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 چکیده

زیستی ٍ غیر زیستی در هزسار  از  ّبی  در اثر تٌص( Citrullus lanatus)تي ٌّدٍاًِ  ّب  سبالًِ هیلیَى

بْرُ گیری از هٌْدسی شًتیک در ارقبم ٌّدٍاًِ جْت کسب صفبت هطلَبی هثل هقبٍهت . ي هی رًٍدبی

بِ بیوبری از ارزش ببالیی برخَردار است ٍ تراریسش گیبّبى ایي اهکبى را بِ ٍجزَد هزی رٍرد تزب بتزَاى     

ایی هسزتقین  رزهبیطی بِ هٌظَر تْیِ هحیط کطت هٌبسزب بزبزز  . صفبت هفید را بِ ایي گیبُ اًتقبل داد

 MSاستریل، در هحیط کطزت  ّبی  بدیي هٌظَر پس از تْیِ ریسًوًَِ گرُ از گیبّچِ. ٌّدٍاًِ اًجبم ضد

هیلی گرم در لیتر قرار دادُ ٍ پس از یک هزبُ ارزیزببی    5/2ٍ  5/1، 5/0ّبی  بب غلظت BA  ٍKinحبٍی 

داری بزر بزبززایی   عٌزی ًتبیج پصٍّص ًطبى داد کِ ضزرایط َّرهزًَی هلتلزث اثزر ه    . رضد صَرت گرفت

ًطبى داد ٍ  Kinاثر بْتری در افسایص تعداد سبقِ ًسبت بِ   BAبطَریکِ . است هستقین ٌّدٍاًِ داضتِ

اثر  Kinاز طرفی . هیلی گرم در لیتر ببعث افسایص سبقِ زایی بیطتری ضد 5/1ًیس تب  BAافسایص غلظت 

هیلی گرم در لیتر  5/1سبقِ زایی در غلظت  بیطیٌِ(. P≤01/0)داضتّب  ببرزی در طَیل سبزی هیبى گرُ

 BA ُهیلی گرم در لیتر  1/0ًیس در غلظت ّب  ٍ بْیٌِ رضد هیبى گر Kinصَرت گرفت. 

 

 .BA  ٍ Kin، ٌّدٍاًِببززایی هستقین، کطت ببفت،  :کلوات کلیذی
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 مقدمه

یا ودذٚیااٖ    Cucurbitaceae یه ٔحصَٛ زراعی ٟٔٓ اظت وٝ تٝ خا٘ٛادٜ ( Citrullus lanatus)ٞٙذٚا٘ٝ 
ٔاٜٛ ایٗ ٌااٜ تا داؼتٗ ٔمادیر تاالیی از ِاىٛپٗ، یه آ٘تی اوعاذاٖ، ٔی تٛا٘ذ در واٞػ ظرطاٖ . تعّك دارد

پرٚظتات، پا٘ىراض ٚ ٔعذٜ ٔفاذ تاؼذ ٚ دا٘ٝ آٖ تدا داؼدتٗ ٔمدادیر زیدادغ رٚ دٗ ٚ پدرٚتزاٗ ارزغ  د ایی        
یٗ ارلداْ تادارغ ٞٙذٚا٘دٝ تد رغ وریعدٕٖٛ ظدٛیات،       از ٟٔدٓ تدر  (. 2003پریٙه ٚ ٕٞىاراٖ، )تاالیی دارد 

، ظدٛپر ظدٛیات ٚ وریعدٕٖٛ    313چارِعتٖٛ ٌدرغ ٚ ؼدٌٛر تدی تدی ٞعدتٙذ ٚ ٔدی تدٛاٖ تدٝ تدرغ ایىدط           
از جّٕدٝ  ٞدا   ٚیدرٚض (. 2005خادٔاداٖ،  )تریٛتعٙٛاٖ ارلاْ تاارغ تذٖٚ ت ر یا تریپّٛیاذ ٞٙذٚا٘دٝ اؼدارٜ ودرد   

تٟثدٛد ش٘تاىدی   . ٘ٝ خعارات زیادغ را تٝ تِٛاذ جٟا٘ی ٚارد ٔی وٙٙذٟٔٓ ایٗ ٌااٜ ٞعتٙذ وٝ ظاالٞاغ  پاتٛشٖ
ٞاغ  تی دا٘ٝ، ٔعرفی شٖٞاغ  از طریك وؽت تافت ٚ تاٛتىِٙٛٛشغ تا ارایٝ ٔحصٛالت تاوافات ترغ ٔثُ ٔاٜٛ

زیعدتی ٚ  ارزیعدتی پتا٘عداّی را تدراغ     ٞداغ   ظٛٔاوّٛ٘اَ تا ٔماٚٔت تٝ تدٙػ ٞاغ  ٘ٛترواة ٚ تِٛاذ ٚاریا٘ت
تا تٛجٝ تٝ إٞات تٟاٙٝ ؼذٖ فرآیٙذ وؽدت تافدت   (.  2004وأپتٖٛ، )ٛد عّٕىرد ایٗ ٌااٜ فراٞٓ ٔی وٙذتٟث

ٟٔٙذظی ش٘تاه تراغ ایٗ ٌااٜ در وؽٛر، در تحمادك ااردر   ٞاغ  ٞٙذٚا٘ٝ تٝ عٙٛاٖ ٌاْ ٔٛثر در ا٘ااْ پرٚشٜ
 .رظی لرار ٌرفتتٟاٙٝ ظازغ ؼرایط وؽت تراغ تاززایی ٔعتمآ آٖ در ٔحاط ایٗ ٚیترٚ ٔٛرد تر

 
 ها مواد و روش

راض ظالٝ ٞاغ  ٞٙذٚا٘ٝ را ٔی تٛاٖ تطٛر ٔؽاتٝ تا ظایر ٌااٞاٖ تٝ رٚغ تاززایی ٔعتمآ تا اظتفادٜ از ریسٕ٘ٛ٘ٝ
در ایدٗ  . لطعات ِپٝ، تري ٚ ٞاپٛوٛتاُ تىثادر ودرد  ٞاغ  ٚ ٌرٜ ٚ تاززایی  ار ٔعتمآ تا اظتفادٜ از ریسٕ٘ٛ٘ٝ

اتتدذا تد ٚر ٞٙذٚا٘دٝ رلدٓ وریعدٕٖٛ      . ٌرٜ اظدتفادٜ ؼدذ  ٞاغ  ٔعتمآ از ریس ٕ٘ٛ٘ٝآزٔایػ تٝ ٔٙظٛر تاززایی 
دلامدٝ ردذعفٛ٘ی ٚ    15درصذ تٝ ٔدذت   5/1دلامٝ در ٞاپٛوّریت ظذیٓ  20ظٛیات پط از ؼعتؽٛ تٝ ٔذت

ظاعت تدٝ ٔٙظدٛر    48زیر ٞٛد الٔاٙار تحت ؼرایط اظتریُ ظٝ تار آب ؼٛیی ؼذٜ ٚ در پترغ دیػ تٝ ٔذت 
تدذٖٚ ٞٛرٔدٖٛ ٚدر ٚیداَ وؽدت ؼدذٜ ٚ در       MS  اتتذایی لرار ٌرفتٙذ، ظپط در ٔحاط وؽدت   جٛا٘ٝ ز٘ی

از آٟ٘ا ریس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا  پط از رؼذ ٌااٞچٝ.  ظاعت ٍٟ٘ذارغ ؼذ٘ذ 16ِٛوط ٚ فتٛپریٛد  5000ؼرایط ٘ٛرغ 
ٔاّدی ٌدرْ    5/2ٚ  5/1، 5/0ٞداغ   تا  ّظت BA  ٚKinااٚغ  MSته ٌرٜ اظتریُ تٟاٝ ٚ در ٔحاط وؽت 

پط از یه ٔاٜ ارزیاتی رؼذ تراعدة طدَٛ ؼداخٝ، تعدذاد     . در ِاتر وؽت ؼذٜ ٚ در اتاق رؼذ لرار ٌرفتٙذ
 5/0ٚ  1/0ٚ  0تا ظدطٛ    MSتِٛاذ ؼذٜ از ٔحاط وؽت ٞاغ  تراغ ریؽٝ زایی ؼاخٝ. ؼاخٝ صٛرت ٌرفت

ٔ ایٗ تررظی تٝ صٛرت . اظتفادٜ ؼذ NAA ٚIBA ٔاّی ٌرْ در ِاتر ال تصدادفی  آزٔایؽی در لاِة طر  ودا
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جٟدت  . تا اظتفادٜ از آزٖٔٛ چٙذ دأٙٝ اغ دا٘ىٗ صدٛرت پد یرفت  ٞا  ٚ ٔمایعٝ ٔااٍ٘اٗ تىرار ا٘ااْ ؼذ 5تا 
 . اظتفادٜ ؼذ MSTAT-C ٚExcel ٞا ٚ ترظآ ٕ٘ٛدارٞا از ٘رْ افسارٞاغتاسیٝ ٚ تحّاُ دادٜ

 
 نتایج و بحث

ٝ     ٙی٘تایج ایٗ پصٚٞػ ٘ؽاٖ داد وٝ ؼرایط ٞٛرٔٛ٘ی ٔختّف اثر ٔع  دارغ تدر تداززایی ٔعدتمآ ٞٙذٚا٘دٝ داؼدت
ٔتفاٚتی ٞاغ  پاظخ BA  ٚKinٔختّف ٞاغ  در  ّظتٞا  تطٛریىٝ تا لرار ٌرفتٗ ته ٌرٜ(. P≤01/0)اظت 

ٌسارغ داد٘ذ وٝ ٞٛرٖٔٛ ( 1993)ٚ وأپتٖٛ ٚ ٕٞىاراٖ ( 1989)ظریٛاظتاٚا ٚ ٕٞىاراٖ . . ٔؽاٞذٜ ٌردیذ
BA ٖوارترد . تعاار ٔٛثر اظت در ا٘ذاْ زایی خا٘ٛادٜ وذٚیااBA      ٝظثة افسایػ ظالٝ دٞدی ٘عدثت تدKin  

ٚ  5/1ٞداغ   ٔتفاٚت آٖ ٞٓ اثر ٔعٙی دارغ تر تعذاد ؼاخٝ ٘ؽاٖ دادٜ تٛد٘ذ أدا  ّظدت  ٞاغ  ؼذٜ تٛد ٚ  ّظت
تطدٛر ٔؽداتٝ ظریٛاظدتاٚا ٚ ٕٞىداراٖ     (. 1ٕ٘دٛدار )ٔاّی ٌرْ در ِاتر آٖ تفاٚت ٔعٙی دارغ ٘ؽاٖ ٘ذاد٘دذ  5/2
ٚ ودأپتٖٛ  ( 1997)، جاٚظدىی ٚ ودأپتٖٛ   (1994)، چدٛیی ٚ ٕٞىداراٖ   (1993)، وأپتٖٛ ٚ ٌرغ (1989)
ٌسارغ داد٘ذ در ااِاىدٝ دا٘دً ٚ    mgl-1 BA 2 -1ااٚغ  MSتٟتریٗ ٔحاط ظالٝ زایی را ٔحاط ( 1999)

اِثتٝ . دٞذ تعذاد ظالٝ در ٞر ریس ٕ٘ٛ٘ٝ را افسایػ ٔی mgl-1 IAA 0.5تااٖ ورد٘ذ، ارافٝ وردٖ ( 1991)جاا 
ٟٔدار ا٘دذاْ زایدی ظدالٝ را ٍٞٙداْ اردافٝ       ( 1989)ٚ ٞٓ ظریٛاظتاٚا ٚ ٕٞىاراٖ ( 1993)ٞٓ وأپتٖٛ ٚ ٌرغ 

ٚ  BAدر تررظدی اثدر   ( 2003)پریٙده ٚ ٕٞىداراٖ   . تٝ ٔحاط وؽت ٌسارغ ورد٘دذ  IAAیا  NAAوردٖ 
Kin 0.5-4 mgl-1 ٝ1-0.5ٞٙذٚا٘ٝ را ٞاغ  تٟتریٗ ٔحاط ظالٝ زایی ِپ mgl-1 BA   آٟ٘دا تاداٖ   . ٌدسارغ داد٘دذ

. تذ ؼىُ ٚ پذیذٜ ؼاؽٝ اغ ؼدذٖ ؼدذٜ اظدت   ٞاغ  ظثة تِٛاذ ظالٝ BA  ٚKinتاالغ ٞاغ  ورد٘ذ وٝ  ّظت
 mgl-1 NAA 0.1را در تروادة تدا    mgl-1 BA 1.5اداٚغ   MSٔحداط  ( 1995)ٕٞچٙاٗ ٞٛن ٚ ٕٞىاراٖ 

ریسازدیدادغ دٚ ٞاثریدذ تریپّٛیادذ     تدر  BAدر تررظدی اثدر   . تٟتریٗ ٔحاط تراغ تؽىاُ ظالٝ ٔعرفدی ورد٘دذ  
 mgl-1 2.25ِپٝ ٚ راض ظالٝ، ؼاالتی ٚ ٕٞىاراٖ تااٖ ورد٘ذ ودٝ  ّظدت   ٞاغ  ٞٙذٚا٘ٝ تا اظتفادٜ از ریسٕ٘ٛ٘ٝ

BA ٕٝ٘ٛ٘2.25 ,0.9ِپٝ ٚ  ّظت ٞاغ  تراغ ریس mgl-1 BA ٕٝ٘ٛ٘راض ظدالٝ ارلداْ تریپّٛیادذ،    ٞداغ   تراغ ریس
ٕ . ٞعدتٙذ ٞا  تٟتریٗ  ّظت  10در تروادة تدا    mgl-1 BA 1تدراغ ا٘دذاْ زایدی از    ( 2005)ىداراٖ  ودراي ٚ ٞ

تفاٚت ٔعٙدادارغ   mgl-1 BA 1.2آٟ٘ا تااٖ ورد٘ذ از آ٘اا وٝ تاٗ ظطٛ  . درصذ ؼار ٘ارٌاُ اظتفادٜ ورد٘ذ
پدایاٙی پاؽدٟٙاد ٔدی    ٞداغ   تاالیی،  ّظدت ٞاغ  ٚجٛد ٘ذارد، تٝ ٔٙظٛر ٕٔا٘عت از تٙٛع ظٛٔاوّٛ٘اَ در  ّظت

 .ؼٛد
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 BA  ٍKinهختلف ّای  ٌّذٍاًِ در هحیط کشت حاٍی غلظتّای  ساقِ سایی ریش ًوًَِ -0َدار ًو

 
 Kin ٝرا ٘عثت تٝ ٞا  تٛا٘عتٝ تٛد طَٛ ظالBA ٔتفداٚت آٖ تفداٚت ٔعٙدی دارغ    ٞداغ   افسایػ دٞذ أا  ّظت

ٝ  تطٛر ٔؽاتٝ وراي ٚ ٕٞ(. 2ٕ٘ٛدار)تر طَٛ ظالٝ ٍ٘ اؼتٝ تٛد٘ذ ٕ٘دٛ  ٞداغ   ىاراٖ ٘اس تراغ طٛیّعدازغ جٛا٘د
ٔحداط وؽدت   ( 1993)ودأپتٖٛ ٚ ٌدرغ   . اظتفادٜ ورد٘دذ  mgl-1 Kin 0.2ٞٙذٚا٘ٝ از ٔحاط ٞاغ  یافتٝ از ِپٝ

را تعٙٛاٖ ٔحداط طٛیدُ ظدازغ     mgl-1 Kin 0.2ٔحاط وؽت ااٚغ ( 1991)فالذ ظاتٛواٙاٗ ٚ داً٘ ٚ جاا 
 .ٞٙذٚا٘ٝ ٔعرفی وردٜ ا٘ذ

تا تٛجٝ تٝ اثدر تاؽدتر، ٔمدرٖٚ تدٝ      mgl-1 BA 1.5اد ٔی ؼٛد تراغ ظالٝ دٞی ٞٙذٚا٘ٝ از  ّظت تٙاترایٗ پاؽٟٙ
 mgl-1صرفٝ تٛدٖ، واٞػ تٙٛع ظٛٔاوّٛ٘اَ ٚ ؼاؽٝ اغ ؼذٖ ٚ تراغ طٛیُ ظازغ ٘ادس تدٝ ٕٞداٗ دالیدُ از     

Kin 0.5 اظتفادٜ ؼٛد.  
 

 
 

 ٌّذٍاًِ اُیگ در BA ٍ Kin هختلفی ّا غلظت یحاٍ کشت طیهح در ییَّا بخش طَل زاتییتغ - 2ًوَدار
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 ٔاّی ٌرْ در ِاتدر  5/0ٚ  1/0ٚ  0تا ظطٛ   MSطٛیُ ؼذٜ ؼذٜ از ٔحاط وؽت ٞاغ  تراغ ریؽٝ زایی ظالٝ

NAA ٚIBA  ٘تدایج ٘ؽدداٖ داد ٞٛرٔددٖٛ  . اظدتفادٜ ؼددذIBA   ٔاّددی ٌددرْ در ِاتدر تددا تاؽددتریٗ   1/0در  ّظدت
  ٝ اصدّی ٚ فرعدی یده اوعداٗ ٔٙاظدة ٔدی تاؼدذ        غ ٞدا  تحریه در تِٛاذ ریؽٝ فرعی ٚ افسایػ طدَٛ ریؽد

از ٔحداط  ( 1991)ٚ داً٘ ٚ جادا   mgl-1 IBA 0.2ااٚغ  MSاز ٔحاط ( 1993)وأپتٖٛ ٚ ٌرغ (. 1ؼىُ)
  .جٟت ریؽٝ زایی اظتفادٜ ورد٘ذ mgl-1 NAA 0.1ااٚغ 
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