
 

١ 

  
  سین با کلشی ).Valeriana officinalis L(سنبل الطیب گیاه  در پلوئیدي از طریق تیمار گیاهچه القاء پلی

  
  2، ناصر زارع2،  رسول اصغري زکریا1فاطمه نجفی

 دانشجوي کارشناسی ارشد بیوتکنولوژي در کشاورزي، دانشگاه محقق اردبیلی - 1
 عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی - 2

 fatima11520@gmail.com: *ول نویسنده مسئ
  

    چکیده
 به  .براي تولید گیاهان جدید با خصوصیاتی متفاوت از گیاه اولیه استها ترین و بهترین روشاز ساده پلوئیدي یکیپلی    

، 0(ن یس غلظت کلشی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با دو فاکتور ،پلوئیدي بررسی القاء پلی منظور
 .انجام شدبه صورت تیمار روي گیاهچه  و با سه تکرار) ساعت 48و  24، 8(و مدت زمان تیمار ) درصد 1/0و  05/0، 2/0

     مورفولوژیکی و مطالعات  یاتپلوئیدي از طریق مقایسه گیاهان شاهد و تحت تیمار از نظر خصوص پلیدرصد القاي 
در و مدت زمان تیمار دار در غلظت تیمار  اثرات معنی پژوهش نشان دهنده وجودنتایج حاصل از این  .اي به دست آمد روزنه

ها در هر دو صفت مورد بررسی تفاوت معنی داري را نشان  و زنده مانی بود و همچنین اثرات متقابل آن پلوئیدي القاي پلی
بود و  درصد 1/0ین مربوط به غلظت س هاي مختلف کلشی در غلظت  پلوئیدي به طوري که بیشترین میزان احتمال پلی. نداد

هاي  در میان غلظتطرف دیگر از . بود 24و  8هاي  ي مربوط به زمانپلوئید هاي مختلف نیز بیشترین درصد پلی در میان زمان
هاي مختلف نیز  زماندر میان . تفاوت معنی داري مشاهده نشد  مانی درصد زندهاز نظر  )غیر از شاهد(سین  مختلف کلشی

  .ساعت بود 8مانی مربوط به زمان  ن درصد زندهبیشتری
  

 سین ، کلشیسنبل الطیبخصوصیات مورفولوژیکی، پلوئیدي،  پلی :هاي کلیدي واژه

  
   مقدمه 

هاي کوچک و متراکم روي دمگل واحدي قرار  گل. دار هستند هاي متقابل و بریدگی الطیب گیاهانی با برگ ي سنبل تیره     
ها داراي یک یا سه پرچم و جام گل داراي پنج  گل. نر ماده یا یک جنسی باشد است دو جنسی،ها ممکن  گل. اند گرفته

 شود گیاه ساخته و ذخیره می) ریزوم(هاي هیپودرم ریشه  اسانس در سلول .میوه از نوع فندقه است. باشد گلبرگ پیوسته می
بخش، ضد اسپاسم و ضد اضطراب هستند آرامداراي خواص ) valerianaceaاز خانواده (  valerianaگیاهان جنس .)1(

هاي ضروري و کند که شامل روغنالطیب چندین ترکیب تولید میهاي سنبلریشه. به دلیل تولید والپوتریات است که عمدتاً
ها اتوالپرتری . )3(و آلکالوئیدها هستند ) والپوتریات(و استرهاي ایروئیدي اپوکسی ) والرنیک اسید(مشتقات سزکوترپنوئید 

پلوئیدي با استفاده از مواد شیمیایی به عنوان  امروزه القاء پلی . )4،5(همچنین اثرات ضد قارچی و خاصیت سم سلولی دارند 
به طور . )2(هاي ثانویه مورد استفاده قرار می گیرد  یکی از روش هاي اصالح گیاهان دارویی به منظور افزایش متابولیت

بنابراین، هدف از این تحقیق . )6( دهند مقایسه با انواع دیپلوئید عملکرد باالتري را نشان میپلوئید در  معمول گیاهان پلی
باشد،  سین می با استفاده از کلشیسنبل الطیب پلوئید در گیاه سازي یک پروتکل مناسب براي ایجاد گیاهان پلیبهینه

  . تر از انواع دیپلوئید خود باشندتهشایس و فیزیولوژیکی گیاهانی که از نظر خصوصیات بارز مورفولوژیکی
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  ها مواد و روش
بذور پس از ضد عفونی سطحی . این پژوهش در آزمایشگاه کشت بافت گروه اصالح و نباتات دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد

اقک کشت شده و در ات  MSدقیقه روي محیط کشت  12به مدت یک دقیقه و هیپوکلریت سدیم به مدت % 70توسط الکل 
بعد از . ساعت تاریکی نگهداري شدند 8ساعت  نور و  16درجه سانتی گرادو دوره ي نوري  25±3رشد با شرایط دماي

 48و  24، 8درصد کلشیسین در فواصل زمانی  1/0و  05/0، 2/0، 0هاي  هاي شش روزه در محلول زنی بذور، گیاهچه جوانه
آزمایش به صورت . کشت شدند  MSها در محیط  نظر ، گیاهچهپس از اعمال تیمارهاي مورد . ور شدند ساعت غوطه

پلوئیدي مطالعات  براي مشاهده اثر تیمارها در القاي پلی. فاکتوریل در قالب طرح پایه کامال تصادفی با سه تکرار انجام شد
.  ید مشخص شدندپلوئ در گیاهان تحت تیمار و شاهد صوررت گرفت و بدین ترتیب گیاهان پلیاي  و روزنهمورفولوژیکی 

  .صورت گرفت SAS9.1و اکسل و  SPSS16.0تجزیه و تحلیل آماري با استفاده از نرم افزار هاي 
  

  و بحث نتایج
  مانی گیاهان سین بر زنده تاثیر کلشی - الف

مانی  هدرصد زند رابطه با  درسین و مدت زمان تیمار  غلظت کلشیدار  معنیدهنده وجود اثرات  نشاننتایج تجزیه واریانس  
سین از نظر  هاي مختلف کلشی بین غلظت  .)1جدول (دار به دست نیامد  معنیاثرات متقابل این تیمارها که  بود، در حالی
و کمترین درصد  05/0در غلظت %) 67/66(اما بیشترین درصد زنده مانی . مانی تفاوت معنی داري مشاهده نشددرصد زنده 

 8زمان مربوط به ) %2/95(مانی  هاي مختلف نیز بیشترین درصد زنده در میان زمان .بود 2/0مربوط به غلظت %) 38/52(
مدت زمان تیمار با با افزایش در حالت کلی  .ساعت بود 48زمان مربوط به ) %1/44( مانی ساعت و کمترین درصد زنده

  .کاهش یافت مانی رصد زنده سین،د کلشی
  پلوئیدي درصد القاء پلی -ب
بین  که به طوري  ).1جدول ( دار بود ي گیاهان معنیپلوئید زمان تیمار بر درصد پلی  سین و مدت کلشی اثرات ساده غلظت 

بود و همچنین از نظر  درصد 1/0مربوط به غلظت %) 9/34(پلوئیدي  بیشترین درصد پلی سین غلظت هاي مختلف کلشی
پلوئیدي در زمان  اما بیشترین درصد پلی.  ه نشدساعت تفاوت معنی داري مشاهد 48و  24مدت زمان تیمار بین زمان هاي 

.ساعت  اتفاق افتاد 24  
  پلوئید گیاهان پلی خصوصیات مورفولوژیکی -ج
نسبت به گیاهان شاهد و دیپلوئید  ،سین هاي انجام شده در رابطه با تغییرات مورفولوژیکی گیاهان تحت تیمار کلشی بررسی 

 . تظاهر یافترگ کاهش طول ب ،عرض برگو ، ضخامت  افزایش تعداد برگ  ،کاهش ارتفاع گیاه در این تحقیق به صورت
  ).2شکل ( پلوئید بود در گیاهان پلیاندازه روزنه  و افزایش اي نیز نشان دهنده کاهش تعداد روزنه روزنهمطالعات 

بررسی . گردد ها می ندازه آنروزنه و افزایش ا هاي پلوئیدي باعث کاهش تعداد سلول بر اساس اکثر گزارشات، افزایش سطح پلی
تیمار گیاهچه در  در این پژوهش نیز توسط .)7(ارزیابی گردیده است   این فاکتور در برخی گیاهان به عنوان روشی مناسب،

  .پلوئید ایجاد شد گیاهان پلی الطیب سنبلگیاه 
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  الطیب سنبلگیري شده در گیاه  سین و زمان تیمار بر صفات اندازه هاي کلشی آنالیز واریانس غلظت - 1جدول 
میانگین                     درجه آزادي  منابع تغییر

  مربعات     
  

پلوئیدي درصد پلی  درصد زنده مانی 
  سین غلظت کلشی

  مدت زمان تیمار
  مدت زمان تیمار*غلظت

  خطا

3  
2  
6  

24  

**95/4041  

**81/7862  

ns14/1196  

93/668  

**89/1970  
**87/515  
ns15/100  

35/45  

  63/34  24/37    ضریب تغییرات
 دار عدم وجود اختالف معنی:  ns%                   5دار در سطح  اختالف معنی%             *1دار در سطح  اختالف معنی**

  
 

  
  

گیاه  ئیديپلو پلی درصد) ب، سین هاي مختلف تیمار با کلشی در غلظت الطیب پلوئیدي گیاه سنبل درصد پلی) الف - 1شکل 
درصد ) ، تهاي مختلف کلشیسین در تیمار با غلظتزنده مانی درصد ) پ ،سین هاي مختلف تیمار با کلشی در زمان الطیب سنبل

  سین با کلشیهاي مختلف تیمار  مانی در زمان زنده
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 2/0گیاه تیمار شده با غلظت ) ساعت ، پ 24سین به مدت  کلشی 1/0گیاه تیمار شده با غلظت  )گیاه شاهد ، ب) الف – 2شکل 
) ج  برگ در گیاه شاهد، رويهاي سطح  روزنه )ث پلوئید، دیپلوئید و پلیارتفاع گیاه مقایسه ) ساعت ، ت 48سین به مدت  کلشی

  .پلوئید هاي سطح روي برگ در گیاه پلی روزنه
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