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 چكيده
دهد.  در دسترس بودن فسفر برای گياهان تا حد زيادی به شرايط زيستي و شيميايي بستگي دارد كه در خاک رخ مي

های غير محلول  تحت شرايط موجود در خاک به فرم اته، تثبيت سريع كودهای شيميايي فسفهای كشاورزی زميندر 

های حل كننده فسفات، وجود دارند كه با رهاسازی تدريجي  ريزسازواره گروهي از ،مشكلي جدی است. در طبيعت

برند.  فسفر و تبديل آن به شكل قابل جذب گياه نياز به كودهای فسفاته شيميايي را كاسته و كارايي آنها را باال  مي

ها،  و يا ترشح آنزيم pHير ها با استقرار در منطقه ريزوسفر، از ترشحات ريشه استفاده نموده و با تغي اين ريزسازواره

حاوی دو  2-كود زيستي فسفاته بارورسازند.  نامحلول به شكل قابل استفاده فراهم مي اتشرايط را برای تبديل فسف

است كه با استفاده از دو سازوكار ترشح اسيدهای آلي و اسيد فسفاتاز باعث تجزيه  فسفاتنوع باكتری حل كننده 

های مختلف آزمايشگاهي حاكي  گردد. بررسي نتيجه قابل جذب شدن آن برای گياه مي تركيبات فسفره نامحلول و در

و  )11تا  5بين (  pHقادرند دامنه وسيعي از    2-های موجود در كود زيستي فسفاته بارور از اين بود كه باكتری

هايي باعث شده است كه بتوان اين كود زيستي  هدرصد را به خوبي تحمل نمايند. وجود چنين مشخص 5/3شوری تا 

سری انجام با های ايران و برای محصوالت گوناگون زراعي باغي و تزييني به كار برد.  را در طيف گسترده ای از خاک

ل كود و مركزی انجام گرديد، فرموی تهران، خوزستان، ها در استان كهآزمايش آماری در نقاط مختلف ايران  اول

ترين انتخاب گشت به صورتي كه  ، به عنوان اثربخش2-های مختلف باكتريايي بارور از بين تركيب 2-روربا زيستي

بود. نتايج  دار به خوبي معنينسبت به تيمار شاهد  2-در تيمار كود زيستي بارورچغندرقند  افزايش عملكرد

انجام شد، نتايج  35 تا 33 های های اصفهان و خراسان كه در سال در استان سری دومهای آماری  آزمايش

های  به طوری كه افزايش عملكرد ريشه و عملكرد قند خالص در اين آزمايش ی قبلي را مورد تاييد قرار داد.ها آزمايش

در سطح كشور نمونه  هرعمز 72به دست آمده از  مشاهداتنتايج همچنين درصد نسبت به شاهد مشاهده شد.  32تا 

بيش از مزارعي بوده  درصد 5/13، ميانگين افزايش عملكرد 2-از كود زيستي فسفاته باروردهد كه با استفاده  نشان مي

بيشترين افزايش عملكرد اين محصول در استان خراسان  .بود است كه در آنها فقط از كود شيميايي فسفاته استفاده شده

  درصد گزارش گرديد. 9/37جنوبي با ميانگين 
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