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 دهیچک
عملکرد دو رقم برنج  يبر عملکرد و اجزا فسفر ییایمیو کود ش اتفسف کننده حل يهاياثر باکتر یبه منظور بررس 
 یتکرار در سال زراع 3در  یکامل تصادف يهادر قالب طرح بلوك لیصورت فاکتور به یشیآزما) یو هاشم یکاظم یعل(

سوپر  ییایمی، کود ش)یو هاشم یکاظم یعل( شامل ارقام یشیآزما يفاکتورها. اجراء شد اهکلیس در شهرستان 1390
 Bacillus يشاهد و باکتر(سطح  2کننده فسفات در  حل يو باکتر) لوگرمیک 50، 25شاهد، (سطح  3در  پلیفسفات تر

subtilis (يو اثرات متقابل رقم وکود فسفره، رقم و باکتر يسطوح مختلف باکتر اثرنشان داد که  شیآزما جینتا. بودند، 
 يباکترکاربرد  ماریدر ت شلتوكعملکرد  نیشتریب. دار شد یبر عملکرد شلتوك معن يفسفره و باکتر ییایمیو کود ش

sBacillus subtili کود  لوگرمیک 25با مصرف  یدر رقم هاشم برداشت شاخص نیراالتب. بدست آمد یدر رقم هاشم
فسفر در رقم  ییایمیکود ش لوگرمیک 50تعداد پنجه در بوته با کاربرد  نیشتریب .مشاهده شد يفسفر و با کاربرد باکتر

وزن  نیشتریکرده بودند ب افتیحل کننده فسفات در يباکتر که یکاظم یرقم عل يو شلتوك ها بدست آمد یهاشم
  .را نشان داد دانه هزار

  
  فسفرشلتوك، کود  ات،فسف کننده حل يهايباکتر :يدیکل يهاواژه
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 مقدمه
 غذاي دنیا، غالت ترینمهم از یکی عنوان به برنج

 نفر صدها میلیون و آسیا در را نفر میلیارد دو از بیش اصلی
 کهبطوري ،دهدمی تشکیل التین آمریکاي و آفریقا در را

 مردم از درصد 40 کالري حدود و پروتئین محصول، این
مصرف ). 2006همکاران،  و اسلیپر( دکنمی تأمین را جهان

بدون  زاریمختلف در شال يکودها یعلمریغو  یاصولریغ
و مطالعه موجب بر هم خوردن تعادل و بروز  يزیربرنامه

 نیگردد که ایبرنج م اهیدر گ ياهیاختالالت تغذ يکسری
 داشت خواهد بدنبال را دیتول يداریناپا تیامر در نها

 عناصر مهمترین از یکی فسفر). 1386واحد،  يشکر(
 و رشد افزایش باعث که است گیاهان مورد نیاز ضروري

 پرحجم ا، ساقه شدن ضخیم و قوي شدن ریشه ها، ترقوي
محصول  زودرسی و عملکرد میزان افزایش ها، شدن دانه

). 1381نژاد، ایران( دارد دخالت هاگل تلقیح در و شده
شود یم خاك تیمسموم باعث فسفر مداوم و ادیمصرف ز

 ،يرو ژهیبو ییعناصر غذا یو عالوه بر کاهش جذب بعض
و  نیسنگ يعنصر( میداشتن عنصر کادم همراه هبعلت ب

انسان به همراه دارد  یسالمت يرا برا ی، مشکالت)خطرناك
دهد که یها نشان م یبررس یبرخ جینتا). 2003 لچ،یو(

 علت به موارد یبرخ درفسفره  يمصرف کودها شیافزا
موجب کاهش  یحت ،ییبرهم زدن تعادل عناصر غذا

  ). 1377 ان،یمیکر( است دهیگردعملکرد 
از  يادیز ریگزارش داد که مقاد) 2000(ال تیوا

بعد از ورود به خاك  ییایمیش يفسفر موجود در کودها
 باتیبه ترک یآهک يهاکه در خاكينامحلول شده به طور

 میزیو من) 1994رحمت اهللا و همکاران، ( میمحلول کلسنا
قابل  ریغ ومیآلومن و آهن فسفات به يدیاس يهاخاك در و

ل شده و از یتبد) 1388 ،يآباد ریامو  2003ونس، (جذب 
  .شودیم خارج اهیدسترس گ

حل کننده  يهاسمیکروارگانیم از نهیاستفاده به
 و ياقتصاد و ستیزطیک راه کار سازگار با محیفسفات 

با کمبود  ییهاخاك در محصول بهبود يبرا یعمل
توانند یها مسمیکروارگانیم نیا. باشدیم جذب قابلفسفر

 اهیرا به شکل محلول مورد استفاده گشکل نامحلول فسفر 
- سمیکروارگانیم). 1982وهمکاران،  کیبان( دینما لیتبد
 يخاکز جانداران زیاز ر یحل کننده فسفات به گروه يها

گردد که بعنوان اجزا مکمل چرخه فسفر قادرند یم اطالق
مختلف فسفر را از منابع نامحلول  يهاسمیمکان قیاز طر

 يهاها و قارچيباکتر). 1380ن،یصالح راست(آزاد کنند 
بارا و (هستند  زوسفریساکن ر که حل کننده فسفات

 و دیتول مانند ییهاسمیمکان با قادرند) 1975همکاران، 
 کم یمعدن يهافسفات تیحالل در یآل يدهایاس ترشح

 دیتول با آنها از ياریبس آن بر عالوه. باشند مؤثر محلول،
 یآل يهابیترک از فسفر شدن آزاد فسفاتاز، يها میآنز

). 1999بوون و همکاران، ( شوندیم موجب را فسفردار
 با ینیزمبیس برنج، گندم، مانند یزراع اهانیگ حیتلق جینتا

 موجب فسفات سنگ افزودن با همراه هايباکتر از یانواع
 فالح( شد آنها محصول دیتول زانیم در يداریمعن شیافزا

) 1389( زاده جعفر شیآزمانتایج  ).1382آباد، نصرت
ها بر میزان باکتري و فسفر بین متقابل اثر که داد نشان

دار بوده و به نحو مطلوبی معنی مصرف کمجذب عناصر 
 عناصر جذب میزان. دهندنسبت به شاهد افزایش نشان می

 تلقیح یپ درنیز  مس و روي آهن، پتاسیم، فسفر، نیتروژن،
 افزایش داريمعنی طور به حالل فسفر هايباکتري مضاعف

  .)1388 ،نظارت( یافت
 سودوموناسفسفر  کننده حل يباکتر کاربرد

عملکرد، تعداد پنجه در بوته، عملکرد  شیباعث افزا دایپوت
ماده خشک علوفه، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه 

جعفر زاده  ).1381 ،حسن زاده(جو شده است  اهیگ
فسفر و  کودکه اثر متقابل بین  کرد گزارش زین) 1389(

بر  فسفات یکنندگ حل تیخاص با PGPR يهاباکتري
 يباکتر کاربردمیزان جذب عناصر میکرو وجود دارد و 

کیلوگرم در هکتار کود سوپر فسفات تریپل  50بهمراه 
. داشته است يزمغذیثیر بر جذب عناصر رأبیشترین ت

ه فسفات کیولوژیب يحاصل از مصرف کودها جینتا
 ییایمیبا کود ش سهیدر مقا) لوسیدوموناس و باسوس(

 دیو گندم مو ایدر مورد ذرت، سو پلیسوپر فسفات تر
 کهیباشد؛ بطوریم هايباکتر نیبخش ا تیاثرات رضا

نه  لوسیدوموناس و باسوس يهايباکتر دیگرد مشخص
 شیبلکه باعث افزا داد شیافزاتنها بازده جذب کود را 

  ). 1380ن،یصالح راست(د ش زیقابل مالحظه عملکرد ن
دوموناس و سو فسفاته یکروبیمصرف کود م

 استان 7 سطح در فسفاته ییایمیکود ش يجا به لوسیباس
 تیقابل یراحت به کود نیا که داد نشان کشور زیخ گندم

 متوسط بطور و دارد را فسفاته ییایمیش يکودها با رقابت
 در لوگرمیک 576 زانیم به دانه عملکرد شیافزا موجب
 ،یملکوت(شود یم پلیتر سوپرفسفات کود به نسبت هکتار
در مطالعه جذب فسفر ) 1997(گوون و همکاران  ).1378

حل  يهايباکتر حیتلق توسط نخود اهیگ رشد کیو تحر
اعالم داشتند که رشد  ومیزوبیو ر یکننده فسفات معدن

راندمان گرهک  نیو همچن تروژنیو غلظت فسفر و ن اهیگ
 يهايباکتر حیاثر تلق در تروژنازین میآنز تیو فعال ییزا

مصرف  .افتی شیافزا يداریحل کننده فسفات بطور معن
ک ماه پس از انتقال نشاء برنج ی فسفاته یستیسرك کود ز

شده کود  هیتوص زانیم% 50که  يابه مزرعه یرقم هاشم
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 462درصد معادل  8کرده بود،  افتیفسفاته در ییایمیش
 شیکود فسفر کامل افزا ماریدر هکتار نسبت به ت لوگرمیک

  ). 1386واحد،  يشکر(داشت  یمحصول در پ
 بهبود و اهیگ ییغذا مواد تعادل حفظ و نیتأم

 سمیمکان نیمهمتر اه،یگ شهیر توسط فسفر و تروژنین جذب
). 1374راد،  یانیک(باشد یم باکتري و اهیگ نیب متقابل

 يکودها اثرات سهیمقا منظور به گرفته صورت مطالعات
 يهاشاخص بر فسفات کننده حل کیولوژیب و ییایمیش

 مانند فسفر نامحلول منابع که دهدیم نشان برنج اهیگ رشد
 بلکه گردندینم برنج رشد شیافزا بهمنجر تنها نه تیآپات

 یپ در را ییهوا اندام وزن چون یمهم صفات کاهش
 يبرا ییایمیش ای و کیولوژیب يکودها کاربرد و دارند

 است ریناپذ اجتناب اهیگ فسفر ازین کردن برطرف
 حل يهايکاربرد باکتر). 1388و همکاران،  يافتخار(

 است يضرور نامحلول منابع تیحالل جهت فسفات کننده
 اهیگ رشد شیافزا بهمنجر توأمان کاربرد صورت در که
 بیترک ماریت در گندم دانه عملکرد نیشتریب. گردندیم

 همراه به لوسیآسپرژ قارچ و فسفر کننده آزاد هاي باکتري
  ).2006 آنتون، و بابانا(آمد  بدست یمعدن فسفات

 بر فسفاته باتیترک کننده حل يهايباکتر اثر
از جمله برنج به  اهانیگ يو عملکرد يرشد يهاشاخص

 در که توجه انیشا نکته. نشان داده شده است یخوب
 که است نیا شده اشاره آن به هایبررس نیا از ياریبس

حل  يهاسمیکروارگانیم يحاو یستیز يکودها یاثربخش
آن در  ییکارا( سمیکروارگانیکننده فسفات به نوع م

 طیشرا اه،ی، نوع گ)فسفاته یو معدن یآل باتیانحالل ترک
. دارد یبستگ یزراع تیرینحوه مد زیو ن میخاك و اقل

 در اهیگ کی يرو بر يباکتر کی یاثربخش نیبنابرا
 از ياریبس در خاص تیریمد و میاقل و خاك طیشرا

 و نبوده طیشرا و اهانیگ ریسا به میتعم قابل موارد
 طیشرا در شیآزما قیطر از یستیبا قاطع پاسخ يبرا

  .گردد مشخص نظر مورد
 که يکاربرد قاتیتحق که دهدیم نشان هایبررس

 در سیسابتل لوسیباس يباکتر راتیتأث یزراع يهاجنبه
 استان در را ییایمیش يکودها با آن سهیمقا و برنج مزارع

 به توجه با. است نشده انجام باشد، کرده یبررس النیگ
 ش،یآزما مورد يزاریشال یاراض خاك متفاوت طیشرا
 طیشرا زین و یکاظم یعل و یهاشم برنج رقم دو تیاهم

 شیآزما در ،یزراع اهانیگ ریسا با برنج کشت متفاوت
 Bacillus( فسفات کننده حل يهايباکتر اثر حاضر

subtilis (با سهیمقا در مزرعه طیشرا در برنج اهیگ در 
 .گرفت قرار یابیارز مورد يفسفر ییایمیش يکودها

 ضمن بیولوژیک کودهاي و کودهاي شیمیایی مناسب تلفیق
و  یارقام بوم درفسفره  شیمیایی مصرف کودهاي کاهش

 محیط زیست آلودگی کاهش پرمحصول برنج باعث یحت
 نیز مورد انتظار عملکرد به توانمی نهایت در و گرددمی

 ییکارا یبه منظور بررس شیآزما نیا. کرد پیدا دست
مختلف  ریکننده جذب فسفر به همراه مقاد لیتسه يباکتر

 ک،یولوژیزیف يهاشاخص یبرخبر  ییایمیش يکودها
 النیعملکرد دو رقم برنج در استان گ يعملکرد و اجزا

  . دیگرد اجرا
  هاروش و مواد

 يامزرعه در 1390 یزراع سال در شیآزما نیا
. انجام گرفت اهکلیسشهرستان  النیواقع در استان گ

متر، یلیم 3/83ماه اول سال در هر ماه  6 یبارندگ نیانگیم
حداکثر  نیانگی، م7/16حداقل درجه حرارت  نیانگیم

 شیآزما. استگراد گزارش شدهیسانت 6/25درجه حرارت
کامل  يهابلوكدر قالب طرح  لیصورت فاکتور به

×  4به ابعاد  ییهاکرت درتکرار  3فاکتور در  3با  یتصادف
شامل رقم برنج در  شیآزما يهافاکتور. متر اجراء شد 5

 ییایمیش کود، )یکاظمیعلو  یهاشم(دو سطح 
 موجود فسفر و خاك آزمون به توجه با پلیتر سوپرفسفات

 در لوگرمیک 50 و 25و  0(در سه سطح  )1جدول (
 Bacillus يشاهد و باکتر(در دو سطح  يو باکتر) هکتار

subtilis (،هر  در سلول 107 تیجمعبا  يباکتر که بودند
با . شد هیخاك و آب ته قاتیاز موسسه تحق تریلیلیم

 لوگرمیفسفر محلول در هر ک گرمیلیم 11وجود حدود 
 هیسوپرفسفات در خاك توص لوگرمیک 50خاك، مصرف 

کم نهاده  ستمیس دگاهیاز د زین زانیم نیکه نصف ا شده
 مورد ریمقاد و ییایشم يکودها. گرفت قرارمورد استفاده 

 نیدر ا) 1جدول (با توجه به آزمون خاك  آنها از استفاده
 200 زانیبه م میکود سولفات پتاس: عبارتند از شیآزما

 و ينشاءکار از قبل هیپا صورت به هکتار در لوگرمیک
 هاوره در سه مرحله جمعاٌ ب ییایمیاز منبع کود ش تروژنین
 از پس يهادر زمان هکتار در لوگرمیک 50 زانیم

 ریمقاد. شدداده نیبه زم یو گلده یزنپنجه ،ينشاءکار
 بصورت مربوطه يمارهایت در پلیتر فسفاتکود سوپر 

   .شد داده یانتخاب يهاکرت در شخم زمان در هیپا
 متفاوت یمحل ارقام يکود ازین نکهیا به توجه با

 دو عنوان به یهاشم و یکاظم یعل ارقام واکنش است،
 نیا در کشاورزان، توجه مورد و بازارپسند یمحل رقم
  . گرفت قرار یبررس مورد قیتحق

 ياجرا از قبل ماه 2 حدود نیزم در اول شخم
جوانه دار شده با تراکم  يبذرها. گرفت انجام شیآزما
انتقال نشاء  .شدند دهیگرم در متر مربع در خزانه پاش 250
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 صورت بهشتیارد 26ها  يبا باکتر اهیگ شهیر آغشتهو 
نشاء  يها، دستهيبا باکتر شهیر نمودن آغشته يبرا. گرفت

 بعد و شده برده فرو قهیبه مدت چند دق يدر محلول باکتر
 20×20و در فواصل  منتقل یاصل نیزم به يکار نشا يبرا

عبارت  يریگصفات مورد اندازه .شد کشت متر یسانت
 هزاربودند از تعداد پنجه در هر بوته، تعداد خوشه، وزن 

 عالئم مشاهده با. عملکرد دانه، شاخص برداشت دانه،
. انجام شد یهر کرت بصورت سنت زا برداشت یدگیرس

آمده است فسفر خاك  1همانطور که در جدول 

 يبرا یدر حد بحران) لوگرمیگ در گرمیلیم96/10(
 به مزرعه شیآزما نیا در فسفر بود شیبرنج بوده و ب

  .رسدیم نظر
 با که شد يریگاندازه نیدر ا زینفسفر برگ 

 جینتا نانیاطم عدم و راتییتغ بیضر بودن باال به توجه
 با هاداده ه آماريیتجز. شد يخوددار آن ارائه از حاصله
 با هامیانگین مقایسه و MSTATCافزار  نرم از استفاده
  .شد انجام درصد پنج و احتمال یک سطح در دانکن آزمون

  
  شیآزما محل خاك ییایمیش و یکیزیف اتیخصوص - 1جدول 

 خاك يدرصد اجزا
 pH بافت

يشور
dS/m)( 

کربن 
 %  یآل

 یموادخنث
 %شونده 

فسفرقابل 
  جذب

 mgkg-1 

 قابل میپتاس
  جذب

mgkg-1 رس لتیس شن 

 67/166 96/10  5/3 51/3 818/0 56/7 رس لوم 5/38 35 5/26

  
  برنج رقم دو در شده يریگاندازه يهاشاخصبر  شیزماآ يمارهایاثر ت انسیوار هیتجر - 2 جدول

 
درجه 

 يآزاد
وزن هزار 

 )گرم(دانه

تعداد 
خوشه در 

 هر بوته

تعداد پنجه 
 در هر بوته

 تعداد دانه
 عملکرد شلتوك

 در لوگرمیک(
 )هکتار

 شاخص
 (%)برداشت

03/0 2 تکرار  ns 31/4  ns 50/2  ns 35/38  ns 79570 ns *40/43 
54/0 1 ارقام ** 14/0  ns 6/10  ns 24/145  ns 693 ns ns08/7  

0/ 08 2 فسفر ییایمیسطوح کودش * 68/1  ns 52/1  ns 54/119  ns 48855 ns 28 ns 
01/0 2 کودفسفره و رقم متقابل اثر  ns *86/5 **24/8 03/15  ns **619461 89/146 * 

08/0 1 يسطوح مختلف باکتر * 87/30 ** **2/412 22/85  ns **2159920 **  65/245 
07/0 1 يوباکتر و رقم متقابل اثر * 947/0 ** 24/1  ns 22/35  ns *188066 *68/53 

 فسفره ییایمیاثر متقابل کودش
 يوباکتر

2 04/0 * 60/2  ns 11/0  ns 01/42  ns *135688 **  83/108 

03/0 2 وکود فسفر ياثر رقم و باکتر  ns 25/0  ns 23/0  ns 72/9  ns 11128 ns **  15/955  
  938/9  80/31239 47/72 2/61 60/1 01/0 22 خطا

  23/5  32/4  49/10  20/8  53/10  64/4   % راتییتغ بیضر
  داریمعن تفاوت بدون و درصد 1 و 5 سطح در داریمعن بیترت بهns:و **و*
  

  .ندارند گریکدی با%) 5 سطحدر ( داریمعن تفاوت هستند، مشترك حروف يدارا که ياعداد ستون هر در

  شیآزما در یاصل اثرات نیانگیم سهیمقا - 3 جدول
 تعداد  

 در خوشه
 بوته هر

 در پنجه تعداد
 بوته هر

  دانه هزار وزن
  )گرم(

  شلتوك عملکرد
 )هکتار در لوگرمیک(

  برداشت شاخص
(%)  

 یکاظم یعل
  یهاشم

95/11 a 
07/12 a  55/13a 81/13a  9/27a 

4/25b 
4114a 

33/4146a  
83/58a 
33/61a 

 شاهد
 هکتار در فسفر لوگرمیک25
  هکتار در فسفر لوگرمیک50

30/12a 
59/11 a 
14/12a  

14a 
3/13a  
75/13a  

26b 
6/27a 
3/26ab  

25/4167a 
75/4162a 
5/4060a 

59a 
75/63a 
5/57a 

  فسفات کننده حل يباکتر
  فسفات کننده حل يباکتر بدون

94/12 a 
08/11b  

27/14a 
2/13b 

1/27a 
2/26b 

4387a 
3873b 

83/63a 
33/56b 
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  شیآزما در یبررس مورد متقابل اثرات نیانگیم سهیمقا - 3 جدول ادامه

 تعداد  
  خوشه

 در پنجه تعداد
 بوته هر

  دانه هزار وزن
  )گرم(

  دانه عملکرد
 )هکتار در لوگرمیک(

  برداشت شاخص
(%) 

  کود×رقم
  شاهد × یکاظم یعل

  کود لوگرمیک25× یکاظم یعل
  کود لوگرمیک50× یکاظم یعل

  شاهد × یهاشم
  کود لوگرمیک 25 در یهاشم
  کود لوگرمیک 50 در یهاشم

 
45/11 b 
78/11 ab  
60/12 ab  

15/13a  
39/11b  
66/11b 

 
95/13a 
32/14c 
15/13a 
04/14bc 

26/12a  
35/14b  

  
9/26a 
1/29a 
6/27a 

25a 
26a 

1/25a 

  
5/3951cd 

4094bc  
5/4296ab  
3/4383a 

4231ab 
5/3824d 

  
57c 

5/62a 
57c 
61bc 
65a 
58c 

  يباکتر × رقم
  يباکتر × یکاظم یعل

  شاهد × یکاظم یعل
  يباکتر × یهاشم

  شاهد × یهاشم

  
71/12a 
18/11a 
16/13a  
98/10a 

  
95/13a  
13/15ab  

58/14a  
04/13b  

  
8/28a 

27b 
4/25c 
4/25c 

  
4262b 
3966c  
4412a  
3953c  

  
62b 

66/55c 
66/65a 

57c 
  يباکتر × کود

  شاهد×يباکتر
  کود لوگرمیک25×يباکتر
  کود لوگرمیک 50×يباکتر

  شاهد× يباکتر بدون
  کود لوگرمیک 25×يباکتر بدون
  کود لوگرمیک 50 × يباکتر بدون

 
85/12a 
75/11a  
37/12a  
80/10a  
58/13a  
69/10a  

 
48/14a 
51/13a 
88/13a 
70/12a  
42/14a  
07/13a  

 
8/25b 
2/26b 
5/28a 
6/26b 

27ab 
7/25b  

 
33/4413a  
5/3921b 
5/4336a  

3989b 
5/4411a  
5/3709c 

  
5/66b 
5/51d 
5/70a 

57cd 
5/54d 
5/60c 

  .ندارند گریکدی با%) 5 سطحدر ( دار یمعن تفاوت هستند، مشترك حروف يدارا که ياعداد ستون هر در

  
  بحث و نتایج

 نشان 2 جدول در یشیآزما يهاداده انسیوار هیتجز جینتا
  .است شده داده

 پنجه تعداد
در سطح بر تعداد پنجه در بوته  ياثر باکتر

تعداد  نیشتریب). 2جدول(دار بود یدرصد معن 1احتمال 
عدد پنجه در  27/14 نیانگیبا م يباکتر ماریتپنجه در 

 مصرف اثر) 1982( الیپام). 3جدول (بوته بدست آمد 
تعداد پنجه در جو  شیحل کننده فسفر را بر افزا يباکتر

سطح فسفر  شیافزا به راتعداد پنجه  شیافزا گزارش داد و
 پنجه دیتول امکان و پنجه ریتواند به کاهش مرگ و میکه م

 در فسفر نقش لیبدل است ممکن نیا. داد نسبت شتریب
 يمغذ مواد شیافزا و شهیر رشد ساز، و سوخت تیفعال

) 1981(استوارت و همکاران  يهاافتهی با جینتا نیا. باشد
. دارد مطابقت برنج اهیگ در) 1996(و زانگ و همکاران 

 اهیگ يرو) 1388(واحد  يکه توسط شکر یشیدر آزما
 شیافزا باعث زین وفسفریب ریثأشد تانجام  یبرنج هاشم

  .شد پنجه تعداد

  
  
  

دار بود یمعن زیاثر متقابل کود فسفر و رقم بر تعداد پنجه ن
 50تعداد پنجه در بوته با کاربرد  نیشتریب). 2جدول(
 نیانگیبا م یهاشمفسفر در رقم  ییایمیکود ش لوگرمیک

تعداد پنجه در بوته در رقم  نیعدد در بوته و کمتر 35/14
فسفر و  ییایمیکود ش لوگرمیک 25با مصرف  یهاشم
عدد پنجه در بوته بدست آمد  26/12 نیانگیبا م

که با ) 1993(هورست  جیافته با نتای نیا). 3جدول(
 نیباالتردر هکتار کود فسفر  لوگرمیک 60مصرف 

 نرویا از. دینمایتعداد پنجه رابدست آورد، مطابقت م
نه یو تراکم به یپنجه ده جادیتواند در ا یکود فسفر م

  ).1388سپهر، ( ردیمدنظر قرار گ
  تعداد خوشه

مناسب، تعداد خوشه در واحد  طیتحت شرا
اثر . کننده عملکرد دانه برنج است نییتع یسطح عامل اصل

فسفر و رقم بر تعداد خوشه در متر  ییایمیمتقابل کود ش
). 2جدول( بود يداریدرصد معن 1مربع در سطح احتمال 

تعداد خوشه در بوته با  شیباعث افزا يکاربرد باکتر
تعداد خوشه در واحد سطح به . عدد شد94/12 نیانگیم
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 يزیرقم و حاصل خ یزنجهپن اتیها، خصوصتراکم بوته
کود و رقم نشان داد که  اثرمتقابل. دارد یبستگ خاك

کود  مصرف بدون یهاشمتعداد خوشه در رقم  نیشتریب
خوشه در متر مربع  15/13 نیانگیفسفره با م ییایمیش
  ). 3جدول(دست آمد ب

  دانه هزاروزن 
 نیانگیم طوربه  یکاظم یرقم عل دانه هزاروزن 

. است یهاشم رقم از شیب يداریگرم و بطور معن 8/27
 وزنفسفره  ییایمیدر هکتار کود ش لوگرمیک 25 کاربرد

 نیانگیگرم نسبت به شاهد با م 6/27 نیانگیهزاردانه را با م
 یکاظم یرقم عل. داد شیدرصد افزا14وزن هزار دانه  26

 8/28 نیانگیوزن هزار دانه با م نیشتریب يبا کاربرد باکتر
کود فسفر و کاربرد  لوگرمیک 50مصرف . را نشان داد

 نیانگیگرم نسبت به شاهد با م 5/28 نیانگیبا م يباکتر
 هر). 3جدول( بود دارا يشتریب دانه هزار وزنگرم  8/25

 اما باشد یم کیژنت به وابسته صفت کیهزاردانه  وزن چند
 افزایش .دینما رییتغ تواند یم یزراع عوامل ریثأت تحت
 این مثبت نقش بواسطه توانمی را در گیاه دانه هزار وزن

 یژهؤب و غذایی عناصر آب و جذب در ها میکروارگانیسم
 بهبود سبب دانست که گیاه هايسلول به آنها انتقال و فسفر
 در ،)1997 تاز،یفر(است  شده گیاه فتوسنتز افزایش و رشد

 دانه ها انتقال به پرورده شیره دانه، شدن پر مرحله در نتیجه
شد،  تولید قبول قابل وزن با درشت هايدانه و افتی

  .است یافته افزایش نیز دانه هزار وزن بنابراین
کرد   شلتوك عمل

 هکتار در لوگرمیک 4383 نیانگیم با یهاشم رقم
 کود لوگرمیک 50 مصرف یول شلتوك عملکرد نیشتریب

 با شلتوك عملکرد نیکمتر موجب یهاشم رقم در فسفر
 که). 2جدول( .دیگرد هکتار در لوگرمیک 5/3824 نیانگیم

 در فسفر باالي تثبیت دلیل به تواندمی عمدتاً کاهش این
 عدم و آهکی هايخاك در شدن خارج دسترس از و خاك

 با که باشد خاك در آلی ماده و بیولوژیک کود مصرف
 آرنوت و )1999( بدرودین و )1377( کریمیان هايیافته

  .داشت تطابق) 2001(
 لوگرمیک 50 مصرف همراه به يباکتر کاربرد

 لوگرمیک 5/4411 عملکرد نیانگیم با فسفر ییایمیش کود
 با که شد سبب را شلتوك عملکرد نیشتریب هکتار در

 فسفر ییایمیش کود گرید سطح دو در يباکتر مصرف
 زانیتوجه به م با). 1شکل(نداشت  يداریمعن تفاوت
فسفره و  يقابل جذب خاك، اثر متقابل کودها فسفر
 يرشد محرك يهایژگیو زینو  استفاده مورد يهايباکتر
 ییهاسمیمکانبه  هاياز اثر باکتر یبخش احتماالً ها،يباکتر

 مواد جذب شیافزا. شودیم مربوط فسفر نیتأم از ریغ
 ماده شیافزا موجب خاك یکیولوژیب عوامل توسط یمعدن

 قرار ریتأث تحت را عملکرد تینها در و شده اهیگ خشک
) 1995( همکاران و موفیبل ).1386پر،  یرائ( دهدیم

 تروژنین کنندگان تیتثب همزمان مصرف که کردند گزارش
 جو عملکرد شیافزا باعث فسفر کننده حل هايباکتري و

گزارش کردند که ) 1388(و همکاران  يافتخار. دیگرد
عملکرد گیاه برنج در تیمار ترکیبی سنگ فسفات و 

با تیمار % 5باکتري حل کننده فسفات در سطح 
 .داري نشان دادتفاوت معنی پلیتر سوپرفسفات

 وفسفریب ریتأث کرد گزارش) 1388( واحد يشکر
 زین و شد دانه عملکرد شیافزا باعث فسفر ییایمیش کود با

 يهاروش به فسفر کننده حل يباکتر مصرف شد مشخص
 يماریت به نسبت شلتوك عملکرد شیافزا موجب مختلف

 پلیتر فسفات سوپر ییایمیش کود مصرف شامل فقط که
 دیتول با يباکتر توسط فسفر تیحالل. است شده بود،

 ییتوانا و خاك در فسفر بهبود موجب ،یآل يدهایاس
 عملکرد شیافزا جهینت در و محصول رشد آخر مراحل

 که داد نشان) 2006( آنتون و بابانا مطالعه .شودیم دانه
 آزاد هايباکتري بیترک از گندم دانه عملکرد نیشتریب

 یمعدن فسفات همراه به لوسیآسپرژ قارچ و فسفر کننده
 ،یفرنگ نخود در) 1998( اهلوات و يرد. آمد بدست

) 1381( زاده حسن و سورگوم و گندم در) 2001( دایپات
 يهايباکتر کاربرد یپ در را دانه عملکرد شیافزا جو در

به ذکر است بعلت  الزم. کردند گزارش فسفات کننده حل
بر  هايباکتر نیا یکل اثر و يجنبه کاربرد شتریب نکهیا

برنج در  یعملکرد و صفات زراع يعملکرد و اجزا
آوردن غلظت فسفر  از مزرعه مد نظر بود طیشرا

  . دش يخوددار
 همکاران و سلیح و )1382( همکاران و سلیسپور

 کننده حل هايمیکروارگانیزم که کردند گزارش) 1989(
 شیافزا و خاك در فسفر تثبیت کاهش طریق از فسفات

 بهبود را گندم دانه عملکرد گیاه، براي آن یدسترس تیقابل
 کاربرد. داشت مطابقت تحقیق این نتایج با که دندیبخش
 شیافزا موجب يداریمعن بطور یهاشم رقم در يباکتر

 منابع از فسفر يساز آزاد. دیگرد دانه عملکرد
 ستمیس گسترش اه،یگ استقرار بهبود سبب نامحلول

 و یزنپنجه شیافزا ،یاهیگ يهااندام توسعه ،ياشهیر
عملکرد دانه  شیموجب افزا تاًینها و دانه يریگشکل

ً دانه عملکرد. شودیم  دانه تعداد شیافزا از یناش عمدتا
 درصد کاهش نیهمچن و دانه هزار وزن درخوشه،

  ). 1997 نه،یگو( باشدیم دانه یپوک
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  برداشت شاخص
 و يشاخص برداشت در کاربرد باکتر نیشتریب

 نیانگیفسفره و با م ییایمیکود ش لوگرمیک 25مصرف 
 کود لوگرمیک 50 ماریت در مقدار نیکمتر ودرصد  5/70

). 3جدول( آمد بدست يباکتر کاربرد بدون و فسفر
را در تیمار ترکیبی  يامشابه جینتا) 1388( يافتخار

  .داد نشان باکتري حل کننده فسفات و سوپرفسفات تریپل
  یینها يریگجهینت

 داد نشان شیآزما نیا از حاصل يهاداده لیتحل
) Bacillus subtilis( فسفات کننده حل يباکتر کاربرد

 داریمعن بطور را مطالعه مورد برنج رقم هردو عملکرد
عالوه بر عملکرد شلتوك،  B. subtilis يباکتر. داد شیافزا

صفات تعداد خوشه در هر بوته، تعداد پنجه در هر بوته، 
با  سهیدر مقا زیوزن هزار دانه و شاخص برداشت را ن

  عملکرد  نیشترـیب .داد شـیزاـاف يداریعنـطور مـاهد بـش
  

  
در رقم  سیسوبتل لوسیباس يکاربرد باکتر ماریدر ت شلتوك
در رقم  برداشت شاخص نیراالتب. بدست آمد یهاشم
کود فسفر و با کاربرد  لوگرمیک 25با مصرف  یهاشم
تعداد پنجه در بوته با کاربرد  نیشتریب .مشاهده شد يباکتر

بدست  یهاشمفسفر در رقم  ییایمیکود ش لوگرمیک 50
حل کننده  يباکتر که یکاظم یرقم عل يو شلتوك ها آمد

را  دانه هزاروزن  نیشتریکرده بودند ب افتیفسفات در
 فسفر کیولوژیب و ییایمیش کود توأم کاربرد. نشان داد

 نقش بر عالوه که شد دانه هزار وزن شیافزا بهمنجر
 يبازارپسند بهمنجر عملکرد، شیافزا در کننده نییتع
فسفر به  ییایمیمصرف کود ش. گرددیم زین برنج شتریب

وزن هزار  شیاز ارقام باعث افزا کی چیدر ه ییتنها
ط کامالً کنترل شده یشرا در شودیم شنهادیپ. دانه نشد

 و کیاداف يها بر پارامترهايباکتر نیا اثر اتیجزئ
  .گردد برآورد کیولوژیزیف

  
  : منابع فهرست

 فسفات کننده حل هايباکتري اثر. 1388 ،اله دادي. ا ومحدثی . ع, اکبري. ع. غ, فالح نصرت آباد. ع. افتخاري، ق .1

  .238- 229ص . 2 شماره .23جلد . آب و خاك مجله علوم. برنج  گیاه رشد چگونگی بر وکودهاي فسفاته
 ذرت توسط عناصرمعدنی برخی جذب بر میکوریزي قارچ و باکتر تروژنوین تلقیح مایه کاربرد تأثیر. 1388. ، مآبادي امیر .2

- 107ص . 1 شماره. 23 جلد. آب و خاك علوم مجله. فسفر مختلف سطوح در) 704 کراس سینگل دیبریه(علوفه اي 
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   اثر باکتري و سطوح کودفسفره بر عملکرد شلتوك-1شکل

شاهد
کیلوگرم کود فسفر 25
کیلوگرم کود فسفر 50
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