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  مقدمه و طرح مسئلهمقدمه و طرح مسئله  

 صنایع توسعهو  دیجاا ،ستاییرو مناطقدر  مددرآ یشافزو ا لشتغاا توسعه يهاروش مهمتریناز  یکی وزهمرا

ي نتیجهدر  ورزيکشا اتتولیداز  رمچها یک ودحد ینکها به توجه ست. باا 1ورزيکشا بخشدر  تکمیلیو  تبدیلی

 يجلوگیر يستادر را نداتومی ورزيکشا آوريفر صنایع د،میشو ضایع ارينگهدو  تبدیل تمکاناو ا صنعت دنبو

 باال ن،ستائیارو مددرآ سطح یشافزا ورزي،کشا بخشدر  ودهفزارزش ا دیجاا ورزي،کشا تمحصوال تضایعااز 

از  جزئی انعنو به نیزو  ستاییرو مناطقدر  صنعتی لشتغاا سهم یشافزو ا ورزيکشا بخش وريهبهر دنبر

 کنند. نقش يیفاا ستاییرو توسعه یندآفر

                                                           
ور، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزي به صنایعی گفته می شود که به فرآوري و عمل آوري نباتی و حیوانی )زراعی، باغی، شیالتی، دام و طی - 1

 .فرآوري، در برگیرنده تغییرات فیزیکی، شیمیایی، نگهداري، بسته بندي و توزیع استجنگل و مرتع( می پردازد، 

 چرخد.می« امنیت غذایی » ها حول محور دولتهای کالن تمامی سیاست 

  5/82شود از این میزان میلیون تن محصول کشاورزی در کشور تولید می 117در حال حاضر بیش از 

میلیون تن محصوالت دامی و یک  7/13میلیون تن محصوالت باغی، 5/20میلیون تن محصوالت زراعی 

 باشد.میلیون تن محصوالت شیالتی می

  برداری رسیده اعم از آنكه مجوز های اسمی واحدهای صنایع تبدیلی و تكمیلی به بهرهظرفیتمجموع

برداری آن توسط وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده باشد حدود بهره

 میلیون تن است. 120

 ده و تعداد شاغالن صنایعنفر بو 414هزار و  258میلیون و  1،  1394سال  در صنعتبخش  شاغالن تعداد 

  .داده است اختصاص خود به اشتغال زمینۀ در نفر و رتبه اول را 58هزار و  216آشامیدنی  و غذایی مواد

 کیلوگرم در سال و کشورهای درحال  40عرضه سرانه سردخانه در کشورهای توسعه یافته برای هر نفر

کیلوگرم برای هر نفر،  53کیلوگرم برای هر نفر، آلمان 70برای هر نفر در سال، آمریكا کیلوگرم 4توسعه 

های به عمل آمده سرانه . مطابق آخرین بررسیباشد... میو 18، عربستان25، تونس 28، فرانسه42ژاپن

 کیلوگرم در سال است. 56مذکور برای ایران معادل 

 جهاد مجوز از وزارت  یدارا یمحصوالت باغ ینگهدار یشده برا یبرداربهره یهاسردخانه تیظرف

 یتواند نقش موثریکه م باشدتا می 66هزار و  1و تعداد  تن 888هزار و  2، 1396تا پایان سال  کشاورزی

 داشته باشد. یو سبز یفیو ص یمحصوالت باغ یو فن یاصول یدر نگهدار
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کشاورزي این صنایع در فرآیند توسعه کشور نقش کلیدي داشته و توجه بیشتر به آن، تسریع در رشد و توسعه 

رغم اهمیت آن، در خواهد داشت. با وجود این، موضوع صنایع تبدیلی و تکمیلی علی و اقتصادي کشور را در پی

ورزي و اقتصاد ملی است، مورد حمایت و ایران مقوله نسبتاً جدید است که هنوز آن گونه که شایسته بخش کشا

 هدایت قرار نگرفته است.

تولید وضعیت ایران در  که است مطرح سؤال این همواره امنیت غذایی و تولید اهمیت به توجه با امروزه

بررسی  چگونه است؟بعد از چهار دهه از انقالب اسالمی  صنایع تبدیلی و غذاییحوزه محصوالت کشاورزي و 

ها ضروري به نظر ها و جنگ تحمیلی طی این سالبا وجود تحریم ی و غذاییصنایع تبدیلروند توسعه چهل سال 

ین گزارش سعی شده است رسد، چرا که این حوزه توانسته اثرات خوبی در کشاورزي ایران داشته باشد، در امی

و همچنین مهمترین دستاوردهاي این حوزه  و غذایی کشاورزي در صنایع تبدیلی وزارت جهادوضعیت عملکرد 

با حضور آقاي دکتر چنگیز اسفندیاري، مدیرکل دفتر صنایع تبدیلی اي هاي بعد از انقالب، طی مصاحبهدر سال

 ؛ مورد ارزیابی قرار گیرد. 1ایرانوزارت جهاد کشاورزي  غذایی و

 امنيت غذایي 

، بازدهی مطلوب سرمایه و ارز چون رشد مستمر تولیدقتصادي مهمی هاي ابخش کشاورزي به اعتبار شاخص

ي قابل مقایسه نبوده هاي اقتصادقابل توجه در تامین امنیت غذایی، با سایر بخش بیشتر و سهم تغالآوري و اش

 توان آن را به عنوان محور توسعه اقتصادي کشور تلقی کرد.هاي فراوانی برخوردار است که میو از قابلیت

-غذایی متکی بر تولید ملی با بهره، هدف آرمانی امنیت ي براي انجام ماموریت قانونی خودشاورزوزارت جهاد ک

، خاك و دیگر منابع مورد نیاز به همراه ورانه منابع آبی در فرآیند تولید و کاربرد بهرهگیري از علم و دانای

اهداف مهم بخش براي نیل به این یکی از بیعی را در دستور کار خود دارد. حفاظت از محیط زیست و منابع ط

آرمان افزایش ضریب امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی با تاکید بر خودکفائی در تولید 

ریزي جهت تحقق این امر مهم فقط با نگرش جدید از کشاورزي حصوالت اساسی کشاورزي کشور است. برنامهم

نی از مزرعه ، نگهداري و توزیع محصوالت کشاورزي یعولید، فرآوريوسط فائو تعریف شده و شامل تمدرن که ت

نکته مهم آنکه محصوالت کشاورزي از دو ویژگی مهم فصلی بودن و فساد باشد. گردد امکان پذیر میتا سفره می

دو مخاطره بیفتد زیرا این  شود که امنیت غذایی در کشور بهاین دو ویژگی سبب میباشند. پذیري برخوردار می

 کند. تمامی اوقات سال را دچار مشکل می، تامین سبد کاالي مطلوب و در دسترس بودن در ویژگی

ضریب امنیت غذایی در کشور زمانی افزایش خواهد یافت که مردم بتوانند در هر زمان و مکانی که بخواهند به 

( دسترسی داشته باشند FOOD SAFETYسبد کاالي مطلوب خود براحتی و با قیمت مناسب در شبکه سالم )

، زیرا این صنعت سبب توسعه ظرفیت سعه و گسترش صنایع غذایی در کشورو این ممکن نخواهد بود مگر با تو

کنند و بدین ترتیب امکان شود و مشکل فصلی بودن را نیز حل میآوري محصوالت کشاورزي در کشور میفر

 گردد. مردم فراهم می تامین سبد کاالي مورد نیاز

                                                           
 انجام شده و عالوه بر مصاحبه پژوهشی، از استنادات حوزه صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزي استفاده گردیده است. 19/09/97مصاحبه این پژوهش در تاریخ -1
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   محصوالت كشاورزيوضعيت توليد  

مار نامه کشاورزي شود )بر اساس آمیلیون تن محصول کشاورزي در کشور تولید می 117در حال حاضر بیش از 

میلیون تن  7/13،میلیون تن محصوالت باغی 5/20میلیون تن محصوالت زراعی  5/82( از این میزان 95-94

 باشد.شیالتی میمحصوالت دامی و یک میلیون تن محصوالت 

 

1395: وضعیت تولید مواد خام کشاورزی سال 1جدول شماره   

 ردیف محصول توليد )ميليون تن(

 1 محصوالت زراعي 5/82

 2 محصوالت باغي 5/20

 3 محصوالت دامي 7/13

 4 محصوالت شيالتي 1

 جمع كل 7/117

کشور عمده تولید کننده  10مناسب جزء جمهوري اسالمی ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و آب و هواي 

ران بزرگترین یک سوم تولیدات کشاورزي را بر عهده دارند و ای کشور 10باشد. این صوالت کشاورزي میمح

 باشد. تولید کننده زعفران، پسته، انار و خرما نیز می

 2012و   2011سالهای  طی غذایی محصوالت از برخی تولید مقدار در ایران رتبه جدول

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )فائو( کشاورزي و غذا سازمان  :مأخذ

 و زعفران
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 وضعيت صنایع تبدیلي و غذایي كشور 

صنعت نقش مهمی در صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزي محل بروز هم افزایی صنعت و کشاورزي است. این 

تامین امنیت غذایی، اشتغالزایی، عمران و توسعه مناطق به ویژه مناطق روستایی را دارد. این موضوع باعث 

ضمن اینکه توسعه صنایع  شود. بنابراین،نتیجه برقراري عدالت اجتماعی می توزیع بهتر درآمد و رفاه و در

هاي باشد، یکی از زیرساختهاي صنعتی میهاي اولویتخهکشاورزي یکی از محورها و زیرشاتبدیلی و تکمیلی 

حدي بوده باشد. اهمیت این بخش به داراي اهمیت براي این بخش می مهم بخش کشاورزي محسوب گردیده و

 در دیدار با رئیس جمهور محترم و اعضاء هیات دولت درباره آن فرمودند:5/6/93که مقام معظم رهبري در تاریخ 

 
اي دارد. گسترش این صنایع در خش کشاورزي نقش تعیین کنندههاي بفعالیت کشاورزي در توسعهصنایع 

ش کشاورزي حائز اهمیت افزایش ارزش افزوده، ایجاد اشتغال، کاهش ضایعات و توسعه صادرات محصوالت بخ

 باشد که مهمترین موارد آن عبارتند از:راهبردي می

 
صنعت به دلیل پراکنش  کشاورزي عالوه بر توسعه هر دو بخش کشاورزي ونقش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش 

هاي روستایی، اهداف کاهش فقر و کاهش تبعیض را نیز در بطن خود دارد. لذا کارشناسان توسعه آن در عرصه

-ه اکید به صنایع مذکور قلمداد میگذاریهاي ملی را توجمایهیکی از مهمترین مسائل استراتژیک در انجام سر

هایی که بدون استثناء در تمام کشور "بر این باور است که ازان توسعه ملی کشورمانکنند. یکی از نظریه پرد

هاي توسعه ملی تمرکز توسعه صنعتی گیريي اتفاق افتاده یکی از ارکان جهتدارتوسعه صنعتی به شکل معنی

 ی بوده است.   بر صنایع مربوط به کشاورزي و جامعه روستایی به خصوص صنایع تبدیل

گذاري در صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزي داراي اثرات چند وجهی است. از یک سو با کاهش سرمایه

کند و تولید ملی را وده و صادرات بخش کشاورزي کمک میضایعات محصوالت کشاورزي به افزایش ارزش افز

ع بخش دولت مي بایست به بخش كشاورزي و صنایع تبدیلي در روستاها توجه ویژه داشته باشد و صنای"
ه كشاورزي، یکي از بخش هاي راهبردي است كه در همه كشورها به آن كمک ویژه مي شود و دولت باید ب

وسعه راه ت: رهبر انقالب اسالمي همچنين خاطرنشان كردند. بخش كشاورزي مساعدت ویژه اي داشته باشد
"روستاها، ایجاد صنایع تبدیلي در روستاها است

خش ايجاد اشتغال مولد پايدار روستاها، دستيابي به امنيت غذايي، افزايش اشتغال در ب

كشاورزي و كمك به روند كاهش مهاجرت از روستاها به شهرها 

ورزي، كمك به افزايش توليد ناخالص ملي، صادرات غير نفتي و ارزش افزوده محصوالت خام كشا

ارتقاي ضريب خود اتکايي و باال بردن بهره وري در بخش در نهايت بهبود تراز تجاري

تاثير مثبت در كاهش ضايعات محصوالت خام كشاورزي 
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دتاٌ روستاها عد تولید محصوالت کشاورزي که عمبخشد و از طرف دیگر با ایجاد اشتغال در مناطق مستبهبود می

اي نقش مثبتی هاي منطقهنابرابري و گسترش امنیت سیاسی و اجتماعی و ایجاد تعادل هستند در کاهش فقر،

کنند. همچنین با توجه به اینکه محصوالت کشاورزي از طریق صنایع مذکور در بازارهاي مختلف توزیع ایفا می

گذاري در گیرند، لذا سرمایهترس مصرف کنندگان قرار میختلف ملی و جهانی در دسدر اقصی نقاط م شده و

والت این بخش موجبات آنها تقاضا براي محصوالت کشاورزي را فراهم ساخته و از طریق تخصصی شدن محص

 کنند.هاي کشاورزي کمک میوري در آن را سبب شده و به سود آوري فعالیتارتقاء بهره

 

 

 

 

 و غذایي كشور هاي كالن اقتصادي صنایع تبدیليشاخص 

 )میلیارد ریال/درصد( 1394_1393  های ده کارکن و بیشترصنایع غذایی در مقایسه با بنگاهارزش افزوده و سهم : 1جدول شماره 

 1394 1393 فعالیت ردیف

سهم هر رشته  ارزش افزوده

 در کل صنعت

سهم هر رشته در  ارزش افزوده

 کل صنعت

 100 1176331 100 1332365 صنعت جمع

صنایع مواد غذایی و  1

 آشامیدنی

143533 10.77 144272 12.26 

 ماخذ: مرکز آمار ایران

هاي بر اساس داده 1394تا  1393هاي ارزش افزوده صنایع غذایی و آشامیدنی را در طی سال 1جدول شماره 

شود دهد. همان گونه که از جدول مذکور مشاهده مینشان می را ها آمار ایران در مقایسه با سایر زیربخش مرکز

هاي داراي ده نفر کارکن و سهم ارزش افزوده زیر بخش صنایع غذایی و آشامیدنی در کل ارزش افزوده کارگاه

رسیده است، در هر حال  1394درصد در سال  12.26به  1393درصد در سال  10.77بیشتر به قیمت جاري از 

حاظ سهم در ارزش افزوده صنعتی کشور پس از صنایع شیمیایی ... ، صنایع تولید فلزات اساسی این بخش به ل

در ارزش افزوده صنعتی در مقایسه با  94و  93در رتبه سوم قرار دارد. افزایش سهم صنایع مزبور در سالهاي 

من آنکه دستیابی به باشد. ضزیربخش در اقتصاد صنعتی کشور می سالهاي قبل به معنی افزایش اهمیت این

هاي بازار داخلی، ساختار جمعیت و الگوي مصرف رو به رشد ها و پتاسیلدو رقمی مذکور با توجه به ویژگی رشد

 هاي گسترده در بازارهاي صادراتی منطقه، بوده است. خانوار و نیز فرصت

رکن و بیشتر صنایع غذایی و هاي ده نفرکابر اساس آمارهاي مرکز آمار ایران، تعداد بنگاه 2جدول شماره 

 دهد.و نسبت آن به کل صنعت را نشان می 1394تا  1393آشامیدنی از سال 

 

برداري رسيده هاي اسمي واحدهاي صنایع تبدیلي و تکميلي به بهرههاي به عمل آمده مجموع ظرفيتبررسيمطابق 

برداري آن توسط وزارت جهاد كشاورزي یا وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده باشد اعم از آنکه مجوز بهره

 ميليون تن است. 120حدود 
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 1394-1393های صنایع غذایی و آشامیدنی در سال های ده کارکن و بیشتر: تعداد بنگاه 2جدول شماره 

 1394 1393 فعالیت

تعداد بنگاه    

 )فقره(

سهم از کل 

 )درصد(

 تعداد بنگاه  

 )فقره(

 سهم ازکل

 )درصد (

 100 13123 100 14452 صنعت

 1935 2540 19.23 2779 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

 مرکز آمار ایران ماخذ:

 نسبت به که اندداشته اشتغال صنعتی فعالیت به بیشتر و نفرکارکن 10 کارگاه 13123 تعداد ،1394 سال در

 به کشور بیشتر و کارکن نفر 10 صنعتی کارگاههاي تعداد بیشتریناست.  داشته کاهش درصد 2/9،  1393سال 

 باشد.می کارگاه 2540 تعداد با »آشامیدنی و غذایی مواد صنایع«اقتصادي فعالیت

ر صنایع غذایی نفرکارکن و بیشت هاي دهآمار ایران، میزان اشتغال بنگاه بر اساس آمارهاي مرکز 3جدول شماره 

 دهد. را نشان می 1394و  1393هاي و آشامیدنی در سال

 1394-1393های ر صنایع غذایی و آشامیدنی در سالهای ده کارکن و بیشت: میزان اشتغال بنگاه 3ل شماره جدو

 1394 1393 فعالیت

سهم از کل  اشتغال

 )درصد(

سهم از کل  اشتغال

 )درصد(

 100 1258414 100 1309058 صنعت

 17 216058 16.5 216156 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

 ماخذ: مرکز آمار ایران

 درصد 3.9 ،1393سال  به نسبت که بوده نفر 1258414، 1394سال  در بخش صنعت شاغالن تعداد

 اشتغال زمینۀ در رتبه اول را نفر 216058 آشامیدنی و غذایی مواد داشته است. تعداد شاغالن صنایع کاهش

  .داده است اختصاص خود به

 96سردخانه های کشور به تفكیک استان  تا پایان سال وضعیت 

 ظرفیت تعداد استان ردیف

 189.8 66 آذر شرقی 1

 985.12 367 آذر غربی 2

 86.5 28 اردبیل 3

 303.4 57 اصفهان 4

 154.95 34 البرز 5

 58 12 ایالم 6

 45.21 63 بوشهر 7

 341.3 64 تهران 8

 150 84 جنوب کرمان 9

 72.59 19 بختیاریچ و  10

 11.67 11 خراسان جنوبی 11

 272.2 88 خراسان رضوی 12

 30.9 8 خراسان شمالی 13
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 43.6 24 خوزستان 14

 109.55 14 زنجان 15

 46.15 28 سمنان 16

 63.4 79 س و بلوچستان 17

 232.46 67 فارس 18

 71 20 قزوین 19

 76.3 17 قم 20

 57 27 کردستان 21

 292.82 223 کرمان 22

 47 15 کرمانشاه 23

 19.6 26 ک و بویر احمد 24

 46.03 21 گلستان 25

 170.3 71 گیالن 26

 22.9 16 لرستان 27

 266.7 142 مازندران 28

 25 16 مرکزی 29

 43.7 53 هرمزگان 30

 152.4 59 همدان 31

 51 14 یزد 32

 4539 1833 جمع

 4حال توسعه سال و کشورهاي در کیلوگرم در 40توسعه یافته براي هر نفرکشورهاي  در سرانه سردخانهعرضه 

، 42نفر، ژاپن کیلوگرم براي هر 53کیلوگرم براي هر نفر، آلمان 70سال، آمریکا نفر در براي هر کیلوگرم

ایران هاي به عمل آمده سرانه مذکور براي . مطابق آخرین بررسیباشد... میو18، عربستان25، تونس 28فرانسه

 کیلوگرم در سال است. 56معادل 

تا  کشاورزي جهادمجوز از وزارت  يدارا یمحصوالت باغ ينگهدار يشده برا يبرداربهره يهادخانهسر تیظرف

 یو فن یاصول يدر نگهدار يتواند نقش موثریکه م باشدمی 1066و تعداد  هزار تن 2888 ،1396پایان سال 

تمام با  مهیواحد سردخانه ن 269 لیاز تکم تیحما نکهیاداشته باشد. ضمن  يو سبز یفیو ص یمحصوالت باغ

  .باشدیم متبوع وزارت يهاتیاز اولو زیهزار تن ن 811 تیدرصد و با ظرف 60 يباال یکیزیف شرفتیپ

 

 وضعيت موجود صنایع تبدیلي و غذایي 

 خرین به روز رسانی اطالعاتبندی( در بخش کشاورزی مطابق آسته ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و غذایی)فراوری، نگهداری و ب

ظرفیت براساس جذب  تعداد کارگاه سال

 ماده خام)هزارتن(

 سرمایه گذاری

 )میلیارد ریال(

 اشتغال )نفر(

66-91  6748 31413 38792 78098 

95-92  2622 16777 45968 39234 

96 757 4424 18809 11940 

 129272 103569 52612 10127 جمع
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 های نیمه تمام صنایع تبدیلی و غذاییتعداد طرح

پیشرفت 

 فیزیكی

درصد 20زیر  درصد 21-40  درصد 41-60  درصد 61-99   جمع 

 14142 1439 1037 1656 10010 تعداد

درصد پیشرفت فیزیکی وجود دارد که درصورت تامین تسهیالت  60طرح باالي  1439مطابق با جدول فوق 

 گردد.ي عملیات آنها با اولویت اجرا میسال جارمورد نیاز در 

 قبل از انقالبكشور  وضعيت صنایع تبدیلي و تکميلي 

هاي عمرانی رژیم شاه، بر صنایع وابسته بویژه صنایع مربوط به کاالهاي مصرفی اتکا داشت و نتیجه آن برنامه

اي که در بخش کشاورزي، تولید به گونههاي دیگر اقتصادي بود عدم توازنی فزاینده بین بخش کشاورزي و بخش

، یک سال 1356درصد در سال  1،9به  1339درصد تولید ناخالص ملی در سال  1،29محصوالت کشاورزي از 

توجه به بیگانگی صنایع مورد حمایت  قبل از فروپاشی حکومت پهلوي، تنزل یافت در بخش صنعت نیز با

نیازهاي داخلی کشور، وابستگی اقتصاد کشور به غرب روز به روز حکومت پهلوي با اقتصاد ملی و عدم توجه به 

-ر را خانوارهاي ثروتمند تشکیل می، سی درصد جمعیت کشو1357افزوده شد براساس برخی برآوردها، تا سال 

درصد  10درصد بقیه تنها  70درصد کل درآمد کشور را به خود اختصاص داده بودند و  90دادند که معادل 

 را در اختیار داشتند. درآمد کشور 

هاي غلط رژیم پهلوي، بخش کشاورزي فراموش شد و بیشترین سرمایه گذاري و امکانات با اجراي استراتژي

کشور در بخش صنعت و صنایع متکی به واردات صورت گرفت که همین امر باعث فاصله گرفتن امکانات شهري 

 روستائیان به شهرها بود. و روستایی بود که پیامد آن مهاجرت روزافزون 
 

  كالم آخركالم آخر    

در  رحضو ،جهانی تمقتضیا لیلد به انیرا رکشودر  ورزيکشا بخشدر  تکمیلیو  تبدیلی صنایع هجایگا تبیین

 . دشومی تروريضرروز  بهروز  جهانی رتتجا نمازسا به پیوستنو  لمللیا بیناي و منطقه يهازاربا

بدون تردید ایجاد صنایع تبدیلی یکی از سودمندترین ارتباطات بین دو بخش صنعت و کشاورزي است. این 

کاهد. همچنین زمینه مناسب جهت توسعه هاي دایمی و فصلی در مناطق روستایی میصنایع از میزان بیکاري

هاي شغلی، تامین نیازهاي اساسی، وري، ایجاد فرصتآورده و به افزایش تولیدات، بهرهبخش کشاورزي را فراهم 

تواند اي منجر خواهد شد. لذا این گونه صنایع میهاي منطقههاي اقتصادي و کاهش نابرابريپیوند با دیگر بخش

 پیشنیاز استراتژي صنعتی شدن و تامین کننده امنیت غذایی در کشور باشد.


