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  زیستی گیاه لوبیا و باکتري اثر جنیستئین بر هم
   در تنش شوريریزوبیوملگومینوزاروم بیوار فازئولی

  
  3 و امیر لکزیان3، علیرضا آستارائی2، رضا خراسانی1بین فهیمه نیک*

  ،استادیار گروه علوم خاك2 دانشگاه فردوسی مشهد، ،ارشد گروه علوم خاك ناسیدانشجوي کارش1
   دانشگاه فردوسی مشهد،دانشیار گروه علوم خاك3 دانشگاه فردوسی مشهد،

 10/2/92:  ؛ تاریخ پذیرش14/4/91: تاریخ دریافت

  1چکیده
در  زیستی هم ت که در تراوش شده از ریشه لوبیا اسيایزوفالونوئیدها ترین جنیستئین یکی از مهم

ریزوبیوم نود و تراوش فاکتور نود توسط  هاي  سیگنال ملکولی گیاه به باکتري باعث تحریک ژننقش
 .کننده نیتروژن خواهد شد  تثبیتيها فیزیولوژیکی در ریشه و تشکیل گرههاي  پاسخ شده که منجر به

ی پژوهشهدف از این کار  .گردد اختالل در تراوش این ترکیبات از ریشه گیاه می موجبشوري  تنش
رشد  ، تثبیت نیتروژن وزایی  و اثر آن بر گرهریزوبیوملگومینوزاروم بیوار فازئولی جنیستئین بر باکتري تأثیر

 20G=20  و0G ،5=5G=0( سطح جنیستئین 3ن منظور آزمایشی با ه ایب. گیاه لوبیا در تنش شوري است
 تکرار در 3با ) زیمنس بر متر دسی 2S =4 و 1S =2صفر، = 0S( سطح شوري 3آبیاري با  و) موالرمیکرو

پس از . خانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی انجام گرفت  تصادفی با آرایش فاکتوریل در گلقالب طرح کامالً
هاي ریشه و نیتروژن گیاه  ، تعداد و وزن گرهوزن تر و خشک ریشه و اندام هوایی روز گیاه برداشت و 30

 . بودتر از وزن خشک گیاه وزن و تعداد گره نسبت به تنش شوري بسیار حساس .ري شدیگ اندازه
زن کروموالر باعث افزایش تعداد، وی م20  و5کاربرد جنیستئین با غلظت ) 0S( شورچنین در خاك غیر هم

میانگین وزن هر   میکروموالر جنیستئین20کاربرد  1Sدر سطح شوري . دگره و جذب نیتروژن لوبیا گردی
با وجود کاهش در . افتیها کاهش  تعداد و وزن گره 2S به 1Sبا افزایش شوري از  .را افزایش دادگره 
  .زایی، در اثر کاربرد جنیستئین جذب و غلظت نیتروژن گیاه با افزایش شوري کاهش نیافت گره

  

 ، تثبیت نیتروژنزایی، تنش شوري ، گره ایزوفالونوئید، جنیستئین: کلیديهاي واژه

                                                
  nikbinf2@gmail.com: مسئول مکاتبه *
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 مقدمه
 تر بیشآیندها در کشاورزي است که در ترین فر بدون شک یکی از مهم بیت بیولوژیکی نیتروژنتث

میکروارگانیسم پروکاریوت  نی بیک ارتباط متقابلدست آمده از   بهفرآیند این. دهد ها رخ می اکوسیستم
 از نیتروژن  ساالنه مقدار زیادي.باشد ل گره بر روي ریشه گیاه می و در نتیجه تشکیو گیاه میزبان

 50- 80توانند  هاي ایجاد شده توسط باکتري ریزوبیوم می گره .شود اتمسفري از این طریق وارد خاك می
  .ندنیتروژن کل گیاه را تشکیل ده درصد

وفالونوئیدها از ریشه گیاه که زایی با تراوش برخی ترکیبات شامل فالونوئیدها و ایز فرآیند گره
این ترشحات باعث جذب . گردد شوند، آغاز می  به باکتري محسوب میعنوان سیگنال ملکولی گیاه به

ها در منطقه ریزوسفر در رقابت با سایر   افزایش رشد و تکثیر آنسمت ریشه گیاه، ها به ریزوبیوم
گردد که نتیجه آن بیان   در باکتري می1نود هاي تر از همه باعث تحریک ژن ها و مهم میکروارگانیسم

پریتیویراج و (ح یک نوع لیپوکیتوالیگوساکارید به نام فاکتور نود توسط باکتري است نود و ترش هاي ژن
شدن و  خمیده: اي در گیاه از جمله هاي فیزیولوژیکی پیچیده فاکتور نود باعث پاسخ). 2003 ،همکاران

 شود می هاي گره هاي کورتکس ریشه و تحریک مریستم ، تمایز سلولهاي موئین تغییر شکل ریشه
 2گیاه سویا و لوبیا ایزوفالونوئیدهاي جنیستئین و دایدزئین در). 2006رانصاري و همکاران، می(

بر ). 2010 کسکو و همکاران،( زایی باکتري ریزوبیوم هستند هاي گره هاي ژن کننده ترین تحریک اصلی
اي  میکروموالر جنیستئین اضافه شده به محیط کشت باکتري بر5دست آمده غلظت  هطبق نتایج ب

 ).1987کوسالك و همکاران، (هاي نود باکتري کافی است  تحریک ژن حداکثر

طور   نیتروژن را بهاند که توانایی تثبیت بیولوژیک گستره وسیعی از پارامترهاي محیطی شناخته شده
. .. ونیتروژن، دما، رطوبت، میزان pH شوري،: دهند ازجمله ثیر قرار میأت م تحتمستقیمستقیم و غیر

روي رشد و زنده  و فشار اسمزي سمیت یونی ثیرأزیستی از طریق ت  هم معکوس شوري بر فرآیندثیرأت
ها، کاهش توانایی گیاه   از فعالیت گرهجلوگیري، زیستی ها، محدودیت در ایجاد هم ماندن ریزوبیوم

کاران، سینگلتون و هم(باشد  میکاهش تراوش فالونوئیدها از گیاه براي انجام فتوسنتز و در نیتجه 
ترین  حساس. طور کامل فرآیند تثبیت نیتروژن را متوقف کند  بهتواند تقریباً تنش شوري می. )1982

، خمیده شدن حله یا تماس باکتري با ریشه گیاههاي خاکی همان اولین مر زایی به تنش مرحله گره

                                                
1- Nod Genes 
2- Genistein and Diadzein 
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دیت در بیوسنتز شوري با ایجاد محدو. باشد می 1هاي موئین و مرحله شروع تشکیل نخ آلودگی ریشه
فالونوئیدها توسط ریشه گیاه و در نتیجه کاهش تجمع این ترکیبات در ریزوسفر باعث اختالل در 

ت نیتروژن یزایی و تثب کننده گرهترین فاکتور محدود  مهمهاي ملکولی شده که احتماالً عملکرد سیگنال
 نشان ها پژوهشچنین  هم). 1995انگ و اسمیت،  ژ؛1986 زهران و اسپرینت،(ها خواهد بود  در لگوم

 روز در اثر تنش شوري 28تراوش شده از گیاه در خاك پس از گذشت  داده که میزان فالونوئیدهاي
 ).2008 ،تلسینسکی و همکاران(ابد ی کاهش می

ها  زایی و تثبیت نیتروژن در لگوم مطالعاتی در خصوص تأثیر فالونوئیدها بر تحریک و افزایش گره
نشان دادند که افزودن جنیستئین به محیط کشت باکتري و ). 1998پن و همکاران، ( انجام شده است

 درصد در خاك شور و 21-23 میزان و عملکرد سویا به زایی سپس تلقیح آن به خاك باعث افزایش گره
هاي ملکولی  سیگنالعامل چنین دریافتند که افزودن  هم ).2007، میرانصاري و اسمیت( اسیدي گردید

 را کاهش یزای  مانند دماي پایین منطقه ریشه بر گرهتواند اثرات تنشی میه جنیستئین به خاك از جمل
پوستینی  .)1995، ژانگ و اسمیت( در گیاه سویا گرددنیتروژن زایی و تثبیت  داده و باعث افزایش گره

فزودن آن به محیط  با جنیستئین و ا2 فازئولیریزوبیوملگومینوزارومنهفتگی باکتري  و معبود نیز با پیش
پوستینی و ( گردید، مقدار نیتروژن گیاه و وزن خشک گیاه یاه لوبیا باعث افزایش تعداد گرهکشت گ

  ).2007همکاران، 
باشند انتظار  تأثیر تنش شوري می  میلیون هکتار از اراضی دنیا تحت900که حدود  با توجه به این

در .  کشاورزي دنیا با مشکل شوري روبرو شوندهاي  درصد زمین50تر از   بیش2050رود تا سال  می
هاي اصالح این  هاي کشاورزي زیر تأثیر شوري هستند که روش ایران نیز گستره وسیعی از زمین

بر بوده و در برخی موارد پیامدهایی از جمله شور شدن  گیر و هزینه ها بسیار مشکل و وقت خاك
هاي ملکولی  وري با ایجاد اختالل در عملکرد سیگنالجا که ش از آن. زمینی را در بر داردهاي زیر آب
 شاید بتوان با روش بنابراین، )1990الشیخ و وود، ( ها باشد زایی لگوم تواند مانعی بر سر راه گره می

زایی و تثبیت نیتروژن و در نتیجه عملکرد  ها تا حد زیادي گره کاربرد فالونوئیدها در کشت لگوم
ثیر ایزوفالونوئید أ مطالعه نیز سعی بر این است که تدر این. زایش دادها را در خاك شور اف لگوم

  .شور بررسی گردد و جذب نیتروژن گیاه لوبیا در شرایط شور و غیرزایی جنیستئین را بر رشد و گره
                                                
1- Infection Thread 
2- Rhizobium Leguminosarumbv. Phaseoli 
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  ها مواد و روش
 لوبیا در شرایط شور نیتروژن زایی و تثبیت گره منظور بررسی اثر کاربرد جنیستئین در رشد و به

 زیمنس بر متر دسی 2S =4 و 1S =2صفر، = 0S  سطح شوري3زمایشی در آرایش فاکتوریل شامل آ
 سطح 3 و )کلراید کلسیم و کلراید سدیم هاي نمک ترکیبه شده با یتوسط آبیاري با آب شور ته(

 تکرار روي گیاه 3 تصادفی با موالر در قالب طرح کامالًمیکرو 20G=20 و 0G ،5=5G=0 جنیستئین
صورت کشت در خاك  بیا چیتی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد بهلو

  .انجام شد
ابتدا بذور لوبیا چیتی  ،زیست مناسب با لوبیا در این مرحله براي تهیه باکتري هم: 1آزمایش 

)common bean(3ت مد  تهیه شده از مرکز تحقیقات حبوبات خمین از نوع رقم محلی خمین به 
سپس چند .  بار با آب مقطر استریل شستشو داده شد3 درصد استریل و 3یپوکلریت سدیم دقیقه در ه

 ریزوبیوملگومینوزارومعدد بذر لوبیا در شن استریل کشت و با چند سویه متفاوت از باکتري 
تدا با ها اب شد در طی این مدت گلدان قات آب و خاك تهران تلقیحیبیوارفازئولی تهیه شده از مرکز تحق

معادل  نیتروژن غلظت با(  هفته با محلول غذایی هوگلند با نیتروژن اندك1آب مقطر استریل و پس از 
ها از   روز گیاهان برداشت و ریشه40بعد از گذشت و استریل آبیاري شده و  )کل نیتروژن  درصد5

شه یترین گره را در ر شیبزایی که  گره تست در شده انتخاب يسپس باکتر. زایی بررسی شدند نظر گره
  .نگهداري شد YEMA1در مراحل بعد در محیط کشت  استفاده جاد نمود برايیا ایلوب

در محیط ) Rhizobium leguminosarumbv. phaseoli( نظر باکتري مورد:روش تهیه مایه تلقیح
  روز کشت داده شد2مدت   دور در دقیقه به150 درجه و سرعت 28در دماي  YEMB2کشت 

از شرکت سیگما با خلوص تهیه شده از جنیستئین سنتزي (محلول مادر جنیستئین . )1970ینسنت، و(
ژانگ (میکروموالر ساخته شد  20 و 5 ،0 سطح 3الر تهیه و از آن  میکرومو100با غلظت )  درصد98

  قسمت مساوي تقسیم و3 روز از رشد باکتري محیط کشت به 2پس از گذشت . )1995و اسمیت، 
 24مدت  لیتر محیط کشت باکتري اضافه و به  میلی10لیتر از سطوح مختلف جنیستئین به  لی می50

 OD سپس). 1980 بوانسواري و همکاران،(  درجه بدون شیکرکردن نگهداري شد28ساعت در دماي 
 نانومتر 620 موج طول در 08/0 حدود به و يساز کسانی اسپکتروفتومتر دستگاه توسط ها محلول

                                                
1- Yeast Extract Mannitol Agar 
2- Yeast Extract Mannitol Broth 
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 پن( باشد یم تریل یلیم هر در يباکتر عدد 108 معادل باًیتقر رقت نیا در ها يباکتر تعداد که شد رسانده
  .شد حیتلق بذر هر به حیتلق هیما از تریل یلیم 1 کشت هنگام در و )1998 همکاران، و

انتخاب و پس از ) زیمنس بر متر  دسی1حدود (در این مرحله ابتدا خاکی با شوري پایین  :2آزمایش 
 ، پتاسیم و عناصر میکروگیري شوري، اسیدیته، نیتروژن، فسفر هاي کامل از جمله اندازه نجام آزمایشا

 60میزان  به سپس کوددهی بر حسب نیاز گیاه و با توجه به آزمایش خاك) 1جدول (انجام شد 
گرم لوی ک120و ) لوگرم گلدانیگرم در ک لیی م33/28(پتاسیم  سولفات از منبع O2K رهکتا در کیلوگرم

کود  .شد انجام) لوگرم گلدانیگرم در ک لیی م25(فسفات  هیدروژن دي کلسیم منبع از 5O2P در هکتار
  کیلویی منتقل و با آب مقطر3هاي  نظر به گلدانمورد )استریلغیر( سپس خاك .نیتروژنه نیز داده نشد

ده لوبیا با مشخصات ذکر  کشت گیاه از بذور استریل ش براي.رسانده شد رطوبت به حد ظرفیت مزرعه
مدت چند ساعت بذور در آب  زنی ابتدا به براي سهولت در امر جوانه . استفاده شد1شده در آزمایش 

لیتر مایه تلقیح   میلی1 عدد بذر در هر گلدان کاشته و به هر بذر 10مقطر استریل خیسانده و سپس 
 بذور اطراف از حیتلق هیما  خارج نشدنيبرا و ها گلدان زدن جوانه مرحله تا ابتدا .آماده شده اضافه شد

 یوزن روش به ها گلدان ياریآب زدن جوانه از پس. شد انجام مقطر آب با کردن ياسپر روش به ياریآب
 3 با آب مختلف يمارهایت با یبرگ دو مرحله به دنیرس از پس و مقطر آب با مزرعه تیظرف حد در و

 سطوح ضمندر . شد انجام متر بر منسیز یدس =4EC و =2EC مقطر، آب: شامل يشور سطح
 ياریآب نیچن هم. شد انتخاب )زیمنس بر متر  دسی1( ایلوب اهیگ تحمل آستانه برابر 4 و 2 زانیم به يشور

 انجام مزرعه تیظرف حد در اهیگ ازین حسب بر و یوزن روش به برداشت از قبل هفته 1 تا شور آب با
 یکش زه بدون ياریآب زوسفریر و بذر اطراف طیمح از حیتلق هیما خروج از يریجلوگ منظور به و شد

پس از برداشت وزن تر ریشه و اندام .  روز گیاهان برداشت شد30پس از گذشت  تینها در و انجام
 60-70گیري و سپس ریشه و اندام هوایی در آون در دماي  هاي ریشه اندازه هوایی، تعداد و وزن گره

سپس نیتروژن گیاه به روش هضم تر . گیري وزن خشک آسیاب شدند درجه خشک و پس از اندازه
 ).1998هورنک و میلر، (گیري شد  استخراج و با دستگاه کجلدال اندازه

هاي آنالیز و نمودار MSTAT-Cافزار آماري  هاي مربوطه با نرم  دادههاي هپس از انجام محاسب
  .رسم شد Sigma Plotافزار  مربوطه با نرم
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  .خی خصوصیات خاك مورد آزمایشبر -1جدول 
N P K 

pH EC )گرم بر کیلوگرم میلی( 
O.M 

 بافت )درصد(

84/7 3/1 441 18/10 66/161 94/0 Silty loam 

  
  بحث و نتایج

 يها پس از برداشت در هر سطح شور  خاك گلداني شور2دست آمده در جدول  هج بیبر طبق نتا
 قبل از کاشت با اعمال 30/1 خاك از يزان شوریکه م يطور ت بهیاف شی برابر افزا2 حدوددر زان یم به

. یافت شیمنس بر متر افزایز ی دس8 و 4  حدود دربیترت منس بر متر بهیز ی دس4 و 2 يسطوح شور
ن علت که رشد و در ی بود به ا2Sتر از سطح  شی ب1S خاك در سطح يش شوریزان افزاین میچن هم

 و یها به شکل وزن اري گلدانیبود و چون آب 2Sتر از  شی ب1S يراه در سطح شوی گیاز آبیجه نینت
  .تر بود شیب 2Sزان شور شدن خاك در سطح یجه میشد در نتمزرعه انجام  تیاساس ظرفبر
  

  .اهیگ برداشت از بعد خاك يشور -2 جدول
20G 5G 0G سطوح جنیستئین 

2S 1S 0S 2S 1S 0S 2S 1S 0S وح شوريسط 

 صفر 2 4 صفر 2 4 صفر 2 4
  شوري آب آبیاري

 )زیمنس بر متر دسی(

02/9 51/4 46/1 58/8 54/4 96/0 73/6 09/4 03/1 
  ز برداشتشوري خاك بعد ا

 )زیمنس بر متر دسی(

  
 وزن خشک، جذب نیتروژن و مانندر شدن خاك تمامی فاکتورها  با شو3با توجه به جدول 

ن فهمید که با افزایش شوري توا تر می چنین با دقت بیش هم. ها کاهش یافت هخصوص تعداد و وزن گر به
وزن خشک و جذب (تر از سایر فاکتورها  ها بیش زیستی یعنی تعداد و وزن گره رهاي مربوط به همفاکتو

تر از رشد گیاه و  زایی نسبت به تنش شوري حساس عبارت دیگر گره کاهش نشان داد به) نیتروژن گیاه
خصوص اثرات  در .اشدب می) 1990( منطبق بر نتایج الشیخ و وود دقیقطور  بهباشد که  یتروژن میجذب ن

توان گفت تحریک ریزوبیوم با جنیستئین بر تعداد و وزن هر گره،  روي گیاه لوبیا نیز میساده جنیستئین 
 میکروموالر 20 در سطح جنیستئین خصوص به.  لوبیا اثر مثبت داشته استجذب و غلظت نیتروژن گیاه

  ).4 جدول(باعث افزایش جذب نیتروژن گیاه نسبت به تیمار بدون جنیستئین شده است 
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  .، جذب و درصد نیتروژن لوبیاها، وزن هر گره ، تعداد و وزن تر گرهاثرات ساده شوري بر وزن خشک گیاه -3 جدول

  سطوح شوري
 متر بر منسیز یدس

غلظت 
  نیتروژن
 درصد

 تروژننیجذب 
  در گلدانگرم میلی

  وزن 
 هر گره

 گرم میلی

  وزن 
 گره تر

 گرم

  تعداد
 گره

   وزن
 گیاهخشک 
 گرم

0 967/3 b 200/126 a 282/7 a 64/2 a 100/386 a 566/6 a 
2 662/3 c 77/91 b 032/5 b 727/0 b 700/154 b 901/4 b 
4 284/4 a 27/77 c 042/1 c 020/0 c 670/19 c 633/3 c 

  
  .ها، وزن هر گره، جذب و درصد نیتروژن لوبیا  تعداد و وزن تر گره،اثرات ساده جنیستئین بر وزن خشک -4جدول 

  سطوح جنیستئین
 کروموالریم

غلظت 
  نیتروژن
 درصد

 تروژننی جذب
 گرم در گلدان میلی

 وزن هر گره
 گرم میلی

  وزن
 گرهتر 

 گرم

  تعداد
 گره

  وزن
 گیاهخشک 
 گرم

0 783/3 b 550/99 b 427/4 ab 148/1 a 000/189 ab 153/5 a 
5 060/4 a 500/99 ab 763/3 b 183/1 a 200/216 a 986/4 a 
20 070/4 a 200/104 a 167/5 a 056/1 a 200/155 b 961/4 a 

  
و هم ریشه ) 1 شکل(هم وزن خشک اندام هوایی  1Sاثر شور شدن خاك تا سطح شوري  در

با شورتر شدن . دار نشان داد کاهش معنی) 0S( جنیستئین نسبت به شاهد بدوندر تیمار ) 2 شکل(
دار نداشت در  کاهش معنی وزن خشک اندام هوایی) 2Sتا  1Sاز سطح ( برابر 2 حدوددر میزان  ك بهخا

بر طبق مطالعات انجام شده ریشه  .داري نشان داد کاهش معنی) 2شکل  (که وزن خشک ریشه حالی
 بین سطوح مختلف .)1990الشیخ و وود، (تر است  نسبت به تنش شوري از اندام هوایی حساس

عبارت   مشاهده نشد به2Sو  1Sداري در وزن خشک اندام هوایی در سطح  جنیستئین اختالف معنی
 .دیگر کاربرد جنیستئین نتوانسته باعث تخفیف اثر منفی شوري بر وزن خشک اندام هوایی لوبیا گردد

شی در وزن خشک ریشه روند افزای) 0G(توانسته نسبت به شاهد  20G و 5Gتیمار  2Sاما در شوري 
دار نیست ولی جهش ایجاد شده شاید بتواند قابل  ایجاد کند هر چند این افزایش از نظر آماري معنی

ر رشد در مقایسه  و تفاوت زیاد آن بر تغییرات فاکتوتوجه به غالب بودن اثرات شوريبا (بررسی باشد 
دار نباشد  ین با توجه به ماهیت کم آن معنیشاید از نظر آماري تغییرات مربوط به جنستیبا اثر جنستیین 

تفاوتی بین سطوح ) 2S(ولی در شوري باالتر ). ولی این تغییرات کم را هم نباید از نظر دور داشت
  .مختلف جنیستئین در وزن خشک ریشه مشاهده نشد
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  .اثر متقابل شوري و جنیستئین بر وزن خشک اندام هوایی -1 شکل
  

  
  

  .شوري و جنیستئین بر وزن خشک ریشهاثر متقابل  -2 شکل
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دار در تعداد   میکروموالر باعث افزایش معنی5میزان  کاربرد جنیستئین به) 0S(شور در خاك غیر
 4شد، اما با توجه به شکل ) 4شکل (ها  چنین افزایش در وزن تر گره و هم) 3شکل (هاي ریشه  گره

تر و اندازه  هایی با تعداد بیش ث تشکیل گرهباع 5Gمیانگین وزن هر گره کاهش داشت یعنی تیمار 
دار در  با وجود کاهش معنی 20Gدر اثر کاربرد  1S  در سطح شوري. شده است0Gتر از  کوچک

عبارت دیگر  به). 5شکل (هر گره افزایش یافت ، میانگین وزن 0Gها نسبت به  تعداد گره و وزن گره
تشکیل  0Gتر نسبت به  تر اما اندازه درشت د کمهایی با تعدا گره 20Gتوان گفت در اثر مصرف  می

ابل علت این امر از دو جهت ق.  مشهود بودها کامالً شده است که این نتیجه در هنگام شمارش گره
ترین تأثیر شوري در همان اولین مراحل   انجام شده بیشهاي پژوهشکه طبق  اول این: بررسی است

ون تارهاي کشنده توسط باکتري اي کشنده و کلنیزاسیزیستی یعنی اختالل در تغییر شکل تاره هم
هاي  بیان ژن ، تحریک وهاي ملکولی عد یعنی عملکرد سیگنالتر شوري در مراحل ب ، تأثیر کماست

تر  به همین علت تعداد گره که بیش). 1990ونگ و استیسی، (نود و تولید فاکتور نود است 
طور محسوسی کاهش  شدن تارهاي کشنده است بهزیستی یعنی خمیده  تأثیر اولین مراحل هم تحت

هاي مریستمی گره و یا  تواند باعث افزایش تقسیم سلول که افزودن جنیستئین می دوم این. یافته است
پن و (باشد  تر شدن اندازه گره می جه آن بزرگیهاي درون گره شود که نت افزایش تعداد باکتري

ه را کاهش داده اما جنیستئین توانسته براي جبران پس هر چند شوري تعداد گر ).1998همکاران، 
بر   انجام شده برخی فالونوئیدها عالوههاي پژوهشبر طبق . ها شود این امر باعث افزایش اندازه گره

طور   بهظاهردر قطبی اکسین هم عمل کنند که کننده انتقال  عنوان تلفیق توانند به تحریک ژن نود می
سیتوکینین در گیاه شده که در نهایت باعث تحریک  -ل اکسینموضعی باعث بر هم زدن تعاد

  ).1994اشمیت و همکاران، (شوند  هاي گره می مریستم
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  .اثر متقابل شوري و جنیستئین بر تعداد گره -3شکل 
  

  
  

  .ها اثر متقابل شوري و جنیستئین بر وزن تر گره -4شکل 
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مشاهده  20Gداري در تعداد گره در سطح  اهش معنیک) 1S(در مقایسه با ) 2S(در سطح شوري باالتر 
عبارتی میانگین وزن هر گره  داري در اثر افزایش شوري کاهش یافت به طور معنی ها به نشد اما وزن تر گره

هاي  به بیان دیگر شوري. تر شدند ها از نظر اندازه کوچک کاهش داشت یعنی گره 1Sنسبت به  2Sدر سطح 
  .شود ها می  بعدي یعنی تکامل گرهزایی و هم در مراحل  در مراحل اولیه گرهباالتر هم باعث اختالل

  

  
  

  .اثر متقابل شوري و جنیستئین بر میانگین وزن هر گره -5شکل 
  

در تیمار بدون جنیستئین با شور شدن خاك  توان دریافت که اوالً می 7 و 6 هاي با دقت در شکل
افزایش غلظت جنیستئین در ، ثانیاً با شود بیا مشاهده میجذب نیتروژن لوداري در میزان  کاهش معنی

 و 5Gعلت این امر افزایش تعداد گره در . شور جذب و غلظت نیتروژن لوبیا افزایش یافتخاك غیر
باشد البته در مقایسه سطوح  و در نتیجه افزایش تثبیت نیتروژن گیاه می 20Gها در تیمار  وزن گره

تر بوده در   میکروموالر در افزایش تثبیت نیتروژن گیاه موفق20سطح توان گفت  مختلف جنیستئین می
 5Gتر از  بیش 20Gهاي فعال در تیمار  توان گفت تعداد گره  می4 و 3 هاي نتیجه با توجه به شکل

 5Gتر از  تر اما میانگین وزن هر گره بیش  کم5Gتعداد گره و وزن تر گره از  20Gباشد چون در  می
عکس نتایج اما این بر. ها شده است یش در وزن هر گره باعث افزایش فعالیت گرهباشد پس افزا می

تر نیتروژن  اندازه کوچک تر و هایی با تعداد بیش باشد که نشان دادند گره  می)2007(پوستینی و معبود 
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ن تفاوتی بی 1S اما در سطح شوري). 2007پوستینی و همکاران، (تري در گیاه لوبیا ایجاد کردند  بیش
با توجه به ) 1S( در شوري متوسط. سطوح مختلف جنیستئین در جذب و غلظت نیتروژن مشاهده نشد

 اثر مصرف جنیستئین توان عامل افزایش جذب را افزایش وزن خشک گیاه در روند کاهشی غلظت، می
  ).دار نبودن  معنیرغم به(دانست 

 افزایش دهد تروژن گیاه راکاربرد جنیستئین توانست غلظت نی) 2Sسطح  (با افزایش شوري
اما در ) 6 شکل(دار داشت  معنیافزایش غیر 20Gدار و  نسبت به شاهد افزایش معنی 5Gکه  طوري به

 با 5Gاز طرفی تیمار ). 7شکل (جذب نیتروژن اختالفی بین سطوح مختلف جنیستئین مشاهده نشد 
ها توانسته  و حتی کاهش در وزن گرهبر تعداد گره نداشتن  تأثیر رغم به 2Sبه  1Sشورتر شدن خاك از 

تر  گذار باشد و مانع از کاهش بیشها تا حدودي تأثیر ها و فرآیند تثبیت آن گره) ییکارا(بر فعالیت 
 5Gکاربرد ) 2S( نیز در شوري باال 5 چنان که در شکل هاي باال گردد هم جذب نیتروژن گیاه در شوري

 منطبق بر نتایج ها هاین مشاهد. شده است) 0G(شاهد باعث افزایش غلظت نیتروژن گیاه در برابر 
زیستی  روز پس از تلقیح جنیستئین بدون تأثیر بر فرآیند هم 20باشد که نشان دادند در برداشت  می

  ).2009میرانصاري و اسمیت، (دید ها و افزایش رشد گیاه گر ی گرهیباعث افزایش فعالیت و کارا
  

  
  

  .ستئین بر غلظت نیتروژن گیاهاثر متقابل شوري و جنی -6شکل 
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  .اثر متقابل شوري و جنیستئین بر جذب نیتروژن گیاه -7 شکل
  

 با ریزوبیوملگومینوزاروم فازئولی 1نهفتگی گونه نتیجه گرفت که در گیاه لوبیا پیش توان این پس می
و ) دار معنی(شور ایش جذب نیتروژن گیاه در خاك غیر میکروموالر باعث افز20جنیستئین در حد 

توانست  5Gنیز  2Sدر شوري  گردید) دار با توجه به ماهیت تغییرات معنیغیر( 1Sچنین در شوري  هم
علت تأثیر بر فعالیت   بهگردد که این احتماالً 1Sتر جذب نیتروژن گیاه در مقایسه با  مانع از کاهش بیش

خاك  افزایش جذب نیتروژن لوبیا در با توجه به اثر مثبت جنیستئین و. گره هاست نه تعداد و وزن هر گره
هایی با شوري در  توان در خاك ، می)1Sسطح (هاي متوسط  شور و تخفیف اثر شوري در شوريغیر

 در بعدي مطالعات شود می توصیه اما .تر جذب نیتروژن را گرفت سطوح متوسط جلوي کاهش بیش
 در کشت شرایط در شود می پیشنهاد نچنی هم. گیرد انجام تر طوالنی کاشت زمان و تر پایین هاي شوري
 براي. گردد مقایسه گلخانه در کشتهاي  همشاهد با نتایج و شده مطالعه جنیستئین کاربرد نیز مزرعه
در واقع این مایه تلقیح که  کرد اضافه مایه تلقیح ریزوبیوم به را جنیستئین توان نیز می مزرعه در کشت

شود در مطالعات آینده تأثیر گذشت زمان  البته توصیه می.  باکتري تحریک شده خواهد بودشاملجدید 
  . بررسی قرار گیردزودن این مایه تلقیح به بذر موردچنین شیوه و زمان اف  مایه تلقیح همروي کارایی این

                                                
1- Preincubation 
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Abstract1 

Genistein is an important isoflavonoide in bean root exudates. It is as a 
molecular signal in the symbiosis to induce nod genes of Rizobium, exudation of 
nod factor with bacteri and finally making physiological responses in root and 
formation of nitrogen fixator nodule. Salt stress cause a disturbance in exudation of 
this compounds by plant root. The objective of this study was investigating the 
effect of Rhizobium leguminosarumb.v.phaseolipre-induced with genistein (G) on 
nodulation, nitrogen fixation and growth of the common bean in salinity stress. The 
experiment was planned in three levels of genistein (G0=0, G5=5, G20=20 µM) and 
irrigation with three levels of salinity (S0=0, S1=2, S2=4 ds/m) and were combined 
in a factorial fashion in complete randomized design with three replicates in 
agriculture college greenhouse of Ferdowsi University. Plants were harvested after 
30 days and wet and dry weight of root and shoot, number and weight of root 
nodule and plant nitrogen were measured. The results showed that weight and 
number of nodule were more sensitive to salinity rather than dry weight of plant. 
Genistein application with 5 and 20 µM concentration increased number, weight of 
nodule and bean nitrogen uptake in non saline soil. Adding 20 µM genistein 
increased average weight of each nodule in S1 level of salinity. Nodules number 
and weight decreased with increasing salinity from S1 to S2. Despite decreasing 
nodulation, by increasing salinity, plant nitrogen uptake and concentration was not 
decreased by using genistein. 
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