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 نام خداوند منانه ب                                                                      

 مقدمه: -1
در دو دههه اخرهر بهه د رهع تب ها        . اين نسبتمتوسط بارندگي در ايران حدود يک سوم متوسط بارندگي جهاني است

درصد از اراضهي کوهور بهه مالتهور  ررمتهر  از       02بر تغررر اقلرم، کاهش قابع توجهي يافته است. با اين حال، با غ 

 مالتور  زراعهي کوهور  کوت زيردرصد از سطح  02تا  8حدود  ،برنججمله برنج اختتاص يافته است. در حال حاضر، 

از مالهدوديت کمتهر  در منهابب بر برخهوردار     هها  مهما ي کوهور کهه     را به خود اختتاص داده است. عالوه بر استان

و عدم توازن منابب و متار  منجر به نارايدار  مهديد منهابب بر   ببي  مود که کمهايي کوت مياستان ، برنج درهستند

، اصهول سهازگار  بها کهم     منابب بربا توس ه رايدار غررمما ي  ها کوت برنج در استان سطالي و زيرزمرني مده است.

ها  اجرايي رزم برا  تغررهر  جرم بايد برنامهسازگار نرست و ر ،ببي و توزيب عادرنه بر برن متر  کننده ها  مختلف

بهه ايهن منرهور و در راسهتا       به جا  برنج، به مرحله اجرا دربيد. بر بر و جايگزيني کوت مالتور  کما گو  کوت 

، مروه نامه اجرايي حاضهر  06/8/78ه مورخ  66858/  028820تسهرع در اجرا  تتويب نامه هرا  وزيران به مماره 

 تهره گرديده است.  سرم فربيند انجام کاربه منرور تر

 

  :هدف -2
يک دوره سه سا ه که در سال چهارم در کاهش تدريجي سطح زيرکوت برنج در غرر از استان ها  گرالن و مازندران 

 با حفظ سطوح کوت مود.  برحذ  کوت برنج و جايگزيني بن با مالتور  کم بر منتهي به 
 

  :محدوده اجراء -3

ببرار  استفاده از سامانه ها  نوين و خوکه کار  برنج موروط به   گرالن و مازندران ها ها به غرر از استان کلره استان

متر مک ب بر در هکتار در يک  8222تالويع حجمي و استفاده از حداکثر توسط متقاضي و هوممند و نتب کنتور 

که به تايرد موترک جهاد کواورز  و مرکت  برنج در ازا  هر متر مک ب بر مترفي  گرم 522و تو رد دوره کوت 

 ا  استان/سازمان بر و برق خوزستان برسد.  بر منطقه

 

 :تعاريف -4
 کارگروه استاني سازگار  با کم ببي  :کارگروه استاني -4-0

هها    تتويب نامه هرا  وزيران در ختوص مالدوديت منجر به ممنوعرهت کوهت بهرنج خهار  از اسهتان       :متوبه -4-0

  06/8/78ه مورخ  66858/  028820و مازندران به مماره گرالن 

 ها  گرالن و مازندران    ها  کوور بجز استان کلره استان :استان -4-3

 دبررخانه: دبررخانه کارگروه ملي سازگار  با کم ببي   -4-4

 سال: سال زراعي از اول مهر هر سال تا انتها  مهريور سال ب د   -4-6

 

 :وظايف – 5
 زير را انجام دهد:  اقداما   جهاد کواورز  موظف است، وزار -6-0

ها  تو رد )کود، بذر، سم و مامرن بر (، خريد توافقي، برمه و کلره  ا ف( ممنوعرت تخترص يارانه، نهاده

ها و نهادها   تسهرال  را به اراضي برنج کار  در خار  از مالدوده اجرا  اين مروه نامه به همه سازمان

 ابالغ و اطالع رساني نمايد و بر اجرا  بن نرار  کند.  ذيربط استاني
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ها  مالدوده اجرا  اين مروه نامه تا رايان د  ماه سال اول  ر( ا گو  کوت جايگزين برنج را برا  استان

 اعالم نمايد.  وه ها  استاني و دبررخانهاجرا  متوبه به کارگر

ماه سال اول اجرا  متوبه به دبررخانه  اسفندتا رايان متوبه را  5 ( بسته حمايتي به استناد تبتره يک بند 

 اعالم نمايد. 

صن ت، م دن و تجار ، برنامه ارائه کمک ها  فني و اعتبار  و تسهرالتي رزم برا   وزار  د( با موارکت

تغررر خطوط تو رد  کارخانه ها  ما رکوبي در استان ها  مالدوده اجرا  اين مروه نامه را تا رايان 

 ماه سال اول اجرا  متوبه به دبررخانه اعالم نمايد.  اسفند

 يبه کارگروه مل هيمدن مفاد مندر  در ماده رنج متوبه و ارا يياجرا  در راستا  ونهادربرنامه ر هرتهه( 

 رانيمالترم وز ئتربه ه هيو ارا ديرتا  برا يبا کم بب  سازگار

 ند:موظف هاسازمان جهاد کواورز  استان -6-0

 د: نماه هر سال اقدام نماي د اطالعا  زير حداکثر تا اول  سبت به ارائهن -6-0-0

به )با ذکر نوع کوت اعم از خوکه کار  وغرره( دارا  سابقه کوت برنج و  مرزان سطوح اراضي موجودا ف( 

 ،/روستاتفکرک مهرستان/مهر/دهستان

و توکع ها   کار  هر بهره بردار مرزان ما کرت، سطح ما رزار  و ت داد قط ا  برنجفهرست موق رت، ر( 

 کواورز  موجود،

 ، برنامه کاهش سارنه سطح زير کوت برنج در طي مد  سه سال(  

 ( کارخانه ها  ما رکوبي ف ال در استان و ت داد نررو  کار ماغع و ظرفرت بنها د

 ا  جايگزين برا  کوت همتور وزار  جهاد کواورز  سراست ها و بسته ها  حمايتي توويقي  اجرا ( ه

( ت ررن مرزان سطح قابع اجرا  خوکه کار  با هماهنگي مرکت بر منطقه ا /سازمان بر و برق و

 خوزستان با درنرر گرفتن مالحرا  بر قابع برنامه ريز  استان 

 

  د:نها  اطالع رساني و اجرايي زير را انجام دهبرنامه -6-0-0

ورد متوبه و مروه نامه اجرايي بن تا رايان د  ماه سال اول ا ف( اطالع رساني گسترده به برنج کاران در م

 ها  ب د  اجرا  متوبه و ادامه ف ا رت در سال

 ر( رراده ساز  برنامه ترويجي متور مده برا  م رفي کوت جايگزين به برنج کاران استان 

 رعايت کنند.  ( اقداما  مقتضي برا  ارائه بسته حمايتي به برنج کاراني که ا گو  ررونهاد  را 

 

هر   نامه را تا قبع از ابتدا وهرمالدوده م  برنج کار يدر اراض يموظف است ت رفه بر و برق مترفوزار  نررو  -6-3

  .ديتاب ه ابالغ نما  نامه به مرکت ها وهرم  اول تا سوم اجرا  ها از سال کي

 موظف است: ا  استان/سازمان بر و برق خوزستان مرکت بر منطقه -6-4

موق رت و ما کرت قط ا  برنج کار  اعالم مده توسط سازمان جهاد کواورز  استان،  بر اساس فهرست  -6-4-0

 اقدام نمايد:  مروه نامه  اجرا  ها از سال کيماه قبع از مروع هر  دوحداکثر تا نسبت به ارائه اطالعا  زير 

 ( فهرست موق رت مالع ببگرر  هر يک از قط ا  برنج کار ا ف

 منبب تامرن بر )رودخانه، مبکه ببرار ، منابب بر زيرزمرني و ... (،  ( نوعر

  ،( مجاز يا غرر مجاز بودن بردامت از منابب بر و بروز بودن رروانه 

 گرر  )به منرور تالويع حجمي(،  ( وض رت تجهرزا  کنترل و اندازهد

ده مش متوبه برا  ببها  تمام مده بر سطالي استان به منرور اعمال تبتره يک ما هزينه( متوسط ه

 زيرزمرني و سطالي
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 و( بازنگر  در برنامه بهره بردار  از سدها متناسب با کوت ها  متور جايگزين برنج 

 نسبت به موارد زير اقدام نمايد:  -6-4-0

اجب غررمجاز به مر انا ف( برچردن تجهرزا  بردامت غررمجاز بر از منابب بر سطالي و م رفي بهره بردار

سازمان ها  رس از بن با موارکت  اول اجرا  برنامه و ادامه اقداما  در سال يربط تا رايان سالقضايي ذ

 جهاد کواورز  استان. 

و اراضي خوکه کار  برنج ها  بهره بردار  از منابب بر متناسب با کوت جايگزين  ر( اصالح و ت ديع رروانه

 متر مک ب در هکتار برا  هر دوره کامت 8222در حد 

انجام هماهنگي رزم برا  تبادل اطالعا  منابب تامرن بر کوت برنج با مرکت توزيب برق استان به منرور (  

 قطب برق در صور  عدم رعايت مفاد متوبه 

( تالويع حجمي بر براساس رروانه برا  منابب دارا  کنتور حجمي تا رايان سال سوم اجرا  متوبه و قطب د

 تالويع بر از سال چهارم 

ها  ببرار  و زهکوي برا  اطمرنان از کاهش تدريجي سطح  غ برنامه متور استاني به مديريت مبکه( اباله

 زيرکوت برنج در سه سال اول اجرا  متوبه 

( ت ررن تکلرف چاه ها  فاقد رروانه بهره بردار  که تمام يا درصد  از بر استخرا  مده از بنها برا  کوت و

ها   ها  مرتبط در سال اول اجرا  متوبه و ادامه ف ا رتتا رايان سال  گررد برنج مورد استفاده قرار مي

 رس از بن

( اعالم مرزان دربمد حاصع از اعمال ت رفه ها  افزايوي بر به دبررخانه و واريز بن به خزانه دار  کع کوور ز

 در راستا  اجرايي نمودن تبتره يک ماده مش متوبه 

برا  هوممند و ابزارها  مناسب اندازه گرر  برا  نتب کنتور حجمي  تامرن تسهرال  رزمروترباني از ( ح

 برنج کاران دارا  رروانه بهره بردار  م تبر فاقد کنتور 

( عدم ان قاد قرارداد تالويع حجمي بر و ارسال درخواست قطب برق چاه ها  کواورز  به مرکت توزيب ط

   -0-0-6ز  استان مطابق بند جهاد کواور برق در حدود اراضي اعالم مده توسط سازمان

 موظف است: استانتوزيب برق مرکت  -6-6

و يا  قط ا  برنج کار  اعالم مده توسط سازمان جهاد کواورز  استان ببگرر موق رت  بر اساس فهرست  -6-6-0

اطالعا  زير  ارائه ، نسبت بهجهاد کواورز  را رعايت ننموده اندوزار  مناسايي موارد  که ا گو  ارائه مده از طر  

 اقدام نمايد:  مروه نامه  اجرا  هال از سا کيماه قبع از مروع هر  کيحداکثر تا 

 ( مجاز يا غرر مجاز بودن تامرن انرژ  ا ف

 گرر  متر  انرژ  )امکان رذير بودن قطب تامرن انرژ (،  ( وض رت تجهرزا  کنترل و اندازهر

 موارد زير اقدام نمايد: نسبت به   -6-6-0

( اعالم مرزان دربمد حاصع از اعمال ت رفه ها  افزايوي برق به دبررخانه و واريز بن به خزانه دار  کع ا ف

 در راستا  اجرايي نمودن تبتره يک ماده مش متوبه  کوور

ا  استان/سازمان بر و برق  ها  غررمجاز تا حداکثر يک هفته از اعالم مرکت بر منطقه ر( قطب برق بردامت

 خوزستان 

ا /سازمان بر و برق خوزستان برا  کنترل متر   تسهرع تبادل اطالعا  دوسويه با مرکت بر منطقه ( 

 بر و برق 

با متور هزينه تمام مده برق اجرا  مروه نامه، بخرين ها  سال يک از برا  هر مرکت توانرر موظف است  -6-5

از سال ها  اجرا  مروه نامه به دبررخانه اعالم  ت ررن و تا دو ماه قبع از مروع هر يکرا  الاظ ررش برني نرخ تورم 

  نمايند.
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/  028820تتويب نامه هرا  وزيران به مماره  5بند  0به استناد تبتره  مرکت رخش فربورده ها  نفتي –6-8

موظف است از اختتاص و تالويع انرژ  )سوخت فسرلي( به اراضي برنج کار  در مالدوده  06/8/78مورخ  هه 66858

 ن مروه نامه خوددار  نمايد. اجرا  اي

نسبت به ظرفرت ساز  برا  تامرن کنتور  وزار  نررو،اعالم بر اساس  وزار  صن ت، م دن، تجار  موظف است -6-8

 و تجهرزا  اندازه گرر  مورد نراز برا  اجرا  اين مروه نامه اقدام نمايد. 

 متوبه را اتخاذ نمايد.  8ا  بند سازمان برنامه و بودجه موظف است تمهردا  رزم برا  اجر -6-7

در  از اقداما  انجام مدهگزارش عملکرد موظف به ارائه  ،اين مروه نامه وظرفه مند در کلره دستگاه ها   -6-02

 مقاطب زماني سه ماهه به دبررخانه هستند. 

 کارگروه استاني موظف به انجام اقداما  زير است:  -6-00

ان توکع ها  کواورزان و سمن ها  استان برا  ايجاد هم افزايي در راستا  ا ف( برگزار  جلسا  با نمايندگ

 اجرا  مروه نامه 

 رفب موانب ررش رو  اجرا  بنبرگزار  جلسا  دوماهانه برا  ارزيابي نالوه اجرا  مروه نامه و  ر(

در ختوص مفاد  ه( ا زام دستگاه ها  استاني ذيربط به اطالع رساني و بگاهي ساز  و اقداما  ترويجي رزم 

 و مروه نامه اجرايي بن متوبه 

 ( ا زام دستگاه ها  عضو کارگروه استاني به همکار  برا  اجرا  مفاد مروه نامه د

به مراجب  ادامه مي دهند رمجازرغ ترف ا  به يو تذاکرا  قبل يکه به رغم اطالع رسان نرمتخلف يه( م رف

 ييقضا

 زارش ها  عملکرد در بازه ها  سه ماهه به دبررخانه ( جمب بند  نتايج اقداما  و ارائه گو

 

 دبررخانه موظف است اقداما  زير را به انجام برساند:  -6-00

 ا ف( نرار  بر عملکرد کارگروه ها  استاني

 کارگروه ملي سازگار  با کم ببي  ان کاس به( دريافت گزارش عملکرد از کارگروه ها  استاني و ر

 

 :مفاد شيوه نامه -6

کارگروه ملهي سهازگار  بها کهم ببهي      در جلسه دهم  78 /00/02در تاريخ و يک رروست ( ماده 5ين مروه نامه مامع )ا

 گرفت. قرار بررسي و تائرد مورد
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در استان های برنج کشت ممنوعيت مذاکرات جلسات کميته تخصصی کارگروه ملی مرتبط با 

 غيرشمالی

 آبی(ازگاری با کممصوبه تشکيل کارگروه ملی س 3)بند 

 مقدمه -1

به تتويب هرهت  وزيهران رسهرد     0375ببي در اسفند ماه سال گرر  کارگروه ملي سازگار  با کممتوبه مکع

متوبه مذکور ، وزار  جهاد کوهاورز    3(. بند 00/00/0375ه مورخ 66270/ 068757)تتويب نامه مماره 

ر کنترل سطح زير کوت بهاره و زمستانه مالتهول بهرنج و   ها  رزم را  به منرورا مکلف کرده است تا سراست

ها  اعمال مالدوديت يا ممنوعرت کوت بن )خار  از استانها  گرالن و مازندران(  با در نرر گرفتن مالدوديت

ها( کوور اجرا نمايد.  نتهايج حاصهع از بررسهي متهوبه مهذکور در قا هب       ها  ببريز )استانمنابب بر در حوضه

ببي و کمرته فني ذيع بن،  منجر به بن مد که اين متهوبه بهه صهور  تفتهرلي     زگار  با کمکارگروه ملي سا

ها  عملراتي متناظر با بن( و در قا ب بندها  مختلف ارا ئه گردد.  به عبار  ديگر، نتايج بررسي نوهان  )برنامه

 بامد.  متوبه دو ت نرازمند  متوبه تفترلي مي 3داد که اجرا  بند 

ببهي بهدين مهرح    و تدوين متوبه تفترلي  مورد نرر و تتويب بن درکارگروه ملي سازگار  با کم فرايند تهره

( 05/24/78منبه مورخ بامد که در نهمرن و دهمرن جلسه کمرته تختتي در ترر ماه )جلسه نهم، روز سهمي

ا  وزار  جههاد  هه ا  از اقهداما  و  سراسهت  ( سال جهار ،  مجموعهه  0/6/78و مرداد ماه )جلسه دهم، مورخ 

کواورز  در قا ب گزارمهي در ختهوص نالهوه اجرايهي نمهودن ممنوعرهت و مالهدوديت کوهت بهرنج  ارائهه           

نويس متهوبه  ها  عملراتي در قا ب بندها  ررشها  مذکور به صور  برنامهگرديد.خروجي حاصع از گزارش

سهسس در  موهمرن جلسهه      ببهي  صهور  گرفهت.   تفترلي جهت ارائه در جلسه کارگروه ملي سازگار  با کم

نويس مذکور ارائهه و مهورد بررسهي و اظههار نرهر قهرار       (، ررش5/6/78ببي )مورخ کارگروه ملي سازگار  با کم

گرفت. به د رع اهمرت اين متوبه و نقش و اهمرت  تهره و تدوين هر چه بهتر بن در اجرا  موفق موضوع بند 

نويس مذکور در يازدهمرن جلسه کمرته تختتي وط به ررشمتوبه هرت  وزيران،  نررا  و ررونهادا  مرب 3

ها  انجهام مهده، مجهددا     ( َ مورد بررسي قرار گرفت و متن بن مطابق با بررسي05/6/78منبه مورخ )روز  سه

اصالح مد. به طوريکه در هفتمرن جلسه کارگروه ملي متوبه مذکور تتويب گرديد. در ادامه مقرر گرديد کهه  

به تتويب هرت  وزيران برسد و در ببان ماه سال مذکور نرز اين مهم صهور  گرفهت. ب هد از      متوبه مورد نرر

ها  گهرالن و  اجرايي مالدوديت و ممنوعرت کوت برنج خار  از استاننامه تتويب متوبه برنج، تهره و تدوين مروه

نامه مهذکور بها   که نسخه او ره مروهببي قرار گرفت به طور  که مازندران در دستور کار کارگروه ملي سازگار  با کم

ها  بر همکار  م اونت بر و خاک و زراعت وزار  جهاد کواورز ، مرکت مديريت منابب بر ايران و مرکت

انديوهي بها اسهتانداران و    ا  چهار استان فارس، گلستان، خوزستان و اصفهان تهره مهد. در جلسهه ههم   منطقه

نويس او ره ها  چهار گانه ماخص، ررشا  استانمنطقهها  بر ها  جهاد کواورز  و مرکترؤسا  سازمان

بها نماينهدگان    0/02/78ها جهت اظهار نرر قرار گرفت. در ادامه و در جلسهه موهترک مهورخ    در اخترار استان

 4/02/78وزار  جهاد کواورز ، ررونهادا  استانها بررسي و در مروه نامه  الهاظ گرديهد و در جلسهه مهورخ     

ي، برا  طرح در کارگروه ملي به تتويب رسرد. ب هد از رهرداختن بهه فراينهد تتهويب متهوبه و       کمرته تختت

بر و کمرته تختتي ذيع کارگروه نامه ممنوعرت و مالدوديت برنج در قا ب کارگروه ملي سازگار  با کممروه
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ها  عملراتي ي به برنامهقا ب جلسا  مختلف بنها  در راستا  دسترابها و اقداماتي که در مذکور به اهم ف ا رت

 مود.هرت  وزيران صور  گرفته است، ررداخته مي 3بند 

 

های وزارت جهاد کشاورزی در خصوص نحوه اجرايی نمودن ممنوعيت کشت بررنج  ارائه سياست -2

 وری و شرايط و مشکالت وضع موجود )جلسه نهم(با رويکرد افزايش بهره

ورز  در ختوص نالوه اجرايي نمودن ممنوعرهت کوهت بهرنج بها     ها  وزار  جهاد کوادر اين جلسه سراست

ور  و مرايط و موکال  وضب موجود اعمال اين ممنوعرت توسط جنهار بقها  مهنهدس    رويکرد افزايش بهره

کواورز، م اون مالترم زراعت وزار  جهاد کواورز  بدين مرح توريح گرديد. موضوع برنج و گسترش و عهدم  

در وزار  جههاد کوهاورز  و در جلسها  مختلهف بها      0373مذکور از سال گسترش سطح زير کوت مالتول 

ور  بر در مالتهول  خانه مروع مد. علت ررداختن به اين مهم رائرن بودن بهرهحضور وزير مالترم اين وزار 

ها  مت دد  همراه رذير  و کمرابي بر(. اين سراست با اختال  نررها و چا شمذکور عنوان گرديد )نه امکان

ها، غرهر از گهرالن و مازنهدران بها موافقهت کامهع       د و در نهايت در همرن سال، کوت برنج در ساير استانگردي

 وزار  جهاد کواورز  ممنوع گرديد .

ها  مهورد  از بنجا که وزار  جهاد کواورز  در حد امکان تسهرال  رزم را برا  کوت مالتول برنج در استان

تسهرال  ارزان به کوت مکانرزاسرون مالتول مهذکور، ارائهه تسههرال      مرلرارد تومان 022داد )نرر ارائه مي

کوبي، تو رد نواء، برمه مالتول و تجهرز و نوساز  مزارع(،  ذا بها توجهه بهه سراسهت     رزم به کارخانجا  برنج

 0373غرر از دو استان مازندران و گرالن( از سهال  ها )بهمذکور، تمامي تسهرال  مورد نرر فوق در همه استان

 ممنوع گرديد. 

اين اقدام وزار  جهاد کواورز  به مد  مورد اعتراض نمايندگان،کواورزان، صاحبان کارخانجا  ما ي کهوبي  

ها قرار گرفت و بنها را در مقابع اجرا  اين سراست قرار داد. به منرور برطر  کهردن و رفهب   و غرره اين استان

ها  مختلف نبوده است که در بن جلسه و ا  در استانسال گذمته، هرچ نوست و جلسه 4موکع مذکور طي 

ها  سارنه وزار  جهاد کواورز  با يا نوست به اهمرت اجرا  اين سراست ررداخته نوود. حتي در گردهمائي

توجهه بودنهد، صهور     ها  مذکور و اجهرا  بن بهي  ها، نقدها  رزم به مديراني که به سراستمسئو رن استان

 گرفت. 

ملي بررسي اثرا  سراست مذکور، م رفي مالتور  جايگزين و سناريوها  مختلف بن، در حوضه او رن گام ع

ا  رود طي نامهه رود صور  گرفت. ب د از انجام اين مهم، سراست ممنوعرت کوت برنج در حوضه زايندهزاينده

ريهز   يهد کهه برنامهه   به استاندار وقت اصفهان اعالم گرديد و از استاندار مالترم استان مهذکور درخواسهت گرد  

 موضوع ممنوعرت کوت برنج در حوضه مذکور صور  رذيرد. 

ريز  در استان اصفهان توکرع گرديد و در اين جلسهه وزار  جههاد   با توجه به اين مهم، جلسه مورا  برنامه

 رود را اعالم کرد. موضوع مهذکور مهورد مخا فهت   کواورز  مخا فت خود در مورد کوت برنج در حوضه زاينده

مدير عامع مالترم مرکت بر منطقه ا  اين استان قرار گرفت. اين امر سبب مد که ممنوعرت کامت برنج در 

 اين حوضه ررورفتي ندامته بامد. 

در ادامه و به د رع اختال  نررها و فوارها  سراسي در زمرنه اجرا  سراست مذکور در کوهور، وزار  جههاد   

ور  بر در طوريکهه بههره  زمرنه اجرا  اين سراست گسترش داد، بهه کواورز  اطالعا  و مطا  ا  خود را در 
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ها  مورد نرر بربورد گرديد. نتايج حاصع از مطا  ه مذکور نوان داد که حتهي از  تو رد مالتول برنج در استان

بامد ) به د رع عدم وجود مالتهول  ها  مما ي کوور، استان مازندران هم مناسب کامت برنج نميبرن استان

کرلوگرم در هکتار((. اما از بنجا که سرانه زمرن در ايهن اسهتان    362-422ور  فرزيکي رائرن )ين و بهرهجايگز

کاران وابستگي مديد  به دربمد حاصهع از بن دارد. بنهابراين   هکتار( و دربمد ما ي 6/2بسرار کم است )کمتر 

مهي از بن، واردا  بهرنج بهه منرهور     به د رع حمايت از کواورزان ما رکار مذکور و کاهش فوارها  سراسي نا

کار در سطح رايرني نگه دامهته مهده اسهت.    افزايش قرمت بن در کوور در راستا  حمايت از کواورزان ما ي

ور  اقتتاد  بر بار  برنج نسبت به ساير مالتهور  کوهاورز  در   بنابراين با در نرر گرفتن اين مهم، بهره

بامد. بقا  مهندس کواورز افزودند کهه اگهر فوهارها  سراسهي     مي ها  کاذر بار  بنکوور نامي از قرمت

مربوط به کوت مالتول مذکور در کوور وجود ندامت، دربمد در هکتار مالتول بهرنج حتهي قابهع رقابهت بها      

بامد. با بار نگه دامتن قرمت برنج به صور  صهور  و کهاذر در   مالتورتي همچون ذر ، ارزن و کنجد نمي

ها  مختلف افزايش يافته است و فوار مضاعفي را بر منهابب ببهي کوهور وارد کهرده     ستانکوور، کوت بن در ا

منرور جلوگرر  از اين مهم، توسهط وزيهر وقهت جههاد کوهاورز  )جنهار بقها         است. مايان ذکر است که به

ان کهار طوريکه بهه منرهور حمايهت از مها ي    ارايه گرديد، به 0373مهندس کالنتر (، طرح جايگزيني در سال 

کهاران، يارانهه   جا  افزايش قرمت از طريق واردا  و بر اساس حداقع دربمد مها ي ممال کوور مقرر گرديد، به

صور  بزادانه ت ررن گردد و فوار بر منهابب  ها  ت لق گررد تا قرمت مالتول در مرايط بازار و بهمستقرم به بن

 ور  بر کاهش يابد.  ها از طريق بهرهبر در اين استان

خانه را در مورد برنج و اعمال ممنوعرت و ون مالترم زراعت وزار  جهاد کواورز  بمادگي کامع اين وزار م ا

ها  مورد نرر را منهوط  ها و اقداما  مذکور در استانساز  سراستمالدوديت بر کوت بن، اعالم نمود و رراده

يش قرمت کاذر بن  عنهوان کهرد. و   ها  متو ي بر و  جلوگرر  از افزابه همکار  مسئو رن استاني و مرکت

ها  مربوطه قابع نامهها و مروهاماره کرد که ممنوعرت و مالدوديت کوت برنج تنها با متوسع مدن به متوبه

 بامد. ساز  نميرراده

در اين گزارش در مورد نقش تالقرقا  در افزايش بهرور  بر در تو رد بهرنج در دنرها بهه کوهور متهر امهاره       

مرلرمتهر بارنهدگي در سهال، ماننهد      82ا که کوور متر در منطقه بر و هوايي خوک قرار دارد )گرديد. از بنج

مرلرهارد   66ببهه  استان يزد( و بجز رود نرع هرچ گونه منبب بر ديگر  در اين کوور وجود ندارد )دامتن حهق 

ر و مديريت بهرنهه  مود(. به د رع کمبود بمتر مک ب در سال از رود نرع که توسط نررو  نرامي مديريت مي

گررنهد. ب هد از   بن در اين کوور، مديران و متو ران بخش منابب بر بن تتمرم به ممنوعرت کوهت بهرنج مهي   

عملراتي مدن اين سراست در کوور مذکور، مالققرن متر   ب د از مش سال تالقرق در مورد مالتول بهرنج  

ر نسبت به ارقام قبلي و با عملکهرد در حهدد   درصد کاهش در نراز ببي کمت 06و ارقام مختلف بن، توانستند با 

 7گرم در هکتار برسانند. ب د از  822-722ور  فرزيکي اين مالتول را به گرم در هکتار،  بهره 822تن و  02

کنهد. بهه طوريکهه در حهال     سال از ممنوعرت کوت برنج در اين کوور، دو ت هند اجازه کوت بن را صادر مي

مود. در ادامهه  هزار هکتار برنج کوت مي 522و در حامره رود نرع، حدود  حاضر در منطقه خوک اين کوور

م اون مالترم وزير جهاد کواورز  )بقا  مهندس کواورز(، عنوان نمودند که اگر زماني برسد کهه از ههر متهر    

کار تو رد مود، ديگر نراز  به اجهرا  سراسهت   کرلوگرم برنج در کوور توسط کواورزان ما ي 562مک ب بر 
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ببي همچون ايران حق نداريم بر را برا  هر تو رهد  و بها ههر رومهي     بامد )در کوور بيذکور در کوور نميم

 متر  نمايرم(.

در ادامه و در مورد مناطق بالراني از نرر بر و اقلرم به استان گلستان توسط ايوان اماره گرديد. اسهتاني کهه   

ر خود ادامه دههد، بهه سرنومهت اسهتان اصهفهان گرفتهار       بردار  از منابب باگر با حفظ مرايط موجود به بهره

خورد. اين مهم در حها ي اسهت کهه در    خواهد مد. چون بثار کوير  مدن در اين استان به وضوع به چوم مي

هزار هکتار مالتول برنج  در اين استان کامته مده است. بقا  مهندس کوهاورز علهت    72حدود  0375سال 

مالدوديت برنج در اين استان و در سال مورد نرر را )بها وجهود ررگرريهها      توجهي به سراست ممنوعرت وبي

ا ( بها  سهازمان   ا  )مهديرعامع مالتهرم بر منطقهه   وزار  جهاد کواورز (، عدم هماهنگي مرکت بر منطقه

جهاد کواورز  اين استان اعالم مده است )تالويع بر به کواورزان ما رکاران برنج توسط مدير عامع مالتهرم  

هها  جههاد   ها بها  سهازمان  ا  برخي استانها  بر منطقها (. موضوع مذکور)عدم همکار  مرکتنطقهبر م

ها  مذکور( از طر  م اون مالترم زراعت وزار  جهاد کواورز  بهه وزيهر مالتهرم نرهرو نرهز      کواورز  استان

ا  کهه در  ر منطقهه ان کاس داده مده است و وزير مالترم نررو موضب خود را در برخهورد بها مهديران عامهع ب    

هها همکهار  رزم را ندارنهد، اعهالم نمودنهد )عهزل       ها  جههاد کوهاورز  اسهتان   اجرا  اين سراست با سازمان

ا  مربوطه(. ب د از اين مهم، دومکاتبه با دفتر وزيهر مالتهرم نرهرو در مهورد عهدم      مديرعامع مرکت بر منطقه

ها  گلستان، خراسان، فارس و  رستان( ران در استانها  مذکور )تالويع بر به ما رکاهمکار  برخي از استان

 صور  گرفته است.

اقداما  مختلف رزم در راسهتا    0373بقا  مهندس کواورز عنوان نمودند که وزار  جهاد کواورز  ازسال  

ز ها  کوور)به غرر از استان گرالن و مازندران( را انجام دادنهد )اههم ا  اجرا  سراست ممنوعرت برنج در استان

ها، مالتور  جايگزين و غرره (. اما اقدامي که در عملراتي مدن سراست مورد نرر، نقهش بسهرار   دستورا  مع

-ها  مورد نرر سراست ممنوعرت کوت بهرنج مهي  مهمي دارد، عدم تالويع بر به کواورزان ما رکاردر استان

  جهاد کوهاورز  نرسهت. بلکهه    بامد. اين مهم در حا ي است عملي کردن اين اقدام در حرطه اخترارا  وزار

رسهو رها و همکهاران   بامد )مرر بر دست جنار بقا  مهندس حها  ا  ميها  بر منطقهجزء وظايف مرکت

 بامد(. ايوان مي

م اون مالترم زراعت وزار  جهاد کواورز  در رايان سخنراني خود، خطار به اعضا  مالترم کمرته تختتي 

بر( فرمودند کهه وزار  جههاد کوهاورز  ههرچ گونهه      ملي سازگار  با کمو خانم دکتر زهرايي )دبرر کارگروه 

نمايد. و ي قرمهت کهاذر بهرنج بهه علهت فوهار       ها  مورد نرر ارائه نميخدماتي به کواورزان ما رکار دراستان

سراسي از يک طر  )اماره به برخورد نامناسب نماينده مرودمت با خودمان و مالکوم کردن ايوان به عنهوان  

اساسي اجرا  سراست مورد نرر و تهديد ايوان بهه استرضهاح وزيهر مالتهرم جههاد کوهاورز  ( و عهدم        عامع 

دهنهد از طهر  ديگرعامهع    همکار  مرکتها  متو ي بر در استانها )کساني( که به کواوزران بر تالويع مهي 

هها،  بها نامهه  رود. به عبار  ديگر موضوع عدم کوهت بهرنج   اصلي عدم موفقرت اجرا  اين سراست به ممار مي

-ها  وزار  جهاد کواورز  قابع حع نرست. اين مهم نرازمند مديريت بر کوور مهي ها وعدم حمايتحمايت

هرهت  وزيهران از ديهد وزار  جههاد      3بامد. در رايان بقا  مهندس کواورز بران کردند که موضوع متوبه بند 

 در اين مورد وجود ندارد.  کواورز  کامالَ رومن است. هرچ اختالفي در وزار  جهاد کواورز 
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در ادامه بقا  دکتر عدل )رئرس جلسه کمرته تختتي( ضمن تتيرد مطا ب ارائهه مهده در جلسهه، رسهمي و     

ها و اقداما  را از نرر وزار  جهاد کواورز  جويا مدند و به برخي فوارها  سراسي در عملراتي بودن سراست

وارها  مذکور، ررونهاد دادند که ا زاما  متناسب با بنها در قا ب اين زمرنه اماره کردند و  به منرور غلبه بر ف

متوبه مورد نرر بورده مود. در ادامه از وزار  جهاد کواورز  خواستند کهه مجموعهه اقهداما  و سراسهتها      

مورد نرر خود )ارائه مده توسط مهندس کواورز( را به نالو  تهره و تدوين نماينهد کهه در نهايهت منجهر بهه      

متوبه توکرع کارگروه ملهي سهازگار  بها     3ها  عملراتي در قا ب بندها  متوبه تفترلي )موضوع بند برنامه

-ببي را دامته و در نهايت جههت ررهاده  ببي( گردد، تا قابلرت ارائه و تتويب در کارگروه ملي سازگار  با کمکم

 ساز  به استانها مورد نرر ابالغ مود. 

ن مطابق با ا گو  کوت، توسط وزار  نررو، نکته ديگهر  بهود کهه توسهط     موضوع تالويع حجمي بر و ارائه ب

بقا  دکترعدل مطرح گرديد و به علمراتي نودن بن توسط وزار  نررو اعتراض مد. ايوان خاطر نوان کردند 

که علررغم اينکه در جلسا  مختلف به موضوع مذکور ررداخته مده است و مديريت منابب بر ايهران بمهادگي   

در اين زمرنه اعالم کرده است، به هر د رلي اين مهم در کوور صور  نگرفته است )به عنوان نمونه بهه  خود را 

رسو رها به موضوع تالويع حجمي بر اماره استان خوزستان اماره گرديد(. درادامه جلسه، بقا  مهندس حاجي

اجرايهي نوهدن بن در سها ها      کرده و بمادگي دوباره خود را برا  اجرا  اين سراست اعالم کردند. امها علهت  

ها( ها و سخنرانيها، نامهها  مرتبط وزار  جهاد کواورز  )در قا ب بخونامهگذمته به عدم مطابقت سراست

ها و اقهداما  وزرار  جههاد   با عمع به بنها در واق رت عنوان نمودند و خاطر نوان کردند، تا زماني که سراست

يع حجمي بر بر اساس ا گو  کوهت حا هت مه ارگونه دامهته بامهد،      کواورز  در مورد عملراتي کردن تالو

 امکان اجرا  سراست مذکور توسط وزار  نررو وجود ندارد. 

 

های الزم به منظور ممنوعيت و يا محدوديت کشت برنج جهرت ارائره در    ارائه فهرست سياست -3

 کارگروه ملی )جلسه دهم(

مالتول برنج به مهرح   جايگزين ها کوت برنامه و واورز کالن وزار  جهاد ک ها  در اين جلسه به سراست

 ذيع ررداخته مد )بقا  مهندس کريمي مدير کع دفتر مالتور  اساسي وزار  جهاد کواورز (. 

خانه جهاد کوهاورز ، بهه برنامهه    در بازنگر  صور  گرفته بر اساس مرايط بر و اقلرم در بخش زراعت وزار 

ررداخته مده  0426ور  عمده کواورز ، بويژه مالتول برنج تا سال دراز مد  کاهش سطح زير کوت مالت

بامد که از اين مي هکتار هزار 507 کوور مالتول برنج در کوت زير (  سطح76-73) سال سه است. مرانگرن

مطهابق برنامهه دراز مهد  مهذکور،      هزار هکتار مربوط به دو استان مما ي کوور اسهت.   432مقدار در حدود 

 457  به حدود 0426 هزار هکتار( تا سال 507که کع سطح زير کوت مالتول برنج در کوور )ضرور  است 

ها  مذکور، برنامه دراز مهد  کهاهش سهطح زيرکوهت     هکتار کاهش رردا کند. بنابراين بر اساس سراست هزار

ترين باله   مبامد، دنبال خواهد مد. مههکتار مي هزار 082 مالتول برنج در ساير استانها  کوور، که م ادل

در اين راستا اهتمام ويژه و هماهنگي ملي برا  حمايت از راهبرد کوت برنج ) بن ههم فقهط در اسهتان هها      

هها  ها، ررداخت نهادهها )اعم از حمايت از کوتها  حمايتي در همه زمرنهگرالن و مازندران( و اجرا  سراست

هها  ديگهر جهايگزين    مالتورتي که بايهد در اسهتان    بامد.مما ي کوور مي و نهايتا تالويع بر( در دو استان

بامد. ايهن مههم در حها ي    مالتول برنج موند، عبارتند از مالتور  زراعي بفتابگردان، سويا، رنبه و کنجد مي
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است که سراست خريد تضمرني و قرمت متور برا  مالتور  مذکور در نرر گرفته مهده اسهت، عهالوه بهر     

ا  )به د رع اهمرهت تهامرن علوفهه، مهرر و     ا ، کرنوا و ساير مالتور  علوفهمالتور  مذکور، چغندر علوفه

 ها  جايگزين برنج در کنار ساير مالتور  در نرر گرفته مده استگومت( نرز جزء گزينه

با توجه به منابب بر قابع دسترس بخش کواورز ، مرزان تبخرر و ت رق،  0373وزار  جهاد کواورز  از سال 

هکتار و نهايتا  بهره ور  نازل بر در تو رد مالتول برنج )در کنار تجربه کهم ببهي مهديد در     عملکرد در واحد

استان ها  مختلف از جمله فارس، اصفهان و... (، سراست عدم حمايت از کوت مالتول مهذکور را در منهاطق   

ن در حهوزه  هها  ممکه  مختلف کوور )به غرر از استان ها  مازندران و گرالن( در رهرش گرفتهه و مالهدوديت   

 اخترارا  و وظايف خود را به مرح ذيع اجرايي نموده است:

 ها  گرالن و مازندرانتمرکز حمايت از کوت برنج فقط در استان -

عدم عقد قرارداد کوت برنج و ارائه هر گونه خدما  فني و کارمناسي )به غرر از استان ها  مازندران  -

 و گرالن(

نج( در دو استان مازندران و گرالن از جمله تجهرز و نوساز  تمرکز بر امور زير بنايي ملتوک )بر  -

 ها  ببرار  و زهکوي و غررهاراضي ما رکار ، رومش انهار، سرستم

ها  کوور)به غرر از استان ها  عدم تخترص هر گونه اعتبار ملي و استاني به طرح برنج در استان -

 مازندران و گرالن( 

ها  کوور )به غرر از گردش و برمه مالتول برنج در استان عدم تخترص تسهرال  بانکي سرمايه در -

 استان ها  مازندران و گرالن(

 واردا  برنج و ايجاد ت ادل قرمت در بازار متر  بن ها  ارز  برا ارائه کمک -

ها  مورد نرر )علررغم مالدود ساختن تالقرق و توس ه در مورد زراعت برنج در مراکز تالقرقا  استان -

 ا  موجود از گذمته(وجود زيرساخت ه

ها  کواورز  تختتي برنج با تسهرال  خط اعتبار  مکانرزاسرون و عدم عدم تامرن مامرن -

 تخترص يارانه به ساير استان ها

 ها  ديگرکوبي جديد در استانها  ما يعدم صدور مجوز و هرگونه تسهرال  برا  توس ه کارگاه -

ها  ا  برا  کوت برنج در استانها  ديگر يارانههادهعدم تالويع هر گونه کود مرمرايي و به همراه ن -

 کوور)به غرر از استان ها  مازندران و گرالن(

 ها  گرالن و مازندران تخترص بذر اصالح مده و گواهي مده يارانه دار فقط به استان -

وت اجرا  سراست خريد توافقي برنج فقط در استان ها  گرالن و مازندران با هد  عدم حمايت از ک -

ها  مما ي کوور )مايان ذکر است که نامه اخرر وزير مالترم کواورز  به مالتول مذکور در استان

جنار بقا  مهندس نوبخت برا  ارايه قرمت خريد تضمرني برنج، فقط دو استان گرالن و مازندران را 

 مود(.مامع مي

وت از جمله رنبه، سويا، م رفي و بموزش کوت گراهان جديد از جمله کرنوب و ديگر گراهان قابع ک -

ها  متفاو  ها  جايگزين با توجه به اقلرمبفتابگردان، ارزن، سورگوم، حبوبا  وغرره، ب نوان کوت

 مناطق
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ها  مختلفي صور  گرفته است که بهه عنهوان   در مورد کاهش سطح زير کوت مالتول برنج در کوور بررسي

سه استان گلستان، خوزستان و اصفهان اماره نمود. بهه   توان به برنامه سطوح کوت جايگزين برنج درنمونه مي

 گردد.( ارائه مي0ها مطابق جدول )طوريکه نتايج حاصع از اين  بررسي

گانه مهذکور را کهاهش و بهه    ها  سهکار  در استانمطابق جدول مذکور، اگر طي سه سال، سطح اراضي ما ي

هزار هکتار بن  46و  37، 08ر ، رزم است که که حدود کاهکتار اراضي ما ي 112551صفر برسانرم، از مجموع 

 ها  اول، دوم و سوم کاهش دهرم.را به ترترب در سال

 
 . سطوح کشت جايگزين برنج در استان های هدف )هکتار(1جدول 

 سطوح کشت جايگزين برنج در استان های هدف )هکتار(

 اراضی شالی کاری استان های هدف

 کاهش سطح )هکتار(

 جمع سال سوم سال دوم اول سال

 66422 00052 07372 03862 66422 گلستان

 60052 02854 08065 03242 60052 خوزستان

 4772 0775 084526 004826 4772 اصفهان

 112551 45121 3939285 2.13185 112551 جمع

 

رزان بر متهرفي بها   ((، مرزان صرفه جويي درم0کار  ) جدول )مطابق با کاهش سطح زير کوت اراضي ما ي

(  ارايه مده است. مطابق نتايج ارايه مده در جدول مذکور و با فرض اينکهه بها   0کوتها  جايگزين در جدول )

 000662ها  مختلف هد  مورد نرر مالقق گردد، کاهش ها و بخشکمک، هماهنگي و همکار  برن سازمان

(( منجر به مرزان صهرفه جهويي بر   0طابق جدول )گانه مورد نرر )مها  سهکار  در استانهکتار اراضي ما ي

جويي مذکور برا  کع کوور و گردد. اين مهم در حا ي است که مرزان صرفهمرلرارد مترمک ب مي 024م ادل 

ههزار هکتهار سهطح     082در صور  جايگزين کوت برنج با ساير مالتور  جايگزين )در صهورتي جهايگزيني   

 مرلرارد مترمک ب خواهد بود.  025  جايگزين بن( برابر کار  در کوور با مالتوراراضي ما ي

در ادامه مقايسه مرانگرن مرزان متر  بر در هر  هکتار برنج و مالتور  جايگزين در استانها  هد ، مطابق 

و  04، 00(، صور  گرفته است. مقادير مرانگرن مرزان متر  بر در هر هکتار برنج )مقادير حهدود  3جدول )

ک ب در هر هکتار به ترترب برا  استان ها  گلستان، خوزسهتان و اصهفهان( مبنها  مالاسهبا      هزار مترم 02

 صرفه جوئي بر در نرر گرفته مده است. 

( 4به مقايسه دربمد ناخا ص کوت برنج با مالتور  جهايگزين و نتهايج حاصهع از بن نرهز در قا هب جهدول )      

، اگر در استان گلستان، مالتهور  جهايگزين )ارزن،   ررداخته مده است. مطابق جدول مذکور و به عنوان مثال

 84سورگوم، کرنوا، رنبه، بفتابگردان، سويا و کنجد( به جا  مالتهول بهرنج کامهته مهوند، دربمهد در حهدود       

مرلرارد بوده است کهه نوهان از کهاهش     385که در کوت برنج اين مقدار در حدود  مرلرارد مروود در صورتي

زان با جايگزين کردن کوت برنج در سال اول )فقط در استان گلستان( مي بامد. مرلرارد  دربمد کواور 322

به طور موابه اين مقدار کاهش دربمده تالمرع مده به کواورزان )به واسطه تغررر کوت بهرنج بها مالتهور     
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رد مرلرها  00مرلرارد و برا  استان اصفهان در حهدود   044جايگزين( برا  سال اول استان خوزستان در حدود 

 بامد.تومان مي

 
 . ميزان صرفه جويی در آب مصرفی با کشتهای جايگزين2جدول 

 مرزان صرفه جويي در بر مترفي با کوتها  جايگزين

 گلستان

 مرزان  بر مترفي)مرلرون متر مک ب( سطح جايگزيني)هکتار(
جمب بر 

مترفي 

)مرلرون 

 مترمک ب(

کع صرفه 

 جويي بر

)مرلرون 

 متر مک ب(

ه 
دان
ن 
رز
ا

 
ا

 

 کنجد سويا بفتابگردان رنبه کرنوا سورگوم
جمب 

 سطح
 کنجد سويا بفتابگردان رنبه کرنوا سورگوم ارزن

 7524 8020 5286 0222 428 3420 2225 625   03862 0622 4222 732 5022 02 822 422 سال اول

 03622 7725 7246 0822 526 4828 22284 828   07372 0022 6522 0320 8582 08 0002 652 سال دوم

 06424 00328 022883 3027 824 6424 22068 827   00052 0374 5384 0486 7875 85 0088 538 سال سوم

 38628 08426 052783 8727 0825 03523 22420 0024   66422 6774 06784 3808 04885 034 3078 0678 جمب

 خوزستان

جمب بر  تر مک ب(مرزان  بر مترفي)مرلرون م   سطح جايگزيني)هکتار(

مترفي 

)مرلرون 

 مترمک ب(

کع صرفه 

 جويي بر

)مرلرون 

متر 

 مک ب(

 
ه ا
دان
ن 
رز
ا

 

 کنجد سويا بفتابگردان رنبه کرنوا سورگوم
جمب 

  سطح
ه ا
دان
ن 
رز
ا

 

 کنجد سويا بفتابگردان رنبه کرنوا سورگوم

 038 8028 3728 0 6     0822   03242 8842 022 0222     3222   سال اول

 333 02027 6628 024 8     3828   08065 00385 082 0422 2 2 4022 2 سال دوم

 382 00524 5326 027 8     4320   02854 04027 380 0676 2 2 4888 2 سال سوم

 762 07020 06722 423 02     02827   60052 36306 860 3776     00788   جمب

 اصفهان

جمب بر  بر مترفي)مرلرون متر مک ب(  مرزان   سطح جايگزيني)هکتار(

مترفي 

)مرلرون 

 مترمک ب(

کع صرفه 

جويي 

بر)متر 

  مک ب(
ه ا
دان
ن 
رز
ا

 

 کنجد سويا بفتابگردان رنبه کرنوا سورگوم
جمب 

  سطح
ه ا
دان
ن 
رز
ا

 

 کنجد سويا بفتابگردان رنبه کرنوا سورگوم

 0527 820 420       220 020 028 0048 642       02 062 638 سال اول

 0328 0024 627       220 028 328 084628 865 2 2 2 08 002 860 سال دوم

 0820 0320 528       220 027 423 0775 850 2 2 2 38 037 868 سال سوم

 5825 3028 0528       223 428 0228 4772 0068 2 2 2 88 677 0045 جمع

 1414 کل صرفه جويی آب 

 

( ارايه مهده  6ها  جايگزيني مالتور  منتخب با مالتول برنج در جدول )بربورد هزينه رزم به ذکر است که

ها مهامع  بامد. اين هزينهها  مذکور به خاطر توويق کواورزان در برابر اجرا  سراست مذکور مياست. هزينه

گزين بها بهرنج بهه    يارانه بذر، يارانه کود، سرمايه در گردش کوت و يارانه خسار  تفاو  دربمد مالتور  جاي

 بامد. همان طور که در اين جدول موخص مده است، تفاو  دربمد کواورزان در سه سال ( مي6مرح جدول )
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 : مقايسه ميانگين ميزان  مصرف آب در هر  هکتار برنج و محصوالت جايگزين در استانهای هدف )واحد: متر مکعب(3جدول 

 کنجد سويا آفتابگردان پنبه کينوا سورگوم ارزن دانه ای برنج نام محصول

 00022 گلستان
 

8222 3222 6622 6222 4222 6222 

 6222 4222 6222   3222 7222   03822 خوزستان 

 6222       3622 8222 6222 02022 اصفهان

 
 مقايسه درآمد ناخالص کشت برنج با محصوالت جايگزين ) ميليون ريال( -4جدول شماره 

 سال استان
 ارزن دانه

 ای
 درآمد کل کنجد سويا آفتابگردان پنبه کينوا سورگوم

درآمد حاصل 

از کل سطح 

 برنج استان

اختالف 

درآمد ناشی 

از عدم کشت 

 برنج

 گلستان

0 00222 06522 422 375082 38028 045822 005222 844288 3854062 3202253- 

0 05822 36842 652 666602 60282 045822 005222 0233522 6427802 4385002- 

3 07042 42854 0802 533344 67422 373873 020275 0347468 5080542 4833083- 

  خوزستان

ارزن دانه 

 ا 
 کنجد سويا بفتابگردان رنبه کرنوا سورگوم

 
  

 

0   84222   07438 8375 508822   842533 0087855 0437033- 

0   008522   40000 00864 855302   0235885 3260583 0204888- 

3   034254   45760 06505 788526   0084038 3488505 0323387- 

  اصفهان

ارزن دانه 

 ا 
 کنجد سويا بفتابگردان رنبه کرنوا سورگوم

 
  

 

0 00482 02822 0222       38822 80282 087880 008570- 

0 32282 06002 0422       60702 77602 426474 326784- 

3 34082 08028 07262       52307 03285528 453800 330764- 

 
 : برآورد هزينه های جايگزينی محصوالت منتخب با برنج   )ميليون ريال(5جدول 

 جمب هزينه  سال سوم سال دوم سال اول مرح ف ا رتها

% )مابه ا تفاو  08سرمايه در گردش  کوت مالتور  جايگزين برنج با کارمزد 

 رصد(د7% و 08کارمزد 
40،060 78،853 054،524 324،608 

 05،568 7،224 6،420 0،060 % يارانه بذر  برا  مالتور  جايگزين برنج  62

 04،653 8،887 4،806 0،782 % يارانه کود برا  مالتور  جايگزين برنج 62

 08844383 868507 6،868،328 00007465 يارانه خسارت تفاوت درآمد محصوالت جايگزين با برنج 

 07،082،000 0،237،025 6،855،088 00،084،808 جمب هزينه 
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 0884گهردد، در حهدود   در حا ت کوت برنج با مرايطي که رس از سه سال کوت مالتول مذکور ممنوع مي

هزار بهره بردار )کواورز برا   042تا  032مرلرارد تومان مي بامد. مايان ذکر است که مقدار مذکور در حدود 

 کنند.هزار تن مالتول برنج تو رد مي 036کر مده مي بامد( را مامع مي مود که در حدود سه استان ذ
 

 بامد:در ادامه اظهار نررها  اعضا  کمرته تختتي در رابطه با گزارش ارايه مده به مرح ذيع مي

 ( به بن اماره گرديد، مربوط به امکان رذير بودن ررداخت اين6بال  مهي که در ارتباط با جدول )  يارانه ها

مي بامد. مرزان خسار  بربورد مده اعداد و ارقام )بزرگ( قابع توجهي است. ررونهاد مي مود اين اعداد و 

 ارقام در قا ب ررونهادا  ارايه گردد )جنار بقا  دکتر وفا بخش(. 

 زم ها  و مسئو رن مالترم کوور از اجرا  اين طرح )طرح جايگزيني کوت برنج( ر زوم حمايت تمام بخش

و ضرور  است. در صور  عدم وجود يک عزم ملي ، وزار  کواورز  به تنهايي قادر به انجهام بن نخواههد   

بود. حتي متاسفانه مواهده مد که ارايه اين طرح منجر به اعتراضا  مهديد )درگرهر  فرزيکهي( از سهو      

کواورز( مد. بنابراين  نماينده مهر مرودمت با م اون مالترم زراعت وزار  جهاد کواورز  ) بقا  مهندس

اگر قرار بامد فوارها  سراسي به واسطه اجرا  اين طرح به وجود بيد، اجرا  اين طرح امکانسذير نخواههد  

ها  همه جانبه سراسي، اجتماعي و فرهنگي برا  رراده ساز  اين طهرح رزم  بود. بنابراين عزم ملي، کمک

 است )جنار بقا  مهندس اکبر (.

 رنج فقط به دو استان مازندران و گرالن م طو  مود و سطح زيهر کوهت بهرنج در دو    در صورترکه کوت ب

هزار هکتار برسد و امنرت کوت برنج در کوور به خطر نرفتد، بايد تمهام زيهر    482استان مذکور به حدود 

بندانها و غرره ساخت رزم جهت کوت اين مالتول مامع عملرا  تجهرز و نوساز ، عملرا  زهکوي و بر

 اين دو استان انجام گردد )جنار بقا  مهندس اکبر (.در

 6/7بامهد، حهدود   ا  که به صور  موترک مورد توافق وزارترن جهاد کواورز  و نررو مهي بر اساس برنامه 

مود. عالوه بهر مقهدار مهذکور در    مرلرارد متر مک ب بر از حوضه اين سه استان مما ي، از کوور خار  مي

ي از اين بر در ما رزارها رخش مده و باع  مانهدابي و زههدار مهدن اراضهي،     فتو ي از سال، حجم عررم

ها و بفا  خواهد مد. با عنايت به بررسي هها  صهور  گرفتهه در ايهن مهورد خهاص کهه در        مروع برمار 

جلسا  مت دد با جنار بقا  مهندس مرداني و مهندس حا  رسو ي به بال  گذامته مده است، متاسفانه 

ه حال در مورا  عا ي بر مطرح نوده است. از جنار بقا  مهندس سروش خواهوهمنديم  اين موضوع تا ب

 موضوع مذکور را در برنامه جلسه مورا  عا ي بر قرار دهند )جنار بقا  مهندس اکبر (.

 ها  عملرهاتي در  ها و ا زاما  ارائه مده در جلسه مذکور به برنامهرزم و ضرور  است که مجموعه سراست

بامهد و د رهع بن   ا  متوبه تفترلي تبديع گردد، موارد ارائه مده در اين جلسه مورد قبول نميقا ب بنده

اين است که مورد انترار بود مجموعه ا  از سراست ها مطرح مده و به تتويب برسد تا در جلسه بتي کهه  

اين جلسهه حهاکي از   مود، ارايه گردد. نتايج بررسي ها  ارائه مده در با حضور چند وزير مالترم برگزار مي

بن است که اجرا  اين طرح منوط به ررداخت يارانه خسار  است. ذکر اين نکته ا زامي اسهت کهه اجهرا     

بيهد. اينجانهب بها ارايهه     طرح )عدم کامت برنج در ساير استان ها  کوور( از ا زاما  کوور به حسهار مهي  

به منرور عدم کامت برنج مخا ف هستم. مرلرارد تومان(  0082ررونهاد ررداخت يارانه خسار  )در حدود 

ها  مهذکور )سهه   تواند بامد که ا گو  کوت ف لي )مامع مالتول برنج( برا  استانتوصره عملي اين مي
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استان اصفهان، گلستان و خوزستان( ممنوع است. به عبار  ديگر، ممنوعرت ا گو  کوت بايد اعالم مود و 

ا اعالم نمايد. اگر بنا به ررداخت رول )برا  جبهران خسهار    وزار  جهاد کواورز  ا گو  کوت جايگزين ر

ها  ديگر  مانند سرمايه گذار  همرن مقدار رول به منرور تهامرن بر نرهز بهه    کواورزان( بامد که گزينه

ههايي )بهه منرهور خسهار  تفهاو       عنوان گزينه قابع بررسي مطرح مي مود. ررداخت ايهن چنهرن يارانهه   

توانهد ررداخهت   ها  عملي در اين ارتباط مهي بيد. گزينهدو ت به حسار نمي ها مالتور ( جزو سراست

بامهد.  يارانه بذر برا  کوت جايگزين و يا کاهش قرمت بر برا  مالتور  جايگزين در ا گو  کوت مهي 

حتي در صور  کوت برنج رس از اعالم ممنوعرت کامت بن، گزينهه عملهي بهرا  وزار  نرهرو مهي توانهد       

 برابر قرمت موجود( بامد )جنار بقا  دکتر عدل(. 6ر مربوط به مالتول برنج )مثال تا افزايش قرمت ب

   برا  اجرائي مدن متوبه هرا  دو ت مبني بر مالدود کردن کامت برنج فقط در دو استان، وزار  نرهرو و

کلهف  مرکت ها  بر منطقه ا  بايد در تالويع حجمي بر اين مورد را در نرر گررد و استاندار  ها نرهز م 

 به اين موضوع مرکت ها  بر منطقه ا  را حمايت کنند )جنار بقا  دکتر عدل(.

    موارد ارائه مده در اين جلسه انترارا  رزم در مورد تهره و تدوين سراست ها  جهاد کواورز  به صور

 برنامه عملراتي در قا ب بندها  مورد نرر را مالقق نکرد )جنار بقا  دکتر عدل(. 

 و الزامرات  همچنرين  و عمليراتی  هرای برنامره  کرالن   هرای سياست مجموعه از رشیگزا ارائه -4

توسط وزارت جهراد کشراورزی در جلسره ششرم      کشت ممنوعيت سازیپياده برای هامحدوديت

 (6/5/91آبی )مورخ کارگروه ملی سازگاری با کم

 سهاز  ررهاده  بهرا   هها دوديتمال و ا زاما  همچنرن و عملراتي ها برنامه کالن، ها سراست مجموعه گزارش

 در مجددا  مد مقرر نرر تبادل و بال  از رس و گرديد ارائه کواورز  جهاد وزار  برنج توسط کوت ممنوعرت

 دو بهه  زمهاني  بهازه  يهک  در عملهي  راهکارهها   مامع بسته ررونهاد  يک قا ب در و بررسي تختتي کمرته

 گهرفتن  نرهر  در با و ممنوعرت و به تدريج ايجادبرنج ر( مالدوديت کوت برنج  کوت ا ف( ممنوعرت :صور 

 گردد. کارگروه نهايي ب د  جلسه در و تهره کواورز  جهاد وزار  توسط مده مطرح ررونهادها  مجموعه

های جهاد کشاورزی و خانهارائه گزارش مربوط به ممنوعيت/محدوديت کشت برنج توسط وزارت -5

برنج دراستان های گيالن و مازنردران )جلسره يرازدهم    نيرو تحت عنوان طرح  ويژه افزايش توليد 

 (16/5/91کميته تخصصی  روز سه شنبه مورخ 

ملي سازگار  باکم ببي، طرح ويژه افزايش تو رد برنج دراسهتان  کارگروه  78مرداد  5براساس تتمرما  مورخ 

ق گزارش مهذکور راهبهرد   ها  گرالن و مازندران توسط وزار  جهاد کواورز  در اين جلسه ارايه گرديد. مطاب

 بامد:کلي کوت برنج در کوور مامع دو بخش ذيع مي

 ا ف( حمايت از کوت مالتول برنج در دو استان گرالن و مازندران

 ها  کوورمالتور  ديگر در ساير استان ر( حمايت از کوت

، امور به نژاد راعي، در بخش اول، حمايت از کوت برنج در دو استان گرالن و مازندران از طريق مديريت به ز

کار  قابع انجام است. در بخش دوم، حمايت از زيربنايي، امور حمايتي برمه، توس ه کوت دوم در اراضي ما ي

ها  کوور از طريق اقداما  حمهايتي مهامع: خريهد تضهمرني يها تهوافقي       ها  غرر برنج در ديگر استانکوت

ها  کوت مالتور  مهورد  نهاده رداخت بخوي از هزينهمالتور  جايگزين )بسته به نوع مالتول و بازار(، ر
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ها  تو رد، جبران بخوي از کاهش دربمد زارعرن و کنترل بازار نرر )از جمله کود و بذر( با هد  کاهش هزينه

 و قرمت مالتول برا  متر  کننده با واردا  و ت رفه.

 ن( در اين گزارش به مرح ذيع اعالم گرديد::برنج )در دو استان مازندران و گرال تو رد افزايش ويژه طرح اهدا 

 مرزان به مما ي غرر ها استان در کوت بن تدريجي حذ  طريق از کوت مالتول برنج زير سطح کاهش -0

  6هکتار در يک دوره  هزار 082

-کار ما ي در ور  بردرصد بهره 42ها  مما ي بايد ماهد افزايش در حدود در کنار اين طرح، در استان -0

 گرم به ازا  هر متر مک ب بر افزايش يابد(   552به  462ور  فرزيکي بر از )بهره کوور بامرم المم ها 

و  ههزار هکتهار   43 تها  مجدد بهرنج  کوت توس ه طريق از کوور ممال کار ما ي اراضي ور  بهره افزايش -3

)بهرنج دونهو (،    هکتار مورد انترار است. در ارتباط با کوت رتون هزار033 سطح رتون تا ررورش همچنرن

ذکر اين توضرح رزم است که برخي مالتور  که امکان چند سا ه بودن را دارنهد )مثهع نروهکر(، ب هد از     

بامد )دارا  بردامت چنانچه مرايط اقلرمي مناسب بامد، امکان رمد مجدد بدون هزينه و کوت را دارا مي

 4نرک اسهت و قرمهت بهارئي دارد )در حهدود     بامد(. اين نوع برنج ارگاتن عملکرد در هکتار مي 6/0ا ي  0

 هزار تومان بروتر از برنج عاد  است(. 

 کاران و مديريت مزرعه ما ي مغلي ها مهار  و ارتقاء دانش -4

م رفي ارقام برنج با عملکرد بار و کرفرت مناسب و افزايش عملکرد مالتول مذکور )در واحد سطح( از  -6

کرلوگرم در هکتار در سال افق. مايان ذکر است که در  5285به  کرلوگرم در هکتار در سال رايه  4526

درصد بذر  4اين طرح، مطا  ه بذر به عنوان يک رروژه مستقع ت ريف مده است. در حال حاضر کمتر از 

درصد بذر  42مود. اين مهم در حا ي است که در اين رروژه بايد تا حدود مناطق مما ي کوور تامرن مي

 مذکور تتمرن مود.اصالح مده مناطق 

 افق سال در هزارتن0864 به رايه سال در هزارتن 0207 از استان دو در ملتوک تو رد افزايش -5

 در هکتار هزار 306 به رايه سال در هکتار هزار 080 از نواءکار  مرحله مکانرزاسرون درجه ارتقاء بر تمرکز -8

  افق سال

  کارانما ي م روت ارتقاء و تو رد ها هزينه کاهش -8

 زيست مالرط حفظ بر تاکرد با و غرره( سم و بذر، کود )مانند کواورز  ها  تو ردنهاده از بهرنه استفاده  -7

 ها سال واحد درطي 836در وفربور  تبديع ضاي ا  کاهش و کوبيما ي کارخانجا  کارايي افزايش -02

 ريال مرلرارد0070 مرزان به بهره کم تسهرال  برني ررش با برنامه

 ساماندهي و مما ي استان دو در ما رکاران تو رد  برنج توافقي خريد و برنج بازرگاني ساماندهي -00      

 کوور نقاط ديگر در بازار

 هکتار.  هزار  022 حدود سطح در مازندران و گرالن ها  استان ما رکاران برا  دوم کوت توس ه -00

 به مرح ذيع ارايه گرديد: اجرائي بن ها رروژهب د از ررداختن به اهدا  طرح ويژه افزايش تو رد برنج، 

  مزرعه مديريت ارتقاء رروژه -0

  برنج بذور فربور  و تو رد ساماندهي رروژه -0

 ما رزار  اراضي نوساز  و تجهرز ، تسطرح رروژه -3

 مکانرزاسرون درجه ارتقاء رروژه -4



 دبیرخاهن کارگروه ملی سازگاری با کم آبی  5ویپست  از 21 صفحه
 

 کاربرد  ها رژوهش رروژه -6

 ما رکاران نشدا سطح ارتقاء جهت کواورز ، ترويج و بموزش رروژه -5

)کوت دوم در بسرار  از مناطق  روغني ها دانه و ا علوفه صرفي، و سبز  مالتور  دوم کوت توس ه -8

گررد. د رع اصلي بن مرايط اقلرمي و بار بودن سن کواورزان است. با بويژه غرر مازندران انجام نمي

 گردد.(تجهرز و نوساز  امکان کوت دوم فراهم مي

 کوبيما ي کارخانجا  بهساز  و ساز نو اصالح،  رروژه -8

ملتوک ) از  خريد امکان صور  در و سفرد برنج توافقي خريد طريق از برنج بازرگاني ساماندهي رروژه -7

 مرکز ويژه مروع مده است.( 8خريد توافقي با  08/6/78مورخ 

 (هااستان درساير)مالتور   ساير نمودن باجايگزين کوت ا گو  اصالح رروژه -02

 
 .139-1415 برنج توليد افزايش ويژه طرح کمی اهداف . روکش6ول جد

 
 

 

 نتايج مورد انترار از رراده ساز  طرح مذکور عبارتند از:

هزار  402)مامع  هزار هکتار 452 کوور در سطح مما ي  استان در دو برنج کوت زير سطح رايدار  -0

هزار هکتار رتون که سبب افزايش سطح  033هزار هکتار کوت مجدد ب الوه  42هکتار ما رزار به همراه 

 نمي مود(.

 افق  سال در تن هزار 0864 به اول سال در تن هزار 0207 از تو رد افزايش -0

 سال در هکتار در کرلوگرم 5285 به اول سال هکتاردر در کرلوگرم 4526 از سطح واحد در عملکرد افزايش -3

 ند  ذا بايد بخوي از تو رد را جايگزين کرد( ) با توجه به اينکه برخي مناطق کوور حذ  مي مو افق

 به بر متر  مرزان در جويي صرفه و هکتار هزار082 درسطح با سايرمالتور  برنج کوت جايگزيني -4

 مک ب متر مرلرون 0322 مرزان
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 .139-1415اهداف کمی  برنامه عملياتی اجرايی طرح  ويژه افزايش توليد برنج . 1جدول 

 

 

 کيلوگرم در هکتار(-هزار تن-)هکتار.139-1415  توليد و عملکرد شلتوک  . سطح زير کشت.جدول 

 
 

 مرحله در مکانرزاسرون )در جهت کاهش هزينه و افزايش عملکرد و افزايش سهو ت کار( سطح افزايش -6

  هکتار هزار306 به هکتار هزار080 از کامت

  متر  و فربور  تو رد، مختلف مراحع در ضاي ا  کاهش -5

 درصد 48 مرزان به بر متر  ييکارب ارتقاء -8

در ادامه اين گزارش به اهدا  کمي طرح ويژه افزايش تو رد برنج و نرز جزئرا  برنامه عملراتي بن در قا ب 

 ررداخته مد.  8و  8،  5جداول 
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 مزرعهه  صالرح مديريت سطح درواحد تو رد افزايش برا  مهم بسرار عوامع از مزرعه يکيرروژه ارتقاء مديريت 

 مبهارزه  ببرار ،  نواکار  کوددهي، ، خزانه زمرن، تهره قبرع از کار برنج عملرا  زمان بهترين ي ني امد.ب مي

 مديريت اعمال. بامدمي کرفرت با و خور تو رد  برا  کننده ت ررن عوامع از هرز علفها  و امراض و بفا  با

 سهبب  نترجهه  در و دههد مهي  کهاهش  نرهز  را تو رهد  هزينه بلکه مود،مي عملکرد افزايش سبب تنها نه صالرح،

 از: عبارتند ها  مذکوررروژه .گرددمي تو رد مدن اقتتاد 

 اجرائي مامع ببرار  تناوبي و ببرار  تر و خوک طرح دو با بر متر  ساز  ا ف( بهرنه

 ما رزاد در کود  توصره ر( هدفمند 

 ما رزار   مزارع هرز علفها  و ها برمار  بفا ، مديريت  (

 تو رد(  رايدار  ارزيابي و نرار د( 

ررداخته مده اسهت. مطهابق    0378-0426بربورد بذر مورد نراز برنج و يارانه بن طي سا ها  ( به 7در جدول )

 32جدول مذکور مرزان متر  بذر در سا ها  مختلف موخص مده است. از بنجها کهه بهذر گهواهي مهده تها       

درصد در نرر گرفته  42دامته بامد، در افق برنامه به مرزان  تواند در تو رد و عملکرد مالتول نقشدرصد مي

مود، در جهدول مهذکور بهه بن ررداختهه     مده است و يارانه بذر که به صور  سا رانه به کواورزان ررداخت مي

 مده است.

ه کند به اهدافي که وزار  جهاد کواورز  از اجرا  رروژه تسطرح، تجهرز و نوساز  اراضي ما رزار  دنبال مي

 بامد:مرح ذيع مي

  مزارع در ببرار  مديريت بهبود -

  برنج تو رد ها  هزينه کاهش -

  مالتول عملکرد افزايش -

  مامرن کاربرد راندمان افزايش و مکانرزاسرون توس ه سهو ت -

 درمزارع ماندابي مرايط ايجاد از جلوگرر  -

  مرمرائي کودها  متر  راندمان افزايش -

  فرزيو وژيک برماريها  کاهش -

  کامت عمق بودبه -

 ما ي کرتها  به مناسب دسترسي امکان -

 کار  ص وبت کاهش -

 کوت تنوع از مند  بهره و دوم کوت توس ه برا  مساعد مرايط ايجاد -

 برنج مستقرم کوت برا  مناسب بستر ايجاد -

 احتما ي ها  خوکسا ي از نامي ريسک کاهش -

 ما کرتها حقوقي تثبرت و زمرنها افراز جهت رزم بستر ايجاد -

 
  .139-1415. برآورد بذر مورد نياز و يارانه بذر برنج طی سالهای 9جدول 
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( ررداخته مده است. امور زيربنايي بختهوص در اراضهي   02ها  مذکور طي سا ها  برنامه در جدول )به رروژه

رن منرهور  زهدار ممال نراز به کمک وزار  جهاد کواورز  دارد. اعتبارا  رزم و تسهرال  کم بهره بن به هم

 در سا ها  مختلف برنامه، با در نرر گرفتن سطح تجهرز و نوساز  اراضي در اين جدول موخص مده است.  

 378 -0426بربورد ت داد ادوا  مورد نراز ارتقاء مکانرزاسرون بهرنج طهي سها ها     (، 00در ادامه و در جدول )

          صور  رذيرفته است. 
 

 ريال( ميليارد-هکتار )هزار .139-1415 سالهای طی( اراضی نوسازی و تجهيز) خاک و آب برنامه . برآورد11جدول 

 
 واحد: تعداد دستگاه( )  .39 -1415. برآورد تعداد ادوات مورد نيازارتقاء مکانيزاسيون برنج طی سالهای 11جدول 
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دسهتگاه برسهد.    602ه بايد به دستگا 362با توجه به بمار و اطالعا  جدول مذکور، ت داد تراکتور ما رزار  از 

دستگاه افزايش رردا کند. بقره بمهار و اطالعها     00به  05همچنرن در مورد بانک نواء نرز عدد مذکور بايد از 

مراحهع مختلهف کوهت    ت داد ادوا  مورد نراز ارتقاء مکانرزاسرون برنج در طول برنامهه بهه تفکرهک    مربوط به 

 مالتول مذکور بربورد گرديده است.

اعتبارا  مورد نراز ارتقاء مکانرزاسرون برنج در طول برنامه مورد نرر، مورد مهم ديگر  کهه  از ررداختن به ب د 

در موفقرت برنامه نقش اساسي دارد، ررداختن به تالقرقا  و مطا  ا  کاربرد  است که سا رانه ت داد  طهرح  

 مود. اين تالقرقا  عبارتند از:  در موسسه ملي برنج انجام مده مي

ا ف: استفاده و بکارگرر  دستاوردها  رژوهوي موجود با بموزش بهره برداران و اجهرا  نمونهه در رايلوتهها در    

 کلره سطوح تو رد و فربور 

ر: انجام تالقرقا  کاربرد  بمنرور حفظ ظرفرت موجود تو رد برنج و رفب موانب افزايش تو رد، انتقال فناور  

 وداتکاييها به عرصه تو رد و ارتقاء ضريب خ

 
 )واحد: ميليارد ريال(  .139-1415. اعتبارات مورد نياز ارتقاء مکانيزاسيون برنج طی سالهای 12جدول 

 
 مود:ها به صور  اجما ي ررداخته ميدر ادامه به ساير رروژه
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 پروژه آموزش و ترويج کشاورزی -

 بامد: روش ها  بموزمي و ترويجي مورد نرر تنررم مده برا  طرح به مرح ذيع مي •

 سايت ا گويي   •

 بموزش بهره برداران •

 بموزش کارمناسان و ارائه دهندگان خدما  فني •

 روز مزرعه و هفته انتقال يافته ها •

 توسعه کشت دوم پس از برداشت برنج -

 

 اهدا  مهم توس ه کوت دوم رس از بردامت برنج در ما رزار

 استفاده مؤثر از منابب بر و خاک و..... -

 ها  هرز ها و علف رنه زراعي و کنترل بفا ، برمار رعايت تناور به-

 افزايش حاصلخرز  و کرفرت فرزيکي و مرمرايي خاک برا  تو رد مالتول اصلي -

 کاهش فرسايش خاک -

 کاهش متر  سموم و کودها  مرمرايي برا  زراعت اصلي وب ودگي مالرط زيست -

 کوور ها  کمک به تتمرن و تو رد بخوي از علوفه مورد نراز دام-

 امتغال زايي، افزايش توان ما ي کواورزان و تتثرر بر کاهش روند مهاجر  از روستا -
 

 (ميليون ريال-هزار هکتار. زير پروژه آبياری تناوبی برنج )13جدول 

 
 

 روش اجرا -

 ررورش رتون و کوت مجدد برنج . 0

 ما رزار. توس ه کوت دوم غرر از برنج رس از بردامت برنج برا  حفظ 0

 نوسازی و بهسازی واحدهای شاليکوبی  پروژه اصالح  -

 جايگزيني خوک کن ها  قديمي با خوک کن ها  مدرن-

 و بهساز  خط تبديع اصالح -
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 واحدها  مدرن با ظرفرت بار ايجاد -

 واحدها  درجه بند  و بسته بند  ايجاد -

 واحدها    صنايب جانبي ايجاد -

 شاليکوبی یواحدها بهسازی و  نوسازی اصالح -

 کودهای شيميايی موردنياز و برنامه آزمون خاک-

 موخص کردن وض رت حاصلخرز  اراضي تالت کوت برنج و ايجاد بانک اطالعاتي  -0

 مناسايي مناطق دارا  مواد غذائي مناسب و همچنرن مناطق  دچار کمبود برا  عناصر ماکرو و مرکرو  -0

کمبود عناصهر غهذايي هسهتند، مت هادل نمهودن و جلهوگرر  از        ارائه توصره خاص برا  مناطقي که دچار -3

 رويه کود در مناطقي که  از نرر عناصر غذايي در حد کفايت هستند.  متر  بي

% در عملکرد گراه برنج بويژه در اراضي ما رزار  استانها  گرالن و مازندران 02ررش برني افزايش تقريبي  -4

 از طريق بهرنه ساز  توصره متر  کود.

نمونهه   082222هکتهار يهک نمونهه خهاک جم ها        6با توجه به سطح زير کوت برنج و متوسط ما کرت از هر 

انتخار خواهد مد. ضمن بنکه مناطقي که دارا  تغرررا  مديد بامد و يا دقهت تخمهرن کهم بامهد، ت هداد       

 مود. نمونه تکمرلي اضافه مي

هدايت ا کتريکي،  ،pHها  ضرور  مانند بافت، کربن ب ي،  ها  ختوصي تجزيه با استفاده از امکانا  بزمايوگاه

مهود.    گرهر  مهي   انهدازه   DTPAنرتروژن، فسفر قابع جذر، رتاسرم قابع استفاده و رو ، قابهع اسهتخرا  بها    

مراحع نمونه بردار  و انجام تجزيه ها  بزمايوگاهي بايد به وسرله موسسه تالقرقها  خهاک و بر و موسسهه    

و م ب بن در استانها نرار  مود . نهايتا توصره ها  کود  رزم با توجه به بررسي ها   تالقرقا  برنج کوور

 مزرعه ا  به وسرله ارگانها  مسئول دو تي انجام مي گررد.

 
 )واحد :تن(   .139-1415. برآورد کود مورد نياز برنج  طی سالهای 14جدول 

 
 )واحد: ميليون ريال(.139 -1415. آزمون خاک و اعتبار مورد نياز طی سالهای 15جدول 
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 زيرپروژه مبارزه با آفات  بيماريها و علفهای هرز -

برماريها و علفها  هرز نقش عمده ا  در افزايش تو رد در واحد سطح دارنهد. چنانچهه مبهارزه     مبارزه با بفا ، 

ج مالتهول عمهده   کامع و اصو ي صور  نگررد سبب خسارا  عمده و طغران بفا  و برماريهها مهي مهود. بهرن    

ها ههر سها ه    ها در اين استان ها  گرالن و مازندران است، اغلب زمرن خرز کوور بارخص استان ها  برنج استان

ها  برنج خرهز   مالتو ي در ما رزارها  استان يابد و طبر تا  عوارض سوء کوت تک به کوت برنج اختتاص مي

 ها  هرز اماره نمود. ترش بفا ، برماريها و علفتوان به گس نرز قابع مواهده است که از جمله بنها مي

 

 ) واحد: ميليارد ريال( .139-1415اجرائی  طرح ويژه افزايش توليد برنج -. اعتبارات مورد نياز پروژه های عملياتی 16جدول 
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مد . مهمترين بفت و برمار  که برنج را تهديد مي کند، بفت کرم ساقه خوار برنج و برمار  بالست برنج مي با

ا بته بفا  ديگر  از قبرع برگ خوارها، مگس خزانه و برماريهايي مثع  که قههوه ا  بهرنج، مهرت بهال يهت از      

عوامع تهديد کننده هستند اما خساراتوان چندان قابع مالحره نرست.با توجه به اينکه در سا ها  اخرر بهرا   

غرهر مهرمرايي بها بفها  و برماريهها در       حفاظت از مالرط زيست و تو رد مالتول سا م عار  از سموم مبهارزه 

دستور کار قرار گرفته و تا حد  نرز در استانها  عمده برنج خرز به اجرا دربمده است، رزم است تداوم يافته و 

 ب طرحها  زير به اجرا در مي بيد.سطوح بروتر  را مامع مود. اين رروژه در قا 
 

سهال،  بهربورد    6برنج،  مرهزان صهرفه جهويي بر  طهي      در ادامه اين گزارش، مالتور  ررونهاد  جايگزين

، 08اختال  دربمد برنج با مالتور  جايگزين و بربورد هزينه ها  جايگزيني مالتور  منتخب طي جهداول  

           .ررداخته مده است 02و 07، 08

 

 . محصوالت پيشنهادی جايگزين برنج )واحد: هزارهکتار/هزارتن(11جدول 

 
 

 سال )واحد: ميليون متر مکعب( 5ان صرفه جويی آب  طی . ميز.1جدول 

 
 

 )واحد: ميليارد ريال( . برآورد اختالف درآمد برنج با محصوالت جايگزين19جدول 

 
 

 

 

 

 . برآورد هزينه های جايگزينی محصوالت منتخب با برنج  ) واحد: ميليارد ريال(21جدول 
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 ر مقرر گرديد:در رايان اين جلسه و رس از بال  و تبادل نر

سال مهالک   3ها  گرالن و مازندران ظر  مد  موضوع اعمال مالدوديت منجر به ممنوعرت کوت برنج در خار  از استان -0

 عمع قرار گررد.

ها  کوور به جز گرالن و مازندران توسط وزار  جهاد کواورز  اعهالم و ابهالغ   خار  از ا گو  کوت بودن برنج برا  استان -0

 گردد.

ا  مکلهف  ها  بر منطقهه ع حجمي بر در اراضي رايار سد توسط وزار  نررو مورد تاکرد قرار گرفته و مرکتموضوع تالوي -3

 برداران موند.در قراردادها  من قده برا  تالويع بر به بهره« رعايت ا گو  کوت و عدم کامت برنج(»به در  عبار  

نويس متوبه را با فرمت قابع طرح در جلسه کارگروه ملي تهره سازمان برنامه و بودجه کوور براساس ررونهادا  مطروحه، ررش  

 ( ارائه نمايد.02/6/78و رس از اخذ نررا  تکمرلي اعضا  کمرته تختتي، در جلسه بتي کارگروه ملي )مورخ 

 

-های عملياتی و همچنين الزامات و محدوديتهای کالن  برنامهارائه گزارشی از مجموعه سياست-6

 زی ممنوعيت کشت برنج توسط وزارت جهاد کشاورزی )جلسه هفتم کارگروه ملی(ساها برای پياده

در ابتدا  اين جلسه نرر بقا  رئرس جمهور مالترم توسط وزير مالترم نررو در مورد موضوع برنج، ممنوعرت و 

برا  مالدوديت بن ررداخته مد. از نرر جنار بقا  روحاني که توسط جنار بقا  اردکانران نقع و قول گرديد، 

ريز  مود به نالو  کهه در  دهد و بايد برنامهريز  صور  گررد. بگرر و ببند جوار نميموضوع برنج بايد برنامه

ها  مما ي مجاز، کوت برنج برا  کواورز در ساير مناطق صر  نکنهد. همچنهرن بهه موضهوع بر     غرر استان

دههد، بهرا  بن   ه دو ت سوبسرد  کهه مهي  اماره کردند و فرمودند که در موضوع بر بايد اقدامي انجام مود ک

دهد. در ادامه وزير مالترم نررو، گزارش اقداما  انجام مهده در  مناطقي بدهد که ا گو  متر  اجازه بن را مي

ببي را به رئرس جمهور متوبه هرت  وزيران( را در قا ب کارگروه ملي سازگار  با کم 3مورد مالتول برنج )بند 

 مالترم انتقال دادند.

هرهت  دو هت در    3ادامه بقا  دکتر عدل به مجموعه متوباتي که در جهت تهرهه و تهدوين موضهوع  بنهد     در 

جلسا  کارمناسي و کمرته تختتي مورد تتيرد قرار گرفته بود، اماره نمودند )جلسه يازدهم کمرته تختتي 
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وت برنج در خار  از ررونهاد متوبه مربوط به مالدوديت منجر به ممنوعرت کو جلسه کارمناسي(. در نهايت 

ها  گرالن و مازندران )تايرد مده توسط کمرته تختتي(، رس از بال  و تبادل نرر، اصهالح و متهور   استان

 گرديد. مقرر مد ررونهاد جهت تتويب به هرا  وزيران ارسال مود.

 کاری برنج و تصويب نهايی مصوبه)جلسه هفتم کارگروه ملی(موضوع خشکه -1

جنار بقا  دکتر اردکانران دستورکارها  جلسه را قرائت فرمودند و قبع از ورود به بررسي  در ابتدا  جلسه    

موضوع دستورکارها، درختوص متوبه کارگروه ملي مربوط به مالدوديت منجر به ممنوعرت کوهت بهرنج کهه    

در ادامهه بهه   هفته گذمته در هرت  دو ت مطرح مده بود و به علت کمبود وقت، نهايي نگرديد، اماره نمودند. 

ا  اصالحره مطرح مده توسط وزير مالترم جهاد کواورز ، بند ررونهاد  بقا  دکتر عدل و همچنرن به نکته

 از جانب خودمان ررداختند. 

در اين ختوص رس از بال  و بررسي و تبادل نرر مقرر مهد تبتهره ذيهع بهه بنهد يهک متهوبه رروهنهاد          

 ممنوعرت کوت برنج اضافه گردد:

از استان ها  گرالن و مازندران، خوکه کار  برنج موروط به نتب کنتور توسهط متقاضهي و يها     در خار »  

متر مک ب بر در هکتار در يک دوره کوت که به تايرهد موهترک    8222تالويع حجمي و استفاده از حداکثر 

 « سازمان جهادکواورز  و مرکت بر منطقه ا  استان برسد، مجاز مي بامد. 

 به تتويب کارگروه ملي رسرد. 0توبه ررونهاد  به مرح رروست در رايان جلسه، م

 

هم اندیشی به منظور تسهیل در اجرای مصوبه هیأت وزیران برای محدودیت و ممنوعیت کشت  -.

 برنج
 4ببي و کمرته تختتي بن به همراه استانداران اين جلسه با حضور اعضا  مالترم کارگروه ملي سازگار  با کم

برگهزار   08/7/0378کوت برنج )فارس، خوزستان، اصفهان و گلستان( در روز دومنبه مورخ استان ماخص در 

   گرديد.

در ابتدا  جلسه بقا  دکتر عدل درختوص موضوع جلسه و اقداما  انجام مده در کارگروه ملي سهازگار  بها   

برگزار  جلسه، اسهتماع   کم ببي و تتويب نامه کوت برنج، توضرالاتي را ارائه نمودند و اماره دامتند هد  از

نررا  چهاراستان اصفهان، خوزستان، فارس و گلستان در ختوص مالدوديت و ممنوعرت کوت برنج در ايهن  

بامد. سسس خانم دکتر زهرايي گزارمي از فربيند تتويب متوبه بهرنج ارائهه دادنهد و درختهوص     ها مياستان

را بران دامتند. در ادامه بقا  مهندس اکبهر  ضهمن   نامه اجرايي نرز مطا بي نويس تهره مده برا  مروهررش

ارائه توضرالاتي در ختوص کوت برنج بران دامتند که موضوع ت ررن ا گو  کوت و تدوين بن در دستور کار 

ببي بوده و موضوع مالدوديت و ممنوعرت کوت بهرنج در ايهن    مورا  عا ي بر و کارگروه ملي سازگار  با کم

ن توضرح دادند که برا  انجام اين مهم بايستي زيرساختها  رزم موخص مهود  بامد. ايواختوص مدنرر مي

ساز  اين متوبه، احتمهال اجرايهي مهدن متهوبه     چرا که درصور  عدم  الاظ تسهرال  رزم درختوص رراده

کاهش خواهد يافت. ايوان تتکرد دامتند که  کوت برنج بايستي به نالو  مديريت مود کهه ههم متهر  بر    

 و هم اينکه در تتمرن متار  برنج کوور خللي ايجاد نوود.کاهش يابد 

ساز  و اجرايي مدن متهوبه ممنوعرهت کوهت بهرنج، رديهف      در ادمه دکتر عدل بران دامتند که برا  رراده 

 الاظ مده است و دو هت مالتهرم در اجرايهي مهدن ايهن متهوبه        0378دربمد و هزينه در رياله بودجه سال 
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رن به فرمايوا  رئرس مالترم جمهور اماره دامتند که، تتکرد فرمودند مهرايطي  بامد. ايوان همچنمتمم مي

فراهم گردد که انگرزه اقتتاد  برا  کوت برنج در کواورزان کاهش يابد.  ذا در اين جلسه درصهور  امکهان   

 نامه اجرايي را به بال  بگذاريم. بايستي مسائع و موکال  مروه

ها  خود ررداختند. موارد مطرح مده ارس، بقا  رحماني به بران ديدگاهدر ادامه جلسه سرررست استاندار  ف

 توسط ايوان به مرح زير مي بامد. 

  .اجرا  متوبه در دستور کار مورا  تتمرن و فرمانداران قرار گرفته است 

  هکتار کاهش يافته است.  02222سطح زير کوت برنج به 

 کند. برنج حمايت نمي در سطح استان سازمان جهاد کواورز  نرز از کوت 

 .سراست کوت جايگزين در دستور کار قرار دارد 

 ها  بموزمي و ترويجي در مناسايي خاطران برا  برخورد مناسب با ايوان در دستور کار قرار دارد و برنامه

 دستور کار قرار گرفته است. 

 در ب ضهي منهاطق   ها  کوچک در حال کوهت مهي بامهد و    کوت برنج به صور  خرده ما کي و در عرصه

 کوت جايگزيني برا  اين مالتول وجود ندارد. 

 ها باتوجه به فضا  سراسهي اجتمهاعي حهاکم بهر اسهتان و کوهور بايسهتي تتمهع         درختوص افزايش ت رفه

 بروتر  صور  گررد. 

  .بايستي وظايف سرستم قضايي ت ررن و موخص گردد و خالءها  قوانرن موجود برطر  گردد 

  ها استفاده مود. ها  توزيب برق برا  مديريت تتمرن برق چاهاز ظرفرت ها  مرکت 

استاندار اصفهان ضمن تتکرد بر موارد مطرح مده توسط استاندار فارس بران دامتند که مرايط بالراني بر و    

خوکسا ي سبب گرديده است که به صور  جبر  کوت برنج در اين استان به صور  چومگرر  کاهش يابد. 

نامه دراخترار ايوان نرز برا  اظههار نرهر قهرار گرهرد.     ايت از اين متوبه بران دامتند که مروهايوان ضمن حم

ها کوت جايگزين نررر ارزن و کنجد جايگزين مده همچنرن ايوان فرمودند که در استان در ب ضي مهرستان

-ستي بهرا  ررهاده  است و دستورا  مع کوت جايگزين تدوين مده است. ايوان همچنرن تتکرد دامتند که باي

 ساز  متوبه اعتبار رزم برنامه ريز  مود تا مرايط اجرا  متوبه تسهرع گردد. 

در ادامه جلسه استاندار مالترم استان گلستان بقا  هاممي اماره دامتند بهتر بود قبع از نهايي مدن متوبه، 

مهتند و برهان کردنهد رويکهرد     گرفتند. ايوان به مرايط خهاص ههر اسهتان امهاره دا     استانها در جريان قرار مي

سازگار  با کم ببي سبب بگاهي بحاد جام ه مده است و موضوع کم ببي به عنوان يک اضطرار مهد نرهر قهرار    

-گرفته است. ايوان به مرايط خاص استان گلستان و مرايط اقلرمي موابه اين استان در ب ضهي از مهرسهتان  

هکتار نسهق زراعهي در اسهتان     02222متند. ايوان فرمودند ها  اين استان موابه مازندران و گرالن اماره دا

بامهد.  ساز  متوبه بسرار موکع مهي وجود دارد که منابب تتمرن بنها بر سطالي است و برا  اين اراضي رراده

ها  اساسهي    متوبه از  الاظ فرهنگي نرز بايستي قابع اقناع بامد چرا که موضوع م روت کواورزان از دغدغه

ايستي مورد نرر قرار گررد. ايوان تتکرد دامتند که بايستي ساز و کار مناسب توسهط سهازمان   است که حتما ب

 برنامه و بودجه مد نرر قرار گررد. 

 در ادامه جلسه استاندار مالترم استان خوزستان به بران موارد مربوط به متوبه ررداختند: 

 قه طورني است.کوت برنج و وجود نسق ها  زراعي در استان خوزستان دارا  ساب •
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با توجه به متر  سرانه و نراز کوور به تو رد برنج هرچ راه حلي برا  افزايش تو رد و جبران کاهش تو رد  •

نامه برکار  ما رکاران و نرز ماغالن در صنايب وابسته به ما رکار  را ساز  تتويبارائه نوده است. رراده

 به دنبال خواهد دامت.

کار  باتوجه به مرط تالويع حجمي، بايد توجه نمود  مترمک ب برا  خوکه 8222با توجه به اعالم مرزان  •

کهار  بهرنج در ب ضهي از    ساز  نرست. همچنرن امکان خوهکه که اين موضوع در کوت سنتي قابع رراده

 ها  کوور وجود ندارد. اقلرم

 بردار  نرستند.ب ضي از اراضي برا  کوت ها  ديگر به جز کوت برنج قابع بهره •

ساز  و عدم امکان رراده ها  مختلف اجراييها  دستگاهها  اجتماعي باتوجه به عدم تالقق وعدهرمايهس •

مد  کاهش يافته است و بايد مالحره مود که در مهورد ايهن متهوبه، ايهن     ها  جايگزين در کوتاهبرنامه

 نترجه حاصع نوود.

   زراعيعدم امکان افزايش ت رفه بر با توجه به قانون تثبرت بر بها •

ها  مختلف بايد مد نرر بامد و وزار  جهاد کواورز  ايوان همچنرن تتکرد دامتند که هم افزايي در دستگاه

 بايد رو  ارقام مقاوم به گرما نرز تالقرق دامته بامد. 

در ادامه جلسه بقا  دکتر اردکانران ضمن عذرخواهي بابت تتخرر در حضور در جلسه به سبب متموريت رهرش  

خرر مقدم خدمت اعضا  جلسه درختوص اهمرت بال  فرابخوهي بهودن موضهوع بر و عهدم امکهان       بمده و

نگر  توضرالاتي را ارائه دامتند و فرمودند بر بايسهتي بهه صهور  يهک دغدغهه      گرر  با رويکرد بخوينترجه

ژه موضوعا  مربوط ها و به ويها و بحاد جام ه مد نرر بامد چرا که در انجام برنامههمگاني برا  تمامي دستگاه

نگر  يه نترجه رسرد و حتهول بهه ههد  بها همهاهنگي و انسهجام در       توان با بخويبه مديريت بر  زوما  نمي

سهاز  بن بهه   ها مرسر خواهد مد. ايوان همچنرن ضمن تتکرد بر اهمرت موضوع متوبه و ررهاده تمامي بخش

ساز  انجام اين مودند که ايوان نرز بر ررادهفرمايوا  رئرس مالترم جمهور در اين ختوص اماره دامتند و فر

ا  برا  کوت اين مالتول بر بر ندامته بامهد،  بردار، انگرزهمهم با ايجاد ساز وکارها  رزم به نالو  که بهره

 تتکرد دارند. 

يرد ايوان فرمودند که فرصت مغتنمي اکنون در اخترار ما قرار دارد تا بتوانرم نسبت به رفب چا ش ها اقدام نما

بامد و بيندگان چنرن فرصتي را دراخترار نخواهند دامت و واگذار  امور به بينده به هرچ وجه قابع قبول نمي

هها  و وظرفه ما بسرار خطرر است. ايوان همچنرن بر اهمرت نقش استانداران به عنوان نماينده دو ت در استان

 تتکرد کردند.

نامهه  نويس مهروه قطب زماني موخص بايستي درختوص ررشدر خاتمه بقا  دکتر عدل فرمودند که در يک م

ببهي   اجرايي نررا  اعضا توسط دبررخانه اخذ مود و در جلسه ب د  کمرته تختتي کارگروه سازگار  با کهم 

 موضوع ارائه و مورد بال  قرار گررد.
 
کميته  23نامه اجرايی محدوديت/ممنوعيت کشت برنج )جلسه  ارائه نسخه نهايی شيوه -9

 (4/11/91شنبه مورخ صی روز سهتخص
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توسط خانم دکتر زهرايي )دبرر نامه اجرايي مالدوديت/ممنوعرت کوت برنج  نسخه نهايي مروهدر اين جلسه 

ببي( به منرور اخذ نررا  اعضا  مالترم کمرته تختتي در مورد مرونامه مالترم کارگروه ملي سازگار  با کم

 ببي ارائه گرديد. ار  با کممذکور در جهت ارائه در کارگروه ملي سازک

نامه مذکور ررداختند. ايوان خاطر در ابتدا  ارائه اين گزارش، خانم دکتر زهرايي به فرايند تهره و تدوين مروه

نامه مذکور با همکار  م اونت بر و خاک و زراعت وزار  جهاد کواورز ، نوان کردند که نسخه او ره مروه

ا  چهار استان فارس، گلستان، خوزستان و اصفهان ها  بر منطقهمرکتمرکت مديريت منابب بر ايران و 

ا  منطقهها  بر ها  جهاد کواورز  و مرکتانديوي با استانداران و روسا  سازمانتهره مد. در جلسه هم

اريخ نويس او ره در اخترار مدعوين جهت اظهار نرر قرار گرفت. به طو  که تا اين تها  چهار گانه، ررشاستان

ها  جهاد کواورز  استانها  فارس، گلستان، خوزستان و اصفهان اظهار نرر استاندار  فارس و سازمان

ها  جهاد کواورز ، ررونهادا  اين با نمايندگان سازمان 0/02/78کردند. در ادامه و در جلسه موترک 

 ن مرونامه  الاظ گرديد. ها را که مکتور دريافت مده بود، بررسي گرديد و تا حد امکان در متاستان

ببي، اعضا  جلسه اصالحا  جزيي در مورد ب د از ارائه گزارش توسط دبرر مالترم کارگروه ملي سازکار  با کم

مروه نامه ررونهاد کردند و مقرر مد اين نررا  در نسخه نهايي که در کارگروه ملي ارائه خواهد مد، اعمال 

ويب رسرد. بقا  مالمدزاده از وزار  صمت بران دامتند که در مود. کلرا  مروه نامه توسط اعضاء به تت

دستگاه ها  مربوطه بايستي مرزان نراز به کنتور را اعالم نمايند. بقا  دکتر را و  ضمن ، 4-6ختوص بند 

اماره به اينکه تغررر اقلرم مختص ايران نرست، ررونهاد حذ  جمله مربوطه در مقدمه را دامتند. همچنرن 

دند که سه استان خوزستان، فارس و گلستان به عنوان رايلو  برا  اجرا  مروه نامه در نرر گرفته ررونهاد کر

 موند. 

بقا  دکتر عدل يادبور  نمودند که موضوع ممنوعرت کوت برنج در استان ها  غررمما ي توسط وزار  

تند که در موضوعا  اقتتاد جهاد کواورز  ررونهاد  مده و در دستور کار قرار گرفته است.  ايوان بران دام

مقاومتي که در سنوا  قبع مطرح گرديد،  مقرر بود که امسال، سومرن سال برا  اجرا  ممنوعرت و 

 مالدوديت کوت برنج بامد. اما تاکنون اين مهم عملراتي نوده است. 

 

 های گيالن و مازندراننامه اجرايی محدوديت و ممنوعيت کشت برنج خارج از استانشيوه-11

 ( 22/11/91آبی  مورخ )جلسه دهم کارگروه ملی سازگاری با کم

سهسس  در ابتدا  جلسه بقا  دکتر عدل به گزارمي از جلسا  برگزار مده اخرر کمرته تختتهي ررداختنهد و   

نامه اجرايي برنج را ارائه دادند و اعضا  مالترم کارگروه ملي به اظهار  خانم دکتر زهرايي گزارش مربوط به مروه

-بند  بنها به مرح زير مي نامه مذکور ررداختند و ررونهاداتي را ارائه نمودند که جمبدر مورد متن مروهنرر 

 بامد: 

نامه ديده مده و به جهت موخص مدن مبدا سال اول  ا  که در مروه بند  مده با توجه به تکا رف زمان -0

نامه با  بند  ارائه مده در مروه جددا  زمان، م78بامد يا از سال زراعي  نامه مي که بيا از تاريخ ابالغ مروه

 وزار  جهاد کواورز  کنترل مود.

، به بند مرتبط با بن در 8-6ها  نفتي در بند  در ختوص  تکلرف موخص مده برا  مرکت رخش فربورده -0

 متوبه هرت  وزيران اماره مود.



 دبیرخاهن کارگروه ملی سازگاری با کم آبی  5ویپست  از 34 صفحه
 

نامه اجرايي، فرمودند با توجه  روهدر ادامه بقا  دکتر اردکانران ضمن توکر از کمرته تختتي به جهت تهره م

ا (  ها  جهاد کواورز  و بر منطقه انديوي موترکي که با استانداران و مديران استاني )سازمان به جلسه هم

نامه ارتقاء يافته است.  دامترم و اينکه همه نکا  و ررونهاد  استاني  الاظ مده است، ضمانت اجرايي مروه

 از انجام اصالحا  جزئي که مطرح مد، متن نهايي را جهت ابالغ بماده نمايد. ذا دبررخانه کارگروه ملي رس 
 


