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تهیه کود زیستی ازتوباکتر

 از گونھ چند یا یک از کافیتعداد شامل کھ می شود گفتھ حاصلخیزکننده ای مواد بھ زیستی کودھای کلی، طور بھ
 حاوی کھ کودھا نوع این دیگر عبارت بھ .دارند قرار نگھدارنده مواد از بستری در کھ ھستند خاکزی مفید ریزموجودات

 این از یکی   .ھستند آن رشد دھنده افزایش و گیاه نیاز مورد غذایی عناصر تامین برای موثر میکروبی گونھ ھای

خاك علوم  ::آموزشیآموزشی  گروهگروه
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 این از یکی   .ھستند آن رشد دھنده افزایش و گیاه نیاز مورد غذایی عناصر تامین برای موثر میکروبی گونھ ھای
 صورت بھ را اتمسفر در موجود مولکولی نیتروژن باکتری این .باشد می ازتوباکتر جنس از ھاییباکتری ریزموجودات

 حساب بھ مولکولی نیتروژن تثبیت کننده ی ھایآزوتروفدی ترین مھم جملھ از و کندمی خاک وارد و تثبیت زیآزاد
  دو بھ کھ داد قرار گیاه رشد محرک ھایریزوباکتری انواع زمره در توانمی را باکتری این مختلف ھایگونھ .آیدمی

 ھایھورمون تولید مانند فیزیولوژیکی و ایتغذیھ ھای مکانیسم طریق از گیاه رشد تحریک یعنی »مستقیم« صورت
  گیاه رشد افزایش بھ آھن کننده کالت ترکیبات تولید خاک، معدنی بخش از پتاس و فسفات کنندگیحل اکسین، مثل گیاھی
 ھیدروژن، سیانید مانند مختلف ترکیبات تولید طریق از زا،بیماری عوامل کنترل با »مستقیم غیر« بطور و کنندمی کمک

 نامساعد شرایط در ازتوباکتر .کنندمی کمک گیاه بھتر رشد بھ ھابیوتیکآنتی و قارچ ضد ھایمتابولیت سیدروفور،
  در باکتری این از استفاده بنابراین و آیدمی در سیست حالت بھ غذایی عناصر و آلی مواد کمبود خشکی، جملھ از محیطی

.باشد مفید تواندمی بسیار ایران خشک نیمھ و خشک ھوای و آب
:مزایای کود زیستی ازتوباکتر 

تثبیت نیتروژن و تامین بخشی از نیاز نیتروژن گیاه،  -
بھ جذب فسفر و پتاس از بخش معدنی خاککمک  -
ای از گیاه در مقابل عوامل بیماریزای ریشھحفاظت  -
)ھورمونھا(مواد محرک رشد گیاھی در منطقھ ریزوسفر تولید  -
بھ شرایط تنشی موجود در خاکمقاومت  -


