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 چکیده
سختی انجام  زنی آن به که جوانه استبا خواب سنگين  همراه سخت بذربا های جنگلی  گونهاز یکی  (.Fraxinus excelsior Lون )     
. شد انجامجنين  ای شيشه درونبا استفاده از کشت رویانيدن بذر  ،ونبذر  زنی جوانهبا هدف تسهيل رو،  در پژوهش پيش .شود می

 پس از ضدعفونی )استان گلستان( و گاليکش آباد علی و )استان مازندران( الندان کياسر منطقه کالردشت و چهاراز شده  تهيهبذرهای 
از  پيشها  جنين. شدندآسيبی خارج گونه  هيچبدون  ها و جنين با استفاده از اسکالپل استریل از محل نوک شکافته، درصد 22با الکل 

شستشو  سترون زیر هود الميناربا آب مقطر  بار سه ،سپس .شدند درصد خوابانده 22در الکل یک دقيقه مدت  بهانتقال به محيط کشت 
. گرفتندقرار عدد جنين(  پنج ،دیش و داخل هر پتری )پتریدر سه تکرار  MSو  Monier، WPM های محيط کشتدر  ،درنهایت .شدند
 و ندبود یگرکشت د يطاز دو مح بيشتر داری یطور معن به MS يطمح برای ياییدر چهار منطقه جغراف بررسی مورد یها شاخص تمام
 کمترین ورا داشتند ها  شاخص بيشترین ،يکشالندان و گال ،منطقه . در بين چهارمشاهده شد Monier کشت يطمقدار در مح ینکمتر

 ،کلی طور بهنشان دادند.  یکدیگربا  توجهی  قابلمثبت و  دار یمعن همبستگی ،ها دست آمد. تمام شاخص به آباد یدر عل نيز اردمق
 .استتر  مناسب ون درخت ينجن ای شيشه درون يرتکث یبرا MSکشت  يطمحکه کرد  يانب توان یم

 
 .WPM محيط کشت ،MS محيط کشت ،Monierت محيط کشهای هيرکانی، رویشگاه،  جنگل :یدیکل های واژه

 

 مقدمه
ترین  باارزشیکی از  (.Fraxinus excelsior L) ون

نزدیک به که  است هيرکانیهای  های صنعتی جنگل گونه
 دهد ها را تشکيل می درصد حجم سرپای این جنگل 9/2
(Espahbodi & Khorankeh, 2013) . این گونه از جلگه

حد شرقی اليه غربی تا  ارتفاعات فوقانی و از منتهی تا

انتشار های کرانه دریای خزر در استان گلستان  جنگل
مرطوب تا خيلی مرطوب با  نيمه های اقليمخوبی  و به رددا

 کند می های معتدل تا خيلی سرد را تحمل زمستان
(Omidbeigi, 2005)، و  اقليمی تغييرات علت اما به

رویه و حضور دام در  برداری بی افزایش دمای هوا، بهره
دچار مشکالت  آنهای جنگلی، زادآوری طبيعی  عرصه
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 ،دليلهمين  . به(Mojarrabi, 2009) فراوانی شده است
تواند راهکار  ها می کاری گلدر جنهای آن  کاشت نهال

به  باتوجهاحيای این گونه ارزشمند باشد.  برایمناسبی 
گام نخست در توليد نهال این ، ونبذر خفتگی درونی 

 ،همچنين است. بر خفتگی بذریافتن راهی برای غلبه  گونه
 های آزمایشدليل نياز به بافت گياهی سالم برای انجام  به

مناسب برای توليد نهال این  روش، یافتن ای شيشه درون
 دارد زیادیگونه در محيط آزمایشگاهی نيز اهميت 

(Mojarrabi, 2009). 
 92از درختان  کهرا  ون های نارس جنين ،پژوهشگران

که و دریافتند دادند کشت  ،ندساله گرفته شده بود
 & Huijun) بسيار مشکل است ،زنی جنين نارس جوانه

Fengxia, 2003) .های  نهالنو دیگر،پژوهشی  براساس
 WPMدر محيط کشت کشت جنين نارس  از دست آمده به

ها در مقایسه با  و ارتفاع آن داشتندمناسبی رشد 
 & Van Sambeek)بيشتر بود دیگر، های کشت  محيط

Preece, 2007).  ،کمی زنی  جوانهدر پژوهش مذکور
 با WPMدر محيط کشت  ونگياه  کشت جنيندرنتيجه 

 ،همچنين. شدگزارش  ينندآ گرم در ليتر بنزیل یک ميلی
های  شده در محيط های کشت نمونه زایی ریز درصد ریشه

تأثير  بود. درصد 62 و 66 ترتيب به WPMو  QLکشت 
زایی،   رویانزایی،  ها بر کالوس برخی از فيتوهورمون

 ونزایی و تشکيل کلروفيل در ریشه گياه  زایی، ریشه ساقه
در پژوهش دیگری  B5و  MSاز محيط کشت استفاده  با

این در . (Wagner & Kafka, 1995)شد بررسی 
در مراحل مختلف  ون های ، پاسخ رشدی جنينپژوهش

های مختلف محيط کشت با آگار  بلوغ و خفتگی در ترکيب
با عناصر پرمصرف، محيط کشت با  MS)محيط کشت 

اسيدجيبرليک همراه با آگار، ساکارز و مصرف  کمعناصر 
ها در واکنش به  . تفاوتشدبرای کشت جنين( بررسی 

بيشتر  ،های کشت مختلف در مراحل اوليه رشد محيط
ها  تفاوتاین اما در مرحله بلوغ جنين،  ،مشخص بود
اثر ، بررسی رو پژوهش پيشهدف از  .ناچيز بودند
های کشت  محيط وهای مختلف  رویشگاهبذر پروونانس 

 .بود  ونو توليد نهال بر رشد جنين 
 

 ها مواد و روش
  یشگاهرو چهار درساله  42تا  92 درختان از بذر يهته

 در که یرزشرح  به يزآبخ حوزهچهار  یها در جنگل ون
از متر  8122تا  8222و دامنه ارتفاعی  یجهت شمال
 :انجام شد قرار داشتند،سطح دریا 

ری لوه بخش لوه س 492)قطعه  14 آبخيز حوزه -
حوزه اداره کل منابع طبيعی استان  ،لوه داری جنگلطرح 

 گلستان(
سری سرخداری طرح  722)قطعه  11 آبخيز حوزه -

حوزه اداره کل منابع  ،آباد علی سرخدار داری جنگل
 طبيعی گلستان(

سری الندان طرح  792)قطعه  22 آبخيز حوزه -
حوزه اداره کل منابع  ،گانه 86های  سری داری جنگل

 ساری( -طبيعی مازندران
 داری جنگلطرح  894)قطعه  96 آبخيز حوزه -

 نوشهر( -حوزه اداره کل منابع طبيعی مازندران ،کالردشت
 92مدت  به شده تهيهنارس کشت جنين، بذرهای  برای

در زیر این بذرها سپس  .شدند شستهدقيقه با آب جاری 
 آبکشی شدند.شده  سترون با آب مقطر بار سه ،المينارهود 
 قرار تترازوليوم محلول در بذرها ناميه، قوه تعيين برای
 بيشتر از ناميه قوه و زدند  جوانه بذرها همه .شدند   داده
 درصد 22بذرها با الکل  ،در ادامه .دست آمد  به درصد 11
محلول و در  شدندشسته دقيقه  یکمدت  بهو 

ساعت قرار داده  74مدت  به یک درصدسدیم  هيپوکلریت
رنگ سطحی  ،محلولاین شدند. با قرار گرفتن بذرها در 

 یترؤ قابلمسلح ها با چشم غير و جنين رفتبذرها از بين 
 .(8 شکل) شدند

بذرها در زیر هود المينار از محلول خارج شدند. سپس 
دقيقه  92مدت  پنج بار با آب مقطر سترون شسته شدند و به

در آب نگهداری شدند. پس از آن، بذرها روی کاغذهای 
صافی استریل قرار گرفتند و با استفاده از اسکالپل استریل 

با دقت از قسمت نوک شکافته شدند. در مرحله بعد، جنين  به
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ها   فشار کم در قسمت پایين بذر از پوسته خارج شد. جنين
بار  ور شدند و سپس سه درصد غوطه 22یک دقيقه در الکل 

شده روی  های شسته شدند. جنين شستهبا آب مقطر سترون 
کاغذ صافی استریل منتقل شدند. سپس از هر منطقه، پنج بذر 

قرار داده شد. کشت  Monierو  MS ،WPMدر محيط کشت 
های کشت در سه تکرار انجام شد که  ها در محيط جنين

بذر در چهار منطقه(  62بذر از هر منطقه ) 85 درمجموع

 86های حاوی جنين در اتاقک رشد با  دیش کشت شد. پتری
درجه  75±8ساعت روشنایی، هشت ساعت تاریکی و دمای 

ها  شت، جنينشدند. پنج روز پس از ک سانتيگراد قرار داده 
 حاوی های شيشه به ها  (. سپس جنين7سبز شدند )شکل 

 طولی رشد انتقال داده شدند تا امکان ها کشت محيط همان
 الف، ب، ج، د(. -9  شود )شکل مهيا ها گياهچه

 

 
 درصد یک سدیم هیپوکلریتاز قرار گرفتن در محلول  پس بذرها ینشدن جن نمایان -1 شکل

 

 
 در محیط کشتسبزشده های  جنین -2 شکل
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به ها  دیش پتریاز ها  جنیناز انتقال  پسهای حاوی محیط کشت )الف(، یک هفته  به شیشهها  دیش پتریاز شده  منتقلهای  جنین -3 شکل

و یک ماه پس از  کشت )ج(به درون شیشه حاوی محیط سبزشده های  های حاوی محیط کشت )ب(، ده روز پس از انتقال جنین شیشه
 به درون شیشه حاوی محیط کشت )د(سبزشده  های ینجنانتقال 

 

چه و گياهچه   چه، ساقه  ریشه یهای رشد طول  شاخص
و برای محاسبه درصد  ندشدگيری   متر( اندازه  ميلیحسب بر)

شاخص طولی و وزنی ویگور  از زنی و سرعت جوانه
 :(ISTA, 1996استفاده شد )( 4تا  8های  )رابطه

 

 یزن  جوانه درصد = (پنجم روز تا زده  جوانه ني/ تعداد جن ني)تعداد کل جن× 822   (8) هرابط
 

  (7رابطه )
Ti

Ni
GR 

Tiو  Niزنی و  سرعت جوانه GRکه در آن: 

و  زده تا پایان آزمایش   مجموع کل جنين جوانهترتيب  به

تحليل و تجزیه حسب روز از شروع آزمایشمجموع زمان بر

 هستند. 
 

 گوریو یطول شاخص =( متر  )ميلی اهچهيگ طول×  یزن  درصد جوانه   (9رابطه )
 

 شاخص وزنی ویگور = )گرم( وزن خشک گياهچه ×زنی   درصد جوانه   (4رابطه )
 

آزمایش فاکتوریل برمبنای  ها دادهآماری تحليل  و تجزیه
افزار  نرمو در تصادفی با سه تکرار  کامالًدر قالب طرح 

روابط رگرسيونی، شامل شد که  انجام SASآماری 

نرمال بودن تشخيص  بود.تجزیه واریانس  همبستگی و
و همگنی  سميرنف -کولموگروفتوسط آزمون ها  داده

انجام  SPSSافزار  نرمآزمون ليون در با استفاده از  واریانس

 ب الف

 د ج



 869                                                                                                                               7شماره  72نشریه علمی تحقيقات جنگل و صنوبر ایران جلد 

با استفاده از آزمون حداقل تفاوت  نيز ها مقایسه ميانگينشد. 
 انجام شد. SASافزار  نرم توسط( LSDدار ) معنی

 

 نتایج
 ها تجزیه واریانس و مقایسه میانگین شاخص

که نشان داد  بررسی موردهای  تجزیه واریانس شاخص
و  محور باالی لپه، طول سبزشدههای تعداد گياهچه  شاخص

زنی،  چه، درصد و سرعت جوانه ، وزن تر ساقهمحور زیر لپه
 تحت تأثيرشاخص طولی ویگور و شاخص وزنی ویگور 

داری در سطح  اختالف معنی ،منطقه جغرافيایی و محيط کشت
صفات  ،(. همچنين8)جدول  داشتند هم با درصد 11اطمينان 
چه،  وزن تر ساقه ،لپه باالی محور، طول سبزشده ياهچهتعداد گ
 و ویگور طولی شاخص زنی، جوانه سرعت ی،زن جوانه درصد

 و جغرافيایی منطقه متقابل اثر تحت ویگور وزنی شاخص
 (.8)جدول  داشتند قرار کشت محيط

 

 کشت طیو مح ییایمنطقه جغرافمتقابل تحت اثر  ون اهچهیگ یزن جوانه یها شاخص انسیوار هیتجز -1جدول 

 منبع تغييرات
 درجه

 آزادی

 تعداد گياهچه

 شدهسبز 

 طول

 محور باالی لپه

 طول

 محور زیر لپه

 وزن تر

 چه ساقه

 درصد

 زنی جوانه

 سرعت

 زنی جوانه

 شاخص طولی

 ویگور

 شاخص وزنی

 ویگور

 75599** 15/75** 7** 48/8124** 94254** 62/5** 79** 8/52** 9 منطقه

 11881** 21/892** 15/1** 1/1222** 852261** 16/81** 29/721** 16/779** 7 محيط کشت

 ns81/2 **4516 *11/172 **71/2 *92/2 **6951 61/9* 25/2** 6 متقابل اثر

 8581 61/7 24/2 5/852 452 99/2 5/8 11/2 74 خطا

CV (%) - 77/85 77/81 21/71 25/89 19/92 77/85 75/84 22/84 
 دار  معنیغير ns ؛درصد 15 نانيدر سطح اطم دار  معنی * ؛درصد 11 نانيدر سطح اطم دار  معنی **

 

که مقایسه ميانگين اثر ساده منطقه جغرافيایی نشان داد 
طور  بهشده در الندان و گاليکش  سبز  تعداد گياهچه

 ،آباد در علی .بودآباد  از کالردشت و علی بيشترداری  معنی
(. 7)جدول  مشاهده شد سبزشدهکمترین تعداد گياهچه 

در گاليکش  محور زیر لپهو  محور باالی لپهطول  ،همچنين
و  77/1ترتيب  )به کمترینآباد  و در علیبيشترین مقدار 

 متر ميلی یکو  56/4 چه و متر برای طول ساقه ميلی 11/7
چه در  رین وزن تر ساقهتبيش ( بود.چه برای طول ریشه

و کمترین  گرم( 62/729) الندانو گرم(  99/784گاليکش )
 نتایج، براساسدست آمد.  بهگرم(  88/21)آباد  آن در علی

درصد( و  76/81آباد ) زنی در علی کمترین درصد جوانه
زنی در سه منطقه دیگر مشاهده شد که  بيشترین درصد جوانه

کمترین سرعت  ،همچنينقرار گرفتند.  گروهدر یک 
زنی  و بيشترین سرعت جوانه( 51/2)آباد  زنی در علی جوانه

درصد(  56/8)الندان و  (درصد 6/8در گاليکش )

دليل، کمترین شاخص طولی  ينهم به. شد گيری اندازه
 بيشترین ،آباد ( در علی91/79و وزنی ویگور )( 81/8)

حداکثر شاخص وزنی  نيزو  الندان در ویگور طولی شاخص
 (.7دست آمد )جدول  ویگور در الندان و گاليکش به

که ها در محيط کشت نشان داد  مقایسه ميانگين شاخص
طور  به MSدر محيط کشت  بررسی موردهای  تمام شاخص

 بودند. Monierو  WPMاز دو محيط کشت بيشتر داری  معنی
کشت  يطو محقرار گرفت در رتبه دوم  WPMکشت  يطمح

Monier (7ها را نشان داد )جدول  شاخص ینا یرمقاد ینکمتر .
درصد بيشتر از  MS، 62/56زنی در محيط کشت  درصد جوانه

رصد بيشتر از محيط د 15/79و حدود  Monierمحيط کشت 
زنی در محيط کشت  سرعت جوانه ،بود. همچنين WPMکشت 

MS درصد بيشتر از محيط کشت  2/8و  51/2ترتيب  به
WPM  وMonier (.7)جدول  دست آمد به 
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 ون اهچهیگ یزن جوانه یها کشت بر شاخص طیو مح ییایاثر ساده منطقه جغراف نیانگیم سهیمقا -2جدول 

 تيمار
 تعداد گياهچه

 سبزشده

محور طول 
 باالی لپه

 متر( )ميلی

محور طول 
 زیر لپه

 متر( )ميلی

 وزن تر
 چه )گرم( ساقه

 درصد
 زنی جوانه

 سرعت
زنی  جوانه

 (درصد)

 شاخص طولی
 ویگور

 شاخص وزنی
 ویگور

         منطقه جغرافيایی

88/6 کالردشت  b 56/6  b 99/7  ab 21/852  b 24/42  a 77/8  b 55/9  a 48/12  b 

21/2 الندان کياسر  a 56/2  ab 7 b 62/729  a 15/58  a 56/8  a 21/5  a 87/891  a 

11/7 آباد کتول علی  c 56/4  c 8 c 88/21  c 76/81  b 51/2  c 81/8  b 91/79  c 

a 77/1 1 گاليکش  a 11/7  a 99/784  a 99/42  a 6/8  a 5 a 9/899  a 

LSD 0.05 17/2  81/8  56/2  21/72  14/88  81/2  51/8  1/92  

         محيط کشت

MS 82 a 17/1  a 75/9  a 25/768  a 62/66  a 7 a 11/6  a 79/812  a 

WPM 21/2  b 75/1  b 82/7  b 5/812  b 27/47  b 47/8  b 17/9  b 12/19  b 

Monier 5/8  c 7 c 25/2  c 17/48  c 82 c 9/2  c 78/2  c 41/5  c 

LSD 0.05 21/2 29/8 41/2 28/81 94/82 86/2 91/8 19/97 

 .هستنددرصد  15 نانيطمادار در سطح  دهنده عدم وجود اختالف معنی  حروف مشترک در هر ستون نشان

 ون اهچهیگ یزن جوانه یها شاخص بر کشت طیمح و ییایجغراف منطقه متقابل اثر نیانگیم سهیمقا -3جدول 

 متقابل اثر
 تعداد گياهچه

 سبزشده

محور طول 
 باالی لپه

 متر( )ميلی

محور زیر طول 
 لپه

 متر( )ميلی

 وزن تر

 چه )گرم( ساقه

 درصد

 زنی جوانه

 سرعت
زنی  جوانه

 (درصد)

 شاخص طولی

 ویگور

 شاخص وزنی

 ویگور

L1M1 82 ab 62/1  b 99/9  ab 62/762  b 62/66  ab 7 ab 42/6  b 19/824  b 

L1M2 2 bc 62/1  b 62/7  abc 62/821  c 62/46  b 4/8  bc 22/4  bc 27/14  d 

L1M3 99/8  de 99/8  e 8 c 94 e 11/1  d 72/2  d 88/2  e 72/9  g 

L2M1 99/87  a 99/88  a 99/9  ab 99/989  a 77/17  a 42/7  a 47/1  a 11/751  a 

L2M2 1 b 1 b 7 bc 99/749  b 62 ab 1/8  b 58/5  bc 842 c 

L2M3 7 d 99/7  d 62/2  cd 99/54  de 99/89  c 4/2  d 98/2  de 91/1  f 

L3M1 62/5  c 2 bc 7 bc 854 c 21/92  bc 89/8  c 62/7  c 6/51  e 

L3M2 99/7  d 5 c 8 c 69 d 55/85  c 42/2  d 1/2  d 77/82  f 

L3M3 62/2  e 62/8  e 2 d 99/72  f 45/4  e 89/2  e 22/2  f 96/8  h 

L4M1 87 a 62/88  a 99/4  a 981 a 12 a 4/7  a 96/1  a 91/756  a 

L4M2 82 ab 99/82  ab 9 ab 765 b 62/41  b 7 ab 71/5  bc 67/894  c 

L4M3 7 d 62/7  d 99/8  c 51 de 99/89  c 4/4  d 96/2  de 18/1  f 

 .هستنددرصد  15 نانياطمدار در سطح  دهنده عدم وجود اختالف معنی  حروف مشترک در هر ستون نشان

L1 ،L2 ،L3  وL4کشيو گال کتول آباد یعل اسر،يچهار منطقه کالردشت، الندان ک بيترت: به 

M1 ،M2  وM3کشت  طيمح بيترت: بهMS ،WPM  وMonier 
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در چهار منطقه  بررسی مورد یها تمام شاخص
 MS يطدر مح يکشگال و کتول آباد یکالردشت، الندان، عل

 و بودند یگرکشت د يطاز دو مح بيشتر داری یطور معن به
چهار  ينمشاهده شد. در ب Monier يطمقدار در مح ینکمتر

 طور به گاليکش و الندان در ها شاخص تمام نيز نطقهم
 این مقادیر کمترین .بود دیگر منطقه دو از بيشتر داری معنی

 (.9)جدول  آمد دست به آباد علی در ها شاخص
 

 ها همبستگی بین شاخص
تمام که نشان داد  (4)جدول ها  صفتبين  ارتباط

 11در سطح اطمينان  یمثبتو دار  معنی رابطه ،ها شاخص
 ند.شتبا یکدیگر دادرصد 

 

 ون نیجن یزن جوانه یها شاخص یهمبستگ -4جدول 

 1 2 6 5 4 7 7 8 همبستگی

        8 سبزشدهتعداد گياهچه  -8

       8 1/2** محور باالی لپهطول  -7

      8 12/2** 15/2** محور زیر لپهطول  -9

     8 15/2** 11/2** 11/2** چه وزن تر ساقه -4

    8 15/2** 18/2** 14/2** 15/2** زنی درصد جوانه -5

   8 15/2** 11/2** 15/2** 1/2** 11/2** زنی سرعت جوانه -6

  8 14/2** 12/2** 14/2** 17/2** 15/2** 14/2** شاخص طولی ویگور -2

 8 11/2** 14/2** 12/2** 14/2** 11/2** 14/2** 14/2** شاخص وزنی ویگور -1

 درصد 11 نانيدر سطح اطم دار  معنی **

 

 بحث
های  تمام شاخص رو نشان داد که نتایج پژوهش پيش

الندان، کالردشت، فيایی اجغردر چهار منطقه  بررسی مورد
داری  طور معنی به MSکتول و گاليکش در محيط  آباد علی

و کمترین مقدار در  بودنداز دو محيط کشت دیگر  بيشتر
مشاهده شد. در بين چهار منطقه نيز  Monierمحيط کشت 
 بيشترداری  طور معنی ها در الندان و گاليکش به تمام شاخص

ها در  این شاخص مقدارکمترین  .از دو منطقه دیگر بود
زنی در  . کمترین درصد جوانهگيری شد اندازهآباد  علی
زنی در سه منطقه دیگر  آباد و بيشترین درصد جوانه علی

کمترین  ،همچنينقرار گرفتند.  گروهمشاهده شد که در یک 
آباد و بيشترین سرعت  زنی در منطقه علی سرعت جوانه

 ينهم بهشد.  گيری اندازهزنی در الندان و گاليکش  جوانه

 ،آباد در علیکمترین شاخص طولی و وزنی ویگور  دليل،
و همچنين دیگر بيشترین شاخص طولی ویگور در سه منطقه 

دست  بهحداکثر شاخص وزنی ویگور در الندان و گاليکش 
 .آمد

بيشترین اثر که نشان داد  Mojarrabi (7221)پژوهش 
ساعت  74تيمار متعلق به  ونزنی بذر و جنين  بر جوانه

 ،قسمت در ميليون 522جيبرليک اسيددر بذر خيساندن 
کشت در محيط سپس ایجاد برش در حاشيه پوسته بذر و 

و هيدروليزات  کازیين، اسکوربيکاسيداضافه  به MSکشت 
فعال  زغالگرم در ليتر و  ميلی 822 مقدار هب یکهرمخمر 

 (7227همکاران )و  Korori .بودگرم در ليتر  پنجبه مقدار 
زنی بذر  های جوانه نيز نتایج مشابهی را با بررسی شاخص

 ،گزارش کردندهای گيالن و مازندران  در استان ون



 ی ...زن کشت بر جوانه یطو مح پروونانس اثر  866

)اوایل شهریور، اواخر  مختلف برداشت فصلیکه  طوری به
روز نگهداری در  85با شهریور، اوایل و اواخر مهرماه( 

درجه سانتيگراد و تيمارهای غذایی  دوو  -1 دماهای
. نشان داداکسيژنه بهترین نتيجه را  آب مقطر و آب

Mirabizadeh (8112 ) محيط کشت که نيز گزارش کرد
MS  نسبت به محيط کشتB5  بر  بيشتریاثر مثبت

زایی و تشکيل  زایی، ریشه زایی، ساقه  زایی، رویان کالوس
. داردت بافت کشطریق از ونکلروفيل در ریشه گياه 

ای  های ریشه ز جداکشتا دست آمده بههای  کالوس ،همچنين
زایی(  های رویانی )رویان ، بيشترین تعداد گرهMSدر محيط 

Kafka (8115 ) و Wagner در پژوهش .ندرا نشان داد
در واکنش به  ون های پاسخ رشدی جنين که نشان داده شد

با عناصر  MSبا آگار )محيط کشت های کشت  محيط
همراه با آگار، مصرف  کمپرمصرف، محيط کشت با عناصر 

در مراحل اوليه برای کشت جنين( جيبرليک اسيدساکارز و 
ها ناچيز  اما در مرحله بلوغ جنين تفاوت ،بودرشد بيشتر 

 .مطابقت دارد رو پيش های پژوهش که با یافته بودند
بررسی  نيز با Fengxica (7229) و Fengxia پژوهشدر 

 .F ساله 92متعلق به درختان  سهای نار جنين

mandshurica های در محيط کشت QL  وWPM  نتایج
تکثير با  (7229) و همکاران Desislava .دمدست آ بهمشابهی 

 Fengxiaو  Huijunمشابه با  ینتایج ونای  شيشه درون
تکثير نيز  دیگرهای  پژوهش. در گزارش کردند (7229)

جنين طریق  از ونهای  برخی از گونه ای شيشه درون
نبی ا(، تشکيل ساقه جPreece et al., 1989سوماتيکی )

(Navarrete et al., 1989و تشکيل ریشه )  های نابجا
(Stevens & Pijut, 2012 ،)های جانبی تشکيل ساقه 

F. excelsior  ماه تا  89سی گياهان أرنوک و   گرهازطریق
جوانه ناشی از (، Nougarède et al., 1996)ساله  86

(، Schoenweiss & Meier-Dinkel, 2005)بارور درختان 
محور ( و Hammatt & Ridout, 1992های کوتيلدونی ) گره

سی و أهای ر تشکيل ساقه(، Mitras et al., 2009) باالی لپه
 F. americanaدر  محور باالی لپهو  محور زیر لپهجانبی از 

(Palla & Pijut, 2011و ) F. excelsior (Hammatt & 

Ridout, 1992 ) استشده گزارش. 
توان بيان کرد  نتایج این پژوهش میبه  باتوجهدرمجموع، 

 ونجنين  ای شيشه درونبرای تکثير  MSکه محيط کشت 
الندان و مناطق توان از بذرهای  می ،. همچنيناستتر  مناسب
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Abstract 

   Ash (Fraxinus excelsior L.) is a forest species with seeds consisting of hard woody skin and 

high dormancy that complicate the germination. This study was designed to facilitate the growth 

of ash seed using the in vitro culture of the embryo. Seeds from four regions of Kelardasht, 

Alandan-Kiyasar (in the Mazandaran province), Aliabad and Galikesh (in the Golestan 

province) were collected and sterilized using a sterilized scalpel to split tip of an embryo 

without any damage. Prior to being transferred to the culture medium, the embryo was washed 

by 70% of alcohol per minute as well as with sterile water under laminar hood. It was then 

placed in Monier, WPM and MS mediums in three replicates (with five ash seed per each petri 

dish). All indices studies here in the four geographical regions for the MS medium were 

significantly higher than the other two media, with the lowest amount observed in Monier 

culture media. In all four regions, all indices in Alandan and Galikesh were significantly higher 

than the other two regions, with the lowest amount observed in the Aliabad area. In addition, all 

indicators showed a significant and positive correlation with each other. Regressions between 

the length and weight index of vigor with other variables resulted in high R2 values that showed 

that changes in independent variables are influenced by dependent variables in a close fit. 

Therefore, it can be concluded that MS medium is more suitable for the in vitro propagation of 

the embryo plant of the ash. 
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