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 11/02/1351تاریخ پذیرش:  24/70/5513تاریخ دریافت: 

 
  چکیده

( گیاهی دوپایه و دگرگشن با ترکیبات مؤثره و خواص دارویی ویژه که ارزش اقتصادی بسیاری دارد. از .Urtica dioica Lگزنه )     

 ،نظر مواد مؤثره و فیبر یکدست از طریق بذر را نداشتهآنجا که این گونه دارای هتروزیگوتی باالیی است، امکان تولید گیاهان منتخب از 

، از برای ریزازدیادیتوان از طریق تکثیر غیرجنسی و کشت بافت اقدام نمود. های منتخب میپایه تولید و حفظهمین دلیل برای به

 MS (Murashige محیط کشت به هاهاز سترون نمودن ریزنموناستفاده شد. بعد  عنوان ریزنمونهبه های گزنهسرشاخههای رأسی جوانه

and Skoog, 1962 ) حاویBAP (6-benzyl-aminopurine)، 2iP (N6-(2-Isopentenyl)adenine)  وIBA (Indole-3-butyric acid) 

 MS, DKW)کشت  هایمحیطزایی شامل بعد از یک ماه به تیمارهای شاخهها ریزنمونه ها،برای ارزیابی محیط کشت .منتقل شدند

(Driver and Kuniyuki, 1984), WPM (Lloyd and McCown, 1981)های رشدکنندههای متفاوت تنظیم( با غلظت IBA, 2,4-D, 

BAP, KIN (6-Furfurylaminopurine), 2iP, TDZ (Thidiazuron)  طرح  قالبآزمون فاکتوریل در  صورتآزمایش بهند. شدمنتقل

. از نظر آماری، بهترین محیط کشت شدوتحلیل ( تجزیه2001) SASافزار آماری تصادفی در سه تکرار بررسی و با برنامه نرمکامالً  پایه

 KIN (mgl-15/0 + )IBA حاویمحیط  در اصلی  تعداد ریشه زایی،بین تیمارهای ریشه .بود WPM محیط کشت زایی،پایه در شاخه

(mgl-1 5/0  و تعداد ریشه فرعی ترکیب 1و )BAP (mgl-15/0 + )IBA (mgl-1 5/0 .بیشترین مقدار را نشان داد )زایی،بعد از ریشه 

   ند.شددرصد( سازگار  5/55دار شده به گلخانه منتقل شده و با موفقیت )های ریشهگیاهچه

 

 ، گزنه، ریزازدیادی گیاهی رشد هاینندهکتنظیم :ی کليدیهاواژه

 
 مقدمه

( گیاهی پایا، علفی و دوپایه متعلق Urtica dioicaگزنه )
آسیا، اروپا و  است که بومی مناطق Urticaceaبه خانواده 

 Hegi, ., , 2014;et alHaghpanahآمریکای شمالی است )

 ,Lunaشود )(. از طریق بذر و بخش رویشی تکثیر می1981

(. این گیاه دارای مواد با ارزشی ازجمله مواد معدنی، 2001

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUgu3wpcLRAhXDA5oKHaurBl0QFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FIndole-3-butyric_acid&usg=AFQjCNE04gCalek0aa4ixjJm41Q7pXmmCA
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 & Szewczuk)است  ها، گلیکوزیدها و پروتئینلفیتواسترو

Mazur, 2004.) عنوان علف هرز به در کشاورزی سنتی، گزنه
شده ولی در کشاورزی مدرن برای تولید فیبر محسوب 

ارگانیک و ترکیبات دارویی خاص )تولید داروهایی مانند 
 et Gattiشود )( استفاده میاورتیدیناوروتان، پروستاتان و 

, 2008al.)، هن، آ کمبود رفع ،دیابت برای درمان همچنین
های سرطانی، خوراک دام و ، کنترل سلولخونیدرمان کم

 شودیمماکیان تولید فیبر در صنعت غذایی و نساجی مصرف 
(2008 al., etGatti  .) 

 ،است انجام شدهختلفی مهای در ارتباط با گزنه پژوهش
خاک مزرعه، شن، شن سبک و آب برای  :عنوان مثالبه

قطعات ساقه بر روی ( Urtica dioica)زایی گزنه هریش
 Ammarellouبود ) راستفاده شد که خاک مزرعه بهترین تیما

, 2012et al.).  همچنینGatti ( 2002و همکاران)  برای
 ,MS (Murashige and Skoogحیط م ،ریزازدیادی گزنه

گرم میلی 1/0و  BAPگرم بر لیتر میلی 7/0همراه به (1962
 IBAگرم بر لیتر میلی 3/0زایی و برای شاخهرا  IBAبر لیتر 

 .کردنداعالم زایی برای ریشهرا 
توجه به اینکه ارزش اقتصادی گزنه به تولید محصوالت  با

اه دارای سفانه این گیأمت، نهایی با کیفیت باال و با ثبات است
هتروزیگوتی باالیی بوده و امکان تولید گیاهان منتخب )از 

 Diر را ندارد )نظر مواد مؤثره و فیبر یکدست( از طریق بذ

., 2015et alVirgilio .) دلیل تنوع ژنتیکی به به این ترتیب
ق کشت ثیر از طریکت باال و نیاز دارویی و صنعتی به این گونه،

بررسی  به در این مطالعه رسد.نظر میبه بافت آن ضروری
شد رهای مختلف کنندهتنظیم حاویهای مختلف محیط کشت

 است.زایی گزنه پرداخته شده بر تکثیر و ریشه
 

 هامواد و روش
سالم گزنه از کلکسیون پژوهشکده های سرشاخه

تقال بعد از ان .شدهای نوین زیستی دانشگاه زنجان تهیه فناوری
بعد ساعت در زیر آب جاری قرار داده شده و  2به آزمایشگاه، 

کشی با مایع ظرفشویی سازی شامل برسمراحل پیش سترون

سترون نمودن  درصد انجام شد. برای 70اتانل  و محلول
 5مدت به درصد 5/1محلول هیپوکلریت سدیم  ازها سرشاخه

 سیأهای حاوی جوانه رسپس سرشاخه ،شداستفاده  دقیقه
محیط  به ریزنمونهعنوان به مترطول تقریبی یک و نیم سانتیبه

mgl-و ) BAP( ،1-mgl3/0)P2i( mgl3/0-1حاوی ) MSپایه 

101/0 )IBA  استقرار منتقل شدند. یک ماه بعد از کنترل برای
 انتقال یافتندزایی به تیمارهای شاخه هاونهمآلودگی، ریزن

چهار  حاوییک که هرسه تکرار شامل هر تیمار  (.1)جدول 
ها، به اتاق رشد سپس ظروف حاوی ریزنمونه، بودند ریزنمونه
 11در شب با دوره نوری  C  ْ15در روز و  C ْ25با دمای 

 هاآزمایش. ساعت تاریکی منتقل شدند 2ساعت روشنایی و 
 انجام شده و صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفیبه

 تعداد شاخه، پس از یک ماه پارامترهای رشد )طول شاخه،
تعداد جوانه و سبزینگی )با کدهای صفر: خشک و نکروزگی 

ثبت  گیری وپهنک برگ سبز تیره(( اندازه پهنک برگ، تا چهار:
 .شد

متری حاصل های دو سانتیزایی نیز شاخهبرای ریشه
هفته در محیط پایه بدون هورمون  2از مرحله تکثیر که 

منتقل  زاییانتخاب شدند و به تیمارهای ریشهبودند، 
های حاصل از تیمارهای سپس نمونه (.2)جدول گردیدند 

گلخانه منتقل شدند و برای حفظ رطوبت از به زایی ریشه
روز منافذ کوچکی  10روکش نایلونی استفاده شد، بعد از 

ها تدریج حذف شدند. گیاهچهها ایجاد شده و بهدر روکش
پس از گذشت سه ماه از نظر سازگاری با یکدیگر مورد 

پس از طی یک ماه استقرار در اتاق مقایسه قرار گرفتند. 
پارامترهای مورد نظر )طول ریشه  کور،رشد با شرایط مذ

تعداد ریشه فرعی، وزن تر و  تعداد ریشه اصلی،اصلی، 
ها در قالب طرح ند. آزمایششدگیری و ثبت خشک( اندازه

کامالً تصادفی با سه تکرار و هر تکرار حاوی سه ریزنمونه 
SAS (2001 )افزار ها در نرموتحلیل داده. تجزیهشداجرا 

درصد انجام  5روش دانکن در سطح به هایانگینو مقایسه م
 شد.

 Urtica dioica زاييهای مختلف در شاخهشتکهای رشد گياهي و محيط هکنندتنظيمتيمارهای  -1جدول
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 رشد کنندهتنظيم
 تيمارها

 اسيد جيبرليك سيتوکينين اکسين

2,4-D IBA TDZ 2ip Kin BAP GA 
MS1  (MS )1 - - - 1/0 - - کامل 

MS2  (2 )5/0 - 3/0 - 1/0 - برابر ارگانیک - 
MS3  (3 )2/0 - - - 1 برابر ارگانیک - - 

MS1/2 (2/1 )1 - - - 1/0 - - نیترات 
MS2/2 (2/1 +2نیترات )5/0 - 3/0 - 1/0 - برابر ارگانیک - 
MS3/2  (2/1 +3نیترات )2/0 - - - 1 برابر ارگانیک - - 

WPM 1 (WPM کامل) - - 1 - - - 1/0 
WPM 2 (2 )5/0 - 3/0 - 1/0 - برابر ارگانیک - 
WPM 3 (3 )2/0 - - - 1 برابر ارگانیک - - 

DKW 1 (DKW کامل) - - 1 - - - 1/0 
DKW 2 (2 )5/0 - 3/0 - 0/ 1 - برابر ارگانیک - 
DKW 3 (3 )2/0 - - - 1 برابر ارگانیک - - 

- MS :محیط پایه (1962,Murashige & Skoog) ،- PMWمحیط پایه : (1981 ,Lloyd & McCown) ،- KWD:  محیط پایه(1984,Driver Kuniyuki) 

 

 Urtica dioica زاييبرای ريشه MSهای رشد گياهي در محيط پايه هکنندتنظيم تيمارهای -6جدول 

کننده رشدتنظم                   

                          تيمار
 سيتوکينين اکسين

NAA IBA Kin BAP 

5/0 - (R1) 1تیمار   - 5/0  

1 - 5/0 - (R2) 2تیمار   
5/1 - (R3) 3تیمار   - 5/0  
1/0 (R4) 4تیمار   - - 5/0  

3/0 (R5) 5تیمار   - - 3/0  
3/0 (R6) 1تیمار   5/0  - - 

5/0 - (R7) 7تیمار   5/0  - 

1 5/0 - (R8) 2تیمار   - 

5/1 - (R9) 5تیمار   5/0  - 

 

 نتایج
اثر متقابل محیط پایه و های آماری، بررسی به با توجه

به (. 3( )جدول >01/0Pدار بود )معنی رشد هایکنندهتنظیم
 DKWو  WPMمحیط کشت در شاخه طول  این ترتیب که

ترتیب با )به  GA + (1-mg l1/0)TDZ(mg l 1-1حاوی )

سایر تیمارها اختالف  به نسبت (مترسانتی 3/1و  7میانگین 
و تعداد ( 1/5)با میانگین در تعداد شاخه  .داشت دارمعنی
غلظت  MS (2/1محیط کشت ، (25)با میانگین  جوانه

  + INK  (mg l 2/0-1) های رشدکنندهبا تنظیم نیترات(

(1-mg l 1) D-2,4  دار معنیاختالف سایر تیمارها  به نسبت



 47                                                                                             1 ، شماره21اصالح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران جلد  دو فصلنامه تحقیقات ژنتیک و

 

زایی نیز اثر نتایج حاصل از ریشه (.3جدول )نشان داد 
ین تعداد ریشه اصلی )با میانگبر  های رشدکنندهدار تنظیممعنی

( را نشان داد 2تعداد ریشه فرعی )با میانگین  ( و3/2
(05/0P< البته در پارامترهای دیگر رشد ازجمله طول ریشه ،)

گرم  5/0ن ، وزن تر با میانگیمترسانتی 3/5اصلی با میانگین 

گرم اختالف آماری بین  05/0و وزن خشک با میانگین 
 تیمارها مشاهده نشد. از نظر تعداد ریشه، تیمارهای حاوی

(1-mgl5/0) KIN 1همراه )به-mgl 5/1 ، 
( با سایر تیمارها اختالف 1؛ شکل 4)جدول   IBA(5/0و  1

 داری داشتند. معنی
 

 U. dioica زاييبر شاخه رشدهای کنندهاثر متقابل محيط کشت و تنظيمهای مقايسه ميانگين -9جدول 
 شاخه طول راتييتغ منابع

 متر(ي)سانت
 گرم بر ليتر()برحسب ميلي رشد یهاکنندهميتنظ کشت طيمح ينگيسبز جوانه تعداد شاخه تعداد

KIN 2iP TDZ BAP 2,4-D IBA GA 
MS - - 1/0 - - - 1 d0 f0 g0 e0 

" - 9/0 - 2/0 - 1/0 - cd2/1 cd02/2 de5/10 ab2 

" 6/0 - - - 1 - - d2/0 ef13/0 g2/1 de7/0 

MS2/1 1 - - - 1/0 - - تراتین d33/0 f2/0 g7/0 e0 

" - 9/0 - 2/0 - 1/0 - cd2/2 bcd4/2 ef2/5 cde5/0 

" 6/0 - - - 1 - - ab1/5 a1/5 a25 ab2 

DKW - - 1/0 - - - 1 a7 bcd2/2 bc12 a2/2 

" - 9/0 - 2/0 - 1/0 - bc4/3 bcd2/2 cde2/13 abc5/1 

" 6/0 - - - 1 - - cd52/0 ef42/0 fg3 e3/0 

WPM - - 1/0 - - - 1 a3/1 b1/3 ab21 a3 

" - 9/0 - 2/0 - 1/0 - ab2/5 bc4/3 abc20 a2/2 

" 6/0 - - - 1 - - cd2/2 de7/1 bcd7/11 bcd5/1 

 
 MSکشت  طيمح در U. dioicaزايي هريشبر  رشدهای کنندهاثر تنظيمهای مقايسه ميانگين -4 جدول

 تغيرممنابع 
طول ريشه اصلي 

 متر()سانتي
تعداد ريشه 

 اصلي
تعداد ريشه 

 فرعي
وزن تر 
 )گرم(

وزن خشك 
 )گرم(

(1-mg l 5/0)  IBA ( +1-mg l 5/0)BAP a2/2 b7/1 a2 a25/0 a03/0 
(1-mg l 1)IBA  ( +1-mg l 5/0 )BAP a4/0 b23/0 b0 a3/0 a04/0 
(1-mg l 5/1)IBA  ( +1-mg l 5/0 )BAP a1/0 b23/0 b0 a22/0 a031/0 

(1-mg l 1/0)NAA  ( +1-mg l 5/0 )BAP a3/5 b17/0 b0 a41/0 a041/0 

(1-mg l 3/0)NAA   ( +1-mg l 3/0 )BAP a02/0 b1/0 b0 a34/0 a04/0 

(1-mg l 5/0)IBA  ( +1-mg l 3/0 )NAA a11/0 b77/0 b0 a45/0 a05/0 

(1-mg l 5/0)IBA  ( +1-mg l 5/0 )KIN a5/3 a3/2 b33/0 a5/0 a043/0 

(1-mg l 1)IBA  ( +1-mg l 5/0 )KIN a3/3 a2/5 b0 a43/0 a043/0 

(1-mg l 5/1)IBA  ( +1-mg l 5/0 )KIN a1/2 a2/7 b0 a45/0 a041/0 
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 (6 جدول) MSکشت  طيمح در U. dioicaزايي بر ريشه رشد هایکنندهاثر تنظيم -1شکل 

 
 های رشدهکنندتيمارهای نوع و غلظت تنظيم تأثيرهای منتقل شده به گلخانه تحت سازگاری گياهچه -2 جدول

 تيمار
گرم در ليتر(های رشد )ميليکنندهتنظيم  

 سازگاری )درصد(
KIN BAP IBA NAA 

1تیمار   - 5/0  5/0  - 44 

2تیمار   - 5/0  1 - 22 
3تیمار   - 5/0  5/1  - 11 

4تیمار   - 5/0  - 1/0  22 
5تیمار   - 3/0  - 3/0  0 
5/0 - - 1تیمار   3/0  0 

5/0 7تیمار   - 5/0  - 5/55 
5/0 2تیمار   - 1 - 5/55 
5/0 5تیمار   - 5/1  - 0 

 

  
  در گلخانه U. dioicaهای انتقال و سازگاری گياهچه -6شکل 
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گیاهان  دار شده به گلخانه،های ریشهبعد از انتقال گیاهچه
  KIN ( +1-mgl5/0)IBA (mgl5/0-1) حاصل از تیمارهای

درصد  5/55با   KIN  ( +1-mgl1)IBA (mgl5/0-1) و
 (.2؛ شکل 5سازگاری بهتری نشان دادند )جدول 

 
 بحث

 های اثر محیطبا بررسی مقایسه میانگینمطالعه این در 
 نشان دادعملکرد بهتری  WPMمحیط  ،زاییشاخهکشت بر 

برای  .و از نظر شادابی و سبزینگی نیز بهتر از سایر تیمارها بود
ررسی ها را بگیری بهتر الزم است ترکیبات این محیطنتیجه

 MS ،DKWهای کشت عمده محیط اختالفطور کلی، به .ردک
نیترات و غلظت کل های آمونیوم، در میزان یون WPMو 

نیترات آمونیوم و  یدارای مقدار بیشتر MS. محیط هاستیون
 ، کلراز نظر میزان نیترات، آمونیوم WPM محیط و کلر است
ولی در  بودهکمتر ( DKWو  MS) ز از هر دو محیطو سوکر

 et al.Saadat ,) است MSبقیه مواد تقریباً مشابه محیط 

بندی جداگانه گروه دلیلممکن است  همین موضوع .(2012
WPM دو محیط ، ازMS  وDKW محیط  .باشدDKW  دارای

عنوان منبع نیتروژن است و از نظر یون کلسیم به نیترات کلسیم
دیگر با  سویاز  (، 2012et al.Saadat ,) باشدمینیز غنی 

رات نیت ترکیباتی مانندمواد استخراج شده از گزنه  به توجه
که  (Zargari, 2007) در آن یافت شده پتاسیم و کلسیم

 با توجه به اینکه دارایتوان چنین نتیجه گرفت که گزنه می
خود  در سطح درونیهای نیترات، پتاسیم و کلسیم باالیی یون
در محیط کشت این ترکیبات مقادیر باالی وجود  باشد،می

DKW  وMS  ،که در حالیباعث ممانعت رشد آن شده است
در بررسی  .تری داردمقادیر پایین WPMاین ترکیبات در 

 زاییهای شاخهشاخصسایر مطالعات مشاهده شد که 
Satureja edmondi  در محیطDKW  بیشتر ازMS و  بود

 et alOmrani Sabbaghi ,.)داری داشت یاختالف معن

 در ضمن .داشتمغایرت که با نتایج این مطالعه  (2016
Darroudi ( 2015و همکاران)  با مطالعههم Ribes 

khorasanicum  هایکشتمحیط بین نشان دادند که MS، 

DKW  وQL، محیط کشت MS این اختالف .بهتر بود 
تواند به گونه گیاهی، شکل دسترسی و میزان جذب می

 گیاهان مرتبط باشد.نیتروژن و مواد مختلف توسط 
 ها وهای مختلف سیتوکینیناثر غلظت دیگر، سویاز 
 اینزایی در ها نیز روی تکثیر اندام هوایی و ریشهاکسین

 های رشد برکنندهپژوهش بررسی شد که از نظر اثر تنظیم
 (BAPو  P2iتلفیق دو سیتوکینین )های رشدی شاخص

و  Gatiiکه در حالی بهتر از سایر تیمارها بود. IBAهمراه به
( را Urtica dioicaزایی این گونه )(، شاخه2002همکاران )
( mgl 1/0-1و ) BAP( mgl 7/0-1حاوی ) MSدر محیط 

IBA  و گونه دند کرگزارشPilea cadieri  ازUrticaceae 
 MSدر محیط پایه را باالترین تعداد جوانه و تعداد شاخه 

در  (.Layous, 2013) نشان داد BAP( mgl 5/1-1دارای )
Ribes khorasanicum نیز (1-mgl 1 )BAP زایی شاخه

که همگی با  ( 2015et alDarroudi ,.بهتری داشته است )
علت این  .دست آمده در این مطالعه مغایرت داردبه نتایج

مورد منطقه رشد و نوع ماده  تواند گونه گیاهی،اختالف می
 استفاده در آزمایشگاه باشد.

شت، رشد با محیط کهای کنندهنظیمتدر بررسی اثر متقابل 
DKW ( 1حاوی-mg l 1)  GA ( +1-mg l1/0) TDZ  در

هتر بود. ب و سبزینگی هایی با طول بیشتر و شادابیتولید شاخه
 MS (2/1اما از نظر تولید شاخه و تعداد جوانه محیط کشت 

 mg l 2/0 ) INK ( +1-mg l 1)-2,4-1نیترات( حاوی )

D.در بررسی اثر متقابل محیط کشت و  مناسب بود
 DKWمحیط  ،Satureja edmondiهای رشد در کنندهتنظیم

 et Omrani Sabbaghiبهتر بود ) BAP( mgl 5/0-1حاوی )

., 2016al.) مطالعه Tanacetum cinerariaefolium  نیز
 mgl-1حاوی ) MSنشان داد که تعداد شاخه در محیط کشت 

5/1 )BAP ( 1و-mgl 2 )NAA  باالتر بوده و بیشترین طول
دست به BAPبدون  SHو  MS ،B5شاخه در هر سه محیط 

 (.Hedaiat & Khoshkhoii, 2008آمد )
( با سه 1-mgl 5/0) INKحضور  زایی،در بررسی ریشه

( در تولید ریشه 1-mgl 5/1، 1، 5/0) IBA غلظت مختلف
mgl-رعی وجود )اصلی مناسب بود ولی در ایجاد ریشه ف
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15/0 )BAP ( 1و-mgl5/0 )IBA ن بهتریکه بود. در حالی بهتر
حاوی در محیط   Urticaceaeاز  Pilea cadieriزایی ریشه

(1-mgl 1)IBA  به( دست آمدLayous, 2013.)  گونه
Satureja edmondi  در محیطDKW ( 1حاوی-mgl 5/0 )

IBA زایی بهتری نشان دادریشه (et Omrani Sabbaghi 

, 2016al.)، چنینهم Moghimi  وSafar nejhad  (2014 )
حاوی  MSدر محیط را  sp Crataegus.زایی در ریشهبهترین 

(1-mgl 1 )IBA  گونه . کردندبیانviridisSatureja   در
زایی بهتری داشت ریشه IAA( mgl 5/1-1حاوی ) MSمحیط 

(., 2013et alRahman .) مطالب ذکر شده،  به با توجه
شه زایی، برای تولید تعداد ریدر ریشهتوان نتیجه گرفت که می

 IBAو  INKبیشتر در گزنه، بهتر است از ترکیب هورمونی 
 BAPبا  NAAیا  IBAکه استفاده از درحالی .استفاده شود

ت، البته با توجه به گونه و نوع محیط کش ترکیب مناسبی نبود،
در پایان پیشنهاد بنابراین هد بود. این نتایج متفاوت خوا

های کنندهشود که برای بهینه کردن ریزازدیادی، از تنظیممی
 .بررسی بیشتری انجام شودهای مختلف با غلظترشد دیگری 
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Abstract 
      Urtica dioica L. is dioecious plant and cross pollination with active components and special 

medicinal properties with economic values. Due to high level of heterozygosity of the species, 

homogeneity in fiber production and harvesting of selected plants is not guaranteed by seed 

propagation. For this reason micropropagation and asexual proliferation is suggested for 

production of selected plants. For micropropagation of the species, apical buds of Nettle shoots 

were used as explant. After sterilization, the explants were transferred into MS medium containing 

BAP, 2iP and IBA. Then, to evaluate the culture conditions, the explants were located on culturing 

mediums (MS, DKW, WPM) with different concentrations of growth regulators (IBA, 2,4-D, 

BAP, KIN, 2iP , TDZ) in a factorial experimental model based on a completely randomized 

design with three replications. The best medium for shooting initiation was WPM culture. 

Between rooting treatments, the best root number and secondary roots belonged to KIN (0.5 mgl-

1) + IBA (0.5 and 1 mgl-1) and BAP (0.5 mgl-1) + IBA (0.5 mgl-1) treatments, respectively. Then 

rooted plantlets transferred to the greenhouse and successfully were acclimatized (55.5%). 

 

Keywords: Micropropagation, plant growth regulator, Urtica dioica. 

 


