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عٌَاى  :تاثیز کَد بیَلَصیک حاٍی باکتزیْای حل کٌٌدُ فسفز (بارٍر  ) 2بز هیشاى جذب
فسفز ٍ عولکزد در گیاُ گٌدم در هٌطقِ بْبْاى
 -1سّزا ًگاّی*، 1هجتبی علَی فاضل،2هحودرضا رفیع
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چکیدُ
حفظ هحیط سیست ٍ دستیابی بِ تَسعِ فزاگیز اس اّداف هْن کشاٍرسی پایدار است.هطالعات اًجام گزفتِ در هَرد بکارگیزی
هیکزٍارگاًیسن ّای حل کٌٌدُ کاًی ّای فسفات ًشاى دٌّدُ کارایی باالی بزخی اس هیکزٍارگاًیسن ّای حل کٌٌدُ در افشایش
جذب فسفز است.ایي تحقیق با ّدف ارسیابی اثزات کَد بیَلَصیک حاٍی باکتزی ّای حل کٌٌدُ (بارٍر  ) 2بز هیشاى جذب فسفز
ٍ عولکزد گیاُ گٌدم رقن  D7915در هٌطقِ بٌِ باشت بْبْاى در سال سراعی  1331اًجام گزفت  .هقایسِ هیاًگیي تیوارّا ًشاى داد
اثز ایي کَد بز تعداد سٌبلچِ در سٌبلِ  ،عولکزد کاُ ٍ کلش ،عولکزد بیَلَصیک ٍ شاخص بزداشت هعٌی دار بَدُ  ،کِ ًشاى اس
قدرت باالی ایي باکتزی ّا در حل کزدى کاًی فسفات بَد ٍ بْتزیي ًتایج ٍ عولکزد اس هصزف  05کیلَگزم کَد شیویایی با ٍ 05
 155گزم کَد بیَلَصیک فسفاتِ بارٍر  2بدست آهد کِ ایي کَد بیَلَصیک فسفاتِ بارٍر  2هی تَاًد جایگشیي خَبی بِ جای
کَدّای شیویایی شَد ٍ با آساد کزدى فسفز ًاهحلَل خاک بِ فزم هحلَل ٍ قابل دستزس گیاُ اس آلَدگی سیست هحیطی جلَگیزی
کٌد.
ٍاصُ ّای کلیدی  :کَد بیَلَصیک فسفاتِ بارٍر ، 2کَد شیویایی سَپز فسفات تزیپل،عولکزد داًِ  ،گٌدم ،جذب فسفز

هقدهِ
ًتبیج ثزرعی ّب ًشبى هی دّد کِ افشایش هظزف کَدّبی فغفزُ ًِ تٌْب عولکزد هحظَالت سراعی را افشایش ًدادُ ،ثلکِ در
ًتیجِ ثز ّن سدى تعبدل عٌبطز غذایی  ،کبّش عولکزد را دارین (کزیویبى . ) 1311،کَدّبی شیویبیی آلَدگی سیغت هحیغی
را ثِ ّوزاُ داشتِ اعت در ایي راثغِ ثبکتزی ّبی حل کٌٌدُ فغفبت جْت ثْجَد ٍ ارتقبء راًدهبى هحظَالت کشبٍرسی
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-داًشجَی کبرشٌبعی ارشد سراعت ٍاحد علَم ٍ تحقیقبت اَّاس

2

 -داًشگبُ آساد اعالهیٍ ،احد علَم تحقیقبت خَسعتبى ،عضَ ّئیت علوی ،اَّاس ،ایزاى.
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 -ریبعت هزکش تحقیقبت ثْجْبى
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تَطیِ شدُ ٍ ثب هظزف ایي کَد شبّد کبّش هظزف کَد شیویبیی  ،افشایش هحظَل ٍ در ًْبیت کبّش خغبرت سیغت
هحیغی ّغتین (هلجَثی . ) 1333،اّویت کَدّبی سیغتی در ًتیجِ افشایش تَاى تَلیدی در عی فز آیٌدّبی هتبثَلیغوی اعت
(ثی ًبم .) 1331 ،ثبکتزی ّبی هَجَد در کَدّبی ثیَلَصیکی فغفزُ قبدرًد تزکیجبت ًبهحلَل فغفز را حل کزدُ ٍ فغفز
هَجَد در آًْب را آساد ًوبیٌد (ٍایت ال ٍ ّوکبراى .) 1331،اس عَاهل هَثز در هعدًی شدى فغفز خبک هی تَاى ثِ شزایظ
خبک ًَ ،ع فغفز اضبفِ شدُ ٍ ،ضعیت فغفز خبکْب ًَ،ع ٍ هیشاى کشت ٍ کبر اشبرُ ًوَد (رحوبى .) 2004،
هَاد ٍ رٍشْا
ایي آسهبیش در عبل سراعی  1333 -30ثِ طَرت فبکتَریل در قبلت عزح ثلَک ّبی کبهل تظبدفی ثب چْبر تکزار ثز رٍی
گٌدم رقن  13-15در دی هبُ در هٌغقِ ثٌِ ثبشت ثْجْبى اجزا گزدید  .فبکتَر اٍل شبهل عِ عغح ( ) 0-50-15کیلَگزم در
ّکتبر کَد عَپز فغفبت تزیپل ٍ فبکتَر دٍم عِ عغح کَد ثیَلَسیک فغفبتِ ثبرٍر  ) 25-50-100( 2گزم در ّکتبر ثَد .
کَد فغفز اس هٌجع عَپز فغفبت تزیپل ٍ کَد پتبط اس هٌجع عَلفبت پتبعین ثَد کِ ثِ طَرت پبیِ هظزف شد ٍ کَد ثیَ لَ
صیک ًیش ثظَرت ثذرهبل ّوزاُ ثب کشت هظزف شد.
طفبت هَرد اًداس ُ گیزی تعداد ثَتِ در هتز هزثع  ،تعداد داًِ در عٌجلِ  ،تعداد عٌجلچِ در عٌجلِ  ،تعداد داًِ در عٌجلچِ ٍ ،سى
ّشار داًِ  ،عولکزد داًِ  ،عولکزد کبُ ،عولکزد ثیَ لَ صیکی ،شبخض ثزداشت ،کِ ثِ ٍعیلِ ًزم افشار  mstat cهَرد تجشیِ ٍ
تحلیل آهبری قزار گزفتٌد ٍ عولیبت هقبیغِ هیبًگیي ّب ثب آسهَى داًکي اًجبم شد. .
ًتایج ٍ بحث
جدٍل هقبیغِ هیبًگیي اثز کَد فغفبتِ ثبرٍر ً 2-شبى داد کِ ایي کَد ثز تعداد عٌجلچِ در عٌجلِ  ،عولکزد کبُ ٍ کلش
،عولکزد ثیَلَ صیک ٍ شبخض ثزداشت هعٌی دار ثَدُ ،ایي اهز را هی تَاى ثِ تَاى ثبالی ثبکتزیْب در قدرت حل کٌٌدگی
فغفبت داًغت کِ فغفز را اس شکل ًبهحلَل ثِ شکل هحلَل ٍ قبثل دعتزط گیبُ در هی آٍرد .هقبیغِ هیبًگیي ایي دٍ تیوبر
ٍ اثزات هتقبثل آًْب ًشبى داد ثیشتزیي تعداد ثَتِ در هتز هزثع،تعداد داًِ در عٌجلِ ٍ،سى ّشار داًِ ٍ عولکزد داًِ ٍ در ًْبیت
عولکزد کل (ثیَهبط) هزثَط ثِ هظزف  50کیلَگزم کَد عَپز فغفبت تزیپل ثب  100 ٍ 50گزم کَدفغفبتِ ثبرٍر  2هی ثبشد
ایي هغلت هَید ایي اعت کِ هظزف ثْیٌِ ٍ هَرد ًیبس فغفز گیبُ ضوي تعبدل عٌبطز غذایی ،عالٍُ ثز جذة فغفز ثبعث
جذة عٌبطز خبص هبًٌد آّي ٍ رٍی در گیبُ شدُ ٍ افشایش عولکزد را ثِ دًجبل دارد .کوتزیي هقدار عولکزد در تیوبر 15
کیلَگزم کَد شیویبیی عَپز فغفبت تزیپل ثب  100گزم فغفبتِ ثبرٍر  2ثدعت آهدیعٌی ثب هظزف ثیش اس حد ًیبس کَد
شیویبیی ًِ تٌْب افشایش عولکزد ًدارین ثلکِ عولکزد ثِ طَرت هحغَعی کبّش هی یبثد ٍ در عَع ثیشتزیي هقدار
عولکزد کبُ ٍ کلش را در هظزف  15کیلَگزم کَد عَپز فغفبت تزیپل ثب  100گزم فغفبتِ ثبرٍر  2دارین چَى عولکزد کبُ ٍ
کلش حبطل کل فعبلیتْبی رٍیشی ٍ سایشی اعت پظ ّز چِ عْن غذایی ثیشتز ثبشد عولکزد کبُ ٍ کلش ثیشتز ٍ کوتزیي
شبخض ثزداشت را دارین .ایي ًتبیج ثب ًتبیج آسهبیشبت حیدری ٍ ّوکبراى ( ٍ )1334هلجَثی ( )1333هغبثقت دارد.
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جدٍل ا -هقبیغِ هیبًگیي تعداد عٌجلِ در هتز هزثع ،تعداد داًِ در عٌجلِ ،تعداد داًِ در عٌجلچِ ،تعداد عٌجلچِ در عٌجلِ ٍ ٍسى ّشار داًِ در اثز تیوبر
فغفبتِ ثبرٍر2-
تیوبر

ٍسى ّشار داًِ ()g

هقدار عٌجلِ در

تعداد داًِ در

تعداد داًِ در

تعداد عٌجلچِ در

هتزهزثع

عٌجلِ

عٌجلچِ

عٌجلِ

B1=25

313/33 a

39/58 a

2/67 a

15/08 b

48/33 a

B2=50

313/33 a

40/75 a

2/67 a

15/08 b

49/67 a

B3=100

313/33 a

40/42 a

2/58 a

15/75 a

48/00 a

در ّز عتَى تفبٍت ثیي دٍ هیبًگیي کِ یک حزف هشتزک دارًد ثزاعبط آسهَى داًکي درعغح احتوبل خغبی  1یب  5درطد هعٌی دار ًیغت.
جدٍل -2هقبیغِ هیبًگیي عولکزد داًِ  ،عولکزد کبُ ٍ کلش ،عولکزد ثیَلَصیک  ،شبخض ثزداشت در اثز تیوبر فغفبتِ ثبرٍر2
عولکزد داًِ

عولکزد کبُ ٍ کلش

عولکزد ثیَلَصیک

kg/ha

kg/ha

kg/ha

B1=25

6007/13 a

4806/67 c

9971/80 b

55/50 a

B2=50

6151/72 a

5115/00 b

11271/50 ab

54/48 b

B3=100

6109/87 a

5426/67 a

11536/54 a

52/82 c

تیوبر

شبخض ثزداشت

در ّز عتَى تفبٍ ت ثیي دٍ هیبًگیي کِ یک حزف هشتزک دارًد ثزاعبط آسهَى داًکي در عغح احتوبل خغبی  1یب  5درطد هعٌی دار ًیغت.

هٌابع
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Abstract

One of the most important purposes of agriculture is the protection of environment. The
studies on the use of phosphate-solvent micro-organisms have shown the high efficiency of
some micro-organisms in solving phosphate. This paper investigated the effect of biologic
fertilizers containing phosphor-solvent bacteria (Barvar2) on the amount of the absorption of
phosphor and yield wheat of D7915 in Behbahan region in 1389. The comparison between
average treatments showed the effect of this fertilizer on spikelet in spike, hey yield, biomas,
and harvest index was significant. The best results and yield were got when 5 kilograms of
super phosphate triple with 50 and 100 grams of phosphate biologic fertilizer (Barvar2) were
used. Therefore, this fertilizer could become a suitable substitute for chemical fertilizers and
could solve phosphor and prevent the contamination of the environment.
Key words:
phosphate biologic fertilizer (Barvar2), super phosphate triple, grain wheat yield, phosphor
absorption.
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