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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. 

 

Keywords: Halophile, Induce Resistance, Urmia Lake, Oceanbacillus picturae, PCR 



 1041سال  1 شماره  23ی و تولید پایدار/ جلد نشریه دانش کشاورز                                             فلاحی، خاک ور                        171

 

های شور و بررسی اثر آنها بر ایجاد خاکهای مقاوم به شوری از باکتری  شناسایی و جداسازی

 ای گندم در مرحله گیاهچهمقاومت به شوری 
 

 3، علی بنده حق*2، رضا خاک ور1افسانه فلاحی

 
 12/6/2011تاریخ پذیرش:    3/21/99تاریخ دریافت: 

 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز-2

 ورزی، دانشگاه تبریز، تبریزدانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشا-1

 دانشیار گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز-3
 Email: khakvar@gmail.com*مسئول مکاتبه: 

 
 چکیده
 جام گردیدداندر گیاهچه گندم  یمقاومت به شور جهت بالا بردن های شورپسندمنظور یافتن باکتری این تحقیق به اهداف:

 ها بدون نیاز به دستکاری ژنتیکی، هر نوع رقم گندم را در مناطق شور کشت و پرورش داد.تا بتوان توسط این باکتری
 

بدرای جداسدازی مزارع بسیار شدور نندد منهقده در اطدرار تبریدز و دریانده ارومیده  شماری از خاک ها:مواد و روش
شورپسدند بدرای انجدام پدژوهش انتشدا  شدد، شدد  ه بدجموع شش جدایده گری شدند. در مهای باکتریایی غربالجدایه

( بدر دو فاکتور )شوری و باکتریبا ها بر ایجاد تحمل به شوری در گندم بصور  فاکتوریل آزمایش بررسی تاثیر باکتری
لدای نمد  های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردیدد. اثدر شدش جدایده باکتریدایی در سده غلظدت بای طرح بلوکپایه
(NaCl) ) بر روی رشد بذور گندم در شرایط استاندارد آزمایشدگاهی طدی مدد  نهدار   )نیم، ی  و یکم و نیم درصد نم

نظیدر انددازه و هدای رشددی در اکثر شداخ  -دو جدایه باکتریایی که بهترین عملکرد را هفته مورد ارزیابی قرار گرفت. 
ن مورد آزمایش قرار گرفدت. در نهایدت آانتشا  و در شرایط گلشانه تاثیر داشتند  -نه نه و ساقهوزن تر و خش  ریشه

 بهترین باکتری از لحاظ عملکرد انتشا  و به روش مولکولی مورد شناسایی قرار گرفت
 

دو بداکتری بدرای مهالتدا  گلشانده ای آزمدایش شدده،  باکتری بسیار شورپسند جداسازی و از بین شش جدایه ها:یافته
روش بدا درصدی در اکثدر فاکتورهدای رشددی شدده بدود. شناسدایی  01ها که باعث افزیش یکی از آند که انتشا  گردی

 Oceanbacillusمتتلق بده گونده  %99نشان داد که این باکتری با احتمال  16S rDNAمولکولی مبتنی بر بارکدینگ ناحیه 

picturae .می باشد  
 

همچندین اولدین هدای آرربایجدان و در خداک Oceanbacillus picturae این اولین گزارش از وجود بداکتری گیری:نتیجه
رشدد سدریو و بدومی بدودن و  باشد.میدر دنیا توان این باکتری در ایجاد مقاومت به شوری در گیاهچه گندم گزارش از 

ی کم بدا تلقدی  نهایجاد می کند که بتوان با هزی این امید راراحت این باکتری در محیط کشت و خاک های شور آرربایجان 
 های گندم ایجاد کرد.مقاومت طبیتی به شوری در گیاهچه بذور گندم با این نوع باکتری ی  نوع

 

 PCR ،Oceanbacillus picturaeسند، القا مقاومت، دریانه ارومیه، شورپ کلیدی: واژه های
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 همقدم

ترین عوامل محیهی هستند غیرزیستی مهم هایتنش    
بر فرآیندهای مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی، که با تاثیر 

نسیل بیوشیمیایی و مولکولی نقش مهمی در تتیین پتا
جا توته، 1120)پساراکلی  دعملکرد و تولید گیاهان دارن

ترین و ، مهمشوری بتد از خشکی .(1121و ژیل 
کشاورزی در اکثر مناطق دنیا  ترین مشکلگسترده

-  میخصوص خش  و نیمه خش  جهان محسوهب

میلیون  30الی  13کشور ایران با داشتن بین و  شود
بتد از روسیه، نین، هندوستان و  زمین شور،هکتار 

های شور در آسیا پاکستان، دارای بیشترین سه  خاک
از نظر میزان حساسیت به  (.1123باشد )جتفری می

 Triticum) با نام علمی گیاه گندم، زیاد خاک شوری

aestivum L. ز جمله مرحله رویشی ادر ( بشصوص
به همین دلیل  گردد؛گیاهان حساس محسو  می

این های مناسب برای رشد شناسایی و ایجاد راه حل
نه  تنش شوریدارد. فراوان در مناطق شور اهمیت  گیاه
داری در ارتفاع بوته، وزن تر و باعث تفاو  متنی تنها

خش  اندام هوایی، وزن تر و خش  ریشه و زیست 
بلکه  ،شودکل و تتداد گره در گیاهان زراعی میتوده 

باعث افزایش حساسیت گیاهان به انواع آفا  و 
  (.2992)کوک و وسس  می گرددنیز ها بیماری
گیاه گندم خود به طور طبیتی راهکارهای متفاوتی      

مهالته و شناخت  دارد که با برای مقابل با شوری کم
توان توان طبیتی می ،هاها و افزایش مصنوعی آنآن

گیاه گندم را برای مقابله با شوری افزایش داد. یکی از 
های تی گیاه گندم برای مقابله به تنشمکانیسم های طبی

محیهی )خشکی و شوری( و بیولوژی  )آفا  و 
( با Endophyteها( ایجاد همزیستی درونی )بیماری

های مشتلف و استفاده از توان راتی این میکروارگانیسم
)دیمکپا و  باشدیاران در مقابله به شرایط سشت میهم

اندوفیت با زیست و همهای باکتری (.1119همکاران 

های نظیر هورمون–ها تولید انواع مشتلفی از متابولیت
مل گیاه به توانند قدر  تحمی -و ...ور سیدرف گیاهی،
لذا  ،های زیستی و غیرزیستی را افزایش دهندتنش

یت ودر اول هایننین میکروارگانیسمجستجو و یافتن 
وایشناو و ) تحقیقاتی موسسا  کشاورزی قرار دارد

، دویرس 1111، لودویکاکس و همکاران 1129همکاران 
تنش  ،هاترین تنشیکی از شایو  (.1111و همکاران 

ناشی از شوری خاک است، املاح و عناصر مشتلفی در 
اک و لا رفتن درجه شوری خخاک ممکن است باعث با

ن باعث ایجاد مشکلا  مشتلف برای گیاهان در به تبو آ
ترین املاح ناشی   و املاح گردند. یکی از فراوانآ جذ 

( می باشد که در خاکهای NaClاز شوری کلرید سدیم )
با  منهقه به فراوانی و در درصدهای بالا یافت می شود.

توجه به اینکه گیاه گندم ی  محصول استراتژی  برای 
ن محسو  شده و خود کفایی در تولید آن از اهدار ایرا
های نوینی که روشباشد؛ لذا یافتن می کشوری عمده
 برای کاهش حساسیت گندم به شوری زیاد خاک بتوانند

از توصیه شده  استفاده گردند ناشی از کلرید سدیم
 باشد. های وزار  کشاورزی می ترین اقداما  و تلاش

 
 

 هامواد و روش
های نمونه شورپسند یهایباکترآوری رای جموب     

سانتی متری خاک از  31تا 0مشتلف خاک از عمق 
های خاک و )جاده اهر( اطرار تبریز مناطق بسیار شور

در تابستان )جزیره اسلامی(  دریانه ارومیه  اطرار
و ها عموماً بایر این خاک .وری گردیدآجمو 2392 سال

های علف تن  پوشش بوده و فقطفاقد زراعت خاصی 

( همه ی نمونه های EC. هدایت الکتریکی )هرز داشتند

وجود و بود  dS/m 10 آوری شده بالایوجم خاک
توسط  های از کلرید سدیم در این خاکیهای بالاغلظت

آزمایشگاه خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز 
های های خاک در داخل کیسه. نمونهتایید شده بود

شناسی دانشگاه بلافاصله به آزمایشگاه باکترینی نایلو
درجه ی سانتی گراد  0تبریز انتقال یافتند و در دمای 

داخل یشچال نگهداری شدند. به منظور جداسازی  در
م های موجود در خاک، از روش کشت مستقیباکتری

گیری با بهره های خاک)رقیق سازی( استفاده شد. نمونه
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رقیق سازی و  21-2ظت تا غل های رقتاز روش سری

حاوی  (NA)سپس در محیط کشت آماده نوترینت آگار

شوری بسیار بالا( شرایط ) (NaCl)درصد نم   20
بتد از نند  (1112)شاد و همکاران  کشت داده شدند

های نیوها برای رشد، کلروز مهلت دادن به باکتری
متفاو  مشاهده شده داخل پتری، انتشا  شده و در 

درصد نم   21شت نوترینت آگار حاوی داخل محیط ک
به صور  خهی کشت داده شدند. پس از رشد، ت  

ها مجددا به محیط کشت جدید که همان نوترینت یکلون
نم  بود، منتقل شدند و برای درصد  21 آگار حاوی 

سانتی  12الی  16  با دمای )رشد و تکثیر در انکوباتور
سند رشد کرده های شورپباکتری قرار داده شدند.گراد( 

از محیط جداسازی و کشت خال  سازی گردیده و در 
در  )به منظور نگهداری ظولانی مد ( داخل گلیسرول
 اصلیزمان انجام آزمایشا  درجه تا  11دمای منفی 
 .نگهداری شدند

 

 
 های شورپسندوری باکتریآونه برداری شده از خاک برای جمعنواحی نم -1شکل 

 
     
ری شده در آوهای جموتوان باکتری رای آزمایشب

گندم  یابتدا بذرهاافزایش تحمل به شوری در گندم؛ 
غر  گندم در شمالرقم متداول ترین رقم امید )بتنوان 

 خیسانده و  مقهر آدر  حساس به شوری(ایران و 
و سپس با الکل  در هزار در غلظت دو با سم بنومیل ابتدا
 0دام به مد  محلول هیپوکلریت سدیم هر کو  90%

نیم، ). سه سه  شوری دقیقه ضدعفونی سهحی شدند

برای آزمایش انتشا   ((NaCl) نم درصد  0/2ی  و 
های جتبهدر داخل  (.1110)مایاک و همکاران  گردید

استریل مفروش با  سانتی متری( 20×20×31پلاستیکی )
عدد از بذر )بتنوان ی  تکرار از  01تتداد  ،کاغذ صافی

 21میزان  به ظررقرار داده شد. سپس به هر ی  تیمار( 
به غلظت  باکتریاییاز سوسپانسیون هر جدایه  لیترمیلی

ساعت و  20پس  ،سلول در میلی لیتر اضافه 621
اطمینان از خیس شدگی کامل بذور با باکتریها )اطمینان 

آ  شور سه سه  با ظرور  از آغشتگی بذر با باکتری(
درجه  10در دمای در شرایط استریل  و آبیاری

های مناسب باکتری از برای تهیه غلظت نگهداری شد.
( در طول Plus-UV 3600دستگاه اسپکتروفتومتر )مدل 

)شاد و همکاران  نانومتر استفاده گردید 601موج 
به منظور جلوگیری از خش  شدن سه  کاغذ  (.1112

هر روز دوبار اندکی آ   ،ظرور پلاستیکیصافی داخل 
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اضافه گردید.  های شوری تهیه شدهیمارهای مقهر به ت
، روند رشدی ظرورهفته در داخل  نهاربذرها به مد  

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

هایی از طول ساقه نه و ریشه نه )بلند ترین ساقه نه 
به عنوان ساقه نی اصلی و میانگین اندازه سه ریشه 

اندازه گیری در نظر گرفته نه ی بلند به عنوان متیار 
شد( و همچنین وزن تر و خش  ساقه نه و ریشه نه 
ی بذور رشد یافته صور  گرفت. آزمایش به صور  

های کامل تصادفی پیاده و فاکتوریل در قالب طرح بلوک
  مقایسه میانگین تیمارها به روش دانکن انجام شد.

 یابر هایباکتر توان یا گلشانه یبررسمنظور  به     
بر اساس نتایج آزمایشگاهی  -ی شور به مقاومت یالقا
 از بین شش جدایه استفاده شده، تنها دو جدایه -

القای مقاومت به  باکتریایی که در آزمایشگاه توان
برای بررسی  خود نشان داده بودند از شوری خوبی 

ر گلشانه تحقیقاتی ای انتشا  گردیدند. آزمایش دگلشانه
مراحل گرفت.  انجام تبریز دانشگاهگروه گیاه پزشکی 

 ،در گلشانه نیز مانند کار در آزمایشگاه بودتهیه تیمارها 
از آغشته شدن  نانیاطم برایتفاو  که در گلشانه  نیبا ا

 31بذور به مد   ،یباکتر یهاهیکامل بذور گندم به جدا
 ونیقبل از کاشت در گلدانها، در داخل سوسپانس قهیدق

نیز  بررسی گلشانه ایدر  .فتندقرار گر ییایباکتر

آزمایش به صور  فاکتوریل در قالب طرح کاملا 
تصادفی در سه تکرار و مقایسه میانگین تیمارها به 

ی که بهور یاجدایه ی باکتر روش دانکن انجام شد.
متنی داری در فاکتورهای مشتلف رشدی گیاه گندم 

انتشا  و برای  شده بود تحت شوری باعث افزایش
های بیوشیمیایی و مولکولی  رد آزمونمو یشناسای

 قرار گرفت. 
 از منتشب یاییباکتر یجدایه شناسایی برای     

 این. شد استفاده 1492R و 8F یعموم آغازگرهای
بر  هاباکتری تششی  برای عمومی آغازگرهای جفت

طراحی شده  16S rDNA یهناح  هدر جایگاه اساس
تکثیر  منظور، نبدی (. 1112)شاد و همکاران  بودند

 31در حجم نهایی  16S rRNA کدکننده ناحیه
 90ی اولیه در سازو با برنامه واسرشتمیکرولیتر 

برنامه  دقیقه در ی  تکرار، 0مد  درجه سلسیوس به
 01مد  درجه سلسیوس به 90سازی در واسرشت

 2مد  درجه سلسیوس به 01 ثانیه، اتصال آغازگرها در
دقیقه و  2مد  رجه سلسیوس بهد 21دقیقه و بسط در 

و سرانجام مرحله بسط نهایی در  تکرار 30ثانیه در  00
دقیقه در ی  تکرار انجام  0مد  درجه سلسیوس به 21

 جفت بازی 2011قهته (. 1122)اینترا و همکاران گردید 

 جهت 8F & 1492R یاز جفت آغازگرها حاصل
از ژن توپ انیبه شرکت دانش بن یابییتوال و ییشناسا
در و   یابی یحاصل از توال جی. نتاشد فرستادهکاوش 

 یتوال یهاو با داده هشد یبارگذار NCBI تیسا
شدند. با کم   سهیموجود در بان  ژن مقا یدینوکلئوت

شد و  میترس  یلوژنتیدرختچه ف  Mega-Xنرم افزار 
 قیطر از ی مورد نظر گونه تیهو و  یلوژنتیف تیموقت
 .گردید دییتا مرجو یهاهیجدا یتوال با سهیمقا

 

 نتایج و بحث
و ظداهر از لحاظ شکل که جدایه باکتریایی  01 کل در     

و قدادر بده رشدد در محدیط کشدت متفاو  بودند کلونی 
هددای مددورد بررسددی کاز خددانمدد ( بودنددد  %20شددور )

از بین . در غربال اولیه دیجداسازی و خال  سازی گرد
شدش فقدط  ،وری شددهآجمدوباکتریدایی جدایه های این 

ی فاکتورهدایکدی از تغییر مثبدت در که باکتریایی جدایه 
لدت ترشدی گیاهچه گندم ایجاد کردند انتشا  و مابقی ب

بی تاثیر بودن یا تاثیر منفدی در رشدد از ادامده بررسدی 
نسبت بده شداهد بهدور که  شش جدایه . اینحذر گردید

 باعدثهای رشددی در حداقل یکی از شاخ داری متنی
گردیددده بودنددد نگهددداری و بددا بهبددود رشددد گیدداه گندددم 

حاصدل آمداری نتایج  همدیگر مورد مقایسه قرار گرفتند.
در از بررسی تحمدل بدذر امیدد بده درصددهای شدوری 

 .باشددمدی 2مهدابق جددول های منتشب حضور باکتری
جدول تجزیده واریدانس کده بدر اسداس مقایسده دانکدن 

ی شور پسدند هایدهد که باکترصور  گرفت، نشان می
جمو آوری شده اثر متنی داری در میزان رشد بذر امید 

 .(2)جدول  (3و  1)شکل داشتند
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جداسازی باکتریایی ی در تحقیق حاضر شش جدایه    
شده در شرایط آزمایشگاهی به بذور گندم رقم امید 

 اییباکتریی جدایه، از میان شش باکتری، تلقی  شدند

MF15 اکثر فاکتورهای رشدی را بر بهبود  بیشترین اثر
و نیز وزن تر و خش   نه رشد طول ساقه نه و ریشه)

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

 

نه 
ه 
ش
ری
ل 
طو

(m
m

)
 

 سه میزان مختلف شوری میزان رشد ساقه چه بذور گندم امید در حضور شش جدایه باکتری شور پسند در -2شکل

 در شرایط آزمایشگاه 

 

 

ه 
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 سه میزان مختلف شوری وزن ترریشه چه بذور گندم امید در حضور شش جدایه باکتری شورپسند در -3شکل

 در شرایط آزمایشگاه 

 تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در شرایط آزمایشگاهی -1جدول
 مجموع مربتا                                                                                      

درجا   و تغییرمناب
 آزادی

 طول 
 ساقه نه

 طول 
 ریشه نه

 وزن تر 
 ساقه نه

 وزن خش  
 ساقه نه

 وزن تر 
 ریشه نه

وزن خش  
 ریشه نه

 ns 200/11 ns 960/29 **111/1 **1112/1 **111120/1 **112/1 1 تکرار
 110/1** 111100/1** 111119/1** 116/1** 121/329** 100/211** 3 شوری
 113/1** 111130/1** 1111190/1** 111/1** 222/002** 006/220** 6 باکتری
باکتری×شوری  22 **302/00 **201/219 **112/1 **111116/1 **1111122/1 **112/1 

 111122/1 11111123/1 11111122/1 111121/1 230/2 230/2 00 خها

nsباشنددر سهوح احتمال پنج و ی  درصد می دار دار و اختلار متنی **: به ترتیب بیانگر عدم اختلار متنی ،* و. 
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منتشب برای بررسدی های برای تایید انتشا  باکتری     

 و نیدز گددروه بنددی کلدی ایددن شدش بدداکتری گلشانده ای
در آزمایشدددگاه، تجزیددده کالسدددتر بددده روش  منتشدددب

UPGMA )بدا اسدتفاده از متیدار  )هدا  اصدلهمتوسط ف

 ی اقلیدوسی انجام گرفت. براساس ایدن تجزیده وفاصله
هددای بنددامهددای بدداکتریدو بددرش دندددروگرام مربوطدده، 

ای قدرار گرفتده و جداگانده لداساره شش و پنج در کمش
 .(0)شکل ها در ی  گروه طبقه بندی شدندیرمابقی باکت

 

 
 بر اساس صفات مورد مطالعه شگاهیدرآزما یباکتر یهاهیکالستر جدا هیدندروگرام تجز -4شکل

 

 
 تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در گلخانه -2جدول

 مجموع مربتا   

 منابو تغییر
درجا  
 آزادی

 طول

 ساقه نه 
 طول

 ریشه نه 
وزن تر ساقه 

 نه
وزن خش  
 ساقه نه

وزن تر 
 ریشه نه

وزن خش  
 ریشه نه

 1111103/1** 111129/1** 1112/1** 126/1** 262/2261* 112/22100** 1 تکرار

 ns203/206 ns63/139 **110/1 **111119/1 **111122/1 **1111122/1 3 شوری

 ns690/169 ns000/190 *1112/1 **1111190/1 **1112/1 **1111100/1 1 باکتری

 ns900/012 ns201/620 **110/1 **111116/1 **111116/1 **2111111/1 6 شوری*باکتری

 111111121/1 11111122/1 11111122/1 111119/1 260/092 362/2163 11 خها

nsدار در سهوح احتمال پنج و ی  درصد میباشند دار و اختلار متنی **: به ترتیب بیانگر عدم اختلار متنی ،* و 
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 سه میزان مختلف شوری  در شورپسند یباکتر هیجدا دودر حضور  دیام  ر گندموساقه چه بذ خشک وزن -5شکل

 در شرایط گلخانه

در گلشانه نیدز مانندد بشدش آزمایشدگاه، جددول تجزیده 
واریانس بر اساس آزمون دانکن نشان داده شدده اسدت 

در وزن تر و خشد   های مورد آزمایش فقطکه باکتری
(. متندی 1نه متندی دار شددند )جددول نه و ریشهساقه

دار شدن وزن خش  و تر در حالیکه افزایش متنا داری 
تواند بیانگر در طول ریشه نه و ساقه نه دیده نشد، می

ها بددون تداثیر در فنوتید  و این مسئله باشد که باکتری
نده( باعدث نه و طدول ریشدهیزی  گیاهان )طول ساقهف

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

ار  دار که تحت تاثیر باکتری بودند عباختلار متنی
. لذا نهنه و ریشهبودند از: وزن تر و خش  ساقه

ی هامقایسا  میانگین برای این صفا  در قالب شکل
ای و در داخل گلدان، زیر ترسیم شد. در شرایط گلشانه

ثر لحاظ آماری ا هرنند از باکتری شماره شش،
نه نشان نداد، لیکن تا متناداری بر رشد وزن تر ساقه

شور شد. حدی باعث بهبود رشد گیاه گندم در شرایط 
نه، باکتری شماره ولی در صفت وزن خش  ساقه

شش حتی در شوری بسیار بالا )ی  ونیم درصد( اثر 
ده متنا داری بر مقاومت گیاه به شوری از خود نشان دا

نه تنها در بالاترین (. در وزن خش  ریشه0لاست. )شک
دار )ده درصد( وری )ی  و نیم درصد( افزایش متنیش

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

 
 

 در سه میزان مختلف شوری شورپسند یباکتر هیجدا دو در حضور دیر گندم  اموچه بذ شهیوزن خشک ر -6شکل

 رایط گلخانهدر ش
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 جدایهای و گلشانهاساس نتایج آزمایشگاهی بر      

شش به عنوان جدایه مناسب برای القای مقاومت  شماره
مورد شناسایی مولکولی قرار انتشا  و به شوری 

 16S rDNAبا پرایمرعمومی  PCRگرفت. در آزمون 
هده و برای توالی نوکلئوتیدی مشا 2011باند واض  

هم ردیف . یابی به شرکت توپاز ژن ارسال گردید
 NCBIتی لاعااطهای بان  سازی توالی حاصل با داده
جدایه منتشب به گونه  99%نشان داد که با اطمینان 

Oceanobacillus picturae بررسی  داشت.، تتلق

های  روابط فیلوژنتی  توالی جدایه شماره شش و توالی
ای تی با استفاده از الگوریتم تجزیه خوشهعالابان  اط

Neighbor Joining  در نرم افزارMega-X  در شکل
که با کد )بندی این جدایه آورده شده است. در گروه 2

MF15 های با توالی (داده شده است اندر درخت نش
موجود در بان  ژن نشان داده که توالی بدست آمده در 

 Oceanobacillus آزمایش متتلق به گونه این

picturae تواند گروه بندی شود می.  

 

 با استفاده از الگوریتم NCBIعاتی لاهای بانک اط درخت فیلوژنتیک توالی جدایه شماره شش با توالی -7شکل
 Bootstrap1000با  Neighbor Joiningای  تجزیه خوشه

 

 

این جدایه بتد از شناسایی مولکولی مشش  شد که      
( ی  گونه جدید برای ایران باشد 99زیاد )%به احتمال 

شرقی ز خاک شور اطرار استان آرربایجانکه ا
ی شناسایی شده برای اولین این گونهجداسازی شد. 

بار جهت القای مقاومت به شوری به گیاه گندم تلقی  
 یدارا ،یشکل، هواز یا لهیگونه گرم مثبت، م نیاشد. 

و  pH.باشدیماسپور و اندوسپور، نسبتا شورپسند 
 10و  2 بیگونه به ترت نیرشد ا یمناسب برا یدما

   .باشدیگراد م یدرجه سانت
ها و در از محیط Oceanobacillus picturaeگونه      
های مشتلف توسط محققین مشتلف گزارش شده زمان

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

ترکیه  (Erzurum)شور ریزوسفر گیاهان در ارزوروم 
این گونه را جداسازی کردند. در پژوهش انجام شده 

 ،Oceanobacillus بر جنس علاوهتوسط اورهان 
، Bacillus ،Staphylococcusهای جنس

Halobacillus ،Zhihengliuella ،Virgibacillus  و
تتدادی جنس دیگر را جداسازی کردند که همه این 

 ا داشتند، فتالیتها تحمل به میزان نم  زیاد ر جنس
های آنزیمی قابل توجهی را دارا بودند و باعث بهبود 
 ینرخه مواد مغذی خاک و باروری خاک شدند. سانجا

متحمل  هانگونه را از برگ گیا نیا (1120)و همکاران 
واقو در هندوستان  (Gujarat)به شوری از گوجارا  

جداسازی کردند، که نتایج مثبتی در تولید آمونیاک و 
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تالیت فسفا  محلول از خود نشان داد. روحی و ف
 Karakاز متادن نم  در منهقه  1121همکاران در سال 

 واقو در پاکستان این گونه را گزارش کردند.
 القا بتنوان قبلاً یباکتر نیا به مشابه یادیز یهایباکتر
 نیاول نیا یول اندشده گزارش یشور به مقاومت کننده
 به مقاومت یالقا یبرا یباکتر نیا ییتوانا یبرا گزارش
-هیجدا( 1119)وهمکاران  وایبرد آگام. باشد یم یشور
 Pseudomonas putida, Pseudomonas یها

extremorientalis Pseudomonas chlororaphis 

and Pseudomonas aurantiaca زوسفریرا از ر 
 Syrdaryaمنهقه  گندم رشد کرده در خاک شور اهیگ

  کردند.  یرق ازبکستان جداسازواقو در شمال ش
 هیتتداد پنج جدا (1123)رامادوس و همکاران       
 Bacillusمتتلق به جنس  هیکه سه جدا ییایرباکت

(Bacillus pumlis, Bacillus sp, Bacillus 

halodenitrificans)  متتلق به جنس  هیجدا  یو
(Hallobacillus sp) Hallobacillus  بود را از منهقه

Jaisalmer کردند.  یواقو درکشورهندوستان جداساز
متحمل  یدرصد را به خوب ستیب یشور های باکتر نیا

 Bacillusو  Hallobacillus sp یهابودند. گونه

halodenitrificans بذور تحت  نیکه ا یهیدر شرا
نود درصد باعث بهبود  زانیبودند، به م یتنش شور
بذور وزن خش   شیافزا صددر 0/22و  شهیرشد ر

 هیجدا 1122و همکاران در سال  یوار یت گندم، شدند.
 Bacillus pumilus ،Pseudomonas یها

mendocina، Arthrobacter sp ،Halomonas sp ،
Nitrinicola lacisaponensis یهارا از خاک 

 ، Mau ،Ghazipurگندم در مناطق  زوسفریر

Balliaنتایج  کردند. طبق یدر هندوستان جداساز واقو 
تحت تنش  اهانیگ شهیحداکثر طول ساقه و ر ،یوار یت

در بذور  مارشدند،یرکر شده ت هایباکتریکه با  یشور
مشاهده شد.  B.pumilus هیشده با جدا مایه زنی شده

 هیشده باجدا  یدر بذورتلق هابرگ لیکل کلروف یمحتوا
Halomonas sp نیشتریبمقدار را داشت و  نیشتریب 

باکتری شده با  ماریبذور تدر  نیمقدار پروتئ
Arthrobacter sp .و همکاران در  ینابت مشاهده شد

را از  Azospirillum brasilense هیجدا 1121سال 
واقو در شمال  Bejaiaخاک شور مزرعه گندم منهقه 

شده با   یتلق اهانیکردند. در گ یجداساز ریکشور الجزا
 و نشانو انباشت شکر؛ که هرد نیپرول زانیم ه،یجدا نیا
تحت تنش هستند، کاهش  اهانیاز گ یکیولوژیزیف یها
 یها هی، جدا1119و همکاران در سال  ریزه کرد. دایپ

Pseudomonas putida ،Pseudomonas 

aeruginosa  وSerratia proteamaculans  را از
 یگندم واقو در مزارع مشتلف جداساز اهیگ زوسفریر

 هین جداو همکارا ریزه یهاکردند. طبق پژوهش
 P. putida طول  اه،یارتفاع گ شیاثر را در افزا نیشتریب
 یهاهیجدا ریبا سا سهیعملکرد دانه در مقا شه،یر

 و  یائیواد شده از خود نشان داد. یجداساز
که شامل  هیجداهفت ، تتداد 1120همکاران در سال 

Bacillus pumilus ،B.aquimaris،B.arsinicus ،
B.cereus،B.subtilis ،Pseudomonas mendocina ،

Arthrobacter sp گندم در مزارع  اهیگ زوسفریرا از ر
وزن خش   نیشتریکردند، که ب یهندوستان جداساز

 یبذور با باکتر  یساقه پس از تلق ومسیو با شهیر
 B. aquimaris .مشاهده شد 
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این پایان نامه توسط ستاد احیای دریاه ارومیه با       
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دانشجویان آزمایشگاه های باکتری  از کارکنان و
شناسی گیاهی و قارچ شناسی دانشگاه تبریز کما تشکر 
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