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ABSTRACT
Today, the use of chemical fertilizers to increase agricultural production has created many environmental
problems. In addition, environmental stresses are one of the most important factors reducing crop yield and
production. Given the importance of rice plants in ensuring food security nationally and globally and increasing
the price of chemical fertilizers, it is necessary to find eco-friendly routes for sustainable agriculture. The use
of biofertilizers is the most worthy way to reduce the use of chemical fertilizers and improve plant resistance
in rice fields. Azotobacter has been used as a biofertilizer for over a century and has been well studied on a
laboratory and field scale. Azotobacter have also been reported as nitrogen-fixing bacteria in the rhizosphere
and roots (endophytically) of rice. In this study, the effect of Azotobacter biofertilizer as a plant growthpromoting rhizobacteria, on rice and the mechanisms of this effect were investigated. The results showed that
this bacterium produces phytohormones and stimulants of plant growth and fix atmospheric nitrogen in the
rhizosphere and as an endophyte in rice. In addition to nitrogen fixation, this bacterium increases plant growth
indices, nutrient uptake, and grain yield of rice by dissolving insoluble phosphates, producing indole acetic
acid, hydrogen cyanide, siderophore. Also, the use of Azotobacter inoculant in acute salinity conditions
increased the concentration of proline, malondialdehyde, ACC-deaminase enzyme, and some hormones in the
plant, which increased the resistance of rice to this stress. Considering the positive effect of using Azotobacter
inoculant as a biofertilizer on rice plants and the effect of this bacterium on reducing the consumption of
nitrogen fertilizers, preparation of biofertilizers containing native bacteria of Azotobacter and their application
in rice fields is recommended.
Keywords: Azotobacter, Biofertilizer, Biotic and abiotic stress, Plant Growth-Promoting Bacteria, Rice.
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ازتوباکتر بهعنوان يک کود زيستی محرک رشد گياه برنج ()Oryza sativa L.
حسينعلی عليخانی* ،1شايان شريعتی ،1حسن اعتصامی ،1عليرضا فالح

نصرتآباد2

 .1گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 .2موسسه تحقیقات خاک و آب ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران.
(تاریخ دریافت -1400/10/20 :تاریخ بازنگری -1401/1/16 :تاریخ تصویب)1401/1/17 :

چکيده
امروزه مصرف کودهای شیمیایی در جهت افزایش میزان تولید در واحد سطح محصوالت کشاورزی مشکالت
زیستمحیطی بسیاری ایجاد کرده است .عالوه بر این ،تنشهای محیطی از مهمترین عوامل کاهشدهنده عملکرد
و تولید گیاهان زراعی به شمار میرود .با توجه به اهمیت گیاه برنج در تامین امنیت غذایی در سطح ملی و جهانی
و افزایش قیمت کودهای شیمیایی ،یافتن مسیرهای دوستدار محیطزیست و در راستای کشاورزی پایدار امری
ضروری است .استفاده از کودهای زیستی شایستهترین راه در جهت کاهش مصرف کودهای شیمیایی و بهبود
مقاومت گیاه در مزارع برنج است .ازتوباکترها بیش از یک قرن است که به عنوان کود زیستی استفاده میشوند و
به خوبی در مقیاس آزمایشگاهی و مزرعهای مطالعه شده است .ازتوباکترها همچنین به عنوان باکتریهای تثبیت
کننده نیتروژن در ریزوسفر و ریشههای ( بصورت اندوفیت) گیاه برنج گزارش شدند .در این مطالعه ،تاثیر کود
زیستی ازتوباکتر بهعنوان یک باکتری محرک رشد گیاه بر روی گیاه برنج و مولفههای عامل این اثر مورد بررسی
قرار گرفت .یافتهها نشان داد این باکتری عالوه بر تثبیت نیتروژن ،با انحالل فسفاتهای نامحلول ،تولید هورمون-
های گیاهی مثل ایندول استیک اسید ،هیدروژن سیانید ،و سیدروفور موجب افزایش شاخصهای رشد گیاه،
جذب عناصر غذایی و عملکرد دانه گیاه برنج میگردد .همچنین استفاده از زادمایه ازتوباکتر در شالیزارها منجر
به افزایش مقاومت گیاه برنج به تنشهای زیستی و غیر زیستی میشود .با توجه به تاثیر مثبت استفاده از زادمایه
باکتری ازتوباکتر بهعنوان یک کود زیستی بر رشد گیاه برنج و تاثیر این باکتری بر کاهش میزان مصرف کودهای
نیتروژنه و بهبود مقاومت گیاه برنج به تنشهای زیستی و غیر زیستی ،تهیه کودهای زیستی حاوی باکتریهای
ازتوباکتر بومی و کاربرد آن در مزارع برنج توصیه میشود.
واژه های کليدی :ازتوباکتر ،باکتریهای محرک رشد گیاه ،برنج ،تنشهای زیستی و غیر زیستی ،کود زیستی.

مقدمه
بدون شک تامین امنیت غذایی و حصول درجه باالی اطمینان
دسترسی به غذا به حیات اقتصادی و سیاسی و در نهایت به حیات
امنیتی کشور میانجامد ،در واقع حیات امنیتی درگرو حیات
امنیت غذایی است .تأمین امنیت غذایی به مشارکت کلیه بخش-
های کشاورزی ،اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد ،در عین حال
بخش کشاورزی با افزایش و بهبود کیفیت تولید محصوالت غذایی،
نقش اساسی و تعیینکنندهای را در تحقق این امر مهم بر عهده
دارد ( .)Peng & Berry, 2019برنج ( )Oryza sativa L.یکی از
محصوالت غذایی اصلی جامعه بشری است که در حدود  50درصد
جمعیت جهان و  85درصد جمعیت آسیا از آن استفاده میکنند
* نویسنده مسئولhalikhan@ut.ac.ir :

( .)Sahoo et al., 2014; Muthayya et al., 2014نیتروژن یکی از
مهمترین عناصر پرمصرف و محدودکننده عملکرد گیاهان زراعی
بویژه در مزارع برنج میباشد .این عنصر نقش مهمی در فرآیندهای
بیوشیمیایی گیاه دارد و یکی از اجزای اصلی ساختار اسیدهای
نوکلئیک ،پروتئینهای ذخیرهای ،آنزیمها ،کلروفیل ،دیواره
سـلولی و سایر اجزای سلولی گیاه است .در مزارع برنج تامین
نیتروژن برای افزایش میزان تولید در واحد سطح با کاربرد
کودهای شیمیایی و زیستی انجام میشود ( Sumbol et al.,
 .)2020; Banik et al., 2019اگرچه کودهای شیمیایی نیتروژنه
راحت ترین راه برای افزایش میزان نیاز نیتروژن گیاه است ولی
هزینه باال و آلودگی زیستمحیطی ناشی از مصرف این کودها در
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( Sumbol et

شالیزارها موجب نگرانی جامعه جهانی شده است
 .)al., 2020; Alikhani et al., 2021همچنین استفاده بیش از
اندازه کودهای نیتروژنه موجب کاهش عملکرد و کیفیت دانه برنج
میشود ( .)Deng et al., 2014عالوه بر این ،کارایی کودهای
شیمیایی نیتروژنه در مزارع برنج به دالیل متعدد و بویژه تصعید
در شرایط بیهوازی (بروز پدیده دنیتریفیکاسیون) و آبشویی،
کمتر از  40درصد است (Qi et al., 2020; Zhao et al., 2016
; .)Zheng et al., 2020عالوه بر این ،تنشهای محیطی از
مهمترین عوامل کاهش دهنده عملکرد و تولید گیاهان زراعی از
جمله برنج به شمار میرود ) .(Liu et al., 2021کاربرد کودهای
زیستی یکی از اصلیترین جنبههای مدیریت تلفیقی گیاهان
زراعی در نظامهای کشاورزی پایدار محسوب میشود ( Shariati
et al., 2019; Dal Cortivo et al., 2020; Alikhani et al.,
 .)2021کودهای زیستی بر پایه باکتریهای محرک رشد گیاه

این باکتری ابتدا در سال  1901توسط بیجرینک شناسایی شد.
این باکتریها گرم منفی ،هوازی ،متحرک و با سلولهای نسبت ًا
درشت با قطر متوسط  1/5تا  2میکرون میباشند که دارای حالت
چند شکلی میلهای ،بیضی شکل یا کروی بوده و به صورت منفرد،
زوج یا دستههای نامنظم ،گاهی به صورت زنجیرهای با طولهای
مختلف مشاهده میشوند (شکل  1و  .)2ازتوباکترها فاقد توان
اسپورزایی میباشند اما تشکیل سیست 7یکی از مشخصات مهم
این باکتریها است .سیست فرم مقاوم باکتری در برابر شرایط
نامساعد محیطی مانند گرما و خشکی میباشند .این باکتری از
انواع شیمیوارگانوتروف بوده و میتواند از قندها ،الکلها و نمک
اسیدهای آلی برای رشد و تکثیر استفاده کند .جنس ازتوباکتر
متعلق به زیر رده  γ-Proteobacteriaبوده و شامل گونههای
A.
،A. beijerinckii ،Azotobacter. armeniacus
A. ،A. salinestri ،A. paspali ،A. nigricans ،chroococcum
 tropicalisو  A. vinelandiiاست ( Jiménez et al. 2011; Özen
 .)and Ussery, 2012گونههای ازتوباکتر ممکن است غیرمتحرک
یا توسط تاژکهای پیرامونی متحرک باشند .گونه غالب مناطق
معتدله همانند ایران گونه کروکوکوم است ( Sumbul et al.,
.)2020; Jnawali et al., 2015

( )1PGPRبا تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر روابط آب-خاک-
گیاه -اتسمفر بویژه تثبیت زیستی نیتروژن ( ،2)BNFانحالل مواد
نامحلول و فراهمی فسفر ،آزادسازی پتاسیم ،افزایش دسترسی
عناصر غذایی ،تولید سیدروفور-1 ،آمینوسیکلوپروپان-1-
کربوکسیلیک اسید دآمیناز ( )ACC-deaminaseو سانید
هیدروژن ( ،)HCNافزایش مقاومت به تنشهای شوری ،خشکی،
دمای نامناسب محیط (گرما و برودت باال) ،فلزات سنگین و غیره
موجب بهبود شاخصهای رشد و عملکرد گیاه میگردد ( Lalitha
.)et al., 2017; Cavite et al., 2021; Dal Cortivo et al., 2020
بهطور کلی افزایش عملکرد گیاهان زراعی در اثر استفاده از
کودهای زیستی توسط بسیاری از محققین به اثبات رسیده است
( Alikhani et al., 2018; Shariati et al., 2019, Shariati et al.,
 ،BNF .)2015; Kour et al., 2020فرآیند طبیعی و منحصر
بفردی است که تنها توسط پروکاریوتها (باکتریها و آرکئا)
انجامپذیر است .باکتریهای دارای این توانمندی اصطالحا" دی
آزوتروف 3نامیده شدهاند .این باکتریها در سه حالت آزادزی،4
همیاری 5و یا همزیستی( 6با یک عضو همزیست دیگر) ،نیتروژن
اتمسفری /ملکولی ( )N2که گیاهان قادر به جذب و استفاده آن
نیستند را با صرف انرژی فرآوان (بیش از فتوسنتز) بهشکل قابل
جذب گیاهان ( )NH4تبدیل میکنند (.)Sumbol et al., 2020
یکی از باکتریهای معروف از گروه  PGPRو تثبیت کننده آزادزی
نیتروژن ،جنس ازتوباکتر با طیفی از گونههای متفاوت است
(.)Wani and Gopalakrishnan, 2019; Sumbol et al., 2020

تحقیقات گسترده مبتنی بر استفاده از ازتوباکتر در
کشاورزی برای اولین بار در کشور روسیه آغاز شد به طوریکه در
سال  1958تا  1960در اتحاد جماهیر شوروی سابق  23آزمون
مزرعهای بر روی محصوالت مختلف صورت گرفت و  8مزرعه
تلقیح شده با ازتوباکتر جواب مثبت دادند .در هندوستان نیز
تحقیقاتی بر روی اثر ازتوباکتر بر رشد و عملکرد گیاه گندم ،برنج،
ذرت ،پیاز ،بادمجان ،گوجه فرنگی و کلم انجام شده است که نتایج
مثبتی به ویژه در برنج ،کلم ،بادمجان و گندم داشته است ( Suba
 .)Rao, 1988باکتری ازتوباکتر عالوه بر تثبیت زیستی نیتروژن
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مولکولی ،قادر است موجب افزایش دسترسی عناصر غذایی از
جمله فسفر شود ( ;Lenart et al., 2012; Prajapati et al., 2008
 .)Nosrati et al., 2014تولید سیدروفور توسط گونههای
مختلف جنس ازتوباکتر نیز به اثبات رسیده است ( Baars et al.,
 .)2015; McRose et al., 2018همچنین این باکتریها با تولید
هورمونهای محرک رشد گیاهی مانند جیبرلین ،اکسین و
سیتوکنین ( )Wani et al., 2013موجب بهبود شرایط تغذیه و
رشد گیاه میشود (.)Jnawali et al., 2015, Sumbol et al., 2020
بعالوه ،این باکتریها مقاومت گیاه به تنشهای غیر زیستی مثل
شوری را افزایش میدهند ( .)Ansari and Mahmood 2019abدر
ضمن ،این باکتریها دارای خاصیت کنترل زیستی (Bio-
 )controlبوده و قادر به تولید ترکیبات ضد قارچی برعلیه عوامل
بیمارگر گیاهی میباشند که در نهایت سبب افزایش سطح سالمت
و بهبود رشد گیاهی میگردد ( Kasa et al., 2015; Chennappa
 .)et al., 2018مطالعات نشان داده که بسیاری از جدایههای جنس
ازتوباکتر توانایی تولید دیگر مواد محرک رشد از جمله اسیدهای

آمینه در محیط حاوی منابع کربن کافی را دارند ،که این مواد
میتوانند توسط گیاه جذب شده و موجب افزایش رشد و عملکرد
آن گردند ( Gonzalez-Lopez et al., 2005; Jnawali et al.,
 .)2015پژوهشهای انجام شده در مورد تاثیر معنیدار گونههای
ازتوباکتر در افزایش تولید محصوالت ،اهمیت آن را در ارتقاء
عملکرد گیاهان و بهبود حاصلخیزی خاک ثابت کرده است
( Kurrey et al., 2018; Sumbul et al., 2020; Song et al.,
 .)2021استفاده از ازتوباکتر در آزمایشات پژوهشی به عنوان
زادمایه (مایه تلقیح) میکروبی از طریق ترشح مواد محرک رشد و
تاثیر آنها بر گیاه باعث بهبود قابل مالحظه تولید محصوالت زراعی
شده است ( .)Gothandapani et al., 2017با توجه به گزارشات
موجود در خصوص اهمیت کاربرد کود زیستی (باکتریایی)
ازتوباکتر به عنوان یکی از باکتریهای آزادزی تثبیت کننده
نیتروژن و محرک رشد گیاه ،در این مقاله تالش شده است تاثیر
این باکتری بر رشد و عملکرد گیاه برنج مورد بررسی قرار گیرد.

شکل  -2تصوير کلونی باکتری ازتوباکتر ()Aquilanti et al., 2004; Shrivastava et al., 2015

نتايج
تنوع زيستی ازتوباکتر
گونه ازتوباکتر برای اولین بار توسط بیجرینک 1در سال 1901
جداسازی و شناسایی شد .سپس گونههای مختلفی از این باکتری
شامل ،A. insignis ،A. beijerinckii ،Azotobacter vinelandii
A. ، A. chroococcum،A. paspali ،A. macrocytogenes
A. ، A. agilis،A. brasilense ،A. armeniacus ،salinestris
 tropicalisو  A. nigricansتوسط محققین مختلف جداسازی
و شناسایی شد (.)Kizilkaya, 2009; Chennappa, et al., 2017
همچنین مطالعات بسیاری در علوم و زمینههای مختلف در مورد
ازتوباکتر به چاپ رسیده است (شکل  3و  .)4ازتوباکترها در همه
قسمتهای طبیعت (آب ،خاک ،رسوب و گیاه) هستند .گونههای
- Beijerinck

1

ازتوباکتر معموالً در خاکهای کمی اسیدی تا قلیایی یافت می
شوند ،که نوع منطقه و شرایط خاک بر حضور و وجود گونههای
مختلف موثر است ( .)Aasfar et al., 2021بهعنوان مثال ،گونههای
 Azotobacter chroococcumو  Azotobacter vinelandiiدر
مناطق استوایی بیشترین فراوانی را دارند در حالی که گونه
 Azotobacter beijerinckiiدر خاکهای اسیدی ( Kennedy et
 .)al., 2015با این حال ،تنها گونه  Azotobacter paspaliاست
که بهطور خاص به ریشههای گیاه  Paspalum notatumوابسته
است .اگرچه ازتوباکترها در  30تا  80درصد نمونههای خاک در
سطح جهان یافت شدهاند ولی تعداد آنها در خاک کم است (104
<  .)Kennedy et al., 2004( )CFU2/gتائید در مورد اینکه آیا
 Azotobacterیک باکتری ریزوسفری یا غیر ریزوسفری است
- Colony Forming Unite
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هنوز مورد بحث است ( .)Aasfar et al., 2021با این حال ،بر
اساس اکثر پژوهشهای صورت گرفته ،رواج یا گستردگی ازتوباکتر
بهطور کلی در ریزوسفر در مقایسه با مکانهای دیگر بیشتر نیست
( .)Bartholomew, 2015با این وجود ،تراکم برخی از گونههای
خاصی از ازتوباکتر در ریزوسفر گیاهان باالتر از خاک است .این
امر با این واقعیت مطابقت دارد که گونههای ازتوباکتر در
خاکهای حاصلخیز نسبت به خاکهای شنی به دلیل نیاز نسبتا
باالی آنها به فسفر ،بیشتر یافت میشوند (.)Brenner et al., 2005
برخی از پژوهشها نشان داده که جمعیت گونه ازتوباکتر در محیط
ریزوسفر گیاهات ذرت و درختچه عسل 1کمتر از خاک بوده است
( .)Hassen et al., 2020; Qaisrani et al., 2019همچنین طبق
مطالعه ( ،Rana et al. )2020شواهد محکمی در زمینه توانایی
گونههای باکتری ازتوباکتر در کلونیزه کردن بافتهای درونی
گیاهان وجود ندارد ،حتی با وجود اینکه از نظر تئوری ،میکروب-
های اندوفیت بدلیل کم بودن فشار اکسیژن در بافتهای درونی
گیاه در مقایسه ریزوسفر یا سایر بخشهای خاک ،مقدار بیشتری
از نیتروژن اتمسفر را تثبیت میکنند.
به دلیل فعالیت محرک رشدی این باکتریها در جهت
کشاورزی پایدار ،تنوع و کاربردهای مفید این باکتریها در
اکوسیستمهای مختلف طی دو دهه گذشته به خوبی مستند شده
است ( .)Jimenez et al., 2011در بین گونههای مختلفA. ،
 chroococcumو  A. vinelandiiگونههای رایج و معمول موجود
در ریزوسفر خاکها هستند .پراکنش ازتوباکترها در خاک به
عوامل مختلفی مانند  ،pHمقدار ماده آلی ،کلسیم و فسفر و
حضور سایر ریزجانداران بستگی دارد .وجود و غالب بودن ازتوباکتر

در خاکهای ریزوسفری محصوالت مختلف کشاورزی مانند راگی،
سورگوم ،گرم سبز و سویا ،نیشکر ،برنج و غالت اثبات شده است
( .)Chennappa et al., 2017در پژوهش )Chen et al. (2018
ارتباط بین خصوصیات خاک و تنوع گونههای ازتوباکتر در خاک
تحت کشت برنج در کشور تایوان بررسی قرار گرفت .این محققین
تعداد  98سویه ازتوباکتر (شناسایی شده به روش  )16S rRNAرا
از  27شالیزار جداسازی کردند .این سویهها از شالیزارهایی با
محدوده  ،)6/06( 4/82-7/63 pHهدایت الکتریکی 0/32-1/13
( )0/72دسی زیمنس بر متر ،ماده آلی )3/44( 1/77-6/67
درصد ،آهن قابل جذب  )670( 0/47-1132میلیگرم بر
کیلوگرم ،منگنز قابل جذب  )60/9( 4/15-209میلیگرم بر
کیلوگرم ،روی قابل جذب  )5/86( 0/02-26/3میلیگرم بر
کیلوگرم و مس قابل جذب  )6/55( 0/13-19/5میلیگرم بر
کیلوگرم جداسازی شدند .چهار گونه ازتوباکتر در این  98سویه،
شامل  A. tropicalis ،A. chroococcum ،A. beijerinckiiو A.
 vinelandiiشناسایی شد .از این چهار گونهA. chroococcum ،
گونه غالب بود ( 51درصد) اما  A. beijerinckiiباالترین سطح
تنوع نوکلئوتیدی را داشت .سویههای موجود در گونههای
آزتوباکتر ،پروفایلهای متنوعی را در استفاده از منبع کربن نشان
دادند .همچنین تنوع گونهای ازتوباکتر با  ،pHمنگنز و روی خاک
ارتباط معنیداری داشت .همچنین اعضای یک گونه ازتوباکتر
صفات متنوعی برای تقویت رشد گیاه داشتند که نشان میدهد
 98سویه جدا شده در این مطالعه ممکن است به یک اندازه در
رشد برنج موثر نباشند.

شکل  -3رشد تصاعدی در تعداد انتشارات علمی مرتبط با  Azotobacterاز سال  1990تا  2020با استفاده از  Azotobacterبه عنوان کلمه کليدی از scopus
()Aasfar et al., 2021( )https://www.scopus.com

)- Cyclopia intermedia (Honeybush
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شکل  -4فراوانی و توزيع موضوعی مطالب موجود در مورد )Aasfar et al., 2021( )https://www.scopus.com( Azotobacter

مقاومت ازتوباکتر در برابر تنشها
جمعیت ازتوباکترها در اکوسیستم خاک تحت تأثیر پارامترهای
فیزیکی و شیمیایی خاک مانند مواد آلی ،pH ،دما ،عمق خاک،
رطوبت خاک و شوری خاک قرار میگیرد (.)Kizilkaya, 2009
غلظت  NaClبر فعالیتهای محرک رشدی ازتوباکتر و بهطور
عمده تثبیت زیستی نیتروژن در خاک تأثیر میگذارد .با این حال،
برخی از گونههای ازتوباکتر ،تا  10درصد غلظت نمک  NaClرا
تحمل میکنند .نتایج نشان داد که Azotobacter salinestris
توانست غلظت  8درصد  NaClرا تحمل کند اگرچه جمعیت
باکتری نسبت به شرایط شوری کمتر کاهش یافت .در مورد پاسخ
به دماهای مختلف ،ازتوباکتر یک ریزجاندار مزوفیل است که دمای
بهینه برای رشد و عملکرد فیزیولوژیک آن  25تا  30درجه
سلسیوس است .حداقل درجه حرارت برای رشد ازتوباکتر ظاهراً
کمی باالتر از صفر درجه سلسیوس است .سلولهای ازتوباکتر نمی
توانند دمای باال را تحمل کنند ،اگرچه میتوانند با تشکیل
سیستهایی که در شرایط مساعد جوانه میزنند در دمای  45تا
 48درجه سلسیوس زنده بمانند (.)Aasfar et al., 2021
عالوه بر شوری و دما pH ،نیز بر جمعیت ازتوباکترها در
اکوسیستم خاک تاثیرگذار است .بهطور کلی  pHکمتر از  6باعث
کاهش جمعیت ازتوباکتر شده و در برخی موارد بهطور کامل از
رشد آنها جلوگیری میکند .خاکهای اسیدی دارای خصوصیات
1 - Central Body
”2 - Two-layer shell.
3 - Intine

نامطلوبی مانند خاکهای فقیر از عناصر غذایی و رژیم آب و هوایی
نامناسب هستند ،بهطوری که حضور ازتوباکتر در این خاکها
بسیار کم یا حتی وجود ندارد (pH .)Andjelkovi´c et al., 2018
بهینه برای رشد و عملکرد مطلوب ازتوباکتر  7-7/5است .در این
 pHجمعیت ازتوباکترها در حدود  102-104باکتری به ازای هر
گرم خاک است ( .)Becking, 2006همچنین نتایج نشان دادA. ،
 chroococcumدر  9 pHزنده ماند و رشد آن در مقادیر  pHباالتر
مهار نشد ،در حالی که  A. salinestrisبه  pHباالی  9حساس بود
و رشدی باالتر از این محدوده مشاهده نشد ( Aasfar et al.,
.)2021
گونههای ازتوباکتر دارای ویژگیهای منحصربهفردی مانند
تشکیل سیست هستند .تشکیل سیستها به طور طبیعی در
مواجهه با شرایط نامساعد و شدید مانند دمای باال یا پایین،
یخبندان ،شوری و خشکسالی ایجاد میشود .تشکیل کیست
همچنین در پاسخ به تغییرات در غلظت مواد مغذی در محیط یا
افزودن برخی مواد آلی مانند اتانول n-butan-1-ol ،یا b-
 hydroxybutyrateایجاد میشود .سیستهای ازتوباکتر کروی
هستند و از بدنه موسوم به "بدن مرکزی ،"1حاوی سلولهای
رویشی با چندین واکوئل و یک "پوسته دو الیه "2تشکیل شده
اند .قسمت داخلی پوسته دارای ساختار فیبری به نام اینتین3
بوده ،در حالی که قسمت بیرونی دارای ساختار کریستالی شش
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ضلعی به نام اگزین 1است .گرانولهای متعدد پلی هیدروکسی
بوتیرات همیشه در داخل بدن مرکزی مشاهده میشوند ،آلژینات
جزء اصلی کپسول است و آلکیل رزورسینولها( 2یک لیپید فنلی)
و آلکیل پیرونها 3جایگزین فسفولیپیدهای غشای کیست می-
شوند و اجزای تشکیل دهنده غشاهای بیرونی سیست هستند
( .)Segura et al., 2014; Lara-López and Geiger, 2017یکی
از ویژگی های اصلی سیست توانایی آن در مقاومت در برابر خشک
شدن است و میتواند در خاک خشک بیش خاک خشک بیش از
 10سال زنده بماند در حالی که سلولهای رویشی نگهداری شده
در شرایط مشابه در کمتر از  2سال غیرفعال شدند .به ویژه ،آنها
دو برابر بیشتر در برابر نور  UVمقاوم هستند .آنها همچنین در
برابر خشک شدن ،امواج فراصوت و تابش گاما و اشعه خورشید
مقاوم هستند ،اما در برابر حرارت مقاوم نمیباشند ( 48-45درجه
سلسیوس) .همچنین استفاده از سیستهای ازتوباکتر در تولید
کودهای زیستی ،ماندگاری و کارایی کود زیستی را افزایش می-
دهد (.)Aasfar et al., 2021

اسید ( 24/50میکروگرم /میلیلیتر) و جیبرلیک اسید (15/2
میکروگرم /میلیلیتر) و فعالیت انحالل فسفاتهای نامحلول
( 13/4میلیمتر) موثر هستند .ازتوباکترها میتوانند در شرایط
بسیار سخت محیطی مانند غلظت باالی نمک pH ،باال و حتی
دمای زیاد رشد کرده و زنده بمانند .پژوهشها نشان داده،
ازتوباکترها میتوانند به شوری  6تا  8درصد 8-9 pH ،و حداکثر
دمای  45درجه سلسیوس مقاوم هستند ( Myresiotis et al.,
 .)2012; Chennappa et al., 2017, 2018کاربرد این باکتریها
بهعنوان باکتریهای محرک رشد گیاه در شالیزارها و کشت برنج
به اثبات رسیده است ( Ngalimat et al., 2021; Doni et al.,
 Chen et al. (2018) .)2022گزارش کردند کاربرد زادمایه
باکتریهای محرک رشد گیاه (تولید اندول استیک اسید ،انحالل
فسفاتهای نامحلول ،تولید سیدروفور و آنزیم نیتروژناز موثر) A.
 A. chroococcum CHB 846 ،beijerinckii CHB 461و A.
 chroococcum CHB 869موجب افزایش رشد گیاه برنج شده که
از پتانسیل باالیی برای تولید کود زیستی برخوردار هستند.

ويژگیهای محرک رشد گياه ازتوباکتر

تثبيت نيتروژن

باکتریهای ریزوسفری محرک رشد گیاه ( )PGPRدر میان تمام
میکروارگانیسمها ،تاثیر بیشتری بر ویژگیهای فیزیولوژیکی و
ساختاری خاک دارند و به عنوان شناختهشدهترین گونه باکتریایی
محسوب میشوند .باکتریهای محرک رشد گیاه با تثبیت نیتروژن
اتمسفر و تولید مواد محرک رشد ،به جایگزینی کود شیمیایی در
جهت نیل به کشاورزی پایدار کمک میکنند .در میان گروه
 ،PGPRازتوباکترها باکتریهای همهجایی ،هوازی و تثبیتکننده
آزادزی نیتروژن هستند .ازتوباکتر که یکی از گروههای اصلی
باکتریهای خاکزی است ،با تولید انواع مختلفی از ویتامینها،
آمینو اسیدها ،هورمونهای محرک رشد گیاهی ،مواد ضد قارچی،
هیدروژن سیانید و سیدروفور ،نقشهای مفید مختلفی ایفا
میکند .مواد محرک رشد مانند ایندول استیک اسید ،جیبرلیک
اسید ،آرژینین و غیره که توسط گونههای مختلف ازتوباکتر تولید
می شوند ،تاثیر مستقیمی بر طول ساقه ،طول ریشه و جوانه زنی
بذر محصوالت کشاورزی (ریزوسفر خاک) دارند .برخی از گونه-
های ازتوباکترها مانند A. vinelandii, A. chroococcum, A.
 salinestris, A. tropicalis, and A. nigricans,با تولید ترکیبات
ضد میکروبی مانع رشد بیمارگرهای گیاهی مانند گونههای
 Curvularia ،Alternaria ،Aspergillus ،Fusariumو
 Rhizoctoniaمیشوند .ازتوباکترها در تثبیت مقدار زیادی از
نیتروژن اتمسفر ( ،)μg NmL−1 day−1 29/21تولید اندول استیک

تثبیت نیتروژن یکی از مهمترین فرآیندهای بیولوژیکی است و
بهعنوان یک فعالیت میکروبی جالب در سطح زمین در نظر گرفته
میشود که راهی برای بازیافت نیتروژن فراهم کرده و نقش مهمی
در هموستازی 4نیتروژن در بیوسفر ایفا میکند ( Wani et al.,
 .)2016عالوه بر این ،تثبیت بیولوژیکی نیتروژن به حفظ
حاصلخیزی خاک و بهبود بهرهوری محصول کمک میکند.
ازتوباکترها به دلیل توانایی رشد سریع و تثبیت سریع مقادیر زیاد
نیتروژن ،ریزجانداران مفیدی برای استفاده به عنوان کود زیستی
و مطالعه فرآیند تثبیت نیتروژن هستند .ازتوباکتر قادر است
نیتروژن اتمسفر را به آمونیاک تبدیل کند که توسط گیاهان جذب
شده و مورد استفاده قرار میگیرد .چنین باکتریهایی در طول
تثبیت نیتروژن به دلیل حفاظت تنفسی نیتروژناز ،در برابر
اکسیژن بسیار مقاوم هستند .در شرایط فشار و حرارت معمولی،
پیوند سهگانه نیتروژن -نیتروژن توسط آنزیم نیتروژناز موجود در
دی آزوتروفها شکسته میشود .نیتروژناز از دو پروتئین آهن-
مولیبدن (دی نیتروژناز ،آزوفرمو) و پروتئین آهندار (دی نیتروژناز
رداکتاز ،آزوفر) تشکیل شده است .پروتئین آهندار ،دایمری
متشکل از دو زیر واحد پلی پپتیدی یکسان است .جرم مولکولی
هر زیر واحد بسته به گونه باکتری از  24تا  36کیلودالتون است.
این دایمر دارای دستهای متشکل از چهار یون آهن است که با

1 - Exine
2 - Alkylresorcinols

3 - Alkylpyrones
4 - Homeostasis
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چهار گروه سولفور پیوند دارند ( .)4Fe–4Sپروتئین آهن-مولیبدن
یک تترامر است که از دو جفت زیر واحد یکسان تشکیل شده
است و جرم مولکولی  220کیلودالتون است .هر پروتئین آهن-
مولیبدن حاوی دو یون مولیبدن به شکل یک کوفاکتور آهن-
مولیبدن -سولفور است .احیای نیتروژن مولکولی ،فرایندی دو
مرحلهای است .در مرحله اول آن پروتئین آهندار به وسیله یک
دهنده الکترون اولیه که معموالً فرودکسین  ferredoxinاست احیا
میشود .الکترونها توسط جزء آهندار که در یکی از دو وضعیت
احیا شده فرو یا اکسید فریک وجود دارد حمل میشوند.
پتانسیل اکسیداسیون و احیاء آزوفر کمتر از آزوفرمو است لذا
انتقال الکترون صورت نمیگیرد و نیازمند انرژی ( )ATPاست .با
صرف انرژی الکترونها از آزوفر به آزوفرمو منتقل میشود .سپس
آزوفرمو الکترونها را به نیتروژن مولکولی منتقل میکند تا احیا
صورت گیرد .فرایند تثبیت نیتروژن مولکولی اتمسفر به یکباره
انجام نمیشود .ابتدا نیتروژن با گرفتن دو الکترون و پروتون به
دی ایمید و سپس با گرفتن دو الکترون و پروتون دیگر به دی
هیدرازین و در نهایت گرفتن دو الکترون و پروتون دیگر به
آمونیاک تبدیل میشود .سپس آمونیاک به آمونیوم و اسیدهای
آمینه تبدیل میشود (شکل Hakeem et al., 2016; Aasfar ( )5
 .)et al., 2021وجود سطوح بهینه ماده مغذی کلسیم برای افزایش
رشد ازتوباکتر و توانایی آن در تثبیت نیتروژن ضروری است ،در
حالی که افزایش سطوح نیتروژن بر فعالیت ازتوباکتر تأثیر
نامطلوبی دارد ( ;Soleimanzadeh and Gooshchi, 2013

 .)Sumbul et al., 2020نرخ ورودی نیتروژن به خاک توسط این
باکتریهای آزادزی تثبیت کننده نیتروژن در حدود  0/3تا 30
کیلوگرم در هکتار در سال ( )Saha et al., 2017و حتی تا 60
کیلوگرم در هکتار در سال است ( Bhattacharyya and Jha,
 .)2012عالوه بر این ،گونه ازتوباکتر را میتوان بهعنوان یک
باکتری در حال تکامل در نظر گرفت ،زیرا عالوه بر استفاده از
آنزیم کالسیک حاوی مولیبدن برای تثبیت زیستی نیتروژن،
گونههای ازتوباکتر قادر به سنتز یک یا چند نیتروژناز جایگزین در
شرایط کمبود مولیبدن هستند ( .)Aasfar et al., 2021نتایج
برخی از پژوهشها حاکی از آن است که ازتوباکتر کارایی تثبیت
حدود  20کیلوگرم نیتروژن در هکتار در سال را دارد و بنابراین
میتواند با موفقیت در تولید محصوالت زراعی بهعنوان جایگزینی
برای حداقل بخشی از کودهای شیمیایی استفاده شود
( .)Kizilkaya, 2009; Esmailpour et al., 2013همچنین
گزارشهای مختلفی از کاهش نیاز به کودهای نیتروژن در گیاهان
زراعی تلقیح شده با ازتوباکتر در دسترس است ( Chennappa et
Romero-Perdomo et al. .)al., 2017; Aasfar et al., 2021
) (2017بیان کرد کاربرد زادمایه حاوی مخلوطی از سویههای
باکتری ازتوباکتر توانست مصرف کودهای شیمیایی را تا  50درصد
کاهش دهد .پژوهشگران گزارش کردند استفاده از باکتری
ازتوباکتر بهطور مجزا و در ترکیب با سایر باکتریهای محرک رشد
گیاه موجب افزایش مقدار نیتروژن گیاه برنج و عملکرد آن شد
( Alam et al., 2001; Lavakush et al., 2014; Doni et al.,
.)2022

شکل  -5مکانيسم تثبيت آزادزی نيتروژن اتمسفر توسط Azotobacter sp.

توليد سيدروفور
سیدروفورها گروهی از مولکولهای کالت کننده آهن ( )Feرا

تشکیل میدهند که دسترسی آهن را در محیط خارج سلولی از
طریق توانایی آن در رقابت با لیگاندهای طبیعی تغییر میدهند

(مروری)

( .)Wichard et al., 2009این ترکیبات در پاسخ به کمبود آهن
تولید میشوند که معموالً در خاکهای با  pHخنثی تا قلیایی به
دلیل حاللیت کم آهن در  pHباال رخ میدهد .میکروبها از
سیدروفورها برای رسیدن به منابع مهم آهن در محیط استفاده
میکنند .همچنین باکتریهای متعلق به جنس Azotobacter
نیتروژنازهای غنی از آهن را تولید میکنند که از طریق آن
نیتروژن را کاهش میدهند ( .)Baars et al., 2015ازتوباکتر با
ساختن کمپلکس سیدروفور -آهن به آهن کم محلول در محیط
دسترسی پیدا میکند و سپس کمپلکس توسط گیرندههای متصل
به غشاء ،جذب میشود A. vinelandii .سیدورفورهای مختلفی
مانند ،protochelin ،azotochelin, ،aminochelin ،azotobactin
 )Chennappa et al., 2017( 2,3-dihydroxybenzoic acidو
 )Baars et al., 2015( vibrioferrinتولید میکنند که میتوانند
به عنوان آنتی بیوتیک نیز عمل نمایند .عالوه بر این،
سیدروفورهای  A. vinelandiiبه شکوفایی برخی از جلبکهای
آب شیرین در کشت همزمان زمانی که منبع قابل توجهی از
نیتروژن به این ریزجانداران عرضه میشود ،کمک میکنند ( Villa
 .)et al.,2014مطالعات دیگر نشان دادهاند که سیدروفورهای تولید
شده توسط  A. vinelandiiهمچنین دارای توانایی اتصال به
فلزاتی غیر از آهن هستند و امکان جذب فلزات اضافی مانند
مولیبدن ( )Moیا وانادیم ( )Vرا دارا میباشند که در آنزیم
نیتروژنازها مورد نیاز هستند (A. .)Bellenger et al., 2008
 chroococcumنیز عالوه بر  vibrioferrinو ،amphibactins
خانواده جدیدی از سیدروفورها  crochelinsرا تولید میکند
( .)McRose et al., 2018این کمپلکسهای -Feسیدروفور ممکن
است برای سایر ریزجانداران رقیب در دسترس نباشند ،بنابراین
احتماال با اثرات کنترلی بر فعالیت بیمارگرهای گیاهی ،مستقیماً
رشد گیاه را بهبود میبخشند ( .)Hayat et al., 2010در واقع
ازتوباکترهای تولید کننده سیدروفور با جداسازی  Fe3+در
مجاورت ریشه از رشد و تکثیر ریزجانداران بیماریزا جلوگیری
میکنند ( .)Chennappa et al., 2017محققین بیان کردند
باکتری ازتوباکتر با تولید سیدروفور و اندول استیک اسید موجب
افزایش رشد گیاهچههای برنج میشوند ( ;Banik et al., 2016
.)2019
توليد هورمونهای رشد گياه
مواد محرک رشد که به عنوان هورمونهای گیاهی نیز شناخته
میشوند ،شامل مواد طبیعی تولید شده توسط ریزجانداران و
همچنین گیاهان است .آنها اثرات محرک یا بازدارنده بر برخی از
فرآیندهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ریزجانداران و گیاهان
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دارند ( .)Ansari and Mahmood, 2019a,bمحققین گزارش
کردند که ازتوباکترها هورمونهای رشد مختلفی از جمله اکسین-
ها ،سیتوکینینها و جیبرلیک اسیدها را سنتز میکند که مستقیماً
با بهبود رشد گیاه مرتبط است ( Wani et al., 2013; Sumbul et
 .)al., 2020همچنین بسیاری از گونههای ازتوباکتر در محدوده
 2/09-33/8میکروگرم بر میلیلیتر ایندول استیک تولید میکنند
( Spaepen et al., 2007; Chennappa et al., 2013, 2014,
. )2016این هورمونها از ریزوسفر یا سطح ریشه سرچشمه می-
گیرند و تأثیرات مثبتی بر رشد گیاهان عالی که در نواحی مجاور
رشد میکنند ،دارند .پژوهشها نشان داد که وزن خشک گیاه در
محصوالت مختلف مانند گوجهفرنگی ،ذرت و نخود در اثر استفاده
از  Azotobacter chroococcumدر مقایسه با گیاهان تلقیح نشده
به طور قابلتوجهی بیشتر بود ( ;Puertas and Gonzales, 1999
Chen et .)Baral and Adhikari, 2013; Akram et al., 2016
) al. (2018بیان کردند از صفات محرک رشد گیاه باکتری
ازتوباکتر ،توانایی استفاده از سلولز (برای کلونیزه کردن سطح
ریشه) همراه با فعالیت تثبیت  N2و تولید  IAAممکن است نقش
مهمتری در ترویج رشد برنج داشته باشد .میکروبهای مرتبط با
گیاه میتوانند بیان ژنهای پاسخدهنده به اکسین ریشه برنج را
برای اصالح ساختار آن تعدیل کنند (.)Ambreetha et al., 2018
) Banik et al. (2019مشاهده کردند که نهالهای برنج تیمار شده
با ازتوباکتر دارای ریشههای ناخواسته و موئین میشوند.
انحالل فسفاتهای نامحلول
درکنار نیتروژن ،فسفر یکی از مهمترین عناصر غذایی خاک بوده
و نقش بسزایی در فیزیولوژی و چرخههای بیوشیمیایی گیاهان و
ریزجانداران بازی میکند .خاک معموال حاوی مقادیر بسیار زیادی
از فسفر کل به شکلهای قابل دسترس و نامحلول مانند مانند
تری کلسیم فسفات  ،)Ca3PO4(2آلومینیوم فسفات ()Al3PO4
و فسفات آهن ( )Fe3PO4است .متأسفانه ،در مقایسه با سایر
عناصر غذایی اصلی ،فسفر کمتحرکترین و کم دسترسترین
عنصر غذایی برای گیاهان در بیشتر خاکها است ،اگرچه که
محتوای کل فسفر خاک معموال فراتر از نیاز گیاه میباشد (400
تا  1200میلیگرم بر کیلوگرم) ( .)Nosrati et al., 2014به علت
واکنشپذیری باالی یونهای فسفر با اجزای تشکیل دهند خاک،
غلظت فرم قابل جذب این عنصر برای گیاه بسیار کم است (کمتر
از  1میلیگرم بر کیلوگرم) ( Richardson et al., 2009; Barker
 .)et al., 2015با این وجود ،ریزجانداران حلکننده فسفات با
انحالل فسفاتهای نامحلول ،فسفر قابل جذب گیاهان را افزایش
میدهند ( Khan et al., 2013; Sharma et al, 2013, Kumawat
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 .)et al., 2017گونههای باسیلوس و سودوموناس به همراه
ازتوباکترها به عنوان شناخته شدهترین باکتریهای حلکننده
فسفاتهای نامحلول محسوب میشوند .پژوهش (Hafez )2016
 et al.نشان داد سویه  A. vinelandiiتوانست  43درصد فسفر
خاک فسفات  Abu Tarturمصر را حل نماید .در پژوهشی دیگر
محققین بیان کردند تولید پلی ساکاریدهای خارج سلولی 1توسط
ازتوباکتر ،عامل اصلی انحالل تری کلسیم فسفات ( )TCP2بود
( .)Yi et al., 2008همچنین بسیاری از محققین اثبات کردند
باکتریهای حل کننده فسفاتهای نامحلول با تولید اسیدهای
آلی ،قابلیت جذب فسفر توسط گیاهان را افزایش میدهند
( Kumar et al., 2014; Azaroual et al., 2020; Aasfar et al.,
 .)2021از سوی دیگر با توجه به رابطه بین نرخ تثبیت زیستی
نیتروژن و فراهمی عناصر غذایی بویژه فسفر ،انحالل فسفاتهای
نامحلول عالوه بر تاثیر مثبت بر افزایش فسفر قابل جذب گیاهان،
موجب بهبود و افزایش تثبیت زیستی نیتروژن میشود ( Jean et
.)al., 2013
توليد آنزيمها
تولید پلی فنل اکسیدازها ( )PPOsو فنل اکسیدازها ( )POsدر
اعضای خانواده  Azotobacteraceaeگزارش شده است .تعداد
کمی از گزارشها نشان میدهند که تولید و گستردگی فنل
اکسیدازهای پروکاریوتی محدود به برخی گونهها است .توانایی
 Azotobacter sp. SBUG 1484جداسازی شده از خاک در تولید
آنزیم فنل اکسیداز توسط محققین تایید شد .فنل اکسیدازها نقش
مهمی در کاربردهای صنعتی مانند رنگزدایی خمیر کاغذ ،سفید
کردن رنگ منسوجات و سنتز پلیمرهای زیستی دارند .عالقه قابل
توجهی به کاربرد فنل اکسیدازها در زمینههای علمی مربوط به
سم زدایی و تخریب آالیندههای محیطی و همچنین در مورد
تولید مواد شیمیایی خوب ایجاد شده است ( ;Herter et al., 2011
 .)Chennappa et al., 2017تولید آنزیم  -ACCدآمیناز 3نیز یکی
از محصوالت برجسته تولیدی ازتوباکترها است ( Omer et al.,
 .)2016هنگامی که اتیلن در گیاه در غلظتهای باال وجود داشته
باشد ،میتواند منجر به مهار رشد گیاه یا حتی مرگ شود و
باکتریهای تولید کننده  -ACCدآمیناز با کاهش سطح اتیلن
گیاه ،موجب بهبود رشد گیاه میشوند (.)Aasfar et al., 2021
توليد ويتامين و اسيدهای آمينه
ویتامینها برای عملکردهای فیزیولوژیکی موجودات زنده که
توسط چندین گروه از باکتریها تولید میشوند ،ضروری هستند.
)1 - Exopolysaccharides (EPS
)2 - Tricalcium P (TCP

گونه ازتوباکتر در شرایط مساعد ویتامین تولید میکند و سویه-
های  A. vinelandiiو  A. chroococcumنیاسین ،پانتوتنیک
اسید ،ریبوفالوین و بیوتین را تولید میکنند که متعلق به
ویتامینهای گروه  Bهستند .این ویتامینها برای حفظ
فرآیندهای متابولیک موجودات زنده استفاده میشوند ،اما تولید
آنها توسط چندین فاکتور مانند شرایط رشد ،pH ،دمای
گرماگذاری ،و در دسترس بودن منابع نیتروژن و کربن کنترل
میشود .ریبوفالوین یک ویتامین  B2است که برای طیف
گستردهای از فرآیندهای سلولی مورد نیاز است و به ترتیب نقش
کلیدی در متابولیسم چربیها ،کربوهیدراتها و پروتئینها دارد.
اسیدهای آمینه نیز یکی از عناصر مهم مورد نیاز برای رشد و نمو
سلولها هستند .تعداد کمی از جنسهای باکتریایی که به تولید
اسیدهای آمینه معروف هستند ،از جمله  A. vinelandiiو A.
 ،chroococcumاسید آسپارتیک ،سرین ،اسید گلوتامیک،
گلیسین ،هیستیدین ،ترئونین ،آرژنین ،آالنین ،پرولین ،سیستئین،
تیروزین ،والین ،متیونین ،لیزین ،ایزولوسین ،لوسین ،تریپتوفان و
فنیل آالنین را تولید کردند ( Revillas et al., 2000; Chennappa
.)et al., 2017
ازتوباکتر و بهبود مقاومت به تنشهای غير زيستی گياه
تنش خشکی و شوری از جمله محدودیتهای زیستمحیطی
اصلی هستند که رشد ،بهرهوری و کیفیت محصوالت را محدود
میکنند ( .)Yang et al., 2009غربالگری سویههای مختلف
ازتوباکتر مقاوم به تنش شوری نشان داده است که برخی از سویه-
ها میتوانند بهطور موفقیتآمیز و موثری ریزوسفر را کلونیزه کرده
و رشد گیاه در شرایط تنش را تقویت کنند .جنبههای متعدد
مکانیسمهای موثر رشد گیاه باکتری ازتوباکتر میتوانند موجب
کاهش تنش گیاهی شوند .همه این ویژگیها میتواند تحمل به
تنش غیرزیستی و زیستی را در گیاهان تلقیح شده افزایش دهند
( .)Ruzzi and Aroca, 2015پژوهشها نشان داده سویههای
ازتوباکتر وقتی با گندم تحت تنش شوری استفاده میشوند رشد
گیاه را افزایش میدهند ( .)Chaudhary et al., 2013عالوه بر
این Azotobacter ،با بهبود دفع سدیم و جذب پتاسیم باعث بهبود
رشد گیاه ذرت در شرایط تنش شوری شد ( Rojas-Tapias et
 .)al., 2012; Latef et al., 2020نتایج چندین پژوهش نشان داد
استفاده از گونههای ازتوباکتر به عنوان یک راه حل مناسب و با
کارایی باال جهت افزایش رشد گیاه در شرایط تنش خشکی است
( .)Creus et al., 2004; Shirinbayan et al., 2019اگزو پلی-

3 - 1-aminocyclopropane1-carboxylate deaminase
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ساکاریدهای تولیدی توسط گونههای مختلف ازتوباکتر مولکول-
های ضروری برای حفظ هیدراسیون سلولی و تشکلیل بایوفیلم
در شرایط خشکی هستند .پلی ساکاریدها قادر به تشکیل
ساختارهای مختلف در یک بایوفیلم هستند و ممکن است با طیف
وسیعی از مولکولهای دیگر از جمله لکتینها ،پروتئینها و
لیپیدها تعامل داشته باشند ()2009( .)Chang et al., 2007
 Sandhya et al.بیان کردند ،اگزو پلیساکاریدهای تولید شده
توسط ازتوباکتر با بهبود ساختمان خاک در ریزوسفر ،موجب
افزایش تحمل گیاه آفتابگردان در شرایط تنش آبی شد .این اگزو
پلیساکاریدها همچنین توانایی باالیی در جذب فلزات سنگین
مانند کادمیوم و کروم در خاکهای آلوده دارند ( Joshi and
 .)Juwarkar, 2009محققین گزارش کردند گیاهان برنج تلقیح
شده با  A. vinellandiiسویه  ،SRIAz3محتوای پرولین و مالون
دیآلدئید باالتری را تحت تنش  200میلیموالر  NaClدر مقایسه
با گیاه بدون تلقیح نشان دادند .همچنین مقدار هورمونهای
گیاهی ایندول 3-استیک اسید ،جیبرلینها و زاتتین در گیاهان
تلقیحشده با  A. vinellandiiدر شرایط شوری باال بیشتر بود
(.)Sahoo et al., 2014
نقش ازتوباکتر در کنترل عوامل بيماریزای گياهی
چندین سازوکار را میتوان به عنوان استراتژیهای مدیریتی مورد
استفاده توسط باکتریها برای کنترل بیمارگرهای گیاهی دخیل
دانست .این استراتژیها ممکن است شامل تولید سیدروفورها،
مواد ضد میکروبی ،سموم و همچنین هورمونهای رشد مانند
اکسین ،جیبرلین و سیتوکینین باشند .با این حال ،هیچ مکانیسم
واحدی را نمیتوان به طور کامل مسئول سرکوب عامل بیماری
دانست و بیش از یک راه میتواند توسط باکتری بسته به سویه
باکتری ،شرایط محیطی ،عامل بیمارگر و همچنین هدف ،مورد
استفاده قرار گیرد .این استراتژیهایی که توسط باکتریها استفاده
میشوند مقاومت زیادی در برابر حمله بیمارگرهای گیاهی ایجاد
میکنند .عالوه بر تاثیرات مفید ازتوباکتر بر تقویت رشد گیاه ،این
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باکتری به عنوان سرکوبگر عوامل بیماریزای گیاهی نیز شناخته
شده است ( .)Sumbul et al., 2020ازتوباکترها با تولید سیانید
هیدروژن ،سیدروفور ( )Ponmurugan et al., 2012و آنتی
بیوتیکهایی مانند 2,3-dihydroxybenzoic ،aminochelin,
 protochelin, ،azotochelin, ،acidو  azotobactinبه مقابله با
عوامل بیمارگر گیاهی میپردازد (شکل Kraepiel et al. ( )6
Maheshwari et al. (2012).)2009; Chennappa et al., 2017
گزارش کردند سویه  A. chroococcum TRA2جداسازی شده از
ریزوسفر گیاه گندم ،فعالیت آنتاگونیستی بسیار قوی علیه قارچ
پوسیدگی ریشه  Macrophomina phaseolinaو Fusarium
 oxysporumاز خود نشان داد .همچنین این باکتری موجب
افزایش رشد گیاه گندم شد که میتواند به علت بهبود سالمت
گیاه و اثر ضد قارچی این باکتری باشد .همچنین تولید هیدروژن
سیانید ( )HCNتوسط بسیاری از گونههای ازتوباکتر به اثبات
رسیده است (.)Baars et al., 2015
ازتوباکترها توانایی تولید سیدروفورهایی هستند که به
 Fe+3در ریزوسفر متصل میشوند و در نتیجه عوامل بیماریزای
گیاهی را از دسترسی به آهن محروم کرده و سالمت گیاه را بهبود
میبخشند .همچنین ازتوباکتر آنتی بیوتیکی تولید میکند که
ساختاری مشابه  anisomycinدارد که یک آنتی بیوتیک قارچ
کش است .برخی از نمونههای عوامل بیماریزای گیاهی که با
استفاده از تلقیح زادمایه زیستی ازتوباکتر مدیریت شدهاند عبارتند
از،Macrophomina, ،Rhizoctonia ،Fusarium ،Alternaria :
 Helminthosporium ،Curvularia,و Jnawali et ( Aspergillus
 Akram et al. (2016) .)al., 2015نیز دریافتند بروز بیماری نماتد
ریشه گرهی  Meloidogyne incognitaدر گیاه نخود در حضور
باکتری  A. chroococcumبهطور معنیداری کاهش یافت.
خصوصیت ضد قارچی  A. nigricansعلیه قارچ Fusarium spp.
و تاثیر این باکتری بر راندمان دیکلونیزاسیون قارچ بیماریزا در
سطح ریزوپالن (سطح ریشه) توسط محققین به اثبات رسیده
است (.)Nagaraja et al., 2016
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شکل  -6انواع آنتیبيوتيکهای توليدی توسط ازتوباکترها

ازتوباکتر یک باکتری غیر همزیست تثبیت کننده نیتروژن است
که حداکثر پتانسیل آن برای افزایش بهرهوری گیاه را میتوان با
تلقیح همزمان آن با برخی کودهای زیستی دیگر (کنسرسیوم
میکروبی) بدست آورد .ازتوباکتر عالوه بر تاثیر مستقیم و غیر
مستقیم بر رشد گیاهان ،فعالیتهای مفید سایر باکتریهای
محرک رشد گیاه موجود در کنسرسیوم را نیز بهبود میبخشد.
اخیرا ،گزارشات زیادی نشان داده ،محققان و حتی کشاورزان
استفاده توام ازتوباکتر با سایر ریزجانداران مفید را در ارجعیت قرار
دادهاند ( .)Sumbul et al., 2020در بین کودهای زیستی قارچها،
مطالعات نشان داده قارچ حلکننده فسفات میکوریز آربوسکوالر
بهترین کنسرسیوم را با ازتوباکتر تشکیل داده و موجب افزایش
رشد گیاه گندم شدند ( .)Behl et al., 2003برهمکنش همافزایی
بین باکتریهای آزادزی تثبیت کننده نیتروژن ازتوباکتر و قارچ
میکوریز آربوسکوالر گلوموس توسط چندین پژوهشگر گزارش
شده است (.)Aseri et al., 2008; Akram et al., 2016

( Aseri et al. )2008مشاهده کرد گیاه انار در اثر تلقیح
توام  A. chroococcumو  Glomus mosseaeبهتر توانست در
شرایط تنش محیطی به بقا و رشد خود ادامه دهدArora )2018( .
 et al.نشان داد ،تلقیح ترکیبی  A. chroococcumو قارچ میکوریز
آربوسکوالر  Piriformospora indicaموجب تشکیل یک
همزیستی متقابل در گیاه گندواش 1شد که منجر به بهبود ویژگی
های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه و در نتیجه افزایش محتوای
آرتمیزینین 2شد.
در بین کنسرسیومهای باکتریایی ،پاسخهای مثبتی از رشد
و عملکرد گیاهان مختلف تلقیح شده با ازتوباکتر و ریزوبیوم در
شرایط آزمایشگاهی ،گلخانهای و مزرعهای به ثبت رسیده است
( .)Wani and Gopalakrishnan, 2019در همافزایی ،ازتوباکتر با
تولید هورمونهای محرک رشد گیاه مانند اکسین ،جیبرلین و
سیتوکنین باعث افزایش رشد ریشه شده که به نوبه خود میتواند
سطح بیشتری را در اختیار ریزوبیوم برای چسبیدن به ریشه و
تشکیل رشته آلودگی قرار دهد ،که این مسئله منجر به افزایش

1 - Artiemisia annua L.

2 - Artemisinin

روند کنونی استفاده از ازتوباکتر به عنوان کود زيستی موثر

(مروری)

گرهسازی ،تثبیت نیتروژن و در نهایت بهبود عملکرد محصول می
شود ( .)Verma et al., 2014اثر همافزایی  A. chroococcumو
 Bradyrhizobiumبر روی گیاهان ماش و نخود توسط محققین
به اثبات رسیده است ( Yadav and Vashishat, 1991; Siddiqui
 .)et al., 2014باکتری دیگری که معموال همراه با ازتوباکتر در
کنسرسیومهای میکروبی استفاده میشود باکتری محرک رشد
گیاه  Azospirillumاست .تاثیرات مثبت تلقیح توام ازتوباکتر و
آزوسپریلیوم بر گیاهان نخود (،)Parmar and Dadarwal, 1999
خردل ( ،)Tilak and Sharma 2007کلزا ()Yasari et al., 2009
و فلفل ( )Khan et al., 2012به اثبات رسیده است .نتایج پژوهش-
ها نشان داده عالوه تاثیر مثبت تلقیح توام ازتوباکتر و آزوسپریلیوم
بر افزایش رشد و عملکرد گیاهان ،این کنسرسیوم میتواند اثرات
نامطلوب تنش شوری بر برخی از گیاهان را کاهش دهد)2017( .
 Yousefi et al.مشاهده کردند در اثر تلقیح توام دانههای گیاه
) hopbush shrub (Dodonaea viscosa L.با ازتوباکتر و
آزوسپریلیوم ،درصد جوانهزنی و مقدار پارامترهای رشد گیاه در
شرایط تنش شوری افزایش یافت.
رويکردهای مولکولی جهت بهبود کارايی کود زيستی ازتوباکتر

ازتوباکتر برای کاربرد به عنوان یک کود زیستی محرک رشد گیاه
و افزایشدهنده سطح نیتروژن توصیه میشود ( Gauri et al.,
 .)2012ضمن بهبود خواص تغذیهای ازتوباکتر به عنوان کود
زیستی ،در نظر گرفتن روشی مقرون به صرفه که بتواند منبع
ارزانتری از کود زیست ی را برای صنعت کشاورزی فراهم کند،
ضروری است .هنگام تولید کود زیستی ازتوباکتر در مقیاس بزرگ،
در نظر گرفتن بهینهسازی پارامترهایی نظیر محیط کشت و تغذیه
این باکتریها جهت افزایش سرعت رشد در فرمانتور و همچنین
افزایش پایداری کود زیستی تولیدی ،از اهمیت بسزایی برخوردار
است ( .)Gomare et al., 2013عالقه صنعتی و بیوتکنولوژیکی به
تولید زادمایههای زیستی و پلیمرهای تولید شده توسط آنها به
دلیل خواص مفید و گسترده آنها در ساخت مواد جدیدی که در
مدیریت سالمت خاک و گیاه موثر هستند ،تقویت شده استA. .
 vinelandiiبه دلیل توانایی در تولید مولکولهای بیولوژیکی مهم
مانند پلی هیدروکسی بوتیرات ( ،)PHBاگزوپلی ساکاریدها
( )EPSو سیدروفورها در کاربردهای بیوتکنولوژیکی اهمیت زیادی
دارد ( .)Diaz-Barrera and Soto, 2010با کمک ویرایش ژنوم اعم
از افزودن یا حذف ژن (های) هدف ،توانایی تثبیت نیتروژن A.
 vinelandiiمیتواند به طور چشمگیری افزایش یابد .دستکاری
ژن هدفمند به گونهای انجام میشود که اوره متابولیتهای رایج
به محصوالت نهایی تبدیل میشود (.)Barney et al., 2015
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روشهای مختلفی وجود دارد که میتوان برای افزایش سطح
آمونیوم دفع شده توسط  A. vinelandiiبا ایجاد انقطاع در ژن
 nifLاز سیستم اپرون  nifLAاستفاده کرد ( Brewin et al.,
 .)1999; Ortiz-Marquez et al., 2012علیرغم موارد بیان شده،
تنوع زیاد اکولوژیکی خاک مناطق مختلف منجر به ناتوانی یک
سویه خاص ازتوباکتر در ارائه حداکثر اثربخشی خود در تمام
مناطق میشود و بنابراین نمیتواند به طور جهانی به عنوان کود
زیستی استفاده شود .با در نظر گرفتن اهمیت اگزوپلی ساکاریدها
و سایر ترکیبات تولیدی ازتوباکتر که به استقرار باکتری در خاک
کمک میکنند ،سویه ازتوباکتر با ویژگیهایی مانند باالترین
توانایی در تثبیت نیتروژن و تولید بهتر این ترکیبات ،باید مورد
توجه قرار گیرد .عالوه بر این ،تحقیقات بیشتر برای پیشبرد اهداف
بیان شده از طریق دستکاری این خواص مطابق با نیازهای نوع
بشر ممکن است در کشاورزی نسل بعدی مورد توجه قرار گیرد
(.)Guari et al., 2012; Sumbul et al., 2020
چشم اندازهای آينده در تجاری سازی کود زيستی ازتوباکتر

با توجه به توانایی ازتوباکتر در بهبود سالمت گیاه از طریق تثبیت
نیتروژن ،تولید هورمونهای رشد ،انحالل فسفاتهای نامحلول،
کنترل عوامل بیماریزای گیاهی و احیای سالمت بهتر خاک ،این
باکتری یکی از بهترین گزینهها برای استفاده به عنوان کود زیستی
برای تولید پایدار محصوالت سازگار با محیط زیست است .درک
این ویژگیهای مفید و دستکاری و بهبود تمام این خواص مفید
ازتوباکتر ممکن است یک عالقه کلیدی برای تالشهای آینده در
بهبود محصوالت باشد ( .)Kyaw et al., 2019با این حال ،نیاز
فوری به انجام مطالعات بیشتر در رابطه با بهبود تکنیکهای
غربالگری ،جداسازی و شناسایی ترکیبات محرک رشد گیاه و
ترکیبات ضد میکروبی از جدایههای باکتریایی و روشن کردن
اساس مولکولی مکانیسمهای درگیر وجود دارد .عالوه بر این،
تحقیقات بیشتر مرتبط با شناسایی کاملتر پتانسیل ازتوباکتر در
بهبود حاصلخیزی خاک نیز با استفاده از فناوری مدرن ژنومیک
خاک و غیره ضروری است ( .)Wani et al., 2016جهت اطمینان
برای دستیابی به حداکثر فواید از یک کود زیستی ،یک چالش
جامعه تحقیقاتی ،یافتن شرکای سازگار است ،یعنی یک سویه
خاص از ازتوباکتر ارتباط خوبی با یک ژنوتیپ گیاهی خاص ایجاد
کند ( .)Wani et al., 2013در آینده ،این باکتریهای تثبیتکننده
آزادزی نیتروژن قرار است جایگزین کودهای شیمیایی شوند که
عوارض جانبی مختلفی را به کشاورزی پایدار تحمیل میکنند
(.)Sumbul et al., 2020
پژوهشهای صورت گرفته در زمينه تاثير زادمايه باکتری
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ازتوباکتر بر شاخصهای رشد و عملکردگياه برنج

تلقیح گیاه برنج با باکتری ازتوباکتر موجب افزایش  25تا 31
درصد عملکرد و اجزای عملکردی گردید (.)Narula et al., 2000
استفاده از باکتری ازتوباکتر تثبیت کننده نیتروژن به عنوان یکی
از روشهای دوستدار محیط زیست و کاهش دهنده مصرف کود
نیتروژنه در کشت گیاه برنج محسوب میشود ( Choudhury and
 .)Kennedy, 2004مطابق نتایج (Das and Saha )2005استفاده
از باکتری محرک رشد گیاه و تثبیت کننده نیتروژن
( Azotobacterجدایه  )DS3و ( Azospirillumجدایه )DM10
به همراه کاربرد  50کیلوگرم در هکتار نیتروژن ،به طور معنیداری
موجب افزایش رشد و عملکرد ( )% 23/7گیاه برنج و نیز افزایش
سطح نیتروژن معدنی ( )% 29/7و آلی ( )% 23/3در ریزوسفر
خاک تحت کشت این گیاه شد .محققین بیان کردند تلقیح توام
گیاه برنج با جدایههای  A. chroococcumو  P. indicaو ورمی-
کمپوست تاثیر مثبتی بر ارتفاع بوته ،طول ریشه ،وزن ساقه و
ریشه تازه ،وزن خشک اندام هوایی ،ریشه و تعداد خوشه گیاه برنج
داشت ( .)Prajapati et al., 2008همچنین )Singh et al. (2008
بیان کردند که استفاده از باکتری محرک رشد ازتوباکتر موجب
افزایش رشد و جذب عناصر غذایی گیاه برنج گردید .پژوهش
( Naseri and Mirzaei )2010ثابت کرد با تلقیح مرکب گیاه برنج
با باکتریهای ازتوباکتر و آزوسپریلوم ،تفاوت معنیداری بین
کاربرد  30یا  60کیلوگرم کود نیتروژنه در عملکرد گیاه برنج
مشاهده نشد و استفاده از زادمایههای زیستی مذکور موجب
افزایش عملکرد (دانه) و پروتئین دانه شد .توانایی جدایههای
مختلفی از ازتوباکتر جداسازی شده از شالیزارها در تولید ایندول
استیک اسید ،کاتاالز ،آمونیوم و  HCNو با توانایی تحمل فلزات
سنگین توسط ) Samuel and Muthukkaruppan (2011گزارش
شده است .بعالوه (Mohammadinejhad- Babandeh et )2012
 al.گزارش کردند تلقیح توام گیاه برنج با باکتریهای آزوسپریلوم
و ازتوباکتر موجب افزایش معنیدار ،طول خوشه ،تعداد دانه در
خوشه ،طول ساقه و شاخص برداشت گردید و استفاده از باکتری-
های ازتوباکتر موجب بهبود مقاومت و رشد گیاه برنج میشود .بر
اساس گزارش ( Ghasemi Goaber et al. )2013تلقیح ترکیبی
گیاه برنج هاشمی با باکتریهای محرک رشد ازتوباکتر و
آزوسپریلیوم موجب افزایش معنیدار تعداد برگ ،تعداد پنجه در
متر مربع و میزان نیتروژن گیاه شد .کشت مزرعهای گیاه برنج
طی دو سال همراه با تلقیح گیاه با تیمار ترکیبی باکتریهای
سودوموناس +ازتوباکتر کروکوکوم +کود فسفره موجب افزایش
رشد گیاه و جذب عناصر غذایی فسفر ،نیتروژن و پتاسیم در دانه
و عملکرد دانه و کاه گیاه برنج گردید (.)Yadav et al., 2014

گزارش ) Sahoo et al. (2014نشان داد استفاده از زادمایه باکتری
( Azotobacter vinellandii )SRIAz3در کشت گیاه برنج تحت
شوری  200میلیموالر ،موجب افزایش تحمل گیاه نسبت به
شوری و افزایش شاخصهای رشد و عملکرد در مقایسه با تیمار
شاهد گردید .عالوه براین ،در تیمار تلقیح شده با این باکتری
غلظت پرولین و مالون دی آلدهید و همچنین هورمونهای محرک
رشد گیاهی جیبرلین و ایندول استیک اسید تحت شرایط شوری
( 200ملیموالر) نسبت به گیاه تلقیح نشده (شاهد) افزایش یافت.
در مورد شاخصهای رشد گیاه نیز ،استفاده از زادمایه باکتری
ازتوباکتر موجب افزایش وزن تر ریشه و اندام هوایی و جذب بهتر
عناصر غذایی گردید .همچنین افزایش درصد جوانیزنی و وزن
خشک اندام هوایی و ریشه گیاه برنج در اثر استفاده ترکیبی
باکتری ازتوباکتر و کود اوره توسط (Shrivastava et al. )2015
گزارش شده است .طبق مطالعه (Aminpanah and )2016
 Abassianباکتری ازتوباکتر کروکوکوم موجب افزایش  8درصدی
عملکرد شلتوک گردید و بر روی شاخص تعداد خوشه در متر
مربع تاثیر معنیداری داشت Chen et al. (2018) .تعداد 98
جدایه از جنس ازتوباکتر را از  27شالیزار برنج در کشور تایوان
جدا کردند .چهار گونه A. ،A. tropicalis ،A. beijerinckii
 chroococcumو  A. vinelandiiبین این  98جدایه جداسازی
شده شناسایی شدند که در این بین گونه  A. chroococcumبا
 51درصد از نظر فرآوانی گونه غالب بود .از بین این  98جدایه
فقط  12جدایه بر اساس بیشترین توانایی بهعنوان  PGPRمعرفی
شدند .همچنین از بین این  12جدایه فقط باکتریهای A.
 A. chroococcum CHB 846 ،beijerinckii CHB 461و A.
 chroococcum CHB 869توانستند موجب بیشترین میزان رشد
گیاه برنج شده و از پتانسیل باالیی برای تولید کود زیستی
برخوردار بودند .عالوه بر حضور باکتری ازتوباکتر در ریزوسفر گیاه
برنج ،این باکتری بهصورت اندوفیت نیز قرار گرفته و موجب رشد
گیاه میشود .طبق گزارش ( Ilkaei et al. )2018بیشترین غلظت
نیتروژن دانه از تیمار ترکیبی حاوی  5تن در هکتار ورمی-
کمپوست و باکتری ازتوباکتر حاصل گردید .در مطالعهای دیگر
تلقیح توام گیاه برنج با باکتریهای محرک رشد گیاه A.
 75 + A. chroococcum + lipoferumکیلوگرم در هکتار کود
نیتروژنه موجب افزایش معنیدار وزن هزاردانه ،عملکرد دانه و
تعداد دانه در هر خوشه شد (.)Aminpanah and Firouzi, 2019
در پژوهش ( ،Banik et al. )2019جدایه اندوفیت Azotobacter
 sp. Avi2از گیاه برنج در مزارع کشور هند جداسازی شد و تاثیر
زادمایه این باکتری بر روی شاخصهای رشد و عملکرد گیاه برنج
در شرایط گلخانه و مزرعهای مورد بررسی قرار گرفت .آنها بیان
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کردند که تلقیح گیاه برنج با زادمایه این باکتری ،موجب افزایش
طوله ساقه ،ریشه و وزن تر و خشک نهال گیاه برنج گردید .تصویر
میکروسکوپی الکترونی ،رویشی بعد از  21روز از ریشه نهال برنج،
کلونیزه شده با  ،Azotobacter sp Avi2تجمع بیوفیلم باکتریایی
را در محل اتصال ریشه اولیه و ریشه جانبی نشان داد ،به ویژه در
منطقه طویل شدن که توانایی کلونیزه کردن ریشه توسط این
باکتری را تأیید میکند .این باکتری با تولید بایوفیلم از فشار
اکسیژن کاسته و از این طریق به تثبیت بیولوژیک نیتروژن کمک
میکند .نتایج آزمایش گلخانهای نیز نشان داد تلقیح گیاه برنج با
زادمایه باکتری ازتوباکتر با غلظت  1/2 ×108سلول در میلیلیتر
به همراه نصف مقدار مصرفی کود نیتروژنی ،موجب افزایش معنی-
دار وزن تر و خشک ریشه ،حجم رشه ،وزن خوشه ،طول خوشه،
سطح برگ پرچم ،عملکرد و وزن هزاردانه ،نسبت به شاهد منفی
و مثبت گردید .عالوه براین در گزارشی نشان داده شد که باکتری
اندوفیت  ،Azotobacter sp Avi2نسبت به جدایه تجاری و غیر
اندوفیت به طور معنیداری شاخصهای رشد گیاه برنج را افزایش
داد .نتایج آزمون مزرعهای تلقیح گیاه برنج با زادمایه باکتری
اندوفیت در دو فصل نشان داد تیمار تلقیح با زادمایه ازتوباکتر با
غلظت  1/2 ×108سلول در میلیلیتر ،به همراه نصف مقدار توصیه
شده نیتروژن موجب افزایش معنیدار ارتفاع گیاه ،وزن تر و خشک
ریشه ،حجم ریشه ،طول خوشه ،وزن خوشه ،تعداد دانه در خوشه
و وزن هزاردانه گردید (Shahdi Kumleh .)Banik et al., 2019
) (2020پژوهشی را در زمینه تاثیر باکتریهای محرک رشد گیاه
بر سیستم متناوب کشت گیاه شبدر و برنج انجام داد .نتایج نشان
داد که کاربرد توام باکتریهای غیرهمزیست ازتوباکتر+
سودوموناس در کشت شبدر موجب افزایش فسفر قابل دسترس
گیاه برنج ( 11/8پیپیام) شد .در گزارش ()2020
 Mohammadian et al.نیز بیان شد ،اگرچه نتیجه کاربرد تیمار
ترکیبی کود زیستی (ازتوباکتر  +آزوسپریلوم)  26 +کیلوگرم
نیتروژن در کشت گیاه برنج رقم هاشمی نسبت به تیمار شاهد
بهتر بوده ولی نسبت به کودهای شیمیایی عملکرد ضعیفتری
داشت .در پژوهش ( ،Dabral et al., )2020اثر متقابل تلقیح گیاه
برنج با قارچ محرک رشد گیاه  Serendipita indicaو باکتری
تثبیت کننده نیتروژن Azotobacter vinelandii strain
 SRIAZ3در کشت درون شیشهای مورد بررسی قرار گرفت .نتایج
نشان داد ،کاربرد 7 Azotobacter vinelandii strain SRIAZ3
روز بعد از اضافه شدن قارچ ،موجب افزایش شعاع ریشه و وزن
خشک سلول قارچ  Serendipita indicaگردید .همچنین اضافه
کردن باکتری ازتوباکتر موجب افزایش جوانهزنی 1اسپورهای
1- Germination

قارچی گردید .عالوه براین ،تلقیح متوالی باکتری ازتوباکتر بعد از
اضافه کردن قارچ نسبت به تیمار شاهد و تیمار استفاده تنهایی از
قارچ موجب افزایش زیستتوده ریشه ،ساقه و کلروفیل گیاه
گردید.
تاثير کاربرد باکتری ازتوباکتر در افزايش شاخصهای رشد ديگر
گياهان

محققین بیان کردند تلقیح توام گیاه ذرت با باکتری
 Azotobacter chroococcumبه همراه کود دامی ،زیستتوده
گیاه را افزایش داد ( .)Meshram and Shende, 1982این باکتری
ها با تثبیت نیتروژن ( ،)Aasfar et al., 2021انحالل فسفاتهای
نامحلول ( ،)Althaf et al., 2013افزایش جذب عناصر غذایی،
تولید اسید آمینه ( ،)Gonzalez-Lopez et al., 2005تولید ایندول
استیک اسید ،تولید  ،HCNمقاومت در برابر آفت کشها ( Balajee
،)et al., 1990; Martinez et al., 1992; Kanungo et al., 1995
تولید سیدروفور ( ،)Baars et al., 2015; McRose et al., 2018
افزایش مقاومت گیاهان نسبت به پاتوژنها با تولید آنتیبیوتیک،
افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنشهای زیستی و غیرزیستی
( )Ansari and Mahmood 2019 a,bو تولید هورمونهای محرک
رشد گیاه مانند ریبوفالوین ،تیامین ،اکسین ،سیتوکنین و
جیبرلین ( )Jnawali et al., 2015; Sumbul et al., 2020موجب
افزایش شاخصهای رشد گیاهان شد .در جدول  1تاثیر کاربرد
زادمایه زیستی باکتریهای ازتوباکتر به تنهایی و در کاربرد توام
با سایر باکتریهای محرک رشد گیاه بر عملکرد برخی از گیاهان
نشان داده شده است .پژوهش ( Rajaee et al. )2009نشان داد
استفاده از زادمایه  Azotobacter chroococcumباعث افزایش
نیتروژن ،فسفر ،آهن و روی گیاه گندم گردید .در بررسی ()2010
 Amirabadi et al.مشخص شد که استفاده از باکتری ازتوباکتر
موجب افزایش نیتروژن گیاه ذرت میگردد .بر اساس مطالعه
( Rahimi et al. )2012استفاده از جدایههای بومی ازتوباکتر
کروکوکوم با توانایی تولید سیدروفور در کشت گیاه گندم ،جذب
عناصر کم مصرف روی ،مس ،منگنز و بویژه آهن را افزایش داد.
تلقیح توام گیاه ذرت سنگل کراس  704با باکتریهای محرک
رشد گیاه ازتوباکتر و آزوسپیریلوم موجب افزایش معنیدار وزن
خشک بوته ،طول بالل ،ارتفاع گیاه ،قطر ساقه ،تعداد ردیف در
بالل ،تعداد دانه در ردیف ،وزن هزاردانه ،عملکرد دانه ،عملکرد
بیولوژیک و پروتئین دانه شد (.)Soleimani Fard et al., 2013
طبق تحقیق ( Estiyar et al. )2014استفاده از زادمایه ازتوباکتر
عملکرد ،تعداد خوشهها و وزن هزاردانه گیاه لوبیای سفید را
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افزایش داد .محققین مختلف توانایی ازتوباکتر بومی ایران در
تثبیت نیتروژن ( ;Leylasi Marand and Sarikhani, 2018
 ،)Ebrahimi et al., 2018; Khodadadi et al., 2019انحالل
فسفاتهای نامحلول ،تولید اکسین و  )Khosravi, 2016( HCNو
تولید سیدروفور ( )Rahimi et al., 2012را به اثبات رساندند.
) Fallah et al. (2014بیان کردند که استفاده توام از باکتریهای
ازتوباکتر ،سودوموناس ،آزوسپیریلوم و باسیلوس موجب افزایش
ارتفاع گیاه ،وزن هزاردانه ،عملکرد دانه ،نیتروژنه دانه و پروتئین
دانه گندم شد Khosravi et al. (2015) .نیز گزارش کردند کاربرد
زادمایه زیستی جدایههای مختلف باکتری ازتوباکتر بر پایه حامل
پرلیت موجب افزایش عملکرد کل ،وزن هزاردانه ،ارتفاع بوته،
عملکرد کاه و کلش و وزن خشک گیاه گندم نسبت به شاهد شد.
در گیاه گوجه فرنگی نیز کاربرد توام زادمایه قارچ میکوریز و
باکتریهای ازتوباکتر و آزوسپریلوم اثر سمیت کادمیوم را کاهش
داده و میزان عملکرد گوجه فرنگی را  179درصد افزایش یافت
( .)Nemati et al., 2015بعالوه استفاده از باکتری ازتوباکتر
کروکوکوم باعث افزایش وزن خشک گیاه نخود شد ( Akram et
.)al., 2016
بر اساس بررسی ( Seyed Sharifi et al. )2016بیشترین
عملکرد و اجزای عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن به ترتیب
در تیمارهای تلقیح بذر گندم با ازتوباکتر و کاربرد  180و 60
کیلوگرم نیتروژن حاصل گردید Sorouri et al. (2016) .گزارش
کردند ،تلقیح گیاه کلزا با باکتریهای محرک رشد گیاه ازتوباکتر
کروکوکوم موجب افزایش قطر ساقه ،سطح برگ ،وزن خشک،
عملکرد و اجزای عملکرد گردید .برخی محققین اظهار نمودند
اگرچه کود زیستی حاوی ازتوباکتر کروکوکوم در مقایسه با
کودهای شیمایی نتوانست عملکرد گیاه ذرت را افزایش دهد ولی
بیشترین مقدار کل نیتروژن ،فاکتور انتقال و کارایی تثبیت
نیتروژن در اثر استفاده از این باکتری حاصل گردید ( Leylasi
 .)Marand and Sarikhani, 2018تحقیقات نشان داده استفاده
توام زادمایه زیستی ازتوباکتر با سایر باکتریهای محرک رشد گیاه
میتواند تا  50درصد مصرف کود شیمیایی نیتروژنه را کاهش دهد
(.)Karami et al., 2013; Romero-Perdomo et al., 2017
) Sharifi and Amiryusefi (2017در پژوهش خود ثابت کردند
عملکرد دانه گیاه گندم رقم روشن در ترکیب کودی تلقیح با
ازتوباکتر کروکوکوم و نیتروژن ( 100کیلوگرم در هکتار) برابر با
 4899کیلوگرم در هکتار بود که اختالف معنیداری با  150و
 200کیلوگرم نیتروژن در هکتار و تلقیح نداشت .این ترکیب
کودی سبب افزایش  13/76درصدی عملکرد دانه در مقایسه با
عدم تلقیح و مصرف  100کیلوگرم نیتروژن در هکتار گردید.

همچنین استفاده از زادمایه ازتوباکتر موجب بهبود تغذیه گیاه پیاز
و حاصلخیزی خاک گردید (Saeidi et al. .)Kurrey et al., 2018
) (2018نشان دادند که مصرف تلفیقی  60درصد کود شیمیایی و
کودهای زیستی در سیستم کشت مخلوط ( 1:1گلرنگ و باقال)،
موجب افزایش اجزای عملکرد گلرنگ و شاخص برداشت پروتئین
در هر دو سال گردید .بیشترین میزان روغن و پروتئین دانه نیز
به گیاهان تغذیه شده با تلفیق کود زیستی بعالوه  60درصد کود
شیمیایی مربوط بود.
) Masahi et al. (2018بیان کردند بیشترین کلروفیل کل
گیاه فستوکای بلند در تیمار شوری  12دسیزیمنس بر متر همراه
با تلقیح ازتوباکتر کروکوکوم حاصل شد .در هفته پانزدهم،
بیشترین وزن خشک چمنزنی در شوری  12دسیزیمنس بر متر
همراه با تلقیح ازتوباکتر بدست آمد .همچنین بیشترین میزان
نیتروژن و سدیم در تیمار شوری  8دسیزیمنس بر متر همراه
با تلقیح ازتوباکتر مشاهده شد .نتایج پژوهش دیگری نشان داد
تعداد غالف در بوته ،درصد فسفر ،پتاسیم و پروتئین دانه و محتوی
رطوبت نسبی برگ تحت تأثیر کاربرد کودهای زیستی افزایش
معنی داری یافتند .بطوری که کاربرد توام میکوریزا  +ازتوباکتر،
تعداد غالف در بوته ،درصد فسفر ،پتاسیم و پروتئین دانه و محتوی
رطوبت نسبی برگ ماشک را به ترتیب ،20 ،34/25 ،15/55
 21/22و  17/04درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش داد .حداکثر
کلونیزاسیون ( 63/45درصد) ،عملکرد زیستی ( 4986/5کیلو گرم
در هکتار) ،عملکرد دانه ( 1873/29کیلو گرم در هکتار) و عملکرد
پروتئین ( 503کیلوگرم در هکتار) در شرایط انجام آبیاری تکمیلی
و کاربرد توام قارچ میکوریزا و ازتوباکتر بدست آمد
( Khodadadi et al. (2019) .)Heydarzadeh et al. 2018تعداد
 23گونه ازتوباکتر را از خاکهای شور استان گلستان جداسازی
کردند .توانایی تولید اگزوپلیساکارید (  4تا  5/6گرم بر لیتر) در
 78/2درصد از جدایهها مشاهده شد و نتایج حاصل از آزمونهای
محرک رشد گیاه نشان داد که توان حلکنندگی فسفات گونهها
(  52/5تا  218/1میلیگرم بر لیتر) ،توان تولید ایندول استیک
اسید (  4/2تا  60/2میلیگرم بر لیتر) ،توان حلکنندگی پتاسیم
جدایهها ( 12/9تا  28/3میلیگرم بر لیتر) توان تثبیت زیستی
نیتروژن ( 2/9تا  5/1نانومول اتلین بر ساعت بود) بود.
پژوهش ) Javan Gholiloo et al., (2020نشان داد تلقیح
توام گیاه سنبل الطیب با ازتوباکتر +آزوسپیریلوم  +قارچ میکوریز
موجب افزایش شاخصهای رشد و جذب عناصر غذایی گیاه تحت
تنش خشکی شد .در مطالعهای ) Vatanpour et al. (2020تاثیر
باکتریهای محرک رشد گیاه ازتوباکتر کروکوکوم و سودوموناس
پوتیدا بر عملکرد دانه دو رقم گندم گنبد و کریم تحت تیمار با
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کلرید کادمیوم را مورد بررسی قرار دادند .نتایج آنها نشان داد
بیشترین عملکرد دانه در سنبله مربوط به تیمار ازتوباکتر بود و
استفاده از باکتریهای محرک رشد سمیت حاصل از کادمیوم را
کاهش داد و باکتری ازتوباکتر عملکرد بهتری نسبت به
سودوموناس داشت Mamnabia et al. (2020) .ثابت کردند
استفاده از تیمار توام کود زیستی (ازتوباکتر +آزوسپیریلوم) +
ورمیکمپوست +کود شیمیایی (فسفر و نیتروژن) در گیاه کلزا
تحت تنش خشکی ( 130و  160میلیلیتر تبخیر از تشتک)،
میزان نیتروژن و فسفر برگهای کلزا ،درصد آب برگ ،ارتفاع بوته،
تعداد شاخه و برگ در بوته ،طول و تعداد خورجینها در بوته،
تعداد دانه در خورجین و زیستتوده بوته و به تبع آنها عملکرد
دانه گیاه را افزایش داد .بر طبق نتایج )Karami et al. (2020
مشاهده شد بیشترین عملکرد برگ خشک با استفاده از تیمار
ترکیبی  %50کود نیتروژن %50 +پتاسیم +پتاباور  +2ازتوبارور و
بیشترین درصد نیکوتین ،قندهای احیا ،درصد نیتروژن گیاه توتون
نر عقیم نیز با کاربرد تیمار تلفیقی  %75کود نیتروژن%75 +
پتاسیم +پتاباور  +2ازتوبارور حاصل شد .استفاده از زادمایه
ازتوباکتر کروکوکوم موجب افزایش کلروفیل ،تعرق و نرخ فتوسنتز
گیاه ذرت شد و بیشترین میزان عملکرد گیاه در تیمار توام
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 Azotobacter chroococcumو  Bacillus subtilisحاصل گردید
( .)Efthimiadu et al., 2020همچنین در سطوح مختلف آبیاری
گیاه آفتابگردان ،بیشترین عملکرد دانه و وزن هزاردانه در شرایط
آبیاری نرمال ( 85درصد ظرفیت مزرعه) و از کاربرد  15تن در
هکتار ورمیکمپوست +بیوسوپر +ازتوباکتر 50 +درصد کود
شیمیایی بهدست آمد ( .)Izan et al., 2020پژوهش Raei et al.
( )2020نشان داد درصد پوشش سبز ،شاخص کلروفیل برگ و
عملکرد دانه در لوبیا چیتی و خردل سیاه و عملکرد روغن خردل
سیاه توسط کود زیستی  100 +درصد کود شیمیایی اوره افزایش
یافتند Khosravi et al. )2021( .تاثیر استفاده از جدایههای بومی
مختلف ازتوباکتر با توانایی انحالل فسفاتهای نامحلول ،تولید
سیدروفور و اکسین و آزادسازی پتاسیم را بر کشت گیاه ذرت
شیرین در خاک شور مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد همه
جدایهها در قابلیت هدایت الکتریکی  10و ( dS/m 20آب آبیاری)
به خوبی رشد کردند و حتی دو جدایه توانایی رشد در شوری 50
 dS/mرا داشت .تلقیح گیاه با جدایه  Az69با آب معمولی نسبت
به شاهد بدون تلقیح ،وزن خشک بالل را  64درصد افزایش داد.
البته این تاثیر در شرایط آب ابیاری با شوری سه و شش dS/m
معنیدار نبود.

جدول  -1تاثير کودهای زيستی بر پايه ازتوباکتر بر افزايش عملکرد گياهان مختلف ()Asfar et al., 2021
عملکرد

کودهای زیستی بر پایه
ازتوباکتر

گیاهان

طراحی آزمایش

Azotobacter

پنبه

گلخانهای

 220گیاه/گرم

Azotobacter +
Azosprillum
Azotobacter

کلزا

مزرعهای (برگپاشی)

 38/04هکتار/تن

خیار
گوجه فرنگی
هویج
نخود

گلخانهای
مزرعهای
مزرعهای
گلدانی و مزرعهای

بامیه

مزرعهای

 44/8هکتار/تن

سیب زمینی

مزرعهای

 10/8هکتار/تن

 17/6هکتار/تن

فلفل دلمهای
کلم

مزرعهای
مزرعهای

 7/13هکتار/تن
 33/47هکتار/تن

 9/27هکتار/تن
 37/80هکتار/تن

+Azotobacter PSB
+Azotobacter PSB
+Azotobacter PSB
Azotobacter + PSB +
Azosprillum
Azotobacter + PSB +
Azosprillum
+Azotobacter PSB
Azotobacter

شاهد

زادمایه

درصد افزایش

 250گیاه/گرم

13/6

Romero-Perdomo
et al., 2017

 38/6هکتار/تن

1/52

2016 Ahmadi-Rad et al.,

21/7
23/8
34/24
35/5

Saeed et al., 2015

Ansari et al., 2015

 46/9هکتار/تن

4/74

Mal et al., 2014

62/32
30/01
12/9

El-sayed et al.,
2014
Jaipaul et al., 2011

 4387گلخانه/کیلوگرم  5343گلخانه/کیلوگرم
 81/66هکتار/تن
 65/9هکتار/تن
 19/6هکتار/تن
 14/6هکتار/تن
 1/99هکتار/تن
 1/46هکتار/تن

بهرهبرداری از ازتوباکتر به عنوان يک اولويت برتر در توليد
کودهای زيستی

ازتوباکتر به دلیل تأثیرات مثبت آن بر رشد و عملکرد محصول از
طریق  ،BNFبیوسنتز مواد فعال بیولوژیکی ،تحریک میکروبهای
ریزوسفر و تولید بازدارندههای فایتوپاتوژنیک( 1پاتوژنهای گیاه)
شناخته شده است (.)Jnawali et al., 2015; Aasfar et al., 2021
1- Phytopathogenic inhibitors

منابع

Singh et al., 2015b
Sarma et al., 2015

Sarkar et al., 2010

گونه های ازتوباکتر دارای برخی ویژگیهای منحصر به فرد مانند
ایجاد سیست است که در برابر تنشهای محیطی مقاومت نشان
میدهد .این نوع باکتریها قادرند در شرایط شدید دما و در
دسترس نبودن آب با تبدیل شدن به فرم مقاوم تری نسبت به
سلولهای رویشی زنده بمانند .چنین ویژگیهایی با قابلیت توسعه
فرموالسیونهای خاص مبتنی بر سیست ازتوباکتر مورد بررسی
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قرار می گیرد.)Aasfar et al., 2021( .
جدول  -2مروری بر کودهای زيستی مبتنی بر ازتوباکتر در سطح جهانی ()Basu et al., 2021
نام کود زیستی

سویههای PGPR

کشور تولید کننده

بازار منطقه

منابع

Rhizosum N

Azotobacter vinelandii, Rhizophagus
irregularis

اسپانیا

اروپا

et al., 2017; García-Fraile
Dal Cortivo et al., 2020

مجارستان

اروپا

Alo et al., 2020

مجارستان

اروپا

Macik et al., 2020

اسلواکی

اروپا

Artyszak et al., 2020

هند

آسیا و اقیانوسیه

Mehnaz, 2016

هند

آسیا و اقیانوسیه

Macik et al., 2020

کلمبیا

آمریکای جنوبی

Uribe et al., 2010

آفریقای جنوبی

آفریقا

Adeleke et al., 2019

سریالنکا

آفریقا

Mehnaz, 2016; Macik et al.,
2020

BactoFil® A10
Phylazonit M
Azoter

Agrilife Nitrofix

Symbion N
Dimargon
Azo-N Plus
Bio Gold

brasilense, Azospirillum
vinelandii, Bacllius Azotobacter
megaterium
Azotobacter chroococcum,
Bacillus megaterium
Azotobacter chroococcum,
Azospirillum brasilense, Bacillus
megaterium
Azotobacter chroococcum, A.
vinelandii, Acetobacter
diazotrophicus, Azospirillum
lipoferum, Rhizobium japonicum
Azospirillum sp., Rhizobium sp.,
Acetobacter sp., Azotobacter sp.
Azotobacter chroococcum
lipoferum, brasilense, A. Azospirillum
chroococcum Azotobacter
chroococcum, Azotobacter
fluorescens Pseudomonas

شکل  -7دياگرام توليد کود زيستی ازتوباکتر در مقياس بزرگ ()Asfar et al., 2021

تولید کود زیستی ازتوباکتر در مقایس بزرگ میتواند در
چهار مرحله جمع بندی شود (شکل  .)7همانطور که در شکل
مشاهده میشود ،تولید کود زیستی ازتوباکتر شامل جداسازی و
غربالگری جدایههای ازتوباکتر موثر در تثبیت نیتروژن (احیاکننده
استیلن و دارای ژن  ،)nif-Hانحالل فسفاتها و دیگر صفات
محرک رشدی ،تولید انبوه با محیط کشت مناسب و در نهایت
انتخاب یک حامل مناسب ،تهیه فرموالسیون مورد نظر و بسته
بندی مناسب است .بر این اساس کودها به سه حالت پودری،
گرانوله و مایع تهیه شده و به روشهای تلقیح بذر و خاک ،اسپری

( Bashan

کردن و اضافه کردن به آب آبیاری استفاده میشوند
 .)et al., 2014; Shariati et al., 2019برخی از کودهای زیستی
تولید شده حاوی باکتری ازتوباکتر در جدول  2نشان داده شده
است.
نتيجهگيری و جنبههای تحقيقاتی آينده

مجموعه مطالعات انجام شده در زمینه باکتری ازتوباکتر نشان می
دهد که این باکتری محرک رشد گیاه است ،بعالوه مطالعات در
شالیزارها موید این میباشد که زادمایه ازتوباکتر از طریق تحریک
رشد گیاه موجب افزایش شاخصهای رشد و عملکرد و همچنین

(مروری)

با توانایی تثبیت زیستی نیتروژن ( )BNFموجب تامین بخشی از
نیاز نیتروژن گیاه برنج گردیده و از این جهت ازتوباکتر قابلیت
استفاده بهعنوان یک کود زیستی محرک رشد گیاه برنج در
شالیزارها را دارد که میبایست در عملیاتی کردن آن یعنی تبدیل
یافتههای علمی به فناوری و تولید و توسعه مصرف کود زیستی
ازتوباکتر در اراضی شالیزاری اهتمام بیشتری بکار بسته شود.
راهبرد استفاده از پتانسیلهای ذاتی خاک در تولید
محصوالت کشاورزی پاک که از آن به تولیدات ارگانیک یاد شده
و تحت عنوان کشاورزی پایدار تعریف میگردد ،موضوعی است که
بیش از یک دهه در کشورهای پیشرفته دنیا در دستور کار سیاست
گذاران ،محققین و کشاورزان قرار گرفته است .نشانههای این امر
وجود سالمت نسبی باالتر در جوامع آن کشورها و کاهش سرانه
مصرف دارو است .بطور کلی امروزه اعتقاد عمومی و اجماع بر این
اصل است که دستیابی به سالمت پایدار جامعه میبایست از مزارع
حاصل شود تا داروخانهها ،به طوری که این امر موجب شده است
که کشورهای مذکور بویژه از واردات محصوالت غیرارگانیک
بشدت پرهیز نمایند .در ایران متاسفانه توجه به این مهم بجز در
مورد محصوالت راهبردی خاص که ثروت آفرین میباشند ،مغفول
مانده و یا کمتر مورد توجه قرار گرفته است .موضوع بسیار مهم
این است که پژوهشهای انجام شده در راستای تولیدکودهای
زیستی با اهداف نیل به کشاورزی پایدار ،دستیابی به محصوالت
پاک و حفظ سالمت محیط زیست کشورمان ،بسیار زیاد بوده و
بخش قابل توجهی از یافتههای علمی کشور در این خصوص می-
باشد که نشانههای آن در مجالت معتبر چاپ شده داخلی و
خارجی مشهود است .یافتههای علمی و دانش فنی مرتبط با
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مزایای استفاده از کودهای زیستی مبتنی بر میکروارگانیسمهای
مفید بومی کشور و بصورت ویژه انواع باکتریهای محرک رشد
گیاه که اصطالحا"  PGPRنامیده میشوند ،بسیار میباشد ولی
متاسفانه انعکاس آن به کاربران این فناوری بخوبی انجام نشده
است و حداقل اینکه رابطه بین مقاالت پژوهشی در این زمینه با
مقاالت ترویجی بخوبی تنظیم نشده است .در این مقاله به طور
کلی بررسیهای صورت گرفته نشان داده که استفاده از کود
زیستی ازتوباکتر به عنوان کود زیستی محرک رشد گیاه موجب
افزایش عملکرد گیاه برنج گردیده و میزان مصرف کودهای
شیمیایی بخصوص نیتروژنی را کاهش میدهد .بر اساس یافتههای
علمی بسیار که در این مقاله به برخی از آن اشاره شد ،ترویج و
توسعه استفاده از زادمایه زیستی باکتری های جنس ازتوباکتر
بهعنوان جایگزین و یا بخش از کود مورد نیاز گیاه میتواند بسیار
نوید بخش بوده که نتیجه آن تولید محصول پاک و ارگانیک و
جلوگیری از مصرف بی رویه کودهای شیمیایی در شالیزارها ،که
در شرایط موجود دارای استعداد آلودگی های زیستمحیطی و
بویژه آبهای سطحی و زیر زمینی است ،می باشد .در پایان امید
است ترویج یافتههای این حوضه و فرهنگ سازی آن بهگونهای
باشد که الجرم منجر به توجه بیشتر مسئولین دولتی در الزام به
تولید و استفاده از کودهای زیستی بومی کشور که در قوانین
موجود باال دستی و مشخصا" برنامههای پنج ساله توسعه ،مصوب
و مکتوب است ،شروعی برای گامهای اساسی در راستای نیل به
کشاورزی پایدار در کشور ،بویژه شالیزارها و تولید برنج باشد.
"هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد"
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