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 چکیده
هند دست آوردهای زیادی در زمینه تولیدات کشاورزی داشته و رکورد برداشت دانه های غذایی و 

خوشبینی در را کسب نمود. معرفی واریته های پر محصول و هایبرید  2007-08میلیون تن در دوره  230تولید 

کودهای شیمیایی  کل مصرف خصوص جوابگویی برتر کود شیمیایی در واریته های مدرن را به همراه داشت.

(N+P2O5+K2O به سطح )با توجه  ، که تا به حال باالترین می باشد.رسید 2009-10میلیون تن در سال  264

کل کود را مصرف می  %20زمینهای زیر کشت را در بر می گیرد، کمتر از  %70به اینکه زمینهای دیم که حدود 

ند، دولت در سالهای اخیر قدمهایی را برای افزایش مصرف کودهای شیمیایی در آن مناطق برداشته است. نک

کیلو گرم  85علیرغم اینکه هندوستان سومین مصرف کننده کود در دنیا است، متوسط کاربرد کود شیمیایی فقط 

واریته های بذور قبیل آبیاری، به ازای هر هکتار می باشد. استفاده از کودهای شیمیایی به چند عامل از 

پرمحصول، میزان تسهیالت مالی مزرعه و غیره بستگی دارد. افزایش مناطق استفاده کننده از واریته های 

مناطق تحت کشت واریته های پر محصول افزایش  پرمحصول به افزایش تولید دانه های غذایی منجر شده است.

، دولت سیاست جدید کود را اجرایی نمود 2003. از اول آوریل است همنجر به افزایش تولید دانه های روغنی شد

درصد تولید خود را خارج  50درصد و در نهایت  25که بر اساس آن به تولید کنندگان کود اوره اجازه داد ابتدا 

ز تأثیر استفاده از کود می تواند از طریق کود دهی که شامل استفاده ااز محدوده کنترل توزیع، بفروشند. 

بهبود یابد. ارائه تسهیالت الزم به کشاورزان و تولید  است، کودهای ماکرو و میکرو )بر اساس نیاز محصول(

 کنندگان برای اطمینان از مهیا بودن کودها در زمان و مکان مناسب الزم است.

 معرفی
شین آالت یا خالص راز پیشرفت سریع کشاورزی در کشورهای در حال توسعه در تغییر اندازه مزارع، معرفی ما

شدن از شر واسطه ها نمی باشد بلکه در آموزشهای تکمیلی، در کود، در بذور جدید، در سموم و در تأمین آب 

 می باشد.

 دبلیو. ا. لوییس

اهمیت کشاورزی در هندوستان از آن جهت است که توسعه کشاورزی یك شرط مهم برای توسعه 

درصد  3رشد تولید افزایش سال اخیر  50طی هندوستان ه ذکر است الزم باقتصاد برنامه ریزی شده می باشد. 

توقف شده است. رشد ولی افزایش سطح زیر کشت در سالهای اخیر عمأل مسالیانه را کسب و حفظ نموده است. 

ه ازای هر هکتار در زمینهای کشت شده به صورت روز افزونی در حال حاضر مهم و جزء برداشت محصول ب

در  شد می باشد. حذف واردات دانه های غذایی را می توان به عنوان یك دست آورد تلقی نمود.پیش درآمدهای ر

 میلیون تن دانه های غذایی 6الی  5میلیون تن دانه های غذایی، هند نیاز به تولید سالیانه  218سطح فعلی تولید 

رکورد تولید و  2008-09برای رفع نیازهای جمعیت در حال افزایش می باشد. هندوستان در سال  اضافه

 میلیون تن دانه های غذایی را به جا گذاشت. 234برداشت 

 



 )كيلوگرم به هکتار( و محصول دهي )ميليون تن( توليد زمينهای تحت كشت )ميليون هکتار(، جدول ميزان

 
میالدی، استراتژی جدید کشاورزی در قالب انقالب  60رزی، هندوستان در نیمه دهه برای افزایش تولیدات کشاو

لذا نهاده های جدید کشاورزی که دارای تأثیرات مثبت در افزایش برداشت بود، نقطه تمرکز  را معرفی نمود. سبز

تکنولوژی جدید نمود. به کار گیری پیدا این استراتژی بود. نتیجتأ اهمیت کودهای شیمیایی رشد چشمگیری 

 کشاورزی نقش مهمی در تقویت حفظ منابع توسط کشاورزان و قادر نمودن آنان به برداشت محصول بهتر شد.

تکنولوژی جدید کشاورزی در بر گیرنده استفاده از واریته های پر محصول بذر، کودهای شیمیایی، نگهداری 

در میان چند جنبه تکنولوژی کشاورزی،  زمین، سموم کشاورزی، ماشین آالت کشاورزی و غیره می باشد.

یبرید معرفی واریته های ها استفاده از کودهای شیمیایی برای افزایش تولید محصوالت کشاورزی مهمترین است.

و پر محصول خوش بینی در مورد عکس العمل برتر کودهای شیمیایی به واریته های مدرن را به همراه داشته 

 است.

( جبران تأثیر منفی کاهش سرانه 1ی شیمیایی در خصوص این موارد صورت می پذیرد: استفاده بیشتر از کودها

( مقابله با کاهش قدرت خاك به دلیل تنش های مختلف از جمله کاشت زیاد زمینها در 2زمینهای آبی کشاورزی، 

ی و نیاز برای برداری از پتانسیل غالب برای استفاده بیشتر از کودهای شیمیای (بهره3مناطق مختلف کشور و 

مواد ریز مغذی و ثانویه بروز نموده . البته موارد کم اهمیت تر نیز مانند کمبود از آن در کشاورزی بهره برداری

و جوابگویی محصول به این مغذی ها در حال افزایش است. در حال حاضر نیاز به افزودن مواد مغذی مورد نیاز 

واریته های پر محصول  ،بیو و غیره وجود دارد. در هندوستان گیاه به خاك از طریق کودهای آلی، ارگانیك،

 غالت به عنوان کاتالیزور در افزایش تقاضا برای کود شیمیایی در انقالب سبز مورد استفاده قرار گرفت. 

 

   رشد مصرف کود در هندوستانروند 
-52ه است. در سال بود P2O5 5/76%و  %2/99جمع ظرفیت تأمین کود داخلی ازته  2009-10در سال 

میلیون تن  05/1این میزان به  1973-74تن بود. تا سال  P2O5 10000تن و  29000تولید داخلی کود ازته  1951

، و در افزایش یافت. با توجه به بحران نفتی سالهای میانه دهه هفتاد میالدی P2O5. میلیون تن برای /325ازته و 

کود شیمیایی، دولت هندوستان برای کاهش وابستگی به صادرات،  نتیجه افزایش شدید قیمتهای بین المللی

نیز دولت  1975سرمایه گذاری در ایجاد مجتمع های داخلی تولید کودهای شیمیایی را تشویق نمود. از سال 



هندوستان سوبسید روی قیمت کود شیمیایی را اعمال که برنامه های دولت منجر به افزایش چشمگیر ظرفیت 

و  51/1از  P2O5میالدی شد. کل تولید کودهای ازته و  90و اوایل دهه  70بین سالهای نیمه دهه  داخلی تولید

 بالغ گردید. 91-92میلیون تن در سال  56/2و  30/7به  1975-76میلیون تن در سال  32/0

چون قیمت  ،از طریق واردات تأمین و آن نیز مشمول سوبسید می شد Pو  Nکسری تولید داخل کودهای گروه 

در خصوص کودهای پتاسه، تمامی نیاز وارد می  فروش این کودها در مقایسه با هزینه واردات بسیار پایین بود.

میلیون تن  3/4به  P2O5میلیون تن و کودهای  9/11به مبزان  2009-10شود. کل تولید کودهای ازته در سال 

 اه تولید کودها بوده است.مهیا بودن مواد اولیه جزء مشکالت در سر ر بالغ گردید.

 

 1999-2000از سال  و واردات كودهای شيميايي مصرف ،جدول ميزان توليد

 
یالدی، م 1960تا پیش از دهه  تغییر در حالت تولید کودهای شیمیایی حاصل شده است.سالها، این در طی 

تولید غالب کود  DAPکودهای شیمیایی بودند، حال آنکه در حال حاضر اوره و غالب تولید  ASو  SSPکودهای 

کل تولید گروه  %9/59نیز  DAPرا شامل و کود  Nکود گروه  %84، کود اوره 2008-09می باشند. در سال 

  د.( را وارد می نمایMOPرا شامل می شد. هند بیشتر کودهای اوره، دی ا پی و پتاسیم کلراید ) P2O5کودهای 

مجتمع بزرگ تولیدی در هندوستان تولید حیطه وسیع کودهای نیتروژن، فسفات و مرکب را انجام می دهند.  56

مجتمع  9کودهای نیتروژن خاص و  مجتمع 5مجتمع کود دی ا پی و مرکب،  21مجتمع اوره،  30از این تعداد 

ر فسفات پمتوسط و کوچك به کار تولید سوواحد  72سولفات آمونیوم تولید می کنند. به جز اینها،  ،باقیمانده

کمبود مواد اولیه داخلی باعث عدم نیل به خودکفایی داخلی ساده مشغول می باشند. در مورد کودهای فسفاته، 

واردات تأمین کننده  مورد نیاز را تامین می نماید. P2O5 %10تا  5شده است. منابع داخلی سنگهای فسفات فقط 

میلیون  MOP 74/4، واردات 2010منبع پتاس طبیعی در کشور وجود ندارد. در سال  است زیرا هیچ MOPتمام 

 میلیون تن بوده است. 82/6نیز  DAPتن و 

، 1991-92با معرفی بذرهای واریته های پرمحصول، رشد مصرف کودهای شیمیایی افزایش یافت. در سال 

 78/0د که افزایش چشمگیری در مقایسه با میلیون تن رسی 73/12مصرف کودهای شیمیایی در کشور به میزان 

میلیون تن رخ داد.  07/18با مصرف  1999-2000بیشترین مصرف در سال  می باشد. 1965-66میلیون تن سال 



، رشد مصرف آنان کاهش یافت. پس از آن، رشد مصرف نامنظم Kو  Pالبته بعد از آزاد سازی کودهای گروه 

 بوده است.

علیرغم اینکه هندوستان انواع زیادی از کودهای شیمیایی را استفاده می کند، بیشتر مصرف از گروه کودهای 

درصد کل مصرف گروه  82می باشد. اوره  DAPنیز کود  P2O5ازته مربوط به اوره و از گروه کودهای 

آمونیوم کلراید فقط دو  و AS  ،CANکودهای ازته را شامل می شود. از دیگر کودهای گروه ازته، کودهای 

درصد می  16و دیگر کودهای مرکب نیز  DAPدرصد از کل مصرف این گروه می باشد. سهم ازت در گروه 

درصد را  27را شامل و دیگر کودهای مرکب نیز  P2O5درصد کل مصرف گروه کودهای  DAP 63باشد. کود 

 را شامل می شود. P2O5کودهای گروه درصد کل مصرف  10شامل می شود. کودهای سوپر فسفات ساده نیز 

کیلوگرم در  5/108به  2004-05کیلوگرم/هکتار در سال  6/96مصرف کودهای شیمیایی به ازای هر هکتار از 

افزایش  2009-10کیلوگرم/هکتار در سال  3/135و  2006-07کیلوگرم/هکتار در سال  8/111، 2005-06سال 

 یافته است.

 2011تا  2006از سال  ودهای شيميايي بر اساس مواد مغذیميزان مصرف به ازای هکتار م

 
منابع آبی، که شرط اولیه برای استفاده از کودهای شیمیایی است، در بیشتر بخشهای  اطمینان از مهیا بودننبود 

کل کودهای  %20زمینهای زیر کشت هستند، فقط  %70با توجه به اینکه زمینهای دیم، که حدود  کشور وجود دارد.

یمیایی را مصرف می کنند، دولت در سالهای اخیر قدمهایی برای افزایش مصرف کودهای شیمیایی در این ش

 مناطق برداشته است. 

 85هر چند هندوستان سومین استفاده کننده کود شیمیایی در دنیا است، متوسط نرخ استفاده از کود 

کیلوگرم/هکتار می باشد، در  100کیلوگرم/هکتار می باشد. در حالیکه مناطق شمالی و جنوبی دارای نرخ مصرف 

ایی تمرکز زیادی در کودهای شیمیکیلوگرم/هکتار می باشد. مصرف  80مناطق شرقی و غربی مصرف زیر 

کود شیمیایی کمی مصرف می نمایند. از پانصد فرمانداری  ،برخی مناطق کشور دارد، ولی در مناطق زیادی

فرمانداری  201در  %75و  فرمانداری 102در  %50فرمانداری،  38کل کود شیمیایی در  %25موجود در کشور، 

شیمیایی، دولت مرکزی پرداخت سوبسید به کودهای مصرف می شود. برای تشویق استفاده متوازن از کودهای 

 را ادامه می دهد. MOPو  DAPغیر کنترلی مثل 

 



 2006تا  1959روند تمركز مصرف كودهای شيميايي در هند )كيلوگرم به هکتار( از سال 

 
 فاکتورهایی که روی مصرف کودهای شیمیایی تأثیر می گذارند

فاکتورهایی از قبیل آبیاری، بذرهای پرمحصول و میزان استفاده از کودهای شیمیایی تحت تأثیر 

تسهیالت مالی مزرعه قرار می گیرند. افزایش زمینهای تحت کشت واریته های پرمحصول به افزایش تولید 

ر جواب می دهند. یك بهتاین واریته های پر محصول به کودهای شیمیایی  محصوالت غذایی منجر شده است.

عی و سطح احتمالی در استفاده از کودهای شیمیایی وجود دارد. استفاده از کودهای فاصله عمیق بین سطح واق

هند منتهی شده است. استفاده از کودهای در کشاورزی از قبیل افزایش کارآیی شیمیایی به مزایای متعددی 

تولید محصوالت شیمیایی اقتصادی بوده، باعث کاهش هزینه های تولید، جلوگیری از سقوط تولیدات کشاورزی، 

کشاورزی سازگار با محیط زیست و باالبردن کارایی استفاده از نهاده های کشاورزی نظیر آبیاری و بذرهای پر 

محصول می باشد. در کشورهای در حال توسعه، استفاده واقعی کودهای شیمیایی پایین تر از ظرفیت اقتصادی 

 آن می باشد.

تقاضا برای کودهای شیمیایی بستگی به سه فاکتور دارد: الف( تصمیم به در تولید محصوالت کشاورزی، میزان 

میزان  و ج( (کود دهی، ب( انتخاب محصول )به طور مثال برای چه محصولی کود شیمیایی باید استفاده شود

ده فاکتور اول یك حالت آگاهانه و اطالعات کشاورز در مورد استفا حد در زمین کشت شده(.استفاده )به ازای وا

از کود شیمیایی برای محصول کشاورزی است که معموأل می کارند. دو فاکتور بعدی عمومأ بر اساس 

سودآوری استفاده از کودهای شیمیایی در مزرعه تعیین می شوند. سطح استفاده از کودهاس شیمیایی با 

از کودهای شیمیایی تحت همینطور سطح استفاده  جوابدهی مثبت استفاده از کودهای شیمیایی افزایش می یابد.

 تأثیر قیمت کود شیمیایی و محصول کاشته شده کشاورزی قرار می گیرد.

نتیکی بذر، ژفاکتورهای کشاورزی/آب و هوایی نظیر بارندگی و توزیع آن، آبیاری و کیفیت آن، خصوصیات 

یکی نظیر ژلوو فاکتورهای تکنو حاصلخیزی خاك، نسبت مناطق تحت کشاورزی متراکم )حالت کشت( و غیره

کود دهی، زمان کوددهی و انتخاب مواد تشکیل دهنده کود نیز استفاده از کود را تحت تأثیر قرار می دهند.  روش

فاکتورهای سازمانی نظیر دسترسی به تسهیالت و به خصوص نرخ آن برای کشاورزان خرده پا، میزان سرمایه 



محصوالت کشاورزی، پراکنش مراکز فروش و توزیع کود  کشاورزان، سیستم اجاره زمین، بازار برای نهاده ها و

 نیز بر مصرف کودهای شیمیایی تأثیر می گذارد. و شرایط تأمین و توزیع کودهای شیمیایی

 

 سیاست های دولت در خصوص استفاده از کودهای شیمیایی
زاد سازی آغاز شد، اقتصاد را در مسیر رشد باال قرار داد. آ 1991اصالحات اقتصادی که از سال 

اقتصادی و مقررات زدایی به تغییر در قیمتهای مربوطه، کارآیی بهتر و بهبود مشوقها منتهی خواهد شد. جهانی 

شدن اقتصاد هند دسترسی به بازارها و تکنولوژی جدید را مهیا نموده است. آزاد سازی کشاورزی هند را در 

ست. هر چند در خصوص کشاورزی، سیاستهای جدید موقعیت بهتری برای مبادله دانه های غذایی قرار داده ا

افزایش تولیدات غذایی را به همراه داشته، لیکن میزان افزایش تولید هنوز از میزان نرخ افزایش جمعیت پایینتر 

 است.

ارتباط مثبتی بین کوددهی با کودهای متوازن و میزان برداشت وجود دارد. علیرغم محدودیت برای کاشت 

زی خاك )توان خاك برای رشد گیاهان با موارد مغذی الزم( محصول دهی گیاه را افزایش می گسترده، حاصلخی

دهد. با درك اهمیت کود دهی، دولت هند اعطای سوبسید به جامعه مزرعه داران را مهیا نموده است. بعد از سال 

، سوبسید کودهای ، هر دو کودهای داخلی و وارداتی مشمول سوبسید شدند. در این اواخر1975-76زراعی 

 داخلی چندین برابر کودهای وارداتی شده است.

یك سری اقدامات انجام گردید. این  1987-88به منظور افزایش مصرف کودهای شیمیایی، در سال زراعی 

برنامه کود "اقدامات شامل: اطمینان از تأمین کودهای شیمیایی، ترغیب فروش کود شیمیایی از طریق 

پشتیبانی گسترده از صنعت کود، آنالیز توسط تلویزیون و ارائه مشاوره توسط شبکه آزمایشگاهی ، "فرمانداری

 در خصوص چگونگی کوددهی متوازن کود بر اساس نتیجه آزمایش خاك می باشند.

آغاز شد. تحت این برنامه، کود شیمیایی با قیمت سوبسید  1977در نوامبر  "ثبات قیمت کود"برنامه سوبسید و 

. برای تولید کنندگان، قیمت ثابت بوده به گونه ای که هزینه تولید در تمام کشور به کشاورزان تحویل گردید دار

بهای کل واحد )بعد از مالیات مأخوذه( را دریافت نمودند.  %12شامل بهای بازاریابی پوشش داده شده و آنها 

، برق و غیره(، ایجاد ظرفیت و پایین آمدن و هزینه های جانبی )آب شرایط برای خرید مواد اولیه، سرویسها

و سپس در  امه ابتدا برای کودهای ازته اجرانامگذاری شد. برن "برنامه حفظ"قیمت ثابت به نام  ثابت ماند. ،ارزش

دولت برای معرفی سوبسید کود شیمیایی  1977به کودهای فسفاته نیز بسط داده شد. تصمیم سال  1979سال 

کی قادر ساختن کشاورزان به دریافت کود شیمیایی با قیمت عادالنه، و دیگری نیز کمك به دارای دو هدف بود: ی

 صنعت کود برای بازگشت عادالنه سرمایه گذاری به وی.

، یك 1991البته به دلیل مشکالت مربوط به سوبسیدهای عظیم کودهای شیمیایی، دولت هندوستان در دسامبر 

، 1992د نمودن این سوبسید و تنظیم قیمت کود تشکیل داد. در آگوست کمیته مشترك با پارلمان برای محدو

کاهش قیمت اوره و کنترل  %10کمیته پیشنهاد آزادسازی بخشی از کودهای شیمیایی را ارائه نمود. نهایتأ دولت 

به دلیل این تغییر سیاست، مصرف کودهای شیمیایی در  را حذف نمود.  Kو  Pقیمت و سوبسید کود گروههای 

بیشتر به دلیل افزایش قیمت آنان بعد از  Kو  Pکاهش یافت. کاهش مصرف کودهای گروه  1992-94سالهای 

افزایش قیمت درب مزرعه اوره و ادامه سوبسید روی  %20، دولت 1994آزادسازی بود. متعاقبأ در ژوئن 

قیمت آنان را  Kو  Pآزاد سازی کودهای  اعالم نمود.را  1994-95و مرکب برای سال  P، Kکودهای آزاد شده 



سیاست "، دولت 2003افزایش داد که به نسبت افزایش مصرف کود اوره را به همراه داشت. از تاریخ آوریل 

 %50و در نهایت  %25را اجرایی نمود که بر اساس آن به تولید کنندگان اوره اجازه داد که ابتدا  "جدید کود

این سیاست هنوز ادامه دارد. تولید  ت سیستم توزیع کنترل شده به فروش برسانند.تولیدات خود را خارج از نظار

 درصد تولید خود به میل خود شدند. 50کنندگان اوره قادر به فروش 

برنامه ثباط "سوبسید از طریق تولید کنندگان کودهای کشاورزی به کشاورزان پرداخت می شود. دولت هند 

اجرا نمود. بر اساس این برنامه،  1979و برای کودهای مرکب در سال  1977ل برای کود اوره را در سا "قیمت

هزینه تولید برای هر شرکت محاسبه گردید. تفاوت بین هزینه تولید به اضافه هزینه توزیع و قیمت فروش، 

به  آزادسازی شدند. این منجر Kو  P، گروه کودهای 1992سوبسید پرداختی به کشاورزان می باشد. از آگوست 

، 2003بود. از آوریل  "برنامه ثبات قیمت"، اوره همچنان تحت 2003قیمت باالی این کودها شد. هر چند تا آوریل 

جایگزین شد. جدول ذیل نشان دهنده سوبسید  "برنامه قیمت گذاری گروهی"برای اوره با  "برنامه ثبات قیمت"

 می باشد. 2002-10کود در طی سالهای 

 يي )بر مبنای واحد كرور(سوبسيد كودهای شيميا

 
و قیمت فروش مهیا می نماید.   هزینه تولید/واردات و توزیعدولت سوبسید کود را به منظور پر کردن فاصله بین 

هدف معرفی سوبسید کود موارد ذیل می باشد: )الف( ارائه دانه های غذایی به مردم با قیمت مناسب، )ب( برای 

تولید و اطمینان از فایده رسانی برای استفاده از کود، و )ج( اطمینان از بازگشت ایزوله کردن کشاورزان از هزینه 

 منطقی سود به صنعت کود.

 

 

 

 

 

 



 حداكثر قيمت فروش كودهای شيميايي

 
دولت حداکثر قیمت فروش کودهای آزاد شده را تعیین و در سرتاسر کشور اجرا نموده است.  1997-98از سال 

نظام یکدست قیمت  2008برای تشویق استفاده متوازن از کودهای شیمیایی، اداره کودهای شیمیایی در ژوئن 

گرفته شد قیمت درب مزرعه کودهای گذاری برای کودهای شیمیایی سوبسید دار را اعالم نمود. متعاقبأ تصمیم 

اعمال شود. این  SSPو  DAP ،MOPشیمیایی را در سطح قیمت فعلی در کودهای شیمیایی اصلی شامل اوره، 

باعث کاهش بسیار در قیمت حداکثری قیمت فروش کودهای مرکب خواهد شد. تحت این نظام، قیمت درب مزرعه 

هر کود شیمیایی برای تمام کودهای سوبسید دار یکدست خواهد بود. قیمت فروش کودهای شیمیایی سوبسیددار 

 بر اساس مواد موجود در آنان تعیین خواهد شد.  

 2003-04میلیون تن در سال  9/34به  1951هزار تن در سال  300ر توزیع سالیانه کودهای شیمیایی از کل مقدا

این مقدار زیاد کود شیمیایی از طریق یك شبکه بسیار توسعه یافته که سرتاسر کل کشور را  افزایش یافت.

ا توزیع می نمایند. بخش کل کود داخلی و وارداتی ر%35پوشش می دهد به فروش می رسد. تعاونی ها حدود 

، کل نقاط فروش کود شیمیایی 2004مابقی کود شیمیایی کشور را توزیع می نماید. در مارچ  %65خصوصی نیز 

متعلق به بخش تعاونی و دیگر  %23متعلق به بخش خصوصی و  %77از آنان،  محل بودند. 282468کشور

  کانالهای توزیع بودند.

متوسط فاصله  درصد توسط جاده جابجا می شود. 25راه آهن و باقیمانده  کل کود توسط %75در حال حاضر، 

کیلومتری مجتمع پتروشیمی، بیشتر کودهای  250الی  200کیلومتر ولی در فواصل  850کود توسط راه آهن 

 .شیمیایی از طریق جاده جابجا می شوند

ی خصوصی، تعاونی و برخی موسسات همانگونه که توضیح داده شد، توزیع کودهای شیمیایی از طریق کانالها

لیارد نقطه فروش در کشور وجود دارد. جمعیت هندوستان بیش از یك می 283000توزیع می شود. در حال حدود 

، جمعیت کشور به یك میلیارد و چهارصد میلیون نفر خواهد رسید 2025یش بینی می شود، در سال پ نفر است.

دانه غذایی خواهد داشت. برای سیر کردن این جمعیت، زمینهای بسیار نیاز به سیصد میلیون تن این جمعیت که 

تولیدات کشاورزی می بایست با رشدی بیشتر از  موجود وجود دارد، لذا ناگزیرکمی برای افزودن به زمینهای 

 رشد جمعیت اضافه شود.

کاهش ی از قبیل مشکل دیگر این است که حال باید غذا و محصوالت کشاورزی بیشتر دیگری را تحت شرایط

سرانه زمینهای قابل کشت و تقلیل منابع آبی تولید کنیم. به دلیل کشت مداوم و فشردگی کشت در سالهای اخیر، 

تحلیل در حال گسترش و در خور توجه زمینهای کشاورزی رخ داده است. به دلیل همین مورد آخر، کمبودهای 



پاسخگویی محصوالت کشاورزی به این مغذی ها در حال افزایش ظهور بوده و  ل در حا ثانویه و میکرو مغذی

نیاز است مواد مغذی گیاه به خاك از طریق کودهای معدنی، ارگانیك، بیو و غیره اضافه شود. در لذا  می باشد.

یك کاتالیزور در افزایش  هندوستان واریته های پر محصول غالت در انتقالب سبز استفاده شد و به عنوان

 ود عمل کرده است.تقاضای ک

میلیون تن )بر اساس شلتوك برنج( می  300به میزان  2025میلیارد نفر در سال  4/1نیاز غذایی هند برای تغذیه 

باشد. همزمان افزایش نیاز به محصوالت دیگر چون پنبه، نیشکر، میوه و صیفی جات خواهد بود. کشور نیاز به 

میلیون تن برای محصوالت دیگر  15برای محصوالت غذایی و میلیون تن   30کود شیمیایی )میلیون تن  45

کشاورزی( از منابع مختلف تغذیه گیاه از قبیل کودهای شیمیایی، ارگانیك و بیو خواهد داشت. برای دستیابی به 

مورد نیاز محصوالت کشاورزی، استفاده از کودهای شیمیایی می بایست افزایش و بهبود یابد.  سطح برداشت

م برای کشاورزان و توزیع کنندگان به منظور اطمینان از مهیا بودن کودهای شیمیایی، زمان و مکانی که منابع الز

 آنها مورد نیاز هستند، می بایست مهیا شود.

تعدادی از آنان به قرار ذیل می باشند: )الف( معرفی سیاستهای عمده در مورد بخش کود انجام شده است. 

تحت برنامه سوبسید بر اساس کود که طبق آن دولت سوبسید به ازای  2010ل از آوری "برنامه سوبسید کود"

حداکثر قیمت را اصالح نموده است.  Kو  Pموجود در کودهای  Sو  N  ،P  ،Kکودهای  برایکیلوگرم و تن 

باز نگه داشته شده و شرکتها مجازند قیمت فروش را خود تعیین نمایند. )ب(  Kو  Pفروش کودهای آزاد شده 

یك سیاست جامع سوبسید حمل اعالم شده که بر اساس آن هزینه حمل ریلی بر اساس قیمت واقعی و حمل جاده 

بر اساس متوسط عرف منطقه برای اوره تعیین می شود، )ج( توزیع و جابجایی کودهای شیمیایی از طریق 

ایی، مهیا بودن، توزیع و آنالین رصد می شود و واردات، تولید، جابجبه صورت  "سیستم رصد کود"تارنمای 

از کود شیمیایی و آزاد شده تولید داخل  %20در تمام استانها را زیر نظر دارد، )د( دولت  فروش کودهای شیمیایی

 هکاالهای ضروری ب 1955اداره کودهای شیمیایی بر اساس قانون  "روند کنترل جابجایی"و وارداتی را تحت 

مناطق سخت )صعب العبور( قرار داده است، )ه( تولید کنندگان کودهای  منظور مهیا نمودن کودهای شیمیایی در

دارند تا کودهای سوبسید دار را از تولید کنندگان/واردکنندگان پس از مخلوط و مخصوص از طرف دولت مجوز 

در  MOPو  DAPحمل به فرمانداری محل مصرف، شناسایی و استفاده کنند، )ی( دولت صادرات کودهای 

 کاتاگوری سخت گیری شده قرار داده تا مانع از صادرات و جابجایی غیر قانونی آنان شود.


