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Evaluation of plant growth promoting abilities of epiphytic 

bacteria isolated from apple and pear trees in Sari 
 

Plants in nature are host for of diverse populations of epiphytic bacteria . Epiphytic bacteria can produce a wide range of 

compounds which have positive effect on plant growth through both competition with plant pathogens and directly 

effecting growth of the host plant. In the present evaluated the growth promoting of epiphytic strains growing on apple 

(Plalus sylvestris) and pear (Pyrus communis) trees, and their antagonistic activities against the bacterium inciting fire 

blight of pome fruits, several strains were isolated from the leaves and flowers of apple and pear. Seven strains which 

showed strong growth inhibition ability and were representative of the groups with high prevalence and widespread 

distribution were selected for further characterization. The strains were evaluated for their capabilities in solubilization 

phosphate and production of indoleacetic acid (IAA) and hydrogen cyanide. There were statistically sigrificant 

difference among the isolates in antagonistic activity against Erwinia amylovora, isolates B6, B70 and B71 being 

superior in this regard. 
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  دهیچک
موثر بر رشد  گیاهان در طبیعت منزلگاهی برای جمعیت متنوعی از باکتری های اپی فیت هستند. باکتری های اپی فیت می توانند طیف گسترده ای از ترکیبات

و توانایی تولید  (PGP)گیاه را تولید و نیز در رقابت و ضدیت با بیمارگرهای گیاهی شرکت کنند. به منظور بررسی ویژگی های بهبود دهنده ی رشد گیاه 

جدا شدند.  (Pyrus communis)و گلابی  (Malus sylvestris)سیب ترکیبات بازدارنده از رشد بیمارگرها، باکتری های اپی فیت از شکوفه و برگ درختان 

ل سازی فسفات، تولید نیترات، ایندول استیک هفت جدایه که از نظر فراوانی، پراکنش و دارا بودن توانایی بازدارندگی برتر بودند انتخاب شدند. قابلیت محلو

 جدایه و سیانید هیدروژن آن ها ارزیابی گردید. بر اساس نتایج بررسی حاضر تفاوت معنی داری در توانایی تحریک رشد و قابلیت آنتاگونیستی بین  (IAA)اسید

فعالیت آنتاگونیستی قابل توجهی علیه عامل بیماری  B6و  B70 ،B71های اپی فیت وجود داشت. هفت جدایه ایندول استیک اسید تولید کردند. سه جدایه 

 داشتند. Erwinia amylovora) (آتشک سیب و گلابی

 Erwinia amyovora، (IAA)، اندول استیک اسیدPGPاپی فیت، آنتاگونیست، کلمات کلیدی: 

 

 مقدمه -1
باکتری های اپی فیت، باکتری هایی هستند که توانایی زندگی بر روی 

سطح گیاهان را دارند، توسط آب و مواد ضدعفونی کننده از سطح گیاهان 

شسته و حذف می شوند. متعلق به گروه های مختلف فیلوژنیکی، مانند 

وگرم  (Actinobacteria) اکتینوباکتریا  (Proteobacteria)پروتئوباکتریا

 .(Rusenblueth, 2006)باشند می  (Firmicutes)مثبت های دیگر 

های  میکروارگانیسم ها بخش جدایی ناپذیر از اکوسیستم ها بوده و فعالیت

مکانیسم های مختلفی مانند انحلال محرک رشدی گیاه در آن ها به 

( 2002(؛ )احمد و همکاران، 2002فسفات آلی )الیویرا و همکاران، 

( و سنتز ایندول استیک اسید 2011تروژن )احمد و خان، تثبیت نی

( نسبت داده می شود. برای حصول به 2012)صادقی و همکاران، 

کشاورزی پایدار، توجه روز افزونی به استفاده از میکروارگانیسم های 

محرک رشد گیاه برای افزایش عملکرد محصول و کاهش استفاده از 

(. مطالعات 2002کلوپر،  سموم کشاورزی شده است )آدسموی و
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اخیر نشان داده است که محرک های بهبود دهنده رشد گیاه می توانند به 

 Kobayashi and). ترشح متابولیت های ثانویه نسبت داده شود 

Palumbo, 2000)  بنابراین بررسی اثر متقابل باکتری های همزیست

نظور ارتقا رشد و گیاهان با یکدیگر و با میزبان و ارزیابی نقش آن ها به م

 فعالیت آنتاگونیستی حائز اهمیت است. 

 مواد و روش ها -2

 ی مورد استفاده اجدایه ه  2-1
جدایه اپی فیت جدا شده از برگ و شکوفه درختان  7ویژگی های رشدی 

جدا  B70 ،B71، B6ارزیابی گردید. جدایه های  و گلابی در ساری سیب

ز اAu31 ،Au124 ،Au126،  Au130از شکوفه و جدایه های  شده از 

نمونه های گیاهی به قطعات  برگ درختان دانه دار جداسازی شدند.

دقیقه روی شیکر قرار  30آب به مدت  سی سی 10-5 کوچک خرد و در

داده شد سپس با یک لوپ مقداری از این سوسپانسیون برداشته و به روی 

پس از  سوکروز( کشیده خواهد شد. -)نوتریونت آگار NASمحیط کشت 

درجه سلسیوس در انکوباتور کلنی های  25روز نگهداری در دمای  3-2

شود. با رشد کلنی ها بر روی محیط کشت، تک باکتری ظاهر می

 کلنی ها به محیط کشت جدید منتقل و خالص سازی شد.

 

تولید ترکیبات بازدارنده پاتوژن توسط  بررسی  3-1

 جدایه های اپی فیت)آزمون کلروفرم(
-نوترینت آگار) NAS جدایه آنتاگونیست روی محیط کشت

ساعت رشد در  82سوکروز( به صورت لکه ای کشت شدند. پس از 

درجه سلسیوس، لایه باکتری از سطح محیط پاک و  25دمای 

میکرولیتر کلروفرم قرار داده شدند. سپس  5تشتک ها در معرض 

 UVتشتک های پتری به صورت باز به مدت یک ساعت زیر اشعه 

 .Eبیمارگرسوسپانسیون  از لیترمیلی  1/0قرار گرفتند. 

 amylovora سلول باکتری در هر میلی متر در تشتک  710حاوی

 25ساعت نگهداری تشتک ها در  82های پتری پخش شد. پس از 

 Xu) شد اندازه گیری هاله بازداری از رشد قطردرجه سلسیوس، 

and Gross, 1986).  

 بررسی خصوصیات فنوتیپی جدایه ها  8-1
 از روش های استاندارد به شرح زیر استفاده گردید:

(، آزمون هوازی یا بی 1298آزمون فوق حساسیت در توتون به روش کلمنت و همکاران)

(،  1253(، آزمون اکسیداز به روش کواکس)1353به روش هیو و لیفسون) (O/F)هوازی 

(، تولید رنگ فلورسنت 1228الیوت و دیکی ) آزمون های کاتالاز و احیای نیترات به روش

(،  و آزمون های لیستیناز و 1222به روش شاد)(Kings B)    ب -کینگروی محیط کشت 

 شد. ( انجام 1223ذوب ژلاتین به روش مک فادین)

 ید هیدروژن تولید سیان  5-1
با کمی تغییرات برای ارزیابی   (Alstrom and Burns, 1989)از روش آلستروم و همکاران

 Kings B 100 محیط تولید سیانید هیدروژن استفاده گردید. داخل هر تشتک پتری حاوی

میکرولیتر از سوسپانسیون باکتری پخش گردید. سپس کاغذ صافی آغشته به محلول زرد 

پیکریک اسید، در قسمت درب پتری قرار داده و یک پتری  %5/0کربنات کلسیم و  %2رنگ 

نیز بدون کشت باکتری به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. پتری ها توسط نوار پارافیلم 

گونه متابولیت های فرار جلوگیری به عمل آید. تشتک ها به مسدود شدند، تا از خروج هر 

ساعت درون انکوباتور قرار داده شدند. در صورت تولید سیانید هیدروژن  72الی  82مدت 

توسط باکتری، کاغذ صافی آغشته به محلول زرد رنگ به کرم، قهوه ای روشن، قهوه ای تیره 

و رنگ آجری  HCNر حداقل مقدار تولید و یا آجری تغییر رنگ می یابد، رنگ کرم بیانگ

 .(Alstrom and Burns, 1989) می باشد HCNنشانگر حداکثر تولید 

 سنجش تولید ایندول استیک اسید  9-1
برای ارزیابی  Salkowski (Ehmann, 1977)روش به  (Colorimetry)نگ سنجی از ر

  (نوترینت براث) NBو  NA در محیط ها جدایهتولید ایندول استیک اسید استفاده شد، 

ساعت در  82میلی گرم در لیتر( کشت داده شده و به مدت  500غنی شده با تریپتوفان )

قرار دور در دقیقه روی تکان دهنده الکتریکی انکوباسیون  120درجه سلسیوس با  22دمای 

کنترل منفی در نظر گرفته شد. محیط  به عنوان . محیط کشت فاقد باکتریداده شدند

میلی لیتر از پالیده ی جدا  یکدور سانتریفیوژ گردید.  13000دقیقه در  15به مدت  کشت

میلی لیتر از معرف سالکوفسکی )  2شده با 

2% FeCl3 5/0  35مولار، در محلول% 

HCLO4  مخلوط شده و در تاریکی نگه )

 Optical)داشته شد. چگالی نوری 

density)  دقیقه  120و  30پس از  نمونههر

 .خوانده شد  nm530در 

 ارزیابی انحلال فسفات  7-1

بررسی قابلیت جدایه ها در انحلال فسفات، از 

)عصاره مخمر  Pikovskaya s Agarمحیط 

گرم، کلسیم فسفات 10گرم، دکستروز  5/0

گرم، پتاسیم  5/0گرم، آمونیوم سولفات 5

گرم،  1/0گرم، سولفات منیزیم  2/0کلرید 

گرم،  0001/0گرم،  0001/0سولفات منگنز 

 (Gaur, 1990)گرم( استفاده شد  15آگار 

جدایه ها به صورت لکه روی این محیط 

در  نگه داریوز ر 5پس از شده و  کشت داده

درجه سلسیوس، قطر هاله ها  22دمای 

 اندازه گیری شد

 نتایج -3

 بررسی اثر آنتاگونیستی   3-1
بعضی جدایه ها یک هاله مشخص بازداری از 

 72تا  28رشد باکتری بیمارگر را پس از 

ساعت از کشت، نشان دادند. قطر ناحیه 

 7الی  2بازداری در جدایه های مختلف از 

 (.  1میلی متر متفاوت بود)جدول 
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 سیب و گلابیه و برگ درختان آمده از شکوف های اپی فیت به دست جدایه باکتری مقایسه توان آنتاگونیستی -1جدول 

 یقطر هاله بازدار نام جدایه

 )میلی متر( 

بافتی که از آن 

  جدایه به دست آمده

B70 9 شکوفه سیب 
B71 7 شکوفه سیب 

         B6 5/5 شکوفه گلابی 
Au31 8 گلابی برگ  
Au124 2 برگ سیب 
Au126 2 برگ سیب 
Au130 3 برگ گلابی 

 خصوصیات فنوتیپی جدایه ها   3-2
روی محیط  Au130و  Au31 ،Au124 ،Au126جدایه های 

، B70تولید کرده ولی جدایه های  نتافلورس دانهرنگ ب -کینگ

B71  وB6  جدایه  7فاقد این قابلیت بودند. واکنش کسیداز در  هر

هیچ  لیتوانایی احیای نیترات را داشتند و همه جدایه ها مثبت بود.

یک قادر به ایجاد واکنش فوق حساسیت در توتون، تولید لوان روی 

سیب زمینی نبودند. لهانیدن برش های سوکروز و  %5محیط حاوی 

 است.خلاصه شده  2 نتایج آزمون های فنوتیپی در جدول

 

 خصوصیات جدایه های اپی فیت به دست آمده از شکوفه و برگ درختان سیب و گلابی -2جدول

 

کد    آزمون

جدایه 

 ها

    

 B70 B71 B6 Au31 Au124 Au126 Au130 

 - - - - - - - واکنش گرم

 - - - - - - - تولید رنگ فلورسانت

 + + + + + + + تولید اکسیداز

 - - - - - - - تولید لوان

 + + + + + + + کاتالاز

 - - - - - - - لهانیدن سیب زمینی

 + + + + + + + احیا نیترات

  فوق حساسیت در توتون

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

%8تحمل نمک طعام   + + + + + + + 

%5طعام تحمل نمک   + + + + + + + 

%9تحمل نمک طعام   + + + + + + + 

 - - - - - - - ذوب ژلاتین

  تولید لیستیناز

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

  رشد هوازی/بی هوازی

 هوازی

 

 هوازی

 

 هوازی

 

 هوازی

 

 وازی

 

 هوازی

 

 هوازی
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  سیانید هیدروژن تولید ارزیابی  3-3
 به دست آمده B70 ،B71، B6تولید سیانید هیدروژن در بین جدایه های 

، Au31جدایه های . در از شکوفه درختان سیب منفی بود

Au124،Au126  ،Au130 قهوه  آجری، کرم، ترتیب به ،رنگ کاغذ صافی

ای روشن و قهوه ای تیره تغییر یافت که نشانه تفاوت در میزان تولید 

HCN  (. 3توسط باکتری است )جدول 

 

به دست تولید سیانید هیدروژن در جدایه های اپی فیت  -3جدول

 و گلابی ازشکوفه و برگ درختان سیب آمده

یکد جدایه باکتر تولید سیانید  

 هیدروژن
B70 0* 
B71 0 
B6 0 

Au31 1 
Au124 3 
Au126 2 
Au130 8 

 

( 0-8هیدروژن بر اساس درجه بندی صفر تا چهار)میزان تولید سیانید  -*

تغییر رنگ کاغذ صافی به رنگ کرم،  -1عدم تغییر رنگ کاغذ صافی،  -0)

تغییر رنگ کاغذ صافی به قهوه ای  -3تغیر رنگ کاغذ صافی به آجری،  -2

                                       تغییر رنگ کاغذ صافی به قهوه ای تیره( -8روشن و 

 

 (IAA)سنجش تولید ایندول استیک اسید  8-8

رنگ  را تولید کرده بودند، تشکیل IAAدر جدایه هایی که غلظت بالایی 

 30دوره ی  طیصورتی در دقایق اولیه قابل مشاهده بود و شدت آن در 

نمونه ها  (Optical density)دقیقه افزایش یافت. بیشترین چگالی نوری 

. در صورت عدم مشاهده ی تغییر به دست آمددقیقه  120و  30بعد از 

دقیقه  120تا  مربوط منفی تلقی شده و دقیقه، نمونه ی 30 ظرفرنگ 

  (.8د )جدول نگه داشته نش

 
.تولید جدایه های اپی فیت جدا شده از درختان سیب و گلابی -4شکل  

دقیقه  123و  33شدت رنگ واکنش با معرف سالکوفسکی در زمان های  

 پس از شروع آزمون خوانده شد.

 

 ارزیابی انحلال فسفات  8-8

، B70 ،B71 ،B6جدایه  7در میان جدایه های به دست آمده، 

Au31 ،Au124 ،Au126  وAu130  توانایی حل کردن فسفات را

به  B6و  B70، B71ی روز نشان دادند. جدایه ها 8در طی مدت 

میلی متر بیشترین  12و  19، 20ترتیب با ایجاد هاله به قطر 

 قدرت حل کنندگی را نشان دادند. 

 بحث -8

جدایه آنتاگونیست  7نتایج بررسی های انجام شده نشان داد که هر 

به دست آمده از برگ و گل درختان سیب و گلابی به طور معنی 

داری نسبت به شاهد، قادر به بازداری از رشد باکتری 

E.amylovora  بودند. با ارزیابی جدایه ها از نظر توانایی بازدارندگی

با بیشترین قطر هاله  B6و  B70 ،B71جدایه  3از رشد بیمارگر، 

به عنوان جدایه هایی دارای قدرت آنتاگونیستی بالا انتخاب شدند. 

( نشان داده اند که ارزیابی های درون شیشه ای 1228ونگ و بیکر)

می توانند در انتخاب اولیه آنتاگونیست ها در کنترل بیولوژیکی 

ف توسط اکثر قابل استفاده باشند. تولید آنتی بیوتیک های مختل

جدایه های آنتاگونیست مورد استفاده در کنترل بیولوژیکی به 

عنوان مکانیسم اصلی بازداری از بیمارگر ذکر شده است. از جمله 

مکانیسم های مورد اشاره برای باکتری های آنتاگونیست عوامل 

بیماریزا، تولید سیانید هیدروژن می باشد. دفاکو و همکاران 

لی بازداری عوامل مختلف توسط استرین ( مکانیسم اص1220)

Pseudomonas fluorescens  .را تولید این ترکیبات می دانند

این احتمال نیز مطرح است که سیانید هیدروژن می تواند در 

قابلیت تولید افزایش مقاومت میزبان موثر باشد. همچنین از نظر 

 ایندول استیک اسید، از جمله رشد گیاهی، های تنظیم کننده

سیب و جدایه های بدست آمده از بافت شکوفه و برگ درختان 

 7گزارش شد. هر راتولیدکردند. IAA درجات متفاوتی از  گلابی

بیشتری IAA تریپتوفان -در حضور ال بررسیجدایه های مورد 

یا حاوی بسیار تریپتوفان و -و در محیط کشت بدون ال تولید کردند

نشد بسیاری از باکتری ها مشاهده  IAAاین پیش ماده تولید  کم

 Costacurta) تریپتوفان می باشند-از ال IAAتنها قادر به تولید 

and Venderleyden, 1995)( تولید 1228. مانولیس و همکاران )

IAA  را در گونه هایStreptomyces spp.   و سوین و همکاران

تریپتوفان -حضور الرا وابسته به   .Bacillus spp( در 2007)

وابسته به تریپتوفان در چندین باکتری  IAA. تولید دانسته اند

 جدایه  .(Patten and Glick, 2002)دیگر نیز تعیین شده است 

B708میلی متر، در طی مدت  20 قطر حدود ای به با تولید هاله 

نشان را در میان جدایه ها  قابلیت حل کردن فسفات روز بیشترین

(، باکتری ایجاد 1227از و همکاران ). بر اساس یافته های فریتداد
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محسوب  یمیلی متر حل کننده ی فسفات خوب 15کننده ی هاله بیش از 

می شود. باکتری های حل کننده ی فسفات نه تنها فسفر را در اختیار 

گیاه قرار می دهند بلکه مواد بهبود دهنده ی رشد گیاه مثل هورمون ها، 

برای گیاه فراهم می کنند. به طور کلی ویتامین ها و آمینو اسید ها را نیز 

مکانیسم پذیرفته شده حل کردن فسفات توسط باکتری ها، وابسته به آزاد 

کردن اسید های آلی با وزن مولکولی پایین در میان گروه های 

شدن پیوند یونی به  ههیدروکسیل و کربوکسیل می باشد، که باعث کلات

نتایج بدست  محلول می شود.های  شکلفسفات و در نتیجه تبدیل آن به 

آمده در این مطالعه نشان داد جدایه های بدست آمده از بافت شکوفه و 

برگ با روش های گوناگون مثل تولید هورمون های گیاهی، در اختیار قرار 

آنتاگونیستی روی بیمارگر های گیاهی به خوبی  اثراتدادن مواد غذایی و 

دهنده ی رشد گیاه بکار گرفته  می توانند به عنوان باکتری های بهبود

 . اگرچه استفاده آن در شرایط باغی نیازمند مطالعات بیشتر است. شوند
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