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  :نام پدیدآور و عنوان
ژیال / نعناع اهیشده از گ يجداسازتیاندوف هاييباکتر یاهیصفات محرك رشد گ یابیارز

  گیگلو اخوان

  اکبر قویدلدکتر علی اشرف سلطانی طوالرود و دکتر   : راهنماان استاد

  مهدیه شمشیرپورمهندس ،  بهروز اسماعیل پوردکتر   :ان مشاوراستاد

  31/6/1397  :دفاعتاریخ

  .ص 45  : اتصفحتعداد

  خاك و مهندسی آموزشی علوم گروه  :شماره پایان نامه 

  : چکیده

هاي گیاهان بدون ایجاد آسیب ظـاهري بـه گیـاه    هستند که در درون بافت ریزموجوداتیهاي اندوفیت باکتري: هدف

هاي ها از طرق مختلفی از جمله تثبیت نیتروژن مولکولی، تولید سیدروفور، تولید هورموناین باکتري. کنندزندگی می

مطالعه حاضر با هدف جداسازي . دهندرشد گیاهان را افزایش توانند می کشبیوتیک و ترکیبات قارچتیگیاهی، تولید آن

  . هاي اندوفیت از گیاه نعناع و بررسی صفات محرك رشدي آنها انجام شدباکتري

بیل تهیـه و  ي سالم گیاه نعناع از باغات سبزي اطراف استان اردهاي بوتهبدین منظور نمونه:روش شناسی پژوهش

خوبی در هـاون   ها بهپس از ضدعفونی سطحی گیاه با اتانول و هیپوکلریدسدیم برگ نمونه. به آزمایشگاه منتقل گردید

هـا بـر روي   پس از آن از سـري رقـت  . تهیه شد 10-10تا  10-1دست آمده سري رقت کوبیده شده و از سوسپانسیون به

ساعت در انکوباتور خوابانیده شدند و بعد طـی چنـدین    72تا  24به مدت ها و پلیت تلقیحنوترینت آگارکشت محیط 

. هاي اندوفیت جداسازي گردیدندجدایه به عنوان جدایه 40هاي مورد نظر خالص و در نهایت مرحله زیر کشت باکتري

زدارنـدگی علیـه   ها از نظر تولید ترکیبات محرك رشد و توانایی تولیـد ترکیبـات بـا خاصـیت با    ي بعد جدایهدر مرحله

-هاي گیاهی  از قبیل اکسین، حاللیت ترکیبات معدنی نامحلول فسفات، سیدروفور، سیانید هیدروژن و آنـزیم بیمارگر

  .هاي پروتئاز و سلوالز مورد بررسی قرار گرفتند

سـین در  هـا توانـایی تولیـد اک   درصد جدایـه  5/92نتایج حاصل از ارزیابی صفات محرك رشد نشان داد که : یافته ها

لیتـر و دامنـه آن از   میکروگرم بر میلی 16/4متوسط میزان تولید اکسین . تریپتوفان را داشتند-ام الپیپی100غلظت 

کلسیم فسفات بودند قادر به انحالل تريB34ها به جز جدایه تمامی جدایه. لیتر بودمیکروگرم بر میلی 28/12تا  47/0

هـاي  لیتر و مربوط به جدایهمیکروگرم بر میلی 15/20و  83/459ی به ترتیب کنندگکه بیشترین و کمترین میزان حل

B1وB6ها قادر به ترشح سیدروفور بودند کـه جدایـه  درصد جدایه 5/62ارزیابی توان تولید سیدروفور نشان داد که . بود

B35ها توانایی درصد جدایه 45داد که  ارزیابی تولید سیانید هیدروژن نشان. بیشترین میزان این متابولیت را تولید کرد

جدایه مشاهده گردید کـه بیشـترین نسـبت     6توانایی تولید آنزیم پروتئاز فقط در . تولید سیانید هیدروژن را دارا بودند

هـا  درصد جدایـه  40نتیجه آزمون تولید آنزیم سلوالز نشان داد که . بودB1و مربوط به جدایه  39/1قطر هاله به کلنی 

  . بودB32ایی را دارا بوده که موثرترین جدایه در این خصوص این توان

هاي اندوفیت جداسازي شده مجموع نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که برخی از باکتري: نتیجه گیري

دیگر گیاهـان  نمو گیاه نعناع و ها بر رشد وگردد تأثیر این جدایهپتانسیل تحرك رشد گیاه را دارا بوده که پیشنهاد می

  .اي بررسی گردداي و مزرعهدر شرایط گلخانه

  ، گیاه نعناع، صفات محرك رشدهاي محرك رشدباکتري: هاواژهکلید

  



  

  3  مقدمه: فصل اول 

  مقدمه- 1-1

- ورهاي مختلف و بهیش رشد جمعیت جهان امنیت غذایی کشابا توجه به افز

نتیجه فشار بر محیط خصوص کشورهاي در حال توسعه تحت تأثیر قرار گرفته و در

 ).2010و همکاران، 1جینگو(د کنچندان میزیست جهت تأمین غذاي مورد نیاز را دو

ي اخیر تالش براي افزایش تولید در واحد سطح منجر به مصرف زیاد و طی چند دهه

ي تولید اثرات زیست یایی شده است که عالوه بر افزایش هزینهنامتعادل کودهاي شیم

رسد افزایش میزان تولید در واحد نظر میبنابراین به. همراه داردمحیطی مخربی را به

سطح و بهبود کیفیت محصوالت زراعی با حفظ کیفیت و کمیت خاك و جلوگیري از 

جایگزینی ترکیبات شیمیایی  هاي نوین وآلودگی محیط زیست مستلزم استفاده از روش

یکی از ترکیبات با . مورد نیاز براي افزایش محصول با ترکیبات برگرفته از طبیعت است

هاي زیستی تواند در کشاورزي پایدار مورد استفاده قرار گیرد کودمنشا طبیعی که می

  .باشدمی

ند ریزموجود اي با جمعیت متراکم یک یا چهاي زیستی شامل مواد نگهدارندهکود    

باشد که قادر به صورت فرآورده متابولیک این موجودات میزنده مفید خاکزي و یا به

و فیلیپس (باشند شد گیاه و عملکرد محصول میافزایش حاصلخیزي خاك، افزایش ر

-توان به کودی میهاي زیستاز جمله کود)2007و همکاران، 3؛ یساري1970، 2هایمن

  .اشاره کرد هاي محرك رشد گیاهیباکتريهاي زیستی حاوي

هایی هستند که در ریزوسفر گروه وسیعی از باکتري ،هاي محرك رشد گیاهباکتري     

. شوندهاي مختلف سبب افزایش و تحریک رشد گیاه میگیاهان حضور دارند و از راه

و  رزنبوته(شوندبه نام اندوفیت وارد گیاه میهاي محرك رشد این باکتريگروهی از 

). 2006، 4رومرو - مارتینز

-هاي اندوفیت ریزموجوداتی هستند که بدون آسیب بـه میزبـان درون بافـت   باکتري     

از مـواد موجـود در    بـین ببرنـد  کنند و بدون اینکه میزبان خـود را از  هاي آن زندگی می

هـاي  بـاکتري ). 1997هالمن و همکاران، (کنندگیاه براي رشد و تکثیر خود استفاده می
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هاي گیـاهی ماننـد بـذر، غـده،     آنها بافت. هاي گیاهی حضور دارنداندوفیت در اکثر گونه

هـاي انـدوفیت جداشـده از    اکثـر بـاکتري  . نمایندریشه، ساقه، برگ و میوه را کلونیزه می

هـاي  گونـه باکتریـایی از بافـت    129جـنس و  54در حدود . باشندگیاهان گرم منفی می

و  Bacillus, Entrobacter, Pseudomonasهـاي  نـد کـه جـنس   اگیاهان سالم جدا شده

Agrobacterium  1997هـالمن و همکـاران،   (باشـند  هـا مـی  جـنس  تـرین معمول از.(

هـاي  تولیـد فیتوهورمـون   از قبیـل هاي مسـتقیم  هاي اندوفیت از طریق مکانیسمباکتري

ات نامحلول و کم ، حاللیت ترکیب)2004لی و همکاران، (اکسین، جیبرلن و سیتوکینین

کمپانتتـال و همکـاران،   (مولکـولی  ، تثبیـت نیتـروژن  )2004واکلـین،  (محلول فسفات 

، )2006و همکاران،  1عزرا(بیوتیکتولید آنتی مانندهاي غیر مستقیم و مکانیسم )2005

چـرنین  (هاگرهاي لیتیک در برابر بیمارو آنزیم )2002و همکاران،  2لودویچخ(سیدروفور

تواننـد  هـا همچنـین مـی   انـدوفیت . دهنـد ، رشد گیاهان را افـزایش مـی  )3،2002و چت

  .)2004و همکاران،  4پرتیال(هاي ضروري را به گیاه عرضه کنندویتامین

کـدام از اثـرات مضـر مصـرف ترکیبـات      تنهـا هـیچ  استفاده از این کودهاي زیستی نه    

-وص انسان نـدارد، بلکـه مـی   خصشیمیایی را براي اکوسیستم خاك و موجودات زنده به

توانند با بهبود خواص فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاك باعث حفـظ و ارتقـاي کیفیـت    

هـاي  بنـابراین اسـتفاده از بـاکتري   . د پایدار محصوالت کشاورزي گردنـد خاك براي تولی

تواند در پایداري سیستم کشـاورزي و  هاي زیستی میاندوفیت به عنوان یکی از انواع کود

  .کیفیت محصوالت زراعی مفید باشد حفظ

                                               
1 Ezra 
2 Lodewyckx 
3 Chernin and Chet
4 Pirttila 



مبانی و پیشینه تحقیق-2

  اندوفیتهاي باکتري- 1-2

هـاي داخلـی گیـاه مسـتقر بـوده و      هایی که در بافـت روي باکتريو پژوهش تحقیق      

بعد . گرددو تحقیقات پاستور بر می 1870عالئمی از بیماري را نشان نمی دهند، به دهه 

هـاي انـدوفیت بـومی در    دي در ارتبـاط بـا بـاکتري   گزارشات زیاتا کنون  1940از سال 

هـاي انـدوفیت   شد که بـاکتري  در گذشته تصور می. هاي مختلف گیاهی وجود داردبافت

ثابت نمود که این دسته شوند، اما تحقیقات اخیر  در گیاهان می جزئی زاییباعث بیماري

مقاومــت علیــه بب افــزایش هــا قادرنــد رشــد گیــاه را بهبــود بخشــیده و ســ از بــاکتري

کتري هـاي انـدوفیت حـد    رسـد، بـا   ز نظر تکاملی به نظر میا. بیمارگرهاي گیاهی شوند

ها در واقع این باکتري.باشندهاي بیمارگر گیاهی هاي ساپروفیت و باکتريواسط باکتري

 اند خود را در پناهگاهیایجاد آسیب در میزبان توانستهبدون هایی هستند کهساپروفیت

  .)1997و همکاران، 1هالمن (حفظ کنند

، سـنتز و تولیـد   مولکـولی  هـا از طـرق مختلفـی از جملـه تثبیـت نیتـروژن      این بـاکتري 

ماننــد اکســین، (هــاي گیــاهیکننــده آهــن، تولیــد هورمــونهــاي کمــپلکسســیدروفور

کـش رشـد گیاهـان را    ، تولید آنتـی بیوتیـک و ترکیبـات قـارچ    )سیتوکینین و جیبرلین

رائـی و  (شـوند کنتـرل مـی  و سبب کنترل بیماري و پایداري عوامل بیو دهندافزایش می

).1988، 2گائور

هاي اندوفیتاکولوژي باکتر - 2-2

هـاي  ها قادرنـد بافـت  اکولوژیکی است که بعضی از باکترياندوفیت بودن یک مزیت      

کنواختی را براي ی بافت داخلی گیاه محیط حفاظت شده و. درونی گیاه را کلونیزه نمایند

                                               
1 Hallmann 
2 Rai and Gaur



  

درجه حرارت، اشعه مـاوراء بـنفش و رقابـت     همچونعواملی . کندفراهم می ریزموجودات

هستند که بقاء طوالنی مدت بـاکتري هـا را محـدود مـی      فاکتورهاییمیکروبی از جمله 

گیاه، تحت تـاثیر عـواملی قـرار     استقرار و بقاء یک جمعیت باکتریایی درون بافت. سازند

  .)1997هالمن و همکاران، (دهندالمتی گیاه را تحت تاثیر قرار میگیرد که سمی
  

  هاي اندوفیتمنشأ باکتري - 3-2

هاي اندوفیت مطرح می شود این است کـه  سواالتی که در ارتباط با باکتري بیشترین    

در طبیعت چگونه وارد گیـاه   هااین باکتريو  بوده هاي اندوفیت از کجااستگاه باکتريوخ

  .)1997هالمن و همکاران، (ندشومی

گیرد و فاکتورهاي است سرچشمه می اندوفیت ازخاکی که گیاه میزبان در حال رشد     

. )2008و همکـاران،  1پـابلو  (کنـد کلونیزه شدن باکتري در گیـاه را مشـخص مـی   خاك 

فاکتورهایی نظیر ژنوتیپ گیاه، مرحله رشد، وضـعیت فیزیولـوژیکی، نـوع بافـت گیـاهی،      

ي کلنیزاسـیون  هـاي کشـاورزي اغلـب تعیـین کننـده     شـیوه  و اکوسیستم خـاك ط شرای

صفات ذاتـی باکتریـایی نیـز در کلنیزاسـیون و      ،این مواردبرعالوه. باشندها میاندوفیت

  .)1996، 2هالمن و کلوپر(کندوع اندوفیتی نقش مهمی را ایفا میتن

بـه عبـارتی اکثـر    . باشـد اندوفیت میهاي ریزوسفر خاك، منبع و ماخذ اولیه باکتري     

همـراه بـا ریشـه     ریزموجـودات بنابراین . گیرندریزوسفر منشا میهاي اندوفیت ازباکتري

وارد گیاه از ریزوسفر به محیط اطراف ریشه و از محیط اطراف ریشه به اپیـدرم و پوسـت   

چوبی ریشه بـه   هايدهاي چوبی ریشه و از آوناین پیوستگی از آندودرم به آوند. شوندمی

هـا بسـتگی بـه    بنابراین ترکیب جمعیتـی انـدوفیت  . هاي چوبی ساقه نیز وجود داردآون

بـا ایـن وجـود، جمعیـت     . هـاي مسـتقر در ریزوسـفر گیـاه دارد    ترکیب جمعیتی باکتري

جمعیـت بیشـتري از   معمـوأل . دباشـ ا کامال متمـایز از جمعیـت ریزوسـفر مـی    هاندوفیت

).3،1995اسـتورز (وجـود دارد فضاي داخلـی ریشـه   مقایسه با  در ها در ریزوسفرباکتري

هاي بذري سیب زمینی سالم را شناسایی نمود هاي اندوفیت غدهباکتري )1995(استورز

 از نماینـد، الم را بـه صـورت داخلـی کلـونیزه مـی     هاي سـ هایی که غدهگونهد، و نشان دا

شـده از خـاك اطـراف    هـاي جـدا   هترین گونـ به عبارتی غالب. گرفتندریزوسفرگیاه منشا 
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، و همکـاران  1کـوین پـاتري .ها جـدا شـدند  هایی بودند که از داخل غدهریشه همان گونه

Azospirillumهاي نشان دادند، گونه) 1983( sp.   هـا  در ناحیـه ریزوسـفرگراس  موجـود

هاي چوبی، فضاي بین سلولی و پوسـت را  هاي داخلی ریشه مانند آوندبافت هستندر قاد

  .کلونیزه نمایند

  ها به درون بافت گیاهي ورود باکترينحوه- 2-4

هاي اندوفیت به درون بذر از طریق سیسـتم آونـدي، لولـه تندشـی     نحوه ورود باکتري   

ن و همکـاران،  هـالم (گیـرد موجود در پوشش بـذر، صـورت مـی   هاي شکافدانه گرده و 

، ابتـدا سـطح   زندگی کننداندوفیت  در گیاه به صورت توانندمیهایی که باکتري).1997

ند، به طوریکه نمای هاي درونی گیاه را کلونیزه میبافتریشه را کلونیزه نموده و در نهایت 

در ایـن ارتبـاط   .شـوند  صورت تصادفی به میزبان نزدیک می به 2گراییابتدا در اثر شیمی

Alcaligenesاتصال گونه  فرآیند)1995(و همکاران3یو faccalis هاي ریشـه  ا به سلولر

  .برنج مطالعه نمودند

  :گیرد هاي برنج در سه مرحله صورت میشهروند اتصال باکتري به سطح ری    

:4)جذب(اتصال)1

ایـن  در . شـوند متصـل مـی  هاي ریشه سلول هاي باکتري به سطح سلولاین مرحله در   

وجـود در دیـواره   هاي سطحی میف است و پروتئینحالت تعامل بین ریشه و باکتري ضع

.سلولی باکتري در آن نقش دارد

  :5مهار)2

اطـالق  هـاي ریشـه   هاي باکتري به سطح سـلول اتصال بسیار قوي سلولاین مرحله به   

تثبیـت  هـا  ت پس از مایه زنی ریشه، روي ریشهساع16تا  9هاي باکتري سلول. گرددمی

.یزبان وجود دارددر این حالت تعامل بسیار قوي بین باکتري و م. شوندمی

  

                                               
1 Patriquin 
2 Chemotaxis 
3 You
4  Adsorbtion
5 Anchoring



  

  :1نیزاسیونوکل)3

در . ي موسیژل ریشه را گویندیت شده در الیهثبتهاي پراکنش، رشد و تکثیر باکتري    

  .شوندادن شدید هم از سطح ریشه جدا نمیاین مرحله حتی با تکان د

ي پروتون در سطح ریشـه  هاي تخلیهثر در اتصال باکتري به ریشه، محلهاي موکانم     

و غیرفعـال مـواد غـذایی از    هاي بیولوژیکی و فیزیکی که نتیجه خروج فعـال  شیب.است

  ).1983، 2بتینا (باشدها میهاي موثر در اتصال باکتريباشد از مکانریشه می

هـاي گیـاهی،   ها به دلیل نداشتن ساختمانی جهت نفوذ فعال به درون بافـت باکتري     

الم هـاي اپیـدرمی سـ   و مکانیکی بـراي نفـوذ بـه سـلول     یکیقادر نیستند از نیروهاي فیز

گیـاهی از طریـق روزنـه،     هـاي هاي اندوفیت به درون بافـت ورود باکتري. استفاده نمایند

هـاي جـانبی   منطقه خـروج ریشـه   و هاتریکوم هاي حاصله از شکسته شدنعدسک، زخم

به درون گیاه  هاي اندوفیتورود باکتري. )2008پابلو و همکاران، (گیرد صورت می

بـراي مثـال    .هایی است که به طور طبیعی در گیاه ایجاد شده اسـت بیشتر از میان زخم

هـاي  اي از راهاتصاالت اپیدرمی نمونهزخم حاصل از رشد گیاه در محل تارهاي کشنده و 

ي سلولی، تارهـاي کشـنده   هاي دیوارهیچ خوردگیپ. باشدهاي اندوفیت میورود باکتري

هـاي ورود  محـل هاي اپیـدرمی از سلولي ریشه و اتصال بین تارهاي کشنده یشه، محلر

در مواردي .)1985، 3اگوروس(باشندمیهاي گیاهیهاي اندوفیت به درون بافتباکتري

هـا،  ي خاك مانند قـارچ ها و عوامل زندهیاهی توسط بعضی از میکروارگانیسمهاي گزخم

. شودند نوسانات شدید حرارتی ایجاد میاملی ماننماتدهاي پارازیت گیاهی، حشرات و عو

  نمایند باعثهاي اندونیت باز مین اینکه راه را براي نفوذ باکتريهاي ایجادشده ضمزخم

-ذایی مناسبی را جهت تکثیر باکتريشود و منبع غتراوش ترشحات گیاهی به بیرون می

ارد رخنه یـا نفـوذ بـاکتري بـه     در برخی مو).2008پابلو و همکاران، (ها ایجاد می نماید

کـه  هایی وجود دارنـد  آنزیم. گیردمیدرون بافت گیاهی از طریق فعالیت آنزیمی صورت 

و همکـاران،   4بـل ( شـوند  میي پلی ساکاریدي دیواره سلولی شدن پیوندها تجزیهسبب 

1995 .(  

   

                                               
1 Clonization
2 Betina
3 Egoros
4 Bell 



  

Azoarcus.در بـاکتري   2نشان دادند، آنزیم سلولیتیک ،)1994(و همکاران1هیورك  sp  

و همکـاران 3همچنین کـوادت . شودمیهاي ریشه گیاه باعث نفوذ فعال باکتري در سلول

Pseudomonasو  Enterobacter asburiaنشــان دادنــد، آنــزیم ســلوالز در)1997(

fluorescence  و همکـاران بـل  در مطالعـه دیگـر توسـط   . شـود  لولز مـی سبب تجزیه سـ

ریزوسـفر ریشـه  بیشـتر از    هـاي  هیـدرولیتیک در بـاکتري  هـاي  ، فراوانی آنـزیم )1995(

ایـن مطالعـه مشـاهده شـد کـه      در . گـزارش شـد  هاي چـوبی هاي ساکن در آوندباکتري

  .نمایند ها جهت ورود به درون بافت گیاه این آنزیم را تولید میاندوفیت

  

  هاي گیاههاي اندوفیت در بافتحرکت باکتري - 2-5

  :ندکنرا کلونیزه میه دوصورت گیاه هاي گیاهی باندوفیت    

  .شوندهاي گیاهی میکنند و در واقع محدود به بافتنیزه میوتنها بافت را کل) 1

یزاسـیون بـاکتري از میـان    نواین نوع کلدر. نیزه نمودن سیستمیک و فراگیر گیاهوکل) 2

  .کندستی عبور میمسیرهاي درون سلولی و بین سلولی و آپوپالآوندهاي 

سـودوموناس  مشاهده نمودند زمـانی کـه بـذر پنبـه بـا      ،)1997(ادت و همکارانشکو   

ولی زمانیکـه بـذر   کند باکتري بافت آوندي را کلنیزه نمیاین  گرددتلقیح میروسنس فلو

الیی این باکتري وارد ساقه، دمبرگ و مریسـتم بـا   شودتلقیح میانتروباکتراسپوریاپنبه با 

  .شودگیاه می

  :شودچند فرضیه مطرح میدر اینجا     

به علت  سنسودوموناس فلوئورسمحدودیت در گسترش سیستمیک باکتري : فرضیه اول

  .شودفعال دفاعی گیاه می به واکنشنجرشناسائی باکتري توسط میزبان است که م

توسـط  هـاي داخلـی گیـاه    جهـت کلنیـزه نمـودن بافـت     متفاوتیي الگوها: فرضیه دوم

 بـه طـور اختصاصـی   هـا  وري که ممکن است بعضی از انـدوفیت ط .ها وجود دارداندوفیت

و بـل (را کلونیزه کنندسیستمیک گیاه به صورت نیزه نمایند و بعضی دیگر وپوست را کل

).1995همکاران، 

  

  

                                               
1 Hurek 
2 Cellolitic
3 Quadt–Hallmann 



  

  

  هاي اندوفیتمحل استقرار باکتري - 2-6

تعـداد   کننـد ولـی  می هاي اندوفیت فضاي بین سلولی را کلنیزهبه طور کلی باکتري     

Azoarcusباکتري. باشندر به کلنیزه نمودن داخل سلولی میقاد هامحدودي از باکتري

sp.است که قادر است هـم داخـل سـلول     نیتروژني هاي تثبیت کنندهیکی از اندوفیت

بدین صورت که پس از تکثیرنمودن در فضاي بین . وهم در فضاي بین سلولی تکثیر یابد

شـود و سپس وارد سلول هـاي پارانشـیم مـی   ایره محیطیه شده هاي دسلولسلولی وارد

  .)1981و همکاران، 1تین(

ها این سوال مطـرح اسـت   هاي آوندي توسط باکتريدر ارتباط با کلنیزه نمودن بافت   

یا اینکـه  کند عمل می هاکانال انتقال براي حرکت اندوفیت که آیا بافت آوندي به صورت

-رتیکه تکثیر باکتري مطرح باشد میدر صو. شودي تکثیر میاکتري درون سیستم آوندب

ها در درون آوندهاي گیاهی باعث بسته شـدن سیسـتم   بایست جمعیت باالیی از باکتري

هـاي  با توجه به اینکه جمعیت بـاکتري . آوندي شده و سبب ایجاد بیماري در گیاه شوند

ر بافت این کلنیزه نمودن کمتاست، بنابرتر درون سیستم آوندي به نسبت پایین اندوفیت

 اشغال شود کهشود تا فضاي کمتري از آوندهاهاي مفید باعث میآوندي توسط اندوفیت

هـاي مفیـد   و یک عامل اصلی در تمایز اندوفیتها این یک خصوصیت مهم براي اندوفیت

  .)1997کوادت و همکاران، (باشداز بیمارگرهاي گیاهی می

م ها با تکثیر در بافت گیاه تـراک که اندوفیت نشان دادند،)1995(همکارانشو 2چن      

نتـایج  . دارندنند و آن را درسطح معینی نگاه میرساجمعیتی خود را به سطح معینی می

ها در گیـاه بـه سـن گیـاه و فاکتورهـاي      ن داد که تغییرات جمعیتی اندوفیتنشا حاصله

اهی کم جمعیتـی آنهـا در بافـت گیـ    افزایش سن گیاه میزان تراگیاهی بستگی دارد و با

  .یابدکاهش می

هاي گیاهی اندوفیت براي رشد و استقرار در بافت گیاهی به مواد غذایی نیـاز  باکتري    

ي توانند از مـواد دیـواره  اي بین سلولی استفاده نموده و میدارند و از مواد موجود در فض

  ).1997مکاران، لمن و هاه(منبع غذایی استفاده کنندسلولی به عنوان

                                               
1Tien
2 Chen



  

نشـان دادنـد در فضـاهاي بـین سـلولی پتاسـیم، کلسـیم و        ،)1993(1کنی و هوانگ    

از . گیردها قرار میود دارد که مورد استفاده اندوفیتمقادیر کمی گوگرد، فسفر و کلر وج

باشد لذا ایـن موضـوع   عدنی در فضاي بین سلولی متغیر میهاي منآن جائیکه غلظت یو

هـاي گیـاهی توجیـه مناسـبی باشـد     ها در بافتاي پراکنش ناهمگن اندوفیتواند برتمی

  .)1995چن و همکاران، (

  

  هاي اندوفیتتراکم جمعیتی باکتريعوامل موثر بر- 2-7

باشـد و از  در گیاه همواره در حال تغییر مـی  هاي اندوفیت موجودهاي باکتريجمعیت   

د بـرآورد درسـتی از   اکنش نـاهمگن دارنـ  هـاي گیـاهی پـر   ها در بافتآن جائیکه باکتري

  . ه استها صورت نگرفتجمعیت اندوفیت

هـاي مختلـف گیـاهی    ها در بافتهاي مختلف باکتريهایی نیز در فراوانی جنستفاوت   

از لحاظ تـراکم  .هاي باکتریایی در ریشه بیشتر از ساقه استعمومأ تنوع گونه. وجود دارد

تـر  و جمعیت باکتریایی در ساقه پاییناکتریایی را دارد جمعیتی ریشه باالترین جمعیت ب

و 2بالمـ (رسـد تـرین میـزان مـی   و در دمبرگ جمعیـت آنهـا بـه پـایین     ها بودهاز ریشه

).1996همکاران، 

ط زیـادي بـه   هـاي گیـاهی ارتبـا   هـا در بافـت  اختار جمعیتی انـدوفیت تغییر و تنوع س   

.در تعامل می باشند زنده دارد که با همفاکتورهاي زنده و غیر

  

  3هاي زندهفاکتور -2-7-1

  هاي همراه با گیاهمیکروارگانیسم -2-7-1-1

میکروارگانیسم هاي همراه با گیاه شامل باکتري ها و قارچ ها ویـروس هـا و نماتـد           

. ها می باشد

  هاباکتري و قارچ -2-7-1-1-1

هـاي گیـاهی در   لنیـزه کننـده بافـت   کهاي قارچها وهاي اندوفیت با باکتريباکتري     

هم شده توسط گیاه از عوامـل محدودکننـده بـراي    فضا و موادغذایی فرا. باشندتعامل می

هـا وجـود   که بین میکروارگانیسـم  تعامالتی. باشدها میمارگانیسمیکروها و دیگراندوفیت

                                               
1 Canny and Huang
2 Lamb
3 Biotic factors



  

تـی بیـوز،   ت شـامل آن ایـن تعـامال  . دهـد ها را تحت تاثیر قرارمـی اندوفیتجمعیت  ،دارد

).1997کوادت و همکاران، ( باشندهاي اکولوژیکی و همزیستی میمحدودیت مکان

  

  هاویروس-2-7-1-1-2

ها بسیار جزئی است که احتماال ًبه خاطر زیسـتگاه متفـاوتی   تعامل اندوفیت و ویروس    

هـاي  تها و قسمها فضاهاي بین سلولی ریشهمعموال ًباکتري. ن دو گروه دارنداست که ای

هـاي  ها درون سلولی بوده و قسـمت مایند در صورتیکه ویروسنپایینی گیاه را کلنیزه می

بـاکتري وابسـته بـه    دهند ولی به طور کلی ویـروس و وایی گیاه را مورد تهاجم قرار میه

-هم رقابت می متابولسیم فعال گیاه بوده و براي دریافت انرژي تولید شده توسط گیاه با

  ).1997همکاران،  لمن واه(کنند

  هانماتد -2-7-1-1-3

-هاي درون گیاه مـی هی نیز باعث افزایش جمعیت باکتريوجود نماتدهاي پارازیت گیا  

سـازد و نشـت   ها فراهم مـی ط نماتد راه را براي ورود باکتريشده توسشود، زخم ایجاده 

ن و همکاران، المه(شودمیها جود آمدن جمعیت باالیی از باکتريمواد غذایی باعث به و

1997.(  

  ژنوتیپ -2-7-1-2

 کنـد ي باکتریایی این سوال را مطرح میهاوسیع از ارقام مقاوم علیه پاتوژن استفاده      

  دهد؟اي اندوفیت را تحت تاثیر قرار میهکه آیا ژنوتیپ گیاه جمعیت باکتري

ي میکروبـی  هـا عیـت جم هسـتند که قادراست اي در گیاه شناخته شده صفات ویژه     

تواند باعث مثال تغییرات فیزیولوژي گیاه می ریزوسفر و اندوفیت را تغییر دهند به عنوان

ات فنـوتیپی مشخصـی   گیـاه بایـد خصوصـی   . هاي اندوفیت شودافزایش جمعیت باکتري

لذا ارقـام زراعـی اصـالح شـده ممکـن      . ها به درون ریشه داشته باشدباکتريجهت ورود

هـاي  یی خاصـی باشـند کـه توانـایی بـاکتري     و یا ترکیب شـیمیا  است داراي مورفولوژي

هایی کـه ریزوسـفر   گونه.ریزوسفر را براي کلنیزه نمودن درون گیاه تحت تاثیر قرار دهند

ث تغییراتـی در  هاي درونی گیاه را کلنیزه نمایند باعآن بافتاز  کنند و بعدرا کلنیزه می

  ).1997، ن و همکارانالمه(شوندفیزیولوژي گیاه می

یر گـذار در سـاختار جمعیتـی    تواند به عنوان یکی از عوامل اصلی تاثلذا نوع گیاه می   

ي گیـاه  ا به مـواد غـذایی فـراهم شـده بوسـیله     هآن جائیکه اندوفیت ازوها باشد باکتري



  

اي گیـاه را تحـت تـاثیر قـرار دهـد قـادر       اند هر گونه پارامتري که وضعیت تغذیـه وابسته

بنـابراین مقاومـت   .هاي اندوفیت را نیز تحت تاثیر قـرار دهـد  عیت باکتريد جمخواهد بو

به علت مقاومـت  تواندنکه به ژنتیک گیاه وابسته است میضمن ایگیاه در مقابل بیمارگر

القا شده در گیاه بواسطه تغییر در جمعیت اندوفیتی باشد که با مقاومـت گیـاهی همـراه    

  ).1998و همکاران،  1سیسیلیانو(است

کند که ممکن است مقاومـت گیـاه بـه بیمـارگر تنهـا بـه       نوان میع ،)1982(،2بیرد    

خاطر سیستم ژنتیکی گیاه نباشد بلکه احتمال دارد مقاومت ایجاد شده در گیاه به خاطر 

تغییر در جمعیت اندوفیتی گیاه باشد که یک مقاومت چند جانبه را در گیاه ایجاد نموده 

  .است

  3ههاي غیرزندفاکتور-2-7-2

. کندهاي اندوفیت فراهم میبراي باکتري اي رابافت درونی گیاه، محیط حفاظت شده    

ي ماوراي بنفش به صـورت مسـتقیم   شرایط خاك و اشعهقبیل درجه حرارت، عواملی از 

. گذارنـد هـاي انـدوفیت اثـر مـی    و به صورت غیر مستقیم روي بـاکتري روي گیاه میزبان 

، شوري و بافت خاك جمعیت ي فیزیکی و شیمیایی خاك مانند درجه اسیدیتهفاکتورها

رت غیـر مسـتقیم تحـت    ي ریزوسفري به صوهاباکتريها را با تغییر در جمعیت اندوفیت

  ).1996، 4کووادت و کلوپر(دهدتاثیر قرار می

  

  هاي اندوفیتاثرات مفید باکتري - 2-8

  افزایش رشد گیاه -2-8-1

اسـتورز و   .شـوند مـی زراعـی  اي اندوفیت سـبب افـزایش رشـد محصـوالت     هباکتري     

هاي باکتریایی شبدر وسیب زمینی را در افزایش رشـد  نقش اندوفیت )1998(همکاران

هـاي  درصـد از جدایـه   21مطالعـه مشـخص شـد    در ایـن  . سیب زمینی آزمـایش نمـود  

درصـد باعـث    63زان هـا بـه میـ   ایـن جدایـه  . شونداندوفیتی باعث افزایش رشد گیاه می

هـاي  درصد باعث افـزایش وزن انـدام   66ن هاي هوایی گیاه و به میزاافزایش ارتفاع اندام

                                               
1 Siciliano 
2 Bird
3 Abiotic factors
4 Quadt-Hallmann and Kloepper



  

درصـد از   24همچنـین  .هـا شـدند  درصد باعث افزایش وزن ریشه 55ان هوایی و به میز

.درصد نیز اثري روي رشد گیاه نداشتند 56ها نیز باعث کاهش رشد و جدایه

-نی و بهبود روابط آبی در گیـاه مـی  د گیاه بخاطر افزایش مواد معدگاهی افزایش رش    

هـاي باکتریـایی همـراه اسـت    هاي گیـاه توسـط انـدوفیت   باشد که با کلنیزه شدن ریشه

  ) 1998استورز و همکاران، (

هـاي رشـد ماننـد اتـیلن،     یا تنظیم کننـده ها تولید هورمونها باتعدادي از اندوفیت      

، 1تلـوپر و اسـکرو  (شـوند ش رشد گیـاه مـی  ین و جیبرلین باعث افزایاکسین، سیتوکین

باعث افزایش رشـد گیـاه   هاي پایین ها در غلظتاز آنجائی که این تنظیم کننده ).1986

واند اثرات مخربی را روي رشـد  تدیر کلی از افزایش غلظت هورمون میشوند حتی مقامی

.یا مورفولوژي گیاه ایجاد نماید

هایی که اثرات مخربـی روي  رمون اندول استیک اسید در باکتريثال تولید هوبراي م    

هایی است که اثرات مفیدي روي رشد گیاه دارنـد  دارند هفت برابر بیشتر از باکتريگیاه 

هاي مضر، اثرات نامطلوبی روي رشـد  باکتري افزایش تولید هورمون در این دسته ازلذا با

توسـط کومـار   ر یک تحقیقد). 1986، تلوپر و اسکرو(تو مورفولوژي گیاه خواهند داش
هـاي  باکتري از ریزوم زردچوبه بر اساس مورفولـوژي، ویژگـی   14،)2016(و همکاران2

سـویه  6جداسازي شد کـه از بـین آنهـا     16S rRNAتجزیه و تحلیل ژن بیوشیمیایی و

ECL1 (Bacillus cereus), ECL2 (Bacillus thuringiensis), ECL3 (Bacillus sp.)

,ECL4 (Bacillus pumilis) ,ECL5 (Pseudomonas putida) و(Clavibacter 

michiganensis)ECL6 هـا توانـایی تولیـد    مورد شناسایی قرار گرفتند که همه سـویه

توانـایی تولیــد   ECL5و ECL3حاللیـت فســفر را دارا بودنـد و دو ســویه  اکسـین و 

جداسـازي  بـا  )2014(3دیگر توسط پراساد و داگار آزمایش در یک. سیدروفور را داشتند

هـاي  سـویه از میـان سـویه    6،هاي انـدوفیت از دو میـوه آواکـادو و انگـور سـیاه     باکتري

شـده از آواکـادو   سـازي  هاي جداي اندوفیتهمه. جداسازي شده انتخاب و مطالعه شدند

شده از آواکادو و یک سویه ي سازتوانایی باالیی در تولید اکسین داشتند و سه سویه جدا

جداشده از انگور بیشترین توانایی در تولید سیدروفور را نشان دادند و دو سویه جداشـده  

  . تولید آنزیم پروتئاز را داشتند از انگور توانایی باال در

                                               
1 Loper and Schroth
2 Kumar 
3 Prasad and Dagar



  

نشان دادند که تحمل به تـنش آب در   ،)2009(و همکاران1در یک تحقیق دیگر کوهن

 .Azospirillum sppاسیدآبسـیزیک تولیـد شـده توسـط انـدوفیت      گیاه ذرت بـا تجمـع   

هاي رشد گیـاهی اکسـین و جیبـرلین    این اثر مثبت توسط هورمونبرطرف شده است و

اندوفیت از ریشـه   6)2014(در مطالعه دیگر توسط سیالجی و همکاران .یابدافزایش می

ــا   ــین آنه ــرنج جداســازي شــدند کــه از ب  ,CNPSO2476, CNPSO2477ســویه  4ب

CNPSO2478  وCNPSO2480نشان دادند مولکولی توانایی باالیی در تثبیت نیتروژن  

  

  هاي گیاهیکنترل بیولوژیکی بیمارگر -2-8-2

آوندي مـورد  بیمارگر هايکه باکتري هاي اندوفیت همان آشیان اکولوژیکی راباکتري    

یکی بیمارگرها، بکارگیري آشیان در کنترل بیولوژ. نماینددهند، کلنیزه میحمله قرار می

دیگري جهت استقرار عوامل بیوکنترل، سبب کنترل بیماري و پایداري عامل بیـوکنترل  

  ).1994و همکاران،  2دانگ(شودمی

مکانیسم بیوکنترل به صورت تولید ترکیبات ضدقارچی، تولید سیدروفور، رقابت براي     

در مـواردي  . باشـد اومت القـایی گیـاه مـی   مواد غذایی، محدود شدن نیچ اکولوژیکی و مق

هـاي  بـاکتري .هم در کنترل بیولـوژیکی عمـل نمایـد   ممکن است دو یا چند مکانیسم با

 اندوفیت با تولید مواد ضد میکروبی مانند ترپونوئید، فالوونوئیـد، ایزوفالوونوئیـد در گیـاه   

-اران مـی ا یـا گیـاهخو  جانورانی مانند نماتـده ریز ها وها از فیتوپاتوژنباعث محافظت آن

هـا کـه باعـث کنتـرل عوامـل      گروه دیگـري از انـدوفیت  ).2008پابلو و همکاران، (شوند

-بـاکتري دسـته از  فعالیت بیولوژیک ایـن . هستندها شوند اکتینومیست بیمارگر گیاه می

باشد، باعث حفاظت طبیعی گیاه در  اندوفیت که همراه با تولید مواد ضد قارچی می هاي

  . گردد یمارگرهاي خاکزي میمقابل ب

هـاي پوسـتی بافـت    ها در داخل سـلول  این میکروارگانیسم رشته مانندهمچنین رشد     

ــوب و ســالمت گیــاه دارد  ــک . ریشــه نقــش مهمــی در رشــد مطل ــذا فعالیــت بیولوژی ل

هاي  سازي مواد غذایی براي گیاه، تولید متابولیت ترکیب و آماده ها بصورت  اکتینومیست

هـا  آن. باشـد تحریک کننده رشد گیاه یا در مواردي کاهش دهنده رشد گیاه، مـی ثانویه 

بیوتیـک و مـواد ضـد     کننده با بیمارگرها و با تولیـد آنتـی    عنوان عوامل رقابت ه قادرند ب

                                               
1 Cohen 
2 Dong



  

. )1992و همکـاران،  1سـاردي  (قارچی اثرات تدافعی و حفاظتی روي گیاه داشته باشـند 

 رل بیولوژیـک پژمردگـی فوزاریـومی پنبـه بـا اسـتفاده از      در آزمایشاتی در ارتباط با کنت

داري را نشان دادنـد   ها کنترل بیولوژیکی معنیاندوفیت، تعدادي ازهاي اندوفیتباکتري

 ,Aureobacterium superdae, Bacillus pumilisهــاي کــه از میــان آنهــا بــاکتري

Phyllobacterium rubiacearum, Pseudomonas putidae, Ralstonia 

solanacearum     چـن و همکـاران،   (باعث کنترل بیمـاري پژمردگـی فوزاریـومی شـدند

1995(.  

  

  هاي اندوفیت در مهندسی ژنتیکاستفاده از باکتري -2-8-3

. هاي انـدوفیت در مهندسـی ژنتیـک اسـت    باکترىبا در ارتباط  جدیدترین تحقیقات    

ایـن  . آونـدهاي چـوبی قـرار دارد   درون  Clavibacter xyli subsp. cynodontisبـاکترى 

و 2توماسـینو . باکتري دستکاري شده، قادر است گیاه را بصـورت فراگیـر کلـونیزه نمایـد    

این باکتري جهت بیـان ژن مولـد اندوتوکسـین پروتئینـی بـاکترى      از) 1995(همکاران

Bacillus thurengiensis استفاده نمودند3خوار ذرت براي مبارزه با آفت کرم ساقه .  

از این اندوفیت را که قـادر بـه بیـان ژن مولـد اندوتوکسـین       هاییجدایه این محققین    

بـا ورود بـه آونـدهاي     هـا انـدوفیت ایـن  . هاي ذرت نمودند پروتئینی بودند، وارد گیاهچه

چوبی، گیاه را بطور سیستمیک کلونیزه نموده و باعث آزادسـازي اندوتوکسـین در گیـاه    

هاي گیـاه  بافتآمده و در اثر تغذیه آفت ازه بصورت فراگیر درتوکسین در گیا این. شدند

  .دشو هاي آوندي، باعث کنترل آفت می بخصوص قسمت

  

  افزایش تولید مواد دارویی توسط گیاه -2-8-4

مثل تاکسول، وینکریستین، اتوپوساید، توپرتکان، وینربالستین چنـد نمونـه    یداروهای    

باشند که درحـال حاضـر بـراي    اي درمان سرطان میي گیاهی برشدهاز داروهاي مشتق 

 1200بـراي  است تخمین زده شده . شوندسرطان در انسان استفاده میدرمان چهار نوع

 38000باشد کـه بـراي تولیـد ایـن مقـدار نیـاز بـه       کیلو از تاکسول می 25به  بیمار نیاز

از بافـت گیـاهی   هاي اندوفیت جداشـده  ي گذشته قارچدر دهه. باشددرخت سرخدار می

                                               
1 Sardi 
2 Tomasino 
3 European corn borrer



  

هـا در گیاهـان   دانستن ارتباط بین اندوفیت. ي این دارو شناسایی شده استلید کنندهتو

ی باعث افـزایش  اندوفیتضرورت دارد و واقعیت این است که ترکیب فاکتورهاي گیاهی و

 اقتصـادي و توان روش مطمـئن و می گردد و از این روهاي ثانویه میتجمع این متابولیت

پـابلو و همکـاران،   (راي محیط زیست را براي تولید ایـن مـواد جـایگزین کـرد    خطر ببی

2008(  

  

  گیاه نعناع -2-9

یـک گیـاه   peppermintو با نام عمومی Mentha piperitaنعناع فلفلی با نام علمی      

و  lamialseي راسـته  lamiaceaeعلفی چند ساله است که در رده بندي گیاهی از تیـره 

دار، کمـی  بیضـوي، متقابـل، نـوك تیـز، دندانـه      هـاي آن بـرگ . باشدمی Rosidaeيرده

هـا  گـل . سـانتی متـر اسـت    2-3و به عرض  سانتی متر 4-7پوشیده از کرك به در ازاي 

انتهـاي   نامنظم، کامل، اکثرا دوجنس و مجتمع بـه صـورت گروهـی در روي سـاقه و در    

  .)1384امید بیگی، (شوندساقه ظاهر می

  

  یباتترک -2-9-1

درصد منتـون   10-30درصد منتول ،  50درصد برگ خشک نعناع حاوي حدود  25     

  .درصد به باال استرهاي منتیل و مشتقات منوترپن تشکیل شده است 10و 

  

خاستگاه و پراکنش -2-9-2

ب نـواحی یافـت   اند کـه دراغلـ  ي زمین پراکنده شدهطوري در کره گیاهان تیره نعناع    

-یاه بومی اروپا است، ولی امروزه در اکثر نواحی معتدله دنیـا کشـت مـی   این گ. شوندمی

شـرقی و برخـی   هاي البرز، شـمال، شـمال  شود و نیز در بیشتر نقاط ایران بویژه در دامنه

امروزه در کشورهاي مختلف جهان، متجاوز از یک  .)1992امین، (نقاط دیگر انتشار دارد 

ه شود و این خود درجه اهمیـت و توسـع  ن تهیه میاین گیاها هزار تن اسانس در سال، از

  .دهدي زمین نشان میکشت آنها را در نقاط مختلف کره

  

  

  



  

  

  هاي داروییاستفاده -2-9-3

درحـال حاضـر در ایـران از اسـانس نعنــاع در سـاخت داروهـاي گیـاهی زیـر کــه در             

آلتـادین بـراي مثـال قـرص مکیـدنی     . کشورمان به ثبت رسیده است استفاده می شـود 

ــو :مواردمصــرف( ــاي مخــاط گل ــاب ه ــانوالته ــوم )ده ــاي روکــش دارالیک ــرص ه ، ق

ضــدنفخ،ي  فشــار و چربــی خــون، ضــد تصــلب شــرائین،رنــدهپــایین آو:مواردمصــرف(

مـوارد  (، قـرص درگلـیس  )اسهال هـاي سـاده  :موارد مصرف(، گرانول پالنتاژل)اشتهاآور

مـوارد  (، پودر کـارامین )یت و نفخ معدهدرمان زخم معده، زخم اثنی عشر، گاستر:مصرف

دل درد :مـوارد مصـرف  (، شـربت کـاراوي  میکسـچر   )اختالالت هضم همراه نفـخ :مصرف

التهـاب  :، قرص مکیدنی ماسومنت موارد مصرف)در کودکاننوزادان و اختالالت گوارشی

اسـانس نعنـاع در صـنایع غـذایی، بهداشـتی و آرایشـی،       ) گلو در سرماخوردگی و سـرفه 

در اهـواز کنـار   . رار می گیردینی پذیري، نوشابه سازي و تولید ادویه مورد استفاده قشیر

  .کرم زدگی آن جلوگیري نمایددهند که از می اي از نعناع قرارهاي خرما شاخهبسته

  

  ضرورت تحقیق - 2-10

هاي شیمیایی به عنوان رکن اساسی در افزایش تولید مواد غـذایی بشـر   امروزه کود       

آیند، اما این افزایش تولید، به قیمت تخریب محیط زیسـت و حتـی ایجـاد    حساب می به

هـاي  هاي شیمیایی در کنـار کـاربرد  زیرا کودشده است، مشکل براي جامعه بشري تمام 

ایـن عـوارض و صـدمات طیـف     . گذارنـد مفید، عوارض و صدمات زیادي نیز بر جاي مـی 

ظیر تخریب ساختمان خاك، از بین رفـتن  هاي زیست محیطی نوسیعی دارند و از آسیب

هـاي  ماندن کـود هاي سطحی و زیرزمینی تا باقیمیکروارگانیسم مفید خاك، آلودگی آب

  .)1388قوربانی و زارع میرك آباد، (شودزایی را شامل میاضافی در محصوالت و سرطان

ي اسـتفاده  هـا هاي شیمیایی در کشور ما شاید یکی از بهترین نمونهسیاست مصرف کود

هاي شمیایی باشد که با مصـرف مسـتمر نیتـروژن بصـورت اوره و فسـفر      نادرست از کود

غـذایی مثـل   بصورت فسفات آمونیوم در بیشتر نقاط کشـور اوأل خـاك از سـایر عناصـر     

هـاي شـمیایی   مصرف تخلیه گردیـده اسـت و ثانیـأ بـا مصـرف کـود      پتاسیم و عناصر کم

.و سبز مواد آلی خاك کاهش یافته است هاي آلینیتروژن و مصرف کم کود
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Abstract:
Research Aim: Endophytic bacteria are bacteria that inhabit inside plant 
tissues with no causing damage to the plant. These bacteria can promote 
plant growth through several growth stimulating traits. This research was 
carried out to determine plant growth promoting (PGP) characteristics in
some endophytic bacteria isolated from Mentha piperita.
Research method: First, 40 isolates of endophytic bacteria were isolated and 
purified from a Mentha piperita tissue. Then, all the isolates has been 
investigated for their ability to produce auxin, siderophore, hydrogen 
cyanide, protease, cellulose and solubilizing tricalcium phosphate.
Findings: The results showed that 92.5% of isolates had the ability to produce 
auxin at L-triphenylethane concentration of 100 ppm. The average amount of 
auxin production was 16.4 (μg / ml) and the highest amount of auxin 
produced was 12.28 (μg / ml) for the P6 isolate. All the isolates, except for 
isolate B34, were capable of solubilizing tricalcium phosphate. The highest 
(B1) and lowest (B6) amount of solubilization were 459.83(μg / ml) and 
20.15 (μg / ml), respectively. The evaluation of siderophore production 
capacity showed that 62.5% of isolates were able to produce siderophore, 
and the highest ratio of halo to colony diameter belonged to B35 isolate. The 
evaluation of hydrogen cyanide production by Mansell color system revealed 
that 45% of isolates had the ability to produce hydrogen cyanide. The ability 
to produce protease enzyme was observed in only 6 isolates, and the highest 
ratio of halo to colony diameter was 1.39 which belonged to isolate B1. The 
result of the cellulose enzyme test showed that 40% of isolates had the 
ability produce cellulose. The highest amount of cellulose produced by B32 
isolate.
Conclusion: The total results of this study indicate that some isolated 
endophytic bacteria have potential for plant growth stimulus. It is suggested 
that the effect of these isolates on the growth of Mentha piperita and other 
plants in greenhouse conditions and farm to be checked.

Keywords: Plant Growth Promoting Rhizobacteria, Mentha piperita , Growth 
stimulus traits



  

  
University of Mohaghegh Ardabili

Faculty of Agriculture and Natural Resources

     Department of Soil Science and Engineering

Thesis is approved for the degree of M.Sc.

In Soil Science -Soil Biology and Biotechnology    

Title:

Evaluation of plant growth promoting characteristics in some endophytic bacteria 
isolated from Mentha piperita

By:

Zhila Akhavan

Supervisors:

Ali Ashraf Soltani Toolarood (Ph. D)

Akbar ghavidel (Ph. D)

Advisor:

Behrouz Esmaeilpour (Ph.D)

Mahdieh Shamshirpour (M. Sc)

Sep. 2018


