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 کْرًچ

نصاار  دارهّاِ ه عايػتِ     ةاٌ نيظاُر  اضت کٌ در ةْغتس ىلاط دَاان   از داىُادً عاٍراىٌگْاٍِ   (.Humulus lupulus L)رازك 

ضازی تُلْر کالُس  عُد. نُاد نُجسً اّو گْاً تسکْتات رزّيِ، اضاىص، فيل ه فالهىُّْر اضت. ٍر  از پژهٍظ حاضس ةَْيٌ ت نِکغ

 MSٍای جاىٌُّ اضت. ةٌ اّو نيظُر كطػٌ درا کغات دنتاسد در ده ىاُح نحاْت کغات       ٍای ىُپرّر دَت تُلْر نتاةُلْته رّغٌ

ٍای نذتلاف  ةٌ تيَاّی ّا ٍهساً ةا غلظت Kin (نْلی گسم در لْتس 5، 1، 5.5، 1، 1.5، 5 ،5.5، 3، 5ٍای نذتلف )حاهی غلظت B5ه

(5 ،3 ،5.5 ،5 ،1.5 ،1 ،5.5 ،1 ،5) NAA  2,4ه ّا-D 8. آزناّظ ةٌ عُرت فاکتُرّل در كالب طسح کانال تصاادفی در  کغت عرىر 

اجاس ّکطااىی در تحسّا      B5ه  MSل ىغان داد کاٌ نحاْت   ىتاّخ حاعٍس تکسار اىذام عر. كطػٌ درا کغت در تکسار ه تػراد پيخ 

 D+Kin-2,4ه ّا   NAA+Kinگسم در لْتس  ( نْلی3ه  3( ه )5.5ه  5.5در تْهار ) %(155ةْغتسّو نْشان کالشاّی )کالشاّی دارىر. 

ْ  ( نْلای 5.5ه  5.5دّرً عر. ةْغتسّو نْشان هزن دغ  ه تس در نحْت کغت حااهی ) در ٍس ده نحْت   NAA+Kinتاس  گاسم در ل

گاسم در   ( نْلای 5.5ه  1ه ىْاش )   NAA+Kinگسم در لْتس  ( نْلی5.5ه  5.5نغاٍرً عر. ىتاّخ حاضس ٍهچيْو ىغان داد کٌ تْهار )

ه فالهىُّْار ةاٌ    عُد. ةْغتسّو نْشان فيال  زاّی نی %( رّغ55ٌدر ٍس ده نحْت ضتب تحسّ  ةْغتسّو درعر ) D+Kin-2,4لْتس 

 D+Kin-2,4گاسم در لْتاس    نْلی( 3ه  3حاهی ) B5ه نحْت  NAA+Kinگسم در لْتس  ( نْلی3ه  3حاهی ) MSتستْب در نحْت 

   تُلْر عر.

 رازک، کالُس، رّغٌ ىُپرّر، فيل، فالهىُّْر کلْري0 کلهات
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 لرنٌن

گْاٍی غلفای،   .Humulus lupulus Lةا ىام غلهی  کراز

ا ّا  Cannabinaceae  ةاالرهىرً، چير ضاالٌ ه از دااىُادً  

(. رهّغاااً اعالی   Bremer et al., 2003عاٍراىٌ اضت )

ٍاای نازىارران، گاْالن ه    اّو گْاً در اّاسان در اضاتان  

(. تاکيُن داُاص دارهّای   1313گلطتان اضت )زرگسی، 

نتػردی از اّو گْاً گشارش عرً اضت. در طاب ضايتی   

چْو از رازک ةسای تلُّت نػرً ه کم اعتَاّی اضاتفادً  

ّکا از رازک ةسای درنان افطاسدگی ه  عُد. ةُنْان آنسنی

(. اضاتفادً از  Bown, 2001کسدىار )  التَاب اضتفادً نای 

آهر ه کاٍياارً  غيااُان ّاا  نااادً ٍْذااان گاال رازک ةااٌ

ٍای غصاتی، ةَتاُد ه نتػاادل کييارً ناشاا، آرام       تيظ

 ,Grieveدىران ه گُش نسضُم ةُدً اضات ) درد کييرً 

ةاکتسّااّی   آىتی(. غالهً ةس اّو اجسات  ضر تغيخ  ه 1971

 ,Dukeةطْار ةاالّی از اّو گْااً گاشارش عارً اضات )    

1985; Weiss, 1988, Blumenthal, 1998 ٌدر گزعت .)

از غصااارً الکلاای رازک در درنااان داازام، ضاال، اضااَال 

دُىی ه از ةذُر درناىی آن ةسای درنان غُارض پُضاتی،  

عاارً اضاات  نغااکالت تيفطاای ه غصااتی اضااتفادً ناای

(Lawless, 1995) . 

تاکيُن ةْظ از ٍشار تسکْب نذتلف در رازک عياضاّی 

ٍا،  ٍا در ضٌ دضتٌ تسپو عرً اضت کٌ غهرً اّو تسکْب

ٍا ه اضْرٍای تلخ كسار دارىر. از دهلٌ تسکْتات  چالکُن

تسپيُئْری نَم اّو گْاً نی تُان ةٌ ةتا کارُّفْلْو، 

 ,.Eri et alفارىشن، ٍُْنُلْو ه نسضْو اعارً کسد )

2000; Zanoli et al., 2005 رازک ٍهچيْو غيی از .)

اىُاح فالهىُل گلْکُزّرٍا )کانفسهل، کُئسضتْو، 

گاالت ه ٍا )کاتغْو کُئسضْتسّو، رهتْو( ه کاتغْو

 ,Sagesser and Denzerگاالت( اضت )کاتغْو اپی

1996; Steenackers et al., 2015).  ّيِ رز تتسکْتا

لفا دضتٌ ي آ دهةٌ ی رازك  دًناٍای  گلد درنُدُ

عُىر  ی نیةير تلخ تلطْمی ضْرٍااةتا ه تلخ ی ضْرٍاا

(Zhang et al., 2004; Farag et al., 2012 آلفا  .)

ٍای رازک اضت کٌ  اضْرٍا از تسکْتات ةطْار نَم گل

ٍا اٍهْت دارد. اّو در ضادت ةسدی از اىُاح ىُعْرىی

ةاکتسّاّی ه  تسکْب ةٌ دلْل داعتو داعْت آىتی

طْراىی ةطْار ةاال، در ىاَراری اّو ناّػات ىلظ اک آىتی

ةا (. غالهً ةس آن رازک Masek et al., 2014زّادی دارد )

ٍا عرن ىُعْرىیفاف اعضتب ا اٍ تئْوهساپب ُاضر

ٍا، ةذغر. اّو هّژگی آن نیةٌ عی س دااغطً ه راع

کييرً رازک از دّاس گْاٍان كاةل  غانل نيحصس ةٌ فسد

ضازی % عياّع آةذُ 35ای کٌ ٌ اضتفادً اضت، ةٌ گُى

ٍای رازک  کيير. گل در دىْا از رازک اضتفادً نی

ٍای  غيُان ّ  نيتع طتْػی ةسای نػطس کسدن فساهردً ةٌ

عُد.  ٍا، غزاٍای آنادً ه تيتاکُ اضتفادً نی غالت، ضص

 .Hٍای رازک ناىير ٍهچيْو ةسدی دّاس از گُىٌ

japonicus  هH. yunnanensis دت لُازم ةْغتس در ضا

 ;Lawless, 1995آراّغی ه ةَراعتی اٍهْت دارىر )

Steenackers et al., 2015 ًٍهچيْو ىغان دادً عر .)

ٍای  کٌ  غصارً الکلی رازک اجس آىتاگُىْطتی ةا آنفتانْو

(. از رازک در Zanoli et al., 2005نذسب عيػتی دارد )

عُد  عياّع تُلْر پارچٌ ه کاغز ىْش اضتفادً نی

(Grieve,1971.) 

ٍای نتػردی از کغت ةافت گْاً رازک  تاکيُن گشارش

تُان ةٌ تُلْر نيتغس عرً اضت کٌ ةٌ غيُان نحال نی

گْاٍان غاری از هّسهس ةٌ رهش کغت نسّطتم 

(Postman et al., 2005)در   ، ىاَراری ژرم پالضم

(، Reed et al., 2003عساّت ضسد ه  عساّت اىذهاد )

 Gurriaranی ىاةذا )تُلْر اىتًُ اّو گْاً از طسّق ةاززاّ

et al., 1999 اىتلال ژن ،)(Horlemann et al., 2003) ،

 ,Patzakةسرضی تيُح ضُناکلُىال در کغت نسّطتم )

ٍای تساىطژىْ  ةا اىُاح  ( ه نلاّطٌ ةْو رازک2003
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 ,.Gatica-Arias et al)  هحغی از ىظس تُلْر فالهىُئْر

تُلْر  1395اهلْو ةار در ضال   عارً کسد.ا  (2012

کالُس از کغت ةافت گْاً رازک را گشارش عرً اضت، 

انا ٍر  اعلی اّو تحلْق ةسرضی فساّير آلُدگی گْاً 

ةُدً اضت  psudopernospora كارچرازک تُضت 

(Griffin and Coley-Smith, 1968)  . 

گْاً رازك از گْاٍان ةُنِ عهال کغُر اضت کٌ 

ةٌ غيُان ّ  گْاً در نػسض دطس اىلساض  در نياةع

گشارش عرً اضت. ةا تُدٌ ةٌ اّيکٌ کغت ةافت رهعی 

ٍای جاىٌُّ نَم گْاٍی نياضب دَت تُلْر نتاةُلْت

ةافت  تحلْق حاضس ةَْيٌ ضازی کغتاضت، ٍر  از 

گْاً رازک دَت تُلْر تسکْتات ةا ارزش دارهّی ه 

کغت  عيػتی آن اضت. ةٌ اّو نيظُر اجس ده ىُح نحْت

MS)  ه(B5 کييرگان  ٍای نذتلف تيظْم حاهی غلظت

رعر گْاٍی ةس رهی تُلْر کالُس ه رّغٌ ٍای ىُپرّر ه 

كسار گسفتٌ ٍای جاىٌُّ نُرد ةسرضی  ىْش ةسدی نتاةُلْت

 اضت. 

 ٍا0 نُاد ه رهش

ٍای كطػٌ دراکغت دنتسد از گْاٍچٌعساّت کغت0 

رعر ّافتٌ  MSاضتسّلی کٌ در نحْت کغت پاٌّ  

آزناّغااً کغت ةافت ٍا از ةُدىر، تٌَْ عر. اّو گْاٍچٌ

ٍْسکان در عَس گسگان تٌَْ عرىر. ضپص كطػات 

-کٌ حاهی غلظت B5ه  MSدراکغت در نحْت کغت 

 ،D-2,4کييرگان رعر گْاٍی )  تيظْم ذتلفی ازٍای ن

NAA  هKin 5( ةُدىر، کغت عرىر. ةسای ٍس تْهار 

كطػٌ دراکغت در ىظس گسفتٌ  5پتسی ه در ٍس ظس  

 C˚ 5±52ةٌ اتاك  کغت ةا دنای ٍا عر. ضپص ىهُىٌ

 1555ضاغت رهعياّی )ةا عرت ىُر  19ی ىُری  دهرً ه

ٍفتٌ  2پص از  ضاغت تارّکی نيتلل عرىر. 5لُکص( ه 

پارانتسٍای نذتلفی ىظْس درعر کالشاّی، هزن دغ  ه 

پرّر ه ىْش  تس کالُس، رىگ کالُس، درعر تُلْر رّغٌ ىُ

ٍا نُرد ةسرضی كسار نْشان فيل کل هفالهىُّْر در ىهُىٌ

 گسفت.

درعر کالشاّی0 اّو فاکتُر در ّ  دهرً ّ  ناٌٍ نُرد  

 ةسرضی ه ىتاّخ ةٌ دضت آنرً جتت عرىر. 

ٍای دهع گْسی هزن دغ  ه تس0 هزن تس کالُساىرازً

ٍا در  آهری عرً ةا تسازه تُزّو عر. ضپص کالُس

 ˚Cٍای کاغزی كسار دادً عرً ه در آهن ةا دنای   پاکت

 (.دغ  هزن) عرىر هزن دهةارً ه دغ  31

اةترا نلرار ّ  گسم از پاُدر دغا  عارً    0 گْسیغصارً

 25درعر ةٌ نارت   55 لْتس نتاىُل نْلی 55ٍا در ىهُىٌ

ٍاا  ضاغت در دنای اتاق دْطاىْرً عار. ضاپص غصاارً   

عا  عرىر. رهش اضتذساا ضاٌ ةاار تکاسار ه در ىَاّات     

ٍا ةا ٍم نذلاُط عارىر. در نسحلاٌ ةػار، حاالل       غصارً

ً  از اضاتفادً  ةا C˚25ٍا در دنای کهتس از غصارً  دضاتاا

 زناان  تاا  آنارً  دضات  ةٌ ٍایىهُىٌ. عر تتذْس رهتاری

 C˚2ٍای ةػاری در ّذچاال ه در دناای     ام  آزناّظاىذ

 (.Meda et al., 2005) عرىر ىاَراری

 -گْاسی فيال کال0 ةاا اضاتفادً از نػاس  فاُلْو         اىرازً

 155ضُْکالچُ اىذاام گسفات. ةاٌ اّاو نيظاُر  نلارار       

نْلِ لْتاس از   1.55ةٌ دضت آنرً ةا  نْکسهلْتس از غصارً

 5لاُط ه پاص از   ناُالر نذ  5.5کالتُْ ضُْنػس  فُلْو

لْتاس از  دكْلٌ اىکُةٌ عرن در دنای نحاْت، ّا  نْلای   

 5ةااٌ آن اضااافٌ ه نذاارداو ةااٌ ناارت  Na2CO3نحلااُل 

ضاغت در دنای نحْت اىکُةٌ عر. ضپص دزب نحلاُل  

عر. ةسای رضم نيحيای   دُاىرً nm  195در  طُل نُا

،  1.5، 5ٍای نذتلفی از اضْر گالْا  ) اضتاىرارد غلظت

گسم در لْتس( تٌَْ  ه طُل نُا آن ةاا  لِنْ 5،  5.5،  1

-ةٌ کل فيل دضتااً اضپکتسهفتُنتس دُاىرً عر.  نلادّس

 هزن گاسم  ةاس  گالْا   گسم اضاْر نْلی هاالناکی عُرت

 (.Meda et al., 2005عر ) نحاضتٌ گْاً دغ 

ضيذظ فالهىُئْر0  ةٌ رهش رىگ ضيذی ه ةا اضتفادً از 

ام عر. در اّو رهش اىذ (AlCl3)نػس  آلُنْيُْم کلساّر 
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 mنْکسهلْتس از غصارً پص از فْلتس عرن )  فْلتس 555

نْکسهلْتس نحلُل  55نْکسهلْتس نتاىُل،  155( ةا 5.25 

نْکسهلْتس اضتات پتاضْم  AlCl3 ،55درعر 15الکلی

لْتس آب نلطس دهةار تلطْس نذلُط  نْلِ 1.2ّ  نُالر ه 

ر. دكْلٌ در دنای نحْت اىکُةٌ عرى 35ه ةٌ نرت 

دُاىرً  nm 215دزب نذلُط هاکيظ در طُل نُا 

ٍای  عر. ةسای رضم نيحيی اضتاىرارد از غلااظت

گسم در  نْلِ 5، 5.1، 5.5، 1، 5نذتلف کُئسضْتْو )

لْتس( اضتفادً عر. نحتُی فالههىُئْر کل غصارً ةس 

گسم کُئسضْتْو ةس گسم غصارً اضتذساا  نتيای نْلی

 . (Chang et al., 2002)عرً تػْْو عر

ٍّاای ةاٌ دضات آنارً ةاا       ٍاا0 دادً تذشٌّ ه تحلْال دادً 

ناُرد   ggplot2.0ه ةا ةطتٌ آناری  Rافشار  ىسماضتفادً از 

گْاسی   تذشٌّ ه تحلْل كسار گسفتيار. فاکتُرٍاای اىارازً   

نحْت کغت ةسرضای ه ىتااّخ   -عرً در چَار گسهً تْهار

ٍااا ةااٌ عااُرت ىهُدارٍااای  ٍااا دادً تذشّااٌ ه تحلْاال

پاالت،   تٌَْ عرىر. ةسای تٌَْ ىهاُدار ةااکص  پالت  ةاکص

ٍاا در   ٍا ةٌ عُرت عػُدی نستب عرىر. ضپص دادً دادً

ضاازی   چَار دضتٌ كسار دادً عرً ه ةس رهی ىهُدار پْاادً 

( ةاٌ عاُرت دات غهاُدی     Q1عرىر. چارک ىذطات ) 

( ةااٌ Q3( ه ضااُم )Q2ىغااان دادً عاارً، چااارک دهم )

 ٌ ىْاش در   عُرت نطتطْل )ةاکص( کغْرً عرً کٌ نْاىا

( ٍهاىيار  Q4آن ىغان دادً عرً اضت. چاارک چَاارم )  

چارک ىذطت ةٌ عُرت دت غهاُدی تسضاْم عار. در    

ةساةاس ده چاارک ضاُم ه     5/1ای ةْظ از  عُرتی کٌ دادً

( Outlierچَارم از نْاىٌ فاعلٌ داعتٌ ةاعر، دادً پاست ) 

در ىظس گسفتٌ عرً ه ةٌ عُرت ىلطاٌ در ةااال ّاا پااّْو     

 دً عرىر.ىهُدار ىغان دا

 

 ىتاّخ

ةٌ نيظُر ةَْيٌ ضازی تُلْر کالُس از كطػاٌ دراکغات   

ه  B5ه   MSکغات    دنتسد رازک،  اجس ده ىاُح نحاْت  

-2,4 (کييرگان رعار گْااٍی    ىْش اجس ىُح هغلظت تيظْم

D، NAA  هKin) .نُرد ةسرضی كسار گسفت 

ه  NAAٍای نذتلف حاهی غلظت  MSاجس نحْت کغت

Kin 0ٌتْهار ٍُرنُىی نُرد  12از ةْو  ىتاّخ ىغان داد ک

تْهار کالُس تغکْل عر ه از ةْو اّو  15اضتفادً در 

% ةُد. 55زاّی ةْغتس از تْهارٍا در دً تْهار درعر کال

( 3ه  3(، ) 5.5ه  5.5(، )5ه  5(، )1.5ه  1.5تْهارٍای )

ضتب تحسّ  تُلْر  NAAه  Kinگسم در لْتس  نْلی

ٍاي  کالُس ٍهٌ. (1 درهل) عر ٪155کالُس تا 

ٍا از زرد  دضت آنرً ةافتی ىسم داعتٌ ه رىگ آن ةٌ

ّْس ةُد )عکل (. از طسفی a-1کهسىگ تا زرد تْسً نتغ

دّاس در ةسدی تْهارٍا غالهً ةس تغکْل کالُس رّغٌ 

تْهار  12ىُپرّر ىْش ظاٍس عر. ةٌ طُرّکٌ از ةْو 

تْهار رّغٌ ىُپرّر  15ٍُرنُىی نُرد اضتفادً در 

ةْو اّو تْهارٍا در چَار تْهار درعر  تغکْل عر ه از

اّی ز % ةُد. ةْغتسّو درعر رّغ55ٌزاّی ةاالی  رّغٌ

( نغاٍرً عر. انا در 5.5ه  5.5در تْهار ) %(55)

زاّی کاٍظ ةتررّخ درعر رّغٌٍای ةاال ه ةساةس غلظت

هتسّو نْشان تُلْر ( ک3ه  3ّافت. ةٌ طُرّکٌ در تْهار )

، در حالْکٌ در اّو %( نغاٍرً عر5رّغٌ ىُپرّر )

 !Error% ةُدً اضت )155تْهار نْشان کالشاّی 

Reference source not found.1-e  1ه درهل.) 

گاسم، هزن   نْلی 555ةْغتسّو هزن تس ه دغ  )هزن تس 

( دّارً عارً   5.5ه  5.5گسم( در تْهار ) نْلی 15دغ  

داری ةاْو   ان داد کٌ تفاهت نػيای اضت. ىتاّخ حاعل ىغ

ٍاای   ٍاا هداُد دارد. کاالُس    اّو غلظت ه ضااّس تْهاار  

(، 1.5ه  1.5(، )5ه 5(، )1.5ه  1.5ٍاای )  حاعل از تْهار

( ىْش هزن تس ه دغ  ةااالتسی  5ه 5( ه )3ه 3(، )5ه  5)

داری  ٍا داعتير اناا اداتال  نػيای    ىطتت ةٌ ضاّس تْهار
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کٌ کهتسّو هزن  در حالی ٍا نغاٍرً ىغر. ةْو اّو تْهار

گاسم در لْتاس    ( نْلی1ه 5تس ه دغ  کالُس در تْهار )

Kin  هNAA  (.5نغاٍرً عر )عکل 

ه  NAAىتاّخ حاعل از نلاّطٌ اجاس تْهارٍاای نذتلاف    

Kin     ةس نْشان فيل ىغان داد کٌ ةْغاتسّو نْاشان فيال

( 3ه  3گسم هزن دغ ( در تْهاار )  نْلی گسم ةس  135)

گاسم   نْلی گسم ةس  55.5و نْشان فيل )تُلْر عر. کهتسّ

( تُلْار عار کاٌ تفااهت     5ه  1هزن دغ ( در تْهاار ) 

ىتااّخ حاعال از    .ٍاا ىغاان داد   داری ةا ضاّس تْهار نػيی

ةاس نْاشان    Kinه  NAAٍای نذتلاف  نلاّطٌ اجس غلظت

فالهىُئْر ىغان داد کاٌ ةْغاتسّو نْاشان فالهىُئْار در     

داری ةا اّاس   اهت نػيی( تُلْر عر کٌ تف5.5ه  5.5تْهار )

 (.3ٍا ىغان داد )عکل  تْهار

  D-2,4ٍای نذتلفحاهی غلظت  MSاجس نحْت کغت

تْهار ةکار رفتٌ  011 ىتاّخ حاعل ىغان داد کٌ در Kinه

کالشاّی تحسّ  عرً ه در عظ تْهار درعر کالشاّی 

دضت  ٍاي ةٌ (. ٍهٌ کالُس1% ةُد )درهل 55ةْظ از 

ٍا در تْهارٍای  ىگ آنآنرً ةافتی ىسم داعتٌ ه ر

ٍُرنُىی نُرد اضتفادً از زرد کهسىگ تا ضتش کهسىگ 

ّْس ةُد )عکل  (. درعر کالشاّی در تْهارٍای b -1نتغ

گسم در لْتس  ( نْلی3ه  3( ه )5.5ه  5.5(، )1.5ه  1.5)

% ةُدً اضت. از طسفی دّاس ىتاّخ حاضس ىغان داد 155

ْل عر. تْهار ةکار رفتٌ رّغٌ ىُپرّر تغک 15کٌ در 

%( در 55ةْغتسّو درعر نْشان تُلْر رّغٌ ىُپرّر )

( نغاٍرً عر. ٍهچيْو ىتاّخ حاضس 5.5ه  1تْهار )

کييرگان رعر ٍای تيظْمىغان داد کٌ ةا افشاّظ غلظت

گْاٍی درعر کالشاّی افشاّظ ّافتٌ انا تُلْر رّغٌ 

نْلی  3ه 3طُرّکٌ در تْهار ّاةر. ةٌىُپرّر کاٍظ نی

درعر  155کالشاّی ةٌ نْشان  D-2,4ه  Kinگسم در لْتس 

نغاٍرً عرً انا ٍْچ رّغٌ ىُپرّری ظاٍس ىغر. در 

% ةُدً، 55( نْشان کالشاّی 5ه  1ةسدی تْهارٍا )ناىير 

 f-1% ةُدً اضت )عکل95درحالْکٌ درعر رّغٌ زاّی 

 (. 5ه درهل 

گاسم   ( نْلای 3ه  3ةْغتسّو هزن تس ه دغ  در تْهاار ) 

ٍاا   تُلْر عر کاٌ ةاا ضااّس تْهاار     D-2,4ه  Kinدر لْتس 

کٌ کهتسّو هزن  داری را ىغان داد. در حالیتفاهت نػيی

( نغااٍرً عار   5.5ه  5تس ه دغ  کاالُس در تْهاار )  

 (.2)عکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12/ ٍای ةا ارزش دارهّی گْاً رازکٍای ىُپرّر ةٌ نيظُر تُلْر نتاةُلْتکالُس ه رّغٌ ضازی تغکْلةَْيٌ

 

  ٍای نذتلف حاهی غلظت MSٍای ىُپرّر از كطػات درا کغت دنتسد رازک در نحْت کغت درعر کالشاّی ه تُلْر رّغٌ -1درهل 

2,4-D ،NAA  هKin .ًپص از ّ  نا 

           تيظْم کييرً رعر تْهار

 (PGR)گْاٍی        

 کالشاّی)%(

Callus 

inductio

n 

زاّی)% رّغٌ

) 

Root 

induction 

تيظْم کييرً رعر 

 (PGR) گْاٍی

 کالشاّی)%(

Callus 

inductio

n 

 زاّی)%( رّغٌ

Root 

induction Kin NAA Kin 2,4-D 

A 5 5 5 5 5 5 5 5 

B 5.5 5 15 55 5.5 5 5 5 

C 1 5 15 55 1 5 10 55 

D 5.5 1 15 95 5.5 1 15 95 

E 5 1 55 55 5 1 55 95 

F 5 5.5 15 15 5 5.5 95 15 

G 5.5 5.5 15 55 5.5 5.5 35 75 

H 1 5.5 95 15 1 5.5 15 85 

I 1 1 55 25 1 1 55 80 

J 5/1 5/1 155 35 5/1 5/1 155 35 

K 5 5 155 55 5 5 35 15 

L 5/5 5/5 155 55 5/5 5/5 155 15 

M 3 3 155 5 3 3 155 5 

N 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

 

گسم در لْتس  نْلی 3ه 3حاهی  NAA ،b )MSه  Kinگسم در لْتس  نْلی 3ه 3حاهی  a )MSتُلْر کالُس در نحْت کغت  -1عکل 

Kin 2,4 ه-D ،c )B5  گسم در لْتس  نْلی 3ه 3حاهیKin  هNAA،d  )B5   گسم در لْتس  نْلی 3ه 3حاهیKin 2,4 ه-D  ه تُلْر

گسم در لْتس  نْلی  1ه 0حاهی  NAA ،f )MSه  Kinگسم در لْتس  نْلی  0.5ه  5حاهی  e )MSرّغٌ ٍای ىُپرّر در نحْت کغت 

Kin 2,4 ه-D ،g )B5  گسم در لْتس  نْلی 5.5ه  5.5حاهیKin  هNAA ،h )B5   سم در لْتس گ نْلی 1ه  5.5حاهیKin 2,4 ه-D 
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حاهی  MSحاعل از كطػات درا کغت دنتسد رازک در نحْت کغت ( هزن دغ  کالُس b( هزن تس ه aىهُدار ةاکص پالت  -5عکل 

  .پص از ّ  ناً Kinه  NAAٍای نذتلف  غلظت

 

 

 

 



 19/ ٍای ةا ارزش دارهّی گْاً رازکٍای ىُپرّر ةٌ نيظُر تُلْر نتاةُلْتکالُس ه رّغٌ ضازی تغکْلةَْيٌ

 

 

 

 

( فالهىُئْر در b( فيل کل ه aةاکص پالت نْشان  ىهُدار -.Error! No text of specified style in documentعکل  

 پص از ّ  ناً. Kinه  NAAٍای نذتلف  حاهی غلظت MSحاعل از كطػٌ درا کغت دنتسد رازک در نحْت کغت  ٍای کالُس
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-2,4تلف ٍای نذ حاهی غلظت B5ٍای ىُپرّر از كطػات دراکغت دنتسد گْاً رازک در نحْت کغت درعر کالشاّی ه تُلْر رّغٌ -5درهل 

D ،NAA  هKin .ًپص از ّ  نا 

کالشاّی گْاٍی کييرً رعرتيظْم تْهار

)%( 

 

زاّی رّغٌ

)%( 

 

 کالشاّی)%(  کييرً رعر گْاٍیتيظْم

 

زاّی)% رّغٌ

) 

 

Kin NAA    Kin 2,4-D 

A 5 5 5 5 5 5 5 5 

B 5.5 5 15 55 5.5 5 5 5 

C 1 5 15 35 1 5 55 55 

D 5.5 1 95 55 5.5 1 35 35 

E 5 1 95 95 5 1 25 15 

F 5 5.5 15 15 5 5.5 35 55 

G 5.5 5.5 15 55 5.5 5.5 95 55 

H 1 5.5 95 55 1 5.5 55 55 

I 1 1 15 55 1 1 55 25 

J 5/1 5/1 155 55 5/1 5/1 35 55 

K 5 5 155 5 5 5 155 15 

L 5/5 5/5 155 15 5/5 5/5 155 5 

M 3 3 155 5 3 3 155 5 

N 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

ه  D-2,4ىتاّخ حاعل از نلاّطٌ اجس تْهارٍاای نذتلاف   

Kin  ٍاا ىغاان داد کاٌ     ةس نْشان فيل نُدُد در کاالُس

گااسم هزن دغاا ( ه  نْلاای گااسم ةااس   153ةْغااتسّو )

گاسم هزن دغا ( نْاشان     نْلی گسم ةس  35.9کهتسّو )

( 5.5ه 5( ه )5.5ه  5.5فيااال ةاااٌ تستْاااب در تْهاااار )

ٍاا   ا ةاا ضااّس تْهاار   داری ر نغاٍرً عر کٌ تفاهت نػيی

ٍای نذتلف ىتاّخ حاعل از نلاّطٌ اجس غلظت .ىغان داد

ةس نْشان فالهىُئْر ىغاان داد کاٌ ةْغاتسّو ه کهتاسّو     

 5.5( ه )5.5ه  5.5نْشان فالهىُئْر ةٌ تستْاب در تْهاار)  

ٍاا اجاس    ( ةٌ دضات آنار کاٌ ىطاتت ةاٌ ضااّس تْهاار       5ه

 (.5 داری ةس نْشان فالهىُّْر داعتٌ اضت )عکل نػيی

ه  NAAٍای نذتلاف  حاهی غلظت  B5اجس نحْت کغت

Kin0  اضتفادً از نحْت کغتB5  ةا غلظت ٍای نذتلف

NAA  هKin   کار تْهار ةٌ 15ضتب تحسّ  کالشاّی در

زاّی ةْغاتس   در دً تْهار درعر کالطُرّکٌ رفتٌ عر. ةٌ 

ه  5.5(، )5ه  5(، )1.5ه  1.5% ةااُد. تْهارٍااای ) 55از 

% 155ضتب تحسّ  تُلْر کاالُس تاا     (3ه  3( ه )5.5

دضت آنارً ةاافتی    ٍاي ةٌ (. ٍهٌ کالُس5عرىر )درهل 

ّْس  ىسم داعتٌ ه رىگ آن ٍا از زرد کهسىگ تا زرد تْسً نتغ

(. از طسفی دّاس در ةسدی تْهارٍاا غاالهً   c-1ةُد )عکل

ةس تغاکْل کاالُس رّغاٌ ىُپرّار ىْاش ظااٍس عار. ةاٌ         

 15اضاتفادً در   نُردتْهار ٍُرنُىی  12طُرّکٌ از ةْو 



 15/ ٍای ةا ارزش دارهّی گْاً رازکٍای ىُپرّر ةٌ نيظُر تُلْر نتاةُلْتکالُس ه رّغٌ ضازی تغکْلةَْيٌ

 

تْهار رّغٌ ىُپرّر تغکْل عر ه از ةْو اّو تْهارٍاا در  

% ةااُد. 55زاّاای ةْغااتس از  عااظ تْهااار درعاار رّغااٌ

( 5.5ه  5.5%( در تْهار )55زاّی ) ةْغتسّو درعر رّغٌ

 Kinه  NAAٍای ةاال ه ةساةاس  نغاٍرً عر. انا در غلظت

ر زاّی کااٍظ ّافات. ةاٌ طُرّکاٌ د    ةتررّخ درعر رّغٌ

گسم در لْتاس کهتاسّو نْاشان تُلْار      نْلی 3ه  3غلظت 

%( نغااٍرً عار. در حالْکاٌ در اّاو     5رّغٌ ىُپرّار ) 

 !Error% ةااُدً اضاات )155تْهااار نْااشان کااالشاّی 

Reference source not found.1-g  5ه درهل.) 

نغاٍرً عر.  (3ه  3تس ه دغ  در تْهار )ةْغتسّو هزن

داری ةاْو اّاو    ىتاّخ حاعل ىغان داد کٌ تفاهت نػيای 

ٍاا در هزن تاس کاالُس هداُد دارد.      تْهار ةا ضاّس تْهاار 

کٌ کهتسّو هزن تس ه دغا  کاالُس در تْهاار     درحالی

 (.9( نغاٍرً عر )عکل5ه  5.5)

ه  Kinىتاّخ حاعل از نلاّطاٌ اجاس تْهارٍاای نذتلاف     

NAA ٍا ىغاان داد کاٌ    لُسةس نْشان فيل نُدُد در کا

گااسم هزن  نْلاای گااسم ةااس  31ةْغااتسّو نلاارار فياال ) 

( تُلْر عارً کاٌ در نلاّطاٌ    5.5ه  5دغ ( در تْهار )

داری را ىغاان دادً اضات.    ٍا تفاهت نػيای  ةا ضاّس تْهار

گااسم هزن  نْلای گااسم ةاس    53.1کهتاسّو نْاشان فياال )  

( نغاٍرً عر. ىتااّخ حاعال   1ه  5.5دغ ( در تْهار )

ىغان داد  Kinه  NAAٍای نذتلف اّطٌ اجس غلظتاز نل

گسم هزن  گسم ةس  نْلی 55کٌ ةْغتسّو نْشان فالهىُئْر )

( تُلْر عر کٌ ىطتت ةاٌ ضااّس   5ه  5دغ ( در تْهار )

داری را ىغاان دادً اضات. کهتاسّو     ٍاا اجاس نػيای    تْهار

گسم ةس گسم هزن دغ ( ىْاش   نْلی 35نْشان فالهىُئْر )

 (. 1ٌ دضت آنر )عکل ( ة1ه  1در تْهار)

0 ىتاّخ ةٌ دضت Kinه  D-2,4حاهی  B5کغت  اجس نحْت

تْهاار ةکاار رفتاٌ     15در  کاالشاّی آنرً ىغاان داد کاٌ    

% 55زاّای ةاْظ از    تحسّ  عرً ه در ٍفت تْهار کاال 

دضت آنرً ةاافتی ىاسم داعاتٌ ه     ٍاي ةٌ ةُد. ٍهٌ کالُس

 از زرد کهسىگ تاا ضاتش   نذتلفٍا در تْهارٍای  رىگ آن

ّْااس ةااُد )عااکل   (. درعاار 5ه داارهل  d -1کهسىاگ نتغ

( 3ه  3( ه )5.5ه  5.5(، )5ه 5کااالشاّی در تْهارٍااای ) 

% ةاُدً اضات. از طسفای دّااس     155گسم در لْتاس   نْلی

ىتاّخ حاضس ىغان داد کٌ در ىٌ تْهار ةکاار رفتاٌ رّغاٌ    

ىُپرّر تغکْل عر. ةْغتسّو درعر تُلْر رّغٌ ىُپرّار  

( نغاااٍرً عاار. ٍهچيااْو  5.5 ه 1%( در تْهااار )55)

-تيظاْم  ىتاّخ حاضس ىغاان داد کاٌ ةاا افاشاّظ غلظات     

کييرگان رعر گْاٍی درعر کالشاّی افاشاّظ ّافتاٌ اناا    

 3طُرّکٌ در تْهار ّاةر. ةٌتُلْر رّغٌ ىُپرّر کاٍظ نی

کاالشاّی ةاٌ نْاشان     D-2,4ه  Kinنْلی گسم در لْتس  3ه

ّری ظااٍس  درعر نغاٍرً عرً انا ٍْچ رّغٌ ىُپر 155

( نْشان کالشاّی اىرک 5ه  1ىغر. در ةسدی تْهارٍا ىْش )

ةااُدً، درحالْکااٌ درعاار رّغااٌ زاّاای ةاااال ةااُدً اضاات 

 (.  5ه درهل  h-1)عکل

گسم  ( نْلی3ه  3ةْغتسّو هزن تس ه دغ  در تْهار )

تُلْر عر. ىتاّخ حاعل ىغان داد  D-2,4ه  Kinةس لْتس 

داری در هزن تس ه دغ   اّو تْهار اجس تفاهت نػيی

ٍای  ٍا ىغان داد. کالُس کالُس در نلاّطٌ ةا ضاّس تْهار

( 5.5ه  5.5(، )5ه  5(، )1.5ه  1.5ٍای ) حاعل از تْهار

( ىْش هزن تس ه دغ  ةاالتسی ىطتت ةٌ ضاّس 5.5ه  1ه )

ٍا  داری ةْو اّو تْهار   نػيیٍا داعتير انا ادتال تْهار

کٌ کهتسّو هزن تس ه  نغاٍرً ىغرً اضت. در حالی

گسم(  نْلی 5ه هزن دغ    33دغ  کالُس )هزن تس 

 .(5( نغاٍرً عر )عکل 5.5ه  5در تْهار )

ه  D-2,4ٍای نذتلف ىتاّخ حاعل از نلاّطٌ اجس غلظت

Kin ٍا ىغان داد کٌ  ةس نْشان فيل نُدُد در کالُس

گسم هزن دغ (  گسم ةس  نْلی 35ّو نْشان فيل )ةْغتس

 52( تُلْر عر. کهتسّو نْشان فيل )3ه  3در تْهار )
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( نغاٍرً 1ه 5گسم هزن دغ ( در تْهار ) گسم ةس  نْلی

ٍا  داری در نلاّطٌ ةا ضاّس تْهار عر کٌ تفاهت نػيی

ٍای نذتلف ىتاّخ حاعل از نلاّطٌ اجس غلظت .ىغان داد

2,4-D  هKin ْشان فالهىُئْر ىغان داد کٌ ةْغتسّو ةس ن

گسم هزن دغ ( در  گسم ةس  نْلی 95نْشان فالهىُئْر )

( ةٌ دضت آنرً کٌ ىطتت ةٌ ضاّس 1ه  5.5تْهار )

داری داعتٌ اضت. کهتسّو نْشان  ٍا اجس نػيی تْهار

گسم هزن دغ ( در تْهار  گسم ةس  نْلی 33فالهىُئْر )

 (.3( تُلْر عر )عکل 5.5ه 1)

 

 

 ٍای ( دغ  در کالُسb( تس ه aىهُدار ةاکص پالت هزن  -Error! No text of specified style in document.2ل عک

 .پص از ّ  ناً Kinه  D-2,4ٍای نذتلف  حاهی غلظت MSحاعل از كطػٌ درا کغت دنتسد رازک در نحْت کغت 



 55/ ٍای ةا ارزش دارهّی گْاً رازکٍای ىُپرّر ةٌ نيظُر تُلْر نتاةُلْتکالُس ه رّغٌ ضازی تغکْلةَْيٌ

 

 

 

حاعل از كطػٌ درا کغت دنتسد رازک در نحْت کغت  ٍای ( فالهىُئْر در کالُسbه ( فيل کل aىهُدار ةاکص پالت نْشان  -5عکل 

MS 2,4ٍای نذتلف  حاهی غلظت-D  هKin ًپص از ّ  نا. 
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حاهی  B5 حاعل از كطػٌ درا کغت دنتسد رازک در نحْت کغتکالُس ( هزن دغ  bهزن تس ه ( aىهُار ةاکص پالت  -9عکل 

 پص از ّ  ناً. Kinه  NAAٍای نذتلف  غلظت

 

 

 



 55/ ٍای ةا ارزش دارهّی گْاً رازکٍای ىُپرّر ةٌ نيظُر تُلْر نتاةُلْتکالُس ه رّغٌ ضازی تغکْلةَْيٌ

 

 

 

 

حاعل از كطػٌ درا کغت دنتسد رازک در  ٍای ( فالهىُئْر در کالُسb( فيل کل ه aىهُدار ةاکص پالت نْشان  -1عکل

 .پص از ّ  ناً Kinه  NAAٍای نذتلف  حاهی غلظتB5نحْت کغت 



 1331زّطت فياهری گْاٍان دارهّی / ضال چَارم، عهارً دهم، پاّْش ه زنطتان /  53

 

 

 

طػٌ درا کغت دنتسد رازک در نحْت کغت حاعل از ك ٍای ( هزن دغ  کالُسb( هزن تس ه aىهُدار ةاکص پالت هزن  -5عکل 

B52,4 ٍای نذتلف  حاهی غلظت-D هKin ًپص از ّ  نا 

  



 52/ ٍای ةا ارزش دارهّی گْاً رازکٍای ىُپرّر ةٌ نيظُر تُلْر نتاةُلْتکالُس ه رّغٌ ضازی تغکْلةَْيٌ

 

 

حاعل از كطػٌ درا کغت دنتسد رازک در نحْت کغت  ٍای ( فالهىُّْر در کالُسb( فيل کل ه a نْشانىهُدار ةاکص پالت  -3عکل

B5 2,4 ٍای نذتلف  حاهی غلظت-D هKin .ًپص از ّ  نا 
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  ةحث0

( ه ىْاش  B5ه  MSدر تحلْق حاضس اجاس نحاْت کغات )   

، D-2,4ٍاای رعار گْااٍی )    کييارً  غلظت ه ىُح تيظْم

NAA  هKin  ٍاای   ( ةس تُلْر کالُس ه ةسدای نتاةُلْات

جاىُّااٌ از كطػااٌ دراکغاات دنتااسد گْاااً رازک نااُرد  

ىتااّخ حاضاس ىغاان      ةسرضی ه نلاّطٌ كسار گسفتٌ اضت.

غااةَی ةاس تُلْار    اجاس ن  B5ه  MSداد کٌ نحْت کغت 

ه  5، 1.5ه  1.5ٍای )در غلظتکالُس دارىر. ةٌ طُرّکٌ 

%( 155( ةاالتسّو درعر کاالشاّی ) 3ه  3، 5.5ه  5.5، 5

تُلْاار کااالُس از گْاٍااان ةااٌ  نغاااٍرً عاارً اضاات.  

-ٍای نتػردی هاةطتٌ اضت کٌ از آن دهلاٌ نای   فاکتُر

تُان ةاٌ ىاُح گْااً، عاساّت فْشُّلُژّا  گْااً، كطػاٌ        

ٍای رعار گْااٍی    کييرً ىُح ه غلظت تيظْم دراکغت،

کييرگان رعر گْاٍی ىظْاس اکطاْو ه    اعارً کسد. تيظْم

ٍاای نَهای ٍطاتير کاٌ تغاکْل       ضْتُکْيْو، فااکتُر 

دٍيار. اّاو فاکتُرٍاا در     کالُس را تحت تاجْس كسار نای 

کاٌ اکطاْو،     ضلُلی ىلظ نَهی دارىر. ةٌ طاُری  چسدٌ

ُز را تيظاْم  ه ضْتُکْيْو تلطاْم نْتا   DNAرهىُّطی 

ٍاا   اکطاْو  (Hobbie, 1998; Mok, 1994 )کيار   نای 

کاٌ   حاالی  ٍای كاُی تُلْار کاالُس ٍطاتير، در     نحسک

ٍا، ٍم در تغکْل کاالُس ه ٍام در تطاسّع     ضْتُکْيْو

ضالُلی ىلاظ دارىار     ٍای درگْس در تلطاْم  ضاّس فسآّير

(Skoog and Miller, 1957)  .  از طسفااای دّااااس

ٍاای   تُاىيار ةْاان ژن   نای  ٍای رعر گْاٍی کييرً تيظْم

ةافت تحات   کييرً تلطْم ضلُلی را در عساّت کغت آغاز

تاااجْس كااسار دٍياار. در نذهااُح اجااس نتلاةاال اکطااْو ه  

ٍااا ىلااظ حْاااتی در رعاار، ىهااُ، تهاااّش ه  ضااْتُکْيْو

 ,.Che et al)کيار   ٍاای ىُپرّار اّفاا نای     تغکْل اىرام

2006) . 

افات ه  ة ٍای اىرکی ةس رهی کغات  در حال حاضس گشارش

تُلْاار کااالُس از گْاااً رازک هدااُد دارد. ةْغااتسّو    

ةافات رازک ةاٌ رّشازدّاادی ه     ٍا در زنْيٌ کغت گشارش

 5555عُد. در ضال  ٍای درّر نسةُط نی تُلْر گْاٍچٌ

ةسای اهلْو ةار گشارعای در دصاُص تُلْار کاالُس ةاا      

ٍای جاىٌُّ نيتغاس عارً اضات. در    ٍر  تُلْر نتاةُلْت

حااهی  ده    MSاجس نحاْت کغات   اّو تحلْق نحللان 

ه ّاا   BAP + NAAىُح تيظاْم کييارً رعار گْااٍی)     

BAP + 2,4-D    را ةس رهی کالشاّی ده ىاُح كطػاٌ دارا )

کغت ةاسد ه نْااىاسً از ضاٌ ژىُتْات نذتلاف، در ده      

ضااغت   5ضااغت ىاُر ه    19عساّت تارّکی ه فتُپسّاُد  

 تارّکی نُرد ةسرضی كسار دادىر. انا اّو نحللاان تيَاا از  

گااسم در لْتااس تيظااْم کيياارگان رعاار نْلاای 5غلظاات  

. اّو گشارش  (Psenakova et al., 2009)اضتفادً کسدىر

ىغان داد اضتفادً از اّو غلظت ةرهن تُدٌ ةٌ ىُح كطػٌ 

دراکغت ه ّا عساّت کغت، ضاتب کاالشاّی ةاٌ نْاشان     

 % نی عُد. 155

ةاس   B5ه  MSةسرضی اجاس ده ىاُح نحاْت کغات     

طػات درا کغت دنتسد، ضاكٌ ه ةسد تُلْر کالُس از ك

گْاً عاٍراىٌ )دايص دّااسی از دااىُادً رازک( ىغاان     

دادً کٌ ةْغتسّو نْشان هزن تاس کاالُس از كطػاٌ دارا     

 5.55حاااهی  B5کغاات دنتااسد در نحااْت کغاات   

)نل  ضػْری، آّر  دضت نی ةٌ D-2,4گسم در لْتس  نْلی

. گشارش دّااسی ىْاش ىغاان دادً کاٌ ةْغاتسّو      (1355

كطػاات دارا   ن هزن تس هدغ  کاالُس حاعال از   نْشا

ةاااسد ه ٍْپُکُتْااال گْاٍچاااٌ عااااٍراىٌ در  کغااات

گاسم در لْتاس    نْلای  5.5ه  1حااهی   MS کغات  نحاْت 

TDZ  هIBA ٌآّر. اّو گشارش ىغان داد کاٌ   دضت نی ة

 5.5ه  5ةْغتسّو حذم کالُس تُلْر عارً، در غلظات   

از كطػٌ دارا کغات ةاسد     TDZ IBAگسم در لْتس نْلی

(. ىتااّخ پاژهٍظ   1335)نُحری ه ٍهکاران،  دً اضتةُ

حاضاس ىْاش ىغاان داد کااٌ ةْغاتسّو هزن تاس ه دغاا       



 59/ ٍای ةا ارزش دارهّی گْاً رازکٍای ىُپرّر ةٌ نيظُر تُلْر نتاةُلْتکالُس ه رّغٌ ضازی تغکْلةَْيٌ

 

( 5.5ه  5.5حاااهی ) MSٍااا در نحااْت کغاات  کااالُس

گاسم در   نْلای ( 3ه  3ه ) Kinه  NAAگسم در لْتس  نْلی

کٌ ةااالتسّو   آّر. در حالی دضت نی ةٌ Kinه  D-2,4لْتس 

 B5در نحاْت کغات   ٍا  هزن تس ه دغ  کالُسنْشان 

-2,4ه ّا  Kinه  NAAگسم در لْتس  نْلی( 3ه  3حاهی )

D  هKin.ةُدً اضت ،  

ةا تُدٌ ةٌ آىکٌ ٍار  اعالی از اىذاام پاژهٍظ حاضاس      

ٍاای ةاا   ةَْيٌ ضازی تُلْر کالُس دَت تُلْر نتاةُلْت

ارزش دارهّی گْاً رازک ىظْس فيل ٍا ه فالهىُّْرٍا ةُد، 

گْاسی  ٍا ىْش در اداناٌ اىارازً  نْشان اّو ىُح از نتاةُلْت

عر. نذهُح ىتاّخ ةٌ دضت آنرً ىغان داد کاٌ ةااالتسّو   

نْلای گاسم در ٍاس گاسم هزن      135نْشان فيل ةٌ نْشان 

گاسم در   ( نْلی3ه  3حاهی ) B5کغت  در نحْتدغ  

تُلْر عار.  کاٌ ىطاتت     Kinه  D-2,4ٍای  لْتس ٍُرنُن

ت ةسد ةٌ نيتع اعلی تُلْر کالُس ّػيی كطػٌ درا کغ

نْلی گسم در گاسم هزن دغا ( نْاشان فيال آن      135)

 Psenakovaافشاّظ ّافتٌ اضت. اّو در حالی اضت کاٌ   

االتسّو نْاشان فيال تُلْار    ةا  5553ه ٍهکاران در ضال 

 131تااا  95عاارً در کااالُس حاعاال از گْاااً رازک را 

گسم در گسم هزن دغ  گشارش کسدً اىر. ةْغتسّو نْلی

( 3ه  3) حااهی  B5نحاْت کغات   نْشان فالههىُّْر در 

نغااٍرً عار کاٌ در     Kinه  NAAگاسم در لْتاس    نْلی

نيتع اعلی تُلْر کاالُس ّػيای كطػاٌ دارا      نلاّطٌ ةا 

نْلی گسم در گسم هزن دغا ( نْاشان    55کغت ةسد )

فيل آن افشاّظ ّافتٌ اضات )اطالغاات نيتغاس ىغارً(.     

ىتاّخ تحلْلات اىذام عرً ةس رهی تُلْر تسکْتات فيلای  

ىغان دادً  Catharantus sroseusضلُلی گْاً  کغت در

کييرً رعر گْاٍی اضتفادً عارً  کٌ ىُح ه غلظت تيظْم

ٍای  تُاىر اجسات نتفاهتی ةس نطْسٍای تُلْر نتاةُلْتنی

جاىٌُّ داعتٌ ه در ىتْذٌ اجسات نتفاهتی ةاس تذهاع اّاو    

تسکْتات در گْاً داعتٌ ةاعر. اّو اجس ةطتٌ ةٌ ىُح گْااً  

غلظت تيظْم کييرگان رعر درهىشاد نتفااهت نای   ه ىْش 

ةسداای  (.Mustafa and Verpoorte, 2005ةاعاار )

اىر کٌ اکطْو ه ضْتُکيْو، ىلظ نحللان ىْش ىغان دادً

نَهی در ةُْضيتش تسکْتات فالهىُئْری دارىر در حالْکٌ 

اضتفادً از ٍس ّ  از تيظْم کييارگان رعار گْااٍی ةاٌ     

ْتاات فالهىُئْاری در   تيَاّی، ضاتب کااٍظ تُلْار تسک   

 Shilpashree and)  عااُد عااساّت کغاات ةافاات ناای

Ravishankar, 2009). 

Psenakova   ىْش در گاشارش   5553ه ٍهکاران در ضال

ٍاای حاعال از   دُد ىغان دادىر کاٌ ةسدای از کاالُس   

 5حااهی    MSكطػات دراکغت ةسد در نحْت کغات  

در عاساّت تاارّکی    ) BAP +NAAگسم در لْتس ) نْلی

زاّی در اّو کيير. انا درعر رّغٌّغٌ ىُپرّر تُلْر نیر

درعر ذکس عرً اضت. در تحلْق حاضس  55گشارش تيَا 

 ٌ ٍاای حاعال از   در کاالُس زاّای   ةْغتسّو درعر رّغا

ه   MSدر ٍس ده نحْت کغت كطػٌ درا کغت دنتسد 

B5 ( نْلااای گاااسم در لْتاااس از  0.5ه   5.5حااااهی )

NAA+Kin  2,4ه ّااا-D+Kin  ًعاارً اضاات.  نغاااٍر

اىر کٌ کالُس حاعال از  ٍای دّاس ىْش ىغان دادًگشارش

كطػات دراکغت ةسد عااٍراىٌ ىْاش ةاٌ راحتای رّغاٌ      

تُلْر کسدً انا تُلْر ضاكٌ ىُپرّر در اّو گْاً ةٌ ىاررت  

اتفاق نی افتر. در گشارش حاضس ىْش در ةْغتس تْهارٍای 

 ٌ ّای  زاةٌ کار رفتٌ تُلْر رّغٌ ىُپرّر دّرً عرً انا ضااك

در تحلْق  .  (Feeney and Punja, 2003) نغاٍرً ىغر

حاضس ىْش غلظت ةساةس اکطْو ه ضتُکْيْو رّغٌ زاّی را 

تحسّ  کسدً اضت.  تُلْر رّغٌ در گْاٍان تحت تااجْس  

نْشان ضيتش، اىتلال ه ٍهچيْو نطاْسٍای اىتلاال پْاام    

ٍا ىغان نی گشارش .(Sauer et al., 2013) اکطْو اضت

ةاالتسّو  +IAA IBAگسم در لْتس  نْلی 1ار دٍر کٌ تْه

عُد )نفادسی %( درعر ضتب نی35زاّی ) درعر رّغٌ

( 5551ه ٍهکااران )   Smykalovaطتق ىتااّخ   (.1333
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زاّی در كطػاٌ دراکغات ةاسد ده     ةاالتسّو درعر رّغٌ

( در حضاُر  Osvald 31, Osvald 72نْکسهکلُن رازک )

ةاٌ نْاشان    +D BAP-2,4گسم در لْتس  نْلی 1.55ه  11

اگس چٌ ةاّار در ىظاس داعات    . نغاٍرً عر  درعر 3/91

افشاّظ غلظت  اکطْو ه ضْتُکْيْو ٍهْغاٌ ةاغاث   کٌ 

زاّاای ىغاارً،  ةلکااٌ در  زاّاای ه ّااا رّغااٌ افااشاّظ کااال

ٍااای ةاااال  نهکااو اضاات ضااتب ىکااسهزً عاارن  غلظاات

 عُد.  ٍاي ىُپرّر  ٍا ّا رّغٌ کالُس

 MSکٌ نحْت کغت گْسی0 ىتاّخ حاضس ىغان دادىتْذٌ

در تحسّ  کاالشاّی كطػاات دراکغات دنتاسد      B5ه  

-دٍير. ٍهچيْو غلظات گْاً رازک تفاهتی را ىغان ىهی

کييرً رعار  ( از ٍس ده تيظْم3ه  3( ه )5.5ه  5.5ٍای )

ٍاای ةَْياٌ در   غلظات  NAAه ّا  D-2,4ه  Kinگْاٍی 

 5.5ه  5.5ٍاای  تحسّ  کالشاّی ٍطتير. از طسفی غلظت

ٍاای رعار گْااٍی ناُرد     کييرًاز  تيظْم  1ه  5.5ه ّا 

ٍای ىُپرّر دارىر. ةا اضتفادً ىلظ نُجسی در تُلْر رّغٌ

ٍای ىُپرّر نياةع ةا اٍهْتای  تُدٌ ةٌ اّيکٌ انسهزً رّغٌ

ٍای جاىٌُّ ٍطتير، ىتاّخ حاضاس نای   در تُلْر نتاةُلْت

تُاىر در تُلْر تسکْتات ةا ارزش دارهّی از گْاً رازک ةٌ 

 غت ةافت نُرد اضتفادً كسار گْسد.رهش ک

  

ىُّطيرگان نلالٌ از نػاهىت پژهٍغی ه  ضپاضاشاری0

فياهری داىغااً گلطتان ةٌ ضتب حهاّت نالی از پاّان 

 ىانٌ کارعياضی ارعر نُژان گلػلی پُر تغکس ه كررداىی

 .دارىر

 نياةع0

تغارات گْاٍان دارهّی. دلر ضُم، اى (.1313)زرگسی، ح. 

 .535-535ن، تَسان. داىغااً تَسا

 Humulus) رازک گْاً ازدّادی ّش(. ر1333) .نفادسی، م

lupulus L.)  ىانٌ کارعياضی  دُاىٌ، پاّان کغت از اضتفادًة

 ارعر، داىغااً گْالن.

ةسرضی کغت ةافت عاٍراىٌ ةٌ  (.1355) نل  ضػْری، س.

عُرت کالُس از ىظس تُلْر نادً اعلی تتساٍْرهکاىاةْيُل، 

 ٌ دکتسی دارهضازی، داىغااً غلُم پشعکی کسنان.پاّان ىان

 (.1335) تساةی، س. ک. هنُحری، م.، كاضهی غهسان، 

کالُس زاّی ه اىرام زاّی گْاً دارهّی عاٍراىٌ در عساّت 

درهن عْغٌ ای، نذلٌ تحلْلات گْاٍان دارهّی ه نػطس 

 .155-193اّسان، 
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Abstract 

Humulus lupulus belongs to cannabaceae family which cultivated in different regions of word for 

its medicinal and industrial importance. It has several medicinal components including: resin, 

essential oils, phenols and flavonoids. The aim of current research was optimization of callus and 

adventitious root formation for secondary metabolites production. For this purpose, petiole 

explant were cultured on MS or B5 medium culture supplemented with different concentrations 

(0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 and 5 mg/l) of Kin either alone or in combination with (0, 0.5, 1, 1.5, 2, 

2.5, 3 and 5 mg/l) 2,4-D or NAA. The experiment plan was completely randomized factorial 

design at 8 replications and five samples in each replicate. The obtained results showed that there 

is not any difference between MS and B5 medium culture for callus induction. The highest 

percentage of callus induction (100%) was achived in (2.5, 2.5) and (3, 3) mg/l of NAA+Kin and 

or 2,4-D+Kin, in both medium culture. Meanwhile, the highest amount of dry and fresh weigth 

was obtained in MS medium contained (2.5, 2.5) mg/l NAA+Kin. Medium containing (0.5, 0.5) 

mg/l NAA+Kin and or (0.5, 1) mg/l 2,4-D +Kin were the most effective for adventitious root 

induction. The results revealed that the highest amount of phenol was observed in MS medium 

supplemented with (3, 3) mg/l NAA+Kin, but the highest amount of flavonoid was produced in 

B5 medium containing (3, 3) mg/l 2,4-D +Kin. 
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