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 خالصه

وٝ ثٝ دِیُ تِٛیذ  دارٚیی استٚ یىی اس ٟٕٔتزیٗ ٌیبٞبٖ سیٙتی  (Calendula officinalisٕٞیطٝ ثٟبر)

ثٝ خٟت آ٘دب وٝ ثزای تِٛیذ ا٘جٜٛ وبِٛس اس  ٌّیىٛسیذٞب إٞیت دارد. ، سبپٛ٘یٗ ٞب ٚتٙٛئیذٞبوبر ،فالٚ٘ٛئیذٞب

 ِذا، ٕطبِؼبت ا٘ذوی صٛرت ٌزفتٝایٗ ٌیبٞ ٞبی ثب٘ٛیٝسیٖٛ سِّٛی خٟت استخزاج ٔتبثِٛیتاستفبدٜ در سٛسپب٘

ثٙشیُ آد٘یٗ غّظت ٞبی ٔختّف تٙظیٓ وٙٙذٜ ٞبی رضذ ثب ٌیبٜ ٕٞیطٝ ثٟبرسایی سبسی وبِٛسآسٔبیص ثٟیٙٝ

وٛتیُ ٚ ثزي( در آسٔبیطی ثٝ صٛرت ٞیپٛ)ٚ ٘ٛع ریشٕ٘ٛ٘ٝ  (NAA٘فتبِیٗ استیه اسیذ )ٚ (BAP)پٛریٗ 

 2 حبٚی در ٔحیط وطت ٞیپٛوٛتیُ ریشٕ٘ٛ٘ٝ ٘تبیح ٘طبٖ داد لبِت طزح وبٔال تصبدفی ا٘دبْ ضذ. درفبوتٛریُ 

 ٞبی ٚ وبِٛس سایی را داضتٝ وبِٛسثیطتزیٗ ٚسٖ BAPدر ِیتز ٔیّی ٌز1.5ْثٝ ٕٞزاٜ NAAدر ِیتز ٔیّی ٌزْ

 .دارای ثبفت خیّی ٘زْ ثٛد٘ذ غّظتتِٛیذ ضذٜ در ایٗ 

 ثٙشیُ آد٘یٗ پٛریٗ، سٛسپب٘سیٖٛ سِّٛی، ٘فتبِیٗ استیه اسیذ،کلوات کلیذی:

 

 

 هقذهه

ایٗ ٌیبٜ را  ٜٟٕٔتزیٗ ٔٛاد ٔٛثزاست. Asteraceaٔتؼّك ثٝ خب٘ٛادٜ Calendula officinalis ٕٞیطٝ ثٟبر ثب ٘بْ ػّٕیٌُ 

درصذ   0/0 3دٞٙذ. اس ٔٛاد دیٍز ٔی تٛاٖ اس وبرتٙٛئیذٞب )ٚسٖ ٌُ خطه( تطىیُ ٔی 1/0تب  4/0فالٚ٘ٛئیذٞبی ٔحَّٛ در آة )

ٌُ ٞبی ٕٞیطٝ ثٟبر دارای تزویجبت ثسیبری اس خّٕٝ  .]1388أیذثیٍی،[بْ ثزدٚسٖ خطه ٌُ( وٝ در آة ٚ چزثی ٔحِّٛٙذ ٘

ثب ایٗ حبَ ثزای ثبال ثزدٖ ػّٕىزد ایٗ تزویجبت در ٕٞیطٝ ثٟبر ثبػث ضذٜ وٝ سبپٛ٘یٗ ٞب، فالٚ٘ٛییذٞب ٚ ٌّیىٛسیذٞب ٞستٙذ. 

ی اخیز رٚضٟبی در سبِٟب ثب٘ٛیٝ صٛرت پذیزد.ٔطبِؼبت رٚی وطت ثبفت ٚ سٛسپب٘سیٖٛ ایٗ ٌیبٜ ثزای تِٛیذ ٔتبثِٛیت ٞبی 

 وٝ ٔی تٛا٘ذ ٔطىالت تىثیزاختیبر تِٛیذ وٙٙذٌبٖ لزار ٌزفتٝ است ٕٞیطٝ ثٟبر در طزیك وبِٛس در  پیطزفتٝ وطت ثبفتی اس

وٙٙذ ٚ طٛال٘ی ثٛدٖ دٚرٜ رٚیطی را حُ ٕ٘ٛدٜ ٚ ٘یبسٞبی ثبسارٞبی خٟب٘ی را فزاٞٓ  تفزق صفبت،ػذْ یىٙٛاختی ذٔب٘ٙ یثذر

ٚ ( NAA(ٚ ٘فتبِیٗ استیه اسیذ ) BAPثٙشیُ آد٘یٗ پٛریٗ )ت ٞبی ٔختّف ظٞذف اس ایٗ پژٚٞص تبثیز غّ(.1372)دا٘طٛر،

 .وبِٛس سایی ٌُ ٕٞیطٝ ثٟبر استثز رٚی ثزي ٚ ٞپیىٛتیُ ریش ٕ٘ٛ٘ٝ 



 

  

 

 هاهوادو روش

. ضذوطبٚرسی دا٘طٍبٜ ٌیالٖ ا٘دبْ ػّْٛ ثز رٚی ٌُ ٕٞیطٝ ثٟبر در آسٔبیطٍبٜ وطت ثبفت دا٘طىذٜ  93ایٗ پژٚٞص در سبَ

 10ثب آة خبری ثٝ ٔذت طٛ دلیمٝ ضست 15ثذرٞب ثؼذ اس  اس ضزوت پبوبٖ ثذر اصفٟبٖ خزیذاری ضذ.ثذرٞبی ٌُ ٕٞیطٝ ثٟبر 

ثب آة ٔمطز استزیُ ثٝ ثبرآثىطی  4فٛ٘ی ضذ٘ذ ٚ سپس ثؼذ اس % ضذػ1سذیٓ ت دلیمٝ در ٞیپٛوّزی 10% ٚ 70اتب َ٘ٛثب٘یٝ در 

% ٔٙتمُ ضذ٘ذ. ٔحیط ٞبی وطت اس لجُ در دٔبی 8/0% ٚ آٌبر3ٚ سبوبرس  (1962اسىٛن ، ٚ )ٔٛراضیًٙ MSٔحیط وطت 

دلیمٝ اتٛوالٚ ضذ٘ذ.ثذرٞبی وطت ضذٜ در ٔحیط ٍٕٞی خٛا٘ٝ سدٜ ٚ  21اتٕسفز ثٝ ٔذت  1درخٝ سب٘تی ٌزاد ٚ فطبر  120

غّظت ٞبی ٔختّف تٙظیٓ وٙٙذٜ ٞبی رضذ ،تیٕبر اس ٘ذ. در ایٗ پژٚٞصثٝ ػٙٛاٖ ریشٕ٘ٛ٘ٝ اس آٖ خذا ٌزدیذٚثزي ٞیپٛوتیُ 

ٚ ٘ٛع ریشٕ٘ٛ٘ٝ ٞز وذاْ ثٝ طٛر خذاٌب٘ٝ ثٝ صٛرت فبوتٛریُ در  :NAA: (ٚ0 ،5/0 ،1 ،5/1 ،2)BAP(2، 5/1، 1، 5/0، 0)یبٞیٌ

ذاد رٚس تب اٍ٘یشش وبِٛس ٚ رً٘ تىزار ثٝ تزتیت رٚی ضبخص ٞبی ٚسٖ وبِٛس،سفتی وبِٛس،تؼ 3طزح وبٔال تصبدفی در لبِت 

ٚ ثزي در ٔحیط وطت حبٚی تیٕبرٞب،سٔب٘ی وٝ  وطتٟیپٛوٛتیُرٚس اس  30ضت اس ٌذ پس.وبِٛس ٔٛرد ثزرسی لزار ٌزفت

ٟ٘ب ٔحبسجٝ ضذ. ثٝ ٔٙظٛرآ٘بِیش آٔبری صفبت آوبِٛس ٞب ثٝ رضذ وبفی رسیذ٘ذ ثب استفبدٜ اس تزاسٚی دخیتبَ تٛسیٗ ضذٜ ٚسٖ تز 

( وبِٛس سفیذ ٚ وذ 3وبِٛس سرد، وذ )( 2( وبِٛس سجش، وذ )1.وذ )تؼّك ٌزفتویفی ٔب٘ٙذ رً٘ وبِٛس،ثٝ ٞز صفت یه وذ 

( وبِٛس سرد ٔتٕبیُ ثٝ سجش. ٚ ٕٞچٙیٗ ثزای سفتیجالفبصّٝ پس اس خزٚج وبِٛس اس ٔحیط وطت ثب استفبدٜ اس فطبر پٙس 4)

دادٜ  ( خیّی سفت.5( سفت ٚ وذ )4( ٔتٛسط، وذ )3( ٘زْ، وذ )2( خیّی ٘زْ، وذ )1)رٚش ِٕسی( ٘ٛع ثبفت تؼییٗ ضذ.وذ )

رسٓ  Excelتدشیٝ ٚ تحّیُ ضذ ٚ ٕ٘ٛدار ٔزثٛطٝ ثب استفبدٜ اس ٘زْ افشار MSTAT-Cت آٔذٜ ثب استفبدٜ اس ٘زْ افشار ٞبی ثذس

 % ثب استفبدٜ اس آسٖٔٛ تٛوی ا٘دبْ ضذ.5ٌزدیذ.ٔمبیسٝ ٔیبٍ٘یٗ ٞب در سطح 
 

 . نام و هشخصات هحیط کشت های بکار رفته در تحقیق حاضر1جذول 

 
ٔحیط  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 وطت
2 2 2 2 2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 NAA 

2 1.5 1 0.5 0 2 1.5 1 0.5 0 2 1.5 1 0.5 0 2 1.5 1 0.5 0 2 1.5 1 .5 0 BA 

 

 نتایج و بحث-3

سایی آضىبر ضذٜ است. ٞبی ٔتفبٚتی ثزای وبِٛسحبٚی تزویجبت ٔختّف اس تٙظیٓ وٙٙذٜ ٞبی رضذ ٚاوٙص MSدر ٔحیط 

( ٔطبٞذٜ ٔی ضٛد ٘ٛع ریشٕ٘ٛ٘ٝ اثز ٔؼٙی داری در اِمبی وبِٛس داضت. ٕٞچٙیٗ تٙظیٓ وٙٙذٜ 1ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ اس ٕ٘ٛدار ضٕبرٜ )

داری در وطت درٖٚ ضیطٝ ای ٕٞیطٝ ثٟبر وطت تأثیز ٔؼٙیسٔبٖ در ٔحیط ٞبی رضذ ٔٛرد ثزرسی ثٝ صٛرت استفبدٜ ٞٓ

ٔیّی ٌزْ در  2) 24وٛتیُ در ٔحیط وطتپٛداضتٙذ. ٘تبیح آسٔبیص ٘طبٖ داد وٝ ثیطتزیٗ ٚسٖ وبِٛس در تیٕبر ریش ٕ٘ٛ٘ٝ ٞی

ْ ثٛد. ( ثذست آٔذ. ٕٞچٙیٗ وبِٛس ثذست آٔذٜ در ایٗ غّظت دارای ثبفت خیّی ٘زBAPٔیّیٍزْ در ِیتز NAAٚ5/1ِیتز 

وز٘ز  ٕٞچٙیٗ اٍ٘یشش وبِٛس در ایٗ تیٕبر ثب سزػت ثیطتزی ٘سجت ثٝ ثمیٝ تیٕبر ٞب صٛرت ٌزفت. ٘تبیح ایٗ آسٔبیص ثب ٘تبیح

وٛتیُ ثٝ ٔٙظٛر وبِٛس سایی ٚ ثبسسایی غیز یپٛ( وٝ در سیزٜ ارٚپبیی ٘طبٖ داد٘ذ وٝ سبلٝ سایی در ریش ٕ٘ٛ٘ٝ 1997ٞ)ٚ ٕٞىبراٖ 

 (.krens et al. 1997)وبِٛس استفبدٜ ضذٜ است ٔطبثمت داردٔستمیٓ ثب ٚاسطٝ فبس 
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وٛتیُ ثٝ در سیزٜ سیبٜ اغّت اس ریشٕ٘ٛ٘ٝ ٞیپٌٛشارش وزد٘ذ ( 2007( ٚ ِٚی سادٜ ٚ ٕٞىبراٖ )1995ضزیفی ٚ ٕٞىبراٖ )

 Sharifi et al.,(1995); Valizadehٔٙظٛر وبِٛس سایی ٚ ثبسسایی غیز ٔستمیٓ ثب ٚاسطٝ فبس وبِٛس استفبدٜ ضذٜ است

etal.,(2007)  
 

یص سزػت رضذ ٔیّی ٌزْ در ِیتز ٔٙدز ثٝ افشا 2ثبغّظت  ٚوبیٙتیٗ NAAٚخٛد  (1995)ضزیفی ٚ ٕٞىبراٖدر ٔطبِؼٝ 

 .((Sharifi et al.,1995وٛتیُ سیزٜ سیبٜ ٌزدیذپٛیوبِٛس اس ریشٕ٘ٛ٘ٝ ٞ

اوسیٙی را ثزای ضزٚع وبِٛس سایی در ثسیبری اس ٌٛ٘ٝ ٞبی ِشْٚ ٚخٛد تٙظیٓ وٙٙذٜ ٞبی ( 2010حسیٙی ٚ ٕٞىبراٖ )

 (.Hussain et al., 2010)ػّفی ٔطبٞذٜ وزد٘ذ

ٔحیط وطت ثب غّظت ٞبی  25وٛتیُ در پٛیاس دٚ ریشٕ٘ٛ٘ٝ ثزي ٚ ٞدر ایٗ آسٔبیص ثٝ ٔٙظٛر تِٛیذ وبِٛس ثب ویفیت ثبال،

 ٘ٛع ریشٕ٘ٛ٘ٝٔختّف استفبدٜ ٌزدیذ. ٘تبیح ثذست أذٜ اس خذَٚ تدشیٝ ٚاریب٘س ٘طبٖ داد٘ذ وٝ اثز ٔتمبثُ ٔحیط وطت ٚ 

 دار ضذ٘ذ.ی % ٔؼ1ٙدرسطح 
 تجسیه واریانس. 2جذول 

 ٔیبٍ٘یٗ ٔزثؼبت درخٝ آسادی ٔٙبثغ تغییزات

 رً٘ وبِٛس تب اٍ٘یشش وبِٛسرٚس  سفتی وبِٛس ٚسٖ وبِٛس  

53/40** 1 ریشٕ٘ٛ٘ٝ  24/0 ns  36/2031 ** ns3.72 

8.78** 24 ٔحیط وطت  1.23** 39.67** 1.36ns 

1.24** 24 ریشٕ٘ٛ٘ٝ*ٔحیط وطت  0.88** 25.30** 1.11ns 

 0.58 4.57 0.32 0.14 100 اضتجبٜ آسٔبیطی

 32.83 10.06 23.18 17.67  ضزیت تغییزات

ns ٝتزتیت غیز ٔؼٙی دار ٚ ٔؼٙی دار در سطح یه درصذ،** ث 

اثزٔتمبثُ ٔحیط وطت ٚ ریشٕ٘ٛ٘ٝ  (ٚسٖ وبِٛس،سفتی وبِٛس، رٚس تب اٍ٘یشش وبِٛس ٚ رً٘ وبِٛس)صفت ٔٛرد ٔطبِؼٝ چٟبردر 

حبظ ثز صفبت ٚسٖ وبِٛس ٚ سفتی وبِٛس ٚ رٚس تب اٍ٘یشش وبِٛس در سطح یه درصذ ٔؼٙی دار ضذ أب صفت رً٘ وبِٛس اس ِ

 آٔبری ٔؼٙی دار ٘طذ.

 
 (1رجوع شود به جذول شواره ر وزى کالوس )ببرگ و هیپوکوتیل هوراه با ریس نوونه  BAPو NAAاثر هتقابل غلظت های هختلف -1شکل  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هوراه با ریس نوونه برگ و هیپوکوتیل برسفتی کالوس )رجوع شود به جذول شواره  BAPو NAAثر هتقابل غلظت های هختلف ا -2شکل

1) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کالوس )رجوع شود به جذول شواره  بر تؼذاد روز تا انگیسشهوراه با ریس نوونه برگ و هیپوکوتیل  BAPو NAAاثر هتقابل غلظت های هختلف -3شکل

1) 

 

 گیرینتیجه

در غّظت ٔٙبست ثب ٘ٛع ریش ٕ٘ٛ٘ٝ ٔیتٛا٘ذ تأثیز  NAA  ٚ BAPاستفبدٜ تٛأْ اثز ٔتمبثُ ٘تبیح ایٗ آسٔبیص ٘طبٖ ٔی دٞذ وٝ 

 تز ٚ ثب تؼذاد رٚس وٕتز ٘یش ایدبد وٙذ.سیبدی در تِٛیذ وبِٛس ثب ٚسٖ ثیطتز داضتٝ ثبضذ ٚ وبِٛسی ثب ویفیت
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