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  Salvia virgata L. ریسازدیادی گیاُ هرین گلی
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  .جْشم داًطجَی کاسضٌاسی اسضذ تاغثاًی ٍ ػضَ تاضگاُ پظٍّطگشاى جَاى داًطگاُ آصاد ٍاحذ -1

 . bbehrooznam@yahoo.comجْشم   ذاستادیاس تخص تاغثاًی داًطگاُ آصاد ٍاح -2

                        

 izadghabool.S@gmail.com : نویسنده مسئول مقاله:  *

       چکیذُ

ٌظَر دستیابی بِ غلظت بْیٌِ تٌظین کٌٌذُ ّای بِ ه. گیاُ سالَیا از خاًَادُ ًعٌاعیاى ٍ دارای گًَِ ّای هتعذد زیٌتی ٍ دارٍیی هی باضذ 

رٍی ریسًوًَِ  IAAو  BAP رضذ گیاّی بر افسایص درٍى ضیطِ ای ایي گیاُ، آزهایص ّای هختلفی با استفادُ از تٌظین کٌٌذُ ّای رضذ

اجرا  تکرار بِ هرحلِ 10ّای تک گرُ حاصل از داًْال ّای استریل هرین گلی، بِ صَرت فاکتَریل ٍ در قالب طرح کاهل تصادفی با 

 هَرد بررسی قرار( MS) رٍی هحیط کطت هَراضیگی ٍ اسکَگ IAAو  BAP ٍ باززایی با استفادُ از ترکیب ّای هختلفدر آمد 

و  IAAهیلی گرم در لیترBAP ٍ5/1هیلی گرم در لیتر 5/0طبق ًتایج بِ دست آهذُ بیطتریي طَل ضاخسارُ در استفادُ از غلظت . گرفت

 بذٍى BAP هیلی گرم در لیتر5/1هطاّذُ ضذ؛ اها تیوار   IAAو صفر  BAP  ذاد ضاخِ ّای جاًبی در غلظت ّای هتَسطبیطتریي تع

 هیلی 1 بیص تریي طَل ریطِ ٍ باالتریي درصذ ریطِ زایی ًیس در غلظت .بْتریي تیوار برای پرآٍری ایي گیاُ، ضٌاختِ ضذ IAA حضَر

  .ی حاصل ًیس بِ خَبی با ضرایط گلخاًِ سازگار ضذًذگیاّچِ ّا.هطاّذُ ضذ BAP گرم در لیتر

 .Salvia virgata،  تٌظین کٌٌذُ ّای رضذ، اًذام زایی: ٍاشگاى کلیذی

 

 هقذهِ

تیطتش کطَسّای جْاى سَم داًص، ظشفیت ٍ هٌاتغ هالی کافی تشای تَسؼِ ٍ تشآٍسدى ًیاصّای هؼوَل صیست هحیغی سا 

ّایی است کِ هٌجش تِ تاصگطت سشهایِ تیطتش تشای کطاٍسص، ّضیٌِ کٌَلَطی کطاٍسصی ٍیظگیاص جولِ هضایای التصادی تیَت.ًذاسًذ

ّا اص عشیك کاّص ػولیات کصی کوتش تشای کاستشد ػلفّا، ّضیٌِتَلیذ کوتش اص عشیك تَلیذ هحصَالت هماٍم تِ ػلفکص

ػِ سٍش ّای آصهایطگاّی است کِ تا تکیِ کطت تافت ضاهل هجوَ(.4.)تاضذکطاٍسصی ٍ تَلیذ هحصَالت هماٍم تِ آفات هی

  تا استفادُ اص ایي تکٌیک. تشخاصیت تَتی پَتٌسی اص یک اًذام یا تافت ،گیاّی کاهل ٍ هٌغثك تش ّذف هَسد ًظش سا تَلیذ هیکٌذ
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دس کطَسّای  اص هضایای اجتواػی تیَتکٌَلَطی گیاّی ایي است کِ ّن. هی تَاى دس کَتاُ تشیي صهاى هوکي تِ تَلیذ اًثَُ سسیذ

اص جولِ تاػث کاّص ّضیٌِ ّای تَلیذ، افضایص کیفیت هَاد غزایی، . تَسؼِ یافتِ ٍ ّن کطَسّای دس حال تَسؼِ لاتل اجشا است

افضایص سشهایِ گزاسی دس تخص ًَآٍسی ٍ تَسؼِ، تٌَع ٍ سضذ التصاد سٍستایی، تَلیذ هَاد غزایی ٍ کاّص فمش صاحثاى هضاسع 

یکی اص تضسگتشیي دستِ ّای گیاّی هؼغش ٍ داسٍیی هی  (Lamiaceae) سالَیا هتؼلك تِ تیشُ ًؼٌاػیاى جٌس(. 4)تاضذکَچک هی

 گًَِ 56ایي جٌس دس ایشاى حذٍد . تاضذکِ ػوذُ آى ّا دس غشب آسیا، آهشیکا، تِ ٍیظُ هٌغمِ هکضیک ٍ ضوال آفشیما هی تاضٌذ

یطتش ًماط ایشاى اص جولِ الثشص، پطٌذ، آستاسا، گچسش، گیالى، دس ت L. virgata Salvia تِ عَس اختصاصی گًَِ(. 2)داسد 

تِ دلیل داضتي   Salvia (.3)یافت هی ضَد ٍ صهاى گلذّی آى ّا اص خشداد هاُ تا اٍاخش هشداد هاُ هی تاضذ .... آرستایجاى، کشهاى ٍ 

ؼن دٌّذُ ٍ ًگْذاسًذُ دسصٌایغ غزایی ٍ تشکیة ّای فٌَلی ٍ ٍیظگی آًتی اکسیذاًتی دس صٌایغ ػغش ساصی ٍ تِ ػٌَاى ع اساًس،

 دس ایي پظٍّص ضشایظ َّسهًَی الصم تشای تاصصایی ایي گًَِ هشین گلی(. 4، 2)تْذاضتی استفادُ هی ضًَذ  -ًیض دس صٌایغ آسایطی

  .هَسد تشسسی لشاس گشفتِ است MSتا استفادُ اص تٌظین کٌٌذُ ّای سضذ گیاّی دس هحیظ کطت پایِ 

 هَاد ٍ رٍش ّا

داًْال ّای سضذ یافتِ دس ضشایظ ایي ٍیتشٍتِ ػٌَاى سیض ًوًَهِ اسهتفادُ    (mm 10-8)دس ایي تحمیك اص سیضًوًَِ ّای تک گشّی  

دلیمِ  15ٍ سپس تِ هذت % 70دلیمِ دس اتاًَل  2-3، َ تا آب ٍ چٌذ لغشُ هایغ ظشفطَییتِ ایي هٌظَس ، تزسّا پس اص ضستط. ضذ

 پهس اص کطهت تهزسّا دس   . هشتثِ تا آب همغش استشیل ضستطَ دادُ ضهذًذ  3دس ًْایت  اس گشفتِلش% 1ؼشض ّیپَکلشیت سذین دس ه

دسجِ ساًتی گشاد ًگْهذاسی   23-25ساػت تاسیکی ٍ دهای  8ساػت سٍضٌایی ،  16دس اتاق سضذ تا ضشایظ پایِ،  MS هحیظ کطت

ِ  دس ظشٍف کطت هحتهَی   َاى سیضًوًَِ،ّفتِ لغؼات تک گشّی سالِ داًْال ّا تِ ػٌ 8-6پس اص . ضذًذ حهاٍی   MS هحهیظ پایه

 10آگهاس  ٍ  %  75/0سهاکاسص،  % 3داسای  ّوچٌهیي  هحیظ ّای کطتایي . کطت ضذًذ IAAو  BAP تٌظین کٌٌذُ ّای سضذگیاّی

تٌظین گشدیذُ ، ػول ستشٍى سهاصی آى ّها دس اتهَکالٍ تها      7/5 ± 2/0سٍی هحیظ ّا pHهیلی گشم دس لیتشاسکَستیک اسیذ تَدًذ، 

عَل ضاخساسُ ، تؼذاد ّفتِ تؼذ اص کطت  7،دس ًْایت دلیمِ اًجام گشدیذ 20دسجِ ساًتی گشاد تِ هذت  121ٍ دهای  تاس 5/1 فطاس

سیهض   4تکشاس ٍ ّش تکشاس ضهاهل   10ّش تیواس داسای . دسصذ ضاخِ صایی  ٍ عَل سیطِ دس آى ّا اًذاصُ گیشی ضذ،ضاخِ ّای جاًثی

هَسد تجضیِ ٍ تحلیل لشاس گشفتٌذ ٍ همایسِ هیاًگیي ّا تهِ   MSTAT-Cتا استفادُ اص ًشم افضاس دادُ ّای تِ دست آهذُ . ًوًَِ تَد

  .اًجام ضذ ٪1ٍسیلِ آصهَى چٌذ داهٌِ ای داًکي دس سغح 

 

 ٍ بحث ًتایج

 BAP هیلی گشم دس لیتش 5/0تش عَل ضاخساسُ، تیطتشیي عَل ضاخساسُ دس غلظت  BAPدس تشسسی اثش سغَح هختلف        

ٍ تا تَجِ تِ ًتایج ایي جذٍل تیطتشیي دس صذ هیلی گشم دس لیتش ٍ تیواس ضاّذ  5/1یطتشیي تؼذاد ضاخِ ّای جاًثی دسغلظت ت

تا افضایص . هیلی گشم دس لیتش حاصل ضذ 5/1تیص تشیي عَل سیطِ ًیضدس غلظت . تِ دست آهذُ است ضاّذ ضاخِ صایی دس تیواس

 .(1جذٍل ) ّای جاًثی کاّص یافت، عَل ضاخساسُ ٍ تؼذاد ضاخِ  BAPغلظت
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 گی ّای هَرد بررسیصهقایسِ اثر سطَح هختلف بٌسیل آهیٌَ پَریي بر ٍی -1جذٍل 

 BAPسطوح 

 

 صفت

 0/2 5/1 0/1 5/0 صفر

 (هيلي گرم در ليتر)

 a6/3 a9/3 b2/3 a8/3 c1/2 (cm)طول شاخساره 

 a6/2 b2/2 ab4/2 a6/2 c6/1 تعداد شاخه جانبي

 a8/76 b6/74 c6/64 c2/65 b8/74 شاخه زايي درصد 

 c4/2 d1/1 b2/4 a5/6 c4/2 (cm)طول ریشه 

 ن اختالف هعني داري با هن ندارندآزهون دانك% 1كه حداقل داراي يك حرف هشترك هستند، در سطح  رديفهيانگين هاي هوجود در هر 

هیلی گشم دس لیتش  1/0طتشیي عَل ضاخساسُ دس استفادُ اص غلظت ، ًطاى داد کِ تی IAAهمایسِ اثش غلظت ّای هختلف        

IAA ّوچٌیي تیطتشیي تؼذاد ضاخِ ّای جاًثی تَلیذی، تاالتشیي دسصذ ضاخِ صایی ٍ عَل سیطِ دس تیواس ضاّذ تِ .. هطاّذُ ضذ

 . اّص یافتِ استتا افضایص سغَح اکسیي تؼذاد ضاخِ ّای جاًثی ٍ دسصذ ضاخِ صایی تِ عَس هؼٌا داسی ک. دست آهذ

 بر ٍیصگی ّای هَرد بررسی IAAهقایسِ اثر سطَح هختلف  -2جذٍل 

 IAAسطوح 

 

 صفت

 5/1 1 5/0 1/0 صفر

 (هيلي گرم در ليتر)

 (cm)طول شاخساره 
a4/3 a5/3 a4/3 ab3/3 b0/3 
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 تعداد شاخه جانبي
a6/3 b6/2 c2/2 d6/1 e2/1 

 درصد شاخه زايي
a4/98 b6/82 c2/67 d0/55 e8/52 

 ( cm)طول ريشه
a4/6 b6/4 c3/2 c5/2 d7/0 

ٍ  BAPهیلی گشم دس لیتش  5/0ًیض ًطاى داد کِ تیطتشیي عَل ضاخساسُ دس استفادُ اص غلظت   BAP  ٍIAAهمایسِ تشّوکٌص 

 (. 3جذٍل)عَل ضاخساسُ ًیض افضایص یافت  IAAتا افضایص غلظت ٍ  هطاّذُ ضذ IAAهیلی گشم دس لیتش  5/1

 

 بر فراسٌجِ ّای هَرد آزهایص  BAPٍ IAA گیاّی  ثر تٌظین کٌٌذُ ّای رضذا: 3جذٍل

  IAA(mg.L-1 )   BAP(mg.L-1) تعداد شاخساره 

 جانبي 

   

درصدشاخه         ( cm)شاخسارهطول

  زایی

 

 

طول ریشه     

(cm) 

 

0 0 a0.4† d4/3 a100† 
e3/2  

0 5/0 a0/4 defg2/3 a100 d4/5  
0 1 a0/4 defg9/2 a100 

a8/10  
0 5/1 a0/4 ab2/5 ab97 c2/7  
0 2 c0/2 gh4/2 bc95 

cd1/6  
1/0 0 c0/2 bc6/4 ef80 e6/3  
1/0 5/0 b2/3 de3/3 ef81 

f0/0  
1/0 1 b0/3 efgh5/2 e82 c4/7  
1/0 5/1 b0/3 c2/4 d90 

cd3/6  
1/0 2 c0/2 defg0/3 ef80 d7/5  
5/0 0 b0/3 defg1/3 j40 

f0/0  
5/0 5/0 e0/1 defg1/3 i50 f0/0  
5/0 1 c2/2 c3/4 f77 

e8/2  
5/0 5/1 b0/3 c4/4 ef80 b7/8  
5/0 2 c0/2 hi0/2 d89 

f0/0  
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1 0 cd8/1 c4/4 g64 
e4/2  

1 5/0 cd8/1 c4/4 cd92 f0/0  
1 1 cd8/1 defg8/2 l29 

f0/0  
1 5/1 c0/2 def3/3 jk38 a3/10  
1 2 e0/1 i5/1 i52 

f0/0  
5/1 0 c0/2 fgh5/2 a100 e5/3  
5/1 5/0 e0/1 a4/5 i50 

f0/0  
5/1 1 e0/1 d4/3 k35 f0/0  
5/1 5/1 de2/1 hi8/1 m21 f0/0  
5/1 2 e0/1 hi8/1 h58 f0/0  
†
 كن اختالف هعني داري با هن ندارندآزهون دان% 1هيانگين هايي كه حداقل داراي يك حرف هشترك هستند، در سطح در هر ستون  

. تِ دست آهذ 4ٍ تیواس ضاّذ تا هیاًگیي   BAPهیلی گشم دس لیتش  5/1تا5/0تیطتشیي تؼذاد ضاخِ ّای جاًثی ًیض دس غلظت ّای   

  .تا افضایص سغَح هختلف اکسیي تؼذاد ضاخِ ّای جاًثی ًیضکاّص یافت  BAPهیلی گشم دس لیتش  1ٍ  5/0دس غلظت ّای 

 1سیطِ هطاّذُ ًطذ ٍلی دس غیاب اکسیي تا افضایص غلظت سیتَکٌیي تا سغح  BAPغلظت ّای تاالی اکسیي دس توام سغَح دس

هی تَاى غلظت تْیٌِ آى تشای هیلی گشم دس لیتش هیضاى سیطِ صایی افضایص ٍ پس اص آى کاّص یافت کِ ایي غلظت اص سیتَکیٌیي سا 

صایی ٍلتی حاصل ضذ کِ هحیظ تاصطتشیي تی  Thymus piperellaٍ ّوکاساى سٍی گیاُ   Saezتشسسی  دس.سیطِ صایی داًست

تذٍى  BAPهیلی گشم دس لیتش  5/1دس ایي پظٍّص، تیواس . (6)تَد  BAهیکشٍهَل  IAA ٍ6/6 هیکشٍهَل  8/2کطت ضاهل 

هیلی گشم  1اها تْتشیي سیطِ دس هحیظ کطت حاٍی  تِ دست آهذ تشیي پشآٍسیتاال شیي غلظت تشای سسیذى تِ، تْتIAAحضَس 

  .تَلیذ ضذ BAPدس لیتش 
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Abstract 

Salvia virgata L.  as  a  member of  Lamiaceae  family, and it has aromatic and medicinal uses. 

In order to achieve optimum concentration of plant growth regulators on  invitro propagation of 

this species, different experiments were carried out using BAP,IAA on single node explants of 

Salvia virgata  seedlings, in a complete randomized design with factorial arrangement with 10 

replications and regeneration were invstigated  using different combinations of BAP and IAA on 

Murashige and Skooge (MS) medium. the  results showed that the maximum shoot lengths 

observed by using 0.5 mg/L BAP+1.5mg/L IAA and maximum number of lateral shoots  by 
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using medium concenteration of  BAP + 0 mg/l IAA ,but 1.5 mg/l BAP with out  the presence of 

 IAA was known the best media for proliferation .thus maximum root length and rooting 

percentage were observed in 1mg/l BAP. plantlets were acclimatization best in greenhouse.         

       

 Key words: Growth regulators, organogenesis, Salvia virgata. 

   


