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مقدمه

___________ ________________________________ هاي زاگرسجنگل
و یاهیگهاياز گونهییبا تنوع باالیبا ارزشیعیطبهايستمیزاگرس در غرب کشور، اکوسهايجنگل
بنديطبقهزیخشک ن-مهیخشک و نهايکه تحت عنوان جنگلیشیروهیناحنیهستند. ايجانور

که از یپرآبيهاوجود رودخانه.دآییحساب مکشور بهآب دردیمنابع تولنیتراز مهمیکیشود،یم
وه برداشته باشد. عالییباالیتیمنطقه تمرکز جمعنیسبب شده که ارند،یگمیسرچشمههاجنگلنیا

نطقه، ميداریو پایستیتنوع زشیوحش منطقه، افزااتیخاك، حفظ حشیاز فرسايریجلوگآب، تولید
دام، فیکربن، حفظ رطوبت خاك، تعلبیترس،یطیمحستیزهايیآب و هوا، حذف آلودگفیتلط

ریغایممستقیصورتکه بهيگریددهیسوخت و هزاران فاو چوب،ییدارواهانیگ،یمحصوالت فرع
که يشماریبدفوایوجودبامتاسفانه. استهاجنگلنیوجود اواسطه شود، بهیها مانساندیعامیمستق

امروزهاند،مناطق کشور به ارمغان داشتهریو ساننشیمردمان زاگرسيارزشمند براهايجنگلنیا
. )1(میهستیشیروهیناحنیاهايجنگلیفیو کیکمبتخریشاهد

________________ ________________________________ گونه بلوط 
از نظر تعدد گونه، پراکنش جغرافیایی، اهمیت اکولوژیک، جایگاه زیست محیطی )Quercus(جنس بلوط

شود. این جنس با حدود ) محسوب میFagaceaeهاي خانواده راش (ترین جنسو اقتصادي یکی از مهم
آسیا دروسیعی هايداراي رویشگاه. بلوط خانواده مذکور استهايجنسترین گونه یکی از گسترده600

ا، (انگلستان، ایرلند، فرانسه، اسپانی)، اروپا چینو، ترکیه، قسمتی از افغانستان، پاکستان، هندایران(
لوطب.است) و شمال افریقا گواتماالو، مکزیکامریکامتحدهآمریکا (ایاالت)، رومانیوآلمان، لهستان

دربلوط عمدتاًرانیدر ا.)1شود (محسوب میاز کشورها ياریبسی ملو نماد قدرت و استقامتمظهر
االییبلوط سازش اکولوژیک و میزان بردباري بسیار جنس بهاي مختلف گونه. دیرویزاگرس ميهاجنگل

دنشینان زاگرس داردهند. این درخت اهمیت زیادي در اقتصاد جنگلاز خود نشان میبه شرایط مختلف
ع قطمنجر به صنایع مختلف،متعدد خانگی ودر مصارف از چوب و میوه آن نشینان جنگلو استفاده 

هايجنگلآشکوبزیردردیمزراعت.کندمیتهدیدهاي بلوط راجنگلشده و حیات درختانرویه اینبی
ختاندربهجديآسیبباعثاخیرهايسالدرریزگرده پدیدواقلیمتغییر، هاساختزیروسعهتزاگرس،
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. مجموع این )3و2(استشدهزاگرسرویشیناحیهدرآن هاي طبیعی و کاهش سطح رویشگاهبلوط
فاده است.کنداي پیدا کاري اهمیت ویژههاي بلوط از طریق جنگلاحیاي رویشگاهباعث شده است عوامل 

ردباالکیفیتباجنگلیهاينهالسریعبه منظور تولیداز کودهاي شیمیایی براي تقویت خاك
اختارستخریبشرب،قابلوزیرزمینیهايآبدرغلظت نیتراتبه علت گران بودن، افزایش هانهالستان

شود. کودهاي توصیه نمیموجودات زندهسالمتافتادنخطربهنهایتدروخشکمناطقدربویژهخاك
تر و نیز به دالیل متعدد از جمله هزینه پایینهاي آنها،یا فرآوردهوها ، متشکل از میکروارگانیسمزیستی

سازگاري با محیط زیست جایگزین مناسبی براي کودهاي شیمیایی هستند. 

____________________ باکترهاي افزایش دهنده رشد درختان جنگلی رویزو
ه کردن در اطراف ریششود که توانایی کلنیزهگفته مییهایبه باکتري1اکترهاي محرك رشد گیاهبریزو

3باسیلوسو 2سودوموناسهایی از جنس ها عمدتاً باکتريتحریک رشد آنها را دارند. این باکتريو گیاه 

ها جزء این گروه از باکترينیز8و آزوسپریلیوم7، سراشیا6، انتروباکتر5، آرتروباکتر4ازتوباکتر). 4باشند (می
شوند. مینافزایش رشد گیاهاها بشکل مستقیم و غیر مستقیم باعث این باکتري). 5شوند (محسوب می

و فسفرحاللیتافزایشوگیاهیهايهورمونترشحوتولیدزیستی نیتروژن،تثبیتبامستقیماثرات
اه اعمالگیايریشهسیستماطرافدرزابیماريهايمستقیم با ممانعت از رشد میکروارگانیسماثرات غیر

ازاگرچه .شوندمیگیاهانايتغذیهشرایطوقطريطولی،رشدبهبودباعثاثراتاین. شودمی
کاربردامااستشده استفاده زراعیمحصوالترشدافزایشمنظورمحرك رشد عمدتاً بههايباکتري

اعث افزایش و بکننده و مثبتی داشتهنیز نتایج امیدوارجنگلیدرختانرشدافزایشبرايهاباکترياین
اي آنها شده استرشد طولی، رشد قطري،  میزان ماده خشک گیاه و بهبود وضعیت تغذیه

1 Plant Growth Promoting Rhizobacteria
2 Pseudomonas
3 Bacillus
4 Azotobacter

5 Arthrobacter

6 Enterobacter

7 Serratia

8 Azospirillum
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__________________ ________________________________ فسفر 
نیز وخاكغیرآلیوآلیاتترکیبدرعنصراین.داردخاكبیولوژيوگیاهرشددررامهمیموقعیتفسفرعنصر

رشدبراينیازموردعنصردومیننیتروژنازپسعنصراین).6(داردوجودهامیکروارگانیسموگیاهانساختمان
آبیهدایتدرداردخاكدرکهکنديحرکتوکممقداروجودباعنصراین.استهامیکروارگانیسموگیاهان

وهاریشهرشدهوایی،اندامدرهاکربوهیدراتمصرففتوسنتز،شدتمحوري،هايجوانهرشدبرگ،رشد،گیاه
طیدرانرژيکردنآزادوتجمعفسفرفیزیولوژیکواصلینقش.استمؤثرگیاهدرمعدنیترکیباتسایرانتقال

هايسلولداخلبیوشیمیاییانفعاالتوفعلکلیهدرعمومیانرژيمنبعمنزلهبهفسفر. استسلولیمتابولیسم
بشکلآناعظمقسمتاماشودمیجذبزندههايسلولتوسطفسفرمختلفاشکالاگرچه ). 6.(داردنقشزنده

تجزیهاز طریق دهیکودبرعالوهآزادآلیغیرفسفات.گرددمیجذب)4PO2Hیا4HPOـ2(آزادغیرآلیفسفات
فسفردارمنابعومتفاوتrockهايفسفاتآنزیمیغیرشدنمحلولو نیزآلیغیرو آلیفسفاتههايترکیبآنزیمی

کودهااین.دشومیاستفادهفسفاتهشیمیاییکودهايازفسفرتأمینبراياغلب.شودمیاضافهخاكبهآلیغیر
بینازاعثبکهشودمیاستفادهفسیلیهايسوختمثلتجدیدناپذیرانرژيمنابعازآنهاتولیدبرايوبودهگران
رورتضدالیلاین.شوندمیزیرزمینیمنابعآلودگیبهمنجرکودهادیگرطرفاز. شودمیآنهارفتنهدرورفتن
زگار با روشهاي  ساازاستفادهکند به همین دلیل میمطرحشیمیاییکودهايبرايرامناسبجایگزینیکوجود

سترسددرفسفرافزایشوهامیکروارگانیسمبوسیلهنامحلولهايفسفاتشدنمحلولمحیط زیست از جمله 
هاياکتريبازشدهشناختهومهمگروهیکفسفاتکنندهمحلولهايباکتري. استگرفتهقرارتوجهموردبسیار

دنکرمحلولتواناییبوده واتوتروفوهتروتروفها از نوعاین باکتري. شوندمیمحسوبرشددهندهافزایش
کردن آن و قابل دسترسمستقیمغیریاومستقیمصورتبهخودمتابولیکفرآیندهايطیدرراآلیغیرفسفات

).7و6(را براي گیاهان دارند

روش کار 

_________________________ کننده فسفات محلولهاي جدا کردن باکتري
.نمونه تهیه کنیدولدو گونه بلوط ایرانی و وي(ریزوسفر) اطراف ریشه از خاك -1

.نگهداري کنیدگراددرجه سانتی4و در دماي منتقل به آزمایشگاه هاي خاك را نمونه-2
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90حاويارلنبهرا گرم از خاك 10تهیه کنید. براي این منظور رقت هاي متوالی از نمونه خاك -3
گرم کلرید 1/0حل کردن کلرید سدیم، با %1/0لیتر محلول سرم فیزیولوژي استریل ( محلول میلی

است. 10-2. این محلول داراي رقت کنیدشود) اضافه میلیتر آب استریل تهیه میلی100سدیم در 

در دقیقهدور150سرعت ساعت با2بمدت را بر روي شیکر افقی را 10-2رقتارلن حاوي محلول-4
گردد.ها میباکترياین کار باعث پراکنده شدن ذرات خاك و جدا شدن .زنیدبهم 

لیتر از میلی1. براي این منظور را تهیه کنید10-2از رقت 10-7تا 10-3هاي متوالی رقت-5
. یدکنلیتر محلول سرم فیزیولوژي استریل اضافه میلی9به لوله حاوي را 10-2سوسپانسیون داراي رقت

رقت بعدي را تهیه ،زن لولههماست. پس از هم زدن محتویات لوله با 10-3محلول حاصل داراي رقت 
لیتر بیرون بریزید تا میلی1، 10-7ادامه دهید. از لوله حاوي رقت 10-7کنید و این روند را تا تهیه رقت  

ها یکسان باشد حجم همه لوله

. را آماده کنیدفسفاتکنندهمحلولهايباکتريبراي جداسازي Sperberمحیط کشت اختصاصی -6
لیتر میلی900آگار با هم مخلوط و ه جزب1شماره مطابق جدولرا ، موادمحیط کشتبراي تهیه این 

به حجم یک با آب مقطر و سپسکرده تنظیم 2/7محیط کشت روي pHکنید.آب مقطر به آن اضافه 
15گراد و فشار سانتیدرجه121دماي در دقیقه15مدت هدر اتوکالو برا . محیط کشت برسانیدلیتر 

بیوتیکآنتیفسفات،کنندهمحلولهاياز رشد قارچجلوگیري براي. کنیدپوند بر اینچ مربع استریل 
در ا رهگزیمید . سیکلواضافه کنیدکشتدر هر لیتر از محیطگرممیلی500مقدار بهرا سیکلوهگزیمید 

دیش در هر پتري. کنیداضافهآنبهکشتمحیطکردناز استریلو پسکردهحلخالصاستون
لیتر از محیط کشت استریل و خنک شده (دماي حدود میلی20یک بار مصرف)، یا اي و استریل (شیشه

ز براي اطمینان ارا ها . محیط کشتببنددمحیط کامال صبر کنید تاو ریخته را گراد)سانتیدرجه40
. )8(کنیدداريگراد نگهدرجه سانتی37اینکه استریل هستند یک شب در دماي 

لیتر میلی1دهید. براي این منظور  کشتهاي آماده شده محیطبر روي هاي رقیق شده خاك را نمونه-7
25ساعت در دماي 24-48و به مدت کرده هاي خاك رقیق شده را به محیط کشت منتقل از نمونه
شود هایی را که اطراف آنها یک هاله شفاف مشاهده میکلنی.کنیدگذاريگراد گرمخانهسانتیدرجه 
).8(کنیدسازي شناساییو پس از خالصکرده انتخاب
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داز،اکسی(کاتاالز،هاي بیوشیمیاییبا استفاده از رنگ آمیزي گرم و آزمونرا ها . شناسایی باکتري8
OF glucose،،حرکتMR-VP،،9(انجام دهید) ایندولتولیدونیتراتاحیايسیترات( .

Sperberترکیبات تشکیل دهنده محیط -1جدول 

مقدار (گرم) در لیترماده شیمیایی
10گلوکز

5/0عصاره مخمر
1/0کلرید کلسیم

25/0سولفات منیزیم
5/2تري فسفات کلسیم

15آگار

____________ ________________________________ تلقیحمایهتهیه
ر دینوبسیلوس، باسیلوس و سودوموناس) را ت(ازتوباکتر، اکي داراي توانایی انحالل فسفات هااکتريب

ساعت 24بمدت Nutrientیا Trypto caseغنی مایع مانندکشتمحیطلیتر میلی100حاويي هاارلن
.کنیدجدا ) دقیقه10مدت دور به10000کردن (سانتریفیوژبا را ي باکتریایی ها. سلولهیدکشت د

گرم 8حاوي(استریلمحلول بافر نمکی فسفاتدر CFU/ml810×3با غلظت سوسپانسیون باکتریایی
پتاسیم فسفات در لیتر) هیدروژنگرم دي 34/0دي پتاسیم فسفات وهیدروژنگرم 21/1سدیم کلرید، 

).9(کنید تهیه را 

___ ________________________________ سازي بذرها براي تلقیحآماده
درجه 4تا زمان کاشت در دماي و آوري جمعرا ولایرانی و ويدرختان بلوطذرهاي سالم و بدون لکه ب

هاي سطحی با محلول هیپوکلریتزنی براي حذف آلودگیقبل از مایهرا . بذرها کنیدگراد نگهداريسانتی
یم سدمانده هیپوکلریتو براي حذف مقادیر باقیاستریلدقیقه 5مدت بهسطحیصورت به%5/2سدیم 

. دهیدشستشو باید چندین بار با آب مقطر استریل
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_________ ________________________________ تلقیح و کاشت بذرها
و لوسباسی، اکتینوباسیلوسو ازتوباکترهايمایه تلقیح آماده شده از باکتريبارا بذرهاي استریل شده 

. دبکاریه استمنشاء بذرها از آنجا بودمحلی کهدر را بذرها . کنیدشب تیمار به مدت یکسودوموناس

نتایج

____________________________ هاي تلقیح شده نهاليرشدخصوصیات
که دبودنها نمانی نهالزندهدر دارتغییر معنیتلقیح شده قادر به يهاباکتريبر اساس یافته هاي ما،

رشد توانستندي تلقیح شدههاباکترياست. بودهوجودب و هوایی مآشرایط نامناسب احتماالً به دلیل 
قطري،رشد طولیافزایش دهند. افزایش را هاي حاصل شدهنهالریشهقطري و وزن خشکرشد طولی، 

به گونه بلوط و نوع باکتري بستگی داشت بنحوي که میزان رشد طولی و قطري در و وزن خشک ریشه
منجر تواندمیباسیلوسو سودوموناسهايول بیش از برودار بود. بعالوه استفاده از باکتريهاي وينهال

هاي بلوط شود.نهالریشهخشکوزنوقطريرشد ،شد طولیربه افزایش 

____________ ________________________________ هاي فنی توصیه
.استهاباکتريتلقیحبرايتريمناسبگزینهولويگونهرشدي،خصوصیاتاساسبر-1

براي کودهاي شیمیایی به منظور مناسبی جایگزین توانند میباسیلوسو سودوموناسهاي باکتري-2
هاي احیاي مناطق تخریب شده باشند.و برنامهافزایش رشد گونه بلوط 

استفاده شود.باسیلوسو سودوموناسبهتر است مخلوطی از -3

صیه ، توهامناطق و اهمیت رطوبت در رشد و عملکرد باکتريبا توجه به کمبود بارندگی در بیشتر -4
ها آبیاري شوند.شود در سال اول نهالمی

شود ماه، توصیه می6شود کودهاي زیستی ماندگاري کمی دارند، حدودبا توجه به اینکه گفته می-5
ها به ماه بعد از تلقیح اولیه، بار دیگر باکتري6هاي تلقیح شده حداقل براي ماندگاري اثرات باکتري

ها اضافه شوند. ریزوسفر نهال

شوند خصوصیات میها براي تلقیح انتخاب براي اطمینان از اینکه یک گروه مناسب از باکتري-6
. بررسی شودهاقبل از تلقیح باکتريشیمیایی خاك و کمبود  احتمالی عناصر مختلف
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