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بررسی اثر حفاظت فراسرد به روش شیشهای کردن بر شاخصهای
رشد و نمو جنینهای زیگوتی برنج
سیده زهرا طباطبایی پور ،1احمد معینی *2و محمدصادق ثابت

3

 2 ،1و  .3دانشجوی کارشناسی ارشد اصالح نباتات ،دانشیار و استادیار،
دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران
(تاریخ دریافت - 1333/3/4 :تاریخ تصویب)1333/3/22 :

چکیده
با توجه به اهمیت ژرمپالسم ارقام برنج ایرانی و کاربرد آن در برنامههای اصالحی و تبادل مواد
ژنتیکی ،اجرای تحقیقاتی در خصوص حفاظت این منابع ژنتیکی ارزشمند ،ضروری است .در این
زمینه ،روش نوین حفاظت فراسرد که نگهداری نمونههای زیستی در ازت مایع با دمای  -131درجه
سانتیگراد است ،کاربرد دارد .ازاینرو در پژوهش حاضر ،حفاظت فراسرد جنینهای زیگوتی هفت
رقم برنج بومی و اصالحشده به روش شیشهایکردن بررسی شده است .در این تحقیق ،جنینها به
مدت  7 ،1و  33روز در ازت مایع نگهداری شدند .پس از گذراندن دوره انجماد ،جنینها از ازت
مایع خارج شده و به مدت  2دقیقه در دمای  33 - 43درجه سانتیگراد قرار داده شدند و سپس به
محیط کشت  MSانتقال یافتند .در بین ارقام مورد مطالعه برای صفت درصد جوانهزنی نهایی ،تفاوت
معنیداری وجود نداشت؛ اما در صفت شاخص بنیه در سطح  2درصد و در سایر صفات در سطح 1
درصد تفاوت معنیدار وجود داشت .در اکثر صفات مورد بررسی ،بین مدت زمانهای نگهداری در
ازت مایع تفاوت معنیداری وجود نداشت؛ ولی نسبت به زمان شاهد کاهش معنیدار بود .بررسی
سایر روشها و تیمارهای حفاظت فراسرد ژرمپالسم ارقام برنج بومی ایران توصیه میشود.
واژههای کلیدی :جنین زیگوتی ،حفاظت فراسرد ،ژرمپالسم برنج.
مقدمه
برنج ( ،)Oryza sativa L.مهمترین غلة جهان بعد از گندم
و ذرت است ( .)Tajadod et al., 2010گیاه برنج  16گونه
دارد که  11گونة آن وحشی و دو گونة  O. sativaو
 O. glabrrimaزراعیاند ( .)Ravathi & Pillia, 2011گونة
 O. sativaدر ایران دارای سه گروه صدری ،چمپا و گرده
است که ارقام بومی و محلی ایران هستند .ارقام اصالحشده
از تالقی این ارقام با هم یا با ارقام  Japonicaو Indica
بهدست میآیند ( .)Khodabandeh, 2000ارقام بومی با
شرایط خاص طبیعی پیرامون خود سازگار شدهاند و در
مقابل تنشهای زیستی و غیرزیستی مقاوماند ( Amiri
.)Ardakani, 2007
* تلفن93119636463 :

ژرمپالسم از مهمترین منابع و ثروتهای هر کشور
محسوب میشود که از اهمیت خاصی برخوردار است و
باید نسبت به حفظ و نگهداری آن اقدام کرد .حفاظت
فراسرد ،بهمعنای ذخیرهسازی نمونههای زیستی
(سلولهای زنده ،بافتها یا اندامها) در ازت مایع با دمای
 -134درجة سانتیگراد است که از اصلیترین و
موفقترین روشهای نگهداری درازمدت ژرمپالسم
بهشمار میرود (.)Popov et al., 2006; Benson, 2008
در این دمای بسیار کم ،همة تقسیمهای سلولی و
فرایندهای متابولیکی و فیزیولوژیکی مواد گیاهی متوقف
شده و در نتیجه نگهداری طوالنیمدت آنها امکانپذیر
میشود ( & Suzuki et al., 2005; Gonzalez-Arnao
E-mail: moieni_a@modares.ac.ir
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 .)Engelmann, 2006; Shatnawi, 2011جنینهای
زیگوتی بهعلت ساختار دوقطبی ،میتوانند بهطور
مستقیم و بدون تشکیل کالوس به گیاهچههای طبیعی
تبدیل شوند ()Jafari-Mofidabadi, 2007؛ ازاینرو
میتوان امیدوار بود که حداقل تغییرات ژنتیکی را پس از
تبدیل به گیاه داشته باشند که این موضوع از لحاظ
حفظ منابع ژنتیکی بسیار حائز اهمیت است ( Thorp
 .)and Yeung, 2011همچنین جنینهای زیگوتی
بهدلیل نداشتن آندوسپرم و پوستة بذر ،به فضای کمتری
نیاز دارند که سبب میشود تعداد نمونههای بیشتری در
شرایط حفاظت فراسرد قابل نگهداری باشد و نیز
هزینههای نگهداری کاهش یابد ( Raghavan, 2003,
 .)Thorp & Yeung, 2011تا کنون جنینهای زیگوتی
یا محورهای جنینی تقریباً  199گونه مختلف و نیز
جنینهای غیرزیگوتی تقریباً  69گونة مختلف با استفاده
از روشهای متفاوت ،حفاظت فراسرد شدهاند که بذور
این گونهها از انواع بذور ارتودکس ،ریکالسیترنت و
حدواسط بودهاند (.)Thorp & Yeung, 2011
یکی از روشهای مؤثر در افزایش کارایی نگهداری و
زندهمانی نمونههای گیاهی در شرایط انجماد ،روش
شیشهای کردن با استفاده از محلولهای شیشهای کردن
گیاهی ( )Plant Vitrification Solutionاست .درحقیقت،
شیشهای کردن فرایندی است که آب از حالت مایع وارد
یک فاز شیشهای بیشکل ( )Glass Stateمیشود که فاقد
ساختار کریستالی است .در این حالت نگهداری بافتهای
گیاهی در ازت مایع بدون تشکیل کریستالهای یخ
امکانپذیر خواهد بود ( Matsumoto et al., 2001; Wang
.)et al., 2005; Gale et al., 2008
تحقیقات در زمینة حفاظت فراسرد با استفاده از
روشهای مختلف ،بر روی جنینهای زیگوتی جداشده از
بذور ارتودکس تعدادی از گیاهان از جمله جو ( Withers,
 ،)1982و Beardmore & ( Acer saccharinum
 )Whittle, 2005و نیز روی بذور ارتودکس گیاهانی
مانند زبانگنجشک ( ،)Chmielarz, 2009کیکم
( ،)Hatami et al., 2010و چند گونة دیگر ( Aryakia et
 )al., 2012با موفقیت انجام گرفته است.
متأسفانه در دهههای اخیر ،عمدتاً ارقام بومی با ارقام
اصالحشده جایگزین شده یا در آینده جایگزین خواهند

شد که در نتیجة آن ،بهتدریج ارقام بومی کشور در
معرض خطر قرار خواهند گرفت؛ ازاینرو باید از
روشهای نوین مختلف برای حفظ این منابع ژنتیکی
باارزش استفاده شود ( .)Arzani, 2004در این راستا و در
قالب تحقیق حاضر ،برخی از شاخصهای رشدونموی
جنینهای زیگوتی هفت رقم برنج در زمانهای مختلف
نگهداری در ازت مایع به روش شیشهای کردن ،بهمنظور
بررسی کارایی روش حفاظت فراسرد ارزیابی شدهاند.
براساس اطالعات بهدستآمده ،تاکنون تحقیقی در
خصوص نگهداری ژرمپالسم جنینهای زیگوتی ارقام
برنج از طریق حفاظت فراسرد انجام نگرفته است؛
ازاینرو نتایج این تحقیق میتواند در نگهداری ژرمپالسم
ارقام بومی این گونة ارزشمند حائز اهمیت باشد.
مواد و روشها
مواد گیاهی

بذور هفت رقم برنج ( )O. sativa L.شامل سه رقم
محلی (طارم هاشمی ،چمپای محلی و طارم محلی) و
چهار رقم اصالحشده (کوهرنگ ،کشوری ،ساحل و
شیرودی) از مؤسسة تحقیقات برنج کشور در آمل و
مرکز تحقیقات کشاورزی شهرکرد تهیه و در دمای 6
درجة سانتیگراد نگهداری شدند.
روش حفاظت فراسرد
ضدعفونی بذور و جدا کردن جنینها

ابتدا بذور بالغ هر رقم برنج بهصورت دستی پوستکنی
شدند .برای ضدعفونی سطحی بذور ،ابتدا آنها با چند
قطره مایع ظرفشویی شسته شده و سپس بذور به
المینار ایرفلو منتقل شدند و به مدت  99ثانیه در اتانول
 09درصد (حجم/حجم) قرار گرفتند و در نهایت سه
مرتبه با آب مقطر استریل شسته شدند .سپس بذور در
محلول هیپوکلریت سدیم  1/11درصد (حجم /وزن)،
حاوی یک تا دو قطره توئین  19و همراه با تکان دادن
به مدت  11دقیقه قرار گرفتند و در نهایت سه مرتبه
(بهترتیب  9 ،1و  1دقیقه) با آب مقطر استریل شسته
شدند .پس از ضدعفونی ،بذور به مدت  16تا  63ساعت
در آب با دمای  6درجة سانتیگراد قرار گرفتند تا
آندوسپرم آنها کامالً آب جذب کند؛ سپس بهوسیلة کاغذ
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واتمن خشک شدند .جنینهای زیگوتی ( تقریباً 1
میلیمتر) تحت شرایط استریل ،بهکمک پنس ،اسکالپل
و در زیر استریومیکروسکوپ جدا شدند (شکل .)1

1 mm
شکل  .1جنین جداشده از بذر برنج
تیمار شیشهای کردن

جنینها در  1میلیلیتر محلول بارگیری اسمزی
( )Osmotic Loading Solutionشامل محیط کشت پایه
 )Murashige & Skoog, 1962( MSحاوی  1مول
گلیسرول و  9/6مول ساکارز و Matsumoto ( pH = 1/3
 )et al., 1994قرار داده شده و سپس به مدت  11دقیقه
در دمای  11درجة سانتیگراد (دمای اتاق) نگهداری
شدند .در مرحلة بعد ،این محلول حذف شد و 1
میلیلیتر محلول شیشهایکردن گیاهی ( PVS2; Plant
( )Vitrification Solution number 2حاوی  99درصد
گلیسرول (حجم/حجم) 11 ،درصد اتیلن گالیکول
(حجم/حجم) 11 ،درصد دیمتیل سولفوکسید
(( )DMSOحجم/وزن) ( )Sakai et al., 1990و 69
درصد محیط کشت پایة  MSحاوی  9/6مول ساکارز
( )pH=1/3به ویالهای انجماد اضافه شد .نمونهها به
مدت  1ساعت در دمای  11درجة سانتیگراد نگهداری
شدند و سپس ویالهای انجماد در ازت مایع قرار گرفتند
( )Reed, 2008و به مدت  0 ،1و  99روز در ازت مایع
نگهداری شدند.
ارزیابی شاخصهای رشدونمو جنین

بهمنظور بررسی قابلیت رشد مجدد جنینهای زیگوتی
بعد از سپری شدن زمانهای مورد مطالعه ،ویالهای
انجماد از ازت مایع خارج شده و در حمام آب گرم با
دمای  93 - 69درجة سانتیگراد به مدت  1دقیقه قرار
داده شدند تا جنینهای زیگوتی گرم شوند .سپس
بالفاصله محلول  PVS2حذف و بهجای آن از محلول
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شستوشودهنده (محیط کشت  MSمایع حاوی 1/1
مول ساکارز با  (Reed, 2008) )pH=1/3به مدت 19
دقیقه استفاده شد .بهتدریج مقدار ساکارز از طریق حذف
 1میلیلیتر از این محلول و اضافه کردن  1میلیلیتر
محیط کشت  MSمایع بدون تنظیمکنندههای رشد
کاهش یافت .برای باززایی گیاه از جنینهای حفاظت
فراسردشده ،جنینها در پتری دیشهای یکبارمصرف
( 49×11میلیمتر) حاوی  19میلیلیتر محیط کشت
 MSجامد ( )pH=1/3فاقد تنظیمکنندههای رشد با 9
درصد ساکارز و  9/3درصد آگار-آگار قرار داده شده و
سپس به انکوباتور با دمای  14±1درجة سانتیگراد ،با
شرایط  14ساعت روشنایی و  3ساعت تاریکی و با شدت
نور  1999لوکس به مدت  16روز منتقل شدند .در هر
پتری دیش ،پنج جنین قرار داده شد .ظهور ریشهچه،
ساقهچه یا کالوس از جنینها ،شاخص زنده بودن
جنینها درنظر گرفته شد (شکل  .)1تولید نوساقه و
ریشهچة طبیعی از جنینهای زیگوتی حفاظت
فراسردشده و مشاهدة رشد آنها تا  19روز بعد از خروج
نمونهها از تیمار حفاظت فراسرد ثبت شد .تعداد
جنینهای جوانهزدة هر روز تا پایان روز دهم شمارش
شد و درصد جوانهزنی نهایی (رابطة  )1در پایان روز دهم
محاسبه شد .براساس تعداد جنین جوانهزده در هر روز
تا پایان روز دهم ،شاخص سرعت جوانهزنی (رابطة )1
برآورد شد .صفتهای طول ریشهچه ،نوساقه و گیاهچه
نیز در پایان روز دهم اندازهگیری شد و با مشخص شدن
درصد جوانهزنی نهایی و میانگین طول گیاهچه ،شاخص
بنیه (رابطة  )9محاسبه شد (تمام صفات در مرحله
درونشیشهای و در پتری دیش بررسی شدند).
∑Ni
= درصد جوانهزنی نهایی
×199
()1
N
در این رابطه  Niتعداد جنینهای جوانهزده در روز
iام و  Nتعداد کل جنینهای آزمون شده است
(.)Aryakia et al., 2012; Kandil et al., 2012
()1

Ni
Ti

∑ = سرعت جوانهزنی

در رابطة باال  Niتعداد جنینهای جوانهزده در هر
روز؛ و  Tiتعداد روز پس از کشت است ( Aryakia et al.,
.)2012
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= شاخص بنیه
() 9
درصد جوانهزنی نهایی × میانگین طول گیاهچه
(.)Aryakia et al., 2012; Kandil et al., 2012
همزمان با انتقال جنینها به ازت مایع ،جنینهای
زیگوتی که بهعنوان شاهد درنظر گرفته شده بودند ،بهطور
مستقیم به پتریدیش ( 49×11میلیمتر) حاوی 19
میلیلیتر محیط کشت  MSمنتقل شدند .تمام صفتها
برای گیاهچههای شاهد در شرایط درونشیشهای در
پتریدیش) نیز اندازهگیری شدند .اثر مدت زمان نگهداری
در ازت مایع و رقم از طریق بررسی زنده ماندن جنینهای
حفاظت فراسردشده و مقایسة آنها با شاهد ارزیابی شد.
آنالیز آماری

آزمایش بهصورت فاکتوریل دوعاملی ،شامل رقم در هفت
سطح بهعنوان عامل اول ،و مدت زمان نگهداری در ازت
مایع در چهار سطح (شاهد (جنینهای زیگوتی حفاظت
فراسردنشده) 0 ،1 ،و  99روز) بهعنوان عامل دوم ،در
قالب طرح پایة کامالً تصادفی با سه تکرار اجرا شد .برای
بررسی نرمال بودن و آنالیز دادهها از نرمافزار  SPSS 19و
 SAS 9.2و برای رسم نمودارها از نرمافزار EXCEL
استفاده شد .مقایسة میانگینها نیز با آزمون حداقل
تفاوت معنیدار ) (LSDانجام گرفت.

نوساقه معنیدار بود و در این صفت ،رقم چمپای محلی
تحت تیمار شاهد و رقم ساحل تحت تیمار  1روز
نگهداری در ازت مایع بهترتیب بیشترین و کمترین طول
نوساقه را داشتند (شکل  .)9نتایج تجزیة واریانس دادهها
(جدول  )1نشان داد که بین ارقام مورد مطالعه برای
صفت درصد جوانهزنی نهایی تفاوت معنیداری وجود
نداشت ،درحالی که در صفات سرعت جوانهزنی نهایی،
طول ریشهچه ،طول گیاهچه ،نسبت طول ریشهچه به
طول نوساقه در سطح  1درصد و در مورد صفت شاخص
بنیة جنین در سطح  1درصد تفاوت معنیداری بین
ارقام بررسیشده وجود داشت .نتایج نشان داد که اثر
سادة مدت زمان نگهداری در ازت مایع ( 0 ،1و  99روز
و شاهد) برای صفت نسبت طول ریشهچه به طول
نوساقه تفاوت معنیدار نداشت ،اما در مورد صفات درصد
جوانهزنی نهایی ،سرعت جوانهزنی ،طول ریشهچه ،طول
گیاهچه و شاخص بنیة جنین در سطح  1درصد تفاوت
معنیدار بود .جدولهای  1و  9بهترتیب نتایج مقایسة
میانگین ارقام مورد مطالعه و مدت زمانهای نگهداری
جنینهای زیگوتی در ازت مایع را نشان میدهند.

نتایج و بحث
بررسی اثر متقابل رقم در مدت زمان نگهداری در ازت
مایع نشان داد که این اثر در صفات درصد جوانهزنی
نهایی ،سرعت جوانهزنی ،طول ریشهچه ،طول گیاهچه،
نسبت طول ریشهچه به طول نوساقه و شاخص بنیة
جنین معنیدار نبود (جدول  )1و فقط در صفت طول

1 mm
شکل  .1باززایی نوساقه از جنین زیگوتی برنج روی
محیط کشت MS

جدول  .1تجزیة واریانس تأثیرات رقم برنج و مدت زمان نگهداری جنینهای زیگوتی برنج در ازت مایع بر صفات بررسیشده
منابع
تغییرات

درجة
آزادی

رقم
مدت زمان نگهداری
رقم× مدت زمان نگهداری
خطا
ضریب تغییرات

4
9
13
36

درصد
جوانهزنی
نهایی

سرعت جوانهزنی
(تعداد جنین
جوانهزده در روز)

914/ 33ns
**1493/11
991/31ns
131/19
11/19

**9/10
**6/31
9/19 ns
9/14
9/63

*** ،و  :nsبهترتیب معنیداری در سطح  1و  1درصد؛ و عدم معنیداری.

طول
ریشهچه
(میلیمتر)

طول
نوساقه
(میلیمتر)

**114/94 ** 199/99
**9143/66 ** 1909/41
** 06/69
94/03 ns
10/01
14/36
4/64
4/94

طول
گیاهچه
(میلیمتر)

طول
ریشهچه/
طول نوساقه

شاخص
بنیه جنین

**934/13
**11919/94
191/39 ns
33/69
11/41

**1/44
9/11 ns
9/13 ns
9/11
9/61

*9111431/11
**1/11
1194101/01 ns
1119193/93
19/91
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جدول  .1مقایسة میانگین ارقام برای صفات سرعت جوانهزنی ،طول ریشهچه ،طول گیاهچه ،نسبت طول ریشهچه به طول نوساقه و شاخص بنیة
جنین برنج با استفاده از آزمون  LSDدر سطح احتمال معنیداری  1و  1درصد.
خطای استاندارد  ±میانگین صفات
رقم

سرعت جوانهزنی (تعداد
جنین جوانهزده در روز)

طول ریشهچه
(میلیمتر)

طول گیاهچه
(میلیمتر)

نسبت طول ریشهچه
به طول نوساقه

شاخص
بنیة جنین

طارم هاشمی
چمپای محلی
کوهرنگ
کشوری
ساحل
شیرودی
طارم محلی
LSD %1
LSD %1

9/30 ± 9/19
1/69 ± 9/11
9/39 ± 9/19
1/11 ± 9/16
1/11 ± 9/10
1/19 ± 9/19
1/99 ± 9/14
9/91
9/69

11/63 ± 6/11
11/39 ± 9/60
16/11 ± 9/91
19/13 ± 1/99
10/01 ± 9/39
19/61 ± 1/39
3/14 ± 1/13
6/19
1/46

13/69 ± 3/63
93/94 ± 0/36
14/03 ± 1/19
19/11 ± 1/93
13/39 ± 4/91
10/19 ± 4/13
11/04 ± 1/01
0/01
19/99

9/49 ± 9/93
9/01 ± 9/19
1/93 ± 9/93
9/36 ± 9/93
1/46 ± 9/13
9/03 ± 9/93
9/11 ± 9/90
9/13
9/90

1411/44 ± 334/41
9139/99 ± 311/94
1914/99 ± 416/61
1930/44 ± 196/39
1409/99 ± 441/36
1193/99 ± 431/33
1996/44 ± 113/91
341/64
1111/93

جدول  .9مقایسة میانگین مدت زمان نگهداری برای صفات درصد جوانهزنی نهایی ،سرعت جوانهزنی ،طول ریشهچه ،طول گیاهچه و
شاخص بنیة جنین برنج با استفاده از آزمون  LSDدر سطح احتمال معنیداری  1و  1درصد
خطای استاندارد  ±میانگین صفات
مدت زمان
نگهداری

درصد
جوانهزنی نهایی

سرعت جوانهزنی (تعداد
جنین جوانهزده در روز)

طول ریشهچه
(میلیمتر)

طول گیاهچه
(میلیمتر)

شاخص
بنیة جنین

شاهد
 1روز
 0روز
 99روز

33/93 ± 1/91
01/19 ± 9/41
01/19 ± 6/31
00/16 ± 6/19

1/31 ± 9/16
9/39 ± 9/93
9/36 ± 9/90
9/31 ± 9/94

13/00 ± 1/33
0/33 ± 9/33
0/31 ± 1/14
4/36 ± 9/36

41/19 ± 9/11
14/90 ± 1/46
13/44 ± 1/14
16/46 ± 1/41

4109/13 ± 931/13
1130/96 ± 141/13
1111/39 ± 161/99
1191/11 ± 100/91

19/49
16/11

9/16
9/91

9/13
6/14

1/39
0/03

416/11
309/93

%1
%1

LSD
LSD

شکل  .9مقایسة میانگین ترکیبات تیماری رقم × مدت زمان نگهداری جنینهای زیگوتی در ازت مایع
برای صفت میانگین طول نوساقه (میلیمتر) در برنج

در اکثر صفات بررسیشده ،تفاوت معنیداری بین مدت
زمانهای مختلف نگهداری در ازت مایع ( 0 ،1و  99روز)
وجود نداشت ،ولی نسبت به شاهد کاهش معنیدار بود ،که

بیشترین و کمترین کاهش بهترتیب مربوط به صفات
شاخص بنیة جنین و درصد جوانهزنی نهایی بود .در
پژوهش  (2010) Kaviani et al.دربارة حفاظت فراسرد
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محورهای جنینی  ،Liliumشرایط انجماد ،درصد جوانهزنی
محورهای جنینی را کاهش نداد و حتی موجب افزایش
درصد جوانهزنی شد .همچنین در گزارش Wen et al.
) ،(2010درصد جوانهزنی جنینهای زیگوتی ذرت پس از
سه روز نگهداری در ازت مایع بین  39تا  31درصد بود که
نسبت به شاهد (عدم نگهداری در ازت مایع) تفاوت
معنیداری نداشت .گزارش شده است که بهطور معمول،
مدت زمان انجماد تأثیری بر حفاظت فراسرد از راه
شیشهای کردن ندارد ( )Rong & Hua, 2009و بهنظر
میرسد در صورتی که ریزنمونه بتواند در ازت مایع زنده
بماند ،تفاوت محسوسی در مدت زمانهای مختلف
نگهداری در ازت مایع وجود ندارد؛ زیرا با کاهش شدید
فعالیتهای متابولیکی ،مسئلة مدت زمان نگهداری تقریباً
منتفی میشود ( .)Shatnawi, 2011در این دمای بسیار
کم ،همة تقسیمهای سلولی و فرایندهای متابولیکی و
فیزیولوژیکی ریزنمونههای گیاهی متوقف میشوند ( Suzuki
.)et al., 2005; Gonzalez-Arnao & Engelmann, 2006
تنها ارزیابی معتبر حفاظت فراسرد ،رشد مجدد جنینهای
زیگوتی و ایجاد گیاهچههای طبیعی پس از مرحلة ذوب
شدن است و سایر موارد مثل رشد کالوس نمیتواند دلیل
بر حفاظت ژرمپالسم باشد ( .)Panis et al., 2005در این
پژوهش ،ارقام مورد مطالعه در اکثر صفتهای بررسیشده
تفاوت معنیداری با یکدیگر داشتند .در بین ارقام
بررسیشده ،رقم چمپای محلی و رقم طارم محلی در اکثر
شاخصهای رشدونمو مورد مطالعه بهترتیب پاسخ بهتر و
ضعیفتری به شرایط حفاظت فراسرد نشان دادند .همچنین
رقم چمپای محلی از بین ارقام محلی ،و رقم شیرودی از
بین ارقام اصالحشده بهترین پاسخ را به شرایط حفاظت
فراسرد نشان دادند (جدول  .)1این نتیجه نشان میدهد که
فرایند حفاظت فراسرد و رشد جنینهای زیگوتی پس از
خروج از شرایط انجماد به رقم و ژنوتیپ نیز بستگی دارد و
پاسخ ارقام مختلف به شرایط حفاظت فراسرد و رشد مجدد
مواد گیاهی بعد از حفاظت فراسرد متفاوت است ( Kami et
 .)al., 2009; Brunakova et al., 2011در حقیقت ،پتانسل
باززایی گیاهان پس از دورة حفاظت فراسرد ،عامل مهمی
محسوب میشود ( .)Reed, 2008در بین ارقام بررسیشده،
رقم چمپای محلی بیشترین سرعت جوانهزنی ،طول
گیاهچه و شاخص بنیة جنین را داشت .سرعت جوانهزنی

بیشتر سبب خروج سریعتر گیاهچه از بستر کشت (خاک،
محیط کشت و  ،)...استقرار بهتر و رشد سریعتر گیاهچهها
میشود ( .)Aryakia et al., 2012شاخص بنیه با درصد
جوانهزنی و طول گیاهچه ارتباط مستقیم دارد که
نشاندهندة هماهنگی قدرت جوانهزنی و قدرت رویش گیاه
است که به عملکرد بیشتر منجر میشود ( Aryakia et al.,
 .)2012کاهش ارتفاع گیاه در گیاهان باززاییشده از
ژرمپالسم حفاظت فراسردشده در پژوهشهای قبل نیز
گزارش شده است ( ;Harding & Benson 1994
 .)Harding, 1996در گونهها و ریزنمونههای مختلف،
پاسخهای رشدی و مورفولوژیکی گیاهچههای
باززاییشده پس از حفاظت انجمادی متفاوت است
( .)Sershen et al., 2012از روش شیشهای کردن برای
حفاظت فراسرد جنینهای زیگوتی ارکیدة ژاپنی
) )Ishikawa et al., 1997( (Bletilla striataو محورهای
جنینی ذرت (Usman & Abdumalik, ( )Zea mays L.
 )2010نیز استفاده شده که تأثیر مثبت این روش
گزارش شده است .همچنین حفاظت فراسرد موفق
جنینهای زیگوتی بذور ارتودکس غالتی مانند گندم و
ذرت نیز گزارش شده است (.)Thorpe & Yeung, 2011
نتیجهگیری کلی

بهطور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که تفاوت در
شاخصهای رشدونموی جنینهای زیگوتی حفاظت
فراسردشده بهدلیل تفاوت ژنتیکی ارقام و پاسخ متفاوت آنها
به شرایط انجماد است .همچنین نتایج این تحقیق نشان
داد که نگهداری جنینهای زیگوتی ارقام محلی و
اصالحشدة برنج ایرانی در ازت مایع امکانپذیر است .درصد
جوانهزنی جنینهای زیگوتی پس از دورة حفاظت انجمادی،
در همة تیمارها زیاد و بسیار امیدوارکننده بود و تفاوت
معنیداری بین ارقام وجود نداشت .بررسی دیگر روشها و
تیمارهای حفاظت فراسردی ژرمپالسم ارقام برنج بومی
ایران توصیه میشود.
سپاسگزاری
از مؤسسة تحقیقات برنج کشور در آمل و مرکز تحقیقات
کشاورزی شهرکرد ،برای تأمین بذور مورد نیاز این پژوهش
صمیمانه تشکر و قدردانی میگردد.
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