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 داًؽگبُ آزاد اظالهی، ٍاحذ خْرم، ثخػ کؽبٍرزی، اعضبی ّیبت علوی .1

 کبرؼٌبظی ارؼذ ًؽدَیداداًؽگبُ آزاد اظالهی، ٍاحذ خْرم، ثخػ کؽبٍرزی، .2

mm.rahimy@gmail.com: ًَیعٌذُ هعئَل هقبلِ   

  چکیدُ چکیدُ 

ّای ّزس اس بیي هی ػلفّاٍآفات ، بیواری ای اسسالِ تَسظ هجوَػِتَلیدات گیاّی ّزچزاکِ ّای گیاّی در دًیا اّویت بسیاری دارد بیواری

پزٍاًص یکی اس  .س ضیَع آى ّاباػث باالرفتي راًدهاى تَلید ضدُ استٍجلَگیزی اّاکٌتزل بیواری،افت اًَاع گیاّاى ببطز با کطت  .رٍد

درایي پضٍّص اهکاى کٌتزل ٍبزرسی ػاهل بیواری جارٍک اسعزیق تَلید .ػاهل بیواری جارٍک درهزکبات است یّای ػلفی فیتَپالسواهیشباى

 سدیناخسارُ پزٍاًص آلَدُ را پس اس ضد ػفًَی درقغؼات بزگ ٍ ض .پیٌِ آلَدُ بِ ػٌَاى یک سیست ًوًَِ هَردبزرسی قزارگزفتِ است

بزای بدست آٍردى پیٌِ آلَدُ ٍ بزرسی  کیٌتیي ٍ  D– 4-2ّای رضد ٍ تٌظین کٌٌدُ MS دقیقِ در هحیظ کطت  7بِ هدت % 1ّیپَکلزیت 

 D-4-2هیلی گزم در لیتز  10یوار هدُ ًطاى دادکِ بیطتزیي ٍسى پیٌِ هزبَط بِ تآًتایج بدست . ، کطت ضدًد  PCRػاهل آلَدگی تَسظ آسهَى

هیلی 5/2ٍبیطتزیي درصد پیٌِ سایی  D-4-2 بدٍى حضَر هیلی گزم درلیتز کیٌتیي2هیلی گزم درلیتز کیٌتیي ٍبیطتزیي تؼدادضاخسار 2بِ ّوزاٍُ

-در حضَر تٌظین کٌٌدُ زل بیواریٍکٌت اًدام سایی،کِ تَلید پیٌِ ضد  ّوچٌیي هطاّدُ.کیٌتیي بَدُ استلیتزهیلی گزم در/5بِ ّوزاُ تزگزم درلی

    .بِ فیتَپالسوا اهکاى پذیزٍقابل تٌظین است آلَدُّای رضد گیاّی در گیاُ پزٍاًص 

  

  پیٌِ پیٌِ ..تٌظین کٌٌدُ ّای رضدتٌظین کٌٌدُ ّای رضد..کطت بافتکطت بافت..صصًًپزٍاپزٍا::ٍاصُ ّای کلیدیٍاصُ ّای کلیدی

  هقدهِ هقدهِ 

 candidates phytoplasma  ) ًیسهعرٍف اظت ًَعی فیتَپالظوبثِ ًبم عبهل ثیوبری خبرٍک هرکجبت کِ ثِ خبرٍک لیوَترغ

aurantifolia)  هی ثبؼذ(Zerik.1995).  ثب اظتفبدُ از تکٌیک ّب ٍ رٍؼْب یی چَى آزهَى(pcr)   ِثِ ثررظی عبهل ثیوبری پرداخت

(2007تاظ
.Texeira).ّبی ثی ارزغ ثِ ذیل ترکیتجکؽت ثبفت ًِ تٌْب خْت تَلیذ هحصَالت طجیعی کبرثرد دارد ثلکِ فرایٌذی ثرای ت

ى ّبی فیتَپالظوب ایي گیبُ علفی یکی از هیسثب (cathrantus roseusپرٍاًػ ثب ًبهی علوی  ّبی ارزؼوٌذ ًیس هحعَة هی ؼَد تکیتر

ّبی رؼذ ثر ثررظی اثرتٌظین کٌٌذُّذف از ایي کبر دظت یبثی ثِ یک ؼیَُ هٌبظت در تکثیر فتیَپالظوب ٍ . ) Lata.2007ثِ حعبة هی آیذ

 .کؽت ثبفت اظت عبهل ثیوبری درهحیط

 : هَاد ٍ رٍش ّا 

ّبی حبٍی هحیط کردى درپتری دیػ دقیقِ 7ثِ هذت % 1ّیپَکریت ظذین ثب  ّبی آلَدُ پرٍاًػ پط ازضذعفًَیثرگدر ایي پصٍّػ 

 ثرای تْیِ تیوبرّبی َّرهًَی الزم طرح آزهبیػ ثِ.دظت یبثین تب ثِ ثبفت کبلَض یب پیٌِ درؼرایط اظتریل کؽت گردیذ MSکؽت 

هیلی گرم در  10ٍ  5/7،  5،  5/2،  0ظطح  4در   D-4-2فبکتَر تٌظین کٌٌذُ رؼذ  2صَرت فبکتَریل در قبلت طرح کبهال تصبدفی ثب 

ریس ًوًَِ  3ٍ ّر تکرار ؼبهل تکرار  5ّرتیوبر دارای . هیلی گرم در لیتر ثَد  2ٍ  1،  5/0، 0ظطح  4لیتر ٍ تٌظین کٌٌذُ رؼذ کیٌتیي در 

ٍزى پیٌِ اًذازُ گیری   پراٍری .ل هذت آزهبیػ فراظٌدِ ّبیی ًظیر هیساى پیٌِ زایی قطعبت ثِ صَرت درصذ ًعجی ، پیٌِ زاییدر طَ .ثَد
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ازپیتِ ،ؼبخعبرُ DNA.اًدبم ؼذتَظط کیت اظخراج  DNAاظتخراج PCRظپط ثِ هٌظَر ثررظی عبهل آلَدگی تَظط آزهَى .ؼذ

قراردادُ ؼذ ًٍتیدِ pcr Termosyclerّبیی دردظتگبُتیَحرادرٍى  ّبی اظتخراج ؼذًًُِوَ.ًٍوًَِ ّبی پرآٍری ؼذُ اظتخراج گردیذ

هَرد تدسیِ ٍ تحلیل قرار گرفت   (MSTATC)   افسارّبی ثذظت آهذُ ثب اظتفبدُ از  ًرمدادُ.درحضَرشل آگبرز یک درصذهؽبّذُ ؼذ

 . 

 ًتایج ٍبحث

تر پیٌِ درغلظت زایی افسایػ یبفت ثبالتریي هیساى ٍزى تیي تبحذ هعیٌی هیساى پیٌِّب ًؽبى دادکِ ثب افسایػ غلظت کیٌهقبیعِ هیبًگیي

هیلی گرم درلیتر ثبعث افسایػ هیساى پیٌِ زایی /5افسایػ غلظت کیٌتیي تب ظطح. هذگرم ثذظت آ هیلی9/306هیلی درلیتر کیٌتیي ثِ هیساى 2

هیلی 2هیلی گرم درلیتر ثَدُ ٍثبافسایػ غلظت تب2زایی کیٌتیي ثرای اًذامظطح ثبالی .ؼذُ ٍثبالتر ازآى ثبعث کبّػ پیٌِ زایی ؼذُ اظت

 .(1خذٍل )گرم درلیتر ثبعث افسایػ تعذادؼبخعبرُ ؼذُ

-4-2افسایػ غلظت  .گرم ثِ دظت آهذهیلی  0/322ٍ2/31ثِ هیساى D-4-2هیلی گرم درلیتر5/2ٍ10ثبالتریي هیساى ٍزى تر پیٌِ درغلظت 

D  4-2درتیوبرّبی فبقذ .ؼَدر لیترثبعث افسایػ پیٌِ زایی ؼذُ ٍثبالتراز آى ثبعث کبّػ پیٌِ زایی هیهیلی گرم د 5/7تبظطح-D 

 (1خذٍل .)برُ ّب ثِ ؼذت کبّػ یبفتتعذاد ؼبخع D-4-2ثیؽتریي تعذادؼبخعبرُ ٍثب افسایػ ظطح 

ثبالتریي .گرم ثذظت آهذهیلی  0/814ٌتیي ثِ هیساى هیلی گرم درلیتر کیD ٍ2-4-2هیلی گرم درلیتر10ثبالتریي هیساى ٍزى تر پیٌِ درغلظت 

تیوبرّب تفبٍت هعٌی درایي راثطِ ثیي ایي .هیلی گرم در لیتر کیٌتیي ثذظت اهذD ٍ2-4-2تعذادؼبخعبرُ درغلظت صفر هیلی گرم درلیتر 

 (1ذٍلخ)داری درظطح یک درصذ آزهَى داًکي ٍخَدداؼت 

ّبی پر آٍری ؼذُ ثذٍى حضَرتٌظین کٌٌذُ ّبی رؼذ آلَدگی    ٍخَد دارد اهب کبرثرد ّبی پر آٍری ؼذُ ثذٍى حضَرتٌظین کٌٌذُ ّبی رؼذ آلَدگی    ٍخَد دارد اهب کبرثرد   ًؽبى دادکِ درًوًًَِؽبى دادکِ درًوًَِ  PPCCRRًتبیح حبصل ازآزهَى ًتبیح حبصل ازآزهَى 

هیلی گرم درلیتر هی هیلی گرم درلیتر هی 11ٍٍ//55ّوچٌیي ظیتَکیٌیي درغلظت ّبی ّوچٌیي ظیتَکیٌیي درغلظت ّبی 44ٍٍ55هیلی گرم درلیترخذٍلهیلی گرم درلیترخذٍل22ٍٍ55//55درغلظت ّبی درغلظت ّبی DD--44--22دٍ تٌظین کٌٌذُ رؼذ دٍ تٌظین کٌٌذُ رؼذ 

  ((55ٍٍ44))خذٍلخذٍل..تَاًذ تبحذٍدی آلَدگی را درظطح پبئیي ًگِ داردتَاًذ تبحذٍدی آلَدگی را درظطح پبئیي ًگِ دارد
 

(لی گرم در لیترهی)غلظت      

 ٍزى تر پیٌِ

(mg) 

 

زاییدرصذ پیٌِ  

 

 تعذاد  ؼبخعبرُ
 

 کیٌتي
 

2, 4- D 

0 0 92/33ghi 86/67  ab 0/666  fg 

/5 0 101/7 gh 60/00  cde 2/00  c 

1 0 134/0g 33/33  fg 3/33  ab 

2 0 28407cd 16/67  g 3/667  a 

0 2/5 601/3 b 33/33 fg 1/00  ef 

/5 2/5 304/0c 100/0  a 1/333  de 

1 2/5 247/7 de 66/67  bcd 2/667b 

2 2/5 135/0 g 40/00  efg 3/000  b 

0 5 57/00ij 53/33  def 0/000  g 

/5 5 80/00hij 53/33  def 0/666  fg 

1 5 113/3gh 53/33  def 1/667  cd 

2 5 404/7 f 86/67  ab 3/000  b 

0 7/5 588/0b 53/33def 0/000  g 

/5 7/5 235/0ef 80/00  abc 0/000  g 

1 7/5 39/76j 60/00  cde 0/333  fg 

2 7/5 96/00ghi 73/33  bcd 0/666  fg 

0 10 101/7  gh 60/00  cde 0/000  g 

5/  10 102  gh 73/33  bcd 0/000 g 

 



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 

 3 

 

 .ٍ کیٌتیي بز رٍی فزاسٌجِ ّای هَرد بزرسی D-2,4ّای هتفاٍت هتقابل غلظت اثز-1جدٍل

  
 هذت زهبى تکرار -D(mg.l-4-2 ًوًَِ ّبی آلَدُ

 دقیقِ

PCR 
 

 هثجت 7 6 0 ؼبخعبرُ تَلیذ  ؼذُ از طریق کؽت ثبفت

 هٌفی 7 6 2.5 پیٌِ تَلیذ ؼذُ از طریق کؽت ثبفت

 هٌفی 7 6 2.5 ثرگ 

ًػثرگ ٍؼبخعبرُ پرٍا  هٌفی 7 6 2.5 

  ّای کطت بافتّای کطت بافتبز ًوًَِبز ًوًَِ  DD--4،24،2اثزِِِاثزِِِ  --22جدٍلجدٍل

                                                                                                            
 مدت زمان تکرار -D(mg.l-4-2 نمونو ىای آلوده

 دقیقو

PCR 

 
 مثبت 7 6 0 شاخساره تولید  شده از طریق کشت بافت

یمنف 7 6 5 پینو تولید شده از طریق کشت بافت  

 منفی 7 6 5 برگ 

 منفی 7 6 5 برگ وشاخساره پروانش

                                                                                    بزًوًَِ ّای تَلید ضدُ درکطت بافتبزًوًَِ ّای تَلید ضدُ درکطت بافتDD--44--22اثز اثز ((33--جدٍلجدٍل  ))          

  
(دقیقِ)ى هذت زهب تکرار -mg.lظیتَکیٌیي ًوًَِ ّبی آلَدُ  PCR  

      
 هثجت 7 6 0 ؼبخعبرُ تَلیذ  ؼذُ از طریق کؽت ثبفت

 هٌفی 7 6 0.5 پیٌِ تَلیذ ؼذُ از طریق کؽت ثبفت

 هٌفی 7 6 0.5 ثرگ 

 هٌفی 7 6 0.5 ثرگ ٍؼبخعبرُ پرٍاًػ

  ضدُ درکطت بافتضدُ درکطت بافتبزًوًَِ ّای تَلیدبزًوًَِ ّای تَلیدسیتَکیٌیي سیتَکیٌیي اثز اثز ((44--جدٍلجدٍل  ))

  
(دقیقِ)هذت زهبى تکرار -mg.lظیتَکیٌیي ًوًَِ ّبی آلَدُ  PCR      

ثبفت ؼبخعبرُ تَلیذ  ؼذُ از طریق کؽت  هثجت 7 6 0 

 هٌفی 7 6 1 پیٌِ تَلیذ ؼذُ از طریق کؽت ثبفت

 هٌفی 7 6 1 ثرگ 

 هٌفی 7 6 1 ثرگ ٍؼبخعبرُ پرٍاًػ

  بزًوًَِ ّای تَلید ضدُ درکطتبزًوًَِ ّای تَلید ضدُ درکطتسیتَکیٌیي سیتَکیٌیي اثز اثز ((55--جدٍلجدٍل  ))

  

  
  

هیلی گزم هیلی گزم 11بزگ ٍضاخسارُ تیوارضدُ باسیتَکیٌیيبزگ ٍضاخسارُ تیوارضدُ باسیتَکیٌیيDDNNAA::22هیلی گزم درلیتز،هیلی گزم درلیتز،//55ٍضاخسارُ تیوارضدُ باسیتَکیٌیيٍضاخسارُ تیوارضدُ باسیتَکیٌیي  بزگبزگDDNNAA::11،،کٌتزل هٌفیکٌتزل هٌفی،،,,ccجْت بزرسی آلَدگیجْت بزرسی آلَدگیppccrrاستفادُ اسآسهَىاستفادُ اسآسهَى

هیلی گزم درلیتز هیلی گزم درلیتز DD55//22--44--22بپیٌِ تیوارضدُ بابپیٌِ تیوارضدُ باDDNNAA::55ز ز هیلی گزم درلیتهیلی گزم درلیتDD55//22--44--22بزگ ٍضاخسارُ تیوارضدُ بابزگ ٍضاخسارُ تیوارضدُ باDDNNAA::44هیلی گزم درلیتزهیلی گزم درلیتزDD55--44--22بزگ ٍضاخسارُ تیوارضدُ بابزگ ٍضاخسارُ تیوارضدُ باDDNNAA::33درلیتز،درلیتز،

66::DDNNAA44--22بپیٌِ تیوارضدُ بابپیٌِ تیوارضدُ با--DD5566م درلیتز ، م درلیتز ، هیلی گزهیلی گز::DDNNAAّ44--22بابابپیٌِ تیوارضدّبپیٌِ تیوارضد--DD55 77درلیتز ، درلیتز ، هیلی گزم هیلی گزم::DDNNAAهیلی گزم درلیتزهیلی گزم درلیتز//55ضدُ باسیتَکیٌیيضدُ باسیتَکیٌیيبپیٌِ تیواربپیٌِ تیوار  

  

1 10 251/0 df 20/00  g 0/000g 

2 10 814/0a 33/33fg 0/000g 

M 

 
C 1 2 3 4 5 6 7  
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  : : هٌابغ هٌابغ 
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Abstract:           

Plants diseas is  very important in the warld.because  enjury a lot of plants production by 

pests.diseases and weedy.hwmen changes condition to fimself gain with tissue culture and  facrease 

yield produce by diseases control.Prewinkel:is  the ane of  fasb host of wiches brooms 

phytoplasma.that fncrese burst  possibility by polluting the plant.tn this project we stulyied  about 

possibilly of riruses control witchesbrom by produce pollut calluse.spices of prewinkles look and 

shoot strilled by hypo chloride sodium 1%for 7minutes.in m.s cultuse inairoment.For take polluts 

calluses and stuedy polluts element by pcr test. Resut shows that maximum of callus weight was for 

2.4-d 10mg with kinetin 2mg  kinetine.treatment.The maximum of namles of shoot was for 2mg 

kinetin treatment with no 2.4-d treatment .The maximum of callus percent was for 2.5and 2.mg kinetin 

treatments.Also resutte show that callus and  organ product of cliseas control is possible and regutet 

end byplants  growth regulatase. 
 


