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Abstract
Every year hundreds of new cultivars are produced and introduced.
Each ornamental plant is a valuable genetic pool that is used as a
source for breeding program. In the last decade there has been an
alarming increase in the number of disappearing and dangered
species. Several valuable ornamental plants such as Fritillaria
imperialis, Buxus hyrcana, Lilium ledebourii, Taxus sempervirens
and some orchids are in danger of extinction. Some of these
species have medicinal value in addition to aesthetic value.
Therefore, the rapid development of approaches to long-term
preservation of germplasm of these species under extinction seems
to be necessary. Many of these plants are preserved in seed banks
or as live plants in natural conditions. These preservation methods
are unreliable, hard and costly. Therefore, complementary in vitro
approaches represent an important tool for ex situ conservation of
plants germplasm. Today, the conservation of ornamentals
germplasm can take advantage of innovative techniques which
allow preservation in vitro (slow growth storage and
cryopreservation) of plant material. Periodic subcultures decrease
in slow growth storage. Cryopreservation is the storage of explants
at ultra-low temperature (−196°C/−321ºF). At such temperature, all
the biological reactions within the cells are hampered; hence the
technique makes available the storage of plant material for
theoretically unlimited periods of time. Cryopreservation is the
only technique currently available for the long-term preservation of
the germplasm of plant species that are vegetatively propagated or
has recalcitrant seeds. In recent years, some cryopreservation
methods based on vitrification of intracellular solution such as
encapsulation-vitrification and droplet-vitrification and the use of
aluminum cryo-plate (D and V types) have been developed. Today,
the encapsulation-dehydration technique is most often used. In the
future, combined techniques, DNA conservation, survey of genetic
stability of cryopreserved species, especially chimeras, cryotherapy
and finding a simple, reliable and inexpensive approach and
simpler regeneration of preserved explants will probably be the
much popular. Unlike micropropagation, there is not much study
on cryopreservation of ornamental plants especially those under
danger of extinction and rare. Thus, the aim of this review paper is
to evaluate different in vitro conservation and cryopreservation
techniques and their use for the storage, breeding and exchange of
genetic sources of ornamental plants especially those under the
threat of extinction.
Key words: Artificial seed, Cryoprotectants, Gene bank, Liquid
nitrogen, Plant germplasm
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چکیده
 هر گیاه زینتی یک.هر ساله صدها رقم جدید از گیاهان زینتی تولید و معرفی میشوند
خزانهی ژنتیکی با ارزش است که بهعنوان یک منبع برای برنامههای اصالالحی مالورد
 در دههی گذشته یک افزایش هشداردهندهای در تعداد گونههای.استفاده قرار میگیرد
 تعدادی از گیاهان زینتی بالا ارزش.منقرضشده و در حال انقراض وجود داشته است
 سرخدار و برخی ارکیدها در، سوسن چلچراغ، شمشاد خزری،از جمله الله ی واژگون
 ارزش، برخی از این گونهها عالوه بالر ارزش زینتالی.معرض خطر انقراض قراردارند
 توسالعهی سالریع رویکردهالایی بالرای حفالن و نگهالداری، بنابراین.دارویی نیز دارند
 بسیاری از.درازمدت ژرمپالسم این گونههای در حال انقراض ضروری بهنظر میرسد
 نگهالداری،این گیاهان در بانکهای بذر و یا بهعنوان گیاهان زنده در شالرای ببیعالی
، بنابراین. سخت و هزینهبر هستند، این روشهای نگهداری؛ غیرقابل ابمینان.میشوند
 ابزار مهمی برای حفاظت خارج،رویکردهای درونشیشهای بهعنوان روشهای مکمل
 حفاظت ژرمپالسالم، امروزه.از محل ببیعی ژرمپالسم گیاهان در نظر گرفته میشوند
گیاهان زینتی با فنون نوآورانه به ویژه بالا فنالاوری تولیالد بالذر میالنوعی کاله اجالازهی
نگهداری درونشیشهای (ذخیرهی رشد آهسته و حفاظت انجمالادی) مالواد گیالاهی را
. واکشتهای دورهای کاهش مییابند، در ذخیرهی رشد آهسته. انجام میشود،میدهد
- درجه-911 ، ذخیرهی ریزنمونهها در دمای بسیار پایین (ازت مایع،حفاظت انجمادی
 در چنین دمالایی همالهی فعالیالتهالای. درجهی فارنهایت) است-929/ی سانتیگراد
 نگهداری مواد گیالاهی، بنابراین از نظر تئوری؛ این فن،درون سلولی متوقف میشوند
- حفاظت انجمادی تنهالا فالن قابالل.را برای دورههای نامحدود زمانی ممکن میسازد
دسترس حال حاضر برای نگهداری درازمدت ژرمپالسم گونههایی است که بهصورت
 در سالالهالای اخیالر چنالدین.رویشی تکثیر میشوند یا بذر حساس به خشکی دارند
روش حفاظت انجمالادی بالر اسالاس شیشالهایکالردن محلالول درونساللولی از جملاله
شیشهایکردن و استفاده از صالفحات انجمالادی- قطرهای،شیشهایکردن-کپسولهکردن
 پرکالاربردترین روش حفاظالت، امالروزه.) توسعه یافته استD  وV آلومینیومی (نوع
،DNA  نگهالداری، در آینده؛ فنون ترکیبالی.آببرداری است- کپسولهکردن،انجمادی
 انجمالاد درمالانی و یالافتن،بررسی ثبات ژنتیکی گونههای منجمدشده بهویژه کایمرهالا
، قابل اعتماد و ارزان و باززایی راحتتر ریزنمونههای نگهداریشده،رویکردهای ساده
 مطالعالهی زیالادی روی، برخالف ریزازدیالادی.بیشتر مورد توجه قرار خواهند گرفت
نگهداری ژرمپالسم گیاهان زینتی بهویژه گیاهان زینتالی کمیالاب و در حالال انقالراض
 بررسی فنون مختلالف حفاظالت، هدف این مقالهی مروری، بنابراین.انجام نشده است
 اصالالو و مبادلالهی،درونشیشهای و حفاظت انجمادی و استفاده از آنها برای ذخیالره
.منابع ژنتیکی گیاهان زینتی بهویژه گیاهان زینتی در حال انقراض است
، حمایتکنندههای انجمادی، بذر مینوعی، بانک ژن، ازت مایع:کلمات کلیدی
ژرمپالسم
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مقدمه و کلیات
بسیاری از گیاهان زینتی از جمله گیاهان خانوادههای

( .)Kaviani, 2011این فنون را میتوان باله دو گالروه

ارکید ،کاکتوس و جنتیاناسه در معرض خطر انقالراض

اصلی تقسالیم بنالدی کالرد :روشهالای رشالد آهسالته

قرار دارند .حفالن و نگهالداری تنالوع زیسالتی گیالاهی

( )Slow growth proceduresکاله در آن ،ژرمپالسالم

برای برنامههالای اصالالو گیالاهی و مهندسالی ژنتیالک

بهصورت کشتهای گیاهی اسالتریل یالا گیاهچالههالا،

ضالالروری اسالالت .نگهالالداری منالالابع ژنتیکالالی گیالالاهی

برای ذخیرهی کوتاهمدت و میانمدت در محالی هالای

میتواند یا در زیستگاههالای ببیعالی (نالواحی بکالر و

مغذی قرار داده میشوند ،و نگهداری در دمای بسالیار

پارکهای ببیعی) و یا در خارج از ایالن زیسالتگاههالا

پایین یا حفاظت انجمادی ( )Cryopreservationکاله

( )Ex situانجام شود .نگهداری در زیستگاه ببیعی و

در آن مالالواد گیالالاهی در ازت مالالایع بالالرای درازمالالدت،

برخالالی روشهالالای نگهالالداری در خالالارج از زیسالالتگاه

ذخیره میشالوند (.)Engelmann and Engels, 2002

ببیعی مانند نگهداری ژرمپالسم در بانک ژن ،بهدلیل

فنون حفاظت درونشیشهای میتوانند برای غلباله بالر

فرسالالایش ژنتیکالالی ( )Genetic erosionحاصالالل از

مشکالت خفتگی ،نیاز باله نیالروی انسالانی و نیالاز باله

آلودگیها ،بیماریها ،آسیب توسال انسالان و شالرای

فضالای کشالت و کالار مفیالد باشالند .اخیالرا ،حفاظالت

نامناسالالب آب و هالالوایی ،سالالخت و پرهزینالاله اسالالت

انجمادی بهعنالوان یالک ابالزار حالذف ویالروسهالا از

( .)Engelmann, 2004از انواع روشهالای نگهالداری

گیاهان آلودهشده ( )Cryotherapyجانشین روشهای

خالالارج از زیسالالتگاه ببیعالالی گونالالههالالا مالالیتالالوان بالاله

مرسوم از بین بردن ویروسها مانند کشت مریسالتم و

روشهایی ماننالد نگهالداری بالذر در بانالکهالای ژن،

گرمادرمانی ( )Thermotherapyشده است ( Helliot

بانکهای ژن زراعی ،باغهای گیاهشناسی و ذخیالرهی

 .)et al., 2002در روشهای رشد آهسالته ،ریزنموناله

 DNAو دانهی گرده اشاره کرد ( Rao, 2004; Panis

در محی حاوی کاهندههای رشد کشت میشالوند یالا

 .)and Lambardi, 2005کشت درونشیشالهای ،یالک

کشتها در شرای محیطی نامساعد ماننالد تالاریکی و

روش مناسب جالایگالزین بالرای نگهالداری خزانالهی

سرما قرار داده میشوند .ایالن شالرای فاصاللهی بالین

ژنتیکی گیاهان است که امکان نگهالداری بالهصالورت

واکشتهالا را زیالاد مالیکنالد .در ایالن روش نیالاز باله

بانک بذر وجود ندارد .این روش ناله تنهالا شالرای را

واکشت از بین نمالیرود و احتمالال آلالودگی و تنالوع

برای تکثیر کلونی و مبادلهی امن مواد گیالاهی فالراهم

سوماکلونال ،علیرغم کمشالدن ،وجالود دارد .مزیالت

میکند بلکه میتوانالد بالرای نگهالداری میالانمالدت و

این روش ،حفن کشتها در حالت رشد فعال اسالت

درازمدت ژرمپالسم مورد اسالتفاده قالرار گیالرد .چنالد

( .)Vendrame et al., 2014قالوانین سالختگیرانالهی

رویکرد درونشیشهای برای ذخیرهی گونالههالایی کاله

بینالمللی ،برای مبادلهی مالواد گیالاهی عالاری از هالر

بهصورت رویشی تکثیر میشوند و گونالههالای دارای

گونه بیماری ،وضع شدهاند .نگهداری در شرای رشد

بالالذرهای حسالالاس بالاله خشالالکی ،توسالالعه یافتالاله اسالالت

آهسته با حفاظت کوتاهمدت و میانمالدت ژرمپالسالم

پیشرفت های اخیر به سوی کاربرد بیوتکنولوژی42 ...

یک روش امن برای این مبادله است .در بی  91سال

ژنتیکی با ذخیرهی گونههالای وحشالی بالرای اهالداف

گذشته ،در مقایسه بالا روشهالای کالسالیک حفاظالت

اصالحی بهویژه گونههالای در حالال انقالراض کمالک

انجمادی ،پیشرفتهای جدید بر اساس شیشهایشدن

میکند .حفاظت انجمادی بهبور موفقیتآمیزی بالرای

و کپسوله کردن-آببرداری ایجاد شدهانالد کاله بالرای

بسیاری از گونههای زراعی و باغی از جملاله گیاهالان

بیف وسیعی از گونههای گیاهی کاربرد دارند ،اگرچه

زینتی در حال انقراض استفاده شده است ( Kaviani,

اسالالالتفادهی معمالالالول اینهالالالا هنالالالوز محالالالدود اسالالالت

 .)2011توسالالعهی روشهالالای حفاظالالت انجمالالادی

( .)Engelmann, 2004در گونالالههالالای زینتالالی ،فنالالون

اجازهی ذخیرهی انالواع مختلالف مالواد گیالاهی ماننالد

انجماد یکمرحلهای (مانند شیشهایکالردن ،کپسالوله-

مریسالالتمهالالا ،کالالالوس ،بالالذرها ،سرشالالاخههالالا ،اجسالالام

کردن-آببرداری و کپسالولهکالردن-شیشالهایکالردن)

شبهپروتوکورم و جنینهای زیگالوتی و سالوماتیک را

بهبور گستردهای نسبت به سالردکردن آهسالته ارجال

مالالالیدهالالالد ( ;Panis and Lambardi, 2005

اسالالت ( .)Özüdoğru et al., 2010فنالالون حفاظالالت

.)Khoddamzadeh et al., 2011; Kaviani, 2011

انجمادی بر اساس ذخیرهی بافت بهویالژه بافالتهالای

در مجموع؛ مراحل کلی برای حفاظالت انجمالادی باله

با میزان آب کم و تقسیم سلولی زیاد مانند مریستمهالا

سه مرحله تقسیم میشالود ،شالرای گیاهالان مالادری؛

و جنینها در دمالای بسالیار پالایین ازت مالایع (-911

شرای کرایوژنیک شامل کاربرد محلولهای حفاظتی،

درجالالهی سالالانتیگالالراد -929/درجالالهی فارنهایالالت) یالالا

میزان سردشدن و گرمشدن؛ مراحل باززایی .حفاظالت

مرحلهی بخار آن ( -911درجهی سالانتیگالراد-292/

انجمادی یک روش امیدوارکننده برای حفالن گیاهالان

درجهی فارنهایت) بدون آسیب هسالتند .در ایالن دمالا

کمیاب و در معرض خطر انقالراض اسالت .مطالعالهی

فعالیتهای سالوختوسالازی ،بیوشالیمیایی و تقسالیم

کمی روی حفاظت درونشیشهای و حفاظتانجمادی

سالاللولی متوقالالف مالالیشالالوند کالاله ذخیالالرهی درازمالالدت

گیاهان زینتی بهویژه گیاهان زینتی در حالال انقالراض

امکانپذیر میگردد ( Bernard et al., 2002; Sakai,

انجام شده است.

 .)2004; Engelmann, 2011مزیالالت عمالالدهی ایالالن

هدف از این مقالهی مروری ،بررسی انواع روشهای

روش؛ کاهش نرخ کشتهای درونشیشالهای ،فضالا و

نگهداری ،ارائهی دستآوردهای پیشین ،مشکالت

لوازم کم مورد نیاز ،خطر کم آلودگی و کالاهش تنالوع

حفاظت درونشیشهای و حفاظتانجمادی ،یافتههای

سوماکلونال (حفن ثبات فنوتیپی و ژنوتیپی) ،همچنین

جدید و چشمانداز آینده در مورد حفاظت گیاهان

تسالالهیل مبادلالالهی بالالینالمللالالی ژرمپالسالالم اسالالت

زینتی بهویژه گیاهان زینتی در حال انقراض است.

( .)Gonzalez-Arnao et al., 2008حفاظت انجمادی

انتخاب مادهی گیاهی :بهبور معمول از همهی

درازمدت الینهای سلولی جنینزا یک ابزار با ارزش

ریزنمونهها میتوان برای حفاظت درونشیشهای

در تغییالر ژنتیکالالی اسالالت ( Kulus and Zalewska,

استفاده کرد ،اما ریزنمونههایی که بعد از مدت زمان

 .)2014حفاظت انجمالادی همچنالین در حفالن تنالوع

نگهداری بدون گذر از فاز کالوس بهبور مستقیم
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باززایی شوند ،مناسبتر هستند .بنابراین ،از بذر،

است ،استفاده از ریزنمونههای مشتقشده از کشت

جنین ،محور جنینی و سرشاخه بیشتر استفاده میشود

درونشیشهای نیز مناسب هستند ( Rout et al.,

(جدول  .)9این ریزنمونهها بهدلیل اندازهی بزرگتر،

 .)2006در مجموع مشخص شده است که با فنون بر

آسانتر جداسازی میشوند و میزان بقای بیشتری

اساس کپسولهکردن ،ریزنمونههای بزرگتر و با فنون

دارند .بهعالوه ،بهدلیل اینکه امروزه تولید تجاری

بر اساس شیشهایکردن ،ریزنمونههای کوچکتر

گیاهان زینتی بهبور عمده بر اساس ریزازدیادی

مناسبترند (.)Kulus and Zalewska, 2014

جدول  -1نگهداری در شرایط حفاظت انجمادی برخی گیاهان زینتی در حال انقراض یا کمیاب توسط ریزنمونهها و فنون مختلف
Table 1- Storage some endangered or rare ornamental plants under freezing protection conditions by various
explants and techniques
منبع
درصد بقا
فن یا پیشتیمار
نوع ریزنمونه
گونهی گیاهی
Lilium sp.

Lilium ledebourii

سرشاخه ،نوک ریشه

شیشهایکردن

11-11

بذر

غوبهورکردن مستقیم در ازت مایع

1-31

محور جنینی

کپسولهکردن-شیشهایکردن

1-91

جوانهی محوری

شیشهایکردن

1

پیازچه

کپسولهکردن-آببرداری

1

پیشکشت-خشککردن

12-11

قطرهای-شیشهایکردن

19-22

Lilium ledebourii

سرشاخه از جوانههای نابجا

Lilium hybrids

مریستم راسی از جوانههای نابجا

Bletilla striata

بذر نابالغ

Dendrobium
cruentum

پروتوکورم

Dendrobium
cariniferum

پروتوکورم

Vanda tricolor

بذر بالغ

Lilium japonicum

شیشهایکردن و قطرهای-شیشهایکردن

91-28

غوبهورکردن مستقیم در ازت مایع

2

شیشهایکردن

29-12

شیشهایکردن

99

کپسولهکردن-آببرداری

23

کپسولهکردن-شیشهایکردن

91

غوبهورکردن مستقیم در ازت مایع

91

شیشهایکردن

98

Bouman et al., 2003

Kaviani et al., 2008, 2009, 2010

Yi et al., 2013
Chen et al., 2011
Hirano et al., 2005

Thammasiri, 2008
Thammasiri, 2008
Jitsopakul et al., 2012

مریستم راسی

شیشهایکردن

11

Matsumoto et al., 1995

Vanda coerulea

اجسام شبهپروتوکورم

قطرهای-شیشهایکردن

1

Jitsopakul et al., 2009

Vanda planifolia
Grammatophyllum
speciosum

راس شاخه

قطرهای-شیشهایکردن

91-91

Gonzalez-Arnao et al., 2009b

پروتوکورم

کپسولهکردن-آببرداری

28

Sopalun et al., 2010

بذر

کپسولهکردن-آببرداری

1-13

پروتوکورم

کپسولهکردن-آببرداری

99-22

Phalaenopsis
bellina
Dendrobium nobile
Buxus hyrcana
Pojark.

اجسام شبهپروتوکورم

کپسولهکردن-آببرداری

91-83

Khoddamzadeh et al., 2011

اجسام شبهپروتوکورم

کپسولهکردن-شیشهایکردن

31-32

Mohanty et al., 2012

سرشاخه

کپسولهکردن-آببرداری

11

Kaviani and Negahdar, 2017

Dendrobium spp.

اجسام شبهپروتوکورم

کپسولهکردن-شیشهایکردن

81-11

کپسولهکردن-آببرداری

81-11

Dendrobium hybrids

دانهی گرده

شیشهایکردن

11

Vendrame et al., 2008

Doritis pulcherrima

پروتوکورم

شیشهایکردن

1-11

Thammasiri, 2000

Rhynchostylis gigantea

پروتوکورم

شیشهایکردن

91

Thammasiri, 2008

Seidenfadenia mitrata

پروتوکورم

شیشهایکردن

13

Thammasiri, 2008

Oncidium bifolium

Flachsland et al., 2006

Teixeira da Silva et al., 2014

پیشرفت های اخیر به سوی کاربرد بیوتکنولوژی42 ...
Dendrobium candidum
Wall.

پروتوکورم

کپسولهکردن-شیشهایکردن

21

Yin; Hong, 2009

بذر

کپسولهکردن-آببرداری

21

Flachsland et al., 2006

بذر

شیشهایکردن

13

Thammasiri, 2008

بذر

کپسولهکردن-آببرداری

18

Surenciski et al., 2012

Bletilla striata Rchb. f.

جنین زیگوتی

شیشهایکردن

11

Ishikawa et al., 1997

Brassidium
Shooting Star
Vanda Kaseem’s
Delight

اجسام شبهپروتوکورم

قطرهای-شیشهایکردن

91

Rahmah et al., 2015

اجسام شبهپروتوکورم

شیشهایکردن

19

Poobathy et al., 2012

Oncidium bifolium Sims

Vanda coerulea
Cyrtopodium
hatschbachii Pabst

حفاظت درونشیشهای

 .)2010برای نگهداری میانمدت ،هدف کاهش رشالد

رشد آهسته (ذخیررهی میرانمردت) :بالا اسالتفاده از

و در نتیجه افزایش فواصل بین واکشتها است .ایالن

روشهای رشد آهسته میتوان مواد گیاهی را بهمدت

روشها قادرند دورهی واکشت را از  92ماه تالا بالیش

چند سال در شرای کشت بافت بالا واکشالت دورهای

از  8سال برای برخی گونهها افالزایش دهنالد .کالاهش

نگهداری کرد .کشتهای رشد آهسته میتوانند یالا در

رشد ژرمپالسم گیاهی با تغییر ترکیب محی کشت و

یک اتاق کشت بافت یا در یک محل با دمالای پالایین

بهبور عمالده توسال کالاهش سالوکروز ،مالانیتول یالا

(معموال  8-91درجهی سانتیگراد) نگهالداری شالوند

غلظالالت عناصالالر معالالدنی ،کالالاربرد اسالالید آبسالالیزیک و

( .)Engelmann, 2004ایالالن روش بالالرای نگهالالداری

کاهش سالط اکسالیژن قاباللدسالترس باله ژرمپالسالم

کوتاه و میانمدت نمونالهی گیالاهی بالا حالداقل رشالد

توس پوشاندن ریزنمونهها با یک الیه از محی مالایع

بهکار میرود .در مورد گیاهان زینتی در حال انقراض

یا روغن یا توس قراردادن آنها در اتمسفر کنترلشده

بهویژه ارکیدها اسالتفاده از اجسالام شالبهپروتوکالورم و

نیز ممکن اسالت (.)Engelmann and Engels, 2002

بذر و همچنین استفاده از بافالتهالای رویشالی ماننالد

ربوبت نمونه باید بین  81-11درصالد باشالد .دمالا و

سرشالالاخههالالا مرسالالوم اسالالت ( ;Engelmann, 2011

تراکم نوری پالایین ،پیامالدهای فیزیولالوژیکی هماننالد

 .)Teixeira da Silva, 2014در این روش نمونههای

کاهش تنفس ،از دست رفتن آب ،پژمردگالی و تولیالد

گیاهی بهمدت  9-92ماه نگهداری میشوند و عوامالل

اتالالیلن را بالالهدنبالالال دارد کالاله باعالالي ذخیالالرهی امالالن

مختلف از جمله حضور یا غیاب نور ،سالن ،انالدازه و

ژرمپالسالم مالیشالود ( Withers and Engelmann,

حالت فیزیولوژیکی کشتهالا مالیتواننالد روی زمالان

 .)1997بذرهای مینوعی ،تیلهها ()Artificial seeds

بیشینهی ذخیره اثر داشته باشالند ( Özüdoğru et al.,

اولالالین بالالار در دهالالهی  9131بالالهعنالالوان یالالک مالالورد
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قابلقیاس جدید بالا بالذرهای گیالاهی ،مناسالب بالرای

توسالال قالالراردادن آنهالالا در اتمسالالفر کنتالالرلشالالده از

ذخیرهی میانمدت معرفی شدند .بالذرهای میالنوعی

روشهالالای شالالیمیایی نگهالالداری در شالالرای بالالا رشالالد

توس پوششدارکالردن یالک مالادهی گیالاهی در یالک

آهسته هستند ( .)Vasile et al., 2011عمالومیتالرین

محی کشت حالاوی آلژینالات سالدیم و سالپس یالک

روش مورد استفاده ،کاهش دما همراه با کاهش تراکم

محی کشت حاوی کلریالد کلسالیم تولیالد مالیشالوند

نوری است .این عوامل ،یک پیامد فیزیولوژیکی برای

( .)Engelmann, 2011امروزه تنهالا تعالداد معالدودی

القای کاهش قابلتوجه در واکنشهالای فیزیولالوژیکی

گزارش در ارتباط با نگهداری درونشیشهای گیاهالان

و در نهایت کاهش رشد نمونه دارد.

زینتی کمیاب و در حال انقراض بهچشم میخورد که

روشهای ترکیبی :مهمترین روش ترکیبی استفاده از

همگی بر اساس رویکالرد ذخیالرهی سالرمایی هسالتند

کاهندههای رشد در محی

کشت بههمراه نگهداری

(.)Kaviani, 2011

کشتها در دمای پایین است.

روشهای رشد آهسته

حفاظت انجمادی

روشهای فیزیکی :دمای پایین ( 2-91درجهی

مقدار آب سلول مهمترین عامل اثرگذار روی توانایی

سانتیگراد برای گیاهان معتدله و  91-21درجهی

نمونهی گیاهی برای نگهداری در ازت مایع است،

سانتیگراد برای گیاهان گرمسیری) ،تراکم نوری

بنابراین مقدار بهینهی آب باید تعیین شود .سلولها

پایین ،دورهی نوری کوتاه ،تاریکی مطلق ،کاهش

برای اجتناب از تشکیل بلورهای یخ باید آببرداری

اندازهی ظرف کشت ،افزایش تراکم گیاهی در هر

شوند .بیشترین آسیب در بی نگهداری ژرمپالسم در

ظرف ،تغییر اتمسفر فضای کشت از روشهای

دمای بسیار پایین ،آسیب غیرقابلبرگشت ایجادشده

با رشد آهسته هستند

تشکیل کریستالهای یخی درونسلولی است

فیزیکی نگهداری در شرای

توس

(.)Engelmann, 2011

( .)Dumet and Benson, 2000یکی از بهترین

روشهای شریمیایی :تغییالر ترکیالب محالی کشالت،

روشها برای پیشگیری از تشکیل کریستال یخ در

کاربرد ممانعتکنندههالای اتالیلن ،محالی هالای کمیناله

ازت مایع بدون آسیب به غشای پالسمایی و کاهش

( ،)Minimal mediaتغییر غلظالت تنظالیمکننالدههالای

حداکثری در آب سلولی ،شیشهایکردن ،یعنی

رشد گیاهی (کاهش یا حذف) ،استفاده از کاهندههای

جامدشدن غیرکریستالی آب است ( Panis and

رشد مانند اسید آبسیزیک ،سایکوسل ،فلورپریمیدول،

 .)Lambardi, 2005شیشهایکردن (تولید یک حالت

اسید ترییودوبنزوییک ،آنسالیمیدول ،تغییالر پتانسالیل

شیشهای بیشکل) مشکالت حاصل از تشکیل یخ را

اسمزی با استفاده از موادی مانند سوکروز و مالانیتول،

پیشگیری میکند .برای شیشهایکردن یک محلول دو

کاهش کالربن ،کالاهش مالواد معالدنی ،کالاهش سالط

شرط الزم است ،غلظت کافی محلول؛ میزان

اکسیژن قابلدسترس بالهژرمپالسالم توسال پوشالاندن

سردشدن کافی محلول ( Panis and Lambardi,

ریزنمونهها با یک الیه از محالی مالایع یالا روغالن یالا

 .)2005روش دوم برای خشککردن ،استفاده از یک

پیشرفت های اخیر به سوی کاربرد بیوتکنولوژی42 ...

جعبهی جریان ( ،)Flow boxبا جریان هوا ،دما و

انجماد آهسالته روی جالنسهالای مختلالف میخالک از

ربوبت مشخص و یا خشککردن با انواع

جمله میخکهای در حال انقراض انجام شالده اسالت

محلولهای نمکی اشباعشده است ( Zamecnik et

(.)Fukai et al., 1991b

 .)al., 2009بهبورکلی ،روشهایی که باعي کاهش

پیشکشت و پیشکشت-آببرداری :آببرداری

آب سلول ،کاهش حجم سلول و افزایش غلظت

سلولهای گیاهی قبل از نگهداری در ازت مایع باید

محلولهای درونسلولی میشوند عبارتند از

انجام شود .پیشکشت ریزنمونهها با سوکروز قبل از

خشککردن در معرض جریان هوا ( Air drying or

نگهداری در ازت مایع یک مرحلهی بنیادی در

 ،)air desiccationآببرداری انجمادی ( Freeze

بسیاری از دستورالعملهای حفاظت انجمادی برای

 ،)dehydrationآببرداری اسمزی با استفاده از

گیاهان زینتی است ( .)Özüdoğru et al., 2010در

ترکیبات حمایتکنندهی نفوذناپذیر مانند قندها،

بی آببرداری و انجماد در ازت مایع ،پروتیینها و

قند-الکلها و افزودنیهای با وزن ملکولی باال مانند

غشاها وقتی که قندهای محلول مانند سوکروز در

پلی اتیلن گالیکول ،استفاده از ترکیبات نفوذکننده

سلول تجمع مییابند ،تحت حمایت قرار میگیرند

بهدرون سلول مانند دی متیل سولفوکساید ،گلیسرول

( .)Sakai and Engelmann, 2007در اغلب مطالعات

و برخی اسیدهای آمینه مانند پرولین و سازگاری،

حفاظت انجمادی ،پیشکشت مواد گیاهی روی

عادتکردن با افزایش در میزان قندها ،پروتئینها،

محی های جامد حاوی  1/9تا  1/31موالر سوکروز

گلیسرول ،پرولین و گالیسین بتائین.

بهمدت  9تا  2روز ،بیشترین موفقیت در حفاظت

روشهای حفاظت انجمادی

انجمادی را به دنبال داشت (.)Kim et al., 2006

انجماد آهسته یرا انجمالاد دو مرحلالهایTow-step ،

عالوه بر سوکروز (پرکاربردترین کربوهیدرات)،

( freezingروش سنتی) :روش انجماد آهسته بالرای

برخی قند-الکلها و کربوهیدراتهای دیگر از جمله

نگهالداری مالواد گیالاهی تمایزنیافتاله ماننالد کالالوس و

سوربیتول ،مانیتول ،تریهالوز و گلوکز نیز مورد

سوسپانسیون سلولی مناسب است .پالیشکشالت روی

استفاده قرارگرفتند.

محی حاوی حمایتکنندههای انجمادی مانند گلوکز،

خشککردن :خشککردن مواد گیاهی ،آببرداری

سوکروز ،پلیاتیلگالیکول و دیمتیلسولفوکساید کاله

ساده تحت جریان هوای استریل هود المینار فلو یا

اغلالالب بالالا سالالازگاری سالالرمایی ،سالالازگاری قنالالدی یالالا

روی سیلیکاژل بهمدت  9تا  1ساعت قبل از

آببرداری اسمزی همراه است ،بالرای افالزایش بقالای

غوبهورکردن در ازت مایع است .این روش برای

مواد نگهداریشده در ازت مایع برای برخی گونالههالا

برخی از گیاهان زینتی در حال انقراض مانند سوسن

مفیالالد تشالالخیص داده شالالده اسالالت ( Kulus and

چلچراغ و برخی ارکیدها گزارش شد ( Lin et al.,

 .)Zalewska, 2014بیشالالترین مطالعالاله در زمینالالهی

.)2004; Kaviani et al., 2009

نگهداری نمونههای گیالاهی گیاهالان زینتالی بالا روش
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پوششدارکردن-آببرداری :روش پوششدارکردن-

آغازین) قرار داده میشوند ،سپس ریزنمونهها در

 Fabreو  )9111( Dereuddreبر

محلول  1/9موالر کلرید کلسیم بهمدت  21تا 81

آببرداری توس

اساس تولید بذر مینوعی توسعه یافت .در فنون بر

دقیقه (پلیمریزهشدن تیله) غوبهور میگردند.

اساس پوششدار یا کپسولهکردن ،تولید بذرهای

تیلههای ایجادشده ،در محلول اسموتیک با غلظت

مینوعی ( )Synthetic seeds or artificial seedsبا

باالی سوکروز و یا در شرای

فیزیکی (زیر هود

کیفیت باال نیاز است (شکل  .)9کپسولهکردن،

المینار فلو یا در سیلیکاژل) آببرداری میشوند.

محیورکردن ریزنمونهها در یک کپسول حمایتی

بنابراین ،بعد از آببرداری اسمزی ،خشککردن

غیرسمی است .این روش آسان و ارزان میباشد .این

تیلهها بهمدت  2تا  1ساعت ضروری است ( Moges

فناوری در ابتدا برای تولید بذر مینوعی بهکار رفت.

 .)et al., 2004تیلههای آلژینات ،از مواد گیاهی

امروزه ،سایر ریزنمونهها مانند سرشاخهها ،قطعات

خشکشده در برابر تنشهای مکانیکی ،اکسیداتیو و

گرهای ،پیازچهها و حتی نمونههای کالوس نیز

اسموتیک (غلظت باالی سوکروز) در بی ذخیره

کپسوله میشوند و کپسولهکردن بهعنوان یک فن

حفاظت میکند و کار با نمونههای کوچک را قبل و

برای ریزازدیادی بسیاری از گیاهان زینتی نیز مورد

بعد از حفاظت انجمادی آسان میکند( Teixeira da

استفاده قرار میگیرد ( Ozden-Tokatli et al.,

 .)Silva et al., 2014میزان آب اغلب مواد گیاهی

 .)2008در یک روش نگهداری انجمادی کپسوله-

بعد از آببرداری باید بین  91تا  21درصد باشد

کردن-آببرداری معمول ،ریزنمونهها ابتدا در 9

(.)Kaviani, 2011

درصد آلژینات سدیم (همراه با سوکروز در غلظت

شکل  -1ریزنمونههای کپسوله شدهی برخی گیاهان زینتی در حال انقراض )1 .بذر سوسن چلچراغ از روبرو )2 ،بذر سوسن چلچراغ از نمایی دیگر )3 ،پیاز سوسن چلچراغ)4 ،
بذرهای سوسن چلچراغ )5 ،سرشاخهی شمشاد خزری )6 ،سرشاخهی شمشاد خزری در حال جوانهزنی (برگرفته از مقاالت مولف).
Fig 1- Capsule explants some endangered ornamental plants. 1) Seeds of Lilium ledebourii from the front, 2) Lilium ledebourii
seeds from another view, 3) Lilium ledebourii bulb, 4) Lilium ledebourii seeds, 5) Buxus sempervirens ranch, 6) Buxus
sempervirens branch sprouting(Taken from the author's articles).

پیشرفت های اخیر به سوی کاربرد بیوتکنولوژی03 ...

تجربه نشان میدهد کاله کپسالولهکالردن-آببالرداری،

استفاده از یک محلول بسیار غلین دارد تا بافالتهالای

حمایت بهتری ازریزنمونه نسبت به شیشهایکالردن و

گیالالاهی را بالالدون آسالالیب ،آببالالرداری کنالالد .روش

اسالالتفاده از سالالوکروز بالالهتنهالالایی را فالالراهم مالالینمایالالد

شیشهایکردن بر اساس خالروج اکثالر یالا تمالامی آب

( Kaviani et al., 2008, 2010; Sopalun et al.,

قابل انجماد سلولها است که بعد از آن انجماد بسیار

.)2010

سریع منجالر باله شیشالهایکالردن (سالاختار شیشالهای

کپسولهکردن به ریزنمونه اجازهی مقاومالت بیشالتر در

بالالیشالالکل بالالدون تشالالکیل کریسالالتالهالالای یخالالی)

برابر شرای تنشزای اسمزی ،کمبود آب و انجماد را

محلولهای درونسلولی میشود .ایالن روش بالهویالژه

میدهد .کپسولهکردن ریزنمونهها میتواند رشالد آنهالا

برای گونههای حساس به دمای پایین بهبور گسترده-

را بعد از ذوبکردن تحریک کند .فن کپسولهکالردن-

ای مالالورد اسالالتفاده قالالرار گرفتالاله اسالالت ( Panis and

آببرداری ،محبوبترین فن در میالان گیاهالان زینتالی

 .)Lambardi, 2005شیشهایکردن ،یالک افالزایش در

است ( .)Kulus and Zalewska, 2014این فن بهبور

چسبندگی سلولی است ،بنابراین قابلیت مقاومت گیاه

گستردهای برای بذر و اجسام شبهپروتوکورم ارکیدها

در برابالالر تالالنشهالالای آببالالرداری اسالالمزی و انجمالالاد

(از جمله ارکیدهای در حال انقراض) مالورد اسالتفاده

افزایش مالییابالد ( .)Reed et al., 2005در مجمالوع،

قالالرار گرفالالت ( ;Khoddamzadeh et al., 2011

کلید حفاظت انجمادی موفق توس شیشالهایکالردن،

 .)Vendrame et al., 2014افزودن برخی ترکیبات از

میزان تحمل آببرداری مالواد گیالاهی اسالت ( Sakai

جملالاله ترکیبالالات ثانویالالهای ماننالالد اسالالید سالیسالالیلیک

 .)and Engelmann, 2007تحمالالالل بالالاله محلالالالول

بهدرون کپسول میتواند موفقیت این روش را اصالو

شیشهایکردن توس بهینهکردن تیمارهای پیششالرط

کند .اسید سالیسیلیک تحمل ریزنمونه باله خشالکی را

( ،Preconditioningسازگاری سرمایی و کشت روی

افزایش میدهد ( .)Bernard et al., 2002یالک تغیالر

محالالی بالالا غلظالالت بالالاالی قنالالد 1/9-1/3 ،مالالوالر ،بالاله

جالالالالب بررسالالالی اسالالالتفاده از ژنراتالالالور قطالالالرهای

مدتهای مختلف 9 ،یا  2روز) و بارگیری ،همچنالین

الکترواسالتاتیک ()Electrostatic droplet generator

مدت زمالان ( 91تالا  21دقیقاله بالرای اغلالب گیاهالان

است که اجازهی اتوماسالیون ایالن روش را مالیدهالد

علفی) و دمای در معالرض قالرار گالرفتن باله محلالول

(.)Al-Hajry et al., 1999

شیشالالهایکالالردن ( 21درجالالهی سالالانتیگالالراد) حاصالالل

شیشهایکردن

مالیشالود ( .)Sakai and Engelmann, 2007اولالین

اغلب روشهای حفاظت انجمالادی بالر پایالهی روش

مرحله در فن شیشهایکردن ،بارگیری ریزنمونههالا بالا

شیشهایکردن اسالت .روش شیشالهایکالردن بالهبالور

یک مخلوط رقیقشده از حمایالتکننالدههالا در برابالر

موفقیتآمیزی در حفاظت انجمادی سلولهای گیاهی

انجمالالالالاد اسالالالالت (پالالالالیش-شیشالالالالهایکالالالالردن،

(بهویژه گیاهان منابق گرمسیری و نیمهگرمسیری) در

 ،)Pre-vitrificationتالالا مقاومالالت مالالواد گیالالاهی بالاله

آغاز دههی  9111اسالتفاده شالد .ایالن روش نیالاز باله

محلولهای غلینتالر و سالمی کاله در شیشالهایکالردن

 04فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران ،دوره پانزدهم ،شماره دوم9911 ،

استفاده میشود ،افزایش یابد .پرکاربردتالرین محلالول

( )2192نوشته شده است نشان داد که پرکالاربردترین

بالالارگیری ( ، )Loadingشالالامل  2مالالوالر گلیسالالرول +

فن حفاظت انجمادی ،شیشهایکردن اسالت .حفاظالت

 1/8مالالوالر سالالوکروز اسالالت ( .)Sakai, 2000زمالالان

انجمادی یک ارکید در حال انقراض ( Dendrobium

استفاده از این محلول (عمدتا  91تا  21دقیقاله) نقالش

 )chrysanthumو برخالالی ارقالالام هیبریالالد آن بالالا روش

مهمی در موفقیت این روش دارد که در مورد برخالی

شیشهایکردن با موفقیالت انجالام شالد ( Teixeira da

گونهها از جمله  Lilium japonicumنشان داده شالد

 .)Silva et al., 2014قبل از باززایی نمونههای گیاهی

( Matsumoto et al., 1995; Thinh and Takagi,

نگهداریشده در ازت مالایع ،محلالول شیشالهایکالردن

 .)2002محلالالالول بالالالارگیری ،نفوذپالالالذیری غشالالالای

باید خارج شود .بنابراین ،بعد از ذوبکردن ،نمونههالا

پالسمایی به مواد حمایالتکننالده در برابالر انجمالاد را

بهمدت  91دقیقه در محلول تخلیه (9/2 )Unloading

افزایش میدهد و از آسیب سلولها بالی در معالرض

مالالوالر سالالوکروز قالالرار داده شالالدند ،سالالپس کشالالت

قرارگرفتن با محلول شیشهایکردن پیشگیری میکنالد.

گردیدند .محلول تخلیه ،در برداشت حمایتکنندههالا

در مرحلالالهی بعالالد ،مالالواد گیالالاهی مالالیتواننالالد بالالا

در برابر انجماد و در پیشگیری از شوک اسمزی بعالد

حمایتکنندههالای غلالینتالر و مالوثرتر تیمالار شالوند.

از ذوبکردن مهم است ( .)Kim et al., 2006امروزه

پرکالالاربردتالالرین محلالالول شیشالالهایکالالردن ،محلالالول

محلولهالای شیشالهایکالردن گیالاهی  9و  PVS3( 8و

شیشهایکردن گیاهی  ،)PVS2( 2شالامل مخلالوبی از

 )PVS4نیز معرفی و مالورد اسالتفاده قالرار مالیگیرنالد

ترکیبات حمایتکننالدهی نفوذناپالذیر و نفوذپالذیر باله

( .)Kobayashi et al., 2006برخی محققان ،محلول-

درون سلول ( 91درصد وزن باله حجالم گلیسالرول +

های جدید شیشهایکردن را معرفی کردهاند کاله از آن

 91درصد وزن به حجم اتیلن گالیکول  91 +درصالد

جمله میتوان به "محلول تغییریافتهی شیشهایکالردن

وزن به حجم  DMSOدر محی مالایع بالا  1/8مالوالر

پایه توس افزودن گلیسرول و سوکروز و یالا کالاهش

سوکروز و  )pH 1/2اسالت .ایالن محلالول مالیتوانالد

غلظت  DMSOو  ،PEGیالا تغییالر  PVS3بالا کالاهش

بهراحتی تا زیر  =31درجهی سانتیگراد ،سرد شالود و

غلظت گلیسالرول و سالوکروز" و شیشالهایکالردن دو

در دمای  -991درجهی سانتیگالراد بالهصالورت یالک

مرحلالالهای ( )Two-step vitrificationاشالالاره کالالرد

حالت شیشهی نسبتا ثابت در آید .افزایش مرحلاله باله

( .)Kim et al., 2009کاربرد این محلولهای شیشاله-

مرحلالالهی غلظالالت  PVS2اثالالر سالالمی آن را کالالاهش

ایکردن برای برخی گونهها در یالک روش قطالرهای-

مالالیدهالالد .بررسالالی مقالالالهی مالالروری کالاله توسالال

شیشهایکردن ،مناسبتربودن  PVS3نسبت باله PVS2

 Vendrameو همکاران ( )2198بالا عنالوان حفاظالت

را نشالان داد ( .)Kim et al., 2009اخیالرا یالک روش

انجمادی ارکیدها (شامل جنسها و گونههالای تعالداد

حفاظالالت انجمالالادی نوآورانالاله توسالال

 Nadarajanو

زیادی از ارکیدها از جمله ارکیدهای در حال انقراض

 )2198( Pritchardتوسالالعه یافالالت .ایالالن روش کالاله

و کمیاب) همچنالین مقالالهی  Galdianoو همکالاران

شیشالهایکالردن نفالوذ خالال ( Vacuum infiltration

پیشرفت های اخیر به سوی کاربرد بیوتکنولوژی00 ...

 )vitrificationنامیالالده مالالیشالالود ،نفالالوذ سالالریع و

نیاز به مهارت فنی زیاد است .این مشکل توس

یکنواخت محلول شیشهایکردن را تضمین میکند که

 Yamamotoو همکاران ( )2199با براحی یک

منالالتب بالاله بالالاززایی موفقیالالتآمیالالز بعالالد از ذوبکالالردن

صفحهی آلومینیومی جدید (صفحهی انجمادی،

میگردد.

( )Cryo-plateنوع  Dو  )Vحل شد .حفاظت

قطرهای-شیشهایکردن

انجمادی یک ارکید در حال انقراض ( Dendrobium

روش قطرهای-شیشهایکردن ،نوعی روش جدید

 )chrysanthumو برخی ارقام هیبرید آن با روش

شیشهایکردن است که ترکیبی از روش قطرهای

قطره-شیشهایکردن با موفقیت انجام شد ( Teixeira

انجماد میباشد ( .)Rahmah et al., 2015در این

 .)da Silva et al., 2014استفاده از روش قطرهای-

روش ریزنمونههایی که قبال با محلول بارگیری یا

شیشهایکردن برای حفاظت انجمادی برخی گونهها

محلول شیشهایکردن تیمار شدهاند ،در یک قطره از

بی سالهای اخیر رو به افزایش است.

محلول شیشهایکردن گیاهی ( 1-91میکرولیتر) روی

فنون ترکیبی بهویژه کپسولهکردن-شیشهایکردن

نوارهای فویل آلومینیوم قرار میگیرند ،سپس درون

بی  91سالال گذشالته ،روشهالای جدیالد و ترکیبالی

ازت مایع غوبهور میشوند .روش قطرهای-

نگهداری ژرمپالسم در دمای بسیار پایین ،بالر اسالاس

شیشهایکردن بهعنوان یک روش امیدوارکننده برای

شیشهایکالردن توسالعه یافتاله اسالت .کپسالولهکالردن-

حفاظت انجمادی موفقیتآمیز گزارش شده است

شیشالالهایکالالردن ترکیبالالی از فنالالون کپسالالولهکالالردن-

( Sakai and Engelmann, 2007; Gonzalez-Arnao

آببرداری و شیشهایکردن است .این فن مزیتهالای

 .)et al., 2008این فن بر اساس هدایت حرارتی

شیشالالهایکالالردن (سالالرعت اجالالرا) و کپسالالولهکالالردن-

باالی آلومینیوم که سرعت سردشدن ( 991درجهی

آببالالرداری (راحتالالی دسالالتکالالاری ریزنمونالالههالالای

سانتیگراد در هر دقیقه) و ذوبکردن را افزایش

کپسالالولهشالالده) را ترکیالالب مالالیکنالالد ( Sakai and

میدهد ،بنا شده است ،درحالیکه سرعت سردشدن

 .)Engelmann, 2007این روش زمان مورد نیاز برای

کریوویال پلیپروپیلن و بذر مینوعی حدود 1

آببرداری را کاهش مالیدهالد .کاویالانی و همکالاران

درجهی سانتیگراد در هر دقیقه است ( Dumet et

( )2191از فن کپسالولهکالردن-شیشالهایکالردن بالرای

 .)al., 2002از آنجایی که مواد گیاهی در یک قطرهی

سوسن چلچراغ استفاده کردند .این فن بالرای برخالی

کوچک از محلول  PVSروی نوارهای آلومینیوم

ارکیدهای در حال انقراض مورد استفاده قرار گرفالت

منجمد میشوند و مستقیما در معرض ازت مایع قرار

( .)Teixeira da Silva et al., 2014البتاله ،درصالد

میگیرند ،این روش انتقال حرارت سریعتر را تسهیل

موفقیالالت در برخالالی از ایالالن مطالعالالات پالالایین بالالود.

میکند و احتمال بهدستآمدن حالت شیشهای در بی

 Teixeira da Silvaو همکاران ( )2198نشالان دادنالد

مراحل سردکردن باالتر است .یک دلیل برای عدم

کاله از  93مقالالهی کارشالده روی حفاظالت انجمالالادی

استفادهی گسترده از این روش حفاظت انجمادی،

نالالوعی ارکیالالد ( 92 ،)Dendrobiumمقالالاله بالالا روش
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کپسولهکالردن-شیشالهایکالردن انجالام شالد .بیشالترین

گیاهان است .معرفی فنون انجمادی مالوثر و ارزان بالر

ریزنمونالالهی مالالورد اسالالتفاده؛ بالالذر و پروتوکالالورم بالالود

اساس القای تحمل باله آببالرداری و شیشالهایکالردن

(.)Vendrame et al., 2014

باید مورد توجاله باشالد .برخالی روشهالای حفاظالت

برتری روش کپسولهکردن-شیشالهایکالردن بالر روش

انجمالالادی ماننالالد روش شیشالالهایکالالردن نفالالوذ خالالال،

کپسولهکردن در برخی مطالعات نشان داده شده است

روشهای ترکیبی بهویژه کپسولهکردن-شیشهایکردن

 .)Matsumoto,روش ترکیبالالالالی دیگالالالالر

و قطالالرهای-شیشالالهایکالالردن و اسالالتفاده از صالالفحات

کپسولهکالردن و قطالرهای-شیشالهایکالردن اسالت کاله

انجمادی ،جدید هستند ،اما نیالاز باله مطالعالهی بیشالتر

 Sekizawaو همکالالاران ( )2199بالالا اسالالتفاده از فالالن

روی آنها وجود دارد .کشالف و توسالعهی مارکرهالای

صفحهی انجمالادی  Vانجالام دادنالد .تالا کنالون فنالون

ملکولی جدید برای تعیین دقیق ثبات و تنوع ژنتیکالی

ترکیبی در مورد گیاهان زینتی زیاد بهکار گرفته نشالده

مواد گیاهی حفاظت انجمادیشده حائز اهمیت است.

است .علت اصلی آن در معرض قرار گرفتن بالوالنی

ذخیالالرهی  ،DNAبالالهعنالالوان روش جدیالالد بانالالک ژن،

ریزنمونه بالا  DMSOاسالت کاله کپسالول را متالشالی

بالالهسالالرعت در حالالال توسالالعه اسالالت .ایالالن فالالن بالالرای

میکند .کاربرد این روش با اصالو معایب آن احتماال

تبدیلشدن به یک رویکرد نگهداری عملالی ،نیالاز باله

در آینده افزایش خواهد یافت.

بررسی بیشتری دارد.
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اصالوشده و استفاده از منابع ژنتیکالی گیالاهی داشالته
است .پیشرفت سریع در فنون کشت بافالت ،حفاظالت
انجمادی و مارکرهای ملکالولی در اصالالو ذخیالرهی
ژرمپالسالالم گیالالاهی ،دسالالتکاری ژنتیکالالی و مبادلالالهی
ژرمپالسم کمک شایانی کرده است .برای حمایالت از
تعداد زیادی از گیاهان زینتی ،بهویژه گیاهان زینتی در
حالالال انقالالراض و کمیالالاب نیالالاز بالاله کالالاربرد ابزارهالالای
بیوتکنولوژیکی مدرن اسالت .نقالش پالیشتیمارهالا یالا
حفاظالالتکننالالدههالالا در برابالالر انجمالالاد بالالرای بقالالای
ریزنمونهها و ثبات ژنتیکی آنها بسالیار حالائز اهمیالت
است .یافتن این حمایتکنندههالا و روشهالای مالورد
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