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جداسازی و بررسی برخی خصوصیات محرک رشدی باکتریهای متحمل به نمک
مولد پلیمر از خاکهای شور
مریم طالبی اتوئی* ،1محسن علمائی ،2رضا قربانی نصرابادی ،3سید علیرضا موحدی نائینی
(تاریخ دریافت7331/71/47 :
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چکیده
گسترش شوری چالش بزرگي در بیشتر خاکهای زراعي مناطق خشک و نیمهخشک ميباشد .اخیراٌ استفاده از روشهای
زیستي همانند استفاده از ریزجانداران خاکزی به منظور کاهش اثرات زیانبار شوری بر گیاهان ،اهمیت زیادی پیدا کرده
است .در این مطالعه سعي شده است باکتریهای متحمل به نمک از خاکهای شور جداسازی گردند و خصوصیات محرک
رشدی آنها همانند توانایي تولید اکسین ،سیدروفور ،سیانیدهیدروژن ،مقاومت به خشکي و آزادسازی فسفر و پتاسیم از
منبع نامحلول معدني ،بررسي شود .از بین  41جدایه متحمل به نمک مولد پلیمر ،بر اساس آزمون خاصیت محرک رشد
گیاه ،در نهایت دو جدایه شماره  71و  1بهعنوان جدایه برتر انتخاب شدند .نتایج نشان داد که میانگین تولید پلیمر از 1/8
تا  2/4گرم بر لیتر متغیر بود و بیشترین آن در جدایه  71به دست آمد .اکثر جدایهها قادر به تولید هاله نارنجي در محیط
 CAS-Agarبودند که بیشترین مقدار سیدروفور در جدایه  1با نسبت قطر هاله به کلني برابر با دو مشاهده شد .بیشترین
میزان تولید اکسین در جدایه شماره  71با مقدار  8/72میليگرم بر لیتر مشاهده شد .همچنین این جدایه باالترین توانایي
آزادسازی پتاسیم معدني با مقدار  74/4و  78/64میليگرم بر لیتر بهترتیب در حضور و عدم حضور نمک داشت .اغلب
جدایهها مقاومت به خشکي در سطح  4و  1بار از خود نشان دادند .بیشترین مقاومت به خشکي در سطح 71بار در جدایه
شماره  71و  1بهترتیب با  11/6و  13/4در صد کاهش رشد نسبت به محیط بدون تنش مشاهده شد .آزمایشهای تعیین
ترادف ژني  76SrRNAنشان داد که جدایه  71به میزان  33/2درصد با سویه DSM13 Bacillus licheniformisو جدایه 1
به میزان 33/11درصد با سویه  Bacillus megaterium NBRC 15308قرابت فیلوژني دارند.
واژههای کلیدی :اکسین ،پليساکارید ،مقاومت به خشکي

 -7دانشجوی دکتری علوم خاک ،گروه علوم خاک ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي گرگان (مکاتبه کننده)
 -4دانشیار گروه علوم خاک ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي گرگان
 -3استادیار گروه علوم خاک ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي گرگان
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که ریزجانداران قادر به رشد و زنده ماندن در زیستگاه-
های شور هستند ،عمدتا در میان گونههای مختلف
مشابه است .راهکارهای اصلي شامل اجتناب از غلظت
زیاد نمک از طریق غشاء مخصوص یا ترکیبات دیواره
سلولي ،پمپاژ یون ازسلولهای با فرآیند خارج کردن
نمک ،تطابق محیط داخل سلول آنها با جمع آوری
اسمولیتهای آلي غیر سمي و تطابق پروتئینها و آنزیم
با غلظتهای باالی یونهای امالح ميباشد ( Ruppel et
.)al , 2013
ریزجانداران مقاوم به نمک و نمک دوست ،پتانسیل
باالیي در زمینههای مختلف زیست فناوری را دارند.
تولید انواع متابولیتها ،بیوپلیمرها نظیر بیوسورفاکتانت،
اگزوپليساکارید و آنزیمهای هیدروالزی پایدار و فعال در
مقادیر باالی نمک ،تجزیه ماکرومولکولهای گوناگون،
پاالیش زیستي و سوختهای زیستي ،از زمینههای
کاربرد این گروه از ریزجانداران ميباشند (.)Oren, 2010
اگزوپليساکاریدها بهدلیل داشتن مقادیر باالی گروههای
عاملي اسید اورونیک ،کربوکسیلیک اسید و سولفات،
تمایل باالیي برای تشکیل پیوند با کاتیونها و فلزات
سنگین دارند .این گروههای عاملي به عنوان لیگاند برای
کاتیونهایي همانند  Feدر محیطهای آبي عمل کرده و
منجر به افزایش جمعیت میکروبي به دلیل فراهم کردن
عناصر غذایي مورد استفاده آنها ميشوند ( Mancuso
 .)Nichols et al., 2005همچنین اگزوپليساکارید با
اتصال به یونهای فلزی از محیط خارجي ،ميتواند به
مصرف یونهای سدیم از محیط شور کمک کند (Lloret
) .et al, 1998افزایش رشد اغلب ریزجانداران در شرایط
شور بهدلیل توانایي آنها در افزایش دسترسي و جذب
نیتروژن ،کربن و مواد معدني ميباشد .ریزوباکتریها در
گیاهان نمک دوست ميتوانند با تولید اگزوپليساکارید و
تشکیل غالف ریزوسفری در ایجاد شرایط مناسب برای
باکتریهای احیاکننده نیتروژن ( Bergmann et al.,
 ،)2009تثبیت نیتروژن اتمسفری و فراهمي آمونیوم
برای فرآیندهای متابولیک گیاهي و نیز غني سازی کربن
و نیتروژن ( ،)Nabeel et al., 2010نقش داشته باشند.
با توجه به اهمیت باکتریهای نمکدوست و متحمل به
نمک در کاهش اثرات منفي شوری در گیاه از طریق
تولید مواد محرک رشد گیاه و پليساکاریدها ،در این
مطالعه سعي بر جداسازی و مطالعه جدایههای توانمند

مقدمه
شوری فرآیندی در حال گسترش بوده که بخش اعظم
خاکهای زراعي مناطق خشک ایران با این مشکل
مواجه هستند .اثرات منفي شوری بر رشد گیاه از طریق
یونهای سمي همانند کلر و سدیم ،تولید اتیلن،
پالسمولیز ،ممانعت از فتوسنتز و جوانهزني بذرها ،کاهش
رشد ،گلدهي و تشکیل میوه اعمال ميشود ( Sunkar,
 .)Bartels &2005امروزه بدلیل هزینههای باالی مواد
اصالحکننده شیمیایي و در برخي مواقع آلودگيهای
ناشي از کاربرد این مواد ،سعي بر آن است تا بهرهبرداری
از اراضي شور با بکارگیری روشهای زیستي انجام شود.
ریزجانداران از روشهایي مانند افزایش انحالل عناصر
غذایي کممحلول ،تثبیت نیتروژن و تولید سیدروفور،
تولید اکسین ،تولید آنزیم  -ACCدآمیناز ،محدود کردن
جذب سدیم ،افزایش چرخه آب و بهبود تنظیم اسمزی
و تجمع پرولین در گیاه ،موجب افزایش رشد گیاه و
کاهش اثرات تنش شوری در محصوالت کشاورزی مي-
شوند (.)Grover et al., 2011
اکسین نقش اصلي در گسترش ریشه بازی ميکند و
برخالف اتیلن ميباشد .بنابراین ،مدیریت تولید اکسین
در ریزجانداران اندوفیت در گیاهان شورپسند یک ابزار
مهم در ایجاد تحمل به شوری ميباشد .باکتریهای
محرک رشد گیاه قادر به انحالل ترکیبات معدني کم
محلول مانند فسفر ميباشند که از طریق تولید
اسیدهای آلي ،اسیدهای معدني و ترشح پروتون ،موجب
کاهش  pHریزوسفر شده و باعث افزایش قابلیت
دسترسي عناصر برای گیاه ميشوند ( Sundra et al.,
 .)2002سیدروفورها ترکیباتي با وزن مولکولي کم
هستند که توسط ریزجانداران خاک ترشح ميشوند و با
میل ترکیبي شدید و اختصاصي که برای کمپلکس شدن
با آهن سه ظرفیتي دارند ،باعث افزایش فراهمي آهن
قابل دسترس برای گیاه ميشوند ( Milagers et al.,
 .)1999همچنین تولید سیانیدهیدروژن یکي از روش-
های کنترل زیستي توسط باکتریهای محرک رشد گیاه
ميباشد (.)Bagnasco et al., 1998
باکتریها و آرکي باکتریها ،همانند قارچها قادر به
انطباق با طیف وسیعي از تغییرات در افزایش اسموالریته
خارجي از طریق بیوسنتز پلیمرها ،اگزوپليساکاریدها،
هورمونهای گیاهي و آنزیمها ميباشند .سازوکارهایي
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آگار مغذی 1 +درصد نمک (گرم بر لیتر4 :
extract,؛ beef extract, 7؛ peptone, 1؛ NaCl, 21/1؛
MgSO4.7H2O, 2/81؛ MgCl2.6H2O, 3/1؛ KCl, 7؛
CaCl2.2H2O ,1/78؛ NaBr,1/173؛ NaHCO3 ,1/13؛
آگار  ،)Rodriguez-Valera et al., 1981) )71,تلقیح و
کلنيهای ناهمانند از نظر ظاهری و سرعت رشد انتخاب،
جداسازی و خالص سازی شدند .جدایهها بر اساس
آزمونهای توانایي رشد در غلظتهای مختلف نمک،
تولید پلیمر و خاصیت محرک رشد گیاه غربالگری
گردیدند.

محرک رشد گیاه بومي مناطق شور برای تهیه
زادمایههای میکروبي سازگار با شرایط شور برای رشد
بهتر گیاهان و پیشبرد اهداف کشاورزی پایدار ميباشد.

yeast

مواد و روشها
جداسازی باکتریهای متحمل به نمک مولد پلیمر

برای جداسازی باکتریهای نمک دوست مولد پلیمر
(پليساکارید) از  71منطقه از خاکهای شور استان
گلستان نمونه برداری شد (جدول  .)7پس از تهیه
سریهای رقت از خاک ،مقدار  711میکرولیتر از
سوسپانسیونهای تهیه شده بر روی ظروف پتری حاوی

EC
()dS m-1

5.45
86.63
14.00
121.0
14.83
11.32
16.47
4.93
12.70
11.70
18.01
9.42
10.72
21.75
31.11

جدول  -1برخی خصوصیات خاکهای مورد مطالعه
Table 1. Some properties of studied soils
OC
()MPN
pH
%
1.3×105
0.73
7.6
1.3×105
0.93
7.7
1.3×105
0.65
7.5
2.2×104
0.44
7.5
3.3×105
0.48
8.6
3.0×106
0.63
8.1
7.9×105
0.96
7.8
6.0×105
0.93
7.6
2.2×105
0.54
7.4
3.0×105
0.80
7.7
4.0×105
0.30
8.2
3.9×105
0.45
7.9
1.2×106
0.65
7.6
3.0×105
0.41
7.8
6.0×104
0.81
7.6

)(Soil number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

CaCl2.2H2O؛ NaBr,1/173؛  NaHCO3, 1/13استفاده
شد) . (Rodrguez-Valera et al., 1981ارلنها حاوی
محیط کشت پس از تلقیح با جدایهها با جمعیت تنظیم
شده  ،7/1 ×718 cfuبه میزان 7درصد به مدت  1روز در
گرمخانه شیکردار در دمای  34درجه سلسیوس با
سرعت  741دور در دقیقه گرماگذاری شدند .سپس
محتویات محیط کشت در دمای  2درجه سلسیوس و
دور ( 72111rpmبه مدت  31دقیقه) سانتریفیوژ شد.
یک حجم از صاف شده محیط کشت با سه حجم الکل
اتانول  36درصد مخلوط گردید و به مدت  31دقیقه در
 1111 rpmسانتریفیوژ شد تا رسوب پلیمر تهنشین
شود .رسوب باقیمانده به مدت یک شب در آون با دمای
 11درجه سلسیوس قرار داده شد تا خشک شود .سپس
وزن خشک این رسوب اندازهگیری شد و به عنوان میزان

توانایی رشد در غلظتهای مختلف نمک

محیط کشت مایع مغذی دارای صفر 71 ،1 ،4/1 ،و 71
درصد نمک  NaClتهیه شد و از جدایههای باکتریایي
مورد نظر سوسپانسیوني با جمعیت تنظیم شده cfu
 7/1×718بر روی این محیطها کشت شد .میزان کدورت
ناشي از رشد با جذب نوری در طول موج  611نانومتر با
استفاده از اسپکتوفتومتر سنجیده شد.
اندازهگیری مقدار پلیمر

برای بررسي تولید پليساکارید ،از محیط کشت
تغییریافته)( MY )Moraine & Rogovin, 1966گرم
بر لیترGlucose,71 :؛ yeast extract, 3؛ malt 3
extract,؛ peptone, 1؛ NaCl, 21/1؛ 2/81
 MgSO4.7H2O,؛ MgCl2.6H2O, 3/1؛ KCl ,7؛ ,1/78
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منتقل گردید .نمونهها به مدت  36ساعت بر روی شیکر
با سرعت  741دور در دقیقه و دمای  31درجه
سلسیوس قرار داده شدند .سپس سوسپانسیون باکتری
با دور  71111به مدت  71دقیقه سانتریفیوژ و یک
میليلیتر از محلول رویي با سه میليلیتر آب مقطر و
یک میليلیتر معرف آمونیوممولیبداتوانادات مخلوط و
میزان جذب نور با استفاده از اسپکتروفتومتر در طول
موج 211نانومتر اندازهگیری شد .میزان حاللیت فسفر
توسط باکتری با مقایسه جذب با منحني استاندارد تهیه
شده از غلظتهای مختلف  ،KH2PO4محاسبه گردید
(.)Sperber, 1958

تولید پلیمر در یک لیتر از محیط کشت صاف شده
محاسبه شد.
آزمونهای تحریککنندگی رشد گیاه ()PGP

توانایی تولید سیدروفور :آزمون نیمهکمي توان تولید
سیدروفور با استفاده از محیط کشت  Cas-Agarانجام
گرفت .این محیط بر اساس روش اصالح شده الکساندر و
زوبرر ( )Alexander & Zuberer, 1991تهیه و سپس
 711میکرولیتر از سوسپانسیون باکتری به روش لکه-
گذاری روی پلیتها تلقیح شد .توانایي تولید سیدروفور
از روی تغییر رنگ آبي به نارنجي و با اندازهگیری هاله
نارنجي رنگ تشکیل شده در اطراف کلني باکتریها و
بعد از گذشت  741ساعت ارزیابي گردید.

اندازهگیری سیانید هیدروژن :ابتدا جدایهها در
پلیتهای حاوی محیط آگار مغذی غني شده با
گالیسین (2/2گرم در لیتر) کشت داده شدند .سپس
کاغذ صافيهای خیسانده شده در پیکراتسدیم
(پیکریک اسید  1/1درصد و کربنات سدیم 4درصد) در
قسمت داخلي درب پلیت گذاشته شد .پلیتها به
مدت 741ساعت در دمای  48درجه سلسیوس نگهداری
شدند .توانایي تولید سیانید هیدروژن از روی تغییر رنگ
کاغذ صافي ارزیابي گردید .تغییر رنگ کاغذ صافيها به
ترتیب از کرم (تولید  HCNکم) ،قهوهای روشن
(تولید  HCNمتوسط) ،قهوهای تیره (تولید  HCNزیاد)،
آجری (تولید  HCNخیلي زیاد) متغیر بود که به ترتیب
با درجه بندی  7تا  2مشخص شد ( Donate-Correa et
.)al., 2004

اندازهگیری کمی توان تولید اکسین ( :)IAAاندازهگیری
توان تولید اکسین با روش اسپکتروفتومتری و با استفاده
از معرف سالکوفسکي انجام گرفت .برای این منظور 11
میکرولیتر از سوسپانسیون باکتری با جمعیت یکسان
برای تلقیح ارلنهای  711میليلیتری حاوی  41میلي
لیتر محیط مایع مغذی حاوی  L-Tryptophaneبا
غلظت  711میکروگرم در میليلیتر (در تیمارهای
شوری با  1درصد نمک سدیم کلرید) استفاده شد .از
ارلنهای مذکور بعد از  14ساعت نمونهگیری شد و پس
از گذراندن مراحل سانتریفیوژ ،محلول شفاف رویي به
آرامي جدا و یک میليلیتر از این محلول به دو میليلیتر
معرف سالکوفسکي ( 4میليلیتر محلول نیم موالر FeCl3
و  38میليلیتر  31 HClO4درصد) افزوده شد .بعد از
 41دقیقه ،شدت رنگ تولید شده با دستگاه
اسپکتروفتومتر در طول موج  131نانومتر اندازهگیری
شد .میزان اکسین تولیدی با مقایسه شدت جذب با
منحني استاندارد تهیه شده از ایندول استیک اسید
( )IAAمحاسبه گردید (.)Patten & Glick, 1996

اندازهگیری کمی توان حاللیت پتاسیم معدنی نامحلول:

پس از یکسان سازی جمعیت ،به مقدار  7میليلیتر از
کشت تازه باکتری به  41میليلیتر به محیط
الکساندروف (بر حسب گرم بر لیترSucrose, 1 :؛
MgSO4.7H2O, 1/1؛ CaCO3 ,1/7؛  FeCl3, 1/111؛
 NaHMoO4, 1/114؛ Muscovite, 1؛ آب
مقطر7111میليلیتر و ( ،pH=7در تیمارهای شوری با 1
درصد نمک سدیم کلرید) با سه تکرار تلقیح شد .مقدار
پتاسیم آزاد شده از مسکوویت پس از ده روز در محلول
رویي سانتریفیوژ ( 71111دور در دقیقه به مدت 71
دقیقه) شده با استفاده از دستگاه فلیمفتومتر مدل
( )Model PFP7 Flame Photometerاندازهگیری شد
(.)Savostin, 1971

اندازهگیری کمی توان حاللیت فسفر معدنی نامحلول:
به منظور اندازهگیری میزان حاللیت فسفر در محیط
مایع 11 ،میکرولیتر از سوسپانسیون تازه باکتری به 41
میليلیتر محیط اسپربر (شامل گرم بر لیتر71 :
Glucose,؛ (NH4)2SO4,1/1؛ NaCl, 1/1؛ KCl, 1/1؛
MgSO4.7H2O, 1/7؛ MnSO4.7H2O, 1/1؛ 1/1
FeSO4.7H2O,؛ Yeast extract, 1/1؛ Ca3(PO4)2, 1
(در تیمارهای شوری با  1درصد نمک سدیم کلرید)
41
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آزمون کمی مقاومت به خشکی

نتایج و بحث

به منظور ارزیابي میزان تحمل جدایهها به سطوح
مختلف خشکي از محیط کشت مایع مغذی حاوی
مقادیرمختلف پلي اتیلن گلیکول ( 6111 )PEGاستفاده
شد .مقادیر صفر346/71 ،313/47 ،418/41 ،721/27 ،
گرم پلياتیلنگلیکول ( 6111 )PEGدر هر لیتر محیط
کشت بهترتیب برای ایجاد پتانسیلهای آبي معادل صفر،
 71 ،1 ،4و  71بار استفاده شد ( Michel &Kaufmann,
 .)1973ارلنهای  711میليلیتری حاوی  41میليلیتر
محیط کشت با جمعیت تنظیم شده 7/1 ×718 cfu
مایهزني شده و بر روی شیکر دوراني با چرخش معادل
 741دور در دقیقه و به مدت  28ساعت قرار داده شدند.
میزان رشد جدایهها در سطوح مختلف خشکي با اندازه-
گیری چگالي نوری محیط رشد آنها در طول موج 611
نانومتر ،توسط اسپکتوفتومتر تعیین و درصد کاهش رشد
هر جدایه در سطوح مختلف پلياتیلنگلیکول در مقایسه
با میزان رشد همان جدایه در محیط مایع مغذی (سطح
صفر) محاسبه گردید (.)Michel & Kaufmann, 1973

جداسازی جدایههای متحمل به نمک مولد پلیمر

برای بهدست آوردن جدایههای متحمل به نمک مولد
پلیمر ،ابتدا جدایهها بر اساس میزان تحمل به نمک و
توانایي تولید پلیمر در محیط جامد و مایع غربالگری
شدند .در غربالگری اولیه 66 ،جدایه متحمل به نمک از
محیط آگار مغذی  1 +درصد نمک جداسازی شدند که
از بین آنها 41 ،جدایه توانایي باالتری در تولید
پليساکارید در محیط جامد  1 +MYدرصد نشان دادند.
جدول ( )4درصد بهینه نمک برای رشد  41جدایه
انتخاب شده از مرحله غربالگری اولیه را نشان ميدهد.
تعیین درصد بهینه نمک برای هر جدایه باکتری از
طریق اندازهگیری میزان کدورت حاصل از رشد (چگالي
نوری) در طول موج  611نانومتر انجام شد .همانطور که
جدول ( )4نشان ميدهد ،اکثر جدایهها توانایي رشد در
غلظتهای صفر 4/1 ،و  1درصد نمک را بهخوبي دارا
بوده و در برخي جدایهها با افزایش شوری تا  1درصد،
رشدشان افزایش یافت .سپس کاهش و بیشتر جدایهها
با افزایش شوری تا  71درصد همچنان قادر به رشد و
تعدادی کمي قادربه رشد در  71درصد نمک بودند.
گونتیا و همکاران ( )Gontia et al., 2011گزارش دادند
سویه  Brachybacterium saurashtrense sp. Novجدا
شده از ریشه گیاه نمک دوست سالیکورنیا ،قادر به رشد
در کلرید سدیم 1/68موالر بود .مطالعه فنوتیبي 732
جدایه باکتریهای مولد اگزوپليساکارید جداشده از
مناطق با شوری باال نشان داد که جدایه غالب آنها میله-
ای شکل ،گرم منفي با متابولیسم تنفسي هستند که به
جنس هالوموناس تعلق داشتند ( Jose Marti´nez-Ca
 .)novas et al., 2004همچنین بیبي و همکاران ( Bibi
 )et al., 2011گزارش دادند باکتری گرم منفي اندوفیت
 YC6886 Haloferula luteola sp. Novقادر به رشد در
کلرید سدیم  111-311میليموالر بود .همچنین پاول و
همکاران ( )Paul et al., 2014گزارش کردند
باکتری  Azotobacter chroococcumتوانایي رشد در
 7/1- 1/3موالر نمک داشت ،گرچه شوری باعث کاهش
رشد این باکتری شده بود.

شناسایی مولکولی جدایهها با روش تکثیر 16S rRNA

به منظور شناسایي مولکولي جدایههای باکتریایي ،از
روش استاندارد واکنش زنجیرهای پليمراز جدایههای
مورد نظر و با استفاده از پرایمرهای عمومي 27F
) (AGAGTTTGATCMTGGCTCAGو 1492R
) ،(ACGGGCGGTGTGTRCبرای تکثیر DNA
استفاده شد .خوانش تواليهای باکتریهای منتخب و
مقایسه آنها با سایر تواليهای ثبت شده در پایگاه
اطالعات ژنومي ( )http://www.ncbi.nlm.nih.govبا
استفاده از برنامه  BlastNانجام شد.
تجزیه آماری دادهها :در این تحقیق ،آزمایشها به-
صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفي با سه
تکرار آنجام شد .نتایج حاصل از اندازهگیری با استفاده از
نرم افزار آماری  SASمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
مقایسه میانگین نیز با آزمون  LSDدر سطح  1درصد
انجام شد .رسم نمودارها با استفاده از نرم افزار Excel
نسخه  2010صورت گرفت.

48

جداسازی و بررسي برخي خصوصیات محرک رشدی باکتریهای متحمل به نمک …
جدول  -2میزان رشد جدایههای باکتری درسطوح مختلف نمک
Table 2. The growth rate of bacterial isolates in different salinity levels
Isolates
)Different levels of NaCl (%
0
2.5
5
10
15
1
0.98
0.88
0.50
0.01
0.00
2
1.12
1.99
1.48
1.01
0.03
5
1.68
2.00
1.99
1.02
0.08
6
1.12
1.02
1.38
1.12
0.07
7
0.66
1.19
2.03
1.42
0.07
9
0.98
1.89
1.56
1.43
0.07
13
1.43
1.52
1.23
0.95
0.07
14
1.78
1.39
1.24
0.24
0.09
15
1.78
1.46
1.24
0.46
0.00
16
0.47
1.34
1.45
0.76
0.07
17
0.96
1.26
1.52
0.70
0.09
19
0.89
1.49
1.33
0.40
0.08
22
0.43
0.87
1.07
1.32
0.05
24
1.95
1.42
1.28
0.06
0.01
25
0.65
1.29
1.36
0.76
0.04
31
1.76
2.03
1.82
0.05
0.01
33
1.65
1.98
1.33
0.21
0.00
34
0.96
1.98
0.54
0.23
0.08
35
0.53
0.97
1.00
1.12
0.07
36
1.98
1.78
1.11
0.56
0.09

بیوفیلم و  EPSتولیدی در سطوح متفاوت شوری برای
گونههای مختلف باکتری متفاوت است .بهطور کلي
حضور  EPSدر بیوفیلم باکتری منجر به کلنیزاسیون
بهتر ریشه گیاه در شرایط شور ميشود .اهمیت پلي-
ساکاریدهای خارجسلولي درکاهش تنش شوری بهوسیله
یوشیمورا و همکاران ( )Yoshimura et al., 2012تأیید
شده است .این پژوهشگران بیان داشتند که تغییر در
نسبت ترکیبات قند در پليساکارید خارج سلولي در
سیانوباکتر  ،Nostoc spبهطور چشمگیری در شرایط
تنشي سدیم کلرید نسبت به شرایط محیطي بدون تنش
تغییر یافته بود .اگزوپليساکارید بهعنوان سازوکاری برای
حفاظت ریشه از غلظت زیاد نمک در گیاه و باکتریهای
کلنیزه کننده ریشه تولید ميگردد .برخي گیاهان
هالوفیت ترکیبي از اگزوپليساکارید ویسکوز موسوم به
موسیالژ را تولید ميکنند که دارای ظرفیت باالی پیوند
با آب در آوندهای چوبي ساقه و ریشه ميباشد و به-
عنوان ذخایر آبي در زمان مواجه شدن با شوری عمل
ميکنند .تولید موسیالژ در هالوفیت Kosteletzkya
virginicaبهطور مثبتي وابسته با سطوح نمک ميباشد
(.)Ghanem et al., 2010

توانایی تولید پلیساکارید

توانایي تولید پليساکارید جدایههای غربالگری شده از
مرحله قبل از طریق مقایسه نوع کلني تشکیل شده در
محیط نمکي  MYنسبت به محیط بدون قند سنجیده
شد 41 .جدایه باکتریایي قادر به تشکیل کلنيهایي
موکوئیدی ،آبدار و چسبنده در محیط  MYنسبت به
محیط بدون قند (آگارمغذی 1 +درصد  ) NaClبودند.
مطابق شکل ( ،)7دامنه مقدار پلیمر استخراج شده از
یک لیتر محیط کشت بین  1/8-2/4گرم بوده است .این
مقادیر با تغییر منبع کربني محیط ،درصد نمک ،نوع
نمک ،دما pH ،و  ...متفاوت بوده است .بوچروتروچ و
همکاران ( )Bouchotroch et al., 2000گزارش دادند که
سویه بایروهالینا (جدایه باکتری نمک دوست نسبي)
جداسازی شده از زیستگاههای شور ،حدود 1/8-7/6گرم
در لیتر اگزوپليساکارید تولید کرد .خصوصیات قابل
توجه این پلیمرها توانایي آنها در افزایش ویسکوزیته
محلول در مقادیر  pHکم و امولسیون کنندگي ترکیبات
مختلف هیدروکربن است .کمیت اگزوپليساکاریدهای
تولیدی ،ترکیبات شیمیایي و خصوصیات فیزیکي آنها،
بستگي به سویه باکتریها دارد .نتایج قوراشي و صابر
( )Qurashi & Sabri, 2012نشان داد پتانسیل تشکیل
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Figure 1. Exopolymer (Exopolysaccharide) production by different bacterial isolates
Means followed by the same superscript letters are not significantly different according to Duncan’s multiple range test at P < 0.05

ميتوان مربوط به سازوکار متفاوت جدایهها در مواجهه
با تنش و توانمندی رشد آنها را در غلظتهای مختلف
مرتبط دانست .جدایههای شماره  71و  1بیشترین مقدار
را نسبت به سایر جدایهها در محیط بدون نمک و 1
درصد نمک سدیم کلرید نشان دادند .نتایج پانوار و
همکاران ( )Panwar et al. , 2016نشان داد با افزایش
شوری تا سطح  711میليموالر سدیم کلرید ،باعث
افزایش تولید هورمون اکسین ،انحالل فسفر و تولید
آنزیم  -ACCدآمیناز در باکتری متحمل به نمک
) Pantoea dispersa (PSB3شده است.
همچنین پاول و همکاران ( )Paul et al., 2014گزارش
کردند باکتری  Azotobacterسویه  H11و A32
بیشترین مقدار اکسین را تولید کردند که با افزایش
غلظت نمک تا  1/3موالر ،مقدار اکسین تولید شده در
سویه H11افزایش ،اما در سویه  H12کاهش یافت.
تیواری و همکاران ( )Tiwari et al, 2011ریزو باکتری
های متحمل به شوری مولد اکسین جنسهای

نسبت قطر هاله سیدروفوری به کلنی

توانایي تولید سیدروفور بر اساس شاخص نسبت قطر
هاله به کلني در جدایههای مورد بررسي در این پژوهش،
بین  1/31تا  4بود که بیشترین مقدار آن در جدایه
شماره  1مشاهده شد (شکل .)4نتایج حاصل از تجزیه
دادهها نشان داد که میزان تولید سیدروفور در  41جدایه
مورد آزمایش در سطح  7درصد معنيدار بوده است
) .(P<0.01بررسي توان تولید سیدروفور در 41جدایه
مورد بررسي نشان ميدهد بیشتر جدایهها قادر به رشد
درمحیط  CAS-Agarهستند و توانایي تولید سیدروفور
را دارند .نتایج تحقیق شیلو و همکاران ( Shilev et al.,
 )2012نیز نشان داد تنش شوری در گیاه آفتابگردآن تا
حدی با تلقیح سویههای سودوموناس از طریق تولید
ایندولها و سیدروفورها کاهش یافت.
توانایی تولید اکسین

نتایج تجزیه دادهها نشان داد که بین جدایهها ،سطوح
شوری و اثر متقابل آنها در تولید اکسین اختالف
معنيداری وجود داشت ) .(P<0.01مقایسه میانگین بین
جدایهها نشان داد بیشترین مقدار مربوط به جدایه
شماره  71با  8/72و کمترین در جدایه شماره  41با
 1/62میليگرم در لیتر ميباشد (شکل .)3تولید اکسین
در حضور  1درصد نمک کلرید سدیم در بیشترجدایهها
کاهش و برخي افزایش یافته است که این تغییرات را

(Nitrinicola
lacisaponensis,
Pseudomonas
mendocina Arthrobacter sp., Bacillus pumilus,
 Halomonasرا از مکانهای بسیار شور جداسازی کردند

و نتایج آنها نشان داد تلقیح گندم با باکتریهای متحمل
به شوری مولد اکسین ،سبب افزایش رشد گندم در
خاکهای متأثر از شوری شده است ( Tiwari et al,
.)2011
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Figure 2. The ratio of halo to colony in different bacterial isolates in CAS Agar medium
Means followed by the same superscript letters are not significantly different according to Duncan’s multiple range test at P < 0.05

a

b
8
d
e

jk
j
mn lm klm op
mnomno pq
no
qp qrs s
qr
s qr

e

f

f
h

jkklm

6

f
h i hi h

g

gh

4
h

jk

jkl

rs

n

)Auxin (mg l-1

نمک
بدونNo
Salt
5%5%
Salt
نمک

c

10

2
0

13 14 15 16 17 19 22 24 25 31 33 34 35 36

9

7

6

5

2

1

Bacterial isolates
شکل -3تولید اکسین در جدایههای باکتری در حضور و عدم حضور نمک
میانگینهای دارای حداقل یک حرف التین مشترک ،به روش آزمون چند دامنهای دانکن اختالف معنيدار در سطح احتمال پنج درصد ندارند.

Figure 3. Auxin production by bacterial isolates in presence/absence of salt
Means followed by the same superscript letters are not significantly different according to Duncan’s multiple range test at P < 0.05

 Oceanobacillus picturaeبهها توانههایي انحههالل  %31از
این عنصر بهعنوان سویه برتر شناخته شد ( El-Tarabily
)&Youssef, 2010کههه ایههن فعالیههت عامههل مهمههي در
کاهش اثرات منفي شوری در رشد گیاه است.

توانایی انحالل فسفر معدنی

نتایج تجزیه دادهها نشان داد که بین جدایهههها ،سهطوح
شههوری و اثههر متقابههل آنههها در انحههالل فسههفر اخههتالف
معني داری وجود داشهت ) .(P<0.01بهر اسهاس مقایسهه
میانگین دادهها بیشترین توانایي انحالل فسهفات معهدني
بهه مقهدار  741/7در بهاکتری شهماره  44مشهاهده شهد
(شکل .)2با افهزایش شهوری در محهیط ،انحهالل فسهفر
معدني توسط برخي جدایههها کهاهش یافتهه اسهت .امها
برخي جدایهها در محیط شور همچنان قادر بهه انحهالل
مقادیر باالی فسفر بودند (جدایهههای شهماره  44و .)41
ههو و همکههاران ( ،)Hu et al., 2006نشههان دادنههد کههه
باسیلوسها با ساخت اسیدهای آلي و منابع کالته کننده،
در تولید فسفر محلول خاک موثر بودند .در غربهالگری از
 743باکتری با توانایي انحالل کاني سنگ فسفات ،سویه

توانایی تولید سیانیدهیدروژن

از  41جدایه انتخهاب شهده از غربهالگری اولیهه ،تنهها 1
جدایه ( 73، 73 ،71 ،71و  )32قادر بهه تولیهد سهیانید
هیدروژن به مقدار خیلي زیاد (آجری رنگ) و دو جدایهه
( 36و  )33به مقدار زیاد (قهوهای تیهره) بودنهد .توانهایي
تولیههد سههیانیدهیدروژن یکههي از مکانیسههمهههای کنتههرل
بیولوژیک توسط باکتریهای محرک رشد گیاه مي باشهد
که به کنترل گیاه نسبت به بیماریهها از طریهق مختهل
نمودن سیستم تنفسي قارچهای بیماریزا موجهب توقهف
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تجزیه دادهها نشان داد که جدایهها ،سطوح شوری و اثهر
متقابل آنها در انحالل پتاسیم معنيدار اسهت (.)p<0.01
مقایسه میانگین انحالل پتاسهیم جدایههههای باکتریهایي
(شههکل  )1در سههطوح مختلههف شههوری نشههان داد کههه
بیشترین مقدار پتاسیم در جدایهه شهماره  71بها مقهدار
 78/64مشاهده شد .در محیط شور نیز بهاالترین مقهدار
پتاسیم آزاد شده را نسبت به بقیه جدایهها از خود نشان
داده که احتماالً ميتوان آن را به قابلیتههای سهازگاری
رشد در درصدهای مختلف نمک نسبت داد.

رشد گردیده ،ولي بر روی دیگر جوامع میکروبي خاک یها
گیاه تأثیر سو نداشته و باعث رشد بهتهر گیهاه در خهاک
مخصوصا خاکههای شهور مهيشهود ( Bagnasco et al,
.)1998

توانایی انحالل پتاسییم معیدنی نیامحلول

ریزجانداران حلکننده پتاسهیم نقهش مهمهي در تهأمین
پتاسیم از طریق معدني کردن پتاسیم نامحلول بر عههده
دارند .ریزجانداران از طریق تولید اسید آلي ،سیدروفور و
پليساکارید ،حاللیت پتاسیم از فهرمههایي ماننهد میکها،
فلدسپات و دیگر کانيهها را امکانپهذیر مهيکننهد .نتهایج
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شکل -4آزادسازی فسفر از منبع تری کلسیم فسفات در جدایههای باکتری درحضور و عدم حضور نمک
میانگینهای دارای حداقل یک حرف التین مشترک ،به روش آزمون چند دامنهای دانکن اختالف معنيدار در سطح احتمال پنج درصد ندارند.

Figure 4. Phosphate solubilizing from tri-calcium phosphate source by bacterial isolates in presence /absence
of salt
Means followed by the same superscript letters are not significantly different according to Duncan’s multiple range test at P < 0.05
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شکل  -5آزادسازی پتاسیم از کانی مسکوویت در جدایههای باکتری در حضور و عدم حضور نمک
میانگینهای دارای حداقل یک حرف التین مشترک ،به روش آزمون چند دامنهای دانکن اختالف معنيدار در سطح احتمال پنج درصد ندارند.

Figure 5. Potassium solubilization from muscovite by bacterial isolates presence /absence of salt
Means followed by the same superscript letters are not significantly different according to Duncan’s multiple range test at P < 0.05

نتایج مطالعه لیو و همکاران ( )Liu et al, 2006نشان داد
که باکتری  Bacillus mucilaginosusتوانست عهالوه بهر
انحالل کانيهای خاک و میکا ،به طور همزمان منجر بهه
رهاسازی پتاسیم و اکسید سیلسهیم از شهبکه کریسهتال

ریزجانداران از طریق تولید پليساکارید کپسهولي همهراه
با تولید اسید آلي مانند اسید تارتاریک و اسهید اگزالیهک
منجر به حاللیت فلدسپار و ایالیت و آزادسهازی پتاسهیم
شدهاند (.)Sheng & He., 2006
34
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نسبت به محیط بدون تنش مشاهده شد .جدایهههایي بها
کمترین کاهش رشد را در سطوح  71و  71بهار ،توانهایي
رشد باالتری در درصدهای باالی نمک نیز نشهان دادنهد.
همچنین تولید پليساکارید در جدایههههای متحمهل بهه
شههوری و خشههکي بیشههتر بههوده اسههت کههه احتمههاالً بههه
سههازگاری بهها شههرایط تنشههي وابسههته اسههت .مطالعههه
ابوالحسهههني زراعتکهههار و همکهههاران (et al, 2009
 )Abolhassani-Zeraatkarنیز نشان داد که بین تحمهل
به تنش و ترشح پليساکاریدها رابطه مستقیم وجود دارد
و دو جدایه  S27Kو  S36Kرا بهعنوان جدایه برتراز نظهر
میزان تولید پليسهاکارید و تحمهل بهه تهنش خشهکي و
شوری انتخاب کردند.

شود .اما توانایي انحالل فلدسپات را نداشت .همچنین
 mucilaginosusبا تولیدپليساکارید و اسیدهای آلهي در
طول رشد و با جذب اسیدهای آلي توسط پليساکاریدها
و چسبیدن به سطح کانيها ،منجر به ایجهاد سهطحي بها
غلظت باالی اسید آلي در نزدیکي کاني شهود .عهالوه بهر
این ،پليساکارید با جذب اکسید سیلسیم ،در تعادل بین
کاني و فاز مایع و در نتیجه تخریب و تجزیهه کهانيههای
سیلیکاته بوسیله باکتری موثر بود.
B.

مقاومت به تنش خشکی

با افزایش میزان پلي اتیلن گلیگول مصرفي ،رشد جدایه-
ها بهطور معنهيداری کهاهش یافهت .مقاومهت بهه تهنش
خشکي بین جدایهها متفاوت بود .کمترین کهاهش رشهد
جدایهها نسبت به محیط بدون تنش در سهطح  4بهار در
جدایه شماره  1بها  8/71درصهد و بیشهترین در جدایهه
شماره 76مشاهده شد .همچنین در سهطوح  1و  71بهار
کمترین کاهش رشد در جدایهه شهماره  1مشهاهده شهد
(جدول .)3کمترین کاهش در سطح پتانسیل  71بهار در
جدایه شهماره  71و  1بترتیهب بها  11/6و  13/4درصهد

نتایج مولکولی

آزمایشات تعیین ترادف ژنهي  76SrRNAنشهان داد کهه
جدایههه  71بههه میههزان  33/2درصههد بهها سههویه DSM13
 Bacillus licheniformisو جدایهه  1بهه میهزان33/11
درصد بها سهویه Bacillus megaterium NBRC 15308
قرابت فیلوژني دارند.

جدول  -3درصد کاهش رشد جدایههای باکتری در سطوح مختلف تنش خشکی
Table 3. Decreasing (%) in the growth rate of bacterial isolates under different drought stresses
)(Decreasing percentage in the growth rate
10bar
5 bar
2bar
52.24
41.66
48.89
43.19
34.70
21.92
36.29
17.59
8.15
30.77
37.5
25.96
41.64
35.01
22.59
54.05
42.34
19.81
13.92
26.58
18.98
37.38
36.33
28.97
37.99
32.43
30.83
63.26
58.16
54.08
55.44
37.74
14.01
52.51
57.46
34.65
31.43
15.29
57.062
89.07
77.04
98.03
51.78
12.5
98.48
30.89
15.31
22.61
61.34
42.86
65.54
34.84
22.77
55.44
40
69.18
54.08
50
66.66
33.05

15 bar
84.62
65.07
53.25
93.26
60.85
58.55
97.74
67.57
68.55
90.81
55.61
66.72
95.71
98.79
100
99.82
99.24
98.11
97.85
82.20

)(Isolates
1
2
5
6
7
9
13
14
15
16
17
19
22
24
25
31
33
34
35
36

برخي خصوصیات محرک رشد مانند سهیدروفور (جدایهه
 ،)1حاللیههت پتاسههیم و اکسههین (جدایههه )71بیشههترین
مقدار را در سطوح شور و غیرشور نشان دادند .همچنهین

نتیجهگیری کلی
در این مطالعه اغلب جدایهها درصد باالی نمک را تحمل
نمودند که دو جدایه  1و  71از نظر میزان تولید پلیمر و
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توانمنههدی مطلههوبي در کههاهش تههنش شههوری گیاهههان
 لذا بایستي مطالعهات گلخانههای جههت.برخوردار باشند
ارزیابي کارایي آنها در بهبود رشد گیاهان در خهاکههای
.متأثر ازنمک صورت پذیرد

این جدایهها بیشترین مقاومت در برابر تهنش خشهکي را
 با توجه به توانایي باالی این جدایهها.از خود نشان دادند
در تنش شوری و خشکي و تولید متابولیتهای مهؤثر در
 انتظار ميرود جدایههههای مهذکور از،مقاومت به شوری
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Isolation and Investigation of Some Growth-Promoting Properties of
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Abstract
Salinity is the most important challenge in arid and semi arid regions. Recently, biological methods
are considered as a way for decreasing harmful effects of salinity on plant. In this study
halotolerant bacteria were isolated from saline soils. The characteristics of plant growth promotion
(PGP) such as production of exopolymer, siderophore, HCN, auxin, ability of potassium and
phousphate solubilization and tolerance to drought stress were investigated. Among the 20 isolates
selected, two isolates (5, 17) selected as super isolates based on PGP test. Results shown that mean
produced exopolymer was in range of 0.8 to 4.2 g l-1 and maximum value was observed by the
isolate17. All of the isolates can produce halo in CAS-Agar and bacteria isolate No. 5 produced
maximum siderophore with the halo to colony ratio two. Maximum auxin production (8.14 mg l-1)
was observed by the isolate17. Also, this isolate had highest ability of potassium solubilization in
presence (12.20) and absence (18.62) of salt. Most of the isolates showed drought tolerance at 2
and 5 bar levels. At 15 bar, Isolates 17 and 5 has the highest tolerance to drought stress in
comparison to control with 55.6 and 53.2 percentage reuction in growth rate, respectively. With
16S rRNA sequencing, the more closley studied of halotolerant superior isolates were identified as
Bacillus. Isolate No. 17 had 99.4% similarity to Bacillus licheniformis DSM13, while isolate No.5
showed 99.57% sequence homology to Bacillus megaterium NBRC 15308.
Keywords: Auxin, Exopolysaccharide, Tolerance to drought
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