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جداسازی ،شناسایی و بررسی تأثیر باکتریهای بومی بر رشد نهالهای بلوط ایرانی
()Quercus brantii Lindl.
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چكیده
باکتریهایی که بر رشد و عملکرد گیاه اثرات مثبت دارند و به آنها ریزوباکتریهای محرک رشد گیاه ) (PGPRمیگویندد ،مدیتوانندد در
احیای نهالهای جنگلی کمک شایانی کنند .در این تحقیق ابتدا باکتریهای محلولکنندۀ فسفات از خاک جنگلی یاسوج استخراج شدد .از
 9نمونه خاک 01 ،جدایۀ حلکنندۀ فسفات جداسازی شد؛ از این میان  2جدایه که بیشترین توانایی را در انحالل فسفات داشتند ،انتخاب
و پس از خالصسدازی بدا اسدتفاده از روشهدای رند آمیدزی و آزمدایشهدای بیوشدیمیایی شناسدایی شددند کده شدامل بداکتریهدای
Microbacterium aurantiacumو Streptomyces cinereorectusبودند .سپس بهمنظور بررسی اثر باکتریهای محرک رشد
بر عملکرد نهالهای بلوط ایرانی ،آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در گلخانۀ دانشگاه یاسوج انجام گرفدت .تیمدار آزمدایش
شامل باکتریهای محرک رشد در چهار سدح (عددم تلقدی (کنتدرل) ،بداکتری  ،M. aurantiacumبداکتری  S. cinereorectusو
ترکیب این دو باکتری) بود .نتایج تأثیر باکتریهای محرک رشد بر نهالها نشان داد که کلیۀ صفات رویشی بهجز ارتفاع نهال و نسبت وزن
اندام هوایی به زمینی تحت اثر سادۀ فاکتور باکتری معنیدار بودند .رویش و عملکرد نهالهای بلوط ایرانی تلقی شدده بدا کلیدۀ تیمارهدای
باکتری ( S. cinereorectus ،M. aurantiacumو ترکیب دو باکتری  )M. aurantiacum × S. cinereorectusاز نهدالهدای
شاهد بیشتر بود؛ اما تأثیر ترکیب دو باکتری بر وزنِ تر ساقه و برگ بهطور معنیداری کمتر از تیمار با هر یک از باکتریها بود .بهطور کلی
میتوان گفت استفاده از کودهای بیولوژیک بهخصوص باکتری  M. aurantiacumبه رشد بیشتر نهالها در سالهای اول اسدتقرار و در
نتیجه موفقیت بیشتر جنگلکاریها کمک میکند.
واژههای کلیدی :باکتری محرک رشد ،تلقی  ،زاگرس ،کود زیستی ،نهال.

مقدمه
ریزوسفر مکانی است که اثرهای متقابل بین خاک،
گیاهان و ریزموجدودات در آن بده وقدوع مدیپیونددد.
باکتریهای منحقۀ ریزوسفر را در اصحالح ریزوباکتری
مینامند .انواع ریزوباکتری را کده بدر رشدد و عملکدرد
 نویسندۀ مسئول

گیاه اثر مثبت دارند ریزوباکتریهای محرک رشد گیاه
) (PGPRمدینامندد (.)Antoun & Kloepper, 2001
استفاده از باکتریهای محرک رشد که مقاومت زیادی
در برابر شرایط سخت محیحی دارند ،سدبب تسدریع و
تحریککننددگی رشدد گیداه ( )Glick, 1995و تولیدد
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نهال هایی مقاومتدر در برابدر شدرایط سدخت محیحدی
میشدود ( ;Bagnasco, 1998; Brooks et al., 1994
 .)Tripathi et al., 2002همچنددددین ایددددن
میکروارگانیسم ها با تولید متابولیت های اولیه و ترشد
در خاک قادرند بر ترکیب های آلدی و معددنی فسدفاته
اثر بگذارند و موجب آزاد شدن فسفر و حل شددن آن
در خددداک شدددوند ) .(Dadrawal, 1977در واقدددع
میکروب های حل کنندۀ فسفات ،تأثیر مهمی در تغذیۀ
گیاه از طریق افزایش جذب فسفات و اسدتفاده از آنهدا
بدددددهعندددددوان کودهدددددای بیولوژیدددددک دارندددددد
(.)Dastager & Damare, 2013; Mahajan et al., 2016
پژوهشی در زمینۀ جمعیت باکتریها و قارچهدای
محلدولکننددۀ فسدفات در خداکهدای کشدتشدده و
کشتنشده در آلبرتا نشان داد که بین مقدار فسفر کل
خاک و جمعیت میکروارگانیسدمهدای محلدولکننددۀ
فسفات رابحه معنیداری وجدود دارد و آنهدا حددود 0
درصد از کل جمعیت باکتریها و قدارچهدای خداک را
تشکیل میدهند ) .(Kucey, 1983در پژوهشی دیگدر
که بدا اسدتفاده از محدیط کشدت پیکوواسدکای بدرای
جداسازی باکتری از خاک کشاورزی انجام گرفدت81 ،
جدایه باکتریایی وجود داشت که از بین آنها  3جدایده
بیشترین انحالل فسدفر را نشدان دادندد .در بدین ایدن
هشت جدایه ،چهار جنس بیشدترین انحدالل فسدفر را
در محیط آگدار داشدتند کده متعلدق بده جدنسهدای
Azotobacter

Bacillus,

 Pseudomonas,و

 Rhizobiumبودنددددددد و  Enterobacterبعددددددد از
 Acinetobacterبیشترین انحالل فسدفر را نشدان داد
) .(Karpagam & Nagalakshmi, 2014از طرف دیگر
تحقیق در زمینۀ تأثیر تلقی باکتری های محرک رشد
مانند  Bacillus licheniformisو B. pumilusبر رشد
نهالهدای  Pinus pineaنشدان داد کده هدر دو گوندۀ
باسیلوس رشد نهالهدای گوندۀ  P. pineaرا بدا تولیدد
جیبرلین افزایش میدهندد (.)Probanza et al., 2002
) Domenech et al. (2003نیدز در تحقیدق خدود بدا
عنوان تأثیر تلقی باکتریهدای محدرک رشدد جدنس

 Bacillusو قارچ میکوریزا  Pisolithus tinctoriusبدر
رشد ،ساختار جامعه میکروبی و بیماری قدارچی گوندۀ
بلوط همیشهسبز  Quercus ilexبیان کردند که فقدط
گونۀ  B. licheniformisرشد نهدالهدای گوندۀ بلدوط
همیشهسبز را افزایش مدیدهدد ،درحدالی کده تلقدی
سویۀ باکتری با قارچ اکتومیکوریزی  P. tinctoriusاثر
منفی در رشد گیاه دارد .گذشته از این معلوم شد کده
سددویۀ  B. licheniformisمددانع رشددد قددارچهددای
بیمداریزا مدیشدود Rincón et al. (2005) .هدم در
تحقیقی در مادرید اسپانیا ،تأثیر میکروارگانیسدم هدای
خاک بومی و تلقی باکتریهای محدرک رشدد بدر دو
گونددۀ درختدددی مدیتراندددهای  Pinus halepensisو
 Quercus cocciferaرا در پاسخ به اسدترس کدمآبدی
محالعه کردند .آنها دریافتند کده میکروارگانیسدمهدای
خاک مانند باکتریهای محرک رشدد اهمیدت حیداتی
در رشد گیاه دارند .حداکثر بهدرهوری فتوشدیمیایی از
فتوسیستم دو و نرخ انتقال الکترون تدا حدد زیدادی از
باکتریهای محرک رشد و میکروارگانیسمهدای بدومی
تأثیر گرفتند .در  P. halepensisنرخ انتقدال الکتدرون
توسط باکتریهای محرک رشد و میکروارگانیسمهدای
بومی تحت شرایط آبیاری خوب تقویت شدند ،اما ایدن
باکتریها بر پتانسیل آب ساقه و هددایت روزندهای در
یک دورۀ خشکی اثر منفی در ایدن گونده داشدتند .در
گونۀ بلوط ایدن بداکتریهدا بدر فتوسیسدتم دو و ندرخ
انتقال الکترون تأثیری نداشتند .درحالی کده پتانسدیل
آب ساقه و هدایت روزنهای توسط باکتریهای محرک
رشد در یک دورۀ استرس کمآبی افدزایش پیددا کدرد.
همچنین نتایج نشان داد که همکاری میکروبی ریشده
میتواند تأثیر زیادی در پاسخ نهال درخت در استرس
خشکی داشته باشد .تحقیقی دیگر بر روی نهدال هدای
بلوط مدیترانهای و کاج در اسپانیا نیدز نشدان داد کده
تلقی این باکتریها سبب افزایش پارامترهای رویشدی
مدددیشدددود (.)Lucas García et al., 2004
) Sarcheshmehpour et al. (2013نیز مشاهده کردند
که مایه زنی دانهال های پسته با بداکتری هدای محدرک
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رشددد ،سددبب افددزایش معن دیدار میددانگین ارتفدداع در
مقایسه با تیمار شاهد میشود.
جنگددلهددای زاگددرس بددا مسدداحت پددنج میلیددون
هکتاری 31،درصد از کل جنگدلهدای ایدران را در بدر
گرفتهاند .این جنگلها بیشترین تأثیر را در تأمین آب،
حفددخ خدداک ،تعدددیل آبوهددوا و تعددادل اقتصددادی-
اجتماعی در کل کشدور دارندد (.)Talebi et al., 2006
بنابراین حفاظت ،احیدا و توسدعۀ گونده هدای بدومی از
قبیل بلوط که حدود  11درصدد از تید خدالص ایدن
جنگلها را تشدکیل مدیدهندد ،اهمیدت ویدژهای دارد
()Jazirehi & Ebrahimi Rostaghi, 2003
جنگل های بلدوط زاگدرس جدزو جنگدل هدای خشدک
محسوب می شوند و استقرار زادآوری طبیعدی در آنهدا
بهدلیل مشکالت متعدد بهسختی امکانپدذیر اسدت .از
طرفی عملیات جنگلکاری و احیا در این مناطق بهطور
عمده با استفاده از بذر صورت میگیرد و براساس نظدر
کارشناسددان سددازمان جنگددلهددا و مراتددع نیددز ایددن
جنگلکاریها چندان موفقیتآمیز نبوده اسدت و اغلدب
ناشی از شرایط خشک منحقه است .بنابراین بدا توجده
بدده پددژوهشهددا ،اسددتفاده از کودهددای زیسددتی ماننددد
بدددداکتریهددددای تثبیددددتکنندددددۀ نیتددددروژن و
میکروارگانیسمهای مفید خداک ،در تولیدد نهدالهدای
قویتر و مقاومت بیشتر به تنشهدای محیحدی مانندد
خشکی ،کمبود عناصر غدذایی و ...بسدیار مدرثر اسدت
( .)Stefan et al., 2008; Teimouri et al., 2003ایدن
پژوهش سعی دارد ابتدا باکتریهای محرک رشدد بدومی
منحقه را برای اولین بار شناسدایی کدرده و سدپس تدأثیر
آنها بر نهالهای گونۀ بلدوط ایراندی را مشدخص کندد تدا
شاید بتوان از نتایج این تحقیق در جهت احیای جنگلها
و مدیریت بهتر و صحی تر این مناطق بهره جست.
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در چندددین نقحدده مقدداری خدداک برداشددت شددد و بددرای
جداسازی باکتریهای حلکننددۀ فسدفات بده آزمایشدگاه
آورده شدند .بدرای بررسدی کیفدی تواندایی بداکتریهدا در
انحالل فسدفر ،از محدیطکشدت جامدد پایده پیکوواسدکای
اسدتفاده شدد ( .)Dastager & Damare, 2013سدپس
برای جداسازی باکتریها از سح ذرات خاک نیدز 01
گرم خاک به  51میلی لیتر سدرم فیزیولدوژی سدترون
افدزوده شدد .سوسپانسدیون بدهمددت  21دقیقدده روی
شیکر ( 091دور در دقیقه) تکان داده شد .رقدتهدای
سریالی برپایدۀ  01در حجدم نهدایی  01میلدیلیتدر از
سوسپانسیون ساخته شده و در سه تکرار روی محدیط
کشت پیکوواسکای پخش شد و در انکوباتور در دمدای
 81درجۀ سانتیگراد قدرار داده شدد (.)Omar, 1998
نمونه ها بعد از شش روز گرمخانهگذاری ،هالدۀ شدفاف
تشکیل دادند که نشاندهندۀ انحالل فسفر در محدیط
کشت پیکوواسکای بود و سپس دستهبندی آنها انجدام
گرفت ) .(Xiao et al., 2008آنهایی که هالۀ قویتدری
داشتند در محیط کشت پیکوواسکای از نو کشت داده
شدند .برای شناسایی باکتریها ابتدا رن آمیزی گدرم
انجام گرفت و پدس از آن آزمدایش هدای بیوشدیمیایی
شامل آزمونهای کاتاالز ،پراکسدیداز ،آزمدون حرکدت،
منیتدددول سدددالت آگدددار ،اوره بدددرا  ،متیدددل رد و
ورسپروسکار ،محدیط  ،SIMتجزیدۀ قنددهای مختلد
(فروکتوز ،زایلدوس ،منیتدول ،الکتدوز ،گلدوکز ،ترالدوز،
رافیندوز ،رامندوز و آروبیندوز) و تولیدد اسدید ،احیدای
نیترات ،تجزیۀ ژالتدین ،اسدتفاده از سدیمون سدیترات
بهعنوان منبع کربن ،کربوکسیله کردن اسیدهای آمینه
(اورنیتین ،آرژینین و لیزین) ،تولید اینددول و تجزیده
نشاسدته بدرای شناسدایی بداکتریهدا اسدتفاده شدد
(.)Dastager & Damare, 2013; Jang, 1993
-تلقی باکترهای جداسازیشده روی نهالها

مواد و روشها
شیوه اجرای پژوهش
-جداسازی و شناسایی باکتریهای محرک رشد

ابتدا پس از جنگلگردشی در جنگلهای بلوط یاسوج،

ابتدددا نهددالهددای بلددوط ایرانددی یکسدداله کدده در
گلدان های پالسدتیکی حداوی خداک جنگلدی منحقدۀ
زاگرس کاشته شدده بودندد بده چهدار دسدته تقسدیم
شدددند .سددپس نهددالهددا بددا اسددتفاده از دو سددویه
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باکتری های محرک رشد کده دارای هالدۀ بدزرگتدری
بودند جداگانه و نیز در ترکیب با یکدیگر تلقی شدند.
تلقی هر گلدان با  01میلیلیتر محلدول حداوی 0100
باکتری بهوسیلۀ اسپری اطراف ریشههای مویین انجام
گرفدت .نموندههدای شداهد بدا محلدول کلریدد سددیم
1/0درصد محلولپاشی شد تا شدرایط همدۀ نموندههدا
یکسان باشد ( .)Probanza et al., 2002بعد از گذشت
 51روز که باکتریها استقرار یافته بودند و تأثیر خدود
را روی نهال هدا گذاشدتند ،نهدال هدا برداشدت شددند.
پارامترهای مختل رویشدی اعدم از وزن تدر و خشدک
برگ ،ساقه ،ریشه با استفاده از تدرازوی دیجیتدالی بدا
دقت  1/110گرم و سح برگ با استفاده از ندرمافدزار
 Image j0438انددازهگیدری شددند .ارتفداع نهدال (از
محل یقه تا جوانه انتهایی) و طول کدل ریشده نیدز بدا
استفاده از خط کش اندازه گیری شد .در نهایت نسدبت
وزن تر اندام هوایی به زمینی (وزن اندام هوایی ساقه و
برگ/اندام زمینی ریشه) و نیدز بیومداس تدر (مجمدوع
وزن برگ ،ریشه و ساقه) محاسبه شد.
-روش تحلیل

کلیۀ تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافدزار 05
 SPSSانجام گرفت .ابتدا توزیع نرمال دادهها بدا آزمدون
کولموگروف-اسدمیرنوف بررسدی شدد .سدپس از آندالیز
واریانس یکحرفه و مقایسدۀ میدانگین دانکدن بدا حددود
اطمینان  59درصدد بدین تیمارهدای مختلد بداکتری
(چهار سح شاهد (عدم تلقی ) ،باکتری میکروباکتریوم

( ،)S. cinereorectusبدددداکتری استرپتومایسددددس
( )S. cinereorectusو ترکیددب دو بدداکتری بددا هددم
( )M. aurantiacum × S. cinereorectusبدرای کلیدۀ
صفات مورد اندازهگیری استفاده شد.
نتایج
نتایج جداسازی باکتریهای حل کنندۀ فسفر نشان
داد کده تمدام نمونددههدای خدداک بررسدیشددده ،دارای
بدداکتریهددای حددلکنندددۀ فسددفر بودنددد .تعددداد کددل
جدایه های باکتری حلکنندۀ فسفر از پنج نمونه خاک
جمعآوریشدده 01 ،ندوع جدایده بدود .سدپس از ایدن
تعداد ،دو جدایه که هالۀ بزرگتری داشدتند ،انتخداب،
خالصسدازی و در محدیط مدایع پیکوواسدکای تکثیدر
شدددند .نتددایج حاصددل از رن د آمی دزی بدداکتریهددای
جداسازیشده در زیر میکروسکوپ و همچنین برخدی
از ویژگیهای بیوشیمیایی باکترهای جداسدازیشدده در
جدددول  0آورده شددده اسددت .بددراسدداس روشهددای
رنددد آمیدددزی و بیوشدددیمیایی دو گونددده بددداکتری
 S. cinereorectusو  M. aurantiacumشناسایی شد.
تصددویر تشددکیل هالدده در شددکل  0و شددکل زیددر
میکروسکوپ هر یک از بداکتریهدا در شدکل  2آورده
شده است؛ در این تصویر دو جدایه که هالۀ شفافی در
اطراف پرگنه تشکیل داده بودند با نشانگر قرمز نشدان
داده شدند.

شکل  -0تشکیل هاله (با فلش قرمز در تصویر مشخص شده است) در محیط کشت پیکوواسکای
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شکل  -2تصویر زیر میکروسکوپ از باکتری  M. aurantiacumو باکتری ( S. cinereorectusبهترتیب راست و چ )

جدول  -0خصوصیات بیوشیمیایی و زیر میکروسکوپ دو باکتری جداسازیشده از خاک
آزمایش بیوشیمیایی

M. aurantiacum

S. cinereorectus

گرم
لیزین دکربوکسیالز ()LD
اپتیمم دما ()°C
متیل رد ()MR
وژسپروسکار ()VP

+
+
81
+

+
+
81

محیط سه قندی آهندار ()TSI
محیط SIM
کاتاالز
اکسیداز
ایندول
سیمون سیترات
اوره برا
منیتول سالت آگار
ژالتین
فروکتوز
زایلوز
منیتول
الکتوز
گلوکز
تراهالوز
رافینوز
رامنوز
آروبینوز
خصوصیات میکروسکوپی

_
گلوکز ،الکتوز یا سوکروز تخمیر شدند و اسید و
گاز تولید کردند H2S .تولید نشد.

+
_
گلوکز ،الکتوز یا سوکروز تخمیر شدند و
اسید و گاز تولید کردند H2S .تولید نشد.

_
_
+
_
_
_
_
_
+

_
_
_
_
_
_
_
_
+

_
+
+
+
+
+
+
+
کوکسی ریز

_
+
+
+
+
+
+
+
کوکسی (کوکوباسیل)
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تأثیر باکتریهای تلقی شدده بدر نهدالهدای بلدوط
ایرانی نشان داد که کلیۀ صفات رویشی بدهجدز ارتفداع
ساقه و نسبت وزنِ تر اندام هوایی به زمینی تحت اثدر
سدداده فدداکتور بدداکتری معن دیدار بودنددد (جدددول .)2
مقایسددۀ میددانگین نشددان داد کدده طددول ریشدده در
تیمارهای باکتری میکروباکتریوم و استرپتومایسدس از
نظر آماری تفاوت معنیداری با شاهد (عددم تلقدی ) و
ترکیب دو باکتری داشدت (جددول  .)8بدهطدوری کده
باکتریهای میکروباکتریوم و استرپتومایسس بهترتیب
سبب  13و  12درصد افزایش طول ریشده شددند ،امدا
دو تیمار شاهد و ترکیب دو باکتری تفداوتی نداشدتند.
همچندددین نتدددایج نشدددان داد کددده بددداکتریهدددای
میکروباکتریوم و استرپتومایسس بیشترین تعداد بدرگ
را داشت ،به طوری کده  91و  99درصدد نسدبت بده

تیمار شاهد افدزایش داشدت؛ امدا ترکیدب دو بداکتری
سبب افزایش  83درصدی تعداد برگ شد کده نسدبت
بددده شددداهد و بددداکتریهدددای میکروبددداکتریوم و
استرپتومایسس تفاوت معنیدار داشت .همچنین نتایج
نشان داد که مجموع سح برگ در تیمارهای باکتری
میکروبدداکتریوم و ترکیددب دو بدداکتری از نظددر آمدداری
تفاوت معنیداری با شاهد و بداکتری استرپتومایسدس
داشت؛ به طوری که باکتری میکروبداکتریوم و ترکیدب
دو باکتری بهترتیب موجب افزایش  31و  13درصددی
مجموع سح برگ شدند .باکتری استرپتومایسس نیز
نسبت به شاهد سبب افزایش سح بدرگ شدد ،امدا از
تیمارهای باکتری میکروباکتریوم و ترکیب دو بداکتری
از نظر آماری کمتر بود.

جدول  -2نتایج تجزیۀ واریانس (میانگین مربعات) صفات رویشی و مورفولوژیک بررسیشده
پارامترها

تیمار باکتری

خحا

طول ریشه ()cm

*2110/39

39/3

طول ساقه ()cm

53/15ns

89/3

تعداد برگ

**3/53

1/210

مجموع سح برگ ()cm2

**8/191

3331883

وزن کل ریشه ()gr

**12/09

8/05

وزن کل ساقه ()gr

**89/1

0/0

وزن کل برگ ()gr

*1/5

1/019

بیوماس کل ()gr

**059/1

1/83

وزن تر اندام هوایی به زمینی

1/993ns

1/83

* خحای  9درصد ** ،خحای  0درصد ns ،نبود تفاوت معنیدار

همچندددین نتدددایج نشدددان داد کددده بددداکتری
میکروبدداکتریوم بیشددترین مقدددار وزن کددل ریشدده را
داشت ،بهطوری که  19درصد نسبت به تیمدار شداهد
افزایش داشت؛ اما باکتری استرپتومایسدس و ترکیدب

دو باکتری بهترتیب سبب افدزایش  11و  93درصددی
مقدددار وزن کددل ریشدده شددد کدده نسددبت بدده بدداکتری
میکروباکتریوم تفداوت معندیداری نداشدت .بیشدترین
مقدار وزن کل ساقه را نیز باکتریهای میکروبداکتریوم
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و استرپتومایسس نشان دادند ،بهطدوری کده  99و 92
درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش داشتند .اما تیمدار
ترکیب دو باکتری سبب افزایش  83درصد مقدار وزن
کددل سدداقه شددد کدده نسددبت بدده شدداهد و بدداکتری
میکروباکتریوم و استرپتومایسدس تفداوت معندیداری
داشت .برای وزن کدل بدرگ نیدز مانندد طدول ریشده
بیشدددترین مقددددار را بددداکتری میکروبددداکتریوم و
استرپتومایسس داشت ،به طوری کده  31و  38درصدد
نسبت به تیمار شاهد افدزایش داشدت .امدا ترکیدب دو
باکتری سدبب افدزایش  15درصددی مقددار وزن کدل
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بددرگ شددد کدده نسددبت بدده بدداکتری میکروبدداکتریوم و
استرپتومایسس تفاوت معندیداری نداشدت .همچندین
نتایج نشان داد که زیتودۀ کل در تیمارهدای بداکتری
میکروباکتریوم و استرپتومایسس از نظر آماری تفداوت
معنیداری با شاهد و تیمار ترکیب دو باکتری داشت و
باکتریهای میکروبداکتریوم و استرپتومایسدس سدبب
افزایش  93درصدی بیوماس شدند .ترکیب دو باکتری
نیز نسبت به شاهد موجب افزایش زیتوده شد ،امدا از
تیمار باکتریهای میکروباکتریوم و استرپتومایسدس از
نظر آماری کمتر بود (جدول .)8

جدول  -8مقایسۀ میانگین صفات رویشی و مورفولوژیک در تیمارهای مختل باکتری
پارامترها

شاهد
(تلقی نکردن باکتری)

تلقی باکتری
M. aurantiacum

تلقی باکتری
S. cinereorectus

تلقی ترکیب دو
باکتری

طول ریشه ()cm

00/1±1/31c

80/18±0/91a

80/8±0/92a

21/0±0/19b

طول ساقه ()cm

23/98±1/35b

23/28±0/29a

23/88±0/11a

21/3±0/89ab

تعداد برگ

0/10±1/283c

2/32±1/392a

2/9±1/818a

2/18±1/353b

مجموع سح برگ ()cm2

03/9±0/2c

59/0±1/3a

10/2±9/3b

50/9±3/9a

وزن کل ریشه ()gr

0/53±1/051b

9/3±1/308a

3/39±1/213a

3/10±1/9a

وزن کل ساقه ()gr

0/51±1/151c

3/09±1/22a

3/89±1/201a

8/03±1/218b

وزن کل برگ ()gr

1/901±1/19c

8/31±1/81a

8/2±1/88a

2/98±1/09b

زیتودۀ کل ()gr

9/9±1/01c

00/12±1/93a

01/3±1/32a

5/0±1/11b

وزنِ تر اندام هوایی به زمینی

0/1±1/09a

0/3±1/11a

0/9±1/0a

0/8±1/13a

حروف یکسان در هر ستون نشاندهندۀ نبود تفاوت معنیدار بین تیمارهای مختل باکتری است .اعداد پس از  ±اشتباه معیارند.

بحث
نتایج جداسازی و شناسایی خاک جنگلدی یاسدوج
نشددان داد کدده دو گوندده بدداکتری Streptomyces
 cinereorectusو Microbacterium aurantiacum
که از خانوادۀ اکتینومیستها هستند ،بیشترین توانایی
را در حددل فسددفات خدداک دارنددد .برپای دۀ بسددیاری از
پژوهشهای صورتگرفته ،گزینش اولیه روی پرگنههدا
با بررسی قحر هاله انجام گرفت؛ یعنی پرگنه هایی کده

هالۀ قحورتری داشدتند ،بدرای مراحدل بعددی آزمدون
انتخدداب شدددند؛ از آن جملدده مددیتددوان تحقیددق
) Seshadri et al. (2002را نام برد؛ آنها وجود منحقدۀ
شفاف در محیط کشت را نشانۀ آزاد شددن اسدیدهای
آلددددی توسددددط میکددددروبهددددا مدد دیدانسددددتند.
( Mahajan et al. (2016در تحقیقی بر روی جمعیدت
میکروبی خاک جنگلی گونۀ  Pinus roxburghiiنشان
دادند که باکتریهای خدانوادۀ اکتینومیسدت از جملده
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گونۀ  Microbacterium sp.جدزء جمعیدت میکروبدی
غالب در این خداک جنگلدی هسدتند .همچندین ایدن
محققان بیان کردند که این باکتریها نقش مهمدی در
تجزیۀ الشبرگ نسبت به قدارچ هدا دارندد .یافتده هدای
) Dastager & Damare (2013بددرای شناسددایی
باکتریهای حلکنندۀ فسفات نامحلول نیدز نشدان داد
که از بین  211جدایه باکتریدایی جداسدازیشدده کده
دارای انحددالل فسددفات در محددیط کشددت اختصاص دی
پیکوواسکای بودند ،سیزده جدایدۀ مختلد بیشدترین
هالدددده را داشددددتند و در بددددین آنهددددا بدددداکتری
 Microbacterium sp.بیشترین انحالل فسفر را نشان
داد .در واقددع شددش جددنس بدداکتری Isoptericola,
Angustibacter,

Microbacterium, Kocuria,
 Streptomyceبیشددترین تددأثیر را در حددل فسددفات و

توانایی زیادی به شرایط محیحدی مختلد مثدل دمدا،
شوری و اسیدیتۀ خاک داشدتند .در ایدن تحقیدق نیدز
گونههای باکتری جداسازیشده از خداک زاگدرس کده
بیشترین توانایی حل فسفات را داشتند نیز متعلق بده
خانوادۀ اکتینومیست ها بودند؛ بنابراین بهنظر میرسدد
که آنها در مقایسه با دیگر باکتریها میتوانند شدرایط
زیستی سخت جنگلهای زاگدرس (اعدم از عمدق کدم
خاک ،خشکسالی و  )...را تحمل کنند و تأثیر بیشتری
در حل شدن فسفات خاک داشته باشند.
نتایج تأثیر این باکتریها بدر پارامترهدای رویشدی
نهددالهددای یکسدداله نیددز نشددان داد کدده تیمارهددای
تلقی شده بدا بداکتری نسدبت بده نهدالهدای شداهد
(تلقددی نشددده) دارای مقددادیر بیشددتری از پارامترهددای
رویشدددی مدددورد انددددازهگیدددری بودندددد .پدددژوهش
) Lucas García et al. (2004دربارۀ رشد نهدالهدای
جنگلددی  P. pineaو  Q. ilexتلقددی شددده بددا
ریزوبدداکتریهددای (Enterobacter intermedius,
)P. fluorescens, Chryseobacterium balustinu

نیز نشان داد که برخی از پارامترهدای بررسدیشدده از
جمله طول ساقه ،قحر یقه و وزن خشک ساقه توسدط
همۀ سویههدای بداکتری تلقدی شدده افدزایش زیدادی
یافت .در واقع افزایش رویش نهالهای تلقدی شدده بدا

باکتری بهدلیل تولید هورمونهای تنظیمکننددۀ رشدد
از جملدده افددزایش اکسددین و کدداهش اتددیلن اسددت
(.)Glick, 1995
از طرف دیگدر نتدایج نشدان داد کده شددت تدأثیر
مثبت تیمارهای مختل باکتری به یدک انددازه نبدود،
بهطوری که اکثر پارامترهای رویشی اندازهگیدریشدده
در نهال هدای تلقدی شدده بدا بداکتری میکروبداکتریوم
( )Microbacterium aurantiaucmبیشتر از دو تیمار
باکتریایی دیگر بود که این پدیدده مدیتواندد احتمداال
بهدلیدل تواندایی بیشدتر ایدن بداکتری در حدل فسدفر
غیرمحلول خاک باشد که در محالعات دیگر نیز اشداره
شده اسدت و در نتیجده افدزایش فسدفر خداک سدبب
افزایش رشد نهالها میشود (Mahajan et al., 2016
؛ .)Dastager & Damare, 2013همچنین طول ریشه،
تعددداد بددرگ ،وزن سدداقه ،بددرگ و بیومدداس کددل در
نهالهدای تلقدی شدده بدا هدر دو بداکتری نسدبت بده
نهال های تلقی شده با هر یک از باکتریها بدهتنهدایی
بهطور معندیداری کمتدر بدود .در تحقیقدی در زمیندۀ
تددأثیر تلقددی بدداکتریهددای محددرک رشددد دو گون دۀ
 Bacillus licheniformisو  B. pumilusبددر رشددد
نهالهای  ،Pinus pineaمشاهده شد که هدر دو گوندۀ
باسیلوس رشد نهال هدای کداج را بدا تولیدد جیبدرلین
افزایش دادند ،اما ایدن اثدر بیولدوژیکی در ترکیدب دو
سدددددویۀ بددددداکتری بدددددا هدددددم پیددددددا نشدددددد
( )Probanza et al., 2002کده نتدایج آنهدا همسدو بدا
نتیجۀ حاضر است.
همانطور که نتایج این تحقیق نشان داد ،اسدتفاده
از باکتریهدای حدلکننددۀ فسدفر جمدعآوریشدده از
منحقۀ تحقیق ،میتواند با تأثیر بر افزایش رشدد نهدال
بهویژه رشد طولی ریشه ،موجب شدود کده نهدالهدای
سازگارتر به کمبود آب تولید شود .بندابراین پیشدنهاد
مددیشددود از ایددن بدداکتریهددا بددهخصددوص از جدایدده
میکروباکتریوم بهعنوان کدود بیولوژیدک در کمدک بده
استقرار نهالهای بلوط بهره گرفته شدود .بدهجدز یدک
مددورد گددزارش از بدداکتریهددای حددلکنندددۀ فسددفر در
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است که این باکتریها میتوانندد در ایدن شدرایط بده
.)Tripathi et al., 2002( مقاومت نهالها کمک کنند
 بددا تولیددد سددیانیدPGPR بددرای مثددال بدداکتریهددای
میتوانند بهعندوان کنتدرل بیولوژیدک اسدتفاده شدوند
) و در محالعهای نیدز تدأثیر مثبدتBagnasco, 1998(
این باکتریها بر خشکیدگی درختدان بلدوط مشدخص
.)Brooks et al., 1994( شده است

،)Teimouri et al., 2003( جنگلهدای شدمال کشدور
این تحقیق اولین مورد از وجود بداکتریهدای محدرک
رشد در جنگلهای زاگرس اسدت؛ بندابراین تحقیقدات
بیشتر بهمنظور محالعۀ فراواندی و تندوع بداکتریهدای
محرک رشد در منحقۀ زاگرس میتواند نتایج مفیددی
 همچنین پیشنهاد می شود تأثیر.را در پی داشته باشد
این نهال ها در شرایط متفاوت مثل تدنش خشدکی یدا
 زیرا تحقیقات نشان داده،عوامل بیماریزا بررسی شود
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Abstract
The bacteria species that have positive effects on plant growth and performance, which is
called plant growth promoting rhizobacteria (PGPRs), can help or play a crucial role in
reforestation programs. For this purpose, phosphate solubilizing bacteria were isolated from
soil of Yasuj forests, Iran in this study. Ten isolates of phosphate solubilizing were extracted
from five soil samples. Two out of ten bacteria strains with highest phosphate solubilizing
activity were selected. The results of gram staining and other biochemical tests illustrated that
those bacteria were identified as Microbacterium aurantiacum and Streptomyces
cinereorectus. In order to study the effect of PGPR bacteria on growth performance of Brant’s
oak seedlings, an experiment as completely randomized block design was done in greenhouse
conditions. Treatments consist of four seedlings groups of non-inoculated (control),
inoculated by M. aurantiacum, inoculated by S. cinereorectus and inoculated by a mixture of
both strains. The results of analysis of variance of the effect of PGPR bacteria strains on
growth performance of oak seedlings revealed that all studied traits with exception of stem
length and shoot to root ratio were significantly affected by bacterial treatment. So that,
inoculated plants showed better growth performance compared to the control treatment, but
plants treated with both strains had lower stem and leaf fresh weights in comparison with pure
inoculated plants. It can be concluded that the application of biofertilizers especially M.
aurantiacum might be conducted to increase the growth and subsequent establishment of
seedlings in the first year resulted in successful reforestation.
Keywords: Biofertilizer, Inoculation, Plant growth promoting rhizobacteria (PGPR),
Seedling, Zagros
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