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  ها ترین یافته مهم
هاي استرپتومایسس بیش از یک مکانیسم را براي استفاده از منابع فـسفر نـامحلول خـاك از خـود              هتمامی جدای  ◄

  . نشان دادند
هـاي رشـدي مثـل     ، شـاخص هاي استرپتومایسس محرك رشد گیاه مورد استفاده در این پژوهش  تلقیح با جدایه   ◄

 بهتـرین کـارایی را   47 استرپتومایـسس    جدایه. زایش داد توده خشک و جذب فسفر را اف       ارتفاع بخش هوایی و زیست    
که گیاهان تلقیح شـده بـا جدایـه        توده خشک اندام هوایی وسطح برگ داشت در حالی         افزایش ارتفاع گیاه، زیست    در

  .مالحظه اي میزان جذب فسفر بیشتري را از خود نشان دادند طور قابل  به50استرپتومایسس 
هاي مورد استفاده داراي پتانسیل بـاالیی در افـزایش رشـد ذرت     ایهنتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که جد   ◄

  .عنوان کود بیولوژیک مورد ارزیابی قرار گیرد اي به بوده و بهتر است که مایه تلقیح آنها در شرایط مزرعه

   اکتینومایست، انحالل فسفات، سیدروفور، محرك رشد گیاه، ایندول استیک اسید :هاي کلیدي واژه

 92- 314- 64   شناسهطرح تحقیقاتی شماره :منبع یافته

 پاشاکی نصرآبادي، فاطمه مهري رضا قربانی ):گان(نویسنده

   افزایش رشد و جذب فسفر گیاه ذرتهاي استرپتومایسس در بررسی توانمندي جدایه :عنوان

  92-314- 64 :شماره

 25/3/1394  :تاریخ

   علمیهاي کوتاه یافته

computer
persian
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  اهمیت موضوع
هر چند کـه،  .  خاك استورد نیاز گیاهان و ریزموجودات  کلی مقدار فسفر موجود در خاك بیش از میزان م         طور  به

بنابراین، کودهـاي فـسفره   .  خاك می باشد   ریزموجوداتفقط بخش اندکی از فسفر کل خاك، قابل ساتفاده گیاهان و            
دهـد کـه بـا فـرض        ها نـشان مـی     بینی پیش. یافتندحاصل از سنگ فسفات، اهمیت بسیار زیادي در تولید کشاورزي           

 وورن و همکـاران،  ون( رسـد   بـه پایـان مـی   2100فسفات تا سال  ی سنگ فسفات، منابع با کیفیت سنگ    مصرف کنون 
دهـد کـه درك بهتـر      نشان میها در کشاورزي، براي کاهش مصرف نهادهزایش تقاضا   این نگرانی به همراه اف    ). 2010

هـا   استرپتومایسس، بیشترین نعـداد گونـه  . میت بسیار زیادي برخوردار استخاك از اه  میکروب و فسفر  -چرخه گیاه 
. دباشـ   گونـه مـی  600شـامل بـیش از     بـوده و     را در سلسله باکتریایی دارد و جنس غالب در راسـته اکتینومایـستالز            

هـاي میکروبـی، تحقیقـات     ها، در مقایسه با سایر گروه  سسهاي بیوتکنولوژیک بسیار زیاد استرپتومای     رغم پتانسیل  علی
  . انجام نشده استی در مورد آنها چندان

  )شرح مساله(مقدمه 
ادرنـد تحـت شـرایط    دهنـد، بلکـه ق    نه تنها یک گروه غالب از میکروفلور خاك را تـشکیل مـی           ها استرپتومایسس

طور مؤثري ریشه گیاهـان را اشـغال نمـوده و      توانند به  از سوي دیگر آنها می    . تنشی اسپور تشکیل داده و زنده بمانند      
هـاي خـاك، فـسفر اغلـب از      در بسیاري از اکوسیـستم    ).2012 صادقی و همکاران،  (منجر به بهبود رشد گیاه گردند       

هـاي اخیـر    هـا در سـال   وسیله اکتینومایـست  ر به توانمندي انحالل فسف   .تمهمترین عناصر غذایی براي رشد گیاه اس      
گرچه قابلیـت آنهـا در انحـالل منـابع فـسفر نـامحلول مـورد           ). 2009 همکاران، بارتو و (مورد توجه قرار گرفته است      

 پیرامـونی  ود در محـیط ولی مکانیـسم و اثـرات ترکیبـات موجـ       ) 2009 اولیویرا و همکاران،  (ارزیابی قرار گرفته است     
هاي محـرك   هدف از این پژوهش، ارزیابی ویژگی     .ها بر این فرایند مورد توجه چندانی قرار نگرفته است          اکتینومایست
در ) انحالل فسفات معدنی، تجزیه فیتات، تولید ایندول استیک اسـید، هیـدروژن سـیانید و سـیدروفور              (رشدي گیاه   

  .در افزایش رشد اولیه و جذب فسفر ذرت بودتومایسس و ارزیابی پتانسیل آنها هفت جدایه منتخب استرپ
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  )سایر مستنداتها، جداول و  مشتمل بر شکل(اطالعات تکمیلی 
فسفات بودنـد   کلسیم  زمانی قادر به انحالل تري  خب فقط هاي منت   از این پژوهش نشان داد که جدایه       نتایج حاصل 

همچنــین فعالیــت انحــالل . بودنــدآمونیــوم                     حــاوي نیتــرات) جامــد SMM(کــه محــیط ســنتتیک مــورد اســتفاده 
آمونیـوم بـود و    لیتـر در محـیط حـاوي نیتـرات         میکروگرم در میلی   11-216ر محیط مایع نیز از      فسفات د  کلسیم تري

استیک اسـید  توانمندي تجزیه فیتات و تولید ایندول . محیط همبستگی داشت pHشدت با کاهش    فسفات به انحالل  
ـ   ) متر متر بر سانتی    سانتی 24/1-45/2(و سیدروفور   ) ترلی میکروگرم در میلی   81/27-26/6( هـا وجـود     هدر همه جدای

داري در ارتفاع انـدام هـوایی، وزن    تفاوت معنی. ن سیانید را نداشتند ها توان تولید هیدروژ    یک از جدایه   داشت اما هیچ  
هـاي استرپتومایـسس نـسبت بـه گیاهـان شـاهد           شده بـا جدایـه     اهان تلقیح در گی ) >05/0P( خشک، و جذب فسفر   

کـه گیاهـان    حالی  بیشترین توان را در بهبود رشد گیاه داشت در      47پتومایسس  جدایه استر . نشده وجود داشت    تلقیح
تـوان   یهر دو جدایـه را مـ  .  مقدار جذب فسفر بیشتري را از خود نشان دادند50استرپتومایسس تلقیح شده با جدایه     

   .هاي بالقوه براي افزایش رشد و جذب فسفر در مراحل اولیه رشد ذرت در نظر گرفت عنوان مایه تلقیح به

  . اثر تلقیح استرپتومایسس بر پارامترهاي رشدي ذرت در آزمایش گلدانی -1-3 جدول   

  
 


