
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

و سبک درخت  نی.  چوب ااستیدن یدقتصاو ا یدرخت یهاگونه نیتراز مهم یکی( paulownia sp) ایپالون

است. در  گرادیدرجه سانت 477نقطه اشتعال  یدارا و از چوب کاج ترمقام در برابر سوختن، دو برابر مقاوم

نئوپان،  دیتول یبرا ایپالون چوب. باشدیبرداری مقابل بهره ایسال چوب پالون 4-5 یط ،یطیشرایط مطلوب مح

و ساخت لوازم جعبه انواع  ،یقیابزار موس دیتول ،یمبل ساز ،یبر هیال ،ین سازکاغذ و کارتو ،یساز تیکبر

به منظور توسعه فضـای سـبز، ایجاد پارك و کشت  ایشود. از پالونتزئینی و صدها مصارف دیگر استفاده می

کاشت  اهان،یگ نیاز ب وتویک ونیکنوانس ت.ساستفاده شده ااز کشورها  ریانواع گیاهان زراعی در بسیا توأم با

 هیتوص دکربنیاکسید یو جذب باال ژنیاکس یباال دیتول لیرا به دل یدر مناطق آلوده و صنعت ایدرخت پالون

 عیدرخت سر کیو به عنوان  یاراض یهوا و خاك و بازساز یمنظور کنترل آلودگبه اهیگ نیالذا  ؛کرده است

پالونیا  یهاقرار گرفته است. گونه هیدارد مورد استفاده و توص یجذاب اریبس یهاو گل هیکه سا ینتیالرشد ز

 ریباال و سا یدانیاکس یآنت تیبا فعال دهایو فالونوئ یفنل باتیاز جمله ترک هیثانو یهاتیاز متابول یغن

 ،ذکاغچوب و کشور به دیشدباتوجه به نیاز  .اندشده عیدرخت توز یهاکه در بافت باشندیم ییدارو یهاتیفعال

الزم است مورد توجه یر پالونیا ظالرشد نو استفاده از درختان سریعتوسعه زراعت چوب در شرایط کنترل شده 

 تواندیم یرجنسیغ ریمهم تکث یاز ابزارها یکیبه عنوان  یاهیکشت بافت گباتوجه به اینکه ر گیرد. جدی قرا

بهینه سازی و امکان ریزازدیادی روی  تحقیق دباشو بذر قلمه  قیاز طر اهیگ نیا ریمشکالت تکث یبرا یحلراه

آن در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی صورت گرفت. نتایج موفق حاصل از این پژوهش منجر به  تکثیر

 Paulownia Shantungگونه هیبرید شیشه  و تکثیر درون دستیابی به پروتکل بهینه جنین زایی سوماتیکی

ر این درخت در مدت زمان کوتاه و در حجم انبوه از آزمایشگاه تا کشت تکثی ،نتایج این تحقیقگردید. براساس 

 به اثبات رسید.در مزرعه 

 ایپالون ردخت  یا یزاد زیررپوتکل 
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