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 ؼرایظ َّرهًَی الزم برای پیٌِ زایی ٍ پرآٍری قغؼات جذاکؽت هرین گلی

 2حویذ صادقی -2بٌْام بْرٍزًام -1 *ظویِ ایسدقبَل

  .داًطجَی کبرضٌبسی ارضذ ثبغجبًی ٍ ػضَ ثبضگبُ پژٍّطگزاى جَاى داًطگبُ آساد ٍاحذ جْزم -1

 bbehrooznam@yahoo.comجْرم استبدیبر ثخص ثبغجبًی داًطگبُ آساد ٍاحذ - 2

 izadghabool.S@gmail.com : ًَیسٌذُ هسئَل هقبلِ:  *               

 

 چکیذُ

ریسًوًَِ ّای تک . هؼغر ٍ دارٍیی هی باؼذ دارای گًَِ ّای هتؼذد اظت کِخاًَادُ ًؼٌاػیاى  ّای بسرگتریي جٌطیکی ازالَیا ظ       

حاٍی هقادیر هختلف تٌظین کٌٌذُ ّای رؼذ اًتقال  ّایتْیِ ٍ بِ هحیظ کؽت  .Salvia virgata Lگرُ ازگیاّچِ ّای اظتریل 

 (MS)رٍی هحیظ کؽت هَراؼیگی ٍ اظکَگ  BAP  ٍ2,4-Dکالَض زایی ٍ ؼاخِ زایی با اظتفادُ از ترکیب ّای هختلف .یافتٌذ

هیلی گرم  1/0بِ ّوراُ   BAPهیلی گرم در لیتر  2عبق ًتایج بِ دظت آهذُ بیؽتریي ٍزى پیٌِ هربَط بِ تیوار . هَرد بررظی قرار گرفتٌذ

ٍ بیؽتریي D-2,4هیلی گرم در لیتر BAP ٍ1هیلی گرم در لیتر 2بَدُ، بیؽتریي عَل ؼاخعارُ در اظتفادُ از غلظت D-2,4  در لیتر

هؽاّذُ ؼذ؛ اها تیوار   D-2,4 بذٍى حضَر BAPهیلی گرم در لیتر  5/1تا 5/0اًبی در زهاى اظتفادُ از غلظت تؼذاد ؼاخِ ّای ج

 . ؼٌاختِ ؼذتیوار برای پرآٍری ایي گیاُ،هٌاظب تریي  BAPهیلی گرم در لیتر 1

 ،  پرآٍریزایی ، تٌظین کٌٌذُ ّای رؼذ، پیٌِ :لیذیاشگاى کٍ

Salvia virgata 

 هقذهِ

ّبی ثب ارسش گيبّی جلت ضذُ جْت تَليذ فزاٍردُثبفت ّبی کطت اخيز تَجِ ثسيبری اس داًطوٌذاى ثِ رٍش عی سی سبل

ایي هَاد کِ ثِ رٍش استخزاج اس گيبّبى اًجبم هی گيزد  تَاًذ ثز ثسيبری اس هطكالت ًبضی اس تَليذ صٌؼتیهیّب  ایي رٍش. است

ّوچٌيي . را تَليذ کزد ر عَل سبل ثذٍى تَجِ ثِ فصل رٍیص گيبُ فزاٍردُ هَرد ًظزد تَاىّب هیثب استفبدُ اس ایي کطت. غلجِ کٌذ

اس ػزصِ ّبی  ثيص اس حذحصبل ػلت استِ ػلت ػَاهل عجيؼی ٍ یب خغز اس ثيي رفتي گًَِ گيبّی ثِ رفتي هحصَل ث خغز اس ثيي

 ثی ّبیتجذیل تزکيت ثزای فزایٌذید ثلكِ ًِ تٌْب جْت تَليذ هحصَالت عجيؼی کبرثزد دار ثبفتکطت . یبثذکبّص هیعجيؼی 
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ضًَذ جذیذ کِ در کطت ثبفت ایجبد هی ّبیػالٍُ ثز ایي ،ثسيبری اس تزکيت. ضَدهحسَة هی ارسضوٌذ ًيش ّبیارسش ثِ تزکيت

 .ضًَذًویتَليذ عَر عجيؼی در گيبّبى ِث

virgata Salvia  ٍ اسبًس ٍ تزکيت ّبی فٌلی در صٌبیغ ػغزسبسی ،  ثِ دليل داراثَدىدر ثيطتز ًقبط ایزاى یبفت هی ضَد

 MSثب استفبدُ اس تٌظين کٌٌذُ ّبی رضذ گيبّی در هحيظ کطت پبیِ در ایي پژٍّص . (1) ثْذاضتی کبرثزد دارد –غذایی ٍ آرایطی 

 . ثزای پيٌِ سایی ٍ اًذام سایی ایي گًَِ هزین گلی هَرد ثزرسی قزار گزفتِ است ثْيٌِضزایظ ،

 ّاهَاد ٍ رٍغ 

ضستطَ ثِ  پس اسثذرّب ثزای ضذ ػفًَی،. استفبدُ ضذ رٍسُ رضذ یبفتِ در ضزایظ ایي ٍیتزٍ 40داًْبل ّبی یزای تْيِ ریشًوًَِ اس  

هزتجهِ ثهب آة    3در ًْبیهت  . غَعهِ ٍر ضهذًذ  % 1دقيقِ در ّيپَکلزیت سذین  15ٍ سپس ثِ هذت % 70دقيقِ در اتبًَل  2-3هذت 

، کطهت ضهذُ   پبیِ MSکطت ثذر ّبی ضذػفًَی ضذُ در سیز َّد در ضيطِ ّبی حبٍی هحيظ . هقغز استزیل ضستطَ دادُ ضذًذ

رضهذ  پهس اس  . درجِ سبًتی گزاد ًگْهذاری ضهذًذ   23-25سبػت تبریكی ٍ دهبی  8سبػت رٍضٌبیی ،  16در اتبق رضذ ثب ضزایظ 

هيلی ليتزهحيظ  50ًِ، در ظزٍف کطت هحتَی ثِ ػٌَاى ریشًوَ (هيلی هتز 8-10)قغؼبت تک گزّی سبقِ داًْبل ّب کبفی داًْبل ّب

 10ّهز تيوهبر دارای   . کطهت ضهذًذ  غلظت هختله    5 درّزیک  BAP  ٍ2,4-Dحبٍی تٌظين کٌٌذُ ّبی رضذگيبّی  MSپبیِ 

 75/0سبکبرس، % 3ػالٍُ ثز تٌظين کٌٌذُ ّبی رضذ یبد ضذُ، ّوِ هحيظ ّبی کطت دارای . ریش ًوًَِ ثَد 4تكزار ٍ ّز تكزار ضبهل 

تٌظهين گزدیهذُ ،    7/5 ± 2/0هحهيظ ّهب رٍی   pHآگهبر   هيلی گزم در ليتزاسكَرثيک اسيذ ثَدًذ، قجل اس اضبفِ کزدى 10آگبر  ٍ % 

ایي هحيظ ّهب  . دقيقِ اًجبم گزدیذ 20درجِ سبًتی گزاد ثِ هذت  121ٍ دهبی  ثبر 5/1ػول ستزٍى سبسی آى ّب در اتَکالٍ ثب فطبر 

اری ضذُ ،در ًْبیت ٍسى تز پيٌِ ، عَل ضبخسبرُ ، تؼذاد ضبخِ ّهبی جهبًجی ٍ درصهذ ضهبخِ     ّفتِ در اتبق رضذ ًگْذ 7ثِ هذت 

يل قزار گزفتٌهذ ٍ  هَرد تجشیِ ٍ تحل MSTAT-Cدادُ ّبی ثِ دست آهذُ ثب استفبدُ اس ًزم افشار . سایی در آى ّب اًذاسُ گيزی ضذ

 . اًجبم ضذ ٪1ْب ثِ ٍسيلِ آسهَى چٌذ داهٌِ ای داًكي در سغح هقبیسِ هيبًگيٌ

 

 ٍ بحث ًتایج

هطبّذُ ضذ ٍ ليتزهيلی گزم در  2ثز عَل ضبخسبرُ، ثيطتزیي عَل ضبخسبرُ در غلظت  BAPدر ثزرسی اثز سغَح هختل         

ثب تَجِ ثِ ًتبیج ایي جذٍل  ّوچٌيي .یبفت افشایص، عَل ضبخسبرُ ٍ تؼذاد ضبخِ ّبی جبًجی  سبیتَکيٌيي ثب افشایص غلظت

ثِ  BAPگزم در ليتز هيلی2ثبالتزیي هيشاى ٍسى تز پيٌِ در غلظت . ضبخِ سایی در تيوبر ضبّذ ثِ دست آهذُ استثيطتزیي در صذ 

ٍسى تز پيٌِ ّن ثِ عَر هؼٌی داری افشایص یبفتِ ٍ ثِ ثبالتزیي سغح   BAPافشایص غلظت  ٍ ثب گزم ثِ دست آهذ 384/3هيشاى 

 .(1جذٍل )خَد رسيذ 
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 عِ اثر ظغَح هختلف بٌسیل آهیٌَ پَریي بر ٍیسگی ّای هَرد بررظیهقای -1جذٍل 

 

 

     درصد شاخه 

 زایی
تعداد شاخه های 

 جانبی

 طول شاخساره

(cm) 

 وزن تر پينه    

(g)         
 BAPسطوح 

 (در ليتر هيلي گرم)                                                                                        

a 5/45  
ab 4/1  

c 8/1  
e 294/0  0 

 
b 0/42  

b 2/1  
d 2/1  

d 450/0  5/0  

 
d 2/35  

b 2/1  
d 2/1  

c 625/1  1 

 
c 2/38  

a 6/1  
b 1/2  

b 698/2  5/1  

b 6/40  
a 6/1  

a 5/2  
a 384/3  2 

 .ن ندارندآزهون دانكن اختالف هعني داري با ه% 1كه حداقل داراي يك حرف هشترك هستند، در سطح  ستونهيانگين هاي هوجود در هر

ثب افشایص . هطبّذُ ضذ ، ًطبى داد کِ ثيطتزیي هيشاى ٍسى تزپيٌِ ٍ پزآٍری در تيوبر ضبّذ D-2,4هقبیسِ اثز غلظت ّبی هختل   

ثبالتزیي هيشاى ٍسى تز پيٌِ ًيش در . سغَح اکسيي تؼذاد ضبخِ ّبی جبًجی ٍ درصذ ضبخِ سایی ثِ عَر هؼٌب داری کبّص یبفتِ است

هيلی گزم در ليتز، ثِ عَر  1/0تب حذ D-2,4افشایص غلظت . گزم ثِ دست آهذ 533/3ثِ هيشاى D-2,4 زم در ليتز گهيلی 1/0غلظت

در رضذ پيٌِ D-2,4تَاى غلظت هَثز هؼٌی داری ثبػث افشایص رضذ پيٌِ ٍ در ًتيجِ افشایص ٍسى تز پيٌِ ضذُ است کِ آى را هی

 (.2جذٍل )سى تز پيٌِ گزدیذ داًست ٍ ثبالتز اس آى ثبػث کبّص رضذ ٍ کبّص ٍ
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 بر ٍیصگی ّای هَرد بررظی D-2,4هقایعِ اثر ظغَح هختلف  -2جذٍل 

 

 

     درصذ ضبخِ 

 سایی

تؼذاد ضبخِ ّبی 

 جبًجی

 عَل ضبخسبرُ

(cm) 

 ٍسى تز پيٌِ    

(g)         
 D-2,4سغَح 

 (هيلي گرم در ليتر)                                                                                        

a4/98 
a6/3 

a4/3 
c962/0 0 

 
b1/67 

b0/2 
b1/2 

a533/3 1/0 

 
c8/25 

c6/ 
c3/1 

b743/2 5/0 

 
e8/3 

c7/0 
c3/1 

c998/0 1 

d4/6 
d0/0 

d6/0 
d215/0 5/1 

 .دانكن اختالف هعني داري با هن ندارند آزهون% 1كه حداقل داراي يك حرف هشترك هستند، در سطح  ستونهيانگين هاي هوجود در هر 

هيلی گزم در ليتز  2 عَل ضبخسبرُ در استفبدُ اس غلظت ًيش ًطبى داد کِ ثيطتزیي  BAP  ٍ2,4-Dهقبیسِ ثزّوكٌص        

BAP  ٍ1 2,4 هيلی گزم در ليتز-D (. 3جذٍل)هطبّذُ ضذ 

 بر فراظٌجِ ّای هَرد آزهایػ  BAPٍ 2,4-D گیاّی  اثر تٌظین کٌٌذُ ّای رؼذ: 3جذٍل

 2,4-D((mg.L-1    BAP(mg.L-1) ُتؼذاد ؼاخعار 

 جبًجی 

   

درصذؼاخِ         ( cm)ؼاخعارُعَل

  زایی

ٍزى تر پیٌِ   

(gr) 

 

0 0 a0/4† c4/3† a111† 
j208/0†  

0 5/0 a0/4 cd2/3 a111 
hi587/0  

0 1 a0/4 de9/2 a111 
f567/1  

0 5/1 a0/4 b2/5 ab79 
fg258/1  

0 2 c0/2 fg4/2 bc79 
g192/1  
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1/0 0 b8/1 gh0/2 c5/78 hij354/0  

1/0 5/0 b0/2 l98/0 f0/53 h606/0  

1/0 1 b0/2 ef5/2 e0/58 cd641/4  

1/0 5/1 b0/2 def8/2 d0/74 d440/4  

1/0 2 b2/2 gh0/2 d0/72 a623/7  

5/0 0 c0/1 ij5/1 g0/40 hij340/0  

5/0 5/0 d0/0 kl0/1 g0/39 hij440/0  

5/0 1 d0/0 lm65/0 h0/18 f538/1  

5/0 5/1 b8/1 jk4/1 i0/13 c831/4  

5/0 2 d0/0 hi9/1 h0/19 b563/6  

1 0 d0/0 n0/0 l0/0 hij330/0  

1 5/0 d0/0 n0/0 l0/0 hij440/0  

1 1 d0/0 n0/0 l0/0 j234/0  

1 5/1 d0/0 m5/0 kl0/2 e704/2  

1 2 a5/3 a0/6 h0/17 fg282/1  

5/1 0 d0/0 gh0/2 j0/9 j239/0  

5/1 5/0 d0/0 lm6/0 h0/18 j176/0  

5/1 1 d0/0 n0/0 l0/0 j146/0  
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5/1 5/1 d0/0 mn4/0 k0/5 ij256/0  

5/1 2 d0/0 n0/0 l0/0 ij259/0  

†
 ا هن ندارندباختالف هعني داري  كنآزهون دان% 1هيانگين هايي كه حداقل داراي يك حرف هشترك هستند، در سطح در هر ستون  

ثِ D-2,4ثذٍى حضَر   BAPهيلی گزم در ليتز  5/1تب5/0غلظت ّبی تيوبر ضبّذ ٍ ثيطتزیي تؼذاد ضبخِ ّبی جبًجی ًيش در  

. ثب افشایص سغَح هختل  اکسيي تؼذاد ضبخِ ّبی جبًجی ًيشکبّص یبفت BAPهيلی گزم در ليتز  5/1 تب سغح ٍدست آهذ

ٍ صفز هيلی گزم در ليتز  BAPٍ ا هيلی گزم در ليتز 0/ 5ّب ًطبى داد کِ تيوبر ضبّذ ٍ تزکيت ّبی َّرهًَی  هقبیسِ هيبًگيي

2,4-D  هؼوبر ٍ ّوكبراى ًيش در پژٍّص خَد رٍی کطت  .(3جذٍل)، ثيطتزیي درصذ ضبخِ سایی را داضتٌذ % 100ثب هيبًگيي

 2ثبالتزیي هيشاى ٍسى تز پيٌِ در غلظت .(6)تيوبر ضبّذ ثِ دست آٍردًذدرٍى ضيطِ ای ليليَم ثبالتزیي درصذ ضبخِ سایی را در 

در ایي راثغِ ثيي ایي تيوبر ثب ثقيِ . گزم ثِ دست آهذ7/ 623ثِ هيشاى  D-2,4گزم در ليتز هيلی BAP  ٍ1/0 گزم در ليتزهيلی

توبم سغَح يي هطبّذُ ضذ کِ در ؛ ّوچٌ(3جذٍل )ح یک درصذ آسهَى داًكي ٍجَد داضتداری در سغتيوبرّب تفبٍت هؼٌی

BAP  2,4هيلی گزم در ليتز  1/0در غلظت-D ثب تَجِ ثِ ایي ًكتِ کِ  .ٍسى تز کبلَس ثيص تزی اس تيوبر ضبّذ ثِ دست آهذ

غلظت ثبالی اکسيي ثِ سبیتَکيٌيي ثزای تَليذ پيٌِ ضزٍری است، هی تَاى ًتيجِ گزفت کِ هيشاى تٌظين کٌٌذُ ّبی درًٍی ایي گيبُ 

بال هی ثبضذ ٍ یب ایي کِ در ثؼضی هَارد ریشًوًَِ ّب اس قسوت ّب ٍیب در سهبى ّبیی تْيِ ضذُ اًذ کِ هيشاى ایي تٌظين کٌٌذُ ّبی ث

 NAA  ٍ5/4هيكزٍهَل  47/10دارای  MS، هحيظ ًيش ثْتزیي هحيظ کبلَس سایی در هزین گلی . درًٍی سیبد ثَدُ است

ثِ  BAهيكزٍهَل  9ثِ ػالٍُ  NAAهيكزٍهَل  5/4هحتَی  MSٍس ًيش هحيظ در اسغَخَد(. 3)هی ثبضذ  BAهيكزٍهَل 

غلظت هٌبست سبیتَکيٌيي ثستِ ثِ گًَِ گيبّی، رقن خبظ ٍ حتی ًَع (. 4)ػٌَاى ثْتزیي هحيظ کبلَس سایی تؼييي گزدیذُ است 

ػٌَاى ضذُ است   (Salvia leucanthe) در هغبلؼِ ریش اسدیبدی گًَِ ای اس گيبُ هزین گلی. ریشًوًَِ هتفبٍت گشارش ضذُ است

در ایي پژٍّص، تيوبر (. 5)ثيطتزیي تؼذاد ٍ عَل ضبخسبرُ تَليذ هی گزدد  BAPهيلی گزم در ليتز  1کِ در هحيظ کطت حبٍی 

پزیک ٍ ّوكبراى  . ثِ دست آهذ ایي گيبُ پزآٍریغلظت ثزای  هٌبست تزیي، D-2,4 ثذٍى حضَر  BAPهيلی گزم در ليتز  1

ثِ دليل تأثيز سبیتَکيٌيي در غلجِ ثز چيزگی اًتْبیی ٍ  BAPتٌذ کِ تَليذ تؼذاد ضبخسبرُ ثيطتز در غلظت ّبی ثبالی اظْبر داض
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Abstract 

       Salvia is the biggest genus that belongs to the lamiaceae family, and it has aromatic and medicinal 

uses. Explants of nodal of sterilized seedling of Salvia virgata L. were transferred to media with different 
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concentrations of the growth regulators. Collogenesis and shoot induction were investigated using 

different combinations of 6-Benzyl Amino Purine (BAP) and 2,4-Dichloro phenoxy acetic Acid (2,4-D) 

on Murashige and Skooge (MS) medium. The results showed that the most callus weight was belong  to  

2 mg/l BAP+ 0.1 mg/l 2,4-D. maximum shoot lengths observed by using 2 mg/l BAP+ 1mg/l 2,4-D and 

maximum number of lateral shoots  by using  concenteration of  0.5 to 1.5 mg/l BAP + 0 mg/l 2,4-D, but 

1.5 mg/l BAP with out  the presence of aouxin was known the best media for proliferation.                        
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