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  Arbuscular Mycorrhiza  طريات المايكورايزا الشجيريةف

  مركز التقانات االحيائية/  هادي مهدي عبود االستاذ الدكتور
  

لوصف عالقة خاصة ومتطورة بين مجموعة من الفطريات والنباتات، يزا تعبير يستخدم االمايكور 

وجي مبادئ علم البايولوعلى الرغم من تبلور الوضع التصنيفي لهذه الفطريات بشكل سريع بعد اعتماد 

المعايير المظهرية في التصنيف اال انه على العموم ممكن وضع هذه الفطريات  إلىباالضافة الجزيئي 

  . يزا الخارجية وفطريات المايكورايزا الداخليةافطريات المايكور : هما ضمن مجموعتين رئيسيتين 

النباتات الخشبية تضم فطريات المجموعة االولى افرادا لها القدرة على انشاء عالقة تعايشية مع 

  كالصنوبر والبلوط واليوكالبتوس الغابات  وأشجارن شجيرات م

 (Hartig net) يعرف بشبكة هارتك قشرة مكونة ماهم ما يميزها هو نموها مابين خاليا الأوالصفصاف و 

يغطي الجذور المغذية للنبات، كما   (sheath)فضال عن تكوينها غالف خارجي من الخيوط الفطرية 

الجذور  بأشكالتمتد في التربة مكونة ما يعرف من الغالف حزم من الخيوط  الفطرية تمتد 

Rhizomorphs  لها القدرة على االمتداد بعيدا عن الجذور بما يزيد من فعاليتها في تجهيز المغذيات

  .بشكل مزارع نقية زرعيه أوساطالنمو على ة على قابليهذه المجموعة  فرادأل. للنبات العائل

هذه المجموعة ممكن ان تكون  أفرادفأن ) المايكورايزا الداخلية(فطريات المجموعة الثانية  أما

، تمتاز هذه الفطريات بعدم )النباتية  األنواعمن % 80حوالي (المملكة النباتية  أفرادعالقة مع معظم 

لى جذور عوائلها ع وٕاكثارهابشكل مزارع نقية، لكن ممكن تنميتها  زرعيه أوساطالنمو على على قدرتها 

مكونة تمتاز فطريات هذه المجموعة بقدرتها على النمو بين خاليا القشرة وداخل خاليا القشرة . النباتية

هذه  أفرادوبذلك تدعى ) (arbusculesتعرف تراكيب متميزة داخل الخاليا متفرعة بشكل شجيري 

، وتمثل هذه  arbuscular mycorrhizal fungi (AMF)المجموعة بفطريات المايكورايزا الشجيرية 

هذه المجموعة القدرة على  أفرادالتراكيب مواقع التبادل الغذائي بين الفطر وشريكه النباتي، كما ان لبعض 

الجذور وكذلك كأعضاء كمخزن للمواد الغذائية داخل والتي وظيفيا تعد   vesiclesتكوين الحويصالت 

  سابقا تسمية فطريات المايكورايزا الحويصلية الشجيرية هذه المجموعة أفرادعلى  أطلقتكاثرية، لذلك 

Vesicular – Arbuscular Mycorrhiza (VAM)  ،ان هذه التسمية لم تعتمد حاليا كون  إال

  .هذه المجموعة أفرادالحويصالت ليس صفة عامة لجميع تكوين 

،  Mutualistic Symbiosisوالنباتات بالعالقـة التكافليـة  AMFتوصف العالقة بين فطريات 

، فالنبــــات يجهــــز الفطــــر بالمركبــــات ) الفطــــر والنبــــات(تعــــود بالمنفعــــة علــــى كــــال الشــــريكين  ألنهــــاوذلــــك 

ــتم تصــنيعها بعمليــة التركيــب الضــوئي ومقابــل  ذلــك يجهــز الفطــر النبــات بالعناصــر الكاربوهيدراتيــة التــي ي
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كالملوحـــة البيئـــي  اإلجهـــادظـــروف الغذائيـــة كالفســـفور والنحـــاس والزنـــك والمـــاء فضـــال عـــن زيـــادة تحملـــه ل

  . الكيمائية والتركيبية لمقاومة العديد من المسببات المرضيةوالجفاف واستحثاث الدفاعات 

 تمتد الخيوط الفطرية من الجذور لتشغل معظم حيز المجموع الجذري، بل ممكن ان تمتد لمسـافة

بهــدف تجهيــز النبــات بالمــاء والعناصــر الغذائيــة فتعمــل علــى زيــادة تماســك دقــائق التربــة وبــذلك  أمتــارعــدة 

للحصـول علــى الفائــدة مـن هــذه العالقــة يتطلـب وجــود مســتوى غيــر . تسـاهم فــي الحــد مـن مشــكلة التصــحر

ي فـمسـتوى واطـئ جـدْا فـالفطر علـى ان ال يصـل الـى كافي مـن الفسـفور الجـاهز لالمتصـاص فـي التربـة، 

محـدود،  أصـالبسـبب منافسـته علـى الفسـفور الـذي هـو  إفادتـهمن  أكثرممكن ان يؤذي النبات هذه الحالة 

النبــات يســتغني عــن مســاعدة الفطــر وبــذلك فــأن هــذه يجعــل فــي حــين وجــود الفســفور بمســتوى عــالي جــدا 

  .نشأت سوف لن تكون فعالة وٕاذاتنشأ  العالقة سوف ال

مســــتوى  ان إلــــى) مخصــــبات احيائيــــة(كلقاحــــات احيائيــــة  يعــــود ســــبب اســــتخدام هــــذه الفطريــــات

بسـبب اسـتنزاف هـذه التـرب أو  محـدوداْ في العديد مـن التـرب يكـون العناصر الغذائية التي يحتاجها النبات 

جاهزة لالمتصاص مـن قبـل النبـات فتعمـل هـذه الفطريـات الان العناصر الغذائية متوفرة لكن بالصورة غير 

أو زيـادة  .األولـىالعناصر ومـن مسـافات بعيـدة عـن المجمـوع الجـذري فـي الحالـة  على تجهيز النبات بهذه

صاصـها وتجهيزهـا للنبـات، إذ يقـدر مـا تـوفره هـذه عـدة يـتم بواسـطتها امت آلياتر عبر جاهزية هذه العناص

توفيرهــا  مــن التســميد النتروجينــي فضــال عــن% 35مــن حاجــة النبــات للتســميد الفوســفاتي % 50الفطريــات 

مـــن االحتيـــاج المـــائي للنبـــات، النســـبة التـــي تعـــد جـــدْا مهمـــة لبقـــاء النباتـــات ونموهـــا تحـــت ظـــروف % 20لــــ

  .الجفاف

للنبـات بشـكل سـماد معـدني سـوف تقـل وبـذلك تقـل كلـف  إضـافتهاان كمية الفسـفور التـي يتطلـب 

  .فأن فوائد بيئية وصحية سوف تتحققواالهم من ذلك التسميد 

هذه الفطريات كمخصبات حيوية يعتمد علـى قيق الفائدة من استخدام ان تح إلىوالبد من االنتباه 

عـــدة عوامـــل منهـــا النباتـــات نفســـها هـــل هـــي مـــن النـــوع الـــذي ينشـــأ عالقـــة فعالـــة مـــع هـــذه المجموعـــة مـــن 

هكذا عالقة مثل نباتات العائلة  إلنشاءالفطريات، فمن المعروف ان عدد قليل من العوائل النباتية ال تميل 

كاللهانة والقرنابيط، كما ان هذه العالقة ممكن ان تكون مفيدة عند نمـو النبـات  Brassicaceaeالصليبية 

نــوع ومســتوى لقــاح هــذه  وأخيــراونقــص عنصــر الفســفور البيئــي والتغــذوي كالجفــاف  اإلجهــادتحــت ظــروف 

تربة، فأنـه كان هنالك مستوى عالي من لقاح هذه الفطريات في ال فإذافي التربة،  أصاللفطريات الموجود ا

لقــاح هــذه الفطريــات ، وعلــى العكــس عنــدما يكــون هنالــك مســتوى واطــئ مــن لقــاح هــذه  إلضــافةال حاجــة 

عالقة  إلنشاءمحاصيل زراعية ال تميل ميائية أو زراعة المبيدات الكي الستخدامفي التربة نتيجة الفطريات 

اللقاحـات  السـتخداملـك حاجـة ماسـة ففـي هـذه الحالـة هنا مع هذه الفطريات كمحصول القرنـابيط والبروكلـي

  .المايكورايزية
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الريـادي لهـذه الفطريـات  لإلنتـاجتتبنى حاليْا مشروعْا ومن الجدير ذكره ان دائرة البحوث الزراعية 

الحقلية واختـزال في زيادة نمو العديد من المحاصيل الحقلية فعالية العزالت المحلية التجارب  أثبتتبعد ان 

   .المستخدمماد الكيميائي معنوي لمستويات الس

  

  

  

  

  سبورات المايكورايزا 

  

                     

  
 

 

 

 

 

 

 

  
حات المحلية  التطبيق الحقلي للقا أثناء وزارة العلوم والتكنولوجيا/ فريق بحثي من دائرة البحوث الزراعية 

  لفطريات المايكورايزا الشجيرية


