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گیاهان به دوستان خود غذا میدهند!
ترجمه :خلیل کریمزادهاصل

محققـان رابطـه پیچیـدهای بیـن گیاهـان و غـذای میکروبهـای
خـاک پیـدا کردهانـد .محققـان دپارتمـان انـرژی آزمایشـگاه ملـی
الرنـس برکلـی کشـف کردنـد کـه گیاهـان توسـعهیافته ،میکروبیـوم
ریشـه خـود را بـا مهـارت سـاخته و متابولیتهـای خیلـی خـاص
را بـرای همراهـی بـا میکروبهـای تغذیهکننـده ایجـاد میکننـد.
کاترینـا ژالنینـا ( )Kateryna Zhalninaمحقـق فوقدکتـرای
آزمایشـگاه برکلـی و نویسـنده اصلـی ایـن تحقیـق میگویـد:
«بیـش از یـک قـرن اسـت کـه تأثیرگـذاری گیاهـان بـر آرایـش
میکروبـی در خـاک اطـراف ریشههایشـان ،بهخصـوص از طریـق
انتشـار متابولیتهـا روشـن شـده اسـت؛ امـا مشـخص نبـوده کـه
آیـا محتـوای مـواد منتشرشـده توسـط گیاهـان ،بـا مـواد مـورد
نیـاز بـرای تغذیـه میکروبهـای خاكـی مطابقـت دارد یـا خیـر».
محققـان بـا توجـه دقیـق بـه ریزوسـفر گیـاه علفـی یکسـاله
( )Avena barbataکه در کالیفرنیا و دیگر اکوسیستمهای مدیترانهای
وجـود دارد ارتبـاط بیـن میکروبهایـی که بهطـور دائـم در نزدیکی
ریشـههای گیـاه علفـی ظاهر میشـوند و متابولیتهای ترشـح شـده
از گیـاه را ارزیابـی کردنـد .آنهـا با روش طیفسـنجی جرمـی تعیین
کردنـد کـه هر کـدام از میکروبهـای رشـدکرده در اطراف ریشـهها،
چـه نـوع متابولیتـی را بـرای تغذیه ترجیـح میدهنـد .آنهـا دریافتند
میکروبهایـی کـه در ناحیه اطراف ریشـههای گیاهان رشـد و تکثیر
میکننـد ،نسـبت بـه میکروبهـای ناموفـق در آن محیـط ،رژیمهای
غذایـی غنـی از اسـیدهای آلی را بـرای تغذیه ترجیـح میدادند .وقتی
گیاه به بلوغ میرسـد ،ریشـه آنهـا ،مخلوط گوناگونـی از متابولیتها،
مثـل اسـیدهای فنولیک را ترشـح میکنند و میکروبهایـی در منطقه
ریزوسـفر تجمع میکننـد که قادر به مصـرف این متابولیتها هسـتند.
بـرودی ( ، )Brodieایـن اسـیدهای فنولیک را بهعنـوان ترکیبات
بسـیار ویـژهای که گیاهـان در طول دوره رشـد خود منتشـر میکنند،
تعریـف میکنـد .اسـیدهای فنلـی ،غالبـ ًا بـه خاطـر دفـاع از گیـاه یا
ایجـاد روابـط بیـن گیاه و میکروب ترشـح میشـوند .این یافته نشـان
داد کـه بهمنظـور ایجـاد جوامع میکروبـی خاص در محیط ریزوسـفر،
گیاهـان میتواننـد متابولیتهایـی مانند اسـیدهای فنولیـک را تجزیه
کرده و توانایی کنترل جمعیت میکروبهایی را که در محیط ریزوسـفر
ریشههایشـان رشـد میکنند داشـته باشـند .بـا ایـن کار ،گیاهان خود

را از پاتوژنهـای مضـر محافظـتکـرده و سـایر میکروبهـا را نیـز
ترغیـب میکننـد تـا مـواد مغـذی مـورد نیـاز گیـاه را فراهـم آورند.
ژالنینـا ،فایرسـتون ( ،)Firestoneنورتـن ( )Northenو بـرودی
اعتقـاد دارنـد که یافتههـای آنها قابلیت بالقـوه عظیمی بـرای تأثیر بر
تحقیقـات علمـی و کاربردی دیگـر دارد .بهگفتـه ژالنینا اکنـون دولت
و صنعـت بـا تحقیقات بسـیاری که انجـام میدهند بهدنبال اسـتفاده از
تـوان میکروبهـا در بهبـود عملکـرد گیـاه و کیفیت خاک هسـتند تا
راهـی بـرای تولید پایـدار مـواد غذایی مورد نیـاز جوامـع بیابند .وی
میگویـد« :هیجانانگیز اسـت که مـا میتوانیم از مواد شـیمیایی خود
گیـاه برای کمک به تغذیه میکروبهای مفید در خاک اسـتفاده کنیم».
مجلـه طبیعـت :همانگونه که در شـمارههای پیشـین هم اشـاره شـد،
راز و رمزهـای موجـود در طبیعـت و همه آنچه بـرای موجودات زنده
مطرح اسـت ،پیچیدگی بسـیاری دارد؛ انسـان نیز بهمحض کشـف هر
کـدام از ایـن رازها ،بـا ذوقزدگی فراوان به عظمـت و بزرگی آفرینش
بیشازپیـش پـی میبـرد .گرچـه شـناخت از آنچـه در خـاک روی
میدهد بسـیار اندک اسـت ،امـا چنیـن پژوهشهایی با تولیـد دانش،
راه را بـرای بـروز سـریعتر کشـفهای آینـده بهخوبـی بـاز میکنند.
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180322103204
Journal Reference:
Kateryna Zhalnina, Katherine B. Louie, Zhao Hao, Nasim Mansoori,
Ulisses Nunes da Rocha, Shengjing Shi, Heejung Cho, Ulas
Karaoz, Dominique Loqué, Benjamin P. Bowen, Mary K. Firestone,
Trent R. Northen, Eoin L. Brodie. Dynamic root exudate chemistry
and microbial substrate preferences drive patterns in rhizosphere
microbial community assembly. Nature Microbiology, 2018; DOI:
10.1038/s41564-018-0129-3

* استادیار پژوهش ،مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران

96

irannature.areeo.ac.ir

*

