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Abstract
Introduction: The soil microbial community affects its fertility through the decomposition,
mineralization, storage, and release of nutrients. Given the release of about 20-30% of
photosynthetic materials in the rhizosphere, this environment has provided favorable conditions
for the presence of microbial populations.
Materials and methods: The aim of this study was to investigate the potential of rhizosphere
and endophytic bacterial isolates isolated from the roots of wheat plant in terms of plant growth
promoting (PGP) traits to identify their 16S rRNA sequences. To this end, the isolated bacteria
were first screened for the production of indole-3-acetic acid (IAA) in the presence of
tryptophan in the culture medium, and then they were tested for their ability to dissolve
inorganic and organic phosphates. In the next step, other growth promoting factors including
siderophore production and ACC-deaminase were investigated.
Results: Among the isolates obtained from rhizosphere and intra-root of wheats, 15 rhizosphere
and 7 endophyte isolates were selected based on their ability to induce growth promoting
properties. A total of 7 isolates belonged to the Bacillus, 4 isolates to Pseudomonas, 2 isolates to
Staphylococcus, 2 isolates to Paenibacillus, and the rest belonged to the genera
Sphingobacterium, Lysinibacillus, Advenella, Enterobacter, Variovorax, and Plantibacter.
Discussion and conclusion: According to the obtained results, the dominant genera among the
rhizosphere and endophyte isolates were Pseudomonas and Bacillus. Increased yield through
increased nutrient bioavailability is the result of siderophore production, dissolution of insoluble
inorganic and mineral phosphates, the production of growth factors and plant growth hormones,
especially indole acetic acid, which can increase crop growth indices and yield. It also has to
protect the environment and the plant.
Key words: Rhizospheric and Endophyte Bacteria, Wheat, Biofertilizer, Plant Growth
Promoting Traits.
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چکیده
مقدمه :جامعۀ میکروبی خاک بر حاصیليیيی آن از طرییت تیيییه معیدنیکران ذخیر سیازی و رهاسیازی عناصیر
غ ایی تأثیر میگ ارا .باتوجهبه آزااسازی حدوا  20تا  30ارصد مواا فتوسینتيی ار فراریشیۀ (ریيوسی ر گییا ایی
م یط شرایط مساعدی را برای حضور جمعیت میکروبی فراهم میکند.
مواد و روشها :هدف پژوهش حاضر بررسی پتانسیل جدایههای فراریشهای و ارونرسیت جداسازیشید از گییا
گندم بهمنظور بررسی ویژگیهای م رک رشد و شناسایی توالی  16S rRNAآن است؛ به ای منظور ابتیدا بیاکتریهیا
ازنظر تولید هورمون اکسی ار م یطکشت حاوی ا  -تریپتوفان غربا گری شیدند و سیپس توانیایی آن یا ار ان ی
فس اتهای معدنی و آلی نام لو ارزیابی شد .ار ااامۀ پژوهش سایر مؤل ههای م رک رشد گیا ازجمله توان تولید
سیدروفور و آنيیم  -ACCاآمیناز بررسی شدند.
نتایج :از مییان جداییههیای بهاسیتآمد از فراریشیه و ارونریشیه تعیداا  15جداییۀ فراریشیهای و تعیداا  7جداییۀ
ارونرست بیر اسیا

توانیایی آن یا ار ایییاا ویژگیهیای م یرک رشیدی انتيیان شیدند .ارمیمیوع  7جداییه بیه

 4 Bacillusجدایه به  2 Pseudomonasجدایه به  2 Staphylococcusجدایه به  Paenibacillusو سایر جداییهها بیه
جینسهیای  Variovorax Enterobacter Advenella Lysinibacillus Sphingobacteriumو  Plantibacterتعلییت
ااشتند.
بحث و نتیجهگیری :باتوجهبه نتایج جنسهای غالب ار میان جدایههای فراریشیهای و ارونرسیت م یرک رشید
گیا گندم از نوع  Pseudomonasو  Bacillusبواند .افيایش عملکرا از طریت افیيایش زیسیتفراهمی عناصیر غی ایی
ارنتییۀ تولید سیدروفور ان

فس اتهای نام لو آلی و معدنی تولید عوامل رشد و تولید هورمونهیای م یرک

رشد گیاهان بهویژ ایندو  -3-استیکاسید است که موجب افيایش شاخصهای رشد و عملکرا م صیو میشیوا و
ح ظ س مت م یطزیست و گیا را ار پی اارا.
واژههای ک یدی :باکتریهای فراریشهای و ارونرست گندم کوا زیستی مؤل ههای م رک رشد گیا
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مقدمه

فس ات معدنی و آلی بهشکل قابلاسیت اا بیرای گیاهیان

فراریشییییه 1م ییییل زنییییدگی طییییی

متنییییوعی از

است (. 3

ریيسازوار ها و بهویژ باکتریهاسیت کیه ممکی اسیت

گيار های مت اوتی بیه توانیایی گونیههای ميتلی

برای رشد گیا م ید مضر یا بیتأثیر باشیند .باکتریهیای

بییاکتری ار اییییاا ویژگیهییای م ییرک رشیید اشییار

2

کییرا انیید و ار بییی باکتریهییای اارای اییی قابلیییت

موسومند کیه توجیه بسییاری از پژوهشیگران را بیه خیوا

جنسهیییییای Rhizobium Bacillus Pseudomonas

جلب کرا اند؛ ای باکتریها با اسیت اا از ییک ییا نید

Burkholderia

Pantoea

سازوکار خاص سبب ب بوا رشد گییا میشیوند .جوامیع

 Achromobacterو  Flavobacteriumمشیییییییییییاهد

میکروبی ای منطقه ت اوت بسییار زییاای ازنظیر کمویی و

میشوند ( 3و  . 4رابطۀ گیاهیان و باکتریهیای م یرک

کی ییی بییا جوامییع میکروبییی تییواۀ خییاک اارنیید .اییی

رشیید رابطییهای همافيایییی یییا تشدیدشییوند ار طبیعییت

م ید ای منطقه به ریيوباکتریهای م یرک رشید گییا

باکتریها ار طیی

Agrobacterium

وسییعی از گیاهیان زراعیی بیهمنظور

شییناخته میشییوا؛ زیییرا از یییک سییو بییاکتری شییکل

افيایش رشید از طرییت افیيایش اانیه ار گییا وزن کیل

قابلج ن عناصر را برای گیا فراهم میکنید و از سیوی

اندامهای گییاهی عملکیرا و کنتیر بیماریهیا اسیت اا

ایگر گیا ترکیبات کربنۀ الزم برای رشید بیاکتری را از

میشوند .اسیت اا از ریيوباکتریهیای م یرک رشید ار

طریت ترش ات ریشۀ خوا آزاا میکند .ازآنیاکه ریشیه

مناسبی را بیرای

عناصر غ ایی ضروری گیا را از خاک جی ن میکنید

جایگيینی یا مکمل کواهای شیمیایی و آفتکشهیا ار

توسعۀ سیستم ریشه پیشنیاز افيایش رشد و نمیو گییا بیه

راستای جلیوگیری از آلواگیهیای زیسیتم یطی ارائیه

شمار میآید؛ تعداا زیاای از باکتریهای م یرک رشید

میکند (. 1

گیا از طریت تولید هورمونهیای گییاهی سیبب افیيایش

کشاورزی ارحا افيایش است و رو

سازوکارهایی که باکتریهای م رک رشد از طرییت

رشد ریشۀ گیا میشیوند ( . 5اگیر ت رییک حیداکثری

آن ا بر رشید گییا تیأثیر میگ ارنید بیه آثیار مسیتقیم و

رشد ریشۀ گیا از طریت باکتریهای م رک رشید گییا

غیرمستقیم تقسیم میشوند ( : 2اثیر غیرمسیتقیم بیشیتر از

ار ميارع انییام شیوا باکتریهیای م یرک رشید گییا

طرییییت تولیییید متابولییییتهیییای میکروبیییی ازجملییییه

میتواننیید رو هییای سییوامندی بییرای افییيایش ج ی ن

3

عناصر غی ایی باشیند ( 6؛ ازایی رو بیاکتریهیای مولید

آنتیبیوتیکها سیدروفورها آنيیمها سییانیدهیدروژن
و  ...است که اثر من ی بیر عوامیل بیمیاریزا اارنید و بیا

ممانعت از رشد ریيسازوار های بیماریزا سیبب افیيایش

اکسی های ایندولی از طریت افيایش رشد طولی ریشههیا
و گستر

سیستم ریشیهای گییا گنیدم میتواننید سیط

رشیید گیییا میشییوند؛ امییا اثییر مسییتقیم آن ییا از را تولییید

تما

هورمونهای گیاهی تس یل ج ن عناصر غ ایی تثبییت

ج ن عناصر غ ایی را بهگونهای افيایش اهند که بتیوان

نیتروژن مولکولی کاهش پتانسیل غشیای ریشیهها سینتي

از آن ییا ار افییيایش ب ییر وری کواهییای شیییمیایی (ار

برخی آنيیمها ازجملیه  -ACCاآمینیاز 4کیه آثیار سیو

خاکهای نسبتاً حاصليیي ییا حیداقل مکمیل کواهیای

اتیل تنشی ار گیا را تعدیل میکنند و همچنی

ان

ریشۀ گیا با ماتریکس خیاک و ارن اییت سیط

شیمیایی (ار خاکهای فقیر است اا کرا.
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مواد و روشها.

باکتریهایی از ای نوع وجوا اارند که بهطور اختصاصیی

.جداسازی باکتریهای فراریشهای و درونرست ریشۀ

به بيش ارونی گیا ازجمله ب ر ریشه میو و سیاقه ن یوذ

گیاه گندم :بهمنظور جداسازی باکتریهیای فراریشیهای و

میکننییید و ار ایییی مکانهیییا مسیییتقر میشیییوند؛ ایییی

ارونرست م رک رشد گیا گنیدم ار پیژوهش حاضیر

ریيسازوار ها بهطور معمو آنيیمهیای حلکننیدۀ اییوارۀ

نمونییهبرااری از خییاک فراریشییۀ گنییدم ميرعییۀ اانشییکدۀ

سلولی بیرای ن یوذ ار ایی انیدامها را اارنید ( . 7جمعییت

کشاورزی و منابع طبیعی اانشگا ت ران واقع ار م مدش ر

باکتریهای ارونرست 5ریشیه بیشیتر از جمعییت آن یا ار

کرج انیام شد .تعداا  8نمونیه از گیاهیان سیالم گنیدم ار

سییایر انییدامهای گیییا (سییاقه بییر .و  ...اسییت و بییهطور

مرحلۀ رشد رویشی (مرحلۀ گرا افشانی بیهطور تصیاافی

میانگی جمعیت ای باکتریها برای ریشۀ گیاهان ميتل
حییدوا  105واحیید تشییکیلاهندۀ کلنییی ) (CFUار گییرم
خاک برآورا شد است (. 8
فراریشۀ گیا منبع اولیۀ باکتریهای ارونرست اسیت؛
به عبارتی بیشتر باکتریهای ارونرست از فراریشیه منشیأ
میگیرند و بنابرای تسلسلی از ریيسازوار هیای همیرا بیا
ریشۀ گیا از فراریشه به م یط اطراف ریشه (ریيوپل و از
م یط اطراف ریشه به اپییدرم و پوسیت وجیوا اارا؛ ایی
پیوسییتگی از آنییدوارم بییه آونییدهای ییوبی ریشییه و از
آوندهای وبی ریشه به آوندهای وبی سیاقه نییي وجیوا
اارا ( 7و بنییابرای ترکیییب جمعیتییی ارونرسییتها بییه
ترکیییب جمعیتییی باکتریهییای مسییتقر ار فراریشییۀ گیییا
بسییتگی اارا .معمییوالً جمعیییت بیشییتری از باکتریهییا ار
فراریشیییه نسیییبت بیییه ارونرسیییتها وجیییوا اارا و ایییی
باکتریهیییای ارونرسیییتی موجیییب افیییيایش مقاومیییت
سیستمیک ار برابر بیماریهای گیاهی یا افيایش رشد گیا
میشییوند .اگر ییه ویژگیهییای م ییرک رشییدی بییی
باکتریهییای فراریشییه و ارونرسییت ممک ی اسییت مشییابه
باشند بیشتر پژوهشها ار زمینۀ باکتریهای فراریشه نسبت
بییه ارونرسییت انیییام شیید اند ( . 9بییا نگییا بییه توانییایی
باکتریهای ارونرست ار ب بوا و افيایش رشد گیا و نیي
نبوا آگاهیهای کافی از فراوانی ایی بیاکتریهیا ار گییا
گندم انیام پژوهش ار ای زمینه ضروری به نظر میرسد.

از موقعیتهای ميتل

ميرعه جمعآوری و ار کیسههیای

پ ستیکی به آزمایشگا انتقا یافتند تیا بیرای جداسیازی و
خالصسازی باکتریها است اا شوند .بیهمنظور جداسیازی
باکتریهای ارونرست ریشه ابتدا ریشههیا کیام ً بیا آن
معمولی شستشو شدند و سپس عمل شستشو ندی بیار بیا
آن مقطر تکرار شد تا تمام ذرات خاک باقیماند از سط
ریشهها حی ف شیوند؛ ارن اییت ریشیههیا روی اسیتما
کاغ ی اسیتریل گ اشیته شیدند تیا رطوبیت اضیافی آن یا
ح ف شوا و ار ااامه ریشهها با تیی بیه قطعیههای  2تیا 3
سییانتیمتییری اسییتریل برییید شییدند .ریشییههییا بییا الکییل و
هیپوکلریتسییدیم ضییدع ونی سییط ی شییدند و سییپس
بهمنظور ح ف هیپوکلریتسدیم ریشیههیا ا بیار بیا آن
مقطییر اس یتریل شستشییو شییدند؛ ار تمییام مراحییل شییرایط
استریل ح ظ شد .بهمنظور اطمینانیافت از ارستی عملیات
ضدع ونی سط ی ریشهها قطعههایی از ریشۀ استریلشد
روی سط پلیتهیای حیاوی م یطکشیت نوترینتآگیار
گ اشته شدند و حدوا او قطر از آن شستشوی ن ایی نیي
روی ای ظرفهای پتری پيش شد و ظرفهیا بهمیدت 5
روز ارون انکوباتور با امای  28ارجۀ سانتیگراا گ اشیته
شدند .قطعههای ریشه بهمدت  10اقیقه با هاون اسیتریل ار
م لو سرم فیيیولوژی (سدیمکلرید  0/85ارصد خرا و
له شدند و سپس تمام م تویات خراشید بیه ارلی حیاوی
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 90میلیییلیتییر م لییو سییرم فیيیولییوژی اسییتریل منتقییل و

سییرعت ییرخش  120اوراراقیقییه گرماگ ی اری شییدند.

بهمییدت  45اقیقییه روی شیییکر گ اشییته شیید .پییساز ت یییۀ

پییساز گ شییت ای ی مییدت سوسپانسیییونهییای یااشیید

رقییتهییای ا اهییی از نمونییه  0/1میلیییلیتییر از هریییک از

سانتری یوژ شدند و سپس م لیو روییی بیه نسیبت  1:1بیا

رقتهای  10-2تا  10-7روی پلیتهای حاوی م یطکشت

معرف سالکوفسکی ميلوط و م لو حاصیل بهمیدت 20

پيش شد .بهمنظور جداسازی باکتریهای فراریشهای 10

اقیقه ار امای اتاق نگ داری و سپس میيان ج ن نیور ار

گرم خاک فراریشهای بیه ارلی هیای حیاوی  90میلییلیتیر

طو موج  530نانومتر با اسپکتروفتومتر خواند شد .مقیدار

م لو سرم فیيیولوژی استریل منتقل و بهمیدت  30اقیقیه

تولید اکسی هر جدایه از مقایسۀ ج ن نیور آن بیا من نیی

روی شیکر گ اشته شد .ت یۀ سریهای رقت بیرای خیاک

اسیییتاندارا ت یهشییید از غلظیییتهیییای صییی ر تیییا 100

فراریشه مشابه با سریهای رقت ریشههیا انییام شید (. 10

میکروگرمبرمیلیلیتر م اسبه شد.

پلیتهای تلقی شد بهمدت  3تا  5روز بهطور واژگیون ار

ار مرحلۀ بعد م یطکشت اسپربر 1958( 7شیامل 10

امای  28ارجۀ سیانتیگراا ارون انکوبیاتور گرماگی اری

گرمارلیتر گلیوکي  0/5گرمارلیتیر عصیارۀ ميمیر 0/32

شدند؛ سپس کلنیهیای ظاهرشید روی ظرفهیای پتیری

گرمارلیتر سول اتمنیيیم  0/14گرمارلیتر کلریدکلسییم

جداسازی و مراحیل خیالصسیازی ایی جداییههیا پیساز

 2/5گرمارلیتییر تییریکلسیمفسی ات  1000میلیییلیتییر آن

کشت اوبار روی همان م یط از طرییت بازکشیت انییام

مقطییر و اسیییدیتۀ  7/2بییرای بررسییی تییوان جدایییههییای
فراریشهای و ارونرستی ار ان ی

شدند.
.غربالگری جدایهها ازنظر فیالیتهای محرک رشد

فسی اتهیای معیدنی

نییام لو اسییت اا شیید ( . 12ابتییدا بییاکتریهییا بهمییدت 48

گیاه :جدایههای فراریشهای و ارونرسیتی جداسازیشید

ساعت ار م ییط نوترینیتبیراث کشیت شیدند .بیهمنظور

از گیا گنیدم بیهمنظور تعییی ویژگیهیای م یرک رشید

تشییيیص نیمییهکموی تییوان حییل فس ی ات  7میکرولیتییر از

گیییییا ارزیییییابی شییییدند .انییییداز گیری کموییییی تولییییید

قطییر گی اری 8روی

سوسپانسیییون تییازۀ بییاکتری بییه رو

برییک 6و همکیاران

ظرفهای پتری حاوی م یط جامید اسیپربر کشیت شید و

( 1991ار م یطکشیت میایع رنگیی ارنتیییۀ اسیت اا از

ظرفهای پتری تلقی شد ار امای  28ارجیۀ سیانتیگراا

م لیییو سالکوفسیییکی و بیییا خوانیییدن عیییدا اسیییتگا

نگ داری شدند .اییاا هالۀ ش اف پیرامون کلنیی بیاکتری

اسپکتروفتومتر انیام شد ( . 11بهمنظور انیام ایی آزمیون

نشانۀ حل فس ات ار نظر گرفته شد .قطر کلنی رشیدیافته و

مقدار  20میلیلیتر م یطکشت مایع نوترینیتبراث حیاوی

قطر هالۀ ش اف حاصل از ان ی

فسی ات ار اطیراف هیر

 1میلیگرمبرمیلیلیتر ا  -تریپتوفان ارون هر ارلی ریيتیه

کلنییی بییهاقت انییداز گیییری شیید . 12( .تییوان ان یی

شد و پساز استریلکران آن م توای هر ارل با یکیی از

فسیی اتهای نییام لو آلییی بییا اسییت اا از م یطکشییت

جدایههای مدنظر تلقیی شید .ارلی هیای یااشید بیا ورقیۀ

اص حشدۀ اسپربر تعییی شید کیه ار آن بیهجای ترکییب

آلومینیییومی پوشییاند ش یدند و بهمییدت  72سییاعت بییرای

شیییمیایی تییریکلسیییم فسیی ات از منبعییی آلییی بییه نییام

بییاکتریهییای تندرشیید و تییا  120سییاعت (بییرای انییواع

اینوزیتو هگيافس ات است اا شد .بیهمنظور انییام آزمیون

کندرشد ار امیای  30ارجیۀ سیانتیگراا روی شییکر بیا

فس اتهای معدنی نیام لو از م یطکشیت

ایندو استیکاسید (اکسی

به رو

کموی ان
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اسپربر میایع اسیت اا شید .پیساز یکسیانکیران جمعییت

بییهطور میییيا اتییوک و و تییا امییای حییدوا  50ارجییۀ

باکتریها ار م یط میایع نوترینیتبراث  50میکرولیتیر از

سیانتیگراا سیرا میییشیوا .تمیام م لییو هیای الزم بییرای

سوسپانسیون هیر باکتری به  25میلیلیتر م یط اسپربر میایع

ساخت ای معرف رنگی باید تاز ت یه شوند.

منتقل شد و سیپس نمونیههای میایع بهمیدت  120سییاعت

 -2م لو بافر :بهمنظور ت یۀ ای م لو  30/24گیرم

روی شیکر انکوباتور ( 120اوراراقیقه قرار ااا شیدند؛

از بییافر  Pipes11ار  750میلیییلیتییر از م لییو حییاوی 0/3

ار مرحلیییۀ بعییید اسییییدیتۀ نمونیییهها تعییییی و بیارنییی

گییرم  0/5 KH2PO4گییرم  NaClو  1گییرم  NH4Clحییل

سوسپانسیییون باکتریهییا بیهمیییدت  10اقیقیییه ار 15000

میشوا .اسیدیتۀ م یط بیا م لیو  50 KOHارصید روی

اوراراقیقه سیانتری یوژ شد و سپس  1میلیلیتیر از م لیو

 6/8تنظیم و حیم بافر با اضافهکران آن به  800میلیلیتیر

رویییی بییا  3میلیلیتییر آن مقطییر و  1میلیلیتییر معیییرف

رساند میشوا .پساز اضافهکران  15گرم آگیار بیه ایی

آمونییوممولیبیدات -وانیااات ميلوط شد .پساز گ شیت

م یط بیافر و اسیتریلکران آن ار اتیوک و امیای آن بیه

 20اقیقه میيان ج ن نیور ار طیو میوج  470نیانومتر بیا

حدوا  50ارجۀ سانتیگراا رساند میشوا.

اسییتگا اسییپکتروفتومتر خوانیید و مقییدار فسی ر آزااشیید

 -3م لو غ ایی :ای م لو حاوی  2گیرم گلیوکي

(م لییو از هییر جدایییه بییا اسییت اا از من نییی اسییتاندارا

 2گیییرم میییانیتو  493میلییییگیییرم 11 MgSO4.7H2O

 KH2PO4م اسییبه شیید

میلییگیرم  1/4 MnSO4.H2Oمیلییگییرم 0/04 H3BO3

ت یهشیید از غلظتهییای ميتل ی

میلیگرم  1/2 CuSO4.5H2Oمیلییگیرم ZnSO4.7H2O

(. 12
توان تولید سیدروفور روی م یطکشت پایهای بیه نیام

و  1میلیییگییرم  Na2MoO4.2H2Oار  70میلیییلیتییر آن

کروم آزو  -ا  (CAS) 9بررسی شد ( . 13م یطکشت

است که پیساز اتیوک و بیه امیای  50ارجیۀ سیانتیگراا

پایۀ کروم آزو  -ا

که بیهطور جامید ارون ظرفهیای

پتری است اا میشیوا از ایی پیس بیا نیام م ییط -CAS
آگار نشان ااا مییشیوا .بیهمنظور ت ییۀ م ییط یااشید
ار م لو زیر بهطور میيا ت یه اسیتریل و سیپس بیاهم
ميلوط شدند.

رساند میشوا.
 -4م لییو کییازامینو اسییید 30 :میلیییلیتییر از م لییو
کییازامینو اسییید ( 10ارصیید بییه رو

صییافکران روی

صافی غشایی با قطر مناف  0/45میکرومتر استریل میشوا.
پساز آماا شدن

یار م لیو یااشید م لو هیای

 -1م لو معرف رنگی :بیهمنظور ت ییۀ ایی م لیو

غ ایی  3و  4به م لیو بیافر شیمارۀ  2اضیافه مییشیوند و

 10میلییییلیتیییر از م لیییو حیییاوی آهییی ( 1میلییییمیییو

ضم همزان آرام و میداوم ميلیوط آن یا و بیدون ایییاا

 FeCl3.6H2Oار  10میلیمییو  HClبییا  50میلیییلیتییر از

حبان م لیو معیرف رنگیی بهآهسیتگی بیه آن یا اضیافه

م لو  1/21( CASمیلیگیرمارمیلییلیتیر آن بیهآرامی

ار م لو پساز یکنواختشیدن و بیر

ميلوط میشوا .ای ميلوط کیه بیه رنی

ارغیوانی تییر

میشوا .ميلوط

حسب شیوۀ کشت ار ظرفهای استریل توزیع میشوا.

است بهآهستگی و ارحا همزان مداوم بیه  40میلییلیتیر

پلیتهای حاوی م یط  -CASآگار پساز انیمیاا بیه

از م لو  1/28( HDTMA10میلییگرمارمیلییلیتیر آن

ار بيش مسیاوی تقسییم شیدند .مقیدار  5میکرولیتیر از

آبیی تییر و پاییدار

سوسپانسیییون تییازۀ هریییک از جدایییههییای مطالعهشیید بییا

اضافه میشوا .م لو حاصل با رن

فصلنامه علمی زیستشناسی میکروارگانیسمها سا ن م شمار  33ب ار 1399

30

جمعیییت تنظیمشیید ( 5×108واحیید تشییکیلاهندۀ کلنییی

استریلکران آن ارون اتوک و بهمدت  20اقیقه ار امای

قطیر گی اری ار وسیط هیر

 120ارجییۀ سییانتیگراا و فشییار  1/2بییار م یطکشییت

بيش تلقی شد؛ همزمان با تلقی ایی جداییهها تلقیی از

ضدع ونیشد ارون ظرفهای پتری  8سانتیمتری توزیع

جدایههای شناختهشدۀ تولیدکنندۀ سیدروفور بیرای شیاهد

و به

ار بيش مساوی تقسیم شد .سه سیری پلییت اارای

مثبییت ار همییان م یطکشییت انیییام شیید .پلیییتهییای

م یطکشت  DFبرای انیام ای آزمایش است اا شد:

) (CFUار میلیلیتر به رو

تلقی شد ار امای  28ارجۀ سانتیگراا نگ داری شیدند.
توانییایی تولییید سیییدروفور باتوجهبییه تیییییر رن ی

 -1ظرفهای پتری اارای م یطکشت  DFو ACC؛

م یییط

بهای ترتیب که ار آخری مرحلیۀ انییام کیار و اقیقیاً

 -CASآگار از آبی به نارنیی و با انداز گییری قطیر هالیۀ

پیش از ماییهزنی مقیدار  100میکرولیتیر از م لیو ACC

تشکیلشیید اطییراف کلنییی بییاکتریهییا ار

( 0/3موالر بهعنوان تن ا منبع نیتروژنی به سط هیر ظیرف

نارنییرن ی

فواصییل زمییانی  72 48 24و  96سییاعت ارزیییابی شیید؛
همچنی قطر کلنیی بیاکتری و نسیبت قطیر هالیه بیه کلنیی
تعیی شد.

 -2شاهد مثبت :ظرفهیای پتیری اارای م یطکشیت
 DFو سول اتآمونیوم )((NH4)2SO4؛

توانایی تولید آنيیم  -ACCاآمینیاز 12بیهطور کی یی و
بییه رو

پتری حاوی م یطکشت  DFاضافه شد.

پنییروز 13و گلیییک 2003( 14تعیییی شیید (. 14

باتوجهبه اینکه قابلییت مانیدگاری  ACCار امیای م ییط

ار ای مرحله نیي مقدار  100میکرولیتیر از م لیو 0/3
موالر سول اتآمونیوم بهعنوان منبع نیتروژنی پایه به سیط
هر ظرف پتری حاوی م یطکشت  DFاضافه شد.

بسیار کم است پیش از آغاز آزمیایش م لیو  ACCبیا

 -3شاهد من ی :ظرفهیای پتیری اارای م یطکشیت

غلظت  0/3موالر ت یه و از صافی  0/25میکرومتیر اسیتریل

 DFبیییدون هرگونیییه منبیییع نیتروژنیییی (بیییدون  ACCو

عبییور ااا شیید؛ سییپس مقییدار  100میکرولیتییر از م لییو

. (NH4)2SO4

استریلشییییدۀ  ACCارون لولییییههای اپنییییدورف (0/5
میلیلیتری اسیتریل توزییع شید و بیارنی

پشییت هیییر ظیییرف پتیییری

ییار نقطیییه بیییا فواصیییل

ارون فرییير

یکیسان از هیم نشانهگ اری شدند و ار هر نقطیه مقیدار 7

(ار امییای من ییی  20ارجییۀ سییانتیگراا نگ ییداری شیید.

میکرولیتر از سوسپانسیون جدایهها با اسیتگا میکروسیمپلر

پییساز افییيوان آگییار بییه م یطکشییت ( 15DFشامل 4

ار سه تکیرار ماییهکوبی شید .م یطهیای مایهکوبیشیید

0/2

بیهمیییدت  5روز ار امیییای  28ارجییۀ سییانتیگراا ارون

2

انکوبییاتور قییرار ااا شییدند و پییساز  5روز میییيان رشیید

گرمارلیتر KH2PO4

 6گرمارلیتر Na2HPO4

گرمارلیتر MgSO47H2O

 2گرمارلیتر گلوکي

گرمارلیتر گلوکونیکاسید  2گرمارلیتر سیتریکاسید و
عناصر ریيمی ی شامل  1میلیگرمارلیتر FeSO47H2O

شناسایی مولکولی جدایهها DNA :باکتری با اسیت اا

 10میکروگرمارلیتر

از کیت شرکت کیاژن استيراج و  PCR16بهمنظور تکثییر

 124/6میکروگرمارلیتر ZnSO47H2O

توالی ژن رميکننیدۀ  16S rRNAانییام شید .آغازگرهیای

10

 27Fو  1520Rبرای استیابی به ناحیۀ بارکد ژن رميکننیدۀ

 10میکروگرمارلیتر H3BO3
MnSO4H2O

جدایهها ارزییابی شد.

 78/2میکروگرمارلیتر CuSO45H2O

و

میکروگرمارلیتر  MoO3و اسییییییییدیتۀ ن یییییییایی  7/2و

 16S rRNAباکتریهای مطالعهشد است اا شدند (جدو
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 . 1بییهمنظور تکثیییر ایی جایگا هییا طییی واکیینش  PCRبییا

اسیییت اا از  BigDye terminatorاسیییتگا Sequencer

حیم ن ایی  50میکرولیتر از ترکیبات مندرج ار جیدو 2

است اا شد ( . 15توالیهای بهاسیتآمد پیساز مشیاهد

اصییو و قییوانی اسییتاندارا  PCRبییدون وجییوا

بییا نرمافییيار  Chromas 2.1اص ی ح و تأیییید شییدند .ای ی

بییر اسییا

آلییواگی بی نمونییهای اسییت اا شیید؛ ار ای ی راسییتا ابتییدا

توالیهییا بیییا نرمافیییيار  ClustalWهمرای سیییازی و بیییا

بهمنظور یکسانسازی شیرایط تکثییر بیرای تمیام نمونیهها

نرمافيار  Bioedit 7.0.9به فرمتهیای قابلاسیت اا تبیدیل

ميلوط اصلی حاوی تمام ترکیبیات بیهجي  DNAنمونیهها

شییدند ( . 16تییوالی نوکلئوتیییدهای م صییوالت  PCRبییا

ساخته شد و ارن ایت مقدار حیداقل  100نیانوگرم DNA

تییوالی نوکلئوتیییدهای موجییوا ار  GenBankمقایسییه و

ار واکنش است اا شد .برنامۀ امایی بهکاررفته برای PCR

ارخیییت فیلوژنییییک بیییه رو

 Neighbor Joiningبیییا

هرکدام از سه جایگا ار جدو  3آورا شد است.

نرمافییيار  Mega 5رسییم شیید .تییوالیهییای نوکلئوتیییدهای
موجییوا ار  GenBankکییه شییباهت زیییاای بییا تییوالی

م صو  PCRبرای بررسی الگیوی بانیدی و ارزییابی
نتایج روی ژ آگارز  1ارصید الکتروفیورز شید؛ بیه ایی

نوکلئوتیییدهای جدایییههییای مطالعهشیید ااشییتند گییيار

منظور و برای تعیی توالی قطعیههای تکثیرشید م صیو

شدند .توالیهای نوکلئوتیدی تعیی شد ار مطالعیۀ حاضیر

 PCRارون اهکهای ژ آگارز  1ارصد قرار ااا شد

بیییه پایگیییا ااا هیییای  GenBankارسیییا و بیییا شیییمار

سیامبورک

و پساز استيراج باند مدنظر از ژ بیه رو

استرسیهای ميتل

17

ثبت شد.

و همکییاران ( 2001بییهمنظور تعیییی تییوالی اوطرفییه بییا
جدو  -1اط عات جایگا و آغازگرهای است اا شد ار پژوهش حاضر
نام جایگا

م صو ( PCRج ت باز

نام آغازگر

توالی آغازگر (´5´-3

16S rRNA

1400

27F
1520R

AGAGTTTGATCCTGGCTCAG
AAGGAGGTGATCCAGCCGCA

جدو

 -2غلظت مواا شیمیایی بهکاررفته ار PCR

مواا شیمیایی

غلظت اولیه

مقدار هر واکنش

غلظت ن ایی

10X PCR buffer
MgCl2
dNTP mix
Forward Primer
Reverse Primer
Taq DNAPolymerase
Template DNA
Sterile ddH20

10X
25 mM
1.25 mM
10 μM
10 μM
1 unit/μl
30 - 60 ng/μl
-----

5μl
4μl
4μl
2.5 μl
2.5 μl
1 μl
1 μl
30 μl

1X
2mM
100μM
0.5 μM
0.5 μM
0.02 units/μl
0.6 –1.2 ng/μl
-----

جدو  -3برنامۀ امایی تکثیر جایگا  16S rRNAار جدایههای مطالعهشد
جایگا

برنامۀ امایی PCR

توضی ات

16S rRNA

95°C for 5 min
35 cycles: 95°C for 40s
60°C for 40s
72°C for 2 min
72°C for 5 min

باند  1400ج ت بازی تکثیر میشوا.
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نتایج
از میییان جدایییههییای بهاسییت آمد از فراریشییه و

باهم مت اوت بوا .باکتریهای فراریشهای و ارونرست

ارونرست ریشه تعداا  15جدایۀ فراریشیهای و تعیداا

ازنظر مقدار تو لید هورمون اکسیی بیا یکیدیگر ت یاوت

توانیایی آن یا ار ایییاا

ااشتند و ای سیویه هیا توانسیتند هورمیون اکسیی را ار

ویژگی هییای م ییرک رشییدی انتيییان شییدند .نتییایج

م دواۀ  4/9تا  22/6میکروگرمبرمیلی لیتر تولید کننید؛

ارزیییابی توانییایی بییاکتری هییای برگيییید ازنظییر ااشییت

بیشتری مقدار تولید ای هورمون ار سیویۀ فراریشیهای

ویژگی م رک رشد گیا ار جدو  4و شکل  1نشیان

 22/6( R193میکروگرمبرمیلی لیتر تعیی شد.

 7جدایۀ ارون رست بیر اسیا

م رک رشد گیا را ااشتند اگر ه میيان توانایی آن یا

ااا شیید اند .تمییام سییویههییای منتيییب ویژگیهییای
جدو  -4ویژگیهای م رک رشدی جدایههای برتر فراریشهای و ارونرست م رک رشد گیا گندم
اکسی
جدایه

(میکروگرمبر
میلیلیتر

ح لیت فس ات
معدنی نام لو
(قطر هاله به قطر
کلنی

ح لیت فس ات

تولید سیدروفور

تولید -ACC

آلی نام لو (قطر

(قطر هاله به

اآمیناز (قطر

هاله به قطر کلنی

کلنی

کلنی میلیمتر

میيان ان

فس ات

نام لو معدنی
(میکروگرم
برمیلیلیتر

اسیدیتۀ
م یطکشت حاوی
تریکلسیم فس ات

شاهد

-

-

-

-

-

16 ± 1

6/6±0/2

R19

12/0 ± 0/3g

2/3 ± 0/2j-i

2/0 ± 0/1j

1/5 ± 0/2b-d

2/5 ± 0/4de

326± 6a

4/3±0/1 g

R23

13/6 ± 0/5f

3/2 ± 0/1cd

3/0 ± 0/0cd

1/2 ± 0/1cd

3/4 ± 0/2b

252 ± 4d

5/2 ± 0/1e

R93

15/5 ± 0/4e

3/3 ± 0/1c

2/7 ± 0/1d-f

1/3 ± 0/1cd

2/8 ± 0/2cd

243 ± 3e

5/3 ± 0/1e

R97

bc

e-g

a -c

R 101

18/3 ± 0/3

k

4/9 ± 0/5

R 117

g

R 126

cd

R 135

b

19/3 ± 0/3

R 154

i

12/1 ± 0/5
17/2 ± 0/3
9/3 ± 0/1

R 185

b

R 191

h
a

19/2 ± 0/1
10/5 ± 0/4

f-h

2/4 ± 0/1

ef

2/7 ± 0/1

de

2/9 ± 0/0

cd

3/2 ± 0/1

c

3 /3 ± 0 /1

f-h

2/4 ± 0/1

b

4/0 ± 0/2

ih

2/1 ± 0/1

b

2/6 ± 0/1

ij

2/1 ± 0/1

fh

2/5 ± 0/1

d

2/9 ± 0/1

d-f

2/7 ± 0/1

j

2/0 ± 0/0

a

3 /8 ± 0 /1

kl

1/6 ± 0/2

bc

f

1/6 ± 0/1

cd

1/3 ± 0/1

cd

1/4 ± 0/1

a -c

1/6 ± 0/1

b-d

1/5 ± 0/1

0/00

½ ± 0 /1

e
b

3/3 ± 0/2

a

4 /1 ± 0 /2

a

4 /3 ± 0 /1

cd

f

1/4 ± 0/0

0/00

1 /8 ± 0 /1

a

a

4 ± 0 /3

cd

f

1/3 ± 0/1

a -c

l

0/00

b

84 ± 5

j

145 ± 1

g

189 ± 5

f

226 ± 5

h

176 ± 2

i

157 ± 2

b

299 ± 2

f

224 ± 2

c

a

6/5±0 /1

bc

6/0± 0/1

cd

5/8 ± 0/1

e

5 /4 ± 0 /1

c

5 /8 ± 0 /1

bc

5/9 ± 0/1

fg

4/5 ± 0/1

e

5/4± 0/1

f

R 193

22/6 ± 0/9

3/9 ± 0/1

3/2 ± 0/2

1/6 ± 0/1

R209

7/8 ± 0/3j

2/0 ± 0/1ig

1/3 ± 0/1l

1/2 ± 0/1cd

0/00f

11/6 ± 0/4hg R 228

2/3 ± 0/0g-i

2/4 ± 0/1hi

1/2 ± 0/1cd

0/00f

128 ± 4k

R 236

16/0 ± 0/7ed

3/1 ± 0/1cd

2/8 ± 0/1de

1/5 ± 0/1b-d

3/2 ± 0/2bc

157 ± 3i

6 ± 0/2bc

E 119

19/2 ± 0/6b

3/1 ± 0/1cd

3/3 ± 0/1b

1/7 ± 0/1a-c

4/3 ± 0/1a

323 ± 4a

4/3 ± 0/1g

kj

kl

cd

E 133

ij

E 157

ed

E 193

ji

8/2 ± 0/3

16/3 ± 0/2
8/9 ± 0/5

1/7 ± 0/1

e-g

2/6 ± 0/1

k

1/6 ± 0/1

E 204

b

19/1 ± 0/2

ji

E 221

K

fg

E 240

a

5/6 ± 0/2

22/0 ± 0/3

2/1 ± 0/1
2/5 ± 0/1

a

5 /0 ± 0 /2

1/6 ± 0/1

ij

2/2 ± 0/1

l

1/4 ± 0/1

k

1/7 ± 0/1

ij

2/1 ± 0/1

a

3 /7 ± 0 /1

1/3 ± 0/1

f

0/00

cd

f

1/2 ± 0/1

0/00

d

f

1/1 ± 0/1

a

1 /8 ± 0 /1

* ستونهای اارای یک حرف مشابه اخت ف معناااری ار سط  5ارصد ندارند.

6/2 ±0 /1b

2/9 ± 0/2

1/5 ± 0/1

1/3 ± 0/1

174 ± 5h

5/7 ± 0/1cd

b-d

b-d

cd

3/4 ± 0/3

290 ± 5

5/7 ±0/1

0/00

e

2 /1 ± 0 /1

a

4 /2 ± 0 /2

bc

j

148 ± 2

f

223 ± 4

k

132 ± 4

i

163 ± 3

f

221 ± 2

a

330 ± 3

6±0/1

de

5/5± 0/2

b

6/2 ± 0/1

c

5 /8 ± 0 /1

de

5/5 ± 0/1

g

4/2 ± 0/1
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شکل  -1نقشۀ حرارتی ) (Heat Mapویژگیهای م رک رشدی جدایههای برتر فراریشهای و ارونرست م رک رشد گیا گنیدم؛  :IAAتولیید
اکسی

 :IPSح لیت فس ات معدنی  :OPSح لیت فس ات آلی  :SPتولید سیدروفور  :ACC. dتولید آنيیم  -ACCاآمیناز  :PSان

کموی

فس ات معدنی

باکتریهای  E240و  R185برتری سیویههیا ازنظیر

را بهترتیب بیه  323 330و  326میکروگرمبرمیلییلیتیر

فس ی ر (قطییر هالییه بییه قطییر کلنییی ار

رساندند؛ همچنی رشد جدایهها سیبب کیاهش معنیااار

ارزیابی کی ی توان حل کنندگی فس ات آلیی و معیدنی

اسیدیتۀ م یط مایع اسپربر شد .اسیدیتۀ ن ایی م ییط ار

بواند و سویۀ  R193ار رتبۀ بعدی قرار ااشت (جیدو

پایان آزمایش از  7/2به  4/3 4/2و  4/3بهترتیب بیرای

شییاخص ان ی

فسی ات نیام لو کیام ً

 E119 E240و  R19کاهش یافیت .همیانطور کیه ار

 . 4نتایج تیوان کمویی ان ی

مشابه با انداز گییری کی یی روی م ییط کشیت جامید

جدو  4اید می شوا رابطۀ معکوسی بی مقدار فس ر

اسپربر نبوا (شکل  1؛ باوجواای

سویههیا رونید کلیی

آزااشد و اسیدیتۀ م یط کشت وجوا اارا؛ ای مطلب

مشابه و توانایی زیاای ار ان

فس اتهای نیام لو

نشان می اهد کیاهش اسییدیته مییتوانید سیازوکار ایی

معدنی ااشیتند .پیساز  7روز گرماگی اری سیویههای
 E119 E240و  R19میيان ح لیت تریکلسیمفس ات

جدایهها ار ان

فس ات های نام لو معدنی باشد.
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تمام جدایه هایی که هالیۀ نیارنیی اطیراف کلنیی را

نمییواار مربوطییه (بییه رو

 Neighbour-joiningبییا

روی م یییط  CASنشییان ااانیید ازنظییر تییوان تولییید

است اا از توالیهای ای جدایهها و توالیهیای نماینید

سیییدروفور برگيیییید شییدند .متوسیییط میییيان تولیییید

از پایگا هیای اط عییاتی رسیم شیید (شییکلهای  2و . 3

سیدروفور (نسبت قطر هاله به قطر کلنی  1/42و اامنیۀ

توالیهای نوکلئوتیدی تعیی شد ار مطالعیۀ حاضیر بیه

آن از  1/1تا  1/8متییر بوا .نتایج نشان اااند جدایههای

پایگا اط عاتی بانک ژن فرستاا و با شمارۀ استرسیی

منتيب توان تولید مقیدار مناسیبی از  -ACCاآمینیاز و

یااشد ار جدو های  5و  6برای جدایههای فراریشه و

است اا از  ACCبیه عنوان تن یا منبیع نیتیروژن را اارنید.
ریيسازوار های خاک با تولیید آنیيیم  -ACCاآمینیاز
سییبب تيریییب  ACCبییه آمونیییاک و آل ییاکتوبوتیرات
می شوند و از ای طریت سط اتیل ار گیاهان را کم و
از آثار من ی اتیل بر رشد گیا هنگام تینش جلیوگیری
میکنند.
به منظور شناسیایی اولییۀ ایی جداییههیا صی تهای
ریيتشییناختی پییساز رنیی

آمیيی گییرم شییکل و

آرایش آن ا با میکروسکوپ نوری مطالعیه و ار ااامیه
پایگا هییای اط عییاتی ار بانییک ژن بییرای تییوالیهییای
مشابه توالی ژن  16S rRNAای جدایهها بررسی شدند.

ارونرست ثبت شد.
ارخت فیلوژنتیک بر اسا

توالیهیای 16S rRNA

نشییان ااا جدایییههییای فراریشییهای R117 R93 R23

 R236 R209 R191 R135 R126و  E133ارتبییاط
نيایکی با سویههای  Bacillusبهاستآمید بیر اسیا
بانییک اط عییات  NCBIاارنیید و جدایییههییای R185

 E119 R193و  E240نیي ارتباط نيایکتری با جینس
 Pseudomonasاارنیید .بییه نظییر میییرسیید جیینسهییای
 Pseudomonasو  Bacillusاز غالبتری جدایههیا ار
میان جدایههای فراریشهای و ارونرست م رک رشید
گیا گندم ار ميرعۀ پژوهشی باشند.

جدو  -5توالیهای نوکلئوتیدی تعیی شد و شمارۀ استرسی مربوط به جدایههای فراریشهای
شناسایی ژن 16S rRNA

شمارۀ شناسایی

جدایه

Gammaproteobacteria bacterium
Bacillus thuringiensis
Bacillus cereus
Sphingobacterium faecium
Staphylococcus sciuri
Bacillus safensis
Bacillus sp.
Bacillus atrophaeus
Lysinibacillus macroides
Pseudomonas sp.
Paenibacillus polymyxa
Pseudomonas fluorescens
Paenibacillus ehimensis
Advenella incenata
Bacillus toyonensis

MK100915
MK100916
MK100918
MK100919
MK100920
MK100921
MF579597
MK100922
MK100923
MF579599
MK100924
MK100925
MK100926
MK100927
MK100928

R19
R23
R93
R97
R101
R117
R126
R135
R154
R185
R191
R193
R209
R228
R236
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 Neighbor Joiningمنتج از ت لیل توالیهای ژن  .16S rRNAعدا

نشانااا شد ار گر ها نشاناهندۀ  1000bootstrapاست.
جدو  -6توالیهای نوکلئوتیدی تعیی شد و شمارۀ استرسی مربوط به جدایههای ارونرست
شناسایی ژن 16S rRNA

شمارۀ شناسایی

جدایه

Pseudomonas fluorescens
Bacillus simplex
Enterobacter hormaechei
Variovorax boronicumulans
Plantibacter flavus
Staphylococcus sciuri
Pseudomonas sp.

MK100909
MK100910
MK100911
MK100912
MK100913
MK100914
MF579598

E119
E133
E157
E193
E204
E221
E240
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شکل  -3ارخت فیلوژنتیکی جدایههای ارونرست بر اسا

رو

 Neighbor Joiningمنتج از ت لیل توالیهای ژن  .16S rRNAعدا

نشانااا شد ار گر ها نشاناهندۀ  1000bootstrapاست.

بحث و نتیجهگیری

معدنی و آلی انیام شد .تمیام جداییههیای فراریشیهای و

باکتریهیییای م یییرک رشییید گییییا از م متیییری

ارونرست ویژگیهیای م یرک رشید گییا را ااشیتند

ریيوبیییاکتریهیییای م یییید خاکزیانییید و بیییا ااشیییت

اگر ه میيان توانایی آن ا باهم مت اوت بیوا .ار پیژوهش

ویژگیهای م رک رشدی متعدا که راهبرا م می برای

سوریواسییتا 18و همکییاران ( 2014روی  25جدایییۀ P.

رسیییدن بییه کشییاورزی پایییدار اسییت رشیید و عملکییرا

 fluorescensمشيص شد متوسیط مییيان تولیید اکسیی

گیاهان را افيایش میاهند .ار مطالعۀ حاضیر تعیداا 15

برابر با  2/44میکروگرمبرمیلیلیتر است و تمام جداییههیا

جدایییۀ فراریشییهای و  7جدایییۀ ارونرسییت بییهترتیب از

قابلیت تولید اکسیی را اارنید و اامنیۀ آن از  1/3تیا 4/5

فراریشه و ریشۀ گیا گندم جداسازی شدند .غربیا گری

میکروگرمبرمیلیلیتر متییر است ( . 17نتایج خاکیپیور

19

ای جدایههیا ازنظیر ویژگیهیای م یرک رشیدی ماننید

و همکاران ( 2008نشان اااند مقدار اکسی تولییدی ار

تیییوان تولیییید آنیییيیم  -ACCاآمینیییاز اینیییدو -3-

 P. fluorescensاز صیی ر تییا  31/6و ار  P. putidaاز

استیکاسیید سییدروفور ان ی

فسی اتهای نیام لو

صیی ر تییا  24/08میلیییگییرمارلیتییر متییییر اسییت (. 18
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کرانیید بییا

قطر هاله به قطر کلنی ار سویهها بی  0/37تا  2/73متیییر

افيایش جمعیت باکتریهیای حلکننیدۀ فسی ات مقیدار

است ( . 23اتیل یکی از هورمونهای گییاهی اسیت کیه

اسیییدیتۀ م یطکشییت  2/3تییا  4واحیید کییاهش نشییان

فرایند گر زایی را ار لگومها تنظیم میکند و ار بسیاری

میاهد .احتماالًًً کاهش اسیدیته از تولید اسیدهای آلیی

از فراینییدهای رخییۀ زنییدگی گیییا اخیییل اسییت؛ ای ی

طی اورۀ رشد باکتریها ناشی میشوا و ایی اسییدها بیا

هورمییون از گییر سییازی لگییومهییا و طویلشییدن ریشییه

ک تهکران کاتیونهیای پیوندشید بیا فسی ات از طرییت

جلوگیری میکنید و ار پاسیر بیه تینشهیای غیرزیسیتی

گرو هیییای هیدروکسییییلی و کربوکسییییلی و همچنیییی

ساخته میشوا .میااۀ  ACCپییشمیااۀ سیاخت اتییل ار

اسیییدیکران خییاک (کییاهش اسیییدیته سییبب ان ی

گیاهان است که ار واکنشی که آنیيیم  -ACCاکسییداز

مقدار ارخیور تیوج ی فسی ر میشیوند ( . 19بیاتو  21و

کاتالیي میکند به اتیل و ایاکسیدکرب تبدیل مییشیوا

اقبا  2018( 22تعداا  30جداییه بیا قابلییت حلکننیدگی

( 24؛ بنییابرای

مطالعییههای بسیییاری انیییام شیید اند تییا

فسی ات نییام لو و سییایر ویژگیهییای م ییرک رشییدی

باکتریهیای مولید آنیيیم  -ACCاآمینیاز را جداسیازی

(تولید هورمون و تثبیت نیتیروژن را از فراریشیۀ گیاهیان

کنند (. 25

جداسازی کراند .شاخص کی ی ح لییت فسی ر

نتایج نشان اااند جنسهای غالب ار میان جدایههای

ميتل

از  4تا  7ار م یط جامد و میيان ح لیت فس ر ار م یط

فراریشهای و ارونرست م رک رشد گیا گندم از نیوع

مایع (بهطور کموی از  30تیا  246میکروگرمارمیلییلیتیر

 Pseudomonasو  Bacillusهستند .ارمیموع  7جدایه

متییر بوا .شرایط ب ینیه بیرای ح لییت فسی ات نیام لو

بییه جیینس  4 Bacillusجدایییه بییه 2 Pseudomonas

شامل امای  35ارجۀ سانتیگراا اسییدیتۀ  7اسیت اا از

جدایه به  2 Staphylococcusجدایه به Paenibacillus

گلوکي و آمونیومنیترات بهترتیب بیهعنوان منبیع کیرب و

و سیییییییایر جداییییییییههای بیییییییه جییییییینسهیییییییای

نیتروژن بوا ( . 20پاندی 23و پوتنیدا 2018( 24تعیداا 10

Sphingobacterium

Gammaproteobacteria

جدایه از فراریشۀ سیبزمینی جداسازی کراند و از مییان

Lysinibacillus

ای جداییههیا Enterobacter cancerogenus D-m-2

 Variovoraxو  Plantibacterتعلییت ااشییتند .پنییدی 27و

بیا توانییایی بیشییتر ( 8/37میکروگرمبرمیلیلیتییر فسی ر ار

همکییاران ( 2017تعییداا  8جدایییۀ باکتریییایی بییا قابلیییت

فس ی ات نییام لو شناسییایی شیید ( . 21ی  25و

حلکران فس ر از م یطکشت حاوی تریکلسیمفس ات

همکییاران ( 1994نشییان ااانیید سیییدروفوری کییه P.

نام لو جداسازی کراند و تشکیل هالۀ روشی اطیراف

مس منگني و روی

کلنی باکتری نشانۀ ح لیت فس ات ار نظر گرفته شد .از

را افيایش میاهد ( . 22نتیایج عبیا زاا  26و همکیاران

 8جدایۀ باکتریایی  3جدایه با شاخص ح لییت فسی ات

( 2010ار زمینیۀ ارزیییابی تیوان تولییید سییدروفور نشییان

زیییاا از  4/88±0/69تییا  4/48±0/3کییاهش اسیییدیته از

میاهد تمام سویههیای  Pseudomonasمیتواننید هالیۀ

 3/08±0/08تا  3/82±0/12و ح لییت فسی ات زییاا ار

را که الیلی بر تولید سیدروفور است روی

م ییییییط میییییایع از  305/49±10تیییییا 277/72±1/45

ان ی

 putidaتولید میکند ح لیت آه

نارنییرن

م یطکشت  -CASآگار ایییاا کننید و متوسیط نسیبت

Advenella

Enterobacter

میکروگرمبرمیلییییلیتیییر مشیییاهد شیییدند .بیییر اسیییا
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 جداییییه بیییه جییینس2 16S rRNA تیيییییهوت لیل ژن
B. cepacia  جداییه بیه1  تعلت ااشیتند وAlacaligenes

 گيار2010(  و همکاران28 گوالتی. 26( نيایک بوا
Acinetobacter  متعلییت بییهBIHB 723 کرانیید جدایییۀ

حلکنندۀ فس ات میتواند سیایر متابولییتهیای م یرک
 اآمینییاز اکسییی و سیییدروفور را-ACC رشییدی نظیییر
 گیيار1999( 30 و فراگیا29 رواریگي. 27( تولید کند
کراند بیشتری باکتریهای حلکننیدۀ فسی ات نیام لو
Serratia Enterobacter شییییییییامل جنسهییییییییای
Flavobacterium  وAcinetobacter Alacaligenes

نتایج مطالعۀ حاضر میتیوان نتیییه

 بر اسا. 28( هستند

گرفت فراریشه و ریشۀ گییا گنیدم حیاوی باکتریهیای
م ید با پتانسیل زیاا برای ب بوا رشد گییا هسیتند کیه بیا
جداسازی انتيان و کاربرا انواع برتر میتیوان موجیب
.ب بوا شاخصهای رشد گیا شد
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