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تاریخ پذیرش)1399/6/29 :

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نقش ریزجانداران محرک رشد گیاه بر توزیع شکلهای فسفر در یک خاک آهکی تحت
کشت ذرت ( )Zea mays L.و ارزیابی ارتباط آنها با ویژگیهای میکروبی خاک انجام شد .آزمایش بهصورت طرح کامالً
تصادفی شامل تیمارهای شاهد (بدون مایهزنی میکروبی) ،مایهزنی خاک با باکتریهای  Staphylococcus hominisو
 ،Brevundimonas sp.قارچ  Piriformospora indicaو مخلوط قارچ و باکتری در پنج تکرار تحت شرایط گلخانهای اجرا شد.
بذر ذرت در گلدانهای سه کیلوگرمی کشت شد و بعد از سه ماه ،شکلهای مختلف فسفر معدنی و آلی ،برخی ویژگیهای
میکروبی خاک (کربن و فسفر زیتوده میکروبی و فعالیت آنزیم فسفاتاز) و میزان جذب فسفر در گیاه اندازهگیری شدند .نتایج
نشاندهنده تأثیر مایهزنی میکروبی بر شکلهای معدنی و آلی فسفر و همچنین جذب فسفر در گیاه بود .ترتیب اجزاء معدنی
فسفر در خاک شاهد به صورت  OCC-P>Fe-P>Olsen-P>Al-P>Ca2-P>Ca8-P>Ca10Pو در خاک دارای مخلوط میکروبی
به صورت  OCC-P>Fe-P >Ca8-P >Al-P>Olsen-P>Ca2-P>Ca10Pبود .اجزاء قابل دسترس فسفر شامل فسفر اولسن،
فسفرآلی نسبتاً پایدار و ناپایدار همبستگی مثبت و معنیداری ( )p<0.01با جذب فسفر توسط گیاه داشتند .همچنین
همبستگی مثبت و معنیداری (به ترتیب  0/73 ،0/98و  )0/87بین فسفر قابل استخراج به روش اولسن با فسفر و کربن
زیتوده میکروبی و آنزیم فسفاتاز قلیایی وجود داشت .بهطورکلی نتایج نشاندهنده نقش مثبت مایهزنی میکروبی بهویژه در
تیمار مخلوط قارچ و باکتریها در افزایش قابلیت دسترسی فسفر برای گیاه بود .بیشترین مقدار فسفر قابلاستخراج به روش
اولسن و فسفر جذب شده در گیاه در تیمار مخلوط قارچ و باکتریها با تفاوت معنیدار ( )p<0.05نسبت به سایر تیمارها به
ترتیب با مقادیر  34/02میلیگرم بر کیلوگرم و  11/52میلیگرم بهازای هر گلدان حاصل شد.
واژههای کلیدی :دیکلسیمفسفات ،فسفاتاز ،فسفر آلی ،فسفر زیتودهمیکروبی ،مایهزنی

رضایینسب ف ،.عنایتیضمیر ن ،.زلقی ر ،.مرادی ن .1400 .اثر ریزجانداران حلکننده فسفات براشکال معدنی وآلی فسفر و فراهمی آن در خاک
تحت کشت ذرت (.)Zea mays L.تحقیقات کاربردی خاک .جلد  ،9شماره .1صفحه.116 -102 :
 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
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 .)2012ریزجانداران خاک بخش مهمی از جانداران خاک-
زی هستند که فرآیندهای خاک را تحت تأثیر قرار می-
دهند ( .)Osono et al., 2014ریزجانداران خاک نقش
مهمی در چرخه فسفر و معدنی شدن فسفر بازی میکنند.
گیاهان و ریزجانداران با رهاسازی آنزیمهای فسفاتاز
موجب هیدرولیز و رهاسازی فسفر از بخش آلی و تبدیل
آن از فرم آلی به فرم معدنی قابل استفاده گیاه میشوند.
فسفاتاز نقش کلیدی در هیدرولیز و معدنی شدن فسفر
آلی دارد و شاخص خوبی از پتانسیل معدنی شدن فسفر
آلی و همچنین فعالیت بیولوژیکی خاک است
( .)Nannipieri et al. 2011انحالل فسفر معدنی توسط
ریزجانداران از طریق سازوکارهای مختلفی شامل تولید
اسیدهای مختلف و اگزوپلی ساکاریدها ،رهاسازی پروتون،
کالته شدن و تغییر شرایط رداکس در محیط رشد گیاه
انجام میشود ( & Jones & Oburger, 2011; Walpola
 .)Yoon, 2012ریزجانداران با ترشح اسیدهای آلی موجب
آزاد شدن فسفر معدنی متصل به اکسیدها از طریق تبادل
لیگاندی یا آنیونی و تشکیل کالت با یونهای  Fe+3و Al+3
متصل به فسفر موجب افزایش انحالل و رهاسازی فسفر
میشوند ( .)Kunito et al., 2018جمعیت باکتریهای
حلکننده فسفات حدود یک تا  50درصد و قارچهای
حلکننده فسفات  0/1تا  0/5درصد از جمعیت میکروبی
خاک را تشکیل میدهند (Walpola & Yoon, 2012؛
 .)Khan et al., 2009بیشتر پژوهشها در مورد تأثیر
باکتریهای حلکننده فسفر بر انحالل فسفر نامحلول
انجام شده است ،در حالیکه قارچ Piriformospora
 indicaاز قارچهای اندوفیت ریشه بوده که نقش مهمی
در انتقال فسفر به درون ریشه گیاه دارد و قادر به کلونیزه
کردن ریشه گیاهان متعددی است و کاربردهای
بیوتکنولوژی متعددی مانند کود زیستی دارد ( Ngwene
 .)et al., 2016از باکتریها و قارچهای قادر به انحالل
فسفات میتوان Bacillus ،Pseudomonas fluorescens
Rhizobium spp. ،Azotobacter spp.
،megateium

مقدمه
فسفر بعداز نیتروژن ،مهمترین عنصر مورد نیاز گیاه است
که بین  0/2تا  0/8درصد وزن خشک گیاهان را تشکیل
داده ( )Kalayu, 2019و در رشد و توسعه گیاه و بسیاری
از فعالیتهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه نقش دارد.
مقدار فسفر در خاک در حدود  0/05درصد است که 98
تا  99درصد آن به فرم نامحلول است (Walpola 2012
 .)& Yoon,بیشتر خاکها حاوی میزان باالیی از فسفر
کل هستند ،اما قابلیت دسترسی آن برای گیاهان اندک
است .خاک به طور متوسط دارای  400تا  1000میلیگرم
بر کیلوگرم فسفرکل است که از این میزان تنها یک تا
 2/5درصد آن قابل استفاده توسط گیاهان است ( Chen
 .)et al., 2008در مراحل اولیه توسعه خاک ،فسفر به
شکلهای معدنی و عمدت ًا به صورت آپاتیت در خاک وجود
دارد ( .)Reed et al., 2010با هوادیدگی آپاتیت ،فسفر به
شکلهای قابل دسترس تبدیل شده که مقداری از آن
توسط گیاهان و ریزجانداران جذب شده و مقداری به سایر
شکلهای معدنی تبدیل شده یا به شکلهای آلی در خاک
باقی میماند .بخش عمده فسفر خاک در زمینهای
کشاورزی از طریق افزودن کودهای معدنی فسفره تأمین
میشود ،که  70تا  90درصد آن در خاک تثبیت شده و
از دسترس گیاه خارج میشود ( et al., 2019; Walpola
 .)Ahmed & Yoon, 2012فسفر در خاک دارای اشکال
شیمیایی گوناگونی است که از نظر حاللیت و قابلیت
دسترسی برای گیاه با یکدیگر متفاوتند .فسفر بیشتر به
شکلهای کممحلول و نامحلول بهصورت فسفاتهای آهن
و آلومینیوم در خاکهای اسیدی و فسفاتهای کلسیم در
خاکهای قلیایی حضور دارد .بنابراین شناخت و بررسی
اشکال شیمیایی متفاوت میتواند تأثیر قابل توجهی در
مدیریت کوددهی و مصرف فسفر توسط گیاه داشته باشد.
مقادیر اجزاء معدنی در خاکها متفاوت بوده و بین شکل-
های مختلف فسفر تعادل پویایی وجود دارد ،بهطوری که
شکلهای محلول معموالً به فرمهای نامحلول تبدیل می-
شوند ( .)Hinsinger, 2001بنابراین رفتار فسفر در خاک،
استفاده از کودهای شیمیایی فسفره برای تولید پایدار
محصوالت کشاورزی را ایجاب مینماید .انحالل فسفر در
خاک به صورت تحرک فسفر متصل به اجزاء معدنی خاک،
عمدت ًا آپاتیت ،تعریف میشود که منجر به رهاسازی فسفر
به بخش محلول خاک میشود ( Walpola & Yoon,

،Staphylococcus hominis ،Brevundimonas sp. ،

 Penicillium spp.و  Trichoderma sppرا نام برد
( .)Swetha et al., 2016با توجه به سطوح بسیار پائین
فسفر قابل جذب در ریزوسفر و نقش ریزجانداران مفید
خاک در افزایش قابلیت دسترسی فسفر برای گیاه ،اطالع
از وضعیت شکلهای مختلف فسفر و تغییرات آنها تحت
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چمران اهواز تهیه شد .نمونههای سه کیلوگرمی از خـاک
هوا خشک ،بـه گلدانهای پالستیکی انتقال داده شد .به
منظور تأمین عناصر مورد نیاز گیاه ذرت ،پتاسیم از منبـع
سولفات پتاسیم ( 100میلیگرم در کیلـوگرم خـاک) و
فسفر از سوپرفسفات ساده ( 50میلیگرم بر کیلوگرم
خاک) و نیمی از نیتـروژن مـورد نیـاز از منبـع اوره (200
میلیگرم در کیلوگرم خاک) ،به خاکها افزوده شدند.
نوبت دوم نیتروژن ،در آخر هفته چهارم رشد گیاه ذرت
بـه خـاک گلـدانهـا افـزوده شـد .در هر گلدان هشت
بذر ذرت رقم سینگل کراس  704در عمق حدود 2
سانتیمتری خاک کشت شد .در تیمارهای دارای مایهزنی
میکروبی ،در زیر هر بذر از کشت شبانه باکتریها (106
واحد سلول بر میلیلیتر) و کشت تازه قارچ (  105اسپور
بر میلیلیتر) به میزان یک میلیلیتر مایهزنی شد .در تیمار
قاقد قارچ و باکتری به همان میزان آب مقطر استریل در
زیر بذرها اسفاده شد .گلدانها در شرایط گلخانهای و
رطوبت زراعی به روش وزنی در حد  80تا  85درصد
ظرفیت زراعی به مدت سه ماه نگهداری شدند .در هفته
سوم رشد گیاه ،تعداد سه بوته در هر گلدان نگهداری شد.
بهمنظور کاهش تأثیر عوامل محیطی نظیر نور و ایجاد
شرایط یکنواخت ،گلدانها هفتهای یکبار جابهجا شدند.
پس از گذشت سه ماه از کشت گیاه عملیات برداشت
گیاهان انجام پذیرفت .هنگام برداشت ،اندام هوایی از محل
طوقه قطع شد .وزن خشک گیاه پس از خشک کردن در
آون در دمای  60درجه سلسیوس اندازهگیری شد .سپس
برای اندازهگیری غلظت فسفر در گیاه از روش هضم
خشک استفاده گردید ( )Chapman & Pratt, 1961و
غلظت فسفر به روش رنگسنجی در طول موج 470
نانومتر از طریق دستگاه اسپکتروفتومتر ( Shimadzu
 )UV3100تعیین گردید .پس از جدا نمودن ریشهها،
قسمتی از خاک گلدانها به منظور اندازهگیری شکلهای
معدنی فسفر هوا خشک گردید .شکلهای معدنی فسفر
خاک بهروش ( Jiang & Gu )1989تعیین شدند .این
روش برای تعیین اجزای مختلف معدنی فسفر در
خاکهای آهکی پیشنهاد شده است و فسفر معدنی را به
شش شکل دیکلسیمفسفات ( ،)Ca2-Pاکتاکلسیمفسفات
( ،)Ca8-Pفسفاتهای پیوند شده با آلومینیوم (،)Al-P
فسفاتهای پیوند شده با آهن ( ،)Fe-Pآپاتیت ()Ca10-P
و فسفر محصور شده ( )OCC-Pتفکیک میکند.

تأثیر ریزجانداران محرک رشد گیاه اهمیت ویژهای دارد.
لذا پژوهش حاضر بهمنظور ارزیابی تأثیر باکتریهای
 Staphylococcus hominisو  Brevundimonas sp.و
قارچ  Piriformospora indicaبر مقادیر قابل استفاده
فسفر و شکلهای شیمیایی مختلف آن در یک خاک
آهکی تحت کشت ذرت انجام شد.
مواد و روشها
بهمنظور بررسی اثر فعالیت میکروبی بر اشکال فسفر
معدنی ،یک نمونه خاک زراعی سطحی از مزارع کشت و
صنعت نیشکر فارابی دارای فسفر کل باال و فسفر قابل
جذب ( )Olsen-Pپایین انتخاب شد .پس از هوا خشک
کردن و عبور از الک دو میلیمتری برخی ویژگیهای
فیزیکی و شیمیایی خاک شامل بافت به روش هیدرومتری
( pH ، )Gee & Bauder, 1986و هدایت الکتریکی ()EC
در عصاره گل اشباع ،کربن آلی به

روش (Walky )1934

 ،& Blackکربنات کلسیم معادل ( )CCEبه روش
خنثیسازی با اسید کلریدریک

( & Rayment

 ،)Higginson, 1992ظرفیت تبادل کاتیونی ( )CECبه
روش استات سدیم نرمال (، )Page et al., 1982پتاسیم
قابل تبادل توسط استخراج با استات آمونیوم و فسفر قابل
استفاده گیاه ( )Olsen-Pبه روش اولسن ( Olsen et al.,
 )1954اندازهگیری شد .خاک مورد نظر دارای بافت رسی،
 pHحدود  ،7/77هدایت الکتریکی  2/87دسی زیمنس
بر متر ،کربن آلی 0/56درصد ،کربنات کلسیم معادل
 44/87درصد ،ظرفیت تبادل کاتیونی  22/66سانتیمول
بار بر کیلوگرم ،پتاسیم قابل تبادل  110میلیگرم بر
کیلوگرم و فسفر قابل استفاده  10میلیگرم بر کیلوگرم
بود .آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تیمار
میکروبی در پنج تکرار انجام شد .تیمارهای آزمایش شامل
چهار سطح تلقیح میکروبی (بدون مایهزنی ،مایهزنی خاک
با دو باکتری ،قارچ ،مخلوط باکتریها و قارچ) بود .سویه-
های میکروبی مورد استفاده در این آزمایش شامل
Staphylococcus
باکتریهای حلکننده فسفات
 hominisو  Brevundimonas sp.بهترتیب با کد
دسترسی  MN227288و  MN227292و قارچ حلکننده
فسفات  Piriformospora indicaاز کلکسیون میکروبی
آزمایشگاه بیولوژی گروه خاکشناسی دانشگاه شهید
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نرمافزار  ،Statistic8.1مقایسه میانگینها با آزمون توکی
در سطح احتمال پنج درصد و ترسیم نمودارها نیز با
استفاده از نرم افزار  Excelانجام شد.

عصارهگیری متوالی فسفر آلی در خاک نیز به روش
( Zhang & Kovar )2000تعیین گردید .این روش سه
شکل از فسفر آلی خاک شامل فسفر آلی ناپایدار ،فسفر
آلی نسبتاً ناپایدار و فسفر آلی پایدار را به ترتیب با استفاده
از بیکربنات سدیم ،اسید کلریدریک-هیدروکسید سدیم
و اسید سولفوریک از هم تفکیک میکند .آنزیم فسفاتاز
قلیایی خاک بهروش (،& Bremner Tabatabai )1969
فسفر زیتوده میکروبی ( )MBPدر خاک بهروش ()1982
Hedley & Stewartجداسازی و کربن زیتوده میکروبی
( )MBCبهروش تدخین-استخراج (Jenkinson & )1976
 Powlsonاندازهگیری شدند .تجزیه و تحلیل آماری داده-
ها ،شامل آزمون نرمال بودن دادهها و خطای آزمایش،
تجزیه واریانس و همبستگی با استفاده از

نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد ،تأثیر تلقیح
میکروبی در سطح احتمال یک درصد بر میزان  ،pHفسفر
قابل دسترس ،آنزیم فسفاتاز قلیایی ،کربن و فسفر زیتوده
میکروبی ،جذب فسفر توسط گیاه و وزن خشک گیاه
معنیدار بود (جدول  .)1همچنین جدول  2نشان داد که
اثر تلقیح میکروبی در سطح احتمال یک درصد بر شکل-
های معدنی و آلی فسفر غیر از شکلهای معدنی  Fe-Pو
 Al-Pمعنیدار بود.

جدول  -1نتایج تجزیه واریانس تأثیر تلقیح میکروبی بر برخی ویژگیهای خاک و جذب فسفر و وزن خشک گیاه
Table 1. Analysis of variance for effect of microbial inoculation on some soil properties and phosphorous
uptake by plant
Source of variation
df
pH
Olsen-P
MBP
MBC
Alk
P-Up
DW
Microbial inoculation
3
**0.05** 337.80** 2822.51** 5736.93** 14574.1** 41.73** 15.17
Error
16
0.004
0.10
1.51
897.10
219.2
0.25
0.20
)CV (%
0.94 1.42
8.60
6.34
2.13
12.60
0.94
5.55
** معنیدار در سطح احتمال یک درصد
 Olsen-Pف سفر قابل ا ستخراج به روش اول سن؛  MBPف سفر زیتوده میکروبی؛ MBCکربن زیتوده میکروبی؛  Alkف سفاتاز قلیایی؛  P-Upف سفر جذب شده تو سط
گیاه؛  DWوزن خشک گیاه
** significant at 1% level

Ca2-P

جدول  -2نتایج تجزیه واریانس تأثیر تلقیح میکروبی بر شکلهای معدنی و آلی فسفر
Table2. Analysis of variance for effect of microbial inoculation on phosphorous fractions
OCCdf
SOP
NOP
MOP
Fe-P
AL-P
Ca10-P
Ca8-P
P

**488.2

**9165.2

**14262.2

0.86 ns

0.06 ns

**9.3

**2424.8

**2950.4

**26511.7

3

0.34
0.86

19.86
6.39

4.1
0.64

0.27
1.57

0.10
3.59

1.16
18.58

1.61
0.45

0.41
0.64

281.3
8.38

16

Source of
variation
Microbial
inoculation

Error
)CV (%

** و  nsمعنیدار در سطح احتمال یک درصد و عدم معنیداری .
 SOPفسفر آلی پایدار؛  NOPفسفر آلی ناپایدار؛  MOPفسفر آلی نسبتا پایدار؛  OCC-Pفسفر محبوس؛  Fe-Pفسفر متصل به آهن؛Al-P
فسفر متصل به آلومینیوم؛  Ca10-Pآپاتیت؛  Ca8-Pاکتاکلسیمفسفات؛  Ca2-Pدیکلسیمفسفات.

**, ns significant at 1%level and non-significant.

تأثیر تیمارهای میکروبی بر  pHو برخی ویژگیهای

یافت .تولید اسیدهای مختلف و رهاسازی پروتون توسط
 Piriformospora indicaو باکتریهای انحاللکننده
فسفات در کاهش  pHخاک مؤثر بوده و در نتیجه افزایش
انحالل فسفر را سبب میشود ( ;Wu et al., 2018
 .)Walpola & Yoon, 2012احتماالً کاهش محسوس pH
خاک در تیمار مخلوط قارچ و باکتریها نشاندهنده اثر
تشدیدی همراهی قارچ و باکتریهای مورد استفاده و تأثیر
آنها بر افزایش فعالیت میکروبی و ترشحات ریشه گیاه

بیولوژیکی خاک

نتایج مقایسه میانگین تأثیر تیمارهای میکروبی بر میزان
 pHخاک اطراف ریشه نشان داد (شکل  ،)1تمامی
تیمارهای میکروبی در مقایسه با تیمار شاهد سبب کاهش
میزان  pHخاک شدند .به طوری که تیمار قارچ به همراه
باکتری از لحاظ آماری بیشترین تأثیر را در کاهش pH
خاک داشت که نسبت به تیمار شاهد 11 ،درصد کاهش
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(شکل  .)2تیمارهای قارچ و قارچ+باکتری در مقایسه با
تیمار شاهد سبب افزایش معنیدار( )p≤0.05فعالیت آنزیم
فسفاتاز قلیایی در خاک شدند .همچنین نتایج مقایسه
میانگینها نشان داد فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی در تیمار
باکتری و شاهد اختالف معنیدار با هم نداشتند .احتما ًال
افزایش فعالیت آنزیم فسفاتاز در تیمار مخلوط قارچ و
باکتری به دلیل افزایش فعالیت و تنوع میکروبی و افزایش
ترشحات ریشه گیاه باشد (.)Mandal et al., 2007

باشد .آنزیم فسفاتاز نیز نقش مهمی در چرخه فسفر داشته
و در هیدرولیز ترکیبات فسفرآلی به فرمهای معدنی نقش
دارد ( .)Nannipieri et al., 2011افزایش فعالیت آنزیم
فسفاتاز قلیایی در ریزوسفر به دلیل ترشحات ترکیبات آلی
مانند قندها واسیدهای آلی توسط گیاه است که به عنوان
منبع انرژی برای ریزجانداران است (.)Whipps, 1990
نتایج پژوهش حاضر نشاندهنده تأثیر تیمارهای میکروبی
بر افزایش فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی در خاک بود

8
a
7/6
b
c
d

pH

7/2
6/8
6/4

bacteria+fungus

fungus

bacteria

control

شکل -1مقایسه میانگین تأثیر تیمارها بر  pHخاک
Figure1. Mean comparison of treatments effect on soil pH
میانگینهای دارای حداقل یک حرف التین مشترک ،به روش آزمون چند دامنهای توکی تفاوت معنیدار در سطح احتمال پنج درصد ندارند.
Means with the same letter are not significantly different by Tukey test (p≤0.05).

کربن زیتوده میکروبی تحت تأثیر جمعیت میکروبی قرار
دارد ،و در چرخه تغییر و تبدیل عناصر غذایی و مواد آلی
در خاک نقش دارند (.)Hoffman et al., 2003
ریزجانداران میتوانند مقداری از فسفر قابل استفاده را
جذب و به صورت آلی در آورند .فسفر اندوخته شده در
زیتوده میکروبی از جذب یون فسفات محلول در محیط
پدید میآید .اگرچه این بخش از فسفر در سلول باکتریها
بیجنبش شده و برای گیاهان فراهم نیست ،پس از مرگ
ریزجانداران از شکل بیجنبش شده و آلی به شکل معدنی
دگرگون میشود و برای گیاه فراهم و در دسترس خواهد
شد (.)Stewart & Tiessen, 1987

بیشترین فعالیت فسفاتاز در تیمار مخلوط میکروبی
نشاندهنده همراهی مثبت باکتریها و قارچ مایهزنی شده
به خاک است .کربن و فسفر زیتوده میکروبی نیز با تلقیح
میکروبی افزایش پیدا کرد؛ بیشترین میزان هر دو
شاخص زیستی در تیمار دارای مخلوط باکتری و قارچ به
دست آمد (شکل .)3اما میانگین  MBCدر تیمارهای
باکتری ،قارچ و قارچ+باکتری اختالف معنیدار وجود
نداشت .مقدار  MBPدر تیمارهای باکتری ،قارچ و
قارچ+باکتری در مقایسه با شاهد به ترتیب 2/43 ،2/27
و  3/21برابر افزایش یافت.
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Alkalin phosphatase
)(μg PNP g-1 24h-1

a

0
bacteria+fungus

fungus

control

bacteria

شکل  -2مقایسه میانگین تاثیر تیمارها بر فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی
Figure2. Mean comparison of treatments effect on alkaline phosphatase activity
میانگینهای دارای حداقل یک حرف التین مشترک ،به روش آزمون چند دامنهای توکی تفاوت معنیدار در سطح احتمال پنج درصد ندارند.
Means with the same letter are not significantly different by Tukey test (p≤0.05).
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شکل -3مقایسه میانگین تاثیر تیمارها بر کربن و فسفر زیتوده میکروبی
Figure3. Mean comparison of treatments effect on microbial biomass carbon and phosphorous
میانگینهای دارای حداقل یک حرف التین مشترک ،به روش آزمون چند دامنهای توکی تفاوت معنیدار در سطح احتمال پنج درصد ندارند.
Means with the same letter are not significantly different by Tukey test (p≤0.05).

کربن زیتوده میکروبی تحت تأثیر جمعیت میکروبی قرار
دارد ،و در چرخه تغییر و تبدیل عناصر غذایی و مواد آلی
در خــاک نــقــش دارنــد (.)Hoffman et al., 2003
ریزجانداران میتوانند مقداری از فســفر قابل اســتفاده را
جذب و به صورت آلی در آورند .ف سفر اندوخته شده در
زیتوده میکروبی از جذب یون فســفات محلول در محیط
پد ید میآ ید .اگر چه این بخش از فســـفر در ســـلول
باکتریها بیجنبش شــده و برای گیاهان فراهم نیســت،
پس از مرگ ریزجانداران از شکل بیجنبش شده و آلی
به شکل معدنی دگرگون می شود و برای گیاه فراهم و در
دسترس خواهد شد (.)Stewart & Tiessen, 1987

تأثیر تیمارهای میکروبی بر میزان جذب فسفر در گیاه

نتایج دادههای مربوط به مقایسه میانگین تأثیر تیمارهای
میکروبی بر جذب فسفر در گیاه ذرت (شکل  )4نشان
دهنده افزایش معنیدار جذب فسفر اندام هوایی نسبت به
شاهد در تیمارهای میکروبی است .بیشترین مقدار جذب
فسفر مربوط به کاربرد توأم باکتری و قارچ بود که در
مقایسه با شاهد 2/54 ،برابر بیشتر بود .وزن خشک گیاه
نیز در تیمارهای میکروبی نسبت به شاهد افزایش معنی-
داری داشت (شکل .)4بیشترین مقدار وزن خشک گیاه
نیز در تیمار مخلوط قارچ و باکتریها و پس از آن در
تیمار قارچ اندازهگیری شد .افزایش رشد Brassicae
 napusدر حضور Piriformospora indicaبا افزایش
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جذب فسفر در حضور منابع تریکلسیم فسفات ،فسفات-
های آهن و آلومینیوم گزارش شده است .یافتهها نشان
داده است که قارچ با تحریک فعالیت فسفاتاز گیاهی و
افزایش تولید اسیدهای آلی در انحالل منابع فسفات مؤثر
است ( .)Wu et al., 2018قارچ  P. indicaقادر به کلونیزه
کردن ریشه گیاه و پیشرفت رشد گیاه مستقل از غلظت
فسفر در خاک است ( .)Yadav et al., 2010این قارچ
شبیه قارچهای میکوریز آربوسکوالر بوده که در هند
جداسازی شده است و میتواند با گروه وسیعی از گیاهان
همراه بوده ،رشد و میزان زیتوده گیاهی ،مقاومت به
خشکی و شوری و دسترسی گیاه به فسفر را افزایش دهد

Dry weight

14
12

( .)Bhuyan et al., 2015; Franken, 2012همراهی
باکتری و قارچ ( Pseudomonas putidaو )Glomus sp.
در افزایش رشد گیاه با انحالل فسفات گزارش شده است
( .)Villegas & Fortin 2002, 2011نقش باکتریها در
افزایش انحالل و جذب فسفر در گیاه با سازوکارهای
مختلف مانند ترشح اسیدهای آلی و کاهش  pHخاک
گزارش شده است ( & Wu et al., 2018; Walpola
 .)Yoon, 2012نتایج ( Safirzadeh et al.,)2019نشان-
دهنده نقش دو سویه از باکتری Enterobacter cloacae
در افزایش قابلیت انحالل منابع کم محلول فسفر در
ریزوسفر نیشکر و جذب فسفر توسط گیاه بود.
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شکل -4مقایسه میانگین تاثیر تیمارها بر وزن خشک و جذب فسفر گیاه ذرت
Figure 4. Mean comparison of treatments effect on dry weight and phosphorous uptake of maize plant
میانگینهای دارای حداقل یک حرف التین مشترک ،به روش آزمون چند دامنهای توکی تفاوت معنیدار در سطح احتمال پنج درصد ندارند.
Means with the same letter are not significantly different by Tukey test (p≤0.05).

 41درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش نشان داد.
تیمارهای قارچ و سپس باکتری بههمراه قارچ نیز بدون
اختالف معنیدار افزایش  18و  16درصدی در میزان دی
کلسیمفسفات نسبت به تیمار شاهد نشان دادند .آزمون
مقایسه میانگین اثر تلقیح میکروبی بر میزان اکتاکلسیم
فسفات در جدول ( )3نشان داده شده است .میزان این
فرم از فسفر به ترتیب در تیمارهای باکتری ،قارچ و
قارچ+باکتری  51 ،49و  80درصد کاهش نسبت به تیمار
شاهد داشتند .تیمارهای میکروبی باعث کاهش معنیدار
مقدار اکتا کلسیم فسفات نسبت به تیمار شاهد شد به
طوری که کاهش مقدار اکتا کلسیم فسفات در تیمار توأم
باکتری و قارچ بیشتر از تیمار مجزای باکتری و قارچ بود.
مقایسه میانگین اثر تلقیح میکروبی بر مقدار آپاتیت در

شکلهای معدنی و آلی فسفر ،توزیع شکلهای فسفر و
همبستگی بین شکلها

مقایسه میانگینها نشان داد کاربرد همه تیمارهای
میکروبی سبب افزایش فرم قابل دسترس فسفر شد
(جدول .)3بیشترین مقدار فسفر قابل جذب در تیمار
مخلوط باکتری و قارچ با میانگین  34/04میلیگرم بر
کیلوگرم به میزان  127درصد نسبت به تیمار شاهد
افزایش نشان داد .سایر تیمارها ،بهترتیب ،تیمارهای قارچ
و سپس باکتری نیز افزایش  101و  73درصدی در میزان
فسفر قابل جذب نسبت به تیمار شاهد نشان دادند .تأثیر
تیمارهای تلقیح میکروبی بر میزان دیکلسیمفسفات
متفاوت بود .بیشترین مقدار دیکلسیمفسفات در تیمار
باکتری با میانگین  81/83میلیگرم بر کیلوگرم به میزان
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میکروبی باعث کاهش معنیدار (  37تا  33/7درصد)
مقدار فسفر محبوس نسبت به تیمار شاهد شدند اما بین
تیمارهای مختلف میکروبی تفاوت معنیداری مشاهده
نشد .میزان فسفر آلی ناپایدار و نسبتاً ناپایدار به صورت
معنیدار با تلقیح میکروبی افزایش پیدا کرد (جدول)3
تأثیر تیمار باکتری+قارچ بر مقدار فسفر آلی ناپایدار و
نسبتاً ناپایدار بیشتر از سایر تیمارها بود .از طرفی میزان
فسفر آلی پایدار با تلقیح میکروبی کاهش نشان داد.

جدول ( )3نشان داده شده است .تیمارهای میکروبی باعث
کاهش مقدار فرم آپاتیتی فسفر نسبت به تیمار شاهد
شدند.کمترین مقدار آپاتیت در تیمار مخلوط باکتری و
قارچ با  30درصد کاهش نسبت به تیمار شاهد اندازهگیری
شد .میزان این فرم از فسفر در تیمارهای باکتری و قارچ
به ترتیب  27و  17درصد کمتر از تیمار شاهد بودند.
مقایسه میانگین اثرات اصلی تلقیح میکروبی بر مقدار
فسفر محبوس در اکسید آهن نشان دهنده تأثیر معنیدار
تیمارهای میکروبی بر این فرم از فسفر بود .تیمارهای

جدول -3مقایسه میانگین تاثیر تیمارها بر اجزاء فسفر آلی و معدنی خاک (میلیگرم بر کیلوگرم)
Table 3. Mean comparison for effect of microbial inoculation on phosphorous fractions
Treatment

Olsen-P

Ca2-P

Ca8-P

Ca10-P

Al-P

Fe-P

OCC-P

MOP

NOP

SOP

14.98d

57.80c

127.80a

388.43a

32.89a

9.10a

7.85a

258.5d

74.53d

288.46a

Control

25.97c

81.83b

64.13b

281.79c

33.51a

9.02a

5.17b

268.8c

86.71c

229.60b

Bacteria

30.14b

68.21b

62.57b

320.45b

33.51a

8.84a

4.96b

288.0b

108.52b

154.52c

Fungus

34.02a

67.47b

24.51c

269.91b

32.71a

9.02a

5.28b

308.4a

129.5a

128.53c

Bac+Fung

ستونهای دارای حداقل یک حرف التین مشترک ،به روش آزمون چند دامنهای توکی تفاوت معنیدار در سطح احتمال پنج درصد ندارند.
Means with the same letter are not significantly different by Tukey test (p≤0.05).
 SOPفسفر آلی پایدار؛  NOPفسفر آلی ناپایدار؛  MOPفسفر آلی نسبتا پایدار؛  OCC-Pفسفر محبوس؛  Fe-Pفسفر متصل به آهن؛Al-P

فسفر متصل به آلومینیوم؛  Ca10-Pآپاتیت؛  Ca8-Pاکتاکلسیمفسفات؛  Ca2-Pدیکلسیمفسفات؛  Olsen-Pفسفر قابل استخراج به روش اولسن.

شکل  5بیانگر تغییرات شکلهای معدنی فسفر تحت تأثیر
تیمارهای مختلف میکروبی است .ترتیب توزیع شکلهای
معدنی فسفر در خاک شاهد بصورت Ca8->Ca10P
 OCC-P>Fe-P>Olsen-P >Al-P>Ca2-P>Pبود که در
تیمار دارای قارچ و باکتری به تنهایی به
Ca10-P

OCC-P

Fe-P

Al-P

صورت

Fe->Olsen-P >Al-P>Ca8-P>Ca2-P>Ca10P

 OCC-P>Pو در خاک دارای مخلوط میکروبی
بصورت Fe->Ca8-P >Al-P>Olsen-P> Ca2-P>Ca10P
 OCC-P>Pتغییر کرد.

Ca8-P

Olsen-P

Ca2-P
100%

60%
40%
20%
0%
bacteria+fungus

fungus

bacteria

)Phosphorous fractions (%

80%

control

شکل -5درصد فراوانی اجزاء معدنی فسفر
Figure 5. Mean comparison of treatments effect on mineral phosphorous fractions
بهترتیب از پایین به باال Ca2-P :دیکلسیمفسفات؛  Olsen- Pفسفر قابل استخراج بهروش اولسن؛  Ca8-Pاکتاکلسیمفسفات؛  Al-Pفسفر متصل به آلومینیوم؛ Fe-

Pفسفر متصل به آهن؛  OCC-Pفسفر محبوس؛  Ca10-Pآپاتیت
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آزمون همبستگی شکلهای مختلف فسفر و ویژگیهای
خاک در جدول  4مؤید نقش مایهزنی میکروبی خاک در
توزیع شکلهای مختلف فسفر در خاک است .فسفر
معدنی در خاکهای آهکی به دلیل تثبیت توسط ترکیبات
کلسیمی یکی از عوامل محدودکننده رشد گیاه محسوب
میشود ( .)Yadav et al., 2017همبستگی مثبت و
معنیدار در سطح احتمال یک درصد بین آپاتیت و
اکتاکلسیمفسفات با  pHوجود داشت (** r=0.95و
** .)r=0.86در حالیکه همبستگی بین فسفر قابل جذب
و  pHمنفی و معنیدار (** )r= -0.97بود (جدول .)4
نتایج پژوهش حاضر نشاندهنده همبستگی معنیدار
(* )r=0.48بین فسفر قابل جذب و دیکلسیمفسفات بود،
همچنین همبستگی بین دیکلسیم فسفات و اکتاکلسیم
فسفات منفی و معنیدار (** )r=-0.5بود که نشاندهنده
تبدیل این فرمها به یکدیگر است .دیکلسیمفسفات شکل
ناپایدار فسفر است و به شکلهای دیگر فسفر تبدیل می-
شود .نتایج پژوهش حاضر همبستگی منفی و معنیداری
بین میزان آپاتیت و فسفر محبوس با فسفر قابل جذب
نشان داد .عدم همبستگی معنیدار بین فسفر قابل جذب
و فسفات آهن گزارش شده است ،احتماالً این شکل نمی-
تواند به فسفر قابل جذب تبدیل شود که با نتایج این
پژوهش مطابقت دارد ( Samavati & Hosseinpur,
 .)2011همبستگی مثبت بین فسفر قابل جذب با شکل-
های دیکلسیمفسفات و فسفر آلی نسبتاً ناپایدار و ناپایدار
(جدول  )4نشاندهنده نقش این اجزاء معدنی و آلی فسفر
در تأمین نیاز گیاه بود .همبستگی معنیدار بین فرم قابل
استفاده فسفر با  Ca2-Pو فسفر آلی گزارش شده است
( .)Moradi et al., 2019تغییر شکل فسفر نامحلول به
فسفر قابل استفاده توسط باکتریها و قارچهای حلکننده

SOP
**-0.93
-0.21
**0.88
**0.70
0.04
0.11
**0.64
**-0.94
**-0.94
1

( ;Shi et al., 2017

فسفات نامحلول گزارش شده است
 .)Wu et al., 2018توانایی باکتریهای مورد استفاده در
پژوهش حاضر از نظر انحالل فسفر در شرایط آزمایشگاهی
مورد بررسی و مثبت گزارش شده است ( Bakhtiaryfar
 .)2019رابطه منفی بین کربن و فسفر زیتوده میکروبی با
آپاتیت و اکتاکلسیمفسفات نشاندهنده نقش ریزجانداران
تلقیح شده در انحالل فسفر از این منابع ،کاهش مقدار
آنها در خاک و افزودن آن به بخش دیکلسیمفسفات ،با
توجه به همبستگی مثبت این ویژگیها با دیکلسیم-
فسفات است (جدول .)4فسفر معدنی در خاکهای آهکی
به دلیل تثبیت توسط ترکیبات کلسیمی یکی از عوامل
محدودکننده رشد گیاه محسوب میشود ( Yadav et al.,
 .)2017بر اساس منابع ریزجانداران حلکننده فسفات از
طریق تولیداسیدهای آلی متفاوت ( & Deubel
 ،)Merbach, 2005ترشح پروتون و کاهش  pHریزوسفر
( )Khan & Joergensen, 2009و ترکیبات کالتکننده در
انحالل فسفر نقش دارند .با این وجود ظرفیت بافری خاک
کارایی حلکنندگان فسفات را در رهاسازی فسفات از
فسفات کلسیم کاهش میدهد (.)Joseph & Jisha, 2009
توانایی انحالل فسفات نامحلول توسط ریزجانداران
حلکننده فسفات را از منبع تریکلسیم فسفات گزارش
شده است ( .)Mumtaz et al., 2017سازوکارهای مختلف
ریزجانداران حلکننده فسفات شامل افزایش رهاسازی
عناصر غذایی از ترکیبات نامحلول یا کم محلول و تولید
آنزیم موجب افزایش حاللیت فسفر میشود ( Mehboob
 .)et al., 2009در حضور اسیدهای آلی ،بار منفی گروههای
کربوکسیل مکانهای جذب آنیون را در خاک اشغال کرده
و در نتیجه جذب فسفر توسط خاک کاهش یافته و فسفر
وارد فاز محلول و تبادلی میشود (.)Imas et al., 1997

جدول  -4همبستگی اجزاء فسفر آلی و معدنی خاک (الف)
)Table 4. Pearson correlation coefficients between mineral and organic phosphorous fractions (A
Olsen-P Ca2-P
Ca8-P
Ca10-P
Al
Fe
OCC-P
MOP
NOP
1
**0.48* -0.97** -0.86
0.05
-0.18
**-0.68** 0.91
**0.92
1
*-0.50
**-0.74
0.38
-0.07
*-0.55
0.07
0.08
1
**0.93
-0.01
0.15
**0.66** -0.88
**-0.89
1
-0.07
0.08
**0.68** -0.69
**-0.69
1
0.10
0.07
-0.17
-0.16
1
0.04
-0.10
-0.12
1
*-0.51
*-0.52
1
**0.99
1
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جدول  -4همبستگی اجزاء فسفر آلی و معدنی خاک با برخی ویژگیهای خاک و جذب فسفر در گیاه (ب)
Table4. Pearson correlation coefficients between mineral and organic phosphorous fractions and some soil
)properties (B
pH
AlK
MBP
MBC
P-Uptake
Olsen-P
**-0.97
**0.87
**0.98
**0.73
**0.93
Ca2-P
*-0.47
0.03
*0.46
0.32
0.24
Ca8-P
**0.95
**-0.77
**-0.98
**-0.74
**-0.94
Ca10-P
**0.86
**-0.56
**-0.91
**-0.68
**-0.81
Al-P
-0.16
-0.03
-0.02
-0.13
-0.17
Fe-P
0.11
-0.16
-0.12
-0.08
-0.17
OCC-P
**0.68
-0.39
**-0.67
**-0.69
**-0.61
MOP
**-0.87
**0.91
**0.91
**0.68
**0.96
NOP
**-0.87
**0.93
**0.91
**0.54
**0.94
SOP
**0.90
**-0.90
**-0.90
**-0.75
**-0.90
 Ca2-Pدیکلسیمفسفات؛  Ca8-Pاکتاکلسیمفسفات؛  Ca10-Pآپاتیت؛  Al-Pفسفر متصل به آلومینیوم؛  Fe-Pفسفر متصل به آهن؛  OCC-Pفسفر محبوس؛
MOPفسفر آلی نسبتا پایدار؛  NOPفسفر آلی ناپایدار؛  SOPفسفر آلی پایدار؛  AlKفسفاتاز قلیایی؛  MBCکربن زیتوده میکروبی؛  MBPفسفر زیتوده میکروبی،
 P-Uptakeجذب فسفر در گیاه

همبستگی منفی و معنیدار (** )r=-0.97بین فسفر قابل
جذب و  pHنشان میدهد کاهش  pHدر نتیجه ترشح
اسیدهای آلی توسط ریزجانداران به عنوان مکانیسم اصلی
انحالل فسفر ذکر شده است ( Yadav et al., 2017; Li
 .)et al., 2019; Akintokun et al., 2007اسیدهای آلی
با کالت کردن آهن ،کلسیم و آلومینیوم باعث رها شدن
فسفر میشوند .همبستگی باالیی بین فسفر قابل جذب و
 pHگزارش شده است ( .)Walpola & Yoon, 2012البته
بین ریزجانداران از نظر انحالل نوع بخش فسفر تفاوت
وجود دارد ( )Toro et al., 1996که این تفاوتها ممکن
است به دلیل تفاوت در نوع اسیدهای آلی ترشح شده
توسط ریزجاندارن باشد .همبستگی مثبت و معنیداری
بین فسفر آلی ناپایدار و نسبت ًا ناپایدار با آنزیم فسفاتاز
قلیایی وجود داشت (جدول  .)4بین فسفر آلی پایدار با
فسفر آلی ناپایدار و نسبتاً ناپایدار همبستگی منفی و
معنیدار وجود داشت ،که نشان میدهد این شکل
میتواند به فسفر آلی ناپایدار و نسبتاً ناپایدار تبدیل شود.
همبستگی مثبت و معنیدار (** )r=0.87بین فسفر قابل
جذب با آنزیم فسفاتاز نشاندهنده نقش ریزجانداران
مایهزنی شده به خاک در افزایش فسفر قابل جذب بود.
ریزجانداران انحاللکننده فسفات نامحلول با تولید
آنزیمهای خارج سلولی فسفاتاز موجب رهاسازی فسفر از
منابع آلی و در نتیجه افزایش انحالل و دسترسی آن برای
گیاه میگردند ( Cabugao et al., 2017; Della Monica
 .)et al., 2018همبستگی مثبت و معنیدار بین فسفر قابل
جذب با فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی نشاندهنده تأثیر
این آنزیم در انحالل فسفر و تأمین فسفر قابل دسترس

برای گیاه دارد .همبستگی مثبت بین زیتوده قارچ و
انحالل فسفر و همبستگی منفی بین  pHو زیتوده قارچ
گزارش شده است ( .)Gaind, 2016همبستگی مثبت و
معنیدار بین فسفر و کربن زیتوده میکروبی با آنزیم
فسفاتاز قلیایی (به ترتیب ** r=0.82و** )r=0.54و فسفر
قابل جذب گیاه تأییدکننده نقش تلقیح میکروبی در
افزایش قابلیت دسترسی فسفر برای گیاه است (جدول
 .)4افزایش میزان جذب فسفر توسط گیاه مؤید این مطلب
است (شکل  .)4بخشی از تأثیر ریزوسفر بر فعالیت فسفاتاز
قلیایی با همبستگی منفی بین فعالیت این آنزیم و تخلیه
فسفر آلی قابل توضیح است ( Tarafdar & Jungk,
 .)1987در پژوهش حاضر نیز افزایش فسفر قابل دسترس
و جذب فسفر توسط ذرت که با کاهش فسفر آلی پایدار
همراه است (جدول  3و شکل  )4نشان میدهد فعالیت
میکروبی در معدنی شدن فسفر آلی نقش داشته است.
همبستگی مثبت بین فعالیت فسفاتاز قلیایی و میزان فسفر
زیتوده و همچنین بین فعالیت فسفاتاز قلیایی و فسفر قابل
دسترس که نشاندهنده تبدیل فسفر آلی به فسفر زیتوده
و فسفر قابل دسترس (با افزایش غلظت فسفر در گیاه
کاهو) در نتیجه فعالیت این آنزیم است ،گزارش شده است
( .)Sakurai et al., 2008زیتوده میکروبی خاک مخزن و
منبع اصلی فسفر قابل استفاده گیاه هستند و تبدیل
بیوشیمیایی فسفر آلی نقش دارند ( Stewart & Tiessen,
 .)1987همبستگی مثبتی بین فسفر زیتوده و فسفر قابل
دسترس نشان میدهد وجود مواد آلی فعالیت فسفاتاز
قلیایی و فسفر زیتوده میکروبی را افزایش داده و منجر به
تأمین فسفر برای گیاه میشود (.)Sakurai et al., 2008
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20  و46 ،50  کاهش.تیمار میکروبی اندازهگیری شد
درصدی فسفر آلی پایدار بهترتیب در تیمارهای مخلوط
. قارچ و باکتریها بهدست آمد،باکتریها و قارچ
ریزجاندران بکار برده شده در این پژوهش با ترشح آنزیم
فسفاتاز قلیایی سبب آزادسازی فسفر آلی پایدار و تبدیل
 همبستگی.آن به فرمهای نسبتاً پایدار و ناپایدار شدند
ًمثبت بین فرمهای دیکلسیمفسفات و فرمهای آلی نسبتا
پایدار و ناپایدار با جذب فسفر توسط ذرت نشاندهنده
نقش ریزجانداران بکار برده شده در افزایش قابلیت
 البته.استفاده از فرمهای مختلف فسفر در خاک است
بهمنظور استفاده از تیمارهای میکروبی مورد استفاده در
مطالعه حاضر نیاز به بررسیهای بیشتر در شرایط مزرعه
- همچنین پیشنهاد میشود نقش مواد آلی بر شکل.است
های فسفر و توانایی تیمارها در آزادسازی فسفر آلی
.بیشتر مورد بررسی قرار گیرد

نتیجهگیری کلی
بازیافت پایین کودهای فسفاته توسط گیاه به دلیل تثبیت
فسفر در خاک و هزینه مصرف باالی کودهای فسفاته
موجب توجه بیشتر به ریزجانداران حلکننده فسفات
نامحلول خاک به منظور افزایش کارایی مصرف کود
، در تحقیق حاضر مایهزنی میکروبی.فسفاته شده است
 باعث تغییر در شکلهای،بهویژه مخلوط باکتریها و قارچ
معدنی و آلی فسفر و افزایش فسفر قابل دسترس گیاه و
 تیمارهای مخلوط باکتریها.جذب فسفر توسط ذرت شد
،127  قارچ و باکتریها بهترتیب سبب افزایش،و قارچ
 درصدی جذب فسفر توسط گیاه نسبت به73  و101
 در تیمارهای میکروبی.تیمار بدون مایهزنی میکروبی شد
افزایش میزان دیکلسیمفسفات و کاهش میزان
 آپاتیت و فسفر محبوس در هر سه،اکتاکلسیمفسفات
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Abstract
The present study was performed in order to investigate the effect of plant growth
promoting microorganisms on distribution of phosphorus forms in a calcareous soil
under maize (Zea mays L.) cultivation and to evaluate these forms relationship with soil
microbial characteristics. The experiment was carried out as a completely randomized
design including control (without microbial inoculation), soil inoculation with
Staphylococcus hominis and Brevundimonas sp., Piriformospora indica and mixture of
fungus and bacteria treatments at five replications under greenhouse conditions. Maize
seeds were planted in 3 kg pots and different forms of mineral and organic phosphorus,
some microbial characteristics (microbial biomass carbon and phosphorus and
phosphatase activity) and the phosphorus uptake in the plant were measured after three
months of cultivation. The results illustrated the influence of microbial inoculation on
mineral and organic forms of phosphorus as well as phosphorus uptake in the plant. The
decreasing order of phosphorus mineral components was as Ca10-P> Ca8-P> Ca2-P> AlP> Olsen-P> Fe-P> OCC-P in the control soil and this trend obtained as Ca10-P> Ca2P> Olsen-P> Al- P> Ca8-P> Fe-P> OCC-P in the soil containing a mixture of microbes.
Available phosphorus components, including Olson-P, dicalcium phosphate, and
relatively stable and unstable organic phosphorus had positive and significant
correlation with phosphorus uptake by the plant. There was a positive correlation
between extracted Olsen- phosphorus and microbial phosphorus and carbon biomass,
and alkaline phosphatase activity. In general, the results showed the positive influence
of microbial inoculation, especially fungal and bacterial mixture, on the enhancement
of phosphorus availability for the plant. The highest values of extracted phosphorus by
Olsen method and phosphorus uptake by plant were found at 34.02 mg kg-1 and 11.52
mg pot-1, respectively, in the mixture of fungi and bacteria treatment with significant
difference (p ≤ 0.05) compared to other treatments.
Keywords: Dicalcium phosphate, Inoculation, Microbial biomass phosphorus, Organic phosphorus,
Phosphatase.
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