
 

 

 

 

 

 

 

67 

 

 فٌاٍسی  صیؼت ٍ صیؼتی فلَم هغالقات

 1395 صهؼتاى، 4، ؿواسُ 2دٍسُ 

 67 -72صفطات 

Online ISSN: 6742-7744 

Print ISSN: 6342-6262 

www.irijournals.com 

 

اثر باکتری حل کٌٌذُ فسفات ٍ سَپر جارب برسذین اًذام َّایی گٌذم در 

 سطَح هختلف شَری
 

 4 اهیي الِ ساالری سبزٍاراى، 3 طاّرُ ٍطي دٍست، 2 هرضیِ فیضی پَر، 1 هحوذ جَاد فیضی پَر

 اضذ فلَم ٍ تطقیقات فاسعتیَلَطی ٍ تیَ تکٌَلَطی خاک داًـگاُ آصاد ٍ –داًؾ آهَختِ کاسؿٌاػی اسؿذ هٌْذػی فلَم خاک   1
 هذسع داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاضذ کٌَْج 2

 هقلن ، آهَصؽ ٍ پشٍسؽ خیشفت 3
 ٍاضذ یاػَج گیاّاى داسٍیی ٍ ادٍیِ ای ٍ ًَؿاتِ ای داًـگاُ آصاد -داًـدَی دکتشی فلَم تاغثاًی 4

 

 چکیذُ

گٌذم اص گیاّاى صسافی . تاؿذ هی کـاٍسصی هطصَالت اص تؼیاسی فولکشد ٍ سؿذ ی دٌّذُ کاّؾ فَاهل اص آب ٍ خاک ؿَسی

اگش تتَاى سؿذ ایي گیاُ سا  اص ّضاساى ػال پیؾ تا کٌَى دس تغزیِ اًؼاى اّویت صیادی داسد. هتقلق تِ پَآػِ )گشاهیٌِ( اػت ٍ

ٍ تَػقِ  دس ؿشایظ ؿَس  تا فَاهل تیَلَطیکی ٍ ػَپشخارب تطت کٌتشل قشاس داد، فالٍُ تش افضایؾ فولکشد  تافث ضفؼ کیفیت

پایذاس آى ًیض خَاّذ ؿذ. تا اػتفادُ اص کَدّای صیؼتی هٌدولِ تاکتشی ّای ضل کٌٌذُ فؼفاتایي اهش هطقق خَاّذ ؿذ.گٌذم اص 

ًؾش تَلیذ ٍػغص صیش گـت هْوتشیي هطصَل کـاٍسصی ایشاى اػت ٍ افضایؾ هطصَل آى سٍص تِ سٍص هَسد تَخِ قشاس گشفتِ 

 ٍ ؿَسی اثش تشسػی هٌؾَس تِ زای اصلی اص اّویت تؼیاسی تشخَسداس هی تاؿذ. تطقیق ضاضشاػت ٍ اص ًؾش اقتصادی ٍتاهیي غ

آصهایـی تِ هٌؾَس تشسػی تاثیش تاکتشی ّای ضل کٌٌذُ  ،1391دس ػال  .گشدیذ هیضاى ػذین دس اًذام َّایی گٌذم اًدام

 ایي افی گٌذم هَسد اخشا گزاؿتِ ؿذ.ٍ ػَپش خارب ٍ افوال ػغَش هختلف ؿَسی آب آتیاسی تش ػذین دس گیاُ صس فؼفات

تیواس تذٍى اضافِ  -1 ؿاهل، تیواس12 تا تصادفی کاهأل عشش قالة دس فاکتَسیل آصهایؾ گلذاًی یك صَست تِ تشسػی

 ٍ تاکتشی ّای ضل کٌٌذُ فؼفات-3تاکتشی ّای ضل کٌٌذُ فؼفات، -2 خارب، ػَپش ٍ کشدًثاکتشی ّای ضل کٌٌذُ فؼفات

خارب، ،دس ػِ ػغص  گشم دس کیلَ گشم ػَپش 25/0 ٍ تاکتشی ّای ضل کٌٌذُ فؼفات - 3خارب، م ػَپشگشم دس کیلَ گش 5/0

هیضاى خزب فٌصش  هَسد ًؾش  ٍ ؿذ اًدام دسگلخاًِ دػی صیوٌغ تش هتش ٍػْتکشاس 12، 6، 1قاتلیت ّذایت الکتشیکی 

ّای تیَ فؼفات ٍػَپشخارب هَسد اػتفادُ اص ًَؿ  اًذاصّگیشیـذًذ. تاکتشیْای هَسد اػتفادُ دس ایي تطقیق تِ فٌَاى تاکتشی

A200 .ؿَسی، ػغص افضایؾ تا داسد. ؿذُ گیشی اًذاصُ فاهلْای تش داسی هقٌی اثش ؿَسی تٌؾ کِ داد ًـاى ًتایح هی تاؿٌذ 

خارب ًؼثت تِ ؿاّذ   ٍ ػَپش تاکتشی ّای ضل کٌٌذُ فؼفات ّوسٌیي تا اضافِ کشدى ٍ افضایؾ  گلذاى غلؾت ػذین دس

 یافت. کاّؾ

 .تَػقِ پایذاس ،ػذین ،گٌذم تٌــَسی، ، A200ػَپش خارب تاکتشی ّای ضل کٌٌذُ فؼفات،ّای کلیذی:  ٍاژُ
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 هقذهِ

افضایؾ هطصَل گٌذم هاًٌذ ػایش فشاٍسدُ ّای کـاٍسصی تؼتگی تِ فَاهل هختلفی داسد کِ فالٍُ تش افضایؾ ػغص صیش کـت ، 

ًیض هشتَط هی تاؿذ .تاال تشدى فولکشد هطصَل تاتـ فَاهل خاصی اػت کِ هْوتش اص  تِ هقذاس فولکشد هطصَل دس ٍاضذ ػغص

ّوِ اًتخاب ٍ کـت تزس اصالش ؿذُ پش هطصَل هی تاؿذ کِ دس کٌاس آى فَاهل صسافی اص قثیل تْیِ صهیي ٍتؼتش تزس، اػتفادُ 

ّش زٌذ صاضثٌؾشاى فاهل اصلی گشفتِ هی ؿَد. اص کَدّای هختلف، آتیاسی صطیص ٍ تِ هَقـ ٍ هثاسصُ تا آفات ٍ اهشاص دس ًؾش

ٍ هَخَدات خاکضی هی داًٌذ ٍلی هتاػفاًِ ایي هَضَؿ اػاػی فشاهَؽ ؿذُ اػت، ٍ اکثش  یضاصلخیضی خاک سا ضضَس هادُ آل

هَاد صاسفاى تشای تاال تشدى ػَد ضاصل اص افضایؾ  هطصَل تِ کَدّای ؿیویایی سٍی آٍسدُ اًذ ٍ اص عشف دیگش تِ دلیل کوثَد 

خاک ّای تافت ػٌگیي، تَصیِ ّای کَدی تِ  یآلی خاک ٍ کن ؿذى فقالیت هَخَدات خاکضی افضایؾ خشم هخصَف ؽاّش

هقذاس هٌاػة تافث افضایؾ فولکشد ًوی ؿَد، دس ًتیدِ کـاٍسصاى تصوین هی گیشًذ کِ تصَست تی سٍیِ کَد ؿیویایی هصشف 

ٍ صیؼت  یَدّای ؿویایی ػثة تشٍص هـکالت فشاٍاًی دس صهیٌِ ّای اقتصادًوایٌذ. اهشٍصُ اػتفادُ تی سٍیِ ٍ ًادسػت  اص ک

هطیغی گشدیذُ اػت.اص خولِ ایي هـکالت ّضیٌِ ّای تؼیاس ػٌگیي کِ ػاالًِ تشای خشیذ کَدّای ؿیویایی پشداخت هی 

دس اثش ٍسٍد کَدّای ؿَد، ٍخَد فٌاصش ػٌگیي هثل کادهیَم ٍ ػشب دس ایي ًَؿ کَدّا، آلَدگی آتْای ػغطی ٍ صیش صهیٌی 

ٍدسکٌاس  دای هصشف کَدّای ؿیویاییهیکشٍ اسگاًیؼن ّای ضل کٌٌذُ فؼفاتثؿیویایی ٍ ... . کاستشد کَدّای صیؼتی تَیظُ 

اص هْوتشیي ساّثشدّای تغزیِ ای دس هذیشیت پایذاس تَم ًؾاهْای کـاٍسصی هی تاؿذ.صیشا ایي  اًْا اػتفادُ اص ػَپش خارب 

صیؼت اًذ ٍ آلَدگی ّای صیؼت هطیغی ًاؿی اص افضٍدى کَدّای ؿیویایی سا کاّؾ هی دٌّذ. تِ کَدّا اص خٌغ هطیظ 

قادسًذ تاکتشی ّای ضل کٌٌذُ فؼفاتکْتیَلَطیك  دس سیضٍػفش،تِ ػَی اػتفادُ تْیٌِ اص  یشیت افضٍدى کَدّایّویي لطاػ، هذ

کتَگلَکًَیك، ػیتشیك، آلضالیك، هالیك،  -2ٌذ هکاًیؼن ّایی هاًٌذ تَلیذ ٍ تشؿص اػیذّای آلی تِ خصَف اًَافی هاً

ػَکؼیٌیك ٍ ... دس ضاللیت فؼفات ّای هقذًی کن هطلَل، هَثش تاؿٌذ فالٍُ تؼیاسی اص آًْا تا تَلیذ آًضین ّای فؼفاتاص، آصاد 

هقذس هَاد  ؿذى فؼفش اص تشکیة ّای آلی فؼفش داس سا هَخة هی ؿًَذ عثیقی اػت کِ ایي هیکشٍاسگاًیؼن ّا تش ضؼة ًَؿ ٍ

 ضل کٌٌذُ ای کِ تَلیذ هی کٌٌذ ؿذت تاثیش کاهال هتفاٍتی داؿتِ تاؿٌذ.

 1دس ساتغِ تا اػتفادُ اص هیکشٍاسگاًیؼن ّا تِ فٌَاى کَد تیَلَطیك تشای غالت، تطقیقات صیادی صَست گشفتِ اػت اص خولِ سام

ثت ٍ قاتل تَخِ اصتَتاکتش تش سٍی سؿذ ٍ فولکشد گٌذم ( ّشکذام تغَس خذاگاًِ اثش هث1969) 4( ٍ سیر1988) 3ٍ گاس2(،سا1985)

( 1988) 6تلیذٍ-(ٍهاستیٌض1982)5سا هثثت گضاسؽ ًوَدُ اًذ. ّوسٌیي اثش هثثت ایي تاکتشی تش سٍی رست تَػظ هـشام ٍؿاًذُ

ٍ ػَسگَم تَػظ سا گضاسؽ ؿذُ اػت. تقالٍُ اثش آصٍػپیشیلَم ٍ ّوسٌیي اثش هخلَط ایي تاکتشی ٍ اصتَتاکتش تش سٍی گٌذم رست 

( ٍ ػایشیي گضاسؽ ؿذُ اػت. گضاسؽ ّای هـاتِ دیگشی دس هَسد اثش ػایش هیکشٍاسگاًیؼن ّای هفیذ تش سٍی اًَاؿ 1988ٍ گاس )

غالت ًیض اسائِ ؿذُ اػت. تقالٍُ  دس ایشاى ًیض دس ایي صهیٌِ ّا کاسّایی ؿشٍؿ ؿذُ اػت کِ هی تَاى تِ اثش هثثت ٍ هقٌی داس 

(، ّوسٌیي اثش آصٍػپیشیلَم تش سؿذ گٌذم ٍ رست تَػظ سٍػتا 1376شٍکَکَم تش سٍی سؿذ گٌذم تَػظ خؼشٍی )اصتَتاکتش ک

 ( اؿاسُ ًوَد.1377( ٍ ّوسٌیي اثش تاکتشی ّای ػیلیکاتی دس خزب پتاػین تَػیلِ رست تَػظ فالش )1375)

اًذ،پلیوش ّای ػَپش خارب اًذ.ایي پلیوش ّا  هَاد اصالش کٌٌذُ خذیذی ی کِ تِ تاصگی کاستشد ٍػیقی دس دًیا پیذا کشدُ

فول کشدُ ٍ دس ٌّگام ًیاص سیـِ،تِ ساضتی   "آب اًثاس هٌیاتَسی "ضوٌثشخَسداسی اص ػشفت ٍ ؽشفیت  صیاد خزب آب تِ هثاتِ 

پلیوش آب سا دس اختیاس آى قشاس هی دٌّذ. هقذاس آتی کِ دسخاک رخیشُ هی ؿَد تِ ؽشفیت ًگْذاسی سعَتت آى تؼتگی داسد.

                                                           
1ram 
2rai 
3Gaur 
4Ridge 
5Mashramand shende 
6Martinez-toledo 
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ّای ػَپش خارب ضوي تاال تشدى ؽشفیت ًگْذاسی آب دس خاکْای ػثك هی تَاًٌذ هـکل ًفَر پزیشی خاک ػٌگیي سا ًیض 

هشتفـ کٌٌذ. ػَپش خارب ّا  اص آًدا کِ تا خزب ػشیـ آب تِ هیضاى دّا تشاتش ٍصى خَد تِ طلی هتَسم  تا اػتْکام خَب تثذیل 

کاسی،فضای ػثض ًٍیض دس کٌتشل فشػایؾ خاک اص خایگاُ ٍیظُ ای  تش خَسداسًذ.تا اًکِ هی گشدًذ، دسکـاٍسصی، تاغثاًی، خٌگل

ػَپش خارب ّا تطت فـاس ّن قادس تِ ًگْذاسی آب خزب کشدُ خَد ّؼتٌذ،ٍلی تِ هطض ًیاص سیـِ، آب سا تِ ػَْلت دس 

 (.1384اختیاس آى قشاس هی دٌّذ )کثیشی 

 هَاد ٍرٍش ّا:

دس ؿیشاص تِ هشضلِ 1391ای)گلخاًِ تطقیقاتی اصهایـکاُ خاک آصها پاسع ( ٍ اص اٍایل آتاى هاُ  ایي تطقیق تِ صَست گلخاًِ

اخشا دس آهذ. تشای اخشای ایي آصهایؾ،  تزس اصالش ؿذُ گیاُ گٌذم سقن زوشاى تْیِ گشدیذ ٍپغ اص تقییي قَُ ًاهیِ تزس )تا قَُ 

 5ِ خْت اخشای عشش، اص هضاسؿ اعشاف ؿْشک صذسا ٍاقـ دس دسصذ( اػتفادُ ؿذ. تشای آهادُ کشدى خاک اٍلی 80ًاهیِ 

هیلی هتشی فثَس دادُ ؿذ ٍ دس ّش  2کیلَهتشی ؿیشاص خاک هَسد ًیاص خوـ آٍسی ٍ َّا خـك ؿذ، ػپغ خشد ؿذُ ٍ اص الك 

سػاًذى  کیلَگشم تَصیـ سیختِ ؿذ.پغ اص اضافِ کشدى تیواس ّای هَسد ًؾش تِ خاک داخل گلذاى ّا ٍ 2گلذاى تِ هیضاى 

تزس ػالن دس داخل گلذاى ّا کـت ؿذ. پغ اص خَاًِ صًی ٍ اعویٌاى اص  20(، تقذاد FCسعَتت گلذاى ّا تِ ضذ ؽشفیت هضسفِ)

گیاّسِ ػالن ٍ قَی ًگِ داؿتِ ؿذًذ ٍ تقیِ ضزفگشدیذًذ.دس   15اػتقشاس کاهل خَاًِ ّا ٍ ؿواسؽ آًْا داخل ّش گلذاى فقظ 

اصُ گیشی ؿذًذ. تشای تشداؿت اًذام َّایی، تا اػتفادُ اص یك قیسی تَتِ ّای گیاّگٌذهشا اص ایي تطقیق ػذین تخؾ َّای اًذ

هطل تواع تا خاک قغـ ٍ دس تـت پش اص آب سیختِ تا خاک اعشاف آًْا خذا گشدد. پغ اص خذا ؿذى کاهل خاک اص تَتِ ّا، تا 

ػافت خـك ؿذًذ .ػپغ ًوًَِ ّا کاهالً پَدس  72دسخِ ػاًتی گشاد تِ هذت  65آب هقغش ؿؼتِ ؿذًذ. تَتِ ّا دس دهای 

هیلی هتشی فثَس دادُ ؿذًذ. ًوًَِ ّای آهادُ ؿذُ دس ؽشٍف دسب داس پالػتیکی قشاس دادُ ؿذُ ٍ ؿواسُ  5/0ؿذُ ٍ اص الك 

اًذاصُ گزاسی ؿذًذ. اًذاصُ گیشی ّا تا اػتفادُ اص سٍؿْای سایح آصهایـگاّی تَصیِ ؿذُ تَػظ هًَػؼِ تطقیقات خاک ٍ آب 

 گیشی ؿذًذ. 

 

 بحث ٍ ًتیجِ گیری

 .اػت داؿتِ اًذام َّایی گٌذم دسگلذاى ػذین تش ٍاسیاًغ ؿَسی اثش هقٌی داسی )دسػغص یك دسصذ( ۀتدضی ًتایح تشاػاع

 ػذین یافت تاکتشی ٍ ػَپش خارب تافث کاّؾ  اًذام َّایی دسگلذاى افضایؾ ػذین  ؿَسی دسخات افضایؾ تاتشتیة کِ  تذیي

ػذین ّوسٌیي تاکتشی ضل کٌٌذُ فؼفات دس ػِ ػغص ؿَسی تافث کاّؾ  تِ ؿاّذدس ػِ ػغص ؿَسی  ؿذُ اػت. ًؼثت
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ًؼثت تِ ؿاّذ دسگٌذم ؿذُ اػت.اص ًتایح ضاصل هی تَاى ًتیدِ گشفت تلیقیص تزس تا تاکتشی ضل کٌٌذُ فؼفات ٍ دس کٌاس آى 

 افث کاّؾ ػذین  دسگیاُ ؿذُ ٍتافث کاّؾ اثشات هٌفی ػذین  هی ؿَد.اػتفادُ اص پلیوشّای ػَپش خارب ت

ٍخَد یًَْای خاف دس هطلَل خاک. یًَْایی ًؾیش کلش، ػذین ٍ یا تٌش، تِ تٌْایی هی تَاًٌذ هؼتقیواً هَخة تشٍص هؼوَهیت دس 

ٍ ّن فشاٍاًی ًؼثی ایي یًَْا  گیاُ ؿًَذ ٍ دس هکاًیؼن ّای خزب گیاُ اختالل ایداد کٌٌذ. دس صَستیکِ ّن خاک ؿَس تاؿذ

گفتِ  "اثش ٍیظُ یًَی"صیاد تاؿٌذ، گیاُ افضٍى تش گضًذ ًاؿی اص ؿَسی، اص هؼوَهیت یًَی ًیض سًح خَاّذ تشد، اصغالضاً تِ ایي اثش 

دسصذ کلش یا ػذین تش اػاع ٍصى  5/0( هقتقذ اػت کِ ٌّگاهی کِ تشگ گیاّاى زَتی تیؾ اص 1975)1تشًؼتیي. هی ؿَد

ؿذُ، اًذٍختِ کٌٌذ هقوَالً ػَختگی ًَک یا ضاؿیِ تشگ هـخصِ هَضَؿ اػت، یا لکِ ّای ًکشٍصی تِ ٍخَد هی خـك 

آیذ.یًَْای ػذین، کلش ٍ ًؾایشآى تِ هقذاس صیاد هٌدش تِ تش ّن خَسدى تقادل فٌاصش غزایی هَخَد دس هطلَل خاک ؿذُ ٍ ًْایتاً 

یضین، پتاػین ٍ کلؼین سا اص خاک تِ گیاُ هختل هی گشدد. دلیل اصلی خزب ٍ اًتقال ػایش فٌاصش غزایی ضشٍسی هاًٌذ هٌ

هواًقت اص سؿذ گیاُ دس اثش هصشف ًوك عقام، هـکالتی اػت کِ دسخزب هَاد هقذًی دیگش سقاتت تا ػذین تِ ٍخَد هی آیذ. 

 زب پتاػین کاّؾ هی یاتذدس غلؾت ّای پاییي یَى ػذین ٍاققاً خزب پتاػین سا افضایؾ هی دّذ، ٍلی دس غلؾت ّای تاال خ

 اًَاؿ تا صسافی گیاّاى تزس تلقیص گشفتِ، قشاس تَخِ هَسد اػت زٌذی کِ ؿَسی تا هقاتلِ اػتشاتظیْای اص یکی (.1381ّوایی، )

 عشیق اص ؿَسی تٌؾ کِ کشدًذ گضاسؽ(1388) ّوکاساى ٍ ػادات تاؿذ. هی صی خاک ٍقاسزْای هفیذ تاکتشیْا اص هختلفی

 تَلیذ عشیق اص سؿذ، هطشک تاکتشیْای تا تزس تلقیص تغَسی کِ دّذ، هی کاّؾ سا سیـِ سؿذ هیضتاى، گیاُ دس اتیلي افضایؾ

 تا ٍ ؿذُ سؿذ گیاُ افضایؾ تافث ٍ دادُ کاّؾ سا َّسهَى ایي هیضاى اتیلي تَلیذ اص پیـٌی تدضیِ دآهیٌاصٍ ACC  – آًضین

پلیوشّای ػَپشخارب  .افضایؾ دادًذ سا ؿَس ؿشایظ دس هصشف اصشکنفٌ هیضاى فشاّوی کٌٌذُ کالت هَاد ٍ ػیذسٍفَسّا تَلیذ
2(SAP طلْای پلیوشی هصٌَفی آتذٍػتی کِ هی تَاًٌذ هقادیش صیادی آب ًوك یا هطلَل ّای آلی سا خزب کٌٌذ ٍ دس تطت )

لَئیذّا اػت سا فـاس دس خَد ضفؼ کٌٌذ اص خصَصیت ّای ایي هَاد ضل ًـذى خَد آًْا اػت کِ دس ٍاقـ خصَصیت ٍیظُ ی ک

داسا هی تاؿذ.ّن اکٌَى ػاالًِ تیؾ اص یك هیلیَى تي ػَپش خارب دس دًیا دس ػال تَلیذ هی ؿَد پلیوشّای ػَپش خارب، 

طلْای پلیوشی آتذٍػت یا ّیذسٍطلْایی ّؼتٌذ کِ هی تَاًٌذ هقادیش صیادی آب سا خزب کٌٌذ، پغ اص فول خزب ٍ دس اثش 

تِ تذسیح تخلیِ هی ؿَد ٍ تذیي تشتیة خاک تِ هذت عَالًی ٍ تذٍى ًیاص تِ آتیاسی خـك ؿذى هطیظ، آب داخل پلیوش 

هدذد، هشعَب هی هاًذ. هیضاى خزب آب تَػظ ایي پلیوشّا تؼتِ تِ فشهَالػیَى آًْا، ؿَسی ٍ ٍیظگیْای آب ٍ خاک اص 

 (.1384لِ دادی، تشاتش ٍصًی هتغیش اػت)ا 2000تشاتش ٍصًی تا تاالتش اص 20هقادیش تؼیاس پاییي ضذٍد 

 هٌابع

-ػَپش آب آ وشیهختلف پل شیهقاد شیأثت یتشسػ(1384،م.)هْش اىیٍ ؽَْس ی،ك. اکثش ی،قوصشب. هؤرى ،ا. ،یدادالِ .1
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 .شاىیا یویٍ پتشٍؿ وشیپظٍّـگاُ پل. تْشاى. 1384آتاى ػَپش خارب.  یّا ذسٍطلیّ یکاستشد کـاٍسص یتخصص

ی ٍ اًتـاس اصتَتاکتش کشٍکَکَم دس خاک ّای صسافی اػتاى تْشاى ٍ هغالقِ تشخی ( تشسػی فشاٍا1376ًخؼشٍی، ّـ.. ) .2
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 خاکـٌاػی، داًـکذُ کـاٍسصی، داًـگاُ تْشاى، ایشاى، تْشاى.
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Brenstiein 

2-Super absorbent polymers (SAP) 
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Abstract 

Soil salinity is one of the factors that reduce the growth and yield of many agricultural crops. Wheat is a crop 

belonging to Poaceae and has played an important role in human nutrition since thousands of years ago. 

Controlling the growth of this plant using biological factors and superabsorbent can not only increase the yield of 

this crop, but will also help preserve its quality and sustainable development. This is possible through the use of 

bio-fertilizers including phosphate solubilizing bacteria. In terms of production and the area under cultivation, 

wheat is the most important agricultural product of Iran and is increasingly attracting more attention. It is also 

economically important as it supplies the staple food in Iran. The present study has been conducted with the aim 

of determining the impact of salinity and degree of sodium in the aerial organ of wheat. An experiment was 

conducted in 2012 in order to determine the effects of phosphate solubilizing bacteria and superabsorbent on the 

salinity level of wheat. The study was carried out as a factorial experiment in a completely randomized design 

with 6 treatments including 1) Control, 2) phosphate solubilizing bacteria, 3) phosphate solubilizing bacteria and 

0.5 kg superabsorbent 4) 0.5 kg superabsorbent, 5) phosphate solubilizing bacteria and 0.25 kg super absorbent 

in the pot, with three replications in a greenhouse. The bacteria used in this study are the bio-phosphate and 

superabsorbent bacteria of A200 type. The results showed that with the addition of phosphate solubilizing 

bacteria and super absorbent, the dry weight of the aerial organ of wheat was increased as compared with the 

control. 
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