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 خالصِ

سًی دارًذ، ثٌبثزایي کطت ثبفت اثشاری ثزای تکثیز سزیع تَاًبیی پبییٌی در جَاًِ بًبیرثبد بیاستَثذرّبی 

تکزار  3تیوبر ٍ  5طزح کبهالً تصبدفی در لبلت در  صیآسهبثزای ایي هٌظَر، . ٍ یکٌَاخت ایي گیبُ است

رأس ضبخِ  شًوًَِیردر   تزیل در گزمیلی( ه0 ،5/0 ،1 ،5/1  ٍ2) BAPهختلف  یّبغلظتتبثیز اًجبم ضذ. 

کطت  طیزگ ٍ ضبخِ در هحتعذاد ث يیطتزی. ثضذ ثزرسیطَل ضبخِ، تعذاد ضبخِ ٍ تعذاد ثزگ  تبصف ثز

MS تزیدر ل گزمیلیه 5/1 ثب ضذُیغٌ ِیپبBAP ِ( هطبّذُ ضذ. 64/5ٍ  67/42 ثب هیبًگیي تیتزت)ث

 75/7 حذٍداً طَل ثب ))ضبّذ رضذ یکٌٌذُنیتٌظ فبلذ MSکطت  طیطَل ضبخِ در هح يیطتزیث يیّوچٌ

ثزای ریشاسدیبدی  BAPگزم در لیتز یهیل 5/1هحیط کطت حبٍی  ،در ایي آسهبیص .آهذ دستثِ وتزیسبًت

 .ثْتزیي تیوبر ثَد

 

  BAP، رأس ضبخِ، بًبیرثبد بیاستَ: کلوات کلیدی
 

 

 هقدهِ

گًَِ  154ثبضذ کِ ضبهل هی Asteracae تیزُتزیي گیبّبى دارٍیی هٌبطك گزهسیزی هتعلك ثِ ارسش یکی اس ثب استَیب

سیٌَریب رثبدیبًب، پیلَسب، اپبتَریب، اٍاتَرا، پالهزا، سبلی عجبرت اسّب تزیي آىفزاٍاى ٍ( 2013 ،کَهبراست )گَرٍچبًذرام ٍ سبسی

است ی دائوی ی طجیعی دارای ثَتِّبکٌٌذُیکی اس ضیزیي بًبیرثبد بیاستَ(. 1388 ،)حوشُ لَئی ٍ ّوکبراىّستٌذ ٍ سزاتب 

 ،ضَد )تیَاری ٍ ّوکبراىًبهیذُ هی« ثزگ عسل»ٍ « ی ضیزیيثَتِ»، «ثزگ ضیزیي»، «علف ضیزیي»ّبی ًبمکِ عوَهبً ثِ

ی هبًذی )یک ثخص ثیي ی رٍدخبًِصَرت خَدرٍ در آهزیکبی جٌَثی، هٌبطك هزتفع آهبهجی ٍ حَهِ(. ایي گیبُ ث2013ِ

 ذایسَیدیجَرٍ  ذیاسیَاستَ ب،یاستَ یّبهَجَد در ثزگ جبتیتزک .(2013 ،کٌذ )هیزًیبم ٍ ّوکبراىثزسیل ٍ پبراگَئِ( رضذ هی

اس فطبر  یزیجلَگ ٍ لٌذ خَى نیتٌظ یخَاظ درهبً یداراٍ تز اس سبکبرس است يیزیضثبر 300 ثبضذ کِ هشُ آى حذٍدیه

 (. 2014 ،دٍیَد ٍ ٌگی)سثبضذ هیخَى 

 زتکثی عالٍُ،دارًذ. ثِ سًیدر جَاًِ یٌییپب ییثذرّب تَاًب حبليیثب ا .ضَدیللوِ ٍ ثذر اًجبم ه یلِیٍسثِ بیاستَ زیتکث

اس  حبصل بّبىیتعذاد گ يیّوچٌ .(2013 ،ٍ ّوکبراى بمیزًی)ه ضَدهی تیجوعدر  یکیصًت یکٌَاختیثذرّب هبًع  یلٍِسیثِ

 بیاستَ عیسز زیکطت ثبفت تٌْب اثشار تکثثٌبثزایي (. 2015 ،ثگَم ٍ هحذٍد است )هبسز بُیگ کیسبلِ اس  ّبیللوِ كیطز

در سهبى  ٍ عیٍس شاىیدر ه ذیتَل لیپتبًس صیٍ افشا فَق هطکالت زثغلجِ  یٍش ثزار يیثْتز ٍ (2011 ،یْبد)عجذال ثَدُ

   . (2014ّوکبراى، ٍ  یَهی) است بیاستَ ّبیبّچِیکَتبُ اس گ
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استفبدُ اس ثب  MSدر هحیط کطت  BA،KIN   ٍIBAّبی هختلف تأثیز غلظت( 2010)خبى فبطیوب ٍ جبثي   

 5/0تزکیت ثب  در BAگزم در لیتز هیلی 5/1ضبخِ را هَرد ثزرسی لزار دادًذ کِ غلظت گزُ ٍ رأس ّبی للوِ تکریشًوًَِ

 گزٍچبًذراى ّوچٌیي  .ثَدثْتزیي رأس ضبخِ  در ریشًوًَِ( ضبخِ 11)ثب هیبًگیي ثزای المبی ضبخِ  KINگزم در لیتز هیلی

ٍ  BAPّبی هختلف ضذُ ثب غلظتغٌی MS ّب در هحیط کطتآهیيتأثیزات پلیی ر هطبلعِد( 2013کَهبر )ٍ سبسی

گزم در لیتز هیلی 5/1هَرد ثزرسی لزار دادًذ کِ ثیطتزیي تعذاد ضبخِ در هحیط کطت حبٍی  را ریشًوًَِ رأس ضبخِ

BAP  دست آهذ.ثِ  (ضبخِ 22 )ثب هیبًگیي لیتز اسپزهیذیي گزم درهیلی 10ثب   
 

 ّارٍش ٍ هَاد

 30 ثب MS  ِیپب کطتطیهح صیآسهب يیا درگزفت.  اًجبمتکزار  3ٍ  وبریت 5ثب  یبدفتص طزح کبهالً لبلتدر  صیآسهبایي 

 8/5رٍی آگبر  کزدىاضبفِ اس لجل کطتطیهح pHآگبر هَرد استفبدُ لزار گزفت.  تزیگزم در ل 8سبکبرس ٍ  تزیگزم در ل

پس اس . ضذ لیاستز مِیدل 15 هذت یاثز اتوسفز 2/1 فطبر ٍ گزادیسبًت درجِ 121 یدهب در اتَکالٍ در سپس ٍ ضذ نیتٌظ

ّبی فیلتز ٍ ٍیتبهیي تزیدر ل گزمیلیه 2ٍ  5/1، 1، 5/0، 0ّبی در غلظت BAPکٌٌذُ رضذ اًجبم اتَکالٍ، هبدُ تٌظین

یک استزیَ  زیدر س وتزیلیه 1-2 طَلضبخِ ثِ  یرأس یّبلسوتاستزیل ضذُ ثِ هحیط کطت اضبفِ گزدیذ. سپس 

 رضذ اتبلک درٍىّبی کطت هٌتمل گزدیذ. در ًْبیت، ظزٍف کطت ضذُ ٍ ثِ هحیط جذا ضذ ٌبریهَّد ال زیس کزٍسکَحیه

 ثبًیش  ّبدادُ .دادُ ضذًذ لزار یکیتبر سبعت 8 ٍ ییرٍضٌب سبعت 16 ییرٍضٌب یدٍرُ کی ثب گزاد،یسبًت درجِ 25 یدهب در

 .ٌذلزار گزفت لیٍ تحل ِیهَرد تجش SPSS19 افشارًزم اس استفبدُ

 

 بحث ٍ جیاًت

هطبّذُ  یداریهعٌ تفبٍت درصذ 5در سطح احتوبل  صفت تعذاد ضبخِ یثزا BAPهختلف  یّبغلظت يیثدر ایي هطبلعِ، 

همبیسِ . آهذ دستثِ( 64/5 )ثب هیبًگیي BAP تزیدر ل گزمیلیه 5/1 وبریتعذاد ضبخِ در ت يیطتزیث ٍ (1)جذٍل  ضذ

ثب پس اس آى  لییبثذ ٍ، تعذاد ضبخِ افشایص هیتزیدر ل گزمیلیه 5/1 تب BAP صیافشاثب ّب ًطبى داد کِ هیبًگیي دادُ

 (.1)ضکل  کٌذیه ذایپ کبّص ّبتعذاد ضبخِ ،َّرهَى شاىیه صیافشا
 

 ، طَل شاخِ ٍ تعداد برگتعداد شاخِصفات بر  BAPکٌٌدُ رشد اثر هادُ تٌظین اًسیٍار ِیجدٍل تجس  -1جدٍل 
 

 تعذاد ثزگ طَل ضبخِ ذاد ضبخِتع درجِ آسادی هٌجع تغییزات

 **83/313 **308/11 *27/9 4 غلظت َّرهَى

 82/42 813/0 83/1 10 خطب

 25/120 82/3 96/3 14 کل

 درصذ 1 ٍ 5 احتوبل سطح در داریهعٌ تیتزتثِ **ٍ  *                 
 

ٍجَد  یداریهعٌ اختالفذ درص 1ضبخِ در سطح احتوبل  طَلصفت  در BAPهختلف  یّبغلظت يیثثزایي، عالٍُ

( 75/7)ثب هیبًگیي )ضبّذ(  BAPرضذ  یکٌٌذُنیتٌظ فبلذ MSکطت  طیطَل ضبخِ در هح يیطتزیث ٍ (1داضت )جذٍل 

)ضکل  هطبّذُ ًطذ ضبخِ طَل صفت در یداریتفبٍت هعٌ چیّ BAPهختلف  یّبغلظتثبٍجَدایي، ثیي . آهذ دستثِ

گزُ ٍ ّبی تکللوِثب ( 2014) دَیٍّبی سیٌگ ٍ دثب یبفتَِّرهَى  ثذٍى MS هحیط کطت ثیطتزیي طَل ضبخِ در (.2

 هطبلجت داضت. تٌْبییثِ BAPَّرهَى 

ٍجَد داضت  BAPهختلف  یّبغلظت يیث درصذ 1در سطح احتوبل داری اس لحبظ تعذا ثزگ ًیش اختالف هعٌی

( 67/42)ثب هیبًگیي  BAP تزیدر ل گزمیلیه 5/1 یکطت حبٍ طیتعذاد ثزگ در هح يیطتزیث طَری کِثِ (1)جذٍل 
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یبثذ ٍ تعذاد ثزگ افشایص هی تزیدر ل گزمیلیه 5/1 تب BAP صیافشاثب  ّب ًطبى داد کِدادُهمبیسِ هیبًگیي  .هطبّذُ ضذ

 (.3ذ )ضکل ٌکیه ذاپی کبّص ّبثزگَّرهَى تعذاد  شاىیه صیثب افشاپس اس آى 
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 تعداد شاخِ يیاًگیه سِیًوَدار هقا -1شکل 
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خِطَل شا يیاًگیه سِیًوَدار هقا -2شکل 
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 ًوَدار هقایسِ هیاًگیي تعداد برگ -3 شکل

 
 

  
 

  BAP تریدر ل گرمیلیه5/1 در تیوار اخِ ٍ برگتعداد ش در تیوار شاّد. )ب (طَل شاخِ  )الف ( -4شکل 
  الف ة
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 گیریًتیجِ

ضذُ غٌی MSهحیط کطت ٍلی  ی تیوبرّب ثزتز ثَدّوِدر ایي آسهبیص تیوبر ضبّذ اس ًظز هیبًگیي طَل ضبخِ، ًسجت ثِ 

کِ ثب افشایص  ثب تَجِ ثِ ایي .دست دادًتیجِ را ثِثْتزیي تعذاد ضبخِ ٍ تعذاد ثزگ  در BAPگزم در لیتز هیلی 5/1ثب 

یبثذ، افشایص تعذاد ضبخِ ٍ ثزگ ًمص هْوی در افشایص کبرایی ریشاسدیبدی ّبی تک گزُ افشایص هیتعذاد للوِتعذاد ثزگ، 

عٌَاى هحیطی هٌبست ثزای ریشاسدیبدی گیبُ ثِ BAPگزم در لیتز هیلی 5/1ضذُ ثب غٌی MSهحیط کطت دارد. ثٌبثزایي 

 ضَد. استَیب تَصیِ هی
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