فشآیٌذ ٍ کاسکشد گیاّی ،جلذ  ،5ؿواسُ  ،17پاییض 1395

تْیٌِػاصی کالَعصایی ٍ تاصصایی دس گیاُ داسٍیی تِ لیوَ ()Lippia citriodora
حجت عاّشی ػضیضآتادیً ،ادػلی تاقشی* ٍ ًادػلی تاتائیاى جلَداس
 1گشٍُ تیَتکٌَلَطی داًـگاُ ػلَم کـاٍسصی ٍ هٌاتغ عثیؼی ػاسی
(تاسیخ دسیافت ،1394/07/19 :تاسیخ پزیشؽ ًْایی)1394/10/09 :

چکیذُ:
ایي تحقیق تِ هٌظَس ػٌجؾ اثش ًَع تٌظینکٌٌذُّای سؿذ ٍ تشّوکٌؾ آًْا تش کالَعصایی ٍ تاصصایی تِ لیوَ ( ،)Lippia citriodoraدس هحیظ
کـت هَساؿیگ ٍ اػکَگ ( )MSكَست گشفت .آصهایؾ کالَعصایی تا سیض ًوًَِ ّای تشگ ٍ ػاقِ تِ كَست فاکتَسیل دس قالة عشح کاهال
تلادفی اًجام ؿذ .آصهایؾ تاصصایی ًیض دس قالة عشح کاهالً تلادفی كَست گشفت .تشای تشسػی کالَعصاییَّ ،سهَى  -4 ٍ2دی کلشٍفٌَکؼی
اػتیک اػیذ ( )2,4-Dدس تشکیة تا  -6تٌضیل آهیٌَ پَسیي ( ٍ )BAPدس تشکیة تا َّسهَى ًفتالیي اػتیک اػیذ ( )NAAهَسد اػتفادُ قشاس گشفت.
تشای تشسػی تاصصایی ًیض َّسهَى BAPدس تشکیة تا کایٌتیي ( ٍ )Kinدس تشکیة تا  NAAاػتفادُ گشدیذ .اثشات ایي َّسهَىّا تش کالَعصایی سیض
سا داؿتِ اًذ .تیـتشیي دسكذ تـکیل کالَع دس سیض ًوًَِ ػاقِ دس تیواس تا ػغح كفش هیلیگشم دس لیتش َّسهَى  ٍ NAAػغح  2/5هیلیگشم دس
لیتش  97( 2,4-Dدسكذ) هـاّذُ ؿذ .دس هحیظ کـت  MSتذٍى َّسهَى ،کالَعصایی تشای سیض ًوًَِّای تشگ ٍ ػاقِ هـاّذُ ًـذ .تاالتشیي
هیضاى تاصصایی جْت تَلیذ اًذام َّایی ( 40دسكذ) دس تیواس َّسهًَی  BAPتِ هیضاى یک هیلیگشم دس لیتش ٍ  Kinتِ هیضاى  0/05هیلیگشم دس لیتش
ٍ تاالتشیي تاصصایی جْت سیـِصایی ( 40دسكذ) ًیض دس تشکیة َّسهًَی  NAAتِ هیضاى  0/05هیلیگشم دس لیتش ٍ  BAPتِ هیضاى یک هیلیگشم دس
لیتش هـاّذُ گشدیذ .تا تَجِ تِ ًتایج تِ دػت آهذُ ،تا اػتفادُ اص هحیظ کـت حاٍی َّسهَىّای  Kin ٍ NAA ،2,4-D ،BAPاص کـت دسٍى
ؿیـِای گیاُ تِ لیوَ هی تَاى جْت تکثیش ػشیغ ٍ آػاى ایي گیاُ اػتفادُ کشد.
ٍاطُّای کلیذی :تاصصایی ،تِ لیوَ ،کالَعصایی ،سیض ًوًََِّ ،سهَى.

تِ لیوَ تا ًام ػلوی  Lippia citriodoraدسختچِای اص خاًَادُ

ػشگیجِ ،ػَء ّاضوًِ ،فخ ٍ ًیض تِ ػٌَاى هؼکي دس تؼکیي

 Verbenaceaeتِ استفاع حذٍد  1/5تا  2/5هتش تا تشگّای

دسدّای ػلثی ،ؿل کٌٌذُ ػضالت ؿکن ٍ تةتش اػتفادُ هی

ػادُی ػشًیضُای تِ عَل  7تا  10ػاًتیهتش هیتاؿذ (ساؿذی،

ؿَد (صسگشی .)1371 ،تکثیش تِ لیوَ تِ ٍػیلِ قلوِ صدى ؿاخِ

 .)1380ایي گیاُ تَهی آهشیکای جٌَتی ٍ ًَاحی ؿیلی ،پشٍ ٍ

ّا ٍ یا خَاتاًیذى آًْا دس صهیٌی قاتل ًفَر ٍ هشعَب دس فلل

آسطاًتیي اػت ٍ تا  100ػال پیؾ فقظ تِ ػٌَاى یک گًَِ

تْاس كَست هیگیشد .الثتِ تا اػتفادُ اص ایي سٍؽ ،تؼذاد

صیٌتی ؿٌاختِ هیؿذ ٍلی اهشٍصُ تِ دلیل اّویت فشاٍاى

هحذٍدی گیاُ تا تَجِ تِ حجن خضاًِ ٍ ّوچٌیي تؼذاد پایِ ّای

اقتلادی آى دس كٌایغ غزایی ٍ ػغش ػاصی دس اکثش کـَسّا اص

هادسی اٍلیِ ،تَلیذ هیؿَد ( .)Gruenwald and Brendler, 2004

جولِ ایشاى کـت ؿذُ ٍ تِ خَتی پشٍسؽ هییاتذ .اص ایي گیاُ

تکثیش تِ لیوَ اص عشیق تزس تِ دلیل ایٌکِ دس عَل ػال ًویتَاى

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيb_r 5415@yahoo.com :

] [ DOR: 20.1001.1.23222727.1395.5.17.20.7

هقذهِ:

دس دسهاى ػَاسم هختلفی ّوچَى عپؾ قلة ،ػشدسد،

] [ Downloaded from jispp.iut.ac.ir on 2023-01-07

ًوًَِ تشگ ًـاى داد تیواس تا ػغح كفش هیلیگشم تش لیتش َّسهَى  ٍ NAAػغح  2هیلیگشم دس لیتش  2,4-Dتاالتشیي ( 97دسكذ) هیضاى کالَعصایی
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تزسّای صًذُ صیادی سا تِ دػت آٍسد ٍ تزسّا قاتلیت جَاًِ

پظٍّؾّای قثلی تِ کاس سفتِ ،اػتفادُ ؿذُ اػت .تا تَجِ تِ

صًی خَد سا پغ اص تشداؿت تِ ػشػت اص دػت هی دٌّذً ،یض

اّویت تَلیذ اًثَُ گیاّاى تِلیوَ ػاسی اص تیواسی ،ایي هغالؼِ تا

هـکل اػت ( .)Mosavi, 2012کـت تافت گیاّی سٍؽ

ّذف تؼییي هٌاػةتشیي ًَع ٍ غلظتّای هختلف تٌظین

هؤثشی اػت کِ هیتَاًذ جْت تکثیش غیش جٌؼی گیاُ تِ

کٌٌذُّای سؿذ گیاّی جْت کالَعصایی ٍ تاصصایی گیاُ تِ

كَست اًثَُ ٍ ػاسی اص آلَدگی هَسد اػتفادُ قشاس گیشد .دس

لیوَ دس ؿشایظ کـت دسٍى ؿیـِای كَست گشفت.

پظٍّـی کَتیلذٍىّای تزسّای جَاًِ صدُ تِ لیوَ جذا ؿذ ٍ

حاٍی یک هیلیگشم دس لیتش ایٌذٍل  -3اػتیک اػیذ ػاقِصایی

ّای هَجَد دس گلخاًِ گشٍُ تاغثاًی داًـگاُ ػلَم کـاٍسصی

تا هیاًگیي عَل  3/85ػاًتیهتش هـاّذُ ؿذ .تشکیة  0/5هیلی

ٍ هٌاتغ عثیؼی ػاسی تْیِ ٍ تِ گلذاى اًتقال دادُ ؿذًذ .ػپغ

گشم دس لیتش َّسهَى  IAAتا َّسهَى Kinدس دٍ ػغح ٍ 0/5

سعَتت  70دسكذ ٍ دهای  25دسجِ ػاًتیگشاد تشای سیـِ

یک هیلیگشم دس لیتش ،تکثیش ػاقِّا سا افضایؾ داد ٍ هیاًگیي

دّی قلوِّا فشاّن ؿذ .پغ اص سیـِدّی ٍ تِ دًثال آى تشگ ٍ

عَل آًْا سا تِ  5/18ػاًتیهتش سػاًذ ( .)Mosavi, 2012دس

ػاقِدّی قلوِّا دس گلذاىّا ،سیض ًوًَِّای تشگ ٍ ػاقِ تْیِ

پظٍّـی دیگش قغؼات گشُای حاٍی  1تا  2جَاًِ جاًثی تِ

ؿذًذ .ػاقِّای ًاصک تِ قغؼات تِ عَل یک ػاًتیهتش تشؽ

هٌظَس سیض اصدیادی ًَػاقِّا دس هحیظ کـت  MSحاٍی

دادُ ؿذًذ ٍ تِ ػٌَاى سیض ًوًَِ ػاقِ هَسد اػتفادُ قشاس

غلظتّای هختلف َّسهَىّای  ،NAAایٌذٍل  -3تَتشیک

گشفتٌذ .تشگّا ًیض اص ػاقِّا جذا ؿذًذ ٍ پغ اص قغؼِ قغؼِ

اػیذ ) BAP ٍ (IBAکـت ؿذًذ .سیـِصایی دس هحیظّای

کشدى آًْا تِ اًذاصُ یک ػاًتیهتش هشتغ ،تِ ػٌَاى سیض ًوًَِ

کـت حاٍی َّسهَىّای ٍ NAA ،رغال فؼال تشسػی گشدیذ.

تشگی هَسد اػتفادُ قشاس گشفتٌذ .تِ هٌظَس ضذػفًَی کشدى،

تیـتشیي تؼذاد ؿاخِّا دس تیواس َّسهًَی حاٍی  3هیلیگشم

اتتذا سیض ًوًَِّای تشگ ٍ ػاقِ تِ هذت  20دقیقِ دس صیش آب

دس لیتش  BAPدس تشکیة تا  0/1هیلیگشم دس لیتش َّسهَى IBA

جاسی تِ ّوشاُ هایغ ظشفـَیی ؿؼتـَ ؿذًذ .سیض ًوًَِّای

ٍ تیـتشیي فشاٍاًی سیـِ دس تیواس َّسهًَی حاٍی  IBAدس

تشگ دس صیش َّد الهیٌاس ایش فلَ اتتذا تِ هذت  30ثاًیِ تا الکل

غلظت  0/5هیلیگشم دس لیتش دس تشکیة تا  2گشم تش لیتش رغال

 70دسكذ ٍ سیض ًوًَِّای ػاقِ تِ هذت یک دقیقِ تا الکل 70

فؼال تِ دػت آهذ (اٍالدصاد ٍ ّوکاساى .)1391 ،هغالؼات

دسكذ آغـتِ ؿذًذ ػپغ سیض ًوًَِّای تشگ تا هحلَل

دیگشی دس صهیٌِ سیض اصدیادی ٍ کـت تافت جٌغ Lippia

ّیپَکلشیذ ػذین یک دسكذ حجوی حاٍی چٌذ قغشُ تٍَیي

كَست گشفتِ اػت .تِ ػٌَاى هثال دس گًَِ ً ،L. junellianaیض

تِ هذت  10دقیقِ ٍ سیض ًوًَِ ّای ػاقِ تِ هذت  15دقیقِ

اص کـت تافت تشای سیض اصدیادی ایي گیاُ اػتفادُ ؿذ

اػتشیل ؿذًذ .اص قاسچکؾ پٌکًَاصٍل  0/5دسكذ ًیض تِ هذت

( .)Juliani and Koroch, 2000آًْا ًَک ػاقِّا ٍ ػاقِّای

 30ثاًیِ تشای ّش دٍ ًَع سیض ًوًَِ اػتفادُ ؿذ .دس ًْایت سیض

گشُداس سا دس هحیظ کـت  MSحاٍی  4/4هیکشٍ هَالس تٌضیل

ًوًَِّا تِ ٍػیلِ آب هقغش دٍتاس تقغیش اػتشیل ػِ تاس ؿؼتـَ

آدًیي ( )BAیا  0/04هیکشٍ هَالس  IBAدس تشکیة تا 4/4

دادُ ؿذًذ ٍ دس آخش خـک ؿذًذ (اٍالدصاد ٍ ّوکاساى،

هیکشٍ هَالس  BAقشاس دادًذً .تایج ًـاى داد سیـِدّی ػاقِّا

 .)1391آصهایؾ کالَعصایی تا کـت سیض ًوًَِّای تشگ ٍ

دس هحیظ کـت  MSتذٍى تٌظین کٌٌذُّای سؿذ تْتش هیتاؿذ.

ػاقِ تِ كَست فاکتَسیل دس قالة عشح کاهالً تلادفی دس ػِ

دس ایي پظٍّؾ جْت هؼشفی هحیظ کـت کاسآهذ ٍ تا كشفِ

تکشاس ٍ تا فاکتَسّای َّسهًَی  BAPدس  4ػغح (كفش،2 ،1 ،

اقتلادی تْتش ،اص تیواسّای َّسهًَی هتفاٍت اص آًچِ کِ دس

ٍ  3هیلیگشم دس لیتش)َّ ،سهَى  2,4-Dدس ػِ ػغح (كفشٍ 2 ،

] [ Downloaded from jispp.iut.ac.ir on 2023-01-07

اػیذ ( )IAAقشاس دادُ ؿذ .تؼذ اص چْاس ّفتِ ،دس هحیظ MS

قلوِّای گیاُ داسٍیی تِ لیوَ دس هْش هاُ ػال  1393اص تَتِ

] [ DOR: 20.1001.1.23222727.1395.5.17.20.7

سٍی هحیظ کـت  MSحاٍی  ٍ Kin ،BAPایٌذٍل  -3اػتیک

هَاد ٍ سٍؽّا:
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 2/5هیلیگشم دس لیتش) ٍ ّوچٌیي َّسهَى  NAAدس چْاس

ّواىعَس کِ دس ؿکل  2آهذُ اػت ،تیواسی کِ دس آى ّش

ػغح (كفش 1/5 ٍ 1 ٍ 0/5 ،هیلیگشم دس لیتش) دس هحیظ کـت

دٍ َّسهَى دس ػغح كفش قشاس داؿتٌذ کالَعصایی دس ّش دٍ

 ،MSتا  30گشم تش لیتش ػاکاسص 6 ،گشم تش لیتش آگاس ٍ pH; 5/8

سیض ًوًَِ تشگ ٍ ػاقِ هـاّذُ ًـذ .دس سیض ًوًَِ تشگ

اًجام ؿذ تِ عَسی کِ ػغَح هختلف َّسهَى D-2,4دس

تاالتشیي هیضاى کالَعصایی دس تیواس تا ػغح كفش هیلیگشم دس

تشکیة تا ػغَح هختلف َّسهَىّای ( BAP ٍ NAAدس

لیتش  ٍ NAAػغح  2هیلیگشم دس لیتش  97( 2,4-Dدسكذ)

هجوَع  24تیواس َّسهًَی تشای ّش ًَع سیض ًوًَِ) هَسد

هـاّذُ ؿذ ٍ ّوچٌیي تیواس دس ػغح كفش هیلیگشم دس لیتش

اػتفادُ قشاس گشفت .تِ هٌظَس تاصصایی ،تؼذ اص گزؿت دٍ هاُ اص

 ٍNAAػغح  2/5هیلیگشم دس لیتش ً 2,4-Dیض کالَعصایی

صهاى کـت ،کالَعّا تِ هحیظ کـت جذیذ اًتقال دادُ ؿذًذ.

تاالیی ( 96دسكذ) سا ًـاى داد تِ عَسی کِ تا ػغح كفش

آصهایؾ تاصصایی ًیض دس قالة عشح کاهال تلادفی ٍ تا ػِ تکشاس

هیلیگشم دس لیتش  ٍ NAAػغح  2هیلیگشم دس لیتش  2,4-Dدس

اًجام ؿذ ٍ اص تیواسّای َّسهًَی  BAPدس ػِ ػغح (ٍ 3 ،1

یک کالع آهاسی قشاس گشفت .کوتشیي کالَعصایی هشتَط تِ

 5هیلیگشم دس لیتش) دس تشکیة تا َّسهَىّای  NAA ٍ Kinتِ

تیواس یک هیلیگشم دس لیتش  NAAدس تشکیة تا  2/5هیلیگشم دس

تشتیة دس ػِ ػغح ( 0/2 ٍ 0/1 ،0/05هیلیگشم دس لیتش) ٍ

لیتش  22/66( 2,4-Dدسكذ) هـاّذُ گشدیذ (ؿکل -2الف).

هحتَی کالَعّای کـت ؿذُ دس طسهیٌاتَس ،تحت ؿشایظ

ػاقِ دس تیواس تا ػغح كفش هیلیگشم دس لیتش  ٍ NAAػغح

دهایی  24± 2دسجِ ػاًتیگشاد ٍ دٍسُ ًَسی  8ػاػت تاسیکی

 2/5هیلیگشم دس لیتش َّسهَى  97( 2,4-Dدسكذ) هـاّذُ

ٍ  16ػاػت سٍؿٌایی ،قشاس دادُ ؿذًذ .تجضیِ دادُّای

گشدیذ ٍ تیواس دس ػغح كفش هیلیگشم دس لیتش  ٍ 2,4-Dػغح

کالَعصایی ٍ تاصصایی تا اػتفادُ اص ًشم افضاس آهاسی ٍ SPSS

 0/5هیلیگشم دس لیتش َّسهَى ً NAAیض کالَعصایی تاالیی

هقایؼِ هیاًگیيّا تِ سٍؽ آصهَى چٌذ داهٌِای داًکي اًجام

( 92دسكذ) سا ًـاى داد تِ عَسی کِ تا ػغح كفش هیلیگشم

گشفت.

دس لیتش  ٍ NAAػغح  2/5هیلیگشم دس لیتش َّسهَى  2,4-Dدس
یک کالع آهاسی قشاس گشفت .کوتشیي هیضاى کالَعصایی ًیض

ًتایج ٍ تحث:

دس تیواس یک هیلیگشم دس لیتش  2/5 ٍ NAAهیلیگشم دس لیتش

دُ سٍص تؼذ اص کـت ،کالَعصایی دس سیض ًوًَِّای تشگ

 45/33( 2,4-Dدسكذ) هـاّذُ ؿذ ٍ تا تیواس دس ػغح كفش

هـاّذُ ؿذّ .وچٌیي تا گزؿت دٍ ّفتِ اص ؿشٍع آصهایؾ

هیلیگشم دس لیتش  ٍ 2,4-Dػغح  1/5هیلیگشم دس لیتش َّسهَى

کالَعصایی سیض ًوًَِّای ػاقِ آغاص ؿذ .کالَعّا ،تذٍى

 46/33(NAAدسكذ) دس یک کالع آهاسی قشاس گشفت.

(ؿکل .)1تاص کـت تشای سیض ًوًَِّای تشگ ٍ ػاقِ تِ فاكلِ

کالَعصایی گیاُ تِ لیوَ دس ّش دٍ ًَع سیض ًوًَِ تشگ ٍ ػاقِ

صهاًی دٍ ّفتِ یکتاس اًجام ؿذ .تؼذ اص ػپشی ؿذى ّ 4فتِ ،تا

هیتاؿذ کِ ایي ًتیجِ تا ًتایج دیگش هحققاى ًیض هـاتِ اػت.

تشسػی توام سیض ًوًَِّای کـت ؿذُ ،كفت دسكذ کالَع

ّ ٍ Binhوکاساى ( )1986هـخق کشدًذ کِ دس تیي اکؼیيّا

صایی تشای ّشدٍ سیض ًوًَِ ػاقِ ٍ تشگ اًذاصُ گیشی ؿذ.

ً 2,4-Dؼثت تِ  NAAاص ًظش تَلیذ کالَع دس گیاُ تِ لیوَ ،اثش

پغ اص تشسػی آهاسی ٍ تجضیِ ٍاسیاًغ (جذٍلً ،)1تایج

تیـتشی داؿتِ اػتَّ .سهَىّایی کِ تاػث القاء ٍ سؿذ

ًـــاى داد اثش ػـادُ َّسهَىّای ّ ٍ 2,4-D ٍ NAAوچٌیي

کالَع هیؿًَذ ،اص عشیق فاکتَسّای هخلَكی ،تاػث سؿذ

تشّوکٌؾ آىّا تشای كفت کالَعصایی ،تؼیاس هؼٌیداس اػت

قغؼات جذا کـت تحت الگَی هٌظوی هیؿًَذ .تٌاتشایي

(.)P> 0/0 1

تافتّای گیاّی داسای گیشًذُّای هخلَف دس غـاء ٍ یا

] [ DOR: 20.1001.1.23222727.1395.5.17.20.7

ؿکل هٌظن ٍ تِ سًگ ػثض سٍؿي ٍ هتوایل تِ صسد ظاّش ؿذًذ

ایي ًتایج ًـاى دٌّذُ تأثیش صیاد َّسهَى  2,4-Dدس

] [ Downloaded from jispp.iut.ac.ir on 2023-01-07

( 1 ٍ 0/5 ،0/05هیلیگشم دس لیتش) اػتفادُ گشدیذ .ؿیـِّای

هغاتق ؿکل  ،b-2تیـتشیي هیضاى کالَعصایی دس سیض ًوًَِ
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()b

()a

ؿکل  -1کالَعّای حاكل اص کـت سیض ًوًَِّای تشگ( ٍ )aػاقِ ()b
جذٍل  -1تجضیِ ٍاسیاًغ كفت کالَعصایی دس کـت سیض ًوًَِ ّای تشگ ٍ ػاقِ دس غلظتّای هختلف .2,4 - D ٍ NAA
هٌاتغ تغییش

دسجِ آصادی

هیاًگیي هشتؼات

2,4-D

2

**0/124

**0/377

NAA

3

**

0/132

**

0/191

NAA × 2,4-D

6

**

0/663

**

0/484

خغا

24

0/005

0/005

CV

-

13/5

10/1

**؛ هؼٌی داس دس ػغح احتوال  1دسكذ.

دسٍى ػیتَپالػن تشای َّسهَى ّؼتٌذَّ .سهَىّا تا ایي

کلشٍفٌَکؼی اػتیک اػیذ دس سیض ًوًَِّای تشگ ٍ ػاقِ گیاُ

جایگاُّا تش ّن کٌؾ کشدُ ٍ تؼذاد گیشًذُّا دس ػغح تافت

تِ لیوَ ،هَجة کالَعصایی تیـتش دس ایي سیض ًوًَِّا ًؼثت تِ

ّذفًَ ،ع پاػخ سا تؼییي هیکٌذ ( .)Binh et al., 1986تِ ًظش

تیواسّای َّسهًَی دیگش ؿذُ اػت.

هیسػذ تؼذاد صیاد گیشًذُّای َّسهَى  -4ٍ2دی

پغ اص تشسػی آهاسی ٍ تجضیِ ٍاسیاًغ (جذٍلً ،)2تایج

] [ DOR: 20.1001.1.23222727.1395.5.17.20.7

ؿکل  -2هقایؼِ هیاًگیي تشّوکٌؾ غلظتّای هختلف َّسهَى  2,4-D ٍ NAAتشای کالَعصایی سیض ًوًَِّای تشگ ) ٍ (aػاقِ ) (bگیاُ تِ لیوَ

] [ Downloaded from jispp.iut.ac.ir on 2023-01-07

کالَعصایی تشگ ()0/0

کالَعصایی ػاقِ ()0/0

تْیٌِػاصی کالَع صایی ٍ تاصصایی دس گیاُ داسٍیی تِ لیوَ...
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جذٍل  -2تجضیِ ٍاسیاًغ كفت کالَع صایی دس کـت سیض ًوًَِ ّای تشگ ٍ ػاقِ دس غلظتّای هختلف.2,4 -D ٍ BAP
هٌاتغ تغییش

هیاًگیي هشتؼات

دسجِ آصادی
کالَعصایی تشگ ()0/0
2

**0/164

BAP

3

**

0/057

BAP × 2,4-D

6

**

1/073

2,4-D

کالَعصایی ػاقِ ()0/0
**

0/089

**0/096
**

0/639

خغا

24

0/004

0/008

CV

-

11/4

12/5

**؛ هؼٌی داس دس ػغح احتوال  1دسكذ.

ًـــاى داد اثش ػـادُ َّسهَىّای ّ ٍ 2,4-D ٍ BAPوچٌیي

هـاّذُ ؿذ ٍ تا تیواسّای  2هیلیگشم دس لیتش  BAPدس تشکیة

تشّوکٌؾ آىّا تشای كفت کالَعصایی ،تؼیاس هؼٌیداس اػت

تا  2/5هیلیگشم دس لیتش  31/4( 2,4-Dدسكذ) 3 ،هیلیگشم دس

(.)P> 0/0 1

لیتش  BAPدس تشکیة تا  2/5 ٍ 2هیلیگشم دس لیتش ( 2,4-Dتِ

هغاتق ؿکل ( ،) a-3اثشات ایي َّسهَىّا تش کالَعصایی
سیض ًوًَِ تشگ ًـاى داد تیواس دس ػغح كفش هیلیگشم دس لیتش

تشتیة تا  34/23دسكذ ٍ  29/4دسكذ) دس یک کالع آهاسی
قشاس گشفت.

کالَعصایی سا داؿتِ اػت ٍ تا تیواس دس ػغح كفش هیلیگشم

ًوًَِ ػاقِ دس تیواس تا ػغح كفش هیلیگشم دس لیتش ٍ BAP

دس لیتش  ٍ BAPػغح  2/5هیلیگشم دس لیتش  96( 2,4-Dدسكذ)

ػغح  2/5هیلیگشم دس لیتش  97( 2,4-Dدسكذ) هـاّذُ ؿذ ٍ

ٍ ّوچٌیي تا تیواس دس ػغح كفش هیلیگشم دس لیتش ٍ 2,4-D

تا تیواس دس ػغح كفش هیلیگشم دس لیتش  ٍ 2,4-Dػغح یک

ػغح یک هیلیگشم تش لیتش  ٍ BAPتیواس دس ػغح كفش هیلی

هیلیگشم دس لیتش  90( BAPدسكذ) ،تیواس دس ػغح كفش هیلی

گشم دس لیتش  ٍ 2,4-Dػغح  2هیلیگشم دس لیتش ( BAPتِ تشتیة

گشم دس لیتش  2 ٍ 2,4-Dهیلیگشم دس لیتش  92/66( BAPدسكذ)

تا  96/33دسكذ ٍ  95/33دسكذ) دس یک کالع آهاسی قشاس

ٍ تیواس دس ػغح كفش هیلیگشم دس لیتش  3 ٍ 2,4-Dهیلیگشم دس

گشفتِ اػت .کوتشیي کالَعصایی دس تیواس یک هیلیگشم دس لیتش

لیتش  92/66( BAPدسكذ) دس یک کالع آهاسی قشاس گشفت ٍ

 BAPدس تشکیة تا  2هیلیگشم دس لیتش  30/33( 2,4-Dدسكذ)

کوتشیي هیضاى کالَعصایی دس تیواس  3هیلیگشم دس لیتش  BAPدس

] [ DOR: 20.1001.1.23222727.1395.5.17.20.7

 ٍ BAPػغح  2هیلیگشم دس لیتش  2,4-Dتاالتشیي ( 97دسكذ)

تا تَجِ تِ ؿکل  ،b-3تاالتشیي هیضاى کالَعصایی دس سیض

] [ Downloaded from jispp.iut.ac.ir on 2023-01-07

ؿکل  -3هقایؼِ هیاًگیي تشّوکٌؾ غلظتّای هختلف َّسهَى  2,4-D ٍ BAPت شای سیض ًوًَِّای تشگ ) ٍ (aػاقِ ) (bگیاُ تِ لیوَ
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جذٍل  -3تجضیِ ٍاسیاًغ اثش تیواسّای َّسهًَی  BAP+NAA ٍ BAP+Kinتش دسكذ تاصصایی گیاُ

تِ لیوَ.

هٌاتغ تغییشات

دسچِ آصادی

هیاًگیي هشتؼات

تیواس

17

**0/165

خغا

18

0/008

CV

-

46

**؛ هؼٌی داس دس ػغح احتوال  1دسكذ.

تشکیة تا  2هیلیگشم دس لیتش  47/56( 2,4-Dدسكذ) هـاّذُ ؿذ.
غلظتی کِ دس آى تیـتشیي کالَعصایی كَست هیگیشد،
تؼتِ تِ ًَع گًَِ گیاّی ٍ ًَع سیض ًوًَِ هتفاٍت اػت ( Tang

 )and Zhou, 2003ضوي ایٌکِ افضایؾ َّسهَى تا غلظتی

تخؾ دیگش کالَعّا تشای اداهِ پظٍّؾٍ ،اکـت ؿذًذ .پغ
اص گزؿت ّ 4فتِ اص اًتقال کالَعّا تِ هحیظ تاصصایی ،اٍلیي
ػالئن تَلیذ اًذام َّایی ٍ سیـِدّی هـاّذُ ؿذ.
جذٍل تجضیِ ٍاسیاًغ (جذٍل ً )3ـاى داد ،اثش تشکیة

هـخق ،هَجة افضایؾ کالَعصایی هیؿَد ٍ افضایؾ آى اص

َّسهًَی ّ ٍ Kin ٍ BAPوچٌیي تشکیة َّسهًَی ٍ BAP

یک حذ تْیٌِ دس هحیظ کـت اثش هواًؼت کٌٌذُای تش سٍی

NAAتش تاصصایی گیاُ تِ لیوَ دس ػغح یک دسكذ هؼٌیداس

َّسهَىّای داخلی سیض ًوًَِ هیگزاسد ٍ تاػث کاّؾ تَلیذ

اػت .دس تشکیة َّسهًَی  ٍ BAPکایٌتیي ،تٌْا اًذام َّایی

کالَع هیگشدد ( )Dixon and Gonzales, 2004کِ ًتیجِ ایي

تِ ٍجَد آهذ (ؿکل .)4

 ٍ 2,4-Dػغح  3 ٍ 2 ،1هیلیگشم دس لیتش ّ ٍ BAPوچٌیي تا

 BAPتا غلظت یک هیلیگشم دس لیتش دس تشکیة تا غلظت 0/05

تیواس دس ػغح  2هیلیگشم دس لیتش  ٍ 2,4-Dػغح 3 ٍ 2 ،1

هیلیگشم تش لیتش  Kinهـاّذُ ؿذ ٍ تا تیواس َّسهًَی یک

هیلیگشم دس لیتش  BAPتشای سیض ًوًَِ تشگ هغاتقت داسد.

هیلیگشم تش لیتش  BAPدس تشکیة تا  0/1هیلیگشم دس لیتش

پغ اص کالَعصایی ،هحیظ کـت حاٍی تشکیةّای

) 30Kinدسكذ) دس یک کالع آهاسی قشاس گشفت ٍ اص هیاى

هختلف َّسهًَی تْیِ ؿذ ،تخـی اص کالَعّای حاكل اص سیض

تیواسّای تاصصایی ؿذُ ،کوتشیي دسكذ تاصصایی دس تیواس

ًوًَِّای تشگ ٍ ػاقِ جْت تاصصایی تِ ایي هحیظّا هٌتقل ٍ

َّسهًَی  BAPتا غلظت  3هیلیگشم دس لیتش ٍ  Kinتا غلظت

] [ DOR: 20.1001.1.23222727.1395.5.17.20.7

پظٍّؾ تا آى ،دس هَسد تیواس دس ػغح كفش هیلیگشم دس لیتش

تیـتشیي دسكذ تاصصایی ( 40دسكذ) دس تیواس َّسهًَی

] [ Downloaded from jispp.iut.ac.ir on 2023-01-07

ؿکل  -4تَلیذ اًذام َّایی گیاُ تِ لیوَ اص کالَع دس هحیظ  MSحاٍی تیواس َّسهًَی  BAPدس تشکیة تا .Kin

تْیٌِػاصی کالَع صایی ٍ تاصصایی دس گیاُ داسٍیی تِ لیوَ...
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ؿکل  -5هقایؼِ هیاًگیي تشّوکٌؾ غلظتّای هختلف َّسهَى  Kin ٍ BAPاص ًظش هیضاى تاصصایی گیاُ داسٍیی تِ لیوَ.

 0/2هیلیگشم دس لیتش ثثت گشدیذ ( 15دسكذ) ٍ تا تیواس 3

جْت كشفِ جَیی دس ّضیٌِ تِ هٌظَس تاصصایی تاصصایی ًیض

هیلیگشم دس لیتش َّسهَى  BAPدس تشکیة تا  0/05هیلیگشم دس

تَكیِ هیؿَد .دس تشکیة َّسهًَی  NAA ٍ BAPػالٍُ تش

لیتش َّسهَى ّ ٍ Kinوچٌیي تیواس یک هیلیگشم دس لیتش BAP

تَلیذ اًذام َّایی ،سیـِصایی ًیض هـاّذُ ؿذ (ؿکل .)6

یک کالع آهاسی قشاس گشفتٌذ (ؿکل.)5
هحققاى ًـاى دادًذ کاستشد ّن صهاى ػیتَکیٌیيّا دس

 BAPتِ هیضاى یک هیلیگشم دس لیتش دس تشکیة تا  NAAتِ
هیضاى  0/05هیلیگشم دس لیتش ثثت گشدیذ ٍ تا تیواس  BAPتِ

تاصصایی اٍکالیپتَع هَثش اػت تِ ًحَی کِ هحیظ کـت حاٍی

هیضاى یک هیلیگشم دس لیتش دس تشکیة تا  0/5هیلیگشم دس لیتش

 0/1هیلیگشم دس لیتش  0/2 ٍ BAPهیلیگشم دس لیتش

 30(NAAدسكذ) دس یک کالع آهاسی قشاس گشفت (ؿکل .)7

 Kinتیـتشیي سؿذ عَلی ٍ ؿاخِصایی سا داؿت ٍ ّوچٌیي تیاى

دس تیواس یک هیلیگشم دس لیتش َّسهَى  BAPدس تشکیة

کشدًذ کِ تا کاّؾ غلظت  BAPدسكذ تاصصایی افضایؾ یافت

تا یک هیلیگشم دس لیتش  NAAتٌْا سیـِصایی هـاّذُ ؿذ .اها

(ػلاسُ ٍ قشتاًلی )1383 ،کِ تا ًتایج ایي پظٍّؾ هـاتِ اػت

دس غلظت  3هیلیگشم دس لیتش  BAPدس تشکیة تا 0/5 ٍ 0/05

تِ عَسی کِ دس غلظتّای ثاتت ٍ هـاتِ اص َّسهَى کایٌتیي،

هیلیگشم دس لیتش اًذام َّایی تِ ّوشاُ سیـِ هـاّذُ ؿذ.

تیـتشیي هیضاى تَلیذ اًذام َّایی هشتَط تِ غلظتّای کوتش اص

ػیتَکیٌیيّا تِ هٌظَس تحشیک ؿاخِصایی ،دس تشکیة تا اکؼیي

َّسهَى  BAPهـاّذُ ؿذ.

ّا تِ کاس هیسًٍذ .تَاصى تیي اکؼیي ٍ ػیتَکیٌیي تِ عَس

تش اػاع تشخی گضاسؽّا  BAPتِ ػٌَاى هَثشتشیي

هیکٌذ

(.)George and Hall., 2008

ؿذُ ٍ  Kinاص ًظش اّویت دس دسجِ دٍم قشاس داسد

دس پظٍّـی تیـتشیي تَلیذ ؿاخؼاسُ دس آستویضیا تا اػتفادُ

( .)Coumans et al., 1982اص آًجا کِ دس ایي پظٍّؾ

اص تشکیة  BAPتِ هیضاى  0/5هیلیگشم دس لیتش ٍ  NAAتِ هیضاى

َّسهَىّای  Kin ٍ BAPدس غلظتّای کنتش (تیواس َّسهًَی

یک هیلیگشم دس لیتش تذػت آهذ ( )Chensho et al., 2003اها

 BAPتا غلظت یک هیلیگشم دس لیتش دس تشکیة تا غلظت 0/05

ًؼثت تاالتش اص َّسهَى ػیتَکیٌیي ًؼثت تِ اکؼیي دس پظٍّؾ

ٍ  0/1هیلیگشم تش لیتش کایٌتیي) ،هَجة تاالتشیي هیضاى تَلیذ

ها تیـتشیي هیضاى اًذام َّایی سا تَلیذ کشد.

اًذام َّایی ؿذ ،تٌاتشایي اػتفادُ اص غلظتّای پاییي آىّا

دس ایي پظٍّؾ ،تا افضایؾ غلظت  BAPتِ هیضاى ؿیـِای

] [ DOR: 20.1001.1.23222727.1395.5.17.20.7

ػیتَکیٌیي هَسد اػتفادُ دس ؿاخِصایی تؼیاسی اص گیاّاى هؼشفی

ًشهال،

تیـتشیي

هیضاى

اًذامصایی

سا

ایجاد

] [ Downloaded from jispp.iut.ac.ir on 2023-01-07

ٍ  0/2هیلی گشم دس لیتش ( Kinتِ تشتیة تا  25 ٍ 20دسكذ) دس

تیـتشیي دسكذ تاصصایی ( 40دسكذ) دس تیواس َّسهًَی
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ؿکل  -6تَلیذ اًذام َّایی ٍ سیـِ گیاُ تِ لیوَ اص کالَع دس هحیظ  MSحاٍی تیواس َّسهًَی  BAPدس تشکیة تا .NAA

ؿذى گیاّچِّا ٍ تافت کالَعّای کـت ؿذُ دس هحیظ

تذػت آهذُ اص ایي پظٍّؾ ،هیتَاى تا اػتفادُ اص هٌاػةتشیي

دیگش

تیواسّای تؼییي ؿذُ تشای کالَعصایی ٍ تاصصایی ،اص آًْا جْت

تاصصایی

افضٍدُ

ؿذ

کِ

تا

ًتایج

هحققاى

( )Keverse and Gaspar, 1987هـاتِ تَد.
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ؿکل  -7هقایؼِ هیاًگیي تشّوکٌؾ غلظتّای هختلف َّسهَى  NAA ٍ BAPاص ًظش هیضاى تاصصایی گیاُ داسٍیی تِ لیوَ.

اداهِ تحقیقات دس ساتغِ تا کـت تافت گیاُ تِ لیوَ اص جولِ
دػت یاتی تِ تشکیثات هختلف هَجَد دس اػاًغ تشگّا ٍ

یافتِّای ایي پظٍّؾ ًـاى داد ،سیض اصدیادی گیاُ تِ لیوَ دس

تافت ،جْت گضیٌؾ گیاّاى تا ػولکشد تاالی هادُ هؤثشُ هَسد

ؿشایظ کـت دسٍى ؿیـِای اهکاى پزیش اػت .تا تَجِ تِ ًتایج

اػتفادُ قشاس داد.

هٌاتغ:
اٍالدصاد ،ا ،.قادسی ،اً ،.قذیآتادی ،ح ٍ .صاسع کاسیضی ،ا )1391( .تکثیش ػشیغ گیاُ داسٍیی تِلیوَ اص عشیق کـت دسٍى ؿیـِای.
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.145-153 :42 فللٌاهِ گیاّاى داسٍیی
. تْشاى، اًتـاسات ًثَؽ.) داسٍخاًِ ػٌتی1380( . ل،ساؿذی
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Abstract
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This study was conducted to evaluate the effects of different types of growth regulators and their interaction on callus
induction and lemon regeneration in Lippia citriodora, using Murashige and Skoog (MS) medium. The callus induction
experiment with leaf and stem explants was arranged in a factorial layout based on a completely randomized design.
The experiment of lemon regeneration was performed in a completely randomized design as well. To evaluate of callus
induction, combination of 2, 4-Dichlorophenoxyacetic acid (2, 4-D) with 6-Benzylaminopurin (BAP) and with
Naphthalene Acetic Acid (NAA) were applied. In regeneration study, combination of BAP with Kinetin (Kin) and with
NAA were used. The effects of these plant growth regulators on callus induction of leaf explant showed that treatment
of 0 mg L-1 NAA and 2.0 mg L-1 2, 4-D had the highest (97%) rate of callus induction. The highest percentage of callus
formation was observed in stem explant at 0 mg L-1 NAA and 2.5 mg L-1 2, 4-D (97%) treatment. Callus induction in
MS medium without plant growth regulator was not observed for leaf and stem explants. The highest percentage of
shoot production (40%) occurred in 1.0 mg L-1 BAP + 0.05 mg L-1 Kin and the highest percentage of root production
(40%) occurred when combined plant growth regulator of 1.0 mg L-1 BAP + 0.05 mg L-1 NAA was used.
According to these results, by using the medium containing the hormones BAP, 2,4-D, NAA and Kin, in vitro culture
of the L. citriodora can be used to fast and easy propagation of lemon.
Key words: Regeneration, Lemon verbena, Callus induction, Explant, Plant growth regulator.
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