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 چکیده

شود و پتانسیل آنها گیاهان می DNAمیوز باعث افزایش محتوایتقسیم های پلوییدی با استفاده از بازدارندهروش القای پلی
های ثانویه آنها ارزش دهد. این افزایش بویژه در مورد گیاهانی که متابولیتهای ثانویه را افزایش میبرای تولید متابولیت

، مدت زمان تیمار، روش استفاده سین با توجه به غلظت آناژن کلشیاثر عامل موتدارویی و تجاری دارند اهمیت زیادی دارد. 
های گیاه کالوسروی سین کلشیغلظت و مدت زمان تیمار با  اثر پژوهش در این شده و نوع گونه گیاهی متفاوت است.

 MSدر محیط  بذور کتان بعد از استریل. مورد بررسی قرار گرفتپلوییدی پلیایجاد برای   (linum usitatissimum)کتان
میلی گرم در  2محتوی  MSهای کوتیلیدون برای تولید کالوس به محیط ریزنمونهسپس  شت شدند،کبدون هورمون 

، 30، 15سین )های مختلف کلشیتهای تولید شده با غلظکالوسمنتقل شدند.  ،NAAمیلی گرم در لیتر 1 و  BAPلیتر
 MSمحیط  سپس باززایی ساقه درساعت تلقیح شدند و  48و  24، 12( برای مدت زمان میلی گرم در لیتر 60و  45

میلی 45 تیمار ،های شاهد. بیشترین مقدار باززایی ساقه در نمونهمورد مطالعه قرار گرفت، BAP میلی گرم در لیتر 1حاوی 
. بیشترین ساعت بدست آمد 24به مدت سین گرم در لیتر کلشیمیلی 60 تیمار ساعت و 24به مدت  سینگرم در لیتر کلشی

 .مشاهده شدساعت  48 ه مدتب سینمیلی گرم در لیتر کلشی 45های شاهد و تیمار زایی در نمونهمقدار ریشه

 
 ی، باززایزایی(، کالوسlinum usitatissimumسین، کتان )کلمات کلیدی: کلشی

 

 

 مقدمه.1
یکی از گیاهان مهم روغنی و ای از تیره کتانیان و گیاهی است یک ساله و دو لپه ) linum usitatissimum)) کتان روغنی
 باشد که در سطح جهان از اهمیت خاصی برخوردار است. دارویی می

پلوئیدی آید، اشاره دارد. اگرچه پلییمد بوجو هاکروموزومپلوئیدی به تغییرات طبیعی و مصنوعی که در تعداد طورکلی پلیبه
بهره بسیاری  از آن نباتاتاصالحدر حیوانات غیرمعمول و نادر است اما در تکامل گیاهان از اهمیت زیادی برخوردار بوده و در 

ا تغییر تعداد ها در یک گونه و یا بکنندگان از طریق تغییر تعداد کروموزوماین امکان وجود دارد که اصالح (.6) اندبرده
از  نتایج حاصل ،خاص تنوع جدیدی را در گیاهان ایجاد نمایند های پایه یا حذف و اضافه نمودن کروموزوم )های(کروموزوم

 .(5)ی ایجاد شود نامطلوب مطلوب یاصفات بوده و ممکن است این کار متفاوت 
و باال(، پرتو  نییپا یدما ماری)مانند ت ییمعرض شوک دما در یاهیبا قرار دادن ماده گ یطور مصنوعبه توانندیم دهایپلوئیپل
 شوند. جادیا کنند،یرا مختل م ینرمال کروموزوم می( که تقسنیسی)مانند کلش ییایمیبا مواد ش ماریت ایو  کسیبا اشعه ا یتاب

 هایتا از روش نشود نیاز است جادیا یزراع اهانیدر ژرم پالسم گ یعیمطلوب به صورت طب هاییبیوقتی که نوترک
 دهدجهش خود به خودی با فراوانی بسیار پایینی رخ می عتیتنوع استفاده شود. در طب جادیا یبرا یو اصالح یشگاهیآزما
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  به بعد، 1990از سال  .باشندمی زراعی هایو افزایش تنوع در گونه جادبرای ای یابزار مناسب ،القاء جهش هایروش نبنابرای
 .به یک روش متداول تبدیل شده است پلوئیدی در گیاهان،ای برای ایجاد پلیشیشهای درونهاستفاده از تکنیک

 شودی( استخراج مColchicum autumnale) اسیدرخت  است که از بذر و جوانه یدی( آلکالوئC22¬H25N) نیسیکلش
مانع از  ایشده  یتوزیم یهارشته شرفتیمانع پ توزیفاز م انیدر پا نیسیبا کلش ماری. تباشدو برای انسان بسیار سمی می( 13)

سین تمایل بیشتری برای اتصال به کلشی اند کهها نشان دادهبررسی .گرددیم برهایف دیها در تولرشته نیشرکت ا
 درپلوئیدی شود بنابراین در آزمایشات پلیهای گیاهی متصل میطور ضعیف به توبولینهای حیوانی دارد و بهمیکروتوبول

 بسته به نوعهای دوبرابر شدن کروموزوم پروتوکلدر  شود واستفاده می سینکلشینسبتا باالی  هایغلظت از ،گیاهان
موالر میلی 25تا  15سین در محدوده کلشیطور مثال غلظت به ،استتغییر سین ممیزان غلظت کلشی ،و گیاهان هاریزنمونه
های سوماتیکی ، جنینرأسی و جانبی، کالوس هایهای ساقه، جوانهیزنمونهدر ر، Alatroemeria وCyclamen  اندر گیاه

ها با کلشی ، هنگامی که ریزنمونهDioscorea Zingiberensisدر همچنین .(3) ستفاده شده استا گیاهچهو  و زیگوتی، بذر
سین و توانایی کلشیAnderse(1996 ) و Hansen .(10ها از بین رفتند. )از ریزنمونه % 70تیمار شدند  % 3/0سین 

-بق گزارش، طای میکروسپور کلزا مطالعه کردندطی کشت درون شیشه علفکش تریفلورالین را بر دو برابر کردن کروموزومها

 12سین مشاهده شد و در طول کلشی موالرمیلی 1 ساعت تیمار با 24پس از  )%94باالترین میزان دیپلوئیدی ) ،هاهای آن
 های متفاوتغلظت اثر منظور بررسیبه ای کههمطالع در. دیپلوئیدی تولید شد درصد 65ریفلورالین، تقریباً ساعت تیمار با ت

سین در غلظت کلشی که د، مشاهده گردیه استشد انجام Cichorium intybus  گیاهریزنمونه ریشه بر باززایی سین کلشی
  (.3) دشومیریزنمونه ها  از بین رفتنباعث  در غلظت باال و (شاهدهای نسبت به نمونه) باززایی باعث افزایش میزانپایین 

Abu-Qaoud ( در مطالعه2014و همکاران )در دو واریته از گیاه   ای نشان دادند کهPetunia hybrid  درصد باززایی ساقه
کاهش های شاهد( نمونها مقایسه بدر ) درصد 3/13به 90و درصد  2/5به  3/78از سین های تیمار شده با کلشیدر نمونه

شود در گیاه های ثانویه میباشد زیرا باعث افزایش متابولیتپلوئیدی معموال باارزش میدر گیاهان دارویی، پلی  .(1) یافت
Datura stramonium برگ و ریشه مقدار آلکالوئیدها در ساقهشدن سین باعث دو برابر القای تتراپلوئیدی به وسیله کلشی ،

 Artemisia annua تتراپلوئیدگزارش شده است که میزان ماده موثره آرتمیزین در گیاه  (.12گیاه دیپلوئید شد ) نسبت به
 (.5شش برابر بیشتر از گیاه دیپلوئید است )
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 %3ول هیپوکلریت سدیم محل قرار داده شدند و بالفاصله به %70ثانیه دراتانول  30به مدت  در زیر هود بذور گیاه کتانابتدا 

 MSمحیط کشت  آب مقطر استریل شستشو داده شدند. سپس بذور دربار با  3 دقیقه منتقل شدند و در نهایت 5به مدت 
ساعت تاریکی در  16ساعت روشنایی و  8در شرایط کشت شدند و گرم درلیترآگار  6گرم در لیتر  ساکاروز و   30حاوی 
 قطعات به هیپوکوتیل هایقسمت بذرها، کشت از شدند. یک هفته بعد انکوباتور نگهداریدر درجه سانتی گراد  25±2دمای 

 BAPگرم در لیترمیلی 1حاوی  MSمحیط  درزایی به منظور کالوس و شدند داده برشمتر( سانتی 5/0 × 5/0کوچکتر)
قرار داده شدند. بعد از در انکوباتور  درجه سانتی گراد  25±2در تاریکی در دمای  های کشت شده کشت شدند و ریزنمونه

 50وی محتلیتری میلی 100های ارلن دند و درسانتی متری برش داده ش 5/0های تولید شده به قطعات سه هفته کالوس
ها به انکوباتور شیکردار با ارلن شدند. کشتسین  میلی گرم در لیترکلشی 45و  30، 15، 0مایع حاوی   MSلیترمحیطمیلی
انی بازه زم رها در چهانمونه برداری از کالوس .تاریکی منتقل شدند تحت شرایطدرجه سانتی گراد  25دمای  ،110rpmدور 
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 MSدر محیط کشت  هابه منظور باززایی، کالوس .انجام شد سین(با کلشی بعد از اعمال تیمار) ساعت 48و  24 ،12 ،0
پس از چهار  .کشت شدند NAA گرم در لیترمیلی BAP ،1 در لیترمیلی گرم  2 درصد آگار، 6/0درصد ساکاروز،  3 حاوی

بدون جامد  MSیط شده در شرایط استریل به مح ییهای باززاساقههای تولید شده در هر تیمار شمارش شد. هفته تعداد ساقه
ش به صورت فاکتوریل آزمایاین . قرار گرفت زایی و ایجاد گیاهچه کامل مورد بررسیریشه . در نهایتشدند رمون منتقلهو

 ریزنمونه در هر تکرار انجام شد. در قالب طرح کامال تصادفی با چهار تکرار و چهار
  

 نتایج و بحث. 3

سه . (A)شکل یک  های کوتیلیدون بر روی محیط کشت ظاهر شدندها تقریبا یک هفته پس از قرارگیری ریزنمونهکالوس
 های تولید شده استفاده شد. وسهفته بعد از کشت برای انجام آزمایش از کال

نتایج بدست آمده نشان  نشان داده شده است. 1در جدول  linum usitatissimumاثر کلشی سین در باززایی ساقه در گیاه 
(و کمترین میزان % 16/54سین( )دادند که بیشترین میزان باززایی در نمونه شاهد )غلظت صفر میلی گرم در لیتر کلشی

سین در نشان دهنده اثر بازدارندگی کلشی که میلی گرم در لیتر )صفر درصد( بدست آمد 60و  45ظت باززایی در غل
  ( مطابقت داشت.2006و همکاران ) Benniciمطالعات ، این نتیجه با نتایج بدست آمده از باشدها میتمایزیابی کالوس

گرم میلی 60و  45های طوری که در غلظتها داشت بهلوسداری در میزان باززایی کااثر معنی نیز سینزمان تیمار با کلشی
ها ساعت باززایی از کالوس 48و  12ها دیده نشد اما در تیمار زمانی ساعت هیچ باززایی از کالوس 24سین در زمان کلشی

که احتماال به  ساعت دارد 24سین بیشترین اثر بازدارندگی خود را در تیمار زمانی دهد کلشیمشاهده گردید که نشان می
-ساعت اثر بازدارندگی کلشی 24شود اما پس از گذشت ها میدلیل متوقف کردن تقسیمات میوز مانع از تمایزیابی کالوس

، مغایرت داشت Anderse(1996) و Hansen تیجه با نتایج نگیرد، این ها صورت میاززایی از کالوسسین از بین رفته و ب
داری بر سین اثر معنیکلشیدهد که همچنین نتایج نشان می باشد.نوع گیاه مورد مطالعه می که احتماال به دلیل تفاوت در

عدد و در نمونه تیمار  9طوری که تعداد ساقه در هر کالوس در نمونه شاهد های باززایی شده از هر کالوس دارد بهتعداد ساقه
، (2014و همکاران ) Abu-Qaoud، این نتیجه با نتایج رسدعدد از هر کالوس می 34ین به سمیلی گرم کلشی 45شده با 

شده بعد از دوبار  ییهای باززاساقه باشد.سین و زمان تیماردهی میمغایرت داشت که احتماال ناشی از تفاوت در غلظت کلشی
 mg/lit45بیشترین مقدار ریشه زایی مربوط به تیمار  .(C)شکل یک  بدون هورمون ریشه دار شدند MSواکشت در محیط 

 ها دارد.زایی گیاهچهسین اثر مثبتی در ریشهدهد کلشی، که نشان میساعت بود 48در 

 
 

 زایی در تیمارهای آزمایشمقایسه درصد باززایی، تعداد ساقه در هر تیمار و ریشه -1جدول 
 زاییریشه ماریت تعداد ساقه در هر (%) ییدرصد باززا (mg/lit)نیسیغلظت کلش )ساعت( نیس یکلش ماریزمان ت

 *** 9 54.16 0 (0) شاهد

12 15 50 8 * 

24 15 25 7 * 

48 15 6.26 1 * 

12 30 12.5 4 * 

24 30 12.5 4 * 

48 30 37.5 19 ** 

12 45 018.75 7 * 

24 45 0 0 - 

48 45 37.5 34 *** 

12 60 6.25 1 - 

24 60 0 0 - 

48 60 18.75 10 - 
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 .MS(C)(، ریشه زایی در محیط Bزایی شده)ز، ساقه با(Aکالوس القا شده از ریز نمونه  کوتیلدون) -1شکل 
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