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سازندگي و پژوهش ۶

                    

سازندگي و پژوهش

طبيعي درمنابع

۱۳۸۲ زمستان ،۶۱ شماره
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Populus پده گونه اي درصنوبر درون گيري رگ دو
روش از استفاده با euphratica Oliv

درون شيشه اي نجات رويان
و مراتع جنگلها موسسه تحقيقات هيات علمي عضو محسن كالگري، •

ومراتع جنگلها تحقيقات موسسه علمي هيات عضو آبادي، مفيد جعفري • علي
مدرس تربيت دانشگاه منابع طبيعي دانشكده استادياران حسيني، سيد محسن • طبري و • مسعود

چكيده
مناطق برخي Populus در euphrativa Oliv. پده گونه در هاي بومي ژنوتيپ بين برتر نتاج به امكان دسـتيابي به منظور بررسـي
اي شيشه درون تغذيه و روش شـده جدا ماده گل هاي شاتون روي مصنوعي افشـاني گرده به وسـيله گونه اين كشـور جغرافيايي
سپس و شدند سـازي روزه جدا ۴۵ هاي كپسـول ، پده گونه طوالني رويان در دوره تكامل دليل به انجام گرديد. دو رگ رويان هاي
نتايج . منتقل شدند تخمدان و تخمك كشت جدا صورت به ( DKW,Ms,Half-Ms) جامد كشت هاي محيط زني به جوانه جهت
زني كشت جوانه درصد كه نشان مي دهد تخمدان و در جدا كشت تخمك زني  جوانه درصد داده ها روي تحليل و تجزيه حاصل از
وجود رغم . علي دهد نشان مي سطح ۰/۰۵ در را داري معني كه اختالف است ۳۴/۰۳ ٪بوده و  ٪۴۷/۴۶ ترتيب به تخمدان تخمك و
بيشـترين (۱۵-۳۰) فراوان هاي وجود تعداد تخمك دليل به ، تخمدان و تخمك زني رويان بين جوانه درصد در دار معنـي اختـالف
جوانه بيشترين ميانگين درصد ، بكاررفته كشت هاي محيط ميان از همچنين . است شده حاصل تخمدان در كشت توليد نهال بازده
درصد دانه هاي گرده بر روي جغرافيايي مبدا اسـت . بوده جدا كشـت نوع هر دو براي ٪ ۴۳/۲۲ با MS كشـت در محيط زني رويان
پس گرديد كه گياه توليد ۱۳۷ متعدد هاي تالقي از مجموع در . است نداده نشان را معني داري اختالف رويان زني جوانه و باروري

. اند شده منتقل گلخانه به تدريجي سازگاري انجام از
تخمدان و تخمك زني ،جوانه جغرافيايي ،تنوع رويان نجات ، اي گونه درون گيري دورگ ، پده : كليدي كلمات

Pajouhesh & Sazandegi No: 61 pp: 6-9
Intraspecific hybridizationin Populus euphratica Oliv. Using in vitro embryo rescue technique
M. Calagari and A. Jafari  ( Institute Research Forests and Rongelands)
M. Tabari and S. M. Hosseini, Natural Resources Faculty of Tarbiat Modarres University.
In order to investigate the effect of different geographical origin of pollen grain in intraspecific hybridization 
and to achieve hybrids vigor, artificial hybridization has been carried out between different local genotype 
of Populus euphratica  Oliv. from some wild growing stands of Iran. Because of long period required for 
embryo development on maternal plant, 45 days old ovary and ovule were used for in vitro culture. The 
isolated ovary and ovule were then transferred  to the different kind of media (MS, Half MS and  DKW 
). Significant difference (p=0.05) were observed between efficiency of pollinated ovaries (34.03%) and 
ovalses (47.47%) to produce plantlets. In spite of no significant difference between media used for embryo 
germination , the highest percentage of embryo germination was observed in MS  medium (43.22%). Due 
to existing several number of ovales in each ovary (15-30), the highest number of plantlets was observed 
in ovary culture. No significant differences were observed between different origin of pollen grain 
(geographical regions ) on precentage of embryo fertilization and germination. One hundred thirty seven 
plantlets were successfuly acclimatized in a green house and transfered to the Field.
Keywords: Populus euphratica, Intraspecific hybridization, Embryo rescue, Geographical variation, 
Ovary and ovule germination.

۱۳۸۲ ماه پذيرش: مرداد تاريخ   ۱۳۸۱ ماه بهمن دريافت:  تاريخ
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و سازندگي ۷پژوهش

۱۳۸۲ زمستان ،۶۱ شماره

مقدمه
در كه پايه دو ــت اس درختي P. euphratica Oliv. ــده ــه پ گون
طبيعي طور به ايران ــك خش نيمه و ــك خش از اقليم ــيعي وس مناطق
گرم از مناطق ــور كش در ــن گونه اي ــه پراكنش دامن دارد . ــترش گس
نظير آذربايجان سرد مناطق تا سيستان و خوزستان ــتان هاي اس نظير
به نسبت آن تحمل اينگونه مهم خصوصيات از ــد(۱). مي باش زنجان و
اختالفات جغرافيايي است (۴). خاك و شوري حرارت درجه زياد دامنه
نظر از تا تفاوتهايي ــده ش سبب گونه اين ــار انتش ــتره گس در اقليمي و

.(۱۰) شود ديده آن درختان ميان در ژنتيكي و مورفولوژيكي
مناسب فرم ،عدم درخت و خشكي اين شوري به مقاومت رغم علي
براي محدودي كاربرد تا ــت ــبب شده اس س ساقه ــاختار رويشي س در
كاسته آن صنعتي از ارزش و آيد فراهم در صنايع آن چوب از ــتفاده اس
نسبت گونه اين العمل عكس از ناشي كه ژنتيكي شود. وجود اختالفات
فرم لحاظ به گوناگوني جوامع تشكيل سبب است جغرافيايي محيط به
موارد . است گرديده انتشار مناطق تحت در رشد ميزان و تنه ــي رويش
درختان اي ميان گونه درون هاي دورگ كه دارد وجود استنادي  قابل
كه گاهي والدين به نسبت نتايج متفاوتي ايجاد به منجر مناطق مختلف
برتر هاي پايه گزينش امكان كه اين امر بوده ــز ني از والدين برتر ــي حت
نمايد . مي ــر ميس گونه اي درون هاي تالقي از حاصل نتايج ميان از را
در بااليي توان داراي كه گونه اين اصالح خصوص زيادي در ــهاي تالش
روشهاي طريق از باشد مي پاجوش و قلمه طريق از ــي غير جنس تكثير
انجام ــوماكلون و س گامتوكلون هاي پايه و توليد ورزي ژنتيكي ــت دس

گرفته است (۷).
و افزايش راندمان ــاوت به نتايج متف ــتيابي دس آزمون منظور ــه ب
مختلف گونه اي تالقي هاي درون ــري گي رگ دو طريق ، از ــش گزين
گونه به اين ــه ك ــور كش جغرافيايي مختلف نواحي هاي ژنوتيپ ــن بي
دليل به ــت . اس ــده ش انجام دارد ــترش گس آنجا در ــي طبيع ــورت ص
پايه در توليد راندمان افزايش و ــان روي احتمالي ــري از ناباروري جلوگي

. است گرفته قرار رويان مورد استفاده نجات روش مختلف هاي

و روشها مواد
واقع پده درخت ــاله س هفت ،پايه اي گونه درون گيري دورگ ــت جه
در گتوند منطقه مبدأ جغرافيايي آن ــه ك كرج البرز تحقيقاتي  ــع مجتم در
پايه عنوان به ، بوده كارون رودخانه ــيه در حاش خوزستان و استان ــمال ش
از جلوگيري منظور به ــاده م گل حامل هاي گرديد. جوانه ــادري انتخاب م
ــاني افش گرده از عمل قبل اطراف ، گرده درختان دانه هاي با گلها آلودگي
شده آوري گرده جمع هاي با دانه افشاني مصنوعي گرده شدند . سازي جدا
آن كه گلهاي بالغ مادري پايه روي بر مختلف مناطق بومي ژنوتيپ هاي از
(منطقه شامل استان خراسان مناطق اين شد. شده بودند انجام جدا قبل از
جاجرود)، رودخانه (حاشيه تهران استان ، ( تجن رودخانه ،حاشيه سرخس
ــتان اس و آباد ) خرم رودخانه ــيه حاش ، منطقه مالوي ) ، ــتان ــتان لرس اس
شاهد عنوان ) به ــكك كوش منطقه در كارون رودخانه ــيه (حاش خوزستان
نراز مناطق درخت پايه از گلدار ــاي ه ــاخه جهت تهيه دانه گرده ،ش بودند.
-۲۵ (دماي حرارتي مناسب ــرايط ش تحت گلخانه و در آوري جمع مذكور 

گرده هاي دانه ــپس س . ــدند ش گرده دهي به وادار ( ــانتيگراد س درجه ۲۰
گرده شدند . نگهداري ــاني افش گرده زمان تا ــانتيگراد س ۴ درجه دماي در
به و قلمو استفاده از يك با شده جدا آماده گلهاي مصنوعي بر روي افشاني
۱۰ روز شده ــاني ــولهاي گرده افش . كپس گرفت غبار صورت صورت گرد و
ضد عفوني گل آذين مورد محور به ــبيده حالت چس و در ــدن باز ش از قبل
سه دقيقه و مدت ۱۰ به درصد ۲۵ ــديم هيپوكلريدس محلول ــطحي با س
تغذيه جهت گرفت . قرار ( دقيقه ۵ بار (هر استريل مقطر با آب شستشو بار
لوله به ايزوله شده تخمكهاي و تخمدانها ، ــده ش بارور هاي رويان مصنوعي
غلظت (كه MS (۹)، Half- MS جامد ــت محيط كش حاوي آزمايش هاي
شرايط ها در كشت . شدند منتقل (۲) DKWبود يافته نصف كاهش به آن
،تهيه روشنايي ساعت نوري ۱۶ ــرايط ش تحت ــانتيگراد س درجه دماي ۲۴
لوكس ۴۰۰۰-۵۰۰۰ شدت با وات ۴۰ فلوئورسنس المپهاي ــيله بوس شده

. شدند نگهداري
كشت محيط به سانتيمتري ۲ تا ۱ اندازه در ــده ش توليد گياهچه هاي
تدريجي سازگاري و تا قبل از انجام و به مدت دو ماه گرديدند منتقل مشابه
متفاوت غلظت دو ــا Half-MS ب ــت كش محيط . ــدند نگهداري ش آن در
جهت جوانه گياهي رشد و فاقد هورمونهاي ( ليتر در گرم ۳۰ ساكارز (۲۰و
محيط نمودن سترون . گرفت قرار استفاده مورد گياهچه توليد و رويان زني
سانتيگراد درجه ۱۲۰ دماي و در دقيقه مدت ۲۰ به اتوكالو ابتدا در كشت
هاي شيشه سانتيمتر و ۵*۲/۵ به ابعاد آزمايش هاي لوله سپس در و انجام

ريخته شد. ليتر ميلي ۲۰ و ۵ مقدار به ترتيب كشت به

بحث و نتايج
ــت تخمدانها پس از كش روز ۱۰ تا ۳ زماني رويان در فاصله زني جوانه
محيط روي آنها )بر ــي (مناطق رويش والد پدري مبدا ــه ــته ب بس تخمكها و
كشت كپسولهاي . ــت اس شده ــاهده MS مش جامد Half-MS و  ــت كش
اين مقدار كه اند نموده گياه توليد ٪۳۴/۰۳ تخمدان كشت ــيوه ش در شده
در داراي اختالف معني داري و ــت اس ٪ بوده ۴۷/۴۶ تخمك ــت كش براي
گيري تخمكهاي ــكل ش . ( ۱و۲ ــماره ش ــند (جداول باش مي ۰/۰۵ ــطح س
طرفي و از تخمدان ــت كش در تخمدانها درون در عدد) ۵۰ حدود ) فراوان
تخمدان كشت شيوه تا شده سبب تخمك هر كشت از گياه يك تنها توليد
نتايج اما نمايد، حاصل تخمك كشت شيوه به نسبت را گياه تعداد بيشترين
از ، تخمك كشت شيوه در گياه كمتر تعداد رغم علي كه است داده ــان نش
را نسبت به معادل ٪۱۳/۴۳ افزايشي تخمك ــت ،كش زني جوانه درصد نظر
تخمدان كشت در شيوه گياه بيشترين تعداد . داشته است تخمدان ــت كش
صنوبر در گيري دورگ گسترده انجام مورد در گزارش اولين . آمد ــت بدس
است . ــده ش (۱۱،۱۲)گزارش همكاران و Stout و Schreiner ــيله وس به
جوانه زني امكان و ــدان درخت پده تخم درون در تخمكهاي فراوان ــود وج
گونه بين گيري رگ دو در قبال اي ــه درون شيش ــت هاي كش روش در آنها
است ۷) گزارش شده ،۶) همكاران جعفري و توسط پده صنوبر كبوده و اي
هفته الي ۳ ۲ زماني فاصله در ــده كشت ش ــولهاي از كپس ٪۱۳/۷۵ . تعداد
سپس و غير طبيعي بصورت رفته بكار كشت هاي در محيط ــت كش پس از
به آمده ــت گياهچه هاي بدس ٪۷/۸ تعداد . اند از بين رفته ــده و ش نكروزه
نوع مشاهدات اين مشابه تخمك مشاهده شد. ــت كش طبيعي در غير حالت
درخت و (۷ ، ۶) پده با صنوبر كبوده در اي  گونه بين رويان هاي كشت در
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پژوهش و سازندگي  ۸

دورگ گيري درون گونه اي...

متغيرهاميانگين جوانه زني رويان (درصد)
جداکشت

۴۷/۴۶
۳۴/۰۳

تخمک 
تخمدان

محيط کشت

۴۳/۲۲
۴۱/۸۷
۳۹/۶۹

MS
۱/۲MS
DKW

مبدا جغرافيايي دانه گرده
۶۹/۰۹

۵۳
۵۹/۴۵
۶۲/۹۱

تهران 
لرستان 
خراسان 
خوزستان

جدول -۱ اثر تيمارهاي مختلف در جوانه زني دو رگ هاي درون گونه اي پده

زردآلو (۳) و همچنين در درخت گيالس (۵) گزارش شده است .
از عوامل موثر در جوانه زني رويان در روشهاي درون شيشه اي ، غلظت 
و عناصر تشكيل دهنده محيط هاي كشت مي باشد . علي رغم عدم اختالف 
معني دار ميان محيط هاي كشت به كار رفته در جوانه زني رويان ،بيشترين 
ــت MS با ۴۳/۲۲٪ براي  ــد جوانه زني رويان در محيط كش ــن درص ميانگي
ــت تخمك و تخمدان مشاهده شده است . در حالي كه  هر دو نوع جدا كش
ــترين ميانگين درصد جوانه زني را  ــاي پده در تالقي با صنوبر بيش تخمدانه
ــت Half-MS از خود نشان داده است (۷). مقايسه ميانگين  در محيط كش
ــت و اثرات مبدا جغرافيايي دانه گرده بر  ــت ،محيط كش اثرات نوع جدا كش
ــكوئر مورد تجزيه آماري  روي درصد جوانه زني آنها به روش آزمون كاي اس

ــت (جدول شماره ۲). نتايج حاصل از آزمون مربع كاي وجود  قرار گرفته اس
اختالف معني دار را در سطح ۰/۰۵ بين نوع جدا كشت نشان مي دهد.

ــرده در ميزان تركيب  ــي اثرات مبدا (مناطق جغرافيايي ) دانه گ بررس
ــان دو رگ گيري به روش آزمون  ــري و همچنين درصد جوانه زني روي پذي
ــق مختلف  ــي داري بين مناط ــالف معن ــه اخت ــان داد ك ــكوئر نش كاي اس
ــي رويان وجود ندارد  ــوان تركيب پذيري و جوانه زن ــي به لحاظ ت جغرافياي
ــماره ۲ و شكل شماره ۱). علي رغم عدم تفاوت معني داري دانه  (جدول ش
ــل از تالقي در منطقه  ــدا جغرافيايي ، گياهچه هاي حاص ــاي گرده با مب ه
ــب  ــتان تهران با ۶۹/۰۹٪ باالترين ميانگين درصد جوانه زني ونيز مناس اس
ــت (جدول شماره ۱) . به  ــد رويشي درون شيشه اي را داشته اس ترين رش
ــده تنها رويان هاي حداقل ۴۵ روزه  ــل دوره تكاملي رويان در درخت پ دلي
ــابه اين نتيجه در مورد رويان پده در تالقي  قادر به جوانه زني بوده اند. مش
ــي صنوبر پده با  ــورد رويان حاصل از تالق ــر كبوده (۷) و نيز در م ــا صنوب ب
ــار غير طبيعي لوله دانه  ــيموني Populus simonii به دليل رفت صنوبر س
ــه جنيني ،عمل لقاح انجام نشده است  گرده و بلوغ نارس دانه گرده و كيس
ــيموني  به عنوان پايه مادري و پده به  ، بر عكس  وقتي تالقي بين گونه س
ــكيل شد (۸). علي  عنوان والد پدري  انجام گرفت تعدادي  بذور دورگ تش
رغم عدم اختالف معني داري مبدا جغرافيايي دانه هاي گرده بر روي درصد 
ــاروري و جوانه زني  رويان ،رفتار مورفولوژيكي متفاوتي در گياهان بوجود  ب
ــده است ، به طوريكه نهال هاي انتقال يافته از گلدان به زمين  آمده ديده ش
بعد از مدت چهار ماه رويش اختالفاتي به لحاظ فرم رويشي در آنها مشاهده 

شده است (عكس شماره ۱). 

منابع مورد استفاده
ــان و درختچه هاي ايران  ــا ، درخت ــي ،ح.۱۳۵۵ . جنگله ۱- ثابت

ــاورزي و منابع طبيعي ،۸۱۰ص.  .وزارت كش
2- Driver,J. A. and Kuniyuki, H. 1984. In vitro 
propagation of paradox walnut root stocks (J. hindisii x 

عکس  شماره ۱- مقايسه رشد نهالهاي حاصل از دو رگ گيري درون گونه اي پده

 سمت راست- تالقي پده استان خوزستان با استان خوزستان (شاهد)

  سمت چپ- تالقي پده استان خوزستان با استان لرستان 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

زمستان۱۳۸۲ ،۶۱ شماره

و سازندگي ۹پژوهش

داري معني احتمال آزادي درجه شده مربع کاي محاسبه مقدار متغيرها

*۰/۰۵۰ ۱ ۳/۷۳۵ جدا کشت
۰/۸۷۷ns ۲ ۰/۲۶۱ کشت محيط
۰/۱۲۷n.s ۳ ۵/۶۹۹ دانه گرده مبدا جغرافيايي

احتمال ۰/۰۵ سطح در دار معني اختالف ٭-

دار اختالف معني عدم - ns
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