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   مقدمه -1
در جهان كنوني . اي برخوردار است در فرآيند توليد محصول كشاورزي، بازار و فروش از اهميت ويژه

شود  اي كه قبل از برآورد نوع و ميزان توليد محصول، برآورد مي گونهشود به  بازار تنظيم مي براساسكشاورزي 
كننده چيست و سپس توليد  سليقه و ترجيحات مصرف وجود دارد و نيازها،) داخلي و خارجي(كه چقدر تقاضا 

 به محصول آن رساندن كار، پس از توليد، مهمترين. شود ريزي شده و فرايند توليد آغاز مي آن برنامه براساس

يابد به طوري كه تمام  اين فرآيند در مفهومي به نام زنجيره عرضه محصول تبلور مي. است كننده مصرف دست
دهند، در خود تعريف  اقدامات و فعاليتهايي كه بازيگران مختلف، قبل از توليد تا مصرف يك محصول انجام مي

وري و سودآوري را در چرخه، براي  ، بهرهكند كه كارايي اي اعمال مي كرده و هر بازيگر نقش خود را به گونه
اين . را تامين سازد) اي نهايي يا واسطه(كننده  همه بازيگران به همراه داشته باشد و در نهايت نياز مصرف

ها و منابع مالي بين مراحل مختلف توليد و  زنجيره شامل جريان كامل اطالعات، محصوالت، مواد و نهاده
در جهان كنوني ايجاد و ارتقاي زنجيره عرضه محصول . كننده است ز مصرففروش يك محصول و تامين نيا

در اين ميان بازيگران بخش . توسط بخش خصوصي و مردمي، تنها راهكار ساماندهي و مديريت بازار است
ارتباط دهنده توليد داخلي با بازار فروش خارجي نقش مهم و اساسي در توسعه تجارت خارجي به عنوان 

 و غيرنفتي صادرات توسعه ايران در. است آن صادرات توليد، اهداف از يكي. كشاورزي دارند پايدار بخش
 كشورها از بسياري كه واقعيت اين ميان اين ودر است ناپذير اجتناب به نفت ضرورتي كاهش وابستگي اقتصاد

 مداوم رشد قويتت و حفظ به موفق جهاني بازارهاي در نفوذ و صادرات توسعه استراتژي طريق از عمدتاً
 درآمد افزايش به تنها صادرات توسعه كنوني دنياي در .است مبرهن و واضح بسيار اند، شده خود اقتصادي

 .دارد عهده بر جهان در رشد اقتصادي راهبري نقش نشده بلكه محدود خدمات و كاال صادرات ريقط از ارزي
ه در چارچوب زنجيره عرضه نه تنها منجر به ايجاد ريزي شدهدفمند و برنامه) واردات و صادرات( امروز تجارت
در . تواند مسيري براي رشد و توسعه پايدار باشدشده بلكه مي كشور براي بيشتر افزوده ارزش درآمد ارزي و

با استراتژي مشخص و هدفمند  اين ميان تجارت بخش كشاورزي هم در زيرمجموعه صادرات غيرنفتي
از اين رو شناخت وضعيت تجارت محصوالت كشاورزي و . پايدار را هموار سازدتواند مسير توسعه كشاورزي  مي

تصويري از وضعيت موجود براي استراتژي تواند تغيير الگوي سبد وارداتي و صادراتي بخش كشاورزي مي
و  95از اين رو گزارش پيش رو به وضعيت تجارت محصوالت كشاورزي در سال . تجارت بخش فراهم سازد

الزم به ذكر است تحليل حاضر از . دهدگيري از آن ارائه ميپرداخته و در نهايت نتيجه 94با سال  مقايسه آن
روند تجارت خارجي بخش كشاورزي حاصل جلسات متعدد كميته مديريت بازار محصوالت كشاورزي موسسه 

  . است اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي، ريزيهاي برنامهپژوهش



  ٢ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

   كشاورزيتجاري بخش  تراز -2
ميليون دالر  5686هزار تن به ارزش  5812ميزان صادرات بخش كشاورزي در حدود  1395سال  در

درصد ارزش  13درصد وزن صادرات غيرنفتي و ازنظر ارزشي در حدود  5/4بوده كه ازنظر وزني در حدود 
ازنظر وزني نسبت  1395صادرات بخش كشاورزي در سال . صاص داده استيرنفتي را به خود اختغصادرات 
مجموع ارزش واردات . درصد افزايش داشته است 6/3درصد و ازنظر ارزشي در حدود  8/21 حددر  94به سال 

ميليون دالر بوده كه ازنظر وزني  8780هزار تن به ارزش  17592در حدود  1395بخش كشاورزي در سال 
واردات . درصد واردات غيرنفتي كشور را به خود اختصاص داده است 6/20رصد و ازنظر ارزشي د 55در حدود 

درصد  2/1درصد و ازنظر ارزشي در حدود  8/5ازنظر وزني  94نسبت به سال  1395بخش كشاورزي در سال 
ته يليون دالر كسري داشم 3095تراز تجاري بخش كشاورزي در حدود  1395در سال . كاهش داشته است

درصد كسري تراز تجاري بخش  9ون دالر كسري بوده در حدود يميل 3394كه  94كه نسبت به سال 
اتفاق  1395يگر بهبودي در تراز تجاري بخش كشاورزي در سال د عبارت به. كشاورزي كاهش داشته است

  .افتاده است



  ٣ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

  94و مقايسه با سال  95تراز تجاري بخش كشاورزي در سال : 1جدول 
 مقدار شرح

 95سال 

 صادرات بخش كشاورزي
 5812.07 )هزار تن(وزن 
 5685.92 )ميليون دالر(ارزش 

 واردات بخش كشاورزي
 17592.29 )هزار تن(وزن 
 8780.37 )ميليون دالر(ارزش 

 صادرات تي كشورسهم از صادرات غيرنف
 4.48 وزن
 12.97 ارزش

 واردات سهم از كل واردات غيرنفتي كشور
 55.29 وزن
 20.56 ارزش

 تراز تجاري
-11780.22 )هزار تن(وزن   
-3094.45 )ميليون دالر(ارزش  

 صادرات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
 21.77 وزن
 3.61 ارزش

 واردات 94ت به نسب 95درصد تغييرات سال 
  -5.78 وزن
-1.15 ارزش  

 انتشار كشاورزي، كاالهاي واردات و ارتباطات، صادرات و اطالعات فناوري مركز، اقتصادي و ريزي برنامه معاونت، كشاورزي جهاد وزارت :مأخذ
  96ارديبهشت 

  

  
 )هزار تن –ميليون دالر ( 94-95كشاورزي ايران و تراز تجاري آن در سال هاي  تجارت بخش: 1 نمودار

  



  ۴ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

  ها زيربخشتفكيك  تجارت محصوالت كشاورزي به -3
  دام و طيور –3-1

  يوانات زنده ح
دهنده آن است كه ايران كشور صادركننده حيوانات زنده بوده  نشان 1395تجارت حيوانات زنده در سال 

هزار تن  7/45هزار تن و صادرات آن به ميزان  7/24كه ميزان واردات حيوانات زنده به ميزان  طوري است به
ميليون دالر 6/193هزار تن و ازنظر ارزشي برابر با  7/45ابر با و ازنظر وزني بر مثبتبوده كه تراز تجاري آن 

و ازنظر ارزشي درصد  4/1562واردات حيوانات زنده ازنظر وزني  1394نسبت به سال  1395سال . بوده است
 5/9ازنظر وزني  94نسبت به  1395براي صادرات حيوانات زنده در سال . فزايش داشته استادرصد  1/317

به  واردات حيوانات زنده به معناي اتكا بيشترفزايش ا. دهددرصد كاهش نشان مي 5/6ر ارزشي درصد و ازنظ
درصد و ازنظر  14/0سهم حيوانات زنده در سبد وارداتي بخش كشاورزي ازنظر وزني در حدود . استخارج 

 8/3شي درصد و ارز7/0در سبد صادراتي بخش كشاورزي ازنظر وزني . درصد است 65/0ارزشي در حدود 
سنت براي هر كيلو بوده كه  30دالر و  2در حدود  95قيمت وارداتي حيوانات زنده در سال . درصد است

سنت براي هر كيلو بوده كه  80دالر و  4كاهش داشته و قيمت صادراتي درصد  9/74نسبت به سال گذشته 
ي حيوانات زنده را به همراه افزايش قيمت صادراتدرصد تغييرات مثبت داشته كه  3/3نسبت به سال گذشته 

حاكي از آن است كه قيمت 1395يوانات زنده در سال نسبت قيمت صادراتي به قيمت وارداتي ح. داشته است
درصد بيشتر از واردات بوده كه نسبت به سال گذشته اين  107كه در حدود  طوري به نفع صادرات بوده به

حيوانات زنده . يمت به نفع صادرات افزايش داشته استدهد و ق درصد افزايش نشان مي 311نسبت در حدود 
و نهم داراي رتبه نيز نظر ارزشي  و ازنهم  ازنظر وزني در واردات بخش كشاورزي داراي رتبه1395در سال 

  .است هفتم و ازنظر ارزشي در رتبهدهم ازنظر صادرات ازنظر وزني در رتبه 



  ۵ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

  94و مقايسه با سال  95ي آن در سال ها و ويژگي ايران تجارت حيوانات زنده: 2جدول 
 مقدار شرح

 95سال 

 صادرات
 45.72 )هزار تن(وزن 
 218.4 )ميليون دالر(ارزش 

 واردات
 24.77 )هزار تن(وزن 
 57.07 )ميليون دالر(ارزش 

 صادرات سهم از كل بخش كشاورزي
 0.79 وزن
 3.84 ارزش

 واردات سهم از كل بخش كشاورزي
 0.14 وزن
 0.65 ارزش

 تراز تجاري
 45.72 )هزار تن(وزن 
 193.63 )ميليون دالر(ارزش

 صادرات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
-9.50 وزن  
-6.54 ارزش  

 واردات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
 1562.4 وزن
 317.17 ارزش

 قيمت صادراتي

95 4.8 
94 4.6 

 3.3 درصد تغييرات

 قيمت وارداتي

95 2.3 
94 9.2 

-74.9 درصد تغييرات  

 نسبت قيمت صادراتي به وارداتي

95 2.07 
94 0.5 

 311.5 درصد تغييرات
 انتشار كشاورزي، كاالهاي واردات و ارتباطات، صادرات و اطالعات فناوري مركز، اقتصادي و يزير برنامه معاونت، كشاورزي جهاد وزارت :مأخذ

  96ارديبهشت 
  



  ۶ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

  
  )هزار تن – ميليون دالر( 95در سال  ايران و تراز تجاري آن حيوانات زنده تجارت :2نمودار 

  
  خوراكي و احشاء گوشت

و  است كه ايران كشور واردكننده گوشت آندهنده  نشان 1395خوراكي در سال  و احشاء تجارت گوشت
هزار تن و  6/94خوراكي به ميزان  و احشاء كه ميزان واردات گوشت طوري خوراكي بوده است به احشاء

هزار تن و ازنظر  1/26ازنظر وزني برابر با  تجاري آن منفي وهزار تن بوده كه تراز  5/68صادرات آن به ميزان 
خوراكي  و احشاء واردات گوشت 1394نسبت به سال  1395سال . ميليون دالر بوده است2/11ارزشي برابر با 

خوراكي  و احشاء براي صادرات گوشت. درصد كاهش داشته است 3/8درصد و ازنظر ارزشي  4/5ازنظر وزني 
كاهش . دهددرصد كاهش نشان مي9/19درصد و ازنظر ارزشي 5/5ازنظر وزني  94بت به نس 1395در سال 

و  سهم گوشت. خوراكي به معناي افزايش توليد داخلي و اتكا بيشتر به داخل است و احشاء واردات گوشت
 4/4درصد و ازنظر ارزشي در حدود 5/0خوراكي در سبد وارداتي بخش كشاورزي ازنظر وزني در حدود  احشاء

قيمت وارداتي . درصد است4/1درصد و ارزشي  1/1در سبد صادراتي بخش كشاورزي ازنظر وزني . درصد است
دالر و ده سنت براي هر كيلو بوده كه نسبت به سال گذشته  4در حدود  95خوراكي در سال  و احشاء گوشت

ه نسبت به سال گذشته سنت براي هر كيلو بوده ك20درصد كاهش داشته و قيمت صادراتي يك دالر و 1/3
خوراكي بيشتر از وارداتي بوده  و احشاء قيمت صادراتي گوشتكاهش درصد تغييرات منفي داشته كه 3/15

حاكي از آن است كه 1395خوراكي در سال  و احشاء نسبت قيمت صادراتي به قيمت وارداتي گوشت. است
بوده كه نسبت به  يوارداتقيمت درصد  30در حدود قيمت صادراتي  كه  طوري بوده بهواردات قيمت به نفع 



  ٧ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

. افزايش داشته استواردات دهد و قيمت به نفع  درصد كاهش نشان مي12سال گذشته اين نسبت در حدود
و ازنظر پنجم داراي رتبه  ازنظر وزني در واردات بخش كشاورزي 1395خوراكي در سال  و احشاء گوشت

  .استدهم و ازنظر ارزشي در رتبه هشتم ر وزني در رتبه و ازنظر صادرات ازنظپنجم ارزشي داراي رتبه 
  94و مقايسه با سال  95هاي آن در سال  و ويژگي خوراكي ايران و احشاء تجارت گوشت: 3جدول 

 مقدار شرح

 95سال 

 صادرات
 68.55 )هزار تن(وزن 
 83.45 )ميليون دالر(ارزش 

 واردات
 94.68 )هزار تن(وزن 
 389.87 )ميليون دالر(ارزش 

 صادرات سهم از كل بخش كشاورزي
 1.18 وزن
 1.47 ارزش

 واردات سهم از كل بخش كشاورزي
 0.54 وزن
 4.44 ارزش

 تراز تجاري
- 26.13 )هزار تن(وزن   
-11.23 )ميليون دالر(ارزش  

 صادرات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
-5.59 وزن  
-19.99 ارزش  

 واردات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
-5.4 وزن  
-8.35 ارزش  

 قيمت صادراتي

95 1.2 
94 1.4 

-15.3 درصد تغييرات  

 قيمت وارداتي

95 4.1 
94 4.3 

-3.1 درصد تغييرات  

 نسبت قيمت صادراتي به وارداتي

95 0.30 
94 0.34 

-12.5 درصد تغييرات  
 انتشار كشاورزي، كاالهاي واردات و ارتباطات، صادرات و اطالعات فناوري مركز، اقتصادي و ريزي برنامه معاونت، كشاورزي جهاد وزارت: مأخذ

  96ارديبهشت 
  



  ٨ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

  
 )هزار تن –ميليون دالر ( 95در سال  تراز تجاري آنخوراكي ايران و  و احشاء گوشت تجارت :3 نمودار

  
  حيواني منشأ با  خوراكيمحصوالت  يرسا

ور كشاست كه ايران  آندهنده  نشان 1395حيواني در سال منشأ با  خوراكيمحصوالت  يرساتجارت 
 كه ميزان واردات ساير محصوالت طوري حيواني بوده است بهمنشأ با  خوراكي ساير محصوالت صادركننده

هزار تن بوده كه تراز تجاري آن  9/53هزار تن و صادرات آن به ميزان  7/1حيواني به ميزان منشأ با  خوراكي
 1395سال . ميليون دالر بوده است 8/161هزار تن و ازنظر ارزشي برابر با1/52ازنظر وزني برابر با  و مثبت

درصد و ازنظر  6/104حيواني ازنظر وزني منشأ با  خوراكي واردات ساير محصوالت 1394نسبت به سال 
 1395حيواني در سال منشأ با  خوراكي براي صادرات ساير محصوالت. درصد افزايش داشته است 86ارزشي

واردات ساير افزايش . دهددرصد كاهش نشان مي3/21زشي درصد و ازنظر ار 6/42ازنظر وزني  94نسبت به 
منشأ خوراكي با  سهم ساير محصوالت. استبه خارج اتكا بيشتر ني به معناي حيوامنشأ خوراكي با  محصوالت

درصد و ازنظر ارزشي در حدود 01/0حيواني در سبد وارداتي بخش كشاورزي ازنظر وزني در حدود 
قيمت . درصد است 8/2درصد و ارزشي  9/0ي بخش كشاورزي ازنظر وزني در سبد صادرات. درصد است03/0

سنت براي هر كيلو بوده 70در حدود يك دالر و  95حيواني در سال منشأ خوراكي با  وارداتي ساير محصوالت
هر كيلو بوده كه نسبت به  يدالر برا 3درصد كاهش داشته و قيمت صادراتي  1/9كه نسبت به سال گذشته 

منشأ خوراكي با  ساير محصوالتافزايش قيمت صادراتي كه درصد تغييرات مثبت داشته  3/37ه سال گذشت
منشأ با  خوراكي نسبت قيمت صادراتي به قيمت وارداتي ساير محصوالت .را به همراه داشته استحيواني 

درصد بيشتر  83كه در حدود  طوري حاكي از آن است كه قيمت به نفع صادرات بوده به1395حيواني در سال 



  ٩ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

دهد و قيمت به نفع  درصد افزايش نشان مي 50در حدود  واردات بوده كه نسبت به سال گذشته اين نسبت از
ازنظر وزني در واردات  1395حيواني در سال منشأ خوراكي با  ساير محصوالت. صادرات افزايش داشته است

و ازنظر صادرات ازنظر وزني در رتبه اردهم چهو ازنظر ارزشي داراي رتبه دوازدهم  داراي رتبه بخش كشاورزي
  .استهشتم و ازنظر ارزشي در رتبه نهم 

  94و مقايسه با سال  95هاي آن در سال  و ويژگي حيواني ايرانمنشأ با  خوراكي تجارت ساير محصوالت: 4جدول 
حيوانيمنشأ با  خوراكيساير محصوالت شرح

سال 
95 

 صادرات
 53.94 )هزار تن(وزن 
 163.58 )ميليون دالر(ارزش 

 واردات
 1.78 )هزار تن(وزن 
 2.94 )ميليون دالر(ارزش 

صادراتسهم از كل بخش كشاورزي
 0.93 وزن
 2.88 ارزش

 وارداتاز كل بخش كشاورزيسهم 
 0.01 وزن
 0.03 ارزش

 تراز تجاري
 52.16 )هزار تن(وزن 
 161.8)ميليون دالر(ارزش

صادرات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
- 42.69 وزن  
-21.33 ارزش  

 واردات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
 104.6 وزن
 86.07 ارزش

 قيمت صادراتي

95 3.0 
94 2.2 

 37.3 درصد تغييرات

 قيمت وارداتي

95 1.7 
94 1.8 

-9.1 درصد تغييرات  

 نسبت قيمت صادراتي به وارداتي

95 1.84 
94 1.22 

 50.9 درصد تغييرات
 انتشار كشاورزي، هايكاال واردات و ارتباطات، صادرات و اطالعات فناوري مركز، اقتصادي و ريزي برنامه معاونت، كشاورزي جهاد وزارت: مأخذ

  96ارديبهشت 
  



  ١٠ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

  
   95در سال  حيواني ايران و تراز تجاري آن منشأبا  خوراكي تجارت ساير محصوالت :4 نمودار

)هزار تن –ميليون دالر (
  

  لبني محصوالت
لبني  است كه ايران كشور صادركننده محصوالت آندهنده  نشان 1395لبني در سال  تجارت محصوالت

هزار تن و صادرات آن به ميزان  8/56لبني به ميزان  كه ميزان واردات محصوالت طوري بوده است به
و ازنظر ارزشي برابر با هزار تن 6/339ازنظر وزني برابر با  و مثبتهزار تن بوده كه تراز تجاري آن 5/396
 8/1لبني ازنظر وزني  واردات محصوالت 1394نسبت به سال  1395سال . ميليون دالر بوده است 4/596

نسبت به  1395لبني در سال  براي صادرات محصوالت. درصد كاهش داشته است 1/0درصد و ازنظر ارزشي 
لبني به  كاهش واردات محصوالت. دهدان ميدرصد افزايش نش 6/23درصد و ازنظر ارزشي  12ازنظر وزني  94

لبني در سبد وارداتي بخش  سهم محصوالت. معناي افزايش توليد داخلي و اتكا بيشتر به داخل است
در سبد صادراتي بخش . درصد است 8/2درصد و ازنظر ارزشي در حدود  3/0كشاورزي ازنظر وزني در حدود 

در  95لبني در سال  قيمت وارداتي محصوالت. درصد است 4/11درصد و ارزشي 8/6كشاورزي ازنظر وزني 
درصد افزايش داشته و قيمت 7/1سنت براي هر كيلو بوده كه نسبت به سال گذشته  40دالر و4حدود 

درصد تغييرات مثبت داشته  4/10سنت براي هر كيلو بوده كه نسبت به سال گذشته  60و صادراتي يك دالر
نسبت قيمت صادراتي به قيمت وارداتي  .است بودهوارداتي  از قيمت صادراتي بيشتر افزايش قيمتكه 

در قيمت صادراتي  كه طوري بوده به وارداتحاكي از آن است كه قيمت به نفع 1395لبني در سال  محصوالت
درصد افزايش نشان  8بوده كه نسبت به سال گذشته اين نسبت در حدود  قيمت وارداتي درصد 37حدود 

ازنظر وزني در واردات  1395لبني در سال  محصوالت. به نفع صادرات افزايش داشته استدهد و قيمت  مي
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چهارم و ازنظر صادرات ازنظر وزني در رتبه ششم و ازنظر ارزشي داراي رتبه هشتم  داراي رتبه بخش كشاورزي
  .استسوم و ازنظر ارزشي در رتبه 

  94و مقايسه با سال  95سال  هاي آن در و ويژگي ايران لبني محصوالتتجارت : 5جدول 
 لبني محصوالت شرح

 95سال 

 صادرات
 396.53 )هزار تن(وزن 
 653.3 )ميليون دالر(ارزش 

 واردات
 65.84 )هزار تن(وزن 
 251.55 )ميليون دالر(ارزش 

 صادرات سهم از كل بخش كشاورزي
 6.82 وزن
 11.49 ارزش

 واردات سهم از كل بخش كشاورزي
 0.32 وزن
 2.86 ارزش

 تراز تجاري
 339.69 )هزار تن(وزن 
 596.46 )ميليون دالر(ارزش

 صادرات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
 12.011 وزن
 23.62 ارزش

 واردات 94نسبت به  95سال درصد تغييرات 
-1.8 وزن  
-0.16 ارزش  

 قيمت صادراتي

95 1.6 
94 1.5 

 10.4 درصد تغييرات

 قيمت وارداتي

95 4.4 
94 4.4 

 1.7 درصد تغييرات

 نسبت قيمت صادراتي به وارداتي

95 0.37 
94 0.34 

 8.5 درصد تغييرات
 انتشار كشاورزي، كاالهاي واردات و ارتباطات، صادرات و اطالعات فناوري مركز، اقتصادي و يزير برنامه معاونت، كشاورزي جهاد وزارت: مأخذ

  96ارديبهشت 
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 )هزار تن –ميليون دالر ( 95در سال  لبني ايران و تراز تجاري آن محصوالت تجارت :5نمودار

  

  حيوانيمنشأ  با غيرخوراكي محصوالت
كشور است كه ايران  آندهنده  نشان 1395حيواني در سال منشأ  با غيرخوراكي تجارت محصوالت

 غيرخوراكي كه ميزان واردات محصوالت طوري حيواني بوده است بهمنشأ  با غيرخوراكي محصوالت صادركننده
 و مثبتهزار تن بوده كه تراز تجاري آن  8/42ن و صادرات آن به ميزان هزار ت9/10حيواني به ميزان منشأ  با

نسبت به  1395سال . ميليون دالر بوده است 2/52هزار تن و ازنظر ارزشي برابر با 8/31ازنظر وزني برابر با 
 درصد 7/13درصد و ازنظر ارزشي  9/9حيواني ازنظر وزني  منشأ با غيرخوراكي واردات محصوالت 1394سال 

ازنظر  94نسبت به  1395حيواني در سال  منشأ با غيرخوراكي براي صادرات محصوالت. كاهش داشته است
 با غيرخوراكي كاهش واردات محصوالت. دهددرصد كاهش نشان مي 4/37درصد و ازنظر ارزشي  1/20وزني 
حيواني در سبد وارداتي  منشأ با غيرخوراكي سهم محصوالت. حيواني به معناي اتكا بيشتر به داخل است منشأ

در سبد صادراتي . درصد است5/0درصد و ازنظر ارزشي در حدود 06/0بخش كشاورزي ازنظر وزني در حدود 
 با غيرخوراكي قيمت وارداتي محصوالت. درصد است1/1درصد و ارزشي  7/0بخش كشاورزي ازنظر وزني 

درصد  3/4بوده كه نسبت به سال گذشته سنت براي هر كيلو  10دالر و4در حدود  95حيواني در سال  منشأ
درصد 48سنت براي هر كيلو بوده كه نسبت به سال گذشته  50كاهش داشته و قيمت صادراتي يك دالرو 

نسبت قيمت صادراتي به  .است بودهوارداتي قيمت  صادراتي بيش ازقيمت كاهش داشته كه  نفيتغييرات م
حاكي از آن است كه قيمت به نفع 1395اني در سال حيو منشأ با غيرخوراكي قيمت وارداتي محصوالت

بوده كه نسبت به سال گذشته اين  يواردات درصد قيمت 36در حدود قيمت صادراتي  كه طوري بوده به واردات
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 محصوالت. افزايش داشته استواردات دهد و قيمت به نفع  درصد كاهش نشان مي 45نسبت در حدود 
و ازنظر يازدهم  ازنظر وزني در واردات بخش كشاورزي داراي رتبه 1395 حيواني در سال منشأ با غيرخوراكي

  .استدوازدهم و ازنظر ارزشي در رتبه يازدهم و ازنظر صادرات ازنظر وزني در رتبه يازدهم ارزشي داراي رتبه 
  94ال و مقايسه با س 95هاي آن در سال  و ويژگي ايران حيواني منشأ با غيرخوراكي محصوالت تجارت: 6جدول 

حيواني منشأ با غيرخوراكي محصوالت شرح

95سال 

 صادرات
 42.82 )هزار تن(وزن 
 63.15 )ميليون دالر(ارزش 

 واردات
 10.95 )هزار تن(وزن 

 45.3 )ميليون دالر(رزش ا

صادراتسهم از كل بخش كشاورزي
 0.74 وزن
 1.11 ارزش

 وارداتسهم از كل بخش كشاورزي
 0.06 وزن
 0.52 ارزش

 تراز تجاري
 31.87 )هزار تن(وزن 
 52.2)ميليون دالر(ارزش

صادرات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
 20.17 وزن
-37.48 ارزش  

 واردات 94نسبت به  95رصد تغييرات سال د
-9.9 وزن  
-13.74 ارزش  

 قيمت صادراتي

95 1.5 
94 2.8 

-48.0 درصد تغييرات  

 قيمت وارداتي

95 4.1 
94 4.3 

-4.3 درصد تغييرات  

 نسبت قيمت صادراتي به وارداتي

95 0.36 
94 0.66 

-45.6 درصد تغييرات  
 انتشار كشاورزي، كاالهاي واردات و ارتباطات، صادرات و اطالعات فناوري مركز، اقتصادي و ريزي برنامه معاونت، كشاورزي جهاد وزارت: مأخذ

  96ارديبهشت 
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   95در سال  ايران و تراز تجاري آن حيواني منشأ با غيرخوراكي محصوالت تجارت :6 نمودار

)هزار تن –ميليون دالر (
  

  دام خوراك
دام بوده  خوراك صادركنندهاست كه ايران كشور  آندهنده  نشان 1395دام در سال  تجارت خوراك

تن  هزار 1/173هزار تن و صادرات آن به ميزان 7/80دام به ميزان  كه ميزان واردات خوراك طوري است به
ميليون دالر بوده  5هزار تن و ازنظر ارزشي برابر با 4/92ازنظر وزني برابر با و مثبتبوده كه تراز تجاري آن 

 4/37درصد و ازنظر ارزشي  1/64دام ازنظر وزني  واردات خوراك 1394نسبت به سال  1395سال . است
درصد و  1/33ازنظر وزني  94به نسبت  1395دام در سال  براي صادرات خوراك. درصد افزايش داشته است

. استخارج دام به معناي اتكا بيشتر به  واردات خوراكافزايش . دهددرصد افزايش نشان مي 12ازنظر ارزشي 
درصد و ازنظر ارزشي در حدود  4/0دام در سبد وارداتي بخش كشاورزي ازنظر وزني در حدود  سهم خوراك

قيمت . درصد است 3/1درصد و ارزشي  9/2ي ازنظر وزني در سبد صادراتي بخش كشاورز. درصد است 8/0
درصد  3/16سنت براي هر كيلو بوده كه نسبت به سال گذشته  90در حدود  95دام در سال  وارداتي خوراك

درصد تغييرات  8/15سنت براي هر كيلو بوده كه نسبت به سال گذشته  40كاهش داشته و قيمت صادراتي 
نسبت قيمت صادراتي  .استبيشتر از كاهش قيمت صادراتي آن بوده ارداتي وقيمت  كاهشداشته كه  نفيم

قيمت  كه طوري بوده به واردات حاكي از آن است كه قيمت به نفع1395دام در سال  به قيمت وارداتي خوراك
درصد  5/0در حدود  بوده كه نسبت به سال گذشته اين نسبت يواردات قيمت درصد 50در حدود صادراتي 
ازنظر وزني در  1395دام در سال  خوراك. دهد و قيمت به نفع صادرات افزايش داشته است نشان ميافزايش 
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و ازنظر صادرات ازنظر وزني در هشتم و ازنظر ارزشي داراي رتبه ششم داراي رتبه  واردات بخش كشاورزي
  .استيازدهم و ازنظر ارزشي در رتبه پنجم رتبه 

  94و مقايسه با سال  95هاي آن در سال  ويژگيو  ايراندام  خوراك تجارت: 7جدول 
 دام خوراك شرح

 95سال 

 صادرات
 173.16 )هزار تن(وزن 
 75.72 )ميليون دالر(ارزش 

 واردات
 80.76 )هزار تن(وزن 
 71.08 )ون دالرميلي(ارزش 

 صادرات سهم از كل بخش كشاورزي
 2.98 وزن
 1.33 ارزش

 واردات سهم از كل بخش كشاورزي
 0.46 وزن
 0.81 ارزش

 تراز تجاري
 92.4 )هزار تن(وزن 
-5.04 )ميليون دالر(ارزش  

 صادرات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
 33.13 وزن
 12.07 ارزش

 واردات 94نسبت به  95ات سال درصد تغيير
 64.1 وزن
 37.40 ارزش

 قيمت صادراتي

95 0.4 
94 0.5 

-15.8 درصد تغييرات  

 قيمت وارداتي

95 0.9 
94 1.1 

-16.3 درصد تغييرات  

 نسبت قيمت صادراتي به وارداتي

95 0.50 
94 0.49 

 0.5 درصد تغييرات
 انتشار كشاورزي، كاالهاي واردات و ارتباطات، صادرات و اطالعات فناوري مركز، اقتصادي و ريزي نامهبر معاونت، كشاورزي جهاد وزارت: مأخذ

  96ارديبهشت 
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 )هزار تن –ر ميليون دال( 95در سال  دام ايران و تراز تجاري آن خوراك تجارت :7 نمودار

  
  دامپزشكي

است كه ايران كشور واردكننده خالص دامپزشكي بوده  آندهنده  نشان 1395تجارت دامپزشكي در سال 
هزار تن بوده كه  1/0هزار تن و صادرات آن به ميزان يك كه ميزان واردات دامپزشكي به ميزان  طوري است به

. ميليون دالر بوده است 4/2زار تن و ازنظر ارزشي برابر با ه 8/0ازنظر وزني برابر با  تراز تجاري آن منفي و
درصد  9/2درصد و ازنظر ارزشي  4/27واردات دامپزشكي ازنظر وزني  1394نسبت به سال  1395سال 

درصد و ازنظر  3/58ازنظر وزني  94نسبت به  1395براي صادرات دامپزشكي در سال . افزايش داشته است
. است خارجواردات دامپزشكي به معناي اتكا بيشتر به افزايش . دهدنشان مي درصد افزايش 7/163ارزشي 

درصد و ازنظر ارزشي در حدود  01/0سهم دامپزشكي در سبد وارداتي بخش كشاورزي ازنظر وزني در حدود 
. درصد است06/0و ارزشي  صفربودهنزديك در سبد صادراتي بخش كشاورزي ازنظر وزني . درصد است 6/0

سنت براي هر كيلو بوده كه نسبت به سال  40دالر و52در حدود  95رداتي دامپزشكي در سال قيمت وا
سنت براي هر كيلو بوده كه نسبت به سال  70دالر و18درصد كاهش داشته و قيمت صادراتي 2/19گذشته 
. سترا به همراه داشته ادرصد تغييرات مثبت داشته كه افزايش قيمت صادراتي دامپزشكي  5/66گذشته 

 وارداتحاكي از آن است كه قيمت به نفع 1395نسبت قيمت صادراتي به قيمت وارداتي دامپزشكي در سال 
 بوده كه نسبت به سال گذشته اين نسبت يواردات قيمت درصد 36در حدود  قيمت صادراتي كه طوري بوده به

در سال  دامپزشكي. ه استدهد و قيمت به نفع صادرات افزايش داشت درصد افزايش نشان مي 106در حدود 
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و ازنظر دهم و ازنظر ارزشي داراي رتبه سيزدهم  داراي رتبه ازنظر وزني در واردات بخش كشاورزي 1395
  .استشانزدهم و ازنظر ارزشي در رتبه شانزدهم صادرات ازنظر وزني در رتبه 

  94و مقايسه با سال  95هاي آن در سال  و ويژگي ايران دامپزشكي تجارت: 8جدول 
 دامپزشكي شرح

 95سال 

 صادرات
 0.19 )هزار تن(وزن 
 3.56 )ميليون دالر(ارزش 

 واردات
 1.07 )هزار تن(وزن 
 56.1 )ميليون دالر(ارزش 

 صادرات سهم از كل بخش كشاورزي
 0 زنو

 0.06 ارزش

 واردات سهم از كل بخش كشاورزي
 0.01 وزن
 0.64 ارزش

 تراز تجاري
-0.88 )هزار تن(وزن   
 2.49 )ميليون دالر(ارزش

 صادرات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
 58.33 وزن
 163.70 ارزش

 واردات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
 27.4 وزن
 2.93 ارزش

 قيمت صادراتي

95 18.7 
94 11.3 

 66.5 درصد تغييرات

 قيمت وارداتي

95 52.4 
94 64.9 

-19.2 درصد تغييرات  

 نسبت قيمت صادراتي به وارداتي

95 0.36 
94 0.17 

 106.1 درصد تغييرات
 انتشار كشاورزي، كاالهاي واردات و تباطات، صادراتار و اطالعات فناوري مركز، اقتصادي و ريزي برنامه معاونت، كشاورزي جهاد وزارت: مأخذ

  96ارديبهشت 
  



  ١٨ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

  
 )هزار تن –ميليون دالر ( 95در سال  دامپزشكي ايران و تراز تجاري آن تجارت :8 نمودار

  
   شيالت -3-2

  زنده ماهيان
زنده بوده  ماهيان صادركنندهاست كه ايران كشور  آندهنده  نشان 1395زنده در سال  تجارت ماهيان

هزار تن بوده كه  2هزار تن و صادرات آن به ميزان  05/0زنده به ميزان  كه ميزان واردات ماهيان طوري است به
سال . ميليون دالر بوده است 9/5زار تن و ازنظر ارزشي برابر با ه 2ازنظر وزني برابر با  و مثبتتراز تجاري آن 

 2/20و ازنظر ارزشي  صفربودهتغييراتش نزديك زنده ازنظر وزني  واردات ماهيان 1394نسبت به سال  1395
درصد و  7/635ازنظر وزني  94نسبت به  1395زنده در سال  براي صادرات ماهيان. درصد افزايش داشته است

 خارجزنده به معناي اتكا بيشتر به  واردات ماهيانافزايش . دهددرصد افزايش نشان مي 8/520زشي ازنظر ار
و ازنظر ارزشي در حدود صفربوده نزديك  زنده در سبد وارداتي بخش كشاورزي ازنظر وزني سهم ماهيان. است

قيمت . درصد است1/0درصد و ارزشي  04/0در سبد صادراتي بخش كشاورزي ازنظر وزني . درصد است 06/0
سنت براي هر كيلو بوده كه نسبت به سال گذشته  20دالر و102در حدود  95زنده در سال  وارداتي ماهيان

سنت براي هر كيلو بوده كه نسبت به سال گذشته  90دالر و2درصد افزايش داشته و قيمت صادراتي  2/20
نسبت قيمت . را به همراه داشته است نقيمت صادراتي ماهياكاهش درصد تغييرات منفي داشته كه  6/15

بوده واردات حاكي از آن است كه قيمت به نفع 1395زنده در سال  صادراتي به قيمت وارداتي ماهيان
در  بوده كه نسبت به سال گذشته اين نسبت يواردات قيمتدرصد  3در حدود قيمت صادراتي كه  طوري به



  ١٩ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

 1395زنده در سال  ماهيان. افزايش داشته استواردات ع دهد و قيمت به نف درصد كاهش نشان مي 29حدود 
و ازنظر صادرات سيزدهم و ازنظر ارزشي داراي رتبه پانزدهم  داراي رتبه ازنظر وزني در واردات بخش كشاورزي

  .استپانزدهم و ازنظر ارزشي در رتبه چهاردهم ازنظر وزني در رتبه 
  94و مقايسه با سال  95آن در سال هاي  و ويژگي ايران زنده ماهيان تجارت: 9جدول 

 زنده ماهيان شرح

 95سال 

 صادرات
 2.06 )هزار تن(وزن 
 5.96 )ميليون دالر(ارزش 

 واردات
 0.05 )هزار تن(وزن 
 5.11 )ميليون دالر(ارزش 

 صادرات سهم از كل بخش كشاورزي
 0.04 وزن
 0.1 ارزش

 واردات سهم از كل بخش كشاورزي
 0 وزن
 0.06 ارزش

 تراز تجاري
 2.01 )هزار تن(وزن 
 5.91 )ميليون دالر(ارزش

 صادرات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
 635.71 وزن
 520.833 ارزش

 واردات 94ت به نسب 95درصد تغييرات سال 
 0.0 وزن
 20.23 ارزش

 قيمت صادراتي

95 2.9 
94 3.4 

-15.6 درصد تغييرات  

 قيمت وارداتي

95 102.2 
94 85.0 

 20.2 درصد تغييرات

 نسبت قيمت صادراتي به وارداتي

95 0.03 
94 0.04 

-29.8 درصد تغييرات  
 انتشار كشاورزي، كاالهاي واردات و ارتباطات، صادرات و اطالعات فناوري مركز، اقتصادي و ريزي برنامه معاونت، كشاورزي جهاد وزارت: مأخذ

  96ارديبهشت 
  



  ٢٠ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

  
 )ر تنهزا –ميليون دالر ( 95در سال  ايران و تراز تجاري آن زنده تجارت ماهيان :9 نمودار

  

  يا منجمد يا خشك  تازه ماهيان
است كه ايران كشور صادركننده  آندهنده  نشان 1395يا منجمد يا خشك در سال  تازه تجارت ماهيان

يا منجمد يا خشك به  تازه كه ميزان واردات ماهيان طوري يا منجمد يا خشك بوده است به ي تازه ماهيان
ازنظر وزني برابر  و مثبتهزار تن بوده كه تراز تجاري آن  1/81ان هزار تن و صادرات آن به ميز 7/77ميزان 

واردات  1394نسبت به سال  1395سال . ميليون دالر بوده است 168هزار تن و ازنظر ارزشي برابر با  3/3با 
براي . درصد افزايش داشته است 1/24درصد و ازنظر ارزشي  2/34يا منجمد يا خشك ازنظر وزني  تازه ماهيان

درصد و ازنظر ارزشي  2/30ازنظر وزني  94نسبت به  1395يا منجمد يا خشك در سال  تازه ادرات ماهيانص
يا منجمد يا خشك  تازه ماهيانو صادارت  وارداتافزايش ارقام نمايانگر . دهددرصد افزايش نشان مي 48

درصد  4/0وزني در حدود يا منجمد يا خشك در سبد وارداتي بخش كشاورزي ازنظر  تازه سهم ماهيان. است
درصد و ارزشي  4/1در سبد صادراتي بخش كشاورزي ازنظر وزني . درصد است 9/1و ازنظر ارزشي در حدود 

سنت براي  20دالر و2در حدود  95يا منجمد يا خشك در سال  تازه قيمت وارداتي ماهيان. درصد است3/4
دالر براي هر كيلو بوده 3ه و قيمت صادراتي درصد كاهش داشت 5/7هر كيلو بوده كه نسبت به سال گذشته 

يا منجمد  تازه درصد تغييرات مثبت داشته كه افزايش قيمت صادراتي ماهيان 7/13كه نسبت به سال گذشته 
يا منجمد يا خشك در  تازه نسبت قيمت صادراتي به قيمت وارداتي ماهيان. را به همراه داشته است يا خشك

واردات  درصد بيشتر از 34كه در حدود  طوري قيمت به نفع صادرات بوده بهحاكي از آن است كه 1395سال 
دهد و قيمت به نفع صادرات  درصد افزايش نشان مي 22در حدود  بوده كه نسبت به سال گذشته اين نسبت

 ازنظر وزني در واردات بخش كشاورزي 1395يا منجمد يا خشك در سال  تازه ماهيان. افزايش داشته است



  ٢١ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

و ازنظر ارزشي در هفتم و ازنظر صادرات ازنظر وزني در رتبه هفتم و ازنظر ارزشي داراي رتبه هفتم  تبهداراي ر
  .استششم رتبه 

  94و مقايسه با سال  95هاي آن در سال  و ويژگي يا منجمد يا خشك ايران تازه ماهيان تجارت: 10جدول 
 يا منجمد يا خشك تازه ماهيان شرح

 95سال 

 صادرات
 81.14 )هزار تن(وزن 
 245.85 )ميليون دالر(ارزش 

 واردات
 77.78 )هزار تن(وزن 
 175 )ميليون دالر(ارزش 

 صادرات سهم از كل بخش كشاورزي
 1.4 وزن
 4.32 شارز

 واردات سهم از كل بخش كشاورزي
 0.44 وزن
 1.99 ارزش

 تراز تجاري
 3.36 )هزار تن(وزن 
 168.07 )ميليون دالر(ارزش

 صادرات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
 30.24 وزن
 48.05 ارزش

 واردات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
 34.2 وزن
 24.18 ارزش

 اتيقيمت صادر

95 3.0 
94 2.7 

 13.7 درصد تغييرات

 قيمت وارداتي

95 2.2 
94 2.4 

-7.5 درصد تغييرات  

 نسبت قيمت صادراتي به وارداتي

95 1.35 
94 1.10 

 22.8 درصد تغييرات
 انتشار كشاورزي، كاالهاي واردات و ارتباطات، صادرات و اطالعات فناوري مركز، اقتصادي و ريزي برنامه معاونت، كشاورزي جهاد وزارت: مأخذ

  96ارديبهشت 
  



  ٢٢ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

  
)هزار تن –ميليون دالر ( 95در سال  ايران و تراز تجاري آن يا منجمد يا خشك تازه ماهيان تجارت :10 نمودار

  
  به منگان  بي و صدف داران ،قشر داران

دهنده آن است كه ايران كشور  نشان 1395به منگان در سال  وبي صدف داران ،تجارت قشر داران
صدف ،كه ميزان واردات قشر داران طوري به منگان بوده است به وبي صدف داران،صادركننده خالص قشر داران

 و مثبت هزار تن بوده كه تراز تجاري آن 7/19ميزان و صادرات آن به  صفربودهبه منگان به ميزان  وبي داران
نسبت به  1395سال . ميليون دالر بوده است 5/87هزار تن و ازنظر ارزشي برابر با  7/19ازنظر وزني برابر با 

براي صادرات . است فرصبه منگان ازنظر وزني و ازنظر ارزشي  وبي صدف داران،واردات قشر داران 1394سال 
درصد و ازنظر ارزشي  9/37ازنظر وزني  94نسبت به  1395به منگان در سال  وبي ف دارانصد ،قشر داران

اتكا بيشتر به  به منگان به معناي وبي صدف داران،واردات قشر داران عدم. دهددرصد افزايش نشان مي 5/42
و  3/0وزنيبه منگان در سبد صادراتي بخش كشاورزي ازنظر  وبي صدف داران،سهم قشر داران. داخل است

سنت  40دالر و4 در حدود 95به منگان در سال  وبي صدف داران،قشر داران صادراتيقيمت . است 5/1ارزشي 
افزايش قيمت  حاكي از درصد تغييرات مثبت داشته كه 3/3براي هر كيلو بوده كه نسبت به سال گذشته 

 1395به منگان در سال  وبي انصدف دار،قشر داران. به منگان است وبي صدف داران،صادراتي قشر داران
و ازنظر شانزدهم و ازنظر ارزشي داراي رتبه شانزدهم  داراي رتبه ازنظر وزني در واردات بخش كشاورزي

  .استنهم و ازنظر ارزشي در رتبه دوازدهم صادرات ازنظر وزني در رتبه 



  ٢٣ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

 94و مقايسه با سال  95ن در سال هاي آ و ويژگي ايران به منگان بي و صدف داران ،قشر داران تجارت: 11 جدول

به منگان بي و صدف داران ،قشر داران شرح

95سال 

 صادرات
 19.76 )هزار تن(وزن 
 87.52 )ميليون دالر(ارزش 

 ارداتو
 0 )هزار تن(وزن 
 0.18 )ميليون دالر(ارزش 

 0.34 وزنصادراتسهم از كل بخش كشاورزي
 1.54 ارزش

 وارداتسهم از كل بخش كشاورزي
 0 وزن
 0 ارزش

 تراز تجاري
 19.76 )هزار تن(وزن 
 87.52)ميليون دالر(ارزش

 37.98 وزنصادرات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
 42.51 ارزش

 واردات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
 0 وزن
 0 ارزش

 قيمت صادراتي
95 4.4 
94 4.3 

 3.3 درصد تغييرات
 انتشار كشاورزي، كاالهاي واردات و ارتباطات، صادرات و اطالعات فناوري مركز، اقتصادي و ريزي برنامه معاونت، كشاورزي جهاد وزارت: مأخذ
  96هشت ارديب

  

  
   95در سال  به منگان ايران و تراز تجاري آن بي و صدف داران ،قشر داران تجارت :11 نمودار

 )هزار تن –ميليون دالر (



  ٢۴ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

  آبزيان  با منشأ خوراكي محصوالت
دهنده آن است كه ايران كشور  نشان 1395آبزيان در سال  با منشأ خوراكي جارت محصوالتت

 با منشأ خوراكي كه ميزان واردات محصوالت طوري آبزيان بوده است به با منشأ خوراكي صادركننده محصوالت
ازنظر وزني  و مثبت نهزار تن بوده كه تراز تجاري آ 3/1هزار تن و صادرات آن به ميزان  1/0آبزيان به ميزان 

واردات  1394نسبت به سال  1395سال . ميليون دالر بوده است 1/8هزار تن و ازنظر ارزشي برابر با  2/1برابر 
. درصد كاهش داشته است 6/23درصد و ازنظر ارزشي  3/27آبزيان ازنظر وزني  با منشأ خوراكي محصوالت

درصد و ازنظر  6/11ازنظر وزني  94نسبت به  1395سال آبزيان در  با منشأ خوراكي براي صادرات محصوالت
اتكا بيشتر آبزيان به معناي  با منشأ خوراكي كاهش واردات محصوالت. دهد درصد كاهش نشان مي 4/2ارزشي 

نزديك آبزيان در سبد وارداتي بخش كشاورزي ازنظر وزني  با منشأ خوراكي سهم محصوالت. به داخل است
 02/0در سبد صادراتي بخش كشاورزي ازنظر وزني . درصد است 02/0ي در حدود و ازنظر ارزش بوده صفر

در حدود  95آبزيان در سال  با منشأ خوراكي قيمت وارداتي محصوالت. درصد است1/0درصد و ارزشي 
داشته و قيمت صادراتي افزايش درصد  9/4سنت براي هر كيلو بوده كه نسبت به سال گذشته  90دالر و11

درصد تغييرات مثبت داشته كه افزايش  16سنت براي هر كيلو بوده كه نسبت به سال گذشته  10دالر و6
نسبت قيمت صادراتي به قيمت . آبزيان بيشتر از وارداتي بوده است با منشأ خوراكي قيمت صادراتي محصوالت

بوده  ارداتوحاكي از آن است كه قيمت به نفع 1395آبزيان در سال  با منشأ خوراكي وارداتي محصوالت
در  بوده كه نسبت به سال گذشته اين نسبت يواردات قيمتدرصد 52در حدود قيمت صادراتي  كه طوري به

با  خوراكي محصوالت. دهد و قيمت به نفع صادرات افزايش داشته است درصد افزايش نشان مي 10حدود 
و ازنظر ارزشي داراي چهاردهم  هداراي رتب ازنظر وزني در واردات بخش كشاورزي 1395آبزيان در سال  منشأ
  .استچهاردهم و ازنظر ارزشي در رتبه پانزدهم و ازنظر صادرات ازنظر وزني در رتبه پانزدهم رتبه 



  ٢۵ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

  94و مقايسه با سال  95هاي آن در سال  و ويژگي ايران آبزيان با منشأ خوراكي محصوالت تجارت: 12جدول 
آبزيان با منشأ خوراكي محصوالت شرح

 95سال 

 صادرات
 1.36 )هزار تن(وزن 
 8.34 )ميليون دالر(ارزش 

 واردات
 0.16 )هزار تن(وزن 
 1.9 )ميليون دالر(ارزش 

 صادرات سهم از كل بخش كشاورزي
 0.02 زنو

 0.15 ارزش

 واردات سهم از كل بخش كشاورزي
 0 وزن
 0.02 ارزش

 تراز تجاري
 1.2 )هزار تن(وزن 
 8.18 )ميليون دالر(ارزش

 صادرات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
- 11.68 وزن  
 2.45 ارزش

 واردات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
-27.3 وزن  
- 23.69 ارزش  

 قيمت صادراتي

95 6.1 
94 5.3 

 16.0 درصد تغييرات

 قيمت وارداتي

95 11.9 
94 11.3 

 4.9 درصد تغييرات

 نسبت قيمت صادراتي به وارداتي

95 0.52 
94 0.47 

 10.6 درصد تغييرات
 انتشار كشاورزي، كاالهاي واردات و ت، صادراتارتباطا و اطالعات فناوري مركز، اقتصادي و ريزي برنامه معاونت، كشاورزي جهاد وزارت: مأخذ

  96ارديبهشت 
  



  ٢۶ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

  
   95در سال  آبزيان ايران و تراز تجاري آن با منشأ خوراكي محصوالت تجارت :12 نمودار

 )تن هزار –ميليون دالر (
  
   محصوالت زراعي -3-3

  زراعي و تازه  خاممواد 
 و تازه دهنده آن است كه ايران كشور واردكننده خام نشان 1395زراعي در سال  و تازه خاممواد تجارت 

و صادرات آن به ميزان ن تن ميليو 2/1زراعي به ميزان  و تازه كه ميزان واردات خام طوري زراعي بوده است به
 1/1و ازنظر ارزشي برابر با ميليون تن  4/9ازنظر وزني برابر با  بوده كه تراز تجاري آن منفي وميليون تن  2/3

درصد  7/9زراعي ازنظر وزني  و تازه خاممواد واردات  1394نسبت به سال  1395سال . ميليون دالر بوده است
نسبت به  1395زراعي در سال  و تازه خاممواد براي صادرات . داشته استدرصد كاهش  5/90و ازنظر ارزشي 

 و تازه خام مواد كاهش واردات. دهددرصد كاهش نشان مي 11درصد و ازنظر ارزشي  3/27ازنظر وزني  94
زراعي در سبد وارداتي بخش كشاورزي ازنظر  و تازه خاممواد سهم . زراعي به معناي اتكا بيشتر به داخل است

در سبد صادراتي بخش كشاورزي ازنظر . درصد است51درصد و ازنظر ارزشي در حدود  1/72زني در حدود و
 40در حدود  95زراعي در سال  و تازه خاممواد قيمت وارداتي . درصد است 14درصد و ارزشي  2/56وزني 

سنت  20اتي درصد كاهش داشته و قيمت صادر 5/89سنت براي هر كيلو بوده كه نسبت به سال گذشته 
 وارداتي قيمت كاهش درصد تغييرات منفي داشته كه 1/30براي هر كيلو بوده كه نسبت به سال گذشته 

زراعي در سال  و تازه خاممواد نسبت قيمت صادراتي به قيمت وارداتي  .است بيشتر از قيمت صادراتي بوده
 قيمتدرصد  69در حدود صادراتي  قيمت كه طوري بوده به وارداتحاكي از آن است كه قيمت به نفع 1395



  ٢٧ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

دهد و قيمت به نفع  درصد افزايش نشان مي 565بوده كه نسبت به سال گذشته اين نسبت در حدود  يواردات
 ازنظر وزني در واردات بخش كشاورزي 1395زراعي در سال  و تازه خاممواد .صادرات افزايش داشته است

و ازنظر ارزشي در رتبه اول و ازنظر صادرات ازنظر وزني در رتبه  لاوو ازنظر ارزشي داراي رتبه  اول داراي رتبه
  .است دوم

  94و مقايسه با سال  95هاي آن در سال  و ويژگي ايران زراعي و تازه خاممواد  تجارت: 13 جدول
 زراعي و تازه خام شرح

 95سال 

 صادرات
 3270.21 )هزار تن(وزن 
 797.29 )ميليون دالر(ارزش 

 واردات
 12694.38 )هزار تن(وزن 
 4481.29 )ميليون دالر(ارزش 

 صادرات سهم از كل بخش كشاورزي
 56.27 وزن
 14.02 ارزش

 واردات سهم از كل بخش كشاورزي
 72.16 وزن
 51.04 ارزش

 تراز تجاري
-9424.17 )هزار تن(وزن   
-11897.09 )ميليون دالر(ارزش  

 صادرات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
 27.32 وزن
-11.05 ارزش  

 واردات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
-9.7 وزن  
-90.51 ارزش  

 قيمت صادراتي

95 0.2 
94 0.3 

-30.1 درصد تغييرات  

 قيمت وارداتي

95 0.4 
94 3.4 

-89.5 درصد تغييرات  

 نسبت قيمت صادراتي به وارداتي

95 0.69 
94 0.10 

 565.1 درصد تغييرات
 انتشار كشاورزي، كاالهاي واردات و ارتباطات، صادرات و اطالعات فناوري مركز، اقتصادي و ريزي برنامه معاونت، كشاورزي جهاد وزارت: مأخذ
  96بهشت اردي



  ٢٨ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

  
 )هزار تن –ميليون دالر ( 95در سال  ايران و تراز تجاري آن زراعي تازه و خام مواد تجارت :13 نمودار

  
  زراعي  شده فرآوريمحصوالت 

دهنده آن است كه ايران كشور واردكننده  نشان 1395ر سال زراعي د شده فرآوريمحصوالت تجارت 
زراعي به ميزان  شده فرآوريمحصوالت كه ميزان واردات  طوري زراعي بوده است به شده فرآوريمحصوالت 

ازنظر وزني برابر با  هزار تن بوده كه تراز تجاري آن منفي و 3/419و صادرات آن به ميزان ميليون تن  1/3
واردات  1394نسبت به سال  1395سال . دالر بوده است ميليارد 6/2و ازنظر ارزشي برابر با  ميليون تن 7/2

براي . درصد افزايش داشته است 8/1درصد و ازنظر ارزشي  8/4زراعي ازنظر وزني  شده فرآوريمحصوالت 
ارزشي  درصد و ازنظر 40ازنظر وزني  94نسبت به  1395زراعي در سال  شده فرآوريمحصوالت صادرات 

 خارجزراعي به معناي اتكا بيشتر به  شده فرآوريمحصوالت واردات افزايش . دهددرصد كاهش نشان مي4/0
درصد و  18زراعي در سبد وارداتي بخش كشاورزي ازنظر وزني در حدود  شده فرآوريمحصوالت سهم . است

درصد و  2/7وزني در سبد صادراتي بخش كشاورزي ازنظر . درصد است 20ازنظر ارزشي در حدود 
سنت براي هر  60در حدود  95زراعي در سال  شده فرآوريمحصوالت قيمت وارداتي . درصد است2/9ارزشي

سنت براي هر  30دالر و 1درصد كاهش داشته و قيمت صادراتي  8/2كيلو بوده كه نسبت به سال گذشته 
محصوالت قيمت صادراتي اهش كداشته كه  منفيدرصد تغييرات  29كيلو بوده كه نسبت به سال گذشته 

 شده فرآوريمحصوالت نسبت قيمت صادراتي به قيمت وارداتي . را به همراه داشته استزراعي  شده فرآوري
درصد بيشتر  127كه در حدود  طوري حاكي از آن است كه قيمت به نفع صادرات بوده به1395زراعي در سال 



  ٢٩ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

دهد و قيمت به نفع  درصد كاهش نشان مي 26در حدود  واردات بوده كه نسبت به سال گذشته اين نسبت از
ازنظر وزني در واردات بخش  1395زراعي در سال  شده فرآوريمحصوالت . افزايش داشته است واردات

و ازنظر سوم و ازنظر صادرات ازنظر وزني در رتبه  دومو ازنظر ارزشي داراي رتبه  دومكشاورزي داراي رتبه 
  .استچهارم ارزشي در رتبه 

  94و مقايسه با سال  95هاي آن در سال  و ويژگي ايران زراعي شده فرآوريمحصوالت  تجارت: 14جدول 
 زراعي شده فرآوري شرح

 95سال 

 صادرات
 419.36 )هزار تن(وزن 
 527.58 )ميليون دالر(ارزش 

 واردات
 3179.27 )هزار تن(وزن 
 1763.34 )ميليون دالر(ارزش 

 صادرات سهم از كل بخش كشاورزي
 7.22 وزن
 9.28 ارزش

 واردات سهم از كل بخش كشاورزي
 18.07 وزن
 20.08 ارزش

 تراز تجاري
-2759.91 )هزار تن(وزن   
-2651.69 )رميليون دال(ارزش  

 صادرات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
 40.09 وزن
-0.48 ارزش  

 واردات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
 4.8 وزن
 1.89 ارزش

 قيمت صادراتي

95 1.3 
94 1.8 

-29.0 درصد تغييرات  

 قيمت وارداتي

95 0.6 
94 0.6 

-2.8 درصد تغييرات  

 ه وارداتينسبت قيمت صادراتي ب

95 2.27 
94 3.10 

-26.9 درصد تغييرات  
 انتشار كشاورزي، كاالهاي واردات و صادرات ارتباطات، و اطالعات فناوري مركز، اقتصادي و ريزي برنامه معاونت، كشاورزي جهاد وزارت: مأخذ

  96ارديبهشت 



  ٣٠ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

  
 )هزار تن –ميليون دالر ( 95در سال  زراعي ايران و تراز تجاري آن شده فرآوري محصوالتتجارت  :14 نمودار

  
  باغي محصوالت -3-4

  باغي  و تازه خاممواد 
و  خاممواد ه آن است كه ايران كشور صادركننده دهند نشان 1395باغي در سال  و تازه خام موادتجارت 

هزار تن و صادرات آن به  6/754باغي به ميزان  و تازه خاممواد كه ميزان واردات  طوري باغي بوده است به تازه
هزار تن و ازنظر ارزشي برابر  4/297و ازنظر وزني برابر با  مثبتتن بوده كه تراز تجاري آن  ميليونيك ميزان 

 1/0باغي ازنظر وزني  و تازه خاممواد واردات  1394نسبت به سال  1395سال . دالر بوده است يلياردم 6/1با 
 1395باغي در سال  و تازه خاممواد براي صادرات . درصد كاهش داشته است 01/0درصد و ازنظر ارزشي 

مواد كاهش واردات . دهددرصد افزايش نشان مي 1/7درصد و ازنظر ارزشي  2/18ازنظر وزني  94نسبت به 
باغي در سبد وارداتي بخش  و تازه خاممواد  سهم. باغي به معناي اتكا بيشتر به داخل است و تازه خام

در سبد صادراتي بخش . درصد است 4/7درصد و ازنظر ارزشي در حدود  2/4كشاورزي ازنظر وزني در حدود 
 95باغي در سال  و تازه خاممواد وارداتي  قيمت. درصد است 5/41درصد و ارزشي 1/18كشاورزي ازنظر وزني 

داشته و قيمت صادراتي افزايش درصد  1/0سنت براي هر كيلو بوده كه نسبت به سال گذشته  90در حدود 
 كاهشدرصد تغييرات منفي داشته كه  4/9سنت براي هر كيلو بوده كه نسبت به سال گذشته  20دالر و2

مواد نسبت قيمت صادراتي به قيمت وارداتي . به همراه داشته است راباغي  و تازه خاممواد قيمت صادراتي 
 158كه در حدود  طوري حاكي از آن است كه قيمت به نفع صادرات بوده به1395باغي در سال  و تازه خام



  ٣١ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

دهد و  درصد كاهش نشان مي 9در حدود  واردات بوده كه نسبت به سال گذشته اين نسبت درصد بيشتر از
ازنظر وزني در واردات بخش  1395باغي در سال  و تازه خاممواد . افزايش داشته است رداتواقيمت به نفع 

و ازنظر دوم  و ازنظر صادرات ازنظر وزني در رتبهچهارم و ازنظر ارزشي داراي رتبه سوم داراي رتبه  كشاورزي
  .استاول ارزشي در رتبه 

  94و مقايسه با سال  95ي آن در سال ها و ويژگي ايران باغي و تازه خاممواد  تجارت: 15جدول 
 باغي و تازه خام شرح

 95سال 

 صادرات
 1052.1 )هزار تن(وزن 
 2364.97 )ميليون دالر(ارزش 

 واردات
 754.68 )هزار تن(وزن 
 656.21 )ميليون دالر(ارزش 

 صادرات سهم از كل بخش كشاورزي
 18.1 وزن
 41.59 ارزش

 واردات سهم از كل بخش كشاورزي
 4.29 وزن
 7.47 ارزش

 تراز تجاري
 297.42 )هزار تن(وزن 
 1610.29 )ميليون دالر(ارزش

 صادرات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
 18.26 وزن
 7.14 شارز

 واردات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
-0.1 وزن  
- 0.016 ارزش  

 قيمت صادراتي

95 2.2 
94 2.5 

-9.4 درصد تغييرات  

 قيمت وارداتي

95 0.9 
94 0.9 

 0.1 درصد تغييرات

 نسبت قيمت صادراتي به وارداتي

95 2.59 
94 2.86 

-9.5 درصد تغييرات  
 انتشار كشاورزي، كاالهاي واردات و صادرات ارتباطات، و اطالعات فناوري مركز، اقتصادي و ريزي برنامه معاونت، شاورزيك جهاد وزارت: مأخذ

  96ارديبهشت 



  ٣٢ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

  
  )هزار تن –ميليون دالر ( 95در سال  ايران و تراز تجاري آن باغي و تازه خام موادتجارت  :15 نمودار

  

  باغي  شده فرآوريمحصوالت 
دهنده آن است كه ايران كشور واردكننده  نشان 1395باغي در سال  شده فرآوريمحصوالت تجارت 

باغي به ميزان  شده فرآوريمحصوالت كه ميزان واردات  طوري باغي بوده است به شده فرآوريمحصوالت 
ازنظر وزني برابر با  هزار تن بوده كه تراز تجاري آن منفي و 3/171هزار تن و صادرات آن به ميزان  2/594
واردات  1394نسبت به سال  1395سال . ميليون دالر بوده است 261هزار تن و ازنظر ارزشي برابر با  8/422

براي . كاهش داشته است درصد 6/6درصد و ازنظر ارزشي  11باغي ازنظر وزني  شده فرآوريمحصوالت 
درصد  6/5درصد و ازنظر ارزشي  9/1ازنظر وزني  94نسبت به  1395باغي در سال  شده صادرات فرآوري
 سهم. باغي به معناي اتكا بيشتر به داخل است شده فرآوريمحصوالت كاهش واردات . دهدكاهش نشان مي

درصد و ازنظر ارزشي 3/3ظر وزني در حدود باغي در سبد وارداتي بخش كشاورزي ازن شده فرآوريمحصوالت 
. درصد است 8/5درصد و ارزشي  9/2در سبد صادراتي بخش كشاورزي ازنظر وزني . درصد است 9/8در حدود 

سنت براي هر كيلو بوده كه  30دالر و1در حدود  95باغي در سال  شده فرآوريمحصوالت قيمت وارداتي 
سنت براي هر كيلو بوده كه  90دالرو 1و قيمت صادراتي  درصد كاهش داشته 9/3نسبت به سال گذشته 
 شده فرآوريمحصوالت درصد تغييرات مثبت داشته كه افزايش قيمت صادراتي  8/7نسبت به سال گذشته 

حاكي 1395باغي در سال  شده نسبت قيمت صادراتي به قيمت وارداتي فرآوري .را به همراه داشته استباغي 



  ٣٣ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

واردات بوده كه نسبت به  درصد بيشتر از 46كه در حدود  طوري ع صادرات بوده بهاز آن است كه قيمت به نف
دهد و قيمت به نفع صادرات افزايش داشته  درصد افزايش نشان مي 12در حدود  سال گذشته اين نسبت

و ازنظر چهارم  داراي رتبه ازنظر وزني در واردات بخش كشاورزي 1395باغي در سال  شده فرآوري. است
  .استپنجم و ازنظر ارزشي در رتبه ششم و ازنظر صادرات ازنظر وزني در رتبه سوم ي داراي رتبه ارزش

  94و مقايسه با سال  95هاي آن در سال  و ويژگي ايران باغي شده فرآوريمحصوالت  تجارت: 16جدول 
 باغي شده فرآوري شرح

 95سال 

 صادرات
 171.39 )هزار تن(وزن 
 333.18 )ميليون دالر(ارزش 

 واردات
 594.27 )هزار تن(وزن 
 786.81 )ميليون دالر(ارزش 

 صادرات سهم از كل بخش كشاورزي
 2.95 وزن
 5.86 ارزش

 تواردا سهم از كل بخش كشاورزي
 3.38 وزن
 8.96 ارزش

 تراز تجاري
-422.88 )هزار تن(وزن   
-261.09 )ميليون دالر(ارزش  

 صادرات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
-1.95 وزن  
 5.65 ارزش

 واردات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
 11.0 وزن
 6.63 ارزش

 قيمت صادراتي

95 1.9 
94 1.8 

 7.8 درصد تغييرات

 قيمت وارداتي

95 1.3 
94 1.4 

-3.9 درصد تغييرات  

 نسبت قيمت صادراتي به وارداتي

95 1.47 
94 1.31 

 12.1 درصد تغييرات
 انتشار كشاورزي، كاالهاي واردات و صادرات ارتباطات، و اطالعات فناوري مركز، اقتصادي و ريزي برنامه معاونت، كشاورزي جهاد وزارت: مأخذ
  96بهشت اردي



  ٣۴ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

  
  )هزار تن –ميليون دالر ( 95در سال  ايران و تراز تجاري آن باغي شده فرآوري محصوالت تجارت :16 نمودار

  
   و مرتع جنگل -3-5

و مرتع بوده  دهنده آن است كه ايران كشور واردكننده جنگل نشان 1395و مرتع در سال  تجارت جنگل
هزار تن  3/13هزار تن و صادرات آن به ميزان  7/20و مرتع به ميزان  كه ميزان واردات جنگل طوري است به

ميليون دالر بوده  6/30رزشي برابر با هزار تن و ازنظر ا 3/7ازنظر وزني برابر با  بوده كه تراز تجاري آن منفي و
 3/28درصد و ازنظر ارزشي  63و مرتع ازنظر وزني  واردات جنگل 1394نسبت به سال  1395سال . است

درصد  1/47ازنظر وزني  94نسبت به  1395و مرتع در سال  براي صادرات جنگل. درصد افزايش داشته است
 خارجو مرتع به معناي اتكا بيشتر به  واردات جنگلافزايش . دهددرصد كاهش نشان مي 8/9و ازنظر ارزشي 

درصد و ازنظر ارزشي در  1/0و مرتع در سبد وارداتي بخش كشاورزي ازنظر وزني در حدود  سهم جنگل. است
. درصد است9/0درصد و ارزشي  2/0در سبد صادراتي بخش كشاورزي ازنظر وزني . درصد است 4/0حدود 

سنت براي هر كيلو بوده كه نسبت به سال  70دالر و 1در حدود  95تع در سال و مر قيمت وارداتي جنگل
سنت براي هر كيلو بوده كه نسبت به سال  80دالر و3درصد كاهش داشته و قيمت صادراتي  3/21گذشته 
 .را به همراه داشته استو مرتع  درصد تغييرات مثبت داشته كه افزايش قيمت صادراتي جنگل 7/70گذشته 
حاكي از آن است كه قيمت به نفع 1395و مرتع در سال  قيمت صادراتي به قيمت وارداتي جنگلنسبت 

در  واردات بوده كه نسبت به سال گذشته اين نسبت درصد بيشتر از 126كه در حدود  طوري صادرات بوده به



  ٣۵ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

رتع در سال و م جنگل. دهد و قيمت به نفع صادرات افزايش داشته است درصد افزايش نشان مي 116حدود 
و ازنظر صادرات دوازدهم و ازنظر ارزشي داراي رتبه دهم داراي  ازنظر وزني در واردات بخش كشاورزي 1395

  .استسيزدهم و ازنظر ارزشي در رتبه سيزدهم ازنظر وزني در رتبه 
  94و مقايسه با سال  95هاي آن در سال  و ويژگي ايران و مرتع جنگل تجارت: 17جدول 

 و مرتع جنگل شرح

 95سال 

 صادرات
 13.35 )هزار تن(وزن 
 51.38 )ميليون دالر(ارزش 

 واردات
 20.73 )هزار تن(وزن 
 35.17 )ميليون دالر(ارزش 

 صادرات سهم از كل بخش كشاورزي
 0.23 وزن
 0.9 ارزش

 واردات سهم از كل بخش كشاورزي
 0.12 وزن
 0.4 ارزش

 تراز تجاري
-7.38 )هزار تن(وزن   
 30.65 )ميليون دالر(ارزش

 صادرات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
-47.17 وزن  
-9.84 ارزش  

 واردات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
 63.0 وزن
 28.31 ارزش

 قيمت صادراتي

95 3.8 
94 2.3 

 70.7 درصد تغييرات

 قيمت وارداتي

95 1.7 
94 2.2 

-21.3 درصد تغييرات  

 نسبت قيمت صادراتي به وارداتي

95 2.27 
94 1.05 

 116.8 درصد تغييرات
 انتشار كشاورزي، كاالهاي واردات و ات، صادراتارتباط و اطالعات فناوري مركز، اقتصادي و ريزي برنامه معاونت، كشاورزي جهاد وزارت: مأخذ

  96ارديبهشت 
  



  ٣۶ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

  
  )هزار تن –ميليون دالر ( 95در سال  و مرتع ايران و تراز تجاري آن جنگل تجارت :17نمودار

  
   يكشاورز بخش مهم تجارت محصوالت -4

  غالت -4-1

  گندم
 كه طوري بهگندم بوده است  واردكنندهكشور ايران است كه  آن دهنده نشان 1395تجارت گندم در سال 

هزار تن بوده كه تراز تجاري آن  9/31هزار تن و صادرات آن به ميزان  4/1478به ميزان  ميزان واردات گندم
سال . ميليون دالر بوده است 3/1465ارزشي برابر با  ازنظرهزار تن و  5/1446وزني برابر با  ازنظر منفي و
. درصد كاهش داشته است 58ارزشي  ازنظردرصد و  56وزني  ازنظرواردات گندم  1394نسبت به سال  1395

درصد افزايش نشان  33ارزشي  ازنظردرصد و  13وزني  ازنظر 94به  نسبت 1395براي صادرات گندم در سال 
سهم گندم در سبد . كاهش واردات گندم به معناي افزايش توليد داخلي و اتكا بيشتر به داخل است .دهدمي

در سبد . درصد است 3/4ارزشي در حدود  ازنظردرصد و  4/8وزني در حدود  ازنظروارداتي بخش كشاورزي 
در  95قيمت وارداتي گندم در سال  .درصد است2/0درصد و ارزشي  5/0وزني  ازنظركشاورزي ش بخ صادراتي

 41درصد كاهش داشته و قيمت صادراتي  5/4سنت براي هر كيلو بوده كه نسبت به سال گذشته  26حدود 
ت درصد تغييرات مثبت داشته كه افزايش قيم 4/17سنت براي هر كيلو بوده كه نسبت به سال گذشته 

حاكي از 1395نسبت قيمت صادراتي به قيمت وارداتي گندم در سال  .را به همراه داشته استصادراتي گندم 



  ٣٧ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

واردات بوده كه نسبت به  درصد بيشتر از 62در حدود  كه طوري بهآن است كه قيمت به نفع صادرات بوده 
صادرات افزايش داشته  قيمت به نفعو  دهد ميدرصد افزايش نشان  23حدود در  سال گذشته اين نسبت

داراي رتبه  از نظر وزني وارداتاز منظر  1395گندم در سال  ،در ميان محصوالت مهم بررسي شده. است
ارزشي در رتبه  ازنظرو يازدهم وزني در رتبه  ازنظرصادرات از منظر و هفتم  داراي رتبهارزشي  ازنظرو چهارم 

  .استشانزدهم 
  94و مقايسه با سال  95آن در سال  هاي ژگيويو  تجارت گندم ايران: 18جدول 

 گندم شرح

 95سال 

 صادرات
 31.9 )هزار تن(وزن 

 13.2 )ميليون دالر(ارزش 

 واردات
 1478.4 )هزار تن(وزن 

377.1 )ميليون دالر(ارزش   

 صادرات سهم از كل بخش كشاورزي
 0.5 وزن

 0.2 ارزش

 واردات سهم از كل بخش كشاورزي
 8.4 وزن

 4.3 ارزش

 تراز تجاري
 1446.5- )هزار تن(وزن 

 1465.3- )ميليون دالر(ارزش

 صادرات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
 12.9 وزن

 32.6 ارزش

 واردات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
 55.5- وزن

 57.5- ارزش

 قيمت صادراتي

95 0.41 

94 0.35 

 17.4 درصد تغييرات

 قيمت وارداتي

95 0.26 

94 0.27 

 4.5- درصد تغييرات

 نسبت قيمت صادراتي به وارداتي

95 1.62 

94 1.32 

 22.9 درصد تغييرات
 انتشار كشاورزي، كاالهاي واردات و ارتباطات، صادرات و اطالعات فناوري مركز، اقتصادي و ريزي برنامه معاونت، رزيكشاو جهاد وزارت: مأخذ

  96ارديبهشت 



  ٣٨ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

  
  )هزار تن –دالر  ميليون( 95در سال  تجارت گندم ايران و تراز تجاري آن :18نمودار 

  
  جو

بوده است  جوخالص  واردكنندهن است كه ايران كشور آ دهنده نشان 1395در سال  جوتجارت 
هزار تن بوده كه تراز  01/0و صادرات آن به ميزان ميليون تن  3/1به ميزان  جوميزان واردات  كه طوري به

سال . دالر بوده استميليارد  3/1ارزشي برابر با ازنظرو ميليون تن  3/1وزني برابر با  ازنظر تجاري آن منفي و
درصد كاهش داشته 6/40ارزشي  ازنظردرصد و  9/28وزني  ازنظر جوواردات  1394نسبت به سال  1395
تغييرات ارزشي  ازنظرو  كاهش درصد50وزني  ازنظر 94نسبت به  1395در سال  جوبراي صادرات . است

در سبد وارداتي  سهم جو .ل استه معناي افزايش اتكا بيشتر به داخب جوكاهش واردات . باشد  ميصفرنزديك 
در سبد صادراتي . درصد است 3درصد و ازنظر ارزشي در حدود  6/7بخش كشاورزي ازنظر وزني در حدود 

در حدود  95در سال جو  قيمت وارداتي .درصد است0002/0بخش كشاورزي ازنظر وزني و ارزشي در حدود 
دالر يك درصد كاهش داشته و قيمت صادراتي 4/16لو بوده كه نسبت به سال گذشته براي هر كي سنت 20

 جودرصد تغييرات مثبت داشته كه افزايش قيمت صادراتي 100براي هر كيلو بوده كه نسبت به سال گذشته 
حاكي از آن است كه 1395در سال  جونسبت قيمت صادراتي به قيمت وارداتي  .را به همراه داشته است



  ٣٩ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

كه نسبت به سال گذشته  واردات بوده بيشتر از درصد 403در حدود  كه طوري بهت به نفع صادرات بوده قيم
در ميان . و قيمت به نفع صادرات افزايش داشته است دهد ميافزايش نشان درصد  139 حدوددر اين نسبت 

و پنجم  راي رتبهدا وزني در واردات بخش كشاورزي ازنظر 1395در سال  جو ،محصوالت مهم بررسي شده
بيست ارزشي در رتبه  ازنظرو بيست وپنجم وزني در رتبه  ازنظرصادرات  ازنظرو نهم داراي رتبه  ارزشي ازنظر

  .استپنجم  و
  94و مقايسه با سال  95آن در سال  هاي ويژگيو  ايران جوتجارت : 19 جدول

 جو شرح

 95سال 

 صادرات
 0.01 )هزار تن(وزن 
 0.01 )ميليون دالر(ارزش 

 واردات
 1333.52 )هزار تن(وزن 
 265.22 )ميليون دالر(ارزش 

 صادرات سهم از كل بخش كشاورزي
 0.0002 وزن

 0.0002 ارزش

 واردات سهم از كل بخش كشاورزي
 7.6 وزن

 3.0 ارزش

 تراز تجاري
-1333.51 )هزار تن(وزن   
-1333.51 )ميليون دالر(ارزش  

 صادرات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
-50 وزن  
 0 ارزش

 واردات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
-28.9 وزن  
- 40.60 ارزش  

 قيمت صادراتي

95 1.0 
94 0.5 

 100.0 درصد تغييرات

 داتيقيمت وار

95 0.2 
94 0.2 

-16.4 درصد تغييرات  

 نسبت قيمت صادراتي به وارداتي

95 5.03 
94 2.10 

 139.3 درصد تغييرات
 انتشار كشاورزي، كاالهاي واردات و ارتباطات، صادرات و اطالعات فناوري مركز، اقتصادي و ريزي برنامه معاونت، كشاورزي جهاد وزارت: مأخذ

  96ارديبهشت 



  ۴٠ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

  
  )هزار تن –ميليون دالر ( 95در سال  ايران و تراز تجاري آن جوتجارت  :19 ودارنم

  
  برنج

بوده است  برنجخالص  واردكنندهن است كه ايران كشور آ دهنده نشان 1395در سال  برنجتجارت 
هزار تن بوده كه تراز 3/0و صادرات آن به ميزان تن  هزار 9/840به ميزان  برنجردات ميزان وا كه طوري به

. دالر بوده استميليون  3/840 ارزشي برابر با ازنظرو تن  هزار 5/840وزني برابر با  ازنظر تجاري آن منفي و
افزايش درصد  33/1ارزشي  ازنظردرصد و  7/12وزني ازنظربرنج  واردات 1394نسبت به سال  1395سال 

 7/44ارزشي ازنظردرصد و  4/68وزني ازنظر 94نسبت به  1395در سال  برنجبراي صادرات . دهدنشان مي
در سبد وارداتي  سهم برنج .است خارجبه معناي اتكا بيشتر به  برنجواردات افزايش . دهدافزايش نشان مي

در سبد صادراتي . درصد است9/7حدود درصد و ازنظر ارزشي در  8/4بخش كشاورزي ازنظر وزني در حدود 
در  95در سال برنج قيمت وارداتي  .درصد است01/0درصد و ارزشي  006/0بخش كشاورزي ازنظر وزني 

 يكدرصد كاهش داشته و قيمت صادراتي  1/10براي هر كيلو بوده كه نسبت به سال گذشته  سنت80 حدود
 حاكي از داشته كه منفيدرصد تغييرات  1/14ذشته براي هر كيلو بوده كه نسبت به سال گ سنت 70دالر و

حاكي از آن 1395در سال  برنجنسبت قيمت صادراتي به قيمت وارداتي . است برنجقيمت صادراتي كاهش 
واردات بوده كه نسبت به سال  درصد بيشتر از 109در حدود  كه طوري بهاست كه قيمت به نفع صادرات بوده 

در ميان  .افزايش داشته است وارداتو قيمت به نفع  دهد مينشان  كاهشد درص4در حدود گذشته اين نسبت 
داراي ارزشي  ازنظرو  هفتم وزني در واردات داراي رتبه ازنظر 1395در سال برنج  ،محصوالت مهم بررسي شده

  .استبيست وسوم ارزشي در رتبه  ازنظرو بيست وسوم وزني در رتبه  ازنظرصادرات از منظر و چهارم رتبه 



  ۴١ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

  94و مقايسه با سال  95آن در سال  هاي ويژگيو  تجارت برنج ايران: 20 جدول
 برنج شرح

 95سال 

 صادرات
 0.32 )هزار تن(وزن 
 0.55 )ميليون دالر(ارزش 

 واردات
 840.91 )هزار تن(وزن 
 690.74 )ميليون دالر(ارزش 

 صادرات سهم از كل بخش كشاورزي
 0.006 وزن

 0.010 ارزش

 واردات سهم از كل بخش كشاورزي
 4.8 وزن

 7.9 ارزش

 تراز تجاري
-840.59 )هزار تن(وزن   
-840.36 )ميليون دالر(ارزش  

 صادرات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
 68.42 وزن

 44.73 ارزش

 واردات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
 12.7 وزن
 1.33 ارزش

 قيمت صادراتي

95 1.7 

94 2.0 
-14.1 درصد تغييرات  

 قيمت وارداتي

95 0.8 
94 0.9 

-10.1 درصد تغييرات  

 نسبت قيمت صادراتي به وارداتي

95 2.09 
94 2.19 

-4.43 درصد تغييرات  

 انتشار كشاورزي، كاالهاي واردات و ارتباطات، صادرات و اطالعات فناوري مركز، اقتصادي و ريزي برنامه معاونت، كشاورزي جهاد توزار: مأخذ
  96ارديبهشت 

  



  ۴٢ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

  
  )هزار تن –ميليون دالر ( 95در سال  تجارت برنج ايران و تراز تجاري آن :20نمودار 

  
  ذرت

بوده است  ذرتخالص  واردكنندهن است كه ايران كشور آ دهنده نشان 1395در سال  ذرتتجارت 
هزار تن بوده كه تراز  7/14و صادرات آن به ميزانميليون تن  5/6به ميزان  ذرت ميزان واردات كه طوري به

سال . دالر بوده استميليارد  5/6ارزشي برابر با ازنظرو ليون تن مي 5/6وزني برابر با  ازنظر تجاري آن منفي و
- افزايش نشان ميدرصد  7/1ارزشي ازنظردرصد و  8/5وزني  ازنظر ذرتواردات  1394نسبت به سال  1395

افزايش  7/29ارزشي  ازنظردرصد و  4/32وزني  ازنظر 94نسبت به  1395در سال  ذرتبراي صادرات . دهد
سهم ذرت در سبد وارداتي بخش . است خارجبه معناي اتكا بيشتر به  ذرتواردات فزايش ا. دهدنشان مي

در سبد صادراتي . درصد است 6/16درصد و ازنظر ارزشي در حدود  1/37كشاورزي ازنظر وزني در حدود 
 20در حدود  95در سال  ذرتقيمت وارداتي .درصد است1/0درصد و ارزشي  3/0بخش كشاورزي ازنظر وزني 

براي سنت  30درصد كاهش داشته و قيمت صادراتي 8/3براي هر كيلو بوده كه نسبت به سال گذشته سنت 
و  قيمت صادراتيكاهش  حاكي از داشته كه منفيدرصد تغييرات 2هر كيلو بوده كه نسبت به سال گذشته 

است كه قيمت حاكي از آن 1395در سال  ذرتنسبت قيمت صادراتي به قيمت وارداتي . است ذرت وارداتي
واردات بوده كه نسبت به سال گذشته اين نسبت  درصد بيشتر از33در حدود كه طوري بهبه نفع صادرات بوده 

در ميان محصوالت . و قيمت به نفع صادرات افزايش داشته است دهد ميدرصد افزايش نشان  9/1در حدود 



  ۴٣ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

و اول داراي رتبه ارزشي  ازنظرو  اول رتبهوزني در واردات داراي  ازنظر 1395در سال  ذرت ،مهم بررسي شده
  .استهجدهم ارزشي در رتبه  ازنظرو پانزدهم در رتبه  وزني ازنظرصادرات  نظرم از

  94و مقايسه با سال  95آن در سال  هاي ويژگيو  ايران ذرتتجارت : 21 جدول
 ذرت شرح

 95سال 

 صادرات
 14.75 )هزار تن(وزن 
 4.4 )ميليون دالر(ارزش 

 واردات
 6533.48 )هزار تن(وزن 
 1461.8 )ميليون دالر(ارزش 

 صادرات سهم از كل بخش كشاورزي
 0.3 وزن

 0.1 ارزش

 واردات سهم از كل بخش كشاورزي
 37.1 وزن

 16.6 ارزش

 از تجاريتر
-6518.7 )هزار تن(وزن   
-6529.1 )ميليون دالر(ارزش  

 صادرات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
 32.40 وزن

 29.79 ارزش

 واردات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
 5.8 وزن
 1.77 ارزش

 قيمت صادراتي

95 0.3 
94 0.3 

-2.0 درصد تغييرات  

 قيمت وارداتي

95 0.2 
94 0.2 

-3.8 درصد تغييرات  

 نسبت قيمت صادراتي به وارداتي

95 1.33 
94 1.31 

 1.9 درصد تغييرات

 انتشار كشاورزي، كاالهاي واردات و ارتباطات، صادرات و اطالعات فناوري مركز، اقتصادي و ريزي برنامه معاونت، كشاورزي جهاد وزارت: مأخذ
  96ارديبهشت 

  



  ۴۴ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

  
  )هزار تن –ميليون دالر ( 95در سال  رت ايران و تراز تجاري آنتجارت ذ :21نمودار 

  
  سبزيجات -4-2

   زميني سيب
 زميني سيبخالص  نندهصادركن است كه ايران كشور آ دهنده نشان 1395در سال  زميني سيبتجارت 

هزار تن  6/683و صادرات آن به ميزانتن  هزار يكبه ميزان  زميني سيبميزان واردات  كه طوري بهبوده است 
دالر  ميليون 4/212و ازنظر ارزشي برابر با تن هزار  5/682كه تراز تجاري آن مثبت و ازنظر وزني برابر با بوده 

 6/38ارزشي ازنظردرصد و  9/0وزني  ازنظر زميني سيبواردات  1394نسبت به سال  1395سال  .بوده است
درصد و 7/1وزني  ازنظر 94نسبت به  1395در سال  زميني سيببراي صادرات . داشته استافزايش  درصد
. است خارجبه معناي اتكا بيشتر به  زميني سيبواردات افزايش . دهدنشان مي درصد كاهش 5/25ارزشي ازنظر

درصد و ازنظر ارزشي در حدود  01/0ر سبد وارداتي بخش كشاورزي ازنظر وزني در حدود زميني دسهم سيب
قيمت . درصد است8/3درصد و ارزشي  8/11در سبد صادراتي بخش كشاورزي ازنظر وزني . درصد است 03/0

براي هر كيلو بوده كه نسبت به سال گذشته سنت  40دالر و2در حدود  95در سال  زميني سيبوارداتي 
 2/24براي هر كيلو بوده كه نسبت به سال گذشته سنت  30داشته و قيمت صادراتي  افزايشدرصد  4/37

نسبت قيمت  .را به همراه داشته است زميني سيبقيمت صادراتي كاهش داشته كه  نفيدرصد تغييرات م
بوده ت وارداحاكي از آن است كه قيمت به نفع 1395در سال  زميني سيبصادراتي به قيمت وارداتي 



  ۴۵ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

بوده كه نسبت به سال گذشته اين نسبت در  يواردات قيمتدرصد  13در حدود قيمت صادراتي كه طوري به
در ميان محصوالت مهم . افزايش داشته استواردات و قيمت به نفع  دهد مينشان  كاهشدرصد 44حدود 

داراي رتبه ارزشي  ازنظرو هفدهم  وزني در واردات داراي رتبه ازنظر 1395در سال  زميني سيب ،بررسي شده
  .استپنجم ارزشي در رتبه  ازنظرو دوم وزني در رتبه  ازنظرصادرات  نظرم ازو هجدهم 

  94و مقايسه با سال  95آن در سال  هاي ويژگيو  ايران زميني سيبتجارت : 22 جدول
 زميني سيب شرح

 95سال 

 صادرات
 683.62 )هزار تن(وزن 
 213.53 )ميليون دالر(ارزش 

 واردات
 1.09 )هزار تن(وزن 
 2.62 )ميليون دالر(ارزش 

 صادرات سهم از كل بخش كشاورزي
 11.8 وزن

 3.8 ارزش

 واردات سهم از كل بخش كشاورزي
 0.01 وزن

 0.03 ارزش

 تراز تجاري
 682.5 )هزار تن(وزن 

 212.4 )ميليون دالر(ارزش

 صادرات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
-1.78  وزن  
-25.52 ارزش  

 واردات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
 0.9 وزن
 38.62 ارزش

 قيمت صادراتي

95 0.3 
94 0.4 

-24.2 درصد تغييرات  

 قيمت وارداتي

95 2.4 
94 1.8 

 37.4 درصد تغييرات

 نسبت قيمت صادراتي به وارداتي

95 0.13 
94 0.24 

-44.79 درصد تغييرات  
 انتشار كشاورزي، كاالهاي واردات و ارتباطات، صادرات و اطالعات فناوري مركز، اقتصادي و ريزي برنامه معاونت، كشاورزي جهاد وزارت: مأخذ

  96ارديبهشت 



  ۴۶ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

  
  )هزار تن –ميليون دالر ( 95در سال  زميني ايران و تراز تجاري آن تجارت سيب :22نمودار 

  
  فرنگي گوجه

 فرنگي گوجهخالص  صادركنندهن است كه ايران كشور آ دهنده نشان 1395در سال  فرنگي گوجهتجارت 
كه تراز هزار تن بوده  4/685ميزانو صادرات آن به صفر بوده  فرنگي گوجهواردات  كه طوري بهاست بوده 

 .دالر بوده است ميليون 347با و ازنظر ارزشي برابر تن  هزار 5/685ازنظر وزني برابر با  تجاري آن مثبت و
افزايش را  4ارزشي ازنظردرصد و  7/29وزني ازنظر 94نسبت به  1395در سال  فرنگي گوجهبراي صادرات 

گوجه  سهم. به معناي افزايش توليد داخلي و اتكا بيشتر به داخل است فرنگي گوجهواردات  عدم. دهد مينشان 
، 95در سال  .درصد است 16درصد و ارزشي  8/11فرنگي در سبد صادراتي بخش كشاورزي ازنظر وزني 

درصد تغييرات  8/19كه نسبت به سال گذشته براي هر كيلو بوده  سنت 50 گوجه فرنگي قيمت صادراتي
در ميان محصوالت مهم بررسي  .را به همراه داشته است فرنگي گوجهقيمت صادراتي  اهشكداشته كه نفي م

ارزشي  ازنظرو اول وزني در رتبه  ازنظرصادرات  ازنظرو  واردات نداشته است 1395در سال  فرنگي گوجه ،شده
  .استدوم در رتبه 



  ۴٧ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

  94و مقايسه با سال  95آن در سال  هاي ويژگيو  ايران فرنگي گوجه تجارت: 23 جدول
 فرنگي گوجه شرح

 95سال 

 صادرات
 685.45 )هزار تن(وزن 
 347.03 )ميليون دالر(ارزش 

 واردات
 0 )هزار تن(وزن 
 0 )ميليون دالر(ارزش 

 صادرات سهم از كل بخش كشاورزي
 11.8 وزن

 6.1 ارزش

 واردات سهم از كل بخش كشاورزي
 0 وزن

 0 ارزش

 تراز تجاري
 685.5 )هزار تن(وزن 

 347.0 )ميليون دالر(ارزش

 صادرات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
 29.77 وزن

 4.01 ارزش

 واردات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
 0 وزن

 0 ارزش

 قيمت صادراتي

95 0.5 
94 0.6 

-19.8 درصد تغييرات  
 انتشار كشاورزي، كاالهاي واردات و ارتباطات، صادرات و اطالعات فناوري مركز، اقتصادي و ريزي برنامه معاونت، كشاورزي جهاد وزارت: مأخذ

  96ارديبهشت 
  



  ۴٨ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

  
  )هزار تن –ميليون دالر ( 95در سال  ايران و تراز تجاري آن فرنگي گوجهتجارت  :23دار نمو

  
  موسير پياز و

 و موسيراز پيكننده خالص صادرن است كه ايران كشور آ دهنده نشان 1395در سال  و موسيرپياز تجارت 
كه هزار تن بوده  4/343و صادرات آن به ميزان  صفر بوده و موسيرپياز ميزان واردات  كه طوري بهبوده است 

دالر بوده ميليون  2/68و ازنظر ارزشي برابر باميليون تن  4/343ازنظر وزني برابر با  تراز تجاري آن مثبت و
 2/21ارزشي  ازنظردرصد و  3/50وزني  ازنظر 94به نسبت  1395در سال  و موسيرپياز براي صادرات .است

به معناي افزايش توليد داخلي و اتكا بيشتر به داخل  و موسيرپياز  واردات عدم. دهد ميدرصد كاهش را نشان 
. درصد است2/1درصد و ارزشي  9/5سهم پياز و موسير در سبد صادراتي بخش كشاورزي ازنظر وزني . است
درصد  6/47براي هر كيلو بوده كه نسبت به سال گذشته سنت 20 95در سال  وسيرو مپياز ت صادراتي قيم

در ميان محصوالت  .را به همراه داشته است موسيرو پياز قيمت صادراتي  كاهشداشته كه  نفيتغييرات م
وزني در رتبه  ازنظرصادرات  ازنظرو واردات نداشته است  1395در سال  و موسيرپياز  ،مهم بررسي شده

  .استيازدهم ارزشي در رتبه  ازنظرو ارم چه



  ۴٩ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

  94و مقايسه با سال  95آن در سال  هاي ويژگيو  ايران و موسيرتجارت پياز : 24 جدول
 و موسيرپياز  شرح

 95سال 

 صادرات
 343.42 )تن هزار(وزن 
 68.15 )ميليون دالر(ارزش 

 واردات
 0 )هزار تن(وزن 

 0 )ميليون دالر(ارزش 

 صادرات سهم از كل بخش كشاورزي
 5.9 وزن

 1.2 ارزش

 واردات سهم از كل بخش كشاورزي
 0 وزن

 0 ارزش

 تراز تجاري
 343.4 )هزار تن(وزن 

 68.2 )ميليون دالر(ارزش

 صادرات 94نسبت به  95ييرات سال درصد تغ
 50.33 وزن
-21.28 ارزش  

 واردات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
 0 وزن

 0 ارزش

 قيمت صادراتي

95 0.2 
94 0.4 

-47.6 درصد تغييرات  
 انتشار كشاورزي، كاالهاي واردات و تارتباطات، صادرا و اطالعات فناوري مركز، اقتصادي و ريزي برنامه معاونت، كشاورزي جهاد وزارت: مأخذ

  96ارديبهشت 
  



  ۵٠ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

  
  )هزار تن –ميليون دالر ( 95در سال  ايران و تراز تجاري آن پياز و موسيرتجارت  :24نمودار 

  
   حبوبات -4-3

  لوبيا
 كه طوري بهبوده است لوبيا  كشور صادركنندهن است كه ايران آ دهنده نشان 1395در سال لوبيا تجارت 

 كه تراز تجاري آن مثبت وهزار تن بوده  5/8و صادرات آن به ميزان هزار تن  3/5به ميزان  لوبياميزان واردات 
نسبت به  1395سال . دالر بوده استميليون  4/11برابر با و ازنظر ارزشيميليون تن  2/3ازنظر وزني برابر با 

براي صادرات . داشته است افزايشدرصد  170ارزشي ازنظردرصد و  213وزني  ازنظرلوبيا واردات  1394سال 
. دهد ميرا نشان  درصد كاهش 70ارزشي ازنظردرصد و  170وزني  ازنظر 94نسبت به  1395در سال لوبيا 

سهم لوبيا در سبد وارداتي بخش كشاورزي ازنظر  .است خارجبه معناي اتكا بيشتر به  الوبيواردات افزايش 
در سبد صادراتي بخش كشاورزي ازنظر . درصد است 1/0درصد و ازنظر ارزشي در حدود  03/0وزني در حدود 

ر كيلو دالر براي ه يكدر حدود  95در سال  لوبياقيمت وارداتي  .درصد است3/0درصد و ارزشي  1/0وزني 
دالر براي هر كيلو بوده كه  2درصد كاهش داشته و قيمت صادراتي  6/13بوده كه نسبت به سال گذشته 

 لوبياو وارداتي  قيمت صادراتيكاهش حاكي از داشته كه  نفيدرصد تغييرات م 6/85نسبت به سال گذشته 
است كه قيمت به نفع صادرات حاكي از آن 1395در سال  لوبيانسبت قيمت صادراتي به قيمت وارداتي . است
 83 واردات بوده كه نسبت به سال گذشته اين نسبت در حدود درصد بيشتر از 94در حدود  كه طوري بهبوده 



  ۵١ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

 ،در ميان محصوالت مهم بررسي شده. افزايش داشته است وارداتو قيمت به نفع  دهد مينشان كاهش درصد 
 ازنظرو  پانزدهمداراي رتبه  نيز ارزشي ازنظرو پانزدهم رتبه  وزني در واردات داراي ازنظر 1395در سال لوبيا 

  .استچهاردهم ارزشي در رتبه  ازنظرو شانزدهم وزني در رتبه  ازنظرصادرات 
  94و مقايسه با سال  95آن در سال  هاي ويژگيو  ايران لوبياتجارت : 25 جدول

 لوبيا شرح

 95سال 

 صادرات
 8.58 )هزار تن(وزن 
 16.77 )ميليون دالر(ارزش 

 واردات
 5.39 )هزار تن(وزن 
 5.44 )ميليون دالر(ارزش 

 صادرات سهم از كل بخش كشاورزي
 0.1 وزن

 0.3 ارزش

 واردات سهم از كل بخش كشاورزي
 0.03 وزن

 0.1 ارزش

 تراز تجاري
 3.2 )هزار تن(وزن 

 11.4 )ميليون دالر(ارزش

 صادرات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
 107.24 وزن

-70.11 ارزش  

 واردات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
 213.4 وزن
 170.64 ارزش

 قيمت صادراتي

95 2.0 
94 13.6 

-85.6 درصد تغييرات  

 رداتيقيمت وا

95 1.0 
94 1.2 

-13.6 درصد تغييرات  

 نسبت قيمت صادراتي به وارداتي

95 1.94 
94 11.60 

-83.30 درصد تغييرات  
 انتشار كشاورزي، كاالهاي واردات و ارتباطات، صادرات و اطالعات فناوري مركز، اقتصادي و ريزي برنامه معاونت، كشاورزي جهاد وزارت: مأخذ

  96ارديبهشت 
  



  ۵٢ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

  
  )هزار تن –ميليون دالر ( 95در سال  ايران و تراز تجاري آنلوبيا تجارت  :25نمودار 

  
  عدس

بوده است  عدسخالص  واردكنندهن است كه ايران كشور آ دهنده نشان 1395در سال  عدستجارت 
 كه تراز تجاري آن منفي و صفر بودهو صادرات آن هزار تن  7/94به ميزان  عدسيزان واردات م كه طوري به

نسبت به سال  1395سال .دالر بوده استميليون 7/94و ازنظر ارزشي برابر باهزارتن  7/94ازنظر وزني برابر با 
عدس براي صادرات . تداشته اسافزايش  درصد 8/4ارزشي  ازنظردرصد و 3/4وزني  ازنظرعدس  واردات 1394

 افزايش. دهد ميدرصد كاهش را نشان  100ارزشي ازنظردرصد و 100وزني  ازنظر 94نسبت به  1395در سال 
سهم عدس در سبد وارداتي بخش كشاورزي ازنظر . است خارجبه معناي افزايش اتكا بيشتر به  عدسواردات 

در  95در سال  عدسقيمت وارداتي . استدرصد  2/1درصد و ازنظر ارزشي در حدود  5/0وزني در حدود 
در . استداشته  افزايشدرصد 6/0براي هر كيلو بوده كه نسبت به سال گذشته سنت  20دالر و يكحدود 

ارزشي  ازنظرو نهم  وزني در واردات داراي رتبه ازنظر 1395در سال  عدس ،ميان محصوالت مهم بررسي شده
  .درات نداشته استي، صاصادرات ازنظرو دوازدهم داراي رتبه 



  ۵٣ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

  94و مقايسه با سال  95آن در سال  هاي ويژگيو  تجارت عدس ايران: 26 جدول
 عدس  شرح

 95سال 

 صادرات
 0 )هزار تن(وزن 

 0 )ميليون دالر(ارزش 

 واردات
 94.7 )ر تنهزا(وزن 
 108.99 )ميليون دالر(ارزش 

 صادرات سهم از كل بخش كشاورزي
 0 وزن

 0 ارزش

 واردات سهم از كل بخش كشاورزي
 0.5 وزن

 1.2 ارزش

 تراز تجاري
-94.7 )هزار تن(وزن   

 -94.7 )ميليون دالر(ارزش

 صادرات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
-100 وزن  
-100 ارزش  

 واردات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
 4.3 وزن
 4.88 ارزش

 قيمت صادراتي

95 0 

94 1.3 
 0 درصد تغييرات

 قيمت وارداتي

95 1.2 
94 1.1 

 0.6 درصد تغييرات

 نسبت قيمت صادراتي به وارداتي

95 0 

94 1.17 
 0 درصد تغييرات

 انتشار كشاورزي، كاالهاي واردات و ارتباطات، صادرات و اطالعات فناوري مركز، اقتصادي و ريزي رنامهب معاونت، كشاورزي جهاد وزارت: مأخذ
  96ارديبهشت 

  



  ۵۴ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

  
  )نهزار ت –ميليون دالر ( 95در سال  ايران و تراز تجاري آن عدس تجارت :26نمودار 

  
  نخود

 كه طوري بهبوده است  نخود واردكنندهن است كه ايران كشور آ دهنده نشان 1395در سال  نخودتجارت 
 في ونتراز تجاري آن مهزار تن بوده كه  6/1و صادرات آن به ميزان هزار تن  7/4به ميزان  نخودميزان واردات 

نسبت به سال  1395سال . دالر بوده استميليون  5/3و ازنظر ارزشي برابر باهزارتن  2/3ازنظر وزني برابر با 
براي صادرات . درصد كاهش داشته است 9/68ارزشي  ازنظردرصد و  9/70وزني  ازنظر نخودواردات  1394
. دهد ميدرصد كاهش را نشان  3/95ارزشي ازنظردرصد و 3/94وزني  ازنظر 94نسبت به  1395در سال  نخود

سهم نخود در سبد وارداتي بخش كشاورزي . ايش اتكا بيشتر به داخل استبه معناي افزنخود كاهش واردات 
در سبد صادراتي بخش . درصد است 05/0درصد و ازنظر ارزشي در حدود  03/0ازنظر وزني در حدود 
 90در حدود  95در سال  نخودقيمت وارداتي . درصد است02/0درصد و ارزشي  03/0كشاورزي ازنظر وزني 

براي  سنت 80داشته و قيمت صادراتي  افزايشدرصد  8/6بوده كه نسبت به سال گذشتهبراي هر كيلو  سنت
و  نخودوارداتي داشته كه افزايش قيمت  نفيات مدرصد تغيير 9/16هر كيلو بوده كه نسبت به سال گذشته 

در سال  نخودنسبت قيمت صادراتي به قيمت وارداتي . را به همراه داشته است كاهش قيمت صادراتي
 قيمتدرصد  84در حدود قيمت صادراتي  كه طوري بهبوده واردات حاكي از آن است كه قيمت به نفع 1395
و قيمت به نفع  دهد مينشان كاهش درصد 22 بوده كه نسبت به سال گذشته اين نسبت در حدود يواردات
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وزني در  زنظرا 1395در سال  نخودعدس  ،در ميان محصوالت مهم بررسي شده. افزايش داشته استواردات 
بيستم وزني در رتبه  ازنظرصادرات  نظرم ازو شانزدهم داراي رتبه ارزشي  ازنظرو شانزدهم  واردات داراي رتبه

  .استبيست ويكم ارزشي در رتبه  ازنظرو 
  94و مقايسه با سال  95آن در سال  هاي ويژگيو  ايراننخود  تجارت: 27 جدول

 نخود شرح

 95سال 

 صادرات
 1.6 )هزار تن(وزن 
 1.26 )ميليون دالر(ارزش 

 واردات
 4.79 )هزار تن(وزن 
 4.51 )ميليون دالر(ارزش 

 صادرات سهم از كل بخش كشاورزي
 0.03 وزن

 0.02 ارزش

 واردات سهم از كل بخش كشاورزي
 0.03 وزن

 0.05 ارزش

 تراز تجاري
 -3.2 )هزار تن(وزن 

 -3.5 )ميليون دالر(ارزش

 صادرات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
-94.35 وزن  
-95.31 ارزش  

 واردات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
-70.9 وزن  
- 68.91 ارزش  

 قيمت صادراتي

95 0.8 
94 0.9 
-16.9 غييراتدرصد ت  

 قيمت وارداتي

95 0.9 
94 0.9 

 6.8 درصد تغييرات

 نسبت قيمت صادراتي به وارداتي

95 0.84 
94 1.08 

-22.20 درصد تغييرات  

 تشاران كشاورزي، كاالهاي واردات و ارتباطات، صادرات و اطالعات فناوري مركز، اقتصادي و ريزي برنامه معاونت، كشاورزي جهاد وزارت: مأخذ
  96ارديبهشت 

  



  ۵۶ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

  
  )هزار تن –ميليون دالر ( 95در سال  ايران و تراز تجاري آن نخود تجارت :27نمودار 

  
   محصوالت صنعتي -4-4

  هاي روغني  دانه
هاي  ن است كه ايران كشور واردكننده خالص دانهآدهنده  نشان 1395هاي روغني در سال  انهتجارت د

و صادرات آن به ميزان ميليون تن  3/2هاي روغني به ميزان  كه ميزان واردات دانه طوري روغني بوده است به
 4/2 ازنظر ارزشي برابر با وميليون تن  4/2ازنظر وزني برابر با  كه تراز تجاري آن منفي وهزار تن بوده  6/3

درصد و  4/29هاي روغني ازنظر وزني  واردات دانه 1394نسبت به سال  1395سال  .دالر بوده است اردميلي
 94نسبت به  1395هاي روغني در سال  براي صادرات دانه. دهد درصد افزايش را نشان مي 6/22ازنظر ارزشي 

هاي روغني به  واردات دانه افزايش. دهد را نشان مي كاهشصد در 49/0درصد و ازنظر ارزشي 9/13ازنظر وزني 
هاي روغني در سبد وارداتي بخش كشاورزي ازنظر وزني در حدود سهم دانه. استخارج معناي اتكا بيشتر به 

 در سبد صادراتي بخش كشاورزي ازنظر وزني و ارزشي. درصد است1/14درصد و ازنظر ارزشي در حدود  6/13
براي هر كيلو بوده كه نسبت  سنت50در حدود  95هاي روغني در سال  قيمت وارداتي دانه .درصد است 1/0

براي هر كيلو بوده كه نسبت  سنت 60كاهش داشته و قيمت صادراتي يك دالر و درصد 2/5به سال گذشته 
ي ها صادراتي دانه وارداتي و قيمتكاهش حاكي از داشته كه  نفيدرصد تغييرات م7/12به سال گذشته 

حاكي از آن است كه 1395هاي روغني در سال  نسبت قيمت صادراتي به قيمت وارداتي دانه. استروغني 
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واردات بوده كه نسبت به سال گذشته  درصد بيشتر از 217كه در حدود  طوري قيمت به نفع صادرات بوده به
در ميان  .داشته استافزايش  وارداتدهد و قيمت به نفع  نشان مي درصد كاهش 8/7 اين نسبت در حدود

و ازنظر دوم ازنظر وزني در واردات داراي رتبه  1395هاي روغني در سال  دانه ،محصوالت مهم بررسي شده
  .استهفدهم و ازنظر ارزشي در رتبه هفدهم نظر صادرات ازنظر وزني در رتبه مو ازدوم ارزشي داراي رتبه 

  94و مقايسه با سال  95آن در سال هاي  و ويژگي هاي روغني ايران تجارت دانه: 28 جدول
 هاي روغني دانه شرح

 95سال 

 صادرات
 3.67 )هزار تن(وزن 
 6.05 )ميليون دالر(ارزش 

 واردات
 2389.5 )هزار تن(وزن 
 1239.34 )ن دالرميليو(ارزش 

 صادرات سهم از كل بخش كشاورزي
 0.1 وزن

 0.1 ارزش

 واردات سهم از كل بخش كشاورزي
 13.6 وزن

 14.1 ارزش

 تراز تجاري
 -2385.8 )هزار تن(وزن 

 -2383.5 )ميليون دالر(ارزش

 صادرات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
 13.97 وزن

 0.49 ارزش

 واردات 94نسبت به  95ييرات سال درصد تغ
 29.4 وزن
 22.60 ارزش

 قيمت صادراتي

95 1.6 
94 1.9 

-12.7 درصد تغييرات  

 قيمت وارداتي

95 0.5 
94 0.5 

-5.2 درصد تغييرات  

 نسبت قيمت صادراتي به وارداتي

95 3.18 
94 3.45 

-7.87 درصد تغييرات  
 انتشار كشاورزي، كاالهاي واردات و ارتباطات، صادرات و اطالعات فناوري مركز، اقتصادي و ريزي برنامه تمعاون، كشاورزي جهاد وزارت: مأخذ

  96ارديبهشت 
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  )هزار تن –ميليون دالر ( 95در سال  ايران و تراز تجاري آنهاي روغني  دانهتجارت  :28نمودار 

  
   محصوالت باغي -4-5

  زعفران
خالص زعفران بوده است  صادركننده ن است كه ايران كشورآدهنده  نشان 1395تجارت زعفران در سال 

كه تراز هزار تن بوده  2/0هزار تن و صادرات آن به ميزان  02/0كه ميزان واردات زعفران به ميزان  طوري به
سال  .دالر بوده استميليون  9/277و ازنظر ارزشي برابر باتن  هزار 2/0ازنظر وزني برابر با  تجاري آن مثبت و

درصد افزايش  1000و ازنظر ارزشي  صفرنزديك واردات زعفران ازنظر وزني  1394نسبت به سال  1395
 7/57درصد و ازنظر ارزشي 6/66ازنظر وزني  94نسبت به  1395براي صادرات زعفران در سال . داشته است

 0001/0سهم زعفران در سبد وارداتي بخش كشاورزي ازنظر وزني در حدود . دهد نشان ميدرصد افزايش 
 003/0در سبد صادراتي بخش كشاورزي ازنظر وزني . درصد است 001/0درصد و ازنظر ارزشي در حدود 

براي هر كيلو  سنت 50دالر و  5در حدود  95وارداتي زعفران در سال  قيمت .درصد است9/4درصد و ارزشي 
منفي درصد تغييرات  3/5دالر براي هر كيلو بوده كه نسبت به سال گذشته  1389بوده و قيمت صادراتي 

حاكي از آن است كه قيمت به نفع 1395نسبت قيمت صادراتي به قيمت وارداتي زعفران در سال . داشته است
در ميان محصوالت مهم بررسي . واردات بوده است درصد بيشتر از 252كه در حدود  طوري ده بهصادرات بو
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 و ازنوزدهم و ازنظر ارزشي داراي رتبه نوزدهم ازنظر وزني در واردات داراي رتبه  1395زعفران در سال  ،شده
  .تاسچهارم و ازنظر ارزشي در رتبه بيست وچهارم نظر صادرات ازنظر وزني در رتبه م

  94و مقايسه با سال  95هاي آن در سال  و ويژگي تجارت زعفران ايران: 29 جدول
 زعفران شرح

 95سال 

 صادرات
 0.2 )هزار تن(وزن 
 277.94 )ميليون دالر(ارزش 

 واردات
 0.02 )ار تنهز(وزن 
 0.11 )ميليون دالر(ارزش 

 صادرات سهم از كل بخش كشاورزي
 0.003 وزن

 4.9 ارزش

 واردات سهم از كل بخش كشاورزي
 0.0001 وزن

 0.001 ارزش

 تراز تجاري
 0.2 )هزار تن(وزن 

 277.9 )ميليون دالر(ارزش

 صادرات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
 66.66 وزن

 57.75 ارزش

 واردات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
 0 وزن

 1000 ارزش

 قيمت صادراتي

95 1389.7 
94 1468.2 

-5.3 درصد تغييرات  

 قيمت وارداتي

95 5.5 
94 0 

 0 درصد تغييرات

 نسبت قيمت صادراتي به وارداتي

95 252.67 
94 0 

 0 درصد تغييرات

 انتشار كشاورزي، كاالهاي واردات و ارتباطات، صادرات و اطالعات فناوري مركز، اقتصادي و ريزي برنامه معاونت، كشاورزي جهاد وزارت: مأخذ
  96ارديبهشت 

  



  ۶٠ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

  
  )هزار تن –ميليون دالر ( 95در سال  عفران ايران و تراز تجاري آنزتجارت  :29نمودار 

  
  پرتقال

ن است كه ايران كشور واردكننده پرتقال بوده است آدهنده  نشان 1395تجارت پرتقال در سال 
كه تراز هزار تن بوده  01/3هزار تن و صادرات آن به ميزان  5/53كه ميزان واردات پرتقال به ميزان  طوري به

سال . دالر بوده استميليون  5/52و ازنظر ارزشي برابر باتن هزار  6/50ازنظر وزني برابر با  تجاري آن منفي و
صفر بوده  94واردات پرتقال در سال (صددرصد افزايش يافته است واردات پرتقال 1394نسبت به سال  1395
 9/63درصد كاهش و ازنظر ارزشي  6/49ازنظر وزني  94نسبت به  1395براي صادرات پرتقال در سال . )است

درصد و 3/0 سهم پرتقال در سبد وارداتي بخش كشاورزي ازنظر وزني در حدود. دهد را نشان مياهش درصد ك
درصد و ارزشي  05/0در سبد صادراتي بخش كشاورزي ازنظر وزني . استدرصد 3/0ازنظر ارزشي در حدود 

يمت براي هر كيلو بوده و ق سنت 60 در حدود 95قيمت وارداتي پرتقال در سال  .درصد است02/0
كاهش داشته كه  منفيدرصد تغييرات  3/28براي هر كيلو بوده كه نسبت به سال گذشته  سنت 40صادراتي

نسبت قيمت صادراتي به قيمت وارداتي پرتقال در سال . را به همراه داشته استقيمت صادراتي پرتقال 
 قيمتدرصد  58ر حدود دقيمت صادراتي كه  طوري بوده بهواردات حاكي از آن است كه قيمت به نفع 1395
ازنظر وزني در واردات داراي رتبه  1395پرتقال در سال  ،در ميان محصوالت مهم بررسي شده. است يواردات
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و ازنظر ارزشي هجدهم نظر صادرات ازنظر وزني در رتبه م و ازچهاردهم و ازنظر ارزشي داراي رتبه دوازدهم 
  .استبيست ودوم در رتبه 

  94و مقايسه با سال  95هاي آن در سال  و ويژگي ايران تجارت پرتقال: 30 جدول
 پرتقال شرح

 95سال 

 صادرات
 3.01 )هزار تن(وزن 
 1.1 )ميليون دالر(ارزش 

 واردات
 53.57 )هزار تن(وزن 
 33.7 )ون دالرميلي(ارزش 

 صادرات سهم از كل بخش كشاورزي
 0.05 وزن

 0.02 ارزش

 واردات سهم از كل بخش كشاورزي
 0.30 وزن

 0.38 ارزش

 تراز تجاري
 -50.6 )هزار تن(وزن 

 -52.5 )ميليون دالر(ارزش

 صادرات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
- 49.66 وزن  
- 63.93 ارزش  

 واردات 94نسبت به  95يرات سال درصد تغي
 100 وزن

 100 ارزش

 قيمت صادراتي

95 0.4 
94 0.5 

-28.3 درصد تغييرات  

 قيمت وارداتي

95 0.6 
94 0 

 0 درصد تغييرات

 نسبت قيمت صادراتي به وارداتي

95 0.58 
94 0 

 0 درصد تغييرات

 انتشار كشاورزي، كاالهاي واردات و ارتباطات، صادرات و اطالعات فناوري مركز، اقتصادي و ريزي برنامه معاونت، كشاورزي جهاد وزارت: مأخذ
  96ارديبهشت 
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  )هزار تن –ميليون دالر ( 95در سال  ايران و تراز تجاري آن پرتقال تجارت :30 نمودار

  
  گوران

ن است كه ايران كشور صادركننده خالص انگور بوده است آدهنده  نشان 1395تجارت انگور در سال 
 و مثبتآن  يكه تراز تجارهزار تن بوده  9/162و صادرات آن به ميزان  واردات انگور صفر بودهكه  طوري به

براي صادرات انگور  .دالر بوده است يونليم 9/295 با برابر يتن و ازنظر ارزش هزار 9/162برابر با  يازنظر وزن
. درصد افزايش داشته است 8/12 با برابر يازنظر ارزشدرصد و  8/31ازنظر وزني  94نسبت به  1395در سال 

 8/2 يازنظر وزن يبخش كشاورز يدر سبد صادرات انگورسهم  .واردات انگور به معناي اتكا به داخل است عدم
براي هر كيلو بوده كه نسبت به  سنت 80يك دالر و انگور صادراتي قيمت .درصد است 2/5 يدرصد و ارزش
نگور در سال ا ،در ميان محصوالت مهم بررسي شده. داشته است منفيدرصد تغييرات 4/14سال گذشته 

  .استسوم و ازنظر ارزشي در رتبه ششم نظر صادرات ازنظر وزني در رتبه م و ازواردات نداشته است  1395
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  94و مقايسه با سال  95هاي آن در سال  و ويژگي انگور ايران تجارت: 31 جدول
 انگور شرح

 95سال 

 صادرات
  162.91 )هزار تن(وزن 
  2953.87 )ميليون دالر(ارزش 

 واردات
 0 )هزار تن(وزن 

 0 )ميليون دالر( ارزش

 صادرات سهم از كل بخش كشاورزي
 ٢.٨ وزن

 ٥.٢ ارزش

 واردات سهم از كل بخش كشاورزي
 0 وزن

 0 ارزش

 تراز تجاري
 162.9 )هزار تن(وزن 

 ٢٩٥.٩ )ميليون دالر(ارزش

 صادرات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
 31.88 وزن

  12.89 ارزش

 واردات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
 0 وزن

 0 ارزش

 قيمت صادراتي

95 1.8  
94 2.1  

  -14.4 درصد تغييرات
 انتشار كشاورزي، كاالهاي واردات و ارتباطات، صادرات و اطالعات فناوري مركز، اقتصادي و ريزي برنامه معاونت، كشاورزي جهاد وزارت: مأخذ

  96ارديبهشت 
  



  ۶۴ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

  
  )هزار تن –ميليون دالر ( 95در سال  اري آنو تراز تج ايران انگورتجارت  :31نمودار 

  
  درختي سيب

ن است كه ايران كشور صادركننده خالص سيب بوده است آدهنده  نشان 1395تجارت سيب در سال 
 و ثبتآن م يتراز تجارهزار تن بوده كه 354آن به ميزان و صادرات  صفر بودهكه ميزان واردات سيب  طوري به

صادرات سيب در سال .دالر بوده است ونيليم 5/110برابر با يتن و ازنظر ارزش هزار 354برابر با  يازنظر وزن
واردات  عدم. دهد را نشان مي درصد كاهش 3/16درصد و ازنظر ارزشي1/10ازنظر وزني  94نسبت به  1395

درصد و  1/6 يازنظر وزن يبخش كشاورز يدر سبد صادراتسيب سهم . تكا به داخل استسيب به معناي ا
براي هر كيلو بوده كه نسبت به سال سنت 30 سيب قيمت صادراتي 1395در سال .درصد است9/1 يارزش

 1395سيب در سال  ،در ميان محصوالت مهم بررسي شده. داشته است نفيدرصد تغييرات م1/24گذشته 
  .استهفتم و ازنظر ارزشي در رتبه سوم نظر صادرات ازنظر وزني در رتبه م و ازشته است واردات ندا



  ۶۵ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

  94و مقايسه با سال  95هاي آن در سال  و ويژگي تجارت سيب ايران: 32 جدول
 سيب شرح

 95سال 

 ادراتص
  354.02 )هزار تن(وزن 
  110.52 )ميليون دالر(ارزش 

 واردات
 0 )هزار تن(وزن 

 0 )ميليون دالر(ارزش 

 صادرات سهم از كل بخش كشاورزي
 ٦.١ وزن

 ١.٩ ارزش

 واردات سهم از كل بخش كشاورزي
 0 وزن

 0 ارزش

 تراز تجاري
 ٣٥٤ )هزار تن(وزن 

 ١١٠.٥ )ميليون دالر(ارزش

 صادرات 94نسبت به  95غييرات سال درصد ت
  10.10 وزن
  - 16.39 ارزش

 واردات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
 0 وزن

 0 ارزش

 قيمت صادراتي

95 0.3  
94 0.4  

  -24.1 درصد تغييرات
 انتشار كشاورزي، كاالهاي واردات و اتارتباطات، صادر و اطالعات فناوري مركز، اقتصادي و ريزي برنامه معاونت، كشاورزي جهاد وزارت: مأخذ

  96ارديبهشت 
  



  ۶۶ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

  
  )هزار تن –ميليون دالر ( 95در سال  ايران و تراز تجاري آنسيب تجارت  :32نمودار 

  
  خرما

بوده است  خرماخالص  كشور صادركنندهن ن است كه ايراآ دهنده نشان 1395در سال خرما  تجارت
و  ثبتآن م يكه تراز تجارهزار تن بوده  2/209و صادرات آن به ميزان  صفرخرما  ميزان واردات كه طوري به

در خرما  صادرات .دالر بوده است ونيليم 4/208با برابر  يتن و ازنظر ارزش هزار 3/209برابر با  يازنظر وزن
 عدم. دهد ميدرصد كاهش را نشان 5/10ارزشي ازنظردرصد و  3/22وزني  ظرازن 94نسبت به  1395سال 

درصد  6/3 يازنظر وزن يبخش كشاورز يدر سبد صادرات خرماسهم  .تكا به داخل استابه معناي  خرماواردات 
دالر براي هر كيلو بوده كه نسبت به سال گذشته  يكقيمت صادراتي  95در سال  .درصد است7/3 يو ارزش

 واردات 1395در سال خرما ،در ميان محصوالت مهم بررسي شده . داشته است منفيرصد تغييرات د9/26
  .استششم ارزشي در رتبه  ازنظرو پنجم وزني در رتبه  ازنظرصادرات  نظرم ازو نداشته است 



  ۶٧ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

  94و مقايسه با سال  95آن در سال  هاي ويژگيو  تجارت خرما ايران: 33 جدول
 خرما شرح

 95سال 

 صادرات
  209.27 )هزار تن(وزن 
  208.42 )ميليون دالر(ارزش 

 واردات
 0 )هزار تن(وزن 

 0 )ميليون دالر(ارزش 

 صادرات سهم از كل بخش كشاورزي
 ٣.٦ وزن

 ٣.٧ ارزش

 واردات كشاورزيسهم از كل بخش 
 0 وزن

 0 ارزش

 تراز تجاري
 ٢٠٩.٣ )هزار تن(وزن 

 ٢٠٨.٤ )ميليون دالر(ارزش

 صادرات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
 22.38 وزن

  -10.54 ارزش

 واردات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
 0 وزن

 0 ارزش

 قيمت صادراتي

95 1.0  
94 1.4  

  -26.9 درصد تغييرات
 انتشار كشاورزي، كاالهاي واردات و ارتباطات، صادرات و اطالعات فناوري مركز، اقتصادي و ريزي برنامه معاونت، كشاورزي جهاد وزارت: ذمأخ

  96ارديبهشت 
  



  ۶٨ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

  
  )هزار تن –ميليون دالر ( 95در سال  و تراز تجاري آن ايران خرماتجارت  :33نمودار 

  
  پسته

بوده است  پستهخالص  كشور صادركنندهن است كه ايران آ دهنده نشان 1395در سال  پسته تجارت
 و ثبتآن م يكه تراز تجارهزار تن بوده  1/138و صادرات آن به ميزان  صفرپسته  ميزان واردات كه طوري به

نسبت به  1395سال  .دالر بوده است ارديليم 3/1برابر با ين و ازنظر ارزشت هزار 1/138برابر با  يازنظر وزن
براي . كاهش داشته استدرصد  100ارزشي  ازنظردرصد و  100وزني  ازنظر پستهواردات  1394سال 

درصد افزايش را نشان  7/5ارزشي ازنظردرصد و  8/5وزني  ازنظر 94نسبت به  1395در سال  پستهصادرات 
ازنظر  يبخش كشاورز يدر سبد صادراتپسته سهم . به معناي اتكا به داخل استپسته ش واردات كاه. دهد مي
براي هر كيلو بوده سنت  20دالر و  9قيمت صادراتي  95در سال .درصد است3/22 يدرصد و ارزش 3/2 يوزن

پسته  ،دهدر ميان محصوالت مهم بررسي ش. داشته است منفيدرصد تغييرات  1/0كه نسبت به سال گذشته 
اول ارزشي در رتبه  ازنظرو هفتم وزني در رتبه  ازنظرصادرات  نظرم ازو واردات نداشته است  1395در سال 

  .است



  ۶٩ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

  94و مقايسه با سال  95آن در سال  هاي ويژگيو  ايران پستهتجارت : 34 جدول
 پسته شرح

 95سال 

 صادرات
  138.14 )هزار تن(وزن 
  1271.1 )ميليون دالر(ارزش 

 واردات
 0 )هزار تن(وزن 

 0 )ميليون دالر(ارزش 

 صادرات سهم از كل بخش كشاورزي
 ٢.٤ وزن

 ٢٢.٤ ارزش

 واردات سهم از كل بخش كشاورزي
 0 وزن

 0 ارزش

 تراز تجاري
 ١٣٨.١ )نهزار ت(وزن 

 ١٢٧١.١ )ميليون دالر(ارزش

 صادرات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
 5.84 وزن

  5.75 ارزش

 واردات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
 -100.0 وزن

  -100 ارزش

 قيمت صادراتي

95 9.2  
94 9.2  

  -0.1 درصد تغييرات
 انتشار كشاورزي، كاالهاي واردات و صادرات ارتباطات، و اطالعات فناوري مركز ،اقتصادي و ريزي برنامه معاونت، كشاورزي جهاد وزارت: مأخذ

  96ارديبهشت 
  



  ٧٠ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

  
  )هزار تن –ميليون دالر ( 95در سال  ايران و تراز تجاري آنپسته تجارت  :34نمودار 

  
  چاي

 كه طوري بهبوده است  چاي واردكنندهن است كه ايران كشور آ دهنده نشان 1395در سال چاي تجارت 
آن  يكه تراز تجارهزار تن بوده  7/14و صادرات آن به ميزان هزار تن  4/56به ميزان  چايميزان واردات 

 1395سال .است دالر بوده يونليم 8/35برابر با يو ازنظر ارزش هزار تن 6/41برابر با  يازنظر وزن و يمنف
. داشته است افزايشدرصد  1/9ارزشي  ازنظردرصد و  3/10وزني  ازنظرچاي واردات  1394نسبت به سال 
را  كاهشدرصد  34ارزشي ازنظردرصد و  9/39وزني  ازنظر 94نسبت به  1395در سال  چايبراي صادرات 

بخش  يدر سبد وارداتچاي سهم  .است خارجبه معناي اتكا بيشتر به  چايواردات  افزايش. دهد مينشان 
بخش  يدر سبد صادرات. درصد است 9/2در حدود  يدرصد و ازنظر ارزش 3/0در حدود  يازنظر وزن يكشاورز
دالر  4 در حدود 95در سال  چايقيمت وارداتي  .درصد است3/0 يدرصد و ارزش 2/0 يازنظر وزن يكشاورز

يك دالر درصد كاهش داشته و قيمت صادراتي يك  براي هر كيلو بوده كه نسبت به سال گذشتهسنت  60و
درصد تغييرات مثبت داشته كه افزايش قيمت  9/9براي هر كيلو بوده كه نسبت به سال گذشته سنت  40و

حاكي از 1395در سال  چاينسبت قيمت صادراتي به قيمت وارداتي . را به همراه داشته است چايصادراتي 
بوده كه  يوارداتقيمت درصد 30در حدود قيمت صادراتي  كه طوري بهده بو وارداتآن است كه قيمت به نفع 

و قيمت به نفع صادرات افزايش  دهد ميدرصد افزايش نشان  11 نسبت به سال گذشته اين نسبت در حدود



  ٧١ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

 وزني در واردات داراي رتبه ازنظر 1395در سال چاي ،در ميان محصوالت مهم بررسي شده  .داشته است
ارزشي در رتبه  ازنظرو چهاردهم وزني در رتبه  ازنظرصادرات  نظرمازو دهم داراي رتبه ارزشي  رازنظو يازدهم 

  .استسيزدهم 
  94و مقايسه با سال  95هاي آن در سال  و ويژگي تجارت چاي ايران: 35 جدول

 چاي شرح

  95سال 

 صادرات
  14.79 )هزار تن(وزن 
  20.58 )ميليون دالر(ارزش 

 واردات
  56.43 )هزار تن(وزن 
  261.13 )ميليون دالر(ارزش 

 صادرات سهم از كل بخش كشاورزي
 ٠.٢ وزن

 ٠.٣ ارزش

 واردات سهم از كل بخش كشاورزي
 0.3 وزن

 ٢.٩ ارزش

 تراز تجاري
 -41.6 )هزار تن(وزن 

 - ٣٥.٩ )ميليون دالر(زشار

 صادرات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
  -39.95 وزن
  -34.01 ارزش

 واردات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
  10.3 وزن
 9.17 ارزش

 قيمت صادراتي

95 1.4  
94 1.3  

  9.9 درصد تغييرات

 قيمت وارداتي

95 4.6  
94 4.7  

  -1.0 درصد تغييرات

 راتي به وارداتينسبت قيمت صاد

95 0.30  
94 0.27  

  11.01 درصد تغييرات
 انتشار كشاورزي، كاالهاي واردات و ارتباطات، صادرات و اطالعات فناوري مركز، اقتصادي و ريزي برنامه معاونت، كشاورزي جهاد وزارت: مأخذ

  96ارديبهشت 
  



  ٧٢ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

  
  )هزار تن –ميليون دالر ( 95ايران و تراز تجاري آن در سال چاي تجارت : 35نمودار 

  
   محصوالت فرآوري شده خوراكي -4-6

  و شكر قند
بوده است  شكر قندو هواردكنندن است كه ايران كشور آ دهنده نشان 1395در سال  شكر و قندتجارت 

كه هزار تن بوده  2/26و صادرات آن به ميزان هزار تن  2/667به ميزان قند و شكر ميزان واردات  كه طوري به
دالر بوده  ونيليم 7/651 برابر با يتن و ازنظر ارزش هزار 9/640برابر با  يازنظر وزن و يآن منف يتراز تجار

 5/86ارزشي  ازنظردرصد و  7/27وزني  ازنظرقند و شكر ت واردا 1394نسبت به سال  1395سال  .است
درصد و 1/2وزني  ازنظر 94نسبت به  1395در سال قند و شكر براي صادرات . دهد ميرا نشان  افزايشدرصد 
. است خارجبه معناي اتكا بيشتر به قند و شكر واردات  افزايش. دهد ميرا نشان  كاهشدرصد  26ارزشي ازنظر
در حدود  يدرصد و ازنظر ارزش 7/3در حدود  يازنظر وزن يبخش كشاورز يدر سبد واردات قند و شكرسهم 

قيمت  .درصد است2/0 يدرصد و ارزش 4/0 يازنظر وزن يبخش كشاورز يدر سبد صادرات. درصد است 6/3
 درصد 1/46براي هر كيلو بوده كه نسبت به سال گذشته سنت  50در حدود  95در سال قند و شكر وارداتي 
درصد تغييرات 6/27براي هر كيلو بوده كه نسبت به سال گذشته  سنت 60داشته و قيمت صادراتي افزايش
نسبت قيمت صادراتي به . شودمشاهده مي و كاهش قيمت صادراتي داشته كه افزايش قيمت وارداتيمنفي 



  ٧٣ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

در حدود  كه طوري به حاكي از آن است كه قيمت به نفع صادرات بوده1395در سال قند و شكر قيمت وارداتي 
 دهد مينشان  كاهشدرصد 50 واردات بوده كه نسبت به سال گذشته اين نسبت در حدود درصد بيشتر از 23

 1395در سال قند و شكر  ،در ميان محصوالت مهم بررسي شده. داشته است واردات افزايشو قيمت به نفع 
وزني در  ازنظرصادرات  نظرمازو هشتم راي رتبه داارزشي  ازنظرو  هشتم وزني در واردات داراي رتبه ازنظر
  .استپانزدهم ارزشي در رتبه  ازنظرو سيزدهم رتبه 

  94و مقايسه با سال  95آن در سال  هاي ويژگيو  شكر ايران و تجارت قند: 36 جدول
 شكر و قند شرح

 95سال 

 صادرات
  26.28 )هزار تن(وزن 
  15.53 )ميليون دالر(ارزش 

 واردات
  667.2 )هزار تن(وزن 
  320.12 )ميليون دالر(ارزش 

 صادرات سهم از كل بخش كشاورزي
 0.45 وزن

 0.27 ارزش

 واردات سهم از كل بخش كشاورزي
 3.7 وزن

 ٣.٦ ارزش

 تراز تجاري
 -640.92 )نهزار ت(وزن 

 - ٦٥١.٦٧ )ميليون دالر(ارزش

 صادرات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
  2.17 وزن
  -26.012 ارزش

 واردات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
  27.7 وزن
 86.55 ارزش

 قيمت صادراتي

95 0.6  
94 0.8  

  -27.6 درصد تغييرات

 قيمت وارداتي

95 0.5  
94 0.3  

  46.1 درصد تغييرات

 بت قيمت صادراتي به وارداتينس

95 1.23  
94 2.49  

  -50.44 درصد تغييرات
 انتشار كشاورزي، كاالهاي واردات و ارتباطات، صادرات و اطالعات فناوري مركز، اقتصادي و ريزي برنامه معاونت، كشاورزي جهاد وزارت: مأخذ

  96ارديبهشت 



  ٧۴ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

  
  )هزار تن –ميليون دالر ( 95در سال  آنايران و تراز تجاري قند و شكر تجارت  :36نمودار 

  
  انواع روغن

ن است كه ايران كشور واردكننده انواع روغن بوده است آدهنده  نشان 1395تجارت انواع روغن در سال 
كه هزار تن بوده  9/47و صادرات آن به ميزان ميليون تن  يكه ميزان كه ميزان واردات انواع روغن ب طوري به

 .دالر بوده است ونيليم 6/933برابر با يتن و ازنظر ارزش هزار956برابر با  يازنظر وزن و يآن منف يتراز تجار
درصد  5/11درصد و ازنظر ارزشي  6/10واردات انواع روغن ازنظر وزني  1394نسبت به سال  1395سال 

درصد و ازنظر 6/31ازنظر وزني  94نسبت به  1395براي صادرات انواع روغن در سال . دهد را نشان مي اهشك
 سهم. كاهش واردات انواع روغن به معناي اتكا بيشتر به داخل است. دهد را نشان مي افزايشدرصد  1/8ارزشي

 9/9در حدود  يو ازنظر ارزشدرصد  7/5در حدود  يازنظر وزن يبخش كشاورز يدر سبد واردات انوع روغن
قيمت وارداتي  .درصد است2/1 يدرصد و ارزش 8/0 يازنظر وزن يبخش كشاورز يدر سبد صادرات. درصد است

درصد كاهش 1/1براي هر كيلو بوده كه نسبت به سال گذشته  سنت 90در حدود  95انواع روغن در سال 
درصد  9/17وده كه نسبت به سال گذشته براي هر كيلو ب سنت 50داشته و قيمت صادراتي يك دالر و

حاكي از آن 1395نسبت قيمت صادراتي به قيمت وارداتي انواع روغن در سال . تغييرات منفي داشته است



  ٧۵ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

واردات بوده كه نسبت به سال  درصد بيشتر از 69كه در حدود  طوري است كه قيمت به نفع صادرات بوده به
در  .افزايش داشته استدهد و قيمت به نفع واردات  مي نشاندرصد كاهش  17 گذشته اين نسبت در حدود

و ازنظر ششم  ازنظر وزني در واردات داراي رتبه 1395انواع روغن در سال  ،ميان محصوالت مهم بررسي شده
  .استدهم و ازنظر ارزشي در رتبه نهم  نظر صادرات ازنظر وزني در رتبهم و ازسوم ارزشي داراي رتبه 
  94و مقايسه با سال  95هاي آن در سال  و ويژگي انواع روغن ايرانتجارت : 37 جدول

 انواع روغن شرح

 95سال 

 صادرات
  47.97 )هزار تن(وزن 
  70.3 )ميليون دالر(ارزش 

 واردات
  1003.99 )هزار تن(وزن 
  869.43 )ميليون دالر(ارزش 

 صادرات سهم از كل بخش كشاورزي
 ٠.٨ وزن
 ١.٢ ارزش

 واردات سهم از كل بخش كشاورزي
 5.7 وزن

 ٩.٩ ارزش

 تراز تجاري
 -956 )هزار تن(وزن 

 - 933.6 )ميليون دالر(ارزش

 صادرات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
 31.67 وزن

  8.13 ارزش

 واردات 94نسبت به  95سال درصد تغييرات 
  -10.6 وزن
  -11.59 ارزش

 قيمت صادراتي

95 1.5  
94 1.8  

  -17.9 درصد تغييرات

 قيمت وارداتي

95 0.9  
94 0.9  

  -1.1 درصد تغييرات

 نسبت قيمت صادراتي به وارداتي

95 1.69  
94 2.04  

 - 16.97 درصد تغييرات
 انتشار كشاورزي، كاالهاي واردات و ارتباطات، صادرات و اطالعات فناوري مركز، اقتصادي و ريزي رنامهب معاونت، كشاورزي جهاد وزارت: مأخذ

  96ارديبهشت 



  ٧۶ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

  
  )هزار تن –دالر ميليون ( 95در سال  ايران و تراز تجاري آنانواع روغن تجارت  :37نمودار 

  
  كره

كه  طوري ن است كه ايران كشور واردكننده كره بوده است بهآدهنده  نشان 1395تجارت كره در سال 
 يمنف هزار تن بوده كه تراز تجاري آن 7/0هزار تن و صادرات آن به ميزان  7/45ميزان واردات كره به ميزان 

نسبت به سال  1395سال . باشد ميدالر  يونليم 5/42 برابر با يتن و ازنظر ارزش هزار 45برابر با  يازنظر وزن و
براي صادرات . دهد درصد افزايش را نشان مي 8/1درصد و ازنظر ارزشي  6/2واردات كره ازنظر وزني  1394

. دهد درصد افزايش را نشان مي 5/41درصد و ازنظر ارزشي 9/16ازنظر وزني  94نسبت به  1395كره در سال 
دالر براي  4در حدود  95قيمت وارداتي كره در سال . است خارجت كره به معناي اتكا بيشتر به وارداافزايش 

براي هر  سنت 20دالر و  4درصد كاهش داشته و قيمت صادراتي  8/0هر كيلو بوده كه نسبت به سال گذشته 
را به راتي كره درصد تغييرات مثبت داشته كه افزايش قيمت صاد1/21كيلو بوده كه نسبت به سال گذشته 

حاكي از آن است كه قيمت به 1395نسبت قيمت صادراتي به قيمت وارداتي كره در سال . همراه داشته است
واردات بوده كه نسبت به سال گذشته اين نسبت در  درصد بيشتر از 4كه در حدود  طوري نفع صادرات بوده به



  ٧٧ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

در ميان محصوالت مهم  .افزايش داشته استدهد و قيمت به نفع صادرات  درصد افزايش نشان مي 22 حدود
يازدهم و ازنظر ارزشي داراي رتبه سيزدهم  ازنظر وزني در واردات داراي رتبه 1395كره در سال  ،بررسي شده

  .استنوزدهم و ازنظر ارزشي در رتبه بيست ودوم نظر صادرات ازنظر وزني در رتبه م و از
  94و مقايسه با سال  95در سال هاي آن  و ويژگي تجارت كره ايران: 38 جدول

 كره شرح

 95سال 

 صادرات
 0.76 )هزار تن(وزن 
 3.2 )ميليون دالر(ارزش 

 واردات
 45.79 )هزار تن(وزن 
 184.42 )ميليون دالر(ارزش 

 صادرات بخش كشاورزيسهم از كل 
 0.01 وزن
 0.05 ارزش

 واردات سهم از كل بخش كشاورزي
 0.2 وزن

 2 ارزش

 تراز تجاري
-45.03 )هزار تن(وزن   

-42.59 )ميليون دالر(ارزش  

 صادرات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
 16.92 وزن

 41.59 ارزش

 واردات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
 2.6 وزن
 1.81 ارزش

 قيمت صادراتي

95 4.2 
94 3.5 

 21.1 درصد تغييرات

 قيمت وارداتي

95 4.0 
94 4.1 

-0.8 درصد تغييرات  

 نسبت قيمت صادراتي به وارداتي

95 1.05 
94 0.86 

 22.01 درصد تغييرات
 انتشار كشاورزي، كاالهاي واردات و ارتباطات، صادرات و اطالعات ريفناو مركز، اقتصادي و ريزي برنامه معاونت، كشاورزي جهاد وزارت: مأخذ

  96ارديبهشت 
  



  ٧٨ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

  
  )هزار تن –ميليون دالر ( 95در سال  ايران و تراز تجاري آن كره تجارت :38 نمودار

  
  شير خشك

ن است كه ايران كشور صادركننده شير خشك بوده آدهنده  نشان 1395ال تجارت شير خشك در س
هزار تن بوده  6/26هزار تن و صادرات آن به ميزان  1/7كه ميزان واردات شير خشك به ميزان  طوري است به

 دالر يونليم 68/99 برابر با يتن و ازنظر ارزش هزار 5/19برابر با  يازنظر وزن و ثبتمكه تراز تجاري آن 
 9/3درصد و ازنظر ارزشي  8/23واردات شير خشك ازنظر وزني  1394نسبت به سال  1395سال . باشد مي

ازنظر وزني  94نسبت به  1395براي صادرات شير خشك در سال . دهد را نشان مي كاهشدرصد 
كاهش واردات شير خشك به معناي . دهد درصد افزايش را نشان مي 3/124درصد و ازنظر ارزشي8/151

 80دالر و 7در حدود  95قيمت وارداتي شير خشك در سال . افزايش توليد داخلي و اتكا بيشتر به داخل است
دالر براي 4درصد افزايش داشته و قيمت صادراتي  1/26براي هر كيلو بوده كه نسبت به سال گذشته  سنت

قيمت صادراتي شير  كاهشداشته كه نفي درصد تغييرات م9/10هر كيلو بوده كه نسبت به سال گذشته 
حاكي از 1395نسبت قيمت صادراتي به قيمت وارداتي شير خشك در سال . را به همراه داشته استخشك 

بوده كه  يواردات قيمتدرصد 52در حدود  قيمت صادراتي كه طوري بوده بهواردات آن است كه قيمت به نفع 
افزايش واردات دهد و قيمت به نفع  درصد كاهش نشان مي 29 نسبت به سال گذشته اين نسبت در حدود

ازنظر وزني در واردات داراي  1395شير خشك در سال  ،در ميان محصوالت مهم بررسي شده. داشته است



  ٧٩ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

و ازنظر دوازدهم نظر صادرات ازنظر وزني در رتبه م و از سيزدهمو ازنظر ارزشي داراي رتبه  چهاردهم رتبه
  .استهشتم ارزشي در رتبه 

  94و مقايسه با سال  95هاي آن در سال  و ويژگي شير خشك ايران تجارت: 39 جدول
 شير خشك شرح

 95سال 

 صادرات
 26.65 )هزار تن(وزن 
 106.78 )ميليون دالر(ارزش 

 واردات
 7.1 )هزار تن(وزن 
 55.03 )ميليون دالر(ارزش 

 صادرات سهم از كل بخش كشاورزي
 0.45 وزن

 1.87 ارزش

 واردات سهم از كل بخش كشاورزي
 0.04 وزن
 0.62 ارزش

 تراز تجاري
 19.55 )هزار تن(وزن 

 99.68 )ميليون دالر(ارزش

 صادرات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
 151.89 وزن
 124.37 ارزش

 واردات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
-23.8 وزن  
-3.91 ارزش  

 قيمت صادراتي

95 4.0 
94 4.5 

-10.9 درصد تغييرات  

 قيمت وارداتي

95 7.8 
94 6.1 

 26.1 درصد تغييرات

 نسبت قيمت صادراتي به وارداتي

95 0.52 
94 0.73 

-29.4 درصد تغييرات  

 انتشار كشاورزي، كاالهاي واردات و ارتباطات، صادرات و اطالعات فناوري مركز، اقتصادي و ريزي برنامه معاونت، شاورزيك جهاد وزارت: مأخذ
  96ارديبهشت 

  



  ٨٠ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

  
  )هزار تن –ميليون دالر ( 95در سال  ايران و تراز تجاري آنشير خشك  تجارت :39 نمودار

  
   انواع گوشت و تخم مرغ - 4-8

  گوشت قرمز
بوده  گوشت قرمز واردكنندهن است كه ايران كشور آ دهنده نشان 1395در سال  گوشت قرمزتجارت 

هزار تن بوده  1/2و صادرات آن به ميزان  هزار تن 6/94به ميزان گوشت قرمز  ميزان واردات كه طوري بهاست 
دالر  يونليم5/91 برابر با يتن و ازنظر ارزش هزار 54/92برابر با  يازنظر وزن و يمنفكه تراز تجاري آن 

 3/8ارزشي  ازنظردرصد و  4/5وزني  ازنظر گوشت قرمزواردات  1394نسبت به سال  1395سال . باشد مي
 ازنظردرصد و 6/12وزني  ازنظر 94نسبت به  1395صادرات جو در سال  براي. دهد ميرا نشان  كاهشدرصد 
به معناي افزايش توليد داخلي و اتكا  گوشت قرمزكاهش واردات . دهد ميرا نشان  كاهشدرصد  7/28ارزشي

براي هر كيلو بوده  سنت 10و دالر 4در حدود  95در سال  گوشت قرمزقيمت وارداتي . بيشتر به داخل است
براي هر كيلو بوده  سنت 50يك دالر ودرصد كاهش داشته و قيمت صادراتي  1/3به سال گذشته كه نسبت 

بيشتر از  گوشت قرمزداشته كه افزايش قيمت صادراتي منفي درصد تغييرات 7/36كه نسبت به سال گذشته 
است كه  حاكي از آن1395در سال گوشت قرمز نسبت قيمت صادراتي به قيمت وارداتي . وارداتي بوده است

بوده كه نسبت به سال گذشته اين  يواردات قيمتدرصد  36در حدود  كه طوري بهبوده واردات قيمت به نفع 



  ٨١ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

در ميان . افزايش داشته استواردات و قيمت به نفع  دهد مينشان  كاهشدرصد  34 نسبت در حدود
 ازنظرو دهم  اي رتبهوزني در واردات دار ازنظر 1395در سال گوشت قرمز  ،محصوالت مهم بررسي شده

  .استبيستم ارزشي در رتبه  ازنظرو نوزدهم وزني در رتبه  ازنظرصادرات  نظرم ازو ششم داراي رتبه ارزشي 
 94و مقايسه با سال  95آن در سال  هاي ويژگيو  تجارت گوشت قرمز ايران: 40 جدول

 گوشت قرمز شرح

 95سال 

 صادرات
 2.14 )هزار تن(وزن 
 3.18 )ميليون دالر(ارزش 

 واردات
 94.68 )هزار تن(وزن 
 389.87 )ميليون دالر(ارزش 

 صادرات سهم از كل بخش كشاورزي
 0.03 وزن

 0.05 ارزش

 واردات سهم از كل بخش كشاورزي
 0.53 وزن

 4.44 ارزش

 تراز تجاري
-92.54 )هزار تن(وزن   

-91.5 )ميليون دالر(ارزش  

 صادرات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
 12.63 وزن

-28.7 ارزش  

 واردات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
-5.4 وزن  
-8.35 ارزش  

 قيمت صادراتي

95 1.5 
94 2.3 

-36.7 درصد تغييرات  

 مت وارداتيقي

95 4.1 
94 4.3 

-3.1 درصد تغييرات  

 نسبت قيمت صادراتي به وارداتي

95 0.36 
94 0.55 

-34.7 درصد تغييرات  

 انتشار كشاورزي، كاالهاي واردات و ارتباطات، صادرات و اطالعات فناوري مركز، اقتصادي و ريزي برنامه معاونت، كشاورزي جهاد وزارت: مأخذ
  96ارديبهشت 

  



  ٨٢ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

  
  )هزار تن –ميليون دالر ( 95در سال  ايران و تراز تجاري آن وشت قرمزتجارت گ :40نمودار 

  
  گوشت مرغ
 مرغگوشت خالص  صادركنندهن است كه ايران كشور آ دهنده نشان 1395در سال گوشت مرغ تجارت 

هزار تن بوده كه تراز  2/66و صادرات آن به ميزان  صفر بوده گوشت مرغميزان واردات  كه طوري بهبوده است 
براي . باشد ميدالر  يونليم9/79 برابر با يتن و ازنظر ارزش هزار 2/66برابر با  يازنظر وزن و ثبتمتجاري آن 

را كاهش درصد  8/20ارزشي ازنظردرصد و 7/6وزني  ازنظر 94نسبت به  1395در سال  گوشت مرغصادرات 
در  گوشت مرغ صادراتيقيمت . به معناي اتكا بيشتر به داخل است گوشت مرغواردات  عدم. دهد مينشان 
درصد تغييرات 1/15براي هر كيلو بوده كه نسبت به سال گذشته  سنت 20يك دالر ودر حدود  95سال 

 ،در ميان محصوالت مهم بررسي شده. را نشان مي دهدگوشت مرغ قيمت صادراتي  كاهش داشته كه نفيم
ارزشي  ازنظرو هشتم وزني در رتبه  ازنظرصادرات  نظرم ازو واردات نداشته است  1395در سال  گوشت مرغ

  .استنهم در رتبه 



  ٨٣ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

  94و مقايسه با سال  95آن در سال  هاي ويژگيو  ايرانمرغ  تجارت گوشت: 41 جدول
 گوشت مرغ شرح

 95سال 

 صادرات
 66.23 )هزار تن(وزن 
 79.98 )ميليون دالر(ارزش 

 واردات
 0 )هزار تن(وزن 

 0 )ميليون دالر(ارزش 

 صادرات سهم از كل بخش كشاورزي
 1.13 وزن

 1.4 ارزش

 واردات ز كل بخش كشاورزيسهم ا
 0 وزن

 0 ارزش

 تراز تجاري
 66.23 )هزار تن(وزن 

 79.98 )ميليون دالر(ارزش

 صادرات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
-6.71 وزن  

-20.82 ارزش  

 واردات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
 0 وزن

 0 ارزش

 قيمت صادراتي

95 1.2 
94 1.4 

-15.1 تغييرات درصد  
 انتشار كشاورزي، كاالهاي واردات و ارتباطات، صادرات و اطالعات فناوري مركز، اقتصادي و ريزي برنامه معاونت، كشاورزي جهاد وزارت: مأخذ

  96ارديبهشت 
  



  ٨۴ )1394سالباآنمقايسهو1395سال(كشاورزي بخش تجارت تحليل و بررسي

 

  
  )هزار تن –ميليون دالر ( 95در سال  ايران و تراز تجاري آن وشت مرغتجارت گ :41نمودار 

  
  مرغ تخم

بوده است  مرغ تخم صادركنندهن است كه ايران كشور آ دهنده نشان 1395در سال  مرغ تخمتجارت 
هزار تن بوده كه تراز  43و صادرات آن به ميزان هزار تن  2/0به ميزان  مرغ تخمميزان واردات  كه طوري به

سال . باشد ميدالر  يونليم 8/56 برابر با يتن و ازنظر ارزش هزار 8/42برابر با  يازنظر وزن و ثبتمتجاري آن 
را كاهش درصد  8/12ارزشي  ازنظردرصد و  20وزني  ازنظر مرغ تخم واردات 1394نسبت به سال  1395
 7/51ارزشي ازنظردرصد و 5/50 وزني ازنظر 94نسبت به  1395در سال  مرغ تخمبراي صادرات . دهد مينشان 

 قيمت وارداتي. به معناي اتكا بيشتر به داخل است مرغ تخم كاهش واردات. دهد ميرا نشان كاهش درصد 
 9/8دالر براي هر كيلو بوده كه نسبت به سال گذشته  سنت 20دالر و  14در حدود  95در سال  مرغ تخم

براي هر كيلو بوده كه نسبت به سال گذشته  سنت 30يك دالر وداشته و قيمت صادراتي افزايش درصد 
نسبت قيمت . را به همراه داشته است مرغ تخمقيمت صادراتي كاهش داشته كه  نفيدرصد تغييرات م4/2

 كه طوري بهبوده واردات حاكي از آن است كه قيمت به نفع 1395در سال  مرغ تخم صادراتي به قيمت وارداتي
 10 بوده كه نسبت به سال گذشته اين نسبت در حدود يواردات قيمتدرصد  9در حدود  قيمت صادراتي

 ،در ميان محصوالت مهم بررسي شده .افزايش داشته استواردات و قيمت به نفع  دهد مينشان  كاهشدرصد 
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 ازو هفدهم  داراي رتبهارزشي  ازنظرو هجدهم  وزني در واردات داراي رتبه ازنظر 1395در سال  مرغ تخم
  .استدوازدهم ارزشي در رتبه  ازنظرو  دهموزني در رتبه  ازنظر صادرات نظرم

  94و مقايسه با سال  95آن در سال  هاي ويژگيو  ايران مرغ تخمتجارت : 42 جدول
 مرغ تخم شرح

 95سال 

 صادرات
 43.04 )هزار تن(وزن 
 57.05 )ميليون دالر(ارزش 

 واردات
 0.2 )هزار تن(وزن 
 2.84 )ميليون دالر(ارزش 

 صادرات سهم از كل بخش كشاورزي
 0 وزن

 0 ارزش

 واردات سهم از كل بخش كشاورزي
 0 وزن

 0 ارزش

 تراز تجاري
 0 )هزار تن(وزن 

 0 )ميليون دالر(ارزش

 صادرات 94نسبت به  95رات سال درصد تغيي
-50.58 وزن  

- 51.76 ارزش  

 واردات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
-20.0 وزن  
-12.88 ارزش  

 قيمت صادراتي

95 1.3 
94 1.4 

-2.4 درصد تغييرات  

 قيمت وارداتي

95 14.2 
94 13.0 

 8.9 درصد تغييرات

 نسبت قيمت صادراتي به وارداتي

95 0.09 
94 0.10 

-10.35 درصد تغييرات  

 انتشار كشاورزي، كاالهاي واردات و ارتباطات، صادرات و اطالعات فناوري مركز، اقتصادي و ريزي برنامه معاونت، كشاورزي جهاد وزارت: مأخذ
  96ارديبهشت 
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  )هزار تن –ميليون دالر ( 95در سال  ايران و تراز تجاري آن مرغ تخم تجارت :42نمودار 

  
   خوراك دام -4-9

  كنجاله
ن است كه ايران كشور واردكننده كنجاله بوده است آدهنده  نشان 1395تجارت كنجاله در سال 

هزار تن بوده كه تراز  5/1و صادرات آن به ميزان ميليون تن  6/1ميزان  كه ميزان واردات كنجاله به طوري به
سال . باشد مي دالرميليارد  6/1برابر با يو ازنظر ارزشميليون تن  6/1برابر با  يازنظر وزن و يمنفتجاري آن 

نشان  را كاهشدرصد  7/10درصد و ازنظر ارزشي  7/3واردات كنجاله ازنظر وزني  1394نسبت به سال  1395
 5/170درصد و ازنظر ارزشي 4/351ازنظر وزني  94نسبت به  1395براي صادرات كنجاله در سال . دهد مي

قيمت وارداتي . كاهش واردات كنجاله به معناي اتكا بيشتر به داخل است. دهد درصد افزايش را نشان مي
درصد كاهش  9/13ذشته براي هر كيلو بوده كه نسبت به سال گ سنت 40در حدود  95كنجاله در سال 

منفي درصد تغييرات 1/40براي هر كيلو بوده كه نسبت به سال گذشته  سنت 30داشته و قيمت صادراتي 
نسبت قيمت صادراتي به قيمت . را به همراه داشته استكنجاله  و وارداتي قيمت صادراتيكاهش داشته كه 

در قيمت صادراتي  كه طوري بوده بهواردات ع حاكي از آن است كه قيمت به نف1395وارداتي كنجاله در سال 
درصد كاهش نشان 30 بوده كه نسبت به سال گذشته اين نسبت در حدود يواردات قيمت درصد 77حدود 

كنجاله در سال  ،در ميان محصوالت مهم بررسي شده. داشته است افزايشواردات دهد و قيمت به نفع  مي
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و ازنظر صادرات ازنظر وزني در پنجم  و ازنظر ارزشي داراي رتبهوم س ازنظر وزني در واردات داراي رتبه 1395
  .استبيست وچهارم و ازنظر ارزشي در رتبه بيست ويكم رتبه 

  94و مقايسه با سال  95هاي آن در سال  و ويژگي تجارت كنجاله ايران: 43 جدول
 كنجاله شرح

 95سال 

 صادرات
 1.58 )هزار تن(وزن 
 0.46 )ميليون دالر(ارزش 

 واردات
 1672.48 )هزار تن(وزن 
 633.94 )ميليون دالر(ارزش 

 صادرات سهم از كل بخش كشاورزي
 0.02 وزن

 0.00 ارزش

 واردات سهم از كل بخش كشاورزي
 9.50 وزن

 7.21 زشار

 تراز تجاري
-1670.9 )هزار تن(وزن   

-1672.02 )ميليون دالر(ارزش  

 صادرات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
 351.42 وزن

 170.58 ارزش

 واردات 94نسبت به  95درصد تغييرات سال 
 3.7 وزن
-10.73 ارزش  

 قيمت صادراتي

95 0.3 
94 0.5 

-40.1 درصد تغييرات  

 وارداتي قيمت

95 0.4 
94 0.4 

-13.9 درصد تغييرات  

 نسبت قيمت صادراتي به وارداتي

95 0.77 
94 1.10 

-30.4 درصد تغييرات  
 انتشار كشاورزي، كاالهاي واردات و ارتباطات، صادرات و اطالعات فناوري مركز، اقتصادي و ريزي برنامه معاونت، كشاورزي جهاد وزارت: مأخذ

  96ارديبهشت 
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  )هزار تن –ميليون دالر ( 95در سال  ايران و تراز تجاري آنكنجاله تجارت  :43نمودار 

  
   نتيجه گيري - 5

  :دهد كه نشان مي 94در مقايسه با سال  95بررسي تحوالت الگوي تجارت بخش كشاورزي در سال 
 حدود در كشاورزي بخش تجاري تراز 1395 سال در .است تراز تجاري بخش كشاورزي بهبود يافته .1

 حدود در بوده كسري دالر ميليون 3394 كه 94 سال به نسبت كه داشته كسري دالر ميليون 3095
 .است داشته كاهش كشاورزي بخش تجاري تراز كسري درصد 9

 و غيرنفتي صادرات وزن درصد 5/4 حدود در وزني ازنظر كشاورزي بخش صادرات 1395 سال در .2
 صادرات. است داده اختصاص خود به را غيرنفتي صادرات ارزش درصد 13 حدود در ارزشي ازنظر
 در ارزشي ازنظر و درصد 8/21 حد در 94 سال به نسبت وزني ازنظر 1395 سال در كشاورزي بخش
 . است داشته افزايش صددر 6/3 حدود

 ارزشي ازنظر و درصد 55 حدود در وزني ازنظر 1395 سال در كشاورزي بخش واردات ارزش مجموع .3
 سال در كشاورزي بخش واردات. است داده اختصاص خود به را كشور غيرنفتي واردات درصد 6/20

 داشته كاهش صددر 2/1 حدود در ارزشي ازنظر و درصد 8/5 وزني ازنظر 94 سال به نسبت 1395
 .است
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 راتدر سبد صاد دهد كه سهم صادرات بخش كشاورزي نسبت به سهم واردات آناطالعات نشان مي .4
 .يعني بخش كشاورزي جايگاه وارداتي دارد. و واردات غيرنفتي كمتر است

مواد خام و تازه باغي،  به ترتيب صادراتي از نظر ارزشي زيربخش دهد كه مهمتريناطالعات نشان مي .5
خام و  مواد خام و تازه زراعي، مواد موادخام و تازه زراعي و محصوالت لبني و از نظر وزني به ترتيب

  .و محصوالت فرآوري زراعي مي باشد تازه باغي
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  )سهم –ميليون دالر  –هزار تن ( ن در سبد تجارت غيرنفتي و بخش كشاورزيو سهم آ 95هاي آن در سال زيربخشتجارت بخش كشاورزي برحسب : 44 جدول

 محصول
 صادرات واردات

 سهم در
 غيرنفتي واردات

 سهم در
 غيرنفتي صادرات

 سهم در واردات
 بخش كشاورزي

 سهم در صادرات 
 بخش كشاورزي

 ارزشي وزني ارزشي وزني ارزشي وزني ارزشي وزني ارزشي وزني ارزشي وزني

 3.84 0.79 0.65 0.14 3.84 0.79 0.65 0.14 218.4 45.72 57.07 24.77 حيوانات زنده
 1.47 1.18 4.44 0.54 1.47 1.18 4.44 0.54 83.45 68.55 389.87 94.68 گوشت و احشاء خوراكي

 2.88 0.93 0.03 0.01 2.88 0.93 0.03 0.01 163.58 53.94 2.94 1.78 يوانيسايرمحصوالت خوراكي با منشاء ح
 11.49 6.82 2.86 0.32 11.49 6.82 2.86 0.32 653.3 396.53 251.55 56.84 محصوالت لبني

 1.11 0.74 0.52 0.06 1.11 0.74 0.52 0.06 63.15 42.82 45.3 10.95 محصوالت غير خوراكي با منشاءحيواني
 1.33 2.98 0.81 0.46 1.33 2.98 0.81 0.46 75.72 173.16 71.08 80.76 دامخوراك 

 0.06 0.00 0.64 0.01 0.06 0.00 0.64 0.01 3.56 0.19 56.1 1.07 دامپزشكي
 0.10 0.04 0.06 0.00 0.10 0.04 0.06 0.00 5.96 2.06 5.11 0.05 ماهيان زنده

 4.32 1.40 1.99 0.44 4.32 1.40 1.99 0.44 245.85 81.14 175 77.78 ماهيان تازه يامنجمد يا خشك
 1.54 0.34 0.00 0.00 1.54 0.34 0.00 0.00 87.52 19.76 0.18 0 قشرداران

 0.15 0.02 0.02 0.00 0.15 0.02 0.02 0.00 8.34 1.36 1.9 0.16 محصوالت خوراكي با منشاء آبزيان
 14.02 56.27 51.04 72.16 14.02 56.27 51.04 72.16 797.29 3270.21 4481.29 12694.4 خام وتازه زراعي

 9.28 7.22 20.08 18.07 9.28 7.22 20.08 18.07 527.58 419.36 1763.34 3179.27 فراوري شده زراعي
 41.59 18.10 7.47 4.29 41.59 18.10 7.47 4.29 2364.97 1052.1 656.21 754.68 خام وتازه باغي

 5.86 2.95 8.96 3.38 5.86 2.95 8.96 3.38 333.18 171.39 786.81 594.27 فراوري شده باغي
 0.90 0.23 0.40 0.12 0.90 0.23 0.40 0.12 51.38 13.35 35.17 20.73 جنگل ومراتع

  و محاسبات تحقيق 96ارديبهشت  انتشار كشاورزي، كاالهاي واردات و ارتباطات، صادرات و اطالعات فناوري مركز، اقتصادي و ريزي برنامه معاونت، كشاورزي جهاد وزارت: مأخذ
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مواد خام و تازه زراعي،  به ترتيب وارداتي از نظر ارزشي زيربخش دهد كه مهمتريناطالعات نشان مي .6
مواد خام و تازه زراعي،  موادخام و تازه باغي و محصوالت فرآوري شده باغي و از نظر وزني به ترتيب

 .مي باشد ه باغيمحصوالت فرآوري زراعي و موادخام و تاز
و سهم آن در سبد تجارت  95در سال  محصوالت منتخب تجارت بخش كشاورزي بر حسب: 45 جدول

  )سهم –ميليون دالر  –هزار تن ( بخش كشاورزي

 محصول
 صادرات واردات

  سهم در واردات 
 بخش كشاورزي

  سهم در صادرات 
 بخش كشاورزي

 ارزشي وزني ارزشي وزني ارزشي وزني ارزشي وزني

 0.23 0.55 4.29 8.40 13.15 31.87 377.11 1478.4 گندم
 0.00 0.00 3.02 7.58 0.01 0.01 265.22 1333.52 جو
 0.01 0.01 7.87 4.78 0.55 0.32 690.74 840.91 برنج
 0.08 0.25 16.65 37.14 4.4 14.75 1461.8 6533.48 ذرت

 3.76 11.76 0.03 0.01 213.53 683.62 2.62 1.09 سيب زميني
 6.10 11.79 0.00 0.00 347.03 685.45 0 0 گوجه فرنگي
 1.20 5.91 0.00 0.00 68.15 343.42 0 0 پيازوموسير

 22.36 2.38 0.00 0.00 1271.1 138.14 0 0 پسته
 3.67 3.60 0.00 0.00 208.42 209.27 0 0 خرما
 0.02 0.05 0.38 0.30 1.1 3.01 33.7 53.57 پرتقال
 5.20 2.80 0.00 0.00 295.87 162.91 0 0 انگور
 1.94 6.09 0.00 0.00 110.52 354.02 0 0 سيب
 4.89 0.00 0.00 0.00 277.94 0.2 0.11 0.02 زعفران
 0.29 0.15 0.06 0.03 16.77 8.58 5.44 5.39 لوبيا
 0.00 0.00 1.24 0.54 0 0 108.99 94.7 عدس
 0.02 0.03 0.05 0.03 1.26 1.6 4.51 4.79 نخود

 0.27 0.45 3.65 3.79 15.53 26.28 320.12 667.2 قندوشكر
 0.01 0.03 7.22 9.51 0.46 1.58 633.94 1672.48 كنجاله

 0.11 0.06 14.11 13.58 6.05 3.67 1239.34 2389.5 دانه هاي روغني
 1.24 0.83 9.90 5.71 70.3 47.97 869.43 1003.99 انواع روغن

 0.06 0.01 2.10 0.26 3.2 0.76 184.42 45.79 كره
 1.88 0.46 0.63 0.04 106.78 26.65 55.03 7.1 شيرخشك
 0.06 0.04 4.44 0.54 3.18 2.14 389.87 94.68 گوشت قرمز
 1.41 1.14 0.00 0.00 79.98 66.23 0 0 گوشت مرغ
 1.00 0.74 0.03 0.00 57.05 43.04 2.84 0.2 تخم مرغ
 0.36 0.25 2.97 0.32 20.58 14.79 261.13 56.43 چاي

 انتشار كشاورزي، كاالهاي واردات و ارتباطات، صادرات و اطالعات فناوري مركز، اقتصادي و ريزي برنامه معاونت، كشاورزي جهاد وزارت: مأخذ
  و محاسبات تحقيق 96ارديبهشت 
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در ميان محصوالت منتخب بررسي شده بخش كشاورزي از نظر صادراتي به ترتيب از منظر ارزشي  .7
درصد ارزش  4/33هاي اول تا سوم را دارا بوده كه در حدود رتبه پسته، گوجه فرنگي و زعفران

داتي مهمترين محصوالت از نظر ارزش وار. صادارت بخش كشاورزي را به خود اختصاص داده است
درصد ارزش واردات  7/31هاي روغني و برنج بوده كه در حدود دانه، بررسي شده به ترتيب ذرت

 .اندبخش كشاورزي را به خود اختصاص داده

اين  دهد كه از نظر صادراتمحصوالت منتخب شده بخش كشاورزي نشان مي 26بررسي تجارت  .8
درصد ارزش صادرات بخش كشاورزي را  2/56صادرات و درصد وزن  4/49تعداد محصول در حدود 
درصد ارزش  7/78و  درصد وزن واردات 6/92از منظر واردات در حدود . اندبه خود اختصاص داده

 .باشندواردات بخش كشاورزي را دارا مي

دالر  1390(در ميان محصوالت بررسي شده باالترين قيمت صادراتي به ترتيب مربوط به زعفران .9
 . بوده است) دالر براي هر كيلو 2/4(و كره) دالر براي هر كيلو 2/9(پسته، )هر كيلوبراي 

دالر  8/7(به ترتيب مربوط به شيرخشك  در ميان محصوالت بررسي شده باالترين قيمت وارداتي .10
 . بوده است) دالر براي هر كيلو 1/4(و گوشت قرمز ) دالر براي هر كيلو 6/4(چاي ،)براي هر كيلو

پياز و موسير، ، فرنگيدهد كه تراز تجاري محصوالت سيب زميني، گوجهنشان مي 95ت سال اطالعا .11
سيب، زعفران، سيرخشك، گوشت مرغ و تخم مرغ مثبت و بقيه محصوالت  پسته، خرما، انگور،

به عبارت ديگر در محصوالتي كه تراز تجاري مثبت است ايران كشور . بررسي شده منفي است
 .در محصوالتي كه تراز تجاري منفي است واردكننده خالص استصادركننده خالص و 
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 )ميليون دالر( 95در سال  تراز تجاري محصوالت منتخب بخش كشاورزي :44نمودار 
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