شناسه ديجيتال (10.22092/ijrfpbgr.2018.109250.1235 :)DOI

دو فصلنامه علمي-پژوهشي تحقيقات ژنتيك و اصالح گياهان مرتعي و جنگلي ايران
جلد  ،26شماره  ،1صفحه )1397( 53-62
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 -1دانشجوی دکتری ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران
 -2نویسنده مسئول مکاتبات ،دانشیار ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران .پست الکترونیکsalimi@khu.ac.ir :

 -3دانشیار ،مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران
 -4استادیار ،پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی ،پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ،تهران
 -5استادیار ،پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج
تاریخ دریافت 1395/11/01 :تاریخ پذیرش1396/01/28 :

چکیده

مرزه خوزستانی ( )Satureja khuzistanica Jamzadانحصاری ایران است و با وجود ارزش دارویی فراوان در حال انقراض

میباشد .بهمنظور تکثیر انبوه آن از طریق ریزازدیادی ،جوانههای جانبی از منطقه پلدختر استان لرستان جمعآوری شد .برای
سترونسازی جداکشتها بهترین تیمار محلول کلرید جیوه یک درصد بهمدت  6دقیقه تعیین شد .بهترین محیط نوشاخهزایی پس از
بررسی  12تیمار مختلف ،محیط کشت پایه  MSحاوی هورمونهای  2ip ،BAو  IBAبهترتیب  0/3 ،0/5و  0/1میلیگرم در لیتر
تعیین شد ،که از لحاظ ضریب ازدیاد ،رشد طولی و سبزینگی نسبت به بقیه تیمارها برتری داشت .محیط کشت پایه  MSبا
هورمونهای  IBAو  NAAبهترتیب  1و  0/1میلیگرم در لیتر بهعنوان بهترین محیط نوریشهزایی پس از انجام سه تیمار با
ترکیبهای هورمونی متفاوت بهدست آمد ،این محیط کشت محرک تولید بیشترین تعداد ریشه اصلی و فرعی بود .تأثیر  10ترکیب
مختلف خاک بر درصد زندهمانی در زمان سازگاری مورد بررسی قرار گرفت و تیمار ماسه :خاک مزرعه :پیت :پرلیت بهنسبت
 1:1:1:1بیشترین درصد زندهمانی و رشد را داشت .بنابراین در طی این تحقیق مناسبترین روش تکثیر برای گونه مرزه خوزستانی
بهدست آمد و میتوان گیاهان تکثیر شده را به رویشگاه اصلی منتقل نمود.
واژههای کليدی :تکثیر درون شیشهای ،تنظیمکنندههای رشد ،ریزازدیادی ،مرزه خوزستانی

مقدمه
مرزه خوزستانی ()Satureja khuzistanica Jamzad
متعلق به جنس مرزه ( )Saturejaو خانواده نعنا
( )Lamiaceaeمیباشد .مرزه خوزستانی گونه انحصاری
ایران است که محل رویشگاه طبیعی آن در استان لرستان،
اندیمشک به پلدختر ،روستای پاالن و در استان خوزستان،
 72کیلومتر از اندیمشک به خرمآباد 5 ،کیلومتر بعد از پل

تنگ و در کوهپایهها و روی شکاف صخرههای آهکی
پراکنش دارد ).(Jamzad, 2011
در نمونههای کاشته شده گونه مرزه خوزستانی حدود
 80درصد و در نمونههای وحشی تا  93درصد کارواکرول
مشاهده شده است .حضور میزان باالی کارواکرول باعث
خواص دارویی با ارزش ،مانند تأثیر اسانس آن بر روی
درمان بیماری ( RASبیماریهای مخاطی دهان)
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) ،(Amanlou et al., 2007ضدباکتریایی ( Motaharinia
 ، )et al., 2012ضد قارچی( Sadeghi-Nejad et al.,

 ،)2010ضد انگلی ) ،(Zibaei et al., 2012آنتی اکسیدانی
) ،(Ahmadvand et al., 2012ضد دیابت ( Kaeidi et al.,
 ،)2013ضد التهاب  (Shahab et al., 2011),و ضد انعقادی
) (Nazari et al., 2005در این گونه شده است.
با توجه به خطر رو به انقراض بودن ،تکثیر غیرجنسی
پایه های سالم این گونه از طریق کشت بافت می تواند منجر
به حفاظت از این منابع ژنتیکی با ارزش شود .به طورکلی
بررسی های مربوط به کشت بافت این گونه محدود
می باشد .در پژوهشی  Teshomeو )2015( Soromessa
گزارش کردند ،بهترین محیط کشت برای نوشاخه زایی
گونه  Satureja abyssinicaمحیط کشت پایه  MSحاوی
 1/5 mg/l BAPمی باشد .بیشترین تعداد شاخه 20/53
(محیط پایه  MSحاوی  ،)1/25 mg/l KINبیشترین
طول شاخه ( 3/41محیط پایه  MSحاوی mg/l
 )0/5BAPو بیشترین تعداد ریشه ( 25در محیط پایه
 1/2 MSحاوی  )2 mg/l IBAگزارش شده است .در
پژوهش دیگری  Arrebolaو همکاران ( )1997موفق به
ریزازدیادی گونه  Satureja obovataبر روی محیط
نوشاخه زایی  MSحاوی  2/22ماکرومول  BAPو
نوریشه زایی در محیط  MSحاوی  4/92می کرومول IBA
شدند .بهترین محیط برای نوشاخه زایی گیاه Satureja
 avromanicaمحیط کشت پایه  MSحاوی 2 mg/l BA
و  2 mg/l TDZو برای نوریشه زایی محیط کشت پایه
WPMحاوی  0/1 mg/l IBAبه دست آمده است
).(Mozafari et al., 2015
استفاده فراوان مردم بومی از مرزه خوزستانی بهدلیل
ارزش دارویی بسیار زیاد آن و آفتهای ازبین برنده بذر آن،
این گیاه را با خطر انقراض جدی روبرو کرده است ( Jalili
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 .)and Jamzad, 1999بنابراین لزوم توجه به کشت انبوه
ژنوتیپهای برتر این گونه از طریق ریزازدیادی اهمیت ویژه
پیدا میکند.

مواد و روشها
مواد گياهي :گیاه مرزه خوزستانی از منطقه پلدختر لرستان
در اوایل فصل پاییز جمعآوری شد.
سترونسازی :پس از انتقال شاخههای حاوی جوانههای
انتهایی و جانبی به آزمایشگاه بهترتیب زیر سترونسازی
شد:
الف -شستشو و برس کشی باا ماایع ظرفشاویی ،ب-
قرار دادن در زیار آب جااری باه مادت دو سااعت ،ج-
اسااتفاده از محلااول کلریااد جیااوه  0/1درصااد باارای
سترون سازی جوانه ها (جداکشت مورد نظر) .در زمان های
مختلف  4و  6دقیقاه ،بارای حاذف ایان محلاول در هار
مرحله ،جوانه ها  3بار با آب مقطر سترون شاده ،شستشاو
شدند.
نوشاخهزايي :ریزنمونهها معموالً حاوی یک یا دو جوانه
و به ابعاد  1تا  1/5سانتیمتر بودند .نمونههای استریل شده
در محیطهای کشت Driver and Kuniyuki, ( DKW
 )1984و  (Murashige and Skoog, 1962( MSو WPM
) (Lloyd and McCown, 1981با ترکیبهای مختلف
هورمونی (جدول  )1کشت شد.
پس از استقرار و رشد جوانهها در هر ماه بازکشت انجام
شد .پس از کامل شدن نوشاخهزایی صفات ضریب ازدیاد
(تعداد شاخه در هر تکرار) ،رشد طولی شاخهها و سبزینگی
اندازهگیری شد ) .(Naraghi et al., 2013قابل ذکر است که
در مورد شاخص سبزینگی که صفتی کیفی است تبدیل آن به
کمی به این ترتیب انجام شد که از عدد  5تا ) 1رنگ سبز
تیره تا زرد( استفاده شد.
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جدول  -1تيمارهای محيط پايه و ترکيبهای هورموني بهکار گرفته شده در مرحله نوشاخهزايي
رديف

محيط کشت پايه

1

MS

0/6 mg/l BAP

2

MS

0/6 mg/l 2iP

3

MS

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

4

MS

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

5

DKW

0/6 mg/l BAP

6

DKW

0/6 mg/l 2iP

7

DKW

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

8

DKW

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

9

WPM

0/6 mg/l BAP

10

WPM

0/6 mg/l 2iP

11

WPM

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

12

WPM

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

نوريشهزايي :پس از اینکه بهترین محیط کشت برای
نوشاخهزایی بهدست آمد ،نمونه برای نوریشهزایی در محیط
پایه  MSحاوی ترکیبهای مختلف هورمونی کشت شد
(جدول  .)2پس از نوریشهزایی تعداد ریشه اصلی ،طول
ریشه اصلی و تعداد ریشه فرعی اندازهگیری شد .تعداد
تکرارها در هر تیمار  25عدد ( 5شیشه و در هر کدام 5
نمونه) بود.
جدول  -2تيمارهای ترکيبهای هورموني بهکار گرفته شده در مرحله
نوريشهزايي
رديف

ترکيبهای هورموني برای نوريشهزايي

1

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

2

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

3

1 mg/l IBA

پس از ریزازدیادی گونه مورد نظر در زمان انتقال به
گلخانه ،بهمنظور پیدا کردن بهترین ترکیب خاک از لحاظ

تيمار ترکيبهای هورموني برای نوشاخهزايي

تأثیر آن بر روی زندهمانی و سازگاری گیاهچه کشت بافتی،
از ده نوع ترکیب مختلف خاک شامل( -1 :پیت :خاک
مزرعه :ماسه ( -2 ،)2:1:1خاک مزرعه :ورمیکولیت ،)2:1
( -3خاک مزرعه :ماسه ( -4 ،)3:1خاک مزرعه :ماسه
( -5 ،)1:1خاک مزرعه :ماسه ( -6 ،)5:1پیت :پرلیت ،)7:1
( -7پیت :پرلیت ( -8 ،)1:1پیت :پرلیت -9 ،)1:2
(ورمیکولیت :ماسه :پیت  )1:1:1و ( -10ماسه :خاک
مزرعه :پیت :پرلیت  )1:1:1:2استفاده شد .برای هر تیمار
خاکی  5تکرار گذاشته شد.
تجزيهوتحليل آماری
تعداد تکرارها در شرایط درون شیشهای هر تیمار 25
عدد ( 5شیشه و در هریک  5نمونه) بود .دادهها پس از
نرمالسازی ،در قالب مدل آماری فاکتوریل بر پایه طرح
کامال تصادفی توسط نرمافزار  SASمورد بررسی و آنالیز
قرار گرفت.
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نتایج
پس از تجزیه واریانس یکطرفه دادهها ،بهترین روش
برای سترونسازی جوانههای مرزه خوزستانی پس از
شستشو با مایع ظرفشویی ،دو ساعت قرار گرفتن در زیر
آب جاری و استفاده از محلول کلرید جیوه  0/1درصد
بهمدت  6دقیقه تعیین شد .چون در این تیمار آلودگی
قارچی دیده نشد و  15درصد آلودگی باکتریایی در این
تیمار کمتر بود (جدول  3و شکل .)1

شکل  -1تأثير زمان استفاده از کلريد جيوه  0/1درصد بر ميزان
درصد آلودگي باکتريايي ) 4 :Aدقيقه 6 :B ،دقيقه)

جدول  -3بررسي تأثير زمانهای مختلف استريل بر ميزان استقرار

نتایج تجزیه واریانس دادههای مربوط به نوشاخهزایی
نشان داد که تفاوت معنیداری ( (P< 0/01از لحاظ ضریب
ازدیاد شاخه و سبزینگی بین محیطهای پایه مختلف وجود
دارد .گرچه محیط پایههای مختلف تأثیری بر میزان طول
شاخه نداشت .اما تغییر در ترکیبهای هورمونی مختلف نیز
تفاوت معنیداری ( (P< 0/05نشان نداد .همچنین اختالف
معنیداری ( (P< 0/05در اثر متقابل بین آنها دیده نشد.

جوانههای مرزه خوزستاني
زمان استفاده از محلول کلريد

D.F.

منابع تغيير

**661/29

1

تيمار

26/83

4

خطا

جيوه

36/19

CV

** :معنیدار در سطح 0/01

جدول  -4نتايج تجزيه واريانس اثر محيطهای پايه و ترکيبهای هورموني مختلف بر روی نوشاخهزايي
منابع تغيير

ضريب ازدياد

رشد طولي

سبزينگي

محيط پايه ()A

**10/75

0/51 ns

**13/48

ترکيب هورموني ()B

0/43 ns

0/36 ns

0/96ns

0/52 ns

1/6ns

0/78 ns

0/52

0/94

0/52

55/82

41/35

17/43

A*B
خطا
cv
** :معنیدار در سطح  :* ،0/01معنیدار در سطح  :ns ،0/05غیر معنیدار

جدول  -5مقايسه ميانگين اثر محيط پايههای مختلف بر نوشاخهزايي
تيمار

سبزينگي

رشد طولي

ضريب ازدياد

محیط پایهWPM

4/43 a

2/18 a

1/43 b

محیط پایه DKW

3/23 b

2/35 a

0/5 c

محیط پایه MS

4/79 a

2/50 a

1/95 a
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جدول  -6مقايسه ميانگين اثر ترکيبهای هورموني مختلف بر نوشاخهزايي
سبزينگي

تيمار
0/6 mg/l BAP

ضريب ازدياد

رشد طولي

4/04 a

2/37a

1/35 a

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

4/36 a

2/29 a

1/29 a

0/6 mg/l 2iP

4/36 a

2/54 a

1/09 a

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

3/84 a

2/17a

1/49 a

از لحاظ تعداد و طول ریشه اصلی اختالف معنیداری
( (P< 0/05بین ترکیبهای هورمونی مختلف مورد استفاده
مشاهده شد (جدول  .)7مقایسه میانگین دادهها نشان داد که
بهترین محیط با توجه به تعداد ریشه اصلی و فرعی ترکیب
هورمونی  1 mg/l IBA+0/1 mg/l NAAمیباشد (جدول
 8و شکل .)3

نتایج حاصل از دادههای مربوط به تأثیر ترکیب خاک بر
زندهمانی و رشد گیاهچهها تفاوت معنیداری بین تیمارها
( (P< 0/01نشان داد (جدول  .)9همچنین مقایسه میانگینها
بهروش دانکن نشان داد که تیمار ماسه :خاک مزرعه :پیت:
پرلیت بهنسبت  1:1:1:1بیشترین درصد زندهمانی و رشد را
داشت (شکل .)2

جدول  -7نتايج تجزيه واريانس اثر محيطهای پايه و ترکيبات هورموني مختلف بر روی نو ريشهزايي
منابع تغيير

Df

تیمار ترکیب هورمونی

2

خطا

12

طول ريشه اصلي
*

cv

تعداد ريشه اصلي
ns

47/94

تعداد ريشه فرعي
*

18/86

3/1

7/98

8/3

0/67

47/2

32/55

34/2

* :معنیدار در سطح  :ns ،0/05غیر معنیدار

جدول  -8مقايسه ميانگينهای عوامل رشد نو ريشهزايي تحت تأثير محيط پايه کشت
تيمار

تعداد ريشه اصلي

طول ريشه اصلي

تعداد ريشه فرعي

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

2/2 ab

3/49 b

7/2 a

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

3/26 a

4/98 b

11 a

1 mg/l IBA

1/72b

9/44a

8/4 a

جدول  -9تجزيه واريانس صفات مطالعه شده در زمان استقرار گياهچه کشت بافتي تحت تأثير ترکيبات مختلف خاکي
منابع تغييرات

DF

تيمار

9

**

0/59

0/58

تکرار

4

0/016ns

0/45ns

خطا

36

0/11

0/14

** :معنیدار در سطح  :ns ،0/01غیر معنیدار

درصد زندهماني

رشد طولي
**
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شکل  -2مقايسه ميانگين درصد زندهماني و رشد طولي گياهچههای کشت بافتي در زمان سازگاری تحت تأثير ترکيبات مختف خاک.
( -1پيت :خاک مزرعه :ماسه ( -2 ،)2:1:1خاک مزرعه :ورميکوليت ( -3 ،)2:1خاک مزرعه :ماسه ( -4 ،)3:1خاک مزرعه :ماسه ( -5 ،)1:1خاک
مزرعه :ماسه ( -6 ،)5:1پيت :پرليت ( -7 ،)7:1پيت :پرليت ( -8 ،)1:1پيت :پرليت ( -9 ،)1:2ورميکوليت :ماسه :پيت  )1:1:1و ( -10ماسه :خاک
مزرعه :پيت :پرليت )1:1:1:2

شکل  -3مراحل مختلف ريزازديادی  .Satureja khuzistanicaالف -جمعآوری از رويشگاه پلدختر لرستان ،ب -رشد جوانه در مرحله استقرار،
ج -نوشاخهزايي در محيط بهينه ( ،)MS+ 0/3 mg/l 2iP +0/5mg/l BAP+0/1mg/l IBAد -نوريشهزايي در محيط بهينه
) ،)MS+1 mg/l IBA+0/1 mg/l NAAه -گياهان سازگار شده در گلخانه
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بحث
در این تحقیق از ریزنمونه جوانههای جانبی و انتهایی
بهمنظور ریزازدیادی استفاده شد .بهترین روش سترونسازی
استفاده از کلرید جیوه  0/1درصد بهمدت  6دقیقه بود .در
حالیکه برای استریل گونه  Satureja obovataاز
هیپوکلریت سدیم  0/5درصد 5 ،دقیقه ( Arrebola et al.
 ،)1997گونه  Satureja avromanicaاز محلول نانو ذرات
نقره  100میلیگرم در لیتر 30 ،ثانیه ( Mozafari et al.,
 )2015و گونه  Satureja abyssinicaاز محلول هیپوکلریت
سدیم 20 ،دقیقه )(Teshome & Soromessa, 2015
استفاده شده بود ،با توجه به متفاوت بودن نوع محلولهای
سترونسازی بهکار گرفته شده ،قابل مقایسه با یکدیگر
نمیباشند .مؤثر بودن روش استریل بهدرجه نفوذ عامل
گندزدا به درون بافتهای آلوده ،نوع ماده استریلکننده،
غلظت محلول تهیه شده از آن و مدت زمان کاربرد آن برای
استریل نمونههای گیاه بستگی دارد .محلول کلرید جیوه
بهعنوان ضدعفونیکننده اصلی در مقادیر ضعیف و زمانهای
کوتاهمدت ،تأثیر قوی و ماندگاری بر حذف آلودگیهای
میکروبی داشته و باعث مرگ و قهوهای شدن نمونهها نیز
نمیشود ).(Emam et al., 2012
محیط کشت پایه  MSتأثیر بیشتری بر روی تکثیر
شاخهها ،فعالیت جوانههای جانبی روی شاخه و سبزینگی و
شادابی اندام هوایی مرزه خوزستانی داشت .در مورد
گونههای دیگر مرزه نیز برای نوشاخهزایی محیط کشت پایه
 MSبهعنوان بهترین محیط پایه گزارش شده است
( Arrebola et al. 1997, Mozafari et al., 2015,
 .)Teshome & Soromessa, 2015یکی از عوامل
تعیینکننده کارآیی محیط کشت ،نوع امالح و مجموع قدرت
یونی آن ) (McCown and Sellmer, 1987میباشد .با
توجه به اینکه قدرت یونی محیط کشت  MSمابین قدرت
یونی دیگر محیطهای کشت پایه بهکار گرفته شده است ،در
نتیجه مرزه خوزستانی نیاز به محیط کشتی با قدرت یونی
متوسط دارد.
در بین تنظیمکنندههای رشد مورد استفاده برای
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نوشاخهزایی تفاوت معنیداری مشاهده نشد .استفاده از
ترکیب هورمونی سیتوکنینی  0/5میلیگرم در لیتر  BAو
 0/3میلیگرم در لیتر  2iPتأثیر بیشتری نشان داد .در این
زمینه  Teshomeو  )2015( Soromessaگزارش کردند که
S.
بهترین تنظیمکننده رشد برای نوشاخهزایی گونه
 abyssinicaمحیط کشت حاوی  1/5 mg/l BAPمیباشد.
ضمن اینکه  Arrebolaو همکاران ( )1997نیز محیط حاوی
 2/22ماکرومول  BAPرا برای نوشاخهزایی گونه S.
 obovataو بهترین ترکیب هورمونی برای نوشاخهزایی گیاه
 S. avromanicaرا محیط کشت حاوی  2میلیگرم در
لیتر  BAو  2میلیگرم در لیتر Mozafari et al., ( TDZ
 )2015و  S. edmondiمقدار  1میلیگرم در لیتر BA
) (Omrani et al., 2016گزارش کردند؛ بهطوریکه در همه
گونهها ،بنزیلآمینوپورین بهعنوان بهترین تنظیمکننده رشد
برای نوشاخهزایی مشاهده شد .بهطور کلی بنزیلآمینوپورین
از محرکهای قوی برای نوشاخهزایی است و ترکیب آن با
 2iPباعث افزایش تکثیر شاخه در مرزه خوزستانی شد.
در بین تیمارهای بهکارگرفته شده در این تحقیق برای
نوریشهزایی ،محیط پایه  MSحاوی  1میلیگرم در لیتر
 IBAو  0/1میلیگرم در لیتر  NAAاثر افزایشی بیشتری
هم از لحاظ تعداد ریشه اصلی و هم تعداد ریشه فرعی از
بقیه تیمارها داشت .در حالیکه بهترین محیط کشت پایه و
تنظیمکننده رشد برای گونه  ،S. abyssinicaمحیط کشت
پایه  1/2 MSحاوی  2میلیگرم در لیتر Teshome ( IBA
 ،)& Soromessa, 2015گونه  S. obovataمحیط کشت
پایه  MSحاوی  4/92میکرومول Arrebola et al. ( IBA
 ،)1997گونه  S. avromanicaمحیط کشت پایه
WPMحاوی  0/1میلیگرم در لیتر  IBAگزارش شده
است ،که در بیشتر موارد بهترین محیط پایه برای
نوریشهزایی مانند مرزه خوزستانی محیط پایه  MSو در همه
تنظیمکننده رشد  IBAمیباشد .در حالیکه  Omraniو
همکاران ( )2016برای نوریشهزایی گونه S. edmondi
محیط کشت پایه  DKWحاوی  0/1میلیگرم در لیترNAA
را گزارش کردند.
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،ریزازدیادی اجازه تولید سریع گیاهانی با کیفیت باال
 بدون بیماری و بدون در نظر گرفتن فصل و آب،یکنواخت
 با این حال محدودیت عمده در استفاده از.و هوا را میدهد
این تکنولوژی در مقیاس بزرگ مرگ و میر باالی گیاهان
 بههمین علت در.ریزازدیادی شده در انتقال به زمین است
این تحقیق نوع ترکیب خاک نیز برای افزایش زندهمانی مورد
 تیمار6  پایین بودن درصد زندهمانی در.بررسی قرار گرفت
 بیانکننده اهمیت آن در استقرار،نوع ترکیب خاک
 اثر بستر مختلف خاک بر.گیاهچههای کشت بافتی میباشد
صفات رویشی نهالهای حاصل از کشت بافت خرما
) بررسی شد و نشان2003(  و همکارانVezvaei بهوسیله
 تعداد کل برگها و ارتفاع،دادند که اثر نوع بستر خاک بر قطر
جوانه انتهایی و تعداد برگهای مرکب و طول برگ معنیدار
.بود

نتیجهگیری کلی
 تکثیر،با توجه به خطر رو به انقراض بودن این گونه
غیرجنسی آن از طریق کشت بافت میتواند ضمن حفاظت از
 بهعنوان روش تولید منبع ترکیبات ثانویه با ارزش بهویژه،آن
. در اختیار صنایع داروسازی و غذایی قرار گیرد،کارواکرول
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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

