فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،8شماره  ،29فروردین و اردیبهشت 1398

مقایسه محتوای رنگیزهای و ویژگیهای رشدی گیاه لوبیا ( )Phasaeolus vulgaris L.تلقیح

3

حکیمه علومی ،*1محمود ملکی 2و فاطمه رستمی

 1گروه اکولوژی ،پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته ،کرمان،
ایران2،گروه بیوتکنولوژی  ،پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته،
کرمان ،ایران3 .گروه زیست شناسی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت ،1396/03/28 :تاریخ پذیرش نهایی)1396/08/03 :

چکیده
کمبود نیتروژن یکی از مهمترین عوامل محدود کننده تولیدات گیاهی است .بنابراین شناسایی باکتریهای همزیست بومی با قابلیت تثبیت نیروژن
میتواند نقش مهمی در کشاورزی داشته باشد .در این پژوهش ،برخی از ریزوباکتریهای جداشده از گرهک تعدای از لگومهای کاشته شده در
مزارع استان کرمان ،جداسازی شد .توانایی ایزولهها برای رشد در محیط فاقد نیتروژن مورد بررسی قرار گرفت .تعدا هشت ایزوله با بیشترین رشد
در محیط برای مطالعات بعدی مورد استفاده قرار گرفت و سایر ایزولهها حذف شدند .قابلیت تولید آمونیوم ایزولههای انتخاب شده در شرایط
درزیوه ( )in vivoبررسی گردید .اثر ایزولهها همچنین روی ویژگیهای رشدی و گرهکزایی گیاهان لوبیا در شرایط گلخانهای با ده سطح تیماری
(به همراه سطوح عدم مصرف و مصرف نیتروژن معدنی) مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج نشان داد تمام ایزولهها بطور کامال معنیداری ()P<0.01
ویژگیهای رشدی گیاهان را درمقایسه با شاهدی که نیتروژن دریافت نکرده ،بهبود بخشید .کلروفیل  aنیز در حضور تلقیح باکتریایی افزایش یافت
که معادل کاربرد نیتروژن معدنی بود و محتوای کلروفیل کل نیز در رتبه بعد از مصرف نیتروژن معدنی بود .ایزولههای  MPV2و  GMSکه
بیشترین میزان گرهکزایی را در ریشه نشان دادند ،قابلیت بیشتری در بهبود ویژگیهای رشدی گیاه شامل ارتفاع و محتوای آب گیاه نشان دادند.
ایزولههای  MCAو  GMSبیشترین مقدار نیتروژن در گیاه را در مقایسه با سایر گروههای تلقیح شده باعث شدند .بنابراین میتوان چنین نتیجه
گرفت که ایزولههای  GMS ،MPV2و  MCAکه به ترتیب از گرهک ریشه گیاهان  ،Medicago sativa ،Phaseulus vulgarisو

Cicer arietinum

استخراج شدند ،انتخاب مناسبی بعنوان کودزیستی تثبیت کننده نیتروژن برای بهبود رشد گیاه لوبیا میباشند .هرچند قابلیت این ایزولهها در شرایط
مزرعهای باید مورد بررسی قرار گیرد.
واژگان کلیدی :ریزوباکتری ،گیاهان لگوم ،ویژگی رشدی ،تثبیت نیتروژن ،گرهکزایی

مقدمه

میتواند منجر به محدودیت در رشد و تولید گیاهان لگوم و

جایگزینی کودهای شیمیایی با کودهای زیستی یک شیوه مهم

غیر لگوم گردد ( .)Flores‐Félix et al., 2013تثبیت نیتروژن

در حفظ کشاورزی پایدار است (.)de Souza et al., 2015

درگیاهان شامل تبدیل نیتروژن موجود در اتمسفر به آمونیوم

نیتروژن عنصر پرمصرف در گیاهان بوده که بطور قابل توجهی

می باشد .این واکنش به وسیلﺔ میکروارگانیسمهای پروکاریوت

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيoloumi.ha@gmail.com :
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شده با ریزوباکترهای بومی استان کرمان
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جنس  Rhizobiumو  Bradyrhizobiumمهمترین و برترین نوع

نیز دارد ( .)Nasr Esfahani et al., 2014یادگاری و همکاران

باکتری بوده که با تشکیل گره روی ریشه گیاهان بویژه لگومها

( )2008در بررسی اثرسویه های باکتری بر عملکرد و

به تثبیت نیتروژن کمک مینمایند .میزان تثبیت ساﻻنﺔ نیتروژن

خصوﺻیات کیفـی لوبیـا گـزارش نمودنـد که سویه برتر

توسط این میکروارگانیسم ها با توجه به گیاه میزبان ،نوع خاك

معرفـی شـده درشـرایط مزرعـه ای باعـث افزایش 87درﺻد

و شرایط محیطی متفاوت بوده و بین تا  30-300کیلوگرم

عملکرد دانه و افزایش پروتﺌین دانه گردید (

درهکتار در هرسال تخمین زده شده است (

Dixit and Appu

.)Kuttan, 2015

Yadegari et al.,

 .)2008در بــادام زمینــی اثبــات شــده اســت کــه میــزان
تثبیــت نیتــروژن همبستگی مثبت و معنی داری با ﺻفات

ریزوبیومها باکتریهای خاکزی هستند که توان ایجاد گـره

گـره (وزن ،قطـر و تعداد گره) داشته و این ﺻـفات مـیتوانـد

وهمـزیسـتی تثـبیت کـننده نـیتروژن بـا گـیاهــان خانواده

بـه عنـوان یک معیارغیر مستقیم برای میزان تثبیت نیتروژن در

لگومینوز را دارا میباشـند .نیتـروژن تثبیـت شـده توسط این

نظرگرفتــه شــوند .گزارش شده است کـه برخـی از ســویه

سیستم همزیستی میتوانـد بـه ﺻـورت کامـل جایگزین

هــای بــاکتری هــای تثبیــت کننــده نیتــروژن بــا

کودهای شیمیایی نیتروژندار شده و یا بخشی از نیاز گیاه را

وجــود تولیــد گــره هــای بیشــتر و بــا وزن زیــادتر ،از

فراهم نماید و سبب پایداری تولیـد در کشـت گیاهان لگوم

میــزان تثبیــت نیتــروژن پــایینی برخوردارنــد و ایــن

گردد ( .)Dixit and Appu Kuttan, 2015مطالعات نشان داده

موﺿوع را به کارایی نسبی پایین گـره هـا نسـبت دادنـد.

است که باکتری های محرك رشد ریشهای (ریزوباکتریها) و

بنابراین تعداد و وزن گره ها معیار مناسبی بـرای ارزیـابی

ریزوبیوم ها با تاثیر بر ویژگی های فیزیولوژیکی و افزایش

کارایی سویه گره ها نیست و فقط برای تعیین توان گره زایـی

مقاومت آنتی اکسیداتیو قادر به بهبود رشد گیاهان و نیز ایجاد

آنها است .در مقابل وزن اندام هوایی معیارمناسب تـری برای

مقاومت گیاهان به تنش ها میباشند (.)Yang et al., 2009

میزان تثبیت نیتروژن به شمارمیرود (.)Herridge et al., 2008

مطالعات نشان داده است که قابلیت تثبیت نیتروژن

لوبیا از مهمترین گیاهان زراعی خانواده بقوﻻت است که در

مولکولی در لگومها عالوه بر فاکتورهای محیطی متاثر از

دنیای جدید یکی از منابع مهم پروتﺌینی و کالری در تغذیه

عواملی مانند نژاد باکتری و رقم گیاهی قرار دارد .انتخاب

انسان محسوب می شود .این لگوم  50درﺻد حبوبات مورد

باکتری مناسب ،برای هر گیاه ،سیستم همزیستی باﻻترین

استفاده در جهان را به خود اختصاص داده است .دانه لوبیا

کارائی را از نظر تثبیت نیتروژن خواهد داشت ( Peoples et al.,

دارای  20-25درﺻد پروتﺌین و  50-56درﺻد هیدرات کربن

 .)1995شناسایی ریزوباکترهای همزیست و بومی مناطق

می باشد بطوریکه در مقایسه با غالت  2تا  3برابر و نسبت به

میتواند در جداسـازی و انتخـاب بهترین ریزوبیـوم هـای

گیاهان نشاستهای  10تا  20برابر دانه آن دارای پروتﺌین بیشتری

کارآمد مــﺆثر بــوده و ســبب افــزایش کــارایی مایــه

است (.)Broughton et al., 2003

تلقیحهای تولیدی برای هر گیاه گردد .تولید مایه تلقیح

نظر به اهمیت مطالعه و شناسایی گونه های بومی تثبیت

ریزوبیومی نیازمند در اختیار داشتن باکتریهای مﺆثر و شناخته

کننده نیتروژن هر منطقه در بهبود عملکرد گیاهان زراعی و

شده میباشد .نصراﺻفهانی و همکاران ( )2013درمقایسه

اینکه مطالعات محدودی روی تاثیر ریزوباکترهای بومی استان

Mesorhizobium

کرمان بر رشد لوبیا ﺻورت گرفته است ،این بررسی با هدف

 ciceriدر گیاه نخود نشان دادند که در حداقل یک تیمار

اﺻلی شناسایی و معرفی بهترین سویههای بومی تثبیت کننده

ریزوبیومی بومی وجود دارد که نه تنها می تواند جایگزین کود

نیتروژن استان کرمان برای لوبیا انجام گرفت .در این بررسی

تثبیت زیستی نیتروژن در سویه های مختلف
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و با استفاده ازآنزیم نیتروژناز ﺻورت می گیرد .سویههای
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رشد گیاه بررسی شد .همچنین برای شناسایی باکتریها در حد

در دستگاه شیکرـ انکوباتور رشد کردند .پس از سانتریفیوژ

جنس ریزوبیوم ،قابلیت رشد باکتریها در محیط فاقد نیتروژن

سوسپانسیون باکتری ،نیم میلیلیتر معرف نسلر به مایع رویی

و نیز توانایی تولید آمونیوم در محیط کشت بررسی شد .قابلیت

هر لوله اﺿافه شد .پتاسیم تترایدومرکورات ترکیب غیرآلی

گرهکزایی ایزولهها در ریشه گیاهان لوبیا نیز مورد مقایسه

است که به عنوان معرف نسلر شناخته می شود که برای

قرار گرفت.

تشخیص یونهای آمونیوم در محلول به کار میرود
( .)Cappuccino and Sherman, 1992جذب رنگ زرد حاﺻل
شده در طول موج  425نانومتر اندازهگیری شد.

مواد و روشها
جمعآوری سویه های باکتریایی :در این پژوهش در مجموع

آماده سازی سویههای ریزوبیومی و نمونههای گیاهی:

 21نمونه ریشه حاوی گرهک در اواخر فروردین ماه  1395از

جهت آماده سازی سویهها برای مایه زنی ریشه گیاه ،مقدار 5

سطح مزارع لگوم استان کرمان شامل جوپار ،گشیگان-راین و

میلیلیتر از محیط کشت مایع  YMاتوکالو گردید و پس از

ماهان جمع آوری گردید .گیاهان لگوم میزبان ریزوباکتر شامل

سرد شدن ،نمونه باکتریایی به داخل آن مایهزنی گردید .محیط

لوبیا ،نخود ،یونجه و شبدر بود.

کشتهای تلقیح شده به مدت  24ساعت در دستگاه شیکرـ

جداسازی ریزوباکترها :جهت جداسازی سویههای

انکوباتور با دمای  28درجه سانتیگراد و سرعت چرخش 150

باکتریایی ،گرهکهای سالم و ﺻورتی رنگ جداشده از ریشه

دور در دقیقه نگهداری شد .پس از رشد باکتریها ،جذب

گیاهان به مدت پنج دقیقه در هود ﻻمینار در هیپوکلریت سدیم

نوری نمونهها در طول موج  600نانومتر اندازهگیری شد و بر

 %10حاوی تویین غوطهور شد .گرهکها پس از شست و شو

اساس فاکتور رقت و با استفاده از آب مقطر استریل ،جمعیت

با آب مقطر استریل ،سه مرتبه هر بار به مدت یک دقیقه در

باکتری ها در تمام سوسپانسیونها تنظیم گردید تا تعداد یکسان

الکل  %70قرار گرفتند .گرهکها در 100میکرولیتر آب مقطر

سلول ریزوباکتر زنده برای هر یک از آزمایشات موردنظر

استریل له شدند و بر روی محیط کشت جامد ( YM

Yeast

 )Extract Mannitol Mediumبه عنوان محیط کشت پایه

فراهم گردد.
بذرهای لوبیا قرمز با نام علمی  P. vulgaris L.از مرکز ملی

بمدت  24ساعت در انکوباتور در دمای  30°Cنگهداری شدند

ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران تهیه شد .بذرها پس از شست و

( .)Beattie and Handelsman, 1989به منظور خالص سازی

شوی سطحی با محلول سدیم هیپوکلریت  %5و آب مقطر

سویهها ،باکتریهای رشد کرده ،واکشت شده و برای انجام

استریل به ظروف پتری حاوی کاغذ ﺻافی مرطوب منتقل شده

آزمایشات بعدی در دمای  4°Cنگهداری شدند .از بین

و در تاریکی قرار گرفتند .پس از گذشت سه روز از کاشت

سویههای جداشده  8سویه بهترین رشد را در شرایط

بذر جهت آلوده شدن ریشهچه ،دانهرستها به مدت یک

آزمایشگاهی و محیط کشت ویژه ریزوبیوم نشان دادند .این

ساعت در محلول حاوی سویههای ریزوبیومی جداشده قرار

سویه ها به ترتیب از گیاهان مناطق زیر جمعآوری گردید.

گرفته و سپس به گلدانهای حاوی ماسه شسته و اتوکالو شده

نامگذاری سویهها بر اساس حرف اول محل جمعآوری سویه

انتقال یافتند.

و حروف اول اسم جنس و گونه میزبان انجام گرفت.

گلدانها با سه تکرار و هر گلدان با سه گیاه ،به مدت 27
°

°

بررسی توان تولید آمونیوم توسط سویههای ریزوبیومی:

روز در گلخانه با شرایط کنترل شده با دمای  22 C/26 Cو

توانایی ایزولههای باکتریایی در احیاء امونیاك در محیط کشت

دوره روشنایی  8/16ساعت به ترتیب در روز و شب و رطوبت

مورد بررسی قرار گرفت .سویهها به مدت  48ساعت در

نسبی  50-40درﺻد و میزان نور  10000لوکس رشد کردند و
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ویژگیهای رشدی و رنگیزههای فتوسنتزی بعنوان شاخصه

لولههای فالکون حاوی 10میلیلیترآب پپتون و در دمای 28°C
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سه بار در هفته با محلول غذایی استریل بدون نیتروژن حاوی

فتوسنتزی شامل کلروفیل  b ،aو کلروفیل کل و کاروتنوئیدها

عناﺻر پرمصرف و کم مصرف ،آبیاری شدند .در مجموع 10

(کاروتنوئید و گزانتوفیل) با استفاده از روش (

سطح تیماری در آزمایش وجود داشت.

 ،)1987مقدار جذب در طول موج های  663/20 ،646/8و

Lichtenthaler,

باکتریها در محیط ریزوسفر ،محلول باکتری های مورد نظر با

میلیلیتر استن  80درﺻد با دستگاه اسپکتروفتومتر خوانده و

تعداد مساوی سلول که در مرحله رشد لگاریتمی بودند به

غلظت رنگیزهها بر حسب میکروگرم بر گرم وزنتر محاسبه

محیط رشد ریشه اﺿافه شد .در این پژوهش دو گروه گلدان به

گردید.

عنوان شاهد کشت گردید که عاری از باکتری بودند .محلول
غذایی گروه اول با نیتروژن (کنترل) و گروه دوم شاهد فاقد
نیتروژن ( )NFبود .برای تامین نیتروژن گروه کنترل ،مقدار 0/8
میلیلیتر در لیتر نیترات پتاسیم به محلول غذایی اﺿافه گردید.
پس از برداشت ،پارامترهای ریختی گرهکها شامل وزن و
تعداد گرهکها در هر تکرار محاسبه گردید .جهت سنجش
محتوای رنگیزهای ،برگها بالفاﺻله پس از چیده شدن در
نیتروژن مایع فریز و در فریزر در دمای  -80°Cنگهداری شد.

ویژگیهای رشدی گیاه و محتوای نسبی آب برگ

Chla = 12.25 A663.2 – 2.79 A646.8
Chlb= 21.21 A646.8 – 5.1 A663.2
Total Chl= chla + chlb
Carotenids = (1000A470 - 1.8 chla - 85.02 chlb )/198

رابطه 2-3
محتوای فالونوئیدهای کل :محتوای فالونوئید بر اساس
روش رنگ سنجی آلومینیوم کلراید انجام شد (

Toor and

 0/1 .)Savage, 2005بافت برگ گیاه در  10میلی لیتر متانول
عصاره گیری و  0/5میلیلیتر از آن با آب مقطر به حجم 5
میلی لیتر رسانده شد .به محلول حاﺻل  0/3میلی

لیتر NaNO2

 5درﺻد و پس از  5دقیقه 0/6 ،میلی لیتر 10 AlCl3درﺻد

( :)RWCطول ساقه و وزن تر و خشک اندام هوایی و زمینی

اﺿافه گردید .در نهایت  2میلی لیتر  1 NaOHموﻻر و  2میلی

گیاهان و همچنین وزن و تعداد گرهگها در گروههای تیماری

لیتر آب مقطر اﺿافه و شدت جذب در طول موج  510نانومتر

مختلف اندازهگیری شد .برای اندازهگیری وزن خشک ،نمونهها

اندازه گیری شد .غلظت نمونه ها با استفاده از منحنی استاندارد

به مدت  72ساعت در فویل آلومینیومی درآون در دمای 70

کوئرستین به دست آمد.

درجه سانتیگراد خشک شد .وزن خشک نمونهها با ترازوی
 Sartoriousمدل  BP211با دقت  0/001گرم اندازهگیری شد و
بر حسب گرم بر گیاه گزارش گردید.
برای محاسبه درﺻد نسبی آب بافت ،وزن تر اندام هوایی
گیاهان اندازهگیری گردید .نمونه ها به مدت  5ساعت در آب
دیونیز قرار گرفته و و وزن حالت تورگور آن ها نیز اندازه
گیری گردید .سپس نمونه ها به مدت  72ساعت درآون در
دمای  70درجه سانتیگراد در فویل آلومینیومی خشک شدند.
وزن خشک نمونهها اندازهگیری شد و  RWCبا استفاده از
رابطه زیر محاسبه گردید (:)Türkan et al., 2005
×100

وزن خشک – وزن تر
وزن خشک -وزن اشباع شده

= )RWC (%

رنگیزه های فتوسنتزی :برای سنجش مقدار رنگیزههای

محتوای آنتوسیانینها :مقدار 0/1گرم برگ خشک در ده
میلی لیتر متانول اسیدی (الکل متیلیک  99/5درﺻد و
کلریدریک اسید خالص به نسبت  99به  )1همگون گردید.
عصاره حاﺻل پس از  24ساعت در تاریکی و در دمای
آزمایشگاه ،به مدت  10دقیقه در  4000 × gسانتریفیوژ گردید.
شدت جذب  3میلیلیتر از محلول رویی در طول موج 550
نانومتر توسط اسپکتوفتومتر  UV-Visbleخوانده شد .برای
محاسبه غلظت آنتوسیانینها از ﺿریب خاموشی معادل

-

mM

 330001Cm-1و فرمول  A=εbcاستفاده گردید (.)Wagner, 1979
سنجش نیتروژن :برای ســنجش فسفر و نیتروژن کل ،به
ترتیب خاکستر خشک و خاکستر مرطوب گیاهی استفاده
شــد .سنجش نیتروژن کل به روش خاکســتر مرطوب
(قراردادن ماده خشک گیاهی در اسید پرکلریک  76درﺻد)
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انجام شد ( .)Thomas et al., 1967یک گرم از نمونه های

کرمان :مناطق مختلف استان کرمان با استفاده از محیط کشت

گیاهی خشــک شده در معرض  25میلی لیتر اســید

اختصاﺻی ریزوبیوم جداسازی شدند 8 .سویه بهترین رشد را

پرکلریــک  76درﺻد و با کمک حرارت هضم شــد .حجم

در محیط کشت و در آزمایشگاه نشان دادند که در ادامه

محلولها با آب دوبار تقطیر به  50میلی لیتر رســید .به

پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند .در جداول و شکلها،

0/1میلی لیتر از محلول حاﺻل  2میلی لیتر ســیترات سدیم-

به گروه شاهد فاقد نیتروژن و  controlبه گروه کنترل که با

سود 0/8 ،میلی لیتر فنل در الکل و  1 /6میلی لیتر هیپوکلریت

نیتروژن تیمار شده بودند اطالق میگردد.جدایههای

سدیم افزوده شــد .حجم نهایی محلول با آب دوبار تقطیر به

ریزوباکتری تثبیت کننده نیتروژن از کشت باکتری های بدست

 10میلی لیتر رسید .شدت جذب هر محلول به کمک دســتگاه

آمده از گرهک گیاهان لگوم جمع آوری شده از قابلیت تولید

اســپکتروفتومتر و در طول موج  625نانومتر اندازه گیری

آمونیوم جدایهها با استفاده از معرف نسلر مورد بررسی قرار

شــد .با کمــک منحنی حاﺻل از جذب محلول استاندارد

گرفت .نتایج در شکل  1خالﺻه شده است .بر اساس نتایج
آزمون دانکن ،سویه های غربال شده تفاوت معنیداری در

سنجش فسفر :سنجش فسفر به روش خاکستر خشک

تولید آمونیوم نشان دادند ( .)P<0/05سویه  GMSو پس از آن

(قرار دادن ماده خشک گیاهی به مدت  6ساعت در حرارت

جدایه  JTRو  MPV2بیشترین قابلیت را تولید آمونیوم داشتند.

Thomas et

ایزوله  JCMکمترین آمونیوم را بر اساس معرف نسلر تولید

 550درجه سانتیگراد کوره الکتریکی) انجام شد (

 .)al., 1967به خاکستر نمونه های گیاهی ،یک میلی لیتر معرف

کرد (.)P<0.05

بارتن و نیم میلی لیتر اســید پرکلریک  70درﺻد افزوده و

ویژگیهای رشدی گیاه و محتوای نسبی آب برگ (:)RWC

حجم نمونه با آب دوبار تقطیر به  10میلی لیتر رســید .به

نتایج حاﺻل از تجزیه واریانس ویژگیهای ریختی و محتوای

2میلی لیتر هر نمونه دوباره یک میلی لیتر معرف بارتن افزوده

آب برگ گیاه لوبیا تلقیح شده با ایزولههای ریزوبیومی غربال

شــد .حجم نهایی بــا آب دوبار تقطیر به  10میلی لیتر

شده از خاكهای مزارع لگوم در مناطق مختلف استان کرمان

رســید .مقدار جــذب هر محلول به کمک دســتگاه

در جدول  1آورده شده است .بر اساس نتایج ،عامل جدایه با

اســپکتروفتومتر و در طــول موج  450نانومتر اندازه گیری

احتمال  %99بر ویژگیهای رشدی گیاه لوبیا شامل وزن تر و

شــد .با کمــک منحنی حاﺻل از شدت جذب محلول

خشک ریشه و شاخه ،ارتفاع گیاه ،سطح برگ و محتوای آب

اســتاندارد دی هیدروژن فســفات پتاسیم غلظت فسفر در

برگ تاثیرگذار است.

نمونههای گیاهی سنجش شد.

چنانچه در شکل  2نشان داده شده است ،بیشترین میزان

بررسیهای آماری :برای ارزیابی اثر ریزوبیوم روی ﺻفات

وزنتر و خشک در ریشه و شاخه لوبیا در گیاه تحت شرایط

اندازهگیری شده گیاه لوبیا ،دادههای به دست آمده با استفاده از

کنترل تیمار شده با نیتروژن معدنی مشاهده شد .از بین

)(ANOVA

ریزوباکترهای تثبیت کننده نیتروژن جدایههای  MCAو

قرار گرفتند و میانگین دادهها با آزمون دانکن با ﺿریب اطمینان

 MPV2به ترتیب بیشترین مقدار وزنتر شاخه را باعث شدند.

Excel

بیشترین مقدار وزن خشک ریشه و شاخه هم در گیاهان تیمار

نرم افزار  ،SPSS17تحت آنالیز واریانس یکطرفه

 95درﺻد مقایسه شدند .نمودارها با استفاده از نرم افزار
رسم گردید.

شده با ایزوله  JCMمشاهده شد .کمترین میزان وزن تر ریشه و
نیز وزن خشک ریشه و شاخه در گیاهان کنترل فاقد نیتروژن

نتایج
جداسازی سویههای ریزوباکتر بومی تثبیت کننده نیتروژن در

( )NFثبت گردید (.)P<0.05
شکل  -2مقایسه میانگین وزن تر ( )aو وزن خشک ()b
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جدول  -1محل جمعآوری سویههای ریزوبیومی و گیاه منبع
1

MMS

Medicago sativa L.

ماهان

2

MTR

Trifolium resupinatum L.

ماهان

3

JTR

Trifolium resupinatum L.

جوپار

4

JCM

Cicer arietinum L.

جوپار

5

GMS

Medicago sativa L.

گشیگان راین

6

MCA

Cicer arietinum L.

ماهان

7

MPV1

Phaseolus vulgaris L.

ماهان

8

MPV2

Phaseolus vulgaris L.

جاده جوپار-ماهان

شکل  -1توان تولید آمونیوم در محیط کشت توسط ریزوباکترهای غربال شده .مقایسه میانگین  3تکرار توسط آزمون دانکن و در سطح
معنی داری  %95انجام گرفت .حروف متفاوت نشاندهنده تفاوت معنیدار میباشد.

شکل  -2مقایسه میانگین وزن تر ( )aو وزن خشک ( )bریشه و شاخه لوبیا تلقیح شده با ریزوباکتریهای تثبیت کننده نیتروژن .ستونها
شامل میانگین تکرارها میباشد .حروف مشابه نشاندهنده عدم معنیداری میباشد ( :NF .)P<0.05گروه شاهد فاقد نیتروژن و  controlبه
گروه کنترل تیمارشده با نیتروژن.

ریشه و شاخه لوبیا تلقیح شده با ریزوباکتریهای تثبیت کننده

نشاندهنده عدم معنیداری میباشد ( :NF .)P<0.05گروه

نیتروژن .ستونها شامل میانگین تکرارها میباشد .حروف مشابه

شاهد فاقد نیتروژن و  controlبه گروه کنترل تیمارشده با
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 -3مقایسه میانگین ارتفاع ( )aو سطح برگ ( )bگیاه لوبیا تلقیح شده با ریزوباکتریهای تثبیت کننده نیتروژن .ستونها شامل میانگین
تکرارها میباشد .حروف مشابه نشاندهنده عدم معنیداری میباشد ( :NF .)P<0.05گروه شاهد فاقد نیتروژن و  controlبه گروه کنترل
تیمارشده با نیتروژن.

شکل  -4مقایسه محتوای آب برگ گیاه لوبیا تلقیح شده با ریزوباکتریهای تثبیت کننده نیتروژن .ستونها شامل میانگین تکرارها میباشد.
حروف مشابه نشاندهنده عدم معنیداری میباشد (.)p<0.05

وجود نداشت.

نیتروژن.
نتایج حاﺻل از مقایسه میانگین ارتفاع گیاه و سطح برگ بر

محتوای آب برگ بین گروهها تفاوت معنیداری نشان داد

b- 3

( .)P<0.05بیشترین میزان محتوای آب برگ در گروههای

نشان داده شده است .گروه کنترل مشابه گروه مایهزنی شده با

کنترل MPV2 ،و  GMSمشاهده شد .گروه شاهد فاقد نیتروژن

جدایههای  MPV2و  MCAو پس از آن  GMSبیشترین ارتفاع

نیز کمترین میزان محتوای آب برگی را دارا بود (شکل .)4

اساس آزمون دانکن ( )P<0.05به ترتیب در شکل  a -3و

گیاه را در بین سایر گروهها نشان داد .ریزوباکترهای  MMSو
 JTRنیز کمترین رشد طولی گیاه را داشتند.

محتوای رنگیزهای :نتایج حاﺻل از تجزیه واریانس
رنگیزههای فتوسنتزی و فالونوئیدها و آنتوسیانین گیاه لوبیا

سطح برگی در گروه کنترل بیشترین میزان را داشت (.)b-3

تلقیح شده با جدایههای غربالشده از خاكهای کشاورزی در

کمترین میزان نیز در گروه شاهد فاقد نیتروژن مشاهده شد

مناطق مختلف استان کرمان در جدول  2آورده شده است.

( .)P<0.05بین سطح برگ در سایر گروهها تفاوت معنیداری

ایزولهها با اطمینان  %99بر محتوای کلروفیل  ،b ،aو کلروفیل
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جدول  -2تجزیه واریانس محتوای رنگیزهای گیاه لوبیا تحت تاثیر ریزوباکترهای تثبیت کننده نیتروژن
درجه آزادی

کلروفیل

a

کلروفیل b

کلروفیل کل

کاروتنوئیدها

فالونوئیدکل

mg/g FW

تیمار

9

mmol/g FW

**7/3432

**4/8112

**12/1544

**0/8098

**251/024

**0/2188

0/18590

0/30475

0/44867

0/08326

12/9551

0/0042

اعداد شامل میانگین مربعات میباشد ** .نشاندهنده معنی داری در سطح  0/01درصد میباشد.

شکل  -5مقایسه محتوای کلروفیل ( )aو کاروتنوئیدهای ()bگیاه لوبیا تلقیح شده با ریزوباکتریهای تثبیت کننده نیتروژن .ستونها شامل
میانگین تکرارها میباشد .حروف مشابه نشاندهنده عدم معنیداری میباشد ( :NF .)p<0.05گروه شاهد فاقد نیتروژن و  controlبه گروه
کنترل تیمارشده با نیتروژن.

در شکل  b-6نتایج مربوط به محتوای آنتوسیانین برگ

کل ،کاروتنوئیدها ،فالونوئید کل و آنتوسیانینها اثر داشت.
گروه کنترل و گروه مایهزنی شده با ریزوباکتری جدایه

گیاهان تلقیح شده با جدایههای مختلف نشان داده شده است.

 MPV2بیشترین محتوای کلروفیل  b ،aو کلروفیل کل را نشان

گروههای کنترل ،MPV2 ،و  JTRباﻻترین میزان محتوای

داد (شکل  .)a-5کمترین میزان این رنگیزهها در گروه شاهد

آنتوسانینها را داشتند و کمترین میزان این ترکیبات پس از

 NFو در مقدار باﻻتر در  MPV1وجود داشت.

شاهد  NFدر جدایههای  MPV1و  GMSمشاهده شد

مقدار رنگیزه کاروتنوئیدی بطور کامال قابل توجهی در
گروه شاهد  NFباﻻتر از سایر گروهها بود .سویه  MTRو

(.)P<0.05

JTR

مقدار فسفر ،نیتروژن و تشکیل گرهک :نتایج حاﺻل از

کمترین میزان محتوای کاروتنوئیدی را نشان داد .بین سایر

تجزیه واریانس مقدار فسفر ،نیتروژن و تشکیل گرهک در گیاه

گروهها تفاوت معنی داری مشاهده نشد (.)P<0.05

لوبیا تلقیح شده با جدایههای ریزوبیومی در جدول  3آورده

محتوای فالونوئیدی برگ گیاهان لوبیا در گروه کنترل و

شده است .بر اساس نتایج ،جدایهها بطور قابل توجهی بر میزان

 MPV2نسبت به سایر گروهها مقدار بیشتری داشت (شکل -6

جذب فسفر ،نیتروژن و تشکیل گرهک و وزن گرهک بطور

 .)aگروه شاهد  NFکمترین میزان و پس آن گروههای مایهزنی

معنیداری موثر است (.)P<0.01

شده با جدایههای  JTR ،JCMو  MMSکمترین میزان
فالونوئیدکل را شامل شدند (.)P<0.05

نتایج مربوط به میزان نیتروژن و فسفر در ریشه و شاخه
گیاه لوبیا در شکل  7مشاهده میشود .مقدار نیتروژن و فسفر
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میانگین تکرارها میباشد .حروف مشابه نشاندهنده عدم معنیداری میباشد ( :NF .)p<0.05گروه شاهد فاقد نیتروژن و  controlبه گروه
کنترل تیمارشده با نیتروژن.
جدول -3تجزیه واریانس مقدار فسفر ،نیتروژن و تشکیل گرهک گیاه لوبیا تحت تاثیر ریزوباکتریهای تثبیت کننده نیتروژن
نیتروژن ریشه

درجه آزادی

نیتروژن شاخه

9

**9/6060

**3/5203

0/15494

0/22658

تعداد گرهک

وزن گرهک

فسفر شاخه

فسفر ریشه

/Plant

g/plant

**0/9752

**0/7524

**67/1034

**0/7721

0/02807

0/03276

7/30988

0/08814

mg/g DW

تیمار
ﺿریب تغییرات

اعداد شامل میانگین مربعات میباشد ** .نشاندهنده معنی داری در سطح  0/01درصد میباشد.

شکل  -7مقایسه میانگین جذب نیتروژن ( )aو فسفر ( )bگیاه لوبیا تلقیح شده با ریزوباکتریهای تثبیت کننده نیتروژن .ستونها شامل
میانگین تکرارها میباشد .حروف مشابه نشاندهنده عدم معنیداری میباشد ( :NF .)p<0.05گروه شاهد فاقد نیتروژن و  controlبه گروه
کنترل تیمارشده با نیتروژن.

در شاخه و ریشه گروه کنترل ،بیشترین و در شاخه گیاهان

نیتروژن ریشه گروه تلقیح شده با جدیه  MCAو  GMSپس از

گروه  NFکمترین میزان بود ( .)P<0.05بین مقدار نیتروژن

کنترل بیشترین میزان نیتروژن کل را نشان داد (شکل .)a-7

شاخه سایر گروهها تفاوت معنیداری مشاهده نشد .مقدار

تفاوت قابل توجهی در محتوای فسفر ریشه و شاخه سایر
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شامل میانگین تکرارها میباشد .حروف مشابه نشاندهنده عدم معنیداری میباشد (.)P<0.05

شده با سویه ها مورد بررسی قرار گرفت.

گروهها مشاهده نشد.
تشکیل گرهک :گروه کنترل و شاهد نیتروژن فاقد گرهک

تولید آمونیوم در سویههای جداسازی شده توسط معرف

ریشهای بود .از بین سویههای مورد مطالعه ،جدایه  MPV2و

نسلر در این پژوهش بررسی شد .در این روش در اثر تولید

پس از آن به ترتیب جدایههای  GMSو  JCMباﻻترین تعداد

آمونیاك محیط کشت باکتری به رنگ زرد تا قهوهای در میآید

گرهک در گیاه را ایجاد نمود .میانگین وزن گرهک در هر

( .)Kifle and Laing, 2015از بین جدایههای مورد بررسی

JCM

سویه  GMSبیشترین قابلیت را تولید آمونیوم داشتند .این

بیشترین مقدار بود (شکل  a-8و  .)bجدایه  JTRکمترین تعداد

ایزوله از گرهکهای ریشه گیاه یونجه از منطقه راین کرمان

تشکیل گرهک و سویههای  JTR ،PMV1و  MMSکمترین

جمعآوری گردیده بود .سویههای  JTRو  MPV2که به ترتیب

وزن گرهک را در گیاه باعث شدند (.)P<0.05

از ریشه گیاهان شبدر و لوبیا در مناطق جوپار و ماهان

تکرار نیز در  MPV2و پس از آن در  GMS ،MCAو

جمعآوری شدند ،تولید آمونیوم باﻻتری نسبت به سایر سویهها
بحث

نشان دادند در حالیکه سویه بدست آمده از ریشه گیاه نخود

روشهای درشیشه متنوعی برای انتخاب سویههای باکتریایی

منطقه جوپار کمترین تولید آمونیوم را در محیط آزمایشگاه

مناسب برای تشویق رشد در گیاهان مورد استفاده قرار میگیرد

داشت .بنابراین میتوان نتیجه گرفت میزان تولید آمونیوم توسط

( .)Kifle and Laing, 2015هرچند گاهی تطابق کاملی بین

ایزوله ریزوبیومی در شرایط محیط آزمایشگاهی ،ارتباط ﺻد در

نتایج درشیشه و در زیوه مشاهده نمیشود ،اما استفاده از این

ﺻدی با گیاه میزبان و منطقه جمعآوری سویه ندارد.

شیوهها ،راهی کارامد و ساده برای شناسایی ایزولههای مناسب

نتایج حاﺻل از بررسی اثر جدایههای ریزوبیومی روی

در اختیار میگذارد ( .)Khalid et al., 2004بنابراین استفاده

پارامترهای رشد و ریختی گیاه لوبیا نشان داد شاخصههای

ترکیبی از شیوههای درشیشه و درزیوه میتواند در شناسایی

رشدی در گیاه کنترل بهتر بود که میتوان رشد بهتر را به

سویههای موثر پیشنهاد میشود .در این بررسی برخی

فراهمی نیتروژن در درسترس گیاه (بصورت معدنی) نسبت

جدایههای بومی ریشه گیاهان خانواده لگوم غربالگری گردید.

دارد .همچنین مشاهده شد که استفاده از ایزوله  ،MPV2در

بهترین ایزولهها در محیط کشت ویژه ریزوبیوم انتخاب و در

بهبود وزن شاخه و ریشه و نیز ارتفاع گیاه بطور قابل توجهی

معرض ریشه گیاهچه لوبیا خالص سازی شد .ویژگیهای

موثر است .بنظر میرسد افزایش رشد گیاه مایهزنی شده با این

رشدی و رنگیزههای فتوسنتزی و غیرفتوسنتزی گیاهان مایهزنی

ایزوله میتواند بدلیل محتوای آب باﻻتر و توانایی گیاه در
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GMS

در محیط ریشه دریافت نموده است ،باﻻترین مقدار کلروفیل ،a

حاﺻل از ریشه یونجه مزارع راین نیز شاخصههای رشدی در

 bو کلروفیل کل را داشت .هرچند محتوای کلروفیل در سایر

مقایسه با سایر جدایهها و شاهد فاقد نیتروژن ،بهبود یافت .با

ایزولههای باکتریایی نیز نسبت به گروه شاهد  NFبطور

توجه به قابلیت باﻻی این جدایهها در تولید آمونیاك در

معنیداری باﻻتر بود .افزایش در محتوای کلروفیل میتواند

دسترس گیاه ،بنظر میرسد ،توانایی جدایهها ریزوبیومی در

نشاندهنده توانایی گیاه در بیوسنتز کلروفیل و در نتیجه

تولید آمونیوم با ارتقاء ویژگیهای رشدی گیاه ارتباط مستقیم

فتوسنتز و عملکرد متابولیکی گیاه باشد .فراهمی نیتروژن برای

دارد .همانطور که در جدایه  JCMکه از ریشه نخود مزارع

گیاه ،امکان بیوسنتز کلروفیل را فراهم مینماید .بنابراین مقادیر

جوپار بدست آمده است ،نیز توانایی تولید آمونیوم باﻻ و

باﻻتر کلروفیل گیاهان در حضور سویه  MPV2امکان بهبود

همچنین قابلیت بهبود وزن خشک گیاه دیده میشود .سایر

شرایط رشدی گیاه را نیز فراهم آورده است . .در یک بررسی

جدایههای مورد استفاده در این مطالعه که تولید آمونیوم کمتری

 Kifleو  )2015( Laingدر بررسی ریزوباکتریها روی رشد

را با استفاده از معرف نسلر نشان دادند ،قابلیت کمتری در

گیاهچه ذرت ،مشاهده نمودند که هدایت روزنهای و محتوای

بهبود پارامتر رشدی نشان دادند .هرچند تمامی جدایهها در

کلروفیل برخی از جدایههای مورد بررسی افزایش نشان داد.

مقایسه با گروه شاهد که نیتروژن معدنی و ریزوبیوم دریافت

این محققان افزایش محتوای کلروفیل را به افزایش نیتروژن

نکرده است ،تمامی ویژگیهای رشد از جمله وزن تر و خشک

تثبیت شده در گیاه توسط ریزوباکتریها نسبت دادند (

گیاه ،ارتفاع ،گسترش سطح برك و نیز محتوای آب برگ را

 .)and Laing, 2015در مطالعه اثر ریزوبیوم و میکوریز در گیاه

ارتقاء دادند .گزارشات متعددی وجود دارد که بهبود

 Arumugam ،Vigna unguiculataو همکاران ( )2010بیان

ویژگیهای رشدی گیاهان را در حضور تثبیتکنندههای

کردند که افزایش در محتوای کلروفیل  b ،aو کلروفیل گیاه

نیتروژن تایید مینماید .گزارش شده است که ایزولههای

میتواند به دلیل افزایش هدایت روزنهای ،فتوسنتز ،تعریف و

باکتری میتوانند منجر به افزایش بیومس و وزن گیاه ذرت

افزایش رشد گیاه باشد ( .)Arumugam et al., 2010چنانچه

Mehnaz et al.,

نتایج این پژوهش نیز تایید کننده این ادعا بوده و ایزولههایی

 .)2010در یک بررسی  De Souzaو همکاران بیان کردند که

که رشد بیشتری داشتند از محتوای کلروفیل باﻻتری برخوردار

تلقیح جدایههای باکتریایی میتواند را با جذب بهتر مواد

بودند.

 MCAبدست آمده از گرهک نخود در مزارع ماهان و

شیرین در شرایط گلخانهای و مزرعه شوند (

Kifle

غذایی بیومس ریشه و رشد گیاهان لوبیا و منداب را بهبود

محتوای کاروتنوئیدهای برگ گیاه بطور کامال معنیدار و

بخشد ( .)de Souza et al., 2015بهبود رشد گیاهان در حضور

قابل توجهی در گروه شاهد فاقد نیتروژن و ایزوله

باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن در غیر لگومیها نیز به اثبات

ریزوباکتریایی نسبت به سایر گروهها بیشتر بود .در بین سایر

رسیده است ( .)Flores‐Félix et al., 2013گزارش شده است

گروهها تفاوت معنیداری مشاهده نشد .کاروتنوئیدها

که استفاده از باکتریهای ریزوبیومی تثبیت کننده نیتروژن

رنگیزههای فتوسنتزی هستند که در بازدارندگی نوری نقش

میتواند حتی منجر به بهبود رشد گیاهان غیرلگومی مانند کاهو

قابل توجه داشته و در شرایط تنش بویژه تنش نوری ،نقش

و هویج گردد و با بهبود جذب فسفر و نیتروژن ،میزان رشد

قابل توجهی ایفا مینماید .بنابراین به نظر میرسد بدلیل القاء

دهد ( Flores‐Félix et

شرایط تنش در گیاهان گروه  NFمحتوای این رنگیزهها،

ریشه و شاخه را در این گیاهان افزایش
.)al., 2013

نتایج این بررسی نشان داد که گروه مایهزنی شده با

پاسخی دفاعی برای جبران نقص فتوسنتزی در این گیاهان
باشد .ایزوله  JTRکه قابلیت باﻻیی در تولید آمونیوم در شرایط
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مقادیر پایینتری از میزان کاروتنوئیدها را باعث شد .اطالعات

نیتروژن ریشه گروه تلقیح شده با جدایه  MCAو  GMSپس از

محدودی درباره اثر ریزوباکتریها و ریزوبیومها بر محتوای

کنترل بیشترین میزان نیتروژن کل را نشان داد .با توجه به اینکه

Mahmood et al.,

ویژگیهای رشدی گیاهان در حضور ایزولههای  MCAو

 )2016گزارش شده است که ریزوباکتریها منجر به افزایش

 GMSبهبودی قابل توجهی نشان داد و همچنین گرهکزایی

محتوای کلروفیل و کاروتنوئیدهای گیاهی در پاسخ به بهبود

باﻻتری در حضور این جدایهها مشاهده شد ،بنظر میرسد

تغذیه گیاه میگردد .اگرچه نتایج ما با این گزارش کامال تناقض

مقدار نیتروژن ریشه ارتباط مستقیم و موثری با گرهکزایی و

دارد و بنابراین علت و چگونگی این تغییرات در محتوای

ویژگی رشدی گیاه لوبیا داشته باشد .بررسیها نشان داده است

کاروتنوتیدها نیاز به بررسی بیشتر دارد.

که قابلیت تثبیت نیتروژن مولکولی در حبوبات عالوه بر عوامل

کاروتنوئید وجود دارد .در یک بررسی (

افزایش در محتوای کلروفیل در گیاهان تلقیح شده با ایزوله

محیطی محیطی به شدت تحت تاثیرسویه باکتری و گیاه قرار

 ،MPV2در تطابق با افزایش مقدار فالونوئیدکل و همچنین

دارد .در ﺻورتی که این دو عامل بطور مناسبی استفاده شوند

مقدار آنتوسیانین بود .ایزولههای  MPV2و  JTRکه ویژگیهای

سیستم همزیستی ای مناسب ایجاد شده و منجر به کارآئی بیشتر

رشدی گیاه را بهبود بخشیدند ،محتوای آنتوسیانین باﻻیی نشان

در تثبیت نیتروژن خواهد شد ( .)Hardarson et al., 1993اثرات

دادند .مقادیر باﻻتر فالونوئیدها و آنتوسیانین در گیاه نیز

متفاوت ژنوتیپهای مختلف گیاه وسویه باکتری روی ﺻفات

میتواند نشان دهنده توان باﻻتر گیاه برای مقاومت در شرایط

مرتبط با تثبیت بیولوژیک نیتروژن ازجمله تعداد و گرهکهای

محیطی نامطلوب باشد .لذا بنظر میرسد جدایه  MPV2با

ریشهای فعالیت سیستم آنزیمی نیتروژناز در لگومهایی مثل

افزایش مقدار کلروفیل عملکرد متابولیکی خود را بهبود و منجر

نخود معمولی ،بادام زمینی ،لوبیا هندی ،سویا ،لوبیا سبز در چند

به افزایش رشد گیاه در شرایطی که هیچگونه نیتروژن معدنی

دهه

است

در دسترس گیاه قرار نگرفته است ،میگردد .ایزوله  MPV1که

(.)Peoples and Herridge, 1990

پیش

به

اثبات

رسیده

از ریشه گیاهان لوبیا مزارع ماهان جمعآوری شده بود ،مقادیر

نظر به اهمیت فسفر در تشکیل مولکولهای پرانرژی از

پایین کلروفیل و آنتوسیانین را نشان داد .بنظر میرسد محتوای

جمله  ATPو پیروفسفات ،وجود فسفر کافی در گیاه برای

پایین آب برگ و ارتفاع در گیاهان مایهزنی شده با ایزوله

فرایند تثبیت نیتروژن ﺿروری است ( .)Ortas, 2008در این

 MPV1در مقایسه با سایر ایزولهها ،بدلیل توانایی پایینتر

پژوهش مقدار فسفر هم مشابه نیتروژن در شاخه و ریشه

بیوسنتز کلروفیل در حضور این ریزوباکتری باشد .قابل توجه

گروههای مایهزنی شده با ریزوباکتریها بطور قابل توجهی در

است در ایزولههای  JCMو  MMSکه محتوای فالونوئیدی

مقایسه با گروه شاهد  NFافزایش یافت .گزارش شده است که

پایینتری نسبت به سایر ایزولهها نشان دادند ،ویژگیهای

باکتریهای ریزوبیومی منجر به افزایش فسفر در دسترس گیاه

رشدی نیز ارتقاء کمتری پیدا نمود.

میگردند ( .)Flores‐Félix et al., 2013در حبوبات وجود

ریزوباکترهای محرك رشد گیاه مثل ریزوبیوم سبب افزایش

فسفر کافی نه تنها برای رشد گیاه ،بلکه برای تشکیل غده های

رشد گیاه میشوند که این افزایش رشد میتواند به ﺻورت مستقیم

تثبیت کننده نیتروژن بسیار ﺿروری می باشد .باکتری در حالت

و غیرمستقیم اتفاق بیفتد (.)Persello‐Cartieaux et al., 2003

مستقیم با تثبیت نیتروژن ،محلولسازی فسفر ،افزایش آهن در

نتایج این پژوهش نشان داد که مقدار نیتروژن در شاخه و ریشه

دسترس ،تولید هورمونهای گیاهی و ویتامینها و در حالت

گروههای مایهزنی شده با ریزوباکتریها بطور قابل توجهی در

غیرمستقیم با افزایش مقاومت به تنشهای زیستی و غیر زیستی

مقایسه با گروه شاهد  NFافزایش یافت .البته مقدار نیتروژن در

سبب رشد گیاه میشود ( .)Piccini et al., 1988جذب فسفر
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به خصوص از منابع غیرمحلول این عنصر در ﺻورت برقراری

طرف دیگر نتایج نشان داد در حضور ایزوله  JTRکه بیشترین

یک همزیستی سه گانه بین گیاه به عنوان میزبان ،ریزوبیوم و

تولید آمونیوم را درشرایط درشیشه داشت ،کمترین توانایی را

قارچ های مایکوریز ا موجب ترقی فعالیت آنزیم نیتروژناز و

در گرهکزایی در بین سایر ایزولهها دارد .بنابراین ،تولید

است

امونیوم در شرایط در شیشه اگرچه میتواند نشاندهنده قابلیت

افزایش

عملکرد

محصول

بقوﻻت

گردیده

(.)Piccini et al., 1988

در بسیاری از مطالعات وزن خشک باﻻی گرهک و میزان

ایجاد همزیستی با گیاه و بهبود رشد گیاهی نمیباشد.

تثبیت نیتروژن به عنوان ﺻفت همزیستی کارآمد استفاده
میشود ( .)Laguerre et al., 2007قابلیت گرهکزایی در بین

نتیجهگیری

ایزولههای جدا شده مورد بررسی قرار گرفت .بر اساس نتایج

در مجموع مایهزنی گیاه با تمامی سویههای تثبیت کننده

به نظر میرسد میزان گرهکزایی ریشه توسط ایزولهها ارتباط

نیتروژن با دارا بودن توانایی تولید آمونیوم در محیط کشت،

مستقیمی با ویژگیهای رشدی گیاه دارد .چنانکه ایزوله

قادر به بهبود رشد و ویژگیهای ریختی گیاه شامل تولید

 ،MPV2و بدنبال آن  GMSکه بیشترین تعداد و وزن

بیوماس و وزن گیاه ،رشد طولی و محتوای آبی گیاه میباشند.

گرهکزایی را باعث شدند ،بر ویژگیهای رشدی مانند ارتفاع

همچنین محتوای رنگیزههای فتوسنتزی و غیرفتوسنتزی در

گیاه و محتوای آب برگ نیز بیشترین تاثیر بهبودی را نشان

شرایط گلخانهای و در حضور سویههای تثبیت کننده نیتروژن

دادند .وزن شاخه و ارتفاع گیاه در گیاه مایهزنی شده با ایزوله

افزایش مییابد .گرهکزایی در تمامی سویههای تثبیت کننده

 MCAبدست آمده از گرهک ریشه گیاه نخود در مزارع ماهان

نیتروژن انجام گرفت اما لزوما ویژگی گرهکزایی سویهها با

که توانایی باﻻی تولید گرهک داشت ،بیشتر از سایر ایزولهها

بهبود ویژگیهای رشدی گیاه مطابقت ندارد .محتوای نیتروژن

بود .اثرات متفاوت ژنوتیپ های مختلف گیاه و سویه باکتری

و فسفر اگرچه در حضور ریزوباکتریها در مقایسه با گیاهان

روی ﺻفات مرتبط با تثبیت بیولوژیک نیتروژن مثل تعداد و

شاهد افزایش مییابد ،اما تفاوت معنیداری بین سویهها وجود

وزن گره و فعالیت سیستم آنزیمی نیتروژناز برای لگوم هایی

نداشت .بنظر میرسد نتایج نشان می دهد که همزیستی لوبیا با

مثل نخود معمولی ،بادام زمینی ،لوبیا هندی ،سویا ،لوبیا و لوبیا

با جدایههای  GMS ،MPV2و  MCAبیشترین میزان رشد را

سبز تا قبل از دهه هشتاد به اثبات رسیده است .در نخود

باعث میشود .بنابراین ،مایهزنی گیاه لوبیا با ریزوبیومهای

گزارش شده است تعداد گرهک نیز در بین همزیستی های

جداشده از میزبانهای متفاوت نیز میتواند منجر به بهبود رشد

مورد بررسی ،متفاوت بود که به نوع رقم نخود و سویه

و متابولیسم گیاه گردد.

ریزوبیوم وابسته است ( .)Romdhane et al., 2009مطالعات
نشان داده است که یک ارتباط مثبت بین تثبیت نیتروژن و وزن

سپاسگزاری

خشک گرهک وجود دارد و تاثیر متقابل بین سویه و ریزوبیوم

نویسندگان از پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم

He et al.,

محیطی بخاطر حمایت مالی پروژه (شماره قرارداد

یک فاکتور مهم در این ارتباط محسوب می شود (

 .)2011هرچند بر اساس نتایج ما ایزوله  MCAبین سایر

/94/2635ص )7/قدردانی مینمایند.

ایزولهها ،بیشترین وزن تر را در گیاهان لوبیا باعث شد .از
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