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 گیاه جاشیر  هايریز نمونه از کامل اناهباززایی گینقش تیمارهاي هورمونی در 

 ايشیشهدر شرایط درون 
  

2یاقدس مهناز و 2يآبادانیم ژهیمن* ،1فردیائیض زهرا  

  ،شناسی، دانشگاه گلستان، گروه زیستیاهیفیزیولوژي گ کارشناسی ارشد1
 شناسی، دانشگاه گلستان  گروه زیست استادیاران2 

  16/12/92 تاریخ پذیرش:؛  8/3/91تاریخ دریافت: 
 

  ١چکیده
مناطق از که در بعضی  از خانواده چتریان است معطر و پایاک گیاه ی )Prangos ferulacea(جاشیر   

اي شیشه شرایط درون دراین گیاه  باززاییدر مورد  گزارشیچ . هیکندصورت وحشی رشد می ایران به
نفتالن استیک اسید و بنزیل آمینو پـورین  ، کینتین ،D-2,4 هايهورموندر این مطالعه، اثر  .رداوجود ند

محـور   ، محل اتصالمحور زیر لپهچه، ریشهقطعات جداکشت  از کامل گیاهتولید و  روي باززایی ساقه
تیمـار   20در یک طرح کامال تصادفی بـا  هاي جاشیر رستدانه ايبرگ لپهو  چه (یقه)به ریشه زیر لپه

 تحتزایی مربوط به قطعات جداکشت یقه بهترین نتایج ساقه. شدتکرار در هر تیمار انجام  3 وهورمونی 
 D-2,4 ر لیترگرم د میلی 5/0 وکینتین  گرم در لیتر میلی 1 همراه با D-2,4 گرم در لیتر میلی 5/0 تیمارهاي
هاي باززایی شـده، در محـیط   . ساقهبود) در هر تیمار درصد 67( کینتین گرم در لیتر میلی 5/1 همراه با

    زایی نمودند.ریشههورمون  فاقدپایه   MSکشت
  

  . ، کینتینD-2,4، ، محیط پایهايدرون شیشه نوپدید ، ساقهPrangos ferulacea هاي کلیدي: واژه
 
 
                                                

 m.mianabadi@gu.ac.irمسئول مکاتبه: * 
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  مقدمه
اسـت.  ) Apiaceae( متعلـق بـه خـانواده چتریـان      Prangos ferulacea با نام علمی شیرگیاه جا  

هـاي تهـران، آذربایجـان، شـیراز،      رویشـگاه  از آن گونـه  16در ایـران   کـه  گونه دارد 30جنس جاشیر 
حسنی ( آوري و شناسایی شده است ، همدان، سمنان، لرستان و اصفهان جمعمازندران، اراك، کردستان

این گیاه بسـیار مقـوي و بـا     اي، پایا و یک پایه است.گیاهی بوته P. ferulacea). 2007؛ ديشامراو 
 جاشیردارد. اسانس و وجه تسمیه آن به کیفیت باالي غذایی آن در مقایسه با شیر اشاره  باشدمیارزش 

عنـوان   تی و بـه طور وسیعی در صنایع غذایی، دارویی، بهداشـ  اي است که بههاي ثانویه داراي متابولیت
. در شـرق آنـاتولی از   )2005، امیـري ( گیـرد ترکیباتی با خاصیت ضد میکروبی مورد استفاده قرار مـی 

منـاطق،  از در بعضـی   و) 2007و همکـاران،   کـورو ( شـود مـی  اسـتفاده  ییعنوان مـاده غـذا   جاشیر به
  د.  نگردسبزي خوراکی مصرف می عنوان هاي آن به سرشاخه

صورت سـنتی بـراي تولیـد     بهدلیل عطر و طعم آن  جاشیر را بهست که در ترکیه هاي متمادي اقرن  
و درمـان بعضـی از   در قفقاز از برگ آن در تهیه ساالد  .)2006و همکاران،  دورماز(برند کار می هپنیر ب

اي و توقف خونریزيهاي رودهدرمان زخم ترکیه در در .)2007و همکاران،  کورو( اختالالت گوارشی
گیرد. در صربستان و نواحی اطراف آن، از ریشه گیاه براي تهیه مواد خارجی مورد استفاده قرار می هاي

در ). 2004و همکاران،  دجان( شودخصوص هموروئید استفاده می هاي و بهاي روده درمان کننده زخم
ه ایـن گیـاه   عصاره ریشـه و میـو   ایران، ترکیه، هند و مناطق مختلف قفقاز و آسیاي مرکزي طب سنتی

، بلند حاجیو  رضوي( گرددبراي درمان اختالالت معده، التیام سوختگی و توقف خونریزي استفاده می
آور و باز کننده مجـاري ادراري اسـت و بـراي درمـان      . این گیاه ادرار)2002و همکاران،  تادا؛ 2009

ي درمان درد و از عصـاره ریشـه   شود. از کوبیده برگ و عصاره آن برامی هاي کلیوي بکار بردهبیماري
  ).1966و همکاران،  کوزنتسووا( شود عنوان مسکن استفاده می مواد آرایشی و همچنین به  آن براي تهیه

 کـه  اسـت  1گلیکوزیـد  -O-3 کوئرسـتین  شده فالونوئیدي در ایـن گیـاه   یکی از ترکیبات شناخته  
که ممکن اسـت  دهد. ضمن اینرا نشان میزایی هیستامینی، ضد التهابی و ضد سرطانهاي آنتیویژگی

و همکاران،  رضوي( به کاهش عالئم خستگی، افسردگی، اضطراب، امراض کرونر و سرطان کمک کند
ها محسـوب  ر بسیاري از مناطق ایران جاشیر یکی از گیاهان مهم در تهیه علوفه زمستانی دامد. )2009

                                                
1- Quercetin- 3- O- glycoside(Q3G)  
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و  رضـوي ؛ 2001و همکـاران،   سـفیدکن ( دانندنجه میرا براي تغذیه دام بهتر از یو شود و مردم آنمی
هاي گذشته و برداشـت بـیش از حـد گیاهـان     علت تغییر شرایط محیطی در دهه به) 2009، بلند حاجی

شـرایط بـد اقلیمـی (خشکسـالی)     همچنین شناسان و کشاورزان و  وسیله گیاه هوحشی از مزارع بومی ب
. لذا، جهت پیشگیري از فقـدان  ودرو به کاهش رعت سر بهگیاه وحشی باعث گردیده است تا جمعیت 

بلنـد،   رضوي و حـاجی ( باشدصورت زراعی ضروري می ها بهگیاهان بومی در آینده، کشت و تکثیر آن
ابـزاري   ثري باشد. کشـت بافـت  ؤتواند کمک مطبیعتا تکنیک کشت بافت نیز در این راستا می) 2009

ـ توان به تکثیر گیاهان مختلـف  این طریق می ازو  مهم در مطالعات پایه و کاربردي است دسـت از   کی
و  پـور  احسـان ( عاري از آفت اقدام نمودبه شکل از جمله گیاهان دارویی، زینتی و غیره لحاظ ژنتیکی 

روي محـیط   Thapsia garganicaهاي دمبرگ، دمبرگچـه و برگچـه   ریز نمونه کشت )2002، امینی
گـرم در لیتـر نفتـالن اسـتیک اسـید       میلـی  5/0 داراين و محـیط  گرم در لیتر کینتی میلی 2 کشت داراي

)NAA هفته قادر به باززایی مستقیم شاخه (بدون  4گرم در لیتر بنزیل آمینوپورین، بعد از  میلی 5/1) و
گرم در لیترنفتالن استیک اسـید و   میلی 5/0هاي تولید شده در محیط داراي  تولید کالوس) بودند. شاخه

ها  زایی نمودند و کالوس هفته در محیط مشابه کالوس 4بنزیل آمینوپورین، پس از  ر لیترگرم د میلی 5/1
زایـی روي   بهتـرین پاسـخ شـاخه    1در زیره سبز )2005و همکاران،  نوکواندا( زایی داشتند سپس شاخه

میکرومـول بنزیـل    5/2 داراي) MSقطعات میان گرهی ساقه در محیط کشت موراشـیگ و اسـکوگ (  
هاي هیپوکوتیل در محیط کشت ، ریز نمونه2در گیاه رازیانه ).2001و همکاران،  آزا(هده شد مشا آدنین
 100میکروموالر کینتین  3/2 و NAAمیکروموالر  6/2و محیط داراي  D-2,4میکروموالر  88/0 داراي
بعـد از   نفتالن استیک اسید و کینتین، دارايهاي رشد یافته در محیط  ، کالوس ایجاد کرد. کالوسدرصد

رفتـار   D-2,4 هـاي رشـد یافتـه در محـیط داراي     زایی نمودند ولی کالوس ماه شروع به شاخه 11تا  8
مایع فاقد هورمـون،   1/2MSهاي باززایی شده به محیط  زایی را نشان ندادند. پس از انتقال شاخه اندام

زایـی را کـاهش    ن شاخهجاي کینتی به NAAهمراه با  BAPگیاه کامل باززایی شد. در این گیاه حضور 
گزارشی در خصوص کشـت  تاکنون هیچ  )1996و همکاران،  آنزیدي( زایی را افزایش داد ولی کالوس

زایـی ریـز     زایی و سـاقه  زایی، ریشه ، کالوسپژوهشدر این  بنابراین. ارائه نشده استبافت گیاه جاشیر 
  بررسی قرار گرفت.هاي گیاه جاشیر در شیشه و سپس باززایی گیاه کامل مورد نمونه

                                                
1- Cuminum cyminum 
2- Foeniculum vulgare 
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  هاروش مواد و
 گرگو، منطقه اسوجی اطراف از P. ferulacea اهیگ بذور: ییزاکالوس يالقا و لیاستر اهچهیگ هیته

 متر 1400-1700 ارتفاع و یشمال 54-32-30 ییایجغراف عرض و 51-42-51ییایجغراف طول
 قهیدق 5 مدت به سپس شده، شسته آب در ابتدا بذور. ندشد يآور جمع 1388 تابستان در ایدر سطح از
 بار چند لیاستر مقطر آب با سپس. گرفتند قرار درصد 1 ژاول آب در قهیدق 15 و درصد 70 اتانول در

  . شدند شستشو
 ماریت بذر خواب شکستن منظور به بودند، خواب يدارا ریجاش اهیگ بذور که نیا به توجه با  

 شد استفاده ساعت 48 مدت به دیاس کیبرلیج لمحلو ppm 100 غلظت با همراه یسرماده
 قهیدق 5 مدت بهدرصد  25/0 ژاول آب بامتر  سانتی 7 یبیتقر طول با يهااهچهیگ) 2011، دفر ضیایی(

  . دندیگرد شستشو لیاستر مقطر آب با بار نیچند و شده یضدعفون
 به محور زیر لپه اتصال محل ،محور زیر لپه چه،شهیر ریز نمونه ،ییزاکالوس يالقا منظور هب  

 میتنظ مختلف يهاغلظت از یبیترک داراي MS کشت طیمح به اي لپه هايبرگ و) قه(ی چه شهیر
 نینتیک ،گرم بر لیتر) میلی 0، 5/0، 1، 5/1و  2هاي (با غلظت ییتنهابه نینتیک  شامل رشدي هاکننده
 5/0 دارايگرم بر لیتر و هر کدام  میلی 0، 5/0، 1، 5/1و  2 هاي(کینتین با غلظت D-2,4 با همراه
، 1، 5/1و  2 هاي(هر کدام در غلظتتنهایی به NAA وBAP  نیهمچن و) D-2,4گرم بر لیتر  میلی

 8/0عالوه  هب BAPگرم بر لیتر  میلی 1( NAAو  BAPو دو غلظت ترکیبی از گرم بر لیتر)  میلی 0، 5/0
منتقل ) NAAگرم بر لیتر  میلی 1عالوه  هب BAPبر لیتر گرم  میلی 2/0و غلظت  NAAگرم بر لیتر  میلی

 حدود يدما و یکیتار ساعت 8 و ییروشنا ساعت 16 طیشرا با رشد اتاق در هايپتر سپسشدند. 
225  یهورمون ماریت هر يبرا و بود جداکشت قطعه 5 داراي يپتر هر. گرفتند قرارگراد  درجه سانتی 

 واکشت هانمونه کباری هفته 2 هر. نددیتکرارگرد بار سه شاتیزماآ. شدگرفته نظر در تکرار بار سه
 . دیگردیبررس ییزاکالوس درصد روز 20 مدت گذشت از بعد. شدند

 ازی بیترک داراي MS کشت طیمح در هاریز نمونه شه،یر و ساقه يالقا منظور به: شهیر و ساقه يالقا
 جهت طیمح نیبهتر روز 20 از بعد .گرفتند قرارکه در باال ذکر شد،  یهورمون مختلف يهاغلظت

  .دیگردنییتع ریز شده يریگاندازه يفاکتورها براساس شهیر و ساقه يالقا
  ماریت هر در ییزاساقه درصد -
  ماریت هر در شده جادیا ساقه طول ممیماکز و هاساقه طول متوسط -
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 پژوهش نیا در استفاده ردمو یهورمون يمارهایت از کدامچیه رد که مسئله نیا به توجه با  
 منتقل هورمون فاقد هیپا MS کشت طیمح به شده ییباززا يهاساقه  ،نگرفت صورت ییزا شهیر

، تبار کاظمی و دهزا ولی( گرفت قرار یبررس مورد کامل اهچهیگ جادیا و ییزاشهیر سپس،. دندیگرد
2009.(  

 کـردن  سـازگار  و خاك به شده ییباززا يهااهچهیگ انتقال جهت: شده ییباززا اهانیگ کردن سازگار
ـ ل درون بـه  2: 1: 1 نسـبت  بـه  ماسه و تیپرل -تیکوکوم ماده سه از یمخلوط ها،آن  کبـار ی يهـا وانی

 ییبـاززا  يهااهچهیگ. دیگرداضافه بود،شده جادیا یزهکش جهت ییهاسوراخ هاآن کف در که یمصرف
ـ بقا که يطور به. شدند شسته امالک آب با آن يهاشهیر و شده خارج کشت  طیمح از شده  طیمحـ  يای

 ،ینسـب  رطوبـت  حفـظ  يبـرا . افتنـد ی انتقـال  نظر مورد يهاوانیل به سپس و گرددزدوده هاآن از کشت
 توسط و گرفته قرار هااهچهیگ داراي يهاگلدان يرو واژگون صورت به شفاف مصرف کباری يها وانیل

درجـه   225 يدمـا  بـا  رشـد  اتـاق  بـه  اهچهیگ داراي يهاوانیل بعد، مرحله در. شدند محکم لمیپاراف
. نددیگرد منتقل درصد 45 رطوبت و یکیتار ساعت 8 و ییروشنا ساعت 16 نوري دوره و گراد سانتی

 بـا  هااهچهیگ شدن سازگار منظور به. گرفت انجام هوگلند محلول توسط و هاوانیل ریز هیناح از ياریآب
  .)2007، پیرهادي( شدیم جادیا هااهچهیگ پوشاننده وانیل يرو سوراخ کی روز هر اطراف، طیمح
  

  يآمار لیتحل و هیتجز
 بـر  هـا داده و گرفتنـد  قرار لیتحل و هیتجز مورد SAS افزار نرم از استفاده با آمده دست به يهاداده  

 از نمودارهـا  رسم يبرا. شدند سهیمقا درصد 5 و درصد 1 سطح در دانکن يادامنه چند آزمون اساس
   .دیگرداستفاده Excel افزار نرم
  

  نتایج
ـ  چیهـ  بهP. ferulacea  يهااهچهیگ از حاصل ايبرگ لپه جداکشت قطعات    يهـا یبررسـ  از کی

ـ  تحت فقط. ندادند پاسخ ییزاساقه و ییزاکالوس جهت شده انجام  اعمـال  يمارهـا یت از یبعضـ  ریثأت
ـ گرد نظـر  صـرف  هاآن از هاداده يآمار لیتحل و هیتجز در ن،یبنابرا. شد تر بزرگ هاآن اندازه شده،  .دی

 قطعـات . ندادنـد  نشـان  یواکنشـ  یـی زاکالوس يمارهایت به زین قهی و محور زیر لپه جداکشت قطعات
 گـرم در لیتـر  میلـی  5/0 غلظـت  دو در فقط رفته، کار هب یهورمون يمارهایت نیب در چهشهیر جداکشت



 و همکاران فرد زهرا ضیایی
 

40 

2,4-D 2,4 گرم در لیترمیلی 5/0 و-D دادند نشان را ییزاکالوس نینتیک گرم در لیتر میلی 5/0 با همراه .
. بـود  کـم  شـده  جـاد یا يهـا کـالوس  حجم یول شد آغاز ییباال درصد با هفته کی از بعد ییزاکالوس
 ،D-2,4گرم در لیتر میلی 5/0 غلظت در) . ب و الف -1 شکل( بودند شفاف و کرم رنگ به هاکالوس

گرم میلی 5/0 با همراه D-2,4 گرم در لیترمیلی 5/0 غلظت در و چهشهیر اکشتجد قطعاتدرصد  93
ـ ا در. داشـتند  ییزاکالوس چهشهیر جداکشت قطعات درصد 87 نینتیک در لیتر  تفـاوت  غلظـت  دو نی

 شـدند  واکشـت  مشابه طیمح در هاکالوس هفته، دو از بعد. نشد مشاهده ییزاکالوس نظر از يداریمعن
 حد از شیب ینرم لیدل به. نشد جادیا هاآن حجم در يریچشمگ رییتغ ماه کی گذشت از پس یحت یول

 انجـام  از هـا، آن کـم  حجـم  لیدل به و بود مواجه یمشکالت با دیجد يهاطیمح به هاآن انتقال هاکالوس
-2,4 گرم در لیتـر میلی 5/0 غلظت دو انسیوار زیآنال جینتا. شد نظر صرف هاآن يرو يبعد شاتیآزما

D 2,4 گرم در لیترمیلی 5/0 و-D قطعـه  نـوع  کـه  نمود مشخص نینتیک گرم در لیترمیلی 5/0 با همراه 
 يهاغلظت یول. دهدیم نشان را درصد 1 سطح در يداریمعن تفاوت ییزاکالوسدرصد  در جداکشت

ـ  تفـاوت  جداکشـت  قطعـه  و هورمـون  غلظت متقابل اثر و هورمون مختلف ـ  نشـان  را يداریمعن  دادن
  .)1(جدول 

زایی مشاهده گردید. تیمار پاسخ ساقه 4روز، فقط در  5کار رفته بعد از  هبین تیمارهاي هورمونی ب  
زایی نشان داده شده است. مقایسه ساقه محور زیر لپه زایی قطعات جداکشتساقه الف -2 شکل در

قه بیشترین درصد داد که قطعات جداکشت یقطعات جداکشت یقه با سایر قطعات جداکشت نشان
 D-2,4 در لیترگرم میلی 5/0کینتین همراه با  گرم در لیترمیلی 1هاي ) را در غلظت درصد 67زایی (ساقه

 داشتند. قطعات جداکشت D-2,4گرم در لیتر میلی 5/0کینتین همراه با  گرم در لیترمیلی 5/1غلظت و 
 1و در تیمار  NAA گرم در لیترمیلی 5/1زایی را در غلظت بیشترین درصد ساقه محور زیر لپه

) نشان درصد 20و درصد 27ترتیب  (به D-2,4 گرم در لیترمیلی 5/0کینتین همراه با  گرم در لیتر میلی
گرم در میلی 5/0کینتین همراه با  گرم در لیترمیلی 1چه فقط در تیمار دادند. قطعات جداکشت ریشه

زایی، مشخص ). نتایج آنالیز واریانس ساقه2جدول وز دادند (زایی را برساقه درصد D  ،27-2,4 لیتر
 1دار در سطح زایی تفاوت معنیها و نوع قطعه جداکشت در ساقههاي مختلف هورموننمود که غلظت

 1را در سطح داري هاي هورمونی نیز تفاوت معنیاند. اثر متقابل قطعه جداکشت و غلظتداشته درصد
  .)1(جدول  نشان دادند درصد
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 يهـا غلظـت  در را ساقه طول نیانگیم نیشتریب قهی قطعات استفاده، مورد جداکشت قطعات نیب در    
ـ یم BAP )3/19  گرم در لیترمیلی 1 همراه با NAAگرم در لیتر میلی 8/0  5/1 يهـا غلظـت  و) متـر یل

جـدول  ( نمودنـد  جادیا) متریلیم D )4/15-2,4 گرم در لیترمیلی 5/0 با همراهکینتین  گرم در لیتر میلی
 8/0 يهـا غلظـت  در و قـه ی جداکشـت  قطعـات  بـه  مربوط زینماکزیمم طول ساقه ایجاد شده اما  ).2

کینتـین   گرم در لیتـر میلی 5/1 يهاغلظت و BAPگرم در لیتر میلی 1همراه با  NAAگرم در لیتر  میلی
ـ  همـراه کینتـین  تر گرم در لیمیلی 1 و D-2,4 گرم در لیترمیلی 5/0 با همراه   گـرم در لیتـر  میلـی  5/0 اب

 2,4-D بود متریلیم 6/13 و 17 ،3/27 بیترت به.  
هـا  فاقد هورمون، سـاقه  MSهاي باززایی شده به محیط کشت روز از انتقال ساقه 5بعد از گذشت 

تولید هاي جدید هم هاي ایجاد شده ساقهدار شدند. بعد از یک هفته واکشت انجام شد و گیاهچهریشه
شده پس از انتقال به محیط خاك، در شرایط اتاق رشـد بـا دمـاي حـدود     هاي باززاییگیاهچه نمودند.

225 شکل  دادند هفته زنده ماندند و رشد اندکی را نشان 3تا  درصد 45و رطوبت گراد  درجه سانتی)
هان در طبیعت در بود که این گیااز عشایر محلی رویشگاه جاشیر نیز مشخص شده  پژوهشدر . ب) 2

  رسد.متر نمیسانتی 15الی  10ها به حدود بیشتر از سال اول رشد محدودي دارند و ارتفاع آن
  

 لیتبد ازپس  P. ferulaceaقطعات جداکشت زایی و درصد ساقه ییزاکالوس درصد انسیوار هیتجز -1جدول 
  .2ArcSinY روش به هاداده

  منبع تغییرات
  درجه آزادي

  زایی)س(درصد کالو
میانگین مربعات 

  زایی)(درصد کالوس
  درجه آزادي

  (درصد ساقه زایی)
  میانگین مریعات

  زایی)(درصد ساقه
  5/3**  2  22/15**  2  نوع قطعه جداکشت

  65/1**  3  01/0  1  غلظت هورمون
 ×نوع قطعه جدا کشت 

  غلظت هورمون
2  01/0  6  **34/1  

  04/0  23  15/0  11  خطا
  ___  34  ___  16  کل

  دار است.) معنیp>1/0درصد ( 1در سطح کمتر از  **
  
  

 ب الف      
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  الف

  

  ب

  
  

  MSچه در محیط کشت هاي ایجاد شده از قطعات جداکشت ریشهتصاویر کالوس -ب و الف -1شکل
  .mg/L 5/0 کینتین با همراه D mg/L  5/0-2,4 داراي

  الف

  

  ب

  
 

  کینتین  mg/L 1در تیمار هورمونی محور زیر لپه عه جداکشتزایی قطساقه -الف 2 شکل
  دار به خاك.انتقال ساقه ریشه -. بmg/L 2,4-D  5/0همراه
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چـه  محور زیر لپه و ریشـه  قطعات جداکشت یقه، زاییساقه و میانگین درصدماکزیمم طول ساقه، مقایسه  -2جدول 
 در تیمارهاي مختلف هورمونی.  P. ferulaceaگیاه 

  )mmماکزیمم طول ساقه (  )mm( میانگین طول ساقه  )درصد( زایی درصد ساقه  )mg/L( تیمارهاي هورمونی  یز نمونهر

  یقه
  
  
  

  
  محور 
  زیر لپه

  
  
  

  ریشه چه

  D 5/0-2,4+1 کینتین
  D 5/0-2,4+5/1 کینتین

BAP 1+NAA 8/0  
NAA 5/1  
  

  D 5/0-2,4+1 کینتین
  D 5/0-2,4+5/1 کینتین

BAP 1+NAA 8/0  
NAA 5/1  
  

  D 5/0-2,4+1 کینتین
  D 5/0-2,4+5/1 کینتین

BAP 1+NAA 8/0  
NAA 5/1  

a 6/15 67  
a 6/15 67  
b 3/16 40  

c 0  
  

c 3/13 20  
d0  
d 0  

c 7/14 27  
  

c 7/14 27  
d0  
d0  
d0  

b04/2 04/12  
a04/2 44/15  

a6/2 3 /19  
c 0  

  
b7/3 23/12  

c 0  
c 0  

b2/3 41/11  
  

b2/3 91/12  
c 0  
c 0  
c 0  

ab7/2 6/13  
ab7/4 17  

a7/4 3 /27  
c 0 

 
b9/2 66/12  

c 0  
c 0  

b7/4 12  
 

ab6/2 3/13  
c 0  
c 0  
c 0 

  باشند.می درصد 5دار در سطح نشانگر تفاوت معنی اعدادروي کوچک حروف  
 
  حثب

با  کینتینگرم در لیتر میلی 5/0فقط در دو غلظت  P. ferulaceaزایی قطعات جداکشت کالوس  
شد و فقط قطعات  مشاهده D-2,4گرم در لیتر میلی 5/0و غلظت  D-2,4گرم در لیتر یمیل 5/0

) نیز گزارش کردند که بیشترین 2009 ،تبار ولی زاده و کاظمی(زایی نمودند. چه کالوسجداکشت ریشه
و  زاده ولی( دست آمد هبه تنهایی و یا در ترکیب با کینتین ب D-2,4زایی زیره سیاه در تیمار با  کالوس
انتخاب قطعه جداکشت مناسب، نقش مهمی در موفقیت کشت بافت دارد. شرایط ) 2009  ،تبار کاظمی

تواند از عوامل زاد اکسین و سیتوکینین میهاي درونفیزیولوژیکی قطعه جداکشت و میزان هورمون
ثر ؤهاي م ژن ثر در پاسخ متفاوت نوع قطعه جداکشت به تیمار هورمونی باشد. همچنین، سطح بیانؤم

). 2010، پور نوایی نجف و سفیدکن( تواند متفاوت باشدزایی قطعات جداکشت مختلف میدر کالوس
 در گرمیلیم 1 غلظت. شد مشاهده یهورمون ماریت 4در P. ferulacea جداکشت قطعات در ییزاساقه

 درصد نیشتریب. دادند اننش را ییزاساقه درصد نیشتریب D-2,4 تریل در گرمیلیم 5/0 با نینتیک تریل
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 محور زیر لپه اتصال محل در ،قهی جداکشت قطعات .شد مشاهده قهی جداکشت قطعات در ییزاساقه
 نیا هیناح نیا در یستمیمر منطقه کی وجود لیدل به احتماال ن،یبنابرا. دندار گره کی چهشهیر به

 ساقه 1یگره قطعات از همچنین .)2007 ،منندار و پنت(. بودند ترمناسب ییزاساقه جهت قطعات
  .)2007 ،منندار و پنت(نمودند استفاده جیهو اهیگ ییباززا جهت

به تغییر اندازه قطعات جداکشت، بدون  کار رفته در این پژوهش منجر هبیشتر تیمارهاي هورمونی ب  
درون زاد  یبرلینجتوان نتیجه گرفت که احتماال غلظت زایی شد. از این مطلب میزایی و کالوسساقه

 ،شود. نوکواندا و همکارانقطعات جداکشت میابعاد شدن  بزرگبه  بافت گیاه باال است که منجر
   .اکشت را گزارش نمودنددتغییر اندازه قطعات جThapsia garganica ) نیز در باززایی 2005(

 در. دندننمو ییزاشهیر استفاده مورد یهورمون يمارهایت از کی چیه در اهیگ جداکشت قطعات  
زایی نمودند. ریشه فاقد هورمون  MS کشت طیمح به انتقال از سپ شده ییباززا يهاساقه که،یصورت
 طیمحهاي باززایی شده را به ) نیز در مطالعه بر روي زیره سیاه، ساقه2009(زاده و کاظمی تبار  ولی

) 2003( ،یمی و همکارانهاي ابراه در بررسی. زایی منتقل نمودند فاقد هورمون جهت ریشه MS کشت
. فاقد هورمون انجام گرفت MSره سبز در محیط کشت یهاي باززایی شده ززایی ساقهنیز ریشه

زاي خارجی براي هاي ریشهها نقش هورمونتوان نتیجه گرفت که در بعضی از گونهبنابراین، می
هاي باززایی شده این در ساقهباشد. احتماال هاي باززایی شده چندان ضروري نمیدار کردن ساقهریشه
  باشد. زایی کافی میهاي اکسینی درون زاد جهت ریشهها میزان هورمونگونه
ها در خاك بعد از هاي کشت بافت گیاهان خانواده چتریان استقرار ضعیف آنکی از پیچیدگیی    

گونه که  همان هاي قارچی و زرد شدن است.ها براي پوسیدگیدلیل آمادگی آن کشت در شیشه، به
 Thapsia garganicaو ) Ammi visgana(هاي باززایی شده زیره سبز، گیاه خالل دندان گیاهچه
؛ 2005و همکاران،  نوکواندا؛ 2003و همکاران،  ماکونگا( هفته انتقال به خاك زرد شدند 2 پس از

قال به خاك رشد نیز پس از انت P. ferulaceaهاي باززایی شده  گیاهچه. )2001 تافیک و نوگا،
تر چگونگی سازگار نمودن گیاهان باززایی شده  بنابراین، مطالعه و بررسی دقیق مطلوبی را نشان ندادند.

  رسد.  نظر می هاي بعدي ضروري بهحاصل از کشت بافت خانواده چتریان در خاك، در پژوهش
 

                                                
1- Nodal explants 



  1392) 1)، شماره (20هاي تولید گیاهی ( مجله پژوهش

45 

  منابع
1.Amiri, H. 2005. Chemical composition and antibacterial activity of essential oil 

of Prangos ferulacea (L.) Lindl. Medicinal Plants. 21: 36-41. 
2.Anzidei, M., Vivona, L., Schiff, S. and Bennici, A. 1996. In vitro culture of 

Foeniculum vulgare: callus characteristics in relation to morphogenesis. Plant 
Cell Tissue. Organ Culture. 45: 263-268. 

3.Azza, A., Tawfic, A.A. and Noga, G. 2001. Adventitious shoot proliferation from 
hypocotyl and intermodal stem explants of cumin. Plant Cell Tissue. Organ 
Culture. 66: 141-147. 

4.Coruh, N., Sagdicoglu, C., and Ozgokco, F. 2007. Antioxidant properties of 
Prangos ferylacea (L). Chaerophllum macropodum Boiss. and Heracleum 
persicum Deasf. From Apiaceae family used as food in eastern Anatolia and 
their inhibitory effects on gluthione- s- transferase. Food Chem. 100: 1237- 
1242. 

5.Dejan, D., Vanja, M., Milena, V. and Nada, N. 2004. 3,5- Nonadiyne Isolated 
from the risom of Cachris ferulacea inhibits endogenous nitric oxide release by 
rat peritoneal macrophages. Chemistry pharmacological Bulleten. 52: 853- 854. 

6.Durmaz, H., Sagun, E., Tarakci, Z. and Ozgokce, F. 2006. Antibacterial activities 
of Allium vineale, Chaerophyllum macropodium and Prangos ferulacea. Afr J. 
Biotechnol. 5: 1795-1798. 

7.Ebrahimie, e., Habashi, A.A., Ghareyazie, B., Ghannadha, M., Mohammadie, M. 
2003. A rapid and efficient method for regeneration of plantlets from embryo 
explant, of cumin (Cuminum cyminum). Plant Cell Tissue. Organ Culture. 75: 9- 
25. 

8.Ehsanpour, A. and Amini, F. 2002. Plant Tissue and cell culture. Jahad 
Daneshgahi Isfehan Press, Isfehan. 11p. 

9.Hasani, J. and Shamoradi, A. 2007. Autecology of Prangos ferulacea in 
kurdistan province. Iran J. Range. Desert Res. 14: 171-184. 

10.Kuznetsova, G., Milova, N. and Nazerenkon, M. 1966. Antibacterial activity of 
some natural lactones rastitelyne resursy. Plant Cell Tissue. Organ Culture. 2: 
216- 217. 

11.Makunga, N.P., Jager, A.K. and Staden, J. 2003. Micropropagation of Thapsia 
garganica a medicinal plant. Plant Cell Reports. 21: 967- 973. 

12.Nokwanda, P., Makunga, Anna, K., Jager. and Johannes, V.S. 2005. An 
improved system for the in vitro regeneration of Thapsia garganica via direct 
organogenesis– influence of auxins and cytokinins. Plant Cell Tissue. Organ 
Culture. 82: 271- 280. 

13.Pant, B. and Manandhar, S. 2007. In vitro propagation of Carrot (Daucus 
carota) L. Sci world. 5: 51- 53. 

14.Pirhadi, F. 2007. Micropropagation and Optimization of Teucrium polium in 
vitro culture. MSc Thesis. Golestan University. 



 و همکاران فرد زهرا ضیایی
 

46 

15.Razavi, S.M., Hajiboland, R. 2009. Dormancy breaking and germination of 
Prangos ferulacea seed. Eur J. BioSci. 3: 78-83. 

16.Razavi, S.M., Zahri, S., Zarrini, G., Nazemiyeh, H. and Mohammadi, S. 2009. 
Biological activity of quercetin- 3-o- glucosid, a know plant flavonoid. 
Bioorganic Chem.  35: 376- 378. 

17.Sefidkon, F. and Najafpour Navaii, M. 2001. Chemical Composition of the oil 
of Prangos uloptera DC. J. Essential Oil Res. 13: 84-85. 

18.Tada, Y., Shikishima, Y., Takaishi, Y. and Shibata, H. 2002. Coumarins and 
gamma pyrone derivatives from Prangos pabularia. Phytochem. 59: 649-654. 

19.Tawfic, A.A. and Noga, G. 2001. Adventitious shoot proliferation from 
hypocotyls and internodal stem explants of cumin. Plant Cell Tissue. Organ 
Culture. 66: 141- 147. 

20.Valizadeh, M. and Kazemi Tabar, S.K. 2009. Investigation of plant growth 
regulators effects on callus induction and shoot regeneration of Bunium 
persicum (Boiss). Agriculture Sci Technol. 11: 481- 486. 

21.Ziaee Fard, Z. 2011. Micropropagation and optimization of conditions for the in 
vitro culture of two medicinally Prangos (P. ferulacea & P. uloptera) species. 
MSc Thesis. Golestan University. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  1392) 1)، شماره (20هاي تولید گیاهی ( مجله پژوهش

47 

 
J. of Plant Production, Vol. 20 (1), 2013 

http://jopp.gau.ac.ir 
 

The role of hormone treatment on complete Regeneration of Jashir 
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Abstract1 
 Prangos ferulacea (L.) Lindl (Apiaceae) is a permanent and aromatic plant 
grows wild in some regions of Iran. There are not any reports about plant 
regeneration of P. ferulacea in vitro. In the present study, the effect of various 
concentrations of 2, 4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) with kinetin  and 
naphthalene acetic acid (NAA) with Benzyl amino purine (BAP) on shoot and 
plant regeneration of P. ferulacea radicle, hypocotyl, crown, and cotyledon 
explants were investigated. The study was designed as a completely randomized 
design with 20 treatments and 3 replications. The best results of  shoot regeneration 
was recorded case of  crown explants in MS medium comprising  0.5 mg/L 2,4-D 
with 1mg/L Kin and 0.5 mg/L 2,4-D with 1.5 mg/L Kin treatments (67%, in each 
cases). The regenerated shoots were rooted on basal MS medium without any 
hormonal treatment.   
      
Keywords: Prangos ferulacea; In vitro shoot regeneration; 2,4-D; Kinetin. 
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