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گزارش اجمالى وضعیت تامین ، تدارك و توزیع کود هاى شیمیایى کشور

محصوالت  تولید  افزایش  در  متعددى  عوامل  اگرچه 
کشاورزى و باغى نقش دارند اما تجارب سه دهه گذشته 
سازمان خواروبار و کشاورزى ملل متحد (FAO) نشان 
و  آلى  کودهاى  متعادل  و  بهینه  مصرف  که  دهد  مى 
زمینه  این  در  باالیى  گذارى  تاثیر  سطح  از  شیمیایى 
 60 تا   33 بین   ،FAO گزارش  بر  بنا  است.  برخوردار 
درصد افزایش تولیدات کشاورزى در جهان در سه دهه 

گذشته مرهون مصرف کودهاى شیمیایى است.
ایران  در  شیمیایى  هاى  کود  مصرف  تاریخچه  به  نگاهى 
نشان مى دهد که مصرف این کودها از سال 1325 آغاز 
و در این مقطع زمانى، بنگاه شیمیایى وابسته به وزارت 
شروع  ساده را  تولید چند نوع کود  تاسیس و  کشاورزى 
مى نماید. از کود هاى اولیه اى که تولید و ساخته شد 
مى توان گرده استخوان، سوپر فسفات ساده، ترمو فسفات 
و نیترات پتاسیم را نام برد که جمعا حدود 12 تن تولید 

داشته است.
 بنگاه شیمیایى وزارت کشاورزى  در سال 1329 مبادرت 
به واردات سولفات آمونیوم، نیترات آمونیوم و سوپرفسفات 
کافى  آشنایى  و  شناخت  عدم  علت  به  که  نموده  تریپل 
طى  در  کشد.  مى  درازا  به  سالها  آن  توزیع  کشاورزان، 
توزیع  و  واردات  امر  در  خصوصى  بخش  نقش  سالها  این 
زمینه  این  در  گذارى  سرمایه  و  شده  تر  پررنگ  کود 
 افزایش یافت. به طوریکه در سال 1333 کار توزیع کود 
پر رونق تر گردید تا اینکه در سال 1334 براى اولین بار 
براى واردات و توزیع کود اعتبار دولتى منظور مى گردد.

میزان  کشاورزى،  محصوالت  عملکرد  افزایش  با  همگام 
تامین، تدارك و توزیع کود در کشور افزایش یافته و در 

سال 1359، حدود یک میلیون تن کود شیمیایى توزیع 
کود  توزیع  و  تامین  میزان   1361 سال  در  گردد.  مى 
روند  و  گردد  مى  بالغ  تن  میلیون  مرز 1/6  به  شیمیایى 
میزان  به  سال 1370  در  خود  صعودى  رشد  با  افزایشى 
2/1 میلیون تن و در سال 1381 به حدود 3/1 میلیون 

تن رسیده است.
اول  برنامه  در  شیمیایى  کودهاى  ساالنه  مصرف  متوسط 
توسعه (72-68) معادل 1/9 میلیون تن و در برنامه دوم 
توسعه (78-74) معادل 2/2 میلیون تن و در برنامه سوم 
توسعه (83-79) معادل 3/1 میلیون تن و در برنامه چهارم 

توسعه (88-84) حدود 3/5 میلیون تن بوده است.
در سال 1385 مقدار کود تامین شده کشور حدود 4/5 
به  سال 1386  در  لیکن  است.  شده  گزارش  تن  میلیون 
دالیل متعددى از جمله افزایش قیمت جهانى کود هاى 
شیمیایى و ثابت ماندن میزان یارانه تخصیصى به کود و 
عارض  زراعى 87- 86  سال  در  که  شدیدى  خشکسالى 
درصد   19 با  شیمیایى  کودهاى  مصرف  میزان  گردید، 
کاهش به 3/4 میلیون تن مى رسد که روند کاهش آن با 
توجه به کاهش سقف یارانه هاى تخصیصى، در سنوات 

بعد کامال مشهود است. 
اطالعات و آمار منتشر شده نشان مى دهد که میزان کود 
توزیعى از 3/4 میلیون تن در سال 86 به 2/7 میلیون تن 
در سال 89 کاهش یافته است و پیش بینى مى شود که 
سقف نهایى تدارك و توزیع انواع کودهاى شیمیایى براى 

سال 90 به حدود 2 میلیون تن برسد. 
کودها  نوع  این  به  الوصول  سهل  دسترسى  امکان  عدم 
نیاز  مورد  کودهاى  تدارك  و  تامین  عدم  از  متاثر  عمدتا 

افزایش  تخصیصى،  هاى  یارانه  سقف  کاهش  لحاظ  به 
قیمت هاى جهانى کود شیمیایى و مشکالت مالى شرکت 
خدمات حمایتى براى خرید و تدارك به موقع کودهاى 

شیمیایى است.
مناطق  از  دریافتى  رسمى  غیر  هاى  گزارش  اساس  بر   
سهمیه  صورت  به  (که  اوره  کود  تولید،   مختلف 
 یارانه اى با قیمت 61750 ریال توزیع مى شود) از قرار

مورد  آزاد  بازار  در  ریال  هزار   330 الى   250 اى  کیسه 
متولیان  هنگام  دیر  تمهیدات  گیرد.  مى  قرار  معامله 
کشاورزان  کودى  نیاز  کمبود  به  پاسخگویى  براى  امر 
سازى آزاد  که  اى  بگونه  است  نبوده  موثر  چندان   نیز 

 200 هزار تن کود ازته در اولین روزهاى اسفند ماه 90 با 
 قیمت فروش هر کیسه 200 هزار ریال نیز با عدم تمایل 
قیـمت  عالقـه مـند به  که  ازته  کودهاى  تولید  واحدهاى 

هاى صادراتى هستند، روبرو شد .
و  توان  که   نموده  بروز  شرایطى  در  نابسامانى  این 
حدود  تولید  (با  پتروشیمى  هاى  شرکت  بالفعل  ظرفیت 
 4 میلیون تن انواع کود هاى ازته)  عمدتا با بهره گیرى از 
سرمایه هاى ملى و استفاده از منابع عظیم داخلى به نام 
توسعه کشاورزى ملى در طى برنامه هاى توسعه حاصل 

شده است. 
بدیهى است که عدم توجه الزم به موضوع برنامه ریزى 
و تامین،  تدارك و توزیع به هنگام و به اندازه کافى این 
توجیه  از  کشاورزان  نیاز  با  متناسب  تولیدى،  هاى  نهاده 
علمى و منطقى برخوردار نبوده و ناقض تحقق و حمایت 
خواهد  تلقى  ایرانى  کار  و  سرمایه  حفظ  و  ملى  تولید  از 

شد .
با نگرش به جداول صفحه مقابل، مالحظه مى گردد که 
هاى  سال  در  کشور  در  شیمیایى  کودهاى  انواع  قیمت 
ترتیب  به  یارانه  تخصیص  میزان  با  متناسب   90 و   89
اولین  بعنوان  و  است  یافته  افزایش  درصد   50 و   100
 آثار این سیاست، تامین و توزیع انواع کودهاى شیمیایى 
یارانه اى به ترتیب به میزان 58/8 و 42 درصد در سالهاى 

فوق کاهش یافته است.
با عنایت به افزایش قیمت تمام شده محصوالت کشاورزى 
قیمت  افزایش  و  ها  یارانه  کردن  هدفمند  طرح  از  ناشى 
کودهاى  تدارك  و  تامین  وضعیت  انرژى،  هاى  حامل 
شیمیایى بخوبى بیانگر عدم انسجام و هماهنگى در امور 
جاریه بخش کشاورزى بوده و این موضوع موجبات دغدغه 

و نگرانى تولید کنندگان را فراهم آورده است.

دفتـر سامانـدهى کشـاورزى و آب 
اتـاق بـازرگانى و صنـایع و معـادن و کشـاورزى ایـران



858687888990سال                                      شرح

 کود شیمیایى مورد نیاز برآوردبرنامه 
407541854295450545904700(هزار تن)

2000(تخمینى)45743416334529602700کود شیمیایى تامین شده (هزار تن)

112/381/677/965/758/8درصد تحقق

695069329834873245504600میزان یارانه تخصیص یافته (میلیارد ریال)

 وضعیت تدارك، تامین و توزیع کودهاى شیمیایى  (فسفاته – اوره – پتاس ) در طى سالهاى 1385 تا 1390

قیمت بازارآزاد بهار91بهار91یارانهاى84888990

6500-450450900135013505000اوره

-----530530106015901590نیترات آمونیوم مخلوط با فسفات

-----640640128019201920دى آمونیوم فسفات

-----515515103015451545سوپر فسفات تریپل
-----260260520780780سوپر فسفات ساده

-----535535107016051605سولفات پتاسیم

  مقایسه قیمت انواع کودهاى شیمیایى (یارانه اى) طى سالهاى 1385 تا 1390(ریال / کیلو)

سـال
نـوع
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 گـزارش اجـمالى از وضعیت تامین ، تدارك 
و توزیع کود هاى شیـمیایى کشـور


