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 :چکیدُ

لرا تٌَع گًَِ  ،گیاّی ّتسٍشیگَت است ٍ ًبَدُایي گیاُ جصٍ فلَز ایساى  .دز جْاى است هَجَد گیاُ گلداز فساٍاىیکی اش دُ بگًَیا 

ضاهل قلوِ ساقِ ٍ بسگ سسعت تکثیس بسیاز کوی داضتتِ ٍ گیاّتاى تَلیتد    ایي گیاُ زٍش ّای هعوَل تکثیس . ای آى بسیاز شیاد است

 دز ایي تحقیق هسیستن گیاُ پس اش جداساشی ٍ استسیل کسدى بس زٍی  هحتیط کطتت  . ٍکازآیی الشم زا ًدازًد بَدُآلَدُ  عودتاضدُ 

MS هتتَىَّز حتتاٍی  BA  َّزهتتَى  هیلتتی گتتسم دز لیتتتسدز تسکیتت  بتتا 1/0،5/0ٍ1صتت،س، ا غلظتْتتایبتتNAA  ا غلظتْتتایبتت 

پس اش یک هاُ .کطت دادُ ضدبصَزت آشهایص فاکتَزیل دز قال  طسح کاهال تصادفی با سِ تکساز هیلی گسم دز لیتس 1/0،5/0ٍ1ص،س،

اثس تیوازّا بس ٍشى خطک ٍ دزصد کالصایی هعٌی  .ًداشُ گیسی ضدا آًْا ٍشى تس ٍ ٍشى خطک ،دزصد کالصایی اش کطت زیصًوًَِ ّا 

 0051/0)دازای بیطتسیي ٍشى خطک   BA5/0 NAA , 0/ 1تسکی  تیوازی  .دز حالیکِ بس ٍشى تس  بی هعٌی بَد.(P≤05/0)داز بَد

ًیص دازای بیطتسیي دزصد  BA5/0NAA , 1/0تسکی  تیوازی . بَد( گسم 0010/0)بَد ٍ تیواز ضاّد دازای کوتسیي ٍشى خطک(گسم

بسای کالصایی  BA5/0NAA , 1/0تسکی  تیوازی . دز تیواز ضاّد هطاّدُ ضد%( 0)بَد ٍ کوتسیي دزصد کالصایی %(  0/60)کالصایی

 .بْتس ٍ سسیعتس دز گیاُ بگًَیا پیطٌْاد هی ضَد

 BA،.NAAکطت بافت، بگًَیا،کالصایی،: کلوات کلیدی

 :هقدهِ

, 
Olympia White ، Begonia  اس خاًَادُ گیاّیBegoniceae اس هشخصدِ ّدای   . در جْاى هی تاشدذ  تا تٌَع گًَِ ای فزاٍاى

ایي گیاُ در ًقاط گزهسیزی  (.Mendi et al.2009)است  ایي جٌس داشتي تزگْای اغلة ًاهتقارى، دهثزگْای گَشتی ٍ آتذار هْن
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ِ  تٌَػی ٍ آسیا تاٍ ًیوِ گزهسیزی دًیا اس جولِ آهزیکای جٌَتی ٍ هزکشی ٍ آفزیقا  . گسدتز  یافتدِ اسدت     تیش اس دٍ ّشار گًَد

 begoniaتیش اس دٍیست گًَِ تا کدارتزد تجداری تدزای ایدي جدٌس گدشار  شدذُ اسدت کدِ اس جولدِ آًْدا هدی تدَاى تدِ                

semperflorens, Begonia socotrana  ٍ Begonia tuberhybrida  شارُ ًوَد ا(Nhut et al.2006, Rout et al.2006 .) در

رًد،، شدک، گد، ٍ رًد، گد، دارای تٌدیي تٌدَػی         تَاى جٌسی را یافت کِ ّواًٌذ تگًَیاّا اس ًظز شدک،،  گیاّاى تٌذرت هی

رٍ  ّای هؼوَل تکثیز . گیاّاى تَلیذ شذُ اس تذر ایي گیاُ ّتزٍسیگَت تَدُ ٍ تٌَع سیادی ًشاى هی دٌّذ. (1364خلیقی،)تاشذ

سیار کوی داشتِ ٍ گیاّاى تَلیذ شذُ تِ تسیاری اس تیواریْا آلَدُ شدذُ ٍکدارآیی مسم   شاه، قلوِ ساقِ ٍ تزگ ًیش سزػت تکثیز ت

 . (Nhut et al.2006)ارقام جذیذ ٍ ارسشوٌذ را ًذارًذ تزای تکثیز سزیغ ٍ تا کیفیت

تن ٍ در هحدی   تز کالشایی گیاُ سیٌتی تگًَیا تا استفادُ اس ریشًوًَدِ هزیسد   BA,NAAَّرهًَْایتزرسی اثز  تا ّذفایي آسهایش 

 .کشت صَرت پذیزفت

 :ّا هَاد ٍ زٍش

شداه،    BAهزیسدتن گیداُ سیٌتدی تگًَیدا آسهایشدی تدا تْدار غلظدت         کدالشایی  تدزای   MSتْیٌِ ساسی هحی  کشت تِ هٌظَر 

هیلی گزم در لیتز در قالة طزح کداه   1/0،5/0ٍ1شاه، صفز، NAAتْار غلظت  هیلی گزم در لیتزدر تزکیة تا1/0،5/0ٍ1صفز،

ثاًیدِ   20دقیقِ شستشَ سیز آب جداری،  5)ضذػفًَی ،هزیستن ایي گیاُ پس اس جذاساسی اس گیاُ .دفی تا سِ تکزار اًجام شذتصا

استزی، در سیدز ّدَد مهیٌدار شستشدَ دادُ      هقطز شذ ٍ پس اس آى سِ تار تا آب( %1دقیقِ ّیپَکلزیت سذین 3درصذ ٍ 70الک، 

در ٍیالْدایی   درجِ در اتَک ٍ استزی، شذًذ ٍ پس اس سزد شذى، ریشًوًَِ ّا 120کلیِ ظزٍف ٍ هحیطْای کشت در دهای . شذ

 7/5آى قثد، اس اتدَک ٍ    pHٍ تدَد  درصذ آگار 8 حاٍی (MS) اسکَگ-هَراشی،هیلی لیتز هحی  کشت  12کِ در آًْا حذٍد 

درجدِ سداًتی گدزاد ٍ     25هدای آى  پس اس ایي هزحلِ تِ اتاقک رشذ کدِ د  .کشت دادُ شذًذدر سیز َّد مهیٌار تٌظین شذُ تَد، 

 .تَد ، هٌتق، شذًذساػت تاریکی  8ساػت رٍشٌایی ٍ  16 دٍرُ ًَری  دارای

تا ّا تجشیِ ٍ تحلی، دادُ .ٍسى خشک ٍ درصذ کالشایی هحاسثِ شذ ،ٍسى تز  پس اس گذشت یک هاُ اس سهاى کشت ریشًوًَِ ّا،

 Excel رسدن ًوَدارّدا تدا کودک ًدزم افدشار       ٍ اًجام شذ (P≤05/0)ي کاًد تٌذ داهٌِ ایٍ آسهَى  SPSSاس ًزم افشار استفادُ

 .صَرت گزفت

 :ًتایج ٍ بحث

 داشدتٌذ  گیداُ  ٍسى خشدک ٍ درصدذ کدالشایی   تدزرٍی   داری هؼٌدی  تداثیز ًتایج ایي آسهایش ًشاى داد تیوارّدای هختلدد دارای   

(05/0≥P).0 /1 ًتایج تزرسی ّا ًشاى داد کِ تزکیة تیواری , BA5/0 NAA  (گزم 0051/0) دارای تیشتزیي ٍسى خشک ٍ  تدَد 

تِ تزتیة تؼذ اس آى ( گزم 0045/0)BA1/0 NAA , 0 /1  تزکیة تیواری ٍ( گزم 0048/0)  BA1/0 NAA , 0 /5تزکیة تیواری 
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یدش دارای تیشدتزیي درصدذ    ً BA5/0NAA , 1/0کیدة تیوداری   زت. دارای کوتدزیي ٍسى خشدک تدَد   شداّذ  تیودار  قزار دارًذ ٍ 

  BA1NAA , 0 /1ٍ تزکیدة تیوداری   BA5/0  NAA  (80%) , 0 /5تِ تزتیة تؼدذ اس آى تزکیدة تیوداری    ٍ تَد( %6/86)یکالشای

 .هشداّذُ شدذ   شداّذ  تیودار  در( 0)کوتزیي درصذ کالشایی قزار دارًذ ٍ  BA1 NAA  (3/77%) , 0 /5ٍ تزکیة تیواری(3/77%)

  .(P≤05/0)لَس تَلیذ شذُ ًذاشتٌذتاثیز هٌْی داری تز ٍسى تز کا NAAو   BAسطَح هختلد 
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 ساػت تاریکی   8ساػت رٍشٌایی ٍ  16هاُ در شزای  دٍرُ ًَری کالَس پس اس یک تز ٍسى  -1ًوَدار                                                      

                                        

 
 ساػت تاریکی 8ساػت رٍشٌایی ٍ  16 هاُ در شزای  دٍرُ ًَری یککالَس پس اس  خشک ٍسى  -2ًوَدار

 

 

 
                          ساػت تاریکی 8ساػت رٍشٌایی ٍ  16 هاُ در شزای  دٍرُ ًَری پس اس یک درصذ کالشایی -3ًوَدار
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Abstract: 

Begonia is one  of  the ten  most  abundant flowering plant in the world. This plant is not in the 

Iranian flora and  is a heterozygous plant, So it has very high species diversity. An alternative 

method Including stem and leaf cuttings had very little proliferation rate and plants were 

mainly infected and not efficient. In this study, meristem of plants after the separation and 

sterilization on MS medium containing BA with concentrations of  0 , 0.1 , 0.5 and 1 milli 

gram per liter in combination with NAA concentrations of 0 ,0.1 , 0.5 and 1 milli gram per liter 

as  a factorial  experiment  in completely  randomized design with three  replications were 

cultured. After a month, callogenesis and fresh weight and dry weight was measured. The 

effect of treatments on dry weight and %callogenesis was significant (P≤0.05). while on the 

fresh weight is Meaningless.  treatment of 0.1BA, 0.5NAA has the highest dry weight (0.0051 

g) and Control has the lowest dry weight (0.0016 g). The treatment 0.1BA, 0.5 NAA also has 
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the highest percentage of callogenesis (86.6%) and lowest percentage of callogenesis (0%) was 

observed in the control treatment. The combination treatment  of 0.1 BA, 0.5 NAA for better 

and faster callogenesis of  meristem explants of  begonia plant is proposed. 

Key words:tissue culture, begonia, callogenesis, BA, NAA. 


