
اصالح گیاهان مرتعی و جنگلی ایرانپژوهشی تحقیقات ژنتیک و-دو فصلنامه علمی
)1394(175-181، صفحه 2، شماره23جلد 

(Moringa peregrina)روغنیگزياشهیشر درونیتکثدرکردن شدت نور نهیبه

4راهیمیمحمد علی ابو3، فرشته اسدي کرم2، حسین میرزایی ندوشن*1ربابه پناهزاده پریخان

ژي کشاورزي، دانشگاه پیام نور، تهرانسنده مسئول مکاتبات، دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوینو- *1
robabpanahzade@yahoo.com:پست الکترونیک

تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهرانمؤسسهاستاد، -2
تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهرانمؤسسهشناس ارشد، کار-3
ر، دانشگاه پیام نور، تهراندانشیا-4

23/02/1393: تاریخ پذیرش20/08/1392:تاریخ دریافت

چکیده
ظر دارویی، از نت یاهماه باین گیا،متاسفانه.خشکی استبه و متحملکشور جنوب شرقبومی ییداروهايگز روغنی از گونه

اش، در معرض فرسایش ژنتیکی و هاي ویژهرویه بذر و عدم توجه به حساسیتدلیل برداشت بیبهمحیطی، صنعتی و غذایی زیست
هاي آن در دستور کار موسسات تحقیقاتی قرار منظور توسعه رویشگاهبههاي برتر این گونه تکثیر رویشی ژنوتیپ.داردخطر قرار 

لوکس بر رشد و نمو 2000و 1200، 700هاي شدتاین تحقیق جهت ارزیابی اثر سه سطح مختلف نور، بابه این منظور. دارد
حاصل از بذر منطقهيهاابتدا گیاهچه،جهت تثبیت اثر ژنوتیپ،رواز این. شدزنی بذور گز روغنی، انجام هاي حاصل از جوانهشاخه

آمده به دستبههاي شاخه. ، با ریزازدیادي تکثیر شدندستان و بلوچستانیتان سشهر از توابع اسکیدر شهرستان نکنشکی واقع 
تفاوت . و در قالب طرح کامال تصادفی، در سه سطح نوري و در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفتندافتهیهاي کشت بهینه انتقالمحیط

این گونه بومی مناطق با شدت نور باالست، در تکثیر ، گرچهحاصلجیانتبر اساس .وضوح قابل مشاهده بودبهها رشد و نمو شاخه
از . ها را موجب شدنحوي که بیشترین شدت نور کمترین رشد و نمو شاخهبه. پسنددرا بهتر میرت ریزازدیادي شرایط با نور کمصوبه

.دشواستفاده شدت نور کمود ازشریزازدیادي، توصیه میروشهاي برتر این گونه با رو در تولید انبوه ژنوتیپ، این

.داروئیاهیگگز روغنی، ریزازدیادي، شدت نور، :کلیديياههواژ

مقدمه
خاص وMoringaceaeتیره از ) Moringa(نگا یمور

گونه 14کنونکه تااست يریگرمسمهیو نيریمناطق گرمس
Anwar(آن  et al., دو . گزارش شده استشناسایی و )2005

دارند که یکی از آنها رویش ا در ایران گونه مورینگ
)Moringa peregrina (forssk.) fiori) عنوان بهکهاست

M. oleiferaدومین گونه مهم از این جنس بعد از گونه 

Lamarckاین گونه قابل رویش در . شناخته شده است
مناطق گرمسیري و بیابانی است که در عرصه وسیعی از 

هاي هرمزگان و سیستان در استانمناطق جنوب شرقی کشور، 
دلیل داشتن بهM. peregrinaگونه . و بلوچستان پراکنش دارد

هاي ظاهري آن به مقادیر زیاد روغن در بذر و نیز شباهت
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درخت گز، به گز روغنی مشهور شده است که در مناطق محل 
-Mirzaie(شود رخ نیز شناخته مینام گازبهرویش آن 

Nodoushan & Asadicorom, ر یدر ضمن گونه غ).2010
است که به کشور یچند سال) M. oleifera(نگا یموریبوم

یخوببهاستان بوشهر ياز مناطق شهریوارد شده و در برخ
به آب از نظر بیشتر از ین گونه به لحاظ نیا.ه استشدمستقر 

کشورمان یبا گونه بومیاساسیتفاوتیشگاهیط رویشرا
این جنس در نقاط مختلفی از دنیا تلف هاي مخگونه.دارد

رویش دارند و بیشتر آنها در معرض فرسایش و خطر انقراض 
,Stephenson & Fahey(هستند  گز روغنی). 2001

)M. peregrina (اي هاي مهم ولی فراموش شدهیکی از گونه
هاي رغم اهمیت و گسترش وسیعی که در عرصهبهاست که 

هاي نون اقدام کافی در ارائه راهکارجنوبی کشور ما دارد تاک
مناسب براي تکثیر و ریزازدیادي این گیاه با ارزش در محیط 

یالمللنین گونه در سطح بیا. کشت بافت صورت نگرفته است
Hegazy(هم مورد غفلت قرار گرفته است et al., 2008.(

-ستیزهاي مفیدي از نظر دارویی،این گیاه داراي ویژگی

امروزه نام این گونه در . اورزي و صنعتی استکش،یطیمح
همین خاطر، این بهفهرست گیاهان دارویی جهان قرار گرفته و 

درخت یکی از مفیدترین درختان در جهان معرفی شده و لقب 
,Fuglie(درخت معجزه را به خود اختصاص داده است 

1999, Ivan, 2005, Stephenson & Fahey, دلیل به.)2001
اغلب آنهاي بالغرویه از بذر این گونه، پایههاي بیبرداشت

در سایر نقاط . اندالعبور پناه بردهبه ارتفاعات و مناطق صعب
دنیا از جمله کشورهاي عربی جنوب غربی آسیا و شمال 

هاي اند که جمعیتآفریقا نیز محققان به این نتیجه رسیده
ر حال مختلف گز روغنی در مناطق رویشی این گونه د

با دخالت انسان و اقدامات فقطاضمحالل هستند و بقاي آنها 
Hegazy(پذیر است حفاظتی امکان et al., رو از این.)2008

هایی نظیر کشت بافت بر این باورند که استفاده از روش
انقراض از ها و جلوگیريشگاهیساز توسعه روینهتواند زممی

هاي مناسب در پی یافتن روشهمین سبب به. ها شوداین گونه
رغم اهمیتی که این به.اندهاي مورینگا بودهدر تکثیر گونه

ی دارد، تا ظرهاي مختلف غذائی، داروئی و صنعتگونه از من

. کنون در کشور ما هم مورد توجه الزم قرار نگرفته است
گزارشات ، )یگز روغن(M. peregrinaبرخالف گونه 

M. oleiferaگونهیرجنسیغریو تکثيادیزازدیراز يمتعدد

وجود يبذريهااهچهیه بالغ و گیپايهاق جوانهیاز طر
,Stephenson & Fahey)دارد 2004; Islam et al., 2005;

Jothi Basu et al., 2009; Marfori, 2010; Saini et al.,

يهاتین نسبت به قابلیاز محققیرا برخیالبته اخ. )2012
ن ی، کشت جنیزائکالوسيهانهیدر زمیگز روغنیکیژنت

اند را انجام دادهيانارس، و نظائر آن اقدامات گسترده
)Mirzaie-Nodoushan et al., 2009; Asadicorom et al.,

هاي پرداختن یکی از ضرورت. شوديریگید پیکه با) 2009
واسطه آن بتوان بهبه این گونه، تکثیر رویشی آن است که 

ت ژنتیکی در آنها تا خصوصیاکردهاي برتر را تکثیر پایه
هاي موجود در تکثیر این گونه از متاسفانه تالش. تثبیت شود

ضمن اینکه در . اي نرسیده استطریق قلمه تا کنون به نتیجه
هاي زیادي وجود هاي برتر نیز محدودیتتهیه قلمه از پایه

دهد که ینشان مM. oleiferaر گونه یچرا که تجربه تکث.دارد
م به یضخيهاد از قلمهیق قلمه بایها از طرن گونهیر ایدر تکث

متر استفاده کرد که مفهوم آن صدمه یسانت100تا 80يبلند
ن یهدف از ا. ه قلمه استیموجود جهت تهيهاهیاد به پایز

کشت، از نظر شدت يط اتاق نگهدارین شرایافتن بهتریق یتحق
.ر شده استیتکثيهااهچهینور بر رشد و نمو گ

هاوشرومواد
هاي بالغ آوري شده از پایهجمعرسیدة هايتعدادي از بذر

واقع در ، 590ا یار تفاع از سطح در(گز روغنی منطقه کنشکی 
، عرض 60°09'46"ییایکشهر، طول جغرافیشمال غرب ن

جهت بذر يهانمونه. شده یته)26°19'09"ییایجغراف
بار چندین سپسسازي با آب معمولی شسته شده سترونپیش

ساعت در 48مدت بهکشی شدند و با مایع ظرفشویی برس
ها و اثر مایع معرض آب جاري قرار گرفتند تا آلودگی

ساعت،48یبعد از ط. طور کامل از بین برودبهظرفشویی 
شدند جدا اطیبا احتتوسط اسکالپلپوسته خارجی کلیه بذور

ننده، کیجهت نفوذ مواد ضدعفونکه آندوسپرم بذريطوربه
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مدت یک ساعت بهبدون پوستهيدر ادامه بذرها. ندینببیآس
. قرار گرفتند) 2gr/lit(کش کاربوکسین تیرام در محلول قارچ

دقیقه در 2مدت بهسازي در زیر المینارایرفلو جهت سترون
% 5/1دقیقه در محلول هیپوکلریت سدیم 20و % 70الکل 
هاي از محلولسازي ند و پس از هربار خارجشدور غوطه
. شستشو داده شدند،سترونریدوبارتقطبار با آب سهفوق 

محیط کشت بهبذرها ،پس از انجام مراحل ضد عفونی
1/2MS) ،ها و نیتراتامالح پرمصرفترکیبات کلرید کلسیم

گرم در یلیم200، حاوي )کامل بودMSمیزان نصف محیط به
تر یگرم در لیلیم5/0و )دونیرولیل پینیویپل(PVPتر یل

مستقر شده در يبذرها. انتقال داده شدندBAPهورمون 
ساعت 16در اتاق رشد با تناوب نوري ط کشت یمح

گرادیدرجه سانت25لوکس با دماي 2000روشنایی با شدت 
قرار گرادیدرجه سانت19ساعت تاریکی با دماي 8و 

ر هود یسبز شده زيبذرهاپس از یک ماه . گرفتند
زنی آمده از جوانهدستبههاي شاخهرفلو انتقال و ینارایمال

محیط بهسترون کامالًط یقه قطع و در شرایه یاز ناحها، بذر
، BAPتر هورمون یگرم در لیلیم5/0حاوي MSکشت 

تر یگرم در لیلیمIBA ،5/0تر هورمون یگرم در لیلیم01/0

يهانمونه. ددا کردنیانتقال پویتامین و اسیدآمینه اضافی
پس از و بار بازکشت شدهکیط هر ماه ین محیاهان در ایگ

کامالًدر قالب یک طرح آماري ،تولید تعداد کافی شاخه
، 700(تصادفی در سه تکرار و در سه شرایط نوري مختلف 

الذکر کاشته در محیط کشت فوق) لوکس2000و 1200
تعداداهچه، یگبعد از گذشت یک ماه صفات تعداد. شدند

ن آزمون در یا.شاخه و طول شاخه مورد مطالعه قرار گرفت
يهاداده. در سه تکرار انجام گرفتیتصادفکامالًقالب طرح 

ه یتجز. دشدنل یه و تحلیتجزSASافزار حاصل در نرم
و افزار در نرمGLMبا استفاده از رویۀها انس دادهیوار
.دروش دانکن انجام شدنبهها نیانگیسه میمقا

نتایج
هاي حاصل در جدولنتایج حاصل از تجزیه آماري داده

بندي میانگین صفات مورددسته.ارائه شده است1
هـاي نـوري مـورد    مطالعه با روش دانکن نیز شـدت 
هاي مختلف قرار داداستفاده را در برخی صفات در دسته

.)2جدول (

ادي گز روغنی در شرایط نوري متفاوتهاي حاصل از ریزازدیتجزیه واریانس داده- 1جدول 
ها میانگین طول شاخهتعداد شاخه چه تعداد گیاهدرجه آزاديمنابع تغییر
2ns05/0*91/25*68/1شدت نور

3873/198/641/0خطا

هاي مختلف نوريشدتتأثیرتحت گز روغنی هاي صفات بندي میانگیندسته-2جدول 
شدت نور

)لوکس(
(cm)ها میانگین طول شاخهتعداد شاخهچهگیاهتعداد 

2000a78/2b22/3b05/1
1200a65/2a18/6a67/1
700a69/2ab38/5a82/1

.گیرنددیگر اختالفی نداشته و در یک دسته قرار میاز نظر آماري با یک،ي با حروف مشتركهامیانگین
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هـاي  با توجه به نتایج حاصـل از تجزیـه واریـانس داده   
شدت نور در دامنه نوري مـورد مطالعـه   ،حاصل از آزمایش

. اهچـه نداشـت  یبـر تعـداد گ  يداریمعنتأثیردر این تحقیق 
ها نیز هر سه تیمار نوري بندي میانگینهمین دلیل در دستهبه

78/2تـا  65/2و دامنه آنها بـین  در یک دسته قرار گرفتند
در .ن زیاد نیسـت چنداهادهد اختالفینشان ممتغیر بود که

تعداد شاخه دامنـه تغییـرات بیشـتري داشـت و بـین      ،مقابل
بنـدي  همـین دلیـل در دسـته   بـه . متغیر بـود 18/6تا 22/3

ها در دو دسـته متفـاوت   حاصل از روش دانکن نیز میانگین
2000بنـدي شـدت نـور    بر اساس ایـن دسـته  .دقرار گرفتن

) 22/3(ن داد زائی را از خود نشالوکس کمترین تعداد شاخه
ـ ،لوکس700و 1200هاي ولی شدت بنـدي  تهکه از نظر دس

دانکن در یک دسـته مشـترك قـرار گرفتنـد، تعـداد شـاخه       
38/5و 18/6ترتیب برابـر بـا   بهند که کردبیشتري را تولید 

ـ حاصـل ن هـاي مر در میانگین طول شـاخه ان یا. عدد بود ز ی
ـ نحوي که میانگین شاخهبه.مشخص بود د شـده در  هاي تولی

2000(باالترین شدت نـور مـورد مطالعـه در ایـن تحقیـق      
را داشـت و بـر   ) متـر سـانتی 05/1(کمترین مقـدار  ) لوکس

بنـدي دانکـن در یـک دسـته مجـزا قـرار       اساس نتایج دسته
هـاي  هاي حاصل در شـدت ولی میانگین طول شاخه. گرفت

خـود  بـه یر بـاالتري  مقاد) لوکس700،1200(ین نوري یپا
. )متــرســانتی67/1و 82/1ترتیــب بــه(اص دادنــد اختصــ

هاي ویژه پایهبهعبارت دیگر در مواقعی که تکثیر یک پایه به
هـاي پـائین نـور    شـدت ،باشددر دستور کار گونه اینبرتر

ینگیسـبز . دهـد مـی دسـت بهبهترین نتیجه را ) لوکس700(
اهان یکمتر از گبسیارزینلوکس2000اهان در شدت نور یگ
.لوکس بود1200و 700شد کرده در شدت نور ر

.لوکس2000و 1200، 700يمختلف نوريهاشدتتأثیرتحت گز روغنی ن صفات مختلف یانگیمرات ییروند تغ–1شکل 

لوکسC :2000لوکس و B :1200لوکس، A :700. ها در تیمارهاي مختلف نوريمقایسه روند رشد نمونه–2شکل 
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بحث
خـوبی پاسـخ داده و   بهسازي مورد استفاده روش سترون

.هاي موجـود در محـیط کشـت بـه حـداقل رسـید      آلودگی
ـ ل در جوانـه یبذر جهت تسهيریگپوسته بـذرها انجـام   یزن
ـ بذرها، جوانـه یم بودن پوسته خارجیضخ. گرفت ـ ایزن ن ی

-Mirzaie)کنـد یط کشت با مشکل مواجه میاه را در محیگ

Nodoushan & Asadicorom, در محـیط  هانمونه.(2010
و ºC25ساعت روشنائی با دماي 16کشت در تناوب نوري 

رشـد داده شـدند تـا    ºC19هشت ساعت تاریکی با دمـاي  
تعداد مناسب شاخه مورد نیاز جهت ادامه مطالعـات حاصـل   

هـاي  در این مرحله از تحقیق اگرچه کشـت و بازکشـت  . شد
ــاد ــل زی ــا عام ــی تنه ــت ول ــدهمحدودي صــورت گرف ،کنن

از دور خـارج  هـاي آلـوده  نمونههاي موردي بود کهآلودگی
تعـداد نمونـه کـافی جهـت     بـه هاي مکرر بازکشت. شدندمی

در ادامه آزمایش بـا  . شداجراي مرحله بعدي آزمایش منجر 
ها در سه تیمار مختلـف نـوري در قالـب طـرح     انتقال نمونه

ط مختلف نوري هاي کشت شده در شرایتصادفی نمونهکامالً
هاي مختلف نور از خود نشـان  هاي متفاوتی به شدتواکنش

ط کشـت  یت بودند و محـ یک جمعیاهان از ینکه گیبا ا. دادند
ـ ايهاداشتند، دادهیکسانی ن آزمـون نشـان داد کـه تعـداد     ی

2000هـا در شـدت نـور    ن طـول شـاخه  یانگیها و مشاخه
و 1200افتـه در شـدت نـور    یاهان رشـد  یلوکس کمتر از گ

نشـان  2و 1هـاي رات در شـکل ییروند تغ.بودلوکس 700
کـه  رغم اینبهنتایج حاکی از این امر است که . داده شده است

کشـور کـه شـدت    هاي جنوب شرقگز روغنی در رویشگاه
نور در بیشتر دوران رویشی در طول سـال بسـیار باالسـت    

هـاي مـورد نظـر از طریـق     ر پایـه رویش دارد ولی در تکثی
موضـوعی کـه در   . شدت نور باالئی نیاز نداردبهازدیادي زری

خـود اختصـاص   بهاین تحقیق نیز وقت زیادي را از محققین 
ـ زازدیسه اثر شدت نور بـر ر یبر مقایمبنیگزارش.داد يادی

هـاي  البته در سایر گونه. وجود نداردMoringaceaeجنس 
Belalبه عنوان نمونه . درختی مطالعاتی صورت گرفته است

بر اثر شدت نـور و دمـا   یمبنياالعهمط) 2008(و همکاران 
يهـا شدتنامبردگان اثر. اندخرما انجام دادهيادیزازدیدر ر

همـراه  بـه ) لـوکس 3000و 2000، 1000، 0(مختلف نـور  
خرمـا ییباززابر را گرادیدرجه سانت28±2و 18±2يدما

از یحـاک حاصـل از اثـر شـدت نـور     ج ینتـا ،کردندیبررس
لـوکس  1000در شدت نـور  اه مورد نظریگییبازان یشتریب

آمده است دستبهنه ین زمیدر انیز يگریج مشابه دینتا. بود
Belal(که با نتایج این مطالعه مطابقـت دارد  et al., 2004;

Hassan et al., 2005; Eke et al., 2005; Zouine & El-

Hadrami, ز ایـن تحقیـق   توصیه حاصل ا،رواز این.)2007
هـاي برتـر و نخبـه    استفاده از شدت نور پائین در تکثیر پایه

هـا نشـان داده   ذکر است که بررسیبهالزم . باشداین گونه می
هاي رویشی این گونه در منـاطق جنـوبی   است که در عرصه

هاي موجود این گونـه در زمـان   کشور تعداد معدودي از پایه
نتیجه میوه و بـذر تولیـد   باردهی، تعداد مناسبی غالف و در 

,Mirzaie-Nodoushan & Asadicorom(کنند می 2010 .(
اگر مراد در احیاء این گونه در مناطق رویشگاهی ،از این رو

ــی     ــتفاده از ویژگ ــار اس ــول در کن ــد محص ــآن تولی اي ه
هاي پرمحصول شود از پایهتوصیه میمحیطی آن استزیست

شکل رویشـی تکثیـر   استفاده شود که در آن صورت باید به 
کنون در ایـن گونـه   ز آنجا که تکثیر از طریق قلمه تاا. شوند

ــنهادي،     ــر پیش ــرین روش تکثی ــت، بهت ــوده اس ــدور نب مق
شـود از  ریزازدیادي اسـت کـه در آن صـورت توصـیه مـی     

لـوکس در فـاز   700هاي پائین نوري از جمله شـدت  شدت
.تکثیر استفاده شود

سپاسگزاري
آوري فـن همکـاران گـروه زیسـت   وسـیله از کلیـه   بدین

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور کـه در اجـراي ایـن    
.داریمتحقیق از هیچ کمکی دریغ نکردند کمال تشکر را 
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Abstract
Moringa peregrina is one of the endemic drought tolerant tree species growing in Southeast

part of Iran. In spite of its high importance based on medicinal, environmental, industrial and
nutritional properties, due to intensive seed harvesting by local residents, the species is exposed
to genetic erosion. Asexual propagation of superior genotypes of the species is scheduled by
research institutes in order to develop its habitats. Three levels of light intensity, including 700,
1200 and 2000 lux were studied to investigate possible effects of light intensity on in vitro
growing of seed bourn stems of Moringa peregrina. In order to fix genotype effects, first,
seedling produced by seeds collected from Kenshky, located around Nikshahr, Sistan-
Baluchestan province, Iran, were propagated by micropropagation. The stems were used in a
three replicated completely randomized design to test the effects of three light intensity levels.
Results revealed remarkable differences between the treatments, indicating significant effects of
light intensity on in vitro growth of the species. The results implied that despite the species is
originated from regions with high light intensity, its in vitro propagation needs a low light
intensity to grow well. In other words, high light intensity caused the lowest number of stem on
the cultures. Therefore, in growing the superior genotypes, collected from the area, through
micropropagation, low light intensity is recommended.

Keywords: Moringa peregrina, micropropagation, light intensity, medicinal plant.


