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چکیده
در این پژوهش سه نمونه کود زیستی تولید داخل کشور شامل ازتوبارور ( ،)Azotobarvarپتابارور ()Potabarvar
و رویین ( )Rueinو یک نمونه کود هندی به نام فسکو ( )Phoscoاز لحاظ تعداد جمعیت میکروبی و ویژگیهای افزایندگی
رشد گیاه مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج شمارش جمعیت میکروبی نشان داد که کود پتابارور فاقد جمعیت زنده
باکتریایی است ،اما تعداد سلول زنده در هر گرم ( )CFU g-1ازتوبارور ،رویین و فسکو به ترتیب  5/2 × 108 ،3/5 × 108و
 6/9 × 103به دست آمد .از کود ازتوبارور دو جدایه ( Az1و  ،)Az2از کود روئین سه جدایه ( R2 ،R1و  )R3و از کود
فسکو سه جدایه ( P2 ،P1و  )P3جداسازی شدند .نتایج اندازهگیری ویژگیهای افزایندگی رشد گیاه در شرایط
درونشیشهای نشان داد که از نظر ویژگی تثبیت نیتروژن مولکولی در محیط جامد و مایع  LGدو جدایه  R1و  ،Az2در
انحالل فسفات معدنی از منبع تریکلسیم فسفات دو جدایه  Az1و  ،Az2در آزادسازی پتاسیم دو جدایه  Az1و  P1از
بیوتیت و دو جدایه  Az1و  P2از موسکویت و در تولید اکسین نیز جدایه  P1در حضور تریپتوفان بیشترین عملکرد را
داشتند .جدایههای  R1 ،P3 ،P1و  R3دارای فعالیت ضد قارچی علیه قارچ فوزاریوم سوالنی بودند .جمعبندی نتایج
شمارش جمعیت میکروبی و نیز ویژگیهای افزایندگی رشد گیاه نشان داد که کود زیستی رویین و ازتوبارور دارای
وضعیت مطلوبی بوده و کود فسکو علیرغم داشتن برخی ویژگیهای محرک رشد ،فاقد جمعیت کافی بوده و کود
پتابارور نیز فاقد جمعیت میکروبی بود.
واژههای کلیدی :آزادکنندگی پتاسیم و تولید اکسین ،تثبیت نیتروژن مولکولی ،حلکننده فسفات و کود زیستی
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Abstract
In this study, three domestic biofertilizer samples including Azotobarvar, Potabarvar, Ruein, and
a sample of Indian biofertilizer called Phosco were studied in terms of microbial population count
and plant growth promoting characteristics. The results of plate counting revealed that Potabarvar
had no alive bacterial population, but the number of viable cells of Azotobarvar, Ruein and Phosco
were 3.5 × 108, 5.2 × 108 and 6.9 × 103 CFU g-1, respectively. Moreover, two isolates (Az1 and
Az2), three isolates (R1, R2 and R3) and three isolates (P1, P2 and P3) were isolated in
Azotobarvar, Ruein and Phosco, respectively. The in-vitro results of plant growth promoting
characteristics showed that in the solid LG medium R1 and Az2 and in the liquid LG medium, P1,
R1 and Az2 and had the highest nitrogen fixation, respectively. In phosphate solubilizing from
tricalcium phosphate, Az1 and Az2, in potassium releasing ability, Az1 and P1 isolates from biotite
and Az1 and P2 from muscovite and in production of auxin P1 in the presence of tryptophan had the
highest performance, respectively. The isolates P1, P3, R1 and R3 had antifungal activity against
Fusarium solani. Summarizing the results of microbial population counts as well as plant growth
promoting characteristics showed that the both Ruein and Azotobarvar biofertilizers were in
desirable condition and Phosco biofertilizer, despite having some growth-promoting properties,
lacked a sufficient microbial population and the Potabarvar biofertilizer lacked the microbial
population.
Keywords: Auxin production, Biofertilizer, Molecular nitrogen fixation, Phosphate solubilization,
Release of potassium
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باکتریهای آسیبرسان و ریشههای گیاه در شرایط

 اصطالح باکتریهای.)2003 رشد گیاه میشود (وسی

 ساریخانی و همکاران،2010 تنش (باشان و دباشان

 اشاره بهPGPR1 ریزوسفری محرک رشد گیاه یا

 شناسایی پتانسیل میکروبی در خاک و.)2016  و2019

باکتریهای خاک دارند که در ریزوسفر گیاه بهطور

بهکارگیری آن در قالب کودهای زیستی در کشورهای

مستقیم یا غیرمستقیم رشد گیاه را تحت تأثیر قرار

 امروزه در نقاط مختلف دنیا.مختلف به چشم میخورد

 برخی از.)2010 میدهند (تیومرانگ و همکاران

شاهد شناسایی و بکارگیری این گروه از باکتریها در

PGPR مکانیسمهای مستقیم و غیر مستقیم باکتریهای

تولیدشده

فیتوتوکسیک
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.)2016

17

و آب متولی انجام این امر قرار داده شد .بهرهگیری از
کودهای زیستی در کشاورزی و مشاهده اثرات مثبت

هدف اصلی از توسعه فناوری زیستی در

آنها منوط به رعایت جنبههای کیفی این کودها ،استفاده

خصوص باکتریهای محرک رشد گیاه ،افزایش جمعیت

از سویههای مؤثر با توجه به ویژگی  PGPRآنها و

باکتریهای مؤثر در خاک است که میتواند به توسعه

همچنین نحوه صحیح بکارگیری انها در مزرعه است

کشاورزی پایدار کمک کند و نیاز به استفاده از کودهای

(ساریخانی و همکاران  ،2016خوشرو و همکاران

شیمیایی و آفتکشها را کاهش دهد (آدسمویه و کلوپر

 .)2015برای تائید حضور گونههای کارا و همچنین

 .)2009به دلیل هدفی که کشاورزی پایدار دنبال میکند

حضور جمعیت فعال میکروبی در مدت زمان اعتبار کود

به میکروارگانیسمهای کارآمد و مفید خاک توجه ویژه-

زیستی ،انجام کنترل کیفیت الزم میباشد (خوشرو و

ای میشود (خوشمنظر و همکاران  ،2019حیدرپور و

همکاران  .)2015 bارزیابی کودهای زیستی شامل

همکاران  ،2019ساریخانی و همکاران  )2018و مهم-

سنجش کیفیت و توان کودهای زیستی به لحاظ برخی

ترین مسأله در استفاده حداکثر از مزایای این فناوری،

ویژگیها از قبیل تعداد جمعیت میکروبی ،توانایی تثبیت

انتخاب سویه موثر  PGPRمیباشد (خوشرو و

نیتروژن ،توان انحالل فسفات نامحلول ،توان تولید

همکاران  b ،2019aو  .)cبخاطر نتایج امیدوارکننده

اکسین ،قدرت رهاسازی پتاسیم و همچنین تشخیص

کاربرد کودهای زیستی ،درحال حاضر واحدهای

عدم وجود آلودگی و تایید گونههای میکروبی بکار رفته

متعددی از بخشهای دولتی و خصوصی به تولید

در کود زیستی با استفاده از تکنیکهای خاص میباشد

خوشبختانه

(موتسارا و روی  ،2008خوشرو و همکاران .)2017 a

کودهای

زیستی

روی

آوردهاند.

a

دانشکشاورزان در خصوص مزایای استفاده از

در مطالعهای که بین سالهای  2004تا  2006روی

اینگونه کودها نیز رو به گسترش است .با این وجود

کودهای زیستی رایج در کشور اندونزی انجام گرفت،

باید به خاطر داشت که تداوم استقبال کشاورزان از

 41کود زیستی توسط حسین و همکاران ( )2007مورد

کودهای مذکور بستﮕی به کیفیت آنها دارد (ساریخانی

سنجش قرار گرفتند .در اغلب این کودها از دو یا تعداد

 ،2016خوشرو و همکاران  2015 aو  .)bاطمینان از اثر

بیشتری ریزجاندار استفاده شده بود .نتایج حاصل از

بخشی هر محصول اولین حق هر مصرف کنندهای است

بررسی ویژگیهای حلکنندگی فسفات و تولید اکسین

که باید از طریق سازمانها و یا وزارتخانههای ذیربط

توسط این کودها حاکی از این بود که تنها یک نوع کود

تائید گردد .کودهای زیستی نیز از این امر مستثنی

زیستی قادر به سنتز اکسین توسط باکتری

نبوده و کیفیت اینﮕونه کودها ،اولین موردی است که

 Azospirillum lipoferumدر محیط نمکهای معدنی

باید از سوی مراجع ذیربط تائید گردد .با وجود زیاد

حداقل (حاوی ال -تریپتوفان) بود .در پژوهش دیﮕری

بود تولیدات کودهای زیستی ،ارزیابی آنها به لحاظ

ساریخانی و انصاری ( )2015اقدام به ارزیابی چهار

کیفی کمتر انجامشده است .به عنوان نمونه در کشور

نوع کود زیستی رایج در ایران (بارور ،2نیتروکسین،

هندوستان شروع این کار به سال  1972برمیگردد

بیوسوپرفسفات و سوپرنیتروپالس) نمودند .بررسی

(حسین و همکاران  .)2007در ایران نیز به منظور

ویژگیهای محرک رشدی گیاه این کودها نشان داد که

ساماندهی مواد کودی و ارتقاء کیفیت آنها ،با استفاده از

از نظر ویژگی حلکنندگی فسفات ،بارور 2و

ظرفیتهای قانونی موجود "آیین نامه ثبت و کنترل

بیوسوپرفسفات و در تولید اکسین نیز نیتروکسین و

کیفی انواع مواد کودی" تنظیم و موسسه تحقیقات خاک

بارور 2عملکرد خوبی داشتند و هیچ کدام از این کودها
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ویژگی آزادکنندگی پتاسیم نداشتند .شناسایی سویههای

توسط سویههای جدا شده از کودهای زیستی

باکتریایی مورد استفاده در این چهار کود زیستی حاکی

ازتوبارور ،پتابارور ،رویین (تولید داخل) و فسکو (تولید

از آن بود که در مجموع  13جدایه از این چهار کود

هند) پرداخته شده است.

بدست آمد و جدایهها متعلق به جنسهای .Bacillus
 Acinetobacter ،Pseudomonas ،Pantoeaو

Citrobacter

بودند (خوشرو و همکاران  .)2015 bبا توجه به
گفتههای فوق یکی از جنبههای مهم در ارزیابی کودهای
زیستی ،تعداد جمعیت میکروبی بکارگیری شده در کود
و ویژگی افزایندگی رشد گیاه در آنها اعم از تثبیت
نیتروژن ،انحالل فسفات ،تولید اکسین و غیره میباشد.
لذا در پژوهش حاضر ،به ارزیابی برخی از جنبههای
کیفیت کودهای زیستی از قبیل شمارش جمعیت
میکروبی ،شناسایی جنس و گونه میکروبی مورد

مواد و روشها
کودهای زیستی مورد مطالعه
ایننن پننژوهش در  1396در آزمایشننﮕاه بیولننوژی
خاک دانشﮕاه تبریز انجام گرفت .در این پننژوهش چهننار
کود زیستی شامل ازتوبننارور ،پتابننارور ،رویننین (تولینند
شرکت زیست فناور سبز) و فسکو (تولینند کشننور هننند)
مورد بررسی قرار گرفتند .ویژگیها و مشخصات تولیدی
ایننن کودهننا در جنندول  1ارائننه شننده اسننت .در زمننان
آزمایش ،تاریخ مصرف آنها هنوز به اتمام نرسیده بود.

استفاده در کودها ،ویژگیهای افزایندگی رشد گیاه
جدول  -1اطالعات قید شده از طرف تولیدکنندگان کودهای زیستی مورد آزمایش در این تحقیق.
کود زیستی

جنس و گونه باکتری

ازتوبارور

Azotobacter vinelandii

پتابارور

Pseudomonas koreensis
Pseudomonas vancouverensis

رویین

Bacillus subtilis BS106
Bacillus subtilis BS24

Phosco

Pseudomonas sp. B. subtilis
Azospirillum sp.

برخی ویژگیها

تاریخ اعتبار

تثبیت نیتروژن و تولید
هورمونهای محرک رشد
گیاه108 CFU g-1 ،

شمارش جمعیت میکروبیی و جداسیازی باکتریهیای
موجود در کود زیستی
با توجه به اینکه تعداد جمعیت میکروبننی فعننال و
زنده در کودهای زیستی باید منطبننق بننر اسننتانداردهای
حاکم بر محصوالت زیستی باشد ،بدین منظننور بننرآورد
و شمارش میکروبی به عنوان یکی از پارامترهای کنترل
کیفی کودهای زیستی مورد بررسی قننرار گرفننت .بننرای
مشخص نمودن جمعیت میکروبی ،ابتدا سننریهای رقننت

)O41B( 95/7/28-96/4/28

آزادکنندگی پتاسیم ،حل

( 95/9/16-96/4/16سری تولید

کنندگی فسفر108 CFU g-1 ،

)O21A

قارچکش – ضد پاتوژن،

( 95/8/19-96/2/19سری تولید

108 CFU g-1

)O8B

حاوی باکتریهای حلکننده
فسفر107 CFU g-1 ،

2016-2017

تهیه شد و از چهار رقت پایننانی (رقننت 10-7 ،10-8 ،10-9
و  )10-6در  2تکرار بننه میننزان  100میکرولیتننر بننر روی
محیط جامد عمومی و اختصاصی انتقال داده شد ،بننرای
ایننن منظننور از محننیط کشننت عمننومی  LB2و دو محننیط
کشت نیمه-انتخابی  Sperberو  LGاسننتفاده شنند کننه بننه
ترتیب برای رشد عموم باکتریها ،باکتریهای حلکننننده
فسننفات و باکتریهننای تثبیتکننننده نیتننروژن از نننوع
 Azotobacterو Azospirillumقابنننل اسنننتفاده میباشننند
Luria and Bertani

2
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(موتسنننارا و روی  .)2008بعننند از گسنننترده نمنننودن

نوبت  7 ،5 ،3و  12روز پس از تلقیح از انکوباتور خارج

سوسپانسننیون میکروبننی از رقننتهننای مننورد نظننر در

شده و قطر کلنی رشد یافته ( )CD4و نیز قطر هاله

محیط کشتهای فوق ،شننمارش تعننداد کلنننی باکتریهننا

شفاف (شامل قطر کلنی و بخش شفاف اطراف آن)

صننورت پننذیرفت ،و براسنناس فنوتیننر و ریخننت کلنننی

حاصل از انحالل فسفات ( )HD5به دقت اندازهگیری شد،

باکتریها اقدام به جداسازی باکتریها شد تا تسننتهای

متوسط نسبت قطر هاله به قطر کلنی ( )HD/CDدر هر

تاییدی مبنی بر وجود ایزولههای مورد انتظننار بننر روی

نوبت برای هر جدایه محاسبه گردید (خوشرو و

آنها انجام گیرد (ساریخانی و همکاران .)2016

ساریخانی  .)2018در حالت کمی ،هر جدایه باکتری با

اندازهگیری ویژگیهیای  PGPجداییههای موجیود در
کودهای زیستی

سه تکرار در محیط کشت اسپربر مایع کشت شد .برای
این منظور  100میکرولیتر از کشت شبانه باکتری به
ارلنهای حاوی  30میلیلیتر محیط اسپربر مایع افزوده

اندازهگیری میزان تثبیت نیتروژن
برای اندازهگیری میزان تثبیت نیتروژن باکتریها
از محیط  LGجامد و مایع (جدول  )2استفاده شد .در
محیط جامد  ،LGکشت چمنی 3انجام شد تا رشد
میکروبی در کل سطح پلیت  8سانتیمتری ظاهر شود.
بعد از گذشت  7روز از کشت جدایهها ،از محیط کشت
حاوی رشد میکروبی برای ادامه آزمایش و عمل هضم
استفاده شد .الزم به ذکر است که محیط جامد و مایع
 LGبدون انجام کشت میکروبی به عنوان کنترل منفی یا
شاهد نیز در آزمایش در نظر گرفته شد .برای
اندازهگیری نیتروژن در کشتهای جامد و مایع از روش
کجلدال استفاده شد (لیالسی و ساریخانی .)1397
روش نیمه کمی و کمی حلکنندگی فسفات معدنی
نامحلول (تریکلسیم فسفات)
برای انجام این آزمونها از محیط کشت اسپربر
(اسپربر  )1958استفاده شد که در این محیط تریکلسیم
فسفات به عنوان تنها منبع فسفر بود .در حالت نیمهکمی
برای هر سویه باکتری یک ظرف پتری در نظر گرفته و
سطح هر پتری به سه قسمت مساوی تقسیم شد ،مرکز
هر قسمت با  5میکرولیتر از کشت شبانه باکتری تلقیح و
ظروف پتری تلقیح شده درون انکوباتور با دمای 28
درجه سلسیوس قرار داده شدند .تمامی پلیتها در چهار

3 Lawn

شد .ارلنهای حاوی محیط مایع تلقیح شده و نمونه
شاهد بدون باکتری در شیکر انکوباتور در تاریکی و با
دمای  28درجه سلسیوس به مدت  120ساعت قرار
گرفتند .از سوسپانسیونهای حاصل مقدار  2میلیلیتر
برداشته و پس از  5بار رقیقسازی با آب مقطر در
دور  5000و به مدت  10دقیقه سانتریفیوژ شد .در این
مرحله سلولها ،ذرات باکتری و فسفات نامحلول از
سوسپانسیون جمعآوری و مقدار فسفر محلول در مایع
صاف رویی به روش وانادات -مولیبدات اندازهگیری -
شد (ساریخانی و همکاران .)2016
میزان رهاسازی پتاسیم از کانیهای میکا
برای انجام این آزمون در محیط مایع ،ابتدا کشننت
شبانه باکتریها در محیط  NBانجام پذیرفت و به مقدار
 500میکرولیتر از این کشت برای تلقیح در  25میلیلیتننر
محننیط الکسنناندروف مننایع حنناوی کننانی میکننای سننفید
(موسکویت) یا سیاه (بیوتیت) استفاده شد .بننرای نمونننه
شنناهد بنندون بنناکتری نیننز  500میکرولیتننر محننیط NB

استریل افزوده شد .پس از تلقیح میکروبی تحت شننرایط
فوقالننذکر ،انکوباسننیون بننه منندت  1هفتننه در دمننای 26
درجه سلسننیوس بننا شننرایط شننیک  150دور در دقیقننه
انجام شد .بعد از اتمام زمان انکوباسیون اجننزای محننیط
در شرایط سانتریفیوژ بنا دور  6000بننه منندت  5دقیقننه،
Colony Diameter
Halo Diameter

4
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رسوب داده شد و از بخش محلول رویننی بننرای تعیننین

دور  5000و به مدت  10دقیقه سانتریفیوژ و یک

میننزان پتاسننیم آزاد شننده اس نتفاده شنند (سنناریخانی و

میلیلیتر از محلول صاف رویی با  4میلیلیتر از معرف

همکاران .)2018

سالکوفسکی (اختالط یک میلیلیتر محلول )0/5 (FeCl3
موالر با  50میلیلیتر اسید پرکلریک  )%35مخلوط شد

توان تولید اکسین
توان تولید ایندول استیک اسید ( )IAAجدایههای
باکتریایی موجود در کودهای زیستی با استفاده از
محیط  LBمحیط انجام گرفت (خوشرو و همکاران a

 .)2015محیطهای کشت با و بدون  - Lتریپتوفان مورد
سنجش قرار گرفتند .برای این منظور  100میکرولیتر از
کشت شبانه باکتری به  25میلیلیتر محیط حاوی 50
میلیگرم در لیتر  -Lتریپتوفان و محیط فاقد تریپتوفان
منتقل شد و بعد از  72ساعت ،سوسپانسیون باکتری در

(هی و همکاران  .)2002این مخلوط به مدت  30دقیقه در
دمای اتاق نﮕهداری و سپس با استفاده از
اسپکتروفتومتر در طول موج  530نانومتر قرائت گردید
و مقدار تولید  IAAتوسط هر جدایه از مقایسه جذب
نور در سوسپانسیون آن جدایه با منحنی استاندارد
تهیه شده در غلظتهای  20، 15 ،10، 5 ،0میلیگرم در
لیتر  IAAمحاسبه شد (دیکر و همکاران .)2011
آزمایش با لحاظ کردن فاکتور تریپتوفان به صورت
فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی انجام شد.

جدول  -2اجزای محیط کشتهای مورد استفاده در آزمونها
اجزای محیط کشت )(g L-1

محیط کشت

Peptone 10; NaCl 10; Yeast Extract 5
Peptone 5; NaCl 5; Yeast Extract 1.5; Meat extract 1.5

LB
NB
Sperber
Aleksandrov
LG

Glucose 10; Yeast extract 0.5; CaCl2 0.1; MgSO4.7H2O 0.25; Ca3 (PO4)2 2.5; Agar 15.
Glucose 5; Ca3(PO4)2 2; MgSO4.7H2O 0.5; FeCl3 0.005; CaCO3 0.1; Mica 2
Sucrose 20; K2HPO4 0.05; KH2PO4 0.15; MgSO4.7H2O 0.2; CaCO3 1; CaCl2 0.01; FeCl2
0.01; Na2MoO4.4H2O 0.002; Agar 15.

گرفت .در ادامه رشد قارچ و باکتریها و وجود فعالیت

آزمون فعالیت ضد قارچی جدایهها
برای این آزمون از قارچ فوزاریوم سوالنی 8سویه
( P8دریافت شده از آزمایشﮕاه گیاهپزشکی دانشکده
کشاورزی دانشﮕاه تبریز) بهعنوان بیماریزای گیاهی
استفاده شد .با توجه به اینکه این قارچ از قارچهای مهم
در ایجاد بیماری در گیاهان به شمار میآید لذا در این
پژوهش فعالیت باکتریها علیه این قارچ نیز مورد
بررسی قرار گرفت .برای اینکار از تکه های کشت قارچ
فوزاریوم در ابعاد  0/5سانتیمتر مربع در مرکز پلیت
حاوی محیط کشت جامد  LBاستفاده شد .در هر پلیت 4
باکتری به صورت نقطهای کشت داده شد و انکوباسیون
به مدت یک هفته و در دمای  26درجه سلسیوس انجام

ضد قارچی باکتریها پایش گردید (هاجاج .)2010
شناسایی جدایهها
برای شناسننایی جدایننههای حاصننل از کودهننا از
روش مولکننولی و از آغازگرهننای موجننود در جنندول 3
استفاده شد (ساریخانی و همکنناران  .)2019رنننگآمیزی
گرم و آزمونهای بیوشیمیایی سنناده در صننورت لننزوم
برای تائید حضور جنسهننای مننورد ادعننا انجننام گرفننت
(خوشنننرو و همکننناران  .)2015aبنننرای رسنننم درخنننت
فیلوژنتیک ،توالی ژن  16S rRNAباکتری مورد نظننر بننا
توالیهای  16S rRNAسایر باکتریهای مشابه در باننک
ژنی از طریق  BLAST-Nمقایسه شد .سپس توالیهننا بننا
نرم افزار  MEGA6همردیفننی شنندند .آنننالیز فیلننوژنی و
رسننم درخننت فیلوژنتیننک از طریننق روشNeighbor-

Fusarium solani P8

8
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) replicatesبه منظور تخمننین قابنل اطمینننان وابسننتﮕی
جدول  -3آغازگرهای عمومی برای تکثیر  16S rDNAباکتریها.
توالی آغازگر

دمای پیوند
Tm:53

نام آغازگرها
27F
1492R

'5' AGAGTTTGATCCTGGCTCAG 3
'5' AAGGAGGTGATCCAGCCGCA 3

نتننایج حاصننل از شننمارش جمعیننت میکروبننی در

نتایج
در مجموع هشت جدایه از سه کود زیستی
بدست آمد (کود زیستی پتابارور فاقد باکتری بود) ،از
کود ازتوبارور دو جدایه ( Az1و  ،)Az2از کود روئین
سه جدایه ( R2 ،R1و  )R3و از کود فسکو سه جدایه
( P2 ،P1و  )P3جداسازی شدند.

جدول  4آورده شده اسننت .بننر اسنناس شننیوهنامه ثبننت
کننودی موسسننه خنناک و آب ( ،)1393حنند اسننتاندارد
جمعیت میکروبی در کودهننای زیسننتی 1 × 107 CFU/g
میباشنند .بننر ایننن اسنناس بننا توجننه بننه نتننایج جنندول 1
مشاهده میشود که تنهننا دو کننود زیسننتی ازتوبننارور و
رویننین تعننداد جمعیننت میکروبننی قابننل قبننول بننوده و از
استاندارد تبعیت مینماید.

شمارش جمعیت میکروبی

جدول  -4جمعیت میکروبی کل در کودهای زیستی مورد آزمایش.
کود زیستی

ازتوبارور

پتابارور

رویین

فسکو

جمعیت میکروبی )(CFU g-1

3/5 × 108

فاقد جمعیت میکروبی

5/2 × 108

6/9 × 103

میزان تثبیت نیتروژن در محیط کشت جامد و مایع

ازاء هر میلیلیتر محیط بود که با افزایش  44درصدی،

نتایج مقایسه میانﮕین نشان داد بیشترین میزان

اختالف آماری معنیدار با شاهد داشت .پس از آن

تثبیت نیتروژن در مدت زمان رشد باکتری ،در

جدایههای  Az2و  P3قرار داشتند .جدایههای ،P2 ،Az1

جدایههای  R1و  Az2به ترتیب برابر با  438/66و

 R3و  R2با شاهد در یک گروه آماری قرار گرفتند.

 429/34میکروگرم نیتروژن به ازاء هر گرم محیط کشت

همبستﮕی اندازهگیری میزان تثبیت نیتروژن جدایهها در

بوده که باهم در یک گروه آماری هستند اما با اختالف

دو روش جامد و مایع برابر با * r= 0/64به دست آمد.

 27درصدی نسبت به شاهد بدون باکتری ،دارای

هر چند روش اصولی برای ارزیابی تثبیت نیتروژن

P3

باکتری روش احیا استیلن میباشد (ساریخانی )2016

نیز در رتبه بعدی قرار داشت و جدایههای  R2 ،P1و

ولی استفاده از روش کجلدال هر چند دارای دقت پایینی

 Az1هم با تیمار شاهد تفاوت معنیداری نداشتند و

میباشد (لیالسی و ساریخانی  ،)2018اما در مواردی

کمترین میانﮕین تثبیت نیز مربوط به جدایه  R3بود

که دسترسی به شیوه احیاء گاز استیلن به اتیلن نباشد

(شکل  .)1در اندازهگیری مقدار تثبیت نیتروژن به روش

میتواند اطالعات مفیدی را در اختیار قرار دهد (شکل

کجلدال در محیط کشت مایع  ،LGنتایج نشان داد که

.)2

اختالف آماری معنیدار میباشند ( .)P<0.05جدایه

بیشترین میزان تثبیت در جدایههای  P1و  R1بود که به
ترتیب برابر با  23/7و  22/96میکروگرم نیتروژن به

خوشرو ،ساریخانی
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شکل  -1میزان تثبیت نیتروژن جدایههای باکتری در

شکل  -2میزان تثبیت نیتروژن جدایههای باکتری در محیط کشت

محیط کشت جامد  LGپس از گذشت  7روز .جدایههای

مایع  LGپس از گذشت  7روز .جدایههای  Az1و  Az2از

 Az1و  Az2از ازتوبارور ،جدایههای  R2 ،R1و  R3از

ازتوبارور ،جدایههای  R2 ،R1و  R3از روئین و جدایههای

روئین و جدایههای  P2 ،P1و  P3از فسکو بدست

 P2 ،P1و  P3از فسکو بدست آمدهاند.

آمدهاند.

در مطالعهای کانیموژی و پانیرسلوام ()2010
توانایی تثبیت نیتروژن آزوسپیریلوم را به وسیله روش
میکروکجلدال در محیط کشت نیمهجامد فاقد نیتروژن
همراه ماالت مورد سنجش قرار دادند .از بین  30ایزوله
مورد آزمایش 28 ،جدایه قادر به تثبیت نیتروژن بودند
که دامنه توانایی تثبیت نیتروژن آنها از  3/3تا 15/6
( )mgN g-1متغیر بود و در بین آنها فقط  10ایزوله قادر
به تولید بیشترین مقدار نیتروژن بودند .کیزیلکایا
( )2009با بررسی ظرفیت تثبیت نیتروژن ازتوباکتر در
محیط کشت (از خاکهای شمال آناتولی ترکیه) گزارش
داد که مقدار تثبیت نیتروژن بین  3/5تا  29/45و
میانﮕین  )mg L-1( 10/24در محیط کشت بوده است.
تفاوت در نتایج آزمایشات و مقادیر نیتروژن تثبیت شده
را میتوان به گونه باکتریها ،نوع محیط سنجش ،مدت
زمان سنجش و بعضاً روشهای مورد استفاده در
تعیین کارایی باکتریها نسبت داد.

مشخص کرد که از  8جدایه مورد بررسی تنها  2جدایه
 Az1و  Az2میتوانند در محیط جامد اسپربر تشکیل
هاله بدهند .جدایههای  Az1و  Az2به ترتیب با مقادیر
 2/34و  2/27برای نسبت  HD/CDبعد از گذشت 12
روز بیشترین توانایی انحالل فسفات معدنی را داشتند.
تأثیر این دو جدایهها در انحالل فسفاتهای نامحلول در
زمانهای مختلف نیز در سطح یک درصد معنیدار بود.
در این دو جدایه نسبت  HD/CDبا گذشت زمان افزایش
یافت .جدایههای  R2 ، R1،P3 ،P2 ،P1و  R3هیچﮕونه
هالهای در محیط جامد تشکیل ندادند (شکل  .)3توانایی
انحالل فسفاتهای نامحلول معدنی را میتوان به عنوان
یکی از پتانسیلهای مهم تحریک رشد گیاه توسط
باکتریهای  PGPRدر نظر گرفت .این توانایی در
شرایط درون شیشه در تعداد زیادی از ریزجانداران
مشاهده شده است (وایتالو و همکاران  ،1999خوشرو
و همکاران  .)2017bدر بخش آزمون کمی ،برای
جدایههای  Az1و  Az2بیشترین میزان حلکنندگی فسفر
به ترتیب با مقادیری برابر با  416/06و  378/8میلیگرم

آزمون کیفیی و کمیی تیوان حلکننیدگی تریکلسییم

بر لیتر و کمترین میزان حلکنندگی در جدایه 59/75( P1

فسفات

میلیگرم بر لیتر) بدست آمد (شکل  .)4با وجود آنکه

اندازهگیری قطر کلنی رشد یافته و قطر هاله شفاف

جدایه های  R2 ،R1 ،P3 ،P2 ،P1و  R3در محیط جامد

حاصل از انحالل فسفات معدنی نامحلول و محاسبه

قادر به تشکیل هاله شفاف نبودند ولی در محیط مایع

متوسط نسبت قطر هاله به قطر کلنی ()HD/CD

ق ادر به انحالل فسفات به مقدار اندکی بودند .علت این
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امر میتواند به تفاوت شرایط انجام آزمایش در دو

 .)2017cبررسی ضریب همبستﮕی بین میزان انحالل

حالت جامد و مایع باشد بهطوریکه در حالت جامد مقدار

فسفات در دو روش (** )r=0/98به دست آمد که کامالً

کمتری از سوبسترا در اختیار باکتری قرار میگیرد در

معنیدار و مثبت میباشد .گفتنی است که کود زیستی

حالی که در حالت مایع بهدلیل وجود تکانهای شیکر

فسکو با وجود اینکه بعنوان کود زیستی فسفاته شناخته

دسترسی سوبسترا برای باکتری کامالً فراهم شده و

میشود ولی عدم وجود توان حل کنندگی فسفات کم

میتواند مقدار بیشتری از تری کلسیم فسفات را حل کند

محلول توسط سویههای جدا شده از این کود ( P2 ،P1و

(خوشرو و همکاران  ،2015aخوشرو و همکاران

گردید.

)P3

مشخص

شکل  -4میزان انحالل فسفات معدنی جدایهها در روش ارزیابی

شکل  -3مقایسه نسبت  8 HD/CDجدایه در ارزیابی کیفی انحالل

کمی پس از گذشت  12روز .جدایههای  Az1و  Az2از

فسفات معدنی پس از گذشت  12روز .جدایههای  Az1و Az2

ازتوبارور ،جدایههای  R2 ،R1و  R3از روئین و جدایههای

از ازتوبارور ،جدایههای  R2 ،R1و  R3از روئین و

 P2 ،P1و  P3از فسکو بدست آمدهاند.

جدایههای  P2 ،P1و  P3از فسکو بدست آمدهاند.

در پژوهشی چهار نوع کود زیستی رایج در کشور
شننامل بننارور ،2بیوسوپرفسننفات ،سننوپرنیتروپالس و
نیتروکسین مورد بررسی قرار گرفت و جدایههای مورد
اسننتفاده در آنهننا  Ba1و  Ba2از بننارور،Bio2 ،Bio1 ،2
 Bio3و  Bio4از بیوسوپرفسننننننننفات SN1 ،و  SN2از
سنننننننوپرنیتروپالس و N3 ،N2 ،N1

 N4 ،و  N5از

نیتروکسننین در شننرایط آزمایشننﮕاهی از نظننر انحننالل
فسفات معدنی به روش کیفی و کمی ارزیننابی شنندند .در
ویژگی انحالل فسفات معدنی از منبع تریکلسیم فسننفات
به دو روش کیفی و کمی ،جدایه  Ba1با ایجاد بیشننترین
نسبت  )3/2( HD/CDو انحالل فسفات به میننزان 606/4
میلیگرم بر لیتر دارای بیشترین توان انحالل فسفر بننود.
توان حلکنندگی فسفات جدایههای ذکننر شننده بننه روش
کمی در محدوده  606/4-77/15میلی گرم بننر لیتننر بننود

(خوشرو و همکاران .)2015a
رهاسازی پتاسیم از کانیهای میکا
تجزیننه واریننانس دادههننای مربننوط بننه قنندرت
رهاکنندگی پتاسننیم از کننانیهننای موسننکویت و بیوتیننت
نشننان داد کننه سننویههای فننوق دارای اثننر معنننیدار بننر
رهاسازی پتاسیم هستند .طبق انتظار ،جدایهها توانستند
پتاسیم بیشتری از بیوتیت در مقایسه با موسکویت آزاد
کنند .در میکای سیاه (بیوتیت) جدایننههای  Az1و  P1بننه
ترتیب با  13/70و  13/03میلیگرم بر لیتر باالترین توان
را در آزادکنندگی پتاسیم نشان دادند و در میکای سننفید
(موسننکویت) جدایننههای  P2 ،Az1و  Az2بننه ترتیننب بننا
 4/5 ،4/67و  4/33میلیگرم بر لیتر باالترین تننوان را در
آزادکنننندگی پتاسننیم نشننان دادننند (شننکل  .)5در بننین
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جدایهها Az1،در حضور هر دو کانی پتاسننیم ،بیشننترین

آزادسازی پتاسیم را داشت.

شکل  -5مقادیر آزادسازی پتاسیم از کانی میکا توسط جدایهها پس از گذشت  7روز .جدایههای  Az1و  Az2از ازتوبارور ،جدایههای
 R2 ،R1و  R3از روئین و جدایههای  P2 ،P1و  P3از فسکو بدست آمدهاند.

با توجه به این که بیش از  98درصد پتاسیم

توان تولید اکسین در جدایهها

موجود در خاک به شکل کانیهای اولیه و کانیهای

نتایج تجزیه واریانس اثر جدایهها بر تولید

سیلیکاته (میکروکلین ،موسکویت ،ارتوکالز ،بیوتیت،

اکسین نیز نشان داد که بین جدایهها از نظر مقدار تولید

فلدسپار ،ایالیت و غیره) میباشد (سوگوموران و

هورمون اکسین ( )IAAتفاوت کامالً معنیداری در

جانارتانام  ،)2007لذا باکتریهای با توان آزادسازی

سطح  %1وجود دارد .نتایج حاصل از ارزیابی کمی توان

B.

تولید هورمون اکسین در  8جدایه نشان داد که همه

 mucilaginosusسالهای زیادی است که به عنوان کود

باکتریهای مورد مطالعه قادر به تولید هورمون اکسین

زیستی پتاسیم در برخی از کشورها از جمله چین مورد

بودند .به نظر میرسد توانایی تولید هورمون اکسین

استفاده قرار میگیرد (جئون و همکاران .)2003 ،لیو و

( )IAAبه عنوان یکی از اصلیترین شاخصهای محرک

همکاران ( )2006در آزمایشی به بررسی میزان انحالل

رشد گیاهی ،در بخش عمدهای از جدایههای مورد نظر

کانیهای میکروکلین ،موسکویت و اورتوکالز در

قابل مشاهده است .بیشترین مقدار تولید هورمون

حضور باکتری  B. mucilaginosus MCRCp1پرداختند

اکسین توسط جدایه  P1معادل 12/91میلیگرم در لیتر

و بیشترین میزان رهاسازی پتاسیم به مقدار 4/29

و کمترین مقدار آن توسط جدایه  Az2و معادل 6/74

میلیگرم در لیتر با کانی میکای موسکویت مشاهده

میلیگرم در لیتر به دست آمد (شکل  .)6به گزارش

کردند .در یک پژوهش چهار سویه متعلق به جنس

بنزری و همکاران ( ،)1998توان تولید اکسین در یک

سودوموناس ( S19-1 ،S14-3 ،S10-3و )S21-1و یک

سویه از باکتری سودوموناس پوتیدا با افزایش غلظت

سویه از ازتوباکتر ( )SP16از نظر توان آزادسازی

تریپتوفان در محیط کشت افزایش معنیداری یافت.

پتاسیم مورد آزمایش قرار گرفتند .باالترین مقدار

بریک و همکاران ( )1991با مطالعه تولید اکسین توسط

آزادسازی پتاسیم در بین سویهها مربوط به

 53جدایه که مربوط به جنسهای مختلف بودند به این

 Pseudomonas sp. S14-3بود که اختالف  73درصدی

نتیجه رسیدند که این جدایهها میتوانند به میزان  1/3تا

با شاهد بدون باکتری داشت .توان آزادسازی پتاسیم

 7میلیگرم در لیتر اکسین تولید نمایند .تولید بیشتر

جدایهها از کانی بیوتیت بطور متوسط  37درصد باالتر

 IAAدر یک جدایه نسبت به جدایه دیﮕر احتماالً به دلیل

از کانی موسکویت بود (ساریخانی و همکاران .)2016

استفاده بهتر از ترکیبات محیط توسط آن جدایه

پتاسیم مورد توجه قرار میگیرند .باکتری

میباشد

(رجایی

و

همکاران

.)2007
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شکل  -6تولید اکسین ( )IAAتوسط جدایهها پس از گذشت  3روز .جدایههای  Az1و  Az2از ازتوبارور ،جدایههای  R2 ،R1و  R3از
روئین و جدایههای  P2 ،P1و  P3از فسکو بدست آمدهاند.

این باکتریها بشدت باعث سرکوب ایننن قننارچ بیمنناریزا

فعالیت ضد قارچی جدایهها

برای این آزمون از قارچ بیماریزای گینناهی فوزاریننوم
سوالنی اسننتفاده شنند .جهننت بررسننی اثننرات ضنند قننارچی
باکتریهای انتخاب شده از روش بررسی چشمی 9بننر روی
محنیط جامنند  LBاسننتفاده شنند .همننانطور کننه در شننکل 7
مشاهده میشود جدایههای  R1 ،P3 ،P1و  R3دارای فعالیت
ضد قارچی بودند.

گردینند و میننزان بننازدارنﮕی بنناالی  %80گننزارش شنند.
شناسایی این باکتریها نشان داد که هر سننه متعلننق بننه
 Pseudomonas alcaligenesمیباشند (ویدنیانا و همکنناران

.)2011
نتیجه شناسایی مولکولی و بیوشیمیایی باکتریها
بعد از انجام آزمونهای فوق ،جدایههای توانمند در
هر آزمایش مشخص گردیده و اقدام به شناسایی آنها
شد .از بین  8جدایه 4 ،باکتری (جدایههای توانمند)
انتخاب شده و مورد شناسایی قرار گرفتند.

شییکل  -7اثییر آنتاگونیسییتی جدای یهها در برابییر قییار
بیمییاریزای فوزاریییوم سییو نی .جدایییههای  Az1و  Az2از
ازتوبارور ،جدایههای  R2 ،R1و  R3از روئین و جدایههای ،P1
 P2و  P3از فسکو بدست آمدهاند.

در پژوهشننی مشنننخص شننده کنننه سنننویههای
باکتریایی  TrN2 ،KtS1و TmA1جدا شده از ریزوسفر
لﮕومها دارای اثننر آنتاگونیسننتی بنناالیی در برابننر قننارچ
بیمنناریزای ( Fusarium oxysporumعامننل پژمردگننی
گوجه فرنﮕی) بودند .اسننتفاده از سوسپانسننیون حنناوی

Visual agar plate assay

9
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جدول  -5نتایج تستهای بیوشیمیایی باکتریهای منتخب
ردیف

سویه باکتری

اکسیداز

کاتا ز

گلوکز

کتوز

ژ تین

سیترات

اوره آز

نشاسته

1

Az1

-

+

+

+

-

+

-

-

2

Az2

-

+

+

+

-

+

-

-

3

P1

+

+

+

+

-

+

-

+

4

R1

-

+

+

+

-

+

-

+

جدول - 6نتایج شناسایی باکتریها
ردیف

سویه باکتری

رنگآمیزی گرم

شکل

شناسایی

1

Az1

گرم منفی

باسیل  -دیپلوباسیل

Pantoea agglomerans

2

Az2

گرم منفی

کوکوباسیل -دیپلوباسیل

Pantoea agglomerans

3

P1

گرم مثبت

باسیل

Bacillus licheniformis

4

R1

گرم مثبت

باسیل ریز

Bacillus subtilis

شکل  - 8درخت فیلوژنتیکی باکتریهای توانمند در ویژگیهای محرک رشد گیاه همراه با کد دسترسی .باکتری Pseudomonas
 putidaبعنوان  outgroupآورده شده است.

نتیجهگیری کلی

از نظر جمعیت میکروبی دارای جمعیت استاندارد بودند.

در ایننن پننژوهش ارزی نابی ویژگیهننای افزایننندگی

بر اساس شیوه نامه ثبت مواد کودی موسسه تحقیقننات

رشد گیاه و نیز شمارش جمعیت میکروبنی بننرای چهننار

خاک و آب حد استاندارد جمعیت میکروبننی در کودهننای
107

نوع کننود زیسننتی مختلننف مننورد ارزیننابی قننرار گرفننت.

زیستی

کودهنننای زیسنننتی ازتوبنننارور (دارای ویژگنننی تثبینننت

افزایندگی رشد گیاه در هشت جدایه بدست آمننده از ایننن

نیتروژن) ،پتابارور (دارای ویژگی آزادکنننندگی پتاسننیم)

کودها (از کود ازتوبارور دو جدایه  Az1و  ،Az2از کننود

و رویننین (بننهعنوان قننارچکش زیسننتی) توسننط شننرکت

روئین سننه جداینه  R2 ،R1و  R3و از کننود فسننکو سننه

زیست فناور سبز تولید شنندهاند و کننود زیسننتی فسننکو

جدایه  P2 ،P1و  )P3نیز نشان داد کننه هننر چننند ویژگننی

(حاوی باکتریهای حلکننننده فسننفر) محصننول شننرکت

تثبیننت نیتننروژن در جدایننههای بننه دسننت آمننده از کننود

هندی میباشند .نتایج ارزیابی چهننار نننوع کننود زیسننتی

ازتوبارور مشاهده مننی شننود امننا ایننن ویژگننی در کننود

مذکور نشان داد که کود پتابارور فاقد جمعیت میکروبننی

زیستی رویین و فسکو نیننز مشنناهده شنند .فعالیننت ضنند

بوده و کود فسکو نیننز دارای جمعیننت کمتننری از حالننت

قارچی در کود زیستی روئین منطبق بننر ادعننای شننرکت

استاندارد میباشند .کودهای زیستی ازتوبارور و روئین

سازنده دیده شد ولی این آزمایش مشخص سنناخت کننه

CFU/g

×  1میباشد .نتایج ارزیابی ویژگننی

27
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ویژگیهای افزایندگی رشد گیاه دارای وضعیت مطلننوبی

جدایههای بکار رفته در کننود زیسننتی فسننکو نیننز دارای

میباشد اما جمعیت میکروبی آن کمتر از حنند اسننتاندارد

 در جمعبننندی نتننایج ایننن.فعالیننت ضنند قننارچی هسننتند

 از میان کودهای مورد آزمایش در ایننن تحقیننق.میباشد

تحقیننق میتننوان گفننت کننه کودهننای زیسننتی رویننین و

تنها کننود زیسننتی رویننین از نظننر اسننتانداردهای مننورد

ازتوبننارور دارای کیفیننت مطلننوب از نظننر جمعیتننی و

ارزیابی تمام جوانب مورد آزمایش این تحقیق را تنامین

ویژگیهای افزایندگی رشد گیاه میباشند هرچند باکتری

.نمود

ازتوباکتر بر اساس ادعای شرکت سننازنده در ایننن کننود
 کود فسکو هرچند کننه از نظننر.ازتوبارور شناسایی نشد
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