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 چکیده
 ،ليدل نيهم به .است رانیا در خطر معرض در هایگونه جملهاز (.Cerasus avium (L.) Moench) آلوکک ای یوحش السيگ      
 بلندمدت ینگهدار در کارآمد اريبس یروش ،فراسرد طیشرا در یسازرهيذخ .دارد یادیز اهميت گونه این یکژنتي ذخيره حفظ
 و مختلف یمارهايت اعمال توسط ابتدا فراسرد طیشرا در یوحش السيگ یهابذر ینگهدار یبرا .است یاهيگ یهاگونه پالسمژرم

 نيهم به .انجام شد بذرها یريگآب ،فراسرد یدما در ییپالسما ءغشا شدن پاره و آزاد آب شدن ستالهیکر از یريجلوگ منظوربه
 .شد استفاده عیما ازت به ورود از پيش بذر رطوبت کاهش و شدن یاشهيش محلول درصد، 30 سروليگل یمارهايتشيپ از منظور
 نظر از شاهد یبذرها همراهبه بذرها نیا ،سپس .گرفتند قرار یحرارت شوک معرض در عیما ازت از خروج از پس مارشدهيت یبذرها
 ماريت در یزنجوانه درصد و یمانزنده نیشتريب ،بودند گرفته قرار عیما ازت در که ییبذرها نيب در .شدند یبررس یزنجوانه و یمانزنده

 یپ در را یزنجوانه درصد کاهش شوند،یم بذر رطوبت کاهش موجب نکهیا علتبه فراسرد یمارهايت یبرخ .شد مشاهده یازت شاهد
 نیا .بودند نگرفته قرار رطوبت کاهش ماريت گونهچيه تحت که بود ییبذرهابه  متعلق (درصد 40) یزنجوانه درصد نیشتريب .داشتند

 رطوبت نیکمتر ،بذر در موجود رطوبت مقدار جه،يدرنت .زنندیم بيآس بذر یزنجوانه به فراسرد حفاظت مواد که دهدیم نشان افتهی
 یفناور از استفاده با ،بيترتنیابه .شودیم بذر نيجن به بيآس باعث رطوبت کردن کم و است یزنجوانه و یمانزنده منظوربه ازين مورد

 بانک در و شدند یآورجمع مختلف منطقه چهار از یوحش السيگ یهابذر ،رطوبت کاهش بدون ماريتشيپ یريکارگبه و فراسرد
 و ارزشمند گونه نیا انقراض از و شوند حفظ یطوالن مدت یبرا تا ندشد رهيذخ کشور مراتع و جنگلها قاتيتحق مؤسسه فراسرد

 .شود یريجلوگ فردمنحصربه

 
 .ژنوم رهيذخ ،فراسرد کنندهحفاظت ا،ياح آلوکک، :یدیکل یهاواژه

 

 مقدمه
 (Moench. (L.) avium Cerasus) یوحش السيگ

 نیا .است Rosaceae خانواده از Cerasus جنس به متعلق
 مازندران یهاجنگل در خودرو صورتبه رانیا در گونه

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR846IR846&sxsrf=ALeKk02j_k9_DWuVEh0Lv6IxFFDvYpkWMQ:1595656435311&q=Rosaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MEvJzVjEyhGUX5yYnJqYCgC4UxFAFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjHlIq42-fqAhWP-qQKHXKkB5wQmxMoATAWegQIBxAD
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 یشرق بيش الن،يگ یها)جنگل النيگ (،آمل و نور )کجور،
 جانیآذربا (،آستارا غرب در بهارستان و آستارا گردنه

 صورتبه امروزه و (نقیو و عاشقلو ارسباران، یها)جنگل
 دهیدکشور  سرد معتدله و معتدله نقاط شتريب در شدهکاشته

 نظر از وحشی گيالس .(,Mozaffarian 2005) شودیم
 خطر معرضدر  اما ،است ارزشمند اقتصادی، و یشناختبوم

 این یژنتيک ذخایر حفظ ل،يدل نيهم به. دارد قرار انقراض
 .دارد یادیز اهميت گونه،

IUCN ( International The استاندارهای براساس

Nature of Conservation for Union) تعداد فقط 
 از کمتر) ایدرختچه و یدرخت هایگونه از شماریانگشت

 هایگونه شتريب تيوضع .دارند عادی پراکنش (درصد پنج
 و عادی پراکنش از رييتغ حال در ایدرختچه زين و یدرخت

 انقراض خطر ای و رییپذبيآس سمتبه کم رییخطرپذ ای
 گياهان پالسمژرم حفظ برای که هاییروش ازجمله .هستند
 در حفاظت یا و رویشگاه در حفاظت به توانمی ،دارد وجود
Bull, & Hawksworth ) کرد اشاره رویشگاه از خارج

 و نهیپرهز بسيار تواندمی رویشگاه در گياه حفاظت (.2007
 مرسوم هایروش کنار در .باشد ناممکن موارد از یاريبس در
باغ ایجاد مانند طبيعی منابع هایگونه از حفاظت سنتی و

گونه بذرهای ژن بانک ای،منطقه و ملی شناسیگياه های
یم جنگلی شدهحفاظت هایعرصه و مرتعی و جنگلی های
. کرد اشاره یفناورستیز هایوانمندیت از استفاده به توان

 از حفاظت برای فردمنحصربه راهکاری ها،یتوانمند نیا
 حال در سرعتبه که شوندمی محسوب گياهی هایگونه

 و بذرها نگهداری ،هاروش این از یکی .هستند توسعه
et Lambardi ) است انجماد شرایط در رویشی هایاندام

0200 .,al). 
 روش فراسرد، شرایط در نگهداری یفناوراز  منظور

 بسيار مدت برای گياهی هایاندام و بذرها سازیذخيره
 بذرها، از بسياری توانمی یفناور این با .است طوالنی

 دمای در را گياهی گرده دانه و سلول ،رویشی یهااندام

 آن در که مایع نيتروژن محيط یا گراديسانت درجه -196
 شده متوقف اندام و بذر فيزیولوژیک و متابوليکی هایفعاليت

al et Popov,. ) کرد حفظ طوالنی بسيار مدت برای است،

 سازیذخيره فراسرد، شرایط در ینگهدار مزیت (.2006
 انجام با کهیحال در است، واکشت انجام بدون طوالنی
 ثبات و دیآ وجودبه سوماکلونال تنوعممکن است  واکشت
 گرید یهاتیمز از .(,Jain 2010) فتديب خطربه ژنتيکی
 مادری، پایه ژنتيکی ثبات حفظ به توانمی فراسرد تکنيک
 پشتيبان نسخه مزرعه، شرایط در حفاظت هایهزینه کاهش

 نيز و شوندمی تکثير کلون صورتبه که گياهانی برای
 کرد اشاره مهم هایکشت برای حفاظتی سيستم یک عنوانبه
(2006 .,al et Sant). در پالسمژرم موفق حفاظت رایب 

 رشد مرحله ازجمله بسياری اثرگذار عوامل ،فراسرد طیشرا
 شرایط تکنسين، مهارت ،شدهاستفاده گياهی ماده نوع گياه،

 نوع مورد استفاده، انجماد روش ،تيمارپيش شرایط کشت،
 شدهاستفاده هایترکيب انجماد، برای شدهکاربردهبه تجهيزات

 دارند وجود انجماد حالت از نمونه کردن خارج روش و
(2004 .,al et Reed). 

 وجود (2015) همکاران و Michalakپژوهش  براساس 
.C  یبذرها رهيذخ و یريگآب درمورد متعدد یهاگزارش

avium یوحش السيگ که است علت این به عیام ازت در 
 ،شودیم محسوب intermediate گروه یبذرها جزء

 یرطوبت یمحتوابذرها در  نیا یزنجوانه نهيشيب کهیطوربه
 همکاران و Vujović .دهدیرخ م درصد 20 از شتريب
Prunus  گونه دو شاخه انتهایی جوانه نگهداری در (2015)

cerasifera  وdomestica Prunus موفق فراسرد شرایط در 
 تالش .کردند پيدا دست بازیابی درصد 40 حدودبه و بودند

 در نگهداری روش با گياهی ذخایر از حفاظت منظوربه
 السيگ ینگهدار اطمينان ضریب افزایش و فراسرد شرایط
 روشيپ پژوهش اصلی هایضرورت و اهداف از ،یوحش
 .است

 

 هاروش و مواد

 گیاهی مواد

 در اقعو منطقه چهار از گيالس وحشی دهيرس یبذرها



  ... یوحش السیگ یکیژنت ریذخا حفظ  372.

 .(1 )جدول شد آوریجمع تابستان فصل لیاوا در مازندران استان
 

 یوحش السیگ یهابذر یآورجمع مناطق ییایجغراف مشخصات -1 جدول

 )متر( یااز سطح در ارتفاع جغرافيایی طول جغرافيایی عرض آوریجمع محل ردیف

 1500 53° 13′ 17″ 36° 7′ 7″ فریم جنگلو  سنگده ساری، 1

 1920 53° 12′ 11″ 36° 0′ 50″ سوادکوهو  دهميان 2

 1037 53° 14′ 31″ 36° 3′ 58″ دودانگه اشکو  ساری 3

 1844 53° 12′ 59″ 36° 0′ 59″ چالگزنو  سنگده 4

 

 طیشرا در ینگهدار منظوربه بذرها ماريتشيپ یبرا
 دمای با مایع نيتروژن در بذرها قرارگيری از پيش ،فراسرد

 کریستاله از جلوگيری منظوربه ابتدا گراد،يسانت درجه -196
 دمای در پالسمایی ءغشا شدن پاره و آزاد آب شدن

 :شد انجام زیر یمارهايت اعمال با بذرها گيریآب فراسرد،
 یهاویالیواکر به بذرها :(درصد 30 گليسرول) 1 ماریت

 ساعت یک مدتبه و هشد منتقل درصد 30 گليسرول حاوی
 ،سپس .شدند داده قرار گراديدرجه سانت چهار دمای در

 .شدند مایع نيتروژن وارد هاکرایوویال
 محلول دو از :(Vitrification/شدن یاشهيش) 2 ماریت

PVS2 (Plant Vitrification Solution 2 )بارگيری و 
(Loading) محلول .شد استفاده تيمارپيش عنوانبه PVS2 

 (W/V) درصد 51 ،گليکولاتيلن (W/V) درصد 51 حاوی
 (W/V) درصد 30 ،(DMSO) سولفوکسایدليتمدی

 4/0 سوکروزحاوی  MS مایع کشت محيط در گليسرول
 .است (=8/5pH) رشد هایکنندهتنظيم با همراه موالر
 و موالر دو گليسرول شامل بارگيری محلول ن،يهمچن

 ابتدا .است MS مایع کشت محيط در موالر 4/0 سوکروز
 در .گرفتند قرار بارگيری محلول در دقيقه 20 مدتبه بذرها
 در) PVS2 محلول و شد تخليه محلول نیا بعد، مرحله

کرایوویال ،سپس .شد جایگزین (گراديدرجه سانت 25 دمای
 .شدند مایع نيتروژن وارد ها
 ایااااا باااااذر رطوبااااا  کااااااه ) 3 مااااااریت
 بها  بهذر  اوليهه  وزن تيمار، این در (:Desiccation/یریگآب

 ،ابتهدا  .شهد  تعيهين  (گرمهی  0001/0 دقت) حساس ترازوی
و  تهر  یهها وزن اخهتالف  براسهاس  بهذرها  رطوبتی محتوای
 استفاده با هانمونه کردن خشک .شد محاسبه هانمونه خشک

 سهاعت  17 مدتبه و گراديسانت درجه 103 دمای در آون از
 کل ،1 رابطه قیازطر ،بيترتنیابه .(,ISTA 1996) شد انجام

 ،سپس .آمد دستبه درصد 8/5 یوحش السيگ بذر رطوبت
 یريه گانهدازه  از پهس  رطوبهت،  کاهش ماريت اعمال منظوربه

 کاغهذ  روی بهر  هها آن ،یوحش السيگ بذر عدد 75 تر وزن
 متصهل  خشهک  سيليکاژل حاوی دسيکاتور داخل در صافی

 52 دمهای  در روز 7 مهدت بهه  و شهدند  منتقهل  خأل پمپ به
 خشک وزن بعد، مرحله در .شدند داده قرار گراديسانت درجه

 از خروج از پس بذرها رطوبت درصد .شد یريگاندازه هاآن
 رطوبت جذب از جلوگيری برای .بود درصد 1/1 کاتوريدس

 محکهم  هها ظهرف  درب ،شدهگيریآب بذرهای توسط محيط
 قهرار  کرایوویهال  درون بالفاصهله  بذرها ادامه، در .شد بسته
 .شدند مایع نيتروژن وارد ميمستق طوربه و شدند داده

 

 بذر رطوبت کل درصد 100 × (FW /(FW - DW)) =   (1) رابطه

 .است خشک وزن DWو تر وزن FW :که در آن
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 به یماريت اعمال بدون بذرها (:یازت )شاهد 4 ماریت

 نيتروژن وارد ميمستق طوربه و شدند منتقل هاکرایوویال
 .شدند مایع
 منتقل عیما ازت به نکهیا بدون بذرها )شاهد(: 5 ماریت
 .شدند یبررس هينام قوه زانيم نييتع منظوربه شود،
 

 شدهخارج یبذرها یزنجوانه و یمانزنده نییتع یمارهایت
 فراسرد طیشرا از

 درصد و یمانزنده ازنظر ماريت نیبهتر نييتع یبرا
 فراسرد طیشرا از ساعت 24 از پس بذرها ،یزنجوانه
 از یريجلوگ و بذرها یابیباز منظوربه .شدند خارج

 .شوند گرم عیسر دیبا هانمونه ،یستالیکر فرمبه یزدگخی
 تانک از بالفاصله هانمونه ،یحرارت شوک منظوربه

 42 یبا دما مگر آب حمام در و هشد خارج نيتروژن
 ،سپس .شدند داده قرار ثانيه 021 مدتبه گراديسانت درجه
 شسته قهيدق پنج مدتبه موالر 2/1 سوکروز با بذرها
 موالر 75/0 سوکروز با بذرها یشستشو دوباره .شدند

 .شد انجام قهيدق پنج مدتبه
 
 ومیتترازول تس  با بذرها یمانزنده قابلی  آزمون
 نیچند گيالس وحشی یبذرها یزنجوانه نکهیا ليدلبه

 بذرها یمانزنده ،وميتترازول تست با ابتدا ،شدکیم طول ماه
 یبذرها از یتعداد اندوکارپ که صورتنیابه .شد مشخص

 کی محلول در و شد شکسته جداگانه طوربه ماريت هر
 درجه 30 یدما در ساعت 24 مدتبه وميتترازول درصد

 یمانزنده صددر ،سپس .گرفتند قرار یکیتار در گراديسانت
 ماريت هر .آمد دستبه نوکوالريب ریز در ماريت هر در بذرها
 .بود بذر عدد 30 یحاو تکرار هر و تکرار سه شامل
 
 فراسرد طیشرا از شدهخارج یبذرها یزنجوانه نییتع

 بذرها خواب شکستن یبرا مختلف روش دو از 
 :شد استفاده

 هاآن ،ماريت هر یبذرها اندوکارپ شکستن از پس -1
 مرطوب ماسه در جداگانه طوربه مردادماه اواخر در

 گراديچهار درجه سانت یدما با سردخانه به و شدند کاشته
 چهار از پس شدهکاشته یبذرها کهیهنگام .شدند منتقل

 طول ،یزنجوانه درصد ،زدند جوانه ماهید لیاوا در ماه
 اهچهيگ طول و اول برگ عرض و طول شه،یر طول ساقه،
 .شد یريگاندازه

 طوربه کرایو از شدهخارج تيمار هر بذرهای -2
 فضای در و ندشد کاشته گلدان در رماهيت در جداگانه

 جوانه ماه 10 گذشت از پس بذرها .ندگرفت قرار بيرون
 ،دادند برگ ردیف سه بذرها نیا اینکه از پس .زدند

 ساقه طول و (رشدکرده اهچهيگ )تعداد بذر زنیجوانه
 .شد گيریاندازه هاآن

 
 هاداده لیوتحلهیتجز

 تکرار هر و تکرار سه شامل ماريت هر پژوهش، این در
 آزمون از استفاده با هاداده بودن نرمال .بود بذر 30 شامل

 نرمال که ییهاداده .شد یبررس رنوفيسم -کولموگروف
 نرمال Minitab 14 افزارنرم در یتمیلگار روشبه نبودند،
 هیپا طرح قالب در طرفهکی انسیوار هیتجز ،سپس .شدند
 یاچنددامنه روشبه هانيانگيم سهیمقا و یتصادف کامل

 .انجام شد SPSS 16 افزارنرم توسط دانکن

 

 جینتا

 (ومیتترازول آزمای ) یمانزنده قابلی  آزمون

 تست باگيالس وحشی  یبذرها یمانزنده نييتع 
 سطح در یداریمعن تفاوت که بود آن از یحاک وميلتترازو

 درصد نظر از فراسرد یمارهايت نيب درصد 99 نانياطم
 هاداده نيانگيم سهیمقا .(2 )جدول شتدا وجود یمانزنده

 ییبذرها به مربوط یمانزنده نیشتريب که داد نشان زين
 نگرفته قرار رطوبت کاهش ماريت گونهچيه تحت که است
 .(1 شکل) بودند
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 فراسرد از خروج از پس یوحش السیگ یبذرها یمانزنده درصد بر فراسرد مختلف یمارهایت یپ اثر انسیوار هیتجز جینتا -2 جدول

 مربعات ميانگين درجه آزادی تغيير منبع

 12/0** 4 تيمار

 100/0 10 خطا
 درصد 99 نانيدر سطح اطم داریمعن **

 

 
 فراسرد از خروج از پس یوحش السیگ یبذرها یمانزنده قابلی  ازنظر فراسرد مختلف یمارهایت یپ نیانگیم سهیمقا -1 شکل

 (.هستند درصد 95 یناندر سطح اطم دارمعنی اختالف بیانگر غیرمشابه حروفآزمون دانکن،  یجنتا براساس)
 

 
 شاهد :ب شاهد، :الف) فراسرد از خروج از پس یوحش السیگ یبذرها یمانزنده قابلی  بر فراسرد مختلف یمارهایت یپ اثر -2 شکل

 (شدن یاشهیش :ح و درصد 30 سرولیگل :د ،یریگآب :ج ع،یما ازت از شدهخارج

d d

c
b

a

0

20

40

60

80

100

120

شيشه ای شدن آب گيری %30گليسرول  شاهد ازتی شاهد

نی
ه ما

زند
د 

رص
د

 الف

 ح د

 ب ج



 375  4 شماره 28نشریه علمی تحقيقات جنگل و صنوبر ایران جلد 

 و فراسرد طیشرا از خروج از پس بذرها یزنجوانه درصد
 مرطوب ماسه در نشد کاشته

 طول ،یزنجوانه درصد نظر از فراسرد یمارهايت نيب
 در یداریمعن تفاوت ،برگ عرض و اهچهيگ طول شه،یر

 یمارهايت کهیحال در ،شد مشاهده درصد 99 نانياطم سطح
 (.3بر طول ساقه نداشتند )جدول  یداریمعن ريفراسرد تأث

 که داد نشان زين دانکن روش براساس هاداده نيانگيم سهیمقا
 بود یازت شاهد ماريت به مربوط یزنوانهج درصد نیشتريب

 در هچاهيگ طول جهيدرنت و شهیر ولط. (5و  3 یها)شکل
 یمارهايت از کمتر یداریمعن طوربه شدن یاشهيش ماريت
 زين برگ عرض و طول مار،يت نیا در .(4)شکل  بود گرید

 .افتی کاهش
 

 شدهکاشته آندوسپرم فاقد یوحش السیگ یبذرها استقرار بر فراسرد مختلف یمارهایت یپ اثر انسیوار هیتجز از حاصل مربعات نیانگیم -3 جدول

 مرطوب ماسه در

 برگ عرض برگ طول گياهچه طول ریشه طول ساقه طول زنیجوانه درصد درجه آزادی تغيير منبع

 ns 67/0 **7/47 **02/15 ns 85/0 *74/0 20/0** 3 تيمار

 10/0 29/0 34/7 86/0 8/5 10/0 8 خطا
 داریرمعنيغ ns درصد؛ 95 يناندر سطح اطم داریمعن *درصد؛ 99 نانيدر سطح اطم داریمعن **

 

 
 

 در شدهکاشته آندوسپرم فاقد یوحش السیگ یبذرها یزنجوانه درصد بر فراسرد مختلف یمارهایت یپ اثر نیانگیم سهیمقا -3 شکل
 (.هستند درصد 95 یناندر سطح اطم دارمعنی اختالف بیانگر غیرمشابه حروفآزمون دانکن،  یجنتا براساس) مرطوب ماسه
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 مرطوب ماسه در شدهکاشته آندوسپرم فاقد یوحش السیگ یهاچهاهیگ رشد بر فراسرد مختلف یمارهایت یپ اثر نیانگیم سهیمقا -4 شکل
 (.هستند درصد 95 نانیاطم سطح در داریمعن اختالف انگریب رمشابهیغ حروف دانکن، آزمون جینتا براساس)

 

 
 در شدهکاشته آندوسپرم فاقد یوحش السیگ یبذرها یزنجوانه درصد بر فراسرد مختلف یمارهایت یپ یبرخ اثر جینتا سهیمقا -5 شکل

 مرطوب ماسه

 

 فراسرد طیشرا از خروج از پس گلدان در بذرها استقرار
 تعداد و یزنجوانه درصد نظر از فراسرد یارهاميت نيب

 درصد 99 نانياطم سطح در یداریمعن تفاوت ،یبرگ فیرد
یمعن تفاوت ،ساقه طول نظر از اما ،(4 )جدول آمد دستبه

 که داد نشان زين هاداده نيانگيم هسیمقا .نشد مشاهده دار

 ،است یازت شاهد ماريت به مربوط یزنوانهج درصد نیشتريب
 ساقه طول بر یداریمعن ريتأث ،فراسرد یمارهايت کهیحال در

 باعثدرصد  30 سروليگل ماريت فقط ن،يهمچن .نداشتند
 .(5 )جدول شد هابرگ فیرد دار تعدادمعنی کاهش
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 گلدان در شدهکاشته یوحش السیگ یبذرها استقرار بر فراسرد مختلف یمارهایت یپ اثر انسیوار هیتجز از حاصل مربعات نیانگیم -4 جدول

 یبرگ فیرد تعداد ساقه طول یزنجوانه درصد درجه آزادی رييتغ منبع

 ns 24/1 **66/0 22/0** 3 ماريت

 08/0 51/0 01/0 8 خطا
 داریرمعنيغ nsدرصد؛  99 نانيدر سطح اطم یداریمعن **

 

 یوحش السیگ یبذرها استقرار بر فراسرد مختلف یمارهایت یپ اثر میانگین مقایسه -5 جدول

 برگی ردیف تعداد ساقه طول زنیجوانه درصد تيمار

 b 58/20 11/0 ± a 59/7 0 ± a 3 ± 05/0 شدن یاشهيش

 c 76/11 6/0 ± a 8/6 0 ± a 3 ± 06/0 گيریآب

 c 28/14 3/0 ± a 1/6 0 ± b 2 ± 0 درصد 30 گليسرول

 a 3/48 45/0 ± a 41/7 3/0 ± a 6/2 ± 008/0 ازتی شاهد

 .هستند درصد 95 اطمينان سطح در دارمعنی اختالف بيانگر ستون هر در غيرمشابه حروف دانکن، آزمون نتایج براساس
 

 
 طیشرا از شدهخارج شاهد :ب شاهد، :الف) یوحش السیگ یبذرها استقرار بر فراسرد مختلف یمارهایت یپ اثر جینتا سهیمقا -6 شکل

 (درصد 30 سرولیگل :ح و شدن یاشهیش :د ،یریگآب :ج فراسرد،

 ب الف

 د ج

 ح
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 بحث
 با بذرهای نگهداری برای ساده هایپروتکل گسترش

 با زیادی هایگونه برای روش این از تا شد سبب کوتاه عمر
 طی در بذرها رفتن بين ازشود، بنابراین  استفاده اندک هزینه

,Stanwood ) یافت کاهش چشمگيری ميزانبه فرایند این

 بذر نگهداری برای روش این از استفاده درمورد اما، (1987
 هایپژوهش ،انقراض خطر معرض در درختی هایگونه

Ganeshan, & Rajasekharan ) است شده انجام اندکی

 معرض در هایگونه از وحشی گيالس کهآنجایی از .(2019
 به دستيابی ،آیدمی شماربه هيرکانی هایجنگلو مهم  خطر

 اهميت ،آن هایبذر بلندمدت نگهداری درمورد اطالعات
 اثربررسی  دررو طبق نتایج پژوهش پيش .زیادی دارد

 پس بذرها که شد مشاهده گيالس وحشی بذرهای بر فراسرد
 به قادر ،هدشا هاینمونه همانند مایع ازت از خروج از

 آزمون نتایجهمچنين،  .هستند گياهچه توليد و زنیجوانه
 شرایط از شدهخارج بذرهای زنیجوانه و مانیزنده قابليت
 بذرهایی متعلق به مانیزنده بيشترین که داد نشان فراسرد

 نگرفته قرار رطوبت کاهش تيمار گونههيچ تحت که است
 رطوبت ،زمان گذر با بذر جنين تشکيل و لقاح از پس بودند.
کمترین  به کامل رسيدگی مانز در و یافته کاهش جنين
 شرایط در بذر جنين نگهداری برای رسد.می خود مقدار

 کهطوریبه ،دارد ایکنندهتعيين نقش رطوبت درصد ،اسردفر
 در آن را فتنر بين از احتمال ،جنين رطوبت زیاد درصد

 جنين نگهداری برای ، بنابرایندهدمی افزایش فراسرد
مورد  جنين رطوبت درصد باید فراسرد در گياهان بذرهای

 در رطوبت درصد .(Song, & Wen 2007) گيرد قرار توجه
 رودر پژوهش پيش وحشی گيالسبذرهای  رسيدگی زمان

 ،رطوبت مقدار این از کمتر در .دست آمدبه درصد 8/5
 تيمارهای کهطوریبه ،کرد پيدا کاهش آن زنیجوانه درصد

 کاهش ،شوندمی بذر رطوبت کاهش موجب که فراسرد
 فراسرد حفاظت مواد پس را در پی داشتند. مانیزنده درصد

 در موجود رطوبت درنتيجه، زنند.می آسيب بذر زنیجوانه به
 و مانیزنده منظوربه نياز مورد رطوبت مقدار کمترین ،بذر

 جنين به آسيب باعث رطوبت کردن کم و است زنیجوانه

 گزارش نيز (2015) همکاران و Michalak شود.می بذر
 گيالس وحشی بذرهای رطوبت محتوای کاهش که کردند
. پژوهشگران شودمی آن زنیجوانه درصد کاهش باعث

 بذرهای مذکور، بذرهای گيالس وحشی را در گروه
ntermediateI کاهش ،علت همين به .بندی کردندطبقه 

 .دارد هاآن زنیجوانه بر منفی اثر رطوبت

 مختلف هایغلظت بااین ماده  از گليسرول، تيمار در
 استفاده سرمایی فرایندهای در محافظ ماده نوعی عنوانبه

 نقطه و داده کاهش را یخ تشکيلاحتمال  ،گليسرول شود.می
 عنوانبه دليل، همين به .آوردمی پایين آرامیبه را انجماد

al et Turner,. ) شودمی استفاده فراسرد محافظ ماده

 کاهشمنجر به  گيالس وحشی برای گليسرول تيمار .(2001
 ترپيشکه  طورهمان شد.زنی جوانه درصد و مانیزنده در

 جنين نياز وردم رطوبت مقدار به ، علت این نتيجهشد ذکر
 .گرددبرمی زنیجوانه برای
 وارد مایع حالت از آب که است فرایندی ،شدن یاشهيش
 کریستالی ساختار فاقد که شودمی شکلیب ایشيشه فاز یک

 نيتروژن در گياهی هایبافت نگهداری ،حالت این در. است
 خواهد پذیرامکان یخی هایکریستال گيریشکل بدون مایع
 مثبت اثر به هاپژوهش شتريب در (. 2008et alGale ,.) بود

PVS2 طیشرا در یشیرو هایاندام ینگهدار در ژهیوبه 
 و Wu (.al et Turner,. 2001) است شده اشاره فراسرد

Bletilla  یهابذر که کردند گزارش (2013) همکاران

formosana تيمار از استفاده با مدتیطوالن در توانمی را 
 محلول با بذرها کهزمانی .کرد نگهداری شدن یاشهيش

 یبذرها زنیجوانه درصد شدند، تيمار PVS2 و یريبارگ
 اثر .یافت افزایش فراسرد حفاظت دوره طول درگونه مذکور 

 (Populus alba) داريسپ بر ماريتشيپ نیا مثبت
(., 2000et alLambardi ) پسته و (vera Pistacia) 
(., 2015et alJebelli ) کهیحال در ،است شده گزارش زين 

 درصد بر یمنف اثر PVS2 رو،شيپژوهش پ جیبراساس نتا
 است ممکن که داشت گيالس وحشی یبذرها زنیجوانه

 PVS2 محلول در گليکولاتيلن ای DMSO ريتأث از یناش
 شدن یاشهيش در آن ثبتم اثر رغمبه DMSO تيسم .باشد
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 et Kuleshova) است شده گزارش هاپژوهش از یتعداد در

., 2006et alVolk  ,1999al., .) 

 ترینعمده گياهی هایسلول در انجماد قابل آب مقدار
 بين آب محتوای رطوبت، کاهش تيمار در .است مشکل
 یخی هایکریستال تشکيل از و شده داده کاهش سلولی

 Beardmore ،رابطه همين در .شودمی جلوگيری تاحدامکان
 را رطوبت کاهش روش یريکارگبه نيز Whittle (2005) و

 آميزموفقيت saccharinum Acer یبذرها از حفاظت برای
 و رطوبت کاهش درمورد گزارش اولين .کردند عنوان

 توسط Passiflora از گونه 10 یبذرها فراسرد حفاظت
Barbosa-Veiga نیا .شد ارائه (2013) همکاران و 

.P  یبذرها رطوبت تقليل باگزارش کردند که  پژوهشگران

morifolia، giberti P.، coriacea P.، cincinnata P.،  P.

alata و edulis P. این یبذرها از حفاظت باعث توانمی 
 ماريت مثبت ريتأث نکهیا با .شد فراسرد شرایط در هاگونه

 فراسرد در بذرها از یبعض ینگهدار بر رطوبت کاهش
 et Cho) است شده گزارش بذر آب یمحتوا کاهش ليدلبه

., 2002al،) که باشد یحد در دیبا رطوبت کاهش نیا اما 
 و Shahbazi .باشد نداشته بذر یزنجوانه بر یمنف اثر

 بذرهای از کيچيه که دادند نشان (2014) همکاران
rechingeri Satureja رطوبت کاهش روش یريکارگبه با 

 جینتا براساس .نزد جوانه مایع نيتروژن از خروج از پس
 7/4 وشر نیا در زين یوحش گيالس رو،شيپژوهش پ

 درصد کاهش باعث که داد دست از را خود آب درصد
 Song و Wen ،رابطه نيهم در .شد بذرها زنیجوانه

 رشد حال در یبذرها نيجن که کردند گزارش( 2007)
chinensis Livistona خود رطوبت ،بذر یدگيرس طول در 

 و یدگيرس زمان در خود مقدار نیکمتر به و داده کاهش را
 کاهش با اما ،رساندیم درصد 20 حدود رطوبت یمحتوا با
 .افتی کاهش بذرها نیا یمانزنده ،رطوبت ازحدشيب

دو نوع کاشت  یمارهايت یکه در تمام ییبذرها نيب در
 ساقه طول بر یريتأث فراسرد یمارهايتزده بودند، جوانه

 ماريت در اهچهيگ طول جه،يدرنت و شهیر طول فقط .نداشتند
 یاثر فراسرد یمارهايت نیبنابرا افت،ی کاهش شدن یاشهيش

 جینتا .نگذاشتند آن شناسیریخت و اهچهيگ رشد بر
 بر فراسرد طیشرا ريتأث درمورد که یاگسترده یهاپژوهش
 که دهندیم نشان است، شده انجام اهيگ یژنوم ساختار

 شدهرهيذخ نمونه یژنوم ساختار در یرييتغ ،فراسرد طیشرا
 درمورد موضوع نیا .(et al Reed., 2004) کندینم جادیا
 صدق یبافت کشت نمونه ای و یشیرو یهانمونه ،بذرها شتريب
 .( 2003et al., 2003; Zhai et al., Dixit) کندیم

 بذر که دهدیم نشان روشيپ پژوهش جینتا ،یکل طوربه
 درجه -196 دمای در ینگهدار تيقابل ،یوحش السيگ

 ارتدوکس نوع از آن بذر نکهیا ليدلبه .دارد را گراديسانت
 رطوبت نیبنابرا ،است کم اريبس ،آن رطوبت یمحتوا و است

 فراسرد طيمح در آن یماندگار در یمنف اثر ،بذر در موجود
 امکان ،فراسرد طیشرا در بذر ینگهدار مدت نظر از .ندارد

 براساس ،نمونه عنوانبه .دارد وجود سال هزار چند ینگهدار
 در که کاهو بذر درمورد شدهانجام یکينامید محاسبات

 نیا یزنجوانه عمرمهين شد،یم ینگهدار نیيپا ییدما طیشرا
 .( 2002et alWalters ,.) شد برآورد سال 3500 گونه

 یوحش السيگ اکسشن چهار یبذرها ب،يترتنیابه
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Abstract 
     Sweet cherry (Cerasus avium (L.) Moench.) is an endangered species in Iran, which 

necessitates the preservation of its genome. Cryopreservation condition storage is an efficient 

way for long-term maintenance of the germplasm. To store sweet cherry seeds in 

cryopreservation conditions in this study, the first treatment was to dehydrate seeds to prevent 

free water crystallization and rupture of the plasma membrane at cryo temperatures. Therefore, 

30% glycerol pretreatments, vitrification solution, and reduction of seed moisture were used 

before entering liquid nitrogen. The treated seeds were exposed to heat shock after taking out 

from liquid nitrogen, followed by examination of their seed survival and germination. The 

nitrogen control treatment showed the highest survival and germination percentage. Some 

cryopreservation treatments reduced germination percentage, since they reduced seed moisture. 

Furthermore, the highest germination percentage (40%) was found in seeds that were not treated 

with any moisture reduction. Therefore, cryopreservation preservatives impair seed germination. 

As a result, the amount of moisture in the seed is the minimum amount of moisture needed for 

survival and germination, and reducing the moisture will damage the seed embryo. Thus, by 

using cryopreservation technology and applying pretreatment without reducing moisture, the 

seeds were collected from four different regions and stored in the cryopreservation bank of the 

Research Institute of Forests and Rangelands in Iran, in order to preserve this species for long 

term. 
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