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مقدمه
900تقریباً در تمام نواحی جنگلی شمال ایران بین ارتفاعات Taxus baccataسرخدار 

به استثناي منطقه گرگان در بقیه نواحی . ردمتري از سطح دریا رویش دا1800تا 
ندرت گروههاي بزرگ در ه صورت تک درخت و گاهی در گروههاي کوچک و ببه

هاي سرخدار زادآوري در توده). 1378لسانی، (الذکر مشاهده شده استارتفاعات فوق
آوري مشاهده ی هم که زادیشود و در جاهاندرت دیده میه طبیعی ضعیف بوده و ب

آبی در خاك، وضعیت نامناسب شود اغلب نهالها به دالیلی نظیر پایین افتادن سفرهمی
30این گیاه در . روندخاك، سایه شدید و یا چراي دام، از بین مییمیکروبیولوژیک

چنانچه متوسط رشد . استn2=24رسد و تعداد کروموزمهاي آن سالگی به بلوغ می
سال 20توان گفت که در با اطمینان می. فته شودمیلیمتر در سال در نظر گر5/0قطري 

سانتیمتر 15زیرا درختان با قطر کمتر از ،اخیر سرخدار تجدید حیات نداشته است
توان گفت که جنگلهاي سرخدار ایران همسال بوده و به بنابراین می. بسیار نادر است

بینی کرد توان پیشا میبا در نظر گرفتن روند تکاملی این جنگله. اندرسیده1اوج تعادل
هاي سرخدار که در آینده طی یک مرحله زمانی کوتاه کاهش فراوانی در تعداد پایه
به نظر دشواراتفاق خواهد افتاد که استقرار مجدد آن با توجه با شرایط موجود بسیار 

هاي نابالغ بذرهاي خواب گزارش داد که جنین) Lepage-Degivery)1973. رسدمی
یبرلیک و خیسانیدن در آب جهت سبز شدن به تیمارهاي سرمادهی، اسید سرخدار ج

هاي برگرفته از اند که جنینعنوان کرده) Sgrignoli)1991و Flores. احتیاج دارند
. اندرا داشته% 70سبز رنگ حداکثر میزان رشد حدود 2بذرهاي نارس سرخدار با آریل

Zhiri ب بذر با شکستن دوره خوا) 1994(و همکارانTaxus baccata در شرایط
Chee. این گونه شدماهه 2هاي از گیاهچهTaxolبه استخراج مؤفق درون شیشه 

1- Climax
2- Aril
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در شرایط T. brevifoliaهاي جنسی هاي سرخدار را با کشت جنینگیاهچه)1994(
ی از یزادر ادامه تحقیقاتش موفق به اندام)Chee)1995. درون شیشه بدست آورد

زایی رویشیاز طریق رویانو همچنینشدT. brevifoliaنسی هاي ججنین
T. brevifoliaبه تولید گیاه دست یافت)Chee،1996 .(Majada و همکاران)2000 (

هاي جنسی به تولید بیشتري از هاي آزمایشگاهی سرخدار از جنینبا تکثیر انبوه گیاهچه
و استقرار جنین 1واب بذرهدف از این بررسی شکستن دوره خ. تاکسول رسیدند

اي جهت افزایش بازده تکثیر این گونه حاصل از بذرهاي کامل در شرایط درون شیشه
.باشدمی

مواد و روشها
.آوري شدمرحله رسیدگی متفاوت از درختان بالغ جمع3بذرها در 

میلیمتر، رنگ آریل سبز و 2مرحله اول بذرهاي نارس روشن به طول تقریبی -1
سفتکامالً
میلیمتر و رنگ آریل نارنجی4مرحله دوم بذرهاي به طول تقریبی -2
اي و آریل نرم و میلیمتر به رنگ قهوه6مرحله سوم بذرهاي رسیده به طول -3

قرمز رنگ
جهت کاهش مقاومت پوسته بذر، پس از حذف آریل، بذرها تحت تیمارهاي 

.مختلف به شرح زیر قرار گرفت
دقیقه در اسید کلریدریک غلیظ قرار داده شد، بعد جهت 10بذرها به مدت -الف

24بار با آب مقطر استریل شسته و به مدت 5زدودن اسید از روي پوسته بذر آنها را 
.ساعت در آب گذاشته شدند

1- Dormancy
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.روز در معرض آب جاري قرار گرفتند15بذرها به مدت -ب
شستشو داده شدند % 70ول دقیقه با محلول اتان15پس از این مرحله بذرها به مدت 

حجمی حاوي % 60سفید کننده تجارتی (%3و بعد با استفاده از هیپوکلریت سدیم 
1/0دقیقه و در انتها محلول کلرور مرکوریک 15به مدت ) ي مایع ظرفشوییاقطره

.دقیقه سترون گشتند2درصد به مدت 
پ با بکارگیري در پایان این مرحله در زیر هود مخصوص کشت بافت و در زیر لو

دو پنس ظریف و اسکالپل تیز، پوسته بذرها را شکافته و در صورت مشاهده جنین 
تغییر یافته و 1MSها را با احتیاط خارج و روي محیطهايدر بافت مگاگامتوفیت جنین

2B5فاقد هورمون گیاهی کشت شدند.
ک به و اسید اسکوربیک از هر یشده حاوي کازئین هیدرولیز MSمحیط کشت 

گرم در لیتر ذغال فعال 5گرم در لیتر عصاره مخمر و 1گرم در لیتر،میلی100میزان
. بود

و دو تیمار ) اسید کلریدریک و آب جاري(آزمایش فاکتوریل با دو تیمار پیش تیمار
تصادفی در بر پایه طرح کامالB5ًو محیط کشت MSمحیط کشت شامل محیط کشت 

قبل از انجام تجزیه واریانس جهت دستیابی به پراکنش ،آمدتکرار به اجرا در3سطح 
تبدیل و مورد MSTATCافزار نرمدر√)x+ 5/0(به صورت ) x(ها نرمال، کلیه داده

مقایسه میانگین اثرات تیمارهاي مختلف به روش دانکن . تجزیه واریانس قرار گرفتند
.زنی انجام شدجهت معرفی بهترین تیمار در جوانه

1- Murashige & Skoog medium (1962)
2- Gamborg,s B5 medium (1968)
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نتایج
زنی و فراوانی جوانهثیر قابل توجهی درأهاي مشتق شده تمراحل رشد و نموي جنین

یا جنین منتقل شده به بذرهاي نارس با آریل سبز یا فاقد جنین بوده و. رشد آنها دارد
شکل (هاي کشت شده از بذرهااما جنین. نمو نبودندمحیط کشت قادر به ادامه رشد و

دو هفته ) بذرهاي با آریل نارنجی و قرمز(دوم و سوم رسیدگیدر مراحل) 1ةشمار
فاقد هورمونهاي رشد، شروعB5و MSپس از کشت روي محیطهاي تغییر یافته 

. هفته پس از کشت رویت شد3ها چهظهور اولین ریشه. به متورم شدن کردند
ژي و ولها همزمان صورت نگرفته و تغییرات زیادي از نظر مورفوچهرشد ریشه

ها تشکیل و اولین برگها ظاهر شدندچهدر اواخر هفته چهارم ساقه. اندازه داشتند
).2ة شکل شمار(

کشتهاي جدید، رشد و نمو نهالها صورت گرفت پس از انتقال آنها به محیط
.هاي ثانویه بودندرستها داراي یک ریشه اولیه همراه ریشهاکثر دانه.)3ةشکل شمار(

ها و تعداد دانه رستها نشان داد که اختالف چهو تحلیل آماري، تعداد ریشهدر تجزیه
لیکن بین پیش تیمارهاي کشت، براي . داري بین محیطهاي کشت وجود نداردمعنی

.مشاهده شده است% 1داري در سطح رستها اختالف معنیها و تعداد دانهچهتعداد ریشه
چه و روز سبب افزایش تعداد ریشه15تیمار شستشوي با آب جاري بذرها به مدت

الزم به ذکر است که جهت .)2و 1ةجدولهاي شمار(طور تشکیل دانه رستها بود همان
چه تشکیل نشده ریشهتجزیه و تحلیل آماري صفات، به دلیل آنکه در بعضی از تیمارها،

جهت دستیابی هامنجر به تولید دانه رست نگردید، تبدیل داده.و یا اگر هم تشکیل شد
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تأثیر متقابل محیط کشت و پیش تیمار کشت نیز در . باشدبه پراکنش نرمال ضروري می
عنوان تیمار ه دار است و تیمار شستشوي با آب جاري بکامالً معنی1ةجدول شمار

.گرددبهینه معرفی می
چه و دانه رست، تیمار آب جاري و محیط هاي تعداد ریشهدر مقایسه میانگین

حاوي کازئین MSدار است، محیط کشت معنیکامال01/0ًدر سطح MSکشت 
گرم در لیتر 1گرم در لیتر، میلی100هیدرولیز و اسید اسکوربیک از هر یک به میزان

عنوان ه گرم در لیتر ذغال فعال از نظر تعداد دانه رست تشکیل شده ب5عصاره مخمر و 
.گرددمحیط بهینه جهت کشت جنین توصیه می

دانه رستهاي رشد یافته پس از دو ماه جهت انجام سازگاري به گلدانهاي حاوي 
. پرلیت سترون شده انتقال یافتندوخاك برگورمیکوالیت،) 1:1:1(مقادیر مساوي 

).4ةشکل شمار(هاي سازگار پس از یکماه به محیط گلخانه منتقل گشتندگیاهچه

بحث
خواب بذر ةم بذرها با آب جاري در شکستن دوراعمال پیش تیمار شستشوي مداو

از اثرات قرارگیري . خفتگی دو ساله دارد، بسیار مؤثر بوده استسرخدار که معموالً
بذرها در معرض آب جاري سرد، غلطیدن بذرها بر روي هم و کاهش مقاومت 

عالوه بر آن، این تیمار به تغییر نسبت هورمون اسید . مکانیکی پوشش بذر است
به نفع جیبرلین منجر خواهد شد که خود پس ) عامل خواب بذر(بسیزیک درونی بذرآ

کننده ذخیره غذایی بذر، موجبات از انتقال به الیه الورن با فعال سازي آنزیمهاي تجزیه
فعال شدن سازوکار فرایندهاي . کندزنی بذر را فراهم میتغذیه جنین و در نهایت جوانه

1ثیر عملکرد آب سرد تا حدودي به مثابه تیمار چینه سرماییأفیزیولوژیکی بذر تحت ت

1- Stratification
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به این مطلب اشاره نموده است که با افزایش دوره ) Qrunfleh)1991. بوده است
بسیزیک هم به صورت آزاد و هم به صورت مولکول پیوند شده با آسرما، درصد اسید 

به موفق به تولید نهال نیز در تحقیقی مشا) Zhiri)1994. یابدسلولهاي بذر کاهش می
البته عامل مربوط به مرحله رسیدگی بذرها نیز در . در نتیجه اعمال تیمار آب جاري شد

عنوان کردند که ) Sgrignoli)1991و Flores. کامالً مؤثر استهازنی آنجوانه
این محققان گزارش . زنی بذرها ارتباط مستقیمی به مرحله رسیدگی بذر نداردجوانه

در تناقص این گزارش و . اندزنی شدهبذرهاي رسیده، موفق به جوانه% 10که نمودند 
تیمار انجام شده عامل محیط کشت و همچنین پیشکهتوان گفتتحقیق حاضر می

.رستها باشدچه و تشکیل دانهایجاد ریشهتواند عامل مؤثر درمی
این . مخمر بودعصاره شده وتغییر یافته حاوي کازئین هیدرولیزMSمحیط کشت 

شود که در واقع ها جهت رسانیدن نیتروژن آلی به محیط کشت استفاده میفرآورده
در 1990و همکاران در سال Aderkas. کندنقشی مشابه اسیدهاي آمینه را بازي می

از این مواد استفاده نمودند و Larix leptolepisوLarix deciduaزایی کشتهاي رویان
.زایی کشتهاي مزبور بدست آوردندر افزایش درصد رویانهمین نتیجه را ب

هاي جنسی سرخدارنتایج تجزیه واریانس کشت جنین-1ةجدول شمار
√)X+5/0( با تبدیل 

درجه منبع تغییرات
آزادي

MS
دانه رستچهریشه

A1ns203/0ns806/0
B1**424/83**921/85

B*A1 **920/11**221/11یر متقابل تأث
8664/07114/0خطا

A :محیط کشت،B :01/0دار در سطح معنی:**،پیش تیمار کشت،ns :دارمعنیعدم وجود اختالف
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چه و دانه رست تشکیل شده در سطح هاي تعداد ریشهمقایسه میانگین-2ةجدول شمار
√)X+5/0(تیمار کشت و محیط با تبدیل تحت تأثیر پیش01/0

رستدانه چهریشهتیمارردیف
B5b503/6b533/5تیمار آب جاري و کشت در محیط 1
B5d52/1c700/0تیمار اسید کلریدریک غلیظ و کشت در محیط 2
MSa787/8a070/8تیمار آب جاري و کشت در محیط 3
MSc253/3c2/2تیمار اسید کلریدریک و کشت در محیط 4

.باشددار مییانگر عدم وجود اختالف معنیحروف مشابه در هر ستون ب

کاشت جنین در محیط کشت-1ةشکل شمار

رشد و نمو دانه رستها -3ةشکل شمار
در محیط کشت

انتقال دانه رستها به -4ةشکل شمارچه و ظهور تشکیل ساقه-2ةشکل شمار
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گلدان)دانه رست سرخدار(اولین برگها 
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.کنمام تشکر و قدردانی میشدهمند بهره
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