
اصالح گیاهان مرتعی و جنگلی ایرانپژوهشی تحقیقات ژنتیک و-دو فصلنامه علمی
)1396(148-159، صفحه 1، شماره25جلد 

خارشترسازي کشت در بهینهنمونه و نوع ریزکشت رکیب محیطاثرات تمطالعه 
)Alhagi camelorum F. (

3علی جعفري مفیدآباديو2، عادل سپهري*1حسین مرکی

داري، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگاننویسنده مسئول مکاتبات، دانشجوي کارشناسی ارشد، مرتع-*1
hosseinmaraki@yahoo.comپست الکترونیک: 

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگاناستاد،-2
دانشیار، مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، گرگان -3

31/03/1395تاریخ پذیرش: 11/11/1394تاریخ دریافت:

چکیده
گیاهی است از خانواده بقوالت که سازگاري خوبی با شرایط آب و هوایی مناطق خشک دارد. )F.Alhagi camelorumخارشتر (

محیطـی بـه  هاي آن و سازگاري با شرایط سـخت زیسـت  برداري ترنجبین از ساقهپروتئین قابل هضم باال، همچنین امکان بهرهدلیلبه 
، ولی بـذر  شودمیشود. تکثیر این گونه در طبیعت توسط بذر و ریزوم انجام محسوب میی یهاي مهم مرتعی و داروعنوان یکی از گونه

هاي مختلف سـاکارز در ریزازدیـادي گیـاه خارشـتر از     زنی داراي مشکل است. هدف این تحقیق، بررسی تأثیر غلظتآن براي جوانه
دف، با جداسازي جنـین از تخمـدان و همچنـین حـذف     . براي این هباشدمیطریق کشت تخمدان و جنین بذري براي بهبود تکثیر آن 

بررسـی  بـراي گرم در لیتر سـاکارز  60و 45، 30، 15، 0هاي حاوي غلظتMSکشت ها در محیطبذري)، ریزنمونه(جنینپوسته بذر
بـین دو  کـه  . نتایج نشـان داد  شدطی چهار هفته بررسی زنی و سایر صفات رشد گیاهچهزنی و تکثیر کشت شدند. درصد جوانهجوانه

بذري در مقایسه با تخمدانزنی جنینو درصد جوانهداشتوجود دار یمعنزنی و طول گیاهچه اختالف درصد جوانهریزنمونه در میزان 
دستبهگرم در لیتر ساکارز 15درصد) در تیمار 3/93زنی جنین بذري (. بیشترین درصد جوانهبودبیشتر )P<0.01(يدارطور معنیبه

گرم بر لیتر سایر صـفات  15و مثبت داشت. با افزایش غلظت ساکارز تا دار یمعنهاي ساکارز اختالف آمد که با مقایسه با سایر غلظت
لیتر ساکارز گرم در15هاي بیشتر از غلظتالبته چه و همچنین شاخص بنیه افزایش یافت. چه، طول ساقهرشد جنین مانند طول ریشه

.منفی داشتاثرگیري شده جنین در تمامی صفات اندازه

تخمدانکشت ساکارز، خارشتر، جنین،هاي کلیدي:واژه

مقدمه
Alhagi camelorum(خارشتر بـا نـام علمـی   گیاه F. (
اســـت) Fabaceae(وارانپروانـــهخـــانوادهبـــهمتعلـــق

(Ali, شـکل .پایاسـت وخارشتر گیاهی چند ساله. (1977

چـوبی نیمـه وايدرختچـه نیمهاي،رت بوتهصوبهرویشی آن
بـه  نیـز و در مـواردي 80تا50اغلباین گیاه ارتفاعاست.
ترنجبین حاصـل از گیـاه خارشـتر    رسد. متر میسانتی150

سنتی مورد مصرف در داروسازي و طبهاي وردهافریکی از 
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وجـود  هـم کشـور از است و امکان صادرات آن به خـارج  
دارد. با توجه به پراکندگی وسیع خارشـتر در سـطح مراتـع    

برداري ترنجبین از آن در مناطق خشک و بهرهخشک و نیمه
مرکزي و جنوب خراسان، شمال سیستان و بلوچستان، زرند 

ـ دارواي، صـنعتی و  هاي مهم علوفهو طبس، یکی از گونه ی ی
,Samsam-Shariat(شــودمحســوب مــی عصــاره . )1992

وهاضمهدرمان فشارهاي سخت سوءدرخارشترازحاصل
,Khan(شودمیاستفادهتبوشکممشکالتخونی،اسهال

2009Marwat et al., ــناز .);2008 ــاهای ــین گی همچن
تزریـق وشودمیاستفاده آورخلطوادرارآورملین،عنوانبه
,Varshney & Singh(استمعرقآن گیاه خارشتر .)2008

با وجود خـواص فـراوان و مقاومـت بـاالي آن بـه شـرایط       
نامساعد آب و هوایی و خاکی با محدودیت تکثیر از طریـق  

و همکــاران Bazoobandi. در تحقیقــیبــذر مواجــه اســت
ـ   پوسته سخت بذر را عامل جوانه) 2006( اه زنی کـم ایـن گی

تقاضا براي مصرف ترکیبـات و  دیگراز طرف معرفی کردند. 
هاي گیاهی افـزایش یافتـه اسـت امـا بسـیاري از ایـن       دارو

بـه  بـا توجـه  .هاي طبیعـی محـدود دارنـد   گیاهان، زیستگاه
آوري شرایط محیطی و جغرافیایی محل رویـش گیـاه، جمـع   

غلظـت پـایین مـواد مـؤثره و     آنها با مشکالتی مواجه است.
دودیت منـابع طبیعـی، تخریـب    ترکیبات دارویی در گیاه، مح

هاي متنوع گیـاهی  نابودي گونه،مراتعوهاروزافزون جنگل
بـه اسـتفاده از   را ن امحققتوجه رواز اینرا نشان داده است.

از وري افزایش تولید و بهرهبرايزیستی راهکارهاي فناوري
گیـري از  زیستی با بهـره است. فناوريکردهمعطوف هاین گیا

مانند بیولوژي، بیوشیمی، ژنتیک و با استفاده از علوم مختلف 
هـا، مهندسـی   ها و بافـت کارهاي کشت سلول، کشت اندامراه

هـاي مـؤثر در   لکولی، بررسی مسـیر وهاي مژنتیک، نشانگر
ایجاد تغییـرات ژنتیکـی قـادر    برايتولید و افزایش بیان ژن 
ید تولبرايعنوان منابع تجدیدپذیر بهاست کارآیی گیاهان را

,(دارو افـزایش دهـد   2008GuptaKumar &(. درحـال
-هگسـترد ازیکـی ریزازدیـادي ویژهبهوبافتکشتحاضر

ـ زیسـتی وري فنـا کاربردهـاي نتری وبافـت کشـت ت.اس
سـریع  تکثیربرايشدهاستفادهتکنیکمهمترینریزازدیادي

سـقط ازجلوگیريمنظوربه.تاسايهشیشدرونشرایطدر
& Ivanicaبهـره جسـت (  جنینکشتفنازتوانمیجنین

Mokra, زیادي وجود دارد کـه نشـان   هايگزارش.)1982
هـا در بـه حـداقل    از پوسـته و لپـه  دهد آزاد شدن جنینمی

ـ  دت نقـش  رساندن دوره خواب بذر و تکثیر گیاه در کوتاه م
Jafariعنـوان مثـال  بـه مهمی دارد. Mofidabadi)2015(

و تکثیـر  صـنوبر  هایی ازنهگوی بین یهاتولید دورگهبهموفق
ــه آن ــادرون شیش ــد   ه ــالغ ش ــین ب ــت جن ــق کش ،از طری

منظـور ریزازدیـادي   ) به2013و همکاران (Emamهمچنین
در محـیط کشـت   جنینکشت ، چهتر گیاهو تولید سریعبادام
MS آمیز گزارش کردندموفقیترا.Naraghi)2014( بـراي

سرعت بخشیدن بـه سـبز شـدن بـذرهاي     کاهش خفتگی و 
آن را مـورد  تکثیر درون شیشه،)Taxus baccata(سرخدار

کشـت جنـین   ،آمدهدستبهبراساس نتایج .استفاده قرار داد
درصد 65آمیز و مثبت ارزیابی شد و در ریزازدیادي موفقیت

هـا تشـکیل شـدند. در    رسـت نه زدند و دانـه ها جوااز جنین
Liyunتوسـط Areca catechuگونهدربررسی انجام شده 

محـیط کشـت حـاوي    جنین این گیـاه در  ) 2012و همکـاران ( 
با توجـه  .هاي مختلف ساکارز و کربن فعال کشت شدغلظت

زنی و طـول ریشـه   به نتایج تحقیق آنها بیشترین میزان جوانه
گـرم در لیتـر کـربن فعـال    4حـاوي  MSدر محیط کشـت  

ساکارز اتفاق افتاد و ترکیب فوق راگرم در لیتر 40همراه به
تکثیر این گیاه معرفی کردند.برايعنوان بهترین فرمول به

موفـق  ) 2006و همکاران (Zamora-Sanchezدر تحقیقی
Juglans regiaدار کـردن جنـین گـردو (   به جوانـه  L. در (

هـاي زنـی سـریع جنـین   جوانـه ویتـرو شـدند.  شـرایط ایـن  
Leymus chinensis کـه داراي خـواب   خانواده گرامینهاز

و Liuتوسـط MSبذر باالیی هسـتند روي محـیط کشـت    
Mohanدر پژوهشـی گزارش شده است. ) 2004همکاران (

دار کردن بذر و کشت نیز موفق به جوانه) 2011و همکاران (
Jatropha curcasجاتروفا (جنین L. (ویترو در شرایط این

ند.شد
محیطترکیب،جنینکشتدر موفقیتدرمؤثرعواملاز
تراکممیزانمانندکشتهايمحیطویژه. شرایطاستکشت



کشت ...مطالعه اثرات ترکیب محیط150

تـأثیر تحـت قسمتیکهآنها،دروناسمزيفشاروهاسلول
بـر تواندمینیزباشند،میکشتمحیطدرموجودقندمیزان

باشد.داشتهکنندهتحریکاثراي ریزنمونهتکثیر درون شیشه
کشـت مـورد هايریزنمونهاینکهبهتوجهبادیگرطرفاز

از نیسـتند، خودسـاز دیگرمادري،گیاهازشدنجداازپس
ـ کشـت محـیط درموجـود هايکربوهیدراترواین ویـژه  ه(ب

نـوع همچنین . اندکردهپیدا خاصىاهمیتساکارز و مالتوز)
-میکاربهبافتکشتهايمحیطترکیبدرکهکربوهیدراتی

ایـن غلظتومقداربلکهنیست،کنندهتعیینعاملتنهارود
گیاهیموادرشدچگونگیبرعمیقیاثراتتواندمینیزمواد

باشـد داشتهرویشیزاییجنینلحاظازآنهارفتاروموجود
)( Merkle et al., 1995; Arnold, در ایـن زمینـه  .1987

Litz)1986 ( هـا  هاي باالتر کربوهیدراتکه غلظتکردبیان
بنــابراین افــزودن د.شــوزایــی مــیموجــب تحریــک جنــین

کشت از اهمیت خاصـی برخـوردار   ها به محیطکربوهیدرات
تواند محیط کشت میمقدار و غلظت کربوهیدراتنوع، است. 

رشـد  ها و رفتـار آنهـا از لحـاظ    نمونهبر چگونگی رشد ریز
Gram(اثر داشته باشدجنین et al., Rodriguez؛1996 et

al., Kim؛ 2000 et al., Majd؛2004 et al., ؛2006
Burrell et al., غلظـت رسـد مـی نظـر بـه بنابراین .)2006

نمونهکهاندامیتابعگیاه،نوعبرعالوهکشتمحیطساکارز
& Takamura(باشـد مـی نیـز اسـت شـده گرفتـه آناز

Miyajima, در بررسی کشت جنین گیـاه نـوروزك   .)1997
همراه بهدر لیتر ساکارزگرم30حاوي غلظت MSدر محیط 

گزارش ) 2014و همکاران (Modaresهاي گیاهی،هورمون
24گذشـت ازپـس چـه ریشهتیمارها،اغلبدر که دند کر

و سـرعت بـاالیی   دکـر رشدبهشروعکشتزمانازساعت
کـه دادنشـان )2007و همکـاران ( Raiتحقیقـات .داشت

باعـث ،گواوازايجنینمحیطدرساکارزازنکردناستفاده
Jafariهمچنینشود.میرویشیجنینتشکیلازجلوگیري

MofidabadiوModir-Rahmati)2000(ش کردند رگزا
گـرم در لیتـر سـاکارز    30حـاوي  MSکه در محیط کشت 

ازاسـتفاده زنی جنین صـنوبر حاصـل شـد.   بیشترین جوانه
رويبیشـتري کننـدگی تحریکاثرگلوکزبهنسبتساکارز

Burrell(شـت داسـرخ گـل رویشـی جنینتوسعه et al.,

Kim(سرخگلدرمختلف ن امحقق. )2006 et al., و )2004
Araucaria excels ()Majdاروکاریـا ( کـاج در et al.,

2006; Guerra et al., ساکارزدرصد 3تا 2مقدار )2000
در .ارزیابی کردنـد مناسب جنینتکاملوزنیجوانهبرايرا

-فرنگـی در محـیط  زایی رویشی دو رقم گوجهبررسی جنین

Piriهــاي مختلــف کشــت بافــت، Zirkouhi و همکــاران
گـرم در لیتـر   40و 30، 20، 10هـاي  تأثیر غلظت) 2009(

، نتایج این بررسـی نشـان   ندساکارز را مورد بررسی قرار داد
زایی تـأثیر  هاي مختلف ساکارز بر میزان جنینداد که غلظت

تـرین غلظـت   مناسبراگرم در لیتر 20و شتداري دامعنی
-طوري که در غلظتبه.در محیط کشت اعالم کردندساکارز

هاي باالتر ساکارز، این پدیـده کـاهش یافـت. در مطالعـات     
، به این نکته اشاره شدانجامن امحققدیگري که توسط دیگر 

هـاي کـربن   اتهاي باالتر هیـدر شده است که همیشه غلظت
.شـود زایی رویشی نمـی نساکارز، موجب افزایش جنیمانند

زایی شروع جنینکه ثابت کرد )Arnold)1987طور مثال به
درصـد سـاکارز   1رویشی در کشت درخت نوئل در غلظت 

در تحقیقـی کـه   باشـد.  هـاي بـاالتر آن مـی   بهتر از غلظـت 
در گیـري  براي دورگ)2004(و همکارانCalagariتوسط

اي نجـات رویـان  صنوبر پده با استفاده از روش درون شیشه
گـرم در لیتـر سـاکارز در    30و 20غلظـت  2، از انجام شد

زنـی و  بررسی جوانهبرايMS2/1وMSهاي محیط کشت
و Karamiدیگـر چه استفاده کردند. در پژوهشیتولید گیاه
120و 90، 60، 30، 15هـاي  اثر غلظـت )2009همکاران (

گرم در لیتر ساکارز، مالتوز، گلوکز و فروکتـوز را در محـیط   
زنـی  کیل رویان و جوانهش، بر روي تشکیل پینه، تMSکشت 

Dianthus caryophyllusمیخک ( L.(   مورد بررسـی قـرار
MSکشـت دادند که بیشترین فراوانی تشکیل پینه در محیط 

هـاي  حاصـل شـد؛ رویـان   گرم در لیتر سـاکارز 90حاوي 
گرم ساکارز، غیر نرمال 30و 15هاي یافته در غلظتتوسعه

گرم ساکارز نرمال بودنـد و  120و 90، 60هاي و در غلظت
گـرم در  30زنی در محیط کشت حاوي حداکثر میزان جوانه

و در نهایت مشخص شد که سـاکارز  آمد دستبهلیتر ساکارز 
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بـا  زایی رویان انجام شد.پینهتنها قندي است که با وجود آن 
گیـاه خارشـتر  توجه به اهمیت مرتعـی، دارویـی و صـنعتی    

ــتفاده از روش ــک و  اس ــت، مهندســی ژنتی ــاي کشــت باف ه
پالسم و افزایش تولیـد بیوتکنولوژي براي اصالح، حفظ ژرم

زنـی  جایی که جوانهاز آنو رسدنظر میبهضرورياین گونه
-زایی از اهمیت ویژهکالمرحلهمستقیم جنین بدون عبور از 

گیـري  کـار تحقیق تالش شد با بهاین ، در اي برخوردار است
محیط کشت و تنظیم مواد غذایی و ترکیبات موجـود در آن،  

سازي گردد تا اي جنین گیاه خارشتر بهینهکشت درون شیشه
راه براي تحقیقات بیوتکنولـوژي در ایـن   عالوه بر تکثیر آن

.شودگیاه هموار 

هامواد و روش
نمونهبرداشتزمانبهترینانتخاب

ین با بررسی مربوط به کشت جنهايانجام آزمایشبراي
14تخمدان در اوایل مردادماه و کشتمراحل فنولوژي گیاه،

یلدر اواینجنافشانی گیاه و کشتروز پس از گرده
. شدانجامبذرهایدنبا رسیورماهشهر

تخمدانکشت
-هفته بعد از آغـاز گـرده  مدت دوبهتخمدانبراي کشت 

ها از پایه مـادري اقـدام   ها، با جداسازي تخمدانافشانی گل
14هاي شد. روش کار به این صورت بود که جنینبه کشت 

روزه از داخــل تخمــدان گیــاه توســط اســکالپل در شــرایط 
سترون و زیر هود المینار خارج و در شـرایط ایزولـه درون   

,MS،(Murashige & Skoogeمحـیط کشـت   بـا  (1992
لیتردرگرم60و45، 30، 15، 0(مقادیر متفاوتی از ساکارز

کشـت  بـراي ) و فاقد هورمون گیاهی کشـت شـدند.   ساکارز
هاي آزمایش اسـتفاده  از تخمدان، از لولههاي جداشدهجنین

ازپسشد و در هر لوله آزمایش یک عدد جنین کشت شد.
همـه . شدندشمارشزدههاي جوانهجنینتعدادهفته،چهار
-درجه سـانتی 26±2محیطیشرایطدرکشتهايمحیط

لوکس) نگهداري 2000در اتاق رشد با روشنایی دائم (گراد
هاي کشـت پـس از اتـوکالو    همه لوله) pH(اسیدیتهشدند.

و براي جامد شدن محیط کشت از آگارشدتنظیم 8/5روي
ها پـس از  استفاده شد. مشاهده نمونهگرم در لیتر7میزان به

و شدانجامروز یکبار 3انجام آزمایش، به فاصله زمانی هر 
چـه  چـه و سـاقه  تغییرات مورفولوژیکی شامل خروج ریشـه 

، طول انـدام هـوایی،   کردههاي رشد ثبت شد و درصد رویان
زنی مورد ارزیـابی  طول ریشه، شاخص بنیه و سرعت جوانه

قرار گرفت.  

بذريجنینکشت
ظور کشت جنین بذري نیز پس از کامل شدن مرحله نمبه

بذرهاي آوري شدند. دهی، بذرهاي رسیده جمعبذر
پس از جداسازي غالف روي آنها آوري شده جمع

مدت بهدرصد70با استفاده از الکل بذرهاضدعفونی شدند. 
مدت بهدرصد60محلول وایتکس درو شسته شده ثانیه30
سپس با شستشو توسط آب مقطر قرار داده شدند.ه دقیق10

. براي ضدعفونی وسایل ندشدبراي کشت آماده سترون
پنس، دستکش و همچنین هاي آزمایش،لولهمانندآزمایش 

و ...، سترونضدعفونی محیط کشت آماده شده، آب مقطر 
دقیقه داخل دستگاه اتوکالو با دماي 60مدت بهتمامی آنها

جایی که گراد ضدعفونی شدند. از آنسانتیدرجه 121
و محلی استها خیلی حساسکشت نسبت به آلودگیمحیط

باشد؛ پس از ها میمناسب براي رشد انواع باکتري و ویروس
هاي آزمایش درب لولهبیرون آورده شدنداتوکالو از آنکه

براي انجام مراحل توسط پالستیک سلفون محکم شدند و
تولید سترونشد، زیر هود المینار که هواي کشت به اتاقک ر

زنی، ابتدا جوانهبراي بررسیکند انتقال داده شدند.می
اي با اسید دقیقه15پوشش روي بذرها توسط تیمار 

- (جنینو بذرهاي بدون پوشششدحذف 96سولفوریک 

) پس از ضدعفونی مطابق دستورالعمل فوق بههاي بذري
گرم60و45، 30، 15، 0غلظت يحاوMSکشتمحیط

.شدندمنتقلرشدکنندهتنظیمفاقدساکارزلیتردر
و در تکرار5در قالب طرح کامالً تصادفی با هاآزمایش

عدد لوله آزمایش حاوي جنـین (جمعـاً   15هر تکرار تعداد 
در آزمایشگاه بیوتکنولـوژي  نمونه) براي هر ریزنمونه،375
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و مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی گرگان انجام شـد  
انجـام شـد.   SPSSافزار آمـاري  ها با نرمتحلیل دادهوتجزیه

1و 5توسـط آزمـون دانکـن در سـطح     هـا  مقایسه میانگین
Excelافـزار مودارها از نرمرسم ن. برايانجام گردیددرصد 

.شداستفاده

نتایج 
زنیاثر نوع ریزنمونه در جوانه

تدریج و یک هفته بعد از کشت بهزنی جنین بذري،جوانه
هـایی کـه در   در حـالی کـه جنـین   ، آغاز شدMSدر محیط 

کشت شـدند،  MSمرحله رسیدگی تخمدان جدا و در محیط 
ـ  پس از سه هفته از تاریخ کشت شروع به جوانه .دزنـی کردن

.بـود نسبت به جنین بذري بسیار کمتـر  آنهازنی میزان جوانه
نمونـه در  وتحلیـل اثـرات نـوع ریز   صـل از تجزیـه  نتایج حا

درصـد  1زنی نشان داد که بین نوع ریزنمونه در سطح جوانه
)01/0P≤(بیشـترین درصـد   . شتوجود داداراختالف معنی

درصـد  06/85بذري بـا میـانگین  جنینزنی از کشتجوانه
زنی در کشت تخمـدان، بـا   حاصل شد و کمترین میزان جوانه

. در ارزیـابی طـول گیـاه،   اتفاق افتـاد درصد 84/3میانگین 
در شـت. داري با تخمدان اختالف داطور معنیبهجنین بذري

44/58کشت جنین بذري بیشترین طول گیاهچه بـا میـزان   
.)1جدول(آمد دستبهمتر میلی

بندي میانگین اثرات ریزنمونه دسته-1جدول 
و طول گیاهچهزنیجوانهدرصد بر 

)mm(طول گیاهچهزنیدرصد جوانهریزنمونه
a06/85a44/58جنین بذري

b84/3b03/27تخمدان
.دار استگرفته در هر ستون با حروف متفاوت با هم معنیهاي قرارمیانگیناختالف 

زنی جوانهدرصد براثرات مقادیر مختلف ساکارز 
مقـادیر  حاصل از ارزیـابی اثـرات   نتایج تجزیه واریانس 

زنی جنین بیـانگر ایـن   مختلف ساکارز بر روي درصد جوانه
بـر  MSهاي مختلف ساکارز در محیط کشـت  غلظتبود که
یـک درصـد  زنـی جنـین خارشـتر در سـطح    جوانـه درصد

)01/0<Pهل از مقایس. نتایج حاص)2(جدول بوددار ) معنی
محـیط  افـزایش میـزان سـاکارز در   که ن داد نشاهامیانگین

زنـی شـد.  داري باعث کاهش میزان جوانهطور معنیبهکشت
زنی جنین مربوط به تیمـار  بیشترین میزان جوانهطوري کهبه

گرم در لیتـر سـاکارز (بـه میـزان     15محیط کشت با غلظت 
زنی مربوط به تیمارهاي درصد) و کمترین میزان جوانه3/93

ترتیببهMSلیتر ساکارز در محیط کشت گرم در60و 45
.)1(شکل بوددرصد 3/77و 80با 

هاي مختلف ساکارزحاوي غلظتMSزنی خارشتر تحت تیمار جنین گیاه در محیط کشت میانگین درصد جوانه-1شکل
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زنی سرعت جوانهبراثرات ساکارز 
هـاي مختلـف   نتایج تجزیه واریانس نشان داد که غلظـت 

زنـی جنـین   جوانـه بر سـرعت  MSساکارز در محیط کشت 
دبــودار ) معنـی P>01/0(درصـد یـک خارشـتر در سـطح  

،روش دانکـن بـه هـا میانگینبنديدستهبراساس . )2(جدول
هاي کشت بـر روي  محیطاثر داري بینمعنیاختالف آماري

که بیشترین سرعت طوري به.شتوجود دازنیسرعت جوانه
عدد در روز) مربوط به تیمار جنـین  57/3زنی جنین (جوانه

درزنی در محیط کشت بدون ساکارز و کمترین سرعت جوانه
میزان بهMSگرم در لیتر ساکارز در محیط کشت 45غلظت 

.)2(شکلحاصل شدعدد در روز 79/2

هاي مختلف ساکارزحاوي غلظتMSزنی جنین در گیاه خارشتر تحت تیمار محیط کشت میانگین سرعت جوانه-2شکل

شاخص بنیه جنینبراثر مقادیر مختلف ساکارز 
هـاي  غلظـت بـین  کـه  نتایج تجزیه واریـانس نشـان داد   

ر شاخص بنیـه جنـین   بMSمختلف ساکارز در محیط کشت 
دار معنـی اخـتالف  ) P>01/0(درصدیکدر سطحخارشتر 
. نتایج حاصل از مقایسات میـانگین  )2(جدول شتوجود دا

مربوط به غلظـت  بیشترین میزان بنیه بذر جنینکه نشان داد
و کمتـرین  MSگرم در لیتـر سـاکارز در محـیط کشـت     15

بـا غلظـت   MSمقدار بنیه بذر مربوط به تیمار محیط کشت 
.)3گرم در لیتر ساکارز بود (شکل60

هاي مختلف ساکارزحاوي غلظتMSگیاه خارشتر تحت تیمار جنین گیاه در محیط کشت میانگین شاخص بنیه در-3شکل
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چهشاخص طول ریشهبراثر ساکارز 
هاي مختلف غلظتکه واریانس نشان دادنتایج تجزیه 

چـه  بر شاخص طـول ریشـه  MSساکارز در محیط کشت 
درصـد یـک در سـطح  داري تفـاوت معنـی  جنین خارشتر 

. نتــایج حاصــل از مقایســات )2(جــدول شــتوجــود دا
چـه میانگین نشان داد کـه بیشـترین میـزان طـول ریشـه     

15مربوط به تیمار جنـین در غلظـت   )مترمیلی12/36(
و کمترین مقدار MSگرم در لیتر ساکارز در محیط کشت 

مربوط به تیمـار محـیط   متر) میلی64/20(چه طول ریشه
و بـین  بـود گرم در لیتر ساکارز60با غلظت MSکشت 

داري یگرم در لیتر ساکارز تفاوت معن45و 30تیمارهاي 
.)4(شکل شت چه وجود ندال ریشهدر طو

ساکارزهاي مختلفحاوي غلظتMSچه، تحت تیمار جنین خارشتر در محیط کشت میانگین شاخص طول ریشه-4شکل

چهاثر ساکارز در شاخص طول ساقه
بـر  MSهاي مختلـف سـاکارز در محـیط کشـت     غلظت

درصـد یـک چه جنین خارشتر در سـطح  ل ساقهشاخص طو
. نتایج حاصل از مقایسـات میـانگین   )2(جدول بوددار معنی

چـه بـه مقـدارهاي    نشان داد که بیشترین میزان طـول سـاقه  

ترتیب مربوط به تیمار جنـین در  بهمترمیلی36/34و 8/37
گرم در لیتر ساکارز در محـیط کشـت   30و 15هاي غلظت

MS  هـاي سـاکارز در محـیط    و در بین سـایر غلظـتMS

شـت  چـه وجـود ندا  داري در میزان طول سـاقه معنیتفاوت 
.)5(شکل

هاي مختلف ساکارزحاوي غلظتMSچه، تحت تیمار جنین خارشتر در محیط کشت میانگین شاخص طول ساقه-5شکل 
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چهطول گیاهبرهاي ساکارز اثر غلظت
بـر  MSهاي مختلـف سـاکارز در محـیط کشـت     غلظت

درصـد یـک چه خارشـتر نیـز در سـطح    شاخص طول گیاه
چـه . بیشـترین میـزان طـول گیـاه    )2(جـدول  بـود  دار معنی

15مربـوط بـه تیمـار جنـین در غلظـت     )مترمیلی92/73(

ــت    ــیط کش ــاکارز در مح ــر س ــرم در لیت ــرین MSگ و کمت
60در غلظــت )متــرمیلــی56/45(چــه میــزان طــول گیــاه

آمـد  دسـت بـه MSگرم در لیتر سـاکارز در محـیط کشـت    
، گیاهچــه حاصــل از تیمــار جنــین 7در شــکل .)6(شــکل

گردد.گرم در لیتر ساکارز مشاهده می15در غلظت 

هاي مختلف ساکارزحاوي غلظتMSچه، تحت تیمار جنین خارشتر در محیط کشت میانگین شاخص طول گیاه-6شکل 

ط کشت بر روي صفات با ارزیابی کلی اثرات ترکیب محی
هاي مختلـف اخـتالف   شد که بین ترکیبزنی مشخصجوانه
-و سایر پارامترهـاي انـدازه  زنیجوانهداري در درصدمعنی

). بـا  2(جـدول  درصـد وجـود دارد  1گیري شده در سطح 
توجه به نتایج مقایسه میانگین تأثیر مقادیر مختلف سـاکارز  

زنـی و تولیـد   بر روي درصـد و سـایر خصوصـیات جوانـه    
هاي )، در تمامی شاخص6تا 1هاي شکلگیاهچه خارشتر (

زنی وجود میزان گیري شده بجز شاخص سرعت جوانهاندازه
شـت  عنوان بهترین ترکیب محیط کبهلیتر ساکارزگرم در15

.گرددتکثیر گیاه معرفی میبراي

گرم در لیتر ساکارز15حاوي غلظت MSگیاهچه حاصل از کشت جنین گیاه خارشتر در محیط کشت -7شکل 

مختلف ساکارزهاي حاوي غلظتMSواریانس تیمار محیط کشت تجزیه-2جدول 
شاخص بنیهطول گیاهچهچهطول ساقهچهطول ریشهزنیجوانهسرعتزنیدرصد جوانهمنبع تغییرات
444444درجه آزادي

683/673**564/570**770/140**562/159**523/0**885/232**میانگین مربعات
.باشددرصد می99احتمال هاي مختلف ساکارز در سطحدار بودن اثر غلظتمعرف معنی: **
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حثب
گیـاه بـذر درکـم زنـی جوانـه درصدوپاییننامیهقوه

اساسـی مشـکل یکارزشمندگیاهاینتکثیربرايخارشتر
درونکشتکهدادنشانتحقیقاین آید. نتایجمیحساببه

گیـري باعـث   طـور چشـم  بـه گیاه خارشـتر جنینايشیشه
محیطهمهدرکهجاآنزنی این گیاه شد. ازافزایش جوانه

پوششازشدنجداازپسجنینبررسی،موردهايکشت
دررشـد بازدارنـده مـواد احتمـاالً ،کردرشدبهشروعدانه

نشانکهداردوجودزیاديهايدارند. گزارشوجودپوسته
-جوانـه در میـزان  دانه پوستهازجنینشدنجدااثر دهدمی

سـرعت  زیـادي حدتاراآنزنیجوانهدار بوده ومعنیزنی 
درون محـیط  بادامگیاه عنوان مثال کشت جنین بهبخشد.می

دار و معنـی زنی و تولیـد گیاهچـه اثـر    کشت بر میزان جوانه
Emam)مثبت داشته است et al., ياز عوامل دیگر. (2013

عناصـر  کنـد ترکیـب   که در موفقیت کشت جنین کمـک مـی  
ساکارز و مالتوز مانندهایی اتویژه کربوهیدرهمحیط کشت ب

Burrell)تاس et al., تحقیق این ن منظور در همیبه.(2006
سازي و تعیین بهترین غلظـت سـاکارز در کشـت    بهینهبراي

هـاي مختلـف ایـن    غلظـت MSجنین درون محـیط کشـت   
نشان کربوهیدرات مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این تحقیق 

هاي مختلف سـاکارز درون محـیط کشـت بـر     داد که غلظت
.داري داردزنی گیـاه خارشـتر اثـر معنـی    خصوصیات جوانه

درصد مربـوط 3/93زنی گیاه را تا طوري که میزان جوانهبه
گرم در لیتر ساکارز افزایش داد کـه نسـبت بـه    15غلظت به

هاي د. در غلظتبودار معنیهاي ساکارز مثبت و سایر غلظت
زنـی  باالتر ساکارز روند درصد و سایر خصوصـیات جوانـه  

-ه، سـاقه چزنی، شاخص بنیه، طول ریشهسرعت جوانهمانند

ذاشـته و بـا افـزایش غلظـت     چه و گیاهچه رو به کـاهش گ 
ي انـدازه گیـري شـده    ساکارز از میزان هریک از پارامترهـا 

یـان  ) ب2009و همکاران (Karamiدر این زمینه کاسته شد.
گـرم در لیتـر سـاکارز    30و 15هـاي  در غلظـت کهندکرد

در حـالتی  ،هاي تشکیل شده میخک غیر نرمال بودنـد رویان
ها را نرمـال گـزارش   هاي باالتر ساکارز رویانکه در غلضت

زنی را در غلظـت  بیشترین میزان جوانهاینکه عالوه به.کردند

شـترین  تحقیـق بی ایـن  ولی در .ندکردگرم در لیتر اعالم 30
دسـت بـه گرم در لیتر ساکارز 15زنی در تیمار درصد جوانه

و همکـاران  Modares، آمد. در کشت جنین گیاه نـوروزك 
30حـاوي  MSند که در محیط کشـت  کردگزارش ) 2014(

طـور چشـمگیري   زنی بـه گرم در لیتر ساکارز سرعت جوانه
ساعت از زمـان  24چه پس از گذشت افزایش یافت و ریشه

چه نیـز  و بیشترین میزان طول ریشهرشد کردبهشروعکشت 
کـه  تحقیق مشخص شـد  این ولی در .در همین تیمار رخ داد
زنی جنین در محیط عاري از سـاکارز  بیشترین سرعت جوانه

گـرم در لیتـر   15چه در غلظت و بیشترین میزان طول ریشه
که بـا گـزارش فـوق در گیـاه نـوروزك      تاداتفاق افساکارز 

Piriنتایج این تحقیـق بـا نتـایج   مغایرت دارد.  Zirkouhi و
هاي مختلـف سـاکارز بـر    غلظتثیر أتدر )2009همکاران (

یـن صـورت کـه    . به ازایی گوجه فرنگی مشابهت داردجنین
-غلظـت ،زایی گیاه گوجه فرنگیطبق نتایج حاصل از جنین

-عنوان مناسببهگرم در لیتر)20ا ت10هاي پایین ساکارز (

تحقیـق نیـز   ایـن  زایـی اسـت و در   ها براي جنینترین تیمار
زنـی را گرم در لیتر ساکارز بیشترین میزان جوانه15غلظت 

-درصد سـاکارز در جوانـه  3تا 2استفاده از .همراه داشتبه

و همکـاران  Kimزنی و تکامـل جنـین گـل سـرخ توسـط     
ارزیابی شد که با نتـایج حاصـل از   مناسب و مثبت ) 2004(

مقایسـه میـانگین اثـر    طبق نتایج باشد. این تحقیق همسو می
زنـی جنـین خارشـتر    هاي مختلف ساکارز بـر جوانـه  غلظت

گـرم در لیتـر   15هـاي بیشـتر از   مشخص شد که در غلظت
گیري شده کـاهش یافتنـد   هاي اندازهساکارز، تمامی شاخص

هـاي بـاالتر   نی بر اینکه غلظـت مب) Litz)1986که با نتایج 
تنـاقض  ،گرددزایی میها موجب تحریک جنینکربوهیدرات

وجـود سـاکارز در   )2012و همکـاران ( Liyunهمینطوردارد.
ــاه در  ــر گیـ ــود تکثیـ ــت بهبـ ــت را در جهـ ــیط کشـ محـ

Areca catechu      مثبت ارزیابی کردنـد کـه بـا نتـایج ایـن
در مطالعـات دیگـري کـه توسـط     باشد.تحقیق هم راستا می

است، به این نکته اشـاره شـده کـه    شدهانجامن امحققدیگر 
سـاکارز،  ماننـد هاي کربن هاي باالتر هیدراتهمیشه غلظت

طـور مثـال   بـه .شـود زایی رویشی نمیموجب افزایش جنین
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Arnold)1987(زایی رویشـی در  ثابت کرد که شروع جنین
سـاکارز بهتـر از   درصـد 1کشت درخـت نوئـل در غلظـت    

کشـت  طبق نتایج این تحقیق، باشد. هاي باالتر آن میغلظت
جنین بذري خارشتر نسبت به تخمدان این گیـاه در شـرایط   

برخوردار است که این موضوع زنی باالتريیکسان از جوانه
یـاه  جنـین گ باشـد.  بودن تخمدان مـی نارس دلیلهباحتماالً 

مواجـه بـود، در محـیط    بذرزنیخارشتر که با مشکل جوانه
گــرم در لیتــر ســاکارز و بــدون 15بــا غلظــت MSکشــت 

بـراي هورمون گیاهی رشد مناسبی داشـته و بهتـرین تیمـار    
گردد.تکثیر این گیاه معرفی می
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Abstract
Camel thorn (Alhagi camelorum F.), a plant from Fabaceae family, has a great adaptation in

arid conditions. Due to high digestible proteins, possibility of extracting manna from its stems
for medicinal purposes and its high tolerance to harsh arid environments, it is considered as an
important forage and medicinal plant. It grows via seed and rhizome, but its seed germination
rate is very low. Aim of the research was to investigation possible effects of different sucrose
concentration levels in micro- propagation of the species via ovary and seed embryo culture to
improve its propagation. Seed germination of the species was tested by two explant treatments
of ovary and seed embryo in 5 sucrose levels of 0, 15, 30, 45 and 60 gr/l concentrations in MS
medium in 5 replications. Germination rate was recorded during four weeks. Results of
comparison of germination rates between the two explant treatments in different sucrose
concentrations showed that the percentage of embryo germination and seedling height was
significantly higher than that of ovary culture. The highest significant embryo germination rate
(93/3%) was recorded on 15 gr/l sucrose concentration. By increment of sucrose concentration
to 15 gr/l, embryo attributes such as radicle length, plumule length, seedling length, and seed
germination index also increased. By increasing sucrose concentration over 15 gr/l, reverse
effect was observed on all of the studied attributes.

Keywords: Camel thorn, embryo, ovary culture, sucrose,


