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١علی جعفري مفیدآبادي

چکیده
، روش کشت Populus caspicaمنظور تکثیر انبوه گونه در حال انقراض سفید پلت هب

جهت جوانه زنی جنین، تخمدانها پس . ایی تخمدان بالغ مورد استفاده قرار گرفتدرون شیشه
افشانی مصنوعی در افشانی طبیعی و گردهاز کپسولهاي توسعه یافته حاصل از گردهروز 14از 

فاقد هورمونهاي SSو MS ،half-MSهاي کشت قالب روش ترکه و آب ایزوله و به محیط
مقایسه میانگین اثرات محیط کشت در جوانه زنی جنین نشان داد که. منتقل شدندگیاهیرشد

افشانی براي جوانه زنی جنین در سطح هاي کشت و نوع گردهحیطداري میان ماختالف معنی
روزه سفید پلت در 14بیشترین جوانه زنی جنین در کشت تخمدان .یک درصد وجود دارد

).عدد از هر کپسول74/27(اتفاق افتاد )محیط کشت نیمه قدرت(half-MSمحیط کشت 
افشانی طبیعی کمتر از ا گردهاز کشت تخمدانهاي بتعداد متوسط نهالهاي بدست آمده

گیاهچه در هر 77/24و46/19ترتیب هب(افشانی مصنوعی بود تخمدانهاي حاصل از گرده
. میان آنها مشاهده شدددرصیک داري در سطح و اختالف معنی) تخمدان کشت شده

که مربا هاي در داخل شیشه،سانتیمتري قبل از انتقال به گلدان5الی 3ها در ارتفاع گیاهچه
تعداد زیادي گیاهچه پس از انجام موفق سازگاري . حاوي محیط کشت مشابه بازکشت شدند

.تدریجی ابتدا به گلدان و بعد به عرصه منتقل شدند

.کشت تخمدان، تکثیر جنسی، جنین و تکثیر انبوه:کلیديهايواژه
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مقدمه
انقراضدر حالبومیهاياز گونه)Populus caspica(درخت سفید پلت 

ز ارسباران و طالش و آستارا تا گرگان و اطراف بجنورد اکهجنگلهاي شمال است
اي ها همراه درخت توسکا و در جنگلهاي جلگهگاهی در بعضی از دره.انتشار دارد

شوددیده مینیز اشرفیه گیالن در کنار سفیدرود چمستان نور و در حوالی نوشهر، آستانه
بهمراه ) Populus caspica(سفید پلت ). Jamzad ،1999و Jalili؛1367، جلیلوند(

Populus alba)) (سفیدار((درخت سپیدار  L. ( زیر بخش)Albide ( بوده)Zobel،
که بعضی آن دو را با هم استفاده ) Stettler ،1980و Jamzad ،1999و Jalili؛ 1984

ویژهبهشکل ظاهري ساقه و لیکن در،ی میان آنها وجود داردیاگر چه شباهتها. کنندمی
رفولوژي گلها میان دو درخت سپیدار و وها و مساقه درختان کهنسال و انشعابهاي ساقه
این گونه، از صنوبرهاي بومی ). 1354،ثابتی(سفید پلت اختالف زیادي وجود دارد 

توان گسترش در از خانواده صنوبرها است که تنها گونه. باشدناحیه هیرکانیان می
دلیل شکل سینوسی ساقه در محل یقه کمتر هاین گونه تا کنون ب. داردراجنگلی احینو

خاطر هي روي آن برو بیشترین فشار بهره بردااستهمورد استفاده صنعتی قرار گرفت
انشعابهاي باز، تاج پهن، تنه موج دار، ). 1355،ثابتی(ه استتهیه و مصرف ذغال بود

قطري قاعده درختان از میانسال به بعد غیر منظم و سینوسی قائم نبودن کامل تنه، نمو 
اصالح بایست براي افزایش استفاده صنعتی از این گونهاز جمله صفاتی است که میتنه

ویژه برطرف کردن شکل هبنوعضرورت اصالح صفات کمی و کیفی این . گردند
.شونداحساس میسینوسی ساقه در محل یقه، شاخه دوانی زیاد براي مصارف صنعتی

، تنوع دستیابی مطمئن به روش تکثیر جنسی، الزمه شروع فعالیتهاي اصالحی روي آنها
یکی از دالیل کمی و یا عدم جوانه زنی بذر در .استژنتیکی و افزایش بازده گزینش
در )نارس(و یا عدم تکامل بافت اندوسپرم)نیم رس(شرایط طبیعی، تکامل ضعیف

زنی که موجب کاهش درصد جوانه)Kuniyuki ،1978و Driver(شدباساختار بذر می
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Gaget. گرددهاي طبیعی، میویژه در عرصههجنین بالغ و استقرار نهال در خاك ب et

al.)،1984 ؛Guries وStettler ،1976 ؛Heslop Harrrison ،1975؛et al.Jafari ،
ور، جهت کمک به جوانه زنی بدین منظ.)Modir-rahmati ،2000و Jafariو 1998

بذرها، تغذیه مصنوعی جنین در قالب کشت تخمدان جهت افزایش بازده جوانه زنی و 
Knoxتولید انبوه نهال بکار گرفته شد et al.)،1972 ؛et al.Kouider ،1984 ؛LiوLi

.)Troussard ،1993و Raquinو et al.Noh ،1986؛1985، 

هامواد و روش
افشانی طبیعی و مصنوعی مورد استفاده ي بالغ حاصل از هر دو نوع گردهکپسولها
هاي گلدار گل ماده و گل نر سفید پلت شاخهافشانی مصنوعیگردهبراي .قرار گرفت

جهت . آوري شدجمع) دره زرین گل(از والد ماده و نر استان گلستان طور جداگانههب
انتقال و وادار به ریزش دانه گرده ه گلخانههاي نر سفید پلت بتهیه دانه گرده، شاخه

هاي گلدار گل ماده افشانی مصنوعی، به شیوه ترکه و آب روي شاخهگرده. شدند
صورت گرد و غبار شدید در داخل اطاقکهاي ایزوله صورت گرفت و بعد در همانجا هب

روزه 14بعد ازهاي گلدار در از شاخهافشانی شدهگردهشاتونهاي. نگهداري شدند
% 70از اتانول ن با استفادهشاتوکپسولهاي بسته چسبیده به محور . آوري شدندجمع

بار شستشو با آب 3دقیقه و 10مدت هکلریت سدیم بومدت یک دقیقه و محلول هیپهب
جهت تغذیه . گرفتدقیقه مورد ضدعفونی سطحی قرار 5مقطر استریل هر بار 

ویالهاي (ضدعفونی شده به ظرف آزمایشگاهی هاي بارور شده، تخمدانهاي جنین
به (SS (sucrose solution)و half-MSوMSهاي کشت حاوي محیط) کوچک

بازکشتهاي متوالی جهت ایجاد فضاي در.شدندجامد منتقل )عنوان منبع هیدروکربور
ايتغذیههاي محیط. انجام شد)هاي مرباشیشه(تري لیمیلی200هايبیشتر در ظرف
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تلف مذکور فاقد هورمونهاي رشد گیاهی براي جوانه زنی جنین و تولید گیاه مورد مخ
. قبل از انجام اتوکالو تنظیم شد7/5کشت روي هايمحیطpH. آزمون قرار گرفت

لیتري میلی20اي کشت مورد استفاده پس از ریختن در ویالهاي شیشههايمحیط
کشتها در اطاق رشد با . اد اتوکالو شدنددرجه سانتیگر120دقیقه در دماي 20مدت هب

4500-5000ساعت تاریکی و با شدت نور 8ساعت روشنایی و 16شرایط نوري 
هاي حاصل جهت انجام فرایند گیاهچه. نگهداري شدند25±1لوکس و با دماي

پیت، شلتوك و 1:1:1محتوي خاك سترون با ترکیب يسازگاري تدریجی به گلدانها
.تقل گردیدندخاك زراعی من

نتایج و بحث
هر دو نوع دردو هفته از انتقال کپسولهاي ایزوله شده بعد ازجوانه زنی جنین 

شکل شماره(هاي کشت جامد مشاهده شد به محیط) طبیعی و مصنوعی(افشانی گرده
سفید پلت در محیط کشت روزه14بیشترین جوانه زنی جنین در کشت تخمدان .)1

half-MS)مقایسه ). عدد در هر کپسول74/27(اتفاق افتاد )شت نیمه قدرتمحیط ک
داري میان اختالف معنیجوانه زنی جنین نشان داد کهبرمیانگین اثرات محیط کشت 

افشانی براي جوانه زنی جنین در سطح یک درصد وجود هاي کشت و نوع گردهمحیط
رغم داشتن توان جوانه زنی به،)(SSاي از محیط تغذیهاستفاده). 1جدول شماره (دارد 

دلیل فقدان عناصر غذایی پر نیاز، کم نیاز و مکملهاي ها، لیکن بهتعداد کمی از جنین
هاي حاصله فاسد و مورد نیاز رشد گیاه در این نوع محیط غذایی پس از مدتی گیاهچه

قالب هاي کشت جنین در از هورمونهاي رشد گیاهی در محیطاستفاده . از میان رفتند
و همکاران Kouider، )1972(و همکاران Knoxکشت تخمدان و تخمک در مطالعات 

)1984( ،Li و همکاران)1983 ( وLi وLi)1985 ( با مقداري کالزایی همراه بود که
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بر خالف . استرسد رشد نرمال جنین زایگوت را تحت تأثیر قرار دادهنظر میبه
گونه رشد غیرنرمال تخمدان و گیاهان هیچ) Bukovac)1989و Eatonگزارش 

.هاي کشت مشاهده نشدباززایی شده در محیط
گلها ي از تعداد بیشترکامل رويافشانیخاطر گردههافشانی مصنوعی بروش گرده

در محور خوشه، موجب تولید بیشترین تعداد نهال از هر یک از تخمدانهاي کشت شده 
یکداري را در سطح و اختالف معنی) تخمداناز هرعدد گیاه77/24متوسط (گردید 

افشانی با گردهدر مقایسهاسکوئر-درصد بر اساس آزمون مقایسه میانگین به روش کی
). 1جدول شماره (نشان دادطبیعی 

. از تخمدانهاي کشت صنوبر اهمیت زیادي داردتکامل جنین در تولید گیاهچه
شدن و از میان فاسدموجباغلب) روز10کمتر از (کشت تخمدانها با جنین نارس 

روزه براي جداسازي و کشت تخمدانها بر اساس 14انتخاب سن .بودرفتن جدا کشتها 
روزهاي پس تعداد(سن جنین . انجام شد) 2000و 1999(و همکاران Jafariمطالعات 

کروي تا جنین از مرحله بلوغمدت زمان مورد نیاز برايدلیل اینکه هب) افشانیاز گرده
تأثیر بسزایی در بالغ و یا نارس بودن جنین در زمان ایزوله ، شودکوتیلدونی را شامل می

و 1999(در این خصوص، جعفري و همکاران. کردن تخمدانها و جوانه زنی آنها دارد
دار زمان ایزوله و کشت تخمدان و تخمک را در جوانه زنی جنین اختالف معنی) 2000
را نیز گزارش اي صنوبراي و درون گونهتالقی میان گونهل ازکپسولهاي حاصبراي

. اندنموده
روزه براي جوانه زنی جنین در صنوبر سفید پلت و کبوده موجب 14سن بیشتر از 

که مانع تماس شود میاي شکل سفید رنگ اطراف تخمک بافتهاي رشتهگیري شکل
جوانه زنی جنین محسوب و عامل اصلی در کاهشاست تخمکها با سطح محیط کشت 

گیاهان حاصل پس از سازگاري تدریجی، ابتدا به گلخانه و بعد به عرصه منتقل . شودمی
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تواند تنوع مورفولوژیکی زیادي میان گیاهان باززایی شده مشاهده شد که می. شدند
. زمینه گزینش کلنهاي برتر را فراهم آورد

افشانی بر روي کشت و نوع گردهمقایسه میانگین اثرات محیط : 1جدول شماره 
.تعداد نهالهاي حاصل از کشت تخمدان در تکثیر صنوبر پده

ميانگين تعداد نهالها از كشت يك تخمدان متغيرها
محيط

MS

Half-MS
SS

**٩٥/٢٦
٧٤/٢٧
٦٦/١١

ين تعداد نهالها از كشت يك تخمدان ميانگنوع گرده
دار

مصنوعيافشاني گرده
طبيعيافشاني گرده

**۷۷/٢٤
٤٦/١٩

دو هفته پس Populus caspicaاز طريق جوانه زني جنينتکثير انبوه: ١شمارهشکل
MSاز كشت در محيط 
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