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 از طریق كپسوله كردن( Hyparrhenia hirta Lگياه بریش ).  توليد بذر مصنوعي هيدراته

 هاي رویشينجني 
 

 3اميدي منصور ،2*زاده شریف فرزاد ،1پيروزي ریحانه

 یعیو منابع طب یکشاورز یسپرد نباتات، اصالح و زراعت گروه استاد، و دانشیار بیترتبه -3 و 2کارشناس ارشد،  -1

 دانشگاه تهران 

 (5/4/1398 تاریخ پذیرش: - 25/12/1397)تاریخ دریافت:   

 چکيده
 فیضع دیتول که ارزشمند است یکیژنت ریاز ذخا یکیو  یمقاوم به خشک یک گونه علف( ی.Hyparrhenia hirta Lگیاه بریش )

از  یمصنوع ذرب دیو تول ریزازدیادی نیبنابرا، شده است اهیگ نیا یعیطب زادآوری تبط بامشکالت مر یسبب برخ آن، بذر در
 هایجهت بررسی اثر کپسوله کردن جنین است. یخاص تیاهمدارای  و یضرور ،اهیگ نیدر ا سوماتیکی یهانیجن قیطر

های مختلف تعویض یونی بر درصد خروج کلراید و همچنین زمانهای مختلف آلژینات سدیم و کلسیم سوماتیکی با غلظت
های نتک جنی. شد انجام تکرار سه با تصادفی کامال طرح قالب در فاکتوریل آزمایش های کپسوله شده،گیاهچه از جنین

. داده شدندقرار  سدیم های دو، سه و چهار درصد آلژیناتدر غلظت های سوسپانسیون،دست آمده از کشترویشی بالغ به
ا کننده کلرید کلسیم بهای مختلف عامل کمپلکستوسط سرنگ در غلظت های موجود در محلول آلژینات سدیم،تک جنین

دهی پوشش یون دقیقه تعویض 50و  40، 30، 20های موالر چکانده شدند و در مدت زمانمیلی 100و  75، 50غلظت های 
کننده رشدی کشت شدند و در اتاقک رشد فاقد هرگونه تنظیم MS1/2کشت های کپسوله شده روی محیط سپس جنین شدند.

ساعت تاریکی تا دو هفته نگهداری شدند و پس از  ساعت روشنایی و هشت 16گراد و تناوب درجه سانتی 22دمای  در و
درصد  60ها وج گیاهچهزنی و خرگیری شد. باالترین درصد جوانهها از پوشش آلژینات اندازهمیزان خروج گیاهچه مدت، این
دقیقه  40موالر کلرید کلسیم با مدت زمان تعویض یونی میلی 100همراه غلظت با کاربرد سه درصد آلژینات سدیم به که بود
 دست آمد. به

 .محیط کشت ،گیاهچه، زمان تعویض یون، کلرید کلسیم آلژینات سدیم، خروج :كليدي هايهواژ
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ABSTRACT 

Hyparrhenia hirta L. is a drought tolerant herbaceous species and one of the valuable genetic reserves. 

Poor seed production has caused some problems related to natural regeneration of this plant and 

micro-propagation and the production of artificial seeds through somatic embryos in this plant is 

necessity and especially important. A factorial experiment based on a completely randomized design 

with three replications was performed to consider the effect of encapsulation of somatic embryos 

with different concentration of sodium alginate and calcium chloride as well as different duration of 

ion exchange on seedling emergence percentage from encapsulated embryos. Single adult embryos 

derived from suspension cultures were placed in different sodium alginate concentrations of two, 

three and four percent. Single embryos in sodium alginate solution were injected by syringes in 

various calcium chloride complex at concentrations of 50, 75 and 100 mM, and were coated in 

different times of 20, 30, 40 and 50 minutes. The encapsulated seeds were cultured on MS 1/2 without 

any growth regulator and kept in a growth chamber at 22 °C and the period of 16/8 h (light/darkness) 

for two weeks and the emerged seedlings from the alginate coating were measured. The highest 

germination percentage and seedling emergence (60%) was obtained from 3% sodium alginate and 

100 mg calcium chloride during 40 minutes of ion exchange time. 

Keywords: Calcium chloride, Culture media, ion exchange time, seedling emergence, sodium 

alginate. 
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 مقدمه

حفظ و احیای پوشش گیاهي در منابع طبیعي از اهمیت 

بسزایي برخوردار است. برای دستیابي به این هدف، الزم 

است گیاهان سازگار با شرایط اکولوژیک یک منطقه 

های گیاهي بومي و مورد توجه قرار گیرند. کاربرد گونه

منطقه در مقابله با فرسایش خاک، از  سازگار در هر

است.  لحاظ اقتصادی و فني از ارزش باالیي برخوردار

با نام علمي  بریش یا ریش بزگیاه نریشت، 

.Hyparrhenia hirta L، ای از گندمیان بومي گونه

ا هکه از این مناطق به دیگر قاره استآفریقا و اروسیا 

از گیاهان ارزشمند و کلیدی معرفي شده است. بریش 

و گیاه اصلي  زارهای ایران استمراتع و ماسه

های قدیم، در مناطق خشک دهنده چراگاهتشکیل

. این (Robinson & Potts, 1950باشد )اورمیانه ميخ

ارا د ،تراکم و خصوصیات رویشيدلیل گونه گیاهي، به

ت غالبیای قوی، افشان و کالفي، بودن سیستم ریشه

اکولوژیک، نوع فرم رویشي )پیاز دار، ریزوم دار...( و 

قدرت سازگاری فوق العاده با شرایط دشوار محیطي 

مای باال، تجمع امالح در خاک، نظیر کمبود رطوبت، د

های شدید دمایي در طول شبانه کمبود مواد آلي، نوسان

و روز، وزش بادهای شدید و فرسایش بادی و آبي 

در مقایسه با سایر  ،های خاص مورفولوژیکيویژگي

گیاهان متداول مورد استفاده جهت مقابله با فرسایش 

فرسایش  ای کارآمدتر و موثر در مقابله باخاک، گونه

خاک و منبع اصلي چرا برای حیواناتي ازجمله گاو، 

یاهي های گبنابراین از گونه ؛باشداسب، بز و گوسفند مي

زارهای ایران و جز ذخایر ارزشمند با ارزش مراتع و ماسه

(. Heydari & Doori, 2003) شودژنتیکي محسوب مي

 روش به شتریبتکثیر این گیاه از طریق ریزوم و 

از طریق بذر بسیار  آنغیرجنسي است و تجدید حیات 

محدود است. با توجه به شرایط اقلیمي نامناسب 

 کشت عموما ،رویشگاه )کمبود بارندگي و دمای باال(

 باشد موفق نمي اهیگ نیا بذر میمستق

(Moghimi, 2005.) 

محیطي و از با توجه به ارزش این گیاه از نظر زیست

های از طریق سایر روش سویي مشکالت تکثیر آن

جنسي )بذر حقیقي( و غیرجنسي )تکثیر قلمه و...(، ریز 

ازدیادی و تولید بذر مصنوعي در این گیاه از طریق 

ذر ولید بیابد. تای ميکشت بافت ضرورت و اهمیت ویژه

های یکي از موارد با ارزش استفاده از جنین ،مصنوعي

 (.Ehsanpour & Amini, 2000سوماتیکي است )

پوشش  گونه هردلیل نداشتن به ،های رویشيجنین

جایي در طي انبارداری وسیله خاصي برای جابهبذری، به

 ,.Redenbaugh et al)و کشت مکانیکي نیاز دارند 

دار و کپسول سابشیجاد حالت رکود از طریق پ. ا(1987

 باشدمي هایي برای دستیابي به این اهدافکردن، روش

(Neumann et al., 2009.) ،کاربرد  در تحقیقي

یدروژل آلژینات سدیم برای تولید بذر مصنوعي مورد ه

و بذر مصنوعي هیدراته یونجه و  گرفتبررسي قرار 

شد که البته بذرهای تولید گیاهي از تیره گندمیان 

یل تبد کم بسیارمصنوعي تولید شده دارای قابلیت 

 (.Redenbaugh et al., 1984) شدن به گیاهچه بودند
سولهپد کان مواعنوهده باستفامورد  هایم ژلاان تممیز ا

، ت سدیم، کربوکسي متال سلولزژینار، آلانند آگاکننده م

هت بژیناآلهای لوپسره، کیت سدیم و غایت، پکتاژلر

سب، ایته منزویسکو ،ت برتر یونیاشتن خصوصاد یلدل

شدن ای رویشي، قدرت ژلهین جن رایت کم بیسم

ن اعنوهب ،بلندمدت اردارینباسریع و هزینه کم و قدرت 

 اتیکيسوم هایجنین کردن ولهپسک رایبهترین گزینه ب

  نداشدهانتخاب 

(Saiprasad et al., 2001 .)ت سدیم در ژینامحلول آل

صورت هب یم،نند کلریدکلسام یمکلس هایت نمکجاورم

یگزیني یون اکنش جاین مرحله وادر  ؛آیدمد درمياج

 یمکلس هاییون سدیم توسط هایدهد و یونرخ مي

ن یزاشود. ممد ميات جژیناآلو  شوندميیگزین اج

ژینات، شده به غلظت آل لیدتو هایپسولسختي ک

یم ت سدژیناس آلاغلظت محلول کلرید سدیم و مدت تم

 ,.Sarmah et al) داربستگي دیم ر محلول کلرید کلسد

دار شدهتوسط آلژینات پوششهایي که جنین .(2010

توانند شرایط نامساعد زمین را بدون خشک شدن اند مي

یابند و همانند این بذرها نمو مي سپستحمل کنند. 

طور مستقیم در گلخانه یا توانند بهبذرهای حقیقي مي

 (.Redenbaugh et al., 1987)زمین کشت شوند 
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بذرهای مصنوعي باید مشابه با بذرهای طبیعي باشند و 

زني خوب و همچنین ذخیره طوالني از قدرت جوانه

طور معمول مدت در رطوبت پایین برخوردار باشند. به

در کشاورزی و باغباني برای ازدیاد گیاهان  بذر از

تواند جایگزیني شود. تولید بذر مصنوعي مياستفاده مي

(. تولید Sharifi et al., 2010) باشدبرای بذر معمولي 

های معدودی همچون های مصنوعي فقط درگونهبذر

های زینتي صورت گرفته هویج، یونجه و برخي از گل

 .Omidi et al., 2014)است )

( پژوهشي را Sorbi & Moradi, 2018) سربي و مرادی

تعیین بهترین درصد آلژینات سدیم، کلرید با هدف 

های رویشي دار کردن جنینرای پوششب ،کلسیم و زمان

های چویل اجرا برای تولید بذر مصنوعي در ژنوتیپ

های رویشي به محیط جنین تحقیق، این در .کردند

و مایع منتقل ( MSمل )کشت موراشیگ و اسکوگ کا

درصد مخلوط شدند  دو و سه آلژینات سدیم باشدند و 

 هایکپسولو در محلول کلرید کلسیم چکانده شدند و 

 .شد تشکیل ،دقیقه 30و  10طي مدت  کلسیم آلژینات

، چشمههای آزمایش نشان داد که در رقم چهلیافته

میلي موالر  25کلرید کلسیم ، درصد دوآلژینات سدیم 

ه سآلژینات سدیم  ،گل دقیقه و در رقم کوه 30و مدت 

دقیقه  30میلي موالر و زمان  50درصد، کلرید کلسیم 

زني مطلوب مصنوعي با حداکثر جوانهبرای تولید بذر 

 .بود
تعیین بهترین درصد آلژینات  هدف پژوهش حاضر با

وششبرای پ مناسب زمانتعیین سدیم، کلرید کلسیم و 

، تولید بذر مصنوعي جهتهای رویشي دار کردن جنین

کي های سوماتیزني و قابلیت تبدیل جنینافزایش جوانه

 .به گیاهچه در گیاه بریش انجام شد

 

 هامواد و روش

 کامالا  طرح قالب در فاکتوریل صورتبه پژوهش این

کشت بافت گروه  آزمایشگاه در تکرار، سه با تصادفي

زراعت و اصالح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعي 

منظور تعیین مناسببهو  1396 سال در دانشگاه تهران،

 زمان ترین درصد آلژینات سدیم، کلرید کلسیم و

 اجراهای رویشي دار کردن جنینپوششجهت  مناسب

سطح  سهآزمایش شامل آلژینات سدیم در  عوامل. شد

، 50سه غلظت درصد، کلرید کلسیم در دو، سه و چهار 

، 30، 20 سطح چهارموالر و زمان در میلي100و  75

 بودند.  دقیقه 50و  40

-منظور تهیه بذرهای مصنوعي هیدراته، از تک جنینبه

های اژدری شکل( رویشي بالغ گیاه بریش )جنین های

د تولیهای  سوسپانسیون استفاد شد. حاصل از کشت

پوشش آلژیناتي است. بـرای  مندنیاز ،بذرهای مصنوعي

بـدون   MS1/2ابتـدا محـیط کشـت  ،تهیه این پوشش

از سدیم  ،جای آگارتهیـه شـد و به کلرید کلسیم و آگـار

 هادرصد استفاده شد. این محلول دو، سه و چهارآلژینات 

 120با شرایط فشار یک اتمسفر و دمای  اتوکالو و در

دقیقه استریل شدند. بعد  20گراد، به مدت درجه سانتي

های استریل، زیر المینار ایرفلو و از سرد شدن محیط

 های اژدری شکل باتحت شرایط استریل، جنین

مخلوط شدند های آلژینات سدیم استریل شده محلول

صورت قطره قطره در مخلوط حاصل توسط سرنگ، به و

ی هاهای کلرید کلسیم استریل شده به غلظتمحلول

ها موالر چکانده شدند. این قطرهمیلي 100و  75، 50

دقیقه در محلول کلرید  50و  40، 30، 20به مدت 

کلسیم و در حال شیک شدن باقي ماندند تا در اثر 

ند. ها سخت شوسدیم با کلسیم، دانههای جایگزیني یون

کلرید  های موردنظر، محلولپس از سپری شدن زمان

های آلژینات تشکیل شده کلسیم دور ریخته شد و دانه

که حاوی تک جنین بودند، سه بار توسط آب مقطر 

مصنوعي توسط  سپس بذرهای. استریل شسته شدند

 ,.Salimi et alکاغذ صافي استریل خشک شدند )

بذر  10تعداد و بالفاصله پس از خشک شدن،  (2011

 لیتر محیطمیلي 30مصنوعي در ظرف کشت حاوی 

 کننده رشدی بودفاقد هرگونه تنظیم کهMS1/2  جامد

عنوان یک تکرار در نظر کشت شدند و هر ظرف کشت به

 در اتاقک رشد وهای کشت ظرفدر نهایت،  .گرفته شد

ساعت  16وب گراد و تنادرجه سانتي 22دمای  در

 500با میزان نور ساعت تاریکي  هشتروشنایي و 

درصد  ،هفتهگذشت دو از لوکس نگهداری شدند. بعد 

 د.گیری شزني بذرهای مصنوعي اندازهجوانه

 SAS 9.2نرم افزار ها با استفاده از ی آماری دادهتجزیه 

 نرمال ارزیابي برای Minitab .  از نرم افزارشدانجام 
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ها از و برای نرمال نمودن داده شد استفاده هاداده بودن

استفاده شد. مقایسه  (Arc SinX) ایتبدیل زاویه

 در سطح ای دانکن، بر اساس آزمون چند دامنهمیانگین

آن با استفاده از نرم افزار  و نمودار انجام شد درصد پنج

2007Excel  .رسم شد  

 نتایج و بحث

داد اثر متقابل  نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان

های مختلف آلژینات سدیم، کلریدکلسیم و زمان غلظت

ها از پوشش ایجاد تعویض یون روی درصد خروج جنین

بود )جدول  داردرصد معني شده در سطح احتمال یک

1 .) 
 

ها از پوشش )درصد دهي روی درصد خروج جنینپوششتاثیر تیمارهای مختلف ( مربعات میانگین)تجزیه واریانس   -1جدول 

 زني(جوانه
Table 1. Variance analysis (mean squares) of the effects of different coating treatments on the 

embryo outflow percentage from the seed coat (germination percentage) 
 

S.O.V 

 

df 

Mean squares of normalized data of 

Germination percentage 

 

sodium alginate 2 563.89** 

calcium chloride )CaCl2) 2 196.79* 

ion exchange time 3 253.66** 

sodium alginate×  CaCl2  4 313.53** 

sodium alginate× time 6 157.62** 

 CaCl2× time  6 78.53* 

 sodium alginate × CaCl2 × time  12 149.41** 

Error 72 29.97 

Cv(%) - 17.94 

 پنج در صد.  و یکاحتمال  سطوح در دارترتیب معنيبه * و **

   ** and *: significant at 1% and 5% of probability levels, respectively.                                                    

 

درصد( زماني حاصل  60ها )باالترین درصد خروج جنین

ها با محلول سه درصد آلژینات سدیم شد که جنین

 100دقیقه درون محلول  40دار شدند و به مدت پوشش

 موالر کلرید کلسیم قرار گرفتند. همچنین درصدمیلي

آلژینات سدیم دو هایي که با استفاده از جنین خروج

دقیقه درون  20درصد پوشش داده شدند و به مدت 

 60موالر کلرید کلسیم قرار گرفتند نیز میلي 75محلول 

های تشکیل شده در غلظت دو درصد اما دانه درصد بود

 کهطوریبه بودند، نرمي هایدانه سدیم، آلژینات

 کشت محیط در کشت جهت پنس با هادانه برداشت

MS1/2 ها شد و درصد خروج آن خوردن شکاف سبب

ود. ها مربوط بباال در این غلظت، به کم بودن سختي دانه

های آلژینات حاصل از غلظت چهار درصد در تمامي دانه

های کلرید کلسیم و چهار زمان تعویض یون، غلظت

تفاوت محسوسي از لحاظ خروج جنین نشان ندادند. با 

ها، با ج جنینتوجه به کاهش قابل توجه درصد خرو

های بیشتر از سه باالتر رفتن درصد آلژینات )غلظت

                                                                                                                                                                   
1 In vitro 

درصد(، آلژینات سدیم سه درصد، محلول کلرید کلسیم 

دقیقه  40میلي موالر و مدت زمان تعویض یون  100

های به دلیل دارا بودن باالترین درصد خروج جنین

ا هایي برویشي، محافظت بهتر از جنین و تشکیل دانه

هي دعنوان بهترین تیمار جهت پوششتر، بهشکل منظم

 .(2 و 1های رویشي انتخاب شد )شکلجنین

های آلژینات ترین عامل در تعیین سختي دانهمهم

 باشد و غلظتآلژینات سدیم ميتشکیل شده، غلظت 

امل ع محلول کلرید کلسیم )محلول کمپلکس کننده(،

ر اکننده دیگری است که در درجه دوم اهمیت قرتعیین

نده کنزمان تعویض یون بسیار تعیین نهایت، دارد و در

-مي 1ویتروهای تولید شده در شرایط ایناست. جنین

 توانند مستقیما تحت شرایط کنترل شده به گیاه تبدیل

صورت انفرادی در های سوماتیک که بهجنین. شوند

برای تولید انبوه  گیرند،های آلژینات قرار ميداخل دانه

باشند و جابجایي و مفید مي اقتصادی گیاهان برتر،و 

 Bewley andنمایند )عرضه آسان را تسهیل مي
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Black, 1985 )های داخل آلژینات که جنینتر اینمهم

های طوالني، بدون از دست دادن توانند برای مدتمي

افت، ب .(Fujji et al., 1987قدرت باززایي ذخیره شوند )

 ،ها از دیدگاه مورفولوژیپسولشکل، قطر و شفافیت ک

بستگي به ترکیبات مختلف آلژینات سدیم و کلرید 

  کلسیم دارد

(Naik & Chand, 2006.)  و  غلظت آلژینات سدیم

 پارامترهای ،و زمان تیمار شده استفادهکلرید کلسیم 

های مهم در تعیین نفوذپذیری، مقاومت و سختي دانه

ای ر مطالعهد(. Biradar, 2008) ندباشحاصل مي

آلژینات سدیم سه درصد و قرارگیری در  عنوان شد که

 30به مدت موالر کلرید کلسیم میلي 100ول محل

های یک فرم، گرد، شفاف و سفتي ایجاد دقیقه، دانه

 .(Hung & Trueman, 2011) کندمي

 
دهي شامل سطوح زني( تحت تاثیر تیمارهای مختلف پوشش)جوانه از پوشش هامقایسه میانگین درصد خروج جنین -1 شکل

موالر( و چهار زمان تعویض میلي100و  75، 50های مختلف کلرید کلسیم )مختلف آلژینات سدیم )دو، سه و چهار درصد(، غلظت

 اساس بر درصد  دار در سطح پنج فاقد تفاوت معني های دارای حداقل یک حرف مشترک،دقیقه(. ستون 50و  40، 30، 20یون )

 باشند. مي دانکن متغیره چند آزمون
Figure1. Means comparison of the embryo outflow percentage from the coating (germination 

percentage) under different coating treatments including different levels of sodium alginate (2, 3 

and 4%), different concentrations of calcium chloride (50, 75 and 100 milli molar) and four ion 

exchange times (20, 30, 40 and 50 minutes). Columns with at least one common letter have no 

significant difference at 5% level based on Duncan's multivariate test. 

 

درصد آلژینات سدیم  سهغلظت پژوهش دیگری در  در

 هایدست آمد. در این پژوهش کپسولبهترین نتایج به

 و شکننده سدیم، آلژینات دو درصد غلظت از حاصل

 چهار غلظت در کهدرحالي بوده، نامرتب شکل دارای

 Rai))بودند  سفت بسیار اما اندازه هم هاکپسول درصد،

et al., 2008 . زني که درصد جوانه شده استگزارش

ی دارطور معنيبه ،های سوماتیکي کپسوله شدهجنین

تأثیر غلظت آلژینات سدیم و مدت زمان قرارگیری تحت

  در کلرید کلسیم قرار دارند

(Malabadi & Van-staden, 2005; Block, 2003) . 

 ـردنک کپسولـه یبـرا سدیـم آلژینات درصد سه غلظت

نیز   Rhododendro moddeni  گیاه هـوایي هـایاندام

(. همچنین Singh  et al., 2009)پیشنهاد شده است 

 ,Sarka & Naik) نایک و سارکا در مطالعات دیگری

و  Solanum tubersomدن ای کپسوله کربر( 1988

 گیاه ( برایNaik & Chand, 2006) چند و نایک

 granatum Punica ،  کلرید  موالريمیل 100 غلظت

های کلسیم را بهترین غلظت برای ایجاد کپسول

 .یکنواخت و شفاف معرفي کردند
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 ب                              الف                                                     
 و سدیم آلژینات مختلف هایغلظت با سوماتیکي هایجنین دهيپوشش طریق از شده تولید مصنوعي بذور( الف -2 شکل

 مصنوعي بذرهای زنيجوانه( ب کلسیم، کلرید

.Figure 2. A) Synthetic seeds produced through encapsulation of somatic embryos with different 

concentrations of sodium alginate and calcium chloride. B) Germination of synthetic seeds. 

 

 گيري كلينتيجه

بذور  ا از پوششهکه درصد خروج جنینباتوجه به این 

مصنوعي، تحت تأثیر سه عامل سطح آلژینات، غلظت 

محلول کلرید کلسیم و مدت زمان الزم جهت تعویض 

 60دهي در این مرحله )یوني قرار دارد، برترین پوشش

درصد خروج جنین از پوشش( با کاربرد سه درصد 

موالر کلرید میلي 100همراه غلظت آلژینات سدیم به

دست آمد. یقه زمان تعویض یون بهدق 40کلسیم و 

 افزایش سطح آلژینات سدیم و مدت زمان تعویض یون،

موجب افزایش سختي پوشش بذور مصنوعي و کاهش 

که با توجه به این شود.ها از پوشش ميخروج جنین

بذر  برایجایگزیني  یافتن ،هدف از تولید بذر مصنوعي

د، شبازني  ميکه دارای مشکالت جوانه استحقیقي 

رود نتایج تحقیقات حاضر، کمک مؤثری به انتظار مي

 البته حفظ خصوصیات. تکثیر این گونه گیاهي نماید

های مطلوب این گیاه در زمان تکثیر از طریق جنین

 .گیرد تحقیق و بررسي قرار مورد سوماتیکي باید

در جهت یافتن راه حلي برای افزایش کیفیت همچنین 

ر شرایط درون شیشه و جنین و نسبت رشد مناسب د

بررسي عالوه به .شود انجام الزم نیز باید تحقیقاتمزرعه 

اثر عوامل محیطي بر توان زیست بذرهای مصنوعي و 

پي بردن به شرایط مناسب برای حفظ سالمت این 

د در تولی ي است کهاز نکات حساس و قابل توجه ،بذرها

 باید مورد توجه قرار گیرد.بذرهای مصنوعي 
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