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بررسي توان حل کردن فسفاتهاي معدني نامحلول توسط 
 )SDB( باکتریهاي سيليکاتي

علمی
 مقاالت

نرجس علیدوست، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محسن علمایی، استادیار و مدیرگروه علوم خاک دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

علیرضا فالح، معاون پزوهشی موسسه تحقیقات خاک و آب تهران

 مقدمه
ریز  و  گیاهان  نیاز  پتاسیم عنصر مورد  و  ازت  از  بعد  فسفر 
جانداران بوده و مهمترین نقش آن در فرایند تولید و انتقال 
معموال  و  فسفات  شکل  به  طبیعت  در  فسفر  است.  اترژی 
بین  معموال  ها  خاک  در  فسفر  مقدار  است.  فسفات  ارتو 
400 تا 1200 میلی گرم در کیلوگرم متغیر است. شکلهای 
طبیعی  خـــصوصیات  بـــوسیله  خاک   در  فسفر  مختلف 
 ،2Ca+ ،2Mg+(کاتیونهای محلول و تبادلی ،pH خاک شامل
+2eF (، نوع ذرات خـــاک و سطح آنها کـنترل می شــود.
( Penfold et al, 2000). این عنصر در خاک به دو شکل 
معدنی و آلی یافت می شود. که شکل معدنی آن به صورت 
ترکیبات کلسیم، آهن ، آلومینیم، فلوئور و شکل آلی آن به 
نوکلئیك  اسیدهای  و  فسفولیپیدها   فیتین،  ترکیبات  صورت 

شکل  به  همچنین   .(Subba Roa et al,1988) است 
کمپلکس های آلی به ویژه به صورت  فسفاتهای اینوزیتول 

و جود دارد. 
جذب،  قابل  تبادلی،  محلول،  های  شکل  به  خاک  در  فسفر 
.  تامین فسفر  کانی های فسفره و فسفر آلی   وجود دارد. 
از کودهای شیمیایی  استفاده  از دو طریق  گیاهان  نیاز  مورد 
موجود  فسفر  از  زیادی  مقدار  است.  امکانپذیر  بیولوژیك  و 
کودهای شیمیایی بعد از ورود به خاک نامحلول شده بطوریکه 
در خاکهای آهکی به ترکیبات نامحلول کلسیم  و منیزیم و در 
خاکهای اسیدی به فسفات آهن و آلومینیم تبدیل شده و از 
دسترس گیاهان خارج می شود. استفاده از ریز جاندارانی بنام 
حل کننده های فسفات)PSM 1( برای تبدیل شکل محلول 
ضروری به نظر می رسد. بیشترین درصد ریز جانداران حل 

1- Phosphate Solubilization Microorganism  

چكيده
باکتري هاي سیلیکاتي گروهي از باکتریها هستند که داراي توانایي حل کردن فلدسپاتهاي پتاسیم دار و ذرات سنگ فسفات 
و مواد معدني خاک مي باشند. این باکتریها در ریزوسفر ریشه به وفور یافت مي شوند و با ترشح اسیدهاي آلي و موادپلي 
ساکاریدي بر روي کانیها ترکیبات پیچیده اي با قدرت حل کنندگي قوي تولید مي کنند. گزارشات زیادي نشان داده که این 
باکتریها قادرند ترکیبات فسفاتي  غیر محلول را به فرم قابل استفاده براي گیاه در آورند. در این تحقیق 20 جدایه از باکتري 
سیلیکاتي از ریزوسفر گیاه پنبه انتخاب شد و میزان تاثیر باکتري در حاللیت فسفر معدني در محیط مایع و جامد اندازه گیري 
شد. تلقیح گیاهان با میکرو ارگانیزم هاي حل کننده ي فسفات باعث افزایش جذب فسفر شده و به تبع آن رشد گیاه افزایش 
مي یابد و همچنین با تلقیح این باکتري ها در بکارگیري کودهاي شیمیایي صرفه جویي شده و میزان آلودگي ناشي از کودهاي 
شیمیایي در محیط زیست کاهش مي یابد در این تحقیق، توان حل کردن فسفاتهای معدنی توسط باکتری سیلیکاتی با استفاده 
از محیط کشت رودریگوئز بررسی شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که شاخص حاللیت در محیط جامد ) نسبت 
قطر هاله+کلوني به کلوني( به طور  متوسط از   82/ 1 تا 3/01  بود وبیشترین مقدارحاللیت فسفر درمحیط مایع مربوط به 

جدایهKs )mg/kg  5-4 40/04( و کمترین مقدار متعلق به جدایهH )mg/kg 4-4 15/63( بود.
كلمات كليدي:  باكتریهاي حل كننده سيليكات – باسيلوس-  ریزوسفر پنبه -  فسفر محلول 
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کننده فسفات را درخاک باکتریها و قارچ ها تشکیل می دهند. 
 ) PSB2(لذا آنها را به دو دسته باکتریهای  حل کننده فسفات

و قارچ های حل کننده فسفات)PSF 3( تقسیم می کنند.
قادرند  جانداران  ریز  این   .(Whitelaw etal,1999)
ترکیبات نامحلول فسفر را حل کرده و فسفر موجود درآنها 

را آزاد نمایند. 
درسال 1950محققین روسي مایه تلقیحي بنام فسفو باکترین 
 Bacillus megaterium var phasphalicum،از باکتري
هکتاراز  10میلیون  حدود  1958بطورتقریبي  کردند  تولید 
اراضي روسیه با آن تلقیح گردیدند. گزارشات موجود حاکي 
ازآن بود که تقریبا 50-70 درصد محصوالت زراعي تلقیح 
آن پــــاسخ مثبت نـــشان داده اند  شده ،فسفو باکترین به 

) رفیعی،1385 (.  
مطالعاتی در مورد گونه های مختلف باسیلوس و توانایی آنها 
انجام گرفت و  از تری کلسیم فسفات  در حل کردن فسفر 
فسفر  کردن  حل  به  قادر  ها  گونه  این  که  داد  نشان  نتایج 

 .)2000 .Vazquezetal( نامحلول می باشند
در بررسی اثر مخلوط گونه های سودوموناس و باسیلوس روی 
جذب فسفر و رشد و عملکرد گندم، نتایج افزایش در میزان 
فسفر دانه را نشان داد. عملکرد، به وسیله بهبود محصول و 
حداکثر محصول افزایش یافت و این زمانی بدست آمد که 
PSM در محیطی با فسفر تنها یا همراه با موادآلی، استفاده 

.) 2005 .Afzal et al (  شده بود
باکتری های PSB و SDBجزء باکتریهای ریزوسفری افزایش 
دهنده ی رشد گیاه ) PGPR( هستند و تلقیح این باکتری ها 
به عنوان کود بیولوژیك، راه حل قابل قبولی برای بهبود تغذیه 

.)2003 .Vessey et al(  گیاه است

مواد و روش ها 
نمونه برداری از دو خاک منطقه هاشم آباد واقع در شهرستان 
گرگان و منطقه کارکنده در شهرستان کردکوی  انجام گرفت. 
برای جداسازی  باکتری های سیلیکاتی )SDB( 10 گرم از 
خاک ریزوسفری به همراه ریشه گیاه پنبه به ارلن 250 میلی 
لیتری منتقل شد و بعد از 30 دقیقه شیك کردن رقت های 
از رقت های -410 و  ازهریك  تهیه شد. و  از آن  ده دهی 
10-5 وµL ،  6-10 100 با سمپلر برداشته شد و در پلیت 
 .Zahra. el al(حاوی محیط کشت الکساندرف  پخش شد

 .)1984

2- Phosphate Solubilization Bacteria  
3- Phosphate Solubilization Fangi  

باكتریهای سيليكاتی  در این محيط با سه خصوصيت زیر 
مشخص می شوند: 

1 - برآمده   )Protuberant(  2- قطره اشك چشمی 
) Mocous( 3 - موکوئیدی  ) Tear drop(

 بعد از چندین بار تجدید کشت به منظور خالص سازی کلنی 
این باکتریها، در نهایت 10 ایزوله خالص باکتریهای سیلیکاتی 

تهیه شد. 

اندازه گيری توان حل كردن فسفاتهای معدنی در محيط 
جامد) فسفر كيفی یا نيمه كمی(:

در این روش، 15میکرولیتر سوسپانسیون تازه باکتری با روش 
لکه گذاری روی پلیت حاوی محیط رودریگوئز

Fructose10g)NH4HPO40/373g. MgSO4. 7H2O 
0/2g . K2HPO4 0/5g . NaCl 0/2g . FeCl3.6H2O 
0/003g . Ca3)PO4(2 2/5g .Glucose10g  

که حاوی نـمك فسفات نــامحلول تری کــلسیم فــسفات 
Ca3)PO4( 2  بود، کشت داده شد. پلیت های تلقیح شده در 
دمای 28 درجه سانتی گراد نگه داری شدند. این آزمایش 
اندازه گیری  انجام شد و  با20 تیمار باکتری و در 3 تکرار، 
نسبت قطر کل )هاله +کلونی( بر قطر کلونی در روز های 3 و 

5 و 7 روز بعد از تلقیح  صورت گرفت. 

  

 

٣ 
 

نه هاي سودوموناس و باسيلوس روي جذب فسفر و رشد و عملكرد گندم، نتايج افزايش در اثر مخلوط گو در بررسي
عملكرد، به وسيله بهبود محصول و حداكثر محصول افزايش يافت و اين زماني بدست . ميزان فسفر دانه را نشان داد

  .( Afzal et al, 2005 ) در محيطي با فسفر تنها يا همراه با موادآلي، استفاده شده بود  PSMآمد كه 

هستند و تلقيح اين ) 4PGPR(جزء باكتريهاي ريزوسفري افزايش دهنده ي رشد گياه SDB و PSBاكتري هاي ب
  .(Vessey et al, 2003) باكتري ها به عنوان كود بيولوژيك، راه حل قابل قبولي براي بهبود تغذيه گياه است 

  

 مواد و روش ها 

انجام   و منطقه كاركنده در شهرستان كردكوي اشم آباد واقع در شهرستان گرگانخاك منطقه هدو نمونه برداري از 
گرم از خاك ريزوسفري به همراه ريشه گياه پنبه به ارلن  SDB (10(براي جداسازي  باكتري هاي سيليكاتي  .گرفت 

-ازهريك از رقت هاي  و. دقيقه شيك كردن رقت هاي ده دهي از آن تهيه شد 30ميلي ليتري منتقل شد و بعد از  250

 Zahra, el(اوي محيط كشت الكساندرف  پخش شدبا سمپلر برداشته شد و در پليت ح µL 100 ،  6-10و 5-10 و 410

al. 1984 .(  

گرم در(مقدار
  )ليتر

  ماده شيميايي

 پودر ميكا 1

2 Na2HPO4 

5/0 MgSO4,7H2O  

1/0 CaCO3 

 FeCl3 قطره محلول10

5 Sucrose 

20 Agar 

  

  : باكتريهاي سيليكاتي  در اين محيط با سه خصوصيت زير مشخص مي شوند

                                                            
٤ Plant growth promoting rhizobacteria 

 

٤ 
 

  ) Mocous  (موكوئيدي  - 3 ( Tear drop ) قطره اشك چشمي  - Protuberant2 )  (برآمده - 1

ايزوله خالص باكتريهاي  10بعد از چندين بار تجديد كشت به منظور خالص سازي كلني اين باكتريها، در نهايت  
  . تي تهيه شدسيليكا

  

  ):فسفر كيفي يا نيمه كمي( اندازه گيري توان حل كردن فسفاتهاي معدني در محيط جامد

 , (محيط رودريگوئز با روش لكه گذاري روي پليت حاوي ميكروليتر سوسپانسيون تازه باكتري15 در اين روش،
Fructose 10g

(NH4HPO4 0.373g , MgSO4.7H2O 0.2g , K2HPO4 0.5g , NaCl 0.2g , FeCl3.6H2O 0.003g , 

Ca3(PO4)2 2.5g ,Glucose10g  

Ca3(PO4 2(كه حاوي نمك فسفات نامحلول تري كلسيم فسفات 
پليت هاي تلقيح شده در دماي . بود، كشت داده شد  

سبت اندازه گيري ن تكرار، انجام شد و 3تيمار باكتري و در  20اين آزمايش با .درجه سانتي گراد نگه داري شدند 28
  . روز بعد از تلقيح  صورت گرفت 7و  5و  3در روز هاي  بر قطر كلوني) كلوني+هاله (قطر كل 

 

  

  اندازه گيري ميزان حالليت فسفر  به روش كمي

ميلي ليتر محيط مايع  25 ميكروليتر از سوسپانسيون  تازه باكتري به 50اندازه گيري فسفر بروش كميدر 
دور در دقيقه و دماي  125ساعت بر روي شيكر با سرعت  120قبا نمونه ها براي مدت متعا. منتقل گرديد رودريگوئز

همزمان با اين عمليات سوسپانسيون باكتري . نمونه ها قرائت شد pHپس از آن . درجه سانتيگراد تكان داده شدند 28
ميلي ليتر آب مقطر و يك  3ا شد و يك ميلي ليتر از محلول رويي ب) دقيقه  10به مدت  g10000با دور( سانتريفيوژ 

دقيقه از زمان انكوباسيون نمونه ها در  20بعد از گذشت . ميلي ليتر معرف آمنيوم موليبدات وانادات مخلوط گرديد
ميزان حالليت فسفر با . نانومتر قرائت شد 470دماي آزمايشگاه، ميزان جذب نور با استفاده از اسپكتروفتومتر در 
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اندازه گيری ميزان حالليت فسفر  به روش کمی
از  میکرولیتر  کمی50  روش  به  فسفر  گیری  اندازه  در 
مایع  محیط  لیتر  میلی   25 به  باکتری  تازه  سوسپانسیون  
رودریگوئز منتقل گردید. متعاقبا نمونه ها برای مدت 120 
ساعت بر روی شیکر با سرعت 125 دور در دقیقه و دمای 
28 درجه سانتیگراد تکان داده شدند. پس از آن pH نمونه 
ها قرائت شد. همزمان با این عملیات سوسپانسیون باکتری 
سانتریفیوژ ) با دورg10000 به مدت 10 دقیقه ( شد و یك 
میلی لیتر از محلول رویی با 3 میلی لیتر آب مقطر و یك میلی 
لیتر معرف آمنیوم مولیبدات وانادات مخلوط گردید. بعد از 
دمای  در  ها  نمونه  انکوباسیون  زمان  از  دقیقه   20 گذشت 
آزمایشگاه، میزان جذب نور با استفاده از اسپکتروفتومتر در 
470 نانومتر قرائت شد. میزان حاللیت فسفر با مقایسه این 
جذب با منحنی استاندارد تهیه شده با   KH2PO4 محاسبه 
گردید.  این آزمایش با20 تیمار باکتری و در 3 تکرار  و در 

روز های 3 و 5 و 7 روز بعد از تلقیح انجام شد.
در نهایت تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده، توسط نرم 
افزارSAS  و مقایسه میانگین داده های بدست آمده توسط 

آزمون LSD  در سطح اطمینان 1% انجام شد. 

نتایج و بحث
نتایج آنالیز فیزیکی و شیمیایی خاک، در جدول شماره 1 بیان 

شده است.
جدول 1- خصوصيات فيزیكی و شيميایی خاک

جدول2-  ميانگين توان حل كردن فسفاتهای معدنی 
توسط ایزوله های باكتری سيليكاتی)SDB(  با روش 

كيفی

 

٥ 
 

 3تيمار باكتري و در  20اين آزمايش با  .گرديد محاسبه KH2PO4  ني استاندارد تهيه شده با مقايسه اين جذب با منح
  .روز بعد از تلقيح انجام شد 7و  5و  3و در روز هاي   تكرار

ن داده هاي بدست آمده توسط و مقايسه ميانگي  SASه هاي بدست آمده، توسط نرم افزاردر نهايت تجزيه و تحليل داد
  . انجام شد% 1در سطح اطمينان   LSD آزمون

  

  نتايج و بحث

 .بيان شده است 1جدول شماره نتايج آناليز فيزيكي و شيميايي خاك، در 

 خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك -1جدول 

نام
 منطقه

رس% سيلت%  ش% 
 ن

  EC بافت

(mmho/cm)

pH % كربن
 آلي

فسفر جذب 
 شده

 (mg/kg) 

پتاسيم 
 تبادلي

(mg/kg) 

هاشم
 آباد

30 52 18 Silty 
Clay 

68/0 9/7 1/1 4/7 70 

 Silty 10 76 14 كاركنده
Loam 

2/1 9/7 0/1 6/8 59 

 

 

 

با روش كيفي  )SDB(ميانگين توان حل كردن فسفاتهاي معدني توسط ايزوله هاي باكتري سيليكاتي  -2جدول  

شماره
 ايزوله

K 5-5 
 

K 1-3 
 

K 3-3 
 

K 5-4 
 

K 3-5 
 

K 4-4 
 

K 3-4 
 

Ks 5-5 
 

Ks 4-5 
 

Ks 3-4 
 

متوسط قطر
كل به قطر 

 (كلني    
(cm 

93/1  50/2  82/1  07/2  41/2  40/2  85/2  15/2  14/2  97/1  

pH 26/5  32/5  15/5
 

33/4
 

96/3
 

64/3
 

14/4  31/4  
 

18/4  
 

88/4  
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 3تيمار باكتري و در  20اين آزمايش با  .گرديد محاسبه KH2PO4  ني استاندارد تهيه شده با مقايسه اين جذب با منح
  .روز بعد از تلقيح انجام شد 7و  5و  3و در روز هاي   تكرار

ن داده هاي بدست آمده توسط و مقايسه ميانگي  SASه هاي بدست آمده، توسط نرم افزاردر نهايت تجزيه و تحليل داد
  . انجام شد% 1در سطح اطمينان   LSD آزمون

  

  نتايج و بحث

 .بيان شده است 1جدول شماره نتايج آناليز فيزيكي و شيميايي خاك، در 

 خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك -1جدول 

نام
 منطقه

رس% سيلت%  ش% 
 ن

  EC بافت

(mmho/cm)

pH % كربن
 آلي

فسفر جذب 
 شده

 (mg/kg) 

پتاسيم 
 تبادلي

(mg/kg) 

هاشم
 آباد

30 52 18 Silty 
Clay 

68/0 9/7 1/1 4/7 70 

 Silty 10 76 14 كاركنده
Loam 

2/1 9/7 0/1 6/8 59 

 

 

 

با روش كيفي  )SDB(ميانگين توان حل كردن فسفاتهاي معدني توسط ايزوله هاي باكتري سيليكاتي  -2جدول  

شماره
 ايزوله

K 5-5 
 

K 1-3 
 

K 3-3 
 

K 5-4 
 

K 3-5 
 

K 4-4 
 

K 3-4 
 

Ks 5-5 
 

Ks 4-5 
 

Ks 3-4 
 

متوسط قطر
كل به قطر 

 (كلني    
(cm 

93/1  50/2  82/1  07/2  41/2  40/2  85/2  15/2  14/2  97/1  

pH 26/5  32/5  15/5
 

33/4
 

96/3
 

64/3
 

14/4  31/4  
 

18/4  
 

88/4  
 

با توجه به مشاهدات، شاخص حاللیت } نسبت قطر کل ) 
هاله + کلونی ( بر قطر کلونی{  در روز سوم از 1/69 تا 2/86 
و در روز پنجم از 1/83 تا 3/04 و در روز هفتم از 1/95 تا 

3/13 و به طور متوسط از 1/82 تا 3/01متغیر بود. 
به سویه  بوط  مر  متوسط  طور  به  کمترین شاخص حاللیت 
بطور  حاللیت  شاخص  بیشترین  و   )1/82  cm(  3-H3
متوسط مربوط به سویه cm(   H1-4 3/01( بود. این سویه 
در تمامی روزها بیشترین شاخص حاللیت را داشت )جدول 

شماره 2 (.
باکتری  ده  تحقیقی،  در   ، سال2004  در  همکاران  و  رشید   
کردندو   بررسی  را  برنج  ریزوسفر  از  شده  جدا  قارچ  سه  و 
باالیی در حل کردن  توانایی  ها  ایزوله  این  بیان داشتند که 
قطر  }نسبت  حاللیت  شاخص  و  دارند  معدنی  فسفاتهای 
ایزوله  کل ) هاله + کلونی ( بر قطر کلونی{ در این سیزده 
بین 2/16 و 6/23 متغیر بود. )Rashid et al. 2004(. در 
تحقیق دیگری میزان حاللیت فسفر از تری کلسیم فسفات را 
توسط چند باکتری در محیط )NBRIP ( اندازه گیری  کردند 
و شاخص حاللیت آنها در محیط جامد مقایسه شد. همچنین 
حاللیت فسفر معدنی در5وpH =4  و معدنی شدن فسفر آلی 
در pH =6  و نیز حاللیت هر دو منبع با هم نیز اندازه گیری 
شد. و نتایج نشان دادند که این باکتری ها حاللیت فسفر را 
در ریزوسفر افزایش داده و باعث افزایش رشد گیاه می شوند  

).Sitepu and Hashidoko. et al. 2006(

جدول 3-  میانگین توان حل کردن فسفاتهای معدنی توسط 
ایزوله های باکتری سیلیکاتی)SDB(  با روش کمی

 

٦ 
 

  

تا  69/1در روز سوم از }  بر قطر كلوني) كلوني + هاله ( نسبت قطر كل { با توجه به مشاهدات، شاخص حالليت 
 . متغير بود01/3تا  82/1و به طور متوسط از  13/3تا  95/1و در روز هفتم از  04/3تا  83/1و در روز پنجم از  86/2

و بيشترين شاخص حالليت بطور ) H3-3  )cm82/1كمترين شاخص حالليت به طور متوسط مر بوط به سويه 
 اشتاين سويه در تمامي روزها بيشترين شاخص حالليت را د. بود) H1-4    )cm01/3متوسط مربوط به سويه 

 ). 2جدول شماره (

، در تحقيقي، ده باكتري و سه قارچ جدا شده از ريزوسفر برنج را بررسي كردندو   2004و همكاران در سال رشيد 
( نسبت قطر كل {بيان داشتند كه اين ايزوله ها توانايي بااليي در حل كردن فسفاتهاي معدني دارند و شاخص حالليت 

 در تحقيق. (Rashid et al. 2004). متغير بود 23/6و  16/2در اين سيزده ايزوله بين } بر قطر كلوني) كلوني + هاله 

اندازه گيري  كردند و )  NBRIP(ديگري ميزان حالليت فسفر از تري كلسيم فسفات را توسط چند باكتري در محيط 
و معدني شدن فسفر آلي   pH= 4.5همچنين حالليت فسفر معدني در . شاخص حالليت آنها در محيط جامد مقايسه شد

و نتايج نشان دادند كه اين باكتري ها حالليت فسفر را . و نيز حالليت هر دو منبع با هم نيز اندازه گيري شد pH= 6در 
 .Sitepu and Hashidoko, et al)( در ريزوسفر افزايش داده و باعث افزايش رشد گياه مي شوند                   

2006.  

  

  

  

 

 

  

شماره
 ايزوله

H 3-3 

 

H 4-4 

 

H 4-5 

 

H 5-4 

 

H 5-5 

 

H 2-3 

 

H 3-4 

 

H 1-3 

 

H 1-4 

 

H 1-5 

 

متوسط قطر
كل به قطر 

 (cm) كلني

17/2  30/2  64/2  19/2  65/2  27/2  54/2  54/2  01/3  10/2  

pH54/4  45/4  74/4  59/4  01/4  26/4  32/4  40/4  85/3  46/4  
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  با روش كمي  )SDB(ي معدني توسط ايزوله هاي باكتري سيليكاتيميانگين توان حل كردن فسفاتها  -3جدول 

شماره
 ايزوله

 شاهد
 

K 5-5  
 

K 1-3  
 

K 3-3  
 

K 5-4  
 

K 3-5  
 

K 4-4  
 

K 3-4  
 

Ks 5-
5  
 

Ks 4-
5  
 

Ks 3-
4  
 

حل
كنندگي 
 فسفات

(mg/kg) 

37/4 04/30 18/21 82/31 07/36 52/39 30/35 27/39 46/36 04/40 12/28 

pH 83/6 26/5 32/5 15/5 
 

33/4 
 

96/3 
 

64/3  
 

14/4 31/4  
 

18/4  
 

88/4  
 

شماره
 ايزوله

 شاهد
 

H 3-3  
 

H 4-4  
 

H 4-5  
 

H 5-4  
 

H 5-5  
 

H 2-3  
 

H 3-4  
 

H 1-3  
 

H 1-4  
 

H 1-5  
 

حل
كنندگي 
 فسفات

(mg/kg) 

37/4 45/28 63/15 56/27 12/31 69/30 02/31 64/37 36/30 19/36 69/24 

pH83/6 54/4 45/4 74/4 59/4 01/4 26/4 32/4 40/4  85/3 46/4 

  

 )Ks  )mg/kg 04/40  5-4بيشترين مقدار حالليت فسفر به صورت كمي مربوط به جدايه  بر اساس نتايج بدست آمده
سوسپانسيون سويه هاي مختلف با  pHمقايسه بود و با )  H  )mg/kg 63/15 4-4و كمترين مقدار متعلق به جدايه

pH   محيط شاهد)mg/kg 83/6 ( كه بدون باكتري بود نشان داد شد كه در همه سويه هاpH كاهش يافته است) جدول
  ).  3شماره 

در تحقيق ديگري نشان داده شد كه به  .با حالليت فسفر مشخص شده است pHهمبستگي ميزان  2در شكل شماره 
 Rodríguez andت را دارند كلي گونه هاي سودوموناس و باسيلوس و ريزوبيوم  بيشترين قدرت حالليت فسفا رطو

Fraga et al. 1999) ( .  اثر باكتري و اثر متقابل باكتري و روز بر فسفر تأثير معني دار 4با توجه به جدول شماره  ،
   .داشته است

گزارشات زيادي درمورد توان حل كردن فسفر نامحلول توسط باكتريهاي سيليكاتي و دسترسي بيشتر فسفرقابل 
باكتري هاي حل كننده فسفر و  .(Mishustin et al, 1981; Rongchang .et al. 1995) وجود دارد جذب براي گياه  

آنها به عنوان كود هاي بيولوژيكي يا عوامل . باكتري هاي سيليكاتي اثرات مفيد بسيار زيادي روي رشد گياهان دارند
 .(Sheng et al, 2001)ر گرفته است كنترل براي توسعه كشاورزي و حفاظت محيط زيست مورد توجه محققان قرا
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فسفر  مقدار حاللیت  بیشترین  بدست آمده  نتایج  اساس  بر 
 )40/04 mg/kg(ks4-5 به صورت کمی مربوط به جدایه
 ) 15/63 mg/kg (H4-4 و کمترین مقدار متعلق به جدایه
 pH سوسپانسیون سویه های مختلف با pH بود و با مقایسه
محیط شاهد  )mg/kg 6/83( که بدون باکتری بود نشان 
داد شد که در همه سویه ها pH کاهش یافته است)جدول 

شماره 3 (. 
فسفر  حاللیت  با   pH میزان  همبستگی   2 شماره  شکل  در 
که  شد  داده  نشان  دیگری  تحقیق  در  است.  شده  مشخص 
به طور کلی گونه های سودوموناس و باسیلوس و ریزوبیوم  
 Rodríguez دارند)  را  فسفات  حاللیت  قدرت  بیشترین 
and Fraga et al. 1999( با توجه به جدول شماره 4،  اثر 
باکتري و اثر متقابل باکتري و روز بر فسفر تأثیر معني دار 

داشته است. 
نامحلول  فسفر  کردن  حل  توان  درمورد  زیادی  گزارشات 
توسط باکتریهای سیلیکاتی و دسترسی بیشتر فسفرقابل جذب 

برای گیاه  وجود دارد.  
 .)1995 .Rongchang .et al ;1981 .Mishustin et al(
باکتری های حل کننده فسفر و باکتری های سیلیکاتی اثرات 
عنوان  به  آنها  دارند.  گیاهان  رشد  روی  زیادی  بسیار  مفید 
کود های بیولوژیکی یا عوامل کنترل برای توسعه کشاورزی و 
حفاظت محیط زیست مورد توجه محققان قرار گرفته است) 

.) Sheng et al 2001

 
 شکل1- روند آزادسازی فسفر توسط ایزوله ها درطی هفت 

روز

شکل 2- همبستگی بین pH و حاللیت فسفر در ایزوله های 
مورد نظر
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    روند آزادسازي فسفر توسط ايزوله ها درطي هفت روز -1شكل  

 

  

  
  حالليت فسفر در ايزوله هاي مورد نظرو  pHبين همبستگي  -2شكل 
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    روند آزادسازي فسفر توسط ايزوله ها درطي هفت روز -1شكل  

 

  

  
  حالليت فسفر در ايزوله هاي مورد نظرو  pHبين همبستگي  -2شكل 

جدول4- نتایج تجزیه واریانس بر روی آزادسازی فسفر

شکل 3- مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف باکتریایی بر 
LSD  آزادسازی فسفر خاک بر اساس آزمون

بحث و جمع بندی 
باکتریهای  که  داد  نشان  آزمایش  این  از  حاصل  نتایج   -
سیلیکاتی )SDB( می توانند فسفر موجود در فسفات نامحلول 

تری کلسیم فسفات Ca3 )PO4(2  را حل کند.
- حاللیت فسفر در محیط جامد و مایع بر اساس نوع ایزوله 

متفاوت بود.
روز  تا  که  باکتریهای سیلیکاتی  تعداد  افزایش  با  - همزمان 
باکتری(، آزادسازی فسفر  نوع  به  ادامه داشت )بسته  پنجم 
کاهش  عامل  دو  هر  مدت  این  از  بعد  و  یافت  افزایش  نیز 

نشان داد.
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  نتايج تجزيه واريانس بر روي آزادسازي فسفر -4جدول

 درجه آزادي منابع تغيير
 

  فسفر قابل استفاده خاك
 

 ns73043/15 2 مانز

04567/660 20 تيمارهاي باكتري ** 

10311/81 40 تيمارهاي  باكتري× زمان  ** 

 55615/22 84 خطا

  188 كل

  693/15 ضريب تغييرات

  
  
  

  

  LSD مقايسه ميانگين اثر تيمارهاي مختلف باكتريايي بر آزادسازي فسفر خاك بر اساس آزمون  -3شكل 

  

 

٩ 
 

  

  

  

  

  نتايج تجزيه واريانس بر روي آزادسازي فسفر -4جدول

 درجه آزادي منابع تغيير
 

  فسفر قابل استفاده خاك
 

 ns73043/15 2 مانز

04567/660 20 تيمارهاي باكتري ** 

10311/81 40 تيمارهاي  باكتري× زمان  ** 

 55615/22 84 خطا

  188 كل

  693/15 ضريب تغييرات

  
  
  

  

  LSD مقايسه ميانگين اثر تيمارهاي مختلف باكتريايي بر آزادسازي فسفر خاك بر اساس آزمون  -3شكل 
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خاک و آب،مجله علوم خاک و آب، جلد 17 شماره 2 ص 167-162 .
3- ملکوتي،م.)1374( کشاورزي پایدار و افزایش عملکرد با بهینه سازي مصرف 

کود در ایران، نشر آموزش کشاورزي کرج، ایران.
4- Afzal, A., Ashraf, M., Asad, S.A.,and Faroog, M. 2005. Ef-
fect of Phosphate Solubilizing Microorganisms on phospho-
rus Uptake, Yield and  Yield Traits of Wheat ( Triticum aesti-
vum L.) in Rainfed Area. International Journal of Agriculture 
& Biology 2:207-209
5-. Mishustin,E.N., Smirnova, G.A., Lokhmachea, R.A., 1981. 
The decomposition of silicates by microorganisms and the use 
of silicate bacteria fertilizer,Bio .Bull. Aca .Sci. 8: 400-409
6- Penflod.C.2000.Phosphours management in brood acre or-
ganic farming. A report for the rural industries research and 
development corporation
7-  Rashid,M., S.,Khalil, N., Ayub,  S., Alam, and Latif , F. 
2004. Organic acids production and phosphate solubilization 
by phosphate solubizing microorganisms (PSM ) under in 
vitro conditions. Pak.J. Biol. Sci. 7(2)187-196
8-  Rodríguez, H. and Fraga, R. (1999) Phosphate solubilizing 
bacteria and their role in plant growth promotion. Research 
review paper. Biotechnology Advance 17, 319–339.
9-  Rongchang, L., Feniting, L., 1995. International training 
course on biological fertilizer bodenk, boading cgina. pp11-
68
10-  Sheng X.F., Huang W.Y. 2001. Physiological character-
istics of strain NBT of silicate bacterium. Acta  Pedol. Sin., 
38: 569–574.
11- Sitepu, I.R ., Y., Hashidoko, E., Santoso  and Tahara. 
S.(2006) Potent Phosphate-Solubilizing Bacteria isolated 
from dipterocarps grown in paet swamp forest  in centeral ka-
limantan and their possible utilization for biorehabilition of 
degraded peatland. Forest and Nature Conservation Research 
and Development Centre,Indonesia. No. 5, pp:1-6
12- Subba Roa, W.S.1988.Phosphate solubilzing microorgan-
isms In: Biofertilizer in agriculture.pp.133-142.
13- Vazquez, P., Holguin, G., Puente, M.E, Lopeze-Cprtez, 
A., Bashan, Y. 2000. Phosphat-solubilizing microorganisms 
associated with the rhizosphere of mangroves in a semiarid 
coastal lagoon.  Biol Fertil Soils 30:460-468
14- Vessey, K.J. 2003. Plant growth promoting rhizobacteria 
as biofertilizers. Plant Soil., 255: 571–586.
15-  Whitelaw.M.A., T.Y.Harden and K.R. Helyar.1999. Phos-
phate solubilisation in solution culture by three soil fungus 
penicillium radicum. Soil Biology and Biochemistry 31:655-
665.
16-  Zahra, M.K., Monib, M., Abdel, E.L., and Heggo, A.. 
1984.  Role of Silicate bacteria in releasing  K and Si from 
biotit and orthoclase. Soil biology and convervation of  the 
biosphere,. 2: 733-743

- با کاهش pH ، میزان فسفر محلول نیز بیشتر شد و این 
به دلیل تولید اسید توسط ایزوله های باکتری سیلیکاتی بوده 

است. 
حفظ محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار یکی از مباحث 
اصلی است که با اجرای طرح های جامع اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی در سرلوحه برنامه کشور های مختلف جهان از جمله 
کشور ما قرار گرفته است. با توجه به واردات ساالنه 500 
هزار تن کود فسفاته و اثرات نا مطلوب مصرف بی رویه این 
گروه از کودها، که سبب بهم خوردن تعادل عناصر غذایی، 
کاهش عملکرد محصول، تنزل کیفیت محصول، ازدیاد بار منفی 
خاک، آلودگی آب ها به فسفر و بروز پدیده اتروفیکاسیون و 
... می گردد. بنابراین پیدا کردن روشی که بتواند از مصرف 
بیش از حد آن بکاهد، ضروری به نظر می رسد. مطالعات 
حل  های  میکروارگانیسم  بکارگیری  مورد  در  گرفته  انجام 
کننده فسفات حاکی از کارائی باالی برخی از میکروارگانیسم 
این  بطوریکه  است.  فسفر  جذب  قابلیت  افزایش  در  ها 
میکروارگانیسم ها قادرند در منطقه ریزوسفر فعالیت نموده 
نظیر  فسفات  نامحلول  ترکیبات  ریشه،  ترشحات  با کمك  و 
تری کلسیم فسفات را به صورت محلول و قابل جذب گیاه 
درآورند.  نتایج تحقیقات نشان می دهد که افزایش مصرف 
کودهای فسفر طی سال های اخیر، نه تنها عملکرد محصوالت 
زدن  برهم  نتیجه  در  بلکه  نداده  افزایش  چندان  را  زراعی 
مواردی  در  نیز  را  محصول  کاهش   ، غذایی  عناصر  تعادل 
باعث شده است.  در این راستا لزوم توجه به سیستم های 
بیولوژیك خصوصًا کودهای بیولوژیکی برای تأمین بخشی از 

نیازهای کودی گیاهان بیش از پیش احساس می شود.

سپاسگزاری
از آقایان دکتر محسن علمائی )مدیرگروه علوم خاک دانشگاه 
پژوهشی  )معاون  فالح  علیرضا  دکتر  و  گرگان(  کشاورزی 
می کنم.  قدردانی  صمیمانه  تهران(،  آب  و  خاک  موسسه 
همچنین از آقایان مهندس عبدالرضا قرنجیکی ) عضو موسسه 
تحقیقات پنبه کشور(  و دکتر مجتبی بارانی ) استادیار دانشگاه 

کشاورزی گرگان( تشکر فراوان دارم.
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