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 جناب آقای دکتر بیابانی

 قائم مقام محترم دبیر کل خانه کشاورز

 با سالم 

احتشاهاً پیشٍ هزاکشات تلفٌی تا حضشتؼالی گضاسضی اص ٍضؼیت کَدّای پایِ دس استاى تَضْش     

ّواًطَس کِ استحضاس داسیذ اهٌیت غزائی ٍ پایذاسی . تِ ضشح ریل تِ حضَستاى اػالم هیگشدد

یکی اص ػَاهل تسیاس . تَلیذ هحصَالت کطاٍسصی اص دغذغِ ّای تسیاس هْن ٍ اساسی هی تاضذ

گضاس دس افضایص کوی ٍ کیفی تَلیذ هحصَالت هصشف هتؼادل کَدّای ضیویائی هی تاضذ  تاثیش

کِ ّوَاسُ دس استاى تالش ضذُ است تا ًسثت تِ تاهیي سثذ کَدی هَسد ًیاص کطاٍسصاى کطَس 

 .ٍ استاى اقذام ضَد

ُ دس استاى تَضْش تِ ػٌَاى یکی اص قطة ّای تسیاس هْن تَلیذ کَدّای ضیویائی اصتِ ٍ فسفات

دسصذ اص کَدّای هزکَس دس استاى تَلیذ ٍ دس سشاسش  50کطَس تَدُ ٍ تِ طَس تقشیثی حذٍد 

پتشٍضیوی پشدیس ػسلَیِ تَلیذکٌٌذُ کَد اٍسُ ٍ ضشکت ّای اسکاى . کطَس تَصیغ هی ضَد

هیثاضٌذ کِ ضشکت خذهات % 13ضیوی ٍ پشضیي ضیوی دس تَضْش ًیض تَلیذکٌٌذُ کَد فسفاتِ 

ی استاى تَضْشتا ّواٌّگی ٍصاستخاًِ ًسثت تِ خشیذ، حول ٍ ًقل کَدّای حوایتی کطاٍسص

 .هزکَس دس سشاسش کطَس تشًاهِ سیضی اقذام هی ًوایٌذ

هیضاى حذٍد یک هیلیَى تي کَد اٍسُ دس سطح کطَس حول ٍ تَصیغ ضذُ است  1400دس سال 

ی تاضذ کِ پس اص ًیض تَصیغ تالغ تش یک هیلیَى کَد اٍسُ دس دست اقذام م 1401ٍ دس سال 

 تَلیذ دس هقاطغ هختلف دس کطَس تَصیغ خَاّذ ضذ

 8723کَد فسفاتِ ٍ  11271تي کَد اٍسُ،  18825هیضاى  1400سْن استاى تَضْش دس سال 

دسصذ کَدّای  14دسصذ کَد اصتِ ٍ حذٍد  103تي کَد پتاسِ تَدُ کِ ًسثت تِ جزب 

ّوچٌیي تشًاهِ کَدی استاى دس . فسفاتِ ٍ پتاسِ اقذام ٍ تیي کطاٍسصاى استاى تَصیغ ضذُ است

تي پتاسِ هی تاضذ ،کِ دس  9700تي فسفاتِ ٍ  17200ى اٍسُ، ت 20000ضاهل  1401سال 

پیگیشی ٍ تشًاهِ سیضی صَست گشفتِ ٍصاست جْادکطاٍسصی تا تالش ٍ .حال تاهیي ٍ تَصیغ است 

% 50،قیوت اًَاع کَدّای ضیویائی هتؼادل ضذُ است ، تِ ًحَی کِ قیوت کَد اصتِ حذٍد 

کاّص داضتِ است ٍ % 45سفاتِ ٍ پتاسِ حذٍدافضایص پیذا کشدُ ٍلی قیوت اًَاع کَدّای ف

ایي اهش هی تَاًذ دس تشًاهِ صحیح هصشف کَدّا ٍ تغزیِ هتؼادل ًقص کلیذی داضتِ تاضذ ٍ 

 ضاّذ پایذاسی ٍ افضایص کوی ٍ کیفی تَلیذ دس سطح کطَس ٍ استاى تاضین



 

 

 

 

 

 

 

 :ًتیجِ گیشی

تِ اقتصادی ّضیٌِ هصشف اگش هثٌای ػول سا کطت یک ّکتاس گٌذم دس ًظش تگیشین هحاس

 :کَدّای ضیویائی ػثاست است اص

کیسِ سَپش  3کیسِ سَلفات پتاسین ٍ  3کیسِ کَد اٍسُ،  5هؼوَال دس یک ّکتاس گٌذم 

هیطَد  1400فسفات تشیپل هصشف هیطَد، ّضیٌِ کَدّای ضیویائی تا قیوت کَد سیال 

ّضیٌِ  1401س سال سیال ٍ تا اصالح ٍ تؼذیل قیوت کَدّای ضیویائی د 000/285/32

سیال،کِ تِ ػثاستی ّضیٌِ هصشف کَدّای ضیویائی  000/465/21کَدّای ضیویائی هی ضَد 

 34دس یک ّکتاس گٌذم تِ ػٌَاى یک هحصَل استشاتژیک ٍ هْن دس اهٌیت غزائی کطَس حذٍد 

دسصذ کاّص پیذا کشدُ است کِ خَد تْتشیي گَاُ تشای اصالح ٍ تؼذیل قیوت کَدّای 

اساًِ داس دس کطَس تَدُ ٍ هیتَاًذ تِ هصشف هتؼادل کَدّای ضیویائی، پایذاسی ضیویائی ی

تَلیذ، افضایص کوی ٍ کیفی تَلیذ، کاّص ّضیٌِ تَلیذ دس اًَاع هحصَالت صساػی ٍ تاغی 

 تَلیذی کطَس ٍ افضایص دسآهذ اقتصادی کطاٍسصاى هٌتج گشد

 

 حسین زارعی                                                                                   

 عضو شورای مرکسی و دبیر اجرائی خانه کشاورز استان بوشهر

 

 

 
 


