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 خالصه
 

) .Saintpaulia ionantha H. Wendl(طي بازديد از گلخانه هاي تكثير و پرورش گياه بنفشه آفريقايي             

شناسايي الگوي ابلقي گياهان با مقايسه        .  قي برگ جمع آوري گرديد     در ايران گياهاني با انواع الگوهاي ابل        

 چگونگي  ‐٢ محل توسعه سلولهاي فاقد كلروفيل،        ‐١:  تفاوتهاي مورفولوژيكي موجود در برگهاي آنان مانند        

 شكل كلي توزيع بافتهاي ابلق در         ‐٣گسترش، توزيع و پراكندگي بافتهاي فاقد كلروفيل در سطح برگها و                

در اين مطالعه از راهنماي شناسايي انواع الگوهاي ابلقي برگ در بنفشه آفريقايي كه               .   گياه انجام شد   سرتاسر كل 

در آزمايش بعد، جهت ايجاد تنوعات        .  در يك منبع اينترنتي معتبر و ارزشمند وجود داشت، استفاده گرديد              

قطعات تهيه شده از بافتهاي برگي      سوماكلونال و بدست آوردن موتانت هاي ارزشمند و مطالعه و ارزيابي آنها،               

 تغيير يافته كه    MSيك رقم نيمه مينياتور با گل هاي صورتی رنگ، جهت پرآوري كالوس بر روي محيط كشت                  

 ٦پينه هاي بدست آمده در مدت       .   بود، كشت گرديدند   IAA و   BAحاوي سطح نسبتا بااليي از هورمون هاي         

) SIM(داده شدند و سپس به محيط كشت انگيزش شاخساره            مرتبه واكشت    ٦ تا   ٤ماه پس از شروع آزمايش      

 گياه بدست آمده كه جهت شناسايي        ١٧٥٠بدين ترتيب از كل توده هاي پينه اي موجود تعداد              .  انتقال يافتند 

در مرحله بعد، كليه ارقام     .  تغييرات مورفولوژيكي ايجاد شده در برگهاي آنان، مورد مطالعه و بررسي قرار گرفتند             

ي شده و واريانت هاي بدست آمده جهت اثبات پايداري صفت مورد نظرشان با استفاده از قلمه هاي                    جمع آور 

در بين گياهان بدست آمده از كالوسهاي       .  برگي در شرايط درون گلخانه اي در محيط كشت پرليت تكثير گرديدند           

رنگي كه داراي طيفهاي    واكشت شده، واريانت هاي با الگوهاي مختلف ابلقي برگ و گلهاي فانتزي صورتي                 

مطالعه، بررسي و ارزيابي واريانتهاي بدست آمده از         .  مختلفي از تراكم خالهاي بنفش رنگ بودند، مشاهده شد          

تنوعات سوماكلونال نشان داد كه در سيستم كشت بافت امكان توليد انواع الگوهاي ابلق و يا بافت ناهمسان                      

خصوصيت ابلقي برگها در نتاج     .  در بنفشه آفريقايي وجود دارد    برگي در جهت بهبود كيفيت صفات ظاهري گياه         

رويشي حاصل از قلمه زني كليه واريانتهاي بافت ناهمسان بعلت تك سلولي بودن منشاء اپيدرمي شاخساره هاي                  

واريانتهاي ابلق بدست آمده در طي يك نسل رويشي          جديد كامال محو گرديد، در حاليكه كليه خصوصيات ابلقي        

در مجموع،  .  صفت موتاسيون يافتة واريانتهاي رنگيزة گل نيز در طي يك نسل رويشي پايدار ماند              .  ماندندپايدار  

استفاده از روشهاي ايجاد تنوعات سوماكلونال، قابليتهاي ژنتيكي گياه بنفشه آفريقايي را در راستاي توليد و بهبود                  

 .صفات جديد آشكار مي نمود
 

 ايي، تنوعات سوماكلونال، سلول هاي فاقد كلروفيل، ابلق، بافت ناهمسانبنفشه آفريق :واژه هاي كليدي
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 مقدمه
 ابتدا بيشتر در جهت ١فعاليتهاي اصالحي در بنفشه آفريقايي

بهبود و اصالح صفات مربوط به خصوصيات شكل و رنگ گل و              
در .   تيپ رشدي و اندازه گياهان صورت گرفته است          پس از آن  

ات مربوط به خصوصيات شكل، رنگ      صف ٦٠نهايت در اوايل دهه     
برگ و انواع الگوهاي ابلقي موجود در آن مورد توجه اصالح                

نتايج تكثير درون      ).٢٠،  ٣(  كننده گان قرار گرفته است        
  وMarge Winters،Bold Danceشيشه اي ارقام ابلق بنامهاي 

Calico Kitten  در گياه بنفشه آفريقايي نشان مي دهد كه ثبات
 و ٩٠  ،٩٥لگوهاي موجود در سه رقم مذكور بترتيب        و پايداري ا  

ثبات و پايداري بسيار باالي مشاهده شده        .   درصد مي باشد  ١٠٠
   ذكر شده است   ٢گياهان جديد بعلت عدم وجود مرحله پينه        در
با استفاده از روشهاي تكثير درون شيشه اي بافتهاي             ).  ١٥(

 بافت  مختلف گياهي، ثبات و پايداري خصوصيات ارقام ابلق و           
 Candy   و Lou  Tommie  ناهمسان بنفشه آفريقايي بنامهاي   

Lou   و Valencia        الگوي .   تحت مطالعه و بررسي قرار گرفت
 طي تكثير درون شيشه اي گياه با          Lou  Tommieابلق رقم    

استفاده از كليه ريزنمونه هاي مختلف بافتي از ثبات و پايداري            
تهاي مختلف ارقام    در حاليكه باف   .  بسيار بااليي برخوردار بود     

Candy Lou    و Valencia          حداقل داراي سلولهايي با دو 
ژنوتيپ متفاوت در كل ساختار گياه بودند كه طي تكثير درون             
شيشه اي بافتهاي مختلف گياهي از يكديگر تفكيك شده و به             

طي مطالعه تنوعات     ).  ١٣(گياهان جديد منتقل گرديدند         
ل از كشت درون       سوماكلونال ايجاد شده در گياهان حاص          

مورفولوژيك   شيشه اي بافتهاي برگي بنفشه آفريقايي تغييرات       
همچنين در  .  وسيعي بدون عبور از مرحله پينه مشاهده شد           

گياهان بدست آمده برگهاي ضخيم و سفت، ابلق و دندانه دار              
مشاهده شد ولي صفت رنگ گل در كليه گياهان حاصله پايدار            

ريز افزوني سوماكلون هاي    استفاده از روش انتخاب و          .  بود
معرفي الين هاي جديد و پايدار را فراهم         ارزشمند امكان توليد و   

تغييرات فنوتيپي ايجاد شده در گياهان حاصل از         ).  ٨(  مي نمود
                                                                                    
1 . African violet (Saintpaulia ionantha) 
2 . Callus 

كشت درون شيشه اي بافتهاي هموژنيزه برگي بنفشه آفريقايي          
مشاهده و ارزيابي گياهان پس از يك دوره          .  مطالعه شده است  

 درصد آنها نرمال و مشابه با       ٣٣اله نشان داد كه فقط      رشد يكس 
 درصد آنها تغييرات مورفولوژيكي ٦٧گياهان مادري هستند و در 
نسبت بااليي از تغييرات در رنگ برگها . مختلفي ايجاد شده است

درصد تغييرات ايجاد شده در رنگ و شكل برگها . مشاهده گرديد
 ١٩د شده در رنگ گلها      تغيير ايجا .   درصد بود  ١٩ و   ٦٧بترتيب  

 ). ١٩٩٩(درصد بود 
هدف از اين آزمايشها مطالعه، بررسي و ارزيابي الگوهاي ابلق       

 جمع آوري شده و همچنين واريانت هاي بدست ٣و بافت ناهمسان
آمده از تنوعات سوماكلونال قابل شناسايي و تفكيك در راستاي           

 گياهي  ٤مشناسايي ماهيت موتاسيونهاي اتفاق افتاده چه در ژنو        
 ٥انتهايي و چه طي سازماندهي اليه اي سلولها در مريستم             

گياهان تحت مطالعه، بعنوان گامي مؤثر در توليد و معرفي ارقام           
جديد با استفاده از روشهاي درون شيشه اي در بنفشه آفريقايي           

هدف نهايي از كليه مطالعات انجام شده آگاهي از ژرم           .  مي باشد
ه ريزيهاي اصالحي در راستاي افزايش     پالسم موجود جهت برنام   

تنوع و زيبايي برگ ارقام مختلف بنفشه آفريقايي مي باشد، چرا           
كه اينگونه ارقام عالوه بر ارزش زينتي بيشتر از ارزش اقتصادي            

 .باالتري نيز برخوردار مي باشند
 

 مواد و روش ها
پرورش و    در آزمايش اول طي بازديد از گلخانه هاي تجاري        

نفشه آفريقايي در ايران گياهاني با انواع الگوهاي ابلقي           تكثير ب 
شناسايي گياهان  ).  C و    A،B‐٢شكل( برگ جمع آوري گرديد  

با مقايسه تفاوتهاي مورفولوژيكي موجود در الگوي ابلقي آنان            
 چگونگي  ‐٢ محل توسعه سلولهاي فاقد كلروفيل،          ‐١:  مانند

يل در سطح    گسترش، توزيع و پراكندگي بافتهاي فاقد كلروف         
 شكل كلي توزيع بافتهاي ابلق در سرتاسر كل گياه            ‐٣برگها و   
در آزمايشهاي مشاهده اي مانند مطالعه و ارزيابي انواع        .  انجام شد 

 هاي حاصل  الگوهاي ابلقي برگ ارقام جمع آوري شده و موتانت
                                                                                    
3 . Chimeras and Variegated Patterns 
4 . Genome 
5 . Apical Layer Organization 
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 )چپ (Lillian Jarrettوي ابلق مورائيكي معروف به الگ. راهنماي شناسايي انواع الگوهاي ابلقي برگ در بنفشه آفريقايي  ‐۱شكل

 )راست (Champion  يا Crown Variegation الگوي ابلق در تاج معروف به ) وسط (Tommie Lou الگوهاي ابلقي معروف به 
 

 
   ارقام ابلق جمع آوري شده از گلخانه هاي تجاري پرورش و تكثير گياه بنفشه آفريقايي‐۲شكل

 )C ()پائين (يك رقم با الگوي ابلق پراكنده و غيرمعمول) B ()باال راست (يك رقم با الگوي ابلق در تاج) A ()باال چپ ( با الگوي ابلق شبيه به موزائيكيك رقم
 

از تنوعات سوماكلونال از راهنماي شناسايي انواع الگوهاي ابلقي          
بر و  برگ در گياه بنفشه آفريقايي كه در يك منبع اينترنتي معت           

در اين  ).  ٤)  (١شكل  (ارزشمند وجود داشت، استفاده گرديد        
آزمايش كليه ارقام ابلق جمع آوري شده جهت اثبات پايداري            
صفات مورد نظر شان بوسيله قلمه زدن در محيط كشت پرليت            

الزم به ذكر است كه بدليل محدود بودن مواد           .  تكثير گرديدند 
قط تعداد ده عدد قلمه     گياهي، از گياهان مادري هر رقم ابلق ف        
 . كشت گرديدند١تهيه شد كه در قالب طرح كامالً تصادفي

                                                                                    
1 . Completely Randomized Design (CRD) 

A
B 

C 
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در آزمايش دوم جهت ايجاد تنوعات سوماكلونال و بدست            
آوردن موتانتهاي ارزشمند و مطالعه و ارزيابي آنها، قطعات تهيه           

 صورتی با گلهاي    ١شده از بافتهاي برگي يك رقم نيمه مينياتور        
 تغيير يافته   MSنه بر روي محيط كشت      رنگ، جهت پرآوري پي   

 بود،  IAA   و BA  كه حاوي سطح نسبتاً بااليي از هورمونهاي        
 ماه پس از     ٦هاي بدست آمده در مدت         پينه.  كشت گرديدند 

كشت شدند و سپس به محيط       وا مرتبه   ٦ تا   ٤آزمايش    شروع
نهايتاً ريشه زايي  .  انتقال يافتند )  SIM  (٢كشت انگيزش شاخساره  

ا در شرايط درون گلخانه اي در محيط كشت پيت             شاخساره ه
بدين ترتيب از كل توده هاي پينه اي موجود تعداد         .  انجام گرديد 

  گياه بدست آمد كه جهت شناسايي تغييرات                   ١٧۵۰
مورفولوژيكي ايجاد شده در برگهاي آنها، مورد مطالعه و بررسي           

 جهت  ٣واريانتهاي گزينش شده    در مرحله بعد،   .  قرار گرفتند 
بات پايداري صفات مورد نظرشان در شرايط درون گلخانه اي           اث

 .بوسيله قلمه زدن در محيط كشت پرليت تكثير گرديدند
 

 نتايج و بحث 
مقايسه تفاوتهاي مورفولوژيكي الگوي ابلقي ارقام جمع آوري        

 داراي  C   و Aشده با راهنماي موجود نشان داد كه ارقام              
ه در راهنما موجود است،     الگوهاي غير معمول متفاوت با آنچه ك      

مكان اصلي توسعه سلولهاي فاقد كلروفيل در اين دو          .  مي باشند
، بعضي از   A  رقم كامالً مبهم و نامشخص بود، بطوريكه در رقم         

در هر دو رقم برگهايي كامالً       .  برگها كامالً فاقد كلروفيل بودند     
در مجموع، گسترش،   .  سبز رنگ نيز بر روي گياهان وجود داشت       

 و پراكندگي بافتهاي فاقد كلروفيل در سطح برگهاي اين            توزيع
دو رقم نامنظم بود و شكل كلي توزيع بافتهاي ابلق در سرتاسر             

نكته قابل توجه   .  كل گياه نيز از الگوي خاصي پيروي نمي نمود        
 فقط داراي دو رنگ سفيد و سبز پررنگ           Aآنكه برگهاي رقم     

راي بافتهايي با سه     دا C  بودند در حاليكه برگهاي ابلق در رقم       
رنگ سفيد، سبز كم رنگ و سبز پررنگ بودند كه با مرز و                   

 ).١جدول(حاشيه مشخصي از يكديگر تفكيك مي شدند 
                                                                                    
1 . Semi-miniature 
2 . Shoot Induction Medium (SIM) 
3 . Selected Variants 

 نشان مي دهد كه     B  نتايج اين مطالعه با استفاده از رقم         
مكان اصلي توسعه سلولهاي فاقد كلروفيل در اين رقم كامالً              

ه برگهاي مسن، ابلق و     در اين رقم حاشيه كلي    .  مشخص مي باشد 
ناحيه نوك و قسمت مياني آنها سبز رنگ بود، در حاليكه                  

گياه ايجاد مي شدند، تقريبا       ٤برگهاي جواني كه در ناحيه تاج       
بطور كلي گسترش، توزيع و       .  بطور كامل سفيد رنگ بودند      

پراكندگي بافتهاي فاقد كلروفيل در سطح هر تك برگ در اين             
صي پيروي مي نمود و شكل كلي        رقم از الگوي منظم و مشخ       

توزيع بافتهاي ابلق در سرتاسر كل گياه نيز داراي الگوي ثابت و             
مشخصي بود، بطوريكه بافتهاي سفيد رنگ در ناحيه تاج گياه             

 نشان مي دهد Bمطالعه و ارزيابي الگوي ابلق رقم      .  متمركز بودند 
به كه الگوي ابلقي اين گياه از نوع الگوي ابلق در تاج معروف                 

Championنتايج حاصل از آزمايش مطالعه  ).١جدول(  مي باشد
ثبات و پايداري صفات مورد نظر ارقام مذكور با استفاده از روش            

، هر چند رشد گياهان      Aقلمه زدن برگها نشان داد كه در رقم          
حاصل از قلمه هاي برگي بسيار كند صورت مي پذيرد ولي                

منظم، سرانجام به توارث خصوصيت ابلقي برگها با همان الگوي نا     
 اين درحالي بود كه در گياهان بدست آمده از رقم         .  خواهد رسيد 

C        رنگ ديده نمي شد و رشد         سفيد   اثري از بافتهاي ابلق و
 نيز  B  گياهان حاصل از رقم    .  گياهان جديد نيز سريعتر بود      

در .  داراي الگويي پايدار و مشابه با والد مادري خود بودند               
 در طي يك نسل       Cو  A  ، Bابلقي ارقام    مجموع، الگوهاي    

 ).١جدول( رويشي بترتيب پايدار، پايدار و ناپايدار بودند
شده،  ٥ هاي واكشت پينهدر بين گياهان بدست آمده از           

 واريانت هايي با الگوهاي مختلف ابلقي برگ و گلهاي فانتزي             
صورتي رنگي كه داراي طيفهاي مختلفي از تراكم خالهاي بنفش          

مقايسه مشخصات  ).  ٥ و ٣ شكلهاي(   مشاهده گرديد  رنگ بودند، 
ظاهري الگوهاي ابلقي ايجاد شده در واريانتها با الگوهاي موجود          
در راهنما، در راستاي شناسايي و مطالعه الگوهاي جديد بدست           

 Fنتايج اين مطالعات نشان داد كه در واريانت          .  آمده انجام شد  
در .   مشخص مي باشد  مكان توسعه سلولهاي فاقد كلروفيل كامالً     

                                                                                    
4 . Crown 
5 . Subculture  
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اين واريانت نوك، حاشيه و لبه برگها داراي بافتهاي سفيد رنگ            
توزيع و پراكندگي بافتهاي فاقد كلروفيل در سطح هر تك . بودند

برگ در اين رقم از الگوي منظم و مشخصي پيروي مي نمود و               
شكل كلي توزيع بافتهاي ابلق در سرتاسر كل گياه نيز داراي               

مطالعه و ارزيابي الگوي ابلق واريانت     .  شخصي بود الگوي ثابت و م   
F                 نشان مي دهد كه الگوي ابلقي اين گياه از نوع الگوي ابلق 

نتايج مطالعه و   ).  ٢جدول( مي باشد   Tommie Louمعروف به   
 نشان داد كه در اين        Eبررسي الگوي ايجاد شده در واريانت         

 گياه،   نيم دايره اي شكل از     ١واريانت فقط برگهايي يك قطاع       
نكته قابل  .  مي باشند)  رنگ  سفيد(داراي بافتهاي فاقد كلروفيل      

توجه ديگر، وجود بافتهايي با سه رنگ سفيد، سبزكم رنگ و سبز           
پررنگ در برگهاي ابلق اين واريانت بود كه با مرز و حاشيه                  

نتايج  ).٢، جدول ٧شكل(مشخصي از يكديگر تفكيك مي شدند       
 كامال متفاوت   Gستفاده از واريانت    بدست آمده از اين مطالعه با ا      
الگوي نامنظم گسترش و توزيع       .  با همه موارد ذكر شده بود       

بافتهاي ابلق اين واريانت طي رشد و بلوغ گياه به الگويي منظم             
                                                                                    
1 . Sector 

و پايدار تبديل شد، بطوريكه در نهايت گسترش و پراكندگي              
مشخص و    بافتهاي ابلق در سرتاسر گياه از يك الگوي منظم و           

الزم .  متفاوت با الگوهاي موجود در راهنما پيروي مي نمود        ولي  
به ذكر است كه طي رشد و بلوغ اين واريانت رنگ سبز پررنگ               
موجود در برگهاي اين گياه كامالً از بين رفت و فقط رنگهاي               

نتايج   ).٢جدول  ،٧شكل(سفيد و سبز كمرنگ باقي ماندند           
اده از قلمه هاي   با استف )  G   و  E،F(آزمايش تكثير واريانت ها     

 در تكثير به روش     Fبرگي نشان داد كه فقط الگوي ابلق واريانت         
قلمه زدن به توارث مي رسد كه البته طي رشد و بلوغ نتاج                  
رويشي بدست آمده الگوي ابلقي اين واريانت بشدت تحت تأثير           

نكته قابل توجه آن بود      .  شرايط محيطي و تغذيه اي قرار گرفت      
 از  Gپراكندگي بافتهاي ابلق در واريانت       كه اگر چه گسترش و       

الگوي منظم و مشخصي پيروي مي نمود ولي اين صفت بسيار             
زيبا در كليه نتاج رويشي حاصل از قلمه هايي برگي محو شد و              
 موجب بوجود آمدن گياهاني با برگهاي كامالً سبز رنگ گرديد           

 ).٢جدول(

 .ابلقي برگ ارقام جمع آوري شده در بنفشه آفريقايي نتايج حاصل از مطالعه و ارزيابي الگوهاي ‐۱جدول

 
 

بدست آمده از تنوعات ) جهش يافته هاي كاستي كلروفيل( نتايج حاصل از مطالعه و ارزيابي الگوهاي ابلقي برگ واريانت هاي ‐۲جدول
 سوماكلونال در بنفشه آفريقايي
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. رتي رنگي كه داراي طيفهاي مختلفي از تراكم خالهاي بنفش رنگ بودند، مشاهده گرديد در بين واربانت هاي بدست آمده گلهاي فانتزي صو‐۳شكل

 واريانتي با گلهاي صورتي و خالهاي بنفش رنگ با تراكم متوسط) Dَ)گل در گياه اصلي صورتي رنگ و داراي خالهاي بنفش رنگ با تراكم كم بود 
(َE ( تراكم زياد واريانتي با گلهاي صورتي و خالهاي بنفش رنگ با(َF(  واريانتي با گلهاي بنفش رنگ(َG( 

 
در رابطه با   )  ١٩٥٥(نتايج مطالعات انجام شده توسط ريد         

عوامل ژنتيكي موثر بر بروز رنگهاي مختلف گل در گياه بنفشه             
 I  ،S  ،W  ،Bd،Bw   ،P  ،R( ژن مختلف    ٨آفريقايي نشان  داد كه     

سئول جلوگيري از    م S   و Iژنهاي  .  دخالت دارند   در اين امر  )  A  و
آنها منجر به ايجاد      توليد رنگيزه مي باشند، بطوريكه آللهاي غالب     

 نيز براي   Wآللهاي غالب ژن    .  گلهاي سفيد رنگ خواهد گرديد    
ضروري هستند و شدت رنگ گل         الزم و    ايجاد رنگيزة گل      

هاي    كنترل مي شود و كليه ژنوتيپ     A و   Bw و Bdبوسيله ژنهاي   
‐Bd  ‐Bw    يا aa   در .  خواهند شد   رنگ   گلهاي كم    منجر به

گلهاي بنفش رنگ و در           R  ‐P  ‐ii ss W‐ژنوتيپهاي   
 ايجاد   گلهاي صورتي رنگ     R   pp‐ii ss W‐  ژنوتيپ هاي

 نيز منجر به گلهاي قرمز      rr  ‐P  ‐ ii ss Wژنوتيپ هاي  .  مي شود
 ٢ در لوكاس  ١رنگ خواهند گرديد و نهايتا وجود يك آلل ناپايدار         

P     مي شود رنگ  تي رنگ با خالهاي بنفش        منجر به گلهاي صور
 ).٧( گفته مي شود ٤ ايجاد شده فانتزي٣كه به فنوتيپ

از آنجايي كه در بين واريانتهاي بدست آمده گلهاي فانتزي           
صورتي رنگي كه داراي طيفهاي مختلفي از تراكم خالهاي بنفش          

و با اطالع از عوامل ژنتيكي       )  ٣شكل(  رنگ بودند، مشاهده شد   
وز رنگهاي مختلف گل در گياه بنفشه آفريقايي              مؤثر بر بر   

 مي توان نتيجه گرفت كه ژنوتيپ واريانت هاي بدست آمده از نوع         
‐R   pp‐ii ss W        مي باشد كه يكي از آلل هاي لوكاس P   در آنها 

                                                                                    
1 . Unstable Allele 
2 . Locus 
3 . Phenotype 
4 . Fantasy 

نتايج اين آزمايش نشان      .  از خود ناپايداري نشان داده است        
اد طيفهاي  مي دهد كه در گلهاي فانتزي صورتي رنگ امكان ايج        

مختلفي از تراكم خالهاي بنفش رنگ وجود دارد كه اين طيف             
خود به احتمال بسيار زياد تابعي از ناپايداري آلِل ناپايدار موجود           

گلهاي فانتزي صورتي رنگي كه داراي         .   است Pدر لوكاس    
طيفهاي مختلفي از تراكم خالهاي بنفش رنگ بودند، احتماال در          

ونهاي رفت و برگشتي كه در هنگام         اثر وقوع طيفي از موتاسي     
نتايج آزمايش  .  توليد رنگيزه هاي گل رخ مي دهند ايجاد شده اند       

تكثير كليه واريانت هاي رنگيزه گل با استفاده از روش قلمه زدن           
برگها نشان مي دهد كه صفت فانتزي بودن گلها در همه آنها               

ج حفظ خواهدگرديد و همچنين تراكم خالهاي بنفش رنگ در نتا        
 ).٦( رويشي كليه واريانت ها ثابت مي ماند و تغييري نخواهد نمود

 

 
از شرايط درون ) واريانت ها(جداسازي شاخساره هاي ابلق  ‐۴شكل

 شيشه اي و ريشه زايي آنها در محيط كشت پيت
شناسايي، مطالعه و ارزيابي الگوهاي مختلف ابلقي برگ در           

ست آمده نشان مي دهد    ارقام جمع آوري شده و يا واريانت هاي بد      

D َEَF َG َ
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كه به احتمال بسيار زياد كليه گياهاني كه داراي برگهايي با سه            
بافت سبز كم رنگ و سبز پررنگ مي باشند، بدليل توسعه و نمو             

چرا كه خصوصيت   .   ايجاد شده اند  ١يكي از انواع بافت ناهمساني    
ابلقي گياه مادري در نتاج رويشي حاصل از قلمه هاي برگي آنان           

ـ   اين خود بعلت منشاء تك سلولي         از بين رفته است و      كامال
بطور مثال در   ).  ١٠،  ١٤(   شاخساره هاي جديد مي باشد   ٢اپيدرمي

 و در ناحيه اي      L2 احتماالً موتاسيون در سلولي از اليه        Cرقم  
 احتماالً در ناحيه طرحهاي اوليه      (دور از نوك مريستم انتهايي       

ي پايين، اتفاق افتاده     در محلي با سرعت تقسيم سلول       )  ٣برگي
                                                                                    
1 . Chimerism 
2 . Single-Cell Epidermal Origin 
3 . Primordia 

 و طي توزيع و     ٤است كه با تقسيم بعدي سلولهاي فاقد كلروفيل       
گسترش آنها در سطح برگهاي اين گياه الگويي پراكنده، نامنظم          

مي توان نتيجه گرفت كه       بنابراين.  و ناپايدار ايجاد شده است      
در .   بوده است  ٥بافت ناهمساني در اين رقم از نوع نيمه فراپوش         

در اين  .   پديده اي مشابه با اندكي تفاوت رخ داده است        Eت  واريان
واريانت نيز بافت ناهمساني از نوع نيمه فراپوش بوده ولي چون            

مريستم انتهايي را در     سلولهاي فاقد كلروفيل سطح كوچكي از      
 به شكلي دائم مي پوشانند، بنابراين هميشه بافتهايي           L2اليه  

ودي از گياه منتشر خواهد     در سطح محد  )  موتانت(فاقد كلروفيل   
 ).E‐٥شكل( شد

                                                                                    
4 . Chlorophyll – Free Cells 
5 . Mericlinal 

 
 

 
 

واريانتي با الگوي ابلق ) D(گياه اصلي .  واريانت هاي بدست آمده از تنوعات سوماكلونال با استفاده از زيركشت نمودن مكرر بافتهاي كالوسي‐۵شكل
واريانتي با الگوي ابلق ) E(اي شكل از گياه  قطاع نيم دايرهواريانتي با الگوي ابلق نامشخص و نامنظم در يك ) F(مشخص و منظم در سراسر گياه 

 )G(نامشخص و پراكنده در سراسر گياه 

D e
E

FF

GG 
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 يك برگ فراپوش ) ۳(يك برگ بافت ناهمسان نيمه فراپوش ) ۲(يك برگ ابلق ) ۱( يك برگ كامال سبزرنگ ‐۶شكل

 )۴(كامل با اندكي جانشيني سلولي 
 

 
طي رشد و ) چپ(ـ الگوي نامنظم گسترش و توزيع بافتهاي ابلق اين واريانت G ابلقي برگ در مراحل مختلف رشد واريانت   الگوهاي مختلف‐۷شكل

الزم به ذكر است كه طي رشد و بلوغ اين واريانت رنگ سبز پررنگ موجود در برگهاي اين گياه ). راست(بلوغ گياه به الگويي منظم و پايدار تبديل شد 
 فتكامال از بين ر

 
 برخالف موارد قبلي، سلولهاي فاقد كلروفيل        Gدر واريانت   

اين .   مي پو شانند L2  سطح كل مريستم انتهايي گياه را در اليه         
پديده بعلت موتاسيون در ناحيه بسيار نزديك به نوك مريستم            

 ايجاد شده است، بنابراين با        L2انتهايي گياه در اليه سلولي        
 و طي توزيع و   )  ١موتانت(فيل  تقسيم بعدي سلولهاي فاقد كلرو     

گسترش آنها در سرتاسر گياه خصوصيت ابلقي ايجاد شده               
 و پايدار در بافتهاي مشتق شده از اليه           ٢بصورت كامالً فراپوش  

L2    بنابراين بافت ناهمساني ايجاد شده در      .  تثبيت گرديده است
الگوي .  اين واريانت از نوع بافت ناهمسان كامالً فراپوش مي باشد         

 كه در طي مراحل اوليه باززايي و رشد اين گياه            G واريانت   ابلق
                                                                                    
1 . Mutant 
2 . Periclinal 

ايجاد شده بود، شايد بعلت عبور شاخساره از مراحل حاد                  
سازماندهي اليه اي مريستم       تشكيل و  (   گياهي  ٣هستي زايي
چراكه .  زاي درون شيشه اي بوده باشد      در شرايط تنش  )  انتهايي

شيشه اي، پس از خارج نمودن اين واريانت از شرايط درون                
نرمال و  (   بين اليه هاي سلولي   ٤اگرچه پس از مدتي هنوز رقابتي     

مريستم انتهايي و بافتهاي مشتق شده از آنها وجود             )  موتانت
داشت، ولي در نهايت طي اندام زايي بافتهاي جديد، مورفولوژي           
يكساني به كليه برگهاي گياه تحميل گرديد و واريانتي با ماهيت           

علت از  ).  ١٩،  ١٨،  ١٧(  ش پايدار ايجاد شد   بافت ناهمسان فراپو  
 در نتاج رويشي      G و    Eدست رفتن الگوي ابلق واريانتهاي         

                                                                                    
3 . Ontogeny 
4 . Competition 

1234

G1G2
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 اپيدرمي  ‐حاصل از قلمه هاي برگي آنها، منشاء تك سلولي            
توضيح مختصر آن كه       )  ١٣(  شاخساره هاي جديد مي باشد    

شاخساره منشاء گرفته از سلولهاي اپيدرمي كه همگي از                
ر مريستم انتهايي گياه مي  باشند، حامل صفت  دL1مشتقات اليه 

توليد كلروفيل هستند، بنابراين كليه گياهان جديد سبز رنگ            
 ).٩( خواهند بود

 با الگوهاي مختلف موجود در      Aعدم تطابق الگوي ابلق رقم      
راهنما نشان مي دهد كه به احتمال بسيار زياد ممكن است اين            

ر گياهان حاصل از      د ١رقم در اثر يك موتاسيون خودبخودي       
قلمه هاي برگي در گلخانه هاي تجاري تكثير و پرورش بنفشه            

بنابراين اگر چه رشد گياهان حاصل       .  آفريقايي ايجاد شده باشد   
از تكثير رويشي اين رقم بسيار كند بود ولي الگوي ابلق ايجاد               

الزم به ذكر است كه كليه       .  شده در طي يك نسل پايدار ماند        
جود در جهان، در بين گياهان حاصل از            الگوهاي مشهور مو   

قلمه هاي برگي افراد عالقمند به تكثير و كشت و كار اين گياه              
مشاهده گرديده اند، پس احتمال زيادي براي وقوع چنين               

بنابراين، جستجو در     .  موتاسيون هايي وجود خواهد داشت      
گلخانه اي تكثير، كشت و پرورش بنفشه آفريقايي خود مي تواند          

 راه هاي ساده جهت بدست آوردن  شناسايي الگوهاي            يكي از 
                                                                                    
1 . Spontaneous Mutation 

 نيز بترتيب داراي الگوهاي F و واريانت Bرقم . ابلقي جديد باشد  
 مطابق با    Lou  Tommie   و Championابلقي معروف به      

 .الگوهاي موجود در راهنما بودند
، Aهمانطور كه مشاهده شد الگوهاي ابلقي برگ در گياهان          

B    و F      قلمه زني برگها به توارث خواهد         طي تكثير به روش 
كليه )  برخالف گياهان بافت ناهمسان    ( در اين گياهان       رسيد،

سلولهاي گياهي حامل ژنهاي بروز دهندة صفت ابلقي مي باشند،         
 بوده  ٢بعبارتي ديگر الگوهاي ابلقي اين گياهان محصول بيان ژن        

.  اندو در اثر هيچكدام از انواع مختلف بافت ناهمساني ايجاد نشده          
الزم به ذكر است كه برگهاي كليه گياهان مذكور داراي بافتهايي 

بنابراين شايد بتوان گفت    .  پررنگ بودند   با دو رنگ سفيد و سبز     
كه يكي از روشهاي شناسايي و تمايز گياهان ابلق و بافت                  

احتماالً رنگ  .  ناهمسان همين تفاوت موفولوژيكي ساده مي  باشد      
افتهاي برگي ارقام بافت ناهمسان      سبز كم رنگ قسمت مياني ب      

در اثر پوشيده شدن سلولهاي سبز رنگ بافت مزوفيل بوسيله             
يك اليه سلولي بسيار نازك از سلولهاي سفيد رنگ در ناحيه              

بعبارت ديگر با پوشيده شدن        .  زيراپيدرمي ايجاد شده است     
بافتهاي سبز پررنگ بوسيله يك اليه سلولي سفيد رنگ، رنگ             

 .ود آمده استسبز كمرنگ بوج
                                                                                    
2 . Gene Expression 
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