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  چکیده
ها هایی با کارایی باال و متحمل به تنشانتخاب سویه. ریزوبیوم دارند-بخشی بر همزیستی لگومهاي محیطی اثر زیانتنش
 لگومینوساروم زوبیومریسویه باکتري  29اي بر روي ، آزمایشی گلخانهبدین منظور. ترین روش مقابله استرایج

بیولوژي خاك موسسه تحقیقات خاك و آب، در قالب طرح کامالً  تحقیقات همزیست لوبیا تهیه شده از بانک ژن بخش
و یک تیمار شاهد، در موسسه ) کیلوگرم اوره در هکتار =200N( تکرار در مقایسه با یک سطح نیتروژن  3تصادفی با 

گلدهی نگهداري شدند و پس از رسیدن به این مرحله، وزن %  50هان تا مرحله گیا. تحقیقات خاك و آب انجام گردید
داري بین تیمارها نتایج نشان داد که اختالف معنی. گیري شدخشک و تر اندام هوایی و ریشه و کارایی همزیستی اندازه

-CCSM-B01171 ،CCSM سویه ریزوبیوم 4بر اساس نتایج این قسمت، در وزن خشک اندام هوایی وجود داشت و 

B01172 ،CCSM-B01186 ،CCSM-B01210 هایی با کارایی باال در تثبیت نیتروژن و به همراه دو سویهبه عنوان سویه 
 R.tropiciوR.giardinii )تحمل آنها به چهار فاکتور انتخاب شدند و در آزمایشات بعدي، ) هاي بین المللی تیپسویه

، 0(، خشکی در پنج سطح )dS/m 12و  8، 4، 97/0(در چهار سطح  ، شوري)9و  7، 5(در سه سطح  pHمحیطی شامل 
 در محیط کشت) درجه سانتی گراد 42و  37، 29(دما در سه سطح و ) مگاپاسکال -4/3و  -9/0، -25/0، -05/0

 CCSM_B01232و CCSM-B01171،CCSM-B01172هاي براساس نتایج حاصله، سویه. مورد بررسی قرار گرفت
-CCSMو سویه بود  CCSM-B01210سویه مقاوم به تمام سطوح خشکی سویه . داشتند  pHحمل را بهبیشترین ت

B01186 بیشترین تحمل را به دوتنش محیطی دما و شوري داشت.  

  
  هاي محیطیتنش بیولوژیک نیتروژن، تثبیت :کلیدي هايواژه

                                                        
 میدان استاندارد، بلوار رزکان نو، موسسه تحقیقات خاك وآب کرج،: نویسنده مسئول، آدرس. 1
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  مقدمه
 مصرف دنیا کشورهاي اکثر همانند ایران در

دست به منظور کودها ازجمله شیمیایی ايهنهاده نامتعادل
 غذایی در مواردي، مواد کمبود وجبران باال عملکردیابی به 
در  را خاك و آب منابع تخریب و تولید هايهزینه افزایش

 به اثر بر زیست محیط تخریب بودن جدي .است پی داشته
 توجه جلب موجب کوددهی نامناسب هايروش کارگیري

 نظر از پایدار و زراعی سالم يهانظام به متخصصان
  ).1388میرشکاري و جوانشیر،(است  شده اکولوژیک

 جایگزین یا مکمل عنوان به زیستی کودهاي
 در انکاري غیرقابل و مثبت نقش شیمیایی، کودهاي
 سیستم کل پایداري نهایت در و خاك پایدار مدیریت

- روش از یکی). 1388 همکاران، و جهان(زراعی دارند 
 دارنیتروژن شیمیایی کودهاي از استفاده تواندمی که هایی

کودهاي زیستی کاربرد انواع  دهد، کاهش را مانند اوره
است  نیتروژن کننده تثبیتتهیه شده با ریزموجودات 

  ). 2012آذرپور و همکاران، (
) 2008( بر اساس مطالعات اگوتکیو و همکاران

ادي دارد هاي لگوم اهمیت زی همزیستی ریزوبیومی با گونه
میلیون تن نیتروژن  175درصد از  50و این همزیستی 

هاي لوبیا گره. کند تثبیت شده سالیانه جهانی را تولید می
نیاز گیاه را تثبیت  درصد نیتروژن مورد 50تا 40تواند می

کنند اما کارایی این همزیستی در مزرعه گاهی اوقات 
نسبتاً وسیع  کمتر شدن کارایی به دلیل دامنه. تر استپایین

که مشخص باشد به طوريهمزیستی در گیاهان لوبیا می
توانند حداقل با پنج گونه گردیده این گیاه در طبیعت می

گره تشکیل متفاوت ریزوبیوم با توان رقابتی و کارایی 
  ).2003سیلوا و همکاران، (بدهد 

شامل تنش خشکی، شرایط محیطی نیز  برخی
نگین و غیره فاکتورهاي خاك، دما، فلزات س pHشوري، 

که  اندگیاه لگومینهمحدودکننده رشد و تثبیت نیتروژن در 
شوند با آن مواجه می هاي لگوم و شرکاي همزیستگره

 روي بر ثیرمستقیمیأت اسیدیته).2008کاکاك و کیوانک، (
 به =6pH-8در  ریزوبیوم هايسویه. دارد ریزوبیوم بقاء

است  pH 7در  نبهینه آ و رشد کنندمی رشد خوبی
 و ارتفاع کاهش). 2006؛ منسا و همکاران، 1952سلمن، (

 pH اثر نتیجه در ،9 از باالتر و  4و  pH 3 در گیاه عملکرد
افتد اتفاق می میزبان گیاه و ریزوبیوم هايسویه روي بر
  ).1987لیندستروم و مایلنیم، (

 نیتروژن تثبیت و گره تشکیل در مهمی نقش آب مینأت
 خشکی باعث تنش که داده است نشان طالعاتم .دارد

 به و شودمی ریزوسفر در هاریزوبیوم رشد میزان کاهش
کک (کند ریشه جلوگیري می روي گره تشکیل از آن دنبال

 ریزوبیومی هايسویه تواناییالبته ). 1984و همکاران، 
 در مولکولی نیتروژن کننده هاي تثبیتگره ایجاد براي

 است شده گزارش متفاوت سیارخشک ب و شور شرایط
 باکتري این از یی هاو سویه) 2000اسپرنت و اسپرنت، (

 خوبیبه را خشکی و نمک باالي سطوح که دارند وجود
 ).2008 وگراگ، وماچاندرا(مانند می زنده و کرده تحمل

و  رشد ریزوبیوم مهم و مؤثر بر یکی از عوامل دما نیز
درجه . ستا همزیستی روند در خاك وآن  يبقا

 وریزوبیوم  جذب، بر تشکیل ریشه مویین حرارت باال
 فعالیت. گیاه میزبان اثر منفی دارد در گرهتشکیل 

به  کند،تغییر می ریزوبیوم توسط درجه حرارت نسبی
ثر ؤبسیار مدر یک دما  ممکن است باکتري طوري که

ثیر کمتري داشته أها تبوده ولی در سایر درجه حرارت
  ).2013و نهرا، یاداو (باشد 

با توجه به اثر عوامل محیطی بر رشد گیاه و کارایی 
 تثبیت کارایی بررسی حاضر مطالعه هدفهمزیستی، 

 هايخاك بومیي لوبیا همزیست هايباکتري در نیتروژن
 ،pHهاي محیطی شامل تحمل آنها به برخی تنشو  ایران

  .شوري، خشکی و دما است
  هامواد و روش

سویه باکتري ریزوبیوم  29ي این تحقیق بر رو
میکروبی موسسه بانک ژن تهیه شده از لگومینوساروم 

 3تحقیقات خاك و آب، در قالب طرح کامالً تصادفی با 
کیلوگرم  =200N(تکرار و به همراه یک سطح نیتروژن 

بدون تلقیح و بدون (و یک تیمار شاهد ) اوره در هکتار
سه تحقیقات ، در شرایط گلخانه در موس)کود نیتروژنی

از ) رقم گلی(بذور لوبیا قرمز  .خاك و آب انجام شد
با موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر تهیه، 

 30و هیپوکلریت  )ثانیه 30( درصد 96استفاده از الکل 
هاي باکتري. دار شدو جوانه استریل )یک دقیقه( درصد

با جمعیت حدود YMB1مورد استفاده در محیط مایع 
cfu/ml 108  عدد بذرجوانه  6تکثیر شد و در زمان کاشت

 یکزده در هر گلدان دو کیلوگرمی کاشته و همزمان 
حاوي باکتري بر روي بذر تلقیح  YMBاز محیط لیتر میلی

ها قبل از پر شدن از خاك، با الکل و گلدان. گردید
خصوصیات . درصد استریل شدند 30هیپوکلرید سدیم 

هدایت قابلیت ، pHله شیمیایی خاك گلدان از جم
مورد آنالیز الکتریکی، درصد کربن آلی، درصد نیتروژن 

  ).1جدول (واقع گردید 
- درصد گلدهی نگه 50گیاهان در گلخانه تا مرحله 

بعد از رسیدن به این مرحله، وزن تر اندام . داري شدند

                                                        
1  . Yeast Manitol Broth 
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 72وزن خشک آنها نیز بعد از . هوایی و ریشه توزین شد
گراد سانتیدرجه 70ن در دماي ساعت قرار دادن در آو

بر اساس مقایسه میانگین وزن خشک . اندازه گیري شد
سویه با  ششاندام هوایی، کارایی همزیستی محاسبه و 
تحمل به براي  بیشترین کارایی همزیستی انتخاب شدند و

و  7، 5(سه سطح  در pHچهار فاکتور محیطی از جمله 
، خشکی )dS/m 12و  8، 4، 0(در چهار سطح  ، شوري)9

 -4/3و  -9/0، -25/0، -05/0، 0(در پنج سطح 
درجه  42و  37، 29(دما در سه سطح و ) مگاپاسکال
  . مورد بررسی قرار گرفتند )سانتی گراد

  pH ها بهبررسی تحمل سویه
ها به طور سویه ، ابتداpHها به در بررسی تحمل سویه

تکثیر و ) pH=7با (YMBسی سی محیط  50جداگانه در 
به  76/9ها با لگاریتم جمعیت در میکرولیتر از آن 5سپس 

در سه تکرار،  9و 5هاي  pHبا YMBسی سی محیط  50
ساعت براي رشد بر  72ها به مدت تلقیح شدند، سویه

درجه سانتی گراد قرار  29روي شیکر انکوباتور با دماي 
ها به روش در نهایت جمعیت هر کدام از سویه. گرفتند

تعیین  YMAي رقت و کشت بر روي محیط هاتهیه سري
  ).1388خنافري و همکاران، (گردید 

  ها به شوريبررسی تحمل سویه
ها به شوري، هر سویه در براي بررسی تحمل سویه

تکثیر و  dS/m 97/0با شوري YMBسی سی محیط  50
با YMB سی سی محیط  50میکرولیتر از آن در  5سپس 

در  تنظیم شده بود، NaClکه با  dS/m 12و  8، 4شوري 
 97/8سه تکرار تلقیح شد که لگاریتم جمعیت اولیه حدود 

ساعت براي رشد بر روي شیکر  72ها به مدت سویه. بود
. گراد قرار داده شدنددرجه سانتی 29انکوباتور با دماي 

ها در هر سویه به روش تهیه سپس جمعیت نهایی باکتري
عیین تYMAهاي رقت، و کشت بر روي محیط سري

  ).1389 علیخانی،(گردید 
  ها به خشکیبررسی تحمل سویه

از روش ها به خشکی براي تعیین میزان تحمل سویه
در . )1389علیخانی،(استفاده شد ) 1973(میچل و کافمن 

مین پتانسیل أبراي ت 6000این روش از پلی اتیلن گلیکول 
استفاده شد که رابطه  YMBآبی مورد نیاز در محیط کشت 

 .ین قرار استبه ا
 =-(1.18*10-2 ) C-(1.18*10-4 ) C2+(2.67*10-4) 

Ct+(839*10-7)C2T 
  
ψ  =پتانسیل اسمزي بر حسب بار  

C = غلظت پلی اتیلن گلیکول بر حسب گرم در لیتر  
t = گراددرجه حرارت بر حسب درجه سانتی 

T =دما بر حسب کلوین  
با  YMBی سی محیط س 50ها پس از رشد در سویه

و خشکی صفر، به مقدار  38/9لگاریتم جمعیت در حدود 
و YMBحاوي (سی سی محیط کشت  50میکرولیتر در  5

، -25/0، -05/0، 0/0هاي خشکی با ) پلی اتیلن گلیکول
ساعت  72مگاپاسکال تلقیح شدند و پس از  -4/3و  -9/0

درجه سانتی  29رشد بر روي شیکر انکوباتور در دماي 
جمعیت هر سویه به روش . گراد تعیین جمعیت شدند

تعیین  YMAهاي رقت و کشت بر روي محیط تهیه سري
 یاز خشک سطوح هاي مختلفایجاد پتانسیل جهت.گردید

میچل و کافمن، (از روش  ،6000پلیاتیلنگلیکول
 گلیکول پلیاتیلن).1389 علیخانی،(گردید  استفاده)1973

 تواند واردآپوپالستنمی )6000(زیاد مولکولی دلیلوزن به
 از بلکه گیرد،می فاصله سلول از تنها آبنه بنابراین گردد،
 باعث امر این و شودمی داشتهرنگه دو نیز هسلولی دیوار

 به نسبت خاك با مشابهی بسیار شرایط نمک شوداینمی
 شوند،هسلولیمی دیوار وارد تدریج به اسمزیکه مواد سایر

  ).1998الشیخ، ( ایجادکند
  ها به دمابررسی تحمل سویه

هر میکرولیتر از  5ها به دما، براي بررسی تحمل سویه
سی سی  50گراد در سانتیدرجه 29سویه که در دماي 

رشد  52/9با لگاریتم جمعیت در حدود   YMBمحیط 
در سه تکرار  YMBسی سی محیط  50کرده بود، در 

 42و  37تلقیح شد و در شیکر انکوباتورهایی با دماي 
ساعت براي رشد قرار  72گراد، به مدت سانتیدرجه
ها در هر سویه به سپس جمعیت نهایی باکتري. گرفت

 YMAهاي رقت و کشت بر روي محیط روش تهیه سري
  ).1381اسدي رحمانی و صالح راستین، (تعیین گردید 

هاي مربوط هاي حاصل از گلخانه و دادهتمامی داده
در تحمل به چهار تنش (ها به شمارش جمعیت سویه

مورد تجزیه آماري  SPSSبا استفاده از برنامه  )محیطی
 آزمون چند دامنه اي ها با روش قرار گرفت و میانگین

Duncan  براي رسم . مقایسه شدنددرصد  5در سطح
 .استفاده شد Excelافزار  نمودارها و جداول از نرم

  نتایج
براي کشت خاك مورد استفاده  یکبا توجه به جدول 

  .گلدانی داراي بافت لومی رسی است
  

  



 ...……رشد و کارایی همزیستی  ها برهاي محیطی و اثر تلقیح آنبه برخی تنشهاي رایزوبیا تحمل سویهارزیابی /  118

  
  خصوصیات شیمیایی خاك مورد استفاده - 1جدول 

-هدایتقابلیت 
  الکتریکی

dS/m  

pH 
  

TNV%  
مواد خنثی (

  )شونده

O.C %  
 )کربن آلی(

N % 
فسفر قابل 

  دسترس
mg/Kg 

پتاسیم قابل 
 دسترس
mg/Kg 

بافت   بافت خاك
 Clay  خاك

%  
Silt 
%  

Sand 
%  

لومی   32  40  28  234  5/4  06/0  /.62  4/9  8  55/1
  رسی

  
با توجه به نتایج تجزیه واریانس، چهار صفت وزن تر 
و خشک اندام هوایی و همچنین وزن تر و خشک ریشه 

تیمار مورد بررسی، با یکدیگر اختالف  31گیاه لوبیا در 
  ).2جدول (دار داشتند معنی

  
  

  هاي مختلف باکتري ریزوبیوممورد مطالعه تلقیح لوبیا با سویه جدول تجزیه واریانس صفات - 2جدول 
   میانگین مربعات

منابع 
 تر اندام هواییوزن وزن خشک اندام هوایی تر ریشهوزن وزن خشک ریشه  تغییرات

 تیمار 40/8* 47/0* 41/15* 16/0*
 خطا 05/2 12/0 39/4 08/0

30  
39/15 

30  
46/15 

30  
26/11 

30  
42/13 

  اديدرجه آز
  ضریب تغییرات

*,ns دار در سطح پنج درصددار، معنیبه ترتیب غیر معنی  
  

تیمار باکتریایی زنی شده با در این پژوهش گیاهان مایه
CCSM-B01172 بیشترین وزن تر گرم  48/16با مقدار

 . اندام هوایی را داشت
-CCSM-B01171 ،CCSMتیمارهاي باکتریایی 

B01186 ،CCSM-B01172  وCCSM-B01210  با داشتن
، 04/4، 04/4بیشترین وزن خشک اندام هوایی به ترتیب 

گرم و بیشترین کارایی همزیستی به ترتیب  96/3و  01/4
و  R.tropici ، به همراه دو گونه255و  5/267، 275، 275

R.giardinii )براي بررسی تحمل سویه) بین المللی تیپ -
  ).3جدول (ها انتخاب شدند ها به تنش

، اثرات )4جدول(وجه به مقایسه میانگین مربعات با ت
، خشکی و دما بر pHجداگانه چهار تنش محیطی شوري، 

 .دار بوده است جمعیت باکتري در سطح پنج درصد معنی
در نتایج بدست آمده در مقایسه میانگین لگاریتم 

به ، مشاهده شد که )1شکل (ریزوبیوم   هايجمعیت سویه

به (رشد نکرد،  =5pHدر  که CCSM_B01210جز سویه 
ها در سه بقیه سویه، )اچ پاییندلیل عدم مقاومت به پی

 و =7pHبیشترین جمعیت در . رشد کرده بودند pHسطح 
بیشترین میانگین . مشاهده شد =5pHکمترین جمعیت در 

، CCSM_B01171هاي جمعیت مربوط به سویه
CCSM_B01172  و R. giardinii و کمترین میانگین

  .بود CCSM_B01210مربوط به سویه  جمعیت
هاي نتایج آزمون تعیین میزان تحمل به شوري سویه

که بیشترین و کمترین  نشان داد) 2(ریزوبیوم در شکل 
است و با  12و  97/0هاي ECرشد جمعیت به ترتیب در 
. ها کاهش یافتت سویهعیافزایش سطح شوري، جم

  .بود CCSM-B01186ترین سویه به شوري، سویه مقاوم
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  گیري شده در گیاهان در مرحله گلخانهفاکتورهاي اندازه - 3جدول 

 تیمار
تر اندام وزن

  (g)در گلدانهوایی
وزن خشک اندام 

  (g)در گلدان هوایی
در  وزن تر ریشه

  (g)گلدان
 وزن خشک ریشه

 (g) در گلدان

کارایی 
 همزیستی 

% 
CCSM-B01170 ghij34/10   de79/2  jk90/10  a26/2  -1 
CCSM-B01171 abc47/14  a04/4  a55/19  abc81/1 275 
CCSM-B01172 a48/16  a01/4  abcde75/17  bcd63/1 5/267 
CCSM-B01173 ab09/15  a84/3  abc21/18  ab91/1 225 
CCSM-B01178 efghi15/11  abc76/3  bcdefghi30/15  bcd40/1 205 
CCSM-B01180 cdefghij96/11  abcde25/3  ijk64/11  cd33/1 5/77 
CCSM-B01186 abcde95/13  a04/4  ab10/19  bcd63/1 275 
CCSM-B01187 fghij94/10  abcde26/3  abcdefg78/16  bcd36/1 80 
CCSM-B01188 fghij79/10  abcd49/3 efghijkd87/13  d19/1 5/137 
CCSM-B01190 bcdefg08/13  a90/3  defghijk14/14  bcd41/1 240 
CCSM-B01191 j34/8  e47/2  efghijk76/13  bcd60/1 - 
CCSM-B01192 cdefghi13/12  abcd46/3  fghijk31/13  cd27/1 130 
CCSM-B01196 bcdefgh86/12  abcd62/3  fghijk03/13  bcd59/1 170 
CCSM-B01198 abcde88/13  ab82/3  cdefghij84/14  cd33/1 220 
CCSM-B01202 ehij02/10  bcde93/2  ghijk76/12 d16/1 - 
CCSM-B01208 ij83/9  cde91/2  hijk32/12  cd33/1 - 
CCSM-B01210 abcd11/14  a96/3  abcd02/18  bcd55/1 255 
CCSM-B01211 bcdefg18/13  abcd47/3  abcdef05/17  bcd49/1 5/132 
CCSM-B01214 bcdef31/13  abcd52/3  abcdefgh73/16   bcd35/1 145 
CCSM-B01216 bcdefgh82/12  ab82/3  cdefghijk17/14  bcd41/1 220 
CCSM-B01217 efghi22/11  abcd35/3 cdefghijk67/14  d19/1 5/102 
CCSM-B01218 bcdefg03/13  abcd39/3  abcdefgh87/15  bcd48/1 5/112 
CCSM-B01220 bcdefghi50/12 abc74/3 cdefghijk40/14 cd34/1 200 
CCSM-B01222 cdefgi83/11  abcd34/3  k56/10  bcd51/1 100 
CCSM-B01224 cdefghi14/12  abcd58/3  bcdefghij01/15  bcd40/1 160 
CCSM-B01227 defghi47/11  abc72/3  abcdefghi81/15  bcd53/1 195 
CCSM-B01230 defghi55/11  abcd48/3  abcd11/13  bcd59/1 135 

R. tropici defghi41/11  abcd55/3  bcdefghi21/15  cd24/1 5/152 
R. giardinii bcdef22/13  a92/3  bcdefghi04/15  bcd49/1 245 

N bcdefg01/13  abcd34/3  hijk29/12  bcd33/1 - 
Control defghi46/11  bcde94/2  bcdefghi16/15  bcd36/1 - 

  .دار ندارنددرصد اختالف معنی 5هاي داراي حداقل یک حرف مشترك در سطح در هر ستون میانگین
 
  

  میانگین مربعات - 4 جدول
  دما   خشکی  pH  وريش  منابع تغییرات

  779/22*  489/1*  342/13*  506/44*  باکتري
  781/0  255/0  264/0  275/0  خطا

  درجه آزادي
  ضریب تغییرات

5  
42/36  

5  
92/17  

5  
29/5  

5  
52/31  

*,ns دار در سطح پنج درصددار، معنیبه ترتیب غیر معنی  

                                                        
 بدون کارایی همزیستی. 1
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 pHوبیوم در ریز  هاي باکتريمقایسه میانگین لگاریتم جمعیت سویه - 1 شکل

  

  
  ECریزوبیوم در   هاي باکتريمقایسه میانگین لگاریتم جمعیت سویه - 2شکل 

  
  هايدر مقایسه میانگین لگاریتم جمعیت سویه

ها در خشکی صفر ، جمعیت سویه)3شکل(ریزوبیوم 
سویه . داري نداشتمگاپاسکال اختالف معنی

CCSM_B01210  بیشترین جمعیت را در تمام سطوح
 .ترین سویه به خشکی بودی داشت و مقاومخشک

  

  
  )مگاپاسکال(ریزوبیوم در خشکی   يهاي باکترمقایسه میانگین لگاریتم جمعیت سویه - 3شکل 
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هاي نتایج آزمون تعیین میزان تحمل به دماي سویه
، بیشترین میانگین جمعیت مربوط )4 شکل( ریزوبیوم در

ها در دماي جمعیت سویه. بود CCSM_B01186به سویه 
یابد و حتی درجه سانتی گراد به شدت کاهش می 42

بیشترین . ها هیچ رشدي در این دما نداشتندبرخی سویه

درجه سانتی گراد و  29میانگین جمعیت در دماي 
درجه سانتی  42کمترین میانگین جمعیت در دماي 

به طور کلی با افزایش دما، جمعیت . گراد مشاهده شد
 .فتها کاهش یاسویه

  

  
 )درجه سانتی گراد(ریزوبیوم در دما   هاي باکتريمقایسه میانگین لگاریتم جمعیت سویه - 4شکل 

  
  بحث

 اند که کودهايبر این عقیده) 1388(جهان و همکاران 
 نقش شیمیایی، کودهاي طبیعی جایگزین عنوان به زیستی
 در و خاك پایدار مدیریت در انکاري قابل غیر و مثبت

  .دارند سیستم کل ایداريپ نهایت
آب، شوري،  تنششامل شرایط محیطی  البته برخی

pH فاکتورهاي  غیره، خاك، دما، فلزات سنگین و
که  محدودکننده رشد و تثبیت نیتروژن در گیاهان هستند

 اندنیز با آن مواجه  هاي ریزوبیومباکتريهاي لگوم و گره
  )2008کاکاك و کیوانک، (

که می توان براي ارزیابی  با توجه به این موضوع
ها از صفاتی مانند وزن خشک اندام هوایی، کارایی سویه

اسدي (درصد نیتروژن و کل جذب نیتروژن استفاده نمود 
، CCSM-B01171سویه  4، )1384رحمانی و همکاران، 

CCSM-B01172 ،CCSM-B01186 ، CCSM-
B01210 که بیشترین وزن خشک را داشتند به همراه دو

هاي بین المللی گونه( R.giardiniiو  R.tropiciه گون
انتخاب شدند و تحمل آنها به چهار فاکتور محیطی ) تیپ

در چهار  ، شوري)9و  7، 5(در سه سطح  pHاز جمله 
، خشکی در پنج سطح )dS/m 12و  8، 4، 97/0(سطح 

دما در و ) مگاپاسکال -4/3و  - 9/0، -25/0، -05/0، 0(

مورد بررسی  )ه سانتی گراددرج 42و  37، 29(سه سطح 
  .قرار گرفت

هاي هاي مختلف بر روي رشد سویهpHثیر أت
اسیدي  pHکه ریزوبیوم در کشت آزمایشگاهی نشان داد 

شود و حتی سویه باعث کاهش رشد می
CCSM_B01210  در pHو  پایین هیچ رشدي نداشت

سلمن مشاهده شد که با نتایج  =7pHبیشترین رشد را در 
رشد  .مطابقت دارد) 2006(همکاران  نسا ومو ) 1952(

 Rhizobiumتوان بقاي  .کاهش یافت pH 5ها در سویه
leguminosarum bv viciae هاي اسیدي کم در خاك

زایی و رشد گیاهان تلقیح شده با این گرهاست، زیرا 
  ).2001اسالتري و همکاران، (ریزوبیوم کم بود 

کی بر و خش شوريدر بررسی نتایج سطوح مختلف 
هاي ریزوبیوم بیشترین میانگین جمعیت روي رشد سویه

و  CCSM_B01186به ترتیب مربوط به 
CCSM_B01210 ثیر مقدار أتبه طور کلی در بررسی . بود

هاي ریزوبیوم مشاهده شد شوري و خشکی بر رشد سویه
 ریزوبیوم هايسویه رشد بر منفی اثر شوري و خشکیکه 

 تنش برابر در ریزوبیوم ختلفم هايتسویه دارند و مقاوم
است که با مطالعات قبلی در یک  متفاوت وخشکی شوري

 و شوري گرچه ).2000جبرا و همکاران، ( راستا است
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 سازدمی محدود را ریزوبیومی هايتکثیرباکتري خشکی
 سطوح که دارند وجود باکتري این از هاییسویه ولی

- می دهوزن کرده تحمل به خوبی را خشکی و نمک باالي
  ).2008وماچندا و گارگ، (مانند 

دما به عنوان یک عامل زیست محیطی نقش مهمی در 
 کندبقا و استقرار ریزوبیوم در محیط کشت و خاك ایفا می

، فعالیت تثبیت با افزایش دماو ) 2013یاداو و نهرا، (
ممکن است شود اما خاموش می مقاوم هاينیتروژن سویه

میچیل و ( ادامه یابدفعالیتشان  با پایین آمدن دما مجدد
سطوح مختلف دما بر رشد  در بررسی ).1994همکاران، 

 CCSM_B01186هاي ریزوبیوم مشاهده شد که سویه
بیشترین تحمل را نسبت به دما داشت و بیشترین رشد در 

 42و  37و با افزایش دما به  بود گراددرجه سانتی 29
رودریگوئز (فت ها کاهش یاگراد، رشد سویهدرجه سانتی
هاي متحمل انتخاب و جداسازي گونه ).2006و همکاران، 

به دما هنوز هم به عنوان یکی از بهترین ابزار غلبه بر 
  ).2013یاداو و نهرا، (شود استرس در نظر گرفته می

  گیرينتیجه
ه علت ب CCSM_B01186در این مطالعه سویه 

رین ، بهت)هاي شوري و خشکیتنش(مقاومت به دو تنش 
 از استفاده که است این موید نتایج. شناخته شد سویه

 به رشد محرك بومی ریزوبیومی هايباکتري پتانسیل
 لگوم گیاهان تغذیه بهبود در زیستی کودهاي صورت

 شوري، خشکی، دما و اسیدیته هايتنشهر کدام از  تحت
  .باشد مدنظر اقتصادي روش عنوان یک به تواندمی

  تقدیر و تشکر
مات تمامی کارشناسان و کارکنان بخش از زح
موسسه تحقیقات خاك و آب و  خاك بیولوژيتحقیقات 

همچنین خانم مهندس رجبی، خانم مهندس قنبران و آقاي 
  .نمایمموسوي صمیمانه تقدیر و تشکر می
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Abstract 

There are many scientific reports about the detrimental effect of environmental 
stresses on Rhizobium-legume symbiosis. Selection of some strains with high 
efficiency and tolerance to environmental stresses is the most commonly 
acceptable solution for that problem. In order to investigate the effects of 
inoculation of stress tolerant bean-nodulating Rhizobium strains on growth 
characteristics of bean and symbiotic efficiency, a greenhouse experiment was 
conducted with 29 strains of Rhizobium, one level of nitrogen (N=200 kg/ha) 
and a control treatment in a completely randomized design with three 
replications. Selected strains provided by the microbial collection of Soil and 
Water Research Institute. Plants were maintained up to 50% flowering and then 
harvested. Dry and wet weight of shoot, root and symbiosis efficiency were 
measured. The results showed that there was a significant difference in shoot 
dry weight and based on the results of this part, 4 strains (CCSM-B01171, 
CCSM-B01172, CCSM-B01186 and CCSM-B01210) were selected as strains 
with high efficiency in nitrogen fixation. Two more strains were also selected 
CSM-B01232 and CCSM-B01233 strains (type International strains) for next 
experiments. Tolerance of Selected Stains (totally 6 strains) to four 
environmental stress including pH in three levels (5, 7, 9), salinity in four levels 
(0.97, 4, 8 and 12 dS/m), drought in five levels (0, -0.05, -0.25, -0.9 and -3.4 
MPa) and temperature in three levels (29, 37 and 42 °C) were assessed in the 
culture medium. Based on the results, CCSM-B01172, CCSM-B01171 and 
CCSM_B01232 strains had the highest tolerance to pH. CCSM-B01210 strain 
was resistant to drought. CCSM-B01186 strain had the highest tolerance to 
temperature and salinity environmental stress and recommended for further 
research. 
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