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 دهیچک
در حال انقراض  فراوان ییارزش داروبا وجود و  است رانیا یانحصار( Jamzad Satureja khuzistanicaمرزه خوزستانی )     

 ی. براشد یآور دختر استان لرستان جمع از منطقه پل یجانب یها ، جوانهیادیزازدیق ریر انبوه آن از طریمنظور تکث به باشد. یم
پس از  ییزا ط نوشاخهین محین شد. بهترییعقه تیدق 6مدت  به ک درصدیوه ید جیمار محلول کلرین تیها بهتر جداکشت یساز سترون

تر یگرم در ل یلیم 1/0و  3/0  ،5/0ب یترت بهIBA و  BA، 2ip یها هورمون یحاو MSه یط کشت پایمحمار مختلف، یت 12 یبررس
با  MSه یط کشت پایمحداشت.  یمارها برتریه تیبق  به نسبت ینگیو سبز یاد، رشد طولیب ازدی، که از لحاظ ضرن شدییتع

مار با یپس از انجام سه ت ییزا شهیط نوریمح نیبهتر عنوان به تریگرم در ل یلیم 1/0و  1ب یترت به  NAA و  IBAهای هورمون
  بیترک 10ر یثأتبود.  یو فرع یاصل شهین تعداد ریشتریب دیط کشت محرک تولین محیا آمد، دست بهمتفاوت  یهورمون یها بیترک

نسبت  به تیت: پرلیمار ماسه: خاک مزرعه: پیت قرار گرفت و یمورد بررس یدر زمان سازگار یمان زندهمختلف خاک بر درصد 
ونه مرزه خوزستانی ترین روش تکثیر برای گ بنابراین در طی این تحقیق مناسب .و رشد را داشت یمان ن درصد زندهیشتریب 1:1:1:1

 توان گیاهان تکثیر شده را به رویشگاه اصلی منتقل نمود. آمد و می دست به
 

 ، مرزه خوزستانییادیزازدیرشد، ر یها هکنند میتنظ، یا شهیر درون شیتکث :یديکل یها واژه

 

 مقدمه
 (Satureja khuzistanica Jamzad) یخوزستان مرزه   

خانواده نعنا  و (Saturejaجنس مرزه )  به متعلق
(Lamiaceae) یگونه انحصار یمرزه خوزستان باشد. یم 
آن در استان لرستان،  یعیشگاه طبیکه محل روران است یا

استان خوزستان، در دختر، روستای پاالن و  اندیمشک به پل
کیلومتر بعد از پل  5آباد،  کیلومتر از اندیمشک به خرم 72

های آهکی  ها و روی شکاف صخره هیدر کوهپاو تنگ 
 .(Jamzad, 2011)پراکنش دارد 
حدود  خوزستانیهای کاشته شده گونه مرزه  در نمونه

کارواکرول درصد  93های وحشی تا  نمونهو در درصد  80
باعث . حضور میزان باالی کارواکرول است شدهمشاهده 

 یر اسانس آن بر روی، مانند تأثبا ارزش ییخواص دارو
 )بیماریهای مخاطی دهان( RASدرمان بیماری 
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(Amanlou et al., 2007)  ،ییایضدباکتر (Motaharinia 

et al., 2012)  ،یضد قارچ(Sadeghi-Nejad et al., 

 یدانیاکس ی، آنت(Zibaei et al., 2012) ی، ضد انگل(2010
(Ahmadvand et al., 2012)ابت ی، ضد د(Kaeidi et al., 

 ینعقادضد او  ,(Shahab et al., 2011)، ضد التهاب (2013
(Nazari et al., 2005) ه است.شدن گونه یدر ا 

 یرجنسیغ ریثکت ،بودن انقراض به رو خطر  به توجه با
 منجر تواند یم بافت شتک قیطر از ن گونهیا سالم یها هیپا

 یلکطور به شود. ارزش با یکیژنت منابع نیاز ا حفاظت به
 محدود ن گونهیبافت ا شتک به مربوط یها یبررس

Soromessa (2015 ) و Teshome در پژوهشی باشد. یم
 ییزا نوشاخه یکشت برا طین محیبهتر ،گزارش کردند

 یحاو MSه یط کشت پایمح Satureja abyssinicaگونه 
mg/l BAP 5/1 53/20ن تعداد شاخه یشتری. بباشد یم 

ن یشتری، ب(mg/l KIN 25/1 یحاو MSه یط پای)مح
 mg/lیحاو MSه یط پایمح) 41/3طول شاخه 

BAP5/0) ه یپا طیمح در) 25شه ین تعداد ریشتریب و
MS 2/1 یحاو  mg/l IBA2) در  .گزارش شده است

( موفق به 1997و همکاران )  Arrebolaپژوهش دیگری
ط یمح یبر رو Satureja obovataگونه  یادیزازدیر
و   BAPماکرومول 22/2 یحاو  MSییزا شاخهنو
 IBAکرومول یم 92/4 یحاو MSط یدر مح ییزا شهیرنو

 Saturejaاه یگ ییزا شاخهنو یط براین محیبهتر شدند.

avromanica هیط کشت پایمحMS  یحاو mg/l BA 2 
  هیط کشت پایمح ییزا شهیرنو یو برا mg/l TDZ 2و 

WPMحاوی mg/l IBA 1/0 آمده است  دست به
(Mozafari et al., 2015). 

ل یدل بهمرزه خوزستانی از  یاستفاده فراوان مردم بوم 
آن، ن برنده بذر یازب یها و آفت آن ادیار زیبس ییارزش دارو

 Jalili)روبرو کرده است  یاه را با خطر انقراض جدین گیا

and Jamzad, 1999). ن لزوم توجه به کشت انبوه یبنابرا
ژه  یت ویاهم یادیزازدیق ریاز طر های برتر این گونه ژنوتیپ

 کند.  یدا میپ
 

 ها مواد و روش
دختر لرستان  از منطقه پل مرزه خوزستانیاه ی: گياهيمواد گ

 . شد یآور جمعدر اوایل فصل پاییز 
های  های حاوی جوانه شاخهپس از انتقال : یساز سترون

 یساز سترون ریز بیترت به شگاهیبه آزماانتهایی و جانبی 
 :شد

 -ب ،ییع ظرفشاو یباا ماا   کشی شستشو و برس -الف
 -ج ،دو سااعت مادت   باه  یر آب جاار یا قرار دادن در ز

 یدرصااد باارا  1/0وه یااد جیاااسااتفاده از محلااول کلر 
 یها در زمان .(ها )جداکشت مورد نظر جوانه یساز سترون

هار   در محلاول  نیا ا حاذف  یبارا قاه،  یدق 6و  4مختلف 
 شستشاو  شاده،  سترون مقطر آب با بار 3 ها جوانه مرحله،
 شدند.
 جوانه دو ای کی یحاو معموالً ها نمونه ریز :ييزا شاخهنو

شده  لیاستر یها نمونه .بودند متر یسانت 5/1تا  1 و به ابعاد
 ,DKW (Driver and Kuniyuki کشت یها طیدر مح

 WPMو  MS ((Murashige and Skoog, 1962و  (1984
 (Lloyd and McCown, 1981)مختلف  یها بیبا ترک

 .شد( کشت 1 )جدول یهورمون
ها در هر ماه بازکشت انجام  پس از استقرار و رشد جوانه

اد یب ازدیضرصفات  ییزا شاخهنوکامل شدن از پس  .شد
 ینگیها و سبز شاخه یشاخه در هر تکرار(، رشد طول عداد)ت

قابل ذکر است که  .(Naraghi et al., 2013) شد یریگ اندازه
در مورد شاخص سبزینگی که صفتی کیفی است تبدیل آن به 

رنگ سبز ( 1تا  5که از عدد  شدین ترتیب انجام ا  هکمی ب
  استفاده شد. )تیره تا زرد
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 زايي کار گرفته شده در مرحله نوشاخه به هورموني یها تيمارهای محيط پايه و ترکيب -1 جدول

 فيرد هيط کشت پايمح ييزا نوشاخه یبرا يهورمون یها بيمار ترکيت

 6/0    mg/l BAP MS 1 

 mg/l 2iP6/0     MS 2 

 3/0 mg/l BAP +  3/0 mg/l 2iP MS 3 

5/0 mg/l BAP +  3/0 mg/l 2iP +  1/0 mg/l IBA MS 4 

 6/0    mg/l BAP DKW 5 

 mg/l 2iP6/0     DKW 6 

 3/0 mg/l BAP +  3/0  mg/l 2iP DKW 7 

5/0 mg/l BAP +  3/0 mg/l 2iP +  1/0 mg/l IBA DKW 8 

 6/0    mg/l BAP WPM 9 

 mg/l 2iP6/0     WPM 10 

 3/0 mg/l BAP +  3/0 mg/l 2iP WPM 11 

5/0 mg/l BAP +  3/0  mg/l 2iP +  1/0 mg/l IBA WPM 12 

 

 یط کشت براین محینکه بهتریپس از ا :ييزا شهيرنو
ط یدر مح ییزا شهیرنو برای، نمونه آمد دست به ییزا شاخهنو
 شدکشت  یمختلف هورمون یها بیترک یحاو  MSهیپا

 ، طولیشه اصلیتعداد ر ییزا شهیرنوپس از  .(2)جدول 
تعداد  .شد یریگ اندازه یشه فرعیو تعداد ر یه اصلشیر

 5شه و در هر کدام یش 5عدد ) 25مار یتکرارها در هر ت
 نمونه( بود.

 

کار گرفته شده در مرحله  به هورموني یها تيمارهای ترکيب -2جدول 

 زايي نوريشه

 فيرد ييزا شهينور یبرا يهورمون یها بيترک

5/0  mg/l NAA + 1 mg/l IBA 1 

1/0  mg/l NAA + 1 mg/l IBA 2 

1 mg/l IBA 3 

 

گونه مورد نظر در زمان انتقال به  یادیزازدیپس از ر
ب خاک از لحاظ ین ترکیدا کردن بهتریمنظور پ به ،گلخانه

 ،یاهچه کشت بافتیگ یو سازگار یمان زنده یر آن بر رویتأث
خاک  ت:ی)پ -1 :ب مختلف خاک شاملیاز ده نوع ترک

(، 2:1ت یکولی)خاک مزرعه: ورم -2(، 2:1:1 ماسه مزرعه:
)خاک مزرعه: ماسه  -4(، 3:1)خاک مزرعه: ماسه  -3

(، 7:1ت یپرل ت:ی)پ -6(، 5:1)خاک مزرعه: ماسه  -5(، 1:1
 -9(، 1:2ت یپرل ت:ی)پ -8(، 1:1ت یپرل ت:ی)پ -7

)ماسه: خاک  -10( و 1:1:1ت یت: ماسه: پیکولی)ورم
مار یهر ت یبرا .شداستفاده  (1:1:1:2ت یت: پرلیمزرعه: پ

 تکرار گذاشته شد. 5 یخاک
 

 یل آماريتحل و هيتجز
 25مار یهر ت ای شرایط درون شیشه تعداد تکرارها در

ها پس از  داده نمونه( بود. 5 یکشه و در هریش 5عدد )
طرح ه یل بر پایفاکتورمدل آماری در قالب  ،یساز نرمال

ز یو آنال یمورد بررس SASافزار  توسط نرم یکامال تصادف
 قرار گرفت.
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 جینتا
ن روش یبهتر ها، طرفه داده کیانس یه واریپس از تجز

پس از  مرزه خوزستانی یها جوانه یساز سترون یبرا
ر یدو ساعت قرار گرفتن در ز ،ییع ظرفشویبا ماشستشو 
 درصد 1/0وه ید جیو استفاده از محلول کلر یآب جار

آلودگی در این تیمار چون  .شدن ییقه تعیدق 6مدت  به
آلودگی باکتریایی در این درصد  15قارچی دیده نشد و 

 (. 1و شکل  3)جدول تیمار کمتر بود 
 

های مختلف استريل بر ميزان استقرار  زمان تأثيربررسي  -3 جدول

 مرزه خوزستاني یها جوانه

د يزمان استفاده از محلول کلر

 وهيج
D.F. منابع تغيير 

 تيمار 1 29/661**

 خطا 4 83/26

19/36  CV 

 01/0دار در سطح  یمعن :**

 
درصد بر ميزان  1/0تأثير زمان استفاده از کلريد جيوه  -1شکل 

  (دقيقه B :6دقيقه،  A) :4 باکتريايي درصد آلودگي

 
 ییزا شاخهنومربوط به  یها انس دادهیوارتجزیه ج ینتا

ب یلحاظ ضراز >P)  01/0) یدار ینشان داد که تفاوت معن
ه مختلف وجود یپا یها طین محیب ینگیاد شاخه و سبزیازد

زان طول یبر م یریثأتمختلف  یها هیپا  طیگرچه مح دارد.
ز یمختلف ن یهورمون یها بیر در ترکییتغاما شاخه نداشت. 

ن اختالف ینشان نداد. همچن >P)  05/0) یدار یتفاوت معن
 ده نشد. یآنها د نیل بدر اثر متقاب >P)  05/0) یدار یمعن

 
 

 زايي نوشاخههورموني مختلف بر روی  یها های پايه و ترکيب نتايج تجزيه واريانس اثر محيط -4جدول 

ينگيسبز  رييمنابع تغ اديب ازديضر يرشد طول 

**48/13 51/0  
ns **75/10 ( محيط پايهA) 

96/0 ns 36/0  
ns 43/0  

ns  ترکيب( هورمونيB) 

78/0  
ns 6/1 ns 52/0  

ns 
A*B 

 خطا 52/0 94/0 52/0

43/17 35/41 82/55 
cv 

 دار یر معنیغ :ns، 05/0دار در سطح  یمعن :*، 01/0دار در سطح  یمعن :**

 
 زايي مختلف بر نوشاخه یها هيط پاين اثر محيانگيسه ميمقا -5جدول 

 ماريت ينگيسبز يرشد طول اديب ازديضر

43/1  b 18/2  a 43/4  a هیط پایمحWPM 

5/0  c 35/2  a 23/3  b ه یط پایمحDKW 

95/1  a 50/2  a 79/4  a ه یط پایمحMS 
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 زايي مختلف بر نوشاخه يهورمون یها بين اثر ترکيانگيسه ميمقا -6جدول 

 ماريت ينگيسبز يرشد طول اديب ازديضر

35/1  a 37/2 a 04/4  a 6/0    mg/l BAP 

29/1  a 29/2  a 36/4  a 3/0 mg/l BAP+  3/0 mg/l 2iP 

09/1  a 54/2  a 36/4  a  6/0 mg/l 2iP 

49/1  a 17/2 a 84/3  a 5/0 mg/l BAP+  3/0 mg/l 2iP +  1/0 mg/l IBA 

 

 یدار یاختالف معن یشه اصلیاز لحاظ تعداد و طول ر
(05/0  (P<مختلف مورد استفاده  یهورمون یها بین ترکیب

ها نشان داد که  ن دادهیانگیسه می(. مقا7 مشاهده شد )جدول
ب یترک یو فرع یشه اصلیتعداد ر  به ط با توجهین محیبهتر

جدول باشد ) یم mg/l NAA 1/0+ mg/l IBA1 یهورمون
 (.3و شکل  8

های مربوط به تأثیر ترکیب خاک بر  ج حاصل از دادهینتا
مارها ین تیب یدار یها تفاوت معن اهچهیمانی و رشد گ زنده

(01/0  (P< ها نیانگیسه مین مقایهمچن (.9نشان داد )جدول 
ت: یمار ماسه: خاک مزرعه: پیت که روش دانکن نشان داد به
و رشد را  یمان ن درصد زندهیشتریب 1:1:1:1نسبت  به تیپرل
  (.2)شکل ت داش

 
 زايي نو ريشه های پايه و ترکيبات هورموني مختلف بر روی نتايج تجزيه واريانس اثر محيط -7جدول 

 يشه فرعيتعداد ر يشه اصليتعداد ر يشه اصليطول ر  Df منابع تغيير

 ns86/18  *1/3  94/47*    2 تیمار ترکیب هورمونی
 67/0 3/8 98/7  12 خطا
cv   2/47 55/32 2/34 

 دار یر معنیغ :ns، 05/0دار در سطح  یمعن :*

 
 کشت هيپا طيمح تأثير تحت ييزا ريشه نو رشد عوامل یها نيانگيم سهيمقا -8جدول 

 يشه فرعيتعداد ر يشه اصليطول ر يشه اصليتعداد ر ماريت
5/0  mg/l NAA + 1 mg/l IBA ab  2/2 b 49/3  a2/7 
1/0  mg/l NAA + 1 mg/l IBA a 26/3 b 98/4  a11 

1 mg/l IBA b72/1 a 44/9 a 4/8 

  
 ترکيبات مختلف خاکي تأثيرتحت  ياهچه کشت بافتيانس صفات مطالعه شده در زمان استقرار گيه واريتجز -9جدول 

 رشد طولي ماني درصد زنده DF منابع تغييرات

 58/0** 59/0** 9 تيمار
 ns016/0 ns45/0 4 تکرار
 14/0 11/0 36 خطا

 دار یر معنیغ :ns، 01/0دار در سطح  یمعن :**
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. ترکيبات مختف خاک تأثيرهای کشت بافتي در زمان سازگاری تحت  ماني و رشد طولي گياهچه مقايسه ميانگين درصد زنده -2شکل 

)خاک  -5(، 1:1)خاک مزرعه: ماسه  -4(، 3:1)خاک مزرعه: ماسه  -3(، 2:1 تيکوليورم)خاک مزرعه:  -2(، 2:1:1 ماسه مزرعه: خاک ت:يپ) -1
)ماسه: خاک  -10( و 1:1:1 تيپ: ماسه: تيکوليورم) -9(، 1:2 تيپرل ت:يپ) -8(، 1:1 تيپرل ت:يپ) -7(، 7:1 تيپرل ت:يپ) -6(، 5:1مزرعه: ماسه 

 (1:1:1:2 تيپرل: تيپمزرعه: 
 

 
، رشد جوانه در مرحله استقرار -، بدختر لرستان رويشگاه پلآوری از  جمع -. الفSatureja khuzistanicaمراحل مختلف ريزازديادی  -3شکل 

 زايي در محيط بهينه نوريشه -، د( +IBA mg/l 1/0+mg/l BAP5/0 +mg/l 2iP 3/0MS)زايي در محيط بهينه  نوشاخه -ج
 mg/l NAA) 1/0+  mg/l IBA1MS+)گياهان سازگار شده در گلخانه -، ه 



 59                                                                                             1 ، شماره26اصالح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران جلد  دو فصلنامه تحقیقات ژنتیک و

 

 بحث
 های جانبی و انتهایی نمونه جوانه ریز در این تحقیق از     

 یساز بهترین روش سترون. شداستفاده  یادیزازدیمنظور ر به
بود. در دقیقه  6مدت  به درصد 1/0کلرید جیوه  استفاده از

از  Satureja obovataگونه  برای استریلکه  حالی
 .Arrebola et al)دقیقه  5درصد،  5/0هیپوکلریت سدیم 

ذرات  از محلول نانو Satureja avromanica، گونه (1997
 ,.Mozafari et al)ثانیه  30گرم در لیتر،  میلی 100نقره 

از محلول هیپوکلریت  Satureja abyssinica گونه و (2015
  (Teshome & Soromessa, 2015)دقیقه  20، سدیم

های ، با توجه به متفاوت بودن نوع محلولشده بوداستفاده 
قابل مقایسه با یکدیگر  ،ه شدهکار گرفت به یساز سترون

 عامل نفوذ درجه به لیاستر روش بودن باشند. مؤثر نمی

 ه،کنند لیماده استر نوع ،آلوده یها بافت درون  به گندزدا

 یبرا آن اربردکزمان  مدت و آن از شده هیته محلول غلظت
 وهیج دیلرک محلول .ددار یبستگ اهیگ یها نمونه لیاستر

 یها و زمان فیضع ریمقاد در یاصل هکنند یضدعفون عنوان به
 یها یحذف آلودگ بر یماندگار و یقو ریتأث مدت، وتاهک

 زین ها شدن نمونه ای قهوه و مرگ باعث و داشته یروبکیم

 .(Emam et al., 2012)شود  ینم
بیشتری بر روی تکثیر  تأثیر MSمحیط کشت پایه 

های جانبی روی شاخه و سبزینگی و  ها، فعالیت جوانه شاخه
 خوزستانی داشت. در موردشادابی اندام هوایی مرزه 

زایی محیط کشت پایه  شاخههای دیگر مرزه نیز برای نو گونه
MS گزارش شده استعنوان بهترین محیط پایه  به 

(Arrebola et al. 1997, Mozafari et al., 2015, 

Teshome & Soromessa, 2015) .عوامل از یکی 

 قدرت مجموع و امالح نوع شت،ک طیمح ییارآک هکنند نییتع

با  .باشد یم (McCown and Sellmer, 1987) آن یونی
مابین قدرت  MSتوجه به اینکه قدرت یونی محیط کشت 

کار گرفته شده است، در  به پایههای کشت  یونی دیگر محیط
نتیجه مرزه خوزستانی نیاز به محیط کشتی با قدرت یونی 

 متوسط دارد.

 برایهای رشد مورد استفاده  هکنند در بین تنظیم

استفاده از  .داری مشاهده نشد زایی تفاوت معنی نوشاخه
و  BAگرم در لیتر  میلی 5/0نینی ترکیب هورمونی سیتوک

در این  .نشان داد یبیشتر تأثیر 2iPگرم در لیتر  میلی 3/0
که ( گزارش کردند 2015) Soromessa و Teshome زمینه 

 .Sگونه  ییزا نوشاخه یبراه رشد کنند تنظیمن یبهتر

abyssinica یط کشت حاویمح  mg/l BAP5/1 باشد یم .
 یحاو محیط( نیز 1997و همکاران )Arrebola ضمن اینکه 

 .Sگونه  ییزا نوشاخهرا برای   BAPماکرومول 22/2

obovata اه یگ ییزا نوشاخه ین ترکیب هورمونی برایو بهتر
S. avromanica  گرم در  میلی 2 یط کشت حاویمحرا

 ,.TDZ (Mozafari et al گرم در لیتر میلی 2و   BAلیتر

 BAگرم در لیتر  میلی 1مقدار  S. edmondi و (2015
(Omrani et al., 2016) که در همه  طوری ؛ بهکردند گزارش

ه رشد کنند عنوان بهترین تنظیم به آمینوپورین بنزیل ،ها گونه
آمینوپورین  طور کلی بنزیل به .شدزایی مشاهده  نوشاخه برای

زایی است و ترکیب آن با  نوشاخههای قوی برای  از محرک
2iP  شددر مرزه خوزستانی شاخه باعث افزایش تکثیر. 

برای در این تحقیق گرفته شده کار بهدر بین تیمارهای 
گرم در لیتر  میلی 1حاوی  MSمحیط پایه  ،زایی نوریشه

IBA  گرم در لیتر  میلی 1/0وNAA  اثر افزایشی بیشتری
ی از هم از لحاظ تعداد ریشه اصلی و هم تعداد ریشه فرع

که بهترین محیط کشت پایه و  بقیه تیمارها داشت. در حالی
ط کشت یمح، S. abyssinicaه رشد برای گونه کنند تنظیم

 IBA (Teshome لیترگرم در  میلی 2ی حاو MS 2/1ه یپا

& Soromessa, 2015) ، گونهS. obovata  محیط کشت
 .IBA (Arrebola et alکرومول یم 92/4 یحاو MSه یپا

  هیط کشت پایمح S. avromanica، گونه (1997

WPM گرم در لیتر  میلی 1/0حاویIBA  ه شدگزارش
 برایکه در بیشتر موارد بهترین محیط پایه  ،است

و در همه  MSزایی مانند مرزه خوزستانی محیط پایه  نوریشه
و  Omrani که یدر حال باشد. می IBA ه رشدکنند تنظیم

 S. edmondiگونه زایی  نوریشه( برای 2016همکاران )
 NAA گرم در لیتر میلی 1/0حاوی  DKW هیط کشت پایمح
 .گزارش کردندرا 
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 ،باال کیفیت گیاهانی با سریع اجازه تولید ریزازدیادی
 آب و فصل گرفتن نظر در بدون و یکنواخت، بدون بیماری

 استفاده از در عمده محدودیت حال این با .دهد هوا را می و
 گیاهان باالی میر و مرگ بزرگ در مقیاس تکنولوژی این

همین علت در  به .است زمین  به در انتقال ریزازدیادی شده
مانی مورد  ترکیب خاک نیز برای افزایش زنده نوعاین تحقیق 

مار یت 6در  یمان ن بودن درصد زندهییپا بررسی قرار گرفت.
ت آن در استقرار یه اهمکنند انی، بب خاکینوع ترک

بر ک اثر بستر مختلف خاباشد.  یم یکشت بافت یها اهچهیگ
شت بافت خرما کحاصل از  یها نهال یشیصفات رو

و نشان  شد ی( بررس2003و همکاران ) Vezvaei وسیله به
ل برگها و ارتفاع کبر قطر، تعداد  کنوع بستر خا که اثر دادند
دار  یب و طول برگ معنکمر یو تعداد برگها ییانتها هجوان
 .بود
 یلک یریگ جهینت
 ریثکت گونه، نیا بودن انقراض به خطر رو  به توجه با

 حفاظت از ضمن تواند یم بافت شتک قیطر از آن یرجنسیغ
 ویژه بهارزش  با منبع ترکیبات ثانویه روش تولید عنوان به ،آن

 کارواکرول، در اختیار صنایع داروسازی و غذایی قرار گیرد.
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Abstract 
    Satureja khuzistanica Jamzad is an endemic species of Iran. The species is an endangered and 

valuable medicinal plant. In order to propagate through micropropagation, lateral buds were 

collected from Lorestan province, region of Pol of Dokhtar. The best treatment of sterilization 

of the explants was 0.1% HgCl2 for 6 minutes. The best medium for shoot regeneration was MS 

with BA, 2iP and IBA 0.3, 0.3 and 1 mg/l, respectively. Applying 12 different treatments, the 

mentioned medium was better than other treatments in term of the coefficient of elongation, leaf 

elongation and leaf greenness. The best medium for root regeneration was MS with 1 mg/l IBA 

and 0.1 mg/l NAA. It initiated the highest number of primary and secondary roots. Various 

combinations of different soils were evaluated for survival during the acclimatization, and sand: 

soil: peat: perlite at a ratio of 1: 1: 1: 1 showed the highest percentage of survival and growth. 

The best propagation method of the species was developed and the propagated plants could be 

transplanted into the habitat of the species. 

 

Key Words: In vitro regeneration, Micropropagation, Plant growth regulator and  Satureja 

khuzistanica 


