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 چکيده

. اس ایي تیزُ در ایزاى فمط دٍ گًَِ گشارػ اعت Meliaceaeهتؼلك تِ تیزُ  Melia azedarach Lگیاُ سیتَى تلخ تا ًام ػلوی .

سیاد  اهاتَدُ . ایي گیاُ اس ًظز التصادی ٍ دارٍیی دارای تزویثات ؽیویایی تا ارسؽی اس سیتَى تلخ ٍ چزیؼوِ ػثارتٌذ ؽذُ 

-تٌظین وٌٌذُ ّای هختلفوارتزد اًَاع ٍ غلظتتا  حاضز تِ هٌظَر المای تَلیذ والَطهَرد تَجِ لزار ًگزفتِ اعت. پضٍّؼ 

در هحیط وؾت  ساییتزای الماء والَط سیتَى تلخ تزي ریشًوًَِاس  ِهطالؼّای رؽذ گیاّی هختلف اًجام ؽذُ اعت. در ایي 

MS  دٍحاٍی ( 2,4ًَع  اوغیي-D  ٍNAA ) ًَع عیتَوٌیي  دٍدر تزویة تا( ٍ ویٌتیيBAP) 5/1ٍ  1، 5/0صفز، ّای تا غلظت 

داری تحت تاثیز اًَاع ٍ هؼٌیسایی ٍ ٍسى تز والَط تِ طَر ًتایج ًؾاى داد درصذ والَط اعتفادُ گزدیذ. گزم در لیتزهیلی

گیزد. تا تزرعی اثز هتماتل ّای هختلف عیتَویٌیي لزار هیاًَاع ٍ غلظتتا ّا ّای هختلف اوغیي ٍ اثزات هتماتل آىغلظت

درصذ تَد وِ در اوثز  100سایی ّای رؽذ اوغیي ٍ عیتَوٌیي هؾخص ؽذ وِ در تؼذادی اس تیوارّا درصذ والَطوٌٌذُتٌظین

حاٍی  MSگزم در هحیط وؾت  48/0ٍ ویٌتیي اعتفادُ ؽذُ تَد. تاالتزیي ٍسى تز والَط تا هیاًگیي  D-2,4س تزویة ّا اآى

 گزم در لیتز ویٌتیي حاصل ؽذ.هیلی D  ٍ5/0-2,4گزم در لیتز هیلی 5/0

 

 D  ٍNAA-2,4، ، عیتَوٌیي، اوغیيویٌتیي كلمات كليدي:

 

 مقدمه

ّای تجاری اعتفادُ ؽذُ ای تِ ػٌَاى اتشاری هْن در هطالؼات ٍ تزًاهِؽزایط درٍى ؽیؾِّای گیاّی در وؾت علَل ٍ تافت

ّای اخیز، جاهؼِ ػلوی تَجِ تیؾتزی تِ تَلیذ هحصَالت هَثز ٍ عاسگار تا هحیط سیغت تزای وٌتزل آفات ٍ اعت. در عال

اعت. ایي تیزُ  Meliaceaeاس تیزُ  Melia azedarach L. گیاُ سیتَى تلخ تا ًام ػلوی .(2007)تزٍج،  ّا وزدُ اعتتیواری

 . سیتَى تلخ رٍیٌذّایی در ًَاحی گزهغیزی هیتِ صَرت درخت ٍ یا درختچِ تَدُ ٍ گًَِ 751جٌظ ٍ تیؼ اس  45ؽاهل 

ّای چَب آى ؽثیِ تِ گیاُ عذر . ٍیضگی(2010)تاًشیي ٍ ّوىاراى،  تَهی ؽزق آعیا تِ ٍیضُ ایزاى، چیي ٍ ٌّذ اعت

(Cedrela odorataًَِاس گ ) ّای جٌگلی اعت. ایي گیاُ عاسگاری تغیار خَتی تا اًَاع هختلف خان ٍ ؽزایط آب ٍ َّایی

 (.1995)ایتَواٍا ٍ ّوىاراى،  ّای جٌگلذاری تغیار ارسؽوٌذ اعتٍ تزای عیغتن تَدُدارد، هماٍم در تزاتز حؾزات 

 



 

 

 

 

)تاًشیٌَ ّوىاراى،  اعت لیوًََئیذّاَد تزخی تزویثات هاًٌذ وؾی ٍ ٍجػاللِ ؽذیذ تِ ایي گًَِ تِ دلیل خاصیت حؾزُ

در تزاتز حؾزات فزاٍاًی ّای تیَلَصیىی ّا دارای فؼالیتّا ٍ تزيّا، داًِهاًٌذ هیَُ سیتَى تلخ  ّای هختلف.  تخؼ(2010

فؼالیت ضذ ٍیزٍعی، ضذ تَدُ ٍ دارای ّا ّا ٍ هَرچِهماٍم تِ هلخ ایي گیاُ. (2007)اعىَچی ٍ ّوىاراى،  ّغتٌذهضز 

سایی در سایی عَهاتیىی یا اًذام. اگزچِ تاسسایی گیاّاى اس طزیك جٌیي(2014)خاى ٍ ّوىاراى،  تاوتزی ٍ ضذ لارچی اعت

 ریشاسدیادی تٌْا. سیتَى تلخ هطالؼِ اًذوی صَرت گزفتِ اعتّای جٌگلی اًجام ؽذُ، اها در هَرد طیف ٍعیؼی اس گًَِ

ّایی اس گزُ گیاّاى تالغ . وؾت تخؼ(2013)هیؾزا ٍ ّوىاراى،  گشارػ ؽذُ اعتای ت درٍى ؽیؾِّا در وؾتَعط جَاًِ

چٌیي هطالؼاتی در . ّا گشارػ ؽذُ اعتّا ٍ گزُّا ٍ گیاّاى ٍ والَط اس جَاًِّای جاًثی، تَلیذ ؽاخغارُتزای تَلیذ ؽاخِ

 تَلیذ تزویثات ثاًَیِ در ؽزایط آسهایؾگاّی تغیار هْن ّغتٌذتزای ریشاسدیادی، الماء تٌَع عَهاولًَال ٍ سیتَى تلخ هَرد 

ّای ثاًَیِ، تىثیز ولًَال اس والَط هٌثغ خَتی تزای وؾت عَعپاًغیَى علَلی، تَلیذ هتاتَلیت .(2013)ٍیال ٍ ّوىاراى، 

)ّاًذرٍ  ٍ اًتمال صى اعت سایی، ّوچٌیي هطالؼِ تمغین علَلی، افشایؼ طَل ٍ فزایٌذ توایشسایی عَهاتیىی ٍاًذامطزیك جٌیي

-ّای هتؼذدی ًظیز ؽزایط سیغتّای ثاًَیِ اس طزیك گیاّاى در ؽزایط طثیؼی هحذٍدیت. تَلیذ هتاتَلیت(2001ٍ فلَح، 

آٍری ّای اخیز، فيتافت اعت. در عال هختصّای ثاًَیِ هتاتَلیت تزخی اس هحیطی ٍ اللیوی دارد. ػالٍُ تز ایي، تَلیذ

ّای ثاًَیِ هَرد اعتفادُ لزار گزفتِ اعت. تیؼ اس صذ تزویة اس ٍ اًذام تِ طَر هَثز در تَلیذ هتاتَلیتوؾت علَلی، تافت 

ّای وؾت، عَعپاًغیَى علَلی تِ دلیل عزػت رؽذ عزیغ جذا ؽذُ اعت. در هیاى توام رٍػسیتَى تلخ ّای هختلف تخؼ

ٍ رؽذ  الماءًمؼ هْوی در ًیش ّای رؽذ گیاُ وٌٌذُتٌظیني تیي در ایّای ثاًَیِ اعت. آى تْتزیي عیغتن تزای تَلیذ هتاتَلیت

هطالؼِ تِ هٌظَر الماء ٍ تَلیذ والَط اس ریشًوًَِ تزي درخت سیتَى در ایي  ،تٌاتزایي (.2011)ًاگال ٍ هَرتی،  والَط دارًذ

 جام گزفت. ّای رؽذ گیاّی اوغیي ٍ عیتَوٌیي اًوٌٌذُّای هختلف تٌظینتلخ تا وارتزد اًَاع ٍ غلظت

 

 هامواد و روش

 تِ آسهایؾگاُتٌذی هٌاعة تالفاصلِ لشٍیي تْیِ ٍ در تغتِاس ؽْز  در اٍاعط فصل تْار درخت سیتَى تلخ  ّای تزيریشًوًَِ

 45درصذ تِ هذت  70عاػت در سیز آب جاری ؽغتِ ؽذُ ٍ در َّد الهیٌار تَعط اتاًَل  2ّا تِ هذت تزي.  هٌتمل گزدیذ

عاًتیوتز هزتغ  1در لطؼات ّای تزي ریشًوًَِدلیمِ ضذػفًَی ؽذًذ. عپظ،  10درصذ تِ هذت  5/1ثاًیِ ٍ ّیپَولزیذ عذین 

 5/1ٍ  1، 5/0ٍ صفز  D  ٍNAA-2,4گزم در لیتز هیلی 5/1ٍ  1، 5/0حاٍی صفز،  MSتزػ دادُ ؽذُ ٍ رٍی هحیط وؾت 

گزاد در تاریىی لزار درجِ عاًتی 25 ± 2دهای ّا در اتاله رؽذ تا لزار دادُ ؽذًذ. وؾت BAPگزم در لیتز ویٌتیي ٍ هیلی

اوتَریل صَرت فایي آسهایؼ تِگیزی ؽذًذ. اًذاسُ ّاٍسى تز والَطسایی ٍ درصذ والَطدادُ ؽذًذ. پظ اس گذؽت یه هاُ 

ّای رؽذ گیاّی اوغیي ٍ اًَاع ٍ وٌٌذُّای هختلف تٌظیندر لالة طزح واهال تصادفی تا دٍ فاوتَر اصلی اًَاع ٍ غلظت

 SPSS 25.0افشار ّای رؽذ گیاّی عیتَوٌیي اًجام ؽذ. آًالیش تجشیِ ٍاریاًظ تا اعتفادُ اس ًزموٌٌذُّای هختلف تٌظینغلظت

 درصذ صَرت گزفت. 5ای داًىي در عطح احتوال ّا تا اعتفادُ اس آسهَى چٌذ داهٌِدُاًجام ٍ همایغِ هیاًگیي دا

 

 

 

 

 



 

 

 

 نتايج و بحث

آًالیش تجشیِ ٍاریاًظ ًؾاى داد وِ  (.1 )ؽىل وزدًذ والَط تَلیذ تِ ؽزٍع رٍس 10 گذؽت اس تؼذ ؽذُ وؾت ّایًوًَِ ریش

ّای رؽذ وٌٌذُّای هختلف تٌظینتل اًَاع ٍ غلظتاثزات هتماّای رؽذ گیاّی اوغیي ٍ وٌٌذُّا ٍ اًَاع هختلف تٌظینغلظت

ّای تیي غلظت .(1 )جذٍل سایی ٍ ٍسى تز والَط دارًذالَطداری رٍی درصذ وگیاّی اوغیي ٍ عیتَوٌیي تاثیز هؼٌی

گزم یهیل 1حاٍی  MSدرصذ در هحیط وؾت  09/98سایی تا هیاًگیي ّای اػوال ؽذُ تیؾتزیي درصذ والَطهختلف اوغیي

تزاتز افشایؼ یافتِ تَد.   15/1حذٍد  NAAگزم در لیتز هیلی 1تزاتز ٍ ًغثت تِ  33/34در لیتز هؾاّذُ ؽذ وِ ًغثت تِ ؽاّذ 

سایی ؽذُ تَد. تا تزرعی اثز گزم در لیتز هٌجز تِ افشایؼ درصذ والَطهیلی 1اس صفز تا  D-2,4تز اعاط ًتایج افشایؼ غلظت 

درصذ تَد وِ  100سایی رؽذ اوغیي ٍ عیتَوٌیي هؾخص ؽذ وِ در تؼذادی اس تیوارّا درصذ والَط ّایوٌٌذُهتماتل تٌظین

ّای اػوال ؽذُ ًؾاى داد وِ ّای هختلف اوغیيتَد. تزرعی تاثیز غلظت اعتفادُ ؽذٍُ ویٌتیي  D-2,4ّا اس تزویة در اوثز آى

ؽَد وِ ًغثت تِ گزم در لیتز حاصل هیهیلی 5/0حاٍی  MSگزم در هحیط وؾت  41/0تیؾتزیي ٍسى تز والَط تا هیاًگیي 

ٍ هحیط  D-2,4گزم در لیتز هیلی 5/1حاٍی  MS، هحیط وؾت D-2,4گزم در لیتز هیلی 1حاٍی  MSؽاّذ، هحیط وؾت 

ؼِ تا در ایي هطالتزاتز افشایؼ یافتِ تَد.  37/1ٍ  28/1، 17/1، 78/22تِ تزتیة  NAAگزم در لیتز هیلی 5/1حاٍی  MSوؾت 

اثز هْاری رٍی  D  ٍNAA-2,4ّای تاالی همذار رؽذ علَل واّؼ یافتِ تَد. تٌاتزایي، غلظت D  ٍNAA-2,4افشایؼ غلظت 

ّای رؽذ اوغیي ٍ عیتَوٌیي هؾخص ؽذ وِ تاالتزیي ٍسى تز والَط تا وٌٌذُرؽذ والَط دارًذ. تا اػوال تزویة تٌظین

ؽَد گزم در لیتز ویٌتیي حاصل هیهیلی D  ٍ5/0-2,4گزم در لیتز هیلی 5/0حاٍی  MSگزم در هحیط وؾت  48/0هیاًگیي 

گزم در لیتز هیلی 1حاٍی  MSتِ تٌْایی، هحیط وؾت  D-2,4گزم در لیتز هیلی 5/0حاٍی  MSًغثت تِ ؽاّذ، هحیط وؾت 

2,4-D  ٍ5/0 گزم در لیتز ویٌتیي، هحیط وؾت هیلیMS  2,4گزم در لیتز هیلی 5/1حاٍی-D  ٍ5/0 گزم در لیتز ویٌتیي ٍ هیلی

تزاتز  26/1ٍ  5/1، 23/1، 14/1گزم در لیتز ویٌتیي تِ تزتیة هیلی NAA  ٍ5/0گزم در لیتز هیلی 5/0حاٍی  MSهحیط وؾت 

ّای وٌٌذُّای هختلف تِ تزویثات هختلف تٌظینّای ٍ ریشًوًَِدّذ وِ گًَِهطالؼات ًؾاى هی (.2افشایؼ یافتِ تَد )جذٍل 

-2,4گزم در لیتز هیلی 5/0حاٍی  MS( گشارػ وزدًذ وِ هحیط وؾت 2013رؽذ گیاّی ًیاس دارًذ. چاوزاتَرتی ٍ ّوىاراى )

D  ٍ2/0 درصذ( را در  98سایی )گزم در لیتز ویٌتیي حذاوثز والَطهیلیWithania somnifera وٌذ. رفیك ٍ داَّت تَلیذ هی

 D ،1-2,4گزم در لیتز هیلی 1حاٍی  MSسایی در چزیؼ در هحیط وؾت والَط ( گشارػ وزدًذ وِ حذاوثز درصذ2010)

( گشارػ وزدًذ وِ در گیاُ 2019واپَر ٍ ّوىاراى )ؽَد. حاصل هی NAAگزم در لیتز هیلی BAP  ٍ5/0گزم در لیتز هیلی

Rhodiola imbricata  تیؾتزیي همذار والَط در هحیط وؾتMS  گزم در لیتز هیلی 3حاٍیNAA  ٍ3 گزم در لیتز هیلی

BAP ؽَد.حاصل هی 

 سیتَى تلخ والَط تز ّای اوغیي ٍ عیتَوٌیي تز درصذ والَط سایی ٍ ٍسىتجشیِ ٍاریاًظ اثز اًَاع هختلف َّرهَى -1جذٍل

 درجِ آسادی هٌاتغ تغییز
 هیاًگیي هزتؼات

 ٍسى والَط درصذ والَط سایی

 346/0** 306/23936**  6 اوغیي

 ns 890/209 ns001/0 6 عیتَوٌیي

 1/0** 653/457**  36 عیتَوٌیي× اوغیي 

 003/0 461/137 98 خطا

 46/18 78/14  ضزیة تغییزات )%(

 دارغیز هؼٌی nsدرصذ،  1دار در عطح احتوال هؼٌی**            



 

 

 

 
 والَط تَلیذ ؽذُ پظ اس یه هاُریشًوًَِ تزي وؾت ؽذُ در هحیط وؾت، ب( الف(  -1ؽىل 

 سیتَى تلخ سایی ٍ ٍسى تز والَطّای اوغیي ٍ عیتَوٌیي تز درصذ والَط هختلف َّرهَىّای ٍ غلظتاًَاع  تاثیز -2 جذٍل
 اوغیي

 گزم در لیتز()هیلی

 عیتَوٌیي

 گزم در لیتز()هیلی
 ٍسى تز والَط درصذ والَط )%(

 اوغیي

 گزم در لیتز()هیلی

 عیتَوٌیي

 گزم در لیتز()هیلی
 )%(درصذ والَط 

 ٍسى تز والَط

 )گزم(

 صفز

 f20±20 m 22/0±13/0 صفز

NAA 5/0 

 e00/10±00/40 a-i 007/±37/0 صفز

Kin 5/0 f0/0±0/0 n 0/0±0/0 Kin 5/0 e33/13±66/46 a-h 005/0±38/0 

Kin 1 f0/0±0/0 n 0/0±0/0 Kin 1 a-d63/7±00/85 b-k 015/0±35/0 

Kin 5/1 f0/0±0/0 n 0/0±0/0 Kin 5/1 a-d33/13±66/86 kl 039/0±25/0 

BAP 5/0 f0/0±0/0 n 0/0±0/0 BAP 5/0 a 0/0±100 b-k 018/0±35/0 

BAP 1 f0/0±0/0 n 0/0±0/0 BAP 1 a 0/0±100 a-g 001/0±39/0 

BAP 5/1 f0/0±0/0 n 0/0±0/0 BAP 5/1 a-d79/0±92/84 abc 040/0±42/0 

2,4-D 5/0 

 a 0/0±100 a-e 008/0±42/0 صفز

NAA 0/1 

 b-d33/3±33/73 i-l 019/0±26/0 صفز

Kin 5/0 a 0/0±100 a 036/0±48/0 Kin 5/0 a-d66/6±66/86 h-l 017/0±27/0 

Kin 1 a 0/0±100 ab 042/0±44/0 Kin 1 a 0/0±100 i-l 010/0±26/0 

Kin 5/1 a 0/0±100 ab 012/0±45/0 Kin 5/1 d66/6±66/66 f-l 044/0±30/0 

BAP 5/0 a-d1/6±77/87 a-e 041/0±42/0 BAP 5/0 a-c55/5±44/94 e-l 065/0±31/0 

BAP 1 a-c66/6±33/93 d-l 008/0±31/0 BAP 1 a-d36/6±16/79 a-g 059/0±39/0 

BAP 5/1 a-c66/6±33/93 b-k 024/0±36/0 BAP 5/1 ab67/4±23/95 a-j 012/0±37/0 

2,4-D 0/1 

 a 0/0±100 f-l 003/0±29/0 صفز

NAA 5/1 

 a-c77/5±00/90 g-l 024/0±29/0 صفز

Kin 5/0 a 0/0±100 b-k 031/0±34/0 Kin 5/0 a-c66/6±33/93 f-l 023/0±29/0 

Kin 1 a 0/0±100 a-d 001/0±42/0 Kin 1 a-c66/6±33/93 i-l 033/0±26/0 

Kin 5/1 a 0/0±100 a-h 028/0±38/0 Kin 5/1 a-d54/11±0/80 jkl 039/0±25/0 

BAP 5/0 a-c66/6±33/93 f-l 033/0±29/0 BAP 5/0 ab67/4±23/95 b-k 018/0±36/0 

BAP 1 a 0/0±100 g-l 027/0±28/0 BAP 1 cd28/14±42/71 c-k 059/0±31/0 

BAP 5/1 a-c66/6±33/93 a-h 004/0±38/0 BAP 5/1 a-d33/13±66/86 e-l 020/0±31/0 

2,4-D 5/1 

 a 0/0±100 e-l 029/0±31/0 صفز

 

   

Kin 5/0 a 0/0±100 c-k 029/0±32/0    

Kin 1 a 0/0±100 a-g 025/0±39/0    

Kin 5/1 a 0/0±100 a-f 028/0±40/0    

BAP 5/0 a 0/0±100 i-l 019/0±26/0    

BAP 1 a-c66/6±33/93 b-k 028/0±35/0    

BAP 5/1 a-d69/14±77/77 lm 003/0±20/0    
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Abstract 

Chinaberry (Melia azedarach L.) is belongs to the Meliaceae family. From this family only two species have 

been reported including chinaberry and neem. This plant is economically and pharmaceutically has valuable 

compounds, but has not been considered. The present study was conducted to induce the production of callus by 

using different types and concentrations of plant growth regulators. In this study, leaf explant of chinaberry was 

used for callus induction in MS medium containing two types of auxin (2,4-D and NAA) in combination with 

two types of cytokinin (kinetin and BAP) at 0, 0.5, 1, 1.5 mg/L concentrations. The results showed that the 

percentage of callusing and fresh weight of callus significantly affected by different types and concentrations of 

auxin and its interactions with different types and concentrations of cytokinins. By investigation of the 

interactions of auxins and cytokinins, it was found that in some treatments the percentage of callusing was 100% 

and most of them containing 2,4-D and kinetin. The highest amount of fresh weight of callus was 0.48 g 

obtained in MS medium supplemented 0.5 mg/L 2,4-D and 0.5 mg/L kinetin.  
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