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 چکیده

و  ییبا کاربرد دارو Lamiaceaeمعطر از خانواده  اهانیگ نیاز مهمتر یکی Zhumeria majdae یا، با نام علمیا زومریمورخوش       

حفاظت و احیای آن نیاز به تکثیر  برای نید. بنابرایآ یشمار م به اهان در معرض انقراضیران و از گیا یاه انحصارین گیاست. ا یصنعت

موجود  یها هیپاهای بذری  نهال یها . جوانهاست ق بذریاه از طریگ یر معمولیتکثباشد.  می های کشت بافت انبوه گیاه از طریق  روش

. ندکشت مستقر شد طیفصل بهار در مح در قهیدق 5درصد در زمان  1/0 وهیج دیبا محلول کلر لیدر منطقه هرمزگان پس از استر

 نیباالتر تریگرم در ل یلیم 5/0و  3/0، 1/0 بیترت به یها در غلظت BAو  2iP, IBA یهابا هورمون WPMکشت  طیمحدر  ها نمونه

اهان حاصل از کشت یشدند. گ دار شهیر تریدر ل گرم یلیمیک   IBAکشت با طیرا داشته و در همان مح ییزا شاخهاستقرار و  زانیم

در  اهیبرنامه کشت گ یقابل ارائه برا قیتحق نیستورالعمل اد سازگار شدند. یا ط گلخانهیبافت پس از انتقال به خاك گلدان و در شرا

 باشد. می منطقه

 

 مورخوش. انحصاری، ،کشت بافت ریزازدیادی، :یديكل یها واژه

 
 مقدمه 

ن یتر مصرفترین و پراز مهم یکیمورخوش گونه 
 یباشد که مصرف درمان یاستان هرمزگان م ییدارو های گونه
ن گونه یکه ا یتیج است. با توجه به اهمیار رایآن بس یسنت

 دل نفخ، اسهال، مانند یگوارش یهایماریاز ب یدر درمان برخ

محدود بودن  مانند ین عواملیدارد و همچن معده یترش درد و
ه سبب یرو یو قطع ب یزادآور ی، کمیعیطب یها شگاهیرو

. ردیقرار گ یدر معرض انقراض و نابود اهیگ نیشده که ا

آن در  یایمنظور حفظ و اح به شترین گونه بیر ایت تکثیاهم
برگ آن  ییران و کاربرد دارویجنوب ا یشگاهیمناطق رو

در داشته و  یدانیاکس یت آنتیاه خاصیگ یاست. برگها
ب یترک 22 یشیمرحله رواه مورخوش در یاسانس برگ گ

بات ینالول و کامفور جزو گروه ترکیب لیدو ترکو  ییشناسا
و  Soltanipoor) هستند ها ل دهنده اسانسیتشک یاصل

  (.2006 همکاران،
 زنی جوانه بر مورخوش اهیگ اسانس یبیدگرآس اثرات
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 یمورد بررس یفرنگ گوجه یزراع اهانیگ دانه رشد و بذرها
 یبررس .(2006 همکاران، و Soltanipoorگرفت ) قرار

 کلزا هیطال رقم بر مورخوش ییدارو اهیگ کیآللوپات ظرفیت
 یقیتحق یط .(2011 ،و همکاران Omidpanahشد ) انجام
و  BAبا  MSط یاه مزبور از کشت قطعات برگ بر محیبر گ

و  Yavarianحاصل شد ) ییزا کال نینتیو ک نیپوترس
زایی از قطعات برگ،  زایی و اندام کالوس .(2013 ،همکاران

 ,Kinواجد  MSریشه و ساقه با کشت بافت بر محیط کشت 

IAA زایی از برگ بر همان محیط با  و اندامBA 2 گرم  میلی
این . (2015 و همکاران،(Aghazade آمد  دست بهبر لیتر 

تحقیق در زمینه تکثیر غیرجنسی گونه مورخوش از طریق 
 شود.  می بار از ایران منتشرکشت جوانه برای اولین 

 
 ها روشمواد و 

اه در استان هرمزگان یگ یها هیپای یشناساپس از 
سه  یها بذر ،(ن بستک و الریمناطق کوه گنو و ارتفاعات ب)
 یآور در فصول مختلف سال جمعه مختلف در هر منطقه یپا

شده و پس از استریل در شرایط آزمایشگاهی )آزمایشگاه 
سسه ؤمفناوری ستاد  کشت بافت در گروه مستقل زیست

از و قرار گرفت  تحقیقات جنگلها و مراتع کشور( مورد کشت
ل یاستری جانبی و انتهایی ها های یکساله، جوانه دانهال
تعداد  علت استفاده از دانهال برای برداشت جوانه، .شدند

ی گیاه مزبور در رویشگاه و سهولت استریل ها محدود از پایه
 باشد. می های جوان استقرار نمونه از نهال و

ع یبا ما یکش برس  الف: :شامل یساز مراحل سترون
ج:  ،درصد 70محلول اتانل  با یکش برس ب:  ،ییظرفشو

دادن قرار د:  و درصد 2/0رام یکش ت استفاده از محلول قارچ
تعداد  بود. یر آب جاریزه قیدق 60تا  30مدت  به ها نمونه

ها  کردن جوانه سترون یبراریزنمونه بود.  100تکرار حدود 
با های مختلف  در زماندرصد  1/0وه یج دیکلر  از محلول

 و فصل بهار یقه برایدق 5تا  3) یبردار به فصل نمونه توجه
ها  نمونه زیاستفاده شد. ر ستان(تاب یقه برایدق 8تا  2ز و ییپا

بوده  متر یسانت 5/1تا  5/0ا دو جوانه به ابعاد یک ی یدارا
ها  شت جوانهکبازکه مجزا و در محیط کشت مستقر شدند. 

ط یمحثیر أت ییزا مرحله شاخه . درشد انجام انه یماهطور  هب
در آزمون  .شد یرشد بررس یها کننده میکشت و تنظ

با MS  و WPM یها ط کشتیها در مح زنمونهیر ،ییزا شاخه
 1و  5/0ب یترت به های در غلظت 2iPو  BA  هورمون

مار و هر تیمار در سه یگرم در لیتر و در جمع دوازده ت میلی
  تکرار و هر تکرار با پنج ریزنمونه انجام شد. هورمون 

IBAتمام  بهطور ثابت  به گرم در لیتر میلی 1/0  در غلظت
اعداد مربوط به  ،یآزمون آمار برایتیمارها افزوده شد. 

 ، اد )متوسط تعداد جوانه و شاخه در هر تکرار(یب ازدیضر
ها انتخاب شد. قابل ذکر است  شاخه ینگیسبز و یرشد طول

صورت کمی  به بایددلیل کیفی بودن آن  به که عامل سبزینگی
تعریف شود. بنابراین در این تحقیق، رنگ برگها از سبز 

تعریف و  1تا  4ز ی ایپررنگ تا زرد رنگ با معیارها
 میانگین این صفت در تکرارهای هر تیمار محاسبه شد.

های با طول دو  زایی، انتقال شاخه در مرحله ریشه
بدون  WPM ط کشتیزایی به مح متر از مرحله شاخه سانتی

انجام  ییزا شهیمار ریت شیعنوان پ به ک ماهی یهورمون برا
درون  یها اهکیاستفاده از گ ،ییزا شهیمرحله ر ی. براشد
متر در  سانتی 2تا  5/1طول  به یک تا دو گره یدارا یا شهیش

 یها در غلظت NAAو  IBA یمار مختلف هورمونیچهار ت
تر قرار گرفتند. هر تیمار در سه یگرم در ل لییم 1تا  5/0از 

پس از پنج هفته  تکرار و هر تکرار با پنج ریزنمونه بود.
 یمارهایاه در تیگ یو نکروزگ ییزا شهین درصد ریانگیم

 آمد. دست بهکشت 
های آماری از طریق آزمایش فاکتوریل در قالب  یبررس

 SPSS یافزار و با استفاده از برنامه نرم یطرح کامال تصادف

(version 16.1)  با ها داده یتیآزمون نرمالانجام شد و 
و  سهیمقا .انجام گردید Anderson-Darlingب یضر

 .انجام شد% 5روش دانکن در سطح  به ها نیانگیم یبند دسته
شه پس از شستشو با آب و آغشته یر یدارا های اهکیگ

در  ،تریگرم در ل یلیرام دو میکش ت ها به قارچ شهیکردن ر
( کشت و پس از 1:1ت )یت/پرلیگلدان با خاك استریل پ

حفظ حداکثر رطوبت در اطراف  برایگذاری  سرپوش
 شدند.  منتقل  گیاهان، به درون گلخانه
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 نتایج
استفاده از محلول کلرید  سازی جوانه، نه سترونیروش به

قه در فصل بهار با باالترین یدق 5درصد در زمان  1/0وه یج
میزان استقرار جوانه نسبت به سایر فصول سال تعیین شد 

 (. 1 )جدول
 ،ثیر محیط کشت بر صفات رشدی شاخهأدر بررسی ت

های رشد )ضریب ازدیاد شاخه، رشد  آنالیز واریانس میانگین
طولی و سبزینگی شاخه( نشان داد که عامل محیط کشت بر 

طوری که بیشترین  به ی دارد.دار ثیر معنیأاین صفات رشد ت
 WPM رشد طولی و تکثیر شاخه و جوانه در محیط کشت

 (. 3دست آمد )جدول  به

های رشدی  های شاخص میانگین WPM BA1در تیمار 
داری  ور معنیط بهکار رفته شده  هسایر تیمارهای ب  نسبت به

 WPM 2iP  تیمار در مورد میانگین طول شاخه باالتر است.

 د.اد سایر تیمارها نشان   تری را نسبت به مناسبوضعیت 0.5
 WPMهای رشدی با تغییر محیط کشت از  مقادیر شاخص

ر گرفته شده کا به. در بین تیمارهای یافتکاهش  MSبه 
های  در افزایش شاخص2ip  نسبت به BAورمون وجود ه
 BAافزایش میزان هورمون  داری داشت. ثیر معنیأرشدی ت

های  میزان شاخصگرم در لیتر بر  از نیم تا یک میلی 2ipو 
 اثر مثبت داشت. رشدی

 
 مختلف لوها در فص بر درصد استقرار جوانه ليمختلف استر یمارهايت ريثأت -1 جدول

و فصل  لیزمان استر
 برداشت

 نمونه یدرصد نکروزگ نمونه یلودگآدرصد  درصد استقرار نمونه

 a2/94 d8/4 c1 ، بهاردقیقه 3

 a1/97 e1/1 b8/1 دقیقه، بهار 5

c دقیقه، تابستان 2
74 a6/25 

c4/0 

b دقیقه، تابستان 4
4/80 b6/17 b

2 

b5/88 c9 b دقیقه، تابستان 6
5/2 

a1/94 e9/1 b ، تابستانقهیدق 8
4 

c5/62 c دقیقه، پاییز 3
10 a5/27 

c دقیقه، پاییز 5
71 - a29 

 

  یها زنمونهيبرگ ر ينگيو سبز يرشد طول ،يزن جوانه ،ييزا شاخهت اانس صفيه واريتجز حاصل از ميانگين مربعات -2جدول 

Zhumeria majdae  

 سبزينگي برگ رشد طولي زايي جوانه زايي شاخه آزادیدرجه  منابع تغيير

 ط کشتیمح

 هورمون

 تکرار

1 

5 

2 

×8/2 

ns98/0 

ns64/0 

×36/23 

ns821/3 

ns471/1 

ns21/0 

ns79/ 

ns11/1 

×30/2 

ns11/ 

×2 

 39/0 86/0 56/3 47/0 10 خطا

 یبدون معن :ns% و1% و 5داری در سطح  ترتیب معنی به :* و **
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  یها زنمونهيبرگ ر ينگيسبز و (، تعداد جوانهcmهای تعداد شاخه، طول شاخه ) مقايسه ميانگين -3جدول 

Zhumeria majdae  
 برگ ينگيسبز (cm) شاخه  طول تعداد جوانه تعداد شاخه رشد های كننده ميط كشت و تنظيمح

WPMBA0.5 c55/1 
d 86/3 

d 63/1 
b21/3 

WPM BA1 a 46/3 a 13/8 bc63/2 a4 
WPM 2iP 0.5 b 4/2 a 66/7 a83/3 a4 
WPM 2iP 1 

WPM BA, 2ip0.5 

WPM BA1, 2ip0.5 

b 46/2 
b 2/2 
b 4/2 

b 93/6 
b26/6 

b4/6 

ab43/3 
ab 03/3 
ab 93/2 

ab53/3 
ab 73/3 
a 85/3 

MSBA0.5 b c 93/1 c6/5 ab 36/3 ab61/3 
MSBA1 b 26/2 c4/5 bc 6/2 ab3/3 

MS2iP 0.5 c 26/1 c6/2 d 9/1 C 53/2 
MS2iP1 

MSBA, 2ip 0.5 

MSBA1, 2ip0.5 

c 46/1 
b 2/2 

b 2 

d6/4 
b 8/6 
d 4/4 

ab 3/3 
ab 2/3 
d 8/1 

ab46/3 
ab 3/3 

c 53/2 

 ندارند.با هم  یدار یاختالف معن 05/0در سطح  یحروف مشترك از نظر آمار یدارا یها نیانگیم

 
 

 نياكس يمختلف هورمون یمارهايدر تمورخوش  یها نمونه ييزا شهيدرصد رميانگين  -4 جدول

     رشد های م كنندهيتنظ                                          
 صفات

 NAA(mg/l) IBA (mg/l) 

5/0 1 5/0 1 

 c5 a45 c2 b22 زایی شهیدرصد ر

 درصد سبزینگی

 طول ریشه اصلی

a80 
c5/0 

c25 
b5/7 

a85 
c1 

b54 
a11 

 .باشد یم >01/0p در دار یانگر عدم وجود اختالف معنیحروف مشابه در هر ستون ب

 

در  NAAمار مربوط به یزایی در ت شهین درصد ریشتریب
که طول  درحالی ،آمد دست بهتر یگرم در ل  یلیغلظت یک م

بیشتر از  ،تریگرم در ل  یلییک م IBAریشه اصلی در تیمار 

اهان حاصل از کشت بافت یگ .(4جدول ) سایر تیمارها بود
سازگار  یا ط گلخانهیخاك گلدان و در شرا  به انتقالپس از 

 (. 1شدند )شکل 
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  ،ييزا ب: شاخه ،الف: استقرار جوانه راست و باال به پايين:  به ترتيب از چپ به مراحل ريزازديادی گياه مورخوش -1شكل 

 يد: نهال كشت بافت ،ييزا شهيج: ر

 
 بحث 

ها  کشی سطح نمونه برس ،ها جوانه لیاستر شیدر روش پ
ه یالو  حذف زوائد سطح جوانهدر و اتانل ی یظرفشوع یبا ما

سطحی را تا  های یو آلودگ هبودثر ؤم کولیمومی سطح کوت
تر  مناسبثیر أتو اجازه نفوذ و  دیحداقل رسان  حد امکان به

داد. در بر بافت نمونه کننده را  ضدعفونیمحلول اصلی 
 شاره شده استال ین روش استرید بودن ایگزارشی به مف

(Enjarlic, 1998)کاربرد محلول  ،لیاستر ی. در مرحله اصل
 1/0) مدت کوتاه یها در زمانو ف یر ضعیمقادبا جیوه یدکلر

و  یقوثیر أت قه و در فصل بهار(یدق 5درصد در زمان 
با حداقل  یکروبیم یها یبر حذف آلودگ را یماندگار

 .((Emam, et al, 2001) داشتنکروزه شدن بافت جوانه 
های گیاه جنگلی  های سطحی شاخه برای حذف آلودگی

تیس، در تمام فصول سال از این محلول استفاده نمودند. 
در  PVP  اکسیدانت برای حذف مواد فنلی استفاده از آنتی

ترکیب محیط کشت استفاده شد. در مورد گیاه بادام کوهی 

(Amygdalus scoparia ) استفاده از ترکیب نیزPVP 
اکسیدان برای جذب ترشحات فنولی گیاه در  عنوان آنتی به

   .( (Emam ,et al, 2003بودثر ؤممحیط کشت 
رشد مورد استفاده در مرحله  یها کننده مین تنظیدر ب

و  شاخه و جوانه ادیب ازدین ضریانگین میشتری، بییزا شاخه
 BA (1 یب هورمونیط کشت با ترکیشاخه در محسبزینگی 

 دست بهتر( یگرم در ل یلیم 1/0) IBAتر( و یگرم در ل یلیم
های محرك رشد و  کننده ازجمله تنظیم BA . ضمن اینکه آمد

های  در غلظت .ستتکثیر شاخه با قدرت ماندگاری باال
 های جانبی گیاهان نسبتا باالی این هورمون، رشد شاخه

های  در جوانه آندلیل ذخیره شدن  به آید که دست می به
در Emam,1990)  .(Evers , 1988 , جانبی گیاه است

جه گرفتند که ینیز نتAderkas (1992 ) و Bongaپژوهشی 
جاد یا راکسین بف یضع یها همراه غلظت ن بهیتوکنیمار سیت

در  .بودثر ؤم ییزا در آغاز شاخه ویژه هب نابجا، یها شاخه
 کشتاز  (2013) همکارانو Yavarian پژوهش دیگری 
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پوترسین و  ،BAبا  MS طیمحبر مزبور  گیاهقطعات برگ 
 آویشن ی ازهای در تحقیقی بر گونه کینتین به کالزایی رسیدند.

 توسط T.sipyleusو  Thymus piperella Boiss های نام به

Saez ( مشاهده شد که از میان 1994و همکاران )
برتری TDZ  و Kinبر  BAPهای استفاده شده  سیتوکینین

رشد تشکیل جوانه را در مراحل ابتدایی  BAPزیرا  دارد،
بیش  BAPهمچنین گزارش شده است که  .دهد افزایش می

های چندگانه در  ها بر ایجاد شاخه از سایر سیتوکینین
و  Vincent د. در همین رابطه های آویشن نقش دار گونه

ها،  ( نشان دادند که ترکیب سیتوکینین1992 همکاران )
ای بهبود  های سرشاخه را از نمونه T.persicusزایی  شاخه

های سرشاخه و  ها از نمونه در بیشتر گونه بخشد. معموال می
زیرا این  ،شود می های جانبی برای ریزازدیادی استفاده جوانه

تواند به  می های نخستین بوده که قطعات دارای مریستم
 دیگری که  در تحقیق. آسانی به ساقه تبدیل شود

Akcamoluk ( بر2013و همکاران ) روی گونه  

Origanum sipyleum L, ریزازدیادی یند افر ،انجام دادند
. انجام شدها  های حاصل از ریزنمونه با استفاده از جوانه

در هر دو محیط BAP  در کنار 2iP تحقیق اخیرهمانند 
 شد.ها  منجر به کاهش تعداد جوانه DKW و MS کشت

که  افتندی( در 2011همکاران ) و Ozudogru ضمن اینکه
 یمعموال برا شتریب ایدو هورمون رشد متفاوت  بیترک

الزم Lamiaceae  شاخه در خانواده  یادیزازدیدر ر تیموفق
  .است

بر  IBA , NAA یها نیپژوهش، اثرات اکس نیدر ا
 جهینت نی. بهترشد یشده بررس ییباززا یها شاخه ییزا شهیر

گرم  یلیم کیبا غلظت  NAAدر  شهیتعداد و طول ر یبرا
با نصف غلظت از امالح  MSط کشت یو در مح تریدر ل

اشاره ) Rai (2004 و Dalal در این رابطه  پرمصرف بود.
معدنی موجود در محیط کشت،  یها کاهش نمک که کردند

به خاك و  یاهان کشت بافتیل مرحله انتقال گیدر تسه
Chalupa (1987 ) همینطورباشد.  یسازگاری آنها مؤثر م

و  NAAو  IBAهای خانواده اکسین ازجمله  تأثیر هورمون
های  گونه زایی یا ترکیبی از این دو هورمون را بر ریشه

 . کردارزیابی  مختلف جنگلی، مثبت
یی، از نظر داروبومی مورخوش  اهیگ تیاهمبه با توجه 

خطر رو به زوال بودن این گونه در و  یو اقتصاد یصنعت
کشت و حفاظت  یکشت بافت برا قیآن از طر ریتکث ،منطقه

پروتکل بنابران . دیآ مینظر  به یضرور یامردر عرصه اه یگ
هدف مذکور،   به ریزازدیادی حاصل از این تحقیق در نیل

 مروجین را یاری خواهد کرد.
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Abstract 
     Zhumeria majdae is one of the most important aromatic plant species from Lamiaceae 

family. The valuable species has medicinal and industrial applications. It is an endemic and 

endangered species of Iran. Therefore, tissue culture techniques are proposed for propagation 

and conservation purposes of the species. Usual regeneration of the species is by seed. Apical 

buds of seedlings from Hormozgan genotypes were sterilized by HgCl2 0.1% solution for 5 

minutes during spring season. The best medium for shoot proliferation was WPM containing 

BA (0.5 mg/l), 2iP (0.3) and IBA (0.1 mg/l). The highest rooting of the shoots was obtained by 

WPM supplemented with 1 mg/l of IBA. The plants were acclimatized in greenhouse after 

transferring in soil. The protocol of this research could be used for culture and developmental 

programs of the species in its original habitat. 
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