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 .1کارشناس ارشد اصالح گیاهان باغبانی ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران ،ایران.
 .2استادیار ،گروه باغبانی ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران ،ایران.

تاریخ دریافت مقاله1931/12/22 :

تاریخ پذیرش مقاله1931/22/11 :

چکیده
در این آزمایش مهارکننده میتوزی کلشیسین برای القای تتراپلوییدی در گیاه زینتی بنتالقنسول

)(Euphorbia pulcherrima

رقم  Pandora redاستفاده شد .تیمار کلشیسین روی نوک شاخساره در شرایط درونشیشهای انجام گرفت و ریزنمونهها با
غلظتهای  0/0 ،0/0 ،0/1 ،0/00 ،0/00 ،0/00و  1درصد (وزنی به حجمی) کلشیسین ،در سه بازه زمانی  10 ،6و  00ساعته
مورد تیمار قرار گرفتند .زندهمانی ریز نمونهها پس از تیمار با کلشیسین با غلظت و مدتزمان تیمار ارتباط داشت و غلظتهای
باالتر و مدتزمان طوالنیتر منجر به کاهش نرخ زندهمانی و افزایش مرگومیر شد ،بهطوریکه ریز نمونهها در تیمار فاقد
کلشیسین و غلظت باالی کلشیسین ( )%1بهمدت  00ساعت کمترین درصد زندهمانی ( )%0را داشتند .گیاهان شاهد در
بنتالقنسول که بهعنوان دیپلوییدلویید درنظر گرفته شدند عدد کروموزومی برابر  0x=0 n=08نشان دادند درحالیکه گیاهان
تیمارشده با غلظت  1درصد وزنی به حجمی و زمان  6ساعت کلشیسین ،دارای سلولهایی با تعداد کروموزوم دو برابر شده
( )2n=4x=56بودند که بهعنوان گیاهان تتراپلوییدلویید معرفی شدند .مؤثرترین تیمار القای پلیپلوییدلوییدی با غلظت  1درصد
وزنی به حجمی کلشیسین و مدتزمان  6ساعت و با نرخ القای  %33بهدست آمد .میانگین اندازه سلولهای روزنه در گیاهان
تتراپلوییدلویید ( )18/03×0/33 μmبهصورت معناداری از گیاهان دیپلوییدلویید ( )10/1×4/31 μmبزرگتر است اما تراکم
سلولهای روزنه در گیاهان تتراپلوییدلویید ( 14/89روزنه در میلیمترمربع) بهصورت معناداری کمتر از گیاهان دیپلوییدلویید
( 03/10روزنه در میلیمترمربع) مشاهده گردید .در تیمار  1درصد وزنی به حجمی و زمان  6ساعت ،گیاه دارای سیستم ریشهای
کوچکتر و رشد آهستهتر و ارتفاع گیاه کمتر بود .تغییر در تعداد و تراکم روزنهها و تغییر در عدد کروموزومی گیاهان تیمارشده
شاخصهای مهمی در شناسایی گیاهان تتراپلوییدلویید القا شده توسط کلشیسین میباشند.
کلیدواژهها :القای پلیپلوییدی ،بنتالقنسول ،درونشیشهای ،لوییدکلشیسین.

* نویسنده مسئول

Email: mnorouzi91@ut.ac.ir
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مقدمه
بنتالقنسول با نام علمی

شکل گل و گیاه ،عطر گل ،ماندگاری پس از برداشت و
Euphorbia pulcherrima

مقاومت به بیماریها و آفات میباشد [.]9

گیاهی از تیره فرفیون ( )Euphorbiaceaeو بومی مکزیک

تغییر سطح پلوییدی با استفاده از مواد شیمیایی با

میباشد .گلهای آن کوچک و به رنگ زرد بهصورت


کاربرد بازدارندههای میتوزی مانند کلشیسین ،اوریزالین،

گلآذین سیاتیوم تشکیل میشود .بنتالقنسول ،یکی از

تریفلورالین ،امیپروفسفومتیل ،پرونامید ،پودوفیلین،

مهمترین گیاهان زینتی کاشانهای محسوب میشود که در

آکریدین ،اکسید نیتروز و اسید اسکوربیک در بسیاری از

زمان کریسمس به بازار عرضه میشود و بهعنوان سمبل

گونههای گیاهی گزارششده است [ .]8کلشیسین نوعی

کریسمس در اروپا و آمریکا بهشمار میرود .برگهای آن

ترکیب آلکالوییدی طبیعی است که از گیاه گل حسرت

بیضوی ،سبز روشن با لبه صاف یا کمی دالبردار دیده

( )Colchicum autumnale L.استخراج میشود و بهعنوان

میشود .گلهای بنتالقنسول بهوسیله تعداد زیادی براکته


یک بازدارنده طبیعی میتوزی و ترکیب دپلیمریزهکننده

بیضوی احاطه شدهاند که رنگ براکتهها از قرمز مایل به

میکروتولها باعث تخریب رشتههای دوکیشکل شده و

زرد تا قرمز سیر متغیر بوده و به رنگهای سفید و صورتی

چرخه تقسیم سلولی را در مرحله متافاز میتوزی متوقف

براکتههای زیبا و

نیز وجود دارند .قابلیت بقا و ماندگاری این

میکند درنتیجه کروموزومهای دو برابر شده درون یک

تماشایی بهمدت سه تا چهار ماه تقاضا و بازارپسندی این

هسته باقی میمانند [ .]0کلشیسین در گیاهانی نظیر

گیاه زینتی را چند برابر مینماید .براساس آمار سازمان

داتوره ،اطلسی ،خرفه و  ...جهت افزایش سطح پلوییدی

کشاورزی ایاالت متحده آمریکا ) ،(USDAدر ایالت کالیفرنیا

مورداستفاده قرار گرفت و باعث تولید گلآذین بزرگتر،

از این گیاه بهعنوان گل گلدانی تنها در سال  0010میالدی

میوه و دانه گرده درشتتر و درعینحال گیاه متراکمتر و

قریب به  6/0میلیون گلدان به ارزش  30میلیون دالر

ساقه کوتاهتر شد .همچنین اثر کلشیسین به نوع گونه

فروختهشده است [ .]01علیرغم اینکه بنتالقنسول بومی

گیاهی ،روش و غلظت آن بستگی دارد و روی بافتهای

آمریکای مرکزی و مکزیک میباشد این گیاه سریعالرشد

رویشی که در حال رشد سریع هستند بسیار موفقیتآمیز

یکی از رایجترین درختچهها در سرتاسر دنیا است.

بوده است .بهعنوان مثال بافتهایی مانند بذور در حال

دستکاری پلیپلوییدی بهصورت موفقیتآمیزی در

جوانهزنی ،غنچههای بسیار جوان یا مناطق مریستمی نوک

برنامههای به ژادی گیاهان بهمنظور تسهیل تولید واریتههای

جوانهها را میتوان نام برد [ .]11برای القای تنوع در ارقام

برتر در بسیاری از گونههای گیاهی استفادهشده است [.]16

قدیمی ژربرا از طریق دو برابر کردن تعداد کروموزوم در

تنوع در صفاتی همچون رنگ ،فرم و عطر گل از مهمترین

شرایط آزمایشگاهی ،شاخههای رشدیافته با غلظتهای

اهـداف اصـالحی گیاهـان زینتـی میباشند و پلیپلوییدی

مختلف کلشیسین ( 0/0 ،0/1 ،%0 ،%1وزنی به حجمی)

معموالً منجر به ایجاد گیاهان درشتتر ،با برگهای ضخیم و

بهمدت  4 ،0یا  8ساعتتیمار شدند و هنگامیکه شاخهها

تیرهتر میشود .ازجمله موفقیتهای حاصل از بهکارگیری

با  %0/1کلشیسین برای  8ساعت تیمار شدند %64

این فن در اصالح گیاهان زینتـی ،میتوان به ایجاد رنگهای

گیاهان باززاییشده تتراپلویید بودند .گیاهان تتراپلویید

ویژه در گلهای زینتـی اشـاره کـرد .صفات دیگری که

دارای تکثیر کندتر با قدرت باالتر ،برگهای ضخیم

توجه خاصی را به خود جلب نمودهاند شـامل ساختار و

گسترده ،گلهای بزرگتر ،ساقه بلندتر و عمر گلدانی
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بیشتر بودند که همه اینها ارزش زینتی ژربرا را افزایش

ریزنمونهها طی مراحل القا تا ریشهزایی در شرایط دمایی

میدهد [ .]4این پژوهش با هدف بررسی امکان تولید

 00±1درجه سانتیگراد و دوره نوری  16ساعت روشنایی و

گیاهان پلیپلوییدی بنتالقنسول در شرایط درونشیشهای

 8ساعت تاریکی در اتاقک رشد نگهداری شدند.

با استفاده از کلشیسین انجام شد.
ریشهزایی نوک شاخسارهها

مواد و روشها

جهت بررسی میزان ریشهزایی از تنظیمکنندههای رشد

تهیه مواد گیاهی و کشت درونشیشهای

 NAAبا  0سطح  1 ،0/0 ،0/3 ،0و  0میلیگرم در لیتر و

این پژوهش در آزمایشگاه کشت بافت دانشکده باغبانی

 IAAبا  0سطح  1 ،0/0 ،0/0 ،0و  0میلیگرم در لیتر و

پردیس ابوریحان دانشگاه تهران بهاجرا درآمد .برای انجام

 IBAبا  0سطح  0 ،1 ،0/3 ،0و  3میلیگرم در لیتر

Euphorbia

بهتنهایی استفاده شد .ریزنمونههای  0ماهه در محیطهای

 )pulcherrima var. Pandora redاز گلخانهای در شهر

ریشهزایی کشت و پس از یک ماه از نظر تعداد ریشه،

پاکدشت تهیه گردید .شاخههای بنتالقنسول پس از

طول ریشه و روز تا ریشهدهی (تعداد روز سپریشده از

شستشو بهمدت نیم ساعت زیرآب جاری ،در الکل 30

کشت ریز نمونه در محیط کشت ریشهزایی تا ظهور اولین

درصد بهمدت  00ثانیه قرار گرفته و پس از شستوشو،

ریشهچه) مورد بررسی قرار گرفتند.

این پژوهش گلدانهای بنتالقنسول (

با هیپوکلریت سدیم  3درصد بهمدت  10دقیقه ضدعفونی
شدند [ .]10سپس جوانههای تکگره بهصورت عمودی

تعیین سطح پلوییدی

در محیط کشت  MSفاقد تنظیمکننده رشد گیاهی بههمراه

پس از رشد کافی گیاهچههای زندهمانده در طی سه

 30گرم در لیتر ساکارز و  8گرم در لیتر آگار کشت شدند

واکشت ،از روشهای شمارش کروموزوم نمونههای نوک

و بهمدت  4هفته در این محیط استقرار یافتند ،سپس

ریشه و بررسی روزنههای گیاهچههای زندهمانده برای

ریزنمونهها به محیط کشت پرآوری شاخساره حاوی 1

تعیین سطح پلوییدی استفاده شد .بررسی مورفولوژیکی

میلیگرم در لیتر بنزیل آمینوپورین 30 ،گرم در لیتر ساکارز

روزنهها توسط ارزیابی میکروسکوپی ویژگیهای

و  8گرم در لیتر آگار منتقل شدند.

سلولهای روزنه شامل اندازه طول ،عرض و تراکم
روزنهها در سطح اپیدرم تحتانی برگ انجام شد .جهت

القای پلیپلوییدی در شرایط درون شیشهای

مشاهده روزنهها از هر تکرار یک گیاه چه شاهد و یک

جهت القای پلیپلوییدی ،نوک شاخسارههای پرآوریشده با

گیاهچه تیمارشده انتخاب و با استفاده از فن نیل -وارنیش

طول یک سانتیمتر در غلظتهای مختلف کلشیسین ،0/00

[ ]00از اپیدرم زیرین برگ بالغ و توسعهیافته نمونهبرداری

 0/0 ،0/0 ،0/1 ،0/00 ،0/00و  1درصد (وزنی به حجمی)

صورت گرفت .روش کار بدینصورت بود که قسمتی از

بهمدت  10 ،6و  00ساعت غوطهورشده و بعد با آب مقطر

برگ بهاندازه تقریبی یک سانتیمتر که ترجیحاً فاقد

استریل  0تا  3دقیقه شستوشو داده شدند .سپس

رگبرگ اصلی بود با استفاده از الک ناخن شفاف پوشانده

شاخسارهها در محیط کشت  MSفاقد هورمون کشت شده و


شد .بعد از گذشت  10دقیقه که الک کامالً خشک شد،

شد.

با استفاده از پنس نوکتیز الیه الک بهآرامی از روی برگ

درصد زندهمانی ریزنمونهها پس از ده روز بررسی
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جدا و بر روی الم قرار داده شد .جهت استقرار نمونه بر

نتایج و بحث

روی الم یک الیه چسب شیشهای شفاف بر روی نمونه

درصد زندهمانی ریزنمونهها

کشیده شد و ارزیابی تراکم روزنهها بر اساس تعداد در هر

ریزنمونهها پس از اعمال تیمار و واکشت در محیط کشت

میلیمترمربع از نمونه با بزرگنمایی  40Xمیکروسکوپ

 MSفاقد تنظیمکننده رشد ،به رنگ سبز و در حالت

نوری و تعیین طول و عرض روزنه بر اساس میکرومتر با

طبیعی قرار داشتند اما پس از گذشت  4هفته برخی

بزرگنمایی  100 Xانجام گرفت.

جوانههای انتهایی شروع به خشک شدن و تغییر رنگ به

همچنین برای ارزیابی سطح پلیپلوییدی بهروش

سمت قهوهای شدن نمودند .جوانهها قهوهای و بدون رشد

شمارش کروموزوم نوک ریشه 0 ،تا  10میلیمتر انتهای

با ظاهر سوخته بهعنوان ریزنمونهها مرده و از بین رفته در

-8

نظر گرفته شدند (شکل  .)1زندهمانی ریزنمونهها پس از

هیدروکسیکوئینولین  0/000موالر بهمدت  3ساعت در

تیمار با کلشیسین با غلظت و مدتزمان تیمار ارتباط

دمای اتاق قرار گرفتند .سپس ریشهها با آب مقطر شسته

داشت و غلظتهای باالتر و مدتزمان طوالنیتر منجر به

I

کاهش نرخ زندهمانی و افزایش مرگومیر شد ،بهطوریکه

(اسیداستیک گالیسیال  3 :1اتانول خالص) قرار گرفتند پس

ریزنمونهها در تیمار فاقد کلشیسین و غلظت پایین

از شستوشو با آب مقطر ،نمونهها بهمدت  00دقیقه در

کلشیسین ( )%0/00بهمدت  6و  10ساعت بیشترین

اسیدکلریدریک یک نرمال در دمای  60درجه سانتیگراد در

درصد زندهمانی ( )%100را داشتند که با نتایج روی و

بن ماری هیدرولیز شدند و سپس برای رنگآمیزی از

همکاران ( )0001که بیان کردند تمام ریز نمونههای گیاه

استواورسئین  1درصد استفاده گردید .درنهایت بهروش

رازک در تیمار شاهد و همچنین تیمار با غلظتهای پایین

اسکواش الم تهیهشده و با میکروسکوپ نوری شمارش

کلشیسین ( 0/01و  )%0/00بهمدت  04ساعت

کروموزومها انجام شد [ .]3پس از تعیین سطح پلوییدی

زنده بودند تا حدود زیادی مطابقت داشت [ .]14در

توسط شمارش کروموزومی ،ریز نمونههای تیمارشده از نظر

مدتزمان  00ساعت در تمامی غلظتها درصد باالیی از

طول و تعداد شاخساره جانبی ،طول و تعداد ریشه ،تعداد

مرگومیر مشاهده گردید .در غلظت  1درصد وزنی به

روز تا ریشهدهی ،سطح برگ (با کاغذ میلیمتری) ،شکل

حجمی کلشیسین ،ریز نمونههای تیمارشده در 6

پهنک و حاشیه برگ چهار هفته پس از واکشت با گیاهان

ساعت  00درصد زندهمانی و در  10ساعت  33درصد

شاهد موردبررسی قرار گرفتند .طرح آماری مورد استفاده

زندهمانی از خود نشان دادند .در تیمار  1درصد

بهصورت آزمون فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با

وزنی به حجمی کلشیسین بهمدت  00ساعت کلیه

چهار تکرار (هر تکرار  4ریز نمونه) انجام شد .تجزیه آماری

ریزنمونهها از بین رفتند (نمودار  .)1وجود رابطه

دادهها توسط نرمافزار  SASصورت گرفت و از آزمون

معکوس بین غلظت کلشیسین و بقای ریز نمونهها در

چنددامنهای دانکن برای مقایسه میانگینها در سطح احتمال

این آزمایش مورد انتظار بوده و با نتایج سایر بررسیهای

 0درصد استفاده شد .برای مقایسه وجود اختالف معنیدار

انجامشده روی گیاهان مختلف در شرایط طبیعی و

اندازه طول و عرض سلولهای روزنه در گیاهان دیپلویید و

درونشیشهای مانند گیاه سالویا [ ]0و عناب [ ]6مطابقت

تتراپلویید از آزمون  tاستفاده شد.

دارد.

ریشههای

جوان

بریدهشده

و

در

محلول

شدند و بهمدت  04ساعت در تثبیتکننده کارنوی
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نمودار  .1درصد زندهمانی و مرگومیر ریز نمونههای تیمارشده با کلشیسین و نمونههای شاهد

شکل  .1ریزنمونههای مرده در اثر تیمار با کلشیسین  %1در مدت زمان  02ساعت
طول و تعداد شاخساره

تأثیر را بر کاهش ارتفاع شاخساره توأم با القای پلوییدی

براساس نتایج تجزیه واریانس دادهها اثر غلظتهای

داشته و درعینحال با افزایش غلظت و مدتزمان تیمار

مختلف کلشیسین و مدتزمان تیمار با کلشیسین ،هر

عالوه بر کاهش ارتفاع شاخساره ،توقف در رشد و مرگ

یک بهتنهایی و اثر متقابل غلظت و زمانبر ارتفاع

بافت مشاهده شد بهطوریکه در غلظت  1درصد وزنی به

شاخسارهها در سطح احتمال پنج درصد معنیدار شد

حجمی کلشیسین و مدتزمان  00ساعت کاهش ارتفاع

(نمودار  .)0نتایج حاصل از مقایسه میانگین طول شاخساره

بیشتری را شاهد بودیم که این مورد بهدلیل اثر

غلظت  1درصد وزنی به حجمی و زمان  6ساعت (3/1

فیزیولوژیکی کلشیسین بر روی کاهش سرعت تقسیم

سانتیمتر) نشان داد که

سانتیمتر) نسبت به تیمار شاهد (0

سلولی هست .گزارششده تمام گیاهچههای باززاییشده

طول شاخساره گیاهان تیمارشده با غلظت  1درصد وزنی

بنتالقنسول حاصل از کالوسهای تیمارشده با کلشیسین

به حجمی و زمان  6ساعت بهطور معنیداری کاهش یافته

بهطور مشخصی دارای شاخههای کوتاهتری در مقایسه با

است (شکل  0و نمودار  .)0کاربرد کلشیسین با غلظت 1

شاهد بودند [.]10

درصد وزنی به حجمی در مدت زمان  6ساعت بیشترین

براساس نتایج تجزیه واریانس دادهها اثر غلظتهای
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مختلف کلشیسین و مدتزمان تیمار بر تعداد

شاخساره داشتند و باالترین تعداد شاخساره جانبی با

شاخسارهها هر یک بهتنهایی در سطح احتمال  0درصد

مدتزمان  6ساعت بهدست آمد (نمودار  .)3کاهش تعداد

معنی شد .بهطوریکه با افزایش غلظت کلشیسین تعداد

شاخساره در غلظتهای باالی کلشیسین میتواند احتماالً

شاخساره کاهش پیدا کرد و غلظتهای  0/0و  1درصد

مربوط به برهم خوردن توازن سطح اکسین به سایتوکینین

وزنی به حجمی کلشیسین تأثیر بیشتری بر کاهش تعداد

در ریزنمونههای تیمارشده نسبت به شاهد باشد [.]3

شکل  .0کاهش طول گیاهان تیمارشده با سطوح مختلف کلشیسین

شکل  .3مقایسه طول و تعداد ریشه در گیاه شاهد (سمت چپ) و گیاه تیمارشده با غلظت  1درصد وزنی به حجمی کلشیسین در
مدتزمان  3ساعت (سمت راست)

نمودار  .0مقایسه میانگین اثر کلشیسین و زمانبر طول شاخساره در بنتالقنسول
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نمودار  .3اثر غلظت کلشیسین بر افزایش تعداد شاخساره بنتالقنسول

نمودار  .4اثر زمان تیمار با کلشیسین بر تعداد شاخساره بنتالقنسول
طول ریشه ،تعداد ریشه و تعداد روز تا ریشهدهی در

ساعت کوتاهترین مدتزمان جهت ظهور ریشهچه در

گیاهان تیمار شده با کلشیسین

بنتالقنسول هست (نمودار  .)6همچنین با افزایش غلظت


براساس نتایج حاصل از این تحقیق ،کلشیسین بر ریشهدهی

کلشیسین در غلظت  1درصد وزنی به حجمی کلشیسین

گیاهان تأثیر دارد و در غلظتهای باال ( 0/0و  1درصد وزنی

اختالف معنیداری نسبت به شاهد دیده شد و در این غلظت

به حجمی) طول ریشه کاهش نشان داد (شکل  4و نمودار

ریشهها پس از  03روز ظاهر شدند و محدوده تعداد ریشهها

 .)0همچنین بازه زمانی  00ساعت نسبت به  6و  10ساعت

 0الی  3عدد بود (نمودار  .)3در تیمار  1درصد وزنی به

در کاهش طول ریشه مؤثرتر بود .براساس نتایج تجزیه

حجمی و زمان  6ساعت ،گیاه دارای سیستم ریشهای

واریانس دادهها ،غلظتهای مختلف کلشیسین و مدتزمان

کوچکتر و رشد آهستهتر و ارتفاع کمتر بود .همچنین اثر

تیمار با کلشیسین و اثر متقابلشان بر تعداد روز تا ریشهدهی

اصلی و متقابل سطوح غلظت کلشیسین و مدتزمان

در سطح احتمال پنج درصد اثر معنیداری داشتند .با توجه

تیمار با کلشیسین بر تعداد ریشه در سطح پنج درصد

به نتایج مقایسه میانگین حاصل از اثر مدتزمان تیمار با

اختالف معنیداری نداشت .در ژربرا نشان داده شد که

کلشیسین بر تعداد روز تا ریشهدهی بنتالقنسول مشخص

مدتزمان ریشهزایی در غلظتهای باالی کلشیسین

شد که در تیمار  1درصد وزنی به حجمی زمانهای  6و 10

افزایشیافته است [.]4
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شکل  .4طول ریشه شاخساره تیمارشده با کلشیسین  1درصد  3ساعت (راست) و گیاه شاهد (چپ)

نمودار  .5مقایسه میانگین اثر کلشیسین بر طول ریشه در بنتالقنسول

نمودار  .3مقایسه میانگین اثر مدتزمان تیمار با کلشیسین بر طول ریشه بنتالقنسول

نمودار  .7مقایسه میانگین اثر کلشیسین و زمانبر تعداد روز تا ریشهدهی شاخسارههای بنتالقنسول
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طول ،عرض و تراکم روزنه

روزنه در نمونههای دیپلویید برابر با  03/10عدد در

نتایج حاصل از مقایسه اندازه طول و عرض و تراکم

نمونههای تتراپلویید برابر با  14/89عدد

میلیمترمربع و در

میلیمترمربع بود و درواقع پلیپلوییدها ممکن

در یک

سلولهای روزنه در یک میلیمترمربع در  00نمونه از
گیاهان تیمارشده با غلظتهای مختلف کلشیسین در

است قدرت زنده ماندن بیشتری نسبت به اجداد دیپلویید

سطح اپیدرم پشتی برگهای توسعهیافته ،بر اساس آزمون

خود در برابر عوامل نامساعد محیطی داشته باشند ،زیرا با

آماری  tنشان داد که اندازه روزنهها و تراکم آنها در

کاهش سطح برگ و از طرف دیگر افزایش اندازه سلول

شکلهای  0و
گیاهان دیپلویید و تتراپلویید متفاوت است ( 

روزنه ،توانایی گیاه در حفظ آب و ایجاد تعادل آبی بیشتر

 ،)4بهطوریکه میانگین طول و عرض روزنهها در

میشود [ .]00نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهای

نمونههای دیپلویید بهترتیب برابر با  10/1و 4/31


قبلی که نشان دادند با افزایش سطح پلوییدی و اندازه

میکرومتر و در نمونههای تتراپلویید  18/03و 0/33

روزنه ،تراکم روزنه در واحد سطح برگ کاهش مییابد،
منطبق است

میکرومتر هست (جدول  .)1همچنین میانگین تراکم

[.]4

شکل  .4اندازه روزنه گیاهان شاهد و تیمارشده بنتالقنسول

)(122 X

شکل  .5مقایسه تراکم روزنهها در نمونههای دیپلویید (سمت راست) و تتراپلویید (سمت چپ) بنتالقنسول ()42x
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جدول  .0مقایسه میانگین طول و عرض و تراکم سلولهای روزنه در گیاهان دیپلویید و تتراپلویید
خطای استاندارد ±

خطای استاندارد ±

تراکم روزنه

تعداد

سطح

میانگین عرض روزنه

میانگین طول روزنه

(تعداد /میلیمترمربع)

نمونه

پلوییدی

4/31 ±0/01

10/1 ± 0/06

03/10

00

دیپلویید ()0x

0/33 ±0/39

18/03 ± 0/30

14/89

00

تتراپلویید ()4x

لویید لویید

تعداد کروموزوم

دو برابر شدن تعداد کروموزومها بهوسیله شمارش
کروموزومها در سلولهای نوک ریشه گیاهان پرآوریشده
پس از تیمار با کلشیسین مورد ارزیابی قرار گرفت .شکل
 6نشاندهنده سلولهایی با تعداد کروموزومهای دیپلویید
و تتراپلویید حاصل از گیاهان شاهد و گیاهان تیمارشده
با کلشیسین است .گیاهان شاهد تعداد

2n=2x=08

کروموزوم را در سلولهای نوک ریشه نشان دادند که
مشخصکننده دیپلویید بودن آنها میباشد .این نتایج با
نتایج بهدستآمده از شمارش کروموزوم تودههای
بنتالقنسول که در آن تعداد کروموزوم این گیاه  08عدد
گزارششده است مطابقت دارد [ .]10همچنین با بررسی
تعداد کروموزوم در گیاهان تیمارشده مشخص شد که
تنها ،غلظت  1درصد وزنی به حجمی و زمان  6ساعت،
دارای سلولهایی با تعداد کروموزوم دو برابر شده

شکل  .3تصویر کروموزومی سلول مریستمی ریشه گیاه

( )2n=4x=56بودند که بهعنوان گیاهان تتراپلویید معرفی

تتراپلویید (سمت راست) و دیپلویید (سمت چپ)

شدند .مؤثرترین تیمار القای تتراپلوییدی ،تیمار
شاخسارهها با غلظت  1درصد وزنی به حجمی کلشیسین

مورفولوژی برگ

و مدتزمان  6ساعت و با نرخ القای  %33بهدست آمد و

گیاهان تیمارشده با کلشیسین در مقایسه با گیاهان دیپلویید

در سایر تیمارها القای پلیپلوییدی صورت نگرفت .با

یا شاهد دارای سطح برگ بزرگتر بوده و همچنین تغییراتی

کاربرد کلشیسین و اوریزالین بر روی رقم وینتر رز در

را در حاشیه و سطح برگ نشان دادند (شکل  .)3با کاربرد

بنتالقنسول مشخص شد که کاربرد کلشیسین و

کلشیسین بر روی گیاه اسپاتیفیلوم برگهای گیاهان

اوریزالین بهعنوان ماده ضدمیتوزی تأثیری بر روی تغییر

باززاییشده دارای زاویههای تغییرشکلیافته ،ضخیم و دارای

سطح پلوییدی بر روی گیاهان دیپلویید نداشت [.]10

سطحی بزرگتر از گیاهان شاهد بودند [.]19
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زمانی مؤثر است که سلولهای در حال تقسیم در معرض
مواد ضدمیتوزی همچون کلشیسین قرار گیرند .لذا گزارش-
های متعددی از استفاده کلشیسین در شرایط درونشیشهای
در گیاهان زینتی موجود هست [ .]10زندهمانی ریزنمونهها
پس از تیمار با کلشیسین به غلظت کلشیسین و مدتزمان
تیمار بستگی دارد .بهطورکلی غلظت باال و زمان طوالنی
باعث کاهش درصد زندهمانی و افزایش مرگومیر جوانههای
انتهایی خواهد شد [ .]18در تحقیق حاضر ،غلظت  0/00و
 0/00درصد کلشیسین بهمدت  6ساعت کمترین تأثیر را
جهت القای پلیپلوییدی داشته و تیمارهای مناسبی محسوب
نمیشوند .همچنین تیمارهای زمانی بهمدت  00ساعت در
تمامی غلظتها دارای اثرات سمی بوده و در غلظتهای
پایین باعث کاهش رشد اولیه بدون تأثیر بر تغییر سطح
پلوییدی گردید .در گیاهان تیمارشده با کلشیسین ،غلظت 1
درصد بیشترین اثر را روی کاهش طول شاخساره داشت .اثر
کلشیسین بر تعداد روز تا ریشهزایی موجب طوالنی شدن
ریشهدهی گیاهان تیمارشده در غلظتهای  0/0و  1درصد
وزنی به حجمی کلشیسین گردید .بیشترین درصد زندهمانی
در غلظت صفر و  0/00درصد کلشیسین با  6ساعت و
بیشترین میزان از بین رفتن ریزنمونهها در غلظت  1درصد
کلشیسین با مدتزمان  00ساعت مشاهده شد .استفاده از
غلظت  1درصد کلشیسین بهمدت  6ساعت بیشترین تأثیر
شکل  .7تغییرات مورفولوژیکی پهنک برگ گیاه شاهد

را در تولید گیاهان تتراپلویید داشت .همچنین طول و عرض

(راست) و گیاهان تیمارشده با کلشیسین (چپ)

روزنه با افزایش سطح پلوییدی افزایش و تراکم روزنه در
واحد سطح برگ کاهش یافت.

نتیجهگیری و بحث

در بین روشهای مختلف اصالح گیاهان زینتی القای
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Abstract
In this experiment the mitotic inhibitore colchicine was evaluated for tetraploid induction of Poinssetia (Euphorbia
pulcherrima var. pendora red). The regenerated shoot tip explants were induced with 0.00, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5
and 1% (w/v) concentrations of colchicine for 6, 12 and 20 hours, respectively. The most effective treatment was
0.1% colchicine for 12 hours with polyploidy induction rate of 33.0%. The stomata size of tetraploids (18.23×
5.37μm) was significantly larger than that of diploids (12.1× 4.31 μm) but the stomata density of tetraploids (14.89
mm2 ) was significantly lower than that of diploids (23.10 mm2). Compared with diploids, tetraploids had thicker,
wider, shorter, rougher and deeper-colorful leaves, fewer roots, shorter shoots and slower growth. Control plants that
were considered as diploid plants showed 2n = 2x =28 chromosome number whereas treated plants with 1 w/v %
and 6 hours colchicine, showed doubled the number of chromosomes (2n = 4x = 56) who were identified as tetraploid
plants. The leaf and the stoma characteristics and chromosome counting could be regarded as helpful indexes to
identify colchicine-induced tetraploids in Poinssetia.
Keywords: Colchicine, Poinssetia, in vitro, polyploidy induction.
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