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   مقدمه

  عنصر فسفر و اهمیت آن در تغذیه گیاه

گرم در کیلوگرم  میلی 1000تا  400هاي مختلف از  عنصر فسفر یکی از عناصر با وجودي که فسفر خاك

(ppm) هاي یک  ه صورت آنیون، ولی گیاهان می توانند این عنصر را فقط ب)3(گزارش شده است

جذب نمایند که در اغلب موارد غلظت آن در خاك بسیار پایین  -2HPO4یا دوظرفیتی  H2PO4-1ظرفیتی

  .است

  

 عالئم کمبود فسفر در گیاهان

در پی واکنشهاي فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه در برابر تنش کمبود فسفر، عالئم مختلفی در اندامهاي گیاه 

اگر مقدار یون فسفات در گیاه . از این طریق، گیاه تحت تنش را می توان شناسایی کردبروز می کند، که 

عالئم کمبود فسفر در گیاه . کاهش پیدا کند، فعالیتهاي متابولیکی گیـاه و همچنین رشد آن، کاهش می یابند

عالئم کمبود  در بعضی موارد. به روشنی عالئم کمبود نیتروژن نمی باشد و تشخیص آنها کمی مشکلتر است

علت این است که این دو عنصر در فعالیتهاي یکسانی شرکت می . فسفر و نیتروژن با هم شباهت نیز دارند

کنند و هر دو نقش اساسی در متابولیسم گیاهی دارند، به طوریکه کمبود هر یک باعث بر هم خوردن 

  .متابولیسم طبیعی گیاه و ظهور عالئم کمبود می شود

و  Fredeen(تنش کمبود فسفر، رشد گیـاه مخصوصـاً در اندام هاي هـوایی کـاهش مـی یابـد در گیاهان تحت 

و به علت کاهش شدیدتر رشد در اندام هاي هوایی، نسبت ریشه به اندام هاي هوایی افزایش ) 1989همکاران 

د، تابع میـزان این کـاهش در میـزان رش). 1997و همکاران  Dunlop؛  Glass 1982و  Lefebvre(می یابد 

و همکاران  Lefebvre؛  Ashihara 1993و  Nagano(فسفر موجود در محلول غذایی در دسترس گیاه می باشد 

تغییر رنگ برگ هاي گیاهان تحت تنش کمبود فسفر به سبز تیره مایل به آبی، برنزي یا بنفش، به ). 1990

کمبـود فسفر بلوغ گیـاه را به تاخیر . فر استعلت تشکیل آنتوسیانین ها، از مشخصات بارز تنـش کمبـود فس

در همین حال، قندها در اندام هاي رویشی گیاه . می اندازد و باعث کاهش ساخت ترکیبات پروتئینی می شود

تجمع می کنند و تـراکم باالي قند در بافت برگ ها منجر به تولید آنتـوسیانین هایی می شود کـه بـاعث 

برگ ها نیز به صورت غیر ). 1973و همکاران   Meyer(دام هاي رویـشی می بـاشنـد تغییر رنگ بـرگ ها و انـ

همچنین در حاشیه برگ ها آثار ). Terry 1989و  Rao(عادي در می آیند و دمبرگ ها کوتـاه می گردنـد 

در زمانی که کمبود فسفر بسیار شدید . سوختگی ظاهر می شود و بافت هاي این ناحیه تخریب می گردند

گیاه در ). 1986و همکاران  Katz(باشد، در روي بـعضی برگ هاي پیر نقطه هاي بافت مرده دیده می شود 

تنش کمبود فسفر فقط به طور عمودي رشد می کند و رشد ساقه هاي جانبی به دلیل به خواب رفتن یا مرگ 

کاهش یافته و در نتیجه تعداد ظهور شکوفه و جوانه برگی نیز در این شرایط . جوانه هاي جانبی کاهش می یابد

برخی از عالئم اختصاصی کمبود 1در جدول . برگ ها، شاخه ها و محصول میوه یا دانه گیاه کاهش می یابد

  .فسفر در گیاهان مختلف ذکر شده است
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  ).Spraue  1964؛ Wallace 1961(عالئم کمبود فسفر در گیاهان مختلف : 1جدول 

 گـیـاه  عالئم کمبود فسفر

ا سبز تیره مایل به بنفش، بـرگهاي پیـر از نـوك شروع به خشک شدن برگه

ساقه کوتاه و راست و خوشه ها کوچک می . می کنند و سپس می میرند

 .شود

 گندم، جو و چاودار

برگها در ابتدا بنفش و سپس سبز تیره می شوند، رنگ بنفش در روي 

به طور  خوشه ها هم ظاهر می شود، خوشه ها کوچک شده و دانه ها

بعضی از دانه ها مخصوصاً در نوك خوشه . نامنظم روي آن قرار می گیرند

 .نمی رسند

 ذرت

ساقه کوتاه و نازك، برگها مات و کدر، ریختن زود هنگام برگها از پایین بوته 

 . به طرف باال، تعداد کم گلها
 لوبیا

گها پس برگها سبز تیره و ریشه قهوه اي رنگ، لکه هاي قهوه اي بر روي بر

 .از گل کردن گیاه
 سویا

کوتولگی و کاهش اندامهاي هوایی رشد گیاه، ساقه و دمبرگ نازك، برگها 

مات، آبی تیره یا سبز کدر با نقاط بنفش یا برنزي بر روي آنها، دمبرگهاي 

 .پالسیده و آویزان، ریزش زود هنگام برگچه ها

 یونجه و شبدر

ز تیره مایل به آبی شده و لبه آنها کوتولگی گیاه، برگها کوچک، خشبی و سب

به طرف باال برگشته و حالت لوله اي پیدا می کند، آثار سوختگی در لبه ها 

پیدایش نقاط قهوه اي و برنزي در داخل غده ها، کاهش . نیز دیده می شود

 .  تعداد غده ها

 سیب زمینی

کل کوتولگی گیاه، برگهاي کوچک و خشبی، قرمز شدن برگها و در پی آن 

 .گیاه، سیاه شدن برگهاي مرده
 گوجه فرنگی

 کلم .برگهاي مات و سبز مایل به بنفش

کوچکی و ضعف گیاه، برگها سبز تیره مایل به بنفش و نازك و کوتاه، 

 .برگهاي پیر زرد شده و می میرند، کاهو میان خالی می گردد
 کاهو

 پنبه، چغندر و کتان .برگهاي سبز تیره

گیاه در .برگهاي پیر لکه لکه و تیره شده و می میرندبرگهاي سبز تیره، 

 .کمبود شدید به حالت پنجه اي بر روي خاك باقی می ماند
 توتون

 چاي و نیشکر .برگهاي سبز تیره

ساقه ها قرمز رنگ و . برگهاي سبز تیره مایل به آبی که بعداً زرد می شوند

 .تعداد غده ها کاهش می یابد
 بادام زمینی

ک، سبز تیره مایل به بنفش، میوه هاي کوچک با رنگهاي برگها کوچ

 .گوناگون، شاخه ها بنفش و باریک، کاهش تحمل گیاه در برابر سرما
 سیب، گالبی و گیالس
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برگهاي سبز تیره، برگهاي پیر داراي نقاط سوخته، ریزش زود هنگام 

 .برگهاي گیاه، خشک شدن سر شاخه ها، کاهش گل و میوه
 مرکبات

  

  ي مختلف فسفر بر اساس پایداريها شکل

درصد آن بعد از ورود به خاك  80شود، زیرا بیش از  ها دیده می کمبود یون آزاد فسفات در اکثر خاك

اشکال مختلف . )4(شود غیرمتحرك شده و با جذب، رسوب و یا تبدیل به شکل آلی از دسترس گیاه خارج می

  :)1(فسفر بر اساس پایداري عبارتند از

 )کمتر از یک درصد( ل در خاك فرم محلو .1

 فسفر معدنی در بقایاي گیاهی .2

 فسفر معدنی جذب شده در سطح ذرات معدنی و مواد آلی  .3

 )از ترکیبات بسیار محلول تا ترکیبات بسیارنامحلول(فسفر معدنی موجود در ترکیبات مختلف  .4

 اه هاي فعال فسفري یا جذب شده به آن فسفر معدنی پوشیده شده به وسیله کانی .5

 فسفر آلی بسیار پایدار در بقایاي گیاهی، حیوانی و میکروبی .6

 

  تثبیت فسفر در خاك 

ترکیبات آلی از . فسفر به مقدار چند صد برابر نیاز گیاه به صورت ترکیبات آلی و معدنی در خاك وجود دارد

یک و ترکیباتی گردند که شامل فسفولیپیدها، اسیدهاي نوکلئ بقایاي گیاهی، جانوري و میکروبی تشکیل می

. ها به شدت وابسته به تجزیه میکروبی و معدنی شدن مواد آلی است باشند و مقدار آن می مانند اسید فیتیک

باشند که به اشکال مختلفی در طبیعت  ترکیبات معدنی بیشتر شامل ترکیبات کلسیم، آهن و آلومینیوم می

  .وجود دارند

شود که برخی از این اشکال  ه اشکال مختلف در خاك یافت مییون فسفات بسته به درجه قلیایی بودن خاك ب

گاهی فسفر در . ترکیبات مونو، دي و تري کلسیم فسفات و انواع آپاتیت: به ترتیب کاهش حاللیت عبارتند از

هاي نواحی نیمه خشک،  در خاك .شود نیز یافت می) مثل کائولینایت(هاي آهن و آلومینیوم  اشکال سیلیکات

در . گردد ها، فسفات جذب سطوح کربنات کلسیم می در این خاك. شود یم به مقدار فراوان یافت میکربنات کلس

احتمال . شود می اي شکل است؛ اما به تدریج بلورهاي فسفات کلسیم تشکیل هاي جذب شده خوشه ابتدا یون

ها تشکیل بلورهاي  ها، در این خاك رود به دلیل غیر یکنواختی سطوح کربنات کلسیم و حضور سایر یون می

نماید و حداقل چند  ابتدا فسفات کلسیم رسوب می. اي شکل در چند مرحله انجام گیرد فسفات کلسیم خوشه

  .)7(ماه زمان الزم است تا ترکیباتی با قابلیت انحالل کم، نظیر فسفات اکتا کلسیم و آپاتیت تشکیل شود

و منگنز به شکل محلول وجود دارند که با یون فسفات هاي اسیدي مقادیر باالیی از آهن، آلومینیوم  در خاك

الزم به ذکر است که اکسید هیدروژن غیرمحلول آهن، . آورند ترکیب شده و آن را به شکل غیرمحلول در می

  .گردد آلومینیوم و منگنز نیز با آنیون یک ظرفیتی ترکیب شده و تبدیل به شکل غیر محلول می

و یا کودهاي شیمیایی ) مانند فضوالت حیوانی و بقایاي گیاهی(کل کودهاي آلی ها، فسفات به ش در مزارع و باغ

، تهویه pHقابلیت در دسترس بودن این عنصر بستگی به عوامل زیادي چون . شود فسفاته به خاك اضافه می
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وي این خاك، رطوبت، دما، میزان مواد آلی، مقدار آهن، آلومینیوم و منگنز محلول و غیر محلول، نوع ماده حا

  .هاي زراعی دارد و روش 1ها عنصر، فعالیت ریزسازواره

به طور مثال، تثبیت فسفر در . گذارد، بافت خاك است یکی از عوامل مهم که بر تثبیت فسفر تاثیر می

اندازه ذرات کودهاي شیمیایی نیز در تثبیت فسفر تاثیر . هاي شنی بیشتر است هاي رسی نسبت به خاك خاك

. دیگر، هرچه اندازه ذرات کود بزرگتر باشد، میزان تثبیت فسفر موجود در آن بیشتر خواهد بود به عبارت. دارد

هاي مختلف با توجه به خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، زیستی،  عالوه بر این، ظرفیت تثبیت فسفر در خاك

  .اقلیم و مدیریت زراعی متغیر است

  

  خسارات ناشی از مصرف کودهاي شیمیایی فسفاته

افتد، باعث  ومیت ناشی از استفاده بیش از اندازه این عنصر که در اثر جذب بیش از حد آن اتفاق میمسم

گردد و آثار زیر را به  هاي گیاهی و به هم خوردن تعادل عناصر غذایی می افزایش غلظت این عنصر در بافت

  :دنبال دارد

  

 .کاهش کمیت و کیفیت محصول .1

 .اورانیوم و بور در خاك و در گیاه  تجمع فلزات سنگین مانند کادمیوم، .2

 .ها توسط ریشه سایر ریز مغذي آهن و  کاهش جذب مس، .3

 .تخریب ساختمان خاك .4

ها شده و مرگ و میر آبزیان را به دنبال  آلودگی آبها به فسفر زیاد موجب رشد بیش از حد جلبک .5

 .دارد

یایی فسفاته موجب تجمع ترکیبات آن و از نظر بهداشت و سالمت، استفاده بی رویه کشاورزان از کودهاي شیم

ها در طبیعت به  کادمیوم یکی از مهمترین آالینده. همچنین فلزات سنگین مانند کادمیوم در خاك شده است

شود و همینطور به سایر  ها و کبد می تراکم این عنصر در بدن انسان نخست باعث آسیب به کلیه. آید شمار می

حد بحرانی جذب آن . سال است 20از نظر زیستی نیمه عمر آن در بدن انسان . دزن هاي بدن نیز صدمه می اندام

است و عالئم زیادي دارد از جمله تهوع، استفراغ، درد و انقباض ) در روز(گرم در کیلوگرم  میلی 1/0براي انسان 

  .باشد در ناحیه شکم، سردرد، فشارخون، پوکی استخوان، عوارض قلبی و غیره می

عالوه بر آن، . شود ی زراعی، تجمع فسفر موجب بروز مشکالتی در جذب عناصر کم مصرف میدر اغلب اراض

هاي زیرزمینی و راکد موجب خسارات جبران ناپذیر اکوسیستمی  می شود به طوري که  شستشوي فسفر به آب

ه بوم هاي اخیر جلب توج آلودگی فسفر و فلزات سنگین همراه آن به عنوان یک خطر زیست محیطی در دهه

  .شناسان جهان را نموده است

  

  مین فسفر در کشاورزئمنابع تا

مصرف بی رویه کودهاي شیمیایی . مین نمودٔتوان تا فسفر را در کشاورزي به اشکال شیمیایی، آلی و زیستی می

کنونی،  در جهان. کند، اثرات زیانباري را نیز در پی دارد فسفاته، گذشته از هزینه گزافی که بر زارع تحمیل می

                                                
1 - Microorganisms 
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شود  محیطی توصیه می  مصرف کودهاي آلی و زیستی هم از لحاظ حفظ اکوسیستم خاك و هم از لحاظ زیست

  .رود و جهان به سمت مصرف بیشتر این نوع کودها می

 کودهاي زیستی

ت اهی و فضوالیاي گیبقا(کودهاي آلی  با استفاده ازها  ی خاكیرهنگام به فکر جبران کمبود مواد غذایبشر از د

قادر به کنترل مشکالت  انسان نبوده و ی ممکنآساناین کودها به اد یر زید مقادیاما چون تول .بوده است) وانییح

نی کودهاي شیمیایی روي نبود، به نسل دوم کودها یع) هاي مشترك انسان وحیوان ماريیگسترش ب( بهداشتی 

 بشر ،بهداشتیمشکالت و ها  کی و زیستی خاكو تغییر بافت شیمیایی، فیزی یمحیطزیست هاي  اما آسیب. آورد

قالب کشاورزي  دربازگشت به کودهاي آلی با تغییراتی  ، عاملدالیل این. انداخت يرا به فکر جایگزین دیگر

نسل سوم کودها به نام کودهاي زیستی پا به عرصه کشاورزي جهان  ،در گام بعدي. آلی یا ارگانیک بوده است

   .یر کشاورزي پایدار تاباندنهاده و نور امیدي بر مس

منظور خاصی تولید  یک بههاي مفیدي هستند که هر  ها و همچنین قارچ  کودهاي زیستی متشکل از باکتري

ها  این باکتري .نا محلول آن پتاسیم و آهن از ترکیبات ،فسفاتهاي  یونسازي  تثبیت ازت، رها: مانند ،می شوند

ین است ا روشناکنون . کنند همیاري می اه را در جذب عناصرمعموال در اطراف ریشه مستقر شده و گی

ب سایر عناصر،کاهش باعث جذ یعنی  عالوه  بر کمک به جذب عنصري خاص، ،ها تنها یک نقش ندارند باکتري

در نتیجه تحریک رشد بیشتر گیاه و افزایش کمی و کیفی محصول  خاك و ساختمانبهبود  ،ها بیماري

 PGPR )Plant Growth یا "محرك رشد گیاه" تحت نام کلی ها علمی این باکتري نظر بدین لحاظ، از. شوند می

Promoting Rhizobacteria  (شوند نامیده می.  

 نشا طبیعی داشته،م کودهاي زیستی. دارند شوند، مزایاي فراوانی می ها ازخاك گرفته باکتري جا که این از آن

برداري از اجزاي طبیعت براي بهتر ساختن آن محسوب  و بهرهرجوع به طبیعت  ها استفاده از آنبنابراین 

خود موجب احیاء و حفظ محیط  کودهاي شیمیایی را کاهش داده و یمحیطزیست این کودها آلودگی . شود می

  .ستا هاکود نوع ایناز اي  نمونه 2-بارور فسفاته ود زیستیک. می شوندزیست 

  کودهاي زیستی فسفاته

وجود دارند که با رهاسازي تدریجی فسفر و تبدیل آن  2هاي حل کننده فسفات زسازوارهدر طبیعت گروهی از ری

این . برند به شکل قابل جذب گیاه نیاز به کودهاي فسفاته شیمیایی را کاسته وکارایی آنها را باال می

ها،  و یا ترشح آنزیم pHها با استقرار در منطقه ریزوسفر، از ترشحات ریشه استفاده نموده و با تغییر  ریزسازواره

هایی که در  از مهمترین ریزسازواره. سازند شرایط را براي تبدیل فسفر نامحلول به شکل قابل استفاده فراهم می

و  Penicilliumو  Aspergilus جنسهاي  توان قارچ گیرند، می تولید کود میکروبی فسفاته مورد استفاده قرار می

  .)10و  9(را نام برد Pseudomonasو  Bacillusهاي جنس  باکتري

یکی از سازوکارهاي تبدیل فسفات به شکل معدنی و محلول، ترشح اسیدهاي آلی مانند اسیدهاي استیک، 

به صورت موضعی  pHنقش این اسیدها، کاهش . پروپیونیک، الکتیک، گلیکولیک، فوماریک و سوکسینیک است

                                                
2 - P Solubilizing Microorganisms (PSM) 
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هاي فسفاتاز  سازوکار دیگر، ترشح آنزیم. را در پی دارد است که تجزیه پیوند موجود در ساختار ترکیبات فسفاته

  .)9و 6(ها و تجزیه ترکیبات فسفاته آلی و حتی معدنی است توسط ریزسازواره

هاي حل کننده فسفات و استفاده از آنها به عنوان کود به عنوان راهکاري براي کاهش مصرف  جداسازي باکتري

پژوهشگران به مدت طوالنی . رود هاي زیست محیطی به شمار می کودهاي شیمیایی و بنابراین کاهش آلودگی

. کننده فسفات افزایش دهند هاي حل سعی کرده اند که بخش فسفر در دسترس خاك را به وسیله ریزسازواره

  .هاي متعددي بوده است حاصلخیز سازي، تجزیه آنزیمی ترکیبات آلی و تحرك میکروبی فسفر هدف پژوهش

  

  2-بارور کود زیستی فسفاته

نفر از پژوهشگران کشور در   25سال تالش  8یک فناوري کامالً ایرانی و نتیجه  2- زیستی فسفاته بارور کود 

هاي  از خاك حل کننده فسفات سویه باکتري 22  پس از طی مراحل متعدد،. جهاد دانشگاهی واحد تهران است

کود زیستی برتر براي استفاده در فرموالسیون  در نهایت دو سویه  و از این تعداد، شدبومی ایران جداسازي 

هاي آلی باعث رها  ، با تولید اسید)P5باکتري(ها  ، یک سویه از این باکتريانتخاب گردید 2-فسفاته بارور

، با تولید و ترشح آنزیم فسفاتاز، باعث ) P13باکتري(سویه دیگر  .شود سازي فسفات از ترکیبات معدنی می

یوشیمیایی و هاي ب از طریق روش پس از انتخاب این دو باکتري، شود یبات آلی آن میرهاسازي فسفات از ترک

 این مطالبزیرا دانستن ، شدو مراجعه به منابع  ها ی جنس و گونه آنیباکتریولوژي افتراقی، اقدام به شناسا

 احتمالی یزای یا بیماري بعدي و همچنین کسب اطالعات در مورد خواص مفیدهاي  پژوهش کمک زیادي به 

ها  فی میزان تحمل باکتريکیکمی و  ي سنجش هاي الزم برا آزمون، همزمان با این اقدامات. نمود ها می باکتري

 .انجام شدها در شرایط مختلف  توانایی انحالل فسفات آنو  میزان رشد مختلف،هاي pH ،دماي باال ،به شوري

دسی زیمنس  54(% 5/3درجه و شوري تا  35حرارت تا  و درجه 11 تا  5بین  pHها قادرند دامنه  این باکتري

هاي یکدیگر و   تواناییو ها بر رشد  همچنین، اثرات متقابل باکتري .تحمل نمایندبه خوبی را  )بر متر مکعب

به همین ترتیب، . مورد مطالعه قرار گرفت ،هاي موجود در خاك باکتري در رقابت باها  تاثیرپذیري آن

یا  هر دو باکتري غیر همزیستمشخص کرد که  ،هاي نشاندار شده اي با استفاده از باکتري هاي گلخانه شآزمای

و ترشحات آن  ابستگی به ریشه گیاههر دو باکتري و، گرچه هستند باکتري ها گیاه )همیار( همزیست اختیاري

بوده  طوالنیرنده باکتري به مدت نگهدا براي حامل یهاي بعدي پژوهشگران متوجه طراحی فرمول فعالیت .دندار

تا سال  1379از سال ( سال متوالی 5ه در ن شد کتدویهاي مصرف نیز  روش  در کنار این تحقیقات،. است

به صورت اي  هاي مشاهده آزمایش. به اثبات رسیدعملی  ها به طور موثر بودن آن، آزمایش مزرعه 17در ) 1383

جداول خالصه . کشور نیز به انجام رسیده و به طور مستمر ادامه داردنقطه  3300در بیش از  دستی و مکانیزه

هاي  هم اکنون محصول دربسته .ستاه هاي بعدي آمد صوالت مختلف در بخشآزمایش ها در مح نتایج این

عرضه  ،شش ماهبه مدت حداقل  قابل نگهداري در دماي اتاق و استریل ،مرطوب گرمی پودر جامد 100

کود % 50 حداکثربه همراه زمین زراعی یا صد اصله در خت  راي مصرف در یک هکتار هر بسته ب. دشو می

   .رود کار میه شیمیایی فسفاته توصیه شده براي هر مزرعه ب

در داخل خاك در اطراف ریشۀ گیاه  2- کود زیستی فسفاته بارور موجود در حل کننده فسفات هاي باکتري

کنند و در قبال آن، مقدار فسفاتی که گیاه به  ریشۀ گیاه تغذیه میمستقر شده و از ترشحات  قسمت ریزوسفر 
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در صورتی که فسفات شیمیایی در کنار ریشۀ گیاه . دهند طور طبیعی به آن نیاز دارد را در اختیار گیاه قرار می

ترتیب فسفر  ها ترکیبات نامحلول فسفاته را تجزیه کرده و بدین کمتر از مقدار مورد نیاز گیاه باشد، این باکتري

و حتی برخی عناصر دیگر مانند آهن، روي و کلسیم که به همراه فسفر در این ترکیبات وجود دارد را در اختیار 

ها با  در صورتی که عنصر فسفر در کنار ریشۀ گیاه به مقدار زیادي موجود باشد، این باکتري. دهند گیاه قرار می

. کنند تا گیاه دچار مسمومیت فسفر نشود اته را متوقف میتشخیص هوشمندانۀ خود عمل تجزیۀ ترکیبات فسف

  .دهند زندگی همیاري خود را ادامه می) گیاه و باکتري(بدین ترتیب این دو موجود زنده 

باشد که به  به شرح زیر می 2-نام علمی ریزسازواره هاي حل کنندةفسفات موجود در کود زیستی فسفاته بارور

  .شوند هاي کود زیستی تولید می در بسته CFU/gr 108 میزان 

  )P13سویۀ(سودوموناس پوتیدا  

Pseudomonas putida, Strain P13  

  

  )P5سویۀ(پانتوآ آگلومرانس 

Pantoea agglomerans, Strain P5 

  :2-بارور یستی فسفاتهکود ز ویژگی هاي

   :ـ سازگاري با اقلیم کشور ایران1

دهد که  ها نشان می آن متعدد انجام شده بر روي هاي وآزمایشهاي ایران  هاي باکتري از خاك سویه جداسازي

  .استمزارع کشور سازگار بومی با شرایط محیطی  2– بارور

  :ـ کاهش مصرف کود شیمیایی فسفاته2

  .دهد می  کاهش یا کمتر به نصف مقدار توصیه شده را فسفاتهشیمیایی ، استفاده از کود 2– مصرف بارور 

   :ـ افزایش عملکرد3

 54تا   افزایش عملکرد ت زراعی و باغی،هاي مختلف بر روي محصوال صورت گرفته در سالآماري  هاي مایشآز

نمونه مزرعه  2000نتایج بدست آمده از . دهد می را نشانو همچنین افزایش کیفیت محصوالت صد در

به تنهایی، باعث   همحصوالت مختلف نشان می دهد استفاده از این کود زیستی نسبت به کود شیمیایی فسفات

  .شود درصد می 6/15افزایش محصول با میانگین 

   :ـ حمل و نقل ارزان4

درخت در باغات  100که براي یک هکتار زمین زراعی و یا  گرمی 100 هاي در بسته 2ـستی باروریتولید کود ز

  .باشدپایین تر  بسیارباعث شده است تا هزینه هاي حمل و نقل و انبارداري  شود استفاده می

   :ها کاهش بیماري -5
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در عمل، . زي ذکر شده است هاي باکتریایی و قارچی خاك بیماري در کاهش P13در منابع متعددي اثر باکتري 

 در اثر استفاده از کود ها بیماري  اینحاکی از کاهش قابل توجه  ،مشاهدات تیم پژوهشی و همچنین کشاورزان

  .بوده است 2بارورـ یستی فسفاتهز

   :زگاري با سایر کودها و سمومسا -6

به . ر متقابلی بین این کود و سایر کودها و سموم موجود در بازار فعلی وجود نداردیدهد تاث ها نشان می آزمایش

 شود هاي موجود در این کود، توصیه می هر حال، براي اجتناب از آثار سوء ناشی از فشار اسمزي بر باکتري

  . پرهیز شود ،لوط کردن آن بویژه با سموماز مخ هنگام مصرف تا حد امکان

  :ـ توانایی حل کنندگی فسفات باال7

هاي  آنزیم کننده ترشح هاي و باکتريکننده اسید  هاي ترشح هایی از باکتري در فرموالسیون این کود سویه 

 ،دهد ن میاي متعدد نشا هاي مقایسه هاي غربالگري براي جداسازي اولیه و آزمایش روش. فسفاتاز وجود دارد

  .کنندگی فسفات از ترکیبات معدنی و آلی آن را دارند حل  اررفته بیشترین قدرته کهاي باکتري ب سویه

  : ـ کلنی شدن با ریزوسفر گیاه8

همیار ریشه گیاهان بوده و در ، 2یستی فسفاته بارورـزکود هاي موجود در  دهند باکتري ها نشان می آزمایش

دهد  مشاهدات نشان می  .کند هاي مضر رقابت می ها بویژه باکتري سایر باکتريهاي زراعی به خوبی با  زمین

میکروبی محصوالت زراعی نیز  هاي موجب کاهش بیماري کلنی شدن این باکتري ها با ریزوسفر گیاه

  .گردد می

  :ـ حفظ خصوصیات ژنتیکی9

ي مفید موجود در آن را تضمین ها کارگرفته شده براي تولید این کودها، پایداري ژنتیکی باکتريه روش ب 

  .کند می

  : ـ پایداري در هنگام انبارداري10

به نحوي است که  2کود ریستی فسفاته بارورـبراي سهولت توزیع و دسترسی مصرف کننده، فرموالسیون 

  .باشند می   هاي جدیدتر در حال تحقیق  فرموالسیون. گردد حداقل شش ماه پایداري آن تضمین می

  : ف آسانـ روش مصر11

و نیازمند به تدوین روش مصرف خاص  بودهاز نظر ماهیت، کودهاي زیستی متفاوت از کودهاي شیمیایی 

. بندي شده است بسته به صورت پودر مرطوب در شرایط استریل 2کود زیستی بارورـ دلیلبدین . هستند

اند، در جزوه حاضر  ههاي متعددي به دست آمد آزمایش بندي نتایج هاي مصرف که از جمع بهترین روش

هاي موجود در این کود زیستی به ریشه  هاي مصرف، رساندن باکتري اساس تدوین روش .آورده شده است

 50 اقلها و کاهش مصرف کود شیمیایی فسفاته به میزان حد کار بردن صحیح این روشه ب .باشد گیاه می

امه دارد که نتایج آن به تدریج اعالم می هاي دیگر اد تحقیقات بر روي روش. شود توصیه می مؤکداًدرصد 

  .شود
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  2هاي مصرف کود زیستی فسفاته بارورـ روش

  دستورات عمومی

 به همراهآمده است، این کود  2یستی فسفاته بارورـزکود هاي  که در دستورالعمل روي بسته طورهمان - 1

بنابراین تاکید  .گردد ل میافزایش عملکرد محصوبیشترین باعث  ،مقادیر معینی از کود شیمیایی فسفاته

خواهد  2کود ریستی فسفاته بارورـ کاهش اثربخشی باعث ،کاربرد مقادیر بیشتر کود شیمیایی فسفاته ،شود می

 :شود ، جدول زیر پیشنهاد میراحتی مصرف کنندگان محترم براي .  شد

 خاك  قابل دسترس فسفربر اساس  2- بارورفسفاته به همراه کود زیستی  جدول مصرف کود شیمیایی فسفاته

 محمدجعفر ملکوتی، مهندس دکتر  تعیین حدود بحرانی عناصر براي گیاهان زراعی،: جز ستون آخر، مابقی به نقل ازه ب(

  .)نشریه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي -1379 ـ غیبی

بود،  ppm 15در صورتی که طبق آزمایش خاك، فسفر قابل جذب باالتر از مطابق با جدول فوق، روشن است 

بود، باید میزان مصرف  ppm 15اما اگر فسفر قابل جذب پایین تر از . کود شیمیایی فسفاته بایستی حذف شود

  .کاهش یابدکود شیمیایی فسفاته باید به نصف مقدار توصیه شده توسط آزمایشگاه 

  .درجه نگهداري شود 35کمتر از ي هاي کود در دما ـ بسته2

  .کود بپرهیزید هاي آفتاب بر روي بستهو طوالنی از تابش مستقیم  - 3

تمام محتوي هر بندي شده است، بنابراین سعی کنید  در شرایط استریل بسته 2کود زیستی فسفاته بارورــ 4

  .بسته را ظرف یک روز مصرف کنید

  .یی و سموم طبق معمول استفاده شوندسایر کودهاي شیمیا )کودسیاه(به جز کود شیمیایی فسفاته  - 5

شوند عامل موثر کود  در آب موادي که در آب مشاهده می 2-در موقع حل کردن کود زیستی فسفاته بارور- 6

  .شوند چشم دیده نمی ها در آب معلق بوده و با نیست، باکتري

  میزان
مقدار فسفر 

  (ppm) خاك

  مقدار توصیه شده

  سوپرفسفات تریپل

     "خالص فسفردرصد  20 حاوي"

  )کیلوگرم بر هکتار(

مقدار مورد نیاز 

  سوپرفسفات

  2-بارور به همراه

  )کیلوگرم بر هکتار(

  75- 110  150- 220  0- 5  کم بسیار

  50-90  100- 180  5 -10  کم

  25-50  50- 100  10-15  متوسط

  0-25  0-50  15-20  زیاد

  0  0  و باال 20  زیاد  بسیار
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کشور نشان می  در2-د زیستی فسفاته بارورکومصرف کننده  بررسی آماري اطالعات جمع آوري شده از مزارع

  :دهد

  :بیشتر می شود 2-کود زیستی فسفاته بارور گذاري با رعایت موارد زیر احتمال تاثیر 

درصد یا کمتر از مقدار توصیه شده بر اساس آزمون  50کاهش مصرف کود شیمیایی فسفاته به میزان  - 1

 ).جدول صفحه قبل(خاك 

 .کودهاي زیستی ازتهبا  2-ه بارورکود زیستی فسفات مصرف همزمان - 2

 .کودهاي آلی مانند بقایاي گیاهی و یا فضوالت حیوانی با 2-کود زیستی فسفاته بارور مصرف همزمان - 3

 .کودهاي ریزمغذي با 2-کود زیستی فسفاته بارور مصرف همزمان - 4

  

  2-روش تهیه محلول کود زیستی فسفاته بارور

اي نازك  سپس با پارچه .بزنیدلیتر آب افزوده و کامالً به هم  5به را  2-یک بسته کود زیستی فسفاته بارور 

  .باشد و هنگام مصرف وسیع باید رقیق شود ها می این محلول قابل استفاده در همه روش. محلول را صاف نمایید
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م و جو، حبوبات، دگن (اي  بذور دانه براي کشتزراعی  2-بارور فسفاته مصرف کود زیستی روش هاي

  )… ذرت و

  

با توجه به وسایل موجود، سطح زیرکشت و . است یک هکتاربراي  زراعی 2-هر بسته کود زیستی فسفاته بارور 

 کـار ه بـ  2-بـارور  فسـفاته  هاي زیر را براي مصرف کود زیسـتی  شیوه توان یکی از می ،نحوه کشت در هر منطقه

  .گرفت

  

 بذرمال( 1روش( 

 هاي موردسپس بذر. پاش دستی بریزید در یک سمرا  2-ارورب زیستی فسفاته کود محلول صاف و رقیق شده

تا حدي که بذرها فقط مرطوب  پهن کنید و محلول مزبور را روي آن بپاشید در سایه نیاز را روي پالستیک

  .شود، دستگاه بذرکار دچار مشکل نشود شود که اگر بذر را به صورت مکانیزه کاشته می

  

 یا سرك به همراه آبیاري( 2روش(  

هنگامی که . را در مسیر آبیاري قرار دهید را در یک بشکه آب حل کنید و آن 2- بارور زیستی فسفاته کود .1

به  2بارور ـ کود زیستی فسفاته را باز کنید تا  محلول حاوي یا سوراخ آن شیر بشکه د،زمین رسی اواسطآب به 

  .ردیف ها برسد یاتدریج وارد آب شده و به همه کرت 

  .اي محلول صاف شده را در مخزن کود یا در استخر آب بریزید ري قطرهدر سیستم آبیا .2

  

  

رادر زمان  2-آید که بارور بهترین نتیجه زمانی به دست می دهند الزم به ذکر است تجربیات قبلی نشان می

  .گیاهان استفاده نمایید براي2به روش  برگی 8تا  6در زمان  بار دیگر و 1کاشت به روش 
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  ویژة درختان  2-بارور فسفاته کود زیستیمصرف  روش هاي

 100محلول غلیظ تهیه شده را در . درخت است 100براي  ویژة درختان 2-هر بسته کود زیستی فسفاته بارور 

  .گردد هر لیتر از این محلول براي یک درخت استفاده می.  لیتر آب رقیق کنید

 

 : استفاده در هنگام کاشت نهال )الف

آغشـته کـرده و سـپس     2 -ها را با محلول کـود زیسـتی فسـفاته بـارور     ریشه نهالهنگام کاشت نهال، 

  .بکارید

 

 :استفاده در درختان کاشته شده)  ب

         هر لیتر محلول تهیه شده را با کود دامـی الزم بـراي هـر درخـت مخلـوط کـرده و چـالکود

 .نمایید

 40تا  20ار حفره به عمق اي مانند شکل روبرو در فاصلۀ سایه انداز درخت دو تا چه با وسیله 

هـا   را داخـل آن  2-کود زیستی فسـفاته بـارور    متر ایجاد کرده و یک لیتر از محلول سانتی

  .توزیع نمایید

  

  :استفاده در آبیاري) ج

در یـک   2-محلول رقیق شده کود زیستی فسفاته بـارور : هاي آبیاري کرتی یا غرقابی براي سیستم .1

اري قرار داده و هنگامی که آب به اواسط باغ رسـید شـیر بشـکه را    بشکه شیردار ریخته و در مسیر آبی

 .کود به تدریج وارد آب آبیاري گرددمحلول کمی باز کنید تا 

را  2-محلول صاف شده کود زیستی فسفاته بارور: اي یا تحت فشار هاي آبیاري قطره براي سیستم .2

 .غ از آن استفاده کنیدکود ریخته و در آبیاري با) مخزن(در استخر آبیاري یا تانکر 

 

   :تا بهترین نتیجه را به دست آوریددر دو مرحله استفاده شود  2-بهتر است کود زیستی فسفاته بارور

  .قبل از گلدهی، هنگام جوانه زدن درختان: مرحله اول

  .شود تشکیل می میوه زمانی که : مرحله دوم
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هاي  مثل کرت ( طعات کوچکدر ق براي کشت 2-بارور فسفاته مصرف کود زیستی روش هاي

  )آزمایشی

 بذرمال( 1روش( 

در قطعه هاي کوچک، پس از برآورد نسبت ها و رقت هاي مناسب  2-بارور زیستی فسفاته کود براي استفاده از

را با رقت مناسب تهیه  2-محلول بارورگرم براي یک هکتار،  100با رعایت نسبت نسبت به سطح زیر کشت، 

  .ا براي قطعۀ مورد نظر مصرف کنیدکرده و مقدار مناسب ر

باشد، پس از کاشتن بذر در خاك  زیاد می آزمایشی تلقیح بذر مشکل و داراي خطاي عملیات در صورتی که

  .مال شودررا روي آن بریزید تا بدین ترتیب بذ 2-مقدار مورد نظر محلول بارور

  

 یا سرك به همراه آبیاري( 2روش(  

پس از برآورد نسبت ها و رقت هاي مناسب  به همراه آبیاري 2-بارور اتهزیستی فسف کود جهت استفاده از

را با رقت مناسب تهیه  2-گرم براي یک هکتار، محلول بارور 100نسبت به سطح زیر کشت، با رعایت نسبت 

را در یک ظرف شیردار ریخته و در مسیر آبیاري قرار دهید و هنگامی که آب به  2-سپس محلول بارور. کنید

 .سط قطعه رسید شیر را کمی باز کنید تا محلول کود به تدریج وارد آب آبیاري گردداوا

 باید سیستم آبیاري طوري تعبیه ،روي کودهاي زیستی هاي آماري آزمایش مد که براي انجایتوجه داشته باش 

  . هاي مختلف زمین به یکدیگر راه نداشته باشد آب قطعهگردد که 

 

هت یکنواختی آزمایش، در تیمار شاهد از آب بدون باکتري به روشی که کود هاي آماري ج در طرح: نکته

.کنید استفاده کنید زیستی را در تیمارهاي دیگر مصرف می
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  سواالت مشترك 

  دارد؟ گیاهیهاي  تاثیري بر بیماري 2– کود زیستی فسفاته بارور آیا )1

تاثیر چنین منابع متعدد علمی، و هم طبق مشاهدات کشاورزان و گزارش کارشناسان کشاورزي در کشور

محرز شده ي ز خاك هاي قارچ ها و باکتريناشی از  هاي بیماري هاي موجود در این کود بر کاهش باکتري

  .هاي بیشتر براي اثبات علمی این اثربخشی در حال انجام است پژوهش. است

ي بر یکدیگر تاثیر ....کش و کش و قارچ مختلف علف و سموم 2 – آیا زیستی فسفاته بارور )2

  ؟دارند

تر از مقادیر توصیه شده،  برابر غلیظ 1000تا سموم رایج استفاده از  دهد نشان میهاي متعدد  خیر، بررسی

  .ندارد 2- بر کود زیستی بارور اثر منفی

  را همزمان مصرف کرد؟ 2– توان سموم و کود زیستی فسفاته بارور آیا می )3

هاي  آن با  غلظتشود از مخلوط کردن  توصیه می، به باکتريده واربه دلیل شوك اسمزي احتمالی بله اما  

اي  لذا بهتر است مصرف سایر کود ها و سموم مختلف در مرحله .گردداجتناب ها و سموم  باالي سایر کود

  .جداگانه انجام گیرد

  باعث افزایش بیشتر محصول می شود؟ 2آیا مصرف بیشتر کود بارورـ )4

روز استفاده شود، احتمال افزایش  40تا  30 فواصلدر چند نوبت به  2رـخیر، اما اگر کود زیستی بارو

  . بیشتر محصول وجود دارد

  نیز تاثیر دارد؟ کیفیتافزایش  بر 2–بارور  فسفاته زیستی آیا کود) 5

به دلیل جذب متعادل عناصر در حضور کودهاي زیستی، تقریبا در تمام موارد کشاورزان شاهد افزایش 

  .اند ود بودهکیفیت محصول خ

  اثر سوء بر محصول زراعی دارد؟ 2-تر کود زیستی فسفاته بارور آیا مصرف زیاد) 6

هاي زیستی ، مصرف زیادتر این نوع کود ها هیچ گونه مسمومیت یا اثر  خیر، به دلیل ماهیت طبیعی کود

  .تواند داشته باشد سوء نمی

  دارد؟هیچ گونه اثر سوء بهداشتی ن 2آیا کود زیستی بارورـ) 7

هاي گروه پژوهشی و همچنین نتایج بدست آمده در سراسر جهان هیچ گونه اثر سوء  خیر، نتایج آزمایش

   .نمی دهدرا نشان در این کود زیستی هاي فرموله شده  بهداشتی براي باکتري
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  ناور سبزواحد تحقیق و توسعۀ شرکت زیست فبا  خودسواالت، انتقادات و پیشنهادات  لطفاً براي ارائۀ

  هاي شماره تلفن

   021-88972600 و 44580445-021

  یا ایمیل
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  .تماس حاصل فرمایید

  

  


