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چكيده
در دسترس بودن فسفر برای گياهان تا حد زيادی به شرايط زيستي و شيميايي بستگي دارد كه در خاک رخ ميدهد.
در زمينهای كشاورزی ،تثبيت سريع كودهای شيميايي فسفاته تحت شرايط موجود در خاک به فرمهای غير محلول
مشكلي جدی است .در طبيعت ،گروهي از ريزسازوارههای حل كننده فسفات ،وجود دارند كه با رهاسازی تدريجي
فسفر و تبديل آن به شكل قابل جذب گياه نياز به كودهای فسفاته شيميايي را كاسته و كارايي آنها را باال ميبرند.
اين ريزسازواره ها با استقرار در منطقه ريزوسفر ،از ترشحات ريشه استفاده نموده و با تغيير  pHو يا ترشح آنزيمها،
شرايط را برای تبديل فسفات نامحلول به شكل قابل استفاده فراهم ميسازند .كود زيستي فسفاته بارور 2-حاوی دو
نوع باكتری حل كننده فسفات است كه با استفاده از دو سازوكار ترشح اسيدهای آلي و اسيد فسفاتاز باعث تجزيه
تركيبات فسفره نامحلول و در نتيجه قابل جذب شدن آن برای گياه ميگردد .بررسيهای مختلف آزمايشگاهي حاكي
از اين بود كه باكتریهای موجود در كود زيستي فسفاته بارور 2-قادرند دامنه وسيعي از ) pHبين  5تا  (11و
شوری تا  3/5درصد را به خوبي تحمل نمايند .وجود چنين مشخصههايي باعث شده است كه بتوان اين كود زيستي
را در طيف گسترده ای از خاک های ايران و برای محصوالت گوناگون زراعي باغي و تزييني به كار برد .با انجام سری
اول آزمايش آماری در نقاط مختلف ايران كه در استانهای تهران ،خوزستان ،و مركزی انجام گرديد ،فرمول كود
زيستيبارور 2-از بين تركيبهای مختلف باكتريايي بارور ،2-به عنوان اثربخشترين انتخاب گشت به صورتي كه
افزايش عملكرد چغندرقند در تيمار كود زيستي بارور 2-نسبت به تيمار شاهد به خوبي معنيدار بود .نتايج
آزمايشهای آماری سری دوم در استانهای اصفهان و خراسان كه در سالهای  83تا  85انجام شد ،نتايج
آزمايشهای قبلي را مورد تاييد قرار داد .به طوری كه افزايش عملكرد ريشه و عملكرد قند خالص در اين آزمايشهای
تا  32درصد نسبت به شاهد مشاهده شد .همچنين نتايج مشاهدات به دست آمده از  72مزرعه نمونه در سطح كشور
نشان ميدهد كه با استفاده از كود زيستي فسفاته بارور ،2-ميانگين افزايش عملكرد  18/5درصد بيش از مزارعي بوده
است كه در آنها فقط از كود شيميايي فسفاته استفاده شده بود .بيشترين افزايش عملكرد اين محصول در استان خراسان
جنوبي با ميانگين  37/9درصد گزارش گرديد.

كلمات كليدي :سودوموناس پوتيدا ،باسيلوس لنتوس ،كود زيستي ،كود زيستي فسفاته بارور2-

مقدمه
عنصر فسفر پس از نيتروژن يكي از عناصر پرمصرف برای گياه به شمار ميرود .اين عنصر در تمام فرايندهای
بيوشيميايي ،سازوكارهای انتقال انرژی و انتقال پيامها دخالت مينمايد و از اجزای مهم تشكيل دهنده ،AND
 ،ANDفسفوپروتئينها ،فسفوليپيدها ،كوآنزيمهای  NADو  NDAPو مولكولهای حامل انرژی ( ADPآدنوزين
دی فسفات) و ( ATPآدنوزين تری فسفات) به شمار ميرود .از نظر زراعي ،فسفر نقشي اساسي در تغذيه گياهان
بازی مي كند .به طور خالصه ،فسفر نقشي مفيد در توسعه ريشه ،رشد رويشي ،گلدهي ،ميوه دهي ،رسيدن محصول و
افزايش كيفيت گياه دارد .همچنين در دسترس بودن يون فسفات ،باعث مقاومت گياه در برابر ورس ،زودرسي
محصول ،كيفيت باالتر ،رشد جوانههای جانبي در درختان ميوه و در نهايت افزايش عملكرد ميگردد .جذب فسفر
همچنين اثر متقابل بر جذب و انتقال عناصر كم مصرف همچون روی و آهن دارد.
9
با وجودی كه فسفر خاکهای مختلف از  711تا  1111ميلي گرم در كيلوگرم ) (ppmگزارش شده است  ،ولي
گياهان ميتوانند اين عنصر را فقط به صورت آنيونهای يک ظرفيتي  H2PO4-1يا دوظرفيتي HPO4-2جذب
نمايند كه در اغلب موارد غلظت آنها در محلول خاک بسيار پايين است .تركيبات فسفره برخالف تركيبات نيتروژني
تقريبا نامحلول هستند و بنابراين انتشار آنها درخاک بسيار كند است .به همين دليل ،استفاده بي رويه كشاورزان از
كودهای فسفاته در سال های گذشته موجب تجمع تركيبات آن در خاک شده است .در اغلب اراضي زراعي ،تجمع
فسفر موجب بروز مشكالتي در جذب عناصر كم مصرف ميشود .عالوه بر آن ،شستشوی فسفر به آبهای زيرزميني و
راكد موجب خسارات جبران ناپذير اكوسيستمي مي شود به طوری كه آلودگي فسفر و فلزات سنگين همراه آن به
عنوان يک خطر زيست محيطي در دهههای اخير به شدت جلب توجه بوم شناسان جهان را نموده است1و6و.4
در مزارع  ،فسفات به شكل كودهای آلي (مانند فضوالت حيواني و بقايای گياهي) و يا كودهای شيميايي فسفاته به
خاک اضافه ميشود .ظرفيت تثبيت فسفر در خاک های مختلف با توجه به خصوصيات فيزيكي ،شيميايي ،زيستي،
اقليم و مديريت زراعي متغير است .8قابليت در دسترس بودن اين عنصر بستگي به عوامل زيادی چون  ،pHتهويه
خاک ،رطوبت ،دما ،ميزان مواد آلي ،مقدار آهن ،آلومينيوم و منگنز محلول و غيرمحلول ،نوع ماده حاوی اين عنصر،
فعاليت ريزسازوارهها و روشهای زراعي دارد.
بررسيها نشان داده است كه بيش از نيمي از عنصر فسفر درگياه چغندرقند در ريشهها و نيمي ديگر در تاج گياه
توزيع ميشود .غلظت فسفر در تمام اندامهای گياه از زمان سبز شدن تا زمان برداشت كاهش مييابد .عاليم كمبود
فسفر در چغندرقند به ندرت بر روی گياهان بالغ مشاهده ميشود و فقط در شرايطي قابل رويت است كه فسفر قابل
دسترس خاک فوق العاده ناچيز باشد .اما عاليم اين كمبود در گياهچهها بهتر مشاهده ميشود ،به ويژه وقتي كه
عواملي مانند اسيديته خاک ،آفات ،بيماریها يا علفكشها به سيستم ريشه آسيب زده و مانع جذب عناصر شوند.3
عاليم كمبود فسفر صرف نظر از سن گياه ،وجود برگهای سبز تيره و توقف رشد گياه است .در شرايط كمبود شديد
برگها به رنگ ارغواني مايل به قرمز درآمده و ممكن است قهوهای شده و از بين بروند .رشد ريشه اصلي گياه نيز در
اثر كمبود فسفر كند ميشود و اغلب ريشههای ثانويه اليافي توليد ميگردند.3
كود زيستي بارور 2-حاصل پژوهش  8ساله گروهي متشكل از  25نفر پژوهشگر در جهاد دانشگاهي واحد تهران
ميباشد .از آنجايي كه اقليم های مختلف ممكن است اثرات مختلفي بر رشد و فعاليت باكتریهای حلكننده فسفات
داشته باشد ،تالشهايي برای جداسازی سويههای بومي كه با شرايط دلخواه زيست محيطي سازگار هستند ،انجام شد
كه نتيجه آن معرفي كود زيستي بارور 2-بود .اين كود ،حاوی دو نوع باكتری حلكننده فسفات از گونههای باسيلوس
لنتوس (سويه )P5و سودوموناس پوتيدا (سويه  )P13مي باشد كه به ترتيب با استفاده از دو سازوكار ترشح اسيدهای
آلي و اسيد فسفاتاز باعث تجزيه تركيبات فسفره نامحلول و در نتيجه قابل جذب شدن آن برای گياه ميگردند.

طي پژوهشهای پنج ساله ،ابتدا جداسازی باكتریهای حل كننده فسفر از خاکهای مناطق مختلف كشور انجام شد.
سپس اين باكتریها تحت آزمايشهای متعددی مانند بررسي مقاومت به تنشهای محيطي (دما ،شوریpH ،های
مختلف) و رقابت با ريزسازواره های ديگر قرار گرفتند .نتايج حاكي از اين بود كه اين باكتریها قادرند دامنه وسيعي
از  pHبين  5تا  11و شوری تا  3/5درصد را به خوبي تحمل نمايند .وجود چنين مشخصههايي باعث شده است كه
بتوان اين كود زيستي را در طيف گسترده ای از خاکهای ايران و برای محصوالت گوناگون به كار برد .در اين
تحقيق ،اثر بخشي كود زيستي فسفاته بارور 2-بر عملكرد چغندرقند در  9آزمايش آماری مورد بررسي قرار گرفته
است .بكارگيری اين كود زيستي در مزارع نمونه نيز مويد نتايج قبلي بود.

مواد و روشها
به منظور بررسي تاثير انواع كودهای فسفاته باكتريايي و مقادير مختلف كود سوپر فسفات تريپل بر عملكرد چغندرقند
در اولين سری از آزمايشهای آماری (سال  )1381به طور همزمان در دو منطقه كرج (مزرعه موسسه تحقيقات
چغندرقند-كمالآباد و مشكين آباد) و اراک (كشت و صنعت مرادی واقع در كيلومتر  5جادة اراک -فراهان) و سپس
در دزفول (مزرعه موسسه تحقيقات چغندرقند) انجام گرفت .سری دوم آزمايشهای آماری در شهرستان های اصفهان
(سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزی اصفهان) ،چناران (كارخانه قند شيرين) و مشهد (سازمان تحقيقات و آموزش
كشاورزی خراسان) به منظور بررسي محدد اثربخشي كود زيستي بارور 2-و به زراعي روش مصرف آن صورت
پذيرفت .در كليه آزمايشها ،طرح آزمايشي به كار رفته به صورت كرتهای خرد شده در قالب بلوکهای كامل
تصادفي و در چهار تكرار انجام گرفته است .فاكتور اصلي در اين آزمايشها شامل مقادير صفر 51 ،درصد و 111
درصد ميزان توصيه شده كود شيميايي فسفاته بر اساس آزمون خاک بود .تيمارهای مورد مطالعه در هر آزمايش در
جداول مندرج در بخش نتايج آورده شده است .ساير عمليات كاشت ،داشت و برداشت (به جز مصرف كودهای
شيميايي يا زيستي فسفاته) به طور يكسان اعمال شد .در اين آزمايش عملكرد ،درصد فسفر موجود در اندامهای
هوايي گياهچه  71روزه ،وزن خشک گياهچه و درصد عيار قند مورد ارزيابي قرار گرفت .برای محاسبه عملكرد ،نمونه
برداری برای  21غده يا تمام غدههای چغندرقند در هر كرت آزمايشي انجام پذيرفت .وزن گيری پس از سرزني توزين
گرديده و نمونه ها جهت تعيين عيار قند به آزمايشگاه عيار سنجي موسسه تحقيقات و تهيه بذر چغندرقند ارسال
گرديد .دادههای جمعآوری شده با استفاده از نرم افزار  MSTATمورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند .پس از محاسبه
ميانگين و آناليز واريانس ،مقايسه ميانگينها با روش دانكن در سطح  %1و  %5صورت گرفت.
در آزمايشهای مشاهدهای ،كود زيستي بارور 2-در اختيار كشاورزان نمونه و ئا شركتهای زراعي قرار ميگرفت  .در
اين مزارع سعي بر آن بوده است كليه عمليات كاشت ،داشت و برداشت (به جز مصرف كودهای شيميايي يا زيستي
فسفاته) در قسمتهای تيمار و شاهد مزرعه به طور يكسان اعمال شود.

نتايج
در طول سال های  81تا  9 ،85آزمايش آماری بر روی چغندرقند صورت گرفت كه در طي آن ابتدا مشخص شد
بيشترين افزايش عملكرد استفاده از فرمول كود زيستي بارور 2-به همراه حدود  51درصد مصرف توصيه شده كود
شيميايي فسفاته بر اساس آزمون خاک مي باشد .آزمايش های بعدی ضمن تاييد اين نتيجه ،به آزمودن روش های
مصرف مختلف كمک كرد (جدول .)1
اولين گروه آزمايش های مزرعه ای برای بررسي اثر كودهای باكتريايي بر روی شاخص های مختلف از جمله عيار قند
و عملكرد چغندرقند در مناطق اراک ،كرج و دزفول اجرا شد .با وجودی كه فسفر خاک از  5تا  ppm 28بود ،تجزيه

های P13و

واريانس داده های عملكرد غده نشان مي دهد كه استفاده از فرمول كود زيستي بارور( 2-مخلوط باكتری
 )P5به همراه 51يا  111درصد ميزان توصيه كيلوگرم كود شيميايي فسفات آمونيم بيشترين تأثير بر عملكرد را
داشته است (جدول  .)1قرار د اشتن تركيب تيماری فاقد كود شيميايي و كود زيستي فسفاته در پايين ترين سطح
گروه بندی ميانگين ها نشان دهنده وجود رابطه معني دار بين جذب فسفر و اضافه كردن آن به خاک يا آزاد سازی
فسفر غيرمحلول خاک توسط باكتری های حل كننده فسفات مي باشد .اين نتايج به خوبي گويای تنظيم هوشمندانه
رهاسازی فسفات توسط باكتری های موجود در كود زيستي بارور 2-و عدم رهاسازی بيش از حد يون ها در خاک
داشته كه در نتيجه موجب جذب متناسب يون فسفات و ساير عناصر مغذی مي شود.
با وجود افزايش جزيي ،در كليه موارد تأثير تيمارها ی كودی فسفاته شيميايي و زيستي بر عيار قند معني دار نبوده
است .تأثير ناچيز انواع كودهای فسفاته شيميايي و زيستي بر روی شاخص عيار قند در دو منطقه كرج و اراک نتيجه
مشخصي را بيان نمي كند كه مي تواند به دليل پيچيدگي رابطه تغذيه گياه و شرايط محيط با عيارقند باشد.
در بين سری دوم آزمايش های آماری ،در همه آزمايش ها (بجز آزمايش های اصفهان و سومين سال چناران) افزايش
عملكرد در اثر مصرف كود زيستي بارور 2-در مقايسه با ساير تيمارها تفاوت معني داری داشته است(جدول  .)2گرچه
شرايط نامناسب اجرای آزمايش و نحوه اجرا و روش نمونهبرداری در برخي آزمايشها موجب اطمينان كمتری به
نتايج اين آزمايشها مي شود ،كليه آزمايش ها جايگزيني  51درصد كود شيميايي فسفاته توسط كود زيستي بارور2-
را تاييد مي نمايند.
گزارشهای جمع آوری شده از  72مزرعه از  9استان اردبيل ،اصفهان ،آذربايجان غربي ،چهارمحال و بختياری،
خراسان جنوبي ،خراسان رضوی ،كرمانشاه ،مركزی و همدان حاكي از توزيع نرمال مزارع از نظر افزايش محصول در
اثر استفاده ار كود زيستي بارور 2-در مقايسه با كود شيميايي فسفاته مي باشد(شكل  .)1به طوری كه  2/3درصد از
مزارع كاهش عملكرد 7/4 ،درصد فاقد افزايش عملكرد 17/2 ،درصد تا  5درصد افزايش عملكرد 16/2 ،درصد بين 5
تا  11درصد افزايش عملكرد 26/1 ،درصد بين  11تا  15درصد افزايش عملكرد 17/3 ،درصد بين  15تا  21درصد
افزايش عملكرد 4/1 ،بين  21تا  31درصد افزايش عملكرد و  17/2درصد افزايش عملكرد باالی  31درصد داشته اند.
به طور كلي ،ميانگين برداشت محصول در مزارع چغندرقند كشور با استفاده از كود شيميايي فسفاته  34/8تن بر
هكتار بوده است .در حالي كه با مصرف كود زيستي بارور 2-برداشت محصول به  73/9تن بر هكتار رسيده است .به
اين ترتيب ،ميانگين افزايش محصول در اثر مصرف كود زيستي باورر 2-برابر  6187كيلوگرم بر هكتار يا  18/5درصد
بوده است(جدول  .)3بيشترين اثربخشي كود زيستي فسفاته از نظر عملكردها به ترتيب در استان خراسان جنوبي (
ميانگين  37/9درصد) و سپس در استانهای آذربايجان غربي (ميانگين  27/3درصد) بوده است .در اين ارتباط،
بايستي اثرات اقليمي و روشهای زراعي كشاورزان هر استان را در نظر گرفت.

بحث
با نگاهي بر اقليم های مختلفي كه اين كود در آنها مورد آزمايش قرار گرفته است به اين نتيجه مي رسيم كه استفاده
از كود زيستي بارور 2-در چغندرقند به عنوان گياهي با نياز باالی فسفر سودمند بوده و در اقليم های مختلف كارايي
خوبي دارد .افزايش محصول چغندرقند با استفاده از كود زيستي بارور 2-در كل كشور به طور متوسط 6187
كيلوگرم بر هكتار بوده كه با احتساب قيمت خريد تضميني چغندرقند از كشاورزان در سال  1385از قرار هر تن
761111ريال يا هر كيلوگرم 761ريال ،به طور متوسط2498671ريال سود خالص برای كشاورز در هر هكتار در
بردارد .از سوی ديگر ،كاهش  51درصدی مصرف كودهای شيميايي فسفاته نه تنها باعث صرفه جويي ارزی در حدود
 151ميليون دالر (بر اساس آمار رسمي كشور) مي شود ،بلكه اين كاهش مصرف از آلودگي خاک ها و آب های كشور

به تجمع بيش از حد فسفر و عناصر سنگين نظير كادميم و بور مي كاهد .آلودگي های مذكور هم باعث برهم خوردن
تعادل های اكوسيستمي و ايجاد خسارات جبران ناپذير بر محيط زيست ميگردند و هم با باال رفتن ميزان عناصر
سنگين در مواد غذايي ،مخاطرات بهداشت برای مردم كشور ايجاد مينمايند .در واقع ،دليل اصلي تحقيق بر روی
كودهای زيستي مشكالت فوق بوده و معرفي اين كودها راهبردی قابل وصول برای توسعه كشاورزی پايدار در كشور
به شمار مي رود.
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جدول  -1خالصه آزمايش آماري آثار عملكردي فرموالسيونهاي مختلف كودهاي زيستي فسفاته در
زراعت چغندرقند.
شماره تيمار

عملكرد (تندرهكتار)
آزمايش1

آزمايش 2

آزمايش 3

آزمايش 4

كرج

اراك

كرج

دزفول

(فسفر خاك

(فسفر خاك

(فسفر خاك

(فسفر خاك

)16ppm

)28ppm

)5ppm

)12ppm

1

بدون باكتری حلكننده فسفات و بدون كود شيميايي فسفاته

36/22AB

79/76BC

29/73D

78/24C

2

باكتریهای P13+P5و بدون كود شيميايي فسفاته

72/15AB

74/25BC

71/42BC

55/34AB

3

باكتریهای P13+P7و بدون كود شيميايي فسفاته

72/61AB

57/97BC

71/36BC

52/1BC

4

باكتریهای P13+P5+P7و بدون كود شيميايي فسفاته

32/84B

51/42BC

33/9CD

56/39AB

5

بدون باكتریهای حلكننده فسفات و  51درصدكود شيميايي فسفاته

71/16AB

72/77C

39/21BCD

54/18A

6

باكتریهای P13+P5و  51درصدكود شيميايي فسفاته

51/95A

54/45B

36/22BCD

52/97ABC

7

باكتریهای P13+P7و  51درصدكود شيميايي فسفاته

78AB

55/15BC

29/26D

59/37A

8

باكتریهای P13+P5+P7و 51درصدكود شيميايي فسفاته

76/48AB

53/81BC

77/52AB

55/56AB

9

بدون باكتریهای حلكننده فسفات و 111درصدكود شيميايي فسفاته

37/27B

56/88BC

33/34CD

51/57BC

11

باكتریهای P13+P5و 111درصدكود شيميايي فسفاته

72/77AB

11

باكتریهای P13+P7و 111درصدكود شيميايي فسفاته

12

باكتریهای P13+P5+P7و 111درصدكود شيميايي فسفاته

79/51A
71/42AB

تيمارها

*اعدادی

71/83BC

51/54BC

52/6A
35/87BCD

41/46A
56BC

51/9BC
52/16BC
52/37BC

كه با حروف يكسان نشان داده شده اند ،از نظر آماری در سطح  5درصد با هم تفاوت معني داری ندارند.
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درصد افزایش عملکرد

شكل  -1توزيع مزارع نمونه چغندرقند در استان های مختلف از نظر ميزان افزايش محصول در اثر استفاده از كود
زيستي فسفاته بارور 2-در مقايسه با كود شيميايي فسفاته.

جدول شماره  -2خالصه نتايج آزمايشهای بهزراعي كود زيستي فسفاته بارور.2-
عملكرد

تيمارها

(تن درهكتار)

آزمايش – 1اصفهان (فسفر خاك )7/5 ppm
74/325 C

تيمار  :1بارور )P13+P5(2 -بدون هر گونه كود شيميايي
تيمار  :2بدون بارور )P13+P5( 2 -همراه با كودهای شيميايي

NPK

تيمار  :3بدون بارور )P13+P5( 2 -همراه با كودهای شيميايي

NK

تيمار  :4با بارور )P13+P5( 2 -همراه با كودهای شيميايي

NK

51/9 A
79 B
79/445 B

تيمار  :5بدون بارور )P13+P5( 2 -همراه با  111كيلوگرم كودهای شيميايي ()NK, 1/2P

79/15 B

تيمار  :6با بارور )P13+P5( 2 -همراه با  111كيلوگرم كودهای شيميايي ()NK, 1/2P

51/1 B

آزمايش –2خراسان (فسفر خاك )6/8 ppm
تيمار :1بارور )P13+P5( 2 -بدون هر گونه كود شيميايي

51/94 C

تيمار  :2بدون بارور )P13+P5( 2 -همراه با كود شيميايي فسفاته

76/3 C

تيمار  :3بارور )P13+P5( 2 -و  6225كيلوگرم در هكتار كود شيميايي فسفاته ()P1/2

61/2 AB

تيمار  :4بدون بارور )P13+P5( 2 -و  6225كيلوگرم در هكتار كود شيميايي فسفاته ()P1/2

59/16 B

تيمار  :5بارور )P13+P5( 2 -و 125كيلوگرم در هكتار كود شيميايي فسفاته

69/16 A

تيمار  :6بدون بارور )P13+P5( 2 -و 125كيلوگرم در هكتار كود شيميايي فسفاته

63/16 B

آزمايش –3خراسان – كارخانه قند چناران -سال 1383
تيمار :1بدون بارور )P13+P5( 2 -و بدون كودشيميايي

20/91C

تيمار  :2بدون بارور )P13+P5( 2 -و با  111كيلوگرم در هكتار كود شيميايي فسفاته ()1/2P

26/37 B

تيمار  :3بدون بارور )P13+P5( 2 -و با  211كيلوگرم در هكتار كود شيميايي فسفاته ()P

28/66 B

تيمار  :4با بارور )P13+P5( 2 -و بدون كود شيميايي فسفاته

30/.6 AB

تيمار  :5بارور )P13+P5( 2 -و 111كيلوگرم در هكتار كود شيميايي فسفاته

35/64 A

تيمار  :6بارور )P13+P5( 2 -و 211كيلوگرم در هكتار كود شيميايي فسفاته

31/57 AB

آزمايش –4خراسان -كارخانه قند چناران EC( 1384 -خاك )4
تيمار :1بدون بارور )P13+P5(( 2 -و بدون كود شيميايي فسفاته
تيمار  :2بدون كود شيميايي و با  111گرم در هكتار بارور )P13+P5( 2 -به صورت بذرمال

32/23 G
35/65 EFG

تيمار  :3بدون كود شيميايي و با  111گرم در هكتار بارور )P13+P5( 2 -به صورت سرک

32/83 G

تيمار  :4بدون كود شيميايي و با  211گرم در هكتار بارور )P13+P5( 2 -به صورت بذرمال

35/24 EFG

تيمار  :5بدون كود شيميايي و با  211گرم در هكتار بارور )P13+P5( 2 -به صورت سرک

34/4 FG

تيمار  51 :6كيلوگرم در هكتار كود شيميايي فسفاته و بدون بارور)P13+P5( 2 -
تيمار  51 :7كيلوگرم در هكتار كود شيميايي فسفاته و  111گرم در هكتار بارور )P13+P5( 2 -به صورت بذرمال

39/24 DEF
46/46 AB

تيمار  51 :8كيلوگرم در هكتار كود شيميايي فسفاته و  111گرم در هكتار بارور ))P13+P5(2 -به صورت سرک

44/04A BCD

تيمار  51 :9كيلوگرم در هكتار كود شيميايي فسفاته و  211گرم در هكتار بارور )P13+P5( 2 -به صورت بذرمال

47/66 A

تيمار  51 :11كيلوگرم در هكتار كود شيميايي فسفاته و  211گرم در هكتار بارور )P13+P5( 2 -به صورت سرک

45/72 AB

تيمار  111 :11كيلوگرم در هكتار كود شيميايي فسفاته و بدون بارور)P13+P5( 2 -

34/94 EFG

تيمار 111 :12كيلوگرم در هكتار كود شيميايي فسفاته و  111گرم در هكتار بارور )P13+P5( 2 -به صورت بذرمال

41/04 BCD

تيمار 111 :13كيلوگرم در هكتار كود شيميايي فسفاته و  111گرم در هكتار بارور )P13+P5(2 -به صورت سرک

44/65 ABC

تيمار 111 :14كيلوگرم در هكتار كود شيميايي فسفاته و  211گرم در هكتار بارور )P13+P5( 2 -به صورت بذرمال

45/21 ABC

تيمار 111 :15كيلوگرم در هكتار كود شيميايي فسفاته و  211گرم در هكتار بارور )P13+P5(2-به صورت سرک

46/3 AB

آزمايش –5خراسان -كارخانه قند چناران  EC( 1385-خاك )3
تيمار :1بدون بارور )P13+P5( 2 -و بدون كودشيميايي

43/21

تيمار  :2بدون بارور )P13+P5( 2 -و با  91كيلوگرم در هكتار كود شيميايي سوپر فسفات تريپل

40/83

تيمار  :3بدون بارور )P13+P5( 2 -و با  181كيلوگرم در هكتار كود شيميايي سوپر فسفات تريپل

40/88

تيمار  :4با بارور )P13+P5( 2 -و بدون كود شيميايي سوپر فسفات تريپل

40/59

تيمار  :5بارور )P13+P5( 2 -و  91كيلوگرم در هكتار كود شيميايي سوپر فسفات تريپل

46/29

تيمار  :6بارور )P13+P5( 2 -و  181كيلوگرم در هكتار كود شيميايي سوپر فسفات تريپل

43/45

*اعدادی كه با حروف يكسان نشان داده شده اند ،از نظر آماری در سطح  5درصد با هم تفاوت معني داری ندارند.

جدول  -3خالصه اطالعات مربوط به افزايش محصول چغندرقند در اثر استفاده از كود زيستي بارور 2-در
مقايسه با كود شيميايي فسفاته در استان های مختلف كشور.
افزايش محصول

افزايش محصول
(درصد)

رديف

استان

تعداد
گزارش

ميانگين عملكرد در
مزرعه شاهد ()kg/ha

ميانگين عملكرد در مزرعه
بارور)kg/ha( 2-

()kg/ha

1
2
3
7
5
6
4
8
9

اردبيل
اصفهان
آذربايجان غربي
چهارمحال و بختياری
خراسان جنوبي
خراسان رضوی
كرمانشاه
مركزی
همدان

3
3
2
2
9
8
9
5
1

73333
34244
63511
23511
19431
55228
31777
74261
73111

78333
71411
44511
27651
26744
61128
36222
55731
78111

5111
7723
17111
1151
6476
7811
5448
8141
5111

11/4
11/4
27/3
5/6
37/9
8/4
19
16
11/6

كل كشور

42

37822

43916

6184

18/5
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