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 چکیده

در  آنرسوب  که باشد یمحصول م دیو تول اهانیگ ی تغذیهرشد و جهت  و پرمصرف اصلیفسفر از عناصر 

احتیاج  نیمأت برای دارد که بر آن میکشاورزان را  این عنصر مهم شده وبه  اهیگ یکاهش دسترسموجب خاك 

با همراه  ییایمیش یکودها ی شده کنترل مصرف در این راستا .نمایند استفادهفسفر حاوی از کودهای  اهیگ

 یاهکارر تواند یم به عنوان مکمل یا جایگزین کیولوژیب یکودها استفاده از رینظ نینو یها وهیشکارگیری  به

کاهش های تولید و کشاورزان و هچنین  ل هزینهتقلی، جهت تأمین فسفر مورد نیاز گیاه، افزایش عملکردمؤثر 

شمار ه ب یضرور یهر منطقه امر داریپا یموضوع در کشاورز نیبه ا توجه که باشد ییایمیمصرف منابع ش

 گذاریریتأث جینتا یبررسو فسفر  ییایمیو ش یستیز یکودها ، معرفی اجمالیرو شیهدف از پژوهش پ .دیآ یم

های  کاربرد بهینه در سیستم وری و افزایش بهره به منظور مختلف اهانیرد در گعملکرد و اجزاء عملک ها بر آن

 .است کشاورزی
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 مقدمه –1

 یکیولوژیو ب ییایمیش یکودهااستفاده مناسب از  ،ییمواد غذا یروز افزون برا یتقاضا ت،یجمع شیبا توجه به افزا ریدر چند دهه اخ

کشاورزان مدام در تالشند تا با رفع کمبود و  (2931و همکاران،  یراع)قرار گرفته است  شنهادیحداکثر عملکرد مورد پ دیبه تول لیدر ن

 معموال (.2331و همکاران،  میک)حد خود برسانند  نیرا به باالتر یمحصوالت زراع دیتول حیصح تیریمد نیو همچن ییعناصر غذا

 پس عیزرا فصل دـچن فسفر دکمبو د،گیر منجاا متمرکز کشتها  و در آن هشد ریبیاآ خشک نیمهو  خشک مناطق ضیارا که هنگامی

آن در  ارمقدو  هسیدر مصرف هـب ریعاـس متمرکز کشتدر  كخا دهستفاا قابل فسفر ،کلی رطو به. دمیشو حمطر وژننیتر دکمبواز 

اگرچه  (.2331باربر، ) ابدی یم ورترـض ،هـبهین دعملکر به نیل جهت ،فسفاتی کودهای ودنفزا یطیاشر چنیندر . ابدی یم کاهش كخا

را  اهیدرصد وزن خشک گ 1/0حدود  و( 1001هاولین و همکاران، )باشد  یم میو کلس میپتاس تروژن،یاز ن کمتر اهانیمقدار فسفر در گ

 اهیعملکرد گ شیاز عناصر ضروری و پرمصرف برای رشد و افزا یکی عنصر نیا کنیل ،(2331اسکاتمن و همکاران، ) دهد یم لیتشک

 لیتشک یفسفر براهمچنین (. 1001گرنت و همکاران، )دارند  ازیبه فسفر ن نهیمحصول به دیبرای رشد و تول اهانیگ و رود یشمار م به

از  یجزئ و است و انتقال انرژی دیتول ندیآر در فرنقش فسف نیتر مهم(. 1002 د،یمامون و رش) باشد یم یضرور شهیر ی دانه و توسعه

رو در  نیا از که فسفات بوده تری نیو آدنوز دهایپیفسفول ک،ینوکلئ دهاییجمله اس از یستیهای بزرگ ز مولکول یساختمان بیترک

 (. 2331اسکاتمن و همکاران، )شرکت دارد  یکیمتابول رهاییمس میسلول و تنظ یستیز ندهاییاز فرآ ارییبس

 مانند دیگر شکل چندین و فلزی اشکال به آن در فسفر که محدودههایی برای مدیریتی روش بهتریناستفاده از فسفات به عنوان 

 در دهـکنن اصالح بهعنوان میتوانند فسفردار ترکیبات .(1001کریسچو و همکاران، ) است شده رحـمط ،میباشد اکسیدها و کربناتها

، وـئما و را) شوند یآن م تینمودن سرب و کاهش سم متحرك ریغ ثـباع راـزی ،دـرون ارـک هـب یننگـس رـعناص هـب آلوده خاكهای

 .(1020؛ عباسپور و گلچین، 2331

 

 

 و شیمیایی کودهای زیستی -2

 ییایمیش یودهاک -1-2

نشان  ها یبین پیش. روز هستندام یاز اجزاء مهم در کشاورز یکیتولید غذا در جهان داشته و  یرو یدار یتأثیر معن ییشیمیا یکودها

(. 1001و وست،  کسونیف) شود یمربوط م ییشیمیا یبه کاربرد کودها یتولید در کشاورز شیدرصد از افزا 10که بیش از  دهد یم

 و( 2331ماالناگودا، )شوند  سریع نیازهای غذایی گیاهان، باعث افزایش چشمگیر رشد و عملکرد می مینکودهای شیمیایی از طریق تأ

های باالی  از طرفی هزینه. ترین راه برای جبران کمبود عناصر غذایی و حاصلخیزی خاك الزم است ها به عنوان سریع استفاده از آن

 یملکوت)کیفیت تولیدات کشاورزی باعث ایجاد مسائل بغرنج شده است  رمصرف کودهای شیمیایی و آلودگی خاك و آب و کاهش د

ها باعث کاهش  ی شیمیایی نقش بسیار مهمی در انقالب سبز ایفا کردند، ولی استفاده نامتعادل از آنکودها(. 2332 ،یهمدان ریاضیو 

از  یـیک یمیاییـش یاـهدکواز  دهگستر دهستفاا(. 1001و همکاران،  انشواریگا)گردد  حاصلخیزی خاك و اثرات نامطلوب محیطی می

 هــهزینافزایش  سبب بشوییو آ ییزا اتنیتر ،تصعید مانند مختلفی یهاروش که از طریق محیط زیست است اصلی مشکالت

امروز  انمتداول در جه یکشاورز یها روش(. 1029 ،یردشتیو پ ی؛ سارو1001ساالنتور و همکاران، ) گردد ها می آب نگهداری

مانند  یکمک یانرژ قیو تزر یوعمصن یها منابع نداشته و با اتکاء بیش از حد به نهاده تیریرا در استفاده از مد یموفقیت قابل قبول

و فسفاته  تروژنهیکود ن ادیبا توجه به واردات ز(. 1001روبرتز، )شده است  داریناپا یسیستم زراع جادیباعث ا ییکودها و سموم شیمیا

 .رسد یبه نظر م یبکاهد ضرور ییایمیش یکودها هیرو یکه بتواند از مصرف ب یکردن روش دایبه کشور، پ الدر س
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زی و روابط همزیستی متقابل مفید بین اجزاء  از مباحث نوین کشاورزی پایدار در مدیریت منابع خاك، بررسی موجودات خاك یکی

و کشاورزی، وجود  یعیطب های ستمیدر اکوس(. 1020، و همکاران یزدانی) های غذایی و چرخه حیاتی است اکوسیستم در زنجیره

عناصر  ییایمیاثرات ش ن،یزم ستیی ز ای بر ساختار خاك، چرخه قابل مالحظه ریخاك، تأث زاندامگانیو ر اهانیگ انیی متقابل م رابطه

 یکودها ی هیرو یاز کاربرد ب یاشن یستیمشکالت ز .(1003، ینظارت و غالم) دارد طیمح راتییو سازگاری آن با تغ اهیرشد گ ،ییغذا

دارند از  یزراع یها نظام بوم یداریو خودپا یستیز یها که بر چرخه ییها و اثرات سو آن و مصرف دیتول یها نهیو هز یانرژ ،ییایمیش

 .(1001 ان،یکنا) باشند یم یستیز یبه کاربرد کودها کردیعلل رو

خاك برخوردار  داریپا یزیمحصول و حفظ حاصلخ دیدر تول یا ژهیو تیاز اهم یستیز یکاربرد کودها دار،یپا یکشاورز یها در نظام

 تیفیموجب بهبود ک که یطور است، به یزراع یها در بوم نظام یا کارکرد چند منظوره یداراها  آن یریکارگ به و (1009شارما، )است 

نقش  لیبه دل ستمیاکوس کیدر  یکروبیجوامع م تیاهم(. 2931و همکاران،  یفتح) شوند یخاك م یکیولوژیو ب یائیمیش ،یکیزیف

با توجه به اینکه در (. 1002مندل و همکاران، ) کنند یم فایا باشند، یم اهیگ دیتول کننده نییاك که تعخ یندهایاست که در فرآ یمهم

به منظور تأمین عناصر غذایی مورد نیاز  کییزی در حد مطلوب نیست، کودهای بیولوژ های خاك اکثر موارد، کمیت و کیفیت ارگانیسم

 جامد نیمه یا مایع ،جامد هستند ادیمو شامل بیومیکر یهادکو یا یکژبیولو یهادکو. (1020یزدانی و همکاران، ) گیاه تولید شده اند

ای یشهر سیستم بهترو  بیشتر شگستر باعث ه،گیا شدر یهانمورهو ترشح با که دهبو صخا زوارهیزسار گونه چند یاو  یک ویحا که

 دعملکر یشافزا موجب ن،گیاها دعملکر اءجزا یشازفا باو  دشو می هگیا بیشتر شدر نتیجهو در  عناصر بهتر بجذ موجبو  هشد

، 1009 یوس)هستند  یآزادز زموجوداتیمختلف ر اعشامل انو یا ماده قتیکودها در حقاین  (.2912راد،  الماسی و شیرانی) نددمیگر

از فرم  یزراع اهیگ یرابخاك پرمصرف  ییعناصر غذا و تبدیل یساز متحرك ییتوانا یکروبیم حیتلق هیبه عنوان ماکه ( 1002چن 

وو و ؛ 1002 ،راجند ران و دواراج ؛1009 ،یوس)باشند  را میدا را یکیولوژیب یندهایفرآ یدسترس به شکل قابل دسترس ط رقابلیغ

در  یستیکودهای زدر حال حاضر  .(1002چن، ) گردند یبهتر بذور م یزن و جوانه یا شهیر ستمیو منجر به توسعه س( 1001همکاران، 

خاك و  یزیحاصلخ شیبه منظور افزا توانند یم ییایمیو در اکثر موارد به عنوان مکمل کودهای ش نیگزیموارد به عنوان جا از یبرخ

 توان یم نیبنابرا (.1001وو و همکاران، ؛ 1002هان و همکاران، )کنند  نیهای کشاورزی را تضم نظام دیتول دارییپا ،محصوالت دیتول

 .هستند رشیقابل پذ ،یطیمح ستیز دگاهیمقرون به صرفه و از د یستیز یاظهار داشت که کودها

و  دیتول ،یمحصوالت کشاورز داریپا دیخاك و تول یزیدر بهبود حاصلخ یستیز یاستفاده از کودها تیبا توجه به درك اهم امروزه

 یو مصرف کودها دیه اقدام به تولو در حال توسع افتهی توسعه یاز کشورها یاریکرده و بس دایپ یشتریکودها توسعه ب نیکاربرد ا

 یمسائل و مشکالت کشاورز نیتر همواره از مهم یآب و کم یخشک نکهیبا توجه به ا زین رانیدر ا(. 1001 ان،یکنا)اند  نموده یستیز

 در یعیع طببه حفاظت از مناب یالملل نیجوامع ب کردیرو ،یو از طرف ستین یراه فرار رییقابل تغریو غ یعیطب دهیپد نیاست و از ا

 یو کارآمد در کشاورز دیمف یعنوان ابزار به تواند یم یستیز یاز کودها دهاستفا باشد، یم ییایمیش یکاهش مصرف کودها یراستا

 .دیشمار آ به داریپا
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 فسفر ییایمیش کود -1-3-2

صورت کود  به عنصر غذایی مورد استفاده مهمترینتولیدات کشاورزی و  ی دهکنن غذایی محدودعنصر  میندو فسفر وژن،نیتر از بعد

 یندهایدر تمام فرآاصلی و مورد نیاز گیاه این عنصر  (.2332؛ کانستنت و شلدریک، 2331هالفورد، ) باشد یم ایدر دن ییایمیش



 

وه بر آن فسفر جزئی از پروتئین سلول بوده و نقش عال. های انتقال انرژی دخالت دارد زا و در مکانیسم بیوشیمیایی در ترکیبات انرژی

باشند  که مسئول فرآیندهای تکثیر و رشد می (DNA&RNA) ای را به عنوان جزئی از پروتئین سلول، غشاء سلولی و نوکلوئیدها ویژه

ن فسفولیپیدهای دیواره سلولی، در نقل و انتقاالت انرژی در فرآیندهای متابولیکی گیاه، تقسیم سلولی، ساختمافسفر . نماید ایفاء می

برای  یکی از انواع کودهای شیمیایی که (.2311بنت و همکاران، )ها نقش دارد  های زایشی گیاه و رشد و تکامل ریشه توسعه قسمت

 ن کودایمصرف  .باشد میسوپر فسفات تریپل  گیرد، مورد استفاده قرار میها پائین است  هایی که سطح فسفر آن مین فسفر در خاكأت

 .باید بر اساس آزمون خاك صورت گیرد است  (P2O5)درصد اکسید فسفر 22که حاوی 

 یاز کودهای مصرف ییدر عمل درصد باال یول شود یاستفاده م اكبرای رفع کمبود خ ییایمیدر کشاورزی متداول از کودهای فسفاته ش

کودهای  ی وستهیکاربرد پ(. 2333 نالدویو ر گرزیرودر) ندیآ یقابل جذب در مریمحلول و غریصورت غ و به بیخاك ترک های ونیبا 

از کود  دهسترـگ دهستفاا و (1001 ،صدر و برنا یانیک)های کشاورزی منجر شده است  خاك ومیکادم شیفسفات به افزا ییایمیش

خاك به  تبدیلث باع همچنین شود، می ورزیکشایمینهاز یموجب کاهش مواد آل ك،خا نساختما تخریب طریقفسفر از  ییایمیش

 یک نیبنابر ا گردد، یها م آب روان جادیا هـنتیجدر  و ینیرزمیز یها آب گیدلوخاك و آ شیفرسا شیمنجر به افزا کهشده  سخت بافت

 (.1021نیا و جلیلیان،  ؛ محسن1003پارك و همکاران، ) باشد یالزم م ییایمیبا کاربرد کود ش اههمر جایگزین منابع یسر
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و افزایش حاللیت فسفر و به  pHکننده فسفات با تولید اسیدهای آلی توسط اکسیداسیون ناقص قندها، سبب کاهش  حل ریزجانداران

های محرك  باکتری. باشند های گروه فسفاتاز تولید شده بر معدنی شدن فسفر نیز مؤثر می های آنزیمی به ویژه آنزیم واسطه واکنش

های مؤثر در جذب  های رشد، کاهش پتانسیل غشاء ریشه، تولید بعضی از آنزیم ازت و تولید هورمون تم با تثبیرشد به طور مستقی

دیگر از طریق  های کروارگانیسمیزایی م آور بیماری طور غیرمستقیم با کاهش یا پیشگیری از اثرات زیان عناصر غذایی و حل فسفر و به

 (. 2931و همکاران،  یفتح)گردند  سبب افزایش رشد گیاهان می وفورهارچ و سیدرضد قا کی،یبیوت تولید انواع مواد آنتی

توان با   می داریپا یبه اهداف کشاورز لین یدر راستااست که  1فسفات بارور یستیکود ز از جمله کودهای زیستی حاوی فسفر،

 زیرا ن یطیمح ستیز یها یو آلودگ ها نهیهز ،پلیسوپر فسفات تر ییایمیعالوه بر مصرف کود ش یستیکود ز کیبه عنوان مصرف آن 

فسفر  ،یمیآنز یندهایکمک به فرآ زیاطراف خود و ن تهیدیاس زانیم رییکننده فسفات قادرند به کمک تغ حل یها یباکتر .دادکاهش 

ند ده شیعنصر را در خاك افزا نیا کیفسفره و فسفر سبک آزاد کرده و تحر یآل یدهاینامحلول خاك را به صورت اس

که در اکثر موارد  ستا نیدر مناطق مختلف کشور حاکى از ا 1فسفات بارور ستىیاستفاده از کود ز جینتا(. 1002 ن،یراست صالح)

 (.2912، و همکاران زاده حسن)زراعى مختلف شده است  اهانیدرصدى عملکرد گ 20باالى  شیموجب افزااین نوع کود کاربرد 

 

 

 فسفر بر عملکرد و اجزاء عملکرد ییایمیو ش یستیز یکودها ریتأث -3

 10با  قیدر تلف ژهیو عملکرد گندم به شیبر افزا کیولوژیب یکودها حیمثبت تلق ریگزارش دادند که تأث( 2932)و همکاران  یفارسان

کود  درصد 200 یمارهایعملکرد دانه در ت نیشتریب. خاك بود یزیحاصلخ شیافزا قیگندم از طر ازیمورد ن ییایمیدرصد کود ش

 حیعدم تلق ماریعملکرد دانه در ت نیتر و کم یدر بافت لوم رس ییایمیدرصد کود ش 10با  قیفسفره در تلف کیولوژیو کود ب ییایمیش

در  ییایمیش یگندم با کاهش کاربرد کودها دیدهنده تول دینو تواند یم جینتا نیا. دیمشاهده گرد یدر بافت لوم شن کیولوژیکود ب

 .دباش داریپا یکشاورز یدر راستا کیولوژیب یبا کودها قیتلف



 

، مگند نهدا دعملکر بر مصرفی دکو عنوو  فسفر مختلف حسطو که داد ننشادر تحقیقات خود بر روی گندم ( 2932) یرزاشاهیم

کود  لوگرمیک 10در هکتار از مصرف  لوگرمیک 1922عملکرد دانه  نیاساس باالتر نیبر ا. شددار معنی نهدا ارهزو وزن  هکا دعملکر

 .مدآ دسته ب تفسفا ممونیواز دی آ رهکتافسفر در 

قابل  فرـفس انمیز با خاکیآن، در  فمصرروش  نیزو  فسفر فمصر به مگند یتهوار سه پاسخ سیربردر ( 1009)و همکاران  الم

 شاهد رتیما به نسبت هکاو  نهاد دعملکر دارمعنی یشافزا به منجر فسفر فمصر که گرفتند نتیجه م،کیلوگردر  گرم یلیم 3/9استفاده 

 .ستا هشد فسفر فمصر ونبد

 .دادندگندم با کاربرد کود فسفر را گزارش  ییدرصدی وزن خشک اندام هوا 200دار و  یمعن شیافزا( 1001) بانوافضل و 

ر پیکره گیاهی یونجه بر عملکرد، کیفیت و درصد عناص 1بارور اتبررسی تأثیر کود بیولوژیک فسفبا ( 2930)و همکاران  یابیافراس

ساله، گزارش دادند که عملکرد علوفه، درصد پروتئین و جذب عناصری مانند فسفر، پتاسیم، کلسیم و نیتروژن، در حضور کود  یک

 11که تیمار تلقیح با کود بیولوژیک و میزان  طوری مناسبی از کود فسفره بیشترین مقادیر را دارا بودند به زانبیولوژیک در تلفیق با می

ترین میزان این صفات متعلق به تیمار عدم تلقیح با کود بیولوژیک و  باالترین میزان و کم ،کیلوگرم کود فسفره در مورد صفات مذکور

 .کنترل کود فسفره بوده است

بر  و ددرص کیکنجد در سطح  اهیو ارتفاع ساقه گ ییبر وزن خشک اندام هوا کود فسفراعالم کردند که ( 2932)مهر و اخگر  نیک

کود فسفر بر وزن خشک  ریمقاد ریثأت نیانگیم سهیمقا جینتادر این پژوهش  .گذاشتداری  یدرصد روغن در سطح پنج درصد اثر معن

نسبت به شاهد شد که  ییدار وزن خشک اندام هوا یمعن شیسطوح باعث افزا ینشان داد کاربرد کود فسفر در تمام ییهوا اندام

 نیانگیم سهیمقا جینتاهمچنین  .به دست آمد درصد 23/21 زانیفسفات و به م در هکتار سوپر لوگرمیک 100مقدار از کاربرد  نیشتریب

و  90 فسفات سوپرکود شیمیایی در هکتار  لوگرمیک 200و  100نشان داد کاربرد  ییهوا کاربرد کود فسفر بر جذب فسفر اندام ریثأت

 .به شاهد شده است نسبت دار یمعن شیباعث افزا ییاندام هوا درصدی جذب فسفر 20

در عملکرد و اجزاء عملکرد کنجد در  1فسفات بارورزیستی و کود  پلیسوپر فسفات ترشیمیایی کود اثر ( 1021)و مجدم  یهاشم

 یستیزکود در هکتار و  لوگرمیک 30و  21در سه سطح صفر،  پلیسوپر فسفات تر ییایمیکه کود شرا مورد مطالعه قرار دادند  هیدیحم

به دست آمده صفات تعداد کپسول در مترمربع،  جینتا ساسبرا وگرم در هکتار بود  100و  200در سه سطح صفر،  1بارور فسفات

 یک درصددر سطح  1بارور فسفات تعداد دانه در کپسول، وزن هزار دانه و عملکرد دانه در هر کدام از اثرات ساده سوپر فسفات و

 .دجز در عملکرد دانه مشاهده نش یدار یل تفاوت معنشدند اما در اثر متقاب دار یمعن

قرار  یمورد بررسرا دو رقم نخود  یبر رو 1فسفات بارور کیولوژیفسفر و کود ب ییایمیاثر متقابل کود ش( 2939) و همکاران یریش

تعداد  ،یتعداد دانه در شاخه فرع ،یبه دست آمده، ارتفاع بوته، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در شاخه اصل جیدادند که بر اساس نتا

 میفسفر و پتاس تروژن،یعناصر ن ریشاخص برداشت، مقاد ک،یولوژیعملکرد ب ،یوزن دانه در بوته، وزن دانه در شاخه اصل ته،دانه در بو

موجب کاهش  1فسفات بارور یستیکه استفاده از کود ز دیحاصل مشخص گرد جیبا توجه به نتا. افتیبهبود  یدار یدانه به طور معن

 .داشته باشند یدار یآنکه عملکرد و اجزاء عملکرد کاهش معن نبدو دیفسفر گرد ییایمیمصرف کود ش

 11مقدار را از کاربرد  نیشتریگزارش کردند و ب فسفر کاربرد کود جهیای را در نت ارتفاع فلفل دلمه شیافزا( 1021) همکاران و یزک

 .نمودند مشاهده  P2O5هکتار  در لوگرمیک

سطح  2با  یشیآزما م،یشبدر برس اهیو فسفر بر عملکرد گ یسطوح مختلف شور ریتأث یمنظور بررس  به (2911) و همکاران عطالر قول

در  گرم یلیم 1P=90و 2P=20شامل)جذب  سطح فسفر قابل 1و  (بر متر منسیز یدسS 2=20و 2S ،1=1S ،2=9S=21/0شامل ) یشور

صفات . نمودنداجرا  لیو به صورت فاکتور یتصادف ملکا یها در قالب طرح بلوك یا گلخانه طیتکرار در شرا چهار در( لوگرمیک

ی زمانی، وزن خشک اندام هوایی،  در سه مرحله( سطح برگ، ارتفاع گیاه و قطر ساقه)های رشد گیاه  شاخص: گیری شده شامل اندازه



 

 ( N, P, K,Na) شک اندام هوایی، عناصر غذایی جذب شدهوزن خشک ریشه گیاه، طول کل ریشه، نسبت وزن خشک ریشه به وزن خ

داری  گیری شده با افزایش شوری کاهش معنی کلی، صفات اندازه طور به. در اندام هوایی گیاه و نسبت پتاسیم به سدیم اندام هوایی بود

در سطوح شوری باال، چنین هم. های رشد شبدر برسیم شد دار شاخص که افزایش فسفر سبب افزایش معنی نشان دادند در حالی

های شور که  که در زمین ست آمده بیان داشتنده دبر اساس نتایج ببدین ترتیب . مصرف فسفر عملکرد گیاه برسیم را بهبود بخشید

 .گردد امکان آبشویی و اصالح وجود نداشته باشد استفاده از کودهای فسفره در افزایش عملکرد گیاه شبدر برسیم مفید واقع می

تا  20 را از کاهش نیو دامنه ا دهد یم اهشـک را گیاه دسترس قابل سرب ،فسفات سنگ وجود که دادند انـنش (2331) وـرائ و اـم

 .اعالم نمودنددرصد  32

 آلوده خاك کـی در سرب دسترسی قابلیت کاهش جهت ورمیکمپوست و تیلزئوفسفات،  ومیآمون یاز د (1020) گلچین و عباسپور

 .داشت همراه به را أثیرـت بیشترین فسفات دیآمونیوم که نمودند استفاده

 .عملکرد دانه دانستند شیافزا لیرا دل یده فسفر بر پنجه یکنندگ کیاثر تحر( 2333)و اقبال  سندر

 کننده فسفات حل یها یدر هکتار کود فسفر خالص همراه با باکتر لوگرمیک 90گزارش کردند کاربرد ( 1003)و همکاران  یزاویالگ

تعداد شاخه فرعی،  اه،یارتفاع گ نیفسفر و همچن تروژن،ین ییفسفر و جذب عناصر غذا تروژن،ین ن،یمانند درصد پروتئ ییها شاخص

 .دده می شیزراعی باقال افزا اهیدانه، عملکرد دانه، عملکرد ماده خشک کل را در گ روزن هزا اه،یتعداد غالف در گ

در ( فسفر فمصر ونبد) شاهد رتیما به نسبت رهکتادر  فسفر دکو مکیلوگر 91مصرف  که گرفتند نتیجه( 1002)و همکاران  مانسک

 .داد یشازـفا راـهکتدر  تن یکاز  بیشرا  نهدا دعملکر هکیآ كخا یک

 پلیفسفات تر سوپرکود شیمیایی در هکتار  لوگرمیک 20و  90دار وزن خوشه جو با کاربرد  یمعن شیافزا( 1001)همکاران  مهرورز و

 .اعالم نمودندرا 

طور  نسبت به شاهد به  VAMهـگون دو با رازیانه تلقیح در فسفر غلظت میانگین که کردند بیان یقیدر تحق( 1002) همکاران و کاپور

 .است شتریب یدار یمعن

 دیبریفسفر بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت ه یستیو کود ز یاثر تنش خشک یبه منظور بررس( 2931) نسب یو عادل یفیشر

عملکرد دانه در  زانیم نیشتریب. عملکرد دانه شد یدرصد 21 شیسبب افزا یستیداشتند که استفاده از کود ز انی،  ب 220 کراس نگلیس

 .به دست آمد( در هکتار لوگرمیک 9/22129)کامل  یاریآب طیشرا

( 102کراس  نگلیس)بر عملکرد ذرت  ییایمیو کود ش یستیاثر مصرف توأم کود ز یبه منظور بررس( 2931)و همکاران  این یدیتوح

عملکرد دانه  نیشتریب. بود دار یشده به جز تعداد دانه در بالل معن ادیبر همه صفات  زیفسفر ن ییایمیاعالم داشتند که  مصرف کود ش

( در هکتار لوگرمیک 21210)بود که تفاوت آن با شاهد ( در هکتار لوگرمیک 1/21111) ییایمیفسفر ش لوگرمیک 20ماریمربوط به ت

جز تعداد دانه در بالل و قطر بالل و  ذرت به یاهیبر همه صفات گ یستیفسفر و کود ز ییایمیکود ش یمارهایاثر متقابل ت. بود دار یمعن

 20مصرف سرك و + بذر  حیتلق یستیکود ز یشیآزما یمارهایدر اثر متقابل ت دانهعملکرد  نیشتریب. بود دار یشاخص برداشت معن

 .در هکتار به دست آمد لوگرمیک 2/29912با عملکرد  ییایمیفسفر ش لوگرمیک

ذرت اظهار داشتند که  AS71 دیبریفسفره بر عملکرد و اجزاء عملکرد ه یستیز یبه منظور اثر کودها( 2931)و همکاران  یفتح

 ماریکه نسبت به ت دیدر هکتار گرد لوگرمیک 3223 زانیعملکرد دانه به م نیشتریب دیموجب تول زین 1فسفر بارور کیولوژیکاربرد کود ب

 یا فسفر باعث بهبود عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه کیولوژیب یاستفاده از کودها ،یطور کل به. نشان داد شیافزا% 92شاهد 

 .شد AS71 دیبریه

که  دندیرس جهینت نیعملکرد ذرت، به ا عملکرد و اجزاء یو فسفر بر رو تروژنین یستیز یاثر کودها یبا بررس( 1021)و ترکمن  ایفرن

فسفره  یستیاثر کود ز نیهمچن. شاخص برداشت مربوط به شاهد بود نیشتریو ب تروکارایدر بالل متعلق به اثر ن فیتعداد رد نیشتریب



 

در  نیتروکسیمتقابل نعملکرد دانه در اثر  نیشتریبود و ب 1بارور یستیدر بالل مربوط به اثر کود ز فیتعداد رد نیشترینشان داد که ب

 .فسفات مشاهده شد وسفریب

بر ذرت اعالم نمودند که عملکرد دانه، تعداد  یکیولوژیو ب ییایمیش یبه منظور کاربرد توأم کودها( 2932) یو بلوچ یموس نارگ

فسفر در هکتار با کاربرد  لوگرمیک 11 ماریو فسفر موجود در دانه در ت نیوزن هزار دانه، پروتئ ف،یدر بالل، تعداد دانه در رد فیرد

 200 یستیبا کاربرد کود ز زیدر شاخص برداشت دانه کنسروی ن نیهمچن. را دارا بودند شیافزا نیشتریب 1ورفسفات بار یستیکود ز

 .بود ریتأث نیشتریدر هکتار دارای ب 1گرم فسفات بارور

نشان دادند که مصرف کود زیستی  یا ر عملکرد ذرت دانهب 1بارور یستیکود ز یپاش اثر محلول یبا بررس( 2932)و همکاران  یمیکر

های رشد را ارتقاء داده و منجر به افزایش عملکرد گیاه  سازی منابع نامحلول فسفر در خاك، مؤلفه از طریق محلول 1فسفات بارور

زایش تعادل در رشد، تنظیم ای خود باعث اف عناصر ریزمغذی به دلیل رفع کمبود و اثر تغذیه پاشی لگردیده است و همچنین محلو

تن در  13/21که بیشترین عملکرد دانه به مقدار  طوری فرآیندهای نمو در گیاه و در نهایت بهبود عملکرد و اجزاء عملکرد گردید، به

پاشی  عدم محلول)تن در هکتار در تیمار کودی شاهد  10/21دانه به مقدار  ملکردترین ع پاشی روی و کم هکتار در تیمار کودی محلول

 .دبه دست آم( عناصر ریزمغذی

ذرت رقم  کیبر عملکرد دانه و صفات مورفولوژ پلیفسفات تر سوپرشیمیایی کود  ریبه منظور مطالعه تأث( 2930)و همکاران  یکاظم

بر عملکرد دانه، ارتفاع  داری یسفات در مراحل مختلف رشد ذرت اثر معنکود سوپر ف طیاظهار داشتند که تقس 102کراس  نگلیس

نشان داد که  ها نیانگیم سهیحاصل از مقا جینتا نهمچنی. داد نشان یک درصدو وزن صددانه ذرت در سطح  کیولوژیعملکرد ب اه،یگ

از نظر عملکرد دانه، ارتفاع  اهیگ متری یسانت 21در هکتار در ارتفاع  لوگرمیک 30در هکتار به همراه کاشت و  لوگرمیک 30 مارکودییت

  .دشناخته ش ماریت نیتر و وزن صد دانه مناسب کیولوژیعملکرد ب اه،یگ

کننده فسفات گونه باسیلوس و محرك رشد ازتوباکتر بر رشد ذرت  حل کییدر بررسی کودهای بیولوژ( 1020)و همکاران  یزدانی

 .داری افزایش یافته و نصف کود شیمیایی تولید کرد هچه به طور معنیمشاهده کردند که بیوماس و ارتفاع گیا

که  ، پژوهشی را به انجام رساندندبر عملکرد ذرت 1فسفات بارور کیولوژیب یاثر کودها یبه منظور بررس( 2911) یدریو ح یساالر

بر عملکرد و وزن هزار دانه مثبت و  1ت بارورفسفا یستیوجود دارد و اثر کود ز یدار یمختلف اثر معن یمارهایت نینشان داد ب جینتا

 .دباش ینشده م حیآن مربوط به بذور تلق نیتر بوده و کم 1شده با فسفات بارور حیلقعملکرد مربوط به بذور ت نیشتریبود و ب دار یمعن

 ییژگیهاو و ییاهو امندا فرفس غلظت بر ریشو تنشو  فسفر شیمیایی دکو ا،یزرمیکو ثرا سیربر رمنظو به( 2932)بیابانی و همکاران 

 ینادر  .دادندصورت گلدانی انجام  به ارتکرچهار  با فیدتصا کامالً حطر قالبو در  یلرفاکتو رتصو به مایشیآز یونجه یکیژفولومور

گرم  لیمی 200و  10صفر، ) سطح سهدر  فسفر رفاکتو، (ایزرمیکو تلقیحو  ایزرمیکو تلقیح معد) سطحدر دو  ایزرمیکو رفاکتو مایشآز

در نظر گرفته شدند ( زیمنس بر مترسید رچهادو و  ،فرـصآب  ریشو با ریبیاآ) سطح سهآب در  ریشو رفاکتوو  ،(بر کیلوگرم خاك

و  یشهر لطوو  ییاهو امندا خشکوزن  به یشهر خشکوزن  نسبت ،ییاهو امندا خشکداری وزن  معنی رطو به فرـفس دبررکاکه 

 قـطریاز  ایزرمیکوو  فسفر دکو فمصرنشان داد که  دست آمده به تایجنهمچنین . را افزایش داد محتوی فسفر اندام هوایی گیاه

 باعث نتیجهو در  شد هگیا توسط كخااز  فسفر بهتر بجذ به منجر ك،خادر  دخو یهاممیسیلیوگسترش  اـبو  هاـگی اـب تیـهمزیس

 کـخشوزن  هـب یشهر خشکوزن  نسبت ،ییاهو امندا خشکن وز ،یشهر خشکوزن  ارمقد بیشترین .شد هگیا بهتر توسعهو  شدر

 .شد حاصل فسفر كخا مکیلوگر بر مگرمیلی 200 فمصر با اههمر ایزرمیکو تلقیحاز  ییاهو امندا فسفرو  ییاهو امدـنا

 های در خاكسرب  یدسترس تیو قابل تیحالل زانیفسفره بر م یاثر کودها یبررسدر پژوهشی با هدف ( 2939)و همکاران  آموزگار

در جذب سرب موجود در خاك اصالح شده با  ز،یکوریبا قارچ م ستیآفتابگردان و ذرت همز اهانیگ ییتوانا زانیم نیآلوده و همچن

 ابگردانـآفت اهـگی هوایی اندام فسفر جذب بر ومعنیداری مثبت اثر فسفر حاوی کودهای از استفادهنشان دادند که  فسفره یکودها



 

 نیبر اساس ا. گردد یم اهیگ ییسرب اندام هوا دار یکاهش معن جهیو در نت آفتابگردان گیاه توسط سرب ذبـج شکاه سببو  داشته

 یکآفتابگردان در سطح احتمال  اهیگ هوایی دامـانوزن خشک  یدارـمعن زایشـاف سبب فسفات دیآمونیوم یرفسف ودـکپژوهش 

آموزگار و همکاران همچنین گزارش  .باشد یدار م یکود فسفر معن ماریت یاثر اصل و تـاس شده خاك دسترس قابل فسفرو  درصد

و بیشترین  باشد یدار م یمعنذرت  اهیگ ییبر کاهش غلظت سرب اندام هوا زیکوریفسفره و م یکودها ماریت یاثرات اصلدادند که 

 زانیبر کاهش م زیکوریمتقابل کود فسفره و م اثراتها بیان داشتند که  آن. بوده استفسفات  ومیآمون ید ماریکاربرد تکاهش مربوط به 

پژوهش در هر  نیفسفات بر اکثر صفات ا ومیآمون ید یکود ماریت یطور کل هب. دار است یذرت معن اهیدر گ ییجذب سرب اندام هوا

خاك،  یفسفر قابل دسترس خاك و کاهش سرب تبادل شه،یوزن خشک ر ،ییوزن خشک اندام هوا شیمثبت و افزا ریثأسبب ت اهیگ

 .شده است شهیو ر اهیغلظت سرب گ

 غنرو صدو در عیزرا تصفا بر فسفرو  وژننیتر شیمیایی منابعو  یستیز یهادکو دبررکا ثیرأت سیربربا ( 2930)و همکاران  یساجد

غن نسبت به کیلوگرم فسفر در هکتار عملکرد دانه و درصد رو 10+کیلوگرم نیتروژن 200که با مصرف  گرفتند جهینت دانفتابگردر آ

% 21عملکرد دانه نسبت به شاهد  1بارور فسفات نیتروکسین و کودهای بیولوژیک م أبا کاربرد تو .داشتافزایش % 1/1و  22 شاهد

م با کاربرد أکیلوگرم فسفر در هکتار تو 10+کیلوگرم نیتروژن 200از اثر متقابل  22.91بیشترین درصد روغن معادل . افزایش یافت

کیلوگرم فسفر  11+کیلوگرم نیتروژن  210کیلوگرم در هکتار از تیمار 2133.12بیشترین عملکرد دانه معادل . شد نیتروکسین حاصل

کیلوگرم فسفر و کاربرد  10+کیلوگرم نیتروژن200حاصل شد که با تیمار   1بارورفسفات نیتروکسین و کودهای زیستی م با کاربرد أتو

با  حاکی از آن بود کهطور کلی نتایج  به. داری نشان نداد وگرم در هکتار اختالف معنیکیل 2912.20نیتروکسین با عملکرد معادل 

توان به عملکرد  می 1بارورفسفات نیتروکسین و  بیولوژیکم با کاربرد کودهای أکیلوگرم فسفر تو 10+کیلوگرم نیتروژن 200مصرف 

 .برداشت اریدپا ورزیاـکش یتاـسدر را ثرمؤ گامی ،شیمیایی یهادکو یهزینهها کاهش ضمن و قابل قبولی دست یافت
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دست  جهت به اهیگ یعنصر برا نیا نیتأم نیبنابرا رساند، یسود م اهانیو فراوان به گ تر قیعم یها شهیر دیتول قیفسفر از طر هیتغذ

ئا و توس) شود یم نیتأم یوانیح یفسفاته و کودها یمصرف کودها قیاست که از طر یضرور یزراع اهیآوردن عملکرد مطلوب گ

باالتر و  یمصرف کود فسفر توسط کشاورزان، حصول عملکردها یبرا لیدل نیتر مهم (.1002، و همکاران شارما ؛1001 همکاران،

 ایبرو  دهبو یکدیگر ومملزو  زمال شیمیاییکودهای و  زیستی یهادکودر این راستا  .(2333انونیموس، ) باشد یم تر شیسود ب شیافزا

 داریپا یارکان کشاورز نیتر از مهم یو اقتصاد داریپا دیتولبا توجه به اینکه لذا . باشد یم ازین ردمو نگیاها شدر مناسب یطاشر دیجاا

 اه،یگ ی هیتغذ یبرا یضرور نصرع نیا نیفسفره عالوه بر تأم یاز جمله کودها ییمصرف کودها تیریدر صورت اعمال مد ،است

حرکت کرد که ضمن به دست  یبه سمتبه عنوان مکمل یا جایگزین کودهای شیمیایی  کیولوژیب یاز کودها  نهیبه ی با استفاده توان یم

دست و کشاورزان  دیتول یها نهیکاهش هز هب نینمود و همچن یریشگیپ یائیمیش منابع ی هیرو یآوردن عملکرد قابل قبول، از مصرف ب

محصول و بهبود  یفیو ک یعملکرد کم شیموجب افزا ی حاوی فسفروب از کودهااستفاده مطل رود یانتظار م یکل طور هب .افتی

 .گردد  یطیمح ستیز یها با حفظ و ارتقاء ارزش داریپا یسالمت جامعه جهت توسعه کشاورز
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