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جداسازی ،شناسایی و اندازهگیری ویژگیهای افزایندگی رشد جدایههای ازتوباکتر از
نمونه خاکهای شمالغرب کشور با کاربری گوناگون
میترا ابراهیمی ،*1علی اکبر صفری سنجانی ،2محمدرضا ساریخانی ،3سید ابوالقاسم محمدی ،4ناصر
علیاصغرزاد
(تاریخ دریافت7931/76/66 :

5

تاریخ پذیرش)7936/67/27 :

چکیده
ازتوباکتر از باکتریهای آزادزی تثبیتکننده نیتروژن در خاک بوده که از راههای گوناگونی مایه افزایش رشد گیاه میشوود فراوانوی
و فعالیّت آنها در خاک وابسته بوه ویگگویهوای خواک و کواربری آن اسوت بور ایو پایوه بورای جداسوازی و شناسوایی برخوی از
ازتوباکترهای افزاینده رشد گیاه 16 ،نمونه خاک به گونه بختانه از کاربریهای گوناگون در سه استان آذربایجوان شور،ی ،اردبیو و
گیالن از الیه صفر تا  21سانتیمتری خاک نمونهبرداری شد برای جداسازی ازتوباکترها از روش خمیوره خواک بهورهگیوری شود و
نابسازی آنها با استفاده از کشتگاه  LGو  Nutrient Agarانجام گرفت در ای بررسی در آغاز  16جدایه جداسازی شد که بر پایوه
ویگگیهای فنوتیپی و ریختشناسی جدایهها و چگونگی رشد آنها در کشتگاههای یادشده ،جدایههای همانند کنار گذاشته شوده و
شناسایی نه جدایه به نامهای  43SP-2 ،35SP-2 ،35SP ،34SPIII ،16SP-2 ،14SP2-1 ،14SPI ،2SP-5و  44SP-2همراه با آزموون
توانایی افزایندگی رشد آنها انجام شد نتایج شناسایی مولکولی ( )16S rDNAنشان داد که از میان نه جدایوه ،پونج جدایوه ،14SPI
 35SP ،16SP-2 ،14SP2-1و  44SP-2ازتوباکتر کروکوکوم بوده و جدایه  34SPIIIو  35SP-2سودوموناس و جدایه  2SP-5و 43SP-
 2بیجرینکیا شناخته شدند یافتههای بررسی ویگگیهای افزایندگی رشد گیواه نیوز نشوان داد کوه بویشتوری تثبیوت نیتوروژن در
ازتوباکتر کروکوکوم جدایه  14SP2-1بهدست آمد و باالتری توانایی ح کنندگی فسفر و ساخت اکسوی در بواکتری سوودوموناس
جدایه  34SPIIIدیده شد از دیدگاه آزادسازی پتاسیم نیز بواکتریهوای ازتوبواکتر کروکوکووم جدایوه  44SP-2و  14SP2-1توانوایی
باالتری نشان دادند ازتوباکترهای بهدست آمده همگی متعلق به گونه ازتوباکتر کروکوکوم بودند که از نمونوه خواکهوای دو اسوتان
آذربایجان شر،ی و گیالن با کاربری پوشش مرتعی و شالیزار به دست آمدند
واژههای کلیدی :باکتری تثبیتکننده نیتروژن ،خمیره خاک ،شناسایی مولکولی باکتری ،ویگگی افزآیندگی رشد گیاه

 -7دانشجوی دکتری بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک ،گروه علوم خاک دانشگاه بوعلی سینا همدان (مکاتبه کننده)
 -2استاد بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک ،گروه علوم خاک دانشگاه بوعلی سینا همدان
 -9دانشیار بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک ،گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه تبریز
 -4استاد گروه بهنگادی و بیوتکنولوژی ،دانشگاه تبریز
 -1استاد بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک ،گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه تبریز
* پست الکترونیکmtrr_ebrahimi@yahoo.com :
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(مانند ،Ashby ،Jensen ،Winogradsky ،Brown ،Burk
 )Beijerinckiaاز روشهای مرسوم بوده که به گونه جداگانه
یا همراه هم ،و با غنیسازی نخستی ای باکتریها یا بدون
آن بکار میروند ( Aquilantia et al., 2004; Kennedy et
 )al., 2005از آنجایی که ازتوباکترها توان افزایش رشد گیاه
را دارند برای بهرهجست از آنها در کشاورزی پایدار،
پگوهشهای بسیاری در دنیا و در کشور انجام شده است در
ای راستا ،فرجزاده و همکاران ()Farajzadeh et al., 2012
در بررسی خود با جداسازی  71ازتوباکتر بومی دشت تبریز و
شناسایی بیوشیمیایی و مولکولی آنها نشان دادند که ای
باکتریها بیشتر از دو گونه ازتوباکتر وینالندی و ازتوباکتر
کروکوکوم میباشند در ای بررسی ویگگیهای افزایندگی
رشد گیاه مانند توان ح فسفات آلی و معدنی ،ساخت
سیدروفور و اکسی  ،ساخت پروتئاز و کیتیناز بهصورت کیفی
و همچنی توانایی ساخت  ACCدِآمینازی جدایهها نیز
بررسی شد همه سویهها از دیدگاه ساخت اکسی و ویگگی
ح فسفات توانمند بودند باالتری ،طر هاله به ،طر کلنی
در ح کنندگی فسفات معدنی و آلی به ترتیب با مقادیر
شش و  1/1مربوط به ازتوباکتر وینالندی بود
بهروز و همکواران ( )Behrooz et al., 2016بوه جداسوازی و
ارزیابی ویگگیهوای افزاینودگی رشود برخوی از جدایوههوای
ازتوباکتر بومی خاک های استان گلسوتان پرداختنود ایشوان
ویگگیهای افزایندگی رشد ماننود تثبیوت زیسوتی نیتوروژن
مولکولی ،توان ح فسفر و پتاسیم ،ساخت هورمون اکسوی
و سیدروفور را اندازهگیری کردنود یافتوههوای ایو پوگوهش
نشان داد که از میان  49جدایه ازتوبواکتر جداسوازی شوده،
بیشتری مقدار تثبیت زیستی نیتوروژن مربووط بوه جدایوه
شماره سه ( 216نانومول بر ساعت) ،بویشتوری تووان حو
کنندگی فسفر به مقدار  292میلیگرم در لیتر بورای جدایوه
شماره  ،21بیشتری توان آزادسازی کمّوی پتاسویم معودنی
بوورای جدایووه شووماره  29برابوور بووا  41میلوویگوورم در لیتوور،
بیشتری توان تولید هورمون اکسی برای جدایه شماره 91
برابر با  32میلیگرم در لیتر و بیشتری نسبت ،طر هاله بوه
کلنی در آزمون توان تولید نیمه کمّی سیدروفور مربووط بوه
جدایووههووای شووماره  47 ،46 ،92 ،91 ،97 ،72 ،76 ،3 ،4و
 49بوده است رجایی و همکاران ( )Rajaie et al., 2005پس

مقدمه
در بیشتر سیستمهای کشاورزی ،نیتروژن به اندازهای بسنده
در خاک نبوده و کمبود آن مایه کاهش رشد و فرآوردههای
کشاورزی میشود با اینکه فراوانی نیتروژن در اتمسفر ،باال
است ولی گیاهان توان بهرهگیری از آن را ندارند برای
فراهمآوری و دسترسی نیتروژن برای گیاهان بایستی طی
فرآیند تثبیت شیمیایی یا زیستی ،نیتروژن به ریخت آمونیم
درآید ( )Fageria, 2009یکی از راهکارهای زیستی برای
افزایش کارکرد گیاهان ،بهرهگیری از توان ریزجانداران
سودمند خاکزی است توانایی تثبیت زیستی نیتروژن
مولکولی و ساخت مواد افزآینده رشد گیاه از تواناییهای ای
گروه از ریزجانداران است باکتریهای دیآزوتروف از
مهمتری ریزوباکترهای افزآینده رشد گیاه میباشند
ریزوباکترهای افزآینده رشد گیاه ،گروه بزرگی از باکتریها
هستند که در ریشه سپهر ،7سطح ریشه 2و هیستوسفر به
گونه مستقیم و/یا غیرمستقیم مایه افزایش رشد و کارکرد
گیاهان میشوند ای گروه از ریزجانداران در بخشهای
گوناگون ریشه توان الزم برای زندگی در زیستگاههای وابسته
به ریشه گیاهان را دارا میباشند ( )Vessey, 2003مهمتری
تثبیتکنندگان هتروتروف ،هوازی و آزادزی نیتروژن،
باکتریهای جنس ازتوباکتر ،درکسیا و بیجرینکیا میباشد
( )Kennedy et al., 2005ازتوباکتر توانایی تثبیت نیتروژن
را دارد و میتواند انواع اسیدهای آمینه ،ویتامی ها و
هورمونهای افزآینده رشد گیاه و انواع اگزوپلی ساکاریدها را
بسازد ( )Khosravi, 2013ای جنس باکتری از گروه گاما-
پروتئوباکترها 9بوده و هفت گونه از آن شناسایی شده است
( Steenhoudt & Vanderleyden, 2000; Jiménez et al.,
 )2007که در میان آنها گونه ازتوباکتر کروکوکوم در
خاکهای آهکی فراوانتر میباشد ( )Harris, 1973بنا به
ویگگیهای سودمند ای باکتری و توان افزایندگی رشد گیاه،
در ای بررسی پس از جداسازی و شناسایی ای گروه از
باکتریها ،به بررسی برخی از ویگگیهای افزایندگی رشد
آنها پرداخته شده است برای کشت و جداسازی آنها
بهرهگیری از خمیره خاک و کشتگاههای بدون نیتروژن
1. Rhizosphere
2. Rhizoplane
3. γ-proteobacteria
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بررسی اکوالینتیا و همکواران ( )Aquilantia et al., 2004بوا
نمونهبرداری از  91نمونه خاک در بخش مرکزی ایتالیوا و بوا
کاربرد سه روش جداسازی و غربوالگری 736 ،بواکتری گِورم
منفووی جداسووازی کردنوود سووه روش بکووار رفتووه  )7کشووت
زیگزاگی از ر،تهای سوسپانسیون خاک روی کشتگاه بودون
نیتروژن  )2 Brownغنوی سوازی در محلوول Winogradsky
برای هفت تا  74روز و سپس انجوام کشوت خطوی بور روی
کشتگاه  )9 Brownبهوره گیوری از خمیوره خواک در ظورف
پتری یا کشت خاکدانههای خاک بر روی کشتگاه آگوار بوود
ای بررسی نشان داد که غربالگری نمونههوا بوه روش کشوت
خمیره خاک در ظرف پتری به همراه جداسوازی بواکتریهوا
روی مانیتول-آگوار بورای جداسوازی ایو بواکتری هوا روش
بهتری است افزون بر آن ،شناسایی و کشت تثبیتکننودگان
نیتروژن روی کشتگاه  LGبه جداسازی باکتریهای هماننود
ازتوباکتر از دیدگاه ریختشناسی کمککننده است
هدف از ای پوگوهش جداسوازی جدایوههوای ازتوبواکتر بوا
توانایی افزایندگی رشد گیاه بوا بهورهگیوری از روش خمیوره
خاک بود با نگاه به جایگاه و اهمیوت ازتوباکترهوا و نیواز بوه
شناخت تواناییهای گونههای بومی مناطق گوناگون کشوور و
شناسایی توان افزاینودگی رشود گیواه آن هوا ،از خواکهوای
گونوواگون سووه اسووتان بووا آب و هوووایی ویووگه در کشووور
نمونه برداری شد تا بوا انجوام آزموایشهوای درون شیشوهای
جدایووههووای برتوور شناسووایی شوووند و بتوووان آنهووا را بوورای
آزمایشهای گلدانی و مزرعه ای برای هر زیستگاه نامزد نمود
تا در آیندهای نزدیوک بتووان بورای بهورهگیوری از آنهوا بوا
ساخت کودهای زیستی کارهای پگوهشی ویگهای انجوام داد
هر چند کودهای زیستی گوناگونی همانند نیتراژی  ،بیوفارم،
کارا و نیتروکسی در ای زمینه در کشور ساخته و بوه بوازار
آمووده اسووت امووا بوورای بهوورهگیووری از کودهووای زیسووتی
دشواریهای گوناگونی پیش روی کشاورزان است ناکارمودی
باکتریها ،ناسازگاری آنها به دلی انجام نشدن پگوهشهای
میدانی در کشوتزارها ،شومار کوم پوگوهشهوای اجرایوی در
کشتزارها ( )Khosravi, 2013و همچنی ناآگواهی بوا شویوه
درسوت بکوارگیری و گووران بوودن کودهووای زیسوتی از ایو
دشواریها است که کشواورزان را بویشتور بوه سووی خریود
کودهووای شوویمیایی موویکشوواند از آنجووایی کووه توانووایی

از نمونهبرداری از ریزوسفر گندمزارهای استان چهارمحوال و
بختیاری به شمارش ازتوباکتر پرداخته و پس از جداسوازی و
نابسازی جدایهها با بهرهگیوری از کشوتگاه ،Winogradsky
با انجام آزمونهوای درون شیشوهای تووان افزاینودگی رشود
آنهووا را ارزیووابی کردنوود در میووان  17سووویه ازتوبوواکتر
کروکوکوم مورد بررسی ،تنها  94درصد توان تثبیت نیتروژن
مولکولی را داشتند که بیشتوری میوزان مربووط بوه سوویه
 2/9( AZT-5نانومول بور سواعت) و کومتوری آن در سوویه
( AZT-60دو نانومول بور سواعت) مشواهده شود در آزموون
نیمه کمّی توان سواخت سویدروفور ،سوویههوای  AZT-23و
 AZT-26بیشتوری میوزان سواخت سوایدروفور را داشوتند
بیش تری میزان ساخت ایندول اسوتیک اسوید مربووط بوه
سویه  12( AZT-25میلیگرم بر لیتر) بوه دسوت آمود ولوی
سویههای جداشده توان ح فسفات چندانی نداشتند
تجورا و همکواران ( )Tejera et al., 2005از کشوتگاه بودون
نیتروژن  Burkبرای جداسازی باکتریهای جونس ازتوبواکتر
بهره گرفتند و پوس از غنویسوازی نخسوتی بواکتریهوا در
کشووتگاه یوواد شووده ،آنهووا را جداسووازی نمودنوود شناسووایی
بیوشیمیایی و مولکولی باکتریهای جداشوده نشوان داد کوه
جدایه های بهدست آمده از گونههای ازتوبواکتر کروکوکووم و
آزوسپریلوم برازیلنس میباشد احمد و همکاران ( Ahmad et
 12 )al., 2008جدایه باکتری از جمله جنس ازتوبواکتر را از
خاکهای ریزوسفری و گره ریشه گیاهان جداسازی نمودنود
آنها از کشتگاه  Jensenبرای جداسازی ازتوباکتر بهرهگیوری
کردند ای جدایوههوا در آزموون درون شیشوهای از دیودگاه
ساخت ایندول استیک اسوید ،آمونیواک ،سویانید هیودروژن،
سیدروفور ،ح فسفات و توان ضود،ارچی بررسوی و ارزیوابی
شدند یافتههای آنها نشان داد که از میوان  12جدایوه77 ،
جدایه (هفت ازتوباکتر ،سه سوودوموناس و یوک باسویلوس)
توان بهتوری در برابور دیگور جدایوههوا داشوتند روشهوای
گوناگونی برای جداسازی ازتوباکترها بکار گرفته شده اسوت،
مانند ساخت سری ر،ت از سوسپانسیون خاک و بهرهگیوری
از کشتگاههای بدون نیتروژن ( ،)Motsara & Roy, 2008بوه
هر گونه ،بیشتر پگوهشگران روش خمیره خاک را در کنوار
بهوورهگیووری از کشووتگاه بوودون نیتووروژن روش شایسووتهای
دانستهاند ( )Aquilantia et al., 2004به گونهای که در یوک
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ای بخش توان ساخت رنگدانه و کیست جدایهها در
کشتگاههای یاد شده ( )Motsara & Roy, 2008بررسی و
آزمون شد (شک )7

ریزجانداران خاک بسته به گوناگونی آنهوا بسویار ناهماننود
است و گونهها و جدایههای توانمند تنها محدود بوه یوک یوا
چند گونه نیست ،کشت ،جداسوازی ،غربوالگری و شناسوایی
جدایووههووای برتوور از نمونووههووای خوواک بوورای دسووتیابی بووه
جدایههای کارآمد میتواند بسیار کارگشا و سوودمند باشود و
انجام پگوهش در ای زمینه باید ادامه یابد

شناسایی باکتری به روش آزمونهای بیوشیمیایی و
مولکولی ()16S rRNA

پس از جداسازی باکتریها و نابسازی کشت آنها،
شناسایی هر یک از جدایهها به گونه زیر انجام شد همزمان
با انجام آزمونهای بیوشیمیایی ،شناسایی مولکولی سویهها
انجام شد برای ای کار با بهرهگیری از آغازگرهای عمومی
 )5’ AGAGTTTGATCCTGGCTCAG 3’( 24Fو
 )5’ AAGGAGGTGATCCAGCCGCA 3’( 1525Rو به
کمک ، PCRطعه  DNAژنومی رمزکننده 16S rRNA
فراوانسازی شد توالییابی ژنها را شرکت ژنفناوران انجام
داد پس از شناخت توالی  16S rDNAبه کمک سایت
 NCBI2و بهرهگیری از  BLAST9و بررسی همردیفی توالی،
جنس و گونه باکتری شناسایی شد ( Altschul et al.,
 )1997همزمان آزمونهای بیوشیمیایی و آزمونهای
ناهمانندساز شایسته آن باکتری بر پایه یافتههای شناسایی
مولکولی برای کام کردن شناسایی آنها انجام شد برای
باکتریهای برگزیده رنگآمیزی گرم ،آزمونهای
بیوشیمیایی گوناگونی مانند آزمون کاتاالز ،اکسیداز ،توان
بهرهگیری از ،ندها (گلوکز ،مانیتول ،گلیسرول ،ساکارز)،
آزمون آنزیمها (ژالتیناز ،تریپتوفاناز ،آمیالز ،اورهآز) انجام شد
( .)Seeley & Vandemark, 1970

مواد و روشها
نمونهبرداری

در ای پگوهش  16نمونه خاک از استانهای آذربایجان
شر،ی ،اردبی و گیالن نمونهبرداری شد نمونههای برداشت
شده شام  91نمونه از استان آذربایجان شر،ی ،پنج نمونه
از استان اردبی و هشت نمونه از استان گیالن بودند نمونه-
های خاک از الیه صفر تا  21سانتیمتری خاکهای زیر
کشت گیاهانی مانند گندم ،جو ،ذرت ،برنج ،لوبیا ،یونجه و
نیز خاک چراگاهها ،زمی های آیش و جنگ زارهای
سوزنیبرگ و په برگ برداشت شدند و در درون کیسههای
پالستیکی به آزمایشگاه رسانده شدند برخی از ویگگیهای
فیزیکی و شیمیایی خاکهای نمونهبرداری شده ( & Gee
 )Bauder, 1986در جدول  9آورده شده است
جداسازی و نابسازی ازتوباکتر

برای جداسازی ازتوباکترها و نابسازی کشت آنها از روش
خمیره خاک در ظرف پتری 7بهرهگیری شد ( Aquilantia et
 )al., 2004برای ای کار  16گرم از هر نمونه خاک برداشته
شد و با  6/1گرم از پیرووات سدیم همانند منبع ،ندی
باکتریها ،آمیخته شد و و رویه خمیره با کاردک بهخوبی
هموار شد تا درخشنده شود سپس همه نمونهها درون
انکوباتور با دمای  26درجه سلسیوس برای یک هفته
نگهداری شدند تا رشد ازتوباکترها انجام شود پس از سپری
شدن زمان یاد شده ازتوباکترها به گونه لکههای رنگی
،هوهای و سیاه بر روی خاک آشکار شدند (شک  )7برای
نابسازی کشت آنها از کشتگاه بدون نیتروژن  LGو سپس
از کشتگاه  Nutrient Agarبهرهگیری شد ( Safari Sinegani
 .)et al., 2010بدی گونه جداسازی ازتوباکترها از همه نمونه
خاکها انجام شد و کلکسیونی از باکتریها به دست آمد در

اندازهگیری ویژگیهای افزایندگی رشد گیاه جدایهها

در ای بررسی در آغاز  16جدایه جداسازی شد که بر پایه
ویگگیهای فنوتیپی و ریختشناسی جدایهها و چگونگی
رشد آنها در کشتگاههای یادشده ،جدایههای همانند کنار
گذاشته شدند و شناسایی نه جدایه به نامهای ،2SP-5
35SP- ،35SP ،34SPIII ،16SP-2 ،14SP2-1 ،14SPI
 43SP-2 ،2و  44SP-2همراه با آزمون توانایی افزایندگی
رشد آنها (آزمون توان تثبیت نیتروژن ،آزمون توان
ح کنندگی فسفات معدنی ،آزمون کمّی توان رهاسازی

2- National Center for Biotechnological Information
3- Basic Local Alignment Search Tool

1- Soil paste-plate
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پتاسیم از کانیهای میکا ،توان ساخت اکسی و آزمون کیفی

آزمون کمّی توان رهاسازی پتاسیم از کانیهای میکا

ساخت سیدروفور) انجام شد.

توان رهاسازی پتاسیم هر جدایه با سه تکرار در کشتگاه
 Aleksandrovمایع در حضور کانی بیوتیت یا موسکویت
آزمون شد در آغاز کشت شبانه باکتریها در کشتگاه  NBبا
چگالی نوری  6/2انجام شد و ارل های دارای کشتگاه مایع
 Aleksandrovبا کشت شبانه هر جدایه در سه تکرار
مایهزنی شده و بههمراه نمونه کنترل بدون تلقیح در شیکر
انکوباتور در تاریکی و با دمای  26درجه سلسیوس برای یک
هفته نگهداری و با  726دور در د،یقه تکان داده شد پس از
پایان زمان انکوباسیون ،دو میلیلیتر از کشتگاه یاد شده،
برداشته شد و با دور  79666برای  76د،یقه سانتریفوژ شد
سپس از بخش روشناور و آبگونه روش رویی برای
اندازهگیری پتاسیم آزاد شده بهرهگیری شد ( Sarikhani et
.)al., 2016

آزمون توان تثبیت نیتروژن به روش کجلدال

توانایی تثبیت نیتروژن جدایههای بهدست آمده به روش
کجلدال بررسی شد از کشتگاه  LGجامد بهرهگیری شد که
هیچگونه نیتروژنی ندارد پس از هفت روز انکوباسیون ،همه
کشتگاه با باکتریهای رشد یافته بر آن درون فالسک 766
میلیلیتری کجلدال ریخته شد و با افزودن آمیخته نمکهای
( )50:10:1 K2SO4, CuSO4 and metallic seleniumو سه
میلیلیتر اسیدسولفوریک غلیظ ،گوارش نمونه انجام شد و
برپایه روش کجلدال ،نمونه برای اندازهگیری نیتروژن آماده
شد همزمان با نمونهها ،نمونه کنترل بدون کشت باکتری
نیز گذاشته شد ( .)Kanimozhi & Panneerselvam, 2010
ارزیابی توان حلکنندگی فسفات معدنی به روش کیفی و

آزمون کمی توان ساخت اکسین

کمّی

توان ساخت ایندول استیک اسید جدایههای برگزیده ،با
بهرهگیری از کشتگاه مایع  LGبهسازی شده ،فا،د
برموتیمول بلو و دارای نیتروژن (یک گرم در لیتر
کلریدآمونیوم) بهرهگیری شد ( Safari Sinegani et al.,
 )2010ارل های دارای کشتگاه مایع  LGدارای  766میلی-
گرم در لیتر اسید آمینه -Lتریپتوفان با کشت شبانه هر
جدایه (کشت شده در  NBبا چگالی نوری  )6/2در سه تکرار
مایهزنی شده و بههمراه نمونه کنترل بدون تلقیح در شیکر
انکوباتور در تاریکی و با دمای  26درجه سلسیوس برای یک
هفته نگهداری و با  726دور در د،یقه تکان داده شد پس از
یک هفته دو میلیلیتر از سوسپانسیون باکتری ،سانتریفیوژ (
 79666دور برای  76د،یقه) و یک میلیلیتر از آبگونه
روش رویی با چهار میلیلیتر شناساگر سالکوفسکی (166
میلیلیتر اسید سولفوریک  72موالر 766 ،میلیلیتر کلرید
آه ( 6/1 )IIIموالر ،که به حجم یک لیتر رسانده شده
است) آمیخته شد ای آمیخته برای  41د،یقه در دمای اتاق
و در تاریکی نگهداشته و سپس جذب نور با طول موج 121
نانومتر با بهرهگیری از اسپکتروفتومتر اندازهگیری شد و توان
ساخت ایندول استیک اسید هر جدایه از سنجش جذب نور
در سوسپانسیون آن جدایه با منحنی استاندارد آماده شده

برای انجام آزمون کیفی از کشتگاه جامد
( )Sperber, 1985بهرهگیری شد هر ظرف پتری برای هر
جدایه در سه تکرار مایهزنی شد سپس در درون انکوباتور با
دمای  26درجه سلسیوس نهاده شد همه شیشهها در سه
نوبت  2 ،4و  72روز پس از مایهزنی از انکوباتور بیرون برده
و ،طر پرگنه (کلنی) رشد یافته و نیز ،طر هاله شفاف
پیرامون پرگنه پدید آمده از ح کانی تریکلسیم فسفات به
د،ت اندازهگیری شد ،میانگی نسبت ،طر هاله به ،طر کلنی
در روز دوازدهم برای هر جدایه برآورد شد برای آزمون کمّی
از کشتگاه  Sperberمایع با بهرهگیری از دو کانی فسفری
(تریکلسیم فسفات و سنگ فسفات) استفاده شد ارل های
دارای کشتگاه مایع  Sperberبا کشت شبانه هر جدایه
(کشت شده در  NBبا چگالی نوری  )6/2در سه تکرار
مایهزنی شده و به همراه نمونه کنترل بدون تلقیح در شیکر
انکوباتور در تاریکی و با دمای  26درجه سلسیوس برای یک
هفته نگهداری و با  726دور در د،یقه تکان داده شد سپس
از سوسپانسیونهای کشتگاه دو میلیلیتر برداشته شد و با
دور  79666برای  76د،یقه سانتریفیوژ شد پس از آن
فسفر محلول در مایع روش رویی به روش وانادات-
مولیبدات اندازهگیری شد ()Cotteni, 1980
Sperber
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سودوموناس ( 34SPIIIو  )35SP-2هر چند در رنوگآمیوزی
گرم آنهوا کیسوتی دیوده نشود اموا الگووی رشود و سواخت
رنگدانه در کشتگاه  LGاز دالی گزینش ای باکتریها بوده
اسووت یافتووههووای ب وهدسووت آمووده از بررسووی ویگگوویهووای
بیوشیمیایی و شناسایی مولکولی ای نه جدایه در جودول 7
آورده شده است

در غلظتهای صفر 26، 71 ،76، 1 ،میلیگرم در لیتر
ایندول استیک اسید برآورد شد (.)Deaker et al., 2011
آزمون کیفی ساخت سایدروفور

توان ساخت سایدروفور جدایههای برگزیده ،با بهرهگیری از
کشتگاه ) Chrome azurol S (CASدر درون ظرف پتری
آزمون شد ( )Schwyn & Neilands, 1987برای هر جدایه
باکتری یک ظرف پتری که رویه هر پتری به سه بخش برابر
جدا شده بود بهرهگیری شد روش کار همانند آزمون کیفی
ح فسفات بود با ای تفاوت که همه ظرف پتریها در سه
نوبت یک ،سه و پنج روز پس از مایهزنی از انکوباتور بیرون
آورده شد و پیدایش رنگ نارنجی در پیرامون پرگنهها و
شدت آن به گونه کیفی ارزیابی شد

آزمون توان تثبیت نیتروژن

در ای بررسی توانایی تثبیت نیتروژن پنج جدایه ازتوباکتر
کروکوکوم ،دو جدایه سودوموناس و دو جدایه بیجرینکیا به
روش کجلدال در کشتگاه جامد  LGآزمون شد پس از
کشت جدایههای باکتریایی برگزیده در کنار تیمار کنترل
(کشتگاه بدون باکتری) ،و اندازهگیری نیتروژن پدید آمده در
یکان وزن خشک کشتگاه دیده شد که پیامد توان جدایهها
بر نیتروژن پدید آمده در پایه آماری یک درصد چشمگیر
است در آزمون میانگی ها در پایه آماری پنج درصد دیده
شد که در میان جدایهها ،بیشتری توانایی تثبیت نیتروژن
را ازتوباکتر کروکوکوم جدایه  14SP2-1با میانگی 723/9
میکروگرم نیتروژن بر هر گرم از کشتگاه داشت (شک )2
پس از آن جدایههای  14SP-I ،35SP-2 ،44SP-2و 34SPIII
به ترتیب با میانگی  11/92 ،33/43 ،764/2و 93/14
میکروگرم بر گرم کشتگاه ،توانایی باالتری داشتند گذشته از
ازتوباکتر کروکوکوم جدایه  14SP2-1ناهمانندی نیتروژن
کشتگاه همه آنها با کنترل از دیدگاه آماری چشمگیر نبود
و همه در یک کالس آماری بودند (شک  )2ای شاید به
وجود نیتروژن در زیستگاه باکتریها وابسته باشد هر چند
که تالش شد از موادی با درجه آزمایشگاهی (آنالیتیکال)
بهرهگیری شود ،ولی در نمونه شاهد در پایان آزمایش
همانگونه که دیده میشود نزدیک  26میکروگرم بر گرم
نیتروژن اندازهگیری شد کنیموزی و پانیرسلوام
(  )Kanimozhi & Panneerselvam, 2010به بررسی توانایی
تثبیت نیتروژن  96جدایه آزوسپیریلوم به روش
میکروکجلدال پرداختند آنها در بررسی خود دریافتند که
از میان  96جدایه 22 ،جدایه توانایی تثبیت نیتروژن دارد
اندازه تثبیت نیتروژن از  9/9تا  71/6میلیگرم نیتروژن بر
گرم کشتگاه بود روبیو و همکاران ()Rubio et al., 2013
پس از بررسی گوناگونی ژنتیکی و ویگگیهای افزآینده

طرح آماری و تجزیه دادهها

برای ارزیابی توان تثبیت نیتروژن جدایهها ،از طرح کامالً
تصادفی بهرهگیری شد آزمایشهای دیگر به گونه فاکتوری
با طرح کامالً تصادفی در سه تکرار به انجام رسید در
آزمایش توان ح فسفات فاکتورها شام باکتری و منابع
فسفر (تریکلسیم فسفات و سنگ فسفات) ،در آزمایش توان
آزادسازی پتاسیم فاکتورها شام باکتری و منابع میکا
(بیوتیت و موسکویت) و در آزمایش ساخت اکسی فاکتورها
شام باکتری ،وجود و عدم وجود تریپتوفان بودند پردازش
دادهها در پایان آزمایش به کمک نرمافزار آماری SPSS
انجام شد و میانگی ها به روش دانک در پایه آماری پنج
درصد آزمون شدند
نتایج و بحث
جداسازی و شناسایی جدایهها

در ای پگوهش از خمیره خاک برای جداسازی ازتوباکترهای
خاک بهرهگیری شد و یافتههوا نشوان دادنود کوه در چنوی
شیوهای ،باکتریهای نزدیک به ایو جونس ،نیوز جداسوازی
میشوند همچنی یافتهها نشان داد که بهدلی فراوانی گونه
ازتوباکتر کروکوکوم در خاکهای بررسی شده تنها ای گونوه
از جنس ازتوباکتر جداسازی شد و برای دسوتیابی بوه دیگور
گونهها نیاز به بهرهگیری از کشتگاههوای بودون نیتوروژن بوا
بهوورهگیووری از نمونووه خوواکهووای گونوواگونی دارد دربوواره
باکتریهای شناسایی شده بیجرینکیوا ( 2SP-5و  )43SP-2و
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نشان داد که مایهزنی گندم با باکتری ازتوباکتر کروکوکوم
پیامد چشمگیری در اندازه غلظت نیتروژن دانه گندم داشت
که ای به توانایی تثبیت نیتروژن باکتری مایهزنی شده
برمیگردد

رشدی ازتوباکترهای جداشده از نمونه خاکهای آرژانتی
گزارش کردند که بیشتر جنسهای ازتوباکتر توانایی باالیی
بهویگه در تثبیت نیتروژن و ساخت فیتوهورمونها دارند
افزایش در کارکرد و غلظت نیتروژن در گیاه به توانایی
تثبیت نیتروژن باکتریها وابسته است کیزی کایا
( )Kizilkaya, 2008در آزمایش گلدانی و کشتزاری خود

شکل  -1نمونهای از رشد ازتوباکتر ،جداسازی و نابسازی آن .به ترتیب (از راست به چپ) خمیره خاک و رشد ازتوباکتر ،نابسازی در
کشتگاه  LGو  ،Nutrient Agarساخت رنگدانه قهوهای ،رنگآمیزی گرم و ساخت کیست
Figure 1. Isolation and purification process of Azotobacter from soil samples, growth and pigment formation of
)Azotobacter on soil paste and LG media and gram staining and observing of cyst (from right to left

جدول  -1پاسخهای جدایهها در آزمونهای بیوشیمیایی و شناسایی مولکولی ( )16S rDNAآنها
Table 1. Biochemical and molecular (16S rDNA) identification of bacterial isolates

Isolate

Tryptophanase

Citratase

Gelatinase

Oxidase

Catalase

Nitrate Reductase

Urease

Glucose

Lactose

Glyserol

Sucrose

Manitol

Amylase

Molecular
identification

A. chroococcum
+
+
+/+
+
14SP-I
ND
A. chroococcum
+
+
+
14SP2-1
A. chroococcum
+
-/+
+
+
+
16SP-2
A. chroococcum
+
+
+
+
35SP
A. chroococcum
+/+
+
+
+
+
44SP-2
Beijerinckia sp.
+/+
+
+
2SP-5
ND
Beijerinckia sp.
+/+
+
43SP-2
ND
 Pseudomonas sp.+
+
+
+
-/+
34SPIII
Pseudomonas sp. ND
+
-/+
+
+
+
35SP-2
 پاسخ آزمون انجام شده منفی میباشد + ،پاسخ آزمون انجام شده مثبت میباشد +/- ،پاسخ آزمون انجام شده نه مثبت و نه منفی ولی بیشتر مانند پاسخ مثبت میباشد-/+ ،پاسخ آزمون انجام شده نه مثبت و نه منفی ولی بیشتر همانند پاسخ منفی میباشد ND ،ای آزمون انجام نشد
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شکل  -2توان تثبیت نیتروژن جدایههای برگزیده به روش کجلدال
Figure 2. Nitrogen fixation ability of bacterial isolates by Kjeldahl method
جدول  -2آزمون میانگین ویژگیهای افزآیندگی رشد گیاه در جدایههای برگزیده ازتوباکتر ،بیجرینکیا و سودوموناس
Table 2. Mean comparison of plant growth promoting properties of selected Isolates belonged to Azotobacter,
Beijrinckia and Pseudomonas
P solubility
K releasing ability
IAA production
Isolate
Qualitative indices
)(mg l-1
Molecular
TCP
RP
Biotite Muscovite -Trp
+Trp Siderophore HD/CD
identification
blank
84.43 d
12.54 f 13.38 cd 8.55 ef
3 d-f
3.74 cd
14SP-I
A. chroococcum
126.65 c
4.60 f 15.51ab 8.34 ef 1.94 e-h 1.09 gh
+
1.28
14SP2-1
A. chroococcum
162.64 b
5.85 f 16.05 ab 8.57 ef
0.94 h
1.83 fh
+
1.52
16SP-2
A. chroococcum
167.16 ab 10.45 f 4.90 g
1.52 h
3.57 cd 2.5 d-g
+
1
1.7

-

2.67 d-f

2.01 e-h

7.43 f

6.27 f 14.76 bc

162.64 b

A. chroococcum

35SP

1.10

+

2.5 d-g

1.5 f-h

8.55 ef

16.55 a

5.02 f

165.90 ab

A. chroococcum

44SP-2

1
1
1.36
1

+
+
-

3.72 cd
2.05 e-h
10.64 a
2.02 e-h

3.39 c-e
2.42 d-h
5.02 b
4.61 bc

4.49 g
2.12 h
8.24 f
9.93 e

5.02 f 7.50 f
5.02 f 4.66 g
30.51 e 13.21 d
3.34 f 4.22 g

74.83 d
82.35 d
176.81 a
82.35 d

Beijerinckia sp.
Beijerinckia sp.
Pseudomonas sp.
Pseudomonas sp.

2SP-5
43SP-2
34SPIII
35SP-2

گزارشهای دیگران همبستگی مثبتی میان ساخت هاله
روش در کشتگاه جامد و توان ح کنندگی باکتری در
کشتگاه مایع دیده میشود ولیک گزارشهایی شده است که
باکتریهایی که در کشتگاه جامد توانایی ساخت هاله
نداشتهاند در کشتگاه مایع از توان ح فسفر باالیی برخوردار

آزمون توان حل فسفات معدنی

در ای بررسی ،آزمون ح فسفات به هر دو روش کیفی و
کمّی انجام شد یافتههای بخش کیفی نشان داد که تنها دو
جدایه  35SPو  14SP2-1دارای باالتری نسبت ،طر هاله به
،طر پرگنه (با نسبت باالی  )7/1بودند (جدول  )2اگرچه در
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کمبود فسفر فراهم است (
 )Giongo et al., 2013گونههایی از جنس سودوموناس،
باسیلوس و ریزوبیوم توانمندتری باکتریهای ح کننده
فسفات هستند ( )Brahmaprakash & Sahu, 2012گیاهان
به کمک ریزجانداران پیرامون ریشه خود میتوانند از
ریختهای دیکلسیم فسفات ،تریکلسیم فسفات،
اکتاکلسیم فسفات به خوبی بهرهمند شوند ( Safari
 )Sinegani & Rashidi, 2011یکی از دالی ح فسفات،
کاهش  pHکشتگاه میباشد که ای ناشی از تولید اسیدهای
آلی به وسیله ریزجانداران بوده و حتی نوع کشتگاه و
اکسیداسیون ماده ،ندی مورد استفاده نیز باعث تولید اسید
و کاهش  pHمیشود ریزجانداران به روشهای گوناگونی
همانند ساخت اسیدهای آلی ،ح فسفات از منابع فسفات
نامحلول و کالته کردن میتوانند به گیاه در برداشت فسفر از
کانیهای کم محلول و نافراهم کمک کنند سنگ فسفات
کانی بسیار نامحلول میباشد و آمیخت پودر آن با
ریزجانداران ح کننده فسفات به ح آن کمک نموده و تا
 16درصد کارکرد گیاهان را میتواند افزایش دهد ( Verma,
)1993

بودهاند ( .)Rodríguez& Fraga, 1999ازای رو سنجش کمّی
فسفات از اهمیت باالتری برخوردار است تجزیه واریانس
دادههای اندازهگیری ح فسفات نشان داد که پیامد
جدایهها و گونه کانی فسفات بکار رفته و همچنی
برهمکنش آنها همگی در پایه آماری یک درصد چشمگیر
بود همانگونه که پیشبینی میشد ح فسفر از کانی
تریکلسیم فسفات بسیار باالتر از کانی سنگ فسفات بود
میانگی ح فسفات از ای دو کانی  722/1و  2/3میلیگرم
بر لیتر بود و ح فسفات از تریکلسیم فسفات نزدیک 74
برابر بیشتر از ح آن از سنگ فسفات بود که وابسته به
ویگگیهای دو کانی است زیرا ح پذیری سنگ فسفات در
برابر تریکلسیم فسفات بسیار پایی تر میباشد در
پگوهشهای متعددی نیز یافتههای مشابهی گزارش شده
است (.)Rodríguez& Fraga, 1999
در آزمون میانگی توانایی ح فسفات از دو منبع فسفاته
(تریکلسیم فسفات و سنگ فسفات) دیده شد که باالتری
میانگی را جدایه  34SPIIIداشته است (جدول  )2در ای
میان جدایههایی بودند که برخی توانایی باالتری را تنها در
ح تریکلسیم فسفات ( 16SP-2 ،14SP2-1و )44SP-2
داشتند باکتریهایی که توان ح فسفر از هر دو کانی را
دارند ،برای کاربردهای تجاری و ساخت کودهای زیستی
سودمندتر خواهند بود باالتری ح فسفات را جدایه
سودوموناس و پس از آن جدایههای ازتوباکتر داشته و
کمتری توان را بیجرینکیا داشت در ای میان برخی از
جدایهها ( 14SP2-1 ،14SPI ،2SP-5و  )35SPنه تنها در
آزادسازی فسفر کارایی نداشتند بلکه فسفر کشتگاه را نیز در
ساختار زیتوده خود جذب نموده و باعث کاهش فسفر
محیط کشت در برابر نمونه کنترل شدهاند ای گروه از
باکتریها را شاید بتوان برای جذب زیستی فسفر و
زیستبهسازی زیستگاهای آبی آلوده به فسفر بکار برد
خان و همکاران ( )Khan et al., 2009نشان دادند
سودوموناس فلورسنس از منابع تریکلسیم فسفات ،فسفات
آلومینیوم و فسفات آه به ترتیب  32 ،766و 17
میکروگرم بر میلیلیتر فسفر آزاد ساخت توانایی ح فسفات
ریزجانداران یکی از مهمتری ویگگیهای افزایندگی رشد
آنها برای برآوردن نیاز فسفری گیاه به ویگه در خاکهای با

;Winkler & Zotz, 2009

آزمون کمّی توان رهاسازی پتاسیم از کانیهای میکا

ریزجانداران کارایی ویگهای در چرخه پتاسیم در
زیستگاههای آبی و خاکی دارند برخی از باکتریها میتوانند
پتاسیم را در خاک به شک محلول و فراهم دگرگون کنند
گروه بزرگی از باکتریهای آزادکننده پتاسیم در خاک و
ریزوسفر زندگی میکنند که پتاسیم کانیهای خاک را با
ساخت اسید به حالت محلول درآورده و برای گیاه فراهم
میکنند (  .)Luo et al., 2011; Diep & Hieu, 2013اندازه
آزادسازی پتاسیم به گونه سیلیکاتهای معدنی ،ویگگیهای
زیستگاه و توان باکتریهای آزادکننده پتاسیم بستگی دارد
( Sugumaran & Janarthanam, 2007; Han & Lee,
 )2005در ای پگوهش در بررسی رهاسازی پتاسیم ،تجزیه
واریانس دادههای اندازهگیری پتاسیم آزاد شده نشان داد که
پیامد باکتری ،کانی میکا و برهمکنش آنها در پایه آماری
یک درصد چشمگیر میباشد پس از انجام آزمون میانگی
به روش دانک در سطح پنج درصد آشکار شد که آزادسازی
پتاسیم از کانی بیوتیت بسیار ( 7/69برابر) بیشتر از
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شده در برهمکنش جدایه و کاربرد تریپتوفان در جدول 2
آورده شده است جدایه  34SPIIIبا میانگی  76/61و 1/2
میلیگرم بر لیتر باالتری توان ساخت اکسی را در حضور و
عدم حضور تریپتوفان در کشتگاه  LGداشت (جدول )2
حضور تریپتوفان در کشتگاه پیامد افزایشی چشمگیری بر
ساخت اکسی بهوسیله جدایه  34SPIIIداشت هر چند
برخی از جدایهها ( 35SP-2 ،16SP-2 ،14SPIو  )43SP-2در
نبود تریپتوفان اکسی بیشتری را ساختند (جدول )2
برخی از ریزجانداران از تریپتوفان همانند پیشماده برای
سنتز ایندول استیک اسید بهرهگیری میکنند راههای
گوناگونی برای ساخت ایندول استیک اسید گزارش شده
است که هر یک از آنها با ساخت تریپتوفول ،تریپتامی ،
ایندول -9پیروویک اسید و ایندول -9اسیدآمید آغاز
میشوند ( )Gravel et al., 2007بنابرای برخی از
جدایههای آزمون شده شاید از تریپتوفان همانند پیشماده
برای ساخت اکسی بهرهگیری نکردهاند و روشهای دیگری
داشتهاند که در بودن آن در زیستگاه اندازه کمتری اکسی
ساختهاند
احمد و همکاران ( )Ahmad et al., 2008جدایههای باکتری
جنسهای ازتوباکتر ،سودوموناس ،مزوریزوبیوم و باسیلوس را
از دیدگاه ساخت اکسی ارزیابی کردند و دیدند که 26
درصد جدایههای ازتوباکتر ،سودوموناس و مزوریزوبیوم
توانایی ساخت ایندول استیک اسید را داشتند در برابر آنها
تنها  26درصد باسیلوسها توانستند ایندول استیک اسید
بسازند در همه غلظتهای تریپتوفان ( 16تا  166میکروگرم
بر میلیلیتر) باالتری اندازه ایندول استیک اسید در کشت
سودوموناس و به دنبال آن در کشت ازتوباکتر و باسیلوس
ساخته شد توانایی ساخت ایندول استیک اسید در گونههای
گوناگون سودوموناس را بسیاری از پگوهشگران گزارش
کردهاند ()Jasim et al., 2014; Noreen et al., 2012
توانایی ساخت ایندول استیک اسید در حضور یک پیشماده
همانند تریپتوفان برای چندی جدایه افزآینده رشد گیاه از
جنس آزوسپیریلوم ،ازتوباکتر ،باسیلوس ،بورخولدریا،
انتروباکتر و سودوموناسها گزارش شده است تراوشهای
ریشه گیاهان گوناگون دارای تریپتوفان بوده که میتواند
همانند پیشماده برای سنتز ایندول استیک اسید در

موسکویت بوده است که برای آنها به ترتیب  77/62و 6/13
میلیگرم بر لیتر بهدست آمد ای یافته به سرشت کانیها
برمیگردد ساختار کانی بیوتیت تریاکتاهدرال و در برابر آن
کانی موسکویت دیاکتاهدرال است و ای نشان میدهد که
کانی بیوتیت ناپایدارتر و برای هوادیدگی زیستی آمادهتر
میباشد ( )Öborn et al., 2005آزمون میانگی رهاشدن
پتاسیم در برهمکنش باکتری و کانی میکا در جدول  2آمده
است باالتری توان آزادسازی پتاسیم را جدایه  44SP-2از
میکای بیوتیت داشته ( 76/11میلی گرم بر لیتر) و جدایه
 35SP-2باالتری میانگی را از کانی موسکویت ( 3/39میلی
گرم بر لیتر) داشت در ای میان برخی از جدایهها نه تنها
در افزایش پتاسیم محلول کارایی نداشتند بلکه پتاسیم رها
شده از واکنشهای گوناگون در کشتگاه را نیز در ساختار
زیتوده خود جذب نموده و سبب کاهش پتاسیم محلول در
کشتگاه در برابر نمونه شاهد شدهاند ،از ای گونهها میتوان
جدایههای  43SP-2 ،35SP-2 ،16SP-2و  2SP-5را یادآور
شد که میتوانند برای جذب زیستی پتاسیم گزینههای
خوبی باشند یافتههای ای بررسی نشان داد که از میان سه
جنس ازتوباکتر ،سودوموناس و بیجرینکیا بیشتری
آزادکنندگی پتاسیم را جنس سودوموناس و ازتوباکتر دارد
(جدایه )35SP-2 ،44SP-2همانند ای یافتهها هو و بویر
( )Hu & Boyer, 1996نیز گزارش کردهاند که گونههای
سودوموناس توانایی باالیی در آزادسازی پتاسیم از میکا
دارند توانایی باکتریها در آزادسازی پتاسیم تا اندازه فراوانی
به گونه و سرشت کانیهای پتاسیم وابسته است ( Zeng et
 )al., 2012میشوستی و همکاران ( Mishustin et al.,
 )1981نیز توانستند برای دو هفته از انکوباسیون باکتری
ازتوباکتر کروکوکوم ،نزدیک هفت درصد پتاسیم آزاد شده از
کانی ارتوکالز بهدست آورند
آزمون کمّی توان ساخت اکسین

تجزیه واریانس دادهها نشان داد که ساخت اکسی وابسته به
کاربرد تریپتوفان در کشتگاه نبوده است ولی وابسته به
جدایههای باکتریایی و برهمکنش ای دو میباشد ای
آزمایش نشان داد که بهرهگیری از  766میلیگرم در لیتر
تریپتوفان نتوانست ساخت اکسی جدایههای باکتریایی را در
کشتگاه  LGدگرگون کند آزمون میانگی اکسی ساخته
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ریزجانداران ریزوسفری بهرهگیری شده (
 )2010و باعث افزایش رشد گیاه شوند
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شر،ی با ا،لیمی نیمهخشک و در خاکهایی با کاربری
چراگاه ،مرتع و لوبیا مشاهده شد نبود ازتوباکتر در نمونه
خاکهای برداشت شده با ا،لیم همانند (استان اردبی ) شاید
بهدلی کنارگذاری آنها باشد بهگونهای که جدایههای
بهدست آمده از ای استان همانند بوده و کنار گذاشته
شدهاند جدا شدن ازتوباکتر از خاکهای با  pHهای خنثی و
آهکی با بافت سبک (جدول  )9مورد توجه میباشد فراوانی
ازتوباکتر در خاک وابسته به ویگگیهای فیزیکی و شیمیایی
(ماده آلی خاک ،pH ،دما ،عمق نمونهبرداری از خاک و
رطوبت آن) و ویگگیهای زیستی و برهمکنشهای آنها
میباشد ( ،)Kizilkaya, 2009همچنی شیوه کاربری و
مدیریت زمی نیز افزون بر تغییر ویگگیهای زیستی و
شیمیایی خاک بر پراکنش و فراوانی ریزجاندارن پیامددار
است در ای پگوهش از برنجزارهای استان گیالن هم
ازتوباکتر کرکوکوم جدا شد ای باکتری ( )44SP-2از دیدگاه
تواناییهای بررسی شده در برابر ازتوباکترهای جداشده از
خاکهای استان آذربایجان شر،ی دارای ویگگیهای همارزی
همانند جدایه  14SP2-1بود و از نظر توان تثبیت نیتروژن،
آزادسازی پتاسیم و ح فسفر ،جزء برتری جدایههای
ازتوباکتر جداسازی شده در ای پگوهش بودند (جدول )2
اکنون روش شده است که فراوانی ازتوباکتر کروکوکوم در
خاک به اسیدیته و حاص خیزی خاک وابسته بوده و
بهگونهای که در خاکهای با  pHخنثی یا کمی ،لیایی،
بیشتر بوده و در خاکهای اسیدی فراوانی چندانی ندارند
( )Lenart, 2012ای گونه از باکتریها در خاکهای
کشاورزی مناطق معتدل فراوانتر میباشند از ویگگیهای
ای گونه ساخت رنگدانه ،هوهای-سیاه نامحلول در آب است
( )Kizilkaya, 2009بررسی توان بیجرینکیای جدا شده از
خاکهای استان آذربایجان شر،ی ( )2SP-5در برابر
بیجرینکیای جدا شده از خاکهای شالیزار گیالن ()43SP-2
نشان داد که ای جدایه توان آزادسازی پتاسیم و تولید
اکسی بیشتری دارد هر چند توان تولید سایدروفور در آن
دیده نشد (جدول  )2در ای پگوهش بررسی آزمون همه
جدایهها ( 16جدایه جداسازی شده از سه استان) امکانپذیر
نبوده و ضرورت مطالعات بیشتر بر روی آنها احساس
میشود

Dastager et al.,

آزمون کیفی ساخت سایدروفور

ساخت سایدروفور جدایهها با بهرهگیری از  CASبررسی شد
از میان جدایهها ،جدایه 43SP- ،44SP-2 ،16SP-2 ،14SPI
 34SPIII ،14SP2-1 ،2توانایی ساخت هاله نارنجی داشتند
بنابرای  66درصد جدایهها توانایی ساخت هاله نارنجی را
داشتند (جدول  )2پیدایش هاله نارنجی در پیرامون کلنیها
وابسته به کالته کردن آه میباشد که نشانی از ساخت
سایدروفور در زیستگاه دارد جدا شدن آه از کمپلکس
 CASباعث تغییر رنگ کشتگاه از آبی به نارنجی میشود
( )Schwyn et al., 1987باسیلوسهای گوناگون دارای
توانایی ساخت سایدروفور هستند ()Wilson et al., 2010
همچنی در بسیاری از پگوهشها توانایی ساخت سایدروفور
در باکتریهای گرم منفی بهویگه سودوموناسها گزارش شده
است ( )Jasim et al., 2014میالجرس و همکاران
( )Milagers et al., 1999بیان داشتند که در محیط کشت
 CASسایدروفورهای منوهیدروکسامات و تری
هیدروکسامات بهترتیب رنگ ،نارنجی مای به ،رمز و نارنجی
ایجاد میکنند در حالی که کمپلکسهای کاتکولی موجب
تغییر رنگ محیط کشت آبی به ارغوانی تا ،رمز مای به
ارغوانی میشوند با توجه به ای موضوع میتوان بیان داشت
که نوع سایدروفورهای ساخته شده به وسیله ازتوباکتر
کروکوکوم از نوع هیدروکساماتی میباشند
پراکنش ازتوباکترها در نمونه خاکهای بررسی شده

گرچه شمار جدایههای نخستی بهدست آمده از نمونه
خاکهای سه استان آذربایجان شر،ی ،اردبی و گیالن (با دو
ا،لیم نیمهخشک و مرطوب) با کاربریهای گوناگون به 16
جدایه میرسید ،اما برخی از باکتریهای همانندبه ازتوباکتر
در ای پگوهش بر اساس همانندی ویگگیهای فنوتیپی و
ریختی کنار گذاشته شده و شناسایی نه جدایه مانده نیز
نشان داد که تنها پنج جدایه از جنس ازتوباکتر بوده که
همگی آنها از یک گونه به نام ازتوباکتر کروکوکوم
میباشند با توجه به ویگگیهای خاک ارائه شده در جدول
 ،9بیشتری حضور ازتوباکتر کروکوکوم در استان آذربایجان
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Table 3. The climate, land-use and soil properties of the samples used in this study for Azotobacter isolation
Soil properties
Soil
Identified
%CCE
%O.C
EC
PH
Usage
Climate
Province
Soil No.
texture
bacteria
East
A. chroococcum
Sandy clay 17.43
1.61
4.66
7.36
Pasture Semi-arid
14
14SPI
Azerbaijan
East
A. chroococcum
Sandy clay 17.43
1.61
4.66
7.36
Pasture Semi-arid
14
Azerbaijan
14SP2-1
Sandy
East
A. chroococcum
10.97
1.66
1.82
7.81
Corn
Semi-arid
16
loam
Azerbaijan
16SP-2
East
A. chroococcum
Clay loam
5.44
0.68
1.66
7.21
Bean
35
Semi-arid
Azerbaijan
35SP
A. chroococcum
Clay
4.88
2.98
1.62
6.64
Rice
Humid
Gilan
44
44SP-2
Sandy clay
East
Beijerinckia sp.
10.71
0.94
2.41
7.52
Alfaalfa Semi-arid
2
loam
Azerbaijan
2SP-5
Beijerinckia sp.
Clay loam
4.92
3.69
1.13
6.94
Rice
Humid
Gilan
43
43SP-2
East
Pseudomonas
Clay
6.51
2.11
0.97
7.57
Alfaalfa Semi-arid
34
Azerbaijan
sp. 34SPIII
East
Pseudomonas
Clay loam
5.44
0.68
1.66
7.21
Bean
35
Semi-arid
Azerbaijan
sp. 35SP-2
 CCEکربنات کلسیم معادل OC ،کرب آلی EC ،هدایت الکتریکی

گفت که ازتوباکترهای بهدست آمده از خاکها با روش
بکاررفته همگی از گونه ازتوباکتر کروکوکوم بودهاند که از
خاکهای دو استان آذربایجان شر،ی و گیالن با کاربری
چراگاه ،مرتع و شالیزار بوده که حاکی از فراوانی بیشتر ای
گونه در خاکهای بررسی شده میباشد در ای پگوهش
ازتوباکتری ناهمانند با دیگر باکتریهای آزمون شده ،از
استان اردبی بهدست نیامد که دلی آن همانندی آنها با
گونههای آذربایجان شر،ی بوده که در گام جداسازی کنار
گذاشته شدهاند ازتوباکترهای جدا شده از خاکهای استان
آذربایجان شر،ی در برابر آنچه از شالیزارهای گیالن جدا
شده بود ناهمانندی بیشتری در ویگگیهای بررسی شده
داشتند ،اما دو جدایه برتر از ای دو استان در بیشتر
ویگگیهای بررسی شده همتراز بودند و با هم ناهمانندی
چشمگیری از نظر آماری نداشتند از سوی دیگر
بیجرینکیای جدا شده از آذربایجان شر،ی توانایی بیشتری
در آزادسازی پتاسیم و ساخت اکسی در برابر جدایه
بهدست آمده از شالیزار داشت از ای رو ،شناخت گوناگونی
زیستی و اکولوژی ازتوباکترهای خاکهای ای سه استان نیاز
به بررسی ویگه و بیشتری دارد

نتیجهگیری کلی
در ای پگوهش  16جدایه باکتری بهدست آمد که همه
جدایهها ،گرم منفی و کاتاالز مثبت بودند ولی همگی آنها
توانایی ساخت رنگدانه و کیست را نداشتند خالصسازی
باکتریها در دو کشتگاه بدون نیتروژن  LGو کشتگاه
عمومی مانند  Nutrient Agarانجام شد تا ریخت کیست و
ریخت رویشی هر دو ،اب مشاهده باشد ریخت پرگنه و
چگونگی رشد یک جدایه در هر دو کشتگاه ،مبنای گزینش
آن شد پرگنه لعابی ،ساخت رنگدانه و مشاهده کیست در
ای گام بررسی شد برمبنای ای ویگگیها و همچنی
بررسی فنوتیپ و ریختشناسی و چگونگی رشد آنها در
کشتگاه  LGو  NAاز میان  16جدایه تنها نه جدایه برای
شناسایی و بررسی ویگگیهای افزآیندگی رشد گیاه انتخاب
شد شناساییها نشان داد که جنسهای سودوموناس و
بیجرینکیا نیز در بخش نخست آزمایش جداسازی شدهاند و
ای نشاندهنده آن است که روشهای پیشنهاد شده برای
جداسازی ازتوباکترها کامالً روشی ویگه برای ازتوباکتر نبوده
که با ای روش ،باکتریهای دیگر نیز از جنسهای نزدیک
جداسازی خواهند شد بنابر یافتههای ای پگوهش میتوان
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Abstract
Azotobacter is free-living nitrogen-fixing bacteria that it leading to promoting plants growth through
various ways. Frequency and distribution of Azotobacter is affected by soil use and its properties.
Accordingly, this study aimed to isolate and identify some of plant growth promoting (PGP)
Azotobacters. To this end, 50 soil samples were taken randomly from depth 0-25-cm under different landuses in three provinces viz. Eastern-Azerbaijan, Ardabil and Gilan. Soil paste method was used for
isolation of these bacteria and purification was done in LG and NA media. We first isolated 50 bacterial
isolates based on the phenotypic and morphological properties. And then we selected nine isolates of
them for detailed and deep studies (including 2SP-5, 14SPI, 14SP2-1, 16SP-2, 34SPIII, 35SP, 35SP-2,
43SP-2 and 44SP-2). Results of molecular identification of bacteria (16S rDNA) revealed that among
nine isolates, the five isolates (viz. 14SPI, 14SP2-1, 16SP-2, 35SP and 44SP-2) belonged to Azotobacter
chroococcum, and isolates 34SPIII and 35SP-2 belonged to Pseudomonas sp. while 2SP-5 and 43SP-2
were identified as Beijerinckia sp. We also found the highest N fixation, and P solubility and auxin
production were recorded by A. chroococcum 14SP2-1 and Pseudomonas sp. 34SPIII, respectively.
Maximum potassium releasing was observed by A. chroococcum 14SP2-1 and 44SP-2. In this study, all
the identified Azotobacteria belonged to A. chroococcum which isolated from the pasture, corn and rice
lands of East Azerbaijan and Gilan provinces.

Key words: Molecular identification of bacteria, N-fixing bacteria, Plant growth promoting properties,
Soil paste
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