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 چکیذُ

دس عَل . دس وـَس ها دس ػالْای گزؿتِ هصشف وَدّای ؿیویایی تش پایِ ٍ اػاع ػلوی ًثَدُ اػت

اصتِ ٍ ػالْای هتوادی تذٍى تَجِ تِ ًیاص ٍالؼی گیاّاى صساػی تِ اًَاع ػٌاصش غزایی ، تیـتش اص وَدّای 

اص عشف دیگش تِ ػلت دس ًظش . فؼفاتِ ٍ آى ّن تیـتش هحذٍد تِ اٍسُ ٍ فؼفات آهًَیَم اػتفادُ ؿذُ اػت

گشفتي یاساًِ، لیوت فشٍؽ داخلی اًَاع وَدّای ؿیویایی تؼیاس پاییي اػت وِ ایي اهش هَجة هصشف تیؾ 

چٌذیي دِّ . لی گشدیذُ اػتاص حذ ٍ ًاهتؼادل وَد ٍ ػذم سغثت تخؾ دٍلتی ٍ خصَصی تِ تَلیذ  داخ

اػت وِ تا افضٍدى وَد ؿیویایی تِ خان تالؿی آغاص وشدُ این وِ  خان سا دٍتاسُ لَت تخـین اها دس ایي 

تالؽ واػتی ّایی ًیض داؿتِ این وِ تِ هذد تحمیمات دساص هذت ،چٌذ ٍچَى ایي واػتی ّا سا سٍؿي ػاختِ 

تَلیذ .گی افضٍدى وَد ٍ ًَع آى، دػتاٍسد ایي تحمیمات اػتاین وِ تفىش هصشف تْیٌِ وَد ٍ تغییش دس چگًَ

ٍ تشٍیج هصشف تْیٌِ اًَاع وَدّا یىی اص ساّْایی اػت وِ دس ساػتای ػیاػتْای تَػؼِ پایذاس وـاٍسصی ٍ 

دس ػالْای اخیش، تغییشات اػاػی ٍ تٌیادیي دس تَلیذ وَد . حفظ اوَػیؼتن اص اّویت تؼضایی تشخَسداس اػت

اص ایي سٍ تَلیذ وٌٌذگاى وَد تایذ ساّثشدّایی سا اتخار وٌٌذ وِ تَػؼِ . س تَجَد آهذُ اػتدس داخل وـَ

وـاٍسصی سا دس ساػتای گؼتشؽ فؼالیتْای وـاٍسصی ٍ استثاط ایي گؼتشؽ تا ػایش تخؾ ّا، دس تؼتش پایذاس 

تاالی هَاد غزایی ّوشاُ تا  تؼشیف ًوایذ، تا تِ وـاٍسصی پایذاس وِ ّواًا فشاّن وٌٌذُ تَلیذ وافی ٍ تا ویفیت

حفظ اوَػیؼتن ّا ، فشاّن ًوَدى اهٌیت غزایی جاهؼِ ٍ صًذگی ػالن ٍ ساحت تشای جاهؼِ سٍػتایی ٍ 

ػیاػت وـاٍسصی پایذاس ٍ تَػؼِ پایذاس  دس ًْایت. ؿْشی دس ویفیت لاتل لثَل هی تاؿذ، هٌتْی گشدد

َجَدات صًذُ خان دس جْت تأهیي ًیاصّای وـاٍسصی، هتخصصیي سا تش آى داؿت وِ ّش چِ تیـتش اص ه

ػاى تَد وِ تَلیذ وَد تیَلَطیه  ٍ تذیيسا افضایؾ دٌّذ  ّا ٍ تَاى خان پتاًؼیل ٍ غزایی گیاُ ووه تگیشًذ

دس ایي همالِ ػؼی . ٍ ّن اوٌَى هی تَاًذ جایگضیي ٍ یا واّؾ دٌّذُ هصشف وَدّای ؿیویایی تاؿذآغاص ؿذ

هؼشفی ٍ ًمؾ ایي هَجَدات صًذُ وِ اص هَّثت ّای الْی هی تاؿٌذ ٍ تحت ؿذُ اػت تِ عَس خالصِ تِ 

 .ػٌَاى وَدّای تیَلَطیه ؿٌاختِ هی ؿًَذ دس حل ایي هؼضالت تَجَد آهذُ تِ دػت تـش، پشداختِ ؿَد

وَدّای تیَلَطیه،هَجَدات صًذُ خان،وـاٍسصی پایذاس، حفظ اوَػیؼتن، تَػؼِ :ٍاشُ ّای کلیذی

 وـاٍسصی
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  هقذهِ

یافتِ ّای اٍلیِ ًـاى دادُ وِ گیاّاى . خَسد ػلوی تا ػلن تغزیِ گیاّی تیؾ اص یه لشى لذهت داسدتش

فمذاى ّش یه اص ػٌاصش غزایی تِ . ػٌصش غزایی دس حذ هٌاػة داسًذ 16تشای سؿذ ٍ ػولىشد هغلَب ًیاص تِ 

ثت تیي همادیش ایي ػٌاصش تٌْایی هَجة تَلف سؿذ هی گشددٍ تشای ػولىشد هغلَب ًِ تٌْا همذاس ، تلىِ ًؼ

تا هصشف صحیح وَدّای ؿیویایی ٍ تِ واس گیشی ػایش ػلَم ٍاتؼتِ تِ وـاٍسصی، . حائض اّویت اػت

 (.3)ػولىشد هتَػظ هحصَالت دس ٍاحذ ػغح ، دسوـَسّای پیـشفتِ ّش تیؼت ػال دٍ تشاتش ؿذُ اػت 

گشچِ دس . الت صساػی ٍ تاغی اػتتغزیِ تْیٌِ یىی اص هْوتشیي ػَاهل هَثش دس افضایؾ تَلیذ هحصَ

تؼیاسی اص هَاسد ػٌاصش هَسد ًیاص گیاُ تشای تَلیذ هٌاػة، دس اوثش خاوْای صساػی ٍجَد داسد ٍلی تْشُ 

تشداسی هذاٍم ٍ تخصَف تالؽ تشای تَلیذ حذاوثش هحصَل دس ػالْای اخیش هَجة تشٍص ًاسػاییْایی دس 

دس ٍالغ تالؿْای ػٌَات اخیش دس . اص ًظش ووی ؿذُ اػتتشداؿت هحصَل ًاهٌاػة چِ اص ًظش ویفی ٍ چِ 

تْشُ تشداسی ّشچِ تیـتش اص خاوْا ٍ جایگضیٌی سٍؿْای پیـشفتِ تَلیذ هٌجولِ اػتفادُ اص اسلام پشهحصَل 

تِ ػثاست دیگش . پشتَلغ، تِ جای سٍؿْای ػٌتی،تاػث تشّن خَسدى تؼادل هَاد غزایی خان گشدیذُ اػت

ٍسٍد تِ سٍؿْای ًَیي تذٍى فشاّن آٍسدى صهیٌِ ّا ٍ اهىاًات هتٌاػة اًجام گشدیذُ  گزس اص سٍؿْای ػٌتی ٍ

 (.4)اػت

اثشات صیاى آٍس ًاؿی اص اػتفادُ تی سٍیِ ؿیوی دس وـاٍسصی، تا اًحغاط صهیي ّای لاتل وـت ٍ افضایؾ 

ؼادل دس ایي تِ هٌظَس ت. آلَدگی وـاٍسصی ّواٌّگ تَدُ ٍ هَجة تَجَد آٍسدى ٍضؼیت تحشاًی ؿذُ اػت

ٍضؼیت احؼاع هی ؿَد وِ یه تشًاهِ تَاًوٌذ ًِ تٌْا هی تَاًذ اصاًحغاط خان،آلَدگی آب ّای 

صیشصهیٌی،ٍجَد هَاد ؿیویایی صایذ ٍ خغشًان دس غزا جلَگیشی وٌذ،تلىِ هوىي اػت تِ تَلیذ پایذاس غزا ٍ 

اضش دس هَلؼیت حزف واهل وـَس دس حال ح.تَػؼِ ػالهتی خان تذٍى تاثیش تش تَلیذ هحصَل ووه وٌذ

صیشا حزف هَاد ؿیویایی هصٌَػی دس حال حاضش ٍالغ تیٌاًِ . اػتفادُ اص ًْادُ ؿیویایی هخصَصا وَد ًیؼت

ٍلی همذاسی اص وَد هصشفی تِ تذسیج حزف ٍ تا افضایؾ هصشف وَدّای آلی ٍ تیَلَطیه تایذ تِ . ًوی تاؿذ

تحمیمات تشای تِ حذالل سػاًذى اػتفادُ اص هَاد ؿیویایی دس اوثش داًـگاُ ّای وـاٍسصی . حال تؼادل تشػذ

ٍ افضایؾ اػتفادُ اصهَجَدات صًذُ ٍوَدّای تیَلَطیه اًجام هی ؿَد، تا جائیىِ تَلیذ واّؾ ًیافتِ ٍ اص 

اگشچِ اػتفادُ اص وَدّای تیَلَطیه دس وـاٍسصی اص لذهت (. 5،6،5)عشف دیگش اوَػیؼتن آػیة ًثیٌذ

اس اػت ٍ دس گزؿتِ ًِ چٌذاى دٍس توام هَاد غزایی هَسد هصشف اًؼاى تا اػتفادُ اص تؼیاس صیادی تشخَسد

. چٌیي هٌاتغ اسصؿوٌذی تَلیذ هی ؿذُ اػت ٍلی تْشُ تشداسی ػلوی اص ایٌگًَِ هٌاتغ ػاتمِ چٌذاًی ًذاسد

شٍصُ تا اگش چِ واستشد وَدّای تیَلَطیه تِ ػلل هختلف دس عی چٌذ دِّ گزؿتِ واّؾ یافتِ اػت ٍلی اه

تَجِ تِ هـىالتی وِ هصشف تی سٍیِ وَدّای ؿیویایی تِ ٍجَد آٍسدُ اػت، اػتفادُ اص آًْا دس وـاٍسصی 

تذٍى تشدیذ واستشد وَدّای تیَلَطیه ػالٍُ تش اثشات هثثتی وِ تش ولیِ خصَصیات . هجذدا هغشح ؿذُ اػت

وش ٍالغ ؿذُ ٍ هی تَاًذ تِ ػٌَاى خان داسد، اص جٌثِ ّای التصادی، صیؼت هحیغی ٍ اجتواػی ًیض هثوشث

دس حال حاضش ًگشؿْای جذیذی وِ دس استثاط تا . جایگضیٌی هٌاػة ٍ هغلَب تشای وَدّای ؿیویایی تاؿذ

وـاٍسصی تحت ػٌَاى وـاٍسصی پایذاس ، اسگاًیه ٍ تیَلَطیه هغشح هی تاؿذ تِ تْشُ تشداسی اص چٌیي 

ِ هَاد آلی حاصل اص وَدّای داهی، اضافات گیاّی ٍ غیشُ وَدّای تیَلَطیه هٌحصشا ت. هٌاتؼی اػتَاس اػت
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اعالق ًوی ؿَد تلىِ تَلیذات حاصل اص فؼالیت هیىشٍاسگاًیضهْایی وِ دس استثاط تا تثثیت اصت ٍ یا فشاّوی 

ّا دس حمیمت  تثثیت وٌٌذُ(. 1)فؼفش ٍ ػایش ػٌاصش غزایی دس خان فؼالیت هی وٌٌذ سا ًیض ؿاهل هی ؿَد 

ّای الْی اػت وِ دس  دٌّذ ٍ ایي یىی اص هَّثت ّای ػظین وَد ؿیویایی سا دس خان اًجام هی واس واسخاًِ

 .اختیاس تـش لشاس گشفتِ اػت

 تریي کَدّای بیَلَشیک  هْن

ّای اصت، تثثیت اصت َّا ٍ تثذیل آى تِ اصت هؼذًی  وٌٌذُ واس اصلی تثثیت َّا؛ تثبیت کٌٌذُ ازت( 1

گاص اصت داسد ٍلی گیاّاى لادس تِ اػتفادُ اص آى ًیؼتٌذ  %79َّای اعشاف ها . لاتل اػتفادُ تشای گیاُ اػت

ّای وَد ػاصی تا صٌؼت پتشٍؿیوی تا  تثثیت یا دس واسخاًِ. لزا ایي اصت تایذ تِ اصت هؼذًی تثذیل ؿَد

تیٌی خان وِ واس  گیشد ٍ یا تذٍى ّضیٌِ تِ ٍػیلِ هَجَدات رسُ ّضیٌِ ٍ اًشطی تؼیاس صیاد صَست هی

 .گیشد دٌّذ، صَست هی ّای وَد ػاصی سا اًجام هی واسخاًِ

 :گیرد کِ بِ شرح ریل است تثبیت ازت بِ سِ صَرت اًجام هی 

وِ تِ ایي سٍؽ تْیِ ؿذُ وَد اصتَ تاوتشی  تیَلَطیىیوَد  ؛(ازتَ باکتر)آزاد یا غیر ّوسیست ( الف

 .ؿَد هی اػت ٍ دس ؿشایغی وِ ووثَد آى ٍجَد داؿتِ تاؿذ، تِ خان اضافِ

ذُ یا غتِ ًام سیضٍتیَم سٍی سیـِ گیاّاى خاًَادُ گلَهیٌَص ایجاد   تاوتشی ؛(ریسٍبیَم)ّوسیستی ( ب

ّای هْن اصت تِ سٍؽ  گیاّاًی هاًٌذ یًَجِ، ؿثذس، ًخَد، لَتیا، ػذع ٍ هاؽ تثثیت وٌٌذُ. وٌذ گشُ هی

 .تاؿٌذ ّوضیؼتی هی

گیشد ٍ آى سا تثثیت  تاوتشی سیضٍتیَم دس داخل غذُ یا گشُ تَلیذ ؿذُ تش سٍی سیـِ گیاُ، اصت َّا سا هی 

هَسد  دس ًْایت پغ اص تغییشاتیّن هَسد اػتفادُ خَد تاوتشی ٍ  تَلیذی،  NH3. وٌذ تثذیل هی NH3ٍ تِ 

. تِ ًَع تاوتشی ٍ گیاُ هیضتاى داسد همذاس تثثیت تِ سٍؽ ّوضیؼتی تؼتِ. گیشد اػتفادُ گیاُ هیضتاى لشاس هی

  .ویلَگشم دس ّىتاس، اًجام پزیشد 322تا  522تَاًذ تیي  تِ عَس هتَػظ اص ایي عشیك، تثثیت اصت هی

اصٍػپشیلیَم تِ صَست ّویاسی تا سیـِ گیاّاى خاًَادُ  تِ ًام  تاوتشی ؛(ازٍسپریلیَم)ّویاری (ج

صیؼت   اّویت تثثیت اصت دس ایي اػت وِ تذٍى آلَدگی. وٌذ سا تثثیت هی غالت هثل گٌذم، اصت َّا

تمَیت خَتی تشای  وَد اصتِ. تَاًین وَد اصتِ داؿتِ تاؿین تذٍى ًیاص تِ صشف ّضیٌِ ٍ اًشطی هی هحیغی،

وَدّای ؿیویایی داسًذ، اهشٍصُ هصشف  سٍد ٍ لزا تا تَجِ تِ هـىالتی وِ حاصلخیضی خان تِ ؿواس هی

 .اًذ گشفتِ جِ خاف لشاسوَدّای تیَلَطیه هَسد تَ

وِ تا سیـِ تؼضی اص گیاّاى ایجاد ّوضیؼتی وشدُ ٍ اثشات هفیذی ایجاد  ا؛ّای هیکَریس قارچ( 2

 .وٌذ هی

وِ فؼفات ًا هحلَل خان سا تِ فؼفش هحلَل ٍ لاتل  ؛ّای حل کٌٌذُ فسفات هیکرٍ ارگاًیسم( 3

هغالؼات ٍػیؼی دس خصَف اػتفادُ اص تاوتشی ّای آصاد وٌٌذُ فؼفات جْت  وٌٌذ؛ جزب گیاُ تثذیل هی

واّؾ هصشف وَدّای فؼفاتِ دس صهیٌْای وـاٍسصی اًجام گشفتِ اػت ٍ تایذ ایي ًتایج ّش چِ ػشیؼتش دس 

 .ػغح والى ًْادیٌِ گشدد ٍ اص آًْا اػتفادُ ؿَد

تشی تیَ تاػیلَع تَدُ ٍ تاػث وَدی وِ داسای تاو ؛(تیَ باسیلَس)اکسیذ کٌٌذُ گَگرد ( 4

 .ؿَد اوؼایؾ تیَلَطیىی گَگشد هی
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گیشًذ ٍ ًَػی وَد ووپَػت تِ ًام ٍسهی  دس تَلیذ َّهَع هَسد اػتفادُ لشاس هی ؛ّای خاکی کرم( 5

 .وٌٌذ تَلیذ هی Wermy compost))ووپَػت 

 جوع بٌذی ٍ پیشٌْادّا

ؿتِ تِ گیاّاى تخـیذُ تا غزای هشدم سا خان ایي هادس چٌذیي ّضاس ػالِ ّش چِ دس جاى خَیؾ دا

فشاّن آٍسد ٍ صًذگی سا تِ ها ّذیِ وٌذ ٍ ایٌه تا تٌی خؼتِ تِ اًتظاس دػتی اػت وِ اص ػش هْش تَاًوٌذؽ 

تش  دس ایي ساتغِ. ػاصد تا دٍتاسُ تش ؿاخِ ّا ؿىَفِ دس ؿىَفِ تٌـاًذ ٍػثضی دؿت دیگش تاس چـن ًَاص گشدد

حذالل تا  تیَلَطیه تاػث واّؾ هصشف وَد ؿیویایی ّایَجَد، واستشد وَداػاع گضاسؿات ٍ هـاّذات ه

حتی دس تؼیاسی اص صهیٌْای وـاٍسصی وِ دسصذ وَد فؼفاتِ آًْا تاالػت هی . دگشد دسصذ هی 32همذاس 

دس . دسصذ اًجام داد ٍ تٌْا اص وَد تیَلَطیه اػتفادُ وشد ٍ ػولىشد تاالیی ّن داؿت 122تَاى صشفِ جَیی 

ا روش ایي ًىتِ ّن الصم اػت وِ ػالٍُ تش ٍظیفِ ها دس لثال حفاظت اص اوَػیؼتن ّا،  تا تَجِ تِ صشفِ ایٌج

جَیی وِ دس اػتفادُ اص وَدّای ؿیویایی  اًجام هی ؿَد، ّضیٌِ ای وِ دس لثال هصشف وَدّای تیَلَطیه 

لَطیىی ٍ آلی دس ػغح ٍػیغ پیـٌْاد هی ؿَد اص تَلیذ اًَاع وَدّای تیَ. صشف هی ؿَد ًاچیض خَاّذ تَد

دس داخل وـَس حوایت تیـتشی تِ ػول آیذ ٍ ًتایج آصهایـات هَفك وَدّای تیَلَطیه دس صهیٌْای 

ّوچٌیي تِ دلیل فمش هَاد آلی دس خاوْای وـاٍسصی دس ساػتای . وـاٍسصی دس تیي وـاٍسصاى تشٍیج گشدد

یه اص عشیك اػوال یاساًِ ّوگاًی ؿَد ٍ تاالخشُ ًیل تِ وـاٍسصی پایذاس، تَلیذ ٍ هصشف هَاد آلی ٍ تیَلَط

ایٌىِ دس جْت حوایت اص تَلیذ اًَاع وَدّا دس وـَس وِ تشای تْیٌِ ػاصی هصشف وَد دس وـَس الضاهی هی 

اهیذ اػت تا . تاؿذ یاساًِ وَدّای ون اثش ًظیش وَدّای فؼفاتِ حزف گشدد ٍ تِ وَدّای ضشٍسی دادُ ؿَد

 . حفظ هٌاتغ خذادادی تشای آیٌذگاى گزاؿتِ تاؿینایي الذاهات لذهی دسجْت 

 

 هٌابع

اًتـاسات (. تشجوِ.)واستشد وَدّای تیَلَطیه دس وـاٍسصی پایذاس.1335.کَچکی.ٍ ع. ر.آستارایی ع. 1

 .صفحِ 168جْاد داًـگاّی هـْذ،

وَدّای ػثض دس وـاٍسصی .1334. درٍیش زادُ. حسي زادُ قَرت تپِ ٍ ب. ، ع.تاج بخش م. 2

 .صفحِ 515اًتـاسات جْاد داًـگاّی اسٍهیِ، .پایذاس

. دػت آٍسدّای هَػؼِ تحمیمات خان ٍ آب دس هَسد ػاخت وَد دس داخل وـَس. 1333.ج.هلکَتی م. 3

 .صفحِ 75هَػؼِ تحمیمات خان ٍ آب، 

ػضم هلی تشای تَلیذ وَد دس داخل وـَس گاهی . 1331.هتشرع زادُ.ًفیسی ٍ ب. ، م.ج.هلکَتی م. 4

 .صفحِ 452صًذُ تِ ػَی خَدوفایی ٍ دػتیاتی تِ وـاٍسصی پایذاس،اس

دس ( تاوتشیْای آصاد وٌٌذُ فؼفش)تشسػی واسائی وَد فؼفش تاوتشیائی. 1333. ر.ًادری درباغشاّی م. 5

داًـگاُ آصاد اػالهی . واّؾ هصشف وَدّای فؼفشُ  ؿیویایی دس صساػت گٌذم دس هٌغمِ اصفْاى 

 .1صفحِ  گضاسؽ ًْایی عشح پظٍّـی،. ُ وـاٍسصیداًـىذ. ٍاحذ خَساػگاى



 (اصفهان)واحد خىراسگان  یدانشگاه آزاد اسالم یدر کشاورز یپژوهش و نىآور یشهما
 

 

6. Young C.C., W. A. Lai and Y. P.Chen.2006. Phosphate solublizing bacteria 

from subtropical soil and their tricalcium phosphate solubilizing abilities. 

Available online. www.Science Direct. 28 February 2006.   

 


