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چکیده
Aloe(زردصبر vera L.(نیازبهباتوجه.شودمیمحسوبغذاییوبهداشتیآرایشی،دارویی،صنایعدرارزشباگیاهانازیکی

ومناسبروشیگیاهاینايشیشهدرونتکثیراست.شده انجامآن ايشیشهدرونکشتبرايگستردهتحقیقاتگیاهاینبهنروزافزو
ي هانمونهزیرسازي سترونروشبهترینتحقیقایندرباشد.میثانویهيهامتابولیتازاستفادههمچنینوانبوهتکثیربرايمدآکار

پایهبرآزمایشاینگرفت.قراربررسیموردفعالزغالوBAP،NAAرشدهاي کنندهتنظیماثرووراآلوئهيهاگیاهچهازبرگرفته
درگرممیلیNAA2/0ولیتردرگرممیلی4و5هايغلظتباBAP.شدطراحیتیمار5وتکرارCRD(،3(تصادفیکامالًطرح 

پروتکل،بهترینگرفت.قرارمطالعهموردگیاهچهازجانبیهايجوانهالقابرايMSکشتمحیطدرلیتردرگرم2فعالزغالولیتر
وبوددقیقه)10(%1/0جیوهکلریددقیقه)،20(%5/2سدیمهیپوکلریدثانیه)،30(%70الکلدقیقه)،20(% 1کاربندازیمکشقارچ

شناختهجانبیجوانهءالقابرايمحیطبهترینفعالزغاللیتردرگرم2وBAPلیتردرگرممیلی5همراهبهMSکشتمحیطهمچنین
آمدهبدستهاي پاجوش% 85وشدنددارریشهNAAلیتردرگرممیلی2/0حاويMSکشتمحیطدرآمدهبدستهايجوانهشد.
ماندند.زندهگلخانهدرسازگاريمرحلهطیازپس

Aloe vera(وراآلوئه:يدیلکهاي واژه L.(،فعالزغال،يادیزازدیرجانبی،جوانه،یاهیگرشديهاکنندهتنظیم.

مقدمه
Aloe(زردصبرداروییگیاه veraخانواده) از

)Liliaceae(یابیابانیزنبقآنبهکهاستآفریقابومیو
درآنکشتمیالديهفدهمقرندر.گویندمیهمصحرایی

.شدمتداولبارباروسجزایرومصرمانندمناطقبرخی
اندونزي،جزایرکوراکائو،هندوستان،جزایردرامروزه

وفلوریداایالتدروپورتوریکوجامائیکا،مدیترانه،سواحل

ازوراآلوئهگیاهکهدالیلیازیکیشود.میکشتزاسگت
درآنمؤثرنقش،شدمنتقلجهانمناطقدیگربهآفریقا
باکهمسافرانیعلتبدینوبودهابیماريبرخیدرمان

الزاماًراگیاهاینپرداختند،میدریاییهايسفربههالنج
مختلفنقاطبهخودهمراهبهاولیههايکمکعنوانبه

شد دنیاسراسربهآنپراکنشسببمسئلهاینوبردندمی
)Mousavi & Esteki, يهابرگژلوشیرابهدر). 2010
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باربالوئین،آلوئین،مانندمختلفیهايترکیبگیاهاین
درماندرکهداردوجودگلیکوپروتئینو ساکاریدپلی

درگیاهاینگیرد.میقراراستعمالموردهابیماري
شامپو،صابون،مانندبهداشتیوآرایشیيهادهروآفر

Cole(گرددمیاستفادههالوسیونوضدآفتابهاي کرم &

Heard, ها،نوشیدنیساختدرگیاهاینژلاز.)2007
درگیاهاینهمچنین،شودمیاستفادههاکپسولوهاکمپوت
Chow(شودمیاستفادهنیزفصلهايساالدوهاسوپ et

al., دویروسیضخاصیتآنازشدهساختهپماد؛ )2005
داردکاربردسهودودرجههايسوختگیدرماندرودارد

)Karimi, Ziaee؛ 2010 et al., Yazdani؛ 2005 et al.,

Williams؛ 2006 et al.,1996 ؛Yin & Xu, ؛ 1998
Yongchaiyudha et al., 1996.(

داروییگیاهبهروزافزوننیازواهمیتبهتوجهبا
ازبرگعملکردافزایشیاويتجارتولیديبرازردصبر
تااستنیازموردهاییروشکشت،زیرسطحافزایشراه

تولیدگیاهچهيزیادتعدادکوتاه،زمانمدتدربتوان
وعقیمینرپدیدهدلیلبهبذرباصبرزردافزایشدر.کرد

درتوجهیقابلژنتیکیگوناگونیافزایشدگرگشنی،
بهبیشترصبرزرد،رویشیافزایش.شودمیدیدهجینتا

درروشاینيکندعلتبهولیاستپاجوشروش
قابلکوچککشتسطوحدربیشترگیاهچه،تولید

رويبرگستردهمطالعاتبهنیازبنابراین.استاستفاده
درونتکثیرالبته .شودمیاحساسگیاهاینبافتکشت
انبوهتولیدبهتوانمیکههستروشیگیاهاینايشیشه

بهنسبتتکثیرسرعتبرابر100تا30(یافتدستآن
کرد مینأتراگیاهاینبهبازارنیازومعمولی)پرورش

)Keijzer & Cresti, 1987(.
MeyerوVanstaden)1991(ثرکحدایپژوهشیط

يحاوMSطیمحيروراهاشاخهیدهشهیروجوانهرشد
مجموعنیهمچن.آوردندبدستIBAلیتردرگرمیلیم1

ریمتغعدد8-12نیبگرههردرشدهدیتولشاخسارهتعداد
NAAیاIAAهاي نیسکاازاستفادهباشیآزمانیادر. بود

دروشدلکیتشیجانبجوانهیمکتعدادIBAجايبه
یی نابجاجوانهچگونهیهرفتارکبIAAفقطهکیطیمح
Meyer(نشدلکیتش & Vanstaden, 1991(.Mukherjee

ریزنمونهعنوانبهساقهنوكاز) Roychowdhury)2008و
باهمراهMSمحیطراکشتمحیطبهترینوکردنداستفاده

IBAمیزانبهmg/L2وBAPمیزانبهmg/L1/0وKIN

تکثیرهانمونهریز%78که(کردندمعرفیmg/L2/0میزانبه
همینازنیزریزنمونههرازايبهپاجوشبیشترین.)یافتند
Mukherjee(آمدبدستهفته5گذشتازپسومحیط &

Roychowdhury, 2008(.Supe)2007(باززاییرويبر
نوكکاربردکهدریافتوکردتحقیقAloeايشیشهدرون
بنزیلباهمراهMSمحیطدرریزنمونهعنوانبهساقه

ایندولولیتردرگرممیلی4میزانبهBAآمینوپورین
بهترینلیتردرگرممیلی1میزانبهNAAاسیداستیک
کشتمحیطدرهاگیاهچهدهیریشهدارد.دربررانتیجه
MSاسیدبوتیریکایندولباهمراهIBAمیزانبه

,Supe(شدانجاملیتردرگرممیلی1 2007.(

هاروشومواد
نمونهآوريجمع

گلخانهازوراآلوئهيهاگیاهچه1392سالتابستاندر
شگاهیآزمابهوتهیهمدرستربیتکشاورزيدانشکده
منتقلتهرانتحقیقاتولومعواحداسالمیآزاددانشگاه

شدند.

هانمونهزیرسازي سترون
حذفبراي ي جارآبدرقهیدق30مدتبهاهانیگ

برگي هاهیالنیبوهابرگسطحدری خارجعاتیضا
ازهیالهیالوبیترتبههابرگسپسشد.دادهشستشو
دوفقطوگردیدجداساقهبهبیآسبدونداخلبهخارج
مرحلهنیادرزنمونهیرشدند.حفظساقهي رویی انتهابرگ

شدلکیتشمتریسانت2-5/2طولبهساقهی اصلمحوراز
.شدندسترون1جدولمطابقروشچندینبهسپسو
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وراهاي مختلف ضدعفونی گیاهچه آلوئهروش-1جدول 
بردهبکارهايترکیب

1
20توئینباهمراه% 5/2سدیمهیپوکلرید-ثانیه)30(% 70الکل

دقیقه)20(
5

توئینباهمراه% 5/2سدیمهیپوکلرید-ثانیه)30(% 70الکل
دقیقه)20(%1/0جیوهکلرید- دقیقه)20(20

2
20توئینباهمراه% 5/2سدیمهیپوکلرید-ثانیه)30(% 70لکلا

دقیقه)30(
6

%70الکل-دقیقه)20(% 1کاربندازیمکشقارچ
20(20توئینباهمراه% 5/2سدیمهیپوکلرید-ثانیه)30(

دقیقه)10(%1/0جیوهکلرید-دقیقه)

3
20توئینباهمراه% 5سدیمهیپوکلرید-ثانیه)30(% 70الکل

دقیقه)20(
7

% 70الکل-دقیقه)30(% 1کاربندازیمکشقارچ
20(20توئینباهمراه% 5/2سدیمهیپوکلرید-ثانیه)30(

دقیقه)10(%1/0جیوهکلرید-دقیقه)

4
20توئینباهمراه% 5/2سدیمهیپوکلرید-ثانیه)30(% 70الکل

دقیقه)10(%1/0جیوهکلرید-دقیقه)20(

ايشیشهدرونشرایطدرهانمونهریزکشت
بههانمونهزیرساز،سترونماریتنیبهترانتخابازپس

درذکرشدهمختلفهايتیمارباکاملMSکشتمحیط
گردید.کشتوشدهریختهمرباهاي شیشهدر2جدول

30يداراهاکشتمحیطهمهه،شددیايهانمورهوبروهعال
pH.نددبورگاآلیتردرمگر7ورزساکالیتردرگرم

درآنهايزساونسترلعمه،دشیمتنظ8/5درمحیطها
تمديابرC121˚ي امدوفرستما1رافشباووکالتا

شرایطدرانکوباتوردستگاهدرسپس.شدمنجااقیقهد20
وروشناییساعت16دوره نوري باC2±25˚دمایی

هفته4هرواکشتعملگرفتند.قرارتاریکیساعت8
شد.انجامباریک

تیمارهاي مورد استفاده در آزمایش-2جدول 
فعالزغال

(g/l)

NAA
(mg/l)

BAP
(mg/l)

A205
B204
C02/05
D02/04
E000

زاییریشهوپرآوري
هاي محیطدرشدهکشتيهاگیاهچهازتعدادي

وبیشترریشهتولیدبرايولیکردندریشهتولیدمختلف

MSمحیطدرهاگیاهچهگلخانهمحیطبهباالترمقاومت

روز30مدتبهNAAلیتردرگرممیلی2/0حاوي
شد.دادهانتقال
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گلخانهشرایطبهشیشهدرونگیاهانسازگاري
inیطاشردرهاگیاهچهر،کاینايابر vitroبه

منتقل شدهاستریلبرگخاكي وحاسربستهي هاانگلد
هاگلدانسرپوشسپس،شدنگهداري روز10مدتبهو 

شد.برداشته

نتایج
کردنضدعفونیمختلفهاي روشازحاصلنتایج

تفاوتیدومواولروشبینکهدادنشان)1(جدول
آلودگیروزسهازبعدگیاهان%90ونداشتوجود 
کاهشآلودگیمیزانسومروشدر. نددادنشانقارچی

ونداشتهرشدينیزسالمگیاهانبیشتر ولیکردپیدا
رشدقابلیتگیاهاناز%10فقطودرفتنبینازکمکم

درکهشداستفادهجیوهکلریدازچهارمروشدرداشتند.
ازبعدولینشددیدهآلودگیاولروزسهدرروشاین

نشانقارچیآلودگیخودازهاگیاهچهاز%50روزهفت
جیوهکلریدزمانبردنباالباپنجمروشدر.ددادن

رشديوشده آلبینوگیاهانتمامولینشدایجادآلودگی
کهشداستفادههمکشقارچازمششروشدر. نداشتند

زندهدرصدورسیدصفربهآلودگیدرصدروشایندر
افزایشکشقارچزمانهفتمروشدر.شد%90ماندن
بهتوجهباپس. نشدایجادتغییرنتیجهدرولییافت
برايروشبهترینشششمارهروشآمدهبدستنتایج

علتبهرو از اینشد.شناختهوراآلوئهگیاهضدعفونی
مشاهدهگیاهماندنزندهدرصدبیشترینآلودگیکمترین
.)3(جدولگردید

يهانمونهریزسازي سترونتیماربهترینیافتنپس
درونشرایطبهگلخانهدرموجودگیاهانازحاصل
مختلفيهاغلظتافزودناثروگردیدمنتقلشیشه

.شدیبررسMSهیپاطیمحدرفعالزغالوهاهورمون
رشدبهشروعهاپاجوشکشت،ازروز30گذشتبا

درنشد.دیدهجانبیهاي جوانهازاثريولیدکردنطولی
)ايشیشهدرونکشتازبعدماه3(سومهاي واکشت

موردریشهتعدادوبرگتعدادجانبی،هاي جوانهتعداد
نشانانسیوارهیتجزازحاصلجینتا. گرفتقراربررسی

% 1سطحدرمختلفهاي صفتيرومارها،یتهیلکهکداد
وجودمارهایتنیانیبانتخابانکاموشدنددارمعنی
.)4(جدولدارد

Aماریت)5(جدولدانکنآزمونبراساسهمچنین

يازابهجانبیجوانهصفتدر88/18نیانگیمدیتولبا
اما ،شدواقعيپرآورسطحنیباالتردرزنمونهیرهر

درچنینمه.بودبرخوردارشاخسارهحداقلازEماریت
ایجادجانبیجوانههانمونه%100درBوAتیمار
تولیددرفعالزغالکهاینستدهندهنشانامراینشد.

هاي تیماردردارد.ايالعادهفوقاثرجانبیجوانه
تولیدمقداربودشدهاستفادهفعالزغالازکههورمونی

بااليغلظتتواندمیآندلیلکهبودهناچیزریشه
برگمیانگینتعدادهمچنین.باشدBAPرمونوه

تعدادسریعرشدتواندمیآندلیلکهداشتندکمتري
زغالازآندرکههاییمحیطباشد.جانبیهاي جوانه
درجانبیجوانهتعدادمیزانبودنشدهاستفادهفعال
جوانهکهییهاگیاهچهدرصدوداشتقرارپایینیسطح

هامحیطاینولیبود.کمترهمدبودنکردهایجادجانبی
برخورداربیشتريریشهتعدادودهیریشهدرصداز

).2و 1(شکلبودند
%85زانیمبهآلوئههاي اهچهیگ،يسازگارمرحلهدر

يگیاهچههاکشتازقبل،شدندسازگاررونیبطیمحبا
انجام نهاآيزسارگازساعمل،گلخانهیطاشردرحاصل

inیطاشردرهاگیاهچهر،کاینايابر.شد vitroبه
منتقل شدهاستریلبرگخاكي وحاسربستهي هاانگلد

سرپوشسپس،شدنگهداري روز10مدتبهشده و
.)1(شکلشدبرداشتههاگلدان
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وراهاي مختلف ضدعفونی گیاهچه آلوئهروش-3جدول 

درصدبردهبکارهايترکیب
آلودگی

درصد
ماندنزنده

%10%90دقیقه)20(20توئینباهمراه% 5/2سدیمهیپوکلرید-ثانیه)30(% 70الکل1
%10%90دقیقه)30(20توئینباهمراه% 5/2سدیمهیپوکلرید-ثانیه)30(% 70الکل2
%10%70دقیقه)20(20توئینباهمراه% 5سدیمهیپوکلرید-ثانیه)30(% 70الکل3

4
10(%1/0جیوهکلرید-دقیقه)20(20توئینباهمراه% 5/2سدیمهیپوکلرید-ثانیه)30(% 70الکل

دقیقه)
50%40%

5
20(%1/0جیوهکلرید-دقیقه)20(20توئینباهمراه% 5/2سدیمهیپوکلرید-ثانیه)30(% 70الکل

دقیقه)
00

6
20توئینباهمراه% 5/2سدیمهیپوکلرید-ثانیه)30(%70الکل-دقیقه)20(%1کاربندازیمکشقارچ

دقیقه)10(%1/0جیوهکلرید-دقیقه)20(
090%

7
20توئینباهمراه% 5/2سدیمهیپوکلرید-ثانیه)30(%70الکل-دقیقه)30(%1کاربندازیمکشقارچ

دقیقه)10(%1/0جیوهکلرید-دقیقه)20(
090%

تجزیه واریانس صفات-4جدول 
میانگین مربعات

درصد
دهیریشه

تعداد ریشه در 
هر ریزنمونه

درتعداد برگ
هر ریزنمونه

درصد تولید
جوانه جانبی

هايتعداد جوانه
جانبی df

منابع تغییرات
S.O.V

**292/0 **204/3 **678/0 **221/0 **325/159 4 تیمار
017/0 382/0 079/0 006/0 273/0 10 اشتباه
309/0 586/3 757/0 227/0 598/159 14 کل

% 1دار در سطح احتمال **: معنی

مقایسه میانگین صفات مورد بررسی با استفاده از آزمون دانکن-5جدول 
مقایسه میانگین

درصدتیمارها
دهیریشه

تعداد ریشه
در هر ریزنمونه

تعداد برگ
هر ریزنمونهدر 

درصد تولید
جوانه جانبی

تعداد
هاي جانبیجوانه

c1067/0 c6667/0 b95/2 a1 a8867/18 A

c1633/0 c1 b34/3 a1 b66/7 B

b4433/0 bc8333/1 a89/3 b7167/0 c5833/2 C

b5/0 ab5533/2 a6267/3 c5533/0 c0833/2 D

a8867/0 a1367/3 a08/4 d3867/0 c72/1 E
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دالف

جب
ورا بعد از دو ماه؛ هاي آلوئه؛ ب) پاجوشAورا در محیط هاي آلوئهالف) گیاهچه-1شکل 

ورا در خاك استریلهاي آلوئهگیاهچهد) ورا بعد از سه ماه؛ هاي آلوئهج) پاجوش



2287، شماره32تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد دوماهنامه

مقایسه میانگین (جوانه جانبی، تعداد برگ و تعداد ریشه) در هر ریزنمونه-2شکل 

بحث
Kaurو Saggooوراآلوئهگیاهکردن ضدعفونیبراي

جیوهریدلکودقیقه20مدتبه% 1کاربندازیماز) 2010(
Nataliهمچنین .ندکرداستفادهدقیقه7تا5مدتبه1/0%

وثانیه30مدتبه%70اتانولاز)1990(و همکاران
.ندکرداستفادهدقیقه7مدتبه%9سدیمریدلهیپوک

Kumar ازاستفادهراضدعفونیروش) 2011(و همکاران
به%1ساولنساعتیکمدتبه%1کاربندازیمکشقارچ
جیوهکلریدوثانیه30مدتبه%70اتانولدقیقه2مدت

وHamidOghli.ندکرداعالمدقیقه5مدتبه1/0%
ندهیشو%20محلولباضدعفونیهم)2005(همکاران

.ندکرداعالمقهیدق15مدتبهخالصمیسدتیلرکپویه5%
بهتریندادیمانجامگیاهاینضدعفونیرويبر کهتحقیقیدر

مدتبه% 1کاربندازیمکشقارچازاستفادهضدعفونیروش
سدیمهیپوکلریدثانیه،30مدتبه% 70الکلدقیقه،20
مدتبه%1/0جیوهکلریدودقیقه20مدتبه% 5/2

و)Kaur)2010وSaggooنتایجباکه؛ بوددقیقه10
Kumar داشت.مطابقتوبودهنزدیک)2011(همکارانو

در)2010و همکاران (Nayanakanthaهمچنین
ایجادبرايرمونیوهتیمارنیبهتر،نددادانجامکهتحقیقی
NAAهمراهبهBAP4هورمونیتیمارراجانبیجوانه 0.2

BAPمقداردرکاهشوافزایشباکهطوريبه،ندکرداعالم

جوانهمیزانهمچنینشد.میکمشاخسارهمیزانازNAAو
اعالمصفررارمونوهبدونکاملMSمحیطدرجانبی

Nayanakantha(ندکرد et al., انجامکهتحقیقیدر.)2010
همراهبهکاملMSتیماردرجانبیجوانهبیشترینشد 

و؛ بودفعالزغاللیتردرگرم2وBAPلیتردرگرممیلی5
NAAهمراهبهBAP4ازکههورمونیتیماردر استفاده0.2

بدست)2010(همکارانوNayanakanthaنتایجبودشده
کمبسیارمقدارهمهورمونبدونMSمحیطدرونیامد
.شددیدهجانبیجوانه

بهشیشهدرونمحیطازشدنخارجازبعدگیاهان
یکدر.دیافتنانتقالشدهاستریلبرگخاكحاويگلدان
پسوراآلوئهگیاهيهاگیاهچهکاشتبراي شدهانجامتحقیق

برگ،خاكدارايخاكبهشیشهدرنگهداريهفته3از
شدندمنتقل1:1:2نسبتبهماسهوسیلت

)Abdollahzadeh et al., يهاگیاهچهترتیببدین.)2006
دمايدرروز10مدتبهايشیشهندروکشتازحاصل

برگخاكحاويسربستهگلداندردرجه27-25
از% 85(شدبرداشتههادرپوشآنازپسونگهداري
درپژوهشایننتایجکهاستامید.)ماندندزندههاگیاهچه

.گیردقراراستفادهموردگیاهاینیندهآاصالحیهاي برنامه
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Abstract
Aloe (Aloe vera L.) is one of the most valuable plants in the pharmaceutical, cosmetic, food

and health industries. Due to the growing need for this plant, extensive research has been done
on in vitro culture. In vitro propagation of this plant is a convenient and efficient way for the
massive proliferation and the use of secondary metabolites. In this study, the best method of
sterilization for the explants derived from Aloe vera seedlings and the effects of growth
regulators BAP, NAA, and activated charcoal were investigated. The experiment was based on a
completely randomized (CRD) design with 3 replications and 5 treatments. BAP at
concentrations of 5 and 4 mg per liter, NAA at 0.2 mg per liter, and activated charcoal at 2
grams per liter were used in the MS-medium to induce the lateral buds of seedlings. Fungicide
carbendazim 1% (20 min.), alcohol 70% (30 seconds), sodium hypochlorite 2.5% (20 min.),
mercuric chloride 0.1% (10 minutes) was identified as the best protocol. In addition, MS-
medium with 5 mg/L BAP and 2 grams per liter of activated charcoal was known to be the best
environment to induce the lateral buds. The buds obtained in the MS-medium containing 2.0
ppm NAA were rooted and 85% of cuttings survived in the greenhouse.

Keywords: Aloe vera L., plant growth regulators, lateral buds, micro propagation, activated
charcoal.


