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Abstract
The use of the synergistic effect of nitrogen-fixing
bacteria and phosphate solubilizing bacteria is one of
the newest biofertilizer production strategies.
Rhizosphere soil samples were collected from tomato,
cucumber and bell pepper commercial greenhouses and
screened for Pseudomonas and Bacillus using selective
media. One hundred and eight Pseudomonas and 92
Bacillus isolates with PGP activities were isolated and
characterized. Fifty-three percent of Pseudomonas
isolates and 25% of Bacillus were able to grow on N
free medium. Ninety-six percent of Pseudomonas
isolates were able to solubilize organic phosphate and
70% of them produce IAA, while none of the Bacillus
had these two abilities. About 30% of Pseudomonas
and Bacillus isolates produces siderophore, although
the ratio of orange halo diameter/colony diameter was
greater for Pseudomonas. Only five Bacillus and 31
Pseudomonas isolates inhibited the growth of
Phytophthora melonis. Based on these results, although
PGP isolates of both genera were found in the
rhizosphere soil of commercial greenhouses, these
bacteria differed in PGP traits. A Pseudomonas isolate,
P3-57 and a Bacillus isolate, C1BY-1 with 50%
antagonistic activity against P. melonis which differed
in PGP traits selected for future study in greenhouse
conditions. Phylogenetic analyses of 16S rRNA gene
sequence revealed that strains P3-57 and C1BY-1 are
closely related to P. putida and B. subtilis respectively.
Keywords: Bell pepper, cucumber, phytopathogen,
rhizobacteria, tomato
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چکيده
استفاده از تأثیر سینرژیستیک باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن و باکتریهای
.محلول کننده فسفات از جدیدترین استراتژیهای تولید کود زیستی است
 گوجهفرنگی و فلفل،نمونههای خاک رایزوسفری از گلخانههای تجاری خیار
 یزد و اصفهان جمعآوری و با استفاده از،دلمهای واقع در استانهای کرمان
. غربال شدBacillus  وPseudomonas محیط کشتهای انتخابی برای
PGP  با صفاتBacillus  جدایه92  وPseudomonas  جدایه108 تعداد
Pseudomonas  پنجاه و سه درصد از جدایههای.جداسازی و شناسایی شد
 قادر به رشد بر روی محیط بدون نیتروژنBacillus  از جدایههای%25 و
 قادر به انحاللPseudomonas  نود و شش درصد از جدایههای.بودند
 از آنها اکسین تولید کردند در حالیکه هیچ یک از%70 فسفات معدنی بودند و
 سی درصد از جدایههای هر دو. واجد این صفات نبودندBacillus جدایههای
جنس سیدروفور تولید کردند هر چند نسبت قطر هاله به کلنی جدایههای
 از%31  وBacillus  از جدایههای%5  تنها. بزرگتر بودPseudomonas
Phytophthora melonis از رشد بیمارگرPseudomonas جدایههای
 از هر دو جنس درPGP  اگرچه جدایههای، بر اساس این نتایج.ممانعت کردند
خاک رایزوسفری گلخانههای تجاری یافت شد اما این باکتریها در صفات
 وP3-57  بنامPseudomonas  یک جدایه.محرک رشدی متفاوت بودند
 با توان ممانعت از رشد بیمارگر بهC1BY-1  به نامBacillus یک جدایه
 که از نظر صفات محرک رشدی تفاوت داشتند برای مطالعه در%50 میزان
 نشان16S rRNA  بررسی تبارشناسی توالی ژن.شرایط گلخانه انتخاب شدند
 وP. putida  به ترتیب شباهت زیادی باC1BY-1  وP3-57 داد که سویه
. دارندB. subtilis
، فلفل دلمهای، رایزوباکتری، خیار، بیمارگر گیاهی:واژههاي كليدي
.گوجهفرنگی

 اکرم صادقی:* نويسنده مسئول
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مقدمه
مصرف بیش از اندازه کودها و سموم شیمیايی موجب
خسارتهای جبران ناپذيری در زمینه سالمت انسان،
منابع آبی و محیط زيست شده است ( Luet al.,
 .)2015کاهش منابع آب در جهان بويژه کشور ايران
توجه به سمت کشت گلخانهای صیفیجات را افزايش
داده است .استفاده از مقادير باالی کود آلی و
شیمیايی در گلخانهها موجب افزايش بی رويه رشد
رويشی بوته بدون افزايش عملکرد میشود که هزينه
هرس مکرر را به هزينههای تولید اضافه میکند.
عالوه بر آن مواد معدنی و ازت تجمع يافته در میوه،
کیفیت و طعم آن را تحت تأثیر قرار داده و
بازارپسندی آن را کم میکند ( & Malboubi
 .)Habibpour Mehraban, 2018مطالعات زيادی
در زمینه کاهش مصرف کودهای شیمیايی و
جايگزين کردن آنها با انواع کودهای آلی و زيستی
انجام شده است .کودهای زيستی حاوی تعداد کافی
از يك يا چند گونه از باکتریهای سودمند خاکزی
هستند .اين باکتریها به طور طبیعی در خاکهای
کشاورزی وجود دارند اما به دلیل تنشهای محیطی
بلند مدت ،استفاده بیرويه از عوامل شیمیايی و عدم
حضور گیاه میزبان مناسب به مدت طوالنی جمعیت
آنها کم میشود .اضافه کردن اين باکتریها به
خاک ،قبل و يا در طول کشت ،موجب افزايش رشد و
تولید محصوالت کشاورزی میشود ( & Etesami
 .)Maheshwari, 2018ريزوسفر ناحیهای از خاک
است که تحت تأثیر ترشحات ريشههای گیاهی قرار
میگیرد .باکتریها برای اشغال اين جايگاه
اکولوژيکی غنی و استفاده از ترشحات ريشهای به
عنوان منبع کربن و انرژی رقابت دارند .ريزوسفر
زيستگاه مناسبی برای تکثیر باکتریهايی است که
باعث حفظ سالمت گیاه و حاصلخیزی خاک
میشوند .اين باکتریها را به اختصار PGPR
مینامند ( .)Mhlongo et al., 2018از میان

PGPRهای شناختهشده ،جنسهای  Bacillusو
 Pseudomonasبیشترين مطالعات را به خود
اختصاص دادهاند .هورمون گیاهی اکسین ()IAA
موجب افزايش رشد و گسترش ريشه گیاهان میشود.
تعدادی از استرينهای باکتريايی خاکزی بواسطه
سنتز اکسین ،به صورت مستقیم فیزيولوژی گیاه را
تنظیم کرده و طول و حجم ريشه را افزايش میدهند
( .)Ahmed & Hasnain, 2014برخی از اين
استرينها قادرند نیتروژن و مواد معدنی مانند آهن،
فسفات و پتاسیم در دسترس خاک را نیز افزايش داده
و از اين طريق باعث افزايش رشد و سالمت گیاه
شوند ( .)Lugtenberg & Kamilova, 2009از
آنجا که رايزوسفر خط مقدم دفاعی در برابر حمله
بیمارگرها به ريشه است ،باکتریهای مستقر در اين
ناحیه چنانچه رشد عوامل بیمارگر را کنترل کنند
موجب کاهش بیماری و افزايش سالمت گیاه
میشوند .تأثیر برخی گونههای جنس  Bacillusو
 Pseudomonasدر افزايش رشد و کنترل بسیاری
از بیماریهای قارچی و باکتريايی ريشه اغلب گیاهان
زراعی به اثبات رسیده است ( Sivasakthi et al.,
 .)2014آلودگی گلخانههای خیار کشور به بیمارگر
 Phytophthora melonis Katsuraدر سالهای
اخیر گزارش شده است (Mostowfizadeh-
 .)Ghalamfarsa & Banihashemi, 2015اين
بیمارگر موجب مرگ گیاهچه شده و خسارت زيادی
به گلخانههای آلوده وارد میکند .استفاده از سموم
شیمیايی به طور مکرر و در مقادير باالتر از حد مجاز
به عنوان پیشگیری از شیوع اين بیمارگر و ساير
بیمارگرها رواج دارد ( ;Shirzad et al., 2012
 .)Hatami et al., 2013اين مطالعه به منظور
جداسازی و شناسايی باکتریهای محرک رشد خیار
از دو جنس  Bacillusو  Pseudomonasبا توانايی
کنترل  P. melonisاز گلخانههای تجاری سه
محصول صیفی و سبزی که بیشترين سطح کشت را
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در کشور به خود اختصاص داده شامل خیار،
گوجهفرنگی و فلفل دلمهای انجام شد.
مواد و روشها
نمونهبرداری ،جداسازی و نگهداری باکتری

نمونهبرداری از خاک اطراف ريشه بوتههای شاداب و پر
محصول  7واحد گلخانه تجاری گوجهفرنگی 10 ،واحد
گلخانه خیار و  6واحد گلخانه فلفل دلمهای رنگی از سه
استان کرمان ،اصفهان و يزد انجام شد .مجموعا 29
نمونه خاک تهیه و در کیسههای پالستیکی به
آزمايشگاه منتقل شد .برای جداسازی باکتریهای P.
 ،fluorescensمقدار 10گرم از خاک ريزوسفری همراه
با قطعات ريشه به ظرف ارلن ماير حاوی  90میلیلیتر
سرم فیزيولوژيك ( )NaCl %0/9استريل منتقل و به
مدت  30دقیقه (همراه با همزدن روی شیکر با سرعت
 150دور در دقیقه) مخلوط شد .از اين سوسپانسیون
سريال رقتهای  10-4 ،10-3و 10-5تهیه و بر روی
محیط کشت اختصاصی  PIAباکتریهای پخش شد.
عملیات خالصسازی  P. fluorescensبا استفاده از
محیط کشت  King Bانجام شد .باکتریهای رشد
يافته بر اساس پرتو افشانی زير المپ  UVانتخاب و
جدايههايی که خاصیت فلورسنت نداشتند حذف شدند
( .)Keshavarz-Tohid et al., 2017برای جداسازی
 ،Bacillusسوسپانسیون تهیهشده از خاک قبل از تهیه
سريال رقت به مدت  20دقیقه در بنماری  80درجه
سانتیگراد قرار گرفت .پس از آن سری رقتهای
مختلف از سوسپانسیون خاک تهیه و بر روی محیط
کشت ( NAنوترينت آگار) برده شد .تست  KOHو
رنگآمیزی اسپور برای جداسازی  Bacillusگرم مثبت
دارای اسپور استفاده شد .جدايههای منتخب پس از رشد
 24ساعته در محیط  ،NAبه مدت  16تا  24ساعت در
محیط غذايی مايع  LBکشت شد .کشت باکتری به
نسبت حجمی مساوی با گلیسرين  %70استريل مخلوط
و در درون میکروتیوبهای استريل داخل فريزر در
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دمای  -80درجه سانتیگراد نگهداری شدند ( Huang
.)et al., 2015
آزمون تثبیت نیتروژن

جهت جداسازی باکتریهای تثبیتکننده نیتروژن 15
میکرولیتر سوسپانسیون تازه باکتری با روش
لکهگذاری روی محیط کشت انتخابی بدون نیتروژن
وينوگرادسکی (،0.2 g KH2PO4،10.0 g glucose
،5.0 g CaCO3 ،MgSO4 7H2O and NaCL
)pH7.0 ،15 g agar ،0.1 g CaSO4_2H2O
کشت شد .پلیتها به مدت  7روز در دمای  28درجه
سانتیگراد نگهداری شدند (.)Xu & Zheng, 1986
رشد و عدم رشد در مقايسه با محیط  NAبررسی و
ثبت شد .اين آزمايش در سه تکرار و هر تکرار شامل
يك پلیت انجام شد.
آزمون تولید هورمون اکسین

باکتری به مدت  24ساعت در محیط کشت  NBحاوی
 150میلیگرم در لیتر تريپتوفان کشت شد .پنجاه
میکرولیتر سوسپانسیون باکتری به  25میلیلیتر محیط
 TSBمنتقل شد .بعد از  72ساعت سوسپانسیون
باکتری در  10000 gبه مدت  15دقیقه سانتريفیوژ شد
و يك میلیلیتر از محلول بااليی با  2میلیلیتر معرف
سالکوسکی 150( 2میلیلیتر اسید سولفوريك غلیظ،
 250میلیلیتر آب مقطر و  7/5میلیلیتر FeCl36H2o
نیم موالر) مخلوط شد .اين مخلوط به مدت  20دقیقه
در دمای اتاق نگهداری و سپس با استفاده از
اسپکتروفتومتر میزان جذب نور آن در  535نانومتر
قرائت شد ( .)Bent et al., 2001مقادير تولید
اکسین هر جدايه از فرمول )Y=48.64X+2.74(2-3
با توجه به منحنی استاندارد بر اساس غلظتهای
مختلف اکسین محاسبه شد .اين آزمون دو بار
تکرار شد .جذب هر نمونه سه بار توسط دستگاه خوانش
شد.
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آزمون تولید سیدروفور

پانزده میکرولیتر سوسپانسیون تازه باکتری با روش
لکهگذاری روی پلیتهای حاوی محیط جامد
) Chrome azurol S (CAS-Agarکشت شد
( .)Andrews & Duckworth, 2016پتریها در
دمای  28درجه سانتیگراد نگهداری شدند .تولید
سیدروفور باعث جدا شدن آهن از  CASمیشود که
نتیجه آن تولید يك هاله نارنجی رنگ اطراف کلنی
باکتری است .قطر اين هاله پس از سه روز ثبت و
نسبت قطر هاله به قطر کلنی محاسبه شد .اين
آزمايش در سه تکرار و هر تکرار شامل يك پلیت
انجام شد.
آزمون انحالل فسفات

پانزده میکرولیتر سوسپانسیون تازه باکتری با روش
لکهگذاری روی پلیتهای حاوی محیط جامد
) Pikovskayas (PKVشامل  10گرم گلوکز5 ،
گرم تریکلسیمفسفات 0/5 ،گرم 0/2 ،(NH4)2SO4
گرم  0/2 ،NaClگرم  0/1 ،KClگرم
 0/5 ،MgSO47H2Oگرم 0/5 ،MnSO4.7H2O
گرم  FeSO4 7H2Oو  0/5گرم عصاره مخمر در
يك لیتر آب مقطر است کشت داده شد .پلیتهای
تلقیح شده در دمای  28درجه سانتیگراد نگهداری و
پس از آن نسبت قطر هاله به قطر کلنی محاسبه شد
( .)Rashid et al., 2004اين آزمايش در سه تکرار
و هر تکرار شامل يك پلیت انجام شد.
آزمون آنتاگونیستی

جدايههای باکتريايی به صورت يك نوار باريك در يك
طرف پلیت حاوی محیط  PDAکشت شدند .به طور
همزمان يك بلوک از بیمارگر گیاهیP. melonis ،
(تهیه شده از بخش تحقیقات بیماریهای گیاهی
موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور) در وسط هر
پلیت حاوی باکتری قرار داده شد .پلیتها بمدت 7

روز در در دمای  28درجه سانتیگراد نگهداری شدند.
از هر جدايه بیمارگر يك بلوک نیز برروی محیط
بدون کشت باکتری در همان شرايط قرار داده شد و
به عنوان شاهد جهت مقايسه اثر بازدارندگی باکتری
استفاده شد .میزان بازدارندگی بهصورت تفاضل شعاع
رشد بیمارگر در پلیت شاهد (از مرکز به طرف کناره
پلیت) از شعاع رشد بیمارگر در پلیتهای حاوی
باکتری و بیمارگر انجام شد ( Sadeghi et al.,
 .)2017اين آزمايش در سه تکرار و هر تکرار شامل
يك پلیت انجام شد.
استخراج ماده وراثتی ()DNA

برای جداسازی  DNAدويست و پنجاه میکرولیتر
سوسپانسیون باکتری در  3000دور در دقیقه به مدت
 3دقیقه سانتريفیوژ شد .به رسوب حاصل 400
میکرولیتر آب مقطر استريل و  400میکرولیتر بافر
استخراج (50میلیموالر  25 ،Tris-HClمیلیموالر
1 ،EDTAدرصد  SDSو  10 µg/mlپروتئیناز )K
اضافه شد .نمونهها به مدت  3ساعت در دمای 55
درجه سانتیگراد قرار گرفتند .سپس  400میکرولیتر
آمونیوم استات  7/5موالر به نمونهها اضافه و به
مدت  2تا  3دقیقه تکان داده شدند .سپس نمونهها به
مدت  10دقیقه در  12500 gسانتريفیوژ شد و750
میکرولیتر از رونشین به لوله جديد منتقل شد .حجم
برابر ايزوپروپانول سرد به نمونه اضافه و تکان داده
شد .نمونهها به مدت  10دقیقه در  12500 gدر
دمای  4درجه سانتیگراد سانتريفیوژ و رسوب حاصل
با  750میکرولیتر اتانول  %70شسته و سپس خشك
شد .رسوب حاصل در  20میکرولیتر آب مقطر
استريل حل شد (.)Tripathi & Rawal, 1998
تکثیر ژن 16S rRNA

آغازگرهای

PAF

(

5′-

 )AGAGTTTGATCCTGGCTCAGA-3′و
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PAR

(

5′-

)AAGTCGTAACAAGGTAGCCGT-3′
برای تکثیر ژن  16S rRNAاز روی ماده وراثتی
باکتری استفاده شد ( .)Blanco et al., 2002برای
انجام واکنش  PCRاز مخلوط  Master mixآماده
با نام تجاری  Ampliconدر حجم نهايی 20
میکرولیتر استفاده شد .واکنش  PCRدر دستگاه
ترموسايکلر ساخت شرکت  Bio-Radبا شرايط
دمايی 5 :دقیقه واسرشتسازی اولیه در دمای 94
درجه سانتیگراد و در ادامه  35چرخه شامل
واسرشتسازی در  94درجه سانتیگراد به مدت 40
ثانیه ،اتصال در دمای  55درجه سانتیگراد به مدت
 30ثانیه ،طويل شدن در  72درجه سانتیگراد به
مدت  90ثانیه و در نهايت طويل شدن نهايی در
دمای  72درجه سانتیگراد به مدت  10دقیقه انجام
شد .قطعه تکثیر شده مورد نظر به طول  1500 bpاز
روی ژل آگاروز جدا و برای توالیيابی ارسال شد.
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نتایج و بحث
جداسازی ،شناسایی و ارزیابی  Pseudomonasو
Bacillus

در مجموع تعداد  200جدايه باکتريايی از دو جنس
( Pseudomonas )108و ( Bacillus )92از
گلخانههای مورد مطالعه در سه استان يزد ،اصفهان و
کرمان جداسازی شد (جدول  .)1با توجه به اينکه تعداد
گلخانههای خیار بررسی شده بیشتر از دو محصول ديگر
بود ،بیشترين تعداد جدايههای  Pseudomonasو
 Bacillusاز ريزوسفر خیار جداسازی شد.
جدول  .1تعداد  Pseudomonasو  Bacillusجدا شده از
ريزوسفر گوجهفرنگی ،فلفل دلمهای و خیار در گلخانههای
يزد ،اصفهان و کرمان
باکتری (تعداد کلنی)
استان  /محصول
يزد
اصفهان
کرمان

Bacillus

Pseudomonas

گوجه فلفل خیار گوجه فلفل خیار
25
6
6
20
6
10
20 21 1
16 10
4
11
8
10 10 11
5

تجزیه و تحلیل فیلوژنتیکی و رسم تبارنما

توالی حاصل پس از بررسی توسط نرمافزار
 DNASTARجهت تعیین درصد همولوژی اولیه با
ساير توالیهای موجود در بانك داده  NCBIاستفاده
شد .در نهايت برای تعیین میزان همولوژی توالی ژنومی
 16S rRNAجدايهها با ساير باکتریها بر اساس
میزان تشابه جفت باز از بانك داده ( EzBioCloud
 )https://www.ezbiocloud.netاستفاده شد .پس
از همترازی توالیها با استفاده از الگوريتم
 CLUSTAL Wاز نرم افزار ( MEGA5روش
 )Neighbor-joiningجهت رسم درخت فیلوژنی
استفاده شد .بررسی بوت استراپ ()Bootstrap
جهت ارزيابی پايداری ضرايب هم بستگی بر پايه
 1000بار نمونه گیری تصادفی انجام شد ( Tamura
 .)et al., 2011از باکتریهايی از ردههای دور به
عنوان نمونه غیر خويشاوند استفاده شد.

تثبیت نیتروژن

پنجاه و سه درصد از مجموع جدايههای
 Pseudomonasو  25درصد از مجموع جدايههای
 Bacillusتوانايی رشد بر روی محیط بدون ازت را
داشتند .در شکل  1نسبت جدايههای دارای اين
قابلیت به مجموع جدايهها و در شکل  2اين نسبت
به تفکیك میزبان نشان داده شده است .تعداد 57
جدايه از مجموع  Pseudomonasو همچنین 23
جدايه از مجموع جدايههای  Bacillusجدا شده از
خیار توانايی تثبیت ازت را داشتند.
تولید هورمون اکسین

تولید هورمون اکسین در جدايههای
 Pseudomonasجدا شده از میزبانهای مختلف
مورد بررسی قرار گرفت .در کل  70درصد از
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جدايههای  Pseudomonasقابلیت تولید هورمون
اکسین را داشتند (شکل  .)3تعداد  46جدايه از
ريزوسفر خیار 25 ،جدايه از ريزوسفر فلفل و  7جدايه
از ريزوسفر گوجهفرنگی توانايی تولید هورمون اکسین
را داشتند .بیشترين درصد جدايههای با قابلیت تولید
هورمون اکسین از میزبان خیار جداسازی شد .از بین
جدايههای با قابلیت تولید هورمون اکسین ،جدايهی

( C4-15جدا شده از رايزوسفر خیار) با تولید 57/6
میلیگرم در لیتر بیشترين و جدايه  T3-66با تولید
 1/5میلیگرم در لیتر کمترين میزان تولید هورمون
اکسین را داشت .الزم به ذکر است میزان تولید
اکسین جدايههای  Bacillusدر مقايسه با جدايههای
 Pseudomonasبسیار کمتر و بین صفر تا 0/5
میلیگرم در لیتر بود.

شکل  .1نسبت جدايههای باکتری با توانايی رشد بر روی محیط فاقد نیتروژن به تفکیك جنس باکتری

شکل  .2تعداد جدايههای تثبیتکننده نیتروژن به تفکیك گیاه میزبانPseudomonas )B ،Bacillus )A .

شکل  .3درصد جدايههای  Pseudomonasبا توانايی تولید هورمون اکسین
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تولید سیدروفور

در مجموع  66جدايه  Pseudomonasو ،Bacillus
بر روی محیط  CAS-Agarتولید هالهی نارنجی
رنگ کردند (شکل ،)4که حاکی از تولید سیدروفور
بود .بر اين اساس بقیه جدايهها قابلیت تولید
سیدروفور را نداشتند .بیست و هشت درصد از
جدايههای  Bacillusو  38درصد از جدايههای
 Pseudomonasتوانايی تولید سیدرفور را داشتند
(شکل  .)5تعداد  27جدايه ( )47%از مجموع
جدايههای  Pseudomonasو  10جدايه ( )39%از
مجموع جدايههای  Bacillusبهدستآمده از
ريزوسفر خیار سیدروفور تولید کردند (شکل .)6
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بیشترين تولید سیدرفور مربوط جدايه  C5-14از
 Pseudomonasبا نسبت قطر هاله به کلنی  2/5بر
روی محیط  CAS-Agarبود .اين جدايه از رايزوسفر
خیار جدا شده است.
انحالل فسفات

بر اساس نتايج بهدستآمده هیچ يك از جدايههای
 Bacillusو  96درصد از جدايههای
 Pseudomonasتوانايی تولید هاله و انحالل
فسفات را داشتند (شکل  .)7اکثر جدايههای
 Pseudomonasجداشده از ريزوسفر میزبانهای
مختلف توانايی انحالل فسفات را داشتند (شکل .)8

شکل  .4ارزيابی تولید سیدروفور توسط باکتری A .و  )Bتشکیل و  )Cعدم تشکیل هاله نارنجی رنگ بر روی محیط  CAS-Agarدر
اطراف کلنی باکتری.

شکل  .5نسبت جدايههای باکتری تولیدکننده سیدروفور به تفکیك جنس باکتری

شکل  .6تعداد جدايههای ) Pseudomonas (Bو ) Bacillus (Aتولیدکننده سیدروفور به تفکیك گیاه میزبان
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شکل  .7ارزيابی انحالل فسفات معدنی توسط باکتری )A .تشکیل هاله و  )Bعدم تشکیل هاله در اطراف کلنی باکتری

شکل  .8تعداد  Pseudomonasبا قابلیت انحالل فسفات به تفکیك گیاه میزبان
اثر آنتاگونیستی باکتریهای جداشده روی عامل
بیمارگر P. melonis

باکتریهايی که قادر به رشد بر روی محیط بدون
ازت بودند از نظر توانايی کنترل عامل بیمارگر بررسی
شدند .نتايج نشان داد تعدادی از جدايههای هر دو
جنس دارای اثر بازدارندگی روی اين عامل بیمارگر
بودند .تنها پنج جدايه از  23جدايه  Bacillusبررسی
شده رشد بیمارگر را به میزان  16-50کنترل کردند.
تعداد  57جدايه از جنس  Pseudomonasبرای اين
صفت بررسی شد که از اين تعداد  31جدايه به میزان
 10-55درصد توان مهارگری داشتند .جدايههای
مهارگر  Pseudomonasمربوط به رايزوسفر خیار
گلخانههای دو استان يزد و اصفهان و فلفل اصفهان
بودند در حالیکه جدايههای بهدستآمده از رايزوسفر
گوجهفرنگی اين توانايی را نداشتند .پنج جدايه جنس

 Bacillusاز رايزوسفر گوجه و خیار يزد بهدستآمده
بودند .جدايه  P3-57از جنس  Pseudomonasو
جدايه  C1BY-1از جنس  Bacillusبه ترتیب با
 55و  50درصد دارای بیشترين اثر بازدارندگی بودند
که هر دو از رايزوسفر خیار جدا شده بودند (شکل .)9
شناسایی مولکولی جدایههای منتخب

محصول حاصل از تکثیر ناحیه  16S rRNAبر روی
ژل آگارز يك درصد ارزيابی شد .يك قطعه DNA
تکثیرشده به طول  1500جفت باز (برای همه
جدايهها) مشاهده شد (شکل  .)10ترسیم تبارنما
(درخت فیلوژنتیکی) با استفاده از توالیهای
نوکلئوتیدی متعلق به جدايههای مورد بررسی و
توالیهای اخذ شده از بانك ژن انجام شد .درخت
فیلوژنتیکی با استفاده از توالی ناحیه 16S rRNA
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برای جدايه  P3-57از جنس  Pseudomonasو
جدايه  C1BY-1از جنس  Bacillusرسم شد
(شکلهای  11و  .)12بر اساس درخت رسمشده جدايه
 P3-57که از يك گلخانه در اصفهان و از رايزوسفر
خیار جدا شده بود بیشترين شباهت را ( )99%با
 Pseudomonas putidaداشت .جدايه  C1BY-1نیز
که از رايزوسفر خیار کشتشده در گلخانه تجاری واقع
در يزد بهدستآمده بود بیشترين شباهت را ( )99%با
 Bacillus subtilisداشت .جدايه  P3-57با شماره
 MK503664و جدايه  C1BY-1با شماره
 MK503666در بانك اطالعاتی  NCBIثبت شدهاند.
مشخصات کلی اين دو سويه در جدول  2آورده شده
است .اين دو باکتری برای بررسی تأثیر بر رشد و
عملکرد و همچنین توانايی بیوکنترل مرگ گیاهچه خیار
در مطالعات گلخانهای استفاده خواهد شد.
اگرچه سموم شیمیايی از خسارت آفات و
بیماریها جلوگیری میکنند اما اثرات آنها بر روی
میکروارگانیسمهای مفید خاک را نمیتوان ناديده
گرفت .اين اثرات متنوع و غیر قابل پیشبینی است.
گزارش شده که در خاک آلوده با حشرهکش
 Methylparathionدو باکتری Pseudomonas
 stutzeriو  Pseudomonas putidaجمعیت غالب
باکتریهای خاک را تشکیل میدهند (.)Lo, 2010
در حالیکه سموم علفکش رشد سويههای
 Pseudomonasجداشده از خاک کشاورزی را
کاهش میدهند ( .)Boldt & Jacobsen, 1998در
اين مطالعه تعداد قابلتوجهی باکتری از دو جنس
 Pseudomonasو  Bacillusکه واجد صفات
شاخص معرفی شده برای تحريك رشد گیاهان بودند
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از خاک رايزوسفری صیفیجات گلخانهای بهدست
آمد .اين صفات شامل تثبیت نیتروژن ،حاللیت
فسفات معدنی ،تولید سیدروفور ،تولید هورمون
اکسین و کنترل عوامل بیماریزای گیاهی است که
به عنوان پتانسیلی مفید برای تحريك افزايش رشد
گیاه و افزايش محصول زراعی بارها گزارش شده
است ( Mohamed et al., 2019; Majeed et
 .)al., 2018; Liu et al., 2019حضور اين
باکتریها در خاک گلخانههای تجاری کشور نشان
میدهد با وجود نگرانیهای زيادی که در رابطه با
مصرف بیش از مقادير استاندارد سموم شیمیايی در
فضاهای گلخانهای وجود دارد ،باکتریهای محرک
رشد از دو جنس مورد مطالعه با اين شرايط تطابق
يافته و در فضاهای رايزوسفری وجود دارند.
باکتریهای بومی جزو ذخاير ژنتیکی ارزشمند هر
کشور هستند که طی قرنها تکامل با ساير
میکروارگانیسمهای خاک و گیاهان میزبان به
همزيستی رسیدهاند .حفظ و نگهداری اين باکتریها
به صورت کلکسیون در بانكهای میکروبی کشور و
امکان دستیابی ساير پژوهشگران به آنها تحقیقات
بیشتر در اين زمینه را آسانتر خواهد کرد .دويست
جدايه بهدستآمده در اين مطالعه برای استفاده در
برنامههای تولید کود و سموم زيستی در بانك
میکروبی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ايران در
شرايط مطلوب نگهداری میشوند .رايزوباکترهای
افزايشدهنده رشد گیاه بهعلت توانايی تثبیت
بیولوژيکی (زيستی) نیتروژن به عنوان يك روش
سالم برای کاهش کودهای شیمیايی حاوی نیتروژن
پیشنهاد میشوند (.)Bhat et al., 2015

جدول  .2مشخصات دو جدايه منتخب
جدايه

بیشترين
شباهت

میزبان

استان

انحالل تولید اکسین
تولید
تثبیت
()mg/L
ازت سیدروفور فسفات

ممانعت از رشد P. melonis

()%

C1BY-1

B. subtilis

خیار

يزد

+

-

-

-

50

P3-57

P. putida

فلفل

اصفهان

-

-

1

8

55
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شکل  .9ممانعت از رشد میسلیومی  P. melonisتوسط P. putida P3-57

شکل  .10قطعه  1500جفت بازی حاصل از واکنش زنجیره ای پلیمراز ژن  16S rRNAبر روی ژل آگارز %1

شکل  .11درخت خويشاوندی P. putida P3-57
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شکل  .12درخت خويشاوندی B. subtilis C1BY-1

در اين مطالعه تمامی جدايهها ابتدا از نظر توانايی
رشد بر روی محیط فاقد نیتروژن مورد آزمايش قرار
گرفتند 53 .درصد از مجموع جدايههای
 Pseudomonasو  25درصد از مجموع جدايههای
 Bacillusتوانايی رشد بر روی محیط بدون نیتروژن
را داشتند .برای تولید کودهای زيستی تأمینکننده
نیتروژن ،ازتوباکتر همواره نقش اول را در میان
باکتریهای غیر همزيست تثبیتکننده نیتروژن
داشته است .تأثیر مثبت اين باکتریها اغلب روی
گندم که به مقادير باالی نیتروژن نیاز دارد گزارش
شده است ( .)Bageshwar et al., 2017در مقابل،
استفاده از ازتوباکترها برای افزايش رشد صیفیجات
کمتر گزارش شده است .علت آن ممکن است ضعف
اين باکتریها در ساير صفات محرک رشدی مانند
عدم انحالل فسفات معدنی باشد .به عنوان مثال از
 31جدايه ازتوباکتر بهدستآمده از خاکهای زراعی و
غیر زراعی هیچ يك قادر به انحالل فسفات معدنی نبود
( .)Rubio et al., 2013استفاده از تأثیر سینرژيستیك
باکتریهای تثبیتکننده نیتروژن و باکتریهای
محلولکننده فسفات از جديدترين استراتژیهای
کاربرد باکتریهای محرک رشد گیاهی است

( .)Bargaz et al., 2018بنابراين در اين مطالعه
انتخاب باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن و
باکتریهای محلول کننده فسفات و يا باکتریهايی
که هر دو صفت را در کنار ساير صفات محرک
رشدی داشتند در نظر گرفته شدند .براساس نتايج
بهدستآمده اکثر ( 96درصد) جدايههای
 Pseudomonasتوانايی تولید هاله شفاف در محیط
پیکوسکايا و انحالل فسفات را داشتند .در حالیکه
هیچيك از جدايههای  Bacillusاين توانايی را
نداشتند .الزم به ذکر است که جدايههای Bacillus
بررسیشده در اين مطالعه از استانها و محصوالت
مختلف بهدستآمده بودند .حذف يك گروه
عملکردی از باکتریهای خاک پديدهای است که در
دراز مدت موجب ضعف بیولوژيکی خاک میشود.
استفاده از انواع سموم و کودهای شیمیايی و يا عدم
رعايت تناوب کشت ممکن است علت حذف
گروههای خاصی از  Bacillusکه اين توانايی را دارند
باشد .در آزمايشی که بر روی  P. putidaانجام شد
مشخص شد سموم قارچکش ،Tebuconazole
 Metalaxyl ،Hexaconazoleو  Kitazinدر
غلظتهای بیش از مقادير توصیهشده تأثیر معنیداری
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بر کاهش توانايی انحالل فسفات توسط باکتری دارند
(  .)Ahemad & Khan, 2012بر اساس اين نتايج به
نظر میرسد بررسی سموم پرمصرف گلخانهای از نظر
تأثیر بر تنوع و جمعیت گروههای عملکردی میکروبی
خاک يکی از مالحظاتی است که قبل از ثبت و تائید آن
بايد انجام شود.
هفتاد درصد از جدايههای Pseudomonas
بهدستآمده در اين پژوهش قابلیت تولید هورمون
اکسین را داشتند .از بین جدايههای با قابلیت تولید
هورمون اکسین 11 ،جدايه مقاديری بیش از 10
میلیگرم در لیتر تولید کردند که  10جدايه از
رايزوسفر خیار و يك جدايه از رايزوسفر فلفل
بهدستآمده بود .جدايه  C4-15با تولید 57/6
میلیگرم در لیتر بیشترين میزان تولید هورمون
اکسین را داشت .از رايزوسفر هر سه میزبان،
جدايههای  Pseudomonasتولید کننده اکسین
بهدست آمد .بیشترين تعداد جدايه تولید کننده اکسین
از رايزوسفر خیار و کمترين تعداد متعلق به
گوجهفرنگی بود .جدايه  C4-15که بیشترين مقدار
اکسین را تولید کرد با يکی از بزرگترين هالههای
شفاف اطراف کلنی (نسبت قطر هاله به کلنی برابر با
 )2از نظر انحالل فسفات معدنی نیز يکی از
جدايههای برتر برای اين صفت بود .همچنین 10
جدايه برتر ديگر نیز دارای نسبت قطر هاله به کلنی
بزرگتر يا برابر با  1/5بودند .اين نتايج و همچنین
عدم انحالل فسفات معدنی و عدم تولید اکسین
توسط جدايههای  Bacillusاين نظريه را تقويت
میکند که بین اين دو صفت محرک رشد گیاهی
رابطهای مثبت وجود دارد .اين رابطه مثبت در نتايج
ساير پژوهشگران نیز گزارش شده است ( Bianco
 .)and Defez, 2010مطالعه اين پژوهشگران نشان
داد سويه دستکاری ژنتیکیشده Sinorhizobium
 melilotiکه مقادير بیشتری اکسین نسبت به سويه
والد تولید میکرد توانايی بیشتری برای انحالل و

انتقال فسفات بهويژه در شرايط کمبود فسفات نیز
داشت .اين سويه در مقايسه با سويه والد نه تنها رشد
گیاه را در شرايط معمول افزايش داد بلکه موجب
کاهش اثرات منفی تنش کمبود فسفات در گیاه نیز شد.
بسیاری از جدايههای جنس  Pseudomonasو
 Bacillusتوانايی تولید سیدرفورها که ترکیبات
کالتهکننده آهن با میل ترکیبی باال هستند را دارند
( .)Tian et al., 2009در اين مطالعه  28درصد از
جدايههای  Bacillusو  38درصد از جدايههای
 Pseudomonasتوانايی تولید سیدرفور را داشتند.
بیشترين تولید سیدرفور مربوط به جدايه  C5-14از
جنس  Pseudomonasبانسبت قطر هاله به کلنی
برابر با  2/5بر روی محیط  CAS-Agarبود .گونههای
بیماریزا و غیر بیماریزای  Pseudomonasاز اين
ترکیبات برای رقابت با ساير میکرو ارگانیسمها و
کلنیزاسیون و استقرار خود بر روی بافتهای
میزبانهای مختلف استفاده میکنند ( & Ringel
 .)Brüser, 2018رقابت بر سر جذب آهن موجود در
محیط میتواند به حذف برخی از باکتریها يا قارچهای
منتهی شود .اگرچه ارتباط اين مکانیسم شناختهشده با
خصوصیات آنتاگونیستی باکتریها بارها گزارش شده اما
تأثیر ساير مکانیسمهايی که  Pseudomonasاز آنها
برای ممانعت از رشد ساير میکروارگانیسمها استفاده
میکند نیز قابل توجه است .آنتیبیوتیك 2,4-
) diacetylphloroglucinol (DAPGکه توسط
سويههای مختلف  P. fluorescensتولید میشود
قادر به کنترل انواع بیمارگرهای گیاهی است
( .)Meyer et al., 2016در اين مطالعه برخی از
باکتریهای ممانعتکننده بیمارگر اوومیستی P.
 melonisتولید کننده سیدروفور بودند در حالیکه
برخی ديگر بدون تولید سیدروفور قادر به کنترل
عامل بیمارگر بودند .دو سويه  C8-29و  P3-53از
جنس  ،Pseudomonasهر دو به نسبتی برابر
( )50%رشد  P. melonisرا کنترل کردند .سويه اول
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 محرک رشد انجامPseudomonas روی سويههای
شده پیروزی باکتریهايی با تعداد کمتری از صفات
محرک رشدی در رقابت بر سر تصرف فضاهای
نزديك به ريشه ذرت را گزارش کرده است
ً متأسفانه معموال.)Vacheron et al., 2016(
باکتریهايی با تعداد کمتری از صفات محرک رشدی
فاقد ارزش کافی شمرده شده و در تحقیقات کنار
 در اين مطالعه کلیه باکتریها.گذاشته میشوند
بررسی شده برای مطالعات آينده در شرايط مطلوب
نگهداری شده و هیچ يك از جدايهها حذف نخواهند
.شد
سپاسگزاري
 جهت،از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ايران
 تشکر و قدردانی،تأمین اعتبار مالی اين پژوهش
.میگردد

قادر به تولید سیدروفور بود در حالیکه سويه دوم فاقد
 اين. بودCAS-Agar هاله نارنجی بر روی محیط
Bacillus نتايج برای دو سويه آنتاگونیست از جنس
 که از نظر تولیدT1BY-36  سويه.نیز مشاهده شد
 کهC1BY-1سیدروفور مثبت ارزيابی شد و سويه
 از%50  و%33 برای اين صفت منفی بود به ترتیب
 از جنسP3-57  جدايه.رشد بیمارگر ممانعت کردند
 از جنسC1BY-1  و جدايهPseudomonas
 به ترتیب بیشترين شباهت فیلوژنی را بهBacillus
 خصوصیات. داشتندB. subtilis  وP. putida
بیوکنترلی و محرک رشدی اين باکتریها بر روی
انواع گیاهان زراعی و سبزيجات گزارش شده است
 اين دو.)Etesami & Maheshwari, 2018(
سويه اگرچه باالترين میزان ممانعت از رشد عامل
بیمارگر را نشان دادند اما واجد تمامی صفات محرک
 مطالعهای که اخیراً بر.)2 رشد گیاهی نیستند (جدول
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