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 چکیده
 چهار از ورا وئهلآ گیاه دهی شاخه مرحله در پرسیکا گراسیالریوپسیس و کورتیکاتا گراسیالریا های جلبک از آگار استخراج و پرورش از پس
 محییط ) پایه MS کشت محیط از:  شامل ترتیب به تیمارها که شد استفاده تصادفی کامالً طرح قالب در تکرار درچهار  کشت محیط تیمار
 بازار در موجود آگار با شده تهیه MS پایه کشت محیط تیمار از و شاهد عنوان به( بازار در موجود شده تهیه آگار با و هورمون بدون کشت

. شید  اسیتفاده  پرسیکا گراسیالریوپسیس و کورتیکاتا گراسیالریا های جلبک از شده استخراج آگار با شده تهیه MS پایه کشت محیط دو و
 مقایسیه (. P>05/0 )ندادنید  نشیان  داری معنیی  پتانسییل  اخیتال   شیده  تولیید  شاخسارهای تعداد کشت محیط نظر از واریانس تجزیه در

 آزمیای   ایین  در. گرفیت  صیور   دانکین  ای دامنه چند تجزیه روش از استفاده با درصد 5 سطح در تیمار هر از آمده بدست های میانگین
 5/4 مییانگین  بیا  پرسییکا  گونیه  آگار و بازار در موجود آگار با( MS) پایه کشت محیط تیمار در شده تولید های شاخساره در نتیجه بهترین
 پرسییکا  تیمار به مربوط بازار در موجود آگار با( MS) پایه کشت محیط به نسبت کمی نسبتاً اختال  با شاخه طول بلندترین. شد مشاهده

 مشاهده بازار در موجود آگار با( MS) پایه کشت محیط و پرسیکا تیمار در نیز باززایی درصد و کیفیت و شادابی بیشترین. بود 2 میانگین با
 جیایگزین  عنیوان  به تواند یم آگار این ، نداشت وارداتی نمونه با داری معنی تفاو  استحصالی آگار کارایی اینکه به توجه با .شد
 .شود استفاده گیاهی بافت کشت محیط در موجود در بازار آگار برای
 

 .ورا آلوئه بافت، کشت ، Gracilaria corticata،Gracilariopsis persica آگار، کلمات کلیدی:
 
 . مقدمه1

 دلییل  به ساکاریدی پلی ترکیب این. گردد می استخراجی قرمز های جلبک برخی دیواره از که است دوست آب کلوئیدی آگار
 بیه  توجیه  بیا (. Pereira-Pacheco et al, 2007) باشید  می اهمیت با بسیار صنعتی نظر از عالی سازی غلیظ و ژلی خواص
 تحقیقیا   همچنیین  و بهداشیتی -آرایشیی  داروسازی، غذایی، صنایع کارخانجا  از وسیعی طیف در آگار کاربردی، های ویژگی

(. Bourret & Marinho-Soriano, 2003 ; Villanueva, 2010) گییرد  میی  قیرار  اسیتفاده  میورد  پزشکی و بیولوژیکی
 ,Bixler & Porse) اسیت  بوده تن 9600 با برابر 2010 سال در آگار فروش از شده برآورد حجم موجود های گزارش براساس

 کشیور  بیه  "آگار واردا " کل آمار نیز نتهرا  کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق موجود گزارش آخرین براساس(. 2011
 و کیاربرد  گسیتردگی  بیه  تیوان  میی  شیده  بیان مطالب به باتوجه لذا. است شده گزارش ریال میلیارد 36 از بی  1394 سال در

 و بییوپلیمری  ترکییب  ایین  کیاربرد  گستردگی و شناخت با همزمان نیز طرفی از. برد پی ای ژله ساکارید پلی این جهانی اهمیت
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 هیای  آگاروفییت  پیرورش  و کشیت  شیدن  متیداول  و پرورشیی  منابع به شایانی توجه اخیر های سال در موجود، منابع محدودیت 
 .است شده ایران نیز و ساحلی کشورهای از بسیاری در منابع های محدودیت رفع جهت دریایی
 به گیاه محورهای. باشد می گرد مقطع سطح با قلمی فرم به غالباً و مستقل زندگی دارای Gracilariopsis persica گونه
 هیر  که گیرد می صور  متر میلی 3 تا 2 قطر به کوچکی مدور ای صفحه لنگر توسط بستر به اتصال و شده منشعب نامنظم طور
 قرمز رنگ به گونه این. است نامساوی ها شاخه طول و قطر ضمنا ً دارند، انبوهی دستجا  تشکیل محور چند یا یک ایجاد با یک
 (.1386 ربیعی، و پور سهرابی) باشد می ارتجاعی بافت و ای قهوه-تیره

 تال. شود می آغاز نگهدارنده کوچک شکل دیسکی صفحه یک ازGracilaria corticata   افراشته بر تالهای رشد و ظهور
 در گیاهی . نمایید  میی  متقابیل  یا متناوب صور  به جانبی انشعابا  ایجاد سپس و فشرده تیغ صور  به شده، ای استوانه بتدریج
 زمیانی  و رود می شمار به گیاه شناسایی عامل عنوان  به گاهی تال ظاهری شکل. شود می دیده متفاوتی و زیاد انشعابا  گیاه یک
 قرمیز  G.corticata جلبیک  رنیگ (.  1383 حسیینی، ) اسیت  متفیاو   دیگیر  گونه با آن نوك و شاخه یک شکل گونه یک در

 تقسییما   هیا  ریسیه  و شیود  میی  دیده بادبزنی و ای بوته غضروفی، مختلف، اشکال به و باشد می ای قهوه تا ارغوانی به متمایل
 (.1389 روحانی، و قرنجیک) دارد متوالی نامنظم دوتایی
 تلی   صبر یا زرد صبر ایران در که است آلوئیده تیره و لیلیاسه خانواده از عضوی( Aloe barbadensis Miller) ورا آلوئه

 بیه  و ها برگ در را آب سازی ذخیره بافت که است مقاوم و دار آب خشک، نواحی در کننده زیست گیاه یک. شود می نامیده نیز
 عمیده  بخی   دو بیه  میتواند ورا آلوئه برگ. است داده توسعه نامنظم باران با یا و باران کم خشک مناطق در ماندن زنده منظور
 است ورا آلوئه ژل شامل که( پالپ) داخلی رنگ بی پارانشیم و است آوندی های دسته شامل که بیرونی سبز پوسته: شود تقسیم

Krokida et al, 2011.) 
 بیالغ  گییاه .  دارد را خیود  ضیخیم  ریشیه  روی بیر  پاجوش تولید توان و بوده روزتی ساقه با ساله چند و گوشتی گیاهی آلوئه
 و دار موسییالژ  رنیگ  بیی  پارانشییم  دارای و ضیخیم  ،12-15 بین برگها. است خاردار های کناره با گوشتی و ضخیم برگ دارای
 گیاه این های برگ از حاصل ژل. شود می محسوب گیاه در آب کننده ذخیره بافت عنوان به قسمت این که است چسبنده شیره
 از بهداشیتی  و آرایشی های کرم تولید و دارو ساخت در اولیه ماده یک عنوان به و است متنوعی بسیار شیمیایی ترکیبا  دارای
 خاصییت  کیه  pH=5/4 با است گلوکومانان نام به ساکارید پلی نوعی آب درصد 99 حاوی آلوئه ژل است برخوردار زیادی اهمیت
.  است اسمانان یا مانان استیال  ژل، در موجود اصلی کربوهیدرا . است ساکارید پلی این وجود دلیل به آن ژل کنندگی مرطوب
 اسمانان وجود از ناشی ژل، ویروسی ضد فعالیت و( میکروبی ضد فعالیت خصوصًا) ایمنی سیستم تقویت ها، زخم ترمیم خاصیت
 فیزیولوژییک  و بیولوژییک  هیای  فعالیت و خواص با ترکیبا  دارای آلوئه ژل کلی طور به (.Maharajan et al, 2015)است

 پوستی های بیماری درمان خون، کلسترول سطح دهنده کاه  ایدز، ویروس فعالیت ضد سرطان، ضد خاصیت همانند متنوعی
 ( .Agrrawal et al, 2004)است دیگر بسیار خواص و

 جهیت  گونیه  مشیهورترین  که Aloe barbadensis Mill گونه در. شود می ازدیاد جنسی غیر و جنسی روش دو به آلوئه
 تفیرق  بیه  منیتج  بیذر  طرییق  از ازدیاد بنابراین شود، می تولید دگرگشنی طریق از بذر عقیمی، نر پدیده دلیل به است ژل تولید
 کوتیاه  در توانید  نمیی (  پیاجوش  یا بذر) سنتی روش به گیاه این ازدیاد چون. شود می تولیدی گیاهان در زیاد میزان به ژنتیکی
 و انبیوه  تولیید  به نسبت توان می ای شیشه درون کشت ز ا استفاده با لذا آورد فراهم را تجاری تولید جهت نیاز مورد گیاه مد 
 .نمود اقدام آلوئه سالم

 تحرییک  و جیانبی  هیای  جوانه یا شاخساره نوك مثل مریستمی های اندام جداسازی گیاه، این ازدیادی ریز روش ترین رایج
 زائیو  و( 1990) همکیاران  و ناتیالی  توسیط  آلوئیه  ازدییادی  رییز  زمینه در آمده بدست نتایج اولین. است کامل گیاه تولید به آنها
 و هیا  اکسیین  بیا  شیده  تکمیل(  MS( )1962) اسکوگ و موراشیگ محیط روی بر شاخساره نوك کشت از استفاده با( 1990)

 .شد گزارش( ریزنمونه هر ازای به شاخساره 5 و 2 میانگین با ترتیب به) ها سایتوکینین
 و انتهیایی  هیای  جوانه در رشد توان.  دارد ای کننده تعیین نق  آن آتی رشد توان در ریزنمونه روی اولیه های برگ وجود
 انجیام  هیای  پیژوه   بیشیتر  در است ساقه های بافت و زیرین های برگ به وابسته هورمونی منبع به آنان اتکای علت به جانبی
 .است شده استفاده شاخساره نوك کشت جهت ، MS پایه کشت محیط از آلوئه، ازدیادی ریز هد  با شده
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 اکسییدانی  آنتیی  اثر و دیابتی ضد اثر ایمنی، تلفیقی اثر سوختگی، زخم ترمیم: جمله از متعدد درمانی خواص دارای ورا آلوئه 
 (.Maharajan et al, 2015) باشد می
 

  ها مواد و روش. 2
 تجیاری  های نمونه با ورا آلوئه گیاه بافت کشت در گراسیالریا جلبکی های گونه از استحصالی آگار کارایی آگار، استخراج از پس

 بیه  اینکیه  بدون بیماری گونه هر از عاری و سالم مادری گیاه از ورا آلوئه پاجوشهای منظور این برای. شد مقایسه بازار در موجود
 ترتیب رابه برگها و جدا ها ریشه و برگها دقیقه، 30 مد  به آب شیر زیر در شستشو از پس و جدا شود وارد آسیبی مادری گیاه
 در دقیقیه  20 ترتیب به ها نمونه سپس. گردید حفظ ساقه روی انتهایی برگ دو فقط و شدند جدا داخل به خارج از الیه الیه و

 بیا  بیار  سیه  آنگاه. شدند ضدعفونی و کشی قارچ مالیم دادن، تکان با همراه درصد یک ساولن در دقیقه یک و درصد یک بنومیل
 کشیت  هنگیام  و المینیار  هیود  زییر  عفیونی  ضید  آخر مراحل. شدند داده انتقال کشت اتاق به ها نمونه و شده شستشو مقطر آب

 محلیول  ثانییه،  30 مد  به درصد 70 اتانول از ترتیب به ها نمونه عفونی ضد برای. گردید انجام کشت محیط روی بر ها ریزنمونه
 و شید  اسیتفاده  دقیقه پنج مد  به درصد 15 سدیم هیپوکلریت محلول سپس و دقیقه دو مد  به درصد 1/0 جیوه کلرید تازه
 شیده  عفیونی  ضد های نمونه .شود پاك شوینده مواد آثار تا شدند شسته استریل مقطر آب با بار ش  تا پنج ها نمونه نهایت در
 معیادل  pH بیا  آگیار  درصد 7/0 و ساکارز درصد سه حاوی MS کشت محیط به و شد زده برش متر میلی پنج تا چهار اندازه به
 درجیه  121 دمیای  در و اتیوکالو  در کشیت  هیای  محییط . گردیید  منتقل شد، تنظیم HCl  و  NaOH کمک با که 8/5 تا 6/5

 درچهار  کشت محیط تیمار سه از دهی شاخه مرحله در. شدند ضدعفونی دقیقه 20 مد  برای اتمسفر 2/1 فشار و سیلسیوس
 شیده  تهییه  آگیار  بیا  و هورمیون  بدون کشت محیط) پایه MS کشت محیط از و شد استفاده تصادفی کامالً طرح قالب در تکرار
 .شد استفاده شاهد عنوان به( بازار در موجود
 هیای  هورمیون  و سیاکاروز % 3 بیا ( MS, 1962)  اسکوگ و موراشیگ کشت محیط کشت، برای کاربرد مورد پایه کشت محیط
 .بود رشد
 صیور   بیه  پاییه  کشیت  محیط به سولفا  آدنین ،( Kn) کینتین ،( IBA) بوتیریک ایندول اسید ،( BA) 6 – امینوپورین بنزیل
 . شدند افزوده متفاو  ترکیبا  با و تنها
. شید  داده قرار تاریکی ساعت هشت و روشنایی ساعت 16 در سیلسیوس درجه 26 دمای در انکوباتور در شده کشت های نمونه
 بیا ) هیا  ریزنمونیه  شیادابی  و کیفیت همچنین و تیمار هر از شاخه بلندترین طول و شده تولید های شاخه تعداد ماه یک از پس
 و کیفییت  کمتیرین  دارای نمونیه  بیه  5 عیدد  و شیادابی  و کیفیت بیشترین دارای نمونه به 1 عدد که( دادیم نشان 5 تا 1 اعداد
 .شد یادداشت و گیری اندازه رفته بین از های نمونه تعداد و گرفت تعلق شادابی

 
 

 آماری تحلیل و تجزیه. 2-1
 بیا  و گرفتیه  قرار آماری تحلیل و تجزیه مورد SPSS-16  آماری افزار نرم از استفاده با دهی شاخه مراحل در آمده بدست نتایج

 چند آزمون کمک با ها نمونه میان دار معنی تفاو  و شده مقایسه( one-way ANOVA) طرفه یک واریانس تجزیه از استفاده
 . شدند      مقایسه( Duncan multiple range test) دانکن ای دامنه
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 هاها، شکل. جدول2-2 
 ورا های مورفولوژیک کشت بافت آلوئه . تجزیه واریانس شاخص1جدول

 

 منبع تغییرات

 (MSمیانگین مربعات )

کیقیت و شادابی  تعداد شاخساره (dfدرجه آزادی)
 ها ریز نمونه

بلندترین طول 
 شاخه تولید شده

های از  تعداد نمونه
 بین رفته

 02/3** 01/1** 57/3** 77/7** 3 تیمار )محیط کشت(

 12 38/0 36/0 02/0 17/0 (MSeخطا )

     15 کل

 98/23 02/9 4/20 84/16  (%ضریب تغییرات )

 استدار  معنی 01,0ارتباط در سطح **دار است      معنی 05,0ارتباط در سطح *

 
 
 

 تفاو  نشانه متفاو  حرو (. میانگینمعیار انحرا ( )n=4) ورا آلوئه بافت کشت مورفولوژی های شاخص میانگین مقایسه. 2جدول 
 (.<05/0P) است شده ذکر های هفته بین معنادار

طول بلندترین شاخه تولید  تعداد شاخساره تیمار
 (Cm) شده

کیفیت و شادابی 
 ها ریز نمونه

 نمونه های از بین رفتهتعداد 

 a25 /065/1 a12/085/0 a5/075/1 a4/03 شاهد

 b47/088/3 b09/057/1 b5/075/2 b4/05/1 کورتیکاتا

 b85/063/4 d18/02 c81/04 b 47/013/1 پرسیکا

 b7/05/4 c 08/08/1 b,c5/025/3 b28/025/1 (MSمحیط پایه )
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 نتایجبحث روی و  .  نتایج2-3 
 ،1 جیدول ) ندادنید  نشیان  داری معنیی  پتانسییل  اخیتال   شده تولید شاخسارهای تعداد کشت محیط نظر از واریانس تجزیه در
05/0P> .)دانکین  ای دامنیه  چنید  تجزییه  روش از اسیتفاده  بیا  درصد 5 سطح در تیمار هر از آمده بدست های میانگین مقایسه 

 در موجیود  آگیار  با( MS) پایه کشت محیط تیمار در شده تولید های شاخساره در نتیجه بهترین آزمای  این در. گرفت صور 
 .شد مشاهده 5/4 میانگین با پرسیکا گونه آگار و بازار

 بیا  پرسیکا تیمار به مربوط بازار در موجود آگار با( MS) پایه کشت محیط به نسبت کمی نسبتاً اختال  با شاخه طول بلندترین
 در موجیود  آگیار  بیا ( MS) پاییه  کشت محیط و پرسیکا تیمار در نیز باززایی درصد و کیفیت و شادابی بیشترین. بود 2 میانگین
 .شد مشاهده بازار
 BA هورمونی ترکیب این از 93/15 میانگین با را شاخساره تعداد بیشترین که اند داده گزارش 2007 سال در همکاران و احمد

(2 mgl
-1

)، Kin (1-0.5 mgl
-1

)،NAA (0.5, 0.2 mgl
 کلییه  شیرایط  سیازی  بهینه تا که دهد می نشان این.آوردند بدست 1-

 .شود انجام باید زیادی تکمیلی کارهای شاخساره تولید رساندن حداکثر به برای کشت
 تکثییر  بیرای  محییط  بهتیرین  کیه به این نتیجه دست یافتند  1990 سال در همکاران و ناتالی و 2001 سال در استاد  و آبری
 .کند فرق آلوئه مختلف های گونه برای نتیجه این است ممکن ولی باشد BA هورمون مقادیری شامل که است محیطی ورا آلوئه

BA(2 mgl هورمیونی  ترکییب  1390 سال در همکاران و گلچوبیان
-1

)، Kin (0.5 mgl
-1

)،NAA (0.2 mgl
-1

 مییانگین  بیا   (
 .کردند معرفی شاخساره تولید در نتیجه باالترین 36/166/10 شاخساره تعداد

Aggarwal, D .و  Barna, K.S بیا  ای شاخه گوشه روش توسط ورا آلوئه انتخاب برای تدریجی افزای  روش 2004 سال در 
 میلیی  0.2 حیاوی  کشیت  محییط  در ها جوانه کشت.  دادند انجام را شده استاندارد نمونه ریز عنوان  به ها جوانه نوك از استفاده
 1.0 حاوی کشتی محیط در کشت، روز 28 طیّ در ها جوانه افزای  حداکثر. شدند آغاز IBA گرم میلی 0.2 با همراه  BA گرم

 اسیید .  بیود  بهتیر  مشیابه  ترکییب  بیا  مایع کشت محیط در جوانه افزای .  آمد بدست BA  میلیگرم 2.0 با همراه BA میلیگرم
 در(  mg/L 10) سییتریک  اسیید  بیا  هیا  جوانیه  تدریجی افزای  5 میزان حداکثر.  یافت افزای  جوانه افزای  با نیز سیتریک
 . آمد بدست کشت محیط

 گیری. نتیجه3
(. P>05/0) ندادنید  نشان داری معنی پتانسیل اختال  شده تولید شاخسارهای تعداد کشت محیط نظر از واریانس تجزیه در
 گونه آگار و بازار در موجود آگار با( MS) پایه کشت محیط تیمار در شده تولید های شاخساره در نتیجه بهترین آزمای  این در

 آگیار  بیا ( MS) پاییه  کشیت  محییط  به نسبت کمی نسبتاً اختال  با شاخه طول بلندترین. شد مشاهده 5/4 میانگین با پرسیکا
 و پرسییکا  تیمیار  در نییز  بیاززایی  درصید  و کیفیت و شادابی بیشترین. بود 2 میانگین با پرسیکا تیمار به مربوط بازار در موجود
 بیا  داری معنیی  تفیاو   استحصیالی  آگیار  کیارایی  اینکه به توجه با. شد مشاهده بازار در موجود آگار با( MS) پایه کشت محیط
 اسیتفاده  گییاهی  بافیت  کشیت  محیط در بازار در موجود آگار برای جایگزین عنوان به تواند می آگار این ، نداشت وارداتی نمونه
 .شود

 تشکر و قدردانی
تید ااز پدر و مادر عزیز و مهربانم که در تمامی مراحل انجام این تحقیق حامی و پشتیبان این حقیر بودند و همچنین از اسی 

داشته و برایشیان   گرامی سرکار خانم عیدی و جناب آقای دکتر رضازاده که در انجام این تحقیق مرا یاری کردند کمال تشکر را
 ی را از خداوند منان تقاضا دارم.زراطول عمر با برکت همراه با عز  و سراف
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Abstract. After the farming and the extract agar from seaweed Gracilaria 

corticata and Gracilariopsis persica in the medium branching of plant aloe vera 

sp. Of  four treatments with four replications in a completely randomized design 

(RCD )that was used and the basic MS medium (culture medium without 

hormones and with the Agar made available on the market) were used as 

controls and the treatment of MS medium with agar prepared on the market and 

made two MS medium with agar extracted from algae Gracilaria corticata and 

Gracilariopsis persica was used. Analysis of variance in terms of the number of 

the shoots produced in the culture medium did not show significant potential 

difference (P>0/05). Comparison of the results of each treatment at 5% level by 

Duncan's multiple range analysis was performed. In the experiment shoots 

produced the best results in the treatment of basal medium (MS) with agar-agar 

on the market and Persica with an average of 4/5 species were observed. The 

longest stem with relatively little difference to the basal medium (MS) with agar 

on the market for the treatment persica was averaging 2. Most vitality and 

quality in treatment Gp.persica and medium (MS) with agar was observed on the 

market. Given that the efficiency obtained agar no significant difference between 

imported samples, the agar-agar can be used as an alternative on the market in 

plant tissue culture medium used. 

 

Keywords: Agar, Gracilaria corticata, Gracilariopsis persica, Tissue 

culture, Aloe vera. 

  


