
i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 166

کارنینا«  »آنا  خود،  رمان های  از  یکی  در  تولستوی 
هر  هستند،  هم  شبیه  همه  خوشبخت  »خانواده های  داشت  اظهار 
خانواده ناراضی در نوع خود ناراضی است«. داستان نویس روسی 
توصیف  برای  کارنینا«  آنا  »اصل  این  از  روزی  نمی دانست  هرگز 
گیاهی شان  میزبان های  با  آن ها  روابط  و  سالمت  میکروبی،  جوامع 

استفاده خواهد شد.
این  باربارا  سانتا  در  کالیفرنیا  دانشگاه  اکولوژیست های  از  تعدادی 
تنش،  تحت  یا  ناسالم  گیاهی  میزبان  یک  که  کردند  مطرح  را  ایده 
 An Bui et( میکروبیوم متنوع تری نسبت به همتای سالم خود دارد
al., 2020(. مطابق با یافته ایشان، این تنوع در واقع پاسخ به شرایط 
محیط  یک  نشان دهنده  خود  نوبه  به  است  ممکن  که  است  متغیری 
احتمااًل  آنها »میزبانان سالم  نظر  بنابر  باشد.  یا تحت تنش  ناپایدار 
ناسالم  میزبان های  در حالی که  دارند،  مشابهی  بسیار  میکروبیوم های 

از نظر جوامع میکروبیوم، متنوع و متفاوت هستند.«
کوه های  در  را  کارنینا«  »آنا  فرضیه  به تازگی،  همکارانش  و   Bui
آنها  هدف  کردند.  آزمایش  کالیفرنیا  در   )Tehachapi( تهاچاپی 
درک این مسئله بود که چگونه ممکن است تغییرات آب و هوایی در 
آینده، بر جوامع قارچی در خاک های جنگلی کالیفرنیا تأثیر بگذارد. 
 FEMS Microbiology نویسنده اصلی مطالعه ای که در مجله ،Bui
Ecology منتشر شده است، می گوید: اگرچه در حال حاضر، تمام 
جنگلی  سیستم های  برای  »قارچ ها  که  باورند  این  بر  دنیا  محققان 
ارکانی مهم هستند«، اما به طور دقیق مشخص نشده است که چگونه 
و با چه سرعتی با تغییر آب و هوا تغییر خواهند کرد. بدون تردید، با 
افزایش متوسط دمای جهانی، جنگل ها و اراضی جنگلی در سراسر 
»این  می دارد:  اظهار  وی  هستند.  فزاینده ای  تهدید  معرض  در  دنیا 
که  ارگانیسم هایی  تمام  بلکه  نیست،  بارندگی  و  دما  به  مربوط  فقط 
درختان و گیاهان با آنها ارتباط برقرار می کنند، نیز در معرض این 

تهدید قرار دارند.«
قارچ های خاک، روابط مختلفی با گیاهان جنگلی دارند. به عنوان مثال، 
تجزیه  را  مرده  آلی  مواد   )Saprotrophs( ساپروتروف  قارچ های 
می کنند، در حالی که پاتوتروف ها )Pathotrophs( از مواد آلی زنده 
Symbi� همزیست ها  قارچ ها،  از  دیگری  دسته  می کنند.  )تغذیه 
otrophs( هستند که از طریق ریشه روابط متقابل سودمندی با گیاهان 
میزبان خود برقرار می کنند. آنها تمام انرژی خود را از طریق دریافت 
کربن از درختان و سایر گیاهان تأمین و سپس ازت و فسفر خاک را 
به میزبانان خود منتقل می کنند. طبق مطالعه Bui و همکارانش، این 
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رابطه همزیستی میان درختان بلوط و قارچ های همزیست
 بافری در برابر تغییر آب و هوایی
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قارچ ها از یک سو، تقریبًا نیمی از ذخیره نیتروژن آلی یک درخت 
را تأمین و از سوی دیگر بخش عمده ای از کربن دریافتی خود را به 
این مطالعه موردی، برای درک  خاک وارد می کنند. پژوهشگران در 
جنگلی  خاک های  قارچی  جامعه  بر  هوا  شدن  گرم  تأثیر  چگونگی 
 )arid( گرادیان خشک  امتداد یک  در  واقع  از سایت های  کالیفرنیا، 
تا نسبتًا مرطوب )mesic( در کوه های تهاچاپی نمونه برداری کردند.

سایت هایی که ایشان از آنها نمونه برداشتند، نماینده ای بود از آنچه 
می افتد.  اتفاق  کالیفرنیا  در  آینده  در  آب و هوا  تغییر  با  می شد  تصور 
و  خنک  ارتفاعات  به  کوه ها  خشک تر  و  گرم   پایه های  از  صعود 
مرطوب تر، چشم اندازی از تغییر دما و رطوبت نسبی در جنگل های 
ازجمله موارد  بلوط،  ایجاد کرد. خاک های اطراف درختان  کالیفرنیا 
در سراسر چشم انداز  که  بود  تحقیقات  گروه  این  موردتوجه  و  ویژه 
قارچ های  و  تجزیه کننده ها  که عالوه بر  بودند، جایی  پراکنده  یادشده 
شبکه های  درختان،  با  همزیست  میکوریزاهای  خاک،  در  بیماری زا 
تا  بودند  عالقه مند  محققان  این  بودند.  کرده  ایجاد  را  خود  گسترده 
دریابند چگونه تعداد گونه ها و فراوانی آنها بین سایت ها تغییر خواهد 

کرد.
میان  همکارانش  و   Bui تحقیق  در  آمده  دست  به  نتایج  براساس 
قارچی  جوامع  مورد مطالعه،  چشم انداز  در  مختلف  سایت های 
کاماًل متفاوت وجود داشت و مشخص شد گرم ترین و خشک ترین 
قارچی  گونه های  در  را  تنوع  بیشترین  و  تعداد  بیشترین  سایت ها، 
شرایط  تحت  درختان  کارنینا«،  »آنا  فرضیه  مانند  درست  دارند. 
را  قارچی  جوامع  پراکنده ترین  و  متنوع ترین  خشک،  و  تنش زا 
قارچ های  از  متشکل  )که  قارچی  بزرگ تر  جوامع  اگرچه  داشتند. 
اما  داشتند،  تفاوت  دیگر  سایت  به  سایتی  از  بودند(  غیرهمزیست 
مشخص شد در میان سایت های مختلف جوامع قارچ های همزیست 
تمایل به یکسان ماندن دارند، مگر اختالف های استثنا و اندکی در 
تحت  که  صفاتی  انتخاب  برای  هم  آن  همزیست،  جمعیت های  بین 

شرایط حاکم می توانند مفیدتر باشند.
قارچی  جوامع  آنها،  تحقیق  گروه  وقتی   ،Bui اظهارات  براساس 
اکتومایکوریزا و میکوریزای آرباسکوالر را بررسی کردند، دریافتند 
شباهت  مختلف،  اقلیمی  شرایط  تحت  همزیست،  جوامع  این  در 
بنابراین،  می خورد.  چشم  به  قارچی  جامعه  کل  به  نسبت  بیشتری 
اقلیمی،  شرایط  برابر  در  گیاهی  میزبان های  از  حفاظت  احتمال 
توسط این قارچ های همزیست، به عنوان بافر وجود دارد، این شرایط 
می شود.  قارچی  بزرگ  جوامع  ساختار  در  تغییراتی  سبب  اقلیمی 
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در این صورت ، سود آن کاماًل متقابل خواهد بود. بافر کردن تغییرات 
که  می شود،  آنها  عملکرد  حفظ  سبب  قارچ ها  توسط  آب و هوایی 
در  را  قارچ ها  این  میزبان  درختان  عملکرد  می تواند  بازگشت  در 
برای  کند.  حفظ  کالیفرنیا  جنگل های  اکوسیستم  تغییر  با  مواجهه 
است  الزم  می یابد،  گسترش  کجا  تا  بافری  اثر  این  اینکه  درک 
تحقیقات بیشتری انجام شود، اما همین نتایج نیز اخبار نوید بخشی 
پی  در  دنیا  نقاط  سایر  البته  و  کالیفرنیا  جنگل های  آینده  برای  را 
گسترش  را  نتایج  این  دامنه  می تواند  بیشتر  مطالعات  است.  داشته 
دهد تا منجر به درک چگونگی تأثیر این روابط و سایر سازگاری ها 

بر سالمت درختان شود.
همچنین این نتایج، امید آن را ایجاد می کند که قارچ های نقش آفرین 
)مانند  گونه ها  از  بسیاری  زیستگاه  بقای  در  که  اکوسیستم ها  در 
تغییرات  تحت  بتوانند  است  ممکن  هستند،  اساسی  و  مهم  بلوط( 
میزبان های  از  این طریق  از  و  را حفظ  عملکرد خود  آب و هوایی، 
مهیج  و  امیدوار کننده  اخباری  از این رو  کنند،  حفاظت  نیز  خود 

محسوب می شوند. 
 

تأثیر  مختلف  زوایای  تاکنون  تحلیلی:  علمی  اخبار  تخصصی  دبیر 
پدیده تغییر اقلیم و عوارض و دشواری های آن بر حیات جانداران 
برای گیاهان  بررسی آنچه  بررسی شده است. در میان موجودات، 
چرا  باشد.  موجودات  سایر  از  پیچیده تر  کمی  شاید  می دهد  روی 
که گیاهان وابستگی فراوانی به خاک و اجزای زنده و غیرزنده آن 
دارند. بنابراین بسیار مهم است که از روابط گیاهان و ارگانیسم هایی 
یا  مستقیم  به طور  را  آب  و  غذایی  مواد  فراهم کنندگی  نقش  که 
غیرمستقیم برای گیاهان ایفا می کنند، آگاهی داشته باشیم. این خبر 
اشاره  میکوریزی  قارچ های  یعنی  مهم  همزیستی های  از  یکی  به 
این قارچ ها که نقش مهمی در زنده مانی و زندگی گیاهان  می کند. 
دارند از سوی پژوهشگران کالیفرنیا به تحقیق گذاشته شدند و نتیجه 

موردی آنها بسیار ارزشمند است.
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قارچ های همزیست ریشه  باعث افزایش دامنه دسترسی گیاهان به مواد مغذی در فواصل دوردست می شوند.


