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راغ اي درگیاه سوسن چلچها در تحمل به تنش شوري در شرایط درون شیشهآمیننقش پلی :نامهپایان نوانع

)Lilium ledebourii Bioss (  
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  ر: مهندس سید کریم تهامی، مهندس رقیه محمديمشاو (اساتید) استاد

ــــــع ــــــدتحصیل مقط ــــــی ارش ــــــت   ی:کارشناس ــــــانی       هرش ــــــوم باغب ــــــرایش: عل ــــــی                        گ ــــــان زینت : گیاه

  112ات:فحص تعداد               21/11/1393  دفاع: تاریخعلوم کشاورزي   :دانشکده        اردبیلی محقق :دانشگاه

  چکیده:     

نده ریباً در همه موجودات زهاي هیدروکربنی متفاوت هستندکه تقهاي رشدگیاهی با وزن مولکولی کم و گروههکنندها گروهی از تنظیمآمینلیپ     

ه و مو زودتر میونگیزي، گل ان شوند و در طیف وسیعی از  فرآیندهاي فیزیولوژیکی از جمله جنین زایی، تشکیل ریشه، تشکیل دانه گرده ویافت می

کلرید سدیم  و مایکروموالر)  200، 100، 50، 0ها(آمینپلیهاي متفاوتی از غلظتمتقابل اثرات  بر اساس یآزمایشارند. ها نقش دواکنش در برابر تنش

- رایط درون شیشهشتحت  ،(Lilium ledebourii Bioss)هاي ثانویه سوسن چلچراغ صفات مورفولوژیکی و متابولیتبر میلی موالر)  200، 100، 50، 0(

کرار ت 5صادفی با رح کامال ت. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طقرار گرفتمورد ارزیابی اردبیلی  کشت بافت دانشگاه محققاي در آزمایشگاه 

 شامل،هاي مورفولوژیکی اخصش داري برمایکروموالر اسپرمین اختالف معنی 100نشان داد که میزان ها نتایج حاصل از مقایسه میانگین داده .اجرا شد

ایکروموالر م 50در تیمار  ترین طول فلس، برگ و ریشههمچنین بیشداشت. کالوس و میزان کلروفیل وزن تر، فلس، وزن عداد گیاه، تعداد برگ، ت طول

 جنتایمین حاصل گردید. مایکروموالر اسپر 100و  کلرید سدیممیلی موالر  50محیط کشت حاوي بدست آمد. بیشترین میزان پرولین نیز در اسپرمین 

امل، طول گیاه، ریشه و شهاي مورفولوژیکی بر شاخصداري اختالف معنی مایکروموالر پوتریسین 100نشان داد که میزان  هامقایسه میانگین داده

 درین تعدابیشت ،کهر حالید. ه بودبدست آمد تیمار شاهد ازفیل وبیشترین تعداد برگ، قطر پیاز و میزان کلرنتایج همچنین نشان داد که  داشت.فلس 

 در محیط کشتنیز پرولین  بیشترین میزاننتایج نشان داد که همچنین مشاهده شد.  مایکروموالر پوتریسین 50کالوس در تیمار وزن تر و پیاز، وزن

، 300، 270طول موج (ر هر سه بیشترین میزان فالونوئید دنشان داد که . نتایج بودمایکروموالر پوتریسین  100و سدیم  کلرید میلی موالر 100حاوي 

محیط کشت نیز در  بیشترین میزان فنل و آنتوسیانینبود.  مایکروموالر اسپرمین 50و  کلرید سدیم میلی موالر 50در محیط کشت حاوي ) 330

ن بیشترین میزا د کهها نشان داهمچنین نتایج مقایسه میانگین دادهمایکروموالر اسپرمین حاصل شد.  100و  کلرید سدیممیلی موالر  50حاوي 

و  میزان فنل بیشترین . بود مایکروموالر پوتریسین 100و  کلرید سدیممیلی موالر 50محیط کشت حاوي فالونوئید در هر سه طول موج در 

  .ریسین بدست آمدمایکروموالر پوت 50میلی موالر شوري و  50 و مایکروموالر پوتریسین 100 به ترتیب در محیط کشت حاوينیز آنتوسیانین 

  هاي ثانویه، متابولیتاسپرمین، پوتریسین، شوري، گل سوسن چلچراغها: کلید واژه



 أ

 

  فهرست مطالب

  صفحه  ....................................... ................................ ................................ ................................ ................................   عنوان

  1  ...................................... ................................ ................................ ................................ فصل اول: کلیات پژوهش

  2  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   مقدمه - 1-1

  4  ............................................................... ................................ ................................   چلچراغ تاریخچه سوسن - 1-2

      5  ................... ................................ ................................ ................................   چلچراغ گیاه شناسی سوسن - 1-2-1

  6  ....................................................... ................................ ................................ ................................ پراکنش - 2 - 2- 1

  7  ........................................... ................................ ................................ ................................   شرایط محیطی - 3- 2- 1

  7  ........................................................ ................................ ................................   سوسن چلچراغ ازدیاد گل - 4- 2- 1

   8.....................................................................................................دي گل سوسن چلچراغاهمیت اقتصا - 5- 2- 1

  9  ........................................................ ................................ ................................ ................................   کشت بافت - 3- 1

  10  ............................................ ................................   اهمیت و ضرورت کشت بافت در سوسن چلچراغ - 1- 3- 1

  10  .................................................... ................................ ................................ ................................   تعریف تنش - 4- 1

  11  ............................................... ................................ ................................ ................................   تنش شوري - 1- 4- 1

  12  ....................................................... ................................ ................................   تنش شوري و اهمیت آن - 2- 4- 1

  13  ............................................. ................................ ................................   وسعت شوري در جهان و ایران - 3- 4- 1

  14  ..................................... ................................ ................................ ................................   تعریف تحمل شوري - 5- 1

  15  .................................... ................................ ................................   هاي تحمل به تنش شوريمکانیسم - 1- 5- 1

  17  ................................................. ................................ ................................   شوري و اثرات آن بر گیاهان - 2- 5- 1

  18  ....................................................... ................................ ................................   هاي مقابله با شوريروش - 3- 5- 1

  19  ........................................... ................................ ................................   هاي فیزیولوژیکیاثرشوري بر جنبه - 6- 1

  19  .......................................... ................................ ................................ ................................   ياهدایت روزنه- 1- 6- 1



 ب

 

  21  ................................... ................................ ................................ ................................   محتواي نسبی آب - 2- 6- 1

  22  ................................. ................................ ................................ ................................   فلورسانس کلروفیل - 3- 6- 1

  24  .......................................... ................................ ................................ ................................ میزان کلروفیل - 4- 6- 1

  28  .............................................................. ................................ ................................ ................................   پرولین - 7- 1

  30  ...................................................... ................................ ................................ ................................   هاآمینپلی - 8- 1

  30  .................................... ................................ ................................ ................................   هاآمینتعریف پلی - 1- 8- 1

  31  ........................................ ................................ ................................ ................................ هاآمینانواع پلی - 2- 8- 1

  31  ............................................... ................................ ................................   ها در گیاهانآمیناهمیت پلی - 3- 8- 1

  32  .................................... ................................   شوريش تنها و آمینمروري بر تحقیقات گذشته پلی - 4- 8- 1

  34  ...................................................... ................................ ................................   ضرورت و اهمیت پژوهش - 5- 8- 1

  

  هافصل دوم: مواد وروش

  36  .................................................... ................................ ................................ ................................   منبع گیاهی - 1- 2

  36  ................................................. ................................ ................................ ................................   مواد شیمیایی - 1- 2

  37  ....................................................... ................................ ................................   هاي غذایی پایهتهیه محلول - 3- 2

  39  ................................. ................................ ................................   هاي پایه عناصر پر مصرفتهیه محلول- 1- 3- 2

  39  ............................................................. ................................   هاي پایه عناصر کم مصرفتهیه محلول - 2- 3- 2

  39  ............................................................. ................................ ................................   تهیه محلول پایه آهن - 3- 3- 2

  39  ....................................................... ................................ ................................ تهیه محلول پایه ویتامین - 4- 3- 2

  40  ............................................. ................................   هاي رشد گیاهی تهیه محلول پایه تنظیم کننده - 5- 3- 2

  40  .................. ................................ ................................ ................................   وسابل و تجهیزات مورد استفاده- 4- 2

  41  .................. ................................ ................................ ................................   ها و لوازماستریل کردن محلول - 5- 2



 ج

 

  41  ......................................... ................................ ................................ ................................   تیمارهاي آزمایش - 6- 2

  41  ......................... ................................ ................................ ................................   اصلی پژوهشتیمارهاي  - 1- 6- 2

  41  ........................................... ................................ ................................   تهیه محیط کشت تیمارهاي تکثیر - 7- 2

  42  .......................................... ................................ ................................ ................................   هات ریز نمونهکش - 8- 2

  43  ......................................... ................................   گیاه سوسن چلچراغ اندازه گیري صفات مورفولوژیکی - 9- 2

  43  ................................ ................................ ................................ ................................   تر و وزن کالوسوزن - 1- 9- 2

  44  .............................................. ................................ ................................   تعداد ریشه، برگ، پیاز و فلس - 2- 9- 2

  44  ............................................ ................................   طول ریشه، قطر پیاز، طول فلس و طول گیاهچه - 3- 9- 2

  44  .................. ................................ ................................ ................................   اندازه گیري میزان کلروفیل - 4- 9- 2

  45  ............................................. ................................ ................................ ثانویه هاياندازه گیري متابولیت - 10- 2

  45  ..................................................... ................................ ................................   میزان فنول اندازه گیري - 1- 10- 2

  45  ............................................................... ................................ ................................   گیاهی تهیه عصاره - 2- 10- 2

  45  .......................................... ................................ ................................   محتواي فنل کل اندازه گیري - 3 - 10- 2

  46  ............................................................... ................................   منحنی استاندارد و معادله رگرسیون - 4- 10- 2

  47  .................................................... ................................ ................................   میزان فالونوئید اندازه گیري - 11- 2

  48  ................................................ ................................ ................................   میزان آنتوسیانین اندازه گیري - 12- 2

  49  ................................................ ................................ ................................   ر برگسنجش مقدار پرولین د - 13- 2

  50  ................................... ................................ ................................   طرح آزمایشی، تجزیه و تحلیل آماري - 14- 2

  

  

  

  

  

  



 د

 

  فصل سوم: نتایج و بحث

  52  ................................   سوسن چلچراغ بررسی تاثیر تیمار اسپرمین و شوري بر صفات مورفولوژیکی - 1- 3

  54  ................................   سوسن چلچراغمقایسه میانگین تاثیر تیمار شوري بر صفات مورفولوژیکی - 1- 1- 3

  54  ............................  سوسن چلچراغراسپرمین بر صفات مورفولوژیکی مقایسه میانگین تاثیر تیما - 2- 1- 3

  55  .......................  سوسن چلچراغبررسی تاثیر تیمار شوري و اسپرمین بر سایر صفات مورفولوژیکی  - 2- 3

  57  ...............................  سوسن چلچراغمقایسه میانگین تیمار شوري بر سایر صفات مورفولوژیکی  - 1- 2- 3

  57  ............................  وسن چلچراغسمقایسه میانگین تیماراسپرمین بر سایر صفات مورفولوژیکی  - 2- 2- 3

  58  .......................................   ر وزن کالوس، کلروفیل و پرولین بررسی تاثیر تیمار اسپرمین و شوري ب - 3-3

  60  ............................................................   مقایسه میانگین شوري بر وزن کالوس، کلروفیل و پرولین - 1- 3- 3

  60  ........................................................ مقایسه میانگین اسپرمین بر وزن کالوس، کلروفیل و پرولین - 2- 3- 3

  61  ................... ................................   وصیات مورفولوژیکیبررسی تاثیر تیمار پوتریسین و شوري بر خص - 4- 3

  62  ................... ................................   خصوصیات مورفولوژیکیمقایسه میانگین تاثیر تیمار شوري بر  - 1- 4- 3

  63  .............................................   خصوصیات مورفولوژیکیمقایسه میانگین تاثیر تیمار پوتریسین بر  - 2- 4- 3

  63  .........................................   هاي اندازه گیري شدهشاخص بررسی تاثیر تیمار پوتریسین و شوري بر - 5- 3

  65  ..........................................   هاي اندازه گیري شدهشاخص ار شوري برمقایسه میانگین تاثیر تیم - 1- 5- 3

  66  ...................................   هاي اندازه گیري شدهشاخصپوتریسین بر  مقایسه میانگین تاثیر تیمار - 3-5-2

  67  .......................................   بررسی تاثیر تیمار پوتریسین و شوري بر وزن کالوس، کلروفیل و پرولین - 6- 3

  68  .....................  لچراغدر سوسن چ بررسی تاثیر تیمار شوري بر وزن کالوس، کلروفیل و پرولین - 1- 6- 3

  69  ..................................   در سوسن چلچراغ بررسی تاثیر تیمار پوتریسین در صفات مورفولوژیکی - 2- 6- 3

  70  ..........................................   چلچراغ هاي ثانویه سوسنبررسی تیمار اسپرمین و شوري بر متابولیت - 7- 3

  71  .......................... ................................   چلچراغهاي ثانویه سوسن بررسی تیمار شوري بر متابولیت - 1- 7- 3

  72  .....................................................   چلچراغثانویه سوسن هاي بررسی تیمار اسپرمین بر متابولیت - 2- 7- 3



 ه

 

  73  ......................................... چلچراغ هاي ثانویه سوسنبررسی تیمار پوتریسین و شوري بر متابولیت - 8- 3

  74  ........................................................   چلچراغهاي ثانویه سوسن بررسی تیمار شوري بر متابولیت - 1 - 8- 3

  75  ................... ................................   چلچراغهاي ثانویه سوسن بررسی تیمار پوتریسین بر متابولیت - 2- 8- 3

  

  فصل جهارم: نتایج و بحث:

  77  ..................................................... ................................   ی تیمارهاي اعمال شده در پژوهش حاضربررس - 1- 4

  77  ......................................... ................................   اثرات تیمار اسپرمین و شوري بر طول برگ و گیاه - 1- 1- 4

  78  .................. ................................ ................................   رات پوتریسین و شوري بر رشد و طول گیاهاث - 2- 1- 4

  79  ...................................................... ات تیمار شوري و اسپرمین بر وزن تر گیاه سوسن چلچراغاثر - 3- 1- 4

  79  ................................   عداد پیاز و تعداد فلساثرات اسپرمین و پوتریسین تحت تنش شوري بر ت - 4- 1- 4

  80  ..................................... ................................   اثرات اسپرمین و شوري بر صفت تعداد و طول ریشه - 5- 1- 4

  81  ................................... ................................   اثرات پوتریسین و شوري بر صفت تعداد و طول ریشه - 6- 1- 4

  83  ..................................................... ................................   اثرات اسپرمین و شوري بر محتوي کلروفیل - 7- 1- 4

  84  ................... ................................ ................................   و شوري بر محتوي کلروفیل پوتریسیناثرات  - 8- 1- 4

  84  ..........................................   اسپرمین تحت تنش شوري بر صفت وزن کالوس اثرات پوتریسین و - 9- 1- 4

  86  ........................................................ ................................   اثرات اسپرمین و شوري بر میزان پرولین - 10- 1- 4

  87  ...................................................... ................................   و شوري بر میزان پرولین پوتریسین اثرات - 11- 1- 4

  88  ..................................   هاي ثانویه در اسپرمین و پوتریسین تحت تنش شوريمیزان متابولیت - 12- 1- 4

  95  ........................................................ ................................ ................................ ................................   نتایج کلی - 2- 4

  96  ...................................................... ................................ ................................ ................................   پیشنهادات - 3- 4

  97  ............................................................. ................................ ................................ ................................   بعفهرست منا

  



 و

 

  فهرست جداول

  صفحه   ...................................................... ................................ ................................ ................................   عنوان جداول 

  MS   ................................ ................................ ...................  37عناصر ماکرو مورد استفاده در محیط  - 1- 2جدول

  MS   ................................ .................................................  37عناصر میکرو مورد استفاده در محیط  - 2- 2جدول 

  38  ................................. ................................ ................................   عناصر محلول غذایی ذخیره آهن - 3- 2جدول 

  MS   ................................ .................................  38هاي مورد نیاز استوك ویتامین محیط ویتامین - 4- 2جدول 

  53  ................  تاثیر شوري و اسپرمین بر صفات مورفولوژیکی سوسن چلچراغ تجزیه واریانس - 1- 3جدول 

  53  ...............  قایسه میانگین تاثیرشوري و اسپرمین بر صفات مورفولوژیکی سوسن چلچراغم - 2- 3جدول 

  54  ....................  مقایسه میانگین تاثیر شوري بر طول گیاه، برگ و ریشه، تعداد ریشه و برگ - 3- 3جدول 

  55  .........................   ل گیاه، برگ و ریشه، تعداد ریشه و برگمقایسه میانگین اسپرمین بر طو - 4- 3جدول 

  55  ......  تجزیه واریانس تاثیر شوري و اسپرمین بر سایر صفات مورفولوژیکی سوسن چلچراغ - 5- 3جدول 

  56  ....  مقایسه میانگین تاثیر شوري و اسپرمین بر سایر صفات مورفولوژیکی سوسن چلچراغ - 6- 3جدول 

  57  .........................   فات مورفولوژیکی سوسن چلچراغمقایسه میانگین تاثیر شوري بر سایر ص - 7- 3جدول 

  58  ....................  اسپرمین بر سایر صفات مورفولوژیکی سوسن چلچراغ مقایسه میانگین تاثیر - 8- 3جدول 

  58  ......  تجزیه واریانس تاثیر شوري و اسپرمین بر وزن کالوس، پرولین و کلروفیل در سوسن- 9- 3جدول 

  59  .  پرولین و کلروفیل در سوسنتاثیر شوري و اسپرمین بر وزن کالوس،  مقایسه میانگین - 10- 3جدول

  60  ......  تاثیر شوري بر وزن کالوس، پرولین و کلروفیل در سوسن چلچراغ مقایسه میانگین - 11- 3جدول

  60  ..  تاثیر اسپرمین بر وزن کالوس، پرولین و کلروفیل در سوسن چلچراغ مقایسه میانگین - 12- 3جدول

  61  ...........  مورفولوژیکی سوسن چلچراغتجزیه واریانس تاثیر شوري و پوتریسین بر صفات  - 13 - 3جدول

  62  ..........  مقایسه میانگین تاثیر شوري و پوتریسین بر صفات مورفولوژیکی سوسن چلچراغ - 14- 3جدول

  63  ..................   طول گیاه، برگ و ریشه، تعداد ریشه و برگ مقایسه میانگین تاثیر شوري بر - 15- 3جدول

  63  ............  عداد ریشه و برگبر طول گیاه، برگ و ریشه، تمقایسه میانگین تاثیر پوتریسین  - 16- 3جدول



 ز

 

  64  ................  چلچراغتجزیه واریانس تاثیر شوري و پوتریسین بر سایر صفات مورفولوژیکی  - 17- 3جدول

  65  ..............  مقایسه میانگین تاثیر شوري و پوتریسین بر سایر صفات مورفولوژیکی چلچراغ - 18- 3جدول

  66  .......................  مقایسه میانگین تاثیر شوري بر سایر صفات مورفولوژیکی سوسن چلچراغ - 19- 3جدول

  66  ................  مقایسه میانگین تاثیر پوتریسین بر سایر صفات مورفولوژیکی سوسن چلچراغ - 20- 3جدول

  67  .....................  تجزیه واریانس تاثیر شوري و پوتریسین بر وزن کالوس، پرولین و کلروفیل - 21- 3جدول

  68  ..................   مقایسه میانگین تاثیر شوري و پوتریسین بر وزن کالوس، پرولین و کلروفیل - 22- 3جدول

  69  .........  یه واریانس تاثیر شوري بر وزن کالوس، پرولین و کلروفیل در سوسن چلچراغتجز - 23- 3جدول

  69  ..  تجزیه واریانس تاثیر پوتریسین بر وزن کالوس، پرولین و کلروفیل در سوسن چلچراغ - 24- 3جدول

  70  .........  هاي ثانویه در سوسن چلچراغتجزیه واریانس تاثیر شوري و اسپرمین بر متابولیت - 23- 3جدول

  71  .......  هاي ثانویه در سوسن چلچراغقایسه میانگین تاثیر شوري و اسپرمین بر متابولیتم - 24- 3جدول

  72  ...........................  هاي ثانویه در سوسن چلچراغمقایسه میانگین تاثیر شوري بر متابولیت - 25- 3جدول

  72  .......................  هاي ثانویه در سوسن چلچراغمقایسه میانگین تاثیر اسپرمین بر متابولیت - 26- 3جدول

  73  .......  هاي ثانویه در سوسن چلچراغتاثیر شوري و پوتریسین بر متابولیت تجزیه واریانس - 29- 3جدول

  74  ....  هاي ثانویه در سوسن چلچراغمقایسه میانگین تاثیر شوري و پوتریسین بر متابولیت - 30- 3جدول

  75  ...........................  هاي ثانویه در سوسن چلچراغمقایسه میانگین تاثیر شوري بر متابولیت - 31- 3جدول

  75  .....................  هاي ثانویه در سوسن چلچراغثیر پوتریسین بر متابولیتمقایسه میانگین تا - 32- 3جدول

  

  

  

  

  

  



 ح

 

  اشکالفهرست 

  صفحه  ........................................................ ................................ ................................ ................................   عنوان اشکال

  36  ................................................ ................................ ................................   پیازهاي گل سوسن چلچراغ- 1- 2شکل 

 36  .......................... ................................ ................................   سوسن چلچراغ در رویشگاه طبیعی خود - 2- 2شکل

 38  ..................................... ................................ ................................ محلول مادري تهیه محیط کشت  - 3- 2شکل 

 40  ...................................................... ................................ ................................ ................................   اتوکالو - 4- 2شکل 

  40.............................................................................................................................................اتاقک رشد - 5- 2شکل 

 41.................................................................................................................................................اسپرمین - 6- 2شکل 

 41...............................................................................................................................................پوتریسین - 7- 2شکل 

  43  ................................ ................................ ................................   ها در زیر هود المینارکشت ریزنمونه - 8- 2شکل 

  43.........................................................................................................................ترازو با دقت یک هزارم - 9- 2شکل

  44  ................................................ ................................ ................................   اندازه گیري میزان کلروفیل- 10- 2شکل

  47  ....................................... ................................   منحنی استاندارد و معادله رگرسیون اسید گالیک - 11- 2شکل

  48  .............................................................. ................................ ................................   هان نمونهوزن کرد - 12- 2شکل

  48  ..................................................... ................................ ................................   اي گیاهیسائیدن نمونه - 13- 2شکل

  48.....................................................................................................................هاي سائیده شدهنمونه - 14- 2شکل 

 48  ................... ................................ ................................   هاي گیاهی از کاغذ صافیعبوردادن عصاره - 15- 2شکل

 49  ................................ ................................ ................................ هاي گیاهیسانتریفیوژ کردن عصاره - 16- 2شکل

  49  ............................................... ................................ ................................   هاي سانتریفیوژ شدهعصاره - 17- 2شکل

  49  ............................................ ................................ ................................   اسپکتروفتومتر عصاره گیاهی - 18- 2شکل

  49  ..............................................................   هاي مورد استفادهحالل - 20- 2شکلو  حمام آب گرم - 19- 2شکل

50  ............................................................... ................................ ................................   اندازه گیري پرولین- 21- 2شکل



 
 

 

  
  

  

  

ل اول                                                                          
��

                                                     :                
 

 

 

ک�یات �و�ش                                                             
 

 

 

 



    2 
 

  مقدمه -1-1

سوي اجباري فاصله از طبیعت را در شر سمت و تحوالت زندگی ب طی چند دهه اخیر، تغییر و    

وخوي انسان سازگار نیست و انسان امروزي براي جبران  وجه با خلقپی داشته است و این مسئله به هیچ

هاي آن به خانه خود آورده است. در حال حاضر اي از طبیعت و زیبائیاین نقیصه گل را به عنوان چکیده

گیري اهمیت بسیار برخوردار است و در بسیاري از کشورهاي جهان، با بهرهپرورش گل و گیاهان زینتی از 

هاي جدید استفاده از تجهیزات مناسب، ارقام خوب و تکنولوژي از دانش تولید گل و گیاهان زینتی، 

اند تا بتوانند عالوه بر تأمین نیاز داخل کشور، از آنجا کشت، به تولید این محصول در سطح باال پرداخته

ارز از طریق صادرات این محصول کسب ه این صنعت قابلیت ارزآوري باالیی دارد، مبالغ قابل توجهی ک

وهوایی و آفتاب هاي آبکنند. از طرفی با توجه به موقعیت طبیعی ایران به دلیل تنوع اقلیم و پدیده

ولید بوده و حتی قابل ها و گیاهان زینتی از محصوالتی هستند که در اکثر نقاط ایران قابل تمناسب گل

  ).1389باشند(پازکی و همکاران، هاي جهانی میرقابت در عرصه

- هاي مهم گیاهان پیازي و زینتی بوده که به صورت خودرو در قسمتسوسن چلچراغ یکی از گونه

در مناطق درفک از توابع شهرستان رودبار واقع در استان گیالن، کالردشت در الی کشور ایران (هاي شم

ان مازندران و خانقاه در استان اردبیل) رشد می کند. این گیاه طی مصوبه شوراي عالی محیط زیست است

). از اینرو  1377جزءآثار ملی کشورمان به ثبت رسیده است (کاظمی و همکاران،  6/5/1355در تاریخ 

یاه از نظر حفظ آنها در محل رویش و کوشش براي نجات سوسن چلچراغ از نابودي و توجه به این گ

آوري زیادي داشتهتواند سودهاي آن از نظر جذب توریست براي منطقه میهمچنین توسعه رویشگاه



 

  

طرف دیگر، با توجه به گسترش روز افزون اراضی شور و  ). از1390موالیی و همکاران،  باشد( 

با توجه به  شور ما ایران و همچنیناکثر مناطق کشور، بخصوص در ک هاي شدید آبی درمحدودیت

از انقراض نسل  و سازگاري بسیار مناسب آن با آب و هواي شمال کشورمان، جلوگیري اهمیت این  گیاه

). در نتیجه براي توسعه سطح 2004، 1همکاران هنداوي و - باشد(الداراي اهمیت بسیار زیادي میآن 

هاي ایجاد مقاومت و استفاده از روشقاومت به تنش غ)، لزوم ارزیابی مزیر کشت این گل (سوسن چلچرا

از جمله زیستی هاي غیرها در مقابل تنشنخصوص تحمل آ براي افزایش تولید گیاهان و به به تنش

). اما با توجه به پراکنش طبیعی آن در مناطق  1381رسد(کافی و همکاران، شوري ضروري به نظر می

ها و مراتع هستیم. با توجه به ر، مجبور به توسعه آن در زمینجنگلی و محدود بودن جنگل در کشو

هاي زیستی و غیر زیستی طبیعی قبل از هر ها با تنشهاي محیطی، مطالعه سازگاري آنوجود تنش

 این به هاي رسیدنراه از یکی گونه تصمیم به توسعه سطح زیر کشت آن اهمیت بسیاري دارد که

 ریاخ هايدر سالباشد که می بافت کشت قبیل از بیوتکنولوژي هايروش از استفاده تولید، افزایش

 زیآنال زیزنده و نریزنده و غ يهاتنشمتحمل به  اهانی) گجادی(ا دیدر انتخاب و تول يادیز تیاهم

این، با توجه به تناسبی که بین واکنش سلول، بربناها داشته است. در آن تنش طیشرابه تحمل  میسمکان

اي در توان تعداد زیادي گیاه را با روش درون شیشهها وجود دارد، میگیاه نسبت به تنش اندام و کل

). از طرفی، 2004، 2تر و فضاي محدودتري را مورد بررسی قرار داد (تورهان و همکارانزمان کوتاه

را تخفیف هاي متنوعی استفاده می نمایند تا اثرات ناشی از تنش گیاهان براي مقابله با شوري از روش

هاست که موجب تداوم جذب آب شده و ها یکی از این روشافزایش سنتز و انباشتگی اسمولیت دهند.

توان به پرولین،   هاي با وزن مولکولی کم میا تخفیف می دهد. از جمله اسمولیتتنش اسمزي ر

  .)2004هنداوي و همکاران،  –ال ها اشاره نمود (آمینیگلیسین بتائین و سرانجام پل

                                                                 
 

1 - El-Hendavy et al.  

2- Turhan et al. 



 

  

باشند که در مراحل مختلف فیزیولوژیک و نموي گیاهان هاي مهمی میکاتیونها پلیآمینپلی

زایی، نمو گل، میوه و دانه و سرانجام اي تقسیم سلولی، جنین زایی، ریختها در القآمیننقش دارند. پلی

هاي آلی دیگر و یا آزاد با مولکول متصلها به شکل آمیندر بافت گیاهان پلی .پیري نقش ایفاء می کنند

هاي غیر زیستی از جمله ها در افزایش تحمل گیاهان به تنشآمیناخیراً نقش پلی یافت می شوند.

-در بسیاري از موارد، شوري منجر به انباشتگی پلیکه  شوري و خشکی مورد توجه قرار گرفته است.

هاي ترین پاسخها یکی از مهمینآممی گردد که نشان می دهد بیوسنتز پلی متصلهاي آزاد و آمین

- ). با وجود اینکه سازوکار عمل پلی2008، 3آنا و همکاران بیوشیمیایی گیاهان به تنش شوري است(

ها در القاي تحمل تنش شوري به طور کامل شناخته نشده است، ولی در مورد اثر تخفیف آمین

  ).2002، 4ارز و همکارانآلودهندگی این ترکیبات در تنش شوري اتفاق نظر وجود دارد (

ر شوري د شتحمل به تندر  هاآمینپژوهش حاضر با هدف بررسی اثر کاربرد پلیبه همین منظور، 

آمین یاز دو پلدر این تحقیق، انجام گرفته است.  سوسن چلچراغگیاه اي در شرایط درون شیشه

ستفاده ه شوري اپاسخ گیاه ب در هاهاي متفاوت از اثر آنسین و اسپرمین، به دلیل وجود گزارشیپوتر

  .شده است

  اریخچه سوسن چلچراغت -1-2

، دانشمند فرانسوي 5بوريتوسط کارل فردریش لد 1354سوسن چلچراغ براي اولین بار در سال 

و بعد از آن روستاي داماش، در ارتفاعات داماش از توابع عمارلوي شهرستان رودبار شناسایی گردید 

                                                                 
 

3-Ana et al.  

2- Alvarez et al. 

3-Karl Friedrish Ledebourii. 

 



 

  

که هر ساله بسیاري از عالقه مندان و متخصصان و گیاه شناسان ی شد به طوريتوجه ملی و جهان کانون

این گل که به نام  .)1370(قهرمان و همکاران، از سراسر دنیا براي دیدن این گل به ایران سفر می کنند

به علت متعلق بودن به دوران چهارم زمین شناسی از لحاظ ژنـتیکی  و نیز خوانده شده» سوسن سفید«

شکل التین  ،لغت لیلیوم. است» سوسنیان«ار مورد توجه بوده و یکی از کمیاب ترین گونه هاي تیره بسی

دار در روي ظروف سفالین در و با آثاري که از این گیاه در حالت گل لغت یونانی به معنی سفیدي است

ناسایی گیاه به به دست آمده قدمت ش” کوس“به نام  )اي در دریاي مدیترانه هجزیر(اي از کرتناحیه

رایج  سال بعد از تاریخ مذکور نیز پرورش آن 100شود و حدود قرن قبل از میالد نسبت داده می 17

از آن در تورات نیز نام برده شده  همچنین ،هاي مصري نیز پیاز سوسن دیده شدهدر مومیائی .شده است

سیقی و خنیاگري و نوازندگی یاد نوائی از مو و در کتاب زبور حضرت داود از سوسن به عنوان نغمه و

رنگ مهتابی و شکل واژگون  کهنظراتی وجود دارد مبنی بر این .)1389(خدایی و همکاران، شده است

مردم محلی بر این  دارد، باعث شده که چنین نامی بر آن نهاده شود.شباهت  به چلچراغ که  این گل

. اما است ه همین دلیل چلچراغ نامیده شدهباورند که سوسن چلچراغ در شب نور افشانی می کند و ب

این است که به واسطه مواد فلورسانس در پرچم سوسن چلچراغ، ن، گیاه شناسا نظربرطبق ه، اصل قضی

  ).1387(سعیدي فرد و همکاران،  این گل قابلیت بازتابش نور را دارد

  چلچراغ گیاهشناسی  سوسن -1-2-1

ها، گیاهی است از شاخه اسپرماتوفیت  Lilium ledebourii  Boissعلمی سوسن چلچراغ  با نام 

باشد. این ها تیره سوسن سانان و جنس سوسن میایها، راسته سوسنن، رده تک لپهزیر شاخه نهاندانگا

هاي دائمی علفی است. جنس گونه دارد و اصوًال شامل گونه 200جنس و  200-  250تیره بیش از 

پراکنش دارند. بیشتر کشورهاي اورآسیا و آمریکاي شمالی که در  گونه است 100سوسن تقریباً شامل 

هاي بومی اروپا و اند. تعداد گونههاي سوسن از آسیاي شمال شرقی (چین، کره و ژاپن) منشأ گرفتهگونه 

هاي هاي سوسن به نحوي است که در عرضگونه است. عادت رشدي گونه 10ًا قفقاز (اورآسیا) تقریب



 

  

معموًال مناطق  شوند.ر از سطح دریا نیز دیده میمتر باالت 2000تر بهتر رشد کرده و تا جغرافیایی باال

ها می روید. این گل از لحاظ دهد و در مناطق گرم درکوهستانمیمعتدل را براي رشد و نمو ترجیح 

  ).2007باشد(آزادي و خوشخوي، اي و دائمی میلپهدار، تکگیاهشناسی جزء گیاهان پیاز

  

 پراکنش -1-2-2

در ارتفاعات داماش از توابع عمارلوي  1354رویشگاه این گیاه ارزشمند اولین بار در سال 

شناسایی شد. سوسن چلچراغ   شهرستان رودبار توسط دانشمند فرانسوي بنام کارل فردریش لدبوري

به ثبت جزء آثار ملی طبیعی کشورمان  6/5/1355شوراي عالی محیط زیست در تاریخ  71طی مصوبه 

هاي ). سوسن چلچراغ در منطقه داماش و در دامنه هاي شمالی کوه1377رسید(کاظمی و همکاران، 

د و از آورها سر از خاك بیرون میدرفک از توابع شهرستان رودبار، حداکثر دو هفته بعد از آب شدن برف

د. زمان گلدهی سوسن کنماه این گیاه شروع به گلدهی در این مناطق میاواخر خرداد تا اوایل تیر

اوایل  چلچراغ به ابري یا آفتابی بودن هوا بستگی دارد. طوالنی شدن روزهاي ابري زمان گلدهی را تا

ریزند ولی ساقه گیاه هنوز روز باقی مانده و سپس می 15ها حداکثر تا اندازد. گلبرگماه به تأخیر میتیر

هاي شود. در اوایل مرداد ماه برگسول نمایان میماند و در شهریور ماه بذر در داخل کپسبز باقی می

رسد ماند و در شهریور ماه بذر در داخل کپسول میریزد ولی ساقه گیاه هنوز سبز باقی میگیاه نیز می 

هاي داراي نور، ). این گیاه در قسمت1370کند (قهرمان و همکاران، و ساقه شروع به خشک شدن می

عمق، اي با خاك کمنطقه سایه، تراکم بیشتري دارد. در مناطق صخرهگسترده شده و در مقایسه با م

باشد، در صورتیکه در مناطق داراي متر میسانتی 45- 60ارتفاع ساقه کوتاه بوده و به طور متوسط 

متري نیز دیده شده است. رویشگاه داماش توسط سازمان محیط سانتی 161خاك عمیق تا ارتفاع 

 44درجه و  36شود. این منطقه در عرض جغرافیایی هکتار حفاظت می 2زیست، در مساحت حدود 

متري از سطح دریا واقع است. پوشش  1750دقیقه و در  48درجه و  49دقیقه و طول جغرافیاي 

گیاهی منطقه داماش شامل گیاهان کف پوش منطقه نظیر آقطی، چاودار، گل بنفشه جنگلی، و مرغ 



 

  

متر مربع است که در سرتاسر منطقه به صورت  300× 3000اه است. بطورمتوسط ابعاد این رویشگ

دري است، پراکنده شده است. از کمربندي که باالي آن سرخدارها بوده و پایین آن زیستگاه کبک

گیر بودن آن در عصر اکثر روزهاي بهار و تابستان است. این گیاه در ایران خصوصیات این کمربند، مه

ن و خانقاه اردبیل گزارش شده است (پاداشت دهکایی و همکاران، همچنین از کالردشت مازندرا

1387.(  

  

  شرایط محیطی -1-2-3

کند. در صورتی که به هر سوسن گیاهی است آفتاب دوست و معموالً در مناطق سایه رشد می

دهند. تیمار ها رشد بیشتري داشته و تعداد گل کمتري میور کافی به این محصول نرسد، بوتهدلیل ن

هاي رویشی در یا نوردهی به جوانه  هفته و 6ساعت یا  1000یازها در محیط سرد و مرطوب به مدتپ

شود. نور دهی گیاهان زمانی بیشترین تأثیر را حال ظهور (طول روز بلند) سبب تحریک گلدهی می

یی لوکس به گیاه تابانده شود. نیاز سرما 378صبح با شدت  2شب تا  22خواهد داشت که از ساعت 

شود. این گیاه در سانتیگراد بر طرف می  درجه 3هفته در دماي  6تا  4پیازها با تیمار آنها به مدت 

کرده و در دوران فعالیت به آب زیادي احتیاج دارند ولی دار به خوبی رشد هاي سبک و هوموس خاك

ر طبیعت معموًال در ها مضر است. به همین دلیل دچنانچه آب در زمین جریان نداشته باشد، براي آن

 25تا 20رویند. عمق کاشت پیاز دار که معموًال آب زیر زمینی در حال حرکت است می نقاط شیب 

هاي سبک، در عمق کمتري هاي سنگین و مرطوب در مقایسه با زمین متر است. البته در زمین سانتی

  ).1387شود( پاداشت دهکایی و همکاران، کشت می

 

  د گل  سوسن  چلچراغازدیا -4 -1-2   

طوري که با باشد بیکی از بزرگترین معایب ازدیاد سنتی سوسن بازده کمتر این روش ازدیاد می

هاي شده و همچنین با در نظرگرفتن این مسئله که در اغلب روش هاي تولیداحتساب تلفات پیازچه



 

  

شده از هر پیاز بالغ  هاي تولیدزچهرسد تعداد پیارود، به نظر میازدیاد سنتی پیاز مادري نیز از بین می

یک نقطه رشد واقع در  رقم قابل توجهی نباشد در تکثیر غیر جنسی در طبیعت پیازهاي دختري از

هاي جدیدي را تولید شوند در بهار پیازچه دختري، فلسمحور فلس در پایگاه محور ساقه آغازیده می

شود اما اندازه و وسط پیازچه دختري تولید نمیمادري، هیچ فلس جدیدي ت کند، پس از گلدهی پیازمی

یابد تا با وزن پیاز مادري احاطه کننده آن برابرشود. ازدیاد این گیاه به دو فزایش میاوزن آن به حدي 

). ازدیاد جنسی به وسیله بذر 2007روش جنسی و غیر جنسی صورت می گیرد(آزادي و همکاران، 

هاي تولید گیاهان عاري از ویروس و امکان کشت آن در زمان گیرد که مزیت عمده این روشصورت می

سال طول  4- 6کنند و باشد. معموالً بذور را از اواخر بهار تا اوایل تابستان کشت میمختلف سال می

اي گیرد که کپسول بذر شروع به قهوهکشد تا به گل بنشینند. ازدیاد از طریق بذر زمانی صورت میمی

ها را جمع آوري کرده و ئم ترك خوردگی روي کپسول ظاهر شود. در آن زمان کپسولشدن کرده و عال

کنند. در هاي کاشت یا بطور مستقیم در فضاي آزاد در محل خنک با خاك مرطوب کشت می در جعبه

گیاهان بذري نسبت به  هاي بدست آمده ازجنسی گل سوسن بدلیل تنوع ژنتیکی اغلب گل تکثیر

شود ت هستند براي رفع این مشکالت روش تکثیر غیرجنسی یا رویشی استفاده میوالدینشان متفاو

ها گیاهان حاصله از نظر ژنتیکی شبیه گیاه مادري خواهد بود(آزادي و خوشخوي، چون در این روش

توان ها میگیرد که از این روشهاي متنوعی صورت می). ازدیاد غیر جنسی سوسن بوسیله روش2007

قلمه ساقه را نام برد.    هاي جوانه برگ وبرش و تقسیم پیازچه، فلس برداري، قلمه  هوایی،کشت پیازچه 

هاي مختلفی مانند فلس سوخ، برگ، ساقه، گلبرگ گل، بساك و مادگی در سیستم کشت بافت از اندام

  ).2007نمونه استفاده کرد(آزادي و خوشخوي،  توان به عنوان ریزنیز می

  

  ي سوسناهمیت اقتصاد -1-2-5
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Abstract: 

Polyamines are group of plant growth regulators with low molecular weight and different  

hydrocarbon groups, almost found in all living organisms and involved in a wide range of 

physiological processes, including embryogenesis, root formation, the formation of pollen and 

floral, early fruit development and response to the stresses. Experiments were conducted to 

evaluate the effects of various concentartions of  polyamines (0, 50, 100, 200 µM ) and NaCl  (0, 

50, 100, 200 mM) on morphological traits and plant secondary metabolites  of Lilium ledebourii 

Bioss under in-vitro condition tissue culture laboratory of Mohaghegh Ardabili University. 

Experimets were done by compolately randomized design with factorial arrangment with 5 

replications. The results of mean comparison revealed that Espermine at rate 100 µM 

significantly affected  morphological traits including plant lenght, number of leaves, scales, fresh 

weight, callus and the amount of chlorophyll. However, the maximum  scales. leaves and roots  

lengths, were obtained at 50 µM Espermine treatment. The highest proline content was obtained 

in media containing combination of 100 µM Espermine and 50 mM  NaCl. The results of mean 

comparison revealed that Putriscine at rate 100 µM significantly affected  morphological traits 

including plant, root and scale lenghts. The results also revealed that the highest leaf number, 

bulblet diameter and chlorophyll content was found in Control. However, the highest bulblet 

number, fresh and callus weight was obtained at 50 µM Putriscine treatment. The result also 

showed that  the highest proline content was obtained in media containing  combination of 100 

µM  Putriscine and 100 mM  NaCl. The results showed that the highest  Flavonoid levels in all 

three wavelengths (270, 300, 330) was belong to media treted by combination of 50 µM 

Espermine and 50 mM  NaCl. Moreover, the highest phenol and anthocyanine content was found 

in media combination of 100 µM Espermine and 50 mM  NaCl. Mean comparision also revealed 

that the highest  Flavonoid levels in all three wavelengths (270, 300, 330) was belong to media 

treted by combination of 100 µM Putriscine and 50 mM  NaCl. Moreover, the highest phenol and 

anthocyanine content was found in media combination of 100 µM Putriscine  and combination of 

100 µM Espermine and 50 mM  NaCl respectively. 

Keywords: Lilium ledebourii Bioss, putriscine, Secondry metabolites, Spermine. 
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