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بْيٌِ عبسي کبلَط سایي ٍ کؾت عَعپبًغيَى علَلي گيبُ دارٍیي پزٍاًؼ
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ببؽگبُ پضٍّؾگزاى جَاى ٍ ًخبگبى داًؾگبُ آساد اعالهي ٍاحذ خزم آببد ،خزم آببد ،ایزاى؛
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 .2پضٍّؾکذُ سیغتفٌبٍري کؾبٍرسي ٍ پضٍّؾکذُ کؾبٍرسي داًؾگبُ سابل ،سابل ،ایزاى؛
 .3گزٍُ سراػت ٍ اصالح ًببتبت داًؾگبُ آساد اعالهي ٍاحذ خزم آببد ،خزم آببد ،ایزاى؛
 .4هزکش پضٍّؼ ّبي گيبّبى دارٍیي ٍ دامپشؽکي عٌتي ،داًؾگبُ آساد اعالهي ٍاحذ ؽْزکزد ،ؽْزکزد ،ایزاى؛

ؽٌبعِ هقبلِ

چکيذُ

تبریخ دریبفت هقبلِ22/10/13 :

هقذهِ ٍ ّذف :پزٍاًؼ ،گيبّي دارٍیي ،حبٍي بيؼ اس ًَ 130ع آلکبلَئيذ ایٌذٍلي تزپٌَئيذي ،دٍ

تبریخ پذیزػ هقبلِ23/1/14 :
ًَع هقبلِ :ػلوی  -پضٍّؾی
هَضَع :تیَتکٌَلَصی

آلکبلَئيذ دایوزي ٍیي بالعتيي ٍ ٍیي کزیغتيي ،داراي خبصيت ضذ تَهَري ٍ در درهبى بغيبري اس
عزطبىّب بکبر هيرًٍذ  .در ایي پضٍّؼّ ،ذف تؼييي تزکيب َّرهًَي بزاي تَليذ کبلَط ٍ عَعپبًغيَى
علَلي هيببؽذ.

کليذ ٍاصگبى :

رٍػ تحقيق :آسهبیؼ کبلَط سایي در قبلب طزح فبکتَریل بب عِ ػبهل ،ریش ًوًَِ ٍ عطَح

کالَط

َّرهَىّبي  2, 4-D ٍ BAPاجزا ؽذ .ببفت بزگ در تؼذاد کوي اس تيوبرّب ،کبلَط سایي ببالتزي ٍلي



عَعپاًغیَى

قطؼبت عبقِ در تيوبرّبي َّرهًَي هختلف ،عطَح هتَعطي اس کبلَط سایي را داؽتٌذ .در آسهبیؼ



تزگ

عَعپبًغيَى علَلي اس طزح آهبري کبهالً تصبدفي بب ؽؼ تيوبر َّرهًَي هختلف ()2, 4-D ٍ BAP ،KN



عاقِ

در عِ تکزار اعتفبدُ ؽذ



تٌظینکٌٌذُّای رؽذ

ًتبیج ٍ بحث :تجشیِ ٍاریبًظ صفت تؼذاد علَل ،بزاي تيوبرّبي عَعپبًغيًَي ًؾبى داد کِ بيي



تيوبرّبي هختلف در عطح احتوبل  1درصذ اختالف هؼٌيدار ٍجَد دارد ٍ تيوبر دٍم بيؾتزیي تؼذاد علَل
را در ببسُّب ي سهبًي هغبٍي در هقبیغِ بب دیگز تزکيببت َّرهًَي تَليذ کزدُ اعت .تجشیِ ٍاریبًظ ٍسى
خؾک علَلّب ًؾبى داد کِ بيي تٌظينکٌٌذُّبي هختلف در عطح احتوبل  1درصذ اختالف هؼٌيداري
ٍجَد دارد ،بِطَريکِ تيوبر عَم ببالتزیي تَليذ بيَهبط را داراعت.
تَصيِ کبربزدي /صٌؼتي :در ایي پضٍّؼ بب تَجِ بِ ًتبیج بِدعتآهذُ هيتَاى در تَليذ اًبَُ ایي گيبُ
دارٍیي در ؽزایط درٍى ؽيؾِاي اس هيشاىَّ 2/5 mg/lرهَى تَفَردي ٍ  2 mg/lبٌشیل آهيٌَپَریي در
هحيط تَليذ کبلَط در ببفت بزگ ٍ عبقِ ایي گيبُ هٌبعب اعت،
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در آسهایؾی تا کؾت ریش ًوًَِّای تزگ ٍ ریؾِ پزٍاًؼ در

 .1هقذهِ

2

هحیظ گاهثَرگ حاٍی تٌظینکٌٌذُّای  -6ٍ 2,4-Dتٌشیل
پزٍاًؼ یکی اس گیاّاى تیزُ خزسّزُ هیتاؽذ کِ تِ دلیل ٍخَد

آهیٌَپَریي کالَط ّای هتزاکن تَلیذ ؽذ .ایي کالَط ّا تِ هحیظ

تزکیثات دارٍیی ٍ آلکالَئیذّا هَردتَخِ قزارگزفتِ اعت .در ایي

عَعپاًغیَى حاٍی تٌظینکٌٌذُّای BAP3 ٍ 2,4-Dهٌتقل

هیاى ٍیيکزیغتیي ٍ ٍیيتالعتیي هْنتزیي آلکالَئیذّایی ّغتٌذ

ؽذًذ ،علَلّای عَعپاًغیَى تزای تزرعیّای علَلؽٌاعی

کِ تزای درهاى اًَاع عزعاىّا کارتزد دارًذ ( Gupta and

اعتفادُ ؽذًذ .تزرعیّا ًؾاى داد کِ ؽکل علَلّای خذاؽذُ اس

 .)Bhattacharyya, 2003هقذار تغیار اًذک آلکالَئیذّای ایي گیاُ

کالَط ّای تزگ ٍ ریؾِ در حال تثذیل تِ یکذیگز تَدُ ٍ هؾخص

تِػٌَاى تٌْا هٌثغ تْیِ (درحذ  0/0005درصذ) ،پیچیذگی ٍ

ؽذ کِ تٌظینکٌٌذُّای رؽذ هغتقل اس تافت هٌؾأ هیتَاًٌذ

چٌذهزحلِا ی تَدى هغیز عٌتش ایي دٍ آلکالَئیذ ،تَلیذ اختصاصی

علَلّا را در هغیزّای هختلف رؽذ پیؼ تثزًذ ( Dutta et al.,

تزخی پیؼ هادُّای هغیز عٌتش آىّا در تافتِای تخصصیافتِ،

 .)2007اس تزگّای پزٍاًؼ پزٍرػیافتِ در گلخاًِ ،در هحیظ هایغ

اثزتخؾی کوتز دارٍّای ًیوِ عٌتشی ًغثت تِ اًَاع عثیؼی ٍ

 MSحاٍی یک هیلیگزم در لیتز  2-4-Dتِ ّوزاُ یک هیلیگزم در

تقاضای سیاد تزای ایي دٍ دارٍ اس هْنتزیي دالیلی ّغتٌذ کِ تَخِ

لیتز  0/5 ٍ IAAهیلیگزم در لیتز  KNعَعپاًغیَى تْیِ کزد.

هحققیي را تِ اعتفادُ اس رٍػّای کؾت تافت تزای افشایؼ تَلیذ

( ،)Valluri, 2009در آسهایؾی اس کؾت قغؼات ًَک عاقِ ،تزگ،

ایي آلکالَئیذّای حیاتی در گیاُ پزٍاًؼ خلة ًوَدُ اعت ( Sato et

عاقِ ٍ ریؾِ پزٍاًؼ در هحیظ خاهذ  MSتِ ّوزاُ ،2, 4-D ،BAP

) .)al., 2001; Verpoorte et al., 2000تِعَریکِ اعتفادُ اس

 KN ٍ NAAدر عی  30رٍس کالَط تْیِ ؽذ ٍ ًَک عاقِ در یک

رٍػّای کؾت درٍى ؽیؾِای پزٍاًؼ ،کالَط ،عَعپاًغیَى

هحیظ حاٍی یک هیلیگزم در لیتز تَفَردی ٍ یک هیلیگزم در لیتز

علَلی ،گیاّچِ ٍ ریؾِّای تزاریخت در تیَراکتَرّا تَصیِؽذُ

 KNتْتزیي کالَط سایی را ًؾاى داد ( .)Taha et al., 2008عی

اعت .در ؽزایظ هٌاعة ،علَلّای کالَط در هحیظ عَعپاًغیَى

تحقیقی تا اعتفادُ اس تزگّای خَاى در هحیظ  MSحاٍی 0/23

هیتَاًٌذ تِ رؽذ داین ٍ تذٍى تغییز خَد تِعَر ًاهحذٍدی ٍ تا

هیلیگزم در لیتز  0/44 ٍ BAPهیلیگزم در لیتز 2, 4-Dکالَط ٍ

عزػت تیؾتزی ًغثت تِ علَلّای کالَط اداهِ دٌّذ ( Mujib et

عپظ عَعپاًغیَى تَلیذ ؽذ (.)Lee et al., 2006

)al., 2000; Senoussi et al., 2009؛ تٌاتزایي در ؽزایغی کِ

 .2هَاد ٍ رٍػ ّب

تقغین علَلی عزیغ ٍ ًغلّای علَلی پزخوؼیت ًیاس تاؽذ ،کارتزد
دارًذ ( .)Phillips et al., 1995در آسهایؾی قغؼات عاقِ پزٍاًؼ

ایي آسهایؼ در آسهایؾگاُ گزٍُ تیَتکٌَلَصی داًؾگاُ آساد

تزای تؾکیل کالَط در هحیظ  MSهایغ حاٍی تزکیثات هختلف آلفا

اعالهی ٍاحذ خزم آتاد در عال  1392تِ ؽزح سیز اًدام ؽذ .اتتذا تا

ًفتالیي اعتیک اعیذ ،کایٌتیي ٍ  -3ایٌذٍل اعتیک اعیذ کؾت

اعتفادُ اس کؾت داًِ ،گیاّاى هٌاعة خْت تْیِ ریش ًوًَِّای

ؽذًذ ٍ هحیظ  MSحاٍی  IAA ٍ KN1 ٍ NAAتْتزیي هحیظ

گیاّی فزاّن ؽذ .ریش ًوًَِّا اس گیاّاًی کِ دارای رؽذ هغلَتی

تزای تَلیذ حذاکثز کالَط ؽٌاختِ ؽذ ( .)Zhao et al., 2001اس

تَدًذ ،خذا ؽذًذ .ایي ریش ًوًَِّا پظ اس قزار گزفتي در الکل 70

قغؼات عاقِ پزٍاًؼ در هحیظ  MSحاٍی  2هیلیگزم در لیتز

درصذ تِ هذت  30ثاًیِّ ،یپَکلزیت عذین  5درصذ ٍ تَئیي توذت

 2 ٍ NAAهیلیگزم در لیتز  0/1 ٍ IAAهیلیگزم در لیتز KN

 5دقیقِ ٍ چٌذ تار ؽغتؾَ تا آب هقغز اعتزیل تِػٌَاى ریش

کالَط تَلیذ کزدًذ .کاٍٍط های تَلیذؽذُ تِ هذت  5هاُ ٍاکؾت ٍ

ًوًَِّای هٌاعة خْت کؾت اعتفادُ ؽذًذ.

ًگْذاری ؽذًذ ٍ اس آىّا خْت تْیِ عَعپاًغیَى علَلی تا ّواى

 .1-2آسهبیؼ تَليذ کبلَط

تزکیة َّرهًَی اعتفادُ ؽذ (.)Xu & Dong, 2005

2. 2-4-dicholrophenoxy acetic acid
3. Banzyl amino purine

1. kinetin
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تزای تزرعی تَلیذ کالَط ،در هحیظ کؾت پایِ (Murashigo

تزای تْیِ هحیظ کؾت پایِ عَعپاًغیَى علَلی اس ّواى فزهَل

 & Skoog. 1962) MSتٌظینکٌٌذُّای رؽذ ٍ عاکارس تا غلظت

هحیظ کؾت آسهایؾات کالَط سایی ،تذٍى افشٍدى آگار اعتفادُ ؽذ.

 30گزم در لیتز تِػٌَاى هٌثغ کزتي ٍ آگار تا غلظت  ٍ 7 g/lتا

اس قغؼات کالَط تَلیذؽذُ تزای تؾکیل عَعپاًغیَى علَلی

 pH=5/8قزار گزفتٌذ (خذٍل  .)1در ایي پضٍّؼ ،الگَی کؾت در

اعتفادُ ؽذ .آسهایؼ عَعپاًغیَى در ارلي ّای حاٍی  50هیلیلیتز

قالة عزح فاکتَریل تا عِ ػاهل ،ریش ًوًَِ (عاقِ ٍ تزگ)،

هحیظ کؾت تِ ّوزاُ هیشاى هغاٍی کالَط اًدام ؽذ .ارلي ّا تز

تٌظینکٌٌذُّای رؽذ  ٍ 2, 4-D ٍ BAPدر قالة عزح پایِ کاهالً

رٍی ؽیکز اًکَتاتَر تا عزػت  120دٍر در دقیقِ ٍ دهای  26درخِ

تصادفی تا دٍ تکزار ٍ در ّز تکزار عِ ریش ًوًَِ اًدام ؽذ .تؼذ اس

عاًتیگزاد قزار گزفتٌذ ٍ تاسکؾت ّز  14رٍس اًدام ؽذ .در ایي

کؾت ریش ًوًَِّا در پتزی دیؼّا ،دهای  26درخِ عاًتیگزاد،

آسهایؼ صفات تؼذاد علَل در ّز هیلیلیتز هحیظ کؾت ٍ ٍسى

ؽزایظ ًَری  16عاػت رٍؽٌایی ٍ  8عاػت تاریکی در دعتگاُ

خؾک علَلّا تزای ّز تیوار عَعپاًغیًَی اًذاسُگیزی ؽذ.

اًکَتاتَر تِ کار گزفتِ ؽذ .هیشاى کالَط دّی پظ اس چْار ّفتِ تا

 .1-2-2ؽوبرػ علَلّب در کؾت عَعپبًغيَى علَلي :تِهٌظَر

اعتفادُ اس ًزمافشار  SASهَرد تدشیِ ٍ تحلیل قزار گزفت.

ؽوارػ علَلّا ٍ تکعلَل کزدى تَدُّا تا اعتفادُ اس رٍػ
آًشیوی 1 ،درصذ علَالس ٍ  0/1درصذ پکتیٌاس تِ یک هیلیلیتز اس

جذٍل  .1تیوارّای هزتَط تِ کالَط سایی ریش ًوًَِّا ی عاقِ ٍ تزگ در

عَعپاًغیَى اضافِ ؽذ .عپظ ایي هخلَط تِ هذت  20دقیقِ در

پزٍاًؼ.
ؽوبرُ تيوبر
1

ًَع ریشًوًَِ
عاقِ ٍ تزگ

 500دٍر در دقیقِ خْت عزػت دادى تِ تأثیز آًشینّا عاًتزیفیَص

ًَع تيوبر

ؽذ ٍ تا الم ّوَعیتَهتز تؼذاد علَلّا ؽوارػ ؽذًذ.

)BAP(0.5mg/l)+2,4-D(5mg/l

2

)BAP(1mg/l)+2,4-D(5mg/l

3

)BAP(2mg/l)+2,4-D(5mg/l

 .2-2-2اًذاسُگيزي ٍسى خؾک علَلّب در کؾت عَعپبًغيَى

4

)BAP(4mg/l)+2,4-D(5mg/l

علَلي :تزای اًذاسُگیزی ٍسى خؾک علَلّا ،عَعپاًغیَى تا

5

)BAP(0.5mg/l)+2,4-D(2.5mg/l

عزػت  500دٍر در دقیقِ تِ هذت  5دقیقِ عاًتزیفَص ٍ هایغ رٍیی

6

)BAP(1mg/l)+2,4-D(2.5mg/l

7

)BAP(2mg/l)+2,4-D(2.5mg/l

اس علَلّا خذا ؽذ .علَلّا تزای خارج ؽذى آب اضافی آىّا تز

8

)BAP(4mg/l)+2,4-D(2.5mg/l

رٍی کاغذ صافی قزار گزفتٌذ .عپظ ًوًَِّا در آٍى تا دهای 60
درخِ عاًتیگزاد تِ هذت  24عاػت خؾکؽذُ ٍ ٍسى خؾک تَدُ

جذٍل  .2تیوارّای تِ کار رفتِ هزتَط تِ کؾت عَعپاًغیَى در پزٍاًؼ
ؽوبرُ تيوبر

علَلی اًذاسُگیزی ؽذ.

ًَع تيوبر

ً .3تبیج ٍ بحث

1

)KN(0.5mg/l)+2,4-D(1mg/l

2

)BAP(0.5mg/l)+2,4-D(1mg/l

3

)2,4-D(1mg/l

تز اعاط ًَع ریش ًوًَِّای اعتفادُؽذُ در عزح ،تفاٍت

4

)BAP(0.5mg/l) +2,4-D(2mg/l

هؼٌیداری تیي عغَح هختلف َّرهًَی در کالَط سایی هؾاّذُ ؽذ

5

)BAP(1mg/l)+2,4-D(2mg/l

کِ ًتایح ( )Taha et al., 2008تأییذکٌٌذُ ایي هغلة اعت .در ریش

6

)BAP(1mg/l)+2,4-D(1mg/l

ًوًَِ تزگ در عغَح هختلف َّرهًَی ،اثزات هتقاتل َّرهَىّا تا

7

Control

آسهَى داًکي ّن در عغح ّ ٍ 0/05ن در عغح  0/01در صذ
هؼٌیدار اعت .تا تَخِ تِ  p-valueخذٍل تدشیِ ٍاریاًظ ،خذٍل ،3
هقادیز  p-valueدر ػاهل َّ) aرهَى  )2, 4-Dدر عغح  0/05در

 .2-2تْيِ عَعپبًغيَى علَلي

صذ هؼٌیدار ،ػاهل َّ ( bرهَى  )BAPدر عغح  5 ٍ1درصذ

تزای تْیِ عَعپاًغیَى علَلی اس عزح آهاری کاهالً تصادفی تا

هؼٌیدار اعت.

ؽؼ تیوار َّرهًَی هختلف ،خذٍل  ٍ 2در عِ تکزار اعتفادُ ؽذ.
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جذٍل  .3خذٍل تدشیِ ٍاریاًظ تزای اثزات هتقاتل َّرهَى تَفَردی

 .)1در تیوار ؽوارٓ  ،8در ایي تیوار ًیش کالَط سایی تا قذرت خَتی

(ػاهل َّ ٍ )aرهَى (BAPػاهل  )bدر ریش ًوًَِ تزگ.

اًدامؽذُ اعت ٍلی هیشاى کالَط سایی ًغثت تِ تیوار ؽوارٓ  7در

Pr > F

هيبًگيي

هجوَع

درجِ

هٌبغ

هزبؼبت

هزبؼبت ًَع

آسادي

تغييزات

کالَط عاقِ تا ؽذت پاییيتزی صَرت گزفتِ اعت (ؽکل  .)2در
ریش ًوًَِ عاقِ اس رٍی ًتایح خذٍل تدشیِ ٍاریاًظ تا آسهَى داًکي

عِ

0.0203
0.0008
0.0005

1.5625
3.2291
3.5625

1.5625
9.6875
10.6875

1
3
3

هؾاّذُ هیؽَد کِ ػاهل  aیؼٌی َّرهَى تَفَردی ٍ ػاهل  bیؼٌی

a
b
a*b

َّرهَى  BAPدر عغح  0/05درصذ هؼٌیدارًذ (ّز دٍ ػاهل در 1
درصذ هؼٌیدار ًیغتٌذ)؛ تٌاتزایي فقظ هیتَاى گفت کِ تا تَخِ تِ

جذٍل  .4خذٍل تدشیِ ٍاریاًظ تزای اثزات عغَح هختلف َّرهَى

هقایغِ هیاًگیي ٍ ّ p-valueا ،هیشاى  2/5هیلیگزم اس َّرهَى

تَفَردی( ػاهل ٍ )aعغَح هختلف َّرهَى ( BAPػاهل  )bدر ریش ًوًَِ

تَفَردی ( 2 ٍ )a2هیلیگزم اس َّرهَى  )b3( BAPتْتزیي تَدُاًذ؛

تزگ.

اها تیي هیشاى  4 ٍ 1 ،0/5هیلیگزم  BAPتفاٍت هؼٌیداری در

Pr > F

ارسػ

a*b Effect Sliced by a for y
هدوَع
هیاًگیي هزتؼات

F
0.0010
0.0004

16
20.22

Pr > F

ارسػ

هزتؼات
9
3
11.375
3.797
a*b Effect Sliced by b for y

هیاًگیي هزتؼات

F
0.0085
0.0497
0.0001
1

12.
5.33
48
0.00

2.25
1
9
1.972152E-31

هدوَع

عغح  5درصذ هؾاّذُ ًؾذ.
درخِ

a

جذٍل  .5خذٍل تدشیِ ٍاریاًظ اثزات هتقاتل َّرهَىّای تَفَردی ٍ

آسادی
3
3

1
2

درخِ

b

هزتؼات

آسادی

2.25
1
9
1.972152E31

1
1
1
1

 BAPدر ریش ًوًَِ عاقِ.
Pr > F

ارسػ

هيبًگيي

هجوَع

درجِ

هٌبغ

F

هزبؼبت

هزبؼبت

آسادي

تغييزات

ًَع عِ

1
2
3
4

0.04
0.026
0.1388

6
5.33
2.44

2.25
2
0.9167

2.25
6
2.75

1
3
3

a
b
a*b

در ریش ًوًَِّا ی هزتَط تِ عاقِ رًٍذ هزتَط تِ کاّؼ کالَط
تا تَخِ تِ ًتایح خذٍل تدشیِ ٍاریاًظ ( ،)4در ریش ًوًَِ تزگ

سایی تا افشایؼ ً 2, 4-Dیش هؾاّذُؽذُ اعت ٍلی ایي رًٍذ ًغثت

تْتزیي تزکیة اس َّرهَىّا 2/5 ،هیلیگزم اس َّرهَى تَفَردی ()a2

تِ تزگ هحغَطتز اعت ،چَى خَد عاقِّا هٌاتغ تَلیذ اکغیي

ٍ  2هیلیگزم اس َّرهَى  )b3( BAPاعت .در تیوارّای حاٍی

ّغتٌذ ٍ ٍخَد هقادیز سیادی اس ایي َّرهَى در هحیظ کؾت ّواى

غلظتّای  5هیلیگزم در لیتز َّرهَى تَفَردی تا افشایؼ غلظت

اثز تیؾتز  2, 4-Dرا در تزاتز  BAPتؾذیذ هیکٌذ ٍ هاًغ اس کالَط

 BAPهقذار کالَط سایی کاّؼ یافتِ اعت ،هوکي اعت دلیل ایي

سایی در ریش ًوًَِّای عاقِ هیؽَد ٍ ایي هیتَاًذ دلیلی تز ًثَد اثز

اهز تَاًایی تاالی َّرهَى تَفَردی در تَلیذ کالَط تاؽذ کِ تاػث

هتقاتل تیي ایي دٍ َّرهَى ًغثت تِ ریش ًوًَِ تزگ تاؽذ،

هیؽَد ًقؼ َّرهَى  BAPدر تَلیذ کالَط کن ؽذُ ٍ در اثز

کالَعْای تَلیذؽذُ در تیوار  4در هقایغِ تا تیوارّای ،8 ٍ 7

افشایؼ فؾار َّرهًَی غیزضزٍری تز ریش ًوًَِ ،تَلیذ کالَط کاّؼ

(ؽکل  )3تأییذی تز ایي هغلة اعت.

یاتذ ،سیزا در غلظت کوتز َّرهَى تَفَردی BAP،تار دیگز اثز

در آسهایؾی تا کؾت ریش ًوًَِّای تزگ ٍ ریؾِ پزٍاًؼ در

هثثتی در تؾکیل کالَط دارد؛ ٍ ایي ًؾاى هیدّذ کِ افشایؼ عغح

هحیظ گاهثَرگ حاٍی تٌظینکٌٌذُّای  BAPٍ 2,4-Dکالَط ّای

َّرهَى  BAPدر تزاتز عغح پاییيتز اس َّرهَى تَفَردی یؼٌی 2/5

هتزاکن تَلیذ ؽذ .ایي کالَط ّا تِ هحیظ عَعپاًغیَى هٌتقل

هیلیگزم دارای هیشاى کالَط سایی تاالتزی اعت ،ؽکل ً 1یش

ؽذًذ ( )Dutta et al., 2007کِ ًتایح حاصل اس ایي آسهایؼ تأییذ

تأییذکٌٌذُ ایي هغلة اعت .در تیوار ؽوارٓ  ،7کالَط سایی تا

دیگزی تز اًتخاب صحیح تٌظینکٌٌذُّای رؽذ در ایي عزح اعت.

تاالتزیي قذرت در تیي توام تیوارّا ،در ریش ًوًَِ تزگ اًدامؽذُ
اعت .کالَعْای تَلیذؽذُ دارای رًگ عثش ٍ ؽفاف ّغتٌذ (ؽکل
160

دارٍّبي گيبّي ،عال پٌدن ،ؽوارُ ٍ( 3یضُ ًاهِ فارعی) ،صفحِ  157تا 163
 .2008عی تحقیقی تا اعتفادُ اس تزگّای خَاى در هحیظ MS
حاٍی  0/23هیلیگزم در لیتز  0/44 ٍ BAPهیلیگزم در لیتز2-4-

 Dکالَط ٍ عپظ عَعپاًغیَى تَلیذ کزد (.)Lee et al., 2006
ایي ًتایح ،تأییذکٌٌذُ ًتایح ها هیتاؽذ کِ ًَع ریش ًوًَِ هیتَاًذ
قذرت کالَط سایی را تحت تأثیز قزار دّذ .در یک هغالؼِ هقذار
ٍیي کزیغتیي در تافت کالَط حاصل اس  32تیوار هختلف َّرهًَی
ؽاهل تزکیثی اس یک ًَع َّرهَى اکغیي ٍ عیتَکیٌیي تذٍى

ؽکل ً .1وًَِ کالَعْای تَلیذؽذُ در تیوار ؽوارٓ  ،7ریش ًوًَِ تزگ

تاسسایی آىّا در عال  2010تزرعی گزدیذً ،تایح ایي آسهایؼ ًؾاى
داد کِ َّرهَىّای عیتَکیٌیي تأثیز هْوی در افشایؼ حدن
کالَط دارًذ ،اها اس تیي اکغیي ّا 2-4-D ،تأثیز تیؾتزی ًغثت تِ
 NAAدر رؽذ کالَط داردّ .نچٌیي تزکیة َّرهًَی ٍ NAA
 BAPاثز تیؾتزی در افشایؼ غلظت ٍیي کزیغتیي ًغثت تِ تزکیة
کیٌتیي ٍ  2-4-Dدارد ( .)Kalidass et al., 2010اس عزف دیگز
اعتفادُ اس اعیذ آعکَرتیک تِػٌَاى یک آًتیاکغیذاى در هحیظ
کؾت تفاٍتی را اسًظز کالَط سایی در تکزارّای هزتَط تِ ّز تیوار

ؽکل ً .2وًَِ کالَعْای تَلیذ ؽذُ در تیوار ؽوارٓ  ،8ریش ًوًَِ تزگ.

ایداد کزدُ اعت .تغَریکِ در پتزی دیؼّای کؾتؽذُ کِ در
هحیظ کؾت آىّا اس اعیذ آعکَرتیک اعتفادُؽذُ اعت ،هاًذگاری
ٍ تؼذاد ریش ًوًَِّای کالَط دار ؽذُ تِ ًغثت خیلی کوی ،تیؾتز
اعت .گیاُ پزٍاًؼ ،هٌثغ غٌی اس تزکیثات فٌلی اعت کِ در اثز تٌؼ
ّای سًذُ ٍ غیزسًذُ هقذار آىّا افشایؼ هییاتذ .در حیي خذاعاسی
ریش ًوًَِ ٍ پظ اس صذهِ دیذى تافت ،ایي تزکیثات تا فؼالیت پلی
فٌل اکغیذاسّا کِ در پالعت ّای علَلّا ٍخَد دارًذ ،اکغیذؽذُ
ٍ هَخة قَُْای یا عیاُ ؽذى تافت هشتَر هیگزدًذ ،هحصَالت ایي
ؽکل  .3کالَعْای تَلیذ ؽذُ در ریش ًوًَِ عاقِ ،تِ تزتیة اس راعت تِ

اکغیذاعیَى فؼالیت آًشیوی را هتَقف ًوَدُ ٍ عثة تیزُ ؽذى

چپ :تیوار .8 ٍ 7 ٍ 4

تافتّا ،ػذم تثثیت ریش ًوًَِّا در هحیظ کؾت ٍ درًْایت هزگ
ریش ًوًَِ هیؽَد .تیزُرًگ ؽذى ًغثی هحیظ کؾتّای تذٍى

ٍالَری ( )Valluri, 2009اس تزگّای پزٍاًؼ پزٍرػیافتِ در

اعیذ آعکَرتیک در تکثیز پزٍاًؼ تأییذی تز تَلیذ تزکیثات فٌلی

گلخاًِ ،در هحیظ هایغ  MSحاٍی یک هیلیگزم در لیتز  2, 4-Dتِ

فزاٍاى در هحیظ کؾت اعت کِ هیتَاًذ تزای رؽذ ریش ًوًَِ هضز

ّوزاُ یک هیلیگزم در لیتز  0.5 ٍ IAAهیلیگزم در لیتز KN

تاؽذ؛ تٌاتزایي اعتفادُ اس ایي هادُ تِػٌَاى آًتیاکغیذاى در هحیظ

عَعپاًغیَى تْیِ کزد .در آسهایؾی اس کؾت قغؼات ًَک عاقِ،

کؾتّای هزتَط تِ ایي گیاُ تَصیِ هیؽَد ( Istiaqh et al.,

تزگ ،عاقِ ٍ ریؾِ پزٍاًؼ در هحیظ خاهذ  MSتِ ّوزاُ 2, ،BAP

.)2013

 KN ٍ NAA ،4-Dدر عی  30رٍس کالَط تْیِ ؽذ ٍ ًَک عاقِ

صٍ ٍ داًگ ( )Xu & Dong, 2005اس قغؼات عاقِ پزٍاًؼ در

در یک هحیظ حاٍی یک هیلیگزم در لیتز تَفَردی ٍ یک هیلیگزم

هحیظ  MSحاٍی  2هیلیگزم در لیتز  2 ٍ NAAهیلیگزم در لیتز

در لیتز  KNتْتزیي کالَط سایی را ًؾاى داد ( (Taha et al.,

 0/1 ٍ IAAهیلیگزم در لیتز  KNکالَط تَلیذ کزدًذ .کالَط ّای
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 ًتيجِ گيزي.4
در ایي پضٍّؼ تا تَخِ تِ ًتایح تِدعتآهذُ هیتَاى در تَلیذ
اًثَُ ایي گیاُ دارٍیی در ؽزایظ درٍى ؽیؾِای اس تیوارّای
 در تافت، در هحیظ تَلیذ کالَط:َّرهًَی تذیي ؽزح اعتفادُ کزد
 تٌشیل2 mg/l ، َّرهَى تَفَردی2/5 mg/l هیشاى،ِتزگ ٍ عاق
 الثتِ در تافت عاقِ تایذ رًٍذ کاّؾی در َّرهَى،آهیٌَپَریي
 در هحیظ.تَفَردی اػوال ؽَد تا ًتایح تْتزی حاصل ؽَد
 درBAP(0.5mg/l)+2,4-D(1mg/l) عَعپاًغیَى تیوار دٍم
 در2,4-D(1mg/l) خْت تَلیذ تؼذاد سیاد علَل ٍ تیوار عَم
 ػالٍُ تز ایي در هحیظ.خْت تَلیذ تیَهاط تیؾتز اػوال ؽًَذ
تَلیذ کالَط اس اعیذ آعکَرتیک تِػٌَاى یک آًتیاکغیذاى تزای
ٍ ُخلَگیزی اس تأثیز هَاد فٌَلی هَخَد در تافتِای خذاؽذُ اس گیا
.هزگ ریش ًوًَِّا اعتفادُ ؽَد

 قذرداًي.5
تذیٌَعیلِ اس تاؽگاُ پضٍّؾگزاى خَاى داًؾگاُ آساد
ُاعالهی ٍاحذ خزم آتاد تخاعز تاهیي هخارج هالی پزٍص
.عپاعگذاری تِ ػول هیآیذ

 هٌببغ.6
Dutta, A., Singh, S., Kumar, S., Sen, J. 2007.
Transcript profiling of terpenoid indole alkaloid
pathway genes and regulators reveals strong
162

163  تا157 ِ صفح،) (ٍیضُ ًاهِ فارعی3 ُ ؽوار، عال پٌدن،دارٍّبي گيبّي
Sandalwood. Methods in Molecular Biology., 547:
325-335.
Verpoorte, R., Van der Heijden, R., Memelink, J. 2000.
Engineering the plant cell factory for secondary
metabolite production. Transgene Research., 9:
323–343.
Xu, M., Dong, J. 2005. Nitric oxide stimulates indole
alkaloid production in Catharanthus roseus cell
suspension cultures through a protein kinasedependent signal pathway. Enzyme and Microbial
Technology., 37: 49-53.
Zhao, J., Zhu, WH., Hu. Q., Guo, YQ. 2001. Compact
callus cluster suspension culture of Catharanthus
roseus with enhanced indol alkaloid biosynthesis. In
Vitro Cellular and Developmental Biology – Plant.,
37: 68-72.

163

