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 چکيده
رویه برداری بيبهرهسفانه أمتهای اخير است. در سال ينتیاقتصادی و ز ،یيارزش دارو یدارا (Myrtus communis L) مورد اهيگ      

های طبيعي مورد را تا مرز انقراض پيش برده است. آن، رویشگاه یيداروثره ؤموصول به مواد  برای اهيگ نیو غير اصولي سودجویان از ا
فراهم  اهيگ شگاهیبه رو بيرا بدون آس شگاهیثره در آزماؤامکان بدست آوردن مواد م یادیزازدیر قیاز طر ویژهبه اهيگ ريتکث نیبنابرا

ز منطقه ا اهيگ ی. بذرهااستمورد  اهيگ یادیزازدیرشد بر ر یهاکننده ميکشت و تنظ طيمح ريثأت يبررس ،پژوهش نی. هدف از اکنديم
  BA ،TDZ رشد هایکننده ميحاوی تنظ  DKWزایي محيط کشت پایهبهترین محيط شاخه ردید.آوری گآباد استان هرمزگان جمعيحاج

 هایکننده ميبا تنظ DKW  مناسب بر محيط یيزاشهیر گرم در ليتر تعيين شد.ميلي 1/4و  1 ،1 یهاترتيب در غلظتبهKinetin   و
دست آمد. این محيط کشت محرک توليد بيشترین تعداد ریشه گرم در ليتر بهميلي 1/4و  1 یهاترتيب در غلظتبه NAA و   IBAرشد

 .دست آمدهگونه مورد ب یبرا یادیزازدیروش ر نیترمناسب قيتحق نیا يدر ط کهطوریبهاصلي و فرعي بود. 
 

 کشت طيهای رشد و محای، تنظيم کنندهکليدی: مورد، تکثير درون شيشه هایواژه
 

 مقدمه
درختچه هميشه سبز  (مورد)  LMyrtus communis.گونه    

حفظ ذخائر توارثي و  .شدبامي Myrtaceaeاز خانواده 
جلوگيری از فرسایش و انقراض آن با توجه به ارزش این 

 .تخوردار اسای برگياه از نظر دارویي و زینتي، از اهميت ویژه
 ،دگياه مور است.این گونه گياهي ازجمله گياهان هميشه سبز 

 1در شرایط عادی بين  که ارتفاع آن است کوچکي چهتدرخ
های کليه قسمت برگ، د. در پوست اوليه ساقه،باشمتر مي 3تا 

 های ترشحي اسانس وجودميوه و حتي دانه این گياه کيسه گل،
که گياهاني است  جزءمورد گياه (.  (Zargari, 2014دارد
ایه تا قرار گرفتن در سرا تواند شرایط مختلفي از نور کامل مي

های سازگار هگونجزو سایر گياهان تحمل کند و از این نظر 
این درختچه با ایجاد تغييراتي در  .شودو بردبار محسوب مي

آناتومي خود با شرایط محيطي  و شناختيهای ریختویژگي
های دليل اهميت این درختچه در زمينهبه. شودسازگار مي

استفاده از آن در  دارویي و پزشکي، عطرسازی و غذایي،
 کشورهای صنعتي و در حال توسعه رو به افزایش است

(Mirazadi and Pilehvar, 2013). 
بوده و  فردههای مورد دارای خواص دارویي منحصرببرگ

لينالول،  ،سـينئولعمـدتاً شـامل ترپينـولن،  آن،سانس ا
باشد. همچنـين بـرگ مورد و ليناليل استات مي ترپينئول

اسـيدتانيك و  ، Cتانن، فالونوئيد، ویتامين دارای مواد رزیني،

mailto:mirjani@rifr-ac.ir
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اسيدهای آلي بـوده و فاقـد آلکالوئيـد و گليکوزیـد اسـت. 
ضداحتقان، قابض،  مانندبـه همين سبب در مواردی 

های مجاری تنفسي، اراحتيکننـده، درمان آکنه، نتقویت
 عنوان ضد عفونيسـينوزیت و عفونـت لثه کاربرد دارد و به
 ,Ismaeeli)گيردکننده و ضد انگل مـورد استفاده قرار مي

به علت خواص دارویي بسيار مورد، مردم بومي به . (2012 
های توليدکننده دارو، ساالنه مقدار زیادی از سفارش شرکت

باعث کاهش پراکنش آن کنند و مياین گياه را برداشت 
عالوه بر کشت و کار این گياه با ارزش به همين دليل اند. هشد
 وریآو اجازه زاد کرد رویه آن جلوگيریاز برداشت بي دبای

 . به گياه داد
ست ا انجام شدهتحقيقاتي در زمينه ریزازدیادی این گونه 

های دهکننترکيب تنظيم  همکه هم از لحاظ محيط کشت پایه و 
و  ŞANمثال،  عنوانرشد تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. به

( اثر تيدیازرون و زغال فعال را بر روی 2412همکاران )
 تنظيم کننده رشدریزازدیادی گونه مورد بررسي کردند که 

 زایي و زغال فعالرون اثر افزایشي بر ضریب شاخهوتيدیاز
و همکاران  Scarpaزایي نشان داد. نيز اثر مثبت بر ریشه

 1BAهای تنظيم کننده رشدترکيب  که ( گزارش کردند2444)
  .Mگياهدر زایي را بيشترین درصد شاخه 2NAAو 

 communis 3 تنظيم کننده رشدداشته وIAA 1-mgl 1  محرک
و  Ibrahimبوده است. در این گونه زایي بيشترین ریشه

 4MSزایي در محيط کشت پایه ( شاخه2411همکاران )
و محيط بهينه  Kinetin1-mgl 1و  BA 1-mgl 1حاوی 

را گزارش کردند.  NAA 1-mgl 2و  2IBA 1-mgl 2زایي ریشه
 رایبکه مطالعه بر روی سه نوع محيط پایه مختلف  در حالي

 6WPMریزازدیادی مورد نشان داد که بهترین محيط پایه 
در بررسي دیگری بهترین   et al.(Şimşek  (2017باشدمي

حاوی تنظيم  MSزایي گياه مورد محيط کشت پایه برای شاخه
و برای  IAA 1-mgl 2/4و  BA 1-mgl 2/4های رشد کننده

                                                 
1 6-Benzylaminopurine 
2 1-Naphthaleneacetic acid  
3 Indole-3-acetic acid 
4 Murashige and Skoog medium 

mgl-رشد  حاوی تنظيم کننده MSزایي محيط ریشه افزایش

IAA1 2/4 2010دست آمد هب) et al.(Ruffoni   در ایران
 Khui -Khoshگياه مورد مربوط به تنها گزارش ریزازدیادی

ا زایي رکه بهترین محيط برای شاخه است( 1914و همکاران )
 NAA 1-mglو  2/1BA 1-mglحاوی  MSمحيط کشت پایه 

های اخير در سالبا توجه به اینکه گزارش کردند.  1/4
ز این ارویه و غير اصولي سودجویان برداری بيبهرهسفانه أمت

های رویشگاه دارویي آن،ثره ؤممواد وصول به  برایگياه 
کثير بنابراین ت تا مرز انقراض پيش برده است.مورد را طبيعي 

از طریق ریزازدیادی امکان بدست آوردن مواد  ویژهبهگياه 
در آزمایشگاه را بدون آسيب به رویشگاه گياه فراهم ثره ؤم

 محيط کشتثير أتهدف از انجام این پژوهش بررسي  کند.مي
 .Mهای رشد بر ریزازدیادی گياه مورد و تنظيم کننده

communis های این گياه حفظ و احيای رویشگاه برای
 .باشدمي

 

 هامواد و روش
آباد حاجياز منطقه  communis .M : بذرهای گياهمواد گیاهی

 . شدآوری استان هرمزگان جمع
ت کشت باف پس از انتقال بذرها به آزمایشگاه :سازيسترون

، (1391مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور )
درصد کلر فعال  2پوکلریت سدیم سازی با محلول هيسترون

 محيط کشتها در نمونه سپس دقيقه انجام گردید. 14مدت به
MS ((Murashige and Skoog, 1962 شد. کاشته 

زني بذرهای مستقر شده، وارد از جوانه های حاصلگياهچه
 شد. زایيشاخهمرحله 

های در محيط (ساقه گياهچه (هاریزنمونه :زاییشاخه
  و 1DKW ,(Driver and Kuniyuki, 1984) MS کشت

 WPM(Lloyd and McCown, 1981)  های با ترکيب
  ( کشت گردید.1)جدول  تنظيم کننده رشدمختلف 

5 Indole-3-butyric acid  
6 Woody Plant media 
7 Driver Kuniyuki Walnut 
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 زاییمورد آزمون در مرحله شاخه رشدکننده تنظیمهاي هاي پایه و ترکیبمحیط کشت -1جدول 

 زاییتنظیم کننده رشدي براي شاخه يهاتیمار ترکیب محیط کشت پایه کد ردیف

1 m1 MS 1 mgl-1BAP+ 4/1  mgl-1 Kin 

2 m2 MS 4/2 mgl-1 BAP + 4/2 mgl-1TDZ1 + 4/1 mgl-1Kin 

3 m3 MS    2 mgl-1BAP+ 4/1 mgl-1Kin 

4 m4 MS 1mgl-1BAP + 1 mgl-1TDZ + 4/1 mgl-1Kin 

2 d1 DKW 1 mgl-1BAP+ 4/1  mgl-1 Kin 

6 d2 DKW 4/2 mgl-1 BAP + 4/2 mgl-1TDZ + 4/1 mgl-1Kin 

1 d3 DKW    2 mgl-1BAP+ 4/1 mgl-1Kin 

1 d4 DKW 1mgl-1BAP + 1 mgl-1TDZ + 4/1 mgl-1Kin 

9 w1 WPM 1 mgl-1BAP+ 4/1  mgl-1 Kin 

14 w2 WPM 4/2 mgl-1 BAP + 4/2 mgl-1TDZ + 4/1 mgl-1Kin 

11 w3 WPM    2 mgl-1BAP+ 4/1 mgl-1Kin 

12 w4 WPM 1mgl-1BAP + 1 mgl-1TDZ + 4/1 mgl-1Kin 

 

 زاییمورد آزمون در مرحله ریشه رشدکننده تنظیمهاي ترکیب -2جدول 

 زاییکننده رشدي براي ریشههاي تنظیمترکیب ردیف

1 1 mgl-1IBA 

2 2 mgl-1IBA 

3 3 mgl-1IBA 

4 1 mgl-1NAA 

2 2 mgl-1NAA 

6 3 mgl-1NAA 

1 4/2 mgl-1NAA + 4/2 mgl-1IBA 

1 1/2 mgl-1NAA + 1/2 mgl-1IBA 

9 4/1 mgl-1NAA + 1 mgl-1IBA 

14 4/1 mgl-1Kin + 1 mgl-1IBA 

                                                 
 
1 Thidiazuron 
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در هر ماه بازکشت انجام  ،هاپس از استقرار و رشد جوانه
صفات ضریب  ،زایي  کامل شدشد. پس از چهار ماه که شاخه

گيری شد. ها اندازهازدیاد تعداد شاخه و رشد طولي شاخه
 2 یكشيشه و در هر  2عدد ) 22تعداد تکرارها در هر تيمار 

 نمونه( بود.

زایي: پس از اینکه بهترین محيط کشت برای ریشه
 زایي در محيط پایهریشه برایزایي بدست آمد، نمونه شاخه

DKW  های مختلف تنظيم کننده رشدی کشت حاوی ترکيب
ده دار شزایي تعداد ریزنمونه ریشه(. پس از ریشه2شد )جدول

اصلي و تعداد در هر شيشه، تعداد ریشه اصلي، طول ریشه 
 22گيری شد. تعداد تکرارها در هر تيمار ریشه فرعي اندازه

 نمونه( بود. 2 یكشيشه و در هر  2عدد )
 
 وتحلیل آماريتجزیه

ای هر در این تحقيق تعداد تکرارها در شرایط درون شيشه
برای  نمونه( بود. 2 یكشيشه و در هر  2عدد ) 22تيمار 
 یكو هر  WPM و DKW , MS پایه زایي سه محيطشاخه

برای  و سطح با استفاده از آزمایش فاکتوریل بررسي شدند 4
و تجزیه استفاده  DKW پایه زایي فقط از یك محيطریشه

 .دتصادفي انجام ش الًکاماستفاده از طرح  تيمار با 14واریانس 
افزار منر بوسيلهنکن با روش دانيز مقایسه ميانگين تيمارها 

SPSS  گردیدانجام . 
 

 نتايج
اد نشان د زایيشاخههای مربوط به داده نتایج تجزیه واریانس

ننده های تنظيم کهای کشت بين ترکيبتفاوت بين محيطکه 
ده برای های تنظيم کننرشد و اثر متقابل محيط کشت در ترکيب

درصد  1صفات طول شاخه و تعداد شاخه در سطح احتمال 
 (. 3دار بود )جدول معني

های مربوط به محيط پایه و ترکيب گين دادهمقایسه ميان
زایي به روش دانکن، بيانگر این است تنظيم کننده رشد شاخه

 ه،زایي برای این گونکه بهترین محيط پایه کشت جهت شاخه
 رشد  همراه ترکيب تنظيم کنندهبه DKWمحيط پایه 

BAP) 1-mgl 1TDZ + 1-mgl 1Kin +1-mgl 1/4 )بود.  
همراه به DKWیا محيط پایه  d4برای تعداد شاخه تيمار 

  BAP) 1-mgl 1TDZ + 1-mglرشد ترکيب تنظيم کننده

+Kin 1-mgl 1/4ماری با آولي از لحاظ  .بود ین( بهتر
 +w2 Kin) 1-mgl2/4BAP +  1-mgl 2/4تيمارهای 

 TDZ 1- mgl 1 /4)  وKin) d21-mgl 2/4BAP +  1-mgl  
2/4TDZ + 1-mgl 1/4داری نداشت.  ( تفاوت معني 

همراه ترکيب به DKWمحيط پایه   d1برای طول شاخه تيمار
 هتر بود.( بKin) 1- mgl 1/4BAP +  1-mgl  1تنظيم کننده

 Kin) d21-mglداری با آماری تفاوت معنيولي از لحاظ  

 2/4BAP +   1-mgl2 /4TDZ + 1-mgl 1/4 ) وw2 Kin) 

1-mgl 2/4BAP +  1-mgl  2/4TDZ + 1-mgl 1/4 ) وw3  
 Kin) 1 mgl1/4BAP +  1-mgl  2 )(.2و  1 های)شکل نداشت 

 

 زاییشاخهمختلف بر روي  رشدکننده تنظیمهاي هاي پایه و ترکیبنتایج تجزیه واریانس اثر محیط -3جدول 

 MS درجه آزادی منابع تغيير

 رشد طولي شاخهتعداد   

 2 **26/93 **24/6 (Aمحيط پایه )

 3 **19/24 **4/4 (Bکننده رشد )ترکيب تنظيم
A*B 6 **11/12 **33/4 

 41/4 31/4 166 خطا
 41/4دار در سطح معني: **
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  مقایسه میانگین اثر ترکیبات مختلف محیط کشت بر تعداد شاخه در هر تکرار به روش دانکن -1شکل 

درصد تفاوت  1باشند بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال آمده است. ميانگين تيمارهایي که دارای حروف یکسان مي 1تيمارها )ترکيبات محيط کشت( در جدول نام کامل 

 ندارند.با هم داری معني

 

 
 مقایسه میانگین اثر ترکیبات مختلف محیط کشت بر رشد طولی شاخه به روش دانکن -2شکل 

درصد تفاوت  1باشند بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال آمده است. ميانگين تيمارهایي که دارای حروف یکسان مي 1تيمارها )ترکيبات محيط کشت( در جدول نام کامل 

 ندارند.با هم داری معني

 

تفاوت گردد، مشاهده مي الًکامنيز  3همانطور که در شکل 
  WPM و DKW ،MSپایه های کشت بين محيط یدارمعني

 د مشابههای رشبا ترکيب تنظيم کننده
 BAP)1-mgl 1TDZ + 1-mgl 1Kin +1-mgl 1/4)  وجود

 دارد.

)شکل  DKWتعداد و طول شاخه در محيط کشت پایه 
 درش همراه ترکيب تنظيم کنندهالف( به -3

BAP) 1-mgl 1TDZ + 1-mgl 1Kin +1-mgl 1/4 بهترین )
 .است
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   BAP 1-mgl 1TDZ + 1-mgl 1Kin +1-mgl 1/0هاي رشدکنندهمختلف با تنظیم کشت پایه هايزایی در محیطشاخه -3شکل 

 MSج:  و WPMب:  ،DKWمحیط پایه الف: 

خاب انت پایه محيط کشتبهترین زایي در ریشهتيمارهای 
تعداد و طول ریشه  از لحاظ .اعمال گردید( DKWشده )

تنظيم های بين ترکيب >P) 41/4) یداراصلي اختالف معني
(. 4ی مختلف مورد استفاده مشاهده شد )جدول کننده رشد

ا بنشان داد که بر اساس روش دانکن ها مقایسه ميانگين داده
به همراه  DKW پایه بهترین محيط، توجه به تعداد ریشه اصلي

 NAA 1-mgl 1/4+IBA1-mgl 1ی تنظيم کننده رشدترکيب 
 (.2باشد )جدول مي

 زاییمختلف بر روي ریشه رشدکننده تنظیمنتایج تجزیه واریانس اثر ترکیبات  -4جدول 

  MS  آزادیدرجه  منابع تغيير

 تعداد ریشه فرعي تعداد ریشه اصلي طول ریشه اصلي  

 ns24/4 16/1** 44/2** 9 تيمار 

 21/2 1/4 29/4 44 خطا
ns  41/4دار در سطح دار و معنيترتيب غيرمعنيبه: **و 

 به روش دانکن کشت هیپا طیمح تأثیر تحت ییزاریشه رشد عوامل يهانیانگیم سهیمقا -5جدول 

 تعداد ریشه فرعی (cm) طول ریشه اصلی تعداد ریشه اصلی زایینام تیمار ریشه  ردیف

1  1 mgl-1IBA e6/2 bc1/2 ab 4/1 

2  2 mgl-1IBA de3 abc 91/2 ab 2/1 

3  3 mgl-1IBA de3 ab 49/3 a 6/2 

4  1 mgl-1NAA cde 2/3 bc 2/2 a 1/2 

2  2 mgl-1NAA bcd 2/4 c 19/1 b2/4 

6  3 mgl-1NAA bc 4/4  bc1/2 b4 

1  4/2 mgl-1NAA + 4/2 mgl-1IBA b 6/4 bc 21/2 ab 1/4 

1  1/2 mgl-1NAA + 1/2 mgl-1IBA b 1/4 c 2/2 ab 3/1 

9  4/1 mgl-1NAA + 1 mgl-1IBA a 4/6 c 9/1  ab4/1 

14  4/1 mgl-1Kin + 1 mgl-1IBA e1/2 a 16/3  ab6/4 

 ج ب الف
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 .ندارندبا هم داری درصد تفاوت معني 1باشند بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال حروف یکسان ميميانگين تيمارهایي که دارای 

الف در محيط  -4زایي در شکل بهترین محيط برای ریشه
 به همراه ترکيب تنظيم کننده رشد DKWکشت پایه 

 NAA 1-mgl 1/4+IBA1-mgl 1  پس از شدمشاهده .
 ب(. -4ها به گلدان منتقل گردید )شکل زایي گياهچهریشه

 

 
 

 

 انتقال به گلدانمرحله  -(، ب+NAA)  1-mgl 1/0+IBA 1-mgl 1MSدر محیط بهینه M. communisگیاه  زاییریشه -الف -4شکل 

 

 بحث
تأثير بيشتری بر روی تکثير  DKWمحيط کشت پایه      

 از داشت. یکي M. communisها و رشد طولي گياه شاخه

 مجموع و امالح نوع کشت، محيط کارآیي کننده تعيين عوامل

 .باشدمي  (McCown and Sellmer, 1987)آن یوني قدرت
بيشتر از  DKWاینکه قدرت یوني محيط کشت  با توجه به

پایه مورد بررسي در این های کشت قدرت یوني دیگر محيط
 .M، در نتيجه  et al(Mirjani(2018 ,. استتحقيق 

communis .نياز به محيط کشتي با قدرت یوني باال دارد 

 Simsek( در تحقيقي سه نوع محيط 2411و همکاران )
زایي را بر ریزازدیادی و ریشه OM و  MS ،WPMکشت
محيط کشت بهينه برای  که و دریافتند کردندررسي ب مورد

به همراه  WPMمحيط  زایي این گياه،ریزازدیادی و ریشه
 بوده است.   IBA گرم در ليتریك ميلي ویك ترتيب( )به

زایي شاخه برایهای رشد مورد استفاده بين تنظيم کننده
و  BAر گرم در ليتیك ميلي رشدتنظيم کننده بهترین ترکيب 

بود  IBAگرم در ليتر ميلي 1/4و  TDZگرم در ليتر یك ميلي
ایه در محيط کشت پزایي که تأثير بيشتری در ضریب شاخه

DKW  .نشان دادBA های محرک رشد ازجمله تنظيم کننده
 هایو تکثير شاخه با قدرت ماندگاری باالست و در غلظت

 ياههای جانبي گ، رشد شاخهتنظيم کننده رشدباالی این 
. همچنين پرآوری  2015et al(Emam ,.آید )بدست مي

شاخه در محيط غني از سيتوکنين اغلب نتيجه آزاد شدن جوانه 
  et al(Zamani(2020 ,.جانبي از غلبه جوانه انتهایي است 

 که با نتایج این آزمون همخوني دارد.
 ŞAN ( نيز اثر افزایشي 2412و همکاران ) تنظيم کننده
زایي مورد گزارش کرده ون را بر ضریب شاخهتيدیازر رشد
تنظيم ( ترکيب 2444و همکاران ) Scarpaکه در حالي. بودند

 ب الف
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ثرتر ؤمزایي هبر ميزان شاخ را NAAو  BA رشدهای کننده
 با MSمحيط  در و همکاران نيز Khui-Khoshدانستند. مي
  NAAگرم در ليترميلي 2/4 و BAگرم در ليتر ميلي 2/1

و همکاران  Vincent. وردندآزایي مناسب را بدست شاخه
 زایيها، شاخه( نشان دادند که ترکيب سيتوکينين1992)

Thymus persicus ای بهبود های سرشاخهرا از نمونه
رسد که این اختالف در ميزان به نظر ميبنابراین  بخشد.مي

ها و تکثير شاخه گياه مورد، ناشي از تفاوت بين ژنوتيپ
  آوری ریزنمونه باشد.ن فصل جمعهمچني

شده در این تحقيق برای  استفادهدر بين تيمارهای 
گرم در ليتر ميلي 1حاوی  DKW ،زایي محيط کشت پایهریشه
IBA  گرم در ليتر ميلي 1/4وNAA ایر تيمارها نسبت به س

تعداد ریشه اصلي داشت. در  براثر افزایشي بيشتری 
ندول اکسين ای تنظيم کننده رشدن دیگر نيز امحقق هایگزارش

 ه است زایي داشتبوتيریك اسيد بيشترین تأثير را در ریشه
et ., 2015, Ibrahim et al., 2000, San et al(Scarpa 

., 2017)al. 
 Khui-Khosh زایي مناسب ز ریشهني( 1914) و همکاران

 هایتنظيم کننده رشدبا گياه مورد را 
  NAAگرم در ليتر ميلي 4/4 و BAگرم در ليتر ميلي 2/4 

 .وردندآبدست 
ال طور کامل تا انتقدر این تحقيق ریزازدیادی گياه مورد به

که هدف اصلي تکثير  . در حاليشدبه گلخانه انجام 
بدست  برای منبع ترکيبات ثانویه عنوانبه ای موردشيشهدرون

 آن، در آزمایشگاه بدون آسيب به رویشگاهثره ؤمآوردن مواد 
به اهميت گونه مورد از لحاظ دارویي  باشد تا با توجهگياه مي

در اختيار صنایع داروسازی و غذایي  را بتوان آنو اقتصادی 
 . ادقرار د

 
 مورد استفاده: منابع

 Akcam oluk. E., Çakir, A., Yasa, I., Çapanlar, S. and 

Kirmizigul, S., 2013. Comparison of the 

antimicrobial activity and essential oil content of wild 

and micropropagated Origanum sipyleum L.: A 

medicinal herb native to Turkey. Journal of medicinal 

plant research, 7(6): 230-233.  

 Akhondi, M., Makarian, K. and Shabani, S. 2010. 

Morphological study and medicinal properties of case 

plant (Myrtus commenis L.), National Conference on 

Medicinal Plants, Sari, University Jahad of 

Mazandaran Branch. (In Persian) 

 Driver, J. A and Kuniyuki, H. 1984. In vitro 

propagation of Paradox walnut root stocks (J. 

hindsii× J. regia). Hort Science, 19:507-509. 

 Emam, M., Mirjani, L., Naraghi, T. S. and Keneshloo, 

H. 2015. Effects of medium, genotype and plant 

growth regulators on micropropagation of Jatropha 

curcas. Iranian Journal of Rangelands and Forests 

Plant Breeding and Genetic Research. 23(2).182-191. 

(In Persian) 

 Ibrahim, M. A., Al-aradi, H. J., Muhsen, K. A. and 

Ibrahim, A. 2017. Effect of some growth regulators 

on proliferation of myrtle (Myrtus communis L. cv. 

Local) plant by in vitro culture, AAB Bioflux. 9(2), 

97–101. 

 Ismaeeli, A., Eisvand, H., Rezaei Nejad, A., Samiei, K. 

and Zabeti, S.M. 2012. Study of indices and 

characteristics of seed germination and seed 

germination of medicinal plants Myrtus communis. 

Journal of Lorestan University of Medical Sciences. 

14 (2). 1-11. (In Persian) 

 Khosh-Khui, M., Shekafandeh, A., Azarakhsh, H. 

1984. Micropropagation of myrtle. Scientia 

Horticulturae. 22: 139–146 

 Lloyd, G. and McCown, B. 1980. Commercially-

feasibible micropropagation of mountain laurel, 

Kalmia latifolia, by use of shoot-tip culture. Proc. Int. 

Plant Propag. Soc. 30: 421-427.  

 McCown, B.H.; Sellmer, J.C. 1987. General media and 

vessels suitable for woody plant microculture. In: 

Bonga, J.M.; Durzan, D.J., eds. Cell and tissue culture 

in forestry, Vol. 1. General principles and 

biotechnology. Dordrecht, The Netherlands: Martin 

us Nijhoff Publishers: 4-14. 

 Mirazadi, Z and Pilehvar, B. 2013. The Effects of 

Some Ecological Factors on Myrtus communis 

Distribution in Lorestan Province. Ecology of Iranian 

Forests. 1(2).1-11. (In Persian) 
 Mirjani, L., Salimi, A., Matinizadeh, M., Razavi, K., 

Shahbazi, M. 2018. Effective factors on 

micropropagation of medicinal plant of Satureja 

khuzistanica Iranian Journal of Rangelands and 

Forests Plant Breeding and Genetic Research, 26 (1). 

53-62. (In Persian) 

 Murashige, T. and Skooge, F., 1962. A revised 

Medium for rapid growth and bio- assays with 

tobacco Tissue Culture. Physiologia Plantarum, 15: 

473-597.  

 Ruffoni B., Mascarello C., Savona M. 2010. In Vitro 

Propagation of Ornamental Myrtus (Myrtus 

communis). In: Jain S., Ochatt S. (eds) Protocols for 



 های ...کنندهتأثير محيط کشت و تنظيم  146

In Vitro Propagation of Ornamental Plants. Methods 

in Molecular Biology (Methods and Protocols), Vol 

589. Humana Press. New York. pp 257-269.  
 San, B., Karakurt, Y., Dnmez, F. 2015. Effects of 

thidiazuron and activated charcoal on in vitro shoot 

proliferation and rooting of myrtle (Myrtus communis 

L.). Tarım Bilimleri Dergisi .Journal of Agricultural 

Sciences. 21. 177-183 

 Scarpa, G.M., Milia, M., Satta, M. 2000. The influence 

of growth regulators on proliferation and rooting of in 

vitro propagated myrtle. Plant Cell, Tissue and Organ 

Culture 62: 175–179. 

 Şimşek, Ö. Biçen, B., Dönmez, D., Kaçar, Y. A. 2017. 

Effects of Different Media on Micropropagation and 

Rooting of Myrtle (Myrtus communis L.)  In Vitro 

Conditions. International Journal of Environmental & 

Agriculture Research 3(10): 2454-1850.  

 Vincent, K.A., Mathew, K. M. and Hariharan, M., 

1992. Micropropagation of Kaemferia galanga L. A 

medicinal plant. Cell Tissue and Organ Culture, 28: 

229–230. 

 Zamani, E., Dehestani-Ardakani, M., and Kamali 

Aliabad, K. 2020. Determination of optimized culture 

medium for micro-propagation of old cypress of 

Abarkuh, (Cupressus semprvirens var. horizontalis), 

in Iran. Iranian Journal of Rangelands and Forests 

Plant Breeding and Genetic Research. 27 (2). 240-

250. (In Persian) 

 Zargari, A. 2013. Medicinal plants, University of 

Tehran Press, Iran. Tehran. Eighth edition. Volume 

II. 302-306. (In Persian) 

 

 

  



147 Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research, Vol. 29, No.1, 2021  

Effective factors of growth regulators on micropropagation of medicinal plant of 

Myrtus communis L. 

 
L. Mirjani1 and M. Emam2 

 
1-* Corresponding author. Ph.D. Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension 

Organization (AREEO), Tehran, I.R. Iran. E-mail: mirjani@rifr-ac.ir 

2- Assist. Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and 

Extension Organization (AREEO), Tehran, I.R. Iran. 

 

Received: 20.05.2020  Accepted: 01.11.2020 

  

Abstract 

Myrtus communis L. is a valuable medicinal, economic and ornamental. In recent years, 

unfortunately, improper use of this plant by profiteers due to obtain pure extracts and active 

essential oil, was extincted of natural locality of this plant. For this reason, its reproduction, 

especially through micropropagation, is an important step in conservation of its locality. The aim 

of this research is the study of medium and regulators influence on Myrtle micro propagation. 

Plant seeds were collected from Hajiabad region of Hormozgan province. The best medium for 

shoot regeneration was obtained DKW medium with BA, TDZ and Kinitin in 1, 1 and 0.1 mgl-1, 

respectively. The best medium for root regeneration was determined MS medium with 1 mgl-

1IBA and 0.1 mgl-1NAA. It had the highest number of primary and secondary roots. Finally in 

this research the best micropropagation protocole of Myrtle was obtained.   

 

Key Words: Myrtle, Plant growth regulator, In vitro regeneration and Medium 

 


