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  چكيده  -1
 كيلومتر مربع در جنوب غربي ايران، يكي از قطب هاي اصلي توليدات كشاورزي 64236ستان با مساحت استان خوز

 و خراسان در صدر توليدكنندگان محصوالت باغي، زراعي و صنعتي قرار  هاي فارس بوده و تقريبا هر ساله به همراه استان
بر ميزان توليد و ) و ساير عوامل محيطي(ل مصرف كود اين پژوهش به منظور دستيابي به الگوهاي ثابت اثر متقاب. دارد

عملكرد محصوالت كشاورزي استان خوزستان از طريق به كارگيري آمار و اطالعات مصرف كود و توليدات كشاورزي 
 سال 16طي اين . باشد  مي1388 تا 1373هاي  آمار به كار رفته در اين پژوهش مربوط به سال. استان صورت گرفته است

 5/1كل توليدات زراعي و  % 12دهد، به طور متوسط   درصد از مساحت كل كشور را تشكيل مي89/3ن خوزستان كه استا
 با مصرف 1373اين در حالي است كه اين استان در سال . درصد توليدات باغي كشور را به خود اختصاص داده است

 درصد به 8/9 با 1388ه كه اين مقدار در سال  درصد مصرف كود كل كشور را دارا بود21/8 تن انواع كود، 159828
در كنار جمع آوري اين داده ها و بررسي روابط بين عوامل موثر در توليد، اطالعات .  تن كود، افزايش يافته است290163

 سال مورد 16مربوط به سطح زير كشت، ميزان توليد و عملكرد سه محصول استان، شامل گندم، ذرت و نيشكر در طول 
درصد مي 12و  23 و 65 و پتاسيمي به ترتيب  در مجموع متوسط مصرف كودهاي نيتروژنه، فسفاته. ي قرار گرفته استبررس
در نهايت با به كار گيري آمار  .است 100- 45- 17 در استان N-P-Kهمچنين متوسط نسبت بين عناصر غذايي كودي . باشد

ر فرمول رگرسيون اثر مصرف كود بر ميزان توليد به دست  سال براي هر عنص16مصرف خالص عناصر كودي در طول اين 
بنظر مي رسد با توجه به  .آمد كه مي توان با استفاده از آن تا حدودي تأثير مصرف عنصر كودي را در آينده پيش بيني كرد

ين عناصر ميزان توليد محصوالت كشاورزي در استان، توجه علمي به موضوع ميزان مصرف نهاده هاي كشاورزي و نسبت ب
  . غذايي مي تواند يكي از عوامل مهم و تاثير گذار در افزايش توليدات كشاورزي در استان باشد

  
  كود شيميايي، مصرف متعادل، توليدات كشاورزي، استان خوزستان: كلمات كليدي
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  مقدمه -2
   مصرف كودهاي شيميايي- 1- 2

 سال 50به گونه اي كه جمعيت كشور طي . تمام ادوار اتفاق مي افتد فرآيندي است كه به طور طبيعي در جمعيترشد 
امروزه مشكالت ناشي از روند .  برابر رسيده است5/2 ميليون نفر، يعني تقريبا 73 ميليون نفر به حدود 21گذشته از حدود 

به .  بخش كشاورزي استهاي جمعيت بر عهدة اي از نياز تأمين بخش عمده. افزون جمعيت، بر كسي پوشيده نيست رشد روز
  ).1381اردالن، ثواقبي، (همين جهت توجه همگان در اين زمينه به موضوع كشاورزي پايدار جلب شده است

. هاي آينده را به مخاطره افكند، نياز نسل امروز را برآورده كند كشاورزي پايدار فرايندي است كه بي آنكه نيازهاي نسل
ورزي پايدار كه هدف آن تأمين نيازهاي بشر در كنار توجه به منافع بيشتر، حفاظت محيط از اولين اقدامات براي پيشبرد كشا

 افزودن بحث امنيت غذايي موضوع را .)1384،بايبوردي و سيادت(باشد زيست و بهبود كيفيت است، افزايش توليد مي
الم در تمام طول عمر براي داشتن يك بنا به تعريف امنيت غذايي عبارتست از دسترسي كافي به غذاي س. پيچيده تر مي كند

اين به معني آن است كه از منابع موجود نه تنها بايد بيش از گذشته غذا توليد نمود بلكه بايد غذاي . زندگي سالم و فعال
توليدي سالم هم باشد كه نيازمند مديريت جامع تريست تا كارايي ها را افزايش دهد و اين خود مديريت هاي رايج را زير 

  ).1389طهراني و همكاران، (برد وال ميس
اي افراد جامعه دو راهكار افزايش سطح زير كشت و باال بردن عملكرد هكتاري يا افزايش  هاي تغذيه براي تأمين نياز

هاي مختلف منابع خاك و آب  توليد در واحد سطح وجود دارد كه در كشور ما افزايش سطح زير كشت به دليل محدوديت
تغيير نامناسب كاربري اراضي نيز يكي از مشكالتي است كه موجب تبديل اراضي مناسب . باشد پذير نمي انبه راحتي امك

بنابراين راهكار اصلي تأمين نياز . شود ها و كاهش سطح زير كشت و سرانة اراضي كشاورزي مي كشت به ساير كاربري
باشد كه اين امر نيازمند توجه كافي  دار در واحد سطح ميغذايي افراد جامعه و تحقق ايدة امنيت غذايي، افزايش توليد پاي

  .)1381اردالن و ثواقبي، ( به مديريت پايدار حاصلخيزي خاك است
كود يكي از مهم ترين نهاده هاي بخش كشاورزي است كه از تأثيرگذاري فوق العاده اي بر كيفيت و كميت 

همچنان كه مصرف صحيح اين نهاده . رخوردار مي باشدمحصوالت كشاورزي، سالمت جامعه و خصوصا اكوسيستم خاك ب
مي تواند افزايش عملكرد گياهان زراعي و باغي، غني شدن محصوالت و در نتيجه ارتقاء سالمت جامعه را فراهم سازد، 
مصرف غير علمي آن مي تواند با كبهش ارزش كيفي محصوالت، افزايش تجمع آالينده ها در گياه، تخريب محيط زيست و 

  ). 1389خاوازي، (تي كاهش عملكرد، صدمات جدي را به بهره برداران اين بخش و سالمت جامعه وارد سازد ح
گيري كودهاي شيميايي در بهبود حاصلخيزي خاك و افزايش بازده محصوالت كشاورزي امري ضروري و  به كار

 بخش كشاورزي به عناصر مغذي نيست و نياز با وجودي كه كودهاي شيميايي تنها منبع تأمين كنندة. شناخته شده است
بخشي از اين نياز از طريق ذخاير طبيعي موجود خاك، مواد آلي حيواني و گياهي برگردانيده شده به خاك و تثبيت ازت 

ريزي تأمين  شود، مصرف متعادل و مؤثر كود شيميايي در زمره عواملي است كه از ابتداي سياست برنامه اتمسفري تأمين مي
هاي  مصرف كود.  كود تا نقطة پاياني مصرف آن بايد مورد توجه همه جانبه قرار داشته و مداوما مد نظر باشدو تدارك

هاي  شيميايي عالوه بر افزايش توليد و ارتقا كيفيت محصوالت كشاورزي، ضمن آلوده نكردن محيط زيست و مخصوصا آب
اقل ممكن نگه داشته و از  هاي مصرفي محصوالت زراعي را در حد زير زميني، بايد تجمع مواد آالينده نظير نيترات در اندام

اي  هاي شيميايي در كشور نامتعادل بوده و رابطه اما متأسفانه مصرف كود. اين نظر سالمت و بهداشت انسان را تأمين نمايد
  ).1379بايبوردي و همكاران، (با نياز واقعي گياه ندارد 
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   توليد تجاري كودهاي شيميايي- 2- 2
. نيترات سديم اولين كود نيتروژنه تجاري در جهان مي باشد كه از رسوبات طبيعي در شيلي استخراج شد: يتروژن ن

  .  آغاز شد1928توليد مصنوعي اين ماده در آمريكا در سال 
ن در  در انگلستان توليد شد كه كيفيت پاييني داشت، اما مقدار قابل توجهي از آ1815ر در سولفات آمونيوم اولين با

 استفاده مي 1800مقدار كمي از اين كود در آمريكا تا اواخر دهه .  توسط كشاورزان اين كشور استفاده مي شد1830دهه 
 تا 1920اين كود مهم ترين كود شيميايي نيتروژن از دهه .  استفاده از آن افزايش يافت1900شد اما به طور عمده در سال 

  . م پيشي بگيرد بود و توانست از نيترات آمونيو1924
در حال .  بود1921 توليد شد، آغاز سنتز آن در ايالت متحده در 1911آمونياك، براي اولين بار در آلمان در سال 

  . يا بيشتر از كودهاي نيتروژن در اياالت متحده است% 95حاضر آمونياك مصنوعي نماينده 
لين استفاده از نيترات آمونيوم در اياالت متحده در سال او. آمونيوم نيترات ابتدا به عنوان كود در اروپا استفاده شد

  . با واردات آن از آلمان صورت گرفت1926
 و 1920در آلمان در سال اوره، روش سنتز تجاري حاضر اوره از طريق واكنش آمونياك و كربن دي اكسيد اولين بار 

  . ميليون تن بود6/12يعني % 7/14ت متحده  در اياال1994مصرف اوره در سال .  بود1932در اياالت متحده در سال 
اين سنگ براي اولين بار در مقادير . سنگ فسفر يا سنگ فسفات تنها منبع اقتصادي براي توليد كود فسفات است: فسفر 

  .وژ و آلمان استخراج گرديد در نر1860 در انگلستان، فرانسه و اسپانيا و در دهه1840خيلي كم در اواسط دهه 

 سال پيش در چين از آهك همراه با استخوان استفاده 2000استخوان نيز داراي فسفر مي باشد، در حدود از آنجا كه 
بهبود  اسيد سولفوريك را با استخوان به منظور 1842 تا 1800 از جمله ليبيگ در طول دهه در اروپا افراد مختلف. مي كردند

  . حالليت فسفر به كار مي بردند
 توسط اياالت متحده و تعدادي ديگر از كشورها با استفاده از استخوان 1850 و 1840خر دهه توليد سوپرفسفات در اوا

سوپر فشفات ابتدا در .  سال سوپر فسفات در جهان در زمينه كود فسفات پيشتاز بود100براي بيش از . به تصويب رسيد
  .  توليد شد1872آلمان در سال 

 غالب در سراسر جهان است براي اولين بار در اياالت متحده در سال فسفات آمونيوم كه در حال حاضر منبع فسفات
مونو و دي آمونيوم فسفات به ترتيب به ميزان . استفاده مي شود) DAP( توليد شد و از آن براي توليد فسفات گرانول 1916

  . در آمريكا استفاده شدند% 8/38و % 3/14
شمال آمريكا بزرگترين ذخاير شناخته شده جهان را . فته استصنعت كود پتاسيم از غرب اروپا نشأت گر: پتاسيم 

ظرفيت توليد نمك پتاسيم در حال حاضر بسيار . و در حال حاضر بزرگترين منطقه توليد و صادرات در جهان است. داراست
ن كارخانه كود اولي. از توليد جهاني از توليد پتاسيم به صورت كلريد پتاسيم است% 95حداقل . بيش از تقاضاي جهان است
در . آلمان تا به امروز توليدكننده بزرگ مودهاي پتاسيمي در غرب اروپا است.  تأسيس شد1857پتاسيمي در آلمان در سال 

  .فزايش يافته است% 95- 94حال حاضر مصرف پتاسيم در اياالت متحده به 
  . آغاز شد1953 در اياالت متحده از سال NPKتوليد كودهاي : كودهاي مخلوط 
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 سال از توليد 100طور تجاري حدود  اما به.) م1830شيلي، ( ساله دارد 180اي  هاي شيميايي در دنيا سابقه مصرف كود
گر چه در ابتدا كشاورزان به .  آغاز شد40هاي شيميايي در كشور از دهة  مصرف كود. گذرد و مصرف كود در دنيا مي

با گذشت زمان و ترويج اين تفكر كه هرچه بيشتر كود مصرف شود، بيشتر دانند ولي   هايي عالقه نشان نمي مصرف چنين كود
تا جايي كه بعضي كشاورزان تا چهار تن . ضابطه افزايش يافت هاي شيميايي بي محصول به دست خواهد آمد مصرف كود

ادي برخوردار بود تا از آنجايي كه عرضه كود شيميايي در كشور از يارانة زي. كردند در هكتار نيز كود شيميايي مصرف مي
هاي كشاورزي به تجمع بيش از حد مجاز عناصر در  از طرفي مصرف نامتعادل نهاده. رويه ادامه دارد كنون نيز اين مصرف بي

در اين راستا مديريت مصرف . باشند محصوالت كشاورزي منجر شده كه خود به عنوان آاليندة زيست محيطي مطرح مي
 ن كاهش مصرف كود، به سالمت محصوالت و در نتيجه سالمت جامعه  نيز كمك كندتواند ضم كودهاي شيميايي مي

  .)1386پور مروي،  صادقي(
  
   استان خوزستان- 3- 2

از شمال   كيلومتر مربع در جنوب غربي كشور واقع است، از شمال به استان لرستان، 64236استان خوزستان با وسعت 
رق به استان كهگيلويه و بويراحمد، از جنوب شرق به استان بوشهر ، از جنوب به  از ش شرق به استان چهار محال و بختياري،

  .خليج فارس، از غرب به كشور عراق و از شمال غرب به استان ايالم محدود مي شود
 دهستان 130 شهر و 53 بخش، 51 شهرستان، 23از خوزستان استان   ،1387براساس آخرين تقسيمات كشوري در سال 

  .مي باشنددائم  آبادي خالي از سكنه 1936 آبادي داراي سكنه و 4379 ي تشكيل شده است كه از اين تعداد، آباد6315و 
 35ناحيه كوهستاني با مساحتي حدود . استان خوزستان از دو بخش عمده كوهستاني و جلگه اي تشكيل گرديده است

دزفول،  اي از جنوب شهرستانهاي انديمشك،ناحيه جلگه  . درصد وسعت استان، در شمال و شرق استان گسترده است
  .  درصد استان امتداد دارد65مسجدسليمان، رامهرمز و بهبهان تا كرانه هاي خليج فارس و اروندرود با مساحتي حدود 

 درصد از وسعت استان داراي 85بر اساس آماري كه معاونت آبخيزداري وزارت جهاد كشاورزي ارائه نموده، حدود 
از ويژگيهاي مناطق خشك، باال بودن درجه حرارت، باال بودن ميزان تبخير .  خشك و نيمه خشك مي باشداقليم فراخشك،

به دليل كمي بارندگي، پوشش گياهي در اين مناطق، فقير و . سطحي ، پايين بودن ميزان نزوالت جوي و شوري خاك است
متوسط درجه حرارت هوا، ) زنيمه فروردين تا نيمه آبان ا(  ماه از سال 7دراستان خوزستان ، نزديك به . پراكنده مي باشد

  .  درجه سانتيگراد ميرسد50 درجه سانتيگراد يا بيشتر است وحداكثر آن در فصل تابستان به باالي 30
.  درصد آن در شهرستانهاي دزفول،ايذه و مسجدسليمان قراردارد75 هزار هكتار است كه 770وسعت جنگلهاي استان، 

وسعت  . درصد متوسط مي باشد51 درصد آن فقير و 43 ميليون هكتار است كه حدود 5/3استان ، بيش از مساحت مراتع 
است كه در اقاليم فراخشك و  ) درصد مساحت استان 2/20معادل ( ميليون هكتار 3/1هاي استان خوزستان، حدود  بيابان

  .قرار دارند)  و جنوب غربي استانجنوب(خشك استان 
ان رودخانه هاي مهمي همچون كارون، دز، كرخه، مارون، جراحي و زهره جريان دارند كه دراين ميان در استان خوزست

رودخانه كارون پرآب ترين رودخانه كشور و ساير رودخانه ها نيز جزء رودخانه هاي بزرگ وپرآب كشور به حساب مي 
متوسط آورد ساالنه رودخانه ها (ن جريان دارد آيند، بطوريكه حدود يك سوم از كل منابع آبهاي سطحي كشور در اين استا

  ).  ميليارد متر مكعب مي باشد34حدود 
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. است  كشاورزي فراواني در آن ايجاد كرده اي استان خوزستان، قابليت بالقوه ساختار جلگهاستان و آب فراوان رودهاي 
، نيشكر هم به صورت )جات ات و صيفيمثل برنج، گندم، مركب(جدا از كشاورزي سنتي و نيمه مكانيزه محصوالت سنتي 

صنعتي در قالب طرح توسعه نيشكر و صنايع جانبي استان خوزستان در ابعاد جغرافيايي وسيعي كاشته شده و مورد 
  .گيرد برداري قرار مي بهره

  
  
  

  
  
  

   شهرستان هاي استان خوزستان -1شكل 
  )ند از آن منفك گرديدشهرستان شوشتر بر اساس تقسيمات كشوري تفكيك و شهرستان گتو(
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   مواد و روش ها-3

 از منابع مختلف 1388 تا 1373هاي  اطالعات آماري مربوط به مصرف انواع كود در ايران و استان خوزستان طي سال
آوري شده و سپس خالص عناصر غذايي  ريزي كشاورزي جمع ها و برنامه نظير مركز آمار ايران و نشريات مؤسسه پژوهش

سپس نسبت بين عناصر .  در هر يك از انواع كودهاي مصرفي محاسبه گرديدP2O5 و K2Oر اساس نيتروژن، كودي ب
 در پايان تأثير مصرف هر يك از عناصر كودي به صورت خالص بر روي توليدات استان با رسم .غذايي اصلي تأيين شد

همچنين آمار مربوط به كشت سه محصول . نمودار رگرسيون مصرف عنصر و توليد محصول به طور تقريبي به دست آمد
هاي ساالنة جهاد كشاورزي استخراج شد و در   سال مورد مطالعه از آمارنامه16گندم، ذرت و نيشكر در استان خوزستان طي 

  .آوري شده و ارائه گرديده است ها جمع ها و اطالعات در جداول و نمودار نهايت تمامي داده
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   نتايج و بحث-4

به دليل وجود . دهد  درصد از مساحت كل كشور را تشكيل مي89/3 كيلومتر مربع، 64236استان خوزستان با مساحت 
 در – نسبت به مساحت آن –اي و حاصلخيز فالت خوزستان، اين استان بيشتر از سهم خود  هاي متعدد و خاك جلگه رود

  .توليدات كشاورزي كل كشور نقش دارد
شامل محصوالت باغي و  اين استان در مجموع محصوالت كشاورزي، ) 1388 تا 1373(هاي مورد مطالعه   سالدر طول

اين در حالي است كه سطح زير كشت در استان .  درصد از توليد كل كشور را در اختيار داشته است37/11زراعي 
  ).شكل يك(گرفته است است كه در كشور زير كشت محصوالت قرار   درصد از كل سطحي45/6خوزستان 

  
   در صد سطح زير كشت و ميزان توليد محصوالت كشاورزي استان خوزستان– 1شكل 

7%

93%
سطح زير كشت كشور
سطح زير كشت استان 

 

12%

88%

ميزان توليد كشور
ميزان توليد استان

  
  

 بر حسب مادة مغذي كه يكي از معيارهاي واقعي 1388 تا 1373هاي  روند مصرف كودهاي شيميايي در طول سال
 در كود مصرفي استان طي اين N-P-Kهمچنين تغييرات نسبت .  نشان داده شده است1باشد، در جدول  كوددهي مي

. ها، به منظور درك بهتر نسبت مصرف عناصر غذايي پرمصرف در كشت گياهان مختلف در شكل دو آورده شده است سال
  .مقدار مطلق مصرف اين عناصر كه در جدول نوشته شده نيز در شكل سه نمايش داده شده است
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  ) تن مادة مغذي: ارقام(تان بر حسب ماده مغذي كودي  مصرف كودهاي شيميايي در استان خوزس– 1جدول 

 N-P-Kنسبت  N(ton) P2O5(ton) K2O(ton) سال

1373 39662,11 16909,8 9781,46 25-43-100 

1374 54397,07 19252,06 11136,38 20-25-100 

1375 44984,31 18085,03 10461,28 23-40-100 

1376 42573,41 21708,25 12557,14 29-51-100 

1377 37899,15 19324,85 11178,45 29-51-100 

1378 69735,9 23354,68 10890,4 16-33-100 

1379 85410,1 28610,93 7101,6 8-33-100 

1380 53730,48 20011,73 684,57 1-37-100 

1381 98317,2 26032,12 5658,25 6-26-100 

1382 103638,51 32826,32 13073,25 13-32-100 

1383 118427,72 35795,72 14103 12-30-100 

1384 113940,27 32418,83 16574,05 15-28-100 

1385 31362,01 40894,792 15759,85 50-130-100 

1386 77701,78 33550,88 12120,78 16-43-100 

1387 65514,81 31422,04 6567,69 10-48-100 

1388 68154,87 29489,76 4434,72 6-43-100 

  
   استان خوزستان N-P-K  تغييرات نسبت -  2شكل 
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هاي قبل و بعد   نسبت به سال1385 در سال N-P-Kگير نسبت  كند تفاوت چشم آنچه در نمودار فوق جلب نظر مي
شود مقدار  همانطور كه در شكل سه ديده مي. هاي نيتروژن است علت اين تفاوت فاحش، كاهش ناگهاني مصرف كود. است

  . و پتاسيم تغيير چنداني نداردمصرفي فسفر
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  )تن بر هكتار( مصرف كودهاي شيميايي بر حسب ماده مغذي در واحد سطح – 3شكل 
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همانطور كه مشاهده مي شود روند مصرف عناصر كودي در استان طي اين سال ها منظم نيست و به نظر مي رسد 
هرچه از خاك برمي داريم، بايد به «  استفاده از خاك است كه اين امر مخالف اين نكته در. برنامه مدوني را دنبال نمي كند

علت اين نوسانات در مصرف كود را شايد بتوان در عدم توجه به نسبت صحيح عناصر غذايي در . »آن برگردانده شود 
 و در همچنين بي توجهي به انجام آزمون خاك پيش از مصرف كود و كمبود اعتبارات در بخش كشاورزي. خاك دنبال كرد

  . نتيجه عدم برنامه ريزي صحيح مصرف كود مي تواند از عوامل مؤثر در بروز اين روند نامنظم مصرف باشد
 نشان 1385 و 1380ها، از جمله سال  هايي كه در برخي سال رغم كاهش  ، عليNها روند مصرف عنصر  طي اين سال

عنصر .  تن در سال است61/69090 سال، 16مصرفي در اين ميانگين عنصر نيتروژن . دهد، در مجموع رو به افزايش است مي
P كه بر اساس P2O5 سال تغييرات كمتري نسبت به نيتروژن مصرفي داشته است و روند 16 تعيين شده است، در طول 

 بعضا روند افزايشي كمتري نسبت به  K2O.  نيز صادق است K2Oاين مسئله در رابطه با . تر است مصرف آن يكنواخت
P2O5ها قرار دهيم،  اگر تفاضل حداقل و حداكثر مقدار مصرف اين عناصر را معياري براي ميزان تغييرات آن. دهد  نشان مي

البته . باشد  تن مي48/15889 برابر با K2O و براي 99/23984 برابر با P2O5 ، براي 71/87065 برابر با Nاين عدد براي 
به ويژه براي نيتروژن، اين مؤلفه معيار چندان مناسبي براي بررسي روند افزايش به دليل وجود نوسانات ناگهاني در نمودار، 

  .باشد مصرف عناصر غذايي نمي
آزمون خاك به عنوان پايه توصيه كودي همواره به عنوان يك روش مناسب براي توصيه متعادل كود مد نظر قرار مي 

شوري و فاكتورهاي ديگر از جمله روشهاي مختلف مديريت با اين حال لحظ نمودن شرايط متفاوت از جمله خشكي، . گيرد
  . مزرعه، همچنين پاسخ متفاوت ارقام گونه هاي گياهي به مصرف كود نقش به سزايي در توصيه بهينه كود ايفا مي نمايد

هاي انجام شده روي ميزان توليد سه محصول استان خوزستان شامل گندم، ذرت و نيشكر تا حدودي تأثير  بررسي
شكل چهار روند تغييرات ميزان توليد اين . كند هاي شيميايي را بر روي عملكرد محصوالت كشاورزي نمايان مي رف كودمص

   .دهد هاي مورد مطالعه نشان مي سه محصول را طي سال
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  )ton (1388 تا 1373هاي   محصول گندم، ذرت و نيشكر طي سال3 ميزان توليد – 4شكل 
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 محصول در كشور از توليدكنندگان اصلي محسوب مي شود 3ه، استان خوزستان در توليد اين  سال مورد مطالع16طي 
متوسط سطح زير كشتي كه اين سه محصول . و در رده بندي استان ها در اكثر سال ها جزو سه استان اول توليد كننده است
بنابراين از . رصد سطح زير كشت است د68در استان خوزستان به خود اختصاص داده اند، در طول اين سال ها حدودا 

آنجا كه اين محصوالت بخش عمده اي از كشاورزي استان را در بر مي گيرند، ميزان توليد اين محصوالت را نماينده 
توليدات كل استان در نظر مي گيريم و تغييرات مصرف كود و توليدات كشاورزي استان را درباره اين سه محصول بررسي 

هاي  شود در سال ند توليدات با نمودار شكل سه كه نشانگر مصرف كود است تطابق داده شود، مشاهده مياگر رو. مي كنيم
اين مطلب در رابطه با . هاي شيميايي بيشتر بوده است، ميزان توليد نيز افزايش يافته است  كه مصرف كود1386 تا 1381

نصر كودي افزايش يافته، ميزان توليد نيشكر نيز رشد  كه مصرف هر سه نوع ع1380از سال . تر است توليد نيشكر مشخص
   . را روي ميزان توليد مشاهده كرد85 در سال Nتوان اثر كاهش ناگهاني مصرف  مي. مشهودي دارد

تر و قابل استناد باشد، عامل مؤثر ديگر، يعني سطح زير كشت بايد در مطالعات وارد  به منظور اين كه اين مقايسه دقيق
هاي مربوط  جدول دو داده. تري خواهد بود ين مقايسه بين ميزان كود مصرفي و عملكرد محصوالت، معيار مناسببنابرا. شود

تغييرات عملكرد محصوالت در . دهد  سه محصول مورد نظر را نشان مي هكتاريبه ميزان توليد، سطح زير كشت و عملكرد
   .شكل پنج قابل مشاهده است
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  ليد، سطح زير كشت و عملكرد گندم  ميزان تو-  1-2جدول 

 گندم

)ton(توليد سال
سطح زير 

)kg/ha(عملكرد )ha(كشت
1373 525599 477488 1100,76 

1374 941865 527432 1785,76 

1375 994842 560289 1775,59 

1376 965798 546742 1766,46 

1377 1178408 534637 2204,13 

1378 932975 352564 2646,26 

1379 914100 360413 2536,26 

1380 1182116 484683 2438,95 

1381 1433839 581426 2466,07 

1382 1082695 422192 2564,46 

1383 1224499 497156 2463,01 

1384 1488444 600363 2479,24 

1385 1372086 599287 2289,53 

1386 1649727 684769 2409,17 

1387 1089284 414613 2627,23 

1388 1179321 421374 2798,75 
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   ميزان توليد، سطح زير كشت و عملكرد ذرت-  2-2جدول 

 ذرت

)ton(توليد سال
سطح زير 

)kg/ha(عملكرد )ha(كشت
1373 42425 9551 4441,93 

1374 42424 9551 4442,00 

1375 94775 14616 6484,33 

1376 105795 17700 5977,12 

1377 120889 22000 5494,95 

1378 166799 27800 6000,00 

1379 198294 31457 6303,66 

1380 151532 25267 5997,22 

1381 230654 34094 6765,23 

1382 299507 43721 6850,42 

1383 396970 59207 6700,16 

1384 436298 65857 6624,94 

1385 457336 80493 5681,68 

1386 501531 75818 6614,93 

1387 141911 321139 4415,55 

1388 296553 49782 5957,04 
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   ميزان توليد، سطح زير كشت و عملكرد نيشكر– 3-2جدول 

 نيشكر

)ton(توليد سال
سطح زير 

)kg/ha(عملكرد )ha(كشت
1373 1857242 26156 71006,35 

1374 1858547 25015 74297,30 

1375 1830958 25741 71130,03 

1376 2045000 24800 82459,68 

1377 1966944 27885 70537,71 

1378 2233994 25898 86261,26 

1379 2366441 25529 92696,19 

1380 3195246 36856 86695,41 

1381 3712395 42659 87024,90 

1382 5196000 55000 94472,73 

1383 5910650 60839 97144,35 

1384 5530360 63385 87249,96 

1385 4958866 66546 74514,52 

1386 5311505 60946 87154,00 

1387 3097034 61537 50328,00 

1388 2822877 601138 46939,99 
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  1388 تا 1373هاي   محصول گندم، ذرت و نيشكر طي سال3 تغييرات عملكرد – 5شكل 
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توان  از مقايسة اين نمودار با  شكل سه مي. دهد نمودار مربوط به هر سه محصول، روند افزايشي عملكرد را نشان مي
 افزايش يافته است، عملكرد هر  كه مصرف كودها1384 تا 1381هاي  طي سال. تأثير مصرف كود را به خوبي مشاهده كرد

از سال . در عملكرد نيشكر مشهودتر استبراي سه محصول متفاوت بوده و  اين افزايش  البتهسه محصول نيز بيشتر شده،
در مجموع مشاهده .  كه مصرف هر سه عنصر غذايي كمتر شده است، شاهد كاهش عملكرد سه محصول هستيم1385
 البته در اظهار نظر در .مصرف كود با نوسانات عملكرد سه محصول ارتباط نزديكي داردشود كه روند كاهش و افزايش  مي

  .راز مدت عناصر مغذي بي توجه بوداين رابطه نبايد به اثر ذخيره غذايي خاك از سال هاي گذشته و تأثير د
 محصوالت و در نتيجه توليد ها، عملكرد توان با افزايش مصرف كود البته اين مشاهدات به آن معنا نيست كه همواره مي

هاي شيميايي بايد بر مبناي نياز غذايي گياه كشت شده، ظرفيت  بلكه مصرف متعادل كود. غذا و سوددهي را نيز افزايش داد
، احتمال آلودگي )به ويژه فسفر( خاك و توجه به مسائل زيست محيطي از جمله تجمع بيش از حد برخي عناصر در خاك

  . و ساير موارد مشابه صورت گيردمنابع آب زير زميني
با رسم نمودار رگرسيون نسبت توليد محصول استان با مصرف خالص عناصر غذايي، مي توان تا حدودي به تأثير 

شكل شش نمودار مربوط به مصرف نيتروژن . مصرف مقادير مختلف اين عناصر بر عملكرد محصوالت كشاورزي پي برد
  .ه و مقدار توليد محصول در همين سال ها را نشان مي دهدخالص در طول سال هاي مورد مطالع

همانطور كه مشاهده مي شود نمودار حاكي از اثر مثبت مصرف كود نيتروژني بر توليد محصول بوده و روند افزايشي 
 است  نسبتا كوچك اين نمودار نشاندهنده كم دقت بودن آنR2البته ضريب . توليد را با افزايش مصرف كود نشان مي دهد

  .و به عبارت ديگر تأثير مصرف نيتروژن بر توليد، در واقع بر اين خط منطبق نمي باشد
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  الگوي اثربخشي مصرف كود نيتروژني بر ميزان توليد در استان خوزستان – 6شكل 
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آن بيشتر در رابطه با الگوي اثربخشي مصرف فسفر، همانطور كه در شكل هفت نشان داده مي شود، اثر مثبت مصرف 
 براي اين نمودار بزرگتر بوده و مي توان نتيجه گرفت اين روند پيش بيني R2ضمن اينكه . از اثر نيتروژن محاسبه شده است

  .شده تا حدودي به واقعيت نزديك است
  

   بر ميزان توليد در استان خوزستانفسفرالگوي اثربخشي مصرف كود  -  7شكل 

y = 254.45x + 370461
R2 = 0.65
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آنچه به نظر مي رسد نقاط مشخص شده . مصرف كود پتاسيمي مالحظه مي شوددر شكل هشت نمودار رگرسيون اثر 
شيب اين نمودار از نمودار مربوط به . در اين نمودار از هم پراكنده بوده و باعث دقت كم اين روند پيش بيني مي شود

  بت به نيتروژن استنيتروژن بيشتر مي باشد كه مي توان گفت بيانگر اثر بيشتر افزايش مصرف پتاسيم بر توليد نس
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   بر ميزان توليد در استان خوزستانپتاسيميالگوي اثربخشي مصرف كود  . -  8شكل 

y = 243.08x + 5E+06
R2 = 0.1801
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البته سه نمودار فوق كه همه خطي بوده و روند افزايشي توليد محصول را با افزايش مصرف كود نشان ميدهد، به معني 
بلكه بايد در اين زمينه به نياز واقعي گياهان به . وداين نيست كه همواره افزايش مصرف موجب افزايش عملكرد مي ش

مسلما مصرف بيش از حد كودهاي شيميايي، نه تنها ميزان . عناصر غذايي و حدود سميت عناصر كودي براي گياه توجه كرد
بر اين در اين بنا. توليد را افزايش نمي دهد، بلكه مي تواند باعث آسيب رسيدن به گياهان شده و حتي آن ها را نابود سازد

  .رابطه نيز بايد توجه كافي را به انجام تجزيه برگي گياه و آزمون هاي منظم خاك داشت
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  بندي جمع -5
رسد، عدم هماهنگي مصرف كودهاي  آنچه از نوسانات ناگهاني و نامنظم مصرف كود در استان خوزستان به نظر مي

هاي شيميايي بايد بر اساس نتايج آزمون خاك و  با آن كه مصرف كود.  مغذي استشيميايي با نياز واقعي گياه به عناصر
  در نقاط مختلف استان و مزارع خرد و پراكندههاي منظم ها و آزمون گيري تجزية برگي صورت گيرد، هيچ مدركي از اندازه

  . واقعي گياه ندارداي با نياز هاي شيميايي نامتعادل بوده و رابطه به عبارتي مصرف كود. وجود ندارد
برنامه آزمون خاك برنامه اي ملي است كه بايد در سطح كشوري و سياستهاي كالن لحاظ شود، ولي متأسفانه اينگونه 

به عالوه بسترهاي الزم براي اجراي آن در سياستهاي كشور مواجه با مشكالتي است كه بر مصرف متعادل كود و . نمي باشد
به ويژه در شرايط فعلي كه ميزان مصرف كود به رقم بااليي .  خاكهاي كشور اثر مي گذارددر نتيجه تعادل عناصر غذايي

رسيده و در آينده نيز بايد ادامه يابد، بدون انجام آزمون خاك و مصرف كود بر حسب نياز در هر مزرعه، مي تواند خطرات 
 عالوه بر موارد ذكر شده،. ه جامعه به بار آوردجبران ناپذيري در ميزان توليد و كيفيت محصوالت كشاورزي و سالمت تغذي

كه مغاير با اهداف مديريت حاصلخيزي خاك و كشاورزي پايدار مي باشد مسائلي مانند تخريب محيط زيست و آسيب هاي 
  .احتمالي به اكوسيستم طبيعي نيز نبايد از نظر دور بماند

خاكها و توزيع علمي كود، يعني به كار گيري جدي بنابر اين در صورت شناخت مناسب از وضعيت عناصر غذايي در 
آزمون خاك از طريق آزمايشگاههاي خاك و آب كشور مي توان سياست مصرف بهينه را تحقق داده و با مقدار كمتري از 

  . عملكرد مناسب و همچنين حفظ محيط زست نائل گرديداين نهاده به حفظ حاصلخيزي خاك، 

  :يد در هماهنگي كامل با اهداف زير انجام پذيردهاي شيميايي با استفادا از كود
 تأمين به موقع عناصر غذايي كه در خاك در حد كافي موجود نيست 

 هاي موجود در مقدار نياز گياهان مختلف به عناصر مغذي كودي توجه به تفاوت 

 دهي خاك هاي بهره عدم ايجاد اختالل با پتانسيل 

 ملحوظ داشتن اهداف كشاورزي پايدار 

ريفي از كشاورزي پايدار آمده است كشاورزي پايدار نوعي از كشاورزي است كه در دنيا نام هاي متفاوتي بر آن در تع
براي مثال در آن از مود آلي . اما در مجموع اين نوع كشاورزي تلفيقي از شيوه هاي نوين و سنتي مي باشد. نهاده شده است

 اثرات شود، مواد شيميايي در آن به ميزان كمي استفاده مي شود واستفاده مي شود، خاصيت زيست پويايي خاك حفظ مي 
  . تخريبي زيست محيطي ندارد

مصرف مقادير قابل توجهي انواع كودهاي شيميايي در زمين هاي كشاورزي با تعريف فوق چندان همخواني نداشته و 
 از موارد زمين هاي كشاورزي سال ها تحت زيرا در بسياري. البته كاهش اين مقدار مصرفي هم به سادگي امكان پذير نيست

در چنين مواردي بدون مصرف . مديريت نادرست كشاورزي بوده و دچار فقر عناشر غذايي و ساير مشكالت شده است
 . عناصر مغذي در خاك امكان توليد مقادير قابل قبول محصوالت كشاورزي وجود ندارد

اهان بر اساس مصرف اين عناصر در حدي است كه حاصلخيزي ترين روش تأمين عناصر مغذي مورد نياز گي منطقي
عالوه هر مقدار كه از انبار ذخيرة اين عناصر در خاك از طريق عمليات زراعي برداشته  به.خاك قادر به تأمين آن نباشد

اي  د كنندههمچنين، چنانچه عوامل محدو. هاي سبز، حيواني و شيميايي به خاك بازگردانيده شود شود بايد توسط كود مي
. برداري كامل از پتانسيل خاك شود، با به كار گيري تمهيداتي خواص خاك اصالح شود مانند شوري و غيره مانع بهره
وري از مصرف كودهاي شيميايي الزم است از راه تعيين رابطه بين عناصر مغذي در خاك و  بنابراين به منظور حد اكثر بهره
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هر يك از عناصر را تعيين و در زمان مناسب كمبود آن را از راه مصرف كود متناسب با گياه با عملكرد محصول، حد مناسب 
   ).1379بايبوردي و همكاران، (نياز گياه برطرف نمود

استان خوزستان علي رغم نقش بااليي كه در توليد محصوالت كشاورزي كشور دارد، توان عملكردي بسيار باالتر از 
با اندكي توجه بيشتر به برآورد  ميزان و نحوه مصرف كودهاي شيميايي و . ه را داراستآنچه اكنون به خود اختصاص داد

ايجاد روابط متقابل بين كشاورزان و آزمايشگاه هاي تخصصي موسسات خاك و آب و همچنين مراكز آموزشي و ترويج 
  .نه توليدات كشاورزي برداشتكشاورزي مي توان گام بلندي به سوي پيشرفت هر چه بيشتر اين سرزمين حاصلخيز در زمي
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   راهكارهاي پيشنهادي-6
 نتايج . هاي شيميايي بدون برنامة مدون و قانون خاص است رسد، مصرف كود آنچه از آمار و اطالعات به نظر مي

. حاصل از آزمون خاك و تجزية برگي بايد مد نظر بوده و مالك تعيين مقدار كود مورد نياز در هر سال زراعي باشد
ها، قدمي است در  هاي دولتي مرتبت و در كنار آن جلب اعتماد و رضايت متقابل آن ق كشاورزان به همكاري با نهادتشوي

 .راه نيل به كشاورزي پايدار كه الزمة توسعة هر كشوري است

  
 اي كه هاي شيميايي و انتخاب نوع كود مصرفي بايد به خصوصيات كود و همچنين خاك منطقه در مصرف انواع كود 

 خاك، كيفيت آب آبياري منطقه و pHمسائلي از جمله بافت خاك، شوري، . شود، توجه داشت كود در آن به كار برده مي
ضمن اينكه چگونگي قرار گرفتن كودها در اختيار زارعين، قيمت . غيره از جمله مواردي است كه بايد مد نظر قرار گيرد

 .ها مؤثر است مصرف انواع كوديابد، در  اي كه به آن اختصاص مي كود و يارانه

 
 شيوة مصرف هر نوع كود با . در راستاي دستيابي به كشاورزي پايدار، توجه به حفظ محيط زيست امري ضروري است

براي مثال توجه به . توجه به عنصر كودي آن، يكي از مسائل تأثيرگذار در بهداشت خاك و حفاظت محيط زيست است
. ريزي كودي است زمان عناصر كودي نظير فسفر و آهن، از مسائل مؤثر در برنامه رف هماثرات آنتاگونيستي ناشي از مص

 باال قبل از اصالح خاك و موارد pHهايي با  هاي فسفره به صورت سرك، استفاده از آهن در خاك همچنين استفاده از كود
 شيميايي، باعث آلودگي خاك و تجمع مشابه ديگر از جمله مسائلي است كه عالوه بر هدر رفت مقدار قابل توجهي كود

 .شود  نامحلول ميبيش از حد اين عناصر در خاك به صورت

 
 به خصوص كه افزايش . باشد هاي شيميايي، توجه به انواع كودهاي آلي و بيولوژيك نيز مفيد مي در كنار مصرف كود

به ويژه كودهاي  كودهاي آلي و قيمت كودهاي شيميايي و بحث آلودگي محيط زيست باعث جلب توجه همگان به سمت
 .گردد بيولوژيك مي

 
 شد اطالعات مربوط به توليدات كشاورزي كشور و يا استان  آوري اطالعات بعضا مشاهده مي در مرحلة جمع

از آنجا كه استفاده از تجربيات و آمار مصرف كود و . خوزستان موجود نبود و يا در منابع مختلف با هم مغايرت داشت
ـواند راهنمايي براي كشاورزي در آينده باشد و همچنين در صورت دقيق و كامل  هاي گذشته مي ول در سالتوليد محص
هاي مدون و منظم در هر سال اطالعات ارزشمندي  ها وجود دارد، آمارگيري ها، امكان پردازش و فرموله كردن آن بودن داده

 .گذارد در اختيار مي

 
 اين . تواند مفيد باشد هاي كندرها مي ها، استفاده از كود يي در خاك و آبشويي آنرفت عناصر غذا به منظور كاهش هدر
مانده و به مرور زمان و هنگامي كه گياه نيازمند عنصر غذايي است به صورت  ها به صورت قابل دسترس در خاك باقي كود

گيرد، ضمن  ر اختيار گياه قرار ميبه اين صورت عنصر غذايي مورد نظر به موقع و به اندازه د. محلول جذب خواهد شد
 .شود رفت آن به طريق آبشويي جلوگيري مي اين كه از آلودگي ناشي از تجمع يك عنصر و يا هدر
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  مزرعه چغندر در استان خوزستان مشاهده شد كه كمبود مس يك محدوديت اصلي در رسيدن به 31در بررسي 
اين مسئله ضمن اينكه بار ديگر نياز شديد به انجام آزمون .  آيدبه حساب مي)  تن در هكتار50باالي (حداكثر عملكرد 

خاك را به صورت منظم در نقاط مختلف استان و مزارع مربوط به محصوالت گوناگون نشان مي دهد، بيانگر اهميت توجه 
 .به كودهاي شيميايي حاوي عناصر كم مصرف و مصرف متناسب اين كودها مي باشد
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   منابع-7
  
 طي سالهاي مورد مطالعه(آمارنامه هاي مركز آمار ايران . بي نام.( 

 انتشارات نزهت، تهران، ايران). ترجمه( كشاورزي، كودها و محيط زيست. 1384سيادت، . و ح. بايبوردي، م.  
 يميايي در راستاي اهداف توليد و مصرف بهينه كود ش. 1379نفيسي، . اميرمكري و م. ملكوتي، ه. ج.، م.بايبوردي، م

 .كشاورزي پايدار، نشر آموزش كشاورزي، كرج، ايران

 مقاله نگاهي بر اهميت و جايگاه كودهاي شيميايي در . 1389تقوي قاسمخيلي، . پيردشتي، ف. ه. تشكري فرد، الف
 .سناكشاورزي سنتي و پايدار ايران، مجموعه مقاالت شفاهي كنگره چاش هاي كود در ايران، انتشارات 

 انتشارات دانشگاه ). ترجمه(مديريت حاصلخيزي خاك براي كشاورزي پايدار. 1381. معز اردالن. و م. ر.ثواقبي، غ
 . صفحه387تهران، تهران، ايران، 

  سايت اينترنتي معاونت برنامه ريزي و اقتصادي جهاد كشاورزيhttp://www.dpe.agri-jahad.ir/ 

  سايت جامع گردشگري ايرانhttp://www.anobanini.ir/  

 خالصه مقاالت همايش 31هاي شيميايي در كشاورزي، صفحه مقاله مديريت مصرف كود.1386. پور مروي، م صادقي 
 .دبيرخانة همايش: ناشر. شاورزيهاي ك مديريت پايداري فناوري، توليد، تأمين و مصرف نهاده

 چاشها و راهكارها، : مقاله توصيه و برآورد كود در ايران. 1389. درياشناس.مشيري و ع. باللي، ف. ، م. م.طهراني، م
 .مجموعه مقاالت شفاهي كنگره چاش هاي كود در ايران، انتشارات سنا
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   ضميمه-8
همچنين در پايان . جداول مربوط به آمار و اطالعات به كار رفته در مراحل انجام اين پژوهش در زير ارائه شده است

ارائه گرديد آورده ) 1389اسفند (مقاله اي كه در همين موضوع به صورت پوستر در اولين كنگره چالش هاي كود در ايران 
  .شده است

   
 

  

7%

93%
سطح زير كشت كشور
سطح زير كشت استان 

        

12%

88%

ميزان توليد كشور
ميزان توليد استان

  
  
  

  
  
  

 زراعت

  آشت استان سطح زير سطح زير آشت آشور
93.873 7.127 

 زراعت

 ميزان توليد استان ميزان توليد آشور
100 13.731 
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  مصرف خالص عناصر کودی در واحد سطح
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 ؟مصرف كودهاي شيميايي در استان خوزستان، بهينه يا غير بهينه

 2و بابك متشرع زاده* 1هدي قره داغي

  استاديار گروه مهندسي علوم خاك -2ه مهندسي علوم خاك دانشگاه تهران و  دانشجوي كارشناسي رشت-1به ترتيب 

  پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران
com.yahoo@hodagharedaghi*  

ir.ac.ut@moteshare 
 

   چكيده
 كيلومتر مربع در جنوب غربي ايران، يكي از قطب هاي اصلي توليدات كشاورزي بوده و 64236استان خوزستان با مساحت 

اين .  و خراسان در صدر توليدكنندگان محصوالت باغي، زراعي و صنعتي قرار دارد هاي فارس  همراه استانبهتقريبا هر ساله 
بر ميزان توليد و عملكرد محصوالت ) و ساير عوامل محيطي(اثر متقابل مصرف كود پژوهش به منظور دستيابي به الگوهاي ثابت 

آمار . كشاورزي استان خوزستان از طريق به كارگيري آمار و اطالعات مصرف كود و توليدات كشاورزي استان صورت گرفته است
 درصد از 89/3 سال استان خوزستان كه 16طي اين . باشد  مي1388 تا 1373هاي  به كار رفته در اين پژوهش مربوط به سال

 توليدات باغي كشور را به خود درصد 5/1كل توليدات زراعي و  % 12دهد، به طور متوسط  مساحت كل كشور را تشكيل مي
 مصرف كود درصد 21/8 تن انواع كود، 159828 با مصرف 1373اين در حالي است كه اين استان در سال . اختصاص داده است

در كنار جمع آوري اين .  تن كود، افزايش يافته است290163 به  درصد8/9 با 1388 دارا بوده كه اين مقدار در سال كل كشور را
داده ها و بررسي روابط بين عوامل موثر در توليد، اطالعات مربوط به سطح زير كشت، ميزان توليد و عملكرد سه محصول استان، 

  ، فسفاتهدر مجموع متوسط مصرف كودهاي نيتروژنه. مورد بررسي قرار گرفته است سال 16شامل گندم، ذرت و نيشكر در طول 
-100 در استان N-P-Kهمچنين متوسط نسبت بين عناصر غذايي كودي .  مي باشددرصد12و  23 و 65و پتاسيمي به ترتيب 

ي به موضوع ميزان مصرف نهاده بنظر مي رسد با توجه به ميزان توليد محصوالت كشاورزي در استان، توجه علم.   است45-17
هاي كشاورزي و نسبت بين عناصر غذايي مي تواند يكي از عوامل مهم و تاثير گذار در افزايش توليدات كشاورزي در استان 

  . باشد
  

  كود شيميايي، مصرف متعادل، توليدات كشاورزي، استان خوزستان: كلمات كليدي
    

  مقدمه
هاي جمعيت بر  اي از نياز تأمين بخش عمده. افزون جمعيت، بر كسي پوشيده نيست وزامروزه مشكالت ناشي از روند رشد ر

 اردالن،(به همين جهت توجه همگان در اين زمينه به موضوع كشاورزي پايدار جلب شده است. عهدة بخش كشاورزي است
ه مخاطره افكند، نياز نسل امروز را برآورده هاي آينده را ب  فرايندي است كه بي آنكه نيازهاي نسلپايدار كشاورزي ).1381، ثواقبي
 از اولين اقدامات براي پيشبرد كشاورزي پايدار كه هدف آن تأمين نيازهاي بشر در كنار توجه به منافع بيشتر، حفاظت محيط .كند

 افراد جامعه دو اي هاي تغذيه براي تأمين نياز .)1384،سيادت و بايبوردي(باشد زيست و بهبود كيفيت است، افزايش توليد مي
راهكار افزايش سطح زير كشت و باال بردن عملكرد هكتاري يا افزايش توليد در واحد سطح وجود دارد كه در كشور ما افزايش 

تغيير نامناسب كاربري اراضي نيز . باشد پذير نمي هاي مختلف منابع خاك و آب به راحتي امكان سطح زير كشت به دليل محدوديت
ها و كاهش سطح زير كشت و سرانة اراضي  است كه موجب تبديل اراضي مناسب كشت به ساير كاربرييكي از مشكالتي 
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بنابراين راهكار اصلي تأمين نياز غذايي افراد جامعه و تحقق ايدة امنيت غذايي، افزايش توليد پايدار در واحد . شود ميكشاورزي 
  .)1381، ثواقبي و  اردالن(ايدار حاصلخيزي خاك است كه اين امر نيازمند توجه كافي به مديريت پباشد ميسطح 

گيري كودهاي شيميايي در بهبود حاصلخيزي خاك و افزايش بازده محصوالت كشاورزي امري ضروري و شناخته  به كار
نياز نياز بخش كشاورزي به عناصر مغذي نيست و بخشي از اين   كه كودهاي شيميايي تنها منبع تأمين كنندةوجوديبا . شده است

شود،  از طريق ذخاير طبيعي موجود خاك، مواد آلي حيواني و گياهي برگردانيده شده به خاك و تثبيت ازت اتمسفري تأمين مي
ريزي تأمين و تدارك كود تا نقطة پاياني  مصرف متعادل و مؤثر كود شيميايي در زمره عواملي است كه از ابتداي سياست برنامه

هاي شيميايي عالوه بر افزايش توليد و ارتقا  مصرف كود.  جانبه قرار داشته و مداوما مد نظر باشدمصرف آن بايد مورد توجه همه
هاي زير زميني، بايد تجمع مواد آالينده نظير  كيفيت محصوالت كشاورزي، ضمن آلوده نكردن محيط زيست و مخصوصا آب

 داشته و از اين نظر سالمت و بهداشت انسان را تأمين اقل ممكن نگه هاي مصرفي محصوالت زراعي را در حد نيترات در اندام
بايبوردي و همكاران، ( اي با نياز واقعي گياه ندارد هاي شيميايي در كشور نامتعادل بوده و رابطه اما متأسفانه مصرف كود. نمايد
1379.(  

 سال از توليد و 100جاري حدود طور ت اما به.) م1830شيلي، (  ساله دارد180اي  هاي شيميايي در دنيا سابقه مصرف كود
گر چه در ابتدا كشاورزان به مصرف چنين .  آغاز شد40دهة كشور از هاي شيميايي در  مصرف كود .گذرد مصرف كود در دنيا مي

 ولي با گذشت زمان و ترويج اين تفكر كه هرچه بيشتر كود مصرف شود، بيشتر محصول به دست دانند  نميهايي عالقه نشان  كود
تا جايي كه بعضي كشاورزان تا چهار تن در هكتار نيز كود شيميايي . ضابطه افزايش يافت هاي شيميايي بي د آمد مصرف كودخواه

رويه ادامه  از آنجايي كه عرضه كود شيميايي در كشور از يارانة زيادي برخوردار بود تا كنون نيز اين مصرف بي. كردند مصرف مي
هاي كشاورزي به تجمع بيش از حد مجاز عناصر در محصوالت كشاورزي منجر شده كه  هادهاز طرفي مصرف نامتعادل ن. دارد

تواند ضمن كاهش  در اين راستا مديريت مصرف كودهاي شيميايي مي. باشند خود به عنوان آاليندة زيست محيطي مطرح مي
  ). 1386مروي، پور  صادقي( مصرف كود، به سالمت محصوالت و در نتيجه سالمت جامعه  نيز كمك كند

  
  

  ها  مواد و روش
 از منابع مختلف نظير 1388 تا 1373هاي  سال طي  استان خوزستاناطالعات آماري مربوط به مصرف انواع كود در ايران و

 بر كوديآوري شده و سپس خالص عناصر غذايي  ريزي كشاورزي جمع ها و برنامه نشريات مؤسسه پژوهشمركز آمار ايران و 
تأيين  نسبت بين عناصر غذايي اصلي سپس.  گرديد محاسبه در هر يك از انواع كودهاي مصرفيP2O5 و K2O، اساس نيتروژن

هاي   سال مورد مطالعه از آمارنامه16همچنين آمار مربوط به كشت سه محصول گندم، ذرت و نيشكر در استان خوزستان طي . شد
آوري شده و ارائه گرديده  ها جمع ها و اطالعات در جداول و نمودار هساالنة جهاد كشاورزي استخراج شد و در نهايت تمامي داد

  .است
  

   و بحثنتايج
به دليل وجود . دهد  درصد از مساحت كل كشور را تشكيل مي89/3 كيلومتر مربع، 64236 با مساحت خوزستاناستان 

 در – نسبت به مساحت آن – خود اي و حاصلخيز فالت خوزستان، اين استان بيشتر از سهم هاي متعدد و خاك جلگه رود
  .توليدات كشاورزي كل كشور نقش دارد
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شامل محصوالت باغي و  اين استان در مجموع محصوالت كشاورزي، ) 1388 تا 1373( هاي مورد مطالعه در طول سال
 45/6تان خوزستان اين در حالي است كه سطح زير كشت در اس.  توليد كل كشور را در اختيار داشته استاز درصد 37/11زراعي 

   .)شكل يك(است كه در كشور زير كشت محصوالت قرار گرفته است  درصد از كل سطحي
  

   در صد سطح زير كشت و ميزان توليد محصوالت كشاورزي استان خوزستان– 1 شكل
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قعي كوددهي  واهايمعياريكي از  بر حسب مادة مغذي كه 1388 تا 1373هاي  روند مصرف كودهاي شيميايي در طول سال
ها، به منظور   در كود مصرفي استان طي اين سالN-P-Kهمچنين تغييرات نسبت .  نشان داده شده است1جدول باشد، در  مي

مقدار مطلق مصرف اين .  آورده شده استدو شكل عناصر غذايي پرمصرف در كشت گياهان مختلف در مصرفدرك بهتر نسبت 
  . نمايش داده شده استكل سهشعناصر كه در جدول نوشته شده نيز در 

  
  ) تن مادة مغذي: ارقام ( كودي مصرف كودهاي شيميايي در استان خوزستان بر حسب ماده مغذي– 1جدول 

 N-P-Kنسبت  N(ton) P2O5(ton) K2O(ton) سال

1373 39662,11 16909,8 9781,46 25-43-100 

1374 54397,07 19252,06 11136,38 20-25-100 

1375 44984,31 18085,03 10461,28 23-40-100 

1376 42573,41 21708,25 12557,14 29-51-100 

1377 37899,15 19324,85 11178,45 29-51-100 

1378 69735,9 23354,68 10890,4 16-33-100 

1379 85410,1 28610,93 7101,6 8-33-100 

1380 53730,48 20011,73 684,57 1-37-100 

1381 98317,2 26032,12 5658,25 6-26-100 

1382 103638,51 32826,32 13073,25 13-32-100 

1383 118427,72 35795,72 14103 12-30-100 

1384 113940,27 32418,83 16574,05 15-28-100 

1385 31362,01 40894,792 15759,85 50-130-100 

1386 77701,78 33550,88 12120,78 16-43-100 

1387 65514,81 31422,04 6567,69 10-48-100 

1388 68154,87 29489,76 4434,72 6-43-100 
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   استان خوزستان N-P-K  تغييرات نسبت -  2شكل 
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. هاي قبل و بعد است  نسبت به سال1385 در سال N-P-Kگير نسبت  كند تفاوت چشم آنچه در نمودار فوق جلب نظر مي
شود مقدار مصرفي  همانطور كه در شكل سه ديده مي. هاي نيتروژن است علت اين تفاوت فاحش، كاهش ناگهاني مصرف كود

  .فسفر و پتاسيم تغيير چنداني ندارد
  

  ) بر هكتارتن ( در واحد سطح مصرف كودهاي شيميايي بر حسب ماده مغذي– 3شكل 
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نظر مي رسد برنامه انطور كه مشاهده مي شود روند مصرف عناصر كودي در استان طي اين سال ها منظم نيست و به هم
هرچه از خاك برمي داريم، بايد به آن برگردانده « اين امر مخالف اين نكته در استفاده از خاك است كه . مدوني را دنبال نمي كند

. علت اين نوسانات در مصرف كود را شايد بتوان در عدم توجه به نسبت صحيح عناصر غذايي در خاك دنبال كرد. »شود 
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 به انجام آزمون خاك پيش از مصرف كود و كمبود اعتبارات در بخش كشاورزي و در نتيجه عدم برنامه ريزي همچنين بي توجهي
  . صحيح مصرف كود مي تواند از عوامل مؤثر در بروز اين روند نامنظم مصرف باشد

 نشان 1385  و1380ها، از جمله سال  هايي كه در برخي سال رغم كاهش  ، عليN روند مصرف عنصر ها سالطي اين 
 Pعنصر .  تن در سال است61/69090 سال، 16ميانگين عنصر نيتروژن مصرفي در اين . دهد، در مجموع رو به افزايش است مي

 سال تغييرات كمتري نسبت به نيتروژن مصرفي داشته است و روند مصرف آن 16 تعيين شده است، در طول P2O5كه بر اساس 
 نشان P2O5 بعضا روند افزايشي كمتري نسبت به K2O.  نيز صادق است K2Oبطه با اين مسئله در را. تر است يكنواخت

 Nها قرار دهيم، اين عدد براي  اگر تفاضل حداقل و حداكثر مقدار مصرف اين عناصر را معياري براي ميزان تغييرات آن. دهد مي
البته به دليل وجود نوسانات . باشد  تن مي48/15889 برابر با K2O و براي 99/23984 برابر با P2O5 ، براي 71/87065برابر با 

ناگهاني در نمودار، به ويژه براي نيتروژن، اين مؤلفه معيار چندان مناسبي براي بررسي روند افزايش مصرف عناصر غذايي 
  .باشد نمي

ي تأثير مصرف  محصول استان خوزستان شامل گندم، ذرت و نيشكر تا حدودسههاي انجام شده روي ميزان توليد  بررسي
 محصول سه روند تغييرات ميزان توليد اين شكل چهار. كند هاي شيميايي را بر روي عملكرد محصوالت كشاورزي نمايان مي كود

  .دهد هاي مورد مطالعه نشان مي را طي سال
  

  )ton (1375 تا 1373هاي   محصول گندم، ذرت و نيشكر طي سال3 ميزان توليد – 4شكل 
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 محصول در كشور از توليدكنندگان اصلي محسوب مي شود و در 3د مطالعه، استان خوزستان در توليد اين  سال مور16طي 
متوسط سطح زير كشتي كه اين سه محصول در استان . رده بندي استان ها در اكثر سال ها جزو سه استان اول توليد كننده است

بنابراين از آنجا كه اين .  درصد سطح زير كشت است68دا خوزستان به خود اختصاص داده اند، در طول اين سال ها حدو
محصوالت بخش عمده اي از كشاورزي استان را در بر مي گيرند، ميزان توليد اين محصوالت را نماينده توليدات كل استان در 

 اگر روند توليدات با .نظر مي گيريم و تغييرات مصرف كود و توليدات كشاورزي استان را درباره اين سه محصول بررسي مي كنيم
هاي   كه مصرف كود1386 تا 1381هاي  شود در سال  كه نشانگر مصرف كود است تطابق داده شود، مشاهده مينمودار شكل سه

 1380از سال . تر است اين مطلب در رابطه با توليد نيشكر مشخص. شيميايي بيشتر بوده است، ميزان توليد نيز افزايش يافته است
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توان اثر كاهش ناگهاني مصرف  مي.  افزايش يافته، ميزان توليد نيشكر نيز رشد مشهودي داردي كود عنصر نوعهسكه مصرف هر 
N را روي ميزان توليد مشاهده كرد85 سال در .  

. تر و قابل استناد باشد، عامل مؤثر ديگر، يعني سطح زير كشت بايد در مطالعات وارد شود  اين كه اين مقايسه دقيقمنظوربه 
هاي مربوط به ميزان   دادهجدول دو. تري خواهد بود معيار مناسببنابراين مقايسه بين ميزان كود مصرفي و عملكرد محصوالت، 

قابل مشاهده غييرات عملكرد محصوالت در شكل پنج ت. دهد محصول مورد نظر را نشان ميسه توليد، سطح زير كشت و عملكرد 
  .است

  
  

   زير كشت و عملكرد گندم  ميزان توليد، سطح- 1- 2جدول 
 گندم

 )kg/ha(عملكرد )ha(سطح زير كشت )ton(توليد سال

1373 525599 477488 1100,76 

1374 941865 527432 1785,76 

1375 994842 560289 1775,59 

1376 965798 546742 1766,46 

1377 1178408 534637 2204,13 

1378 932975 352564 2646,26 

1379 914100 360413 2536,26 

1380 1182116 484683 2438,95 

1381 1433839 581426 2466,07 

1382 1082695 422192 2564,46 

1383 1224499 497156 2463,01 

1384 1488444 600363 2479,24 

1385 1372086 599287 2289,53 

1386 1649727 684769 2409,17 

1387 1089284 414613 2627,23 

1388 1179321 421374 2798,75 
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   ميزان توليد، سطح زير كشت و عملكرد ذرت- 2- 2جدول 
 ذرت

 )kg/ha(عملكرد )ha(سطح زير كشت )ton(توليد سال

1373 42425 9551 4441,93 

1374 42424 9551 4442,00 

1375 94775 14616 6484,33 

1376 105795 17700 5977,12 

1377 120889 22000 5494,95 

1378 166799 27800 6000,00 

1379 198294 31457 6303,66 

1380 151532 25267 5997,22 

1381 230654 34094 6765,23 

1382 299507 43721 6850,42 

1383 396970 59207 6700,16 

1384 436298 65857 6624,94 

1385 457336 80493 5681,68 

1386 501531 75818 6614,93 

1387 141911 321139 4415,55 

1388 296553 49782 5957,04 

   ميزان توليد، سطح زير كشت و عملكرد نيشكر– 3- 2جدول 
 نيشكر

 )kg/ha(عملكرد )ha(سطح زير كشت )ton(توليد سال

1373 1857242 26156 71006,35 

1374 1858547 25015 74297,30 

1375 1830958 25741 71130,03 

1376 2045000 24800 82459,68 

1377 1966944 27885 70537,71 

1378 2233994 25898 86261,26 

1379 2366441 25529 92696,19 

1380 3195246 36856 86695,41 

1381 3712395 42659 87024,90 

1382 5196000 55000 94472,73 

1383 5910650 60839 97144,35 

1384 5530360 63385 87249,96 

1385 4958866 66546 74514,52 

1386 5311505 60946 87154,00 

1387 3097034 61537 50328,00 

1388 2822877 601138 46939,99 
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  1388 تا 1373هاي   محصول گندم، ذرت و نيشكر طي سال3 تغييرات عملكرد – 5شكل 
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توان تأثير  مية اين نمودار با  شكل سه از مقايس. دهد ي محصول، روند افزايشي عملكرد را نشان مسهنمودار مربوط به هر 
 محصول سه كه مصرف كودها افزايش يافته است، عملكرد هر 1384 تا 1381هاي  طي سال.  خوبي مشاهده كردبهمصرف كود را 

 عنصر غذايي كمتر شده است، سه كه مصرف هر 1385از سال . نيز بيشتر شده، اين افزايش در عملكرد نيشكر مشهودتر است
شود كه روند كاهش و افزايش مصرف كود با نوسانات عملكرد  در مجموع مشاهده مي.  محصول هستيمسهكاهش عملكرد شاهد 

  . محصول ارتباط نزديكي داردسه
ها، عملكرد محصوالت و در نتيجه توليد غذا  توان با افزايش مصرف كود البته اين مشاهدات به آن معنا نيست كه همواره مي

هاي شيميايي بايد بر مبناي نياز غذايي گياه كشت شده، ظرفيت خاك و  بلكه مصرف متعادل كود. افزايش داد نيزو سوددهي را 
، احتمال آلودگي منابع آب زير )به ويژه فسفر(توجه به مسائل زيست محيطي از جمله تجمع بيش از حد برخي عناصر در خاك

  .زميني و ساير موارد مشابه صورت گيرد
  

  بندي جمع
رسد، عدم هماهنگي مصرف كودهاي شيميايي  ز نوسانات ناگهاني و نامنظم مصرف كود در استان خوزستان به نظر ميآنچه ا

هاي شيميايي بايد بر اساس نتايج آزمون خاك و تجزية برگي  با آن كه مصرف كود. با نياز واقعي گياه به عناصر مغذي است
هاي شيميايي نامتعادل بوده و  به عبارتي مصرف كود. هاي منظم وجود ندارد ها و آزمون گيري صورت گيرد، هيچ مدركي از اندازه

  .اي با نياز واقعي گياه ندارد رابطه
  :هاي شيميايي بايد در هماهنگي كامل با اهداف زير انجام پذيرد استفادا از كود

  عناصر غذايي كه در خاك در حد كافي موجود نيستموقعتأمين به  

  جود در مقدار نياز گياهان مختلف به عناصر مغذي كودي موهاي تفاوتتوجه به 

  دهي خاك هاي بهره  با پتانسيلاختاللعدم ايجاد 

 داشتن اهداف كشاورزي پايدارملحوظ  
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 روش تأمين عناصر مغذي مورد نياز گياهان بر اساس مصرف اين عناصر در حدي است كه حاصلخيزي خاك ترين منطقي
شود بايد  وه هر مقدار كه از انبار ذخيرة اين عناصر در خاك از طريق عمليات زراعي برداشته ميعال به.قادر به تأمين آن نباشد

اي مانند شوري و غيره  همچنين، چنانچه عوامل محدود كننده. هاي سبز، حيواني و شيميايي به خاك بازگردانيده شود توسط كود
بنابراين به منظور حد اكثر . ي تمهيداتي خواص خاك اصالح شودبرداري كامل از پتانسيل خاك شود، با به كار گير مانع بهره

وري از مصرف كودهاي شيميايي الزم است از راه تعيين رابطه بين عناصر مغذي در خاك و گياه با عملكرد محصول، حد  بهره
بايبوردي و (ياه برطرف نمودمناسب هر يك از عناصر را تعيين و در زمان مناسب كمبود آن را از راه مصرف كود متناسب با نياز گ

  ).1379همكاران، 
  

  پيشنهادها
نتايج حاصل از . هاي شيميايي بدون برنامة مدون و قانون خاص است رسد، مصرف كود آنچه از آمار و اطالعات به نظر مي - 1

شويق كشاورزان به ت. آزمون خاك و تجزية برگي بايد مد نظر بوده و مالك تعيين مقدار كود مورد نياز در هر سال زراعي باشد
ها، قدمي است در راه نيل به كشاورزي  هاي دولتي مرتبت و در كنار آن جلب اعتماد و رضايت متقابل آن همكاري با نهاد

  .پايدار كه الزمة توسعة هر كشوري است
كه كود در اي  هاي شيميايي و انتخاب نوع كود مصرفي بايد به خصوصيات كود و همچنين خاك منطقه در مصرف انواع كود - 2

 خاك، كيفيت آب آبياري منطقه و غيره از pHمسائلي از جمله بافت خاك، شوري، . شود، توجه داشت آن به كار برده مي
ضمن اينكه چگونگي قرار گرفتن كودها در اختيار زارعين، قيمت كود و . جمله مواردي است كه بايد مد نظر قرار گيرد

 .ها مؤثر است ر مصرف انواع كوديابد، د اي كه به آن اختصاص مي يارانه

شيوة مصرف هر نوع كود با توجه . در راستاي دستيابي به كشاورزي پايدار، توجه به حفظ محيط زيست امري ضروري است - 3
براي مثال توجه به اثرات . به عنصر كودي آن، يكي از مسائل تأثيرگذار در بهداشت خاك و حفاظت محيط زيست است

همچنين . ريزي كودي است زمان عناصر كودي نظير فسفر و آهن، از مسائل مؤثر در برنامه صرف همآنتاگونيستي ناشي از م
 باال قبل از اصالح خاك و موارد مشابه ديگر pHهايي با  هاي فسفره به صورت سرك، استفاده از آهن در خاك استفاده از كود

د شيميايي، باعث آلودگي خاك و تجمع بيش از حد اين از جمله مسائلي است كه عالوه بر هدر رفت مقدار قابل توجهي كو
 .شود عناصر در خاك به صورت نامحلول مي

به خصوص كه افزايش قيمت . باشد هاي شيميايي، توجه به انواع كودهاي آلي و بيولوژيك نيز مفيد مي در كنار مصرف كود - 4
 كودهاي آلي و به ويژه كودهاي بيولوژيك كودهاي شيميايي و بحث آلودگي محيط زيست باعث جلب توجه همگان به سمت

 .گردد مي

شد اطالعات مربوط به توليدات كشاورزي كشور و يا استان خوزستان موجود  آوري اطالعات بعضا مشاهده مي در مرحلة جمع - 5
ل در از آنجا كه استفاده از تجربيات و آمار مصرف كود و توليد محصو. نبود و يا در منابع مختلف با هم مغايرت داشت

ها، امكان  ـواند راهنمايي براي كشاورزي در آينده باشد و همچنين در صورت دقيق و كامل بودن داده هاي گذشته مي سال
 .گذارد هاي مدون و منظم در هر سال اطالعات ارزشمندي در اختيار مي ها وجود دارد، آمارگيري پردازش و فرموله كردن آن

ها  اين كود. تواند مفيد باشد هاي كندرها مي ها، استفاده از كود  در خاك و آبشويي آنرفت عناصر غذايي به منظور كاهش هدر - 6
مانده و به مرور زمان و هنگامي كه گياه نيازمند عنصر غذايي است به صورت محلول  به صورت قابل دسترس در خاك باقي

گيرد، ضمن اين كه از  اختيار گياه قرار ميبه اين صورت عنصر غذايي مورد نظر به موقع و به اندازه در . جذب خواهد شد
  شود رفت آن به طريق آبشويي جلوگيري مي آلودگي ناشي از تجمع يك عنصر و يا هدر
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Chemical fertilizer consumption in the Khuzestan province , balanced or imbalanced? 
 
Abstract: Khuzestan province with an area of 64,236 square kilometers in southwest of Iran, is one of the 
main center of agricultural production and almost with Fars and Khorasan provinces is top of industrial and 
agricultural crops every year. This research was done in order to permanent pattern of   interaction between 
fertilizer consumption (and other environmental factors) on production amount and Khuzestan province 
agricultural crop’s yield, via of statistic application and province production and fertilizer consumption 
information was done. This data and statistics related to duration from 1373 to 1388. In past 16 years, 
Khuzestan with 3.89% of total area of the country produced 12% and 1.5% of farming and horticultural 
produce respectively. Meanwhile, this province in 1373 whit 159,828 tons of fertilizer consumption had 
8.21% of total of fertilizer consumption. This amount increased to 290,163 tons whit 9.8% growth rate. 
Beside prepare and data production and also evaluation of relationship between the main factors in 
production information about arable land, amount of production and yield of 3 crops in province contains: 
wheat, maize and sugarcane studied in past 16 years. Finally, average of Nitrogen, Phosphate and Potassium 
fertilizer consumption were 65%, 23% and 12% respectively. Also, the average of fertilizer nutrient element 
ratio in province is 100-45-17. It seems that according to amount of agricultural production in the province, 
attention to issue of agricultural input consumption and fertilizer nutrient element ratio can be one of the 

important and effective factors on increase of agricultural produce in Khuzestan province. 
 
Keywords: Chemical fertilizer, Balanced consumption, Agricultural production, Khuzestan province. 

  
 


