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 زایی گیاُ دارٍیی خرفِّای رشد گیاّی بر کالَسکٌٌدُبررسی تأثیر تٌظین

  (.Portulaca Oleraceae L)شیشِ ایدر شرایط درٍى

 
 2،  رسَل اصغری زکریا 2زارع ًاصر،  2سفالیاى اهید ، 1*ًیلَفر یعقَبی جدید
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 خالصِ

گیبّبى دارٍیی یکی اس هْوتزیي هٌبثغ تَلیذ دارٍ ثِ ؽوبر هی آیٌذ. خزفِ اس جولِ گیبّبًی اعت کِ دارای           

هَثز کبٌّذُ قٌذ خَى، کبٌّذُ چزثی خَى، دارای فؼبلیت آًتی اکغیذاًی ٍ ضذ تَهَر هی ثبؽذ. در ایي تحقیق تزکیجبت 

ٍ  D-2,4تکزار اًجبم گزفت، تأثیز َّرهَى ّبی گیبّی  4کِ ثِ صَرت آسهبیؼ فبکتَریل در قبلت طزح کبهالً تصبدفی در 

BAP ایي گیبُ هَرد هطبلؼِ قزار گزفت. ًتبیج ًؾبى داد کِ ثیؾتزیي  ّبی ّیپَکَتیل ٍ ثزگًوًَِثز القبی کبلَط در ریش

هیلی  D  ٍ5/0-2,4هیلی گزم ثز لیتز  5/0حبٍی  MSّبی ّیپَکَتیل ٍ ثزگ در هحیط کؾت ٍسى کبلَط در ریش ًوًَِ

ًوًَِ ثزگ در  ٍ کوتزیي ٍسى کبلَط در ریش BAPهیلی گزم ثز لیتز  D  ٍ1-2,4هیلی گزم ثز لیتز  5/0یب  BAPگزم ثز لیتز 

 . ثَد BAPهیلی گزم ثز لیتز  1یب  D  ٍ5/0-2,4هیلی گزم ثز لیتز  2حبٍی  MSهحیط کؾت 

 ّبی رؽذ گیبّیخزفِ، کبلَط سایی، تٌظین کٌٌذُ گیبّبى دارٍیی،کلوات کلیدی: 

 

 هقدهِ 

یبّی ػلفی ٍ گَؽتی اعت کِ تقزیجبً در توبهی گ Portulaceaeٍ اس خبًَادُ  .Portulaca Oleracea Lگیبُ خزفِ ثب ًبم ػلوی 

هٌبطق ایزاى گغتزػ دارد. آسهبیؼ ّبی فیتَؽیویبیی ػصبرُ خزفِ ًؾبى دادُ اًذ کِ ایي گیبُ یک هٌجغ غٌی اس اعیذ ّبی چزة 

پکتیي، هَعیالص،  ، آلفب تَکَفزٍل، اعیذ آعکَرثیک، ثتب کبرٍتي، گلَتبتیَى، اعیذ آلفب لیٌَلٌیک، پزٍتئیي، پلی عبکبریذ،3-اهگب

، ًَر آدرًبلیي، دٍپبهیي، هَاد هؼذًی، اعیذ ّبی ارگبًیک هبًٌذ عیٌبهیک، کبفئیک، هبلیک، اگشالیک، عیتزیک ٍ A  ٍB1ٍیتبهیي 

 گیبّبى اس یکی گیبُ ایي (. ثِ ّویي جْت1ثبؽذ )ًیش ؽبهل کَهبریي ّب، فالًٍَئیذّب، گلیکَسیذ ّبی آًتزاکیًٌَی ٍ آلکبلَئیذّب هی

 Portulaca oleracea(. 2ؽذُ اعت ) دادُ جْبًی اکغیز لقت آى ثِ جْبًی ثْذاؽت اس طزف عبسهبى کِ ثبؽذهی ارسػ ثب رٍییدا

L. polysaccharide (POL-P) ِای فؼبل اس ًظز سیغتی ثِ ػٌَاى کبٌّذُ قٌذ خَى، کبٌّذُ چزثی خَى ٍ ثِ ػٌَاى هتبثَلیت ثبًَی

 (. 3ثبؽذ )ٍ ضذ تَهَر هیّبی آًتی اکغیذاًی دارای فؼبلیت

کؾت ثبفت گیبّی ثِ ػٌَاى یک هٌجغ ثبلقَُ ثزای تَلیذ تزکیجبت ثب ارسػ گیبّی ؽٌبختِ ؽذُ اعت. هشیت اصلی ایي           

تَاًذ ثِ ػٌَاى یک هٌجغ هغتوز ٍ تجذیذ پذیز هَاد ؽیویبیی ثب ارسػ ثذٍى تخزیت گیبُ هَجَد در فلَر رٍػ ایي اعت کِ هی

ّبی گیبّی در رٍیؾگبّبی طجیؼی ثب تَجِ ثِ اّویت اقتصبدی هتبثَلیتْبی ثبًَی ٍ ًیش هحذٍد ثَدى گًَِ (.4کبر رٍد ) طجیؼی ثِ

 در ایي تحقیق ًیش عؼی ؽذُ اعت ثب تَجِ ثِ (. 5) ثبؽذ راُ هٌبعجی ثزای تَلیذ تزکیجبت ؽیویبیی ارسؽوٌذ هی ثبفتّب، کؾت  آى
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( ثز القبی کبلَط در ایي گیبُ هَرد هطبلؼِ D  ٍBAP-2,4کٌٌذُ رؽذ گیبّی )دٍ ًَع تٌظین اّویت تکٌیک کؾت ثبفت گیبّی اثز

 قزار گیزد. 
 

 هَاد ٍ رٍش ّا

 ػفًَی عطحی تَعطؽذ. ثذٍر پظ اس ضذ اًجبم اردثیلی هحقق داًؾگبُ ًجبتبت اصالح آسهبیؾگبُ ثیَتکٌَلَصی گزٍُ پضٍّؼ در ایي 

( ٍ در اتبقک رؽذ 6کؾت ؽذُ ) MS کؾت هحیط دقیقِ رٍی 10 % ثِ هذت5/2عذین  ثبًیِ ٍ ّیپَکلزیت 30هذت  % ث70ِالکل 

اس جَاًِ سًی ثذٍر  ؽذًذ. ثؼذ ًگْذاری تبریکی عبػت 8 ٍ عبػت رٍؽٌبیی 16 ًَری دٍرُ گزاد ٍعبًتی درجِ 24±3ثب ؽزایط دهبی 

 D  (5/0  ،1-2,4هختلف  عطَح حبٍی MSکؾت  ّبیهحیط در ٍ تْیِ گّیپَکَتیل ٍ ثز ّبیًوًَِریش ّب،هٌبعت گیبّچِ رؽذ ٍ

 ٍ2 mg/l  )ٍ BAP  (5/0  ٍ1 mg/l در ) گزفت. آسهبیؼ اًجبم ّفتِ 4حبصل پظ اس  ّبیکؾت کبلَطؽذًذ. ٍا کؾت ؽیؾِ داخل 

ٍ درصذ کبلَط سایی یبدداؽت  کبلَط تز ٍسى صفبت ؽذ.  اًجبم تکزار چْبر ثب تصبدفی کبهالً پبیِ طزح قبلت در فبکتَریل صَرت ثِ

 اًجبم گزفت.  SPSS 16.0 ،Excel  ٍSAS 9.1ّبی  افشار ًزم اس اعتفبدُ ثب آهبری تحلیل ٍ تجشیِ ؽذًذ.

 

 ًتایج ٍ بحث

ثز اعبط ّفتِ هتَرم ؽذُ ٍ تَلیذ کبلَط ًوَدًذ.  3-2ّبی کؾت پظ اس گذؽت ّبی ّیپَکَتیل ٍ ثزگ در اکثز هحیطریش ًوًَِ

ٍ اثزات هتقبثل  D-2,4(، هؾبّذُ ؽذ کِ هب ثیي غلظت ّبی هَرد اعتفبدُ َّرهَى 1ّب )جذٍل ًتبیج حبصل اس تجشیِ ٍاریبًظ

داری اس ًظز ٍسى تز کبلَط در عطح احتوبل یک درصذ ٍجَد دارد ٍ اس لحبظ ریشًوًَِ هَرد تفبٍت هؼٌی D-2,4در  ریشًوًَِ

، BAPثبؽذ در صَرتی کِ دٍ عطح هَرد اعتفبدُ َّرهَى اعتفبدُ ًیش اختالف هؼٌی داری در عطح احتوبل پٌج درصذ هَجَد هی

اس لحبظ آهبری اختالف هؼٌی  D-2,4در  BAPیش ًوًَِ درٍ اثز هتقبثل ر BAPدر ، اثز هتقبثل ریش ًوDًَِ-2,4در BAPاثز هتقبثل 

گیزد، اس ّویي هٌظز ثز اعبط ًتبیج گیزی قزار هیّن ًذاؽتٌذ. ٍسى تز کبلَط ثِ ػٌَاى هؼیبری اس رؽذ کبلَط هَرد اًذاسُداری ثب

ًوًَِ در ریش mg/l BAP 1یب  5/0ثب  D-2,4َّرهَى  mg/l 0.5(، هؾبّذُ ؽذ کِ غلظت 2ّب )جذٍل حبصل اس هقبیغِ هیبًگیي

 1یب  5/0ثب  D-2,4َّرهَى  mg/l 2ّب داؽت در حبلیکِ غلظت ّیپَکَتیل ٍ ثزگ ثیؾتزیي ٍسى کبلَط را در ثیي عبیز غلظت

mg/l BAP 1ّبی ثب غلظت ًوًَِ ثزگ کوتزیي ٍسى کبلَط را ثِ خَد اختصبؿ داد ٍ تیوبردر ریش mg/l  2,4َّرهَى/D ِّوزاُ  ث

-داری را اس لحبظ ٍسى کبلَط ثب ّوذیگز ًذاؽتٌذ. اس طزفی ّز دٍ ریشدر ّز دٍ ریش ًوًَِ، ّیچ اختالف هؼٌی mg/l BAP 1یب  5/0

-ثذٍى َّرهَى در ریش MSّبی کؾت هحیط ثَدًذ ٍسایی، دارای صذ درصذ کبلَط سایی ًوًَِ هَرد اعتفبدُ اس لحبظ درصذ کبلَط

 سایی اس خَد ًؾبى دادًذ.ًوًَِ ثزگ خبصیت ریؾِر ریشسایی ٍ دًوًَِ ّیپَکَتیل خبصیت کبلَط
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 تجسیِ ٍاریاًس هربَط بِ ٍزى تر کالَس در گیاُ خرفِ -1جدٍل 

 هٌابغ تغییر درجِ آزادی هیاًگیي هربعات

026/2 n.s 1 BAP 

**616/9  2 2,4-D 

*149/7 ًوًَِریش 1   

594/2 n.s 2 BAP×2,4-D 

624/0 n.s 1 BAP× ًِوًَریش  
**808/5  2 2,4-D× ًوًَِریش  

546/1 n.s 2 BAP×2,4-D× ًوًَِریش  

215/1  خطب 36 

579/25  ضزیت تغییزات  

 دار: ػذم ٍجَد اختالف هؼٌی n.s%                          5دار در عطح %                    * اختالف هؼٌی1دار در عطح اختالف هؼٌی** 

 

 

 ربَط بِ ٍزى تر کالَس گیاُ خرفِهقایسِ هیاًگیي ه -2جدٍل 

2,4-D ثزگ ّیپَکَتیل گزم در لیتز()هیلی 

0.5 a70/5 ab60/4 

1 b16/3 b42/4 

2 b52/4 c74/2 

 داری ثب ّن ًذارًذ.هیبًگیي ّبی دارای حزٍف هؾبثِ اختالف آهبری هؼٌی

 

 
 ًوًَِّر ریس بر هیاًگیي ٍزى تر کالَس در D-2,4رشد گیاّی  تأثیر تٌظین کٌٌدُ -1شکل 
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 5/0حاٍی  MSًوًَِ ّیپَکَتیل در هحیط کشت زایی ریسکالَس (Aّای هتفاٍت دارای غلظت َّرهَى  MS کالَس زایی در هحیط -2شکل 

-2,4م بر لیتر گرهیلی 5/0حاٍی  MSزایی ریسًوًَِ ّیپَکَتیل در هحیط کشت ( کالَسB؛ BAPگرم بر لیتر هیلی D  ٍ5/0-2,4گرم بر لیتر هیلی

D  ٍ0/1 گرم بر لیتر هیلیBAP ؛Cًوًَِ برگ در هحیط کشت زایی ریس( کالَسMS  2,4گرم بر لیتر هیلی 5/0حاٍی-D  ٍ5/0 گرم بر لیتر هیلی

BAP ؛Dًوًَِ برگ در هحیط کشت زایی ریس( کالَسMS  2,4گرم بر لیتر هیلی 5/0حاٍی-D  ٍ0/1 گرم بر لیتر هیلیBAP  ؛Eزایی ریسیشِ( ر-

 بدٍى َّرهَى. MSًوًَِ ّیپَکَتیل در هحیط کشت زایی ریس( کالَسFبدٍى َّرهَى؛  MSًوًَِ برگ در هحیط کشت 
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