
 

 گیاه دارویی ریحان یینوع واریته بر باززاو  (BAP) نینو پوریل آمیبنزهورمون اثر 
 (Ocimum basilicum) 

 *2، حسین مرادی1فرشته حیدر قلی نژاد

 چکیده

حان یر ییاه دارویگ یباعث ارزش باال Cو  Aر ینظ ییهانیمتایو و یم، آهن، رویر كلسینظ یباال و مواد معدن یدانیاكس یت آنتیاصخ

حان از یم ریمستق ییل باززاین دلیرا بوجود آورده است. به هم یادیز یکنواختیر یحان با بذر، تنوع و غیر یر جنسیشده است. اما تکث

گره از دو واریته ریحان بنفش و سبز  یهانمونهزیش رین آزمایباال را به همراه دارد. در ا یکنواختیبا  یاهانید گیق كشت بافت، تولیطر

میلی گرم بر لیتر قرار گرفتند. صفات مورد  5/2و  5/1، 0در سه سطح  BAP( همراه با هورمون MSنگ اسکوك )یط موراشیدر مح

طول ساقه بود.  بررسی شامل تعداد باززایی، تعداد ریشه، تعداد برگ، طول ریشه، وزن تر شاخساره، وزن خشک شاخساره، طول برگ و

، وزن تر و وزن خشك شاخساره در سطح ییته در صفات تعداد باززایدرصد و اثر نوع وار 1صفات در سطح  یدر تمام یمار هورمونیاثر ت

برای این هدف بوده  یته مناسبیحان بنفش واریج بدست آمده ریدار شد. با توجه به نتایدرصد معن 5ر صفات در سطح یدرصد و در سا 1

تر بر تمامی صفات بهترین تاثیر را داشت. استفاده از غلظت باالتر میزان باززایی یگرم بر ل یلیم 5/1در سطح  BAPچنین هورمون  و هم

 و صفات مربوط به آن را كاهش داد.
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 مقدمه
، گیاه علفی (Ocimum basilicum) ریحان با نام علمی

باشد. می (Lamiaceae) یکساله و متعلق به خانواده نعناعیان

 درصد اسانس است 5/1تا  5/0 یحان حاویر یشیبخش رو
(Begum, 2002 .)ها و تركیبات اسانس ریحان در گونه

آن  یبات اصلیترك یمختلف متفاوت است ول یهاتهیوار

شامل لینالول، سیترال، متیل كاویکول، اوژنول، كامفور، 

 ,Vieira and Simon) باشدینئول میل سیانامات و سمتی

2000; Modello et al, 2002.; Singh et al,2011 .)ن یا

 یبات فنلیاست كه ترك یگوناگون یبات فنلیترك یاه دارایگ

ن یان ایدارند. در م ییباال یدانیاكس یت آنتیحان خاصیر

 ن مقدار را داردیترشید بیك اسینیبات رزماریترك
(Javanmardi et al,2002;2003). های ویتامینA  وC  و

حان یاه ریمواد معدنی نظیر كلسیم، روی و آهن نیز در گ

 .(Anbarasu and Vijayalakshmi, 2007) وجود دارد
ر ینظ یگوناگون یهایماریحان در درمان بیاسانس ر

 Vieira and) ت، سرفه، گلو درد و ...كاربرد داردیبرونش

simon, 2000.) ییع غذایصنادر  حانین اسانس رینهم چ ،

 Bowes and) رودیبه كار م یو بهداشت ییدارو

Zheljazkov, 2004) .شود و گیاه ریحان با بذر تکثیر می

شود. به دلیل دگر گرده افشانی تنوع زیادی در آن دیده می

تر توان در مدت زمان كوتاهبا استفاده از كشت بافت می

 ی و با یکنواختی باال تولید كردگیاهان سالم و بدون آلودگ
(Oladzade et al, 2012 .)ها در القا و رشد سیتوكنین

ها و تقسیم سلولی نقش مهمی دارند. در استفاده شاخساره

از هورمون سیتوكنین در كشت بافت نکته اساسی نوع 

باشد. نوع و غلظت سیتوكنین به كار رفته و غلظت آن می

باززایی و پرآوری در كشت  سیتوكنین دو فاكتور اصلی در

 Grattapalia and)ای است گیاهان در شرایط درون شیشه

Machado,1998 .)ها یکی از انواع تنظیم سیتوكنین

های رشد هستند كه باعث القاء تقسیم سلولی و سنتز كننده

ها شده، هم چنین باعث تاخیر در پیری، تشکیل پروتئین

 Jana et) شوندواد میها و جذب مكلروپالست، التیام زخم

al, 2013 .)آدنین ر سیتوكنین بنزیلیتاث(BA) بر 

نشان داد، استفاده از ( Lavandula vera) اسطوخودوس

ساقه  یر شاخه و رشد طولیش تکثین هورمون باعث افزایا

 2/0در گزارشی غلظت . (Andrade et al, 1999)شودیم

ی گره در هااز ریزنمونه BAP میلی گرم بر لیتر ازهورمون

درصد پرآوری شد در حالی كه استفاده  100ریحان سبب 

درصد  75( KN) از همین سطح از هورمون كینیتین

اه یدر گ(. Begum, 2002) پرآوری را سبب شده است

(Clitoria teranatea) های مختلفغلظت BA د یتول یبرا

الزم بوده و  ییهوا یهاش طول اندامیشاخساره و افزا

را  ییزان درصد شاخهیتوكنیلظت مناسب ساستفاده از غ

ای از ادی گونهیزازدیدر ر(. Rout, 2004) ش داده استیافزا

 BA كاربرد هورمون( Lavandula dentate)اسطوخودوس 

( IBA) از ایندول بوتریتیک اسید یا با مقدار اندكی ییبه تنها

 ش دادیپرآوری و تولید شاخساره را در این گیاه افزا
(Echeverrigaray et al, 2005.)  در باززایی مستقیم در

 در غلظت BAP هورمون( Lens culinaris medic) عدس

میلی گرم بر لیتر باالترین سطح باززایی شاخساره را سبب  3

میلی گرم بر لیتر باعث افزایش باززایی  4و  3شد. سطوح 

ها را كاهش داد و در نتیجه شاخساره شد اما تعداد شاخه

به عنوان  BAPگرم بر لیتر از هورمون  یلیم 2غلظت 

 Omran) بهترین سطح هورمونی در باززایی این گیاه بود

et al, 2008 .)باالترین تعداد باززایی در گیاه نعناع 

(Mentha piperita ) میلی گرم بر  5/1در سطح هورمونی

 Sarwar et) از ریزنمونه گره بدست آمد BAP لیترهورمون

al, 2009 .)ایی گیاه گل انگشتانهدر بازز (Digitalis 

nervosa )BAP بهترین هورمون در مقایسه با سیتوكنین

 در( 2ip)و ایزوپنتیل آدنین( KN) های دیگر نظیر كینتین

بوده است . در گزارشی باالترین تعداد شاخه  باززایی این گیاه

میلی گرم بر  2در محیط حاوی   (Musk melon) در گیاه

ها با افزایش غلظت این د و تعداد شاخهبدست آم  BAPلیتر

 هورمون به طور قابل توجهی كاهش یافت
Venkateshwarlu, 2012.) حانیدر ر (Ocimum 
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gratissimum) تاثیر BAP ها بررسی شد،بر رشد شاخساره 

همراه با  MS ط كشتیزنمونه گره در محیج نشان داد رینتا

بر ازدیاد این بهترین تاثیر را  BAP تریمیلی گرم بر ل 5/0

گیاه داشته است و تولید شاخه از ریزنمونه گره در این سطح 

در  .(Mongo, 2014) درصد گزارش شد 95هورمونی 

در گیاه  MSط یزنمونه گره در محیم از ریمستق ییباززا

(Toddalia asiatica L. ) باالترین تکثیر شاخساره در

و  BAP میلی گرم بر لیتر از هورمون 5/2تركیب هورمونی 

بدست ( IAA) میلی گرم بر لیتر ایندول استیک اسید 5/0

 Asghari) و همکاران یاصغر(. Anand et al, 2015) آمد

et al, 2012 ،)های بیان داشتند باززایی در میان ژنوتیپ

ترین درصد باززایی در مختلف ریحان متفاوت بوده و بیش

از  BAP میلی گرم بر لیتر 5/2و غلظت  یژنوتیپ مجارستان

ریزنمونه گره به دست آمد. اثرات هورمون سیتوكنین تحت 

تاثیر فاكتورهایی نظیر نوع محیط كشت، سن ریزنمونه و 

آزمایش  (.Dobranski et al, 2010)باشد نوع واریته می

یابی به محیط مناسب باززایی در دو فوق به منظور دست

ه است واریته مورد كشت و كار ریحان در ایران، انجام گرفت

در ازدیاد این گیاه در  BAP تا غلظت مناسب هورمون

 ای ارزیابی گردد.شرایط كشت درون شیشه

 هامواد و روش

در آزمایشگاه  1394رو در مهر ماه سال تحقیق پیش

پژوهشی گروه باغبانی دانشگاه علوم كشاورزی و منابع 

های دو نوع واریته بنفش و سبز طبیعی ساری انجام شد. بذر

ان از شركت پاكان بذر اصفهان تهیه شد. برای ضدعفونی ریح

 ورغوطه درصد به مدت یك دقیقه 70اتانول ابتدا در بذور

 10درصد به مدت  5شدند و سپس در هیپوكلرید سدیم 

گرفتند. درنهایت  قرار 20قطره تویین  3تا  2دقیقه همراه با 

و در زیر المینارهود سه بار با آب مقطر استریل شده شست 

در مرحله اول جهت تهیه و آماده سازی شو داده شدند. 

های ضدعفونی شده در محیط موراشینگ بذرها ریزنمونه

 درصد آگار و 7/0درصد ساكارز،  3( همراه با MSاسکوك )
pH  ریزنمونه جهت انجام  سپس شدند. كشت 8/5حدود

روزه  20های كشت بافتی و آزمایش از بخش گره گیاهچه

همراه  MS ها در محیطریزنمونه یحان تهیه شد.دو واریته ر

در گرم بر لیتر  ( میلی0، 5/1و  5/2) سطحسه در  BAP با

. سپس در دمای محیط و در قرار گرفتندای ظروف شیشه

ساعت تاریکی  8ساعت روشنایی و  16شرایط نوری 

طرح  به صورت فاكتوریل، در قالب آزمایشنگهداری شدند. 

و در هر تکرار سه  ه تکرار انجام شدو با س تصادفی كامال

 2ها پس از حدود ریزنمونه كشت گردید. باززایی ریزنمونه

ارزیابی شامل تعداد باززایی،  ماه ارزیابی شد. صفات مورد

تعداد ریشه، تعداد برگ، طول ریشه، وزن تر شاخساره، وزن 

ها ابتدا داده خشک شاخساره، طول برگ و طول ساقه بود.

تجزیه و ل رادیکالی نرمال سازی شدند و به روش تبدی

برای  انجام شد.  SAS ها با استفاده از نرم افزارتحلیل داده

مقایسه ها از نرم افزار اكسل استفاده شد و نمودار رسم

حداقل اختالف معنی  استفاده از آزمون ها بادادهمیانگین 

 شد.انجام  در سطح پنج درصد( LSD) دار

 نتایج
های هر دو واریته ریحان جوانه كشت، بذر پنج روز پس از

درصد  100زنی دارای جوانه واریته ها در هر دوو بذرزدند 

ها و شاخسارهروز دارای ریشه 17ها پس از گیاهچه بودند.

. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد بودند های نرمال

و كه اثر متقابل واریته و تیمار هورمونی بر دو صفت وزن تر 

دار است درصد معنی 5وزن خشک شاخساره در سطح 

(. باالترین میزان وزن تر و وزن خشک 1، شکل1)جدول

میلی گرم بر  5/1مربوط به ریحان بنفش در سطح هورمونی 

بود. در بررسی اثر نوع واریته، صفات  BAP لیتر از هورمون

 1تعداد باززایی، وزن تر و وزن خشک شاخساره در سطح 

دار شد و در صفات تعداد ریشه، تعداد برگ، درصد معنی

درصد  5طول ریشه، طول برگ و طول ساقه در سطح 

دار شد. تعداد باززایی و صفات مربوط به آن در واریته معنی

(. اثر تیمار 2تر بود )جدولبنفش نسبت به واریته سبز بیش

دار شد و درصد معنی 1هورمونی در تمامی صفات در سطح 

د باززایی و سایر صفات اندازه گیری شده ترین تعدابیش

 میلی گرم بر لیتر از هورمون  5/1مربوط به سطح هورمونی 
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BAP (. واریته بنفش در غلظت 2، شکل 2بوده است )جدول

ترین تعداد باززایی را با بیش  BAPمیلی گرم بر لیتر 5/1

میلی  5/1نشان داد. واریته سبز در غلظت  17/3 میانگین

 بعد از آن قرار گرفت.  83/1با میانگین  BAP گرم بر لیتر

در غلظت صفر )شاهد( باززایی در دو واریته ریحان دیده  

در واریته سبز  BAP میلی گرم بر لیتر 5/2نشد. در غلظت 

باززایی انجام نشد اما در واریته بنفش باززایی انجام شد و 

 بود. 82/2میانگین تعداد باززایی 

 

 واریانس صفات مورد مطالعهنتایج تجزیه  -1جدول

 

 

 

 و تیمار هورمونی در دوصفت وزن تر و وزن خشک شاخساره.اثر متقابل نوع واریته  -1شکل 
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 منابع تغییرات
درجه 

 آزادی

تعداد 

 باززایی

تعداد 

 ریشه

تعداد 

 برگ

طول 

 ریشه

وزن تر 

شاخساره 

 )گرم(

وزن خشک 

شاخساره 

 )گرم(

طول 

 برگ

طول 

 ساقه

 1 واریته
**

40/0 
*

30/1 
*

19/0 
*

55/0 
**

36/0 
**

018/0 
*

091/0 
*

17/1 

 2 تیمار
**

17/1 
**

31/11 
**

18/1 
**

31/6 
**

36/1 
**

057/0 
**

59/0 
**

5/5 

 ns101/0 ns58/0 ns054/0 ns142/0 2 تیمار×واریته 
*

16/0 
*

005/0 ns013/0 ns414/0 

ضریب 

 تغییرات)%(
 83/19 45/26 21/7 39/21 22/12 91/3 50/9 04/25 

 14/0 012/0 001/0 024/0 105/0 025/0 22/0 044/0 12 خطا
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 مقایسه میانگین واریته و تیمارهورمونی در صفات بررسی شده - 2جدول 

 طول ریشه تعداد برگ تعداد ریشه تعداد باززایی اثرات ساده
 تر شاخسارهوزن

 )گرم(

 وزن خشک

 شاخساره )گرم(
 طول ساقه طول برگ

         واریته

 a15/1 a41/4 a38/5 a96/2 a06/2 a70/0 a57/1 a20/3 بنفش

 b87/0 b5/2 b47/4 b90/1 b33/1 b60/0 b24/1 b65/1 سبز

         تیمارهورمونی

0 b53/0 c71/0 b83/3 c59/0 c78/0 c54/0 b11/1 b63/0 

5/1 a44/2 a27/11 a42/7 a23/7 a30/3 a85/0 a38/2 a64/6 

5/2 b91/0 b94/1 b86/3 b52/1 b14/1 b62/0 b92/0 b64/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .BAP میلی گرم بر لیتر 5/1باززایی در واریته بنفش و سبز در غلظت  -2شکل

 

 الف

 

 ب
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 بحث

عوامل گوناگونی در باززایی مناسب دخیل هستند، از این 

توان به محیط كشت، نوع ریزنمونه و تركیبات عوامل می

سیتوكنینبه كار رفته در محیط كشت اشاره نمود.  هورمونی

های رشد برای باززایی گیاهان تنظیم كننده ترینها از مهم

باشند. در این پژوهش ای میكشت دورن شیشه در شرایط

از گروه سیتوكنین( برای باززایی مستقیم ) BAP از هورمون

طبق نتایج بدست آمده از میان  از ریزنمونه گره استفاده شد.

میلی گرم بر  5/1سه سطح هورمونی به كار رفته، غلظت 

 بهترین تاثیر را بر باززایی و صفات BAPلیتر هورمون 

میلی گرم بر  5/2شده داشته است. كاربرد غلظت  بررسی

فوق در واریته سبز مانع باززایی شده و در  لیتر از هورمون

را سبب شده است كه نشان  یكمتر واریته بنفش باززایی

بوده  BAP مونن تر از هورییر مطلوب سطوح پایدهنده تاث

 گزارشی در گیاه ریحان كه از سطوح باالیج یاست و با نتا
BAP  میلی گرم بر لیتر استفاده كرده بودند  5در غلظت

هم چنین در گزارش فوق از  .(Dode, 2003مطابقت ندارد )

در غلظت  )به عنوان اكسین( (NAA) نفتالین استیک اسید

 ضور این هورمونمیلی گرم بر لیتر استفاده شده بود، ح 2/0

 از تشکیل ریشه جلوگیری كرده و حتی استفاده تركیبی از
BAP  وNAA  نیز از ایجاد ریشه جلوگیری كرد كه تاكیدی

برای تشکیل ریشه در گیاه ریحان  بر عدم نیاز حضور اكسین

پیش رو نیز تنها  ای است. در تحقیقدر كشت درون شیشه

 فاده شد، بدوناز گروه سیتوكنین به منظور باززایی است

زایی مناسبی در دو واریته ریحان سبز حضور اكسین ریشه

بنفش دیده شد، تعداد ریشه و طول ریشه به ترتیب  و ریحان

سانتی متر و در ریحان سبز  51/8و  61/12در ریحان بنفش 

سانتی متر بوده است كه از لحاظ آماری در یک  6و  01/10

ه ریحان بیان داشتند گروه قرار گرفتند. در گزارشی در گیا

غلظت  BAP میلی گرم بر لیتر از هورمون 5/2غلظت 

را كه  های باالترباززایی بوده و استفاده از غلظت مناسبی در

ها شد مناسب ندانستند زنمونهیشدن ر یاشهیباعث ش

(Asghari et al, 2012در تحق .)تر غلظت كمش رو یق پی

 تر نشانت مناسبمیلی گرم بر لیتر به عنوان غلظ 5/2از 

های باالی هورمون سیتوكنین را مطابق داده شد و غلظت

 داند. یحان مناسب نمیر ییهمکاران در باززا و یاصغر نتایج
میلی گرم  5/2در سطح   BAPدر تحقیق پیش رو با كاربرد

شدن رخ نداد بلکه میزان باززایی در هر دو  ایبر لیتر شیشه

تر ر آن در واریته سبز بیشو تاثیافت یحان كاهش یر واریته

ای تشکیل شد و های تودهدیده شد، به طوری كه فقط برگ

 BAP و ساقه در واریته سبز دیده نشد. در تشکیل ریشه
میلی گرم بر لیتر، در واریته ریحان بنفش ریشه و ساقه  5/2

میلی  5/1تشکیل شد، اما میزان آن در مقایسه با غلظت 

 گیری كاهشبه طور چشم BAP گرم بر لیتر از هورمون

زایی یافت. در گزارش فوق نیز حضور اكسین را برای ریشه

ضروری ندانستند و بیان داشتند گیاه ریحان دارای اكسین 

درونی باالیی است و نیازی به حضور اكسین در باززایی این 

گیاه نبوده است كه با نتایج بدست آمده در تحقیق حاضر 

زایی میلی گرم بر لیتر ریشه 5/1مطابقت دارد و در غلظت 

ریزنمونه از  ییشد. در باززا در هر دو نوع واریته ریحان دیده

اثر نوع و ( Cardamine hirsuta) گره تره تیزک باغی

و زآتین )از گروه سیتوكنین(  KN های دو نوع هورمونغلظت

میلی گرم بر لیتر در  1،2،3،4و 5های مختلف در غلظت

ها، ای رشد نظیر تعداد شاخههبر روی صفت MS محیط

میلی  2ها بررسی شد، نتایج نشان داد غلظت ها و ریشهبرگ

-ها و برگگرم بر لیتر از هورمون زآتین باالترین تعداد شاخه

ترین تعداد ریشه را داشته است. باالترین درصد ها و كم

 KN میلی گرم بر لیتر از هورمون 1تشکیل ریشه در محیط 
میلی گرم بر  2ر كلی بیان داشتند غلظتبدست آمد. به طو

تری در مقایسه با كینتین در لیتر از هورمون زآتین اثر بیش

این (. Hing thong et al, 2014) باززایی داشته است

تر آزمایش نیز تاكیدی بر استفاده از سطوح پایین

زایی در محیط فاقد اكسین و تنها ها دارد و ریشهسیتوكنین

ن مشاهده شده است. در ریزازدیادی گیاه در حضور سیتوكنی

نیز به تاثیر منفی افزایش  (Ajuga vestita bioss) آجوگا

ها در افزایش تعداد شاخه( BAP, KN)هورمون سیتوكنین 

 یابداشاره شده است، زمانی كه غلظت سیتوكنین افزایش می

كم و زمانی كه غلظت این هورمون كاهش ها تعداد شاخه
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( Akbas et al, 2015) یابدها افزایش میشاخهیابد تعداد می

-از غلظتبر استفاده  یدیتاك كه مطابق نتایج تحقیق حاضر

تر از هورمون سیتوكنین است. در گزارشی در های پایین

 های مختلف هورمونی در گیاه ریحان مقدسمیان تیمار
(Ocimum sanctum L.)  بهترین تیمار برای باالترین طول

 IAA میلی گرم بر لیتر با BA 1ر تركیب ( د8/6شاخه )
میلی گرم بر لیتر بوده است. استقرار و تکثیر شاخه در  5/0

میلی گرم بر لیتر از  3تا  1های در غلظت MS محیط

( میلی گرم بر 2/0-5/0تر اكسین )سیتوكنین و غلظت كم

این گزارش نیز بر (، Mishra, 2015) لیتر بدست آمد

ها در باززایی و تکثیر تر از سیتوكنینناستفاده از سطوح پایی

رو باالترین طول ساقه شاخساره اشاره دارد و در تحقیق پیش

میلی  5/1سانتی متر در سطح هورمونی  98/7با میانگین 

بدست آمده است. در گزارشی از مکبر و  BAP گرم بر لیتر

در باززایی مستقیم گیاه ،  (Macbr et al, 2016) همکاران

باالترین تعداد  (Scilla hyacinthine) جم آبیدارویی ن

سانتی متر در محیط  5/6( با میانگین طول 2/13شاخه )

 میلی گرم بر لیتر از هورمون تیدیازورون 5/1كشت حاوی 
(TDZ )( بدست آمد، همانند گیاه ریحان نیتوكنیس )نوعی

میلی گرم بر لیتر از هورمون سیتوكنین بهترین  5/1غلظت 

با توجه به نکات  .باززایی مستقیم داشته است تاثیر را در

بیان شده هورمون سیتوكنین نقش اصلی و مهم را در 

تر استفاده از سطوح باززایی بر عهده داشته و نکته مهم

تر از این هورمون است. طبق گزارشات بیان شده در پایین

تر این هورمون اشاره غلظت پایین تر موارد به استفاده ازبیش

بنابر گزارشات پیشین باعث استفاده از سطوح باال  شده و

-ای شدن و كاهش باززایی و صفات مربوط به آن میشیشه

 شود. 

 نتیجه گیری كلی

رو هورمون بنزیل بنابر نتایج بدست آمده در تحقیق پیش

( از گروه سیتوكنین، هورمون موثر در BAPآمینو پورین )

اسی غلظت به كار باززایی گیاه ریحان شناخته شد. نکته اس

باشد كه رفته از این هورمون در باززایی مستقیم ریحان می

میلی گرم بر لیتر توانست بهترین باززایی را  5/1سطح 

میلی  5/2داشته باشد. افزایش غلظت این هورمون تا سطح 

گرم بر لیتر باززایی را در هر دو واریته ریحان كاهش داد. 

تر از از سطوح پایین بنابر نتایج آزمایش فوق استفاده

شود. در باززایی مستقیم ریحان توصیه می BAPهورمون 
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Abstract 

High antioxidant and minerals such as Ca, Fe, ZN and vitamins such as A, C was causing high value in Basil. 

But asexual reproduction basil by seeds it has diversity and high uniformity. for this reason direct regeneration 

basil by tissue culture it has production of plants with high uniformity. In this experiment nodal explants of 

two variety purpule and green Basil put in MS with BAP in three levels0, 1/5, 2/5 mg/L. Qualities investigated 

was contains number of regeneration, number of root, number of leaf, root length, shoot fresh weight, shoot 

dry weight, leaf length, shoot length. The effect of hormone treatment in all qualities in 1% was significant. 

Effect of varities in number of regeneration, fresh weight and dry weight in 1% and other qualities in 5% was 

significant. In examining the interactions of the variety and concentration hormons showed that was significant 

on fresh weight and dry weight in level 5%. The highest number of regeneration was obtained in purple Basil 

in 1/5 mg/L BAP with average regeneration 3/17. According to results purple Basil was suitable varity for 

tissue culture. Also BAP in 1/5 mg/L on all qualities had the best effect. 
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