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  کشاورزي علوم  يدانشکده

 باغبانی علوم گروه آموزشی 
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  گیاهان زینتیگرایش  باغبانی معلوي در رشته
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 اي یط درون شیشهبررسی تاثیر اسید آبسایزیک و پلی اتیلن گلیکول در شرا

  در سوسن چلچراغ

  

   :راهنما استاد

  دکتر اسماعیل چمنی

  

 :مشاوراساتید 

  اصغر استاجیمهندس 

  مهندس سید کریم تهامی

  

 :پژوهشگر

 سعیده حسینی

  

  1393بهمن ماه 
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  سعیده: نام                    حسینی:  دانشجو خانوادگی نام

اي در سوسن بررسی تاثیر اسید آبسایزیک و پلی اتیلن گلیکول در شرایط درون شیشه :نامهپایان عنوان

  چلچراغ

  دکتر اسماعیل چمنی :راهنما استاد 

   اصغر استاجی، مهندس سید کریم تهامیمهندس  ر:مشاواتید اس 

                               گیاهان زینتی: گرایش   علوم باغبانی: رشته    کارشناسی ارشد ی:تحصیل طعمق 

  88  ات:صفح تعداد     21/11/1393:دفاع تاریخ    علوم کشاورزي  :دانشکده  اردبیلی محقق :دانشگاه  

  :چکیده

گیاه خودرو، بومی نواحی جنگلی و مرطــوب یک )  Lilium ledebourii Boissگل سوسن چلچراغ با نام علمی(

بازارهاي گــل ایــران و جهــان دارد.  جهت زیبایی منحصر به فرد در و در معرض انقراض است که پتانسیل بسیار باالیی را به

رســیده اســت. خشــکی  جز آثار ملی کشــورمان بــه ثبــت 06/05/1355این گیاه طی مصوبه عالی محیط زیست در تاریخ 

گــل باشد. به منظور بررســی مقاومــت بــه خشــکی محیطی مهم در کاهش رشد، توسعه و تولید گیاهان می هايیکی از تنش

گـــرم بــر لیتـــر) و  60و  30، 15، 0ســطح( 4گلیکــول در اتـــیلنپلــیسوســن چلچــراغ  در شـــرایط درون شیشــه اي 

 5کــامال تصــادفی بــا  مایکروموالر) به صــورت فاکتوریــل در قالــب طــرح 100و  10، 1، 0سطح( 4اسیدآبسایزیک در 

تکرار در آزمایشگاه کشت بافت گروه علو باغبانی دانشکده علوم کشاورزي دانشگاه محقــق اردبیلــی انجــام شــد. در طــول 

اثــرات متقابــل نتــایج نشــان داد کــه  گیــري شــدند.هاي ثانویه اندازههاي مورفولوژیکی، پرولین و متابولیتآزمایش شاخص

دار گردیــد. بــا توجــه درصد معنــی 1گیري شده در سطح احتمال هاي اندزهایزیک در شاخصگلیکول و اسیدآبساتیلنپلی

هــاي ها  با افزایش تنش خشکی  میزان رشد گیاه سوسن چلچــراغ کــاهش نشــان داد، وجــود غلظــتبه مقایسه میانگین داده

ر) باعــث افــزایش رشــد گیــاه در مایکروموال100هاي باالتر(نسبت به غلظت مایکروموالر) 10و  1پایین اسیدآبسایزیک(

هــاي ثانویــه و پــرولین سوســن چلچــراغ میــزان متابولیــت گلیکــول اتــبلنش خشکی گردید. با افزایش غلظت پلــیشرایط تن

  ت.افزایش یاف

  سوسن چلچراغسید آبسایزیک، پلی اتیلن گلیکول،  خشکی، ا :هاواژه کلید
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  فهرست مطالب

  صفحه                                                         مطالب عنوانشماره و 

  

   کلیات پژوهشفصل اول: 

  40  ................................. ................................ ................................ ................................ ................................   مقدمه - 1- 1

  44  .............................................. ................................ ................................   سوسن گل شناسی گیاه مشخصات - 2- 1

  45  .................................... ................................ ................................ ................................   سوسن گل مورفولوژي - 3- 1

  46  ........................................................ ................................ ................................   سوسن گل جنس بندي طبقه- 4- 1

  47  .................................. ................................ ................................ ................................   سوسن اقتصادي اهمیت - 5- 1

  .Error! Bookmark not defined  ................................................. ................................   يتجار دیتول - 6- 1

  .Error! Bookmark not defined  ....................................... ................................   چلچراغ سوسن -1- 6- 1

  .Error! Bookmark not defined  ............................................. ................................   نشپراک -  1-1- 6- 1

  .Error! Bookmark not defined  ...............................................................   :محیطی شرایط  -1-2- 6- 1

  .Error! Bookmark not defined  ................... ................................   :چلچراغ سوسن ازدیاد - 3- 1 - 6- 1

  .Error! Bookmark not defined  ...........................................   چلچراغ سوسن ازدیادي ریز -1-4- 6- 1

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................... ................................   تنش - 7- 1

  .Error! Bookmark not defined  ............................................. ................................   تنش مفهوم -1- 7- 1

  .Error! Bookmark not defined  ................................................ ................................   خشکی تنش - 8- 1

  .Error! Bookmark not defined  ............................................... یخشک تنش به اهیگ واکنش -1- 8- 1

  .Error! Bookmark not defined  .....................  خشکی تنش به گیاه مقاومت مکانیسمهاي -2- 8- 1

  .Error! Bookmark not defined  ...........  گیاهان رشدي خصوصیات بر خشکی تنش تأثیر -3- 8- 1

  .Error! Bookmark not defined  .............................................................. اسیدآبسایزیک بیوسنتز - 9- 1

  .Error! Bookmark not defined  ...........................................   آبسایزیک اسید شدن غیرفعال -1- 9- 1

  .Error! Bookmark not defined  ...................................   آبسایزیک اسید فیزیولوژیکی اثرات -2- 9- 1

  .Error! Bookmark not defined  ...............................  گیاه خصوصیات بر آبسایزیک اثراسید -3- 9- 1

 روشها و مواد :دوم فصل

  .Error! Bookmark not defined  .................. ................................ ................................   یاهیگ منبع - 1- 2

  .Error! Bookmark not defined  ............................................... ................................   ییایمیش مواد - 2- 2

  .Error! Bookmark not defined  .....  کشت طیمح باتیترک هیپا يمحلولها  و  کشت محیط - 3- 2

  .Error! Bookmark not defined  ....................  پرمصرف عناصر هیپا ییغذا يمحلولها هیته -1- 3- 2

  .Error! Bookmark not defined  .................  مصرف کم عناصر هیپا ییغذا يمحلولها هیته -2- 3- 2
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  .Error! Bookmark not defined  ............................................... آهن هیپا ییغذا محلول هیته -3- 3- 2

  .Error! Bookmark not defined  .................................   نیتامیو هیپا ییغذا يمحلولها تهیه  -4- 3- 2

  .Error! Bookmark not defined  ...................................   اسیدآبسایزیک مادري محلول هیته -5- 3- 2

  .Error! Bookmark not defined  ....................................... ................................   کشت محیط تهیه - 4- 2

 Error! Bookmark not  اسیدآبسایزیک و گلیکول اتیلن پلی تیمار براي کشت محیط تهیه - 1- 4- 2

defined.  
  .Error! Bookmark not defined  ................................ ................................   کشت محیط توزیع -3- 4- 2

  .Error! Bookmark not defined  ....................................................   نیاز مورد وسایل عفونی ضد -  5- 2

  .Error! Bookmark not defined  .............................................................   المینار هود سازي آماده - 6- 2

  .Error! Bookmark not defined  ....................................... ................................   آزمایش تیمارهاي - 7- 2

  .Error! Bookmark not defined  ................... ................................   ها نمونه ریز نگهداري شرایط - 8- 2

  .Error! Bookmark not defined  .....................................................   شده يریاندازهگ يشاخصها - 9- 2

  .Error! Bookmark not defined  ........................................   یکیمورفولوژ صفات يریگ اندازه - 1- 9- 2

 Error! Bookmark not  ...................   پیاز قطر و شهیر فلس، برگ، اه،یگ طول يریگ اندازه -1-1- 9- 2

defined.  
  .Error! Bookmark not defined  .........................................   فلس از،یپ برگ، شه،یر تعداد -1-2- 9- 2

  .Error! Bookmark not defined  ...................................   پیاز و اهیگ کل وزن يریگ اندازه -1-3- 9- 2

  .Error! Bookmark not defined  ........................................   کلروفیل شاخص يریگ اندازه -1-4- 9- 2

  .Error! Bookmark not defined  ................................................   نیپرول زانیم يریگ اندازه - 1- 10- 2

  .Error! Bookmark not defined  ...........................................   نیدریه نینا محلول هیته -1- 1- 10- 2

  .Error! Bookmark not defined  .........................   %3/3 دیاس کیلیسیسولفوسال تهیه -  3- 1- 10- 2

  .Error! Bookmark not defined  ......................................   یاهیگ بافت از نیپرول استخراج - 2- 10- 2

  .Error! Bookmark not defined  .....................................................   فنل زانیم يریگ اندازه - 1- 11- 2

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................   یاهیگ عصاره هیته -1- 1- 11- 2

  .Error! Bookmark not defined  ..................................... کل فنل يمحتوا يریگ اندازه -2- 1- 11- 2

  .Error! Bookmark not defined  ........................  ونیرگرس معادله و استاندارد یمنحن -3- 1- 11- 2

  .Error! Bookmark not defined  ............................................   دیفالونوئ زانیم يریگ اندازه - 2- 11- 2

  .Error! Bookmark not defined  .........................................   نیانیآنتوس زانیم يریگ اندازه - 3- 11- 2

  .Error! Bookmark not defined  ...................................   يمارآ لیتحل هیتجز و شیآزما طرح - 12- 2

  پژوهش جینتا :سوم فصل

  .Error! Bookmark not defined  ...................................... ................................ ................................   جینتا- 3

 !Error  ............  فلس و شهیر  برگ، طول  بر اسیدآبسایزیک و گلیکول اتیلن پلی يمارهایت ریتاث 1 - 1- 3

Bookmark not defined.  
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 !Error  .  فلس و شهیر برگ، طول بر گلیکول اتیلن پلی مختلف يمارهایت ریتاث نیانگیم سهیمقا -2- 1- 3

Bookmark not defined.  
 !Error  .......  فلس و شهیر برگ، طول بر کیزیدآبسایاس مختلف يمارهایت ریتاث نیانگیم سهیمقا -3- 1- 3

Bookmark not defined.  
 !Error  ...................   فلس و ریشه برگ، تعداد  بر اسیدآبسایزیک و پلیاتیلنگلیکول يمارهایت ریتاث 1 - 2- 3

Bookmark not defined.  
 !Error  .........  فلس و ریشه برگ، تعداد بر گلیکول اتیلن پلی مختلف يمارهایت ریتاث نیانگیم سهیمقا - 2-2- 3

Bookmark not defined.  
 !Error  .....فلس و ریشه برگ، تعداد بر بسایزیکآ اسید مختلف يمارهایت ریتاث نیانگیم سهیمقا -2- 2- 3

Bookmark not defined.  
 !Error  ..  پیاز تعداد و پیاز قطر پیاز، وزن  بر اسیدآبسایزیک و گلیکول اتیلن پلی يمارهایت ریتاث 1 - 3- 3

Bookmark not defined.  
 Error! Bookmark  ......پیاز تعداد و پیاز قطر پیاز، وزن  بر گلیکول اتیلن پلی يمارهایت ریتاث 2 - 3- 3

not defined.  
 Error! Bookmark not  پیاز تعداد و پیاز قطر پیاز، وزن بر آبسایزیک اسید يمارهایت تاثیر  3 - 3- 3

defined.  
 Error! Bookmark  ..  گیاه وزن و طول بر اسیدآبسایزیک و گلیکول اتیلن پلی يمارهایت ریتاث 1 - 4- 3

not defined.  
 Error! Bookmark not  .......  گیاه وزن و طول بر  گلیکول اتیلن پلی متفاوت يمارهایت ریتاث 2 - 4- 3

defined.  

 Error! Bookmark not  .............  گیاه وزن و طول بر آبسایزیک اسید  مختلف يمارهایت ریتاث 3- 4- 3

defined.  
 لینپرو و کلروفیل میزان بر آبسایزیک اسید و گلیکول اتیلن پلی مختلف هاي غلظت تیمار تاثیر 1- 5- 3

  .Error! Bookmark not defined  ............................................ ................................ ................................   برگ

 !Error  ..........  برگ پرولین و کلروفیل میزان بر گلیکول اتیلن پلی مختلف هاي غلظت تیمار تاثیر 2- 5- 3

Bookmark not defined.  
 !Error  .............  برگ پرولین و کلروفیل میزان بر  آبسایزیک سیدا مختلف هاي غلظت تیمار تاثیر 3- 5- 3

Bookmark not defined.  
 !Errorثانویه متابولیتهاي بر آبسایزیک اسید و گلیکول اتیلن پلی مختلف هاي غلظت تیمار تاثیر 1- 6- 3

Bookmark not defined.  
 Error! Bookmark  ثانویه متابولیتهاي میزان بر گلیکول اتیلن پلی مختلف هاي غلظت تاثیر -2- 6- 3

not defined.  
 Error! Bookmark  ......  ثانویه متابولیتهاي میزان بر اسیدآبسایزیک مختلف هاي غلظت تاثیر -3- 6- 3

not defined.  

  بحث و يریگ جهینت :چهارم فصل
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  .Error! Bookmark not defined  ...................................................... ................................   بحث و جینتا - 4

  .Error! Bookmark not defined  ..............................................................   فلس و ریشه برگ، طول 1- 4

  .Error! Bookmark not defined  ...........................................................   فلس و ریشه برگ، تعداد - 2- 4

  .Error! Bookmark not defined  .................................................   پیاز قطر و پیاز وزن تعدادپیاز، - 3- 4

  .Error! Bookmark not defined  .......................................... ................................   یاهگ وزن و طول - 4- 4

  .Error! Bookmark not defined  .................. ................................   برگ پرولین و کلروفیل میزان - 5- 4

  .Error! Bookmark not defined  .....................  چلچراغ سوسن گیاه در ثانویه متابولیت میزان - 6- 4

  .Error! Bookmark not defined  .................................................... ................................   :کلی گیري نتیجه

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................... ................................   :پیشنهادات

  .Error! Bookmark not defined  .......................................... ................................ ................................   :منابع

 

 

  

  

  

  ها فهرست جدول

  صفحه                                                         جدول عنوانو  شماره

  .x 10(   .........................  Error! Bookmark not defined( پرمصرف عناصر هیپا محلول - 1- 2 جدول

  .x 100(   ...................  Error! Bookmark not defined( مصرف کم عناصر هیپا محلول - 2- 2 جدول

  .x 100(   ...........................................  Error! Bookmark not defined( آهن هیپا محلول - 3- 2 جدول

  .x 100(   ....................................  Error! Bookmark not defined( نیتامیو هیپا محلول - 4- 2 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ..  تریل کی يبرا استفاده مورد کشت طیمح بیترک - 5- 2 جدول

 برگ، برطول اسیدآبسایزیک و کولیگل لنیات یپل مختلف رتیمارهايیتاث انسیوار هیتجز -1- 3جدول

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................. ................................   فلس و یشهر

 برگ، طول بر کیزیدآبسایاس و گلیکول اتیلن پلی مختلف يمارهایت ریتاث نیانگیم سهیمقا - 2- 3 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................. ................................   فلس و ریشه

 !Errorفلس و ریشه ، برگ طول بر گولیگل لنیات یپل مختلف يغلظتها اثر نیانگیم سهیامق -3- 3جدول

Bookmark not defined.  
 !Error  ..  فلس و ریشه ، برگ طول بر آبسایزیک اسید مختلف يغلظتها اثر نیانگیم سهیمقا -4- 3جدول

Bookmark not defined.  
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 !Error  ..................   اسیدآبسایزیک و کولیگل لنیات یپل مختلف رتیمارهايیتاث انسیوار هیتجز -5- 3جدول

Bookmark not defined.  
  .Error! Bookmark not defined  ................................. ................................   فلس و ریشه ، برگ تعداد بر

 Error! Bookmark not  ......  گلیکول اتیلن پلی مختلف يمارهایت ریتاث نیانگیم سهیمقا - 6- 3 جدول

defined.  
  .Error! Bookmark not defined  ...................................   فلس و ریشه برگ، تعداد بر کیزیدآبسایاس و

 !Errorفلس و ریشه برگ، تعداد بر گولیگل لنیات یپل مختلف يغلظتها اثر نیانگیم سهیقام -7- 3جدول

Bookmark not defined.  
 !Error  ...  فلس و ریشه برگ، تعداد بر آبسایزیک اسید مختلف يغلظتها اثر نیانگیم سهیمقا -8- 3جدول

Bookmark not defined.  
 و تعداد وزن، بر اسیدآبسایزیک و کولیگل لنیات یپل مختلف رتیمارهايیتاث انسیوار هیتجز -9- 3جدول

  .Error! Bookmark not defined  ..................................... ................................ ................................   پیاز قطر

 Error! Bookmark not  .........  لیکولپلیاتیلنگ مختلف يمارهایت ریتاث نیانگیم سهیمقا - 10- 3 جدول

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ........................................   پیاز قطر و تعداد وزن، بر کیزیدآبسایاس و

 !Error  ....پیاز طرق و تعداد وزن، بر گولیگل لنیاتیپل مختلف يغلظتها اثر نیانگیم سهیمقا - 11- 3جدول

Bookmark not defined.  
 !Error  .....  پیاز قطر و تعداد وزن، بر آبسایزیک اسید مختلف يغلظتها اثر نیانگیم سهیمقا - 12- 3جدول

Bookmark not defined.  
 وزن و طول بر اسیدآبسایزیک و کولیگل لنیاتیپل مختلف ارهايرتیمیتاث انسیوار هیتجز - 13- 3جدول

  .Error! Bookmark not defined  ............................................. ................................ ................................   گیاه

 طول بر اسیدآبسایزیک و گلیکول پلیاتیلن مختلف غلظتهاي تاثیر میانگین مقایسه جدول - 14- 3 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................... ................................   گیاه تر وزن و

گیاه وزن و طول بر گلیکول پلیاتیلن مختلف غلظتهاي ماریت ریتاث نیانگیم سهیمقا  - 15- 3جدول

   ................................ ................................ ....................................................  Error! Bookmark not defined.  
 Error! Bookmark  .....  گیاه زنو و طول بر کیزیدآبسایاس ماریت ریتاث نیانگیم سهیمقا  - 16- 3جدول

not defined.  
 کلروفیل میزان بر اسیدآبسایزیک و کولیگل لنیاتیپل مختلف رتیمارهايیتاث انسیوار هیتجز - 17- 3جدول

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................... ................................   برگ پرولین و

 و کلروفیل بر آبسایزیک اسید و گلیکول پلیاتیلن مختلف غلظتهاي تاثیر میانگین مقایسه - 18- 3جدول

  .Error! Bookmark not defined  .............................................................. ................................   برگ پرولین

 و کلروفیل میزان بر گلیکول پلیاتیلن مختلف غلظتهاي ماریت ریتاث نیانگیم سهیمقا  -  19- 3جدول

  .Error! Bookmark not defined  .............................................................. ................................   گبر پرولین
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 !Error  .........  برگ پرولین و کلروفیل میزان بر کیزیدآبسایاس ماریت ریتاث نیانگیم سهیمقا  - 20- 3جدول

Bookmark not defined.  
 متابولیتهاي روي اسیدآبسایزیک و گلیکول پلیاتیلن مختلف تیمارهاي تاثیر واریانس تجزیه - 21- 3جدول

  .Error! Bookmark not defined  .......................................... ................................ ................................   ثانویه
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  مقدمه - 1- 1

گل به عنوان جلوه اي زیبا از نعمات خداوندي و نمودي پویــا از عشــق و ســازندگی، همــواره در طــول      

تاریخ الهام بخش ادبیات و فرهنگ ملی و مذهبی ایرانیان بوده است. از سوي دیگــر گــل هــا فرصــت هــاي 

میدهند افکــار بــه مناسبی براي ابراز عالقه و دوستی، در غم ها و شادي هاي انسان خلق می کنند و اجازه 

 ).1380سادگی منتقل شوند(توسلیان و معمارمشرفی، 

 تیــره اســت و 544پراکنش دارد که متعلــق بــه ر گونه گیاهی گلدا 250000 در سراسر جهان بیش از     

این گونه ها به عنوان گیاهان زینتی مورد استفاده قرار مــی  %1گونه سرخس وجود دارد وکمتر از  12000

 ماســت بــر و انسانهاست ما زندگی نشدنی جدا ئیجز زینتی گیاهان بنابراین ).2000د گراف (دان نورگیرد

 یکی از روشهاي نــوین در ایــن جهــت، .بکوشیم آنها شناخت، حفظ و ازدیاد بهتر در و بیشتر هرچه باید که

بافت بــراي  باشد که این اصطالح بطور اختصاصی به کاربرد فنون کشتمی  زازدیاديیراستفاده از روشهاي 

آلــودگی و در ظــروف کشــت پــرورش  هایی که در شرایط عاري از هر گونهافزایی با استفاده از ریزنمونهگیاه

). بنابراین کشت بافت تکنیکی اســت کــه امکــان تولیــد 1997، شود(هارتمن و همکارانیابد مربوط میمی

   کند.اي را فراهم میگیاه در شرایط درون شیشه

جمله گیاهان گلدار می باشند کــه بــه خــاطر داشــتن گــل هــاي بــزرگ و جــذاب از نظــر  سوسن ها از     

اقتصادي اهمیت دارند و یکی از شش جنس عمده گل هاي پیازي هستند که در جهان تولید مــی شــوند و 

  ). 1996چهارمین گل پیازي پس از الله، گالیول و نرگس است(دول و همکاران، 

ایــن باشد. می Lilium ledebourii Boissسوسن چلچراغ با نام علمی ها، نهاي مهم سوسیکی از گونه     

پیــاز خــوراکی داراي پوشــش غشــایی خشــک  بر خالف بدون پوشش است و سوخ هاي آن گیاه سوخ دار و

بــوده و  وجــود ایــن رطوبــت حســاس  کمبودخارج از خاك و  نیست و بنابراین به شرایط نامساعد محیطی
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قابلیت تولید گل زیاد در هر ساقه و گلهــاي بســیار معطــر و زیبــا از تن آن می شود. عوامل سبب از بین رف

ز اهمیــت ئن است و این ویژگی ها در کاربرد یک گیاه به عنوان محصول زینتی جدید حــابارز آ خصوصیات

  ). 2003(سیلجک و همکاران، می باشد

(درمناطق درفک ازتوابع شهرســتان سوسن چلچراغ به صورت خودرو درقسمت هاي شمالی کشورایران      

رودبار واقع دراستان گیالن، کالردشت دراستان مازندران و خانقاه دراستان اردبیــل ) رشــد مــی کنــد. ایــن 

جزء آثار ملی کشــورمان بــه ثبــت رســیده  6/5/1355گیاه طی مصوبه شوراي عالی محیط زیست درتاریخ 

رســمأ  1355لیل این همه زیبایی و ارزش از سال ). سوسن چلچراغ به د 1377است (کاظمی و همکاران، 

توسط سازمان محیط زیست مورد حفاظت قرارگرفت. با توجه به کمیاب بودن این گل ملــی ثبــت شــده در 

فهرست میراث طبیعی، سازمان محیط زیست اطراف رویشگاه طبیعی سوسن چلچراغ را محصــور نمــوده و 

آنجا تنها با مجوز رســمی از دفتــر نظــارت و بازرســی ســازمان اعالم کرده است که هر گونه بهره برداري از 

  محیط زیست کشور ممکن خواهد بود.

رشد و توان تولیدي گیاهان بطور نامطلوبی تحت تاثیر خشم طبیعت به شــکل عوامــل گونــاگون تــنش      

اســت کــه زنده و غیر زنده قرار می گیرد. بطور کلی تنش به معناي فشار شدید اثــرات منفــی برخــی نیروه

هاي طبیعی می شود. بعبارتی تنش به عنوان کاهش رشد کمی یا کیفــی یــک منجر به توقف عملکرد نظام

(فریتز و شــودیشود که در اثر تغییرات خارج از دامنه مطلوب عوامل محیطی ایجاد مگیاه خاص تعریف می

   ).1997همکاران، 

رسد که گیاه قــادر بــه اي میهوبت خاك به نقطي آن، رطشود که در نتیجه خشکی به حالتی گفته می     

). تــنش خشــکی هنگــامی 2000هرمؤت و همکــاران، جذب آب با سرعت کافی براي جبران تعرق نباشــد(

هــا بــراي اســتخراج آب ها از ظرفیت و توانــایی ریشــهافزایش می یابد که تقاضاي باالي تبخیر اسمزي برگ

  ).1989جوینس و همکاران، رود( فراتر می

تنش خشکی یکی از مهمترین عوامل محیطی محدود کننده رشد و نمو گیاهــان در سراســر دنیاســت،      

هاي محیطی است، عــالوه بــر ایــن تغییــرات کاهش رشد در اثر تنش خشکی به مراتب بیشتر از سایر تنش
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هــاي ایــن لنمایــد، یکــی از راه حــتر مــیآب و هوایی و افزایش جمیعت جهان ابعاد این مشکل را گسترده

  ).1988مانس و همکاران، مشکل ایجاد ارقام جدید با تحمل بیشتر به تنش خشکی است(

هاي متحمل به خشکی در گیاهان مــورد اســتفاده قــرار هاي متعددي در جهت گزینش ژنوتیپتکنیک     

تولیــد  هاي متداول اصالحی بــه منظــورهاي زیادي براي تکمیل روشهاي اخیر تالشگرفته است. در سال

گیاهان مقاوم در برابر تنش با استفاده از تنوع موجود یا ایجاد شده در کشــت بافــت صــورت گرفتــه اســت. 

هــاي محیطــی در هاي محیطی مفید اســت، زیــرا اســترسسیستم کشت بافت براي ارزیابی تحمل به تنش

کشــت ســلولی در  اي به سادگی قابل کنترل هستند. زمانی که بافت گیــاهی در محــیطشیشهشرایط درون

توان آن را تحت تاثیر عوامل تنش قرار داد، بافتی که بتواند در شرایط تنش زنده بمانــد، حال رشد است می

تواند با مقاومت به یک صفت از قبل مشخص شده(خشکی، شوري و غیره) به یــک گیــاه کامــل تبــدیل می

هــاي مفیــد بــراي مطالعــه مکانیســم کشت بافت و سلول گیاهی یک ابزار ).2003شود(اسواتی و همکاران، 

اي بــراي بررســی تحمــل تــنش و هاي درون شیشهاي است. آزمایشتحمل تنش تحت شرایط درون شیشه

گیاهی مقاوم در یک محیط  مشخص با شرایط کنترل شده، در یــک فضــاي محــدود و یــک  شناسایی گونه

  ).2004واتی و همکاران، (ساتیددوره زمانی کوتاه موثر هستن

 يزاتــنشو کنتــرل عوامــل  يســاز هیتا با شب سازدیامکان را فراهم م نیا ياشهیکشت درون ش روش     

شــده بــا دقــت  جــادیا تــنشمختلــف بــه  يهــاپتیــو بطور کلی واکنش ژنو زیانتخاب، آنال طیشرای، طیمح

 يهــانشارقــام متحمــل بــه تــ نشیدر گز ايدرون شیشه يهاکشت يایمزا گری. از دردیگصورت  يشتریب

 يو شــور یخشــک ژهیــزا بــه وتــنشهاي ارقام در محیط یکیژنت يهاتفاوت ترقیتظاهر بهتر و دق ،یطیمح

  ).2002باشد(هسو و همکاران، می

هــاي گیاهان در مقابل خشکی از طریق تغییرات موفولوژیکی، فیزیولوژیکی و متابولیکی در تمــام انــدام     

هــاي ). گیاهان براي کاهش اثرات منفی خشــکی از مکانیســم1989 دهند(کومار و همکاران،خود پاسخ می

کنند. چنین مکانیسمی دامنه وسیعی از سطح سلولی تا واکــنش کلــی گیــاه را شــامل متنوعی استفاده می

). در مقیاس سلولی، گیاه آثار مضــر تــنش را بــا افــزایش متابولیســم و 1385شوند(کریمی و همکاران، می
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دهنــد و فشــار هــاي خــود کــاهش مــیاز طریق تجمع مواد الی و معدنی در ســلولتنظیم پتانسیل اسمزي 

کنند. پتانسیل کل آب گیاه در هنگام دوره خشــکی مالیــم نیــز توســط تورژسانس سلول خود را منظم می

هاي معــدنی از محــیط خــارجی ماننــد شود. در این روش گیاه از طریق جذب یونتنظیم اسمزي حفظ می

هاي هوایی و یا از طریق سنتز زیاد مواد حــل شــونده ســازگار کــه بــه ع پتاسیم در اندامافزایش میزان تجم

-تر انجــام مــیدهند. تغییر در جریان یونی سریعکنند، تنظیم اسمزي را انجام میعنوان اسمولیت عمل می

-هــا در طــی چنــد ســاعت و یــا چنــد روز پــس از تــنش صــورت مــیشود، در حالی که ســنتز اســمولیت

  ). 1385خوندي و همکاران، گیرد(آ

دهد که اغلب آمینو اسیدها مثل پرولین ممکن اســت نقــش محافظــت مدارك به دست آمده نشان می     

(هربر و دهاي غشایی تحت شرایط تنش داشــته باشــنکننده براي تیالکوئیدهاي کلروپالست و دیگر سیستم

خــالص در محــیط خــاك، کــاري تقریبــاٌ  ). از آنجایی که ایجاد و حفظ یــک پتانســیل آب1971همکاران، 

مشکل است، در این راستا برقراري شرایط تنش خشکی با اســتفاده از مــواد اســمزي مختلــف بــراي ایجــاد 

  شود.هاي مطالعه تاثیر تنش خشکی بر روي گیاه تلقی میهاي اسمزي، یکی از مهمترین روشپتانیسل

شــود. گلیکول اســتفاده مــیاتیلناي از پلیرون شیشهمنظور اعمال تنش خشکی در شرایط د هامروزه ب     

اي، این مــاده قــادر بــه گلیکول در محیط کشت درون شیشهاتیلنمشخص شده است که پس از کاربرد پلی

مــر بــا وزن گلیکــول یــک پلــیاتــیلن). پلــی2009توران و همکاران، باشد(ینفوذ به فضاي درون سلولی نم

قابل انعطاف، غیر سمی و غیر یونی است، باعث ایجاد فشــار اســمزي منفــی مولکولی باال، جذب کننده آب، 

تواند به دیواره سلولی نفوذ کند و شبیه به خاك خشــک  گلیکول با وزن مولکولی باال نمیاتیلنشود، پلیمی

کند، تاثیر سمیت بر گیاهان ندارد و با جلوگیري از ورود آب به داخــل ســلول باعــث ایجــاد تــنش عمل می

  ).1995راك و همکاران، ی می شود(خشک

زیــادي بــر رشــد و تمــایز گیــاه  کییک یک بازدارنده رشد گیاهی است که اثرات فیزیولوژیایزاسید آبس     

هاي محیطی و نیــز هاي خشکی و سایر تنشیک بعنوان یک پیام رسان، در پاسخ به تنشیزاآبس دارد، اسید

هــا نقــش بیــل فتوســنتز و تنظــیم بــاز و بســته شــدن روزنــهدر بســیاري از فراینــدهاي فیزیولــوژیکی از ق
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هــا از طریــق آونــدهاي چــوبی و یک در ســاقهایزآبســ ). انتقال سریع اســید2003زیوارت و همکاران، دارد(

اي است که در طــول پاســخ هاي گیاهی در ارتباط با تغییرات فیزیولوژیکی عمدهافزایش غلظت آن در اندام

هاي عمــومی ســازگاري یک در پاسخایزاگرچه پذیرفته شده است که اسید آبسدهد، گیاه به خشکی رخ می

هــاي ي نقــش ســیگنالبه خشکی در گیاهان نقش دارد، اما اطالعــاتی هــم وجــود دارد کــه نشــان دهنــده

  ).1991وایئرا و همکاران، یند است(آبیشتري در این فر

(سوســن چلچــراغ)، لــزوم  آثــار ملــی این  و جلوگیري از انقراض در نتیجه براي توسعه سطح زیر کشت     

-براي افــزایش تولیــد گیاهــان و بــهایجاد مقاومت به تنش هاياستفاده از روش ارزیابی مقاومت به تنش  و

رسد. از اینــرو در ضروري به نظر می خشکی هاي غیر زیستی  از جمله ها در مقابل تنشخصوص تحمل آن

گلیکــول، نقــش اتــیلناي بــا پلــیرشــرایط درون شیشــهســازي شــرایط خشــکی دایــن تحقیــق، بــا شــبیه

اسیدآبسایزیک را در کنترل و یا تعدیل اثرات خشکی بر رشد و نمو گل سوسن چلچراغ مورد بررســی قــرار 

  گرفت.

   گل سوسنگیاهشناسی مشخصات  - 2- 1

 از گــل د. ایــنباشمی 12لیلیاسهخانواده  به متعلق  Lilium ledebourii Bioss علمی نام گل سوسن با     

ارزش بــا و ).1380 اصــفهانی، هاشمیشد(بامی دائمی و ايلپهتک دار،پیاز گیاهان جزء گیاهشناسی لحاظ

 هايسوسن و بوده ژاپن زیبا گل این منشا ).1359شود(اکرامی، می محسوب هاسوسنی جنس گونه ترین

  هستند. ايحاره و رویندمی دریا رکنا (آهکی) در ايصخره در خاکهاي کشور این جزایر برخی در بومی

 ســال حدود چهــار هــزار شوند. درمی کار و کشت که هستند گلهایی ترینقدیمی جمله از سوسنگل      

 تمــامی و وجــود داردسوسن  گونه 90تقریباً است.  شده رسم سفالی وظروف دیوارها روي آنها شکل پیش

 63 تــا 11 جغرافیــایی هــايعــرض در و بــوده ســرما به اوممق اکثراً و شودمی دیده شمالی نیمکره در آنها

  ).1992 دارد (ریس، پراکنش درجه

                                                
  

1- Liliaceae  
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 سوسن مورفولوژي گل - 3- 1

 ، ریــزوم،پیاز مانند ايویژه هاياندام ،جغرافیایی پراکنش گسترش براي عالی گیاهان تکامل، فرایند در     

 نیست رشد مناسب ادامه براي محیط که مانیز فعالیت، کردن محدود براي را غیره و گذرانزمستان جوانه

 هــوایی و آب مناطق تمام در هستند ايذخیره هاياندام داراي که ). گیاهانی1992اکوبو، د(انآورده بوجود

و  3آماریلیداســه ،2کونواالریاســه، 1قبیل تیــره لیلیاســه، ایریداســه از گیاهی تیره چند به متعلق و شده یافت

 باشد (ریــس،دار زیادي میپیازهاي باشند که از میان آنها تیره لیلیاسه داراي گونهو غیره می 4هیاسینتاسه

1992.(   

-بدون پوشش مــی و شده تشکیل طبق و هافلس از و است زیرزمینی ذخیره اندام یک گل سوسنپیاز      

بــرگ ند فلســهاآییم بوجود از آن ها ریشه نوك ساقه و و و متراکم است شده فشرده ساقه یک طبق. باشد

 هــا سوخ باشد اندازهمی کربوهیدرات شده ذخیره غذایی مواد حاوي و بوده متورم و یافته شکل تغییر هاي

  .)1999؛ روح، 1997  همکاران، و (هارتمن دارد بستگی هافلس تراکم درجه و تعداد به حدود زیادي تا

فلــس  آن بــه کــه قبلــی گــل ســاقه تــه کنزدیــ درونی فلس محور در انتهایی جوانه از جدید هايفلس     

 ذخیــره مواد داشتن با ايذخیره هاياندام عنوان به سوخ ).1999 ،(روح آیندمی بوجود گویندمی دختري

خشــک)  و گــرم سرد، (خیلی نامطلوب مواقع در و بومی در زیستگاه گیاه که کند می مهیا را شرایطی شده،

نمــی حمایت هوایی اندام طریق از جدید غذایی مواد با رشد فصل اوایل در نمو که زمانی و باشد داشته بقاء

  ).1992 (ریس، کند می گل سال در طول مناسب زمان در و کرده رشد شوند

-پیــاز تولیــد مــی طبق از یا خرطومی که افشان هايریشه، شود می تولید ریشه نوع دو در گل سوسن     

 هــايریشــه دیگــري و دهــدرا در اختیار گیاه قرار مــی اییغذ و مواد آب شود و بالفاصله بعد از شروع رشد

 هــاي دختــريدر قسمت پایینی ساقه و کمی باالتر از محل تشکیل  پیازچه ساقه ظهور از بعد که ايساقه

 بنــدي درجه طول در و برداشت مرحله . درهاي دختري نقش داردو در رشد و نمو  پیازچه آیندمی بوجود

                                                
1- Iridaceae   
2- Convallariaceae  
3- Amaryllidaceae  
4- Hiacynthaceae  
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 در هاریشه این شوند می تمیز و شده حذف طبق از حاصل هاي ریشه از ، مقداريهاپیازچه  بندي بستهو 

 سه از سوسن گلهاي .دارد اهمیت آنها کشت از پس بالفاصله و هاپیاز انبار طول در غذایی و مواد آب جذب

 تخمــدان و عــدد 6 پرچمهــا گردد.یل میتشک هستند گلبرکها همرنگ که کوچکتر کاسبرگ سه و گلبرگ

 شوند گلمی دیده اي خوشه یا آذین چتري گل صورت به و هستند خوشبو گلها از باشد بعضیمی یتحتان

 شــوند میــوهمی دیده ابلق و ساده به صورت حنایی به مایل قرمز یا صورتی نارنجی، زرد، سفید، رنگ به ها

 متناوب بصورت هک اندخطی یا و ايسرنیزه است برگها بیضوي، نازك و سفید صاف، بذرهاي کپسول حاوي

  ).1979 ،فیلدمایر ؛1380 ،اصفهانی اند (هاشمیگرفته قرار طویل و غیرمنشعب ايساقه روي بر

  سوسن گل جنس بندي طبقه- 4- 1

طــرز  و شکل روي از را هاسوسن 1950 سال در استیرن وك وودکو از پیروي به 1978 سال در وماتل     

هــاي گونــه مــورد در فقــط تقســیم ایــن البتــه کــرد، تقســیم وهگر چهار به ساقه روي بر هاگل گرفتن قرار

داراي  شــودیمــ اســتفاده آنهــا از گلکــاري در کــه هــايگونــه و هیبریــد انــواع و گرفــت گیاهشناسی انجام

  ).1992 باشند(ریس،می حدواسط خصوصیات

  نلوکولیرو  -یک گروه

یــا  و انــدگرفتــه قــرار ســاقه روي فقــیا طــور بــه که بوده شیپوري هايگل داراي سوسنها از دسته این     

هســتند. گونــه آسیا بومی آنها تمام تقریباً و سفید معموالً گلها رنگ است، شده خم پایین طرف به سرشان

و        L. browni ,L. ormosauum ,L. longiflorum  از: عبارتنــد از سوســن دســته ایــن مهــم هــاي

candidum  L. 

  ونیلیر پسودو  -دوم گروه

طــرف  بــه هــا گلبــرگ پایین قسمت و باشندمی نارنجی قرمز رنگ به و باال به سر ها گل دسته این در     

  باشند.می  L. umbellatum و L. bulbiferum  دسته این مهم هاي گونه از. است شده خم پایین

  ونیلیر آرکه  -سوم گروه
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 و مســطح نسبتاً اند. گلبرگها گرفته قرار افقی طور به دهنده گل ساقه روي معموالً در این دسته هاگل     

  باشد.میL. auratum  دسته  این مهم است. گونه شده خم خارج طرف به انتهاي آنها

  مارتاگون  -چهارم گروه

گــل  شــکل بــه و اندبرگشته باال طرف به کامالً ها گلبرگ و شده خم پایین طرف به دسته این هايگل     

  :از عبارتند دسته این مهم هايگونه. اندشده جمع

 L. martagon, L. chaledonicum, L. speciosumو L. superbu  

  سوسن اقتصادي اهمیت - 5- 1

 و زیبــا گلهــاي کــه اســت پیازي فرد به منحصر گلدانی یا گل بریده و شاخه گلهاي از یکی سوسنگل      

 متمرکز کشور 10 گل سوسن در جهانی ). تولید1384 ،ج(خل است برخوردار باالیی قیمت از آن رنگارنگ

 8/0هکتــار ( 401درصد)، فرانسه بــا  77( هکتار  4280با  هلند ترتیب به مهم کشورهاي که است شده

 189درصــد)، ژاپــن بــا  4/0هکتــار ( 200درصد)، ایاالت متحــده بــا  4/0هکتار ( 205درصد)، شیلی با 

 ).2004 ،چماندرصد) (بو 2/0هکتار ( 110درصد) و نیوزلند با  3/0هکتار (

 در هکتار 3000 حدود به 1966 سال در هکتار 100 حدود گل سوسن از کشت زیر سطح هلند در     

 گلهــاي مهمتــرین زمره در این گل و شد تولید پیازچه میلیون 800 حدودبطوري که  رسید 1993سال 

  و تیــولد (وانشــ تولیــد گــل شــاخه میلیــون 300از  بیشــتر و داشــتقــرار   جاي پنجم در بریده، شاخه

 حــدود به هکتار 250 ازسوسن  گل کشت هلند در گذشته دهه چند  در طور کلی ). به1996 ،همکاران

 بــراي هاپیاز سوم یک و شودمی صادر ي این گلهاپیاز دو سوم حدوددر حال حاضر   رسید هکتار 3600

مــی هلنــد در بریده گل وسن دومینگل س الله، گل از اخیراً بعد دگردمیکشت  هاگلخانه در سالیانه تولید

  ).1997 ،و همکاران مولنرواندد (باش
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   Abstract: 
 

   The Lilium ledebourii Bioss is a self growing plant, native to forest area and moist 

and exposed to extinction that has hight potential for unigue beaty in Iran and world 

flower market. It registered drrought is one of the most important enviormental stress in 

decress growing, development and produce. For to study resistence to drought in in-

vitro condition, PEG in four level ( 0, 15, 30 and 60 gr/lit) and abscisic acid in four 

level (0, 1, 10 and 30 μM) in a completely randomized design with factorial 

arrangement, with five replication accomplished in tissue culture laboratory in 

Mohaghegh Ardabili University. In doring test measure indicators such as 

morphological, proline and secondary metabolit. The results show that replication 

effects of PEG and ABA significantly (P≤0.01) affected on the measure indicators. 

With due attention to data average companison with increase drought stress, growing 

planted had drecress, and low concentration ABA (1 and 10 μM) than to high 

concentration (100 μM) was cause to increase growing in drought stress condition. 

With increase PEG oncentration, level of secondary metabolit and prolin was increased.  

 

  

Keywords: Abscisic acid, Drought, Lilium ledebourii   
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