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بیولوژي و بیوتکنولـوزي خـاك                                                                           :  گرایش   و مهندسی خاكعلوم :  رشته  کارشناسی ارشد :تحصیلی مقطع 

  90 صفحات تعداد   30/10/1396 :دفاع تاریخ  کشاورزي و منابع طبیعیدانشکده    اردبیلی محقق دانشگاه

 صفات داشتن با که هستند خاکزي زجاندارانیر نیمترمه از فلورسنت سودوموناس باکتریهاي :چکیده

 منظوربه پژوهش این. گردند و افزایش تولید محصول اهیگ رشد موجب بهبود توانندیم متعدد رشدي محرك

 محرك اتیاز خصوص یبرخ نییتع و کمپوستورمی آلی کود از سودوموناس فلورسنت باکتریهاي جداسازي

-هاي سودوموناس فلورسنت از یک نمونه کود ورمیمنظور جداسازي باکتريبه . شد انجام آنها رشد گیاهی

لیتر از هر سري رقت بر روي میلی 1/0پس از آن . تهیه گردید 10-10تا  10- 1کمپوست تازه سري رقت 

گراد در انکوباتور درجه سانتی 28ساعت در دماي  72تا  48ها به مدت پخش و پلیت king Bمحیط کشت 

از نظر وجود کلنی با خاصیت  UVها با استفاده از المپ پلیت ،د بعد از گذشت زمان مذکورخوابانیده ش

هاي سودوموناس فلورسنت جداسازي هاي با خاصیت فلورسنس به عنوان جدایهفلورسنس بررسی و کلنی

 در تکلسیم فسفاتري محلول کم نمک ن، انحاللیاکس دروفور،یس دیتول ییتوانا در مرحله بعد. گردیدند

 یبررسهاي سودوموناس فلورسنت مورد مطالعه در جدایه دروژن، پروتئاز و سلوالزیه دیانیس ،عیمامحیط 

و  یهتجز SPSS يبا استفاده از نرم افزار آمار پژوهش ینمختلف در ا هايیشمربوط به آزما هايداده .شد

رسم  Excelبا نرم افزار  یزنمودارها ن. فتدانکن انجام گر ايبا آزمون چند دامنه یمارهات هايیانگینم یسهمقا

ها توانایی تولید سیدروفور را داشتند و بیشترین درصد جدایه 58ارزیابی تولید سیدروفور نشان داد که  ..شد

هاي مورد نتایج این تحقیق نشان داد که کلیه جدایه .بود  P35مربوط به جدایه  52/0 قطر هاله به کلنی

 51/2  متوسط تولید اکسین. ترییپتوفان را داشتند- ام الپیپی 100اکسین در غلظت مطالعه توانایی تولید 

همچنین تمامی . بود   P6لیتر مربوط به جدایه میکروگرم بر میلی 03/11و بیشترین اکسین تولید شده 

شده  بیشترین مقدار فسفر حل. کلسیم فسفات در محیط اسپربر مایع بودندها قادر به انحالل تريجدایه

ارزیابی تولید سیانید هیدروژن با استفاده از . بود   P15لیتر مربوط به جدایه میکروگرم بر میلی  59/707

و همچنین . بیشترین سیانید هیدروژن را تولید کردند  P33و   P18هاي دفترچه مانسل نشان داد که جدایه

ها توانایی درصد جدایه 55نتایج نشان داد که  .ها توانایی تولید سیانید هیدروژن را داشتنددرصد جدایه  90

مربوط به   7/2  و بیشترین قطر هاله به کلنی. دارند را  Skim Milk Agar تولید آنزیم پروتئاز را در محیط

، عدم توانایی Carboxymethyl celluloseکنندگی سلولوز در محیط حاوي بررسی میزان حل .بود  17P جدایه

 . ح آنزیم سلوالز نشان دادها را در ترشجدایه
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  مقدمه

سنتی  کشاورزي سیستم جایگزین هاي تولیدينظام ترینمناسب از یکی عنوان به زیستی کشاورزي امروزه   

 این مختلف زمینه ابعاد در وسیع تحقیقات و گرفته قرار دنیا سطح در مختلف متخصصین علوم توجه مورد و رایج

 از کودهاي آلی درکشاورزي استفاده بر زیادي تأکید نظام این. باشندمی گسترش حال در پایدار تولیدي نظام نوع

شود که داراي منشأ طبیعی  بوده و با لی به کودهایی اطالق میآ کودهاي .)2009و همکاران،  1قربانی(  دارد

( بهبود خواص فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاك نقش مهمی در پایداري خاك، باروري و تولید محصول دارند

خاك،  مواد آلی مصرف این کودها به دلیل غلظت نسبتاً باالي عناصر غذایی، تامین. )2009و همکاران،  2کابرر

بیشتر مورد توجه قرار  واص فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاك و هزینه کم و سازگاري با محیط زیستبهبود خ

هاي کمپوست حاصل از زبالهها و ورمیبقایاي گیاهی، کمپوست. )2005و همکاران،  3هاتچیژن(  گرفته است

  .)1999، 4چادري( کودهاي آلی می باشند  منابع شهري وکشاورزي عمده ترین

تخلخل و ظرفیت نگهداري رطوبت  ،پایین C/N نسبت ،بندي همگنکمپوست نوعی کود آلی با دانهیورم   

باشد که بیشتر عناصر غذایی در آن به ها و عناصر غذایی میها، ویتامینباال، حاوي ریزموجودات مفید، آنزیم

قبیل لجن فاضالبهاي  از آلیاي اي از بقایطیف گسترده .)2004، 5دومینگز( شود قابل جذب گیاه یافت می شکل

کمپوست استفاده عنوان مواد اولیه براي تولید ورمیهتوانند ب، فضوالت دامی و پسماندهاي کشاورزي میشهري

                                                 
1 Ghorbani 

2 Cabrera 

3 Hutchison 

4 Chaudhry 

5 Domínguez 
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هاي خاکی و کرماین بقایا با همکاري متقابل  .)2000 و همکاران، 3؛ دومینگز2000، 2و کاپور 1بنسال( شوند 

(  شودکمپوست دفع مینام ورمیهتجزیه و به صورت مواد تیره رنگ یکدستی بمیکروفلور دستگاه گوارشی آنها 

ل دستگاه گوارشی کرم خاکی امکان فعال شدن و تکثیر بیشتر آشرایط ایده .)2003، 5رنسبورگو  4امابوت

سایر  نسبت بهیی بی باالوتواند از تنوع میکرکمپوست میاز این رو ورمی .کندخاك را فراهم می ریزجانداران

هاي محرك رشد گیاهی یکی از مهمترین ویژگی این حضور باکتري، در این بین. لی برخوردار باشدآکودهاي 

   .   )2010، 6شینها( رود کود آلی به شمار می

سطح  ،توانند در ریزوسفرهستند که می ي خاكهاگروه ناهمگنی از باکتري 7گیاههاي محرك رشد باکتري   

کمیت و کیفیت رشد گیاه را به صورت مستقیم و غیر مستقیم بهبود  ،شه حضور یافتهری در داخل سطح ریشه و

، رتروباکترآ باسیلوس،، سودوموناس از قبیل هاي مختلفیجنس ها ازاین باکتري .)1995، 8گلیک( بخشند 

  .)2008، و همکاران 9کالتیکیویکز(  اندشدهتشکیل هاي دیگر و باکتري اروینیا

از باکتریهاي ریزوسفري و فیلوسفري هستند که به دلیل توانایی باالدر رقابت با گروه خاصی  هاسودوموناس   

با شرایط محیطی   سازگاري سریع و هاي اکولوژیک مناسب، اشغال آشیانبراي عناصر غذاییجانداران سایر ریز

این  .)2009، 1و گوالتی 10ویاس( روندمی هاي محرك رشد گیاهی  به شمارترین گروه باکترياز مهم ،مختلف

                                                 
1 Bansal 

2 Kapoor 

3 Dominguez 

4 Maboeta 

5 Rensburg 

6 Sinha 

7 -Plant Groth Promoting Rhizobacteria (PGPR)  

8 Glick 

9 Kalitkiewicz 

10 Vyas 
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داراي تاژك قطبی،  ،یا کمی خمیده اي راستکه به شکل میلهبوده  Pseudomonadaceaeها از خانواده باکتري

). 1997و همکاران،  2بلترامتی(  شونددیده می کموارگانوتروفغالبا  هوازي وعمدتا بدون اسپور، گرم منفی، 

- باکتري موثرترین گروهي محرك رشد گیاهی حاکی از آن است که هاهاي انجام شده در زمینه باکتريپژوهش

دلیل خصوصیات متابولیکی و ها به این گروه از باکتري. باشندمی هاي فلورسنتسودوموناس ،سودوموناس هاي

زیست  افزایش ترکیبات نامحلول و، تولید سیدروفور، حاللیت هاي گیاهیتولید هورمونمانند  ،عملکردي متنوع

 تولید سیانید ناز،یدآم ACC٣تعدیل یا خنثی نمودن اثرات تنش از طریق تولید آنزیم  ،می عناصر عذاییفراه

مهمی را در افزایش رشد نقش  ي لیز کننده دیواره سلولی و در نتیجه کنترل عوامل بیمارگرهانزیمآو  هیدروژن

   .)2010، و همکاران 6و کالما 2005؛ گلیک، 2011، 5نهاراو  4ساهاران( کنندمیایفا  گیاه

هاي مهم دانشمندان ها یکی از چالشهاي برتر این باکتريشناخت منبع مناسب براي دستیابی به سویه    

به  ماي در مناطق مختلف جهان اقدادر تحقیقات گستردهاز این رو پژوهشگران . باشدعلوم کشاورزي می

در  .اندلی کردهآ، خاك، و کودهاي ر و فیلوسفر گیاهیمنابع متفاوتی شامل ریزوسف جداسازي این باکتریها از

هاي مختلفی از منابع هاي گذشته تا بحال مورد بررسی واقع شده و جداسازيکشور ایران نیز این موضوع از سال

ها از کودهاي آلی بویژه جداسازي این باکتري تحقیقات اندکی در مورد ،در این میان .متفاوت صورت گرفته است

. در حالی که این کود از تنوع و جمعیت میکروبی باالیی برخوردار است. وجود دارد کمپوستی ورمیلآ کود

انجام و . هاي محرك رشدگیاهی باشدتواند یک منبع مناسب براي جداسازي باکتريکمپوست میبنابراین ورمی

  .هاي تحقیقاتی در این خصوص امري ضروري و اجتناب ناپذیر استطرح

                                                                                                                                                             
1 Gulati 

2 Beltrametti 

3   1-AminoCyclopropane-1-Carboxylate (ACC) Deaminase  

4 Saharan 

5 Nehra 

6  Klama 
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  ق اهداف تحقی 2-1

  :توجه به مطالب فوق اهداف تحقیق عبارت است از با

  کمپوستاز کود آلی ورمی سودوموناس فلورسنتهاي جداسازي باکتري -

هاي باکتري درکنندگی ترکیبات معدنی نامحلول فسفر ارزیابی تولید هورمون اکسین و بررسی قدرت حل -

 سودوموناس فلورسنت جداسازي شده

جداسازي  سودوموناس فلورسنتهاي ولید سیدروفور و سیانید هیدروژن توسط باکتريگیري میزان تاندازه -

 .شده

  .هاي جداسازي شدهتعیین میزان تولید آنزیم پروتئاز و سلوالز در باکتري -
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  فصل دوم

  مروري بر منابع
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  جامعه میکروبی خاك 2-2

در حال . باشدبی باالیی برخوردار میخاك یک اکوسیستم بسیار پیچیده و ناهمگن بوده و از تنوع میکرو

، 1ویپس(  خاك قابل کشت و شناسایی در محیط آزمایشگاهی هستندریزجانداران درصد  یکحاضر کمتر از 

هاي خاك بوده و از سوي دیگر در سطوح از یک سو داراي ارتباط متقابل با سایر بخش جانداراناین  ).2001

این جامعه میکروبی از موجودات . )2002و همکاران،  2مولر(  دهندر میهمدیگر را تحت تاثیر قرا زیستیمختلف 

اکتینومایست و , قارچ, آی، آرکاز باکتري میکرومتر متغیر و عمدتا 5تا  5/0ز مختلف تشکیل شده که اندازه آنها ا

اریوت هستند اي از موجودات تک سلولی پروکها و آرکئاها گروه بسیار گستردهباکتري. جلبک تشکیل شده است

هاي مناطق معتدله ها، مراتع و جنگلاي تا بیابانهاي نواحی حارههاي زمینی از جنگلکه در تمامی  اکوسیستم

ها و آرکئاها کوچکترین موجودات تک سلولی باکتري. هاي جغرافیایی باال وجود دارندو تندراهاي سرد عرض

ي کوچکشان، توانایی متابولیکی بیشتري رغم اندازهعلی ریزجانداراناین  .کنندهستند که در خاك زندگی می

هاي هاي موجودات زنده دارند و نقش مهمی در تشکیل خاك، تجزیه مواد آلی، اصالح خاكنسبت به دیگر گروه

-زا ایفاء میعناصر غذایی در خاك و روابط متقابل بین گیاهان و عوامل بیماري زیستیهاي آلوده، تغییر شکل

ها از تنوع کمتر و ها ریزموجودات یوکاریوت بوده و در مقایسه با  باکتريقارچ .)2002، لر و همکارانمو(  کنند

کیلوگرم وزن مرطوب در هر هکتار متغیر  5000تا  500آنها از  زیتوده. زیست توده بیشتري برخوردار هستند

. شوندآلی وجود داشته باشد، ساکن میها معموال در هر آشیان اکولوژیک که مواد قارچ). 1993میتینگ، ( است 

کننده مواد آلی، تولید کننده بیماري و یک  ها دارند و به عنوان تجزیهبنابراین، مشارکت فعالی در اکوسیستم

ها یک جزء در بسیاري از حاالت، قارچ. کنندها ایفاي نقش میمنبع مهم غذایی براي بشر و سایر میکروارگانیسم

هاي غذایی و مواد دارویی وابستگی ي مکملها هستند و بشر براي تهیهو حیات اکوسیستم حیاتی براي ساختار

                                                 
1 Whipps 

2 Muller 
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- ها میاکتینومایست. )2005و همکاران،  1سیلویا(  ها داردهاي جانبی متابولیسم قارچقابل توجهی به فرآورده

. ها استمیسیلیوم قارچ توانند یک میسیلیوم هوایی تشکیل دهند هر چند که این میسیلیوم بسیار کوچکتر از

شود نامیده می 2شماري اسپور غیر جنسی تولید کنند که کنیديهمچنین ممکن است این ریزجانداران تعداد بی

ها به هر حال شباهت آنها به قارچ. هاي مینیاتوري هستنددهند و شبیه قارچو به کلنی ظاهر پودري یا گچی می

ها و ها در خاكاین باکتري. شوندها طبقه بندي میها همراه با باکتريکامال مرفولوژیکی بوده و اکتینومیسیت

در  هوموسهاي کمپوست حضور دارند و از عوامل با اهمیت در تشکیل هاي زیستی از جمله کپهدیگر محیط

هاي خاص نقش مهمی در تجزیه ها به همراه قارچخاك بوده و تحقیقات جدید نشان داده است که اکتینومیسیت

ها باعث شده، به فرد در مقایسه با سایر باکتري و این خصوصیات منحصر. بیوتیک دارندلیگنین و تولید آنتی

یوکاریوت  ریزجاندارانیکی دیگر از . )2005سیلویا و همکاران، ( شوندها به صورت جداگانه بررسی اکتینومیسیت

موجودات  هاجلبک. هاي خاکی وجود دارندها  هستند که تقریبا در تمامی محیطها جلبکموجود در خاك

شناسی، فیزیولوژي، تولید مثل و باشند، اما از نظر ریختاي هستند که فاقد تمایز بافتی میفتواتوترف ساده

هاي ها در سطح و در داخل الیهها، تعداد قابل توجهی از جلبکهر چند در بیشتر خاك. زیستگاه بسیار متنوعند

به همین علت . ي تحت نفوذ آنها در دست نیستد، اما اطالعات کاملی در مورد منطقهسطحی خاك وجود دارن

عدم توجه به . اندي خاك مورد مطالعه قرار گرفتههاي غیر فتوسنتز کنندهها بسیار کمتر از میکروارگانیسمجلبک

در . خاك نیستند جاندارانریزها اعضاي اصلی اجتماعات وجود آورده است که جلبک این موضوع این عقیده را به

سیلویا و (شوند ها محسوب میاکوسیستم زها تنها تولید کنندگان اولیه در برخی احالی که احتماال جلبک

 . )2005همکاران، 

                                                 
1 Sylvia 

2 conide 
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  هاي محرك رشد گیاهی باکتري 2-3

م هاي مستقیم و غیر مستقیهاي موجود در ناحیه ریزوسفر گیاه که از طریق مکانیسمگروهی از باکتري به

هاي این ریزسازواره. شودهاي محرك رشد گیاه گفته میگذارند باکتريتاثیرات مثبتی بر رشد و توسعه گیاه می

ها به در واقع این باکتري. )2002، و همکاران 1اصغر( نامندهاي افزایش دهنده محصول نیز میمفید را باکتري

شود که قادرند با استفاده از یک یا چند مکانیسم خاص هاي ریزوسفري مفید اطالق میاز باکتري ناهمگنیگروه 

توسط   1987براي اولین بار در سال  PGPRاصطالح ). 1989و همکاران،  2کلوپر(  رشد گیاه را افزایش دهند

داري در افزایش رشد گیاه نشان داده اند هاي ریزوسفري که اثر معنیکلوپر و اسکروت براي انواعی از باکتري

هایی از جنس ها و جدایههاي گرم منفی، گرم مثبت مانند گونهشامل باکتري ریزجانداراناین . دیداستفاده گر

  .)1995گلیک، (  باشندمی آزوسپریلیومو  ریزوبیوم، سودوموناس

  گیاهی هاي محرك رشدمنابع جداسازي باکتري 2-4

  هاي گیاهیاندام 2-4-1

ها تحت عنوان ختلف گیاهی است که این باکتريهاي ماندام PGPR هايباکتريیکی از منابع مهم جداسازي 

شود که در داخل بافت هایی گفته میهاي اندوفیت به باکتريباکتري. شوندنامگذاري می 3هاي اندوفیتباکتري

این ریزجانداران در ریشه،  .)2006، 5و بویل 4اسکولز(  گیاه سالم، بدون ایجاد عالیم بیماري و آسیب حضور دارند

به نظر  از نظر تکامل ).1997هالمن و همکاران، ( شوندبذر، غده و میوه گیاهان مختلف یافت می برگ، ساقه،

                                                 
1 Asghar 

2 Kloppr 

3 Endophytic bacteria 

4 Schulz 

5 Boyle 
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ها در واقع این باکتري. زاي گیاهی باشندهاي ساپروفیت و بیماريهاي اندوفیت حدواسط باکتريباکتري رسدمی

ها فسیل. گاهی حفظ کننددر پناه اند خود راهایی هستند که بدون ایجاد آسیب در میزبان توانستهساپروفیت

هاي ها در تکامل گونهدهند و این حاکی از نقش مهم اندوفیتها را نشان میارتباط بین گیاهان و اندوفیت

هاي انجام شده حاکی از آن است که بررسی پژوهش). 1997هالمن و همکاران، (گیاهی و حیات کره زمین است 

ها  این باکتري. بندي نمودهاي محرك رشد گیاهی طبقهتوان جزء باکتريیهاي اندوفیت را مباکتري برخی از

- تولید سیدروفور و هورمون ،هاي مختلف نظیر تثبیت نیتروژن مولکولیقادر به افزایش عملکرد گیاه میزبان از راه

زیستی و هاي هاي گیاهی و توانایی کنترل زیستی ریزموجودات بیمارگر و افزایش مقاومت گیاهان به تنش

  .غیرزیستی هستند

 Endophyte Bacillus. Sp,هاي با جداسازي باکتري 2013در سال و همکاران  1یوماماساريدر پژوهشی 

Micrococcus. Sp  و Flavobacterum  کردند  از ریشه، برگ و ساقه گیاهان نخود و لوبیا چشم بلبلی مشاهده

 همچنین مطالعات. اي اکسین، سیتوکنین و جبرلین دارندهها توانایی متفاوتی در ترشح هورموناین جدایه

2ازاکتان
هاي اندوفیت جداسازي شده از ریشه، ساقه و برگ گیاه خیار باکتري روي 2015و همکاران در سال   

و همکاران  3جاسیم. ها قادر به تولید هورمون ایندول استیک اسید هستنددرصد جدایه 30نشان داد که بیش از 

هاي اندوفیت با صفات محرك رشدي مناسب از در تحقیقی موفق به جداسازي و شناسایی باکتري نیز) 2014(

و سایر  4باسیلوس کواگوالنسهاي اندوفیت باکتري) 2010(در یک تحقیق روي و بانرجی . ریزوم زنجبیل شدند

نشان دادند ) 2000(اران در پژوهشی دیگر بالدانی و همک. جداسازي کردند را از گیاه پریوش باسیلوسهاي گونه

درصد  45تا  31توانند به صورت اندوفیت بوده و می هرباسپریلیوم وبورخولدریا هاي باکتري در گیاه برنج گونه

                                                 
1 UmaMaheswari 

2 Ozaktan 

3 Jasim 

4 Bacillus coagulans 
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 33با جداسازي ) 1392(حجت نوقی و همکاران . نیتروژن مورد نیاز گیاه را از طریق تثبیت زیستی فراهم سازند

درصد قادر به  3/27ها توانایی تولید اکسین، درصد جدایه 5/48کردند  باکتري اندوفیت از نهال پسته بیان

) 1395(زاده و همکاران در یک تحقیق فغانی. درصد توانایی ترشح سیدروفور را دارند 48تثبیت نیتروژن و 

فعالیت ضد دارویی نعناع فلفلی، بابونه و مارچوبه جداسازي و اقدام به بررسی  هاي اندوفیت را از گیاهانباکتري

نتایج . کردند 2پورومفوزاریوم اکسی و 1آسپرژیلوس نایجرها علیه چندین پاتوژن گیاهی نظیر میکروبی جدایه

و نیز بهبود عملکرد گیاهان  گرعوامل بیماريداري در بازدارندگی رشد ها تاثیر معنیآزمایش نشان داد که جدایه

  .تحت آزمون دارند

هاي درختان هاي اندوفیت از اندامیی و زراعی تحقیقاتی در مورد جداسازي باکتريعالوه بر اندام گیاهان دارو

در مورد جداسازي باکتري اندوفیت ) 2005(توان به تحقیقات مودمانی و همکاران از آن جمله می. نیز وجود دارد

هاي مختلف حضور غلظت ها دراین باکتري IAA3هاي گرده درخت کاج و بررسی توانایی تولید از دانه انتروباکتر

هاي اندوفیت با هاي انجام شده توسط محققین مختلف، باکتريهمچنین طی پژوهش. ال تریپتوفان اشاره کرد

نارون و سرو نیز جداسازي شده  ،ها از آوندهاي درختانی از قبیل افرانظیر باسیلوس کنترل زیستیخصوصیات 

   .)2010، 4هاقاق( است

                                                 
1 Aspergillus niger 

2 Fusarium oxysporum 

3 Indole-3-Acetic Acid  

4 Haggag 
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  خاك غیر ریزوسفري  2-4-2

  ف خاك غیر ریزوسفرتعری 2-4-2-1

محیطی است که در آن ریشه وجود ندارد به عبارت دیگر خاکی که با ریشه تماسی  1خاك غیر ریزوسفري

گیرد و از لحاظ تنوع و فعالیت میکروبی نداشته یا خصوصیات مختلف آن تحت تاثیر فعالیت ریشه قرار نمی

   ).2014، 2و جاروسالوجاکوب (  تري برخوردار استنسبت به ریزوسفر از سطح پایین

 هاي جداسازي شده از خاك غیر ریزوسفريباکتري  2-4-2-2

اي از جمعت و تنوع میکروبی کمتري نسبت خاك غیر ریزوسفري به دلیل عدم برخورداري از ترشحات ریشه

خاك غیر ریزوسفري از اهمیت کمتري بعنوان یک  گرددبه خاك ریزوسفري برخوردار بوده و این امر باعث می

نتایج بعضی از تحقیقات حاکی از آن است که . هاي محرك رشد شناخته شودمهم براي جداسازي باکتري منبع

 Proteobacteria و Acidobacteria, Bacteroidets شامل هاي باکتریایی غالب در خاك غیر ریزوسفريشاخه

   . )2012و همکاران،  3گراسیک(  باشدمی

این با وجود . باشدمی هاي محرك رشد معطوف به خاك ریزوسفريرياکثر تحقیقات در زمینه جداسازي باکت

. نیز جداسازي شده استغیر ریزوسفري دهد که تعدادي باکتري از خاك بررسی تحقیقات انجام شده نشان می

  .شودها از خاك غیر ریزوسفري اشاره میهایی از جداسازي این باکتريدر این قسمت به نمونه

وسترن  را ازخاك غیرریزوسفري جنگل Entrobacterچهار جدایه ) 2010(همکاران  و 4دیپادر تحقیقی 

                                                 
1 Bulk Soil 

2 Jakub and Jaroslav 

3 Gracia 

4 Deepa 
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ها به گیاه لوبیا چشم بلبلی جداسازي کرده و پس از بررسی صفات محرك رشدي با تلقیح این باکتري 1قات

نشان  )2012(و همکاران  2پانهاورهمچنین . شاهد افزایش طول ریشه و ساقه و وزن تر و خشک این گیاه بودند

داراي توانایی حاللیت فسفر خاك غیرریزوسفري جداسازي شده  از  Psedomonas.sppو  P.aerugonisaدادند 

102بوده و به ترتیب جمعیتی معادل 
در یک پژوهش نشان داده . در هر گرم خاك دارند 98/6 × 106 و 66/1 ×

نیز توانایی باالیی در انحالل سنگ  Pinicilliumهاي جداسازي شده از توده خاك نظیر بعضی از قارچکه شد 

 23ضمن جداسازي ) 1391(حجت نوقی و همکاران  .)2006و همکاران،  3ریاز(  اندفسفات از خود نشان داده

درصد آنها  13ها توانایی تولید اکسین و درصد باکتري 8/47جدایه باکتري از خاك غیر ریزوسفري بیان کردند 

                        .بودندقادر به ترشح سیدروفور 

  خاك ریزوسفري 2-4-3

 تعریف ریزوسفر  2-4-3-1

هاي ریشه گیاه است که تحت تاثیر فعالیت) متر از سطح ریشه گیاهمیلی 3تا 1( اي از خاك ریزوسفر محدوده

را به ریزوسفر رها  5هاي گیاهان مقادیر بسیار زیادي از ترشحاتریشه. )2006، 4پودیل و کیشور(  گیردقرار می

در . )2007و همکاران،  6اورن(  نند که نتیجه آن افزایش تراکم و فعالیت میکروبی در این ناحیه استکمی

ها در بوده و به این علت شمار باکتري ریزجاندارانمقایسه با توده خاك، ریزوسفر غنی از مواد غذایی براي رشد 

اي فعال، ترکیبات یک سیستم ریشه. )2005، و همکاران 7مورگان(  اطراف ریشه خیلی بیشتر از توده خاك است

                                                 
1 Western ghut 

2 Panhawar 

3 Reyes 

4 Podile and Kishore 

5 Root Secreation 

6 Uren 

7 Morgan 
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طور منظم به محیط ریشه گیاه ترشح کرده و مواد آلی را براي یک جامعه بزرگ و متنوعی از ترکیبات آلی را به

این ترکیبات سبب رشد و افزایش جامعه میکروبی  ).2001و همکاران،  1نیهارینبر(  کندفراهم می ریزجانداران

  ).2007، 2مندل(  گیردي تحت تاثیر قرار میشده و به دنبال آن تنوع کارکرد

  هاي جداسازي شده از ریزوسفرباکتري  2-4-3-2

 109 تا106معموال . باشدهاي محرك رشد گیاهی ناحیه ریزوسفر مییکی از منابع مهم جداسازي باکتري

وسفر بسیار اي فاقد اسپور، در ریزهاي میلهبه طور کلی باکتري. باکتري در هر گرم خاك ریزوسفر وجود دارد

کنند، بخش هاي گرم منفی که در ریزوسفر رقابت میها و دیگر باکتريخصوصا سودوموناس. فراوان هستند

ها بسته به اکتینومیسیت. دهندموجود بر روي ریشه را به خود اختصاص می هايباکتريبزرگی از کل جمعیت 

(  دهندجمعیت میکروبی ریزوسفر را تشکیل میدرصد کل  30تا  10فصل و یا زمان افزودن مواد غذایی تقریبا 

 ریزجانداراندهد که طیف وسیعی از هاي انجام شده نشان میمطالعه پژوهش ).2005و همکاران،  3سیلویا

PGPR اي روي بررسی خصوصیات محرك رشد گیاهی آنها از ناحیه ریزوسفر جداسازي شده و تحقیقات گسترده

 .انجام شده است

هاي مقاوم به دماي پایین را از ریزوسفر گیاه نخود جداسازي باکتري) 2015(و همکاران  4کوماردر تحقیقی 

و  5کسواليهمچنین . ها توانایی متفاوتی در حاللیت فسفر و تولید اکسین دارندو مشاهده کردند این باکتري

 36ایج نشان داد که نت. باکتري را از ریزوسفر سیب زمینی جداسازي کردند 70در پژوهشی ) 2015(همکاران 
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1ریبریونتایج آزمایش . جدایه توانایی تولید اکسین، جیبرلین، سیدروفور و حاللیت فسفر را دارا بودند
 2کاردسوو   

جدایه توانایی تثبیت نیتروژن و  21باکتري جداسازي شده از ریزوسفر کاج برزیلی  97نشان داد که از ) 2012(

 16Sبا استفاده از توالی ژن  )2016(و همکاران  3ایازدر تحقیقی دیگر . بودند IAAجدایه قادر به تولید  80

rRNA  سویه  5موفق به جداسازيAzospirillum نتایج . صفات محرك رشدي مناسب از ریزوسفر گندم شدند با

باکتري جداسازي شده از ریزوسفر گیاهان دارویی نظیر که  57نشان داد ) 2014(آزمون احمد و همکاران 

هاي هاي جداسازي شده به گونهباکتري ؛ن، بهار مست و روئینه زرین توانایی ترشح کیتیناز را داشتندریحا

) 2015( 4سوباريدر تحقیقی دیگر . تعلق داشتند اکتینومایستو سودوموناس فلورسنت ، ازتوباکتر, باسیلوس

- ايتوانایی متفاوتی در تولید   زمینی هاي محرك رشد گیاهی جداسازي شده از ریزوسفر سیبنشان داد باکتري

6آرادا هايیافته. و اکسین دارند 5ساکاریدپلی
هاي جداسازي که باکتري بودن آحاکی از ) 2013(و همکاران   

 )2012( و همکاران 7فارینانتایج آزمایش  .هستند گیاهی شده از ریزوسفر ذرت نیز داراي صفات محرك رشد

هاي غالب باکتري Entrobacter و Burkholderia, Agrobacterium, pseudomonasهاي نشان داد که گونه

باکتري با توانایی  63نیز در تحقیقی  )2011( و همکاران 8هاریپراساد. جداسازي شده از ریزوسفر کلزا بودند

ناز جدایه توانایی باالیی در ترشح کیتی 4تولید کیتیناز را از ریزوسفر گیاه گوجه جدا سازي و مشاهده کردند 

  .دارند

اند که از آن هاي محرك رشد گیاهی کردهدر کشور ایران نیز محققین مختلفی اقدام به جداسازي باکتري

                                                 
1 Ribeiro 

2 Cardoso 

3 Cardoso 

4 Subair 

5 Eeopolysaccharide 

6 Arruda 

7 Farina 

8 Hariprasad 



 

80  

 

هاي سودوموناس فلورسنت در مورد جداسازي باکتري) 1386(هاي سلطانی و همکاران توان به پژوهشجمله می

جدایه سودوموناس فلورسنت جداسازي و  25خاك ریزوسفري گندم  40که از  از ریزوسفر گندم، اشاره کرد

نیز در تحقیقی ) 1392(مقامی و همکاران . ها را مورد بررسی قرار دادندرشد گیاهی این باکتري صفات محرك

هاي سودوموناي فلورسنت از ریزوسفر سویا صفات محرك رشد گیاهی این باکتري ضمن جداسازي دیگر 

باکتري  70نشان داد که از) 1393(ایج پژوهش طهماسبی و همکاران نت. ها را مورد بررسی قرار دادندباکتري

همچنین احمدزاده و قاسمی . است سودوموناسباکتري متعلق به جنس  38جداسازي شده از ریزوسفر ذرت 

 هايسویهجداسازي شده از ریزوسفر کلزا یکی از   P. fluorescen UTPF68اظهار داشتند که باکتري ) 1391(

  .باشدزاي خاکزاد میدر زمینه کنترل زیستی عوامل بیماريموثر و مفید 

  کود آلی 2-4-4

  تعریف کود آلی و انواع آن 2-4-4-1

مواد تشکیل . گیرندشود که از یک یا چند ماده آلی منشأ مییا ارگانیک به کودهایی اطالق می 1کودهاي آلی

بهبود خواص بل توجهی در دهنده ممکن است بقایاي گیاهی یا حیوانی یا ترکیبی از این دو بوده و نقش قا

نسبتاً به دلیل غلظت این کودها امروزه  ).2009و همکاران،  2کابررا(  دارندخاك  زیستی، شیمیایی و فیزیکی

مورد  تربیش هزینه کم و سازگاري با محیط زیستو بهبود باروري خاك،  مواد آلی ، تامینباالي عناصر غذایی

- کمپوست نمونه، کود سبز، کمپوست و ورمیخاکبرگ ).2005کاران، و هم 3هاتکیسون( است  هتوجه قرار گرفت

  .باشندهایی از کود آلی می
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هوازي تحت شرایط هوازي و بی ریزجاندارانبا  تجزیه کنترل شده مواد آلی توسط  آلیکمپوست نوعی کود 

اکسید کربن، مواد به ديدر واقع طی کمپوست شدن، مواد آلی تازه . باشدمناسب از نظر دما، رطوبت و تهویه می

فرآیند تولید کمپوست از سه مرحله مختلف ). 2007هالل، ( شودتبدیل می) هوموس( آلی پایدارمعدنی و ماده 

منجر به افزایش دما و تجزیه مواد  معتدل دوست ریزجاندارانتشکیل شده است، در مرحله اول فعالیت و رشد 

د و از رشد و نیابشرایط اکولوژیک غلبه می ظبه لحا دوست گرما انریزجانداردر مرحله دوم، . شودتر میساده

در مرحله پایانی که دوره رسیدگی و بلوغ نامیده . آورندممانعت به عمل می گرما دوستغیر  ریزجاندارانفعالیت 

   ).2001حسن و همکاران، (  کنندجدیدي مجددا شروع به رشد می معتدل دوست ریزجاندارانشود، می

 

 از برخی توسط کشاورزيپسماندهاي کود دامی و فاضالب، لجن قبیل از آلی، ضایعات هضم از حاصل کود به

 جذب باالي قدرت داراي کمپوستورمی ).2002و همکاران،  1گاندي(  گویندمی کمپوستورمی خاکی، کرمهاي

 از استفاده. دارد هکشی خاكز و تهویه بهبود تخلخل، نقش موثري در همچنین و غذایی عناصر و نگهداري آب و

 هاي میکوریزا قارچ خاك نظیر مفید ریزجانداران فعالیت و افزایش جمعیت بر عالوه پایدار، کشاورزي در این کود

 محلول پتاسیم و فسفر نیتروژن، گیاه مانند مورد نیاز غذایی عناصر فراهمی جهت در محرك رشد هايباکتري و

، 3؛ آرانکون2008و همکاران،  2پادماواتیما(  شودلکرد گیاهان زراعی میرشد و عم بهبود سبب و نموده عمل

2004 .(   

تر، ظرفیت تبادل کاتیونی و اسید هیومیک بیشتر کمپوست از نمک محلول کمورمی ،در مقایسه با مواد اولیه

تکثیر براي خاکی ل دستگاه گوارشی کرم آشرایط ایده و به دلیل ).2008و همکاران،  4عزیزي(  برخوردار بوده
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نسبت به سایر هاي محرك رشد ویژه باکتريبهبی وتنوع میکر سطح باالي تواند ازمی کوداین  ،هابوبیشتر میکر

   ).2010، 1سینها(  لی برخوردار باشدآکودهاي 

  کمپوستآلی به ویژه ورمی از کودهاي PGPRیهاي جداسازي باکتر 2-4-4-2

ها فراهم سازند از این رو آل را براي رشد ریزسازوارهنند شرایط ایدهتواکمپوست میکودهاي آلی به ویژه ورمی

هاي محرك رشد توان گفت حضور باکتريبنابراین می. روندیک منبع مهم از لحاظ تنوع میکروبی به شمار می

  ).2010سینها، ( تر است گیاهی  در این منابع محتمل

هاي استرپتومایسیس از ورمیبا جداسازي باکتري 2014در سالو همکاران  2پاالکریشاندر تحقیقی گو 

گیاه برنج را مورد بررسی قرارداده و مشاهده کردند  ها برو تاثیر این باکتريگیاهی کمپوست صفات محرك رشد 

پروتئاز، لیپاز، هیدروژن سیانید و هورمون اکسین را داشته و  سلوالز، ها توانایی تولید کیتیناز،این ریزسازواره

همچنین . اي برنج توانایی باالیی دارنددر افزایش محصول و توسعه سیستم ریشه CAI-93و  CAI-85هاي سویه

کمپوست سویه باکتري را از کود ورمی 193حدود  16S rRNAدر پژوهش دیگر محققین با استفاده از توالی ژن 

وناس بوده و در بین کل باکتريها مربوط به باکتریهاي سودومدرصد از جدایه 15جداسازي و مشاهده کردند 

سویه توان حل کنندگی فسفات  52سویه توان تولید سیدروفور،  99سویه توان تولید اکسین،  51هاي جداشده 

4آناندراجو  سیواسانکریا ).2013، و همکاران 3پاتما(  سویه توانایی تولید سیانید هیدروژن را داشتند 24و حدود 
  

هاي گیاهی را از یی تثبیت نیتروژن، حل کنندگی فسفات معدنی و تولید هورمونباکتري با توانا 19)  2014(

روده کرم خاکی جداسازي و مشاهده کردند نقش یک سویه ) انتهایی، میانی و جلویی( کمپوست و قسمت ورمی
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هاي سودوموناس در تثبیت نیتروژن و یک سویه از باکتري  (Bacillus cereus TD1)ها از باسیلوس

(Pseudomonas spp.GGBSTD3)   در حل کنندگی فسفات بارز بوده و تلقیح سوسپانسیون یک به یک این دو

افزایش معنی دار درصد جوانه زنی، افزایش طول ریشه و ساقه، سطح  لوبیا چشم بلبلی باعث باکتري در گیاه 

  Pseudomonas sp. CDB35محققان در یک تحقیق باکتري . گردید برگ، میزان کلروفیل و وزن خشک گیاه 

جداسازي کرده و با تلقیح به ریشه گیاه ذرت افزایش قابل توجهی ) کاه برنج(را از کمپوست حل کننده فسفات

). 2014حامد و همکاران، ( در طویل شدن ریشه و ساقه، قدرت جوانه زنی بذر و زیتوده مشاهده کردند 

تري محرك رشد از کود کمپوست ضمن بررسی صفات باک 40با جداسازي ) 2012(و همکاران  1پان  همچنین

 ،Bacillus ،Lysinibacillus ،Lysobacterهاي ها متعلق به گونهمحرك رشد گیاهی بیان کردند باکتري

Staphylococcus، Pseudomonas   وSerratia هاي جداسازي شده از در پژوهشی دیگر تلقیح باکتري. بودند

شاخه، برگ و , ها توانایی افزایش تعداد گرهنشان داد که این باکتري د سبزنخوکمپوست گاوي به گیاه ورمی

 10از ) 1394(روشن و همکاران در یک پژوهش نورزاده .)2014، 2گوپینات و پاراکیش(  را دارندمحصول نهایی 

ا مورد ر HCNهاي محرك رشدي نظیر اکسین، سیدروفور و باکتري را جداسازي و ویژگی 27نمونه کود جانوري 

  .بررسی قرار دادند

  هاي سودوموناس فلورسنتباکتري 2-5

داراي تاژك  ،یا کمی خمیده اي راستکه به شکل میلهبوده  Pseudomonadaceaeاز خانواده  هاسودوموناس

و از ) 1997و همکاران،  3بلترامتی(  بوده کموارگانوتروفغالبا  هوازي وعمدتا قطبی، بدون اسپور، گرم منفی، 
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 .Pعالوه بر این به غیر از گونه ). 2005، 1هاس و دیفاگو(  اي و اکولوژیکی باالیی برخوردارهستندذیهتنوع تغ

corrugate  آرابینوز به عنوان - و از د .را نداردرشد توانایی گراد درجه سانتی 41سودوموناسی در باکتري هیچ

ونه فرم مقاومتی براي این جنس شناخته هیچگ. نمایند توانند استفادهتنها منبع کربن موجود در محیط می

باشند که داراي پنج بیووار می هاي فلورسنتسودوموناس ،سودوموناس هايباکتري موثرترین گروه. نشده است

ها توانایی باالیی در اکتريباین . مختلف بوده که از نظر مصرف برخی قندها قابل تفکیک و شناسایی هستند

با  ییهاگمانیپ دیتول ،هااکتريباین  زیتما وجه. غیر مستقیم دارند قیم وتحریک رشد گیاه به صورت مست

 آهن، کمبود طیشرا در ژهیو به و) نانومتر 245( فرابنفش نور برابر که در  است آب در محلول و فلورسنت تیخاص

   ). 1991، 2هافت(  دشوفلورسنسی می تیخاصباعث ایجاد 

 PGPR هايکتريهاي افزایش رشد گیاه در بامکانیسم 2-6
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