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 از پنجـــم اســـفند 14۰۰ )برابـــر بـــا ۲4 فوریـــه ۲۰۲۲( یعنـــی آغـــاز جنـــگ 
ـــا و دل  ـــش ه ـــر از چال ـــاه پ ـــذرد، 6 م ـــی گ ـــاه م ـــش م ـــب ش ـــون، قری ـــن تاکن اوکرای
ـــی  ـــت غذای ـــن امنی ـــا تامی ـــظ ی ـــرای حف ـــان ب ـــر جه ـــا در سراس ـــت ه ـــی دول نگران
ملـــت هـــا کـــه تنهـــا و تنهـــا از تولیـــدات کشـــاورزی سرچشـــمه مـــی گیـــرد و 
ـــی  ـــاده های ـــب از  نه ـــتفاده مناس ـــه اس ـــتگی ب ـــز بس ـــاورزی نی ـــدات کش ـــش تولی افزای
ـــه  ـــم هزین ـــک پنج ـــدود ی ـــود ح ـــی ش ـــه م ـــه گفت ـــه دارد ک ـــای پای ـــد کوده مانن

ـــردد.  ـــی گ ـــامل م ـــزارع را ش ـــد در م ـــای تولی ه

ـــا  ـــد ت ـــر گردی ـــش حاض ـــه پژوه ـــزه تهی ـــی، انگی ـــزرگ جهان ـــه ب ـــن دغدغ ـــا ای و ام
 The Fertilizer( ،ـــی اف آی ـــه ت ـــی از جمل ـــر جهان ـــای معتب ـــایت ه ـــه س ـــه ب ـــا مراجع ب
Institute(، مـــورگان اســـــتنلی )Morgan Stanley( ، کـــــام تریـــد  )ComTrade( نیشـــن 
ـــق  ـــای دقی ـــرس و ... از آماره ـــیتد پ ـــزاری آسوش ـــستر ) NationMaster(، خبرگ مـــ
ـــام  ـــی اق ـــارت جهان ـــد و تج ـــدازی از تولی ـــم ان ـــم  چش ـــته و بتوانی ـــره جس ـــا به آنه
ـــه  ـــه درک هم ـــدف ک ـــن ه ـــا ای ـــی و ب ـــم را در شـــرایط حســـاس کنون ـــاده مه ـــن نه ای
ـــران  ـــم گی ـــازان و تصمی ـــم س ـــی، تصمی ـــدگان گرام ـــما خوانن ـــرای ش ـــری ب ـــه ت جانب
ـــده ســـاز فراهـــم شـــود ترســـیم  ـــن کارزار حســـاس و آین و مســـئوالن کشـــورمان در ای

ـــردد.  ـــع گ ـــد واق ـــه مفی ـــد ک ـــم، باش کنی

بزرگترین تولید کننده کود در جهانبزرگترین تولید کننده کود در جهان

ـــدی  ـــور بع ـــا کش ـــیار ب ـــاف بس ـــا اخت ـــن و ب ـــون ت ـــد ۲8.9 میلی ـــا تولی ـــن ب چی
ـــت. )3  ـــان اس ـــود در جه ـــد ک ـــترین تولی ـــورد دار بیش ـــده، رک ـــاالت متح ـــی ای یعن

)14۰۰ آذر 

ترسیم آخرین موقعیت جهانی تولید، مصرفترسیم آخرین موقعیت جهانی تولید، مصرف
 و صادرات کود به استناد آمار و ارقام معتبر و صادرات کود به استناد آمار و ارقام معتبر

 معتبر کود به استناد آمار و ارقام صادرات و مصرف جهانی تولید، موقعیتآخرین ترسیم 

ٔبٜ پش  2یؼٙی آغبص جًٙ اٚوشایٗ تبوٖٙٛ، لشیت ؿؾ ٔبٜ ٔی ٌزسد،  (4144فٛسیٝ  40 )ثشاثش ثب 0011اص پٙجٓ اػفٙذ  
اص چبِؾ ٞب ٚ دَ ٍ٘شا٘ی دِٚت ٞب دس ػشاػش جٟبٖ ثشای حفظ یب تبٔیٗ أٙیت غزایی ّٔت ٞب وٝ تٟٙب ٚ تٟٙب اص تِٛیذات 

ٞبی یی ٔب٘ٙذ وٛدٟ٘بدٜ ٞب افضایؾ تِٛیذات وـبٚسصی ٘یض ثؼتٍی ثٝ اػتفبدٜ ٔٙبػت اص وـبٚسصی ػشچـٕٝ ٔی ٌیشد ٚ 
 د. ٌشدؿبُٔ ٔی  سا دس ٔضاسعحذٚد یه پٙجٓ ٞضیٙٝ ٞبی تِٛیذ وٝ ٌفتٝ ٔی ؿٛد داسد پبیٝ 

ش جٟب٘ی اص جّٕٝ تی اف یذ تب ثب ٔشاجؼٝ ثٝ ػبیت ٞبی ٔؼتجثضسي جٟب٘ی، اٍ٘یضٜ تٟیٝ پظٚٞؾ حبضش ٌشد دغذغٝٚ أب ایٗ 
 ؼتشـــ٘یـٗ ٔ  )(ComTrade بْ تشیذــو ،  (Morgan Stanley)تّٙیــٔٛسٌبٖ اػ، )The Fertilizer Institute(آی، 

)NationMaster ( ... ٚ ٚاص تِٛیذ چـٓ ا٘ذاصی  ثتٛا٘یٓ  اص آٔبسٞبی دلیك آٟ٘ب ثٟشٜ جؼتٝ ٚ، خجشٌضاسی آػٛؿیتذ پشع 
ثشای ؿٕب  ٕٞٝ جب٘جٝ تشی دسنٞذف وٝ  ثب ایٗ ا دس ؿشایط حؼبع وٙٛ٘ی ٚسٟٔٓ  ایٗ ٟ٘بدٜ الالْ جٟب٘ی تجبست

فشاٞٓ ؿٛد دس ایٗ وبسصاس حؼبع ٚ آیٙذٜ ػبص ٖ ٔبٔؼئٛالٖ وـٛسٚ  ٌیشاٖتلٕیٓ ػبصاٖ ٚ تلٕیٓ  خٛا٘ٙذٌبٖ ٌشأی،
  وٝ ٔفیذ ٚالغ ٌشدد.ثبؿذ تشػیٓ وٙیٓ، 

 بسرگترین تولید کننده کود در جهان 

وٛد دس  تِٛیذ ثیـتشیٗ ٔتحذٜ، سوٛسد داسٚ ثب اختالف ثؼیبس ثب وـٛس ثؼذی یؼٙی ایبالت  تٗ ٔیّیٖٛ 44.5 تِٛیذ ثب چیٗ
 (0011 آرس 3). اػت جٟبٖ
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ـــن  ـــید. چی ـــن رس ـــون ت ـــدود 117.5 میلی ـــه ح ـــال ۲۰18 ب ـــروژن در س ـــود نیت ـــی ک ـــد جهان تولی
ـــزان  ـــترین می ـــدی، بیش ـــور بع ـــه کش ـــبت ب ـــش نس ـــاف فاح ـــا اخت ـــن و ب ـــون ت ـــد ۲8.9 میلی ـــا تولی ب
ـــا 13.6 و 13.3  ـــب ب ـــه ترتی ـــد ب ـــده و هن ـــاالت متح ـــس از آن ای ـــت. پ ـــان را داش ـــود در جه ـــد ک تولی
ـــون  ـــش از ۲4 میلی ـــا بی ـــن، ب ـــه چی ـــت ک ـــی اس ـــا گفتن ـــد. ام ـــه بودن ـــرار گرفت ـــد ق ـــن تولی ـــون ت میلی
ـــرداد 14۰1( ـــود. )۲7 خ ـــال ب ـــز در آن س ـــروژن نی ـــود نیت ـــده ک ـــرف کنن ـــن مص ـــک، بزرگتری ـــن متری ت

Iran - Nitrogen Fertilizer Production

Metric Tons - 1963 to 2019

تولیــد کــود نیتــروژن ایــران از ســال 1393 نســبت بــه ســال قبــل از آن، 7.۲ درصــد افزایــش یافتــه 
اســت. ایــن کشــور بــا 1.865.۲79.39 تــن متریــک در ســال ۲۰19، رتبــه 13 را در بین ســایر کشــورها 
در تولیــد کــود نیتــروژن بــه خــود اختصــاص داد. ایــران پــس از لهســتان بــا ۲.۰63.۲3۰ متریــک تــن 
در رتبــه 1۲ قــرار گرفــت و پــس از آن عمــان بــا 1.633.945.5۲ متریــک تــن قــرار گرفــت. چیــن بــا 
34.۰۲3.6۲6.73 تــن متریــک در ســال ۲۰19 در رتبــه بنــدی قــرار دارد کــه نســبت بــه ســال ۲۰18 
افزایــش 3.9 درصــدی داشــته اســت. هنــد، ایــاالت متحــده و روســیه بــه ترتیــب در رتبــه هــای ۲، 3 و 
4 در ایــن رتبــه بنــدی قــرار گرفتنــد. نیجریــه شــاهد بهتریــن رشــد متوســط ســاالنه بــا +57٪ در ســال 

بــود، در حالــی کــه ســوریه شــاهد بدتریــن عملکــرد بــا -1۰۰٪ در ســال بــود.

داده های تولید کود ازت ایران از 1963 تا 2019 بر اساس واحد مرتیک تن

تن و با اختالف  میلیون 2..4 تولید با چین. رسید تن میلیون 007.1 حدود به .410 سال در نیتروژن کود جهانی تولید
 با رتیبت به هند و متحده ایاالت آن از پس. داشت را میزان تولید کود در جهان فاحش نسبت به کشور بعدی، بیشترین

 بزرگترین متریک، تن میلیون 40 از بیش اما گفتنی است که چین، با .قرار گرفته بودند تولید تن میلیون 03.3 و 03.6
 (0010 خرداد 47). بود سال آن نیز در نیتروژن کود کننده مصرف

 
  ایران در مقام سیزدهم جهان -9136تا  3691وضعیت تولید اقالم کود در ایران از 
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 با کشور این. است یافته افزایش درصد 7.4 قبل از آن، سال به نسبت 0323 سال از ایران نیتروژن کود تولید
 خود به نیتروژن کود تولید در کشورها سایر بین در را 03 رتبه ،4102 سال در متریک تن 02.612472.32

 با عمان آن از پس و گرفت قرار 04 رتبه در تن متریک 421632431 با لهستان از پس ایران. داد اختصاص
 بندی رتبه در 4102 سال در متریک تن 3021432646.73 با چین. گرفت قرار تن متریک 026332201.14

 در ترتیب به روسیه و متحده ایاالت هند،. است داشته درصدی 3.2 افزایش .410 سال به نسبت که دارد قرار
 سال در ٪17+ با ساالنه متوسط رشد بهترین شاهد نیجریه. گرفتند قرار بندی رتبه این در 0 و 3 ،4 های رتبه
 .بود سال در ٪011- با عملکرد بدترین شاهد سوریه که حالی در بود،

 
 بر اساس واحد متریک تن 9136تا  3691داده های تولید کود ازت ایران از 

 
 
 

 

سال 
 میالدی

 متریک تن

9136 98،978،518،1 

9132 98،،9879،811 

9132 98،،9879،811 

9139 98،،1899981، 

9132 9899،8،578،، 

تن و با اختالف  میلیون 2..4 تولید با چین. رسید تن میلیون 007.1 حدود به .410 سال در نیتروژن کود جهانی تولید
 با رتیبت به هند و متحده ایاالت آن از پس. داشت را میزان تولید کود در جهان فاحش نسبت به کشور بعدی، بیشترین

 بزرگترین متریک، تن میلیون 40 از بیش اما گفتنی است که چین، با .قرار گرفته بودند تولید تن میلیون 03.3 و 03.6
 (0010 خرداد 47). بود سال آن نیز در نیتروژن کود کننده مصرف
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 با کشور این. است یافته افزایش درصد 7.4 قبل از آن، سال به نسبت 0323 سال از ایران نیتروژن کود تولید
 خود به نیتروژن کود تولید در کشورها سایر بین در را 03 رتبه ،4102 سال در متریک تن 02.612472.32

 با عمان آن از پس و گرفت قرار 04 رتبه در تن متریک 421632431 با لهستان از پس ایران. داد اختصاص
 بندی رتبه در 4102 سال در متریک تن 3021432646.73 با چین. گرفت قرار تن متریک 026332201.14

 در ترتیب به روسیه و متحده ایاالت هند،. است داشته درصدی 3.2 افزایش .410 سال به نسبت که دارد قرار
 سال در ٪17+ با ساالنه متوسط رشد بهترین شاهد نیجریه. گرفتند قرار بندی رتبه این در 0 و 3 ،4 های رتبه
 .بود سال در ٪011- با عملکرد بدترین شاهد سوریه که حالی در بود،

 
 بر اساس واحد متریک تن 9136تا  3691داده های تولید کود ازت ایران از 

 
 
 

 

سال 
 میالدی

 متریک تن

9136 98،978،518،1 

9132 98،،9879،811 

9132 98،،9879،811 

9139 98،،1899981، 

9132 9899،8،578،، 

وضعیت تولید اقالم کود در ایران از وضعیت تولید اقالم کود در ایران از 19631963 تا  تا 20192019- ایران در مقام سیزدهم جهان- ایران در مقام سیزدهم جهان
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Iran - UREA Fertilizer Production 

Metric Tons - 2002 to 2019 

 تولید با کشور این. است یافته افزایش درصد 7 آن قبل سال به نسبت 0323 سال از ایران اوره کود تولید
 ایران. کرد کسب اوره کود تولید در کشورها سایر بین در را 6 رتبه ،4102 سال در متریک تن 121.12101

 تن 0116764 با کانادا آن از پس و گرفت قرار پنجم رتبه در متریک تن 1713410.13 با آمریکا از پس
 سال با مقایسه در %0.6 ،4102 سال در متریک تن 4024.42101.33 با هند. گرفت قرار پنجم رتبه در متریک
 این در 0 و 3 ،4 های رتبه در ترتیب به پاکستان و اندونزی روسیه،. گرفت قرار بندی رتبه این صدر در .410

 با مراکش که حالی در بود، سال در ٪17+ با ساالنه متوسط رشد بهترین شاهد نیجریه. گرفتند قرار بندی رتبه
 .داشت را رشد بدترین سال در 12.0٪-
 

 بر اساس واحد متریک تن 9136تا  3691داده های تولید کود اوره ایران از 

 
 

 

سال  متریک تن
 میالدی

252215201511 ،191 
251365039511 ،19، 
251295622511 ،195 
251195930511 ،199 
156665221511 ،197 
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 تولید با کشور این. است یافته افزایش درصد 7 آن قبل سال به نسبت 0323 سال از ایران اوره کود تولید
 ایران. کرد کسب اوره کود تولید در کشورها سایر بین در را 6 رتبه ،4102 سال در متریک تن 121.12101

 تن 0116764 با کانادا آن از پس و گرفت قرار پنجم رتبه در متریک تن 1713410.13 با آمریکا از پس
 سال با مقایسه در %0.6 ،4102 سال در متریک تن 4024.42101.33 با هند. گرفت قرار پنجم رتبه در متریک
 این در 0 و 3 ،4 های رتبه در ترتیب به پاکستان و اندونزی روسیه،. گرفت قرار بندی رتبه این صدر در .410

 با مراکش که حالی در بود، سال در ٪17+ با ساالنه متوسط رشد بهترین شاهد نیجریه. گرفتند قرار بندی رتبه
 .داشت را رشد بدترین سال در 12.0٪-
 

 بر اساس واحد متریک تن 9136تا  3691داده های تولید کود اوره ایران از 

 
 

 

سال  متریک تن
 میالدی

252215201511 ،191 
251365039511 ،19، 
251295622511 ،195 
251195930511 ،199 
156665221511 ،197 

Iran - UREA Fertilizer Production

Metric Tons - 2002 to 2019

تولیــد کــود اوره ایــران از ســال 1393 نســبت بــه ســال قبــل آن 7 درصــد افزایــش یافتــه اســت. ایــن کشــور 
ــود اوره  ــد ک ــایر کشــورها در تولی ــن س ــه 6 را در بی ــال ۲۰19، رتب ــک در س ــن متری ــد 5.58۰.54۰ ت ــا تولی ب
کســب کــرد. ایــران پــس از آمریــکا بــا 57۰3۲51.53 تــن متریــک در رتبــه پنجــم قــرار گرفــت و پــس از آن 
ــک در  ــن متری ــا ۲4.۲8۲.۰45.33 ت ــد ب ــت. هن ــرار گرف ــه پنجــم ق ــک در رتب ــن متری ــا 4۰5676۲ ت ــادا ب کان
ــا ســال ۲۰18 در صــدر ایــن رتبــه بنــدی قــرار گرفــت. روســیه، اندونــزی و  ســال ۲۰19، 1.6% در مقایســه ب
پاکســتان بــه ترتیــب در رتبــه هــای ۲، 3 و 4 در ایــن رتبــه بنــدی قــرار گرفتنــد. نیجریــه شــاهد بهتریــن رشــد 
متوســط ســاالنه بــا +57% در ســال بــود، در حالــی کــه مراکــش بــا -59.4٪ در ســال بدتریــن رشــد را داشــت.

داده های تولید کود اوره ایران از 1963 تا 2019 بر اساس واحد متریک تن
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Iran - Phosphate Fertilizer Production

Metric Tons - 1971 to 2018

ـــش  ـــد کاه ـــل آن 1۰۰ درص ـــال قب ـــه س ـــبت ب ـــران نس ـــفاته ای ـــود فس ـــد ک ـــال 139۲ تولی از س
ـــایر  ـــن س ـــه 64 در بی ـــال ۲۰18 در رتب ـــن در س ـــک ت ـــا ۰ متری ـــور ب ـــن کش ـــت. ای ـــته اس داش
ـــک در  ـــن متری ـــا 14.۲11.86۰.۲1 ت ـــن ب ـــت. چی ـــرار گرف ـــفاته ق ـــود فس ـــد ک ـــورها در تولی کش
ســـال ۲۰19 در رتبـــه بنـــدی قـــرار دارد کـــه نســـبت بـــه ســـال ۲۰18 افزایـــش 7 درصـــدی 
ـــن  ـــای ۲، 3 و 4 در ای ـــه ه ـــب در رتب ـــه ترتی ـــش ب ـــد و مراک ـــده، هن ـــاالت متح ـــت. ای ـــته اس داش
ـــال  ـــاالنه +16.8٪ در س ـــط س ـــد متوس ـــن رش ـــاهد بهتری ـــا ش ـــد. ونزوئ ـــرار گرفتن ـــدی ق ـــه بن رتب

ـــت. ـــد را داش ـــن رش ـــال بدتری ـــا 1۰۰٪ در س ـــن ب ـــنی و هرزگوی ـــه بوس ـــی ک ـــود، در حال ب

داده های تولید کود فسفات ایران از 1963 تا 2019 بر اساس واحد متریک تن

Iran - Phosphate Fertilizer Production 

Metric Tons - 1971 to 2018 

 1 با کشور این. است داشته کاهش درصد 011 قبل آن سال به نسبت ایران فسفاته کود تولید 0324 سال از
 با چین. گرفت قرار فسفاته کود تولید در کشورها سایر بین در 60 رتبه در .410 سال در تن متریک

 درصدی 7 افزایش .410 سال به نسبت که دارد قرار بندی رتبه در 4102 سال در متریک تن 0024002.61.40
. گرفتند قرار بندی رتبه این در 0 و 3 ،4 های رتبه در ترتیب به مراکش و هند متحده، ایاالت. است داشته

 سال در ٪011 با هرزگوین و بوسنی که حالی در بود، سال در ٪..06+ ساالنه متوسط رشد بهترین شاهد ونزوئال
 .داشت را رشد بدترین

بر اساس  9136تا  3691داده های تولید کود فسفات ایران از 
 واحد متریک تن

 
 
 گرفته شده  NationMasterهمه جداول و داده ها از وب سایت *

 متریک تن سال میالدی

8102 0000 

8102 0000 

8102 310803068 

8102 630601033 

8102 180070066 

Iran - Phosphate Fertilizer Production 

Metric Tons - 1971 to 2018 

 1 با کشور این. است داشته کاهش درصد 011 قبل آن سال به نسبت ایران فسفاته کود تولید 0324 سال از
 با چین. گرفت قرار فسفاته کود تولید در کشورها سایر بین در 60 رتبه در .410 سال در تن متریک

 درصدی 7 افزایش .410 سال به نسبت که دارد قرار بندی رتبه در 4102 سال در متریک تن 0024002.61.40
. گرفتند قرار بندی رتبه این در 0 و 3 ،4 های رتبه در ترتیب به مراکش و هند متحده، ایاالت. است داشته

 سال در ٪011 با هرزگوین و بوسنی که حالی در بود، سال در ٪..06+ ساالنه متوسط رشد بهترین شاهد ونزوئال
 .داشت را رشد بدترین

بر اساس  9136تا  3691داده های تولید کود فسفات ایران از 
 واحد متریک تن

 
 
 گرفته شده  NationMasterهمه جداول و داده ها از وب سایت *

 متریک تن سال میالدی

8102 0000 

8102 0000 

8102 310803068 

8102 630601033 

8102 180070066 

*همه جداول و داده ها از وب سایت  NationMasterگرفته شده

 CIA ـــد ـــی مانن ـــتفاده از منابع ـــا اس ـــه ب ـــت ک ـــزی اس ـــع داده مرک ـــک منب *  NationMaster ی
ـــا  ـــش ی ـــر بخ ـــا در ه ـــازار و رونده ـــدازه ب ـــورد ان ـــی در م World Factbook، UN و OECD، اطاعات

ـــد. ـــی ده ـــه م ـــور ارائ ـــر کش ـــش در ه زیربخ
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پنج کشور برتر تولید کود نیتروژن )ازت( در جهانپنج کشور برتر تولید کود نیتروژن )ازت( در جهان

5 کشـــور برتـــر تولیـــد کننـــده کـــود در جهـــان عبارتنـــد از؛ چیـــن، هنـــد، ایـــاالت 
ـــدول،  ـــن ج ـــیزدهم ای ـــگاه س ـــز در جای ـــران نی ـــزی. ای ـــیه و اندون ـــکا، روس ـــده آمری متح
ـــه  ـــایگان منطق ـــوان همس ـــه عن ـــعودی ب ـــتان س ـــر و عربس ـــتان، قط ـــر، پاکس ـــس از مص پ

ای قـــرار دارد.

ـــده  ـــش عم ـــات بخ ـــق صفح ـــل ضی ـــه دلی ـــه ب ـــدول ک ـــن ج ـــه در ای ـــایان توج ـــه ش نکت
ـــد،  ـــه 57 درص ـــرای نیجری ـــا CAGR، ب ـــب ی ـــاالنه مرک ـــد س ـــرخ رش ـــده، ن ـــذف ش آن ح
ـــدول،  ـــن ج ـــن در ای ـــت. همچنی ـــد اس ـــراق؛ 18 درص ـــان و ع ـــد و عم ـــنگال، ۲۰ درص س

ـــت.  ـــده اس ـــام ش ـــال ۲۰19 اع ـــرای س ـــه ب ـــد البت ـــران 7 درص ـــاالنه ای ـــد س ـــرخ رش ن

ـــد  ـــرخ رش ـــن ن ـــه CAGR، میانگی ـــود ک ـــه ش ـــت گفت ـــوب اس ـــتر خ ـــاع بیش ـــرای اط *ب
ســـاالنه یـــک ســـرمایه گـــذاری در یـــک دوره زمانـــی مشـــخص بیـــش از یـــک ســـال 
ـــای  ـــازده دارایی ه ـــن ب ـــبه و تعیی ـــرای محاس ـــا ب ـــن روش ه ـــی از دقیق تری ـــه یک ـــت ک اس
ــد ارزش آن در  ــه می توانـ ــت کـ ــزی اسـ ــر چیـ ــرمایه گذاری و هـ ــوی سـ ــردی، پرتفـ فـ

ـــد. ـــش یاب ـــا کاه ـــش ی ـــان افزای ـــول زم ط

Animal or Vegetable Fertilizers, Fertilizers Produced By the Mixing $7.92K 2020 

Mineral or Chemical Fertilizers, Phosphatic $6.97K 2020 

 

# 

77 
Countries 

Metric 
Tons 

YoY 

5-years 
CAGR 

1 China 34,023,626.
73 

+3.9 
% -3.0 % 9 Qatar 2,990,349.

00 
+1.8 

% 
+0.1 

% 

2 India 13,601,710.
71 

+2.0 
% +1.8 % 10 Saudi 

Arabia 
2,599,314.

50 
+2.9 

% 
+5.4 

% 

3 United 
States 

11,217,874.
09 -0.4 % +4.2 % 11 Netherlan

ds 
2,228,904.

00 
+2.9 

% 
+3.5 

% 

4 Russia 10,611,761.
82 

+1.8 
% +5.3 % 12 Poland 2,063,230.

00 
+2.0 

% 
+1.1 

% 

5 Indonesia 4,023,276.9
3 

+0.0 
% +1.8 % 13 Iran 1,865,279.

39 
+2.1 

% 
+7.2 

% 

6 Canada 3,878,466.0
0 

+1.5 
% +0.9 % 

7 Egypt 3,486,373.0
0 -5.8 % +5.6 % 

8 Pakistan 3,149,482.2
1 

+2.8 
% +3.7 % 

ـــه 58،  ـــراق رتب ـــرو(، ع ـــده )روب ـــه ش ـــدول گفت در ج
ـــی  ـــد منف ـــا رش ـــن ب ـــرائیل 7۰ و اوکرای ـــه ۲1، اس ترکی

ـــرار دارد. ـــگاه ۲۲ ق ـــدی در جای 11 درص

YOY )Year- ـــد ـــن، رش ـــدول همچنی ـــن ج در ای
over-year( یـــا ســـال بـــه ســـال بـــرای مقایســـه 
ـــد 35  ـــا رش ـــک ب ـــورد مکزی ـــک دوره در م ـــج در ی نتای
ـــه  ـــایان توج ـــنگال ش ـــرای س ـــد ب ـــدی و۲3 درص درص

ـــت. اس
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ـــه  ـــر چ ـــر را ه ـــش حاض ـــداف پژوه ـــم اه ـــی کنی ـــاش م ـــش ت ـــد پرس ـــرح چن ـــا ط ـــا ب در اینج
ـــم: ـــن کنی ـــوس و بی ـــتر ملم بیش

 آیا آمریکا از روسیه کود وارد می کند؟ آیا آمریکا از روسیه کود وارد می کند؟

ـــل،  ـــن المل ـــارت بی ـــورد تج ـــد در م ـــل متح ـــازمان مل ـــگاه داده COMTRADE س ـــاس پای ـــر اس ب
واردات کودهـــای شـــیمیایی ایـــاالت متحـــده از روســـیه در ســـال ۲۰۲1 بـــه 1.۲9 میلیـــارد دالر 

رســـید. )بـــه روز شـــده در آگوســـت ۲۰۲۲(

 دس ایٙجب ثب طشح چٙذ پشػؾ تالؽ ٔی وٙیٓ اٞذاف پظٚٞؾ حبضش سا ٞش چٝ ثیـتش ّٕٔٛع ٚ ثیٗ وٙی6ٓ

 يارد می کىذ؟ کًد ريسیٍ از آمریکا آیا 

 ایبالت ؿیٕیبیی وٛدٞبی ٚاسدات إُِّ، ثیٗ تجبست ٔٛسد دس ٔتحذ ُّٔ ػبصٔبٖ COMTRADE دادٜ پبیٍبٜ اػبع ثش
 (4144 تآٌٛػ دس )ثٝ سٚص ؿذٜ .سػیذ دالس ٔیّیبسد 0.45 ثٝ 4140 ػبَ دس سٚػیٝ اص ٔتحذٜ

United States Imports from Russia of Fertilizers Value Year 

Mineral or Chemical Fertilizers, Nitrogenous $792.52M 2021 

Mineral or Chemical Fertilizers, Potassic $406.45M 2021 

Mineral or Chemical Fertilizers, Other Fertilizers $81.52M 2021 

Animal or Vegetable Fertilizers, Fertilizers Produced By the Mixing $7.92K 2020 

Mineral or Chemical Fertilizers, Phosphatic $6.97K 2020 

 

United States Imports from Russia of Fertilizers 
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چند درصد از کودهای آمریکا از روسیه وارد می شود؟

ســـهم واردات کـــود ایـــاالت متحـــده از روســـیه از کل واردات 6 درصـــد بـــرای پتـــاس، ۲۰ درصـــد 
فســـفات دی آمونیـــوم و 13 درصـــد بـــرای اوره اســـت. 1۲ فروردیـــن 14۰1(.

آمریکا چه مقدار کود از اوکراین وارد می کند؟

بـــر اســـاس پایـــگاه داده COMTRADE ســـازمان ملـــل متحـــد در مـــورد تجـــارت بین الملـــل، واردات 
ـــه  ـــت. ) ب ـــوده اس ـــال ۲۰۲1 ب ـــزار دالر در س ـــن ۲3.13 ه ـــده از اوکرای ـــاالت متح ـــیمیایی ای ـــای ش کوده

ـــت ۲۰۲۲( ـــده در آگوس روز ش

United States Imports from Russia of Fertilizers 

 

 
 
 

 وارد می شود؟ روسیه از آمریکا کودهای از درصد چند
 

 درصد 03 و آمونیوم دی فسفات درصد 41 پتاس، برای درصد 6 واردات کل از روسیهاز  کود ایاالت متحده واردات سهم
 .(0010 فروردین 04. است اوره برای

 
 کند؟ می وارد اوکراین از کود مقدار چه آمریکا

 متحده ایاالت شیمیایی کودهای واردات الملل،بین تجارت مورد در متحد ملل سازمان COMTRADE داده پایگاه اساس بر
 (4144 تآگوس در به روز شده) . است بوده 4140 سال در دالر هزار 43.03 اوکراین از

اوکراین توسط آمریکا از شیمیایی کودهای واردات  Value Year 

 23.13K 2021$ دار نیتروژن شیمیایی، یا معدنی کودهای

 25.07K 2018$ دیگر کودهای شیمیایی، یا معدنی کودهای

 

 کند؟ می تولید کود آمریکا آیا
آیا آمریکا کود تولید می کند؟

ـــرای  ـــال، ب ـــن ح ـــا ای ـــت، ب ـــان اس ـــطح جه ـــود در س ـــزرگ ک ـــده ب ـــومین تولیدکنن ـــده س ـــاالت متح ای
پاســـخگویی کامـــل بـــه تقاضـــا، همچنـــان نیـــاز بـــه واردات هـــر ســـه نـــوع کـــود، بـــه ویـــژه ازت و 

ــاس دارد. )۲۲ آذر 14۰۰( پتـ

چه عواملی باعث گرانی کود در سال جاری )2022( است؟

قیمـــت انـــواع کـــود از ابتـــدای ســـال ۲۰۲۲، پـــس از افزایـــش 8۰ درصـــدی در ســـال گذشـــته، 
ـــی  ـــل تاق ـــه دلی ـــا ب ـــت ه ـــش قیم ـــت. افزای ـــه اس ـــش یافت ـــددا افزای ـــز مج ـــد نی ـــه 3۰ درص ـــک ب نزدی
ـــا  ـــم ه ـــی از تحری ـــه ناش ـــاالت عرض ـــیه، اخت ـــوی روس ـــود از س ـــت ک ـــش قیم ـــه افزای ـــی از جمل عوامل
)بـــاروس و روســـیه(، تقاضـــای بـــاالی جهانـــی و قیمـــت کاالهـــای کشـــاورزی و محدودیـــت هـــای 

صادراتـــی )چیـــن( اســـت. )۲1 اردیبهشـــت 14۰1، آسوشـــیتدپرس(
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آیا کمبود کود در جهان وجود دارد؟

ـــواد  ـــود، م ـــن ک ـــه تامی ـــادر ب ـــادگی ق ـــه س ـــه، در بســـیاری از مناطـــق، کشـــاورزان ب بل
ـــن  ـــتند و ای ـــه نیس ـــرای مزرع ـــوخت ب ـــاورزی و س ـــت کش ـــاز فعالی ـــورد نی ـــیمیایی م ش

ـــرس( ـــیتد پ ـــرداد 14۰1، آسوش ـــت. )۲ خ ـــی اس ـــران جهان ـــک بح ی

ـــفر و  ـــای فس ـــماره ۲ در کوده ـــروژن و ش ـــود نیت ـــماره 1 ک ـــده ش ـــیه صادرکنن روس
ـــز  ـــرب نی ـــای غ ـــم ه ـــا تحری ـــه ب ـــاروس، ک ـــد آن، ب ـــت. متح ـــان اس ـــیم در جه پتاس
ـــت. ـــود اس ـــده ک ـــدگان عم ـــر از تولیدکنن ـــی دیگ ـــد، یک ـــی کن ـــرم م ـــه ن ـــت و پنج دس

) ۲3 فروردیـــن 14۰1(.

ــیه  ــود )The Fertilizer Institute(، روسـ ــه کـ ــای موسسـ ــاس داده هـ ــر اسـ بـ
ـــاک،  ـــادرات آمونی ـــد از ص ـــه ۲3 درص ـــت ک ـــان اس ـــود در جه ـــده ک ـــن صادرکنن بزرگتری
15 درصـــد از صـــادرات اوره، 1۰ درصـــد از صـــادرات فســـفات فـــرآوری شـــده و ۲1 
ـــفند، 14۰۰(.  ـــت. )۲6 اس ـــاص داده اس ـــود اختص ـــه خ ـــاس را ب ـــادرات پت ـــد از ص درص
ـــر  ـــده دارد. ب ـــر عه ـــوم را ب ـــرات آمونی ـــد از نیت ـــادرات 48 درص ـــن ص ـــیه همچنی روس
ـــای  ـــا هـــم ۲8 درصـــد از کوده ـــن ب ـــورگان اســـتنلی، روســـیه و اوکرای اســـاس گزارش*م
ـــد. )17  ـــی کنن ـــادر م ـــیم را ص ـــن پتاس ـــفر و همچنی ـــروژن و فس ـــده از نیت ـــد ش تولی

فروردیـــن 14۰1 (

ــی  ــی آمریکایـ ــات مالـ ــرکت خدمـ ــتنلی: )Morgan Stanley( شـ ــورگان اسـ *مـ
ـــدار  ـــوه بانک ـــورگان )ن ـــتارجیس م ـــری اس ـــارکت هن ـــال 1935 از مش ـــه در س ـــت ک اس
آمریکایـــی جی پـــی مـــورگان( و هارولـــد اســـتنلی، بـــا پشـــتیبانی مؤسســـه مالـــی 
ــاختمان  ــرکت در سـ ــن شـ ــزی ایـ ــر مرکـ ــد. دفتـ ــیس شـ ــورگان تأسـ ــی مـ جی پـ

مـــورگان اســـتنلی، واقـــع در منهتـــن نیویـــورک اســـت.

ـــود،  ـــت ک ـــه قیم ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــد ب ـــی رس ـــر م ـــه نظ ـــر روی، ب ـــه ه ـــان و ب در پای
ـــاالت  ـــه ای ـــورها از جمل ـــی کش ـــزارع برخ ـــدی م ـــای نق ـــه ه ـــم هزین ـــک پنج ـــاً ی تقریب
ـــیه،  ـــود از روس ـــه واردات ک ـــور ب ـــن کش ـــتگی ای ـــد، و وابس ـــی ده ـــکیل م ـــده را تش متح
ـــادی تضعیـــف خواهـــد  ـــا حـــد زی ـــه روســـیه را ت ـــکا نســـبت ب ـــم هـــای آمری موضـــع تحری
ـــه  ـــرد ب ـــوای س ـــه ه ـــز ک ـــل پایی ـــا اوای ـــژه ت ـــه وی ـــا ب ـــم ه ـــن تحری ـــد ای ـــرد و رون ک
ـــاع از  ـــادالت دف ـــی از مع ـــیه، خیل ـــه گاز روس ـــاره ب ـــن ق ـــاز ای ـــی آورد و نی ـــا روی م اروپ
ـــت.  ـــد ریخ ـــم خواه ـــه ه ـــکا ب ـــرای آمری ـــاروس را ب ـــیه و ب ـــا روس ـــه ب ـــن و مقابل اوکرای

نکتـــه حائـــز اهمیـــت اینکـــه وزارت جهـــاد کشـــاورزی موضـــوع خودکفایـــی در 
کودهـــای پتاســـه را دنبـــال مـــی کنـــد و اقدامـــات انجـــام شـــده توســـط شـــرکت 
ـــده،  ـــه آین ـــی دو س ـــران ط ـــه ای ـــت ک ـــی از آن اس ـــاورزی حاک ـــی کش ـــات حمایت خدم
عـــاوه بـــر دســـت یابـــی بـــه خوداتکایـــی در عرصـــه کودهـــای پایـــه، بـــه باشـــگاه 

صادرکننـــدگان کودهـــای پتاســـه خواهـــد پیوســـت.

تهیه، ترجمه و تدوین: فرانک مسعودی
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