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  گیاهان شهیر های همزیستقارچهای کمکی باکتری
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 چکیده

های د و گیاه نیز کربوهیدراتنبخشگیاه بهبود میغذایی را برای  آب و عناصرجذب  های همزیست ریشهقار 

های به قار بسیاری از گیاهان . سودمند برای هر دو طرف است ایرابطهو این  کندفراهم میرا الزم برای  قار  

خشکی، آلودگی  مانندمحیطی ی هامقاومت به تنشو  یاز خودن معدنی مورد بعضی عناصربرای جذب همزیست ریشه 

جزء سوم  عنوانبه ی خاکزی نیز هاباکتریاز برخی  هستند.نیازمند زات سنگینی مانند سرب، روی و کادمیم فلخاک به 

های شوند و به عنوان باکتریاین رابطه همزیستی میعملکرد بهبود  باعث اند، کهشناخته شده، ریشهقار ی مجموعه

 اند. نامیده شده ریشهکمکی قار 

  Pseudomonas ،Gigaspora ی،همزیست قار ، باکتری، کلیدی: هایهواژ

 مقدمه

 باعث جذبهستند که  هابا قار  همزیستینیازمند ، یازموردنمعدنی  مواد آب و برای جذببسیاری از گیاهان 

گی فلزات سنگینی مانند سرب، روی از جمله خشکی، آلود محیطییستز یهاتنشی مقاومت به چنین اعطاکنندهو هم

های طبیعی و زراعی از ارزش اقتصادی باالیی برخوردار است. برداری از این همزیستی در محیط. بهرهدهستن کادمیمو 

 اند، کهشناخته شده (Mycorrhiza)ریشهقار ی سوم مجموعه وجز عنوانبه ی خاکزی نیز هاباکتریبرخی  در این میان

 Mycorrhiza)  ریشههای کمکی قار ان باکتریاین رابطه همزیستی دارند و به عنوعملکرد بهبود نقش اساسی در 

helper bacteria=MHBاند ( نامیده شده(Garbaye 1994).  ها همزیستی قار های اصلی ویژگیمقاله ابتدا در این
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منجر به  یی کهسازوکارهااز  رخیب همزیست وهای و قار ها بین باکتریرابطه سپس گردد، میبیان  با ریشه گیاهان 

 .گیرندمیمورد بحث قرار  شوندان میرشد گیاه یارتقا

 گیاه -قارچرابطه  -1

فسفات د نتوانمی  (Arbuscular mycorrhizal fungi=AMF) دارهمزیست ریشه آربوسکول هایقار 

نیز نیتروژن  .(Harrison 2005) دهند انتقالهای ریشه خاک را به شکل محلول درآورده و به درون یاخته معدنی

شود و در اختیار گیاه قرار از خاک جذب می همزیست سطح ریشههای که توسط اغلب قار عنصر مهم دیگری است 

 دهندهمزیست انتقال میبه قار  ها را وهیدراتکربنیز در مقابل گیاهان  .(Guether et al. 2009)گیردمی

(Selosse & Roy 2009).  

 ریشههای کمکی قارچباکتری -2

 ,Agrobacterium, Azospirillum هایاز جنس منفیگرم هایاکتریبهای جدایه از یتا به امروز، تعداد

Azotobacter, Burkholderia, Bradyrhizobium, Enterobacter, Pseudomonas, Klebsiella, 

Rhizobium   های از جنسمثبت  گرموBacillus, Brevibacillus, Paenibacillus Rodococcus, 

Streptomyces, Arthrobacter  اندشناخته شده ریشههای کمکی قار عنوان باکتریبه(Artursson et al. 2006). 

 هاو باکتری همزیست ریشه هایبین قارچ یرابطه -3

  بین یایاختهداخل خواریزندهی و ایاختهخارج خواریزندهی، ایاختهخارج گندرویی یرابطهسه نوع 

با ها باکتریبین ی ایاختهخارج خواریو زنده ی گندروییرابطه ازشواهدی  .شناخته شده است هاها و قار باکتری

 یجدایه 2 مشاهده شده که .(Levy et al. 2003)دست آمده است های همزیست ریشه بههاگ قار ریسه و یا 

ساکاریدهای خارج پلیبا افزایش ظرفیت تولید  Pseudomonas fluorescens CHA0 باکتری ییافتهجهش

 جدایه همچنین .ندهدمیی گیاهان نشان ریشه های همزیستی، توانایی بیشتری در اتصال به سطح قار ایاخته

 P. fluorescens BBC6  د وشریشه میقار کیل تحریک قابل توجه تشباعث(Duponnois & Garbaye 1991). 

 دارقار  همزیست ریشه آربوسکول زاییهاگرشد و باعث افزایش  Paenibacillus validus یک جدایه باکتری

Rhizophagus intraradices ، شده است(Boer et al. 2005).  کمکی هم در گیاه و هم در  ها اثرباکتریبرخی از
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قار  و  هاگزنی جوانهها و ریسه رشدمواد محرک شامل تولید  های این باکتریهاسازوکارگذارند. میهمزیست قار  

 یوسیلهبهتولید شده  ACC deaminase آنزیم. ندسته محیطی برای گیاههای تنش کاهش و استقرار آن در ریشهو 

 به رشد وتکثیر قار  همزیست کیحرباعث ت ،ه به کدوییانتلقیح شد ،Pseudomonas putida UW4 باکتری

Gigaspora rosea  ه استشد ریشهقار تشکیل و (Frey‐Klett et al. 2007). ،ه اددنشان  هاپژوهش در مجموع

برای برقراری روابط متقابل  ،یست ریشهزهمهای ها و قار فعال و تماس فیزیکی بین باکتری یهامولکولکه انتشار 

 .(1شکل) باشندمیها مهم بین آن

 باکتری یدر شرایط گلخانه، بقا نیز ia bicolorLaccarبیرونی همزیست ریشه  قار گزارش شده که 

 BBc6R8 P. fluorescens  بیوفیلم  به شکل  حضور این باکتریافزایش داده است و طور قابل توجهی به خاک در را

 دارآربسکول همزیست ریشه ده شده است. همچنین قار در شرایط آزمایشگاهی تشخیص دا قار  هایروی ریسه

Funneliformis mosseae  باکتریبقای نیز P. fluorescens 92rk  داده است  افزایشفرنگی گوجه فراریشهرا در

(Gamalero et al. 2004) .باکتری جدایه 1شده است که  همچنین گزارش Pseudomonas monteilii به همراه 

 .(Duponnois & Kisa 2006)شود میگیاهان باعث افزایش رشد  Pisolithus albus  ریشه بیرونیقار 

 
ریشه قار : نشان داده شده است ریشهقار دو نوع مهم  ،هایباکترو  همزیستهای یان گیاهان، قار م رابطه -1شکل 

 ،در سمت راست(  Arbuscular mycorrhizaی)سکولوآربریشه قار در سمت چپ و  (Ectomycorrhizaبیرونی)

 (.Bonfante & Anca 2009) های مختلف نشان داده شده استبا رنگ شکلنیز در این  هاانواع باکتری
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 ریشههای کمکی قارچباکتری اثر هایسازوکار -4

و  رشد میسیلیوم ،هاگزنی جوانهافزایش سازوکارهای همزیستی را با  یپایدار ریشههای کمکی قار باکتری

  د.ندهمی افزایش همزیست ریشه،های محیطی روی قار زیست های سوءریشه و کاهش اثردر  قار استقرار 

 هاگ یزنوانهج -1

 ،Glomus clarumو  F. mosseae دارسکولوآرب قار  هاگزنی تحریک جوانه قادر به، هاباکتری رخیب

 .(Xavier & Germida 2003) ندسته

 رشد میسیلیومی -2

 باکتری زمانی که با ،Glomus fistulosum توسط قار ها در ریشه استقرارمیسیلیومی و  توده دارمعنیافزایش 

Pseudomonas putida  در تماس بوده گزارش شده استکشت باکتری عصاره یا (Founoune et al. 

2002,Vosátka & Gryndler 1999 ). 

 محیطیهای تنش کاهش -3

یک اثر مثبت  .Bacillus sp ای از باکتریجدایه ،دارندخشکی قرار  تنشگیاهان در که وقتی  گزارش شده 

های باکتری .رددا G. intraradices قار  یوسیلههسکول بوریشه و تشکیل آرباستقرار در پوست تری روی قوی

چنین تحت هم .دنیی بخشناشی از آلودگی فلزات سنگین، رها هایتنشاز  نین ممکن است گیاهان راچهم کمکی 

قادر به  هاباکتریو برخی از  قار  باشدرشد میسیلیومی  کاهنده حاوی مواد ممکن است،شرایط طبیعی، محلول خاک 

 .(Brulé et al. 2001)ها هستندزدایی این مولکولسم

 استقرار در آنو تسهیل  ریشه هایافزایش انشعاب -4

که  است ریشههای کمکی قار باکتریز اغلب یک ویژگی قابل مشاهده ا جانبی، هاییشهرتحریک تشکیل 

 توانند ارتباط برقرار نمایندد که در آن نقاط، گیاه و قار  میشوای میاساساً منجر به افزایش در نقاط بالقوه

(Schrey et al. 2005).  شده  مشخص کنند.ریشه تولید می در اطراف قار های شیمیایی را برای رشد پیامگیاهان

 یرمستقیمغطور به ریشههای کمکی قار باکتری .(Akiyama et al. 2002) استیدها یشامل فالونواست که این مواد 

  د.ننماییدهای گیاهی تسهیل مییشار فالونوانت یاز طریق القا همزیستهای قار  یوسیلهریشه را به استقرار در
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 نتیجه

، چه ریشهی کمکی قار هاباکتری .هستندگیاهی  هایبومزیستیاتی در ح ویک جز ریشه همزیستهای قار 

شده کارآیی توصیف  یهاسازوکار، که با باشندمیاین رابطه مفید سوم  وجز همزیستهای قار  با همراهیا  آزادانه و

 .هنددمیاین همزیستی و اثرهای سودمند آن را افزایش 
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Abstract 

Mycorrhizal fungi increase water and nutrient elements absorption to the plant and 

plant provide carbohydrates for the fungus and this is beneficial for both parties . Many 

plants need to these fungi for absorption  some mineral elements and resistance to 

environmental stresses such as drought, soil contamination to heavy metals such as lead, 

zinc and cadmium. Some soil borne bacteria have been identified as third part of the 

mycorrhiza, which cause improving the performance of this symbiotic relationship, and 

have been named as mycorrhiza helper bacteria. 
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