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 خالصٍ

ّبی دارٍیی ٍ هؿطز  یىی اس گًَِ (.DracocephalumkotschyiBioss)سریي گیبُ یب ثبدرًججَیِ دًبیی 

ًؿٌبؾیبى اعت وِ در ارتفبؾبت ؽوبلی ٍ ؽوبل ؽزلی ایزاى یبفت هی ؽَد. ایي گیبُ ثِ خبطز اعبًظ سیبد ٍ 

تزویجبت دارٍیی هَثز در دارٍعبسی ثغیبر هَرد تَجِ اعت. سریي گیبُ وِ ثَهی ایزاى هحغَة هی ؽَد ثِ 

طز اًمزاض لزار دارد. ثب اعتمبدُ اس تىٌیه وؾت ؾلت ؽزایط خبؿ رٍیؾگبُ ٍ ثزداؽت ثی رٍیِ اًغبًی در خ

ثبفت هی تَاى در تَلیذ ٍ حفع ایي گًَِ دارٍیی گبم ارسؽوٌذی ثزداؽت. در ایي هطبلؿِ تبثیز تٌػین وٌٌذُ 

سریي گیبُ هَرد ثزرعی لزار گزفتِ اعت. تٌػین وٌٌذُ رؽذ گیبّی در ّبی رؽذ گیبّی ثز المبی وبلَط 

ّبی  ّبی هختلف ٍ ریشًوًَِ ثِ ؾٌَاى اوغیي ثب غلػت D-2,4یٌیي ٍ ثِ ؾٌَاى عیتَو BAPؽبهل 

ّیپَوَتیل ٍ وَتیلذٍى جْت المبی وبلَط هَرد اعتفبدُ لزار گزفتٌذ. ًتبیج ثِ دعت آهذُ ًؾبى داد وِ 

mg l ثزای المبی وبلَط یتیوبر تزویت ثْتزیي
-11 2,4-D+ mg l

-1 1/0 BAPٍmg l
-15 2,4-D+ mg l

-1 5/0 

BAPثَد. 

 ، وؾت ثبفت، گیبُ دارٍییسریي گیبُ، المبی وبلَط، تٌػین وٌٌذُ ّبی رؽذ گیبّی کلمات کلیذی:

 

 

 مقذمٍ

ٍ سیغتگبُ اصلی آى وؾَر ایزاى سریي گیبُ ، گیبُ ؾلفی یىغبلِ ٍ چٌذ عبلِ هؿطز وِ هتؿلك ثِ خبًَادُ ًؿٌبؼ هی ثبؽذ 

صَرت هی گیزد وِ رؽذ ٍ تىثیز ایي گًَِ گیبّی ثِ ًذرت صَرت تىثیز ٍ اسدیبد سریي گیبُ اس طزیك وبؽت ثذٍر .]4[تاع

هی گیزد ایي گیبُ هصبرف دارٍیی هتؿذدی اس جولِ تمَیت عیغتن ایوٌی ثذى، ضذ التْبة، درهبى ًبراحتی ّبی گَارؽی، 

ر درهبى عزطبى ٍجَد دارد وِ اس عبل ّب پیؼ د Spinal-zدر ثزي ّبی سریي گیبُ تزویجی ثِ ًبم  رٍهبتیغن ٍ اؾصبة دارد.

ؾَاهلی چَى ارسػ دارٍیی، ثزداؽت فزاٍاى ٍ وبّؼ لذرت جَاًِ سًی ثذرّب، ایي  ].4ٍ  2[گزفتِ اعتهَرد اعتفبدُ لزار هی 

گیبُ ثِ ؽذت هَرد ثْزُ ثزداری لزار گزفتِ ٍ ثِ گًَِ ّبی وویبة ٍ در حبل اًمزاض تجذیل ؽذُ اعت ثز ایي اعبط ثِ 

هَرد اعتفبدُ لزار هی گیزد لذا یبفتي رٍؽی هٌبعت ثز اعبط تىٌیه ّبی وؾت ثبفت گیبّی بُ دارٍیی هَثز یؾٌَاى یه گ

وِ در آى تىثیز اًجَُ ٍ آعبى ایي گیبُ )ثب ویفیت هطلَة ٍ ؾبری اس ؾَاهل ثیوبری سا( صَرت پذیزد، اهزی ضزٍری ثِ ًػز 

ًجبتبت هزتؿی ٍ ثِ خصَؿ دارٍیی ؽذُ اعت. ثب تَجِ ثِ فزعبیؼ صًتیىی وِ در عبلْبی اخیز هتَجِ اغلت  .]3 [هی رعذ
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لذا ثب اعتفبدُ اس تىٌیه وؾت ثبفت هی تَاى در  .تَاى پیذا ًوَد ّب را فمط در ؽزایط خبؿ اوَلَصیىی هی ثزخی اس ایي گًَِ

 .]1[تَلیذ ٍ حفع ایي گًَِ دارٍیی ٍ ّوچٌیي اهىبى اًجبم دعتىبری ّبی صًتیىی گبم ارسؽوٌذی ثزداؽت

 

 ي ريشُا مًاد

ایي تحمیك در آسهبیؾگبُ وؾت ثبفت داًؾگبُ هحمك اردثیلی اًجبم ؽذ. ثذرّبی سریي گیبُ پظ اس ثزطزف وزدى خَاة آًْب 

 16درجِ عبًتی گزاد ٍ تٌبٍة ًَری  24 ±2در اتبق رؽذ ثب دهبی  MS 1/2ضذؾفًَی ؽذًذ ٍ ثؿذ اس وؾت در هحیط وؾت 

رٍس اس ایي گیبّچِ ّب ریشًوًَِ تْیِ ؽذ.  12ِ سًی لزار دادُ ؽذًذ. ثؿذ اس عبؾت تبریىی جْت جَاً 8عبؾت رٍؽٌبیی ٍ 

ثِ ؾٌَاى عیتَوٌیي ٍ  هیلی گزم در لیتز( 5/0ٍ  1/0، 0)ثب غلػتْبی  BAPجْت المبی وبلَط اس تٌػین وٌٌذّْبی رؽذ 

2,4-D (0 ،1 ،2 ،3 ٍ ،5 )ایي .اعتفبدُ ؽذ ّیپَوَتیل ٍ ریشًوًَْْبی وَتیلذٍى ٍ ثِ ؾٌَاى اوغیي هیلی گزم در لیتز

دادُ ّب ثب ًزم افشار  تىزار اًجبم ؽذ. 4ٍ  یتیوبرتزویت  15ثب تصبدفی  آسهبیؼ ثِ صَرت فبوتَریل ٍ در لبلت طزح وبهالً

SPSS 16 .هَرد تجشیِ ٍ تحلیل لزار گزفتٌذ 

 

 وتایج ي بحث
رٍس اس وؾت  30ثزای المبی وبلَط هَرد ثزرعی لزار گزفت. ثب گذؽت  BAP  ٍ2,4-Dدر ایي هطبلؿِ تزویت َّرهًَی 

ریشًوًَِ ّب ٍاوٌؼ هختلفی ًغجت ثِ المبی وبلَط اس  BAP  ٍ2,4-Dریشًوًَِ ّبی سریي گیبُ در هحیط وؾت تزویجی 

.ثز اعبط داد خَد ًؾبى دادًذ ثِ طَری وِ ریشًوًَِ ّیپَوَتیل وبلَط سایی ثْتزی ًغجت ثِ ریشًوًَِ وَتیلذٍى ًؾبى

درصذ هؿٌی دار ثَد ٍ اثز هتمبثل آًْب در عطح  1در عطح احتوبل  BAP  ٍ2,4-D( اثز 1)جذٍل جذٍل تجشیِ ٍاریبًظ 

ّب ثز اعبط  درصذ ثز درصذ المبی وبلَط هؿٌی دار ثَد. ثب تَجِ ثِ هؿٌیذار ثَدى اثز هتمبثل، همبیغِ هیبًگیي 5احتوبل 

ػ داًىي اًجبم ؽذ. ًتبیج همبیغِ هیبًگیي تزویجبت تیوبری ًؾبى داد وِ تزویجبت ثِ رٍ BAP  ٍ2,4-Dتزویت تیوبری 

ثیؼ تزیي درصذ  . ثب تَجِ ثِ جذٍل همبیغِ هیبًگیي،اس ًػز درصذ المبی وبلَط ثب ّن اختالف هؿٌی دار داؽتٌذ تیوبری

وِ ایي  ثَدBAPهیلی گزم در لیتز  5/0ثِ ّوزاُ  D-2,4هیلی گزم در لیتز  5 یتیوبرتزویت المبی وبلَط هزثَط ثِ 

mg lتزویجبتتزویت اس لحبظ آهبریجب 
-11 2,4-D+ mg l

-1 1/0 BAP ٍ mg l
-15 2,4-D+mg l

-1 1/0 BAP  ٍmg l
-12 2,4-

D+mg l
-1 1/0 BAP ٍmg l

-13 2,4-D+mg l
-1 5/0 BAP ٍmg l

-1 3 2,4-D+mg l
-1 1/0 BAP  .اختالف هؿٌی دار ًذاؽتٌذ

mg lتزویجبت تیوبری 
-1 3 2,4-D+mg l

-10BAP ٍ mg l
-1 0 2,4-D+mg l

-1 0BAP  ووتزیي هیشاى وبلَط سایی را ًؾبى

 دادًذ.

 
 بر درصذ القای کالًس در زریه گیاٌتاثیر تیمارَای مختلف ( جذيل تجسیٍ ياریاوس 1جذيل

 هیبًگیي هزثؿبت درجِ آسادی هٌبثؽ تغییزات

2,4-D 2 **82/6087 

BAP 4 **66/2076 

2,4-D + BAP 8 

 

 *71/1100 

 96/404 36 اؽتجبُ

 %5*هؿٌی داری در عطح احتوبل 

 %1** هؿٌی داری در عطح احتوبل 
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 درصذ القای کالًس در زریه گیاٌترکیبات تیماری بر  ( مقایسٍ میاوگیه2جذيل

 

 

 

 

 ّبیجبحزٍفیىغبًبسلحبغآهبریبختالفوؿٌیذاریجبّوٌذارًذ هیبًگیي

 

 
: کالًس زایی ریسومًوٍ َیپًکًتیل در محیط کشت القای 1شکل 

 کالًس در زریه گیاٌ

 

 
 : کالًس زایی ریسومًوٍ کًتیلذين در محیط کشت  القای2شکل 

 کالًس در زریه گیاٌ

 

 

 درصذ المبی وبلَط یتیوبرتزویت 

2,4-D 5 mgl
-1

 + BAP0.5  mgl
-1 

83.32
a 

2,4-D 1  mgl
-1

+ BAP 0.1  mgl
-1 79.16

ab 

2,4-D 5  mgl
-1

+ BAP 0.1  mgl
-1 61.10

abc 

2,4-D 2 mgl
-1

+ BAP 0.1  mgl
-1 61.10

abc 

2,4-D 3 mgl
-1

+ BAP 0.5 mgl
-1 58.32

abcd 

2,4-D 3 mgl
-1

+ BAP 0.1  mgl
-1 47.22

abcde 

2,4-D 1 mgl
-1

+ BAP 0  mgl
-1 44.44

bcde 

2,4-D 1 mgl
-1

+ BAP 0.5 mgl
-1 38.88

cde 

2,4-D 2 mgl
-1

+ BAP 0.5 mgl
-1 33.33

cdef 

2,4-D 0 mgl
-1

+ BAP 0.5 mgl
-1 33.33

cdef 
2,4-D 2 mgl

-1
+ BAP 0  mgl

-1 29.44
cdef 

2,4-D 0 mgl
-1

+ BAP 0.1  mgl
-1 22.22

def 

2,4-D 5  mgl
-1

+ BAP 0  mgl
-1 16.61

ef 

2,4-D 3 mgl
-1

+ BAP 0  mgl
-1 0

f 

2,4-D 0 mgl
-1

+ BAP 0  mgl
-1 0

f 
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 وتیجٍ گیری

ثزاعبط ًتبیج ثِ دعت آهذُ ثْتزیي ریشًوًَِ ثزای المبی وبلَط، ریشًوًَِ ّیپَوَتیل ٍ ثْتزیي تزویت تیوبری 

ّوچٌیي ثَد. BAPهیلی گزم در لیتز  5/0ثِ ّوزاُ  D-2,4هیلی گزم در لیتز  5ثزای  المبی وبلَط تزویت تیوبری 

mg lتزویجبت تیوبری 
-1 3 2,4-D+mg l

-1 0BAP ٍ mg l
-1

2,4-D+mg l
-1 0BAP  ووتزیي هیشاى وبلَط سایی را

 ًؾبى دادًذ.
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