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چکیذٌ
خغسِ ینی اس هْوسزیي هیَُ ّای آخیلی اعر ٍ مؾَر ایزاى تشرگسزیي زَلیذ مٌٌذُ آى در خْاى اعر .خغسِ هقوَال زَعظ خیًَذ تز رٍی
خایِ زنثیز هی ؽَد .خلی خلَئیذی عثة زقَیر ٍ هقاٍهر تیؾسز گیاّاى تِ زٌؼ ّا هی ؽَدّ .ذف اس ایي خضٍّؼ القاء خلی خلَئیذی
زَعظ ملؾی عیي در خای ِ خغسِ تاداهی سرًذ تقٌَاى هْوسزیي ٍ رایدسزیي خایِ خغسِ اّلی اعر .زیوارملؾی عیي تا غلؾر ّای%0/5 ، 0
 % 1/5 ، %1،هَل در دٍ رٍػ زیوار تذری ٍ گیاّچِ اًدام گزفر .هقایغِ تزه ّای گیاّاى خلی خلَئیذ ٍدیدلَئیذ ًؾاى داد مِ تزه ّای
گیاّاى خلی خلَئیذ اس ًؾز اًذاسُ دارا ی عَل ٍفزض موسزی ًغثر تِ دیدلَئیذ تَدًذ اها دهثزه گیاّاى خلی خلَئیذ تِ عَر هقٌی داری
تشرگسز اس گیاّاى ؽاّذ تَدّ .وچٌیي هقایغِ ارزفاؿ تیي گیاّاى خلی خلَئیذ ٍدیدلَئیذ ًؾاى داد مِ ارزفاؿ گیاّاى خلی خلَئیذ اخسالف هقٌی
داری ًغثر تِ دیدلَئیذ ًذارد .تزرعی ززامن ٍ اتقاد رٍسًِ ًیش ًؾاى داد مِ درگیاّاى خلی خلَئیذ درهقایغِ تا دیدلَئیذ ززامن رٍسًِ ماّؼ
یافسِ ،اها اتقاد رٍسًِ افشایؼ هی یاتذ ّ .وچٌیي تزرعی هیشاى ملزٍفیل ٍ b ،aملزٍفیل مل گیاّاى خغسِ رقن تاداهی ریش سرًذی زیوارؽذُ
تا ملؾیغیي افشایؼ هقٌی داری را ًؾاى هی دّذ تِ عَری مِ هیشاى آًْا تا افشایؼ غلؾر زیوار ّا افشایؼ یافر .درصذ خَاًِ سًی تذٍر ٍ
درصذ عثش ؽذى خَاًِ ّای ماؽسِ ؽذُ درٍى گلذاى ًؾاى داد اخسالف هقٌی داری تیي گیاّاى خلی خلَئیذ ٍ گیاّاى دیدلَئیذ ٍخَد دارد.
ياشٌ َای کلیذی :خغسِ رقن تاداهی سرًذ ،ملؾی عیي ،خلی خلَئیذی ،زیوار گیاّچِ ٍ تذری ،ززامن ٍ عَل رٍسًِ
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Abstract

Pistachio is one of the most important nut crops and Iran is the leading producer of it. Pistachios
usually propagate by budding on suitable rootstocks. Polyploidy makes robust plants and increase their
tolerance to biotic and abiotic stresses. The aim of this study was to induce polyploidy in Pistacia vera
"Badami Zarand" rootstock using colchicine. Treatments consist of three colchicine concentrations
( 0.5% , 1% ,1.5% )and control. The experiment was completely randomized design with 4
replications. Treatments application were divided in two stages: half of seeds used for seed
priming by colchicine and the other half seeds were sown and when they had four leaves,
their apical meristem immersed by different concentrations of colchicine . Diploid and polyploid
plants showed that polyploid seedlings were smaller in terms of length and width of leaves compared
to control, although petiol of polyploidy plants was longer than diploids. The difference between the
height of diploid and polyplid plants was not significant. Stomatal density of polyploid plants was
lower than diploids but the length and width of them were higher. Chlorophyll a and b and total of
treated Badami Zarand cultivar were significantly higher in polyploids compared to control and
showed positive regression to the increase of treatment concentrations. Seeds percentage germination
and survival rates from treatments were significantly different in polyploids.
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ٍمقذم-1
 زٌْا گًَِ دارای هیَُ خَرامی تاPistacia vera گًَِ هی تاؽذ مِ در ایي هیاى11  تاAnacardiceae ُخٌظ خغسِ فضَی اس خاًَاد
ٍ )n=282  (تاn=24), P.atlantica2  (تاP.lentiscus :ٍُخٌظ خغسِ را تز اعاط زقذاد مزٍهَسٍهْا تِ عِ گز. اّویر اقسصادی اعر
ٍ  گیاّاى خلی خلَئیذ دارای عاسگاری امَلَصینی تیؾسزی ًغثر تِ ّوسا دیدلَئیذ خَد هی تاؽٌذ. ) زقغین مزدًذn-302(تاP.vera L
 تیؾسز گیاّاى حاصل اس خلی خلَئیذی هصٌَفی اغلة تا افشایؼ. (Levin DA.2002) .اهناى اعسقزار ٍ تقاء زحر ؽزایظ عخر را دارًذ
 خلی خلَئیذی هصٌَفی اس.(Byrne et al;1981)اًذاسُ علَل ّوزاُ ّغسٌذ مِ تِ زَلیذ اًذام ّای رٍیؾی ٍ سایؾی تشرگسز هٌدز هی ؽَد
عزیق ٍا رد مزدى ؽَك ّای هحیغی یا اعسفادُ اس هَاد ؽیویایی مِ هاًـ اس زقغین مزٍهَسٍم ّا هی ؽًَذ هثل گیاّــاى خلی خلَئیذ دارای
2007) دهگـل ضخیوسز ٍ خزسّای عدزی تشرگسز رٍی تزه ًغـثر تـِ ّوساّای دیدلَئیذ خَد تَدًذ،گـلْـا ٍ تـذرّای تشرگسـز
 تِ عَر ٍعیقی در تزًاهِ ّای اصالحی گیاّاى اعسفادُ هی، رٍػ دٍ تزاتز مزدى مزٍهَسٍم ّا تا اعسفادُ اس ملؾی عیي.(Urwin and,
، ایي هادُ اس زؾنیل ٍ خلیوز ؽذى هینزٍزَتَل ّا تِ ًام زَتَلیي هواًقر هینٌذ. (Hancock,1997;hartwell.et al.,2004)ؽَد
 ّذف. یندا ٍارد علَل هیگزدًذ مِ ایي اهز آى را تِ یل القاگز فقال خلی خلَئیذی زثذیل مزدُ اعر،تٌاتزایي مزٍهَسٍهْا در هزحلِ هسافاس
 تزرعی اهناى اعسفادُ اس خلی خلَئیذی تقٌَاى رٍؽی اصالحی خْر هقایغِ ٍ تزرعی تزخی ٍیضگیْای رؽذی ٍموی، اسایي خضٍّؼ
ُ تزای رعیذى تِ ایي ّذف اس هاد. ٍمیفی در گیاّاى خلی خلَئیذ حاصل اس گیاّاى دیدلَئیذ درخایِ خغسِ رقن تاداهی ریش سرًذی اعر
. اعسفادُ گزدیذ%1/5 ٍ ، %1 ، %0/5 ، 0 ؽیویایی ملؾی عیي درغلؾر ّای
ريش تحقیق-2
 هسز هزتـ ٍاققا در اعساى مزهاى ؽْز هاّاى در قالة عزح ماهال16 در گلخاًِ ای تِ هغاحر1394 ایي آسهایؼ در اردیثْؾر هاُ عال
 تزای القاء خلی خلَئیذی اسرٍػ زیوار، درایي خضٍّؼ. اًدام گزفر% 1/5 ٍ ، %1 ، %0/5 ، 0 زصادفی تا زیوار ملؾیغیي در چْار عغح
در زیوار تذر تقذ اس زْیِ غؾر ّای هخسلف ملؾیغیي.تذر ٍ زیوار هزیغسن اًسْایی گیاّچِ تاغلؾر ّای هخسلف ملؾیغیي اعسفادُ ؽذ
 اس خوح َّا، عافر درٍى اًْا قزار گزفسٌذ ٍ تزای خلَگیزی اس خفگی تذٍر مِ درٍى هحلَل قزار گزفسِ اًذ36 تذٍر هَرد ًؾز تِ هذذ
رٍس4 تقذ اس گذؽر. تذٍر خظ اس زیوار تزای خَاًِ سًی تِ درٍى ؽزٍف اعسزیلی مِ خَؽیذُ اس خٌثِ هزعَب تَدُ هٌسقل ؽذًذ.اعسفادُ ؽذ
 رٍس خظ اس زیوار تذر ًْال ّای50  در.ٍ ؽاّز ؽذى خَاًِ ّا تِ گلذاى ّایی مِ درٍى هحیظ ایشٍلِ گلخاًِ قزار داؽسٌذ هٌسقل گزدیذ

خغسِ رقن تاداهی سیز سرًذی هَرد ارسیاتی قزار گزفسٌذّ،وچٌیي در زیوار هزیغسن اًسْایی گیاّچِ ّا در هزاحل دٍتزه حقیقی اٍلیِ در عِ
رٍس هسَالی تا اعسفادُ اس غلؾر ّای هخسلف هحلَل آتی ملؾیغیي ( 1.5ٍ 1 ،0.5 ، 0درصذ) ٍزَییي ( 20تزای افشایؼ خذب عغحی)
تارٍػ قغزُ چناى تااعسفادُ اسعودلز ّزرٍس تویشاى  7هینزٍلیسز ٍ تِ هذذ عِ رٍس هسَالی زیوار ؽذًذ.
-3اوذازٌ گیری َا
تزای تذعر آٍردى عَل ،فزض ٍ ززامن رٍسًِ ،اس اخیذرم سیزیي تزه تا اعسفادُ اسالك ًاخي زَعظ ًَارچغة خذا ؽذ مِ تِ صَرذ الیِ
ؽفاف تغیار ًاسمی رٍی الم چغثاًذُ ؽذٍ.یضگی ّای رٍسًِ ّوِ ًوًَِ ّا تا اعسفادُ اس یل هینزٍعنَج ًَری تا تشره ًوایی100ٍ40
تزرعی ؽذ) .(Smith et al.,1989ارسیاتی عغح تزه ،تزگْای دٍم اسرأط عاقِ گیاُ ّزگلذاى خذا ؽذ .استزگْای خذاؽذُ  ،مدی
ماغذی زْیِ ٍ ٍسى مدی هَردًؾز تا ززاسٍ اًذاسُ گیزی ؽذ .یل عاًسی هسزهزتـ اسمادر ماغذ ًیش خذا ٍسى ؽذ .تا هحاعثِ ًغثر ٍسى تزه
تِ ٍسى یل عاًسی هسز هزتـ اسماغذ (راتغِ زٌاعثی) عغح ّز تزه هحاعثِ ٍ هقایغِ ؽذ ( علغاًی ٍّوناراى.)1385 ،تزای اًذاسُ گیزی
هیشاى ملزٍفیل  ، b , aمل ٍمارزٌَییذ استزه دٍم ،دیغل ّای تزگی زْیِ ،در 5هیلی لیسز اعسَى  %80درّاٍى چیٌی ّوگي هیؾَد ،
عدظ تا اعسفادُ اس عاًسزیفیَص یخچال دار دردهای  4درخِ عاًسیگزاد ٍتا  3000دٍر دردقیقِ توذذ  5دقیقِ هحلَل خذاعاسی هیگزدد.
عدظ ؽذذ خذب ًَری هحلَل زَعظ دعسگاُ اعدنسَفسَهسز  linearعاخر ؽزمر  Pharmacia biotechمؾَر آلواى درعَل هَج
ّای ً 663.2 ٍ 646.8 ، 470اًَهسز درهقاتل ؽاّذ خَاًذُ هیؾَد.عدظ تا اعسفادُ اس فزهَل ّای سیز هیشاى ملزٍفیل ، b ,aمل ٍ
مارزٌَییذ در ّز Cmهزتـ اسعغح تزه هحاعثِ هیؾَد.
Chla = 12.25 A 663.2 – 2.79 A 646.8
Chlb = 21.50 A646.8 – 5.1 A 663.2
ChlT = Chla + Chlb
Car = (1000 A 470 – 1.82 Chla – 85.02 Chlb) / 198
مِ در ایي فزهَل  Cx+c ,Ca,Cbتِ زززیة غلؾر ملزٍفیل ، aملزٍفیل ٍ bمارٍزٌَئیذ ّاعر(تزحغة  µg/mlفصارُ گیاّی).
در زاریخ هؾخصی تذٍر زیوار ؽذُ تا ملؾی عیي مِ خَاًِ سدُ تَدًذ  ،درٍى گلذاى ّای هخصَؿ خالعسینی مؾر ؽذًذ درصذ عثش
ؽذى ایي تذٍر مِ در غلؾر ّای هسفاٍذ زیوار ؽذُ هَرد تزرعی قزار گزفر .خظ اس گذؽر  50رٍس اس زیوار گیاّاى خغسِ رقن تاداهی
سرًذی تاملؾی عیي  ،ایي گیا ّاى اس ًؾز ارزفاؿ اًذاسُ گیزی ٍ تا ینذیگز ٍگیاُ ؽاّذ هقایغِ ؽذًذ.ملؾی عیي تخاعز درخِ عویر آًْا
حسی هی زَاًذ تافث خلَگیزی اس خَاًِ سًی تذٍر ؽَد یا خَاًِ سًی را تِ زاخیز تیاًذاسد در ّویي راعسا هیشاى خَاًِ سًی تذٍر زیوار ؽذُ
هَرد تزرعی قزار گزفر.تزای اًذاسُ گیزی هقیاط عَل ٍ فزض تزه گیاّاى خلی خلَئیذ تْسز اعر اس مَلیظ دیدیسال اعسفادُ ؽَد تِ
عَری مِ تزه ّای دٍم اس راط گیاُ تِ عَر زصادفی اًسخاب ؽَد ٍ تزای اًذاسُ گیزی ،اس تشرگسزیي قغور خٌْل تزه عَل ٍ فزض
تزه اًذاسُ گیزی هیؾَد ٍ تا گیاّاى دیدلَئیذ هقایغِ هیؾًَذ.ه زاحل هخسلف آسهایؼ تا چْار زنزار اًدام ؽذ ٍ عدظ آًالیشّای آهاری تا
اعسفادُ اس آسهَى آهاری داًني در ًزم افشار  SASصَرذ گزفر ً .وَدارّای هزتَط تِ زغییزاذ در ًزم افشار  Excelرعن ؽذ .عزح هَرد
اعسفادُ درآسهایؾاذ عزح ماهال زصادفی تَدُ اعر.
-4یافتٍ َا
در ًسایح زدشیِ ٍاریاًظ تذعر آهذُ اس اًذاسُ گیزی ٍ هقایغِ عَل ٍ فزض رٍسًِ ،گیاّاى خلی خلَئیذ تا گیاّاى دیدلَئیذً،ؾاى داد مِ
اخسالف هقٌی داری در عَل رٍسًِ تیي گیاّاى خلی خلَئیذ ٍ دیدلَئیذ ٍخَد دارد .اها در فزض رٍسًِ اخسالف هقٌی داری تیي گیاّاى خلی
خلَئیذ ٍ دیدلَئیذ ٍخَد ًذاؽر (ًوَدار  .) 1-9تذیي هقٌا مِ رٍسًِ ّای گیاّاى خلی خلَئیذ تیؾسز مؾیذُ زز اس گیاّاى دیدلَئیذ
تَدًذ.تیؾسزیي عَل رٍسًِ هزتَط تِ ملؾی عیي  %1/5هی تاؽذ(خذٍل.) 1-9در ًسایح زدشیِ ٍاریاًظ ززامن تیؾسزیي ززامن را در گیاّاى
دیدلَئیذ ٍ موسزیي اى هزتَط تِ غلؾر ملؾیغیي  % 1/5هی تاؽذ(.ؽنل .)1-9در ًسایح ٍیضگی ّای علَل ّای هحافؼ رٍسًِ ؽاهل عَل
ٍ فزض علَل ّای هحافؼ تیؾسزیي فزض ٍ عَل هزتَط تِ غلؾر  % 1.5ملؾی عیي هی تاؽذ.موسزیي اى ّن هزتَط تِ گیاُ ؽاّذ

اعر..تزرعی زدشیِ ٍاریاًظ ًؾاى داد مِ عغح تزه در گیاّاى خلی خلَئیذ زیوار ؽذُ زَعظ ملؾی عیي ،اس ًؾز اًذاسُ تشرگسز اس گیاّاى
دیدلَئیذ تَدُ ٍلی زفاٍذ هقٌی داری در غلؾر ّای هسفاٍذ ملؾی عیي دیذُ ًؾذ.اس لحاػ ؽنل  ،ؽنل تزه ّای گیاّاى خلی خلَئیذ
موی چیي خَردُ ٍ ًا صاف تَدًذاهازغییز چؾوگیزی در اى دیذُ ًویؾَد ً.سایح زدشیِ ٍاریاًظ ملزٍفیل ٍ a, b,ملزٍفیل مل اخسالف
هقٌی داری تیي گیاّاى زیوار ؽذُ ًؾاى هی دّذ تیؾسزیي ملزٍفیل  b ٍ aهزتَط تِ غلؾر %1/5ملؾی عیي هی تاؽذً.سایح زدشیِ
ٍاریاًظ عثش ؽذى خَاًِ ّای ماؽسِ ؽذُ درٍى گلذاى ًؾاى داد اخسالف هقٌی داری تیي خَاًِ ّای ؽاّذ ٍ خَاًِ ّای تذٍر زیوار ؽذُ
ٍخَد دارد ّوچٌیي اخسالف سیادی تیي عغَح هخسلف زیوار ملؾیغیي ٍخَد دارد مِ تیؾسزیي اخسالف هزتَط تِ ملؾی عیي  %1/5هی
تاؽذّ .وچٌیي زدشیِ ٍاریاًظ دادُ ّا ًؾاى داد مِ در خَاًِ سًی تذٍری مِ خظ اس زیوار تا ملؾی عیي اخسالف هقٌی داری ٍخَد
دارد.ایي اخسالف در تیي زواهی غلؾر ّا ٍخَد دارد .ارزفاؿ گیاّاى خلی خلَئیذ ًغثر تِ گیاّاى دیدلَئیذ زفاٍذ هقٌی داری ًذارًذ تذیي
صَرذ مِ زیوار ّای ملؾی عیي در ّز غلؾسی ثاثیز هقٌی داری تز رٍی خغسِ رقن تاداهی ریش سرًذی ًگذاؽسِ اًذ.در ًسایح زدشیِ ٍاریاًظ
دادُ ّای عَل ٍ فزض موسزیي عَل ٍ فزض هزتَط تِ گیاّاى زیوار ؽذُ تا غلؾر %1/5ملؾی عیي هی تاؽذ ٍ تیؾسزیي عَل ٍ فزض
ّن هزتَط تِ گیاّاى ؽاّذ هی تاؽذ .در ارسیاتی دهثزه گیاّاذ زیوار ؽذُ تا ؽاّذ اخسالف هقٌی داری در ًسایح زدشیِ ٍاریاًظ ٍخَد
دارد تغَری مِ تا افشایؼ غلؾر زیوار ّا دهثزه تزه ّن افشایؼ یافر.
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ؽنل :1-5هقایغِ ززامن ,عَل ٍ فزض رٍسًِ ٍ علَل ّای هحافؼ رٍسًِ تیي گیاُ ؽاّذ دیدلَئیذ ٍ گیاُ خلی خلَئیذ خغسِ رقن تاداهی
سرًذی سیز هینزٍعنَج ًَری تا تشرگٌوایی 100
-6بحث ي وتیجٍ گیری
ًسیاج حاصل اس ایي زحقیق در اثز زیوار ّای ملؾی عیي %1/5.، %1 ، %0/5تز رٍی تذر ٍ گیاّچِ خغسِ رقن تاداهی ریش سرًذی ًؾاى داد
مِ اخسالف هقٌی داری در عَل رٍسًِ ی گیاّاى زیوار ؽذُ تا ؽاّذ داؽسٌذ ٍلی در فزض رٍسًِ اخسالف هقٌی داری تِ هؾاّذُ ًگزدیذ اها
در زحقیقاذ ( ) Omidbeigi et al 2010هؾاّذُ مزدًذ مِ اًذاسُ فزض رٍسًِ درگیاّاى خلی خلَئیذ ریحاى تغَرغیزهٌسؾزُ ای
تیؾسزاسگیاّاى دیدلَئیذ اعر  ،تغَرینِ فزض رٍسًِ درگیاّاى خلی خلَئیذ تیؼ اس  3تزاتز گیاّاى دیدلَئیذ تَد .در ززامن رٍسًِ در ایي
خضٍّؼ هؾاّذُ گزدیذ مِ اخسالف هقٌی داری تیي ززامن گی اّاى ؽاّذ ٍ گیاّاى زیوار ؽذُ ٍخَد دارد تِ عَری مِ تا افشایؼ غلؾر
زیوار ّا تِ دلیل تشره ؽذى رٍسًِ ّا ززامن رٍسًِ ماّؼ یافر مِ تیؾسزیي ززامن هزتَط تِ گیاّاى ؽاّذ هی تاؽذّ .وچٌیي (افؾار
هحوذیاى ٍ ّوناراى )1390در خضٍّؾی مِ تز رٍی لیوَ ززػ اًدام دادًذ تِ ایي ًسیدِ رعیذًذ مِ ززامن رٍسًِ در گیاّاى خلی خلَئیذ
ًغثر تِ گیاّاى دیدلَئیذ تِ عَر هقٌی داری ماّؼ یافسِ اعر .در هؾاّذاذ عغح تزه تیي غلؾر ّای هسفاٍذ زیوار ّا تا ینذیگز در
عغح  0/1درصذ اسهَى داًني ٍخَد ًذاؽرّ.وچٌیي تزه ّای گیاّاى خلی خلَئیذ زا حذٍدی چیي خَردُ خَردُ ٍ ًا صاف تَدًذ.
درارزثاط تا عغح تزه تا القای خلی خلَئیذی درگیاُ  Spathiphyllum wallisiiعثة ماّؼ عغح تزه ٍ ًغثر عَل تِ فزض گیاُ
خلی خلَئیذ ًغثر تِ دیدلَئیذ ؽذ ( .)Van laere et al ., 2010مِ ًسایح اى تا ایي خضٍّؼ هغایزذ دارد ؽایذ دلیل اى ایي هی تاؽذ
مِ عَل دهثزه در گیاّاى خلی خلَئیذ تشرگسز اس گیاّاذ دیدلَئیذ هی تاؽذ ٍ ّویي تافث هی ؽَد در هحاعثاذ عغح تزه تِ ایي ًسایح
رعیذ در ًسایح زدشیِ ٍاریاًظ ایي خضٍّؼ اخسالف هقٌی داری در ملزٍفیل  ٍ a ,bملزٍفیل مل تیي گیاّاى دیدلَئثذ ٍ خلی خلَئیذ ٍخَد
دارد تا افشایؼ درصذ زیوار ّا ملزٍفیل آ ٍ ب ٍ ملزٍفیل مل افشایؼ هی یاتذ .حغٌی ٍّوناراى ( )1390گشارػ مزدًذ مِ تا افشایؼ
عغح خلَئیذی درگیاُ ریحاى هیشاى ملزٍفیل ٍ b ،aملزٍفیل مل تغَر هقٌی داری افشایؼ هیاتذ  .الثسِ درخضٍّؾی دیگز مِ رٍی گیاُ
 Urgenia indicaاًدام ؽذ ًؾاى داد مِ هیشاى ملزٍفیل درگیاُ خلی خلَئیذ ٍدیدلَئیذ زغییز هقٌی داری ًوینٌذ (.)Phulari , 2011
ًسایح عثش ؽذى خَاًِ ّای ماؽسِ ؽذُ درٍى گلذاى در ایي خضٍّؼ ًؾاى داد مِ اخسالف هقٌی داری در ًسایح زدشیِ ٍاریاًظ ٍخَد دارد
تِ عَرینِ اخسالف قا تل زَخْی تیي گیاّاى زیوار ؽذُ تا گیاّاى ؽاّذ ٍخَد دارد ّوچٌیي اخسالف هقٌی داری تیي غلؾر ّای هخسلف
زیوار تا یگذیگز ٍخَد دارد ّوچٌیي در ایي خضٍّؼ اخسالف هقٌی داری تیي ارزفاؿ گیاّاى زیوار ؽذُ زَعظ گیاّچِ اًسْایی تا ینذیگز
ٍخَد ًذارد مِ تا ًسایح حاصلِ هغاتق ًوی تاؽذ مِ دراًگیشػ خلی خلَئیذی در  Ziziphus jujubeتذعر آهذ  ،گیاّاى خلی خلَئیذ
تصَرذ هقٌی داری مَزاّسز اسدیدلَئیذ تَدًذ .عحزخیش(ً ) 1385یش درگیاُ تاتًَِ مثیز هؾاّذُ مزد مِ تا افشایؼ غلؾر ملؾیغیي  ،ارزفاؿ
گیاُ ماّؼ هیاتذ .ماّؼ ارزفاؿ هوني اعر تقلر خلی خلَئیذی ؽذى تاؽذ سیزا گیاّاى خلی خلَئیذ هٌاعق مَّغساًی مِ مَزاّسز اس
گیاّاى هقوَل ّغسٌذ  ،عاسگاری تیؾسزی تاهحیظ خَد دارًذً .سایح حاصل اس ایي خضٍّؼ ًؾاى داد مِ گیاّاى خلی خلَئیذ دارای اخسالف
هقٌی داری در عَل ،فزض ٍ تزه تا گیاّاى ؽاّذ دیدلَئیذ هی تاؽٌذ تا افشایؼ غلؾر زیوار ّا عَل ٍ فزض تزه ّن ماّؼ یافسِ
اعر.مِ تا ًسایح افؾار هحوذیاى ٍ ّوناراى هغاتقر دارد اًْا در خضٍّؼ خَد تز رٍی عغح خلی خلَئیذی لیوَ ززػ تِ ایي ًسیدِ رعیذًذ
مِ تزه گیاُ لیوَ ززػ خلی خلَئیذ دارای عَل ٍ فزض موسزی ًغثر تِ ّوسای دیدلَئیذ خَد دارًذ .القای خلی خلَئیذی در گیـاُ
 Spathiphyllum wallisiiع ثة ماّؼ ًغثر عَل تـِ فـزض گیـاُ خلی خلَئیـذ ًغـثر تـِ گیـاُ دیدلَئیـذ ؽـذ Van Laere, ( .
ّ ( et al., 2010وچٌیي اخسالف هقٌی داری دردم تزه گیاّاى خلی خلَئیذ تا دیدلَیذ ٍخَد دارد تذیي صَرذ مِ تا افشایؼ غلؾر زیوار
ّا دهثزه گیاّاى افشایؼ یافر.
تِ عَر ملی هی زَاى اس ایي خضٍّؼ ًسیدِ گزفر مِ تیي زیوار تذر ٍ زیوار گیاّچِ ،تیؾسزیي ًسیدِ را هیسَاى اس زیوار گیاّچِ گزفر
هقایغِ تزه ّای گیاّاى خلی خلَئیذ ٍدیدلَئیذ ًؾاى داد مِ تزه ّای گیاّاى خلی خلَئیذ اس ًؾز اًذاسُ دارای عَل ٍفزض موسزی ًغثر
تِ دیدلَئیذ تَدًذ  .هقایغِ ارزف اؿ تیي گیاّاى خلی خلَئیذ ٍدیدلَئیذ اخسالف هقٌی داری را ًؾاى ًذاد .تزرعی ززامن ٍاتقاد رٍسًِ ًیش ًؾاى
داد مِ درگیاّاى خلی خلَئیذ درهقایغِ تا دیدلَئیذ ززامن رٍسًِ ماّؼ یافسِ  ،اها اتقاد رٍسًِ افشایؼ هی یاتذ ّ .وچٌیي تزرعی هیشاى
ملزٍفیل ٍ b ،aملزٍفیل ٍمارزٌَی یذ مل گیاّاى خغسِ رقن تاداهی ریش سرًذی زیوارؽذُ تا ملؾیغیي افشایؼ هقٌی داری در عغَح هخسلف
زیوار ّا ٍخَد داؽر.درصذ تاالی غلؾر زیوار ّا تافث ماّؼ درصذ عثش ؽذى خَاًِ ّای ماؽسِ ؽذُ در گلذاى هی ؽَد.
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