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 ّای باکتری بِ ًسبت گٌذم اگرٍهَرفَلَشیکی خصَصیات الؼول ػکس بررسی

(Pseudomonas fluorescens )ٍ (Thiobacillus thioparus) 

 3زادُ ٍ بْلَل ػباس 1، سؼیذ ٍزاى2، کاظن خاٍازی1، هحوذ رضا اردکاًی1*سؼیذ چوي گشت

 هَسسِ تحقیقات خٌگلْا ٍ هشاتغ کطَس -3 هَسسِ تحقیقات خاک ٍ آب کطَس -2آصاد اسالهی ٍاحذ کشج داًطگاُ  -1

 خ گًَِ، آتادػلی هحوذضْش، ،کشج،(ایشاى کشج، صساػت، گشٍُ کشج، ٍاحذ اسالهی، آصاد داًطگاُ اسضذ کاسضٌاسی داًطدَ) 1گطتچوي سؼیذ

 .www.saeidch33@yahoo.com، 09363541494 ،31848-87988 پستی کذ 3 ج کطاٍسصاى،

 چکیذُ

 صَرت بِ آزهایشی بْار، رقن گٌذم کوی خصَصیات بر گَگرد کٌٌذُاکسیذ ٍ فسفات کٌٌذُ حل ّای باکتری تأثیر بررسی هٌظَر بِ

 سطح دٍ در پَدری گَگرد اٍل ػاهل. شذ اجرا 1388 سال در کرج در تکرار 3 در تصادفی کاهل ّایبلَک طرح قالب در فاکتَریل

 Thiobacillus گَگرد اکسیذکٌٌذُ حاٍی تلقیح هایِ  -1 سطح سِ در بیَلَشیک کَد دٍم ػاهل ،(ّکتار در کیلَگرم 300 ٍ صفر)

thioparus، 2- شاهل فسفات  کٌٌذُ  حل یحاٍ یبیترک یحتلق یِهاPseudomonas fluorescens strain36،Pseudomonas 

fluorescens strain93 ،Pseudomonas fluorescens strain187 ٍ 3- خالص از هٌبغ  فسفرسَم  ػاهلٍ  (تلقیح بذٍى شاّذ

 سٌبلِ، در داًِ تؼذاد برهختلف  یوارّایاثر ت یقتحق یيدر ا. بَدًذ( در ّکتار یلَگرمک 74ٍ  49صفر، )در سِ سطح  تریپل  فسفات سَپر

 یقطرساقِ، ػولکرد داًِ ٍ سطح برگ گٌذم بررس ،هترهربغ در سٌبلِ تؼذاد داًِ، ّسار ٍزى بیَلَشیک، ػولکرد سٌبلِ، طَل گیاُ، ارتفاع

 ٍ هترهربغ در سٌبلِ تؼذاد بیَلَشیک، ػولکرد سٌبلِ، طَل گیاُ، ارتفاع سٌبلِ، در داًِ تؼذاد بر بیَلَشیک کَدّای اثرًشاى داد  یجًتا. شذ

 فسفر ٍ باکتری گَگرد، هتقابل اثر. شذ دارهؼٌی درصذ پٌج سطح در داًِ ػولکرد ٍ داًِ ّسار ٍزى بر ٍ درصذ یک سطح در برگ سطح

 تؼذاد هیاًگیي بیشتریي فسفات کٌٌذُحل باکتری. بَد دارهؼٌی درصذ پٌج سطح در ساقِ قطر بر ٍ درصذ یک سطح در سٌبلِ طَل بر

کیلَگرم در  17/16190) بیَلَشیک ػولکرد ،(هتر ساًتی 55/10) سٌبلِ طَل ،(هتر ساًتی 37/95) گیاُ ارتفاع ،(76/52) سٌبلِ در داًِ

 22/6900)ػولکرد داًِ  ،(هتر هیلی 82/4) قطرساقِ ،(ػذد 44/503) هترهربغ در سٌبلِ تؼذاد ،(گرم 88/42) داًِ ّسار ٍزى ،(ّکتار

 .داشت را( هتر ساًتی 24/18) گٌذم برگ سطح ٍ( کیلَگرم در ّکتار

 بیَلَشیک کَدّایٍ  گَگرد فسفر، ،بیَلَشیک ػولکرد :کلیذی ّای ٍاشُ

 هقذهِ

 دس هحصَالت تَلیذ ٍ خاک تاسٍسی افضایص ّذف تا ضیویایی کَدّای تشای خایگضیي یک ػٌَاى تِ تیَلَطیک کَدّای اهشٍصُ   

 کِ کشدًذ گضاسش رست یسٍ یتشسس کی دس (1386)ثاًی ٍ ّوکاساى  (.Wu et al, 2005) ضًَذ هی هحسَب پایذاس کطاٍسصی

http://www.saeidch33@yahoo.com/
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پَس ٍ  ساثی .ذیگشد% 50 ضاىیه تِ حذاقل ییایویض کَد هصشف کاّص سثة فسفات کٌٌذُ حل خاًذاساى ضیس ٍ ضایکَسیه اص استفادُ

 کِ کشدًذ گضاسش ایسَ دس کَمیطاپًَ َمیضٍتیس یتشاد ٍ فسفات کٌٌذُحل یّایتاکتش هتقاتل اثش یسٍ یقیتحق دس )(اصغشصادُ 

 یا طِیس یّا گشُ ٍخطک تش ٍصى ،ییَّا اًذام دس N-P-K دسصذ خطک، ٍصى صیافضا تاػث فسفات کٌٌذُ حل یّایتاکتش

 Pseudomonas flourescens دس سا یکیَلَطیت ػولکشد يیطتشیت خَد هطالؼات دس( Shaharoona et al., 2006) .ضذًذ

acc50 ُػولکشد کوی هحصَل، کاّص کَدّای ّذف اص ایي تحقیق کاستشد کَدّای تیَلَطیک دس خْت افضایص . کشدًذ هطاّذ

 .تاضذ ضیویایی ٍ دس ًْایت سسیذى تِ کطاٍسصی پایذاس هی

 ّارٍش ٍ هَاد

 300 ٍ صفش) سطح دٍ دس پَدسی گَگشد اٍل ػاهل .گشدیذ اخشا 1389 صساػی سال دس ٍدس کشج  تْاس گٌذم سقن سٍی تش تحقیق ایي

 Thiobacillus گَگشد اکسیذکٌٌذُ حاٍی تلقیح هایِ -1 سطح سِ دس تیَلَطیک کَد دٍم ػاهل ،(ّکتاس دس کیلَگشم

thioparus، 2- ِ187)ضاهل  فسفات  کٌٌذُ  حل حاٍی تشکیثی تلقیح های ٍPseudomonas fluorescens strain(36,93  

( کیلَگشم دس ّکتاس 74ٍ  49صفش، )دس سِ سطح  یپلتش سَم فسفش خالص اص هٌثغ سَپش فسفات  ػاهلٍ  (یحضاّذ تذٍى تلق -3

 سٌثلِ، دس داًِ تؼذادصفات  سسیذگی، صهاى دس .تَد ضذُ گشفتِ ًظش دس کیلَگشم 200 ّکتاس دس تزس هقذاس ٍ 6*2 کشت اتؼاد ،تَدًذ

 یهَسد تشسس گٌذم تشگ سطح ٍ داًِ ػولکشد قطشساقِ، ،هتشهشتغ دس سٌثلِ تؼذاد داًِ، ّضاس ٍصى کل، ٍصى سٌثلِ، طَل گیاُ، استفاع

 ایداهٌِ چٌذ آصهَى اص ّا هیاًگیي هقایسِ تشای گشفت، اًدام SAS ٍ Excel افضاسّای ًشم اص استفادُ تا آهاسی آًالیض. قشاس گشفت

 .ضذ استفادُ% 5 احتوال سطح دس داًکي

 بحث ٍ ًتایج

 تش گَگشد اثش. ضذ داسهؼٌی دسصذ یک دسسطح تشگ سطح ٍ کل ٍصى گیاُ، استفاع تش تلَک اثش کِ داد ًطاى ٍاسیاًس تدضیِ ًتایح

 سٌثلِ تؼذاد تیَلَطیک، ػولکشد سٌثلِ، طَل گیاُ، استفاع سٌثلِ، دس داًِ تؼذاد تش تاکتشی. تَد داس هؼٌی دسصذ پٌح سطح دس سٌثلِ طَل

 سطح دس داًِ ّضاس ٍصى تش فسفش. گشدیذ داسهؼٌی دسصذ پٌح سطح دس داًِ ػولکشد ٍ دسصذ یک سطح دس تشگ سطح ٍ هتشهشتغ دس

 دس سٌثلِ تؼذاد ّضاسداًِ، ٍصى تیَلَطیک، ػولکشد سٌثلِ، طَل گیاُ، استفاع تش تاکتشی*گَگشد هتقاتل اثش. ضذ داسهؼٌی دسصذ پٌح

 یک سطح دس سٌثلِ طَل ٍ گیاُ استفاع تش فسفش*گَگشد هتقاتل اثش. تَد داسهؼٌی دسصذ یک سطح دس داًِ ػولکشد ٍ هتشهشتغ

 سٌثلِ، دس داًِ تؼذاد تش فسفش*تاکتشی هتقاتل اثش. تَد داسهؼٌی دسصذ پٌح سطح دس داًِ ّضاس ٍصى ٍ تیَلَطیک ػولکشد ٍ دسصذ

 دسصذ پٌح سطح دس داًِ ػولکشد ٍ دسصذ یک سطح دس هشتغ هتش دس سٌثلِ تؼذاد ٍ تیَلَطیک ػولکشد سٌثلِ، طَل گیاُ، استفاع

 داسهؼٌی دسصذ پٌح سطح دس داًِ ػولکشد ٍ دسصذ یک سطح دس سٌثلِ طَل تش فسفش ٍ تاکتشی گَگشد، هتقاتل اثش. تَد داسهؼٌی

ػذد دس  76/52)تؼذاد داًِ دس سٌثلِ تیطتشیي فسفات  ًتایح هقایسِ هیاًگیي کَدّای تیَلَطیک ًطاى داد کِ تاکتشی حل کٌٌذُ .تَد

 ، ٍصى ّضاس داًِ(کیلَگشم دس ّکتاس7/16197) لَطیک، ػولکشد تیَ(هتش ساًتی 55/10) طَل سٌثلِ ،(هتش ساًتی 37/95) ، استفاع(سٌثلِ
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( هتش ساًتی 24/18)ٍ سطح تشگ ( کیلَگشم دس ّکتاس 7/6546)، ػولکشد داًِ (ػذد 44/503)تؼذاد سٌثلِ دس هتشهشتغ ، (گشم 88/42)

 .سا ًسثت تِ ضاّذ داضتٌذ( هتش هیلی 58/4 قطش)ٍ اکسیذ کٌٌذُ گَگشد تیطتشیي 

ًتایح ًطاى داد کِ تاکتشی حل کٌٌذُ فسفات ًقص هَثشی تش صفات هَسفَلَطیک ٍ اخضای ػولکشد ٍ ػولکشد داًِ داضت ٍ  :بحث

ّا تا تأهیي فسفش الصم تشای سسذ کِ تاکتشیتاضذ تٌاتشایي تِ ًظش هیتا تَخِ تِ ایي کِ تَلیذ ٍ پش ضذى داًِ تحت تأثیش فسفش هی

سٌثلِ سا افضایص دادُ ٍ اقضایص استفاع ٍ سطح تشگ تِ افضایص فتَسٌتض کوک داًِ دس سٌثلِ، طَل گیاُ اخضای ػولکشد هاًٌذ تؼذاد

گضاسش کشدًذ کِ ٌّگام استفادُ اص کَدّای تیَلَطیک، استفادُ اص ًیوی اص کَدّای ضیویایی ( 1386)ثاًی ٍ ّوکاساى . ًوَدُ است

ًوایذ کِ تا ًتایح ها هطاتقت ولکشد ٍ خوؼیت هیکشٍتی سا تَلیذ هیسسذ ٍ ایي تشکیة تاالتشیي ػتَصیِ ضذُ کافی تِ ًظش هی

اص طشیق ساصٍ کاسّای هختلفی اص خولِ تَلیذ سیذسٍفَسّا، سٌتض آًتی تیَتیک ّا، تَلیذ  Pseudomonas flourescens. داضت

، (تَسط تقسیوات سلَلی تیطتشخیثشلیي تا افضایص سضذ طَلی سلَلْا تِ ٍیظُ هیاًگشُ ّای ساقِ ٍ اکسیي ّا )َّسهَى گیاّی 

افضایص خزب فسفش تَسط گیاُ، تثثیت ًیتشٍطى ٍ سٌتض آًضین ّای کِ هقذاس اتیلي دس گیاُ سا تٌظین هی کٌٌذ سثة تحشیک سضذ 

 .گیاُ ٍ دس ًْایت افضایص ػولکشد هی گشدد

تاضذ، ایي کَدّا تا افضایص حاللیت  تَاًذ دلیل تش خزب آىٍخَد ػٌاصش غزایی تٌْایی دس هٌطقِ سیطِ ًوی :ًتیجِ گیری کلی

تَاًذ دس تضویي ػولکشد پایذاس کِ ّواى یکی اص ػٌاصش هَخَد دس خاک تاػث افضایص صفات کوی ٍ کیفی هحصَالت ضذُ ٍ هی

اّذاف اصلی کطاٍسصی پایذاس است، ًقص هَثشی ایفا ًوَدُ ٍ ػالٍُ تش کاّص ػَاسض خاًثی ًاضی اص هصشف صیاد کَدّای 

  .دس حفظ حاصلخیضی خاک ٍ افضایص تَلیذ هَثش تاضذضیویایی، 

 :هٌابغ

هقایسِ اثس باکتسی ّای حل کٌٌدُ فسفات ٍ قازچ هیکَزیصا بس زٍی . 1336. ش حسیي ًژاد. شسیفی م. لیاقتی ُ. ثاًی ب -1

 .55فحِ ص ،دٍهیي ّوایش هلی کشاٍزشی بَم شٌاختی ایساى گسگاى. Sc740تَلید بْیٌِ ذزت داًِ ای زقن 

بس شاخص ّای  Bradyrhizobiumاثسات هتقابل باکتسی ّای حل کٌٌدُ فسفات ٍ . 1336. ع اصغسشادُ .پَز ل زاثی -2

 .65-53: 44 ، صفحِهجلِ علَم ٍ فٌَى کشاٍزشی ٍ هٌابع طبیعی. زشد، غدُ بٌدی ٍ جرب بسخی عٌاصس غرایی دز سَیا
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Abstract: 

This experimant was conducted to investigation of phosphate solubizing and sulfur oxidizing 

bacteria effects on quality characters of wheat (var. Bahar). a  factorial experiment was carreid 

out based on randomized completeblock desigen (RCBD) with 3 replications at Research field of 

Karaj Branch, Islamic Azad University  in 2010.treatments were included Sulfate at two levels (0, 

300 kg/ha), biological fertilizers in three levels: sulfur oxidizing (Thiobacillus thioparus) 

phosphate solubizing (Pseudomonas fluorescens strain36، Pseudomonas fluorescens strain93، 

Pseudomonas fluorescens strain187) and Non using fertilizer (control) and phosphorus of source 

super phosphate triple at 3 levels (0, 105, 160 kg/ha). In this research, effect of treatments was 

evalute on some traits as number of seed per spike, plant height, spike length, biological yield, 

seed weight, number of seed/m
2
, stem diameter, seed yield and leaf area. The results showed that 

effect of biological fertilizer were signifcant defference on Number of seed per spike, plant 

height,spike length, biological yield, Number of seed/m
2
, leaf Area (at %1 level) , seed weight 

and seed yield (at %5 level). The interaction effect of Sulfate×bacteri×phosphorus was significant 

on spike length (at %1 level) and stem diameter (at %5 level). Result showed that the hieghest 

No. of seed per spike (52.76), plant height (95.37), spike length (10.55), biological yield 
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(1619.17), 1000 seedyield, N.spike/m
2
(503.44), stemdiameter (6.84), seed yield (960.22) and 

Leaf Area (18.24) wes resulted from phosphate solubizing bacteria application. 

Keywords: phosphate solubizing, sulfur oxidizing, phosphorus, Sulfate, biological fertilizers. 

 


