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Abstract
Introduction: Fluorescent pseudomonads produced a variety of siderophores in which the
pyoverdine type siderophore is the main one. These bacteria employ siderophores to increase
availability of Iron for their own and plants consumption. Siderophores have a special role in
the biological control activity of these bacteria against plant pathogens.
Materials and methods: Siderophore production was checked in 21 indigenous Pseudomonads
strains, two reference strains and one Bacillus sp. strain by qualitative CAS-Agar, semiquantitative CAS-AD and quantitative spectrophotometric methods.
Results: Colony growth in some of isolates such as UTPF93 has been inhibited in CAS-Agar
method because of the detergent compound HDTMA. So, siderophore production was low in
these strains. All strains produced siderophore by the CAS-AD method. The highest and the
lowest siderophore production were recorded in UTPF76 and UTPF45 with 1.005 and 0.0026
mM of defroxamin equivalent, respectively. The Pyoverdine mutant strain MPFM1 and the
Bacillus sp. strain also produce low amounts of siderophore in two recent methods. So, these
methods are non-selective to the type of siderophore. In quantitative method only Pyoverdine
type siderophore was detectable and the strains MPFM1 and Bacillus sp. did not produce this
type of siderophore. The highest amount of pyoverdine was recorded in non-indigenous strain
7NSK2 with 625.29 mM/L followed by UTPF65, UTPF81 and UTPF87.
Discussion and conclusion: CAS-AD was the best method for total siderophore measurement
and spectrophotometric was the accurate and efficient method for detection of pyoverdine type
siderophore in fluorescent pseudomonads.
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چكید
مقدم :لسویو وسهسلهه لفاواسم لسرداوفواهه ل رعلدی لاگلتویرلدل ل لکمملدلکلعل هل لتلای ل سهلهلسلرداوفوالسلو ل
پهیووایی لگس .لتویردلسرداوفوالیالگی لبهکرا لههلبهمثلگفزگیشلفاگه

ل ه ل وایسرهزلبهکرا لولنرههله ل ل لشلویلول

ه چمر لگه ر لویژ لگ لیالکمرا لبر ها لهه لنرهه لیگای .ل
مواد و روشهها:لبلعل مظلوال اهیس لۀلاو لهلهل لگسلدگز لنرلا لتویرلدلسلرداوفوا،ل رلزگ لتویرلدلسلرداوفوال12لسلویۀل
سویو وسهسلبو لگیاگ لبعله اگ لیولسویۀل اجل لخلهاج لولیلولسلویۀلبهسلراوسللبلهلاو لکرفل ل،CAS-Agarلاو ل
سر علک ّ  CAS-ADلولاو لک ّ لگسپوراوفرو را لبهلگسرفهی لگزلسرداوفوالخهیصلگسدگز لنرا لشد .ل
یعههل حلدویلولیاسررجلعل
نتایج :یالاو لCAS-Agarلبعلما لوجویل هیۀلشویمدۀلHDTMAلاشدلساوی لتعدگی لگزلسو ل
تویردلسرداوفوال سههلپهیر لبوی.لیالاو لCAS-ADله ۀلبلهکرال ل هلهلالهیالبلعلتویرلدلسلرداوفوالبویسلدلکلعلبرشلرای لول
ک رلای ل الدگالتویرلدل ابلو لبلعلP. fluorescens UTPF76لولP. fluorescens UTPF45لبلهلتویرلدل علهی ل2/665لول
6/6616ل را لناملیالیررالیفاوکسه ر لبوی.لیالیولاو لگخرالسلویۀلبهسلراوسللول وتهسل لپلهیووایی ل
MPFM1لبعل رزگ لک
او لک

P. aeruginosa

لتویردلسرداوفوالکایسدلکعلسشه لیهمدۀلیراگسرخهب لبوی لگی لاو لههلبعلسو لسلرداوفوالبلوی.لیال

یعهله لP. aeruginosa MPFM1لو
لفاطلسرداوفوالسو لپهیووایی لاهبللگسدگز لنرا لبویلکعلسلول ل

Bacillus

sp.لاهیالبعلتویردل لسبویسد.لبرشرای ل رزگ لتویردلپهیووایی ل ابو لبعلسویۀلخهاج ل7NSK2لبهل 615/11رواو و لبلال
یعهه ل،P. fluorescens UTPF65لP. fluorescens UTPF81لو P. fluorescens UTPF87لیال
یررالبویلولیالپ ل لسو ل
اتبۀلبعد لااگالنافرمد .ل
بحث و نتیج گیری:لیال ج و لاو لCAS-ADلبهرای لاو لبلاگ لبااسل ل رلزگ لتویرلدلسلردافوالکلللولاو ل
گسللپوراوفرو را لسرللزلاوش ل لیار ل لولکللهاگلبللاگ لتشللخرصلسللرداوفوالسللو لپللهیووایی لگس ل لکللعلم للدتهلتوسللطل
شوی .ل
سویو وسهسلهه لفاواسم لتویردل ل ل
واژ های کلیدی:لسرداوفوا،لسویو وسهسلهه لفاواسم ،ل،CAS-Agarلپهیووایی
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فصامه علما

مقدم .

هه،لسه لشش ل،لش ها ،12لبههال2316
-لپژوهش لزیس لشمهس ل رواوگانهسرس ل ل

گس ؛لی:گل لتوگسلدلسالشل ه ل لیالگفلزگیشلاشلدلنرله ل

ه ل لاهللها ر لممصللالفللاگوگ لپوس لرلۀلز للر لبعللدلگزل

یگشرعلبهشدل(.)5ل.3لناو لایزوبهکرر لههل(یالبعنل ل ملهب ل

گکسرژ ،لسرارسر لول یو رمر لبهل رزگ ل5/6لیاصدلگسل للول

کابوکسرالتلسه رد ل لشوسد)لکعلتوسطلگمنله لجلم ل
1

تاایبهلیالهالسو لخهک لیهف ل لشوی.لگی لممصلالیالpHل

ایزوبروم لتویردل لشوسدلولبعلمموگ ل مب ل لثثا لگزل هل ل

صواتلیرااهبلحللل
ل
ل
برشرالبع
بهال ل6/5لباگ لاشدلنرههه ل

بلللاگ لنرههللله لم للللل ل ل لکمملللد.ل.1لنلللاو ل خلللالگزل

یللعهلله ل خراللکلکللهسل لهللهلوجللویلیگایل(.)2ل
یالبللر لال ل

سرداوفواهه ل رواوب لپهیووایی لههلهسرمدلکعلسلهخرهال

وجللویگتلخللهالبللاگ لفلله ل للد لبللالگیلل ل شللولل

اکبلولپرچرد لتا لیگاسد.لوجویلگی لتاکربهتلگویر لبهال

سهزوکهاهه ل خراف لاگلبعلکهال ل لبمدسلدلکلعل هل لتلای ل

یالسلله ل2113لنللزگا لشللدلولیالسلله ل2199ل للهیالول

سههلتویردلسرداوفواههلگس ل(.)1

3

مبدگهلل لسهخرهالشر رهی لولخصوصرهتلفرزیویلوییو ل ل

تاایبه له ۀل رواوگانهسرس لههی لکعلاهبللکش لهسرمدل

اگل شلللخصلکایسلللدل(.)6لگیل ل لسلللرداوفواههلبلللعلطلللوال

بعلیرالگزلالکروبهسراوسلههلاهیالبعلتویردلسرداوفوالهسرمدل

گخرصهص ل لتوسللطلگمنلله لجللم لسللویو وسهسلتویرللدل

(.)3لتهکمو لتاایبهل566لسهخرهالسرداوفوا لشمهخرعلشد ل

لشوسدلولساشل ه ل لیالتلوگ لاالهبر لسلویو وسهیههل ل

گس ؛لگنااعلبعلسظال لاسلدلکلعلتعلدگیلزیلهی لگزلگیمهلهل

مه للکمرا لبرویوییولبر هاناهه لنرهه لگیفهل لکمملدل

سررجۀلگخرالفهتلوگاع لسهخرها لسبهشمد.لباگسهسلسلهخرهال

(6لول.)9لنللزگا لهلله لگخرللالسشلله لیگی لگسللدلکللعلگیلل ل

ویوللوی لولسللو لبهسللدههلس لرداوفواههلبللعلاهللهالنللاو ل

سرداوفواههلساشل ه

لیالتأ ر ل ه ل وایسرهزلنرههله ل

بهکرایهی لولسعلناو لاهاا لتاسر لبملد ل ل لشلوسدل(ل.)1ل

گیفلهل ل لکممللدل(.)9لنفرمل لگسل لکللعلسللویو وسهسلهلله ل

سرداوفواهه لبهکرا لههلشله لل لوگایلهسلرمد ل.2لنلاو ل

فاواسم لمالو لبالپهیووایی لسرداوفواهه لیی لا لگزل

فمو لکهتوو لههلگزلج العلگسراوبلهکرر لکلعلبلهالتای ل رللل

ج اعلپهیواار ،لگسردلسهیرسرارولولکو رمویوبهکرر لاگلسرلزل

تاکرب لبلاگ ل هل لاگلبلر لسلرداوفواهه لشلمهخرعلشلد ل

تویردل ل کمملدلکلعلکلهاگی ل سهلهلیالجل :ل هل لبسلرهال

یگای؛لگ هلگی لتاکربلبسرهالسهپهیدگالگسل لولب للعسلام لیال

پللهیر لتللالگزلپللهیووایی لگسلل ل(ل.)3لتللهکمو لاو لهلله ل

خهالهرداویرزل ل لشلوی.لگسراوبلهکرر لتوسلطلE. coliلول

رعدی لباگ لبااس ل رزگ لتویردلسلرداوفوالگاگ لعلشلد ل

ه چمر spp.ل Enterobacteلتویردل لشوی.لگناوبلهکرر ل

گس ل لکللعلپژوهش ل اگ لبسللرعلبللعلسرللهز،لگزل سهللهلگسللرفهی ل

ولپهیواار له لگزلگی لناو لهسرمد.ل.1لهرداوکسر هتلهلهل

1

لکممد.لباگ لگویر لبلهالشله لولسراملدل ()1لاو

5

لCAS -

گزلج اعلگ اوبلهکرر لولفاوکسله لر لهله؛لگیل لسلرداوفواههل

Agarلاگلباگ لبااس ل رزگ لتویردلسرداوفوالگاگ علیگیسلد.ل

گیالللبلتوسلللطلگمنللله لخلللهسوگی لگسراوبهکرایهسلللعل2لول

ساتعلضعکلگی لاو لوجویل لهیۀلیتاجمل لHDTMA6ل

گکررمو رس لههلتویردل لشوسدلکعله علکاوسرز لکممد لهلهل ل

بویلکعل هس لاشدلبسرها لگزل رواوگانهسرسل لهلهل ل لشلد.ل

م و لایشۀلنرههه لهسرمد.لسرداوفوالتویردشد لتوسلطل

باگ لاف لگیل لسالصلاو لCAS-AD9ل عافل لشلدلکلعل

اهاچلههلبعلیرالگزل وگایل عدوی لگزلگیل لسلو لگسل ،لگیل ل

رواوگانهسرس لگبردگلیال حرطلگخرصهص لخویلاشدلیگی ل

سو لسرداوفوالبرشلرای لیاتل لاگلیالخلهالیگای؛لویل ل

لل لشللویلولسللپ ل للهی لاویلل لحللهو لسللرداوفوالبللعل

ثهب لپهیدگا ل(الداتلگتصله لبلعل هل )ل لسسلبرهلپلهیر ل

اههولهه ل حرطلکشل لCASلگضلهفعل ل لشلوی.لاو ل

بااس لاو لهه ل خراکلگازیهب لتویردلسرداوفوالیالسویو وسهسلهه لفاواسم لبو لگیاگ ل

گسپوراوفرو را لکعل لهیالولمبلدگهللل(ل)6ل عافل لکایسلد،ل

 11ل

یاجعلسهسرر اگیلس هدگا لشدسد.ل ل

گ وه لتعرر لیارل ل الدگالسلرداوفوالسلو لپلهیووایی لاگل

س هدگا لبعلصواتلیدلخشولسرزلگسجهملشد.لیالگیل لل

فاگه لکلایلگ لهلس لرداوفواهه لیی لالتویردشلد لتوسلطل

او لیول را لیررال حرطلکش لشراخشولبدو لااب ل

سویو وسهسلههلبهلگی لاو لاهبللگسلدگز لنرلا لسبویسلد.لیال

(شراخشللولبللدو لاابلل ل266لنللام،لپپرللو ل5لنللام،ل

گیاگ لباگ لگویر لبهالاسلوی لصلدارهس لوله ولهاگ ل(ل)26ل

یویللعهلله ل
)لیاو ل ل

سللهکهاوزل5لنللاملیالیللولیررللال

بعل مظوا لیابه لبهکرا لهله لل حلاالاشلدلنلرله ،لل رلزگ ل

ز هیش لبهلحج لاههال را لیررلالایخرلعلولگتلوکالولشلد.ل

تویردلسرداوفوالسویو وسهیهه لفاواسم لایزوسفا لاگل

بعدلگزلسایشد لیالشاگیطلسراو لیولیوپلبلهکرا لبلعل

بللهلاو لCAS-Agarلبااسلل لکایسللد.لهللدالگزلگیلل ل

گی لیویعلههلگضهفعلشد.لبعدلگزلهشل لسلهم ل حلرطللیاو ل

پژوهشلبااس ل رزگ لتویردلسرداوفوالسویو وسهسلهلهل ل

یویعلههلبهلگسرفهی لگزلسرراوی ل هی ل مج دلشد.لگیل لیویلعلهلهلل

فاواسلللم لبلللو لخلللهالهللله لگیلللاگ لبلللهلاو لهللله ل

بعل دتل21لسهم لیالیسر ه لیروفارزلالاگالیگی لشلدسدلتلهل

گسدگز لنرا ل رفهوتلول اهیسلۀلگیل لاو لهلهللبلاگ لگاگ لۀل

بعلطوالکه لل ب را لشوسد.لسپ لبهلگسرفهی لگزلشعاۀلنلهزل

بهرای لاو لباگ لهالشاگیطلگس  .ل

گکسرژ لسلالیویلعلهلهللبسلرعلولیالی له ل حلرطلس هلدگا ل

ل
مواد و روشها.ل

شدسدل(.)21
خللهیصسللهز ل
ل
خههال سههازی ویههووردین لتهرللعلول

سوی های بهاکتری11 :لسلویۀلبلهکرا للگزلسلولیعلهله ل

پهیووایی لسویۀلP. fluorescens UTPF59لبلهلگسلرفهی ل

مرخبلکاوسرو لبهکرا لهه ل سرهنوسرس لاتبلکمرلا ل

گزلاو لکاو للهتوناگف لتعللوینلیللوس لباگسللهسلاو ل

برویوییولیگسشل ه لتهلاگ لکلعلیگاگ لالداتلبلهالی لیال

هیالولمبدگهللل(،)6لبهلگسدک لتغررال()23لگسجهملشد.ل ل

بروکمرا لموگ للبر هانال خراکلبوی لوله چمر لاهیالبلعل

بلاگ للبااسل لل رلزگ للتویرلدللسلرداوفواللیالتر هاهلله ل

بهبویلصفهتلاشد لنره لبویسدلگسرخه لشدسد.لسلویۀلل P.

خراللکلالزملبللویل محم ل لگسللرهسدگایلگیلل ل رهبویرلل لبللهل

aeruginosa 7NSK2لجدگشللد لگزل لزگا للجللولباژیللول

گسرفهی لگزلپهیووایی لخهیصلاس لشوی.لبلدی لل مظلوالل16ل

( )22لبعلمموگ لسویۀل اج لگسلرفهی لشلدل.لوجلویللسلعللسلو لل

را لنلامللسلرداوفواللخلهیصللیال

ل اتلاللحللللشلدللول

سرداوفوالپلهیووایی ،للپلهیواار للولسهیرسلرارولگسلردللیال

حج ل لبعل266ل را لیررالاسرد.ل حالو للحهصللللگزلفرارلالل

گی لسویعلبعلگثبهتلاسرد لگس .لسلویۀللل P. aeruginosa

6/1ل رواو لمبوالیگی لشدلتهلسراو لشوی.ل حالو لفلو ل

MPFM1ل وتهس لپهیووایی لسویۀل7NSK2لول الهومللبلعلل

یالی ه ل1لیاجعلسهسرر اگیلولیالتهایو لس هدگا لشلدل.ل

سر لبروترولکهسه هیسر لگس .لگیل للسلویعللتوگسلهی للتویرلدلل

ل اتالتهرلعللشلدللول

سرداوفوالسو لپهیووایی لاگلسدگایل( .)22ل

یاظ لهه ل خراکلگی ل حاو لیال

رزگ لج :ل سههلیالطو ل وال166لسلهسو راللخوگسلد للشلدل

نگهداری باکتریها :بلهکرا لهلهلاو ل حلرطل لکشل لل

(یسر ه لپ لج لگیمسراو م 9ل د ل.)+T70لبلهللگسلرفهی للگزل

کرمگلب لیگخللیویعل ز هیشلبلعلصلواتل لوا لکشل ل

یگی لهه لبلعلیسل ل لد ،لل محمل للگسلرهسدگایلیاللسلاملگفلزگالل

یگی لشدسدلولبعدلگزلاشدلکه للبلهکرا للاو ل لپلهاگفر ل

گکسلل1669لاس لشدلول عهییعلخطله بسر

لسوشرعلشد.ل

هی لیوبلهالسلراو لشلد لایخرلعلوللیالی له ل مفل لاهلهال

بللهلگسللرفهی لگزل عهییللعلخللطلولوز ل اوللوی لپللهیووایی ل

فصامه علما

266ل ل

هه،لسه لشش ل،لش ها ،12لبههال2316
-لپژوهش لزیس لشمهس ل رواوگانهسرس ل ل

ضللایبل للوی لپللهیووایی ل حهسللبعلشللدل(ل9366ل=.)εل

را لنلاملل،CaCl2ل 2/29ل رال لنلاملل،MnSO4.H2Oل2/1ل

باگسللهسلگیلل لضللایبل للوی لولفا للو لزیللالیاظلل ل

را لنام،H3BO3ل6/61ل رال لنلاملل،CuSO4.5H2Oل2/1ل

پهیووایی لگسدگز لنرا لشدل(.)6ل ل

را لناملZnSO4. 7H2Oلول2/6ل را لنلاملل Na2MoO4.

A=εBCلللAل=لج :لیال166لسهسو رال=εلضلایبل لوی ل

بعصواتلجدگنهسعلگتوکالول
2 H2Oلگس .لگی ل حاو لسرزل ل

=Bلاتالکووتلل=Cلیاظ لپهیووایی ل

ولسایلشد .ل

.انداز گیری می ان تولید سیدروفور در سوی ها

روش  :CAS-Agarیالگی لبااس لگزلاو لگیوسلهسدال

محلول کازامینواسید (محلهول  :)4الدگاللسلعللنلاملل
کهزگ رموگسردلبعل36ل را لیررلالل

ل اتلالگضلهفعلشلد.لگلیل لل

ولزوباا1ل()21لگسرفهی لشد.ل ح لرطلCAS-Agarلگزلاهلهال

حاو لبهلگسرفهی لگزلیسر ه ل را لپوالگزلفرارال6/1ل رواو ل

حاللو لکللعلهللالکللدگملب لعلصللواتلجدگنهسللعلگ لسللراو ل

مبوالیگی لشدلتهلسراو لنایی .ل
گبردگل حاو لاههالولسپ ل حاو لسعلبعل حالو لبلهفال

لشوسدلتهرعل لشوی.ل ل
محلول م رف ( Fe-CASمحلهول  :)1گیل لل حالو للگزل

گضهفعلشد.لیال خال حاو ل عاالبعل اگ ل للولبلهللهل لزی ل

گخرال ل26ل را لیررالFeCl3-6H2Oلیو ل رال ل لوالال ل(یال

کهف لگضهفعلشلدلولیالتشلرولهلهل لپرلال لسُلعللسلهسرلر را ل

گسردکاایدایول26ل را ل والا)لبهل56ل رال لیررلال ل حالو ل

توزیل لشللد.لبللاگ لتاا لرحلگی ل لتشللرولهلله لپرللا ،لپللم ل

CASل( 2/12ل را لناملیالیررا)لتهرعلشد.ل حالو للگایلوگس لل

رواویررا لسوسپهسس لرو  ،لگزلکشل ل11سلهمرعل لبلهکرال لهلهلل

تراۀلحهصللبعل اگ لوله اگ لبهلتوله لیگی لپروسلرعللبلعلل16ل

بعلصواتلاتلا لنل:گال لگسلرفهی لشلد.لگزلسلولیۀل7NSK2ل

یایررللا)ل
را ل لیررللال حاللو لHDTMAل(2/91ل را ل لنللامل ل

بللعلممللوگ لشللههدل ثب ل لولگزلسللویۀل،MPFM1ل( وتهس ل ل

گضهفعلشد.ل حاو لحهصللکعلیگاگ لاسگل ب لترلا للبلویلل

بللعممللوگ لشللههدل مف ل لگسللرفهی لشللد.لگیلل ل
پللهیووایی )ل ل

گتوکالولشلدللولیالی لهل ل ح لرطلتلهل56لیاجلعلسلهسرلر اگیل

تشروهه لپرا لیالی ه ل19˚Cلس هدگا لشدسد .ل
ل

بعصواتلتهز لتهرعلشوی.ل ل
سایلشد.لگی ل حاو لبهیدل ل

تویرللدلسللرداوفوالبهمللثلجدگشللد ل هلل لگزلCASل

محلههول بههافر (محلههول  :)2حاللو لشلل ها لیولبللهل

ل لشللویلکللعلسررجللۀل لتویرللدلیللولههیلۀلسللهاسج لاسللگل

حللکای ل36/11لناملبلهفالPIPESل(piperazine-N,N′-

گطاگالکام لبلهکرا للگسل ل.لاتلاللگیل للههیلعللیالسلعللاوزل

)bis(2-ethanesulfonic acidلیال956ل را لیررال حالو ل

روگی لثب لشدلول رهس ر لسعلاوزلسرزل حهسبعلنایید .ل

س و لحهو ل6/3لنامل،KH2PO4ل6/5لناملNaClلول2/6ل

روش  :CAS-ADحللرطلCAS agarلبللعلییرللللیگشللر ل

ناملNH4ClلتهرعلناییدلولpHل لبهلKOHل%56لبعل6/9ل

هیۀلیتاجم لکهتروس لHDTMAلکعلباگ لجالونلرا لگزل

اسهسد لشد .لابللللگزلگتلوکالو،للبلعلل حالو للفلو لل25لنلاملل

اسو لک پاو لFe-CASلگضلهفعل ل لشلوی،لل لهس لاشلدل

ل اتالحجل ل لبلعل966ل

بسرها لگزلبهکرا لهه لایزوسلفا للگسل .لطبل لنلزگا ل

را لیررالاس لرد.لبعلدلگزلگتلوکالولتلهل56لیاجلعلسلهسرلر اگیل

گیوسللهسدالولزوبللاالل(،)21ل96-91یاصللدلبللهکرا لهلله ل

سایلشد .ل

ایزوسفا لکلعلاو ل حلرطلکشل لیراگسرخلهب لTSA26ل

نهالگضهفعلشدلولبهلگفزوی ل

محلول غذایی (محلول  :)3حهو لیولنلاملنالوکز،ل
یولنلامل لهسلررو ،ل113ل رال لنلاملل،MgSO4. 7H2Oل22ل

اشدلکای لبویسد،لاهیالبعلاشدلاو ل ح لرطلCAS-Agarل
سبویسد .ل

بااس لاو لهه ل خراکلگازیهب لتویردلسرداوفوالیالسویو وسهسلهه لفاواسم لبو لگیاگ ل

 262ل

تاکربللهتل حللرطلCAS-Agarلبللاگ لگیلل ل ز للهیشل

سهسرایفرویکای لیال26666gلبعل لدتلل 26لیارالعل لاسلو لل

شهبعل ز هیشلابللگس .لبعلیرالگیموعلت لهملل لوگیللیل:گی لل

یگی لشدسد.لبعلدلگزلحل:السلاو لهلهل لرلزگ للجل :ل لهلی ل

( حاو ل3لو)1لح:الشدسد.لبعدلگزلایخر ل ح لرطلیاو ل

اوی لیالطو ل وال166لسهسو رالبهلیسر ه لگسپوراوفرو رال

تشرولپرا  ،لبلهلگسلرفهی لگزلالو لپمبلعلسلواگ لکل للپلم لل

خوگسللد لشللد.لگزل للهی لاوی ل لبللعلیس ل ل للد لگزل وتهس ل ل

را ل رلا ،للاههلولهلهلی لیالتشلرولهلهل لپرلال لCAS-

بللعممللوگ لشللههدلگسللرفهی لشللد.ل
پللهیووایی ل()MPFM1ل ل

Agarلگیجهیلشد.لگی لتشرولهه لپرلال لتلهلز له لگسلرفهی ل

یگی لهللله لحهصلللللبلللهلگسلللرفهی لگزل محمل ل لگسلللرهسدگایل

یاو لسللهیاو لهلله لپالسللررو لولیالیخچلله لس هللدگا ل

بعلیس ل د لگزلپهیووایی لخلهیصللبلعلل لو لبایررلاللتبلدیللل

شدسدل(.)25ل ل

شدسد.لبدی ل مظوالگزلپهیووای لخهیصلسلهز لشلدۀللسلولیۀل

بهکرا لهلهللبلعل لدتلل16لسلهم ،لیالی لهل ل19لیاجلعل

 UTPF5لگسرفهی لشد.لت هملیوگزملشرشعلگ لگسرفهی لشد لیال

سهسرر اگی لاو ل حرط لکش لسوکسرمهتل(ل 6لنلاملبایررلالل

گیلللل لاو لبللللهلگسللللردهرداوکاایدایول6/2لسا لللله ل

،K2HPO4ل3لناملبالیررال،KH2PO4ل6/1لناملبالیررالH2O9ل

گسردشوی لشدسدلتهل یوین لهه ل ه لزیوی لشویل( .)1ل

،MgSO4لیللولنللاملبللالیررللالNH4SO4لول1نللاملبللالیررللال

محاسبات آماری :تجزیۀلوگایهس لول اهیسلۀلل رلهس ر لل

سوکسرمرولگسردلکلعلبلهلگسلرفهی لگزلKOHل%56لبلعل9لpHل

صفهتلبعلاو لحدگاللتفهوتل عمل للیگا22ل(P6/65ل<ل)لول
21

اسللهسد لشللد)لاشللدلیگی لشللدسدلولسللپ لسوسپهسللرو ل

بللهلگسللرفهی لگزلاو ل للد لختل

بهکرا لیال26666gلبعل دتل26لیاراعلسلهسرایفرویللول لهی لل

سا لله لبللوی لپللاگکمشلیگی لهللهلابللللگزل سللهیرزل للها لبللهل

اوی لجدگلشد.لبعل رزگ ل35ل رواویررلاللگزل لهی للاویل للهلال

سامگفزگالSASل ز هیشلشدل( .)29ل
ل

سویعلیاو لاههولههلایخرعلشد.لبعدلگزلج :ل ل ادگال
سهو لیی الگزله ه ل هی لاویل للیوبلها لبلعلاههلولهلهل

ل،SASلگسجللهملنافل .ل

ل

نتایج.

گضهفعلشد.لتشرولهه لپرا لبعل لدتلل9لسلهم لیالی لهل ل

.انداز گیری می ان تولید سیدروفور در سوی ها

19لیاجللعلسللهسرر اگیلاللاگالنافرمللدلولاتللالههیلۀلسللهاسج ل

 -2روش  :CAS-Agarعلللاال،CASلهم للله لکلللعل

گطاگالاههولههلگسدگز لنرلا للشلد.لگزلسلال لاال لهلهل ل

ه لبعل ل رصللگس لبعلاسگل بل لییلدل ل لشلویلولیال

حاو ل 1/5ل را لناملیایررالسرداوفوالتجها لیسلفاگ ل®ل

صوات لکعل ه ل لجدگلشلویلسلهاسج لاسلگل ل لشلوی.ل

باگ لاس ل محم لگسرهسدگایلگسرفهی لشدلولیاسههی ل رزگ ل

او لگتصه لCAS-Feلاو لسرس ،لهالمه ا لکعلبروگسدلبهل

تویردلسرداوفوالبعلصواتل علهی لیسلفاگ لگسلدگز لنرلا لل

نافر ل ه لگی لپروسدلاگلبشومدلبهمثلباوزلاسگلسهاسج ل

شد .ل

لشوی،لاتالههیۀلتغررالاسگلیگی لشد لبا وای لتاایبل ل

روش اسههتكتروفتومتری :الللدگال266ل رواویررلللالگزل

گزل ادگال ل هی لگس ل(شولل.)2لاهبلللتوجلعلگسل لکلعل

کش ل ل11سللهمرۀلبللهکرا لهللهلیال ح لرطلسوکس لرمهتلبللعل

گی ل حرطلیال اهبللهال هی لگ لکعلخهصر لسلرداوفوا ل

فالسولهه لحهو ل16ل را لیررال حرطلسوکسرمهتل مرالل

یگشرعلبهشدلجوگ ل لیهلد؛لبملهباگی لاتلالههیلعلس هیلهس ال

شد.لگی لسوسپهسسرو لهه لبهکرا لبعل لدتلل16لسلهم لیال

ج و لسرداوفواهه ل لسویعلگس .لگزلبر لسلولیعلهله ل

ی لله ل19لیاجللعلسللهسرلر اگیلول216لیوالیالیاراللعلاو ل

وای ز للهیشلسللویۀلUTPF76لبللهلههیللعلگ لبللعلاتللال16/1ل

شلللروالس هلللدگا لشلللدسد.لسلللاو لهللله لبلللهکرا لبلللهل

را ل رالبرشرای لتویردلسرداوفوالاگلیگش لولبعلیسبه ل ل

261ل ل

هه،لسه لشش ل،لش ها ،12لبههال2316
-لپژوهش لزیس لشمهس ل رواوگانهسرس ل ل

فصامه علما

یعههلنفرلعلشلد،لیالگیل لسلویعل
لخصوصرهتلسو ل

یعهه لUTPF45،7NSK2لو UTPF68الاگالنافرملدل
سو ل

یالاس

کعلاتالههیۀلتویردشد لتوسطل سههلبعلتاتربل،23ل21/11لول

مالو لبالپهیووایی لکعلسرداوفوالگصا لگس لیس لک ل

22ل را ل رالبوی.لیالجدو ل2لاتالههیۀلتویردشلد لتوسلطل

یولسرداوفوالیی البعلگس لپلهیواار لولسهیرسلرارولگسلردل

سویعلهه ل خراکلیالسعلاوزل روگی لوله اگ لبلهل رلهس ر ل

سرزلتویردل لشوسدلکعل لتوگسمدلبهمثلگیجلهیلههیلعلشلوسد.ل

سللعلاوزل وای لشللد لگس ل .له لله لطللوالکللعلیالجللدو ل

بهکرا لبهسراوسل وایگسرفهی لسرزلالهیالبلعلتویرلدلههیلعلگ ل

شههد ل لشویلسویۀلMPFM1لکعل وتهسل لپلهیووایی ل

ضعرکلبویلکعلاسگلههیۀل لسرزلبهل هبا لههیعلههل رفلهوتل

گس لسرزلههیعلیگی لگس ؛لگ هلاتالگیل لههیلعلیال اهیسلعلبلهل

بوی.لسویۀلUTPF93لیال حرطل -CASنهالاشدلضعرف ل

سویۀلوحش ل()7NSK2لخرا لک رالگس .له ه لطوالکعل

یگش لولفهادلتوگ لتویردلسرداوفوالبوی.ل ل
ل

یعههلیالاو ل-CASگنها.لههیۀلسهاسج لاسگلگطاگالکام لبهکرا لههلسشه لیهمدۀل رزگ لتویردلسرداوفوالکلل سههل
شولل-2لتویردلسرداوفوا سو ل
گس .لسویۀل7NSK2لبهلمدیل15لول وتهس لپهیووایی ل ل()MPFM1لبهلمدیل11لسشه لیگی لشد لگس  .ل
ل

 :CASبسلللللرها لگزل

یسفاگ لبرشرای ل رزگ لتویرلدلاگلبلعلخلویلگخرصلهدلیگی.ل

بهکرا لهه لایزوسلفا لبلعلمال لوجلویل لوگیلیتاجمل ل

یعهلله ل،UTPF92لUTPF87لولUTPF61لیالنللاو ل
سللو ل

HDTMAلیال حللرطلCAS-Agarلفهاللدلتوگسللهی لاشللدل

یوملااگالنافرمد؛لیالصلوات لکلعل الدگالتولیرلدل سهلهلیال

او لگی ل حرطلهسرد؛لیاسررجلعل رلزگ لتویرلدلسلرداوفوال

یعهله ل
او لابا لپهیر لتالگزل رهس ر لبویل(جدو ل.)2لسلول ل

سههلبعلگی لاو لاهبللگسدگز لنرا لسرسل ؛لبملهباگی لبلاگ ل

UTPF75لولUTPF86لکعلطب لاو لابا لتویردلبلهالی ل

اف لگی ل شول،لگی لاو لامدلبلهالگصلالشلشلد لگسل .ل

یگشرمدلیالگی لاو لیالناو ل خال ها لالاگالنافرملد.ل

شر لوله وهاگ 23ل()25ل ز وس لاگلطاگح لکایسدلکعلبلعل

بهکرا لUTPF93لکعلاهیالبعلاشدل تالوب لاو ل حلرطل

جه لکش ل سلرار لبلهکرا لاو ل حلرطلCASلگزل لهی ل

CAS-Agarلسبویلولی:گلسرداوفوا لتویردلسولایلیالگیل ل

رطهلله لگخرصهص ل ل لنوسللعل
اوی ل لتویردشللد لیال ح ل ل

او لتغررایهفرع،لههیۀل شهوی لتویردلکایلول رلزگ لتویرلدل

ل لوگیلولاو لهلهلل

لباگبا6/316ل را لنلاملیایررلاللیسلفاگ لبلوی.لتویرلدلیال

شاشلیگی لشد لگس .لسرلهی لبلعلیسل ل لد لگزلگیل لاو ل

وتهس لMPFM1لولبهکرا لبهسلراوسللخرال لسلهارزلبلویل

یابهاۀلبسلرها لگزلسلولیعلهلهلبلهلاو لابال ل رفلهوتلبلوی.ل

کعل ابو لبعل رهبویر لهه لیرالگزلپهیووایی لگس .

 -2روش

Diffusion

Agar

گسرفهی ل لشد.لگیل ل ز لو لیالاسل

سویۀلUTPF76لبهلتویرد ل عهی ل2/665ل را لناملیایررلالل

بااس لاو لهه ل خراکلگازیهب لتویردلسرداوفوالیالسویو وسهسلهه لفاواسم لبو لگیاگ ل
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یعهه لبهکرا لبعلاو لهه لک ّ لگسپوراوفرو را ،لسر علک ّ لCAS-ADلولکرف ل CAS-Agarل
جدو ل-2لبااس ل رزگ لتویردلسرداوفوالسو ل
ل

او لگسپوراوفرو را ل

او ل CAS-ADل

رواو و ل

عهی لیفاوکسه ر ل

پرووایی ل

را لناملیالیررا ل

UTPF5

کاا

تاپچع ل

 199/65cل

fgل 6/111ل

dل 26/25ل

 UTPF10ل

کاا

نمدم ل

cل 119/91ل

ghل 6/339ل

cل 26/99ل

سویعلبهکرا ل

ل
حل ل
س وسعلبایگا ل

ل

او

ل

رزبه ل

 CAS-Agarل
اتالههیعل را ل را ل

UTPF45

خ ر

یوبره

gل 196/22ل

j6/616

b23

UTPF54

خ ر

یوبره

hiل 211/32ل

fg6/155

jk9

UTPF59

اا لتپع

پرهز

kل 15/99ل

hiل 6/139ل

hل 1/16ل

 UTPF61ل

گی وت

باس

cل 119/91ل

bcdل 6/619ل

jل 9/19ل

 UTPF68ل

سها

تاپچع

hل 136/66ل

ef6/19

 UTPF75ل

گی وت

باس

klل 61/12ل

fgل 6/116ل

dل 26/13ل

 UTPF76ل

گی وت

باس

hل 131/22ل

aل 2/665ل

aل 16/1ل

 UTPF81ل

اسر لاوی

باس

bل 516ل

fgل 6/111ل

dل 26/16ل

 UTPF82ل

گی وت

باس

eل 352/96ل

cdeل 6/515ل

dل 26/29ل

 UTPF83ل

گی وت

باس

ijل 219/91ل

ghل 6/339ل

gل 1/39ل

 UTPF84ل

کاا

نمدم

efل 319/13ل

gل 6/365ل

fل 1/59ل

 UTPF85ل

نهزاخه

باس

gل 192/29ل

defل 6/511ل

eل 1/11ل

 UTPF86ل

ش وا

باس

iل 261/12ل

ghل 6/312ل

dل 26/25ل

 UTPF87ل

اگز ره

باس

bل 599/13ل

bcل 6/619ل

eل 1/19ل

 UTPF88ل

اگز ره

باس

hل 116ل

efل 6/113ل

mل 6/69ل

 UTPF90ل

ش وا

باس

jل 215/11ل

ghل 6/311ل

kل 9/93ل

 UTPF92ل

گی وت

باس

lل 66/59ل

bل 6/911ل

fgل 1/19ل

 UTPF93ل

گی وت

باس

jل 216ل

ghل 6/316ل

oل 6/6ل

 UTPF96ل

کاا

نمدم

fل 323/51ل

fgل 6/131ل

iل 9/91ل

 7NSK2ل

باژیو

جو

aل 615/11ل

efل 6/113ل

bل 21/11ل

 MPFM1ل

باژیو

جو

mل 6/6ل

ijل 6/235ل

lل 6/19ل

 Bacillus sp.ل

کاا

نمدم

mل 6/6ل

jل 6/656ل

nل 3/91ل

bc22

ل
 -3روش استكتروفتومتری :یالگیل لاو لبلعلصلواتل

تویردل615/11ل و لبایررالپهیووایی لبرشرای ل ادگالتویرلدل

گخرصهص ،ل ادگالتویردلسرداوفوالسو لپلهیووایی لاهبللل

یعهللهلگخللرالال
اگلیگشل لولگزیحللهال للها لبللهلسللهیالسللو ل

گازیهب لگس .لسرهی لبعلیسل ل لد لگزل رلزگ لجل :ل لهی ل

عم لیگا لسشه لیگی.لبعلیسبه ل ل،UTPF81لUTPF87لو

اویل لیالطللو ل للوال166لسللهسو رالبللهلگسللرفهی لگزل محمل ل

UTPF61بلعلتاترلبللبلهلتویرلدل،516ل599/13لو 119/91ل

گسرهسدگایلپهیووایی لخهیصلبلعل رواو لو لبایررلالتبلدیلل

رواو و لیایررالیالناو لبعد لااگالنافرمد.له له لطلوال

شد.لگزلبلر لسلولیعلهله ل وای ز لهیشلسلویلۀل7NSK2لبلهل

کعلگسرظهال لاف ل وتهس لMPFM1لفهادلتوگسلهی لتویرلدل

فصامه علما

261ل ل

هه،لسه لشش ل،لش ها ،12لبههال2316
-لپژوهش لزیس لشمهس ل رواوگانهسرس ل ل

پللهیووایی لبللوی.لسللویۀلبهسللراوسل وایگسللرفهی لیالگی ل ل

جوگ ل لیگی؛لمالو لبالگی ،لبهلگی لاو لفاطلیلولسلو ل

ز هیشلسرزلیال166لسهسو رالپرولجل:ب لسدگشل .لسلویلۀل

رواوگانهسرسلل لاهبللللبااسلل لبللوی.لگزلبللر لاو لهلله ل

UTPF93لکللعلیالاو لCAS-Agarلسللرداوفوالتویرللدل

یی للا لکللعلگاگ للعلشللدل(،25ل21لول)16لاو لCAS-ADل

سوای لبوی،لاهیالبعلتویردلسرداوفوالسو لپهیووایی لبویلول

بهرالگزلسهیالاو لههلتوگسسل ل شلوالتل وجلویلاگلحللل

توگسس لبعل رزگ ل 216رواو و لبایررلالپلهیووایی لتویرلدل

کمللللد.لیالاو لCAS-ADلبللللهکرا لهللللهلیال حللللرطل

کمد .ل

گخرصهص لخویلاشدل لکمملدلولفالطلگزلمصلهاۀلخلهاال

سویۀلUTPF76لکعلیالاو لهه لابللبرشرای لتویرلدل

ساوی ل سههلباگ لگسدگز لنرا لسرداوفوالگسرفهی ل لشلویل

سرداوفوالاگلیگش ،لیالگی لاو لجزءلبهکرا لهه لباتلال

(.)25لیالگیللل لاو ل رلللزگ لتویرلللدلسلللرداوفوالت لللهمل

اللاگالس افلل .له لله لطللوالکللعلاللباللنفرللعلشللد،لاو ل

رواوگانهسرس لهه لاهبللکش لاهبلللگسلدگز لنرلا لگسل .ل

گسپوراوفرو را لبعلصواتلگخرصهص لفاطلاهیالبعلتعرلر ل

ه چمللر لبللعلصللواتله ل لز لله ل ل لتللوگ ل رللزگ لتویرللدل

ک رلل لسللرداوفوالسللو لپللهیووایی لگسلل ؛لاللاگلکللعل

سرداوفوال رواوگانهسرس لهه ل رفهوتلاگلبلهلهل ل اهیسلعل

سرداوفواهه ل خراکلطو ل لوالهله ل رفلهوت لیگاسلد؛ل

کای.لیگی لهه لبعلیسل ل لد لگزلگیل لاو لبلهلگسلرفهی لگزل

بمهباگی ل لتلوگ لاملر لفلارلکلایلکلعلسلویلۀل کاشلد ل

سرداوفوالتجها لیسفاگ لاهبللک ّ لسهز لگس  .ل

مالو لبالپهیووایی لاهیالگس لسرداوفواهه لیی لا لاگل

تفهوتل عم لیگالبر لتویردلسلرداوفوالسلولیعلهلهلیالیول

یالحج لبهاللتویردلکمدلکعلمه للنسلرا لههی لۀلسلهاسج ل

او لCAS-AgarلولCAS-ADلسشللله ل ل ل لیهلللدلکلللعل

یال حرطل-CASل نهالهسرمد.ل ل

گنااعلگیابلسلولیعلهلهلالهیالبلعلاشلدلاو ل حلرطلCASل

یاسررجللعلگزلاو لگخرالفللهتل وجللویلبللر لیگی لهلله ل

بویسدلوی لگی لبهرمعلاشد ل سههلسرس ؛لبعلمبهاتلیی لا،ل

او لهلللللله لCAS-Agarلولاو لگسللللللپوراوفرو را ل

یعههل الدگا ل
رزگ لاشدلولتویردلسرداوفوالهایولگزلسو ل

لتوگ لبلعلتویرلدلول الدگالتویرلدلس لرداوفواهه لیرلالگزل

تح لتأثرال وگیلیتاجم ل حرطلااگال لنرای.لیا ج و ل

یعهه لسویو وسهسلفاواسم لپ لبای .ل
پهیووایی لیالسو ل

لتلوگ لنفل لکلعلاو لCAS-Agarل ع لوی لاوشل ل
مهسلللبلبلللاگ لبااسللل ل رلللزگ لتویرلللدلسلللرداوفوال

ل
بحث و نتیج گیری .ل

رواوگانهسرسلل لهللهلسرسلل لولبهرللالگسلل لگزلاو لهلله ل

لتشللللخرصل رواوگانهسرسلل ل لهلللله ل

جلهی زی لگصللالشلشللد لگسللرفهی لشلوی.لبللعلهاحلله ،لتهرللۀل

تویردکممدۀلسرداوفوالکعلشهو لولسرامدل()1ل عاف لکلای ل

حللرطلCASلکللها لز لله لبللالولحسللهسلگسلل لولبللهل

بویسللدلبللعلمالل لوجللویل للهیلۀلHDTMAل للهس لاشللدل

کواولتای لختهلیالتمظر لpHل حرط،لاسگل لمورل

بهکرا لهله لنلامل ثبل لولالهاچلهلهلل ل لشلدل(ل.)29لاو ل

یرااهبلگسرفهی ل لشویل()25؛لبملهباگی لبهرلالگسل ل
ل
شد لول

تغررایهفرۀل رالان 21لوله وهاگ ل()29لکعلیال لسصلکل

او لهه لجلهی زی لگاگ لعلشلوسد.لگز سجهکلعلپلهیووایی ل

تشللرولهلله لپرللا لاگل حللرطلکش ل لولسصللکلیی للالاگل

ه لتای لسرداوفوالسلویو وسهسلهلهل لفاواسلم لگسل ل

حرطلCASل لایخرملدل شلوللبلهزیگا لگزلاشلدلاو ل

کللعلیال اهیسللعلبللهلسللهیالگسللوگ لگزل رللزگ لتویرللدلولاللداتل

ابا لاگلحلل لکای؛لگ هلگی لاو لبسرهالکهابالبویلولکمدل

بهسدشلللد لبلللهل هل ل لبلللهالتا لباخلللوایگالگسل ل ل(،)12ل

او لاللللدی
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