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بررسی اثر باکتریهای حلکننده فسفات بر توزیع شکلهای فسفر در یک خاک
آهکی
ندا مرادی ،*1میرحسن رسولی صدقیانی
(تاریخ دریافت1397/11/19 :
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تاریخ پذیرش)1398/03/15 :

چکیده
شناخت توزیع شکلهای مختلف فسفر تحت تأثیر ریزجانداران در گستره وسیعي از خاکها ،برای درک بهتر از ظرفیت آنها در
حفظ و تأمین فسفر برای گیاهان ضروری است .برای بررسي نقش باکتریهای حلکننده فسففات در توزیفع شفکلهفای فسففر
خاک ،یک نمونه خاک زراعي سطحي (صفر تا  30سانتيمتر) با بافت لوم ،متعلق بفه زیفرگفروه  Typic clacixerptsدر اسفتان
آذربایجان غربي انتخاب شد .آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفي با دو فاکتور شامل مایهزني بفاکتری در دو
سطح (با و بدون سویههای سودوموناس ) (Pseudomonas fluorescensو باسیلوس ) )(Bacillus megateriumو زمفان نمونفه-
برداری (صفر 21 ،7 ،و  45روز) در شش تکرار اجرا شد .نمونههای خاک بهمدت  45روز در انکوباتور در دمای ثابفت  28درجفه
سلیسیوس قرار داده شدند و سپس شکلهای مختلف فسففر معفدني ،فسففر آلفي و فسففر قابفلاسفتفاده ( )Olsen-Pبفه روش
عصارهگیری دنبالهای تعیین شدند .مقدار  pHخاک  ،7/7مقدار رس خاک مورد آزمایش 17درصفد و کربنفات کلسفیع فعفا در
خاک  4/3درصد بود .شکل آپاتیت ) 45 ،(Ca10-Pدرصد فسفر کل خاک را تشکیل داد و نشان دهندهی اهمیّفت آن در خفاک-
های آهکي است .نتایج نشان داد که تیمار باکتری باعث تغییرات معنيداری در میزان فسفر قابل استفاده ،فسففر آلفي و فسففر
معدني شدند .فسفر قابل استفاده و فسفر آلي و شکل معدني دیکلسیع فسفات ( )Ca2-Pدر تیمار باکتری در مقایسفه بفا تیمفار
شاهد بهترتیب  15 ،66و  92درصد افزایش نشان دادند .اما شکلهای اکتاکلسیع فسفات ( )Ca8-Pو ( )Ca10-Pدر تیمار بفاکتری
بهترتیب با  13و پنج درصد کاهش همراه بودند .مقدار شکلهای مختلف فسفر در تیمفار بفاکتری ،بفهصفورت > O-P> Ca10-P
 Ca8-P > Ca2-P > Al-Pشکل آلي بود .هعچنین شکل آلومینیوم فسفات ) (Al-Pدر تیمفار بفاکتری در مقایسفه بفا شفاهد10 ،
درصد افزایش نشان داد .در تیمار باکتری همبستگي معنيداری) ** )r =0/84بین فسفر ( )Olsen-Pو ) O-P ،Ca2-Pو  (Al-Pدر
خاک وجود داشت .بهطورکلي نتایج نشان داد که تلقیح باکتریها سبب افزایش حلّالیت شکلهای قابل استفاده فسفر در خفاک
شد.
واژههای کلیدی :باسیلوس ،سودوموناس ،فسفر قابل استفاده ،عصارهگیری متوالي
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نمود .آگاهي از شکلهای شیمیایي فسفر در فهع شیمي
فسفر در خاک و درک جنبههای حاصلخیزی خاک نقش
مﺆثری دارد و ميتوان با استفاده از اطالعات بهدست آمده
برای افزایش قابلیت جذب فسفر توسط گیاهان روش
مدیریتي مناسبي پیشنهاد کرد .با توجه به ویژگيهای
فیزیکي و شیمیایي خاکها ،فسفر ميتواند به صورت
ترکیبات شیمیایي متنوع مانند فسفاتهای کلسیع ،آهن و
آلومینیوم در خاک حﻀور داشته باشد (Dehgan et al.,
) .2008بفرای شناسفایي شکلهای مختلف فسفر
پژوهشهای زیادی انجفام شفده اسفت ،تفا بدین وسیله
ارتباط میان جذب فسفر به وسیله گیاه با فسفر خاک
حاللیت متفاوت شکلهای
ّ
مشخﺺ شود .با توجه به
مختلف فسفر ،تعیین فراواني و توزیع آنها امکان شناخت
بیشتر از قابلیتهای گیاهان در استفاده از فسفر خاک
بیشتررا فراهع خواهد کرد .یکي از روشهای متداو که
تاکنون برای تفکیک اجزای فسفر معدني و آلي خاک مورد
استفاده قرار گرفته ،استفاده از عصارهگیرهای مختلف برای
جداسازی بخشهای مختلف فسفر خاک است ،که اولین
بار توسط دین ) (Dean, 1949انجام شد .سپس توسط
چانگ و جکسون ) (Chang & Jakson, 1957تغییراتي در
آن صورت گرفت و در سا های بعد تصحیح و تکمیل شد.
اساس تمامي این روشها بر حلّالیت و رسوب اجزای
مختلف فسفر در مواد شیمیایي متفاوت و pHهای مختلف
استوار است.
جامعه میکروبي خاک ،حاصلخیزی آن را از طریق تجزیه،
معدنيکردن ،ذخیرهسازی و رهاسازی عناصر غذایي تحت
تأثیر قرار ميدهند .باکتریها حل کننده فسفات از طریق
معدنيکردن فسفرآلي و انحال فسفاتهای رسوبیافته،
فراهعسازی فسفر برای گیاهان را افزایش ميدهند
) .(Pradhan & Sukla, 2005کاهش  ،pHتولید اسیدهای
آلي و فسفاتازها از سازوکارهای اصلي باکتریهای حل-
کننده فسفر است ( .)Khan et al., 2009باکتریها در
مقایسه با قارچها در انحال فسفات بسیار موثرترند و
جمعیّت باالیي را به خود اختصاص ميدهند (Alam et
) .al., 2002فالح ) (Fallah, 2006جمعیّت باکتریهای
حلکننده فسفات را  88درصد جامعه میکروبي در خاک-
های شما ایران گزارش کرد .گزارشهای متفاوتي توانایي
گونههای مختلف باکتری در انحال فسفات معدني
نامحلو از قبیل تریکلسیع فسفات ،دیکلسیع فسفات،

مقدمه
فسفر ) (Pیک عنصر غذایي ضروری گیاه بوده و نقش
کلیدی در رشد و توسعه گیاه دارد ).(Zhang et al., 2014
فسفر در گیاهان بعد از نیتروژن دومین عنصر غذایي
ضروری بوده که برای فرآیندهای بیوشیمیایي مختلف و
تکمیل رشد زایشي گیاه مورد نیاز است (Mehra et al.,
) .2015خاک بهطور متوسط حاوی  400تا  1000میلي-
گرم بر کیلوگرم فسفرکل بوده که از این مقدار تنها یک تا
 2/5درصد آن قابل استفاده برای جذب توسط گیاهان
ميباشد ) .(Chen et al., 2008فسفر در خاک در هر دو
شکل معدني و آلي وجود دارد .با اینکه فسفر به مقدار قابل
توجهي در خاک وجود دارد ،ولي از آنجایي که قسمت
عمده آن در خاک به واسطه اکسیدهای فلزی و نرخ پایین
انتشار آن تثبیت ميشود ،این عنصر جزء عناصر با
دسترسي خیلي پایین برای گیاهان محسوب ميشود
) .(Mehra et al., 2015بنابراین قسمت عمده فسفر کل
موجود در خاک به شکل ترکیبات آلي تثبیت ميشود
) (Kong et al., 2014که تنها  30درصد از آن برای ریشه-
های گیاهان قابل استفاده است .گیاهان قادر به جذب
فسفر آلي نميباشند ،مگر اینکه هیدرولیز شده و به شکل
فسفر معدني در بیاید .فسفر معدني در خاک ممکن است
از طریق تثبت یا جذب در رس ،غیرقابل استفاده باشد
) .(Halajnia et al., 2009فسفر معدني در خاکهای
اسیدی به دلیل تثبیت توسط اکسیدهای آهن و آلومینیع
و در خاکهای آهکي به دلیل تثبیت توسط ترکیبات
کلسیع یکي از عوامل محدود کننده رشد گیاه است
) .(Yadav et al., 2017در نتیجه غلظت فسفر معدني در
محلو خاک به ندرت بیش از  0/1میليگرم بر کیلوگرم
است .معموالً به دلیل آهکي بودن اکثر خاکهای ایران
غلظت قابل جذب این عنصر کعتر از حد بحراني بوده و
ساالنه مقدار زیادی کود فسفره برای تأمین فسفر مورد
نیاز گیاهان زراعي به زمینهای زیر کشت افزوده ميشوند
) .(Golmohammad et al., 2016با توجه به ویژگيهای
فیزیکي و شیمیایي خاکهای مناطق مختلف ،فسفر مي-
تواند بهصورت ترکیب شیمیایي متنوعي در خاک مشاهده
شود ،گیاهان تنها قادر به استفاده از بخش محدودی از
فسفر کل خاک ميباشند .با تعیین مقادیر و توزیع اجزای
فسفر در خاک ميتوان روش مدیریتي مناسب برای
افزایش قابلیت استفاده فسفر توسط گیاهان را پیشنهاد
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از ریزجانداران حلکننده فسفات برای استفاده از شکل-
های غیرقابل جذب فسفر و تبدیل آن به شکلهای قابل
جذب برای گیاه و رفع آلودگي محیط زیست ميتواند
مفید باشد .لذا اطالع از وضعیت فسفر و شکلهای آن در
خاکهای آهکي ایران از اهمیّت ویژهای برخوردار بوده و
ریزجانداران حلکننده فسفات ،ميتواند در این امر مﺆثر
باشد .بنابراین با توجه به این موضوع که باکتریهای
حلکننده فسفات ميتوانند بر قابلیت دسترسي فسفر
توسط گیاه مﺆثر باشند ،این تحقیق برای ارزیابي نقش
باکتریهای حلکننده فسفات بر مقادیر قابل استفاده
فسفر و شکلهای شیمیایي مختلف آن در خاکهای
آهکي استان آذربایجان غربي انجام شد.

هیدروکسي آپاتیت و سنگ فسفات را عنوان کردند.
استفاده از باکتریهای حلکننده فسفات بهطور همزمان
جوانهزني ،جذب فسفر توسط گیاه و عملکرد گیاه زراعي را
افزایش ميدهد.
بسیاری از مطالعات استفاده از ریزجانداران حلکننده
ترکیبات فسفات را به عنوان یک راهکار جایگزین برای
کودهای فسفاته گزارش کردهاند ;(Sudisha et al., 2018
) .Abdelrahman et al., 2016از سوی دیگر اخیراً استفاده
از ریزموجودها بهعنوان کودهای زیستي بهدلیل تأثیرات
مثبت آنها بر رشد و عملکرد گیاه و حاصلخیزی خاک،
مورد توجه قرار گرفتهاند .کودهای زیستي هعچنین
دوستدار محیط زیست و مقرون به صرفه هستند .باکتری-
های حلکننده فسفات با ترشح اسیدهای آلي سبب حل
شدن فسفر غیرقابل استفاده به شکلهای قابل استفاده
گیاه مانند  HPO4-2و  H2PO4-ميشوند & (Richardson
) .Simpson, 2011میزان فراهعسازی فسفات توسط
باکتریهای حلکننده فسفات از منابع معدني و آلي
فسفات بهترتیب در محدود  25الي  42و هشت الي 18
میکروگرم بر میليلیتر متغیر بوده است (Tao et al.,
) .2008قادری ) (Gaderi et al., 2008در بررسي اثر
حلکنندگي و رهاسازی فسفات در سه باکتری ،P. putida
 P. fluorescensو  P. fluorescensمقادیر آزاد شده
فسفر را از هیدروکسید آهن ( )IIIبهترتیب  62 ،51و 29
درصد گزارش دادند و بیشترین مقدار فسفر آزاد شده
 14/8میکروگرم بر میليلیتر بود P. fluorescens .از
منابع تریکلسیع فسفات ،فسفات آلومنیع و فسفات آهن
بهترتیب مقادیر  92 ،100و  51میکروگرم بر میليلیتر
آزاد ساخت ) .(Khan et al., 2009اطالعات نشان ميدهد
که گونههای باسیلوس ،سودوموناس و ریزوبیوم قویترین
حلکنندگان فسفات بوده و تریکلسیع فسفات و
هیدروکسي آپاتیت در مقایسه با سنگ فسفات تجزیه-
پذیرتر ميباشند .استفاده از باکتری باسیلوس در حدود
 20درصد کعتر فسفر قابل استفاده را به شکل غیرقابل -
استفاده تبدیل کرده است ).(Turan et al., 2007
در دهههای گذشته در خاکهای ایران برای افزایش
قابلیت استفاده فسفر خاک ،مقادیر زیادی کود فسفاتي
مصرف شده که این امر ميتواند به تجمع فسفر منجر شده
و سبب آلودگي محیط زیست و هعچنین عدم تعاد
عناصر غذایي در خاک شود ( .)Afif et al., 1993استفاده

مواد و روشها
خاکهای مورد مطالعه وتعیین ویژگی های فیزیکی و
شیمیایی خاکها
در این مطالعه تعداد  15نمونه مرکب خاک سطحي (صففر
تا  30سانتيمتفری) از خفاکهفای زراعفي (تحفت زراعفت
چغندرقند) شهرستان ارومیفه متعلفق بفه رده Inceptisols
در استان آذربایجان غربي جمفعآوری شفدند .نمونفههفای
خاک پس از هوا خشفک شفدن ،از غربفا دو میلفيمتفری
عبور داده شدند .برخي ویژگفيهفای فیزیکفي و شفیمیایي
نظیر بافت به روش هیدرومتری )(Gee & Bauder, 1986
 pH ،در سوسپانسففیون  1:5خففاک و محلففو  0/01مففوالر
کلرید کلسیع ،کربن آلي به روش والکي و بلک & (Walky
) ،Black, 1934کربنفات کلسفیع معفاد ) (CCEبفه روش
خنثيسازی با اسید کلریدریک (Rayment & Higginson,
) ،1992ظرفیت تبفاد کفاتیوني ) (CECبفه روش اسفتات
سدیع نرما ) (Page et al., 1982و کربنات کلسیع فعفا
به روش اگزاالت آمونیوم ( )Drouineau, 1942اندازهگیری
شدند .شکلهای مختلف فسففر شفامل فسففر کفل خفاک
) ،(walker & adam, 1958) (TPفسفففر آلففي ) (O-Pو
معدني ) (MPخاک ،فسفر قابل اسفتفاده گیفاه )(Olsen-P
بففه روش اولسففن ( )Olsen et al., 1954و عصففارهگیففری
متوالي شکلهای معدني فسفر شفامل دیکلسفیع فسففات
) ،(Ca2-Pاکتاکلسیع فسففات ) ،(Ca8-Pفسففات آلفومینیع
) ،(Al-Pفسفات آهن ) (Fe-Pو آپاتیت ) (Ca10-Pبفه روش
جینگ و گو ) (Jiang & Gu, 1989انجام شد .سپس فسففر
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تازه) ،در پلیتهای حاوی محیط کشت جامد استریل
) Nutrient Agar (NAکشت شدند .پلیتها در دمای 25
تا  28درجه سلیسیوس به مدت پنج روز انکوبه شدند.
برای تهیه مایه تلقیح از سویههای مورد نظر با لوپ
استریل مقداری از کلني موجود در هر پلیت را برداشته و
در دو ارلن مایر  250میليلیتری حاوی محیط کشت
) Nutrient Broth (NBمایهزني نموده و سپس براب
یکنواخت شدن محیط کشت مایع بهصورت مخلوط به
مدت  24ساعت در دمای  28درجه سلیسیوس با سرعت
 60دور در دقیقه شیک و مایه تلقیح آماده شد .جمعیّت
باکتریهای بهکار رفته در این آزمایش مجموعاً 1/3×108
سلو در میليلیتر بود .سپس میزان  10میليلیتر از مایع
تلقیح تیمار شده با سویههای باکتری (بهصورت مخلوط)
به خاک استریل افزوده و خوب مخلوط شدند (ابراهیمي
کریع آباد و همکاران )1394 ،و درون ظرفهای دارای
خاک استریل به آرامي ریخته و مخلوط شدند .درون
خاک شاهد نیز  10میليلیتر از محیط کشت Nutrient
 Brothبرای حذف اثر محیط کشت اضافه شد .سپس
رطوبت نمونهها با افزودن آب مقطر استریل بهصورت
اسپری در  60درصد رطوبت ظرفیت زراعي تنظیع شدند.
ظروف بهمدت  45روز در انکوباتور در دمای ثابت 28
درجه سلیسیوس قرار داده شدند .در زمانهای صفر،7 ،
 21و  45روز بعد از شروع انکوباسیون 20 ،گرم از نمونهها
برای انجام آزمایشها برداشته و هواخشک شدند و شکل-
های مختلف فسفر در نمونهها با روشهای معمو در
آزمایشگاه اندازهگیری شدند .سویههای باکتری
(سودوموناس و باسیلوس) مورد نظر از بانک میکروبي گروه
علوم خاک دانشگاه ارومیه تهیه شد.
آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفي با
دو تیمار شاهد (بدون تلقیح) و تلقیح (سویههای باکتری
(سودوموناس و باسیلوس)) و در چهار زمان نمونهبرداری
(صفر 21 ،7 ،و 45روز) در شش تکرار اجرا شد .تجزیه و
تحلیلهای آماری شامل آزمون نرما بودن دادهها و
اشتباهات ،تجزیه واریانس و همبستگي با استفاده از نرم
افزارهای  MINITABنسخه  14و  MSTATCانجام
گرفت .مقایسه میانگینها با آزمون دانکن در سطح احتما
پنج درصد صورت گرفت .ترسیع نمودارها نیز با استفاده از
نرم افزار  Excelصورت گرفت.

در عصفففارههفففای خفففاک بفففهدسفففت آمفففده بفففه روش
اسپکتروفتومتری ) (Murphy & Riley, 1962تعیین شد.
تلقیح باکتریهای حلکننده فسفات با خاک

در تحقیق حاضر برای بررسي تأثیر باکتریهای حلکننفده
فسفات و استفاده از شکلهفای کفع محلفو و تبفدیل بفه
شکلهای محلو و قابل جذب از بین  15نمونه خاک ،یک
نمونه خفاک دارای فسففر کفل بفاال و فسففر قابفل جفذب
) (Olsen-Pپایین انتخاب شد .سفپس برخفي ویژگفيهفای
فیزیکي و شیمیایي نمونه خاک انتخاب شده به روشهفای
استاندارد اندازهگیری شدند.
برای اجرای آزمایش انکوباسیون ابتدا  150گرم از نمونه
خاک هوا خشک را درون ظروف پلياتیلن ریخته شد و
دهانه ظروف بهوسیله درپوش پالستیک بسته شد تا از
تبخیر بیشتر رطوبت از نمونهها در طو انکوباسیون و
آلودگي میکروبي جلوگیری شود .در روی درپوشهای
پالستیکي ،منفذهای ریز یکنواخت برای تسهیل تبادالت
گازی تعبیه شد ،سپس ظروف به مدت  20دقیقه در دمای
 120درجه سلسیوس و فشار  1/5بار داخل اتوکالو قرار
داده شدند .سویههای باکتری در محیط کشت پیکوفسکایا
) (Pikovskaya, 1948کشت داده شدند و سویههایي با
باالترین میزان شاخﺺ حلّالیت و مقدار فسفر آزاد شده
نسبت به سایر سویهها (سودوموناس (Pseudomonas
) fluorescensو باسیلوس ))(Bacillus megaterium
انتخاب شدند .جیالني و همکاران )(Jilani et al., 2007
نشان دادند که باکتریهای حلکننده فسفات از دو جنس
باسیلوس و سودوموناس بوده که موجب افزایش فسفات
موجود در خاک و افزایش جذب کل فسفات در گیاه
ميشوند .سویههای برتر انتخاب شده از باکتری
سودوموناس و باسیلوس موجود در گروه علوم خاک
دانشگاه ارومیه بازکشت شدند .بدین ترتیب که سویههای
سودوموناس فلورسانس و باسیلوس مگاتریوم با لوپ
استریل جدا شده و در پلیتهای حاوی محیط کشت جامد
استریل ) Nutrient Agar (NAکشت شدند .پلیتها در
دمای  25تا  28درجه سلیسیوس به مدت پنج روز انکوبه
شدند .پس از آن تمامي سویههای رشد کرده در اسلنت-
های حاوی محیط کشت جامد استریل  NAکشت شده و
پس از سه روز انکوباسیون ،در دمای  25تا  28درجه
سلیسیوس در یخچا برای آزمایشهای بعدی نگهداری
شدند .سپس سویههای موجود اسلنتها (محیط کشت
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حلکننده فسفات و استفاده از شفکلهفای کفع محلفو و
تبدیل به شکلهای محلو و قابفل جفذب بررسفي شفود.
برخي ویژگيهای فیزیکي و شیمیایي نمونه خاک انتخفاب
شده در جدو  2نشان داده شده است .خاک مورد بررسي
دارای کالس بفافتي لفوم و متعلفق بفه زیفرگفروه Typic
 clacixerptsبود .تجزیه واریانس دادههای آزمفایش نشفان
داد که اکثر تیمارهای باکتری در سطح احتما یک درصد
بر شکلهای فسفر غیر از شکل معدني  Fe-Pمعنيدار بفود
و تأثیر زمان انکوباسیون نیز در سطح احتما یفک درصفد
برشکلهفای فسففر ،بفه غیفر از شفکلهفای  Fe-Pو Al-P
معنيدار بود .هفعچنفین اثفر متقابفل بفین تیمفار و زمفان
انکوباسیون در سطح احتما یک درصد بفه غیفر از شفکل
( )Fe-Pمعنيدار بود (جدو .)3

نتایج و بحث
مقادیر فسفر کل ،فسفر آلي ،فسفر معدني و فسففر اولسفن
خاکهای مورد مطالعه در جدو  1نشان داده شده اسفت.
بهطور کلي میانگین شکلهای معدني فسفر در خاکهفای
زراعي Fe-P= 47 ،Al-P=89 ،Ca8-P =109 ،Ca2-P=12/3
و  Ca10-P=512میليگرم بفر کیلفوگرم و بفهترتیفب ،1/6
 6/1 ،12 ،14و  66درصد از فسففر معفدني کفل را شفامل
شدند .میانگین فراواني نسبي فسفر معدني در فسفاتهفای
کلسیع و فسفاتهای آهن و آلومینیع غیرمحبوس و فسففر
عصارهگیری شده توسط اسفید سفولفوریک در خفاکهفای
زراعي به صورت  1 :1/1 :4/2بود .در تحقیق حاضفر خفاک
شمارة  S14به دلیل داشتن فسفر کفل بفاال و فسففر قابفل
جذب ) (Olsen-Pپایین انتخاب شد تا تفأثیر بفاکتریهفای

جدول  -1مقادیر شکلهای مختلف فسفر در خاکهای مورد مطالعه
Table 1. The values of different forms of phosphorus in studied soils
O-P
Ca10-P
Olsen-P
Ca2-P
Ca8-P
Al-P
Fe-P
-1
) (mg kg
519
23
79
86
41
541
13
475
14
6
86
43
31
625
530
42
18
217
105
70
179
439
22
13
180
187
32
449
468
19
11
122
124
12
630
532
16
11
211
132
63
555
426
22
15
164
83
74
630
373
14
6.4
9.4
33
80
471
446
28
14
41
118
36
440
576
18
7
41
47
52
692
336
11
4
43
125
21
453
428
15
9
135
107
77
555
404
11
14
59
68
30
493
404
12
8.3
81
31
65
449
576
61
33
173
57
26
524

Pt
1420
1288
1387
1398
1310
1630
1486
1078
1144
1365
1000
1310
1144
1354
1321

Soil number
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15

 ،Ptفسفر کل؛  ،O-Pفسفر آلي؛  ،Olsen-Pفسفر قابلاستفاده ،Ca10-P ،آپاتیت؛  ،Ca8-Pاکتاکلسیع فسفات؛  ،Ca2-Pدیکلسیع فسفات ،Al-P ،فسفات
آلومینیع و  ،Fe-Pفسفات آهن.
Pt: total phosphorus, O-P: organic phosphorus, Olsen-P: available phosphorus, Ca10-P: apatite, Ca8-P: octa-calcium phosphate, Ca2-P: di-calcium
phosphate, Al-P: aluminum bound phosphorus, Fe-P: iron bound phosphorus.

ACCE
4.3

جدول  -2برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مورد مطالعه
Table 2. Some physical and chemical of the studied soil
silt
clay
texture
CEC
OC
)(cmolc kg-1
%

pH

Sampling location

CCE
%
7.7
20
17
loam
26
0
0.6
6.2
 ،CECظرفیت تباد کاتیوني؛  ،CCEکربنات کلسیع معاد ؛  ،OCکربن آلي؛  ACCEکربنات کلسیع فعا

CEC: Cation-exchange capacity, CCE: CaCO3 equivalent, OC: organic matter, ACCE: CaCO3 active
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Ca10-P
**42262
**611197
**29021
1801
7.2

جدول  -3تجزیه واریانس مقادیر فسفر قابلاستفاده و شکلهای مختلف فسفر در خاک
Table 3. Analysis of variance for P-Olsen and various phosphorus form in soil
Mean square
Source of
df
variation
Olsen-P
O-P
Ca2-P
Ca8-P
Al-P
Fe-P
Treatment
1
**1115** 903188
**864
**1031
51.71** 142.80ns
Time
3
**1739
**73664
**1961
**4584
2.23ns
89 ns
treatment*time
3
**520
**115032
**511
**519
**6.54
16.91ns
Error
40
22.7
2150
3.5
49
1.2
148
CV
15
13
10
11
12
7.6
 ** ،nsو * :به ترتیب معنيدار در سطح یک و پنج درصد،
ns, * and **: not significant, significant at P < 0.05, and significant at P < 0.01, respectively.

نشان دادهاند که باکتریهای حلکننده فسفات مفيتواننفد
تغییرشکل فسفر نامحلو را به فسفر قابل استفاده تسهیل
کنند که این سازوکار سبب افزایش غلظفت فسففر قابفل -
استفاده و قابلیت استفاده فسفر خاک برای محصوالت مي-
شففود ) .(Gao et al., 2006; Hu et al., 2012شففي و
همکاران ) (Shi et al., 2017مطالعهای روی تفأثیر کفاربرد
باکتریهای حلکننده فسفات روی قابلیت اسفتفاده فسففر
انجام دادند ،نتایج آن ها نشان داد که فسفر قابفل اسفتفاده
(فسففر اولسفن) خففاک بفهطففور معنفيداری در تیمارهففای
باکتریهای حلکننده فسفات بیشتر از تیمار شفاهد بفود.
هع چنین کاهش میزان فسفر قابل استفاده در زمان چهارم
ميتواند ناشي از کاهش مواد غذایي موجفود در خفاک کفه
باعث کاهش فعالیت ریزجانداران شده و یفا تبفدیل فسففر
قابل جذب به شکلهای اکتاکلسیع فسفات و آپاتیت باشد.

تأثیر باکتریهای حلکننده فسفات بر فسفر قابلاستفاده
()Olsen-P

مقایسه میانگین های فسفر قابلاسفتفاده ( )Olsen-Pبفرای
اثر متقابل تیمارها و زمان انکوباسفیون در شفکل  1نشفان
داده شده است .نتایج نشان داد تیمارهای باکتری و شفاهد
بین  11تا  50میليگرم بر کیلوگرم در خاک بفوده اسفت.
بففیشتففرین میففزان فسفففر قابففل اسففتفاده در زمففان سففوم
انکوباسیون ( 21روز) بوده و در زمان سوم ( 21روز) تیمفار
باکتری بهطور معني دار میزان فسفر قابفل اسفتفاده را 3/5
برابر در مقایسه با تیمار شاهد اففزایش داد .هفع چنفین در
زمان دوم (هفت روز) و زمان چهارم (45روز) تیمار باکتری
بهترتیب  51و  27درصد میزان فسفر قابل اسفتفاده را در
مقایسه با شاهد افزایش داد .اما در زمان صفر میزان فسففر
قابل اسفتفاده در تیمفار بفاکتری از لحفاا آمفاری تففاوت
معني داری با تیمار شاهد نشان نداد .تحقیقفات قبلفي نیفز
C

bc

c

45

b
d

d

d d

7
21
)Incubation period (day

)Olsen-P (mg kg-1

B

a

60
50
40
30
20
10
0

0

شکل  -1مقایسه میانگین تاثیر نوع تیمار و زمان انکوباسیون بر فسفر قابلاستفاده خاک :Cشاهد :B ،تیمار باکتری
Figure 1. Mean comparison of the effect of treatment type and incubation period on the amount of Olsen-P Soil
C and B, respectively control and bacteria treatment.

داشت اما این میزان کاهش از لحاا آماری معنيداری
نبود و ممکن است در اثر خطای آزمایشي باشد .در زمان
سوم ( 21روز) تیمار باکتری  19درصد افزایش میزان
فسفر آلي را نشان داد و در زمان چهارم ( 45روز) باکتری
منجر به افزایش  39درصدی فسفر نسبت به تیمار شاهد

تأثیر باکتریهای حلکننده فسفات بر فسفر آلی خاک

مقایسه میانگینهای فسفر آلي برای اثر متقابل تیمارها و
زمان انکوباسیون بین  45تا  624میليگرم بر کیلوگرم در
خاک بود (شکل  .)2در تیمار باکتری در زمان دوم (هفت
روز) میزان فسفر آلي تا حدی در مقایسه با شاهد کاهش
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فسفر اولسن همبستگي معنيداری وجود داشت (جدو
 )4که بیانگر آن است که فسفر آلي ميتواند تا اندازهای
مورد استفاده گیاه قرار گیرد ).(Samadi & Gilkes, 1998
اما این منبع فسفر باید قبل از استفاده توسط گیاه معدني
شود .قابلیت استفاده فسفر آلي برای گیاهان در چندین
مطالعه نشان داده شده است ( ;Wang et al., 2008
.)Marschner et al., 2007; Nuruzzaman et al., 2006

شد .کاهش اولیه در تیمار باکتری ميتواند متأثر از
استفاده باکتریها در زمان دوم از فسفر آلي برای تأمین
فسفر مورد نیاز و در زمانهای بعد تبدیل شکلهای دیگر
به فسفر آلي و استفاده در سلو باکتریها باشد .با بررسي
ضریب همبستگي تیمارهای مختلف در تیمار باکتری
همبستگي معنيداری بین فسفر آلي با فسفر قابل جذب،
دیکلسیع فسفات و آپاتیت وجود داشت .بین فسفر آلي با

700

a
b
c
d

cd

cd cd

500
400

C

300

B

200
100

)Organic-P (mg kg-1

cd

600

0
0

7
21
45
)Incubation period (day
شکل  -2مقایسه میانگین تاثیر نوع تیمار و زمان انکوباسیون بر مقدار فسفر آلی خاک
میانگینها دارای حداقل یک حرف التین مشترک ،به روش آزمون چند دامنهای دانکن تفاوت معنيدار در سطح احتما پنج درصد ندارند.

Figure 2. Mean comparison of the effect of treatment type and incubation period on the amount of organic
phosphorus soil.
Means followed by the same superscript letters are not significant different according to Duncan ’s multiple range test at p < 0.05

تیمار باکتری و زمان انکوباسیون برای شکل اکتاکلسیع
فسفات نشان داد (شکل -3ب) که بیشترین مقدار
اکتاکلسیع فسفر در زمان پایان انکوباسیون ( 45روز)
حاصل شد .در زمان دوم و سوم میزان اکتاکلسیع فسفر
درتیمار باکتری بهترتیب  36و  16درصد نسبت به تیمار
شاهد کاهش نشان داد اما کاهش مقدار اکتاکلسیع فسفر
در زمان سوم ( 21روز) در تیمار باکتری در مقایسه با
شاهد از لحاا آماری معنيداری نبود .در زمان  45روز
تیمار شاهد با افزایش  63درصد نسبت به زمان  21روز
میزان اکتاکلسیع را افزایش داد .بهطور متوسط در زمان-
های مختلف انکوباسیون تیمار باکتری  20درصد مقدار
شکل اکتاکلسیع فسفات را در مقایسه با تیمار شاهد
کاهش داد که این امر احتماالً بهدلیل خاصیت حل-
کنندگي باکتریهای مورد استفاده است که سبب افزایش
حلّالیت فسفر در مقایسه با شاهد ميشود .احمدی و
همکاران ) ،(Adhami et al., 2006هع در مطالعات خود
روی تعدادی از خاکهای آهکي ایران نشان دادند که دی

تأثیر باکتریهای حلکننده فسفات بر شکلهای معددنی
فسفر

مقایسه میانگینهای شکلهای دیکلسیع فسفات و
اکتاکلسیع فسفر برای اثر متقابل تیمارها و زمان
انکوباسیون در شکل -3الف و ب نشان داده شده است.
نتایج نشان داد در تیمار باکتری با افزایش زمان
انکوباسیون مقدار دیکلسیع فسفات افزایش یافت.
هعچنین مقدار دیکلسیع فسفات در تیمار باکتری در
مقایسه با شاهد ،با افزایش زمان انکوباسیون افزایش
یافتند .در زمان سوم ( 21روز) که میزان فسفر قابل جذب
افزوده شده است ،میزان دیکلسیع فسفات در باکتری 42
درصد نسبت به شاهد افزایش نشان داده است .در زمان
چهارم ( 45روز) این تغییرات در تیمار باکتری سه برابر
نسبت به تیمار شاهد باعث افزایش میزان دیکلسیع
فسفات شد .این افزایش به دلیل افزایش میزان فسفر قابل
جذب در زمان سوم و تبدیل شکلهای دیگر به دیکلسیع
فسفات بوده است شکل (-3الف) .مقایسه میانگینهای اثر
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کلسیع فسفات کمترین بخش فسفاتهای کلسیمي این
خاکها را تشکیل ميدهد .فسفر حاصل از معدني شدن
مواد آلي و بقایای گیاهي در خاکها نیز ضمن افزایش
سطح فسفر محلو خاک ،ابتدا به دی کلسیع فسفات
)(B

تبدیل ميشود ( .)Adhami et al., 2006احتماال در 45
روز در تیمارهای باکتری ،افزایش فعالیت باکتریها و
ترشح آنزیع توسط آنها بهعنوان مهعترین عامل در
افزایش سطح دیکلسیع فسفات خاک باشد.
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شکل  -3مقایسه میانگین تاثیر نوع تیمار و زمان انکوباسیون بر مقدار دیکلسیم فسفات (الف) و اکتاکلسیم فسفات (ب)
میانگینها دارای حداقل یک حرف التین مشترک ،به روش آزمون چند دامنهای دانکن تفاوت معنيدار در سطح احتما پنج درصد ندارند.

Figure 3. Mean comparison of the effect of treatment type and incubation period on the amount Ca 2-P (A) and
Ca8-P (B).
Means followed by the same superscript letters are not significant different according to Duncan ’s multiple range test at p < 0.05

مقدار آپاتیت پنج درصد کاهش نسبت به زمفان او نشفان
داد .اما در زمان چهارم ( 45روز) و زمان او (صفر) تفاوت
معنيداری بین تیمار باکتری و شاهد مشاهده نشد (شفکل
 -4الف) .مقدار آپاتیفت در زمفان  21روز در تیمفار شفاهد
(بدون تلقیح) به میزان  15درصفد اففزایش داشفت .تیمفار
باکتری در زمان  21روز 10 ،درصد مقدار آپاتیت را نسبت
به تیمار شاهد کاهش داد .در زمان چهارم تیمار شفاهد بفا
افزایش  38درصدی نسفبت بفه زمفان او (صففر) شفاهد،
مقففدار آپاتیففت را بففه بففیشتففرین سففطح آن معففاد 832
میليگرم بر کیلوگرم خاک رساند .فوث و الفیس & (Foth
) Ellis, 1997بخش اعظع فسفر در خاکهفای آهکفي را از
نوع شکل معدني آپاتیت دانستند .فراواني این شکل معدني
نسففبت بففه سففایر اشففکا توسففط مستشففاری و همکففاران
) (Mostashari, 2009گزارش گردید.

مقایسهی میانگینهای تیمار باکتری بفرای اثفرات متقابفل
تیمار و زمان در زمانهفای انکوباسفیون صففر 7 ،و  21روز
تاثیری بر مقدار فسفات آلومینیع نداشفت چفون از لحفاا
آماری تفاوت معني داری بین تیمار باکتری و شاهد در این
زمانها وجود نداشت .اما تیمفار بفاکتری در زمفان چهفارم
( 45روز) بففا  17درصففد نسففبت بففه تیمففار شففاهد میففزان
آلومینیع فسفات را کاهش داد (شکل -4الفف) .احمفدی و
همکاران ) ،(Adhami et al., 2006بیان کردند که آپاتیفت،
بخش غالب فسفاتهای کلسیمي در تعدادی از خاکهفای
آهکي ایران را تشکیل ميدهفد .مقایسفه میفانگین میفزان
آپاتیت در زمانهفای مختلفف انکوباسفیون در شفکل -4ب
نشان داده شده است .نتایج نشفان داد ،بفیشتفرین میفزان
کاهش آپاتیت از لحاا آماری بین زمفانهفای مختلفف در
زمان دوم (هفت روز) انکوباسیون با  37درصفد نسفبت بفه
زمان او انکوباسیون بفود .در زمفان سفوم ( 21روز) ایفن
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Figure 4. Mean comparison of the effect of treatment type and incubation period on the amount Al-P (A) and
Ca10-P (B).
Means followed by the same superscript letters are not significant different according to Duncan ’s multiple range test at p < 0.05

 Ca2-Pبوده است .در زمان دوم و چهارم میزان شفکلهفای
فسفر بهصورت Ca10-P > O-P > Ca8-P > Fe-P> Olsen-
 P> Ca2-P > Al-Pتغییر یافت .در زمان سوم این تغییرات
بفهصفورت >Ca10-P > O-P > Ca8-P > Fe-P> Ca2-P
 Olsen-P > Al-Pمشاهده شد .در تیمفار شفاهد تغییفرات
محسوسي با زمان در میزان فسفر قابلاستفاده ()Olsen-P
و فسفر آلي ( )O-Pمشاهده نشد ولي میفزان فسففاتهفای
کلسیع افزایش نشان داد .این افزایش فسفاتهفای کلسفیع
بیانگر تثبیت فسفر در خفاک اسفت .هرچفه میفزان رس و
آهک خاک بیش تر باشفد ،میفزان فسففر تثبیفت شفده در
خففففاک بیشففففتر اسففففت (.)Tiessen et al., 1984

توزیع شکلهای فسفر تحت اثر تیمارها و زمانهای
مختلف

مقدار توزیع شکلهای مختلفف فسففر در خفاک بفه سفن
خاک ،مواد مفادری ،زمفان کفوددهي ،درجفه هوادیفدگي و
عوامل اقلیمي دیگر بستگي دارد ( .)Samadi, 2003توزیفع
شکلهای فسفر در تیمارهای شاهد و باکتری در زمانهای
صفر 21 ،7 ،و  45روز در شکلهای  5و  6نشان داده شده
است.
شکلهفای ) (Ca8-P) ,(Ca2-Pو ) (Ca10-Pدر تیمفار شفاهد
در زمانهای مختلف تغییر یافتند اما در شفکلهفای دیگفر
فسفر تغییر محسوسفي مشفاهده نشفد (شفکل  .)5میفزان
شکلهای فسفر در زمان او در تیمفار شفاهد ،بفهصفورت
> Ca10-P > O-P > Ca8-P > Fe-P> Olsen-P> Al-P

Olsen-P
Al-P
Fe-P
Ca2-P
Ca8-P
Ca10-P
O-P

80%
60%
40%
20%

proportion of total P in
)each P fraction (%

100%

0%
0

7
)21 (day
45
Incubation
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شکل  -5توزیع نسبی شکلهای فسفر حاصل از عصارهگیری متوالی در خاک شاهد در زمانهای مختلف انکوباسیون
Figure 5. Relative distribution of phosphorus forms from continuous extraction in control soil at different
incubation periods.

توزیع شکلهای فسفر به این ترتیب

شکل  6بیانگر تغییرات شکلهای فسفر طي زمانهای
مختلف تحت اثر تیمار باکتری است .در زمان او میزان

> Ca10-P > O-P

 Ca8-P > Fe-P> Olsen-P> Al-P > Ca2-Pبود .در زمان
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دوم توزیع شکلهای بهصورت

) 1998فسفر اولسن تقریباً فسفر قابل استفاده بوده که
توسط گیاه در خاکهای آهکي جذب ميشود (Delgado
) .et al., 2000سماواتي و حسینپور ( & Samavati
 )Hossinpur, 2006گزارش کردند که فسفر قابل استفاده
بهطور معنيداری دارای همبستگي با شکلهای دیکلسیع
فسفات ،اکتاکلسیع فسفات ،فسفات آلومنیوم و فسفات
آهن بود .هوکر و همکاران ( ،)Hooker et al., 1980نیز
گزارش کردند که شکلهای مختلف فسفر با فسفر اولسن
همبستگي داشتند .صمدی و گیلکس (Gilkes, 1998
&  )Samadiو صمدی ( ،)Samadi, 2003نشان دادند که
در خاکهای آهکي ،فسفر ( )Olsen-Pبا دیکلسیع
فسفات ،فسفات آلومینیع ،فسفات آهن و آپاتیت
همبستگي معنيداری دارد .با بررسي ضریب همبستگي
تیمارهای مختلف ،در تیمار باکتری همبستگي مثبت و

>O-P > Ca10-P > Fe-P

 Ca8-P >Olsen-P> Ca2-P > Al-Pبود و هعچنین در این
زمان میزان آپاتیت کاهش چشعگیری داشت .میزان فسفر
قابل جذب ( )Olsen-Pو ( )Ca2-Pتا  25درصد افزایش
نشان داد .در زمان سوم توزیع شکلهای فسفر بهصورت
> Ca10-P > O-P > Ca8-P= Fe-P >Olsen-P> Ca2-P
 Al-Pبود .در این زمان میزان فسفر آلي  19درصد ،میزان

فسفر قابل جذب ( 3/5 )Olsen-Pبرابر و میزان ()Ca2-P
 2/5برابر شد .میزان آپاتیت ( )Ca10-Pبه سطح اولیه
برگشت .در زمان چهارم توزیع شکلهای مختلف فسفر
> Ca10-P > O-P > Ca8-P > Ca2-P= Fe-P> Olsen-P
 Al-Pبود .میزان ( )Ca2-Pتا شش برابر افزایش نسبت به

زمان او و  2/5نسبت به زمان سوم افزایش قابل توجهي
داشت .میزان فسفر قابل جذب ( )Olsen-Pسه برابر نسبت
به زمان قبل کاهش نشان داد ولي میزان آن در پایان
انکوباسیون  38درصد از سطح اولیه بیشتر شد و
هعچنین میزان فسفر آلي با رشد  40درصدی روبرو بود.
در زمانهای اولیه به دلیل استفاده باکتریها از منابع آلي
خاک میزان فسفر آلي کاهش نشان داد و طي زمانهای
بعدی با جذب فسفر از شکلهای آپاتیت ( ،)Ca10-Pدی-
کلسیع فسفات ( )Ca2-Pو فسفر قابل جذب ( )Olsen-Pو
تبدیل آن به فسفر آلي ( ،)O-Pمیزان فسفر آلي در خاک
افزوده شد .به دلیل میزان پایین کربن خاک ( 0/6گرم بر
کیلوگرم خاک) و با تمام شدن ذخایر کربن میزان فعالیت
باکتریها کاسته و شکلهای محلو ناپایدار به شکلهای
کع محلو پایدار تبدیل شده و میزان شکلهای با حلّالیت
کع ،در زمانهای آخر افزایش پیدا کرد .همبستگيهای
معنيدار بین شکلهای مختلف فسفر با یکدیگر بیانگر این
است که بین این شکلها در خاکهای مورد مطالعه یک
رابطه دینامیکي برقرار است (.)Tiessen et al., 1984

معنيداری ) )r=0/89( (p<0.01بین فسفر ( )P-Oبا فسفر
( )Ca2-P( ،)Olsen-Pو ( )Ca10-Pوجود دارد .همبستگي
معنيداری بین فسفر ( )P-Oبا فسفر اولسن بیانگر آن
است که فسفر ( )P-Oميتواند تا اندازهای مورد استفاده
گیاه قرار گیرد ( .)Samadi & Gilkes, 1998نتایج
مشابهي توسط دیگران گزارش شده است ( Afif et
 .)al.,1993با توجه به جدو  ،4همبستگي مثبت و
معنيداری ) )r=0/92( (p<0.01بین دیکلسیع فسفات با
فسفر قابل جذب ،فسفات آهن ،فسفات آلومینیع و
اکتاکلسیع فسفات در تیمار باکتری وجود دارد .هعچنین
دیکلسیع فسفات با آپاتیت ،آلومینیع فسفات ،اکتاکلسیع
فسفات و فسفر آلي همبستگي منفي و معنيداری
) )r=0/88( (p<0.01وجود دارد .مقدار  Ca2-Pدر مقایسه
با سایر شکل ها بسیار پایین بوده علت این امر آن است که
دی کلسیع فسفات در خاک بسیار ناپایدار بوده و به سایر
ترکیبات فسفر معدني تبدیل ميشود ( .)Lindsay, 1982با
توجه به جدو  ،4در تیمار باکتری همبستگي معنيداری
بین اکتاکلسیع فسفات با آپاتیت وجود دارد )(p<0.05
( .)r=0/80هعچنین همبستگي مثبت و معنيداری
) )r=0/82( (p<0.01بین فسفات آلومینیع با فسفر قابل
جذب و دیکلسیع فسفات وجود این همبستگيها وجود
دارد .در تیمار باکتری همبستگيهای موجود بیانگر وجود
رابطه تعادلي بین این شکلها بود (.)Tiessen et al., 1984
نتایج مشابهي توسط دیگر محققین گزارش شده است (
.)Samadi & Gilkes, 1998

همبستگی شکلهای فسفر تحت اثر تیمارها و زمانهای
مختلف

برای نشان دادن ارتباط شکلهای مختلف فسفر با یکدیگر،
ضریب همبستگي آنها تعیین شد (جدو  .)4نتایج نشان
داد در تیمار باکتری همبستگي معنيداری
) )r=0/84) p<0.01بین فسفر قابل جذب با فسفر آلي،
دیکلسیع فسفات و آلومینیع فسفات وجود دارد که
نشاندهنده آزاد شدن فسفر از این شکلها در مدت
عصارهگیری فسفر قابل جذب است (Samadi & Gilkes,
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Figure 6. Relative distribution of phosphorus forms from continuous extraction in soil treatment with bacteria at
different incubation periods.
جدول  -4ضریب همبستگی ساده( )rبین شکلهای مختلف فسفر در تیمار شاهد و باکتری
Table 4. Simple correlation coefficient (r) between different forms of phosphorus in treatment of control and
bacteria
Phosphorus
P-O
Ca2-P
Ca8-P
Al-P
Fe-P
Ca10-P
forms
Olsen-P
**0.84
**0.84
- 0.38
*0.80
0.68
- 0.17
Ca10-P
*0.82
0.30
*0.80
- 0.11
- 0.23
Fe-P
0.59
**0.92
0.54
0.59
Al-P
0.57
*0.82
- 0.62
Ca8-P
0.35
- 0.40
Ca2-P
**0.89
** و * :به ترتیب معنيدار در سطح یک و پنج درصد،
* and **: significant at p<0.05, and significant at p<0.01, respectively.

باکتریهای باسیلوس و سودوموناس باعث تغییر در میزان
شکلهای فسفر معدني و آلي شد .تیمار باکتری فسفر
قابل جذب را  3/5برابر افزایش داد و در زمان آخر (45
روز) با افزایش  40درصدی نسبت به سطح اولیه میزان
فسفر قابل جذب ( )Olsen-Pرا افزایش داد .این تیمار
مقدار دیکلسیع فسفات ( )Ca2-Pرا تا  6/2برابر افزایش
داد و هعچنین میزان آپاتیت ( )Ca10-Pدر این تیمار تا
 37درصد کاهش پیدا کرد .بهطورکلي تلقیح باکتریایي
سبب افزایش شکلهای قابلاستفاده فسفر برای گیاه شده
و هعچنین سبب افزایش بازدهي کودهای فسفر ،کاهش
پدیده آلودگي محیط زیست و حفظ و توسعه کشاورزی
پایدار ميشود .پیشنهاد ميشود از این سویهها بهصورت
کشت با گیاه به همراه استفاده از مواد آلي برای پي بردن
به اثرات متقابل گیاه ،مواد آلي و ریزجانداران بر شکلهای
فسفر و قابلیتهای تیمارها مورد استفاده قرار گیرند.

بهطور کلي حلکنندها با استفاده از کاهش  pHمحیط
توسط اسیدهای آلي ،فرایند کالت و فرایند واکنشهای
تبادلي به افزایش حلّالیت فسفاتهای نامحلو کمک مي-
کند ( .)Sharma, 2011کاهش  ، pHتولید اسید آلي و
فسفاتاز از سازوکارهای اصلي باکتریهای حلکننده
فسفات است باکتریها با تولید اسید آلي ( lactic,
 )succinic, isovaleric, isobutryic and acetic acidsکه
توسط سویههای حلکننده فسفات ساخته ميشود ،شکل-
های کع محلو را بهصورت شکلهای محلو فسفات
تغییر ميدهد (.)Vazquez et al., 1999
نتیجهگیری کلی
استفاده از ریزجانداران باعث تغییر در میزان فسفر و
تبدیل و استفاده از شکلهای معدني و آلي فسفر شده
است .نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از
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Abstract
Recognition of the distribution of various phosphorus forms influenced the activity of microorganisms
in soil is essential for better understanding of their capacity to maintain and provide phosphorus for
plants. In this study to investigate the role of phosphate solubilizing bacteria (PSB) in the distribution
of different forms of soil phosphorus, a surface soil sample (0-30 cm) were selected in West
Azarbaijan with a loamy texture, Belongs to the Typic clacixerpts subgroup. An experiment was
conducted as a factorial in a completely randomized design with two factors: Microbial treatments
(control (no inoculation) and bacterial strains (Pseudomonas fluorescens and Bacillus megaterium)
and sampling time (0, 7, 21, 45 days) in six replications. Soil samples were incubated at 28 ° C for a
period of 45 days. Then, different forms of inorganic phosphorus, organic phosphorus and Olsen
phosphorus were determined by sequential extraction method. Soil pH value 7.7, Clay soil tested 17%
and activated calcium carbonate in soil 3.5%. Ca10-P formed was 45% of total phosphorus in the soil
and indicates its importance in the calcareous soil. The results showed that the bacterial treatment
caused significant changes in the amount of phosphorus, organic phosphorus and mineral phosphorus,
the amount of available phosphorus, organic phosphorus and mineral form (di-calcium phosphate
(Ca2-P)) in bacterial inoculation compared to control treatment increased 66, 15 and 92%,
respectively. However, the octa-calcium phosphate (Ca8-P) and apatite (Ca10-P) forms in the treatment
of bacteria were reduced 13 and 5%, respectively. In addition, the Al -P form was increased 10%
compared to control in bacteria treatment. In the treatment of bacterial significant correlation
(r=0.84**) between P (Olsen-P) and (Ca2-P, O-P, and Al-P) was present in the soil. The amount of
phosphorus in different forms in the treatment of bacteria was as O-P> Ca10-P> Ca8-P> Olsen-P> Ca2P> Al-P at the end of incubation. The results showed that inoculation of bacterial, increase the
solubility of the available phosphorus forms in the soil.
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