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چکیده
سابقه ب دف :باکتری ای اندبفیت بدبن ايجاد عاليم مشخص قادر به زندو در بخش ای داخل ویاه میزبان ستاد ب در بسیاری
از موارد به عاوان باکتری ای محرك رگد وزارش گدهاند اين مطالعه با دف بررس تواناي تولید ورمون ای محرك رگد در
باکتری ای اندبفیت سويا انجام گد
مواد ب ربش ا :به ماظور جداسازی باکتری اندبفیت از بخش ای مختلف سويا رقم  ،TMSنشونهبرداری از مزرعه کشابرزی
دانشگاه آزاد اسالم باحد ساادج انجام گد پس از استخراج  DNAژنوم  ،به ماظور تکثیر ژن  16S rDNAاز ربش  PCRاستفاده
ورديد برای گااساي باکتری جداسازی گده ،محصول  PCRتعیین توال ب ترادف بازی آن  BLASTورديد سويه ا از نظر تولید
ورمون اندبل اسید استیک ب جیبرلین به صورت آماری در سه تکرار ب در قالب طرح کامالً تصادف مورد بررس قرار ورفتاد
يافته ا :باکتری ای جداسازی گده قادر به تولید ورمون اندبل اسید استیک در حضور تريپتوفان در مقادير  8/2تا 71/73
میکربورم در میل لیتر ب در غیاب تريپتوفان در محدبده  0/2تا  72/73میکربورم در میل لیتر بودند باکتری ا تواناي تولید ورمون
جیبرلین در مقادير  3/77تا  3/23میکربورم در میل لیتر را داگتاد نتايج تعیین توال نشان داد که باکتری جداسازی گده متعلق به
سودبموناس پوتیدا است که با سويه تیپ گبا ت  99درصدی دارد
نتیجهویری :اين مطالعه ابلین وزارش جداسازی باکتری اندبفیت سودبموناس پوتیدا از سويارقم  TMSاست باکتری ای اندبفیت
جدا گده م تواناد در افزايش رگد ویاه به کار ربند
باژوان کلیدی :باکتری اندبفیت ،سودبموناس پوتیدا ،سويا
دريافت مقاله :خرداد ماه 91

پذيرش برای چاپ :مرداد ماه 91

مقدمه

میزبان از راه ای مختلف مچون تثبیت نیتربژن ،ح فسفات،

باکتری ای اندبفیت به باکتری ا

وفته م گوند که در

داخ بافت ویاه سالم ،بدبن ايجاد عاليم ب آسیب حضور دارند

تولید سیدربفور ب ورمون ای ویا

 ،توانا

کاترل زيست

ريزموجودات بیشارور ب افزايش مقابمت ویا ان به تاش ای

ب از آنجاي که عاليم آگکاری بربز نش د اد تخشین صحی

غیرزيست ب زيست

از جشعیت آن ا مشک است  )7اين ريزموجودات از ريشه،

اکسین که از معشولترين پیشماده ای آن اندبل اسید استیک

بر  ،ساقه ،بذر ،غده ،و آ ين ب میوه ای ویا ان مختلف جدا

ربری برای رگد ب توسعه

گدهاند  )2باکتری ای اندبفیت قادر به افزايش عشلکرد ویاه
*) آدرس برای مکاتبه :کردستان ،دانشگاه کردستتتان ،وتربه بتیتشتاری گتاتاست
تلفن37800237780 :

وتیتا ت

پست الکتربنیکagriculture.student@yahoo.com :

ستاد

است ،از ورمون ای ویا
مورفولوژيک

به بيژه طوي

گدن سلول ،حف

غالبیت

انت اي  ،کشک به تشکی بافت ای آبندی) است  )0اندبل
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اسید استیک در غلظت ای پا ین قادر به مشانعت از ساتز اتیلن

م گود کشت آن به عاوان علوفه ،سیلو ب کود سبز در درجه

م وردد اين در حال است که غلظت ای با در افزايش ساتز

بعدی ا شیت قرار دارد اسید ای چرب ربری ربغن سويا

اتیلن نقش دارد

بیشتر از ساير دانه ای ربغا است ب به سبب برخورداری از

بسیاری از باکتری ای اندبفیت قادر به تولید اندبل اسید

اسید ای چرب به بيژه اسید لیاول یک ،درمیان دانه ای ربغا ،

استیک در ویاه میزبان ستاد ب تولید آن در ب بود افزايش رگد

دارای مقام برجستهای است اين محصول با ارزش به دلی غا

ريشه در ویا ان مختلف
توتفرنگ

از جشله سويا ،سیبزمیا  ،ارکیده،

بودن از ترکیبات پربت یا

ب بسیاری از درختان به ا بات رسیده است

بسیاری از بیشاری ا م باگد ب شین امر موجب کا ش

باکتری ای اندبفیت متعلق به جاس ای مختلف ماناد اربيایا
،) r

باسیلوس

)،

) ب فالبباکتريوم

r

ب اسید ای چرب ،مستعد ابتال به

عشلکرد مطلوب آن م وردد )9

سودبموناس

از آن جا که باکتری ای اندبفیت با توانا

) قادر به

تولید ترکیبات

محرك رگد شاناد ورمون اندبل اسید استیک ب جیبرلین

ساتز اندبل اسید استیک ستاد )0-1

م تواناد در افزايش عشلکرد اين محصول زراع نقش م ش

يک ديگر از ورمون ای گااخته گده ،جیبرلین است که يک

را ايفا نشاياد،

از مشخصه ای کلیدی آن تا یر بر افزايش طول ساقه است

تولید ورمون ای محرك رگد جیبرلین ب اندبل اسید استیک

جیبرلین در رگد زايش ،

در باکتری ای اندبفیت سودبموناس پوتیدا

ور و در ویاه ،تولید میوه ب به

تاخیر انداختن پیری در ویا ان نقش به سزاي

دف از اين مطالعه بررس

توانا

) در ستتويتا رقتتم  TMSبتتود

دارد وزارش

گده است که اين ورمون در رگد ب جوانهزن بذبر ،کشک به
تشکی

غده ب پیاز نقش ايفا م نشايد

تشکی

آنزيم ای یدربلیتیک ،گکستن خواب زمستان

مواد و رو

مچاین با تحريک

ها

الف) نشونهبرداری ،دعفون بافت ویا

را

تس ی م کاد )

ب جداسازی باکتری

اندبفیت :در اباخر تابستان سال  7090نشونهبرداری از

باکتری ای اندبفیت از وربه ای آلفا ،بتا ب واما پربت وباکتر،

بخش ای مختلف بافت ویا

اکتیاومیست ا ب فرمیکوت ا وزارش گده است تاو

رقم  TMSاز مزرعه کشابرزی دانشگاه آزاد اسالم

باکتری ای اندبفیت نه تا ا در بین تاکسون ای باکترياي  ،بلکه

ساادج انجام پذيرفت به ماظور جداسازی باکتری ای اندبفیت

حت در بین ویا ان مختلف ،قاب مالحظه است بیش از 033

بخش ای مختلف گام بر  ،ساقه ،بذر ب ريشه با آب مقطر

ربی زمین بجود دارد محققان برآبرد

ستربن گسته گدند پس از خشک کردن با کاغذ صاف ،

کردهاند که ر ویاه حداق میزبان يک يا چاد اندبفیت است

نشونه ای مورد نظر به قطعات کوچکتر  1/2 0سانت متری

 )8باکتری ای اندبفیت مشکن است دارای زاران ویاه میزبان

خرد ورديد سپس توس

یپوکلريت سديم  7درصد به مدت

باگاد ب يا احتشال دارد که داماه میزبان آن ا محدبد به خانواده

 3دقیقه گستشو داده گد ب برای حذف ماده

زار وونه ویا

ویا

مشخص باگد )7

سويا ،سوژا يا لوبیای ربغا

بر  ،ساقه ،ريشه ،دانه) سويا
باحد

دعفون کااده،

داخ آب مقطر ستربن  3تا  1بار خیسانده گد برای جداسازی
) ویا

از خانواده

باکتری اندبفیت زم بود که نشونه ای ویا

ستربن گده ،به

بقو ت ،زير تیرهی پاپیلونايسه ب طايفه فازيول يک از ویا ان

کشک ابن ب دسته ابن ستربن در  033میکربلیتر آب مقطر

است ب م اکاون نیز در اين

کامالً له گوند بعد از  03دقیقه از سوسپانسیون حاص به مقدار

بخش از ج ان به عاوان يک ویاه زراع اصل به گشار م آيد

کشت مختلف

قديش

ب بوم

آسیای گرق

 13میکربلیتر برداگته ب بر ربی چ ار محی

اين محصول زراع در درجه ابل به ماظور تولید ربغن ،کشت

نوتريات آوار سوکربز
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 ) Bبه

 1دقیقه در دمای  3درجه سلیسیوس با سرعت  70333دبر در

پخش ورديد

دقیقه سانتريفیوژ ورديد سپس ،اتانول دبر ريخته گد ب رسوب

پتری ا به مدت  73ربز در دمای  27 Cنگ داری گدند

حاصله با  7میل لیتر اتانول  83درصد گستشو داده گد ب

ای جديد انتخاب ب به عاوان جدايه ای پايه

دبباره به مدت  1دقیقه با سرعت  70333دبر در دقیقه

لیزبژن

 )LBب

تولید ورمون ای محرك رگد جیبرلین ب اندبل اسید استیک در باکتری ای اندبفیت

برا

ing s medium B
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کشک لوپ گیشهای در تشام سط
ر ربز از کلا

برای آزمايش ای بعدی در نظر ورفته گدند )73

ب) ارزياب

ربش

دعفون

سط

گده،

سانتريفیوژ ورديد رسوب حاصله چاد انیه در محی

بافت ویا  :به ماظور

اتا نگهداری گد تا خشک وردد سپس ،در  133میکربلیتر

که به ربش ياد

ورديد  DNAبه دست آمده با حجم مسابی

اطشیاان از ستربن گدن ،قطعات از بافت ویا
دعفون

معشول

بافر  Tح

گده بودند در  1میل لیتر آب مقطر ستربن

ترکیب فا  :کلربفرم :ايزبآمی الک

ب در

 )7:23:21مخلو

گستشو داده گدند ب پس از وذگت چاد دقیقه 13 ،میکربلیتر

درجه حرارت معشول اتا به صورت باربنه کردن مزده گد

NA ،NA S

تا کامالً يکاواخت وردد سپس به مدت  0دقیقه سانتريفیوژ

از سوسپانسیون ،بر ربی ر چ ار محی
 LBب

B

کشت

به کشک لوپ گیشهای در تشام سط

ورديد تا سه فاز مجزا تشکی ورديد فاز ربي به میکربتیوب

پخش ورديد ب در انکوباتور مدل  S Research ncبا دمای

تشیز ب ستربن ماتق ب مرحله قب  0بار تکرار گد در ر بار

 27 Cنگ داری گد )73

ربماند به میکربتیوب ستربن ماتق ورديد ربماند يک بار نیز

ج) گااسا
بيژو

باکتری ای اندبفیت :به ماظور تعیین

ای بیوگیشیاي

اکسیداز ،رن

با ا افه نشودن کلربفرم :ايزبآمی

ابلیه جدايه ا از آزمون ای کاتا ز،

گد ربماند به میکربتیوب ستربن ماتق

آمیزی ورم ب تولید رنگدانه فلورسات از

ربش متدابل در باکتریگااس ویا

الک

 )7:23رسوب داده
ب  DNAبا ا افه

نشودن  2حجم اتانول خالص ب  3/7درصد حجم محلول

استفاده گد )77

استات سديم  0مو ر با 3/7

باکتری ا :باکتری در

مدت يک گب ،رسوب داده گد ترکیب به مدت  1دقیقه با

مرك ،آلشان) کشت داده گد

سرعت  70333دبر سانتريفیوژ ورديد ب رسوب به دست آمده

پس از رگد به میکربتیوب  7/1میکربلیتری ماتق ب با سرعت

توس

اتانول  83درصد گسته گد رسوب حاصله پس از

 0333دبر به مدت  7/1دقیقه سانتريفیوژ ورديد رسوب به

خشک گدن در  13میکربلیتر بافر  Tحابی ريبونوکل از) از

دست آمده پس از نگهداری به مدت  03دقیقه در فريزر ،در

23

د) جداسازی

DNA

کربموزبم

محی کشت مايع نوتريات برا

 233میکربلیتر بافر  Tح

ب سپس نگهداری در فريزر به

محلول پايه  73میل ورم بر میل لیتر به غلظت ن ا

ورديد نشونه ا پس از ا افه

میکربورم بر میل لیتر) ح ورديد )72

نشودن  7میکربلیتر لیزبزيم از محلول پايه  73میکربورم بر

ه) باکاش زنجیرهای پل

میل لیتر) به مدت  03دقیقه در دمای  08درجه سلیسیوس

تکثیر ژن  16S rDNAاز پرايشر ای اختصاص

با

نگهداری گدند سپس  33میکربلیتر سديم پرکلرات  3مو ر،

d

ب

 23میکربلیتر

توال

 73 SDS Sدرصد) ب

CTCA -

CTCA -

مراز

) :به ماظور

-A A TTT ATCAT

-A A TTT ATCAT

R

استفاده

از غلظت پايه  23میکربورم بر

ورديد  )70باکاش  PCRدر حجم  21میکربلیتر گام 72/1

میل لیتر) به محلول ا افه ب بعد از م زدن باربنه کردن) به

میکربلیتر از  Master Miحابی  dNTPs ،Mgclب

Ta

مدت  2ساعت در دمای  31 Cنگهداری گد به محلول به

 3/1 ،)DNA Polymeraseمیکربلیتر از

دست آمده در مرحله قب  2 ،حجم اتانول خالص نگهداری

پیکومو ر) 7 ،میکربلیتر از  DNAالگو غلظت تقريب

گده در دمای  -23درجه سانت وراد) ا افه ب به مدت

 13نانوورم بر میکربلیتر) ب  73میکربلیتر آب مقطر ستربن ب

 03دقیقه يا بیشتر در فريزر نگهداری ورديد محلول به مدت

ديونیزه انجام ورفت  )72باکاش زنجیرهای پل مراز ،در

 7میکربلیتر پربت یااز
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دستگاه ترمال سايکلر مدل  M Researchساخت گرکت

 103نانومتر بت ورديد )73

 BioRadکشور آمريکا با گراي دماي  3دقیقه باسرگت گدن
ابتداي

فايقه اطشیاان ب شکاران

ز)

آزمون

محی

در دمای  91درجه سلیسیوس ب در ادامه  02چرخه

تولید

جاسن برا

جیبرلین:

سويه ای

در

باکتری

به مدت  1ربز به کشک گیکر با

گام باسرگت گدن در دمای  93درجه سلیسیوس به مدت

مدل  ) S Research ncبا سرعت  233 r mدر دمای اتا

 3انیه ،اتصال در دمای  17درجه سلیسیوس به مدت  3انیه،

نگهداری گد سپس با سرعت  1333دبر به مدت  2دقیقه

وسترش در دمای  82درجه سلیسیوس به مدت  2دقیقه ب در

سانتريفیوژ ورديد ب ربماند به قیف جداکااده ماتق

گد

ن ايت وسترش ن اي در دمای  82درجه سلیسیوس به مدت

سپس با ا افه نشودن  73میل لیتر آب با اسیديتهی ،2-7

 8دقیقه انجام گد  )70محصو ت  PCRپس از الکتربفورز بر

 23میل لیتر اتی استات به مدت  3انیه تکان داده گد تا کامالً
ترکیب گده ب دب فاز تشکی

ربی ژل آوارز  7درصد با استفاده از دستگاه ترانس لومیااتور
ite

کشور انگلستان) مورد بررس

انتخاب ب  0بار مراح قبل

قرار ورفتاد پس از

اطشیاان از صحت انجام  PCRب عدم بجود آلودو

د د سپس فاز رب

تکرار ورديد ب  71 ،23ب 73

از

میل لیتر بافر فسفات در سه نوبت به آن ا افه گد

طريق الکتربفورز محصو ت ،سويه ای مورد نظر ج ت

در ن ايت میزان جیبرلین به کشک دستگاه اسپکتربفتومتری

تعیین توال

به

شراه آغازور ای رفت ب بروشت به
ارسال ورديد  )70به کشک

ح) آنالیز آماری داده ا :داده ای به دست آمده برای ر مت یر،

ای دب رگته رفت ب بروشت ب با استفاده از

در صورت نرمال نبودن با استفاده از تبدي آن ا به داده ای

Bio dit Se uence Alignment

مااسب ،نرمال سپس داده ای وردآبری گده مورد تجزيه ب

با ساير

تحلی آماری قرار ورفت عشلیات آماری گام تجزيه باريانس

گرکت ماکربژن کره جاوب
توال

نرمافزار

. . . .

تطبیق توال

توال

با طول موج  213نانومتر بت ورديد )71

ditor

ا انجام پذيرفت ،سپس توال

توافق

ای موجود در سايت  ،NCBمقايسه ورديد

داده ا ،مقايسه میانگین ا با آزمون چاد داماهای دانکن
 )Duncanبا استفاده از نرم افتزار آمتاری  SASانتجام وترديد

ب) آزمون تولید اندبل اسید استیک :سويه ای باکتری در
 23میکربلیتر نوتريات برا

در دب حالت در غیاب ب يا به
یافتهها

شراه  3/2درصد حجش ال-تريپتوفان) به مدت  73ربز ربی
گیکر مدل  ) S Research ncبا سرعت  233 r mدر دمای
اتا

الف) نتايج گااساي مولکول سويه ای باکترياي  :نتايج تعییتن
توال ژن  16S rDNAبه کشک آغازور تای اختتتصتاصت

نگهداری ورديدند پس از آن ج ت اطشیاان از رگد

ب

باکتری ،با نشونه گا د مقايسه گد پس از سانتريفیوژ نشودن با

تطبیق دب رگته رفت ب بروشت بتا استتتفتاده از نترم افتزار

سرعت  1033دبر به مدت  72دقیقه 7 ،میل لیتر از ربماند

 Bio dit Se uence Alignment ditor . . . .انتتجتتام

انتخاب ب به آن  2میل لیتر معرف سالکواسک ا افه ورديد

ای به دست آمده با توالت تای متوجتود در

پذيرفت توال

 NCBمقايسه گدند نتايج نشان داد که سويه ای گتاتاستايت

پس از  03دقیقه نگهداری در اتا تاريک برخ از سويه ای
نشونه ا به

گده با قرابت  99درصد سودبموناس پوتیدا ستتاتد از بتیتن

قرمز ،نشان از حضور اندبل اسید استیک است ب برای تعیین

سويه ای باکترياي  73 ،سويه گام سودبموناس پوتیتدا بتود

میزان ايادبل اسید استیک بعد از کالیبره نشودن دستگاه

از اين میان  2سويه از بر  1 ،سويه از ريشه 7 ،سويه از دانته،

اسپکتربفتومتری  La omedمدل

 ،u -ساخت آمريکا) با

 2سويه از ساقه ای مختلف سويا رقم  TMSجداسازی ورديد

محلول حابی  7میل لیتر از محی

ستربن به

ب) تولید ورمون اندبل اسید استیک :میزان ورمون ايتاتدبل

جدايه ا در

مورد مطالعه قرار وترفتت

باکتری موجب ت ییر رن

محی گدند ت ییر رن

شراه  2میل لیتر معرف سالکوسک

نوتريات برا
مقدار

D

اسید استیک در  73سويه باکتريا
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جدبل  :7مقايسه میانگین ا ر اکسین ،اکسین تريپتوفان در بین ستويته تای
باکتريا

اندبفیت در سويا رقم

تولید ورمون اندبل اسید استیک در حضور تريپتوفان متعتادل

.TMS

 8/2تا  71/73میکربورم در میل لیتر بود جتدبل  )7نتتتايتج

عوامل آزمایش

میزان اكسین

میزان اكسین  +تریپتوفان

سویه 5
سویه 8
سویه 9
سویه 4
سویه 1
سویه 2
سویه 7
سویه 2
سویه 3
سویه 51

5/29h

12/01ed

3/20i

7/20h

تجزيه باريانس نشان م د د که بین تیشار ا از نتظتر متیتزان
اکسین ،اکسین ب تريپتوفان در سطوح  7ب  1درصتد اختتتالف

10/09c

12/97bc

9/26e

11/54ed

8/23f

10/85gf

معا داری بجود دارد جدبل  )2نتايج مقايسه میانتگتیتن ا تر

12/14a

15/14a

اکسین ،اکسین ب تريپتوفان در جدبل  7حاک از آن استت کته

9/60d

12/26cd

11/21b

13/56b

7/17g

10/42g

8/33f

11/23egf

بین سويه ا از نظر میزان تولید اکسین اختالف معا داری بجتود
دارد به طوری که بیشترين میزان تولید اکسین مربو به سويته
با مقدار  72/73ب کمترين آن متعلق به سويته  2بتا متقتدار

*اعداد ر وربه در ر ستون که دارای حربف مشابه ستاد براساس آزمون دانکن در سط احتشال  7ب 1
درصد دارای تفابت معا دار نش باگاد

جدبل  :2نتايج تجزيه باريانس ا ر میزان اکسین ،اکسین تريپتوفان در بتیتن
سويه ای باکتری ای اندبفیت سويا
منابع تغییرات

درجه
آزادی

اثر تیمار
خطای آزمایشی
خطای نمونه برداری
كل

9
23
3
79
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میانگین مربعات
اكسین
**1/7 2
3/313
3/32

 0/23م باگد در پژب ش حا ر از تريپتوفان به عاتوان پتیتش
ماده در تولید ايادبل اسید استیک استفاده گده استت حضتور
تريپتوفان ماجر به افزايش تواناي تولید ورمون انتدبل استیتد
استیک ورديد بیشترين تواناي تولید میزان اکسین در حضتور

اكسین +ال -تریپتوفان
**33/782
3/8
3/33

7/99
cv
* ،nsب** به ترتیب غیرمعا دار ب معا دار در سطوح احتشال  1ب  7درصد

تريپتوفان مربو به سويه با مقدار  71/73ب کمترين متعلق بته
سويه  2با مقدار  8/23است نتايج تجزيه باريانس ا تر متیتزان

7/77

جیبرلین بر سويه ای باکتری ای اندبفیت در جتدبل  0نشتان
م د د که بین تیشار ا از نظر تواناي تولید جیبرلین در سط

جدبل :0نتايج تجزيه باريانس ا ر میزان جیبرلین ،جیبرلین تريپتتوفتان بتر

ب  1درصد اختالف معا داری بجود دارد به طوری که مقتاديتر

سويه ای باکتری ای اندبفیت
منابع
تغییرات

درجه
آزادی

اثر تیمار
خطای آزمایشی
خطای نمونه برداری
كل
ضریب تغییرات

9
23
3
79

7

میانگین مربعات

تولید جیبرلین در بین تیشار ا قاب مالحظه است بتیتشتتريتن

جیبرلین

میزان تواناي تولید ورمون جیبرلین مربو به سويه  73با مقدار

**3/33 1
3/333377
3/33337178

 3/238ب کمترين میزان تولید ورمون جیبرلین مربو به سويته
 0با مقدار  3/778میکربورم بر میل لتیتر مت باگتد جدبل )3

2/77

* ،nsب** به ترتیب غیرمعا دار ب معا دار در سطوح احتشال  1ب  7درصد

بح

جدبل  :3مقايسه میانگین ا ر جیبرلین در بین سويه ای باکترياي اندبفتیتت

سودبموناس به عاوان جاس غالب اندبفیت

در سويا
عوامل آزمایش

میزان جیبرلین

سویه 5
سویه 8
سویه 9
سویه 4
سویه 1
سویه 2
سویه 7
سویه 2
سویه 3
سویه 51

0/161b

ترکیبات محرك رگد در اين پژب ش معرف ورديد باکتری ای

0/131c
e

با تواناي

تولید

1

0/126d

جاس سودبموناس به طور بسیع

در طبیعت وسترش پیدا

کردهاند ب م تواناد از بیشتر محی

ا جدا گوند باکتری ای

ياد گده از لحا طیف متاو متابولیت ای محرك رگد ویا

0/134c
0/127d

ماناد تولید سیانید

0/132c
0/127d

یدربژن ،تولید سیدربفور ح کاادو

فسفات ب تولید اکسین حا ز ا شیتاند )1

0/118e
0/207a

ابمام سواری  ) maMahes ariب شکاران در سال 2370

*اعداد ر وربه در ر ستون که دارای حربف مشابه ستاد براساس آزمون دانکن در ستطت

سودبموناس را به عاوان باکتری اندبفیت محرك رگد در

احتشال  7ب  1درصد دارای تفابت معا دار نش باگاد
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اين

ژنوتیپ
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ريزموجودات ،میزان رگد باکتری ،فعالیت ای
که مس ول کد کردن آنزيم درویر در

متابولیک  ،بیان ژن

 3/1ب  7/90میکربورم بر میل لیتر

بیوساتز  ، AAابت ساتیک ريزموجودات ب محی کشت باکتری

پیرتال  )Pirttilaب

بستگ دارد  )27باکتری ای از نظر میزان تولید ورمون ای

شکاران در سال  2377مشخص گد که سودبموناس

 AAاکسیداز ب  AAپراکسیداز با شديگر اختالف دارند ب اين

) تواناي تولید مقادير

تجزيه تولید اين ورمون ا ر م وذارد اختالف در

باکتری به ترتیب معادل
بود  )78در بررس

فلورساس

انجام گده توس

r

امر بر توانا

مت یری از اکسین را دارند )77

مقدار ورمون ای تولیدی احتشا ً به تواناي متفابت باکتری ا

مطالعات ازاکتان  ) a tanب شکاران در سال  2371بر ربی

در تولید اين قبی آنزيم ا مرتب است )22

باکتری ای اندبفیت بر  ،ساقه ب ريشه خیار نشان داد که

اور چه در ارتبا با توانا

بیش از  03درصد جدايه ا قادر به تولید ورمون اندبل اسید

تولید جیبرلین ،مطالعات زيادی صورت نگرفتهاست ،اما

استیک ستاد  )79خاک پور  ) ha i ourب شکاران در

وزارش ا ب تحقیقات دانششادان مختلف مچون امام سواری

سال  2337وزارش کردند که  82درصد از سويه ای

 ) maMahes ariب شکاران نقش باکتری ای اندبفیت را در

سودبموناس تواناي تولید ترکیبات اکسین را دارا ستاد )23

تولید ورمون جیبرلین به خوب

ابت م کاد  )78به طوری

جسیم  ) asimب شکاران در سال  2373موفق به گااساي

که بیشترين مقدار تولید ورمون اسید جیبرلیک معادل  2/ 3ب

باکتری ای اندبفیت از نظر میزان

ورديدند

کمترين مقدار معادل  3/70بود تحقیقات خان  ) hanب

سويه ای گااساي گده قادر به تولید اندبل اسید استیک بودند

شکاران در سال  2373حاک از آن بود که تولید جیبرلین در

 )27گکری  )Sho riب امتیازی  ) mtia iدر سال  2372با

 )Sبه میزان

باکتری اندبفیت سودبموناس از ريزبم زنجبی

ربش کربماتووراف

يه نازك موفق به خالص سازی اندبل

استیک اسید ورديدند ب ترين سويه مربو

به نخود بود به

m

) قادر به تولید ورمون ای مشابه با
جیبرلین مچون  Aب  Aب ايادبل اسید استیک در محی

دمای  03درجه سلیسیوس تولید م وردد ش این استفاده از
مانیتول به عاوان مابع کربن ب نیترات پتاسیم به عاوان مابع

ای

سويه

ديگری

نیتربژن در حضور  0میل ورم در میل لیتر تريپتوفان ،ب ترين
r

در مطالعه حا ر بیشترين تواناي

باسیلوس

باسیلوس

پومیلوس

لیکا

r

فورم
r

)  ،باسیلوس سر وس

باسیلوس مايکربيدس
تولید میزان اکسین در

ماناد

)،

گراي مشکن برای تولید ماکزيشم ورمون اندبل اسید استیک
در گراي آزمايشگا

مچون ريزببیوم فاس ول

است  )20ريزب باکتری ا

کشت م باگد

است )22

S

معا داری بیش از باکتری بورخولدريا سپاسیا

طوری که مقدار تولید ورمون اندبل استیک اسید معادل
 309بود آن ا دريافتاد که بیشترين مقدار اين ورمون در

L

باکتری اسفیاگوموناس

s

)،

) ب باسیلوس پومیلوس

قادر به تولید ورمون جیبرلین ستاد )23

با مقدار  71/73ب کمترين

جو  ) ooب شکاران برای ابلین بار در سال  2333در مطالعات

متعلق به سويه  2با مقدار  8/23بود تريپتوفان ،تريپتامین،

خود ابت نشودند که باکتری ای باسیلوس سر وس ،باسیلوس

ايادبل  0پیربيک اسید ب ايادبل  0استامید به عاوان

مايکرب یدس ب باسیلوس پومیلوس قادر به تولید انوا

حضور تريپتوفان مربو به سويه

پیشماده ای تولید اکسین ،به گشار م ربند ب حضور آن ا در

متفابت

از

افزايش تولید اين ورمون توس باکتری ا مو ر است اين امر

A

A

ورمون جیبرلین ماناد ، A

ستاد به عالبه باکتری ازتوباکتر کربکوم
r

در مطالعه حا ر نیز تايید ورديد تولید اکسین ،به خصوصیات
231

، A

، A

r

 )Aب باکتری بورخولدريا سپاسیا
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) قادر به تولید جیبرلین م باگاد

)21
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متفابت اقلیش  ،میزان دی اکسید کربن ،ورما ب خشکت ختاك

ابتیاو  ) teinoب شکاران  2371بیان نشودند که باکتری

قترار م ویتترد )29

سودبموناس قادر به تولید مقادير  73تا  7 9میل مو ر اسید
نتیجه یری

جیبرلیک است )2
اعتصام

) tesami

ب

علیخان

،)Ali hani

مقدار

با توجه به نتايج حاص

ورمون ای محرك رگد تولید گده توس باکتری را تابع از
وونه ،سويه باکتری ،نو محی

از اين پژب ش ،باکتری ای

اندبفیت سودبموناس پوتیدا جداسازی گده از اين

کشت مورد استفاده ب گراي

تحقیق در تولید ورمون ای محرك رگد جیبرلین ب اکسین

کشت باکتری وزارش کردند  )28از مقايسه مطالعات پیشین با

موفق عش نشوده است ب م توان با تکشی مطالعات در ولخانه

پژب ش حا ر چاین برداگت م گود که جشعیت باکتری ای

مزرعه از اين سويه ا برای ت یه مايه تلقی ب ب بود

اندبفیت در بافت ای ویا

ب گراي

نا شگن است به طوری که

رگد ویا ان مختلف از جشله سويا استفاده نشود

اختالفات در فرابان جاس ای مختلف باکتری ای اندبفیت در
بافت ای ویا

مالحظه گده است که حت

تشکر و دردانی

بسته به فص

مطالعه نتايج مت یر بوده است )27
تواناي
تا یر نو

نويسادوان

اين مقاله از باگگاه پژب شگران جوان

تولید متابولیت ا ب ترکیبات محرك رگد ،تحت

ب نخبگان دانشگاه آزاد اسالم باحد ساادج به دلی

باکتری ،دمای رگد ،ژنتیک ویاه میزبان ،گراي

صشیشانه در اجرای اين پژب ش کشال امتاان را دارند
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Abstract
Background & Objectives: Endophytic bacteria live inside tissues of their plant host without
causing visible symptoms, and in more cases are reported as plant growth promoting bacteria.
This study was conducted to determine plant growth promoting affects of endophytic bacteria
associated with Soybean (cultivar TMS).
Materials & Methods: In order to isolate endophytic bacteria from various parts of soybean
(cultivar TMS), samples were collected from the farm of Islamic Azad University of Sanandaj.
After genomic DNA extraction, 16S rDNA gene was amplified using PCR. Then, the PCR product

was sequenced by BLAST. Strains were surveyed for IAA, and GA production ability was carried
out using a randomized complete design in three replications.
Results: The isolated bacteria were able to produce IAA in various amount 3.2 -12.14 µg/ml
without tryptophan and in the presence of it, 7.2 -15.14 µg/ml. GA producing abilities were also
0.11-0.20 µg/ml for these isolates. Based on the 16S rDNA sequence, the isolated bacteria
was belonged to Pseudomonas putida with 99% similarity.
Conclusion: This study is the first report of isolation of P. putida from Soybean (TMS cultivar).
The endophytic bacteria isolated in this study can be used to promote plant growth.
Keywords: Endophytic bacteria, Pseudomonas putida, Soybean.
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