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 چکیده 
باکتري هاي ریزوبیوم مهمترین میکروارگانیسم هاي موجود در خاك هستند که نسبت به سایر میکروارگانیسم هاي خاك نقش    

بقوالت انجام می  دارند و این فرآیند را طی همزیستی با ریشه گیاهان خانواده )Nitrogen Fixation( بیشتري در تثبیت ازت
) آمونیوم و نیتروژن آلی ( گیاهان خانواده لگومینوز به دلیل نقش مهمی که در تبدیل نیتروژن اتمسفر به فرم تثبیت شده آن .دهند

تثبیت زیستی نیتروژن از طریق فرآیند همزیستی ریزوبیوم و گیاهان . دارند، از نظر اکولوژیک و کشاورزي بسیار مهم هستند
لگومینه به عنوان یکی از روشهاي کم هزینه و بدون آلودگی براي تامین نیاز نیتروژن گیاهان تیره بقوالت است که از نظر تولید 

 140 تعداد کل درست با یونجه و شنبلیله، سوش هاي ریزوبیوم همزیشناسایی به منظور . مواد غذایی و توسعه مراتع اهمیت دارند
 کشت محیط روي بر آنها محتویات ریشه، هاي گره جداسازي و ریشه شویی از جمع آوري و پسگیاه یونجه و شنبلیله  نمونه 

YMA سوش از  94 تعداد و شدند خالص سازي متوالی هاي کشت طی شده جداسازي باکتریهاي سپس .گردید کشت 
Rhizobium hainanense فعالیت  به برقراري گردید که همگی قادر شناسایی شهرستان بیرجند یونجه و شنبلیله هاي روي از

 .هاي همزیستی با میزبان هاي خود بودند
  

 شناسایی، تثبیت نیتروژن، ریزوبیوم، یونجه، شنبلیله: واژگان کلیدي

  
  مقدمه 

 هاي خاك نقش موجود در خاك هستند که نسبت به سایر میکروارگانیسمباکتري هاي ریزوبیوم مهمترین میکروارگانیسم هاي    
می  بقوالت انجام دارند و این فرآیند را طی همزیستی با ریشه گیاهان خانواده )Nitrogen Fixation( بیشتري در تثبیت ازت

آمونیوم و ( فرم تثبیت شده آن گیاهان خانواده لگومینوز به دلیل نقش مهمی که در تبدیل نیتروژن اتمسفر به ).  14(دهند 
تثبیت زیستی نیتروژن از طریق فرآیند همزیستی ). 10(دارند، از نظر اکولوژیک و کشاورزي بسیار مهم هستند ) نیتروژن آلی 

است ریزوبیوم و گیاهان لگومینه به عنوان یکی از روشهاي کم هزینه و بدون آلودگی براي تامین نیاز نیتروژن گیاهان تیره بقوالت 
نتایج تحقیقات نشان داده که مصرف مایه تلقیح با استفاده از ). 12( که از نظر تولید مواد غذایی و توسعه مراتع اهمیت دارند 

سوش هاي برتر باکتري ها می تواند در تولید اقتصادي محصول موثر بوده و منجر به صرفه جویی در مصرف کودهاي نیتروژن دار 
آوري و شناسایی  جمعیی سوش هاي ریزوبیوم همزیست با لگوم ها امري ضروري است که بدین منظور به شناسابنابراین ). 4(شود 

 .هاي همزیست با یونجه و شنبلیله هاي شهرستان اقدام گردیدریزوبیوم
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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 یونجه و شنبلیله گیاهان   
اضافه و پس از آن جهت  مذکور خاك آب به مقداري و شد داده قرار نایلونی کیسه هاي در ها نمونه بالفاصله ها، ریشه قطع و خاك

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

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

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

روش علمی رنگ آمیزي گرم و همچنین آزمون  از). 8(تا در نهایت تک کلنی سوش استخراج گردید کلنی هاي تک ادامه یافت 
و سپس بر روي جدایه هاي خالص شده آزمون آلوده سازي گیاه انجام  براي شناسایی باکتري استفاده شد )9( هاي بیوشیمیایی

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

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

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

در دماي  و ساعت 16 روشنایی دوره با گیاه کشت اتاقک در گلدان ها). 13(شد استفاده pH 7-8/6 با نیتروژن بدون غذایی محلول
 خارج، شسته آنهاریشه  ، گیاهان رشد از هفته 6 گذشت از بعد .ندفترگ درجه سانتیگراد قرار 18حداقل  درجه سانتیگراد و 25

 .ندگردید بررسی گره مشاهده منظور به شده و
  

  و بحث  نتایج
 ها، گره کردن له از پس.وجود گره داللت بر حضور باکتري دارد که داشتند گره شان ریشه در گلدان در شده کشت گیاهان   

کلنی باکتري جداسازي  103در مجموع  . وجود باکتریهاي گرم منفی به اثبات رسیددر رنگ آمیزي گرم . شد جدا ها آن از باکتري
سوش باکتري  94گردید که پس از خالص سازي و مقایسه شکل ظاهري کلنی ها و همچنین آزمون هاي بیوشیمیایی تعداد 

نمایش  صاف کلنی هاي برجسته، روغنی شکل، بعضی گرد و YMA این باکتري ها روي محیط کشت .ریزوبیوم مشخص گردیدند
تمام باکتري  .تشخیص داده شدند Rhizobium hainanense شده سوش هاي جداسازي شده بر اساس آزمون هاي انجام. دادند

این گونه براي اولین  .رشد نمودند%) ٣و ٢، ١( با غلظت هاي مختلف نمک YMAها در محیط لوریا برتانی و هم چنین محیط 
گزارشاتی مبنی بر وجود این ).11(بار توسط چن و همکاران از لگوم هاي نواحی گرمسیري استان هاینان چین گزارش شده است 

گزارشات متعددي در مورد  .این اولین گزارش از جداسازي این باکتري از استان خراسان جنوبی استگونه در ایران وجود ندارد و 
سوش  9بهنام فر و همکاران بر اساس خصوصیات مرفولوژیکی و میزان رشد تعداد . ختلف باکتري ریزوبیوم وجود داردگونه هاي م

شفیع زاده و همکاران در بررسی هاي ). 2(را از شبدر هاي بومی استان خوزستان شناسایی کردند  Rhizobium trifolliباکتري 
را از مهم ترین  Rhizobium meliloti سوش باکتري 7یزان رشد و دامنه میزبانی تند بر اساس شکل کلنی باکتري ها، مخود توانس

  استان در مرتعی هاي م لگو روي از را ریزوبیوم سوش 26 رحمانی توانست ).7( لگوم هاي مرتعی استان اصفهان شناسایی کنند
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 ها یونجه روي ملیلوتی ریزوبیوم هاي سوش عمدتاًکه  نماید شناسایی و جداسازي آذربایجان غربی و لرستان،تهران کردستان، هاي

هم چنین توان گره سازي این گونه را روي ارقامی از یونجه آبی مورد مطالعه و تحقیق قرار  .بودند شبدرها روي تریفولی وریزوبیوم
مختلف  مناطق از را .leguminosarum biovar phaseoli R باکتري از مختلفی هاي رحمانی  جدایه اسدي. )6( داده است

. )1( تهیه نمود کشاورزان و محققان استفاده جهت را آنها تلقیح هاي و مایه کرد شناسایی و آوري جمع ایران در لوبیا کار و کشت
 قرار بررسی مورد خاك و آب کاهش آلودگی جهت راهکاري به عنوان را نیتروژن باکتریهاي تثبیت کننده کاربرد همکاران و دشتی

 یک در) شور و خشک مناطق ترجیحاً(استان خراسان  مختلف مناطق از شده آوري جمع خاك هاي بررسی نمونه با دادند و
 ها باکتریهاي خاك سایر در و بوده ضروري خاك یا بذرها تلقیح مصنوعی خاك، نمونه دو در تنها که دریافتند اي آزمایش گلخانه

راسان خ استان خاك هاي شوردر مختلف گیاهان لگومینوز هاي گونه پراکنش دامنه گستردگی به باتوجه .)5( دارند حضور بومی
 شد روشن آمده دسته نتایج ب مطابق نیز با توجه به این که این استان جزو اقلیم هاي نیمه بیابانی محسوب می شود و  و جنوبی

 توان می دارد وجود یونجه و شنبلیله فمختل هاي گونه و استقرار رویش امکان که نقاطی در هم هنوزبر خالف تصور عمومی  که
شک  بی . داشت انتظار را استاین گیاهان   با همزیست صورته ب نیتروژن تثبیت اصلی عامل که را ریزوبیوم هاي حضور باکتري

 خشکمناطق  در طرفی از و است مراتع گیاهی پوشش احیاي کمک به هاي راه از یکی مرتعی هاي گونه نیاز مورد نیتروژن تأمین
 بنابراین .وجود ندارد، کودپاشی مناسب زمان در مطلوب رطوبت جهت تأمین تضمینی گونه هیچ اینکه دلیل به خشک نیمه و

 جالل .هاست عرصه گیاهی این پوشش ترکیب در مرتعی بقوالت نمودن وارد خاك مراتع، خیزي حاصل افزایش براي راه بهترین
 هاي هفت خاك هاي نمونه از شبدر مختلف هاي گونه با ریزوبیوم تریفولی هاي جدایه بررسی با 1384نیز در سال  و همکاران زاده

که نتیجه ) 3( باشند نمی مقاوم شوري باالي به درجات نسبت شده جدا هاي سویه از یک کشور اعالم داشتند که هیچ منطقه
اي ریزوبیوم این منطقه از کشور به مرور زمان نسبت به به نظر می رسد باکتري ه .حاصل از این پژوهش با گفته آنان مطابقت ندارد

مقاوم شده و قادر به استقرار روي ریشه و برقراري فعالیت همزیستی با میزبان هاي خود می ) شوري و خشکی(شرایط محیطی 
 . باشند

  
  نتیجه گیري 

ریشه آن ها، به منظور جداسازي باکتري  بعد از نمونه برداري هاي مزرعه اي از گیاهان کامل یونجه و شنبلیله و خاك اطراف   
سپس تست هاي مختلف بیوشیمیایی براي تشخیص نوع . استفاده شد) YMA(ریزوبیوم از محیط کشت اختصاصی این باکتري 

از آن جا که تمام سوش ها در تست آلوده سازي گیاه میزبان خودشان در شرایط گلخانه اي موفق به . باکتري به کار گرفته شد
 Rhizobiumسوش باکتري  94گره روي میزبان مورد نظر شدند وجود این باکتري به تأیید رسید و منجر به شناسایی  تولید

hainanense  از گیاهان یونجه و شنبلیله شهرستان بیرجند شد که با شرایط آب و هوایی گرم و نیمه بیابانی و هم چنین خاك
 . شور این منطقه از کشور سازگاري دارد
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