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چکیده
در این تحقیق اثربخشییی کودهیی ییرربب سفییی ییتی تهی هییی

ا ه ی بییکرر بی میی هیی

،Pantoea agglomerans P5

،Enterobacter sp. S16-3 ،Pseudomonas sp. C16-2O ،P. putida Tabriz ،Pseudomonas fluorescens Tabriz
 megaterium JK6ب  )B. firmusبر بفیییرر هییی ﺧیك سف یت  45ﮔر )  ،ﮔوﮔرد 15ﮔر ) ب بییﮔیی
قرار ﮔرس  .در این آ یییش ،بیکرر  P. agglomerans P5ب عنوان بیکرر حلکنن
ب عنوان کنررل یثب اتییر ید هی  .مرییج ب دتی آی
سفی یت در ﮔیی ررت رق تیین لکرا

Bacillus

 30ﮔر ) یورد ار یییب

سفی یت یورد اتیر ید در کود بیربر2

ا آ یییشیییت ﮔهخیم ا مشییین داد ک کیربرد کودهی ییرربب

 ،704بر ب ن تر ب ﺧشی کل ریشی ب بخش هوای  ،ذب سفی ر ،هریتیی  ،آهن ب

رب بخش ریشی ب بخش هوای  ،تیثیر کییاً یعن دار داهی  .تیمیرهی کود  Enterobacter sp. S16-3ب
 sp. C16-2Oدر بیشیرر هیرایررهی ام ا ﮔیر هی

Pseudomonas

دارا عمهررد هیبی تیمیر  P. agglomerans P5بودم ب هر تی این

تیمیرهی در بیشییرر یوارد دارا عمهررد بیالتر مفییب ب تیمیر کود هیییمییی تییوهرسف ی یت ترینل بودم  .تیمیرهی

P.

 fluorescensب P. putidaه تی ح بد دارا اثرهی یشیییب رب رهیی ررت بودم  ،البر بییفییر عنوان ممود ک تیمیر
ییرربب  B. firmusدر برﺧ یوارد ب تیمیر  B. megateriumدر بیشییرر هیرایررهی دارا عمهررد هییینتر مفییب ب تیمیر
بفرر ب بن بیکرر
تیوو یخره

کنررل ین ) ب حر هییینتر ا تیمیر ب بن بفرر کود  )No Carrierبودم  .ه چنین در این هژبهش اثر

یریرک کود

 0/6ب  1/2ﮔر در هر ﮔه ان) ب ترتیب یعیدل بی ییزان توصیی هی

یعن دار بود ب توح یررس  1/2مفب ب  0/6بیعث اسزایش عمهررد ح بد دب برابر در ﮔیی ه .
واژههای کلیدی :بیکرر هی حلکنن

سف یت ،تنگ سف یت ،کود ییرربب سف یت  ،سف ر ،ررت

ب دببرابر آن ،کییاً
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Abstract
In this study the effectiveness of phosphatic microbial fertilizers produced from seven bacteria (Pantoea
agglomerans P5, Pseudomonas fluorescens Tabriz, P. putida Tabriz, Pseudomonas sp. C16-2O, Enterobacter
sp. S16-3, Bacillus megaterium JK6 and B. firmus) in the basal formulation of rock phosphate (45 g), bagasse
(30 g) and sulfur (15 g) were evaluated. In this experiment, Pantoea agglomerans P5 which used in Barvar2
biofertilizer was applied as a positive control. The results obtained from the greenhouse experiments showed
that the wet and dry weight of roots and shoots, uptake of potassium, iron and zinc in the root and shoot of
corn S.C.704 were significantly influenced by the PMFs. In most measured parameters, the effects of
Enterobacter sp. S16-3 and Pseudomonas sp. C16-2O were similar to the P. agglomerans P5 and all the three
treatments in most cases had higher performance than TSP. P. fluorescens and P. putida treatments showed
similar effects on corn growth. It should be noted that B. firmus in some cases and B. megaterium treatment in
most parameters had lower performance compared to the treatment bed without bacteria (negative control) and
even lower than the treatment without fertilizer bed (No Carrier). It should be emphasized that the effect of
different levels of fertilizer consumption (0.6 and 1.2 g pot-1 equal to 100% and 200% of recommended dose
of phosphorus) were significant and the level of 1.2 g pot-1 compared to 0.6 g pot-1 caused an increase more
than two-fold in plant performance.
Key Words: Corn, Phosphate solubilizing bacteria, Phosphatic microbial fertilizers, Phosphorus, Rock
phosphate

ﮔییه ب ب ه ﺧوردن تعیدل

آن در بیس هی

ﻏهﻈ

مقدمه

 تجمﻊ بور در، کیهش عمهررد یحرول، عنیصر ﻏبای

برطرک کردن کمبود عنیصر ب بتیه کیربرد کودهی

 ﻏیر یرحرك ه ن، کیهش ذب یﺲ، ﮔییی در حی تمی

ب ای آل

 یخرل،  یمیمع ا ذب آهن توتﻂ ریش،آهن در ﺧیك

بع

 کیهش ییروریزای، دربن ﮔیی

کردن یریبولیفی رب

 تنزل کی ی، ﺧیك ب کیدییو

 آلودﮔ، ه ن ریش

 ا دیید بیر ین ی ﺧییك ب آلیودﮔ آ هی ب،یحرول
اتربسیریتیون را اهیر ممود

ه ی

سف ر ب برب

 در ت تیل اﺧیر ب دلیل.)2001 ب یهروت
کودهی

آهریر ه ن اثرات توءیررک ب ربی

رب ب اسزایش آنهی یج داً اتر ید ا
 یویلعیت. ات
یفر بر رب
ب

ﺧیبا

احرشیی

یور ه

هیمییی ب قیم

یفر در کشیبر

کودهی

یوهو

 چیر ا،هرﺧور ب ﮔران

برا عمهییت کشیبر

 درص سف ر90

هیمییی

مم بیه ب هییی هی ذ

 ال75  تیالم بین. ایجید ی کن

،ب ﺧیك ب دلیل آهر بودن بیشرر ﺧیكهی

اضیس ه

 تنش ﺧشر ب بذود ب کربنیت در آ، بیالPH بذود
آبییر ب کمبود یواد آل یوذود در ﺧیك ب ه چنین در
 آلویینیو ب آهن در ﺧیك، اثر ترکیب بی یونهی کهفی
ﮔیی ﺧیرج
ربی

دری آی ب ا دترر

ب صورت رتو

 یررک ب.)2010 ی هود کفیر ب کیتریت

ﮔزاک بیرا

 ﮔبهر ا هزین هی ار، کودهی سف یت

یید بر رب ایرین اتر ید ا کودهی

 اثیرات ییمبیر میز ب،ﺧریی کیود ا ﺧییرج ا کشیور

ات

 ا ذمه این اثرات ی توان ب یفمویی.دمبیل دارد

عمل آی

یحروالت یرع د ب

،2006  تورك ب همریران،2009 همریران

بیش ا ح سفی ر ب بییال رسرن

میه ا ذب

سف ر
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لیو ب چن  ،2007تیریخیم ب همریران  2019ب ،2016

تنگ سف یت ب عنوان ینبﻊ تییین کنن

ﺧوهرب ب همریران  .)2017مرییج تحقیقیت مشین داد

ی هود ایی بی توذ ب هییین بودن ییزان امحال آن،

ات ک ییرربارﮔیمیف هی حلکنن

سف یت قیدرم در

سف ر اتر ید
یفر ب سر

سف ر یوذود بییفر ا طریق راهریرهی

ینوق ریزبت ر سعیلی ممود ب بی کم ترهحیت ریش ،

یحهول درآی  .بهر ﮔیر ا بیکرر هی حلکنن

ترکیبیت مییحهول سف یت ییمن تر کهفی سف یت را ب

ب سراین امحال ب سراهم سف یت برا ﮔیی کم ﺧواه

صورت یحهول ب قیبلذب ﮔیی درآبرم کییم ،1995

ممود تیریخیم ب همریران  ،1394حی ریین ب تیریخیم

ب همریران  .)2019قیرچهی

تیریخیم
بیکرر هی
کودهی

حلکنن
هیمییی

ییروریز

سف یت ینیتبترین ذیی زین

ب تی ﮔیرترین کودهی

یحیﻂ یف در کشیبر
اثرات ذ اﮔیم ب یرقیبل رب
یورد توذ بفییر

ب
بی

یفر

تولییهیش

در

ییرربارﮔیمیف هی حیلکننی

یررک

ﺧروص

سفی یت در راع تویی

هیی ار ی بیهن ک ب دلیل
یر ی ر ب ﮔییهین ییزبین،

سف ر ب ره بهرر ﮔییی در یقییفی بیی

سرامرو ب

همریران  ،2010ﮔیربی  .)1994در باقﻊ کودهی

یفر

کیس ا ی یی چن ﮔوم ا یوذودات ی ی ﺧیکز هفرن
ینیتیب

بیعث آ ادتی

 )1379ﮔزارش

تیمیر هیه ی هود .تیهفنور ب بیمییم

کردم ک بیی یریرک کود سف یت ییرربب در راع

ب یواد حیصهخیز کنن ا ﮔ ر ی هود ک حیب تع اد
ک رب

)1999

 .)2018مرییج تحقیقیت

مشین داد ات ک تهقیح ﺧیك بی این ییرربارﮔیمیف هی

ا یحققین قرارﮔرسر ام

ییواد م دارم

 ،2011ﺧوهرب ب تیریخیم

سف یت

عرضی ی هوم

ایزکویردب ب همریران  .)2005عرض یواد آل ب ﺧیك،

هنب ی توان ح اقل  50درص در یررک کودهی
سف ر صرس ذوی
یعن دار

ممود .یﻀیسیً ک ت ییبت آییر

ا مﻈر یحرول بین یررک کود سف یت

ییرربب بی کودهی هیمییی سف ر یاحﻈی مشی  .ایین

ب دلیل هیتخ وی ب یر ا بزرگترین میی هی ﮔیی ا

در حییل

یزایی بیر این قبیل کودهی ات  .عاب بر این ،تأیین

تقریب ًی دب برابر بی د

عنیصر ﻏبای ب صورت کییاً یرنیتب بی تغبی طبیع

بود .کود ییرربب ییورد اتیر ید در اییین هییژبهش

ﮔییهین ،کم

ب تنوع یفر  ،تش ی سعیلی هی حییت ،

بهبیود کی یی ب ح یﻆ تای یحیﻂ یف ا یه ترین
یزی هی کودهی بیولوژی

بی همیر ی ربد را

ﮔیئور  .)1998کودهی ییرربب موع ا کودهی
هفرن ک در آن بر بفرر
ییرربارﮔیمیف هی

ب

یفر

ا یواد آل  -یع م

ا

ی ی بهر برد ی هود .عرض

بود ک بی د

کود سف ر ییرربب

راع

هیمییی سف ر

راع کودهی

یخهییوط ا قیییرچهییی حییلکننیی
،Penicillium bilagi

سفیی یت هییییل

 P. lilacium ،P. digitatumب

 Aspergilus nigerبود .مور قه هور  )2000ط تحقیق
ﮔه ام ﺧود ب این مریج رتی ک یررک ﺧیک سف یت
همیرا بی ﮔوﮔرد ب بیکرر
حلکنن

تیوبیتیهو

سف یت ا مﻈر عمهررد ب ذب

ب بیکررهی
سف ر ت یبت

کودهی ییرربب در ابایل ده  1970هربع ه  .در این

آییر یعن دار بی یریرک سف ر ا ینبﻊ توهرسف یت

راتری چن ین کود ییرربب ا ذمه  IARI microphosدر

ترینل م ارد .بر اتی

توتﻂ ﻏییم ب

هن ب  Phosphobacteriaدر ربتی عرض ه ک بع ًا در

همریران  )1994تهقیح تیوبیتیهو

هرق

اربهی

میز یورد اتر ید قرار ﮔرس

همریران  .)2007یر

ا کودهی

ییرربب

ﺧین ب
یه  ،کود

تحقیق امجی ه

ﮔوﮔرد ،بیعیث اسیزایش حالیی

ب ﺧیك سف یت +

ﺧییك سفی یت ﮔردیی .

هیتیراتنیی ب همریران  )1989میز بی امجی تحقیق بر رب

ییرربب سف یت ی بیه ک ب صورت هودر یی ﮔرامول

ی

تهی ب اتر ید ی هود .بی توذ ب اهمی سف ر ب عنوان

ب همیرا ﮔیوﮔرد ،ب ن ﺧش عهوس ب ییزان سف ر تیق

یحروالت

را اسزایش ی ده  .ر ا ب همریران  )1989میز بی امجی

یر

عنیصر ﻏبای

ا

کشیبر
ات

هریررک برا

 ،اتر ید ا کود ییرربب سف یت یورد توذ

ضییئیین ب همریران  .)2010در این موع کود ا

ﮔیی یرتع  ،ﮔزارش ممودم ک کیربرد ﺧیك سف یت

آ یییش بیر رب
ممودم

ک

ﺧییك اکفی

تول ،ﮔزارش

یی

کیربرد تنگ سف یت ب

ﮔوﮔرد،

همرا
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ب یید آل عمهررد یشیب بی کیربرد توهر

سف یت در تورﮔو تولی ی ممیی .
کودهی

تحقیقیت دامشییر

ییرربب سف یت بر بفررهی

ار ان ب در دترر

آل ب هیمییی

تهی ی هوم ک در سریوالتیون

آمهی ب ینﻈور اسزایش اثربخش ا بیکرر هی ب قیرچهی
ی ی اتر ید ی ممیین  .ایی در این ییین اثربخش
بیکرر هی حلکنن

سف یت یورد اتر ید در تهی این

کودهی یین تحقیق ینیتب ات ب اطاعیت کم در این
یورد در دترر
ﮔوم ییرربب

ی بیه  .ضربرت دترییب
کیرآی ب قیبهی

ذیی زین

ب ی

بی کودهی

هیمییی یوضوع این تحقیق ات ب ضربرت هرداﺧرن
ب آن احفی
بیکرر

ی هود تی بی دترییب ب ترکیب ینیتب

ب بفرر هیمییی  -آل

این تحقیق در تیییییلهیی  1394ب  1395در ﮔهخییمی

بروان کود ییرربب

سف یت تولی ب ب بی ار یررک عرض داه .

کشیییبر

دامشیی ی تبریز باقﻊ در

تییﺧرمین هیمیر  2ینوق کرکج) امجی هی  .بی توذ ب
اینری آ ییییشییییت ﮔهخییمی ا ب یزرعی ا یعیییر برا
اثربخشی کودهی

یفیر ب ییرربب هفیرن  ،آ یییش

ﮔهخییمی ا بی هیییر

یر امجیی ﮔرسی  .ا ی ﺧییك دارا

کمبود سفی ر ا ایفیر ی تحقیقیت ﺧهع هوهیین) ا عمق
 0-20تیییمر یرر مموم بردار هیی ب تیینﺲ برﺧ
ﺧییك یورد مﻈر تعیین ﮔردیی  .بیژﮔ هیی

بیژﮔ هیی

ﺧیك یورد اتر ید در ذ بل  1آبرد ه
هوا ﺧشیی ی

ات  .بع ا

کردن ﺧییك یورد مﻈر ب عبور ا الی

ییه یرر بیژﮔ هی یه ﺧیك هیییییل بیس  ،درصییی
کربن آل

مهفییون ب تییییر  ،)1982سفیی ر قیبل ذب

ابلفیین بتییییر  )1982ب هریتییی قیبل ذب

مواد و روشها

دب

تویی

 )1982ام ا ﮔیر ه .
جدول  :1برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک.

بیس ﺧیك

pH

)EC (dS m-1

)P- available (mg kg-1

)K- available (mg kg-1

%CaCO3

%OC

لو هن

7/56

2/9

3

198/07

2/85

0/166

ضییییییئییین ب همرییران  .)2010هﺲ ا اﺧراط اذزاء ب

تهیه کود میکروبی فسفاته پودری

در این هژبهش هییش بیکرر یوذود در بیم ییرربب

تیییین رطوبی

ﮔرب عهو ب یهن تیی ﺧیك دامشیی ی تبریز ب می هی

صییورت یر عمل هی  .هﺲ ا اﺧراط ابلی ترکیب سو ،

،P. putida Tabriz ،Pseudomonas fluorescens Tabriz

بی  90ﮔر ترکییب ابلیی  10ییه لیرر آ یقور اسزبد

،Enterobacter sp. S16-3 ،Pseudomonas sp. C16-2O

هی تی رطوب ابلی تییین هیود ،تینﺲ ا کشی هیبیم

 Bacillus megaterium JK6ب  )B. firmusیورد اتیر ید ب

بهینی برا اسزبدن بییکرر بی آن ،بی

بیکرر هی تهی ه ی

در یحیﻂ موترین برا  1ییه لیرر

ار ییییبی قیرار ﮔیرس ی  .هیمییینییین بی یکیریر

Pantoea

برداهیییری ب  10برابر در آ رقیق ممود ب بییکرر بی

 agglomerans P5بی عنوان بییکرر حیلکننی

سفییی ییت

بفرر یرطو اسزبد ه ب یخهوط ه  .ا کود ییرربب

یورد اتیییر یید در کود بییربر )2میز بی عنوان کنررل

سفی ی یت هودر حیصیییل هی ی

یثب اتیییر ید هی ی تی یقییفی ی یوهوب بین مموم هی

اتر ید ه .

یوذود در بیم ییرربب ب مموم تجیر هی ی

ب عمل

آی  .بی ینﻈور ته ی کود ییرربب سفییی ییتی هودر برا
آ یییش کشی ﮔه ام  ،ب هیر

یر اق ا هی  .برا تهی

برا تهقیح در ﮔه انهی

آمادهسازی گلدانها و تلقیح گیاهان با کودهای میکروبی

ﺧیك ﮔه انهی در سشییییر  1اتمفیی ر ب دیی  121درذ
تهفیو

ب ی تی

تیع بی بخیر آ اترریل ه

ب

بفییرر ابلی ذه اسزبدن ییی تهقیح بیکررییی ا بفییرر

تینﺲ در هر ﮔه ان ب یق ار  3کیهوﮔر اتیر ید هی  .بی

ب ﮔوﮔرد اتییر ید هیی  .این

احرفیییی ب ن  2ییهیون کیهوﮔر ﺧییك در هر هررییر بیی

هیی تیینگ سفیی یت ،بیﮔی

اذزاء بی مفیییبی ب م  15 : 30 :45اتیییر یید هییی می

تیوذ ی ب ی ب ن ﺧیییك ﮔیه ی ان 600 ،ییییهی ﮔیر کیود
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تیییوهرسفی ی یت ترینل 1200 ،ییه ﮔر کود ابر ب 600

هیی  .برا تییین میرربژن ب هریتییی یورد میی ﮔیی ب

ییه ﮔر تیول یت هریتیی برا هر ﮔه ان اتیر ید هی .

ترتییب بی ا اء هر ﮔهی ان  1200ب  600ییه ﮔر ا ابر ب

ابر ب تییول یت هریتییی ب هم ﮔه انهی اسزبد هی ایی

تییول یت هریتییی اتییر ید هیی  .آبییر ﮔه انهی میز ا

کود تیییوهر سفییی یت ترینل تنهی در تیمیر هییییه یثب

طریق تو ین در  0/8FCدر طول رهی ﮔیی ک  105رب

اتیر ید هی  .در یورد تیمیرهی کود ییرربب سفی یت

ب طول امجییی تی یرحه هیربع ﮔه ه ) ،امجی هبیرس .

میز یقیییدیر یعیییدل  600ییه ﮔر ) ب دب برابر یق ی ار

هیرایررهی رهی

یعییدل  1200ییه ﮔر ) کود تیییوهرسفییی ییت ترینیل ا

هوای ب ریش ب ییزان ذب سف ر ،هریتی  ،آهن ب رب

کودهی ییرربب سفیی یت اتییر ید هیی تی اثربخشیی

یورد ام ا ﮔیر قرار ﮔرس .

کودهی ییرربب یشییخش هییود .همینین در دب تیمیر

صفات اندازهگیری شده

آ ییییش ،یقییدیر  600ب

اضییییس بی عنوان کنررل ین

 1200ییه ﮔر بفییرر یورد اتییر ید در کود ییرربب
ب ی بن اسزبدن هیب بیییکرر

ی ی مﻈر قرار ﮔرس ی  .این

آ یییش در قیلب طر کییاً ترییدس در یجموع بی لحیظ
ممودن  17تیمیر آ یییشی در  4تررار ب امجی رتیی ک

ﮔیی ا ذمه ب ن تر ب ﺧشی بخش

اندازهگیری وزن تر و خشک بخش هوایی و ریشه

در هییین دبر ره ی  ،ام ا هی هوای ا یحل طوق قوﻊ
ﮔرد ی

 0/001ﮔر

ب ب ن تر آمهیی بیی ترا ب حفیییی

تعیین هیی  .ریشیی میز هﺲ ا برداهیی بی آ یعمول
هییفییرشییو داد هیی

ب رطوب اضیییس آمهی بی کیﻏب

هیییل تیمیرهی هییه ین

ب بن کود ییرربب ب کود

ﺧشی ی کن ﮔرسر هیی ب تییینﺲ بی ترا ب ب ن تر آنهی

تیوهرسفی یت) ،هییه یثب

کود تیوهرسفی یت ترینل بر

ام ا ﮔیر هییی  .تییینﺲ بخش هوای ب ریشییی داﺧل

اتیی

آ یون ﺧیك) ،کود سفی یت هودر

سفییی ییت ،بییﮔیی

هیییل تینگ

ب ﮔوﮔرد بی بن اسزبدن بییکرر ) ،کود

هیک هی کیﻏب ب دربن آبن ینرقل ه
رب در دیی  60درذ تیهفییو

ییرربب سفی یت یربوط ب هر هییش بیکرر در یقیدیر

مموم هی ا آبن ﺧیرج ﮔردی

ه ب ن ب دب برابر یقی ار کود تیییوهرسفییی ییت ترینیل

ﺧش آنهی تو ین ﮔردی .

توصیی هی بود .ب ینﻈور اعمیل تیمیرهی ابر ا در تمی
ﮔه انهی یقیدیر برابر ا ﺧیك تی  4تییییمر یرر ا تیییوح
ﮔه ان اسزبد هی ب تینﺲ کود تیوهرسفی یت ب کودهی
ییرربب سفی یت ب یق ار یورد میی در ﮔه انهی اتیر ید
ه ی  ،تیینﺲ ی الی ﺧیك  )2 - 3 cmبر رب آن قرار
ﮔیرسیر ی ب بییببر ررت بیر رب
آیید تیییی

آن قیرار ﮔیرس ی  .بیرا

ببرهی ،ابر ا ضی ی ع وم ببرهی بی اتیمول ب

هینوکهری تی ی ی  %0/5امجی ﮔرس ب ببرهی ررت ب
تعی اد  5عی د در هر ﮔهی ان کییهیییری هییی می ب بعی ا

بب ی تت

ﺧشی هی م  .تینﺲ

ب بی ترا ب حفیی

ب ن

هضممن نمونمههمای گیماهی بمه روش ترسمموزانی و
اندازهگیری عناصر
مموم هی بع ا ﺧشیی هیی ن ،ﺧرد هیی
مموم ی ا

یرنواﺧ ی

ا ال ی

 0/5ییه یرر

ب برا ایجید
عبور داد

هی م  .برا ام ا ﮔیر عنیصیر ،هﻀی مموم هی ﮔییه
بیی ربش ترتیییو ام امجیی ﮔرسی
 .)1989برا

ام ی ا ﮔیر

ﻏهﻈ ی

بالینیگ ب همرییران
سفییی ر ب هریییتیییی

مموم هی ﮔییه ب ترتیب ا دتیر ی اتینررربسرویرر ب

ذوامی م ب رهییی ابل ی تعی اد بوتی در هر ﮔهی ان بی دب

سهی سرویرر ب برا عنیصییر آهن ب رب ه ا دتییر ی

ع د تقهیل ییس  .قبل ا کیهی ی در هم ﮔه انهی ب یق ار

ذب اتم اتر ید ه .

برابر رطوب ﺧیك تییین ه

ب تنﺲ کش بببر امجی

ﮔرس  .بع ا آن بی الی ا ا ﺧیك تیوح بببر هوهییم
هی  .بی توذ ب اتیر ید ا ابر ب تیول یت هریتیی  ،کل
یق ار این کودهی برا هم ﮔه انهی یحیتیب هی

ب هﺲ

ا امحال در آ بی یقی ار یرفیییین بی همی ﮔهی انهیی داد

نتایج و بحث
وزن تر کل
ب ن تر کیل یجموع ب ن تر ریشییی ب بخش هوای ) در
ﮔیی ررت تح تیثیر تهقیح کودهی ییرربب سفی یت در
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تیییوح  %5یعن دار بود .ب ن تر کییل برا

تیمیییر

تیمیرهی  B. megateriumب هیییه کنررل ین

P.

 )1/2 agglomeransبییی یییییم ین  76/60ﮔر بیییالترین
ییق ی ار بیود ب تیییمیییرهییی

ﺧیل

،Pseudomonas sp. C16-2O
ب بییالتر ا

 1/2ب  0/6در رتبی هیی بعی

مفییب ب تیمیر ب بن بفییرر  )No Carrierا مﻈر

ب ن تر کیل دارا

 Enterobacter sp. S16-3ب  P. fluorescensدر هر دب یق ار

یی بفییرر

یقییدیر کمرر بودمی  .ال

بی رکر

اتی ی ک تیمیر کنررل یثب کود تیییوهرسفی ی یت ترینل
یوذیب اسزایش ب ن تر کیل بی ییزان  %53/07مفییی بی بی

تیمییر کود

هیه ب بن بفرر ه هرل .)1

تییوهرسفیی یت ترینل هیییه کنررل یثب ) قرار ﮔرسرن .

90

a

b

b

70

c
cd

c

60

d

f

50

e

40

f
h

g
hi

g
h

hi

h

30
20

وزن تر کل گیاه )(g Pot-1

b

80

10
0

تیمار
شکل  -1اثر تلقیح کودهای میکروبی فسفاته بر وزن تر کل در گیاه ذرت ( : No Carrierتیمار بدون کود میکروبی و کود
سوپرفسفات :Control - ،حامل بدون باکتری در دو سطح : SPT ،کود سوپرفسفات تریپل بر اساس آزمون خاک (کنترل مثبت)،
سایر تیمارها نیز کود میکروبی فسفاته مربوط به هر شش باکتری در مقادیر هن وزن و دو برابر مقدار کود سوپرفسفات تریپل
توصیه شده میباشد.

رتبی هی بعی

وزن خشک کل
ب ن ﺧشی ی کل یجموع ب ن ﺧشی ی ریشی ی ب بخش
هوای ) در ﮔییی ررت تحی تییثیر تهقیح کودهیی ییرربب
سفی یت در تیوح  %5یعن دار بود .ب ن ﺧشی کل برا
تیمییر  0/6ب P. agglomerans )1/2بییالترین یقی ار بود ب
ب همیمن ب ن تر کل ال و تغییرات تیمیرهی در یقییفیی
بی هیییه کنررل یثب ب ین
تیمیرهی

یشیییب بود ب صییورت ک

Enterobacter sp. ،Pseudomonas sp. C16-2O

 S16-3ب  P. fluorescensدر هر دب تیوح  0/6ب  )1/2در

ب بیالتر ا تیمییر کود تیییوهرسفییی ییت

ترینل هیه کنررل یثب ) قرار ﮔرسرن  .ایی تیمیرهی

P.

 putidaب  B. firmusدر هر دب تیییوح  0/6ب  )1/2بییی
بذود ک دارا عمهررد بیالتر مفییب ب تیمیر ب بن
بفییرر کود بودم بل یقیدیر آمهی ا مﻈر ب ن ﺧشیی
کل هییینتر ا تیمیر هیییه یثب

تییوهرسفیی یت ترینل)

بود ب تیمیرهی  B. megateriumب هیییه کنررل ین

یی

بفیرر ﺧیل مفیب ب تیمیر ب بن بفیرر  )No Carrierا
مﻈر ب ن ﺧشیی کل دارا یقیدیر کمرر بودم هییرل
.)2
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a
b

bc

16
c

c

c

c

14
d

d

12

e

10
f
g

g

h

g

h

g

8
6
4

2

وزن خشک کل گیاه )(g Pot-1

b

18

0

تیمار
شکل  -2اثر تلقیح کودهای میکروبی فسفاته بر وزن خشک کل در گیاه ذرت.

تیمییرهیی بییکرریییی برییررسری بعنوان حیلکننی

سفییی ییت

ی توامنی ا طریق تول ی اتییی ی هیی آل ب اسزایش ذیب

یقی ار ذیب سفییی ر بیی ییییم ین  18/11 mg plant-1بود.
مرییج هییرل  3مشییین ی ده ک تیمیرهی ییرربب

سفییی ر ،تولیی ب تییینرز هوریونهییی چون اکفیییین،

P5

ذیبرلین ،تول ی تییی ی ربسور ب اسزایش ذیب میرربژن ب

 Enterobacter sp. S16-3ب  P. agglomerans P5در یقیدیر

تیییر عنیصیر ضیربر ب باتیو اثرات ه اسزای  ،رهی

اتر ید 1/2ﮔر دارا یییم ینهی بیالتر ا مﻈر یق ار

ﮔیی را اسزایش دهن تورك ب همریران  ،2006تیهی هور

ذیب سفییی ر بودمی  .بی این لحییظ دارا اﺧراک آیییر

ب همریران  .)2010صییییدق ب همریران  )2015مشیییین

یعن دار بیی تیمییر هییییمیییی تیییوهرسفییی ییت بود اییی

دادمی کی ب ن ﺧشییی

کیل ررت در تیمییرهییی کی کود

یفییر ب کیر رسر بود ،اسزایش ییس  .هیییریی )2002
ﮔزارش کرد اتی ک کیربرد کودهی
اسزایش بیوییی

یفیر ینجر ب

ب ییید ﺧشییی ﮔیییه ی هیییود .ب

اعرقییید دارد ک ی اسزایش امحال سفییی ر دلیییل اسزایش
بیویی

ﮔییه ی بیه .

جذب فسفر در بخش هوایی
ییزان ذیب

سفییی ر هوای تحی تییثیر تهقیح کودهیی

ییرربب سفیی یت در تییوح  %5یعن دار بود .تیمیر کود
ییرربب

 Pantoea agglomerans P5 )1/2دارا بیشررین

،agglomerans

P.

C16-2O

،Pseudomonas

sp.

تیمییرهیی بفیییرر بی بن بییکرر B. megaterium ،ب

B.

 firmusم تنهی هیب برتر مفییب ب تیمیر هیییه ب بن
بفیرر  )No Carrierم اهیرن بهر در تیوو هییینتر ا
آن ه قرار ﮔرسرن هیرل  .)3بنﻈر ی رتی
دب بیکرر در بفیییرر بریرﮔرسر هی ی
سفی یت ب بیﮔی ) دچیر یشیرل هی

اتی

م ییم این

ﮔوﮔرد ،تییینگ
یرا ک همین

تییوی هی بیکرر در هییرایﻂ دربنهیییشیی ا ا مﻈر
امحال سفی یت دارا ق رت امحال سفی یت یروتیو در
یقیییفییی بیی تیییییر بییکرر هیی بودمی  ،ییی اینری در ذیب
عنیصییرﻏبای بی ﮔیی رقیب ی کنن ب ب این دلیل بیعث
اس هیﺧشهی ام ا ﮔیر ه

در ﮔیی ی هوم .
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مقدار جذب فسفر هوایی ()mg plant-1

a

18

0

تیمار
شکل  -3اثر تلقیح کودهای میکروبی فسفاته بر جذب فسفر هوایی در گیاه ذرت.

جذب فسفر در ریشه
ییزان ذیب سفییی ر ریشییی تحی تییثیر تهقیح کودهیی
ییرربب سفیی یت در تییوح  %5یعن دار بود .تیمیر کود
 Pantoea agglomerans P5 )1/2دارا بیشیییررین یق ار
ذب سفی ر بی یییم ین  9/682 mg plant-1توتییﻂ ریشی
بود ب یوذیب اسزایش ییزان ذیب
 27%/1مفیب ب هییه یثب
هییییهی ین

سفییی ر بی ییزان

 )SPTب  %72/06مفیب ب

 )No Carrierهییی ب ا این لحییظ دارا

اﺧراک آییر یعن دار بی تیمیر هییمییی تیوهرسفی یت
بییود .دب تیییییمیییر  Enterobacter sp. S16-3 )1/2ب
 Pseudomonas sp. C16-2O )1/2در رتب هی بع

قرار

داهییرن  .ایی تیمیرهی کنررل ین  B. megaterium ،ب

B.

هیرایﻂ کشی بی ﮔیی ﮔن

در ﺧیك اتیرریل بهبود تغبی

سف ر را ب دمبیل داه

تیریخیم ب همریران .)1392

جذب پتاسین بخش هوایی
ییزان ذب

هریتی هوای

تح

تیثیر تهقیح کودهی

ییرربب سف یت در توح  %5یعن دار بود ذ بل.)2
تیمیر کود ییرربب

 P. agglomerans )1/2دارا

بیشررین یق ار ذب هریتی بی یییم ین 81/79 mg plant-1
بود ب تیمیرهی ییرربب

)1/2 Pseudomonas sp.

C16-

fluorescens )1/2 P. ،Enterobacter sp. S16-3 )1/2 ،2O

ب  P. putida )1/2دارا

یقیدیر بیالتر

ا

کود

توهرسف یت ترینل ا مﻈر یق ار ذب هریتی بودم  .ایی
تیمیرهی

بفرر ب بن بیکرر

کنررل ین ) ب

B.

 firmusتقریبی بی تیمیر هیییه ب بن بفییرر )No Carrier

 P. putida ،megateriumدر هر دب توح یررس  0/6ب

در ی تیییوح قرار ﮔرسری ب هیب برتر مفیییبی بی ه

 1/2ﮔر بر ﮔه ان مفب ب تیمیر هیه ب بن بفرر

م اهرن هرل .)4

 )Carrierدارا عمهررد هییینتر ا این مﻈر بودم .

کییربرد ایزبلی هیی یوذود در کود یفیییر بییربر 2در

No
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bc

b

b

b

8

bc

c

6
d
f
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e
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f
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f

ef
2

0

مقدار جذب فسفر ریشه ()mg plant-1

a

a

10

تیمار
شکل  -4اثر تلقیح کودهای میکروبی فسفاته بر مقدار جذب فسفر ریشه در گیاه ذرت.

ﮔرچ ه ک این آ یییش تهی کودهی ییرربب سفیی یت

اتیییر ییید ﺧیییك را ا  86/57ب ی  99/60ییه ﮔر در

ب بررتی اثربخشی آن بر تغبی سفی ر ﮔیی بود ات

کیهوﮔر ﺧیك ﮔزارش ممودم .

ایی مرییج ذب عنریر هریتیی در ﮔیی ب بیژ در بخش
هوای ب ریشیی مشییین ی ده ک برﺧ ا بیکرر هی
سف یت بریر رسر در این سریوالتیون در تغبی

حلکنن

هرییتیییی ﮔییی میز یوثر باقﻊ هییی امی  .حییل این تییثیر
ی توام ب باتیو تولی اتیی هی آل ا ذیمب بیکرر
بیه ک ه ب امحال سف یت ب ه ب آ ادتی
کمی

ی کنی ب ییی ی توان بی دی ر بیژﮔ هیی یحرك

رهیی
تمی

هریتی

بیکرر هی اع ا تولی اکفییین ب اسزایش تییوح
ذب در ریشیی میز اهیییر کرد .تییوﮔویوران ب

ذیمیرتیمی  )2007در آ یییش ب بررت ییزان امحال
کیییمییهییی

ییریربکهییین ،یوتیییروبی ی

ب ابرتوکا در

حﻀیور بیکرر  B. mucilaginosus MCRCp1هرداﺧرن ب
بیشییررین ییزان امحال هریتییی ب یق ار  4/29ییه ﮔر
در لیرر بی کیم ییری یوتییروبی یشیییه
این بییکرر بیی ﮔییی بییدا

ه ی  .تهقیح

یین ینجر بی اسزایش ییید

ﺧشییی ب ییزان  125درصییی ب ییزان ربﻏن ب یق ار
 35/41درصییی هییی  .آمهی اسزایش ییزان هریتیییی قیبل

جذب پتاسین بخش ریشه
ییزان ذب هرییتیییی ریشییی تحی تیثیر تهقیح کودهی
ییرربب سفیی یت در تییوح  %5یعن دار بود .تیمیر کود
ییرربب

 Enterobacter sp. S16-3 )1/2دارا بیشییررین

یق ار ذب هریتیییی بی یییم ین  67/77 mg plant-1بود ب
تیییمیییرهییی

ییییریرببی

)1/2 ،P. agglomeran )1/2

 Pseudomonas sp. C16-2Oب  P. fluorescens )1/2دارا
یقیدیر بیالتر ا کود تیوهرسفی یت ترینل ا مﻈر یق ار
ذیب هرییتیییی در ریشیی ی بودمی  .اییی تیمییرهیی

B.

 megateriumب بفیییرر بی بن بییکرر مفیییبی بی تیمییر
هییه ب بن بفیرر  )No Carrierدارا عمهررد هییینتر
ا این مﻈر بودم ذ بل .)2
مقدار جذب آهن در بخش هوایی
یق ی ار ذییب

آهن در بخش هوای تح ی

تیییثیر تهقیح

کودهی ییرربب سفیی یت یعن دار بود در تییوح .)%5
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آهین بیخیش هیوایی بیرا

تیییمیییر )1/2

 Pseudomonas sp. C16-2Oبیالترین یییم ین ب تی آی
ب تیییییمیییرهییی

ا مﻈر تول ی اکفیییین ،تییی ی ربسور ب تول ی ه ی ربژن
تیییییمی ) برا آ یون ﮔهخیم ا در اتیییرین چهیریحیل

 0/6ب  0/6 ،P. agglomerans )1/2ب

بخرییر امجی ﮔرس  ،یشییخش هیی ک اثر کیربرد این

 Enterobacter sp. S16-3 )1/2ب  P. putida )1/2ب ترتیب

تیییو ی هیی طبق مریییج بر ﻏهﻈی عنریییر آهن ب همینین

دارا یییم ین بیالتر مفیییب ب تیمیر هییییه کنررل

ییزان ذب آمهی در توح  %1یعن دار ی بیه  .قبید ب

یثب

تییوهر سفیی یت ترینل) بودم  .برا تیمیرهی

B.

همریران  )2011عنوان کردم کودهی بیولوژی سف یت

 firmusب  B. megateriumدر هر دب تیییوح  0/6ب  1/2ا

عاب بر تییین سفی ر ب هریتیی یورد میی ﮔیی بی بهبود

مﻈر یقی ار ذیب آهن ریشییی یقییدیر کمرر مفیییبی بی

هرایﻂ تغبی ﮔیی ب تییر عنیصر ﻏبای مﻈیر آهن بیعث

تیمیر ب بن بفرر  )No Carrierب دت آی ذ بل .)2

عیمیهیریرد

اییجییید تیعیییدل در بییین اذیزا

در ﻏ ی هییی

تیب یین ه م .

مقدار جذب آهن ریشه
یق ار آهن ریشیی تح تیثیر تهقیح کودهی سفیی یت در
تیییوح  %5یعن دار بود .این یق ی ار برا

تیمیییرهییی

)1/2 ،P. fluorescens ،Enterobacter sp. S16-3 )1/2
 Pseudomonas sp. C16-2Oب  P. agglomerans )1/2یب
ترتییب بیشیییررین یقی ار بود ب دارا عمهررد بییالتر ا
تیمیر هییه یثب کود تیوهرسفی یت ترینل بودم  .برا
تیمیرهی بفیییرر ب بن بیکرر

 0/6 B. megateriumب

مقدار جذب  Znبخش هوایی
ییق ی ار  Znبیخیش هیوا ی تیح ی

تیییثیییر تیهیقیییح کیودهییی

ییرربب سفی یت در تیوح  %5یعن دار بود .ییزان ذب
 Znریش برا تیمیرهی
،C16-2O

 0/6ب )1/2

Pseudomonas sp.

 0/6ب ،P. agglomerans )1/2

)1/2

 P. putida )1/2 ،Enterobacter sp. S16-3ب )1/2

P.

 fluorescensبررتیب بیشیییررین یق ار بود ب ا مﻈر یق ار

 )1/2ا مﻈر یقی ار ذیب آهن در ریشییی یقییدیر کمرر

ذیب  Znدارا عمهررد بییالتر مفیییبی بی تیمییرکنررل

مفییب ب تیمیر ب بن بفییرر  )No Carrierب دت ی آی

یثب

 )SPT0/6ب هیه ب بن بفرر  )No Carrierبودم .

ذی بل  .)2بیی در مﻈر ﮔرسرن ذی بل  2کی یقییدیر ذیب

ال

ب رکر اتییی ک تیمیرهی بفیییرر ییرربب ب بن

آهن در بخش هوای ب ریشی ﮔیی ررت را مشیین ی ده .

بییکرر ب  B. firmusدر تیییوح یریییرس  1/2ﮔر ب

Pseudomonas sp. ،Enterobacter sp. S16-3

 Enterobacter sp. S16-3ب P. putida

بییکرر هیی

 P. agglomerans ،C16-2Oب  P. fluorescensدر یقیییدیر
یریییرس برابر 1/2ﮔر در ﮔهی ان) ا مﻈر تیییین آهن
برا ﮔیی کیرآی تر بود ام  .تییین آهن توتﻂ تیمیرهی
ﮔرچ ه ک اصیه این آ یییش مبود اتی ایی این مرییج
ﮔویی آن اتیی ک بیکرر هی سو البکر در تییین آهن
برا ررت یوسق عمیل کرد امی  .هییییی راهرییرهییی مﻈیر
تولیی تییییی ربسور ییی عواییلکاتکننی

ه چنین احیییء

اهییریل اکفییی آهن یوذود در ﺧیك را بروان ب عنوان
یریمیفییم در تییین آهن توتییﻂ این بیکرر هی ترییور
ممود .در هژبهشی ک توتیﻂ رذیی ب همریران )2007
دربیییر اثیرات ییحیرك رهیییی

تیییوی ی هییی

بیویی

 Azotobacter chroococcumبر رهیی ی  ،عمهررد ب ذیب
عنیصییر ﻏبای در ﮔن

بی ذ اتییی

 14ایزبل کیرآی

تیمییرهی ییرربب

در تییوح یرییرس 0/6ﮔر دارا یقیدیر ذب برابر
مفب ب تیمیر کنررل یثب

 STP )0/6بودم ذ بل .)2

مقدار جذب  Znریشه
یق ار ذب  Znریشی تح تیثیر تهقیح کودهی ییرربب
سفی یت در تیوح  %5یعن دار بود .بیالترین ییزان ذب
 Znریشی برا تیمیر )1/2 Pseudomonas sp. C16-2O
بییی یییقیی ار  )mg plant-1 1/13بیی تییییی

آییی .

 0/6 P. agglomerans ،Enterobacter sp. S16-3 )1/2ب
 0/6 ،)1/2ب  P. fluorescens )1/2ب  0/6 P. putidaب
 )1/2در درذی بعی

ب دارا عمهررد بییالتر ا تیمییر

هییییهی یثبی کود تیییوهرسفییی ییت ترینیل بودمی  .برا
تیمییرهیی  B. firmusب B. megateriumا مﻈر یقی ار ذیب

اثر تلقیح برخی کودهای میکروبی فسفاته بر شاخصهای تغذیه ای گیاه ذرت . . .
 Znدر ریشی یقیدیر کمرر مفیب ب تیمیر ب بن بفیرر
 )No Carrierب دتی آی  .چ در بخش هوای ب چ در
ریشیییی ی توان این وم ی مریج ی ﮔرس ی
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 Pseudomonas sp. C16-2O )1/2بیشییررین کیرای را در
تییین عنرر رب ﮔیی داهر ات

ذ بل .)2

ک ی بیییکرر

جدول  :2مقدار جذب عناصر  Fe ،kو  Znدر ریشه و بخش هوایی گیاه ذرت.
جذب پتاسین )(mg plant-1

تیمار

بخش ریش

بخش هوای

جذب آهن )(mg plant-1
بخش هوای

بخش ریش

جذب روی )(mg plant-1
بخش هوای

بخش ریش

No Carrier
)0.241 (g
)0.289 (d
)2.936 (h
)0.637 (e
)18.021 (g
)80.088 (g
)0.237 (g
)0.203 (e
)2.612 (hi
)0.613 (ef
)12.313 (h
)65.967 (ghi) Control-(0.6
)0.248 (g
)0.268 (d
)2.871 (h
)0.698 (e
)11.231 (h
)69.045 (gh) Control-(1.2
)0.436 (f
)0.264 (d
)6.280 (efg
)0.693 (e
)41.677 (cde) 102.681 (ef) SPT(0.6
)B. firmus(0.6
)0.283 (g
)0.206 (e
)3.041 (h
)0.558 (ef
)18.456 (g
)95.870 (e
)0.381 (fg
)0.272 (d
)4.069 (gh
)0.598 (e
)25.261 (f
)101.063 (ef) B. firmus(1.2
)0.138 (hi
)0.151 (f
)2.104 (i
)0.471 (f
)14.237 (gh
)68.570 (gh) B. megaterium(0.6
)B. megaterium(1.2
)0.192 (gh
)0.195 (e
)2.275 (i
)0.451 (f
)17.376 (g
)76.869 (g
)0.528 (ef
)0.257 (d
)8.377 (cd
)0.951 (cd
)49.230 (c
)122.388 (d) Enterobacter sp. S16-3(0.6
)0.586 (e
)0.357 (c
)10.292 (a
)1.172 (b
)67.777 (a
)157.013 (bc) Enterobacter sp. S16-3(1.2
)0.828 (c
)0.338 (cd
)7.515 (d
)1.028 (c
)45.037 (cd
)108.614 (e) P. fluorescens(0.6
)0.927 (b
)0.401 (b
)8.219 (cd
)1.012 (c
)46.493 (cd
)101.494 (ef) P. fluorescens(1.2
)P. putida(0.6
)0.576 (e
)0.254 (d
)5.419 (g
)0.681 (e
)31.620 (e
)77.747 (g
)0.761 (d
)0.407 (b
)6.568 (f
)0.904 (d
)41.160 (d
)108.943 (e) P. putida(1.2
)0.595 (e
)0.377 (bc
)8.758 (c
)1.055 (c
)50.805 (c
)139.465 (c) Pantoea agglomerans(0.6
)0.595 (e
)0.396 (b
)9.329 (b
)1.296 (ab
)60.461 (b
)181.796 (a) Pantoea agglomerans(1.2
)0.731 (de
)0.383 (bc
)7.274 (def
)1.023 (c
)38.668 (de
)117.104 (d) Pseudomonas sp. C16-2O(0.6
)1.131 (a
)0.622 (a
)9.606 (b
)1.356 (a
)57.830 (bc
)165.280 (b) Pseudomonas sp. C16-2O(1.2
 : No Carrierتیمیر ب بن کود ییرربب ب کود تیوهرسفی یت :Control - ،حییل ب بن بیکرر در دب توح : SPT ،کود توهرسف یت ترینل بر

اتی

آ یون ﺧیك کنررل یثب )

تییوهرسفیی یت ترینل) مفییب ب هیییه عمهررد ﺧوب

نتیجهگیری کلی
میریییییج آ ییییییش کیودهییی

در ذیمیﻊبین ی

هیرایررهی ام ا ﮔیر هی
مریجی ﮔرسی

یی یریرببی بیر

ﮔیی ررت ی توان اینﮔوم

کی کیییربرد کودهییی

ییرربب تیییثیرات

داهیییری اتییی بل اینری تیمییر بییکرریییی در برﺧ ا
بیییکیریر هییی ا ذیمیه ی تیییمیییر

Pantoea agglomerans

 P. fluorescens ،Enterobacter sp. S16-3 ،P5ب
 Pseudomonas sp. C16-2Oهرایﻂ بهرر را برا ﮔییهین

اسزایشییی یعن دار بر هییرایررهیی امی ا ﮔیر هییی

بی بذود آبردمی را بیی ی در اثر تی

بعی

داهیر اتی  .تیمیرهی کود  Enterobacter sp. S16-3ب

تهقیح هییی

 Pseudomonas sp. C16-2Oدر بییشیییریر هیییراییریرهییی

کودهی هییییمیییی در یقیییفییی بی کودهی ییرربب ب

Pantoea

اثرات چن ﮔیم آمهی ذفیرجو ممود .کود هییمییی سفی یت

 agglomerans P5بودم ب هر تی این تیمیرهی در بیشیرر

سقﻂ در ذه برآبرد میی سف ی ر ﮔیی بود اتیی بل

بی تیمیییر کود

تیمییرهیی بییکرریییی عمهررد چنی ﮔییمی عاب برتیییین مییی

ام ا ﮔیر ه ی
یوارد دارا

دارا عمرهرد هییبی تیمیر

عمهررد بیییالتر

مفیییبی

هییییمیییی تیییوهرسفییی ییت ترینیل بودم  .تیمییرهی

P.

سفییی ر داهیییری امی کی ا ذمهی آن ی توان بی تیییییر
تحریی کننی ﮔ رهیییی ﮔیییی یثییل تولیی

 fluorescensب  P. putidaه تیی حی بد دارا عمهررد

بیژﮔ هییی

یشیییییبی یری ی ر بودمی  .ﮔرچی تیمییر کود هییییمیییی

هوریونهی یحرك رهیی ب ﻏیر اهیییر کرد .ال

ب
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ایین تیحیقیییق اتیییری ییید ا بیییکیریر هییی

ییییسیر ی هییی

 کPseudomonas sp. C16-2O  بEnterobacter sp. S16-3
مرتییی ام ی توام یورد

. . .  ساریخانی و،خوشرو
یریرک
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رکر اتی ک در مرییج ﮔه ام اثر تیوو یخره

کود کیییاً یعن دار بود ب در بیشیییرر یوارد تیییوح

هنو ب یرحه تجیر تییی

ﮔر دارا0/6  ﮔر مفب ب توح یررس1/2 یررس

.توذ قرار ﮔیرد

 بیی توذی بی. عمهررد بیش ا دب برابر در ﮔییی داهییی
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