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بررسی اثرات تیمارهاي حرارتی و شیمیایی بر باکتري زدایی  عامل بیماري سرطان طوقه و 

 و چند صفت باغی قلمه هاي دو رقم انگور تجاري ریشه

  2و عباس داودي 1حسن محمودزاده

  تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان آذربایجان غربیاستادیار پژوهش مرکز  -1

  عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان قزوین -2

 
  چکیده

بیماري سرطان  عامل باکتري کاهش جمعیت و شیمیایی بر  تیمارهاي حرارتی با هدف بررسی اثر 

دو رقم انگورتجاري شامل سفید بیدانه و  ةلودآ شدیداً قلمه هاي تهیه شده از پایه هاي مادري طوقه در 

تکرار  4 درهاي کامل تصادفی اسپلیت پالت با طرح پایه بلوك -صورت اسپلیت آزمایشی به حسینی،

ایستگاه و در ایستگاه تحقیقات اسماعیل آباد  )1383-1385( سال 3 قلمه در هر کرت) طی  40(

 تیمارهاي حرارتی  ،انگور فوق الذکر به عنوان فاکتور اصلی ارقامگردید.  تحقیقات انگور تاکستان انجام

 - به عنوان فاکتور فرعی در چهار سطحنیز  شیمیاییو تیمارهاي به عنوان فاکتور فرعی در چهار سطح 

ایزوله و بستري عاري از عامل  ۀقلمه ها در خزان ،پس از انجام تیمارها. قرار گرفتندمورد بررسی  فرعی

اثر  سال  2لمه ها، طی ق. پس از ریشه زایی و رشد ریشه دار گردیدندلومی  یبیماري در خاك شن

تیمارها بر میزان کاهش جمعیت باکتري در قلمه ها با استفاده از کشت عصاره نهالها روي محیطهاي 

ها، اندازه وزن ریشه تولیدي،  رشد جوانهزنده، زمان شروع  جوانه هاي، درصد D1نظیر  کشت اختصاصی

لمه ق 20متوسط داده هاي مربوط به  .یدوزن کل نهال در سال اول و زمان شروع گلدهی یادداشت گرد

نرم افزار تجزیه واریانس با  .ه استمعیار داده ها براي هر تیمار در تکرار بود ،در هر واحد آزمایشی

MSTAT-C  با آزمون مقایسه میانگین وLSD شد. نتایج نشان داد که اثر تیمارها در هر دو رقم جام ان

 15درجه سانتیگراد به مدت  60برکاهش جمعیت باکتري یکسان بوده و تیمارهاي توام گرمادرمانی با 

% مرگ جوانه ها 50% باکتري را ازبین برده ولی بیش از 95دقیقه به همراه مصرف مواد شیمیایی بیشتر از 

دقیقه با ترکیب شیمیایی اریترومایسین سولفات  30درجه به مدت  50است، ولی تیمار  را به دنبال داشته

با بیش از  درجه سانتیگراد از لحاظ باکتري زدایی، 60بدون داشتن اختالف معنی داري با تیماردرهزار 1

تري نتیجه رضایت بخش تري را در باکجوانه ها، زنده ماندن % 72بیش از % کاهش جمعیت باکتري و 90

زدایی از قلمه هاي در حال رکود داده است. برتري صفات با ارزش نظیر میزان ریشه زایی قلمه ها 

  گرم در هر نهال) مربوط به تیمار مذکور  684( گرم درنهال) و میزان عملکرد در سال سوم 197,325(

  می باشد.    
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  : گرما درمانی، شیمیوتراپی، بیماري سرطان طوقه و ریشه، ارقام انگور  کلمات کلیدي

  

  مقدمه

استان قزوین یکی از مراکز عمده تولید انگور ایران است که متاسفانه مواردي از آلودگی بیماري 

به نام  عامل بیماري باکتري خاکزادي). 4سرطان طوقه و ریشه در موستانهاي این استان دیده شده است(

Agrobacterium tumefaciens این باکتري می باشدکه یکی از بیماریهاي خطرناك و مهم انگور  است .

نامگذاري گردید  A. vitis آن به نام گونه اي جدید 3وار وتقسیم میگردید که بی 3و  2، 1واروبه سه بی

بیماري عالوه بر کاهش این  .(Fahy and Perseley,1983)زیرا فقط روي انگور بیماري زایی می کرد 

آلوده  تاکهايدر سالهاي بعد باعث نابودي کامل ، % 80هاي اول آلودگی حتی تا  شدید عملکرد در سال

خیز کشور انگور). این معضل نه تنها خاص استان قزوین نبوده بلکه در اکثر استانهاي 1و2( خواهد شد

کامل موستان را سبب شده است. بنابراین  نظیر آذربایجان غربی مشاهده می شود که در مواردي نابودي

هایی که به منظور تکثیر از پایه مادري آلوده تهیه می شوند، آلودگی را انتقال خواهند داد. کقلمه یا پیوند

یعنی نهالهایی که از این قلمه ها باززایی می شوند، احتمال آلودگی دارند بر این اساس با آلوده بودن پایه 

که  یاستفاده از قلمه یا پیوندکهایاد شده از آنها نیز آلوده خواهند بود. در این صورت مادري، نهالهاي ایج

جلو گیري از شیوع جهت به عنوان راهی نجات بخش  ،به این ترتیب از عامل بیماري رها سازي شده اند

سبت به انجام تیمارهاي حرارتی بسیار راحت و کم خطر بوده و ن .)5آلودگی در نهالستان خواهد بود (

  . سایر روشهاي کنترل این بیماري نظیر مبارزه بیولوژیک هزینه بسیار کمتري را دارد

به منظور باکتري زدایی از قلمه ها و حرارتی و شیمیایی مطالعات زیادي در مورد اثر تیمار هاي 

ز را در ورت گرفته است که هیچکدام نتایج صد در صد موفقیت آمیدر تکثیر ص پیوندکهاي مورد استفاده

اثرات تیمارهاي حرارتی را با توجه به خطرات  (Bazzi et al.1991) بازي و همکاران پی نداشته است.

احتمال مرگ قلمه ها دریافتند که کمتر آنها نسبت به تیمارهاي شیمیایی براي انسان برتر شناخته اند ولی 

 بور و همکاران  یمیایی بوده است.تیمارهاي حرارتی دماي باال بیشتر از تیمارهاي ش در یا پیوندکها

(Burr et al.1989) ها با تیمارهاي حرارتی آب گرم با  آزمایشاتی را به منظور باکتري زدایی از قلمه

ساعت نتایج جالبی را در پی 5/0درجه سانتی گراد به مدت  50زمانهاي متفاوت انجام دادند که تیمار 

اثرات تیمارهاي  (Goussard 1997) گوساردداشته است و آلودگی را تا حد زیادي کاهش داده است. 

هاي تهیه شده از پایه هاي  رتی آب گرم را بر قلمه هاي تهیه شده از شاخه هاي یکساله و پیوندكحرا

و  % نبوده است. محمودزاده 100مادري آلوده، مطالعه کرده است که تأثیر آنها در رفع آلودگی 

اي تهیه ) اثرات تیمارهاي شیمیایی و حرارتی را به طور مجزا بر کاهش آلودگی قلمه ه1379همکاران(
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شده از پایه مادري آلوده،  با هدف تکثیر این قلمه ها و تولید نهالهاي سالم انجام دادند که هیچکدام به 

با تیمارهاي حرارتی و  (Ophel et al. 1995)اوفیل و همکاران  فع نکردند.رطور کامل آلودگی را 

و همچنین  K5140نظیر ی دي با ارزششیمیایی در کشورهایی مانند ایتالیا و بلغارستان از پایه هاي پیون

ارقامی مانند شاردونی ، زانتی کورانت و نیز پایه رامسی جمعیت باکتري را به حداقل ممکن کاهش دادند 

 وبستر و همکاران % از مواد مادري تیمار شده آلودگی مجدد را نشان داده اند.2-16به طوري که فقط 

(Webester et al. 1986)   از ترکیبات شیمیایی آنتی  ي انگوری از قلمه ها و پیوندکهاباکتري زدایجهت

.)، سموم مسی ،کلرید جیوه و الکل استفاده  …یسیناکانام بیوتیکها نظیر (استرپتومایسین سولفات،

اثر تیمارهاي حرارتی و شیمیایی بر  هدر مطالع .صددرصد موفقیت آمیز نبوده است نتایج اند که کرده

کاهش آلودگی در قلمه یا پیوندکها، اثرات نامطلوب دماهاي باال و نیز مواد شیمیایی مورد استفاده دیده 

ظرفیت تحمل قلمه ها و  (Wample et al.1993) وامپل و همکاران شده است که بر این اساس

 ایج آن به صورت اثر منفی دماهاي باال و طوالنی مدتنت ارزیابی نموده کهبعضی از ارقام را  يپیوندکها

بر نابودي قلمه ها و نیز بعضی از مواد شیمیایی مورد استفاده  درجه سانتی گراد بیش از نیم ساعت)60(

اثر نیز (Ophel et al. 1990) اوفیل و همکاران. را مشاهده نموده اند ppm10 با غلظت AgCl2مانند 

هاي ستفاده از آنتی بیوتیکها را در محیط کشت موثر بر جلوگیري از رشد کلونیتیمارهاي شیمیایی نظیر ا

  (Webester et al.1986) وبستر و همکارانهمچنین  ند.ه اکردرا مطرح  .Agrobacterium spp باکتري

عالوه بر آیش و رعایت تناوب زراعی در خاکهاي آلوده به عامل بیماري سرطان طوقه و ریشه براي 

جلوگیري از شیوع بیماري از طریق مواد مادري مورد استفاده در تکثیر (قلمه ها و پیوندکها) که از پایه 

نتی بیوتیکها را موثر دانسته تیمارهاي حرارتی آب گرم و استفاده از بعضی از آ ،مادري آلوده تهیه شده اند

  .اند

تیمار حرارتی باال با مدت زمان کوتاه براي باکتري زدایی از  ) (PU et al. 1993پی یو و همکاران 

 ،موثرتر از دماهاي پایین با مدت طوالنی که براي ویروس زدایی استفاده می گرددرا قلمه ها و پیوندکها 

تیمارهاي شیمیایی نظیر استفاده از  در بلغارستان اثر(Ophel et al. 1990)  اوفیل و همکارانند. شناخته ا

در هزار، استفاده از نفت سفید براي  1در هزار، استرپتومایسین سولفات  1آنتی بیوتیکهاي اریترومایسین 

صد موفقیت آمیزدر پی ررا آزمایش کرده اند که نتایج صدد 10ppmانهدام گالها و همچنین کلرید جیوه 

اثرات بعضی از آنتی بیوتیکها نظیر پنی سیلین،   (Fatehi Paykani, 1995). فاتحی پیکانی ندانداشته 

در 5/1در هزار ماده خالص) و کلرید مس  1اورومایسین، استرپتومایسین، آمپی سیلین (همگی با غلظت 

  ز تیمارهارا در محیط کشت بر رشد کلونیهاي آگروباکتریوم ویتیس آزمایش کرده است که بعضی ا هزار

دستیابی به  روشی است که به آسانی بتوان  بررسی حاضر هدف از اند. تشکیل کلونیها ممانعت کردهاز 
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جمعیت باکتري عامل بیماري سرطان طوقه را در قلمه هاي آلوده انگور کاهش و از انتقال آن توسط 

به روشی حال ن عیدر  و هنهالهاي آلوده به سایر مناطق و تاکستانهاي دیگر جلوگیري به عمل آورد

از آنجا موثرتر از روشهاي معمول باکتري زدایی از مواد مادري مورد استفاده در تکثیر انگور دست یافت. 

بوده و نسبت به سایر  تربسیار راحت و کم خطرو شیمیایی در این آزمایش  انجام تیمارهاي حرارتی که 

بر این اساس با انجام این ، زینه بسیار کمتري داردروشهاي کنترل این بیماري نظیر مبارزه بیولوژیک ه

  زدایی که یکی از موثرترین راههاي کنترل بیماري  بررسی امکان دستیابی به بهترین روش باکتري

  شد.باشد میسر  می

  

  مواد و روشها

محل انجام آزمایش ایستگاه تحقیقات انگور ) انجام شد. 1382-1385( این آزمایش طی سه سال

به شرح اجراي آن  مراحل  که و آزمایشگاه مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی قزوین بودهتاکستان 

  باشد:  زیر می

  نمونه برداري و تهیه مواد مادري آزمایش  - 1

داراي آلوده   اًهاي شدیدتاك  ،قزوینمنطقه تاکستانهاي آلوده در در این آزمایش با مراجعه به 

و نسبت به انجام تست شناسایی پایه  10هر کدام  ارقام سفید بی دانه  و حسینی عالیم بیماري از 

یکی و بیوشیمیایی جدایه هاي بدست آمده از پایه ها اقدام گردید. ژآلودگی و تعیین خصوصیات مرفولو

ز، جدایه هاي باکتري بدست آمده از پایه هاي مادري انگور از نظر واکنش در برابر آزمونهاي گرم، کاتاال

کتوالکتوز، رشد  - 3%، قلیایی نمودن شیر لیتموس، تولید 2تولید اندول، هیدرولیز اسکولین، تحمل نمک 

، ژالتین و نشاسته، احیاي نیترات، استفاده از سیترات و 80درجه سانتیگراد، هیدرولیز توئین  35در دماي 

د بررسی قرار گرفتند.در آذر استفاده از منابع کربنی مختلف و رشد روي محیطهاي کشت اختصاصی مور

گره تهیه و  8سانتیمتر با حداقل  cm 40-60خشبی ساده به طول پایه هاي مادري آلوده قلمه هاي  از ماه 

  در یخچال نگهداري شدند.

 تعیین آلودگی قلمه ها  - 2

عالوه بر انجام تست آلودگی بر روي پایه هاي مادري آلوده براي حصول اطمینان از آلودگی قلمه 

ي تهیه شده، آنها نیز به طور جداگانه مورد تست آلودگی قرار گرفتند. ابتدا قلمه ها از وسط  به دو نیم ها

تقسیم شدند و پس ازشماره گذاري  نیمه اول براي تست آلودگی و نیمه دوم براي اعمال تیمارها مورد 

ده از آنها روي محیطهاي استفاده قرار گرفتند. براي اطمینان از آلودگی قلمه ها کشت عصاره تهیه ش

پس از  (آگار غذایی) انجام شد. NAو محیط عمومی  D1 ،1A،MRS (Modified RS)اختصاصی نظیر 

درجه سانتیگراد کلونیهاي مروارید شکل ظاهر شده  25دو روز نگهداري تشتکهاي کشت شده در دماي 
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سکهاي هویج، نشاهاي گوجه مل دیبر روي محیط کشت براي اثبات بیماریزایی بر روي گیاهان محک شا

  فرنگی، نهالهاي انگور و آفتابگردان مورد استفاده قرار گرفتند.

 بات بیماریزایی جدایه هاي باکترياث - 3

جدایه باکتري که از پایه هاي شدیدا آلوده داراي عالیم بیماري بدست آمده بودند، براي  20تعداد 

رفتند. گیاهان گوجه فرنگی، آفتابگردان، هویج و انگور انجام آزمون اثبات بیماریزایی مورد استفاده قرار گ

درجه  96رقم سفید بیدانه به عنوان گیاهان محک انتخاب شدند. ابتدا محل مایه زنی بوسیله الکل اتیلیک 

میلی متر به صورت اریب که  2تا  1ضدعفونی شد و سپس بوسیله اسکالپل سترون، زخمی به عمق 

ر شاخه مو و ساقه گیاهان علفی ایجاد گردید. پس از قرار دادن حدود آوندهاي چوب را دربر گیرد، د

یک میلی لیتر از سوسپانسیون مکدر تهیه شده از کشت تازه باکتري در محل زخم، بوسیله پنبه مرطوب و 

پارافیلم آن محل پوشانیده شد. گیاهان شاهد نیز به روش فوق و بوسیله آب مقطر سترون، مایه زنی 

آزمون اثبات بیماریزایی روي ریشه هویج نیز به   (Fahy and Parsley 1983, Schaad 1988)شدند 

 .(Schaad 1988)روش شاد انجام گرفت 

  انجام تیمارهاي باکتري زدایی  - 4

ی بر آزمایشپس از اطمینان از آلودگی قلمه ها و اثبات بیماریزایی جدایه هاي باکتري، تیمارهاي   

طرح اسپلیت پالت) با  -کرتهاي دو بار خرد شده (اسپلیتروي نیمه دوم قلمه هاي آلوده  به صورت 

  که در آن اعمال گردید تکرار  4پایه بلوکهاي کامل تصادفی با 

  :نوع رقم یفاکتور اصل

  )سفید بی دانه و حسینیدر دو سطح (

  :فاکتور فرعی تیمارهاي حرارتی 

درجه سانتی گراد به مدت  40یمار حرارتی آب گرم ت ،ن تیمار حرارتی)شاهد ( بدو سطح  4در  

تیمار حرارتی آب گرم  و  ساعت 5/0درجه سانتی گراد به مدت  50تیمار حرارتی آب گرم ، ساعت 1

   دقیقه 15درجه سانتی گراد به مدت 60

  :فرعی  استعمال مواد شیمیایی -فاکتور فرعی 

محلول ، در هزار1محلول استرپتومایسین سولفات  ،شاهد ( بدون تیمار شیمیایی) سطح  4در  

  ار بوده است. درهز 5/1محلول کلرید مس و  درهزار1اریترومایسین 

تیمارهاي شیمیایی تمام قلمه ها به اعمال قلمه انتخاب  شده و در  20براي هر  واحد آزمایشی   

تیمارهاي قلمه تیمار گردیدند.  2560در مجموع  شدند. ساعت در محلولهاي مذکور نگهداري 1مدت 

  حرارتی با استفاده از دستگاه حمام آب گرم (بن ماري) صورت گرفت. 
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  کاشت قلمه هاي تیمار شده و یادداشت برداریها  -5

با بستر کاشت . کشت شدندر گلخانه د ، از هم cm20قلمه با فاصله  40در هر واحد آزمایشی   

سپس تست  تهیه وبا فرم آلدئید  و بخار آب  هشد ضدعفونی پرلیت، خاکبرگ و ماسه باديمخلوطی از 

و قلمه ها . آبیاري شد انجام (Roy and Sasser1983) به روش راي و ساسسر بستر کاشتعدم آلودگی 

احتمال آلودگی ثانوي از بین طوري عمل شد که و صورت گرفت سایر عملیات مدیریتی بروش متداول 

برود. در سال اول درصد قلمه هاي زنده پس از تیمار با شمارش تعداد نهالهاي رشد کرده تعیین و 

یادداشت گردید. تعیین درصد نهالهاي سالم و عاري از بیماري پس از انجام تیمارها با مشاهدات بصري 

سوم و نیز از طریق  کشت عصاره و میکروسکوپی به صورت تشکیل غده هاي سرطانی در سال 

گار غذایی آ عمومیمحیط کشت  و D1اندامهاي نهالهاي در حال رشد روي محیط کشت اختصاصی 

(NA) نهالها با  در سال دوم ه ومنتقل شد صورت گرفت. در پایان سال اول  نهالها  به  خزانه هواي آزاد

  در زمین اصلی کشت گردیدند.  متر 2×4فاصله 

از میزان کاهش جمعیت باکتري در نهالها و تعیین درصد نهالهاي  یادداشت برداري طی سه سال  

اندازه وزن تر نهال پس از سوم، زمان باز شدن جوانه ها از سال اول تا سالم، درصد نهالهاي ازبین رفته، 

به  غلوزمان ظهور اولین عالیم بو  هاي تولیدي در سال اول وزن تر ریشه، برگریزي در پایان سال اول

تجزیه  MSTATCبراي داده هاي مذکور با استفاده از نرم افزار انجام شد.  صورت گلدهی در نهالها

میزان بین همبستگی همچنین  .انجام گردید LSDواریانس صورت گرفت و مقایسه میانگینها با آزمون 

  قرار گرفت.ها با سایر صفات مورد بررسی پس از انجام تیمارکاهش جمعیت باکتري در نهالها 

  

  و بحث جنتای

  جداسازي و شناسایی جدایه هاي باکتري از پایه هاي مادري -1

پایه)  10آلوده ارقام سفید بیدانه و حسینی (هر رقم  پایه مادري شدیداً 20در مجموع از تعداد 

جدایه باکتري جداسازي گردید که بر اساس نتایج آزمونهاي بیوشیمیایی، فیزیولوژیکی و  20تعداد 

استرین جدا شده از پایه  17) خصوصیات فنوتیپی 1مرفولوژیکی انجام شده بر روي جدایه ها (جدول 

کامال مطابقت   Agrobacterium tumefaciensورد بررسی با گونه هاي مادري آلوده دو رقم انگور م

  .داشت

مشابهت داشت. در نتیجه براي    A.vitisاسترین نیز با خصوصیات افتراقی 3مشخصات فنوتیپی 

براي انجام آزمایش   A.tumefacienceحصول شرایط یکسان در آزمایش تنها از پایه هاي آلوده به 

  استفاده شد.
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  بیماریزایی جدایه هاي باکتري -2

از نظر بیماریزایی روي  A.tumefaciensنتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که جدایه هاي 

گیاهان محک مختلف با هم کمی تفاوت دارند. چنین استنباط میشود که براي اثبات بیماریزایی جدایه 

). تحقیقات سایرین نیز نشان 1هاي باکتري مذکور بهتر است تنها به یک گیاه محک اکتفا ننمود (جدول 

کروموزومی باکتري و تنوع ژنتیکی میزبان در  ، زمینه Tiداده است که عوامل متعددي از جمله پالسمید 

  . (Perry & Kado 1982)تعیین دامنه میزبانی نقش دارند 

  

جداشده از پایه هاي مادري دو رقم    Agrobacterium tumefaciens: خصوصیات فنوتیپی جدایه هاي باکتري 1جدول 

  انگور سفید بیدانه و حسینی

  واکنش جدایه ها

Reaction of Isolates       آزمون  Test 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
   واکنش گرم

(Gram reaction) 

 (Oxidase)اکسیداز + + + + + + + - + + + + - + + + + + + +

 (Catalase) کاتاالز + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

  (Nitrate reduction احیاي نیترات - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 (Indol production)تولید اندول - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
  هیدرولیز اسکولین

(Esculin Hydrolysis) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  80هیدرولیز توئین 

(Hydrolyses of Tween 80) 

 (Gelatin)ژالتین - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 (Starch) نشاسته - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - + - - - - + - + - - + - - - + - + - 
  استفاده از سیترات

(Citrate utilization) 

+ + + + + + + - + + + + - + + + + + _ + 
  کتوالکتوز -3تولید 

(3-Ketolactose production) 

+ + + + + + + + + + + + - + + + + + + + 
 درجه سانتیگراد 35رشد در 

(Growth at 35º C) 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
 Growth in 2%)%2تحمل نمک 

NaCl) 

A
lk

 

A
lk

 

A
lk

 

A
lk

 

A
lk

 

A
lk

 

A
lk

 

A
lk

 

A
lk

 

A
lk

 

A
lk

 

A
lk

 

A
lk

 

A
lk

 

A
lk

 

A
lk

 

A
lk

 

A
lk

 

A
lk

 

A
lk

 

 اثر روي شیر لیتموس

(Litmus milk reaction)  

 (Utilization from)استفاده از                     

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Erythritol) اریتریتول 

 (Melezetose)ملزیتوز + - + + + + + - + + + + - + + + + + + +

 (Sucrose)سوکوروز + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (Lactose) الکتوز   

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (Maltose) مالتوز 

- - - - - - - + - - - - + - - - - - + - (Malonic acid) مالونیک اسید   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Mucic acid)  میوسیک اسید  

- - - - - - - + - - - - + - - - - - + - (L-Tartaric acid) تارتاریک اسید -ال   

                    (growth on) رشد بر روي   

+ + - + + + + - + + + + - + + + + + + + (1A medium) 1Aمحیط کشت 

- + + + + + - + + - + + - + + + + + - + (D1 medium) D1 محیط کشت   
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+ + + + - + + + - + + + + - + + + + + - (MRS medium) MRS محیط کشت   

                    
(Pathogenicity on)   بیماریزایی 

 روي

+ - + - + + + - + - + + + - - + + - + + (Tomato) گوجه فرنگی 

- + + + + + + - + + + - + + + - + + + + (carrot) هویج   

+ - + + - - - + + + - + + + + - - + - - (Sun flower) آفتابگردان   

+ - + + + - + + + + + - + + + - + + + - ( Grapevine) انگور   

: واکنش منفی، عدم وجود  -                  Positive reaction or growth : +    +: واکنش مثبت، وجود فعالیت یا استفاده از ترکیبات 

    Alk: Alkaline         :قلیایی           Negative reaction or growth                        Alk : - فعالیت یا عدم استفاده از ترکیبات

  

  زدایی اثر تیمارهاي حرارتی و شیمیایی بر باکتري - 3

نتایج تجزیه واریانس داده ها پس از تیمارهاي شیمیایی و حرارتی نشان داد که اثر انفرادي  بررسی

و یا ترکیبی تیمارهاي مذکور بر کاهش جمعیت باکتري عامل بیماري سرطان طوقه و برخی از صفات 

  ي اختالف . واکنش نوع رقم به تیمارهاي یاد شده نیز دارامی باشدمورد مطالعه در آزمایش متفاوت 

 اندداري است به عبارت دیگر ارقام مختلف به تیمارهاي مذکور واکنشهاي متفاوت نشان دادهمعنی

  ). 2(جدول 

  

و  برخی صفات قلمه هاباکتري زدایی و هاي حاصل از اثر تیمارهاي شیمیایی و حرارتی بر ه : تجزیه واریانس داد2جدول 

 پس از اعمال تیمارها تجاريدو رقم انگور نهالهاي حاصله از آنها در 

 df  منابع تغییرات

  میانگین مربعات

 نهالهاي درصد

  سالم

قلمه  درصد

  هاي زنده
  وزن تر نهال  ریشه تروزن 

 عملکرد

  (باردهی)

زمان باز شدن 

 جوانه

  تکرار

  نوع رقم

  Aاشتباه 

  تیمارهاي حرارتی

  اثر متقابل تیمارهاي حرارتی و نوع رقم

 Bاشتباه 

  شیمیاییتیمارهاي 

  اثر متقابل تیمارهاي شیمیایی و نوع رقم

  اثر متقابل تیمارهاي شیمیایی و حرارتی

  اثر متقابل تیمارهاي شیمیایی و حرارتی و رقم

  Cاشتباه 

2  

1  

2  

3  

3  

12  

3  

3  

9  

9  

48  

ns486,27  

ns27541,36  

24,38  

**1745,28  

ns2357,85  

45,789  

*254,321  

ns213,87  

**789,36  

**1287,369  

42,568  

ns49,83  

**1785,324  

18,97 

678,28** 

89,24* 

23,74 

486,439* 

276,320** 

346,289* 

735,436** 

36,391  

ns111,019  

166578,35** 

49,317  

44510,558** 

9005,408** 

43,416  

**4171,230  

**963,549  

**871,528  

**936,448  

42,436  

ns1946,24  

**239768,96  

58,361  

**65476,25  

*12736,94  

89,365  

**8265,340  

**12475,392  

*9681,25  

**1175,239  

56,246  

ns1421,019  

195478,35** 

89,328  

32450,558** 

7505,408** 

79,435  

ns 624,282  

**8723,549  

**42581,528  

**7236,448  

961,436 

ns98,63  

*4375,3  

35,831  

**3695,23  

*869,361  

22,817  

*423,12  

ns297,184  

**536,861  

*984,36  

32,860  

%98/4  -   دقت آزمایش  87/12%  96/2%  96/12%  89/8%  78/8%  

           (Significant at the 0.05 level)            دار معنی% 5 احتمال سطح در )     *

 (Significant at the 0.01 level) دار معنی% 1 احتمال سطح در) **   

Ns   ( دار معنی غیر(no significant)   

  

 ،براي داده هاي بدست آمده از آزمایشبا توجه به اختالفات معنی دار در جدول تجزیه واریانس 

گردید که این مقایسات انجام  LSDبا آزمون  داده ها جهت تعیین تیمارهاي برتر مقایسه میانگین
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(جدول  بین ارقام را در برخی از صفات مورد بررسی به وضوح نشان داده است داربودن  اختالفات معنی

3.(  

  ریشه دار شده دو رقم انگور قلمه هايمورد بررسی در   : مقایسه میانگین اثر تیمارهاي شیمیایی و حرارتی بر  صفات3جدول 

  نوع رقم

Cultivars 

  میانگین مقادیر عددي صفات

هاي نهال درصد 

  سالم

درصد قلمه 

  زندههاي 

  ریشهتروزن 

  (گرم)

وزن تر نهال 

  یکساله (گرم)

زمان باز شدن 

  (روز) جوانه

  عملکرد در سال

  سوم (باردهی) (گرم)

  سفید بیدانه

  حسینی

a78  

a85  

a77,25  

b70,437  

b140,36  

a176,464  

b289,485  

a327,236  

b37,52  

a33,442  

a25/4  

b75/3  

LSD5%  9,462  4,478  22,532  18,987  3,266  45/0  

  

 مطابقت دارد. مشابه کار اوفیل و همکاران  (Goussard, 1997) گوسارد نتایج حاصله با کار مشابه

et al. 1995)  (Ophel در اکثر مـوارد  نشان داد که  مورد بررسی اثر انفرادي تیمارهاي شیمیایی بر صفات

تحـت تـاثیر   فت درصـد قلمـه هـاي زنـده     صدر حالیکه  ،اند تیمارهاي شیمیایی نسبت به شاهد برتر بوده

بیشترین وزن ریشه باززایی شده و وزن تر نهالهاي یکساله مربوط بـه  تیمارهاي مذکور قرار نگرفته است. 

  بازشـدن   زمـان تیمار کلرید مس بوده که البته فقط نسبت به شاهد برتر بوده است. اثـر ایـن تیمارهـا بـر     

اختالف بـین ارقـام در صـفات     ).4عنی داري نداشته اند(جدول جوانه ها با همدیگر و با شاهد اختالف م

  بوده است. مشابه  (Stover, 1993)ر مورد بررسی پس از تیمارهاي مذکور با  نتایج کار استاو

  

و ریشه  : مقایسه میانگین اثر تیمارهاي حرارتی و شیمیایی بصورت انفرادي بر صفات مورد بررسی روي قلمه هاي آلوده4جدول 

  دار شده پس از تیمار

  عملکرد در سال

سوم (باردهی) 

  (گرم)

نهال درصد 

  هاي سالم

درصد قلمه 

  زندههاي 

  ریشهتروزن 

  (گرم)

وزن تر نهال 

  یکساله (گرم)

زمان باز شدن 

  (روز) جوانه

  تیمار

Treatments 

0d 

332c 

684a 

546b 

c0  

b25  

a95  

a98  

a92,125  

b83,5  

c72,75  

d47  

c119,344  

b128,793  

a197,325  

a186,342  

d217,635  

c257,489  

a327,328  

b296,784  

c41,325  

b37,204  

a32,214  

a34,87  

CONTROL 
40 ºC/ 60 MIN 
50 ºC/ 30 MIN 
60 ºC/ 15 MIN 

48/122  27/15  108/3  12/13  45/12  285/7  LSD5%  

c0 

249b 

362a 

287ab 

b0  

a24  

a27  

a25  

a74,25  

a75  

b72,5  

ab73,625  

b131,058  

a160,67  

a166,565  

a168,285  

b266,052  

a304,72  

a3309,12  

a311,62  

a36,795  

a36,125  

a36,138  

a39,4  

  شاهد

  در هزار 1استرپتومایسین 

  در هزار 1اریترومایسین 

  در هزار 5/1کلرید مس 

25/98  25/10  325/7  0625/8  345/9  825/2  LSD5%  
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مربـوط بـه تیمـار     زنـده اثر متقابل فاکتورهاي مورد مطالعه نشان داد که بیشترین درصد قلمه هاي 

نـدارد و کمتـرین آن    يدار شاهد در رقم سفیدبیدانه بوده است که با شاهد رقم حسـینی اخـتالف معنـی   

میایی دقیقـه و مـاده شـی    15درجـه سـانتیگراد بـه مـدت      60فاده از دمـاي  تمربوط به تیمـار ترکیبـی اسـ   

مربـوط بـه   ریشه تولیدي و همچنین وزن تر نهال یکساله  تراریترومایسین در هر دو رقم بوده است. وزن 

بهترین نتیجه را داشته که از ایـن نظـر    درهزار 1 دقیقه و استرپتومایسین 30یگراد در تدرجه سان 50تیمار 

) نیـز تیمـار    Bud Burstبین ارقام نیز اختالف وجود داشته است. در صفت زمان شروع رشد جوانه ها ( 

مذکور بدون استفاده از مواد شیمیایی در رقم حسینی برتر از سایر تیمارهـا بـوده اسـت و بـر اثـر تیمـار       

که این امر مشابه نتایج کار وبستر و همکاران  یعتر رشد کرده اندمذکور جوانه ها در سال اول آزمایش سر

(Webester et al. 1986)   تجزیه واریـانس همبسـتگی صـفات مـورد مطالعـه در      5( جدولبوده است .(

ضـرایب   محاسـبه  ) و6(جدول  می باشد اختالفات معنی دارحاکی از وجود ها با تیمارهاي حرارتی  قلمه

بطوریکه همبستگی بین وجود دارد،  همبستگی مثبت یا منفی بین صفات  ن داد که آنها نیز نشاهمبستگی 

صفات قلمه هاي عاري شده از باکتري بدنبال تیمار با صفات وزن تر ریشه هاي تولید شده، وزن تر نهال 

نتایج منفی برخـی از ایـن تیمارهـا در    . )7(جدول  )>P% 5ریشه هاي تولیدي معنی دار است ( ترو وزن 

ـ    (Wample et al. 1993)وامپـل و همکـاران   زبین رفتن قلمـه هـا در آزمایشـات    ا و و ی یـ وهمچنـین پ

 يظرفیت تحمل قلمه ها و پیوندکهانیز دیده شده است. آنها نشان دادند که    (Pu et al. 1993)همکاران 

 طـوالنی مـدت  دماهـاي بـاال و   انگور نسبت به تیمارها متفـاوت اسـت و در اکثـر مـوارد     بعضی از ارقام 

از  همچنین برخی وگردیده است  ها نابودي قلمهسبب  درجه سانتی گراد بیش از نیم ساعت60باالخص 

  نیز مشکل آفرین بوده است. ppm10 با غلظت AgCl2مواد شیمیایی مورد استفاده مانند 

زمـان   ) بـا (درصد قلمه هاي سالم پس ازتیمـار  بین دوصفت درصد عاري شدن قلمه ها از باکتري

بازشدن جوانه ها روي قلمه ها همبستگی معنی دار و منفی است و این نشـان میدهـد کـه هرچـه میـزان      

آلودگی قلمه ها بدنبال تیمارها کمتر شده باشد باز شدن جوانه ها زودتر شروع خواهـد شـد بـه عبـارت     

آن رشد بیشـتر شـاخه   سریعتر شروع خواهد شد و نتیجه  پنبه اي شدن جوانه هادیگر بدنبال این تیمارها 

  .سیب سرماي دیرس بهاره وجود داردآکه البته در خزانه هواي آزاد احتمال  ها طی فصل رشد میباشد

اي سالم پس از تیمارها با سایر صفات ههمبستگی بین صفت درصد قلمه بررسی ها نشان داد که 

ا بیشـتر باشـد، انـدازه رشـد     هر چه  میزان ریشه باززایی شده از قلمه هو  )7وجود نداشته است (جدول 

باززایی  به عبارت دیگر .شاخه بیشتر شده ولی جوانه هاي روي قلمه ها دیرتر شروع به رشد خواهندکرد

و به این ترتیب حجم ریشه هاي تولید شده از قلمه بیشتر خواهـد شـد کـه بسـیار      هداشاخه به تاخیر افت

خه و در نتیجه وزن تر نهال همبستگی مثبت مناسب است. بین صفت وزن خشک ریشه  با میزان رشد شا
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به این دلیل اسـت کـه   نیز همبستگی منفی و شدید وزن ریشه و زمان رشد جوانه ها روي قلمه ها  .است

باززایی ریشه سریعتر از رشد جوانه ها بوده است. همبستگی صـفات پـس از تیمارهـاي     ،در مراحل اولیه

از معنی دار بودن اختالفات حاکی شیمیایی قلمه ها بمنظور باکتري زدایی  پس از تجزیه واریانس داده ها 

  ). 8و9ول اباشد (جد % می5نها درسطح آبین 

  

  در آزمایش از اثرات متقابل فاکتورهاي مورد بررسی: مقایسه میانگین صفات مورد بررسی ناشی 5جدول 

  عملکرد در سال

  سوم (باردهی) (گرم)

هاي نهال درصد 

  سالم

درصد قلمه 

  زندههاي 

  ریشهتروزن 

  (گرم)

وزن تر نهال 

  یکساله (گرم)

زمان باز شدن 

  (روز) جوانه
  تیمارها

0f 

0f 

5/52 ef 

0f 

25/124 de 

26/125 de 

143,45de 

225,25cd 

546,27a 

648,45a 

524,25a 

614,5a 

45/421 b 

26/398 bc 

56/496 b 

45/412 bc 

0f 

0f 

24/65 ef 

35/52 ef 

25/159 de 

45/146 de 

75/214 cd 

55/128 e 

45/487 b 

26/514 b 

45/589 a 

85/610 a 

36/345 bc 

29/387 bc 

48/414 b 

58/465 b 

n1,25  

klm9,25  

kl12,15  

kl 9,88  

hijk24,27  

hijk26,28  

hij27,49  

fgh32,14  

cd78,56  

cd82,25  

de78,16  

bc89,26  

a99,5  

a99,25  

ab94,25  

a95,28  

n2,25  

mn4,28  

hij25,18  

hi27,135  

gh33,48  

fgh34,65  

gh35,17  

ef41,25  

bc78,29  

b79,125  

b82,15  

b81,35  

a92,25  

a94,28  

a96,32  

a94,23  

a*95  

a93  

a94  

a92  

a89  

ab87  

a90  

ab88  

bc79  

bc81  

c75  

bc77  

ef45  

e47  

e51  

e53  

a93  

a91  

a89  

a90  

b84  

bc80  

c74  

c76  

d65  

c70  

cd71  

cd64  

ef44  

e51  

f36  

e49  

f108,86  

ef120,54  

f108,44  

f112,74  

de134,23  

e129,41  

de133,96  

d149,44  

c174,98  

cd171,58  

bc192,45  

c18132  

cd172,22  

c175,35  

c180,43  

c184,65  

ef124,63  

ef118,25  

de133,64  

e127,65  

d157,35  

d149,64  

d159,48  

cd161,87  

b214,26  

a228,37  

a*235,47  

a224,96  

b203,35  

bc192,21  

c188,65  

b203,65  

235,63 gh 

h227,32  

gh243,45  

h226,78  

f265,44  

f278,98  

e284,36  

ef298,65  

de302,25  

ef304,29  

efg299,36  

de312,98  

def287,34  

ef274,56  

f269,85  

f269,36  

g256,87  

fg266,37  

fg278,47  

f269,26  

e305,78  

d312,34  

de314,97  

de311,37  

ab369,95  

ab402,24  

a*414,52  

a406,32  

bc389,44  

c371,78  

cd367,92  

ab398,24  

cd41,68  

d44,32  

cd42,32  

bc39,4  

bc37,85  

bcd38,74  

bc35,36  

c40,45  

ab33,24  

ab31,36  

ab34,48  

ab32,64  

b34,32  

37,96  bc 

ab35,48  

cd40,87  

cd43,24  

cd41,26  

bc40,27  

cd43,32  

b36,62  

ab37,45  

b34,78  

bc38,21  

a30,32  

a*29,78  

ab33,12  

a31,65  

bc37,54  

bc36,14  

ab33,25  

a31,27  

a1b1c1 
a1b1c2 
a1b1c3 
a1b1c4 
a1b2c1 
a1b2c2 
a1b2c3 
a1b2c4 
a1b3c1 
a1b3c2 
a1b3c3 
a1b3c4 
a1b4c1 
a1b4c2 
a1b4c3 
a1b4c4 
a2b1c1 
a2b1c2 
a2b1c3 
a2b1c4 
a2b2c1 
a2b2c2 
a2b2c3 
a2b2c4 
a2b3c1 
a2b3c2 
a2b3c3 
a2b3c4 
a2b4c1 
a2b4c2 
a2b4c3 
a2b4c4 

5/128  25/4  749/8  976/13  157/21  328/4  LSD5%  
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  ها زدایی ازقلمه پس ازتیمارهاي حرارت درمانی به منظور باکتري نهالهاي ریشه دار : تجزیه واریانس همبستگی صفات 6جدول 

 منابع تغییر

Sources of variation  

 درجه آزادي

(df)  

مجموع 

  (SS)مربعات

میانگین 

  (MS)مربعات
F  

  ** 4  11/440  03/110  41/22  (Regression)رگرسیون

  -   11  59/49  51/4  (Residual)باقی مانده

  ضریب دقت آزمایش% = 15  69/489   -  89/4 (Total) کل

          (Significant at the 0.01 level) % معنی دار1) در سطح احتمال **  

  

  : ضرایب همبستگی صفات درآزمایش تیمارهاي حرارت درمانی براي باکتري زدایی از قلمه هاي آلوده7جدول 

  
هاي نهال درصد 

  سالم

درصد قلمه هاي 

  زنده
  (گرم) ریشهتروزن 

وزن تر نهال یکساله 

  (گرم)

  -   -   -   21/0ns  زندهدرصد قلمه هاي 

  -   -   17/0ns  * 531/0  (گرم)  ریشهتروزن 

  -   **156/0ns  717/0  ** 775/0  نهال یکساله (گرم)وزن تر 

  ** -147/0ns  773/0- **  851/0  ** -  868/0  (روز) زمان باز شدن جوانه

           (Significant at the 0.05 level)            % معنی دار5)در سطح احتمال      *

    (Significant at the 0.01 level) % معنی دار1) در سطح احتمال **   

ns غیر معنی دار((no significant)   

  

ریشه  ترنتایج نشان داد که پس از تیمارهاي شیمیایی بین صفات اندازه وزن تر نهال و وزن 

ریشه  ترهمبستگی مثبت  وجود دارد و همچنین صفات درصد نهالهاي سالم پس از تیمار با وزن 

دار بین صفات زمان باز شدن جوانه ها با  داري دارند. همبستگی منفی و معنی همبستگی مثبت و معنی

ریشه و وزن تر نهال یکساله در این تیمارها نیز همانند تیمارهاي حرارتی بوده و تفسیر آن نیز  تروزن 

 ،ها وتراپی با کاهش درصد آلودگی قلمهیهمانند این تیمارها میباشد. در هر دو آزمایش ترموتراپی و شیم

وزن خشک ریشه هاي باززایی شده و همچنین وزن تر نهالها سیرصعودي دارد که در تیمارهاي شیمیایی 

افزایش ریشه زایی شده سبب این روند کندتر بوده یعنی تیمارهاي شیمیایی کمتر از تیمارهاي حرارتی 

  باشد. می  (Bazzi et al. 1991)که نتایج حاصله منطبق با نتایج بازي و همکاران   اند

  قلمه هاي آلوده از برا ي باکتري زدایی : تجزیه واریانس همبستگی صفات مورد مطالعه پس از تیمار شیمیایی  8جدول 

  (SS)مجموع مربعات  درجه آزادي  منابع تغییر
میانگین 

  (MS)مربعات
F   

رگرسیون

(Regression)  
4  23/102  56/25  *02/5  

  -   15  30/76  96/5  (Residual)باقی مانده

  ضریب دقت آزمایش =% 19  53/178   -  08/6 (Total) کل

      (Significant at the 0.05 level)            % معنی دار5)در سطح احتمال      *
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 هاي آلوده براي باکتري زدایی از قلمه شیمیایی : ضرایب همبستگی صفات درآزمایش تیمارهاي9جدول 

  (گرم)  ریشهتروزن   زندهدرصد قلمه هاي   هاي سالمنهال درصد   

  -   -   ns 374/0  هاي سالمنهال درصد 

  -   ns 277/0  515/0*  (گرم)  ریشهتروزن 

  ns 351/0  ns 187/0  **717/0  (گرم) ریشهتروزن 

  ** -143/0ns  348/0ns  577/0  (روز) زمان باز شدن جوانه

           (Significant at the 0.05 level)            % معنی دار5)در سطح احتمال        *

 (Significant at the 0.01 level) % معنی دار1) در سطح احتمال **       

Ns       غیر معنی دار((No significant)   

 
  پیشنهادات

از پایه هاي مادري آلوده به عامل بیماري سرطان طوقه بدست آمده درصورتیکه نتایج با توجه به 

براي تهیه قلمه یا پیوندك جهت تکثیر استفاده گردد میتوان  با انجام تیمارهاي حرارت درمانی وشیمیایی 

درجه سانتیگراد  50رمادرمانی با دماي گدرصد آلودگی را تا حد قابل قبول کاهش داده و خصوصاً تیمار 

در هزارماده خالص  5/1استفاده از باکتري کش استرپتومایسین سولفات با غلظت دقیقه یا  30بمدت 

نتایج رضایت بخش را درکاهش آلودگی بدست آورد و ضمناً اثرات مثبت دیگر این تیمارها را درمواردي 

نظیر رشد بهتر، ریشه زایی آسانتر طی یک فصل رویشی میتوان مشاهده کرد که این گونه اقدامات 

   ه را با اهمیت می سازد.پیشگیران
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