
 1398سال  / 27تا   15های صفحه2شماره  29نشریه دانش آب و خاک / جلد 

 ( .Zea mays L) ای گیاه ذرتهای تغذیه میکروبی فسفاته بر شاخص   هایکود برخی اثر تلقیح 
 

 بهمن خوشرو1، محمدرضا ساریخانی2*، ناصر علیاصغرزاد 3 
 

 25/09/97تاریخ پذیرش:     07/96/ 01تاریخ دریافت: 

 دانشگاه تبریز ،دانشکده کشاورزی ،دانشجوی دکترای علوم و مهندسی خاک -1

 دانشگاه تبریز ،دانشکده کشاورزی، دانشیار بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک -2

 دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی ،استاد بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک -3

 rsarikhani@yahoo.com :ات، پست الکترونیکی* مسئول مکاتب

 

 چکیده

 ،Pantoea agglomerans P5هیی   بییکرر  بی  میی  کودهیی  ییرربب  سفییی ییتی  تهیی  هییی   ا  ه ی  در این تحقیق اثربخشییی 

Pseudomonas fluorescens Tabriz ،P. putida Tabriz ،Pseudomonas sp. C16-2O ،Enterobacter sp. S16-3 ،Bacillus 

megaterium JK6  بB. firmus )  یورد ار یییب   گر (  30  بییگیی  بگر ( 15  گوگرد ،گر (  45  خیك سف یتبر بفیییرر هیییی

  2کنن   سفی یت یورد اتیر ید  در کود بیربرعنوان بیکرر  حل ب P. agglomerans P5بیکرر   ،در این آ یییشقرار گرس . 

ب   مشییین داد ک  کیربرد کودهی  ییرربا   مرییج ب  دتیی  آی   ا  آ یییشیییت گهخیم . ب  عنوان کنررل یثب  اتییر ید  هیی 

آهن ب  هریتیی ، سفی ر، ریشی  ب بخش هوای ، ذب  کل ، بر ب ن تر ب خشی   704را  کسفی یت  در گیی  ررت رق  تیین ل

 Pseudomonasب   Enterobacter sp. S16-3. تیمیرهی  کود  هی دار  دایعن  بخش ریشی  ب بخش هوای ، تیثیر کییاًرب  

sp. C16-2O  هیبی  تیمیر رردعمهگیر  هی   دارا  هیرایررهی  ام ا   بیشیرردر  P. agglomerans P5  بودم  ب هر تی  این

 .Pتیمیرهی   .د هیییمییی  تییوهرسفیی یت ترینل بودم بیالتر  مفییب  ب  تیمیر کو رردعمهیوارد دارا   بیشییررهی در تیمیر

fluorescens بP. putida  البر  بییفییر  عنوان ممود ک  تیمیر   بودم ، رب  رهیی  ررتیشیییب   اثرهی تی ح بد  دارا   ه

تر  مفییب  ب  تیمیر  هییین عمهرردهیرایررهی دارا   بیشییرردر  B. megateriumدر برخ  یوارد ب تیمیر  B. firmus ییرربب 

اثر  در این هژبهش  چنینه . بودم ( No Carrier  تر ا  تیمیر ب بن بفرر کودهییینبفرر ب بن بیکرر   کنررل ین  ( ب حر  

 کییاً ،یعیدل بی ییزان توصیی  هی   ب دببرابر آنگر  در هر گه ان( ب  ترتیب  2/1ب  6/0  تیوو  یخره  یریرک کود 

 . ه در گیی    دب برابرح بد  عمهرردبیعث اسزایش  6/0مفب  ب   2/1توح یررس   دار بود بیعن 
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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 
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 مقدمه

بتیه  کیربرد کودهی  ب  عنیصربرطرک کردن کمبود 

آل ا  یوهو  ب ای  هیمییی  هرخور ب گران، چیر 

بیه  ب هییی هی  ذ   برا  عمهییت کشیبر   بع   مم 

درص  سف ر  90ال   75کن . تیالم  بین ایجید ی  

هی، خیك بیشرره   ب  خیك ب  دلیل آهر  بودن اضیس 

آ  کربنیت در بیال، تنش خشر  ب بذود ب  PHبذود 

در  چنینه آبییر  ب کمبود یواد آل  یوذود در خیك ب 

هی  کهفی ، آلویینیو  ب آهن در خیك اثر ترکیب بی یون

آی  ب ا  دترر  گیی  خیرج صورت رتو  دری ب 

 ربی  ب  یررک (.2010 کفیر ب کیتریت  هودی 

 بیرا  گزاک ار   هی هزین  ا  گبهر  سف یت ، کودهی 

 ب  میز  ییمبیر  اثیرات کشیور، ا  رجخیی ا  کیود خریی 

 یفمویی  ب  توانی  اثرات این ذمه  ا . دارد دمبیل

 رسرن بییال ب سفی ر ح  ا  بیش ذب  ا  میه  سف ر 

 تعیدل خوردن ه  ب  ب گییه  بیس هی  در آن غهظ 

 در بور تجمع یحرول، عمهررد کیهش غبای ، عنیصر

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

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

 ییروریزای  کیهش گیی ، دربن رب  یریبولیفی  کردن

 کی ی  تنزل کیدییو ، ب  خیك آلودگ  ریش ، ه ن

 ب   آ هی آلیودگ  ب خییك ین ی  بیر ا دیید یحرول،

 ممود اهیر  را اتربسیریتیون ه ی   برب  ب سف ر

در ت  تیل اخیر ب  دلیل  (.2001 یهروت  ب  خیبا  

ربی  کودهی  آهریر ه ن اثرات توءیررک ب 

هی یج داً اتر ید  ا  هیمییی  ب قیم  رب ب  اسزایش آن

ه   ات . یویلعیت کودهی   یفر  در کشیبر   یور 

 یید  بر رب  ایرین اتر ید  ا  کودهی   یفر  بر رب  

 احرشیی  ب  ی   ات یحروالت یرع د ب  عمل آ

  ،2006تورك ب همریران  ،2009همریران 

mailto:rsarikhani@yahoo.com
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، 2016ب  2019، تیریخیم  ب همریران 2007لیو ب چن 

مرییج تحقیقیت مشین داد   (.2017خوهرب ب همریران 

کنن   سف یت قیدرم  در هی  حلات  ک  ییرربارگیمیف 

ینوق  ریزبت ر سعیلی  ممود  ب بی کم  ترهحیت ریش ، 

کهفی  سف یت را ب  مییحهول سف یت ییمن  تر ترکیبیت 

، 1995 کییم   ذب  گیی  درآبرم صورت یحهول ب قیبل

هی  ییروریز  ب قیرچ (.2019تیریخیم  ب همریران 

ترین ذیی زین کنن   سف یت ینیتب   حلهیبیکرر 

کودهی  هیمییی  ب تی گیرترین کودهی   یفر   بی 

بیهن  ک  ب  دلیل هیی ار ی یحیط  یف  در کشیبر   

اثرات ذ اگیم  ب یرقیبل رب  یر ی ر ب گییهین ییزبین، 

 سرامرو ب  ام توذ  بفییر  ا  یحققین قرارگرسر  یورد

باقع کودهی   یفر   در (.1994گیربی   ،2010همریران 

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

ذودات ی ی  خیکز  هفرن  کیس  ا  ی  یی چن گوم  ا  یو

 هوم دارم   ینیتیب  عرضی  ی ک  رب  ییواد م  

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

ترین میی هی  گیی  ا  ب  دلیل هیتخ وی  ب  یر  ا  بزرگ

ت . عاب  بر این، تأیین ا یزایی  بیر  این قبیل کودهی

ب بی تغبی  طبیع  عنیصر غبای  ب  صورت  کییاً یرنیت

هی  حییت ، گییهین، کم  ب  تنوع  یفر ، تش ی  سعیلی 

ترین  یف  ا  یه بهبیود کی یی  ب ح یظ تای  یحیط

 را  ب  ربدهی  کودهی  بیولوژی  بی  همیر ی یزی 

کودهی  ییرربب  موع  ا  کودهی   یفر    (.1998گیئور  

ا  یع م   -هفرن  ک  در آن بر بفرر  ا  یواد آل 

عرض  هود. هی  ی ی  بهر  برد  ی ییرربارگیمیف 

هربع ه . در این   1970کودهی  ییرربب  در ابایل ده   

در  IARI microphosییرربب  ا ذمه   راتری چن ین کود

ک  بع ًا در   عرض  ه در ربتی     Phosphobacteria  ب  هن 

 خین ب  اتر ید  قرار گرس  یورد میزاربهی  هرق  

یر  ا  کودهی  ییرربب  یه ، کود . (2007همریران 

بیه  ک  ب  صورت هودر  یی گرامول  ییرربب  سف یت  ی 

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

یر  ا  عنیصر غبای  هریررک برا  یحروالت 

کشیبر  ، اتر ید  ا  کود ییرربب  سف یت  یورد توذ  

در این موع کود ا  (. 2010یین ب همریران  ضییئ ات 

تنگ سف یت ب  عنوان ینبع تییین کنن   سف ر اتر ید  

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

سف ر یوذود بییفر  ا  طریق راهریرهی   یفر  ب  سر  

کنن   سف یت   حلهیبیکرر گیر  ا  یحهول درآی . بهر 

ب سراهم  سف یت برا  گیی  کم  خواه  ب  سراین  امحال  

یین ب تیریخیم  رحی   ،1394 تیریخیم  ب همریران    ممود

 تحقیقیت مرییج  (.2018، خوهرب ب تیریخیم  2011

 یررک خروص در (1999تولییهیش  

 تویی  راع  در سفی یت  کننی  حیل ییرربارگیمیف هی 

 ییرربارگیمیف هی این بی خیك تهقیح ک  ات  داد  مشین

 بیی یقییفی  در گییی  بهرر ره  ب سف ر آ ادتی   بیعث

 ( گزارش1379   بیمییم  ب  تیهفنور  .هودی   هیه   تیمیر

  راع  در ییرربب  سف یت  یریرک کود بیی ک  کردم 

 کودهی  یررک در درص  50 ح اقل توانی  هنب 

 آییر   ت ییبت ک  یضیسیً. ممود ذوی  صرس  سف ر 

 سف یت  کود یررک بین یحرول مظر ا  یعن دار 

 ایین.  مشی   یاحظی   سف ر   هیمییی   کودهی   بی  ییرربب 

 ییرربب  سف ر  کود  راع  بی د  ک  بود حییل  در

 سف ر  هیمییی  کودهی   راع  بی د  برابر دب تقریبیً 

 هییژبهش اییین در اتیر ید  ییورد ییرربب  کود. بود

 هییییل  سفیی یت  کننیی  حییل  هییی قیییرچ   ا  یخهییوط 

Penicillium bilagi، P. digitatum ، P. lilacium ب 

Aspergilus niger تحقیق ط  (2000  هور قه  مور .بود 

 سف یت  خیک   یررک  ک   رتی   مریج   این  ب  خود  گه ام 

 بیکررهی  ب تیوبیتیهو  بیکرر  ب گوگرد بی همیرا 

 ت یبت سف ر ذب  ب عمهررد مظر ا  سف یت حلکنن  

 توهرسف یت   ینبع  ا   سف ر  یریرک  بی دار یعن    آییر 

 ب غییم   توتط ه   امجی  تحقیق اتی  بر. م ارد ترینل

+  سف یت خیك ب  تیوبیتیهو  ( تهقیح1994  همریران

. گردیی  سفی یت خییك حالیی  اسیزایش بیعیث گوگرد،

 رب   بر  تحقیق   امجی   بی  ( میز1989   همریران  ب  هیتیراتنیی

  سف یت  کیربرد خیك ک  ممودم  گزارش یرتع ، گیی  ی 

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

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

 گزارش تول، اکفی  خییك یی  رب  بیر آ یییش

 گوگرد، همرا  ب  سف یت تنگ کیربرد ک  ممودم 
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 توهر  کیربرد  بی  یشیب   عمهررد   آل   یید   ب  تیوبیتیهو 

 . ممیی ی  تولی  تورگو  در سف یت 

کودهی  ییرربب  سف یت  بر بفررهی  آل  ب هیمییی  

هوم  ک  در سریوالتیون ار ان ب در دترر  تهی  ی 

ب قیرچهی   هیبیکرر آمهی ب  ینظور اسزایش اثربخش  ا  

اثربخش   ممیین . ایی در این ییینی ی  اتر ید  ی 

کنن   سف یت یورد اتر ید  در تهی  این   حلهیبیکرر 

کودهی  یین  تحقیق ینیتب  ات  ب اطاعیت کم  در این 

بیه . ضربرت دترییب  ب  ی  یورد در دترر  ی 

  ذیی زین  بی کودهی  یگوم  ییرربب  کیرآی  ب قیبه

ی  یوضوع این تحقیق ات  ب ضربرت هرداخرن هیمیی

هود تی بی دترییب  ب  ترکیب ینیتب ب  آن احفی  ی  

آل  بروان کود ییرربب   -بیکرر  ب بفرر هیمییی 

 سف یت  تولی  ب ب  بی ار یررک عرض  داه .

 هامواد و روش

در گهخییمی   1395ب  1394هیی  این تحقیق در تیییییل

در  دامشییر   کشیییبر   دامشیی ی  تبریز باقع  تحقیقیت 

بی توذ  ب    امجی  هی . (ینوق  کرکج  2تییخرمین هیمیر  

ا  یعیییر  برا  ا  ب یزرعی اینری  آ ییییشییییت گهخییمی 

آ یییش  ،اثربخشی  کودهی   یفیر  ب ییرربب  هفیرن 

ا  بی  هیییر   یر امجیی  گرسی . ا  یی  خییك دارا   گهخییمی 

هوهیین( ا  عمق کمبود سفی ر  ا  ایفیر ی  تحقیقیت  خهع 

بردار  هیی  ب تیینس برخ  یرر  مموم تیییمر  20-0

هیی   بیژگ  هیی  خییك یورد مظر تعیین گردیی .بیژگ 

بع  ا    آبرد  ه   ات . 1خیك یورد اتر ید  در ذ بل 

دن خییك یورد مظر ب عبور ا  الی  دب  هوا خشیییی  کر

هی  یه  خیك هیییییل بیس ، درصییی   یرر  بیژگ ییه 

 ، سفیی ر قیبل ذب (1982 مهفییون ب تییییر   کربن آل 

 تویی   ب هریتییی  قیبل ذب  (1982 ابلفیین بتییییر  

 گیر  ه .  ام ا   (1982
 

 . شیمیایی خاکهای فیزیکی و : برخی ویژگی1جدول 

 pH )1-m EC (dS )1-kg available (mg -P )1-kg available (mg -K 3%CaCO %OC بیس  خیك

 166/0 85/2 07/198 3 9/2 56/7 لو  هن 

 

 تهیه کود میکروبی فسفاته پودری 

بیکرر  یوذود در بیم  ییرربب    هییشدر این هژبهش 

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

 Pseudomonas fluorescens Tabriz ،P. putida Tabriz ،

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

Bacillus megaterium JK6  بB. firmus)   یورد اتیر ید  ب

 Pantoeaیکیریر  بیی  هیمییینییینار ییییبی  قیرار گیرسیی . 

agglomerans P5 کننی   سفییی ییت بی  عنوان بییکرر  حیل

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

هی  یثب  اتیییر ید  هییی  تی یقییفییی  یوهوب  بین مموم 

یوذود در بیم  ییرربب  ب مموم  تجیر  هییی   ب  عمل  

بی  ینظور تهیی  کود ییرربب  سفییی ییتی  هودر  برا   آیی . 

ش کشی  گه ام ، ب  هیر   یر اق ا  هی . برا  تهی   آ ییی

بفییرر ابلی  ذه  اسزبدن ییی  تهقیح بیکررییی  ا  بفییرر  

هیی  تیینگ سفیی یت، بیگی  ب گوگرد اتییر ید  هیی . این  

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

(. هس ا  اخراط اذزاء ب  2010ضییییییئییین ب همرییران  

تیییین رطوبی  بهینی  برا  اسزبدن بییکرر  بی  آن، بی   

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

لیرر آ  یقور اسزبد   ییه  10گر  ترکییب ابلیی   90بی  

هی  تی رطوب  ابلی  تییین هیود، تینس ا  کشی  هیبیم  

لیرر  ییه  1تهی  هیی   در یحیط موترین  برا   هیبیکرر 

برابر در آ  رقیق ممود  ب بییکرر  بی    10برداهیییری  ب 

بفرر یرطو  اسزبد  ه  ب یخهوط ه . ا  کود ییرربب   

 هی گه انتهقیح در سفییی یت  هودر  حیصیییل هییی   برا  

 اتر ید  ه .
 و تلقیح گیاهان با کودهای میکروبیها گلدانسازی آماده

درذ    121اتمفییی ر ب دیی   1در سشییییر  هی گه انخیك 

تیع  بی بخیر آ  اترریل ه   ب   ی ب  ی ت تهفیو  

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

ییهیون کیهوگر  خییك در هر هررییر بیی  2احرفیییی  ب ن 

گیر  کیود  ییییهی  600تیوذیی  بیی  ب ن خیییك گیهیی ان، 
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  600ب  گر  کود ابر ییه  1200تیییوهرسفییی یت ترینل، 

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

اسزبد  هیی  ایی  هیگه انابر  ب تییول یت هریتییی  ب  هم  

کود تیییوهر سفییی یت ترینل تنهی در تیمیر هییییه  یثب  

هی . در یورد تیمیرهی  کود  ییرربب  سفی یت   اتیر ید  

گر ( ب دب برابر یقیی ار  ییه  600میز یقیییدیر یعیییدل  

گر ( کود تیییوهرسفییی ییت ترینیل ا    ییه 1200  یعییدل

کودهی  ییرربب  سفیی یت  اتییر ید  هیی  تی اثربخشیی   

در دب تیمیر   همینینیرربب  یشییخش هییود. کودهی  ی

ب    600اضییییس  بی  عنوان کنررل ین   آ ییییش، یقییدیر 

گر  بفییرر یورد اتییر ید  در کود ییرربب   ییه  1200

بیی بن اسزبدن هیب بیییکرر  ییی  مظر قرار گرسیی . این  

یجموع بی لحیظ قیلب طر  کییاً ترییدس  در آ یییش در 

ک    ب  امجی  رتیی  رارتر 4تیمیر آ یییشی  در  17ممودن 

هیییل تیمیرهی  هییه  ین    ب بن کود ییرربب  ب کود  

تیوهرسفی یت(، هییه  یثب   کود تیوهرسفی یت ترینل بر  

هیییل تینگ اتیی  آ یون خیك(، کود سفی یت  هودر   

بی بن اسزبدن بییکرر (، کود  سفییی ییت، بییگیی  ب گوگرد 

ییرربب  سفیی یت  یربوط ب  هر هییش بیکرر  در یقیدیر  

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

توصیی  هی   بود. ب  ینظور اعمیل تیمیرهی ابر ا در تمی   

یرر ا  تیییوح تییییمر  4یقیدیر برابر ا  خیك تی هی گه ان

گه ان اسزبد  هی  ب تینس کود تیوهرسفی یت ب کودهی   

اتیر ید    هیگه انییرربب  سفی یت  ب  یق ار یورد میی  در 

بر رب  آن قرار   (cm  3 - 2  ی  خیكهیی  ، تیینس ی  ال

بیرا   گیرسیی . گیرسیریی  ب بییببر ررت بیر رب  آن قیرار 

تیییی   ببرهی، ابر ا ضییی ع وم  ببرهی بی اتیمول ب  آیید 

امجی  گرس  ب ببرهی  ررت ب    %5/0هینوکهری  تییی ی  

عی د در هر گهی ان کییهیییری  هیییی می  ب بعی  ا    5تعی اد 

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

ب  یق ار  هی گه انقبل ا  کیهییی  در هم  ع د تقهیل ییس . 

ییین ه   ب تنس کش  بببر امجی  برابر رطوب  خیك ت

بببر هوهییم    ا  ا  خیك تیوح بع  ا  آن بی الی گرس . 

هی . بی توذ  ب  اتیر ید  ا  ابر  ب تیول یت هریتیی ، کل  

یحیتیب  هی   ب هس   هیگه انیق ار این کودهی برا  هم  

داد    هییگهی انا  امحال در آ  بی  یقی ار یرفیییین بی  همی  

ب هریتییی  یورد میی  گیی  ب    هیی . برا  تییین میرربژن

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

میز ا    هیگه انآبییر   اتییر ید  هیی .تییول یت هریتییی  

رب    105در طول رهی  گیی  ک   FC8/0طریق تو ین در 

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

  ب ن تر ب خشی  بخش ذمه هیرایررهی  رهی   گیی  ا 

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

 .گیر  قرار گرس یورد ام ا  

 گیری شده صفات اندازه

 بخش هوایی و ریشه و خشک گیری وزن تر اندازه

هی  هوای  ا  یحل طوق  قوع  در هییین دبر  رهیی ، ام ا 

  گر  001/0گردیی   ب ب ن تر آمهیی بیی ترا ب  حفیییی  

تعیین هییی . ریشییی  میز هس ا  برداهییی  بی آ  یعمول   

هییفییرشییو داد  هیی   ب رطوب  اضیییس  آمهی بی کیغب  

هی کن گرسر  هییی  ب تییینس بی ترا ب ب ن تر آن خشییی 

بخش هوای  ب ریشییی  داخل  تییینس گیر  هییی . ام ا  

غب  ب  دربن آبن ینرقل ه   ب ب  ی ت ت  هی  کیهیک 

خشی  هی م . تینس   تیهفییو  درذ  60رب  در دیی  

هی ا  آبن خیرج گردی   ب بی ترا ب  حفیی  ب ن  مموم 

 هی تو ین گردی .خش  آن

و  سمموزانیهمای گیماهی بمه روش ترهضممن نمونمه

 عناصرگیری اندازه

ایجید هی بع  ا  خشیی  هیی ن، خرد هیی   ب برا  مموم 

یرر  عبور داد   ییه  5/0ا  یرنواخیی  ا  الیی  ممومیی 

هی  گییه   هضی  مموم ، عنیصیرگیر  هی م . برا  ام ا  

 بالینیگ ب همرییران  امجیی  گرسی تیییو ام  تر بیی ربش

  هریییتیییی سفییی ر ب گیر  غهظیی  امیی ا   برا  (.1989

اتینررربسرویرر ب   دتیر ی ب  ترتیب ا  هی  گییه  مموم 

عنیصییر آهن ب رب  ه  ا  دتییر ی   برا   ب سرویررسهی 

 ذب  اتم  اتر ید  ه .

 نتایج و بحث 

 وزن تر کل 

در    یجموع ب ن تر ریشییی  ب بخش هوای (ب ن تر کیل 

گیی  ررت تح  تیثیر تهقیح کودهی  ییرربب  سفی یت  در  
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 .Pدار بود. ب ن تر کییل برا  تیمیییر یعن  %5تیییوح 

agglomerans   2/1)  گر  بیییالترین   60/76بییی یییییم ین

 ، Pseudomonas sp. C16-2Oییقیی ار بیود ب تیییمیییرهییی  

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

هیی  بعی   ب بییالتر ا   تیمییر کود   در رتبی  6/0ب  2/1

کنررل یثب ( قرار گرسرن .  تییوهرسفیی یت ترینل  هیییه  

هیییه  کنررل ین   یی بفییرر   ب  B. megateriumتیمیرهی 

( ا  مظر  No Carrier  مفییب  ب  تیمیر ب بن بفییرر  خیل 

ب ن تر کیل دارا  یقییدیر کمرر  بودمی . ال   بی  رکر  

اتییی  ک  تیمیر کنررل یثب  کود تیییوهرسفییی یت ترینل  

بی  بی   مفییی  %07/53یوذیب اسزایش ب ن تر کیل بی  ییزان 

  (.1هیه  ب بن بفرر ه   هرل 

: تیمار بدون کود میکروبی و کود No Carrier ) اثر تلقیح کودهای میکروبی فسفاته بر وزن تر کل در گیاه ذرت -1شکل 

،  )کنترل مثبت( : کود سوپرفسفات تریپل بر اساس آزمون خاک SPT: حامل بدون باکتری در دو سطح، - Controlسوپرفسفات، 

تریپل وزن و دو برابر مقدار کود سوپرفسفات    کود میکروبی فسفاته مربوط به هر شش باکتری در مقادیر هنسایر تیمارها نیز  

 باشد. می  توصیه شده

 وزن خشک کل 

 یجموع ب ن خشییی  ریشییی  ب بخش ب ن خشییی  کل 

در گییی  ررت تحی  تییثیر تهقیح کودهیی  ییرربب    هوای (

دار بود. ب ن خشی  کل برا   یعن  %5سفی یت  در تیوح 

یقی ار بود ب   بییالترین P. agglomerans(2/1ب  6/0  تیمییر

در یقییفیی  تغییرات تیمیرهی  ال و همیمن  ب ن تر کل  ب

صییورت  ک    بی هیییه  کنررل یثب  ب ین   یشیییب  بود ب

 .Pseudomonas sp. C16-2O  ،Enterobacter spتیمیرهی  

S16-3 ب P. fluorescens  در  ( 2/1ب  6/0 در هر دب تیوح

کود  تیییوهرسفییی ییت  ا  تیمییرهی  بعی   ب بیالتر رتبی 

 .Pترینل  هیه  کنررل یثب ( قرار گرسرن . ایی تیمیرهی   

putida  بB. firmus  بییی ( 2/1ب  6/0 در هر دب تیییوح

بیالتر  مفییب  ب  تیمیر ب بن   عمهرردبذود  ک  دارا  

بفییرر کود  بودم  بل  یقیدیر آمهی ا  مظر ب ن خشیی  

رینل(  تر ا  تیمیر هیییه  یثب   تییوهرسفیی یت تکل هییین

هیییه  کنررل ین   یی  ب  B. megateriumبود ب تیمیرهی 

( ا   No Carrierمفیب  ب  تیمیر ب بن بفیرر    بفیرر خیل 

 هییرل   مظر ب ن خشیی  کل دارا  یقیدیر کمرر  بودم 
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 . اثر تلقیح کودهای میکروبی فسفاته بر وزن خشک کل در گیاه ذرت -2شکل 

 

کننی   سفییی ییت تیمییرهیی  بییکرریییی  برییررسری  بعنوان حیل

تولیی  اتییییی هیی  آل  ب اسزایش ذیب   توامنی  ا  طریقی 

هییی  چون اکفیییین،  تولیی  ب تییینرز هوریون ،سفییی ر

ب اسزایش ذیب  میرربژن ب  تولیی  تییییی ربسور ، ذیبرلین

اسزای ، رهی   تیییر عنیصیر ضیربر  ب  باتیو  اثرات ه 

هور   ی تیه ،2006 تورك ب همریرانگیی  را اسزایش دهن   

( مشیییین 2015صییییدق  ب همریران  (. 2010 ب همریران

دادمی  کی  ب ن خشییی  کیل ررت در تیمییرهییی  کی  کود  

(  2002هیییریی   یس . یفییر  ب  کیر رسر  بود، اسزایش ی

گزارش کرد  اتی  ک  کیربرد کودهی   یفیر  ینجر ب   

هیییود. ب   اسزایش بیوییی  ب ییید  خشییی  گیییه  ی 

اعرقییید دارد کیی  اسزایش امحال سفییی ر دلیییل اسزایش  

 بیه .بیویی  گییه  ی 

  جذب فسفر در بخش هوایی
کودهیی   ییزان ذیب  سفییی ر هوای  تحی  تییثیر تهقیح 

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

دارا  بیشررین    Pantoea agglomerans P5  (2/1   ییرربب 

بود.   tplan mg 11/18-1 یقی ار ذیب  سفییی ر بیی ییییم ین

 .Pتیمیرهی  ییرربب  ده  ک  مشییین ی  3مرییج هییرل 

agglomerans P5 ،Pseudomonas sp. C16-2O ،

Enterobacter sp. S16-3   ب  P. agglomerans P5  یدیر  در یق

بیالتر  ا  مظر یق ار    هی ییم ینگر  دارا  ی2/1  اتر ید 

ذیب  سفییی ر بودمی . بی  این لحییظ دارا  اخراک آیییر  

دار بیی تیمییر هییییمیییی  تیییوهرسفییی ییت بود اییی یعن 

 .B ب B. megateriumن بییکرر ، بفیییرر بی ب تیمییرهیی 

firmus   م  تنهی هیب برتر  مفییب  ب  تیمیر هیییه  ب بن

تر  ا   هییین ( م اهیرن  بهر  در تیوو No Carrierبفیرر  

ییم  این   م  رتی  بنظر ی  (.3آن ه  قرار گرسرن   هیرل 

دب بیکرر  در بفیییرر بریرگرسر  هییی    گوگرد، تییینگ 

 یرا ک  همین   هی   اتی سفی یت ب بیگی ( دچیر یشیرل 

ا  مظر  ا  هیییشیی در هییرایط دربنهی  بیکرر  تییوی 

یروتیو  در  امحال سفی یت دارا  ق رت امحال سفی یت  

در ذیب  ییی اینری   ،بودمی  هییبییکرر یقیییفییی  بیی تیییییر 

ب ب  این دلیل بیعث کنن  ی گیی  رقیب  ی عنیصییرغبای  ب

 هوم .گیر  ه   در گیی  ی هی  ام ا  اس  هیخش
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 .اثر تلقیح کودهای میکروبی فسفاته بر جذب فسفر هوایی در گیاه ذرت -3شکل 

 

 جذب فسفر در ریشه
سفییی ر ریشییی  تحی  تییثیر تهقیح کودهیی   ییزان ذیب   

  دار بود. تیمیر کودیعن  %5ییرربب  سفیی یت  در تییوح 

 2/1)Pantoea agglomerans P5    دارا  بیشیییررین یق ار

توتییط ریشیی    tplan mg 682/9-1ذب  سفیی ر بی یییم ین  

بود  ب یوذیب اسزایش ییزان ذیب  سفییی ر بی  ییزان 

مفیب  ب    %06/72( ب SPTمفیب  ب  هییه  یثب    1/27%

( هییی  ب ا  این لحییظ دارا   No Carrierهییییهی  ین    

دار بی تیمیر هییمییی  تیوهرسفی یت  اخراک آییر  یعن 

  ب Enterobacter sp. S16-3( 2/1  دب تیییییمیییربییود. 

 2/1)Pseudomonas sp. C16-2O   هی  بع   قرار  در رتب

 .Bب  B. megateriumکنررل ین  ،  ایی تیمیرهی داهییرن . 

firmus    تقریبی بی تیمیر هیییه  ب بن بفییررNo Carrier )

در یی  تیییوح قرار گرسری  ب هیب برتر  مفیییبی  بی  ه  

 (.4م اهرن   هرل 

در   2هیی  یوذود در کود  یفیییر  بییربرکییربرد ایزبلی 

ایط کشی  بی گیی  گن   در خیك اتیرریل بهبود تغبی   هیر

 (.  1392سف ر  را ب  دمبیل داه   تیریخیم  ب همریران  

 هواییجذب پتاسین بخش 

ییزان ذب  هریتی  هوای  تح  تیثیر تهقیح کودهی  

(. 2دار بود  ذ بلیعن  %5ییرربب  سف یت  در توح 

دارا    P. agglomerans(2/1ییرربب   تیمیر کود 

 mg plant  79/81-1بیشررین یق ار ذب  هریتی  بی یییم ین  

-Pseudomonas sp.  2/1 )C16بود ب تیمیرهی  ییرربب  

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

دارا  یقیدیر بیالتر  ا  کود  P. putida( 2/1ب  

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

 .Bبفرر ب بن بیکرر   کنررل ین  ( ب  تیمیرهی 

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

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

Carrierتر  ا  این مظر بودم .( دارا  عمهررد هییین
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 .اثر تلقیح کودهای میکروبی فسفاته بر مقدار جذب فسفر ریشه در گیاه ذرت -4شکل 

 
گرچ  ه ک این آ یییش تهی  کودهی  ییرربب  سفیی یت   

ب بررتی  اثربخشی  آن بر تغبی  سفی ر  گیی  بود  ات  

ایی مرییج ذب  عنریر هریتیی  در گیی  ب  بیژ  در بخش 

   هیبیکرر ده  ک  برخ  ا  مشییین ی   هوای  ب ریشیی 

کنن   سف یت بریر رسر  در این سریوالتیون در تغبی   حل

حییل این تییثیر   امی .هرییتیییی  گییی  میز یوثر باقع هییی  

توام  ب  باتیو  تولی  اتیی هی  آل  ا  ذیمب بیکرر   ی 

بیه  ک  ه  ب  امحال سف یت ب ه  ب  آ ادتی   هریتی   

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

اع  ا  تولی  اکفییین ب اسزایش تییوح  هیبیکرر رهیی   

تییوگویوران ب   میز اهیییر  کرد.ذب  در ریشیی   تمی 

( در آ یییش  ب  بررت  ییزان امحال 2007ذیمیرتیمی   

کیییمییهییی  یییریربکهییین، یوتیییروبییی  ب ابرتوکا  در  

ب   خرن هردا  B. mucilaginosus MCRCp1حضیور بیکرر 

گر   ییه  29/4بیشییررین ییزان امحال هریتییی  ب  یق ار 

در لیرر بی کیم  ییری  یوتییروبی  یشیییه   هیی . تهقیح  

این بییکرر  بیی گییی  بییدا   یین  ینجر بی  اسزایش ییید   

درصییی  ب ییزان ربغن ب  یق ار   125خشییی  ب  ییزان 

درصییی  هییی . آمهی اسزایش ییزان هریتیییی  قیبل   41/35

گر  در  ییه  60/99بیی   57/86ك را ا  اتیییر ییید  خییی

 کیهوگر  خیك گزارش ممودم .

 پتاسین بخش ریشه جذب
ییزان ذب  هرییتیییی  ریشییی  تحی  تیثیر تهقیح کودهی    

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

بیشییررین   دارا   Enterobacter sp. S16-3(2/1  ییرربب 

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

 (P. agglomeran ،  2/1 (2/1  تیییمیییرهییی  ییییریرببی 

Pseudomonas sp. C16-2O   2/1  ب)  P. fluorescens     دارا

یقیدیر بیالتر  ا  کود تیوهرسفی یت ترینل ا  مظر یق ار  

 .B ذیب  هرییتیییی  در ریشیییی  بودمی . اییی تیمییرهیی 

megaterium    بی  تیمییر   بییکرر  مفیییبی ب بفیییرر بی بن

تر   هییین عمهررد( دارا  No Carrierهییه  ب بن بفیرر  

  (.2ذ بل ا  این مظر بودم   

  مقدار جذب آهن در بخش هوایی
یقیی ار ذییب  آهن در بخش هوای  تحیی  تیییثیر تهقیح  

.  (%5 در تییوح  دار بودکودهی  ییرربب  سفیی یت  یعن 
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 ( 2/1  ییییزان ذییب  آهین بیخیش هیوایی  بیرا  تیییمیییر

Pseudomonas sp. C16-2O    بیالترین یییم ین ب تی  آی

ب   P. agglomerans،  6/0 (2/1ب  6/0  ب تیییییمیییرهییی 

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

دارا  یییم ین  بیالتر  مفیییب  ب  تیمیر  هییییه  کنررل  

 .B( بودم . برا  تیمیرهی   ترینل یثب   تییوهر سفیی یت

firmus ب B. megaterium  ا    2/1ب  6/0در هر دب تیییوح

مظر یقی ار ذیب  آهن ریشییی  یقییدیر کمرر  مفیییبی  بی   

   (.2ذ بل ( ب  دت  آی   No Carrierتیمیر ب بن بفرر  

   آهن ریشهجذب مقدار 

یق ار آهن ریشیی  تح  تیثیر تهقیح کودهی  سفیی یت  در  

  . این یقیی ار برا  تیمیییرهییی دار بودیعن  %5تیییوح 

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

Pseudomonas sp. C16-2O 2/1  ب)P. agglomerans   بی   

  بییالتر ا   عمهرردترتییب بیشیییررین یقی ار بود ب دارا  

بودم . برا    ترینل تیمیر هییه  یثب  کود تیوهرسفی یت

ب   B. megaterium    6/0 تیمیرهی  بفیییرر ب بن بیکرر 

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

( ب  دتیی  آی  No Carrierمفییب  ب  تیمیر ب بن بفییرر  

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

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

 .Enterobacter sp. S16-3، Pseudomonas sp  هییبییکرر 

C16-2O، P. agglomerans  بP. fluorescens  در یقیییدیر

ا  مظر تیییین آهن  گر  در گهی ان(2/1  یریییرس  برابر

تییین آهن توتط تیمیرهی   ام . برا  گیی  کیرآی تر بود 

گرچ  ه ک اصیه  این آ یییش مبود  اتی  ایی این مرییج 

البکر در تییین آهن   سو هیبیکرر گویی  آن اتیی  ک  

هیییییی  راهرییرهییی  مظیر   امی .برا  ررت یوسق عمیل کرد 

احیییء  چنینه کننی   کاتتولیی  تییییی ربسور ییی عواییل

اهییریل اکفییی  آهن یوذود در خیك را بروان ب  عنوان 

ترییور   هیبیکرر این  توتییط یریمیفییم  در تییین آهن

(  2007در هژبهشی  ک  توتیط رذیی  ب همریران   ممود.

هییی  بیویی   دربیییر  اثیرات ییحیرك رهیییی   تیییوییی 

Azotobacter chroococcum  ، ب ذیب   عمهرردبر رهیییی

ایزبل  کیرآی   14ذ اتییی    عنیصییر غبای  در گن   بی

 ا  مظر تولیی  اکفیییین، تییییی ربسور ب تولیی  هیی ربژن  

ا  در اتیییرین چهیریحیل تیییییمی ( برا  آ یون گهخیم 

کیربرد این  اثر بخرییر  امجی  گرس ، یشییخش هیی  ک  

 همینین هیی طبق مریییج بر غهظی  عنریییر آهن ب تیییویی 

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

( عنوان کردم  کودهی  بیولوژی  سف یت  2011همریران  

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

هرایط تغبی  گیی  ب تییر عنیصر غبای  مظیر آهن بیعث 

هییی    در غیی  عیمیهیریرداییجییید تیعیییدل در بییین اذیزا  

  یین  ه م .  تیب

 بخش هوایی Znجذب مقدار 

بیخیش هیوایی  تیحیی  تیییثیییر تیهیقیییح کیودهییی    Znییقیی ار 

دار بود. ییزان ذب  یعن  %5ییرربب  سفی یت  در تیوح 

Zn    2/1ب  6/0ریش  برا  تیمیرهی )Pseudomonas sp. 

C16-2O  ،6/0  2/1ب)P. agglomerans   ،2/1 )

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

fluorescens یق ار   ار بود ب ا  مظر بررتیب بیشیییررین یق

دارا  عمهررد بییالتر  مفیییبی  بی  تیمییرکنررل   Znذیب  

 ( بودم .No Carrier( ب هیه  ب بن بفرر  6/0SPTیثب   

ال   ب  رکر اتییی  ک  تیمیرهی  بفیییرر ییرربب  ب بن  

گر  ب   2/1تیییوح یریییرس   در  B. firmusبییکرر  ب

 P. putidaب  Enterobacter sp. S16-3تیمییرهی  ییرربب  

گر  دارا  یقیدیر ذب  برابر   6/0در تییوح یرییرس  

 (.2ذ بل بودم     STP (6/0  مفب  ب  تیمیر کنررل یثب 

 ریشه Znمقدار جذب 

ریشی  تح  تیثیر تهقیح کودهی  ییرربب   Zn یق ار ذب  

دار بود. بیالترین ییزان ذب  یعن  %5سفی یت  در تیوح 

Zn ریشیی  برا  تیمیر  Pseudomonas sp. C16-2O   2/1 ) 

 ( بیی تییییی  آییی . mg plant-1  13/1بییی یییقیی ار 

 2/1)Enterobacter sp. S16-3 ، P. agglomerans  6/0   ب

ب   P. putida  6/0 ب  P. fluorescens (2/1ب  6/0  ،(2/1

د  بییالتر ا  تیمییر  در درذی  بعی   ب دارا  عمهرر (2/1

بودمی . برا    ترینیل هییییهی  یثبی  کود تیییوهرسفییی ییت

ا  مظر یقی ار ذیب   B. megateriumب B. firmus تیمییرهیی 
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Zn   در ریشی  یقیدیر کمرر  مفیب  ب  تیمیر ب بن بفیرر

 No Carrier  ب  دتی  آی . چ  در بخش هوای  ب چ  در )

  توان این ومیی  مریجیی  گرسیی  کیی  بیییکرر ریشیییی  ی 

 2/1)Pseudomonas sp. C16-2O    بیشییررین کیرای  را در

 (.2تییین عنرر رب  گیی  داهر  ات   ذ بل 

 

 . در ریشه و بخش هوایی گیاه ذرت Znو  k ،Fe: مقدار جذب عناصر  2جدول 

    mg plant)-1( جذب پتاسین  mg plant)-1( جذب آهن  mg plant)-1( جذب روی
 تیمار

 بخش هوای  بخش ریش  بخش هوای  بخش ریش  بخش هوای  بخش ریش 

0.241 (g) 0.289 (d) 2.936 (h) 0.637 (e) 18.021 (g) 80.088 (g) No Carrier 

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) 

0.283 (g) 0.206 (e) 3.041 (h) 0.558 (ef) 18.456 (g) 95.870 (e) B. firmus(0.6) 

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) 

0.192 (gh) 0.195 (e) 2.275 (i) 0.451 (f) 17.376 (g) 76.869 (g) B. megaterium(1.2) 

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) 

0.576 (e) 0.254 (d) 5.419 (g) 0.681 (e) 31.620 (e) 77.747 (g) P. putida(0.6) 

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 Carrier ،تیمیر 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 (

 

 کلی گیرینتیجه

بینیی   میریییییج آ ییییییش کیودهییی  ییییریرببی  بیر  در ذیمیع

گوم   توان اینگیر  هی   گیی  ررت ی هیرایررهی  ام ا  

مریجیی  گرسیی  کیی  کیییربرد کودهییی  ییرربب  تیییثیرات  

  هییی   گیر امی ا  هییرایررهیی   برر  دایعن اسزایشییی  

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

Pseudomonas sp. C16-2O  هیییراییریرهییی   بییشیییریردر

 Pantoeaگیر  هیی   دارا  عمرهرد  هییبی  تیمیر ام ا  

agglomerans P5 بیشیررهی در بودم  ب هر تی  این تیمیر  

د  بیییالتر  مفیییبیی  بیی  تیمیییر کو عمهرردیوارد دارا  

 .Pتیمییرهی   هییییمیییی  تیییوهرسفییی ییت ترینیل بودم . 

fluorescens  بP. putida    عمهررده  تیی حی بد  دارا  

گرچی  تیمییر کود هییییمیییی   یشیییییبی  یری ی ر بودمی . 

خوب    عمهررد تییوهرسفیی یت ترینل( مفییب  ب  هیییه  

داهیییری  اتییی  بل  اینری  تیمییر بییکرریییی  در برخ  ا   

 Pantoea agglomeransذیمیهیی  تیییمیییر  ا  هیییبیییکیریر 

P5،Enterobacter sp. S16-3  ،P. fluorescens   ب

Pseudomonas sp. C16-2O   هرایط بهرر  را برا  گییهین

بعی     تی تهقیح هییی   بی  بذود آبردمی  را بیییی  در اثر 

کودهی  هییییمیییی  در یقیییفییی  بی کودهی  ییرربب  ب  

کود هییمییی  سفی یت  آمهی ذفیرجو ممود.  گیم اثرات چن 

اتیی  بل    بود  سقط در ذه  برآبرد میی  سفیی ر  گیی 

چنی گییمی  عاب  برتیییین مییی   عمهرردتیمییرهیی  بییکرریییی  

توان بی  تیییییر  امی  کی  ا  ذمهی  آن ی سفییی ر  داهیییری 

کننیی گ  رهیییی  گیییی  یثییل تولییی   تحرییی  هییی بیژگ 

ب    ال  اهیییر  کرد.  ب غیر    یحرك رهیی هیهوریون
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اثر تیوو  یخره  یریرک   در مرییج گه ام  رکر اتی  ک 

یوارد تیییوح   بیشیییرردار بود ب در یعن  کود  کیییاً

گر  دارا   6/0  مفب  ب  توح یررس  گر  2/1  یررس 

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

   هیییبیییکیریر هییی  ایین تیحیقیییق اتیییری ییید  ا  ییییسیریی 

Enterobacter sp. S16-3   بPseudomonas sp. C16-2O    ک

توام  یورد  ام  ی تییی   مرتییی  هنو  ب  یرحه  تجیر 

   توذ  قرار گیرد.
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