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 مترجم: جعفر مسجدی
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 حداقل قانون

ظرفیت بشکه برای  طول متفاوت به نمایش گذاشته شده است. اغلب با یک بشکه آب، با الیه های چوبی با "قانون حداقل"

نگهداری آب توسط کوتاهترین الیه جوبی تعیین می شود. به همین گونه، محصول دهی اغلب اوقات توسط کمبود مواد مغذی 

ور محدود یا آب محدود می شود. زمانیکه فاکتورهای محدود کننده )محدودیت( تصحیح شدند، محصول دهی تا زمانیکه فاکت

 کننده بعدی رخ دهد، افزایش خواهد یافت.

 گروه بر اساس رشد بذور گیاه تقسیم بندی می شوند. آنان به قرار ذیل می باشند:-مواد مغذی به سه زیر

 ( ماکرو یا مواد مغذی اصلی: نیتروژنN( فسفر ،)P( پتاسیم ،)K) 

  یا مواد مغذی ثانویه: عمده( کلسیمCa( مگنزیم ،)Mg و ،)( سولفورS) 

 ( مواد مغذی میکرو یا عناصر موثر: کلروینCl( آهن ،)Fe( منگنز ،)Mn( بورون ،)B( سمنیم ،)Se( زینک ،)Zn ،)

 ( و غیرهMo(، مولیبدنم )Cuمس )

  اغلب اوقات فاکنور محدود کننده در تولید  مشاهده شده، بطوریکه نیتروژن مکررأجوابدهی محصول دهی به نیتروژن

به دست آوردن حداکثر محصول دهی و اجتناب  ی فقط تنها فاکتور نیست. مواد مغذی متعادل برایمحصول است، ول

   از کمبود مواد مغذی استفاده می شود. 



 

 سه مواد مغذی اصلی عبارتند از: نیتروژن، فسفر و پتاسیم

 ( نیتروژنN .جزء اصلی تشکیل دهنده پروتئین، برای رشد و نمو گیاه ضروری می باشد ،) تأمین

 نیتروژن رشد، توان، رنگ و محصول دهی گیاه را تعیین می نماید.

 ( فسفرP .برای نمو کافی ریشه و کمک به مقاومت گیاه در برابر خشکسالی حیاتی می باشد ) فسفات

 همینطور برای رشد و نمو گیاه مثل رسیدن دانه و میوه مهم می باشد.

 ( پتاسیمKبرای جایگیری فتوسنتز در گیاه و ) .پتاسیم مقاومت  برای گیاهان پرمحصول مرکزیت دارد

 گیاه در برابر استقرار، بیماری و خشکسالی را بهبود می بخشد.

   عالوه بر سه مواد مغذی اصلی، مواد مغذی ثانویه سولفور، مگنزیم، و کلسیم برای رشد مناسب گیاه الزم 

      ت نگهداری تولیدات پر محصول مثل می باشند. کلسیم به خصوص برای محصول دهی، کیفیت و قابلی

   میوه ها و صیفی جات مهم می باشد. 

 

 



 

 

 

 مواد مغذی با برداشت محصول تهی می شوند

، میزان زیادی از این مواد مغذی در زمان برداشت محصول همانگونه که گیاه مواد مغذی را از خاک می گیرد

مواد مغذی از طریق بقایای محصول برداشت شده و اجزای از زمین گرفته می شود. در حالیکه برخی از این 

ارگانیک به زمین برگشت داده می شود، این به تنهایی نمی تواند کوددهی و محصول دهی مطلوب گیاه را به 

 مرور زمان تأمین نماید.

است  د توازن بهینه مواد مغذی که مناسب تقاضای گیاه، زمین و شرایط جوی خاصنکودهای معدنی می توان

و در عین حال به حداقل رساندن تأثیرات زیست  محصول و منجر به افزایش حداکثری برداشت و کیفیت مهیا

 شود.محیطی 

 



 

 در میان مواد مغذی اصلی گیاه، نیتروژن برای افزایش محصول دهی گیاه مهمترین می باشد

نیتروژن با فاصله زیاد بزرگترین میزان مصرف را دارد، نیتروژن، فسفر و پتاسیم. -بازار کود شامل سه مواد اصلی مغذی می باشد

 درصد کل مصرف و یارا بزرگترین تولید کننده این کود می باشد. 60شامل 

کودهای فسفر )فسفات( و پتاسیم در درجه اول برای بهبود کیفیت محصول استفاده می شوند. استفاده سالیانه همیشه نیاز نیست، 

زیرا خاک این دو نوع کود را برای مدت طوالنی تر به نسبت کود نیتروژن جذب و ذخیره می نماید. نیتروژن می بایست هر 

 استفاده شودحیاتی سال به منظور حفظ محصول دهی و توده 

تعداد محدود و کم تولید کنندگان بزرگ کودهای فسفات و پتاس وجود دارد، زیرا ذخایر سنگ فسفات و مواد معدنی پتاس 

 فقط در مناطق خاصی در جهان وجود دارد. صنعت پتاش حتی انحصاری تر از صنعت فسفات می باشد.

شوند، که نشانگر مهیا بودن وسیع مواد اولیه مورد نیاز شامل گاز طبیعی و کودهای نیتروژن در بسیاری از کشورها تولید می 

 هوا که برای تولید در مقیاس صنعتی این کود می باشد.

لذا بازار جهانی نیتروژن کمتر متمرکز می باشد، ولی برخی مناطق مثل اروپا و ایاالت متحده تغییر ساختار وسیع صنعت نیتروژن 

  وده اند. در دهه اخیر را شاهد ب

 



 

 بازگشت سرمایه را حاصل نماید %670استفاده صحیح از کودهای شیمیایی می تواند 

تن غالت  9.3کود شیمیایی، می توان  کیلو گرم به ازای هر هکتار )گندم زمستانه در اروپا( 192استفاده از با 

 290نیتروژن( به نرخ  27%) CAN از هر هکتار برداشت کرد. هزینه کود شیمیایی در این میزان با استفاده از

دالر امریکا مساوی  0.82کیلوگرم ضربدر  192دالر به کیلوگرم نیتروژن( می شود  0.82یورو به ازای هر تن )

 دالر امریکا به ازای هر هکتار 157با 

 داشت:دالر، کشاورز سناریوهای جایگزین ذیل را پیش رو خواهد  240استفاده از قیمت گندم به میزان تنی 

  :دالر به ازای هکتار 2244 درآمد دالر مساوی با 240هکتار ضربدر هر تن غالت به ازای  9.30سطح بهینه نیتروژن 

  :دالر به ازای هر هکتار 500مساوی با درآمد  دالر 240ضربدر  هکتاربه ازای هر غالت تن 2.07بدون کود نیتروژن 

دالر به ازای هر هکتار می باشد، بدین  261استفاده از هزینه نهاده به ارزش  دالر به ازای هر هکتار با 1745تفاوت در درآمد 

  می باشد. %670معنی که بازگشت سرمایه نزدیک به 

 



 

 هزینه کود در مقابل کل هزینه های تولید غالت کم می باشد

برای باشد. کل هزینه تواید ذرت می %22در دو سال گذشته کاهش داشته و شامل ود شیمیایی هزینه های ک

برای  %19برای دانه های روغنی تا  %6محصوالت کشاورزی عمده دیگر، نسبت سهم کمتر می باشد و از 

 گندم متفاوت می باشد.



 

 نیترات بالفاصله و به آسانی توسط گیاه گرفته می شود

آمونیاک د.( می باش%82حاوی بیشترین مقدار نیتروژن )اساس تمام کودهای نیتروژن است و (NH3آمونیاک )

ست که آمونیاک را مرسوم ارا می توان مستقیمأ وارد خاک نمود، ولی به چند دلیل، منجمله محیط زیست، 

قبل از اعمال تبدیل به مثأل اوره یا نیترات نمود. اگر آمونیاک مستقیمأ به خاک وارد شود، قبل فرآوری نموده و

 ( و نیترات  تبدیل شود.NH4ستفاده کند، باید به آمونیوم )از اینکه گیاه بتواند از آن به عنوان منبع نیتروژن ا

در حالیکه آمونیوم و نیترات برای گیاه مهیا می باشند، اوره ابتدا می بایست به آمونیوم و سپس به نیترات 

 تبدیل شود.

دمای کم و روند تبدیل بستگی به بسیاری فاکتورهای زیست محیطی و بیولوژیکی دارد. به طور مثال تحت 

PH  پایین )همانگونه که در اروپا دیده شده( تبدیل اوره آهسته می باشد و مشکل است نتیجه نیتروژن و زیان

کارآیی را پیش بینی نمود. نیترات در مقایسه آماده مصرف توسط گیاه با حداقل ضایعات می باشد. نتیجنأ 

کشاورزی اروپا شناخته می شود. این بیانگر سهم  نیترات عمومأ به عنوان کود نیتروژن با کیفیت برای شرایط

 باالی بازار کود مذبور در این قاره می باشد. 



 

 کود نیترات کارآمدی باالتری نسبت به اوره دارد

افزایش  مورد محصول دهی باالتری نسبت به اوره دارد، لذا به هر دوآزمایشهای میدانی تأیید نموده که نیترات 

 درآمدهای مزرعه و استفاده بهتر از زمین کمک می کند. 

اوره اثر انگشت کربن کمتری در مرحله تولید سیکل عمری کود شیمیایی نسبت به نیترات آمونیوم دارد. این 

که در تولید آمونیاک ایجاد می شود توسط اوره گرفته  CO2عمدتأ به دلیل این واقعیت است که قسمتی از 

در مرحله  N2Oبه محض اینکه اوره به زمین داده شود آزاد می شود.مضافأ، بیشتر  CO2اما  می شود.

به جو  ANنیتریفیکاسیون از اوره خارج می شود. اوره همچنین در زمان کشت آمونیاک بیشتری نسبت به 

کأل سیکل  تا بتواند اتالف بیشتر را جبران کند. ،آمونیوم از اوره دوز باالتری نیاز دارداتالف وارد می کند. از 

عمر اثر کربن اوره باالتر از نیترات آمونیوم است. آزمایشهای میدانی تأیید نموده که نیترات محصول دهی 

باالتری نسبت به اوره دارد، لذا به هر دو مورد افزایش درآمدهای مزرعه و استفاده بهتر از زمین کمک می 

 کند. 

  



 

 نیترات در کود بیشتر باشد، محصول دهی بیشتر می شودهر چه 

نمونه های بسیار زیادی از آزمایشات که از عملکرد خارق العاده نیترات در زمینهای آبی، تولید محصوالت 

 و کیفیت پشتیبانی می نماید. یدر هر دو زمینه محصول ده)صیفی جات( میوه و سبزیجات 

 CANآمونیوم مثل  %50نیترات و  %50شیمیایی نیتروژن حاوی برای محصوالت کشاورزی آبی، کودهای 

 به دلیل ارزش نسبت کم محصول، به لحاظ مالی بهترین گزینه سودآور می باشند. ANیا

)صیفی جات(، کودهای شیمیایی حاوی میزان زیاد  برای محصوالت با ارزش باالتر مثل میوه و سبزیجات

نیترات نیتروژن بهترین گزینه انتخابی می باشند، به خصوص برای سبزیجات )صیفی جات( با رشد باال که 

 نیاز دارند نیتروژن همان زمان قابل بهره برداری باشد.



 

 تأیید نمودژن را آزمایشات میدانی برتری به کار بردن نیترات به جای کود شیمیایی نیترو

افزایش یافته، در همین  %3محصول دهی  نشان داداستفاده از نیترات به جای اوره، برای گندم در آزمایشات در بریتانیای کبیر 

  افزایش یافت. %17ق العاده رحال برای تولید پرتقال در برزیل محصول دهی به میزان خا

 گندم زمستانه، بریتانیای کبیر

  کیلوگرم نیتروژن/هکتار 160 :، هر دو نوع نیتروژن آزمایش شده1998و  1994بین  یآزمایشمزرعه  15متوسط 

 تحقیق لوینگتن 

  :تن/هکتار،  8.38محصول با اورهCAN :8.63 تن/هکتار 

  :(2011یورو/تن )قیمت مزرعه در شمال غرب آلمان، نوامبر  180قیمت غالت 

 مرکبات، برزیل

  در برزیل، هر دو نوع بر اساس ا مزرعه آزمایشی پرتقالN  کیلو/هکتار 180آزمایش شده به میزان 

  ،2003کانترال 

  :جعبه،  909تن/هکتار= 37.1محصول دهی با اورهAN:43.3 =جعبه 1061تن/هکتار 

 :(2011یورو )قیمت صنعتی به استثناء هزینه برداشت، نوامبر  3.01دالر=4قیمت به ازاء هر جعبه 



 

 مولکولهای غیر ارگانیک مشابه کودهای شیمیایی می باشندکودهای ارگانیک حاوی 

محصوالت کشاورزی می توانند از طریق کودهای ارگانیک )حیوانی( یا شمیایی تغذیه شوند، و در هر دو مورد مولکولهای 

یک برنامه کامل تغذیه باید منابع ذخیره شده خاک را در نظر گرفته، کودهای حیوانی  د نمود.نمشابه غیر ارگانیک استفاده خواه

 یا مابقی کودهای غیر شمیایی را استفاده، و میزان دقیقی از کودهای شیمیایی را ضمیمه نماید.

ریشه های گیاه  کودهای حیوانی باعث ایجاد محتویات ارگانیک خاک و در همان حال باکتریهای میکرو مفید را برای رشد

تقویت می نمایند. کارآیی کودهای ارگانیک بستگی به محتویات مناسب باکتری در خاک دارد. باکتری صحیح محتویات ارگانیک 

در کود حیوانی را خرد نموده و به عنوان مواد مغذی برای رشد گیاه استفاده می نماید. ولی کیفیت و کمیت مواد مغذی که برای 

و هوا دارد. محصول بستگی بسیار زیادی به تغییرات خاک و فاکتورهای آب  ، وناسازگار استعرضه می شود  گیاه در این روند

   پایین  ،مواد مغذی معدنی که در قالب کودهای شیمیایی عرضه می شود مقایسه با مواد ارگانیک در دهی گیاه با به کار بردن

 می باشد.

مها منجر به فقر توزیع مواد مغذی شده، ولی باعث ایجاد مازاد در مناطق دامداریها جدا سازی مناطق کشاورزی آبیاری شده و دا

 شده است. محتویات پایین مواد مغذی و ماهیت حجیم کودهای حیوانی حمل و نقل آنان را نامناسب و هزینه بر نموده است.

 



 

 زمینهای تحت کشت می شود %1کشاورزی ارگانیک شامل کمتر از 

 %6به صورت ارگانیک استفاده شدند، که بیانگر  2009هکتار از زمینهای کشاورزی در سال میلیون  37

 می باشد. 2008افزایش از سال 

میلیون هکتار(، در حالیکه زمینهای  22تقریبأ دوسوم زمینهای کشاورزی زیر کشت ارگانیک مرتع هستند )

 میلیون هکتار می باشند. 8.2زراعی شامل 

ر زمینهای کشاورزی ارگانیک مرتع و کم بازده می باشند، تأثیر کشاورزی ارگانیک روی نظر به اینکه بیشت

 تقاضا برای کود شیمیایی محدود می باشد.



 

 ایی شامل می شودیتولید صنعتی کودها با چندین پروسه شم

د در هوا با هیدروژن موجود زیر بنای تولید کودهای نیتروژن آمونیاک می باشد، که در مقیاس صنعتی با تلفیق نیتروژن موجو

-تولید می شود. این پروسه تولید آمونیاک به نام پروسه هابردر گاز طبیعی تحت دما و فشار باال در حضور تسریع کننده ها 

 ( نامیده می شود.Haber-Boschبوش )

لوط شده تا دی فسفر از سنگ فسفات توسط حل کردن آن با یک اسید قوی تولید می شود. سپس فسفر با آمونیاک مخ

 ( از طریق پروسه ای به نام آمونیزشن تولید شود.MAP( یا مونو آمونیوم فسفات )DAPآمونیوم فسفات )

پتاسیم از ذخایر نمک استخراج می شود. ذخایر بزرگ پتاسیم در کانادا و روسیه، که بزرگترین تولیدکنندگان این کود هستند 

 وجود دارد.

و به فروش  ( مخلوط می شودNPK) کاملبه طور مثال با نیتروژن برای ایجاد کودهای  یا جداگانهفسفات و پتاش به صورت 

 می روند.

 روند جانبی پروسه اصلی تولید )مثل گازها، عناصر شمیایی نیتروژن( را می توان برای تولیدات صنعتی استفاده نمود.

 

 



 

 

 

 

 

 صنعت کود



 

 می باشد %1.8بینی رشد سالیانه به نرخ نیتروژن بزرگترین کود شیمیایی با پیش 

افزایش یافت. بعد از دو سال روند منفی مصرف برای پتاش، مصرف  2010تمامی این کودها در سال  مصرف

  افزایش یافت.  2010در سال  %20آن بیشتر از 

را  2015سال تا  %1.9( پیش بینی می نماید تقاضا برای کود نیتروژن رشد سالیانه IFAاتحادیه جهانی کود )

 برای پتاسیم نیز پیش بینی شده است. %3.7برای فسفات و   %2.4تجربه خواهد نمود. نرخ رشد سالیانه 

چون این محصول در حال گرفتن سهم بازار از دیگر  ،برای اوره رشد افزایش باالتر مورد انتظار است

 محصوالت نیتروژن می باشد.

 



 

 استباالتری ی امریکای التین دارای نرخ رشد آسیا بزرگتری بازار کود می باشد، ول

  بود. %62، با چین که دارای بیشتر از نصف آن سهم است، 2010سهم آسیا از مصرف جهانی نیتروژن در سال 

تقاضا در امریکای التین سریعأ افزایش یافته ولی نسبتأ به لحاظ میزان مطلق کوچک است، و هنوز در سطح 

 پایین می باشد.

آسیا و امریکای التین انتظار می رود که ادامه یابد، در حالیکه مصرف بازارهای به بلوغ رسیده امریکای رشد در 

 شمالی و اروپا پیش بینی می شود با روند آهسته تری افزایش یابد.

  



 

 محصوالت کلیدی نیتروژن، فسفات و پتاس، به ترتیب اوره دی ا پی و ام او پی می باشند

و پتاسیم می باشند.  یب نیتروژن، فسفرقیمت به ترت تحولو ام او پی محصوالت کلیدی برای  ،اوره، دی ا پی

 آنان دارای سهم بزرگ بازار بوده و به صورت گسترده گوشه و کنار دنیا مبادله می شوند.

نیتروژن می باشد و سهم آن از مصرف نیتروژن در حال افزایش می باشد. اکثریت ظرفیت  %46اوره دارای 

 نیتروژن در دنیا در حالت اوره می باشد. مسیرجدید 

نیتروژن می باشد.  %18محاسبه می شود( و  P2O5فسفات )در  %46( حاوی DAPدی آمونیوم فسفات )

 نیتروژن می باشد. %11فسفات و  %46( حاوی MAPمونو آمونیوم فسفات )

 ی شود.محاسبه م K2Oپتاش بوده که به صورت  %60( دارای MOPکلرید پتاس )



 

 استفادهمورد  کودهای نیتروژن جغرافیایی اختالفات

اوره، با سریعترین رشد  کشورها/مناطق مختلف وجود دارد.در بزرگی در استفاده کودهای نیتروژن اختالفات 

( عمدتأ در آمریکای UANکود نیترات آمونیوم ) گرمتر محبوب می باشد. یمصرف، در مناطق آب و هوای

به  کمی شود، حال آنکه نیتراتها بیشتر در اروپا استفاده می شوند. در ایاالت متحده، آمونیاشمالی استفاده 

 عنوان منبع نیتروژن در کشاورزی، به خصوص کاربرد مستقیم پاییزه، استفاده می شود.

هر ( را استفاده می کند. ABCچین تنها کشوری است که آمونیوم بایکاربونت ) در چین، اوره غالب می باشد.

سهم بازار  %20چند کود آمونیوم بایکاربونت به تدریج در کنار گذاشته شدن است، ولی هنوز صاحب حدود 

 در چین می باشد.

 ( به دلیل تولید باالی دانه سویا را مصرف می کند.P&Kبرزیل میزان قابل توجهی از کود پی و ک )



 

سه محصول اصلی غالت، گندم، برنج و ذرت، حدود نصف کل کودهای شیمیایی که در کشاورزی 

 می نمایند استفادهمصرف می شود را 

نه فقط یک بازار مهم به لحاظ اندازه می باشد، بلکه یک صنعت حیاتی است که به تولید جهانی  بازار کود

، مهمترین فعالیت 11/2010میلیارد تن در فصل  2.3غذا کمک می کنند. تولید غالت با تولید جهانی حدود 

 .کشاورزی در دنیا می باشد

و استفاده از کودهای شیمیایی امکان پذیر نبود. لذا غالت  متمرکزدستیابی به این میزان تولید بدون کشاورزی 

 صیفی به طور طبیعی بزرگترین بازار نهایی برای کودهای شیمیایی و به دنبال آن محصوالت تجاری چون

جهت درک بهتر از بازار کودهای شیمیایی، الزم است  ، میوه ها، گلها و درختان مو هستند.)سبزیجات( جات

  فهم بیشتری از هر دو بازار غالت و بازار محصوالت تجاری کشاورزی داشته باشیم. 



 

 جغرافیای تفاوت در کاربرد کودهای نیتروژن

زمانیکه بررسی اینکه کودهای نیتروژن برای چه محصوالت کشاورزی استفاده می شود، تفاوتها منطقه ای 

 بزرگی به وجود می آید. 

م( در ایاالت -به دلیل رشد قوی تولید اتانول کشاورزی )از محصول ذرت برای تولید منابع پایدار سوخت

به بزرگترین محصول مصرف کننده کود نیتروژن در سال گذشته، ذرت با فاصله زیاد تبدیل  7-6متحده در 

گندم و دیگر غالت مثل جو در اروپا و روسیه غالب کشت با استفاده از کود ایاالت متحده تبدیل شده است. 

در آسیا برنج محصول اصلی مصرف کننده کود نیتروژن است )به انضمام بخش نیتروژن را شامل می شوند. 

 (.میوه ها و صیفی جات در چین

این تفاوتهای منطقه ای روی حالت تقاضای منطقه ای تأثیر گذاشته، چون توسعه نرم قیمتهای محصول 

متفاوت می باشند، لذا روی اقتصاد کشاورز و مزایای کشاورزان برای کاربرد متفاوت کود بر اساس اینکه چه 

 محصولی غالب می باشد تأثیر می گذارد.

 ، گندم مهمترین غالت می باشد.برای یارا، با حضور قوی در اروپا



 

 

 می باشند   دنیا درآمد، یارا و اگریم بزرگترین شرکتهای کود شیمیایی باستحبا ا

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 در دنیا می باشد NPKیارا بزرگترین تولید کننده آمونیاک، نیترات و کود کامل 

بهترین عملکرد در میان شبکه بزرگ جایگاه یارا به آن فرصت منحصر به فردی برای میزان اقتصادی و توزیع 

 گیاهان داشته، و هدایت کننده مهم برای بازگشت سرمایه رقابتی یارا می باشد.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ی خود برای نیترات و کود کامل ییارا از مزایای جایگاه مساعد هزینه ها در بازار خانگی اروپا

 بهره مند می شود

گر فاصله گرفتن از قراردادهای سنتی لینک به نفت گاز طبیعی به جایگاه آمونیاک بیانگر بهبود اخیر و نشان

 طرف ارائه قراردادهای قطب/محل می باشد. 

توسط  2008پایینتر از رقبای اروپایی. جایگاه نیترات در سال  %20-10ثبات هزینه جایگاه در حدود نیترات: 

 تغییر یافت مشخص شده است. 2008که در سال  "تترا"قرداد گاز 

زیر رقبای اروپایی است، هر چند تعداد رقبا خیلی  %20پایین در کود کامل با تولید -یارا همینطور رهبر هزینه

 محدود می باشد. 

 



 

 پویایی صنعت کود

 این بخش با جزئیات بیشتر فشارهای رقابتی و جریان تولیدات محصوالت اصلی نیتروژن را توضیح می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 و بازار مداری حرکت می کند بیشتر انحصاربه طرف صنعت کود 

در گذشته صنعت بذر تحت تأثیر منابع مالی دولتی بوده و باعث دوری سرمایه گذاران از دیدگاه امنیت غذایی 

یا  موسساتقسمتی از به عنوان به جای دیدگاه کسب و کار شده، و توسط شرکتهای ضعیف دولتی کود که 

چون دخالت دولت در حال تقلیل می باشد، و شرکتهای بزرگ در حال سرو  سازمانهای دولتی، وجود داشتند.

سامان دادن سرمایه های خود هستند، روندی به سوی انحصار و انظباط مالی بیشتر در عرض کل صنعت در 

 جریان می باشد.

ی تمام این روند توسعه توسط سازمان تجارت جهانی و گسترش اتحادیه اروپا که شرایط مساوی تری را برا

 بازیگران صنعت ایجاد نموده تقویت شده است.

بیرون از اروپا و ایاالت متحده که باعث  "هزینه-مناطق گاز کم"بین  قابل توجهی فاصلهدر سالهای اخیر 

ایجاد مزیت قابل توجه هزینه برای مجتمع های مستقر در مناطق گاز کم هزینه شده است. ولی این فاصله 

زایش فعالیتهای جهانی گاز مایع طبیعی و ظرفیت باالتر خط لوله ها به اروپا که باعث این اواخر به دلیل اف

  افزایش جریان شده، کاهش یافته است. انتظار دارد این روند ادامه یابد.



 

 

 آمونیاک

آمونیاک محصول کلیدی میانی در تولید تمام کودهای نیتروژن می باشد و جایگاه قوی آمونیاک و فهم بازار 

 ونیاک برای یک شرکت پیشرو کود شیمیایی حیاتی می باشد. آم

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 د کننده آمونیاک در دنیا می باشدچین بزرگترین تولی

آمونیاک محصول کلیدی میانی در تولید تمام کودهای نیتروژن می باشد و کشورهای بزرگ مصرف کننده 

آمونیاک عمدتأ به دیگر محصوالت نیتروژن در باشند.نیتروژن همینطور تولید کنندگان بزرگ آمونیاک نیز می 

داد و ستد  2009آمونیاک تولید جهانی در سال  %12میلیون تن یا  17.6محل های تولید ارتقاء می یابد. فقط 

تا  2001. روند از سال 2009درصد در مقایسه به سال  3.1میلیون دست یافت، افزایش  157.5شد. تولید به 

 می باشد.  %2.5رشد به میزان سالیانه نشانگر نرخ  2010

 

 

 

 



 

 درصد از آمونیاک تولیدی مبادله می شود 12فقط 

 %12که نشان می دهد فقط میلیون تن افزایش یافت،  19.6و  %11، دادوستد جهانی آمونیاک به میزان 2010در سال 

از کل تولید آمونیاک را مصرف  %54تولید جهانی آمونیاک مبادله می شود. با لحاظ سهم اوره از مصرف صنعتی، اوره 

می نماید. این آمونیاک نیاز به ارتقاء در محل مجتمع دارد چون تولید اوره نیاز به دی اکسید کربن دارد، که محصول 

 باشد. فرعی تولید آمونیاک می 

 که مبادله می شود، چهار دسته مشتری وجود دارد:برای آمونیاک 

 برای دادوستد آمونیاک وجود دارد بازار صنعتی قابل توجهی .1

تولید کنندگان کودهای اصلی فسفات مثل دی آمونیوم فسفات و مونو آمونیوم فسفات )همینطور برخی کودهای  .2

 دارای معادن فسفات اغلب اوقات فاقد ظرفیت نیتروژن می باشند.کامل( آمونیاک را وارد می کنند چون مناطق 

 نیز همینطور بر اساس آمونیاک خریداری شده می باشد. برخی از ظرفیت نیترات .3

 ، فقط در ایاالت متحده رایج است.نکاربرد مستقیم روی زمی .4

دید خوبی به شرکت در  ،ه رقابتیاین جایگا .می باشداز سهم بازار  %20از آمونیاک مبادله شده، یارا دارای حدود 

 خصوص توازن عرضه/تقاضا آمونیاک داده و شرکت را قادر می سازد تا تصمیمات تجاری بهتر را اتخاذ نماید.



 

 ترینیداد بزرگترین صادر کننده آمونیاک دنیا می باشد

اولیه اصلی برای تولید آن هستند صادر کنندگان بزرگ آمونیاک در دنیا دسترسی به گاز طبیعی با قیمت رقابتی که مواد 

ترینیداد دارای بزرگترین ذخایر گاز طبیعی دنیا می باشد و همینطور در منطقه نزدیک به بزرگترین وارد  می باشند.

دارای امکانات کننده آمونیاک دنیا ایاالت متحده می باشد. ترینیداد دارای مجتمع های بزرگ تولید آمونیاک و همینطور 

برای تسهیل صادرات به بازارهای جهانی می باشد. شرکت یارا دارای دو مجتمع بزرگ تولید آمونیاک  دریایی عالی

 در ترینیداد می باشد.

خاورمیانه نیز دارای بزرگترین ذخایر گاز طبیعی در دنیا می باشد. مجتمع تولید کود شیمیایی کافکو در قطر میزان  

    تولید می نماید، ولی بیشتر آمونیاک تولیدی در کافکو به اوره ارتقاء قابل توجهی )حدود دو میلیون تن( آمونیاک 

 صادر کننده عمده اوره می باشد، و میزان کمی مازاد آمونیاک برای صادرات باقی می ماند. ومی یابد. لذا کافک

ی کاربردهای صنعتی در ایاالت متحده، آمونیاک وارداتی برای تولید دی آمونیوم فسفات و مونو آمونیوم فسفات، برخ

 و مستقیم به عنوان کود نیتروژن استفاده می شود.

 هندوستان بیشتر آمونیاک وارداتی را برای تولید دی آمونیوم فسفات استفاده می کند. 

 



 

 شامل بیشترو عمده دادوستد آمونیاک مسیر نشان داده شده در نقشه را دنبال می نماید، 

 دارندکه گاز ارزانتر است کشورهایی 

مرکز کلیدی دادوستد آمونیاک یوژنی در دریای سیاه می باشد. آمونیاک روسیه و اکراین هر جایی که مبلغ 

باالتر است فروخته می شود، و چون آنها تأمین کننده اصلی به ایاالت متحده، اروپا حوزه مدیترانه می باشند، 

 اط می باشد.قیمت گذاری مرتبط  برای مناطق غرب تنگه سوئز بسیار با ثب

در وضعیت متوازنی قرار دارد. اگر کسری وجود دارد، واردات از دریای سیاه الزم می باشد، و  آسیا تقریبأ

قیمتهای فوب در آسیا افزایش می یابد. اگر مازاد وجود دارد، صادر کنندگان آسیایی با غرب تنگه هرمزی 

 شید.باید رقابت کنند، و سطح قیمتهای فوب آسیا رنج خواهند ک

 

 

 



 

 

 اوره

دیگر کودهای  ،اوره بزرگتری کود نهایی نیتروژن است که در دنیا مبادله می شود. هرچند بسیاری بازارها

 بوده و اوره کاالی مرجعکود شیمیایی کشاورزی ترجیح می دهند، -تصادیقنیتروژن را به دلیل مختصات ا

 تأثیر مهم روی قیمت بیشتر دیگر کودهای نیتروژن دارد.

 

 

 

 

 

 



 

 اوره کود اصلی در گروه کودهای نیتروژن می باشد

 %1.4، 2009نسبت به سال که میلیون تن بود  149.6، برابر با 2010بر اساس محاسبات، تولید اوره در سال 

، تولید سالیانه اوره به طور متوسط افزایش هر سال 2010تا  2001نشان می داد. در طی سالهای را افزایش 

رشد داشته است. بزرگترین تولید کنندگان همینطور بزرگترین مصرف کنندگان نیز می باشند و  %3.8برابر با 

عبارتند از چین و هندوستان. چین در زمینه تولید کودهای نیتروژن خودکفا می باشد، ولی نیاز واردات 

 هندوستان در حال رشد می باشد.

اشد، لذا طبیعی است که نرخ رشد تولید/مصرف بیشتر ظرفیت جدید نیتروژن در دنیا به صورت اوره می ب

باشد. این اواخر، تفاوت نسبتأ زیاد بوده، زیرا اوره سهم بازار به بیشتر برای اوره از آمونیاک/کل نیتروژن 

سهم عمده تعطیلی ظرفیت خصوص از بیکربنات آمونیاک در چین را به خود اختصاص داده است. مضافأ، 

نیتروژن  %46رژی مجتمع های مختص آمونیاک بوده است. نظر به اینکه اوره دارای در مناطق با هزینه باالی ان

می باشد، هزینه حمل نسبتأ پایین است. مضافأ رشد تقاضا به میزان زیادی در آب و هوایی که مناسب استفاده 

  از اوره می باشد.



  

 

 مناطق غنی از گاز طبیعی عمومأ صادر کنندگان بزرگ اوره می باشند

به میزان  %17، 2010اوره کودی جهانی می باشد و بیشتر از آمونیاک داد و ستد می شود. داد وستد در سال 

 کل اوره تولید شده می باشد. %27میلیون تن افزایش یافت که  40

صادر کنندگان عمده اوره کشورها/مناطق غنی از گاز طبیعی با بازار کوچک داخلی می باشند. هر چند برخی 

 ها هم وجود دارد.استثنا

    چین دارای بازار داخلی عظیمی می باشد. هر چند دلیل عمده برای تأمین نیاز بازار داخلی می باشد، در 

 دوره ای که تقاضای جهانی باال باشد، چین برای ایجاد توازن در بازار مورد نیاز می باشد.

 ننده می باشند.آمریکای شمالی، امریکای التین و شرق آسیا مناطق عمده وارد ک

 

 



 

خلیج  به جایدریای سیاه و خلیج فارس قطبهای عمده صادرات اوره می باشند )در متن اصلی 

 نام جعلی استفاده شده است( از ،فارس

دو قطب اصلی در بازار دادوستد اوره را می بایست دنبال نمود: دریای سیاه و خلیج فارس. این جریانها تعیین کننده قیمتهای 

 می باشد.جهانی 

امریکای  نیاز اروپا و امریکای التین می باشد، در حالیکه صادرات خلیج فارس تامین کننده نیاز مین کنندهصادرات دریای سیاه تأ

شمالی و آسیا/اقیانوسیه می باشد. تمامی جریانهای دیگر بیشتر ماهیت منطقه ای دارند، مثل ونزوئال به ایاالت متحده، اندونزی 

به دیگر کشورهای آسیایی و غیره، فقط از آنجایی که نیاز مواد دریای سیاه/خلیج فارس را تأثیر می گذارند جالب می باشند. به 

ر چین صادراتش را کاهش دهد، خلیج فارس قادر نخواهد بود به تنهایی نیاز آسیا را تأمین نماید. دریای سیاه به عنوان نمونه اگ

 طرف آسیا جریان می یابد و حرکت رو به باالی قیمتها اتفاق خواهد افتاد.

اگر  منطقه ای رقابت کنند.ارتباط قیمت گذاری بین دریای سیاه و خلیج فارس بستگی به این دارد که کجا آنان روی میزان 

حرکت اصلی از آمریکای التین/اروپا/افریقا باشد، دریای سیاه پیشرو خواهد بود. اگر آسیا/امریکای شمالی باشد، خلیج فارس 

 پیشرو خواهد بود.

 



 

 یم مالیات صادرات چینژر

  کننده خالص انرژی چین صادرکننده نوسانی مهمی در بازار جهانی اوره می باشد. همانطوریکه چین وارد 

می باشد، برای آن کشور منطقی نمی باشد که مقدار زیادی از آن انرژی را قالب اوره مجددأ صادر نماید، لذا 

 انتظار نمی رود چین صادر کننده میزان قابل توجهی اوره در دراز مدت باشد.

صادرات که توسط دولت چین  صادرات از چین به میزان زیادی بستگی به هر دو قیمت جهانی اوره و مالیات

محصوالت صادراتی صادرکنندگان چینی وضع می شود، بستگی دارد. جهت ایجاد ثبات در محیط قیمتی روی 

 مالیات صادرات وضع نموده اند.عنوان و وفور کافی محصول در داخل کشور، مسئوالن چینی سیستمی با 

اعالن نموده، و مشخص نمودند مالیات پایین  2012مسئوالن چینی این اواخر مالیات صادرات برای سال 

و سالهای قبل( خواهد بود، و  2010بوده )دو ماه کمتر از  2011صادرات در چهار ماه و همانطوریکه در 

ه شده، و بر اساس همان باعث ایجاد افزایش مالیات در دوره مالیات کم نگاه داشت RMB 2100قیمت مبنای 

 خواهد بود.  2011سطح 



 

 

 تولید اوره چینی

می باشد. چین سیاستی  2009پایینتر از سال  2010رشد تولید اوره چین آهسته تر شده، به طوریکه تولید سال 

ری را اعالم که بر مبنای آن تمرکز مسیر به جای افزایش بیشتر تولید، روی تولید کاراتر و بهبود در بهره و

 استفاده از مواد مغذی خواهد بود.

 

 

 

 

 

 



 

 ذغال انتراسیت )نوعی زغال سنگ خشک و خالص(قیمتهای  افزایش

بیشتر ظرفیت اوره چین از زغال سنگ انتراسیت به عنوان خوراک مجتمع استفاده می نماید. افزایش مستمر 

تولید کنندگان چینی شده  زیان"بی سود و "قیمت زغال سنگ انتراسیت در چین باعث افزایش هزینه های 

 است. 

قیمتهای داخلی اوره باالتر از هزینه ها می باشند، که بیانگر این است که علیرغم افزایش سرمایه گذاری در 

 ایجاد ظرفیت جدید در یک دهه گذشته، بازار چین دچار عرضه بیش از حد نشده است.

 

 

 

 

 



 

 

 هدایت کنندگان ارزش صنعت

چه چیزهایی قیمتهای کود و سود اینکه این بخش چگونگی مکانیزمهای اقتصادی بازار کار صنعت کود و 

 شرکت را تعیین می نماید را مورد بررسی قرار خواهد داد.

 

 

 

 

 

 



 

 

 سیکل پذیری )نوسان قیمت در اثر رکود یا شکوفایی اقتصادی( کود مشابه نفت می باشد

تکه شدن در افزودن عرضه قیمتهای کود مثل هر کاالی دیگر سیکل پذیری دارند. سیکل پذیری عمدتأ توسط 

 .، ایجاد می شودکه منتج به بیش از ظرفیت و زیر ظرفیت می شود

ردیف باال با نفت در ردیف زیر، می شود دید که سیکل  ه ساله محصوالت کودهای نیتروژنمقایسه تاریخ د

زیرا هزینه اصلی در تولید آمونیاک  ،دواین باعث شگفتی نمی شرتبط می باشند. مو تا جاهایی پذیری مشابه 

 و کودهای نیتروژن، خوراک مجتمع پتروشیمی در قالب گاز طبیعی و یا نفت می باشد. 

 

 

 

 



 

 هدایت کنندگان عرضه و تقاضا

که به طور غیر مستقیم  "قیمت کف"زمانیکه تقاضا پایین باشد، روند هدایت عرضه بازار کود وجود دارد و  عمومأ

را ایجاد می نماید. قیمت کف توسط مناطق تولید کننده با باالترین قیمت گاز  ،قیمت بازار کود را تعیین می نماید

یعی در ایاالت متحده و اروپای غربی بوده است، در به طور تاریخی، باالترین قیمت گاز طب طبیعی تعیین می شود.

اکراینی ها و تولید کنندگان شرق اروپا دارای باالترین هزینه گاز طبیعی، به اضافه  2010و  2009حالیکه در سالهای 

 تولیدکنندگان از محل ذغال سنگ چین، بوده اند.

با قیمتهای کود باالی قیمتهای کف برای مناطق  "ه تقاضاهدایت کنند"بازار زمانیکه تقاضا برای کود باال باشد، معموأل 

 ترین هزینه تولید وجود دارد.با باال

کودهای گروه ازته  دیگر که روی قیمتهای اوره واست  فاکتورهای کلیدی دیگر کود توازن و ظرفیت عرضه بازار

 تأثیرمی گذارد.

میلیون در  165)که از آن  MMBtuمیلیون  205مصرف گاز طبیعی یارا در مجتمع های با مالکیت کامل آن حدود 

اروپا می باشد( است. افزودن سهم یارا در شرکتهای با سرمایه گذاری مشترک )شامل بوروپ(، کل مصرف گاز طبیعی 

  می باشد. MMBtu 310در حدود 



 

 

 هدایت کنندگان تقاضا

برای غالت و دیگر محصوالت  هدایت کننده اصلی تقاضا برای کود، تقاضا برای غذا است که به تقاضا

 .کشاورزی تبدیل می شود

 

 

 

 

 

 



 

 

 رشد مصرف نیتروژن انتظار می رود از رشد جهانی جمعیت بیشتر باشد

رشد جمعیت و رشد اقتصادی عوامل اصلی برای مصرف روز افزون کود می باشند. مصرف صنعتی نیتروژن 

 ی شود.عمدتأ توسط رشد اقتصادی و قوانین زیست محیطی تعیین م

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مصرف جهانی غالت به طور پیوسته در حال افزایش می باشد

 %1.6حال انکه رشد جمعیت سالیانه افزایش یافته،  %2دهه اخیر مصرف غالت سالیانه به طور متوسط  5در 

 رشد داشته است.

   به عرضه مرتبطتقاضا بلکه دلیل عمده غالت فقط در سه مورد رخ داده است، و این موارد نه به  مصرف

 بوده اند.

 

 

 

 



 

 

 مصرف سرانه جهانی گوشت نقش اصلی در مصرف غذا و کود دارد

تغییر ذائقه غذایی به همراه افزایش کالری مصرفی فاکتورهای اصلی در تعیین رشد در مصرف غالت در دهه 

 گذشته می باشند. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مصرف سرانه جهانی گوشت در حال افزایش می باشد

خوک و مرغداریها در جهان در حال محبوب تر شدن هستند و مصرف گوشت نیاز به خوراک ز پرورش مراک

دارد. برای تولید یک تن گوشت در مرغداری، دان مرتبط با دو تن غالت مورد نیاز می باشد. این افزایش 

 1تن غله برای  7تن گوشت خوک و  1تن غله برای  4برابر می باشد ) 7برای خوک چهار برابر و برای گاو 

 تن گوشت گاو(.

 کل مصرف کود نیتروژن می باشد. %30-20نیتروژن مورد نیاز برای تولید گوشت حدود 

 

 

 

 



 

 

سرانه زمینهای کشاورزی مهیا شده برای کشاورزی در حال کاهش می باشد، در حالیکه تقاضا 

 برای غذا در حال افزایش می باشد

برای کشاورزی افزایش تولید می باشد. راههای کلیدی برای نیل به این فائو اعالم نموده که چالش کلیدی 

افزایش، توسط جایگزینی مواد مغذی جابجا شده با برداشت محصول، بهبود مدیریت منابع، تولید واریته های 

 جدید محصوالت کشاورزی و گسترش دانش کشاورزی می باشد.

 

 

 

 

 



 

 

 

 ید است که دنیا با آن مواجه می باشد.رشد قوی قیمتهای غالت بیانگر چالش تول

از قیمتهای قوی کشاورزی و سود کشاورزان پیش نیاز برای تولید محصوالت کشاورزی می باشند. بسیاری 

برای افزایش  ستمرمطلوب شرایط رنج می برند، و مشوقهای قوی مسطح رشد زیر قسمتهای دنیا هنوز از 

 تولید جهانی غالت مورد نیاز می باشد.

 

 

 

 

 



 

 

 

 چالش کلیدی تولید باالتر می باشد

میالدی مستمرأ افزایش یافته، ولی روند  80میالدی تا نیمه های دهه  60متوسط سرانه تولید غالت از دهه 

طی خواهد نمود. افزایش به شرطی که  سال آینده قبل از افزایش قیمت غالت 20تا  15آهسته تری را در 

همانگونه که در صفحه قبلی نشان داده شده  منفی وجود داشته باشد،مودن روند مشوقها برای معکوس ن

 است، رخ خواهد داد. 

 

 

 

 



 

 

 تقاضای قوی برای غذا

کاهش یافت، قیمت  %2زمانیکه تولید به میزان  2010/11در ادامه روند ضعیف برداشت محصوالت در فصل 

مشوقهای قوی برای به حداکثر رساندن تولید را غالت به میزان چشمگیری افزایش یافت، و برای کشاورزان 

مهیا ساخت. لذا، اداره کشاورزی ایاالت متحده در حال حاضر پیش بینی می نماید تولید جهانی غله به میزان 

افزایش یابد. هر چند این میزان فقط برای برطرف نمودن  2010/11در مقایسه با  2011/12در فصل  4%

حال افزایش است کافی خواهد بود، و منجر به وضعیتی خواهد شد که از مصرفی که به طور مستمر در 

 موجودی انبارها که از قبل در سطح کمی بوده استفاده شود.

 

 

 



 

 

 

 محصوالت کشاوری حیاتی می باشدآینده کودهای شیمیایی برای استمرار افزایش برداشت 

نقش کلیدی دارد. در حالیکه منابع در جستجوی حفظ روند افزایش محصوالت کشاورزی، کود شیمیایی 

مغذی خاک به خودی خود افزایش نمی یابد، و بازیابی مواد ارگانیک برای رشد بیشتر بسنده نمی نماید، 

استفاده از کود شیمیایی  1960افزایش تولید کودهای شیمیایی واقعأ می تواند تفاوت ایجاد نماید. از سال 

 جهانی غالت افزایش یافته، و انتظار دارد این روند ادامه یابد. دلیل عمده این است که چگونه برداشت 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 کشورهای تولید کننده محصوالت کشاورزی

ایاالت متحده و چین تولید کنندگان بزرگ محصوالت کشاورزی هستند. در حالیکه ایاالت متحده بزرگترین 

 کننده گندم و برنج است. تولید کننده ذرت و دانه های روغنی است، چین بزرگترین تولید

 

 

 

 



 

 

 تفاوت منطقه ای شدت کود دهی

تفاوت قابل توجهی در شدت کشاورزی )محاسبه بر اساس کاربرد سالیانه نیتروژن به ازای هر هکتار( بین 

مقایسه با نیکره جنوبی. برای مناطق اصلی کشاورزی در دنیا وجود دارد، با کثرت باالتر در نیکره شمالی در 

برابر باالتر در ایاالت متحده در مقایسه با برزیل  3-2محصول کشاورزی مشابه امکان دارد نرخ کاربرد ، نمونه

 داشته باشد.

می باشد. رزی به خصوص در هندوستان و برزیل این بیانگر پتانسیل قابل توجه برای بهبود تولیدات کشاو

زمانیکه به حساب بیاوریم که این مناطق  ،دتفاوتهای موجود در کاربرد سالیانه به خصوص قابل توجه هستن

  دارای نرخ باالتر دو برداشت سالیانه در مقایسه با نیمکره شمالی می باشند.

 

 



 

 

 تفاوت در برداشت

تفاوتهای بزرگی در برداشتهای محصول منطقه ای وجود دارد. این تفاوتها نشانگر، در میان چیزهای دیگر، 

 .، می باشند، همانگونه که در صفحه قبلی نشان داده شدشدت کوددهی تفاوت در عملیات کشاورزی شامل

همه مناطق نمی توانند به میزان مشابه برداشت که  در کیفیت خاک این مفهوم را می رساند و تفاوت آب و هوا

محصول دست یابند. هر چند تفاوتهای عمده که امروز مشاهده می نماییم، نشان می دهد که با استفاده از 

    نیکهای صحیح شامل کوددهی مناسب، برداشت محصول و تولید غالت به میزان قابل توجهی افزایش تک

 .یابدمی 

 

 

 



 

 

 

 رشد سوختهای تجدید پذیر پبش بینی می شود ادامه یابد

سه برابر شود و ایاالت  2015تا  2005تولید جهانی سوختهای تجدید پذیر  پیش بینی می شود بین سالهای 

و به دنبال آن با فاصله کمی امریکای التین، همچنان تولید کننده غالب، هر چند با رشد آهسته تر، متحده ، 

این سوخت خواهد بود. نقشه های قابل توجه برای تولید سوختهای تجدید پذیر در چین، هند، اندونزی و 

 دچار بال تکلیفی می باشند.  ،مالزی در خصوص میزان و زمان

 

 

 

 



 

 

 

 

 شاورزی سوختهای تجدید پذیر مصرف کودهای شیمیایی را افزایش می دهندمحصوالت ک

 2008/09مصرف جهانی کودهای نیتروژن به دلیل تولید سوختهای تجدید پذیر پیش بینی می شد در فصل 

 مصرف جهانی نیتروژن می باشد. %3میلیون تن نیتروژن باشد. این میزان حدودأ  3حدود 

ید ذرت ایاالت متحده به تولید اتانول اختصاص می یابد، ایاالت متحده با حدود یک سوم تول در حالیکه

درصد کل مصرف نیتروژن برای تولید سوختهای تجدید پذیر  60فاصله زیاد شرکت کننده اصلی می باشد، و 

 استفاده می شود.

 

 



 

 در حال حاضر تأثیر کمی در مصرف کودهای شیمیایی دارند GMبذور 

بود.  2009میلیون هکتار در سال  134شامل استفاده می شوند،  GMکه برای کاشت بذور در دنیا زمینهایی 

 زمینهای کشاورزی آبیاری دنیا می شود. %9این شامل 

در مقابل علف و حشرات مقاوم می باشند، که تأثیر کمی روی مصرف کودهای  GM بذور اصلی فعلی

شیمیایی دارند. بذوری که به هدف بهبود محصول دهی و ثبات در محصول توسعه یافته، به مصرف باالتر 

کودهای شیمیایی و مشوقهای بیشتری برای سرمایه گذاری روی نهاده هایی چون کود شیمیایی اشاره داشته 

در برابر خشکسالی )یا بذور دیگر که توانایی محصولها در برابر  تمقاومتوانایی  یک مثال از این بذور  است.

. واریته های ذرت مقاوم در برابر خشکسالی پیش بینی می شود می باشد شرایط نامساعد را افزایش می دهد(

 در ایاالت متحده به بازار عرضه شوند.   2012در سال 

مصرف کود  روی تروژن یک خصیصه است که پتانسیل این را دارد که یک تأثیر منفیافزایش کارایی نی

شیمیایی داشته باشد. ولی پیشرفتهای غیر قابل پیش بینی اصلی در این اواخر روی این موضوع رخ داده و 

 می باشد. "اثبات مفهوم"تحقیق روی این خصیصه هنوز در مرحله 



 

 است چشم انداز سیکل عمر در کودها مهم

زمانیکه یک زمین بایر تبدیل به زمین کشاورزی می شود، کربن باالی زمین بالفاصله حذف شده و تبدیل به 

CO2 .می شود، جاییکه کربن در زمین ذخیره شده به آهستگی نشط خواهد کرد 

موثر از زمانیکه تالش برای حداقل رساندن اثرات کربن از تولید جهانی زیست توده در جریان است، استفاده 

کشاورزی شدید با برداشت باالی  دارای اهمیت باالیی می باشد. ،زمین، بر اساس اقدامات مدرن کشاورزی

 مخازن واقعی رسوخ کربن.-محصول برای حفظ جنگلها اهمیت دارد

 کشاورزی ارگانیک با برداشت کم محصول منجر به افزایش جنگل زدایی و گرم شدن دمای زمین خواهد شد.

 

 

 

 



 

 کود شیمیایی کسب و کار فصلی می باشد

لذا تفاوتهای منطقه ای بزرگی در مورد اینکه چه زمانی  فصلی بودن به میزان زیادی به آب و هوا بستگی دارد.

 چه زمانی کود شیمیایی به کار گرفته می شود وجود دارد.  و بر همین اساسگیاه کاشته و برداشت می شود، 

ه بذر کاشته می شود استفاده می شود، بدین معنی که کاربرد اصلی در نیمکره عمومأ کود شیمیایی زمانی ک

شمالی در نیمه اول سال در حالیکه در نیمکره جنوبی در زمان نیمه دوم سال است. گندم زمستانه استثنا است، 

 در حالیکه کاشت عمومأ در نیمه دوم سال است، کود دهی در بهار رخ می دهد.

صوالت کشاورزی خاص دو بار در سال برداشت می شوند، این به خصوص در در برخی کشورها، مح

 کشورهای واقع شده در نیمکره جنوبی مثل هند و برزیل مصداق دارد.

 

 

 



 

 

 

 هدایت کنندگان عرضه

 در تولید کودهای نیتروژن می باشد. ، هزینه گاز طبیعی می باشد که ماده خام اصلیهدایت کننده اصلی عرضه

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 گاز طبیعی هدایت کننده عمده در هزینه کود نیتروژن می باشد

هزینه نقدی تولید  %90شامل حدود  ، گاز طبیعیMMBtuسنت به ازای  8-6استفاده از قیمت گاز طبیعی 

 خیزآمونیاک است که به همین دلیل است تقریبأ تمام ظرفیت نیتروژن جدید )به غیر از چین( در مناطق گاز

 شود.می مثل خاورمیانه و شمال افریقا ساخته  با هزینه پایین

آمونیاک محصول میانی برای تمام کودهای نیتروژن می باشد، در حالیکه اسید نیتریک محصول دوم میانی 

(، کود های کامل و غیره CAN, ANمی باشد. محصوالت نهایی کود شامل اوره، نیتراتها ) هانیترات مثال یابر

پایه ای، می باشند. محصوالت صنعتی دارای گستره از دی اکسید کربن خلوص باال و مواد شیمیایی نیتروژن 

  تا کابردهای صنعتی محصوالت ارتقا یافته کود می باشد.

 



 

 کاهش مصرف انرژی در تولید نیتروژن

. توسعه تکنولوژی در قرن بیستم مصرف الش نشده استسال دچار چ 80بوش برای حدود -هابرترکیب 

 انرژی را به سمت عملی و حداقل تئوری وار کاهش داده است.

اساس انرژی تغییر کرده و پیشرفتهای تکنولوژیکی کارآمدی انرژی را به صورت چشمگیری بهبود بخشیده 

است تا توسعه  است. نمودار فوق نشان می دهد که این صنعت در حال حاضر بیشتر به قیمت انرژی حساس

 در تکنولوژی.

مجتمع های پیشرفته کود شیمیایی از گاز طبیعی یا دیگر گاز ها همچون پروپان و اتیلین استفاده می نمایند. 

کیلوگرم گاز طبیعی برای تولید یک کیلوگرم نیتروژن تحت  0.6در مجتمع های با باالترین بهره وری، حدود 

کیلوگرم برای تولید اوره استفاده می شود. این نسبت به ترتیب برابر  0.75و  عنوان آمونیاک یا نیترات آمونیوم

 کیلوگرم برای مشتقات نفتی می باشد. 0.93و  0.8

 

 



 

 تولید کنندگان آمونیاک در اروپای غربی در کارایی انرژی در سطح باال می باشند

سرمایه گذاری سنگینی  ،رژی در آن منطقهتولید کنندگان غرب اروپایی آمونیاک به دلیل تاریخچه هزینه باالی ان

، تعدادی از مجتمع های آمونیاک در EFMAبر اساس  انجام داده اند.ژی با کارایی باالی انرژی لوروی تکنو

به ازای  CO2مصرف انرژی فعالیت نموده و کمترین میزان آلودگی امکان پذیر غرب اروپا در پایینترین سطح 

 هر تن آمونیاک که تولید می شود، را به بار می آورند.

صنعت تولید آمونیاک در اروپای غربی به طور متوسط دارای بهره وری انرژی باالتری به نسبت تولید کنندگان 

آمونیاک در دیگر نقاط دنیا می باشند. این روند همینطور توسط ضوابط زیست محیطی اتحادیه اروپا برای 

، پیگیری می ل آلودگی، که مجتمع های فعال را به استانداردهای باالتر از نقاط دیگر دنیا ملزم می نمایدکنتر

 . شود

 

 

 



 

 

 ظرفیت رشد مورد انتظار اوره در مسیر رشد تاریخی مصرف می باشد

می باشد،  %2.1به میزان  2014تا  2010متوسط رشد کل سالیانه ظرفیت نیتروژن در طی دوره به استثنا چین، 

به ازای هر سال می باشد. با عنایت به تعطیالت، خالص  %2.0ساله  10کمی باالتر از نرخ مصرف تاریخی 

 ظرفیت رشد انتظار دارد پایینتر از رشد مصرف تاریخی باشد. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 پروژه ها اجرای طوالنی مدت

سال زمان شروع عملیات ساخت یک مجتمع جدید آمونیاک و اوره، تا  6الی  5در سالهای گذشته معموأل 

 عملیاتی شدن آن، حتی بدون تأخیرهای غیر منتظره، طول کشیده است. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 به دلیل چین کاهش یابد بهره برداریآنالیزورهای صنعت کود انتظار دارند 

کاهش یابد. هر چند با  2011نتظار دارد بهره برداری از ظرفیت کمی از میزان رکورد سال به استثنا چین، ا

 گسترش ظرفیت در چین، انتظار دارد بهره برداری جهانی در دو سال آینده کاهش یابد.

د، در صورتیکه دار قیمت اوره را در سالهای آینده نگهچین به اندازه کافی ظرفیت صادرات دارد که بتواند 

 صمیم بگیرند به صادرات ادامه دهند. ت

 

 

 

 

 



 

 

 ارتباطات قیمت

هدایت کنندگان عرضه و تقاضا، این بخش بررسی می نماید که چگونه قیمتها در انتها تعیین  با بذل توجه به

 می شوند.

 

 

 

 

 

 



 

 

 عنوان تولید کننده با باالترین هزینه تولید را به عهده گرفته استچین 

لذا  تولیدکنندگان امریکایی و اروپای غربی تولید کنندگان با باالترین هزینه تولید بوده اند.به صورت سنتی، 

 هزینه گاز طبیعی در این مناطق برای تعیین قیمت کف کود اوره استفاده شده است. 

ک اکراینی ها عهده دار تولید کننده چرخشی قیمت گاز طبیعی مرتبط با نفت شده و لجستی 2009ولی در سال 

 می خریدند( بر اساس قراردادهای متصل با نفترا که همینطور گاز طبیعی )نامساعد در مقایسه با اروپاییها 

چینی رتبه باالترین  ، تولید کنندگان2010را حائز شدند. با افزایش شدید قیمتهای انتریسایت چینی در سال 

مجتمع  با هزینه زیاد برای تعیین قیمت کف را بدست آوردند. عالوه بر هزینه های باالتر خوراک تولیدکننده

در مقایسه با سالهای قبل را مواجه  2011ها، تولید کنندگان چینی با سیستم سخت گیرانه تر گمرکی در سال 

 شدند.

 

 



 

 

 

 تبدیل آمونیاک به اوره حاشه سود ارتقا میزان

برای تولیدکنندگان چرخشی قیمت کف را برای آمونیاک تعیین می نماید، قیمتهای  ای انرژیدرحالیکه هزینه ه

آمونیاک کف را برای قیمت اوره تعیین می نماید. اگر قیمت اوره زیر این کف سقوط نماید، آمونیاک بیشتری 

 برای فروش عرضه خواهد شد، اوره کمتری فروش خواهد رفت، و رابطه تجدید خواهد شد.

، وجود دارد منظر سناریوی عرضه/تقاضا برای نیتروژن، جایی که میزان تقاضای ناشی از تقاضای اوره در

 (soft) ارتباط کمتر می باشد. چنین سناریویی اغلب اوقات در دوره هایی با قیمتهای قوی برای کاالهای نرم

 کشاورزی دیده شده است.

 



 

 شیمیاییت و کود غالقیمتهای بین طوالنی مدت ارتباط 

تفاوت در قیمت کود اوره را توضیح می دهد،  %50در قیمت غالت )ذرت یا گندم( حدود  ی موجودتفاوتها

لذا قیمتهای غالت را به یکی از مهمترین فاکتورهای هدایت کننده قیمت کودهای شیمیایی تبدیل می نماید. 

واردات چین، قوت دالر امریکا و  برخی از ارتباطات ممکن است بدلی باشد مثل رشد تولید ناخالص ملی،

 غیره.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 دالر امریکا t/75متوسط تقاضای هدایت شده حاشیه 

از خلیج ایاالت متحده، به سوی اکراین و حال :محل تولید چرخشی اوره در دهه گذشته متفاوت بوده است

متوسط تقاضای  وچین. ولی قیمتهای کود اوره فقط هدایت شده توسط عرضه برای دوره کوتاه تری بوده، 

 دالر امریکا به ازای هر تن بوده است. 75حدودأ  2011تا  2004هدایت شده حاشیه برای دوره 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ترات را تعیین می نمایدقیمتهای کود اوره دامنه قیمت نی

به  هستند. هم جایگزین تا حدودییک ارتباط قوی بین قیمتهای اوره و نیترات وجود دارد، به نحوی که 

نیتروژن می باشد، کشاورزان حاضرند مبلغ بیشتری به  اورزی که مرتبط با موثر بودن فرمکش دالیل اقتصاد

میان مدت و دراز مدت در مقایسه رداخت نمایند. وابستگی اوره پازای هر واحد نیتروژن از نیترات در مقابل 

 ی در تأثیر گذاریبا دوره یک فصل قوی تر می باشد. ولی قیمتهای محصوالت کشاورزی نیز فاکتور مهم

نیترات می باشند. هر چه ارزش محصول کشاورزی باالتر باشد، تمایل روی قیمت نیترات و حق العمل 

  ت کاالیی که منجر به افزایش محصول دهی و کیفیت آن می شود افزایشکشاورز برای پرداخت مبلغ جه

  می یابد.

 

 



 

 

 



 

 

 

 اقتصاد تولید

این بخش هزینه های نقدی مرتبط با تولید محصوالت استاندارد نیتروژن که در شرایط عرضه هدایت شده و 

)چرخشی( تعیین می شود را توصیف برای دانستن مفید است و آن با قیمت گذاری تولید کتتدگان حاشیه ای 

 می نماید.

 

 

 

 

 



 

 

 

 اقتصاد تولید

هزینه های نقدی عملیاتی یارا شامل مواد اولیه، انرژی و حمل می باشد. یک بخش اصلی این خریدها را 90%

 می توان در کوتاه مدت حذف کرد و باعث کاهش عواقب مالی ناشی از کم شدن ارسالها شد.

شود برای مقابله با کاهش ارسال کاال یا بهره برداری از آمونیاک ارزانتر وارداتی، با  مجتمع های یارا را می

 اعالم کوتاه مدت و با هزینه کم متوقف نمود. 

 

 

 

 



 

 هزینه های گاز طبیعی مهمترین بخش هزینه ها می باشد

را شامل درصد هزینه نقدی تولید آمونیاک  90دالر امریکا، هزینه گاز حدود  MMBtu/8گاز طبیعی با قیمت 

دالر امریکا هزینه باالتر گاز را در پی خواهد  36 ،گاز این مثال، افزایش یک دالر در قیمت می شود. برای

 داشت.

 هزینه های ثابت می باشند لذا موضوع مزایای مقیاس خواهند بود.  "دیگر هزینه های تولید"بیشتر 

؛ گاز طبیعی را در دامنه سی تایی برای تولیدیک تن آمونیاک استفاده می نماید ،یک مجتمع مدرن با کارایی باال

 های چهل خواهد بود. این عدد برای یک مجتمع قدیمی با سطح تعمیر و نگهداری پایین در میانه

Mtتن متریک : 

تمامی محاسبات هزینه ها شامل هزینه های فوب نقدی مجتمع بوده، ولی شامل اقالمی مانند بارگیری، 

استهالک، مخارج کلی شرکت و هزینه های بازپرداخت وام برای یک مجتمع اقماری امریکایی در لوییزیانا 

لحاظ  (load-out barge) دوبه تخلیهی شود. در این مثال تن در روز( نم 1300)با ظرفیت روزانه حدود 

     نشده است.



 

 

 آمونیاک نهاده اصلی برای تولید اوره می باشد

تن آمونیاک برای تولید هر تن کود اوره استفاده می شود. اگر ما هزینه گاز طبیعی رادر آمونیاک  0.58عمومأ 

هزینه های اضافه فراوری گاز که برای تولید اوره نیاز می باشد دالر امریکا( اضافه نماییم، و همینطور  182)

(5.2 MMBtu x USD 8/MMBtu=41 USD گاز طبیعی بیانگر حدود )کل هزینه نقدی تولید  %90    

 می باشد.

بر اساس فوب هزینه نقدی مجتمع بدون شمول استهالک، هزینه های کلی شرکت  ها تمامی محاسبات هزینه

پرداخت وام برای یک مجتمع اقماری امریکایی در محل ایالت لوییزیانا می باشد )با ظرفیت و هزینه های باز

 تن(. 1300روزانه حدود 

 

 



 

 فاکتورهای مصرف برای مقایسه جابجایی قیمت

 مصرف واقعی مصرف باالی فاکتور نظری مصرففاکتور همانطوریکه در مثال هزینه برای اوره نشان داده شد، 

تفاوت بین مجتمع ها بر اساس کارایی انرژی آنان متغیر می باشد.  می باشد. Nاس محتویات که بر اس است،

 Nزمانیکه محاسبات را انجام می دهیم آسان تر می باشد. اگر محتویات  ،استفاده از فاکتورهای نظری مصرف

در اوره(، فاکتور مصرف آمونیاک به آسانی می شود با تقسیم نمودن  N %46یک محصول مشخص باشد )

 (.0.82/0.46=0.56در آمونیاک محاسبه نمود ) Nعدد با محتویات 

به عنوان  نیتروژن وجود دارد.مختلف امکان دنبال نمودن متغیرهای مرتبط در قیمتهای بر اساس این توصیف، 

دالر افزایش خواهد  5.6انتر شود، هزینه تولید اوره به میزان تنی دالر آمریکا گر 10مثال، اگر آمونیاک تنی 

دالر افزایش یابد، افزایش  10. به همین صورت، اگر قیمت اوره تنی 10*0.56(0.82/0.46=)5.6تن/دالر :یافت

 باعث حفظ قیمت گذاری مرتبط در سطح مشابه خواهد شد. CAN 10(*0.46/0.27=)5.9قیمت تن/دالر 

 



 

 رآوری فسفاتمسیرهای ف

( و سوپر MAP(، مونو آمونیوم فسفات )DAPسه محصول نهایی کودهای فسفاته شامل دی آمونیوم فسفات )

( که تمامی آنها بر اساس سنگ فسفات پروسس شده از طریق تولید میانی اسید فسفریک TSPفسفات تریپل )

 است.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 کاربرد نیتروژن فرای کودها گسترش می یابد

محصوالت صنعتی زیادی را به فروش می رساند، که منشأ آن عمدتأ بخشهای باال دستی و  ،صنعتیبخش 

 پایین دستی عملیات کود یارا می باشد. برخی محصوالت در تولید کودهای شیمیایی نقش میانی دارند.

 

 

 

 

 

 



 

 محصوالت صنعتی عمده و کاربرد آنان

نعتی جاییکه آمونیاک، اوره یا اسید نیتریک را می شود به عنوان مواد مسیر نیتروژن آمونیاک فرصتهایی در فرآوری ص

اولیه مبادالتی استفاده کرد مهیا می نماید. مثالها شامل اوره برای صنعت جسب یا آمونیاک برای تولید کنندگان اکریلونتل 

ع های نیروگاهی، صنعتی از مجتم NOx)بافتهای پارچه بافی( می باشد. دیگر کاربردهای پایین دست کاهش گازهای 

 و اتوموبیلها می باشد.

اسید نیتریک است که محصوالت کسب شده گراد تکنیکال نیترات آمونیوم برای مواد  ،دردرخت صنعتیشاخه دیگر 

انفجاری، و نیترات کلسیم برای دامنه ای از اپلیکشن ها شامل کنترل بو، تصفیه فاضالب، تصفیه مایعات بکار رفته 

 زمان حفاری، و کاربردهای کاتالیزوری برای تولید دستکشهای پالستیکی می باشد.

گاز صنعتی یارا شامل مشتقات آرگون از مجتمع های آمونیاک، همینطور اکسیژن و گازهای نیتروژن می باشد.  بزینس

مجتمع  یا گاز خنده( برای بخش پزشکی می باشد. N2Oیک محصول کسب شده مجتمع نیترات یارا اکسید نیتروس )

دن نوشابه ها( به عنوان محصول جانبی تولید گراد غذا و نوشیدنی)برای گاز دار نمو CO2های آمونیاک یارا بهترین 

شده است.  CO2اصلی  می نماید. این موضوع منجر به ایجاد جایگاه ویژه این شرکت به عنوان تأمین کننده اروپایی

کارخانجات صنعتی تولید یخ خشک یارا در کشورهای فرانسه، انگلیس، آلمان و دانمارک به عنوان حامالن پایین 

 توسعه یافته اند. به سوی صنعت غذا و حمل و نقل ار بردن موقعیت قوی این شرکتی برای به کدست



 

 محصوالت و کاربردهای چند گانه

در جایی که رشد تولید ناخالص داخلی در بازارهای صنعتی نمایانگر هدایت  ،مواد شیمیایی بزرگترین بخش

 است. ،کننده کلیدی رشد می باشد

کاربردهای زیست محیطی سریعترین بخش رشد می باشد، رشد توسط قانونگزاری و توسط نیاز به تصفیه 

( TANتکنیکال نیترات آمونیوم ) از کامیونهای بزرگ و بخش تولید برق هدایت می شود. NOxخروجی های 

ین کننده مستقل مجهانی ترین تمامی واحدهای بزینس صنعتی می باشد، جایی که یارا از قبل بزرگترین تأ

این  آسیا و اقیانوسیهانتظار دارد  راه و ساختمان در دنیا می باشد. یصنعت مواد انفجار تکنیکال نیترات برای

 رشد را هدایت نموده، در حالیکه بازارهای اروپا و ایاالت متحده توسعه یافته می باشند.

تقاضای اوره در مقایسه با نیتروژن در همانگونه که تقاضا در بخش صنعت دارای سهم کمتری از کل سهم 

کل تقاضای صنعت برای  %30کل دارد، تأثیر برای بازار اوره کمتر می باشد. استفاده صنعتی اوره حدودأ 

  نیتروژن را پوشش می دهد.

 



 

سرعت رشد در مواد شیمیایی نیتروژن برای کاربردهای صنعتی به طور قابل مالحظه ای باالتر از رشد جهانی 

 درصد در سال( می باشد. 2دهای ازته )کو

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 کاهش موثر اکسید نیتروژن

که تولید دود می کنند سمی هستند. لذا بیشتر دولتها تعهد داده اند و در حال اجرا قوانین برای  NOxخرجی های 

 بوده تا کیفیت هوا را بهبود بخشند. NOxکاهش آالیندگی 

است  "اد بلو"است. نام این محصول  پیشقدم شده ،NOxکاهش  اب رتبطم ساختاریارا با تولید محصول جدیدی برای 

بزرگترین تولید کننده  ، تجمیع شده است. یارا در حال حاضرکامیونهای بزرگ NOxبرای کاهش  SCRکه تکنولوژی 

مونیاک و/یا اوره آوی تنها برند جهانی می باشد. تکنولوژی مشابه که بر اساس  Air1در دنیا است و برند  "اد بلو"

       تأسیسات صنعتی همچون نیروگاههای تولید برق، کارخانجات سیمان،  است برای کاهش آالیندگیهای ناشی از

 کوره های زباله سوز و غیره استفاده می شود.

 ژن را به اجراهای اکسید نیترو یرانه تر در خصوص محدودیت خروجیانتظار می رود اروپا مستمرأ قوانین سختگ

د دریایی در حال حاضر توسط سوئد و نروژ هدایت می شود و انتظار دارد بسیاری کشورها به زودی درآورد. بازار موا

)جوینت  اقتصادی قوانین مشابه را به اجرا درآورند. برای خدمت کردن کامل به بازار دریایی، یارا یک همکاری مشترک

 .ه استایجاد نمود "یارویل"تحت نام  2007در سال  "نسسرویس دریایی ویلهلم"با شرکت  ونچر(



 

 تکنیکال نیترات آمونیوم، مواد اولیه اصلی برای مواد انفجاری راه و ساختمان

( است که در Ammonium Nitrate Fuel Oil) ANFOتکنیکال نیترات آمونیوم مواد اولیه اصلی برای 

راه و ساختمان می باشد. اجزاء اصلی ازار در بحال حاضر بیشترین استفاده و اقتصادی ترین روش انفجاری 

 بازار مواد انفجاری راه و ساختمان در بخش معدن و توسعه زیر ساختها می باشد.

ANFO  چهل سال پیش توسعه یافت و سپس با رشد آن، و به دلیل کیفیت تولید باال، شاخصهای نگهداری

و انبارداری، هزینه پایین به ازاء هر واحد انرژی، سطح باالی ایمنی و عملکرد عالی، به مواد اصلی انفجار 

 صنعتی در دنیا تبدیل شده است.

سیون انفجاری استفاده می شود. این ماده باعث افزایش تاریخ نیترات کلسیم به عنوان نیترات ثانویه در امول

 نگهداری امولسیون، افزایش حالل بودن نیترات آمونیوم و افزایش کل محتویات انرژی امولسیون می شود.   

 

 



 

 

 ( در تمامی مراحل تولید و فرآوری غذایی حاضر استCO2دی اکسید کربن )

فاده در تولید نوشیدنیهای گازدار و در بخش آبجو سازی و همینطور برای کاربرد اصلی دی اکسید کربن برای است

دی اکسید کربن برای تولید، نگهداری و حمل مواد غذایی، از  پروسه سرمایش و یخ زدن در بخش غذایی می باشد.

ارع پرورش ماهی کاشت ساالدها و گوجه ها به عنوان بذر در گلخانه ها، یا از زمانی که قزل آال به عنوان تخم در مز

 وارد تا زمانی که روی میز شام وارد شوند استفاده می شود.

دی اسید کربن، سطح این گاز می تواند به نصف سطحی که در هوا دیده شود یافت شود.  در گلخانه ها، بدون تأمین

 30گیاهان بین  زمانیکه میزان صحیح دی اکسید کربن در زمان مناسب اضافه شود )در دوره نور( محصول دهی برخی

 درصد افزایش می یابد. 50الی 

دی اکسید کربن یا نیتروژن به عنوان عامل سرما برای یخ زدن غذا، به عنوان اتمسفر در بسته بندی مواد غذایی برای 

افزایش زمان نگهداری محصوالت، وبرای نگهداری دمای کنترل شده درزمان نگهداری و حمل ونقل استفاده می شود. 

و از خسارت جلوگیری به عمل آمده  پایین برای مدت کوتاه به دست آیداکسید کربن اجازه می دهد دمای گاز دی 

 و خسارات گرم شدن کاال به حداقل به رسد.



 

 

 

 آبهای آلوده( برای H2Sسولفید هیدروژن )کاهش 

و لجن به عنوان شرایط آلودگی شناخته می شود. با جلوگیری از شرایط  آب آلودهوجود سولفید هیدروژن در 

آلودگی از افزایش، اثرات منفی مثل بوی بد، خطرات سالمتی، زنگ زدگی و کاهش کارایی تصفیه خانه 

 فاضالب، را می توان حذف یا تقلیل داد.

یعی جلوگیری از آلودگی و از پروسه کنترل آلودگی بر اساس نیترات کلسیم شرکت یارا روش بیولوژیکی طب

بین بردن سولفید هیدروژن بوسیله دوز کنترل شده نیترات می باشد. این روش را می شود برای هر دو سیستم 

 PHهای فاضالب شهری و آبهای آلوده صنعتی و لجن استفاده نمود. این روش غیر سمی، غیر خورنده، 

 خنثی و استفاده ایمن می باشد.

نیترات را می شود همینطور برای کاهش خروجی های آالینده در میدانهای نفتی و  قر بهمستمحصوالت 

 خطوط لوله استفاده نمود.



 

 

 منابع مفید اطالعات بازار کود

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


