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 چکیده     
 (Euphorbia pulcherrima) القنسولبنت زینتی گیاه در یلوییدتتراپ یالقا برای سینکلشی میتوزی مهارکننده آزمایش این در

 با ها ریزنمونه و گرفت انجام ایشیشه درون شرایط در شاخساره نوک روی سین کلشی تیمار شد. استفاده Pandora red رقم

 ساعته 00 و 10 ،6 زمانی بازه سه در سین،کلشی حجمی( به )وزنی درصد 1 و 0/0 ،0/0 ،1/0 ،00/0 ،00/0 ،00/0 هایغلظت

 های غلظت و داشت ارتباط تیمار زمان مدت و غلظت با سین کلشی با تیمار از پس ها نمونه ریز مانی زنده گرفتند. قرار تیمار مورد

 فاقد تیمار در ها نمونه ریز که طوری هب شد، ومیر مرگ افزایش و مانیزنده نرخ کاهش به منجر ترطوالنی زمان مدت و باالتر

 در شاهد گیاهان داشتند. را %(0) مانیزنده درصد کمترین ساعت 00 مدت به %(1) سین کلشی باالی غلظت و سین کلشی

 گیاهان که یدرحال دادند نشان 08n= 0x=0 برابر کروموزومی عدد شدند گرفته درنظر لوییدلوییددیپ عنوان به که القنسول بنت

 شده برابر دو کروموزوم تعداد با هاییسلول دارای ،سین یکلش ساعت 6 زمان و حجمی به وزنی درصد 1 غلظت با تیمارشده

(2n=4x=56) درصد 1 غلظت با یلوییدلوییدپپلی یالقا تیمار مؤثرترین شدند. معرفی لوییدلوییدتتراپ گیاهان عنوان به که بودند 

 گیاهان در روزنه های سلول اندازه میانگین آمد. دست به %33 یالقا نرخ با و ساعت 6 زمان مدت و سین کلشی حجمی به وزنی

 تراکم اما است تر بزرگ (μm 31/4×1/10) لوییدلوییددیپ گیاهان از معناداری صورت به (μm 33/0×03/18) لوییدلوییدتتراپ

 لوییدلوییددیپ گیاهان از کمتر معناداری صورت به مربع(متر میلی در روزنه 89/14) لوییدلوییدتتراپ گیاهان در روزنه های سلول

 ایریشه سیستم دارای گیاه ساعت، 6 زمان و حجمی به وزنی درصد 1 تیمار در گردید. مشاهده مربع(متر میلی در روزنه 10/03)

 تیمارشده گیاهان کروموزومی عدد در تغییر و هاروزنه تراکم و تعداد در تغییر .بود کمتر گیاه ارتفاع و ترآهسته رشد و تر کوچک

 باشند.می سینکلشی توسط شده القا لوییدلوییدتتراپ گیاهان شناسایی در مهمی ای شاخصه

 

 .سین لوییدکلشی ای،شیشهدرون القنسول،بنت ی،لوییدپپلی یالقا :هاواژهکلید
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 مقدمه

 Euphorbia pulcherrima علمی نام با القنسولبنت
 مکزیک بومی و (Euphorbiaceae) فرفیون تیره از گیاهی

 صورت به زرد رنگ به و کوچک آن هایگل باشد.می

 از یکی القنسول،بنت شود.می تشکیل سیاتیوم آذینگل

 در که شود یم محسوب یا کاشانه زینتی گیاهان ینتر مهم

 سمبل عنوان به و شودمی عرضه بازار به کریسمس زمان

 آن هایبرگ رود.می شمار به یکاآمر و اروپا در کریسمس

 دیده دالبردار کمی یا صاف لبه با روشن سبز بیضوی،

 هبراکت زیادی تعداد وسیله به القنسولبنت هایلگ شود.می

 به مایل قرمز از هابراکته رنگ که اند شده  احاطه بیضوی

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

 و زیبا هایبراکته این ماندگاری و بقا قابلیت .دارند وجود نیز

 این بازارپسندی و تقاضا ماه چهار تا سه مدت به تماشایی

 سازمان آمار براساس نماید.می برابر چند را زینتی گیاه

 کالیفرنیا ایالت در ،(USDA) آمریکا متحده یاالتا کشاورزی

 میالدی 0010 سال در تنها گلدانی گل عنوان به گیاه این از

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

 بومی القنسول بنت که این رغم علی [.01] است شده فروخته

 الرشدسریع گیاه این باشدمی مکزیک و مرکزی آمریکای

 است. دنیا سرتاسر در ها درختچه ترینرایج از یکی

 در آمیزی موفقیت صورت به پلوییدی پلی کاری دست

 های واریته تولید تسهیل منظور به گیاهان ژادی  به های برنامه

 .[16] است شده استفاده گیاهی هایگونه از بسیاری در برتر

 ترین مهم از گل عطر و فرم رنگ، همچون صفاتی در تنوع

 پلوییدی پلی و باشند می زینتـی گیاهـان اصـالحی اهـداف

 و ضخیم های برگ با ،تر درشت گیاهان ایجاد به منجر معموالً

 کارگیری به از حاصل های موفقیت ازجمله شود. می تر تیره

 های رنگ ایجاد به توان می زینتـی، گیاهان اصالح در فن این

 که دیگری صفات .کـرد اشـاره زینتـی های گل در ویژه

 و ساختار شـامل اند نموده جلب خود به را خاصی توجه

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

 [.9] باشد می آفات و ها بیماری به مقاومت

 با شیمیایی مواد از استفاده با یلوییدپ سطح تغییر

 اوریزالین، ،سین کلشی مانند میتوزی هایبازدارنده کاربرد

 پودوفیلین، پرونامید، پروفسفومتیل، امی تریفلورالین،

 از بسیاری در اسکوربیک اسید و نیتروز اکسید آکریدین،

 نوعی سین کلشی [.8] است شده گزارش گیاهی هایگونه

 حسرت گل گیاه از که است طبیعی یلوییدآلکا ترکیب

(Colchicum autumnale L.) عنوان به و شودمی استخراج 

 کننده دپلیمریزه ترکیب و میتوزی طبیعی بازدارنده یک

 و شده شکل دوکی های رشته تخریب باعث هامیکروتول

 متوقف میتوزی متافاز مرحله در را سلولی تقسیم چرخه

 یک درون شده برابر دو هایکروموزوم درنتیجه کندمی

 نظیر گیاهانی در سینلشیک [.0] مانندمی باقی هسته

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

 ،تر بزرگ آذینگل تولید باعث و گرفت قرار مورداستفاده

 و تر متراکم گیاه حال درعین و تردرشت گرده دانه و میوه

 گونه نوع به سین کلشی اثر چنین هم شد. تر کوتاه ساقه

 هایبافت روی و دارد بستگی آن غلظت و روش گیاهی،

 آمیزموفقیت بسیار هستند سریع رشد حال در که رویشی

 حال در بذور مانند هاییبافت مثال عنوان به است. بوده

 نوک مریستمی مناطق یا جوان بسیار هایغنچه زنی،جوانه

 ارقام در تنوع یالقا برای [.11] برد نام توانمی را ها جوانه

 در کروموزوم تعداد کردن برابر دو طریق از ژربرا قدیمی

 هایغلظت با رشدیافته هایشاخه آزمایشگاهی، شرایط

 حجمی( به وزنی 0/0 ،1/0 %،0 %،1) سین کلشی مختلف

 هاشاخه که هنگامی و شدند تیمارساعت 8 یا 4 ،0 مدت به

 %64 شدند تیمار ساعت 8 برای سین کلشی %1/0 با

 لوییدتتراپ گیاهان بودند. لوییدتتراپ شده باززایی گیاهان

 ضخیم هایبرگ ،باالتر قدرت با کندتر تکثیر دارای

 گلدانی عمر و بلندتر ساقه ،تر بزرگ هایگل ،گسترده



 القنسولدر بنت نیس یبا استفاده از کلش یدییپلویپل ایشهیش درون یالقا
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 افزایش را ژربرا زینتی ارزش هااین همه که بودند بیشتر

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

 ایشیشه درون شرایط در القنسولبنت پلوییدی پلی گیاهان

 شد. انجام سینکلشی از استفاده با

 

 هاروش و مواد

 ایشیشه درون کشت و گیاهی مواد تهیه

 باغبانی دانشکده بافت کشت آزمایشگاه در پژوهش این

 انجام برای .درآمد اجرا به تهران دانشگاه ابوریحان پردیس

 Euphorbia) القنسول بنت هایگلدان پژوهش این

pulcherrima var. Pandora red) شهر در ایگلخانه از 

 از پس القنسول بنت هایشاخه گردید. تهیه پاکدشت

 30 الکل در جاری، زیرآب ساعت نیم مدت به شستشو

 شو،و شست از پس و گرفته قرار ثانیه 00 مدت به درصد

 ضدعفونی دقیقه 10 مدت به درصد 3 سدیم هیپوکلریت با

 عمودی صورت به گره تک هایجوانه سپس .[10] شدند

 همراه به گیاهی رشد کننده تنظیم فاقد MS کشت محیط در

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

 سپس یافتند، استقرار محیط این در هفته 4 مدت به و

 1 حاوی شاخساره پرآوری کشت محیط به ها ریزنمونه

 ساکارز لیتر در گرم 30 آمینوپورین، بنزیل لیتر در گرم میلی

 شدند. منتقل آگار لیتر در گرم 8 و

 

 ایشیشه درون شرایط در یلوییدپپلی یالقا

 با شده پرآوری هایشاخساره نوک پلوییدی،پلی القای جهت

 ،00/0 سین کلشی مختلف هایغلظت در مترسانتی یک طول

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

 مقطر آب با بعد و ورشدهغوطه ساعت 00 و 10 ،6 مدت به

 سپس شدند. داده وشو شست دقیقه 3 تا 0 استریل

 و شده کشت هورمون فاقد MS کشت محیط در هاشاخساره

 .شد بررسی روز ده از پس ها ریزنمونه مانی زنده درصد

 دمایی شرایط در زاییریشه تا القا مراحل طی ها ریزنمونه

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

 .شدند نگهداری رشد اتاقک در تاریکی ساعت 8

 

 ها شاخساره نوک زایی ریشه

 رشد های کننده تنظیم از زاییریشه میزان بررسی جهت

NAA و لیتر در گرممیلی 0 و 1 ،0/0 ،3/0 ،0 سطح 0 با 

IAA و لیتر در گرممیلی 0 و 1 ،0/0 ،0/0 ،0 سطح 0 با 

IBA لیتر در گرممیلی 3 و 0 ،1 ،3/0 ،0 سطح 0 با 

 هایمحیط در ماهه 0 های ریزنمونه شد. استفاده تنهایی به

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

 از شده سپری روز )تعداد دهی ریشه تا روز و ریشه طول

 اولین ظهور تا زاییریشه کشت محیط در نمونه ریز کشت

 گرفتند. قرار بررسی مورد (چه ریشه

 

 یلوییدپ سطح تعیین

 سه طی در مانده زنده هایگیاهچه کافی رشد از پس

 نوک هاینمونه کروموزوم شمارش هایروش از واکشت،

 برای مانده زنده هایگیاهچه هایروزنه بررسی و ریشه

 مورفولوژیکی بررسی شد. استفاده یلوییدپ سطح تعیین

 هایویژگی میکروسکوپی ارزیابی توسط هاروزنه

 تراکم و عرض طول، اندازه شامل روزنه های سلول

 جهت شد. انجام برگ تحتانی اپیدرم سطح در هاروزنه

 یک و شاهد چه گیاه یک تکرار هر از هاروزنه مشاهده

 وارنیش -نیل فن از استفاده با و انتخاب تیمارشده گیاهچه

 برداری نمونه یافته توسعه و بالغ برگ زیرین اپیدرم از [00]

 از قسمتی که بود صورت بدین کار روش گرفت. صورت

 فاقد ترجیحاً که متر سانتی یک تقریبی اندازه به برگ

 پوشانده شفاف ناخن الک از استفاده با بود اصلی رگبرگ

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

 برگ روی از آرامی به الک الیه تیز نوک پنس از استفاده با



 یلیخل نای، سیلمید یانتید نیریعرب، ش ی، مصطفینوروز می، مرنیمهر ثمر الیژ

 

 1395 تابستانبهار و   1شماره   4دوره 

38

 

 بر نمونه استقرار جهت شد. داده قرار الم روی بر و جدا

 نمونه روی بر شفاف ایشیشه چسب الیه یک الم روی

 هر در تعداد اساس بر هاروزنه تراکم ارزیابی و شد کشیده

 میکروسکوپ X40 بزرگنمایی با نمونه از مترمربعمیلی

 با میکرومتر اساس بر روزنه عرض و طول تعیین و نوری

 گرفت. انجام X 100 بزرگنمایی

 روش به پلوییدیپلی سطح ارزیابی برای چنین هم

 انتهای مترمیلی 10 تا 0 ریشه، نوک کروموزوم شمارش

 -8 محلول در و شده بریده جوان هایریشه

 در ساعت 3 مدت به موالر 000/0 کوئینولینهیدروکسی

 شسته مقطر آب با هاریشه سپس گرفتند. قرار اتاق دمای

 I کارنوی کننده تثبیت در ساعت 04 مدت به و شدند

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

 در دقیقه 00 مدت به هانمونه مقطر، آب با وشو شست از

 در گرادسانتی درجه 60 دمای در نرمال یک اسیدکلریدریک

 از آمیزیرنگ برای سپس و شدند هیدرولیز ماری بن

 روش به درنهایت گردید. استفاده درصد 1 استواورسئین

 شمارش نوری میکروسکوپ با و شده تهیه الم اسکواش

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

 نظر از تیمارشده های نمونه ریز کروموزومی، شمارش توسط

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

 شکل متری(، میلی کاغذ )با برگ سطح دهی،ریشه تا روز

 گیاهان با واکشت از پس هفته چهار برگ حاشیه و پهنک

 استفاده مورد آماری طرح .گرفتند قرار موردبررسی شاهد

 با تصادفی کامالً طرح قالب در فاکتوریل آزمون صورت به

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

 آزمون از و گرفت صورت SAS افزارنرم توسط هاداده

 احتمال سطح در هامیانگین مقایسه برای دانکن ایچنددامنه

 دار معنی اختالف وجود مقایسه برای شد. استفاده درصد 0

 و دیپلویید گیاهان در روزنه یها سلول عرض و طول اندازه

 شد. استفاده t آزمون از تتراپلویید

 بحث و نتایج

 ها نمونهیزر مانیزنده درصد

 کشت محیط در واکشت و تیمار اعمال از پس ها ریزنمونه

MS حالت در و سبز رنگ به رشد، کننده تنظیم فاقد 

 برخی هفته 4 گذشت از پس اما داشتند قرار طبیعی

 به رنگ تغییر و شدن خشک به شروع انتهایی هایجوانه

 رشد بدون و ایقهوه هاجوانه نمودند. شدن ایقهوه سمت

 در رفته بین از و مرده ها ریزنمونه عنوان به سوخته ظاهر با

 از پس ها ریزنمونه مانی زنده (.1 )شکل شدند گرفته نظر

 ارتباط تیمار زمان مدت و غلظت با سین کلشی با تیمار

 به منجر ترطوالنی زمان مدت و باالتر های غلظت و داشت

 که طوری هب شد، ومیر مرگ افزایش و مانیزنده نرخ کاهش

 پایین غلظت و سین کلشی فاقد تیمار در ها ریزنمونه

 بیشترین ساعت 10 و 6 مدت به (%00/0) سین کلشی

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

 گیاه های نمونه ریز تمام کردند بیان که (0001) همکاران

 پایین هایغلظت با تیمار چنین هم و شاهد تیمار در رازک

  ساعت 04 مدت به %(00/0 و 01/0) سین کلشی

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

 از باالیی درصد ها غلظت تمامی در ساعت 00 زمان مدت

 به وزنی درصد 1 غلظت در گردید. مشاهده ومیر مرگ

  6 در تیمارشده های نمونه ریز ،سین کلشی حجمی

 درصد 33 ساعت 10 در و مانی زنده درصد 00 ساعت

  درصد 1 تیمار در دادند. نشان خود از مانیزنده

 کلیه ساعت 00 مدت به سین کلشی حجمی به وزنی

  رابطه وجود (.1 )نمودار رفتند بین از ها ریزنمونه

 در ها نمونه ریز یبقا و سین کلشی غلظت بین معکوس

 هایبررسی سایر نتایج با و بوده انتظار مورد آزمایش این

 و طبیعی شرایط در مختلف گیاهان روی شده انجام

 مطابقت [6] عناب و [0] سالویا گیاه مانند ایشیشه درون

 .دارد
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 شاهد های نمونه و سین کلشی با تیمارشده های نمونه ریز ومیر مرگ و مانی زنده درصد .1 نمودار

 

      
 ساعت 02 زمان مدت در %1 سین کلشی با تیمار اثر در مرده های ریزنمونه .1 شکل

 

 شاخساره تعداد و طول

 هایغلظت اثر هاداده واریانس تجزیه نتایج براساس

 هر ،سین کلشی با تیمار زمان مدت و سین کلشی مختلف

 ارتفاع بر زمان و غلظت متقابل اثر و تنهایی به یک

 شد دارمعنی درصد پنج احتمال سطح در هاشاخساره

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

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

 که داد نشان متر(سانتی 0) شاهد تیمار به نسبت متر(سانتی

 وزنی درصد 1 غلظت با تیمارشده گیاهان شاخساره طول

 یافته کاهش داریمعنی طور به ساعت 6 زمان و حجمی به

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

 بیشترین ساعت 6 زمان مدت در حجمی به وزنی درصد

 یلوییدپ القای با توأم شاخساره ارتفاع کاهش بر را تأثیر

 تیمار زمان مدت و غلظت افزایش با حال درعین و داشته

 مرگ و رشد در توقف شاخساره، ارتفاع کاهش بر عالوه

 به وزنی درصد 1 غلظت در که طوری به شد مشاهده بافت

 ارتفاع کاهش ساعت 00 زمان مدت و سین کلشی حجمی

 اثر دلیل به مورد این که بودیم شاهد را بیشتری

 تقسیم سرعت کاهش روی بر سین کلشی فیزیولوژیکی

 شده باززایی هایگیاهچه تمام شده گزارش .هست سلولی

 سین کلشی با تیمارشده هایکالوس از حاصل القنسولبنت

 با مقایسه در تریکوتاه هایشاخه دارای مشخصی طور به

  .[10] بودند شاهد

 هایغلظت اثر هاداده واریانس تجزیه نتایج براساس
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 تعداد بر تیمار زمان مدت و سین کلشی مختلف

 درصد 0 احتمال سطح در تنهایی به یک هر ها شاخساره

 تعداد سین کلشی غلظت افزایش با که طوری به شد. معنی

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

 تعداد کاهش بر بیشتری تأثیر سین کلشی حجمی به وزنی

 با جانبی شاخساره تعداد باالترین و داشتند شاخساره

 تعداد کاهش (.3 )نمودار آمد دست به ساعت 6 زمان مدت

 احتماالً تواندمی سین کلشی باالی هایغلظت در شاخساره

 سایتوکینین به اکسین سطح توازن خوردن برهم به مربوط

 .[3] باشد شاهد به نسبت تیمارشده های ریزنمونه در

 

 
 سین کلشی مختلف سطوح با تیمارشده گیاهان طول کاهش .0 شکل

 

 
 در سین کلشی حجمی به وزنی درصد 1 غلظت با تیمارشده گیاه و چپ( )سمت شاهد گیاه در ریشه تعداد و طول مقایسه .3 شکل

 راست( )سمت ساعت 3 زمان مدت

 

 
 القنسول بنت در شاخساره طول بر زمان و سین کلشی اثر میانگین مقایسه .0 نمودار
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 القنسول بنت شاخساره تعداد افزایش بر سین کلشی غلظت اثر .3 نمودار

 

 
 القنسول بنت شاخساره تعداد بر سین کلشی با تیمار زمان اثر .4 نمودار

 

 در دهی ریشه تا روز تعداد و ریشه تعداد ریشه، طول

 سین کلشی با شده تیمار گیاهان

 دهی یشهر بر سین یکلش تحقیق، این از حاصل نتایج براساس

 وزنی درصد 1 و 0/0) باال یها غلظت در و دارد یرتأث گیاهان

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

 ساعت 10 و 6 به نسبت ساعت 00 زمانی بازه چنین هم (.0

 تجزیه نتایج براساس بود. مؤثرتر ریشه طول کاهش در

 زمان مدت و سین یکلش مختلف هایغلظت ،هاداده واریانس

 یده یشهر تا روز تعداد بر شانمتقابل اثر و سین یکلش با تیمار

 توجه با داشتند. داریمعنی اثر درصد پنج احتمال سطح در

 با تیمار زمان مدت اثر از حاصل میانگین مقایسه نتایج به

 مشخص القنسولبنت یده یشهر تا روز تعداد بر سین یکلش

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

 در چهریشه ظهور جهت زمان مدت ینتر کوتاه ساعت

 غلظت افزایش با چنین هم (.6 )نمودار هست القنسولبنت

 سین یکلش حجمی به وزنی درصد 1 غلظت در سین یکلش

 غلظت این در و شد دیده شاهد به نسبت داری یمعن اختالف

 ها یشهر تعداد محدوده و شدند ظاهر روز 03 از پس هاریشه

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

 ایریشه سیستم دارای گیاه ساعت، 6 زمان و حجمی

 اثر چنین هم بود. کمتر ارتفاع و ترآهسته رشد و تر کوچک

 زمان مدت و سین یکلش غلظت سطوح متقابل و اصلی

 درصد پنج سطح در ریشه تعداد بر سین یکلش با تیمار

 که شد هداد نشان ژربرا در .نداشت داریمعنی اختالف

 سین یکلش باالی هایغلظت در زاییریشه زمان مدت

 .[4] است یافته یشافزا
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 )چپ( شاهد گیاه و )راست( ساعت 3 درصد 1 سین کلشی با تیمارشده شاخساره ریشه طول .4 شکل

 

 
 القنسول بنت در ریشه طول بر سین کلشی اثر میانگین مقایسه .5 نمودار

 

 
 القنسولبنت ریشه طول بر سین کلشی با تیمار زمان مدت اثر میانگین مقایسه .3 نمودار

 

 
 القنسول بنت های شاخساره دهی ریشه تا روز تعداد بر زمان و سین کلشی اثر میانگین مقایسه .7 نمودار
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 روزنه تراکم و عرض طول،

 تراکم و عرض و طول اندازه مقایسه از حاصل نتایج

 از نمونه 00 در مترمربعمیلی یک در روزنه یها سلول

 در سین یکلش مختلف هایغلظت با تیمارشده گیاهان

 آزمون اساس بر یافته، توسعه یها برگ پشتی اپیدرم سطح

 در ها آن تراکم و هاروزنه اندازه که داد نشان t یآمار

 و 0 هایشکل) است متفاوت تتراپلویید و دیپلویید گیاهان

 در هاروزنه عرض و طول میانگین که یطور به (،4

 31/4 و 1/10 با برابر ترتیب به دیپلویید هاینمونه

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

 تراکم میانگین چنین هم (.1 )جدول هست میکرومتر

 در عدد 10/03 با برابر دیپلویید هاینمونه در روزنه

 عدد 89/14 با برابر تتراپلویید هاینمونه در و مترمربعمیلی

 ممکن پلوییدهاپلی درواقع و بود مترمربعمیلی یک در

 دیپلویید اجداد به نسبت بیشتری ماندن زنده قدرت است

 با زیرا باشند، داشته محیطی نامساعد عوامل برابر در خود

 سلول اندازه افزایش دیگر طرف از و برگ سطح کاهش

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

 یها پژوهش نتایج با پژوهش این نتایج [.00] شودمی

 اندازه و پلوییدی سطح افزایش با دادند نشان که قبلی

 یابد،می کاهش برگ سطح واحد در روزنه تراکم ،روزنه

 .[4] است منطبق

 

 
 )X) 122 القنسولبنت تیمارشده و شاهد گیاهان روزنه اندازه .4 شکل

 

 
 (x42) القنسولبنت چپ( سمت) تتراپلویید و راست( سمت) دیپلویید هاینمونه در هاروزنه تراکم مقایسه .5 شکل
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 تتراپلویید و دیپلویید گیاهان در روزنه یها سلول تراکم و عرض و طول میانگین مقایسه .0 جدول

  ± استاندارد خطای

 روزنه عرض میانگین

  ± استاندارد خطای

 روزنه طول میانگین

 روزنه تراکم

 مترمربع( یلیم )تعداد/

  تعداد

 نمونه

  سطح

 پلوییدی

 (x0) یپلوییدد 00 10/03 1/10 ± 06/0 31/4 01/0±

 (x4) تتراپلویید 00 89/14 03/18 ± 30/0 33/0 39/0±

 لویید لویید       

 
 کروموزوم تعداد

 شمارش وسیله به هاکروموزوم تعداد شدن برابر دو

 شده پرآوری گیاهان ریشه نوک هایسلول در هاکروموزوم

 شکل گرفت. قرار ارزیابی مورد سین کلشی با تیمار از پس

 لوییددیپ هایکروموزوم تعداد با هاییسلول دهنده نشان 6

 تیمارشده گیاهان و شاهد گیاهان از حاصل لوییدتتراپ و

 =082n=2x تعداد شاهد گیاهان است. سین کلشی با

 که دادند نشان ریشه نوک هایسلول در را کروموزوم

 با نتایج این .باشد می ها آن بودن لوییددیپ کننده مشخص

 هایتوده کروموزوم شمارش از آمده دست به نتایج

 عدد 08 گیاه این کروموزوم تعداد آن در که القنسول بنت

 بررسی با چنین هم [.10] دارد مطابقت است شده گزارش

 که شد مشخص تیمارشده گیاهان در کروموزوم تعداد

 ساعت، 6 زمان و حجمی به وزنی درصد 1 غلظت تنها،

 شده برابر دو کروموزوم تعداد با هاییسلول دارای

(2n=4x=56) معرفی لوییدتتراپ گیاهان عنوان به که بودند 

 تیمار ی،لوییدپتترا یالقا تیمار مؤثرترین شدند.

 سین کلشی حجمی به وزنی درصد 1 غلظت با ها شاخساره

 و آمد دست به %33 یالقا نرخ با و ساعت 6 زمان مدت و

 با نگرفت. صورت پلوییدی پلی القای تیمارها سایر در

 در رز وینتر رقم روی بر اوریزالین و سین کلشی کاربرد

 و سین کلشی کاربرد که شد مشخص القنسول بنت

 تغییر روی بر تأثیری ضدمیتوزی ماده عنوان به اوریزالین

 .[10] نداشت لوییددیپ گیاهان روی بر یلوییدپ سطح

  
 

 
 گیاه ریشه مریستمی سلول کروموزومی تصویر .3 شکل

 چپ( )سمت دیپلویید و راست( )سمت تتراپلویید

 

 برگ مورفولوژی

 دیپلویید گیاهان با مقایسه در سین کلشی با تیمارشده گیاهان

 تغییراتی چنین هم و بوده تر بزرگ برگ سطح دارای شاهد یا

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

 گیاهان هایبرگ اسپاتیفیلوم گیاه روی بر سین کلشی

 دارای و ضخیم یافته، تغییرشکل هایزاویه دارای شده باززایی

 .[19] بودند شاهد گیاهان از تر بزرگ سطحی
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 شاهد گیاه برگ پهنک مورفولوژیکی تغییرات .7 شکل

 چپ() سین کلشی با تیمارشده گیاهان و راست()

 

 بحث و گیری نتیجه

 القای زینتی گیاهان اصالح مختلف هایروش بین در

 تکنیکی عنوان به ایشیشه درون شرایط در یلوییدپپلی

 ایجاد و اصالحی هایروش سایر محدودیت، رفع در نوین

 فن [.13] است مطرح باال کلونینگ قابلیت با بزرگ جمعیتی

 تنها ایشیشه درون شرایط در هاکروموزوم کردن برابر دو

 معرض در تقسیم حال در هایسلول که است مؤثر زمانی

-گزارش لذا گیرند. قرار سین کلشی همچون ضدمیتوزی مواد

 ایشیشه درون شرایط در سین کلشی استفاده از متعددی های

 هاریزنمونه مانی زنده [.10] هست موجود زینتی گیاهان در

 زمان مدت و سین کلشی غلظت به سین کلشی با تیمار از پس

 طوالنی زمان و باال غلظت طورکلی به دارد. بستگی تیمار

 هایجوانه ومیر مرگ افزایش و مانی زنده درصد کاهش باعث

 و 00/0 غلظت حاضر، تحقیق در .[18] شد خواهد انتهایی

 را تأثیر کمترین ساعت 6 مدت به سین کلشی درصد 00/0

 محسوب مناسبی تیمارهای و داشته پلوییدیپلی القای جهت

 در ساعت 00 مدت به زمانی تیمارهای چنین هم .شوند نمی

 هایغلظت در و بوده سمی اثرات دارای هاغلظت تمامی

 سطح تغییر بر تأثیر بدون اولیه رشد کاهش باعث پایین

 1 غلظت سین، کلشی با تیمارشده گیاهان در گردید. پلوییدی

 اثر داشت. شاخساره طول کاهش روی را اثر بیشترین درصد

 شدن طوالنی موجب زاییریشه تا روز تعداد بر سین کلشی

 درصد 1 و 0/0 هایغلظت در تیمارشده گیاهان دهیریشه

 مانیزنده درصد بیشترین گردید. سین کلشی حجمی به وزنی

 و ساعت 6 با سینکلشی درصد 00/0 و صفر غلظت در

 درصد 1 غلظت در ها ریزنمونه رفتن بین از میزان بیشترین

 از استفاده شد. مشاهده ساعت 00 زمان مدت با سین کلشی

 تأثیر بیشترین ساعت 6 مدت به سین کلشی درصد 1 غلظت

 عرض و طول چنین هم .داشت تتراپلویید گیاهان تولید در را

 در روزنه تراکم و افزایش پلوییدی سطح افزایش با روزنه

 یافت. کاهش برگ سطح واحد
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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. 
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