سال چهاردهم /شماره  /54زمستان 95

فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

مقاله علمی

تثبیتبیولوژیکینیتروژن
 تیمور رضوی پور کومله ،عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج و دانشجوی دکتری دانشگاه مشه
 علیرضا فرخ ،دانشجوی دکتری آکادمی ملی علوم جمهوری آذربایجان
 آتوسا فرخ ،دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده
نیتروژن مولکولی ) (N2از عناصر عمده تشکیل دهنده اتمسفر( تقریبا  )% 80زمین است .عنصر نیتروژن از عناصر ضروری در بسیاری از
ترکیبات شیمیایی ،مثل پروتئینها و اسیدهای نوکلئیک بوده که پایه حیات تمام موجودات زنده میباشد .اگر چه نیتروژن مولکولی
مستقیما برای ساخت مواد شیمیایی که مورد نیاز برای رشد و تولید است ،وارد سیستم بیولوژیکی شود .قبل از ورود به سیستم موجودات
زنده ،نیتروژن مولکولی باید با عنصر هیدروژن مخلوط شود .این پروسه احیای ازت مولکولی بر میگردد به همان عمل تثبیت نیتروژن
) (N-fixationکه ممکن است بصورت شیمیایی یا بیولوژیکی انجام گیرد.
نیتروژن از جمله عناصری است که محدود کردن رشد گیاهان سبز را موجب میشود .این نتایج حاصل از کاهش دائمی نیتروژن از
ترکیبات ذخیرهای و نیتروژن تثبیت شده که در خاک موجود است و قابل استفاده برای گیاه میباشد .در نتیجه پروسه دینیتریفیکاسیون
بیولوژیکی ،فرسایش خاک ،آبشویی ،تصعید شیمیایی ،و شاید از طریق خیلی مهم بازگشت محصوالت محتوی نیتروژن از مزرعه ،این
ازت بطور پیوسته و دائمی تخلیه میشود .این نیتروژن ذخیره شده در خاکهای کشاورزی باید دوباره بطور دورهای ذخیره شده تا سطح
مناسبی از آن برای گیاه موجود باشد (محدود کننده رشد نشود) .این نیتروژن خاک از طریق افزایش کود شیمیایی و یا از طریق تثبیت
بوسیله فعالیت باکتریها ) Nitrogen Fixation Bacteria (BNFبه خاک اضافه شده و در خاک تأمین میگردد .البته نمیتوان بر
اهمیت تثبیت بوسیله فعالیت باکتریها در بازگشت نیتروژن غیرقابل استفاده موجود در اتمسفر به شکل قابل استفاده در بیوسفر تأکید
زیادی داشته و بر آن تکیه کرد.

مکانیسم تثبیت نیتروژن:
سوختهای فسیلی برای تأمین الکترون ،اتم هیدروژن ،و انرژی مورد نیاز در
کاهش نیتروژن مولکولی مورد استفاده قرار میگیرند.

ازت اتمسفری ) (Nمولکولی است که از دو اتم نیتروژن بوسیله سه باند یا
پیوند بسیار قوی وصل میشود .انرژی بسیار زیادی الزم است تا بتواند این
پیوندها را شکسته و مولکول نیتروژن را بصورت غیرفعال در آورد .واکنش
شیمیایی معمول برای تثبیت نیتروژن چه بصورت شیمیایی و چه بصورت
بیولوژیکی بصورت زیر است:

انرژی استفاده شده در تثبیت نیتروژن:

احیای نیتروژن یا از طریق شیمیایی و یا بیولوژیکی به انرژی بسیار زیادی
نیاز دارد .در پروسه شیمیایی مقادیر متفاوتی از سوختهای فسیلی بعنوان منبع
انرژی مورد استفاده قرار میگیرند.
این مواد غیر قابل جایگزینی بوده و کامل کننده نهایی هستندBNF .
انرژی مورد نیاز خود را در اثر سوختن کربوهیدارتهایی که در اثر فعالیتهای
فتوسنتزی در گیاهان ایجاد میشوند ،بدست میآورند.

N + 3H2 + Energy ---- 2NH3
پیوند سه باندی نیتروژن باید شکسته شده و سه اتم هیدروژن باید با یک اتم
نیتروژن ترکیب گردد .موجودات زنده از انرژی آزاد شده حاصل از
اکسیداسیون یا سوختن کربوهیدارتها را برای تبدیل مولکول نیتروژن به
آمونیاک مــورد اســتفاده قرار میدهند .در پروسه تثبیــت شیمیایی نیتروژن
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انرژی برای فتوسنتز از طریق نور خورشید بدست میآیـد .بنـابراین انـرژی
برای  BNFبطور غیرمستقیم از منابع تکمیلی قابل استفاده موجـود بدسـت
میآید .منبع مستقیم انـرژی (کربوهیـدرات) بـرای  BNFدر شـرایطی کـه
اجازه رشد به موجودات فتوسنتز کننده داده میشود ،بعنوان یـک پتانسـیل
قابل دسترس میتواند باشد.
توانایی سیستم بیولوژیکی برای تثبیت نیتروژن بستگی به وجـود آنزیمهـای
ویژهای که نیتروژناز نامیده میشوند ،دارد که نیتروژن مولکولی ( )N2را به
فرم احیاء شده آمونیاک ( )NH3همراه با ترکیبـات مـواد آلـی بخصوصـی
تبدیل می کنـد کـه مـیتوانـد بـرای رشـد میکروارگانیسـمها و موجـودات
بزرگتـر اسـتفاده شـوند .سیسـتن نیتروژنـاز مرکـب از دو مولکـول مختلـف
پروتئین (آنزیمها) هست که باید در پروسه تثبیـت نیتـروژن بـا هـم فعالیـت
نمایند.
یکی از این آنزیمها بنام آزوفردوکسین ( )azoferredoxinآنزیمی است
کــــه دارای آهــــن مــــیباشــــد .آنــــزیم دوم بنــــام مولیبدوفردوکســــین
( )molybdoferredoxinدارای آهن و مولیبدن میباشد .دو ترکیب بـا
هم پیوسته و بعنوان یک سیستم واحد عمل می کنند.
ترکیبات سیستم نیتروژناز حاصل از موجودات مختلف با هم به شکل یـک
سیستم هیبریـد فعـال ،هماننـد سیسـتم  BNFاز موجـودات مختلـف ناشـی
می شود .نیتروژناز به مقدار خیلـی کـم در میکروارگانیسـمهای بخصوصـی
ظاهر میشود.
آمونیاک حاصل از تثبیت سـریعا بـداخل بعضـی از اسـیدهـای آمینـه نظیـر
گلوتامین ( )glutamineیا آالنین ( )alanineمـی شـود .سـپس نیتـروژن
ممکن است به اسیدهای آمینه و ترکیبات نیتروژنهدیگر در واریتههایی کـه
انتقال آمونیاک در آنها انجام میشود ،گردد.

نودلهای کوچک در ابتدا بر روی ریشه تشکیل شده و سـپس بـا باکتریهـای
مناسب پر میشود (باکتریوئیدها) که مقادیر قابل توجهی نیتـروژن را تثبیـت
میکنند.
تثبیت نیتـروژن بوسـیله باکتریهـای همزیسـت بـه تنهـایی حـدود  20درصـد
نیتروژن تثبیت شده بیولوژیکی جهان را در سـال مـیباشـد .وجـود گیاهـان
لگومینوز بعنوان یکی از منابع مهم تـأمین کننـده بشـر بطـور مسـتقیم و منبـع
ذخیره غذایی خوبی برای حیوانات بوده و بنابراین یکی از غـذاهای مهـم و
بحرانی در بین گیاهان زراعی در جهان محسوب می شود.
خیلی مهم است که دانشـمندان کشـاورزی بخـوبی دریابنـد کـه ایـن رابطـه
همزیستی از لحاظ زراعی مورد بررسی قرار داده و از باکتریهای مخصوصی
مناسب برای هر گیاه لگوم را انتخاب کنند تا بدینوسیله بتواننـد از زمینهـایی
که حاصلخیزی مناسـبی بـرای گیاهـان خصوصـا گیاهـان غیرلگـوم ندارنـد
حداکثر استفاده را در تولید محصول بنمایند .مقادیر نیتروژن تثبیـت شـده از
 75تا  300کیلوگرم  Nدر هکتار در سال ( 70تـا  275پونـد  Nدر ایکـر در
سال) بسته به ترکیبات مختلف متفاوت است.
در فلوریدا ،رشد شبدر سفید همراه با گیاهان علوفهای ممکـن اسـت تحـت
شرایط مناسب  180کیلوگرم  Nدر هکتار در سـال ( 160پونـد بـر ایکـر در
سال) نیتروژن را تثبیت نماید.
تعداد زیادی از آنژیوسپرمهای غیرلگومینوز ماننـد ،Casuarina ،Alnus
 ،Myrica ،Coriariaو غیــره در برابــر آلــوده شــدن بــه آکتینومیســت
 Frankiaتشکیل نودلهایی را بر روی ریشه خود میدهند.
چنین اجتماعی از اینگونه گیاهان بـا آکتینومیسـت  Frankiaممکـن اسـت
حتی بیش از  100کیلوگرم  Nدر هکتار در سال بنماید که میتواند بصورت
افزایش سبزینهای گیاه و یا افزایش گونههای پیشـرو در محیطهـای مختلـف
خاک ظاهر شود .بعضی از ژیمنوسپرمها ماننـد ،Macrozamia ،Cycas
و  Podocarpusنیــز قادرنــد چنــین اجتمــاعی از نودلهــای تثبیــت کنن ـده
نیتروژن را تشکیل دهند.
گزارش شده است که یک گیاه همزیست برای همکاری در تثبیت نیتروژن
وجــود دارد .مــثال بــاکتریوم  Kiebsiellaدر نودلهــای موجــود در بــرگ
 ،Psychotriaو اجتمـــاع ســـیانوباکتریا بـــا قـــار (گلســـنگها) ،گیـــاه
 ،)Blasia( liverwortsآنژیوســـپرمها ( )Gunneraو ســـرخس آبـــزی
آزوال.
افــزایش معلومــات در رابطــه بــا خصوصــیات ژنتیکــی میکروارگانیســمهای
مختلف که بتوانند قابلیت تثبیت نیتروژن بـاالیی را داشـته باشـند ،در ایجـاد
موجودات زنده جدیدی که راندمان تثبیت نیتروژن را باال ببرند کمک کرده
و میتواند ارگانیسمهایی جدید بـا قابلیـت بیشـتر تثبیـت نیتـروژن را بوجـود
بیاورد.

اهمیت:BNF
تخمین زده میشود که مقدار نیتروژن تولید شده از طریق  BNFدر جهان
به  175میلیون تن در سال برسد .مقدار نیتروژن تثبیت شده در هـر شـرایطی
بستگی به وضعیت محیطی و شرایط طبیعی بیولوژیکی سیستم دارد که قادر
به تثبیت نیتروژن هستند .برای وضعیت خاص ،مقادیر نیتـروژن تثبیـت شـده
توسط یک گیاه مثل جو ممکن است صدها کیلوگرم در هکتار با هم فـرق
داشته باشـند .اخـتالف در توزیـع هـر یـک از سیسـتمهای BNFدر ارزش
نیتروژن اضافه شـده بـه آن بسـتگی بـه فراهمـی و جمعیـت بیولـوژیکی آن
سیستم برای نیتروژن دارد.
تنوعسیستمهای:BNF
مشخص شده است که  BNFبه اندازه های مختلف در شرایط گونـاگون
مثل خاک ،آبهای شیرین و شور و رسوبات ،بر روی ریشه ،ساقه ،و برگهای
گیاهان بخصوصی و بعضی حیوانات اتفاق میافتد .پتانسیل تثبیـت نیتـروژن
بستگی به شرایطی دارد که میتوانند رشد میکروارگانیسمها را باعث شوند.
سیستم بیولوژیکی که قادر به تثبیت ازت هسـتند بـه دو گـروه همزیسـت و
غیرهمزیست تقسیم می شوند ،که این امر بسـتگی دارد بـه اینکـه جـه نـوع
میکروارگانیسمی در این فعالیت شرکت داشته باشد.
تثبیتهمزیستینیتروژن:
مهمترین سهم نیتروژن تثبیت شده از طریق همزیستی با میکروارگانیسمهای
مخصوصی با ریشه گیاهان برگ بدست میآید .یک مثال کالسیک در این
مورد باکتریهایی (ریزوبیومها) هستند که با ریشه گیاهان لیگومینوز با درجه
باالی اختصاصی بودن میزبان (مثال لوبیا ،سویا ،شبدر و بادام زمینی)
همزیستی میکنند.
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ترکیبات آلی ساده مختلف را آزاد کرده که ممکن است بعنوان غذا توسـط
باکتریهای آزادزی خاک به مصرف برسد.
این ذخیره مستمر و پیوسـته غـذایی بـرای باکتریهـا باعـث افـزایش جمعیـت
اینگونه باکتریها در خاک میشود که ایـن عمـل در منطقـه ریزوسـفر ریشـه
بطور چشمگیر و سریع انجام میگیرد .شواهد دال بر آن است که باکتریهای
تثبیت کننده نیتروژن بومی خاک معموال در ریزوسفر ریشـه گیاهـان وجـود
دارند که میتوانند مقادیر زیادی از ازت را تثبیت کرده و بـه خـاک اضـافه
نمایند.
این اثر ممکن است بعلت نزدیکی جمعیت میکروارگانیسمها و ریشـه انجـام
شـــود .مـــواد غـــذایی آزاد شـــده از ریشـــه بـــه مقـــدار زیـــادی بـــرای
میکروارگانیسمهایی که در سطح ریشه بسر میبرند قابل استفادهتـر خواهنـد
بود.
در تحت شرایط محیطی مناسب ،سیانوباکتریهای هوازی ممکن است باعـث
فواید زیادی برای محیط آب شوند و کالستریدیوم بیهوازی ممکـن اسـت
نقش مهمی را در رسوب مواد در آبهای آزاد بازی کند .بیشتر نیتروژن تثبیت
شده در محیطهای دریایی (حـدود  20درصـد از کـل نیتـروژن تثبیـت شـده
بیولوژیکی) مربوط میشود به این سیانوباکتریها ولـی انـواع مختلـف دیگـر
میکروارگانیسمها نیز ممکن اسـت در چنـین محیطهـایی یافـت شـوند .سـهم
معنیدار میکروارگانیسمهای فتوسنتز کننده (سـیانوباکتریها) و غیـر فتنوسـنتز
کننده (کالستریدیومها) در تثبیت ازت در منطقه ریزوسفر ریشه برنج بخوبی
شناخته شده است.
در مجموع ،فعالیت آنزیم نیتروژناز در خـاک اطـراف چنـدین ریشـه دارای
میکوریزا و در ریزوسفر گیاهان دریایی ( )Thalassiaو گیاهان آب شیرین
( )Glyceriaاین امر تصدیق میکنند.
سطح برگ یـا فیلوسـفر ( )phyllosphereبعضـی از گیاهـان بخصـوص در
رژیمهای گرم ،مرطوب مناطق استوایی (حاره) ممکن است شـرایط اضـافی
مناسب محیطی را برای فعالیت باکتریهای آزادزی تثبیت کننده نیتروژن مثل
ازوتوبــــاکتر ( ،)Azotobacterبیجرینکیــــا ( ،)Beijerinckiaو کیبســــیال
( )Kiebsiellaفراهم نماید.
باکتریهای بـیهـوازی و آزادزی تثبیـت کننـده نیتـروژن در روده بعضـی از
حیوانات علفخوار و همچنین انسان وجود داشته و می توانند نیتروژن را تثبیت
کنند .فعالیت آنزیم نیتروژناز معموال کم بوده و اختالف آنها در مواد غذایی
مورد نیاز میزبان مشکوک میباشد.

تثبیتغیرهمزیستینیتروژن:
تنوع زیادی در میکروارگانیسمهای آزادی که قادرند نیتروژن هوا بصورت
بیولوژیکی ( )BNFتثبیـت کننـد ،وجـود دارد .ایـن میکروارگانیسـمها در
حدود  20گونه باکتری غیرفتوسنتتیک هوازی مثل (آزوتوباکتر ،بیجرینکیا)
و غیرهــوازی مثــل (کالســتریدیوم) و حــدود  15گونــه ســیانوباکتریهای
فتوسنتتیک (جلبک سبز -آبی) مثل آنابائنا و نوستوک را شامل میشوند.
باکتریهای آزادی غیرفتوسنتتیک وابسته مواد آلی خاک بعنـوان یـک منبـع
غذایی میباشند در صورتیکه باکتریهـای فتوسـنتتیک ممکـن اسـت غـذای
خود را از طریق فتوسنتز تولید نمایند.
فعالیت تثبیت نیتروژن باکتریهایی آزاد زی ،غیرفتوسنتتیک ،هوازی بستگی
زیادی به رطوبت ،اکسیژن و منابع غـذایی آلـی مناسـب موجـود در محـیط
دارد .باکتریهای غیرهوازی (کالستریدیومها) در مناطق علفـزار و خاکهـای
غرقاب و خاکهایی که با رطوبت و مواد آلی زیاد هستند ،غالب بـوده ولـی
اکسیژن برای باکتریها تقریبا محدود و کم میباشد.
مقدار نیتروژن تثبیت شده بوسیله باکتریهـای آزادزی غیرفتوسـنتزکننـده در
خاک ممکن است حداکثر به  15کیلوگرم در هکتـار در سـال برسـد .ایـن
برآورد نسبتا کم بر حسب محدود بـودن منـابع آلـی مناسـب (بعنـوان منبـع
انرژی) و جمعیت کم باکتریها در محیط خـاک انجـام شـده اسـت .تثبیـت
نیتروژن در خاکهای مناطق تروپیکال و حارهای یعنی جایی کـه رطوبـت و
درجه حرارت و فاکتورهای ضروری دیگر برای باکتریها مناسبتـر اسـت،
بطور بارزی بیشترمیباشد.
اصالح و بهبود خاک با استفاده از مواد آلـی بعنـوان بسـتری بـرای فعالیـت
جمعیت باکتریها بطـور حـتم باعـث افـزایش تثبیـت نیتـروژن خواهـد شـد.
افزایش ازت تثبیت شده بدون اصالح خاک با افزودن مواد آلی و در نتیجه
باال بردن جمعیت باکتریهـا تقریبـا غیرقابـل قبـول اسـت .افـزایش جمعیـت
باکتریها تثبیت کننده نیتروژن از طریق تلقیح آنها بـه خـاک مـوقتی بـوده و
سریعا از بین خواهند رفت و در نتیجه شرایط به همان حالـت خـاک بـدون
اصالح بر میگردد که شرایطی را که برای فعالیت باکتریها مناسب نیسـت،
فراهم خواهد آورد.
اطالعــات بســیار کمــی در بــاره امکــان تولیــد اقتصــادی نیتــروژن توســط
سیانوباکتریهای فتوسنتزکننده آزادزی وجود دارد ولی مـیتواننـد حـداکثر
حدود  50کیلوگرم  Nرا در هکتار در سال به خاک اضـافه نماینـد .تثبیـت
نیتروژن بوسیله این موجودات بستگی بسیار زیادی به وجود نور خورشید و
رطوبت مناسب محیطی دارد .ریشه گیاهان زنده به اندازه بسیار زیادی این
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