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چکیده
به منظور بررسی تأثیر باکتریهای محرک رشد گیاه بر فعالیت آنزیمهای منطقه ریزوسفر یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرر کرام ت تدرادفی در
گلخانه تحقیقاتی دانشگاه زنجان اجرا گردید .تیمارها شامل سه رقم کلم ،شامل کلم زینتی ( ،)Brassica oleracea var. acephala L.کلم برر
( )Brassica oleracea var. capitata L.و کلم بروکلی ( )Brassica oleracea var. italica L.و شش سطح تلقیح با باکتریهای محررک
رشرررد گیررراه ،شرررامل Bacillus subtilis ،Bacillus megaterium PTCC1656 ،Pseudomonas putida PTCC1694
 Azotobacter chroococcum ،Proteus vulgaris PTCC1079 ،PTCC1715و یک تیمار بدون تلقیح بود .بره منظرور بررسری دقیر ترر
منطقه ریزوسفری از ریزوباکس استفاده و سه عدد نشاء کلم در قسمت مرکزی هر ریزوباکس (منطقه ریزوسفری) کشت گردید .پس از گذشت سره مراه
گیاه کلم برداشت و فعالیت آنزیمهای فسفاتاز قلیایی ،فسفاتاز اسیدی ،اورهآز و دیهیدروژناز در خاک ریزوسفری اندازهگیری گردید .نتایج تجزیه واریانس
دادهها نشان داد که رقم کلم ،گونه باکتری و اثرات متقابل آنها تأثیر معنیداری در سطح احتمال یک درصد ( )p>1/10بر فعالیت آنرزیمهرای منطقره
ریزوسفر داشتند .مقایسه میانگینها نشان داد که بیشترین فعالیت آنزیمهای فسفاتاز قلیایی و اسیدی مربوط به خاک ریزوسفری تلقیح شده برا براکتری
 ،P. putidaبیشترین فعالیت آنزیم اورهآز مربوط به خراک ریزوسرفری تلقریح شرده برا براکتری  A. chroococcumو بریشتررین فعالیرت آنرزیم
دیهیدروژناز مربوط به خاک ریزوسفری تلقیح شده با باکتری  B. subtilisبود .بر این اساس میتوان گفت حضور باکتریهای محررک رشرد گیراه در
خاک میتواند اثرات سمی فلزات سنگین بر گیاه را تعدیل و فعالیت برخی از آنزیمهای کلیدی برای رشد گیاه در خاک ریزوسفری را افزایش دهد.
واژههای کلیدی :آنزیم ،اورهآز ،دیهیدروژناز ،ریزوباکس ،فسفاتاز اسیدی ،فسفاتاز قلیایی

مقدمه

2 1

آلودگی خاک و زوال محیط زیست به عنوان یک مشکل جردی و
چالش برانگیز ،مخاطراتی را برای انسان بهوجود آورده است ( 4و .)22
از مهمترین و شناختهشدهترین آالینردههرا کره ورودشران بره محریط
زیست باعث بروز بیماریهرای مختلرد در انسران مریشرود ،فلرزات
سنگین 3هستند که به دلیل مانردگاری بسریار براال در محریط و عرد
تجزیه توسط ریزجانداران خاکزی و امکران ورود بره چرخره یرذایی4
انسان از اهمیت ویر های برخوردارنرد ( .)33از میران فلرزات سرنگین،
 0و  -2بهترتیب دکتری و استاد گروه علرو خراک ،دانشرکده کشراورزی ،دانشرگاه
زنجان
(* -نوسینده مسئول)Email: samaneh.abdollahi87@yahoo.com :
 -3استادیار گروه گیاهپزشکی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان
4- Heavy metals
5- Food chain

کادمیو و سرب بهدلیل سمی بودن برای انسان و گیاه و نداشتن نقش
فیزیولوژیک دارای اهمیت خاصی هستند و افزایش یلظت قابل جذب
این عناصر در خاک می تواند سبب کاهش فعالیت و جمعیت میکروبی،
تنوع زیستی میکروبی ،تجزیه موادآلی و فعالیت آنزیمی خاک گردد (،4
 22و  .)22لذا بررسی فراینردهای مترابولیکی خرراک و آنررزیمهررای
کلیردی در چرخره عناصرر یذایی مهم خاک در زمینهرای آلروده بره
فلزات سنگین بسیار مهم است ( .)33باکتریهای محرک رشد گیاه از
جمله موجودات زنده در خاک هستند که توانرایی تحریرک و افرزایش
فعالیت های میکروبی را داشته و فعالیرت انرواع آنرزیمهرا را در خراک
تشدید میکنند .بسیاری از این باکتریها توانایی تولید آنزیمهای برون
سلولی و درون سلولی مانند فسرفاتاز و فیتراز را دارنرد ( .)21فسرفاتاز
آنزیمی است که از طری هیدرولیز کردن منواسترهای اسید فسفریک
و تبدیل آنها به یون فسفات و مولکولی با یک گروه هیدروکسیل آزاد،
گروه فسفات را از پیش ماده (بستره) خود جدا میسازد .فسرفاتازها در
چرخه بیوژئوشیمی فسفر نقش مهمی ایفا میکنند ( .)03فسرفاتازهای
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درون سلولی که در واکوئل و وزیکول قرار دارند بعد از تخریب یشای
سلولی آزاد میشوند و به خارج سلول راه مییابند ،این آنرزیمهرا روی
دیواره سلولی ریشهها ،قارچها و باکتریهای گر مثبت جذب میشوند
( .)2اگرچره ریشرههرای گیراه در تولیرد فسرفاتازها نقرش دارنرد امرا
فسفاتازهای میکروبی (قارچها و باکتریها) در هیدرولیز ترکیبات آلری
خاک مؤثرتر هستند (.)24
فعالیتهای آنزیمی در خاک ریزوسرفری بریشترر از تروده خراک
(خاک ییر ریزوسفری) است ( .)3افزایش فسفر معدنی ،کاهش فسرفر
آلی و افزایش حرکت فسفر از تروده خراک بره خراک ریزوسرفری برا
افزایش فعالیت آنزیم فسفاتاز ارتباط دارد ( .)24فعالیرت هرای آنزیمری
خاک در خاک های آلوده به عناصرر کمیراب عمردتات بره دلیرل تعامرل
مستقیم بین عناصر کمیاب با مولکولهای آنزیم یرا زیرر سراختارهای
آنزیم-سوبسترا مهار می شود ( .)22کمبود فسفر در خاک ،ترشح آنزیم
فسفاتاز اسیدی از ریشه گیاهان را افزایش مریدهرد .ایرن امرر سربب
افزایش ح لیت و بازتولید فسفر در خاک ریزوسفری شرده و برهطرور
م ؤثری توانایی گیراه بررای مقابلره برا شررایط ترنش فسرفر را بهبرود
میبخشد (.)24
همچنین فعالیت آنزیمهرا در خراک بسرتگی بره ماهیرت پوشرش
گیاهی دارد ( )02و آنزیمهای فسفاتاز اسیدی و قلیایی باعث افرزایش
فسفر آلی و جوانهزنی بذر شده و اثر مثبتی بر زیست توده گیاه و مقدار
فسفر گیراه دارنرد ( .)33جرونز و همکراران ( )01گرزارش کردنرد کره
باکتری  Bacillus megateriumاز جمله باکتریهای محررک رشرد
گیاه است که توانایی تولید آنزیمهای فسفاتاز قلیایی و اسیدی را دارد.
آقا بابایی و همکاران ( )2گزارش کردند که آلودگی خاک بره کرادمیم
فعالیت فسفاتاز قلیایی و اورهآز را در خاک به ترتیب  20ترا  31و  9ترا
 22درصد کاهش داد .فعالیت آنزیم دیهیدروژناز نیز با افزایش یلظت
فلزات سنگین از جمله سرب و کادمیم در خراک برهطرور معنریداری
کاهش مییابد ( .)0آنزیم اورهآز نیز تحت تأثیر نوع خاک ،دمرا ،مقردار
ماده آلی ،شیوههای مدیریت خاک ،محدول و فلزات سنگین قرار دارد
( .)31مادر و همکاران ( )31نیز گزارش کردند که کاربرد باکتریهرای
محرک رشد گیاه به دلیل افزایش فعالیت آنزیمهای فسفاتاز قلیرایی و
اسیدی ،اورهآز و دیهیدروژناز سبب بهبود کیفیت خاک میشوند .البته
مطالعات بسیار کمی درخدوص تأثیر ریزجاندارن بر فعالیت آنزیمهای
خاک ریزوسفری تحت تنش فلزات سنگین انجا شده است .از اینررو
تحقی حاضر با هدف بررسی تأثیر باکتریهای محرک رشد گیراه برر
تولید برخی آنزیمها در خاک ریزوسفری که تحت تنش فلزات سنگین
سرب و کادمیم بودند انجا شد.
()31

به فلزات سنگین سرب و کادمیم برود کره از موقعیرت جررافیرایی 33
درجه و  32دقیقه تا  33درجه و  32دقیقه عرض شمالی و  41درجه و
 33دقیقه تا  41درجه و  41دقیقه طول شرقی (اطراف کارخانه سررب
و روی ایران واقع در  91کیلومتری جنوب یربی استان زنجان مجراور
شهر دندی) از عم صفر تا  21سانتیمتری تهیه و پس از هوا خشک
کررردن و عبررور دادن از الررک دو میلرریمتررری برخرری از وی گرریهرای
فیزیکوشیمیایی آن از قبیل یلظت کل و قابل جذب سررب و کرادمیم
( )29 ,09توسط دسرتگاه جرذب اتمری )،(Varian Spectra. AA20
 pHو قابلیت هدایت الکتریکی خاک در عداره یک به پنج (خاک بره
آب) ( ،)41مادهآلی خاک ( ،)23کربنات کلسریم معرادل ،گر ،،یلظرت
نیتروژن کل ،فسرفر و پتاسریم قابرل جرذب ( )41و بافرت خراک ()9
اندازهگیری گردید (جدول .)0
طرح و تیمارهای آزمایش

به منظور بررسی تأثیر باکتریهای محرک رشد گیراه برر فعالیرت
آنزیم های منطقه ریزوسفر یک آزمایش فاکتوریل در قالب طر کام ت
تدادفی در گلخانه تحقیقاتی دانشرگاه زنجران اجررا گردیرد .تیمارهرا
شامل سه رقم کلم ،شامل کلرم زینتری ( Brassica oleracea var.
 ،)acephala L.کلرم برر ( Brassica oleracea var. capitata
 )L.و کلم بروکلی ( ))Brassica oleracea var. italica L.و شش
سطح تلقیح با باکتریهای محرک رشد گیاه ،شامل Pseudomonas
،Bacillus megaterium PTCC1656 ،putida PTCC1694
Proteus vulgaris ،Bacillus subtilis PTCC1715
 Azotobacter chroococcum ،PTCC1079و یک تیمرار بردون
تلقیح بود .بنابراین تعرداد تیمارهرای آزمایشری  03عردد ( )3 × 3و برا
لحاظ نمودن سه تکرار در مجموع  24واحد آزمایشی بود.
کاشت گیاه و اعمال تیمارها

به منظور بررسی دقی تر منطقه ریزوسفری از ریزوباکس اسرتفاده
( )30و سه عدد نشاء کلم در قسمت مرکزی هرر ریزوبراکس (منطقره
ریزوسفری) کشت گردید .هر ریزوباکس یک جعبه پ سرتیکی حراوی
پنج کیلوگر خاک به طول  ،211عرض  021و ارتفاع  211میلریمترر
بود که در آن خاک ریزوسفری برا اسرتفاده از تروری فلرزی برا منافرذ
کوچکتر از  31میکررون از خراک ییرریزوسرفری جردا شردند .ایزولره
باکتریها از سرازمان پر وهشهرای علمری و صرنعتی ایرران بخرش
کلکسیون میکروارگانیسمهای صنعتی ایران 0تهیره شرد (بجرز ایزولره
 Azotobacter chroococcumکه از موسسه تحقیقات خاک و آب-
کرج -تهیه گردید) و پس از تکثیر به مقدار مورد نیراز مرورد اسرتفاده
قرار گرفت (جدول .)2

مواد و روشها
نمونهبرداری و اندازهگیری ویژگیهای فیزیکی ،شیمیایی و
زیستی خاك

خاک مورد استفاده در این آزمایش یک خاک با آلرودگی متوسرط

1- PTCC - Persian Type Culture Collection
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جدول  -1برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مورد استفاده در مطالعه
Table 1- The physical and chemical properties of the soil used in this study

واحد

مقدار

صفت

واحد

مقدار

صفت

Unit

Quantity

Property

Unit

Quantity

Property

)(dS m-1

0.926

قابلیت هدایت الکتریکی

%

55

شن

)(1:5

7.69

اسیدیته خاک

%

27

)(mg kg-1

12.5

%

18

)(mg kg-1

240

%

0.66

)(mg kg-1

560

%

15.24

)(mg kg-1

54

%

13.66

)(mg kg-1

7

%

19

)(mg kg-1

0.62

%

0.21

))EC
)(pH

فسفر قابل جذب
)(Available P

پتاسیم قابل جذب
)(Available K

سرب کل
)(Total Pb

سرب قابل جذب
)(Available Pb

کادمیم کل
)(Total Cd

کادمیم قابل جذب
)(Available Cd

)(Sand

سیلت
))Silt

رس
)(Clay

کربن آلی
)(OC

گ،
)(CaSO4

کربنات کلسیم معادل
)(CaCO3

رطوبت مزرعه
)(FC

نیتروژن کل
)(Total N

جدول  -2برخی ویژگیهای باکتریهای مورد استفاده در این مطالعه
Table 2- Characteristics of bacterial species used in this study
توانایی انحالل
توانایی انحالل
توانایی تثبیت
توانایی احیای

تولید سیانید

تولید ایندول

هیدروژن

استیک اسید

سولفات

نیتروژن

پتاسیم

فسفات معدنی

HCN

IAA

Sulfate
reduction

Nitrogen
fixation

Potassium
solubilizing

Phosphate
solubilizing

+
+
+

+
+
-

+
-

+

+
+
-

+
-

گونه باکتریایی
Bacterial species
Proteus vulgaris
Pseudomonas putida
Bacillus subtilis
Bacillus megaterium
Azotobacter chroococcum

 +پاسخ مناسب به صفت مورد مطالعه - ،پاسخ نامناسب به صفت مورد مطالعه
+: appropriate response to studied trait, -: lack of appropriate response.

از هر نوع باکتری پای هر بوته و در منطقره ریشره بره میرزان دو
میلیلیتر با جمعیت ) 011-013 (0cfu ml-1اضافه شد .شرایط گلخانره
از نظر دمایی  02 -21درجه سرانتیگرراد و طرول روشرنایی 01 -02
ساعت در روز بود .در طی دوره رشد ،ریزوباکسها در فاصله زمانی هر
دو روز یکبار توزین و تا رسیدن آنها به وزن نهایی (رطوبت ظرفیرت
مزرعه) با آب مقطر آبیاری شدند .در نهایت پرس از گذشرت سره مراه
گیاه کلم برداشت و فعالیت آنزیمهای فسفاتاز اسیدی و قلیرایی ،اورهآز
و دیهیدروژناز به روشهای زیرر در خراک ریزوسرفری انردازهگیرری
گردید:

برای سنجش فعالیت این دو آنزیم ،یک گر خاک در حد رطوبت
مزرعرره عبررور داده شررده از الررک دو میلرریمتررری را داخررل ارلررن 21
میلیلیتری ریخته و سپس یک میلیلیترر محلرول سوبسرترا  +چهرار
میلیلیتر محلول بافر کاری (=3/2( )Modified Universal Buffer
 pHبررای انردازهگیرری آنرزیم فسفاترراز اسریدی و  pH =00برررای
اندازهگیری آنزیرم فسفاتراز قلیایری) به آنهرا اضرافه گردیرد .پرس از
بستن درپوش ارلنها ،آنها را به آرامی شیک کرده و بره مردت یرک
سراعت در انکوباتور در دمای  31±0درجه سانتیگراد قرار داده شدند.

1- Colony forming unit

2- Acid and alkaline phosphatase

اندازهگیری فعالیت آنزیمهای فسفاتاز اسیدی و قلیایی

2
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بعد از انکوباسیون ،یک میلیلیترر محلرول کلریرد کلسریم  1/2مروالر
(برای جلوگیری از پراکنده شدن ذرات رس پس از اضافه کردن سرود)
 +چهار میلیلیتر سود  1/2موالر (برای اسرتخراج پری نیتررو فنرول از
خرراک)  91 +میلرریلیتررر آب مقطررر اضررافه نمرروده ،پررس از هررم زدن
نمونهها ،سوسپانسیون را صاف نمروده و مقردار جرذب پرینیتروفنرول
( )pNPدر محلرول صراف شده در طررول مروج  411نرانومتر توسرط
دسررتگاه اسپکترررروفتومتر ( CE 292 Digital UV-Visible
 )spectrophotometerقرائت و برحسب میکروگر پینیتروفنول برر
گر ساعت بیان گردید (.)21
اندازهگیری فعالیت آنزیم اورهآز

1

برای سنجش فعالیت این آنزیم ،پنج گر خراک در حرد رطوبرت
مزرعه عبرور داده شرده از الرک دو میلریمترری را داخرل ارلرن 011
میلیلیتری ریخته و سپس  211میکرولیتر تولوئن 9 + 2میلیلیتر برافر
تریس ( 1/12مروالر و  + )pH=9یرک میلریلیترر محلرول اوره (1/2
موالر) به آنها اضافه گردید .پس از بستن درپوش ارلنها ،آنها را به
آرامی شیک کرده و به مدت دو سراعت در انکوباتور در دمرای 31±0
درجه سانتی گراد قرار داده شردند .بعرد از انکوباسریون 32 ،میلریلیترر
محلول کلرید پتاسیم  2/2موالر  +سولفات نقرره ( 011میلریگرر در
لیترر) برره نمونررههررا اضررافه گردیررد .پررس از برره هررم زدن نمونررههررا،
سوسپانسیون حاصل صاف و سپس یک میلریلیترر از محلرول صراف
شده به لوله آزمایش منتقل شد .سپس به هر نمونه نره میلریلیترر آب
مقطر  +پنج میلیلیتر معرف اسید بوریک اضرافه شرد و مقردار جرذب
آمرونیرو ) (NH4+-Nدر طرول موج  331نرانرومتر توسرط دستگرراه
اسپکتررررررروفتومتر ( CE 292 Digital UV-Visible
 )spectrophotometerقرائت و برحسب میکروگر آمونیو برر گرر
در دو ساعت بیان گردید (.)20
اندازهگیری فعالیت آنزیم دیهیدروژناز

3

برای سنجش فعالیت این آنزیم ،پنج گر خراک در حرد رطوبرت
مزرعه عبرور داده شرده از الرک دو میلریمترری را داخرل ارلرن 011
میلیلیتری ریخته و سپس پرنج میلریلیترر محلرول سوبسرترا  +پرنج
میلیلیتر بافر تریس ( 1/0موالر) به آنها اضافه گردید .پس از بسرتن
درپوش ارلنها ،آنها را به آرامی شیک کرده و به مردت  03سرراعت
در انکوباتور در دمای  22±0درجه سانتیگراد قرار داده شردند .بعرد از
انکوباسیون 22 ،میلی لیتر استون به نمونهها اضافه گردید .مجرددات بره
مدت دو سراعت در تراریکی شریک و سرپس در اتراه نیمره تاریرک
1- Urease
2- Toluene
3- Dehydrogenases

سوسپانسیون حاصل صاف و مقدار جذب تری فنیل فورمازان
در طرول موج  243نرانرومتر توسرط دستگراه اسپکتررروفتومتر ( CE
 )292 Digital UV-Visible spectrophotometerقرائرررت و
برحسب میکروگر تری فنیل فورمازان برر گرر در  03سراعت بیران
گردید (.)20
)(TPF

آنالیز آماری دادهها

تجزیه آماری دادههرا توسرط نرر افرزار  ،)42( SAS 9.4مقایسره
میانگینها توسط آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمرال یرک و
پنج درصد و ترسیم نمودارها با استفاده از نر افزار  Excelانجا شد.

نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که رقم کلم ،گونه براکتری
و اثرات متقابل آنها تأثیر معنیداری در سرطح احتمرال یرک درصرد
( )p>1/10بر فعالیت آنزیمهای منطقه ریزوسرفر ،شرامل آنرزیمهرای
فسفاتاز قلیایی ،فسفاتاز اسیدی ،اورهآز و دیهیدروژناز داشتند (جدول .)3
تأثیر رقم کلم و گونه باکتری بر فعالیت آنزیمهای فسفاتاز
قلیایی و اسیدی

مقایسه میانگینهای تأثیر رقم کلم بر فعالیت آنزیمهرای فسرفاتاز
قلیایی و اسیدی نشان داد که بیشترین فعالیت این آنزیمها (به ترتیب
با میانگینهای  142/12و  231/39میکروگر پینیتروفنرول برر گرر
خاک در ساعت) مربوط به رقم کلم بر بود (شکل -0الد) .همچنین
مقایسه میانگینهای تأثیر تلقیح خراک برا گونره براکتری برر فعالیرت
آنزیم های فسفاتاز قلیایی و اسیدی نشان داد که کمترین فعالیت ایرن
آنزیمها مربوط به خاک ریزوسفری تلقیح نشده (شراهد) برود و تلقریح
خاک با باکتری سبب افزایش فعالیرت آنرزیمهرای فسرفاتاز قلیرایی و
اسیدی گردید .بهطوری که بریشتررین فعالیرت آنرزیمهرای فسرفاتاز
قلیایی و اسریدی بره ترتیرب برا میرانگینهرای  0194/23و 434/42
میکروگر پینیتروفنول بر گرر خراک در سراعت مربروط بره خراک
ریزوسفری تلقیح شده با باکتری  P. putidaبود که به ترتیرب  1/3و
 3/0برابر نسبت بره تیمرار شاهدشران افرزایش داشرتند .براکتری A.
 chroococcumنیز به ترتیب با افرزایش  4/2و  2/2برابرری فعالیرت
آنزیمهای فسفاتاز قلیایی و اسیدی در مقا دو قرار گرفت (شکل -0
ب) .گونههای مختلد جنس  Pseudomonasبا تولید اسیدهای آلی و
آنزیمهای فسفاتاز سبب افزایش جذب فسفر توسط گیاه میشوند (.)23
مطالعات بسیاری نشان داده است که باکتری  A. chroococcumبه
عنوان مایه تلقریح برذر نره تنهرا در تثبیرت نیترروژن بلکره برر سرایر
خدوصیات از قبیل تولید هورمونهای رشرد ( ،)40مرواد ضرد قرارچی
( )23و سیدروفور ( )49مؤثر است.

تأثیر باكتريهاي محرك رشد گیاه بر فعالیت برخی آنزیمهاي منطقه ریزوسفر تحت تنش سرب و كادمیم
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جدول  -3نتایج تجزیه واریانس تأثیر رقم کلم و گونه باکتری بر فعالیت آنزیمهای خاک ریزوسفری
Table 3- The Analyses of variance of data showing the effects of cabbage varieties and bacterial species on activity of enzymes
of the rhizosphere soil
میانگین مربعات Mean Square

درجه آزادی

منابع تغییرات

df

Variables

دیهیدروژناز

اورهآز

فسفاتاز اسیدی

فسفاتاز قلیایی

Dehydrogenases

Urease

Acid phosphatase

Alkaline phosphatase

**2.44

**3424.96

**14634.42

**722803.24

2

**37.31

**24227.16

**128684.73

**841551.09

5

**1.29

**6110.19

**11101.19

**92621.55

10

0.06356

164.8679

62.9602

29.012

36

6.28

11.85

3.38

0.89

-

رقم کلم
Cabbage varieties

گونه باکتری
Bacterial species

رقم کلم×گونه باکتری
Cabbage varieties × Bacteria
species

خطا
Error

ضریب ترییرات
)Coefficient of Variation (%

** و * به ترتیب در سطح  0%و  2%معنیدار و  nsاخت ف معنیدار نیست.
significant at 0.01 level, * significant at 0.05 level, ns not significant.

ب )(B

**

الف )(A

شکل  -1تأثیر رقم کلم کلم (الف) و گونه باکتری (ب) بر فعالیت آنزیمهای فسفاتاز قلیایی و اسیدی در خاک ریزوسفری
Figure 1- The main effects of cabbage varieties (A) and bacterial species (B) on activity of alkaline and acid phosphatase
enzymes in the rhizosphere soil

تأثیر رقم کلم و گونه باکتری بر فعالیت آنزیم اورهآز

نتایج مقایسه میانگینهای تأثیر رقم کلم بر فعالیرت آنرزیم اورهآز
نشان داد که بیشترین فعالیت این آنزیم مربروط بره رقرمهرای کلرم
زینتی و کلم بر بود (شکل -2الد) .همچنرین مقایسره میرانگینهرا
نشان داد که تلقیح خاک با باکتری سبب افزایش فعالیت آنزیم اورهآز
در خاک ریزوسفری گردید .بهطوری که کمترین فعالیت آنرزیم اورهآز
مربوط به خاک ریزوسفری تلقیح نشده (شاهد) و بیشترین فعالیت آن
(بررا میررانگین  091/42میکروگررر  N-NH4+بررر گررر در دو سرراعت)
مربوط به خاک ریزوسفری تلقیح شده با براکتری A. chroococcum

بود که  2/1برابر نسبت به تیمار شاهد افزایش داشرت (شرکل -2ب).
مجموعه بررسیهای انجا شده بیرانگر آن اسرت کره کرارایی تثبیرت
بیولوژیکی نیتروژن ع وه بر فیزیولوژی باکتری ،بره گونره گیراهی و
شرایط محیطری نیرز وابسرته اسرت .برخری ایزولرههرای براکتری A.
 chroococcumسبب افزایش مقدار عناصر نیتروژن و فسفر و انتقال
آنها از ریشه به بخش هوایی گیاه میشوند که دلیل آن را میتوان به
داشتن توانایی تولید آنزیمهای فسفاتاز اسیدی و قلیایی و اورهآز توسط
باکتری ( )31و نیرز تولیرد مرواد بیولروژیکی ماننرد ویترامینهرای ،B
اسیدهای نیکوتینیک ،اسید پنتوتنیک ،بیوتین ،اکسینها ،جیبرلینها و
ییره نسبت داد (.)23
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ب )(B

الد )(A

شکل  -2تأثیر رقم کلم (الف) و گونه باکتری (ب) بر فعالیت آنزیم اورهآز در خاک ریزوسفری
Figure 2- The main effects of cabbage varieties (A) and bacterial species (B) on activity of urease enzyme in the rhizosphere
soil

تأأأثیر رقأأم کلأأم و گونأأه بأأاکتری بأأر فعالیأأت آنأأزیم
دیهیدروژناز

همانطور که در شکل -3الد مشاهده میشود بیشترین فعالیرت
آنزیم دیهیدروژناز با میانگین  4/42میکروگر تری فنیرل فورمرازان
بر گر خاک در  03ساعت مربوط به رقم کلم بر و کمترین فعالیت
آن مربوط به رقم کلم زینتی بود (شکل -3الد) .مقایسه میانگینهای
تأثیر تلقیح خاک با باکتری نیز نشان داد که کرمتررین فعالیرت آنرزیم
دیهیدروژناز مربوط به خاک ریزوسفری تلقیح نشرده (شراهد) برود و
تلقیح خاک با باکتری های محرک رشرد گیراه فعالیرت ایرن آنرزیم را
افزایش داد .بهطوری که بیشتررین فعالیرت آنرزیم دیهیردروژناز برا

ب )(B

میانگین  1/02میکروگر تری فنیل فورمرازان برر گرر خراک در 03
ساعت مربوط به خاک ریزوسفری تلقیح شده با براکتری B. subtilis
بود که به طور میانگین  4/1برابر نسبت به تیمار شاهد افزایش داشت.
اما فعالیت آنزیم دیهیدروژناز در خاکهای ریزوسفری تلقیح شرده برا
باکتریهرای  P. putida ،Proteus vulgarisو A.chroococcum
تفاوت معنی داری از لحاظ آماری با یکردیگر نداشرتند (شرکل -3ب).
باکتریهای جنس  Bacillusبا تراوشات و متابولیتهرای ریزوسرفری
سازگاری داشته ( )01و همین امر باعرث افرزایش جمعیرت و فعالیرت
آنها شده است که در نهایت افزایش فعالیت آنزیم دیهیدروژناز را در
پی داشته است .

الد )(A

شکل  -3تأثیر رقم کلم (الف) و گونه باکتری (ب) بر فعالیت آنزیم دیهیدروژناز در خاک ریزوسفری
Figure 3- The main effects of cabbage varieties (A) and bacterial species (B) on activity of dehydrogenases enzyme in the
rhizosphere soil

تأثیر باكتريهاي محرك رشد گیاه بر فعالیت برخی آنزیمهاي منطقه ریزوسفر تحت تنش سرب و كادمیم

اثر متقابل رقم کلم و گونه باکتری بأر فعالیأت آنأزیمهأای
فسفاتاز قلیایی و اسیدی

مقایسه میانگینهای اثرات متقابل رقم کلرم و گونره براکتری برر
فعالیت آنزیم های فسفاتاز قلیایی و اسریدی نشران داد کره کرمتررین
فعالیت این آنزیم ها در هر سه رقم کلم زینتری ،کلرم بروکلری و کلرم
بر در خاک ریزوسفری تلقیح نشده (شاهد) به دست آمد و با تلقریح
خاک ریزوسفری با براکتری ،فعالیرت ایرن آنرزیمهرا افرزایش یافرت.
برریشترررین فعالیررت آن رزیم فسررفاتاز قلیررایی ( 0229/23میکروگررر
پینیتروفنول بر گر خاک در ساعت) مربوط به رقرم کلرم بروکلری و
خاک ریزوسفری تلقیح شده با باکتری  P. putidaو بیشترین فعالیت
آنزیم فسفاتاز اسیدی ( 491/92میکروگر پینیتروفنول بر گر خراک
در ساعت) مربوط به رقم کلم بر و خاک ریزوسفری تلقیح شرده برا
باکتری  P. putidaبود (جدول  .)4فسفر یکی از عناصر اصرلی بررای
افزایش عملکرد کلم بروکلی است و سطح پایین فسرفر خراک ،تولیرد
کمی و کیفی این محدول ارزشمند یذایی را تحت تاثیر قرار میدهرد
( 20 ،02و  .)32افزایش فعالیت آنزیم فسفاتاز در خاک ریزوسفری کلم
بروکلی با توجه به نیاز و جذب باالی فسرفر توسرط ایرن رقرم تأییرد
میکند که این آنزیمها در سطح پرایین فسرفر خراک فعرال هسرتند و
فعالیت آنها با سطح فسفر خاک متناسب است .فسفاتازها فسفر خاک
را که عمدتات به صورت پلیفسفات وجود دارد ،هیدرولیز کرده و باعرث
آزاد شدن فسفر در خاک و جذب آن توسط ریشه گیاه میشروند (.)23
محققان دیگری نیز افزایش فعالیت آنزیم فسفاتاز در خاک زیر کشرت
کلم بروکلی را گزارش کردهاند ( 04و .)43
تلقیح خاک ریزوسفری رقم کلم زینتی با باکتریهرای Proteus
 B. megaterium ،B. subtilis ،P. putida ،vulgarisو A.
 chroococcumسبب شد فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی به ترتیب ،1
 1/2 ،1/2 ،9/2و  4برابر و فعالیت آنزیم فسرفاتاز اسریدی بره ترتیرب
 2/2 ،2/1 ،1/4 ،3/2و  0/1برابر نسبت بره خراک ریزوسرفری تلقریح
نشده (شاهد) افزایش یابد (جردول  .)4در رقرم کلرم بروکلری ،میرزان
افزایش فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی به ترتیرب  4/2 ،4/3 ،1/3 ،3/3و
 4/0برابر و افزایش فعالیرت آنرزیم فسرفاتاز اسریدی بره ترتیرب ،1/2
 3/4 ،1/3 ،00/0و  4/2برابر نسبت به خاکهرای ریزوسرفری تلقریح
نشده (شاهد) بود (جدول  .)4همچنین در رقم کلم بر تلقریح خراک
ریزوسفری با باکتریهای ذکر شده در باال سربب شرد فعالیرت آنرزیم
فسفاتاز قلیایی به ترتیرب  3/2 ،4/2 ،3/3 ،2/3و  2/1برابرر و فعالیرت
آنرزیم فسرفاتاز اسریدی بره ترتیرب  0/9 ،2/3 ،3/9 ،0/2و  0/1برابرر
نسبت به خاکهای ریزوسفری تلقیح نشده (شاهدشان) افرزایش یابرد
(جدول .)4
فعالیتهرای آنزیمی ایلب برهعنرروان اولررین و حسرراسترررین
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شررراخز زیسرررت محیطرری خرراک در شرررایط طبیعرری و در زیسررت
برو هرای کشراورزی در نظر گرفته میشود ( .)1فعالیرت آنزیمری برا
متریرهای محیطی نظیر رطوبت ،دما ،میزان ماده آلری ،نروع کراربری
اراضی و پراکندگی باکتریهای محرک رشد گیاه ترییر میکنرد (.)22
از جمله آنزیمهای خاک میتوان به آنزیم فسفاتاز اشاره نمرود .آنرزیم
فسفاتاز هیدرولیزکننده استرهای فسرفات آلری بره ارتوفسرفات اسرت.
بنابراین بخش مهمی از زنجیره بین فسفر معردنی و آلری را در خراک
تشکیل مریدهرد ( .)44در میران براکتریهرای محررک رشرد گیراه،
باکتریهای حل کننده فسفات از طری ترشح اسیدهای آلی و تولید
آنزیمهای فسفاتاز قابلیرت دسترسری فسرفر را بررای گیراه افرزایش
میدهند ( .)22آنزیمها نسبت به یلظتهای براالی عناصرر سرمی در
خاک بسیار حساس هستند ( .)34آقا بابرایی و همکراران ( )2گرزارش
کردند که آلودگی خاک به کادمیم فعالیت فسفاتاز قلیرایی را در خراک
 20تا  31درصد کاهش داد .امرا تحققیرات انردکی درخدروص ترأثیر
باکتریهای محرک رشد گیاه بر فعالیت آنزیمها در خاکهای آلوده به
فلزات سنگین انجا شده است .جونز و همکاران ( )01گزارش کردنرد
که باکتری  B. megateriumاز جمله باکتریهای محرک رشد است
که توانایی تولید آنزیمهای فسفاتاز قلیایی و اسیدی را دارد.
اثر متقابل رقم کلم و گونه باکتری بر فعالیت آنزیم اورهآز

مقایسه میانگینهای اثرات متقابل رقم کلرم و گونره براکتری برر
فعالیت آنزیم اورهآز نشان میدهد که کمترین فعالیت این آنزیم در هر
سه رقم کلم زینتی ،کلم بروکلری و کلرم برر در خراک ریزوسرفری
تلقیح نشده (شاهد) به دسرت آمرد و برا تلقریح خراک ریزوسرفری برا
باکتری های محرک رشد فعالیت آن افزایش یافت .بیشترین فعالیرت
آنزیم اورهآز در هر سه رقم کلم بر  ،کلم بروکلی و کلرم زینتری بره
ترتیررب بررا میررانگینهررای  211/03 ،213/33و  033/32میکروگررر
نیتروژن آمونیرومی برر گرر خراک در دو سراعت مربروط بره خراک
ریزوسفری تلقیح شده با باکتری  A. chroococcumبود که به ترتیب
 1/3 ،2و  4/3برابر نسبت به تیمار شاهدشان (خاک ریزوسفری تلقریح
نشده) افزایش داشتند (جدول  .)4نتایج حاصل نشان میدهد که در هر
سه رقم کلم ،خاکهای ریزوسفری تلقیح شرده برا براکتریهرای B.
 megateriumو  B. subtilisدر مکانهای بعدی قرار گرفتنرد و بعرد
از خاکهای ریزوسفری تلقیح شرده برا براکتری A. chroococcum
دارای بیشترین فعالیت آنزیم اورهآز بودند (جدول .)4
ماکوئی و ناکیدمی ( )30با مطالعه عوامل تأثیرگذار بر آنرزیمهرای
خاک میزان فعالیت آن ها را ع وه بر مقدار و نوع ماده آلی به شررایط
محیطی مانند نوع خاک ،شدت فعالیت موجرودات زنرده و فرآینردهای
زیستی در خاک وابسته دانستند .عناصرر سرنگین عر وه برر فعالیرت
موجودات زنده با ترییر شرایط شیمیایی بر فعالیت آنزیمهرا نیرز ترأثیر
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می گذارند .پ وهشگران مختلد ترأثیر متفراوتی از فلرزات سرنگین برر
فعالیت آنزیم اورهآز گزارش کردهانرد .یران و همکراران ( )29گرزارش
کردند که یلظتهای کم سرب و کادمیم در خاک تأثیری برر فعالیرت
آنزیم اورهآز نداشتند ،اما یلظتهای زیاد آنها اثر بازدارندگی بر فعالیت
آنزیم اورهآز داشتند .ستی و گوپتا ( )43بیان کردند که کادمیم برهطرور
قابل تروجهی فعالیرت آنرزیمهرای اورهآز ،فسرفاتاز و دیهیردروژناز را
کرراهش داد .کیزیکایررا و همکرراران ( ،)21وانررو و همکرراران ( )23و
صالحیان و همکاران ( )42در مطالعه اثر کادمیم بر روی فعالیت آنزیم
اوره آز بیان کردند که این آنزیم کمتر وابسته به آالینده کادمیم اسرت.
آقا بابایی و همکاران ( )2گزارش کردند که آلودگی خاک بره کرادمیم
فعالیررت آنررزیم اورهآز را در خرراک  9تررا  22درصررد کرراهش داد .البترره
مطالعات بسیار کمی درخدوص تأثیر ریزجاندارن بر فعالیرت آنرزیم در
خاک های تحت استرس فلرزات سرنگین انجرا شرده اسرت .مرادر و
همکاران ( )31گزارش کردند که کاربرد باکتری های محررک رشرد و
قارچ های میکوریزی سبب افزایش فعالیت آنزیم های فسفاتاز قلیایی و
اسیدی ،اورهآز و دیهیدروژناز و در نهایت بهبود کیفیت خاک گردید.
به طور کلی نتایج حاصل از این پ وهش نشان داد که تلقیح خاک
ریزوسفری گیاه کلم با باکتری های محرک رشد گیاه در خراک آلروده
به فلزات سنگین سرب و کادمیم توانسرت فعالیرت آنرزیم اورهآز را در
خاک ریزوسفری بهطور معنیداری نسبت به تیمار شاهد (بدون تلقریح
(,43 ,

)29 ,23

با باکتری) افزایش دهد .با توجه به یکسان بودن شرایط آزمایش برای
خاکهای تلقیح شده با باکتریهای محرک رشد گیاه و خراک شراهد
(بدون تلقیح با باکتری) ،این افرزایش فعالیرت آنرزیم اورهآز در خراک
ریزوسفری تیمارهای تلقیح شده با باکتری را مریتروان بره فعالیرت و
تأثیر ریزجاندارن بر تولید آنزیم اورهآز نسبت داد.
اثر متقابأل رقأم کلأم و گونأه بأاکتری بأر فعالیأت آنأزیم
دیهیدروژناز

مقایسه میانگینهای اثرات متقابل رقم کلرم و گونره براکتری برر
فعالیت آنزیم دیهیدروژناز در خاک ریزوسفری نشران داد کره در هرر
سه رقم کلم زینتی ،کلم بروکلی و کلم بر  ،کرمتررین فعالیرت ایرن
آنزیم در خاک ریزوسفری تلقیح نشده (شاهد) به دست آمد و با تلقریح
خاک ریزوسفری با باکتری فعالیت آن افزایش یافرت .برهطروری کره
بیشترین فعالیت آنزیم دیهیدروژناز در هر سه رقم کلم برر  ،کلرم
بروکلی و کلم زینتی به ترتیب با میرانگینهرای  3/13 ،3/10و 2/93
میکروگر تری فنیل فورمازان بر گر خاک در  03ساعت مربروط بره
خاک ریزوسفری تلقیح شده با باکتری  B. subtilisبود که به ترتیرب
 2/0 ،2/3و  3/3برابر نسبت به خاک ریزوسفری تلقیح نشده (شراهد)
افزایش داشت (جدول .)4

جدول  -4مقایسه میانگینهای اثرات متقابل رقم کلم و گونه باکتری بر فعالیت آنزیمهای خاک ریزوسفری

() 75 ,11 ,13 ,11 ,3

Table 4- The interactive effects of cabbage varieties and bacterial species on activity of enzymes of the rhizosphere soil.

دیهیدروژناز

اورهآز

Dehydrogenases

Urease

فسفاتاز اسیدی

فسفاتاز قلیایی

Alkaline phosphataseAcid phosphatase

)(µg pNP.g-1 dm.h-1) (µg N-NH4+.g-1 dm.2h-1)(µg TPF.g-1 dm.16h-1

)(µg pNP.g-1 dm.h-1

گونه باکتری

رقم کلم

Bacterial species

Cabbage varieties

1.56 h
3.55 f
3.10 fg
5.93 cd
4.84 e
3.20 fg

36.54 jk
170.18 bc
170.18 bc
55.64 ijk
69.27 ghi
200.18 ab

50.17 k
160.72 h
369.46 c
285.09 d
275.73 d
83.32 j

61.83 o
461.98 j
584.34 h
250.37 l
447.22 k
436.40 k

Control
Proteus vulgaris
Pseudomonas putida
کلم زینتی
Bacillus subtilis
Ornamental cabbage
Bacillus megaterium
Azotobacter chroococcum

1.32 h
3.15 fg
3.00 fg
6.73 b
5.88 d
3.50 f

22.91 k
42.00 ijk
74.73 gh
93.82 fg
137.45 de
183.82 ab

38.39 k
274.31 d
435.97 b
292.82 d
239.32 e
159.57 h

154.21 n
550.07 i
1529.28 a
632.97 fg
639.70 f
655.34 e

Control
Proteus vulgaris
Pseudomonas putida
Bacillus subtilis
Bacillus megaterium
Azotobacter chroococcum

1.66 h
2.81 g
3.30 fg
8.71 a
6.48 bc
3.55 f

44.72 hijk
112.91 ef
63.82 ghij
151.09 cd
112.91 ef
208.36 a

124.86 i
195.64 g
497.92 a
213.51 f
237.19 e
293.20 d

231.71 m
655.31 e
1169.96 b
623.63 g
811.08 d
964.65 c

Control
Proteus vulgaris
Pseudomonas putida
Bacillus subtilis
Bacillus megaterium
Azotobacter chroococcum

میانگینهایی که حداقل یک حرف مشترک دارند ،از لحاظ آماری اخت ف معنیداری ) (p<0.05با هم ندارند.
Different letters indicate significant differences at the 5% probability level.

کلم بروکلی
Broccoli

کلم بر
Cabbage

تأثیر باكتريهاي محرك رشد گیاه بر فعالیت برخی آنزیمهاي منطقه ریزوسفر تحت تنش سرب و كادمیم

در رتبه بعدی خاکهای ریزوسفری تلقریح شرده برا براکتری
 megateriumدارای بیش ترین فعالیرت آنرزیم دیهیردروژناز بودنرد.
بهطوری که فعالیت آنزیم دیهیدروژناز در خاک ریزوسفری رقمهرای
کلم زینتی ،کلم بروکلی و کلم بر تلقیح شرده برا ایرن براکتری بره
ترتیب  4/2 ،3/0و  3/9برابر نسبت به خاک ریزوسفری تلقیح نشرده
(شاهد) افزایش یافت (جدول .)4
دیهیدروژناز یک آنزیم اکسیدورداکتاز میکروبی و انتقرال دهنرده
هیدروژن است .فعالیت آن وابسته بره متابولیسرم موجرودات زنرده در
محیط خاک میباشد .این آنزیم در درون سلولهای زنرده میکروبری،
فرآیندهای اکسایش و کاهش را انجا میدهد و مقیاس مناسبی برای
فعالیت میکروبی و اندازه گیری شردت متابولیسرم میکروبری در خراک
محسوب میشود ( .)32ایرن آنرزیم حساسریت قابرل م حظرهای بره
آلودگی فلزات سنگین دارد ( .)43بنابراین بررسی ترییررات آن جهرت
ارزیابی کیفیت و حاصلخیزی خاک اهمیرت زیرادی دارد ( .)00آنرزیم
دیهیدروژناز تحت آلودگیهای معدنی حاصل از سرب ،جیروه و روی
کاهش مییابد .برهمکنش منفی بین دیهیدروژناز و آلودگی ناشی از
سرب در خاک مشاهده و گزارش شده اسرت ( 00و  .)39اثرر آلرودگی
ناشی از فلزات سنگین بر کاهش فعالیت آنزیم دیهیدروژناز برهطرور
ساختاری مربوط به جلوگیری از اتدال سوبسترا به آنرزیم اسرت (.)22
آکمل و جینمینو ( )3دریافتند که کاهش فعالیت آنزیم دیهیردروژناز
در خاکهای آلوده به فلزات سنگین ،ناشی از پیوند فلزات سنگین برا
گروههای عاملی آنزیم است .فلزات سنگین همچنرین موجرب کراهش
فعالیت و جمعیت ریزجانداران خاک میگرردد .هینسرینگر و همکراران
( )03نیز بیان کردند که افزایش یلظت فلزات سنگین اثر آنتاگونیسرتی
بر فعالیت آنزیم دیهیدروژناز در خاک داشت .شرنو لری و همکراران
( )01با مطالعه چند آنزیم دریافتند که برهمکنش منفی و معنریداری
بین فلزات سنگین در خاک و فعالیت آنزیم دیهیردروژناز وجرود دارد.
گزارش شده است که فعالیت آنزیم دیهیدروژناز برا افرزایش یلظرت
فلزات سنگین از جمله سرب و کادمیم در خراک برهطرور معنریداری
کاهش مییابد ( .)0بخش اعظمی از فعالیت آنزیمی تحت تاثیر ریشره
قرار دارد ،ونو و همکاران ( )20گزارش کردند گیاهرانی کره زیسرت
توده ریشه بیشتری دارند مقدار ترشحات دیهیردروژناز و اسریدهای
آلی با وزن مولکولی پایین بیشتری تولید میکنند .دنرو و همکراران
( )03بیان کردند که فعالیت آنزیم دیهیدروژناز به شدت تحرت ترأثیر
B.

)(11

)(57
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تنش ناشی از فلزات سنگین قرار دارد و برا افرزایش سرطو آلرودگی
خاک به فلزات سنگین ،فعالیت این آنزیم کراهش مرییابرد .براقری و
میرسیدحسینی ( )3تأثیر سطو مختلد روی بر برخری شراخزهرای
زیستی خاک تحت کشت گیاه سورگو را مرورد بررسری قررار دادنرد.
نتایج آنها نشان داد که تنفس میکروبی و فعالیت آنزیم دیهیدروژناز
در خاک آلوده به روی در خاک مجاور ریشه کاهش یافت.
مادر و همکاران ( )31گرزارش کردنرد کره کراربرد براکتریهرای
محرک رشد و قرارچهرای میکروریزی سربب افرزایش فعالیرت آنرزیم
دی هیدروژناز گردید .موسوی ( )0393با بررسری ترأثیر براکتری هرای
محرک رشرد برر فعالیرت آنرزیم دیهیردروژناز در خراک ریزوسرفری
گزارش کرد کره در تیمارهرای تلقریح شرده برا براکتریهرای جرنس
 Bacillusو  Pseudomonasفعالیررت آنررزیم دیهیرردروژناز بررهطررور
متوسط  3/4برابر نسبت به تیمار شاهد افزایش داشت.

نتیجهگیری
نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که براکتریهرای محررک
رشد گیاه تأثیر معنیداری ( )p>1/10برر فعالیرت آنرزیمهرای منطقره
ریزوسفر ،شامل آنزیمهای فسفاتاز قلیرایی ،فسرفاتاز اسریدی ،اورهآز و
دیهیدروژناز داشتند .با توجه به اینکه خاک اولیره مرورد اسرتفاده در
آزمایش ،یک خاک آلوده به فلزات سنگین سرب و کادمیم بود ،انتظرار
میرفت که فعالیت آنزیمها در منطقه ریزوسفر کم باشرد .امرا حضرور
ریزجاندارن در خاک و تعدیل اثررات سرمی فلرزات سرنگین برر گیراه
توانست فعالیت آنزیمهای تولیدی در خاک ریزوسفری را افزایش دهد.
به طوری که نتایج مقایسه میانگینهرا نشران داد بریشتررین فعالیرت
آنزیمهای فسفاتاز قلیایی و اسیدی مربوط به خاک ریزوسرفری تلقریح
شده با باکتری  ،P. putidaبیشترین فعالیت آنزیم اورهآز مربروط بره
خرراک ریزوسررفری تلقرریح شررده بررا برراکتری  A. chroococcumو
بیشترین فعالیت آنزیم دیهیردروژناز مربروط بره خراک ریزوسرفری
تلقیح شده با باکتری  B. subtilisبرود .افرزایش فعالیرت آنرزیمهرای
کلیدی خاک در اثر حضور باکتریهای محرک رشد گیاه از یرک سرو
سبب افزایش رشد و عملکرد گیراه و از سروی دیگرر سربب افرزایش
تحمل گیاه در برابر فلزات سنگین میشود که این امر در بحرث گیراه
پاالیی خاکهای آلوده به فلزات سنگین بسیار حائز اهمیت میباشد.
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Introduction: Contamination of soils with heavy metals is one of the most serious environmental problems
increasing the risk of the entry of heavy metals into food chains. Rhizosphere soil is distinct from the bulk soil
and is defined as the volume of soil around living roots which is influenced by root activities. Enzymes are
produced by both roots and soil microorganisms to alter nutrient availability in rhizosphere soil. Soil enzymes
promote the transformation of matter and energy in the soil, and their activity has a close relationship with soil
nutrient availability. Detection of microbial enzymes in a natural environment is important to understand
biochemical activities and to verify the biotechnological potential of microorganisms. However, there are few
reports to indicate the biotechnological potential of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) and their
effects on the activity of bacterial enzymes in rhizosphere soils under the stress of heavy metals. Thus, in the
present study lead and cadmium contaminated rhizosphere soils were inoculated with PGPR species to
investigate the influence of these bacteria on the activity of some enzymes.
Materials and Methods: A factorial pot experiment with completely randomized design base and three
replications was performed in the greenhouse conditions. The factors examined were (a) rhizosphere soils of
three varieties of cabbage [Brassica oleracea var. acephala L. (Ornamental cabbage), Brassica oleracea var.
italica L. (Broccoli cabbage) and Brassica oleracea var. capitata L. (Cabbage)] and (b) five species of PGPR,
consisting Pseudomonas putida PTCC 1694, Bacillus megaterium PTCC 1656, Proteus vulgaris PTCC 1079,
Bacillus subtilis PTCC 1715 and Azotobacter chroococcum, used to inoculate the rhizosphere soils. There was
also a control treatment (without rhizobacteria). The experiment had 18 treatments and there were 54
experimental units. To study rhizosphere soils, several rhizoboxes were used and three seedlings of cabbage
were planted in the central part of each rhizobox (rhizosphere area). In treatments inoculated with rhizobacterial
species, 2 ml of a bacterial suspension with 107-108 (cfu ml-1) was used to inoculate the soil of rootzone. After
three months, cabbage varieties were harvested and the activity of alkaline phosphatase, acid phosphatase,
urease, and dihydrogenase were measured in rhizosphere soils. The data obtained from this study were
statistically analyzed by SPSS statistical software package (Version 9.4) and the variance of the data was
analyzed by one-way ANOVAs (Duncan’s test) range test at 1 and 5 percent probability levels.
Results and Discussion: The analysis of variance of the data (ANOVA) showed that the cabbage varieties,
inoculation with PGPR species and their interactions had significant effects (p<0.01) on the activity of alkaline
phosphatase, acid phosphatase, urease, and dihydrogenase in rhizosphere soils. The results showed that
inoculation of the rhizosphere soils with PGPR species increased the activity of soil enzymes. The highest
activity of alkaline phosphatase (1529.28 µg pNP.g-1 dm.h-1) was measured in rhizosphere soils of the broccoli
inoculated with Pseudomonas putida PTCC 1694. But, the highest activity of acid phosphatase (497.92 µg
pNP.g-1dm.h-1) was obtained in rhizosphere soils of cabbage inoculated with Pseudomonas putida PTCC 1694.
Also, the highest activity of urease (208.36 µg N-NH4+.g-1dm.2h-1) was observed in rhizosphere soils of the
cabbage inoculated with Azotobacter chroococcum and the highest activity of dihydrogenase (8.71 µg TPF.g1
dm.16h-1) was observed when rhizosphere soils of the cabbage were inoculated with Bacillus subtilis
PTCC1715.
Conclusion: From the results of this study, it may be concluded that inoculation of Pb and Cd contaminated
soils with PGPR species could modulate the toxic effects of heavy metals on plant and increase the activity of
some key enzymes for plant growth in rhizosphere soils.
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