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 چکیذٌ

 ،ترای درمان تة تُار َمیطٍ .تاضذ می Asteraceae متؼلق تٍ خاوًادٌ Calendula offıcinalis تُار َمیطٍ گیاٌ داريیی

از است. ات داريیی مُمی ماوىذ فاليوًئیذ ي ساپًویه ي درمان سرطان تٍ کار می ريد. ایه گیاٌ حايی ترکیث ضایؼات پًستی

ريی آيردن تٍ  ،کٍ مقادیر ایه مًاد داريیی در ضرایط طثیؼی گیاٌ ي کطت مسريػی آن پاسخگًی ویاز جُاوی ویست جا آن

. در تًلیذ تاضذ میی تذست آيردن ایه مًاد َا راٌ مًثرتریهیکی از  َای مًییه، ، خصًصا تًلیذ ریطٍکطت تافت کتکىی

در میسان  َا ي ضرایط وًری ریسومًوٍ ي سًیٍ تاکتری تلقیح ضذٌمحیط کطت پایٍ ی مًییه ػًاملی َمچًن وًع َا ریطٍ

. در ایه ضذ اوجاماوتخاب تُتریه سًیٍ تاکتری  آزمایطی ترایذیه مىظًر ی مًییه مًثر َستىذ. تَا ریطٍدرصذ ظًُر 

تلقیح   2656ي MSU ي 15834 ي A4 تٍ وامُای اگريتاکتریًم رایسيشوسسًیٍ  4تا  ی ترگ گیاَچٍ استریلَا ومًوٍتحقیق ریس 

تًد تٍ  دار مؼىیدرصذ  5ضذوذ. وتایج حاصلٍ وطان داد کٍ اثر وًع سًیٍ تاکتری تر درصذ تًلیذ ریطٍ مًییه در سطح 

ي  MSU یَا سًیٍی مًییه تٍ ترتیة در َا ریطٍتًلیذ درصذ درصذ(  13/69درصذ( ي کمتریه ) 43/4طًری کٍ تیطتریه )

داضتٍ  دار مؼىی ، تاثیری مًییهَا ریطٍمتفايت ویس تر میسان تًلیذ  َمکطتیمحیط حاصل ضذ. َمچىیه استفادٌ از  2656

1محیط کطت کٍ میاوگیه تًلیذ ریطٍ مًییه در  جا آناز .  (P<0.05)است
/2B5، 35/84  1محیط کطت درصذ ي در

/2MS 

1محیط کطت کٍ  رسذ میدرصذ تًد، چىیه تٍ وظر   25/67
/2B5  ٍ1وسثت ت

/2MS ه، محیط ترای تًلیذ ریطٍ مًیی

 .ضرایط وًر ي تاریکی اختالف مؼىی داری وطان وذاد .ی استتر مىاسة



 
 

 

 

 

 ، محیط کطت پایٍ، ضرایط وًریُار، ریطٍ مًییه، اگريتاکتریًمَمیطٍ تَای کلیذی:  ياشٌ

 مقذمٍ

در درهبى تؼذاد سیبدی اس ثیوبری ّب ٍ در تزویت ثب دارٍّبی ّوَپبتیه استفبدُ  Calendula offıcinalis ػلوی ثب ًبم ثْبر ّویطِگیبُ 

آًتی اوسیذاًی، ضذ التْبثی، ضذ ثبوتزیبیی، ضذلبرچی ٍ  خصَصیبت (. خَاظ دارٍیی فزاٍاًی ضبهل1977است )سیتزل ٍ ّوىبراى،  ضذُ

. ثِ فؼبلیت سبیتَتَوسیه ٍ وبّص (2000؛ وسیزام ٍ ّوىبراى،  2006است )پزتی ٍ ّوىبراى،  ضذ ٍیزٍسی ثزای ایي گیبُ گشارش ضذُ

 در را تزویجبت اس ػوذُ گزٍُ چْبر یویبییفیتَض هغبلؼبت  (.1988است )ثَاوبدهبیتز ٍ ّوىبراى،  تَهَر ًیش در ایي گیبُ اضبرُ ضذُ

 آى اس سیبدی تزویجبت ثب آخز هَرد .ّب تزیتزپي ٍ فزار رٍغٌْبی سبوبریذّب، پلی فالًٍَئیذّب، :اس ػجبرتٌذ وِ اًذ وزدُ گشارش ثْبر ّویطِ

 ّب استزٍل ٍ )ّب سبپًَیي( گلیىَسیذّب پٌتبسیىلیه، ّبی الىل ضبهل تزویجبت ایي .رسٌذ هی ًظز ثِ اصلی گزٍُ اًذ، جذاسبسی ضذُ وِ

 (.2005)ساویل ٍ ّوىبراى،  است تزپٌَئیذّب تزی ٍجَد خبعز ثِ ثْبر ّویطِ ػصبرُ در ضذالتْبثی خبصیت ٍجَد .است

Calendula offıcinalis ّبی  ضبهل همبدیز لبثل تَجْی اس سبپًَیيOlealanane  ٍاست وِ ثز اسبس سبختبر پیص هبدُ هزثَعِ دارای د

، ضذ التْبةی دارٍیی ًظیز خَاظ ّب فؼبلیتاٍلئبلًَیه اسیذ ٍ هطتمبت آى دارای عیف ٍسیؼی اس  زم گلیىَسیذ ٍ گلَوَرًٍیذ ّستٌذ.ف

ضذ ، ّوَلیتیه، آًتی ّپبتَتَوسیه، ضذ دیبثت، هَتبصى، ضذ درد، ضذ ضذ تَهَر، سیتَتَوسیه، ایوٌی، ضذ سخن، ضذ حسبسیت

   (.2005)ساویل ٍّوىبراى،  ضذ ثبوتزی ّستٌذ ٍ، ٍیزٍس

رٍی آٍردى ثِ تىٌیه  ،وِ همبدیز ایي هَاد دارٍیی در ضزایظ عجیؼی گیبُ ٍ وطت هشرٍػی آى پبسخگَی ًیبس جْبًی ًیست جب آىاس 

 ثیَسٌتتیه تَاًبیی سزیغ، رضذ. ثبضذ هیّبی ثذست آٍردى ایي هَاد  راُ هَثزتزیيیىی اس  ّبی هَییي، ، خصَصب تَلیذ ریطِوطت ثبفت

یشٍصًش ار آگزٍثبوتزیَم تَسظ صًتیىی تزاریخت هَییي ّبی ریطِ تَجِ لبثل خَاظ اس صًتیىی ثجبت ٍ ثبًَیِ هتبثَلیتْبی تَلیذ جْت ثیطتز

ی ثبًَیِ ّب هتبثَلیت، تَاى ثیطتزی در تَلیذ گیبّبى هزثَعِ ایي است وِ اغلت ًسجت ثِ ی هَییي،ّب ریطِوطت  ثشري هشیت .است

 .ثبضٌذ هی غذایی افشٍدًی ٍ آرایطی دارٍیی، استفبدُ ثب گیبّی ضیویبیی تزویجبت ثزای ارسضوٌذی هٌجغ ّوچٌیي هَئیي ّبی ریطِدارًذ. 



 
 

 

وطت ریطِ  .ّستٌذ التصبدی ،تجبری تَلیذ ًظز اس وِ ضذُ ثبثت ثٌبثزایي ٍ ًوبیٌذ تَلیذ هتبثَلیت یه اس ثیص ٌذتَاً هی ّب ریطِ ایي

تب وٌَى المبی ریطِ هَییي ثب ّذف تَلیذ   .است ضذُارسش ضٌبختِ  ثبی ثبًَیِ ّب هتبثَلیترجْت تَلیذ هذ دآهَییي، ثِ ػٌَاى رٍضی وبر

ٌذ یه تَاً هی. الیي ّبی ریطِ هَییي است گزفتِگًَِ گیبّی هَرد ثزرسی لزار  50ی ثبًَیِ در ضزایظ ایي ٍیتزٍ در ثیص اس ّب هتبثَلیت

ی ثبًَیِ را در دراسهذت، ثذٍى اس ّب هتبثَلیتی ریطِ هَییي، ّب وطتی ثبًَیِ ثبضٌذ. ّب هتبثَلیتهٌجغ اهیذٍار وٌٌذُ ثزای تَلیذ پبیذار 

 تَاًذ هیجذیذ ثیَتىٌَلَصی ی هَییي ثِ ػٌَاى یه راّىبر ّب ریطِ(. 2000)گیزی ٍ ًبراسَ،  ًوبیٌذ هیدست دادى ثجبت صًتیىی تَلیذ 

ثِ همذار سیبدی در ٍلت، ّشیٌِ ٍ اًزصی ثزای  تَاى هیثزای تَلیذ ٍ یب افشایص تزویجبت هْن دارٍیی ثسیبر هَثز ٍالغ ضَد ٍ اس ایي عزیك 

یي تحمیك تبثیز در ا ٍ رضذ آًْب ثْیٌِ ضَد. ّب ریطِ، هطزٍط ثِ ایٌىِ ضزایظ ثزای تَلیذ ایي ًوَد جَیی صزفِتَلیذ ایي تزویجبت 

 .است ضذُی هتفبٍت ثز هیشاى تَلیذ ریطِ هَییي ثزرسی ّب وطتی هختلف اگزٍثبوتزیَم، ضزایظ ًَر ٍ تبریىی ٍ هحیظ ّب سَیِ

 

 َا مًاد ي ريش

ثبوتزی هَرد استفبدُ در ایي آسهبیص ثْبر اس ضزوت پبوبى ثذر اصفْبى تْیِ ضذًذ.  ثذٍر ّویطِ مًاد گیاَی ي تاکتری:

Agrobacterium rhizogenes  ی َّب سَیِضبهلA4، 2656 ،15834  ٍMSU سبػت در هحیظ وطت  24ثِ هذت  ّب ثَدًذ. ثبوتزیLB 

ای اس ثبوتزی  ّبی دیگز وطت ضذُ ٍ ثزرٍی ضیىز لزار گزفت تب وطت تبسُ حبٍی آًتی ثیَتیه ریفبهپسیي جْت اس ثیي ثزدى ثبوتزی

 ثذست آیذ.

ثبًیِ ثب  30، ثذیي تزتیت وِ اثتذا ثِ هذت ضذًذثْبر ضذػفًَی سغحی  ثذٍر ّویطِ تُیٍ ریسومًوٍ:تًلیذ گیاَچٍ استریل ي 

 آثىطیهزتجِ ثب آة همغز استزیل  5درصذ تیوبر ضذُ ٍ در ًْبیت  1دلیمِ ثب ّیپَولزیت سذین  10درصذ ٍ سپس  ثِ هذت  70الىل 

 وطت هحیظثِ ثزای تَلیذ گیبّچِ استزیل  ّب جَاًِآة ٍ آگبر ثزای جَاًِ سدى، لزار گزفتٌذ. سپس  حبٍی ضذًذ. ثذٍر در هحیظ وطت

MS  ّبی هَییي استفبدُ ضذًذ مبی ریطِّبی گیبُ جذا ضذُ ٍ ثِ ػٌَاى ریشًوًَِ جْت الثزي ّفتِ 6ثؼذ اس . هٌتمل ضذًذ. 



 
 

 

هحیظ اس  لیتز هیلی 15استفبدُ ضذ.   8/0 هؼبدل ODبوتزی ثب در ایي تحمیك اس وطت هبیغ ث آمادٌ سازی سًسپاوسیًن تاکتری:

هبیغ  MS هحیظ وطت لیتز هیلیدُ ٍ سپس رسَة ثبوتزی در  ًذدلیمِ سبًتزیفَص ضذ 7ثِ هذت  4000وطت حبٍی ثبوتزی ثب دٍر 

 حل ضذ.

ّبی ثزي گیبُ ثزای تلمیح ثِ ٍسیلِ ًَن سَسى آغطتِ ثِ سَسپبًسیَى  ریشًوًَِ َا جُت تًلیذ ریطٍ مًییه: تلقیح ریسومًوٍ

1ّبی استزیل حبٍی دٍ ًَع هحیظ وطت پبیِ  دیص ّب در داخل پتزی ثبوتزی سخوی ضذًذ. سپس ریشًوًَِ
/2 MS  ٍ1

/2 B5  .لزار گزفتٌذ

در لیتز  گزم هیلی  500ی حبٍی آًتی ثیَتیه سفَتبوسین ثب غلظت ّب هحیظثِ  ّب ریشًوًَِپس اس سِ رٍس ثِ هٌظَر حذف ثبوتزی، 

ّب تب سهبى ظَْر ریطِ در هحل سخن، در اتبق رضذ در ضزایظ ًَری هتفبٍت )رٍضٌبیی ٍ تبریىی( ًگْذاری  ریشًوًَِ. ضذًذ دادُاًتمبل 

ثب استفبدُ اس  ّب دادُضذ ٍ سپس  اًجبموبهال تصبدفی ثب سِ تىزار  ثب استفبدُ اس عزح پبیِ فىتَریل آسهبیصایي آسهبیص در لبلت ضذًذ. 

 ٍ سپس آًبلیشّبی آهبری اًجبم گزفت. ًذتجذیل گزدیذ Arcsinی درصذی اثتذا ثِ ووه رٍش ّب دادُ آًبلیش ضذًذ. Jumpًزم افشار 

 

 وتایج ي تحث

1، ضزایظ ًَر ٍ تبریىی ٍ دٍ هحیظ وطت A4 ،15834 ،2656  ٍMSUدر ایي تحمیك تبثیز چْبر سَیِ 
/2B5  ٍ1

/2MS  ثز هیشاى

ّبی هختلف ثبوتزی، ًَع هحیظ وطت پبیِ ٍ ثزّوىٌص سَیِ ثبوتزی  هَرد ثزرسی لزار گزفت. اثز سَیِ ثْبر ّویطِسایی در گیبُ  ریطِ

ی  گبًِ سِ، ٍ اثزات هتمبثل ٍ ضزایظ ًَری اثز فبوتَر ًَر، ثزّوىٌص سَیِ ثبوتزی ٍ هحیظ، ثزّوىٌص هحیظ  دار ّستٌذ. ٍ ًَر، هؼٌی

 ی اس خَد ًطبى ًذادًذ.دار هؼٌیضزایظ ًَری، ًَع هحیظ وطت ٍ سَیِ ثبوتزی، اختالف 

 



 
 

 

 

 ی مختلف اگريتاکتریًم تر تًلیذ ریطٍ مًییهَا سًیٍاثر ( 1) ضکل

 

ثب  2656درصذ ثبالتزیي ٍ سَیِ   39/4ٍ  43/4ثب  ثِ تزتیت ،MSU  ٍ15834، سَیِ ضَد هیهطبّذُ  ضىل یهّوبًغَر وِ در 

ی اگزٍثبوتزیَم ثسیبر هتفبٍت ّب سَیِّبی گیبّی ثِ  حسبسیت گًَِ را داضتٌذ. تَلیذ ریطِ هَییيدرصذ ووتزیي هیشاى  13/69

آلبی  تحمیكدر  است. هوىي است یه گًَِ گیبّی وِ ثِ یه سَیِ ثبوتزی حسبس ًجبضذ ثِ سَیِ دیگز ٍاوٌص ًطبى دّذ.

هتفبٍتی  سایی ریطِی هختلف اگزٍثبوتزیَم تَاًبیی ّب سَیِ. در ایي تحمیك ضَد هیًتبیج هطبثْی دیذُ ًیش  2007 ;چبًذراى ٍ پَتی

ثز درصذ تَلیذ ریطِ هَییي در  A4 ،WC  ٍWR، 15834ّبی  سَیِ هختلف اگزٍثبوتزیَم ثب ًبم تبثیز چْبرآًْب اس خَد ًطبى دادًذ. 

ثبالتزیي  15834ثیطتزیي وبرایی را در تَلیذ ریطِ هَییي داضتٌذ ٍ در ول سَیِ  A4ٍ   15834. وزدًذگیبُ هیشثبى ثزرسی  5

 Artemisia annuaدر گیبُ   K599 ،LBA 9402 ،9365  ٍ2340، 15834هیشاى تَلیذ ریطِ هَییي ثب ضص سَیِ  وبرایی را داضت.

 ُدرصذ گشارش ضذ 75ٍ  80ثِ تزتیت  A4ٍ  15834ی ّب سَیِ. هیشاى تزاریختگی در ایي گیبُ ثب است گزفتِهَرد ثزرسی لزار ًیش 

 (.2001)گیزی ٍ ّوىبراى،  است ثَدُدرصذ  100 ثِ هیشاى ٍ LBA 9402ٍ ثبالتزیي هیشاى تزاریختگی هتؼلك ثِ سَیِ 
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 باکتری سویه



 
 

 

. عجك هطبّذات ثِ دست آهذُ ثِ ضًَذ هی ثٌذی تمسیناسبس ًَع اپیي ثِ اًَاع هختلف ثز ی هختلف اگزٍثبوتزیَم رایشٍصًش ّب سَیِ

اس  سایی ثیوبری( در ایجبد TR105, A4, HRI, 15834, LBA9402ی ّب سَیِی دستِ آگزٍپیي )ثزای هثبل ّب ثبوتزی رسذ هیًظز 

(  ٍ اوتَپیي ثزخَردارًذ. ایي اهز احتوبال ِث   TR101, TRT, 8196 ی گزٍُ هبًَپیي )ثزای هثبلّب ثبوتزیلذرت ثیطتزی ًسجت ثِ 

ثِ صًَم  T-DNAوِ ثبػث افشایص ضبًس اًتمبل  ثبضذ هی ّب ثبوتزیایي  Riهجشا در پالسویذ  T-DNAدلیل حضَر دٍ یب چٌذ ًبحیِ 

 .)2008)ًشافیزا ٍ سیتَفسىی،  ضَد هی ّب سَیِایي  سایی ثیوبریگیبُ هیشثبى ٍ درًتیجِ افشایص لذرت 

 

 

 تًلیذ ریطٍ مًییه درصذ اثر محیط کطت تر (2) ضکل

 

1دٍ هحیظ وطت ، ضىل دٍثب تَجِ ثِ 
/2B5  ٍ1

/2MS هحیظ وطت اًذ.  داری ًطبى دادُ اس ًظز درصذ تَلیذ ریطِ هَییي، اختالف هؼٌی

1
/2B5  1هحیظ ثِ درصذ، ًسجت  35/84ثب

/2MS  است ثَدُی تز هٌبستثزای ثبال ثزدى هیشاى تَلیذ ریطِ هَییي، هحیظ درصذ،  67/25ثب. 
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 اثر ترَمکىص سًیٍ تاکتری ي ضرایط وًری تر تًلیذ ریطٍ مًییه ( 3) ضکل

 

ٍ در  15834ثیطتزیي درصذ تَلیذ ریطِ هزثَط ثِ سَیِ  دّذ هیًطبى  (3)ضىل  اثز هتمبثل سَیِ ثبوتزی ٍ ضزایظ ًَریًوَدار 

در دٍ ی هختلف اگزٍثبوتزیَم سَیِ ّبٍ در ضزایظ تبریىی است.  2659هزثَط ثِ سَیِ ًیش . ووتزیي درصذ ثبضذ هیضزایظ تبریىی 

 ضزایظ ًَر ٍ تبریىی اختالف هؼٌی داری ًطبى ًذادًذ.

1در هحیظ  ّب ًوًَِاگزٍثبوتزیَم رایشٍصًش ثزای ّوىطتی ٍ لزار دادى ریش MSUاستفبدُ اس سَیِ ایي تحمیك ًطبى داد وِ 
/2B5  در ٍ

 .را داضتِ است ثْبر ّویطِریطِ هَییي در گیبُ  ثبالتزیي درصذ تَلیذضزایظ ًَری، 
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