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چكيده
 برR S117  سویه بومی، سویه باکتری بردیریزوبیوم ژاپنیكوم همزیست آن4  از،برای افزایش کارائی زیستی نیتروژن گیاه سویا
 سپس این سویه به شكل محلول در. انتخاب شدند16S rRNA  تلقیح با گیاه و تعیین توالی ژن،اساس آزمایشات میكروسكوپی
 از، جدایه موتانت آن800 ( اشعه گاما پرتوتابی شدند و حدودGray)  گری500  گری با فاصله5000  تا0  با دزهایY M B محیط
 جدایه برتر انتخاب11  ارزیابی و،GM GT  جدایههای مذکور بر اساس تغییر رنگ محیط. گری جمعآوری شد2500  تا100 دزهای
3 ، جدایه منتخب با گیاه سویا در شرایط گلخانه در قالب بلوكهای کامل تصادفی در سه تكرار11 ، در آزمون کارایی همزیستی.شد
R S 117  افزایش توان تثبیت زیستی نسبت به سویه مادری، درصد81  تا56  مقدار قابلتوجه9  و8 ،3 جدایه برتر موتانت شماره
- و سویه وحشی به9  در ریشه گیاهان تلقیحشده با جدایه موتانت شمارهnifK2  وnodA  ارزیابی بیان نسبی ژنهای.نشان دادند
 نتایج حاصل بیانگر آن است. بیانگر افزایش و کاهش آنها در جدایه موتانت نسبت به سویه مادری استR eal T ime PCR روش
 توانسته اند به مقدار قابل توجهی تثبیت زیستی نیتروژن را در گیاه سویا،که سویه های موتاسیون یافته در اثر تابش پرتوهای گاما
.افزایش دهند
. nifK2  وnodA ، اشعه گاما، بیان نسبی ژن، تثبیت زیستی نیتروژن:واژههاي كليدي
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A BST R A CT
T o increase the symbiotic nitrogen fixation in soybean, a native Bradyrhizobium japonicum strain R S 117
was selected from four strains via infectiveness, symbiotic effectiveness and sequancing 16S rRNA gene.
T hen, mentioned strain in the form of Y MB inoculum was irradiated by gamma rays dosages 0-5000 Gray
with a 500 Gray interval dosage. A bout 800 m utant isolates were collected on Y M A from different doses. 11
isolates in efficiency point of view changing the GM GT media colour were selected as the best isolates for
further study. T hese isolates were tested for their symbiotic effectiveness (SE) under proper greenhouse
condition with a random ized complete block design in 3 replications; and 3 m ore efficient isolates No. 3, 8
and 9 increased 56- 81 percent SE more than wild strain. A t last, relative gene expersion nodA, nifK2 in
m utant and wild strain bacteria approved m ollacular differences b etween both of them by indicating
Increase and decrease in amount, in m utant isolate num ber 9 in comparison with the wild Bradyrhizobium
japonicum strain R S 117. T he results indicate that gamma-irradiated mutations in Bradyrhizobium
japonicum strains have significantly increased the biological fixation of nitrogen in soybean plants
K eywords: symbiotic nitrogen fixation, gamma irradiation, nodA, nifK2, relative gene experssion.
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مقدمه
تثبیت زيستی نیتروژن ( Biological Nitrogen

 )Fixationبهترين و مهمترين راهی است كه به كمك
آن خاك بهطور طبیعی از نیتروژن غنی میشود .در
طی اين فرآيند كه توسط تعدادي از میکروارگانیسم-
هاي پروكاريوت و به كمك آنزيم نیتروژناز
صورتمیگیرد ،نیتروژن اتمسفري به فرم قابلجذب
گیاه تبديل میگردد .اين پديده كامالً مفید ،عالوه بر
اينکه ساالنه بهطور طبیعی حدود 200میلیون تن
نیتروژن اتمسفري را به اكوسیستمهاي طبیعی وارد
مینمايد ،هیچيك از مشکالت اقتصادي و زيست-
محیطی ناشی از مصرف كودهاي شیمیائی نیتروژنه را
بههمراه ندارد & (Beck et al., 1993; Herridge
) .Danso, 1995; Biswas & Gresshoff, 2014از
جمله سیستمهاي تثبیتكننده نیتروژن مولکولی،
سیستم همزيستی لگوم  -ريزوبیوم میباشد كه حدوداً
 50درصد كل تثبیت نیتروژن را در جهان به خود
اختصاص میدهد .ارزش اقتصادي ناشی از اين موهبت
الهی را ساالنه بالغ بر  85میلیارد دالر تخمین زدهاند.
سويا از جمله لگومی است كه بهلحاظ همزيستی با
Bradyrhizobium
برديريزوبیوم ژاپنیکوم (
 )japonicumاز توان تثبیت نیتروژن نسبتاً باالئی
برخوردار است .بهعالوه بهدلیل ارزش غذائی زياد (دانة
آن محتوي  %20چربی و  %40پروتئین میباشد به-
طوريكه حدود  2برابر گوشت قرمز ،پنیر و  10برابر
شیر پروتئین دارد) و نیز استفادههاي داروئی و صنعتی
فراوان (حدود  75نوع ماده مختلف از دانه سويا
استحصال میشود) مورد توجه خاص محققین مختلف
میباشد .از طرف ديگر بهعنوان گیاهی درآمدزا مطرح
است ،چرا كه میتوان آن را بهعنوان كشت دوم بعد از
برداشت محصوالتی از قبیل غالت ،باقال ،سیبزمینی
و ....كشت نمود كه عمالً  80درصد زراعت سويا در
ايران به اين صورت میباشد (Pirvali Beiranvand,
) .1999از نقطه نظر زراعی ،سويا يکی از سرشارترين
منابع پروتئین و روغن گیاهی است كه بیشترين سطح
زيركشت دانههاي روغنی را در دنیا (حدود 117/5
میلیون هکتار) و ايران (بعد از پنبه با حدود  61هزار

هکتار) به خود اختصاص داده است
( FA O , 2014؛ .)A hmadi et al., 2016مطالعات
انجامگرفته بیانگر آن است كه پتانسیل تثبیت نیتروژن
مولکولی در گیاهان خانواده لگوم از جمله سويا ،عالوه
بر عوامل محیطی مانند ويژگیهاي خاك ،اقلیم و
مديريت زراعی ،بهمقداري زياد تحت تأثیر دو عامل
سويه باكتري و رقم گیاه قرار دارد؛ چنانچه اين دو
عـامل مهم بهگونـهاي مناسب انتخاب شده و بهكار
روند ،سیستـم همزيستی سويا-باكتري ريزوبیومی،
توان زيادي براي تثبیت نیتروژن مورد نیاز گیاه و
تأمین آن خواهد داشت (Hardarson & Danso,
;1993; FA O, 1984; Peoples et al., 1995
Hardarson et al., 1993; Pirvali Beiranvand
) et al., 2003گیاه سويا مانند ديگر بقوالت تثبیت

كننده نیتروژن مولکولی ،نیتروژن مورد نیاز سوخت و
ساز خود را از دو منبع خاك و همزيستی تأمین
میكند .عالوه بر اين ،از جمله گیاهانی است كه براي
تولید محصول احتیاج به مقدار زيادي نیتروژن دارد؛
بهطوري كه براي هر تن محصول در حدود 100
كیلوگرم نیتروژن در هکتار نیاز دارد .در صورتی كه
سیستـم همـزيستی در اين گیـاه داراي كارايی بااليی
باشد ،گیاه سويا از جمله لگومی است كه به كود
نیتروژنه پاسخ مثبت نمیدهد .بهعبارت ديگر اين
توانايی را دارد كه تمام نیتروژن مورد نیاز خود را از راه
تثبیت زيستی نیتروژن مولکولی هوا تأمین كند
) .(K eyser & Li, 1992در برخی مطالعات ،توانايی
اين همزيستی در تثبیت نیتروژن و تأمین نیتروژن
مورد نیاز گیاه سويا بهترتیب تا  450كیلوگرم در
هکتار و  95درصد مورد نیاز گیاه گزارش شده است
(Peoples et al., 1989; Herridge & Danso,
) .1995; W ani et al., 1995گزارشهاي موجود در
كشور ،بیانگر استفاده ساالنه از مقادير متنابهی كود
نیتروژنه در زراعت بقوالت ،بهويژه سويا میباشد كه
تداوم آن ،بهسبب عدم مطابقت با اصول كشاورزي
پايدار ،الزم است با باال بردن كارايی سیستـــم
همزيستـی مذكـور ،از طريـق شناخـت و رفـع
تنگنـاهاي آن ،متـوقف گـردد .سابقه استفاده از
موتاسیون در بهبود فرآوردههاي میکروبی به دهه
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 ،1940زمان تولید صنعتی پنیسیلین از قارچ پنی-
سیلیوم میرسد كه محققان با استفاده از موتاژنهاي

يعنی ايجاد گره در سیستم ريشهاي گیاه
میزبان ) 4 (Plant Infection T estجدايه از باكتري-

شیمیايی موفق به تولید سلسلهوار سويههاي موتانتی
شدند كه توانستهاند تولید را از  25میلیگرم در میلی-
لیتر به  40گرم در میلیلیتر برسانند ( Naqavi et al.,
 .)2012منابع علمی موجود بیانگر آن است كه از
موتاسیون جهت افزايش توان آنتاگونیستهاي جنس-
هاي مختلف قارچ (مثل فوزاريوم ،آسپرزيلوس،
تريکودرما) و باكتري (مانند باسیلوس ،پسودوموناس و
ريزوبیوم) براي تولید موتانتهاي برتر جهت كاهش
خسارت عوامل بیماريزا به گیاه زنده و يا افزايش
ماندگاري محصوالت زراعی ،همچنین بهبود توان رشد
گیاه از طريق افزايش توان تولید نیازهاي غذايی
گیاهان لگوم مثل افزايش غدهبندي و توان تثبیت
زيستی نیتروژن؛ در كشورهاي مختلف از قبیل آمريکا،
چین ،هند ،مصر ،ژاپن ،استرالیا ،عربستانسعودي،
تايلند ،اتیوپی و ايران در سالیان گذشته تا به حال
استفاده شده است ( ;A hari M ostafavi et al., 2012
.)Shahbazi et al., 2013; M ouradi et al., 2013
نکته قابلتوجه آن است كه تاكنون هیچگونه گزارش
مبنی بر ايجاد سويهاي موتانت بیماريزا و خطرناك
براي انسان و يا ساير موجودات گزارش نشده است
) .(A hari M ostafavi & Safaei, 2012از آنجائیكه
افزايش توان تثبیت زيستی نیتروژن از طريق اصالح و
بهبود اين فرآيند موجب افزايش عملکرد و گامی مؤثر
در جهت كشاورزي پايدار و صرفهجوئی در نهادههاي
كشاورزي میباشد .تحقیق حاضر براي اولین بار در
كشور در راستاي ايجاد جهش در باكتري بردي-
ريزوبیوم ژاپنیکوم بهمنظور افزايش توان تثبیت زيستی
در گیاه سويا انجام پذيرفت.

سويا
گیاه
همزيست
ريزوبیومی
هاي
)،(Beck et al., 1993; Somasegaran et al., 1994
تهیهشده از موسسات تحقیقاتی و خصوصی داخل
كشور انجام شد .نتايج حاكی از همزيستبودن باكتري-
هاي مذكور با گیاه سويا بود.

مواد و روشها
بهمنظور انجام اين تحقیق ،ابتدا بررسیهاي مقدماتی
مطالعه خلوص كشت بر روي محیط كشت نسبت ًا
اختصاصی  ،Y M Aنحوه تغییر  pHمحیط كشت با
استفاده از برمتیمول آبی و برمكرزول ارغوانی،
مشاهدات میکروسکپی و توان برقراري همزيستی،

شناسایی مولکولی جدایههای باكتری همزیست
براي شناسايی جدايههاي همزيست بهروش ژنتیکی
(  ،)16S rRNAاستخراج  DNAاز محلول مايع جدايه-
ها در محیط  Y MBانجام شد .به اين منظور از
لیزوزيم با  ST Eو پروتئیناز  Kبراي تخريب ديواره
باكتريها استفاده شد ( Sambrook & R ussell,
 .)2006ابتدا با بهكارگیري بافر لیزكننده مانند
 10 SDS ،EDT Aدرصد ،پروتئیناز  ،Kسلول (جدا
شده توسط سانتريفیوژ كشت مايع ) شکسته شده و
پس از تغییر ماهیت دادن پروتئین آن با استفاده از
فنل و كلروفرم ،تمام اجزاء غیر از اسیدهاي نوكلئیك
رسوب داده شدند ( .)Sambrook & Green, 2017در
پايان ،با استفاده از اتانول  96درصد سرد و ايزوآمیل
الکل DNA ،موجود در محلول استخراج گرديد .آنگاه
واكنش  PCRبا استفاده از دستگاه ترموسايکلر
(  )PCRبا شرايط تکثیر استاندارد انجام و محصول
حاصل از  PCRدر ژل آگارز  1درصد درون تانك
الکتروفورز بارگذاري شد .در اين پژوهش ،براي تکثیر
ژن  16SrRNAجدايه برگزيده از پرايمرهاي 27F
) (T A CGGY T A CCTT GTT A CGA CT T
و )1492R (AGA GT T TGA T CM TGGCT CA G

بهرهگیري شد .بعد از مشاهده باند مشخص مورد نظر
(  )1500 bpروي ژل مربوط ،با توجه به راهنما ،نمونه
ژل بريده و براي تعیین توالی به شركت ماكروژن كره
جنوبی ارسال گرديد .نتايج تعیین توالیها توسط نرم-
افزارهاي  BL A STبررسی و با توجه به میزان قرابتها،
جنس و گونه هر باكتري تعیین شد.
انتخاب جدایه بومی مناسب باكتری همزیست
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جهت ایجاد جهش
براي انتخاب جدايه همزيست با گیاه ،نیاز است كه
توان همزيستی آن در تثبیت نیتروژن مولکولی هوا
اندازهگیري شود .لذا كشت گلخانهاي  4سويه مختلف
باكتري برديريزوبیوم ژاپنیکوم در تثبیت نیتروژن
مولکولی در تلقیح با رقم سويا  L 17نسبت به
تیمارهاي  35 ،0و  70پیپیام نیتروژن در ظروف
شیشهاي خاصی بهنام جارلئونارد در قالب بلوكهاي
كامل تصادفی در چهار تکرار بهمدت  70روز با شرايط
مناسب انجام گرفت .پس از آمادهشدن ظروف لئونارد
محتوي بستر ماسه ،با قطر كمتر از  841میکرون (الك
شمارة  )20و محلول غذايی فاقد نیتروژن استريل5 ،
عدد بذر جوانهدار شده در باالي ظرف به فواصل
مساوي داخلماسه كشت گرديد .سپس بذرهاي كشت
شده با  1میلیلیتر مايه تلقیح تهیهشده با غلظتی
معادل استاندارد شماره  3محلولهاي مكفارلند (900
میلیون باكتري در میلیلیتر) تلقیح گرديدند .در
تعدادي از جارهاي لئونارد حاوي گیاهچههاي كشت-
شده جهت اعمال تیمارهاي  35 ،0و  70پیپیام
(  )PPMنیتروژن در محلول غذائی ،هیچگونه تلقیح
باكتريايی صورت نپذيرفت .بعد از اعمال تیمارهاي
مورد نظر ،ظروف مذكور به گلخانه با مشخصات
مناسب (دورة روشنائی 12-16ساعت ،دماي حداكثر
روزانه  28و حداقل شبانه  18درجه سانتیگراد،
رطوبت نسبی  65-70درصد و شدت نور حداقل 30تا
 35هزار لوكس (  ))L uxانتقال داده شدند .با گذشت
 10روز از آغاز كشت ،تعداد گیاهچهها به  3عدد تقلیل
داده شد و تا پايان مدت آزمايش ،به همین تعداد باقی
ماند .سپس سطح ماسه داخل جارها با سنگريزه
استريل (داراي قطر  2-4میلیمتر) ،بهمنظور كاهش
تبخیر محلول غذائی و همچنین كاهش شیوع آلودگی
بین ظروف مجاور هم ،پوشانده شدند .در طی دورة
رشد ،گیاهان با محلولهاي غذائی فاقد نیتروژن
) Bradton & Dilworth (1974استريل ،از ناحیه
میانی جارها (محل اتصال دو قسمت ظرف به هم)
تغذيه میشدند .در پايان دوره رويشی ( %50گلدهی)
گیاهان مربوط به هر جار از محل طوقه قطع شدند و

پس از قرار دادن آنها درون پاكتهاي كاغذي ،در آون
در دماي 70درجه سانتیگراد بهمدت  72ساعت ،تا
رسیدن به وزن ثابت ،خشك گرديدند .سپس وزن
خشك و درصد نیتروژن و كل نیتروژن اندامهاي هوائی
آنها تعیین شد .همچنین سیستمهاي ريشهاي نیز به-
طور كامل و با دقت زياد از ماسه جدا شده و پس از
خشكنمودن در شرايط ذكر شده در باال ،وزن خشك
آنها تعیین گرديد .در نهايت براي تمامی تیمارهاي
تلقیحشده با سويههاي باكتري ،شاخص راندمان يا
كارائی همزيستی (  )SEدر تثبیت نیتروژن بهروش زير
تعیین گرديد (Beck et al., 1993; Somasegaran et
).al., 1994

 =T bكل نیتروژن جذبشده در اندامهاي هوائی گیاه
تلقیحشده با سويه باكتري و تغذيهشده با محلول غذائی
فاقد نیتروژن
 = N2Tكل نیتروژن جذبشده در اندامهاي هوائی
گیاه تلقیحنشده با باكتري و تغذيهشده با محلولغذائی 70
پیپیام نیتروژن
 =N0Tكل نیتروژن جذبشده در اندامهاي هوائی
گیاه تلقیحنشده با باكتري و تغذيهشده با محلول غذائی
فاقد نیتروژن

پس از اين آزمايش ،همانطور كه جدول  1نشان

میدهد بهترتیب جدايههاي › USDA 110

‹ Biosoy

 Br-41› R S 117بیشترين كارايی را نشان دادند.
ایجاد جهش در جدایه خالص باكتری همزیست
گیاه سویا با اشعه گاما
جهت تابش اشعه گاما نیاز است كه باكتري ريزوبیومی
مورد نظر با غلظت و مقدار يکسان در میکروتیوبهاي
يك میلیلیتري آماده شود .به اين منظور در ابتدا از
سويه بومی باكتري برديريزوبیوم ژاپنیکوم منتخب
( )RS117 =B9به محیط  Y MBاستريل در مقدار
كافی تلقیح نموده و در دماي  28درجه سانتیگراد در
شیکر انکوباتور با حركات دورانی ( )150RPMقرار
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داده شد تا غلظت باكتري آن مشابه غلظت شمارة 3
استانداردهاي مكفارلند ( 900میلیون باكتري در

كه به لحاظ تثبیت زيستی نیتروژن توان بیشتري
داشته باشند .تنها راه دقیق تعیین اين مهم ،انجام

میلیلیتر) گرديد .سپس در میکروتیوبهاي استريل
محتوي  30میکرولیتر گلیسرول 70 ،میکرولیتر از
محلول باكتري اضافه شد و در دماي  -20درجه
منجمد شد .پس از آن ،جهت سنجش جمعیت
میکروتیوبها ،با استفاده از سرم فیزلوژي ( 8/5گرم
كلرورسديم در لیتر) استريل ،سريهاي رقت دهدهی
در زير المینار تهیه و اقدام به پخش در سطح محیط
 YMAبا میلهخمیده استريل گرديد .پس از رشد
باكتري روي پلیتها ،جمعیت باكتري در میکروتیوب-
شد
محاسبه
اشعهدهی
جهت
ها
).(Pirvali Beiranvand et al., 2010

آزمايش توان كارايی جذب با گیاه همزيست است؛ اما
از آنجائیكه انجام اين آزمايش به لحاظ وسعت انجام
كار مقدور نیست ،در بررسی مطالب مرجع
سیستماتیك باكتريشناسی (Bergey’s Manual of
) Systematic Bacteriologyبراي كارهاي مشابه
نتايج كارهاي كانشیرو ) (TsuneoKaneshiroو
همکارانش در استفاده از محیط كشتهاي

انجام تیمارهای اشعه به باكتری بردیریزوبیوم
ژاپنیکم جهت تولید جدایههای موتانت
جدايه بومی باكتري ريزوبیومی همزيست با گیاه
سويا ( )RS117 =B9با دزهاي  0تا  5000گري (به-
استثناي دز  100گري) با فاصله دز  500گري اشعه
داده شد .براي اين كار ،در هر دز از اشعه چهار
میکروتیوب محتوي  1میلیلیتر سوسپانسیون باكتري
و گلیسرول پرتوتابی گرديد .سپس با تهیه سريهاي
رقت دهدهی سرم فیزيولوژي میکروتیوبها ،اقدام به
پخش در سطح محیط  YMAبا میلهخمیده استريل
گرديد.
نتايج رشد سريهاي رقت باكتري در سطح
محیط  YMAبیانگر كاهش جمعیت باكتري به صفر
در تیمار  3000گري نسبت به شاهد بود .در نهايت
اقدام به جداسازي حدود  800جدايه شامل ،171 ،27
 9 ،233 ،355و  8جدايه از تیمارهاي رشد يافته
باكتري بهترتیب در دزهاي ،1000 ،500 ،100
 ،2000 ،1500و  2500گري بر سطح محیط YMA
شد.
انتخاب موتانتهای برتر باكتری ریزوبیومی
همزیست
با توجه به اينکه هدف تولید جدايههاي موتانتی است

)(GMG

glutamate-mannitol-gluconate

glutamate-mannitol-gluconate-

و

)(GMGT

 tryptophanجهت انتخاب موتانتهاي باكتريهاي
ريزوبیوم با توان احیاي استیلن بیشتر (توان تثبیت-
زيستی نیتروژن بیشتر) مورد توجه قرار گرفت
(Kaneshiro & Kurtzman, 1982; Kaneshiro et
 al., 1983; Garrity et al., 2009).لذا اقدام به

كشت حدود  800جدايه موتانت در اين محیطها
جهت انتخاب جدايههاي با توان تثبیتزيستی بیشتر
نیتروژن كه رنگ محیط دوم ) (GMGTرا بیشتر به
نارنجی تبديل میكردند ،گرديد .در نهايت ،بر همین
اساس ،تعداد  11جدايه موتانت جهت ارزيابی نهايی در
ارتباط با گیاه سويا انتخاب شد.
آزمون كارایی همزیستی جدایههای منتخب
موتانت با گیاه سویا
از دو شاهد غیر موتانت و  11جدايه برتر موتانت
انتخابشده از دزهاي مختلف اشعه كه در مرحله قبل
توان تثبیتزيستی نیتروژن بیشتري نشان دادند و
رنگ محیط  GMGTرا از لحاظ كمی به مقدار
بیشتري به نارنجی تبديل نمودند (بهترتیب ،2 ،3 ،3
 1 ،1 ،1جدايه از جدايههاي دزهاي با اشعه گاما؛
 500 ،1000 ،1500 ،2000 ،2500و  100گري
انتخاب شد) در محیط  YMBتلقیح و زاد مايه به
مانند آنچه در قسمتهاي قبلی ذكر شد ،تهیه شد.
عالوه بر اين ،تمامی مراحل همانطور كه در قسمت
اول (انتخاب جدايه بومی مناسب باكتري همزيست
جهت ايجاد جهش) ذكر شده از قبیل آمادهسازي
ظروف شیشهاي براي كشت گیاه ،كشت گیاه ،تلقیح
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بذور و انجام مراقبتهاي گلخانهاي و برداشت گیاهان
و اندازهگیري شاخصهاي وزن خشك اندامهاي هوايی

مدت  3ساعت و در شرايط استريل استفاده شد .براي
غیرفعال كردن آنزيم  R Naseمحلولهاي مورد

گیاه ،تعداد و وزن خشك غدههاي ريشهاي ،درصد و
مقدار كل نیتروژن اندام هوائی (حاصلضرب مقدار
نیتروژن در وزن خشك اندام هوايی) ،وزن خشك
ريشه و كل سیستم ريشهاي (ريشه  +غده) ،كل وزن
خشك گیاه و كارايی همزيستی تثبیت نیتروژن
مولکولی پس از پايان دوره رويشی  %50گلدهی انجام
شد ) .(Fehr et al., 1971در پايان تجزيه و تحلیل
آماري با برنامه  SPSS 16و مقايسه میانگینها با
استفاده از آزمون چنددامنهاي دانکن صورت پذيرفت.

استفاده از آب دو بار تقطیر تیمار شده به 0/1 DEPC
درصد به طول يك شبانهروز و اتوكالو در دماي 121
درجه سانتیگراد بهمدت  20دقیقه انجام گرفت .در
نهايت دادههاي بهدست آمده از آنالیز بیان ژن با
استفاده از مدل دلتا  )ΔΔCt ( Ctتصحیحشده با بازده
تکثیر & (Schmittgen & L ivak , 2001; Livak
) Schmittgen, 2008مورد ارزيابی و محاسبه قرار
گرفتند ،سپس به كمك نرمافزار Excell 2007
نمودارهاي آنها ترسیم شدند.

مقایسه میزان بیان نسبی ژنهای  nod Aو nif

نتايج و بحث
پس از انجام مراحل شناسايی ژنتیکی  4جدايه
باكتريايی (B3: Br-41؛ B8: Biosoy؛ B9: RS 117؛
 ،)B10: RS 152نتايج تعیین توالیها ،بهوسیله نرم-
افزارهاي  Blastبررسی شد و با توجه به میزان قرابت-
ها ،مشخص شد كه به احتمال  99درصد چهار جدايه
باكتري (B3؛ B8؛  B9و  ،)B10متعلق به گونه بردي-
ريزوبیوم ژاپنیکوم میباشد .باندهاي الکتروفورز و
درخت فیلوژنی در شکل  1نشان داده شده است.
عالوه بر اين ،توالیهاي نوكلئوتیدي تعیینشده در اين
مطالعه به بانك اطالعات ژن بانك ) (NCBIارايه شد

 K2جدایه موتانت باكتری بردیریزوبیوم و سویه
مادری
براي اين كار ،گیاه سويا مادري رقم  L17تلقیحشده با
سويه برتر (حاصل از آزمايش قبلی كارايی همزيستی
جدايههاي موتانت) و همچنین سويه مادري پس از
پايان دوره گلدهی (شروع غالفدهی) ،در سه تکرار
برداشت و هر گیاه به دو قسمت اندامهاي هوايی و
سیستم ريشهاي (شستهشده از ماسه) تقسیم و با
نیتروژن مايع بالفاصله منجمد و به فريزر  -80درجه
سانتی گراد منتقل شد.
براي ارزيابی الگوي بیان ژنهاي مورد مطالعه ژن-
هاي  nodAو  nifK2در جدايه برتر موتانت و وحشی
(مادري) از نمونههاي سیستم ريشهاي منجمد شده در
فريزر  -80درجه سانتیگراد براي استخراج  R NAكل
استفاده شد .پس از استخراج  ، R NAبهروش مبتنی
بر محلول  CT A Bو رسوب الکلی با استفاده از لیتیم-
كلرايد ،و تبديل آن به  cDNAمقدار بیان ژنهاي
مذكور در حضور ژن كنترل ( 16Sكه قبالً آغازگرهاي
آنها طراحی ،ساخت و در نمونه شاهد بیان شد) به-
روش  R eal T ime PCRدر سه تکرار دستگاهی مورد
آزمون قرار گرفت .تمام مراحل اين آزمون با رعايت
نکات ايمنی و در محیط عاري از آنزيم  R Naseانجام
گرفت .براي از بین بردن  R Naseروي سطوح شیشه-
ايی از اعمال تیمار دمايی  180درجه سانتیگراد به

و بهترتیب براي سويههاي NA R S-B9 ،NA R S-B10
 NA R S-B8 ،NA R S-B3،شماره ثبت M F817964-

 M F817966-M F817965 - M F817963به آنها
اختصاص يافت .نتايج آزمايش بررسی توان همزيستی
 4سويه مختلف باكتري برديريزوبیوم ژاپنیکوم در
مقايسه با تیمارهاي نیتروژن معدنی در شرايط گلخانه
(جدول  )1نشان داد كه تمامی جدايهها نسبت به
تیمارهاي نیتروژن معدنی در شاخص مقدار جذب
نیتروژن گیاه بهطور معنیداري كاراتر هستند .عالوه بر
اين معلوم شد كه تفاوت جدايهها ،برخالف تعداد و
وزن خشك غدههاي سیستم ريشهاي گیاه همزيست با
آنها ،از لحاظ توان تثبیت زيستی نیتروژن مولکولی هوا
معنیدار است .جدايه  USDA 110نسبت به ديگر
جدايه ها توان تثبیت زيستی نیتروژن بیشتري نشان

علوم گیاهان زراعی ايران ،دورة  ،50شمارة  ،3پائیز 1398

141

داد كه اينهم در قیاس با جدايه  Br-41معنیدار
است .بهطور كلی اين مطالعه نشان داد كه تعداد و

الزم است در اين گونه مطالعات ،شاخصهاي مقدار
نیتروژن جذبشده و توان (راندمان) همزيستی

وزن غدههاي ريشهاي گیاه همزيست ،شاخصهاي
مطلوبی جهت ارزيابی توان همزيستی نمیباشند و

نیتروژن مولکولی در نظر قرار گیرند.

A

B
شکل  -1باندهاي الکتروفورز مربوط به تکثیر ژن  16S rRNAباكتري برديريزوبیوم ژاپنیکوم روي ژل آگارز  1درصد ((:M )A
ماركر 100جفت بازي 3 ،2 ،1 ،و  4سويههاي باكتري برديريزوبیوم ژاپنیکوم ( :)Bدرخت فیلوژنی بر اساس توالی ژن  16S rRNAباكتري
برديريزوبیوم ژاپنیکوم (رسم شده با كمك نرمافزار  Paupو بر مبناي الگوريتم حداكثر احتمال)
Figure 1. Electrophoresis bands related to 16S rRNA Gene of Bradyrhizobium japonicum on Agaros
jel 1% ((A)M: Lader100 base pairs,1, 2. 3 and 4 are Bradyrhizobium japonicum strains (B):
Phylogenic tree based on 16S rRNA gene sequence of Bradyrhizobium japonicum (plotted using
)Paup software based on maximum likelihood
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جدول .1اثر نیتروژن و تلقیح با سويههاي مختلف باكتري برديريزوبیوم ژاپنیکوم بر شاخصهاي رشدي سويا
Table1. Effect of nitrogen and inoculation with different strains of Bradyrhizobium japonicum on
parameters in soybean
Symbiotic
Effectiveness
(SE)%

Total Dry
Matter
gr/plant

N-Uptake
mgr/plant

Shoot Dry
Matter Yield
gr/plant

Nodule
Num ber
/ plant

Nodule Dry
Matter
gr/plant

Treatment

1.69 b
2.17 ab
2.10 ab

0.9 d
1.53 c
2.81 a
2.30 b
2.79 a
2.53 ab

4.48 e
11.19 e
26.96 d
40.46 c
50.29 b
50.44 b

0.66 d
1.20 c
2.25 a
1.80 a
2.25 a
2.06 ab

52.33 a
39.25 b
44.00 ab

0.168 a
0.145 a
0.145 a

N0
N1
N2
Br-41
Biosoy
R S 117

2.68 a

2.93 a

63.72 a

2.39 a

42.34 ab

0.170 a

USDA 110

میانگینهاي با حرف مشترك ،تفاوت معنیداري با يکديگر ندارند )بر پاية آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح احتمال .)0/05
 N1 ،N0و  N2به ترتیب تیمارهاي نیتروژن با مقادير  35 ،0و  70میلی گرم در كیلوگرم هستند كه باگیاهان آن ها با باكتري نیز تلقیح نشده
اند.
  :بدون تولیدMeans followed by similar letters are not significantly different at the 95%confidence level .
N0, N1 and N2 are 0, 35 and 70 mg/kg N with no rhizobia inoculation, respectively.
- No production

جدول  -2تجزيه واريانس اثر جدايه موتانت و غیرموتانت بر شاخصهاي اندازهگیري شده گیاه سويا
T able 2. A nalysis variance of mutant isolates and wild strains on measured parameters in soybean
M ean Square- V alue
Shoot Dry
Symbiotic
Nodule
R oot+
R oot Dry Nodule Dry
T otal Plant
M atter
N yield
Effectiveness
Num ber nodule Dry
M atter
M atter
Dry M atter
Y ield
)(mgr./plant
)(SE
(number
M atter
)(mgr./plant) (mgr./plant
)(mgr./plant
)(mgr./plant
%
)/ plant) (mgr./plant
132.035 ns 4474.576 ns 82598.666 ns
1217739.078
**
258670.631
11.73

2031.741 ns

1505.129 ns

310.412 ns

** 14855.496 ** 7941.208 ** 808.961 ** 42503.299

** 8074.785

** 821048.196 ** 1123.942

9363.875
4.85

173.237
4.98

599.383 ns

1186.876
4.73

4396.691
5.13

1652.502
4.65

230.562
5.34

125508.6 ns

175065.634
5.17

Nitrogen
df Percent
)(% /plant

0.214 ns

2

** 0.359

12

0.103
4.97

24

S.
O.
V.

Block
M utant
and
wild
strain
Error
) CV (%

 nsو ** بهترتیب نشاندهنده عدم اختالف معنیدار ،اختالف معنیدار در سطح يك درصد.
** and ns: are significant at 1% level and non significant, respectively.

تاثیر تیمارهای مختلف بر وزن خشك اندامهای

حدود  30و  75درصد از تلقیح با سويه مادري R S

هوائی و كل وزن خشك گیاه

 117و غیر موتانت  USDA 110بیشتر شده است
(شکل .)2

همانطور كه جدول تجزيه واريانس ( )2نشان میدهد
اختالف میانگین وزن خشك اندام هوايی و همچنین
كل وزن خشك گیاه در تلقیح با جدايههاي موتانت و
غیرموتانت در سطح  1درصد معنیدار شده است .اين
اختالف در برخی جدايههاي موتانت نسبت به شاهد
تلقیحشده با سويه مادري بیشتر و معنیدار است .در
اثر تلقیح با جدايه موتانت شماره  ،3وزن خشك اندام
هوايی و همچنین كل وزن خشك گیاه سويا بهترتیب

تاثیر تیمارهای مختلف بر درصد كل نیتروژن
اندامهای هوائی
اختالف درصد نیتروژن اندامهاي هوايی گیاه نیز در اثر
تلقیح با جدايههاي موتانت و شاهد مادري L 17
متفاوت و در سطح  1درصد معنیدار شده است
(جدول  .)2در اين شاخص تلقیح با برخی جدايهها
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میزان كمتري نشان داده و در برخی ديگر از جمله 3
جدايه برتر ،موتانتهاي شماره  5 ،4و  9حدود 30
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درصد اين شاخص در گیاه افزايش يافته است (شکل
.)3

شکل  .2تاثیر تلقیح با جدايههاي موتانت و سويههاي غیر موتانت بر وزن خشك اندام هوايی و كل گیاه سويا
( 1و  2بهترتیب سويههاي غیر موتانت  USDA 110و مادري ،RS 117بقیه جدايه هاي موتانت برديريزوبیومی هستند)
Figure 2. Effect of inoculation with mutant isolates and wild strains on soybean shoot d ry matter
and whole dry matter (1 and 2 are wild strains USDA 110, R S 117; and the rest are mutant
)Bradyrhizobium isolates

شکل  .3تاثیر تلقیح با جدايههاي موتانت و سويههاي غیر موتانت بر درصد نیتروژن اندام هوايی گیاه سويا
( 1و  2بهترتیب سويههاي غیر موتانت  USDA 110و مادري ،RS 117بقیه جدايههاي موتانت برديريزوبیومی هستند)
Figure 3. Effect of inoculation with mutant isolates and wild strains on soybean shoot nitrogen
percent (1 and 2 are wild strains USDA 110, R S 117; and the rest are mutant Bradyrhizobium
)isolates

تاثیر تیمارهای مختلف بر وزن خشك و تعداد
غدههای ریشهای گیاه سویا
نتايج تجزيه واريانس (جدول )2نشان داد كه تفاوت

تعداد و وزن خشك غدههاي ريشهاي تشکیلشده در
اثر تلقیح با برخی جدايههاي موتانت نسبت به تلقیح با
شاهد مادري معنیدار شده است .همانطور كه شکل
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 4نشان میدهد علیرغم اينکه اين شاخصها در تلقیح
با برخی جدايههاي موتانت كمتر شده است در برخی

تا  65و  56تا  81درصد ،كارايی همزيستی نسبت به
سويههاي غیر موتانت  USDA 110و مادريR S 117

از جدايهها از جمله شماره 3؛  48و 116درصد وزن
خشك غدههاي ريشهاي نسبت به تلقیح با سويههاي
غیر موتانت  USDA 110و مادري R S 117افزايش
يافته است .همچنین جدايه شماره 8؛  13و ،40درصد
تعداد غدههاي ريشهاي را نسبت به تلقیح با سويههاي
غیر موتانت  USDA 110و مادري R S 117افزايش
داده است (شکل .)4

افزايش يافته است (شکل (2013) Singh Duhan .)5

تاثیر تیمارهای مختلف بر كل نیتروژن جذبشده
در اندامهای هوائی و كارایی همزیستی گیاه سویا
در اين شاخصها نیز اختالف میانگینها در اثر تلقیح
با جدايههاي موتانت نسبت به هم و همچنین شاهد
مادري در سطح  1درصد معنیدار شده است
(جدول .)2بهعالوه همانطوركه شکل  5نشان میدهد
در اثر تلقیح با  2جدايه شماره  3و  9مقدار قابلتوجه
 40تا  61و  53تا  75درصدي مقدار كل نیتروژن
جذبشده در اندام هوايی نسبت به سويههاي غیر
موتانت  USDA 110و مادري  R S 117در گیاه سويا
افزايش يافته است .همچنین در تلقیح گیاه با خیلی از
جدايهها ،از جمله شماره  8 ،3و  9مقدار قابلتوجه 43

با استفاده از ترنسپوزون  T n5موتانتهايی از ريزوبیوم
براي لپه هندي ايجاد نموده است و گزارش كرده كه
تلقیح گیاه با اين سويههاي موتانت ،موجب تولید
سیدروفور و تثبیت نیتروژن بیشتري شده است.
 (1981) Dadarwal et al.در موتاسیون ريزوبیوم
همزيست با گیاه ماش با اتیديومبرومايد سويههايی
موتانت را گزارش نمودهاند كه در شرايط آزمايشگاهی
و مزرعهاي نسبت به سويه وحشی داراي فعالیت
نیتروژناز بیشتري بودهاند (2014) Z elalem et al. .در
موتاسیون ريزوبیوم همزيست با باقال با موتاژنهاي
شیمیايی سديم ازيد و هیدروكسیل امین هیدروكلرايد
سويه هاي موتانتی ايجاد نموده است كه توانستهاند
مقادير بااليی تثبیت زيستی نیتروژن براي گیاه باقال
در شرايط قلیايی فراهم نمايندHassan& Eissa .
) (2013در بررسی خصوصیات مقاومت به شوري و
كارايی همزيستی سويههاي ريزوبیوم موتانت با گیاه
باقال گزارش كردهاند ،تلقیح با جدايه موتانت باعث
افزايش كل محتواي نیتروژن تثبیتشده نسبت به
سويههاي والد شد.

شکل  .4تاثیر تلقیح با جدايههاي موتانت و سويههاي غیر موتانت بر وزن خشك و تعداد غدههاي ريشهاي گیاه سويا
( 1و  2بهترتیب سويه-هاي غیر موتانت  USDA 110و مادري ،RS 117بقیه جدايههاي موتانت برديريزوبیومی هستند)
Figure 4. Effect of inoculation with mutant isolates and wild strains on soybean nodule number and
nodule dry matter (1 and 2 are wild strains USDA 110, RS 117; and the rest are mutant
)Bradyrhizobium isolates
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شکل  .5تاثیر تلقیح با جدايههاي موتانت و سويههاي غیر موتانت بر كارايی همزيستی و عملکرد نیتروژن گیاه سويا
( 1و  2بهترتیب سويههاي غیر موتانت  USDA 110و مادري ،RS 117بقیه جدايههاي موتانت برديريزوبیومی هستند)
Figure 5. Effect of inoculation with mutant isolates and wild strains on soybean N -uptak e ans
symbiotic effectiveness (1 and 2 are wild strains USDA 110, R S 117; and the rest are mutant
)Bradyrhizobium isolates

شکل  .6تاثیر تلقیح با جدايههاي موتانت و سويههاي غیر موتانت بر وزن خشك ريشه و ريشه +غده گیاه سويا
( 1و  2بهترتیب سويههاي غیر موتانت  USDA 110و مادري ،RS 117بقیه جدايه هاي موتانت برديريزوبیومی هستند)
Figure 6. Effect of inoculation with mutant isolates and wild strains on soybean root and root+
nodule dry matter (1 and 2 are wild strains USDA 110, RS 117; and the rest are mutant
)Bradyrhizobium isolates

تاثیر تیمارهای مختلف بر وزن خشك ریشه و
كل وزن خشك سیستم ریشهای
همانطور كه در جدول ( )1مشاهده میشود ،از لحاظ
اين شاخصها هم ،تفاوت میان جدايههاي موتانت و
همچنین شاهد مادري معنیدار شده است .شکل 6
بیانگر آن است كه موتاسیون با اشعه گاما توانسته تنوع
زيادي از نظر اين شاخصها در جدايههاي موتانت

نسبت به سويه مادري ايجاد كند .همانطوركه شکل 6
نشان میدهد در اثر تلقیح با  2جدايه شماره  3و 8
مقدار قابلتوجه  21تا  24و  50تا  54درصدي مقدار
وزن خشك ريشه در گیاه سويا نسبت به تلقیح با
سويههاي غیر موتانت  USDA 110و مادري R S
 ،117افزايش يافته است .همچنین در تلقیح با خیلی از
موتانتها ،از جمله  2جدايه شماره  3و  8مقدار قابل-
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توجه  22تا  31و 60تا  71درصد ،میزان وزن خشك
ريشه +غده نسبت به تلقیح با سويههاي غیر موتانت

مادري ،افزايش حدود 50درصد نشان میدهد
(شکل .)7اما بیان ژن  nifK2كاهش داشته است .اين

USDA 110و مادري  R S 117افزايش يافته است
(شکل .)6

تغییرات در بیان ژنهاي اندازهگیري شده میتواند در
ارتباط با تغییرات مثبت در شاخصهاي مرتبط با
تثیت زيستی نیتروژن كه در بخشهاي قبلی براي
جدايه موتانت اندازهگیري شد ،باشد .بديهی است كه
براي روشنشدن نقش هر يك از اين تغییرات در
جدايه موتانت ،نیاز به بررسیهاي بسیار بیشتر در
آينده است.

مقایسه میزان بیان نسبی ژنهای  nodAو nif K2

جدایه موتانت باكتری بردیریزوبیوم و سویه
مادری
بیان ژن  nodAدر جدايه شماره  9در مقايسه با سويه

شکل  .7بیان نسبی ژن هاي  nifK2و  nodAدر جدايه موتانت شماره  9و سويه مادري برديريزوبیوم ژاپنیکوم R S 117
Figure 7. R elative expersion of nif K2 and nodA genes in m utant isolate number 9 and and wild
strain Bradyrhizobium Japonicum R S 117

نتيجهگيري كلي
نتايج اين پژوهش بیانگر آن بود كه تعداد قابلتوجهی
از جدايههاي موتانتهاي حاصل از جهش در سويه
بومی برديريزوبیوم ژاپنیکوم  R S 117توانايی افزايش
معنیدار شاخصهاي رشدي گیاه سويا را نسبت به
سويه مادري داشتند؛ بهطوري كه در تثبیت زيستی
نیتروژن در بهترين سويه موتانت حاصل ،تلقیح
توانست بیش از  80درصد توان همزيستی را نسبت به
سويه مادري افزايش دهد .لذا علیرغم مشاهده جهش-
هاي بعضاً نامطلوب در مواد زيستی كشاورزي از قبیل

كاهش راندمان برخی باكتريهاي مفید ،در عرصه
تحقیقات ،كاربرد اين موضوع میتواند نويد كاربرد
روش هستهاي پرتوتابی و تحقیقات بیشتر در اين
زمینه به امید اصالح توان تغذيه نیتروژنه گیاه سويا
باشد .بنابراين كاربرد اين موتانتها با تحقیقات بیشتر
میتواند زمینه بهبود رشد و عملکرد سويا و در نهايت
كاهش كاربرد كودهاي شیمیايی و هزينههاي كشت
آن در راستاي توسعه سطح كشت گیاه روغنی سويا
براي كاهش وارادت روغن به كشور باشد.
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