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اثر اتیلمتانسولفونات ( )EMSبر برخی از شاخصهای رشد و نمو در گیاهان باززائیشده
اطلسی ()Petunia hybrida Vilm.
The Effect of Ethyl Methane Sulfonate on Some of Growth and Developmental
)Parameters in Plants Regenerated Petunia (Petunia hybrida Vilm.
*2

٘ذا اِغبدار عٟی ٚ 1ػّیاوجز احغب٘ذٛر

سبریخ دذیزػ92/12/17 :

سبریخ دریبفز92/07/28 :

چکیده
ثٙٔٝظٛر ثزرعی اثز  EMSثز ثزخی اس ؽبخصٞبی رؽذ ٕٛ٘ٚدر ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ثبسسائیؽذٌ ٜیب ٜاعّغی ( ،)Petunia hybrida Vilm.اثشذا
ثذر ایٗ ٌیب ٜدر ؽیؾٞٝبی حبٚی ٔحیظوؾز ) (MSوؾز داد ٜؽذ .عذظ اس یه ٌیب ٜثٝسؼذاد سیبد ٚاوؾزٞبی ٔشؼذدی سىثیز ؽذ.
خذاوؾزٞبیی اس لغؼبر ثزي  ٚعبل ٝآٖ سٟی ٚ ٝسحز سیٕبر  EMSثب غّظز  %2 ٚ %1ثٔٝذر  60 ٚ 30 ،15دلیم ٝلزار ٌزفش ٚ ٝثٝ
ٔحیظ وؾز ثبسسائی ( MSحبٚی عیشٛویٙیٗ  )Benzyl Amino Purine( BAPا٘شمبَ یبفشٙذ .در ٟ٘بیز ٌیبٞچٞٝبی ثبسسائی ؽذ ٜاس
ِحبػ ٔمذار رٍ٘یشٜٞبی فشٛعٙششی ،لغز عیغشٓ آ٘ٚذی  ٚریؾٝدٞی ٔٛرد ثزرعی لزار ٌزفشٙذٕٞ .چٙیٗ دزٚسئیٗ ٌیبٞچٞٝب اعشخزاج ٚ
ٔمذار دزٚسئیٗ وُ  ٚاٍِٛی اِىشزٚفٛرسی آٖٞب ارسیبثی ؽذ٘ .شبیح ٘ؾبٖ داد ٌیبٞب٘ی و ٝسحز سیٕبر ثب ٔذر سٔبٖ  ٚغّظز ثیؾشزی اس
 EMSلزار ٌزفشٙذ سغییزار لبثُسٛخٟی اس ِحبػ ٔمذار رٍ٘یشٜٞبی فشٛعٙششی ،لغز عیغشٓ آ٘ٚذی  ٚسٔبٖ ریؾٝدٞی ٘غجز ثٌ ٝیبٞبٖ
ؽبٞذ  ٚثمیٌ ٝیبٞبٖ سیٕبر ؽذ٘ ٜؾبٖ داد٘ذ .ایٗ سغییزار ثب سغییزار حبصُ اس ا٘ذاسٌٜیزی دزٚسئیٗ وُ  ٚاٍِٛی اِىشزٚفٛرسی دزٚسئیٙی
آٖٞب ٘یش ٔغبثك ثٛد .ثٞ ٝزحبَ غّظز ٔ ٚذر سٔب٘ی اس سیٕبر  EMSوٙٔ ٝدز ث ٝسغییز در ٌیبٔ ٜیؽٛد ثزای ٞز ٌیبٔ ٜشفبٚر اعز ٚ
ثغشٍی ثٌ ٝیبٛٔ ٜرد ٔغبِؼ ٝدارد.
واشههای کلیدی :اعّغی ،اسیُٔشبٖعِٛف٘ٛبر ،وّزٚفیُ ،دزٚسئیٗ

 .1دا٘ؼآٔٛخش ٝوبرؽٙبعیارؽذ فیشیِٛٛصی ٌیبٞی ،دا٘ؾىذ ٜػّ ،ْٛدا٘ؾٍب ٜاصفٟبٖ ،اصفٟبٖ
 .2اعشبد ٌز ٜٚسیغزؽٙبعی ،دا٘ؾىذ ٜػّ ،ْٛدا٘ؾٍب ٜاصفٟبٖ ،اصفٟبٖ
Email: ehsanpou@sci.ui.ac.ir
*ٛ٘ :یغٙذٔ ٜغَٚٛ
ایٗ ٔمبِ ٝاس دبیبٖ٘بٔ ٝوبرؽٙبعیارؽذ ٘ٛیغٙذ ٜا َٚاعشخزاج ٌزدیذ ٜاعز.
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ٔٛسبصٖ ،سزاسٛصٖ  ٚوبرعیٛٙصٖ ؽٙبخش ٝؽذ ٜاعز  ٚثٝصٛرر
سصبدفی در سزویت ص٘شیىی ٔٛخٛدار خٟؼٞبیی را اغّت ث-ٝ
صٛرر ٘مغٝای ثٚٝعیّ ٝخبیٍشیٙی ٘ٛوّئٛسیذٞب ثٚٝیضٌٛ ٜا٘یٗ ٚ
ایدبد O-6 ethylguanineثب فزاٚا٘ی  5×10-4 -5×10-2ایدبد
ٔیٕ٘بیذ .در ٌیبٞبٖ ،اغّت ثبػث سغییزار ؽیٕیبیی در
٘ٛوّئٛسیذٞب عبِیٙبط  ٚا٘چظ عبر٘Salinas and Anchez-( ٛ
 ،)Serrano, 2006ثب سغییز در اوغیضٖ ٘ٛوّئٛسیذٞب ٌ ٚزٜٞٚبی
فغفبر ٘ ٚ DNAیش ثبػث ؽىغز د ٚرؽش DNA ٝدر
ارٌب٘یغٓٞبی ػبِی ٛٔ ٚخت خفز ؽذٖ اؽشجب ٜثبسٞب ٚ
خبیٍشیٙی خفز  C/Gثب  A/Tالریه  ٚاِغبحیُ ( Larik and
ٛٔ ٚ )Al-Saheal, 1987سبعیٖٞٛبی ٘مغٝای یب آعیت  ٚحذف
وزٛٔٚسٔٚی ٔیؽٛد خبثیٗ  ٚثٛؽزا (ٕٞ .)2002چٙیٗ در
ؽٙبخز ٘مؼ ٚاحذٞبی آٔیٛٙاعیذی وٕه ٔیوٙذ  ٚاعالػبر
ٔفیذی اس ػّٕىزد صٖٞبی ضزٚری ثب سِٛیذ آُِٞبی غیزوؾٙذٜ
ضؼیف ٔیدٞذ عبِیٙبط  ٚا٘چظ عبر٘ ٚ )2006( ٛدر افشایؼ
سٛٙع آِّی در ٌیبٞبٖ  ٚایدبد الیٗٞبی دزٚرؽی اعشفبدٔ ٜیؽٛد
الریه  ٚاِغبحیُ ( )Larik and Al-Saheal, 1987اسیُٔشبٖ-
عِٛف٘ٛبر اسخّٕٛٔ ٝادی اعز و ٝثبػث خٟؼ  ٚسغییزار
فیشیِٛٛصیىی  ٚرؽذٕٛ٘ٚی ٔیؽٛد ،فزاٚا٘ی ایٗ سغییزار ث-ٝ
ٚعیّ ٝغّظز ٔشفبٚر ایٗ ٔبد ٜسٙظیٓ ٔیؽٛد ثز٘غىبر
( .)Berenschot, 2008ثب سٛخ ٝث ٝایٙىٌ ٝیب ٜاعّغی اس یه عٛ
ثٝػٛٙاٖ یه ٌیبٔ ٜذَ ؽٙبخشٔ ٝیؽٛد  ٚاس عزف دیٍز دارای
إٞیز الشصبدی ٘یش ٞغز ثٙبثزایٗ در ایٗ ٔغبِؼٞ ٝذف ثزرعی
اثز  EMSاس ٘ظز فیشیِٛٛصیىی ثز ایٗ ٌیب ٜاعز .ایٗ اعالػبر
ٔیسٛا٘ذ سٔیٝٙی ثزرعی سغییزار ص٘شیىی احشٕبِی را فزآٞ
آٚرد.

مقدمه
ٌیب ٜاعّغی اس خٙظ  ،Petunia Juss.اِٚیٗ ثبر سٛعظ خٛعیٛ
) (Jussieuدر ٔ 1803ؼزفی ؽذ ،ایٗ خٙظ ٔشؼّك ث ٝخب٘ٛادٜ
 ٚ Solanaceaeدارای حذٚد  ٌٝ٘ٛ 30اعز ٌزاسش ٚ ٚا٘ذٖ ثٛػ
(Petunia hybrida .)Gerats and Vandenbussche, 2005
 Vilm.وٕٞ ٝبٖ اعّغی ؽٙبخش ٝؽذ ٜاعز یه ٌٌ ٝ٘ٛیبٞی
سیٙشی ٔ ٟٓاس ِحبػ الشصبدی اعز و ٝرً٘ٞبی ٔخشّف دارد
اثٛلبئذ ٕٞ ٚىبراٖ ( ٚ )Abu-Qaoud et al., 2010اس ِحبػ
سدبری ثٝػٛٙاٖ یه ٌیب ٜخٛػث٘ ٛبوبٔٛرا ٕٞ ٚىبراٖ
( ٚ )Nakamura et al., 2006سیٙشی ٌزاسش ٚ ٚا٘ذٖ ثٛػ
( )Gerats and Vandenbussche, 2005ثبارسػ اعز .ثٕٞٝیٗ
دِیُ سغییزار رؽذ ٕٛ٘ ٚی در خٟز افشایؼ ویفیز اس لجیُ
رً٘ ٌُ ،ع َٛػٕز  ٚؽىُ ٌیب ٜاٞذاف الشصبدی ٕٟٔی
ٞغشٙذ .فبوشٛرٞبی ٔحیغی ٔخشّفی ثز ریخزسایی ٌیبٜ
اعّغی در ؽزایظ وؾز  In Vitroیبفز ؽذ ٜاعز .ثٝػٛٙاٖ
ٔثبَ سغییزار آ٘بسٔٛیىی در اثز سغییزار ٘یشزٚصٖ ،وّغیٓ ٚ
اسیّٗ ٔحیظوؾز ثز ثبسسائی عبل ٚ ٝریؾ ٝدر ٌیب ٜاعّغی
ا٘دبْ ؽذ ٜاعزٕٞ .چٙیٗ ٔغبِؼبر ٔخشّفی در وؾز In Vitro
ٌیب Petunia hybrida ٜا٘دبْ ؽذ ٚ ٜخصٛصیبسی اس لجیُ ؽىُ
ثزي ،رً٘  ٚؽىُ ٌُ ارسیبثی ؽذ ٜاعز٘ .شبیح اثجبر وزد ٜوٝ
فٛٙسیخٞبی خذیذی اس ایٗ ٌیبٔ ٜیسٛا٘ذ اس عزیك اصالح سٛعظ
وؾزثبفز ایدبد ؽٛد و ٝاسخّٕ ٝآٖ سغییزار ؽىُ ثزي اس
حبِز ثیضی ث ٝحبِز وزٚی  ٚحبِز افشبد٘ ٚ ٜیش سغییزار ٌُ ٚ
ایدبد رً٘ٞبی خذیذ  ٚسغییز سؼذاد عبلٞٝبی سِٛیذ ؽذ ٜدر
ٌیب ٜسحز سیٕبر ثب  )BA( Benzyladenineثٛد ٜاعز .اِمبء
سغییزار ص٘شیىی  ٚادیص٘شیىی یه رٚػ ٔٛٔ ٟٓرد اعشفبدٜ
ثزای دزٚرػ ٔحصٛالر ٔ ٟٓدر خٟز ایدبد ٚیضٌیٞبی ٔفیذ ٚ
یب حذف صٖٞبی ٘بٔغّٛة اس ٌیبٞبٖ اعز خبثیٗ  ٚثٛؽزا
( .)Jabeen and Bushra, 2002در ٚالغ ایدبد ایٗ ٘ٛع سغییزار
ٔیسٛا٘ذ ثزای سغییز ٚیضٌیٞبی فیشیِٛٛصیىی  ٚص٘شیىی ٌیبٜ
ٔٛرداعشفبد ٜلزار ٌیزد اثٛلبئذ ٕٞ ٚىبراٖ ( .)2010ایٗ سغییزار
ثٚٝعیّٛٔ ٝاد رادیٛاوشی ٛیب ٔٛسبصٖٞبی ؽیٕیبیی ایدبد ٔیؽٛد،
اس خّٕٟٓٔ ٝسزیٗ ایٗ ٔٛاد ؽیٕیبیی  EMSاعز خبثیٗ  ٚثٛؽزا
( .)2002اس آ٘دبییوٛٔ ٝسبعی ٚ ٖٛیب سغییزار حبصُ اس سٛٙع
عٔٛبسیىی در خزیبٖ وؾزثبفز ٔیسٛا٘ذ ثزای ٚیضٌیٞبی
سیٙشی ٌیب ٜاعشفبد ٜؽٛد ،ا٘دبْ سغییزار فٛق در ٔٛرد ٌیبٜ
اعّغی ٘یش ٚاثغش ٝث ٝسٛعؼ ٝسىِٛٛٙصیٞبیی اسخّٕ ٝوؾز ثبفز
اعز اثٛلبئذ ٕٞ ٚىبراٖ (.)2010
اسیُٔشبٖعِٛف٘ٛبر ،اسیُاعشزی اس ٔشبٖعِٛف٘ٛیهاعیذ ثب ٘بْ
 1-Methylsulfonyloxyethane IUPACاعز و ٝثٝػٛٙاٖ یه

مواد و روشها
اثشذا ثذرٞبی ٌیب ٜاعّغی سٟی ٝؽذ ٜاس ؽزوز دبوبٖ ثذر ثب
اعشفبد ٜاس اِىُ  70درصذ (ثٔٝذر  2دلیمٞ ٚ )ٝیذٛوّزیذعذیٓ
 20درصذ (ثٔٝذر  20دلیم )ٝوبٔالً ضذػف٘ٛی  ٚاعشزیُؽذٚ ٜ
ثز رٚی وبغذ صبفی خؾه ؽذ٘ذ .عذظ در ٖٚؽیؾٞٝبی
حبٚی ٔحیظوؾز ٛٔ MSراؽیً  ٚاعىٛي ( Murashige and
 )Skoog, 1962وؾز ؽذ٘ذ .ؽیؾ ٝوؾز ؽذ ٜدر اسبق رؽذ ثب
فشٛدزیٛد  16عبػز ٘ٛر  8 ٚعبػز سبریىی (ؽذر ٘ٛر ٔؼبدَ
ٔ 50یىز َٛٔٚفٛس ٖٛثز عب٘شیٔشز ٔزثغ ثز ثب٘ی )ٝثب دٔبی 25°C
لزار داد ٜؽذ٘ذ .ثذرٞب در ٔحیظوؾز خٛا٘ٝسد ٚ ٜرؽذ ٕ٘ٛد٘ذ
 ٚدظ اس یه ٞفش ٝثٔ ٝزحّ ٝچٙذثزٌی رعیذ٘ذ .اس لغؼبر عبلٝ
ثٕٞٝزا ٜیه خٛا٘ ٝخب٘جی ثٙٔٝظٛر ٚاوؾز ٌیبٞبٖ  ٚسىثیز ٞز
ٞ 3-4فش ٝیهثبر در ٔحیظوؾز لجّی ا٘دبْ ؽذٌ .یبٞبٖ
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ادِغشیٗ ( )Bollag and Edelstein, 1991ا٘دبْ ٌزفز.
ٕٞچٙیٗ ثبفز وبر ثزادفٛرد سٟی ٝؽذ (ثٛالق  ٚادِغشیٗ.)1991 ،
ثزای رعٓ ٔٙحٙی اعشب٘ذارد دزٚسئیٗ اس دزٚسئیٗ اعشب٘ذارد
( BSAآِجٔٛیٗ عزْ ٌبٚی) ثب ٚسٖ ِٔٛىِٛی 66/2 KDa
اعشفبدٌ ٜزدیذ .خذة ٞز ٕ٘ ٝ٘ٛدزٚسئیٙی حبٚی دزٚسئیٗ
اعشب٘ذارد  BSAیب دزٚسئیٗ ٔد َٟٛدظ اس ٌذؽز  5دلیم ٝاس
اسٕبْ آٔبدٜعبسی در درخٝی حزارر اسبق در عٛٔ َٛج 595nm
ثب دعشٍب ٜاعذىشزٚفشٔٛشز خٛا٘ذ ٜؽذ .ایٗ آسٔبیؼ ثزای ٞز
ٕ٘ ٝ٘ٛدزٚسئیٙی اعشب٘ذارد ثزادفٛرد  ٚثٝدعز آٚردٖ غّظز
ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ٔد َٟٛاعشفبد ٜؽذ ٔ ٚیشاٖ دزٚسئیٗ وُ ٔحّ َٛثز
حغت ٌ mg/g FWشارػ ٌزدیذ .اعشخزاج دزٚسئیٗ اس عبلٚ ٝ
ثزي ٌیبٞبٖ اعّغی ؽبٞذ  ٚسیٕبر ؽذ ٜثب  EMSو ٝدر ٔحیظ-
وؾز  MSرؽذ وزد ٜثٛد٘ذ ثزاعبط رٚػ سٛضیح داد ٜؽذٜ
سٛعظ أیٙی ٕٞ ٚىبراٖ ( )2007ثب وٕی اصالحبر ا٘دبْ ٌزفز.
ثزای سٟی ٝػصبر ٜدزٚسئیٙیٕٝ٘ٛ٘ ،ی ٔٛرد٘ظز در ٞب ٖٚرٚی یخ
وبٔالً عبئیذ ٜؽذ  ٚث٘ٝغجز  1:3ث ٝآٖٞب ثبفز اعشخزاج اضبفٝ
ٌزدیذ .عذظ ٍٕٙٞبی حبصُ در در دٔبی  4درخ ٝعب٘شیٌزاد
در دٚر  10000rpmدٔ ٚزسجٞ ٚ ٝز ثبر  10دلیم ٝعب٘شزیفیٛص
وزد ٚ ٜرٚؽٙبٚر ٕ٘ٞٝ٘ٛب در دٔبی ٍٟ٘ -70°Cذاری  ٚثزای
ا٘ذاسٌٜیزی وٕی دزٚسئیٗٞب اعشفبدٌ ٜزدیذ.
ثٙٔٝظٛر ا٘دبْ اِىشزٚفٛرس دزٚسئیٗٞب صَ خذاوٙٙذ ٜثب غّظز
 ٚ %12/5صَ ٔشزاوٓوٙٙذ ٜثب غّظز  %5سٟی ٝؽذ .صَ
اِىشزٚفٛرس ثٝصٛرر ػٕٛدی ثب ؽزایظ د٘بسٛرٜوٙٙذ ٜغیزدیٛعشٝ
ا٘دبْ ٌزفز .صَ اِىشزٚفٛرس دزٚسئیٗ ثب اثؼبد  10عب٘شیٕشزٔزثغ
 ٚضخبٔز ٔ 0/8یّیٔشز عبخش ٝؽذ .ثزای ثبرٌذاری اثشذا
یىغبٖعبسی غّظز دزٚسئیٙی ػصبرٜٞب صٛرر ٌزفز  ٚسحز
ٔیذاٖ اِىشزیىی ثب ِٚشبص ِٚ 100ز  ٚؽذر خزیبٖ ٔ 40یّیآٔذز
ثٔٝذر  3-4عبػز ،اِىشزٚفٛرس ا٘دبْ ٌزفز .در ٟ٘بیز ثب٘ذٞبی
دزٚسئیٙی صَ ثب رً٘آٔیشی ؤٛبعیثّ ٛآؽىبرعبسی ؽذ .در
ٟ٘بیز ثب٘ذٞبی دزٚسئیٙی ثب اعشفبد ٜاس ثز٘بٔ ImageJ ٝاثشذا ث-ٝ
صٛرر  Invertدرآٔذ ٚ ٜؽذر ٘غجی آٖٞب ٔحبعج ٝؽذ .داد-ٜ
ٞبی ثٝدعز آٔذ ٜدر ثز٘بٔ Excel ٝثٝصٛرر عش ٖٛرعٓ ٌزدیذ.

حبصُ اس سىثیز در ؽیؾ ،ٝدر ؽزایظ اعشزیُ اس ؽیؾ ٝخبرج ٚ
اس لغؼبر عبل ٝثب ا٘ذاسٔ 5 ٜیّیٕشز  ٚثزي سب ٔ 8یّیٕشز ٔزثغ
ثزیذ ٜؽذ٘ذ .لغؼبر ثزي  ٚعبل ٝثزػ داد ٜؽذ ٜدر  EMSثب
غّظز  %2 ٚ %1ثٔٝذر  60ٚ 30 ،15دلیم ٝلزار داد ٜؽذ٘ذ ٚ
دظ اس ؽغشؾ ٛثب آة ٔمغز اعشزیُ ث ٝؽیؾٞٝبی حبٚی ٔحیظ
وؾــز ثبسسائی ( ٔ 0/5 + MSیــّیٌزْ در ِیشز – BAP
ثٙـشیُآٔیٛٙدٛریٗ) ا٘شمبَ یبفشٙذ ،عذظ ؽیؾٞٝب ث ٝاسبق وؾز
ٔٙشمُ ؽذ٘ذ .دظ اس ٞ 2فش ٝاس ِجٞٝبی خذاوؾزٞبی ثزي
وبِٛط ثٕٞٝزا ٜخٛا٘ٛ٘ ٝعبل ٝوٛچه سِٛیذ ؽذٛ٘ .عبلٞٝبی
ایدبد ؽذ ٜثٝسذریح ث ٝیه ٌیب ٜوبُٔ اعّغی سجذیُ ؽذ٘ذ  ٚدر
ٟ٘بیز دظ اس چٙذ ٞفش ٝایٗ ٘ٛعبلٞٝب ثٔ ٝحیظوؾز MS
ا٘شمبَ یبفشٙذ .ثٙٔٝظٛر حذف سفبٚر ص٘شیىی عــَّٞٛبی
ثبسسائیؽذ ٜثزای آ٘بِیشٞبی ثیٛؽیٕبیی ِٛٔ ٚىِٛی سٟٙب یه ٌیبٜ
ثبسسائی ؽذ ٜثٝعٛر سصبدفی ا٘شخبة  ٚثب سىثیز آٖ آ٘بِیشٞبی
ثؼذی رٚی آٟ٘ب ا٘دبْ ؽذ.
دظ اس ٞ 8فش ٝاعشخزاج رٍ٘یشٜٞبی فشٛعٙششی ثب اعشفبد ٜاس
اعش 80 ٖٛدرصذ در سبریىی اس ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ٌیبٞی رٚی یخ ا٘دبْ
ؽذ .دظ اس صبفوزدٖ سٛعظ وبغذ صبفی ٚاسٕٗ ؽٕبرٜی یه،
خذة ٔحّٟ٘ َٛبیی ثب اعشفبد ٜاس دعشٍب ٜاعذىشٛفشٔٛشزی در
عٛٔ َٛج ٘ 470 ٚ 645 ،663ب٘ٔٛشز ثٝسزسیت ثزای وّزٚفیُ ،a
وّزٚفیُ  ٚ bوبرٚسٛٙئیذ لزائز ٌزدیذ .عذظ ٔمذار ٞزیه اس
رٍ٘یشٜٞب ٔ ٚمذار وّزٚفیُ وُ ثب اعشفبد ٜاس فزَٔٞٛبی سیز
ٔحبعجٌ ٝزدیذ.
Chla (mg/g) = [12.7 (D663) – 2.69 (D645) ] × V/1000 × W
Chlb (mg/g) = [22.9 (D645) – 4.68 (D663)] × V/1000 × W
× ])Total Chla + b (mg/g) = [20.2 (D645) + 8.02 (D663
V/1000 × W
Carotenoid = [1000 (D470) – 1.8 (Chla) + 85.02 (Chlb)] / 198

 ;Dخذة ٘ٛری ;V ،حدٓ ٟ٘بیی ػصبرٚ ;W ،ٜسٖ ثبفز (ٌزْ)
دظ اس ٞ 8فش ،ٝاس عبلٌ ٝیبٞبٖ ؽبٞذ ،ؽبٞذ ثبسسائیؽذٚ ٜ
ٌیبٞبٖ ثبسسائیؽذ ٜاس ریشٕ٘ٞٝ٘ٛبی ٌیبٞبٖ ٔبدری سیٕبر ؽذ ٜثب
 EMSثب غّظزٞبی  %2 ٚ %1ثزػٞبی ٘بسوی سٟی ٝؽذ  ٚسٛعظ
ٔیىزٚعىٛح ٘ٛری لغز عیغشٓ آ٘ٚذی عبل ٝا٘ذاسٌٜیزی ؽذ .اس
ٌیبٞبٖ ؽبٞذ  ٚثبسسائی ؽذ ٜاعّغی ثٝعٛر ٓٞسٔبٖ ٚاوؾز-
ٞبیی ثٔ ٝحیظ  MSدر اسبق وؾز ا٘شمبَ یبفشٙذ ٞ ٚز رٚس اس
ِحبػ ریؾٝدٞی ثزرعی ؽذ٘ذ.
ا٘ذاسٌٜیزی دزٚسئیٗ وُ عجك رٚػ ثزادفٛرد ( )1976ثب
ا٘ذوی سغییز اِٚغٗ ٔ ٚؾزاْ ()Olson and Meshram, 2007
ا٘دبْ ؽذ .سٟیٔ ٝحّ َٛاعشٛن ثزادفٛرد ثزاعبط رٚػ ثٛالق ٚ

نتایج
ا٘ذاسٌٜیزی وّزٚفیُ  aدر ٌیبٞبٖ ؽبٞذ  ٚسیٕبر ؽذ ٜثب غّظز ٚ
ٔذر سٔبٖ ٔخشّف  ،EMSدر ٌیبٞبٖ ؽبٞذ ٌ ٚیبٞبٖ سیٕبر
ؽذ ٜثب  EMSثب غّظز  %2ثٔٝذر  15دلیم ٝػذْافشایؼ را
٘ؾبٖ داد و ٝدر ٔمبیغ ٝثب ثمیٌ ٝیبٞبٖ ٔؼٙیدار ثٛد (ؽىُ .)1
وّزٚفیُ  aدر ٌیبٞبٖ سیٕبرؽذ ٜثب  EMSثب غّظز  %1ثٔٝذر
 15دلیم ٝثیؾشزیٗ ٔمذار را ٘ؾبٖ داد و ٝایٗ ٔمذار در ٔمبیغٝ
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 15دلیم٘ ٝؾبٖ داد ،أب سفبٚر ثیٗ ٌیبٞبٖ ؽبٞذ ٌ ٚیبٞبٖ
سیٕبر ؽذ ٜثب غّظز  EMS %2ثٔٝذر  15دلیمٔ ٝؼٙیدار ٘جٛد
(ؽىُ  .)2در ر٘ٚذ سغییزار وّزٚفیُ وُ ٘یش ػذْافشایؼ در
ٌیبٞبٖ ؽبٞذ ٌ ٚیبٞبٖ سیٕبر ؽذ ٜثٔٝذر  15دلیم ٝثب EMS
ٚ %2خٛد داؽز و ٝسفبٚر ٔؼٙیداری را ثیٗ ایٗ ٌیبٞبٖ ثب ثمیٝ
ٌیبٞبٖ سیٕبرؽذ٘ ٜؾبٖ دادٌ .یبٞبٖ سیٕبرؽذ ٜثب  EMSثب
غّظز  %1ثٔٝذر  15دلیمٚ ٝاخذ ثیؾشزیٗ ٔمذار وّزٚفیُ وُ
ثٛد٘ذ أب ایٗ ٔمذار سفبٚر ٔؼٙیداری ثب ٌیبٞبٖ سیٕبر ؽذ ٜثب
 EMSثب غّظز  %1ثٔٝذر  60 ٚ 30دلیم٘ ٝذاؽز (ؽىُ .)3

ثب ثمیٌ ٝیبٞبٖ ثٝخش ٌیبٞبٖ سیٕبرؽذ ٜثب  EMSثب غّظز %1
ثٔٝذر  60دلیم ٝسفبٚر ٔؼٙیداری را ٘ؾبٖ داد ،سفبٚر در
ٔمذار وّزٚفیُ  aدر ٌیبٞبٖ ؽبٞذ ثبسسائیؽذٌ ،ٜیبٞبٖ
سیٕبرؽذ ٜثب  EMSثب غّظز  %1ثٔٝذر  60 ٚ 30دلیمٔ ٝؼٙی-
دار ٘جٛد أب ایٗ سفبٚر در ٔمبیغ ٝثب ٌیبٞبٖ دیٍز ٔؼٙیدار ثٛد.
در ٔٛرد وّزٚفیُ  bدر ٌیبٞبٖ ؽبٞذ ثبسسائیؽذٌ ٚ ٜیبٞبٖ
سیٕبرؽذ ٜثب غّظز  EMS %1ثٔٝذر  60 ٚ 30 ،15دلیمٝ
افشایؼ ٔمذار وّزٚفیُ ٔؾبٞذ ٜؽذ و ٝسفبٚر ٔؼٙیداری ثب
ٌیبٞبٖ ؽبٞذ ٌ ٚیبٞبٖ سیٕبر ؽذ ٜثب غّظز  EMS %2ثٔٝذر

 15دلیمEMS ٝ

ؽىُ  :1اثز غّظز  ٚسٔبٖ سیٕبر  EMSثز ٔیشاٖ وّزٚفیُ  :NR .aؽبٞذ غیزثبسسائیؽذ :R ،ٜؽبٞذ ثبسسائیؽذ :1 ،ٜسیٕبر
 :2 ،%1سیٕبر  30دلیم :3 ،%1 EMS ٝسیٕبر  60دلیم :4 ،%1 EMS ٝسیٕبر  15دلیم .%2 EMS ٝدادٜٞب ٔیبٍ٘یٗ ع ٝسىزار ٚ SD ±
حزٚف ٘بٔؾبث٘ ٝؾبٖدٙٞذٜی اخشالف ٔؼٙیدار ( )P≥0.05ثز اعبط سغز سٛوی ٔیثبؽذ

Fig. 1: The effect of time and concentration of EMS treatment on chlorophyll a. NR: non regenerated control, R:
regenerated control, 1: treated for 15 min with EMS 1%, 2: treated for 30 min with EMS 1%, 3: treated for 60 min with
EMS 1%, 4: treated for 15 min with EMS 2%, the data the mean of three replicates ±SD and dissimilar words is
indicative significant difference (P≥0.05) base on the Tukey test
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EMS ٝ دلیم15

 سیٕبر:1 ،ٜذ ثبسسائیؽذٞ ؽب:R ،ٜذ غیزثبسسائیؽذٞ ؽب:NR .b ُفیٚ ثز ٔیشاٖ وّزEMS  سٔبٖ سیٕبرٚ  اثز غّظز:2 ُؽى
ٚ SD ±  سىزارٝب ٔیبٍ٘یٗ عٜٞ داد.%2 EMS ٝ دلیم15  سیٕبر:4 ،%1 EMS ٝ دلیم60  سیٕبر:3 ،%1 EMS ٝ دلیم30  سیٕبر:2 ،%1
وی ٔیثبؽذٛ) ثز اعبط سغز سP≥0.05( یدارٙی اخشالف ٔؼٜذٙٞ ٘ؾبٖدٝف ٘بٔؾبثٚحز

Fig. 2: The effect of time and concentration of EMS treatment on chlorophyll b. NR: non regenerated control, R:
regenerated control, 1: treated for 15 min with EMS 1%, 2: treated for 30 min with EMS 1%, 3: treated for 60 min with
EMS 1%, 4: treated for 15 min with EMS 2%, the data the mean of three replicates ±SD and dissimilar words is
indicative significant difference (P≥0.05) base on the Tukey test

ٝ دلیم15  سیٕبر:1 ،ٜذ ثبسسائیؽذٞ ؽب:R ،ٜذ غیزثبسسائیؽذٞ ؽب:NR .ُفیُ وٚ ثز ٔیشاٖ وّزEMS  سٔبٖ سیٕبرٚ  اثز غّظز:3 ُؽى
SD ±  سىزارٝب ٔیبٍ٘یٗ عٜٞ داد.%2 EMS ٝ دلیم15  سیٕبر:4 ،%1 EMS ٝ دلیم60  سیٕبر:3 ،%1 EMS ٝ دلیم30  سیٕبر:2 ،%1 EMS
وی ٔیثبؽذٛ) ثز اعبط سغز سP≥0.05( یدارٙی اخشالف ٔؼٜذٙٞ ٘ؾبٖدٝف ٘بٔؾبثٚ حزٚ
Fig. 3: The effect of time and concentration of EMS treatment on total chlorophyll. NR: non regenerated control, R:
regenerated control, 1: treated for 15 min with EMS 1%, 2: treated for 30 min with EMS 1%, 3: treated for 60 min with
EMS 1%, 4: treated for 15 min with EMS 2%, the data the mean of three replicates ±SD and dissimilar words is
indicative significant difference (P≥0.05) base on the Tukey test

یداری ثبٙر ٔؼٚ سفبٝفیُ را ٘ؾبٖ داد وٚافشایؼ ٔمذار وّز
ٔذرٝ ثEMS %2  ثب غّظزٜبٖ سیٕبرؽذٞ ٌیبٚ ذٞبٖ ؽبٌٞیب

ٖبٞ ٌیبٚ ٜذ ثبسسائیؽذٞبٖ ؽبٞئیذ در ٌیبٛٙسٌٚیزی وبرٜا٘ذاس
ٝ دلیم60 ٚ 30 ،15 ٔذرٝ ثEMS %1  ثب غّظزٜسیٕبرؽذ
78

اثر اتیل متان سولفونات ( )EMSبر برخی از شاخصهای رشد و نمو ...

ٔمبیغ ٝثب ٌیبٞبٖ ؽبٞذ ثبسسائیؽذٔ ٜؼٙیدار ثٛد أب در ٔمبیغٝ
ثب ٌیبٞبٖ سیٕبر ؽذ ٜثب  EMSثب غّظز  %1ثٔٝذر 60 ٚ 30
دلیمٔ ٝؼٙیدار ٘جٛد (ؽىُ .)4

 15دلیم ٝداؽز ،أب سفبٚر ثیٗ ٌیبٞبٖ ؽبٞذ ٌ ٚیبٞبٖ
سیٕبرؽذ ٜثب غّظز  EMS %2ثٔٝذر  15دلیمٔ ٝؼٙیدار ٘جٛد.
ثیؾشزیٗ ٔمذار وبرٚسٛٙئیذ در ٌیبٞبٖ سیٕبر ؽذ ٜثب  EMSثب
غّظز  %1ثٔٝذر  15دلیمٔ ٝؾبٞذ ٜؽذ و ٝایٗ ٔمذار در

ؽىُ  :4اثز غّظز  ٚسٔبٖ سیٕبر  EMSثز ٔیشاٖ وبرٚسٛٙئیذ :NR .ؽبٞذ غیز ثبسسائیؽذ :R ،ٜؽبٞذ ثبسسائیؽذ :1 ،ٜسیٕبر  15دلیمٝ
 :2 ،%1 EMSسیٕبر  30دلیم :3 ،%1 EMS ٝسیٕبر  60دلیم :4 ،%1 EMS ٝسیٕبر  15دلیم .%2 EMS ٝدادٜٞب ٔیبٍ٘یٗ ع ٝسىزار SD ±
 ٚحزٚف ٘بٔؾبث٘ ٝؾبٖدٙٞذٜی اخشالف ٔؼٙیدار ( )P≥0.05ثز اعبط سغز سٛوی ٔیثبؽذ
Fig. 4: The effect of time and concentration of EMS treatment on carotenoid. NR: non regenerated control, R:
regenerated control, 1: treated for 15 min with EMS 1%, 2: treated for 30 min with EMS 1%, 3: treated for 60 min with
EMS 1%, 4: treated for 15 min with EMS 2%, the data the mean of three replicates ±SD and dissimilar words is
indicative significant difference (P≥0.05) base on the Tukey test

ثب غّظز  %2ثیؾشز اس ٌیبٞبٖ ؽبٞذ ثٛد .ثٝعٛریوٌ ٝیبٞبٖ
سیٕبر ؽذ ٜثٔ ٝذر  60ٚ 30 ،15دلیم ٝثب  EMSثب غّظز %1
دظ اس  30رٚسٌ ،یبٞبٖ ؽبٞذ دظ اس  50رٚس ٌ ٚیبٞبٖ سیٕبر
ؽذ ٜثٔٝذر  15دلیم ٝثب  EMSثب غّظز  %2دظ اس  60رٚس ٚ
ٌبٞی ثیؾشز ریؾٝدار ؽذ٘ذ.
ا٘ذاسٌٜیزی دزٚسئیٗٞبی ثزي ٘ؾبٖ داد و ٝثیؾشزیٗ ٔمذار
دزٚسئیٗ ٔشؼّك ثٌ ٝیبٞبٖ ؽبٞذ  ٚوٕشزیٗ ٔمذار ٔشؼّك ثٝ
ٌیبٞبٖ سیٕبر ؽذ ٜثب  EMSثب غّظز  %2ثٔٝذر  15دلیمٝ
اعز .أب ثٝعٛروّی وبٞؼ ٔؼٙیدار ٔمذار دزٚسئیٗ در ٕٝٞ
سیٕبرٞب ٘غجز ثٌ ٝیبٞبٖ ؽبٞذ ٔؾبٞذ ٜؽذ (ؽىُ .)6

سأثیز  EMSثز لغز عیغشٓ آ٘ٚذی عبل ٝثیبٍ٘ز ایٗ ثٛد و ٝدر
ٌیبٞب٘ی و ٝثٔٝذر  15دلیم ٝدر  EMSثب غّظز  %2لزار ٌزفشٝ
ثٛد٘ذ ٘غجز ثٌ ٝیبٞبٖ ؽبٞذ ٌ ٚیبٞب٘ی و ٝدر سٔبٖ  ٚغّظز-
ٞبی دیٍز  EMSلزار ٌزفش ٝثٛد٘ذ وبٞؼ ٔؼٙیدار لغز عیغشٓ
آ٘ٚذی عبل ٝاسفبق افشبد ٜاعز .درحبِیو ،ٝسفبٚر در لغز
عیغشٓ آ٘ٚذی در ثیٗ ٌیبٞبٖ دیٍز ٔؼٙیدار ٘جٛد (ؽىُ .)5
در ثزرعی سٔبٖ ریؾٝدٞی ٌیبٞبٖ ؽبٞذ  ٚثبسسایی ؽذٜ
اعّغی ٔؾبٞذ ٜؽذ و ٝدر ٌیبٞبٖ ؽبٞذ ٌ ٚیبٞبٖ سیٕبر ؽذ ٜثب
 EMSثب غّظز  %2ثٔٝذر  15دلیم ،ٝدیزسز اس ٌیبٞبٖ دیٍز
ریؾٝدٞی اسفبق افشبد  ٚایٗ سٔبٖ در ٌیبٞبٖ سیٕبر ؽذ ٜثب EMS
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15  سیٕبر:1 ،ٜذ ثبسسائیؽذٞ ؽب:R ،ٜذ غیزثبسسائیؽذٞ ؽب:NR .ٝ٘ذی عبلٚ ثزلغز عیغشٓ آEMS  سٔبٖ سیٕبرٚ  اثز غّظز:5 ُؽى
 سىزارٝب ٔیبٍ٘یٗ عٜٞ داد.%2 EMS ٝ دلیم15  سیٕبر:4 ،%1 EMS ٝ دلیم60  سیٕبر:3 ،%1 EMS ٝ دلیم30  سیٕبر:2 ،%1 EMS ٝدلیم
وی ٔیثبؽذٛ) ثز اعبط سغز سP≥0.05( یدارٙ اخشالف ٔؼٜذٙٞ ٘ؾبٖدٝف ٘بٔؾبثٚ حزٚ SD ±
Fig. 5: The effect of time and concentration of EMS treatment on diameter vascular system. NR: non regenerated
control, R: regenerated control, 1: treated for 15 min with EMS 1%, 2: treated for 30 min with EMS 1%, 3: treated for
60 min with EMS 1%, 4: treated for 15 min with EMS 2%, the data the mean of three replicates ±SD and dissimilar
words is indicative significant difference (P≥0.05) base on the Tukey test

EMS ٝ دلیم15

 سیٕبر:1 ،ٜذ ثبسسائیؽذٞ ؽب:R ،ٜذ غیزثبسسائیؽذٞ ؽب:NR .َّٛسئیٗ ٔحٚ ثز دزEMS  سٔبٖ سیٕبرٚ  اثز غّظز:6 ُؽى
ٚ SD ±  سىزارٝب ٔیبٍ٘یٗ عٜٞ داد.%2 EMS ٝ دلیم15  سیٕبر:4 ،%1 EMS ٝ دلیم60  سیٕبر:3 ،%1 EMS ٝ دلیم30  سیٕبر:22 ،%1
وی ٔیثبؽذٛ) ثزاعبط سغز سP≥0.05( یدارٙی اخشالف ٔؼٜذٙٞ ٘ؾبٖدٝف ٘بٔؾبثٚحز

Fig. 6: The effect of time and concentration of EMS treatment on total protein. NR: non regenerated control, R:
regenerated control, 1: treated for 15 min with EMS 1%, 2: treated for 30 min with EMS 1%, 3: treated for 60 min with
EMS 1%, 4: treated for 15 min with EMS 2%, the data are mean of three replicates ±SD and dissimilar words is
indicative significant difference (P≥0.05)base on the Tukey test
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ویّٛداِش٘ٛی ٘ؾبٖ داد و ٝدر سٕبٔی سیٕبرٞبی ٔ EMSمذار
دزٚسئیٗ ٘غجز ثٌ ٝیبٞبٖ ؽبٞذ وبٞؼ یبفش ٝاعز  ٚوٕشزیٗ
ٔمذار دزٚسئیٗ ٔزثٛط ثٌ ٝیبٞبٖ سیٕبر ؽذ ٜثب  EMSثب غّظز
 %2ثٔ ٝذر  15دلیم ٝاعز (ؽىُ .)7

سیٕبر  EMSػال ٜٚثز ایٗو ٝثز ٔمذار دزٚسئیٗ ٔحّ َٛوُ اثز
ٌذاؽز ثز اٍِٛی اِىشزٚفٛرسی دزٚسئیٗٞبی ثزي ٘یش اثزٌذار
ثٛد ٜاعز .در اٍِٛی دزٚسئیٙی ثزي  3ثب٘ذ دزٚسئیٙی ؽبخص
ٔؾبٞذٌ ٜزدیذ و ٝثٝعٛر ٔؾخصی سغییز وزد ٜثٛد .سزاوٓ
٘غجی دزٚسئیٗٞب در ٔحذٚد ٜثب٘ذٞبی 35 ٚ 25-18/4

ؽىُ  :7اٍِٛی اِىشزٚفٛرسی ( )SDS-PAGEدزٚسئیٗٞبی ثزي ٌیبٞبٖ اعّغی ؽبٞذ  ٚسیٕبرؽذ ٜثب  :NR .EMSؽبٞذ غیزثبسائیؽذ،ٜ
:Rؽبٞذ ثبسسائیؽذ :1 ،ٜسیٕبر  15دلیم :2 ،%1 EMS ٝسیٕبر  30دلیم : 3،%1 EMS ٝسیٕبر  60دلیم :4 ،%1 EMS ٝسیٕبر  15دلیمٝ
ٔ :M ،%2 EMSبروزٔ( .حذٚد ٜثب٘ذٞبی سغییز یبفش ٝثب ػالٔز فّؼ ٘ؾبٖ داد ٜؽذ ٜاعز)
Fig. 7: SDS-PAGE pattern of protein in petunia’s leaf of control and treated with EMS. NR: non regenerated control, R:
regenerated control, 1: treatment with EMS 1% for 15 minute, 2: treatment with EMS 1% for 30 minute, 3: treatment
with EMS 1% for 60 minute, 4: treatment with EMS 2% for 15 minute, M: marker

ؽىُ  :8سزاوٓ ٘غجی ثب٘ذٞبی دزٚسئیٙی در ٔحذٚدٔ ٚ 35 ٜحذٚد 18.4 ٜسب  25ویّٛداِش :NR .ٖٛؽبٞذ غیزثبسائیؽذ:R ،ٜؽــبٞذ
ثبسسائیؽذ :1 ،ٜسیٕبر  15دلیم :2 ،%1 EMS ٝسیٕبر  30دلیم :3 ،%1 EMS ٝسیٕبر  60دلیم :4 ،%1 EMS ٝسیٕبر  15دلیم%2 EMS ٝ
Fig. 8: The relative density of the protein bands in the range of 18.4 to 35 and 25 kDa NR: non regenerated control, R:
regenerated control, 1: treatment with EMS 1% for 15 minute, 2: treatment with EMS 1% for 30 minute, 3: treatment
with EMS 1% for 60 minute, 4: treatment with EMS 2% for 15 minute
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ٚ Triticum aestivumاریش Al-Samma ٝسیٕبرؽذ ٜثب  EMSثب
غّظز  %0/6ثٔٝذر  3عبػز ٚ ٚاریش Yocorojo ٝسیٕبرؽذٜ
ثب  EMSثب غّظز  %0/2ثٔٝذر  7عبػز ٌشارػ ؽذ ٜاعز ٚ
ٔیسٛا٘ذ ایٌٗ ٝ٘ٛسٛضیح داد ٜؽٛد و ٝثزاعبط عبخشبر ص٘شیىی
ٔشفبٚر ٌیبٞبٖ ٚ ٚاریشٞٝبی ٔخشّف سأثیز  ٚ EMSدبعخ
ٌیبٞبٖ ث ٝآٖ ٘یش ٔشفبٚر اعز الریه  ٚاِغٟب ( .)1987چٚ ٖٛ
ٕٞىبراٖ ( )Chun et al., 1963ثیبٖ ٔیوٙٙذ و ٝسغییزار
وّزٚفیُ در غّظزٞبی ٔخشّف ٔ EMSیسٛا٘ذ ثٝػّز سغییز
 DNAدر وّزٚدالعزٞب ثبؽذ DNA .وّزٚدالعز در ثزخی اس
ٌیبٞبٖ غٙی اس ٌٛا٘یٗ  ٚعیشٛسیٗ اعز  EMS ٚثٝعٛر
سزخیحی ثب ٌٛا٘یٗ ٚاوٙؼ ٔیدٞذ فزیش ( .)Freese, 1963ث-ٝ
ٕٞیٗ دِیُ سغییزار وّزٚفیُ ٔیسٛا٘ذ ٔزثٛط ث ٝسغییزار
آِىیالعی DNA ٖٛوّزٚدالعز ثبؽذ أب ایٗو ٝچ ٝغّظز ٚ
ٔذر سٔب٘ی اس سیٕبر ٙٔ EMSدز ث ٝسغییز در ٔیشاٖ وّزٚفیُ
ٔیؽٛد ثزای ٞز ٌیبٔ ٜشفبٚر اعز  ٚثغشٍی ثٌ ٝیبٛٔ ٜرد
ٔغبِؼ ٚ ٝؽزایظ آسٔبیؼ دارد .ثٞ ٝزحبَ افشایؼ سٛٙػبر
عٔٛبسیىی  ٚیب ص٘شیىی ثب اعشفبد ٜاس ٔ EMSیسٛا٘ذ دبیٚ ٝ
اعبعی ثزای ث٘ٝضادی ٌیب ٜثبؽذ خبثیٗ ٔ ٚیزسا ( Jabeen and
٘ .)Mirza, 2004شبیح حبضز ٘ؾبٖ داد و ٝر٘ٚذ سغییزار
وبرٚسٛٙئیذ در ٌیبٞبٖ اعّغی ؽبٞذ  ٚسیٕبرؽذ ٜثب EMS
ٔؾبث ٝسغییزار وّزٚفیُ اعز .ایٗ سغییزار ٔیسٛا٘ذ ث ٝدِیُ
سأثیز ٔؾبث EMS ٝثز ٔغیزٞبی عٙششی وبرٚسٛٙئیذ ثبؽذ .ثٝ
ٞزحبَ اظٟبر٘ظز لغؼی ٘یبس ث ٝثزرعی دلیك ٔغیز ثیٛعٙشش
وبرٚسٛٙئیذٞب در ٌیب ٜاعّغی دارد.
٘شبیح حبصُ اس ا٘ذاسٌٜیزی لغز عیغشٓ آ٘ٚذی ثب ٘شبیح ث-ٝ
دعز آٔذ ٜدر ٔٛرد ثغیبری اس ؽبخصٞبی رؽذٕٛ٘ٚی سٛعظ
ثغیبری اس ٔحممبٖ ٔغبثمز دارد .اسخّٕ٘ ٝشبیح ثٝدعز آٔذٜ
سٛعظ آر٘ٚب ٕٞ ٚىبراٖ ( )Aruna et al., 2010در ثبدٔدبٖ در
اثز سأثیز  ،EMSثیبٍ٘ز ر٘ٚذ وبٞؾی ثز ؽبخصٞبیی اس لجیُ
سؼذاد ا٘ؾؼبثبر ٌیب ٚ ٜوبٞؼ ٚسٖ  ٚا٘ذاسٔ ٜی ٜٛاعز و ٝآٖ را
ٔزثٛط ث ٝاثز ٔٛسبصٖٞب ٔیدا٘ٙذ٘ .شبیح ٔؾبثٟی ٘یش سٛعظ عجب
ٔ ٚیزسا ( )2002در سأثیز  EMSثب غّظز  %1ثٔٝذر  6عبػز
ثز وبٞؼ ع َٛریؾ ٚ ٝعبل ،ٝسؼذاد ٔ ٚشٛعظ ٚسٖ ٔیٜٛ
درٌ Lycopersicon esculentumشارػ ؽذ ٜؽذ ٜاعز صجب ٚ
ٔیزسا (ٕٞ .)Saba and Mirza, 2002چٙیٗ ٘شبیح ثٝدعز آٔذٜ
سٛعظ ؤٛبر  ٚیبدا )Kumar and Yadav, 2010( ٚدر سأثیز
 EMSثب غّظز  %0/5ثز ٌیب ٜوٙدذ ٘یش ثیبٍ٘ز وبٞؼ رؽذ در
سیٕبرٞبی  5عبػز ٘غجز ث ٝسیٕبرٞبی  3عبػز اعز.
یبفشٞٝبی حبضز ٘ؾبٖ داد و ٝدر ٌیبٞبٖ ؽبٞذ ٌ ٚیبٞبٖ
سیٕبر ؽذ ٜثب  EMSثب غّظز  %2ثٔٝذر  15دلیم ٝدیزسز اس

بحث
وّزٚفیُ ٘مؼ یٍب٘ ٚ ٝاثزٌذاری در س٘ذٌی ٌیبٞبٖ ػبِی دارد.
ٔیشاٖ وّزٚفیُ یه ٚیضٌی اصّی  ٟٓٔ ٚثزای ف ٟٓچٍٍ٘ٛی
دبعخ ٌیب ٜث ٝسیٕبرٞبی ٔخشّف ٔ ٚحیغی و ٝدر آٖ ثٝعز
ٔیثزدٔ ،حغٛة ٔیؽٛد .فزایٙذ فشٛعٙشش سحز سأثیز رٍ٘یش-ٜ
ٞبی فشٛعٙششی اعز و ٝایٗ ٘یش ٔیسٛا٘ذ سحز سأثیز سٙظیٓ-
وٙٙذٌبٖ ٛٔ ٚاد ٔٛخٛد در ٔحیظ لزار ٌیزد ثىشب ٕٞ ٚىبراٖ
( .)Bekheta et al., 2008ثیٛعٙشش  ٚسخزیت وّزٚفیُ فزایٙذ
دیچیذٜای اعز و ٝسٛعظ فبوشٛرٞبی ٔخشّفی سٙظیٓ ٔیٌزدد
٘بوبٔٛرا ٕٞ ٚىبراٖ؛ ٔ٘ٛبٕٔٞ ٚ ً٘ٛىبراٖ ( Nakamura et al.,
ٕٞ .)2006 and Mwanamwenge et al., 1999بٌٖ ٝ٘ٛوٝ
٘شبیح ٘ؾبٖ داد ،در اوثز ٌیبٞبٖ سیٕبر ؽذ ٜثب  EMSافشایؼ
وّزٚفیُ  ٚ b ،aوّزٚفیُ وُ ٘غجز ثٌ ٝیبٞبٖ ؽبٞذ ٔؾبٞذٜ
ٌزدیذ ؤ ٝؾبث٘ ٝشبیدی اعز و ٝسٛعظ الریه  ٚاِغٟب
( )Larik and Al-Sahea, 1987در ٌیبٞبٖ ٌٙذْ ( Triticum
ٚ )aestivumاریش Al-Samma ٝسیٕبرؽذ ٜثب  EMSثٝدعز
آٔذ ،ٜآٖٞب دریبفشٙذ و ٝافشایؼ در غّظز ٔ ٚذر سٔبٖ
لزارٌیزی در  EMSثب غّظز  %0/2 ٚ %0/4ثٔٝذر 7 ٚ 3
عبػز افشایؼ لبثُسٛخٟی در وّزٚفیُ را در ٔمبیغ ٝثب ٌیبٞبٖ
ؽبٞذ ثٝد٘جبَ دارد الریه  ٚاِغٟب (ٕٞ .)1987چٙیٗ ایٗ ٘شبیح
ثب ٘شبیح ثٝدعز آٔذ ٜسٛعظ الریه ٕٞ ٚىبراٖ ( Larik et al,
٘ ٚ )1984شبیح ثٝدعز آٔذ ٜسٛعظ عجب ٔ ٚیزسا ( Saba and
 )Mirza, 2002و ٝافشایؼ ٔمذار وّزٚفیُ را ٘ؾبٖ داد٘ذ
ٔٙغجك اعز٘ ،شبیح ٔؾبثٟی ٘یش در فّفُ Capsicum annuum
( ٚ )Patil et al., 1997یٛالف  Avena sativaوزیؾٙبٔٛرسی ٚ
ٚاعٛدٚاٖ ()Krishna-Murthy and Vasudevan, 1984
سیٕبرؽذ ٜثب ٌ EMSشارػ ؽذ ٜاعز٘ .شبیح حبضز ٘ؾبٖ داد
و ٝوٓسزیٗ ٔمذار وّزٚفیُ در ٌیبٞبٖ سیٕبرؽذ ٜثب  EMSثب
غّظز  %2ثٔٝذر  15دلیمٚ ٝخٛد دارد و ٝسفبٚر لبثُسٛخٟی
را ثب ثمی ٝسیٕبرٞب ٘ؾبٖ ٔیدٞذ .دادٜٞبی حبضز در ایٗ راثغٝ
ٔؾبث٘ ٝشبیح ثٝدعز آٔذ ٜسٛعظ اعزیٛاعشبٚا  ٚدب٘ذی
( )Srivastava and Pandey, 2012اعز و ٝػذْافشایؼ ٚ
حشی وبٞؼ ٔمذار وّزٚفیُ در سیٕبر ٌیبٞبٖ آفشبثٍزداٖ ثب
 EMSثٔٝذر  7عبػز را ٌشارػ وزدٜا٘ذ  ٚایٌٗ ٝ٘ٛثیبٖ
وزدٜا٘ذ و ٝػذْافشایؼ  ٚیب وبٞؼ ٔمذار وّزٚفیُ ٔیسٛا٘ذ
ٔزثٛط ث٘ ٝمؼ ثبسدار٘ذٌی  EMSدر ٔزاحُ ثیٛعٙشش وّزٚفیُ
ثبؽذ اعزیٛاعشبٚا  ٚدب٘ذی ( )2012و ٝثب ثغیبری اس ٔغبِؼبر
دیٍز ٘یش سغبثك دارد ِیچٙشبِز ِٚ ٚجْٛ؛ عٛسال٘ب ( Lichtenthaler
ٕٞ .)Svetlana, 2004 ٚ and Welburn, 1983چٙیٗ ٘شبیح
ٔؾبثٟی سٛعظ الریه  ٚاِغٟب ( )1987در ٌیبٞبٖ ٌٙذْ
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ٔٛسبعی ٖٛثز ثزخی خصٛصیبر ٚاثغش ٝؤ ٝمذار دزٚسئیٗ را
سغییز ٔیدٞذ سأثیز دارد ارِٚجبالچب٘ذراٖ ٛٔ ٚالایٙبسبٖ ()2009
ٕٞ ٚچٙیٗ ث ٝاثجبر رعیذ ٜو EMS ٝسٛاٖ سغییز ٘ٛوّئٛسیذٞب ٚ
خب٘ؾیٙی ٘ٛوّئٛسیذٞبی  ATث ٝخبی  CGرا در ص٘ ْٛاِمبء ٔی-
وٙذ و ٝدر سغییز دزٚسئیٗٞب سدّی ٔییبثذ  ٚدر ٘شیدٌ ٝیبٞبٖ
ٔٛسب٘ز ٔحشٛای دزٚسئیٙی ٔشفبٚسی ٘غجز ث ٝیىذیٍز ٌ ٚیبٞبٖ
ؽبٞذ دیذا ٔیوٙٙذ ٚاسٔ ،)Wattoo, 2012( ٛیسٛاٖ ایٌٗٝ٘ٛ
٘شیدٌٝیزی وزد وٞ ٝز غّظشی اس  EMSثغش ٝث ٝسغییزاسی وٝ
در ص٘ ٚ ْٛیب ادیص٘ ْٛایدبد ٔیوٙذ ٔیسٛا٘ذ ثز ٔحشٛای
دزٚسئیٙی ٌیب ٜسأثیزار ٔشفبٚسی داؽش ٝثبؽذ .سفبٚر در ثب٘ذٞبی
اِىشزٚفٛرسی دزٚسئیٙی ٕٔىٗ اعز ثٝػّز سفبٚر در سزویت ٚ
سؼذاد اعیذٞبیآٔی ٝٙآٖٞب ثبؽذ اعشفبٕ٘ٞ ٚ ٛىبراٖ ( Stefanov
 )et al., 1998سیزا و ٝحشی سغییز ا٘ذن در سزویت
آٔیٛٙاعیذی دّیدذشیذٞب ٕٔىٗ اعز اثز ٔؼٙیداری ثز سزاوٓ
ثب٘ذٞبی دزٚسئیٙی داؽش ٝثبؽذ ٚیّغ.)Wilson, 1986( ٖٛ
سفىیه دزٚسئیٗٞبی اعشخزاج ؽذ ٜاس ٌیبٞبٖ  ٚثزرعی آٖٞب
ثب اعشفبد ٜاس سىٙیه  SDS-PAGEأىبٖدذیز اعز ٔبٌذا ٚ
ٕٞىبراٖ ( .)Magda et al., 2006سغییز در اٍِٛی SDS-
 PAGEدزٚسئیٙی ٔیسٛا٘ذ ثٝػٛٙاٖ ؽبخصی اس دشب٘غیُ
ػّٕىزد ٔٛسبصٖٞب ٔغزح ؽٛد ثزوز  ٚحغٗ ( Barakat and
 .)Hassan, 1997در ٔٛرد ثب٘ذٞبی دزٚسئیٙی ث٘ ٝظز ٔیرعذ
غّظز  %2 EMSثٔٝذر  15دلیم ٝاثز وبٞؾی سیبدی ثز ثیبٖ
ثب٘ذٞبی دزٚسئیٙی داؽش ٝاعز ثٝعٛری و ٝدر ٔحذٚدٜٞبی 35
 25-18/4ٚویّٛداِش٘ٛی وٕشزیٗ سزاوٓ ثب٘ذٞب در ٌیبٞبٖ سیٕبر
ؽذ ٜثب  EMSثب غّظز  %2ثٔٝذر  15دلیم ٝدیذٔ ٜیؽٛد.
ایٗ ٘شبیح ثب ٘شبیح ثٝدعز آٔذ ٜسٛعظ عغشیّی ٕٞ ٚىبراٖ
( )Sestili et al., 2010در سأثیز  EMSثز ٌٙذْ  ٚوبٞؼ  ٚیب
فمذاٖ ثزخی ثب٘ذٞبی دزٚسئیٙی ٔغبثمز دارد .وبٞؼ ثیبٖ در
دزٚسئیٗٞب احشٕبالً ٔیسٛا٘ذ ٘بؽی اس اثزار سیٕبر ثز رٛ٘ٚیغی یب
فزایٙذ سزخٕ ٝثبؽذ .ثب سٛخ ٝث ٝایٗو ٝآٔیٛٙاعیذٞب ٘مؼ
ٔزوشی در ٔشبثِٛیغٓ ٌیب ٜثبسی ٔیوٙٙذ ؽزایظ ٘بٔغّٛة
ٔحیغی  ٚیب اعشفبد ٜاس ثزخی سیٕــبرٞب و٘ ٝبؽـی اس سٙؼٞبی
فیشیِٛٛصیه اعز ثٝعٛر ٔحغٛعی ثز افشایؼ یب وبٞؼ
آٔیٛٙاعیذٞب ٔ ٚمذار دزٚسئیٗ داخّی سأثیز دارد ٔالال
( .)Malallah, 1998ثیبٖ ٔشفبٚر دزٚسئیٗٞبی ٔخشّف ث-ٝ
صٛرر سٙظیٓ ٔثجز یب ٔٙفی ٔؾخص ٔیعبسد و ٝعیغشٓ
دیچیذ ٜای ثزای دبعخ ث ٝؽزایظ ٔخشّف در ٌیبٚ ٜخٛد دارد.
ٞز غّظشی اس  EMSثغش ٝث ٝسغییزاسی و ٝدر ص٘ ٚ ْٛیب ادیصْ٘ٛ
ٔیٌذارد رٚی ٌیب ٜاثز ٔیٌذارد .ثٙبثزایٗ ثٝػٛٙاٖ یه اصُ
ٕ٘ی سٛاٖ ٌفز و ٝثب افشایؼ ٔذر سیٕبر اثز سیٕبر ٔٙفی  ٚیب

ٌیبٞبٖ دیٍز ریؾٝدٞی اسفبق ٔیافشبد .ثب سٛخ ٝثٕٞ ٝبٍٙٞی
ایٗ ٘شبیح ثب ٘شبیح حبصُ اس ا٘ذاسٌٜیزی وّزٚفیُ و٘ ٝؾبٖ ٔی-
دٞذ وٓسزیٗ ٔمذار وّزٚفیُ در ٌیبٞبٖ ؽبٞذ ٌ ٚیبٞبٖ سیٕبر
ؽذ ٜثب  EMSثب غّظز  %2ثٔٝذر  15دلیمٚ ٝخٛد دارد ٘ ٚظز
ث ٝایٗو ٝدر ٌیبٞبٖ ؽبٞذ ٌ ٚیبٞبٖ سیٕبرؽذ ٜثب  EMSثب
غّظز  %2ثٔٝذر  15دلیم ٝدیزسز اس ٌیبٞبٖ دیٍز ریؾٝدٞی
صٛرر ٌزفز ٔیسٛاٖ ایٌٗ ٝ٘ٛاعشٙجبط وزد و ٝوّزٚفیُ وٕشز
 ٚثٝد٘جبَ آٖ وبٞؼ فشٛعٙشش ثبػث سأخیز  ٚوبٞؼ ػّٕىزد
عبیز فزایٙذٞبی فیشیِٛٛصیىی ٌیب ٜؽذ ٜاعزٔ .ؾبث ٝایٗ ٘شبیح
ٔغبِؼبر ا٘دبْ ؽذ ٜسٛعظ الریه  ٚاِغٟب (ٚ )1987خٛد دارد.
آٟ٘ب در ٌیبٞبٖ سیٕبرؽذ ٜافشایؼ در ٚسٖ حجٛثبر ٔشؼبلت
افشایؼ ٔمذار وّزٚفیُ ٘ ٚیش وبٞؼ ٚسٖ ثذر ثٝد٘جبَ آٖ
وبٞؼ ٔمذار وّزٚفیُ را ٔز ٖٛٞافشایؼ  ٚوبٞؼ در فؼبِیز
فشٛعٙششی ٌیبٞبٖ ٔیدا٘ٙذ الریه  ٚاِغٟب (ٕٞ )1987چٙیٗ
ایٗ ٘شبیح ٔغبثك ثب ٘شبیح ٌشارػ ؽذ ٜسٛعظ الریه ٕٞ ٚىبراٖ
( )1984اعز .ثٝعٛروّی حبصُ ٔغبِؼبر ٔب ٘ؾبٖ ٔیدٞذ وٝ
وبٞؼ سٕبٔی ؽبخصٞبی رؽذٕٛ٘ٚی  ٚفیشیِٛٛصیىی ا٘ذاس-ٜ
ٌیزی ؽذ ٜاس لجیُ لغز عیغشٓ آ٘ٚذی  ٚسأخیز ریؾٝدٞی
ٌیبٞبٖ ثٝد٘جبَ آٖ عٙشش ٔمذار وٕشز وّزٚفیُ در ٌیبٞبٖ
سیٕبر ؽذ ٜثب  EMSثب غّظز  %2ثٔٝذر  15دلیم ٝاسفبق افشبدٜ
اعز و ٝثب اظٟبرار الریه  ٚاِغٟب ( )1987و ٝثیبٖ ٔیوٙٙذ
وٌ ٝیبٞبٖ ثب ٘مص یب وٕجٛد وّزٚفیُ در ثزخٛرد ثب ٘یبسٞبی
ٔشبثِٛیىی خٛد ٘بسٛا٘ٙذ  ٚدر ٟ٘بیز ثز وُ فیشیِٛٛصی ٌیبٜ
سأثیز ٌذاؽش ٚ ٝحشی آٖ را سخزیت ٔیوٙذ الریه  ٚاِغٟب
(ٔ )1987غبثمز دارد.
در چٙذ عبَ ٌذؽش ٝسٛخ ٝسیبدی ث ٝسغییزار دزٚسئیٗٞب در
اعشفبد ٜاس سیٕبرٞبی ٔخشّف ثٙٔٝظٛر ؽٙبعبیی  ٚف٘ ٟٓمؼ
دزٚسئیٗٞب در سغییز صفبر ٔخشّف ٌیبٞبٖ  ٚیب ٔمبٔٚز ثٝ
سٙؼٞب صٛرر ٌزفش ٝاعز .وبٞؼ ٔمذار دزٚسئیٗ ٔیسٛا٘ذ در
اثز وبٞؼ ٔیشاٖ عٙشش دزٚسئیٗٞب ،افشایؼ فؼبِیز آ٘شیٓٞبی
ٞیذرِٚیشوٙٙذ ٜدزٚسئیٗٞب ،وبٞؼ آٔیٛٙاعیذٞبی در دعشزط
 ٚیب د٘بسٛرٜؽذٖ آ٘شیٓٞبی درٌیز در عٙشش دزٚسئیٗٞب ثبؽذ .در
ثیٗ ٌیبٞبٖ سیٕبر ؽذ ٜثب  ،EMSوٕشزیٗ ٔمذار دزٚسئیٗ
ٔزثٛط ثٌ ٝیبٞبٖ سیٕبرؽذ ٜثب  EMSثب غّظز  %2ثٔٝذر 15
دلیم ٝاعز٘ .شبیح ٔؾبثٟی ٘یش در ٔغبِؼبر آرِٚجبالچب٘ذراٖ ٚ
ٔٛالیٙبداٖ ()Arulbalachandran and Mullainathan, 2009
در سأثیز غّظزٞبی  0/12 ٚ 0/1درصذ  EMSثز ٘خٛد ٚخٛد
دارد و٘ ٝؾبٖ ٔیدٞذ ثیؾشزیٗ ٔمذار دزٚسئیٗ در سیٕبرٞبی
 0/1درصذ ٚ EMSخٛد دارد ٔ ٚمذار دزٚسئیٗ در ٌیبٞبٖ سیٕبر
ؽذ ٜثب  0/12درصذ  EMSوٕشز اعز .ثب سٛخ ٝث ٝایٗوٝ
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ثٝعٛروّی ،وبٞؼ یب افشایؼ ثزخی اس ؽبخصٞبی
فیشیِٛٛصیىی در اثز سیٕبر  EMSایٗ احشٕبَ را ایدبد ٔیوٙذ
و ٝثب ؽٙبعبیی غّظز ٔ ٚذر سٔبٖ ثٟی ٝٙسیٕبر ثزای ٞز ٌٝ٘ٛ
ٌیبٞی ٔیسٛاٖ ث ٝایدبد ٌیبٞب٘ی ٔمب ْٚیب ٔشحُٕ ث ٝثزخی
سٙؼٞب  ٚیب دزٚرػ ٌیبٞب٘ی ثب خصٛصیبر خذیذ ٔ ٚفیذ
ٔجبدرر وزد .در ایٗ سحمیك ثزرعی ٔحذٚدٚ ٜعیغسزی اس
غّظز ٔ ٚذر سٔبٖ سیٕبر  EMSدر ٌیبٞبٖ اعّغی  ٚا٘دبْ
اِىشزٚفٛرس د ٚثؼذی ثٙٔٝظٛر سؼییٗ ٘ٛع دزٚسئیٗٞبی سغییز
یبفش ٝدیؾٟٙبد ٔیؽٛد.

ٔثجز اعز .ثب سٛخ ٝث ٝایٗو ٝوٕشزیٗ ٔمذار دزٚسئیٗ ٚ
وٕشزیٗ ثیبٖ ثب٘ذٞبی دزٚسئیٙی در ٌیبٞبٖ سیٕبر ؽذ ٜثب EMS
ثب غّظز  %2ثٔٝذر  15دلیمٚ ٝخٛد دارد  ٚدر ٘شبیح حبصُ اس
ا٘ذاسٌٜیزی دبرأشزٞبی رؽذٕٛ٘ٚی ٘یش سفبٚر در ٕٞیٗ
ٌیبٞبٖ ثب ثمیٌ ٝیبٞبٖ ٔؾبٞذ ٜؽذ ٔیسٛاٖ ایٗ احشٕبَ را
ٔغزح وزد و ٝوبٞؼ ٔمذار دزٚسئیٗ در ایٗ ٌیبٞبٖ ٔیسٛا٘ذ
٘بؽی اس سغییز در ص٘ ْٛآٖٞب ،سٛٙػبر عٔٛبسیىی  ٚیب در اثز
سغییزار ادیص٘شیىی ثبؽذ.

منابع:
خٟز ٔغبِؼٙٔ ٝبثغ ث ٝصفحٞٝبی ٔ 20-19شٗ اٍّ٘یغی ٔزاخؼ ٝؽٛد.
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