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 چكيده

افزايش كمي و كيفي  مصرف به اندازه آن، گياه مي باشد كه و پرمصرف براي فسفر يكي از عناصر اصلي

ولي نكته قابل  ،ي بستگي داردقابليت در دسترس بودن اين عنصر به عوامل زياد. محصول را در پي دارد

 و غير قابل استفاده براي گياه در مي آيد. اين عنصر به شكل نامحلول ها توجه اين است كه در اكثر خاك

 آن رهاسازي يون فسفات،  ه است كه باي زيستي فسفاتها ل، استفاده از كوديكي از راهكارهاي حل اين مشك

 در اختيار گياه قرار مي دهند.را 

 كهو حاصل تالش جمعي گروهي از محققين ايراني است  ايكي از اين كوده 2-ي فسفاته باروركود زيست

ي آلي ها اسيد با استفاده از دو سازوكار ترشح . اين دو باكتريمي باشد P13و  P5سويه  يها حاوي باكتري

 .دننامحلول را به شكل قابل استفاده براي گياه در مي آور هفسفر ، تركيباتاسيد فسفاتازي ها آنزيمو 

ين كود بر گياه چغندرقند به عنوان آزمايش آماري در نقاط مختلف ايران به منظور اثبات اثربخشي ا 9انجام 

و در  8312ي آماري كه تا سال ها آغاز شد. در اولين گروه آزمايش 8310از سال  استراتژيك  يك محصول

هاي  تركيباز بين  2-بارور فسفاته خوزستان و مركزي انجام گرديد، فرمول كود زيستيي تهران، ها استان

به صورتي كه افزايش  ترين انتخاب گشت. بخش به عنوان اثر ،2-ربارو فسفاته كود زيستي باكتريايي مختلف

. درصد بود 21ها تا  ه تيمار شاهد در اين گروه آزمايشنسبت ب 2-بارور فسفاته عملكرد در تيمار كود زيستي

 انجام شد، 18و  18 ،13ي ها ر سالخراسان كه دهاي اصفهان و  در استانبعدي آماري  يها نتايج آزمايش

و عملكرد قند خالص در  ريشه عملكردافزايش  كه طوريي قبلي را مورد تاييد قرار داد، به ها زمايشنتايج آ

 نسبت به شاهد مشاهده شد. درصد  32تا  يها اين آزمايش

        با فرض اين كه امكان دارد نتايج بدست آمده از نتايج مزارع آزمايشي آماري با آنچه در عرصه عمل  

 نيز ند، اين شركت اثرات مشاهده شده حاصل از مصرف كود مزبور توسط كشاورزان رامي گذرد تطبيق نك

اين كود زيستي بهينه نحوه مصرف تا كمك خواهند كرد  ها همچنين اين بررسيتحت نظر قرار داده است. 

  شده و نواقص احتمالي رفع گردد.

آذربايجان غربي، چهارمحال و استان اردبيل، اصفهان،  80مزرعه  84ي جمع آوري شده از ها گزارش

 2/2كرمانشاه، مركزي و همدان حاكي از اين است كه فارس، بختياري، خراسان جنوبي، خراسان رضوي، 

 درصد افزايش عملكرد، 8درصد تا  83درصد فاقد افزايش عملكرد،  2/2درصد از مزارع كاهش عملكرد، 

 8/87درصد افزايش عملكرد،  88تا  80درصد بين  9/23درصد افزايش عملكرد،  80تا  8درصد بين  4/89

درصد  9/80درصد افزايش عملكرد و  30تا  20بين  8/4درصد افزايش عملكرد،  20تا  88درصد بين 

ي كشاورزان استفاده كننده از اين كود ها در نتايجي كه از گزارش. اند داشتهدرصد  30افزايش عملكرد باالي 

بيشترين اثر بخشي كود زيستي فسفاته از نظر عملكردها به ترتيب در د، در زراعت چغندرقند به دست آم

درصد( بوده است.  89)ميانگين  كرمانشاه  درصد( و سپس در استان 3/28)ميانگين آذربايجان غربي استان 

 هاي زراعي كشاورزان هر استان را در نظر گرفت. در اين ارتباط، بايستي اثرات اقليمي و روش

 



 

 ی مختلف ها چغندرقند در اقليم بر عملكرد  زراعت 2-سفاته باروركود زيستي فتاثير
  

 

 

 

ي مختلف نشان داد ها اقليمدر چغندرقند عملكرد بر  2-بارور فسفاته رسي تاثير كود زيستيبر در مجموع

 8037مصرف كود شيميايي فسفاته موجب افزايش عملكرد با ميانگين نسبت به  در مزارع مصرف اين كود

م چغندر با در نظر گرفتن قيمت خريد تضميني براي هر كيلو گر .مي شود( درصد 3/88كيلوگرم بر هكتار )

خواهد  سود اضافيريال براي كشاورز در هر هكتار  8058775700به طور متوسطريال باشد،  2800قند 

  .داشت

هزار هكتاري كشور، در صورت فراگير شدن مصرف كود زيستي فسفاته  871با توجه به سطح زير كشت 

توان سودي معادل  واهد بود، ميتن در هر سال زراعي خ 194814افزايش عملكرد چغندرقند برابر با  2-بارور

( براي بخش چغندركاري كشاورزي ايران انتظار نزديك به دوهزار ميليارد ريالريال ) 112513054005000،8

 داشت. 

كشاورزان در ، اعم از اند جاي دارد تا از تمامي عزيزاني كه در اجراي اين طرح ما را ياري دادهدر خاتمه، 

كارخانجات قند كشور  باالخص كارشناسان ي مختلف جهاد كشاورزيها خشب انكارشناسي مختلف ها استان

ترويج و اشاعه مصرف كود كمال تشكر و تقدير به عمل آيد. اميدواريم در آينده نيز با كمك اين عزيزان در  و

  م.به توسعه كشاورزي پايدار برداري نيل جهت گامي هر چند كوچك در  ، 2-زيستي بارور
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