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 چکیده

در حضور کلشیسین پس از  D. salinaکاروتن، برخی صفات و الگوی باند پروتئینی در ریزجلبک -با هدف بررسی تولید بتا

، 818/8، 8 هایکلشیسین در قالب طرح تصادفی شامل غلظتهای کشت ریزجلبک مورد نظر و ایجاد جمعیت مناسب، تیمار

و کل و  A ،Bدرصد وزنی به حجمی کلشیسین اعمال شد. تغییرات حاصل در رشد و میزان بتاکاروتن، کلروفیل  2/8و  1/8

با هدف  SDS-PAGEهمچنین از الکتروفورز به روش  .کاروتنوئیدهای تولید شده توسط دستگاه اسپکتوفتومتر اندازه گیری شد

های مختلف کلشیسین باعث تفاوت معنی دار در بررسی الگوی باندهای پروتئینی استفاده گشت. نتایج نشان داد که غلظت

ها تحت تاثیر قرار گرفت. نمونه مورد بررسی نشد و تنها میزان تولید برخی پروتئین 11الگوی باندهای پروتئینی این جلبک در 

کل، کاروتنوئید و رشد ریزجلبک شد. بتاکاروتن به  ،A ،Bایجاد تفاوت میزان بتاکاروتن، کلروفیل در حالی که این تیمار سبب 

های کلشیسین افزایش داشت. با اعمال تیمار کلشیسین کاروتنوئید، ترین متابولیت دونالیال سالینا در تمام غلظتعنوان مهم

شود که اعمال تیمار کلشیسین سبب . چنین نتیجه گیری میداشت افزایش یافت در حالی که رشد کاهشوکل  A ،Bکلروفیل 

شود. در حالی که اثر معنی داری بر کل، کارتنوئیدها در دونالیال می و ,A Bکاهش رشد و افزایش تولید بتاکاروتن، کلروفیل 

 د بود.تر بتاکاروتن مناسب خواهها ندارد. پس استفاده از این ماده برای تولید بیشالگوی بیان پروتئین

 : الکتروفورز، بتاکاروتن، دونالیال سالینا، کلشیسین، متابولیتواژگان کلیدی

Copyrights: 

Copyright for this article is retained by the author(s), with publication rights granted Journal 

of Marine Science and Technology. This is an open-access article distributed under the terms 

of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons. org/licenses/ by/4.0), 

which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the 

original work is properly cited. 

 مقاله پژوهشی

Available Online: http://jmst.kmsu.ac.ir 

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.38962
(http:/creativecommons.


 علیرحیمی و همکاران                                       Dunaliella salinaکاروتن و الگوی باند پروتئینی در ریزجلبک -تغییر در رشد، تولید بتا

68 

 

 
 0011دوره بیستم، شماره چهارم، زمستان     مجله علوم وفنون ردیایی

 فصل نامه ی علمی پژوهشی

 

 . مقدمه1

D. salina جنس، این مهم هایگونه از یکی عنوان به 

می رشد نمک باالی بسیار هایغلظت در کهاین بر عالوه

 کلروپالست در را بتاکاروتن باالی مقادیر تواندمی کند،

 Nikookar et al., 2004; Fazeli et) کند جمع خود

al., 2006; Borowitzka and Siva, 2007; Hadi et 

al., 2008) .برای خوراکی رنگیزه منبع عنوانه ب بتاکاروتن 

د. شومی استفاده رژیمی هایغذا و غذایی هایفرآورده

-آنتی و ضدسرطانی خاصیت خاطر به بتاکاروتن ،همچنین

 فراوانی کاربرد دارویی صنایع در و شده شناخته اکسیدانی

 تولید برای جلبک این کشت اخیر هایسال در. دارد

 Hosseini and) است است یافته افزایش کاروتنوئیدها

shariati, 2009; Raja et al., 2007).  مطالعات زیادی با

انجام شده است.  دونالیال هدف شناخت هرچه بیشتر جلبک

مورد  دونالیالهای مختلف جلبک ای ویژگیدر مطالعه

بررسی اثرات  .(Aharon, 1905-2005)بررسی قرار گرفت 

ها در های رشد و نموی سلولعوامل شیمیایی بر ویژگی

گیاهان و جانوران مختلف همواره مورد توجه پژوهشگران 

بوده است. یکی از این مواد کلشیسین است که با اثرات خود 

 طور مشخصهای تقسیم و بهبر روی فعالیت دستگاه دوک

ینی این دستگاه، می تواند از با با فلج کردن الیاف پروئ

جلوگیری از گذار سلول ها از مرحله متافاز به مرحله آنافاز، 

ها را پس از دوره بعدی زمینه مضاعف شدن کرووزوم

 های پس از تقسیم فراهم کندهمانندسازی در سلول

با توجه به این موضوع، کارهای زیادی برروی اثر تیمار 

یاری از های بسسایر ویژگیکلشیسین بر سطح پلوئیدی و 

ها و موجودات انجام شده است: بررسی اثر و جلبک گیاهان

 Goniumسبزکلشیسین بر تقسیم سلولی جلبک 

Pectorale   توسطShyam.1976) & Sarma) و

 و Hydrodictyonهای همچنین بر کلنی جلبک
Pediastrum و Sorastrum  ( صورت گرفتMarchant 

and Pickett, 1974) صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک .

و تعداد دانه در لیموترش پس از اعمال کلشیسین مورد 

  (.Hamill et al, 1992)ارزیابی قرار گرفت 

با توجه به دوره رشدی کوتاه این جلبک و همچنین تولید 

مواد ارزشمندی مانند بتاکاروتن توسط آن، تالش برای 

هایی برای افزایش تولید و استخراج این مواد می یافتن راه

تر تر و اقتصادیتواند دریچه ای برای بهبود دستیابی آسان

های احتمالی برای دستیابی به این مواد باشد. یکی از روش

به این مهم، بررسی اثر کلشیسین بر تولید این مواد در 

رود با استفاده از ریزجلبک دونالیال است. انتظار می

لشیسین و تغییرات حاصل از استفاده از آن در این ک

های ژنی از جمله ریزجلبک، تولید برخی از فراورده

 ها افزایش یابندها در یاختهمتابولیت

 ها.مواد و روش0

ها از جمعیت جلبکی حاصل از نمونه برای تهیه نمونه

 1932برداری از دریاچه مهارلو استان فارس در سال 

تهیه  (PH= 7.5)استفاده شد. محیط کشت جانسون با 

یابی به شرایط مناسب رشدی و غلظتی از شد. برای دست

بار واکشت صورت گرفت. در آخرین واکشت به  2ها سلول

لیتر یلیم 18لیتر محیط کشت جانسون میلی 98

سوسپانسیون جلبکی اضافه شد. پس از رسیدن به شرایط 

ها در سوسپانسون جلبکی نزدیک به مطلوب، غلظت سلول
 لیتر شد. سلول در هر میلی 9×818

 %801،  %8081،  8در این آزمایش از چهار تیمار کلشیسین )

وزنی به حجمی( استفاده گردید. برای اعمال تیمار  802%، 

ای هظر از پودر کلشیسین به سوسپانسیونمقدار مورد ن

ها مجددا به روی شیکر منتقل جلبکی افزوده شد و نمونه

شدند. با انجام سانتریفیوژ کلشیسین از محیط جدا شد و 

 محیط کشت جدید به آن افزوده شد.

به منظور انجام الکتروفورز، پس از استخراج پروتئین از 

درجه سانتی  -28دمای ها در های مورد نظر، پروتئیننمونه

های گراد نگهداری شدند. سپس ژل آماده شده و پروتئین

ولت ران  38ولتاژ  ها لود شدند. ژلآماده شده در چاهک

شده و  Runساعت این که ژل  2گردید. پس از گذشت 

پس از رنگ آمیزی از باندهای ایجاد شده عکسبرداری شد. 

پ ار و با میکروسکواندازه گیری رشد با استفاده از الم نئوب

 صورت گرفت. 18نوری با بزرگنمایی 

لیتر از میلی 1به منظور سنجش میزان بتاکاروتن، ابتدا 

 18888دقیقه با سرعت  18سوسپانسیون سلولی به مدت 

دور در دقیقه سانتریوفیوژ گردید.  رسوب باقی مانده به 

محلول اتانول هگزان اضافه شد. پس از  1به  2نسبت 

دقیقه با سرعت  18ها مجددا به مدت مونهورتکس، ن
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دور در دقیقه سانتریوفیوژ گردید. با جدا کردن فاز  18888

توسط  نانومتر 118رویی )هگزان( و خواندن جذب در 

( PerkinElmer, Lambda 650) دستگاه اسپکتروفتومتر

 Eijckelhoff and)ها به دست آمد میزان بتاکاروتن سلول

Dekker, 1997.)  1سنجش کلروفیل و کاروتنوئید، جهت 

لیتر از سوپانسیون جلبکی سانتریفیوژ شد و محلول میلی

میلی لیتر  1رویی دور ریخته شد. به رسوب باقی مانده 

 1ریخته شد و در تاریکی هم زده و به مدت  %61استون 

دقیقه ماند، سپس دوباره سانتریوفیوژ شد. میزان جذب نور 

 ,PerkinElmer) کتوفتومترمحلول رویی در دستگاه اسپ

Lambda 650)  112و 881و   889های با طول موج  

قرار داده شد  های زیرنانومتر خوانده شد، نتایج در فرمول 

و کاروتنوئید به دست    a ،b  تا به ترتیب میزان کلروفیل

 (.Frank and Wegmann, 1979)آید 

C chl.a = 10.3 × E663 – 0.918 × E644  (1 )  

C chl.b = 19.7 × E644 – 3.87 × E633  (2 )  

C car. = 4.20 × E452.5 – 0.0264 × C chl.a – 0.496 × C chl.b  

 

طرح کامال  واریانس در قالبهای حاصل به روش تجزیه داده

آنالیز شدند. همچنین مقایسات میانگین تیمارها  تصادفی

انجام شد. برای این آنالیزها از نرم  LSDنیز به روش آزمون 

 استفاده شد. SPSSو  MSTATCافزارهای 

 نتایج. 3

در بررسی الکتروفورز انجام شده، الگوهای باندهای 

 SDS-PAGEدونالیال سالینا به وسیله  پروتئینی جلبک

 KD 11-188باند پروتئینی با وزن مولکولی  23بیش از 

نشان داده شده  1ها در شکل مشاهده گردید که فراوانی آن

نمونه مورد بررسی تفاوت معنی داری  11است. بین 

(P≤0.01 وجود ندارد که به این معنی است که اعمال )

بر  (P≤0.01)معنی داری های مختلف کلشیسین اثر غلظت

 الگوی باندهای پروتئینی این جلبک نداشته است.  

های متفاوت این ماده اثر بررسی رشد، نشان داد که غلظت 

-های جلبک داشته است. به گونهمعنی داری بر تعداد سلول

)شاهد( بیشترین تعداد سلول شمارش  8ای که در غلظت 

بوده و دو  %8081ترین میزان مربوط به غلظت شد. کم

نیز تفات معنی داری نداشتند)شکل  %802و  %801غلظت 

2.) 

 8ترین میزان بتاکاروتن مربوط به غلظت کم 9طبق شکل 

باشد در حالی که این میزان دارای کلشیسین )شاهد( می

 دهدهاست. این نشان میتفاوت معنی داری با سایر غلظت

ر ن کاروتن دکه استفاده از کلشیسین سبب افزایش میزا

 %81و  8شود. مقادیر سه غلظت جلبک دونالیال سالینا می

 کلشیسین تفاوت معنی داری ندارند %802و  %801و 

.

 D.salinaجدول تجزیه واریانس اثر کلشیسین بر جلبک  -1جدول  .

 منابع تغییرات df کاروتنوئید کلروفیل کل Bکلروفیل  Aکلروفیل  تعداد سلول بتاکاروتن

 غلظت کلشیسین 9 10182⃰⃰  11019⃰⃰  20181⃰⃰  21029⃰⃰  9688809⃰⃰  980388⃰

 خطا  8018 80111 80821 80882 912088 60811

91033% 12011% 12089% 28082% 11019% 11021%  Cv 

 باشد.می درصد 1و  1به ترتیب معنی دار در سطح احتمال  ** و *
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مربوطه  9و  2و  1های . ستون اول از سمت راست مربوط به سایز مارکر است. نمونهSDS-PAGEها به روش پروتئینالکتروفورز  -1شکل

و  8های کلشیسین در زمان %801مربوطه به غلظت  8و  1و  1های ساعت، نمونه 21و  12و  8های کلشیسین در زمان %8081به غلظت 

نیز  11و  18های ساعت و نمونه 21و  12و  8های کلشیسین در زمان %802ه به غلظت مربوط 3و  6و  8های ساعت، نمونه 21و  12

 های فاقد کلشیسین هستند.نمونه

 

 D.salina ها در ریزجلبکاثر غلظت های مختلف کلشیسین بر رشد یا تعداد سلول -2شکل 

 

 D.salinaهای مختلف کلشیسین بر بتا کاروتن در ریزجلبک اثر غلظت  -9شکل 

طبق نتایج با افزایش غلظت کلشیسین میزان تولید 

به صورت معنی داری افزایش یافته است به این  Aکلروفیل 

تولید شده مربوط به  Aترین میزان کلروفیل صورت که کم

 %802ترین آن مربوط به غلظت )شاهد( و بیش 8غلظت 

های مختلف ( همچنین غلظت1کلشیسین می باشد. )شکل 

شده است به  Bکلشیسین سبب افزایش در میزان کلروفیل 

 %801ترین میزان این کلروفیل در غلظت گونه ای که بیش

ها تفاوت معنی داری دارد. شود و با سایر غلظتدیده می

در تیمار  Bترین میزان کلروفیل این در حالی است که کم

(. نتایج نشان داده شده در شکل 1شاهد دیده شد. )شکل 

نشان می دهد که با افزایش غلظت کلشیسین، میزان  8

ل ترین میزان کلروفیکلروفیل کل افزایش یافته است. کم
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-)شاهد( بوده و این غلظت با سایر غلظت 8مربوط به غلظت 

 و غلظتها تفاوت معنی داری دارد. میزان کلروفیل کل در د

تفاوت معنی دار نداشت اما با دو غلظت  %801و  8081%

ترین میزان آن نیز دیگر تفاوت معنی دار نشان داد. بیش

 (8بود. )شکل  %802مربوط به غلظت 

دهد که با افزایش غلظت کلشیسین ها نشان میبررسی

رین تای که کمیابد به گونهمیزان کاروتنوئید افزایش می

ترین آن مربوط )شاهد( و بیش 8به غلظت میزان آن مربوط 

 %8081باشد مقادیر دو غلظت کلشیسین می %802به غلظت 

 تفاوت معنی داری نشان ندادند. %801و 

 

 .D.salinaدر ریزجلبک  Aاثر غلظت های مختلف کلشیسین بر کلروفیل  -1شکل 

 

 .D.salinaدر ریزجلبک  Bهای مختلف کلشیسین بر کلروفیل اثر غلظت  -1شکل 

 

 .D.salinaهای مختلف کلشیسین بر کلروفیل کل در ریزجلبک اثر غلظت -8شکل 

 

های مختلف کلشیسین بر کاروتوئید در ریزجلبکاثر غلظت -8شکل 
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 .بحث و نتیجه گیری4

م در عادی بر این تقسیکلشیسین هنگام تقسیم سلول های 

محل میتوز اثر می گذارد. این ماده تقسیم میتوز را در متافاز 

کند.کلشیسین اثرات آنتی نئوپالستی را در متوقف می

تحقیقات درون و برون سلولی به خوبی نشان داده است ولی 

به علت سمیت، مصرف آن با محدودیت همراه است. 

ابر نمودن ترین عامل شیمیایی دوبرکلشیسین مهم

کروموزوم هاست که در سطح وسیع به کار می رود. در اغلب 

پلوئیدی و استفاده از مواد های گیاهی القای پلیگونه

ی ثانویه هازا مانند کلشیسین توانایی تولید متابولیتجهش

 Adaniya and)با ارزش تجاری را افزایش می دهد 

Shira, 2001).  همچنین این افزایش ممکن است در

 Dhawan and)کمیت یا کیفیت این ترکیبات باشد 

Lavania, 1996).  برخی ترکیباتی که در زمان تنش در

کنند ممکن است دارای اثرات گیاهان افزایش پیدا می

های ثانویه جزء این دارویی نیز باشند، بسیاری از فراورده

ترکیبات شیمیایی گیاهی هستند. این مسئله در شرایط 

-یجهگیری و نتوسط کشت بافت قابل اندازهآزمایشگاهی و ت

باشد، چرا که شرایط قابل کنترل و دور تری میگیری دقیق

باشد. برای این تحقیقات از های محیطی میاز سایر تنش

کشت سوسپانسیون و سلول گیاهی استفاده متعدد شده 

ماده  -هاتعدادسلول .(Rezaei et al., 2011)است 

عنوان یک ماده محرک و با هدف شیمیایی کلشیسین به 

رد و گیپلوئیدی در گیاهان مورد استفاده قرار میایجاد پلی

تواند اثرات جانبی دیگری در کنار این حالت، این ماده می

نیز داشته باشد. از جمله تاثیر بر فرآیندهای رشد و نموی 

های جلبک دونالیال سالینا با افزایش غلظت و سلول

اده در محیط کاهش یافته است که کلشیسین مورد استف

ت. ها اساین نشان دهنده کاهش تکثیر و تولیدمثل سلول

زیرا اساسا نباید انتظار داشت که تمامی سلول ها تحت اثر 

هایشان دو برابر شود. در واقع کلشیسین تعداد کروموزوم

ر شان دها ممکن است سطح پلوئیدیدرصد اندکی از سلول

ا هد.  علت اصلی مرگ و میر سلولاثر کلشیسین تغییر کن

به علت سمیت حاصل از کلشیسین است زیرا کلشیسین به 

عنوان یک ماده جهش زا و در عین حال سمی است که 

ود شتواند سبب مرگ های بسیار پایین آن میحتی غلظت

. نتایج مشابهی در زمینه اثر (1333)برقعی و همکاران، 

 ها و گیاهانسلول منفی تیمار کلشیسین بر رشد و نمو

مختلف وجود دارد. برای مثال افزایش غلظت تیمار 

های مختلف مرکبات افزایش مرگ و میر کلشیسین در گونه

(. همچنین 1938را به دنبال داشت )پوراکبری کسمایی، 

بررسی گیاه مرزنجوش تحت تیمار کلشیسین نشان داد که 

شد  های این گیاهاین ماده سبب کاهش رشد و نمو سلول

(Hamill et al., 1992 .) افت رشد و نمو و بهم ریختگی

های تیمار شده به طور کامل سبب مرگ و های بوتهاندام

هچنین گیاه آویشن نشان  .(Arthur, 1993)میر گیاه شد 

های حاصل از بذور تیمار شده با کلشیسین داد که گیاهچه

ن در مرحله جوانه زنی و برخی در مرحله دانه رست از بی

رفتند. این مرگ و میر به دلیل اثر سمی کلشیسین بر جنین 

(. همچنین نتایج 1939باشد )اصالنی و همکاران، بذور می

-مشابهی در استفاده از تیمار کلشیسین در مورد تک سلولی

ها مشاهده شده است. برای مثال این ماده سبب ها و جلبک

کاهش رشد و مهار موقت تقسیم سلولی در جلبک 

 Gavaudan and)شد  Coniumیدوموناس و کالم

Kobozieffe, 1938; Cornman, 1942).  همچنین در

گیاه ریحان تیمار بذر با استفاده از محلول کلشیسین سبب 

کاهش جوانه زنی و مرگ جنین شد )ملک زاده شفارودی 

-ساختمان -ها و کاروتنوئید(. کلروفیل1938و همکاران، 

دونالیال سالینا به دلیل داشتن های جلبک های درونی سلول

کلروفیل و کلروپالست و انجام فتوسنتز تا حدودی شبیه به 

های گیاهی است کاروتنوئیدها ساختمان درونی سلول

-های ایزوپرونوئید هستند که توسط اندامگروهی از مولکول

شوند و یکی از رنگیزه های های فتوسنتزی ساخته می

 دانی در گیاهان هستندکلیدی و مهم سیستم آنتی اکسی

(Andrew et al., 2008.)  نتایج حاصل از این تحقیق

های مختلف کلشیسین اثر معنی داری نشان داد که غلظت

و کل( و همچنین کاروتنوئیدتولید  a, bبر میزان کلروفیل )

های جلبک دونالیال سالینا داشتند به گونه شده در سلول

ل و میزان تولید کلروفیای که با افزایش غلظت کلشیسین 

 های انجام شده نشانکاروتنوئید افزایش یافت. اندازه گیری

و کل در گیاه سورگوم تحت  bو  aداد که میزان کلروفیل 

های مختلف کلشیسین به صورت معنی داری تیمار غلظت

افزایش یافته است. به گونه ای که حداکثر میزان کلروفیل 

ساعت دیده  16و زمان  %802اندازه گیری شده در غلظت 

(. 1939شده است )ستوده اردبیلی و همکاران، 

(Mathyra et al.,2006)  نشان دادند که در نوعی

آکاسیا در اثر اعمال مواد جهش زا مانند کلشیسین میزان 
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یابد. تیمار کلشیسین برگیاه افزایش می %18کلروفیل تا 

ن الیموشیرین و  همچنین گیاه نوروزک سبب افزایش میز

 ;1938کلروفیل و کارتنوئید شد )پوراکبری کسمائی، 

(. هم چنین در گیاه پروانش رقم روزنا نیز 1931استاجی، 

شده که افزایش غلظت کلشیسین در این گیاه با نشان داده

 ترین میزان آنافزایش تولید کلروفیل همراه است و بیش

کلشیسین مشاهده شد )حسینی و  %801نیز در غلظت 

 (.1939، همکاران

اعمال این تیمار باعث افزایش کلروفیل و کاروتنوئید و به 

 Liu)شود دنبال آن افزایش سازگاری به عوامل محیطی می

et al., 2011).  طبق نتایج این تحقیق و سایر مواردی که

ها و های جلبکها اشاره شد سلولدر باال به برخی از آن

یر سازگاری با تغیگیاهان در مواجهه با کلشیسین به منظور 

ایجاد شده، میزان کلروفیل و کاروتنوئید خود را افزایش 

دهند. بر اساس نتایج حاصل از این آزمایش کلشیسین می

ماده ای مناسب در جهت افزایش میزان بتاکاروتن تولید 

باشد. با توجه به می D.salinaشده توسط ریزجلبک 

ایش میزان های تحت تیمار و افزکاهش رشد و تعداد سلول

توان نتیجه گرفت که اگرچه تعداد بتاکاروتن تولید شده می

 های باقییابند اما سلولها تحت این آزمون کاهش میسلول

مانده توانایی باالیی در تولید بتاکاروتن دارند. همچنین 

تغییرات حاصل از اضافه شدن کلشیسین به محیط سبب 

فزایش ود که این اشافزایش تولید کلروفیل و کاروتنوئید می

ها در برابر تغییرات ایجاد در جهت افزایش مقاومت سلول

 ها است.شده و سازگاری بیشتر سلول

  تقدیر و تشکر -5

با تشکر از آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشگاه شاهد و کلیه 

 دوستانی که ما را در انجام این آزمایش یاری نمودند

(. مقایسه 1939اصالنی، ف.، برنارد، ف.آ.، میرزاجانی، ف.، هادیان، ج. )

استفاده کلشیسین بر روی بذر و سرشاخه آویشن دنائی 

(Thymus daenensis Celakاز نظر ویژگی ) های

های درون در گیاهچه DNAمورفولوژیکی روزنه و محتوای 

 .18، شماره 9گیاهی. جلد  ای. فرایند و کارکردشیشه

 خصوصیات برخی بر کلشیسین تیمار تأثیر (. بررسی1931استاجی، ع. )

 Salvia)نوروزک موثره در مواد و فیزیولوژیکی مورفولوژیکی،

leriifolia Benth.)   پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه .

 ارومیه.

(. 1938م.ح. )ف.، ساریخانی، ح.،  چاییچی، م.، میرجلیلی، .برقعی، س

پلوئیدی بر برخی صفات مورفولوژیکی و بررسی اثرات پلی

 Melissa)تغییرات شیمیایی اسانس در گیاه دارویی بادرنجبویه

officials L.) ،هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، اصفهان .

 دانشگاه صنعتی اصفهان.

 فیزیولوژیک و سایتومتری فلو (. بررسی1938کسمائی، ر. ) پوراکبری

 دو در شدن پلوئیدی روی پلی کلشیسین مختلف سطوح تاثیر

های  ویژگی از تعدادی گیری اندازه و مرکبات ی گونه

 مورفولوژیک. پایان نامه کارشناسی ارشد.

حسینی، ح.، چهرازی، م.، نباتی احمدی، د.، محمودی سورستانی، م. 

 Catharanthus(. القا اتوتراپلوئیدی در گل پروانش )1939)

roseus Don.های ( رقم روزنا به منظور ایجاد تنوع در ویژگی

فیزیولوژیک و فتولوژیکی با استفاده از تیمار کلشیسین. مورفو

 .3، شماره 9فرایند و کارکرد گیاهی. جلد 

پلی  القای (. اثر1939زارع، ن. ) زکریا، ر.، اصغری اردبیلی، گ.، ستوده

 Sorghum)سورگوم مورفوفیزیولوژیک صفات بر پلوئیدی

bicolor cv. KFS2) 18ایران. جلد  زراعی علوم . مجله ،

 .2شماره 

(. بررسی 1938زاده شفارودی، س.، غنی، ع،. حبیبی، م،. امیری، ا. )ملک

 ocimum basilicumامکان القا پلی پلوئیدی در گیاه ریحان )

l. یع باغبانی )علوم و صنا( با استفاده از کلشیسین. نشریه علوم

 .183-181. صفحات 1، شماره 21کشاورزی(. جلد 
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Abstract 

To evaluate the production of beta-carotene, traits and patterns of protein band in D. salina microalgae in the 

presence of colchicine, after microalgae cultivation, colchicine treatments randomized design concentrations of 

0, 0.05 and 0.1 and 0.2% Volumetric weight was applied. Changes in growth and beta-carotene, chlorophyll A, B 

and total and carotenoids produced by spectrophotometer measurements, as well as electrophoresis on SDS-PAGE 

analysis was used to investigate the protein patterns. The results showed that concentrations of colchinicine did 

not result in significant differences in protein pattern in 11 samples and it just affacted the production of certain 

proteins.. While this treatment causes a difference in beta-carotene, chlorophyll A, B, total carotenoids and growth. 

Beta-carotene is the most important metabolites increased in all concentrations of colchicine. Treatment increased 

the carotenoids, chlorophyll A, B, and total while reduced growth. So the treatment of colchicine reduced the 

growth and increase the production of beta-carotene, chlorophyll A, B, total  and carotenoids is in Dunaliella. 

While no significant effect on the pattern of protein expression. Therefore , it can be concluded that using treatment 

of colchicine will be useful in beta-carotene productions.  
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