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Abstract:
Objectives: This study was performed to find halophilic bacteria that have the ability to increase salinity
resistance in wheat seedlings, so that any type of wheat cultivar can be grown in saline areas by inoculation
with these bacteria without the need for genetic manipulation.
Materials and Methods: A number of highly saline farm soils from several areas around Tabriz and Urmia
Lake were screened to isolate bacterial isolates. A total of six highly halophilic isolates were isolated for the
study. The effect of bacteria on salinity tolerance in wheat was determined as factorial of two factors
(salinity and bacteria) based on a randomized complete block design with three replications. The effect of six
bacterial isolates at three high concentrations of salt (NaCl) (0.5, 1, and 1.5%) on wheat seed growth under
standard laboratory conditions for four weeks was evaluated. Two bacterial isolates that had the best
performance - in most growth indices such as fresh and dry size and weight of roots and stems - were
selected and their effect was assayed under greenhouse conditions. Finally, the best bacteria in terms of
function were selected and identified by molecular methods
Results: From the six highly halophilic bacterial isolates, two bacteria were selected for greenhouse studies,
one of which, caused a 50% increase in most growth factors, was selected for identification. Molecular
identification based on barcoding 16S rDNA region showed that this bacterium belongs to Oceanbacillus
picturae with 99% probability.
Conclusion: This is the first report of the presence of Oceanbacillus picturae in the soils of Azerbaijan and
also the first report of the ability of this bacterium to enhance salinity resistance in wheat seedlings in the
world. The nativeness, rapid and easy growth of this bacterium in the saline media and soils of Azerbaijan
raises the hope that by inoculating wheat seeds with this type of bacterium at a low cost, natural resistance to
salinity can be created in wheat seedlings.
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جداسازی و شناسایی باکتریهای مقاوم به شوری از خاکهای شور و بررسی اثر آنها بر ایجاد
مقاومت به شوری در مرحله گیاهچهای گندم
افسانه فلاحی ،1رضا خاک ور ،*2علی بنده
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چکیده
اهداف :این تحقیق به منظور یافتن باکتریهای شورپسند جهت بالا بردن مقاومت به شوری در گیاهچه گندم انجام گردیدد
تا بتوان توسط این باکتریها بدون نیاز به دستکاری ژنتیکی ،هر نوع رقم گندم را در مناطق شور کشت و پرورش داد.
مواد و روشها :شماری از خاک مزارع بسیار شدور نندد منهقده در اطدرار تبریدز و دریانده ارومیده بدرای جداسدازی
جدایههای باکتریایی غربالگری شدند .در مجموع شش جدایده بده شدد شورپسدند بدرای انجدام پدژوهش انتشدا شدد،
آزمایش بررسی تاثیر باکتریها بر ایجاد تحمل به شوری در گندم بصور فاکتوریل با دو فاکتور (شوری و باکتری) بدر
پایهی طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردیدد .اثدر شدش جدایده باکتریدایی در سده غلظدت بالدای نمد
(( )NaClنیم ،ی و یکم و نیم درصد نم ) بر روی رشد بذور گندم در شرایط استاندارد آزمایشدگاهی طدی مدد نهدار
هفته مورد ارزیابی قرار گرفت .دو جدایه باکتریایی که بهترین عملکرد را  -در اکثر شداخ

هدای رشددی نظیدر انددازه و

وزن تر و خش ریشهنه و ساقهنه  -داشتند انتشا و در شرایط گلشانه تاثیر آن مورد آزمایش قرار گرفدت .در نهایدت
بهترین باکتری از لحاظ عملکرد انتشا و به روش مولکولی مورد شناسایی قرار گرفت
یافتهها :از بین شش جدایه باکتری بسیار شورپسند جداسازی و آزمدایش شدده ،دو بداکتری بدرای مهالتدا گلشانده ای
انتشا گردید که یکی از آنها که باعث افزیش  01درصدی در اکثدر فاکتورهدای رشددی شدده بدود .شناسدایی بدا روش
مولکولی مبتنی بر بارکدینگ ناحیه  16S rDNAنشان داد که این باکتری با احتمال  %99متتلق بده گونده Oceanbacillus

 picturaeمی باشد.
نتیجهگیری :این اولین گزارش از وجود بداکتری  Oceanbacillus picturaeدر خداکهدای آرربایجدان و همچندین اولدین
گزارش از توان این باکتری در ایجاد مقاومت به شوری در گیاهچه گندم در دنیا میباشد .بدومی بدودن و رشدد سدریو و
راحت این باکتری در محیط کشت و خاک های شور آرربایجان این امید را ایجاد می کند که بتوان با هزینهی کم بدا تلقدی
بذور گندم با این نوع باکتری ی نوع مقاومت طبیتی به شوری در گیاهچههای گندم ایجاد کرد.
واژه های کلیدی :شورپسند ،القا مقاومت ،دریانه ارومیهOceanbacillus picturae ،PCR ،
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جستجو و یافتن ننین میکروارگانیسمهای در اولویت

تنشهای غیرزیستی مهمترین عوامل محیهی هستند

تحقیقاتی موسسا

کشاورزی قرار دارد (وایشناو و

که با تاثیر بر فرآیندهای مورفولوژیکی ،فیزیولوژیکی،

همکاران  ،1129لودویکاکس و همکاران  ،1111دویرس

بیوشیمیایی و مولکولی نقش مهمی در تتیین پتانسیل

و همکاران  .)1111یکی از شایوترین تنشها ،تنش

عملکرد و تولید گیاهان دارند (پساراکلی  ،1120توتهجا

ناشی از شوری خاک است ،املاح و عناصر مشتلفی در

و ژیل  .)1121شوری بتد از خشکی ،مهمترین و

خاک ممکن است باعث بالا رفتن درجه شوری خاک و

گستردهترین مشکل کشاورزی در اکثر مناطق دنیا

مشتلف برای گیاهان در

به تبو آن باعث ایجاد مشکلا

می-

جذ آ و املاح گردند .یکی از فراوانترین املاح ناشی

شود و کشور ایران با داشتن بین  13الی  30میلیون

از شوری کلرید سدیم ( )NaClمی باشد که در خاکهای

هکتار زمین شور ،بتد از روسیه ،نین ،هندوستان و

منهقه به فراوانی و در درصدهای بالا یافت می شود .با

پاکستان ،دارای بیشترین سه خاکهای شور در آسیا

توجه به اینکه گیاه گندم ی

برای

میباشد (جتفری  .)1123از نظر میزان حساسیت به

ایران محسو شده و خود کفایی در تولید آن از اهدار

شوری زیاد خاک ،گیاه گندم با نام علمی ( Triticum

عمدهی کشور میباشد؛ لذا یافتن روشهای نوینی که

 )aestivum L.بشصوص در مرحله رویشی از جمله

بتوانند برای کاهش حساسیت گندم به شوری زیاد خاک

میگردد؛ به همین دلیل

ناشی از کلرید سدیم استفاده گردند از توصیه شده

بهخصوص خش

و نیمه خش

گیاهان حساس محسو

جهان محسو

شناسایی و ایجاد راه حلهای مناسب برای رشد این

محصول استراتژی

ترین اقداما و تلاش های وزار کشاورزی میباشد.

گیاه در مناطق شور اهمیت فراوان دارد .تنش شوری نه
تنها باعث تفاو
خش

متنیداری در ارتفاع بوته ،وزن تر و

اندام هوایی ،وزن تر و خش

ریشه و زیست

مواد و روشها

توده کل و تتداد گره در گیاهان زراعی میشود ،بلکه

برای جموآوری باکتریهای شورپسند نمونههای

و

مشتلف خاک از عمق  0تا 31سانتی متری خاک از

باعث افزایش حساسیت گیاهان به انواع آفا

مناطق بسیار شور اطرار تبریز (جاده اهر) و خاکهای

بیماریها نیز می گردد (کوک و وسس .)2992
گیاه گندم خود به طور طبیتی راهکارهای متفاوتی

اطرار دریانه ارومیه (جزیره اسلامی) در تابستان

برای مقابل با شوری کم دارد که با مهالته و شناخت

سال  2392جموآوری گردید .این خاکها عموماً بایر و

آنها و افزایش مصنوعی آنها ،میتوان توان طبیتی

فاقد زراعت خاصی بوده و فقط پوشش تن

علفهای

گیاه گندم را برای مقابله با شوری افزایش داد .یکی از

هرز داشتند .هدایت الکتریکی ( )ECهمه ی نمونه های

مکانیسم های طبیتی گیاه گندم برای مقابله به تنشهای

خاک جموآوری شده بالای  10 dS/mبود و وجود

و

غلظتهای بالایی از کلرید سدیم در این خاکها توسط

بیماریها) ایجاد همزیستی درونی ( )Endophyteبا

آزمایشگاه خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

میکروارگانیسمهای مشتلف و استفاده از توان راتی این

تایید شده بود .نمونههای خاک در داخل کیسههای

همیاران در مقابله به شرایط سشت میباشد (دیمکپا و

نایلونی بلافاصله به آزمایشگاه باکتریشناسی دانشگاه

همکاران  .)1119باکتریهای همزیست و اندوفیت با

تبریز انتقال یافتند و در دمای  0درجه ی سانتی گراد

تولید انواع مشتلفی از متابولیتها –نظیر هورمونهای

در داخل یشچال نگهداری شدند .به منظور جداسازی

تحمل گیاه به

باکتریهای موجود در خاک ،از روش کشت مستقیم

تنشهای زیستی و غیرزیستی را افزایش دهند ،لذا

(رقیق سازی) استفاده شد .نمونههای خاک با بهرهگیری

محیهی (خشکی و شوری) و بیولوژی

گیاهی ،سیدرفور و  -...میتوانند قدر

(آفا
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از روش سریهای رقت تا غلظت  21-2رقیق سازی و

کلونی ها مجددا به محیط کشت جدید که همان نوترینت

سپس در محیط کشت آماده نوترینت آگار) (NAحاوی

بود ،منتقل شدند و برای

آگار حاوی  21درصد نم

(( )NaClشرایط شوری بسیار بالا)

رشد و تکثیر در انکوباتور( با دمای  16الی  12سانتی

کشت داده شدند (شاد و همکاران  )1112بتد از نند

گراد) قرار داده شدند .باکتریهای شورپسند رشد کرده

روز مهلت دادن به باکتریها برای رشد ،کلونیهای

سازی گردیده و در

 20درصد نم

متفاو

مشاهده شده داخل پتری ،انتشا

شده و در

داخل گلیسرول (به منظور نگهداری ظولانی مد ) در
دمای منفی  11درجه تا زمان انجام آزمایشا

داخل محیط کشت نوترینت آگار حاوی  21درصد نم
به صور

از محیط جداسازی و کشت خال

اصلی

نگهداری شدند.

خهی کشت داده شدند .پس از رشد ،ت

شکل  -1نواحی نمونه برداری شده از خاک برای جمعآوری باکتریهای شورپسند

برای آزمایش توان باکتریهای جموآوری شده در

ی تیمار) قرار داده شد .سپس به هر ظرر به میزان 21

افزایش تحمل به شوری در گندم؛ ابتدا بذرهای گندم

میلیلیتر از سوسپانسیون هر جدایه باکتریایی به غلظت

رقم امید (بتنوان متداول ترین رقم گندم در شمالغر

 216سلول در میلی لیتر اضافه ،پس  20ساعت و

مقهر خیسانده و

اطمینان از خیس شدگی کامل بذور با باکتریها (اطمینان

ایران و حساس به شوری) در آ

ابتدا با سم بنومیل در غلظت دو در هزار و سپس با الکل

از آغشتگی بذر با باکتری) ظرور با سه سه آ شور

0

آبیاری و در شرایط استریل در دمای  10درجه

دقیقه ضدعفونی سهحی شدند .سه سه شوری (نیم،

نگهداری شد .برای تهیه غلظتهای مناسب باکتری از

 %90و محلول هیپوکلریت سدیم هر کدام به مد
ی

و  2/0درصد نم

( ))NaClبرای آزمایش انتشا

دستگاه اسپکتروفتومتر (مدل  )UV-3600 Plusدر طول

گردید (مایاک و همکاران  .)1110در داخل جتبههای

موج  601نانومتر استفاده گردید (شاد و همکاران

پلاستیکی ( 20×20×31سانتی متری) استریل مفروش با

شدن سه کاغذ

کاغذ صافی ،تتداد  01عدد از بذر (بتنوان ی

تکرار از

 .)1112به منظور جلوگیری از خش

صافی داخل ظرور پلاستیکی ،هر روز دوبار اندکی آ
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مقهر به تیمارهای های شوری تهیه شده اضافه گردید.

درجه سلسیوس بهمد

بذرها به مد نهار هفته در داخل ظرور ،روند رشدی

واسرشتسازی در  90درجه سلسیوس بهمد

خود را طی کردند .پس از پایان دو هفته اندازه گیری-

ثانیه ،اتصال آغازگرها در  01درجه سلسیوس بهمد 2

هایی از طول ساقه نه و ریشه نه (بلند ترین ساقه نه

دقیقه و بسط در  21درجه سلسیوس بهمد  2دقیقه و

به عنوان ساقه نی اصلی و میانگین اندازه سه ریشه

 00ثانیه در  30تکرار و سرانجام مرحله بسط نهایی در

نه ی بلند به عنوان متیار اندازه گیری در نظر گرفته

تکرار انجام

شد) و همچنین وزن تر و خش
ی بذور رشد یافته صور

ساقه نه و ریشه نه

گرفت .آزمایش به صور

 0دقیقه در ی

 21درجه سلسیوس بهمد  0دقیقه در ی

تکرار ،برنامه
01

گردید (اینترا و همکاران  .)1122قهته  2011جفت بازی
حاصل از جفت آغازگرهای  8F & 1492Rجهت

فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی پیاده و

شناسایی و توالییابی به شرکت دانش بنیان توپاز ژن

مقایسه میانگین تیمارها به روش دانکن انجام شد.

کاوش فرستاده شد .نتایج حاصل از توالی یابی در و

به منظور بررسی گلشانه ای توان باکتریها برای

سایت  NCBIبارگذاری شده و با دادههای توالی

القای مقاومت به شوری  -بر اساس نتایج آزمایشگاهی

نوکلئوتیدی موجود در بان

 -از بین شش جدایه استفاده شده ،تنها دو جدایه

نرم افزار  Mega-Xدرختچه فیلوژنتی

ژن مقایسه شدند .با کم
ترسیم شد و

باکتریایی که در آزمایشگاه توان القای مقاومت به

موقتیت فیلوژنتی

شوری خوبی از خود نشان داده بودند برای بررسی

مقایسه با توالی جدایههای مرجو تایید گردید.

و هویت گونه ی مورد نظر از طریق

گلشانهای انتشا گردیدند .آزمایش در گلشانه تحقیقاتی
گروه گیاه پزشکی دانشگاه تبریز انجام گرفت .مراحل
تهیه تیمارها در گلشانه نیز مانند کار در آزمایشگاه

بود،

با این تفاو که در گلشانه برای اطمینان از آغشته شدن
کامل بذور گندم به جدایههای باکتری ،بذور به مد 31
دقیقه قبل از کاشت در گلدانها ،در داخل سوسپانسیون

نتایج و بحث
در کل  01جدایه باکتریایی که از لحاظ شکل و ظداهر
کلونی متفاو بودند و قدادر بده رشدد در محدیط کشدت
شددور ( %20نم د ) بودنددد از خدداکهددای مددورد بررسددی
جداسازی و خال

سازی گردید .در غربال اولیه از بین

باکتریایی قرار گرفتند .در بررسی گلشانه ای نیز

این جدایه های باکتریدایی جمدوآوری شدده ،فقدط شدش

فاکتوریل در قالب طرح کاملا

جدایه باکتریایی که تغییر مثبدت در یکدی از فاکتورهدای

تصادفی در سه تکرار و مقایسه میانگین تیمارها به

رشدی گیاهچه گندم ایجاد کردند انتشا و مابقی بتلدت

روش دانکن انجام شد .جدایه ی باکتریای که بهور

بی تاثیر بودن یا تاثیر منفدی در رشدد از ادامده بررسدی

متنی داری در فاکتورهای مشتلف رشدی گیاه گندم

حذر گردید .این شش جدایه که نسبت بده شداهد بهدور

و برای

های رشددی باعدث

آزمایش به صور

تحت شوری باعث افزایش شده بود انتشا

متنیداری در حداقل یکی از شاخ

شناسایی مورد آزمون های بیوشیمیایی و مولکولی

بهبددود رشددد گیدداه گندددم گردیددده بودنددد نگهددداری و بددا

قرار گرفت.

همدیگر مورد مقایسه قرار گرفتند .نتایج آمداری حاصدل

برای شناسایی جدایهی باکتریایی منتشب از

از بررسی تحمدل بدذر امیدد بده درصددهای شدوری در

آغازگرهای عمومی  8Fو  1492Rاستفاده شد .این

حضور باکتریهای منتشب مهدابق جددول  2مدیباشدد.

باکتریها بر

جدول تجزیده واریدانس کده بدر اسداس مقایسده دانکدن

اساس جایگاه هدر ناحیه  16S rDNAطراحی شده

صور گرفت ،نشان میدهد که باکتریهای شور پسدند

بودند (شاد و همکاران  .)1112بدین منظور ،تکثیر

جمو آوری شده اثر متنی داری در میزان رشد بذر امید

ناحیه کدکننده  16S rRNAدر حجم نهایی 31

داشتند (شکل 1و ( )3جدول .)2

جفت آغازگرهای عمومی برای تششی

میکرولیتر و با برنامه واسرشتسازی اولیه در 90
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جدول -1تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در شرایط آزمایشگاهی

مجموع مربتا
منابو تغییر

طول

درجا

ساقه نه

آزادی

ریشه نه

ساقه نه

ساقه نه

تکرار

1

ns

شوری

3

**211/100

**329/121

باکتری

6

**220/060

**002/222

**1/111

شوری×باکتری

22

**00/302

**219/201

**1/112

**1/111116

خها

00

2/230

2/230

1/111121

1/11111122

11/200

ns

طول

وزن تر

وزن خش

وزن تر
ریشه نه

وزن خش
ریشه نه

29/960

**1/111

**1/1112

**1/111120

**1/112

**1/116

**1/111119

**1/111100

**1/110

**1/1111190

**1/111130

**1/113

**1/1111122

**1/112

1/11111123

1/111122

 *،nsو ** :به ترتیب بیانگر عدم اختلار متنی دار و اختلار متنی دار در سهوح احتمال پنج و ی درصد میباشند.

در تحقیق حاضر شش جدایهی باکتریایی جداسازی

 MF15بیشترین اثر را بر بهبود اکثر فاکتورهای رشدی

شده در شرایط آزمایشگاهی به بذور گندم رقم امید

(رشد طول ساقه نه و ریشه نه و نیز وزن تر و خش

تلقی شدند ،از میان شش باکتری ،جدایهی باکتریایی

ساقه نه و ریشه نه) از خود نشان داد(شکل  2و .)1

طول ریشه نه )(mm
شکل -2میزان رشد ساقه چه بذور گندم امید در حضور شش جدایه باکتری شور پسند در سه میزان مختلف شوری
در شرایط آزمایشگاه

وزن تر ریشه نه )(Kg.plant-1

شکل -3وزن ترریشه چه بذور گندم امید در حضور شش جدایه باکتری شورپسند در سه میزان مختلف شوری
در شرایط آزمایشگاه
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برای تایید انتشا باکتریهای منتشب برای بررسدی

فاصلهی اقلیدوسی انجام گرفت .براساس ایدن تجزیده و

گلشانده ای و نیدز گددروه بنددی کلدی ایددن شدش بدداکتری

بددرش دندددروگرام مربوطدده ،دو بدداکتریهددای بنددامهددای

منتشدددب در آزمایشدددگاه ،تجزیددده کالسدددتر بددده روش

شماره شش و پنج در کلداس جداگاندهای قدرار گرفتده و

) UPGMAمتوسط فاصدله هدا ( بدا اسدتفاده از متیدار

مابقی باکتریها در ی گروه طبقه بندی شدند(شکل .)0

شکل -4دندروگرام تجزیه کالستر جدایههای باکتری درآزمایشگاه بر اساس صفات مورد مطالعه

جدول -2تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در گلخانه
مجموع مربتا
منابو تغییر

درجا

طول

طول

وزن تر ساقه

وزن خش

وزن تر

وزن خش

آزادی

ساقه نه

ریشه نه

نه

ساقه نه

ریشه نه

ریشه نه

تکرار

1

**22100/112

*1226/262

**1/126

**1/1112

**1/111129

**1/1111103

شوری

3

206/203ns

139/63ns

**1/110

**1/111119

**1/111122

**1/1111122

باکتری

1

169/690ns

190/000ns

*1/1112

**1/1111190

**1/1112

**1/1111100

شوری*باکتری

6

012/900ns

620/201ns

**1/110

**1/111116

**1/111116

**1/1111121

خها

11

2163/362

092/260

1/111119

1/11111122

1/11111122

1/111111121

 *،nsو ** :به ترتیب بیانگر عدم اختلار متنی دار و اختلار متنی دار در سهوح احتمال پنج و ی درصد میباشند
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وزن خشک ساقه چه )(Kg.plant-1
شکل -5وزن خشک ساقه چه بذور گندم امید در حضور دو جدایه باکتری شورپسند در سه میزان مختلف شوری
در شرایط گلخانه

در گلشانه نیدز مانندد بشدش آزمایشدگاه ،جددول تجزیده

مقایسا

واریانس بر اساس آزمون دانکن نشان داده شدده اسدت

زیر ترسیم شد .در شرایط گلشانهای و در داخل گلدان،

که باکتریهای مورد آزمایش فقط در وزن تر و خشد

باکتری شماره شش ،هرنند از لحاظ آماری اثر

ساقهنه و ریشهنه متندی دار شددند (جددول  .)1متندی

متناداری بر رشد وزن تر ساقهنه نشان نداد ،لیکن تا

و تر در حالیکه افزایش متنا داری

حدی باعث بهبود رشد گیاه گندم در شرایط شور شد.

در طول ریشه نه و ساقه نه دیده نشد ،میتواند بیانگر

ولی در صفت وزن خش

ساقهنه ،باکتری شماره

این مسئله باشد که باکتریها بددون تداثیر در فنوتید و

شش حتی در شوری بسیار بالا (ی

دار شدن وزن خش

فیزی

گیاهان (طول ساقهنه و طدول ریشدهنده) باعدث

افزایش عملکرد گیاه گندم در شرایط شوری میشوند.
طبق جدول فوق (جدول  ،)1تنها صفا

دارای

اختلار متنیدار که تحت تاثیر باکتری بودند عبار
بودند از :وزن تر و خش

ساقهنه و ریشهنه .لذا

میانگین برای این صفا

در قالب شکلهای

ونیم درصد) اثر

متنا داری بر مقاومت گیاه به شوری از خود نشان داده
است( .شکل .)0در وزن خش ریشهنه تنها در بالاترین
شوری (ی

و نیم درصد) افزایش متنیدار (ده درصد)

نسبت به شاهد در اثر تلقی با باکتری شماره شش
مشاهده گردید (شکل .)6

وزن خش
ریشه نه )(Kg.plant-1

شکل -6وزن خشک ریشه چه بذور گندم امید در حضور دو جدایه باکتری شورپسند در سه میزان مختلف شوری
در شرایط گلخانه
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بر اساس نتایج آزمایشگاهی و گلشانهای جدایه
شماره شش به عنوان جدایه مناسب برای القای مقاومت

روابط فیلوژنتی
بان
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توالی جدایه شماره شش و توالی های

اطلاعاتی با استفاده از الگوریتم تجزیه خوشهای

و مورد شناسایی مولکولی قرار

 Neighbor Joiningدر نرم افزار  Mega-Xدر شکل

گرفت .در آزمون  PCRبا پرایمرعمومی 16S rDNA

 2آورده شده است .در گروهبندی این جدایه (که با کد

باند واض  2011نوکلئوتیدی مشاهده و برای توالی

 MF15در درخت نشان داده شده است) با توالیهای

یابی به شرکت توپاز ژن ارسال گردید .هم ردیف

موجود در بان ژن نشان داده که توالی بدست آمده در

به شوری انتشا

سازی توالی حاصل با دادههای بان

اطلاعاتی NCBI

نشان داد که با اطمینان  99%جدایه منتشب به گونه

این آزمایش متتلق به گونه Oceanobacillus
picturaeمی تواند گروه بندی شود.

 ،Oceanobacillus picturaeتتلق داشت .بررسی

شکل -7درخت فیلوژنتیک توالی جدایه شماره شش با توالی های بانک اطلاعاتی  NCBIبا استفاده از الگوریتم
تجزیه خوشه ای  Neighbor Joiningبا Bootstrap1000

شد که

شور ریزوسفر گیاهان در ارزوروم ) (Erzurumترکیه

گونه جدید برای ایران باشد

این گونه را جداسازی کردند .در پژوهش انجام شده

که از خاک شور اطرار استان آرربایجانشرقی

توسط اورهان علاوه بر جنس ،Oceanobacillus

جداسازی شد .این گونهی شناسایی شده برای اولین

جنسهای

،Staphylococcus

بار جهت القای مقاومت به شوری به گیاه گندم تلقی

 Virgibacillus ،Zhihengliuella ،Halobacillusو

شد .این گونه گرم مثبت ،میله ای شکل ،هوازی ،دارای

تتدادی جنس دیگر را جداسازی کردند که همه این

اسپور و اندوسپور ،نسبتا شورپسند میباشد pH.و

جنس ها تحمل به میزان نم

زیاد را داشتند ،فتالیت

دمای مناسب برای رشد این گونه به ترتیب  2و 10

های آنزیمی قابل توجهی را دارا بودند و باعث بهبود

درجه سانتی گراد میباشد.

نرخه مواد مغذی خاک و باروری خاک شدند .سانجای

این جدایه بتد از شناسایی مولکولی مشش
به احتمال زیاد ( )99%ی

،Bacillus

گونه  Oceanobacillus picturaeاز محیطها و در

و همکاران ( )1120این گونه را از برگ گیاهان متحمل

زمانهای مشتلف توسط محققین مشتلف گزارش شده

به شوری از گوجارا

) (Gujaratواقو در هندوستان

است از جمله :اورهان و گلونه در سال( )1120از خاک

جداسازی کردند ،که نتایج مثبتی در تولید آمونیاک و
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محلول از خود نشان داد .روحی و

محتوای کل کلروفیل برگها در بذورتلقی شده باجدایه

همکاران در سال  1121از متادن نم در منهقه Karak

 Halomonas spبیشترین مقدار را داشت و بیشترین

واقو در پاکستان این گونه را گزارش کردند.

مقدار پروتئین در بذور تیمار شده با باکتری

باکتریهای زیادی مشابه به این باکتری قبلاً بتنوان القا

 Arthrobacter spمشاهده شد .نابتی و همکاران در

کننده مقاومت به شوری گزارش شدهاند ولی این اولین

سال  1121جدایه  Azospirillum brasilenseرا از

گزارش برای توانایی این باکتری برای القای مقاومت به

خاک شور مزرعه گندم منهقه  Bejaiaواقو در شمال

شوری می باشد .آگام بردیوا وهمکاران ( )1119جدایه-

کشور الجزایر جداسازی کردند .در گیاهان تلقی شده با

Pseudomonas putida, Pseudomonas

این جدایه ،میزان پرولین و انباشت شکر؛ که هردو نشان

extremorientalis Pseudomonas chlororaphis
 and Pseudomonas aurantiacaرا از ریزوسفر

های فیزیولوژیکی از گیاهان تحت تنش هستند ،کاهش

های

گیاه گندم رشد کرده در خاک شور منهقه Syrdarya
واقو در شمال شرق ازبکستان جداسازی کردند.
رامادوس و همکاران ( )1123تتداد پنج جدایه
باکتریایی که سه جدایه متتلق به جنس

Bacillus

(Bacillus pumlis, Bacillus sp, Bacillus
) halodenitrificansو ی جدایه متتلق به جنس
 (Hallobacillus sp) Hallobacillusبود را از منهقه
 Jaisalmerواقو درکشورهندوستان جداسازی کردند.
این باکتری ها شوری بیست درصد را به خوبی متحمل
بودند .گونههای  Hallobacillus spو

Bacillus

 halodenitrificansدر شرایهی که این بذور تحت
تنش شوری بودند ،به میزان نود درصد باعث بهبود
رشد ریشه و  22/0درصد افزایش وزن خش

بذور

گندم ،شدند .تی واری و همکاران در سال  1122جدایه
های

pumilus

Pseudomonas

،Bacillus

،Halomonas sp ،Arthrobacter sp ،mendocina
lacisaponensis

Nitrinicola

را

از

خاکهای

ریزوسفر گندم در مناطق ،Ghazipur ،Mau
Balliaواقو در هندوستان جداسازی کردند .طبق نتایج
تی واری ،حداکثر طول ساقه و ریشه گیاهان تحت تنش
شوری که با باکتریهای رکر شده تیمارشدند ،در بذور
مایه زنی شده شده با جدایه  B.pumilusمشاهده شد.

پیدا کرد .زهیر و همکاران در سال  ،1119جدایه های
Pseudomonas

،Pseudomonas putida
 aeruginosaو  Serratia proteamaculansرا از
ریزوسفر گیاه گندم واقو در مزارع مشتلف جداسازی
کردند .طبق پژوهشهای زهیر و همکاران جدایه
 P. putidaبیشترین اثر را در افزایش ارتفاع گیاه ،طول
ریشه ،عملکرد دانه در مقایسه با سایر جدایههای
جداسازی شده از خود نشان داد .وادیائی و
همکاران در سال  ،1120تتداد هفت جدایه که شامل

،B.arsinicus،B.aquimaris ،Bacillus pumilus
،Pseudomonas mendocina ،B.subtilis،B.cereus
 Arthrobacter spرا از ریزوسفر گیاه گندم در مزارع
هندوستان جداسازی کردند ،که بیشترین وزن خش
ریشه و بایومس ساقه پس از تلقی بذور با باکتری
 B. aquimarisمشاهده شد.

سپاسگزاری
این پایان نامه توسط ستاد احیای دریاه ارومیه با
کد 1399-TU-001حمایت مالی شده است .نویسندگان
از کارکنان و دانشجویان آزمایشگاه های باکتری
شناسی گیاهی و قارچ شناسی دانشگاه تبریز کما تشکر
و قدردانی را دارند.
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