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چکیده
هدف :شمعداني عطري ( )Pelargomium roseum L.گياهي زينتي با خواص ارزشمند دارويي ميباشدد هددا از ايدط مطا،عدهي ب ينده
سازي شرايط تكثير و باززايي گياه شمعداني عطري و همچنيط بررسي تنوعات سوماتيكي احتما،ي گياهان باززايي شده ميباشد
مواد و روشها :در ايط مطا،عه ابتدا از گياهان گلداني جدا کشت هايي از ساقه که حاوي جوانه انت ايي و چند برگ کوچک بود ت يه و در
محيط کشت  MSپايه کشت داده شد از گياهان تكثير شدهي قطعاتي از ساقه و برگ انتخاب و به محيطهاي کشت حاوي تنظيم کنندگان
رشد مختلف ج ت باززايي منتقل شد از بيط گياهان باززايي شده چنديط اليط از نظر مورفو،وژيكي و همچنيط تنوع ژنتيكي مورد ارزيدابي
قرار گرفت
نتايج :بيشتريط ميزان تو،يد نوساقه و ريشه در محيط کشت حاوي  1ميليگرم در ،يتر  BAPو  1/2ميليگرم در ،يتر  NAAبا بكارگيري
جدا کشت برگ مشاهده شد بررسي تنوعات سوماتيكي اليطهاي باززايي شده اختالفاتي را از نظر شكل برگ و تعداد و نوع کركهاي برگ
نسبت به شاهد و همچنيط اختالفات ژنتيكي به صورت حذا و اضافه شدن باندها را در ا،گوي باندينگ  DNAنشان داد
نتیجه گیري :تو،ي د نوساقه و ريشه با درصد متفاوت نشانگر اثر ا،قايي محيط کشت ها و قطعات جدا کشت مختلف در بداززايي ايدط گيداه
مي باشد تطابق اختالا ژنتيكي گياهان باززايي شده با تنوعات مورفو،وژيكي احتمداال مديتواندد نشدانگر پايده و اسدات ژنتيكدي تنوعدات
سوماتيكي ايجاد شده باشد
واژگان كلیدي :باززاييي تنوعات ژنتيكيي تنوعات مورفو،وژيكيي شمعداني عطريي نشانگرهاي RAPD
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مقدمه

در ،يتر  NAAميتواند باعث ايجاد نو ساقه و محيط کشدت MS

شمعداني عطري ) ) Pelargonium graveolens L.گيداهي از

پايه حاوي  1/5ميلي گرم در ،يتر  IBAميتواند ب تريط محيط

خانواده  Geraniaceaeميباشد گياهان ايط خانواده اغلب علفي

براي ريشه دار شدن گياه  P.graveolenceباشد ()8

بوده و بندرت به حا،ت چوبي در ميآيند ( )2گونههداي مختلدف

تنوع سوماکلونال فرايندي است که منجر به تغييدرات شديميايي

شمعدانيي گياهان گلداري هسدتند کده از نظدر اقتیدادي داراي

جدا کشتها شده و تنوع خاصي را ايجداد مدينمايدد ايدط تندوع

اهميت ميباشند قدرت نژاد زايي ايدط گيداه تو،يدد واريتدههدا و

تغييرات ژنتيكي است که پارهاي از تغييرات ديگر از جمله تغييدر

هيبريدهاي زيادي را نموده است اصوال هدا از برنامهي اصدال

در مورفو،ددوژيي بيوشدديمي و امثددال آن را بدده دنبددال دارد تنددوع

نبات براي ايط گياهي تو،يد شمعدانيهايي با شكلها و رندگهداي

سوماکلونال در گياهان به طور عمده پس از کشت بافت در بعضي

متفاوت و همچنيط مواد مدوثره (متابو،يدتهداي ثانويده) بيشدتر

از سيستمهاي باززايي گياه که در آن گياه مرحله کا،وت را طدي

ميباشد بخش مورد استفاده ايط گياه ج ت اسانس گيري بدرگ

ميکند ديده ميشود در واقع تنوع سوماکلونال نوعي ناپايدداري

و قسمتهاي هوايي گياه اسدت ميدزان اسدانس حاصدل از گيداه

ژنتيكي جدا کشتها بوده و از مشكالت کشت بافت ميباشد و،ي

بسيار وابسته به سط گياه ميباشد و با افزايش سدط گيداه ميدزان

ميتواند به عنوان يكي از روشهاي اصال نباتدات نيدز بكدار رود

آن کاهش مييابد اسانس ايدط گيداه شدبيه بده اسدانس گدل رز

()9

مددديباشدددد و حددداوي ژرانيدددول )(Geraniolي سددديترونلول
)(Citronelolي ترپينئول ) (Terpineolوا،كلها مديباشدد ايدط
اسانس زماني ارزشمند است که محتوي مقادير بيشتر سيترونلول
باشد ()1

گياهددان حاصددله از بدداززايي گيدداه شددمعداني عطددري را از نظددر
خیوصيات مورفو،وژيكي  Saxenaو همكاران ( )21مورد بررسي
قددرار دارنددد نتددايی بررسدديهدداي آنهددا نشددان دهنددده تنددوع
مورفو،وژيكي برگ ايط گياهان مديباشدد بده صدورتي کده بدرگ

در تحقيقات زيادي باززايي گونههاي مختلدف شدمعداني توسدط

گياهان باززايي شده داراي بريدگيهاي کمتري نسبت به گياهان

تكنيک کشت بافت گزارش شده اسدت  Marsolaisو همكداران

وا،د ميباشند

( )3جندديطزايددي سددوماتيكي) (Pelargonium × hortorumو
)  (Pelargonium × domatiumرا گزارش نمودندد Agarwal

و همكاران ( )4نيز گزارش نمودند که قطعات جددا کشدت بدرگ
بدددا (Pelargonium × hortorum) ،داراي پتانسددديل بددداالي
باززايي نسبت به قطعات جدا کشت برگ جوان ميباشند
کشت قطعات برگ شمعداني در محيط نیف غلظت  MSحداوي
 1/5ميليگدرم در ،يتدر  NAAو  2ميلديگدرم در ،يتدر  BAPو
 Zeatinو در شرايط تاريكي بيشتريط ميزان بداززايي بدراي ايدط
گياهان را ايجاد نموده اسدت ( Saxena )5و همكداران ( )6يدک
دستورا،عمل کارآمد براي باززايي گياه  P.graveolenceپيشن اد
نمودند در ايط دستورا،عمل پدس از انتقدال کدا،وت بده محديط
کشت  MSحاوي  1/5ميلي گرم در ،يتر  BAPو  1/2ميلي گرم
در ،يتر  NAAبيشتريط ميزان تو،يد نو ساقه گزارش شده است

بررسيهاي مورفو،وژي کدركهداي گيداه شدمعداني عطدري نيدز
حضور سه نوع کرك را نشان ميدهد که يكدي حا،دت کشديده و
نوك تيز داشدته و سده تداي ديگدر داراي بخدش انت داي متدورم
ميباشد مشابه ايط نتيجه در گونههاي ديگر ايط گياه نيز گزارش
شده است ()22
گياهان از طريق تنوعات سوماتيكي ميتوانند ب بود ژنتيكي پيددا
نمايند و تنوعات سوماتيكي به عنوان يک فرآيندد منطقدي بدراي
ا،قا تغييرات وراثتي ج ت ايجاد واگرايي يا انشعاب در گونههداي
گياهي عنوان شده است نشانگرهاي مورفو،وژيكي و بيوشيميايي
براي نشان دادن تنوع ژنتيكي در گياهان ميتواند مورد استفاده
قرار گيردي اما به د،يل اينكده ايدط نشدانگرها نسدبت بده عوامدل
محيطي آسيب پذير مي باشند و نيز ،وکوت هاي محددودي بدر
روي ژنوم گياه دارند نميتوانند کاربرد وسيعي داشته باشند ،دذا

در گزارشات ديگري محيط کشت  MSحاوي  1/1ميلديگدرم در

نشانگرهاي  DNAبا تواندايي بسديار بداال و تعدداد ،وکدوتهداي

،يتر  NAAب تريط محيط براي رشد گياهچه و ريشه دار شددن

نامحدود را ميتوان ج ت بررسي تنوع ژنتيكي در گياهدان مدورد

آن عنوان شده است ( )7اخيرا نشان دادند که محيط کشت MS

استفاده قرار داد يكي از نشدانگرهاي معدروا مبتندي بدر PCRي

پايه حاوي  1/5تا  1ميلي گرم در ،يتدر  BAPو  1/1ميلدي گدرم

نشانگر  RAPDاست ايط تكنيدک بده علدت قابليدت دسترسدي
سريع و آسان ج ت مطا،عات ژنتيكي متعددي مورد استفاده قرار
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ميگيرد و ايط تكنيک ميتواند ج ت تشخيص تنوع سوماکلونال

شد نمونهها پس از  25روز به مرحلهي ريشه دهي وارد شد و از

گياهان باززايي شده بسيار سودمند باشد ()21

روز  12به بعد گياهان افزايش رشدد طدو،ي و تو،يدد بدرگهداي

بددددراي تعدددددادي از گونددددههدددداي شددددمعداني زينتددددي

جديد نمودند گياهان رشد يافته در ايط مرحله ج دت مرحلدهي

همانند  Pelargonium zonalو Pelargonium × hortorum

باززايي گياه مورد استفاده قرار گرفت

تكنيکهاي کشت بافت ج ت ب بود ژنتيكي ايط گياهان استفاده

باززايی گیاه شمعدانی عطرري :در شدرايط اسدتريلي بدرگ و

شده است ( )6يكي از تنوع يافتههاي سوماتيكي در شمعداني که

ساقه گياه در قطعات حدود  1/5تا  2سانتيمتري برش يافتندد و

در حال حاضر به عنوان يک کو،يتوار جديد معرفي شده است رز

سسس ايط جدا کشتها از بخش سطح شدكمي در مدورد بدرگ و

مخملي ) (Velvet roseميباشد ( )23در سدالهداي اخيدر نيدز

افقي در مورد ساقه به رروا کشت حاوي محيطهاي کشت MS

روي گونهي  Pelargonium graveolenceتحقيقات متعدددي

پايه حاوي تنظيم کنندگان رشد بر اسات جددول  2انتقدال داده

در نقاط مختلف دنيا انجام شده است و،دي روش ب يندهسدازي و

شدند ( 8و )25پس از يک هفته در ،بههاي جدا کشدت بدرگ و

متد ج اني براي کشت درون شيشه گونههداي شدمعداني هندوز

انت اي ساقه کا،وت هاي کوچک تو،يدد شدد و پدس از دو هفتده

توسعه کاملي نيافته است ()24

نوساقه ) (shootاز ايط کا،وت ها ايجاد و پس از چ ار هفتده ندو

گزارشي مبني بر کشت بافت گياه شمعداني عطري در ايران ثبت

ساقههاي رشد يافته تو،يدد ريشده نمدوده و بدديط ترتيدب گيداه

نشده است ،ذا در ايط پژوهش سعي بر آن است که با توجده بده

شمعداني عطري بارزايي شد گياهان باززايي شدده سدسس بدراي

مطا،عات قبلي که روي ايط گياه انجدام شدده يدک دسدتورا،عمل

تكميل رشد به محيط کشت  MSپايه انتقال داده شدند

ب ينه ج ت تكثير و باززايي ايط گياه پيشن اد شدود و همچنديط

بررسی تنوع مرفولوژيکی و آناتومیکی در گیاهان باززايی

تنوعات سوماتيكي گياهان باززايي شدده از نظدر مورفو،دوژيكي و

شده :پنی گياه باززايي شده به صورت تیادفي انتخاب شدند و از

ژنتيكي نيز مورد بررسي قرار گيرد
مواد و روشها
تکثیر گیاه شمعدانی عطري :براي تكثير گياه شمعداني عطري
از گياهان گلداني ت يه شده از گلخانهي تحقيقاتي مرکز پژوهشي
ش يد فزوه اصف ان استفاده گرديد براي تكثير گيداه قطعداتي از
ساقه به طول حدود  2/5تا 1سانتيمتر از بخدش رات گيداه کده
حاوي  2يا  1عدد برگ کوچک و جوانه انت ايي بود جددا نمدودهي
ابتدا توسط آب حاوي ماده شوينده (مدايع ررفشدويي) و سدسس
توسط آب مقطر شستشوي آنها انجام شد بعدد از ايدط مرحلده
قطعات جدا کشت به مدت  11دقيقه به محلول ضدعفوني کننده
هيسوکلريت سديم  25درصد منتقل شدند سسس قطعدات بدا آب
مقطر استريل شستشو داده شد و در پايان قطعات جداکشدت بده
مدت  2دقيقه به محلول قارچ کش ويتداواکس  1درصدد انتقدال
داده شد و در پايان مجدد قطعات جدا کشت با آب مقطر استريل
شستشو داده شدند
قطعات جداکشت در شرايط استريل به محيط کشدت  MSپايده
ج ت تكثير انتقال داده شدند محيط کشتهاي حداوي قطعدات
جداکشت به اتاقک رشد با شرايط نوري  26ساعت روشنايي و 8

نظر شكل برگ با يكديگر و با نمونه شاهد (غير باززائي) مقايسده
گرديدند همچنديط از بدرگ گياهدان اپديدرم ت يده شدد و زيدر
ميكروسكوپ تعداد و شكل کركهداي گيداه مدورد بررسدي قدرار
گرفت شمارش تعداد کرك در  3تكرار انجام شد
بررسی تنوع ژنتیکی در گیاهان باززايی شرده :پدنی گيداه
باززايي شده در مرحلهي قبل که تنوع مورفو،وژيكي و آناتوميكي
آنها بررسي شده بود ج ت بررسي تندوع ژنتيكدي نيدز اسدتفاده
گرديد از ايط گياهان ابتددا  DNAبدا اسدتفاده از )26( CTAB
استخراج شد و سسس بررسدي تنوعدات سدوماکلونال تعددادي از
گياهان باززايي شده بدا اسدتفاده از پرايمرهدايDNA)ِ RAPD :
ِ( Randomly Amplification Polymorphism Analysis
شداملOPAA-14 , FPK 1-05 , OPB-08 , OPB-07, :
 OPA-18و پرايمدر هدايInter Simple Repeat( ISSR :
 )Sequenceشدامل(AC)8 TA , (AC)8 CG , (AC)8 T , :

 (AC)8 C , (GATA)4مورد بررسي قرار گرفت ()27
براي استخراج  DNAي ابتددا  1/5گدرم از بافدت بدرگ گيداه بدا
استفاده از دانههاي کوچک شيشه ) (Glass beedدر يک تيدوب
 2/5ميلي ،يتري خرد گرديد سسس به هر يک از تيدوپهدا 151

ساعت تاريكي و در دماي حدود  15±2درجه سانتيگراد منتقدل
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ميكرو ،يتر بافر استخراج اضافه گرديدد واکدنش  PCRدر حجدم

 IRANت يه گرديدد شدرايط انجدام  PCRدر جددول شدماره 1

ن ايي 11ميكرو،يتر انجام گرديد و شامل مواد زير بود:

آورده شده است

( Taq DNA polymeraseيددک واحددد در ميكرو،يتددر) 1/1

بررسی آماري :هر آزمايش در پنی تكرار و با چ ار قطعهي جدا

ميكرو،يتددري  11( dNTpميلددي مددوالر)  1ميكرو،يتددر ي PCR

کشت از برگ با ،و ساقه در قا،دب طدر کامدل تیدادفي اجدرا

) 1 buffer(l0xميكرو،يتر ي  3 DNAميكرو،يتدري 21( primer

گرديد تحليل آماري دادهها توسط نرم افزار  SPSS-18و مقايسه

پيكومول در ،يتر)  2/5ميكرو،يتدر و  51( MgCl2ميلديمدوالر)

ميانگيطها با استفاده از آزمون دانكط در سطح احتمال  5درصدد

 1/8ميكرو،يتر پرايمرهاي مورد استفاده از شرکت ARANCO,

انجام گرفت

جدول  :2محيط هاي کشت مختلف مورد استفاده براي باززايي گياه شمعداني
نام محیط كشت

تركیبات محیط كشت

M0
M1
M2
M3
M4

MS
)MS + Ki(2mg/lit) + NAA (2mg/lit)+2,4.D(2mg/lit
)MS + BAP (2mg/lit) + NAA (0/1mg/lit
)MS + BAP(2mg/lit) + NAA (1mg/lit
)MS + BAP (2mg/lit) + NAA (2mg/lit
جدول  :1شرايط انجام PCR

 5دقيقه

 94درجه سانتيگراد

Denataration

 2دقيقه

 94درجه سانتيگراد

Denaturation

 31ثانيه

 37درجه سانتيگراد

Anelling

 31ثانيه

 71درجه سانتيگراد

Extension

35

نتايج
اثر محیط كشت و نوع قطعهي جدا كشت در تولید نوساقه

تعداد سيكل

شكل  :2تو،يد نوساقه روي کا،وت حاصل از جداکشت بدرگ در محديط
کشت M2

و ريشه

در محيط کشت  M2حاوي جدا کشت ساقه نيدز تو،يدد نوسداقه

در جدول  3اثر محيط کشتهاي مختلف و قطعدات جددا کشدت

حداقل بدود و،دي در همديط محديط کشدت در حضدور قطعدهي

متفاوت بر درصد تو،يد نوساقه و ريشه نشان داده شده است داده

جداکشت برگ حداکثر تو،يد نوسداقه  95درصدد مشداهده شدد

هاي جدول گوياي ايط نكته است کده درصدد تو،يدد نوسداقه در

(شكل  )2که اختالا معنيداري بيط نوع قطعهي بده کدار بدرده

محيط کشت( M1شاهد) حاوي قطعات جدا کشت ساقه و بدرگ

شده ج ت کشت از نظر آماري را عنوان ميکند بيط محيطهاي

حداقل يعني صفر بود

کشت  M3و  M4در حضدور قطعدات جددا کشدت سداقه و بدرگ
تفاوت معنديداري از نظدر درصدد تو،يدد نوسداقه مشداهده نشدد
(جدول )3
بررسي دادههدا نشدان داد کده در محديط کشدت  M1هيچگونده
ريشهاي تو،يد نشد محيط کشدت  M2بدا جددا کشدت بدرگ بدا
ريشهزايي  211درصد بيشتريط ميزان ريشهزايي را نشان داد کده
تفاوت معنيداري را از نظر ندوع محديط کشدت و قطعدهي جددا
کشت با ساير محديط هدا و قطعدات جددا کشدت مشداهده نشدد
(شكل  )1در محيط کشت  M3نيز درصد ريشهزايدي در قطعدات
جدا کشت ساقه  45درصد و در برگ  61درصد بدود کده از نظدر
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آماري تفاوت معنيداري نشان نداد در محيط کشت  M4نيدز در
حضور قطعهي جددا کشدت بدرگ تن دا  21درصدد و در حضدور
قطعهي جدا کشت ساقه  11درصد ريشهزايي مشاهده شد کده از

شكل  :1تو،يد ريشه روي کا،وت حاصل از جداکشدت بدرگ در محديط
کشت M3

مورفولوژي برگ گیاهان گیاهان غیر باززائی و باززايی شده

نظر آماري تفاوت معنيداري نشان نداد بيط محيط کشت  M3و

در گياهان غير باززايي شده بدرگ از نظدر شدكل رداهري داراي

 M4از نظر تو،يد ريشه اختالا معنيداري از نظر آماري مشاهده

بريدگيهاي عميق و زياد مي باشد در گياهان باززايي شدده نيدز

نشد (جدول )3

سه نوع تنوع برگ از نظر شكل راهري قابل تشخيص مديباشدد
ا،ف) برگي که مشابه با گياهان وا،د بوده داراي بريدگيهاي زيداد
و عميق ميباشد که حدود  51درصد از گياهان بداززايي شدده را
تشكيل ميدهد (شكل )3Bب) برگدي بدا تعدداد بريددگيهداي
بسيار کم در حاشيه که عمق ايط بريددگيهدا نيدز بسديار کدم و

ريشه

نامحسوت است و حدود تقريبا  11درصد از گياهان باززايي شده
را در برميگيرد (شكل  )3Aج) برگي که حا،ت حد واسدط بديط
دو نوع قبلي را دارد و حدود  31درصد از گياهان باززايي شدده را
شامل ميشود (شكل )3C

جدول  :3اثرنوع محيط کشت و نوع قطعهي جدا کشت در تو،يد نوساقه و ريشه گياه شمعداني عطري حروا غيرمشابه در هر ستون بطور مستقل بيدانگر
معنيدار بودن دادهها بر اسات آزمون دانكط ( ) P≤1/15است اعداد به صوت ميانگيط SE±بيان شده است
قطعه جدا كشت

سراقه

محیط كشت

درصد تولید نو ساقه

در صد تولید ريشه

M0

1±1 c

1±1 c

M1

1±1 c

1±1 c

M2

1±1 c

1±1 c

M3

35±28/7 b

45±24/14 b

M4

11±5/1 bc
1±1 c

11±5/1 c
1±1 c

M1

1±1 c

1±1 c

M2

95±22/2 a

211±1 a

M3

31±28/3 bc

61±21/7 b

M4

35±6/2 b

21±6/2 c

M0
بررگ

شكل :3تنوع شكل برگ در گياهان باززايي شده
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مورفولوژي كركهاي غردهاي و غیرغردهاي در گیراه غیرر

خميده پيدا کرده است و سلول انت اي ايط کرك به فدرم کدروي

باززائی وباززايی شده

شكل است و به نظر داراي مواد ترشحي کمي مديباشدد (شدكل

در برشهاي ت يده شدده از بخدش اپديدرم فوقداني بدرگ گيداه
شمعداني عطري سه نوع کرك غدهاي و همچنيط يک نوع کرك
غيرغدهاي از هم قابل تشخيص بود که شامل :ا،ف) کرك غددهاي
با  5سلول که  3سلول آن پايه کرك را ميسازد و يكي به عنوان
سلول نگ دارنده در بخش قاعدهاي قرار دارد و يک سلول متدورم
که در رات قرار گرفته و حاوي ماده ترشحي است ايط کدرك از
نظر طو،ي کوتاه قد بود (شكل )4Bب)د کدرك غدده ايي کدرك
کوتاهي است که قسمت راسي کرك به سدمت ندوك بدرگ فدرم

 )4Aج) کرك غير غدهاي که داراي قسمت راسي نوك تيز مي
باشد و نقش محافظتي دارد (شكل  )4Cو د) کرك غدهاي مشابه
با ندوع اول از  5سدلول تشدكيل شدده و،دي نسدبت بده ندوع اول
کشيده تر است و سلول انت اي آن نيز تدورم زيدادي پيددا نكدرده
است (شكل  )4Dبيط گياهان غير باززايي و باززايي شده ار نظدر
مورفو،وژي کركهدا تفداوتي مشداهده نشدد و اندواع کدركهداي
مشاهده شده در گياهان غير باززايي در گياهان باززايي شده نيدز
مشاهده گرديد

شكل : 4انواع کرك در اپيدرم برگ گياه شمعداني عطري باززائي شده و غير باززائي

تعداد كرکهراي غردهاي و غیرر غردهاي گیاهران غیرر

کرك غدهاي در هر ميليمتر برگ داراي کمتدريط تعدداد کدرك

باززائی(شاهد) و گیاهان باززايی شده

غدهاي هستند

دادههاي جدول 4نشان ميدهد که از نظر تعدداد کدرك غددهاي

نتايی بررسي تعداد کركهاي غيرغدهاي و مقايسه ميانگيط آنها

بيط گياه غير باززايي (شداهد) واليدطهداي 2ي 3ي  4و  5گياهدان

نيددز نشددان داد کدده بدديط تعددداد کددرك غيرغدددهاي گيدداه شدداهد

باززايي شده اختالا معنيداري از نظر آماري مشاهده مديشدود

واليطهاي 2و 5از نظر آماري اختالا معنيداري مشداهده نشددي

بديط صورت که گياه شاهد بدا ميدانگيط تعدداد  73عددد کدرك

و،ي اليطهاي  3و  4با کمتريط ميانگيط تعداد کرك غير غددهاي

غدهاي در هر ميليمتر برگ داراي بيشتريط تعداد کرك غددهاي

در هر ميليمتر مربع اپيدرم فوقاني برگ شمعداني عطري نسبت

واليطهاي  3و 4به ترتيب با داشتط  11و  16/3ميدانگيط تعدداد

به گياه شاهد اختالا معنيداري را نشان داد
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جدول :4مقايسه ميانگيط تعداد کركهاي غدهاي و غيرغدهاي در هر ميليمتر مربع سطح اپيدرم فوقاني برگ اليطهداي گياهدان بداززايي شدده بدا گيداه
شاهد (غير باززايي شده) حروا غيرمشابه در هر ستون بطور مستقل بيانگر معنيدار بودن دادهها بر اسدات آزمدون دانكدط ( ) P≤1/15اسدت اعدداد بده
صورت ميانگيط SE±بيان شده است
گیاه

تعداد كرک غیر غدهاي

تعداد كرک غدهاي

73± 7

59/6± 6/5 b

اليط2

61± 3/4 b

66/3± 6/5 ab

اليط1

64± 4/3 ab

a

75/3± 4

اليط3

11± 3/4 d

44/3± 7/5 c

اليط4

16/3± 6/5 d

39/6± 6/5 c

اليط5

42/6± 7/5 c

66/3± 6/5 ab

شاهد(غير باززايي)

a

شكل :5ا،گوي باندهاي حاصل از  RAPD-PCRپنی اليط گياه باززايي شده در مقايسه با گياه شاهد (غير باززايي) نمونه ها پدس از  PCRبدا پرايمرهداي
 OPB-07 ,OPB-08برروي ژل آگارز  2درصد تفكيک شدند  :Mمارکري  :L0گياه شاهد و  L1تا  L5به ترتيب گياهان باززايي شده مي باشند (فلشهدا
باندهاي متفاوت را نشان مي دهد)

تنوعات ژنتیکی گیاهان باززايی شده

شد و ساير اليطها از نظر حضور يا عدم حضور باند با گياه شاهد

به منظور بررسي تنوعات سوماتيكي احتما،ي بيط گياهان باززايي

تفاوتي نداشت وجود بانددهاي اختیاصدي و عددم حضدور سداير

شده و مقايسهي آن با گياه شداهد  RAPD-PCRبدر روي ايدط

باندهاي مربوط به شداهد در دو اليدط 3و 4بيدانگر اخدتالا ايدط

گياهان انجام شد که تن ا نتايی ثابت و قابل تكرار بدا اسدتفاده از

دواليط با ساير اليطهاي باززايي شده و شاهد بود

پرايمرهاي  OPB-08و OPB-07که به صورت ترکيبي استفاده
شدند بدست آمد با توجه به شكل  5بدا اسدتفاده از پرايمرهداي

بحث

 OPB-08و OPB-07باندهايي در محددوده  300 bpتدا 1600

در ايط مطا،عه اثدر ندوع قطعده جداکشدت و محديط کشدتهداي

مشاهده شد .با مقايسه ايط بانددها بديط گيداه شداهد و گياهدان

مختلف بر باززايي گياه شمعداني عطري مورد مطا،عه قرار گرفت

باززايي شده تن ا بيط گياه شاهد واليطهاي  3و  4اختالا از نظر

باززايي گياهان در شرايط کشت در شيشده تحدت تداثير تنظديم

حضددور باندددهايي اختیاصددي در محدددوده  2611 bpو حددذا

کنندگان رشد اندوژن و اگزوژن و وابسدته بده مقدادير اکسديط و

باندهايي در ايط اليطها در محددوده  411 bpتدا  711مشداهده

سيتوکينيط و نوع قطعهي جددا کشدت و شدرايط محديط کشدت
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ميباشد ( )28در حضور قطعه جدا کشت برگي بيشتريط ميدزان

نتايی حاصل از بررسيهاي مورفو،دوژيكي بدرگ گياهدان بداززايي

تو،يد نوساقه و ريشه در محيط کشت  M2يعني  1ميلديگدرم در

تنوع شكل برگ را در بخش حاشيهي برگ و تنوع عمق بريدگي ا

،يتددر BAPو  1/2ميلدديگددرم در ،يتددر  NAAمشدداهده شددد بددا

در ايط بخش را نشان ميدهد ايط نتايی با يافتههاي گزارش شده

استفاده از قطعه جداکشت ساقه در حضور هميط محديط کشدت

توسدط  saxenaو همكداران ( )6مبندي بده تندوع مورفو،دوژيكي

هيچگونه اندام زايي مشداهده نشدد و اخدتالا معنديداري بديط

برگ ها در گياهدان بداززايي شدده شدمعداني عطدري نسدبت بده

کاربرد ايط دو نوع قطعهي جداکشت از نظر آماري مشداهده شدد

گياهان وا،د تطابق دارد در ايط گزارش عنوان شده کده گياهدان

که ايط گوياي تداثير اسدتفاده از قطعدات جداکشدت متفداوت در

باززايي شده داراي برگهايي با بريدگي کمتر نسبت بده وا،دديط

ارگانوژنز ايط گياه ميباشد و د،يل آن را مي توان به ميزان سطح

ميباشند بررسيهاي مورفو،وژيكي کدركهداي گيداه شدمعداني

غلظت هورمون هاي دروني قطعات جداکشت نسبت داد افزايش

عطري نيز حضور سه نوع کرك را نشان ميدهد که يكدي حا،دت

توان باززايي گياه شدمعداني عطدري توسدط بدهکدارگيري قطعده

کشيده و نوك تيز داشته و سه تداي ديگدر داراي بخدش انت داي

جداکشت برگ در گزارشهاي پيشيط نيز عنوان شده که با نتايی

متورم ميباشد مشابه ايط نتيجه در گونههاي ديگرشمعداني نيدز

حاصل از ايط تحقيق مطابقت دارد (29و)11

گزارش شده است ( )21د،يل حضور سه ندوع کدرك غددهاي بدا

در محيطهاي کشت مختلف در حضدور جداکشدت بدرگ تفداوت
معنيداري از نظر تو،يد نوساقه و ريشه از نظر آماري مشاهده شد
که ايط گوياي ايط نكته است کده ا،قدا نوسداقه و ريشده در گيداه
شددمعداني تحددت تداثير غلظددت تنظدديم کنندددگاني بدده خیددوص
سدديتوکينيط و اکسدديط مدديباشددد ( )12در محدديط کشددت M1

هيچگونه اندام زائي مشاهده نشد که ايط امدر احتمداال بده علدت
اثرات نامطلوب  2,4-Dميباشد کده يدک علدف کدش و متوقدف
کننده ارگانوژنز است ( )11در ايط پدژوهش محديط کشدت MS
حاوي  1ميليگرم در ،يتر  BAPو  1/2ميليگرم در ،يتر NAA

با به کارگيري قطعهي جددا کشدت بدرگ ب تدريط محديط بدراي
باززايي گياه شمعداني عطري در بيط سداير محديط هداي کشدت
بدست آمده است در ايط راستا گزارشهايي مبندي بدر اسدتفاده
محيط کشت حاوي  1/5تدا  1ميلدي گدرم در ،يتدر  BAPو 1/1
ميلي گرم در ،يتر  )8( NAAج ت بيشتريط ميزان تو،يد نوساقه
و محدديط کشددت حدداوي  1/2ميلدديگددرم در ،يتددر  NAAبددراي

مورفو،وژي متفاوت مشخص نميباشد احتماال کركهاي غددهاي
کوچکي کركهاي مشابه با کركهاي غدهاي بزرگ هسدتند کده
موفق به رشد کامل نشدهاند و تكامل به منظور ترشح يدا خخيدره
روغط فرار را پيدا نكردهاند ( )14از نظر تعداد کركهاي غدهاي و
غير غدهاي نيز مقايسهي ميانگيط تعداد کرک ا در گياهان باززايي
شده با گياه شاهد نشان داده که در بيشتر اليطهاي باززايي شده
از نظر تعداد کرك ترشحي و غير ترشحي کاهشي نسبت به گياه
شاهد مشاهده ميشود که از نظر آماري معنديدار مديباشدد بدا
بررسي دادهها مشاهده ميشود کده ايدط کداهش در اليدط  3و 4
بيشتر ميباشد کاهش تعداد کرك غدهاي براي ايط گياه با توجه
به اينكه کركهاي غدهاي در ايط گياه حاوي مواد ترشحي مدي-
باشند يک صفت مطلوب نيست ا،بته در مطا،عهاي که روي ايدط
گياه براي اثر تعداد کرك بدر ميدزان تو،يدد مدواد ترشدحه انجدام
گرفت عنوان شده که تعداد کرك تاثير زيدادي بدر ميدزان تو،يدد
روغط فرار در ايط گياه ندارد ()14

ريشهزايي گياه شمعداني پيشن اد شده است ( )25که تا حدودي

بررسي تنوع سدوماتيكي  5اليدط بداززايي شدده گيداه شدمعداني

با نتايی ما مطابقت دارد

عطري به روش  RAPD-PCRنيز گوياي وقوع تنوع سدوماتيكي

محيطهاي کشت مورد استفاده براي باززايي گياه کامل از قطعات
جدا کشت اغلب منشا تنوع هستند ايط بديط مف دوم اسدت کده
درصد قابل توج ي از گياهان باززايي شده ممكدط اسدت از نظدر
ژنوتيپ و فنوتيپ شبيه گياهان وا،دي که ريز نمونهي او،يه از آن
گرفته شده است نباشد براي ارزيابي تنوع سوماتيكي در گياهان
باززايي شده ميتوان از تجزيه و تحليدلهداي فندوتيسي اسدتفاده
نمود و،ي به تازگي فنون مو،كدو،ي بده طدور فزآينددهاي در ايدط
زمينه مورد استفاده قرار ميگيرد ()13
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ميباشد مقايسهي ا،گوي باندهاي حاصل از تكثير قطعات DNA

در نمونه شاهد واليطهاي باززايي شدده نشدان مديدهدد کده در
اليطهاي 2ي  1و  5ا،گوي باندها مشابه با شاهد ميباشد و،دي در
اليطهاي 3و 4تغييري در ا،گوي بانددها نسدبت بده گيداه شداهد
مشاهده مدي شدود بدا توجده بده نتدايی حاصدل از بررسديهداي
مرفو،ددوژيكي روي تعددداد کددركهدداي غدددهاي و غيرغدددهاي کدده
بيشتريط کاهش تعداد ايط کركها نيز در اليطها  3و 4مشداهده
شد و نتايی حاصل از بررسي ا،گوي بانددهاي ا،كتروفدورزي ايدط
اليطها ميتوان نتيجه گرفت که تغيير در ميزان تعداد کركهداي
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ميتواند پايه و اسات ژنتيكي داشته باشد ايط تنوعات مديتواندد
گياه شمعداني ج ت تنوعپذيري باشد

نتايی حاصل از تكثير و باززايي گيداه شدمعداني عطدري در ايدط
 پايدهMS پژوهش نشان ميدهد که ايط گياه مي تواند در محيط
1/2  وBAP يتدر،  ميلي گدرم در1 تكثير يابد و در محيط حاوي
 داراي بيشتريط ميزان باززايي مي باشدNAA يتر، ميلي گرم در
وژيكي برگ و،بررسي تنوعات سوماتيكي ايط گياه نيز تنوع مورفو
کرك را در گياهان باززايي شده نسبت به شاهد نشان ميدهد که
منطبق بر تغييرات ژنتيكي در ايط گياهان مي باشد
تشكر و قدردانی
ه از دانشگاه آزاد اسالمي واحد فالورجان به واسطه،نويسنده مقا
حمايت از ايط پژوهش تشكر مينمايند
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Abstract
Aim: The Pelargonium roseum L. is an ornamental plant with important medical properties. The
purpose of this study was to optimized the proliferation and regeneration of Pelargonium roseum L.
and investigation of the possible somatic variation in the regenerated plant.
Material and methods: In this study first explants from the terminal buds as well as some small part
of the stem were prepared and cultured in MS basal medium. Then some fragments of the cultured
explants including parts of stems and leaves were isolated and transferred to mediums containing
different growth regulators to stimulate micro-regeneration of the plants. From regenerated plants
several lines were selected and their morphological characters as well as genetic diversity were
evaluated.
Results: The rate of shoots and roots production was maximum in mediums containing leaf explants
supplemented with 2mg/l BAP and 0.1 mg/l NAA. Somatic variation of the regenerated lines in
comparison with control group showed differences in leaf shape and number, in addition genetic
differences were expressed in form of band addition and band removal in bonding pattern of DNA.
Conclusion: The different percentage of shoots and roots production was an indication of the
inductive effect of mediums and explants variation on regeneration of the Pelargonium roseum L.
Comparison of genetic variation and morphological diversity of regenerated plants could show the
common base of genetic for somatic variation.
Key word: Genetic variation, Pelargonium roseum L., RAPD molecular marker, Regeneration,
Somatic variation
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