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بررسی آنالیز اسانس و خواص آنتی اکسیدانی بذر گیاه دارویی رازیانه

)Foeniculum) vulgare

قبل و پس از ذخیرهسازی بذر در شرایط فراسرد (ازت مایع)
شهین مهرپور ،1نیره احمدی ،2فاطمه جمالو ،3محمدرضا زند منفرد
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 .1عضو هیات علمی ،گروه میکروبیولوژی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قم ،ایران
 .2کارشناسیارشد ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قم ،قم ،ایران
 .3عضو هیات علمی ،گروه علوم جانوری ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قم ،قم ،ایران
 .4عضو هیات علمی ،گروه شیمی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم ،قم ،ایران

(تاریخ دریافت1396/09/15 :؛ تاریخ پذیرش)1396/11/25 :

چكیده
مقدمه :اصطالح ذخیره سازی در فراسرد ) (Cryopreservationبه ذخیره سازی یاخته ها ،اندام ها و بافت ها دردمای نیتروژن مایع
 )-196اشاره دارد .در این دما ،یاخته ها به حالت سکون وارد شده و واکنش های فیزیکی و بیوشیمیایی عمال متوقف می شوند .در این
شرایط خاص ،زمان حفاظت نامحدود می شود .ذخیره سازی بذرها کارآمدترین روش برای حفاظت از خزانه ژنی گیاهان است .هزینه های
ذخیره سازی پایین و بازسازی کل گیاه از ژنوم کامل ،مزایای مشخصی برای ذخیره سازی بذر در مقایسه با انواع دیگر بافت های گیاهی را
ارائه می دهد (.)1
مواد و روش ها :بذرهای گیاه دارویی رازیانه) Foeniculum vulgare (Apiaceaeبا استفاده از پیش تیمار کاهش رطوبت
بذر ) )Dessicationتیمار شده و به مدت یک هفته در ازت مایع نگهداری شدند .سپس بذرها در معرض شوک حرارتی قرار گرفتند .بذرهای
تیمار و شاهد پس از کشت به ژرمیناتور با دمای  22ºCو رژیم نوری  16/8منتقل شدند .اسانس با روش تقطیر با آب با دستگاه کلونجر
استخراج و ترکیبات موجود دراسانس توسط GC/MSآنالیز و مورد بررسی قرار گرفت .اثرات آنتی اکسیدانی عصاره هیدرو الکلی بذرتوسط
معرف  DPPHبررسی شد.
نتایج :درصد زنده مانی در بذرهای شاهد ( )%83ودرتیمار کاهش رطوبت بذر(  )%53مشاهده گردید .اصلی ترین ترکیب موجود در اسانس
مربوط به آنتول ( )% 88/6شناسایی شد که در مقایسه با نمونه های تیمار شده آنتول ( )% 80/02تفاوت معنی داری مشاهده نشد .نتایج
نشان داد که نگه داری بذر در شرایط فراسرد تاثیر منفی بر خواص آنتی اکسیدانی وترکیبات اسانس آنها ندارد.
(ºC
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کلیدواژگان
اسانس ،آنتی اکسیدان ،رازیانه ،فراسرد.
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مقدمه
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ایران با داشتن  0888گونه گیاهی یکی از
کشورهای غنی از نظر تعداد و تنوع گونه های گیاهی
است ).( 2حفظ ذخایر توارثی و جلوگیری از فرسایش
و انقراض این گونه ها ،از اهمیت ویژه ای برخوردار
است (.)3
ذخیرهسازی درشرایط فراسرد)(Cryopreservation
در دمای  -196 ºCروشی منحصر به فرد وابزاری
قدرتمند برای حفاظت ) (exstituژرم پالسم گونه های
گیاهی به شمار میرود ( .(4با توجه به کاهش شدید
فعالیت های متابولیک وفیزیولوژیک موجود زنده در
این دما ،طول مدت نگهداری به طور چشمگیری
افزایش پیدا می کند ( .)5با به کارگیری این
تکنولوژی می توان نمونه های گیاهی نظیر بذر رابرای
بلند مدت و با هزینه بسیار کم نگهداری نمود و نیاز
به احیا مرتب این بذور نخواهد بود).)6
کاهش رطوبت )(Dessicationیکی از روش های
آماده سازی بذر جهت ذخیره سازی در ازت مایع می
باشد .این پیش تیمار ضمن 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 .این
مکانیسم باعث جلوگیری از تشکیل کریستال های یخ
درون یاخته می شوند (.)7
رازیانه )(Foeniculum vulgare Mill., Apiaceae
گیاهی علفی ،معطر ،دوساله یا چند ساله از خانواده
چتریان میباشد .رازیانه تا ارتفاع  2متر رشد میکند و
ریشه دوکی شکل دوشاخه دارد .برگ ها دارای غالف
گوشتی ضخیم و ساقه آغوش بوده و خوراکی
میباشند .گلها دارای گل آذین چتر مرکب هستند.
میوه شیزوکارپ تخم مرغی ودارای رگههای برجسته
طولی میباشد .قسمت مورداستفاده رازیانه ،ریشه،
برگ ومیوه آن است (.) 0

اسانس رازیانه به دلیل کاربرد در صنایع غذایی و
دارویی از قدیم اهمیت ویژه ای داشته ،در اسانس
رازیانه  22ترکیب شناسایی شده است که درصد آنها
طی مراحل مختلف رشد تغییراتی نموده اند .ولی
ترکیبات عمده اسانس در تمام مراحل رشد ترانس
آنتول ،لیمونن ،فنچون ،استراگول و آلفاپینن می
باشد .ترکیبات دیگر اسانس شامل میرسن ،اوسیمن،
فالونوئیدها ،قندها ،لعاب ،ویتامین  Aمی باشد (.)0
آنتی اکسیدان ها ،به ترکیبات شیمیایی خاصی
گفته می شود که قادرند میزان و شدت اکسیداسیون
یاخته ها ومولکول های زنده را کاهش دهند .این
ترکیبات نقش مهمی در کاهش سرطان و بیماری
های قلبی وعروقی دارند .همچنین در صنایع غذایی با
مهار خود اکسایش اسید های چرب از فاسد شدن
چربی ها واثرات نا مطلوب اکسیژن فعال در
محصوالت غذایی جلو گیری می کنند .آنها حتی در
صنایع نفتی برای به تعویق انداختن شکل چسبناکی
و در صنعت برای افزایش ماندگاری محصوالت نیز
استفاده می شوند .اسید اوریک ،اسید اسکوربیک ،گلو
تاتیون و مالتونین از آنتی اکسیدان های مهم می
باشند(.)9
یکی از روش های مرسوم برای سنجش فعالیت
آنتی اکسیدانی نمونه های گیاهی  DPPHمی باشد.
این روش مبتنی بر به دام اندازی میزان رادیکال های
آزاد ماده -2-2فنیل -1پیکریل هیدرازیل ( )DPPHبا
استفاده از عوامل آنتی اکسیدانی می باشد ،که سبب
کاهش میزان جذب در طول موج  517نانومتر می
شود .وقتی محلول  DPPHبا ماده ای که می تواند
دهنده هیدروژن باشد ،مخلوط می شود فرم احیای
رادیکال تشکیل می شود که همراه با کاهش رنگ
است .این واکنش باعث از بین رفتن رنگ بنفش می
شود که شاخص آن تشکیل باند جذبی در 517
نانومتر است ).)18
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مواد و روشها
این پژوهش در بهار  1395در دانشگاه آزاد
اسالمی واحد قم انجام شد .بذرها از همدان جمع
آوری شد و به منظور تعیین قوه نامیه بذرهابه وسیله
اتانول  %5به مدت  38ثانیه وهیپو کلرید سدیم  %1به
مدت  18دقیقه ضد عفونی شد وبعد از سه مرتبه
شستشو با آب مقطر اماده کشت گردید و سپس در
پتری دیش های حاوی کاغذ صافی در  18تکرار 18
تایی کشت شدند.
وزن هزار دانه بذرها توزین و اندازه گیری شد.
درصد رطوبت بذر با استفاده از فرمول زیر محاسبه
شد (.)10
درصد رطوبت بذر= ]وزن اولیه -وزن انتهایی [/وزن اولیه

استخراج عصاره و اسانس :استخراج عصاره با

)A sample / A control ×100 - %I = (A control

محاسبه غلظت مهار  58درصد ( )IC50روشی
مناسب جهت مقایسه فعالیت مواد دارویی می باشد
که در آن مقدار دوزی که  58درصد فعالیت نهایی
دارو بروز می کند ،مالک اندازه گیری و مقایسه می
باشد.
بر اساس اطالعات حاصل IC50 ،عصاره از منحنی
درصد مهار در مقابل غلظتهای مختلف عصاره بدست
آمد .با محاسبه  IC50برای آسکوربیک اسید ،به عنوان
استاندارد و با استفاده از فرمول زیر ،دادهها بر اساس
فعالیت آنتیاکسیدانی معادل آسکوربیک اسید
( )AEACبیان شدند.
AEAC (mg AA/g dw)= IC50 ascorbate /IC50 sample×1000

بدیهی است که هرچه این عدد کوچکتر باشد
قدرت انتی اکسیدانی با مهار رادیکال های ازاد بیشتر
می باشد (.)18
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دستگاه سوکسله انجام شد 98 .گرم از بذر پودر شده
را درون کیسه پارچه ای پیچیده ،ودرون دستگاه
سوکسله قرار دادیم .دوسوم بالن را اتانول ریخته ،پس
از  0-6ساعت حرارت ،حالل نمونه را با دستگاه
روتاری تبخیر نموده و عصاره بدست امده را درون
یخچال نگهداری کردیم.
استخراج اسانس با روش تقطیر با آب ( Water
 )distillationو دستگاه کلونجر انجام شد .ابتدا 158
گرم از بذر رازیانه را در بالن مخصوص دستگاه کلونجر
ریخته و دوسوم بالن آب مقطر به آن اضافه کرده
ودستگاه را به مدت  3ساعت روشن کرده و سپس
روغن اسانسی را استخراج کرده واسانس درون شیشه
تیره در دمای  -4°Cدرجه در یخچال نگهداری شد.
جدا سازی و شناسایی ترکیبات توسط  GCو
 GC/MSصورت گرفت .برای این منظور یک میکرو
لیتر از اسانس رقیق شده به دستگاه  GCتزریق و
برنامه ریزی دمایی دستگاه به صورت زیر تنظیم شد.
دمای اولیه اون  68درجه سانتی گراد که برای مدت
 3دقیقه در این دما ثابت بود و با گردیان  5درجه

ساتیگراد بر دقیقه تا دمای  228درجه سانتی
گرادافزایش پیدا کرده و برای مدت  5دقیقه در این
دما ثابت بود(.)11
 بررسی خاصیت انتی اکسیدانی به روش(:)DPPH
برای این منظور ،غلظتهای مختلف عصاره
( 8/5 ،8/25 ،5×18-2 ،5×18-3 ،5×18-4 mg/mlitو
 )8/0با  2میلیلیتر محلول متانولی DPPH %8/884
مخلوط گردید .محلول کنترل شامل  2میلیلیتر
 DPPHو  2میلیلیتر متانول بود .محلولها به مدت
 38دقیقه در تاریکی و در دمای اتاق نگهداری شدند.
جذب نمونهها در  517نانومتر در مقابل شاهد متانول
خوانده شد .برای هرکدام از محلول ها سه بار جذب
خوانده شد وسپس از سه جذب خوانده شده میانگین
گرفته شد.
درصد مهار رادیکال آزاد ( )%Iهر عصاره به کمک
فرمول محاسبه شد:
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آزمایشات فراسرد با پیش تیمار کاهش رطوبت بذر
):(Desiccation
ابتدا درصد رطوبت بذر با محاسبه اختالف وزن
بذرها قبل وبعداز قرارگیری در آون با دمای  72درجه
سانتی گراد تعیین گردید .بذرها با ترازوی حساس
 8/8881گرم توزین وسپس به دسیکاتور حاوی 18
برابر وزن بذرها سیلیکاژل خشک منتقل گردیدند .در
ادامه هوای داخل دسیکاتور تخلیه ودسیکاتور به مدت
یک هفته در دمای  4درجه 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 (.)12
درصد رطوبت بذر= ] وزن اولیه –وزن انتهایی /وزن اولیه[

( )%03ودرتیمار کاهش رطوبت بذر(  )%53مشاهده
گردید.
بررسی های فیتوشیمیایی اسانس  :میزان اسانس
و عصاره بذر قبل و پس از ذخیره سازی در ازت مایع
در جدول زیر مقایسه شده است.
جدول  -1مقایسه میزان اسانس و عصاره بذر رازیانه قبل و پس
ازذخیره سازی در ازت مایع

نوع
ترکیب

وزن بذور وزن قبل از ازت وزن بعد از ازت

اسانس

 98گرم

 1/41گرم

 1/22گرم

عصاره

 158گرم

 3/0گرم

 2/6گرم

اصلی ترین ترکیبات موجود در اسانس ()%90
مربوط به آنتول ( ،)% 70/6فنچون ( ،)%11/3لیمونن
( )%4/2استراگول ( )%3/2وآلفا پینن ()%8/64
میباشد.
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جدول  -2ترکیبات تشکیل دهنده اسانس بذر رازیانه قبل ازذخیره
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بذرها ی شاهد به فالکون ها منتقل ودر سرد خانه
با دمای  + 4درجه سانتی گراد نگهداری شدند .پس از
یک هفته بذرها از ازت مایع خارج و  2دقیقه در آب
 42درجه سانتی گراد (شوک حرارتی) قرار داده شدند
پس از شوک حرارتی نمونه بذرها فراسرد وشاهد برای
تعیین درصد جوانه زنی در ظروف حاوی کاغذ صافی
کشت شدند وجوانه زنی آنها اندازه گیری شد(.)12
وزن هزار دانه بذرها نیز محاسبه گردید .بررسی
های آماری با استفاده از نرم افزار Spssبه روش
 ANOVAوآزمون توکی صورت گرفت.
نتایج

وزن خشک بذر رازیانه  1 gو وزن هزار دانه آن
 11/32محاسبه شد .درصد رطوبت بذر  6/0درصد
محاسبه شد .بذر ها پس از خروج از ازت همانند
شاهد جوانه زدند .درصد جوانه زنی در بذرهای شاهد

سازی در ازت مایع

)Composition (%

Compound

RT

No

0.64

α-Pinene

6.89

1

0.1

Camphene

7.31

2

0.2

Sabinene

8.05

3

0.05

β-Pinene

8.16

4

0.29

Myrcene

8.55

5

0.08

Phellandrene

9.05

6

4.17

D-Limonene

10.07

7

0.4

cis-β-Ocimene

10.24

8

0.07

γ-Terpinene

11.01

9

11.29

Fenchone

12.63

10

0.02

13.65 7-isopropyliden norcarane

11

0.22

Camphor

14.56

12

0.04

Terpinen-4-ol

15.93

13

3.23

Estragole

17.04

14

0.11

α-Fenchyl acetat

18.21

15

0.23

L(-)-Carvone

18.96

16

0.27

S(+)-Carvone

19.28

17

78.59

Anethole

22.02
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جدول  -3ترکیبات تشکیل دهنده اسانس بذر رازیانه پس ازذخیره
سازی در ازت مایع

)Composition (%

Compound

RT

No

0.56

α-Pinene

6.89

1

0.08

Camphene

7.32

2

0.19

Sabinene

8.05

3

0.04

β-Pinene

8.17

4

0.24

Myrcene

8.56

5

0.06

Phellandrene

9.06

6

3.77

D-Limonene

10.02

7

0.33

cis-β-Ocimene

10.22

8

0.05

γ-Terpinene

11.02

9

10.69

Fenchone

12.54

10

0.21

Camphor

14.55

11

2.92

Estragole

16.98

12

0.11

α-Fenchyl acetat

18.21

13

0.3

L(-)-Carvone

18.96

14

0.19

S(+)-Carvone

19.32

15

0.18

Z Anethole

20.47

16

80.04

E Anethole

21.78

17

قبل از ازت

)c(mg/mL

شکل  -1مقایسه درصد مهار رادیکال آزاد در غلظت های مختلف
عصاره قبل و پس از ذخیره سازی در ازت مایع

بحث و نتیجه گیری

با توجه به اثرات نامطلوب انتی اکسیدانهای
سنتزی امروزه تمایل روز افزونی به استفاده از
ترکیبات گیاهی به عنوان انتی اکسیدان های طبیعی
در صنایع غذایی قابل مشاهده می شود .عصاره های
تهیه شده از اندام های مختلف رازیانه به ویژه بذرهای
ان اثرات انتی اکسیدانی باالیی را نشان داده اند.
بوروس و همکاران  ،2889با تحقیق بر روی عصاره
رازیانه نشان دادند ،اثرات انتی اکسیدانی عصاره
عمدتا به دلیل وجود ترکیبات فنلیک می باشد
ترکیبات فنلیک قادرند یک اتم هیدروژن به رادیکال
های ازاد بدهند وبدین ترتیب باعث توقف پیشروی
واکنش زنجیره ای در طی فرایند اکسیداسیون چربی
می شوند (.)13 ،14
تهامی و همکاران نشان دادند عصاره بذر رازیانه
دارای فعالیت انتی اکسیدانی مناسبی در روغن آفتاب
گردان بوده ومی تواند در غلظت های مناسب به
عنوان جایگزین طبیعی انتی اکسیدان های سنتزی
بوتیل هیدروکسی آنیسول BHAو بوتیل هیدروکسی
تلوئن  BHTدر روغن افتابگردان استفاده گردد (.)14
هم چنین غلظت های 388 ppmو 258عصاره رازیانه

دوره هشتم ،شماره اول ،بهار ( 79صفحات )11-17

نتایج آنالیز اسانس ها قبل و پس از نگهداری در
ازت مایع نشان می دهد ،ذخیره سازی بذر در ازت
مایع تاثیر منفی بر ترکیبات اسانس این گیاه نداشته
است وگیاه رازیانه از این جهت در شرایط فرا سرد
بهتر عمل می کند.
بررسی خواص انتی اکسیدانی  :فعالیت های انتی
اکسیدانی عصاره های استخراج شده از بذر گیاه
رازیانه به روش  DPPHاندازه گیری شد .نتایج تست
انتی اکسیدانی عصاره این گیاه در تست  DPPHنشان
دهنده فعالیت انتی اکسیدانی قابل توجه ان می باشد.
مقایسه درصد مهار رادیکال آزاد درغلظت های
مختلف عصاره قبل و پس از ذخیره سازی در ازت
مایع تفاوت چندانی را نشان نمی دهد ،در نتیجه
نگهداری بذر گیاه رازیانه در شرایط فراسرد تا ثیر
منفی بر خواص آنتی اکسیدانی این گیاه ندارد.

بعد از ازت
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دارای فعالیت انتی اکسیدانی باالتری نسبت به انتی
اکسیدان های سنتزی می باشند (.)15
مالو و همکاران  ،2812از عصاره رازیانه جهت

 Hypericumرا بررسی نمودند .نتایج نشان داد ذخیره
سازی در فراسرد تاثیر منفی برترکیبات فنلی گیاه
ندارد (.)17

حفاظت اسپرم گراز در شرایط فراسرد استفاده نمودند.
آنها رازیانه را به عنوان آنتی اکسیدان جدید برای

با توجه به نتایج جوانه زنی مشاهده شد بذرها پس
از خروج از ازت مایع زنده مانی خود را حفظ نمودند

استفاده در انجماد اسپرم معرفی نمودند (.)16

درصد جوانه زنی در بذرهای شاهد ( )%03ودرتیمار
مشاهده گردید.

جورجیورا و همکاران  ،2814تاثیرشرایط فراسرد
برخواص آنتی اکسیدانی دو گونه گل راعی H.

کاهش رطوبت بذر( )%53
جبلی وهمکاران در  1393نشان دادند بذرهای

 rumeliacum Boiss. and H. tetrapterum Fr.را

اقاقیا پس از خروج از ازت مایع قادر به جوانه زنی و

بررسی نمودند .خواص آنتی اکسیدانی کل پس از

رشد عادی می باشند .با توجه به این نتایج امکان زنده

شرایط فراسرد در گونه  H. rumeliacumبرابر شاهد و
در گونه  H. tetrapterum Fr.بیشتراز شاهد مشاهده

مانی بذر های رازیانه در دمای  -196ºCوجود دارد
( .)19روبرت و همکاران  ،1909نشان دادند ،بذرهای

شد (.)17
سنجش های آنتی اکسیدانی عصاره بذر رازیانه
قبل و پس از قراردادن بذرها در ازت مایع نشان داد
نگهداری بذرها در ازت مایع تاثیر منفی بر خواص
انتی اکسیدانی انها ندارد .از آنجایی که در دمای باال
بسیاری از ترکیبات اکسید می شوند ولی در شرایط
فراسرد اکسید شدن کاهش می یابد.

گونه  S.marianumپس از خروج از نیتروژن مایع
همانند نمونه های شاهد قادر به جوانه زنی می باشند
( .)28حاتمی و همکاران 2818نشان دادند در گیاه
افرا A.monspessuamumدر زمینه زمان نگهداری
بذرها در ازت مایع بین زمان های مختلف نگهداری
بذرها در ازت مایع تفاوت معنی داری دیده نمی شود
( .) 21براساس تئوری فراسرد ،در صورتی که بذردر

با توجه به نتایج آنالیز اسانس بذر رازیانه ،اصلی
ترین ترکیبات موجود در اسانس ( )%90مربوط به
آنتول ( ،)% 70/6فنچون ( ،)%11/3لیمونن ()%4/2
استراگول ( )%3/2وآلفا پینن ( )%8/7شناسایی شد.
هم چنین آنالیز ترکیبات اسانس بذرهای فراسردی
نیز نتا یج نسبتا مشابهی را نشان داد .در پژوهشی که
توسط جمشیدی و همکاران 1303 ،انجام گرفت نیز
ترکیبات تشکیل دهنده اسانس استخراج شده ازبذر
رازیانه توسط  GC/MSمورد تجزیه وشناسایی قرار
گرفتند .مهم ترین ترکیبات اسانس رازیانه که مجموعا

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(.)6
هم چنین ،کاهش محتوای رطوبتی بذر و نگه
داری در دمای فراسرد ،می تواند باعث افزایش
ویسکوزیته یاخته ای وتغییر شکل سیتوپالسم شود.
آب در دمای - 196 °Cاز حالت مایع به فرم شیشه ای
بی شکل (رسوب) و فاقد ساختار کریستالی تبدیل می

 %97روغن فرار را تشکیل می دهند شامل :آنتول (
 ،)%62/73استراگول ( )16/52و فنچون ()%0/06
گزارش شد ( .)10جورجیورا و همکاران  ،2814نیز
تاثیرشرایط فراسرد بر گونه های گل راعی

شود ،به همین دلیل نگه داری بافت ها بدلیل عدم
تشکیل کریستال یخ امکان پذیر می باشد واز زوال
تدریجی بذر جلوگیری می شود(.)22
وایتل و بیردام ،2885 ،نیز در همین رابطه
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بکارگیری روش کاهش رطوبت برای حفاظت از بذر
گیاه Acer saccharinumرا موفقیت آمیز گزارش
نمودند( .)23دربذر گیاه رازیانه نیز تیمار کاهش
رطوبت بذر قبل از ورود به ازت مایع تاثیر مثبتی
( %53جوانه زنی) بر زنده مانی بذرها داشت .این روش
به دلیل سادگی و عدم استفاده از مواد شیمیایی روش
مناسبی در استفاده در مقیاس های کاربردی می
باشد.

براساس مطالعات ترمودینامیکی انجام شده بر
روی بذر کاهو ،نیمه عمر جوانه زنی این گونه پس از
ذخیره سازی در ازت مایع  3588سال برآورد شده
است ( .)24براین اساس با توجه به مقاومت بذر
رازیانه به شرایط فراسرد برآورد ماندگاری بذر این
گیاه در ازت مایع را می توان بیش از هزار سال
دانست.
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