
 مقاله پژوهشی

 DOI):) 10.22092/IJMAPR.2021.353856.2956شناسه دیجيتال  نشریه علمی تحقيقات گياهان دارویی و معطر ایران

 20.1001.1.17350905.1400.37.4.5.2 (:DORشناسه دیجيتال ) (0411) 683-673، صفحه 4، شماره 73جلد 

 

  مستقيم باززايي طريق از( .Silybum marianum L) ماريتيغال غيرجنسي تكثير

 ای شيشه درون شرايط در
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 چکیده
گياه دارویی بسيار مارین  علت داشتن ماده مؤثره سيلی به (،Asteraceaeكاسنی )( از خانواده .Silybum marianum L)خارمریم      

هاي قلب و عروق بسيار مؤثر  هاي كبدي، هپاتيت و ناراحتی مارین در درمان بيماري در صنایع دارویی است. سيلیمورد اهميتی 

طبيعی پایين است، استفاده از مهندسی  شرایط تحتها  رویشگاه در تركيب دارویی این توليد سرعت و پتانسيل كه آنجایی باشد. از می

هاي مختلفی نظير كشت بافت در این گياه مورد توجه واقع شده است. اولين گام در این راه  ژنتيك و توليد گياه تراریخت با تكنيك

از رقم مجارستانی  آمده بدست هاي برگ است. در این تحقيق، ریزنمونهاي  شيشه دست آوردن دستورالعمل باززایی در شرایط درون هب

 MS ½ ارزیابی شدند. شش هفته پس از كشت، در محيط ،ها هورمون از مختلفی هاي تركيب تحت تأثير خارمریم براي باززایی مستقيم

%( مشاهده شد. پس از آن 73زایی ) بيشترین شاخه mg l-1 Zeatin 4/1 ،mg l-1 BAP 8/1 ،mg l-1 NAA 8/1 حاوي قدرت نيم 

دست آوردن  هداد كه بهترین تيمار براي ب نشان زایی با تيمارهاي مختلف هورمونی منتقل شدند. نتایج ها به محيط كشت ریشه شاخه

هاي بدست آمده  است. گياهچه g l-1 8و زغال فعال  mg l-1 NAA 87/1حاوي   MS ½كشت هاي طویل با تعداد زیاد، محيط  ریشه

 خاک رشد مناسبی داشتند.از باززایی مستقيم پس از انتقال به 

 

 زایی. ریشه زایی، شاخه مارین، سيلی هورمون، ،(.Silybum marianum L) خارمریم ،باززایی :كلیدی های واژه

 

 مقدمه
 يقاتتحق تا شده باعث ییدارو يهاول مواد به روزافزون يازن

 يها روش كمك به یژهو هب يعیطب هاي يبترك يدتول يرو بر
 از خارمریم یا ماریتيغال یابد. سرعت و توسعه يوتكنولوژيب

 صنایع در كه باشد می آستراسه خانواده دارویی مهم گياهان
 ساله دو یا ساله یك گياه این .دارد اي ویژه جایگاه سازيدارو
 بين، سيلی مانند ارزشمند هاي تركيب داراي و بوده

 مجموع در كه ها تركيب این است. دیانين سيلی و كریستين سيلی
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 ذخيره ماریتيغالبذرهاي  در ،شود می شناخته مارین سيلی نام به
 مداواي در آن از وهستند  اكسيدانی آنتی خاصيت داراي و شده

 یا و پيشگيري ویروسی، هاي یرقان كبد، طحال، هاي بيماري
 .(Subramaniam et al, 2008) شود می استفاده سرطان درمان
 هاي رویشگاه از مستقيم صورت به دارویی گياهان آوري جمع

 استاندارد و یكنواختمانند  فراوانی مشكالت علت به طبيعی
 كننده مينأت ،برداشت مشكالت نيز و آنها مؤثره مواد ميزان نبودن

 طبيعت از انبوه برداشت نيز و بود نخواهد داروسازي صنایع نياز
در نهایت  و ژنتيكی ذخایر كاهش و گياه نابودي موجب تدریج هب

 و كشت ،كردن اهلی بنابراین شود. می زیستی تنوع رفتن بين از
 ارقامی معرفی و تكثير ،توليد ،دارویی هاي گونه انواع اصالحبعد 

 هاي روش طریق از استاندارد و باال ثانویه هاي متابوليت با
 .است برخوردار باالیی اهميت از آزمایشگاه در بيوتكنولوژي

 به گياهی پوشش رفتن بين از مانع اقتصادي، توسعه بر عالوه زیرا
 فرسایش از جلوگيري در تواند می و شده رویه بی برداشت علت

 در بيوتكنولوژي هاي روش گردد. واقع ثرؤم خاک و آب حفظ و
 كشت ژن، انتقال جهش، ایجاد شامل ثانویه هاي متابوليت توليد
 نهایت در كه بوده اي شيشه درون شرایط در ریزازدیادي و بافت

 شرایط در ازدیاد .شود می تراریخت گياهان توليد موجب
 با دارویی گياهان توليد براي زیادي قابليت داراي اي شيشه درون
 سازي بهينه ،ژنتيكی اصالح در گام اولين و بوده باال مؤثره مواد

 مناسب باززایی دستورالعمل داشتن و اي شيشه درون كشت شرایط
 به ژن انتقال ندهد، مثبت پاسخ باززایی به گياه اگر زیرا است،
 و شروع يبرا يازن مورد يقدق یطشرا بود. خواهد فایده بی گياه

 كشت از ياهانگ زاییباز یا و كشت در ياهیگ يها سلول حفظ
 در يمتعدد عوامل است. متفاوت ياهیگ گونه هر يبرا ها، سلول

 نآ ازجمله كه هستند ثرؤم ياهانگ اي يشهش درون یاديازدیزر
 نوع و غلظت نمونه، یزر ياهی،گ يپژنوت يط،مح به توان یم

 نمود اشاره یمعدن مواد و اي یهتغذ و ياهیگ رشد هاي كننده تنظيم
(Kumar & Reddy, 2011). موفق باززایی از ها گزارش اولين 

توجه  با (.Hetz et al., 1995) شد ثبت 0117 سال در خارمریم
 ناهمكار و Hets كه مستقيمی غير باززایی درصد اینكهبه 

 محيط در برگ مزوفيل هاي پروتوپالست بكارگيري با (0117)
KM هاي هورمون حاوي BAP و TDZ پایين ،آورند بدست 

 شد. می محسوب بزرگی موفقيت ،گام اولين نعنوا به اما ؛بود
 ماده مقدار و خارمریم باززایی روي نيز دیگري هاي پژوهش

 غيرمستقيم باززایی به موفق نامحقق و شد انجام بين سيلی مؤثره
 مختلف هاي غلظت حاوي MS محيط در برگ نمونه ریز از

BAP، NAA و Zeatin شدند (Iqbal Sada & Srivastava, 

2002). Cimino بهترین خود تحقيق در (8116) همكاران و 
 را ماریتيغال برگ نمونه ریز از كالوس القاء براي كشت محيط

  و BAP ليتر در گرم ميلی 17/1 هورمونی غلظت با محيطی

2,4-D سازي بهينه هدف با كه دیگر پژوهشی در .دندكر گزارش 
 ،شد انجام مارین سيلی توليد منظور به خارمریم گياه بافت كشت
 در (%13) ییزا كال درصد ینباالتر كه بود این بيانگر نتایج

 7/0 و 0 حاوي كشت يطمح در یشهر جداكشت قطعات
 ينهمچن .است Kin و D-2,4 يها هورمون يترل در گرم يلیم

 ییزا كال درصد يشترینب Kin و NAA هورمون دو از استفاده
 در گرم يلیم 7/0 غلظت در یشهر جداكشت قطعات دررا  %(13)
 ،دیگر شیگزار در .(Arekhi et al., 2012) شد موجب يترل

 MS كشت محيط را ماریتيغال گياه زایی ریشه براي بهينه شرایط
  نمودند معرفی IBA و NAA ليتر در گرم ميلی 0/1 حاوي

(Iri et al., 2013). Abbasi تحقيقات در (8101) همكاران و 
 از پس روز 81 را ماریتيغال كالوس يقالا یفراوان ینباالتر خود

 يترل در گرم يلیم 7/1 با همراه MS يطمح در ها یزنمونهر كشت
BA روز 71 زایی شاخه ميزان بيشترین همچنين .دندكر مشاهده 
 در گرم يلیم 8/1 با همراه MS يطمح به ها كالوس انتقال از پس

 به توجه با شد. دیده NAA يترل در گرم يلیم 0/1 و GA3 يترل
 قابل تحقيقات ماریتيغال باززایی و بافت كشت زمينه در اینكه

 كشت مراحل سازي بهينهبنابراین  ،است اندک جامع و ارجاع
 تواند می ماریتيغال در باززاییمانند  ییها روش طریق از بافت

 در تغيير ژن، انتقال ازجمله تحقيقات سایر انجام براي را شرایط
 انواع بيوسنتزي مسيرهاي متابوليك مهندسی و پلوئيدي سطوح

 از هدف. نماید فراهم خارمریم در مهم ثانویه هاي متابوليت
 القاء بر هورمونی تيمارهاي اثر بررسی ،تحقيق این اجراي
 تعيين و مستقيم باززایی در ماریتيغال برگ نمونه ریز زایی شاخه
 یك ارائه نهایت در و شاخه رشد و زایی ریشه القاء شرایط بهترین

 .است ماریتيغال گياه باززایی امكان بر بهينه دستورالعمل
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 ها روش و مواد
 ماریتيغال گياه غيرجنسی تكثير منظور به پژوهش این

(Silybum marianum L.) در مستقيم باززایی طریق از 
 كشور غرب شمال و غرب بيوتكنولوژي پژوهشكده
  .شد اجرا شرقی( )آذربایجان

 توليد و ماریتيغالبذرهاي  زنی جوانه براي ،تحقيق این در
 قدرت نيم MS، MS كشت محيط نوع سه استریل، گياهچه

 منظور به گرفتند. قرار آزمایش مورد آگار و آب محيط و
 مختلف سطوح و برگ ریزنمونه از مستقيم باززایی
 شد استفاده Zeatin و BAP، NAA هاي هورمون

(Samandari Gikloo et al., 2012).  

 شأمن با ماریتيغال گياه بذرهاي ابتدا ،طرح این اجراي براي
 منظور به ند.شد تهيه دارویی گياهان پژوهشكده از ستانمجار

 بذرها  ابتدا المينار هود زیر در ،بذرها كردن ضدعفونی
 و گرفته قرار TWEEN 20 محلول در دقيقه 07-81 مدت به
 بعد مرحله در .شد داده شستشو بار سه استریل مقطر آب با

بعد  و گرفته قرار %31 اتانول محلول در دقيقه دو مدت بهبذرها 
 بهبذرها  آخر مرحله در و شده آبكشی استریل مقطر آب با

 بادوباره  و ور غوطه حجم 07 اكسيژنه آب در دقيقه سه مدت
 زنی جوانه براي ند.شد داده شستشو بار پنج استریل مقطر آب

 استفاده قدرت نيم MS كشت محيط از شده، استریل بذرهاي
 معدنی هاي نمك مقادیر .(Murashige & Skoog, 1962) شد

  ميزان به آگار و هشد نصف كشت محيط هاي ویتامين و
 در تهيه از پس كشت محيط شد. استفاده ليتر در گرم 3/6

 به گراد سانتی درجه 080 دماي و اتمسفر 7/0 فشار شرایط
 هاي لوله در كشت از پسبذرها  شد. اتوكالو دقيقه 81 مدت

 شرایط در رشد اتاقك به كشت محيط يامحتو آزمایش
 ،هفته یك از بعد شدند. منتقل ºC 0 ± 87 دماي و تاریكی

 آنها هيپوكوتيل كه گياهانی .شد همشاهدبذرها  در زنی جوانه
 شدند. منتقل روشنایی به بود كرده رشد متر سانتی سه حدود

 برداشت آماده ،كشت از پس هفته دو ها گياهچهكه  طوري به
 كشت محيط در دوم و اول هاي برگ دند.بو برگ هاي ریزنمونه

MS هاي هورمون مختلف سطوح حاوي قدرت نيم BAP، 
NAA و Zeatin (0 جدول) برش بدون و كامل صورت به 
 در رشد اتاقك به ها پتريبعد  و ندشد كشت زایی شاخهبراي 
 هر از .گردیدند منتقل ºC 0 ± 87 دماي و كییتار شرایط
 .داشت وجود ریزنمونه پنج تكرار هر در و تكرار سه تيمار
 شد واكشت آمده بدست هاي شاخه كشت، از پس ماه دو حدود

 .گردید نگهداري روشنایی شرایط در رشد اتاقك در و

 

 مستقیم زایی شاخه برای هورمونی تیمارهای -1 جدول

 BAP تیمار نام
mgl-1 

Zeatin 
mgl-1 

NAA 
mgl-1 

A 8/1 8/1 8/1 

B 7/1 8/1 8/1 

C 4/1 8/1 8/1 

D 8/1 7/1 8/1 

E 7/1 7/1 8/1 

F 4/1 7/1 8/1 

G 8/1 4/1 8/1 

H 7/1 4/1 8/1 

I 4/1 4/1 8/1 
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 متر سانتی سه طول به هاي شاخه واكشت، از پس هفته دو
 به ساكارز حاوي قدرت نيم MS محيط به زایی، ریشهبراي 
 به فعال زغال ليتر، در گرم 3/7 غلظت به آگار ،%8 غلظت

 مختلف هاي غلظت و ليتر در گرم صفر و 8/1 هاي غلظت
 .(8 )جدول شدند منتقل NAA و IBA هورمونی تيمارهاي

 

  فعال زغال با و فعال زغال بدون شرایط دو در زایی ریشه برای هورمونی تیمارهای -2 جدول

 لیتر در گرم 2/0 غلظت به

 NAA تیمار نام
mgl-1 

IBA 

mgl-1 

A 1 87/1 

B 1 7/1 

C 1 37/1 

D 87/1 1 

E 7/1 1 

F 37/1 1 

G 1 1 

H 87/1 87/1 

I 7/1 7/1 

 

 و ریشه بلندترین طول كشت، از پس هفته دو حدود
بعد  و شد یادداشت هورمونی تيمار هر در ها ریشه تعداد

 به محيط، با تدریجی سازگاري مراحل طی براي ها گياهچه
 پيت مخلوط خاک حاوي دار پوش سر هاي گلدان
 شده كشت 4:8:4 نسبت با سترون /پرليت/ورميكوليتماس

 رطوبت و ایجاد سرپوش در منافذي زمان گذر با تدریج هب و
 .شدند سازگار گلخانه شرایط به و یافت كاهش گلدان درون

 هاي بلوک طرح پایه بر پالت اسپليت طرح براساس آزمایش
 از استفاده با ها ميانگين شد. اجرا تكرار سه در تصادفی كامل

 محاسبات شدند. مقایسه %0 احتمال سطح در دانكن آزمون
 .شد انجام SPSS افزار نرم وسيله به آماري

 

 نتایج
 توليد و زنی جوانهبراي  كشت هاي محيط ارزیابی نتایج
 MS كشت محيط در كه داد نشان استریل هاي گياهچه

 نيز آگار و آب محيط در .انجام شد آرامی به زنی جوانه
 رشد و بذرها زنی جوانه ولی ،رفتند بين از زود ها گياهچه
  MS محيط در دوم و اول هاي برگ مرحله تا ها گياهچه

 براي استریل و سالم هاي گياهچه و امانج خوبی به قدرت نيم
  (.0 )شكل شد توليد ریزنمونه برداشت

ها در سه تكرار  حدود شش هفته پس از كشت برگ
(، 0زایی )جدول  هاي كشت براي شاخه در محيط

  ها شروع به باززایی مستقيم و توليد شاخه ریزنمونه
 مشاهده شد  Gكردند. اولين شاخه در محيط كشت 

در هر ریزنمونه در همه   درصد باززایی شاخه(. 8)شكل 
 گيري گردید. ها اندازه محيط

 تيمار از غير به كه بود این بيانگر ها محيط تمامی ارزیابی
D، گردید. انجام زایی شاخه تيمارها تمامی در بيش و كم 

 تصادفی كامل هاي بلوک طرح پایه بر واریانس تجزیه نتایج
 هورمونی مختلف تيمارهاي بين كه داد نشان (7 )جدول
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 دارد. وجود %0 سطح دري دار معنی اختالف زایی شاخهبراي 
 G (BAP تيمار (،7 )شكل ميانگين مقایسه نتایج براساس

0.2 mgl-1, zeatin 0.4 mgl-1, NAA 0.2 mgl-1) 73 با %
 شد. شناسایی  شاخه باززایی براي تيمار بهترین زایی شاخه

 

 
 برگ های ریزنمونه برداشت برای قدرت نیم MS محیط از آمده بدست استریل های گیاهچه -1 شکل

 

 
 G تیمار در شاخه تولید و مستقیم باززایی -2 شکل

 
 

 هورمونی مختلف تیمارهای با قدرت نیم MS كشت محیط در شاخه باززایی درصد واریانس تجزیه -3 جدول

 مربعات میانگین آزادی درجه تغییر منابع

 44/1 8 تکرار

 08/380** 3 هورمونی تیمارهای

 000/1 06 آزمایشی اشتباه

 73/0  تغییرات ضریب

 %0 احتمال سطح در دار معنی **:
 

 
 هورمونی مختلف تیمارهای با قدرت نیم MS كشت محیط در شاخه باززایی درصد میانگین مقایسه -3 شکل
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 هاي محيط به ها شاخه انتقال از پس روز 06تا  04
 مشاهده زایی ریشه تيمارها تمامی در ،(8 )جدول زایی ریشه
 طول خاک، به شده دار ریشه هاي گياهچه انتقال از قبل .گردید

 شد. گيري اندازه ها محيط همه در ریشه تعداد و ریشه بلندترین
 طول و ریشه تعداد صفات براساس واریانس تجزیه نتایج

 قدرت نيم MS كشت محيط براي (4 )جدول ریشه بلندترین
 زغال بدون و فعال زغال )با سطح دو در اصلی فاكتور عنوان هب

 دو هر NAA و IBA هورمون، )بدون هورمونی سطوح و (فعال
 عنوان هب ((ليتر در گرم ميلی 37/1 ،7/1 ،87/1) هاي غلظت در

 طرح پایه بر پالت اسپليت طرح قالب در فرعی فاكتور
 دو بين كه بود این بيانگر تكرار سه در تصادفی كامل هاي بلوک
 (فعال زغال بدون و فعال زغال )با قدرت نيم MS كشت محيط

 نظر از ولی .شتندا وجود دار معنی اختالف ریشه تعداد نظر از

 این با شد. مشاهده% 0 سطح در داري معنی اختالف ریشه طول
 داراي فعال زغال حاوي محيط دركرده  رشد گياهان كه تفاوت
 زغال بدون محيط دركرده  رشد گياهان و تر طویل هاي ریشه
 و 4 هاي )شكل بودند تري ضخيم و كوتاه هاي ریشه داراي فعال

 بلندترین طول لحاظ از هورمونی مختلف سطوح بينالبته  (.7
 ریشه تعداد نظر از ولی .شتندا وجود دار عنیم اختالف ریشه

 تيمار كه طوري به شد. مشاهده% 0 سطح در دار معنی اختالف
 mgl-1 87/1 غلظت به NAA هورمون مقدار با D هورمونی
 وجودكه  نحوي به (.6 شكل) كرد توليد را ریشه تعداد بيشترین

 مختلف سطوح كه دهد می نشان نيز دار معنی متقابل اثر
 فعال زغال بدون و فعال زغال با محيط نوع دو در هورمونی

 .دارند ریشه تعداد در را متفاوتی هاياثر

 

  ریشه بلندترین طول و ریشه تعداد صفات واریانس تجزیه -4 جدول

 كشت محیط دو و هورمونی مختلف سطوح در

 آزادی درجه تغییر منابع
 مربعات میانگین

 ریشه بلندترین طول ریشه تعداد

 13/1 34/1 8 تکرار
 10/803** 37/1 0 كشت محیط

 34/7 87/1 8 آزمایشی اشتباه
 01/7 70/8** 3 هورمون

 41/8 73/0** 3 هورمون × كشت محیط
 71/0 87/1 78 آزمایشی اشتباه

 % 71/87 % 7/01 تغییرات ضریب

 %0 احتمال سطح در دار معنی :**

 
 )چپ( فعال زغال بدون محیط و راست( )سمت فعال زغال حاوی محیط در زایی ریشه -4 شکل
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 فعال زغال بدون و فعال زغال با قدرت نیم MS كشت محیط در ریشه بلندترین طول میانگین مقایسه -5 شکل

 

 
 هورمونی مختلف تیمارهای در شاخه در ریشه تعداد میانگین مقایسه -6 شکل

 

 داراي مستقيم باززایی از آمده بدست هاي گياهچه
 بسيار ها ریشه بلكه ،نبودند شكننده و ترد هاي ریشه

 به اي صدمه هيچ بدون راحت خيلی و بوده پذیر انعطاف

 از پس ها گياهچه .(3)شكل  شدند منتقل خاک به ،ریشه
 هفته 4تا  7 طی در و داشتند مناسبی رشد خاک به انتقال

 .شدند سازگار آزاد هواي و محيط با تدریج به ها گياهچه
 

 
 باززایی از آمده بدست های گیاهچه -7 شکل
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 بحث

 تكثير در زیادي قابليت اي، شيشه درون شرایط در ازدیاد
 Zarei et) دارد باال كيفيت و يتكمّ با دارویی گياهان توليد و

al., 2020.) مدرن هاي روش از موفق استفاده در قدم اولين 
 است گياه آن مناسب باززایی گياهان، ژنتيكی اصالح براي

(Khalafalla et al., 2010.) محل موفق، باززایی یك براي 
 هاي كننده تنظيم تركيب پایه، كشت محيط ریزنمونه، برداشت

 مؤثر بسيار رشد اتاقك در نمونه قرارگيري شرایط و رشد
 فاكتور مهمترین ریزنمونه نوع فاكتورها این بين در .است
 آزمایش این در باشد. می خارمریم گياه مستقيم باززایی براي

 توليد براي قدرت نيم MS كشت محيط از استفاده
 گياه دوم و اول هاي برگ و استریل و سالم هاي گياهچه

 ارزیابی بود. ثرؤم بسيار گياه باززایی براي ریزنمونه عنوان به
 ،كامل برگ صورت به را ریزنمونه اگر كه داد نشان نتایج
 ازبعد  و دهيم انتقال كشت محيط به برشی هيچ بدون
 زایی، ریشه محيط به ها شاخه انتقال مرحله تا زایی شاخه
 هاي شاخه تعداد داریم نگه كامل هاي برگ روي را ها شاخه
 زایی شاخه از پس كه حالتی به نسبت آمده بدست سالم

 شرایط در .شود می بيشتر شود، جدا ریزنمونه از قسمتی
 نسبت ریزنمونه، نوع بر عالوه ماریتيغال اي يشهش درون كشت
 طوري به كند. می ءایفا را مهمی نقش نيز سيتوكينين بر اكسين

ویژه  به و Zeatinمانند  ها سيتوكينين غلظت افزایش باكه 
BAP است. یافته افزایش زایی شاخه درصد رشد محيط در 
 همراه به فعال زغال حاوي محيط در نيز زایی ریشه القاءالبته 

NAA براي كه دادند نشان زیادي مطالعات گردد. می توصيه 
 شده واقع مفيد برگ ریزنمونه باززایی، هدف با كالوس توليد
 نشان دیگر تحقيقات نتایج (.Meiners et al., 2007) است

 و دمبرگ ساقه، از شده گرفته هاي ریزنمونه بين در كه داد
 در خارمریم در كالوس يالقا یفراوان بيشترین برگ

  حاوي MS يطمح در شده كشت برگ يها یزنمونهر
mgl-1 Kin 7 و mgl-1 IAA 7/1 است بوده (Bekheet et 

al., 2014.)  یعوامل از یكی يتوكينينس بر يناكس نسبتالبته 
 باالتر غلظت و دارد زایی شاخه در یمهم يرتأث كه است

 نهایت در و ساقه هاي جوانه تمایز موجب ينسيتوكين
 آزمایش این در (.Verma et al., 2011) شود می زایی شاخه

 تيمار جز به زایی شاخه در استفاده مورد هاي غلظت بين از
mgl-1 Zeatin 7/1، mgl-1 BAP 8/1 و mgl-1 NAA 8/1 

 اما ،گردید مشاهده هورمونی يتيمارها تمامی در زایی شاخه
 .بود متفاوت تيمارهاميان  زایی شاخه درصد و شاخه تعداد

 تيمار زایی شاخه درصد لحاظ از هورمونی غلظت بهترین
mgl-1 Zeatin 4/1، mgl-1 BAP 8/1 و mgl-1 NAA 8/1 

 ها سيتوكينين غلظت و نوع كه كند می ثابت نتایج این .بود
 تحریك در اي العاده فوق نقش BAPویژه  به و Zeatinمانند 
 تقسيم در اساسی نقش ها سيتوكينين زیرا ،دارند زایی شاخه
 القاي بر و شده انتهایی غالبيت رفع باعث و داشته سلولی

 .(Preece, 1995) گذارند می اثر شاخساره رشد و شاخساره
 محيط كه داد نشان عناب بافت كشت روي تحقيقی نتایج
 mgl-1 IBA 10/1 و mgl-1 BAP 8 حاوي MS كشت

 است بوده زایی شاخه براي كشت محيط بهترین
(Safarnejad, 2015.) كه شد بيان دیگر پژوهشی رد 

 به نسبت 0 و mgl-1 7/1 هاي غلظت در BAP هورمون
 نقش آن (mgl-1 7) مقدار بيشترین و (mgl-1 0/1) كمترین

 در .(Verma et al., 2011) دارد زایی شاخه در مؤثرتري
 شرایط در ماریتيغال باززایی روي بركه  دیگر پژوهشی

 درصد يشترینب كه داد نشان نتایج ،شد انجام اي شيشه درون
 يطمح در برگ يها یزنمونهر به مربوط يممستق باززایی

 Bekheet et) بود mgl-1 NAA 8 و mgl-1 BAP 0 يحاو

al., 2014). كاهش مثبت تأثير علت به زیادي پژوهشگران 
 سازگاري نيز و زایی ریشه مرحله در ساكارز و نمك

 محيط از استفاده ،خاک به انتقال مرحله در ریشه تر راحت
 ,Dalal & Rai) دادند ترجيح را قدرت نيم MS كشت

 و Ahmadi سویی از (.Nagori & Purohit, 2004؛ 2004
 زایی ریشه منظور به خود تحقيق در نيز (8108) همكاران

 از (Ziziphus spina christti (L.) Willd) كنار چوبی گونه
 مطلوبی نتایج و كردند استفاده قدرت نيم MS كشت محيط
  در اي گسترده طور به فعال زغال اًاخيرالبته  .آوردند بدست
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 ها سلول نمو و رشد بهبود علت به بافت كشت هاي پژوهش
 عمده طور به فعال غالز همچنين ،گيرد می قرار استفاده مورد
 هاي تركيب همانند رشد بازدارنده هاي تركيب جذب به منجر
 هاي تركيب هاياثر كاهش و كشت محيط در موجود فنولی

 بسيار فعال زغال از استفاده بهينه غلظت البته شود. می یسمّ
 هاي تركيب جذب موجب آن زیاد مقدار زیرا ،است مهم

 از برخی و ها سيتوكينين ها، اكسين ازجمله هورمونی
 ,Pierik) شود می روي و آهن مانند امالح و ها ویتامين

 فعال زغال از استفاده در ضمن (.Thomas, 2008؛ 1987
 شرایط به كشت محيط شرایط بيشتر هرچه تا كند می كمك
 بعدها مورد این كه شود شبيه شيشه از خارج محيط در گياه
 و بوده مفيد تواند می مزرعه محيط به گياه انتقال براي

 ,Schenk & Hilderandt) بخشد بهبود را گياه اوليه استقرار

 تحریك باعث معموالً گياهان در اكسين هورمون (.1972
 .شود می جانبی هاي شاخه ایجاد از جلوگيري و زایی ریشه

NAA بافت كشت در ها اكسين ترین متداول از یكی 
 تيمار بهترین كه داد نشان نتایج نيز تحقيقاین  در .ستگياهي
 خارمریم در طویل و زیاد هاي ریشه آوردن بدست براي

 و mgl-1 NAA 87/1 حاوي قدرت نيم MS كشت محيط
 در كه تحقيقاتی در رابطه همين در .بود gl-1 8 فعال زغال
 انجام شده گياهی گونه چندین روي بر گذشته هاي سال
 القاء در مناسب بسيار اكسين عنوان به NAA نقش ،است
 است رسيده اثبات به اي يشهش درون ازدیاد در زایی ریشه

(Maliti et al., 2005). درها  گزارش براساس همچنين 
 Celtis) خشكی به مقاوم درخت اي يشهش درون شرایط

caucasica) حاوي محيط در را زایی ریشه بيشترین  
mgl-1 NAA 7/1 است داشته (Dadvar et al., 2013.) 

 فعال زغال حاوي كشت محيط در تر طویل هاي ریشه توليد
 بدون و فعال زغال با كشت محيط متقابل اثر شدن دار معنی و

 با كه داد نشان ها هورمون تلفخم مقادیر با فعال زغال
 باززایی در مواد، این از مناسب و كافی مقدار آوردن بدست
 رسيد. زایی ریشه القاء در مطلوب نتيجه به توان می مستقيم
 القاي بر فعال زغال تأثير از متعدديهاي  گزارشالبته 
؛ Mulwa & Bhalla, 2006) است آمده زایی ریشه

Agarwal & Kanwar, 2007 ؛Joshi & Dhawan, 2007 ؛
Sharma et al., 2007.) 
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Abstract 
    Silybum marianum L., from fam. asteraceae, is a very important medicinal plant in the 

pharmaceutical industry due to its active ingredient silymarin. Silymarin is very effective in 

treating the liver diseases, hepatitis, and cardiovascular disorders. Since the potential and 

production speed of this medicinal compound is low in habitats under natural conditions, the use 

of genetic engineering and production of transgenic plants using the various techniques such as 

tissue culture has been considered in this plant. The first step in this direction is to obtain an in 

vitro regeneration protocol. In this study, the leaf explants obtained from the Hungarian cultivar 

of S. marianum were evaluated for the direct regeneration affected by different combinations of 

hormones. Six weeks after the culture, the highest shooting (57%) was observed in the ½ MS 

medium containing 0.4 mg l
-1

 zeatin, 0.2 mg l
-1

 BAP, and 0.2 mg l
-1

 NAA. The shoots were then 

transferred to the root culture medium with the different hormonal treatments. The results 

showed that the best treatment to obtain the long and high roots was the ½ MS medium 

containing 0.25 mg l
-1

 NAA and 2 g l
-1

 activated charcoal. The seedlings obtained from the 

direct regeneration grew well after transplanting into the soil. 

 

Keywords: Regeneration, Milk thistle (Silybum marianum L.), hormone, silymarin, shooting, 

rooting. 

 

 


