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اي میزان باززایی مستقیم شاخساره در شرایط درون شیشه بررسی اثرات ترکیبات مختلف هورمونی بر
  ).Osmium basilicum L( ریحان

  
   1، جواد فرخی2محمد رضا اصغري، 3عباس حسنی، 2، بهمن حسینی1فرهاد اصغري

  
  دانشجوي کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه ارومیه -1
   گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزي دانشگاه ارومیهاستادیار -2
   گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزي دانشگاه ارومیهدانشیار -3
  

 18/5/1391: ، تاریخ پذیرش20/4/1390: تاریخ دریافت

 
  چکیده

هاي روغنی غنی از اسانس و گیاهی علفی، متعلق به خانواده نعناعیان )Osmium basilicum( ریحان
حاضر به  مطالعۀ .گیردت که براي اهداف مختلف دارویی، بهداشتی و خوراکی مورد استفاده قرار میاس

مشخص نمودن بهترین غلظت  سایتوکینینی و هاي رشد اکسینی وتنظیم کنندهغلظت تعیین مناسبترین منظور 
هاي گره شاخساره گیاه نهریزنمو اي ازهاي درون شیشهبراي به دست آوردن بیشترین بازده در تولید گیاهچه

  و تصادفیبه صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالًآزمایش  . انجام گرفتMS در محیط کشت پایه ریحان
-  میلی5/7 و BAP )0 ،5/2 ،5رشد کنندة  در این آزمایش از سطوح مختلف تنظیم .اجرا گردید  تکرار3با 

باززایی باززایی، تعدادصفات درصد استفاده گردید، و )گرم در لیتر میلی5/0 و 0 ،1/0( IAA و )گرم در لیتر
 بهترین .گیري و بررسی شداندازه  تولید ریشهمیزاناي شده و هاي شیشهدر هر ریزنمونه، درصد نمونه

گرم  میلی5/2 تکمیل شده با غلظت MS، در محیطباززایی در هر ریزنمونه  و تعدادباززایی از لحاظ درصد
اي شدن میزان شیشه، BAPافزایش غلظت هورمون با  .به دست آمد IAA ون هورمونبد  وBAP در لیتر
  . بدست آمد IAA گرم در لیتر میلی5/0 در غلظت زاییریشهبیشترین میزان   وافتیها افزایش گیاهچه

  
 .اي شدن، درون شیشهریحان، گره، باززایی، شیشه :هاي کلیديواژه
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  مقدمه
، یکی از )Osmium basilicum( ریحان

ترین گیاهان دارویی پرورش یافته در محبوب
متعلق ، همیشه سبز و  گیاهی علفی، یکسالهجهان،

این گیاه بومی ایران، . به خانواده نعناعیان است
 و همچنین بعضی از باشدافغانستان و هند می

هاي وحشی آن در مناطق گرمسیري و نیمه گونه
نوان گیاه از ریحان به ع. شودگرمسیري دیده می

اي و همچنین به عنوان سبزي تازه دارویی، ادویه
 ‚Hassani & Omidbeygi( شوداستفاده می

ریحان یک محصول مهم اقتصادي در ). 2003
باشد که تولید سالیانه اسانس آن سراسر جهان می

 15گلدانی آن به فروش  تن و ارزش 100به 
). Begum et al.‚ 2002( رسدمیلیون دالر می

 درصد است شامل 1 حدودنس ریحان که اسا
ترین که رایج باشد میترکیبات متنوع و پیچیده

. پروپانوئیدها هستندها و فنیلمونوترپن آنها
ریحان شامل مشتقات فنولی مانند اوژنول، اسانس 

- کاویکول، استراگول و متیلمتیلاوژنول، متیل

 باشدسینامات و مقادیر مختلفی از لینالول می
)Makri & Kintzios‚ 2008(. هاي تجاري واریته

فعلی ریحان تنوع بسیار زیادي را از لحاظ شکل 
 برگ، رنگ گلها، ارتفاع و ساختار گیاه و اجزاي

 مشخص شده اخیراً. دهندره نشان میمؤث مواد
هاي بنفش ریحان منابع غنی از است که واریته

 توانند بعنوان منبعی از میکهباشند آنتوسیانین می
 ت مشکالی ازیک.  باشند مطرحهادانتیاکسآنتی

 براي عهاي خانواده نعنامهم در استفاده از گونه
هاي فردي ژنتیکی و  تفاوت،اهداف داروئی

 ‚.Bicca Dode et al( باشد می آنهابیوشیمیایی

اگر چه گیاه ریحان بطور معمول از طریق ). 2003
وع هاي حاصله تن شود اما دانهالبذر تکثیر می

افشانی طبیعی گیاه نشان زیادي را در اثر دگرگرده
مؤثر اي یک روش ازدیاد درون شیشه. دهندمی

ست که باعث ي گیاهی اها سریع گونهتکثیربراي 
 اهمیت .شودتولید نتاجی با یکنواختی باال می

ریزازدیادي ریحان با روشهاي کشت بافت در 
ه جمل منابع مختلفی ذکر گردیده است که از آن

، Sahoo et al., 1997 هايتوان به مطالعهمی
Begum et al., 2000 ،Singh & Seghal, 1999 ،

Phippen & Simon, 2000 و Bicca Dode et 

al., 2003 کشت بافت گیاهی  در .اشاره نمود
ثیر گذار هستند که از أاي تشرایط متعدد و پیچیده

توان به ژنوتیپ گیاه، نوع ریزنمونه، آنها می
کیب هورمونی محیط کشت و شرایط محیطی تر

   .اشاره نمود
هاي متعددي در زمینه کنون گزارش تا

باززایی هاي رشد براي اپتیمم مقدار تنظیم کننده
-1mgL (نظیر ، ریحانگیاههاي مختلف گونه

1BAP+0.05mgL-1IAA() 1999 (Singh & 

Shegal ،)0.5mgL-1BAP+1mgL-1IBA( 

)1999( Makri & Kintzios ، )0.5mgL-

1BAP+0.3mgL-1GA3() 1995 (Pattnaik et 

al، )0.25mgL-1BAP+0.5mgL-1GA3( 
)1996(Pattnaik & Chand  و) 1mgL-

1BAP+0.4mgL-1GA3() 1997 (Sahoo et al 
  .ارائه شده است
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  به منظور ارزیابی پاسخ ریزپژوهشاین 
 ریحان به ترکیبات مختلف  گیاههاي گرهنمونه

 به تنهایی یا در ترکیب IAA و BAPهورمونهاي 
با هم و شناسایی بهترین محیط باززایی حاوي 
حداکثر گیاه باززا شده در هر ریزنمونه و در هر 

 . گردیداجراتیمار 
 

  هامواد و روش
این آزمایش  در : بذورکردن و استریلتهیه

 که یک رقم اصالح شده لؤلؤاز بذور رقم کشکنی 
 .استفاده گردیدکشور مجارستان است وارداتی از 

 در آزمایشگاه کشت 1388این آزمایش در سال 
بافت گروه علوم باغبانی دانشگاه ارومیه انجام 

 درصد 70عفونی از الکل اتانول جهت ضد .گردید
 5  دقیقه، هیپوکلریت سدیم در غلظت1به مدت 

بذور در بین .  دقیقه استفاده شد10 درصد و زمان
ب مقطر استریل  دفعه با آ3عفونی مراحل ضد

همچنین در تمامی تیمارهاي . شستشو گردیدند
 2 الی 1 ، به مقدار20ضد عفونی از ماده توئین 

قطره، به منظور تماس بهتر ماده ضدعفونی با 
  . پوشش بذر استفاده گردید

 بذور ضدعفونی شده در :کشت بذور
 Murashige (زنی جوانه پایهداخل محیط کشت

& Skoog, 1962 (2/1 MS  درصد 3شامل 
 7/0  وگرم در لیتر میواینوزیتولمیلی 100ساکارز، 

 محیط کشت با pH .نددرصد آگار کشت گردید
KOH  در داخل .  تنظیم گردید8/5یک نرمال در

.  عدد بذر کشت گردید20هر فالسک تعداد 
حاوي محیط  فالسکبذرها پس از انتقال به 

 و دوره نوري ºc1±25در دماي  MSکشت پایه 
 ساعت تاریکی نگهداري 8ساعت روشنایی و  16

  .شدند
  رشدهاي تنظیم کننده:تیمارهاي هورمونی

 وها از گروه اکسین )IAA( گیاهی
ها از گروه سایتوکینین) BAP( آمینوپورینبنزیل

 مورد MSپایۀ  هاي مختلف در محیطدر غلظت
 در قالب یک آزمایش .آزمایش قرار گرفتند
 BAPهاي رشدي یم کنندهفاکتوریل ترکیبی از تنظ

 )گرم در لیتر میلی5/7  و5، 5/2، 0(هاي با غلظت
گرم در  میلی5/0  و1/0، 0(هاي  با غلظتIAA و

 ترکیب تیماري مورد آزمایش 12 در قالب، )لیتر
 محیط pH ها در همه محیط کشت.قرار گرفتند

 الزم بذکر است . تنظیم گردید8/5کشت روي 
 و تجزیه آن در رما به گIAA حساسیتبدلیل 

 کردن، از فیلتر سرنگی با قطر منافذحین اتوکالو

کردن استفاده  میکرون به منظور استریل22/0
 .گردید

  ازهفته 2 بعد از گذشت :کشت ریزنمونه
اولین متري از  میلی7-8 قطعات هارشد گیاهچه

هاي هاي بذري همراه با جوانهگره باالي لپه
-  سانتی10ف پتري در هر ظر .تهیه شدجانبی 

 MSهاي در محیط قطعه ریزنمونه 10متري 
 شده با غنیمختلف هورمونی  ترکیبات حاوي
  میواینوزیتول و)حجمی-وزنیدرصد 3( ساکارز

و حاوي ) حجمی-وزنی لیتر گرم در میلی100(
 و کشت گردیدند ترکیبات مختلف هورمونی

واکشت  .درب پتریها توسط پارافیلم بسته شدند
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 هفته انجام و نتایج 2ها پس از گذشت نهریزنمو
  . هفته یادداشت برداري گردید8پس از گذشت 

صفات مورد : گیريصفات مورد اندازه
- باززایی درصدگیري در این آزمایش شاملاندازه

- درصدباززایی در هر ریزنمونه، شاخساره، تعداد

درصد تولید ریشه و  شده ايهاي شیشهنمونه
ه درصد باززایی شاخساره، براي محاسب .بودند

هاي تولید شده در هر پتري مجموع شاخساره
براي . شمارش گردید و با درصد بیان گردید

محاسبه تعداد باززایی در هر ریرنمونه، مجموع 
هاي تولید شده در هر پتري شمارش شاخساره

هاي هر پتري تقسیم گردید و بر تعداد ریزنمونه
ي هر ریزنمونه گردید تا میانگین باززایی برا

  .مشخص گردد
  

   و تحلیل آماري تجزیه
 به صورت فاکتوریل در قالب پژوهشاین 
. تصادفی با سه تکرار اجرا گردید طرح کامالً

 MSTATCها توسط نرم افزار تجزیه آماري داده
اي ها با آزمون چند دامنهو مقایسه میانگین داده

همچنین جهت نرمال نمودن . دانکن انجام گرفت
 .هاي مناسب استفاده گردیدها از تبدیل دادهدهدا

هاي مربوط به صفات درصد براي اینکه داده
اي شده هاي شیشهباززایی شاخساره، درصد نمونه

و درصد تولید ریشه داراي توزیع نرمال باشند، از 
  .استفاده شدX Arcsin√ اي تبدیل داده زاویه

  

  نتایج
  زنی بذورجوانه

زنی ، جوانهبذوردو روز پس از کشت
ها و ها داراي ریشهشروع گردید و تمامی گیاهچه

د از عها بگیاهچه. هاي نرمال بودندشاخساره
، و طول  سانتیمتر14 هفته داراي ارتفاع 2گذشت 

زنی بذور  درصد جوانه.بودند  سانتیمتر4 ۀریش
  .)A -5شکل  (بود% 100

  
  درصد باززایی شاخساره

 اثرات ساده واریانس، تجزیۀ طبق نتایج
و اکسین )  درصد1در سطح احتمال (بنزیل آدنین 

و نیز اثرات متقابل )  درصد5در سطح احتمال (
بر درصد باززایی )  درصد1در سطح احتمال (آنها 
نتایج مقایسه . )1جدول  (دار بوده استمعنی

هاي مربوط به اثرات متقابل بنزیل آدنین و میانگین
دهد که ترکیبات ایندول استیک اسید نشان می

. )1 شکل (تیماري مختلف، اثرات متفاوتی داشتند
غلظت در )  درصد67/96(بهترین درصد باززایی 

-  و غلظت صفر میلیBAP گرم در لیتر میلی5/2

 5/2تیمارهاي  . بدست آمدIAAگرم در لیتر 
گرم در  میلی1/0 به عالوه BAPگرم در لیتر میلی
 به عالوه BAPر گرم در لیت میلی5/2 و IAAلیتر 

 و 33/83به ترتیب با  IAAگرم در لیتر  میلی5/0
 از نظر گروهبندي نیز هر دو ، درصد باززایی80

 کمترین درصد باززایی . قرار گرفتندbدر گروه 
شاخساره نیز به تیمارهاي بدون کاربرد بنزیل 

 BAPگرم در لیتر شاهد، غلظت صفر میلی (آدنین
 و غلظت  IAAلیتر گرم در میلی1/0عالوه ه ب
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-  میلی5/0 به عالوه BAPگرم در لیتر صفر میلی

همچنین در .  تعلق داشت ) IAAلیتر گرم در
تیمارهاي کاربرد هورمون بنزیل آدنین، صرفنظر از 

تیمار اکسین با افزایش غلظت بنزیل آدنین درصد 
 .باززایی کاهش یافت

 
یر تیمارهاي ترکیبی بنزیل آدنین و ایندول  تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابی تحت تأث-1جدول 

  .استیک اسید
Table 1- Variance analysis of different traits evaluted under different combination 
tratments of BAP and IAA. 

  میانگین مربعات
)MS( 

منابع 
  تغییرات

)S.O.V( 

 درجه

 آزادي
Df 

 

  درصد
  باززایی

Regeneration  
percent 

  عداد باززاییت
  در هر ریزنمونه
Regeneration 
per explant 

هاي درصد نمونه
  اي شدهشیشه

Vitrification 
percent 

  درصد
  تولید ریشه

Rooting percent 

 بنزیل آدنین
BAP 

3 **123.806 **3701.435 **82 **77.111 

 اکسین
IAA 

2 *2.528 33.583 ns **4.083 **16.861 

بنزیل 
اکسین×آدنین  

BAP×IAA 

6 **3.417 *67.991 **1.861 *2.417 

 اشتباه آزمایشی
Error 

24 0.482 25.629 0.386 0.838 

ضریب تغییرات 
(%) 
(C.V) 

 13.37 18.53 18.65 15.55 

 ** ns5و % 1 احتمال سطح در داردار و معنیترتیب غیر معنیه  ب * :و%  

  
  تعداد باززایی در هر ریزنمونه
دهد که  نشان مینتایج تجزیه واریانس

 1در سطح احتمال (اثرات ساده بنزیل آدنین 
در (و اثرات متقابل بنزیل آدنین و اکسین ) درصد

بر تعداد باززایی در هر )  درصد5سطح احتمال 
که کاربرد دار بوده است در حالیریزنمونه معنی

داري بر این صفت نداشته است اکسین تأثیر معنی

هاي مقایسه میانگینبر اساس نتایج ). 1جدول (
مربوط به اثرات متقابل بنزیل آدنین و ایندول 

توان بیان داشت که باالترین تعداد استیک اسید می
مربوط به )  عدد6/5(باززایی در هر ریزنمونه 

 صفر به عالوه BAPگرم در لیتر  میلی5/2غلظت 
 و پائینترین تعداد باززایی IAAگرم در لیتر میلی

مربوط به تیمارهاي ) صفر عدد(در هر ریزنمونه 
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بدون کاربرد هورمون بنزیل آدنین بوده است 
همچنین صرفنظر از تیمار اکسین، در ). 2شکل (

تیمارهاي کاربرد بنزیل آدنین با افزایش غلظت 

این هورمون تعداد باززایی در هر ریزنمونه کاهش 
  .نشان داد
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ین و ایندول استیک اسید بر درصد باززایی آدن بنزیلهاي مختلف  اثرات متقابل غلظت - 1 شکل

اي دانکن در سطح  هایی که داراي حروف مشترك هستند بر اساس آزمون چند دامنه میانگین. شاخساره
  .باشند دار نمی  داراي اختالف معنی%5احتمال 

Figure 1- Interaction between different concentration of BAP and IAA on regeneration 
percent of shoot. Means that have the letters are shared according to Duncan's multiple 
range test at 5% level do not have significant difference. 
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آدنین و ایندول استیک اسید بر میانگین تعداد باززایی  هاي مختلف بنزیل  اثرات متقابل غلظت-2 شکل
اي دانکن در  هایی که داراي حروف مشترك هستند بر اساس آزمون چند دامنه میانگین. در هر ریزنمونه
  .باشند دار نمی داراي اختالف معنی% 5سطح احتمال 

Figure 2- Interaction between different concentration of BAP and IAA on number of 
shoot regenerated. Means that have the letters are shared according to Duncan's 
multiple range test at 5% level do not have significant difference. 

  
  اي شدههاي شیشهدرصد نمونه

دهد که نتایج تجزیه واریانس نشان می
اثرات ساده بنزیل آدنین، اکسین و نیز اثرات 

اي شده هاي شیشهمتقابل آنها بر درصد نمونه
بوده است )  درصد1در سطح احتمال (دار معنی

هاي مربوط طبق نتایج مقایسه میانگین). 1جدول (
به اثرات متقابل بنزیل آدنین و ایندول استیک 

اي شده به هاي شیشهاسید، بیشترین درصد نمونه

 و BAPگرم در لیتر  میلی5/7غلظت (تیمارهاي 
-  میلی5/7 و غلظت IAAگرم در لیتر صفر میلی

 ) IAAگرم در لیتر  میلی1/0 و BAPر گرم در لیت
اي شده به هاي شیشهو کمترین درصد نمونه

تیمارهاي بدون کاربرد هورمون بنزیل آدنین تعلق 
صرفنظر از تیمار اکسین، با ). 3شکل (داشت 

اي شدن افزایش غلظت بنزیل آدنین درصد شیشه
  .ها افزایش نشان دادنمونه
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اي هاي شیشهآدنین و ایندول استیک اسید بر درصد نمونه  مختلف بنزیلهاي  اثر متقابل غلظت- 3 شکل
اي دانکن در سطح  هایی که داراي حروف مشترك هستند بر اساس آزمون چند دامنه میانگین. شده

  .باشند دار نمی داراي اختالف معنی% 5احتمال 
Figure 3- Interaction between different concentration of BAP and IAA on vitrification. 
Means that have the letters are shared according to Duncan's multiple range test at 5% 
level do not have significant difference. 

  
  درصد تولید ریشه

مؤید آن است که نتایج تجزیه واریانس 
در سطح (اثرات ساده بنزیل آدنین و اکسین 

در سطح (و اثرات متقابل آنها ) د درص1احتمال 
ها زایی نمونهبر درصد ریشه)  درصد5احتمال 

نتایج مقایسه . )1جدول  (دار بوده استمعنی
هاي مربوط به اثرات متقابل بنزیل آدنین و میانگین

دهد که باالترین ایندول استیک اسید نشان می
زایی در تیمارهاي بدون کاربرد درصد ریشه

زایی آدنین و پایینترین درصد ریشههورمون بنزیل 
گرم در لیتر بنزیل  میلی5/7در تیمارهاي کاربرد 
صرفنظر از تیمار . )4 شکل (آدنین مالحظه گردید

بنزیل آدنین، با افزایش غلظت ایندول استیک 
  .ها افزایش یافتزایی نمونهاسید، درصد ریشه
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 و ایندول استیک اسید بر درصد ریشه زایی هاي مختلف بنزیل آدنین اثرات متقابل غلظت-4 شکل
اي دانکن در سطح  هایی که داراي حروف مشترك هستند بر اساس آزمون چند دامنه میانگین. هانمونه

  .باشند دار نمی داراي اختالف معنی% 5احتمال 
Figure 4- Interaction between different concentration of BAP and IAA on rooting. 
Means that have the letters are shared according to Duncan's multiple range test at 5% 
level do not have significant difference. 

  
  بحث کلی

BAP وIAA  دو تنظیم کننده رشدي 
ها اکسین ها وسایتوکینین هستند که بیش از سایر

در کشت بافت گیاه ریحان مورد استفاده قرار 
 ,.Sahoo et al.‚ 1997; Begum et al) اندهگرفت

2002; Gopi & Ponmurugan, 2006; Banu & 
Bari, 2007; Siddique & Anis, 2008).   

استفاده از ریزنمونه گره جهت باززایی 
اي گیاه دارویی ریحان قبالً توسط درون شیشه

Asghari et al.) 2012(گزارش شده است  .
رسی قابلیت باززایی اي جهت برایشان در مطالعه

- اي گیاه دارویی ریحان از ریزنمونهدرون شیشه

هاي مختلف، مشاهده گردید که ریزنمونه گره و 
کوتیلدون از پتانسیل باالیی جهت باززایی 

ظرفیت باالي . باشدشاخساره برخوردار می
ریزنمونه گره جهت استفاده در شرایط درون 

  نیزفاي گیاه ریحان، توسط محققین مختلشیشه
 Begum et al.‚ 2002; Bicca(مطالعه شده است 

Dode et al.‚ 2003.(  ریزنمونه آزمایش این در
به عنوان ریزنمونه اصلی جهت بررسی اثرات گره 

 ترکیبات هورمونی مورد استفاده قرار گرفت
 ترکیب مختلف 12بررسی اثر . )B, C -5شکل (

درصد و (باززایی از لحاظ هورمونی بر روي 
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 نشان داد که )ین باززایی در هر تیمارمیانگ
گرم در  میلی5/2حداکثر باززایی در محیط حاوي 

  و حداقل باززاییآیدبه دست می  BAPلیتر
 مشاهده BAP در محیط فاقد هورمون )صفر(

 BAPکند هورمون گردید که این نتایج ثابت می
زایی در ریزنمونه گره داراي در تحریک شاخه

 اثر BAP استفاده از .باشد میاينقش فوق العاده
داري بر روي تمام صفات مورد مطالعه در معنی

 گزارش شده ).1جدول (داشت % 1سطح احتمال 
ها نقش اساسی در تقسیم سلولی  سایتوکینیناست

داشته و باعث رفع غالبیت انتهایی شده و بر القاي 
 گذارندشاخساره و رشد شاخساره اثر می

)Precce‚ 1995( .نوع سایتوکینین و ین همچن
فقیت پرآوري ؤغلظت آن فاکتورهاي مهمی در م

 & Grattapaglia (اي هستنددرون شیشه

Machado, 1998(. طبق گزارش Mendoza و 
Kaeppler) 2002( استفاده از تنظیم کننده رشد ،

ها و تشکیل کالوس اکسین باعث باززایی گیاهچه
 وکینینیشده و در ترکیب با تنظیم کننده رشد سایت

باعث سریعتر شدن سرعت تقسیم سلولی و در 
هاي نهایت باعث تشکیل تعداد زیادي سلول

 & Mendoza( شودنیافته می کوچک و تمایز

Kaeppler, 2002(.  این مطالعه نشان داد که
، باعث BAPگرم در لیتر  میلی5/2کاربرد غلظت 

افزایش باززایی در مقایسه با کاربرد ترکیبی 
 باززایی. گردد سایتوکینین و اکسین میهورمونهاي

یک فرآیند فوق العاده پیچیده است که عوامل 
خصوصیات ژنتیکی متعدد کمی و کیفی مانند 

گیاه، موقعیت اولیه قلمه روي گیاه، سن قلمه، 

زا، اندازه  هاي درونفصل سال، میزان هورمون
قلمه، مقدار مواد تنظیم کننده رشد و غیره بر آن 

 همچنین .)Bagheri, 1997 (گذارند میتأثیر
با کاهش . یتوکینین مهم استانسبت اکسین به س

ها، یتوکینین در بعضی گونهااکسین و افزایش س
 با تغییر مقدار ،بنابراین. شودها تشکیل میجوانه

توان دو تنظیم کننده رشد در محیط کشت، می
ها را به میزان قابل زایی در ریزنمونهقدرت ریخت

هورمونها اثر  شده ممعلو . کنترل نمودتوجهی
توانند اثرات متقابل روي یکدیگر داشته و می

 ,.Del Poza et al (همدیگر را بهبود بخشند

یتوکینن با اکسین در اعلت همگرایی س. )2005
اوالً براي تقسیم : تقسیم سلولی عبارتست از

سلول ابتدا باید بزرگ شدن سلول اتفاق بیافتد و 
قسیم سلولی انجام بگیرد و تا زمانی بدنبال آن ت

که سلول به یک اندازه مشخص نرسیده است 
ثانیاً . تقسیم سلولی صورت نخواهد پذیرفت

مراحل اولیه تقسیم سلولی نیازمند به اثر اکسین 
. )Wang et al., 1981; Bayliss, 1985 (است

، باعث )جذب زیاد آّب( اي شدنپدیده شیشه
 اي و شکننده، شیشههایی با ظاهرظهور شاخه

اي ها شیشهدر بسیاري از گونه. شودآبکی می
شدن ممکن است با عالئم ظاهري قابل شناسایی 

هاي براي مثال اتصال دسته. و مشخص نباشد
 و یا گرددآوندي به صورت ضعیف ایجاد می

نرمال شده و  باعث تولید الیه واکسی غیر
اي همچنین باعث اختالل در وظایف روزنه

اي شدن در نتیجه شیشه. )F -5شکل  (شودمی
تجمع (ثر بر رشد ؤعدم تعادل فاکتورهاي م
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رطوبت ناشی از پوشش پارافیلم که مانع از 
شود، تجمع اتیلن، غلظت پایین تبادالت گازي می

آگار در محیط کشت، دزهاي باالي سایتوکینین 
شود و منجر به کاهش  ایجاد می...)برون زا و 

 شوداي باززایی شده میهتولید گیاهچه
(Leshem, 1983; Meira et al., 1983) . به نظر

هاي رشد، گروه رسد که در بین تنظیم کنندهمی
 در BAPها، ها و در بین سایتوکینینسایتوکینین

 اي شدن عامل بسیار مهمی باشد وعارضه شیشه

هر اندازه غلظت آن افزایش یابد به همان اندازه 
 Keverse et) شودیشتر میاي شدن بنیز شیشه

al., 1987).در پژوهشی  Keverse et al. 
 ، دریافتند که وجود تنظیم کننده رشد)2002(

BAP اي محیط کشت باعث القاي پدیده شیشه در
  .گرددشدن در کشت بافت سیب می

 در BAPثیر أتنتایج این آزمایش در مورد 
 & Genkov نتایج اي شدن،القاي پدیده شیشه

Ivanova )1995(اثرات ثر بودن ؤ، در مورد م
اي در القاي پدیده شیشههاي مختلف سایتوکینین

 را میخک رقم وایت سیمشدن در کشت بافت 
آنها در آزمایشات خود به منظور  .کندتایید می

هاي مختلف بر فعالیت یتوکینینابررسی اثرات س
هاي پراکسیداز و سوپراکسیداز در کشت آنزیم

گیاه میخک، گزارش کردند اي درون شیشه
 باعث ایجاد تغییرات TDZ و PU-30-4 1کاربرد

در تمامی اجزاي پراکسیدازها مخصوصاً 
 پژوهشاساس  بر. شوندپراکسیدازهاي محلول می

ها با افزایش فعالیت سایتوکینینمذکور، 

                                                
1- N-phenyl-N- (2-chloro-4-pyridyl) urea 

پراکسیدازهاي محلول و اختالل در فعالیت طبیعی 
صیت غشاهاي سلولی، باعث از دست رفتن خا

 سلول و جذب بدون کنترل اءجذب انتخابی غش
مولکولهاي آب به داخل سلول و در نتیجه آبکی 

 Kadota & Niimi .دنگردها میشدن بافت
 باالي  غلظتنیز همبستگی مثبت بین) 2003(
ها در محیط کشت گالبی با افزایش یتوکینیناس

  .را گزارش نمودنداي شدن پدیده شیشه
 کاربردص گردید که در این آزمایش مشخ

باززایی القاي  در محیط کشت درهورمون اکسین 
 هر .باشدمیمؤثر ها بر روي کشتمؤثر ریشه 

داري بین چند از لحاظ آماري اختالف معنی
گرم در  میلی1/0گرم در لیتر، میلی 5/0کاربرد 

، بر روي IAAگرم در لیتر لیتر و صفر میلی
 یک گروه زایی وجود نداشت و هر سه درریشه

 گرم در لیتر میلی5/0 ولی کاربرد ،قرار داشتند
IAA زایی بر روي  درصد ریشه100، باعث القاي
 اکثر گیاهان براي باززایی مؤثر .ها گردیدنمونه

هورمون اکسین تنها . ریشه، به اکسین نیازمندند
براي القاي ریشه ضروري است و پس از آن از 

مایشات  در آز.کندرشد ریشه جلوگیري می
هاي هاي مختلف و غلظتمختلف از اکسین

استفاده شده براي ریشه زایی ریحان مختلف 
گرم  میلی2/0 غلظت )Bicca Dode ) 2003.است

غلظت  )Anis) 2008 و NAA ،Siddiqueدر لیتر 
  IBA،Gopi & Ponmurugan میکروموالر 1
 را IAAگرم در لیتر  میلی5/0غلظت ) 2008(

  .اندگزارش کرده
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 Singh & Shegal یهایدر آزمایش
 Ocimum به منظور ریزازدیادي ریحان )1999(

sanctum ًدرصد از 92 گزارش کردند تقریبا 
اي هاي باززا شده در محیط درون شیشهشاخساره

 MSزایی در محیط بدون هورمون قادر به ریشه
بنا به . طی دو تا سه هفته پس از کشت بودند

ها شاخسارهنوك ، )Barcelo Coll) 1988گزارش 
محل تولید و سنتز اکسین بوده که وقتی به سمت 

کند باعث ریزوژنز قسمت قاعده ساقه حرکت می
با این وجود، . شودو تحریک تولید ریشه می

مرحله ازدیاد هم عامل تعیین  کیفیت شاخساره در
   .دهی استفقیت ریشهؤکننده در م

  

 

  

اي شدن و القاي بر روي باززایی شاخساره، شیشههاي رشد  اثرات تنظیم کننده-5شکل 
هفته از کشت  هاي ریحان پس از گذشت دوگیاهچه) Ocimum basilicum  .Aریشه در

باززایی شاخساره از ) EوD .  هفته3هاي گره بعد از گذشت ریزنمونهB,C) . بذور
 تکمیل MSشت ها در محیط کاي شدن ریزنمونهشیشه) F. هفته4هاي گره بعد از ریزنمونه
  . BAPگرم در لیتر  میلی5/7شده با 

Figure 5- Effect of PGRs on shoot formation, Vitrification and Root induction 
of Ocimum basilicum L. A) Seedling of ocimum basilicum after three weeks. 
(B,C) Nodal segment of basil after three weeks. D,E) Early shoot regeneration 
from nodal explants after 4 weeks. F) Vitrificated shoots on (7.5 mg/L-1) BAP 
medium. 
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  نتیجه گیري
هاي مختلف در این آزمایش اثرات غلظت

گرم در  میلی5/7 و 5، 5/2صفر، (بنزیل آدنین 
 5/0 و 1/0صفر، (و ایندول استیک اسید ) لیتر

ترکیب با یکدیگر مورد در ) گرم در لیترمیلی
 نشان دادنتایج این آزمایش . مطالعه قرار گرفت

که بیشترین باززایی از لحاظ درصد و تعداد 

 5/2با غلظت غنی شده باززایی، در محیط کشت 
گرم در گرم در لیتر بنزیل آدنین و صفر میلیمیلی

اساس  بر. لیتر ایندول استیک اسید بدست آمد
با افزایش غلظت بنزیل آدنین این آزمایش نتایج 

ها افزایش یافت و اي شدن نمونهدرصد شیشه
گرم  میلی5/0زایی در محیط حاوي بیشترین ریشه

  .در لیتر ایندول استیک اسید مشاهده گردید
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Abstract 

Basil (Ocimum basilicum ) is an annual, herbaceous plants belonging to the family of 
lamiaceae. Basil is used to as a herb, a spice as well as fresh vegetables. The present study 
aimed to investigate the effects of different concentrations of growth regulators such as auxin 
and cytokinin to identify the best hormonal concentration to obtain the highest yield of in 
vitro produced plantlets using nodal explants. Experiment was performed in factorial 
completely randomized design, using the basic MS. In this experiment the effects of different 
concentrations of BAP(0, 2/5, 5 and 7/5 mg/l) and indol acetic acid (0, 0/1 and 0/5 mg/l) was 
studied alone or together. Regenetaion percent, number of regeneration, vitrification and 
rooting evaluated. The results showed that the highest percentage and number of regeneration 
obtained in the medium included 2/5 mg/l BAP concentration and 0 mg/l IAA, respectively. 
Vitrification was increased with increasing BAP concentration, maximum rooting was 
observed in the medium containing 0/5 mg/l IAA.  
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