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چکیده

اکوسيستمهای جنگلی مخازن اصلی تنوع زیستی جهانی هستند .نقش ميکروارگانيسمها در چرخههای بيوشيميایی این

اکوسيستمها حائز اهميت است .امروزه به کمک روشهای نوین شناسایی ،شناخت دقيق از عملکرد ميکروارگانيسمهای اندوفيت ميسر
شده است .در این پژوهش ،از یک روش غيروابسته به کشت ،برای بررسی جامعه باکتریایی اندوفيتی برخی بقوالت وحشی استفاده
شده است .بدینمنظور ،از جنگلهای زاگرس کرمانشاه بازدید و از دو گياه  Astragalus ovinusو  Vicia luteaنمونهبرداری شد .پس
از استخراج  DNAتام ریشه و برگهای گياهان یادشده و تکثير بخشی از ژن  16S rDNAباکتریها ،توالییابی به کمک نسل جدید
( )NGSو با استفاده از پلتفرم  Illumina MiSeqانجام شد .آناليز توالیها نشان داد ،براساس ميزان فراوانی نسبی ،اندوفيتهای
جداسازیشده متعلق به هفت راسته

،Rhizobiales

،Xanthomonadales

،Sphingomonadales

،Pseudomonadales

 Enterobacteriales ،Chitinophagalesو  Betaproteobacterialesبودند که در مورد اخير ،این راسته به سه رده
 Alphaproteobacteria ،Gammaproteobacteriaو  Bacteroidiaو دو شاخه  Proteobacteriaو  Bacteroidetesتعلق داشت .نتایج
بهدست آمده نشان داد ،باکتریهای شاخه  ،Proteobacteriaجزو اندوفيتهای باکتریایی غالب هستند و بيش از  99درصد کل
جمعيت باکتریهای اندوفيت را در گونه  V. luteaو  68درصد را در گونه  A. ovinusبه خود اختصاص دادند .باکتریهای یادشده با
بيشترین درصد واحدهای تاکسونوميکی ( (OTUsدارای بيشترین قابليت استفاده در کنترل بيولوژیک بيماریهای بقوالت زراعی
هستند .این مطالعه برای اولين بار ،تصویر روشنی از جمعيت ،چيرگی و تنوع اندوفيتهای باکتریایی گياهان بقوالت وحشی در جنگل
های زاگرس را با استفاده از آناليز متاژنومی ارائه میدهد.
واژههای کلیدی :توالییابی نسل دوم ،جوامع ميکروبی ،اندوفيتهای گياهی ،کنترل بيولوژیک.
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مقدمه
در سال های اخير ،استفاده از کنترل بيولوژیکی با
استفاده از عوامل ميکروبی به عنوان گزینه سازگار با
محيط زیست و کشاورزی پایدار برای کنترل بيماریهای
گياهان با هدف کاهش چشمگير مصرف مواد شيميایی
توسعه یافته است ( Cassan et al., 2020; Grady et al.,
 .)2016; Alori et al., 2017اندوفيتها گروهی از
ميکروارگانيسم ها هستند که بهطور طبيعی بافتهای داخلی
گياهان را کلونيزه می کنند ،بدون آن که عالئم ظاهری از
آثار منفی روی گياه ميزبان ایجاد کنند ( & Kobayashi
 .)Palumbo, 2000یکی از مهمترین ميکروارگانيسمها،
باکتری ها هستند که قادر به افزایش عملکرد گياه ميزبان از
طریق تثبيت ازت ( ،)Moyes et al., 2016محلول کردن
فسفات نامحلول ( ،)Walia et al., 2017توليد سيدروفور
( ،)Maheshwari et al., 2019توليد هورمونهای رشد
( ،)Hamzah et al., 2017توانایی کنترل زیستی
ميکروارگانيسم های بيماری زای گياهی ( ;Vega, 2018
 )Firdous et al., 2017و افزایش مقاومت گياهان به
تنش های زیستی و غيرزیستی ( )Xu et al., 2019هستند.
ضمن اینکه در دستيابی به کشاورزی پایدار و جلوگيری از
انقراض گونه های نادر گياهی از توانایی باالیی برخوردارند
( .)Ludueña et al., 2019این دسته از ميکروارگانيسمها
(اندوفيتها) به عنوان عوامل کنترل زیستی بيمارگرهای
گياهی یا افزاینده های رشد گياه ميزبان ،در ایران نيز
گزارش شدهاند ( Arshadi et al., 2019; Rostami et al.,
.)2020
ازآنجاییکه اندوفيت ها ،عالئم آشکاری از خود
بروز نمیدهن د ،تخمين دقيق جمعيت آنها دشوار است .تنوع
باکتری های اندوفيت نه تنها در بين گياهان مختلف ،بلکه
در ميان تاکسون های باکتریایی قابل توجه است،
بهطوریکه از جنس ها و گونه های مختلف ،باکتریهای
متفاوتی به عنوان اندوفيت معرفی شدهاند ( Celador et al.,
 .)2018برای جد اسازی و شناسایی ميکروارگانيسمهای
باکتریایی ،بهطور معمول از روشهای سنتی وابسته به
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کشت ( )culture-dependent techniqueبه کمک انواع
محيط های کشت افتراقی استفاده می شود که تفاوت واکنش
ميکروارگانيسم ها در محيط ،منجر به شناسایی آنها میشود.
این در حالی است که تعداد زیادی از جوامع ميکروبی
موجود در طبيعت ،به دليل ناتوانی کشت روی محيطهای
اختصاصی ،ناشناخته باقی ماندهاند ( ;Ryan et al., 2008
.)Hirsch, 2010
در مقابل ،در تکنيک غيروابسته به کشت (culture-
 )independent techniqueکه براساس تکثير و تعيين
توالی بخشی از ژن  16S rDNAاست ،باکتریهای کلونيزه
کننده ،همچنين آن دسته از باکتریهایی که دارای غلظت
بسيار کمی هستند یا در محيط کشت رشد نمیکنند،
شناسایی میشوند ( .)Jackson et al., 2013بهطوریکه
به کارگيری این روش ،امکان بررسی تنوع زیستی و
تشخيص و شناسایی ميکروارگانيسم های موجود در محيط
را با سرعت بسيار باالتری فراهم میکند ( Peredeltchouk
.)et al., 2011
بيش از  300هزار گونه گياهی مختلف بهعنوان ميزبان
احتمالی یک یا چند اندوفيت شناخته شدهاند که تاکنون
تعداد اندکی از آنها بررسی و مطالعه شدهاند ( Ryan et al.,
 .)2008بقوالت به عنوان مهمترین منابع گياهی غنی مواد
مغذی و پروتئينی ،از جمله گياهان زراعی تثبيتکننده
نيتروژن هستند که در تقویت و حاصلخيزی خاک نقش
مؤثری دارند ( .)Schulze, 2004در این ميان ،بقوالت
وحشی ،به عنوان یک ميزبان ميکروب های اندوفيت ،از
گياهان مهم علوفهای و مرتعی بهشمار می روند که در روند
اکولوژیکی و احيای محيط زیست نقش اساسی دارند
( .)Dekak et al., 2020از سایر گونه های گياهی ،یونجه
( ،)López et al., 2018شيرینبيان ( Mohamad et al.,
 ، )2018سویا ،درخت وحشی بيابانی نيل ( Khan et al.,
 )2020و نخود ( )Saini et al., 2015در جهان باکتریهای
اندوفيت از گره ریشه آنها جداسازی شدهاند که برای
ارتقای رشد ریشهای مؤثر بودهاند.
جنس های مختلف باکتری ،ریزوبيوم هوازی هستند و
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توانایی اس تفاده از منابع قندی ميزبان ،تبدیل آمونيوم و
نيترات به نيتروژن و نيز قابليت تشکيل گره را در ميزبان
دارند ( .)Cao et al., 2017جنس  Sphingomonasبا
پراکنش در زیستگاه های متنوع میتواند در غلظت کم مواد
مغذی ماندگار شده و طيف گستردهای از منابع کربن را
متابوليزه و حتی از آالینده ها تغذیه کند ،ازاینرو،
قابليت های باالی تجزیه کنندگی و بيوسنتزی دارد .از دیگر
جنس های مهم شناخته شده در طبيعت Pseudomonas ،و
 Bacillusبا خاصيت مطلوب آنتاگونيستی ریزوسفری و
فيلوسفری هستند که توان باالی رقابتی را نسبت به سایر
ميکروارگانيسمها داشته و سبب افزایش بهبود صفات
رشدی گياه نيز میشوند ( Liu et al., 2007; Vyas et al.,
.)2009; Liu et al., 2020
با وجود اهميت جنگلهای ایران از نظر حفاظت
خاک ،نفوذ آب ،قدمت جنگلها ،تنوع گونه های فراوان و
تأثير بر پایداری ساختار اکوسيستم و اهميت غنای زیستی
جوامع ميکروبی ،گزارش های اندکی در مورد تنوع باالی
ميکروب های اندوفيت گياهان وحشی در این جنگلها،
از جمله جنگل های زاگرس وجود دارد ( Rostami et al.,
 )2020; Yazdani-Khameneh et al., 2019و درباره
جوامع باکتریایی اندوفيتی گياهی این جنگل ها نيز مطالعات
محدودی انجام شده است .بنابراین ،بررسی و پژوهش در
این زمينه از اهميت باالیی برخوردار است .چنين
پژوهشهایی می تواند درک ما را از ماهيت و نقش جوامع
ميکروبی اندوفيتی افزایش داده و منجر به شناسایی
توانایی های کاربردی آنها در اکوسيستم های زراعی شود.
نتایج پژوهش های اوليه روی اندوفيت های باکتریایی برخی
بقوالت وحشی در جنگل های زاگرس با استفاده از روش
وابسته به کشت ،حکایت از تنوع زیاد این اندوفيتها از
نظر مرفولوژیکی و بيوشيميایی داشت .بهعالوه ،این
پژوهش ها حکایت از قابليت باالی برخی از آنها در بهبود
رشد و حفاظت گياهان در برابر عامل بيماریزا داشته
است .نتایج به دست آمده در تحقيقات قبلی ،نشاندهنده
توانایی باال و قابل مقایسه برخی از این باکتری ها با سموم

ترکيب جمعيتی باکتریهای اندوفيت...

شيميایی در کنترل بيماری مهم باکتریایی بالیت معمولی
لوبياست ( .)Rostami et al., 2020با توجه به دالیل
اشاره شده در این پژوهش ،جوامع باکتریایی اندوفيتی
مرتبط با ریشه برخی بقوالت وحشی از جمله دو گونه مورد
مطالعه  Astragalus ovinusو  Vicia luteaدر نقاطی از
جنگل زاگرس واقع در استان کرمانشاه به روش غيروابسته
به کشت و توالی یابی با بازدهی باال ( High-throughput
 ) sequencingبررسی و تنوع و فراوانی نسبی آنها با هدف
توصيف و تعيين ترکيب جوامع باکتریایی اندوفيتی و نيز
شناسایی باکتری های دارای قابليت کنترل زیستی یا بهبود
رشد گياه بررسی و تجزیهوتحليل شد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه و نمونهبرداری
نمونهبرداری در اردیبهشتماه  ،1396در جنگل
زاگرس استان کرمانشاه در محدوده  32درجه و  36دقيقه
تا  35درجه و  15دقيقه عرض شمالی و  45درجه و 24
دقيقه تا  48درجه و  30دقيقه طول شرقی در فاصله بين
شهرستانهای پاوه -جوانرود در ارتفاع متوسط  1688متر
از سطح دریا با آبوهوای نيمهمرطوب با ميانگين بارش
 550ميلی متر و متوسط دمای  15درجه سانتی گراد انجام
شد .دو گونه گياه کامل بقوالت وحشی (بدون عالئم آشکار
بيماری) شامل  Astragalus ovinusو  Vicia luteaبا سه
تکرار به طور کامالً تصادفی جمعآوری شدند .نمونههای
گياهی با درج مشخصات و بههمراه خاک طبيعی ميزبان در
کيسههای تميز و مجزا قرار گرفتند و برای انجام مراحل
بعدی ،به آزمایشگاه منتقل شدند .گياهان در شرایط دمایی
 20-25درجه سانتیگراد با رطوبت تقریبی  33درصد در
آزمایشگاه نگهداری شدند.
آمادهسازی نمونهها
نمونههای گياهی جمعآوری شده ،به قطعات کوچکتر
تقسيم شده و بعد با آبمقطر استریل شسته شدند .نمونهها
ابتدا با هيپوکلریت سدیم  5درصد و اتانول  75درصد
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ضدعفونی و در چند نوبت با آبمقطر استریل شسته شدند.
اندام های مختلف گياه (برگ و ریشه) در قطعات کوچک
روی محيط نوترینت آگار ( )Nutrient agarبهصورت
خطی کشت و بهمدت دو هفته در دمای  28درجه سانتی
گراد در انکوباتور نگهداری گردیدند ( & Phetcharat
 .)Duangpaeng, 2012برای اطمينــان از مؤثر بودن
روش ضدعفونی استفاده شده ،قطعات مورد نظر نمونهها در
پنج ميلیليتر آبمقطر استریل شستوشو داده شده و بعد از
سه دقيقه 50 ،ميکروليتر از سوسپانسيون آنها روی محيط
نوترینت آگار کشت و بعد در دمای  28درجه سانتیگراد
نگهداری شدند (.)Suryanto et al., 2016
استخراج  DNAتام
برای این منظور DNA ،ریشه و برگ  24نمونه گياه
بدون عالئم آشکار بيماری بهصورت جداگانه استخراج شد
( .)Rajaei et al., 2017بهطور خالصه ،دو گرم بافت تازه
از هر نمونه گياهی در ازت مایع آسياب شد .بافر استخراج
شامل  100ميلیموالر
) 25 ،Tris-HCl (pH 8.5-9ميلیموالر sodium
) 2 ،EDTA (pH 8.5درصد  SDSو  50ميلیموالر
 AlNH4(SO4)2.12H2Oبود .تيمارها برای مدت دو
ساعت در دمای  65درجه سانتیگراد انکوبه شدند .در این
حالت ،نمونهها هر  15دقيقه یکبار ورتکس شده و بعد در
 1500 rpmبه مدت  5دقيقه سانتریفوژ شدند .دو ميلیليتر
تریمتيلآمونيوم بروميد به قسمت رویی نمونهها اضافه و
پس از انکوبه شدن به مدت  10دقيقه در دمای  65درجه
سانتیگراد ،ورتکس گردیدند .برای حذف پروتئينهای
موجود در محلول ،نمونه ها در دو مرحله با حجم برابر
کلروفرم-ایزوآميل مخلوط و با سرعت  2500 rpmبه
مدت  15دقيقه سانتریفوژ شدند .فاز رویی برداشته شده و
با ایزوپروپانول به حجم  ./6ميلیليتر رسانده و بعد در
دمای  -20درجه سانتیگراد به مدت دو ساعت انکوبه شد.
در مرحله بعد DNA ،محلول در سرعت 26000 rpm
برای مدت  15دقيقه در چهار درجه سانتیگراد سانتریفوژ
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و رسوب داده شد .رسوب ( )DNAبا محلول شستوشو
حاوی یک ميلیليتر آمونيوماستات سه موالر ،دو ميلیليتر
آبمقطر دیونيزه شده و هفت ميلیليتر اتانول مطلق مخلوط
و برای مدت  15دقيقه با دور  26000سانتریفوژ شد.
رسوب  DNAدر آبمقطر دیونيزه استریل حل و بعد در
ژل آگارز دو درصد الکتروفورز شد .پس از الکتروفورز و
رنگآميزی با  ،GelRedباندهای حاوی  DNAبا وزن
مولکولی بيشتر جدا شده و به لوله استریل حاوی بافر
حل کننده آگارز اضافه شد .آگارز ذوب شده با بافر مخلوط
و شسته شد .پس از سانتریفوژ با دور  16000به مدت 30
ثانيه DNA ،رسوب یافته در آبمقطر استریل حل شد.
کميت و کيفيت  DNAاستخراج شده به کمک دستگاه
نانودراپ ( )Bio Radاندازهگيری گردید .همچنين ،ميزان
خلوص  DNAنيز به کمک همين وسيله ،با بهدست آوردن
نسبت جذب نوری نمونهها در طول موجهای 260/280
نانومتر و  260/230اندازهگيری شد.
واکنش زنجیرهای پلیمراز ()PCR
برای تکثير قسمتی از ژن  16S rDNAباکتریایی ،از
(5’-
OI1
آغازگر
جفت
و
’)GCGCGTATGCAATACGAGCGGCA -3
)5’-GCCTCGCGACTTCGCAACCCAT -3’( OI2c
استفاده شد ( .)Saberi et al., 2017واکنش زنجيرهای
پليمراز در حجم نهایی  25ميکروليتری شامل آبمقطر (18
ميکروليتر) ،بافر ) 2/5( PCR(10Xميکروليتر)MgCl2 ،
)( (50 mMیک ميکروليتر)0/7( dNTP (10 mM( ،
ميکروليتر) ،هر یک از پرایمرها )0/7( (10 µM
ميکروليتر)0/4( Taq DNA polymerase (5 u/µl) ،
ميکروليتر) و  DNAالگو (یک ميکروليتر) انجام شد.
شرایط دمایی شامل یک مرحله واسرشتی اوليه
( )Denaturationبه مدت پنج دقيقه در دمای  94درجه
سانتیگراد بود که با  30چرخه شامل  45ثانيه واسرشتی
در  94درجه سانتیگراد 45 ،ثانيه اتصال ( )Annealingدر
 56درجه سانتیگراد و  60ثانيه طویل شدن ()Extension
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در  72درجه سانتیگراد ادامه پيدا میکرد .واکنش  PCRبا
یک مرحله تکثير نهایی در دمای  72درجه سانتیگراد به
مدت هفت دقيقه پایان یافت.
توالییابی به کمک پلتفرم Illumina MiSeq

برای توالییابی محصوالت  ،PCRاز آغازگرهای
اختصاصی ناحيه  V3مربوط به ژن  16S rDNAباکتریایی
شامل 5’-GMGCCAGCMGCCGCGGMAA-( 515F
(5’-
806R
و
’)3
’ )GGACTACHVGGGMWTCTAAT -3و پلتفرم
 Illumina MiSeqاستفاده شد .محصوالت  PCRبا استفاده
از کيت Life ( SequalPrep Normalization
 )USA ،CA ،Carlsbad ،Technologiesنرماليزه و برای
کاهش هزینهها ،نمونه های هر گونه گياهی به طور مشابه و
یکسان با هم مخلوط و با کدهای A/B/C/D/E/F/G/H
نامگذاری شدند .توالیهای مخلوطشده با مهرههای
،Beckman CoulterGenomics( AMPure XT
 )USA ،MA ،Danversبرای توالییابی آماده شدند و
اندازه و کميت آنها بهترتيب با Perkin ( LabChip GX
 )USA ،MA ،Waltham ،Elmerو کيت کميت کتابخانه
)USA ،MA ،Woburn ،KapaBiosciences( Illumina
ارزیابی شد .محصول  PCRبا استفاده از آداپتورهای
توالی یابی ،برچسب گذاری و مولکولهای  DNAبه قطعات
با طول کمتر از  800جفت باز شکسته شدند .اتصال به
آداپتورها ،توليد خوشه با آغازگرهای اختصاصی ،انجام
تعيين توالی به کمک پلتفرم  Illimina Miseqو حذف
توالی های آداپتوری توسط کمپانی ميکروسينس سوئيس
انجام شد و درنهایت نمونه ها در مرحله بعد آناليز شدند.
تمامی نمونه های کد شده که با تکرار بيولوژیک با یکدیگر
مخلوط شدند با کدهای  Aتا ( Hهشت نمونه مخلوط)
مشخص شدند .پس از ارزیابی دوباره ،سه نمونه ارسالی
شامل  E ،Aو  Gبه دليل عدم تأیيد کيفيت و کميت DNA
استخراج شده توسط شرکت توالییاب حذف شدند.

ترکيب جمعيتی باکتریهای اندوفيت...

آنالیز توالی و تجزیه آماری
برای بررسی کيفيت توالیهای بهدست آمده مربوط به
این نمونهها ،از نرمافزار Babraham ( FastQC
 )UK ،Cambridge ،Bioinformaticsاستفاده شد .ابتدا
توالیهای آداپتوری حذف شده و پس از سرهم کردن
توالیها براساس خوانشهای جفتشده همپوشان
(overlapping paired reads؛ ،mismatch cost = 2
 ،gap cost = 3 ،minimum score = 8و maximum
 )unaligned end mismatches = 0دوباره کيفيت توالیها
بررسی شد .تعيين واحدهای تاکسونومی ( OUT:
 )Operational taxonomic unitبراساس تاکسونومی طبقه
بندی شده در پایگاه داده  Silvaبا ارزش اطمينان 80
درصد توسط نرمافزار (www.biomed.cas.cz) Seed2
انجام شد .شاخصهای متنوع مورد ارزیابی ،شامل شاخص
تنوع  ،Simpsons ،Shannonهمچنين تعداد OTUهای
مشاهده شده ،شاخص چيرگی و یکنواختی با نرمافزار
seed2انجام شد .برای بررسی تفاوت فراوانی جنسهای
مختلف باکتریایی در دو نمونه گياهی ،تجزیهوتحليل
واریانس و اختالف ميانگين در سطح اطمينان  95درصد
محاسبه شد.

نتایج
کميت و کيفيت  DNAاستخراجشده با استفاده از
دستگاه اسپکتروفتومتر  Nano Dropتعيين شد و عملکرد
 DNAخالص استخراجشده با حذف ترکيبات پلیفنلی
اشاره شده منجر به موفقيت استخراج  DNAاز نمونهها و
سبب ایجاد باندهای شارپ شد .عملکرد  DNAخالص
استخراجشده با استفاده از شيوهنامه مورد استفاده در
جذب های نوری با نسبت  260/280و  260/230تأیيد
شد (جدول  .)1تعداد خوانش های مربوط به دو گياه V
 .luteaو  A. ovinusبهترتيب  54درصد و  46درصد
بود.
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جدول  -1کمیت و کیفیت  DNAاستخراج شده از ریشه و برگ گیاهان میزبان با استفاده از Nanodrop

230/260A

260/280A

غلظت)(ng/µl

2/1

2

1179

1/2

1/8

258

1/6

1/95

462

1/4

1/78

263

2/1

1/82

936/2

1/95

1/87

1024

1/3

1/76

260

1/3

1/92

580

1/5

1/86

552

1/5

1/8

200

1/3

1/8

172

1/3

1/7

67

1/1

1/63

75

1/1

1/6

50

1/2

1/7

60

نتایج بررسی واریانس  OTUsدر منطقه مورد بررسی در
دو گياه مختلف در سطح احتمال خطای  5درصد معنیدار
نبود (جدول  .)2مقایسه ميانگين اثر اختالف نمونهبرداری دو
گونه گياهی نشان داد ،ميزان  OTUمتعلق به  V .luteaبيشتر
از  A. ovinusاست اما این اختالف معنیدار نبود (شکل .)1
خوشهبندی  OTUبا استفاده از روش  ،NGSترکيب
تاکسونوميکی فراوانی نسبی هفت راسته غالب ،Rhizobiales
،Xanthomonadales

کد نمونه

B

C

D

F

H

،Pseudomonadales

،Chitinophagales

 Enterobacterialesو  Betaproteobacterialesنماینده سه
رده غالب گرم منفی ،Gammaproteobacteria
 Alphaproteobacteriaو  Bacteroidiaاز دو شاخه
 Proteobacteriaو  Bacteroidetesتعيين شد .درصد فراوانی
نسبی مربوط به گروههای باکتریایی شناساییشده در این
پژوهش ،در شکل  2نمایش داده میشود.

،Sphingomonadales
جدول  -2بررسی واریانس دادههای OTUs

تیمار

درجه آزادی

مجموع مربعات

آمارهF

معنیداری

گونه گياهی

1

2/78×1011

0/485

0/8274

کل

26

1/49×1014

معنیدار در سطح اطمينان  95درصد
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180000
a

160000
140000

a

120000

80000

OTUs

100000

60000
40000
20000
0
A.ovinus

V.lutea

گونههای مورد مطالعه
شکل  -1مقایسه میانگین  OTUsدر دو گونه مورد مطالعه  Astragalus ovinusوVicia lutea
حروف انگليسی متفاوت نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح  5درصد است.

100
90
80
70

Proteobacteria
Planctomycetes

60

Patescibacteria
50

Firmicutes
Dependentiae

40

Chloroflexi
30

Bacteroidetes
Actinobacteria

درصد فراوانی نسبی گروههای باکتریایی

Verrucomicrobia

20

Acidobacteria
10
0
A.ovinus

گونههای مورد مطالعه

V.lutea

شکل  -2فراوانی نسبی گروههای باکتریایی اندوفیت به روش غیروابسته به کشت  NGSبا تعیین توالی ژن  16S rDNAدر گیاهان میزبان
 Astragalus ovinusو Vicia lutea
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نتایج بهدست آمده نشاندهنده وقوع باکتریهای متعددی
از OTUsهای نادر بود و جوامع باکتریایی موجود در نمونه
ها بهطور گسترده در ده گروه تقسيمبندی شدند .در این
دستهبندی ،شاخه  Proteobacteriaشامل باکتریهای گرم
منفی با بيشترین درصد فراوانی ،اندوفيتهای باکتریایی
غالب بوده و بيش از  99درصد کل جمعيت باکتریهای
اندوفيت در گونه  V.luteaو  68درصد در  A.ovinusرا به
خود اختصاص داده بود (شکل  .)2سپس شاخه
( Actinobacteriaباکتریهای گرم مثبت) و شاخه
 Bacterioidetesشامل باکتریهای بیهوازی اجباری گرم
منفی و  Planctomyceteبيشترین فراوانی را به خود
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اختصاص دادند .شاخههای دیگر شامل ،Patescibacteria
 Firmicutes ،Acidobacteriaو  Dependentiaeدارای
توزیع یکسان بودند .طبقه دیگر ،دو شاخه  Chlamydiaeو
 Verrucomicrobiaدارای کمترین فراوانی بودند.
بررسی واریانس دادهها نشان داد که شاخصهای
چيرگی ،یکنواختی و تنوع شانون و سيمپسون در
ميانگينهای جمعيتهای شناساییشده باکتریها در سطح
خطای پنج درصد دارای اختالف معنیدار است (شکل.)3
گياه  V. luteaبهطور معنیداری دارای تنوع و یکنواختی
کمتر و چيرگی بيشتر جمعيت باکتریایی نسبت به A. ovinus
بود (شکل .)3
1.6
A.ovinus

a

V.lutea

1.4
1.2
1

a
a

b
a

b
b

مقادیر

b

0.8
0.6
0.4
0.2
0

Evenness

Simpson

Shannon

Dominance

شاخص
شکل  -3مقایسه میانگین شاخصهای تنوع ،چیرگی و یکنواختی در دو گونه مورد مطالعه  Astragalus ovinusو Vicia lutea
حروف انگليسی متفاوت نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح  5درصد است.

بحث
مطالعه ما برای اولين بار براساس آناليز متاژنوم منجر به
ارزیابی باکتریهای اندوفيت موجود در ميکروبيوم دو ميزبان
از خانواده بقوالت وحشی جنگلی شد .آناليز متاژنومی
نشاندهنده تنوع ژنتيکی ميکروبی در محيطهای مختلف
بوده است (.)Ryan et al., 2008; Miché et al., 2001
بررسی تنوع ميکروبی موجود با تعيين توالی بخشی از

ژن  16S rDNAدر روش  NGSنشاندهنده مؤثر بودن این
روش برای مطالعه غنای کلی و تنوع جوامع ميکروبی در
بافتهای گياهان (شامل باکتریهای اندوفيت قابل کشت و
غيرقابل کشت در محيطهای مصنوعی) بود .در این پژوهش،
نتایج آناليز متاژنومی نوع و توزیع فراوانی جوامع ميکروبی
باکتریهای اندوفيت متعلق به شاخههای مختلف ،ازجمله
 Proteobacteriaرا در بافتهای ریشه و برگ گياهان نشان
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داد که مطابق با نتایج گزارشهای پيشين است ( Yu et al.,

.)2015; Ryan et al., 2008; Akinsanya et al., 2015
براساس ارزیابی الگوی کلونيزاسيون ميکروبيومی و
تنوع ميکروبی ،جنس مهم اندوفيتی  Rhizobiumاز شاخه
 Proteobacteriaمعمولترین جنسهای باکتریایی شناسایی
شده بود که در گزارشهای پيشين نيز به این مطلب اشاره
شده است ( .)Jackson et al., 2013طبق نتایج Balázs
( ،)2021گياه آهوماش ظریف ( )Lotus tenuisاز خانواده
بقوالت ،با دارا بودن باکتریهای اندوفيت از جنس
 Pararhizobium ،Neorhizobium ،Allorhizobiumو
 Rhizobiumکارایی باالیی در تثبيت نيتروژن گياه داشته و
این باکتریها سبب افزایش رشد گياه به کمک راهکارهای
زیستپاالیی شدهاند .در تحقيق مشابه دیگر ،سه جنس
غالب باکتری شامل زیرمجموعه ،Firmicutes
 Actinobacteriaو  Bacteriodetesبه روش نوین
توالییابی بخشی از ژن  16S rDNAدر گياه آلوئهورا
شناسایی شدند که با نتایج این پژوهش مشابه بوده و
همخوانی داشت ( .)Akinsanya et al., 2015همچنين در
این زمينه مطالعات نشان داده که ساختار جامعه و قابليت
فيزیولوژیک باکتریهای اندوفيت ،مرتبط با گياهان
ميزبانشان هستند و این جوامع ميکروبی در افزایش رشد و
عملکرد گياه ،مقابله با عوامل بيماریهای گياهی و تشکيل
گره مؤثر بودهاند ( .)Yang et al., 2017گياهان مورد
بررسی در این پژوهش ،از خانواده بقوالت وحشی جنگلی
هستند که ریشه آنها دارای گره بوده و این عامل در یک
منطقه ،دليل بر وجود جنس ریزوبيوم مبتنی بر تثبيت
نيتروژن است (.)Rat et al., 2021
نتایج بهدست آمده نشاندهنده قابليت بسيار زیاد
نمونههای گياهی موجود در بيوم طبيعی جنگل بوده که از
نظر انواع قابليتها و جنبههای زیست مولکولی و فرایندهای
متابوليک باید بيشتر مورد توجه قرار بگيرند .استفاده از داده
های مربوط به ژن  16S rDNAحاصل از فناوری ایلومينا،
نشاندهنده تنوع و فراوانی باکتریهای مختلف اندوفيت بود.
ابتدا برای مشخص شدن روابط تاکسونومی باکتریها از

ترکيب جمعيتی باکتریهای اندوفيت...

دنبالههای موجود در هر  OTUدر پایگاه داده استفاده شد.
باکتریهای متعددی از OTUsهای نادر بودند و در این
نمونهها با وجود تنوع فراوان باکتریهای مشاهده شده،
همچنان برخی از باکتریها ممکن است ناشناخته باقی
بمانند .در نمونههای مورد آزمایش این پژوهش در دو گياه
بقوالت وحشی جنگلی شامل  A. ovinusو V. Lutea
باکتریهای متعلق به شاخه  Gammaproteobacteriaبه
عنوان جامعه باکتریایی اندوفيتی آنها شناسایی شد .در
بررسی مشابه در منطقه بنگال غربی نيز بررسی تنوع باکتری
های اندوفيت ریشه گياه برنج با استفاده از پلتفرم ایلومينا
شاخه
در
فراوانی
بيشترین
نشاندهنده
راستههای
و
Gammaproteobacteria
و
Enterobacteriales
،Pseudomonadales
 Xanthomonadalesبود ( .)Kunda et al., 2018همچنين،
در تعيين توالی 16S rDNAدر  88نمونه در ميزبانهای
اسفناج و کاهو ،وجود باکتریهای اندوفيت متعلق به
شاخههای Bacteroidetes ،Firmicutes ،Proteobacteria
و  Actinobacteriaرا تأیيد کرد ()Rastogi et al., 2012
که با نتایج این تحقيق مطابقت دارد.
شایان ذکر است در این پژوهش ،برای نخستين بار از
روش مدرن تعيين توالی نسل دوم برای جداسازی و
شناسایی باکتریهای اندوفيت بقوالت وحشی در جنگل
زاگرس استفاده شد که استفاده از این روش میتواند در
شناسایی و انتخاب اندوفيتهای مؤثر در بيوم طبيعی
جنگلی بسيار مؤثر باشد و برای بررسی تنوع ژنتيکی و
مطالعه جمعيت آنها برای مقابله با بيمارگرهای گياهی،
همچنين افزایش رشد گياهان ميزبان استفاده شود .همچنين
مطابق با نوع ترکيب جمعيتی باکتریهای اندوفيت این
بررسی ،فراوانی اندوفيتهای  Mesorhizobiumو
 Rhizobiumشناسایی شده در تحقيقهای پيشين که حکایت
از توان بيوکنترلی افزایش رشد گياه و تثبيت نيتروژن در
ميزبانهای بقوالت زراعی نخود ،سویا ،یونجه و نخود
فرنگی و لوبيا بوده نيز گزارش شده است ( & Ghorbani
.)Harighi, 2018; Willems, 2006; Saini et al., 2015

275

2  شماره،19  جلد،نشریه علمی تحقيقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران

کشاورزی پایدار و بهکارگيری آنها بهعنوان عوامل
بهبوددهنده رشد گياهان در برابر عوامل زنده و غيرزنده و
.نيز با چشماندازی وسيع در سطح تجاری بهره برد
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Abstract
Forest ecosystems are the main reservoirs of global biodiversity. Microorganisms play a key
role in the biochemical cycles of these ecosystems and are used to protect plants and stimulate
their growth. Due to the limitations in the application of classic methods to isolate and identify
the endophytic microorganisms, their potentials and functions have yet to be properly
understood. In this study, a culture-independent method was used to study the endophytic
bacterial communities of some wild legumes. To this end, Zagros forests of Kermanshah were
surveyed and two varieties of Astragalus ovinus and Vicia lutea were sampled. Total DNAs
from different parts of the sampled plants were extracted and the bacterial 16S rDNA genes
were subsequently amplified. Sequencing analysis using the Illumina MiSeq platform showed
the most abundant endophytic bacteria belonged to seven orders of Rhizobiales,
Xanthomonadales, Sphingomonadales, Pseudomonadales, Chitinophagales, Enterobacteriales
and Betaproteobacteriales. The latter were comprised to three classes of Gammaproteobacteria,
Alphaproteobacteria, Bacteroidia, and two phyla of Proteobacteri and Bacteroidetes. Our
findings showed that members of Proteobacteria were the dominant bacterial endophytes and
accounted for more than 99% and 68% of the total population of endophytic bacteria in V. lutea
and A. ovinus, respectively. These bacteria, with the highest percentage of taxonomic units
(OTUs), have the highest potential to use as biological control agents of crop legumes diseases.
This study provides a clear picture of the population, dominance and diversity of bacterial
endophytes of wild legumes in the Zagros forests using metagenomic analysis.
Key words: Second generation sequencing, microbial communities, plant endophytes,
biological control.

