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سر مقاله

در كشت هاي پاييزه محصول زراعي گندم و جو آبي، زمان 
كوددهي سرك كود زيستي فسفاته بارور-٢ در اولين آبياري 
پس از فصل سرما توصيه مي شود.  اين كود زيستي براي 
اثر بخشي بهتر و در نتيجه برداشت بيشتر محصول گندم و 

جو، در دو زمان به زمين داده مي شود:
١- در ابتداي كشت به صورت بذر مال.

٢- در مرحله ٤ تا ٦ برگي گياه به صورت سرك.
براي انجام كوددهي به روش سرك كافي است يك بسته 
١٠٠ گرمي از اين كود را در ١٠٠ تا ٢٠٠ ليتر آب ريخته و 
در بشكه شيردار در مسير آب آبياري قرار دهيد، هنگامي كه 
آب به اواسط كرت  ها رسيد شير بشكه را باز كرده تا محلول 
كود به تدريج وارد زمين گردد و به طور يكنواخت توزيع شود. 
البته روش سرك نه تنها براي محصوالتي نظير گندم و 
جو قابل استفاده است بلكه بايستي در تمامي محصوالت 

استفاده گردد تا نتيجه بهتري حاصل گردد.

نشريه داخلي شركت 
زيست فناور سبز
شماره ٥
زمستان ١٣٨٧
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محمد مهدي تنيده ور

 اول بهار زمان استفاده سرک كود زيستي فسفاته بارور-٢ ء ء 

يك فوق تخصص گوارش و كبد مركز آموزشي درماني بوعلي سيناي قزوين گفت: مصرف غير منطقي و بي رويه 
كودهاي شيميايي در مزارع و باغ ها مهمترين عامل شيوع سرطان معده در كشور محسوب مي شود. وي با اشاره به 
اين مطلب كه سرطان معده شايع ترين سرطان در ايران است، توضيح داد: مصرف نكردن غذاهاي آماده و حاضري 
مانند سوسيس و كالباس، مصرف سبزيجات سالم، نظارت و كنترل مكرر بر استفاده منطقي از كودهاي شيميايي 
در کشاورزی شيوع سرطان معده را كاهش مي دهد. مجيد توسليان افزود: كشاورزان با اين باور غلط كه كودهاي 
شيميايي موجب بازدهي بهتر محصوالت آن ها مي شود، اين كودها را با قيمت هاي باال از بازار سياه تهيه مي كنند. 

(نقل از روزنامه جمهوري اسالمي)
كشاورزي در فالت دير پاي ايران و منطقه بين النهرين از قديمي ترين زراعت هاي بشر به شمار مي آيد. با توجه به اين 
نكته كه جمعيت جهان رو به فزوني است و در ايران نيز اين روند افزايش جمعيت سير صعودي دارد. اين سوال به 
ميان مي آيد كه جايگزين مطمئن كود هاي شيميايي چه موادي هستند ؟ چه نوع كودهايي مي توانند عالوه بر افزايش 

محصول، آلودگي زيست محيطي بر جاي نگذارند ؟
در مورد دو سوال فوق فقط به يك پاسخ مشترك مي رسيم: كود هاي زيستي و استفاده تلفيقي آن ها با كود هاي 

آلي و شيميايي.
كود هاي زيستي به دليل اين كه فرموالسيون كامال طبيعي دارند، وقتي در محيط زيست اصلي خود (خاك) قرار 
مي گيرند به هيچ عنوان آلودگي زيست محيطي از خود بر جاي نمي گذارند و در نتيجه نيم رخ خاك در معرض 

تجمع مواد شيميايي نخواهد بود.
حال كه اين مطالب را مي نويسم از خود مي پرسم : تا چه زمان بايد شاهد آلودگي سبد غذايي ايرانيان به مواد سرطان زا 
باشيم؟ تا چه هنگام بايد ببينيم و بشنويم كه عزيزي در اثر استفاده از مواد غذايي آلوده به مواد سرطان زا از ميانمان 

رخت بر بسته است؟ آيا زمان بهره برداري از فناوريهاي نوين در کشاورزي ايران فرا رسيده است؟
اكنون زمان آن است تا با عزمي راسخ و اراده اي پوالدين قدم به ميدان نهاده، اراضي زراعي و باغات خود را از تجمع 

مواد شيميايي مضر دور گردانيم.
در اين راه دستان تو را به گرمي مي فشاريم و به مدد سبحان رحمان تحرك نويي را بنيان مي نهيم تا شاهد ايراني 
سبز، غذايي سالم و انساني تندرست باشيم. هدفي كه با ياري دستان پر توان شما كشاورزان عزيز عملي خواهد شد.



كشف ژن مقاومت در برابر كم آبي
عملكرد  زمينه  در  کليدي  پيشرفتي  به  دانشمندان 
ژن هاي گياهان دست يافته اند که مي تواند به روياندن 
محصوالتي که در برابر خشکسالي مقاوم است منجر 
کشف  را  ژني  آمريکا  و  فنالند  در  پژوهشگران  شود. 
توسط  دي اکـــسيدکربن  جذب  ميزان  که  کرده اند 
آبي  ميزان  همچنين  ژن  اين  مي کند.  تعيين  را  گياه 
مي شــود،  متصاعد  گياه  از  بخار  صورت  به  که  را 
مواد  توليد  براي  مي تواند  کشف  اين  کنترل مي کند. 
غذايي و همچنين کنترل تغييرات آب و هوايي داراي 
تبعات مهمي باشد. گياهان با جذب دي اکسيد کربن 
هوا، نقشي حياتي در تنظيم شرايط جوي دارند. آن ها 

طريق  از  را  گاز  اين 
در  ريزي  منفذهاي 
روزنه  نام  به  برگ ها 
همين  مي کنند.  جذب 
را  آب  بخار  منفذها 
همزمان با رشد گياه در 
مي کنند.  متصاعد  هوا 
در هواي بسيار خشک، 
 ٩٥ مي تواند  گياه  يک 
به  را  خود  آب  درصد 
دست  از  ترتيب  اين 
دهد.           منبع: ايرنا

تازه هاي زيست فناوري كشاورزي 
تحت  را  ستوني  ارسالي،  گاهنامه هاي  در  پس  اين  از 
عنوان تازه هاي زيست فناوري كشاورزي درج خواهيم 
اختيار  در  را  جديد  تري  اطالعات  آن  رهگذر  از  تا  كرد 

قرار دهيم.

عالئم كمبود فسفر در درختان ميوه

نياز مرکبات به فسفر و عالئم كمبود اين عنصر
فسفر، عنصري است كه در كاهش ضخامت پوسته، موءثر بوده و باعث شيرين تر شدن ميوه و افزايش بازارپسندي 
نمايان  سرشاخه ها  شدن  خشك  و  پير  برگ هاي  شدن  تيره تر  صورت  به  مركبات  در  فسفر  كمبود  مي شود.  آن 
پيدا  استحكام  كم  و  اسفنجي  حالت  ميوه ها  و  شده  ميوه ها  و  شكوفه ها  تعداد  كاهش  موجب  همچنين  مي گردد. 
مي كنند و پوست ميوه ها نيز ضخيم مي گردد. بر اساس اطالعات موجود، در كمبود فسفر برگ هاي مسن به رنگ 
سبز مايل به قهوه اي درآمده و دچار ريزش مي شوند. همچنين در بسياري از برگ ها، لكه هاي روغني شكل پيشرفت 
كرده و نقاط قهوه اي در لبه ها و يا نوك برگ ها مشاهده مي گردد. در كمبود متوسط و يا شديد فسفر، ريزش بهاره 
برگ هاي مسن اتفاق مي افتد، جوانه هاي ضعيف خشك شده و سرشاخه  هاي درختان كم پشت مي شود. به عالوه 
سرشاخه ها درخشندگي خود را از دست داده و برگ ها به صورت برنزه كم رنگ درمي آيند و در سطح فوقاني برگ 
خال هاي قهوه اي رنگ تشكيل مي شود كه قبل از رشد كامل دچار ريزش مي شوند. در چنين درختاني تشكيل ميوه 
كاهش يافته و ميوه هاي تشكيل شده هم دچار ريزش مي شوند. ميوه هاي باقيمانده استحكام خود را از دست داده، 
تا حدودي پوست كلفت، كم آب، نرم و اسفنجي و بدشكل مي شوند. اگر اين ميوه ها از وسط برش داده شوند، حفره 

نسبتًا بزرگي در وسط آن ها مشاهده مي شود. 

نياز درختان پسته به فسفر و عالئم كمبود اين عنصر
در درختان پسته ميزان فسفر در اوايل فصل در برگ باال و با رشد برگ و خوشه پسته به سرعت كاهش مي يابد. حد 
بحراني فسفر در خاك ١۵ ميلي گرم در كيلوگرم (پي پي ام) و در برگ پسته ٠/١۴-٠/١ درصد ماده خشك مي باشد، به طور 
خالصه فسفر در توسعه ريشه، رشد رويشي، گلدهي، ميوه دهي، رسيدن محصول و افزايش كيفيت محصول دخيل مي باشد. 
در صورت كمبود فسفر در باغات پسته عاليمي از قبيل كوچك شدن برگ ها و تغيير رنگ آن ها به قهوه اي تيره با 
رگه هاي قرمز و ارغواني در فاصله بين برگ ها و در نهايت از دست دادن شفافيت و تغيير رنگ برگ ها به برنزه، دير باز 
شدن جوانه ها رخ خواهد داد، برگ ها به تدريج مي ريزند، ساقه ها باريك شده و فاصله ميان گره ها زياد مي گردد، برهنه 
شدن درخت و محدود شدن ريشه نيز از ديگر عالئم كمبود شديد فسفر مي باشد. بارزترين نشانه كمبود فسفر، سبز تيره 

شدن رنگ برگ هاي پير مي باشد. 

وجود سرب در هوا موجب توقف رشد 
در گياهان مي شود

عضو هيات علمي پژوهشكده صنايع رنگ در خصوص 
محيط زيست گفت: وجود سرب در هوا موجب توقف 
رشد گياهان و تغيير رنگ برگها مي شود. دكتر خشايار 
بديعي در گفت و گو با خبر نگار ايرنا افزود: سرب جذب 
محصول شده، در آن ذخيره مي شود و از طريق خوردن 
وارد بدن انسان مي گردد. عالوه بر اين باعث لك دار 
شدن و يا كوچك شدن ميوه مي شود. وي اضافه كرد: 
گياهان،  روي  بر  منفي  تاثير  بر  عالوه  سرب  بنابراين 
حيات انسان را در معرض خطر قرار مي دهد و حيوانات 

نيز از آسيب اين ماده در امان نيستند. 

وي در خصوص تاثير سرب بر روي انسان نيز اظهار 
با  كوتاه مدت  يكي  دارد  وجود  تاثير  نوع  دو  داشت: 
سرب  مقدار  با  مدت  بلند  ديگري  و  باال  سرب  مقدار 
ضعف  وي  است.  دوم مرسوم  گزينه  امروزه  كه  پايين 
عضالني، احساس دل درد، سردرد و تهوع را از عالئم 
تاثير كوتاه مدت با مقدار باال و مشكالت خوني، آسيب 
به شبكه عصبي و مغز به خصوص در كودكان، بيمارهاي 
كليوي و كاهش قدرت توليد مثل در مردان را از عوارض 
بلند مدت تاثير سرب با مقدار كم بر انسان عنوان كرد. 
منبع: ايرنا
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نياز درختان ميوه  هسته دار و دانه دار به فسفر و عالئم كمبود اين عنصر
عنصر فسفر به مقادير نسبتًا زياد و مستمر مورد نياز درختان است. اين عنصر پس از جذب در برگ ها به فسفر آلي 
تبديل مي شود. اين تغيير تحت تأثير نور قرار داشته و ارتباط مستقيم با عمل فتوسنتز دارد كه در برگ ها انجام 
مي شود. تركيبات فسفاته پس از توليد در برگ به بافت هاي ديگر منتقل شده و براي ساخته شدن شاخ و برگ 
تازه و جوانه ها و بويژه ميوه ها مورد استفاده قرار مي گيرند. در مقايسه با ازت، فسفر در درخت سريعتر به مصرف 
مي رسد و محل مصرف آن نيز بافت هاي جديد (برگ ها، گل، ميوه، پوست و چوب) مي باشد. از طرفي ذخيره فسفر 
در بافت هاي مختلف درخت متفاوت است. بافت هاي جوان شاخه ها، ميوه و ريشه به ترتيب باالترين مقدار فسفر 

و تنه درخت حداقل مقدار فسفر را دارد.
در خاك هاي خيلي سبك و سنگالخي و شني و يا در خاک هاي قليايي، درختان با كمبود فسفر مواجه مي شوند 
كه در حالت اول اضافه كردن فسفر به خاك ضرورت مي يابد و در حالت دوم تغيير  pH شرايط خاك را براي 
جذب فسفر مساعد مي كند. كمبود فسفر در درختان با كاهش محصول درخت همراه است. در موارد شديدتر، رشد 
ضعيف همراه با كم شدن شاخه دهي پيش مي آيد. معموًال برگ هاي درختان مبتال به كمبود فسفر در طول دوره 
رشد تيره تر از برگ هاي عادي هستند و اين برگ ها در پاييز به رنگ برنزه و بنفش در مي آيند. كمبود فسفر منجر 

به پيش رس شدن ميوه شده و گوشت ميوه زودتر از ميوه جات معمولي سياه مي شود.



طرح ترويج مردمي براي اولين بار توسط شركت زيست فناور سبز شروع و در شهرستان هاي استان خوزستان با همكاري اداره ترويج جهاد كشاورزي استان خوزستان و 
شهرستان هاي محل انجام طرح برگزار گرديد. اين طرح در مناطق مسجد سليمان و انديكا توسط سر كار خانم مهندس طاهري در منطقه شوشتر، دزفول، گتوند توسط آقايان 
مهندس مهدي زاده و سياحي و خانم ها مهندس وثوق پور، محمدي و درخشان انجام شد كه ٤ كالس در دزفول، ٢ كالس در گتوند، ٨ كالس در شوشتر، يك كالس در 

مسجد سليمان و ٢ كالس در انديكا مجموع كالس هاي ترويجي برگزار شده بودند. در مجموع تعداد نفرات شركت كننده در اين كالس ها ٥٠٤ نفر بودند.

 اجراي طرح ترويج مردمي در استان خوزستان

داراي استقامت بهتري بوده و سرسبزي و شادابي خود 
را حفظ كردند.

و  سرسبزي  حفظ  به  توجه  با  شده  تيمار  درختان   -٣
شادابي نسبت به درختان شاهد افزايش عملكرد ١٠٪ از 
خود نشان دادند. در نتيجه استفاده از كود زيستي فسفاته 

بارور-٢ در باغات پسته توصيه مي گردد.
مجريان طرح:

و  عباسی  جعفر  مهندس  قهرمانی،  خسرو  مهندس 
مهندس علی رضا رجبی

محصول  كمي  و  كيفي  ارتقاء  منظور  به  پژوهش  اين 
منطقه  در  شيميايي  كود هاي  مصرف  كاهش  و  پسته 
جهاد  باغباني  بخش  توسط  مركزي  استان  زرنديه 
انجام  خصوصي  بخش  همكاري  و  منطقه  كشاورزي 

گرفت.
در اين طرح ٤ قطعه از باغ هاي ١٢ تا ١٥ ساله منطقه با 
شرايط متعارف جهت آزمايش انتخاب شدند. از آنجا كه بر 
اساس آزمون خاك مناطق گزينش شده pH خاك بسيار 
(٨/۵-٩)، لذا استفاده توام از كود هاي دامي  قليايي بود 
پوسيده و كود زيستي فسفاته بارور-٢ به عنوان تيمار و 

كود دامي پوسيده به عنوان شاهد انتخاب گرديد.
از ميان ۴ قطعه اجراي طرح ٢ قطعه با سيستم آبياري 
غرقابي و ٢ قطعه با سيستم آبياري تحت فشار جهت 
آبياري برگزيده شد تا در صورت وجود تاثير، تفاوت آن 
همراه  به  بارور-٢  فسفاته  زيستي  كود  گردد.  مالحظه 
كود پوسيده دامي در ٢ نوبت مورد استفاده قرار گرفت. 
در  مرحله  دومين  و   ٨۶/١٢/٢۵ تاريخ  در  مرحله  اولين 
٨٧/٢/١۵ به  صورت محلول در مجاورت ريشه در فاصله 
سايه انداز درختان و در مسير آبياري و در مورد آبياري 
قطره اي در زير قطره چكان ها انجام شد. در مجاورت هر 

گزارشي از عملكرد كود زيستي فسفاته بارور-٢ در باغات پسته
 ۶٠  cm ۵٠ × ۵٠ و عمق cm   درخت ٢ گودال به ابعاد
فسفاته  زيستي  كود  و  دامي  كود  مخلوط  وسيله  به 
بارور-٢ پر شد. از آنجايي كه طبق نتيجه آزمايش خاك 
ميزان فسفر قابل جذب خاك باالتر از ppm ١٥ بود، لذا 

از كاربرد كود فسفاته شيميايي خودداري گرديد.
صفات مورد اندازه گيري:

١- شعاع تاج درخت
٢- ارتفاع درخت 

٣- رشد رويشي شاخه ها
٤- درصد ريزش محصول

٥- عملكرد محصول
نتيجه گيري كلي:

١- درختان تيمار شده با كود زيستي فسفاته بارور-٢ از 
نظر صفات قابل اندازه گيري از قبيل شعاع تاج درخت، 
درصد  كاهش  و  شاخه ها  رويشي  رشد  درخت،  ارتفاع 
ريزش محصول نسبت به درختان شاهد، برتري داشتند.

و  (سرمازدگي  گذشته  سال  مشكالت  به  توجه  با   -٢
كمبود آب آبياري به دليل قطع مكرر برق) درختان تيمار 
شده نسبت به شاهد از نظر مقاومت به آفات و خشكي 

پايدار،  كشاورزي  گسترش  اهداف  به  نيل  راستاي  در 
ترويج  طرح  انجام  براي  سبز  فناور  زيست  شركت 
در  زيستي  كود هاي  از  استفاده  گسترش  و  مردمي 
نظر دارد از بين اعضاي محترم شبكه گسترده ياوران 

زيست فناوري افراد واجد شرايط را برگزيده و در انجام 
اين طرح از وجود اين عزيزان استفاده نمايد. در اين 
طرح افراد انتخابي پس از گذراندن دوره آموزشي كه 
توسط واحد پشتيباني و پايش شركت زيست فناور سبز 
به صورت مكاتبه اي انجام مي گردد و برگزاري آزمون 
كالس هاي  برگزاري  آماده  مربوطه  مصاحبه هاي  و 

برگزاري  براي  نيز  شرايطي  البته  مي گردند.  ترويجي 
هرچه بهتر اين كالس ها در نظر گرفته شده كه نفرات 
يا  آدرس  به  خود  كتبي  درخواست  مي توانند  متقاضي 
ايميل شركت ارسال كرده تا در اسرع وقت فرم ثبت 
نام به آدرس آن ها ارسال گردد و پس از ارسال مجدد 

فرم در گزينش شركت داده شوند. 

در اين نشريه زيست فناوران سعي مي شود بخش هايي به عنوان مطالب علمي در اختيار مخاطبان قرار گيرد. لذا براي ادامه اين تحرك نو از تمامي دوستاني كه عضو شبكه 
گسترده ياوران زيست فناوري شده اند تقاضا مي شود، مطالب علمي و خبر هاي كشاورزي نوين را كه از نظر محتواي علمي و منبع استخراج معتبرند، به آدرس پستي يا ايميل 
شركت ارسال كنند تا پس از بررسي، با نام آن ها در ستون تازه هاي زيست فناوري كشاورزي قرار داده شود. بديهي است واحد پشتيباني و پايش شركت زيست فناور سبز 

حق انتخاب از مطالب ارسالي، بر اساس اهميت و كيفيت مطلب را براي خود محفوظ مي دارد. منتظر دريافت مطالب ارزنده شما هستيم.

دعوت به همكاري

ك ك ا ا ا ك ا ا ا ا لذا گ ا ق ا اط ا ا ل طال ا ا ا ا ف ا

اطالعيه مهم

٣  

 طرح ترويج مردمي همگام با كشاورزي پايدار

ء 
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 جهت آشنايي بيشتر با فعاليتهاي شرکت زيست فناور

سبز مي توانيد به وب سايت شرکت مراجعه نمائيد

صاحب امتياز: شركت زيست فناور سبز
دبير علمي: محمد مهدي تنيده ور

طراح: پريسا بغدادي (طراحي سفيد)    
تلفكس: ٨٨٩٧٢۶٠٠ - ٠٢١

نشاني: تهران، ميدان جهاد (فاطمي)، خيابان 
بيستون، خيابان بوعلي سينا غربي، پالك ۴٧، طبقه 

چهارم، واحد ١٠

لطفَا  گاهنامه  رايگان  دريافت  جهت 
به  مشخصات  ذکر  با  را  خود  درخواست 
برسانيد. سبز  فناور  زيست  شرکت  اطالع 

شركت زيست فناور سبز جهت ترويج زيست فناوري 
كشاورزي اقدام به جذب افراد عالقمند در قالب ياوران 
زيست فناوري نموده است. اين افراد با آموزش هاي 
زيست  فناوري  محصوالت  ترويج  براي  تدريجي 
كشاورزي در منطقه خود آمادگي پيدا مي كنند. بدين 
ترتيب شركت زيست فناور سبز به طور مستمر براي 
آنان نشريات مختلفي را ارسال كرده و ايشان را با 

آخرين يافته هاي شركت آشنا مي كند.
ياوران  فهرست  در  نفر   ٣٠٠٠ از  بيش  تاكنون 
زيست فناوري در مناطق مختلف كشور قرار گرفته اند. 
اين تعداد، عالوه بر نمايندگان استاني، شهرستاني و 
عوامل توزيع محصوالت شركت مي باشند كه وظيفه 
توزيع و ترويج محصوالت را بر عهده دارند. افرادي 
كه عالقمند به شركت در اين طرح و دريافت كارت 
عكس،  مي توانند  مي باشند،  فناوري  زيست  ياوران 
طريق  از  را  خود  فعاليت  منطقه  و  شناسنامه  كپي 

پست و يا ايميل به شركت ارسال نمايند.
براي دريافت اطالعات بيشتر با دفتر مركزي شركت 

زيست فناور سبز تماس حاصل نماييد.

ياوران زيست فناوري، پيام آوران 
کشاورزي نوين

معرفي نشريات و تحقيقات جديد:
شركت زيست فناور عالوه بر نشريات و گزارشات قبلي براي اطالع رساني هرچه بيشتر اقدام به تهيه گزارش هاي 
جديد نموده كه در زير آمده است. چنانچه مايل به دريافت هر يک از اين گزارش ها هستيد، با واحد پشتيباني و 

پايش شرکت تماس حاصل نماييد.
 عملكرد كود زيستي فسفاته بارور-٢ در استان خوزستان

 عملكرد كود زيستي فسفاته بارور-٢ در استان هاي خراسان (شمالي،  رضوي، جنوبي)

برگزاري كارگاه  هاي آموزشي

شركت زيست فناور سبز در فصل پاييز سال ١٣٨٧، بيش از پيش به ترويج و شناساندن کودهاي 
زيستي در ميان کشاورزان و کاشناسان اقدام نمود:

 كارگاه آموزشي استفاده از كود هاي زيستي خراسان جنوبي ٧ تا ١١ آبان ماه
 كارگاه آموزشي استفاده از كود هاي زيستي در كشاورزي نوين در استان گلستان ١۵مهر ماه

 كارگاه آموزشي استفاده از كود هاي زيستي استان كردستان (سقز و ديواندره) ١۵ و ١۶ مهرماه
 كارگاه آموزشي استفاده از كود هاي زيستي خراسان شمالي ١۶ لغايت ٢١ مهر ماه

 كارگاه آموزشي استفاده از كود هاي زيستي خراسان رضوي ١٣ مهرماه لغايت ۶ آبان ماه
 كارگاه آموزشي استفاده از كود هاي زيستي استان مازندران ۶ آبان ماه 

 كارگاه آموزشي استفاده از كود هاي زيستي جنوب استان خوزستان ۵ تا ٨ آبان ماه
 كارگاه آموزشي استفاده از كود هاي زيستي استان تهران (مدرسه در مزرعه) نظر آباد ٨ آبان ماه
 كارگاه آموزشي استفاده از كود هاي زيستي استان تهران (مدرسه در مزرعه) طالقان ٣ آذر ماه
 كارگاه آموزشي استفاده از كود هاي زيستي استان فارس (شيراز و مرودشت) ١١و ١٢ آذر ماه
 كارگاه آموزشي استفاده از كود هاي زيستي استان تهران (مدرسه در مزرعه) فيلستان ٩ دي ماه

۴

فراخوان دريافت گاهنامه


