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چكیده
م دمه :کودههی ست ی

رواوگانهسر

ههت ه یمد ک قهداسد عمهصا غرگت اگ گس شلو بلا گسلی هد بل شلو قهبل

گسی هد تبدت کممد .باخاف کودههی شرمرهت  ،هزتم تولرد کودههی ست ی ک و دا گکوسر ی آللودن بل وجلود
سم آواد .کودههی ست ی ف هت

توگسمد ب مظوا گفزگتش

صو  ،جهتگزتن بخش گس کودهلهی شلرمرهت ف ل هت

شوسد .گس گتن او ،غابه نای ب مظوا تهفین بهکیایههی ح کممد ف هت سهسنها بله گقالر هلا م یل تلر لاوات
گس .
مواد و روشها :دا گتن ت یرق ،گس چشم آب نام لاته ،وگقع دا شهاسیه جراف  ،سموسل بلادگای شلد .سموسل هله دا
 PKVب دت  3شبهس اوس کش

دگد شدسد .غابه نای بهکیایههی حل کمملد ف ل هت وللد ف ل هتهس اوی

جه د گخیصهص  PKVبا گسهس ق لا ههلل  ،گسجلهم شلد .بهیلاتن نوسل بهکیاتلهت توسل او

لر

ولولول 92s rDNA

شمهسهت شد .رزگ ح کممدن ف هت گتن بهکیای دا حضوا شهخصههی خیاف مبع کابمل  ،سریلاوژ  ،ف ل هت و
گسردتی گولر

ر بااس شد.

نتررای  :سیللهتح حهصلل گس ت برللق تللوگل و داخلل فراللوژسیرو سشلله دگد کلل نوسلل فللو  97داصللد بلل نوسلل
 Bacillus licheniformisشلبهه
نا خهس نرگای گس

دگاد .علاو بلا گتلن ،هلعلهت سشله دگد کل حلدگکوا تولرلد آسلزت پل

و ه س ه به گفزگتش س ه نا خهس نرگای گسردتی سرز کههش

تهبلد .بااسل

گس  6اوس

ملهبع کابمل دا

رزگ ح کممدن ف هت سشه دگد ک ناوکز مهسبتاتن مبع کابمل دا تولرلد آسلزت و اهلهسلهسی ف ل هت گسل .
بااس ح کممدن ف هت دا حضوا گسردتی ههی خیاف سشه دگد ک گسردتی  5مهسبتاتن گس  .گثا مهبع خیاف
ف هت سشه دگد ک تای کا ر ف هت گثا دا خوا توجه دا گفزگتش فعهلر

آسزتم دا ط  3اوس نا خهس نرگای

دگاد.

بحث و نتیجهگیری :قهبار

تولرد آسزت ف هتهس و اشد دا گسردتی پهترن و پیهس ر بهالی حل کمملدن ف ل هت دا

حضوا سمرههی خیاف و مهبع ی هوت ف هت ،گهمر

دا خوا توج گتلن بلهکیای اگ بل عملوگ کلود ست لی سشله

دهد.
واژههای کلیدی :بهکیای ح کممد ف هت ،ف هتهس ،غابه نای ،چشم آب نام
* سوت مد

ؤو وهتبهت

*

جا ست
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م دمه

شمهس

رواوگانهسر هه ،سه سوم ،شمها  ،9بهها 9393

خود گخیصهص ل دهملد ( .)7رواوگانهسر ل هله سیلش

ف ا تر هد غلرگت

لدود کمملد اشلد

هل و

اکزی اگ دا چاخ ف ا طبرع دگاگ ه یمد .گتن چاخل

نرههه بود و با خاف سریاوژ  ،مبع گتم ای بزانل

ف هت ب وسرا گک ردگسرو و گحره تاکربهت ف ا گسجهم

سدگاد ( .)9توسع سهق  ،گسی وهم اتشل و سلهق  ،اسلرد

ل ل شلللود و وگکلللمش گسییللله گلویلللاو  ،بلللرن احال ل

صلللوالت ،توبرللل

سریلللاوژ دا لونلللوم ،کر رللل

صوالت و یهو

ب برمهایهلهی نرلهه  ،لاتب بله

گک ردگسللرو گس ف لل رن )-3( 9بلل ف لل هت ( ،)+5گسجللهم
شود .غاظل

ف لا

تغرتلل ف لل ا ه للیمد ( .)4-6تو ل گس اگ هللهی باطللاف

پهترن گس

سهخین سرهس ف ل ا نرههله گسلی هد گس کودهلهی شلرمرهت

( .)8ساو مون گس

دود بود گتن مهبع ،گفزگتش قرم

گس ؛ ول ب عا

تمهم شد آ  ،خهطاگت ست
آ هه و توبر شد ق م

سهش گس کلهاباد

ر

گعظ کود ف هت صلاف بل

شو غرا قهبل گسلی هد بلاگی نرله  ،توجل بل کودهلهی

و ب طوا عمو حدود  9 ppmته کمیا گسل

جرب

شود .سموس ههی یملوع گس رواوگانهسر ل هله

قللهدا ب ل اههسللهسی ف ل ا گس مللهبع اسللوب تهفی ل ف ل ا
نزگا

شد گسد .گسی هد گس آ هه ب عموگ کود ست ی ته

ست ی ف هت

اوات تهفی گس  .ف ل ا دا سهشلی هلهی

عدس تهف

شلود و بل عملوگ ملهبع طبرعل غراقهبل

سه هه بااس شد گس

وب

تجدتد

ب چمد شو ف ا اگ جرب کمد

گ لله مهسللبتللاتن آ هلله دا شللو  H2PO4-و HPO42-

عه

شود .گتن ئا باگی تعدگد ستهدی گس

الو دا خلهد عملوال ب لرها

کمیا باگی بهبود کشهواسی ب طلوا ن لیاد طل

جللللم

( .)9دا ره آ هه سوت ههت گس

سللللودو وسهس ،آسوسللللیاتاروم ،بواخولللللداته،

کشواههت ک بدو سمگ ف هت ه یمد ،ب لرها هل و

بهسلللراوس ،گسیاوبلللهکیا ،اتزوبرلللوم ،گاوتمرللله ،ساگشلللره،

جدی گس  .گسیخاگج کهس ههی ف ل ادگا و پخلش کلود

فاوبهکیاتوم ،آلوهلرژسز ،آاتاوبلهکیا و گسلمریوبهکیا قلاگا

ف ا دگا دا س رنهه ب عا
پهتدگا سر

لدود بلود ملهبع ف ل ا،

و آتمد تولرد گتن کود به شو اوباوس .

عاو با گتن ،دا عم بهسده کودههی شلرمرهت ف ل هت
برن 90ته  65داصد گس  .تعم حلدود  75داصلد آ دا

نافی گسد ( 90و  .)99باگی گتنک گتن ف ا باگی نرههله
قهب دسیاس شود ،بهتد ب ف هت عدس هرداولرز شلود.
عللدس شللد برشللیا تاکربللهت ف لل ا آللل بلل وسللرا
آسزت ههی ف هتهس گسجهم

گنا چ چمدتن بهکیای ح کممد ف ل هت دا خلهد

خللهد دا گثللا وگکللمش بلله کللهترو هللهی فاللزی بل شللو
اسللوب و غراقهب ل گسللی هد نرلله تبللدت

ل شللود (.)5

گس گتللن او للاوات تللهفین جللهتگزتم

مهسللب بللاگی

کودههی شرمرهت ف هت گح هس

شود.

رواوگانهسر ههی خلهد دا باخل گس فاآتملدههی
ح کممدن ف هت دخهل
و دا سههت
قاگا

ست

شود.

وجود دگاد ول

عموال تعدگد آ هه ب گسدگس کلهف ستلهد

سر

ته به بهکیایههی یدگو دتگا وجود دا اتزوس ا

اقهب

کممد .بملهباگتن ،یلدگا ف ل ا آسگد شلد بل وسلرا
 .گس گتلن

آ هه باگی گفزگتش اشد گسهس نره کهف سر

دگاسد ک تغررا شلو ف ل ا

او تایرح نره ب وسرا گتن رواوگانهسر هله دا غاظل

تلهثرا

تلله خهصللر

فاگهم آ اگ باگی نره ت ل

دهملد ( .)2بلهکیایهله دا یهت ل بله قلها هله دا

گس ا ف هت ب رها وثاتا بود و جمعر

بلهالت اگ بل

بلهالتا گس عمللو دا خللهد لاوای گسل
ح کممدن ف ل هت بلاگی گفلزگتش

صلوالت نرلهه

گسجهم شود ( .)96کودههی ست ی ف هت ب دسل

آ لد

جدگسهسی بهکیای ح کممد ف هت ولد آسزت ف هتهس گس چشم آب نام لاته :بااس پیهس ر ح کممدن ف هت ...

گس اتزسهسوگا هه

صلو ،

توگسملد بل مظلوا گفلزگتش

جهتگزتن بخش گس کودههی شرمرهت شوسد .گتلن کودهله
للر

گس سظللا هزتمل گاسگ تللا بللود و ب للرها سللهسنها بلله
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تهفین بهکیایههت ست ی سهسنها به خلهدهلهی گسلردی
هلع شد گس .
غربالگری باکتری حلکننده فسفات

ه لللللیمد ( 93و  .)94بللللله توجللللل بللللل سلللللهسنهای

سموس ل هللهی خللهد و آب چشللم تللهد شللد گبیللدگ دا

لر و گقارمل ست لیگه

دگد شلدسد .تاکربلهت گتلن

رواوگانهسر

هله بله شلاگت

للر شلله  :ناللوکز (90نللام دا لریللا) ،تللای کا للر

گصا آ هه ،تولرد کود ست ی گس بلهکیایهلهی غرابلو
ک گس مهطی به وتژنل هلهی گقارمل
شاگت دگخا کشوا ب دس

ی لهوت س لب

آ د گسلد کلهاگت

ر ههی هتع  PKVکش

بل

ف هت ( 5نام دا لریا) ،سول هت آ وسروم ( 0/5نلام دا

الوب

لریا) ،کااتد سدت ( 0/6نام دا لریا) ،سلول هت مرزتلوم

سخوگهد گش  .ب عموگ سموس تایلرح بهسلراوس گلهتاتوم

( 0/9نام دا لریلا) ،کااتلد پیهسلر ( 0/6نلام دا لریلا)،

وگاتی ل ف ل واتو  ،6بلل طللوا وفللق دا اوسللر و همللد

عصللها خمللا ( 0/5نللام دا لریللا) ،سللول هت مگمللز

گسی هد شد گ ه تهثرا شهبه دا خهدهلهی گ اتوله سشله

( 0/006نللام دا لریللا) ،سللول هت آهللن ( 0/006نللام دا

کل بله

سدگد ( .)95بمهباگتن ،گسی هد گس بهکیایهلهی بلو

شاگت ست ی کشوا سهسنها ه لیمد دا تولرلد کودهلهی
ست ی

مهسب تا خوگهد بلود .دا گتلن ت یرلق ،گس چشلم

لریا) به گسردتی  7بودسلد .پل
کش

به

للر هللهی للهتع ،گس هللا

آب نام لاته دا گسلیه کا له سموسل بلادگای شلد .گتلن

بادگش

چشم دگاگی د هی  28داج سهسی نلاگد و گسلردتی 5/5

 48سللهع

گسلل  .بللهکیایهللهی حلل کممللد ف لل هت دا

للر

گخیصهصللل غابللله نلللای شلللدسد .سلللی  ،پیهس لللر
ح کممدن بهیاتن نوس بهکیاتلهت حل کمملد ف ل هت
دا حضوا تاکربهت خیاف گاستهب شد .گتلن بلهکیای بله
او

ولوول  92S rRNAشمهسهت شد.

ر تهس تعلوت
و دا

گس  48سلهع
شلد .پل
للر

لر هلهی

گس اشلد دا گتلن

یللدگا  900رواولریللا

ر جه د  PKVکش

دگد شد .پ

گس

رللزگ تولرللد آسللزت و قللدات حل کممللدن

ف هت بله بااسل ق لا ههلل هله و گسلدگس نرلای فعهلرل
آسزتم بااس شد.
سنجش فعالیت آنزیمی و انردازهگیرری میرزا فسرفات
آزاد شده

سلللمجش آسلللزت بلل وسلللرا نا خهسلل نلللرگای 65
رواولریا آسزت دا  37داج سهسی ناگد ،باگی لدت30

مواد و روشها

دقری به  950رواولریا

نمونهبرداری

بهفا  900را والا گسلیهت سلدت گسلردتی ( )5/5گسجلهم

گس چشم آب نام لاتله دا شهاسلیه جرافل

گسلیه

کا ه سموسل بلادگای شلد .د لهی گتلن چشلم  28داجل
سهسی ناگد و گسردتی آ  5/5گس  .گتن چشم گس دتا بلهس
واد گسی هد ادم م ی بود گس  .آ هه عییلد ه لیمد
ک دادههی هص و غرا اگ ت ورن

دهد .گتن چشم

جزو چشم ههی آب نام عدس و گسردی گس

ک باگی

او  40را والا سوب یاگ دا

شللد .پلل

گس نا خهسلل نللرگای ،وگکللمش بلله گفللزود

 9را لریا

او  5داصد  TCAیوقف شد و ف ل هت

عدس آسگد

شود .سی

 6را لریا عاف اسگل (9/5

داصللد ولربللدگت آ وسرللوم دا  5/5داصللد سللول واتر
گسرد و  6/7داصد گس

او سول هت آهن) گفزود شد و

یدگا ف هت اهه شلد دا  700سلهسو یا بااسل شلد .دا

جا ست
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گتن وه  ،تلر وگحلد فعهلرل

کر

آسزتمل  ،یلدگا آسزتمل

رواوگانهسر هه ،سه سوم ،شمها  ،9بهها 9393

شمهس

گسیخاگج  DNAخهلصسلهسی شلد .سلی

تلوگل

گس

کل ( 9رواو لو ) ف ل هت علدس دا هلا دقریل ،

 DNAبه گسلی هد گس تلوگل تلهب  DNAتوسل برلوسرا

ت

شاگت سمجش آسگد کمد (.)92

(کا ) تعررن شد.

شناسایی باکتری حلکننده فسرفات برا روش مولكرولی

3

بررسی میزا تولید آنزیم فسفاتاز در طی زما

61s rDNA

بهکیای ولد ف هتهس ک دگاگی بلرش تلاتن ههلل دا

گبیدگ بهکیای اوی

ر سوتاتم

دگد شللد و بلل للدت  64سللهع

چمم

ر جه د حهوی تای کا ر ف هت بود ،باگی تعرلرن

آنها کش

دا د للهی 40داجلل

بهیاتن س ه تولرد آسزت گسی هد شد .باگی گتن مظلوا،

سهسی ناگد نا هنرگای شد .بهکیایهلهی اشلد تهفیل بل
کمللر لللو گس سلل ح

للر کشلل جمللع آوای و

لللر  PKVدا د لللهی  40داجل ل

گتلللن بلللهکیای دا

سهسی ناگد و  980دوا دا دقری کش

دگد شدسد و بل

سوسیهس لروس گس آ دا آب ی لا گسلیات تهرل شلد .بله

دت  5اوس بله او

سلللهسیات روژ سوسیهس لللرو حهصلل دا د لللهی  4داجلل

گسدگس نرای شد ( .)98بهس س هس ک دا آ بلرشتلاتن

سهسی ناگد ب لدت  90دقریل و دا دوا  5000gاسلوب
بهکیای ب دس
گس کر
کمر

آ د .جدگسهسی  DNAژسو

 DNAژسو

شد ( DNAبه اق

ف هت آسگد دا

ر حهصل شلود ،بل عملوگ

به گسلی هد

س ه بهرمل حل کمملدن ف ل هت دا سظلا نافیل شلد.

و

هل س لله بلله تعرلرن س لله بهرمل حل کممللدن ف ل هت،

او اقرلق

 PKVسرز گسلدگس نرلای شلد.

سرمهکاو گسجهم شد .ب مظوا تخملرن کر رل
گسیخاگج شد  ،جرب

غاظ

ولربلدتمروم -بالو ،4تولرلد آسلزت

 )900دا طو وجههی  620و 680

گسردتی گولر

ر کش

عاو با گتن م م اشد بلهکیای سرلز دا شلاگت ذکلا

سللهسو یا گسللدگس نرللای شللد .بلله گسللی هد گس اگب لل DNA

شد سرز بااس شد.

( رواونللام /رال لریللا)  .A260 Conc .d .=50و س للب

اثر منابع کربنی بر میزا حل کنندگی فسفات

 A260/A280ب تاترب غاظل

 DNAو رلزگ خالوص آ

تخمللرن سد شللد ( .)97پاگتماهلله للهبق بلله پاگتماهللهی
عمو

باگی توورا ژ  92S rRNAب شو ستا طاگح

باگی تعررن بهرم سهسی مبع کابن ،بهکیای واد سظا
دا
کش

ر  ،PKVد هی  40داجل و  980دوا دا دقریل
دگد و ب دت  3اوس به او

ولربدتمروم -بالو،

شلدسد ( :)92پاگتملا Forward: 5' -AGT TTG ATC

رزگ ح کممدن ف هت آ هه گسلدگس نرلای شلد .دا

' .CTG GCT CAG – 3بله  Tm = 53/7 ºCو Reverse

گتن

لر گس  3سلو مبلع کلابن نالوکز ،نلهالکیوس و

primer: 5' -GGC/T TAC CTT GTT ACG ACT
' T-3بله  .Tm = 53/4 ºCوگکلمش  PCRلهبق بله باسه ل

ناوکز  +نهالکیوس ب عموگ

ذت گسجهم شد .9 :د هی گولر  94داج سهسی ناگد ،باگی
دت  5دقری  30 .6سرو ک ها کدگم شه  94 :داجل
سهسی ناگد 45 ،ثهسر و  54داج سلهسی نلاگد 45 ،ثهسرل و
 76داج سهسی ناگد 90 ،ثهسرل  .3بلاگی توورلا سهلهت 76
داج سهسی ناگد ،بلاگی لدت  8دقریل .
پ

صلو PCR

گس گلویاوفلواس ژ آنلهاوس  9داصلد بله گسلی هد گس

مبع گساژی گسی هد شلدسد.

ب جلز ت لهوت دا مبلع کلابن ،سلهتا شلاگت کشل
سمجش دا هم

و

ر هه تو ه دا سظا نافی شد.

اثر منابع نیتروژنی بر میزا حل کنندگی فسفات

دا بهرمل سلهسی مبلع سریلاوژ بلاگی گفلزگتش رلزگ
ح کمملدن ف ل هت 3 ،سلو تاکرلب ی لهوت شله :
آ وسروم سول هت ،نار لرن و عصلها خملا بله غاظل

جدگسهسی بهکیای ح کممد ف هت ولد آسزت ف هتهس گس چشم آب نام لاته :بااس پیهس ر ح کممدن ف هت ...

( 0/5داصد) گسی هد شد .بهکیای ههی واد بااسل دا
للر  ،PKVد للهی  40داجلل و  980دوا دا دقریلل
کش

ولربلدتمروم بالو،

دگد و دا دت  3اوس به او

رزگ ح کممدن ف هت آ هه گسدگس نرای شد.

دا

ر  ،بهکیای واد سظلا

ر  PKVبه س سو گسلردتی ی لهوت ( 2 ،5و )7

و ب دت  3اوس کش
او

دگد شلد .سلی

نتای
غربالگری باکتری حلکننده فسفات

سموس بلادگای گس چشلم آب نلام لاتله بله د لهی 28
لر

داج سهسی ناگد گسجهم شد .سموس هه گبیدگ بل

لهتع

 PKVبه مبع تایکا ر ف هت (بل رلزگ 0/5داصلد)،

اثر اسیدیته محیط بر میزا حل کنندگی فسفات

باگی بااس تهثرا گسردتی

79

بله گسلی هد گس

ولربدگت باو ،رزگ ح کمملدن ف ل هت آ هله

تایرح و دا گسووبهتوا به د لهی  40داجل سلهسی نلاگد بل
دت  6اوس نا خهس نرگای شلدسد .پل
گتللن

للر هلله تعللوت

گس  48سلهع

و بل للدت  3اوس دا د للهی 40

داج سهسی ناگد دا گسووبهتوا نا خهسل نلرگای شلدسد.

گسدگس نرای شد.

سی  900 ،رواولریا گس گتن

لر هله اوی

لر هلهی

اثر منابع فسفات بر میزا حل کنندگی فسفات

جه د  PKVبه مبع تایکا ر ف ل هت کشل

دگد و دا

دا بهرم سهسی مبع ف هت ،بهکیایهلهی لواد سظلا
ر  PKVتر بها به سدت فریهت بل عملوگ مبلع

دا

نا خهس به د هی  40داج سهسی ناگد قاگا دگد شد .پ
گس  48سهع

رزگ ههلل گطلاگف کالوس هله بااسل شلد

ف هت ( ر پهت  )PKVو تلر بلها بله تلای کا لر

(شو  .)9بهکیات ک برشتاتن ههل اگ سشه دگد ب عموگ

ف هت و بها دتگا فریهت ( 0/65داصد) +تلای کا لر

بهرم باگی هلعهت بعدی گسی هد شد .به توجل بل

ف هت ( 0/65داصد) بااس شلدسد .همچملرن،
سوتاتم

لر

باگث ( )NBه ب عموگ شههد ( بلدو گفلزود

ف هت) کها اف  .بهکیایهه دا د هی  40داج و 980
دوا دا دقری کش

دگد شلدسد و رلزگ حل کمملدن

ف هت آ هه ب دت  3اوس گسدگس نرای شد.

سو

گتنک دا گثا ح کممدن ف هت گسردتی
تهبد ،اوای گسل

ر کلههش

کل بلهکیای حل کمملد ف ل هت

بیوگسللد گسللردتی پللهترن اگ ت مل کمللد .بللهکیایهللهی گتللن
چشم به توج ب گسلردتی

لر ست ل

خلود ،توگسلهت

سسدن دا گسردتی پهترن اگ دگاگ ه یمد.

اثر غلظت های مختلف نمک بر میرزا حرلکننردگی
فسفات

باگی گتن مظوا گس غاظ هلهی ی لهوت سملرهلهی
وجود دا

ر  PKVتعم  MgSO4 ،KCl ،NaClو

 FeSO4گسی هد شد .غاظ هلهی  0/3 ،0/6 ،0/9و 0/4
گس ها تر گس سمر ههی ذکا شد دا
شد و بهکیای واد سظلا دا گتلن
شللد .پلل

گس  48سلللهع

ر  PKVتهرل

لر هله کشل

دگد

رللزگ ف لل هت آسگد شلللد

گسدگس نرای شد.
شو  -9بهکیای ح کممد ف هت دا

ر

PKV

80

جا ست

تعیین گونه میكروارگانیسم با استفاده 61s rDNA

rDNA

بللله گسلللی هد گس گطاعلللهت حهصللل گس تلللوگل ژ
rDNA

 92Sتعرللرن نوسلل بهکیاتللهت گسجللهم شللد (.)99

 DNAژسلللو

گسلللیخاگج DNA

بللله گسلللی هد گس کرل ل

سلللرمهکاو گسلللیخاگج شلللد و  DNAتوورلللا تهفیل ل  ،بل ل
طللو  9400سوکائوترللد ،توسلل کرلل
شاک

تخاللرص DNA

سرمهژ گس اوی ژ تخارص و سی

توگل ب شاک

بروسرا (کا ) گاسله شلد .پل

بلاگی تعرلرن
گس تعرلرن

شمهس

رواوگانهسر هه ،سه سوم ،شمها  ،9بهها 9393

 92Sداخ فراوژسیرو اس شد .اسل داخل

فراوژسیرر بله گسلی هد گس سلام گفلزگا  MEGA4و یهت ل
تلوگل

rDNA

 92Sبلهکیای  LOR033بله  99نوسل هلهی

بهسللراوس وجللود دا اکللز ا ل بروتومولللوژی NCBI

گسجهم شد گس
و داخل

( 60و  .)69سیهتح حهص گس ت برق تلوگل

فراللوژسیرو سشلله دگدسلد کل نوسل فلو بل
دگاد کل ل رلللزگ شلللبهه

 B. licheniformisشلللبهه

سوکائوتردی آ هه  97داصد گس

(شو .)6

توگل  ،بلاگی ژ لواد سظلا دا یهت ل بله سلهتا ژ هلهی

شو  -6داخ فراوژس بهکیای
بررسی تولید آنزیم در طی زما های گرمخانهگذاری

سیهتح حهص گس شو  3سشه
آسزت ته  48سهع

پ

دهد ک رزگ تولرلد

100

گس آ بل تلداتح

60

خوا توجه سشه ل دهلد ولل پل

کلللههش للل تهبلللد .بللل طلللوای کللل پللل

گس  5اوس

40

نا خهس نرگای رزگ تولرد آسلزت سصلف یلدگا برشلرم
نزگا

ل شلود .هل س له بله تعرلرن بهرمل س له تولرلد

آسزت  ،گسردتی
گولر

20

ر کش

رزگ کههش تهف

ر کش

سرز گسدگس نرای شد .گسردتی

 2/80بود کل پل
و

گس  64سلهع

ر گسردیتا شد.

گتلن

0
100

50

س ه (سهع )

شو  -3م م تولرد آسزت دا ط س ه

0

تولرد آسزت (داصد)

گس نا خهسل نلرگای گفلزگتش دا

80

جدگسهسی بهکیای ح کممد ف هت ولد آسزت ف هتهس گس چشم آب نام لاته :بااس پیهس ر ح کممدن ف هت ...

بررسی اثر عوامل مختلف بر قدرت حلکنندگی فسفات
اثر منابع کربنی بر میزا حلکنندگی فسفات

مبع کلابن بل عملوگ عه ل

هل و لوثا دا اشلد و

یهبولر لل رواوبلل گسلل  .حیلل سللاع اشللد وتللژ
ب وسلرا شلاگت
ر کش

خیالف

و ههر

ر ل  ،بل وتلژ  ،پرچرلدن

تهثرا قلاگا ل نرلاد .بملهباگتن ،تول گس اگ هلهی گفلزگتش
تولرد یهبولر
گس

دا بهکیایهله ،تعرلرن بهیلاتن مبلع کلابن

ک بهالتاتن گثا اگ دا اشد ته برشتاتن تولرلد دگاد.

باگی تعررن بهرم سهسی مبع کابن ،بهکیای لواد سظلا دا
ر  PKVدا د هی  40داج کش

سیللهتح حهصل دا شللو  4سشلله ل دهللد کل رللزگ
ف هت آسگد شد دا

لر وگجلد نالوکز بل رلزگ دا

خوا توجه گس سهتا

ر هه برشیا گس  .گلبی برشتلاتن

رزگ تولرد دا تمهم

گس

ر هه دا س ه  48سلهع

نا خهس نرگای نزگا

مبع کابن و گسلاژی گصلا ت ل

دگد شد .دا گتلن

لللر گس  3سلللو مبلللع کلللابن نالللوکز ،نلللهالکیوس و
ناوکز+نهالکیوس ب عموگ مبع گسلاژی گسلی هد شلدسد و

89

تهبد .سیهتح خهطا سشه
ف هت دا
سهع

پ

ل شلود و پل

گس آ کلههش

سهسد کل رلزگ اهلهسلهسی

ر وگجلد نالوکز دا س له هلهی  64و 76
گس نا خهس نرگای ب تاترب  70و  85داصد

رزگ بهرم ( 48سلهع ) گسل  .گس گتلن او
ناوکز،

پل

ر

لر وگجلد

مهسبتای باگی تولرلد آسلزت و گفلزگتش

قللدات حلل کممللدن ف لل هت دا شللاگت آس هتشللگه
نزگا

شود.

رزگ ح کممدن ف هت آ هه بااس شد.
120
)Glc (0.5%)+ Gal (0.5%

)Glc (1%

)Gal (1%

100

60
40

ف هت آسگد شد (داصد)

80

20
0
72

24

48

س ه (سهع )

شو  -4گثا مهبع کابم با رزگ ح کممدن ف هت
اثر منابع نیتروژنی بر میزا حلکنندگی فسفات

مبلللع سریلللاوژ گس عوگ لل

هلل دا اشلللد و تولرلللد

با اوی ساع

اشد و دا سههتل

صلوالت رواوبل

وثا گس  .باگی بهرم سهسی مبع سریاوژ باگی اههسلهسی

صوالت رواوب گس  .همچمرن ،بهتلد توجل دگشل

ف ل هت ،بلله توجل بل یهلل هللهی شللهب  3 ،سللو تاکرللب

ک بهکیای دا صاف مبع سریاوژ  ،ب گسلاژی سرلهس دگاد.

ی هوت شه  :آ وسروم سول هت ،نار رن و سریاگت سدت

ب عموگ سموسل صلاف لوگدی هسملد سریلاگت س لب بل

به غاظ

آ وسرهد ب گساژی برشیای دا بهکیای سرهس دگاد .بمهباگتن،

دا ط س ه گسدگس نرای شد ( 66و .)63

( 0/5داصد) گسی هد و رزگ ف هت اهله شلد

جا ست

86

سیهتح بهرم سهسی مبع سریاوژ باگی بهکیای واد سظا
سشه دگد ک دا

ر وگجد آ وسروم سلول هت ،دا هلا 3

اوس ،برشتاتن رزگ تولرد آسزت بل دسل
 .)5سیهتح سشه
تهثرا قهب

آ لد (شلو

شمهس

ر ههی وگجلد آ وسرلوم سلول هت و سلدت سریلاگت
شلود .س له  48سلهع

نزگا

آسللزت بللاگی

دهد ک گفزگتش س ه نا خهس نلرگای

احظ گتل دا تولرلد آسلزت دا

دا

لر وگجلد

نار رن سدگاد .بهالتاتن و ک تاتن تولرد آسزت ب تاترلب

رواوگانهسر هه ،سه سوم ،شمها  ،9بهها 9393

بهیلاتن س له تولرلد

للر وگجللد آ وسرللوم سللول هت نللزگا

شود .دا گتن س ه رزگ تولرلد آسلزت دا

لر هلهی

وگجد نار رن و سدت سریاگت ب تاترلب  70و  30داصلد
ر وگجد آ وسروم سول هت گس .
120

)Sodium Nitrate (0.5%

)Glycine (0.5%

)Amonium sulphate (0.5%
100

60
40

ف هت آسگد شد (داصد)

80

20
0
72

24

48

س ه (سهع )

شو  -5گثا مهبع سریاوژس با رزگ ح کممدن ف هت
اثر اسیدیته محیط بر میزا حلکنندگی فسفات

باگی بااس تهثراگسردتی

گسی هد گس گتلن بلهکیای اگ دا خلهدهلهی گسلردی سشله

ر  ،بلهکیای لواد سظلا

دا

ر  PKVبه سل سلو گسلردتی ی لهوت ( 2 ،5و )7

کش

دگد شد و بل لدت  3اوس تولرلد آسلزت و رلزگ

دهد.
120
pH 7

pH 6

pH 5
100

آسزت دا گسردتی  5پ

گس  48سلهع

نا خهسل نلرگای

80

شههد شد .ب سظلا ل اسلد کل گسلردتی  2تلثثرا قهبل

60

احظ گت دا تولرد آسزت و ح کممدن ف ل هت سشله

40

سم دهد .قدات حل کمملدن ف ل هت دا گسلردتی  7دا

20

س ه ههی  64و  48سهع

پ

گس نا خهسل نلرگای تلهثرا
گس 48

قهبل

احظل گتل اگ سشلله سمل دهللد؛ ولل پل

سهع

نا خهسل نلرگای کلههش ل تهبلد .رلزگ تولرلد

آسزت دا گسردتی هلهی  2و  7بل تاترلب  90و  85داصلد
رزگ بهرم (گسردتی  )5گس

(شو  .)2گتن سیهتح قهبارل

0
72

48

24

س ه (سهع )

شو  -2گثا گسردتی با رزگ ح کممدن ف هت

ف هت آسگد شد (داصد)

ف هت آسگد شد بااسل شلد .بلرشتلاتن رلزگ تولرلد

جدگسهسی بهکیای ح کممد ف هت ولد آسزت ف هتهس گس چشم آب نام لاته :بااس پیهس ر ح کممدن ف هت ...

اثر منابع فسفات بر میزا حلکنندگی فسفات

همچمرن،

ر سوتاتم

83

باگث (فهقلد ف ل هت گفزودسل )

باگی بهرم سهسی مبع ف هت ،بلهکیای لواد سظلا دا

ه ب کها اف  .بهکیایهه دا د هی  40داج و 980دوا

ر  PKVتر بلها بله فریلهت بل عملوگ مبلع ف ل هت

تولرد آسزت آ هه

دا دقری کش

( ر پهت  )PKVو تلر بلها بله تلای کا لر ف ل هت

دگد شدسد و دا سههت

ب دت  3اوس گسدگس نرای شد.

(ف ا اگتح خهد) و بها دتگلا فریلهت ( 0/65داصلد) +
تللای کا للر ف لل هت ( 0/65داصللد) بااسلل شللدسد.
)Sodium phytate (0.5%

120

)Tricalcium phosphate (0.5%
Sodium phytate (0.25%)+ Tricalcium
)phosphate (0.25%

80

)Nutrient broth (0.5%
60
40

ف هت آسگد شد (داصد)

100

20
0
72

24

48

س ه (سهع )

شو  -7گثا مهبع ف هت با رزگ ح کممدن ف هت

سیهتح سشه دگدسد ک دا هلا  3اوس بلرشتلاتن تولرلد
ر وگجد تایکا ر ف هت حهص شد کل

آسزت دا
برشرم آ پ
گس آ

پل

گس  48سهع

نا خهس نرگای بدس

آ د.

للر دگاگی سللدت فریللهت +تللای کا للر

ف هت بهالتاتن فعهلر

اگ پ

گس  48سلهع دگشل

کل

رزگ آ  90داصد یدگا برشرم تولرد آسلزت بلود .تولرلد
آسزت

ر وگجلد سلدت فریلهت پل

جهتگه سوم قاگا دگش  .هم
ته حدود قهب

ر هه پ

گس  48سلهع
گس  76سلهع

احظ گت تولرد آسلزت خلود اگ گس دسل

دگد گسد .عاو با گتن س ب

ت لهوت رلزگ تولرلد آسلزت

ر هه دا ها اوس ،دا ط ها س اوس تیاتبه ثهب
هسد (شو .)7

دا

بلهق

اثر غلظتهای مختلف نمرک برر میرزا حرلکننردگی
فسفات
باگی گتن مظوا گس سمرههی MgSO4 ،KCl ،NaCl

و  FeSO4به غاظ ههی  0/3 ،0/6 ،0/9و  0/4دا
 PKVتهر شلد و بلهکیای لواد سظلا دا گتلن
کش

دگد شلد .پل

گس  48سلهع

لر
لر هله

رلزگ ف ل هت آسگد

شد گسدگس نرای شد .سیهتح سشه دگد ک تولرلد آسلزت دا
حضللوا غاظل

 0/4داصللد  NaClبل رللزگ  90داصللد

گفزگتش دگش  .برشتاتن رزگ تولرلد آسلزت دا حضلوا
 0/3داصللد  KClبل رللزگ  40داصللد گفللزگتش بللود .دا
حضلوا غاظل هلهی خیالف  MgSO4تولرلد آسلزت بل
رزگ تو ه حدود  95داصد گفزگتش دگش  .دا حضوا
 FeSO4ته  0/6داصد تولرد آسلزت بل رلزگ  60داصلد

جا ست
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گفلزگتش پرللدگ کللاد ولل پل

گس آ بلله گفللزگتش غاظل ،

قللدات ح ل کممللدن ف ل هت دا حضللوا غاظ ل هللهی

کههش پردگ کاد و دا غاظل

 0/4داصلد بل حلدود 80

گسلی هد آ اگ دا

خیاف سمرهه اگ دگاگس

داصد یدگا گولر کههش پردگ سمود (شو  .)8گتن سیلهتح
خهطا سشه

سهسد ک گتن بهکیای قهبار

خهدههی شوا سشه

ک قهبارل

دهد.

تولرد آسزت و
125

150

75

75

50

ف هت آسگد شد (داصد)

100

ف هت آسگد شد (داصد)

125

100

50
25

25

)(%

)NaCl (%

KCl
125

125

100

100

75

50

ف هت آسگد شد (داصد)

0.4

0.3

0.2

0.1

75

50

25
0.2

0

0.1

ف هت آسگد شد (داصد)

0.4

0.3

0.1

0.4

0

0.3

0.2

0

25
0.3

0.4

)FeSO4 (%

0.2

0

0.1

)MgSO4 (%

شو  -8گثا غاظ ههی خیاف سمر با رزگ ح کممدن ف هت

نوسلل هللهی بللهکیای سللودو وسهس (جدگسللهسی شللد گس

بحث و نتیجهگیری
هلعهت تولرد آسزتم سشله دگد کل حلدگکوا تولرلد
آسزت پ

گس  6اوس نا خهس نرگای گس

و ه س له بله

گفزگتش س ه نا خهس نرگای گسردتی سرز کههش

تهبد.

دا هلعهت ک توسل ح لرن خلهس و همولهاگسش 5دا
خصللوص س لله بهرملل تولرللد ف لل هتهس توسلل تولل گس

فضوالت هکره ) گسجهم شد ،شخص شد ک گتن بهکیای
پل

گس  76سللهع

بهیللاتن تولرللد آسللزت اگ دگشللی گسل

( .)66گتلن دا حلهل گسل کل سهسلراخه و هموللهاگسش

نزگا کادسد ک بهکیای سلودو
(جدگسهسی شد گس خهد) پ

2

وسهس آراوژتملوسگ P6

گس  64سهع  ،بلرشتلاتن
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تولرللد آسللزت اگ دگشل
باخ
کش

( .)63شللهته ذکللا گسل

هلعهت ،س ه بهرم فعهلرل

بله تغررلا سلو

کل دا
لر

دا گثا تولرد آسزت و اهه شد ف هت عدس ب
تداتح اوی تولرد آسزت سرز گثا م
بااس

بهرم ل دا ح ل کممللدن ف ل هت سرللز  48سللهع
نا خهس نرگای نزگا

بهکیای تغررا تهف  .کههش گسردتی شلههد شلد

85

پل

شود .سهسراخه و هموهاگسش

مبع سریاوژ بهرم باگی بلهکیای سلودو وسهس

دا بااس

آراوژتموس گ P6سیرج نافیمد ک گتلن بلهکیای دا

ر ب

نرگاد.

گس

لر

حللهوی عصللها خمللا ،بللرشتللاتن تولرللد آسللزت اگ دگاد

مهبع کابم دا رلزگ حل کمملدن ف ل هت

( .)63دا حللهل ک ل ح للرن خللهس و هموللهاگسش سیرج ل

سشه دگد ک ناوکز مهسبتلاتن مبلع کابمل دا تولرلد

نافیمللد کلل بللهکیای سللودو وسهس جدگسللهسی شللد گس

آسلللزت و اهلللهسلللهسی ف للل هت گسللل  .دا ت یریلللهت

خهد ،دا

ر وگجد عصها جلو ،بلرشتلاتن تولرلد اگ

ح رنخهس و هموهاگسش بهکیای سودو وسهس برشتاتن

دگاد ( .)66بمللهباگتن ،ل تللوگ سیرج ل ناف ل

تولرد آسزت اگ دا

ر دگاگی ناوکز+سهکهاس ب عملوگ

مبللع کللابن دگشلل

( .)66همچمللرن ،دا آس للهتشهللهی

سریاوژ بهرم باگی بهکیایههی خیاف ،ی هوت گس .

سهسراخه و هموهاگسش ،بلهکیای سلود وسهس آراوژتملوسگ
 ،P6دا

ک ل مبللع

چهسداگ شخهاسهتوتره و همولهاگسش نلزگا

کادسلد

کلل دا  4سللوت للواد هلعلل  6 ،للواد حلل کممللدن

ر وگجد ناوکز ب رزگ ستهدی آسلزت سلمیز

برشتای دا سریلاگت پیهسلر و تول گس آ هله دا سریلاگت

لر هلهی دتگلا دگاگی مبلع کلابن

سللدت و دتگللای دا سریللاگت کا للر دگشللیمد .همچمللرن،

کاد (دا یهت

به

آ هه گعلام کادسلد کل بل سظلا ل اسلد بلهکیایهلهی

خیاف) (.)63
دا ت یریهت ک چهسداگ شخهاسهتوتره و همولهاگسش

7

حلل کممللد ف لل هت دگاگی وهسر لل هللهی ی للهوت و

با اوی بهرم سهسی مبع کابن باگی  4بهکیای حل کمملد

ت برقپرتای باگی ح کممدن ف هت بهشمد و بل هملرن

ف ل هت جللدگ شللد گس خللهدهللهی قارللهت گسجللهم دگدسللد،

دلر گتن بهکیایهله دا ملهبع ی لهوت گس هل  ،بلهالتلاتن

شللههد شللد کلل بللاگی دو سللوت  ،نزتاللوس و تولل گس

ح کممدن اگ سشه

دهمد ک گتن و و بلا خلاف

بللهکیایهلله ،الکیللوس و دتگللای ناللوکز گس بهیللاتن مللهبع

قها ههی ح کممد ف هت گسل

کابن ه یمد و دا وگقع سوت هه گس سظا مبع کابن مهسلب

وهسر

به ه گخیاف دگشیمد ( .)94همچمرن ،دا هلع دتگلای

سهسگیه یله و شلخها سهتوترله سشله دگدسلد دا سلوت هلهی

توسل تاگفللدگا 8اوی بللهکیایهللهی حل کممللد ف ل هت

وتهس

واد بااس  ،آ وسروم سول هت برشتاتن تهثرا اگ

جهش تهفی  ،ناوکز ب عموگ بهیاتن مبع کلابن شلههد

دگاد (.)90

شللد ( .)90بل طللوا کال بلله گسللیمبهز گس گتللن آس للهتش و
هلعهت دتگاگ

تلوگ سیرجل نافل

مبع کابن به سوت ح کممد و سهتا شاگت

کل تلهثرا تغررلا
اتب گسل .

سیهتح بهرم سهسی مبع سریاوژ و گسدگس نرای رلزگ اشلد
سشه دگد ک آ وسروم سول هت مهسبتاتن مبع سریاوژسل
باگی اشد بهکیای و تولرد آسزت واد سظا گس ک س ه

(تولرلد گسلرد) عمل

کل فیل گس طاتلق دو
ل کمملد ( .)94همچملرن،

بااس ح کممدن ف هت دا حضوا گسلردتی هلهی
خیاف سشه دگد ک گسردتی  5مهسبتلاتن گسل  .گلبیل
بهتللد توج ل دگش ل

ک ل اشللد بللهکیای و یهبولر ل هللهی

رواوب دا دت  3اوس سرلز بهعلت تغررلا گسلردتی گولرل
ر کش

شود .بمهباگتن ،با خاف دتگا عه ههی

جا ست
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وثا باگی بهرم سلهسی تولرلد آسلزت ( هسملد مبلع کلابن،
ف هت و سریاوژ )  ،رزگ گسردتی

ر

سهسراخه و هموهاگسش نزگا

یغرا گس .

تولرد فریهس توس بهکیای سودو وسهس آراوژتموسگ  P6دا
گسردتی  2ب دس
دا

آ د و دا حلدود  80گسلردتی فعهلرل

دود گسردتی  4ته  7/5شلههد شلد .همچملرن ،بله

گفزگتش گسردتی  ،تولرد آسزت کههش تهف  ،ب طوای کل
فی  30گسلردتی فعهلرل
( .)63بهکیای دا

دا  90گسلردتی بل دسل

ر دگاگی گسلردتی  ،5شلهب

دگاگی گسردتی  2و حی برشیا گس گتن
بمهباگتن ،به تغررا شاگت

ر ک ب عا

بللهکیای گس ل  ،فعهلر ل

اسد ک

آ لد
لر
کمد.

اشد و فعهلرل

ح ل کممللدن دا

س ه ههی خیاف ،به ه ت هوت پردگ
بهکیای ه ب سظا

ر عم

داصد) ،بهالتاتن تولرد آسزت اگ سشه
ک دا غاظ

کادسد کل لهکزتم

للر هلله دا

کمد .گ له دا گتلن

دود گسردتی بهرم  5تله

 2گسلل  .دا بللهکیای حلل کممللد ف لل هت Pantoea
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دهلد .دا حلهل

بهالتا ،رزگ تولرد آسلزت کلههش ل تهبلد

( .)63دا هلعهت ح لرن خلهس و همولهاگسش ،بلهکیای
سودو وسهس دا 3

لر سوتاتمل

وگجدتای کا ر ف هت و
عموگ مبع ف هت کش

بلاگث،

لر

PKV

ر  PKVدگاگی فریلرن بل

دگد ک بهیاتن تولرد آسلزت اگ

دا فریرن دگش  .دا گتن واد مون گس

فریلهت سلدت ،

تولرد فریهس اگ گلیه کمد ( .)66گثا غاظ ههی خاف سملر
بللا قللدات ح ل کممللدن سشلله دگد ک ل دا غاظ ل
داصد ،تمه

0/9

سمرهه گفزگتش دا خوا توجه دا تولرلد

آسزت دگاسد .برشتلاتن گفلزگتش دا رلزگ حل کمملدن
ف هت ب رزگ  40داصلد دا حضلوا  0/3داصلد KCl

شههد شد.
تشكر و قدردانی

گتللن پللژوهش بلله حمهتلل

للهل

عهوسلل

پژوهشلل

 Stewartii g6 .stewartii subspبللرشتللاتن تولرللد دا

دگسشللگه شللهرد بللههما کا لله و صللمدو حمهتلل گس

گسلللردتی  5شلللههد شلللد ( .)64گلبیل ل شلللخهاسهتوتره و

پژوهشگاگ و فن آواگ کشوا ) (INSFگسجهم شد گس

هموهاگسش شخص کادسد ک دا سوت هلهی  PSBجلدگ
شد گس خهدههی قارهت دا گسردتی  8و بلهالتا (تول گس
سوت هه دا گسردتی  )96بلهالتلاتن حل کمملدن اگ سشله
دهمد .گتن و و ب عا
گس

ر بو

ت هبق سوت ههی جدگ شلد

قهب توجر بود (.)94

گثللللا مللللهبع خیاللللف ف لل ل هت سشلللله دگد کلل ل
تایکا ر ف هت گثا دا خوا توجه دا گفلزگتش تولرلد

آسزت دا ط  3اوس نا خهس نلرگای دگاد .شلهته ذکلا
گس

ک عاو با سو مبع ف هت ،غاظ

بهالی ف هت

سرز ب عملوگ هلها کمملد سلمیز ف ل هتهسهه شلمهخی شلد
گس  ،دا حلهل کل رلزگ

لدود ف ل هت بهعلت برله

بللهالی گتللن آسللزت هلله ل شللود .بللهکیای سللودو وسهس
آراوژتموسگ  P6دا

ر دگاگی غاظ

فریهت سدت (9/5

ک بدتنوسرا گس گتشه قدادگس و سیهسگزگای

شود.
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Abstract
Introduction: Biofertilizers are the microorganisms that can convert useless nutrient to usable
compounds. Unlike fertilizer, cost of biofertilizer production is low and doesn’t produce
ecosystem pollution. Phosphate fertilizers can be replaced by phosphate biofertilizer to produce
improvement. So, it is necessary to screen the climate-compatible phosphate solubilizing
bacteria.
Materials and methods: In this project samples were picked up from Loriya hot spring, which
are located in Jiroft. Samples were incubated in PKV medium for 3 days. Screening of
phosphate solubilizing bacteria was performed on the specific media, based on clear area
diameter. The best bacterium was identified based on 16s rDNA gene. Phosphate solubilizing
activity of this strain was considered in different carbon, nitrogen, phosphate and pH sources.
Results: Sequence alignment and phylogenetic tree results show that B. sp. LOR033 is closely
related to Bacillus licheniformis, with 97% homology. In addition, results show that maximum
enzyme production was performed after 2 days that incubation pH was decreased
simultaneously when the time was increased. Carbon sources investigation show that glucose is
the most appropriate in enzyme production and phosphate releasing. Furthermore, results show
that the optimum initial pH for phytase production was pH5.0. Different phosphate sources
show that tricalcium phosphate has the suitable effect on enzyme activity in three days of
incubation.
Discussion and conclusion: Phosphatase enzyme production capacity, growth in acidic pH and
phosphate solubilizing potential in different salt and phosphate sources show that this strain has
considerable importance as biofertilizers.
Key words: Screening, Hot spring, Phosphate-Solubilizing Bacteria, Phosphatase
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