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 چکیدٌ

ّاای   دس خاک ّؼتٌذ. حضَس جوؼیت ًیتشٍطىجٌغ آصٍػپیشیلَم ّوگی خاکضی ٍ داسای قذست باالیی بشای تثبیت  یاػضا

تَاًاذ باش تؼااد      . ػَاهل هختلفای های  باؿٌذ با اّویت هیّا دس خاک، بشای افضایؾ سؿذ ٍ ًوَ گیاّاى  ایي ًَع باکتشی صیاد

ّای هفیذ خاک سا کاّؾ دٌّذ کِ ایاي اهاش بغاَس میشهؼاتبین باػا        عبیؼی اکَػیؼتن خاک اثش گزاؿتِ ٍ جوؼیت باکتشی

ّای هیکشٍبی خاک ّؼتٌذ. دس  ٍ هَثش بش جوؼیت  ص ػَاهل ػوذُؿَد. ػوَم کـاٍسصی یکی ا گیاّاى هی ًوَکاّؾ سؿذ ٍ 

گاشم باش    هیلای  5000تاا   250 ّاای بایي   کؾ پاساکَات )دس ملظت کؾ بٌَهیل ٍ ػلف هختلف قاسچ  پٌج ملظتایي تحبیق تاثیش 

ػٌاَاى   بِ  Azospirillum irakenseای اص باکتشی  ( سٍی جذایِگشاد ػاًتیدسجِ  45تا  25ی هختلف )بیي پٌج دهادس  لیتش( 

گیشی گشدیذ. آصهایؾ دس قالب عشح فاکتَسیل  اًذاصُ ای کٌٌذُ ًیتشٍطى دس ؿشایظ آصهایـگاّی ٍ گلخاًِ تثبیت بَهی باکتشی

ٍ با چْاس تکشاس بشای ّش تیواس اًجام ؿذ. ًتایج آصهایـگاّی ًـاى دادًذ کِ ّش دٍ تشکیب بٌَهیال ٍ پااساکَات دس ملظات    

ّاای   ؿاًَذ. دس ملظات   کـٌذُ بَدُ ٍ باػ  تَقف کاهل سؿذ ایي باکتشی هی کاهالًلیتش بشای ایي باکتشی گشم بش  هیلی 5000

ؿذًذ ٍلی تَقاف سؿاذ كاَست ًگشفات. دس       داسی باػ  کاّؾ سؿذ جوؼیت باکتشیایی  عَس هؼٌی تش، ّش دٍ تشکیب بِ پاییي

ّاا باػا  حازا بااکتشی اص خااک       یک اص ملظات   ّیچّای کـت ًـذُ، ایي دٍ ػن دس  ای ٍ داخل خاک گلذاى ؿشایظ گلخاًِ

کاّؾ جوؼیت باکتشی دس خاک ؿذًذ. دس ؿاشایظ آصهایـاگاّی، بایي افاضایؾ دهاا ٍ       هَجبداسی  ًگشدیذ، ٍلی بغَس هؼٌی

داسی دیذُ ؿذ ٍ با افضایؾ دهای هحیظ هیاضاى باصداسًاذگی    افضایؾ باصداسًذگی ّش دٍ ػن سٍی سؿذ باکتشی استباط هؼٌی

 یافت.افضایؾ 

 .کؾ کؾ، ػلف ، قاسچًیتشٍطى،  بٌَهیل، پاساکَات  تثبیت کٌٌذُ  باکتشی َبی کلیدی: ياصٌ

 مقدمٍ

ًیتشٍطى باِ فشایٌاذ تباذیل ًیتاشٍطى      بیَلَطیکی تثبیت

ؿاَد   های  اعاال  ( NH4-( بِ ًیتشٍطى آلی )N2اتوؼفشی )

کاااِ بااایي هَجاااَدات صًاااذُ فباااظ گاااشٍُ خاكااای اص   

ّای تثبیت  ّا قادس بِ اًجام آى ّؼتٌذ. باکتشی پشٍکاسیَت

  ُ ّااای  ّااا ٍ جااٌغ کٌٌاذُ ًیتااشٍطى دس خاااک ؿاااهل گاشٍ

تشیي آًْا اػضای جٌغ  هختلفی ّؼتٌذ کِ یکی اص هؼشٍا

Azospirillum باؿاااٌذ هااای  ِ   . ایاااي جاااٌغ اص ساػااات

Rhodospirillalesِؿااااخ ،  Alphaproteobacteria  ٍ

ِ  15ّای گشم هٌفی بَدُ ٍ ؿاهل بایؾ اص   اص باکتشی   گًَا

ؿااٌاختِ ؿااذُ اػاات کااِ ّوگاای بلااَست آصادصی دس     

ّای هختلف صًذگی کشدُ ٍ بذٍى ًیاص باِ ّوضیؼاتی    خاک

با سیـِ گیاّاى قادس بِ تثبیت ًیتاشٍطى دس خااک ّؼاتٌذ    

(. باا  2004اى بالاذاًی ٍ ّوکااس   ;1994)اٍکَى ٍ گاًَضالض  

   ُ ای باشای   تَجِ بِ ایي تَاًایی، تااکٌَى تحبیباات گؼاتشد

ّاا ٍ دس كاَست اهکااى     ّای ایي بااکتشی  ؿٌاخت ٍیظگی
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ػٌَاى کاَد صیؼاتی دس هٌااعق هختلاف      اػتفادُ اص آًْا بِ

 (.2004دًیا اًجام ؿذُ اػت )باؿاى ٍ ّوکاساى 

اػتفادُ اص ػوَم کـاٍسصی جاض  اجتٌاان ًاپازیش دس    

باؿذ ٍلی اػاتفادُ   َلیذ هحلَالت کـاٍسصی هیفشآیٌذ ت

اص آًْا آثاس بؼایاس ػاَ ی باش هَجاَدات میاش ّاذا دس       

کٌاذ.   ّای اعشاا آًْا ایجاد هی ، بامات ٍ اکَػیؼتن هضاسع

بخـی اص ایي آثااس هخاشن، هشباَط باِ ٍسٍد ایاي هاَاد       

یاا میاش هؼاتبین باش      ٍ ؿیویایی بِ خاک ٍ تاثیش هؼاتبین 

ّاا   باؿذ. باتَجِ باِ ایاي ٍیظگای    هَجَدات صًذُ خاک هی

اػتفادُ اص ایي ػوَم بایؼتی ّواَاسُ باا دقات فاشاٍاى ٍ     

ّوشاُ با آگااّی اص آثااس آًْاا باش هَجاَدات میاش ّاذا        

  ُ تاشیي هَجاَدات میاش ّاذا      خاکضی باؿذ. یکای اص ػواذ

ّای تثبیت کٌٌذُ ًیتاشٍطى   بشای ػوَم کـاٍسصی باکتشی

ص آثااس  دس خاک ّؼاتٌذ کاِ دس كاَست ٍجاَد گاضاسؽ ا     

دس  ي هَجاَدات هفیاذ، بایؼاتی   کـٌذُ ّش ػاوی سٍی ایا  

ّاای   حذاقل با کٌتش ٍ یا کشدُ اػتفادُ اص آًْا تجذیذ ًظش 

 .خاف هَسد هلشا قشاس گیشد

کاؾ   ػٌَاى یاک قااسچ   بِ ®بٌَهیل با ًام تجاسی بٌلیت

 ®ٍ ػن پاساکَات با ًاام تجااسی گشاهاکؼاَى     پشهلشا

کثاش ًبااط ایاشاى    دس ا  کاؾ پشهلاشا   ػٌَاى یاک ػلاف   بِ

ّااای ؿااوا  مشباای کـااَس هحؼااَن    اػااتاى بااَیظُ دس

(. تاکٌَى تحبیباات هتؼاذدی اص   1389ؿًَذ )سخـاًی،  هی

تاثیش ایي دٍ تشکیب بش هَجَدات میش ّذا اًجاام گشفتاِ   

 ِ ُ    ٍلی هغالؼا ًاَع اثاش ایاي دٍ هاادُ       ای کاِ ًـااى دٌّاذ

ُ  ّاای تثبیات   ؿیویایی بش باکتشی ًیتاشٍطى دس خااک     کٌٌاذ

باؿاذ. بٌاابشایي    ذ دس ایشاى ٍ دس دًیا دس دػتشع ًویباؿ

ّای هختلف دس  دس تحبیق حاضش اثش ایي دٍ ػن دس ملظت

ای سٍی یک گًَِ باَهی اص   ؿشایظ آصهایـگاّی ٍ گلخاًِ

جٌغ آصٍػپیشیلَم آصهایؾ گشدیاذ. باا تَجاِ باِ هت یاش      

بَدى دها دس فلَ  صساػی، تاثیش دها ًیض دس سًٍاذ تااثیش   

 ٍی باکتشی، هَسد هغالؼِ قشاس گشفت.ایي ػوَم س

 َبمًاد ي ريش

هاااَسد  Azospirillum irakenseبااااکتشی   جذایاااِ

اػااتفادُ دس ایااي آصهااایؾ، یااک جذایااِ بااَهی اػااتاى     

ّای صساػای اػاتاى    ؿشقی بَد کِ قبالً اص خاک آرسبایجاى

ّااای هَلکااَلی ٍ  ػاااصی ٍ بااِ سٍؽ آٍسی، خااالق جوااغ

گشفتاِ ٍ دس کلکؼایَى   بیَؿیویایی هَسد ؿٌاػایی قاشاس  

ؿٌاػای داًـاگاُ    آصهایـگاُ بیَلَطی خاک گاشٍُ خااک  

ّاای هتاذاٍ ، تاَاى     ؿذ. عای آصهاایؾ   تبشیض ًگْذاسی هی

بااااالی ایاااي بااااکتشی دس تثبیااات ًیتاااشٍطى دس ؿاااشایظ 

حیااذسیاى ای اثبااات ؿااذُ بااَد )  آصهایـااگاّی ٍ گلخاًااِ

(. بشای تکثیش ٍ ًگْذاسی، ابتذا باکتشی داخال  1390باسٍ ، 

 YEMسٍی هحاایظ کـاات جاهااذ    ٌااذیي فااشا پتااشی چ

(Yeast Extract Mannitol  10گاشم آگااس،    15( )ؿااهل 

 ُ هخواش، یاک گاشم کشبٌاات       گشم هاًیتَ ، یک گشم ػلااس

کلؼین، ًین گشم فؼفات دی پتاػین، دٍ دّن گشم ػَلفات 

لیتاش آن   هیلای  1000هٌیضین ٍ یک دّن گشم کلشیذ ػذین ٍ 

( تجذیذ کـت ؿاذُ ٍ باشای   فتًْایی بشابش ّ pHهبغش با 

ػاصی ؿذ. آصهاایؾ   ّای بؼذی دس یخچا  رخیشُ آصهایؾ

)هحیظ کـات   YEM brothاكلی دس داخل هحیظ کـت 

  بذٍى آگاس( اًجام ؿذ.

کؾ بٌَهیل هَسد اػتفادُ بلاَست پاَدس ػافیذ     قاسچ

دسكاذ باا هتَػاظ دص     50قابل تؼلیق دس آن باا خلاَف   

گاشم   هیلای  1000یتاش ) ای دٍ گشم دس ل هضسػِ  تَكیِ ؿذُ

کؾ پااساکَات بلاَست هاایغ     هَثشُ بش لیتش( ٍ ػلف  هادُ

دسكاذ ٍ هتَػاظ ملظات تَكایِ      20ػبض سًگ با ملظت 

گشم هادُ هَثشُ باش لیتاش(    هیلی 2000آى یک دسكذ )  ؿذُ

ّاای   ّای هیکشٍبی داخل هحلاَ   بشای حزا آلَدگی .بَد

ٍلای  ( اػتفادُ ؿاذ  هیکشٍهتش 22/0ػوی اص فیلتش ػشًگ )

دلیال ػاذم ػباَس پااساکَات خاالق اص فیلتاش )ملای  ٍ         بِ

كو ی بَدى هحلاَ ( ٍ جاهاذ ٍ پاَدسی باَدى بٌَهیال،      

گاشم باش    هیلای  5000ابتذا با اػتفادُ اص آن هبغاش، ملظات   

لیتش ّش دٍ تشکیب تْیِ ٍ ػپغ اص فیلتش ػشًگ ػبَس دادُ 

 ؿذ.

آصهااایؾ دس قالااب عااشح فاکتَسیاال، دس ؿااشایظ    

بشسػی ّوضهاى اثاش دٍ ػاهال دهاا ٍ     آصهایـگاّی جْت

ؿااهل   . ایاي تیواسّاا  تیواس اًجام گشدیاذ  25ملظت ػن با 

 5000ٍ  2500، 1000، 500، 250هختلف ػان )   ملظتپٌج 
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ٍ  YEMگشم بش لیتش( دس داخال هحایظ کـات هاایغ      هیلی

  دسجااااِ 45ٍ  40، 35، 30، 25ختلااااف )ی هدهاااااپااااٌج 

ؿاایکشداس  هاااسی ( بااا اػااتفادُ اص حوااام باايگااشاد ػاااًتی

. تاهیي ؿاذُ باَد  آٍساى ػٌْذ(  )ػاخت ؿشکت صیؼت في

تاشیي   ّای اًتخان ؿذُ بش اػاع بااالتشیي ٍ پااییي   ملظت

ّاا ٍ   ملظت تَكیِ ؿاذُ ّاش دٍ تشکیاب دس اًاَاع کـات     

ّای هختلاف دهاایی کاِ     تیواسّای دهایی بش اػاع اهکاى

هوکي اػت دس هضاسع اػتاى دیذُ ؿاَد اًتخاان گشدیذًاذ    

دسجِ باذلیل ػاذم دػتشػای باِ      25اّای صیش )اًتخان ده

داس اهکاااى پازیش ًباَد(. تیواسّاا داخاال     هااسی یخچاا    باي 

داس )هَػَم بِ فاالکي( باِ حجان     ّای پالػتیکی دسن لَلِ

لیتش دس چْاس تکشاس تْیِ ؿذًذ. باِ هٌظاَس ایجااد     هیلی 50

لیتش هحیظ کـت هایغ بِ ّاش   هیلی 25ؿشایظ َّاصی فبظ 

ببی خالی گزاؿتِ ؿاذ. باشای ؿاشٍع    لَلِ سیختِ ؿذ ٍ ها

هیکشٍلیتاش   25ّای فالکي هبذاس  آصهایؾ بِ ّش یک اص لَلِ

10هحلَ  باکتشی تاصُ کـت ؿذُ باِ ملظات )  
8 cell/ml )

اضافِ ؿذ. هیضاى ت ییاش دس جوؼیات باکتشیاایی دس داخال     

ّای کـت باا اػاتفادُ اص دػاتگاُ اػاپکتشٍفتَهتش      هحیظ

ًاااًَهتش  650 ( دس عااَ  هااَ  Unico)ػاااخت ؿااشکت  

(OD650nmُاًذاص ) ُگیشی  گیشی ؿذ. اًذاصOD650  دس ؿؾ

، 10کاشدى بااکتشی، پاٌج،    هشحلِ )بالفاكلِ بؼذ اص اضافِ 

ػاااػت بؼااذ اص ؿااشٍع آصهااایؾ( كااَست   96 ٍ 48، 24

 گشفت.  

کؾ بش باکتشی دس داخل خاک،  بشای بشسػی تاثیش آفت

ی ؿاذُ  آٍس مٌی اص هَاد آلی جوغ صساػیخاک   ابتذا ًوًَِ

پَؿااى(،   ّای صساػی داًـگاُ تبشیض )هٌغبِ خلؼت اص صهیي

دقیبِ اتَکالٍ  15بِ هذت  گشاد ػاًتیدسجِ  121دس دهای 

ؿذ. پغ اص چٌذ سٍص ٍ ػشد ؿذى خاک، بِ داخل ّش یاک  

ِ    ذاىاص گل هتاش(،   ػااًتی  10  ّای پالػتیکی )باِ قغاش دّاًا

اص گشم خاک اػتشیل ؿذُ اضافِ گشدیذ. باا اػاتفادُ    300

ُ   آن هبغش اػتشیل ٍ کلًَی بااکتشی    ّای تاصُ کـات ؿاذ

ػاػتِ( ٍ اػاپکتشٍفتَهتش، ملظات هٌاػابی اص     24)کلًَی 

لیتش( دس حجن بااال   ػلَ  باکتشی دس ّش هیلی 106باکتشی )

بالفاكلِ بِ گلخاًاِ هٌتبال    ( Ċ4دس ؿشایظ ػشد ) تْیِ ٍ

 10ّااای آهااادُ ؿااذُ، هبااذاس  ؿااذ. بااِ ّااش یااک اص گلااذاى

یتش اص ایي هحلَ  باکتشیایی اضافِ ؿذُ ٍ کااهالً باا   ل هیلی

لیتاش اص ّاش    هیلای  10خاک هخلَط گشدیاذ. یاک سٍص بؼاذ،    

ملظت ػوی تْیِ ٍ بِ سٍی خاک پاؿایذُ ؿاذ. باشای ّاش     

ػٌَاى تکشاس دس ًظاش گشفتاِ ؿاذ.     ملظت ػن، پٌج گلذاى بِ

دس پٌج گلذاى ؿاّذ ًیض بجای ػن فبظ آن هبغاش اػاتشیل   

ّا با ّوااى ملظات    ّفتِ بؼذ، دٍباسُ گلذاىاضافِ ؿذ. یک 

  دسجااِ 30ذ. دهااای گلخاًااِ دس حااذٍد  ػاان تیواااس ؿااذً 

دسكاذ تٌظاین    50ٍ سعَبات ّاَا دس حاذٍد     گاشاد  ػاًتی

 گشدیذ.  

ّا دس عَ  هذت آصهایؾ با اػتفادُ اص آن  خاک گلذاى

 µm     آبیاسی اػتشیل )ػبَس دادُ ؿاذُ اص فیلتاش ػاشًگ   

ؿذ. چْاسدُ سٍص پغ اص ؿشٍع ( هشعَن ًگِ داؿتِ 22/0

گاشم   10ّای ّاش تیوااس هجوَػااً     آصهایؾ، اص خاک گلذاى

بشداؿتِ ٍ باا ّان هخلاَط ؿاذ، ػاپغ یاک گاشم اص ایاي         

ػااصی   هخلَط خاک بِ آصهایـگاُ هٌتبل ٍ پاغ اص سقیاق  

(Serial dilution  بااا آن هبغااش اػااتشیل، سٍی هحاایظ )

کـت دادُ ؿذ. جوؼیت باکتشی دس خااک باا    YEMکـت 

ُ    ؿواسؽ کلًَی  A. irakenseبااکتشی     ّاای سؿاذ کاشد

ػاااػت هااَسد اسصیااابی قااشاس گشفاات. تجضیااِ   48بؼااذ اص 

ِ  ّااای آصهااایؾ  دادُ ای ٍ آصهایـااگاّی بااا   ّااای گلخاًاا

اًجام ؿاذ.   SPSS (ver. 16)افضاس آهاسی  اػتفادُ اص ًشم

 EXCEL (2007)ًوَداسّاای سؿاذ تَػاظ ًاشم افاضاس      

 سػن گشدیذ.

 وتبیج

ِ  باش ضهاى دٍ ػاهال دهاا ٍ ملظات ػان     تاثیش ّو   جذایا

هاَسد هغالؼاِ قاشاس گشفات.      A. irakenseبَهی بااکتشی  

ًتایج ًـاى دادًذ ّش دٍ تشکیب بٌَهیل ٍ پاساکَات باشای  

. باش  داسًاذ اثش باص داسًذگی ؿذیذی  A. irakenseباکتشی 

( Ċ25اػاع ًتایج بذػت آهذُ، دس دهاای هؼواَلی اتاا  )   

دسكاذ ٍ پااساکَات تاا     65ا اٍلیِ  تػاػت  24بٌَهیل دس 

دس داخاال  A. irakenseجوؼیاات باااکتشی  دس دسكااذ 77
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داسی  . استبااط هؼٌای  کاّؾ ایجاد کشدًذهحیظ کـت هایغ 

بیي افضایؾ هیضاى ملظت ػان ٍ کااّؾ جوؼیات بااکتشی     

گشدیذ، بذیي كَست کِ باا افاضایؾ ملظات ػان،      ُهـاّذ

 5000 هیضاى کاّؾ سؿذ تـذیذ ؿذُ ٍ دس ًْایات ملظات  

ّش دٍ ػن بغَس کاهال سؿاذ بااکتشی سا    گشم بش لیتش  هیلی

هتَقااف کااشدُ ٍ باػاا  هااشب جوؼیاات باکتشیااایی ؿااذًذ  

 (.  1ٍ2ّای  )ؿکل

داسی ّن  ًتایج ًـاى دادًذ کِ ػاهل دها بلَست هؼٌی

بش سؿذ باکتشی ٍ ّن بش هیضاى تاثیش ػن بش باکتشی هَثش 

دهای سؿاذ  باؿذ. بش اػاع ًتایج بذػت آهذُ، بْتشیي  هی

بَد ٍ  گشاد ػاًتیدسجِ  35ایي باکتشی بذٍى حضَس ػن 

تش سؿذ کوتشی ثبت ؿاذ. اهاا    یا پاییيٍ دس دهاّای باالتش 

دس حضااَس ػاان بااا افااضایؾ دهااای هحاایظ کاااّؾ سؿااذ 

بیـااتشی دس جوؼیاات باااکتشی هـاااّذُ ؿااذ ٍ بیـااتشیي  

دیاذُ ؿاذ.    گشاد ػاًتیدسجِ  25جوؼیت باکتشی دس دهای 

باکتشی قادس باِ   گشاد ػاًتیدسجِ  25دهای دس حالیکِ دس 

ّاش دٍ ػان هاَسد     بیـاتش ّاای   سؿذ دس حضاَس ملظات  

ٍ بااالتش   گشاد ػاًتیدسجِ  40آصهایؾ بَد ٍلی دس دهای 

ّا قادس بِ سؿذ ًبَدُ ٍ حتی جوؼیت اٍلیِ  دس ّواى ملظت

 (.  2ٍ 1ّای  خَد سا ًیض اص دػت داد )ؿکل

چْااسدُ سٍص   A. irakenseبشسػی جوؼیات بااکتشی   

ای ًـاى داد کِ ّیچکذام اص  پغ اص ؿشٍع آصهایؾ گلخاًِ

ایي دٍ ػن دس ّیچ ملظتی قادس بِ حزا باکتشی اص خااک  

 5000ًیؼتٌذ ٍ حتی دس بااالتشیي ملظات ّاش دٍ تشکیاب )    

ِ  هیلی ای اص بااکتشی دس   گشم بش لیتش(، جوؼیت قابل هالحظا

ّاش   ّاای بااالی   هاًذ. ٍلی دس حضَس ملظت خاک باقی هی

گاشم باش لیتاش باِ      هیلای  2500دٍ تشکیب دس خاک )ملظات  

گشم بش لیتاش بٌَهیال(،    هیلی 5000باالی پاساکَات ٍ ملظت 

کٌاذ،   بغَس هؼٌی داسی جوؼیات بااکتشی کااّؾ پیاذا های     

گاشم باش    هیلی 5000کِ جوؼیت باکتشی دس ملظت  عَسی بِ

سٍص ًؼبت بِ ؿاّذ بِ تشتیاب   14لیتش ّش دٍ ػن، پغ اص 

دسكذ دس پاساکَات کوتش باَد   24دس بٌَهیل ٍ  دسكذ 15

 (.3)ؿکل 

 

 

 .ساعت اول 42های مختلف بنومیل در  دما و غلظت میانگین رشذ باکتری متاثر از -1شکل 

OD 650nm 
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ی ه
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 گرم بر لیتر(غلظت سن )هیلی
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 .ساعت اول 42های مختلف پاراکوات در  و غلظت متاثر از دمامیانگین رشذ باکتری  -4شکل 

 

 

.روز بعذ از شروع آزمایش 12ای  میانگین جمعیت باکتریایی شمارش شذه در تیمارهای گلخانه -3شکل 

 بحث

تاشیي ػاوَم    اص پش هلاشا ّش دٍ بٌَهیل ٍ پاساکَات 

ًِ ّاضاساى تاي اص   باؿٌذ کاِ ػااال   ـاٍسصی دس ایشاى هیک

هؼتبین اص عشیق پاؿؾ سٍی خااک ٍ چاِ    غَسآًْا چِ ب

بلَست میش هؼتبین اص عشیق ؿؼتـَ تَػظ آن بااساى  

خااااک ؿاااذُ ٍ  عبباااات صیاااشیيیاااا آن آبیااااسی ٍاسد 

دٌّذ. تاثیش ایي  ّای خاکضی سا تحت تاثیش قشاس هی هیکشٍن

دٍ ػن بش هَجَدات هختلف خاک یکؼاى گاضاسؽ ًـاذُ   

 (.  2002اػت )ٍیلش 

ػیؼتویک بَدُ ٍ با تاثیش بش کؾ  ػن بٌَهیل یک قاسچ

ّاا باػا     ػلَلی قاسچ  دیَاسُّوچٌیي ػلَلی ٍ  اتتبؼیو

ّاا   ّای سدُ آػکَهیؼت ٍ باصدیَهیؼت تَقف سؿذ قاسچ

(. ػاالٍُ باش خاكایت    1389ؿَد )سخـاًی  دس هحیظ هی

ّای دیگاش   کـی، ػن بٌَهیل بش هیکشٍاسگاًیؼن قَی قاسچ

OD 650nm 

ده
ش

ش 
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شو
ی 
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کل

د 
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تع
 

 گرم بر لیتر()هیلی سنغلظت 
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د ا
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 د

 گرم بر لیتر()هیلی سنغلظت 

OD 650nm 
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ا افاضایؾ  باػا  کااّؾ ٍ یا    خاک ًیض اثاش کاشدُ ٍ گااّی   

( 2002ٍ ّوکااساى )  ؿَد. جیاًی جوؼیت آًْا دس خاک هی

ًـاى دادًذ کِ ػن بٌَهیل قادس بِ کٌتش  جوؼیت دٍ گًَِ 

ّاا حتای دس    جلبک ػبض بَدُ ٍ سٍی سؿذ ایي ًَع جلباک 

داسی اص خَد ًـاى  ّای پاییي اثش هْاسکٌٌذگی هؼٌی ملظت

یچ ّای دیگاش جلباک ّا    بشخی گًَِ بشکِ  دّذ، دس حالی هی

ّا ًیض تاثیشات بٌَهیل ّن  تاثیش هٌفی ًذاسد. دس بیي باکتشی

بِ كَست هفیذ ٍ ّن بِ حالت هضش گاضاسؽ ؿاذُ اػات    

(. دس تحبیبات هتؼذدی ًـاى 2014حی ٍ ّوکاساى الك ا )

ّاای   دادُ ؿذُ کِ ػن بٌَهیل باش سؿاذ ٍ تکثیاش بااکتشی    

وؼیت آًْاا دس  ٍ باػ  کاّؾ ج بَدُگشم هٌفی باصداسًذُ 

ّاای گاشم    کِ بش خیلای اص بااکتشی   ؿَد دس حالی هیخاک 

 .  (1998باؿذ )فالٍَ   تاثیش هی هثبت بی

تاکٌَى گضاسؽ هؼاتبیوی اص تااثیش ػان بٌَهیال سٍی     

باِ ػٌاَاى تثبیات کٌٌاذُ ًیتاشٍطى       A. irakenseبااکتشی  

ّای هحذٍدی اص تاثیش ایي  گضاسؽ ٍلیهٌتـش ًـذُ اػت، 

ّای تثبیت کٌٌذُ ًیتشٍطى کِ ػااکي   ػن بش بشخی باکتشی

سیضٍػاافش سیـااِ گیاّاااى ّؼااتٌذ، ٍجااَد داسد )هببااَ    

(. بش 1996بشب فیلذ ٍ ّوکاساى  ;1984حؼیي ٍ الکؼاًذس 

گاشم   10-20    ّاای  اػاع تحبیبی، ػن بٌَهیل دس ملظت

کٌٌاذُ   تثبات باکتشی  ِ لیتش  باػ  کاّؾ جوؼیت دٍ گًَ بش 

ٍ  Bradyrhizobium japonicumّااای  امًیتااشٍطى بٌاا

Azotobacter chroococum   َدس خاااک ؿااذ )اکًَااذای

(. با تَجِ باِ ًتاایج ایاي تحبیاق ٍ گضاسؿاات قبلای       2010

ت یا ّای تثب تشدیذی دس هضش بَدى ػن بٌَهیل بش باکتشی

باااقی  A. irakenseکٌٌااذُ ًیتااشٍطى اص جولااِ باااکتشی  

تَاًاذ ػاالٍُ باش آثااس      هاًذ، لزا کاسبشد ػن بٌَهیل هی ًوی

ّاای بیوااسیضای گیااّی داسد،     هفیذی کاِ دس کٌتاش  قااسچ   

 باػ  تـذیذ کوبَد ًیتشٍطى دس خاک گشدد.

دس هَسد ػن پااساکَات ًیاض ٍضاؼیت هـاابْی دیاذُ      

ؿذ. ػن پاساکَات بش خالا ػن بٌَهیل کـٌذگی بیـتشی 

( 1389داسد )سخـاًی، بش اًؼاى ٍ جاًَساى هحیظ صیؼت 

   ِ ّاای هتؼاذدی دس ًحاَُ ٍ هباذاس      بِ ّوایي ػلات تَكای

اػتفادُ اص آى دس هضاسع ٍ باماات اسا اِ ؿاذُ اػات، اهاا      

ّاای هفیاذ خااک کوتاش هاَسد تَجاِ        تاثیش آى بش بااکتشی 

هحبباى بَدُ اػت. دس هغالؼات آصهایـگاّی اثبات ؿاذُ  

 ّاای گاشم   کِ ایي ػن باػ  کاّؾ جوؼیات اکثاش بااکتشی   

گاشدد، دس   هٌفی بیوااسیضای اًؼااًی دس هحایظ کـات های     

ّای گشم هثبت هباٍهات بیـاتشی دس هبابال     هبابل باکتشی

ّاای بااالی ػان     آى  اص خَد ًـاى دادُ ٍ تٌْاا دس ملظات  

(. 1981ؿًَذ )پتشػَى ٍ ّوکااساى   دچاس کاّؾ سؿذ هی

( گضاسؽ کشدًاذ کاِ پااساکَات    2013) ٍ آهَػيآیاًؼیي 

ّای هٌاعق اػتَایی تاثیشات هختلفی باش جوؼیات    دس خاک

ّای خاکضی داسد، خاكیت اػیذی باالی ایاي ػان    باکتشی

ّاای پااییي    دس ملظتهحیظ ؿذُ لزا  اػیذیتِباػ  کاّؾ 

ػن بؼلت کاػتي اص اػیذیتِ خاک ٍ اػایذ دٍػات باَدى    

(، جوؼیااات 2001ّاااا )ؿاااد ٍ ّوکااااساى   اکثااش بااااکتشی 

باا افاضایؾ ملظات     ٍلای یابذ  خاک افضایؾ هی ّای باکتشی

ّاا فااّش ؿاذُ ٍ     اثش کـٌذگی ػن بش باکتشی بتذسیجػن، 

 Bacillusّای خاک بخلَف دٍ جاٌغ   جوؼیت باکتشی

 ٍPseudomonas گضاسؿاات ایاي   یاباذ.  کاّؾ هی آىدس 

هـابِ ًتایج تحبیق حاضش بَدُ چشاکِ دس تحبیق حاضاش  

ًیض ػالٍُ بش ایٌکِ خاكیت باصداسًذگی ػن پااساکَات باش   

ّااای پاااییي اثبااات گشدیااذ، بلکااِ  باااکتشی حتاای دس ملظاات

ای ٍ دس داخال   ایي ػن دس ؿشایظ گلخاًِ کِ هـخق ؿذ

ّای بااالتشی باشای تااثیش هـاابِ باش       خاک ًیاصهٌذ ملظت

تَاًاذ میاش فؼاا  ؿاذى      ذ. ػلت ایي اهش هیباؿ باکتشی هی

ای اص پااساکَات دس اثاش جازن باِ رسات      ػشیغ بخؾ ػوذُ

اًذ کِ ایي ػان   خاک باؿذ ٍ تحبیبات قبلی ًیض اثبات کشدُ

ؿااَد )بشًااض ٍ آٍدٍع  بااا ػااشػت باااال دس خاااک تجضیااِ 

1970.) 

با تَجِ بِ ایٌکِ کوبَد ًیتشٍطى بـذت بش سؿذ ٍ ًوَ 

گاشدد )صاٍٍ   باػ  کاّؾ هحلَ  های  گیاّاى اثش کشدُ ٍ

( لزا با ػٌایت بِ ًتایج تحبیق حاضاش دس  2005ٍ ّوکاساى 

هَسد دٍ ػان پاش هلاشا بٌَهیال ٍ پااساکَات، تَكایِ       

ؿَد ّوضهاى یا بؼذ اص هلشا ایي دٍ ػن اػاتفادُ اص   هی

کَدّااای اصتااِ بااشای جلااَگیشی اص بااشٍص آثاااس کوبااَد    

یاا اص کَدّاای    ًیتشٍطى دس گیاّاى هٌغبِ تَكیِ ؿَد ٍ
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دس هٌغبِ اػاتفادُ   Azospirillumصیؼتی حاٍی باکتشی 

 گشدد.
 

 گشاریسپبط

هغالؼاِ  ایي هبالِ هؼتخش  اص عشح پظٍّـی با ػٌَاى 

ّاای هفیاذ    تاثیش بشخای ػاوَم کـااٍسصی سٍی بااکتشی    

خاکضی اػت کِ با حوایت هالی داًـگاُ پیاام ًاَس اًجاام    

ًگاسًااذگاى کوااا  تـااکش سا اص کااادس فٌاای    ؿااذُ اػاات. 

ؿٌاػاای گیاااّی ٍ فیضیَلااَطی  ّااای باااکتشی آصهایـااگاُ

حـشات گشٍُ گیاّپضؿکی ٍ آصهایـاگاُ بیَلاَطی خااک    

 ؿٌاػی داًـگاُ تبشیض سا داسد. گشٍُ خاک

 

 مىببع

جزن ًیتشٍطى ٍ فؼالیت آًضین ًیتشات سداکتاص دس گٌذم بش  Azospirillumّای باکتشی  . تاثیش گ1390ًَِص.  حیذسیاى باسٍ 

 كفحِ. 124ًاهِ کاسؿٌاػی اسؿذ. داًـگاُ تبشیض،  تحت تٌؾ کوبَد آن. پایاى

 كفحِ  283. اكَ  ػن ؿٌاػی کـاٍسصی. ٍیشایؾ ػَم. اًتـاسات فشٌّگ جاهغ. 1389سخـاًی ا، 

Ayansina ADV and Amusan OA, 2013. Effect of higher concentrations of herbicides on bacterial populations 

in tropical soil. Unique Research Journal of Agricultural Science. 1: 1-5.  

Baldani J, Krieg NR, Baldani VLD, Hartmann A and Do’ Bereiner J, 2004. Bergey's Manual of Systematic 

Bacteriology. 9
th
 ed. Vol. 2. Baltimore (MD): Williams & Wilkins. p. 7-26. 

Bashan Y, Holguin G and Bashan LE, 2004. Azospirillum-plant relationships: physiological, molecular, 

agricultural, and environmental advances (1997-2003). Canadian Journal of Microbiology. 50: 521-577. 

Bergfield WA, Sasseville DN and Kremer RJ, 1996. Effect of benomyl treatments on marigold and 

indigenous rhizosphere bacteria. HortScience. 31: 680. 

Burns RG and Audus LJ, 1970. Distribution and breakdown of paraquat in soil. Weed Research. 10: 49-58. 

Ekundayo FO, 2010. Comparative influence of benomyl on rhizosphere and non-rhizosphere bacteria of 

cowpea and their ability to solubilise phosphate. Journal of Soil Science and Environmental Management.  

1: 234-242. 

Elslahi RH, Osman AG, Sherif AM and Elhussein AA, 2014. Comparative study of the fungicide benomyl 

toxicity on some plant growth promoting bacteria and some fungi in pure cultures. Interdisciplinary 

Toxicology. 7: 12-16. 

Fawole OB, 1998. Studies on effects of benomyl (Bezimidazole) on non-target microflore of tomato cropped 

soil. Agrosearch. 4: 40-45 

Jianyi M, Rongquan Z, Ligen X and Shufeng W, 2002. Differential sensitivity of two green algae, 

Scenedesmus obliqnus and Chlorella pyrenoidosa to 12 pesticides. Ecotoxicology and Environmental 

Safety. 52: 57-61. 

Maqbul-Hossain AK and Alexander M, 1984. Enhancing soybean rhizosphere colonization by Rhizobium 

japonicum. Applied and Environmental Microbiology. 48: 468–472. 

Okon Y and Gonzalez CAL, 1994. Agronomic application of Azospirillum: An evaluation of 20 years 

worldwide field inoculation. Soil Biology and Biochemistry. 26: 1591-1601. 

Peterson E, Fairshter R, Morrison J and Cesario T, 1981. Effects of the herbicide paraquat dichloride on 

bacteria of human origin. Applied and Environmental Microbiology. 41: 327–328. 



                                    مقدم ي َمکبران                                                                                                               صبًر                                                                                                                                     90

Shaad NW, Jones JB and Chun W, 2001. Laboratory guide for identification of plant pathogenic bacteria. 3
rd

 

edition. APS Press. 374p. 

Wheeler WB, 2002. Pesticides in agriculture and the environment. CRC Press. 360Pp. 

Zhao DK, Reddy R, Kakani VG and Reddy VR, 2005. Nitrogen deficiency effects on plant growth, leaf 

photosynthesis, and hyperspectral reflectance properties of sorghum. European Journal of Agronomy. 22: 

391-403 

 

  



 91                                                                                               ي پبراکًات.... (Benomyl)تبثیز کبربزد بىًمیل 

 

Effect of Benomyl and Paraquat on Bacterial Population Growth of  

Azospirillum irakense 

N Sabourmoghaddam
1*

, R Khakvar
2
, N Mohammadnejad

3
 and F Ansari

3 

1
Assistant Professor, Department of Environment and Natural Resources, Payame Noor University, Iran. 

2
 Assistant Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran. 

3
Former MSc Students of Plant Pathology, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran. 

*Corresponding author: sabourmoghaddam@pnu.ac.ir 

 Received: 27 Aug 2014   Accepted: 11 Jan 2015  

 Abstract 

All members of the genus Azospirillum are soil inhabitant and known to be incredibly efficient 

nitrogen fixers. High populations of these bacteria in the soil are important to increase plant growth.  

Various factors can affect the natural balance of the soil ecosystem, and reduce soil populations of 

beneficial bacteria, which indirectly reduces the growth and beauty of the plant. One of the major 

factors affecting soil microbial populations is agricultural pesticides. This study was conducted to 

evaluate the effect of five different concentrations of benomyl and paraquat (250-5000 mg/L) at 

various temperatures (25-45 Ċ) on indigenous bacterial strains of Azospirillum irakense as a 

nitrogen fixing bacteria in laboratory and glasshouse conditions. Experiment was performed in a 

factorial design with four replications. The results showed that both pesticides at a concentration of 

5000 mg/L are completely lethal to the bacterium and caused complete cessation of growth. At 

lower concentrations, both pesticides could significantly reduce bacterial population growth but it 

didn’t stop bacterial growth. In the glasshouse conditions, both pesticides at any concentration could 

not remove bacteria from soil but significantly reduced the population of bacterium in the soil. A 

strong correlation was observed between the temperature and inhibitory effects of pesticides and the 

rate of inhibition was significantly increased with increasing temperature.  

Keywords: N-fixing Bacteria, Benomyl, Paraquat, Fungicide, Herbicide.  
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