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تقديم هب
پدران و ماردان گرانقدر
آانن هک وجودمان ربايشان همه رنج بوده و وجودشان ربايمان همه مهر
توانشان رفت ات هب تواانيي ربسيم و مويشان سپيد گشت ات رو سپيد بمانيم
آانن هک فروغ ن گاهشان ،گرمي کالمشان و روشني رويشان
سرماهياهي جاوداني زندگي ماست.
ربارب وجود گراميشان زانوي ادب رب زمين زده و با دلي مملو از
عشق ،محبت و خضوع رب دستانشان بوهس ميزنيم.
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پیشگفتار مولفان
بیش از چهار دهه از توجه جهانی به موضوع حفاظت محیط زیست و حدود سه دهـه از مباحـ در
زمینة توسعة پایدار میگذرد .قبل از این ایام ،در همة پروژههای توسعه ،صرفاً دیدگاه اقتصادی و ایجـاد
درآمد و بازده اقتصادیِ بیشتر مدنظر بود .اما در دهة  2111میالدی ،این ذهنیت در افکار سیاستمداران
و برنامهریزان توسعه مطرح شد که اینگونه روند رشد اقتصادی در نهایـت بـه تخریـب محـیط زیسـت،
نابرابری اجتماعی و کاهش منابع پایـه منجـر مـیشـود و جبـران ایـن معضـالت در درازمـدت موجـب
ضررهای فراوان اقتصادی خواهد شد .بنابراین اندیشـمندان جهـان تعریـف جدیـدی از توسـعه را ارائـه
کردند که از آن با عنوان توسعة پایدار یاد میشود .براساس تعریف سازمان ملل ،توسعة پایدار گونهای از
توسعه است که از نظر اقتصادی پویا و پربازده ،از نظر زیستمحیطی غیرمخرب ،از نظر اجتماعی عادالنه
و قابل قبول و از نظر فناوری متناسب و مطلوب باشد.
مدیریت کود از عوامل اصلی در دستیابی به کشاورزی پایدار محسوب میشـود؛ ازایـنرو جـایگزینی
تدریجی کودهای شیمیایی بهویژه کودهای نیتروژنی و فسفاتی با کودهای زیستی بهدلیل مزایای نسـبی
کودهای زیستی و نیز ارزانی آنها کامالً اجتنابناپذیر است .افـزایش مصـرف کودهـای زیسـتی ،موجـب
کاهش تأثیرات نامطلوب زیستمحیطی و اغلب ،بهبود شرایط فیزیکی  -شیمیایی و زیسـتی خـاکهـا
میشود و افزایش حاصلخیزی و باروری اراضی را در پی دارد .کودهای زیسـتی از دیربـاز توسـط انسـان
تولید میشده است؛ با وجود این ،در چند دهة اخیر که استفاده از کودهای شیمیایی رایج شد ،کودهای
زیستی به فراموشی سپرده شدند .ولی امروزه بهدلیل استفادة بیرویه از کودهای شیمیایی و آثار زیانبـار
آن بر سالمت انسان و خاک ،بشر به استفاده از کودهای زیستی و ریزموجودات بـرای تـأمین نیـاز گیـاه
روی آورده است.
قرنهاست که نقش ریزوبیا در غنیسازی و حاصـلخیزی خـاک شـناخته شـده اسـت .البتـه ارزش
گیاهان بقوالت و باکتریهای ریزوبیای در تغذیة نیتروژن گیاهـان در نیمـة آخـر قـرن نـوزدهم توسـط
بوسینگالت ،هل لریجل و ویل فارس (بـه نقـل از فـرد و همکـاران )2141 ،از نظـر علمـی اثبـات شـد.
آزمایشهای این دانشمندان نشان داد که گرههای موجود روی ریشة گیاهان بقوالت نیتروژن اتمسفر را
تثبیت میکند .نیتروژن تثبیتشده توسط این نوع همزیستی را بهطور تقریبی  11تا  81میلیون تن در
سال برآورد کردهاند که در حدود  11درصد کل نیتروژن تثبیتشده در مقیاس جهانی است (علیخـانی،
 .)2481امروزه در برنامهریزی برای سیستمهای کشاورزی پایدار ،استفاده از همزیستی ریزوبیا -بقوالت،
ضروری تلقی میشود.

فهرست

 ش

تحقیقات در سالهای اخیر نشان داده است که باکتریهای ریزوبیومی عالوه بر حالت همزیستی بـا
خانوادة لگوم ،خصوصیاتی منسوب به محرک رشد گیاه نیز دارند و تأثیرات مثبتی بر گیاهـان غیرلگـوم
نیز داشتهاند.
کتاب حاضر به کلیاتی از روابط باکتریها ،گیاهان و محیط ،اجزای سیستمهای همزیستی ریزوبیـا-
بقوالت ،توان باکتریهای ریزوبیومی در تحریک رشد گیاه ،ژنتیک تحریک رشد گیـاه توسـط ریزوبیـا و
تأثیر تنش شوری و خشکی بر ریزوبیا میپردازد .این کتاب مطالب جالب و مفیدی را دربارة جنبـههـای
مختلف همزیستی ریزوبیا  -بقوالت و خصوصیات محـرک رشـد گیـاه ( )PGPRایـن بـاکتریهـا بـرای
دانشجویان و محققان در زمینههای تخصصی زیستشناسی و زیستفناوری خاک ،زراعت و بومشناسی
گیاه و ریزموجودات فراهم میآورد.
امید می رود خوانندگان محترم بر مؤلفان منت نهاده ،نقایص را به دیدة اغمـا ننگرنـد و نظرهـا و
پیشنهادهای خود را برای اعمال در چاپهای بعدی ارائه فرمایند.
مؤلفان

