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 .1استادیار گروه علوم باغبانی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد
 .2استادیار گروه علوم باغبانی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،رشت
(تاریخ دریافت - 1992/9/11 :تاریخ تصویب)1999/4/22 :

چکیده
بهمنظور مطالعۀ ریزازدیادی گیاه مرزۀ خوزستانی ،بذور این گیاه در محیط کشت موراشیگ و
اسکوگ ( )MSنیمغلظت کشت و سپس گیاهچهها واکشت شدند .پس از آن نمونهها در سطوح
مختلف هورمونهای  BAو  ،Kinetinبهصورت منفرد یا در ترکیب با  IBAکشت شدند .نتایج
نشان داد ،بیشترین میزان پرآوری ( 2/4شاخه) در غلظت  0/5میلیگرم در لیتر  IBAو  9میلیگرم
در لیتر  BAمشاهده شد .در بخش طول شاخه ،طویلترین شاخهها ( 5/67سانتیمتر) در غلظت
 0/5میلیگرم در لیتر  IBAو  1/5میلیگرم در لیتر  BAبه دست آمد .بیشترین درصد ریشهزایی
( 55/2درصد) در محیط کشت  MSبا  1/4غلظت نمك به دست آمد .بیشترین تعداد ریشه ()12/9
با طول  1/55سانتیمتر ریشه ،در محیط کشت  MSبا  1/2غلظت نمك ،به دست آمد .بیشترین
درصد ریشهزایی ( 74/9درصد) در غلظت  0/25میلیگرم در لیتر  IBAو بیشترین تعداد ریشه
( 5/4و  ،)6/6بهترتیب در غلظتهای  0/25و  0/5میلیگرم در لیتر  ،IBAبه دست آمدند.
درمجموع میتوان تیمار  0/25میلیگرم در لیتر  IBAبه همراه  9میلیگرم در لیتر  BAرا بهمنزلۀ
مفیدترین ترکیبات هورمونی برای ریزازدیادی مرزۀ خوزستانی نام برد.
واژهها کلیدی :ریزازدیادی ،ریزنمونه ،مرزۀ خوزستانی ،محیط کشت ،هورمون.

مقدمه
كشت بافت ابزاری را برای تكثیر سریع تعداد زیادی از
گیاهان یكنواخت ،در عین حفظ ژنوتیپ آنها فراهم
كرده است .در مورد گیاهان دارویی ،كاربرد روشهای
كشت بافت و ریزازدیادی برای به دست آوردن شمار
زیاد گیاهان شبیه به اصل و سالم با ظرفیت تولید باال،
توسط پژوهشگران استفاده میشود .عالوه بر این كشت
بافت گیاهی میتواند بستر مناسبی برای حفظ و
نگهداری گونهها و ژنوتیپهای مادری و یا در حال
انقراض طبیعت بهمنزلۀ منابع با ارزش ژرمپالسم
محسوب شود (.)Arikat et al., 2004
گیاهان دارویی یكی از منابع مهم دارویی هستند
كه از هزاران سال پیش كاربرد داشتهاند .سازمان
* تلفن13444449394 :

بهداشت جهانی تخمین زده است كه بیش از  01درصد
از مردم بهصورت سنتی و یا مدرن از گیاهان دارویی
استفاده میكنند .بهعالوه برخی داروهای شیمیایی نیز
با الگوبرداری از مواد گیاهی ساخته شدهاند ( Tripathi
.)& Tripathi, 2003
با توجه به قدمت گیاهان دارویی تا كنون در مورد
اصالح آنها پیشرفت چندانی انجام نشده است و طی
سالهای گذشته مواد اولیۀ گیاهی مورد نیاز صنایع دارویی
از طبیعت برداشت شده است كه عالوه بر تخریب
روزافزون جنگلها ،مراتع و فضای سبز ،مواد اولیۀ ناهمگن
و خطر انقراض گونه ،برخی از این گیاهان زیستگاههای
طبیعی محدود دارند و بسته به شرایط محیطی و
جغرافیایی محل رویش گیاه ،جمعآوری آنها با مشكالتی
E-mail: Zahedik2000@yahoo.com

232

علوم باغبانی ایران ،دورة  ،64شمارة  ،2تابستان 4936

مواجه است .ازآنجاكه استفاده از گیاهان دارویی در ایران
تاریخچۀ غنی و پرافتخاری دارد ،این دانش سنتی را باید
مطابق استانداردهای روز دنیا به دانشی كاربردی تبدیل
كرد كه جوابگوی نیازمندیهای روز دنیا با زبان علمی و
قابل قبول برای مراجع پزشكی و صنعت باشد .در این
راستا كشت و اهلیكردن گیاهان دارویی بهمنظور ارتقای
صفات كمّی و كیفی فرآوردههای گیاهی و ایجاد
ژنوتیپهایی با صفات مطلوب اهمیت خاصی دارد
(.)Fotovati & Noorbakhsh, 2009
مرزة خوزستانی از گونههای اندمیك جنس مرزه
بهدلیل داشتن كارواكرول 4باال در اسانس و اسیدهای
فنولی آزاد بهویژه رزمارینیك اسید در عصاره ( Hadian,
 ،)2008از نظر تجاری (كاربردهای دارویی ،غذایی،
آرایشی ،بهداشتی) حائز اهمیت است .در بررسی
سرشاخههای گلدار مرزةخوزستانی بازده اسانس 9
درصد بود ( .)Sefidkon et al., 2007این گونه در
مناطق خشك ،آفتابی و خاکهای سنگالخی آهكی
جنوب غرب ایران در استانهای لرستان و خوزستان
رشد میكند ( .)Jamzad, 1994در سالهای اخیر
چندین دارو ازجمله داروهای ساتوركس ،دنتول ،زاگرول
و غیره از گیاه مرزة خوزستانی فرموله و به بازار عرضه
شده است .طی سالهای گذشته مواد اولیۀ گیاهی مورد
نیاز صنایع دارویی از طبیعت برداشت شده است كه
مشكالتی ازقبیل خطر انقراض گونه ،مواد اولیۀ ناهمگن،
عدم اطمینان از تأمین پایدار مواد گیاهی تقاضاشده را
در پی داشت .از طرفی با توجه به اهمیت روزافزون
اینگونه گیاهان و نیاز صنایع دارویی و غذایی به مواد
اولیۀ گیاهی ،اهلیكردن ،ایجاد ارقام مرغوب و همگن و
كشت وسیع این گیاه ضروری است ( Hadian et al.,
 .)2011دستیابی به رقم اصالحشدة همگن و مرغوب از
جنبههای مختلف اهمیت زیادی دارد .در مسیر
اهلیكردن باید عوامل متعددی برای بهینهسازی
سیستم تولید بررسی شوند و تالشهای الزم برای
دستیابی به ژنوتیپ مرغوب صورت گیرد .دستیابی به
روش مطلوب تكثیر گیاه یكی از عوامل مهم موفقیت
كشت و اصالح است .تكثیر مؤثر با قلمه و كشت بافت
1. Cavacrol

میتواند در كلونسازی ژنوتیپهای مرغوب كمك كند
و در كوتاهمدت برای تكثیر تجاری این ژنوتیپها
استفاده شود .با توجه به موارد گفتهشده ،ریزازدیادی
مرزة خوزستانی ازجمله موارد امیدبخش است كه در
پژوهش حاضر به آن پرداخته میشود.
مواد و روشها
بهمنظور مطالعۀ ریزازدیادی گیاه مرزة خوزستانی ،بذور
این گیاه از رویشگاه طبیعی جمعآوری و به آزمایشگاه
كشت بافت دانشكدة علوم دانشگاه تهران منتقل شد.
سپس مراحل ضد عفونی سطحی بذور انجام گرفت.
بذور ابتدا بهمدت  91دقیقه با آب جاری و چند قطره
مایع ظرفشویی شسته و سپس  9بار با آبمقطر
غیراستریل آبكشی شدند .ضد عفونی نهایی قبل از
كشت در زیر المینارفلوی استریل انجام گرفت .پس از
آن نمونهها ابتدا با اتانول  01درصد بهمدت  41ثانیه
ضد عفونی شدند .در مرحلۀ بعدی آنها با آبمقطر
استریل آبكشی شدند .بالفاصله پس از این مرحله ،آنها
در محلول هیپوكلریت  41درصد حاوی  1/4درصد
محلول  Tween 21بهمدت  41دقیقه تیمار و سپس با
آبمقطر استریل ،سه مرتبه و با فواصل  41 ،5و 45
دقیقه آبكشی شدند.
به هدف تولید گیاهچههای عاری از آلودگی ،پس از
ضدعفونی بذور ،آنها در محیط كشت موراشیگ و
اسكوگ ()MS( )Murashige & Skoog, 1962
نیمغلظت كشت شدند .بهمنظور جوانهزنی بذور،
نمونهها در تاریكی قرار داده شدند .پس از جوانهزنی و
رشد گیاهچهها ،مراحل واكشت آغاز شد .درخصوص
ایجاد یكنواختكردن كشتها ،بهترین گیاهچه انتخاب
و واكشتها بر روی آن انجام گرفت .زمان هر دورة
واكشت 91ـ 61روز و محیط كشتها نیز  MSكامل در
نظر گرفته شد (شكل .)4A
پس از به دست آوردن تعداد كافی ریزنمونه ،مرحلۀ
بعدی ریزازدیادی (پرآوری) شروع شد .بهمنظور بررسی
اثر سطوح مختلف هورمونهای سیتوكنین و اكسین،
شاخههای تشكیلشده در مرحلۀ قبل به قطعاتی دارای
دو تا سه گره برش داده شدند و سپس به تعداد  9عدد
در ویالهای حاوی  21میلیلیتر محیط كشت  MSو
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هورمونهای  2/5 ،2 ،4/5 ،4( BAو  9میلیگرم در
لیتر) و  1/5( Kinetinو  4میلیگرم در لیتر) ،بهصورت
منفرد و یا در تركیب با  1/25( IBAو  1/5میلیگرم در
لیتر) كشت شدند.
 6هفته پس از كاشت پارامترهای الزم در رابطه با
تعداد شاخه ،طول شاخه ،تعداد گره در هر شاخه و درصد
بقای ریزنمونهها ،ثبت شد .دادهها طی آزمایش فاكتوریل
در قالب طرح كامالً تصادفی با  5تكرار پیریزی شدند.
پس از به دست آوردن تعداد زیادی نمونه ،مرحلۀ
ریشهزایی شروع شد .پیشتیمار ریشهزایی بهمنظور
حذف آثار بازدارندة سیتوكنین بر ریشهدهی و
یكنواختكردن نسبی محتوای هورمونی ،صورت گرفت.
بدین منظور شاخههای تشكیلشده در مرحلۀ تكثیر به
قطعاتی با طول تقریبی دو تا سه گره برش داده و
سپس بهمدت  91روز در محیط كشت  MSفاقد
هورمون رشد ،كشت شدند .پس از طی این مدت برای
بررسی ریشهزایی ریزنمونهها ،آنها در محیطهای
كشت  4/2 ،4/6و غلظت كامل محیط كشت ،MS
حاوی هورمون  1/25( IBAو  1/5میلیگرم در لیتر) و
نیز محیط كشت فاقد هورمون (شاهد) ،كشت شدند.
چهار هفته پس از كاشت پارامترهای الزم ازقبیل درصد
ریشهزایی ،تعداد ریشهها و طول ریشهها ،ثبت شد.
تیمارها شامل  9نوع محیط كشت و  9غلظت مختلف
هورمون  IBAبودند كه در آزمایش فاكتوریل در قالب
طرح كامالً تصادفی با  5تكرار كه در هر تكرار 5
ریزنمونه كشت شده بودند ،مقایسه شدند .تجزیۀ دادهها
برای مراحل مختلف با استفاده از نرمافزار SAS. Ver.
 2000آنالیز و میانگینها با استفاده از آزمون دانكن در
سطح  5درصد مقایسه شدند.
سپس مرحلۀ سازگاری با هدف انتقال گیاهچههای
ریشهدار شده از محیط كشت مصنوعی به خاک و
سازگاركردن آنها با شرایط طبیعی محیط انجام شد.
بدین منظور گیاهچههای ریشهدار شده در محیط كشت
خود و در ویالهایی كه درب آنها نیمهباز نگهداشته شده
بودند ،بهمدت  6هفته در اتاقك رشد و در شرایط دمایی
 26±2ºCو فتوپریود  44ساعت روشنایی (با شدت جریان
فتون فتوسنتزی  ،)PPFD=40μ mol m-2s-1نگهداری
شدند .سپس گیاهچههای ریشهدار شده از محیطهای
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كشت با احتیاط و به كمك پنس خارج شده و پس از
شستوشوی آرام ریشهها با جریان آب و حذف آگار،
گیاهچهها بهصورت مستقیم در مخلوطی از خاک ،خاک
پیت و ماسه با نسبت وزنی ،4:4:4 ،در گلدانهای
پالستیكی به ابعاد  40/5×40/5 cmدر گلخانه و در شرایط
دمایی  26±2ºCدر روز و  45±2ºCدر شب و  51درصد
سایه نگهداری شدند .آبیاری بهصورت روزانه انجام گرفت.
پس از  2ماه ،درصد بقای گیاهچهها ثبت شد.
نتایج و بحث
قطعات گرهدار بهدستآمده از گیاهچههای رشدكرده در
مرحلۀ قبل ،در تمامی تركیبهای مختلف سیتوكنینها
و هورمونهای رشدی ،بهخوبی رشد كرد و تولید
گرههای جدید ساقه ،از طریق افزایش رشد طولی
شاخهها و نیز افزایش تعداد گره در هر گیاهچه ،انجام
شد (شكل .)4Bدرخصوص تعداد گره در هر نمونه،
اگرچه گروهبندی انجامشده همگی را در سطوح مشابه
قرار داد اما بیشترین میزان پرآوری ( 2/6شاخه) در
غلظت  1/5میلیگرم در لیتر  IBAو  9میلیگرم در
لیتر  BAمشاهده شد (جدول .)4البته بایستی ذكر كرد
كه شاخههای بهدستآمده در این تیمار درصد بقای
پایینی نشان دادند .این امكان وجود دارد كه با افزایش
تعداد شاخه در یك ریزنمونه ،از توانایی بعضی
شاخههای ضعیف برای ادامۀ مسیر كاسته شود.
 (2012) Afzalifar et al.نیز هورمون  BAرا بهمنزلۀ
مؤثرترین هورمون در پرآوری دو گونه مرزه معرفی
كردند .در آزمایش ایشان ،بیشترین تأثیر را غلظت 2
میلیگرم در لیتر  BAاز خود نشان داد .این بدان
معناست كه گیاهان مرزة بررسیشده ،به غلظتهای
متوسط به باالی سیتوكنین  BAجوابدهی بهتری از
خود نشان میدهند .نیز ایشان بیان كردند كه در بین
سیتوكنینهای آزمونشده ،سیتوكنین  Kinetinدر
پرآوری كمترین اثر را داشته است .كمترین مقدار این
پارامترها در تیمار شاهد مشاهده شد كه با نتایج
 (2004) Arikat et al.روی مریم گلی و Iram & Anis
) (2008روی ریحان مطابقت داشت .در بخش طول
شاخه ،طویلترین شاخهها ( 5/04سانتیمتر) در غلظت
 1/5میلیگرم در لیتر  IBAو  4/5میلیگرم در لیتر
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 BAو كوتاهترین شاخهها ( 2/66سانتیمتر) در غلظت
 4میلیگرم در لیتر  Kinetinبه دست آمد (جدول.)4
در آزمایش  ،(2012) Afzalifar et al.طویلترین
شاخهها در غلظتهای  4/5و  2میلیگرم در لیتر BA
در هر دو گونۀ بررسیشده مشاهده شد .نتایج نشان داد
كه تعداد گرهها در شاخه در محیط كشت حاوی 1/25
میلیگرم در لیتر  IBAو  4میلیگرم در لیتر BA
بیشترین ( 9/62گره) بود (جدول .)4این نتایج كامالً
منطبق بر نتایج  (2008) Iram & Anisدر ریحان بود.
همچنین در این زمینه  (2012) Afzalifar et al.بیان
كردند كه بیشترین تعداد گره در محیط حاوی 2
میلیگرم در لیتر  BAبه همراه  1/5میلیگرم در لیتر
 IBAمشاهده شد .ازآنجاكه بقای گیاهچههای
بهدستآمده از موارد مهم در كشت بافت است ،این
مشخصه نیز اندازهگیری شد و كمترین درصد بقا
( 64/41درصد) در محیط كشت حاوی  1/25میلیگرم
در لیتر  IBAو  4/5میلیگرم در لیتر  BAمشاهده شد
(جدول .)4با در نظر گرفتن ویژگیهای مهم
اندازهگیریشده ،تیمار  1/25میلیگرم در لیتر  IBAو
 9میلیگرم در لیتر  BAرا میتوان بهمنزلۀ یكی از
بهترین غلظتهای هورمونی برای این بخش نام برد.
نتایج تجزیۀ واریانس ریشهزایی مشخص كرد كه اثر
محیط كشت و غلظت اكسین در مشخصههای
اندازهگیری شده معنادار بود .از طرفی هیچگونه اثر
متقابل معناداری ( ،)P  1/15بین تركیب محیط كشت
و غلظت اكسین دیده نشد .بررسیها نشان داد كه
بیشترین درصد ریشهزایی ( 05/2درصد) در محیط
كشت  MSبا  4/6غلظت نمك در مقایسه با محیط
كشت  MSبا  4/2غلظت نمك ( 64/44درصد) و MS
( 40/4درصد) به دست آمد (جدول  2و شكل .) C-4
بیشترین تعداد ریشه ( )42/9با طول  4/55سانتیمتر
ریشه ،در محیط كشت  MSبا  4/2غلظت نمك ،به
دست آمد (جدول .)2برخی پژوهشها آثار مثبت
كاهش غلظت نمكها را در افزایش و بهبود ریشهزایی،
در گونههای دارویی از قبیل Salix humboldtiana
( )Pereira et al., 2000و Hancorina speciosa
( )Preira, 1996نشان دادهاند .در این پژوهش
ریشهزایی در محیط كشت فاقد هورمون رشد (شاهد)،

نیز مشاهده شد ولی بیشترین درصد ریشهزایی (46/9
درصد) در غلظت  1/25میلیگرم در لیتر  IBAو
بیشترین تعداد ریشه ( 0/6و  ،)0/0بهترتیب در
غلظتهای  1/25و  1/5میلیگرم در لیتر  ،IBAبه
دست آمدند (جدول .)2ریشهزایی ریزنمونهها در محیط
كشت  MSفاقد هورمونهای رشدی در بسیاری از
گونههای دارویی و معطر گزارش شده است ( Saxena et
.)al., 1998; Mao et al., 1995; Cristna et al., 1990
همچنین ریزنمونههای برخی از گیاهان تیرة نعناعیان،4
از قبیل Cuenca & ( S. velentina ،Salvia blancoana
 )Amo-Marco, 2000و Morimoto ( S.miltiorrhiza
 ،)et al., 1994قادر به ایجاد ریشه در محیط كشت فاقد
اكسین بودند .در قسمت سازگاری نیز  01درصد
گیاهچههای تولیدشده از مرحلۀ ریزازدیادی پس از
انتقال به گلدان زنده ماندند و بهخوبی مستقر شدند،
بنابراین تكثیر گیاه دارویی مرزة خوزستانی از طریق
كشت بافت موفقیتآمیز بود (شكل  C-4و .) D-4
نتیجهگیری کلی

امروزه برداشت بیرویه و غیراصولی از یكسو و مشكالت و
پیچیدگیهای جوانهزنی بذور گیاهان دارویی از سوی
دیگر ،این گیاهان را در معرض خطر نابودی قرار داده
است .از طرف دیگر ،متغیربودن تركیبات دارویی از كلونی
به كلون دیگر ،پژوهشگران را بر آن داشته است كه پس از
یافتن كلون مناسب و برتر ،به ازدیاد آن بپردازند و این
مهم جز با كاربرد روشهای كشت بافتی (ریزازدیادی) به
دست نمیآید .گیاه مرزة خوزستانی نیز ازجمله گیاهان
مهم و بومی ایران است كه در سالهای اخیر توجه خاصی
به آن شده است ،بنابراین در پژوهش حاضر به ریزازدیادی
آن پرداخته شد .نتایج بهدستآمده بیانگر این بود كه برای
بخش پرآوری سیتوكنینهای مصنوعی بهتر از نوع طبیعی
جواب میدهند .همچنین غلظتهای متوسط به باالی
سیتوكنین برای پرآوری این گیاه در شرایط درونشیشه
ضروری به نظر میرسد .در این خصوص میتوان غلظت
 1/25میلیگرم در لیتر  IBAبه همراه  9میلیگرم در لیتر
 BAرا بهمنزلۀ تركیبهای مفید هورمونی برای ریزازدیادی

1. Labiateae

زاهدی و صحرارو :ارزیابی ریز ازدیادی گیاه دارویی مرزة خوزستانی ...

مرزة خوزستانی نام برد .ریشهزایی ریزنمونههای كشت
بافتی نیز بررسی شد و نتیجۀ بهدستآمده نشان داد كه
محیط كشتهای حاوی غلظت نمك كمتر ( MSبا 4/6
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غلظت نمك) و همچنین غلظتهای پایین اكسین (1/25
و  1/5میلیگرم در لیتر) برای ریشهزایی این گونۀ مرزه
جوابدهی بهتری داشته است.

جدول  .4اثر تركیبهای مختلف هورمونهای رشدی بر تكثیر شاخه در گونۀ دارویی مرزة خوزستانی
پس از چهار هفته در محیط كشت MS
تركیب هورمون رشدی

تعداد گره

بقای گیاهچهها ()%

تعداد شاخه

طول شاخه

4/50 ab
4/42 b
4/60 b
4/42 b
4/02 ab

9/94 abc
2/36 bc
9/62 abc
9/26 abc
9/44 abc

2/02 ab
2/42 ab
2/40 ab
2/91 ab
9/42 ab

09/91 abc
09/92 abc
09/92 abc
44/4 abc
04/66 abc

4/42 b
4/22 b

9/62 abc
2/66 c

2/56 ab
2/92 ab

04/46 abc
59/20 bc

4/46 ab
4/92 b
4/16b
4/41 ab
4/20 b
4/62 b
4/51b
4/01 ab
4/31 ab
2/61 ab

5/52 ab
6/41 abc
2/42 c
5/04 a
9/34 abc
6/54 abc
6/04 abc
2/51 c
9/06 abc
9/91abc

9/62a
2/06 ab
4/02 b
9/44 ab
2/00 ab
2/04 ab
2/01 ab
2/41 ab
2/01 ab
2/01 ab

39/91ab
39/92 ab
64/41 c
04/46 abc
04/46 abc
09/91 abc
43/34 abc
51 c
01 abc
51 c

4/96 b
4/44 b
4/94 b
4/46 ab

9/66 abc
9/40 abc
9/45 abc
6/26 abc

9/26 ab
2/32 ab
2/40 ab
9/26 ab

04/46 abc
01 abc
44/46 abc
411 a

)(cm

)BA (mg/l

4
4/5
2
2/5
9
)Kinetin (mg/l

1/5
4
)IBA (mg/l

)BA (mg/l

1/25
1/5
1/25
1/5
1/25
1/5
1/25
1/5
1/25
1/5

4
4
4/5
4/5
2
2
2/5
2/5
9
9

)IBA (mg/l

)Kinetin (mg/l

1/25
1/5
1/25
1/5

1/5
1/5
4
4

دادههای دارای حروف مشترک فاقد اختالف معنادار براساس آزمون دانكن در سطح  5درصد هستند.

جدول  .2اثر محیطهای كشت و غلظتهای مختلف اكسین بر ریشهزایی گونۀ دارویی مرزة خوزستانی
محیط كشت
4

MS
MS/2

ریشهزایی
40/41 b
64/44b

)(%

MS/4

05/2a

طول ریشه
1/24b
4/55a

)(cm

4/26a

تعداد ریشه
5/11ab
42/91a
9/46b

اكسین )(mg/1
IBA

1/25
1/5
2
شاهد

a

46/91
56/61a
20/01b

a

4/22
4/11a
1/49a

a

0/61
0/01a
4/09b

 .4محیط كشت با غلظت كامل عناصر؛  .2محیط كشت فاقد هورمون رشد
دادههای دارای حروف مشترک یكسان فاقد اختالف معنادار براساس آزمون دانكن در سطح  5درصد هستند.
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B

D

 كشت بافت گونۀ دارویی مرزة خوزستانی.4 شكل
( گیاه استقراریافته در خاکD) ( ریشهدهی و سازگاری (ویالهای نیمهباز شده)؛C) ( تكثیر شاخه؛B) ؛MS ( استقرار اولیۀ گیاه محیط كشتA)
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