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 پیمان دوامی  

 معاون مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز  

 مقدمه

میزان تولید و مصرف انواع کود  9102کود در سال یج منتشر شده در انجمن بین الملی براساس آمار و نتا

 شامل : کاربردپر سه نوع کود شیمیایی برای ذیل، هاینمودارقالب درو های شیمیایی در جهان به اختصار

 و از طرفیبا توجه به نقش کود های شیمیایی  .استآمده  جهان از منطقه 2در فسفات و پتاس اوره ،

می توان با مصرف بهنیه و جلوگیری از  ،پیروی از الگوی کاشت مناسب محصوالت کشاورزی جهت

  محصوالتیری گذاری آن بر ارتقاء سطح کیفی و کمی مصرف بی رویه کود های شیمیایی عالوه بر تاث

 و تولید نهایی را افزایش داد .ظرفیت  توان 

 کود های شیمیایی، الگوی مصرف . کلمات کلیدی:

 منطقه مختلف جهان 2 در( N + P2O5 + K2O) میزان مصرف کود شیمیایی-0نمودار شماره  

 



درصد و  01با توجه به نمودار بیشترین درصد مصرف کود شیمیایی اوره مربوط به کشورهای غرب آسیا با  

کمترین میزان مصرف کود شیمیایی اوره مربوط کشورهای آمریکای التین می باشد . باالترین میزان مصرف 

ف کود شیمیایی پتاس به ترین میزان مصرمو ک درصد43به میزان  اقیانوسیهکود شیمیایی فسفات مربوط به 

 . داردتعلق درصد 6به میزان  غرب آسیاکشورهای 

 در ایران  0262 -9102طی سالهای( N + P2O5 + K2O) روند مصرف کود شیمیایی -9نمودار شماره  

 

میزان مصرف   9102در سال  انجمن بین الملی کودداده های آماری  و برا ساس 9102-0262طی سال های 

 92تن و پتاس  کیلو011فسفات  ،تن کیلو 012بترتیب اوره  (N + P2O5 + K2O) شیمیایی سه نوع کود

 کیلو تن 40تن و پتاس  کیلو 019تن ، فسفات  کیلو 031میزان مصرف اوره  9106تن ودر سال کیلو

 .می باشدهای شیمیایی اوره، فسفات و پتاس کودکه نشان دهنده افزایش نسبی مصرف  شده استگزارش 

 

 

 

 

 



 در ایران  9106در سال  (N + P2O5 + K2O) درصد مصرف کود شیمیایی -4شماره نمودار

 

 در مناطق مختلف جهان   9100طی سال  میزان تولید کود شیمیایی اوره-3نمودار شماره  

 

 

تن به کشورهای شرق آسیا  کیلو 41100تن مقدار کیلو00862تولیدی در جهان به میزان  اوره  از میزان کل

 . داردو کمترین میزان به اقیانوسیه تعلق 

 



 در مناطق مختلف جهان   9100طی سال  سوپر فسفات تریپل تولید کود شیمیایی -2نمودار شماره  

 

میزان مصرفی در  ،تن تولید جهانی کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل کیلو 9320طبق نمودار از میزان  

در شرق  کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل تن کیلو 31تن  و مقدار  کیلو 093مقدار   کشورهای شرق آسیا

 اروپا و مرکز آسیا به میزان  مورد مصرف قرار گرفت .

 در مناطق مختلف جهان   9100طی سال  لید کود شیمیایی پتاسمیزان تو-6نمودار شماره  

 



 تولیدمربوط به  شرق اروپاو مرکز آسیا و کمترین میزان  تنکیلو  03423با  پتاس تولیدبا الترین میزان  

 تن تولید جهانی به کشورهای آمریکای التین تعلق گرفت .کیلو 01324از مجموع  تن کیلو 0489با  پتاس

 

 .در مناطق مختلف جهان   9100طی سال   میزان تولید کود شیمیایی دی آمونیم فسفات-0نمودار شماره  

 

 

مختلف جهان   مناطقدر  9100کود شیمیایی دی آمونیم فسفات طی سال  تولید با توجه به نمودار میزان     

باالترین میزان مصرف به کشورهای شرق آسیا تعلق دارد و تن به مرکز اروپا  کیلو 83با  تولیدکمترین میزان 

 . ه استتن گزارش گردیدکیلو06662تن از مجموع کل به میزان  کیلو 0286به میزان 
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