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ABSTRACT
Background and Objectives: The efficiency of phosphorus (P) chemical
fertilizers in agriculture is relatively low (5-25%). This has led to more P
fertilizers’ application which not only increases production costs but also
threatens the environment. Therefore, it is necessary to introduce suitable
alternatives to replace part of these fertilizers consumption. Phosphate
solubilizing bacteria have been identified as a promising option to reduce P
chemical fertilizers’ application due to their ability to solve insoluble P in soil
environment. These bacteria can assimilate part of the solubilized P, known as
the microbial biomass P. This mechanism allows natural ecosystems to be
self-sustainable, without the application of phosphate fertilizers. Given the role
of potent bacterial strains in dissolving insoluble phosphates and the
importance of microbial biomass P in providing part of the plant needed P in
the long term. This study aimed to select efficient strains by quantitative
measurement of dissolved P and microbial biomass P after inoculation of
bacteria in sperber medium with different phosphate sources.
Materials and Methods: This study was conducted as factorial experiment
in a completely randomized design format using two factors in three
replications. The first factor was bacteria inoculation including strains:
Curtobacterium flaccumfaciens Tkd/4, Pantoea agglomerans Ggd/4 and
Sphingobium yanoikuyae Rpd/4, all isolated from Giroud Shemshak
Phosphate mine, Bacillus pumilus RPY isolated from Yazd Asfordi
Phosphate mine, Pseudomonas putida Ps/14 prepared from Soil and Water
Research Institute (isolated from maize farm soil) and blank (contains
phosphate sources without bacteria inoculation) and the second factor was
three phosphate sources: tricalcium phosphate (TCP), calcium phytate
(CPhy) and phosphate main soil (PMS). The measured traits were included
pH, EC, dissolved P and microbial biomass P. Total solubilized P from the
phosphate source (sum of dissolved P and microbial biomass P), the ratio
of dissolved P to microbial biomass P and biosorption percentage of P were
calculated as well.
Results: The effect of bacteria strain, posphate source and their
interactions was significant on all measured traits (P≤0.01). The ability of
Ps/14 strain to dissolve phosphate was higher than other strains in all three
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phosphate sources. All strains absorbed more phosphorus from TCP than
the other two phosphate sources. Microbial biomass P was higher in
phosphate soil treatments inoculated with all strains except Tkd/4 strain
than in CPhy treatments inoculated with those strains. The lowest pH (3)
and the highest EC (1.53 dS m-1) were observed in the PMS and TCP
treaments inoculated with Ps/14 strain, respectively.
Conclusion: The studied strains had different effects on both dissolved P
and microbial biomass P properties from different P sources. The ability of
Ps/14 strain to dissolve P from all three phosphate sources was higher than
the other strains. The results revealed that the strain that has more potential
in dissolving P from one source does not necessarily have the same
potential in assimilating P from the same source. This can be attributed to
the solubility nature of material and the solubilizing capability of the
microorganisms. The results of this study also showed that the total
solubilized P could be more strongly attributed to dissolved P rather than
microbial biomass P. Overall, the results showed that the potent of some of
the studied bacteria in both dissolved P and microbial biomass P properties
can be considered as a promising option in reducing the application of P
fertilizers and increasing their effectiveness.
Cite this article: Karami, Yaghoub Ali, Samadi, Abbas, Fallah Nosrat Abad, Alireza, Sepehr, Ebrahim,
Barin, Mohsen. 2022. Quantitative evaluation of dissolved and microbial biomass
phosphorus released from insoluble phosphates by some strains in order to select efficient
bacteria. Journal of Soil Management and Sustainable, 11 (4), 55-75.
© The Author(s).
DOI: 10.22069/ejsms.2022.18475.1981
Publisher: Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
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اطالعات مقاله

چکیده

نوع مقاله:

سابقه و هدف :اثربخشی کود هاي شیمیایی فسفري در کشاورزي بسیار پایین و در حدود 5-25

مقاله کامل علمی  -پژوهشی

درصد است .این امر موجب مصرف بیشتر این کودها گشته که افزون بر هزینهبر بودن،
پیامدهاي زیانبار زیستمحیطی را نیز در پی داشته است .بنابراین ،ضروري است گزینهاي
مناسب براي جبران مصرف بخشی از این کودها معرفی گردد .باکتريهاي حلکننده فسفات

تاریخ دریافت 1399/07/29 :بهدلیل توانایی در انحالل فسفاتهاي نامحلول ،بهعنوان گزینهاي امیدوارکننده براي کاهش
تاریخ ویرایش1400/01/27 :

مصرف کودهاي شیمیایی فسفري در محیط خاك شناخته شدهاند .این باکتريها میتوانند

تاریخ پذیرش1400/02/04 :

بخشی از فسفر حلشده را جذب نمایند که همان فسفر زیستتوده میکروبی است .این فرایند
به سیستمهاي طبیعی اجازه میدهد بدون استفاده از کودهاي فسفاتی ،خودپایدار باشند .با توجه
به نقش سویههاي باکتریایی توانمند در انحالل فسفاتهاي نامحلول و اهمیت فسفر زیستتوده

واژههای کلیدی:

میکروبی در تأمین بخشی از فسفر گیاهان در درازمدت ،این پژوهش با هدف انتخاب سویههاي

باکتري حلکننده فسفات،

کارآمد با اندازهگیري کمّی فسفر محلول و زیستتوده میکروبی پس از مایهزنی باکتريها در

تريکلسیمفسفات،
خاك فسفات معدن،

محیط اسپربر داراي منابع مختلف فسفاتی انجام شد.

فسفر زیستتوده میکروبی،

مواد و روشها :این پژوهش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با دو فاکتور

فیتات کلسیم

و در سه تکرار انجام گردید .فاکتور اول مایهزنی با سویههاي باکتري شامل:
 Pantoea agglomerans Ggd/4 ،Curtobacterium flaccumfaciens Tkd/4و
 ،Sphingobium yanoikuyae Rpd/4همگی جداسازي شده از معدن فسفات جیرود
شمشک Bacillus pumilus RPY ،جداسازيشده از معدن فسفات اسفوردي یزدPs/14 ،

 Pseudomonas putidaتهیه شده از مؤسسه تحقیقات خاك و آب (جداسازيشده از خاك
مزارع ذرت) و شاهد (داراي منابع فسفات بدون مایهزنی باکتري) و فاکتور دوم شامل سه منبع
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فسفات :تريکلسیمفسفات ،فیتات کلسیم و خاك فسفات بودند .ویژگیهاي اندازهگیري شده
شامل  ،EC ،pHمقدار فسفر محلول و فسفر زیستتوده میکروبی بود .فسفر حل شده کل از
منبع فسفات (مجموع فسفر محلول و فسفر زیست توده میکروبی) ،نسبت فسفر محلول به فسفر
زیستتوده میکروبی و درصد جذب زیستی فسفر نیز محاسبه شدند.
یافتهها :اثر سویه باکتري ،منبع فسفات و برهمکنش آنها بر همه ویژگیها معنیدار بود
( .)P≤0/01توانایی سویه  Ps/14در ویژگی فسفر محلول ،در هر سه منبع فسفات بیش از دیگر
سویهها بود .همه سویه ها از تري کلسیم فسفات نسبت به دو منبع فسفات دیگر ،فسفر بیشتري
جذب نمودند .فسفر زیستتوده میکروبی در تیمارهاي خاك فسفات مایهزنی شده با همه
سویهها بهجزء سویه  Tkd/4بیش از تیمارهاي فیتات کلسیم مایهزنی شده با آن سویهها بود.
کمترین  )3( pHو بیشترین  )1/53 dS m-1( ECبه ترتیب در تیمارهاي خاك فسفات و
تريکلسیمفسفات مایهزنی شده با سویه  Ps/14دیده شد.
نتیجهگیری :سویه هاي مورد مطالعه اثرات متفاوتی بر دو ویژگی مقدار فسفر محلول و فسفر
زیست توده میکروبی از منابع مختلف فسفات داشتند .توانایی سویه  Ps/14در انحالل فسفر از
هر سه منبع فسفات ،بیش از دیگر سویهها بود .نتایج نشان داد ،لزوماً سویهاي که پتانسیل
بیش تري در انحالل فسفر از یک منبع دارد همان پتانسیل را در جذب فسفر از آن منبع ندارد.
این را میتوان به ماهیت ماده حلشونده و کارایی ریزموجود حلکننده نسبت داد .همچنین
نتایج این پژوهش نشان داد که میتوان فسفر حلشده کل را بهطور قويتري به فسفر محلول
نسبت داد تا فسفر زیست توده میکروبی .در کل نتایج نشان داد توانایی برخی از باکتريهاي
مورد مطالعه در هر دو ویژگی فسفر محلول و فسفر زیستتوده میکروبی ،میتواند بهعنوان
گزینهاي امیدبخش در کاهش مصرف کودهاي شیمیایی فسفري و افزایش اثربخشی آنها مد
نظر قرار گیرد.
استناد :کرمی ،یعقوبعلی ،صمدی ،عباس ،فالح نصرتآباد ،علیرضا ،سپهر ،ابراهیم ،برین ،محسنن ( .)1400ارزینابی کمنی فسنمر محلنو
و زیستتوده میکروبی آزاد شده توسط برخی سویههنا از فسنماتهنای ننامحلو بنهمنظنور انخاناب بناکخریهنای کارآمند.
نشریه مدیریت خاك و تولید پایدار.55-75 ،)4( 11 ،
DOI: 10.22069/ejsms.2022.18475.1981
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مقدمه
فسفر ( )Pعنصري ضروري براي رشد گیاهان

باکتريهاي حلکننده فسفات را میتوان در دو گروه

بوده و یکی از اصلیترین عناصر محدودکننده رشد

قرار داد .گروه نخست -حلکنندههاي فسفاتهاي

دیگر موجودات نیز به شمار میرود .با این وجود ،در

معدنی که براي انحالل ترکیبهاي فسفات ،اسیدهاي

بیشتر خاكها فراهمی فسفر بسیار کم است (.)16

آلی یا معدنی ترشح میکنند و گروه دوم؛

میانگین فسفر کل خاك در حدود  0/05درصد وزنی

معدنیکنندههاي فسفاتهاي آلی که براي هیدرولیز

( )w/wاست که به دو شکل معدنی و آلی وجود دارد.

ترکیبهاي آلی فسفات ،آنزیم فسفاتاز یا فیتاز ترشح

از این مقدار تنها  0/1درصد آن قابل دسترس گیاهان

میکنند .عملکرد هر دو گروه در این خاكها منجر به

میباشد که به شکل آنیونهاي فسفات است ( 25و

کاهش  pHو آزادسازي فرم ویژهاي از فسفر محلول

 .)30آنیونهاي فسفات نیز بسیار واکنشپذیر هستند و

در منطقه رایزوسفر 1گیاه میگردد (.)29

بر اساس الگوهاي مختلف انحالل فسفات،

ممکن است بسته بهشرایط متفاوت ،در خاكهاي

در بررسی توانایی حلکنندگی فسفات توسط

مناطق مختلف از طریق واکنش با کاتیونهایی مانند

ریزجانداران ،از دو روش کیفی و کمّی استفاده

 Fe3+ ،Mg2+ ،Ca2+و  Al3+نامحلول و غیرقابل

میشود .در روش کیفی قطر هاله یا نسبت قطر هاله

دسترس براي گیاهان گردند ( .)24از این رو ،در

شفاف به قطر کلنی در محیط کشت جامد ( 28و )34

برخی خاكها فسفر بهعنوان یک عامل محدودکننده

و در روش کمّی مقدار فسفر رهاشده در بخش

رشد گیاهان شناخته شده و استفاده از کودهاي

محلول محیط کشت مایع ،معیار توانایی حلکنندگی

شیمیایی فسفري براي برآوردن نیاز رشد گیاهان

فسفات ریزجانداران است (.)40

توصیه میگردد .در سوي دیگر ،اثربخشی فسفر در

باکتريهاي حلکننده فسفات ،بخشی از فسفر

کودهاي شیمیایی بسیار پایین و در حدود 5-25

حلشده را جذب و در پیکر خود به شکل آلی

درصد است ( .)44این امر موجب مصرف بیشتر این

درمیآورند که همان فسفر زیستتوده میکروبی است.
این نوع فسفر ،یک شاخص زیستی بالقوه در قابلیت

کودها گشته که افزون بر هزینهبر بودن (،)48

دسترسی گیاهان به فسفر خاكهاست ( 13 ،9و .)26

پیامدهاي زیانبار زیستمحیطی را نیز در پی دارد

اهمیت بررسی فسفر زیستتوده از آن جهت است که

( 1و .)8

در فرآیند تجزیه یاخته باکتري در تأمین بخشی از

ریزجانداران بهدلیل توانایی در انحالل فسفاتهاي

فسفر مورد نیاز گیاه ،نقش دارد .شماري از پژوهشها

نامحلول ،بهعنوان گزینهاي امیدبخش براي کاهش

اهمیت بالقوه فسفر زیستتوده در تامین فسفر مورد

مصرف کودهاي شیمیایی فسفري تشخیص داده

نیاز گیاهان را یادآور شدهاند و زمان تبدیل فسفر

شدهاند ( )11و به همین دلیل بسیار حیاتی و اثرگذار

زیستتوده به فسفر قابل جذب گیاه را از دهها روز

تلقی میشوند ( .)42این موجودات در افزایش

تا نزدیک به یک روز برآورد نمودهاند ( 26 ،9و .)27

زیستفراهمی فسفر ،از راه انحالل فسفاتهاي معدنی

فرایند آلیشدن فسفر به سیستمهاي طبیعی این اجازه

و معدنیکردن فسفاتهاي آلی نقشآفرین هستند

را میدهد که بدون استفاده از کودهاي شیمیایی

( .)17بر اساس گزارشهاي موجود ،در این فرآیند

فسفري ،خودپایدار 2باشند ( .)17در واقع استفاده از

برخی از باکتريها و قارچها داراي نقش ویژه و

1- Rhizosphere
2- Self sustainable

منحصر بهفردي هستند ( 4و .)19
59
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تثبیت میکروبی فسفر در خاك ،یک روش بالقوه

تريکلسیمفسفات غیرواقعی است .زیرا اگرچه

کارآمد براي جلوگیري از اتالف وسیع فسفر خاك

شکل غالب فسفر مثالً در خاكهاي قلیایی

میباشد ( ،)56هرچند این روش در کوتاهمدت سبب

تريکلسیمفسفات است ،یا در برخی از خاكها فسفر

کاهش فسفر محلول خاك میگردد ( .)19فسفر آلی

آلی میتواند  30-65درصد ( )9یا حتی 30-80

حاصل فرآیندهاي متابولیکی زیستی همانند جذب

درصد ( )10از فسفر کل را تشکیل دهد ،اما سایر

ارتوفسفاتها و بقایاي میکروبی ،گیاهی یا حیوانی

شکلهاي فسفر مانند آپاتیت ،اکتاکلسیمفسفات،

است که بر اساس نوع پیوند به سه دسته تقسیم

ديکلسیمفسفات ،فسفاتهاي آهن و آلومینیم نیز در

میشوند :الف -استرهاي فسفات( 1قندهاي فسفات،2

خاكها وجود دارند .بر همین اساس این روش بعدها

و اینوسیتول

اصالح شد و فسفاتهاي نامحلول دیگري همانند

فسفاتها ،)5ب -فسفوناتازها( 6پیوندهاي  )C-Pو

آپاتیت ( ،)42فیتات ( 37و  )48و ديکلسیمفسفات

فسفولیپیدها ،3اسیدهاي نوکلئیک

4

ج -انیدریدهاي اسید فسفریک( 7آدنوزین تريفسفات

( )41نیز مورد استفاده قرار گرفتند.

8

و آدنوزین دي فسفات .)20( )9فیتاتها از دسته

گزارشهاي زیادي از جداسازي و شناسایی

اینوسیتولها ،مولکولهاي ذخیرهکننده فسفر و از مواد

ریزموجودات حلکننده فسفات از معادن فسفات دیگر

تشکیلدهنده ساختار غالت و دانهها هستند که توسط

مناطق دنیا به ثبت رسیده است .در اینباره میتوان به

بقایاي مختلف گیاهی و کود حیوانی بهخاك وارد

جدایه Stenotrophomonas maltophilia YC

میشوند .ساالنه میلیونها تن فیتات (مخزن بزرگی از

جداسازيشده از معدن فسفات هوبی چین (،)52

فسفر) در میوهها و دانههاي محصوالت تجاري ذخیره

باکتري  Seratiaایزوله  QC3.a.2جداسازي شده از

میشود که معادل حدود  67درصد از کاربرد ساالنه

یک معدن در اندونزي ( )32و دو باکتري از جنس

کودهاي معدنی فسفري جهان است و نشاندهنده

 Brevibacillusو  Bacillusاز معادن فسفات

اهمیت کمّی فیتات در چرخه فسفر خاك است (.)13

هندوستان اشاره نمود (.)55

تريکلسیمفسفات ،اولین بار در سال  1948توسط
پیکوواسکایا

10

لزوم یافتن جایگزین مناسب براي کودهاي

جهت شناسایی باکتريهاي حلکننده

شیمیایی زمانی بیشتر احساس میشود که متوجه این

فسفات بهکار رفت ( )5و از آن زمان بسیاري از

واقعیت باشیم که باقیمانده ذخایر قابل دسترس سنگ

دانشمندان دیگر ،از این ماده به همین منظور در

فسفات پاك فقط تا  50سال آینده کفایت میکند

پژوهشهاي خود استفاده نمودهاند (42 ،39 ،38 ،22

( .)15با توجه به نقش سویههاي باکتریایی توانمند در

و  .)47با گذشت زمان پژوهشگران دریافتند این

انحالل فسفاتهاي نامحلول و اهمیت فسفر

جداسازيها و آزمایشها براي درنظرگرفتن سهم

زیستتوده میکروبی در تأمین بخشی از فسفر گیاهان

مستقیم گیاهان از فسفر ،تنها بر اساس کانی

در درازمدت ،این پژوهش با هدف انتخاب سویههاي
کارآمد با اندازهگیري کمّی فسفر محلول و زیستتوده

1- Phosphate esters
2- Sugar phosphates
3- Phospholipids
4- Nucleic acids
5- Inositol phosphates
6- Phosphonatases
7- Phosphoric acid anhydrides
8- Adenosine triphosphate
9- Adenosine diphosphate
10- Pikovskaya

میکروبی پس از مایهزنی باکتريها در محیط اسپربر
داراي منابع مختلف فسفاتی انجام شد.
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 51˚ 30′و عرض جغرافیایی  )21( ،36˚ 00′و

مواد و روشها
این پژوهش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح

( Pseudomonas putida Ps/14شماره دسترسی

کامالً تصادفی با دو فاکتور و در سه تکرار انجام شد.

 )MW646608تهیه شده از مؤسسه تحقیقات خاك و

فاکتور اول مایهزنی با سویههاي باکتري شامل:

آب (جداسازيشده از خاك مزارع ذرت) و شاهد

( Bacillus pumilus RPYشماره دسترسی

(داراي منابع فسفات بدون باکتري) و فاکتور دوم

1

 )MW646604جداسازيشده از معدن فسفات اسفوردي

شامل سه منبع فسفات :تريکلسیمفسفات ،فیتات

یزد واقع در  26کیلومتري شمال شرق شهر بافق یزد

کلسیم و خاك فسفات بود .ویژگیهاي اندازهگیري

در طول جغرافیایی 55˚ 35′شرقی و عرض جغرافیایی

شده شامل  ،EC ،pHمقدار فسفر محلول و فسفر

،Curtobacterium flaccumfaciens Tkd/4 ،31˚ 48′

زیستتوده میکروبی بود .فسفر حل شده کل از منبع

 Sphingobium yanoikuyae Rpd/4و Ggd/4

فسفات (مجموع فسفر محلول و فسفر زیستتوده

( Pantoea agglomeransبهترتیب با شماره

میکروبی) ،نسبت فسفر محلول به فسفر زیستتوده

دسترسیهاي  MW646606 ،MW646605و

میکروبی و درصد جذب زیستی فسفر نیز محاسبه

 )MW646607جداسازيشده از معدن خاك فسفات

شدند .آنالیز خاك فسفات مصرفی (اسفوردي یزد) در

جیرود شمشک واقع در  45کیلومتري شمال تهران در

جدول  1آمده است.

بخش مرکزي رشتهکوههاي البرز در طول جغرافیایی
جدول  -1برخی ویژگیهای خاک فسفات مصرفی.
Table 1. Some properties of applied phosphate mine soil.
اسیدیته
pH

8.78

هدایت الکتریکی

کلسیم

منیزیم

پتاسیم

فسفر

آهن

روي

مولیبدن

منگنز

مس

کادمیوم

EC

Ca

Mg

K

P

Fe

Zn

Mo

Mn

Cu

Cd

()dS m-1
0.2

()mg kg-1
2.9×105

0.1×104

0.1×104

1.6×105

1.4×104

8

2

102

49

0.1

براي مایهزنی محیطهاي کشت مورد نظر با

 7/1تنظیم شد .محیط کشتها به ارلنهاي 100

سویهها ،کشت تازه باکتريها بهمدت  48ساعت در

میلیلیتري منتقل و پس از استریل شدن در اتوکالو

محیط نوترینت براث تهیه شد .سپس محیط کشت

(دماي  ،121 °Cفشار یک اتمسفر و بهمدت 15

اسپربر مایع ( )45شامل ( 10 )gگلوکز0/5 )g( ،

دقیقه) ،با ( 500 )µlسوسپانسیون داراي سویهها (با

عصاره مخمر 0/1 )g( ،کلرید کلسیم0/25 )g( ،

چگالی نوري  0/8در طول موج ( )600 )nmمایهزنی

سولفات منیزیم و ( 1000 )mgفسفر از هر منبع

شدند .تیمارهاي شاهد فقط با ( 500 )µlنوترینت

فسفات بهطور جداگانه در یک لیتر آماده شد .اسیدیته

براث استریل مایهزنی شدند .تمامی ارلنها (داراي

محیطها پیش از استریل کردن آنها با استفاده از KOH

باکتري و شاهد (داراي منابع فسفات بدون مایهزنی

و  HClبا  pHمتر  JENWAYمدل  3505بر روي

باکتري)) بهمدت هفت روز در انکوباتور شیکردار با

1

 120 rpmدر دماي  27 °Cگرماگذاري و تکان داده
1- Accession number
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شدند .پس از پایان دوره گرماگذاري  ECو pH

شاهد (داراي منابع فسفات بدون باکتريها) نیز به

نمونهها اندازهگیري شد .ده دقیقه پس از همزدن

همین روش اندازهگیري شد و فسفر زیستتوده

ارلنها ،از بخش رویی هر ارلن ( 2 )mlدر

میکروبی از تفاضل این فرکشن فسفر در تیمارهاي

میکروتیوپ ریخته شد .میکروتیوپها بهمدت 10

داراي باکتري با تیمارهاي شاهد بهدست آمد.

دقیقه در  13000 rpmسانتریفیوژ شدند ( .)12مایع

ویژگیهاي اندازهگیري شده شامل  ،EC ،pHمقدار

بخش رویی میکروتیوپها براي اندازهگیري فسفر

فسفر محلول و فسفر زیستتوده میکروبی بود .فسفر

محلول با روش زرد (مولیبدات وانادات) ( )6و بخش

حلشده کل از منابع فسفات ،نسبت فسفر محلول به

تهنشین شده در میکروتیوپها با استفاده از روش آبی

فسفر زیستتوده و درصد جذب زیستی فسفر نیز

(مولیبدات-آسکوربیک اسید) براي اندازهگیري فسفر

محاسبه شد .تجزیه آماري دادهها با استفاده از نرمافزار

ذرهاي شناور مورد استفاده قرار گرفت .این بخش از

 ،SASآزمون میانگینها با استفاده از آزمون چند

فسفر شامل فسفر زیستتوده و فسفر جامد رهاشده از

دامنهاي دانکن در پایه آماري پنج درصد انجام شد.

منابع فسفات است که در ارلنها به صورت شناور
وجود دارد.
براي اندازهگیري فسفر ذرهاي تهنشین شده

نتایج و بحث
اثر سویه باکتري ،منبع فسفات و برهمکنش آنها

میکروتیوپها ،دو میلیلیتر اسید سولفوریک سه نرمال

بر ویژگیهاي فسفر محلول ،فسفر زیستتوده

روي هر نمونه و شاهدهاي آزمایش ریخته شد و

میکروبی و فسفر حلشده کل معنیدار بود (.)P≤0/01

بهمدت  10دقیقه در دماي  85 °Cدر بنماري گرما

بر اساس مقایسه میانگینهاي فسفر محلول (شکل ،)1

دادهشد تا عمل هضم انجام و فسفر آنها آزاد شود.

مقدار فسفر محلول در تیمارهاي داراي تريکلسیم

پس از سردشدن ،چند قطره معرف فنل فتالئین و

فسفات مایهزنی شده با سویههاي بهترتیب Ps/14

( 2/5 )mlهیدرواکسید سدیم سه نرمال اضافه شد تا

Bacillus pumilus Rpy ،Pseudomonas putida

باقیمانده اسید استفادهشده خنثی گردد .سپس حجم

و Curtobacterium flaccumfaciens Tkd/4

محلول به ( 10 )mlرسانده شد ( .)2در این مرحله

بیش از دیگر سویهها بود .البته در این محیط سویه

فسفر بهروش آبی (اسکوربیک اسید مولیبدات)

 Ps/14در باالترین گروه آماري و دو سویه  Rpyو

اندازهگیري شد ( .)33در پایان ( 2/5 )mlعصاره آماده

 Tkd/4که اختالف معنیداري با یکدیگر نداشتند ،در

شده با ( 4)mlمحلول کاري آمونیوم هپتامولیبدات،

گروه آماري بعدي قرار گرفتند .همچنین در تیمار

( 5 )mlآب مقطر و ( 0/5 )mlاسید آسکوربیک

تريکلسیمفسفات مایهزنی شده با دو سویه دیگر

مخلوط شد و همزمان استانداردها آماده شدند.

( Rpd/4و  )Ggd/4اختالفی معنیداري در مقدار

پیدایش رنگ آبی در طول موج ( 730 )nmبا دستگاه

فسفر محلول دیده نشد ،اما این دو سویه در این

اسپکتروفتومتر پس از  15دقیقه خوانده شد .مقدار

محیط نسبت به دیگر سویهها در پایینترین گروه

فسفر تهنشین شده در میکروتیوپها در تیمارهاي

آماري قرار گرفتند.
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تری کلسیم فسفات TCP
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فیتات کلسیم Cphy
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خاک فسفات PMS
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d

e
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فسفر محلول

c

250

Dissolved P
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b

b

300
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f

gg

g

g

Rpd/4

Ggd/4

50
0

Tkd/4

Ps/14

Rpy

سویه های باکتریایی
Bacterial strains

شکل  -1فسفر محلولشده از سه منبع فسفات توسط سویهها.
میانگینهای دارای حروف مشترک بر پایه آزمون چند دامنهای دانکن اختالف معنیداری ندارند (.)P≤0/05
Figure 1. Dissolved P from three phosphate sources by strains.
Means with common letters are not significantly different based on Duncan's multiple range tests (P≤0.05).

در تیمار خاكفسفات مایهزنی شده با سویه

( 53و  .)54یداو و همکاران ( )2015نیز در این مورد

 ،Ps/14بیشترین مقدار فسفر محلول دیده شد .پس

به اختالف منشاء جداسازي سویهها و تأثیر آن بر بروز

از سویه  ،Ps/14بیشترین فسفر محلول توسط سویه

تفاوت در انحالل منبع فسفات اشاره نمودهاند (.)55

 Rpyدر این محیط ایجاد شد و این سویه در گروه

گوپتا و همکاران ( )2007ضمن تأکید بر تفاوت

بعدي آماري قرار گرفت .بین سه سویه دیگر

سویهها در انحالل منابع فسفات با توجه به منشاء

( Rpd/4 ،Ggd/4و  )Tkd/4از نظر این ویژگی

جداسازي سویهها ،بر تحمل ریزجاندار جداسازي

اختالف معنیداري دیده نشد و هر سه سویه در

شده از هر منشاء بهنوع عناصر (فلز) موجود در

آخرین گروه آماري قرار گرفتند (شکل  .)1این نکته

زیستگاه خود نیز اشاره نمودهاند (.)18

قابلتوجه است که سویه Bacillus pumilus Rpy

مقدار فسفر محلول در تیمارهاي فیتات کلسیم

جداسازيشده از معدن اسفوردي یزد با توجه به نوع

مایهزنی شده با سه سویه  Rpd/4 ،Ggd/4و Ps/14

خاك فسفات بهکار رفته در محیط کشت (خاك

تقریباً به یک مقدار بود و در یک گروه آماري قرار

فسفات اسفوردي یزد) ،توانایی بیشتري در انحالل

گرفتند .از نظر این ویژگی در این محیط دو سویه

خاك فسفات نسبت به باکتريهاي جداسازي شده از

 Rpyو  Tkd/4بهترتیب در گروههاي بعدي آماري

معدن فسفات منطقه جیرود شمشک نشان داد ،که

جاي گرفتند (شکل .)1

ممکن است نشاندهنده سازگاري بیشتر این سویه به

در کل سویه Pseudomonas putida Ps/14

منبع فسفات زیستگاه خود باشد .گزارش شده است

تواناترین سویه در فسفر محلول از محیطهاي

که در فرآیند انحالل خاك فسفات ،ریزجانداران بومی

تريکلسیم فسفات و خاك فسفات بود .این سویه در

یک معدن فسفات سازگاري بیشتري به خاك فسفات

انحالل فیتات کلسیم نیز از توانایی باالیی برخوردار

زیستگاه خود نسبت به ریزجانداران غیربومی دارند

بود و با دیگر سویههاي برتر در انحالل فیتات کلسیم
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اختالف معنیداري نشان نداد .بنابراین ،این سویه را

است ( 22 ،5و  ،)42اما گزارشهاي مربوط به پتانسیل

میتوان بهعنوان سویه برتر در ویژگی فسفر محلول از

باکتريهاي خاك براي افزایش دسترسی فسفر،

هر سه منبع فسفات معرفی نمود (شکل  .)1شاید

از منابع آلی کم است .نتایج آزمایش وان و

بتوان توانایی سویه  Ps/14در انحالل فسفر را به توان

همکاران ( )2020در استفاده از چهار منبع فسفات

اسیدي کردن بیشتر محیط کشت توسط این سویه

تريکلسیمفسفات ،فسفات آهن ،فسفات آلومینیوم و

نسبت به دیگر سویهها نسبت داد (شکل  .)4زیرا با

فیتات در محیط  NBRIP1مایع نشان داد جدایه

افزایش ترشح اسید در محیط و کاهش اسیدیته مقدار

 Acinetobacter pittii gp-1در بین  18جدایه ،در

فسفر بیشتري در محیط آزاد میشود ( .)29گرچه در

این محیطها عملکرد بهتري داشته و تريکلسیم

برخی مواقع ،کاهش اسیدیته حتماً با باال رفتن غلظت

فسفات منبع بهینه فسفر براي  18باکتري مورد استفاده

فسفر در محیط همراه نمیگردد که عامل آن میتواند

بوده است ( .)50گزارش شده است که باکتريها

جذب فسفر توسط یاختههاي باکتري و تشکیل

بیشترین انحالل را از کانی تريکلسیمفسفات

فرمهاي آلی فسفر از طریق بیوسنتز فسفر باشد (.)6

و قارچها از منابع آلی فیتات و لسیتین داشتهاند

باله و همکاران ( )2019بهطور کلی پتانسیل این

(.)37

حلکنندهها براي انحالل فسفر را متفاوت میدانند و

بر اساس مقایسه میانگینهاي ویژگی فسفر

آنرا بیشتر به سازوکار در پیش گرفته شده براي

زیستتوده میکروبی (شکل  ،)2این ویژگی در تیمار

انحالل ،ژنتیک مولکولی و همچنین توانایی آزادسازي

تريکلسیمفسفات مایهزنی شده با سویههاي ،Tkd/4

فسفر آنها نسبت میدهند ( .)4ضیائو و همکاران

 Rpyو  Ggd/4بیش از دیگر سویهها بود و این سه

( ،)2020اسیدي شدن محیط بهواسطه فعالیت

سویه در این محیط اختالف معنیداري در این ویژگی

میکروبی را به عوامل مختلفی همانند آزادسازي

با یکدیگر نشان ندادند .دوسویه  Rpd/4و  Ps/14در

اسیدهاي آلی ،تنفس و جذب  NH4+نسبت میدهند

گروه آماري بعدي قرار گرفتند .البته دوسویه Rpd/4

که ممکن است از شرایط تغذیهاي ،فیزیولوژیکی و

و  Ps/14نیز با سویه  Ggd/4از نظر آماري با یکدیگر

رشدي ریزجانداران تأثیر پذیرد ( .)54بر اساس نتایج

اختالف معنیداري نشان ندادند .تقریباً همه سویههاي

این پژوهش جنسهاي  Pseudomonasو Bacillus

مایهزنی شده در محیط تريکلسیمفسفات توانایی

از قويترین حلکنندههاي فسفات بودند و

خوبی در ویژگی فسفر زیستتوده میکروبی از خود

تريکلسیمفسفات در مقایسه با خاك فسفات از

نشان دادند.

حاللیت بیشتري برخوردار بود که همسو با نتایج
پژوهشگران دیگر ( )42بود .نتایج بررسیهاي
خوشرو و ساریخانی ( )2018نیز نشان داد انحالل
فسفر سویهها از منبع تريکلسیمفسفات ،در مقایسه با
خاك فسفات بیشتر بود ( .)25گزارشها مبنی بر
انحالل اشکال مختلف فسفر معدنی بهوفور ثبت شده

1- National Botanical Research Institute's
phosphate
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شکل  -2فسفر زیستتوده میکروبی سویهها از سه منبع فسفات.
میانگینهای دارای حروف مشترک بر پایه آزمون چند دامنهای دانکن اختالف معنیداری ندارند (.)P≤0/05
Figure 2. Microbial biomass P of strains from three phosphate sources.
Means with common letters are not significantly different based on Duncan's multiple range tests (P≤0.05).

از فیتات کلسیم ،سویه Curtobacterium Tkd/4

زیستتوده میکروبی را هم نسبت به سویههاي

 flaccumfaciensبیشترین و دو سویه Bacillus Rpy

جداسازي شده از معدن فسفات جیرود شمشک به

 pumilusو ،Pseudomonas putida Ps/14

سازگاري بیشتر این سویه به خاك فسفات زیستگاه

کمترین فسفر را جذب نمودند .دو سویه  Ps/14و

خود نسبت داد ( 53و .)54

 Rpyدر این ویژگی اختالف آماري معنیداري با

ابراهیمی و همکاران ( )2018گزارش کردند که

یکدیگر نداشتند .فسفر زیستتوده میکروبی در محیط

مقدار فسفر جذبی سویههاي مورد استفاده آنها از

خاك فسفات مایهزنی شده با دو سویه  Rpyو

محیط تريکلسیمفسفات بیش از خاك فسفات بوده

 Tkd/4بهترتیب در باالترین و پایینترین گروه آماري

است ( .)12قادري و همکاران ( )2008توان انحالل

قرار گرفتند (شکل  .)2بهطور کلی ،همه سویهها

سه سویه  Pseudomonasرا روي هیدروکسی

بیشترین مقدار فسفر را از تريکلسیمفسفات جذب

آپاتیت در دو فاز محلول و زیستتوده میکروبی

نمودند .در این فرایند فسفر جذبشده در فرایند

مورد بررسی قرار دادند و بیان نمودند سویه

بیوسنتز توسط یاختههاي باکتریایی به مواد آلی ،مانند

 Pseudomonas fluorescenceتبریز مؤثرترین

فسفولیپیدها ،پلی فسفاتها و اسید نوکلئیک تبدیل

سویه در این ویژگی بود .این سویه  50درصد از

میگردد .یکی از علتهاي تفاوت در این ویژگی در

فسفر محلول را در فاز محلول رها و بقیه را جذب

تیمارهاي مختلف ،تفاوت سویههاي مختلف در

نمود (.)14

سرعت و مقدار جذب فسفر و بیوسنتز آن براي

بر اساس مقایسه میانگینهاي فسفر حلشده کل

ساختن شکلهاي مختلف فسفر آلی است (.)7

(مجموع مقدار فسفر محلول و زیستتوده میکروبی)،

چنانچه پیشتر هم درباره سازگاري سویه بومی منبع

باالترین مقدار این ویژگی در همه سویههاي بهکار

فسفات اسفوردي یزد ( )Bacillus pumilus Rpyدر

رفته در تیمار تريکلسیمفسفات دیده شد (شکل .)3

انحالل بیشتر خاك فسفات زیستگاه خود عنوان شد،

تیمار تريکلسیمفسفات مایهزنی شده با سویه

شاید بتوان برتري این سویه در ویژگی فسفر

 Pseudomonas putida Ps/14در این خصوص
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باالترین جایگاه آماري را بهخود اختصاص داد .دو

باالترین میانگین فسفر حلشده کل را در محیط

سویه Curtobacterium flaccumfaciens Tkd/4

تريکلسیمفسفات بهخود اختصاص دادند و بین آنها

و  Bacillus pumilus Rpyپس از سویه Ps/14

از نظر آماري اختالف معنیداري دیده نشد.
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شکل  -3فسفر حلشده کل از سه منبع فسفات توسط سویهها.
میانگینهای دارای حروف مشترک بر پایه آزمون چند دامنهای دانکن اختالف معنیداری ندارند (.)P≤0/05
Figure 3. Total solubilized P from three sources of phosphate by strains.
Means with common letters are not significantly different based on Duncan's multiple range tests (P≤0.05).

دو تیمار خاك فسفات مایهزنی شده با سویههاي

است شامل این موارد باشد -1 :تفاوت سرعت رشد

 Rpyو  Tkd/4بهترتیب در این ویژگی در باالترین و

باکتريها -2 ،تولید و ترشح مواد مختلف حلکننده

پایینترین گروه آماري قرار گرفتند .در محیط فیتات

فسفر مانند  H+به شکل اسیدهاي مختلف ،مواد

کلسیم هم دو سویه  Ggd/4و  ،Tkd/4باالترین و

احیاکننده براي تبدیل  Fe3+به  Fe2+و اتصال

پایینترین جایگاه آماري را در ویژگی فسفر حلشده

پروتئینهاي یاختهاي به  Ca2+تريکلسیمفسفات براي

کل بهخود اختصاص دادند (شکل .)3

انحالل فسفر -3 ،جذب و واجذب  Ca2+و PO43-

مقادیر همبستگی بین فسفر حلشده کل با فسفر

به یاخته براي افزایش تجزیه تريکلسیمفسفات و

محلول (** )r=0/739و فسفر حلشده کل با فسفر

 -4تولید و ترشح آنزیمهاي هیدرولیتیک مرتبط با

زیستتوده میکروبی (** )r=0/538نشان داد که

آزادسازي فسفر از فسفر آلی ،مانند لکتین ( .)6نتایج

میتوان فسفر حلشده کل را بهطور قويتري به فسفر

این پژوهش نشان داد ،پتانسیل سویهها در دو ویژگی

محلول نسبت داد .نتایج ما با نتایج ابراهیمی و

فسفر محلول و زیستتوده میکروبی متفاوت است و

همکاران ( )2018که مقدار فسفر حلشده کل را تابع

لزوماً سویهاي که پتانسیل بیشتري در انحالل فسفر از

مقدار فسفر زیستتوده عنوان نمودند ( )12متفاوت

یک منبع فسفات دارد در جذب فسفر از آن منبع نیز،

است که میتوان آنرا به تفاوت سازوکارهاي انحالل،

همان پتانسیل را ندارد و برعکس .به عقیده کائو و

ماهیت منبع فسفات و توانایی موجودات درگیر در

همکاران ( ،)2017این تفاوت عالوه بر تفاوت توان

این فرآیند نسبت داد ( .)37این سازوکارها ممکن

انحالل فسفر نامحلول سویهها ممکن است به تفاوت
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مقدار مصرف فسفر این باکتريها نیز بستگی داشته

 pHخاك منجر میگردد ( .)28میانگین دادههاي pH

باشد .آنها این تفاوت را به تفاوت پتانسیل جذب

(شکل  -4الف) نشان داد بیشترین کاهش  pHتوسط

فسفر باکتريها از محیط نسبت دادند و نتیجه گرفتند

سویه  Pseudomonas putida Ps/14در تیمار خاك

که مصرف زیاد فسفر و سنتز بیولوژیکی آن ،باعث

فسفات اتفاق افتاد .پس از آن سویه  Tkd/4در این

کاهش فسفر محلول در محیط مایع خواهد شد (.)6

محیط ،کاهش بیشتري نسبت به دیگر سویهها ایجاد

بدینترتیب شاید بتوان گفت انحالل فسفر فرآیندي

نمود .این دو سویه با بیشترین مقدار کاهش pH

است که هم به ریزموجود حلکننده بستگی دارد و هم

( 3و  )3/3در پایینترین گروههاي آماري قرار گرفتند.

به ماهیت ماده حلشونده ( ،)37حال آنکه جذب

کنینی و همکاران ( )2010نیز بیشترین مقدار کاهش

فسفر فرایندي است که بیشتر به موجود حلکننده

 pHتوسط سویههاي مورد استفاده در خاك فسفات

وابسته است تا ماهیت ماده حلشونده.

را 3/0 ،گزارش کردند ( .)23سویه  pH ،Ps/14دو
محیط داراي فیتات کلسیم و تريکلسیمفسفات را نیز

بر اساس الگوهاي مختلف انحالل فسفات،

بهترتیب به  3/91و  3/95کاهش داد (شکل  -4الف).

عملکرد باکتريهاي حلکننده فسفات نهایتاً بهکاهش
تری کلسیم فسفات TCP
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شکل  -4تغییرات الف) اسیدیته و ب) هدایت الکتریکی در تیمارهای منابع فسفات پس از مایهزنی با سویهها.
میانگینهای دارای حروف مشترک بر پایه آزمون چند دامنهای دانکن اختالف معنیداری ندارند (.)P≤0/05
Figure 4. Acidity (a) and electrical conductivity (b) changes in phosphate sources after inoculation with strains.
Means with common letters are not significantly different based on Duncan's multiple range tests (P≤0.05).
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بر اساس مقایسه میانگینهاي هدایت الکتریکی

همکاران ( )2008نیز نشان داد که بین کاهش pH

(شکل  -4ب) بیشترین  ECتوسط سویه Ps/14

محیط و مقدار فسفر محلول شیب وابستگی منفی

 Pseudomonas putidaبهمقدار ( 1/53 )dS m-1از

وجود دارد ( .)17بهدلیل تفاوت مقدار انحالل فسفات

کانی تريکلسیمفسفات با ( 400/33 )mg l-1فسفر

توسط سویهها ،شیب وابستگی منفی در منابع فسفات

محلول (شکل  )1ایجاد شد ،که ناشی از توانایی

متفاوت بود .مقدار این شیب وابستگی بین  pHو

بیشتر این سویه در انحالل این کانی نسبت به دیگر

مقدار فسفر محلول در تريکلسیمفسفات بسیار بیشتر

سویهها بود .زیرا با افزایش انحالل کانی فسفات،

از خاك فسفات بود (شکل -5الف) ،هرچند چنین

یونهاي محلول بیشتري در محیط آزاد شده و EC

رابطهاي بین  pHو مقدار فسفر محلول در تیمار

افزایش مییابد .سویه  Bacillus pumilus Rpyبا

فیتات کلسیم دیده نشد که دلیل آن افزون بر سویه،

( 372 )mg l-1فسفر محلول (شکل  )1در همین

میتواند ماهیت خود منبع فسفات نیز باشد ( .)36در

محیط با ( 0/973 )dS m-1( ECشکل  -4ب) در

آزمایشی ،همبستگی مثبت و معنیداري بین انحالل

گروه آماري بعدي قرار گرفت.

فسفر و کاهش  ،pHزمانی که منبع تامین فسفر ،منبع

یافتههاي این پژوهش نشان داد با کاهش ،pH

غیرآلی (تريکلسیم فسفات) بود دیده شد ،اما زمانی

مقدار فسفر محلول در محیط بیشتر میگردد،

که از منبع آلی لکتین در محیط کشت استفاده شد هیچ

بهطوريکه سویه  Ps/14با ایجاد  pHحدود 3/95

همبستگی معنیداري بین فسفر آزاد شده با کاهش

(شکل  -4الف) بیشترین مقدار فسفر محلول بهمقدار

 pHدیده نشد ( .)6از آنجا که گزارش شده است در

( 400/33 )mg l-1را از تريکلسیمفسفات (شکل )1

فرایند انحالل ،گروههاي هیدروکسیلی ،آمیدي،

آزاد کرد که مطابق با یافتههاي پژوهشگران دیگر

کربوکسیلی و پیوند آلکیل  ،C-Hدخیل هستند (،)55

است (. )29

ممکن است عدم ایجاد چنین رابطهاي بین  pHو

بر اساس نتایج این پژوهش یک شیب وابستگی

مقدار فسفر محلول در تیمار فیتات کلسیم بهعنوان

منفی بین کاهش  pHبا مقدار فسفر محلول در دو

یک منبعی آلی ،بافر نمودن تغییر  pHاین محیط

کانی تريکلسیمفسفات و خاكفسفات ()P≤0/01

نسبت به دو محیط دیگر توسط  OHهاي زیاد فیتات

دیده شد (شکل  -5الف) .نتایج بررسیهاي جیونگ و

کلسیم باشد.
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)Figure 5. Linear regression between acidity and dissolved P (a), electrical conductivity and dissolved P (b
and acidity and electrical conductivity (c).

از دیگر سو یک شیب وابستگی مثبت و معنیدار

شیب وابستگی منفی بین  pHو ( ECشکل -5

( )P≤0/01بین  ECبا فسفر محلول دیده شد (شکل

ج) نیز نشان داد ،با کاهش  pHمحیط که منجر به

 -5ب) ،در حالیکه چنین شیبی بین  ECو فسفر

افزایش غلظت فسفر محلول گردید (شکل  -5الف)،

زیستتوده میکروبی دیده نشد .چراکه انحالل فسفر

هدایت الکتریکی افزایش یافت .در آزمایشی ،مایهزنی

واکنشی زیستشیمیایی (وابسته به ماهیت منبع

با باکتريها و قارچهاي حلکننده فسفر باعث کاهش

فسفات بهکاررفته و توانایی انحالل سویهها) است ،اما

 pHمحلول و افزایش غلظت  P ،Caو  ECدر محیط

همانگونه که پیشتر هم بیان شد ،جذب زیستی فسفر

شد و باالترین مقادیر  ،ECغلظت  Caو  Pدر محیط

صرفاً واکنشی زیستی و وابسته به توان جذبی سویهها

داراي تريکلسیمفسفات مایهزنی شده با قارچ FS9

است.

دیده شد (.)48
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نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد اثر سویه

باالترین درصد جذب زیستی فسفر را از کانی

باکتري ،منبع فسفات و برهمکنش آنها بر درصد

تريکلسیمفسفات بهخود اختصاص دادند و در یک

جذب زیستی فسفر و نسبت فسفر محلول به فسفر

گروه آماري قرار گرفتند (شکل  .)6دو سویه دیگر

زیستتوده میکروبی معنیدار بود ( .)P≤0/01براساس

( Rpd/4و  )Ps/14نیز با هم و با سویه Ggd/4

مقایسه میانگینها ،سویههاي  Rpy ،Tkd/4و Ggd/4

اختالف آماري معنیداري نشان ندادند.
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شکل  -6جذب زیستی فسفر توسط سویهها.
میانگینهای دارای حروف مشترک بر پایه آزمون چند دامنهای دانکن اختالف معنیداری ندارند (.)P≤0/05
Figure 6. Biosorption of P by strains.
Means with common letters are not significantly different based on Duncan's multiple range tests (P≤0.05).

نتایج آزمایش ابراهیمی و همکاران ( )2018نیز

مکانیسمهاي انحالل و انتقال فسفر را به تفاوت

نشان داد که سویههاي مورد استفاده آنها بیشترین

سازوکارهاي انحالل ( ،)46 ،36 ،35ماهیت منبع

فسفر زیستتوده میکروبی و درصد جذب زیستی

فسفات ( 49 ،48و  )52و توانایی موجودات درگیر

فسفر را از منبع تريکلسیمفسفات در مقایسه با خاك

( 49 ،43 ،31و  )50در این فرآیند نسبت دادهاند.

فسفات بهدست آوردند ( .)12نتایج این پژوهش نشان

بهطور کلی بیشترین درصد جذب زیستی فسفر

داد ،تواناترین سویه در جذب زیستی فسفر از خاك

سویهها ،همانند فسفر زیستتوده میکروبی ،بهترتیب

فسفات ،سویه  Bacillus pumilus RPYو از

از منابع تريکلسیمفسفات ،خاك فسفات و فیتات

منبع فیتات کلسیم سویه flaccumfaciens Tkd/4

کلسیم بهدست آمد (شکل  )6و این ویژگی متأثر از

 Curtobacteriumبود (شکل  .)6برخی از پژوهشگران،

فسفر زیستتوده میکروبی بود (شکل .)7
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شکل  -7رگرسیون خطی جذب زیستی فسفر با فسفر محلول و زیستتوده میکروبی.
Figure 7. Linear regression of biosorption of P with dissolved P and microbial biomass P.

نسبت فسفر محلول به فسفر زیستتوده میکروبی

بههمراه سویه  Bacillus pumilus Rpyبیشترین

بهعنوان شاخص زیستفراهمی فسفر گیاه بهکار

مقدار را بهخود اختصاص دادند .در آزمایشی،

میرود ( .)51میانگینهاي نسبت فسفر محلول به

بیشترین مقدار این ویژگی با مقادیر  3/13و 2/91

فسفر زیستتوده میکروبی (شکل  )8نشان داد که

بهترتیب با مایهزنی با سویههاي Pseudomonas sp.

بیشترین مقدار زیستفراهمی فسفر براي تمام سویهها

 35sp-2و  Klebsiella sp. 47A1-3از منبع

بهجزء سویه  Tkd/4از فیتات کلسیم بهدست آمد و در

تريکلسیمفسفات بهدست آمد (.)12

این محیط سویه Pseudomonas putida Ps/14
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شکل  -8نسبت فسفر محلول به فسفر زیستتوده میکروبی از منابع فسفات تحت تأثیر سویهها.
میانگینهای دارای حروف مشترک بر پایه آزمون چند دامنهای دانکن اختالف معنیداری ندارند (.)P≤0/05
Figure 8. The ratio of dissolved P to microbial biomass P from phosphate sources under the influence of strains.
Means with common letters are not significantly different based on Duncan's multiple range tests (P≤0.05).
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 نتایج این. حل و جذب نمود،خاك فسفات اسفوردي

نتیجهگیری کلی
در این پژوهش که با هدف انتخاب سویههاي

پژوهش نشان داد لزوماً سویهاي که پتانسیل بیشتري

کارآمد با اندازهگیري کمّی فسفر محلول و زیستتوده

در انحالل فسفر از یک منبع فسفات دارد همان

میکروبی پس از مایهزنی باکتريها در محیط

 همچنین.پتانسیل را در جذب فسفر از آن منبع ندارد

 دیده،اسپربر داراي منابع مختلف فسفاتی انجام شد

دیده شد که غلظت فسفر حلشده کل بیشتر وابسته

شد که توانایی سویهها در انحالل منبع تريکلسیم

.به فسفر محلول است تا فسفر زیستتوده میکروبی

فسفات بیشتر از فیتات کلسیم و از فیتات کلسیم

در کل نتایج این پژوهش نشان داد توانایی برخی از

Ps/14  توانایی سویه.بیشتر از خاك فسفات بود

این سویهها چه در ویژگی فسفر محلول و چه در

 در ویژگی فسفر محلول ازPseudomonas putida

 میتواند بهعنوان،ویژگی فسفر زیستتوده میکروبی

 شیب.هر سه منبع فسفات بیشتر از دیگر سویهها بود

گزینهاي امیدبخش در کاهش مصرف کودهاي

،وابستگی بین اسیدیته محیط و مقدار فسفر محلول

شیمیایی فسفري و افزایش اثربخشی آنها مد نظر قرار

منفی اما مقدار این شیب بهدلیل تفاوت توانایی انحالل

 پیشنهاد میگردد اثربخشی سویههاي کارآمد در.گیرد

سویهها و تفاوت ماهیت منابع فسفات بهکاررفته

این پژوهش در شرایط گلخانه و مزرعه نیز مورد

 که ازBacillus pumilus Rpy  سویه.یکسان نبود

.بررسی و ارزیابی قرار گیرد

معدن فسفات اسفوردي یزد جداسازي شده بود نسبت

شمشک جداسازي شده بودند فسفر بیشتري را از

به سویههایی که از معدن فسفات منطقه جیرود
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