
 

 

 

 

 
 

و خصوصیات زراعی  بر عملکرد کنندۀ فسفات های باکتری حل برخی سویه اثر

 در مقادیر مختلف کود فسفره گیالن (.Phaseolus vulgaris L) محلی لوبیای مهم
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 چكيده

تحگت تگأثیر    محوگی گگیالن   لوبیای و خصوصیات ورالی مهم بر لموكرد اععدۀ فسفاتهای بااتری حلبرخی سویه اثرمعظور ارویابی  به

های اامل تصادفی و در سه تكرار، در مارلگ  آومایشگی   صورت اسپویت پالت با طرح پای  بوو مقادیر مختوف اود فسفر ، آومایشی به

و   40اجرا شد. مقادیر اود فسفر  شامل سه سطح صگفر،   1393مراا تحقیقات اشاوروی و معاب  طبیعی گیالن )رشت( در سال ورالی 

و لگدک   173و  168، 113های ( در سه سطح شامل سویهسودوموناس پوتیدااععدۀ فسفات )در هكتار و بااتری حل (P2O5)ایووگرک  80

های اصوی و فرلی قرار گرفتعد. اثر متقابل اود و بااتری بگر وون  ترتیب در ارتطور تصادفی و بهلعوان تیمار شاهد، بهتوقیح بااتری به

لگدد(، تعگداد    8/9ایووگرک فسفر در هكتار امترین تعداد غالف در بوتگه )  80صددانه و محتوای پروتئین دان  لوبیا مععادار بود. ااربرد 

ایووگرک در هكتار( در واحگد سگطح    1136ایووگرک در هكتار( و لموكرد دانه ) 3317تود  )لدد(، لموكرد ویست 53/3دانه در غالف )

ایوگوگرک در   1858درصگد( و لموكگرد دانگه )    44لدد(، شاخص برداشگت )  12/4را نشان داد. همنعین، بیشترین تعداد دانه در غالف )

اارایی بیشتری او نظر افاایش لموكرد دانگه در مقایسگه    168دست آمد. سوی  اععدۀ فسفات بهبااتری حل 168ثیر سوی  هكتار( تحت تأ

هگای  اععدۀ فسفر داشت. براساس نتایج پژوهش حاضر، در سطوح پایین فسفر قابل دسترس خگا  سگویه  های بااتری حلبا دیگر سویه

 ستای افاایش لموكرد دان  لوبیای محوی در گیالن و شرای  اقویمی و خاای مشابه توصیه ارد.توان در رااععدۀ فسفات را میبااتری حل

 ، لموكرد، فراهمی فسفر، لوبیا.های بااتریسودوموناس، سویه ها: واژه كلید
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 مقدمه. 1

اسگت.   ترین معاب  گیاهی غعگی او پگروتئین  حبوبات او مهم

او صورت مستقیم انسان است اه بهدنیاو حبوبات مهم لوبیا 

چ باقال یك اصگطالح محوگی در   پا .]39[ اعد آن استفاد  می

استان گیالن است اگه بگرای انگوالی او لوبیگا اگه در نگوع       

بگاقال او   انگواع پگاچ   همگ  رود.  اار میهب اند مشتر  مصرف

هگای  و شگامل اگالس   Phaseolus vulgaris  جعس و گون

 یلوبیگا و  2رگگه قرمگا   یلوبیگا  ،1مشكی رگه یوبیال یتجارت

3ایقهو  رگه
تگا   30. در این لوبیا، ارتفاع بوته به ]11[است  

لوبیگگا تگگاب    لموكگگرد دانگگ. ]8[رسگگد متگگر مگگیسگگانتی 40

های مختوف فیایولوژیك است و بیشترین لموكگرد   لیتفعا

گیگا ، تعگداد    غگالف در  آید اه تعداددست می وقتی بهدانه 

 باشگد  خودمقدار حدااثر  در صددانهغالف و وون  دانه در

و ثر اسگت  ؤمگ  لوبیا. لوامل محیطی ویادی بر لموكرد ]36[

فسفر او جموه لعاصر غذایی اصوی مورد نیاو گیا  است اگه  

، وایعگدهای بیوشگیمیایی، ترایبگات انگرژی    ابسیاری او فردر 

هگا  افشانی و توقگیح گگل  لمل گرد ، ساخت و انتقال انرژی

معمول طور  بهامبود فسفر در ارقاک لوبیا،  .]4[ دخالت دارد

رشگد  . امبود فسفر شودهای اسیدی دید  میخا  هم  در

را آن و لموكگرد   انگداود  میبه تعویق  را و رسیدگی گیاهان

 .]44[ دهد میااهش 

هگای  ایجگاد آلگودگی   سگبب اشاوروی متگداول  امروو ، 

های ورالگی و افگاایش   ناپایداری ااوسیستم ،محیطیویست

مقگادیر ویگادی او    .]50[جهان شگد  اسگت    هایع  تولید در

در پگگس او مصگگرف فسگگفر موجگگود در اودهگگای شگگیمیایی 

در  های آهكی به ترایبات نامحوول اوسیم و معیایم وخا 

شگد   های اسیدی به فسفات آهن و آلومیعیگوک تبگدیل   خا 

سبب ااهش جذب برخی لعاصر غذایی نظیر روی و  ]31[

هگای  . گگاارش ]5،  18[شگود   و آهن در گیاهان ورالی مگی 

متعددی در خصگوص تگأثیر معفگی اگاربرد ویگاد اودهگای       
                                                           
1 . Ojo decabra 

2 . Speckled sugar 

3 . Pinto 

ویژ  فسفات بر ااهش جذب بسیاری او لعاصر ریامغذی به

روی وجود دارد اه بیانگر وجود رابطگ  آنتاگونیسگت بگین    

بگا افگاایش   . همنعگین،  ]37،  40، 51[روی و فسفر اسگت  

فسگفر و نیتگروژن   غوظگت لعاصگر    ،فسفر قابل جذب خا 

 وپتاسگیم   غوظگت ولگی  یافگت،  افگاایش  ومیعگی  سیب برگ

 . ]7[نشان داد مصرف برگ ااهش  لعاصر ام

ل دسگترس خگا ، اغوگب او    گیری فسفر قاببرای انداو 

شگگود. ایگگن روش در دامعگگ    روش اولسگگن اسگگتفاد  مگگی  

بیعی قابویت اسگتفادۀ فسگفر   ها برای پیشای او خا  گسترد 

 90تا  45بعد او گذشت . ]16[برای گیا  معاسب بود  است 

هگگای در خگگا درصگگد او فسگگفر مصگگرفی  80حگگدود  ،روو

و قابگگل  آیگگد در مگگیصگگورت غیرقابگگل جگگذب  بگگهورالگگی 

دلیل مشگكالت   به .]28[ روش اولسن نیست گیری به لصار 

روی  اودهگای شگیمیایی،   محیطی ناشی او ااربرد بیویست

ااربرد اودهای ویستی با توجه جدی محققان مواجه شگد   

او  4اتاععگدۀ فسگف  حگل  هگای بااتریاستفاد  او . ]46[است 

توانگد مشگكل   مگی های ورالی بهیعه اسگت اگه   جموه روش

. ]31،  53[د اع برطرف را های ورالیدر خا  تثبیت فسفر

صگورت  هگا در رهاسگاوی فسگفات بگه    قابویت سودوموناس

اسیدهای آلی فسفر  و فسفر سبك و افاایش تحر  فسگفر  

هگای  نتایج مثبگت بگااتری   .]31[در خا  اثبات شد  است 

اععدۀ فسفات بر لموكرد گیاهان ورالگی و بگاغی نظیگر    حل

، نخود، گعدک و فوفل قرما را محققان موو، لوبیا، شبدر قرما

. ]22،  23، 27، 42، 47، 48[انگگد  متعگگددی گگگاارش اگگرد  

 ACCهگای گیگاهی، تگوان تولیگد     مادۀ هورمگون  پیشتولید 

و  تولیگگد سگگیدروفوروا،  لوامگگل بیمگگاریدآمیعگگاو، اعتگگرل 

و ش اسگیدیته  اسیدهای آلی در ریاوسگفر و در نتیجگه اگاه   

سیسگتم    توسگع  ،روتگون پ ATPaseافاایش فعالیگت پمگو   

او  های محیطگی ، افاایش جذب آب و تعدیل تعشایریشه

های افگاایش رشگد و لموكگرد در گیاهگان     سگاوواار جموه 

 .]20، 24، 26، 49، 54[ریاجانداران است  ورالی توس 

                                                           
4 . Phosphate soLubilizing bacteria 
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هگای  اععگدۀ فسگفات، بگااتری   هگای حگل  در بین بااتری

 دلیل تووی  گسترد  در خا  توانگایی  جعس سودوموناس به

اوونیا  اردن ریاوسفر بسیاری او گیاهان و تولیگد گسگترۀ   

. ]52[ای برخوردارنگد  ها او اهمیت ویژ متعولی او متابولیت

هگای  در این راستا، محققان در مقایس  گروهی تأثیر بااتری

هگای  اععدۀ فسفات بر روی گورند نشان دادند اه سگویه حل

او  1تیگگداسگگودوموناس پوبگگااتری  177و  168، 159، 41، 11

شگد  نظیگر لموكگرد و اجگاای      نظر تمگامی صگفات مطالعگه   

سگگودوموناس لموكگگرد و شگگاخص برداشگگت بگگر بگگااتری   
دیگگری روی   . در آومگایش ]13[برتگری داشگتعد    2فوورسعس

 168گیا  ورالی ذرت تحگت تگعش خشگكی اگاربرد سگوی       

بااتری سودوموناس او نظر لموكرد دانه، برتر گاارش شگد   

همنعین، در مطالع  اثر شوری بر گیا  اواا تحگت  . ]3[است 

های مختوف سودوموناس گاارش اردند اه سوی  تأثیر سویه

در شوری متوسگ   168در شرای  شوری شدید و سوی   113

. ]10[ها لموكرد بیشتری تولیگد اردنگد   نسبت به سایر سویه

بر مقدار تولید اسانس و روغگن دانگ     173لالو ، اثر سوی   به

 .  ]14[دارویی شوید مثبت گاارش شد  است گیا  

هگای  برخگی سگویه  ارویابی اثگر   هدف پژوهش حاضر،

خصوصگیات  لموكگرد و  فسفات بگر   ۀاععدهای حلبااتری

تحگت تگأثیر    گگیالن )پگاچ بگاقال(   لوبیای بومی  ورالی مهم

 مقادیر مختوف اود فسفر  است.

 

 ها . مواد و روش2

طگگرح پایگگ   صگگورت اسگگپویت پگگالت بگگابگگه ش،ایگگن آومگگای

در مارلگگ  هگگای اامگگل تصگگادفی و در سگگه تكگگرار،  بوگگو 

مراا تحقیقات اشاوروی و معگاب  طبیعگی اسگتان     آومایشی

انجگاک گرفگت. اگود     1393در سال ورالگی  گیالن )رشت( 

 (P3) 80و  40 (P2)، (P1)فسگگفر  شگگامل سگگه سگگطح صگگفر 

اععگدۀ فسگفات در   و بااتری حل (P2O5)ایووگرک در هكتار 

                                                           
1 . Pseudomonas putida 
2 . Pseudomonas fluorescens 

 173و  168 (R2)، (R1) 113هگای  مل سگویه سه سطح شگا 

(R3)  و لدک توقیح بااتری(R0)صورت تصگادفی و بگه  ، به-

های اصوی و فرلی قرار داد  شدند. برخگی  ترتیب در ارت

اععگدۀ فسگفات و   هگای بگااتری حگل   هگای سگویه   او ویژگی

-ترتیب در جگدول خصوصیات فیایكی و شیمیایی خا  به

 درج شد  است. 2 و 1های 

گگیالن تحگت    لوبیگای بگومی  تگودۀ   بذر ین تحقیق،در ا

پیربگگاوار رشگگت و   اشگگاوروان معطقگگ اوبگگاقال لعگگوان پگگاچ

اععدۀ فسفات او بانك میكروبی بخش های بااتری حل سویه

تحقیقگات خگا  و آب تهیگه شگد. اگود        بیولوژی مؤسسگ 

درصگد و   46تریپگل   شیمیایی فسفات او معب  سوپرفسفات

لعوان اود اسگتارتر در  ایووگرک به 40به مقدار  اود نیتروژن

 ،. در این آومگایش استفاد  شد او معب  اود اور  ومان ااشت

  بود. فاصو متر 5خ  ااشت به طول  ششهر ارت حاوی 

روی  دو بوته  متر و فاصوسانتی 50های ااشت لوبیا ردیف

بگا  رها . لمل توقیح بگذ بودمتر سانتی 10های ااشت ردیف

ایووگرک بذر  1اوای  هر بااتری به گرک او 7نسبت  با بااتری

پگس او   گرفگت. روو انجگاک    در سالات اولی هعگاک ااشت

برای صورت بارانی انجاک گرفت.  ااشت بالفاصوه آبیاری به

اش اعفیدور به مقدار سیا  لوبیا او حشر   مبارو  با آفت شت

 هگای هگرو  لوگف  اعتگرل لیتر در هكتار استفاد  شگد و   5/0

 گیگری  انگداو   بگرای  صورت وجین دستی صورت گرفت. به

طور تصگادفی او هگر اگرت     بوته به 10شد ،  صفات مطالعه

های لوبیا درصد غالف 90 رسیدگی  . در مرحوشدانتخاب 

نیم لمویات برداشت با حذف ، لموكرد دانهمعظور تعیین به

، در سگطحی  متر حاشیه او ابتگدا و انتهگای خطگو  ااشگت    

مقدار نیتروژن  دست انجاک گرفت. بامرب  و  متر 8/4معادل 

. پروتئین دانگه او  ]29[گیری شد روش اجودال انداو  دانه به

 .]43[در مقدار نیتروژن دانگه تعیگین شگد     25/6ضرب لدد 

و  SASافگاار آمگاری   ها با استفاد  او نرکتحویل داد و تجایه

تمگال  در سطح احو  LSDروش بهها ها داد مقایس  میانگین

 .گرفت انجاکدرصد  5
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 ]3[فسفات در آزمایش  كنندۀهای باكتری حلهای سویهویژگی .1جدول 

  ACCتولید 

 دآمیعاو

 قابویت 

 فسفر اععدگیحل

 تولید هورمون ااسین

(mg/L) 
 سیدروفور تولید

 جعس، گونه و 

 بااتری سوی 

    9/8 51/0 P. putida strain R113 

    8/9 70/0 P. putida strain R168 

    6/7 66/0 P. putida strain R173 

نتایج آزمون خاک محل اجرای آزمایش .2جدول 

لمق خا  

 بردارینمونه
(cm) 

  اسیدیت

 گل

 اشباع

 هدایت

الكتریكی 
(dS/m) 

 اربن

 آلی

)%( 

 نیتروژن

 ال
(%) 

قابل  فسفر

جذب 
(ppm) 

پتاسیم 

قابل 

 جذب
(ppm) 

 رس

(%) 
 لوک

(%) 
 شن

(%) 

 بافت

 خا 

30 - 0 93/5 61/0 00/2 175/0 10/11 234 3/26 3/27 4/46 
شعی 

 لومی

 

 . نتاکج و بحث3

 ارتفا  بوته. 1. 3

و سطوح مختوف اگود فسگفر     لوبیا تحت تأثیر  ارتفاع بوت

اععدۀ فسگفات قگرار گرفگت،    های مختوف بااتری حلسویه

ارتفاع بوته با افگاایش مصگرف فسگفر اگاهش     اه  طوریبه

هگم  (. این امگر ممكگن اسگت ناشگی او بگه     3)جدول  یافت

ویگژ  روی و آهگن   خوردن تعادل لعاصر غگذایی خگا  بگه   

نسبت به فسفر در سطوح باتی فسفر و تگأثیر سگوء آن بگر    

فتوسعتا گیا  و سرانجاک، امبود مواد پروردۀ توک برای رشد 

هگگای هگگای مختوگگف بگگااتریسگگویه. ]15،  19[گیگگا  باشگگد 

بگه میگاان   اععدۀ فسفات سبب افاایش ارتفاع بوته لوبیا  حل

 توقگیح تیمار شاهد )لگدک   درصد در مقایسه با 2/12تا  6/9

هگای  رسگد اگه بگااتری   نظر مگی . به(3شد )جدول بااتری( 

بهبگود توسگع  ریشگه گیگا  و     اععدۀ فسگفات او طریگق   حل

دیگگری   افاایش جذب آب و لعاصر غذایی و ساوواارهای

، جیبگرلین و  های رشد نظیگر ااسگین  ید هورموناو قبیل تول

 سگگبب افگگاایش رشگگد رویشگگی و ارتفگگاع بوتگگه  سگگیتواعین

در آومگگگایش مشگگگابهی، تولیگگگد  . ]26،  54[شگگگوند  مگگگی

سیدروفورها و تشكیل امپوكس سیدروفور آهن و افگاایش  

جذب آن او ریش  گیا ، لوت افاایش ارتفاع بوتگ  ذرت در  

 ودوموناس پوتیگگداسگگهگگای بگگااتری شگگرای  اگگاربرد سگگویه

. همنعین، نتایج تحقیقگات پیشگین   ]38[گاارش شد  است 

های محر  رشگد  ااربرد توفیقی بااترینشان داد  است اه 

 در مقایسگه بگا  ارون مرواریگدی   موجب افاایش ارتفاع گیا 

ثیر أذرت نیگا تحگت تگ     . ارتفگاع بوتگ  ]31[شد شاهد تیمار 

، عسسگودوموناس فوورسگ   های محر  رشد شگامل بااتری

و  2آووسگگگپیریویوک بگگگراویوعس، 1آووسگگگپیایویوک لیپگگگوفروک

 (.5)جدول  ]30[یافت افاایش  سودوموناس پوتیدا

                                                           
1 . Azospirillum lipoferum 
2 . Azospirillum brasilense 
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 شیمیایی تأثیر كود تحت  (باقال پاچبومی گیالن ) لوبیای ۀشد گیریمیانگین صفات اندازه مقایسۀ .3 جدول

 اتفسف كنندۀباكتری حلفره و فس

 ارتفاع گیا  تیمارها
(cm) 

 غالف تعداد

 در بوته

 دانه در تعداد

 غالف

 دانه لموكرد
(kg/ha) 

 (kg/ha)تود    ویست لموكرد
 شاخص برداشت

)%( 

      سطوح اود فسفر 

P1 12/36 a 78/14 a 90/4 a 42/1870 a 5/5007 a 26/37 b 

P2 63/35 a 39/12 b 02/4 a 23/1630 b 8/3864 b 22/42 a 

P3 08/32 b 80/9 c 53/3 b 65/1136 c 6/3317 c 88/34 b 

      های بااتریسویه

R0 92/31 b 28/10 b 69/3 b 30/1432 bc 00/3651 b 77/38 b 

R1 82/35 a 79/11 ab 87/3 b 50/1233 c 90/3809 ab 49/32 c 

R2 71/35 a 28/13 a 12/4 a 40/1858 a 00/4333 ab 00/44 a 

R3 99/34 a 93/13 a 85/3 b 80/1658 ab 20/4459 a 21/37 b 

 است. LSDدرصد آومون  5دهعدۀ نبود تفاوت مععادار در سطح احتمال وجود حروف مشابه در هر ستون و در هر تیمار نشان

 

 اتفسف كنندۀباكتری حلفره و فسشیمیایی اثر متقابل كود لوبیا تحت  ۀو پروتئین دان صددانهمیانگین وزن  مقایسۀ .4 جدول

 دانهصد وون هاتیمار
(g) 

 دانه پروتئینلموكرد 

(kg/ha) 

   های سودوموناس پوتیداسویه اود فسفر  سطوح

 

 

 P1)لدک مصرف اود فسفر (

 

 R0 ab32/43 bc65/254)لدک توقیح بااتری(

 R1 b34/37 bc76/285(113)سوی  

 R2 ab35/44 a93/53224(168)سوی  

 R3 ab21/43 c70/192(173)سوی  

 

 

 P2هكتار(ایووگرک فسفر در  40)

 

 R0 ab47/42 bc46/276)لدک توقیح بااتری(

 R1 ab63/42 c98/223(113)سوی  

 R2 b43/38 bc94/315(168)سوی  

 R3 a84/45 b89/345(173)سوی  

 

 

 P3ایووگرک فسفر در هكتار( 80)

 R0 b65/40 c75/145)لدک توقیح بااتری(

 R1 b97/37 c36/154(113)سوی  

 R2 b69/ 8 c52/129(168)سوی  

 R3 b86/38 c26/140(173)سوی  
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 شده در لوبیا . ضرایب همبستگی بین عملکرد دانه و صفات مطالعه5 جدول

 ردیف
 لموكرد

 دانه
(kg/ha) 

 ارتفاع

 بوته
(cm) 

تعداد غالف در 

 بوته

تعداد دانه در 

 غالف

وون 

 صددانه
(g) 

لموكرد 

 تود ویست
(kg/ha) 

شاخص 

 برداشت

)%( 

لموكرد 

 پروتئین
(kg/ha) 

1 1        

2 04/0ns 1       

3 **82/0  27/0 ns 1      

4 **78/0  10/0- ns 
**77/0  1     

5 46/0 ns 3/0- ns 24/0 ns 24/0 ns 1    

6 **85/0  18/0 ns 
*67/0  46/0 ns 

*57/0  1   

7 *59/0  50/0- ns 21/0 ns 55/0 ns 36/0 ns 33/0 ns 1  

8 **77/0  20/0 ns 
*68/0  *66/0  50/0 ns 

*62/0  34/0 ns 1 

 .درصد و نبود اختالف مععادار 5 و 1ترتیب مععادار در سطح احتمال به آns **، * و 

 

 تعداد غالف در بوته. 2. 3

های و سویهاثر سطوح مختوف اود فسفر  در این آومایش، 

بر تعداد غگالف در بوتگه    اععدۀ فسفاتمختوف بااتری حل

شرای  لگدک   . بیشترین تعداد غالف در بوته، دربودمععادار 

 (.3شد )جگدول  مشاهد   مصرف اود فسفر  )تیمار شاهد(

براساس نتایج تحقیق حاضر و مسگتعدات موجگود اسگتعبا     

شود اه افاایش فراهمی فسفر در شرای  خگا  ورالگی   می

لعاصر غذایی دیگر معطقه او طریق اختالل در جذب برخی 

شگود اگه   های رویشی و وایشی میسبب ااهش رشد انداک

این امر ممكن است یكی او دتیگل اگاهش ارتفگاع بوتگه و     

. ]37،  51[شمار آیگد  در این تحقیق به تعداد غالف در بوته

رغم تأثیر معفی سطوح بگاتی اگود فسگفر  بگر تعگداد       لوی

دۀ بگااتری  شگ  مطالعگه هگای  سگویه غالف در گیگا ، اگاربرد   

 درصگدی  5/35تگا   7/14حدود سبب افاایش سودوموناس 

در مقایسگه بگا شگرای  بگدون توقگیح      تعداد غالف در بوتگه  

شگود اگه   (. چعین استعبا  مگی 3شد )جدول  (تیمار شاهد)

های بااتری سودوموناس در خا  ورالگی  استفاد  او سویه

سبب برقراری تعادل در فراهمی و جگذب لعاصگر غگذایی    

ها ویژ  روی و آهن او ریش  گیا  و تولید هورمونهدیگری ب

هگا در محگی  ریشگ  گیگا  سگبب بهبگود رشگد و        و ویتامین

[ و بگگدین طریگگق 24شگگود ]افگگاایش تعگگداد غگگالف آن مگگی

دهد. همنعگین، همبسگتگی   لموكرد دان  لوبیا را افاایش می

مثبت و مععاداری بین لموكرد دانه و تعداد غالف در بوتگه  

ه ممكن است یكی او دتیل افاایش لموكرد مشاهد  شد ا

دانه در شرای  لدک ااربرد اود فسفر  توقی شگود )جگدول   

او طریگق    فسفرافاایش مصرف اود  رسد اهنظر می به(. 5

ااهش جذب برخی لعاصر غذایی نظیر آهن، روی و حتگی  

پتاسیم سبب ااهش تولید مواد فتوسگعتای در گیگا  ورالگی    

شود، ویرا لعاصر غذایی یادشگد ،  ( میباقال شد  )پاچ مطالعه

ها و تبدیل آنهگا بگه غگالف    ضمن جووگیری او تشكیل گل

و لموكگرد   تعگداد غگالف در بوتگه   اامل، به افت چشمگیر 

[. در مطالعگه دربگارۀ   17،  33، 40، 51شگود ] معجر می لوبیا

 گیا  ورالی ذرت نیا نتگایج مشگابهی گگاارش شگد  اسگت     

[37.] 
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 غالف تعداد دانه در. 3. 3

ها نشان داد اه اثر سطوح مختوگف  واریانس داد   نتایج تجای

بگر   هگای مختوگف بگااتری سگودوموناس    و سویه اود فسفر 

تعگداد دانگه   در این تحقیگق،  تعداد دانه در غالف مععادار بود. 

 40  تگا  فسگفر اگود  مگواوات افگاایش مصگرف     در غالف بگه 

د فسگفر   ثابت ماند، ولی مصرف بیشتر او ایووگرک در هكتار

. در (3سبب ااهش تعداد دانه در غالف لوبیگا شگد )جگدول    

های دیگگر  در مقایسه با سویه168 سوی آومایش، ااربرد این 

رسد نظر می. بهشدسبب افاایش مععادار تعداد دانه در غالف 

های مهم افاایش لموكرد دانه تحت تگأثیر  اه یكی او قابویت

تعگداد دانگه در   بهبگود   ،اععدۀ فسگفات حلبااتری  168 سوی 

ذرت  دربگارۀ در مطالعگه  همنعگین،  (. 3 غالف است )جدول

 های محگر  رشگد گیگا     یبااتر استفاد  اواه   شد نشان داد

 ذرت را تعداد دانه در هگر ردیگف   1آووسپیریویوک و آوتوبااتر

نظیگگر هگگای محگگر  رشگگد  بگگااتری اثگگر .]6[افگگاایش داد 

، ورسگگگعسسگگگودوموناس فو، آووسگگگپیریویوک بگگگراویوعس 

بر تعداد دانه در آووسپیریویوک لیپوفروک و  سودوموناس پوتیدا

همنعگین،   .]30[ شگد  اسگت  گگاارش  مثبگت  ذرت  باللهر 

همبستگی مثبت و مععاداری بین لموكرد دانه و تعداد دانه در 

توانگد مؤیگد نتگایج تحقیگق     غالف لوبیا وجود داشت اه مگی 

د اسگتعبا   (. بگا مطالعگ  معگاب  موجگو    5حاضر باشد )جدول 

شود اه مقادیر ویاد فسفر در خا  ورالی سگبب اخگتالل    می

غگالف  دانه در تعداد در جذب لعاصر غذایی دیگر و ااهش 

 .]37،  51[شود می

 

 دانهصدوزن . 4. 3

اععدۀ اثر متقابل اودهای فسفر  و بااتری حل در این مطالعه،

 . براسگاس نتگایج مقایسگ    مععادار بود وون صددانهفسفات بر 

در اععگدۀ فسگفات   بگااتری حگل   173 سگوی  ها، میانگین داد 

هكتار، بیشگترین   ایووگرک فسفر خالص در 40ااربرد شرای  

                                                           
1 . Azotobacter 

و با افگاایش اگاربرد    نشان دادرا گرک(  84/45)دانه صدوون 

اود فسفر  وون صددان  لوبیا ااهش نشان داد، ولگی تفگاوت   

اگود   مععاداری با وون صددان  لوبیا در شرای  لگدک مصگرف  

فسفر  نداشت. همنعین، تفاوت مععگاداری بگا وون صگددان     

ایوگوگرک   40لوبیا در شرای  لدک مصگرف فسگفر  و اگاربرد    

 168و  113هگای  ترتیب تحت تأثیر سگویه  فسفر در هكتار به

لالو ، نتایج نشان داد اه به. نداشتاععدۀ فسفات بااتری حل

ترتیب  به 168و  113های  وون صددان  لوبیا تحت تأثیر سویه

ایووگرک اود فسفر  و لدک مصرف آن  40در شرای  مصرف 

افاایش و در تیمارهای دیگر اود فسفر  ااهش یافت. بگدین  

اععدۀ فسفات بسگته بگه میگاان    های بااتری حلترتیب، سویه

فراهمی فسفر در خا  ورالی سگبب افگاایش وون صگددان     

هگای  بگااتری  بگا گعدک در اثر توقیح بذر (. 4لوبیا شد )جدول 

گعگدک افگاایش     وون هاارداننظیر سودوموناس، محر  رشد 

سگودوموناس  بگااتری   177و  168های سویه .]12[پیدا ارد 
بیشترین وون هااردان  گورنگد را تولیگد اردنگد و در     پوتیدا

بگر   سگودوموناس پوتیگدا  های بگااتری  مقایس  گروهی، سویه

داشگتعد   برتگری  سگودوموناس فوورسگعس  های بگااتری  سویه

  ولی همبسگتگی مععگاداری بگین لموكگرد دانگه و وون      ]13[

 (.5صددانه مشاهد  نشد )جدول 

 

 عملكرد دانه. 5. 3

و ر سطوح مختوف اگود فسگفر    یثلموكرد دان  لوبیا تحت تأ

اععدۀ فسفات قرار گرفت ولگی  های مختوف بااتری حلسویه

. لموكرد دان  اثر متقابل آنها بر لموكرد دان  لوبیا مععادار نبود

. اگاهش یافگت  ، ر در اثر افاایش مصرف اودهای فسگف لوبیا 

تعهگا لموكگرد    افاایش اودهای فسفر  در طی سالیان اخیر نگه 

گیاهان ورالی را چعدان افاایش نداد، بوكه در مواردی نیا بگا  

برهم ودن تعادل لعاصر غذایی سبب اگاهش محصگول شگد    

ف در ایران بین . حد بحرانی فسفر برای محصوتت مختو]9[

و در برخی اشورهای دیگر برای محصگوتتی   ]18[ 10تا  7
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گگاارش شگد     12تگا   10نظیر گعدک، سورگوک و سگویا بگین   

انگد  . در این راستا، محققان دیگری گگاارش اگرد   ]25[است 

گگرک فسگفر قابگل    میوگی  9هایی با قابویت بیش او اه در خا 

دک وااعشگی بگه   جذب بر ایووگرک، گیاهان ورالی نخود و گع

. افاایش فسفر ]15،  34[ااربرد اودهای فسفر  نشان ندادند 

خا  تا حد معیعی سبب افاایش لموكرد ذرت شد و ااربرد 

. چگون مصگرف ویگاد    ]32[ماواد آن لموكگرد را اگاهش داد   

اودهای فسفر  سبب ااهش جذب لعاصر غذایی دیگر نظیر 

ی در هگای متعگدد  . گگاارش ]5،  17[شگود  روی و آهن مگی 

خصوص تأثیر معفی ااربرد ویاد اودهای فسگفر  بگر اگاهش    

، 56[ویژ  لعصر روی وجگود دارد  جذب لعاصر ریامغذی به

رسد ااهش جذب لعاصر غذایی آهن و نظر می. به]50،  51

روی در سگگطوح بگگاتی فسگگفر خگگا  او طریگگق اخگگتالل در  

یر فرایعدهایی اه این دو لعصر در آنها تأثیر باروتری دارند نظ

های آنایمی و فتوسعتای بگه اگاهش رشگد و اجگاای     فعالیت

، ویرا یكی او پیامدهای ]17[شود لموكرد گیا  لوبیا معجر می

معفی مصرف اودهای فسفر  افگاایش رقابگت آن بگا جگذب     

ویژ  لعصر روی او ریشگ  گیاهگان   لعاصر غذایی ریامغذی به

 .]1،  9[ورالی در خا  است 

اععگدۀ  بااتری حل 168 سوی براساس نتایج این آومایش، 

 ،او نظر لموكرد دانه بر تیمارهای دیگر برتری داشتفسفات 

 . در ایگن مطالعگه،  نداشت 173 ولی تفاوت مععاداری با سوی 

(. 3نشگان داد )جگدول    امترین لموكگرد دانگه را   113 سوی 

و توانعد در افاایش رشگد ریشگه   های محر  رشد میبااتری

. اما چعاننه فسفر خگا   ]37[ بسیار مؤثر باشعدلموكرد گیا  

های ریاوسفری نظیر انگل بیش او حد نیاو گیا  باشد، بااتری

اععد و با تخوی  اربن او گیا  ورالگی سگبب اگاهش    لمل می

. در ایگن راسگتا، محگدود شگدن     ]47[شوند لموكرد گعدک می

اععگدۀ اگربن   فعالیت مایكوریاا و تبدیل آن به انگل و مصرف

آلی گیا  ورالی، سبب ااهش لموكرد ذرت در مقگادیر ویگاد   

. با این توصیف، تغییر وضعیت بگااتری  ]2[ااربرد فسفر شد 

او همایستی به حالت انگوی در سطوح بگاتی فسگفر ممكگن    

شگمار آیگد. ولگی،     است او دتیل مهم ااهش لموكرد لوبیا به

مثبگت   عددی تأثیراتآمد ، در موارد مت دسترغم نتایج بهلوی

ان ورالی و باغی نظیر مگوو،  بر لموكرد گیاه ویستیاودهای 

. ]22،  27، 48[ شگگبدر قرمگگا و فوفگگل گگگاارش شگگد  اسگگت 

همنعین، همبستگی مثبت و مععاداری بگین لموكگرد دانگه و    

برخی صفات نظیر تعگداد غگالف در بوتگه و تعگداد دانگه در      

ایگن صگفات    ترتیگب، بهبگود  غالف لوبیا وجود داشت. بگدین 

تواند دلیل مهمی برای ارتقگای لموكگرد لوبیگا در سگطوح      می

 (.5پایین اود فسفر  محسوب شود )جدول 

 

 تودهزکستعملكرد . 6. 3

هگا نشگان داد اگه اثگر سگطوح      نتایج تجایگ  واریگانس داد   

اععگدۀ  های مختوف بااتری حگل و سویهمختوف اود فسفر  

مععگادار بگود. نتگایج     تگودۀ لوبیگا   ویستبر لموكرد  فسفات

در اثگر   تگود  ویستنشان داد اه لموكرد ها مقایس  میانگین

درصد در مقایسگه   9/50ر  حدود فسف دافاایش مصرف او

، هگر سگه   پیدا ارد. در ایگن آومگایش   ااهش با تیمار شاهد

سگگبب افگگاایش  سگگودوموناسبگگااتری شگگدۀ  مطالعگگهسگگوی  

 توقگیح  لگدک  نسبت به تیمگار  تود ویستلموكرد  چشمگیر

(. در 3)جگدول  تفاوت مععاداری نداشتعد ولی  شد،بااتری 

توقیح بگا آووسگپیریووک سگبب     ،روی ذرتمشابهی آومایش 

لموكرد مادۀ خشك  .]54[شد افاایش محصول و وون گیا  

ریاوبیگوک  توقیح بگذور ذرت بگا بگااتری     در شرای تولیدی 

رسد در شرای  فعوگی خگا    نظر می به. ]51[افاایش یافت 

درصد فسفر قابل دسترس برای  11عطقه اه دارای بیش او م

شد   گیاهان ورالی است، نه تعها سطوح باتی فسفر استفاد 

تود  در هكتار را افاایش دهد، بوكگه  نتوانست تولید ویست

تگودۀ لوبیگا نیگا     ااربرد اود فسفرۀ ماواد به اگاهش ویسگت  

(. براسگاس نتگایج تحقیگق حاضگر، در     2معجر شد )جگدول  

ای  اعونی خا  ورالی معطقگه، اگاربرد سگطوح بگاتی     شر
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های رویشی و وایشی گیا  فسفر تأثیر معفی بیشتری بر انداک

تود  در سطوح باتی فسفر لوبیا نشان داد اه ااهش ویست

 تواند مؤید این باشد.می

 

 شاخص برداشت. 7. 3

هگای مختوگف بگااتری    و سگویه  سطوح مختوف اود فسفر 

مععگادار  اثگر  ر شگاخص برداشگت دانگه    بگ  اععدۀ فسفاتحل

داشت، ولی اثر متقابل آنها بگر شگاخص برداشگت مععگادار     

ایووگرک فسگفر   40. بیشترین شاخص برداشت به تیمارنبود

خالص در هكتار اختصاص داشت و با ااهش یگا افگاایش   

 ، شگاخص برداشگت نقصگان پیگدا اگرد      فسفراود مصرف 

لموكرد دانه و شاخص لالو ، همبستگی بین به. (3)جدول 

رسد نظر میبهترتیب، (. بدین5برداشت مععادار بود )جدول 

سفر، اگاهش رشگد رویشگی و    صورت اافی نبودن فاه در 

روی در مصرف فسفر، اختصاص وایشی و در صورت ویاد 

هگای رویشگی و در نتیجگه    بگه انگداک  ی بیشتر مواد فتوسگعتا 

لوبیگا   ااهش شاخص برداشت معجر به افت لموكگرد دانگ   

 اععگدۀ فسگفات  بگااتری حگل   168 سوی همنعین، شود. می

اه تفاوت مععاداری بگا   داشتبیشترین شاخص برداشت را 

بیشگترین شگاخص   . (3)جگدول   داشگت نهای دیگگر  سویه

بگگااتری  168سگگوی  ثیر أتحگگت تگگ گورنگگددانگگ   برداشگگت

ترتیگب،  . بدین]13[سودوموناس پوتیدا گاارش شد  است 

خص برداشت، تعداد غگالف در بوتگه و   توان افاایش شامی

 168 هگای بگارو سگوی    تعداد دانه در غگالف را او شگاخص  

اععدۀ فسفات در راستای افاایش لموكگرد دانگ    بااتری حل

ن نشان دادند اه توقگیح بگااتری   الوبیا برشمرد. برخی محقق

آووسپیریووک روی گیا  گعدک، تأثیر مععگاداری بگر شگاخص    

 .]21[برداشت نداشت 

 

 پروتئين دانه . عملكرد 8. 3

های مختوف بگااتری  و سویهاثر سطوح مختوف اود فسفر  

 لموكرد پروتئین دانگ  بر  آنهااثر متقابل اععدۀ فسفات و حل

پروتئین دان  لوبیا در اثگر اگاربرد    لموكرد .لوبیا مععادار بود

اععگگدۀ فسگگفات در شگگرای  لگگدک بگگااتری حگگل 168 سگگوی 

. (4)جگدول   حگدااثر خگود رسگید   بگه    مصرف اود فسفر

بگااتری   168سگوی   ثیر أتحت ت گورنددرصد پروتئین دان  

. در ایگن تحقیگق،   ]13[ یافگت سودوموناس پوتیدا افگاایش  

تحت تأثیر هگر  هكتار  ایووگرک فسفر خالص در 80ااربرد 

 لموكگرد سبب اگاهش  ات اععدۀ فسفبااتری حلسه سوی  

ل سطوح مختوف اگود  اثر متقاب .در هكتار شددانه  پروتئین

اععدۀ فسفات سبب اگاهش  بااتری حل 113فسفر  و سوی  

لموكرد پروتئین دان  لوبیا در واحد سطح شد و اثر متقابگل  

ایوگوگرک فسگگفر او نظگر لموكگگرد    40و مقگگدار  173سگوی   

ترتیگب،  پروتئین دان  لوبیا در رتب  دوک قگرار گرفگت. بگدین   

فسگفات بگر    اععگدۀ هگای مختوگف بگااتری حگل    تأثیر سویه

لموكرد پروتئین دان  لوبیگا بسگته بگه مقگدار مصگرف اگود       

 فسفر ، متفاوت بود.

 های شیمیاییاه در اثر افاایش ااربرد اود رسدنظر می به

هگای  اععگدۀ فسگفات بگا بگااتری    همیاری بااتری حل ،فسفر 

تثبیگت بیولوژیگك   افگاایش  اععدۀ نیتگروژن در راسگتای   تثبیت

، ویگرا اگاربرد   یابگد اگاهش مگی  وبیگا  وسیو  ریش  لبهنیتروژن 

هگای  اععدۀ فسفات به افاایش فعالیت بااتریهای حلبااتری

شگود  اععدۀ نیتروژن و جذب آن توس  گیا  معجگر مگی  تثبیت

در 168تحت تأثیر سگوی    دانه پروتئین افاایش لموكرد .]47[

شرای  لدک مصرف اود فسفر  ممكن است ناشی او افاایش 

ظرفیت فتوسعتای گیا  در شرای  فعوی خا  ورالگی معطقگه   

باشد. این امر او افاایش لموكرد و اجاای لموكرد دان  لوبیگا  

 168در تیمار لدک مصرف اود فسگفر ، تحگت تگأثیر سگوی      

شود. در چعین  استعبا  میوضوح اععدۀ فسفات بهبااتری حل

هگای  شرایطی، گیا ، مواد فتوسگعتای بیشگتری را بگه بگااتری    

دهگد اگه    اععدۀ نیتروژن روی ریش  لوبیا اختصاص مگی تثبیت

ضمن افاایش توان تثبیت بیولوژیك نیتروژن، فراهمی مستمر 
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شگود  نیتروژن برای گیا  لوبیا در طول دورۀ رشد آن میسر می

افگاایش محتگوای پگروتئین دانگه و     توانگد سگبب   اه خود می

 لموكرد پروتئین شود.

طور اوی، مطالعگ  ضگرایب همبسگتگی نشگان داد اگه      به

همبستگی مثبت و مععاداری بین لموكرد دانه و صفاتی نظیگر  

تعگگداد غگگالف در بوتگگه، تعگگداد دانگگه در غگگالف، لموكگگرد   

(. 5تود  و شاخص برداشت وجگود داشگت )جگدول     ویست

تواند شگاخص مهمگی بگرای    ادشد  میبدین ترتیب، صفات ی

بهبود لموكرد لوبیگا محسگوب شگود، ولگی همبسگتگی بگین       

لموكرد دانه با ارتفاع بوته و وون صگددانه مععگادار نبگود. او    

شود اه افاایش ارتفاع بوتگه او  آمد  استعبا  می دست نتایج به

طریق ااهش تعداد دانه در غالف، وون صگددانه و شگاخص   

ه ااهش لموكگرد لوبیگا معجگر شگود.     برداشت ممكن است ب

لالو ، چعاننه شرای  محیطی سبب افاایش ارتفاع بوتگه و   به

تحریك لادت رشد نامحدود در لوبیگا شگود، ممكگن اسگت     

ها و تبدیل آنها به غالف اامل با شرای  محیطگی  تشكیل گل

نامعاسب نظیر افاایش درج  حرارت محی  مواجه شگود اگه   

اد پگرورد ، اگاهش شگاخص    این امر خود سبب اتگالف مگو  

شود. بعابراین، تحریك رشد لوبیا برداشت و لموكرد لوبیا می

و افگگاایش ارتفگگاع بوتگگه روش معاسگگبی بگگرای دسگگتیابی بگگه  

رسد. همنعین، همبستگی مثبگت  نظر نمیلموكردهای ویاد به

و مععاداری بین لموكرد پروتئین دانه با لموكرد دانگه، تعگداد   

تگود   نه در غالف و لموكرد ویسگت غالف در بوته، تعداد دا

(. افاایش لموكرد دانه سگبب ارتقگای   5مشاهد  شد )جدول 

شگود و اجگاای لموكگرد او طریگق     لموكرد پروتئین دانه می

شگود.  بهبود لموكرد دانه سبب افاایش لموكرد پروتئین مگی 

تری توان روش مطمئنترتیب، بهبود لموكرد دانه را میبدین

 كرد ویاد پروتئین لوبیا برشمرد.برای دستیابی به لمو

 

 گيري. نتيجه4

آومایش بیانگر اثر معفی افاایش مصگرف   ، نتایجطور اویبه

اود فسفر  بر اجاای لموكرد لوبیا بگود اگه ممكگن اسگت     

ناشی او اثر باودارندگی سطوح باتی فسگفر بگر فراهمگی و    

هگای  جذب لعاصر روی و آهن و اثر سگوء آن بگر فعالیگت   

نتایج نشان داد اگه در   .]17[آنایمی و فتوسعتای گیا  باشد 

شرای  فعوی خا  معطقه، برای دستیابی به حدااثر لموكرد 

بگاقال( و بهبگود پگروتئین دانگه بگه       لوبیای محوی گیالن )پاچ

استفاد  او اودهای شیمیایی فسگفر  نیگاو نیسگت و اگاربرد     

او طریگق  توانگد  اععگدۀ فسگفات مگی   بااتری حل 168سوی  

ایجاد تعادل توک در فراهمی و جذب لعاصر غذایی خگا ،  

لموكرد لوبیا و محتوای پگروتئین دانگ  آن را ارتقگا بخشگد.     

بدین ترتیب، در سطوح باتی مصرف اود فسفر ، اگارایی  

بااتری در راستای ااهش مصرف اگود شگیمیایی فسگفر  و    

محیطی و افاایش لموكرد گیگا  ورالگی   های ویستآلودگی

معظگور اطمیعگان بیشگتر او    حال، بگه  اعد. بااینااهش پیدا می

اععدۀ فسفات و تعمیم نتایج حاضگر   های حلاارایی بااتری

شگود آومگایش در شگرای     به بخش اشاوروی، توصیه مگی 

مشابه تكرار و اثر اود فسفر  بر جذب لعاصر دیگر خگا   

 نظیر روی و آهن بررسی شود.  
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گیگری جهگت تعیگین    آومایشگاهی چعد روش لصگار  

ن فسفر قابل جذب در برخگی اراضگی شگالیااری اسگتا    

 .  814-822(آ 4)25گیالن. آب و خا . 

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=149167
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=149167
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هگا  نقش ریامغذی (1379) ک طهرانی ک و ج موكوتی ک .17

در افگگاایش لموكگگرد و بهبگگود ایفیگگت محصگگوتت   

 .ص 299 .دانشگا  تربیت مدرسانتشارات اشاوروی. 

موكگگوتی ک ج، موكگگوتی ا، بگگایبوردی ع و خامسگگی ع   .18

شد  در چرخگ  حیگات   ( روی لعصری فراموش1384)

نشری  فعی مؤسس   داک و انسان. چاپ نهم. تهران. گیا ،

آ 475و آب ووارت جهگاد اشگاوروی.     تحقیقات خا 

11-1. 

موسگگگوی جعگوگگگی س ع، ثگگگانی ب، شگگگریفی ک و    .19

اععدۀ فسگفات و  ( اثر بااتری حل1382نژاد و ) حسیعی

قارچ میكگوریاا بگر لموكگرد و اجگاای لموكگرد دانگ        

 .60-65(آ 1)2ذرت. لووک ورالی ایران. 

20. Auge RM (2001) Water relations, drought and 

vesicular arbuscular mycorrhizal symbiosis. 

Mycorrhiza. 11(1): 3-42. 

21. Ardakani MR, Mazaheri D, Shirani Rad AH and 

Mafakheri S (2011) Uptake of micronutrients by 

wheat (Triticum aestivum L.) in a sustainable 

agroecosystem. Middle East Journal of 

Scientific Research. 7(4): 444-451. 

22. Baset-Mia MA, Shamsuddin ZH and Maziah M 

(2010) Use of plant growth promoting bacteria 

in banana: A new insight for sustainable banana 

production. International Journal of Agriculture 

and Biology. 12(3): 459-467. 

23. Boutraa T (2009( Growth and carbon 

partitioning of two genotypes of bean 

(Phaseolus vulgaris) grown with low 

phosphorus availability. European-Asian Journal 

of Biological Science. 3: 17-24. 

24. Banerjee M, Yesmin RL and Vessey JK (2006) 

Plant growth promoting rhizobactteria as 

biofertilizer and biopesticides. Pp.137-181. In: 

Rai MK (ed.) Handbook of Microbial 

Biofertilizers. Food Production Press. USA. 

25.  Delgada A and Torrent J (1997) Phosphate rich 

soils in the European Union: estimating total 

plant available phosphorus. European Journal of 

Agronomy. 6: 205-214.  

26. Erturk Y, Cakmakci R, Duyar O and Turan M 

(2011) The effects of plant growth promoting 

rhizibacteria on vegetative growth and leaf 

nutrient contents of hazelnut (Thurkish hazelnut) 

seedling. International Journal of Soil Science. 

6(3): 188-198. 

27. Franco-Correaa M, Quintana A, Duque C, 

Suarez C, Rodriguez MX and Barea JM (2010) 

Evaluation of actinomycete strains for key traits 

related with plant growth promotion and 

mycorrhizal helping activities. Applied Soil 

Ecology. 45: 209-217. 

28. Javid S and Rowell DL (2002) A laboratory 

study of effect of time and temperature on the 

decline in Olsen P following phosphate addition 

to calcareous soils. Soil Use Management. 18: 

127-134. 

29. Jensen ES (1991) Evaluation of automated 

analysis of 15N and total N in plant material and 

soil. Plant and Soil. 133: 83-92. 

30. Gholami A, Shahsavani S and Nezarat S (2009) 

The effect of plant growth promoting 

rhizobacteria (PGPR) on germination, seedling 

growth and yield of maize. World Academy of 

Scientific Engineering Technology. 49: 19-24. 

31. Hameeda B, Rupela O, Reddy P and Satyavani 

K (2006) Application of plant growth-promoting 

bacteria associated with composts and macro 

fauna for growth promotion of pearl millet 

(Pennisetum glaucum L.). Biology and Fertility 

of Soils. 44: 260-266. 



 ... گیالن (.Phaseolus vulgaris L) محلی لوبیای و خصوصیات زراعی مهم بر عملکرد كنندۀ فسفات های باكتری حل برخی سویه اثر

 

 1394پاییز   3 شماره  17دوره 
813 

32. Harmsen K, Shapherd KD and Allan AY (1983) 

Crop response to nitrogen and phosphorus in 

rainfed agriculture. Proc. 17th Colloquium. 

International Potash Institute. Bern. Switzerland. 

33. Havlin JL, Beaton JD, Tisdale SL and Nelson 

WL (1999) Soil Fertility and Fertilizers, An 

Introduction to Nutrient Management. Prentic-

Hall, Inc. 

34. Jat BL and Shaktawat MS (2003) Effect of 

residual phosphorus, sulphur and biofertilizers 

on productivity, economics and nutrient content 

of pearl millet (Pennisetum glaucum L.) in 

fenugreek (Trigonella foenumgraecum L.) pearl 

millet cropping sequence. Indian Journal of 

Agricultural Science. 73(3): 134-137. 

35. Kader MA (2002) Effect of azotobacter inoculant 

on the yield and nitrogen uptake by wheat. 

Journal of Biological Science. 2: 259-261. 

36. Kang MS (1994) Applied Quantitative Genetics. 

Baton Rouge, LA 6966-7081, USA. 

37. Karimian N and Yasrebi J (1995) Prediction of 

residual effects of sulfate on growth and zinc 

uptake of corn plant, using three sinc soil tests. 

Communications in Soil Science and Plant 

Analysis. 26: 277-287. 

38. Leoni L, Ambrosi C, Petrucca A and Visca P 

(2002) Transcriptional regulation of 

pseudobactin systhesis in the plant growth 

promoting pseudomonas B10. Federation of 

European Microbiological Societies, 

Microbiology Letters. 208: 219-225. 

39. Mc Clean P, Yers JR and Hammond JJ (2004) 

Genomic and genetic diversity in common bean. 

In: Wilson RF, Stalker HT and Brummer EC 

(eds.). Legume crop genomics. Aocs Press, 

Champaign, IL. Pp. 60-82. 

40. Marschner H (2002) Introductory Soil Science. 

Kalyani Publishers, India. 

41. Matar A, Torrent J and Yan J (1992) Soil and 

fertilizer, phosphorus and crop responses in the 

dryland mediterranian zone. Soil Science. 18: 

82-146. 

42. Mittal V, Sigh O, Nayyar H, Kaur G and Tewari 

R (2008) Stimulatory effect of phosphate 

solubilizng fungal strains (Aspergillus awarvori 

and Pencillum citrinum) on the yield of 

chickpea (Cicer arietinum L.). Soil Biology and 

Biochemistry. 40: 718-727. 

43. Nelson DW and Sommers LE (1973) 

Determination of total nitrogen in plant material. 

Agronomy. 65: 109-112. 

44. Plenet D, Mollier A and Pellerin S (2000) 

Growth analysis of maize field crops under 

phosphorus deficiency. II. Radiation-use 

efficiency, biomass accumulation and yield 

components. Plant and Soil. 224: 259-272. 

45. Ryan MH and Graham JH (2002) Is there a role 

for arbuscular myccorrhiza fungi production in 

agriculture? Plant and Soil. 244(1): 263-271. 

46. Saxena LAK and Tilak VBR (2002) 

Biofertilizers to agument soil fertility and crop 

production. In: Soil fertility and crop 

production, Krishna KR (Ed.). Pp: 279-312. 

Science Publishers. U.S.A. 

47. Shaharoona B, Jamro GM, Zahir ZA, Arshad M 

and Memon KS (2007) Effectiveness of various 

pseudomonas spp. and burkhaldaria caryophylli 

containing ACC-deaminase for improving 

growth and yield of wheat (Triticum aestivum 

L.). Journal of Microbiological Biotechnology. 

17: 1300-1307. 

48. Siddikee A, Glick BR, Chauhan S, Yim W and 



 طاهره رضاپور كویشاهی و همکاران

 

 1394پاییز   3 شماره  17دوره 
814 

Sa T (2011) Enhancement of growth and salt 

tolerance of red pepper seedlings (Capsicum 

annuum L.) by regulating stress ethylene 

synthesis with halotolerant bacteria containing 

1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid 

deaminase activity. Plant Physiology and 

Biochemistry. 49: 427-434. 

49. Shirmardi M, Savaghebi GR, Khavazi K, 

Akbarzadeh A, Farahbakhsh M, Rejali F and 

Sadat A (2010) Effect of microbial inoculants on 

uptake of nutrient elements in two cultivars of 

sunflower (Helianthus annuus L.) in saline soils. 

Nutrition Science and Biology. 2(3): 57-66. 

50. Sharma RZ, Seema S, Sayyed B, Trivedi H and 

Thivakaran A (2013) Phosphate solubilizing 

microbes: sustainable approach for managing 

phosphorus deficiency in agricultural soils. 2: 

587-295. 

51. Tandon H (1995) Micronutrients in Soil, Crop 

and Fertilizer. Fertilizer Development and 

Consultation Organization, New Delhi. 

52. Vessey JK (2003) Plant growth promoting 

rhizobacteria as biofertilizers. Plant and Soil. 

255: 571-586. 

53. Wu SC, Cao ZH, Li ZG, Cheung KC and Wong 

MH (2005) Effect of biofertilizer containing 

Nfixer, P and K solubilizers and AM fungi on 

maize growth: a greenhouse trial. Geoderma. 

125: 155-166. 

54. Yao L, Wu Z, Zheng Y, Kaleem I and Li C 

(2010) Growth promotion and protection against 

salt stress by Pseudomonas putida on cotton. 

European Journal of Soil Biology. 46: 49-54. 

55. Zaady E and Pervolotsky A (1993) Promotion of 

plant growth by inoculation whit aggregated and 

single cell suspensions of Azospirrillum 

brasilense. Soil Biology and Biochemistry. 25: 

819-823. 

56. Zahir AZ, Arshad M and Khalid A (1998) 

Improving maize yield by inoculation with plant 

growth promoting rhizobacteria. Pakistan 

Journal of Soil Science. 15: 7-11. 

 
 


