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 خالصه

٘یبس رٚسافشٖٚ بٝ ٔٙببع غذایی در جٛأع بطزی، ِشْٚ استفبدٜ اس ٟٔٙذسی ص٘تیه در افشایص ویفیت ٚ وٕیت ٌیبٜ 

را  آٌزٚببوتزیْٛتٛا٘ذ وبرایی تزاریختی بٝ وٕه استفبدٜ اس أٛاج فزاصٛت ٔی ٕ٘بیذ.یای اسپزس را حبئش إٞیت ٔعّٛفٝ

ی بز تزاریختی ریشٕ٘ٛ٘ٝ ٘ٛن سبلٝ بٝ ٚاسطٝٞبی ٔختّف أٛاج فزاصٛت  تأثیز ٔذت سٔبٖ ِذا در ایٗ تحمیك، افشایص دٞذ.

 LBA4404ی ٞبٞبی ٘ٛن سبلٝ اسپزس بب سٛیٝٛ٘ٝریشٕ٘ بذیٗ ٔٙظٛر، ٔٛرد ارسیببی لزار ٌزفت. فبسیٙسآٌزٚببوتزیْٛ تٛٔٝ

 ٚEHA101 ْٛوطتی، رٚی ٔحیط ٌشیٙطی تحت تأثیز تیٕبر أٛاج فزاصٛت ٚ پس اس چٟبر رٚس ٞٓ فبسیٙستٛٔٝ آٌزٚببوتزی

داری تحت تأثیز ٔذت سٔبٖ تیٕبر أٛاج  ٞبی ٘ٛن سبلٝ بٝ طٛر ٔعٙی وطت ضذ٘ذ. ٘تبیج ٘طبٖ داد وٝ تزاریختی ریشٕ٘ٛ٘ٝ

ثب٘یٝ تیٕبر  5ٞبی ٔمبْٚ بٝ وب٘بٔبیسیٗ در  وٝ، درصذ سبلٝطٛریفزاصٛت ٚ اثز ٔتمببُ آٖ بب سٛیٝ ببوتزی لزار ٌزفت. بٝ

ٞبی ٔمبْٚ  داری بیطتز اس ضبٞذ )بذٖٚ أٛاج فزاصٛت( ٚ بمیٝ تیٕبرٞب بٛد. بیطتزیٗ درصذ سبلٝ أٛاج فزاصٛت بٝ طٛر ٔعٙی

ثب٘یٝ تیٕبر أٛاج فزاصٛت بذست آٔذ. بٝ عببرت دیٍز، دٚسٞبی پبییٗ أٛاج فزاصٛت  EHA101 ٚ 5ی بٝ وب٘بٔبیسیٗ بب سٛیٝ

ٞبی ببسسا ضذٜ،  ٞب ٚ سبلٝ ٌیبٞچٝ دار درصذ تزاریختی ضذٜ است. در سٙجص ٞیستٛضیٕیبیی بزيببعث افشایص ٔعٙی

 ٞب است.  ایٗ ٌیبٞچٝوٙٙذٜ ٔبٞیت تزاریختی ٔطبٞذٜ ٌزدیذ وٝ تأییذ GUSٞبی آبی رً٘ ٘بضی اس بیبٖ  ِىٝ
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 مقذمه

یىی اس ابشارٞبی لذرتٕٙذ در ٟٔٙذسی ص٘تیه بزای [. 1] دٌزٌطٗ است ٚ ( ٌیبٞی چٙذ سبOnobrychis sativaِٝاسپزس )

ی راٜ ٘ٛیٗ بزای تزاریختی بسیبری اس ٌیبٞبٖ، ا٘تمبَ صٖ بٝ ٚاسطٝبٟبٛد ویفیت ٚ وٕیت ٌیبٞبٖ، ا٘تمبَ صٖ است ٚ 

بز ٔٛا٘عی اس لبیُ اختصبصی بٛدٖ ٔیشببٖ ٚ عذْ  SAAT [.2]ببضذ ( ٔیSAATٚ تیٕبر أٛاج فزاصٛت ) آٌزٚببوتزیْٛ

س٘ی زاصٛت بزای سخٓاس أٛاج ف [.3]وٙذ ٞبی ٔٙبسب در ببفت ٞذف را ایجبد ٔیغّبٝ وزدٜ ٚ سَّٛ آٌزٚببوتزیْٛتٛا٘بیی 

ٞبی ایٗ رٚش بزای تزاریختی بسیبری اس ٌٛ٘ٝ [.4]ضٛد استفبدٜ ٔی آٌزٚببوتزیْٛببفت ٔٛرد ٘ظز جٟت افشایص آِٛدٌی 

بب رٚش  Chenopodium rubrum [3] [،7]سٛیب [، 2]وتبٖ [. 7]ای ٚ ببسداٍ٘بٖ وبربزد دارد ای، دٚ ِپٌٝیبٞی ته ِپٝ

SAAT تٛا٘ذ وبرایی ا٘تمبَ ٘ذ. استفبدٜ اس یه ریشٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙبسب ٔیاٝ ٛرد دستىبری ص٘تیىی لزار ٌزفتآٔیش ٔبٝ طٛر ٔٛفمیت

٘ٛن سبلٝ دارای تٛا٘بیی ببسسایی سزیع، تزاریشش ص٘تیىی وبرآٔذ ٚ وبفی، تِٛیذ ٌیبٞبٖ ٔستمُ ریشٕ٘ٛ٘ٝ صٖ را افشایص دٞذ. 
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بز ا٘تمبَ صٖ بٝ ٘ٛن در ایٗ تحمیك، تأثیز أٛاج فزاصٛت  [.6]اس ص٘ٛتیپ بب ٔیشاٖ جٟص بسیبر پبییٗ در تزاریختی است 

 ٔٛرد ارسیببی لزار ٌزفت.  فبسیٙسآٌزٚببوتزیْٛ تٛٔٝی سبلٝ بٝ ٚاسطٝ

 

 هامواد و روش

تٟیٝ تٟیٝ ضذ٘ذ. بزای ی ا ضیطٝ در ضزایط درٖٚٚاریتٝ خٛا٘سبر اسپزس سدٜ بذٚر جٛا٘ٝاس سبلٝ ٞبی ٘ٛن بذٚر ریشٕ٘ٛ٘ٝ

  وب٘بٔبیسیٗ ٚ mg/l 50ٔبیع حبٚی  LBٔحیط  ml  10در فبسیٙستٛٔٝ آٌزٚببوتزیْٛ دٚ سٛیٝ، بوتزیسٛسپب٘سیٖٛ ب

mg/l100 ٗٞبی ٘ٛن سبلٝ در داخُ ببفز وطت ضذ٘ذ. ریشٕ٘ٛ٘ٝ ریفبٔپیسیMS  ٞبی% سبوبرس بٝ ٕٞزاٜ سٛی21ٝحبٚی 
LBA4404  یب ٚEHA101  ْٛحبٚی پالسٕیذ آٌزٚببوتزیpBI121 حبُٔ صٖ ٌشارض( ٍز بتبٌّٛوٛرٚ٘یذاسuid A ببوتزیبیی )

، 10، 5ٞبی سٔب٘ی تحت تأثیز أٛاج فزاصٛت بب دٚرٜ ٜ ٚٚر ٌزدیذغٛطٝ NOSٚ تزٔیٙبتٛر  SCaMV35تحت وٙتزَ پزٚٔٛتز 

 ٞب٘ٛن سبلٝسپس ٞبی تیٕبر ٘طذٜ بب أٛاج فزاصٛت بٝ عٙٛاٖ ضبٞذ استفبدٜ ضذ. ثب٘یٝ لزار ٌزفتٙذ. اس ریشٕ٘ٛ٘ٝ 20ٚ  15

رٚس اس  5-3بعذ اس ٌذضت  وطت ضذ٘ذ. بیٛتیه ٞٓ بذٖٚ آ٘تی IBA mg/l 1/0 ٚ BAP  mg/l3حبٚی  MSرٚی ٔحیط وطت 

سفٛتبوسیٓ(  mg/l 400 وب٘بٔبیسیٗ ٚ mg/l 70+  اِذوز وطت فٛقٞب بٝ ٔحیط ٌشیٙطی )ٔحیط وطتی، ریشٕ٘ٛ٘ٝی ٞٓدٚرٜ

سبعت رٚضٙبیی ٚ ٞطت سبعت تبریىی ٍٟ٘ذاری ضذ٘ذ.  16ی ٘ٛری ٚ دٚرٜ 25±2 ٚ در اتبله رضذ بب دٔبی ٝا٘تمبَ یبفت

. بعذ اس ٌذضت ٘ذبزرسی ضذ وطتیپس اس ٞٓٞفتٝ  6-4ٞبی ٔمبْٚ بٝ وب٘بٔبیسیٗ سبلٝٚ درصذ  دٞیسبلٝصفبت درصذ 

ٖ ٔٛرد سٙجص سایی بعضی اس ٌیبٞبٚ پس اس ریطٝ یبفتٙذسایی ا٘تمبَ پس اس وطت بٝ ٔحیط ریطٝ ٞفتٝ 11-8حذٚد 

-افشاروبٔأل تصبدفی بب چٟبر تىزار ٚ ٘زْطزح لزار ٌزفتٙذ. تجشیٝ آٔبری در لبِب فبوتٛریُ بز پبیٝ  GUSٞیستٛضیٕیبیی 

 ا٘جبْ ٌزفت. SPSS   ٚSASٞبی

 

 نتایج و بحث

ٞبی درصذ سبلٝوطتی( ٚ ٞفتٝ پس اس ٞٓ 6-4سبش تِٛیذ ضذٜ حذٚد ٞبی سبش ٚ غیزٞبی سبلٝ دادٜ )سبلٝدرصذ ریشٕ٘ٛ٘ٝ

ٚ  آٌزٚببوتزیْٛداری تحت تأثیز تیٕبر أٛاج فزاصٛت ٚ اثز ٔتمببُ سٛیٝ ٞبی سبش( بٝ طٛر ٔعٙیٔمبْٚ بٝ وب٘بٔبیسیٗ )سبلٝ

اعٕبَ تیٕبر أٛاج  .د ٘ذاضتٛداری ٚجیاختالف ٔعٙ آٌزٚببوتزیِٚی بیٗ دٚ سٛیٝ ( 1 ٌزفتٙذ )جذَٚأٛاج فزاصٛت لزار 

دار درصذ تزاریختی ضذٜ ِٚی بب افشایص ٔذت سٔبٖ تیٕبر أٛاج فزاصٛت، وبرایی عث افشایص ٔعٙیفزاصٛت وٛتبٜ ٔذت بب

بذست آٔذ وٝ بٝ طٛر ثب٘یٝ أٛاج فزاصٛت  5سبش در تیٕبر  ٞبی سبلٝ درصذبیطتزیٗ  ،وٝ طٛری بٝتزاریختی وبٞص یبفت. 

وٝ اختالف  ٔطبٞذٜ ضذثب٘یٝ  20تزیٗ در تیٕبر وٓ د.ٞبی سٔب٘ی أٛاج فزاصٛت بٛ داری بیطتز اس ضبٞذ ٚ سبیز دٚرٜیٔعٙ

ٚ أٛاج فزاصٛت ٘طبٖ داد وٝ  آٌزٚببوتزیْٛسٛیٝ زویب تیٕبری بزرسی ت (.A -1)ضىُ  داری بب ضبٞذ ٘ذاضت آٔبری ٔعٙی

 ِیٚ % بذست آٔذ92/83بب ٔیبٍ٘یٗ  (بذٖٚ أٛاج فزاصٛت)ٚ تیٕبر ضبٞذ  LBA4404ی سٛیٝ ببدٞی بیطتزیٗ درصذ سبلٝ

% 08/40ثب٘یٝ أٛاج فزاصٛت بب ٔیبٍ٘یٗ  5بٝ ٕٞزاٜ تیٕبر  EHA101ی ٞبی سبش در تزویب سٛیٝبیطتزیٗ درصذ سبلٝ

دٞذ وٝ در بٛد. ایٗ أز ٘طبٖ ٔیٚ ضبٞذ داری بیطتز اس سبیز تزویببت تیٕبری وٝ بٝ طٛر ٔعٙی (B -1ضذ )ضىُ ٔطبٞذٜ 

ست آٔذٜ تزاریخت ٘بٛد٘ذ ٚ در حضٛر وب٘بٔبیسیٗ بعذ اس ٌذضت ٔذت سٔبٖ ٞبی بذ، بیطتز سبلٝبذٖٚ أٛاج فزاصٛت تیٕبر

-وطت بٝ ٔحیط ریطٝ ٞفتٝ پس اس 11-8حذٚد ٞبی سبش ٔمبْٚ بٝ وب٘بٔبیسیٗ رفتٙذ. سبلٝچٟبر ٞفتٝ سفیذ ضذٜ ٚ اس بیٗ 

سایی ٖ پس اس ریطٝ(. تعذادی اس ٌیبٞبA -2ضذ٘ذ )ضىُ ا٘تمبَ دادٜ  IBA mg/l 1/0 حبٚی MSسایی بب تزویب ٔحیطی 

ٞبی آبی رً٘ در  ِىٝ GUSوٝ طی آٖ در ٌیبٞبٖ تزاریخت در اثز بیبٖ  لزار ٌزفتٙذ GUSٔٛرد سٙجص ٞیستٛضیٕیبیی 

 (. B -2)ضىُ  ٞبی بزي ٚ سبلٝ ٔطبٞذٜ ٌزدیذ ٘ذاْا

[. 5بذست آٔذ ] Vigna mungoدر ٘ٛن سبلٝ  فبسیٙسآٌزٚببوتزیْٛ تٛٔٝ EHA105 بب سٛیٝ gusصٖ  بیبٖ

دٞٙذ. افشایص سٔبٖ تیٕبر را بب آسیب سطحی بٝ ببفت ٌیبٞی افشایص ٔی GUSتیٕبرٞبی وٛتبٜ ٔذت أٛاج فزاصٛت، بیبٖ 
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وبرایی تزاریختی پبیذار [. افشایص 7] ضٛدٞب ٔیٕ٘ٛ٘ٝٞبی بشرٌتزی را تِٛیذ وزدٜ ٚ ببعث ٔزي ریشسخٓأٛاج فزاصٛت، ٔیىزٚ

دٜ اس أٛاج بایٗ، استفبزعالٜٚ[. 2] ٌشارش ضذٜ است SAATِپٝ وتبٖ بب رٚش سیزٔحٛر ی ٕ٘ٛ٘ٝدر صْ٘ٛ ریش gfpبب درج صٖ 

 [.7] ببعث افشایص وبرایی ا٘تمبَ صٖ ضذٜ است آٌزٚببوتزیْٛبٝ وٕه  gusصٖ بب تزاریختی ٌیبٜ سٛیب فزاصٛت در 

 گیری نتیجه

ثب٘یٝ(  5)سٛ٘یىبسیٖٛ وٛتبٜ ٔذت بب  EHA101ی ٛیٝستزویب  درٞبی ٔمبْٚ بٝ وب٘بٔبیسیٗ تزاریختی پبیذار ٚ تِٛیذ سبلٝ

ٞب وبرایی  ٔب٘ی ریشٕ٘ٛ٘ٝ بٝ خبطز وبٞص س٘ذٜ ِٚی افشایص ٔذت سٔبٖ تیٕبر أٛاج فزاصٛت احتٕبالً داضتوبرایی بیطتزی 

 ٞب را درٔمبیسٝ بب ضبٞذ افشایص ٘ذاد. تزاریختی ریشٕ٘ٛ٘ٝ

 
 و امواج فراصوت آگروباکتریی اقه اسپرس تحت تأثیر نوع سویهریسنمونه نوک س تجسیه واریانس تراریختی -1جذول 

 ٔیبٍ٘یٗ ٔزبعبت  

 ٞبی ٔمبْٚ بٝ وب٘بٔبیسیٗدرصذ سبلٝ دٞیدرصذ سبلٝ درجٝ آسادی ٔٙببع تغییز

 ns76/63 ns39/34 1 آٌزٚببوتزیْٛی سٛیٝ

 35/516** 05/3883** 4 أٛاج فزاصٛت

 02/399** 002/1248** 4 أٛاج فزاصٛت×آٌزٚببوتزیْٛی سٛیٝ

 84/94 11/153 30 خطب

 85/57 51/32  ٪ضزیب تغییزات 
ns ،*  ٚ**دار در سطح احتٕبَ یه درصذ دار در سطح احتٕبَ پٙج درصذ ٚ ٔعٙیدار، ٔعٙیٔعٙی: بٝ تزتیب غیز 

 

 
B                                                                                                                                     A                                                                        

  
 در تراریختی نوک ساقه اسپرس (Bو امواج فراصوت ) آگروباکتریومترکیب سویه ( و Aتأثیر تیمار امواج فراصوت ) -1شکل 

 

A  B C 

   
 

ٞبی حبصُ اس تّمیح بب  در ٌیبٞچٝ gus(، تأییذ بیبٖ صٖ Aسایی )ٞبی ا٘تمبَ یبفتٝ بٝ ٔحیط ریطٌٝیبٞچٝ ،ذاری گیاهان تراریختپای  -2شکل 

 (Cٚ سبلٝ ) (Bدر بزي )  EHA101سٛیٝ
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