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  چکیده 

گیاهان خانواده لگومینوز به دلیل نقش مهمی که در تبدیل نیتروژن اتمسفر به فرم تثبیت شده آن دارند، از نظر اکولوژیک و    
ریزوبیوم و گیاهان لگومینه به عنوان یکی از تثبیت زیستی نیتروژن از طریق فرآیند همزیستی  .کشاورزي بسیار مهم هستند

روشهاي کم هزینه و بدون آلودگی براي تامین نیاز نیتروژن گیاهان تیره بقوالت است که از نظر تولید مواد غذایی و توسعه مراتع 
ی امکان وجود جدایه این تحقیق به منظور بررس. این رابطه همزیستی در اغلب موارد تا مقدار زیادي اختصاصی است .اهمیت دارند

 پاگیاه خلر با سوش هاي ریزوبیوم همزیست با اقاقیا و کاتال. هاي مشترك همزیست بین گیاهان مختلف لگومینوز انجام گرفت
  ازکه   Rhizobium سوش از 10تعداد شناسایی جدایه ها با استفاده از تست هاي بیوشیمیایی صورت گرفت و . تلقیح گردید

  .گردیدند در این تحقیق قادر به برقراري فعالیت هاي همزیستی با گیاه خلر بودند شناسایی شهرستان بیرجند اقاقیا و کاتال پا در
  

  گره زایی، تثبیت نیتروژن، ریزوبیوم، خلر :واژگان کلیدي
  

  مقدمه 
خلر به لحاظ ). 2( باشد یم Vicieaeو طایفه ) نیامداران( بقوالت متعلق به خانواده L. Lathyrus sativusخلر با نام علمی 

و نیز محتواي الیسین ) درصد 17(و در برگهاي بالغ ) درصد 18-34(دارابودن ارزش غذایی زیاد بویژه محتواي پروتئین باال در دانه 
به عنوان یکی از روشهاي کم هزینه تثبیت زیستی نیتروژن از طریق فرآیند همزیستی ریزوبیوم ). 7(گیاهی شناخته شده است  باال

باکتري هاي ریزوبیوم مهمترین میکروارگانیسم هاي موجود در خاك ). 8(و بدون آلودگی براي تامین نیاز نیتروژن این گیاه است 
 دارند و این فرآیند را )Nitrogen Fixation(هستند که نسبت به سایر میکروارگانیسم هاي خاك نقش بیشتري در تثبیت ازت 

نتایج تحقیقات نشان داده که مصرف مایه تلقیح با استفاده از ). 13(طی همزیستی با ریشه گیاهان خانواده بقوالت انجام می دهند 
ر مصرف کودهاي نیتروژن دار سوش هاي برتر باکتري ها می تواند در تولید اقتصادي محصول موثر بوده و منجر به صرفه جویی د

بطه همزیستی به صورت اختصاصی است ولی برخی گونه هاي ریزوبیوم هم رابطه همزیستی با تعداد در اغلب موارد را). 1(شود 
این گونه . یکی از گونه هایی است که با گیاه خلر رابطه همزیستی دارد R.legominosarumگونه . زیادي از گیاهان لگومینوز دارند

ی که از گیاهان دیگر جداسازي شدند ، با خلر هم رابطه همزیستی نسبت به مابقی گونه ها دامنه وسیع تري دارد و جدایه های
  .این تحقیق با هدف بررسی رابطه همزیستی یگی دیگر از گونه هاي ریزوبیوم با خلر صورت گرفت. داشته ند
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  :مواد و روش ها 

 خشک شدن از جلوگیري به منظور و خارج ریشه اطراف خاك با همراه شهرستان مختلف نواحی از اقاقیا و کاتال پا ریشه گیاهان
اضافه و پس از آن  مذکور خاك آب به مقداري و شد داده قرار نایلونی کیسه هاي در ها نمونه بالفاصله ها، ریشه قطع و خاك

در آزمایشگاه ابتدا عملیات ریشه شویی نمونه ها با جریان مالیم آب انجام . جهت انجام عملیات بعدي به آزمایشگاه منتقل شدند
 5 تا 3 مدت به سپس و گردید ور غوطه % 96 اتانول در ثانیه 10 تا 5 مدت به ابتداسپس غده هاي روي ریشه جداسازي و . شد

 شرایط در و شد داده وشو شست استریل مقطر آب با مرتبه چند بعدي مرحله در .شد داري نگه % 3 وایتکس محلول در دقیقه
 YMAسپس در شرایط کامال سترون بر روي محیط کشت . دش تهیه ها آن از یکنواختی سوسپانسیون و له کامل طور به استریل

)Yeast extract manitol agar ( در اتاقک روز 5 تا 2 به مدت سانتیگراد درجه 28 دماي در وبه روش خطی کشت گردید 
هاي رشد کرده بر روي محیط  باکتري سازي خالص .هاي سفید رنگ ظاهر شدند پس از این مدت سوش. شدند  داده قرار رشد

از روش علمی رنگ آمیزي گرم و ). 3(کشت تا حصول کلنی هاي تک ادامه یافت تا در نهایت تک کلنی سوش استخراج گردید 
همچنین آزمون هاي بیوشیمیایی براي شناسایی باکتري استفاده شدو سپس بر روي جدایه هاي خالص شده آزمون آلوده سازي 

 10بدین منظور بذرهاي سالم خلر ابتدا به مدت  .قلمداد شود  ریزوبیوم باکتري ریشه، روي گره تشکیل صورت در گیاه انجام شد تا
شود و سپس چندین بار  استریل بذرها سطح تا دشدن ور غوطه %5/2 محلول وایتکس دردرصد و دو دقیقه در  95ثانیه در اتانول 

بذرهاي فوق پس از ضدعفونی سطحی در پتري دیش . با آب مقطر استریل شسته شدند تا اثرات مواد ضدعفونی کننده حذف گردد
پنج  ساعت که طول ریشه ها به حدود یک سانتی متر رسید تعداد 48پس از . حاوي کاغذ صافی سترون مرطوب قرار داده شدند

محیط عصاره  مایه تلقیح که در از لیتر میلی یک با بذرها . .شد منتقل شده اند پر استریل ماسه و شن با  نشا به گلدان هایی که
 محلول ازها  گیاهچه رشد منظور به . .دش ماسه پوشیده و شن با روي بذر ند وسپسشد مخمر مانیتول براث تهیه شده بود آبیاري

 25در دماي  و ساعت 16 روشنایی دوره با گیاه کشت اتاقک در گلدان ها). 9(شد استفاده pH 7-8/6با   نیتروژن بدون غذایی
 شده و خارج، شسته آنهاریشه  ، گیاهان رشد از هفته 6 گذشت از بعد .ندفترگ درجه سانتیگراد قرار 18حداقل  درجه سانتیگراد و

  .ندگردید بررسی گره مشاهده منظور به
  

  :نتایج و بحث
ریشه گیاهان خلر که با این جدایه ها . تشخیص داده شدندریزوبیوم   شده سوش هاي جداسازي شده بر اساس آزمون هاي انجام

هفته بررسی شدند و روي آنها گره هاي کوچک با خصوصیات گره هاي مرتبط با باکتریهاي ریزوبیوم  6تلقیح شده بودند بعد از 
ري صورت گرفت و مشخص شد که همان گونه باکتري تلقیح شده از این گره ها دوباره جداسازي و شناسایی باکت. مشاهده گردید

جدایه  .به صورت مدور، کدر و برآمده و به رنگ کرمی بودند YMAروي محیط کشت  هاجدایه   کلنی. در گره ها وجود داشت
تمام جدایه . بودند 10تا  pHدرصد نمک و  2و 1هاي بدست آمده گرم منفی، کاتاالز منفی، اکسیداز مثبت، قادر به رشد در غلظت 

  ).4(نزدیک بودند Rhizobium hainanenseجدایه ها از نظر بیوشیمیایی به گونه  .ها روي محیط لوریا برتانی رشد کردند
با  که) 5(این گونه، یکی از گونه هاي سریع الرشد است که از تعدادي از گیاهان لگومینوز چین براي اولین بار گزارش گردید 

. کرد بندى تقسیم ریزوبیوم باکترى به نسبت بودن اختصاصی براساس توان مى را بقوالت .گیاهان رابطه همزیستی داردتعدادي از 
 اصلی ازخانواده گروه هشت و کشف را ریزوبیوم هاي درسوش میزبان بودن اختصاصی مسئله 1932فرد و همکاران در سال 

 واریته و گونه ها کلیه براي یونجه گروه :کردند معرفی زیر بشرح مربوطه هاي میزبان به همراه را (Rhizobiaceae)ریزوبیاسه 
 گونه هاي براي ماشک و نخود گروه،  R. trifolliنام  با شبدر هاي گونه کلیه براي شبدر گروه،  R. melilotiیونجه با نام  هاي

  .Rنام با سویا گروه،  R. phaseoliنام  با لوبیا گروه،  R. leguminosarumنام  با باقال و خلر ماشک،عدس، نخود،
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japonicum  ،هاي  گروه جدیدترین 1995در سال پاترون و همکاران  .)6( متفرقه و گروه لوپن گروه،  بلبلی چشم لوبیا گروه

ممکن است حتی در گروه هاي متقابل تلقیح هم  .) 10( کردند میزبان معرفی گیاهان به همراه گروه 19 بر مشتمل را ریزوبیومی
 سازى غده روش بقوالت،  براى آنها بودن اختصاصى با ارتباط درریزوبیوم  نژادهاى بین در ).12(زیر گروه هایی وجود داشته باشد 

 یک به متعلق ارقام در حتى ازت تثبیت در است ممکن نژادها از بعضى. شود مى دیده زیادى تنوع نیتروژناز آنزیم فعالیت و ارقام،
در بررسی خود بدین نتیجه رسید که استرین هاي ریزوبیومی قادر به گره دار  1980ترینیک در سال . دهند نشان اختالف نیز گونه

کارایی هستند و علت این امر را وسیع تر و متنوع تر بودن دامنه  با درجات مختلف Parasponia andersoniiکردن گیاه 
هم چنین همزیستی گیاه غیر لگوم کاتالپا با ریزوبیوم یک نمونه ). 11(انست میزبانی در طبیعت نسبت به شرایط آزمایشگاهی د

  .بارز از غیر اختصاصی بودن میزبان در ریزوبیوم می باشد
  

  نتیجه گیري
و تست آلودگی گیاهان، ) YMA(سوش هاي جدا شده از گیاهان کاتالپا و اقاقیا که بر اساس کشت روي محیط کشت اختصاصی 

 Rhizobium hainanenseداده شدند و بر اساس تست هاي بیوشیمیایی کتاب برگی خصوصیاتی مشابه باکتريریزوبیوم تشخیص 
این تحقیق نشان داد جدایه هایی که بر اساس آزمایشات بیوشیمیایی در این گونه قرار داشتند قادر به همزیستی نتایج  .نشان دادند

  .بوده اند با گیاه خلر نیز
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