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چکیده 

هـاي  پراکنش آن به عنوان یکـی از گونـه  است کهخانواده نعناعیانازچندساله دارویی و گیاهی ، (Zhumeria majdae)مورخوش 
برگهاي گیاه براي درمـان دل درد، ضـد عفـونی کننـده و     در طب سنتی از شود. محدود میاستان هرمزگانبه مناطقی از ایران انحصاري 

رویـه و بالیـاي طبیعـی،    بـی برداشـت  سرعت زادآوري کم گیاه و همچنین با توجه به شود. استفاده میضد نفخ بخصوص در خردساالن
کارامـد بـراي   یدر ایـن تحقیـق، روشـ   .گرفتـه اسـت  بطوریکه در خطر انقراض قـرار  این گیاه به طور قابل توجهی کاهش یافتهجمعیت

شــاملهــاي رشــد تنظــیم کننــدههــاي مختلــفاثــر غلظــتمعرفــی شــده اســت. بــراي ایــن منظــور ریزازدیــادي و حفاظــت از ایــن گیــاه 
بــر ) میکرومــوالر6/18و 3/9، 65/4، 32/2() و کینتــینمیکرومــوالر04/71و08/31، 76/17، 88/8، 44/4، 22/2پــورین (آمینــوبنزیــل
کشـت داده شـده بـر روي محـیط کشـت موراشـیگ و اسـکوگ        و سرشاخهتک گرههاي ریزنمونهاي شدنعارضه شیشهزایی وشاخه

ام ) در محیط کشت % شاخه زایی100شاخه در ریزنمونه و 88/1زایی (بهترین شاخهنتایج نشان داد که مورد بررسی قرار گرفت. )اسام(
جهـت طویـل   μM BAP22/2ها به محـیط حـاوي   . پس از انتقال شاخهآیدمیبدست میکروموالر بنزیل آمینو پورین 76/17حاوياس 

بـه  IBAو IAAهاي هاي مختلف اکسینغلظتحاوي اس امغلظت فاقد هورمون بعالوه محیطکامل و نصف اساممحیط کشت شدن، 
فاقـد هورمـون   با نصف غلظـت و  س اماکشت در محیط %)6/68(زاییبیشترین درصد ریشهمورد ارزیابی قرار گرفتند.منظور ریشه زایی 

گلخانه سازگار شدند.شرایط در پس از انتقال به فضاي آزاد و هاي ریشه دار شده از گیاهچه% 80بدست آمد. 

اي شدن، ریزازدیادي، حفاظتورخوش، نعناعیان، کشت بافت، شیشهمکلمات کلیدي:

مقدمه

وهانظامبومدارویی،گیاهانازهاانساناستفادهوبرداريبهرهدربویژهطبیعتبهآنهاوابستگیوجهانجمعیتافزایشبهتوجهبا
متعدديبسیارهايهشدارکنونتا. استنابوديوفرسایشحالدرسرعتبهداروییهايگونهازبسیاريبرايطبیعیهايزیستگاه

4دارویی،گیاه5هرازحاضرحالدرکهاستدادهنشانتحقیقات. استشدهگزارشداروییانقراضبهروهايگونهازحفاظتبراي
سالیانهحفاظت،المللیبیناتحادیهو) فائو(جهانیخواربارسازمانهايگزارشطبق. شوندمیآوريجمعطبیعیهايعرصهازگیاه

گیاهانبرداشتکنترلمورددرقانونیگونههیچدنیاکشورهايازبسیاريدر. شوندمینابودطبیعیهايعرصهازهکتارمیلیون8/16
. باشدمیوحشیهايرویشگاهازبرداشتصورتبهداروییگیاهان%90تامینهاکشورازبرخیدرطوریکهبهنداردوجوددارویی

وبودهطوالنیوبطئیانقراض،خطردرداروییهايگونهازبسیاريزادآوريوتکثیرکهشوداضافهنیزنکتهاینفوقموضوعبهاگر
پیدااهمیتپیشازبیشآنهاازحفاظتموضوعباشد،میطبیعتازآنهابرداشتسرعتازکمترآنهاهايرویشگاهتجدیدنرخ
Zhumeria majdae)مورخوش.کندمی Rech.f & Wendelbo)ي در خطر انقراض است که به عنوان گونهو دارویی ی، گیاه
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سالیان زیادي است . (Asareh, 2005, Jalili and Jamzad, 1999)انحصاري در ناحیه جغرافیایی محدود در استان هرمزگان رویش دارد 
گیرد فاده قرار میهاي دردناك مورد استقاعدگیکه برگهاي آن براي درمان درد معده، ضد نفخ بخصوص در نوزادان و درمان

(Aynehchi, 1991) .در حال حاضر به عنوان یک گونه بسیار آسیب پذیر در ایران ذکر شده استاین گیاه(Jalili and Jamzad,

گیاهانازحفاظتزمینهدربیوتکنولوژيانگیزهیجانهايجنبهازیکیعنوانبهگیاهیبافتکشتهايروشازاستفادهامروزه.(1999
قطعاتازاعممختلفهايریزنمونهازاستفادهباوزمانیمحدودیتبدونکهداردوجودامکاناینریزادیاديدر. باشدمیدارویی
شدهکنترلشرایطدرمصنوعی،هايکشتمحیطرويبرآنهاکشتوگیاهزایشیهايقسمتوریشهساقه،دمبرگ،برگ،
مختلفهايجنبهبرايبافتکشتهايروشکاربردازمتنوعیهايگزارشکنونتا. نموداقدامآنهاتکثیروباززاییبهايشیشهدرون

تکثیربراي اولین بار تحقیق در این .استشدهمنتشرآنهانژاديبهونابوديخطردرهايگونهانواعازحفاظتبویژهداروییگیاهان
جهت معرفی یک روش کارآمد براي تولید انبوه و حفاظت از ذخایر ژنتیکی این گیاه اي گیاه دارویی انحصاري مورخوش درون شیشه

انجام شده است.

هامواد و روش

جمع آناز رویشگاه طبیعی دانشگاه یزد که و کویرشناسیطبیعیمنابع محیط زیست دانشکده بذرهاي سه ساله مورخوش از گروه 
سدیم ،ثانیه 30% به مدت 70در الکل و سپسقرار گرفتهساعت 3بذرها تحت آب جاري به مدت . آوري شده بود، تهیه گردید

مختلف بنزیل آمینو پورین هاي در این تحقیق غلظت. دنشدضدعفونیبا آب مقطر استریلشستشوودقیقه6هیپوکلریت به مدت 
بر ریزازدیادي مورخوش )میکروموالر6/18و3/9، 65/4، 32/2(کینتین) و میکروموالر04/71و08/31، 76/17، 88/8، 44/4، 22/2(

طویل زایی و ي دو ماهه تهیه گردید و جهت شاخهادرون شیشههاياي از دانهالگرهسرشاخه و قطعات تک .مورد بررسی قرار گرفت
16ها در شرایط پورین انتقال داده شد. کشتمیکروموالر بنزیل آمینو 22/2و 44/4س حاوي اها بترتیب به محیط کشت ِامشدن شاخه

تیمارها گراد قرار گرفته و به فاصله هر ماه واکشت شدند. درجه سانتی23±2میکرومول بر متر مربع بر ثانیه) و دماي 40روشنایی (ساعت
ها جمع داده،شدند. چهار هفته پس از کشتریزنمونه در هر تکرار، اعمال25با سه تکرار در هر تیمار و ب طرح کامل تصادفیدر قال

میکروموالر بنزیل آمینو پورین و ماندن به مدت 22/2ي بوجود آمده پس از انتقال به محیط هاشاخه،ریشه زاییبه منظورآوري گردید.
حاوي اسامغلظت فاقد هورمون و نیز محیط نصفس کامل و اممحیط کشت ابر رويجهت طویل شدن)،(محیطچهار هفته در این 

) میکروموالر3/12و 92/4، 98/0(ایندول بوتریک اسید) و میکروموالر27/14و 71/5، 14/1(ایندول استیک اسید هاي مختلفغلظت
ها از سطح ریشهحذف آگار باقی مانده پس از هاي خوب رشد یافته از محیط کشت ریشه زایی جدا و هایی با ریشهگیاهچهقرار گرفتند.

درون گلخانه سازگار شدند.

نتایج و بحث

انتقال داده شدند. اس امه زده به صورت تدریجی به محیطبذرهاي جوان.نه زدندبذرهاي ضدعفونی شده طی چهار هفته جوا% 9/31
بدست آمد. دانهال مورخوش غالبیت انتهایی روز از جوانه زنی60جفت برگ پس از 6-7داراي ومتر سانتی5-6هایی به طول گیاهچه

اي شدن را از خود نشان ها عالئم شیشه% از دانهال11شد. همچنین میجانبی هايباالیی از خود نشان داد که موجب رشد کم جوانه
طی اي شدن، اشاره به اختالالت مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و متابولیتی دارد که بسیاري از گیاهان چوبی و علفی اصطالح شیشهدادند.
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شکننده بوده و وها کلفتکالوس در انتهاي شاخه است و ریشه، توسعه ریشه همراه با تشکیل هاي باالتردر غلظتایندول بوتریک اسید
، تفاوت معنی داري بین گردد. از نظر طول ریشهده و فرایند سازاگاري مشکل تر میشکسته شكبه راحتی در طی انتقال گیاهچه به خا

ها در حضور غلظت ) هنگامی بدست آمد که شاخه58/16() و ریشه فرعی 59/2تیمارها وجود نداشت. اگرچه حداکثر تعداد ریشه(
و ریشه ها تیره تر و شکننده بودند) قرار گرفته بودند، اما کیفیت ریشه خوب نبودمیکروموالر3/12(بوتریک اسید ایندول باالي

).ce, d ,-1شکل(مانی نشان دادندها زنده% از گیاهچه80پس از فرایند سازگاري،.)a-1(شکل
ايدرون شیشهدر شرایط گیاه مورخوش اي شدن درصد شیشهو صفات روي میانگین سیتوکینین هاي مختلف. اثر اصلی غلظت1جدول

نوع و غلظت هورمون
(میکروموالر)

زاییشاخه
(درصد)

تعدادشاخه در 
ریزنمونه

طول شاخه 
متر)(سانتی

تعداد گره در هر 
شاخه

اي شیشه
شدن

(درصد)
بنزیل آمینو پورین

22/2 55/96 a 43/1 ± 06/0 def 42/1 ±

05/0 a

12/2 ± 11/0 a 6/8 ± 95/0 a

44/4 83/98 a 50/1 ± 08/0 def 30/1 ±

04/0 a

05/2 ± 08/0 a 06/11 ±

07/1 a88/8 100 a 66/1 ± 08/0 cd 14/1 ±

06/0 b

94/1 ± 11/0 ab 66/7 ± 14/1
a76/17 100 a 88/1 ± 07/0 c 11/1 ±

04/0 b

82/1 ± 06/0 b 66/9 ± 95/0
a08/31 100 a 24/2 ± 09/0 b 76/0 ±

03/0 d

51/1 ± 07/0 c 46/11 ±

11/1 a04/71 100 a 38/3 ± 20/0 a 56/0 ±

04/0 e

85/0 ± 08/0 e 4/8 ± 69/0 a

کینتین
32/2 25/96 a 30/1 ± 05/0 f 86/0 ±

05/0 cd

38/1 ± 11/0 c 8/8 ± 8/0 a

65/4 100 a 41/1 ± 09/0 def 92/0 ±

05/0 c

43/1 ± 09/0 c 66/5 ± 76/0
a3/9 83/98 a 39/1 ± 06/0 ef 73/0 ±

05/0 d

16/1 ± 11/0 d 26/4 ± 59/0
a6/18 70/98 a 59/1 ± 09/0 de 78/0 ±

04/0 d

33/1 ± 11/0 cd 73/3 ± 5/0 a

دارند.P=5میانگین است. اعداد با حروف متفاوت در یک ستون اختالف معنی داري در سطح ±خطاي استاندارداعداد نشان داده شده 

از کشتبعد از هفته 4مورخوش اي شیشهدرون هاي زایی شاخهبر ریشهنوع محیط کشت و غلظت اکسین . اثر 2جدول

مح
یط 

کشت

نوع و غلظت 
هورمون

(میکروموالر)

زاییریشه
(%)

تعداد ریشه طول ریشه 
)سانتیمتر(

تعداد ریشه 
فرعی

طول ریشه 
)سانتیمترفرعی(

½
MS

0 66/68 ± 09/4
a

31/2 ± 13/0
ab

94/3 ±

21/0 a

68/10 ± 21/1
cd

31/1 ±

06/0 c
M

S
0 33/36 ± 17/3

bc

2/2 ± 13/0
ab

61/4 ±

28/0 a

15/7 ± 57/0 d 97/1 ± 15/0
ab ایندول بوتریک

98/0اسید 33/42 ± 22/6
b

96/1 ± 21/0
ab

26/4 ±

31/0 a

78/6 ± 73/0 d 49/1 ±

17/0 bc92/4 66/36 ± 98/6
bc

6/1 ± 19/0 b 59/4 ±

19/0 a

4/15 ± 96/1
ab

51/1 ±

14/0 bc3/12 33/33 ± 33/3
bc

59/2 ± 32/0
a

07/4 ±

24/0 a

58/16 ± 4/1 a 98/1 ±

12/0 ab ایندول استیک
14/1اسید 00/27 ± 11/6

bc

2 ± 28/0 ab 6/4 ± 55/0
a

22/8 ± 12/1
cd

4/1 ± 17/0
c71/5 66/27 ± 04/5

bc

54/1 ± 14/0
b

50/4 ±

32/0 a

59/6 ± 07/1 d 28/1 ±

18/0 c27/14 00/21 ± 57/0
c

54/1 ± 39/0
b

02/4 ±

56/0 a

09/12 ± 91/1
bc

29/2 ±

03/0 a میانگین هستند . اعداد یک ستون با حروف متفاوت اختالف معنی داري در سطح ±خطاي استاندارداعداد نشان داده شدهP=5دارند.
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Micropropagation and conservation of Zhumeria majdae: an endemic and endangered medicinal
plant
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Abstrat

Zhumeria majdae Rech.f & Wendelbo, with the common Persian name of “Mohrekhosh” is a perennial
herb of the Lamiaceae family which grows as an endemic species in a limited geographical range in
Hormozgan province. The leaves of the plant have been traditionally used as a curative for stomach aches,
antiseptic, and carminative especially in infants. Owing to a narrow range of distribution, human activity
and land-use disturbances, over-collection of wild plants for medicinal purposes and a low propagation
rate in nature, Z. majdae is now almost extinct and is listed as an extremely vulnerable species in Iran.
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There is an obvious need to develop an efficient regeneration system for effective conservation and rapid
multiplication in order to replenish highly impoverished populations. For this purpose, the effect of
different concentrations of BAP (2.22, 4.44, 8.88, 17.76, 31.08 and 71.04 µM) and KN (2.32, 4.65, 9.30
and 18.60 µM) were examined on the hyperhydricity and shoot multiplication of shoot tip and single nod
explants cultured on Murashige and Skoog medium (MS). The results showed that the best shooting (1.88
shoot per explant, 100% shooting) was achieved on the MS medium containing 17.76 µM BAP. Shoot
elongation was conducted on MS medium containing 2.22 μM BAP and then rooting was performed on
half or full strength MS medium alone or MS medium supplemented with different concentrations of IAA
(1.14, 5.71 & 14.27 μM) and IBA (0.98, 4.92 & 12.3 μM). The maximum percentage of rooting (68.8%)
obtained on half-strength MS medium without plant growth regulator. The rooted plantlets were
successfully acclimatized (80.0%) in a greenhouse.

Key words: Zhumeria majdae, Lamiaceae, tissue culture, hyperhidricity, micropropagation, conservation
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