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نگهداري بذر پده ) (Populus euphratica Oliv.در شرايط فراسرد
) (Cryopreservationو ارزيابی بذور فراسردي در آزمايشگاه و گلخانه
مريم جبلی ،*1محبتعلی نادري شهاب ،2حمیدرضا فیضی 3و علیاشرف جعفري

4

 2 ،1و  .4کارشناس ارشد پژوهشی ،استادیار پژوهش و استاد پژوهش ،مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 .3کارشناس ،ادارۀ منابع طبیعی شهرستان املش ،استان گیالن
(تاریخ دریافت - 1332/12/22 :تاریخ تصویب)1333/4/21 :

چکیده
پده ( )Populus euphratica Oliv.گونۀ بومی مقاوم به گرما ،سرما و شوری است و دامنۀ اکولوژیک
گستردهای دارد .ماندگاری بذر پده در شرایط متعارف بسیار کوتاه است و امکان نگهداری آن در
شرایط بانک ژن وجود ندارد .برای نگهداری بذر این گونه در شرایط عادی ( )+22°Cو فراسرد یا ازت
مایع ( )-131°Cاز سه تیمار  ،PVS2گلیسرول  33درصد و آبگیری همراه با بذور شاهد استفاده شد.
بذور بهمدت یک هفته ،یک ماه و یک سال در شرایط فراسرد ذخیره و در  +22°Cبه ژرمیناتور وارد
شدند .جوانهزنی بذور در  +22°Cدر پیشتیمارهای گلیسرول  33درصد و  ،PVS2از  33درصد به
 33/33و  41/12کاهش یافت .جوانهزنی در یک سال ذخیرهسازی ،در شرایط فراسرد ( )-131°Cاز
 33درصد به  21/12و  22/33کاهش یافت .تیمار کاهش رطوبت بذر یا آبگیری بهترین نتیجه را در
جوانهزنی و استقرار بذر در آزمایشگاه و گلخانه داشت .بذور شاهد در شرایط عادی بیش از چند ماه
زندهمانی نداشتند و بذور فراسردی نیز در طول یک سال ماندگاری در شرایط فراسرد ()-131°C
تغییری در زندهمانی ،جوانهزنی و استقرار آنها مشاهده نشد.
واژههاي کلیدي :آبگیری ،بذر  ،Populus euphraticaفراسرد ،نیتروژن مایع.
مقدمه
پده ( )Populus euphratica Olivاز خانوادة
است و در ايران ،افغانستان ،پاکستان ،عراق ،آسياي مرکزي
و جنوبي ،چين و شمال آفريقا رويش دارد ( Sabeti,
 .)2006رويش اين گياه در ايران در اغلب استانهاي کشور
بهصورت گسترده ،محدود يا لکهاي بررسي شده است
(.)Soleimani et al., 2011; Calagari et al., 2007
مقاومت پده به شرايط سخت محيطي مانند گرما ،خشکي
و شوري بيشتر از ساير گونههاي جنس  Populusاست.
اين گياه با شرايط گرم جنوب کشور مانند خوزستان کامالً
سازگاري دارد و بهصورت طبيعي در کنار کارون و
رودخانههاي پرآب مستقر ميشود و نقش بسيار مهمي در
جلوگيري از فرسايش خاک و اراضي حاشيۀ رودخانهها
Salicaceae

* تلفن02494660640 :

دارد .براساس بررسيهاي نگارنده از رويشگاههاي کشور،
گونۀ  P. euphraticaدر تاالب شيمبار بهطور
خارقالعادهاي داخل آب ( )Wetlandمستقر ميشود و
شرايط ماندابي را بهطور عجيبي تحمل ميکند .در شرايط
گرم ،خشک و کويري ريگبلند کاشان ،پده بهطور طبيعي
در خشنترين شرايط مستقر و تکثير شده است .در
مناطق سرد و عرض جغرافيايي بسيار باال در شمال شرق
کشور ،در کنار رودخانۀ ارس تودهاي از اين گونه بهطور
طبيعي مستقر شده است .اين گسترة رويشي در اقليمهاي
مختلف ،بيانگر سازگاري خارقالعاده و گستردگي دامنۀ
اکولوژيک اين گونۀ ارزشمند در کشور است.
از پده ميتوان در برنامههاي بهنژادي با هدف انتقال
صفت مقاومت به شوري و خشکي به ساير گونههاي
E-mail: rihan2000ir@yahoo.com
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جنس  Populusاستفاده کرد .در همين زمينه،
 )1998( Mofidabadi et al.و Jafari & Kalagary
( )2004با استفاده از روش کشت تخمک و تخمدان
توانستند هيبريد بين گونهاي Populus alba x P.
 euphraticaرا توليد کنند .اين دستاورد مهم امکان
استفاده از اين گونۀ ارزشمند را در توليد هيبريدهاي
بين گونهاي منحصربهفرد فراهم آورده است .در آزمايش
ديگري  ،)2004( Calagari et al.دورگگيري
درونگونهاي پده را با استفاده از نجات رويان انجام
دادند .با انجام اصالح درونشيشهاي Mofidabadi et
 )2001) al.با روش تنوع گامتوکلونال اقدام به تهيۀ
ژنوتيپهاي جديد پده کردند که نتايج آن موفقيتآميز
بود .در بررسي تنوع ژنتيکي پدههاي ايران Calagari et
) )al.با استفاده از آنزيم پراکسيداز ،تنوع ژنتيکي
جوامع پده ايران را بررسي کردند و از وجود تنوع بين
جوامع مختلف کشور خبر دادند .در همين زمينه Saito
 ،)2002) et al.نيز با استفاده از روش مولکولي تنوع
ژنتيکي جوامع پده را در شمال غرب چين بررسي
کردند و گزارش دادند که بعضي از جوامع ايزوله از نظر
ژنتيکي تفاوت زيادي با ساير جوامع پده در اين کشور
دارند.
نگهداري بلندمدت اغلب بذور ارتدوکس )(orthodox
بهدليل کمبودن محتواي آب ،در شرايط فراسرد بهخوبي
امکانپذير است و يکي از روشهاي کارآمد محسوب
ميشود ) .(Naderi Shahab et al., 2009ولي بذور
 intermediateبهدليل محتواي زياد آب ،در مقايسه با بذور
ارتدوکس پاسخ متفاوتي به شرايط فراسرد نشان ميدهند.
بنابراين ،قبل از ورود بذر به شرايط فراسرد ،کاهش رطوبت
بذر يا  Desiccationممکن است در تحمل اين شرايط
تعيينکننده باشد .بهطوريکه در تعدادي از گونهها کاهش
بيش از حد رطوبت بذر (9ـ  9/5درصد) ممکن است
درصد جوانهزني بذر را به 29ـ  60درصد کاهش دهد.
درحاليکه در  Passiflora karminianaبا رطوبت حدود 3
درصد ،جوانهزني بذر ممکن است به  66درصد هم برسد
( .)Gonzalez-Benito et al., 2009از طرفي در بذور
 intermediateکاهش بيش از حد رطوبت ،قبل از ورود
بذر به شرايط فراسرد ( )-434°Cممکن است جوانهزني
بذر را پس از خروج از آن بهشدت کاهش دهد .بنابراين،

بايد مقدار کاهش رطوبت بهينهشده و پس از تعيين
رطوبت مناسب به ذخيرهسازي بذر اقدام کرد .در گونۀ
 ،Livistana chinensisبهترين زمان نگهداري جنين بذور
اواخر دورة رسيدگي و با محتواي رطوبت حدود  20درصد
است ( .)Wen & Song, 2007در صورت کاهش بيش از
حد رطوبت ،زندهماني بذور کاهش مييابد .بنابراين ،براي
نگهداري جنين بذور نارس اين گروه از گياهان در فراسرد،
بايد درصد رطوبت جنين بهينه شود.
کاهش يا تنظيم محتواي آب بذر يا نمونۀ گياهي
قبل از ورود به شرايط فراسرد نقش مهمي در زندهماني
نمونۀ گياهي دارد .در گونۀ  Bletilla striataبذور
رسيده و خشک بهدليل درصد آب کمتر در مقايسه با
بذور آب جذب کرده زندهماني بيشتري پس از گذراندن
شرايط فراسرد دارند ) .(Jitsopakul et al., 2008در
پژوهشي نگهداري جوانههاي جانبي هيبريد بين
گونهاي جنس اکاليپتوس E. ×Eucaliptus gradis
 camadulensisدر دماي فراسرد بررسي شد
( .)Blakesley & Kiernan, 2001همچنين جوانههاي
انتهايي صنوبر ( )Populus albaنيز توسط Lambardi
 (2000) et al.در شرايط فراسرد ( )-434°Cقرار
گرفتند که مشاهده شد که پس از خروج از فراسرد
نمونهها تا  30درصد قدرت زيستي خود را حفظ
ميکنند .در آزمايش ديگري در دو واريته از جنس
مرکبات تيمار ويتريفيکاسيون ،سبب موفقيت در
ذخيرهسازي جوانههاي انتهايي اين واريتهها در شرايط
فراسرد شد ( .)Wang & Deng, 2004بررسيهاي فوق
نشان ميدهد استفاده از روش پيشتيمار و محلولهاي
مناسب براي ذخيرهسازي بذر يا اندام گياهي نقش
حياتي در زندهماني نمونههاي گياهي دارد ( Cho et al.,
.)2002a & 2002b
مشکل اساسي در نگهداري اين دسته از گونههاي
گياهي در بانک ژن ،تکثير غيرجنسي آنهاست که در اين
صورت نگهداري کلونهاي آن در بانک ژن امري ناممکن
است .از طرفي بهدليل کوتاهبودن عمر بذر گونههاي جنس
 Populusنميتوان بذور گونههاي اين جنس را در شرايط
متعارف نگهداري کرد .اين امر اضافه بر اينکه بقاي
گونههاي طبيعي را تهديد کرده است ،محدوديتهايي را
نيز براي نگهداري بذور حاصل از برنامههاي بهنژادي ايجاد

جبلي و همکاران :نگهداري بذر پده ) (Populus euphratica Oliv.در ...

ميکند .بذر گونۀ  Populusبا در نظر گرفتن اصل حفظ
تنوع ژنتيکي گونهها از عرصهها ،رويشگاهها و اقليمهاي
مختلف ،جمعآوري و با اعمال تيمار مناسب فراسردي در
شرايط فراسرد ( )-434°Cبررسي شدند تا در صورت
راهاندازي کرايوبانک منابع طبيعي کشور (مؤسسۀ
تحقيقات جنگلها و مراتع) ،بذور را بهصورت اصولي
نگهداري کنند تا بتوان در صورت بروز هرگونه خطر و
تهديد ،از بذور ذخيرهشده براي احياي عرصهها استفاده
کرد.
مواد و روشها
محل جمعآوري بذر

بذر پده ( )Populus euphratica Olivاز پايههاي
موجود در عرصۀ درختکاري گروه تحقيقات زيست
فناوري مؤسسۀ تحقيقات جنگلها و مراتع کشور در
خردادماه جمعآوري شد.
استحصال بذر

ابتدا کپسولهاي رسيده حاوي بذر که در مرحلۀ
بازشدن بودند از درختان برداشت شد .بذور بالفاصله به
آزمايشگاه منتقل و با استفاده از دستگاه آسياب کوچک
(مولينکس) کرکزدايي و بذر بدون کرک تهيه شد.
بهدليل وجودنداشتن اختالف در جوانهزني بذور
کرکدار و بدون کرک ،در کليۀ آزمايشهاي از بذور
کرکزدايي شده استفاده شد .کار با بذرهاي کرکزدايي
شده آسانتر و امکان حذف آلودگيهاي فيزيکي و
بذرهاي فاسد و نارس وجود دارد .همچنين درصد
آلودگي بذور کرکزدايي شده کمتر و ارزيابيهاي
آماري دقيقتر و بدون اشکال است .وزن هزاردانۀ بذر
 0/062گرم بود.
جوانهزنی و استقرار بذر

ابتدا بذرها در شرايط استريل (داخل هود المينار ايرفلو)
 6بار با آبمقطر استريل (همراه با تکاندادن)
شستوشو شدند .سپس بين کاغذ مرطوب داخل پتري
ديش استريل قرار گرفتند و به ژرميناتور با دماي
 +22°Cبا نور مداوم منتقل شدند .بذرها بعد از 26
ساعت شروع به جوانهزني کردند.
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آزمونهاي نگهداري بذر در فراسرد
()Cryopreservation

پيشتيمارهاي فراسرد ،يا تيمارهاي قبل از ورود بذرها
به شرايط فراسرد ( )-434°Cشامل سه مرحله بود.
.(Plant Vitrification Solution 2) PVS2

به کرايوتيوپهاي  2ميليليتري حاوي بذر،
4/5ميليليتر محلول لودينگ شامل :ساکاروز ( )0/6Mو
گليسرول ( )2Mافزوده و  20دقيقه در دماي +22°C
قرار داده شدند ( .)Matsumoto et al., 1994سپس
محلول را کامالً تخليه کرده و 4/5ميليليتر محلول
 PVS2شامل :اتيلن گليکول ( 45درصد) 45( ،درصد)
 ،DMSOگليسرول ( 90درصد) و ساکاروز ()0/6M
اضافه کرده و  20دقيقه در آب  +6°Cقرار گرفتند
( .)Sakai et al., 1991کرايوتيوپهاي حاوي بذر وارد
شرايط فراسرد ( )-434°Cشدند.
آبگیري یا Desiccation

آزمايشهاي مقدماتي بهمنظور يافتن حداقل رطوب بذر،
بدون واردآمدن صدمۀ محسوس به جوانهزني آن انجام
شد .ابتدا بهمنظور تعيين رطوبت کل بذر ،حدود  5گرم
بذر با ترازوي حساس توزين و بهمنزلۀ وزن اوليه ()FW
يادداشت شد .بذرها مدت  62ساعت در خشککن با
دماي  65°Cقرار داده شدند .سپس از دستگاه خشککن
خارج و بالفاصله با ترازوي حساس توزين شدند و وزن
خشک بذر به دست آمد ) .(DWدرصد رطوبت کل بذر
( )46/40با استفاده از فرمول زير محاسبه شد:
= )Total Seed Moisture Content (%
(FW - DW) / DW*100

بهمنظور تهيۀ بذر مورد نياز تيمار ،Desiccation
 40گرم بذر تازه توزين و به دسيکاتور حاوي  400گرم
سيليکاژل منتقل و بهمدت  26ساعت در سردخانه با
دماي  +6°Cنگهداري شد .بذور از دسيکاتور خارج و با
ترازوي حساس توزين شد .درصد رطوبت بذرها پس از
رطوبتگيري در دسيکاتور با استفاده از فرمول فوق
محاسبه شدند ( 49/30درصد) .با در دست داشتن
رطوبت کل بذر ( 46/40درصد) و مقدار رطوبت بذر
پس از قرارگرفتن در دسيکاتور ،درصد کاهش رطوبت
بذر مقايسه با رطوبت کل محاسبه شد که اين کاهش
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معادل  24درصد رطوبت کل بذر بود .بذور بالفاصله
وارد کرايوتيوپهاي  2ميليليتري شدند و به ازت مايع
يا فراسرد ( )-434°Cمنتقل شدند.
گلیسرول  03درصد

درون کرايوتيوپهاي  2ميليليتري حاوي بذر،
گليسرول  90درصد ريخته و  20دقيقه در دماي
 +22°Cقرار داده شدند .پس از آن کرايوتيوپهاي وارد
ازت مايع ( )-434°Cشدند.
بذور تحت تيمار در داخل ازت مايع يا فراسرد
( )-434°Cو سه نمونه بذر بهمنزلۀ شاهد براي استفاده
در آزمايشهاي در  +6°Cبهمدت يک هفته ،يک ماه و
يک سال نگهداري شدند.
آزمایش اثر پیشتیمارها بر جوانهزنی بذر

قسمتي از بذور تيمارشده با  ،PVS2گليسرول 90
درصد و آّبگيريشده قبل از ورود به ازت مايع همراه با
شاهد ،بين کاغذ مرطوب در پتري ديش کشت و وارد
ژرميناتور با دماي  +22°Cشدند تا فقط اثر پيشتيمارها
بر جوانهزني بذر ارزيابي شود.

 90درصد ،آّبگيري و شاهد تشکيلدهندة سطح فاکتور
اول و چهار بازه زماني صفر (بدون ورود به ازت مايع) ،يک
هفته ،يک ماه و يک سال ذخيرهسازي بذور در شرايط
فراسرد ( )-434°Cتشکيلدهندة سطح فاکتور دوم در اين
آزمايش بودند .پتري ديشها هر يک با حدود  400عدد
بذر ،واحدهاي آزمايشي بهشماررفته و صفت اندازهگيري
شده در اين آزمايش درصد جوانهزني بذر بود .تجزيۀ
واريانس دادهها و مقايسۀ ميانگينها با استفاده از نرمافزار
 SASانجام گرفت.
آزمونهاي گلخانهاي

بذور بر روي سطح گلدانهايي با قطر  45سانتيمتر که
به نسبت  4/9پيتماس 4/9 ،خاک و  4/9ماسه پرشده
بودند پخش شد .گلدانها داخل تشت آب قرار داده
شدند بهطوريکه  5سانتيمتر پايين گلدانها در آب
قرار گرفت.
سطح گلدانها يا روي بذرها يک اليه دستمال
کاغذي مرطوب قرار داده شد .درصد استقرار بذر و
توليد نهال در هر يک از تيمارها اندازهگيري و طرح
آزمايشي فاکتوريل استفاده شد .تجزيۀ واريانس دادهها
و مقايسۀ ميانگينها با نرمافزار  SASانجام شد.

تیمارهاي پس از خروج بذر از ازت مایع یا فراسرد
()-691°C

بهمنظور ايجاد شوک حرارتي ،بذور پس از خروج از ازت
مايع بهمدت  2دقيقه در آب  +62°Cقرار داده شدند.
سپس بذرها از آب گرم خارج شدند و  90دقيقه در
محلول ساکاروز  4/5موالر استريل قرار گرفتند .در
شرايط استريل ،بذور  6بار با آبمقطر استريل
شستوشو و سپس بين کاغذ مرطوب استريل قرار داده
شدند .پتريهاي حاوي بذر به ژرميناتور با دماي
 +22°Cبا شدت نور  40وات بر مترمربع (مداوم) منتقل
شدند.
طرح آزمایشی

طرح آزمايشي فاکتوريل با دو فاکتور شامل پيشتيمارهاي
فراسرد ( )-434°Cو زمان ذخيرهسازي در آن با
بهکارگيري طرح کامآل تصادفي با سه تکرار استفاده شد.
پيشتيمارهاي فراسرد ( )-434°Cشامل  ،PVS2گليسرول

نتايج
در بررسيهاي مقدماتي که بهمنظور بهينهکردن
روشها و پيشتيمارهاي فراسرد صورت گرفت ،مشخص
شد که بذور پده بدون اينکه وارد شرايط فراسرد
( )-434°Cشوند ،در دماي  +22°Cبه پيشتيمارهاي
گليسرول  90درصد ،کاهش رطوبت يا آبگيري و محلول
 PVS2عکسالعمل متفاوتي نشان ميدهند .به بيان
ديگر ،هنگامي که بذور با گليسرول  90درصد ،کاهش
رطوبت و محلول  PVS2تيمار شدند ،جوانهزني بذور
اين پيشتيمارها بدون اينکه وارد شرايط فراسرد
( )-434°Cشوند کاهش چشمگيري نشان داد .بنابراين،
در طراحي آزمايشها ،بذرهاي شاهد و تيمارشده با
گليسرول  90درصد ،کاهش رطوبت و محلول  PVS2به
 6گروه تقسيم شدند .گروه اول بدون اينکه وارد ازت
مايع شوند ارزيابي آزمايشگاهي و گلخانهاي شدند تا اثر
هر يک از پيشتيمارها در جوانهزني بذر بدون

جبلي و همکاران :نگهداري بذر پده ) (Populus euphratica Oliv.در ...

تأثيرپذيري از شرايط فراسرد ( )-434°Cمشخص شود.
 9گروه ديگر (به استثناي شاهد) بهترتيب بهمدت يک
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هفته ،يک ماه ،و يک سال در شرايط فراسرد نگهداري
شدند.

جدول .4اثر پيشتيمارهاي مختلف همچنين يک هفته ،يک ماه و يک سال ذخيرهسازي و عدم ذخيرهسازي بذر پده در
ازت مايع يا فراسرد ( )-434°Cبر درصد جوانهزني بذر در شرايط آزمايشگاه و استقرار و رشد نهال در شرايط گلخانه
پيشتيمار

درصد استقرار گياهچه
(گلخانه)

درصد جوانهزني بذر
(آزمايشگاه)

زمان ذخيرهسازي
در ازت مايع
(بدون ذخيرهسازي در فراسرد)

شاهد
گليسرول%90
آبگيري
محلول PVS2

*64/46 a
25 ef
46/99 abc
94/46 e

30 a
95 cd
65 b
64/46 c

يک هفته

شاهد
گليسرول %90
آبگيري
محلول PVS2

69/99 ab
24/46 ef
49/99 c
25 ef

64/46 a
26/99 d
69/99 b
99/99 cd

يک ماه

شاهد
گليسرول %90
آبگيري
محلول PVS2

50 d
29/99 ef
45 bc
29/99 ef

46/99 b
90 d
64/46 b
94/46 d

يک سال

شاهد
گليسرول %90
آبگيري
محلول PVS2

4g
20/46 f
44/46 c
24/46 ef

0/99 e
24/46 d
60 b
26/99 d

* در هر ستون ،ميانگينهايي که حرف يا حروف مشترک دارند در سطح  4درصد معنادار نيستند.

نتايج بررسيهاي آزمايشگاهي نشان داد که درصد
جوانهزني بذرها و همچنين استقرار و رشد نهال در
شرايط گلخانه ،در نمونۀ شاهد و پيشتيمارهاي
گليسرول  90درصد ،آبگيري و محلول  PVS2بدون
اينکه در دماي ( )-434°Cنگهداري شوند تفاوت
معناداري دارند (جدول .)4بذرهاي شاهد درصد
جوانهزني بسيار باال و در حد  30درصد داشتند .ليکن
بذوري که با پيشتيمارهاي گليسرول  90درصد،
آبگيري و  PVS2تيمار شدند ،بدون ورود به ازت مايع
درصد جوانهزني آنها بهترتيب به  65 ، 95و 64/46
درصد کاهش يافت .نتيجه اينکه کليۀ پيشتيمارها اثر
منفي در جوانهزني بذرها داشتند .بيشترين کاهش
مربوط به گليسرول  90درصد و محلول  PVS2بود .اين
نتايج نشان داد که اثر منفي پيشتيمارها در جوانهزني

بذر پده بسيار زياد است و بهويژه پيشتيمارهاي
گليسرول  90درصد و محلول  PVS2بهشدت جوانهزني
بذر را کاهش ميدهند.
بذوري که با پيشتيمارهاي گليسرول  90درصد،
آبگيري و محلول  PVS2تيمار و بهمدت يک هفته ،يک
ماه و يک سال در ازت مايع ذخيره شدند ،کاهش
جوانهزني بذر بيشتر از بذوري بود که وارد ازت مايع يا
فراسرد نشده بودند .اين کاهش مضاعف ،بهدليل تأثير
منفي شرايط فراسرد ( )-434°Cبر جوانهزني بذر است.
نکتۀ بسيار مهم اينکه اثر شرايط فراسرد ( )-434°Cدر
کاهش جوانهزني بسيار ناچيز و يا از نظر آماري تفاوتي
بين مدت زمانهاي ذخيرهسازي با تيمار بدون
ذخيرهسازي مشاهده نشد (جدول.)4
جوانهزني پيشتيمارهاي  90درصد ،آبگيري و
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محلول  PVS2در يک هفته ،يک ماه و يک سال
ماندگاري در ازت مايع يا فراسرد ( )-434°Cروند
بهنسبت ثابتي داشت و زمان ماندگاري بذر در اين
شرايط سبب کاهش چشمگير جوانهزني بذور نشد .به
عنوان نمونه جوانهزني بذور در پيشتيمار آبگيري براي
يک هفته ،يک ماه و يک سال ماندگاري در ()-434°C
بهترتيب  69/99درصد 64/46 ،درصد و  60درصد
بدون اختالف معنادار بود (جدول .)4اين نتايج
نشاندهندة حفظ و ثابتماندن جوانهزني بذر طي مدت
يک سال ماندگاري در ازت مايع بود.
جوانهزني بذور فراسردي در پيشتيمار گليسرول 90
درصد در يک هفته ،يک ماه و يک سال ماندگاري در
( )-434°Cبهترتيب  26/99درصد 90 ،درصد و 24/46
درصد و در محلول  PVS2به ميزان  99/99درصد (يک
هفته) 94/46 ،درصد (يک ماه) و  26/99درصد (يک
سال) بود (جدول .)4بهرغم جوانهزني کم در اين
پيشتيمارها ،طي ماندگاري در فراسرد ( ،)-434°Cدرصد
جوانهزني حالت ثابت داشته و از نظر آماري تقريباً زمان
نگهداري تغييري در جوانهزني بذر ايجاد نکرده است .ليکن
بذور شاهد که در شرايط عادي نگهداري شدند ،بالفاصله

+

پس از برداشت  30درصد جوانهزني داشتند و پس از يک
هفته ،يک ماه و يک سال بهترتيب به  64/46درصد،
 46/99درصد و  0/99درصد (در حد صفر) کاهش يافت
(جدول .)4نتايج تيمار شاهد نشان داد که بذور گونۀ
 P. euphraticaدر صورت نگهداري در شرايط عادي
بهسرعت جوانهزني خود را از دست دادند و پس از يک ماه
از  30درصد به  46/99درصد و پس از يک سال
ماندگاري ،جوانهزني به حدود صفر رسيد .بهمنظور بررسي
مدت ماندگاري بذر شاهد در شرايط معمولي ،آزمونهاي
تکميلي انجام شد که نتايج آن بيانگر ماندگاري بذر
بهمدت  6ماه در شرايط عادي بوده است و پس از اين
مدت بذرها کامالً از بين ميروند.
آزمونهاي گلخانهاي

اثر پيشتيمارهاي مختلف و همچنين يک هفته ،يک
ماه و يک سال ماندگاري بذر پده در ازت مايع يا
فراسرد ( )-434°Cو بذور پيشتيمارهايي که وارد ازت
مايع يا فراسرد ( )-434°Cنشده بودند بههمراه بذرهاي
شاهد بر درصد استقرار و رشد نهالها در گلخانه در
جدول 4و شکل( 4سمت چپ) ارائه شده است.

+

+

شکل .4استقرار بذور  P. euphraticaدر پيشتيمارهاي مختلف فراسردي ( (196°Cپس از يک سال و شاهد
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درصد سبزکردن و استقرار نهال در گلخانه بهرغم
تفاوت در ميانگينها ،روندي مشابه بررسيهاي
آزمايشگاهي نشان داد .بيشترين درصد استقرار در
تيمار غيرفراسرد يا بدون ورود به فراسرد بهترتيب
مربوط به شاهد ( 64/46درصد) آبگيري (46/99
درصد) ،محلول  94/46( PVS2درصد) و گليسرول 90
درصد ( 25درصد) بود که نشاندهندة تأثير سوء
پيشتيمارها در استقرار بذر در شرايط گلخانه است.
در تيمارها و زمانهاي مختلف ذخيرهسازي بذر در
ازت مايع يا فراسرد ( ،)-434 °Cدرصد استقرار بذر در
پيشتيمارهاي فراسردي و زمانهاي ذخيرهسازي در
شرايط فراسردي روندي تقريباً مشابه شرايط
آزمايشگاهي داشت .بهترتيب تيمارهاي آبگيري ،محلول
 PVS2و گليسرول  90درصد بيشترين استقرار بذر و
توليد گياهچه را دارند و تفاوت چشمگيري در استقرار
گياه در تيمار يک هفته ،يک ماه و يک سال مشاهده
نشد .اين در حالي است که استقرار بذور شاهد (بذر
تازه و بدون ورود به فراسرد) با گذشت زمان کاهش
نشان ميدهد به گونهاي که درصد گياهچۀ استقراريافته
در تيمار شاهد ،يک هفته ،يک ماه و يک سال
ماندگاري در شرايط معمولي بهترتيب  64/46درصد،
 69/99درصد 50 ،درصد و  4درصد بود (جدول 4و
شکلهاي  4و .)2
بحث
بذر تازه برداشتشدة پده جوانهزني باال و در حد 30
درصد داشته است و در اين رابطه بررسيهاي انجامشده
توسط ديگران نيز بيانگر جوانهزني باالي بذر اين گونه
است ( .)Soleimani et al., 2011ولي در شرايط
متعارف بذر اين گونه عمر کوتاهي داشته است و
بهسرعت جوانهزني خود را از دست ميدهد .براساس
آزمايشهاي انجامشده ،عمر بذر پده در يک سال
ماندگاري در شرايط متعارف به حدود صفر رسيد .با
توجه به اينکه فاصلۀ بين تيمار يک ماه و يک سال
بسيار طوالني بود بهمنظور بررسي دقيق زمان ماندگاري
اين بذر در شرايط متعارف ،آزمايشهاي متعددي انجام
شد و مشخص شد پس از  6ماه جوانهزني بذر اين گونه
به حدود صفر ميرسد .بنابراين ،بيشترين ماندگاري بذر
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اين گونه در شرايط متعارف کمتر از  6ماه است و حفظ
بذر اين گونه در بانک ژنهاي متعارف امکانپذير
نيست.
بذر  P. euphraticaاز دو منظر به بذور ريکالسيترنت
( )Recalcitrantشباهت دارد .نخست محتواي باالي آب
بذر که در حد 46/40درصد است و دوم ماندگاري
کوتاهمدت بذر که کمتر از چهار ماه بود .ليکن بذر پده
بهعکس بذور ريکالسيترنت ،شرايط فراسردي را بسيار
خوب تحمل ميکنند زيرا بذور ريکالسيترنت (مانند
بلوط و شاهبلوط) به هيچوجه تحمل فراسرد را ندارند و
به محض ورود به ازت مايع و همسانشدن برودت آن
با برودت محيط بهسرعت از بين ميروند .بنابراين ،در
دستهبندي بذور ،بذر پده از نظر ماندگاري در شرايط
متعارف رفتار بذور ريکالسيترنت و از نظر تحمل شرايط
فراسردي رفتار بذور ارتدوکس را دارد .در رابطه با
نگهداري بذر در فراسرد ( ،)-434°Cنتايج نشان داد که
پيشتيمارهاي فراسردي شامل کاهش رطوبت ،محلول
 PVS2و گليسرول  90درصد تأثير متفاوتي در
ذخيرهسازي بذور در فراسرد ( )-434°Cدارند.
تيمارهاي گليسرول  90درصد و محلول PVS2
بهترتيب بيشترين تأثير منفي را در زندهماني ،جوانهزني
و استقرار بذر در فراسرد و خارج از فراسرد دارند.
ريزبودن بذر و نداشتن پوستۀ محافظ و درصد آب باال،
بذر را بهشدت در مقابل مواد شيميايي آسيبپذير کرده
است .در تيمار محلول  ،PVS2موادي مانند ،DMSO
گليسرول ،ساکاروز و اتيلن گاليکول احتماالً سبب بروز
آثار سوء در بذر شده است .در پارهاي موارد بهدليل
سمّيت بعضي از مواد موجود در محلول اين پيشتيمار
تأثير منفي در زندهماني نمونههاي فراسردي دارد
( )Kuleshova et al., 1999که نتايج اين پژوهش نيز
با يافتههاي اين پژوهشگران همسو است .در تيمار
گليسرول  90درصد که بيشترين تأثير سوء را در
جوانهزني بذر داشته است ،احتماالً بهدليل نفوذ
گليسرول (بهدليل هيدروفوبيک بودن آن) به داخل بذر
و ايجاد اختالل در تبادل اکسيژن ،گازها و ملکولهاي
آب بين فضاي دروني و بيروني بذر قرار گرفته و موجب
آثار سوء در جوانهزني بذر پده شده است .اين در حالي
است که  (2006) Volk et al.بيان داشتند گليسرول
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براي سلولهاي گياهي سمي است و اگر مدت طوالني
در معرض آن قرار گيرد مشکلآفرين ميشود.
از طرفي نتايج بررسيهاي آزمايشگاهي و گلخانهاي
(جدول 4و شکل )4نشان ميدهد که تيمار کاهش
رطوبت يا  Desiccationبهترين پيشتيمار براي
حفاظت بذر  P. euphraticaدر شرايط فراسردي است
و با اين روش ميتوان بذر اين گونه را جمعآوري و براي
بلندمدت نگهداري کرد .نتايج مثبت و مؤثر اين
پيشتيمار در مقايسه با ساير پيشتيمارها ،در حفاظت
بذر گونههاي ديگر نيز گزارش شده است ( Naderi
.)Shahab et al., 2009
زندهماني و رشد بذوري که از ازت مايع يا فراسرد
( )-434°Cخارج ميشوند تحتتأثير درصد رطوبت بذر
است .بنابراين ،خشککردن بيش از حد بذرها سبب
کاهش جوانهزني ميشود ( .)Walters et al., 2002در
همين رابطه ،بهينهکردن رطوبت بذر قبل از ورود به
شرايط فراسرد اهميت زيادي دارد ( Jitsopakul et al.,
 .)2008در جنس صنوبر ) (Populusدرصورتيکه نگهداري
کلون مورد نظر باشد ميتوان جوانۀ گونه را با پيشتيمار
مناسب تيمار و در شرايط فراسرد ( )-434°Cذخيره کرد.
زندهماني جوانهها پس از خروج از ازت مايع يا شرايط
فراسردي در بعضي از گونهها مانند  P. albaتا  30درصد
گزارش شده است ( .)Lambardi et al., 2000امکان
نگهداري بذر جنس بيد ) (Salixاز خانوادة  Salicaceaeدر
شرايط فراسرد نيز گزارش شده است ( Wood et al.,
 .)2003در رابطه با نگهداري بذر  P. euphraticaدر شرايط
فراسرد ( ،)-434°Cبراساس منابع در دسترس ،پژوهشي
انجام نشده است و اين اولين بررسي در زمينۀ نگهداري
بذر اين گونۀ ارزشمند در اين شرايط است .در نگهداري
بذر اين گونه ،پيشتيمار فراسرد ( )-434°Cنقش اساسي
و تعيينکنندهاي در موفقيت کار دارد .بنابراين ،کاربرد
پيشتيماري که مبتني بر آزمايشهاي هدفمند نباشد،
نتيجۀ مطلوبي نخواهد داشت .از نظر اقتصادي
 P. euphraticaتوان رقابت با گونههاي تجاري جنس
 Populusرا در زراعت چوب ندارد ،ليکن از نظر اکولوژيک،
زيستمحيطي و تحمل شرايط بسيار سختِ عرصههاي
منابع طبيعي مزيت منحصر بهفردي دارد که گونههاي
تجاري از آن بيبهره هستند .بنابراين ،بهدليل نداشتن

مزيت اقتصادي براي توليدکنندگان چوب و مواد سلولزي،
کشت و تکثير آن در عرصههاي زراعي کمتر مشاهده
ميشود .با توجه به اينکه اين گونه بهصورت خودرو در
عرصههاي منابع طبيعي رشد ميکند و ملکيّت شخصي و
محافظ ندارد ،در صورت عدم حفاظت به عنوان هيزم و
چوب غيرصنعتي توسط افراد برداشت و امکان از بين
رفتن گونه و رويشگاه آن وجود دارد .به عنوان مثال طي 9
سال اخير بهدليل تعرّض افراد به رويشگاه گياه در
ريگبلند کاشان بخشي از رويشگاه اين گونه تخريب و
امحا شده و باقيماندة آن نيز بهشدت در معرض تجاوز و
تخريب است .عالوه بر اين تغيير کاربري عرصههاي
رويشگاهي گياه ،کاهش جريان آب رودخانههاي بزرگ
بهدليل اجراي طرحهاي مهار و انتقال آب ،افت سطح
آبهاي زيرزميني ،آتشسوزي و غيره ،اين گونه را در
معرض خطر جدي قرار داده است.
با توجه به نتايج ارزشمندي که براي جوانهزني،
استقرار و رشد بذر اين گونه در شرايط آزمايشگاه و
گلخانه به دست آمده است ميتوان نسبت به تهيۀ نهال
بذري از بذور فراسردي بهآساني اقدام کرد .براي حفظ
تنوع ژنتيکي اين گونه ،ميتوان بذر اين گونه را از
رويشگاههاي مختلف کشور جمعآوري و با روش کاهش
رطوبت يا  Desiccationتيمار و در شرايط ازت مايع يا
فراسرد ( )-434°Cبراي مدت زمان بسيار طوالني و در
مقياس هزاران سال ( )Walters et al., 2004نگهداري
کرد (شکل .)2عالوه بر اينکه با استفاده از روشهاي
فراسردي ميتوان بذور هيبريد و بذور حاصل از
طرحهاي بهنژادي ارقام و گونهها را براي استفاده در
طرحهاي آتي بهصورت بلندمدت نگهداري کرد.
سپاسگزاري
از مؤسسۀ تحقيقات جنگلها و مراتع کشور که اعتبار مورد
نياز اين پژوهش را که در قالب طرح مصوب «بررسي
امکان نگهداري بذر تعدادي از گونههاي جنگلي در شرايط
فراسرد» تأمين کردند ،تشکر ميشود .همچنين از جناب
آقاي دکتر قمريزارع ،رئيس وقت محترم بخش
زيستفناوري مؤسسه ،بهدليل همکاري در جمعآوري بذور
و از جناب آقاي حسين نيکچهره بهدليل راهنمايي در
تنظيم متن ،تشکر و قدرداني ميگردد.
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