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 چکیده
تکثير حقيق در این تباشد. ميمتعلق به تيره نعنا و مرتعي های مهم دارویي گونه از (Hymenocrater yazdianus)اروانه یزدی      

 1/3 ید جيوهکلر درعنوان ریزنمونه های جانبي و انتهایي بهجوانه پس از ضدعفوني .شدبررسي کشت بافت با روش  این گياهوه بان
بدون  موراشيگ و اسکوگمحيط کشت  در درصد، 1/3حاوی اسيد سيتریك به غلظت  مقطر استریلآببا وشو شست سه بار ،درصد
بنزیل  غلظتچهار شامل ترکيب  ،محيط کشتهمين  بهبرای انجام پرآوری ها گياهچه سپس. استقرار یافتکننده رشد گياهي تنظيم
 در (گرم بر ليترميلي 1/3و  3/3 ،31/3) (IBA) ایندول بوتيریك اسيدسه سطح  و (گرم بر ليترميلي 3/3، 5/3 ،1 ،5/1) (BA) آدنين

گرم بر ميلي 1با غلظت  موراشيگ و اسگوگکشت محيط  در زایيبيشترین شاخه که منتقل شدند. نتایج نشان دادتکرار  1 و تيمار 17
های کشت زایي محيطریشهبرای  .دست آمدشاخه به 5/5 توسطمبا  ایندول بوتيریك اسيدرم بر ليتر گميلي 31/3و  بنزیل آدنينليتر 
ایندول بوتيریك پنج سطح از  هامورد بررسي قرار گرفتند. در این محيط (1351) (LS) لينسمایر و اسگوگ ويگ و اسگوگ شمورا

گرم ميلي 7 با گ و اسگوگشيمورادر محيط کشت ها درصد گياهچه 35و  استفاده شد (گرم بر ليترميلي 7و  1، 1/3، 35/3، 3)اسيد 
 1به  7با نسبت  پيت و پرليت در محيط دار شدههای ریشهگياهچهدرصد  13 ،در نهایت .دار شدندریشهایندول بوتيریك اسيد  ليتربر 
 . ندگردیدسازگار موفقيت  با

 
   زایيزایي، شاخهریشه ،سازگاری ،نينبنزیل آد ،ایندول بوتيریك اسيد کلیدی: هایواژه

 
 مقدمه

 به متعلق است گياهي (Hymenocrater yazdianus) اروانه
گونهه آن در ایهران    11کهه   بوده گونه 71 دارای که نعنا تيره

به صورت پراکنده در مناطق  بيش وو کم  تشخيص داده شده
شهامل   گونهه چههار  هها  ایهن  ميهان مختلف وجود دارد و از 

(H.yazdianus، H. incanus ،H. platystegius و 
H. oxyodontus) ههای بهومي ایهران شهناخته     ان گونهعنوبه

 (.Mozaffarian, 1996; Soodmand et al., 2015) اندشده
گياه اروانه یزدی انحصاری ایران و فقط در استان یزد وجود 

های طبيعي دارای تراکم بسهيار پهایين و   دارد و در رویشگاه
 ;Mozafarian, 1996)ض خطر انقهراض قهرار دارد  در معر

Hassanzadeh et al., 2011) 
، رضویهای خراسان اروانه در استانهای مختلف گونه

فارس، گلستان،  ،شرقي خراسان شمالي و جنوبي، آذربایجان
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یزد  ستان، مازندران، قزوین، تهران واصفهان، کرمانشاه، کرد
 ارزش دارای هاگونه این از بسياری ویافت شده است 

 قرار استفاده مورد سنتي طب در دنيا سراسر در و دارویي
 Shahriari et al., 2013; Sadeghian et) گيردمي

al., 2015). 

در طب سنتي  علي،گل اروانه با نام محلي دوای شيخ
های گلدار ها و سرشاخهاز برگ. ایران مصرف دیرینه دارد

م ئعالکننده رفعنوان برطکرده بهآن به صورت دم
صورت موضعي سرماخوردگي، مدر، خوشبوکننده دهان و به

گل ثره ؤمماده  .شودمي خوشبو کردن بدن استفاده برای
های گلدار ها و سرشاخهاروانه، اسانس حاصل از تقطير برگ

با ترکيبي از مواد شيميایي مختلف بوده و دارای خواص ضد 
اسانس گل اروانه . اشدباکسيدان ميباکتری، ضد قارچ و آنتي

نعنا گزارش شده که جایگاه اسانس مهم خانواده  13جزء 
  .(Timori et al., 2011) خاصي در تجارت جهاني دارد

دهنده اسانس در جنس مواد تشکيل مهمترین
Hymenocrater سيد فنوليك و شامل فالونوئيدها، ا

 ساس تحقيقات انجام شده و مطالعاتبرا ترپنوئيدها هستند.
به دليل وجود  مختلف این جنس هایدارویي گونه

در  1نيو روت زمارینيكرهای مهم مانند اسيد متابوليت
اکسيدان، ضد ميکروبي، آنتي هایاثردارای های هوایي شاخه
 قلب، ضد سرطان و ضد دیابت هستندکننده تقویت

Soodmand et al., 2015).) اساس  براین برعالوه
این گياه ثره ؤماجزاء اصلي مواد انجام شده  هایآزمایش

ها و برخي دیگر از ترکيبات آروماتيك و خطي شامل ترپن
يتول، ف بر اساس منابع موجود باشد.با وزن مولکولي کم مي

عنوان مواد اصلي اسانس این گياه به 7اسپاتوولنول سيترال و
 اسانس براینعالوه .((Hassanzadeh et al., 2011 باشندمي
 گيری ازجلوخاصيت ده از اروانه یزدی دارای دست آمبه

 ،Escherichia faecalis،E. coli  فعاليت
 Staphylococcus paratyphoidو S. epidermidis 

 (.Taherpour et al., 2011) باشدمي

                                                 
1-  Rosmarinic acid and Rutin 
2- Phytol, Citral and Spathulenolp 

 از خارج و ایران در متعددی هایگونه دارایگياه اروانه 
و  است زیادی ارزشدارای  دارویي لحاظ از و است کشور

در یزد بوده و  فقطهمان طوری که اشاره شد اروانه یزدی 
 .(Mozafarian, 1997) جمعيت گياهي آن بسيار اندک است

و عدم  ارزش با توجه به اهميت حفظ این گياه با روازاین
، های مختلف این جنسدر گونه بذرهازني یکنواخت جوانه
 نقراضگيری از خطر ابافت آن برای توليد انبوه و جلو کشت

 به تواندمي گياه این بافت کشت مطالعه .است شدهانجام 
در واقع  .کند کمك آن ژنتيکي خواص حفظ و انبوه تکثير

 گياهي هایگونه سریع تکثير برای ثرؤم راه یكاین روش 
 باال يژنتيک خلوص با گياهان آوردن دستهب برای و است

 ,.Sadeghian et al., 2014 , Timouri et al) دارد کاربرد

2011) . 
شامل کشت سلول، بافت و ای در واقع درون شيشهکشت 

رشد ماده گياهي  ها،در همه این کشت گياهيست. اندام
ضدعفوني شده در یك محيط سترون و مغذی در یك لوله 

های کشت های اخير تکنيك. در سالشودانجام ميآزمایش 
اصالح  بافت گياهي به یك ابزار بسيار قوی برای تکثير و

 Azadi andاندگياهي تبدیل شدهمختلف  هایگونه

Bagheri, 2003).)  کشت بافت روشي مفيد و کاربردی در
کوتاه بدون در نظر  جهت ریزازدیادی گياهان در یك دوره

براین کشت عالوه باشد.گرفتن فصل کاشت و رویش مي
برای اصالح گياهان از طریق ثر ؤمبافت روشي جدید و 

عوامل مختلفي مانند محيط . باشدی ژنتيکي ميهادستکاری
، نوع گونه و های رشد گياهيکنندهتنظيمکشت، نوع و غلظت 

 Ghotbzadeh) باشدميمؤثر غيره در ميزان باززایي گياهان 

et al., 2012). در مطالعه کشت  (7311) تيموری و همکاران
های هگرتك ،H. platysteguisنام  بهای از اروانه گونهبافت 
حال رشد در  گياهان درعنوان ریزنمونه اوليه از بهرا فعال 

قرار های کشت مختلف و در محيطانتخاب رویشگاه طبيعي 
 4دارای  B5بيشترین ميزان باززایي در محيط کشت . دادند
و  IBAگرم بر ليتر ميلي 4غال فعال و ز ليتر بر گرمميلي

 صل شدحا MSکمترین ميزان باززایي در محيط کشت 
(Timouri et al., 2011).  



 و ... بررسي نوع محيط کشت  134

گلي که در تحقيق دیگری روی کشت بافت مریم
های انتهایي برای باشد از جوانهخانواده گياه اروانه ميهم

در  شاخهتعداد بيشترین در نتيجه  ،کشت اوليه استفاده شد
 3/7و  BAميکرومول  3/1حاوی  MSمحيط کشت 

دهي حيط ریشهمدر  هاو بيشترین ریشه IAAميکرومول 
 Skała and) آمددست هب NAAميکرومول  5/3حاوی 

Wysokińska, 2004.)  روی کشت بافت در پژوهشي که
انجام  عنعناخانواده از  يعنوان گياهبهگياه اسطوخودوس 

 MS کشت تکثير با استفاده از محيط ميزانباالترین ، شد
ميکرومول نفتالين  5/7و  BAميکرومول  7/7 حاوی

 MSمحيط در دهي، اسيد و بهترین نتایج برای ریشهاستيك 
 حاصل شدميکرومول نفتالين استيك اسيد  5/7حاوی 

(Echeverrigaray et al., 2005.) گياه  باززایي رسيبر
در  نشان داد که هگرتكی هاریزنمونه از استفاده با ریحان
بنزیل آمينو  ليتر بر گرمميلي 1 حاوی MS کشت محيط
et al., m uBegشد ) توليد شاخه تعداد ینبيشتر 3پورین

2000.)  
 بهترین ،ين بهترین محيط کشتتعيهدف  تحقيق بااین 

بهينه شرایط محيطي  وهای رشد گياهي کنندهتنظيم غلظت
 ای،شرایط درون شيشه در اروانه یزدی توليد انبوه گياه برای
و  زایيزایي، ریشهآوری یا شاخه، پراستقرار مراحل طي

های حاصل از کشت گياهچهتقال به خاک و سازگار کردن ان
  انجام شد. بافت
 

 هامواد و روش
 و استقرار  ضدعفونی مرحله

با  های جانبي و انتهایيبرای کشت اوليه در این تحقيق جوانه
عنوان ریزنمونه اوليه استفاده به سانتيمتر 5/1تا  5/3طول 

در شد این گياه های طبيعي رها از عرصهکه این نمونه شد
 از مواد گياهي، عفونيضدبرای  فراهم گردید.استان یزد 

استفاده درصد به مدت دو دقيقه  1/3کلرید جيوه با غلظت 
مقطر با آب سه مرتبهپس از ضدعفوني مواد گياهي  .شد

                                                 
3- BAP 

برای کاهش آزاد شدن درصد  1/3حاوی اسيد سيتریك 
شو داده وشست ای شدنو پيشگيری از پدیده قهوه مواد فنلي

 های حاویشيشهبکشي آو  در تمام مراحل ضدعفوني .شدند
های محلولدر کننده و محلول ضدعفوني در ریزنمونه

های ها به همه قسمتوشو تکان داده شد تا این محلولشست
در نهایت برای آبگيری به روی کاغذ  .ریزنمونه نفوذ نماید

 MSکشت صافي استریل منتقل و بعد از آبگيری در محيط 
(Murashige & Skooge,1962 ) کشت  بدون هورمون

گرم بر ليتر آگار،  1گرم بر ليتر ساکارز،  33)تکميل شده با 
های کوچك در شيشهو اینوزیتول( گرم بر ليتر ميوميلي 133

هریك از  (مترميلي 15طول  وميليمتر  75به قطر  )مکارتي
  .داده شد کشت فقط یك نمونه
 171شت در دستگاه اتوکالو و دمای های کتمام محيط

 هدقيق 14اتمسفر به مدت  7/1و فشار درجه سانتيگراد 
 قبل از افزودن آگار های کشتمحيط pH .عفوني شدندضد
، های گياهي بعد از کشتنمونه تنظيم شد. 1/5تا  2/5بين 

 11و دوره نوری لوکس  4333شدت نور با  اتاق رشد به
درجه  .ندریکي انتقال یافتساعت تا 1ساعت روشنایي و 

تنظيم  درجه 75و در تاریکي  72زمان روشنایي حرارت در 
 .شد

 

 زاییمرحله شاخه
های اوليه، چهار هفته پس از استقرار گياهان و حذف آلودگي

 در قالب طرح کامال تصادفي با آزمایشي زایيشاخه برای
سه  ( وگرم بر ليترميلي 3/3، 5/3 ،1 ،5/1) BA چهار سطح

به صورت  (گرم بر ليترميلي 1/3و  3/3 ،31/3) IBA سطح
هشت تيمار و هر تيمار با  17در یك هورمون و ترکيبي 

در محيط متر ميلي 17های با طول تقریبي در گياهچه تکرار
 .(1)جدول  انجام شد MSکشت 
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 اروانه یزدی گیاه زاییشاخه برای شده استفاده هورمونی تیمارهای -1 جدول

   1-lmg BA  
 1-lBA mgI 

0 5/0 1 5/1 

0 1I1B 1I2B 1I3B 1I4B 

01/0 2I1B 2I2B 2I3B 2I4B 

1/0 3I1B 3I2B 3I3B 3I4B 

 

مربوط به  B4و  B1 ،B2 ،B3های در این جدول ردیف
 5/1، 1، 5/3، 3های در غلظت BAکار برده شده سطوح به

ح مربوط به سطو I3 و I1 ،I2های گرم در ليتر و ردیفميلي
 1/3و  31/3، 3های در غلظت IBAکار برده شده به

باشد که در یك طرح کامال تصادفي گرم در ليتر ميميلي
استفاده شده به صورت  های رشدکنندهتنظيمتمام  انجام شد.
 باشد.ترکيبي مي

 
 یی زاریشه

ی هانمونه زایي،محيط کشت مناسب ریشه تعيين منظوربه
سانتيمتر  5/1رای ارتفاع حدود گياهي با رشد مطلوب و دا

 (LSکشت لينسمایر و اسکوگ ) هایمحيطبه  یا بيشتر
، 35/3، 3سطح )پنج در  IBAهای مختلف حاوی غلظت

حاوی  MSگرم در ليتر( و محيط کشت ميلي 7و 1، 1/3
و  1، 1/3، 35/3، 3سطح )پنج در  IBAهای مختلف غلظت

های مربایي تکرار در شيشه 13گرم در ليتر( با ميلي 7
 منتقل شدند. مترميلي 33متر و طول ميلي 15معمولي به قطر 

بعد از اعمال یك هفته تيمار  ،دهيدر هر دو آزمایش ریشه
 3333به اتاق رشد با شدت نور یي، زاریشهو القاء  تاریکي
ساعت  1ساعت روشنایي و  11و دوره نوری  لوکس

هایي که در نمونهبعد از چهار هفته . انتقال یافتندتاریکي 
های زایي در غلظتریشه دار شده بودند ميانگينریشه

 گيری شد.مختلف هورموني اندازه
های کشت، زماني که طول ها در محيطریشه پس از رشد

آنها  رسيدسانيمتر و بيشتر(  3)بطول  اندازه مطلوب ها بهآن
های حاوی محيط کشت بيرون آورده و پس از را از شيشه

ترکيب خاکي )پيت و  ها بهگار چسبيده به ریشهشستن آ
که الزم به ذکر است  .منتقل شدند 1به 7پرليت( به نسبت 

 75در اتوکالو به مدت  بعداین ترکيب ابتدا کمي مرطوب و 
در  بسترهای کشت در این مرحله .دقيقه ضدعفوني گردید

 منظور حفظ رطوبتتوزیع و به های پالستيکيداخل ليوان
روز( به وسيله ليوان دیگری کامالً چهار ی اول )در روزها

تدریج با ایجاد منافذی در روی آن پس از پوشانده شد و به
یك ماه گياهان به شرایط طبيعي سازگار شدند. برای آبياری 

روز  13هر  MS 1/2 های سازگار شده از محلولگياهچه
 استفاده شد. هر هفته یکبار  مقطر استریلآبیکبار و 

 
 هاوتحلیل دادهآماری و تجزیهطرح 

طرح آماری مورد استفاده در این مرحله طرح کامالً تصادفي 
افزار های حاصل از آزمایش با استفاده از نرمداده، بوده

20SPSS در صورت نرمال وتحليل قرار گرفتند. مورد تجزیه
ها از روش تجزیه واریانس و در صورت نرمال بودن داده
وتحليل تجزیه برایآزمون کروسکال واليس ها از نبودن داده

 ایچند دامنه ها از آزمونبرای مقایسه ميانگيناستفاده شد. 
استفاده  Excelافزار دانکن و برای رسم نمودارها نيز از نرم

 شد.

 

 نتایج و بحث
 آوریپررشد طولی و 

های هورمونثير أتهای مربوط به نتایج تجزیه واریانس داده
زایي گياه اروانه یزدی نشان کسين بر شاخهسایتوکينين و ا

درصد یك در سطح احتمال  IBAو  BAداد که اثر متقابل 
و  7)جدول داشت زایي داری بر ميزان شاخهمعنيثير أت

چند با استفاده از آزمون ها (. مقایسه ميانگين داده1 شکل
ترتيب با به IBAو  BAترکيب با که نشان داد دانکن  ایدامنه

شاخه  5/5گرم در ليتر با متوسط ميلي 31/3و  1غلظت 
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 ج( 7 و شکل 1شکل  دست آمدبهزایي باالترین ميزان شاخه
زایي مربوط به تيمار شاهد فاقد و کمترین شاخه

 بودشاخه  3/1 برابر IBAو  BAهای رشد کنندهتنظيم
 .(الف و ب 7و شکل  1)شکل 

 

 
 H.yazdianusهای کشت جوانه بر تعداد شاخه حاصل از ریزنمونه AIB و BAمقایسه میانگین اثر غلظت  -1شکل 

 ندارند.با هم داری درصد آزمون دانکن اختالف معني 5هایي که حداقل دارای یك حرف مشترک هستند در سطح ميانگين

B1I1 (3=BA ،3=IBA ،)B2I1 (5/3=BA ،3=IBA ،)B3I1 (1=BA ،3=IBA ،)B4I1 (5/1=BA ،3=IBA ،)B1I2 

(3=BA ،31/3=IBA  ،)B2I2 (5/3=BA ،31/3=IBA ،)B3I2 (1=BA ،31/3=IBA ،)B4I2 (5/1=BA ،31/3=IBA ،)

B1I3 (3=BA ،1/3=IBA ،)B2I3 (5/3=BA ،1/3=IBA،) B3I3 (1=BA ،1/3=IBA،) B4I3 (5/1=BA ،1/3=IBA.) 
 

 

 زایی گیاه اروانه یزدیسین بر شاخههای سایتوکینین و اکثیر هورمونأهای مربوط به تتجزیه واریانس داده -2جدول 

 F ميانگين مربعات مجموع مربعات درجه آزادی منابع تغيير

 BA*IBA 11 41/1 135/3 **114/17 تيمار 
  311/3 134/3 14 خطا
   324/7 35 کل

   12/11  ضریب تغييرات

 

 
و زایي با نتایج کمالي آمده در مرحله شاخهنتایج بدست

 ،(Kamali et al , 1995) مطابقت داشت (1335) همکاران
گرم بر ليتر را ميلي 1با غلظت  BAتيمار حاوی  اناین محقق

های رویشي هيبرید زایي پایهترین تيمار برای شاخهمناسب
های با این تفاوت که در آزمایش ند.بادام پيشنهاد کرد -هلو

عنوان به NAAکننده رشد زایي از تنظيممربوط به شاخه
زایي مربوط به استفاده کردند و باالترین ميزان شاخه اکسين

با  NAAگرم بر ليتر و ميلي 1با غلظت  BAتيمار حاوی 
ند نمونه مورد چهر گرم بر ليتر بود.غلظت صفر ميلي

از یك گياه چوبي بوده ولي شباهت این محقق  آزمایش
ها )در افزایي اکسيناین تحقيق از لحاظ نقش هم نتایج

صادقيان  .باشدميغلظت پایين( همراه با یك نوع سيتوکينين 
دست آوردند و آنها نيز نتایجي مشابه به (7314) و همکاران

گرم بر ليتر را برای ميلي 1با غلظت  BAنيز استفاده از 
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( پيشنهاد .Ocimum basilicum Lزایي گياه ریحان )شاخه
 .(Sadeghian et al., 2014) کردند
در حاصل نتایج  انجام شدههای توجه به بررسي با

بر ( 7333)زایي با نتایج بگام و همکاران مرحله شاخه
 و ساها و همکاران ریحان مقدسروی باززایي گياه 

 Begum et) نيز مطابقت دارد روی گياه ریحان  (7313)

al., 2002; Saha et al., 2010; Alizadeh and 

Hosseini, 2013). 

 عنوان تیتر منتقل شود()به ابتدای بند بعد به زاییریشه
زایي به ها در مرحله ریشهاز نظر تعداد ریشه و طول ریشه

های حاصل با آزمون داده بودنعلت عدم نرمال 
Kolmogorov Smirnov،  آزمون از آزمون ناپارامتریك

 بر این اساس ها استفاده شد.وتحليل دادهتجزیه برایکروسکال 
 LSدر محيط کشت  IBAغلظت مورد مطالعه  5ه نتایج مقایس

نشان داد که نوع تيمار بر تعداد ریشه و طول ریشه اثر 
 .(د و ه 7شکل  و 3)جدول  داری نداشته استمعني

 

 

 بر تعداد و طول ریشه گیاه اروانه یزدی بندینتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس به همراه متغیرهای گروه -3جدول 
 منابع تغيير )عدد( هاتعداد ریشه متر()ميلي هاطول ریشه

171/5 144/3 Chi-Square 

4 4 DF 

717/3 471/3 Sig 

 
 
منظور به MS آزمایشي دیگر که از محيط کشت در
زایي استفاده شد در این آزمایش نيز از نظر تعداد ریشه ریشه

زایي به علت عدم نرمال ها در مرحله ریشهو طول ریشه
از  Kolmogorov Smirnovهای حاصل با آزمون دهشدن دا

ها استفاده وتحليل دادهتجزیه برایآزمون کروسکال واليس 

بررسي شده  IBAغلظت مورد مطالعه  5نتایج مقایسه  شد.
توسط آزمون کروسکال واليس نشان  MSدر محيط کشت 

در سطح احتمال  IBAهورمون  4داد که با توجه به جدول 
درصد بر پنج د ریشه و در سطح احتمال درصد بر تعدا 1

 .(4)جدول  داری گذاشتطول ریشه اثر معني
 
 

 بندینتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس به همراه متغیرهای گروه -4جدول 

 منابع تغيير هاتعداد ریشه متر()ميلي هاطول ریشه
374/17 133/77 Chi-Square 

4 4 DF 
312/3 333/3 Sig 

   



 و ... بررسي نوع محيط کشت  131

   
 (ج) (ب) (الف)

   
 (و) (ه) (د)

 گیاه اروانه یزدی ه( ،انتقال به خاک (د ،زاییریشه (ج ،و ب( پرآوری الف :ستقرار و رشد طولیا مراحل مختلف -2 شکل

 توجه: زیرنویس شکل بررسی شود، بنظرم کامل نیست.

 
بيشترین تعداد ریشه در محيط کشت  3با توجه به شکل 

MS  با تيمار هورمونيIBA  گرم بر ليتر ميلي 7با غلظت
ها در درصد از گياهچه 33که حدود طوریبه ،مشاهده شد

 دار شده بودند.تيمار ریشهاین 
 

 
 

 IBAدر تیمارهای حاوی  LSو  MSزایی در محیط کشت مقایسه میزان ریشه -3شکل 
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 IBAدر تیمارهای حاوی  LSو  MSها در محیط کشت مقایسه طول ریشه -4شکل 

 
بيشترین طول ریشه در محيط کشت  ،4شکل  با توجه به

MS ا تيمار هورموني بIBA  گرم بر ليتر ميلي 7با غلظت
در این  زایيآمده در مرحله ریشهنتایج بدست شد.مشاهده 
 مطابقت داشت (7311) با نتایج نریماني و همکارانپژوهش 

(Narimani et al., 2016).  نيز محيط کشت ن امحققاین
MS  گرم بر ليتر ميلي 5/3با غلظتIBA  ،را از نظر طول
کرک سای بيزایي برای گياه دارویي پونهد و درصد ریشهتعدا

Nepeta nuda.L)) .در پژوهشي دیگر که  معرفي کردند
زایي و روی کالوس (7314) شي و مرادییتوسط اطر

 Capsicumای )زایي غيرمستقيم گياه فلفل دلمهاندام

annuum L.محيط کشت پایه  ،( انجام شدMS  غال زحاوی
زایي را نشان داد که این نتایج نيز با هفعال بيشترین ریش

 MSبخش بودن محيط پژوهش در رابطه با نتيجهاین نتایج 
 ,Utrishi and Moradi) زایي مطابقت داردبرای ریشه

منظور شناسایي محيط کشت دیگری بهن امحقق .(2014
 ای گياه زوفاشيشهزایي بر باززایي درونمناسب ریشه

(Hyssopus officinalis)  از دو محيط کشت پایهMS  و½ 

MS  به تنهایي و محيط کشت½ MS  چهار تکميل شده با
ميکروموالر(  14/3و  1 ،5/7 ،37/4) IBAغلظت هورمون 

 14/3زایي در غلظت استفاده کردند و بيشترین درصد ریشه
 Alizadeh and) مشاهده شد IBAميکروموالر 

Hossaini.2013). 
پس از سه دار شده ریشه ایههگياهچ ،در مرحله انتقال

ها سازگار شده هچدرصد از گياه 13ماه شمارش و در پایان 
 . (7 )شکلکردند و در شرایط عادی رشد 

 
 گیری کلینتیجه
های در این تحقيق در غلظتآمده دستنتایج به براساس

و  انجام شدهپایين و بدون هورمون عمدتاً رشد طولي 
های هایي که در غلظتنمونه ورازاینزایي انجام نشد. شاخه

بودند پایين هورموني به اندازه حدود یك سانتيمتر یا بيشتر 
. یافتندهای باالتر انتقال زایي به غلظتبرای شاخه

ها افزایش یافت های باالتر تعداد شاخهبراین در غلظتعالوه
دليل اندازه کوچك آنها برای ورود به مرحله  ولي به

به محيط بدون هورمون یا  دوبارهست یي بهتر ازاریشه
 5/1تا اندازه آنها به بيشتر از های پایين منتقل شوند غلظت
زایي گياه مرحله شاخه ،نا بر نتایج حاصلبمتر برسد. سانتي

گرم در ليتر و ميلي 1اروانه یزدی با استفاده از بنزیل آدنين 
عداد بيشترین تگرم در ليتر ميلي 31/3ریك اسيد يایندول بوت
دست آمد و افزایش غلظت شاخه به 5/5گين ميانشاخه با 

به دليل به هم زدن آهنگ رشد گياهي و توليد برخي مواد 
 ،ای شدنهشناخواسته مانند اتيلن منجر به بروز پدیده شي
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و در  گردیدها مرگ و مير گياهچه در نهایتزردی و 
 فتهای توليد شده کاهش یاتر تعداد شاخههای پایينغلظت

وادار به رشد طولي و گياهان فقط  شاخه( 3/1)ميانگين 
هایي یي نتایج نشان داد نمونهزاریشهمرحله  مورددر  .شدند

باشند در محيط  مترسانتي 5/1دارای اندازه کمتر از  که
دليل ضعيف خاک آلوده و به با خاکي به دليل تماس نزدیك

تيمار  در این مرحله. گياهچه از بين خواهند رفت بودن
 7حاوی  MSروز و کاربرد محيط کشت  2تاریکي به مدت 

در گرم بر ليتر ایندول بوتيریك اسيد بهترین نتيجه را ميلي
تاریکي  که و مشخص شدتشکيل ریشه به همراه داشت 

یي عمل نموده و زاریشهدر کننده ند به عنوان یك القاءتوامي
دليل  .ش دهدافزایداخل گياه را  IAAافزودني و  IBAثير أت

آن این است که هورمون اکسين داخلي گياه در تاریکي 
عملکرد آن افزایش خواهد  روازاین ،پایداری بيشتری داشته

پيت و  نيز با استفاده از مخلوط هاسازگاری نمونه .یافت
های درصد گياهچه 13و  هفته بدست آمد 5پرليت طي 

. شدند هفته در این مرحله سازگار 5بافتي در مدت کشت
های انجام شده با کاربرد روش بيان کردن تواميطور کلي به

ن اروانه یزدی را به صورت انبوه توليد تواميدر این تحقيق 
هری کرد. و از انقراض این گياه باارزش و مقاوم جلوگي

ن تواميا قدری تغييرات هن پروتکل بهاز ایاینکه الوه هعهب
  .استفاده کرد های اروانهایر گونهبرای تکثير س
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Abstract 

     Hymenocrater yazdianus is one of the important medicinal and range plant. This plant 

belongs to Lamiaceae family that grows in arid land regions. In this research mass production of 

Hymenocrater plant via tissue culture technique was studied. Lateral and apical buds were used 

as a primary explant for cultivation. For sterilization, Mercuric chloride was used at 0.1% 

concentration for 2 minutes. After sterilization, explants were washed 3 times with sterilized 

water containing 0.1% Citric acid for browning prevention of theme. Then all explants transfer 

to MS medium without any plant growth regulators as an establishment stage. After 4 weeks, 

explant transported in MS medium containing 0, 0.5, 1, 1.5 mgl
-1, Benzyl adenine (BA) and 

Indole-butyric acid (IBA) concentrations at 0, 0.01 and 0.1 mgl-1 in 12 treatments for 

proliferation. The results showed, highest shoot number were obtained when we used MS 

medium at a concentration (1 mgl-1BA and IBA 0.1 mg l-1) In this culture medium we obtained 

5.5 shoots in each tube. For rooting stage, MS and LS culture media were studied. In these 

culture media IBA was used in 0.0, 0.05, 0.1, 1 and 2 mgl-1. The results indicated using MS 

medium supplemented to 2 mgl-1 95% of explants were rooted.  Finally rooted plantlets were 

adapted successfully in peat and perlite complex to ratios of 2:1 and in vitro culture plant 

successfully transferd to the field. 

 
Keyword: Indole-butyric acid, Benzyl adenine, Rooting, Proliferation, Adaptation 


