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نگهداري بذر اقاقيا ) (Robinia pseudoacacia L.در شرايط فراسرد

4

مريم جبلّی ،*1محبت علی نادري شهاب ،2علی اشرف جعفري 3و فيروزه حاتمی

 9کارشناس پژوهشی گروه تحقيقات زیستفناوري منابع طبيعی مؤسسۀ تحقيقات جنگلها و مراتع کشور
 2استادیار پژوهش مؤسسۀ تحقيقات جنگلها و مراتع کشور
 3استاد پژوهش مؤسسۀ تحقيقات جنگلها و مراتع کشور
 4کارشناس ارشد مؤسسۀ تحقيقات جنگلها و مراتع کشور
(تاریخ دریافت9319/1/99 :؛ تاریخ پذیرش)9313/4/95 :

چکيده
ذخيرهسازي در شرایط فراسرد ( -911درجۀ سانتیگرراد) روشری جدیرد و بسريار کارامرد برراي نگهرداري بلندمردت
ژرمپالسم گونههاي گياهی است .با استفاده از روش فراسرد میتوان بذر ،اندامهاي رویشی ،سلول و دانۀ گرده گياهران
را براي بلندمدت نگهداري کرد .در شرایط فراسرد ،فعاليتهاي متابوليکی سلول تقریباً متوقف میشرود و طرول مردت
نگهداري بهطور چشمگيري افزایش مییابد .برذر گونرۀ جنگلری اقاقيرا ) )Robinia pseudoacaciaاز پرار جنگلری
چيتگر جمعآوري شد .قبل از ورود بذور به نيتروژن مایع با سه پيشتيمار شامل ویتریفيکاسيون با اسرتفاده از ،PVS2
آبگيري یا  Desiccationو گليسرول 33درصد تيمار و سپس وارد نيتروژن مرایع برا دمراي  -911درجرۀ سرانتیگرراد
شدند .بذرها پس از یک ماه از نيتروژن مایع خارج و در دماي  +42درجۀ سانتیگراد به منظور ایجراد شرو ارارتری
قرار گرفتند .بذور شستوشو داده شد و در شرایط آزمایشگاه درون پتريدیش و در شرایط گلخانه درون گلدان کشرت
شدند .در بررسیهاي آزمایشگاهی ،درصد جوانهزنی ،طول ریشهچه ،طول ساقهچره ،بنيرۀ برذر ،سرر ت جوانرهزنری و
نسبت طول ریشه به طول ساقه اندازهگيري و تجزیهوتحليل آماري شد .جوانه زنی و رشد بذور فراسردي ،نشاندهنردۀ
مقاومت بذر گونۀ بررسیشده به شرایط فراسرد است .در آزمایشهاي گلخانهاي ،گياهانی که از بذور فراسرردي توليرد
شده بودند بهخوبی رشد کردند و در مقایسه برا گياهران شراهد السرم سروغ یرا يررطبيعری نشران ندادنرد .در برين
پيشتيمارها ،آبگيري بهترین پيشتيمار بود .بنابراین استفاده از روش فراسرد براي ذخيرهسازي بلندمردت برذور ایرن
گونۀ گياهی امکانپذیر است.
واژههاااي کلياادي ذخيرررهسررازي در فراسرررد ،گليسرررول  33درصررد ،محلررول ویتریفيکاسرريون ،نيتررروژن مررایع،
Robinia pseudoacacia
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مقدمه و هدف
اقاقيررا  Robinia pseudoacacia L.از خررانواده
 ،(Papilionaceae) Fabaceaeجررزغ گياهرران مع ررر و
تندرشد و بومی آمریکاي شرمالی اسرت .ایرن گيراه از
بقوالت درختی اداکثر به بلندي  25متر و گستردگی
تاج  95متر مربع میرسد که استعداد استقرار و رشرد
در اکثر مناطق سرد ،معتدله و نيمرهگررم دنيرا را دارد
(مظفریان .)9363 ،این گونه در قرن هفدهم مريالدي
از آمریکا وارد اروپا شد و بهخوبی در این قاره اسرتقرار
یافت .براي مثال در مجارستان نقش بسريار مهمری در
مدیریت جنگرلهراي دسرتکاشرت ایرن کشرور دارد،
بهطوري که 23درصد از رصههاي جنگلی زیر پوشش
این گونه است و 91درصرد از چرو مرورد نيراز ایرن
کشررررور از ایررررن گونرررره ترررر مين مرررریشررررود
) .(Rédei et al., 2008اقاقيا از دیربراز وارد کشرور مرا
ش رده و در ا لررم منرراطق سرررد و معترردل بررا اهرردا
مختلف کشت و مستقر شده اسرت .از ایرن درخرت در
پار ها ،طرحهراي جنگلکراري ،بادشرکنهرا برراي از
فرسایش خا و توليد چو اسرتفاده مریشرود .ایرن
گونه در مقابل شرایط نامناسم و تنشهراي محي ری
مقاومت به نسبت خوبی دارد .اقاقيا ا لم از طریق بذر
یا جدا کردن و کاشت ریشهجوشها در فصل پایيز ،یرا
قلمه هاي ریشه در فصرل زمسرتان تکثيرر مریشرود و
ب رهواس ر ۀ رردههررایی کرره در ریشرره دارد برره کمررک
ریزوبيومهاي موجود ،توان تثبيت نيتروژن را داشرته و
موجم تقویت خا میشود (ثابتی.)9344 ،
در روش فراسرد ،ا لرم گونرههراي گيراهی را کره
تکثير جنسی آنها با موانعی روبرهروسرت یرا نگهرداري
برذر آنهررا در شررایط متعرار امکررانپررذیر نيسررت ،را
انتخا و جوانه انتهایی آنها را در شرایط  -911درجرۀ
سانتیگراد نگهداري کرده و در هنگام نياز نسربت بره
خروج از فراسرد و تکثير آنها اقدام میکنند .در بعضری
از گونهها ،بذر و محرور جنينری محترواي آ فراوانری
دارند و در صورت کاهش آ  ،جوانهزنری و زنردهمرانی
آنها دچار مشکل می شود .در ایرن نروب برذور ،روش و

نگهداري بذر اقاقيا در...

مقدار کاهش رطوبت بذر یا محور جنينی قبرل از ورود
برررره نيتررررروژن مررررایع بسرررريار مهررررم اسررررت
) .(Makeen et al., 2005پس از خروج بذر از نيترروژن
مایع ،رشد بذر و دستيابی به گيراه کامرل نيرز از اهميرت
خاصی برخوردار است .بذور ذخيررهشردۀ ارکيرد هيبریرد
 Bratoniaدر فراسررد ،پرس از خررروج از نيترروژن مررایع
همانند بذور شاهد رشد کرده و گياه کامل توليرد کردنرد
) .(Popov et al., 2004در ا لم موارد ،کاهش رطوبرت
بذر قبل از ورود به نيتروژن مرایع سربم زنردهمرانی برذر
میشود .در االیکه همين کاهش رطوبت ممکرن اسرت
جوانهزنی بعضی از بذور را پس از خروج از نيتروژن مرایع
کاهش دهد ( .)Thammasiri, 2000اثر دماي فراسررد
بر جوانه زنی بذر رو نی دو گونره از  Brassicaceaeو
سرره گونرره متفرراوت از  Compositaeبررسرری شررد
(.)Gonzãles-Benito and Pérez-Garcia, 2001
جوانه زنی بذر ها پس از خرروج از ازت مرایع اخرتال
خاصی با نمونه هاي شراهد نشران ندادنرد .نترای ایرن
آزمایشات ااکی از امکان نگهداري طيرف گسرتردهاي
از بذور رو نری گونره هراي مختلرف برا درصرد رو رن
متفرراوت در شرررایط فراسرررد مرریباشررد .نتيج رۀ ایررن
آزمونها اکایت از امکان نگهداري دامنرۀ گسرتردهاي
از بذرهاي رو نی گونههاي مختلرف برا درصرد رو رن
متفاوت در شرایط فراسرد دارد.
گونررههرراي جررنس بيررد از اهميررت اقتصررادي،
زیسررتمحي رری و تنرروب زیسررتی بسرريار زیررادي
برخوردارند .بذر گونههاي ایرن جرنس بسريار ریزنرد و
زنده مانی کوتاهی دارنرد .نگهرداري برذور ایرن جرنس
اتی در ميانمدت در شرایط متعار يرممکن است.
با توجه به این موارد ،تنها از طریق فراسررد مریتروان
بذور گونه هاي این جنس را بهمدت طوالنی نگهرداري
کرررد ( )Wood et al., 2003اثررر دمرراي فراسرررد
در نگهررررداري بررررذر دو رقررررم هيبریررررد بيررررد
 S. capreola×S. rehderianaو S. viminalis×S. sericans
را بررسرری کردنررد .ت ر ثيرات خشررک کررردن و دمرراي
ذخيره اي بر توانایی زیستی و قدرت بقاي بذور هيبرید
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هد ایرن م العره برود .برذور ترازه برداشرتشرده از
نمونه هاي یادشرده برا اسرتفاده از سريليکاژل خشرک
شدند تا محتواي رطوبت آنها به  3تا  5درصرد رسريد.
بذرها در نيتروژن مایع بهمردت  3روز ذخيرره شردند.
توانایی رشد بذرهاي خارجشده از نيتروژن مایع ،تحت
ت ثير درصد رطوبت بذر و رطوبت نسبی محي ری برود
که این بذرها قبل از انتقرال بره نيترروژن مرایع در آن
نگهررداري شررده بودنررد .در ایررران ترراکنون تحقيررق
گسرررتردهاي در مرررورد نگهرررداري برررذر درختررران و
درختچه هاي جنگلی بومی یا در معرر خ رر انجرام
نگرفته است .هد از این تحقيق ،اسرتفاده از تکنيرک
فراسرد و دستيابی به بهترین تيمار براي نگهداري بذر
این گونۀ جنگلی و تعميم آن به دیگر بذور گونرههراي
بومی در شرایط بحرانی اسرت .در صرورتیکره امکران
نگهداري بذر این گونه در شرایط فراسرد فراهم شرود،
می توان بذر آن را بهمدت طوالنی و در مقياس زمرانی
صد یا چند هزار سال نگهداري کرد و در صورت برروز
هر گونه تهدیرد یرا خ رر انقررا  ،برراي بازگشرت و
ااياي دوبارۀ آن اقدام به مل آورد.
مواد و روشها
این پژوهش طری سرالهراي  9366ترا  9313در
آزمایشگاه ژنتيک مولکولی مؤسسۀ تحقيقات جنگلهرا
و مراترررع کشرررور انجرررام گرفرررت .برررذر اقاقيرررا
) (R. pseudoacaciaاز پار جنگلی چيتگر واقرع در
کيلومتر  5اتوبان تهران -کرج جمعآوري شد .بهمنظور
دستيابی به بهتررین روش سربز کرردن و جوانره زنری
بذرها ،ابتدا پوستۀ بذر  R. pseudoacaciaبرا سرمباده
شمارۀ  933خراشيده شرد و کيفيرت خرراش در زیرر
بينوکوالر بررسی شد .سپس بذور با آ معمولی چند
بار شستوشوي کامرل شرد و در شررایط سرترون بره
شيشههراي اراوي برذر محلرول هيپوکلریرت سردیم
95درصد افزوده شد و  95دقيقه در دمراي آزمایشرگاه
نگهداري شدند .بعد از این مراله بذرها براز هرم سره
مرتبه با آ سرترون شسرتوشرو شرده و برين کا رذ
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مرطو سرترون در داخرل پترري دیرش منتقرل و در
ژرميناتور قرار داده شدند ترا جوانرهزنری آنهرا بررسری
شود .در شرایط گلخانه کشت بذور در داخرل ماسره و
انجام گرفت.
پيشتيمارها و نگهداري بذر در شرايط فراسرد

پيشتيمارهاي فراسرد یا تيمارهاي قبل از ورود برذر
برره نيتررروژن مررایع شررامل ویتریفيکاسرريون (،)PVS2
آبگيري و گليسرول 33درصد ) (30%Glycerolبودنرد.
تيمار  PVS2در مرالۀ اول بره تيرو هراي در دار
 53ميلی ليتري ااوي برذر ،محلرول لودینر شرامل
 3/4مررر رول سررررراکاروز و  2مرررررول گليسررررررول
( )Matsumoto et al., 1994اضافه شد و  23دقيقره در
دماي +22درجۀ سانتیگراد قرار گرفت .محلول لودین
کامالً تخليه شده و به تيو هراي اراوي برذر ،محلرول
ویتریفيکاسرريون یررا  PVS2شررامل اترريلن گليکررول 95
درصد ) ،(w/vدي متيل سولفوکساید  95درصد )،(w/v
گليسررررول33درصرررد ) (w/vو  3/4مرررول سررراکاروز
) (Sakai et al., 1991اضافه شد ،در آنها بسته شرد و
 23دقيقه در آ  +4درجۀ سرانتیگرراد قررار گرفتنرد.
سپس تيو هاي ااوي بذر وارد نيتروژن مایع شدند.
تيمار آبگياري در تيمرار آبگيرري ،آزمرونهراي
مقدماتی بهمنظور یافتن اداقل رطوبت بذر بدون وارد
آمدن صدمه به جوانهزنی آن انجام گرفرت .بره منظرور
تعيين رطوبت کل بذر ،ادود  93گرم بذر برا تررازوي
اسرراس ترروزین و برره نرروان وزن اوليررۀ بررذر ()FW
یادداشت گردید .سپس برذور برهمردت  62سرا ت در
آون با دماي  65درجۀ سرانتیگرراد قررار داده شردند.
بذرها از آون خرارج و برال فاصرله برا تررازوي اسراس
توزین شدند و وزن خشک آنها برهدسرت آمرد ).(DW
درصد رطوبت کل برذر  R. pseudoacaciaبره مقردار
 3/19درصد از راب ۀ زیر بهدست آمد:
راب ۀ 9
Total Seed Moisture Content (%) =(FW - DW)/DW*100

همچنررررين  13گرررررم بررررذر تررررازۀ گونررررۀ
 R. pseudoacaciaتوزین و به دسيکاتور اراوي 9533
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گرم سيليکاژل منتقل شد و  6روز در سردخانه با دماي
 +4درجۀ سانتیگراد نگهداري گردید .بذور از دسيکاتور
خارج و با ترازوي اساس یکدههرزارم تروزین شردند و
درصد رطوبتشان پس از رطوبت گيرري در دسريکاتور،
با استفاده از راب ۀ باال محاسبه شد .با در دست داشرتن
رطوبت کل بذر و مقدار رطوبت بذر پس از قرار گررفتن
در دسيکاتور ،درصد کاهش رطوبرت برذر در دسريکاتور
نسبت به رطوبت کل بذر محاسبه شد کره ایرن کراهش
بررراي  41/51 R. pseudoacaciaدرصررد بررود( .وزن
هزاردانۀ بذر  9/63 R. pseudoacaciaگرم بود).
تيمرررار گليسررررول  :)30%Glycerol) %33بررره
تيو هراي  53ميلری ليترري اراوي برذر ،گليسررول
33درصد اضافه کرده و  23دقيقه در دماي  +22درجۀ
سانتیگراد قرار گرفتند .پس از آن تيرو هراي اراوي
بذر بهطور مستقيم وارد نيترروژن مرایع شردند .مردت
زمان نگهداري بذور در نيتروژن مایع یک مراه بروده و
بذور شراهد برراي اسرتفاده در آزمرایشهرا در دمراي
 +4درجۀ سانتیگراد نگهداري شدند.
پررستيمارهررا (تيمارهرراي پررس از خررروج بررذر از
نيتروژن مایع)
بذور پرس از خرروج از نيترروژن مرایع برهمردت 2
دقيقه در امام آ گرم  +42درجۀ سانتیگراد قررار و
سپس بهمدت  33دقيقه در محلول ساکاروز  9/5مرول
سترون قرار گرفتند .در شرایط سترون برذور  4برار برا
آ مق ر شستوشرو داده شرده و سرپس برين کا رذ
مرطو سترون قرار داده شدند .پتري هاي ااوي برذر
به ژرميناتور با دماي  +22درجرۀ سرانتیگرراد و داراي
شدت نور  93وات بر متر مربع (مداوم) منتقل شردند.
ایررن بررذرها در شرررایط گلخانرره درون گلرردانهرراي
پالستيکی ااوي ماسۀ من قۀ بيابانی کشت شدند.
طرح آزمايشی

در اجراي مراارل آزمایشرگاهی و گلخانرهاي ،کره
جداگانه براي هر یک از گونهها انجرام گرفرت از طررح
کامالً تصادفی با سره تکررار اسرتفاده شرد .تيمارهراي
آزمایشی شامل ویتریفيکاسيون ،آبگيرري و گليسررول
 33درصد (پيشتيمارهاي فراسررد) و شراهد برود .در
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آزمایشهاي آزمایشرگاهی درصرد جوانرهزنری و طرول
ریشرهچره ،طررول سراقهچره ،طررول گياهچره ،سررر ت
جوانهزنی ،شاخص بنيه بذر و نسبت طول ریشهچه بره
ساقهچه ) (R/Sاندازهگيري شد .شاخص بنيرۀ برذر برا
استفاده از فرمرول اراسرهشرده توسرط  Abdul–Bakiو
 )9163( Andersonمحاسربه شررد .در آزمرایشهرراي
گلخانه درصد استقرار برذر و توليرد نهرالهراي جروان
اندازهگيري شد .تجزیۀ واریانس و مقایسۀ ميرانگينهرا
با نرم افزار  SASانجام گرفت.
نتايج
نتای مربوط به اثر پيش تيمارهاي مختلرف شرامل
ویتریفيکاسيون ،آبگيرري ،و گليسررول  33درصرد در
یک مراه نگهرداري برذور گونره R. pseudoacaciaدر
نيتروژن مایع همراه با بذور شاهد برر صرفات مختلرف
(جرردول  )9اراسرره شرد .درصررد جوانررهزنرری تيمارهرراي
فراسردي و شاهد این گونه از نظر آماري تفاوتی نشان
ندادند .جوانهزنی این گونه بين  56/33درصد در تيمار
شاهد 45/16 ،درصد در تيمار گليسررول %53/33 ،در
تيمار آبگيري و  49/16درصد در تيمار  PVS2از نظرر
آماري تفاوت نداشتند .لريکن ،در سرایر صرفات ماننرد
طول ریشهچه ،طول ساقهچه ،طول گياهچره ،سرر ت
جوانرهزنرری ،شراخص بنيررۀ برذر ) (VIو نسرربت طررول
ریشه چه به ساقهچه بين بذور شاهد و پيشتيمارهراي
فراسردي تفاوت معنریداري مشراهده شرد و در کليرۀ
صفات اندازهگيريشده (به جز طول ریشرهچره) تيمرار
شاهد ،ميانگين بيشتري نشان داد.
در آزمونهاي گلخانهاي ،اثر پيشتيمارهاي مختلرف
و یک ماه ذخيرهسازي بذور در نيتروژن مایع بر استقرار
و توليد نهال در شرایط گلخانه در جدول  2اراسره شرده
است .درصد استقرار و توليرد نهرال R. pseudoacacia
در تيمار شاهد  45درصد برا بيشرترین مقردار و از برين
پيش تيمارهاي مختلف فراسردي بهترتيم تيمار آبگيري،
گليسرول  33درصد و ویتریفيکاسيون برا 31/16درصرد،
 39/16درصد و  33درصد بيشرترین درصرد اسرتقرار و
توليد نهال را نشان دادند.
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جدول  -9اثر پيشتيمارهاي مختلف و یک ماه نگهداري بذور  R. pseudoacaciaدر نيتروژن مایع بر ميانگين درصد جوانهزنی،
طول ریشهچه ،طول ساقهچه ،طول گياهچه ،سر ت جوانهزنی ،شاخص بنيۀ بذر و نسبت طول ریشهچه/طول ساقهچه )(R/S
گونه
Robinia
pseudoacacia

طول

پيشتيمارهاي

درصد

طول ريشه

طول ساقه

فراسردي

جوانهزنی

)ميليمتر(

)ميليمتر(

شاهد

53/33 a

39/33 a

23/16 ab

52/33 a

گليسرول %33
آبگيري
ویتریفيکاسيون

45/16 a
53/33 a
49/16 a

23/16 ab
26/33 ab
91/33 b

23/16 a
23/33 ab
94/33 b

46/33 ab
46/33 ab
33/16 b

طول

سرعت

شاخص

)ميليمتر(

جوانهزنی

بنيه بذر

94/34 a

21/15 a

9/59 a

99/66 ab
93/62 ab
1/36 b

22/34 ab
24/41 ab
94/33 b

3/16 b
9/49 ab
9/36 ab

گياهچه

ريشهچه/طول
ساقهچه

در هر ستون ،ميانگينهایی که داراي ار یا ارو مشترکند در س ح  9درصد معنیدار نيستند.

جدول  -2اثر پيشتيمارهاي مختلف و یک ماه ذخيرهسازي بذور
در نيتروژن مایع بر استقرار و توليد نهال در شرایط گلخانه

R. pseudoacacia

گونه

پيشتيمارهاي فراسردي

ميانگين درصد استقرار

Robinia pseudoacacia

شاهد

45 a
39/16 b
31/16 ab
33 b

گليسرول  33درصد
آبگيري
ویتریفيکاسيون

در هر ستون ،ميانگينهایی که داراي ار یا ارو مشترکند در س ح  9درصد معنیدار نيستند.

براساس نتای این آزمایش مشرخص شرد کره تيمرار
آبگيري 9نسبت به دیگر تيمارها بر طول گياهچره ،طرول
ریشهچه ،سر ت جوانهزنری ،شراخص بنيره برذر ) ،(VIو
نسبت طول ریشهچه به ساقهچه اثر مثبتی داشت و سایر
تيمارها به جز طرول سراقهچره کره در تيمرار گليسررول
بيشتر بود ،ت ثير معنیداري نداشتند (شکل .)9
همچنين گياهچههاي ااصل از بذرهاي فراسرردي
مربوط بره شراهد (شرکل  2الرف) و پريش تيمارهراي
مختلف (شکل  ) 2در گلخانه نشان میدهد که ایرن
بذرها به خوبی در گلخانه استقرار یافته و نهرال جروان
بدون آثار يرطبيعی توليد کردند.
بحث
بذرهاي گونۀ  R. pseudoacaciaپس از خرروج از
نيتررروژن م رایع هماننررد نمونررههرراي شرراهد قررادر برره
1 Desiccation

جوانه زنی و توليد گياهچه بودند .برا توجره بره امکران
زنده مانی برذرها در دمراي  -911درجرۀ سرانتیگرراد
می توان بذرهاي این گونه را جزو برذرهاي Orthodox
( )Roberts and Ellis, 1989; Engelman, 1990قرار
داد .همچنين تفاوت معنیداري از نظر طول ریشه چه،
طول سراقهچره ،طرول گياهچره ،سرر ت جوانرهزنری،
شاخص بنيۀ بذر ) (VIو نسربت طرول ریشره چره بره
سرراقهچرره بررين بررذور شرراهد و پرريشتيمارهرراي
ویتریفيکاسيون ) ،(PVS2گليسرول و کراهش رطوبرت
بذر مشاهده نشد .در تيمار ویتریفيکاسريون آ موجرود
در نمونررههررا از االررت مررایع وارد یررک فرراز شيشررهاي
بیشکل میشود که فاقد سراختار کریسرتالی اسرت .در
این االت نگهداري بافتهاي گياهی در نيترروژن مرایع
بدون شکلگيري کریستالهاي یخی امکانپذیر خواهرد
بود (.)Wang et al., 2005; Gale et al., 2008

نگهداري بذر اقاقيا در...
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طول ساقهچه(()mm

طول ریشهچه ()mm

50

a

a

05

ab

00

b

05

ويتريفيکاسيون

گليسرول %33

آبگيري

03

ab

ab

ab

55

05

b

00

00

51

5

00

0

5

کنترل

0

ويتريفيکاسيون

درصد جوانهزنی
a

طول گياهچه ()mm

00

a

ab

00

a

آبگيري

گليسرول %33

کنترل

ab

00

a
50

50

a

00
00

b
50

50

00

00

00
00

ويتريفيکاسيو

0

گليسرول %33

آبگيري

کنترل
ويتريفيکاسيون

ن

شاخص بنيه بذر

آبگيري

3
گليسرول %33

سر ت جوانهزنی

55

00

a

ab
a
ab

55

05

کنترل

00

ab

00

b

00

ab
00

b

8

0

05

0
00
0
5
0

ويتريفيکاسيون

آبگيري

گليسرول %33

کنترل

0

ويتريفيکاسيون

آبگيري

گليسرول %33

کنترل

درصد استقرار

طول ریشهچه/ساقهچه

50

a
05

ab

ab
0/0

00

ab

0/0

55

b

b

a

0/0

b

50

0

05

./8
00

./0
05

./0

00

5

./0

0

ويتريفيکاسيون

آبگيري

گليسرول %33

کنترل

.

ويتريفيکاسيون

آبگيري

گليسرول %33

کنترل
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الف

شکل  -2نماي کلی از استقرار بذر گياه  R. pseudoacaciaدر شرایط گلخانه (الف).
توليد نهالهاي جوان پس از تيمارهاي فراسردي ( )

کاهش فاکتورهاي رشدي اندازهگيريشده در اقاقيا
در مقایسه با تيمار شاهد ااتماالً بهدليل نراز برودن
پوسته بذر این گونره اسرت کره نفوذپرذیري بيشرتري
نسبت به مواد پيشتيماري و نيتروژن مرایع دارنرد .در
زمينررۀ سررميت مررواد موجررود در  PVS2بعضرری از
گزارشها نشان میدهند که مواد محلول موجود در آن
مانند اتيلن گالیکول ت ثير منفی در نگهداري نمونه در
فراسرد دارد ) .(Kuleshova et al., 1999این در االی
است که بسرياري از م العرات انجرام گرفتره برر روي
گونههایی مانند موز ،ارکيده ،آنانراس (،)Thinh, 1997
تررروتفرنگررری ( )Hirai et al., 1998و سرررپيدار
( )Lambardi et al., 2000اثررر مثبررت ایررن تيمررار
گزارش شده است .در مورد پيشتيمار کاهش رطوبرت
برذر یررا  ،Desiccationآزمررونهراي انجررام شررده روي
تعدادي از بذرها و نمونههاي رویشی نشان میدهد که
در بعضی از گونهها بهدليل کاهش محتواي آ بذر یرا
نمونررۀ گيرراهی ،نگهررداري در شرررایط فراسرررد نتيجررۀ
بهتررري نسرربت برره روشهرراي دیگررر اراسرره مرریدهررد
( ،)Cho et al., 2002; Stewart et al., 2001ایرن
یافته هاي محققان در ا لرم صرفات همسرو برا نترای
تحقيقات ااضر بودند .جمعبندي نترای آزمایشرگاهی
پيشتيمارها نشان داد که با قرار گرفتن برذر اقاقيرا در
نيتروژن مایع بعضی از صفات تغيير معنریداري نشران

ندادند و ميانگين تعدادي از صفات هم در ارد بسريار
ناچيز کاهش یافت .بنرابراین از برين پريشتيمارهراي
مختلف ،تيمار کراهش رطوبرت برذر یرا Desiccation
مناسم ترین پيش تيمار براي نگهرداري برذر اقاقيرا در
شرایط فراسرد بود .بهطور کلی ،بذر گونۀ درختی مورد
م العه که از خانواده  Fabaceaeاست برهخروبی تروان
ماندگاري در شرایط فراسرد را دارد و پس از خرروج از
فراسرد قادر به جوانهزنی و استقرار و توليد نهال است.
قرارگيري بذر کاهو ) (Walters et al., 2004و جوانرۀ
انتهایی سيمزمينی ) (Mix-Wagner et al., 2003در
نيتروژن مایع ،بهدليل کاهش فعاليتهاي مترابوليکی و
اياتی نمونۀ گياهی مدت زمران زنردهمرانی برهشردت
افزایش می یابد .همچنين از رشد نهالهراي ااصرل از
بذور فراسردي مربوط بره پريشتيمارهراي مختلرف و
شرراهد و رردم مشرراهده هرري گونرره السررم نررام لو
مررریتررروان دریافرررت کررره نگهرررداري برررذور گونرررۀ
 R. pseudoacaciaدر شرایط فراسرد تر ثير سروسی در
گياهان ااصل از این بذرها ندارد .بررسیهاي محققان
دیگر نيز نشران مریدهرد کره قررار گررفتن برذور یرا
نمونررههرراي گيرراهی در شرررایط فراسرررد ،در گياهرران
تغييرات ژنتيکی ایجاد نمیکنرد ( ;Zhai et al., 2003
.)Dixit et al., 2003; Sanchez et al., 2008
با استفاده از فناوري فراسرد میتوان الوه بر برذر،
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Abstract
Cryopreservation by storing explants in liquates nitrogen (LN) at -196°C is a new and most
important method of preserving plant species for a long period. Most of seeds, vegetative
organs, cells and pollens can be preserved for a long time, by cryopreservation. Cryogenic
conditions stop much of the metabolic processes of the cells and, period of preservation
dramatically increases. Three pretreatments including vitrification (PVS2), desiccation and
30% glycerol were applied on the seeds of Robinia pseudoacacia L. collected from Chitgar
Park at west of Tehran, before transferring them into LN. After one month storage in LN the
seeds transferred into warm water bath at +42 °C as a postreatment. Then they were
germinated under laboratory and greenhouse conditions. Different attributes including seed
germination percentage, root and shoot lengths, germination speed, root/shoot length ratio and
seed vigor index (VI) were recorded. The attributes were significant at 1% level of probability
revealed the cryotolerance of the seeds. In greenhouse experiments, plants developed from
cryogenic seeds grew normally and did not show any abnormality compared to those of the
control plants and desiccation showed the best effects on survival rate and other attributes of
the cryopreserved seeds. The results indicated that the cryopreservation (-196 °C) technology
can be used for long-term preservation of the Robinia pseudoacacia seeds.
Keywords: Desiccation, Liquid Nitrogen, Robinia pseudoacacia L., Vitrification solution,
30% Glycerol.
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