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موسیر ایراوی  دارویی ای گیاهجهت کشت درون شیشهضد عفووی  تعییه بهتریه تیمار

(Allium hirtifolium Boiss.) 

 4، وفیسه وورمحمدی3، وعمت اله اعتمادی2، فروغ مرتضایی وژاد1*حسیه پور  مهتاب اصفهاوی زاده

اػتبدیبسگشٍُ 2-( اصفْبى)ٍاحذ خَساػگبى اػالهیداًشجَی کبسشٌبػی اسشذ هٌْذػی کشبٍسصی ثبغجبًی داًشگبُ آصاد -1*

عضَ ّیئت علوی داًشکذُ کشبٍسصی داًشگبُ -3  (اصفْبى)اػالهی ٍاحذ خَساػگبىداًشگبُ آصاد ثبغجبًی داًشکذُ کشبٍسصی 

 کبسشٌبع اسشذ پظٍّشکذُ ثیَتکٌَلَطی هٌطقِ هشکضی کشَس-4صٌعتی اصفْبى 

  mesfahanizadeh@yahoo.comهْتبة اصفْبًی صادُ حؼیي پَس: ًَیؼٌذُ هؼئَل*

 

 :چکیده

 (.Allium hirtifolium Boiss)سٍیذ، ّبی صاگشع دس ایشاى هیّبی داسٍیی ثب اّویت کِ تٌْب دس ثشخی اص داهٌِیکی اص گًَِ

اػتفبدُ اص تکٌیک کشت ثبفت  ٍ تکثیش ػشیع رخبیش طًتیکیّبی حفع یکی اص ساُ .شَدثبشذ کِ ثب ًبم هَػیش ایشاًی شٌبختِ هیهی

جْت ضذعفًَی ثبشذ، ثب تَجِ ثِ ایي کِ اٍلیي قذم دس اجشا کشت ثبفت ضذعفًَی هٌبػت ثشای یک سیضًوًَِ خبص هی .ثبشذهی

ّبی دقیقِ ٍ غلظت 60ٍ  30دسجِ ػبًتیگشاد دس دٍ صهبى  55، 50، 45شبهل ( هبسیثي)سیضًوًَِ طجق اص تیوبسّبی هختلف دهبیی

ایي آصهبیش دس  .دقیقِ هَسد ثشسػی قشاس گشفت 60ٍ  40، 30، 20ّبی دس صهبى( حجوی/ حجوی) دسصذ 25ّیپَکلشیت ػذین 

 سفع آلَدگی ًتبیج حبصل اص آصهبیش ًشبى داد ثْتشیي تیوبس جْت. صَست طشح فبکتَسیل ثِ اجشا دسآهذ حذاقل چْبس تکشاس ٍ ثِ

 .ثبشذهیدقیقِ اػتفبدُ اص ّیپَکلشیت ػذین  30 دقیقِ ثِ ّوشاُ 60ثِ هذت  ػبًتیگشاددسجِ  45 ثي هبسی دس دهبی

  (آة گشم) هَػیش ایشاًی، کشت ثبفت، ضذعفًَی، ثي هبسی: کلوبت کلیذی

 :مقدمه

تی، ػجضیجبت ٍچبشٌی غزا تَاًٌذ ثِ عٌَاى گیبّبى صیٌگیبّبى خبًَادُ آلیبػِ هی(3) .ثبشذهَػیش ایشاًی هتعلق ثِ خبًَادُ آلیبػِ هی

ثبشذ هی (.Allium hirtifolium Boiss)اص هْوتشیي پیبصّبی خَساکی ثَهی ایشاى هَػیش ایشاًی ثب ًبم علوی. (2) اػتفبدُ شًَذ
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اص لحبظ  ثبفت رخیشُ ای شجیِ پیبص ثب پَػتِ ػفیذ سًگ داسد ٍ ش ایشاًیهَػی. سٍیذّبی صاگشع هیشی دس کَُکِ ثِ صَست ٍح

 دس اثش عَاهل هختلف اص ثب ّذف جلَگیشی اص اًقشاض ایي گًَِ گیبّی(.3)ثب هَػیش هعوَلی هتفبٍت اػتاص ٍیظگیْب  ثؼیبسی

. هَسد ثشسػی قشاسگشفت 1389ّبی طجیعی کشت ثبفت ایي گیبُ ثشای اٍلیي ثبس دس ػبل جولِ ثشداشت ثی سٍیِ هشدم اص سٍیشگبُ

دس گیبّبى پیبصی اص دشَاستشیي هشاحل کبس ثِ شوبس  ٍثبشذ یي تکٌیک حزف آلَدگی هیاٍلیي هشحلِ اص اًجبم اتَجِ ثِ ایي کِ  ثب

 .قشاس گشفت آصهبیشد، تیوبسّبی هختلف جْت کٌتشل آلَدگی هَسد سٍهی

 :هامواد و روش

قشاس گشفتٌذ ٍ  دقیقِ دس صیش آة سٍاى 30ًشْش اصفْبى تْیِ گشدیذُ ٍ ثِ هذت دساثتذا پیبصّبی هَػیش ایشاًی اص شْشػتبى فشیذٍ

ػپغ جْت ضذ عفًَی داخلی اص تیوبسّبی  .ّبی خشک شذُ حزف گشدیذًذّبی صائذ اصجولِ پَػت ٍ سیشِتوبهی قؼوت

 پغ. دقیقِ  اػتفبدُ گشدیذ 60ٍ  30دسجِ ػبًتیگشاد دس هذت صهبًْبی  55ٍ 50، 45هختلف دهبیی شبهل ثي هبسی پیبصّب دس دهبی 

دس % 25غلظت  ثِ هذت یک دقیقِ ٍ ّیپَکلشیت ػذین ثب% 70ػطحی قجل اص کشت اص الکل  ًیاص ثي هبسی پیبصّب جْت ضذ عفَ

پغ  .دادُ شذهشتجِ شؼتشَ  5تب  3دقیقِ اػتفبدُ گشدیذ ٍ دس صیش َّد الهیٌبس ثب آة هقطش اػتشیل  60ٍ 40، 30، 20ّبی هذت صهبى

شت یط کشت هَساشیگ ٍ اػکَگ کهحّبی آصهبیش حبٍی یبص دس حذاقل چْبس تکشاس دس لَلِطجق پ ّبیاص شؼتشَ سیضًوًَِ

  .ػبعت تبسیکی قشاس دادُ شذًذ 8ػبعت سٍشٌبیی ٍ  16 ثبدسجِ ػبًتیگشاد  20گشدیذ ٍ دس دهبی 

 :وتایج و بحث

ثِ   دقیقِ ثب ایي کِ 30ٍ  40، 60 دسصذ ثِ تشتیت دس صهبى 25دقیقِ ٍ ّیپَکلشیت ػذین  60دسجِ ػبًتیگشاد ثِ هذت  55دس تیوبس 

ّب ثْتشیي تیوبس جْت ضذعفًَی ایي دسصذ کبّش پیذا کشد اهب ثِ دلیل عذم سشذ سیضًوًَِ 50صذ آلَدگی ثِ صفش ٍ دستشتیت 

 (حجوی/ حجوی)دسصذ  25دقیقِ ّیپَکلشیت ػذین  30دقیقِ ثِ ّوشاُ  60دسجِ ػبًتیگشاد ثِ هذت  45گیبُ اػتفبدُ اص دهبی 

 .تعییي گشدیذ
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Cدرصد آلودگی در دمای به ماری -1ومودار       
Cدرصد آلودگی در دمای به ماری -1ومودار                                                          °45

°50 

 

ای ٍ ثشسػی کشت دسٍى شیشِ  Scilla sibericaآٍسی ٍ هعشفی گیبُ صیٌتی جوع 1388دس ثشسػی ػَسی ٍ ّوکبساى دس ػبل 

ًظش  دسجِ ػبًتیگشاد ثِ ّوشاُ کلشیذ جیَُ اعالم ًوَدًذ کِ اص 45ى ثْتشیي تیوبس ضذ عفًَی سا اػتفبدُ اص ثي هبسی دس دهبی آ

 .دهبی ثي هبسی ثب یبفتِ ّبی حبصل اص آصهبیش حبضش ثش هَػیش ایشاًی هطبثقت داسد

 

 

          

                          

 

Cدرصد آلودگی در دمای به ماری -1ومودار                                                           
°55 

 :ًتیجِ گیشی کلی

ثب  تَاى ثب اػتفبدُ اص تیوبس گشهبییهی دٍسى آصهبیشگبّی آلَدگی داخلی هَجَد دس گیبّبى پیبصی هبًٌذ هَػیش ایشاًی سا جْت کشت

 . تب حذٍدی کٌتشل ًوَد دهبی هٌبػت
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Abstract: 

Allium hirtifolium tobe identified with Iranian mooseer name is a one of the important medicinal 

spicies that grows in some side of the zagross mountains in iran. Tissue culture is one of the 

method  to faster propagate and  keep genetic.  Deletion  contamination is the first steps of plant 

tissue culture. For sterilization of  stem disc explants used different thermal treatment such as 

45°
c
, 50°

c
 , 55°

c 
in two time (30 , 60 minutes) and used sodium hypocholorite (25% v/v)in 20, 30, 

40, 60 minutes. The results obtained  from the present study showd best treatment is 60 minute 

hot water (45°
c 
) with 30 minute  sodium hypocholorite. 
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