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 چکیده
راعی یک گیاه دارویی مهم است که مواد موثر آن یعنی هایپرسین و هایپرفورین داراي خواص مهمی مانند خاصیت  گل
در این تحقیق اثر سطوح مختلف . دارند باشد و در صنایع دارویی کاربرد فراوانی باکتري می ویروسی و ضد افسردگی، ضد ضد

راعی و در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کامال  زایی گل زایی و اندام نمونه بر کالوس نوع ریز هاي رشد و کننده تنظیم
شده   شتکل یاستر يها اهچهیاز گ )برگ ریشه، ساقه و(ها  نمونه ریز. گرفت  مورد بررسی قرارنمونه ریز 5تکرار و  5تصادفی با 

گرم  میلی 1،2، 5/0صفر، ( IAAهاي  حاوي هورمون MS يط هایه شده و به محیته) MS(وگ کج و اسیموراشمحیط  در
. نگهداري شدند گرادسانتی جه در 23ر دماي دو تاریکی . منتقل شده و در )برلیتر گرم  میلی 8/0، 4/0،صفر(  BAPو )برلیتر

ن یب. گرفت زایی مورد بررسی قرار زایی واندام ها برکال سطوح هورمون روز اثر متقابل بین نوع ریز نمونه و 28پس از گذشت 
، از نظر اندازه کالوسدرصد  1سطح  دار در یتفاوت معناثر متقابل دو فاکتور ن یو همچن IAA BAP يها ماریتسطوح 

برلیتر  گرم  میلی 8/0در تیمار ریشه از ریزنمونه شده   لکیبیشترین تعداد شاخه تش. شد  مشاهدهتعداد شاخه و تعداد ریشه 
BAP )25شاخه( لیتر  گرم بر میلی1کالوس در تیمار  اندازهن یشتریبIAA لیتر بر  گرم میلی 4/0 وBAP   )4و )میلیمتر
بیشترین تعداد شاخه . شد  دهید )ریشهIAA )25برلیتر گرم  میلی 2 آمده در تیمار ن بیشترین تعداد ریشه به وجودیهمچن

 اندازه بیشترین )شاخهBAP )20لیتر بر گرم  میلی 8/0 و IAAبرلیتر   گرم میلی 2در تیمار ساقه نمونه شده از ریز ل کیتش
ن بیشترین تعداد ریشه یهمچن  و )لیمترمیBAP )5برلیتر  گرم  میلی 8/0و  IAAلیتر  بر گرم  میلی 1کالوس در تیمار 

بیشترین تعداد شاخه .شد  مشاهده )ریشهBAP)20برلیتر  گرم  میلی 4/0و IAAمیلی گرم برلیتر2شده در تیمار   لکیتش
کالوس  اندازه بیشترین )شاخهBAP )23برلیتر   گرم  8/0و IAAبرلیتر   گرم میلی 5/0در تیمار نمونه برگ شده ریز  لکیتش

گرم  میلی 2ن تعداد ریشه در تیمار یشتریو ب) میلیمترBAP )4برلیتر  گرم  میلی 4/0و  IAAبرلیتر   گرم میلی 2 ماردر تی
 .شد  تیرو)ریشه IAA)20لیتر  بر 
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  مقدمه
 يبعد مطالعات منظور به هیپا و يادیبن قاتیتحق به عنوان یراع گل ییزا شهیر و ییزا شاخه ،ییزا الکنش کوا مطالعه
 جهین نتیا به خود يها شیآزما در )2010(وهمکاران Akcamoluk. است يضرور ينولوژکوتیب قاتیتحق و ژن انتقال

 1 يحاو MS شتک طیمح ،یراع گل يها ساقه و برگ از الوسکد یتول یکتحر يبرا شتک طیمح نیبهتر هک دندیرس
 هک ردندکگزارش  )2001 ( ارانکهم و Carolina  .است NAA لیتر بر گرم یلیم 1 همراه به D-2,4 تریل بر گرم یلیم
 بر گرم یلیم 1 و BA تریل بر گرم یلیم 1 حضور در شده شتک يها ز نمونهیر از یراع گل در الوسک دیتول نیشتریب
 تریل بر گرم یلیم 1 در حضور الوسک از آمده بدست يها جوانه ادتعد نیشتریب و آمد بدست یکیتار در D-2,4تریل

KIN2,4تریل بر گرم یلیم 1/0و-D است.   
  روشها و مواد

 دقیقه 20بذرها به مدت  .راعی از بانک بذر مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه شاهد تهیه شد بذرهاي گل
بذر . دقیقه شستشو داده شدند 12ل به  مدت یاستر مقطر آب بامرتبه 3درصد قرار گرفتند وسپس 5درهیپوکلریت سدیم 

بذر ها بعد از خشک شدن . دقیقه قرار گرفتند تا کامال خشک شوند 60هاي شسته شده در زیر هود کامال استریل به مدت 
لوکس  2400و در  فیتوترون باشرایط  نوري  قرار گرفتند PH7/5گرم آگار  با 5/7گرم ساکارز و  30حاوي MS محیط بروي

روز از هر دانه رست ریز نمونه  40بعداز  .نگهداري شدند25+2اعت تاریکی  در دماي س 8و  ساعت روشنایی16دوره نوري ، 
با غلظت  IAAهورمون هاي مورد استفاده   .هاي برگ ،ریشه وساقه جدا شدند وبه محیط هاي حاوي هورمون انتقال یافت

میلی لیتر از هر محیط  12. بودند برلیتر گرم  میلی 8/0، 4/0،صفر هاي غلظت باBAP و گرم برلیتر میلی 1،2، 5/0صفر،  هاي
قطعه از اندام مورد  5سانتی متر توزیع ، ودرهر ظرف  6*8/1ي با ابعاد ا تکرارداخل پتري دیش هاي شیشه 5در کشت  

روز اثر  28پس از گذشت  .گرفتند درجه  سانتی گراد قرار 23نمونه ها در شرایط تاریکی در دماي  .نظر کشت داده شد
  .گرفت ها مورد بررسی قرار سطوح هورمون متقابل بین نوع ریز نمونه و

در قالب  تعداد شاخه، تعداد ریشه واندازه کالوس مورد بررسی قرار گرفتند و داده هاي بدست آمده: ارزیابی آماري نتایج
  .مورد آنالیز قرار گرفتند MSTATCار افز مبا نر آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کامال تصادفی

  نتایج
از نظر اندازه کالوس، درصد  1سطح  دار در یتفاوت معناثر متقابل دو فاکتور ن یو همچن IAA BAP يها ماریتسطوح ن یب

   .شد  مشاهدهتعداد شاخه و تعداد ریشه 
برلیتر   گرم  8/0و IAAبرلیتر   گرم میلی 5/0نمونه در تیمار ریزاز این شده   لکیبیشترین تعداد شاخه تش: ریز نمونه برگ

BAP )23شاخه( برلیتر   گرم میلی 2 کالوس در تیمار اندازه بیشترینIAA  برلیتر  گرم  میلی 4/0وBAP )4و ) میلیمتر
 . شد  تیرو)ریشه IAA)20لیتر  بر گرم  میلی 2ن تعداد ریشه در تیمار یشتریب

گرم  میلی 8/0 و IAAبرلیتر   گرم میلی 2نمونه در تیمار ریزاین شده از  ل کیتشبیشترین تعداد شاخه  :ریز نمونه ساقه
 BAPبرلیتر  گرم  میلی 8/0و  IAAلیتر  بر گرم  میلی 1کالوس در تیمار  اندازه بیشترین  )شاخهBAP )20لیتر بر 

برلیتر  گرم  میلی 4/0و IAAمیلی گرم برلیتر2شده در تیمار   لکین بیشترین تعداد ریشه تشیهمچن  و )میلیمتر5(
BAP)20شد  مشاهده )ریشه.  



 
 

 

 
 

 )شاخهBAP )25برلیتر  گرم  میلی 0/ 8ریزنمونه در تیمار این شده از  لکیبیشترین تعداد شاخه تش :ریز نمونه ریشه
شترین ن بییو همچن)میلیمترBAP   )4لیتر بر  گرم میلی 4/0 و IAAلیتر  گرم بر میلی1کالوس در تیمار  اندازهن یشتریب

  . شد  دهید )ریشهIAA )25برلیتر گرم  میلی 2 آمده در تیمار تعداد ریشه به وجود
(I1=0 mg/lit IAA, I2=0/5 mg/lit IAA , I3=1 mg/lit IAA, I4=2 mg/lit) 

(B1=0 mg/lit BAP, B2=0/4 mg/lit BAP ,B3=0/8 mg/lit BAP)   
  .)باهم به کار برده شده اندسطوح تیماري، منظور غلظت هاي هورمونی که در ترکیب (

     
  

 (B)تعداد شاخه(A),اندازه کالوس. ریز نمونه برگ : 1شکل
  (C).تعدادریشه

  

   
  



 
 

 

 
 

 (B)اندازه کالوس(A),تعدادشاخه. ریز نمونه ساقه: 2شکل
  (C).تعدادریشه

  

      
        

 (B)اندازه کالوس(A),تعداد شاخه. ریز نمونه ریشه  :3شکل
  (C).تعدادریشه

  حث ونتیجه گیري ب
تر اکسین کالوس ها به درغلظت هاي باال. شددر غلظت هاي باالتر سیتو کنین بیشترین تعداد شاخه تشکیل شده مشاهده 

ن میزان کالوس تشکیل شده وزمانی که غلظت هردو هورمون با یکدیگر برابر باشد بیشتری رفتندسمت تشکیل ریشه پیش 
داراي اثر  BAPهورمون. کالوس به طور غیر یکنواخت وپراکنده صور ت می گیرد تشکیل ریشه برروي بافت. مشاهده شد

شاخه هاي تشکیل شده بروي کالوس با  .داراي اثر سریع در القاي ریشه می باشد IAAسریع در القاي شاخساره وهورمون 
از کالوس . )1381عزیزي،(ی روددر محیط  افزایش می یابد در نتیجه اننظار تولید بیشتر متابولیت ها مBAP افزایش میزان

هاي بدست آمده  می توان براي کشت در سوسپانسیون سلولی  وپی بردن به اثر سایر الیسیتور ها برمیزان تولید مواد موثره 
 .گل راعی داشت، تا پی برد که هر اندام به چه میزان پتانسیل تولید متابولیت را دارد
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Abstract     
St John's wort (Hypericum perforatum L.) is an important medicinal plant which contains effective 
materials such as hypericin and hyperforin. These materials demonstrate as an anti-depressant, 
antiviral and antibacterial agents and widely use in the pharmaceutical industry. In this study the effect 
of different levels of growth regulators and explants type on callogenesis and organogenesis of st 
John's wort were examined with factorial experiment design on the basis of completely randomized 
design with five repeats and five explants. The root, stem and seedlings leave of sterile plantlets were 
used as a explants to culture on MS medium containing IAA (zero, 0.5, 1,2 mg/L) and BAP (zero, 0.4, 
0.8 mg/L). The grown samples were put in the growth chamber in the darkness condition at 23 °C. 
After 28 days, the interactions between explants types and hormone levels were investigated. The 
significant effect at the 1 percent probability was observed between treatment levels of IAA, BAP and 
the interaction between two factors (IAA*BAP) for the calluses size, branch and root numbers. The 
highest numbers of branches were achieved in the root explants treated with 0.8 mg/L BAP (25 
branches). The highest callus size were achieved in media contained 1 mg/L IAA and 0.4 mg/L BAP 
(4 mm) and greatest number of roots were observed in media contained 2 mg/L IAA (25 roots). The 
highest number of branches  were calculated  in the stem explants treated with2 mg/L IAA and 0.8 
mg/L BAP (20 branches), the highest callus size were observed in media which treated with 1 mg/L 
IAA and 0.8 mg/L BAP (5 mm). The largest roots were measured in media treated with2 mg/L IAA 
and 0.4 mg/L BAP (20 roots).The largest number of branches were formed in the leaf explants treated 
with IAA 0.5 mg/L and 0.8 mg/L BAP (23 branches), the highest callus size in treatment with 2 mg/L 
IAA and 0.4 mg BAP (4 mm) and the highest number of roots in treatment with 2 mg/L IAA (20 roots) 
were observed. 
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