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 تررسي تجارت هجازي آب هحصَالت راّثردي كشاٍرزي در ايراى

 

 عثدالكرين فاًي حق

 وبسضٌبع اسضذ گشٍُ هذيشيت هٌبثغ آة

 تْيِ جعفري تي تاالى

ِ سيضي هٌبثغ آة  وبسضٌبع اسضذ گشٍُ هذيشيت ٍ ثشًبه

 هيرجوال الديي اتَتراتي

 وبسضٌبع پظٍّطي گشٍُ هذيشيت هٌبثغ آة

 

 
چكيدُ 

تدبست هدبصي آة اص هفبّين ًسجتبً ًَيٌي است وِ دس هدبهغ ثيي الوللي آثي اص خولِ ضَساي خْبًي آة هطشح 

ضبيذ ثطَس ًبخَد آگبُ ،تؼذاد صيبدي اص وطَسّبي ون آة اص طشيك ٍاسدات غزايي ثِ حل تٌطْب ٍ هسبيل آثي خَد . ضذُ است

ثشاي تَليذ هحػَالت وطبٍسصي، داهي ٍ غٌؼتي . ًبيل ضذُ اًذ ٍايي اص طشيك ًمطي است وِ ٍاسدات آة هدبصي ايفب هي ًوبيذ

لزا تدبست . دس وطَس، ثخػَظ وطبٍسصي ثب تَخِ ثِ ًيبص ثبالي ايي ثخص ثِ آة، احتيبج هجشهي ثِ هٌبثغ آة خذيذ هي ثبضذ

دس ايي تحميك هيضاى آة هدبصي . آة هدبصي يىي اص هسبيل هْوي است وِ الصم است دس وطَسهب ثِ آى تَخِ ٍ ػول ًوَد

ِ ّبي سٍغٌي، پستِ، ػذع، ًخَد ٍ رست دس سبل 7  1381-82 هحػَل وطبٍسصي هْن ٍ ساّجشدي وطَس يؼٌي؛ ثشًح، خَ، داً

ثب تَخِ ثِ ًتبيح ثذست آهذُ، دس ثيي ّفت هحػَل وطبٍسصي هَسد . ثشاي توبهي استبى ّبي وطَس هحبسجِ ضذُ است

 هتش هىؼت آة ثشاي تَليذ يه ويلَگشم هحػَل ٍ ػذع، ًخَد ٍ 5/36ثشسسي، پستِ ثب ثييطتشيي همذاس آة هدبصي 

ِ ّبي سٍغٌي ثِ تشتيت ثب آة هدبصي  ِ ّبي ثؼذي لشاس داسًذ7/8 ٍ 4/10 ، 6/10داً ثب تَخِ ثِ ضشايط .  هتش هىؼت دس ستج

الليوي وطَس ثبيذ تالش ضَد دس هذيشيت ثْيٌِ هٌبثغ ٍ هػبسف آة تَليذات داخلي ثب آة هدبصي پبييي ٍ هحػَالت ٍاسداتي 

يه استبى سا   (آة هدبصي ووتش )ّوچٌيي هي تَاى هحػَالت داساي ًيبص آثي ووتش . ثب آة هدبصي ثبالهَسد تَخِ لشاسگيشد

ايي اهش ووه فشاٍاًي ثِ هػشف ثْيٌِ . وٌٌذ، اسسبل ًوَد ثِ استبى ديگشي وِ ّوبى هحػَل سا ثب آة ثيطتشي تَليذ هي

ثشاي هحػَالت خبظ  (هشصي  هشصي ٍ دسٍى ثشٍى )دس ًْبيت ثبيذ ثِ دٍ ًَع اًتمبل آة هدبصي . ًوبيذ هٌبثغ آثي دس وطَس هي

 .ٍساّجشدي دس ساستبي اخشايي ضذى ايي اّذاف تَخِ فشاٍاًي ًوَد

ُ ّاي كليدي  آة هدبصي، تدبست، ًيبص آثي وطبٍسصي، هحػَالت ساّجشدي :ٍاژ
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هقدهِ 

، ثشاي تؼييي (همذاسآثي وِ ثشاي تَليذ وبال ًيبص است ) "آة هدبصي"وطَسّبي ون آة هفَْم خذيذي سا ثب ًبم 

ثِ طَس ولي هحػَالت وطبٍسصي دس طي سضذ اص هٌبثغ آثي دس . استشاتظيْبي تَليذات غٌؼتي ٍ وطبٍسصي خَد ثشگضيذُ اًذ

صهبى ّبي هتفبٍتي ثْشُ هي گيشًذ،  ثِ هدوَع آثي وِ ثشاي سضذ ٍ ػول آٍسي يه هحػَل وطبٍسصي هَسد استفبدُ لشاس هي 

اص وطَسّبي ػوذُ ٍاسد  ( 1 ضىل )وطَسّبي سشيالًىب،طاپي،ّلٌذ،وشُ خٌَثي،چيي ٍاسپبًيب . گيشد آة هدبصي هي گَيٌذ

. وٌٌذُ آة هدبصي هي ثبضٌذ

هي ثبضٌذ، ( تيشُ) هطبّذُ هي ضَد، همبديش هٌفي آة هدبصي وِ ثب تُي سًگ سجض (1)ّوبًطَس وِ دس ساٌّوبي ضىل 

هي ثبضٌذ،  (سٍضي)وطَسّبيي ّستٌذ وِ غبدس وٌٌذُ آة هدبصي هي ثبضٌذ ٍ همبديش هثجت آة هدبصي وِ ثب تُي سًگ لشهض

 تب 240ثِ ػٌَاى هثبل وطَسّبي آهشيىبي ضوبلي ٍ خٌَثي ثيي . وطَسّبيي ّستٌذ وِ ٍاسد وٌٌذُ آة هدبصي هي ثبضٌذ

 هيليبسد هتش هىؼت آة 200دس همبثل وطَسّبي آفشيمبي ضوبلي حذٍد .  هيليبسد هتش هىؼت آة هدبصي غبدس هي ًوبيٌذ1000

. هدبصي ٍاسد هي ًوبيٌذ

 

 

 

 

 

 ] 7 هٌجغ [ وطَسّبي غبدسوٌٌذُ ٍ ٍاسدوٌٌذُ آة هدبصي- 1ضىل     

 

 

 

 ليتش آة هدبصي دس سٍص استفبدُ هي ًوبيٌذ، دس حبلي وِ اسٍپبييبى ٍ هشدم ضوبل 1400هشدم آسيب، ثطَس هيبًگيي 

 دسغذ آة استفبدُ ضذُ اص سَي اًسبى ثشاي تَليذ 70حذٍد .  ليتش آة هدبصي هػشف هي وٌٌذ4000آهشيىب سٍصاًِ دس حذٍد 

اگش هشدم سشاسش دًيب ثخَاٌّذ آة هدبصي ثِ همذاسي وِ هشدم آهشيىبي ضوبلي هػشف . فشآٍسدُ ّبي غزايي ثِ وبس هي سٍد

.  دسغذ آة ثيطتش اص آًچِ دس حبل حبضش ثشاي تَليذ غزا هػشف هي ضَد ًيبصهٌذ است75هي وٌٌذ، استفبدُ ًوبيٌذ، خْبى ثِ 

هٌبطك ثِ سًگ سجض غبدس وٌٌذُ آة هدبصي ٍ هٌبطك ثِ سًگ لشهض ٍاسد وٌٌذُ آة هدبصي هي 

 .ثبضٌذ 
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احتوبالًًّيچ ساُ ػولي ثشاي تدبست حدن ػوذُ ٍ وبفي اص آة خبلع ّوچَى ديگش وبالّب ٍخَد ًذاسد، چشا وِ ٍصى ٍ حدن 

دس )ثٌبثشايي يه وطَس هي تَاًذ ثب اًتخبة خَد ثِ ػٌَاى ٍاسدوٌٌذُ آة هدبصي . آى، ػبهلي ثبصداسًذُ ثِ لحبظ ليوت آًْب است

.  خَد سا اص فطبس ثش هٌبثغ آثي خَدش آصاد سبصد (همبثل آة ٍالؼي

، وطَسّبي ايبلت هتحذُ، وبًبدا ، تبيلٌذ، آسطاًتيي، ٌّذ، استشاليب، «آة هدبصي» دس هيبى وطَسّبي غبدسوٌٌذُ 

ايبلت هتحذُ ػوذُ تشيي تَليذ وٌٌذُ آة هدبصي » : داًيل صيوش هي گَيذ. ٍيتٌبم، فشاًسِ ٍ ثشصيل دس سدُ ّبي اٍل لشاس داسًذ

دس حميمت حدن آة هدبصي سبالًِ غبدساتي تَسط ايبلت هتحذُ چْبس ثشاثش ول آة . ثِ دليل غبدسات وطبٍسصي آى است

خَد سا ثِ وطَس  (اص ًظش آثي)اگش وطَسي يه هحػَل پش هػشف . «هَسد استفبدُ سبالًِ ثشاي ّوِ چيض دس وطَس هػش است

ثِ ايي تشتيت ثشخي اص . سا ثِ غَست هدبصي غبدس ًوَدُ است“ آة”ديگشي غبدس ًوبيذ، دس ٍالغ وطَس غبدسوٌٌذُ هحػَل، 

تدبست آة ٍالؼي ثيي وطَسّبي پش آة ٍ ون آة ػوَهبً ثِ دليل . وطَسّب، ثشخي ديگش سا اص ًظش ًيبص آثي حوبيت هي وٌٌذ

ِ ّبي هشثَط ثِ آى، غيش هوىي است اهب تدبست هحػَالت پش هػشف آة اص يه وطَس ثِ وطَس ديگش . فبغلِ صيبد ٍ ّضيٌ

آة هي تَاًٌذ ثب ٍاسدات هحػَالت پشهػشف ثِ خبي تَليذ آًْب،  ثٌبثشايي وطَسّبي ون. ٍالؼي تش هي ثبضذ (تدبست آة هدبصي)

اص طشف ديگش ًيض وطَسّبي پشآة هي تَاًٌذ اص فشاٍاًي هٌبثغ آثي خَد ثشاي . اص ثحشاى آة دس وطَسضبى خلَگيشي ًوبيٌذ

آًچِ وِ دس هَسد غبدسات هحػَالت وطبٍسصي وطَس ايشاى ثبيذ ثِ آى . تَليذ هحػَالت پشهػشف ثشاي غبدسات، سَد ثجشًذ

ثب . سيضي ًوَد تَخِ ًوَد ايي است وِ هيضاى آة هػشفي ثشاي هحػَالت غبدساتي سا ثبيذ هذًظش لشاس دادُ ٍ ثشاي آى ثشًبهِ

سيضي دليك ٍ سيضثيٌبًِ ثشاي هحػَالت  تَخِ ثِ افضايص خوؼيت ٍ تَسؼِ سًٍذ وطبٍسصي دس وطَس ثشاي سبلْبي آتي، ثشًبهِ

ِ سيضي. غبدساتي وِ ًيبص ثِ آة صيبد اص هشحلِ وبضت تب ثشداضت داسًذ اص ضشٍسيبت وطَس هي ثبضذ ّب ثبيذ ثِ ايي  لزا دس ثشًبه

هسئلِ تَخِ وبفي هجزٍل داضت ٍ دلت ًوَد وِ تَليذ ٍ غبدسات ثشخي هحػَالت وطبٍسصي ثب هػشف آة صيبد، وبسي غيش 

.  اغَلي خَاّذ ثَد

تدبست آة  .ثبضذ آة هدبصي يه هؼيبس ٍ اثضاس ضشٍسي ٍ اسبسي دس هحبسجِ هػشف ٍالؼي آة يه وطَس هي

آة هَسد هػشف دس خْبى ثػَست آة % 15حذٍد .  سبل اخيش ثِ طَس دائن دس حبل افضايص ثَدُ است40هدبصي دس طي 

 وطبٍسصي ثضسگتشيي ثخص التػبدي اص لحبظ هػشف آة ،وِ دس سطح خْبًيي اص آًدبي. هدبصي دس حبل غبدسات هي ثبضذ

 A.Y.Hoekstraثشاسبع ًظش  .هي ثبضذ، ثٌبثشايي تدبست هحػَالت وطبٍسصي خضء اغلي تدبست آة هدبصي است

% 23 ،تدبست آة هدبصي دس خْبى ثب تدبست خْبًي هحػَالت صساػي% 67 ٍاثستِ ثِ يًَسىَ، IHEوبسضٌبع هَسسِ 

  ٍاثستِ ثب هحػَالت غٌؼتيتدبست آة هدبصي% 10 ثب هحػَالت داهي ٍ هحػَالت ٍاثستِ ثَدُ ٍ فمط ة هدبصيتدبست آ

حدن تدبست آة هدبصي ثيي وطَسّب سا دسخْبى ثِ خَد % 30 گٌذم ثِ تٌْبيي 1999 الي 1995دس طي سبلْبي . است

 .(1خذٍل )د ىلشاسداس% 15ٍ % 17 تشاص دساختػبظ دادُ ٍ ثذًجبل آى سَيب ٍ ثشًح ثِ تشتيت 
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 (2هٌجغ ضوبسُ )1995-99طي سبلْبي   هحػَل وطبٍسصي10تدبست خْبًي آة هدبصي ثيي وطَسّب ثشاي - 1 خذٍل

درصد از تجارت جْاًي آب هجازي هحصَل 

گٌذم 

سَيب 

ثشًح 

رست 

ضىش خبم 

خَ 

آفتبثگشداى 

سَسگَم 

هَص 

20/30 

07/17 

36/15 

85/8 

20/7 

88/4 

71/2 

01/2 

97/1 

 هطخع 1999 تب 1995دُ وطَس اٍل غبدس وٌٌذُ ٍ ٍاسد وٌٌذُ آة هدبصي ثش اسبع آهبس سبلْبي  (2)دس خذٍل 

. ضذُ اًذ

 

 (2هٌجغ ) دُ وطَس اٍل غبدس وٌٌذُ ٍ ٍاسد وٌٌذُ آة هدبصي دس خْبى -2 خذٍل

دُ كشَر اٍل ٍارد كٌٌدُ آب هجازي دُ كشَراٍل صادر كٌٌدُ آب هجازي 

كشَر 
حجن خالص صادرات 

 (هيليارد هترهكعة)
كشَر 

حجن خالص ٍاردات 

 (هيليارد هترهكعة)

 5/428سشيالًىب  3/758آهشيىب 

 4/297طاپي  5/272وبًبدا 

 7/147ّلٌذ  3/233تبيلٌذ 

 6/112وشُ خٌَثي  3/226آسطاًتيي 

 9/101چيي  1/161ٌّذ 

 7/101اًذًٍضي  6/145استشاليب 

 5/82اسپبًيب  2/90ٍيتٌبم 

 2/80هػش  4/88فشاًسِ 

 9/67آلوبى  7/71گَاتوبال 

 3/64ايتبليب  0/45ثشصيل 
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دس سٍش اٍل، هحتَاي آة . دٍ سٍش هختلف ثشاي تؼشيف ووّي آة هدبصي پيطٌْبد ٍ ثىبس گشفتِ ضذُ است

هدبصي، حدن آثي وِ دس ٍالغ ثشاي تَليذ يه هحػَل استفبدُ هي گشدد، تؼشيف هي ضَد وِ ثستگي ثِ ضشايط تَليذ، هثل 

 ثشاثش آة 3 تب 2 ويلَگشم غالت دس يه وطَس خطه ثِ 1ثطَس هثبل تَليذ . صهبى ٍ هىبى تَليذ ٍ ساًذهبى وبسثشد آة داسد

وٌٌذُ ثش تَليذوٌٌذُ همذم  دس سٍش دٍم ديذگبُ هػشف. ثيطتش اص تَليذ ّوبى همذاس غالت دس وطَس هشطَة ٍ پشآة ًيبص داسد

است ٍ هحتَاي آة هدبصي يه هحػَل ثِ غَست همذاس آة الصم ثشاي تَليذ يه هحػَل، دس هىبًي وِ آى هحػَل هَسد 

اگش ثِ خبي تَليذ يه :  خػَظ ٍلتي وِ سؤال صيش هطشح ثبضذ، ثىبس گشفتِ هي ضَد   ايي تؼشيف ثِ. ًيبص است، تؼشيف هي گشدد

سا ٍاسد ًوبيين، چِ همذاس آة سا هي تَاًين رخيشُ ًوبيين؟  هحػَل، آى

ساُ حل هٌبسجي ثشاي  (اص طشيك غزا ٍ يب هحػَالت غٌؼتي)ػذادي اص هحمميي هؼتمذًذ وِ ٍاسدات آة هدبصي ت

يي هػشف آة هحػَالت آخػَظ ثشاي وطَسّبي خطه وِ وطبٍسصي آًْب فمط ثستگي ثِ آة داسد ٍ وبسُ ثحشاى آة ة

ثٌبثشايي دسػَؼ هػشف هٌبثغ آة وويبة ثشاي هحػَالتي وِ هػشف آة آًْب ثبال . ثبضذ   هي،تَليذي آًْب ًيض پبئيي است

اخيشاً . اسي ًوبيٌذداست، ايي لجيل وطَسّب هي تَاًٌذ غزاي اسصاى ٍاسد ًوَدُ ٍ اص فطبس ثيص اص حذ ثِ هٌبثغ آة خَد خَد

ّبيي سا ثشاي ثشاي وبّص غبدسات هحػَالت پشهػشف اص لحبظ ًيبص آثي  وطَسّبيي اص لجيل فلسطيي اضغبلي ٍ اسدى سيبست

 ٍلي دس حبل ،هيي هي ضَدأ دسغذ آة وطَس اسدى اص طشيك ٍاسدات آة هدبصي ت90 الي 60دس سبلْبي اخيش . اتخبر ًوَدُ اًذ

 آًْب سا ثِ تدبست خْبًي ٍاثستِ ،حبضش وطَسّبيي پشخوؼيت ًظيش چيي ٍ ٌّذٍستبى اص آى ثين داسًذ وِ ٍاسدات آة هدبصي

هيي أدليل آًْب ايي است وِ چِ اتفبلي خَاّذ افتبد اگشوِ ًيبص غزايي ايي وطَسّب ًتَاًذ اص طشيك ٍاسدات هحػَل ت. ًوبيذ

گًَِ وطَسّب تالش داسًذ تب آًدب وِ هوىي است هحػَالت غزايي سا اص طشيك تَليذات  گشدد ٍ ايي دليلي است وِ ايي

 ّوچٌيي ثحث تدبست هدبصي آة دسٍى هشصي اص هسبيلي است وِ دس .وطبٍسصي دس داخل وطَسّبي خَد تبهيي ًوبيٌذ

ثب تَخِ ثِ ايٌىِ وطَس ايشاى داساي اللين ّبي هتفبٍتي است، تدبست هدبصي آة هحػَالت . وطَس چيي ػولي ضذُ است

. وطبٍسصي ثيي استبًي هي تَاًذ ساّىبسي ثشاي افضايص رخيشُ هٌبثغ آة دس هٌبطك خطه ًٍيوِ خطه وطَس ثبضذ

رٍش تحقيق 

تٌَع آة ٍ َّايي يىي . هٌذ است ايشاى، ضبيذ اص هؼذٍد وطَسّبيي است وِ اص ضشايط آة ٍ َّايي ثسيبس هتٌَع ثْشُ

ثب تَليذ ثسيبسي اص هحػَالت وطبٍسصي دس . اص هضايبي ثسيبس اسصضوٌذ است وِ تٌَع هحػَالت وطبٍسصي سا ثِ ّوشاُ داسد

وطَس اص خولِ صػفشاى، پستِ، خشهب، خطىجبس ٍ ثشخي هحػَالت ثبغي ًظيش هشوجبت لذم ّبي هؤثشي دس سضذ ٍ تَسؼِ 

ثشخي ديگش اص هحػَالت هٌدولِ هحػَالتي وِ دس تأهيي غزاي هشدم ًمص داسًذ ًظيش . التػبد وطَس ثشداضتِ ضذُ است

ِ ًظش هي. ثشًح ، گٌذم ٍ حجَثبت ػليشغن ػذم ثشخَسداسي اص هضيت ًسجي دس ضشايط حبضش، هػشف آة صيبدي ّن داسًذ سسذ   ث

ثشسسي  ٍ ثشًبهِ سيضي دس افضايص سطَح وطت هحػَالت وطبٍسصي دس هٌبطمي اص وطَس ثب آة هدبصي پبييي ٍ وبّص 

، سٍيىشد هٌبسجي ثشاي  تجبدل هحػَالت (هحػَالت ثب هػش ف آة صيبد )سطَح وطت دس هٌبطمي اص وطَس ثب آة هدبصي ثبال

ٍ  دس سٍيىشد خْبًي ثب غبدسات هحػَالت وطبٍسصي . خَاّذ ثَد (تدبست هدبصي آة دسٍى هشصي )دس ثيي استبى ّبي وطَس 

دس هػشف سٍ ثِ افضايص  آة وطبٍسصي اص هٌبثغ آثي  (ثب آة هدبصي ثبال)ٍ ٍاسدات هحػَالت وطبٍسصي  (ثب آة هدبصي پبييي )
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دس ًْبيت ثبيذ گفت وِ ثب ػولي ضذى ّش يه اص سٍيىشد ّب، ثب حفع ضشايط صيست . هحذٍد وطَس غشفِ خَيي خَاّذ ضذ

هحيطي هطلَة تش ٍ سضذ ٍ تَسؼِ  التػبدي ثيطتش، دس سسيذى ثِ چطن اًذاص ايذُ آل ثيست سبلِ وطَس ًمص ثسضايي 

لزا ثش آٍسد آة هدبصي  هحػَالت وطبٍسصي ثشاي استبى ّبي وطَس اص ضشٍست ّبي اٍليِ  ثشًبهِ سيضي دس . خَاٌّذ داضت

. ايي تدبست سَدهٌذ هي ثبضذ

: خْت هحبسجِ آة هدبصي ّشيه اص هحػَالت  هٌتخت دس ايي ثشسسي هشاحل صيش طي ضذُ است

، ثؼذ اص وسش ثبساى هؤثش استخشاج ( 2ضىل )ًيبص آثيبسي خبلع ثش اسبع ضشايط الليوي وطَس دس استبًْبي وطَس  -1

. گشديذ

ِ ّبي آهبسي، هسبحت وطت دس ّش يه اص استبًْبي وطَس دس سبل صساػي  -2  ثشاي 1381  1382ثب استفبدُ اص سبلٌبه

. ّبي آثي هختلف استخشاج ضذ وطت

ثب دس دست داضتي ًيبص آثيبسي خبلع ٍ سطَح وطت هحػَالت هختلف، همذاس ًيبص آثيبسي خبلع ثش حست هيليَى  -3

. ّبي وطَس ثشآٍسد گشديذ هتشهىؼت دس ّش يه اص استبى

دس ول وطَس، ًيبص آثيبسي ًبخبلع ثشحست هيليَى هتشهىؼت  ( دسغذ35 )ثب دس ًظش گشفتي هتَسط ساًذهبى آثيبسي  -4

. ثشآٍسد گشديذ

، 4ثب ثشآٍسد تَليذ ّش يه اص هحػَالت وطبٍسصي دس ّشيه اص استبًْبي وطَس ثشحست تُي ٍ استفبدُ اص همبديش هشحلِ  -5

 (1آة هدبصي ثش اسبع فشهَل ضوبسُ )همذاس ًيبص آثيبسي ًبخبلع ثشاي تَليذ يه ويلَگشم اص هحػَالت هَسد ثشسسي 

. ًطبى دادُ ضذُ است (الف ٍ ة3 )   هحػَل ثشاي ًوًَِ دس خذٍل4ًتبيح حبغلِ اص هحبسجبت . ثشآٍسد گشديذ

m/)تَليذ هحػَل يب ػولىشد (ton/ha  )(1)فشهَل 
3
/ha )  ًيبص آثيبسي ًبخبلع =(m

3
/ton) آة هدبصي  

ثب تَخِ ثِ هَاسد فَق الزوش، اّويت تدبست هدبصي آة ثشٍى هشصي ٍ دسٍى هشصي دس وطَس هَسد ثحث ٍ ثشسسي لشاس - 6

. گشفتِ است

 

ًتايج ٍ تحث 

ِ اي، پستِ، ًخَد، ػذع ٍ  ثب تَخِ ثِ ايٌىِ هحػَالت وطبٍسصي هَسدًظش دس ايي تحميك ثشًح، خَ، رست داً

ِ ّبي سٍغٌي هي ثبضٌذ، دس ايٌدب هشاحل تحليل هحػَل پستِ دس يىي اص استبى : ضَد ّبي وطَس ضشح دادُ هي داً

 هتشهىؼت 8750حذٍد  (ة-3)ثشآٍسد ًيبص آثيبسي خبلع پستِ دس استبى سيستبى ٍ ثلَچستبى ثب تَخِ ثِ خذٍل ضوبسُ -1

. دس ّىتبس ثشآٍسد ضذُ است

 ّىتبس ثَدُ 5376 ، حذٍد 1381-1382سطح صيش وطت آثي پستِ دس استبى سيستبى ٍ ثلَچستبى دس سبل صساػي  -2

. است

ِ دست آهذُ است46ًيبص آثيبسي خبلع ثب تَخِ ثِ ًتبيح هشحلِ اٍل ٍ دٍم، حذٍد  -3 .  هيليَى هتش هىؼت ث

، ًيبص آثيبسي ًبخبلع وطت پستِ دس استبى سيستبى ٍ ثلَچستبى ( دسغذ35)ثب دس ًظش گشفتي هتَسط ساًذهبى آثيبسي  -4

.  هيليَى هتش هىؼت ثذست آهذُ است132حذٍد 
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، همذاس آة هدبصي ثشاي تَليذ يه ويلَگشم پستِ دس استبى سيستبى ٍ 4 ٍ 3دس ايي هشحلِ ثب استفبدُ اص ًتبيح هشاحل  -5

ِ دست آهذ96، حذٍد (1)ثلَچستبى ثش اسبع فشهَل ضوبسُ  .  هتش هىؼت آثيبسي ثشاي تَليذ يه ويلَ گشم هحػَل پستِ ث

.  هتش هىؼت آثيبسي ثشاي تَليذ يه ويلَگشم پستِ ثشآٍسد گشديذ5/27الزوش دس استبى تْشاى حذٍد  همذاس فَق

.  آهذُ است (ة-3)ٍ  (الف-3)ّبي وطَس دس خذاٍل   هحػَل وطت آثي استبى4ًتبيح سًٍذ هشاحل روش ضذُ ثشاي 

 

 

 

 

 ًمطِ تمسيوبت استبًي ٍ الليوي وطَس- 2ضىل 

دس ايي تحميك هطخع گشديذ وِ دس وطت ثشًح ًيبص آثي دس استبًْبي هبصًذساى، گيالى ٍ خَصستبى ثِ تشتيت 

هتش هىؼت آة آثيبسي ثشاي تَليذ يه ) هيليَى هتشهىؼت، دس همبثل آى آة هدبصي 18980 ٍ 7200 ، 9300حذٍد 

 هتش هىؼت آة هدبصي 5/14 ٍ 6/15، 21هحػَل ثشًح دس استبًْبي وشدستبى، خَصستبى ٍ يضد ثِ تشتيت داساي  (ويلَگشم

ست ثب تَخِ ثِ هيضاى آة هدبصي دس استبًْبيي وِ ثب همذاس آة هدبصي  الزا دس هذيشيت ثْيٌِ ثشاي تَليذ ثشًح الصم. هي ثبضٌذ

وطت ثشًح اًدبم هي  ( هتشهىؼت آة دس يه ويلَگشم هحػَل69/4 ، هبصًذساى ثب 76/4ّبي گيالى ثب  استبى )پبييي تشي 

گيشًذ، فمط صيش وطت ثشًح لشاس گيشًذ ٍ ثِ ػٌَاى غبدس وٌٌذُ ثِ استبى ّبيي وِ ايي هحػَل ثب هيضاى آة هدبصي ثيطتشي 

. وطت هي ضًَذ  ثبضٌذ ٍ استبى ّبي ديگش هدبص ثِ وطت ثشًح ًجبضٌذ

 هيليَى 5800 ٍ 5150، 4790ّبي خشاسبى، فبسع ٍ اغفْبى ثِ تشتيت حذٍد  دس وطت خَ ًيبص آثي دس استبى

، 90/9هتشهىؼت، دس همبثل آة هدبصي هحػَل خَ دس استبًْبي ثَضْش، وشهبى ٍ سيستبى ٍ ثلَچستبى ثِ تشتيت داساي 

ست ثب تَخِ ثِ هيضاى آة هدبصي  الزا دس هذيشيت ثْيٌِ ثشاي تَليذ خَ، الصم.  هتش هىؼت آة هدبصي هي ثبضٌذ36/8 ٍ 38/8
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 24/2 ٍ گلستبى ثب 44/2، هبصًذساى ثب 98/1استبًْبي ّوذاى ثب )ّبيي وِ همذاس آة هدبصي پبييي تشي داسًذ،    دس استبى

.  ثبيذ  ثِ ػٌَاى غبدس وٌٌذُ ايي هحػَل هَسد وطت خَ لشاس گيشًذ  (هتشهىؼت دس يه ويلَگشم هحػَل

، ثيطتشيي هيضاى آة هدبصي ثشاي تَليذ خَ دس هٌطمِ خيشفت ٍ استبى ثَضْش ثِ تشتيت (الف-3)ثب تَخِ ثِ خذٍل

 ّىتبس ٍ ووتشيي 686 ٍ 3430 هتش هىؼت آة آثيبسي ثشاي تَليذ يه ويلَ گشم خَ ثب سطَح صيش وطت 895/9 ٍ 957/9ثب 

 31893 هتش هىؼت آة آثيبسي ثشاي تَليذ يه ويلَ گشم خَ ثب سطح صيش وطت 977/1هيضاى آى دس استبى ّوذاى ثب همذاس 

. گشدد ّىتبس هػشف هي

 هتش هىؼت ثشاي تَليذ 28ّبي سٍغٌي، استبى ّشهضگبى ثب ثيطتشيي هيضاى آة هدبصي حذٍد  دس هَسد وطت داًِ

 هتش 757/2 ّىتبس ٍ ووتشيي هيضاى آة هدبصي دس استبى گيالى ثب 1175يه ويلَگشم داًِ ّبي سٍغٌي ثب سطح صيش وطت 

الصم است دس هَسد وطت داًِ . گشدد  ّىتبس هػشف هي16ّبي سٍغٌي ثب سطح صيش وطت  هىؼت ثشاي تَليذ يه ويلَ گشم داًِ

. ّبي سٍغٌي دس استبى ّبيي ثب  آة هدبصي پبييي گستشش يبثٌذ ٍغبدسات دسٍى هشصي ثيي استبًي سًٍك گيشد

ّبي ثشًح ٍ پستِ ثبيذ گفت وِ گستشش وطت آًْب دس داخل وطَس، دس ًمبطي وِ داساي آة هدبصي  دس هَسد وطت

. ثبضٌذ، غَست گيشد پبييٌي هي

ّبي آثي هحػَالت  اي غَست پزيشد تب سطَح وطت هشصي، هطبلؼبت گستشدُ  لزا ثبيذ دس سطَح وطت دسٍى

گًَِ هحػَالت ثِ ًمبطي وِ ثشاي تَليذ  هشصي ايي وطبٍسصي دس ًمبطي ثب آة هدبصي ووتش گستشش يبثٌذ ٍ غبدسات دسٍى

ثب تَخِ ثِ ضشايط آة ٍ َّايي . آًْب ثِ هػشف آة هدبصي صيبدي احتيبج است، ثب سٍيىشد تدبست هدبصي آة اًدبم گيشد

ايشاى، دس لذم اٍل تدبست هدبصي آة ثيي استبًي، هي تَاًذ  ساّىبس هٌبسجي ثشاي رخيشُ آة دس استبى ّبيي وِ ثب هحذٍديت 

الصم ثِ روش است ايي گًَِ تدبست هدبصي آة دس وطَس چيي ثيي هٌبطك ون آة ٍ پش آة دس . هٌبثغ آثي سٍثشٍ ّستٌذ ثبضذ

. حبل اًدبم است
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- 3خذٍل 

ثشآٍسد - الف

آة هدبصي 

هحػَالت 

وطبٍسصي ثِ 

تفىيه 

خَ ٍ )استبًْب 

ِ ّبي  ٍداً

 (سٍغٌي
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 ( همبديش ثسيبس ًبچيض هي ثبضذ- ( * (ثشًح ٍ پستِ)ثشآٍسد آة هدبصي هحػَالت وطبٍسصي ثِ تفىيه استبًْب - ة- 3خذٍل 
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ِ ّبي سٍغٌي، ػذع ،  ًتبيح حبغل اص ايي ثشسسي ًطبى هي دّذ وِ ثشاي آثيبسي ّفت هحػَل ثشًح، خَ، رست، داً

ايي همذاس حذٍد ًيوي .  هيليبسد هتش هىؼت هػشف هي گشدد42 دسغذ، دس هدوَع حذٍد35ًخَد ٍ پستِ ثب ساًذهبى حذٍد 

دس ثيي ّفت هحػَل فَق الزوش، . اص ول همذاس آة هَسد ًيبص آثيبسي ثشاي وطت ول هحػَالت وطبٍسصي دس وطَس هي ثبضذ

. هىؼت هي ثبضذ  هيليبسد هتش18ثيطتشيي همذاس آة آثيبسي ثشاي وطت ثشًح ثب همذاس حذٍد 

آًچِ وِ ثشاي .  هيليبسد هتش هىؼت دس سديف ّبي ثؼذي ًيبص آثيبسي لشاس داسًذ8 تب 7وطت پستِ ٍ خَ ثب حذٍد 

الجتِ الگَي آًْب ثبيذ ثش اسبع ٍضؼيت الليوي ّش . وطَس هب اّويت صيبدي داسد، استفبدُ اص وطت ّبي ون آثخَاُ هي ثبضذ

دس ستَى آخش ًطبى دادُ ضذُ است، ثيطتشيي  (4)وِ دس خذٍل  ّوبًطَسي. ّبي وطَس هَسد استفبدُ لشاس گيشد يه اص استبى

 هتش هىؼت آة ثشاي ّش ويلَگشم پستِ هي ثبضذ ٍ دس سديف ّبي ثؼذي ػذع، ًخَد، 5/36همذاس آة هدبصي ثب حذٍد 

ِ ّبي سٍغٌي ثب همبديش حذٍد  همبديش  هتَسط آة .  هتش هىؼت ثشاي ّش ويلَگشم هحػَل لشاس داسًذ7/8 ٍ 4/10، 6/10داً

هدبصي ّش هحػَل دس ول وطَس  ساٌّوبي خَثي ثشاي ثشًبهِ سيضي دس غبدسات ٍ ٍاسدات ثشٍى هشصي ٍ دسٍى هشصي خَاّذ 

 . ثَد

 

هيضاى آة هدبصي ثشاي تَليذ ّش ويلَگشم اص هحػَالت ّفت گبًِ - 4خذٍل 

ًام هحصَل 

سطح زير كشت 

آتي 
ًياز آتياري خالص 

ًياز ًاخالص آتياري تا 

% 35راًدهاى 
تَليد هحصَل 

آب هجازي تراي تَليد 

يك كيلَگرم هحصَل 

هتر هكعة تي هيليَى هتر هكعة هيليَى هتر هكعة ّكتار 

 3.91 2003342 7837.74 2743.21 620356خَ 

ِ ّبي  داً

سٍغٌي 
156401 829.55 2370.15 272086 8.71 

 3.08 1652857 5089.26 1781.24 245750رست 

 6.11 2931346 17902.57 6265.90 615347ثشًح 

 10.56 16163 170.75 59.76 14767ػذع 

 10.43 19844 206.89 72.41 18469ًخَد 

 36.50 235211 8577.00 3002.00 420131پستِ 

 5.91 7130849 42154.38 14754.08 2091221كل كشَر 
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آًچِ وِ ثبيذ ثب تَخِ ثِ ضشايط الليوي وطَس هَسد تَخِ خبظ لشاس داد ايي است وِ سؼي وٌين دس هذيشيت 

ثْيٌِ هٌبثغ ٍ هػبسف ثِ دًجبل تَليذات داخلي ثب آة هدبصي پبييي ثبضين ٍ هحػَالتي وِ داساي آة هدبصي ثباليي ّستٌذ 

.  سا دس ليست هحػَالت ٍاسداتي لشاس دّين

ًىتِ لبثل تَخِ دس هيضاى اًَاع هحػَالت وطبٍسصي تَليذي دس وطَس هي ثبضذ، اگش همذاس ًيبص ّش هحػَل ثشاي 

وطَس ثب همذاس صيبد ٍ ثب همذاس آة هدبصي صيبد سا ثخَاّين، ثْتش است ثب تَخِ ثِ هذيشيت ّوِ خبًجِ دس وطَس، آى هحػَل 

ِ خػَظ اص ًظش همذاسي، صيبد ٍلي داساي آة هدبصي ون ثبضذ، . سا اص وطَسّبي ديگش ٍاسد ًوبيين حبل اگش ًيبص آى هحػَل ث

.  دس ايي غَست هي تَاًين ثب تَخِ ثِ هذيشيت ثْيٌِ هٌبثغ آة، آى هحػَل سا دس داخل وطَس تَليذ ًوبيين

ّبي هختلف، داساي ًيبص آثي ووتش يب ثِ ػجبست ديگش داساي آة هدبصي ووتشي  ّوچٌيي هحػَالتي وِ دس استبى

ضًَذ اسسبل  ّبيي وِ ّوبى هحػَالت ثب ًيبص آثي ثيطتش يب آة هدبصي ثيطتشي تَليذ هي تَاى ثِ استبى ثبضٌذ، هي هي

. ًوبيذ ايي اهش ووه فشاٍاًي ثِ هػشف ثْيٌِ هٌبثغ آثي دس وطَس هي. ًوَد (تدبست هدبصي آة)

پيطٌْبد هي ضَد وِ سٍيىشد تدبست هدبصي آة دس استبى ّبيي وِ تَليذ هحػَل ثب آة هدبصي ووتشي ثؼول 

هي آيٌذ ثِ ػٌَاى غبدس وٌٌذُ آى هحػَل هَسد تَخِ لشاس گيشًذ ٍ اص وطت ّوبى هحػَل دس استبى ّبيي وِ ثب آة 

ايي هسبلِ ثب غبدسات هحػَل ثِ ًمبط پش هػشف آة هدبصي، خَد ثِ خَد . هدبصي ثباليي وطت هي ضًَذ خلَ گيشي گشدد

.  دس وطت آًْب اثش هي گزاسد ٍ دس دساص هذت سطَح وطت هحػَالت پش هػشف آة دس ايي استبى ّب وبّص هي يبثذ

الجتِ ثبيذ تَخِ داضت وِ تدبست هحػَالتي هبًٌذ پستِ ثب هػشف آة هدبصي ثبال وِ وطت آى دس وطَس هب اص 

ّبي ػلوي، سيبسي، التػبدي ٍ اختوبػي  لحبظ ثيي الوللي داساي اّويت ٍ ضْشت خْبًي هي ثبضذ، ًيبص ثِ ثشسسي

ِ اي داسد وِ ثِ ًتيدِ لبطؼي دست يبثين وِ آيب غبدسات پستِ ثب هػشف ثبالي آة هدبصي دس دساصهذت ثِ ًفغ وطَس  خذاگبً

اگش ايي هسئلِ اص لحبظ استشاتظيىي دس دساص هذت ثِ ًفغ وطَس ثبضذ، ثبيذ اثشات دساص هذت اًتمبل آة . ّست يب ًِ

ِ اي ثشاي وطت ايي هحػَل دس استبًْبي هشوضي ايشاى  هَسد هطبلؼِ ٍ ثشسسي ثيطتشي لشاس گيشد ثيي . حَض

 ثشاي هحػَالتي خبظ ٍ ساّجشدي (هشصي هشصي ٍ دسٍى ثشٍى)دس ًْبيت ثبيذ ثِ دٍ ًَع اًتمبل دٍ خبًجِ آة هدبصي 

.  تَخِ خبغي ًوَد ٍ دس ساستبي اخشايي ضذى اًتمبل آة هدبصي ووش ّوت گوبضت
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