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Abstract
Objective
Fritillaria imperialis from the Liliaceae family is an ornamental species in danger of extinction.
Therefore, it is nessessary to conserve the plant genetic pool. Two proper methods to access this
goal are micropropagation and germplasm conservation in in vitro freezing conditions. The
presence of suitable pre-treatments is necessary for cryopreservation. The most important and the
most application of pre-treatment is encapsulation-dehydration. The purpose of current research
was in vitro proliferation of F. imperialis using plant growth regulators and its cryopreservation
using encapsulation-dehydration pre-treatment.
Materials and methods
Bulb scales as explants and MS medium as basic culture medium were used. For
micropropagation, kinetin (Kin) and α_naphthaleneacetic acid in concentrations of 0 (as control),
0.5, 1 and 2 mg l–1 were applied. For cryopreservation, explants were pretreated with
encapsulation-dehydration followed by conservation in liquid nitrogen. Encapsulation was done
using sodium alginate. Dehydration was carried out in air and using high level of sucrose.

Results
The results of micropropagation showed that the maximum number of leaf (3.5) and root number
(5.7) was obtained in explants treated with 0.5 mg l–1 Kin along with 1 mg l–1 NAA. The results
of cryopreservation showed that encapsulation-dehydration in air as a pre-treatment had effective
role on the survival and regeneration of explants (70.5%) after conservation in liquid nitrogen.
Least explant survival was obtained in control (without pre-treatment). In vitro regenerated
plantlets were cultivated in plastic pots containing peat moss and perlite (in ration of 1:1) and
acclimatized with environmental conditions. The survival rate was 90% and the growth pattern
of regenerated plants was similar to that of mother plants.
Conclusions
Present research proposes the use of 0.5 mg l–1 Kin together with 1 mg l–1 NAA for
micropropagation and encapsulation-dehydration for germplam cryopreservation of F. imperialis.
Micropropagation by direct and indirect organogenesis and embryogenesis is a proper approach
for proliferation of ornamentals in danger of extiction. The success of these methods depends on
type and concentrations of auxins and cytokinins applied in culture medium, singular or in
combination. In order to protect rare and endangered ornamental species, modern
biotechnological tools need to be utilized.
Keywords: Growth regulators, Liliaceae family, Endengered Plants, Germplasm conservation,
In vitro culture.
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چکیده
هدف :اللهی واژگون ( )Fritillaria imperialisاز خانوادهی سوسنیان ( ،)Liliaceaeیک گونهی زینتی در معرض خطر
انقراض است .تکثیر این گیاه در شرایط طبیعی ،کارایی باالیی ندارد و زمانبر است .ریزازدیادی ،یک فن مناسب برای تکثیر اللهی
واژگون در شرایط درونشیشهای است .برای حفظ خزانهی ژنتیکی این گیاه تهدیدشده ،استفاده از فن حفاظت انجمادی ضروری
است .برای حفاظت انجمادی ،حضور پیشتیمارهای مناسب ضروری است .مهمترین و پر استفادهترین پیشتیمار ،کپسولهکردن-
آبگیری است .هدف از پژوهش حاضر ،تکثیر درونشیشهای اللهی واژگون با استفاده از تنظیمکنندههای رشد گیاهی و حفاظت
انجمادی آن با استفاده از پیشتیمار کپسولهکردن-آبگیری بود.
مواد و روشها :فلسهای سوخ بهعنوان ریزنمونه و محیط کشت  MSبهعنوان محیط کشت پایه استفاده شدند .برای ریزازدیادی،
کینتین ( )Kinو نفتالین استیک اسید ( )NAAدر غلظتهای صفر (بهعنوان شاهد) 1 ،0/5 ،و  2میلیگرم در لیتر مورد استفاده قرار
گرفتند .برای حفاظت انجمادی ،ریزنمونهها بعد از پیشتیمار با روش کپسولهکردن-آبگیری ،در ازت مایع نگهداری شدند .کپسوله-
کردن با استفاده از آلژینات سدیم انجام شد .آبگیری در هوا و با استفاده از غلظت باالی سوکروز انجام گرفت.

مجله بیوتکنولوژی کشاورزی (دوره  ،13شماره  ،2تابستان )1400

نتایج :نتایج ریزازدیادی نشان داد که بیشترین تعداد برگ ( )3/5و تعداد ریشه ( )5/7در ریزنمونههای تیمارشده با  0/5میلیگرم در
لیتر  Kinهمراه با یک میلیگرم در لیتر  NAAبهدست آمد .نتایج حفاظت انجمادی نشان داد که کپسولهکردن-آبگیری در هوا
بهعنوان یک پیشتیمار ،نقش مؤثری در بقا و قدرت جوانهزنی ریزنمونهها ( 70/5درصد) بعد از نگهداری در ازت مایع داشت .کمترین
بقای ریزنمونه مربوط به ریزنمونههای شاهد (بدون پیشتیمار) بود .گیاهچههای باززاییشده در شرایط درونشیشهای ،درون
گلدانهای حاوی پیت موس و پرالیت (به نسبت  )1:1کاشته شدند و با شرایط محیطی سازگار گردیدند .نرخ زندهمانی در گیاهچههای
ریزازدیادیشده 90 ،درصد و الگوی رشد گیاهان باززاییشده شبیه گیاهان مادری بود.
نتیجهگیری :پژوهش حاضر ،استفاده از  0/5میلیگرم در لیتر  Kinهمراه با یک میلیگرم در لیتر  NAAرا برای ریزازدیادی و
کپسولهکردن-آبگیری را برای حفاظت انجمادی ژرمپالسم اللهی واژگون پیشنهاد میکند .ریزازدیادی توسط اندامزایی و جنینزایی
مستقیم و غیر مستقیم یک رویکرد مناسب برای تکثیر گونههای زینتی در حال انقراض است .موفقیت این روشها به نوع و غلظت
اکسینها و سیتوکینینهای بهکار برده شده در محیط کشت ،انفرادی یا در ترکیب با یکدیگر ،بستگی دارد .بهدلیل حفاظت از گیاهان
زینتی در معرض خطر انقراض ،نیاز است که روشهای زیستفناوری نوین به کار برده شود.
کلیدواژهها :تنظیمکنندهی رشد ،خانوادهی سوسنیان ،گیاهان در حال انقراض ،ذخیرهی ژرمپالسم ،کشت درونشیشهای.
نوع مقاله :پژوهشی.
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مقدمه
اللهی واژگون با نام علمی  Fritillaria imperialisیک گیاه تکلپهی پایا با ارزش زینتی و دارویی است که بهصورت
وحشی در برخی مناطق ایران رشد میکند ( .)Hamidoghli et al. 2015گلهای این گیاه بهصورت چتری از  3تا  6و گاهی تا
 8گل سرنگون است که در بهار در انتهای ساقهی آن باز میشوند .اللهی واژگون دارای چندین براکتهی سبز برگمانند است و گل
آن به رنگهای سفید ،زرد ،نارنجی و قرمز دیده میشود .حضور طیف وسیعی از آلکالوییدها و گلیکوزیدها با خواص فیتوشیمیایی
جالب در این جنس موجب استفاده از آن در داروسازی و درمان بیماریهایی از جمله بیماریهای دستگاه تنفسی و قلبی-عروقی شده
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است ( .)Petrić et al. 2013; Çakmak et al. 2016همچنین ،گونههای این جنس بهدلیل داشتن گلهای زرد و قرمز جذاب
که در اوایل بهار تولید میشوند ،ارزش تجاری بسیار باالیی دارند ( .)Mohammadi-Dehcheshmeh et al. 2006در اللهی
واژگون ،مقدار زیادی نشاسته وجود دارد که میتواند بهعنوان یک منبع جدید نشاسته در صنایع دارویی و غذایی مورد بررسی قرار
گیرد ( .)Petrić et al. 2013جنس اللهی واژگون حدود  100گونه دارد که  14گونهی آن بومی ایران هستند ( Çakmak et al.

 .)2016جمعیتهای وحشی این گیاه در ارتفاعات بخشهای غربی ایران بهویژه در استانهای ایالم ،چهارمحال و بختیاری و
کهکلویه و بویراحمد پراکنش دارند .اللهی واژگون بهدلیل بهرهبرداری زیاد و غیر قانونی گل (استفاده بهعنوان یک گیاه گلدانی و
شاخهبریده) و سوخ در فهرست قرمز انجمن بینالمللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی ( )IUCN 2016قرار دارد .ریزازدیادی و
حفاظت درونشیشهای بهویژه حفاظت انجمادی (شرایط فراسرد) ،دو روش مهم برای حفظ ژرمپالسم گیاهان در خطر انقراض هستند.
نرخ تکثیر طبیعی اللهی واژگون پایین است .سوخهای این گیاه در شرایط مناسب حدود  6سال طول میکشد تا به اندازهای
برسند که توانایی تشکیل گل را داشته باشند ( .)Hamidoghli et al. 2015تکثیر با روشهای سنتی مانند قلمهزدن ،استفاده از
فلس سوخ و بذر به دلیل تولید تعداد کم سوخ ،حضور کم سلولهای مریستمی ،خواب فیزیولوژیک بذرها و عدم شباهت کامل
گیاهان حاصل از بذر با گیاهان مادری بهدلیل دگر گردهافشانی ،کارایی باالیی ندارد و زمانبر است ( De Hertogh and Le

 .)Nard 1993; Petrić et al. 2013; Çakmak et al. 2016این محدودیتها عاملی برای یافتن روشهای مؤثر دیگری
است .یکی از مؤثرترین روشهای تکثیر این گیاه ،ریزازدیادی است .بسیاری از گیاهان زینتی در حال انقراض از جمله سوسن
چلچراغ ،شمشاد خزری ،سرخدار و انواع ارکیدها با روش ریزازدیادی تکثیر میشوند ( .)Kaviani 2020گزارشهایی راجع به تکثیر
درونشیشهای گونههای مختلف اللهی واژگون وجود دارد ( ;Gao et al. 1999; Paek and Murthy 2002
Mohammadi-Dehcheshmeh et al. 2006; Joshi et al. 2007; Xue et al. 2008; Kizil and Khawar
 .)2014; Kulkhanova et al. 2015; Kizil et al. 2016; Çakmak et al. 2016تکثیر درونشیشهای F. imperialis

با استفاده از ریزنمونههای مختلف از جمله فلس سوخ و هورمونهای اکسینی مانند نفتالین استیک اسید ( ،)NAAایندول بوتیریک
اسید ( )IBAو ایندول استیک اسید ( )IAAو سیتوکینینی مانند بنزیل آمینوپورین ( ،)BAPتیدیازورون ( )TDZو بنزیل آدنین
( )BAگزارش شده است ( Witomska and Lukaszewska, 1997; Witomska, 2000; Rahimi et al., 2013,

 .)2014روش مورد استفادهی ما برای ریزازدیادی اللهی واژگون ،اندامزایی غیر مستقیم با کاربرد غلظتهای مختلف  NAAو
 Kinبود ( .)Rahimi et al., 2013از غلظتهای  0/1تا  4میلیگرم بر لیتر  NAAدر ترکیب با غلظتهای  0/1تا  2میلیگرم
بر لیتر  Kinبرای تکثیر درونشیشهای گونههای مختلف  Fritillariaغیر از  imperialisاستفاده شد ( Okawa and

 .)Nishino 2000; Joshi et al. 2007; Xue et al. 2008مطالعه روی باززایی مستقیم سوخچه از کشت فلس اللهی
واژگون ( )F. imperialisدر حضور  Kin ،BA ،TDZ ،IAAو  NAAنشان داد که باالترین میزان باززایی مستقیم (8/33
سوخچه) ،بیشترین اندازهی سوخچه ( 26میلیمتر) و بیشترین تعداد ریشه ( )8در محیط کشت  MSحاوی  2میلیگرم در لیتر
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 NAAبهدست آمد ( .)Hamidoghli et al. 2015در مطالعهی ما ،تعداد ریشه در محیط کشت حاوی  2میلیگرم در لیتر اگرچه
بیشترین نبود ولی مناسب بود .در  F. thunbergiiدرصد باالیی از سوخچه ،برگ و ریشه از کشت فلس سوخ در محیط کشت
 MSحاوی یک میلیگرم در لیتر  Kinهمراه با  0/3میلیگرم در لیتر  NAAبهدست آمد (.)Paek and Murthy, 2002
مطالعه روی باززایی غیر مستقیم سوخچهی اللهی واژگون ( )F. imperialisاز کشت ریزنمونههای گلبرگ در محیط کشت B5

آشکار کرد که محیط غنیشده با  0/1میلیگرم در لیتر  0/6 ،BAPمیلیگرم در لیتر  NAAو  0/4میلیگرم در لیتر  IAAمناسب
بود (.)Mohammadi-Dehcheshmeh et al. 2006
هر گیاه زینتی یک خزانهی ژنتیکی با ارزش برای اصالح است .گیاهان در معرض انواع خطرهای ناشی از شرایط نامساعد
محیطی (زیستی و غیر زیستی) قرار دارند .این شرایط نامساعد میتواند منجر به حذف گیاهان از کرهی زمین ،در نتیجه حذف خزانهی
ژنتیکی با ارزش شود .حفظ و نگهداری تنوع زیستی گیاهی برای برنامههای اصالح گیاهی ،استفاده در صنایع دارویی ،غذایی و
بهداشتی-آرایشی و مهندسی ژنتیک ضروری است ( .)Kaviani 2021گیاهان زینتی نقش قابل توجهی در تجارت جهانی دارند.
برخی از گیاهان زینتی در خطر انقراض قرار دارند ( .)Kaviani 2020تالشها برای حفظ این گیاهان در حال انجام است .مؤثرترین
روش حفاظت گیاهان ،نگهداری ژرمپالسم در شرایط درونشیشهای بهویژه حفاظت انجمادی یا فراسرد (نگهداری در ازت مایع) است
( .)Panis and Lambardi 2005; Engelmann 2011; Kaviani 2020بهلیل تنش باالی حاصل از نگهداری ژرمپالسم
در دمای بسیار پایین ازت مایع ،الزم است از پیشتیمارهای حمایتی استفاده شود .این پیشتیمارها ،تنش حاصل از ازت مایع را بر
سلولهای گیاهی ،کاهش میدهد .از بین این پیشتیمارها میتوان به خشککردن در هوا ( ،)Engelmann 2011آبگیری با
استفاده از انجماد و مواد شیمیایی ( ،)González-Arnao et al., 2014کاربرد ترکیبات نفوذکننده و نفوذناپذیر به درون سلول
( ،)Panis and Lambardi 2005متابولیسم سازگارکننده ( ،)Panis 2019کپسولهکردن-آبگیری ( Ozden-Tokatli et al.

 ،)2008شیشهایکردن ( ،)Matsumoto 2017صفحات انجمادی (،)Yamamoto et al. 2011; Wang et al. 2020
خشککردن بسیار سریع و انجماد آهسته ( )Kaviani 2011; Panis 2019اشاره کرد .از بین این روشها ،بیشترین کاربرد را
روش کپسولهکردن-آبگیری (بهویژه برای گیاهان زینتی) و کپسولهکردن-شیشهایکردن دارند ( ;Panis and Lambardi 2005

.)Kulus and Zawleska 2014; Wang et al. 2020; Kaviani 2021
فن کپسولهکردن-آبگیری ،بر اساس فنآوری بذر مصنوعی توسعه یافته است .ایجاد پوشش در اطراف ریزنمونههای گیاهی
(کپسولهکردن یا ایجاد بذر مصنوعی یا تیله) ،بهعنوان یک حمایتکنندهی مؤثر در برابر تنش ناشی از نگهداری در شرایط سرد و
فراسرد معرفی شده است .کپسولهکردن همچنین برای حمایت مستقیم طی آببرداری و ذوبکردن نیز استفاده میشود .بذرهای
مصنوعی با حضور آلژینات سدیم و کلرید کلسیم در محیطهای کشت تولید میشوند .مواد گیاهی در تیلههای آلژینات (عمدتاً آلژینات
سدیم با غلظت  3درصد) کپسوله میشوند ،در محیط مایع غنیشده با سوکروز (عمدتاً با غلظت  0/1تا  0/75موالر بهمدت چند ساعت
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یا چند روز) پیشکشت میشوند و بهطور فیزیکی در جریان هوای تمیز یک هود المینار فلو یا روی سیلیکاژل (عمدتاً  2تا  6ساعت)
خشک میگردند (مقدار رطوبت نمونه حدود  20درصد) سپس بهسرعت در ازت مایع غوطهور میشوند ( ;Cruz-Cruz et al. 2013

 .)Kaviani 2021تیلههای آلژینات از نمونههای خشکشده ،در برابر تنشهای مکانیکی و اکسیداتیو در طی نگهداری حمایت
میکند و دستکاری ریزنمونههای کوچک را آسان مینماید ( .)Teixeira da Silva et al., 2014حضور سوکروز یا قند-الکلهایی
مانند مانیتول و سوربیتول ،دستکاری را بسیار آسانتر و روش را امنتر و ارزانتر میکند ( .)Kulus and Zalewska, 2014حضور
سوکروز در کپسول ،عالوه بر آبگیری ،باززایی سریعتر ریزنمونهها را تحریک میکند ( .)Ozden-Tokatli et al., 2008حفاظت
انجمادی با استفاده از فن کپسولهکردن-آبگیری برای انجماد سرشاخههای برخی گیاهان زینتی و بذرها ،پروتوکورمها و اجسام
شبهپروتوکورم ارکیدها گزارش شده است ( .)Khoddamzadeh et al., 2011; Kaviani 2020, 2021نگهداری درازمدت
ژرمپالسم گیاهی با استفاده از روش انجماد تنها در صورتی موفقیتآمیز خواهد بود که از تشکیل کریستالهای یخ درون سلول
ممانعت بهعمل آید ( .)Wesley-Smith et al. 1998مطالعات زیادی روی نگهداری ژرمپالسم گیاهان مختلف از جمله گیاهان
زینتی در شرایط انجماد یا فراسرد انجام شده است ( Panis and Lambardi 2005; Kaviani 2011; Kulus and

 .)Zawleska 2014برخی از این مطالعات روی حفاظت انجمادی گیاهان زینتی قرارگرفته در لیست قرمز انجمن حفاظت از طبیعت
و منابع طبیعی بوده است ( .)Kulus and Zawleska 2014; Kaviani 2020, 2021در همهی این مطالعات ،هدف اصلی،
پیداکردن راههای مناسب برای بقای نمونههای گیاهی نگهداریشده در ازت مایع و باززایی بیشتر آنها بعد از نگهداری و در هنگام
کشت در محیط کشت است.
در ایران دو گونه از اللهی واژگون ( F. imperialisو  )F. persicaوجود دارد که بر اساس سیاستهای سازمان حفاظت
محیط زیستتت بهعنوان ذخیرهی ژنتیکی و عنصتتر زیباییشتتناختی قلمداد شتتده و بنا به دالیلی که پیش از این ذکر گردید ،نیاز به
حفاظت دارند .بنابراین ،هدف از پژوهش حاضتتر ،بررستتی اثر غلظتهای مختلف  Kinو  NAAبر ریزازدیادی و اثر پیشتیمارهای
آبگیری فیزیکی و شیمیایی و کپسولهکردن-آبگیری بر حفاظت انجمادی اللهی واژگون در شرایط درونشیشهای بود.

مواد و روشها
شرایط آزمایش :این پژوهش طی سالهای  1397-1398در موسسهی تحقیقات بیوتکنولوژی و علوم کشاورزی هیرکان
واقع در شهرستان آمل استان مازندران به مرحلهی اجرا در آمد .آزمایشها در شرایط درونشیشهای انجام شد.
منبع گیاهی :سوخهای اللهی واژگون ( )F. imperialisاز زیستگاه طبیعی این گیاه واقع در منطقهی حفاظتشدهی
مانشت و قالرنگ (با ارتفاع  2200-1800متر از سطح دریا و با شیب  30-60درصد جهت شمالی) در ارتفاعات زاگرس در استان
ایالم (بین  31درجه و  58دقیقه تا  34درجه و  15دقیقهی عرض شمالی نسبت به استوا و  45درجه و  44دقیقه تا  48درجه و 10
131
Electronic ISSN: 2228-6500

Print ISSN: 2228-6705,

;Agricultural Biotechnology Journal

مجله بیوتکنولوژی کشاورزی (دوره  ،13شماره  ،2تابستان )1400
دقیقهی طول شرقی نسبت به نصفالنهار گرینویچ) تهیه شدند (شکل  .)1Aاین سوخها به آزمایشگاه کشت بافت منتقل گردیدند و
به عنوان مواد اولیه برای آزمایشها مورد استفاده قرار گرفتند.
ضدعفونی نمونههای گیاهی و تهیهی ریزنمونه :نمونههای گیاهی بهمدت یک ساعت در ظرفی حاوی آب شهری
همراه با چند قطره مایع ظرفشویی قرار داده شدند تا به خوبی شسته شوند و سپس به مدت نیم ساعت آبکشی گردیدند .سوخهای
تمیز بهمدت  20دقیقه با قارچکش ( 0/1میلیگرم بر لیتر بنومایل همراه با کاربندازیم) تیمار شدند و سپس بهمدت  10دقیقه با آب
مقطر آبکشی گردیدند .سوخها بهمدت  15دقیقه در محلول  0/01گرم بر لیتر کلرید جیوه و بعد از آن بهمدت  15دقیقه در هیپوکلریت
سدیم  20درصد قرار داده شدند ،سپس  3بار با آب مقطر استریل مورد شستشو قرار گرفتند .در نهایت ،نمونهها بهمدت  60ثانیه در
اتانول  70درصد قرار داده شدند .بعد از  3بار شستشوی کامل با آب مقطر استریل در زیر هود ،نمونهها بهمدت  5دقیقه روی کاغذ
صافی استریل قرار داده شدند تا خشک شوند .سوخها بهصورت عمودی به قطعات  10در  10میلیمتر بریده شدند (شکل  )1Bو
بهعنوان ریزنمونه برای آزمایشها مورد استفاده قرار گرفتند (شکل .)1C
محیط کشت و تیمارهای مورد استفاده در ریزازدیادی :محیط کشت مورد استفاده ،محیط کشت پایهی MS

) (Mureshige and Skoog, 1962با  3درصد سوکروز و  0/8درصد آگار بود .میزان اسیدیته ( )pHمحیط کشت قبل از اتوکالو
روی  5/6-5/8تنظیم گردید Kin .و  NAAدر غلظتهای صفر (بهعنوان شاهد) 1 ،0/5 ،و  2میلیگرم در لیتر ،بهصورت انفرادی و
یا در ترکیب با یکدیگر ،مورد استفاده قرار گرفتند .محیطهای کشت در اتوکالو با دمای  121ºCو فشار یک اتمسفر بهمدت 20
دقیقه ضدعفونی شدند.
پیشتیمارهای مورد استفاده در حفاظت انجمادی -1 :فلسهای سوخ بعد از ضدعفونی سطحی مستقیماً در ازت
مایع قرار داده شدند (شاهد)؛  -2فلسهای سوخ بعد از ضدعفونی سطحی بهمدت  2ساعت در جریان هوای تمیز هود المینار فلو
آبگیری شدند (آبگیری فیزیکی)؛  -3فلسهای سوخ بعد از ضدعفونی سطحی بهمدت  2ساعت در محیط کشت مایع  MSحاوی
 0/75موالر سوکروز آبگیری شدند (آبگیری شیمیایی)؛  -4فلسهای سوخ بعد از ضدعفونی سطحی بهمدت  2ساعت در محیط
کشت مایع  MSحاوی  0/75موالر سوکروز آبگیری شدند (آبگیری شیمیایی) ،سپس بهمدت  2ساعت در جریان هوای تمیز هود
المینار فلو آبگیری شدند (آبگیری فیزیکی)؛  -5فلسهای سوخ بعد از ضدعفونی سطحی به محیط کشت مایع  MSحاوی
0/75موالر سوکروز و سه درصد آلژینات سدیم منتقل شدند و مدت یک ساعت در این محیط ماندند .سپس فلسهای سوخ بهصورت
انفرادی و توسط پنس از این محیط به محیط کشت مایع  MSحاوی  0/75موالر سوکروز و  100میلیموالر کربنات کلسیم ()CaCl2
منتقل شدند و مدت یک ساعت در این محیط ماندند .در این شرایط ،دور هر فلس سوخ ،پوشش (کپسول) تشکیل شد (شکل .)2A
کپسولهای حاوی فلسهای سوخ سپس بهدرون ظروف پتری شیشهای با قطر  9سانتیمتر بدون درب منتقل شدند و مجموعهی
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ظروف همراه با فلسهای سوخ کپسولهشده در زیر جریان هوای تمیز هود المینار فلو (شکل  )2Bبهمدت یک ساعت آبگیری شدند
(.)Kulus and Zawleska 2014
نگهداری در ازت مایع و ذوبکردن :فلسهای سوخ پیشتیمارشده و شاهد بهدرون تانک ازت مایع غوطهور گردیدند.
بعد از  24ساعت نگهداری در ازت مایع ،نمونههای منجمدشده بهسرعت بهدرون آب  40ºCبرای  2دقیقه منتقل شدند ( Kulus

.)and Zawleska 2014
محیط کشت باززایی :محیط کشت مورد استفاده برای باززایی ریزنمونههای نگهداریشده در ازت مایع (شکل ،)2C
محیط کشت  MSبا  3درصد سوکروز 0/8 ،درصد آگار و غنیشده با  0/5میلیگرم در لیتر  Kinهمراه با یک میلیگرم در لیتر
( NAAمحیط مناسب باززایی بهدستآمده از آزمایش ریزازدیادی) بود .میزان اسیدیته ( )pHمحیط کشت قبل از اتوکالو ،روی
 5/6-5/8تنظیم گردید .محیطهای کشت در اتوکالو با دمای  121ºCو فشار یک اتمسفر بهمدت  30دقیقه ضدعفونی شدند.
شرایط نگهداری ریزنمونهها :محیطهای کشت حاوی ریزنمونهها ،در اتاق رشد تحت شرایط  16ساعت روشنایی و 8
ساعت تاریکی ،با جریان تراکم فتون فتوسنتزی  50میکرومول بر متر مربع بر ثانیه ،دمای  24ºC ± 1و رطوبت نسبی  75-80درصد
نگهداری شدند.
صفات اندازهگیریشده :در آزمایش ریزازدیادی ،پس از  65روز ،تعداد برگ و تعداد ریشهی تولیدشده به ازای هر ریزنمونه
شمارش شدند .در آزمایش حفاظت انجمادی ،درصد زندهمانی و جوانهزنی فلس سوخ بعد از نگهداری در ازت مایع در محیط باززایی
مورد ارزیابی قرار گرفتند .چنانچه عالئم ظهور نوریشه یا نوساقه در ریزنمونههای کشتشده در شرایط درونشیشهای مشاهده شد،
نشان از زندهمانی آنها تلقی شد (.)Kaviani and Negahdar 2017
شرایط سازگاری گیاهچهها :گیاهچهها با آب مقطر استریل شسته شده و به گلدانهای پالستیکی حاوی پیت موس و
پرلیت به نسبت  1به  1منتقل گردیدند .گلدانها در یک گلخانهی سازگاری با دمای  26º-22Cروز و  22º-18Cشب ،رطوبت
نسبی  80درصد ،تراکم نوری  8000لوکس و دورهی نوری  14ساعت با آبیاری دورهای نگهداری شدند تا سازگاری انجام شود .آبیاری
هر هفته یکبار با آب شهری و هر  15روز یکبار با محلول هوگلند انجام شد.
طرح آماری و تجزیهی دادهها :آزمایشها در قالب طرح آماری فاکتوریل بر پایهی کامالً تصادفی ) (RCDدر  3تکرار
و تعداد  4فلس سوخ در هر تکرار بهعنوان نمونه انجام شدند .بررسی کلی نمونهها ،هر  2هفته یکبار با مشاهدهی نمونههای رشدیافته
درون ظروف کشت و اندازهگیری نهایی بعد از  65روز برای ریزازدیادی و بعد از  90روز برای حفاظت انجمادی بعد از خارجکردن
نمونهها از ظروف کشت انجام شد .واکشت در آزمایش ریزازدیادی ،برای دو بار انجام شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار
 SPSSنسخهی  16انجام شد .از آزمون  LSDدر سطح احتمال  95درصد برای مقایسهی میانگینها استفاده گردید.
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نتایج و بحث
اثر  NAAو  Kinبر ریزازدیادی :بعد از گذشت  45روز از کشت ،کالوس روی فلسهای سوخ تشکیل شد .برگها
بهروش اندامزایی غیر مستقیم از کالوس بهجود آمدند (شکل  .)1Dنتایج تجزیه واریانس دادهها (جدول  )1نشاندهندهی وجود اثرات
متقابل معنیدار غلظتهای مختلف  NAAو  Kinبر تعداد برگ و تعداد ریشه در سطح احتمال یک درصد ( )p≤0/01بود .جدول
مقایسهی میانگین صفات (جدول  )2نشان داد که بیشترین تعداد کالوس ( 7/98در ریزنمونه) ،در فلسهای کشتشده در محیط کشت
غنیشده با یک میلیگرم در لیتر  NAAهمراه با  0/5میلیگرم در لیتر  Kinبهدست آمد .محیط کشت حاوی یک میلیگرم در لیتر
 Kinبا القای تعداد  6/33کالوس در هر ریزنمونه مناسب بود ،اگرچه اختالف معنیداری با تیمار برتر داشت .بیشترین تعداد برگ
( 3/5عدد در هر گیاه) (شکل  )1Eدر تیمار یک میلیگرم در لیتر  NAAهمراه با  0/5میلیگرم در لیتر  Kinو کمترین تعداد آن
( 1/66عدد در هر گیاه) در تیمار  2میلیگرم در لیتر  NAAهمراه با  2میلیگرم در لیتر  Kinبهدست آمد .نتایج نشان داد که همهی
ریزنمونههای تیمارشده با  2میلیگرم در لیتر  Kinهمراه با همهی غلظتهای  NAAدارای تعداد کمتری برگ بودند .در تیمارهای
حاوی  0/5میلیگرم در لیتر  Kinو  0/5میلیگرم در لیتر  Kinهمراه با یک و  2میلیگرم در لیتر  NAAبیش از  3برگ در هر
گیاه تولید گردید (جدول  .)2نتایج آشکار کرد که محیط  MSغنیشده با یک میلیگرم در لیتر  NAAهمراه با  0/5میلیگرم در لیتر
 Kinبیشترین تعداد ریشه ( )5/7را در هر ریزنمونه القا کرد .در محیطهای حاوی  0/5میلیگرم در لیتر  Kinهمراه با  0/5میلیگرم
در لیتر  NAAو یک میلیگرم در لیتر  Kinهمراه با  0/5میلیگرم در لیتر  NAAبیش از  5ریشه در هر ریزنمونه تولید شد .کمترین
تعداد ریشه ( 2/8و  2/9در هر ریزنمونه) در تیمار شاهد و تیمار حاوی باالترین غلظت از  Kinو  NAAبهوجود آمد (جدول .)2
مشاهدات برای درک اثر سازگاری روی بقا و مورفولوژی گیاهچههای سازگارشده ،بعد از  30روز انجام شد (شکل  . )1Fمیزان بقای
گیاهچههای باززاییشدهی قرارگرفته در گلخانه ،حدود  90درصد بود و گیاهچههای سازگارشده تفاوت ظاهری قابلتوجهی در
مرحلهی رویشی با گیاهان مادری نداشتند (شکل .)1
در پژوهش حاضر ،استفاده از یک میلیگرم در لیتر  NAAهمراه با  0/5میلیگرم در لیتر  Kinبرای تولید بیشترین تعداد
کالوس و هر دوی برگ و ریشه طی اندامزایی غیر مستقیم از کالوس مناسب بود .مهمترین نقش بیولوژیک  Kinدر گیاهان ،القای
تقسیم سلولی و تمایز ،القای تولید کالوس و باززایی نوشاخه از بافت کالوس است ،که این فرآیندها همراه با استفاده از غلظت پایین
یک اکسین تسریع میگردد .البته میزان موفقیت به عوامل زیاد دیگری از جمله گونهی گیاهی و نوع ریزنمونهی مورد استفاده بستگی
دارد .مهمترین نقش بیولوژیک  NAAتحریک تولید ریشهی نابجا روی نوشاخه یا قلمه در شرایط درونشیشهای و برونشیشهای،
همچنین تمایز است.
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جدول  .1تجزیهی واریانس اثر غلظتهای مختلف تنظیمکنندههای رشد گیاهی  NAAو  Kinروی تعداد برگ،
تعداد ریشه و تعداد کالوس اللهی واژگون در شرایط درونشیشهای
Table 1. Analysis of variance of the effect of different concentrations of plant growth
regulators NAA and Kin on leaf, root and callus number of F. imperialis in vitro conditions

منابع تغییرات

درجه آزادی

تعداد برگ

تعداد ریشه

تعداد کالوس

S.o.V

df

Leaf number

Root number

Callus number

Kin

3

**4.58

**4.20

**6.67

NAA

3

**

ns

0.70

1.40

*2.17

Kin × NAA

9

**0.36

**1.82

**5.40

خطا

32

0.099

0.554

0.55

ضریب تغییرات

-

12.10

18.00

17.75

** اختالف معنیدار در سطح احتمال  1درصد ns .عدم وجود اختالف معنیدار.
Significant at the 1% probability levels. ns Non-significant.

**

با توجه به هدف پژوهش حاضر ،این دو تنظیمکنندهی رشد انتخاب شدند .انجام هر دوی فرآیندهای ساقهزایی و ریشهزایی
در یک تیمار هورمونی از اکسین و سیتوکینین از نظر اقتصادی و زمانی حائز اهمیت است )2002( Paek and Murthy .نشان
دادند که بیشترین تعداد برگ (با میانگین  3برگ از هر پیازچه) در  F. thunbergii Miq.از کشت ریزنمونهی فلس پیاز در محیط
کشت غنیشده با  1/62میکروموالر  NAAدر ترکیب با  4/65میکروموالر  Kinبهدست آمد .این نتیجه با نتیجهی بهدستآمده در
پژوهش حاضر همخوانی دارد .غلظتها و انواع سیتوکینین استفادهشده نقش مؤثری روی نمو پیازچه از فلس پیاز در F. thunbergii

داشت ( .)Paek and Murthy 2002در  F. aurea Schottباالترین میزان باززایی شاخه ( 6/44در هر پیازچه) در محیط کشت
حاوی  0/05و  0/1میلیگرم بر لیتر  TDZهمراه با  0/1میلیگرم بر لیتر  NAAبهدست آمد ( .)Kizil et al. 2016باالترین تولید
برگ ( 3/5در هر فلس پیاز) در پژوهش ما ،با استفاده از غلظتهای باالتر  Kinو  NAAبهدست آمد ،که علت اصلی آن میتواند
تفاوت در میزان درونزای هورمونهای اکسینی و سیتوکینینی باشد .در  F. imperialisباالترین تعداد شاخه و ریشه بهترتیب در
محیطهای کشت حاوی  0/5میلیگرم بر لیتر  TDZو  0/2میلیگرم بر لیتر  NAAبهدست آمد (.)Rahimi et al. 2014
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جدول  .2مقایسهی میانگین اثر غلظتهای مختلف تنظیمکنندههای رشد گیاهی  NAAو  Kinروی تعداد برگ،
تعداد ریشه و تعداد کالوس اللهی واژگون در شرایط درونشیشهای با کمک آزمون LSD
Table 2. Mean comparison of the effect of different concentrations of plant growth
regulators NAA and Kin on leaf, root and callus number of F. imperialis in vitro conditions
using LSD test

کینیتن (میلیگرم بر لیتر)

نفتالین استیک اسید (میلیگرم بر لیتر)

تعداد برگ

تعداد ریشه

تعداد کالوس

)Kin (mg l−1

)NAA (mg l−1

Leaf number

Root number

Callus number

0.00

0.00

2.65cd ± 0.01

2.80h ± 0.23

2.80ef ± 0.81

0.00

0.50

2.18ef ± 0.04

3.23e–h ± 0.14

3.90cde ± 0.64

0.00

1.00

2.98c ± 0.01

3.70d–h ± 0.21

3.25e ± 0.46

0.00

2.00

2.50e ± 0.10

4.73abcd ± 0.28

3.23e ± 0.462

ab

b–f

e

0.50

0.00

3.40 ± 0.01

4.40 ± 1.01

3.23 ± 0.68

0.50

0.50

2.55e ± 0.21

5.40ab ± 0.67

5.13bc ± 0.95

0.50

1.00

3.50a ± 0.12

5.70a ± 1.43

7.98a ± 0.72

0.50

2.00

3.42ab ± 0.14

3.80c–h ± 0.75

4.18cd ± 0.98

e

f–h

b

1.00

0.00

2.55 ± 0.58

3.33 ± 0.45

6.33 ± 0.80

1.00

0.50

2.60de ± 0.44

5.00abc ± 1.10

4.12cde ± 0.15

1.00

1.00

2.40e ± 0.67

4.66a–e ± 0.82

4.74bcd ± 0.73

1.00

2.00

2.20ef ± 0.40

4.36b–f ± 0.54

4.40cde ± 0.72

fg

d–h

3.76

± 0.65

bcd

4.86

2.00

0.00

1.96 ± 0.05

± 0.12

2.00

0.50

1.93fg ± 0.13

4.10c–g ± 0.17

4.22cde ± 0.80

2.00

1.00

1.83g ± 0.34

3.70d–h ± 0.28

3.35de ± 0.83

2.00

2.00

1.66fg ± 0.13

2.90gh ± 0.15

3.67cde ± 0.77

* میانگینهای با حروف متفاوت روی هر ستون در سطح احتمال  5درصد آزمون چند دامنهای  LSDبهطور
معنیداری متفاوتند.
*Means with different letters on the same column are significantly different (p<0.05) based
on LSD test.

اکسین  NAAدر ترکیب با یک سیتوکینین ،مؤثرترین اکسین برای القای پیازچه و رشد و نمو برگ و ریشه در اللهی
واژگون است ( .)Paek, 1994از غلظتهای مختلف  BA ،Kinو  NAAبرای باززایی اندامها با استفاده از فلس پیاز در F.

 roylei Hookاستفاده شد.
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) تهیهی ریزنمونههایB  استان ایالم؛،) در زیستگاه طبیعیA . مراحل ریزازدیادی اللهی واژگون.1 شکل
) تولید کالوس و اندامزایی غیرمستقیم از فلسهایD ) قراردادن ریزنمونهها در محیط کشت؛C فلس سوخ ؛
؛NAA  همراه با یک میلیگرم بر لیترKin  میلیگرم بر لیتر0/5  روز روی محیط کشت حاوی45 سوخ بعد از
 میلیگرم بر0/5  روز روی محیط کشت حاوی65 ) گیاهچهی کامل ایجادشده در شرایط کشت بافت بعد ازE
) سازگاری گیاهچههای تولیدشده در شرایط کشت بافت باF ؛NAA  همراه با یک میلیگرم بر لیترKin لیتر
. روز بعد از خروج از ظروف کشت30 شرایط برونشیشهای
Figure 1. Micropropagation process of F. imperialis. A) At natural habitat, Ilam province;
B) Preparation of bulb scale explants; C) Putting explants on culture medium; D) Callus
production and indirect organogenesis from bulb scales after 45 days on culture medium
containing 0.5 mg l–1 Kin together with 1 mg l–1 NAA; E) Full plantlet produced in tissue
culture conditions after 65 days on culture medium containing 0.5 mg l–1 Kin together with
1 mg l–1 NAA; F) Acclimatization of plantlets produced in tissue culture conditions with ex
vitro conditions, 30 days after exit from culture vessels.
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بعد از گذشت  8هفته از کشت ،باالترین باززایی ( 95/8درصد) در محیط کشت حاوی  5میکروموالر  Kinو  2میکروموالر
 NAAبهدست آمد ( .)Joshi et al. 2007باالترین درصد ریشهزایی ( )100و تعداد ریشه ( 6/35در هر پیازچه) در F. aurea

 Schottدر محیط کشت حاوی  0/5میلیگرم در لیتر بهدست آمد ( ،)Kizil et al. 2016که با نتایج حاصل از پژوهش ما همخوانی
نداشت .در پژوهش ما ،بیشترین تعداد ریشه ( 5/7در هر فلس پیاز) در محیط حاوی هر دوی  Kinو  NAAبهدست آمد .البته تعداد
ریشهی مناسب ( 4/73در هر فلس پیاز) در محیط کشت حاوی  NAAبهتنهایی زمانی بهدست آمد که از غلظت باالی این هورمون
( 2میلیگرم بر لیتر) استفاده شد .علت نتایج متفاوت را میتوان در ژنوتیپ گیاه ،شرایط رشد و میزان هورمونهای درونزای آنها
جستجو کرد .اثر غلظتهای مختلف انواع اکسینها و سیتوکینینها ،به تنهایی یا در ترکیب با یکدیگر ،بر شاخهزایی و ریشهزایی
بسیاری از گیاهان نشان داده شده است (.)Soltanpour et al. 2018; Mohebodini and Fathi 2020
اثر پیشتیمارها در حفاظت انجمادی :نتایج بهدستآمده در این بخش از پژوهش نشان داد که کپسولهکردن-آبگیری
در هوا نقش مؤثری در مقاومت فلسهای سوخ در برابر تنش باالی ازت مایع داشت .نتایج تجزیهی واریانس دادهها (جدول )3
نشاندهندهی وجود اثرات متقابل معنیدار پیشتیمارهای مختلف آبگیری و کپسولهکردن بر بقای ریزنمونههای حفاظت انجمادی
شده در سطح احتمال یک درصد ( )p≤0/01بود .باالترین درصد بقای ریزنمونهها ( 70/5درصد) مربوط به فلسهای پیشتیمارشده
با کپسولهکردن همراه با آبگیری در هوا بود .درصد بقا در ریزنمونههای پیشتیمارشده با کپسولهکردن همراه با آبگیری با 0/75
موالر سوکروز و کپسولهکردن همراه با آبگیری در هوا و آبگیری با  0/75موالر سوکروز بهترتیب  48/76و  45/50درصد بود.

جدول  .3تجزیهی واریانس اثر پیشتیمارهای مختلف روی بقای اللهی واژگون بعد از حفاظت انجمادی
Table 3. Analysis of variance of the effect of different pre-treatments on survival of F.
imperialis in vitro after cryopreservation
درجه آزادی df

بقای ریزنمونهها Explants survival

منابع تغییرات S.o.V

3

**710

خطا Error

32

44.17

ضریب تغییرات

-

پیشتیمار

Pre-treatment

13.60

C.V.

** وجود اختالف معنیدار در سطح احتمال  1درصد.
Significant at the 1% probability levels
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کمترین بقای ریزنمونهها ( 18/7درصد) در فلسهای سوخ شاهد (بدون اعمال هیچ پیشتیماری) مشاهده شد .آبگیری
ریزنمونهها در زیر جریان هوای تمیز هود المینار فلو مناسبتر از آبگیری ریزنمونهها در محلول حاوی غلظت باالی سوکروز و
آبگیری زیر جریان هوای تمیز هود المینار فلو همراه با آبگیری ریزنمونهها در محلول حاوی غلظت باالی سوکروز بود (جدول .)4

جدول  .4مقایسهی میانگین اثر پیشتیمارهای مختلف روی درصد جوانهزنی فلس سوخ اللهی واژگون
نگهداریشده در ازت مایع
Table 4. Mean comparison of the effect of different pre–treatments on germination
percentage of F. imperialis bulb scale preserved in liquid nitrogen
مقایسه میانگین Mean comparison

جوانهزنی فلس سوخ (درصد)

پیشتیمارها Pre-treatments

)Germplasm germination (%
18.70e ± 5.10

شاهد Control

آبگیری در هوا

57.30b ± 10.17

Dehydration in air

آبگیری با سوکروز Dehydration by sucrose

38.20d ± 6.20

آبگیری در هوا و آبگیری با سوکروز

41.10c ± 8.18

Dehydration in air and by sucrose
70.50a ± 12.53

کپسولهکردن همراه با آبگیری در هوا
Encapsulation together with dehydration in air

48.76c ± 5.88

کپسولهکردن همراه با آبگیری با سوکروز
Encapsulation together with dehydration by sucrose

کپسولهکردن همراه با آبگیری در هوا و آبگیری با سوکروز

45.50c ± 7.55

Encapsulation together with dehydration in air and by
sucrose

میانگینهای با حروف متفاوت روی هر ستون در سطح احتمال  5درصد آزمون چند دامنهای  LSDبه طور
معنیداری متفاوتند
Means with different letters on the same column are significantly different (P < 0.05) based
on LSD test
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شکل  .2پیشتیمار فلسهای سوخ اللهی واژگون با روش کپسولهکردن-آبگیری قبل از قرارگیری در ازت
مایع ()A؛ فلسهای کپسولهشدهی در حال آبگیری فیزیکی زیر هود ()B؛ فلسهای سوخ در حال رشد بعد
از خارجکردن از ازت مایع (.)C
Figure 2. Pre-treatment of F. imperialis bulb scales by encapsulation-dehydration method
before plunging in liquid nitrogen (A); Encapsulated scales physical dehydrating under
hood (B); Growing bulb scales after withdraw of liquid nitrogen (C).

کپسولهکردن ریزنمونهها مقاومت آنها را در برابر تیمارهای تنشزا مانند آبگیری که میتواند برای ریزنمونههای کپسولهنشده
بسیار آسیبرساننده یا حتی کشنده باشند ،افزایش میدهد ( .)Engelmann 2011حضور آلژینات ،مرحلهی آبگیری را کند میکند.
روش کپسولهکردن-آبگیری یکی از پرکاربردترین و موفقیتآمیزترین پیشتیمارهای حفاظت انجمادی ژرمپالسم گیاهان مختلف
بهویژه گیاهان زینتی در حال انقراض است ( Kaviani 2011; Khoddamzadeh et al. 2011; Kulus and Zalewska

 .)2014پژوهش حاضر نقش مؤثر کپسولهکردن-آبگیری در حفظ ژرمپالسم گیاه اللهی واژگون قرار داده شده در ازت مایع را
نشان داد .یافتههای مشابهی توسط برخی محققان روی تعدادی از گیاهان زینتی در حال انقراض گزارش گردید ( Kaviani et al.
2008; Thammasiri 2008; Kaviani 2010, 2011; Khoddamzadeh et al. 2011; Subramaniam et al.

 .)2011; Kulus and Zalewska 2014; Kaviani and Negahdar 2017پیشتیمار کپسولهکردن-آبگیری باعث باززایی
 60درصد از سرشاخههای حفاظت انجمادی شدهی شمشاد خزری ( )Buxus spp.طی کشت در محیط باززایی شد ( Kaviani

 .)and Negahdar 2017; Negahdar et al. 2021در  Cyrtopodium hatschbachiiاین پیشتیمار موجب بقای 64
درصد بذرهای نابالغ بعد از نگهداری در ازت مایع گردید ( .)Surenciski et al. 2012در ارکید دندروبیوم ( Dendrobium

 )heterocarpum, D. nobile, D. Walter Oumaeاجسام شبهپروتوکورم بهعنوان ریزنمونه ،قبل از حفاظت انجمادی،
140
Electronic ISSN: 2228-6500

Print ISSN: 2228-6705,

;Agricultural Biotechnology Journal

صیدی و همکاران1400 ،
کپسوله و آبگیری شدند .بعد از حفاظت انجمادی ،بهترتیب  53 ،8و  16درصد از ریزنمونهها در محیط باززایی جوانه زدند )

 .)Lurswijidjarusa and Thammasiri 2004; Pimda and Bunnag 2010; Mohanty et al. 2012علت تفاوت
در میزان باززایی ،به تفاوت گونهای و تفاوت در مدت زمان آبگیری برمیگردد Khoddamzadeh .و همکاران ( 47 ،)2011درصد
باززایی را در اجسام شبهپروتوکورم  Phalaenopsis bellinaپیشتیمارشده با فن کپسولهکردن-آبگیری بعد از حفاظت انجمادی
گزارش کردند .مطالعهی  Kavianiو همکاران ( )2008روی حفاظت انجمادی بذر سوسن چلچراغ ،یک گونهی زینتی در خطر
انقراض ،نشان داد که کپسولهکردن و آبگیری با سوکروز  0/6موالر موجب بقای  50درصد از نمونهها شد ،در حالی که در مطالعهی
دیگر آبگیری بهمدت یک ساعت در معرض جریان هوای تمیز هود المینار فلو و یک ساعت با سوکروز  0/75موالر سوکروز موجب
بقای  75درصد از بذرها شد ( .)Kaviani 2010تعداد اندکی از گزارشها نشان از عدم تأثیر کپسولهکردن روی حفاظت در برابر
انجماد ژرمپالسم دارد (.)Sakai et al. 2000; Kaviani 2011
مقدار آب موجود در سلولها نقش بحرانی در موفقیت یا عدم موفقیت حفاظت انجمادی دارد .حد بحرانی آبگیری برای هر
گونه و رقم گیاهی باید تعیین شود .میزان آبگیری بیشتر از حد بحرانی ،نمونههای گیاهی را بهدلیل کمآبی و کمتر از حد بحرانی
بهدلیل تشکیل کریستالهای یخی درون سلولها از بین میبرد ( .)Panis and Lambardi 2005آبگیری فیزیکی و شیمیایی
(بهویژه استفاده از غلظتهای باالی سوکروز) همراه با کپسولهکردن (کپسولهکردن-آبگیری) در ارتقای بقای ژرمپالسم برخی
گونهها بعد از حفاظت انجمادی مؤثر بوده است ( Kaviani 2011; Khoddamzadeh et al. 2011; Kulus and

 .)Zalewska 2014حضور سوکروز در تیلهها ،همچنین خشککردن ریزنمونهها تحت جریان هوای تمیز هود المینار فلو ،ریزنمونهها
را آبگیری میکنند و باززایی سریعتر آنها را در محیط کشت باززایی باعث میشوند ( Kaviani 2011; Kulus and Zalewska

 .)2014زمان آبگیری و غلظت سوکروز در گونههای مختلف متغیر است .در پژوهش حاضر استفاده از غلظت  0/75موالر سوکروز
بهمدت یک ساعت مناسب تشخیص داده شد .نتایج مشابه در برخی گونهها مانند شمعدانی و داوودی گزارش شد ( Kulus and

 .)Zalewska 2014مطالعهی حاضر نشان داد آبگیری در هوا نیز یک پیشتیمار فیزیکی مناسب است .نتایج مشابه در برخی
گزارشها وجود دارد ( .)Kaviani 2011; Kaviani and Negahdar 2017; Panis 2019; Kaviani 2021آبگیری در
جریان هوای تمیز هود المینار فلو نسبت به سایر روشهای آبگیری فیزیکی آسانتر است و کاهش آب سریعتر اتفاق میافتد
( .)Khoddamzadeh et al. 2011در پژوهش حاضر ،قدرت بقای ریزنمونههای پیشتیمارشده با هر دوی آبگیری فیزیکی (در
هوا) و شیمیایی (با سوکروز) کمتر از قدرت بقای ریزنمونههای پیشتیمارشده با هر یک بهتنهایی بود .نتایج مشابه در برخی گیاهان
زینتی در حال انقراض گزارش شد ( .)Kulus and Zalewska 2014; Kaviani 2021روش کپسولهکردن-آبگیری به طور
گستردهای در حفاظت انجمادی ارکیدها با استفاده از بذر و اجسام شبهپروتوکورم مورد استفاده قرار گرفته است ( Khoddamzadeh

 .)et al. 2011; Subramaniam et al., 2011در پژوهش حاضر نیز باالترین درصد باززایی بعد از حفاظت انجمادی فلسهای
سوخ اللهی واژگون با پیشتیمار کپسولهکردن-آبگیری (در هوا) بهدست آمد.
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نتیجهگیری :در پژوهش حاضر ،بیشترین تعداد برگ ( 3/5برگ در هر ریزنمونه) و بیشترین تعداد ریشه ( 5/7ریشه در هر
ریزنمونه) در ریزنمونههای تیمارشتتتده با  0/5میلیگرم در لیتر  Kinهمراه با یک میلیگرم در لیتر  NAAبهدستتتت آمد .امروزه،
بهدلیل حمایت از تعداد زیادی گونههای زینتی بهویژه گونههای با ارزش در حال انقراض و افزایش خزانهی ژنتیکی قابل دستتترس،
الزم استتتت که ابزارهای بیوتکنولوژی مدرن بهکار برده شتتتوند .ریزنمونهای که بهخوبی مورد حمایت قرار گرفته باشتتتد را میتوان
بهمدت نامحدود در ازت مایع نگهداری کرد .با ترکیب فنون ک شت بافت گیاهی و نگهداری در شرایط فرا سرد ،میتوان یک بانک
ژن گیاهی گ سترده در یک ف ضای محدود ایجاد نمود .موفقیت رویکرد نگهداری ژرمپال سم در شرایط فرا سرد به عوامل متعددی از
جمله تحمل مواد گیاهی به تنش استتمزی ،تنش تغییر مواد شتتیمیایی ،تنش خشتتکی و تنش انجماد بستتتگی دارد .نتایج حفاظت
انجمادی نشتتتان داد که کپستتتولهکردن-آبگیری بهعنوان یک پیشتیمار ،نقش مؤثری در بقا و قدرت جوانهزنی ریزنمونهها بعد از
نگهداری در ازت مایع داشت و بیش از  70درصد ریزنمونههای منجمدشده طی کشت در محیط باززایی جوانه زدند.
سپا سگزاری :از معاونت محترم پژوه شی دان شگاه آزاد ا سالمی واحد ر شت به خاطر همکاری در اجرای پژوهش حا ضر
سپاسگزاری میشود.
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