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Orobanch cumana- sunflower
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 Orobanch cumanaػلف ُشصاًگلی اجباسی دس عیغتن سیؾَ آفتابگشداى ( (Helianthus
nnuusaاعت کَ باػث کاُؼ هذصْل آفتابگشداى دس جٌْب ّ جٌْب ؽشلی اسّپا ،اعیا ّؽوال
آفشیما ؽذٍ اعت.
آلْدگی اًگلی فشایٌذُای فیضیْلْژیکی ّ بیْؽیویایی ًظیش فتْعٌتض ،تٌفظ ،جزب آب ّ آهیٌْاعیذ ّ
بیْعٌتض لٌذ سادسگیاٍ هیضباى تغییش هیذُذ.
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اعتشاتژیِای هختلفی بشای هذیشیت گل جالیض دس آفتابگشداى ّجْد داسد.دس عالِای اخیش تیواس بزس
آفتابگشداى با پشًّاهیذ تْعؼَ یافتَ اعت.
تیواس پیؼ سّیؾی با ػلفکؾِای هتؼلك بَ خاًْادٍ ُای ایویذاصّلیٌْى ،عْلفًْیل اّسٍ ّ آهیذ جایگضیي
ؽذٍ ّ کاسبشد پظ سّیؾی گلیفْصیت یا ایواصاپیش بَ هیضاى خیلی کن تیواسُای هْثشی بشای کٌتشل
ػلف ُشص اًگلی دس آفتابگشداى ُغتٌذ.
کاسایی ایي تیواسُا بَ هشدلَ سؽذی هذصْلًْ ،ع خاک ّ ؽشایط هذیطی بغتگی داسد.
پشًّاهیذ هتؼلك بَ گشٍّ آهیذ جایگضیي ؽذٍ هیباؽذ کَ دسگًَْ ُای دغاط اص تمغین هیتْص جلْگیشی
ًوْدٍ ّ ػلفکؾی اًتخابی بشای کٌتشل طیف ّعیؼی اص گشاعِا ّ ػلفِای پِي بشگ هیباؽذ.

گلیفْصیت ػلفکؾی غیش اًتخابی کَ هغیش اعیذ ؽیکیویک سا هِاس ًوْدٍ ّ بیْعٌتض آهیٌْ اعیذُای
آسّهاتیک هاًٌذ فٌیل آالًیي ،تیشّصیي ّ تشیپتْفاى سا تذت تاثیش لشاس هیذُذ.
ایواصاپیش عٌتض آًضین اعتْ الکتات سا هِاس هیکٌذ.
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اُذاف ایي تذمیك ػباستٌذ اص:
 تؼییي جزب ّاًتمال پشًّاهیذ ،گلیفْصیت ّ ایواصاپیش

 بشسعی هتابْلیغن ایواصاپیش دس گیاٍ هیضباى آفتابگشداى بذّى دس ًظش گشفتي ایٌکَ
آلْدٍ بَ اًگل گل جالیض ؽذٍ اًذ یا ًَ
 بشسعی تاثیش سّؽِای کاسبشد ّ صهاى بٌذی دس اًتمال پشًّاهیذ ،گلیفْصیت ّ
ایواصاپیش
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هْاد ّ سّؽِا
آهادٍ ساسی بذر ّ ضزایط رضذی

بزسُای آفتابگشداى (ّ (Helianthus annus L.var. Vypبزسُای
 O.cumanaاص هضاسع آلْدٍ آفتابگشداى ّالغ دس ( Cordobaجٌْب اعپاًیا)
جوغ آّسی ؽذ.
بزسُا دس پتشی دیؼ ُایی دس اتاق جْاًَ صًی دس دهای  21±1دسجَ عاًتی
گشاد جْاًَ صدًذ.گیاُچَ ُای آفتابگشداى بَ گلذاًِای پالعتیکی بَ ابؼاد20دس20
عاًتی هتش داّی خاک پیت هٌتمل ؽذًذ.

دساتاق سؽذ با دهای سّصاًَ 25دسجَ ّدهای ؽباًَ 20دسجَ ّ سطْبت ًغبی
70دسصذ ّؽذت ًْس 220 µEm‾²s‾¹بَ هذت  14عاػت لشاس دادٍ ؽذًذ.
گیاُچَ ُای افتابگشداى با بزس گیاُاى اًگل( 5هیلی گشم دس ُش گلذاى) تلمیخ ؽذًذ.
گیاُاى دس هْالغ لضّم آبیاسی ؽذًذ ّ ُفتَ ای یکباس اص هذلْل ُْگلٌذ اعتفادٍ ؽذ.
7

علفکطِای رادیْاکتیْیتَ
پشًّاهیذ ً 14cؾاًذاس ؽذٍ بش سّی دلمَ بٌضاهیذ اعتفادٍ ؽذ .ػلفکؼ
سادیْاکتیْیتَ بشای تْلیذهذلْل ػلفکؾی بَ غلظت  0.1µcimg‾¹دس
هتاًْل سلیك ؽذ.
گالیفْصیت ً 14cؾاًذاس ؽذٍ بش سّی گشٍّ هتیل اعتفادٍ ؽذ ّ باًوک
ایضّپشّپیل سلیك گشدیذ.
گالیفْصیت ًؾاًذاسًؾذٍ ّ هْیاى MON8081بشای بذعت اّسدى
غلظت ًِایی  0/05µCiµl‾¹بَ هذلْل اضافَ گشدیذ.
ایواصاپیشً 14cؾاًذاس سّی دلمَ پیشیذیي دس آب همطش با 0.1دسصذ اص
8هْیاى  Tween 20بشای بذعت آّسدى غلظت  0.1µCiµl‾¹سلیك ؽذ.

تیوار بذرآفتابگزداى با پزًّاهیذ
•
•

•

•

•
•
9

14c

تیوارپْضص بذرضاهل هخلْطی اس  10گزم بذر آفتابگزداى بَ ًسبت  2:1اسهادٍ
پْضطی (ّ (Peridiamآب هقطز بَ هذت  15دقیقَ بْد.
بذرُا بَ هذت 24ساعت در دهای اتاق خطک گزدیذّهحلْل رادیْاکتیْیتَ بَ
ًسبت  1گزم بذر در ُز  1هیلی لیتزهحلْل علفکطی بَ بذر آفتابگزداى اضافَ
گزدیذ.
تیوار خیس کزدى بذربا فزّ بزدى  6بذر در آب بَ هذت  5دقیقَ در  5هیلی
لیتزهحلْل رادیْاکتیْیتَ پزًّاهیذ  14cاًجام ضذ.
 24ساعت پس اس استفادٍ اس علفکص بذرُای تیوار ضذٍ بَ دّدستَ پْستَ بذرّ
جٌیي بذرتقسین ضذٍ سپس ُز  2قسوت بَ هذت  48ساعت در دهای  60درجَ
ساًتیگزادخطک ضذٍ ّ دریک اکسیذکٌٌذٍ بیْلْژیکی سْساًذٍ ضذًذ ّ.سپس
رادیْاکتیْیتَ تْسط  LSSتعییي گزدیذ.
گیاُچَ ُای آلْدٍ ضذٍ ّآلْدٍ ًطذٍ آفتابگزداى پزّرش دادٍ ضذٍ ُیپْکْتیل
ّریطَ چَ گیاُچَ ُا بزیذٍ ضذٍ ّتْسیع  14cتْسط  LSSارسیابی گزدیذ.
بَ عالٍّ غلظت  14cدر بزگِاّ ریطَ گیاٍ هیشباى ،پْستَ بذر ّگیاُاى
 O.cumanaدر آفتابگزداًِای آلْدٍ ضذٍ ّآلْدٍ ًطذٍ با استفادٍ اس LSS

جذب ّ اًتقال گالیفْسیت ّ ایواساپیز
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بزسُای آفتابگشداى دس گلذاًِای آلْدٍ ؽذٍ ّآلْدٍ ًؾذٍ بَ  O.cumanaعبض ؽذًذ عپظ گیاُچَ
ُای  6 -8بشگی آفتابگشداى اص گلذاًِا بیشّى آّسدٍ ؽذ.
گیاُاى هیضباى ُوشاٍ با  6گیاٍ اًگلی دس هشدلَ جْاًَ صًی اص  0.5عاًتی هتشی چغبیذٍ بَ سیؾَ
ُا بشای آصهایؼ اًتخاب ؽذًذ .ایي سیؾَ ُا بشای جذاؽذى رسٍ ُای خاک اصآًِا ؽغتَ ؽذٍ ّعپظ
بَ گلذاًِایی کَ باپشلیت هشطْب ؽذٍ با هذلْل ُْگلٌذپشؽذٍ بْد هٌتمل ؽذًذ.
ایي گلذاًِا بَ هذت یک ُفتَ دساتاق سؽذ ًگِذاسی ؽذٍ ّبَ اًذاصٍ ًیاص آبیاسی ؽذًذ.عپظ
 0.05µCiاص گالیفْصیت ًؾاًذاس ؽذٍ یا  0.1µCiایواصاپیش 14cبَ هیضاى یک لطشٍ بش سّی عطخ
بشگ چِاسم ّ O.cumanaآفتابگشداًِای آلْدٍ ؽذٍ ّآلْدٍ ًؾذٍ اعتفادٍ ؽذ.
گیاُاى پظ اص 12 ّ 6 ،3 ،1سّص بؼذ اصتیواسبشداؽت ؽذًذ.
بشای تخویي سادیْاکتیْیتَ جزب ًؾذٍ ،بشگ تیواس ؽذٍ با 20هیلی لیتشکلشّفشم بَ هذت  2دلیمَ
ؽغتَ ؽذ ّ صهاًیکَ کلشّفشم تبخیشگشدیذ 2،هیلی لیتشاتاًْل ّ 10هیلی لیتش فلْئیذاضافَ گشدیذّ
سادیْاکتیْیتَ تْعط  LSSاًذاصٍ گیشی ؽذ
بشگ تیواسؽذٍ ،بشگِای دیگش،سیؾَ ُای هیضباى ّگیاُاى  O.cumanaبشداؽت ؽذٍ ّ دسدهای
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 -20دسجَ عاًتیگشادفشیض ؽذٍ عپظ بافتِا اکغیذؽذٍ ّسادیْاکتیْیتَ هاًٌذ هشادل لبل تؼییي گشدیذ.

هتابْلیغن ایواصاپیش
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گیاُاى پشّسػ دادٍ ؽذٍ ّبا

ایواصاپیش14c

هاًٌذ هشادل لبل تیواسگشدیذًذ.

گیاُاى دس  6 ّ ،3 ،1سّص پظ اص تیواسػلفکؼ بشداؽت ؽذٍ ّبشگ تیواس ؽذٍ ،بشگِای
دیگش ،سیؾَ ُای گیاٍ هیضباى ّگیاُاى اًگلی  O.cumanaجذا ؽذًذ.
بافت گیاُاى دسًیتشّژى هایغ هٌجوذ ؽذٍ ّتاصهاى اعتفادٍ دس دهای  -20دسجَ عاًتیگشاد
ًگِذاسی ؽذًذ.بافتِا با 3هیلی لیتش هتاًْل:آب ( (9:1آعیاب ؽذٍ عپظ بَ هذت  10دلیمَ
دس  20000دّس ّدسدهای 4دسجَ عاًتیگشاد عاًتشیفیْژ ؽذًذ.هادٍ داصل تا صهاى خؾک
ؽذى بخاسدادٍ ؽذ ّدّباسٍ دس  500هیلی لیتشهتاًْل  90دسصذ ؽٌاّس گشدیذ عپظ تْعط
 HPLCآًالیض ؽذ.

طشح آصهایؼ بلْک کاهل تصادفی با 4تکشاس بْد.
دادٍ ُای جزب ،اًتمال ّ هتابْلیغن تْعط ّاسیاًظ آًالیض ؽذًذ.
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باتشکر
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