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دهیچک
Satureja edmondiگونه مرزه با نام علمی  Briqرانیانادرو يانحصاريهاد واز مرزهیآیمشماربهمهم ییاهان دارویاز گ

روش ند، شومیدارجوانهیسختبهزیر موجود نوبذوعت وجود نداردیدر طبیاندازه کافاه بهین گیکه بذر اییاز آنجا.است
در دستور گونهنیاشتریو شناخت بیز بررسینانقراض واز خطريریجلوگحفظ و منظور بهر انبوهیتکثاء و یاحجهت ریزازدیادي

ش یافزايبرا)NH4NO3وKNO3ر یاز مقادیمیبا ن( MSطیدر محاهیگسبزيهاشاخهسرن منظوریبد. کار این پژوهش قرار گرفت
2iPوBAPي هاسطوح متفاوت هورمونهمراه با DKWوMS2/1يهاطیدر محهاشاخهسپس. قرار داده شدندهاتعداد شاخه

ییزاشاخهن یشتریج حاصل، بیبر اساس نتا. شدنددارشهیرIBAوNAAيحاوDKWط کشت یها در محشاخه. ندشدشت کIBAو
شده ییباززايهااهچهیگ. بودییزاشهین هورمون ریبهترIBAmgl-15/0و. صورت گرفتBAPmgl-15/0يحاوDKWط یدرمح

.رشد و نمو ادامه دادندبهیعیط طبیدر شراافتند ویگلخانه انتقال به

.مرزه،کمیاب، ریزازدیادير، یتکث:يدیکليهاواژه

مقدمه
این گیاه بومی . است)Lamiaceae(انیخانواده نعناعازمرزه

ایتالیار دربااولینوآسیا بودهغربجنوبوشرقیمدیترانه
وبودهآنطبیعیهايرویشگاهاز جملهنیزاروپاجنوب.شدکشت
Simon(ست اشدهکشت دادهآمریکاشمالدرنیهمچن et al.

درویژهبهایرانمختلفینواحدرمرزه). 1984,
، شرقیشمال،غربیشمال، مناطق شمالکوهستانیهايدامنه

,Jamzad)رویدغربی میو جنوبمرکزي ژه یوبهمرزه.(2009

ثره با ارزشی ؤمواد ماسانس حاويبا تولید آن يخودروياهگونه
اي در میان گیاهان همچون تیمول و کارواکرول از جایگاه ویژه

& Sefidkon(باشددارویی برخوردار می Jamzad ,2006.(یبرخ
دهندیرا نشان ماسانس مرزه یدرمانمختلف اثرات زیها نگزارش

)Zargari, 1991Hajhashemi et al., .2002,(.
Satureja(گونه مرزه edmondi Briq(يانحصاريهااز گونه

ریو تکثدیآینمدستبهیراحتبهآنهاران بوده که بذرینادر او
تواند در معرض یمن یبنابراو رد یگمیصورتیسختبهزیآنها ن
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ارتفاعات (ن مرزهیايهاشگاهیرون،یهمچن.ردیانقراض قرار گ
. قرار دارندبرف پوشش ر یاز سال زیمینباًیتقر) کرمانشاه

ریجهت تکثآنهابذربهیدسترسنکهیبا توجه به ا،نیبنابرا
دي هاي ریزازدیاروشکارگیريهسازي و ببهینه،ستیآسان ن

آسان و مقرونیروشیجانبيهابا استفاده از کشت جوانه
دراحیاکوتاه وزماندرگونه نیاانبوهتکثیريبراصرفهبه

ویژهبهگیاهاناینمجددکاشتومنابع غنیاینحفظجهت
جلوگیري از جهت سازيکلنیاوگیاهازتولید بذر مرغوب

. باشدمینظرموردهايگونهژنتیکیذخایرشنابودي و فرسای
اهان ید انبوه گیتوليشرفته برایپبافتکشتيهاکیتکن

.شودیمشنهادیپياقتصادا یيکشاورزاز نظرارزشمند ییدارو
روش بهینه تکثیر و ریزازدیادي بهیابیدستمطالعه ن یاهدف از 

مرحله سختوارسازي وییباززاو موفقیت درS.edmondiاه یگ
.استحاصلهايگیاهچه

هامواد و روش
استان از ارتفاعاتS.edmondiاه یبالغ گيهاشاخهسر

در زنمونهیعنوان ربهويآورران جمعیکرمانشاه درغرب ا
تع او مرهاقات جنگلیتحقمؤسسهشگاه کشت بافت یآزما

يسازسترون. ندشديره و نگهداریران ذخیا، تهرانکشور،
کیمرکوررمحلول کلرو، % 70اتانول،يجاربا آبهانمونهزیر
با آب یآبکشسه مرتبهوقهیدق10و6،8يدرصد برا1/0

ط کشت یمحاسیدیته.استفاده شدMSط یمحاز. شدانجام مقطر
مدت بهط کشتیمحيحاويهاشهیش. شدم یتنظ8/5روي
اتمسفر5/1گراد و فشار یدرجه سانت121يدر دماقهیدق20

اتاق رشد درهاجوانهيکشت حاويهاطیمح. اتوکالو شدند
و یکیساعت تار8و ییساعت روشنا16يبا تناوب نور

کشت دادهدرجه شب 19وگراد روزیدرجه سانت25يدما
تا ، انجام شدمرحله4یهفته ط4ها بعد از هربازکشت. ندشد

پنجم در مرحله .برسندیکافحدبهیبازکشتيهاتعداد شاخه
وتراتیغلظت از امالح ن2/1با MSط یدو محدرها جوانه

DKW يهاهورمونيحاوک یهرIBA2وiPوBAP

و کشتزنمونه یر6هر تکرار در وتکرار 5و) 1جدول (
.شدن ییتعییزاشاخهيط کشت برایمحن یترمناسب

وتعداد جوانه، طول شاخه،تعداد شاخه،هفته4پس از 
عوامل . شديبردارادداشتیسترون ط کامال یدر شراینگیسبز

يمارهایتط کشت ویش محین آزمایدر ایابیارزمورد 
يهااهچهیاز گيتعداديبردارادداشتیپس از . بودیهورمون

فاقد DKWطیبه محییزاشاخهيهاطیل شده در محیتشک
کشت داده يهاشاخهاز روز15پس از .شدندهورمون منتقل 

، شهیل ریمنظور تشکبهط بدون هورمونیمحيشده رو
و به گشته جدامتر یسانت1- 2طول بهاز شاخهییاهقطعه

يحاوDKWط کشت یشامل محییزاشهیريهاطیمح
.افتندیانتقال)2جدول (IBAو NAAيهاهورمون

ت ویپيحاوخاكبهییزاشهیپس از ريدیتوليهااهچهیگ
يدر دماط گلخانهیو در شراهمنتقل شد3:1نسبت بهتیپرل
عمق ي بهاها درحفرهاهچهیگ.گرفتندقرار گرادیدرجه سانت25
پس اآنهيدرصد ماندگارکاشته شده ومتر در گلدان یسانت2
ع رطوبت یاز کاهش سريریجلوگمنظوربه.شدثبت هفته4از
یکیها با سرپوش پالستنگلداپس از کشت فاصله بالهااهچهیگ

ل تابستان یها به گلخانه در اواعمل انتقال گلدان. پوشانده شدند
ه طرح یل بر پایش فاکتوریآزمااز ین بررسیدر ا.شدانجام 
ط کشت و هورمونیو با در نظر گرفتن محیتصادفکامال 

يه آماریتجز. شداستفاده عنوان عوامل مورد بررسیبه
، Excelيهاافزارنرمبا استفاده از ش یحاصل از آزمايهاداده

MINITAB وSASسه یو مقاانسیه واریتجزوانجام
.آمدعملبهها نمودارن صفات و رسم یانگیم

جینتا
يداریاختالف معننشان داد)3جدول(انس یه واریج تجزینتا
)01/0<P(ط کشت ین دو محیبDKW وMS2/1 از نظر

. وجود داشتینگیزان سبزیموطول شاخه ، تعداد جوانه 
طول شاخه و تعداد شاخه ،ياز بریسطوح مختلف هورمون ن

5درصد و بر تعداد جوانه در سطح 1در سطح ینگیزان سبزیم
اثر متقابل هورمون و .دار نشان دادندیدرصد اختالف معن

و )P>01/0(ینگیصفات طول شاخه و سبزياز بریط نیمح
.دار بودیمعن)P>05/0(ه تعداد جوانيابر
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BriqSatureja edmondiمرزهییزاشاخهيمورد استفاده برايهاط کشت و هورمونیمح-1جدول 

یغلظت هورمون ط کشتیمح ماریت
BAP 5/0 mgl-1 DKW 1
BAP 5/0 ،2ip 3/0 mgl-1 DKW 2

BAP1 mgl-1 DKW 3
BAP 1 ، 2ip 3/0 mgl-1 DKW 4
BAP 5/0 ، 2ip 3/0 mgl-1 MS 5
BAP 5/0 mgl-1 MS 6
BAP 1 ، 2ip 3/0 mgl-1 MS 7
BAP1 mgl-1 MS 8

مرزهيهاشاخهییزاشهیريبراDKWط کشتیمورد استفاده در محيهانوع و غلظت هورمون-2جدول 
BriqSatureja edmondi

یغلظت هورمون ط کشتیمح ماریت
IBA 1 mgl-1 DKW 1
IBA 5/0 mgl-1 DKW 2
NAA 1 mgl-1 DKW 3
NAA 5/0 mgl-1 DKW 4

NAA 5/0 mgl-1 IBA 5/0 mgl-1 DKW 5
IBA 1 mgl-1 NAA 5/0 mgl-1 DKW 6

هاي مختلفهاي کشت و هورمونمحیطدرSatureja edmondiزاییانس صفات مربوط به شاخهیه واریتجز-3جدول 
ینگیزان سبزیم تعداد جوانه طول شاخه تعداد شاخه يدآزادرجه راتییمنابع تغ

87/1 ** 76/198 ** 33/8 ** 11/1 1 ط کشتیمح
87/0 ** 61/34 ** 14/3 ** 73/2 * 3 هورمون
70/0 ** 78/20 * 32/2 ** 03/0 3 هورموندرط کشت یمح
18/0 01/7 41/0 90/0 32 خطا
46/18 75/17 78/24 76/24 رات ییب تغیضر

درصد5و1دار در سطح یب معنیترتبه**و *
ـ برمکشـت  طینـوع محـ  ،آمدهدستبهج یطبق نتا زان ی

تعـداد  امـا ، )3جدول (نداشتيداریمعنریتأثییزاشاخه
در . بودMSمحیطشتر ازیب،DKWط یمحيها روشاخه

ز ینینگیزان سبزیتعداد جوانه و ممورد صفات طول شاخه،
MSط یمحـ بـه باالتر نسبتيریمقاديداراDKWط یمح

دار یار معنینوع هورمون بر صفات مورد مطالعه اثر بس.بود
صـفت  چهاريروش دانکن برابههانیانگیمسهیمقا.داشت

ن یشتریب.ارائه شده است5و4يهامورد مطالعه در جدول
و mgl-11در غلظـت  BAPبـا اسـتفاده از   تعـداد شـاخه   

.شدمشاهده ن هورمونیاmgl-15/0غلظتن آن دریکمتر
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ش طـول  یافزاين قدرت برایشتریبmgl-15/0BAPمقدار
ــرBAPازmgl-11و2IPاز mgl-13/0شــاخه و  نیکمت
جوانـه هورمـون  تعـداد صفتيبرا.ندنشان دادقدرت را

BAPبا غلظتmgl-11ن اثـر را داشـت و  یباالترmgl-11
ن یشتریب. داشتن اثر را یکمتر2ipازBAP،mgl-13/0از

ــبز ــدار س از 2IP،mgl-15/0ازmgl-13/0را ینگیمق

BAPن مقدار رایو کمترmgl-11ازBAP  نشـان دادنـد
.)5جدول (

. دست آمدبه3تیمار باالترین تعداد شاخه با استفاده از
تیمار . بود3تیمار بهترین پاسخ براي تعداد جوانه مربوط به

که بیشترین طول شاخه را ایجاد کرد و با استفاده از تیمار 1
).4جدول (آمد دست بیشترین میزان سبزینگی به2

Satureja edmondiزایی شاخهبهبر صفات مربوطMSو DKWهاي ط کشتیمح) یاثر اصل(تأثیر سهیمقا-4جدول 

ینگیزان سبزیم تعداد جوانه طول شاخه تعداد شاخه ط کشتیمح
a53/2 a13/17 a04/3 a00/4 DKW

b10/2 68/12b b12/2 a67/3 MS

.دار ندارندیک حرف مشترك اختالف معنیهر ستون با حداقل هاينیانگیم

Saturejaگونهزاییهاي مختلف بر صفات مربوط به شاخهسه تأثیر هورمونیمقا-5دول ج edmondi

ینگیسبززانیم جوانهتعداد طول شاخه تعداد شاخه هورمون
44/2 ab 63/14 ab 10/3 a 53/3 b 1
68/2 a 80/14 ab 93/2 a 62/3 ab 2
06/2 b 35/17 a 44/2 ab 57/4 a 3
09/2 b 83/12 b 58/1 b 80/3 ab 4

Saturejaزاییوهورمون برصفات مربوط به شاخهط کشتیسه اثر متقابل محیمقا–6جدول edmondi

ینگیزان سبزیم جوانهتعداد شاخهطول شاخهتعداد هورمون ط کشتیمح
90/2 a 73/17 ab 06/4 a 47/3 a 1 1
92/2 a 60/16 abc 54/3 ab 80/3 a 1 2
38/2 ab 97/20 a 90/2 abc 70/4 a 1 3
93/1 b 23/13 bc 66/1 c 03/4 a 1 4
98/1 b 53/11 c 14/2 c 23/3 a 2 1
43/2 ab 00/13 bc 33/2 bc 43/3 a 2 2
73/1 b 73/13 bc 98/1 c 43/4 a 2 3
25/2 ab 43/12 bc 05/2 c 57/3 a 2 4

رندیگمیک دسته قراریحروف مشترك در يدارايهانیانگیم
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هنافته به گلخایانتقال ریزازدیادي شدهاهان یگ-1شکل 

DKWوMSط کشت یدر دو محییزازان شاخهیميتفاوت ظاهر-2شکل 

مار مختلف یبا چهارتیطیط محیبا شرايافته پس از سازگاریاهان استقرار یگ-3شکل 

DKWط کشـت  یانس در محـ یه واریج تجزیطبق نتا

از نظر صفت IBAازmgl-11و IBAازmgl-15/0تنها 
ـ  يدارایشه اصـل یطول ر 1دار در سـطح  یاخـتالف معن

کـار  بـه هر شش هورمونيو برا) 5جدول (درصد بودند 
شـه  یتعـداد ر (ر صـفات یسـا ،یـی زاشهیگرفته شده در ر

ـ  يدارا) استقراروینگیسبز،یفرع دار در یاخـتالف معن
و طـول  یشه اصلین تعداد ریشتریب. ک درصد بودیسطح 

IBAهورمـون  ازmgl-15/0بـا اسـتفاده از   یشه اصلیر

از mgl-15/0و NAAاز mgl-15/0مقدار. آمددستبه
IBAـ  ین تعـداد ر یباالتر ن درصـد  یو بـاالتر یشـه فرع

شـه  ین تعداد ریتوان گفت که بیپس م،استقرار را داشتند
و نسبت عکـس بـا   م یو درصد استقرار نسبت مستقیفرع
mgl-15/0وIBAازmgl-15/0مقـدار . داشتینگیسبز

يب دارایترتبهکسان ویدرصد استقرار يداراNAAاز
.)6و5جدول (بودندینگیحداکثر و حداقل مقدار سبز
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Saturejaزایی انس صفات مربوط به ریشهیواره یتجز-7جدول edmondiمحیط کشت درDKWهورمون دوحاويIBA5/0
تریگرم در لیلیمIBA1وتریگرم در لیلیم

شهیطول ر شهیتعداد ر يدرجه آزاد منابع تغییر
 **371/17 60/3 1 هورمون

30/1 00/3 8 خطا
.)5%و 1%دار در سطح یمعنب یترتبه*:،**(

هاي حاوي هورمونDKWدر محیط .edmondiSزایی انس صفات مربوط به ریشهیه واریتجزمیانگین مربعات حاصل از -8جدول 
IBA وNAA

زان استقراریم ینگیسبززانیم ریشه فرعیتعداد يدرجه آزاد منابع تغییر
8/342 ** 70/2 ** 48/618 ** 5 هورمون
73/19 012/0 28.164 24 خطا

)5%و 1%دار در سطح یب معنیترتبه*:،(**

IBAو NAAهاي هورمونيحاوDKWمحیط کشت درSatureja edmondiزایین صفات مربوط به ریشهیانگیسه میمقا-9جدول

زان استقراریم ینگیسبززانیم شهیتعداد ر
یفرع

شهیطول ر
یاصل

شهیتعداد ر
یاصل

هورمون

50a 0/4 a 2/12 c 25/5 a 4/3 a 1
40b 50/3 b 4/22 bc 62/2 b 2/2 a 2
30c 50/2 d 4/39 ab 3
50a 0/2 e 32ab 4
33bc 0/3 c 2/35 ab 5
57a 50/2 d 2/41 a 6

36گلخانـه نمونه منتقـل شـده بـه    80در مجموع از 
mgl-1IBA5/0يبرا%2که معادلدا کردینمونه استقرار پ

mgl-1براي%4/0و IBA1 بـراي %3/0وNAAmgl-

ــراي%5/0و 11 mgl-1بــ NAA5/ وmgl-1

NAA5/0بـراي  %33/0وmgl-1IBA1بـراي %57/0و
mgl-1 NAA5/0وIBA mgl-15/0 ییمارهـا یدر ت.بـود

NAAmgl-15/0،NAA(بود اد یزیشه فرعیکه تعداد ر

mgl-15/0وmgl-1 IBA5/0 ( ــاخه ن ــول ش ــط ز در ی
شه یش تعداد ریبا افزاینگیاما سبزده شد، یدحد ن یترباال
.شتم دایمستقرابطهیاصل

بحث
ط یمربوط بـه محـ  ییزازان شاخهین میشتریج نشان داد بینتا

در همـین رابطـه  .بـود BAPmgl-11يحـاو DKWکشـت  
Vincentــاران و ــه  ) 1992(همک ــد ک ــان دادن ــترکنش بی

سر شاخه يهاا از نمونهرT.persicusییزاها شاخهنینیتوکیس
توانند هاي نخستین که میسبب وجود مریستمبه. بخشدیبهبود م

سرشـاخه و  ازهـا شتر گونـه یدر بساقه تبدیل شوندبه آسانی به
ـ زازدیريبـرا هاي جانبی جوانه ـ  ي ادی يرو. دگـرد یاسـتفاده م

ــه ــاگون ــن یآويه Thymus piperellaش Boiss،يروو
T. sipyleusتوسطSaez شـده  مشاهده ،) 1994(و همکاران
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وKinبـر  BAPاستفاده شدهيهانینیتوکیان سیاز مکهاست
TDZرا یــزدارديبرتــرBAPل جوانــه را در مراحــل یتشــک

BAPن گزارش شده اسـت کـه   یهمچن.دهدیش میافزاییابتدا

چندگانـه در  يهـا جـاد شـاخه  یها بـر ا نینیتوکیر سیش از سایب
ـ زازدیدر ر.شن نقـش دارد یآويهاگونه انجـام گرفتـه از   يادی

و T.mastichinaMendes )(شـن یاهان بالغ آویقسمت گره گ
يحـاو MSط کشـت یمحمشاهده کردند که )1999(همکاران

ـ در فـاز تکث ن ینیتوکین سـا یبهترBAPتر یگرم در لیلیم1/0 ر ی
بـر  یقیدر تحق)2013(و همکاران Akcam olukهمچنین. بود

Origanum sipyleumروي L,ــه  یدر ــد ک ــد یفرآافتن ن
هـا  زنمونـه یحاصـل از ر يهـا جوانـه با اسـتفاده از يادیزازدیر

در هـر  BAPدر کنـار 2IPریق اخیمانند تحقه.صورت گرفت
هـا  جوانـه کاهش تعـداد بهمنجرDKWوMSط کشتیدو مح
ــد ــط . ش ــه توس ــمن اینک ــاران وMendesض ،)1999(همک

Thymusاز گیاهان بالغ موجـود در عرصـه گونـه   يادیزازدیر

mastichina L.يهـا نیاثرات اکس.انجام گرفتIAA ,IBA ,

NAAـ يهاشاخهییزاشهیبر ر ـ  ییاززاب .گشـت یشـده بررس
.مورد آزمون باال بـود يهانیاکسیتماميبراییزاشهیدرصد ر

شـه و  ین طـول ر یتـر شـه و بلنـد  یتعـداد ر يجه بـرا ین نتیبهتر
صـد  . شـد مشـاهده  NAAاز mgl-11ن طول شاخه در یتربلند

در همـین رابطـه  .ندشدسازگار عرصه ط یبا شراهادرصد نمونه
Akçam Oluk ــاران ــیدر تحق)2013(و همکـ ــریقـ روي بـ

Origanum sipyleumگونه L از دو یـی زاشـه یآزمون ريبرا.
ز مانند آزمـون  ینجا نیدر ا.دنکرداستفاده NAAو IBAن یاکس
.بـر صـفات داشـت   يبهترریتأثمقدار کمتر هورمون ییزاخهشا
ـ گرپـس از قرا هااز شاخه96% 5/0ط کشـت بـا   یدر محـ يری

از % 76د و دار شـدن شـه یپس از سه هفته رIBAتریبرلگرم یلیم
وOzudogruدر پژوهشـی . زنـده ماندنـد  اهـان در گلخانـه   یگ

هورمون رشد متفـاوت  ب دویترکافتند که یدر) 2011(همکاران 
شاخه در خـانواده  يادیزازدیرت در یموفقيمعموال براشتریبای

ن یشـتر ین بینیتوکیسـ - نیاثرات متقابل اکسـ . سه الزم استایالم
يادمونـد ن اثر در مرزه یکه ااهان داردیم رشد گیرا برتنظریتأث

شه در گلخانـه قبـل از انتقـال   یريدارايهانمونه.د شدییأز تین
ــه ــرابـ ــیط طبیشـ ــا موفقیعـ ــبـ ــتقرار یـ ــدیت اسـ .افتنـ

يسپاسگزار
مراحل انجام یکه در تمامیزانیه عزیکلله ازیوسنیبد

قات یتحقمؤسسهن یدند و مسئولکرياریق ما را ین تحقیا
ن یانجام اياز براینها و مراتع کشور که امکانات موردجنگل

و مانه تشکریصم،ار ما قرار دادندیرا در اختپژوهش
.گرددیمیقدردان
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Abstract
Satureja edmondi is an important medicinal plant species which is one of the rare endemic

plant species of Iran. Since seeds of the species are not found enough in the nature and the
available seeds hardly germinate as well, micropropagation and mass reproduction is required in
order to prevent the extinction of the species. Hence, the green branches of the species were
cultured on MS medium (with half contents of the KNO3 and NH4NO3) to increase the number
of branches. Then, the branches were transferred to 1/2 MS and DKW media with different
levels of BAP, 2iP and IBA hormones. Then the branches were transferred to DKW medium
containing NAA and IBA. Most of the branch productions were occurred on the DKW media,
containing 0.5 mgl-1 BAP and the best hormone for rooting was 0.5 mgl-1 IBA. Regenerated
plantlets were established in greenhouse and then grown under field conditions.

Keywords: Micropropagation, propagation, rare, satureja.


