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  چكيده 
توليد مي گردد. ورمي كمپوست با  اشد كه از طريق كشت مصنوعي كرمهاورمي كمپوست يكي از مهمترين كودهاي بيولوژيكي مي ب

عناصر نيتروژن، فسفر ، پتاسيم و عناصر ريز مغذي  غني شده  لمورد نياز گياه شام مغذيانواع گوناگوني از ميكروارگانيزم ها و مواد 
است. همچنين ورمي كمپوست باعث بهبود بافت خاك، هوادهي بيشتر و جذب و نگهداري مواد غذايي و آب براي گياان مي شود. در 

حاوي  MSدرون شيشه اي جدا شده و  بر روي محيط  هان رشد يافته در شرايطاي جانبي گياه به ليمو از گيااين مطالعه جوانه ه
ميلي گرم در ليتر  5/0و  BAPميلي گرم در ليتر  هورمون  1تركيبات مختلف عصاره ورمي كمپوست به تنهايي و يا در تركيب با  

با  4/1مي كمپوست ) در تركيب ور3/15همراه با ذغال فعال كشت گرديدند.نتايج نشان داد كه بيشترين طول نوساقه ( NAAهورمون 
 10) در تركيب ورمي كمپوست كامل با غلظت 10درصد و بدون تيمار هورموني مشاهد شد.همچنين بيشترين تعداد ريشه ( 10غلظت 

درصد ايجاد شد.اين نتايج نشان مي دهد كه ورمي كمپوست مي تواند جايگزين مناسبي براي محيط هاي كشت بافت به منظور 
 اي گونه هاي گياهي مختلف باشد.ريزازديادي درون شيشه 

  
  ورمي كمپوست   ،MSمحيط كشت جوانه جانبي ،كشت درون شيشه اي، تعداد ريشه ها،  وازه هاي كليدي :

 
  

  مقدمه 
 يآل مواد آرام و مداوم عبور اثر در هك يكيولوژيبيآل ودك از است عبارت ،يرمك مپوستك اي ( Vermicompost) مپوستك يورم

(كه بسته به موضوع كار وهدف ،گونه انتخابي متفاوت خواهد بود  كيخا يها رمك از ييگونه ها گوارش دستگاه زا يدگيپوس درحال
مايل  هوه اي است كه به رنگ ق Eisenia foetida كه بهترين گونه اي كه به منظور بهبود ساختمان خاك مورد استفاده قرار ميگيرد

 دنباز عبور هنگام مواد نيا .گردد يم حاصل رمك بدن از مواد نيا ) ودفعمي باشد  قرمز  و كوچك تر از كرمهاي خاكي معمولي به

 ديمف اريبس و شده يغن يآل ودك يك عنوان ت بهينها در هك شده مهايآنز و نهايتاميو ، موكوس)( گوارش دستگاه مخاط به آغشته رمك
 يسمهايرگانارويكم يحاو يآل ودك اينهمچنين . دگرد يم واقع مصرف مورد و ديتول كخا ييغذا عناصر بهبود و ساختمان يبرا

 يدارا مپوستيكپاتوژن مي باشد و ورم يسمهايرگانارويكم و قارچها ،يهواز ريغ يهايتركبا از يوعار ترهاكازتوبا مانند ديمف يهواز
زايش عطر و اسانس گياهان معطر و باعث اف هستند ياهيگ رشد يننده هاكم يتنظ و مشابه هورمونها اثرات يدارا هكمي باشد  هوماتها
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 ياه يژگيو يدارا مپوستك يورم عصارهقابل ذكر است كه .  شده در حاليكه خود ورمي كمپوست عاري از بو و آلودگي است
  .)3( است جامد مپوستيكورم سودمند ييايميش و يروبيكم
 ارتفاع هك است (Verbenaceae) شاهپسند ي ادهخانو از ريپذ خزان است يا ) درختچهLippia citrodoria( يعلم نام با مويل به

، سردردهاي يك طرفه، دردهاي عصبي، سرگيجه و عالئم نفخاز به ليمو در درمان سوء هاضمه،  رسد. يمتر م 5 تا 3 به آن
تقويت حافظه و ايجاد آرامش نيز مفيد است. همچنين به عنوان ادويه در مصارف خانگي نيز سرماخوردگي استفاده مي شود بعالوه در 

 طرسازي نيز از آن استفاده مي شودبوده و همچنين در صنعت ع حشره كشكاربرد دارد. اسانس به ليمو داراي خواص باكتري كش و 
)2.(  

در طي دهه هاي اخير توليد گياهان عاري از آلودگي در شرايط درون شيشه اي  در سطح جهاني افزايش چشمگيري داشته است. يكي 
ان حاصل از مشكالتي كه بسياري از كشورها خصوصا كشور ما  در فرايند كشت بافت  با آن مواجهه مي باشند قيمت تمام شده گياه

از كشت بافت به دليل قيمت باالي محيط هاي كشت و وارداتي بودن اين محصوالت مي باشد.  با توجه به خصوصيات و ويژگي 
وست در داشتن مواد آلي و آنزيمي مورد نياز گياه ايم ماده مي تواند جايگزيني مناسب به منظور كاهش قيمت و ÷هاي ممتاز ورمي كم

  وليد گياهان در شرايط درون شيشه اي باشد.همچنين افزايش بهروري ت
بررسي ها نشان مي دهد كه تا كنون مطالعاتي مبني بر كاربرد عصاره ورمي كمپوست در محيط هاي كشت گياهي وجود ندارد. در اين 

درون شيشه اي  بررسي براي اولين بار اثر غلظت هاي مختلف عصاره ورمي كمپوست بر توليد نوساقه ها و تعداد ريشه ها در شرايط
 در گياه دارويي به ليمو بررسي مي گردد.

  
 مواد وروشها 

  نمونه هاي گياهي
ميلي  5/0در تركيب با  BAPميلي گرم در ليتر هورمون  1حاوي  MSدر اين بررسي از ريزنمونه هاي گياهي كشت شده در محيط 

و طول ساقه و ريشه را در آزمايشات انجام شده توليد مي  گرم ذغال فعال كه بيشترين تعداد 2همراه با  NAAگرم در ليتر هورمون 
  كردند استفاده گرديد.

  عصاره ورمي كمپوست  تهيه 
بر روي شيكر اانكوباتور در دماي  ساعت 24 به مدت و كرده مخلوط آب مقطر يس يس 400 با را مپوستيكورمگرم از  100ابتدا 

 4به مدت به دست آمده  محلول نموده و صاف فيتنظ پارچه لهيوس به را هحاصل محلولدرجه سانتي گراد قرار داده شد سپس  25
. محلول بااليي از تيوپ هاي سانتريفيوژ شده جدا و به عنوان عصاره ورمي كمپوست در گرديد  ساتريفوژ rpm 1500 دقيقه در دور

  آزمايشات بعدي استفاده شد.
  تهيه محيط كشت 

از اين عصاره  1/4و 1/2تهيه گرديد .(با اضافه كردن آب مقطر به محلول حاصل غلظت   25 ,50 ,100عصاره حاصل در غلظتهاي 
در تركيب با  BAPميلي گرم در ليتر هورمون  1حاوي ) MSبه محيط كشت پايه ( %30  و%20 ،%10تهيه شد) كه با نسبت هاي 

  %50به نسبت  عصاره كامل ورمي كمپوست ن گرم ذغال فعال افزوده شد.همچني 2همراه با  NAAميلي گرم در ليتر هورمون  5/0
(  %5آب مقطر )  ميلي ليتر  750+ عصاره ورمي كمپوست ميلي ليتر 250(  % 25آب مقطر )  ميلي ليتر  50عصاره + ميلي ليتر  050(

الت آهن ش  mg/l 36,73ساخته شد كه حاوي  MSبدون محيط  ميلي ليتر آب مقطر ) 950ميلي ليتر عصاره ورمي كمپوست +  50
  ذغال فعال بودند.  gr/l 2ساكارز و gr/l 30و
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  صفات اندازه گيري شده
در پتري،  شده ريزنمونه هايبه كل  ريزنمونه ها در هر كه عبارت است از ميانگين طول نوساقهدر اين مطالعه طول نو ساقه ها 

  تعداد برگ ها طول و تعداد ريشه ها يك ماه پس از كشت بررسي شد.
  شرايط كشت 

 8/5هاي كشت محيط pHگرم در ليتر آگار افزوده شد.  7گرم در ليتر ساكارز به عنوان منبع كربن و  30هاي كشت به تمامي محيط
 دقيقه 20كيلوپاسكال به مدت  2/1گراد با فشار درجه سانتي 121ها در اتوكالو در دماي آگار تنظيم گرديد. محيط افزودنفبل از 

داري ساعت تاريكي نگه 8ساعت روشنايي و  16و در فتوپريود C˚2±23شتها در اتاق رشد تحت شرايط دمايي كاستريل شدند. تمام 
  بار انجام شد. كروز ي 30شت به فواصل هر كهمچنين عمل وا .شدند

 آناليز داده ها .

ريزنمونه كشت شد)  10(در هر تكرار  تكرار در هر تيمار 3هاي بدست آمده در آزمايش فاكتوريل و با طرح پايه كامل تصادفي با داده
ها با استفاده صورت گرفت. مقايسه ميانگين MSTATCمورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. تجزيه آماري طرح با استفاده از نرم افزار 

 درصد انجام شد. 5از آزمون چند دامنه اي دانكن با سطح احتمال 

  
  نتايج و بحث

س از ÷ورمي كمپوست بر روي طول ساقه ها و ريشه زايي گياه به ليمو بررسي گرديد. يك هفته  مختلف در اين بررسي اثر تركيبات 
هفته اولين نشانه هاي ريشه زايي در  2س از ه ها شروع به رشد طولي نمودند و پكشت در بسياري از تيمار هاي اعمال شده ريزنمون

  محيط كشت مشاهده شد..
باعث افزايش طول ساقه ها در   4/1نشان داد كه كاهش غلظت ورمي كمپوست از كامل به  مقايسه ميانگين بر اساس آزمون دانكن

باعث كاهش طول نو ساقه ها شد. همچنين تركيبات  %30به  %10گياه به ليمو مي گردد. عالوه بر اين افزايش درصد عصاره ها از 
 10با غلظت  4/1) در تركيب ورمي كمپوست 3/15( هورموني باعث كاهش طول نوساقه ها شد. به طوريكه بيشترين طول نوساقه

 30)  مربوط به ورمي كمپوست كامل با غلظت 1/6درصد و بدون تيمار هورموني مشاهد شد. در حاليكه كمترين طول نوساقه (
در گونه هاي  BAPدرصددر تركيب با تيمار هورموني مي باشد. كاهش رشد طولي با افزايش غلظت سيتوكنين ها به خصوص 

به تنهايي  به طور  % 25و   %5متعددي گزارش شده است. همچنين نتايج ما نشان داد كه طول نوساقه ها در محيط ورمي كمپوست 
). يكي از عوامل كاهش طول ساقه ها در محيط كشت افزايش غلظت سيتوكنين ها  1مي باشد (نمودار  MSمعني داري بيشتر از محيط 

وست وجود دارند ÷رشد تركيبات آلي با خصوصيات شبيه به هورمون هاي سيتوكنين در ورمي كم به نظر مي  در محيط كشت است ( 
  كه باعث كاهش طول ساقه ها گرديده است

نتايج نشان داد كه تعداد برگ ها با كاهش غلظت ورمي كمپوست افزايش يافت. با اين حال تركيب هورموني باعث افزايش تعداد برگ 
يب با تيمار درصد در ترك 30با غلظت  4/1بر اين اساس بيشترين تعداد برگ ها در تركيب ورمي كمپوست  ها در گياه به ليمو شد.
. در محيط هاي حاوي ورمي كمپوست به تنهايي دو هفته پس از كشت تعدادي از برگ ها زرد شده )1(شكل  هورموني ايجاد گرديد

بررسي پس از يك هفته گرديد. به نظر مي رسد  كمبود تعدادي از  و دچار ريزش مي شدند كه باعث كاهش تعداد برگ ها در اين
  ). 2عناصر ضروري در ورمي كمپوست خصوصا آهن مي تواند دليلي بر اين موضوع باشد (نمودار 
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داري نتايج نشان داد كه با كاهش غلظت ورمي كمپوست تعداد ريشه ها نيز كاهش يافت. عالوه بر اين تيمار هورموني نيز تاثير معني 
 10) در تركيب ورمي كمپوست كامل با غلظت 10بر كاهش تعداد ريشه ها در اين گياه داشت. به طوريكه بيشترين تعداد ريشه (

  ). 3درصد ايجاد شد (نمودار 
 25مقايسه ميانگين نشان داد كه طول ريشه ها با كاهش غلظت ورمي كمپوست افزايش يافت . با اين حال در محيط كشت حاوي 

. همچنين مشابه با تعداد )2(شكل  ) مشاهده شد4/9ورمي كمپوست و بدون تنظيم كننده هاي رشد گياه بيشترين طول ريشه ( درصد
ريشه ها در اين صفت نيز تركيب هورموني باعث كاهش معني داري در طول ريشه ها در تمامي غلظت هاي ورمي كمپوست شد 

  ).4(نمودار 
ريشه كشت بافت گياهان مختلف خصصا وست مي تواند جايگزيني مناسب و كم هزينه اي در پكماين نتايج نشان مي دهد كه ورمي 

 زايي گياهان كشت بافتي باشد.
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The effect of Vermicompost extract as basel media on micropropagation of Lippia 
citrodoria L. 

 
Pantea.Eslami,tabae  , Mansoor. Omidi ,  Mahmood.Khosrowshahli  , Sepideh.Torabi  

 
Vermicompost is a very important biofertilizer produced through the artificial cultivation of worms. 
Vermicompos is enriched with all beneficial soil bacteria and also contain many of the essential plant 
nutrients like N, P, K and micronutrients. It increases soil aeration, texture and jilt. In this study, auxiliary 
node of lippie citrodoria were excised from in vitro seedlings and cultured on MS (Murashige and Skoog, 
1962), NN (Nitsch and Nitsch, 1969) medium supplemented with 1 mg/l  BA in combination with 0.5 mg/l 
NAA AND 2 gr/l activated charcoal in combination with various concentration of Vermicompost. Our result 
indicated that maximum length of shoots (15.3) were on MS media in combination with ¼ Vermicompost 
with 10% of concenteration and without any hormone. The maximum number of root (10 cm) was induced 
on full Vermicompost with 10% of concenteration. This result indicated that Vermicompost could be use as a 
suitable replacement with ms media in order to in vitro propagation of various plants. 
 
Keywords: the number of roots, axillury node, in vitro culture, MS media, Vermicompost 
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رموني  بر طول ساقه ها در گياه به ليمو، يك  ورمي كمپوست به تنهايي و يا در تركيب با تيمار هو . اثر غلظت هاي مختلف1نمودار 

  ماه پس از كشت

  
 

. اثر غلظت هاي مختلف ورمي كمپوست به تنهايي و يا در تركيب با تيمار هورموني  بر تعداد برگ ها  در گياه به ليمو، يك 2نمودار 
  ماه پس از كشت
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. اثر غلظت هاي مختلف ورمي كمپوست به تنهايي و يا در تركيب با تيمار هورموني  بر تعداد ريشه ها  در گياه به ليمو، يك 3نمودار 
  ماه پس از كشت

  
  

 
. اثر غلظت هاي مختلف ورمي كمپوست به تنهايي و يا در تركيب با تيمار هورموني  بر طول ريشه ها  در گياه به ليمو، يك 4نمودار 
  از كشت ماه پس
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درصد در تركيب با تيمار هورموني  30با غلظت  4/1گياه به ليمو كشت در محيط ورمي كمپوست  - 1شكل 

  
 %25گياه به ليمو كشت در محيط ورمي كمپوست  -2شكل 
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