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در کنار روش های مرسوم حفاظت از گونه ها ذخیره سازی در شرایط فرا سرد ) (Cryopreservationدر دمای  -196 oCروشی منحصر به
فردوابزاری قدرتمند برای حفاظت خارج از محل ) (exstituژرم پالسم گونه های گیاهی به شمار می رود .در این درجه از سرما فرایندهای
متابولیکی و فعالیت های فیزیولوژیکی بذورشدیدا کاهش یافته و بذور قادر به زنده مانی در دوره های بسیار طوالنی می شوند .در این
پژوهش جهت ذخیره سازی بذور گیاه دارویی رازیانه با نام علمی  Foeniculum vulgare L.متعلق به خانواده چتریان در شرایط فراسرد،
قبل از نگه داری نمونه ها در ازت مایع از سه پیش تیمار مختلف شامل گلیسرول  ،%96محلول ویتریفیکاسیون گیاهی ) (PVS2و کاهش
رطوبت بذر ) (Dessicationاستفاده شد .بذرهای تیمار شده به مدت یک هفته در ازت مایع نگهداری شدند .بذرهای تیمار شده پس از خروج
از ازت در معرض شوک حرارتی قرار گرفتند .بذرها به همراه نمونه های شاهد در پتری دیش های حاوی کاغذ صافی استریل قرار گرفته و
در ژرمیناتور با دمای  42درجه سانتی گراد و رژیم نوری  70/0منتقل شدند .نتایج نشان داد زنده مانی بذور تیمار شده تحت سه روش حفظ
شده و دانه رست های حاصل رشد عادی نشان دادند .درصد جوانه زنی در تیمار گلیسرول با  %01بیشترین مقدار وسپس تیمار دسیکاتور
%19و  pvs2 15%در مقایسه باشاهد ()%09مشاهده گردید .بنابراین نگهداری بذور این گیاه با به کار گیری پیش تیمار گلیسرول  %96به
عنوان روشی ساده و مطمئن جهت نگهداری طوالنی مدت ژرم پالسم این گیاه در مراکز نگه داری ذخایر ژرم پالسم گیاهی پیشنهاد می
شود.
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مقدمه
با افزایش جمعیت بشر ،تقاضا برای غذای بیشتر،
پاک سازی بی رویه جنگل ها و تبدیل زمین های
کشاورزی ،ناشی از توسعه و صنعتی شدن ،تاثیرات
منفی بر روی اکوسیستم ها گذاشته و در نتیجه
 0666- 06666گونه از گیاهان عالی را در معرض
خطر ،و یا در آستانه انقراض قرار داده است (.)1در سال
 ،1791بنیاد بین المللی منابع ژنتیک گیاهی با هدف
ارائه پشتیبانی الزم برای جمع آوری ،حفاظت و بهره
برداری از منابع ژنتیک گیاهی ،در سراسر جهان،
تاسیس شد(.)0عالوه بر روش های مرسوم و کالسیک
در سال  1771دانشمندان به تشریح نقش
بیوتکنولوژی و روش هایی که به حفاظت منابع ژنتیکی
گیاهی کمک می کند پرداختند(.)3
ایران با داشتن  0666گونه گیاهی که متعلق به
 156خانواده گیاهی است ،یکی از کشورهای غنی از
نظر تعداد و تنوع گونه های گیاهی است ( .)1حفظ
ذخایر توارثی و جلوگیری از فرسایش و انقراض این
گونه ها ،به ویژه گونه های بومی و در حال خطر از
اهمیت ویژه ای برخوردار است (.)5
سازمانهای جهانی مانندglova environmental :
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environmental
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natons

united

(gef),

facility

) programme(unepو ...تالش های زیادی برای حفظ
ذخائر توارثی و تنوع زیستی به عمل آورده اند .از جمله
ایجاد بانک ژن های گیاهی و نگهداری بذور گیاهان در
دمای زیر صفر برای مدت های طوالنی تر می باشد ،که
برای گیاهانی با بذور غیر ارتدوکس ( با رطوبت باال) یا
گیاهانی که بذر تولید نمی کنند و یا به طریق کلون
تکثیر می گردند ،قابل استفاده نمی باشد .تحت شرایط
فوق (بانک های ژن گیاهی) هم ،بذرها پس از مدتی
قوه نامیه خود را از دست می دهند و نیاز به بازکشت
بذور حداکثر پس از یک دوره 06-16ساله است که
اضافه بر مشکالت فنی ،تجدید کشت بذور امری

مشکل و پر هزینه است .در بعضی از گونه ها به ویژه
گونه های جنگلی ،مدت زمان الزم برای تکمیل رشد و
رویشی و شروع بذردهی بسیار طوالنی می باشد،
مضافا این که برخی بذور قوه نامیه کمی دارند و یا
اینکه به سرعت قوه جوانه زنی خود را از دست می
دهند(.)0
رازیانه  Foeniculum vulgareگیاهی علفی ،معطر،
دوساله یا چند ساله از خانواده چتریان )(Apiaceae
میباشد .در ایران فقط یک گونه دارد که هم به صورت
زراعی و هم وحشی یافت می شود .
رازیانه تا ارتفاع  0متر رشد میکند و ریشه دوکی
شکل دوشاخه دارد .برگ ها دارای غالف گوشتی
ضخیم و ساقه آغوش بوده و خوراکی میباشند .گلها
درون گل آذین چتر مرکب قرار دارند .جام گل دارای
 5گلبرگ زردرنگ می باشد .میوه شیزوکارپ تخم
مرغی ودارای رگههای برجسته طولی میباشد .در
اسانس رازیانه  00ترکیب شناسایی شده است .قسمت
مورداستفاده رازیانه ،ریشه ،برگ ومیوه آن است ولی
معموال کلیه قسمت ها مورداستفاده قرارمی گیرد (.)9
در کنار روش های مرسوم حفاظت از گونه ها از
قبیل ایجاد مناطق حفاظت شده،باغ های گیاه شناسی
وبانک ژن بذور گیاهی،ذخیره سازی در شرایط فرا
سرد ) (Cryopreservationدر دمای  -196 oCنیزروشی
منحصر به فردوابزاری قدرتمند برای حفاظت خارج از
محل ) (exstituژرم پالسم گونه های گیاهی به شمار
می رود ( .)0با توجه به کاهش شدید فعالیت های
متابولیک وفیزیولوژیک موجود زنده در این دما ویا
حتی توقف تقریبی فعالیت ها ،طول مدت نگهداری به
طور چشمگیری افزایش پیدا می کندو می توان انتظار
داشت که آنها را بتوان با استفاده ازتکنولوژی فرا سرد
برای مدت زمان بسیارطوالنی حفظ نمود (.)7
با به کارگیری این تکنولوژی می توان نمونه های
گیاهی نظیر بذر،اندام های زایشی،رویشی ویاخته های
گیاهی رابرای بلند مدت نگهداری نموده وهزینه

ذخیره سازی بذور گیاه دارویی رازیانه ... Foeniculum vulgare L.

مواد و روش ها
این پژوهش در بهار  1375در دانشگاه آزاد اسالمی
واحد قم انجام شد .بذرها از همدان جمع آوری شد و
به منظور تعیین قوه نامیه بذر هابه وسیله اتانول  %5به
مدت  36ثانیه وهیپو کلرید سدیم %1به مدت 16
دقیقه ضد عفونی شد وبعد از سه مرتبه شستشو با آب
مقطر اماده کشت گردید و سپس در پتری دیش های

پیش تیمار گلیسرول :)%30 Glycerol( %63

نمونه بذرها به لوله ازمایش  15میلی لیتری درب
دار (فالکون) منتقل وبه آنها محلول گلیسرول 36
درصد اضافه وبه مدت  06دقیقه دردمای 00درجه قرار
داده شدند سپس فالکون های حاوی بذر بالفاصله وارد
ازت مایع گردیدند (.)11
پیش تیمار ویتریفیکاسیون (:)Vitirfication

از دو محلول  PVS2و  Loadingبه عنوان پیش
تیمار استفاده شد .بذرها داخل فالکون  15میلی
لیتری قرار داده شدند به فالکون ها محلول لودینگ
(گلیسرول  0مول و ساکاروز 6/1مول (،)15اضافه وبه
مدت  06دقیقه در دمای  00درجه قرار داده
شدند.پس از  06دقیقه محلول لودینگ تخلیه و به
فالکون های حاوی بذر محلول  PVS2سرد
(ساکارز%1موالر ،گلیسرول  ،%36اتیلن گلیکول %15
و DMSO 15%اضافه و به مدت  06دقیقه در دمای 1
درجه قرار داده شدند سپس فالکون ها وارد ازت مایع
گردیدند (.)10
پیش تیمار کاهش رطوبت بذر (:)Desiccation

در این تیمار وزن اولیه بذر با ترازوی حساس با
دقت ( )6/6661تعیین گردید سپس بذرها به مدت
 90ساعت در آون و در دمای  90درجه قرار داده
شدند پس از قرار گرفتن در آون نیز وزن بذرها
محاسبه گردید درصد رطوبت بذر با محاسبه اختالف
وزن بذرها قبل وبعداز قرارگیری در آون تعیین گردید
(0/9درصد) در تیمار کاهش رطوبت بذر ،بذرها به
مدت یک هفته در دسیکاتور قرار داده شدند ومقدار
کاهش رطوبت تعیین شد .برای این کار در ابتدا وزن
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نگهداری این بذور به مدت طوالنی (هزاران سال) بسیار
کمتر خواهد شد،چون نیاز به احیا مرتب این بذور
نخواهد بود(.)16
ویتریفیکاسیون ) (Vitrificationیکی ازروش های
ذخیره سازی بذور در ازت مایع ،فرایندی است که در
آن آب از حالت مایع وارد یک فاز شیشه ای بی شکل
می شود که فاقد ساختار کریستالی است ،در این حالت
نگهداری بافت های گیاهی در ازت مایع بدون شکل
گیری کریستال های یخی امکان پذیر خواهد
بود(.)11،10
بذور گیاه  Bletilla striataرا با روش
ویتریفیکاسیون در ازت مایع نگهداری نمودند .توان
زنده مانی باال ،بدون کاهش قدرت جوانه زنی در بذور
نگهداری شده در ازت مایع مشاهده شد.
دهیدراسیون ) (Dessicationضمن آنکه از تشکیل
یخ درون یاخته جلوگیری می کند ،با افزایش فشار
اسمزی محلول داخلی یاخته ،نقطه انجماد آن را
کاهش داده و موجب شروع پدیده شیشه ای شدن می
گردد .هر دو مکانیسم باعث جلوگیری از تشکیل یخ
درون یاخته می شوند(.)13
تالش ها مبین امکان کاربردی کردن تکنولوژی
فراسرد برای نگهداری ذخایرتوارثی گیاهی را تا صدها و
حتی هزارها سال با صرف هزینه کمتر وفضای بسیار
کوچک تر بدون ازدست دادن قوه نامیه برای تعداد
بسیاری ازگونه های گیاهی می باشد.

حاوی کاغذ صافی در  16تکرار  16تایی کشت شدند.
بذرها تحت سه پیش تیمار جداگانه زیر وارد ازت مایع
شدند.
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بذربا ترازوی حساس با دقت  6/6661گرم تعیین
وسپس بذرها به دسیکاتور حاوی  16برابر وزن بذرها
سیلیکاژل خشک منتقل گردید .در ادامه هوای داخل
دسیکاتور تخلیه ودسیکاتور به مدت یک هفته در
دمای  1درجه سانتی گراد قرار داده شد .پس از یک
هفته بذرها از دسیکاتور خارج ومجددا توزین شد مقدار
رطوبت کاهش یافته در دسیکاتور نسبت به کل رطوبت
بذر محاسبه ودرصدرطوبت آنها مطابق فرمول زیر
محاسبه گردید .بذر ها پس از خروج از دسیکاتور به
فالکون ها منتقل و بالفاصله وارد ازت شدند (.)10،19
درصد رطوبت بذر= ]وزن اولیه –وزن

انتهایی /وزن اولیه[

نمونه های شاهد:
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جدول  -1مقایسه درصد جوانه زنی بذور گیاه رازیانه در شاهد و
تیمارها پس ازخروج از ازت

تیمار

درصد جوانه زنی

شاهد

%03

ویتریفیکاسیون

%15

گلیسرول

%05

دسیکاتور

%53

به منظور بررسی های آماری از لحاظ جوانه زنی،
ابتدا با استفاده از تست لوان مشخص شد که واریانس
ها برابر هستند ( .)sig > 0.05جهت تشخیص اختالف
در میانگین بین گروه ها از  ANOVAاستفاده شد.
چون سطح معناداری از  6065کوچکتر می باشد پس
حداقل بین دو گروه می تواند اختالف معناداری از
لحاظ میانگین وجود داشته باشد .مطابق نمودار آزمون
آماری توکی مشخص شد که بین تمامی گروه ها با
گروه شاهد و همچنین خود گروه ها با هم از لحاظ
میانگین جوانه زنی اختالف معناداری وجود دارد.
d
c
b
83

نتایج
وزن هزار دانه بذرها  11/30 gاندازه گیری شد.
درصد جوانه زنی بذور گیاه رازیانه در شاهد و تیمارها
پس از خروج از ازت در جدول  1مقایسه شده است.
با توجه به نتایج جوانه زنی مشاهده شد در هر سه
تیمار بذر ها پس از خروج از ازت زنده مانی خود را
حفظ نموده درصد جوانه زنی در تیمار گلیسرول با

53

62

a
15

دسیکاتور

گلیسرین

PVS

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

میانگین جوانه زنی
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بذرها ی شاهد به فالکون ها منتقل ودر سرد خانه
با دمای  + 1درجه سانتی گراد نگهداری شدند .کلیه
تیمار ها به جز شاهد به مدت یک هفته در ازت مایع
با دمای  -196 oCنگهداری شدند .سپس بذرها از ازت
مایع خارج وهمراه بذرهای شاهد  0دقیقه در اب 10
درجه سانتی گراد (شوک حرارتی) قرار داده شدند پس
از شوک حرارتی نمونه بذرهای فراسرد وشاهد برای
تعیین درصد جوانه زنی در ظروف حاوی کاغذ صافی
کشت شدند وجوانه زنی آنها اندازه گیری شد.
وزن هزار دانه از بذرها نیز محاسبه گردید(.)17
بررسی های آماری با استفاده از نرم افزار Spssبه روش
 ANOVAو آزمون توکی صورت گرفت.

 %05بیشترین مقدار وسپس تیمار دسیکاتور  %53و
pvs2 15%در مقایسه با شاهد ( )%03مقایسه گردید.

شاهد

گروه ها
شکل  -1مقایسه جوانه زنی در نمونه های  -1شاهد -2 ،گلیسرین،
 -3دسیکاتورPVS2 – 4 ،
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جدول  -2نتایج آنالیز واریانس ANOVA

ANOVA

سطح
معنیداری
60666

F

میانگین
مربعات

درجه آزادی

90000009 3090679
010111

مجموع

شاخص ها

مربعات

3

03006

بین تیمارها

30

000

درون تیمارها

37

01500

کل

بحث و نتیجه گیری

(.)01

وایت و برمور ( ،)0665نیز در همین رابطه
بکارگیری روش کاهش رطوبت برای حفاظت از بذر
گیاه  Acer saccharinumرا موفقیت آمیز گزارش
نمودند( .)00در بذور گیاه رازیانه نیز تیمار کاهش
رطوبت بذر قبل از ورود به ازت تاثیر مثبتی (%53
جوانه زنی) بر زنده مانی بذرها داشت .این روش نیز به
دلیل سادگی و عدم استفاده از مواد شیمیایی روش
مناسبی در استفاده در مقیاس های کاربردی می باشد.

تیمار گلیسرین تشکیل یخ را کاهش داده و نقطه
انجماد را به آرامی پایین می آورد .به همین علت به
عنوان ماده محافظ یا  Cryoprotectantاستفاده می
شود ( .)03در آزمایشات ما میزان جوانه زنی بذور
رازیانه در پیش تیمار گلیسیرین بیشتر از سایر تیمارها
بوده است.
فیروزه حاتمی وهمکاران ( ،)1300طی ذخیره
سازی بذرهای گیاه کیکم ))A.monspessuamum
نشان دادند رشد گیاهچه ها در بذرهای تحت شرایط
فراسرد طبیعی وعاری از هر گونه آثار منفی بود .در
زمینه زمان نگهداری بذرها در ازت مایع نیز بین زمان
نگهداری بذر های ذکر شده در ازت مایع تفاوت معنی
داری دیده نشد .با استفاده از فناوری فراسرد می توان
این گونه ارزشمند را برای مدت زمان بسیار طوالنی
حفظ واز انقراض آن جلوگیری کرد(.)11
(براساس تئوری فراسرد ،در صورتی که بذر در
محیط ازت مایع زنده بماند نباید تفاوت محسوسی بین
طول مدت نگهداری در کوتاه مدت ومیان مدت وجود
داشته باشد ،زیرا با کاهش فعالیت های متابولیکی
وحیاتی مسئله زمان نگهداری منتفی است(.)16
مطابق گزارشات ذکر شده وسایر گزارشات ذخیره
سازی بذور ارتودوکس واینترمدیت با موفقیت انجام
می شود(.)01
براساس مطالعات ترمودینامیکی انجام شده بر روی
بذر کاهو ،نیمه عمر جوانه زنی این گونه پس از ذخیره
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در تحقیقات ما از سه پیش تیمار به کار رفته در
شرایط فراسرد در هر سه ،زنده مانی بذورحفظ شد و
در تیمار گلیسرول  %36بیشترین میزان جوانه زنی
مشاهده شد ،در نتیجه امکان زنده مانی بذور رازیانه در
دمای  - 196 oCوجود دارد.
در فرایند ویتریفیکاسیون آب در دمای - 196 oC
از حالت مایع به فرم شیشه ای بی شکل (رسوب) و
فاقد ساختار کریستالی تبدیل می شود ،به همین دلیل
نگه داری بافت ها بدلیل عدم تشکیل کریستال یخ
امکان پذیر می باشد(.)06
هم چنین ،کاهش محتوای رطوبتی بذر و نگه داری
در دمای فراسرد ،می تواند باعث افزایش ویسکوزیته
یاخته ای وتغییر شکل سیتوپالسم به حالت شیشه ای
شده در نتیجه از زوال تدریجی بذر جلوگیری می کند

تعداد leafe
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سازی در ازت مایع  3566سال برآورد شده است (.)05
براین اساس با توجه به مقاومت بذور رازیانه به
شرایط فراسرد برآورد ماندگاری بذور این گیاه در ازت
مایع را می توان بیش از هزار سال دانست.
پس می توان از این روش ساده ،مقرون به صرفه و
بی خطر به سهولت برای نگهداری ذخایر ژنتیکی این
گیاه در مقیاس کاربردی استفاده نمود.

11

با استفاده از فناوری فرا سرد می توان عالوه بر بذر
سایر اندام های مانند جوانه های جانبی
وانتهایی،یاخته،دانه گرده وجنین را برای مدت زمان
طوالنی نگهداری کرد ،بنابراین حفظ و بقای گونه هایی
که نگهداری آنها از طریق بذر امکان پذیر نیست (مانند
بذور  Recalcitrantکه درصد آب آنها زیاد است) با این
فناوری قابل اجرا خواهد بود(.)00
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