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کص ویکًسًلفًرين ي بررسی تاثیر تغییرات تىفس میکريبی خاک در اوکًباسیًن با علف

 آنبرتلقیح باکتری جذا ضذٌ 
 

*آمىٍ سلیماوی
 3حسه علیسادٌ، 2احمذعلی پًربابائی، 1

 داًـدَی ػبثق کبسؿٌبػی اسؿذ ثیَلَطی ٍ ثیَتکٌَلَطی خبک داًـگبُ تْشاى -1

 ٍسصی ٍ هٌبثغ طجیؼی داًـگبُ تْشاىیغ کـبیبس گشٍُ ػلَم ٍ هٌْذػی پشدداًـ -2

 اػتبد گشٍُ صساػت ٍ اصالح ًجبتبت پشدیغ کـبٍسصی ٍ هٌبثغ طجیؼی داًـگبُ تْشاى-3
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 خالصٍ

ّهب  دسصهذ آى سا ػلککهؾ   5/40گشدد کهِ  هیکؾ دس کـَس هصشف ّضاس تي آفت 25ػبالًِ ثیؾ اص 

اٍسُ اػت کِ ثِ صهَست   کـی ػیؼتویك ٍ اًتخبثی اص گشٍُ ػَلکًَیلدٌّذ. ًیکَػَلکَسٍى، ػلفتـکیل هی

ثِ دلیل خبصیت ػوی ثهب هکبًیؼهن   .ّشص دس هضاسع رست اػتکبدُ هی ؿَد ّبی سٍیـی خْت کٌتشل ػلفپغ

آى، ایهي   کؾ دس خبک ٍ اثشات ػَء ثبقی هبًذُاسی ثبالی ایي ػلفثبصداسًذگی آًضین اػتَالکتبت ػٌتتبص، پبیذ

هطبلؼِ ثب ّذف ثشسػی اثشات کَتبُ هذت ًیکَػَلکَسٍى ٍ تؼییي اثش ثبکتشی تلقیح ؿذُ ثش تغییهشات تهٌکغ   

ّبی خذاػهبصی  کؾ ًیکَػَلکَسٍى ٍ اًدبم آصهبیؾآلَدُ ثِ ػلفثشداسی اص خبکهیکشٍثی اًدبم گشفت. ًوًَِ

کؾ ًیکَػَلکَسٍى ثهِ هیهضاى   ثؼٌَاى خذایِ ثشتش ؿذ. کبسثشد ػلف  B9لگشی هٌدش ثِ اًتخبة ثبکتشی ٍ غشثب

داس ؿبخص تٌکغ هیکشٍثی گشدیذ ٍ تلقیح ثهبکتشی خذاؿهذُ   دٍ ثشاثش غلظت تَصیِ ؿذُ ثبػث کبّؾ هؼٌی

 ثؼذ اص گزؿت چٌذ سٍص هیضاى آى سا ًؼجت ؿبّذ افضایؾ داد.  
 

 تشی، خذاػبصی، تٌکغ هیکشٍثی، ًیکَػَلکَسٍىتلقیح ثبک: کلمات کلیذی
 

 

 مقذمٍ

ّبی هؼتؼذ کـبٍسصی ػجت گشدیذُ تب اًؼبى ثشای تبهیي ًیبصّبی افضایؾ سٍص افضٍى خوؼیت خْبى ٍ هحذٍدیت صهیي

ّبی هختلف خْت کؾّبی خذیذ هتَػل ؿَد. دس ایي ساػتب کَدّبی ؿیویبیی ٍ آفتآٍسیغزایی خَد  ثِ اثضاس ٍ في

. اگشچِ کبسثشد گؼتشدُ ٍ ٍػیغ ایي تشکیجبت ثشای اص ثیي [8]ػولکشد اساظی تحت کـت ثِ کبس گشفتِ ؿذُ اػت افضایؾ

ای اص فؼبلیت کـبٍسصی اػت کِ ثِ افضایؾ تَلیذ ّبی تَػؼِ یبفتِ ٍ دس حبل تَػؼِ، خٌجِّب دس کـَسثشدى آفبت ٍ ثیوبسی

ّبی صیبدی سا دسثبسُ اثشات ػَء ّش صَست هصشف فضایٌذُ ًگشاًی دسٍکبّؾ ظبیؼبت پغ اص ثشداؿت هحصَل هی اًدبهذ، اهب 

آى ثش کیکیت هحیط صیؼت ثِ ٍخَد آٍسدُ اػت کِ هٌدش ثِ اختالل دس خشیبى طجیؼی فشایٌذّبی صیؼتی خبک ٍ دس ًتیدِ 

دسصذ اص آى ثِ  5کؾ، کوتش اص ّبی صدُ ؿذُ پغ اص هصشف ػلفثشاػبع تخویي. [4]دس چشخِ هَاد غزایی ٍ اًشطی هی ؿَد

قشاس گشفتي دس هؼشض ثشخی اص تشکیجبت پبیب ٍ ػخت هوکي اػت صیؼت تَدُ هیکشٍثی سا  [10].سػذهَخَدات ّذف هی

هدجَس کٌذ. ثخؾ ثضسگی اص اًشطی خَد سا ثِ طَس هؼتقین صشف تدضیِ ایي تشکیجبت ًوبیذ کِ ثبػث کبّؾ فشایٌذ هؼذًی 

. ّوچٌیي ثِ ػٌَاى [7]ات هٌکی طَالًی هذت ثش حبصلخیضی خبک داؿتِ ثبؿذؿَد. چٌیي ٍظؼیتی هی تَاًذ اثشؿذى هی

-ؿًَذ ثبػث ایدبد اختالل دس اکَػیؼتن هیّبی اکَلَطیکی هصشف هییك هبدُ ؿیویبیی فؼبل ثیَلَطیکی کِ دس ػیؼتن
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 کؾ ػیؼتویك،ػلف، ًیکَػَلکَسٍى .[1]کٌؾ ثَخَد آهذُ تغییش خَاٌّذ کشدّب دس پبػخ ثِ ثشّنؿًَذ ثذٍى ؿك ػبهبًِ

ّبی ّشص دس هضاسع ثطَسگؼتشدُ ثشای کٌتشل ػلف 1990ّبی ػَلکًَیل اٍسُ اػت کِ اص ػبلکؾاًتخبثی ٍ اص گشٍُ ػلف

-گشم هبدُ هَثش دس ّکتبس اػت. اگشچِ هیضاى هبدُ هَثش ثشای ػلف 80هیضاى تَصیِ ؿذُ آى  .[12]رست اػتکبدُ ؿذُ اػت

ّبی ػٌتی اػت ٍلی هقذاس کن ثبقیوبًذُ ًیکَػَلکَسٍى دس خبک ثشای ثشخی ص ػلفکؾ ًیکَػَلکَسٍى ثؼیبس کوتش ا

اثشات هصشف ًیکَػَلکَسٍى . [4]گیبّبى صساػی حؼبع ٍ حتی ثشخی اص سیضهَخَدات خبک خبصیت ػوی ًـبى دادُ اػت

کٌٌذ. تشّبی سؿذ گیبُ ثشسػی هیکؾ سا ثش پبساهای ًبؿٌبختِ اػت ٍ اغلت هطبلؼبت اثش ایي ػلفثش فؼبلیت هیکشٍثی تب اًذاصُ

تَدُ هیکشٍثی دس هٌبثغ ػلوی، کشثي صیؼت تٌکغ ٍ ثب ایي حبل اطالػبت اًذکی دس هَسد تبثیش آى ثش فؼبلیت هیکشٍثی اصخولِ

ؿَد. ثِ طَسکلی ٍ ثش اػبع ًتبیح تحقیقبت اًدبم ؿذُ دس چٌذ دِّ گزؿتِ، اثش ّبی آّکی ایشاى دیذُ هیثَیظُ دس خبک

کؾ ًیکَػَلکَسٍسى ثش تٌکغ فؼبلیت هَخَدات صًذُ هتٌبقط اػت. ایي تحقیق ثب ّذف ثشسػی تبثیش ػلف ػوَم ثش

 هیکشٍثی ٍ تؼییي تبثیش تلقیح ثبکتشی اًدبم ؿذ.
 

 َامًاد ي ريش

ػبًتی هتشی خبک آلَدُ  0-15ثشداسی ٍ تؼییي خصَصیبت فیضیکی،ؿیویبیی ٍ ثیَلَطیکی خبک: ًوًَِ خبک اص ػوق ًوًَِ

آٍسی ٍ ثِ آصهبیـگبُ هٌتقل ٍ کؾ، ٍاقغ دس هضسػِ تحقیقبتی پشدیغ کـبٍسصی ٍ هٌبثغ طجیؼی داًـگبُ تْشاى خوغِ ػلفث

آلَدُ ّن اص ایي کؾ ًیکَػَلکَسٍى یك ًوًَِ خبک غیشًگْذاسی ؿذ. خْت ثشسػی اثشات کَتبُ هذت ػلف Cº4دس دهبی 

 .[3]ثیَلَطیکی آى تؼییي گشدیذػپغ خصَصیبت فیضیکی، ؿیویبیی ٍ ، آٍسیهضسػِ خوغ

گشم اص ّش خبک دس دس یك اسلي هبیش  5کؾ ًیکَػَلکَسٍى: ّبی تدضیِ کٌٌذُ ػلفخذاػبصی ٍ غشثبلگشی ثبکتشی

 5گشم هٌیضین ػَلکبت2/0فؼکبت،دیپتبػین 5/0گشم گلَکض،  5حبٍی هیلی لیتش هحیط کـت) 100لیتشی حبٍی هیلی 250

گشم ثش لیتش ًیکَػَلکَسٍى هیلی5( ٍ لیتش آة هقطشهیلی1000گشم ػذین کلشیذ دس  2/0ت ٍ پتبػین فؼکبگشم دی 5/0آة، 

دٍس دس دقیقِ گشهبگزاسی)اًکَثبػیَى( ؿذ. ثؼذ اص ّکت  160ثب ػشػت ػلؼیَع دسخِ  30قشاس دادُ ٍ دس تبسیکی دس دهبی 

گشم ثش لیتش ًیکَػَلکَسٍى اًتقبل دادُ ؿذ. لیهی 10هیلی لیتش اص ّش ًوًَِ ثِ هحیط کـت تبصُ حبٍی  10سٍص گشهبگزاسی، 

لیتش اص هحیط کـت گشم ثش لیتش اًدبم ٍ دس ًْبیت یك هیلیهیلی 25، 20، 15ّبی ایي ػول ػِ هشتجِ ثِ تشتیت دس غلظت

 سٍص 14گشاد ثِ هذت دسخِ ػبًتی 30گشم ثش لیتش ًیکَػَلکَسٍى دس دهبی هیلی 10ًْبیی دس هحیط کـت خبهذ حبٍی 

خْت  ثبالی ًیکَػَلکَسٍىّبی ّبی خذا ؿذُ ثِ هحیط کـت پبیِ حبٍی غلظتهشحلِ ثؼذ کلٌیت دادُ ؿذ. دس کـ

ػبصی، ثش اػبع خصَصیبت هَسفَلَطیکی تَػط کـت خطی خبلص کلٌی سؿذ کشدُ اًتخبة ػَیِ هقبٍم اًتقبل دادُ ؿذ

 7هَالس( دس  2/0هَالس( ٍ اػیذفؼکَسیك )1/0هحیط کـت دس ّشهشحلِ ثب ػَد)  pH. هیضاىؿذ[6]آهیضیخذاػبصی ٍ سًگ

 .[14]تٌطین ؿذ

( اػت، کِ ثِ هیضاى SC4%کؾ ًیکَػَلکَسٍى ثب فشهَالػیَى ػَػپبًؼیَى)کؾ: ػلفتْیِ ٍ اػوبل تیوبسّبی ػلف

-تتْیِ هقبدیش غلظت تَصیِ ؿذُ ٍ دٍ ثشاثش غلظت تَصیِ ؿذُ ثِ تشتیت غلظ ؿَد. ثشایدٍ لیتش دس ّکتبس اػتکبدُ هی

ّبی هکشس دس خبک تْیِ ػبصیکؾ ًیکَػَلکَسٍى ثب سقیقگشم هبدُ هَثش ػلف 160گشم هبدُ هَثش دس ّکتبس ٍ  80ّبی

کؾ ثِ ٍ یك ًوًَِ ثذٍى ػلفقشاسداُ ؿذًذ ّبی تیوبسًـذُ ٍ تیوبس ؿذُ دس ظشف هٌبػت ػبػت خبک 24ثؼذ اص  .گشدیذ

ّب ثب اػتکبدُ اص ػبصی خوؼیت ثبکتشییکؼبى ٍػبصی کـت کلٌی خبلصتْیِ هبیِ تلقیح ثب ًظش گشفتِ ؿذ. ػٌَاى ؿبّذ دس 

لیتش سػیذ. ثشای ّش هیلیَى ثبکتشی دس هیلی 3×108ّب ثِ فبسلٌذ صَست گشفت ٍ هیضاى هحتول خوؼیت ثبکتشیسٍؽ هك

ػلیؼیَع ٍ ثب تٌطین  دسخِ 30ّب دس دهبی تکشاس دسًظش گشفتِ ٍ ًوًَِ 3% هبیِ تلقیح ثب 5گشم خبک ثِ اظبفِ  200تیوبس 

، 1ّبی  هیکشٍثی دس صهبى تٌکغگیشی ثشداسی خْت اًذاصُدسصذ ظشفیت هضسػِ گشهبگزاسی ؿذًذ. ًوًَِ 80سٍصاًِ سطَثت 

 .دسخِ ػلیؼیَع( هٌتقل ؿذًذ 4ّب ثالفبصلِ ثِ یخچبل)دهبی سٍص ثؼذ اص تلقیح اًدبم ٍ ًوًَِ 28، 21، 14، 7
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اکؼیذ کشثي گیشی هیضاى دیتیتشاػیَى ٍ اًذاصُهیکشٍثی ثِ سٍؽ  تٌکغهیکشٍثی:  هیضاى  تٌکغگیشی اًذاصُ

 .[11]ؿذگیشی اًذاصُهتصبػذ ؿذُ 

دس قبلت طهشح   SASافضاس آهبسی ّب ثب اػتکبدُ اص اًشمگیشیّب: تدضیِ ٍ تحلیل ًتبیح حبصل اص اًذاصُتدضیِ آهبسی دادُ

 دس ػطح یك دسصذ اًدبم ؿذ.   Duncanای ّب، ثِ سٍؽ آصهَى چٌذ داهٌِياًدبم هقبیؼِ هیبًگی ٍکبهل تصبدفی 
 

 وتایج ي بحث

ّبی خبک ًـبى داد خبک خصَصیبت فیضیکی، ؿیویبیی ٍ صیؼتی خبک: ًتبیح هطبلؼبت فیضیکی، ؿیویبیی  ٍ صیؼتی ًوًَِ

dSmثلیت ّذایت ّیذسٍلیکیدسصذ ٍ قب 01/1، هبدُ آلی 3/8ثشاثش  pHسػی، هَسد ثشسػی داسای کالع ثبفت لَهی
-115/2 

 .(1اػت)خذٍل
 

 خصًصیات فیسیکی، ضیمیایی ي زیستی خاک- 1جذيل 

 مقذار پارامتر مقذار پارامتر

 84/18 )%(سطَثت ظشفیت هضسػِ 17/21 (mg/kg)فؼکش قبثل خزة

 50/4 (meq/l)ػذین هحلَل 20/16 (meq/l)کلؼین هحلَل

 721/0 (mg CO2/g.s. 24h)یتٌکغ هیکشٍث 20/7 (meq/l)هٌیضین هحلَل

 MPN/g × 106 2/8)خوؼیت هیکشٍثی) DTPA(mg/kg) 2/2ثب هٌگٌض قبثل اػتخشاج
 

 

ػبصی هحیط ٍ کـت کؾ ًیکَػَلکَسٍى: اػتکبدُ اص سٍؽ غٌیّبی تدضیِ کٌٌذُ ػلفخذاػبصی ٍ غشثبلگشی ثبکتشی

کؾ هٌدش ثِ ػلف ّبی ثبالتشحبٍی غلظتٍ هذ ّبی ًوك هؼذًی هبیغ ٍ خبهکشس ػَػپبًؼیَى خبک آلَدُ دس هحیط کـت

 ػبصی یك خذایِ ثِ ػٌَاى خذایِ هقبٍم ٍ احتوبال تدضیِ کٌٌذُ ؿذ.ٍ خبلص خذاػبصی

داسی ًؼجت ثِ ؿبّذ ًـبى کؾ ًیکَػَلکٍَسى دس ّش دٍ غلظت کبّؾ هؼٌیهیضاى تٌکغ هیکشٍثی ثب هصشف ػلف

کؾ ثب غلظت تَصیِ ؿذُ ٍ ثذٍى تلقیح(  دس )ػلفH1B0دس تیوبس کؾ ًیکَػَلکٍَسى ثبػث کبّؾ هیضاى تٌکغداد. ػلف

( ؿذت ایي H2B1کؾ ثِ هیضاى دٍ ثشاثش غلظت غلظت تَصیِ ؿذُ)ؿَد ثب افضایؾ ػلفکؾ هییك سٍص ثؼذ اص افضٍدى ػلف

افضایؾ یبفتِ  کؾ اػت کِ ثب افضایؾ غلظت اثش ثبصداسًذگیکبّؾ افضایؾ یبفت کِ ثیبًگش اثش ثبصداسًذگی ثبالی ایي ػلف

کؾ ثب غلظت تَصیِ ؿذُ ٍ تلقیح ؿذُ ثب ثبکتشی( ٍ )ػلفH1B1اػت. تلقیح ثبکتشی ثِ خبک ثبػث افضایؾ تٌکغ دس تیوبس 

( H1B1  ٍH2B1کؾ ثب دٍ ثشاثش غلظت تَصیِ ؿذُ ٍ تلقیح ؿذُ ثب ثبکتشی( ؿذ. دس تیوبسّبی تلقیح ؿذُ))ػلفH2B1تیوبس

( دس 2012ٍٍخی ٍ ّوکبساى)وبس تلقیح ًـذُ ثیـتش ثَد. ًتبیح ایي تحقیق ثب ًتبیح سادیافضایؾ تٌکغ هیکشٍثی ًؼجت ثِ تی

 .[9]ثشسػی اثش ًیکَػَلکَسٍى سٍی فؼبلیت ثیَؿیویبیی هطبثقت داسد
 

 
 تغییرات تىفس میکريبی در تیمارَای مختلف-1ضکل

 H0B0کؾ ٍ ثذٍى تلقیح(، )ثذٍى ػلفH0B1کؾ ٍ ثب تلقیح(، )ثذٍى ػلفH1B0کؾ ثب غلظت تَصیِ ؿذُ ٍ ثذٍى تلقیح(، )ػلفH1B1کؾ ثب )ػلف

کؾ ثب دٍ ثشاثش غلظت تَصیِ ؿذُ ٍ ثب ) ػلفH2B1کؾ ثب دٍ ثشاثش غلظت تَصیِ ؿذُ ٍ ثذٍى تلقیح ثبکتشی( ٍ )ػلفH2B0غلظت تَصیِ ؿذُ ٍ ثب تلقیح ثبکتشی(، 

 تلقیح ثبکتشی(.

day 
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ؿَد. هیضاى تٌکغ خبک ثؼتگی ثِ ؿشایط ًـبى دادُ هی  CO2تٌکغ خبک، ثِ صَست هصشف اکؼیظى ٍ تَلیذ

تٌکغ یك اًذاصُ گیشی اص کل فؼبلیت هیکشٍثی  .[9]فیضیَلَطیکی هَخَدات ٍ ؿشایط خبک، هبًٌذ دهب ٍ سطَثت خبک داسد

. تٌکغ خبک ثشای اسصیبثی اثشات [5]ؿَدصیؼتی اص کیکیت خبک دس ًظش گشفتِ هیدّذ ٍ ثِ ػٌَاى یك ؿبخصاسائِ هی

کؾ تَػط افشاد هختلف هَسد اسصیبثی قشاس گشفتِ اػت، ثِ ػٌَاى هثبل ثشای آتشاصیي، پٌتبکلشٍفٌل، چْبسکلشٍآًیل خبًجی آفت

آساخَ ٍ [13].ّب ػجت تحشیك تٌکغ ؿذًذکؾآهیذ ًتبیح ًـبى داد، آتشاصیي اثشات کوی ٍ ػبیش آفتٍ کلشٍآػت

ش کبسثشد گلیکَػیت ثشسػی کشدًذ ٍ ثِ ایي ًتیدِ سػیذًذ کبسثشد ( تغییشات فؼبلیت هیکشٍثی سا دس اث2003ّوکبساى)

 .[2]دسصذ ؿذُ اػت 15تب  10گلیکَػیت ػجت افضایؾ تٌکغ هیکشٍثی ثِ هیضاى 

 

 گیریوتیجٍ

ایي هطبلؼِ ثب ّذف ثشسػی اثشات کَتبُ هذت ًیکَػَلکَسٍى ٍ تؼییي اثش ثبکتشی تلقیح ؿذُ ثش تغییشات تٌکغ هیکشٍثی 

ّبی خذاػبصی ٍ غشثبلگشی هٌدش ثِ کؾ ًیکَػَلکَسٍى ٍ اًدبم آصهبیؾآلَدُ ثِ ػلفثشداسی اص خبکًوًَِ اًدبم گشفت.

داس ؿبخص تٌکغ هیکشٍثی ٍ کؾ ًیکَػَلکَسٍى ثبػث کبّؾ هؼٌیثؼٌَاى خذایِ ثشتش ؿذ. کبسثشد ػلف  B9اًتخبة ثبکتشی 

 جت ؿبّذ افضایؾ داد.تلقیح ثبکتشی خذاؿذُ ثؼذ اص گزؿت چٌذ سٍص هیضاى آى سا ًؼ
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