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برادر ع ،.صابریریسه ر ،.صداقتی ا .و اخگر ع .1313 .باکتریهاای کمکای قاار هاای همزیسات ریشاه گیاهاان.
دانش بیماریشناسی گیاهی .64-53:)1(6
چکیده
قار های همزیست ریشه جذب آب و عناصر غذایی را برای گیاه بهبود میبخشند و گیاه نیز کربوهیدراتهای
الزم برای قار را فراهم میکند و این رابطهای سودمند برای هر دو طرف است .بسیاری از گیاهان به قار های
همزیست ریشه برای جذب بعضی عناصر معدنی مورد نیاز خود و مقاومت به تنشهای محیطی مانند خشکی ،آلودگی
خاک به فلزات سنگینی مانند سرب ،روی و کادمیم نیازمند هستند .برخی از باکتریهای خاکزی نیز به عنوان جزء سوم
مجموعهی قار ریشه ،شناخته شدهاند ،که باعث بهبود عملکرد این رابطه همزیستی میشوند و به عنوان باکتریهای
کمکی قار ریشه نامیده شدهاند.
واژههای کلیدی :باکتری ،قار  ،همزیستیGigaspora ، Pseudomonas،

مقدمه
بسیاری از گیاهان برای جذب آب و مواد معدنی موردنیاز ،نیازمند همزیستی با قار ها هستند که باعث جذب
و همچنین اعطاکنندهی مقاومت به تنشهای زیستمحیطی از جمله خشکی ،آلودگی فلزات سنگینی مانند سرب ،روی
و کادمیم هستند .بهرهبرداری از این همزیستی در محیطهای طبیعی و زراعی از ارزش اقتصادی باالیی برخوردار است.
در این میان برخی باکتریهای خاکزی نیز به عنوان جزو سوم مجموعهی قار ریشه( )Mycorrhizaشناخته شدهاند ،که
نقش اساسی در بهبود عملکرد این رابطه همزیستی دارند و به عنوان باکتریهای کمکی قار ریشه ( Mycorrhiza

 )helper bacteria=MHBنامیده شدهاند ( .)Garbaye 1994در این مقاله ابتدا ویژگیهای اصلی همزیستی قار ها
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با ریشه گیاهان بیان میگردد ،سپس رابطه بین باکتریها و قار های همزیست و برخی از سازوکارهایی که منجر به
ارتقای رشد گیاهان میشوند مورد بحث قرار میگیرند.
 -1رابطه قارچ-گیاه
قار های همزیست ریشه آربوسکولدار ) (Arbuscular mycorrhizal fungi=AMFمیتوانند فسفات
معدنی خاک را به شکل محلول درآورده و به درون یاختههای ریشه انتقال دهند ( .)Harrison 2005نیتروژن نیز
عنصر مهم دیگری است که توسط اغلب قار های همزیست سطح ریشه از خاک جذب میشود و در اختیار گیاه قرار
میگیرد( .)Guether et al. 2009گیاهان نیز در مقابل کربوهیدراتها را به قار

همزیست انتقال میدهند

(.)Selosse & Roy 2009
 -2باکتریهای کمکی قارچریشه
تا به امروز ،تعدادی از جدایههای باکتریهای گرممنفی از جنسهای Agrobacterium, Azospirillum,
Klebsiella,

Pseudomonas,

Burkholderia,

Azotobacter,

Enterobacter,

Bradyrhizobium,

Rhizobium

و گرم مثبت از جنسهای Bacillus, Brevibacillus, Paenibacillus

Rodococcus,

 Streptomyces, Arthrobacterبه عنوان باکتریهای کمکی قار ریشه شناخته شدهاند(.)Artursson et al. 2006
 -3رابطهی بین قارچهای همزیست ریشه و باکتریها
سه نوع رابطهی گندرویی خارجیاختهای ،زندهخواری خارجیاختهای و زندهخواری داخلیاختهای بین
باکتریها و قار ها شناخته شده است .شواهدی از رابطهی گندرویی و زندهخواری خارجیاختهای بین باکتریها با
ریسه و یا هاگ قار های همزیست ریشه بهدست آمده است ( .)Levy et al. 2003مشاهده شده که  2جدایهی
جهشیافتهی باکتری  Pseudomonas fluorescens CHA0با افزایش ظرفیت تولید پلیساکاریدهای خارج
یاختهای ،توانایی بیشتری در اتصال به سطح قار های همزیست ریشهی گیاهان نشان میدهند .همچنین جدایه
 P. fluorescens BBC6باعث تحریک قابل توجه تشکیل قار ریشه میشود (.)Duponnois & Garbaye 1991
یک جدایه باکتری  Paenibacillus validusباعث افزایش رشد و هاگزایی قار همزیست ریشه آربوسکولدار
 ،Rhizophagus intraradicesشده است( .)Boer et al. 2005برخی از باکتریها اثر کمکی هم در گیاه و هم در
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قار همزیست میگذارند .سازوکارهای این باکتریها شامل تولید مواد محرک رشد ریسهها و جوانهزنی هاگ قار و
و استقرار آن در ریشه و کاهش تنشهای محیطی برای گیاه هستند .آنزیم  ACC deaminaseتولید شده بهوسیلهی
باکتری  ،Pseudomonas putida UW4تلقیح شده به کدوییان ،باعث تحریک به رشد وتکثیر قار همزیست
 Gigaspora roseaو تشکیل قار ریشه شده است ( .)Frey‐Klett et al. 2007در مجموع ،پژوهشها نشان داده
که انتشار مولکولهای فعال و تماس فیزیکی بین باکتریها و قار های همزیست ریشه ،برای برقراری روابط متقابل
بین آنها مهم میباشند (شکل.)1
گزارش شده که قار

همزیست ریشه بیرونی  Laccaria bicolorنیز در شرایط گلخانه ،بقای باکتری

 P. fluorescens BBc6R8را در خاک بهطور قابل توجهی افزایش داده است و حضور این باکتری به شکل بیوفیلم
روی ریسههای قار در شرایط آزمایشگاهی تشخیص داده شده است .همچنین قار همزیست ریشه آربسکولدار
 Funneliformis mosseaeنیز بقای باکتری  P. fluorescens 92rkرا در فراریشه گوجهفرنگی افزایش داده است
( .)Gamalero et al. 2004همچنین گزارش شده است که  1جدایه باکتری  Pseudomonas monteiliiبه همراه
قار ریشه بیرونی  Pisolithus albusباعث افزایش رشد گیاهان میشود (.)Duponnois & Kisa 2006

شکل  -1رابطه میان گیاهان ،قار های همزیست و باکتریها ،دو نوع مهم قار ریشه نشان داده شده است :قار ریشه
بیرونی( )Ectomycorrhizaدر سمت چپ و قار ریشه آربوسکولی( ) Arbuscular mycorrhizaدر سمت راست،
انواع باکتریها نیز در این شکل با رنگهای مختلف نشان داده شده است (.)Bonfante & Anca 2009
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 -4سازوکارهای اثر باکتریهای کمکی قارچریشه
باکتریهای کمکی قار ریشه پایداری همزیستی را با سازوکارهای افزایش جوانهزنی هاگ ،رشد میسیلیوم و
استقرار قار در ریشه و کاهش اثرهای سوء زیستمحیطی روی قار های همزیست ریشه ،افزایش میدهند.
 -1جوانهزنی هاگ
برخی باکتریها ،قادر به تحریک جوانهزنی هاگ قار آربوسکولدار  F. mosseaeو ،Glomus clarum
هستند (.)Xavier & Germida 2003
 -2رشد میسیلیومی
افزایش معنیدار توده میسیلیومی و استقرار در ریشهها توسط قار  ،Glomus fistulosumزمانی که با باکتری
 Pseudomonas putidaیا عصاره کشت باکتری در تماس بوده گزارش شده است ( Founoune et al.

.) ,Vosátka & Gryndler 19992002
 -3کاهش تنشهای محیطی
گزارش شده وقتی که گیاهان در تنش خشکی قرار دارند ،جدایهای از باکتری  Bacillus sp.یک اثر مثبت
قویتری روی استقرار در پوست ریشه و تشکیل آربوسکول بهوسیلهی قار  G. intraradicesدارد .باکتریهای
کمکی همچنین ممکن است گیاهان را از تنشهای ناشی از آلودگی فلزات سنگین ،رهایی بخشند .همچنین تحت
شرایط طبیعی ،محلول خاک ممکن است ،حاوی مواد کاهنده رشد میسیلیومی قار باشد و برخی از باکتریها قادر به
سمزدایی این مولکولها هستند(.)Brulé et al. 2001
 -4افزایش انشعابهای ریشه و تسهیل استقرار در آن
تحریک تشکیل ریشههای جانبی ،اغلب یک ویژگی قابل مشاهده از باکتریهای کمکی قار ریشه است که
اساساً منجر به افزایش در نقاط بالقوهای میشود که در آن نقاط ،گیاه و قار

میتوانند ارتباط برقرار نمایند

( .)Schrey et al. 2005گیاهان پیامهای شیمیایی را برای رشد قار در اطراف ریشه تولید میکنند .مشخص شده
است که این مواد شامل فالونوییدها است ( .)Akiyama et al. 2002باکتریهای کمکی قار ریشه بهطور غیرمستقیم
استقرار در ریشه را بهوسیلهی قار های همزیست از طریق القای انتشار فالونوییدهای گیاهی تسهیل مینمایند.
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نتیجه
 چه، باکتریهای کمکی قار ریشه.قار های همزیست ریشه یک جزو حیاتی در زیستبومهای گیاهی هستند
 که با سازوکارهای توصیف شده کارآیی،آزادانه و یا همراه با قار های همزیست جزو سوم این رابطه مفید میباشند
.این همزیستی و اثرهای سودمند آن را افزایش میدهند
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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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