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 (Salvia leriifolia) مطالعه ریزازدیادی گیاه نوروزک

 کشت جوانه انتهایی با استفاده از
 

 3جواد اصیلی  و 9، علی گنجعلی 9، مهرداد الهوتی *1و9 معصومه مدرس
 شناسی، دانشكده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران گروه زیست 9
 ، مشهد، ایراندنژاد مشه یهاشم دیشه سپردی ،یشناس ستیزگروه  1

 ، دانشكده داروسازی، دانشگاه علوم پزشكی مشهد، مشهد، ایرانگروه فارماکوگنوزی 3

 
 چکیده

      ایر     .                                                                       ، از گیاهان بومی استان خراسان رضوی و سمنان، در معرض خطر انقرراض اسرت  (Salvia leriifolia)        نوروزک

             بررای ایر      .                                 جوانره انتهرایی انجرام گرفرت                                                           با هدف بررسی امكان ریزازدیادی گیاه نوروزک از طریق کشت   ،     پژوهش

         گررم در          میلری    9  و   BAP              گرم در لیترر        میلی   9     حاوی    MS  1 / 9    کشت                              ها از طریق کشت جنی  در محیط        گیاهچه   ،   هدف

     بره    Kin  و   BAP      هرای                   حراوی هورمرون    MS      کشرت                ها در محریط                           جوانه انتهایی ای  گیاهچه  .             به دست آمدند  NAA     لیتر 

                   حاوی سطوح مختلف از   MS           ها در محیط            زایی ساقه      ریشه  .              زایی کشت شدند         ای ساقه  بر  IBA                        تنهایی و یا در ترکیب با 

  MSTAT-C  و   JMP           افزارهرای                                          تجزیره و تحلیرآ آمراری توسرط نررم       .           بررسی شرد   D-2,4  و   IBA ،  NAA    های         هورمون

            مونه داشت و                     زایی به ازای هر ریزن                       تری در ارتباط با ساقه             نتیجه مناسب  IBA  و   BAP                     نتایج نشان داد ترکیب   .         انجام شد

BAP   گرم در لیتر همراه برا        میلی   1        در غلظت                       IBA    زایری برود                                           گررم در لیترر بهترری  تیمرار سراقه             میلری    1 / 2          در غلظرت             .  

                                   گررم برر لیترر بهترری  تیمرار              میلری    9          در غلظرت    IBA  .                            ها وجود اکسی  ضرروری اسرت             زایی ساقه                   همچنی ، برای ریشه

                                                                  یاد شده برای ریزازدیادی گیاه نوروزک با استفاده از جوانه انتهرایی                                   بر ای  اساس استفاده از تیمارهای  .         زایی بود      ریشه

  .   شود            پیشنهاد می

 (Salvia leriifolia)                                  جوانه انتهایی، ریزازدیادی، نوروزک  :های کلیدی واژه

 
 مقدمه

             از معروفتری        گونه،     29   با   (Salvia)    گلی           جنس مریم

                    های دارویی، غرذایی                 ست که استفاده         تیره نعنا    های      جنس

        گونررره   . (Heywood, 1985)                        زینتررری بسررریاری دارد    و

Salvia leriifolia     که در ایران به نام نروروزک شرناخته                                     

                                                   شود، بومی استان خراسان و بخشری از اسرتان سرمنان        می

                                                          است که در فلور طبیعی ایرران بره آن اشراره شرده اسرت     

(Rechinger, 1982).    
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                                      در ارتبررراط برررا خررروا  درمرررانی     ی      هرررای          گرررزارش

  .                                   ریشره گیراه نروروزک وجرود دارد               های برگ و   ه    عصار

       قابررآ    آن                              خاصرریت ضررد درد وآرام بخررش    ،             برررای ملررال

  (Hosseinzadeh and Lary, 2000)                      مقایسه برا دیازپرام   

                                                       و خاصیت ضد التهابی آن قابرآ مقایسره برا دیكلوفنراک     

  . (Hosseinzadeh and Yavary, 1999)         اسررررت

           اکسرریدانی                                   عصرراره آن دارای خاصرریت آنترری           همچنرری ، 

                        و ضررد برراکتری برروده    (  ب      9391      اران،               مرردرس و همكرر )

                            از ایجراد و توسرعه زخرم      ، (    9391    چی،                مدرس و ابریشم )

                       کند، به طوری که کارآیی                         معده در موش جلوگیری می

 Hosseinzadeh et)    است   sucralfate               آن مشابه داروی 

al., 2000) .      ترکیرب      01                                همچنی ، در اسرانس ایر  گیراه        

- 9   و   9     صد،  در    91 / 2                               وجود دارد که ترکیبات کامفور با 

                         درصرد وآلفراپین  برا      1 / 1        کامف  با   ،    درصد   9 / 1   با         سینئول

   .      دهنرد                                  بیشتری  سهم را به خود اختصا  می      درصد   0 / 1

                     های سررطانی انسران                               خوا  ضد تكلیری آن روی سلول

  .(Loizze et al., 2009)                   به اثبات رسیده است 

         خررراک و                                               برررا توجررره بررره محررردودیت منررراب  آب و

               هرای زراعری،             ر زمری                                   محدودیت تولیرد غرذا و علوفره د   

      اسرت                     استفاده از گیاهانی                 بیشتر به منظور             رویكرد کنونی 

  و         خشرركی                          هررای محیطرری برره ویررژه        تررنش                  کره متحمررآ برره  

                                       گیاه نوروزک متحمرآ بره شررایط سرخت       .      باشند     شوری 

                                 تواند نقش مؤثری در تأمی  بعضی از                 محیطی است و می

  .                                                   داروهای گیاهی مورد نیاز کشور و صادرات ایفا نمایرد 

                                  و تولیرد انبروه آن، عرالوه برر           تكلیر       برای    تالش    ،   ای      بنابر

                    تواند نقرش مرؤثری                                  تأمی  مصارف دارویی و صنعتی می

             جلروگیری از                                       در ایجاد پوشش مناسب در مرت  به منظور 

  .          داشته باشد      زدایی                    فرسایش خاک و کویر

                                         هدف از ریزازدیرادی، بیشرینه تولیرد از       ،          به طور کلی

               حررال ایجرراد                                               یررك گیرراه در زمررانی معرری  و در عرری      

                        های ژنتیكی یكسان و برا                         ای از گیاهان با ویژگی        مجموعه

        جعفررری  )       اسررت                      کیفرری مررورد نظررر                     صررفات کم رری و 

                تكلیررر سررری      (.     9391                   طبررایی عقرردایی،                 مفیرردآبادی و

                                                        گیاهان به ویژه در مورد گیاهانی که ازدیراد غیرر جنسری    

                                      های جنسی غیر ممك  و یا مشكآ اسرت، از               آنها با روش

         نجرراری،        حررا  )              پررذیر اسررت        مكرران                     طریررق ریزازدیررادی ا

9313    (.  

                         زنی کرم در برذر گیراه                                  قوه نامیه پایی  و درصد جوانه

                                                نوروزک، مشكلی اساسی برای تكلیر ای  گیاه ارزشمند 

   (.     9311         حسرینی،                    حداد خداپرسرت و  )    آید             به حساب می

                                                     همچنی ، از آنجا که استفاده گسترده از گیاهان دارویری  

                نررابودی آنهررا                       هررای طبیعرری باعرر                       موجررود در رویشررگاه

                            پالسرم گیاهران دارویری در                              شرود، حفرذ اخرایر ژرم       می

       گیرراه    در   .                                           معرررض خطررر انقررراض امررری ضررروری اسررت

                                                         نوروزک به علت تولید مقردار کرم برذر سرالم، اسرتقرار      

                  هررای ناپایرردار                                           کررم بررذرها در رویشررگاه اصررلی، روش  

       رویره                                           برداری توسط افراد بومی و محلی و چرای بی      بهره

       یر  ا              هرای طبیعری                   ی از رویشرگاه                     توسط دام، بخش وسریع 

                                              تخریب شده، در نتیجه گیراه نروروزک در معررض        اه ی گ

 ,.Jalili and Jamzad)                              خطر انقراض قرار گرفتره اسرت   

                                            ریزازدیادی گیاهان در معررض خطرر انقرراض،      .(1999

                        ؤثر برررای جلرروگیری از                   هررای حفررامتی مرر              یكرری از روش

  .  ست           انقراض آنها

       توسرط    Salvia              های مختلف جنس                  ریزازدیادی گونه

         جوانره        کشرت   ،                 به عنروان ملرال    .                     محققان انجام شده است

   و         مختلرف    ی    هرا        کشرت    ط ی    محر     در  S. fruticosa    یی       انتهرا 

     ی     شررتر ی ب      کرره     داد        نشرران         مختلررف   ی        هورمررون   ی    هررا       مررار ی ت

   و  BAP          هورمررون        حرراوی  MS   ط ی    محرر    در      یرری  زا        شرراخه

         همررراه      برره  MS       کشررت   ط ی    محرر    در      یرری  زا      شرره ی ر     ی     شررتر ی ب

  (Arikat et al., 2004).      اسررت        برروده   IBA          هورمررون
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     گره    تك     کشت   ق ی  طر    از  S. branchyodon            ریزازدیادی

  BA   ی    هرا           هورمرون         حضرور     در   MS  1 / 9     کشت   ط ی  مح    در

  IAA  و   IBA ،  NAA      هرای            هورمرون    و      یری   زا        شراخه    ی   برا

 ,.Misic et al)      اسرت           گرفتره         صرورت       یری   زا    شه ی ر   ی   برا

        گونررره  در    یی        انتهرررا          جوانررره        کشرررت  ،    ی       همچنررر  . (2006

S. nemorosa  گونررره   و         S. stenophylla  ،نشررران داد              

  IAA   و  BA   ی    هرا           هورمرون       برا          همرراه   MS       کشرت    ط ی  مح

 Ewa)              آنها بوده است                                موثرتری  تیمار برای ریزازدیادی

and Wysokinska, 2004) ؛(Hannibal et al., 2010 .

          از طریررق   MS      کشررت            در محرریط  S. officinalis       گونرره 

         مختلرف    ی    هرا           هورمرون       برا                              کشت ریزنمونره گرره همرراه    

      کره        اسرت        شرده         مشرخ     و   ر   یر    تكل     ی     اکسر    و     ی ن ی   توک ی س

   و  BA    آن   ی  اد   یرر    زازد ی ر        برررای      هررا          هورمررون     ی    تررر         مناسررب

IBA   است    (Gostin, 2008) .     گونره     ،                   شرایان اکرر اسرت       

Salvia leriifolia   برومی   )                   پراکنردگی محردود             به علرت       

                           زنری کررم برذرها، قرررار                     ، قردرت جوانرره  (                 بخشری از ایررران 

                  های غذایی، دارویی                               داشت  در معرض انقراض و ویژگی

  Salvia      هرای                                          تعی منحصر به فرد آن برا دیگرر گونره       و مر

                             ریزازدیررادی آن از اهم یررت    ،          بنررابرای   .                متفرراوت اسررت 

   ،                   هرای انجرام شرده                طبق بررسری   .                ای برخوردار است      ویژه

                                                      تاکنون گزارشی از ریزازدیرادی گیراه نروروزک منتشرر     

                                       مطالعه حاضر برا هردف بررسری امكران        ،   لذا  .         نشده است

                        کشت جوانه انتهایی انجام                              ریزازدیادی ای  گیاه از طریق

   .     گرفت

 

 ها مواد و روش
                سازی مواد گیاهی       آماده

                                               بذر گیاه نوروزک از اطراف شهرستان بجستان واقر   

                آوری و بررررای                                            در اسرررتان خراسررران رضررروی جمررر     

       درجره     0             هفته در دمای    3                           استریفیكاسیون بذرها به مدت 

              زنری بسریار                         با توجه بره جوانره    .                       سانتیگراد نگهداری شدند

                    ای از کشررت جنرری                             رها در شرررایط درون شیشرره         کررم بررذ

                      برای بره دسرت آوردن     (    الف      9391        همكاران،        مدرس و )

   .                      های استریآ استفاده شد        گیاهچه

   MS  1 / 9        کشرررت         محررریط                           بررررای کشرررت جنررری ، از 

(Murashige and Skoog ,1962)   31 )        سوکروز     حاوی    

              ، زغال فعرال   (           گرم بر لیتر      میلی   1 )         ، گالیسی   (           گرم بر لیتر

  .               اسرتفاده شرد    (                  گررم برر لیترر      1 )          و آگرار   (    یتر        گرم بر ل   1 )

  NAA  و    (                         بنزیررآ آمینررو پرروری    )  BAP      هررای           هورمررون

                   گرم بر لیترر بره                     به میزان یك میلی  (                   نفتالی  استیك اسید )

            تنظیم شرد    2 / 9                             کشت اضافه شد و اسیدیته محلول       محیط

          لیترر از          میلری     11   ،          در ادامره    (.     9319            همكراران،         مدرس و )

                لیتری منتقرآ و        میلی     111   ی ا    شه ی      مروف ش       کشت به       محیط

            اد و فشرار              درجه سانتیگر     919              دقیقه در دمای     11       به مدت 

  .                   یك اتمسفر اتوکالو شد

       بررای           ، سرسس                                    ابتدا پوشرش روی برذرها حرذف شرد    

         درصرد و      11                ثانیه در اتانول     31                   ضدعفونی شدن به مدت 

             مرتبره برا      3                   درصد قرار گرفتند و    3                 دقیقه در آب ژاول    2

                رویررران چنرررد      آن،          پرررس از  .                           آب مقطرررر شسرررته شررردند

                           لسه خرار  شرد و در سرط                             متری با دقت از میان دو      میلی

                            ها، ابتردا بره مردت یرك            رویان  .              کشت قرار گرفت      محیط

   9  و     91                                                  هفترره در شرررایط ترراریكی و سررسس برره شرررایط   

               تون برر مترر    و          میكرومول ف    01 )                       ساعت به ترتیب روشنایی

               درجه سانتیگراد     12-  10                و تاریكی و دمای   (              مرب  بر ثانیه

                                     روز پررس از کشررت جنرری  از جوانرره      91  .            قررآ شرردند   منت

  .                نمونه استفاده شد   ریز                 انتهایی آن برای

  (      پرآوری )      زایی      ساقه

   در   .                      آزمرایش طراحری شرد       دو       زایری                     به منظرور سراقه  

                  هررای سرریتوکینی                           تیمررار شررامآ هورمررون   1             آزمررایش اول 

BAP   و  Kin  (  کینتی       )  و    1  ،  9  ،  1 / 2             هرای صرفر،            با غلظت  
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      کشرت                            ام به تنهرایی در محریط                    گرم بر لیتر، هر کد      میلی   3

MS   1 )                و زغرال فعرال     (            گرم بر لیتر    31 )        سوکروز     حاوی   

   در   .                                زایی جوانه انتهایی بررسری شرد           در ساقه  (            گرم بر لیتر

      هرای                           کشت یراد شرده، غلظرت                           آزمایش دوم نیز به محیط

   1   در   IBA                   ، در ترکیررب بررا  Kin   و  BAP                 مررورد نظررر از  

   ای     بررر  (        تیمررار    91 )                   گرررم بررر لیتررر          میلرری   1 / 2  و    9      سررط  

                اسریدیته همره     .                                         زایری از جوانره انتهرایی بررسری شرد           ساقه

    11                               تنظیم شد، پس از آن، بره مردت      2 / 9       ها روی        محلول

                                           درجرره سررانتیگراد و فشررار یررك اتمسررفر       919           دقیقرره در 

                                        جوانه انتهایی حاصآ از رشد جنی  به طرول    .          اتوکالو شد

                                                متررر جرردا شررد و برره صررورت عمررودی روی              میلرری   2

                   های کشت حاوی جوانه       محیط  .              کشت قرار گرفت      محیط

    01 )                سرراعت روشررنایی    91                                   انتهررایی برره شرررایط فتوپریررود  

    12-  10         و دمرای     ( ه   یر    ثان      برر       مرب      متر    بر       فوتون        كرومول ی م

              هفترره درصررد    0        پررس از   .                                  درجرره سررانتیگراد منتقررآ شرردند

        هرا در                                            هایی که تشكیآ ساقه دادند، تعرداد سراقه         نمونه     ریز

       ، برا          همچنری    .                                          هر ریزنمونه و طول ساقه هرا محاسربه شرد   

                    زایری همرراه برا                                               توجه به ای  که در برخری تیمارهرا سراقه   

             زایری نیرز                                                     تولید ریشره برود، طرول ریشره و درصرد ریشره      

  .        بررسی شد

 زایی ریشه

                        هرای کوچرك بره دسرت                                 در پایان هفته چهارم سراقه 

           تررأثیرات                      زایرری برررای حررذف                               آمررده در مرحلرره سرراقه  

                           بدون هورمرون شردند، پرس      MS                    سیتوکینی  وارد محیط 

            زایرری برره                           هررا برره منظررور ریشرره                هفترره، سرراقه   0          از گذشررت 

  ، NAA              هرای اکسری                     حراوی هورمرون    MS    کشت       محیط

2,4-D   و  IBA   گرررم         میلرری   9   و   1 / 2  ،  1 /  12 )       غلظررت    3   در      

       هرا و                      زایی، تعداد ریشره            درصد ریشه  .           منتقآ شدند  (        بر لیتر

  .        بررسی شد      هفته   0    از    پس   ها           طول ریشه

 

        سازگاری

          هرا برا         شره                        دار شده پس از شستشوی ری          های ریشه      ساقه

                        هررای پالسررتیكی حرراوی                                  آب مقطررر اسررتریآ در گلرردان 

  (  1 /     2:9:9 )                                           پرلیت، ش  و خاک اسرتریآ شرده بره نسربت     

                                   بررای جلروگیری از تبخیرر آب روی      .                کشت داده شردند 

                              بار مصرف شفاف پوشریده شرد و                   ها با لیوان یك        گیاهچه

          هرا هرر           گیاهچه  .                                      در اتاق رشد با شرایط قبلی قرار گرفتند

                     پرس از ایر  مردت،      .              ز آبیاری شدند  رو    90           روز به مدت 

                 هایی توسط پران              ها، سوراخ                         به منظور سازگاری گیاهچه

                   هفترره سرررپوش روی    3                        هررا ایجرراد و پررس از               روی لیرروان

  .                                 ها برداشته و به گلخانه منتقآ شدند       گلدان

 تحلیل آماری

  .                    تصادفی انجرام شرد                       ً ها در قالب طرح کامالً        آزمایش

   1     هرا             مه آزمایش                   ریزنمونه کشت شد و ه    12            در هر تیمار 

           افزارهرای                                     بررای محاسربات آمراری از نررم      .             بار تكرار شد

JMP  و   MSTAT-C  ها برر                  مقایسه میانگی               استفاده شد و        

  .        انجام شد  (P<0.05)                  اساس آزمون دانك 

 
 نتایج
     زایی      ساقه

              هرای مختلرف                    افرزودن غلظرت           ترأثیر    ،               در ای  مطالعره 

                       به تنهرایی و یرا در    Kin   و  BAP               های سیتوکینی         هورمون

   در   MS      کشرت           به محیط  IBA                      ترکیب با هورمون اکسی  

  .                                           جوانه انتهایی گیراه نروروزک بررسری شرد       از      زایی       ساقه

       زایری                       بیشتری  درصد سراقه    ،   داد      نشان            آزمایش اول   ج ی   نتا

       هرای                                                 در تیمارهای حاوی سیتوکینی  به تنهایی به غلظرت 

  BAP                گرم برر لیترر         میلی   1  و   Kin            گرم بر لیتر       میلی   3  و    1

    از      پرس    و                بردون هورمرون     MS    کشت    ط ی  مح  .          مربوط بود

      دارای   Kin      تررر ی ل      بررر       گرررم   ی   لرر ی م   1 / 2              محرریط حرراوی     آن

  .          زایی بودند                  کمتری  درصد ساقه
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     برره   Kin   و  BAP         مختلررف   ی    هررا        غلظررت             همچنرری ، در 

   1                     ها متعلق بره غلظرت                                      تنهایی بیشتری  میانگی  تعداد ساقه

         در ایر     .                        هرای یراد شرده برود                           گرم بر لیتر از هورمون      میلی

        بردون   MS      کشرت                               کمتری  تعداد ساقه را محریط   ،      ارتباط

  .               تولیرد نمرود    Kin            گرم بر لیتر       میلی   1 / 2      و سسس         هورمون

             هرای حراوی        کشت             ها، در محیط                        بر اساس مقایسه میانگی 

           بلنردتری     BAP            گرم بر لیتر       میلی   1 / 2     غلظت             سیتوکینی ،

  .                     طول ساقه را ایجاد کرد

    در   یی        انتهرا    ی    هرا            کشت جوانه      نتایج                درآزمایش دوم،

   ی    هرا      ی ن ی   توک ی   سر     از         مختلرف         سرطوح    ی     حراو   MS   ط ی   حر  م

BAP  و   Kin      در ترکیب با هورمرون اکسری                             IBA    نشران       

                                       داری بری  تیمارهرای مختلرف از نظرر                          داد، تفراوت معنری  

                                       هرای ایجراد شرده در هرر ریزنمونره                              میانگی  تعرداد سراقه  

  و   BAP              گرم بر لیترر        میلی   1                        وجود دارد و ترکیب غلظتی 

                            تری  میانگی  تعرداد سراقه      بیش  IBA            گرم بر لیتر       میلی   1 / 2

                                                                را تولیررد نمررود کرره نسرربت برره سررایر تیمارهررا تفرراوت     

                                عالوه بر ای ، بیشتری  درصد تولید   .              داری نشان داد      معنی

  .                                                         ساقه از هر ریزنمونره بره تیمرار فروق اختصرا  داشرت      

  و   BAP،   Kin            های مختلرف                          همچنی ، بی  ترکیب غلظت

IBA    هررای تولیرردی نیررز تفرراوت                             از نظررر طررول سرراقه                                

                               بر اساس نتایج مقایسه میرانگی     .               داری وجود داشت      معنی

           گررم برر         میلی   1 / 2                              توسط آزمون دانك ، سط  هورمونی 

                     بلنردتری  سراقه را     IBA    تر ی ل    بر     گرم   ی ل ی م   1 / 2  و   Kin     لیتر 

  .          دار برود                                                ایجاد کرد که نسبت به تیمارهرای دیگرر معنری   

                       هررای حرراوی ترکیررب                                      شررایان اکررر اسررت، در محرریط   

                        در ترکیرب برا اکسرری                               هرای مختلرف سریتوکینی            غلظرت 

                           زایرری نیررز صررورت گرفررت                 زایرری، ریشرره                    عررالوه بررر سرراقه

   (. 1   و   9    های        و شكآ   9     جدول  )

 

     زایی      ریشه

  ، IBA                 هورمرون اکسری       3         ترأثیر    یی   زا    شه ی ر       مرحله   در 

NAA   2,4  و-D  برر     9  و    1 / 2  ،  1 /  12         های صفر،          در غلظت     

  .                                       های حاصآ از مرحلره قبرآ بررسری شرد               زایی ساقه      ریشه

       برردون   MS                 هفترره در محرریط    0   دت              هررا برره مرر                ابترردا سرراقه

           زایی انجام                      ولی در ای  مدت ریشه   .                  هورمون قرار گرفتند

            هررای دارای        کشررت                   زایرری در محرریط                  نتررایج ریشرره   .      نشررد

       زایری          ریشره       کره                هفته نشان داد   0                   هورمون اکسی  پس از 

  و   IBA      هرای                         هرای حراوی هورمرون          کشرت               تنها در محیط

2,4-D  هررای مختلررف           و غلظررت        افتررد        ق مرری ا     اتفرر              NAA  

             باالتری  درصد   .           ها نداشتند                          ری بر تولید ریشه در ساقه    تأثی

          و پرس از    IBA              گرم بر لیترر                       زایی به سط  یك میلی      ریشه

  .         مربوط بود  D-2,4             گرم بر لیتر      میلی   1 / 2        آن غلظت 

              هررای مختلررف                                           طررول ریشرره نیررز تحررت تررأثیر غلظررت 

                                        قرار گرفت و بلنردتری  ریشره در غلظرت      IBA       هورمون 

                         یآ شرد کره نسربت بره          تشرك   IBA                گرم برر لیترر            یك میلی

          از بررری    .                دار نشررران داد                                     دیگرررر تیمارهرررا تفررراوت معنررری

   1 / 2                      هرا تنهرا در غلظرت          ساقه  D-2,4          های مختلف       غلظت

                                زایی نمودند و کمتری  طول ریشره                    گرم بر لیتر ریشه      میلی

                    در تیمارهررایی کرره   .                                        نیررز برره همرری  غلظررت مربرروط بررود 

                                                        زایی در آنها انجام شرده برود، از نظرر تعرداد ریشره            ریشه

   3     های       و شكآ   1     جدول  )                داری مشاهده نشد            فاوت معنی ت

                                                 ها بره طرور مسرتقیم از قاعرده خرار  شردند،             ریشه   (.  0  و 

                                                   ارتباط آونردی بری  سراقه و ریشره کره مسرتلزم          ،        بنابرای 

                                                         جذب و انتقال امرالح بره بخرش هروایی اسرت بره موقر         

              گیاهران بره      (.     9313          نجراری،        حرا   )               صورت گرفته است 

                     در اترراق رشررد طرری                                    دسررت آمررده مراحررآ سررازگاری را

  .        درصد بود    12                          کردند و بقای آنها در حدود 
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     ی   انگ   یر  م   ر ی      مقراد   .     هفته   0      پس از   S. leriifolia                      زایی از جوانه انتهایی          بر ساقه  MS    کشت          در محیط  IBA  و   BAP ،  Kin    های         هورمون       تأثیر  - 9     جدول 

  .   است       دانك        آزمون    از      فاده   است    با     دار   ی   معن       اختالف     عدم      انگر ی ب      كسان ی      حروف  .   است  StD   ±       تكرار   2

BAP 

(mg/lit) 
Kin 

(mg/lit) 
IBA 

(mg/lit) 

 زایی ساقه

(%) 

 تعداد ساقه

(mm) 

 طول ساقه

(mm) 

 زایی ریشه

(%) 
 طول ریشه تعداد ریشه

(mm) 
1 1 1 q92/1±11 g11/1±11/1 i1/3±30/11 f1/1±1 c1/1±1 d1/1±1 

2/1 1 1 j91/1±21/91 fg11/1±91/1 bcd2/0±11/31 f1/1±1 c1/1±1 d1/1±1 

9 1 1 i91/1±11/90 fg13/1±90/1 def21/1±01/32 f1/1±1 c1/1±1 d1/1±1 

1 1 1 c91/1±10/11 bcd11/1±10/9 efg21/3±31/33 f1/1±1 c1/1±1 d1/1±1 

3 1 1 d99/1±23/99 fg19/1±93/1 g10/0±12/31 f1/1±1 c1/1±1 d1/1±1 

1 2/1 1 n93/1±11/12 g19/1±10/1 hi2/0±23/13 f1/1±1 c1/1±1 d1/1±1 

1 9 1 fg93/1±11/91 defg11/1±93/9 efg1/3±19/31 f1/1±1 c1/1±1 d1/1±1 

1 1 1 b90/1±1/19 cde19/1±29/9 cde1/0±12/31 f1/1±1 c1/1±1 d1/1±1 

1 3 1 b90/1±91/11 efg11/1±11/1 i2/1±39/11 f1/1±1 c1/1±1 d1/1±1 

2/1 1 2/1 j91/1±1/91 defg19/1±11/9 efg29/0±30 f1/1±1 c1/1±1 d1/1±1 

9 1 2/1 hi91/1±1/90 bc11/1±11/9 bc1/2±01 c9/3±92/01 a21/1±31/1 b1/92±11/00 

1 1 2/1 a90/1±31/19 a13/1±30/0 efg1/9±11/33 a3/3±33/93 a11/1±32/3 a1/99±09/21 

3 1 2/1 r91/1±31/21 fg19/1±92/1 efg9/0±30 f1/1±1 c1/1±1 d1/1±1 

2/1 1 9 s10/1±10/23 def19/1±11/1 def29/1±30/32 d2/1±11/31 a22/1±32/3 c3/1±11/91 

9 1 9 ef91/1±11/91 cdef11/1±30/9 b1/3±11/01 e3/1±21/91 b3/1±11/1 a3/99±11/11 

1 1 9 t90/1±19/02 defg19/1±11/9 j1/1±3 f1/1±1 c1/1±1 d1/1±1 

3 1 9 o19/1±92/11 g19/1±11/1 g1/1±31 f1/1±1 c1/1±1 d1/1±1 

1 2/1 2/1 s92/1±31/23 g11/1±11/1 a1/0±01 f1/1±1 c1/1±1 d1/1±1 

1 9 2/1 k93/1±0/13 cdef13/1±31/9 g2/1±11/31 f1/1±1 c1/1±1 d1/1±1 

1 1 2/1 gh90/1±01/92 cdef11/1±09/9 fg1/1±9/39 f1/1±1 c1/1±1 d1/1±1 

1 3 2/1 e92/1±33/91 defg11/1±11/9 h9/9±0/10 f1/1±1 c1/1±1 d1/1±1 

1 2/1 9 m93/1±11/11 cdef19/1±31/9 h1/0±11 b1/0±01/19 a11/1±33/1 b21/1±11/31 

1 9 9 l91/1±11 g19/1±11/1 efg1/1±9/33 f1/1±1 c1/1±1 d1/1±1 

1 1 9 b92/1±01/19 b11/1±91/1 h3/1±9/10 f1/1±1 c1/1±1 d1/1±1 

1 3 9 p11/1±19/19 efg19/1±91/1 g1/1±32/31 f1/1±1 c1/1±1 d1/1±1 
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  و   BAP      هرای                    های مختلف هورمون            تأثیر غلظت  - 9     شكآ

Kin      برره تنهررایی و یررا در ترکیررب بررا هورمررون                                                 IBA   در   

  .                             ها بره ازای هرر ریزنمونره                  بر تعداد ساقه  MS    کشت       محیط

  .   است  SE ±      تكرار    2               مقادیر میانگی  

 

  و   BAP      هرای                    های مختلف هورمون            تأثیر غلظت  - 1     شكآ

Kin      برره تنهررایی و یررا در ترکیررب بررا هورمررون                                                 IBA   در   

   2                   مقرادیر میرانگی       .    زایی      ساقه     درصد    بر   MS    کشت       محیط

  .   است  SE ±      تكرار 

 

  ، IBA       هرای                       های مختلرف هورمرون              تأثیر غلظت  - 3     شكآ

2,4-D   و  NAA  کشررررت              در محرررریط        MS   درصررررد        بررررر         

  .   است  SE ±      تكرار    2               مقادیر میانگی    .     زایی      ریشه

 

  ، IBA       هرای                       های مختلرف هورمرون     ت         تأثیر غلظ  - 0     شكآ

2,4-D   و  NAA  کشررت            در محرریط      MS   طررول ریشرره      بررر              .  

  .   است  SE ±      تكرار    2               مقادیر میانگی  
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        پرس از    S. leriifolia                            های حاصآ از ریزازدیادی گیاه            زایی ساقه         بر ریشه  MS    کشت          در محیط  NAA  و   IBA ،  2,4-D    های         هورمون       تأثیر  - 1     جدول 

  .   است       دانك        آزمون    از         استفاده    با     دار   ی   معن       اختالف     عدم      انگر ی ب      كسان ی      حروف   .   است  StD ±     تكرار   2     ی   انگ ی م   ر ی    مقاد  .     هفته   0

IBA 

(mg/lit) 
2,4-D 

(mg/lit) 
NAA 

(mg/lit) 

 زایی ریشه

(%) 
 طول ریشه ریشه تعداد

(mm) 
1 1 1  d1/1±1  b1/1±1  d1/1±1 

12/1 1 1  d1/1±1  b1/1±1  d1/1±1 

2/1 1 1  c1/3±33/33  a1/1±1  b2/1±13 

9 1 1  a1/0±32/91  a21/1±33/1  a2/3±01 

1 12/1 1  d1/1±1  b1/1±1  d1/1±1 

1 2/1 1  b3/1±11/11  a91/1±1  c1/3±99 

1 9 1  d1/1±1  b1/1±1  d1/1±1 

1 1 12/1  d1/1±1  b1/1±1  d1/1±1 

1 1 2/1  d1/1±1  b1/1±1  d1/1±1 

1 1 9  d1/1±1  b1/1±1  d1/1±1 

 

 بحث

     بره    Kin  و   BAP      هرای                          یر سطوح مختلف هورمرون    تأث

     برر    MS      کشرت           در محیط  IBA                         تنهایی و نیز در ترکیب با 

        بررسری    S. leriifolia                                   زایری از جوانره انتهرایی گیراه           ساقه

               هرای مختلرف                           زایی تحت ترأثیر غلظرت                توانایی ساقه  .   شد

BAP   و  Kin   گررم برر لیترر            میلری    1                  واق  شد و در غلظت                  

BAP   گرررم بررر لیتررر           میلرری   1  و                    Kin    بیشررتری  درصررد                  

                             ها بره ازای هرر ریزنمونره                               زایی و بیشتری  تعداد ساقه      ساقه

               ها با افرزایش                              از طرف دیگر، رشد طولی ساقه  .        ایجاد شد

        گونررره    در       جررره ی  نت         ایررر  .                کررراهش یافرررت  BAP        غلظرررت 

S. nemorosa   نیررز گررزارش شررده اسررت                          (Ewa and 

Wysokinska, 2004) .   پررژوهش حاضررر نشرران داد کرره                               

     برا    Kin  و   BAP              هرای مختلرف         غلظت                  استفاده از ترکیب

        نتیجره     ،                  هرا بره تنهرایی                        نسبت به سریتوکینی    IBA       هورمون 

                                                                 بهتررری در ارتبرراط بررا افررزایش تعررداد سرراقه برره ازای هررر  

        ترکیرب     ،          در ای  بی   .        ها دارد                          ریزنمونه و رشد طولی ساقه

  .                      زایری مرؤثرتر برود            بر ساقه  IBA   با   BAP           سطوح مختلف 

                     از جوانرره انتهررایی        زایرری                              تررری  تیمررار برررای سرراقه         مناسررب

S. leriifolia  کشت          در محیط    MS    گررم          میلری    1       حراوی      

   .         دست آمرد    به  IBA            گرم بر لیتر       میلی   1 / 2   و  BAP        بر لیتر 

                                                                  اگرچرره در ایرر  تیمررار بیشررینه تولیررد سرراقه برره ازای هررر   

                هرا بره طرور                    ، طرول سراقه       ولری                             ریزنمونه بره وجرود آمرد،    

                                     بره عرالوه تیمرار یراد شرده بره         .                 داری کاهش یافرت       معنی

                                      هرا منجرر شرد کره نقرش مهمری در                            ولید ریشه در سراقه  ت

  .            هرا داشرت                      ها و رشد مناسب برگ                    افزایش مقاومت ساقه

          ها بررای                          نسبت به دیگر سیتوکینی   BAP             برتری هورمون 

                             پریش از ایر  گرزارش شرده       Salvia       جرنس            ریزازدیادی 

        میرران   از   S. guaranitica          در گونرره    ،      ملررال        برررای  .      اسررت

  ، iP-2  و   BAP ،  Kin ،  TDZ                   هررای سرریتوکینی             هورمررون

     هرا                                         بیشتری  تأثیر را بر افزایش تعداد ساقه  BAP       هورمون 

 ,.Echeverrigaray et al)                           به ازای هر ریزنمونه داشرت  

   ،BAP  (     1110 )             و همكررراران   Arikat           همچنررری ،    .(2010

Kin  و   TDZ  زایری از جوانره انتهرایی گونره                 را روی ساقه                                   

S. fruticosa  تررری  سرریتوکینی  را                     آزمررایش و مناسررب                      

BAP   گزارش کردنرد              .  Misic    نیرز    (     1111 )            و همكراران      

  S. brachydon                                         نتیجه مشرابهی را در ریزازدیرادی گونره    
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                                        در توافق برا نتیجره پرژوهش حاضرر در       .       آوردند     دست   ه ب

                       به همراه اکسی  بهتر از   BAP       تأثیر  ، S.brossontii     گونه 

BAP     برره تنهررایی بررود                      (Mederos-Molina, 2006).   

     کره         اسرت       داده      نشان  (     1191 )         همكاران   و  Zhao         پژوهش

 ARR  (A-type Arabidopsis         کننررده         تنظرریم       هررای    ژن

Responsive Regulator)  انتهرررایی           مریسرررتم    در       کررره            

       نقررش             سرریتوکینی         عالمررت            ترارسررانی    در          دارنررد،        حضررور

      برر          اکسری      که     است     شده      مشخ    ،    طرفی    از  .      دارند      منفی

ARR  بره          اکسری          وجرود       پرس   .     دارد              بازدارنردگی        اثرر     ها      

  .      شرود     می           سیتوکینی      نقش       تقویت     سبب     نی       سیتوکی       همراه

           سیتوکینی    و       اکسی       ملبت     اثر   ،    حاضر       تحقیق    در   ،        بنابرای 

  .   رسد    می     نظر    به       منطقی                       زایی از جوانه انتهایی      ساقه    در

      هررای                          هررای حاصررآ از جوانرره        سرراقه   ،                در ایرر  پررژوهش

              ای شدن در هی                    طبیعی بوده، شیشه  S. leriifolia        انتهایی 

                         شرایان اکررر اسررت کرره    .      نشررد                             کردام از تیمارهررا مشرراهده  

                     های به دست آمرده در                            های انتهایی حاصآ از ساقه       جوانه

   1 / 2   و  BAP      ترر  ی ل    بر     گرم   ی ل ی م   1     حاوی   MS    کشت       محیط

                 انره در تیمرار    ی                    برار بره طرور ماه      IBA،   1      ترر  ی ل    بر     گرم   ی ل ی م

                                                     شررده واکشررت شرردند و تحررت ایرر  شرررایط ترروان           یرراد

   .                                 زایی و شكآ طبیعی آنها تغییر نكرد      ساقه
 

 
  ؛  Kin                  گرررم بررر لیتررر         میلرری   a  1)  .                            حرراوی تیمارهررای هورمررونی  MS      کشررت            در محرریط  S. leriifolia                                   زایرری از جوانرره انتهررایی گیرراه         سرراقه  - 2  آ     شررك

(b  1   گرم بر لیتر       میلی            BAP ؛  c  و   (d  1   گرم بر لیتر       میلی            BAP   گرم بر لیترر        میلی 1 / 2  و              IBA ؛  e   و  (f   کشرت                    زایری در محریط          ریشره      MS     حراوی یرك            

  .    هفته   0                                    و رشد طولی گیاه در همی  تیمار پس از   IBA  ر           گرم بر لیت      میلی
 

                        های به دست آمده در هرر              تعداد ساقه   ،            در ای  تحقیق

  S. blanacona      هررای                     نسرربت برره گونرره  (  0 / 3 )           ریزنمونرره 

( 2 / 9  )  (Cuenca and Amo-Marco, 2000)  و  

S. officinalis  ( 1 / 3  )  (Avato et al., 2005)    بیشتر برود            

  S. leriifolia                  انتهرایی پرایی                           که علت احتمالی آن تسلط 

        بررررای   BAP                                     در عررری  حرررال، غلظرررت بهینررره     .       اسرررت

          نسبت بره    (            گرم بر لیتر      میلی   1 )  S. leriifolia           ریزازدیادی 

S. fruticosa  ( 9 / 1   ترر  ی ل      برر      گرم   ی ل ی م     )  (Arikat et al., 

  (      ترررر ی ل       برررر        گررررم   ی    لررر ی م   2 / 1 )  S. officinalis  و   (2004

(Gostin, 2008)  غلظت بهینه                           بیشتر بود، در حالی که از           



 9319زمستان ، چهاردهم شماره، مچهارسال ، شناسی گیاهی زیست 19

 

      برر        گررم    ی   لر  ی م   S. brachyodon  ( 9 / 1                  برای ریزازدیرادی  

             ایرر  نشرران   . (Misic et al., 2006)             کمتررر اسررت   (     تررر ی ل

       زایری             برای ساقه  BAP        هورمون                   دهد که میزان مناسب     می

                   ً   عالوه بر ای ، احتمراالً    .                              بستگی به سیتوکینی  درونی دارد

         متفراوت    BAP                          هرای مختلرف نسربت بره                    حساسیت گونره 

  .   است

   1 / 2                        تررری  سرراقه در غلظررت         طویررآ   ،       پررژوهش      ایرر     در 

     بره    IBA                  گررم برر لیترر            میلری    1 / 2  و   Kin                گرم برر لیترر         میلی

  BAP             هرای حراوی          کشرت                  همچنی ، در محیط  .        دست آمد

  و   BAP                  گررم برر لیترر                                     بلندتری  ساقه در حضور یك میلری 

                    نتیجره مشرابهی در     .     شرد        جراد  ی ا  IBA              گرم بر لیترر        میلی   1 / 2

  S. nemorosa  (Ewa and Wysokinska, 2004)        گونره 

  .   کند                      های حاضر را تأیید می      داده

                                                     تحقیررق حاضررر نشرران داد کرره حضررور اکسرری  در     

         افرزایش    .                     زایری ضرروری اسرت                    کشت برای ریشره       محیط

                            گرم بر لیترر بره افرزایش                تا یك میلی   1 / 2   از   IBA     غلظت 

           گررم برر                      با غلظت یك میلری   IBA               زایی منجر شد و       ریشه

         زایری و             درصد ریشه                                  لیتر مؤثرتری  هورمون برای افزایش

  D-2,4                                      های بلند بود، در حرالی کره هورمرون                تولید ریشه

      هرای                                 گرم بر لیتر به تولیرد ریشره        میلی   1 / 2             تنها در غلظت 

             زایی و رشرد                          عالوه بر آن، در طی ریشه  .              کوتاه منجر شد

        قابرآ                 هرا بره طرور                                            ریشه در تیمار یاد شرده طرول گیاهچره   

                ر بقرای آنهرا                              ً            توجهی افزایش یافت که احتماالً ای  امرر د 

                    های پیشی  نشان داده        گزارش  .                       در مراحآ بعدی مؤثر بود

                                          هررا نقررش مهمرری در القررا ریشرره در                          بررود کرره اکسرری   

S. fruticosa    دارنرد        (Arikat et al., 2004) .     برا وجرود            

       قرادر    S. brachyodon  و   S. brossontii      هرای             ای ، گونه

       انرررد                هرررا بررروده                                               بررره تولیرررد ریشررره در غیررراب اکسررری   

(Mederos-Molina, 2006; Misic et al., 2006) .   در   

                زایرری نداشررت،                       تررأثیری بررر ریشرره  NAA   ،             ایرر  پررژوهش

             بررره طرررور   Salvia       هرررای                     برخررری از گونررره            اگرچررره در

              های حاصرآ از                                 آمیزی باع  تولید ریشه در ساقه        موفقیت

  Mederos-Molina   ،      ملرال         بررای   .                    ریزازدیادی شده برود 

         زایرررری                                            مررررؤثرتری  هورمررررون برررررای ریشرررره   (    1111 )

S. brossontii   را هورمون          NAA    نترایج    .              گرزارش کررد        

  و  S. brachyodon         زایررری                               مشرررابهی دربررراره ریشررره  

S. nemorosa   نیز نشان داد که                IBA   مؤثرتری  هورمون                

              زایری بروده                                        کم تأثیرتری  هورمرون بررای ریشره     NAA  و 

 ,.Ewa and Wysokinska, 2004; Misic et al)    است 

2006).  

 

     بندی     جمع

                        یج ایرر  تحقیررق برررای                  بررر اسرراس نتررا   ،                برره طررور کلرری

  S. leriifolia                                            ریزازدیادی از طریق جوانره انتهرایی گیراه    

   1 / 2   و  BAP      ترر  ی ل    بر     گرم   ی ل ی م   1     حاوی   MS    کشت       محیط

       گرم بر                 زایی و یك میلی           برای ساقه  IBA    تر ی ل    بر     گرم   ی ل ی م

        ارایره       روش  .      شرود                    زایی پیشنهاد مری            برای ریشه  IBA     لیتر 

                  لیر گیراه بررای                   تواند عالوه بر تك                     شده در ای  پژوهش می

             همچنری ، از    .                                 پالسم و انتقال ژن اسرتفاده شرود           حفذ ژرم

               هررای ثانویرره                                               آنجررا کرره گیرراه نرروروزک دارای متابولیررت

                                                         ارزشرررمندی اسرررت، گیاهررران ریزازدیرررادی شرررده در    

      هرای                                        تواننرد بررای استحصرال متابولیرت              کشت مری       محیط

  .                                ثانویه با ارزش به کار گرفته شوند

 

          سپاسگزاری

            همكررراران                   ونرررت پژوهشررری و                        بررردی  وسررریله از معا

                                                 پژوهشكده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشرهد تشركر   

  .   شود              و قدردانی می
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 منابع

  (     9391   . )                        و طبرررایی عقررردایی، ر   .                          جعفرررری مفیررردآبادی،   

               انتشارات مؤسسه    (.              روشها وکاربرد )                  بیوتكنولوژی گیاهی 

  .                             تحقیقات جنگلها و مرات ، تهران

         مؤسسرره         شررارات   انت   .            ریزازدیررادی  (     9313 )   . ح          نجرراری،       حررا 

  .     تهران        مرات ،   و    ها      جنگآ         تحقیقات

              اثررر عوامررآ    (    9311 )   .            و حسررینی، م  .  ح .              خداپرسررت، م        حررداد

                                    زنرری گیرراه نرروروزک در شرررایط                            محیطرری بررر جوانرره  

  . 2 0- 1 0  :   31                     مجله پژوهش و سازندگی   .           آزمایشگاهی

  .              و رمضرانی،     .             اجتهرادی، ح    ، .       چری،               ، ابریشرم  . م  ،     مدرس

                        برا اسرتفاده از کشرت                       تكلیر گیاه نوروزک   (     ، الف    9391 )

                                               تحقیقررات ژنتیررك و اصررالح گیاهرران مرتعرری و    .        رویرران

  .  09 9-  11 9  :   92            جنگلی ایران 

  .               و اجتهررادی، ح  .  ر          فرهرروش،   ، .       چرری،            ابریشررم   ، . م    س،     مرردر

                   اکسیدانی ریشره و                          بررسی تغییر فعالیت آنتی  (    ، ب    9391 )

             در مراحررررآ   (Salvia leriifolia)           نرررروروزک          برررررگ

                 یقررات گیاهرران                             مجلرره علمرری پژوهشرری تحق   .          رشرردونمو

  .  10 1-  92 1  :   13             و معطر ایران        دارویی 

              فعالیرت ضرد            بررسری   (     9391 )  .        چری،               و ابریشرم   .       مدرس،م

     ، در (Salvia leriifolia)                             باکتریایی ریشه گیاه نروروزک  

                 شناسری ایرران                 مجلره زیسرت    .    نمو   و                 مراحآ مختلف رشد

13   :  111   -191    .   

  (     9319   . )            و اصریلی،     .              ، گنجعلری،    .        الهوتی، م   ، . م       مدرس،

               هرای رشررد در           کننرده                  کشررت و تنظریم                     رسری اثرر محریط     بر

                          ای جنری  گیراه نروروزک                        سازی کشت درون شیشه       بهینه

(Salvia leriifolia) .  پژوهشی علوم باغبانی -          نشریه علمی                    
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Abstract 

Salvia leriifolia (Lamiaceae) is endemic of Khorasan and Semnan provinces and is an 

endangered plant. In this research, for the first time, micropropagation of this plant was studied 

through shoot tip proliferation. Plantlets were obtained via embryo culture in 1/2 MS culture 

medium supplemented with 1 mg/L BAP and 1 mg/L NAA .For micropropagation, shoot tips of 

the plantlet were cultured on MS medium supplemented with different concentration of BAP 

and KIN alone or in combination with IBA. For rooting, MS medium containing different 

concentration of IBA, NAA and 2,4-D was used. Statistical analysis was performed according 

to the JMP and MSTAT-C software. The results showed that combination of BAP and IBA was 

appropriate for shoot proliferation and MS medium containing 2 mg/L BAP and 0.5 mg/L IBA 

was optimum for proliferation. Also, auxin was necessary for root formation and the best 

treatment for rooting was MS medium supplemented with 1 mg/L IBA. It could be concluded 

that, this treatment might be recommended for micropropagation of Salvia leriifolia via shoot 

tip culture. 
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