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چكيده طرح:
 در خاک هـای آهکـى كـه اكثـر اراضـى كشـاورزی ايـران تشـکیل مى دهنـد، برخـى عناصر غذايـى ضروری 
بـرای گیـاه نظیـر فسـفر، آهن، روی، مس و منگنز تثبیت شـده و از دسـترس گیاهان خارج مى شـوند. لذا كمبود 
عناصـر غذايـى و پايیـن بـودن كارايـى مصـرف كـود از عوامـل يکـى از مهم ترين عوامـل محدودكننـده تولید 
محصـوالت زراعـى و باغـى در كشـور محسـوب مى شـوند. كمتـر از بیسـت درصد كودهـای فسـفری وارداتى 
كـه سـاالنه در كشـور مصـرف مى شـود )حـدود پانصـد تا هفت صـد هزار تن( توسـط گیاهـان جـذب مى گردد. 
اسـتفاده از گوگـرد عنصـری به عنـوان فراوان تريـن و اقتصادی ترين ماده اسـیدزا، يکـى از راهکارهـای مقابله با 
كمبـود عناصـر غذايـى و بهبـود وضعیت تغذيه ای گیاهـان در خاک های آهکى مى باشـد. لذا مؤسسـه تحقیقات 
خـاک و آب در طـى يـک دهـه گذشـته پروژه هـای تحقیقاتـى را به منظـور دسـتیابى بـه فنـاوری تولیـد كـود 
بیولوژيـک گوگـردی )دانـش فنى مايه تلقیـح باكتری های تیوباسـیلوس( اجـرا و نهايتا به اين دانش فنى دسـت 
يافـت. مراحـل دسـتیابى به اختصار شـامل: جداسـازی و خالص سـازی باكتری هـای تیوباسـیلوس از نمونه های 
آب و خـاک، بررسـى كارايـى باكتری هـای منتخـب به همـراه گوگرد در شـرايط گلخانـه، تهیه مـاده نگهدارنده 
مناسـب بـا فرموالسـیون های مختلف با اسـتفاده از مـواد ارزان قیمـت و قابل دسـترس داخلى، ارزيابـى كارايى 
كود زيسـتى همـراه بـا گوگـرد بر روی گیاهان مختلف در سـطح گلخانه و  مزارع در اسـتان های مختلف كشـور، 
انتخـاب مناسـب ترين مقـدار و نسـبت گوگـرد و كود زيسـتى بـرای مصـرف در مـزارع ، ثبـت دانش فنـى تولید 
كـود زيسـتى، اخـذ تايیديـه از سـازمان تحقیقات، آموزش و ترويج كشـاورزی و مؤسسـه تحقیقات خـاک و آب، 

تجاری سـازی و انتقـال دانش  فنـى بـه بخـش خصوصى بـرای تولیـد انبوه كود مي باشـد.
كود زيسـتى تولیـد شـده بـا ايـن دانـش فنـى بصـورت پودر نـرم و نمنـاک حـاوی بیـش از ده میلیون سـلول 
باكتـری تیوباسـیلوس در هـر گـرم مى باشـد كـه اين باكتری هـا توانمنـد در اكسـايش گوگرد عنصری هسـتند. 
ايـن فرموالسـیون مى توانـد باكتری هـا را بـرای مدت طوالنى به صـورت فعال در خـود نگهدارد. اسـتفاده از اين 
كود زيسـتى بـه همـراه گوگـرد مازاد و فراوان موجود در كشـور توانسـته جايگزين بخشـى از كودهای شـیمیايى 
وارداتـى گـردد، تـا ضمن جلوگیـری از خروج ارز، باعث كاهش مصرف كودهای شـیمیايى در اراضى كشـاورزی، 
تولیـد محصـوالت سـالم، ايجـاد اشـتغال در كشـور ، اسـتفاده از مواد اولیـه ارزان قیمـت داخلى بـرای تولید كود 

و حفـظ منابـع آب و خاک كشـور گـردد. هم اكنون سـي صد 
هزار بسـته از اين كود زيسـتى توسـط شـركت خريدار دانش 
فنى)شـركت زيسـت فنـاور سـبز ( تولیـد و برای سـال زراعى 
جـاری توسـط وزارت جهـاد كشـاورزی خريـداری و در بیـن 

كشـاورزان توزيـع مى گردد.


