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بهبود هرچه بيشتر هاي بيولوژيک توسعه يافته است. کشهاي شيميايي استفاده از آفتکشامروزه به منظور کاهش خسارات ناشي ازآفت
ها مير رفته در آنهاي به کاهاي بيوکنترلي ميکروارگانيسمهاي بيولوژيک منوط به تحقيقات گسترده بر روي مکانيسمکشکارآيي آفت

ها هاي مهم که تاثير زيادي در عملکرد و کارآيي عوامل بيوکنترل باکتريايي دارد، قابليت تشکيل بيوفيلم توسط آنباشد. يکي از فاکتور
اي ر زمينههاي متنوع باکتري به صورت چسبيده به يکديگر و يا به سطح زنده و غير زنده دهايي متشکل از يک گونه يا گونهجمعيتاست. 
هاي اطراف بيوتيکتشکيل بيوفيلم بازده کلونيزاسيون و نيز غلظت موضعي آنتي شوند.هاي خارج سلولي بيوفيلم ناميده ميساکاريداز پلي
ن مختلف بررسي تشکيل بيوفيلم، ابتدا از ناحيه ريزوسفر گياها در اين مطالعه به منظور مقايسه چند روشدهد. ها را افزايش ميريشه

جدايه  214برداري شده و با روش سري رقت هاي آذربايجان شرقي و غربي نمونهمختلف زراعي و غيرزارعي از نواحي مختلف استان
آميزي با کريستال ويوله و روش تشکيل غشاء ها با استفاده از روش رنگباکتري جداسازي شد. توانايي تشکيل بيوفيلم در هريک از جدايه

مورد ارزيابي قرار گرفت. در  MSNgpو  LBMG ،MSNgدر سه محيط کشت مختلف  (pellicle formation method)نازک 
دهند و رنگ کريستال هايي با توانايي تشکيل بيوفيلم باال در ديواره چاهک بيوفيلم تشکيل ميآميزي با کريستال ويوله جدايهروش رنگ

جدايه  51جدايه،  214ل کردن در محلول اسيد اسيتيک ارزيابي کرد. در اين روش از توان آنرا با حگيرند که بعدا ميويوله را به خود مي
ها يا قدرت تشکيل بيوفيلم پاييني داشتند و يا قادر به تشکيل آن نبودند. در روش توانايي تشکيل بيوفيلم بااليي نشان دادند و ساير جدايه

، منگنز و گليسرول به LBMGا نشان دهنده آن بود که در محيط کشت هتشکيل غشاء نازک در سه محيط کشت مختلف، عملکرد جدايه
، MSNgکنند و هدف از اضافه کردن پکتين نيز به محيط کشت حداقل عنوان سيگنالي جهت فعال شدن مسير تشکيل بيوفيلم عمل مي

وفيلم بوده است. نتايج به دست آمده نشان داد ساکاريدها در گياهان در القاي تشکيل بيبررسي نقش پکتين به عنوان يکي از فراوانترين پلي
آميزي با کريستال ويوله از توانايي تشکيل غشاء نازک خوبي نيز در دو محيط هايي با قدرت تشکيل بيوفيلم باال در روش رنگکه جدايه

پکتين در محيط کشت  ساکاريدو قادر به تشکيل غشاءهاي بسيار قوي در حضور پلي برخوردار بوده MSNgpو  MSNgکشت حداقل 
MSNgp ها عملکردشان در محيط کشت غني بودند، اما بيشتر جدايهLBMG آميزي با با دو محيط کشت ديگر و همچنين با روش رنگ

آميزي با کريستال ويوله همراه باشد که روش رنگکريستال ويوله مطابقت چنداني نشان نداد. نتايج به دست آمده بطور کلي بيانگر آن مي
هايي با توانايي تشکيل روشي قابل اطمينان براي تشخيص جدايه MSNgpو  MSNgا توانايي تشکيل غشاء نازک در دو محيط کشت ب

 باشد.بيوفيلم قوي مي
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