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جداسازی باکتری های حل کننده تری کلسیم فسفات از خاک مزارع گندم و جو
شهرستان مرودشت
1

فاطمه ناصری* ،4نیما بهادر  ،2مجید باصری صالحی ،9مهدی کارگر

 1کارشناس ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شیراز ،گروه میکروب شناسی 2 ،استادیار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شیراز ،گروه میکروب شناسی،
 3استادیار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کازرون ،گروه میکروب شناسی 4 ،دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد جهرم،
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

چکیده
سابقه و هدف :بسیاری از میکروارگانیسم های خاک می توانند فسفر غیر قابل دسترس را از طریق فعالیت های متابولیکی با ترشح
اسیدهای آلی حل کنند .این مطالعه با هدف جداسازی باکتری های فعال حل کننده تری کلسیم فسفات از خاک مزارع گندم و جو
دشت مرودشت انجام شد.
مواد و روش ها :این مطالعه به صورت مقطعی-توصیفی بر روی خاک  05مزرعه جو و  05مزرعه گندم دشت مرودشت انجام
گرفت .در ابتدا نمونه های خاک در محیط  NRIPحاوی تری کلسیم فسفات ( 15درصد) غنی سازی شدند .باکتری های دارای هاله
شفاف حل کننده تری کلسیم فسفات با آزمون های بیوشیمیایی PCR ،و تعیین توالی شناسایی گردیدند .دو باکتری فعال جداسازی
شده از خاک مزارع گندم و جو به منظور بررسی تولید اسید های آلی ترشح شده با روش  HPLCآنالیز شدند.
یافته ها :از مجموع نمونه های جمع آوری شده 9 ،باکتری ( )%11حل کننده تری کلسیم فسفات از مزرعه جو و  6باکتری ()%12

حل کننده تری کلسیم فسفات از مزرعه گندم دشت مرودشت جداسازی گردید .نتایج حاصل از تزریق نمونه های باکتریایی به
دستگاه  HPLCنشان داد که باکتری های جداسازی شده از مزرعه جو دارای  4نوع اسید مختلف با وزن مولکولی پایین و در مزرعه
گندم دارای  3نوع اسید مختلف می باشند.
نتیجه گیری :از آنجایی که در مطالعه حاضر بیشترین و فعال ترین باکتری های حل کننده فسفات از خاک مزارع جو جداسازی
شدند می توان دریافت که این باکتری ها بیشتر در خاک های که کود های شیمیایی فسفره مصرف کمتری دارند ،گستردگی بیشتری
دارند .همچنین غربالگری باکتری های موجود در مزارع مختلف و نیز شناسایی آنها می تواند در تهیه کودهای بیولوژیک و رشد
گیاهان منطقه موثر باشد.
واژگان کلیدی :مزارع گندم ،مزارع جو ،تری کلسیم فسفات ،انتروباکتریاسه.16S rRNA ،
دریافت مقاله :شهریور ماه 93

پذیرش برای چاپ :آذر ماه 93

م دمه

شیمایی فراهم می شود .این فرم در دسترس گیاهان نمی باشد

فسفر یکی از مواد غذایی اصلی و ضروری برای گیاهان

( .)2طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها در تحول فسفر خاک

است که در خاک ،فرم های فسفاتیک حاصل خیز کننده را

جدایی ناپذیری از چرخه فسفر

ایجاد می کند ( .)1بخ

نق

دارند .بنابراین بخ

بزرگی از فسفات به صورت آلی

خاک می باشند ( .)3میکروارگانیسم های موثر خاک در آزادی

محلول در خاک است و به عنوان حاصل خیز کننده از کود

فسفر از منابع آلی و غیر آلی نق

دارند ( .)4در حال حاضر

*) آدرس برای مکاتبه :شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شیییراز ،گیروه میییکیروب شینیاسیی.

هدف اصلی در مدیریت فسفر بهینه سازی محصول و به

تلفن59122120911 :

پست الکترونیکFatemehnaseri95@gmail.com :
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حداقل رساندن از دست دادن فسفر خاک می باشد ( .)0در

شده است که حاللیت معدنی توسط باکتری های حل کننده

سال های اخیر میکروارگانیسم های حل کننده فسفات ،به

فسفات وابسته به آزادسازی مولکول های اسید آلی با وزن

منظور بهبود رشد و عملکرد بهتر گیاه نظر محققان را به خود

مولکولی کوچک می باشد .این عمل از طریق گروه های

جل

افزای

نموده است ( .)6باکتری های ریزوسفر موج

هیدروکسیل و کربوکسیل کالت کانیون های متصل به فسفات

رشد گیاه می گردند و برای گیاه بسیار مفید می باشند ( ).

و در نتیجه تبدیل آن به فرم محلول انجام می پذیرد (. )4

وسیله

باشان ( ) ashanو همکاران در سال  1991نشان دادند که

میکروارگانیسم ها به عنوان یکی از مهم ترین صفات برای

رشد

حل

توانایی

کنندگی

ت ذیه فسفر گیاه مطر

فسفات

نامحلول

استفاده از تلقیح باکتریایی برای کود زیستی سب

می شود ( .)1اثرات منفی زیست

محیطی کودهای شیمیایی و افزای
باکتری های افزای

به

هزینه ها موج

و طویل شدن گیاه ،افزای

عملکرد ،افزای

افزای

میزان فسفات در

استفاده از

دسترس گیاه و آزاد شدن اسید استیک ایندول و اسید جیبرلیک

دهنده رشد گیاه در روش های کشاورزی

می گردد ( .)16جیالنی ( ) ilaniو همکاران در سال 255

پایدار شده است ( .)9تعداد قابل توجهی از گونه های

نشان دادند که باکتریهای حل کننده فسفات از دو جن

باکتریایی که در ارتبا با ریزوسفر گیاه هستند ،قادر به اعمال

باسیلوس و سلوموناس می باشند که موج

افزای

اثر مفید بر رشد گیاه می باشند .بنابراین استفاده از آن ها به

موجود در خاک و افزای

عنوان حاصل خیز کننده یا عوامل کنترل برای بهبود کشاورزی

باکتریهای حل کننده فسفات و ریزوبیوم های افزای

سب

شده است که بسیاری از پژوهشگران سال ها بر روی آن

فسفات

جذب کل فسفات در گیاه می شوند.
دهنده

رشد گیاه میتوانند استفاده از کودهای فسفری را تا  05درصد
دهند (  .)1مدنی ( ) a aniو همکاران در سال 2511

متمرکز شوند ( 15و .)11

کاه

فسفر به دو فرم فسفات آلی و معدنی در خاک وجود دارد (.)3

دریافتند که مصرف کودهای بیولوژکی فسفره می تواند در فصل

از آنجایی که بخ

بزرگی از فسفر خاک به فرم نامحلول است

پاییز همزمان با کشت و همچنین در بهار موج

افزای

برای ت ذیه گیاه در دسترس نمی باشد .فسفر معدنی در خاک

عملکرد دانه نسبت به شاهد گردد .اما پاس گیاهان مختلف به

بیشتر در ترکیبات معدنی نامحلول اهر می شود ( .)11این

تلقیح میکروبی یکسان نبود(.)11

شکل از فسفر توسط گیاه قابل جذب نیست ( .)15باکتری های

ساریخانی ( ) ari haniو همکاران در سال  2513دریافتند که

با سایر

گلدانی یا

حل کننده فسفات به صورت منفرد یا در ترکی
میکروارگانیسم ها با افزای
افزای

موج

شرایط آزمای

اثر بیولوژیک ت بیت نیتروژن

مزرعه ای و حاصل خیزی خاک مورد آزمای

رشد گیاه می شوند (.)12

جن
(

،)A

r

باسیلوس

 ،)Rسراشیا (

(

اسینتوباکتر

(r

هدف از این پژوه

) ،آزوس ریلیوم
)،

ریزوبیوم

 ،)S rآلکالیژنز (

،)A

(

 )Aو فالباکتریوم (

r

جداسازی باکتری های حل کننده

تری کلسیم فسفات از خاک مزارع گندم و جو شهرستان
مرودشت بود.

)

مواد و رو

اشاره نمود (.)13-10
افزای

می تواند در

کارایی پاس گیاه به تلقیح میکروبی م ثر باشد (.)19

از مهم ترین باکتری های حل کننده فسفات می توان به
های سودوموناس (

مانند نوع گیاه ،رقم گیاه ،نوع آزمای

ها

الف) جداسازی باکتری های حل کننده تری کلسیم فسفات:

تولید محصو ت در گیاهان مختلف در ح ور

این مطالعه به صورت مقطعی-توصیفی بر روی خاک  05مزرعه

دهنده رشد ،در آزمایشگاه و زمین های

جو و  05مزرعه گندم دشت مرودشت انجام گرفت .نمونه های

کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است .به طور کلی پذیرفته

خاک از عمق  0تا  10سانتی متری خاک کنار ریشه گیاهان

باکتری های افزای
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روف یک بار مصرف استریل

( .)23محصو ت  PCRبر روی ژل آگاروز  1 0درصد منتقل و

به آزمایشگاه منتقل گردیدند .در ابتدا  0گرم از خاک

الکتروفورز گردیدند .پ

آمیزی با اتیدیوم بروماید به

مزارع به  40میلی لیتر محیط کشت اختصاصی

منظور مشاهده اندازه باندها از

جمع آوری و درون

از رن

دستگاه oc mentation

el

)National

استفاده شد .محصو ت  PCRبا اندازه  311جفت باز از

حاوی تری کلسیم فسفات ( 15درصد) اضافه گردید (.)10

روی ژل تخلی

و برای تعیین توالی به شرکت بیونیر

محیط کشت ها به مدت  2ساعت در دمای  35درجه

کره جنوبی ارسال گردیدند .در نهایت توالی های به دست آمده

سیلیسیوس با  105دور در دقیقه گرمخانه گذاری شدند .در

در سایت  NC Iبالست شدند و جن

tanical Reserch Institi s Phos hate( NRIP

مشخ

ادامه کلنی های دارای هاله شفاف حل شده تری کلسیم
فسفات جداسازی و خال

گردید.

د)

سازی شدند ( 25و )21

و گونه باکتری ها

(

r

r

r r

):

ب) آزمون های بیوشیمیایی :باکتری های جداسازی شده به

به منظور ارزیابی اسیدهای تولید شده در زمان استفاده از محیط

آمیزی گرم و آزمون های کاتا ز ،اکسیداز ،اوره آز،

کشت حاوی تری کلسیم فسفات به وسیله میکروارگانیسم ،یک

P

نمونه باکتریایی فعال از مزرعه گندم و یک نمونه از مزرعه جو

کمک رن

ژ تیناز ،سیترات،
و

I

،L ، F ، Nase ، tarch ، I

،

انتخاب گردید .نمونه های دارای غلظت معادل  5 0مک فارلند

مورد شناسایی قرار گرفتند (.)22

زنجیره پلی مراز

) واکن

محیط مایع لوریا برتانی برا

(R

) :در ابتدا باکتری ها در

به  155میلی لیتر محیط کشت مایع تری کلسیم فسفات اضافه

به مدت  24ساعت در دمای

شدند و به مدت یک هفته در دمای  35درجه سیلیسیوس و
دور  125 gقرار داده شدند H .محیط ارزیابی گردید .به منظور

 35درجه سیلیسیوس گرماگذاری شدند.
N

N

باکتریایی با استفاده از کیت استخرا

آنالیز اسیدهای آلی تولید شده ،محیط کشت حاوی باکتری از

 ، NPسیناکلون ،ایران و مطابق با دستورالعمل شرکت

فیلتر  5 2میکرومتری عبور داده شد.

سازنده استخرا گردید .به منظور تک یر ژن  16S rRNAاز

 25میکرولیتر از فیلتریت به دستگاه  HPLCدر مجاورت

و

حالل های آب و متانول به نسبت  15 :25حالل منتقل گردید تا

(سیناکلون،

میزان اسیدهای تولید شده ارزیابی گردد ( .)4برای دقت بیشتر

 PCRدر حجم  20میکرولیتر

از سوس انسیون باکتریایی تهیه شده دو تزریق به دستگاه

پرایمرهای

C C

-

-

C

CC CCC

ایران) استفاده گردید .واکن

5- C

F 5R

شامل  2 0میکرولیتر بافر  2 ،PCRمیکرولیتر  Nاستخرا

انجام شد.

شده 2 ،میلی مول  255 ، gClمیکرو مو ر ، N Ps

ه) آنالیز آماری :توزیع فراوانی باکتری های حل کننده فسفات

 1 20میکرولیتر از هر پرایمر ( 5 4میکرومو ر) و  1واحد

F

آنزیم

ol merase

در ادامه واکن

N

در دو مزرعه به کمک آنالیز تجزیه واریان

بر اساس آزمون

با استفاده از نسخه نوزدهم نرم افزارهای  S SSو  SASدر سطح

 aانجام شد.

 PCRدر دستگاه ترموسایکلر  ، ioRaآمریکا

 %0انجام گردید .مقایسه میانگین ها بر اساس آزمون دانکن
انجام گرفت.

با شرایط واسرشت ابتدایی در دمای  96درجه سیلیسیوس به
مدت  3دقیقه 30 ،سیکل شامل واسرشت اصلی در دمای
 90درجه سیلیسیوس به مدت  35ثانیه ،اتصال در دمای

افته ها

 09درجه سیلیسیوس به مدت  1دقیقه ،طویل شدن در دمای

در مجموع  9باکتری ( )%11حل کننده تری کلسیم فسفات از

 2درجه سیلیسیوس به مدت  1دقیقه و طویل شدن نهایی در

مزرعه جو و  6باکتری ( )%12حل کننده تری کلسیم فسفات از

دمای  2درجه سیلیسیوس به مدت  0دقیقه انجام گرفت

مزرعه گندم دشت مرودشت جداسازی گردید (جدول .)1
40
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جدول  :1باکتری های حل کننده فسفات جداسازی شده از مزارع گندم و جو دشت مرودشت.
رد ف

مکان جداسازی

جنس و گونه
((Alcaligenes faecalis strain IAM12369

فیکالی

4

الکالیجن

2

انترو باکتر لودجیئی ()Enterobacter ludwigii strain : EN-119 = DSMZ 16688 = CIP 108

مزرعه جو کوه سبز

9

کلبسیال نمونیه ( (Klebsiella pneumoniae subsp. ozaenae strain ATCC11296

مزرعه جو کوه سبز

1

کلبسیال نمونیه ( (Klebsiella pneumoniae subsp. ozaenae strain ATCC11296

مزرعه جو قاسم آباد

5

انتروباکتر کبویی ()Enterobacter kobei strain CIP 105566

مزرعه گندم فالونک

4

گالسیکال اگاریالیتیکا((Glaciecola agarilytica strain NO2

مزرعه جو زرگرون

7

رواتال پالنتیکو ا ()Raoultella planticola strain ATCC 33531

مزرعه جو رامجرد

3

کلبسیال واریکو ()Klebsiella variicola strain F2R9

مزرعه جو کوه سبز

3

انتروباکتر کبویی ()Enterobacter kobei strain CIP 105566

مزرعه گندم کوه سبز

41

کلبسیال نمونیه ((Klebsiella neumonia strain DSM 30104

مزرعه جو فالونک

مزرعه گندم کوه سبز

()Enterobacter aerogenes strain JCM1235

44

انتروباکتر ائروجین

42

انتروباکتر کلوآکه ((Enterobacter cloacae strain279-56

49

انتروباکتر امنیجینوس ((Enterobacter amnigenus strain JCM1237

41

انتروباکتر کلوآکه ((Enterobacter cloacae subsp. Dissolvens strain LMG 2683

کلبسیال واریکو

45

مزرعه گندم فالونک
مزرعه گندم کوه سبز
مزرعه جو قاسم آباد
مزرعه جو فالونک

((Klebsiella variicola strain F2R9

مزرعه گندم کوه سبز

رابطه معنی داری بین تعداد باکتری های حل کننده تری کلسیم

نتایج حاصل از تزریق نمونه ها به دستگاه  HPLCبیانگر آن

فسفات و نوع محصول مزارع گندم و جو مشاهده نگردید

است که نمونه های به دست آمده از مزارع جو و گندم

(جدول  .)2بیشترین درصد فراوانی باکتری های جداسازی

منحنی های تقریبا متفاوتی از خود نشان می دهند .به طوری که

به روستای کوه سبز

منحنی به دست آمده از مزرعه گندم با  3پیک بیانگر نوع اسید

( ،)%20روستای فالونک ( ،)%22روستای قاسم آباد (،)%25

مختلف میباشد (نمودار  .)1همچنین منحنی به دست آمده از

روستای زرگرون ( )%12 0و روستای رامجرد ( )%9بود.

نمونه های جو با  4پیک ،حاکی از ح ور  4نوع اسید مختلف

همچنین بیشترین درصد فراوانی در مزارع گندم نیز به ترتی

با وزن مولکولی پایین می باشد (نمودار  .)2با توجه به زمان

مربو

شده در مزارع جو به ترتی

مربو به روستای کوه سبز ( )%33و روستای فالونک ()%22

تولید و از آنجایی که پیک ایجاد شده در بخ

بود .هی باکتری حل کننده فسفاتی در مزارع گندم واقع در

منحنی ها به یکدیگر شباهت بیشتری دارد ،احتما نوع اسید

روستاهای زرگرون ،رامجرد و قاسم آباد جداسازی نگردید.

تولیدی یکسان میباشد.

فراوانی

بیشترین

باکتری

خاک را کلبسیال نمونیه
9

(

CC

55

های

(s .

aenae strain

strain CIP

جدول  :2تجزیه واریان

کننده

آزاد

فسفات

s

بح

 )oو انترو باکتر کوبی
r

r

در این پژوه

فسفات از خاک مزارع جو جداسازی گردید .همچنین تعداد

داده ها در رابطه با تعداد باکتری در مزارع جو و گندم.

منابع
تغییر

درجات
آزادی

مجموع
مربعات

مزرعه

1

1 15

1 15

5 09ns

خطا

91

291 51

3 54

-

99

299 11

-

F

ارز

 155نمونه خاک از مزارع گندم و جو در

شهرستان مرودشت تهیه گردید .بیشترین باکتری های حل کننده

) تشکیل دادند.

میانگین
مربعات

کل

انتهایی

باکتری های کل شمارش شده در هر یک گرم خاک و نیز

ضر ب
تغییرات

فعال ترین باکتری در حل کردن تری کلسیم فسفات از مزرعه

% 42 0

جو جداسازی شد .با توجه به نتایج به دست آمده می توان
دریافت که به دلیل عدم استفاده از کودهای فسفاته در مزارع
جو باکتری های حل کننده فسفات به راحتی می توانند فسفات

 nsغیرمعنی دار
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نمودار  :2آنالیز  HPLCباکتری حل کننده فسفات به دست آمده از مزرعه جو.

نمودار  :1آنالیز  HPLCباکتری حل کننده فسفات به دست آمده از مزرعه گندم.

معدنی شامل تری کلسیم فسفات و دیگر ترکیبات معدنی را

کنندگی فسفات نامحلول را افزای

آزاد کرده و در اختیار گیاه قرار دهند .اما در مزارع گندم به

مطالعات نشان داده است که بیشترین فراوانی باکتری های آزاد

دلیل اینکه سودآوری و تولید محصول در نظر کشاورزان بیشتر

کننده فسفات خاک را باکتری های گرم منفی شامل می شوند .با

است ،استفاده از کودهای فسفاته شیمیایی و دیگر کودهای

بیشترین باکتری های جداسازی شده

شیمیایی روا بیشتری دارند ( .)13این امر موج

توجه به نتایج این پژوه

کلبسیال نمونیه و انترو باکتر کوبی بودند.

رشد کمتر

رودریگز (  )Ro rig eو همکاران در سال  1999گزارش

یا عدم وجود باکتری های آزاد کننده فسفات می گردد.
در پژوه

حاضر با توجه به نتایج  HPLCمی توان دریافت

که تولید اسیدهای آلی با وزن مولکولی پایین باع

و رشد گیاه را بهبود بخشید.

کردند که بیشترین باکتری های حل کننده شامل جن

انتروباکتر

آزادسازی

(r

r

) ،سراشیا (

 ،)Aاسینتو باکتر

فسفات خاک و در نتیجه بهبود رشد گیاه می گردد .واسیلوا

(

( ) assile aو همکاران در سال  ،2515گوتیر ( ) a tierو

(

همکاران در سال  2550و پاراساد (  )Prasaدر سال 2514

حاضر هم خوانی دارد.

r

(r

r

های

 ،)Sآلکالیژین

 )Aو فالباکتریوم

) بودند ( .)12این یافته با نتایج پژوه
( ) ahanteshو همکاران در سال  2511با بررسی

نیز آزادسازی فسفات به وسیله باکتری ها را مورد بررسی

ماهانت

قرار دادند .یافته های آنها نشان داد که مولکول های آلی با

عملکرد کودهای بیولوژیک در ت بیت نیتروژن مولکولی به وسیله

آزادسازی و حل شدن فسفات

باکتری ریزوبیوم و گونه های آزادزی ازتوباکتر نشان دادند که

معدنی می شوند ( 24 ،15و  .)20در تحقیقات چن ( )Chenو

عملکرد بهتر باکتری های ت بیت کننده نیتروژن وابسته به

گردید که اسید سیتریک،

باکتری های آزاد کننده فسفات و فسفات قابل دسترس گیاه

اسید گلوکانیک ،اسید کتیک و اسید پروپیونیک ،مهم ترین

می باشد .این موضوع اهمیت باکتری های آزاد کننده فسفات

اسیدهای آلی جدا شده از محیط کشت باکتریایی هستند که

معدنی گیاه را نشان می دهد ( 26و  .)2بنابراین یکی از

وزن مولکولی پایین باع

همکاران در سال  2550مشخ

موج

روش های بهبود رشد گیاه استفاده از باکتری های آزاد کننده

آزادسازی فسفات خاک می شوند (.)9

رودریگز (  )Ro rig eو همکاران در سال  1999با  PCRبر

فسفات می باشد.

روی ژن های فسفاتاز و کلون سازی این ژن ها نشان دادند که

مدنی ( ) a aniو همکاران در سال  2515اثر مصرف کودهای

عالوه بر مولکول های آلی ،اسید فسفاتازها نیز در آزادسازی

شیمیایی فسفره و باکتری های حل کننده فسفات را در عملکرد

دارند ( .)12بنابراین می توان نتیجه گرفت

دانه کلزا مورد بررسی قرار دادند .یافته های آن ها نشان داد که

که با دستکاری های ژنتیکی در باکتری ،می توان قدرت حل

تولید بافت

فسفات خاک نق

استفاده از باکتری های حل کننده فسفات موج
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رویشی در مراحل زایشی بذر خواهد شد و اختالف معنی

آس رژیلوس ملوس (
(r

داری نسبت به استفاده از کودهای شیمیایی دارد (.)11

نایجر

تیموری ( ) eimooriو همکاران در سال  2554در مطالعه ای

نام برد (  1و .)24

 9جن

 )Aنیز به عنوان آزاد کننده های فسفات

و گونه مختلف باکتری های حل کننده فسفات را از

خاک های جنگلی جداسازی کردند .در پژوه
جن

r

r

 )Aو آس رژیلوس

های انتروباکتر

r

(r

آن ها

نتیجه گیری

) و الکالیژن

از آنجایی که در مطالعه حاضر بیشترین و فعال ترین

 )Aجداسازی شد که با تحقیق حاضر مطابقت دارد

باکتری های حل کننده فسفات از خاک مزارع جو جداسازی

( .)29قدس علوی ( ) ho s la iو همکاران در سال 2513

شدند می توان دریافت که به دلیل عدم استفاده از کودهای

قدرت انحالل باکتری های حل کننده فسفات را در

فسفاته در مزارع جو باکتری های حل کننده فسفات به راحتی

مورد ارزیابی قرار

می توانند فسفات معدنی شامل تری کلسیم فسفات و دیگر

های جداسازی شده شامل سودوموناس

ترکیبات معدنی را آزاد کرده و در اختیار گیاه قرار دهند.

(

باکتری های ریزوسفر گیاه سنبل الطی
دادند .بیشترین جن
و زانتاموناس (

) بود (.)35

همچنین غربالگری باکتری های حاضر در مزارع مختلف و نیز

در مجموع پیشنهاد می گردد که با جداسازی باکتری های آزاد

شناسایی آنها می تواند در تهیه کودهای بیولوژیک و رشد

کننده فسفات از مزارع استان و دیگر استان های کشور و

گیاهان منطقه موثر باشد و به ت دیه سالم مردم منطقه نیز کمک

جداسازی فعال ترین آنها با دستکاری های ژنتیکی و کلون

نماید.

سازی ژن های تولید کننده فسفاتازها و اسیدهای آلی ،بر
فعالیت این باکتری ها افزود و باع

تشکر و دردانی

بهبود رشد گیاهان و

محصول بیشتر در مزارع شد (.)1

نویسندگان این مقاله از معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی

همچنین در کنار باکتری های آزاد کننده فسفات می توان از

واحد شیراز به دلیل همکاری صمیمانه در اجرای این پژوه

قار هایی مانند آس رژیلوس فالوس (

r

،)A

کمال امتنان را دارند.
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Abstract
Background & Objectives: Many soil microorganisms are ale to solve unavailable phosphorus
through metabolic activity and secretion of organic acids. This study was aimed to isolate
tricalcium phosphate active solubilizing bacteria from wheat and barley farms in Marvdasht
Plain.
Materials & Methods: This cross-sectional study was conducted on 50 barley and 50 wheat farms
in Marvdasht Plain. The soil samples were enriched in NRIP media containing 10 percent
tricalcium phosphate. The tricalcium phosphate solubilizing bacteria which produced halos on
media were determined through biochemical tests, PCR and sequencing techniques. The activity
of two active bacteria isolated from wheat and barley farms were analysed by HPLC method in
order to investigate the production of secreted organic acids.
Results: Overall 9 (18%) and 6 (12%) of the tricalcium phosphate solubilizing bacteria were
isolated from the wheat and barley farms located at Marvdasht, respectively. The HPLC analysis
showed that the microorganisms isolated from barely and wheats farms produce 4 and 3
respectively, different low molecular weight acids.
Conclusion: Since most of the tricalcium phosphate active solubilizing bacteria were isolated from
the barely farms, these bacteria can be found in the soils in which less Phosphorus fertilizers were
used. Screening of these bacteria in different farms and their identification can be useful in the
production of biologic fertilizers and growth of plants in that area.
Keywords: Wheat fields, Oat fields, Tricalcium phosphate, Enterobacteriaceae,16Sr RNA.
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