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نظیری نقش بی و تحقق جهش تولید تواند در فرایند توسعه اقتصادی ایرانبخش کشاورزی می

 .داشته باشد

 های جهش تولید که برشی از دو راهبرد اساسی برای تدوین برنامهوزارت جهاد کشاورزی

جهش تولید به  -1های اقتصاد مقاومتی است در نظر گرفته است. این دو راهبرد عبارتنداز : پروژه

 جهش تولید به منظور افزایش صادرات. -2 منظور کاهش واردات

مدنظر قرار وزارت جهاد کشاورزی برای جهش تولید  یهاهایی که در تدوین برنامهعمده سرفصل

های بخش کشاورزی، توسعه صادرات ها و پروژهگرفته است شامل: تامین سرمایه در گردش طرح

های ها و پروژهای، طرحمحصوالت کشاورزی، احداث گلخانه و افزایش تولید محصوالت گلخانه

زایش های افتبدیلی و تکمیلی کشاورزی، برنامه های صنایعها و پروژهتولید و پرورش آبزیان، طرح

 باشد.می های توسعه و تکمیل زنجیره تولید محصوالت کشاورزیوری مصرف آب، پروژهبهره

 روغنی و ذرت،  هایمربوط به دانه 1398از آنجایی که بخش عمده واردات بخش کشاورزی در سال

کز وزارت جهاد کشاورزی باید در جهت واکسن و داروهای دامی و تا حدودی نیز شکر است، تمر

 باشد.ش واردات افزایش تولید و کاه

های پیش بینی شده وزارت جهاد کشاورزی جهت تحقق شعار جهش تولید در به طور کلی برنامه

ه شد و بودجه کشور ارسالازمان برنامه پروژه است که برای بررسی و تصویب به س 52برنامه و  8

 .است

های هایی که امسال در وزارت جهاد کشاورزی در راستای تحقق سیاستبرنامهترین یکی از مهم

ریزی شده است، استفاده از آب سبز )آب باران( است که بتوانیم جهش تولید برای اجرای آن برنامه

 ت بیشتری از این طریق تولید کنیم.گندم، جو، علوفه و حبوبا

شود ممکن است در سالهش تولید اجرا میهای جهایی که در راستای سیاستبرخی از پروژه-

جاری به نتیجه برسد و برخی دیگر نیز ممکن است طی دو سال آینده و یا حتی بیشتر از آن، به 

 .سرانجام برسد

ترین راهکارها برای رسیدن به توسعه پایدار در بخش کشاورزی و جهش تولید، افزایش یکی از مهم

تالشگران این  های نوین بههای تحقیقاتی و فناورییافتهآگاهی، آموزش و انتقال جدیدترین 

 .عرصه است
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 مقدمه و طرح مسئله 

درصد تولید ناخالص  26ترین بخش اقتصادی پس از بخش خدمات است که حدود کشاورزی در ایران بزرگبخش 

درصد از شاغالن  23چنین محل اشتغال دهد، همدرصد از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص می 26داخلی و 

 . این بخش از نظر تولید، اشتغال،شودمی تأمین بخش این در کشور غذای درصد 80کل کشور است و بیش از 

های برداری اصولی از منابع طبیعی خدادادی، توسعه تحقیقات و فناوری و توسعه مشارکتصادرات، حفاظت و بهره

آید، بدین ترتیب رشد این بخش تا حدود زیادی مردمی، یکی از ارکان مهم اقتصاد و امنیت کشور به حساب می

هد، دشمار بخش کشاورزی ایران نشان میی بیهاکننده رشد اقتصادی است. نگاهی به دستاوردها و ظرفیتتعیین

ید داشتن کشاورزی پیشرفته و تول .تواند عمده مشکالت اقتصادی کشور را حل کندرونق این بخش به تنهایی می

بخش کشاورزی در سال  این خصوصمحصوالت غذایی مورد نیاز جامعه، الزمه توسعه پایدار کشور است و در 

دشمنان همواره به دنبال ایجاد فشار بر ملت ایران هستند . تولید محوریت تحقق این شعار را برعهده دارد جهش

و برای رسیدن به اهداف شوم خود، بخش کشاورزی را که با امنیت غذایی مردم سر کار دارد مورد تحریم قرار 

و ، باشدهای غذایی کشور ل به نیازدنبال پاسخگویی کام باید بهتولید  جهشبخش کشاورزی در سال . دادند

های های موجود، در بازارهای خود و استفاده حداکثری از ظرفیتبا گسترش سطح توانمندی تا کندتالش  همچنین

اورزی از این رو بخش کش. المللی حضوری فعال داشته باشد و نقش موثری در توسعه اقتصادی کشور ایفا کندبین

 1.نظیری داشته باشدنیز نقش بی و تحقق جهش تولید ه اقتصادی ایرانتواند در فرایند توسعمی

ه زمین ظرفیتایران یکی از پهناورترین کشورهای جهان به لحاظ طبیعت چهار اقلیمه است به همین جهت این 

توجه با  راستا همین در ؛کندمان و رونق صادرات آنان فراهم میرا برای جهش تولید محصوالت کشاورزی در کشور

های وزارت جهاد اهداف و برنامه بیشتر تحلیل و بررسی به اهمیت بخش کشاورزی در سال جهش تولید، برای

ریزی، اقتصاد کشاورزی و های برنامهراد، رئیس مؤسسه پژوهشعلی کیانی آقای دکتر ای با، مصاحبهکشاورزی

 این در آن هایبخش مهمترین که شده انجام 09/02/1399 تاریخ در توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی

 .شودمی ارائه پژوهش
 

 وزارت جهاد کشاورزي براي جهش توليد هايبرنامه ها و مالحظات درسرفصل 

کشاورزی  به نام جهش تولید، وزارت جهاد1399درخصوص نامگذاری سال بیانات رهبر معظم انقالب در راستای 

مقاومتی است در  های اقتصادهای جهش تولید که برشی از پروژهاساسی خویش را برای تدوین برنامهدو راهبرد 

جهش تولید به  -2 جهش تولید به منظور کاهش واردات -1 نظر گرفته است. این دو راهبرد عبارتنداز:

: گرفته است شاملقرار ها مدنظر هایی که در تدوین برنامههمچنین عمده سرفصل ؛منظور افزایش صادرات

احداث گلخانه ، توسعه صادرات محصوالت کشاورزیهای بخش کشاورزی، و پروژه هاتامین سرمایه در گردش طرح
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لی های صنایع تبدیها و پروژهطرح، های تولید و پرورش آبزیانپروژهها و طرح، ایو افزایش تولید محصوالت گلخانه

های توسعه و تکمیل زنجیره تولید محصوالت پروژه، وری مصرف آبهرههای افزایش ببرنامه، و تکمیلی کشاورزی

ین شیوع ویروس های ظالمانه و همچنعالوه بر موارد فوق با توجه به محدودیت منابع، ادامه تحریم است. کشاورزی

ی بر مبتنسطح تولید و  های پیشنهادی منجر به افزایش جهشیپروژه از قبیل یمالحظاتشود تالش میکرونا، 

اکد های رظرفیت بالفعل کردنو  تامین نیازهای کشور را هدفگذاریها برنامهتا ، شودامکانات داخل کشور تدوین 

از ، شودیملحاظ  تولید ارتقای سطح فناوری های پیشنهادیدر پروژه گیرد. بنابر اینو بالاستفاده در اولویت قرار 

 فراهم همگیری از توان و ظرفیت بخش خصوصی و امکان بهره شودمی استفاده بنیانهای دانششرکت ظرفیت

ت اولوی درو پروژه های نیمه تمام  شدهتبدیل آن به فرصت فراهم  ها وخنثی سازی اثر تحریمامکان تا  خواهد شد

 .قرار گیرد

 وزارت جهاد کشاورزي در سال جهش توليدهاي اولویت 

های روغنی و ذرت، واکسن و مربوط به دانه 1398بخش عمده واردات بخش کشاورزی در سال از آنجایی که 

باید در جهت افزایش تولید و کاهش واردات  دامی و تا حدودی نیز شکر است، وزارت جهاد کشاورزی داروهای

درباره برخی دیگر به دالیل که البته درباره برخی از محصوالت این امکان وجود دارد و د این محصوالت گام بردار

 ۵یک برنامه  بابه دلیل شرایط آب و هوایی کشور  .استهایی در حوزه تولید مواجه شرایط اقلیمی با محدودیت

. همچنین باید در جیره غذایی طیور برای رددرصدی دست پیدا ک ۵0توان در حوزه روغن به خوداتکایی ساله می

ر بودن این محصول و شرایط آب و هوایی کشور اجازه خوداتکایی در این چرا که آب ب ردذرت جایگزینی پیدا ک

 دهد.زمینه را به ما نمی

های جهش تولید برای راستای تحقق سیاست وزارت جهاد کشاورزی در هایی که امسال درترین برنامهمهم یکی از

انیم گندم، جو، علوفه و حبوبات بتو تاریزی شده است، استفاده از آب سبز )آب باران( است اجرای آن برنامه

گزین تواند جایضمن اینکه مقداری از گندم تولید شده با رعایت مواردی می ؛بیشتری از این طریق تولید کنیم

 .های وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه استافزایش تولید شکر از دیگر برنامه ذرت در جیره غذایی طیور شود.

گذاری مناسب ایی رسید اما به دلیل عدم قیمتدر حوزه شکر به آستانه خودکف 9۷سال  ،وزارت جهاد کشاورزی

 .و همچنین وقوع سیل از برنامه عقب افتاد

با معاونت  وزارت جهاد کشاورزی ای کهتفاهم نامهبا توجه به  واکسن و داروهای دامیدر خصوص کاهش واردات 

های زیستی و شیمیایی، واکسن، دارو کشتولید آفت در حوزهاست و  امضا کردهو فناوری ریاست جمهوری  علمی

این همکاری و توسعه تولید منجر به تحقق  ؛داشتد های دام و طیور با شرکت دانش بنیان همکاری خواهو مکمل

این امکان وجود دارد که کشور در حوزه  شود و صرفه جویی ارزی را به دنبال دارد.های جهش تولید میسیاست

توانند چنین سیاستی را تحقق های دانش بنیان میای دامی به خودکفایی کامل برسد. شرکتواکسن و داروه

های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که امسال با همکاری ترین برنامهببخشند ضمن اینکه یکی از مهم

دام و  هایو و مکملافتد همین افزایش تولید واکسن، داروزارت جهاد کشاورزی در بخش جهش تولید اتفاق می
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شروع ا راز سال گذشته که این کار خانه این وزارتهای زیستی و شیمیایی است. کشطیور، بذور هیبریدی و آفت

ام های دطی دو تا سه سال در حوزه واکسن، دارو و مکمل ،شودتالش میو یافته است به نتایج خوبی دست  کرده

طور کامل خودکفا شویم و صرفه جویی ارزی زیادی در این حوزه  های زیستی و شیمیایی بهو طیور و آفت کش

 رخ دهد.

ویژه در هها، توسعه تولید محصوالت باغی ببه بعد نیز توسعه گلخانه 1392از سال در خصوص توسعه صادرات 

در دریا ویژه پرورش ماهی هعالوه بر این در بخش شیالت و آبزیان و ب .اراضی شیبدار در دستور کار قرار دارد

ا از ههای خوبی برای گسترش صادرات وجود دارد. این برنامه)قفس( و نیز توسعه تولید گیاهان دارویی ظرفیت

 گذشته شروع شده و در کوتاه مدت نیز به نتیجه خواهد رسید.

جاری به  شود ممکن است در سالهای جهش تولید اجرا میهایی که در راستای سیاستالبته برخی از پروژه

 ز جملها نتیجه برسد و برخی دیگر نیز ممکن است طی دو سال آینده و یا حتی بیشتر از آن، به سرانجام برسد.

های مهم ما در این زمینه است، همچنین در حوزه تولید گوشت مرغ، احیا و توسعه زراعت چوب یکی از برنامه

ولید و با ت کردهه مهمی از زنجیره تولید را احیا توانیم حلقهایی است که در صورت تحقق آن میمرغ الین از برنامه

ی . البته تحقق تمامکنیمصادر و از ارز آن نیز استفاده  ،حجم قابل توجهی گوشت مرغ، عالوه بر تأمین نیاز داخل

ها، توسعه و حمایت از های ارزش دارد و در تمامی این برنامهها بستگی به ایجاد و تکمیل زنجیرهاین برنامه

 های ارزش در نظر گرفته شده است.هزنجیر

های اتخاذ شده در خارج از مجموعه وزارت جهاد ها و ثبات در سیاستعالوه بر این، نیازمند برخی هماهنگی

 های تجاری که هم اکنون در دایره مسئولیت وزارت صمتکشاورزی نیز هستیم. به عنوان مثال در حوزه سیاست

های بیشتری هستیم. به عنوان مثال ممنوعیت صادرات نباید به مند هماهنگیاست، نیاز معدن و تجارت( )صنعت

ی و تحریم های صادراتی نیز باید کامالً از قبل مشخص و اعالم شده باشد. خودصورت ناگهانی اعمال شود و تعرفه

 شود.حقق نمیشود و جهش تولید نیز مهای تجاری باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی میعدم ثبات در سیاست

های جهش تولید این است که کمتر به منابع دولتی و همچنین ارز دولتی متکی باشد. این از الزامات تحقق برنامه

تأمین شود که امسال نیز  1دیده شده مثل تبصره هجده قانون بودجهتواند از تمهیداتی که در بودجه منابع می

 گشایش خوبی در این زمینه اتفاق افتاده است.

 وزارت جهاد کشاورزي در سال جهش توليدهاي اهداف و برنامه 

 ۵2برنامه و  8کشاورزی جهت تحقق شعار جهش تولید در  های پیش بینی شده وزارت جهادبرنامهبه طور کلی 

ه معرفی ادامه بدر  .و بودجه کشور ارائه شده است سازمان برنامه برای بررسی و تصویب به کهطراحی پروژه 
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)حسب مورد توضیح درخصوص مشخصات فنی، سطح فناوری، مختصات مکانی، ارز  هاتعدادی از پروژهمختصر 

 :1پردازیمو اهداف کالن پروژ می آوری پروژه، میزان صادرات، تامین نیازهای داخلی کشور و ...(

 : )کاهش واردات(زراعت رنامه ب -1

های روغنی و کنجاله، پروژه جهش تولید پنبه، های مختلفی از قبیل پروژه جهش تولید دانهبرنامه زراعت پروژهدر 

وری استفاده از فناهای ژهپروو  گندمبرای جهش تولید  استفاده از فناوری آب سبز پروژه جهش تولید شکر، پروژه 

ه معرفی بعلوفه دیم در نظر گرفته شده است که در زیر  ، برنج، جو، حبوبات وگندم برای جهش تولید بذر آب سبز

 پردازیم: مهم میمختصر چند پروژه 

  هاي روغني و کنجالهدانهپروژه جهش توليد 

درصدی آن، امنیت غذایی کشور را مورد تهدید  84های روغنی و وابستگی حدود شدید در تولید دانه عقب ماندگی

جدی قرار داده و از طرفی بیشترین ارز کشور در واردات مواد غذایی استراتژیک، صرف واردات این محصول و 

شود. از ازدیاد جمعیت بیشتر میشود و هر ساله این واردات به دلیل افزایش مصرف سرانه و های آن میفرآورده

ب آن بستگی دارد که اگر کشت های روغنی در تناوید گندم و غالت کشور به کشت دانهسوی دیگر پایداری تول

و کشور  رودت از دست میهای روغنی را در تناوب غالت قرار نگیرد قطعا ًپایداری تولید گندم و سایر غالدانه

ویژه طیور به کنجاله هدام و باز سویی وابستگی شدید صنعت  مجبور به واردات این محصوالت نیز خواهد شد.

کند و اجرای این طرح  ا دچار مخاطره و نااطمینانی میهای روغنی  وارداتی، تأمین پروتئین مورد نیاز جامعه ردانه

 ز اهمیت است. ئه هم حااز جهت کاهش وابستگی به کنجال

ق مناطهای روغنی با عملکرد باال و مناسب برای شرایط اقلیمی در نه: انواع بذر داعبارتند از های مورد نیازنهاده

ه منظور تغذیه، انواع کودهای شیمیایی بهای هرزو علف هابیماری، مختلف کشور )مقاوم به خشکی، ریزش و آفات

 های روغنی دانه افزایش کمی و کیفی مزارع و

رین مواد تغنی ) کلزا، سویا، آفتابگردان، کنجد و گلرنگ ( به عنوان اصلیهای روتولید انواع دانهاهداف کالن پروژه: 

 های برنامه کشی و دام و طیور کشور در سالوغناولیه برای تأمین روغن و کنجاله مورد نیاز صنایع ر

 پروژه جهش توليد پنبه  

ادوات  ها وهای کودی و سم، تامین ماشینامین بذر استاندارد، تامین نهادهریزی تولید پنبه، تبرنامهپروژه شامل: 

زا به ویژه آفات، بهبود مدیریت تغذیه مزارع، ویژه ماشین برداشت پنبه، کنترل عوامل خسارتهمکانیزاسیون ب

تحقیقات و آموزش و ترویج، انتقال  و بسته بندی، توسعه 2آب، بهبود مراحل تصفیه وشوری مصرف افزایش بهره

  .است دانش و فناوری بین المللی

 اهداف کالن پروژه: رسیدن به خوداتکایی و صرفه جویی ارزی و ایجاد اشتغال

 پروژه جهش توليد شکر 

                                                           
کشاورزی بخش  . برنامه عملیاتی جهش تولید در1399فروردین ماه  ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.های برنامهموسسه پژوهش -1

 .و منابع طبیعی
 . های خاصی از دانه پنبه کامال جدا شودکه باید طی فرآیند استپنبه  وش پنبه همان پنبه متصل به دانه - 2



 

۷ 

 

 و ییا، نشیزهپائ یهاکشت بهاره چغندرقند و توسعه کشت عملکرد در یشافزا یتشکر با محور یدتول یشافزا  

 شده است.   یزیربرنامه و یگذارهدف ،استان 21سطح  متراکم چغندرقند در

از  یریو متراکم، جلوگ یینشا یزه،پائ یهاآب درکشت ییشکر کشور، صرفه جو یدتول ییخوداتکا ضریب یارتقا 

 یتو به ظرف یهاز خواب سرما یناش، کارخانجات قند یاناز ضرر و ز گیریل، جلواشتغا یجادخروج ارز از کشور، ا

 از اهداف این پروژه است....  صنعت قند کشور و یاییو پو قند یهارساندن کارخانه

 آب و کاهش مصرف آن یبهره ور یشافزایی و غذا یتشکر و حفظ امن یدتول یشافزا اهداف کالن پروژه:

  گندمبراي جهش توليد  استفاده از فناوري آب سبز پروژه   

ریزی تولید، تامین بذور اصالح شده از ارقام جدید و پرمحصول، تامین کودهای شیمیائی و پروژه شامل برنامه

بارزه کشت روی پشته، م آالت جدید جهت کشت حفاظتی مانند کشت مستقیم وماشینزیستی مورد نیاز، تامین 

های جدید در افزایش های مزارع گندم، استفاده از تکنولوژیهای هرز و توجه ویژه به بیماریاصولی با آفات، علف

روژه این پ رزان است.کاران در آموزش کشاولی گندمگیری از تجارب کشاورزان خبره بنیاد مبهره و تولید محصول

 کفایی باعث پایداری تولید و جلوگیری از خروج ارز خواهد شد.ها اجرا و ضمن تداوم خوددر تمام استان

 کفایی و افزایش تولید محصول گندماهداف کالن پروژه: تداوم خود

 )توسعه صادرات(باغباني رنامه ب -2

 ، ای و قارچ خوراکیاصالح، بازسازی و نوسازی واحدهای گلخانههای مختلفی از قبیل پروژه در برنامه باغبانی پروژه

، پروژه اصالح و داربیشی اراض در میدهای باغ توسعه، پروژه های کنترل شدهها و محیطپروژه توسعه گلخانه

پروژه  ،، پروژه تولید نهاده تکثیری و بذر گیاهان دارویی، پروژه توسعه گیاهان دارویینوسازی گیاهان دارویی کشور

به  امهادکه در  در نظر گرفته شده است استاندارد و سالم، لیاص نهال دیتولو پروژه  اصالح و بازسازی باغات میوه

 پردازیم:مهم می پروژهمعرفی مختصر یک 

   کشورپروژه اصالح و نوسازي گياهان دارویي    

تصادی این محصوالت امری ضروری اصالح و نوسازی باغات زعفران، گل محمدی و گیاهان دارویی برای تولید اق

فقیر ایجاد  های کم بازده واز مزارع گیاهان دارویی در زمین . با توجه به کاهش آب زیر زمینی، بسیاریاست

هرس تولید این های هرز و کنترل علفاند. لذا با تغذیه مناسب انواع کودهای دامی و شیمیایی، مدیریت شده

کشت  های زراعی تحتیابد. با تقویت زمینور تامین و صادرات نیز افزایش مییابد و نیاز کشمحصوالت افزایش می

 د.گردو توسعه اراضی کشاورزی پایدار میته و پایداری گیاهان دارویی کمیت و کیفت محصوالت افزایش یاف

ادرات گیاهان دارویی، کاهش اهداف کالن پروژه: افزایش تولید کمی و کیفی گیاهان دارویی، افزایش میزان ص

 های زراعیهای تولید و افزایش بهره وری، اشتغال زایی و پایداری زمینهزینه

 صادرات+کاهش واردات()توسعه  رنامه مرتع و جنگلب -3

و پروژه  های منابع طبیعیدر برنامه مرتع و جنگل دو پروژه مهم شامل جهش تولید گیاهان دارویی در عرصه

 پردازیم: می ییدارو اهانیگ دیپروژه جهش تول جهش تولید زراعت چوب وجود دارد که به معرفی مختصر
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 هاي منابع طبيعيپروژه جهش توليد گياهان دارویي در عرصه   

گیاهان با ارزش دارویی است  های منابع طبیعی، رویشگاه بسیاری ازمیلیون هکتار از عرصه 84.8مساحتی برابر 

ش ریزی مناسب، رسیدن به جهتواند با ایجاد اشتغال، درآمد قابل توجه و استمرار تولید و با مدیریت وبرنامهکه می

جنگلی و مرتعی به ارزش حدود تن از محصوالت  1۵00طور متوسط حدود تولید را تسهیل نماید. هم اکنون به

که  شودهای منابع طبیعی برداشت و به خارج از کشور صادر میمیلیون دالر که جنبه صادراتی دارند از عرصه1۵

 . بالقوه تولیدی این منابع رقم بسیار ناچیزی است ظرفیتاین مقدار در مقایسه با توان اکولوژیکی و 

ام و ارگانیک برای توسعه صنایع جنبی و فرآوری محصوالت دارویی و ارز اهداف کالن پروژه: فراهم نمودن مواد خ

 ییی کشور در زمینه تامین مواد اولیه و محصوالت دارویآوری جهت افزایش تولید ناخالص ملی و خودکفا

 )توسعه صادرات+کاهش واردات( دام و طيوررنامه ب -4

برنامه دام و طیور دو پروژه مهم شامل پروژه جهش تولید گوشت مرغ ) احیاء و توسعه مرغ الین( و پروژه در 

  زیم:پردامیگوشت مرغ  دیپروژه جهش تولبه معرفی مختصر  ادامهکه در  وجود دارد جهش تولید پیله تر ابریشم

 )پروژه جهش توليد گوشت مرغ ) احياء و توسعه مرغ الین 

صنعت  به صالح یکشور به واردات مرغ اجداد و مادر گوشت یصددرصد یوابستگ ،یفعل یمیتحر طیبا توجه به شرا

اثر  های وابسته درگوشتی و کلیه صنایع و کسب و کار تعطیلی صنعت پرورش مرغامکان  وکشور نبوده  وریط

ی و عدم امکان ارسال و انتقال فشار ظالمانه استکبار جهان پی  از فروش اقالم مذکور در یامتناع فروشندگان خارج

 باً ینه چندان دور تقر یهاسال درکه  نینژاد آر نیوجود دارد. لذا ضرورت دارد مرغ الی در صورت  فروش وجه حت

و به  ءایخود را از دست داده است مجدداً اح گاهیشد و اکنون جایم نیآن تأم از کشور یصددرصد جوجه گوشت

 . دهد شیکشور را افزا یروزه گوشت کیسهم خود از بازار جوجه  جیتدر

 زایی در دوران بهره برداری: تثبیت اشتغال در صنعت پرورش مرغ گوشتی کشورمیزان اشتغال

 اهداف کالن پروژه: بومی سازی زنجیره تولید گوشت مرغ و ایجاد امنیت غذایی

 )توسعه صادرات(شيالت و آبزیان رنامه ب -5

و  ، پروژه جهش تولید صیدآبزیان پرورشیهای مختلفی شامل پروژه جهش تولید در برنامه شیالت و آبزیان پروژه

توسعه و بهره ، پروژه جهش ، پروژه جهش توسعه و بهره برداری از ظرفیت پرورش ماهی در دریا )قفس(صیادی

های جهش توسعه و بهره برداری از ظرفیت پرورش ماهیان ، پروژهبرداری از ظرفیت تولید میگوی پرورشی

خاویاری، پروژه جهش تولید ماهیان گرم آبی و سرد آبی، پروژه جهش تولید تیالپیا، پروژه جهش تکمیل، بهره 

 شیافزا، پروژه جهش ، پروژه جهش تکمیل، بهره برداری و بهسازی بنادر صیادیبرداری و بهسازی بنادر صیادی

 یم: پردازمیها از این پروژهبه معرفی مختصر چند نمونه  ادامه در نظر گرفته شده است که در انیفانوس ماه دیص

 پروژه جهش توليد آبزیان پرورشي  

ای هبرنامه جهش تولید آبزیان پرورشی که هدف آن افزایش تولید در واحد سطح، بهره وری استفاده از ظرفیت 

توسعه و بهره برداری از ظرفیت پرورش  1399در سال  .باشدبال استفاده اراضی، آب شور دریا و منابع آبی می
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ماهی در دریا )قفس (، افزایش تولید میگوی پرورشی و اشتغال، توسعه پرورش ماهیان خاویاری، تکمیل و بهره 

ر در دستور کا های پرورش ماهیان گرم آبی و سرد آبی، توسعه و پرورش ماهی تیالپیابرداری از زیرساخت مجتمع

  قرار دارد.

  اهداف کالن پروژه: افزایش تولید آبزیان پرورشی

  توسعه و بهره برداري از ظرفيت  توليد ميگوي پرورشيپروژه جهش    

همچنین بر اساس مطالعات انجام شده بیش ساحلی جنوب و اراضی شورزار و  با توجه به ظرفیت موجود در نوار

هزار هکتار به  64هزار هکتار مطالعه شده و حدود  90هزار هکتار از این اراضی شناسایی شده و بیش از  200از 

زار هکتار در حال ه 12گذار جهت پرورش میگو واگذار شده است که از این میزان در حال حاضر افراد سرمایه

 .است هزار هکتار در حال ساخت 13و حدود برداری بهره

 اهداف کالن پروژه: افزایش تولید میگوی پرورشی

 )کاهش واردات( بنياندانشهاي جهش توليد نهادهرنامه ب -6

 های دانش بنیان چندین پروژه شامل پروژه جهش تولید بذر هیبرید سبزی در برنامه جهش تولید نهاده

ام های د، پروژه جهش تولید واکسن، دارو و مکمل)با پایه فسفره( ، پروژه جهش تولید انواع کودو صیفی

تولید و مصرف ، پروژه جهش طبیعی های زیستی وکشتولید و مصرف آفت، پروژه جهش و طیور

 پروژه جهش تولید بذر هیبرید سبزی و صیفیوجود دارد که به معرفی مختصر  شیمیاییهای کشآفت

  پردازیم:

 پروژه جهش توليد بذر هيبرید سبزي و صيفي   

میلیون دالر )در سال( وارداتی است و  80تا  60درصد بذر سبزی و صیفی مورد نیاز کشور به ارزش  98بیش از 

ها و همراهی و این پروژه بر آن است که با تکیه بر دانش فنی موجود در موسسات پژوهشی کشور و دانشگاه

بذر هیبرید و جلوگیری از  سازی دانش تولیدشرکت(، ضمن بومی 10)حداقل  بنیانهای دانشحمایت از شرکت

ها و همچنین صادرات به کشورهای خروج ارز از کشور، بتواند نیازهای داخلی رو به تزاید با توجه به توسعه گلخانه

شود که همسایه )عراق، افغانستان، آذربایجان و...( را فراهم نماید. بذر هیبرید از تالقی دو والد خالص تهیه می

 تولید، وطخطدرصد  10بنیان است. معموال نگهداری خلوص آن یک فعالیت مداوم و دانشوالد و  خط تولیدتهیه 

های موجود، شرایط آب و هوایی متنوع در شوند. زیرساختشده موفق به تولید رقم هیبرید بازارپسند می ایجاد

توان تولید بذر را میهای مالی که با کمک استکشور و کارشناسان جوان و زبده از مهمترین منابع موجود کشور 

 از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل کرد. 

اوری سطح فن یاهداف کالن پروژه: افزایش ضریب خود اتکایی در تولید بذر، جلوگیری از خروج سالیانه ارز، ارتقا

 تولید بذر هیبرید بخش خصوصی و ایجاد اشتغال 

 )توسعه صادرات+کاهش واردات( رنامه صنایع تبدیلي و کسب و کارهاي کشاورزيب -7
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های پروژه جهش توسعه پایانهدر برنامه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی هم چندین پروژه شامل 

، پروژه تولید، تجهیز، بازسازی و نوسازی واحدهای فرآوری و بسته تکمیل صنایع تبدیلی و غذایی، پروژه صادراتی

وجود دارد که به معرفی  ، پروژه توسعه و تکمیل زنجیره ارزش محصوالت کشاورزیبندی محصوالت کشاورزی

 پردازیم: مهم می پروژهمختصر یک 

 پروژه جهش توسعه پایانه هاي صادراتي   

فقره با  ۵درصد پایانه صادراتی  30تا  10های تاسیس صادره دارای اعتبار با پیشرفت فیزیکی باالی تعداد جواز

به بهره برداری رسیدن این واحدها،  . با تامین تسهیالت بانکی واستمیلیارد ریال  2۵000میزان سرمایه گذاری 

ی و صادرات محصوالت کشاورزی اشتغال و ظرفیت محصوالت کشاورزی به ظرفیت موجود بسته بندی و نگهدار

 اضافه خواهد شد که عالوه بر کاهش ضایعات، در تنظیم بازار و توسعه صادرات نقش بسزا و مهمی خواهد داشت. 

 یژهوهجهت صادرات ب یمحصوالت کشاورز ینگهدار یها یرهتوسعه صادرات، توسعه زنجاهداف کالن پروژه: 

 .، اشتغالیدتول یرهزنج یلسرد، تکم یرهزنج

 توسعه صادرات( + )کاهش واردات منظور جهش توليدهاجرایي عمليات زیربنایي آب و خاك برنامه ب -8

 های مختلفی شامل پروژه پروژهمنظور جهش تولید هرنامه اجرایی عملیات زیربنایی آب و خاك بدر ب

های فرعی های غرب و شمال غرب، پروژه احداث شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی استاناحداث شبکه

 ۵۵0احیاء و توسعه آبیاری و زهکشی، پروژه انتقال آب اراضی دشت سیستان، پروژه اجرای فاز دوم طرح 

های نوین آبیاری، های توسعه سامانهو ایالم، همچنین پروژه های خوزستانهزار هکتار از اراضی استان

پروژه زهکشی اراضی استان گلستان، پروژه تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی، پروژه احیاء و مرمت قنوات 

، پروژه اجرای عملیات آب و خاك در ها و استخرهای ذخیره آب، پروژه احداث و بهسازی آب بندانکشور

توسعه باغات در  یآب براو پروژه تامین و انتقال  ، پروژه مدیریت پایدار خاك کشاورزیهاعرصه تشکل

عی های فرپروژه احداث شبکهبه معرفی مختصر در این میان در نظر گرفته شده است که  داریبش یاراض

 پردازیم:می کشی استان های غرب و شمال غربآبیاری و زه

 هاي فرعي آبياري و زهکشي استان هاي غرب و شمال غربپروژه احداث شبکه 

 شرقی و غربی،های مرزی شامل ایالم، کرمانشاه، آذربایجان استانستفاده بهینه از منابع آبی این طرح با هدف ا

های شرق کشور پیش بینی شده که در صورت اجرای کامل آن دارای آثار متعدد اقتصادی و اردبیل و نیز استان

جه وافزایش تولید انواع محصوالت کشاورزی را فراهم خواهد ساخت. با ت و اجتماعی نظیر ایجاد اشتغال افراد بومی

ه رد و از آنجایی کگیرد پتانسیل صرفه جویی آب را داژه از طریق آبیاری میکرو صورت میبه اینکه عملیات پرو

ای هگیری از امکانات داخلی و در جهت رفع نیازهای کشور بوده و به بالفعل کردن منابع و ظرفیتپروژه با بهره

 شنهاد شده است.های جهش تولید پیپروژه وشود، جزمناطق مرزی منجر می

 یخاك کشاورز یدارپا یریتوری مصرف آب و مدافزایش بهرهاهداف کالن پروژه: 

http://automation.maj.ir:7002/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/گزارشات%20سال%201399/گزارش%20های%20قابل%20ارائه/گزارش%20خوزستان.pptm
http://automation.maj.ir:7002/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/گزارشات%20سال%201399/گزارش%20های%20قابل%20ارائه/گزارش%20خوزستان.pptm
http://automation.maj.ir:7002/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/گزارشات%20سال%201399/گزارش%20های%20قابل%20ارائه/گزارش%20خوزستان.pptm
http://automation.maj.ir:7002/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/گزارشات%20سال%201399/گزارش%20های%20قابل%20ارائه/گزارش%20خوزستان.pptm
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  کالم آخر 

تواند عالوه بر تأمین نیاز داخلی، در توسعه بازارهای صادراتی و ارزآوری به کشور نیز بخش کشاورزی کشور می

ناسان رخی از کارش. بهای جهش تولید مؤثر باشدتواند در تحقق سیاستنقش بسزایی ایفا کند که این عوامل می

کشاورزی معتقدند که کشاورزی کشور نیاز به یک جراحی و مدرن سازی دارد و تا زمانی که در بخش حوزه 

های کالن با مشکل مواجه ها و اصول علمی اولیه نتوانیم اقدامات الزم را انجام دهیم، در بخش برنامهزیرساخت

هره بمدون و دقیق الگوی کشت بی خواهیم شد. به عنوان مثال بخش کشاورزی کشور همچنان از اجرای یک برنامه

تواند در تحقق این سیاست و همچنین تأمین امنیت غذایی مانده درحالی که اجرای یک الگوی کشت مناسب می

کشور بسیار مؤثر باشد. ضمن اینکه ساماندهی حضور محصوالت ایرانی در بازارهای صادراتی نیز با اجرای طرح 

ترین راهکارها برای رسیدن به توسعه پایدار در بخش کشاورزی و یکی از مهمه البت .مذکور قابل انجام خواهد بود

ران این تالشگ های نوین بههای تحقیقاتی و فناوریجهش تولید، افزایش آگاهی، آموزش و انتقال جدیدترین یافته

 .عرصه است

  

  


