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  چکیده

از آنجا که برداشت پیاز از محـل رویـش طبیعـی آن    باشد و میدر حال انقراض ن است که ي سوس ترین گونه کمیاب سوسن چلچراغ
استفاده از روشهاي نوین بیوتکنولوژي در جهـت  ر تکثیر به روشهاي متداول ممکن است به انقراض نسل آن منجر شود، از اینرو به منظو

و فراصـوت   ي رشدکنندهتنظیمتیمار  تأثیربررسی  بر همین اساس این تحقیق به منظور. داراي اهمیت بسیار زیادي می باشد آن، کثیرت
پـس از قرارگیـري در حمـام     هاي پیازبراي این منظور، ریزنمونه .گردیدانجام  اي سوسن چلچراغ شیشه درون یزایزایی و کالوسریشهبر 

هـاي صـفر،   با غلظت آدنینبنزیلحاوي  MSثانیه، در محیط کشت  30و  20،10، 5هاي صفر ،کیلوهرتز با زمان 35فراصوت با فرکانس 
. تکرار صورت گرفـت  4ي طرح کامالً  تصادفی و با این آزمایش در قالب فاکتوریل بر پایه .گرم بر لیتر کشت گردیدمیلی 1و  1/0، 01/0

گیـري  داري بر صـفات انـدازه  همچنین تیمار فراصوت تاثیر معنی .دار نشدمعنیآدنین بنزیلدر این پژوهش اثر متقابل تیمار فراصوت و 
دارشـده از تیمـار   هـاي ریشـه  ن تعداد ریشه، طول ریشه و تعـداد پیازچـه  بیشترینتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که  .شده نداشت

 . بدست آمد شاهد
  

 زاییزایی، سوسن چلچراغ، فراصوت، کالوسریشهآدنین، بنزیل :هاي کلیديواژه
  

  مقدمه
مـرغ شـکل بـا    خـم مارتاگون بـوده، داراي پیـازي ت   هاي از دسته سوسن، Lilium ledebourii Bioss .با نام علمی  سوسن چلچراغ

متـر بـوده کـه در تمـام طـول سـال پوشـیده از         سـانتی  15-50بلند و قوي به ارتفاع ي  این گونه داراي ساقه. اي است هاي سرنیزه فلس
بـا   ،ي گلبرگهـا  واژگـون قـرار داشـته و روي حاشـیه     صـورت گلها ب. )1( کم برگ است ستاده و در بخش فوقانی تقریباًیبرگهاي متراکم ا

شناسـی، سـوخ داراي یـک     نظـر ریخـت  از  .هاي بلند به رنگ قرمز است داراي پرچمو  اي مزین شده است رجسته به رنگ قهوههاي ب لکه
شود و روي آن یک یا چند مریستم انتهایی و نیـز چنـدین فلـس     اي نامیده می ي کوتاه و فشرده است که طبق سوخ یا صفحه پایه ساقه

این گیاه داراي صفات مهمی از قبیل مقاومت زیاد به سـرما و   .)7( هاي نابجا است ن داراي ریشهاي همچنی صفحه پایه. گوشتی قرار دارد
بنـابراین بـراي معرفـی و اهلـی      .باشـد  داراي پتانسیل باالیی به عنوان یک گل جدید براي عرضه در بازار جهانی میو  باشد عطر زیاد می

بـه دلیـل   سوسن چلچـراغ   .باشد همترین این مراحل بررسی روشهاي تکثیر میکردن آن، مراحل مختلفی باید صورت گیرد که یکی از م
همچنـین احتمـال انقـراض آنهـا در     هاي معمول تکثیر رویشی، کارایی پایین روشوحشی بودن و تنوع ژنتیکی ناشی از تکثیر جنسی و 

 روشمناسـب تکثیـر بـه      تکنیکهاي یازمندهاي معمول رویشی، ند به دلیل برداشت در سطح زیاد جهت تکثیر با روشمنطقه رویش خو
  .  باشدکشت بافت می

هـا  سـیتوکینین  .ها خیلی بارز هستندها و سیتوکینیناکسین هاي رشد مخصوصاًکنندهاي گیاهان آلی، تنظیمدر کشت درون شیشه
-ضافه شوند، باعث تحریک تقسیم سلولی مـی ها بویژه اگر توأم با یک اکسین ااین هورمون. رشد و نمو بکار می روند حریکبراي ت غالباً
سـطوح هورمـون    ).2(کننـد  شوند، اما معموال از تشکیل ریشـه ممانعـت مـی   ي نابجا میآنها در غلظتهاي باال باعث تشکیل ساقه. شوند
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دهـد کـه سـطوح     ن میکند و نتایج برخی مطالعات نشا اي گیاه بازي می شیشه زایی و نمو درون زاي گیاهی، نقش مهمی را در اندام درون
توان بـه   هاي محیطی غیر زیستی می از جمله تنش). 17( زیستی تنظیم شود محیطی زیستی و غیر هاي تنشبا تواند  زا می هورمون درون

) کیلـوهرتز  20-100از  معمـوال  (ي غیـر شـنیداري بـراي انسـان     هاي صوتی در محـدوده امواج فراصوت، فرکانس. فراصوت اشاره نمود
اثـرات بیولـوژیکی   ). 12( شـود  زاهاي حمام آب تولید مـی  فراصوت از طریق صوت ،در کشت بافت گیاهی ي آنر اکثر کاربردهاد .هستند

  ).13( کند ها و بافتها عمل می به عنوان یک تنش ثانویه روي سلول و  شامل اثر گرمایی و اثر کاویتاسیون است فراصوت عمدتاً
اي سوسـن چلچـراغ   مواج فراصوت به عنوان یک فناوري فیزیکی محرك بر تکثیر درون شیشهاي جهت بررسی تاثیر اتاکنون مطالعه

بـه   آدنـین بنزیـل ي کننـده ، از امواج فراصوت به عنوان یک محرك فیزیکی و تنظـیم در همین راستا در تحقیق حاضر. انجام نشده است
 . اي استفاده گردیدشرایط درون شیشه زایی سوسن چلچراغ درزایی و کالوسعنوان یک محرك شیمیایی جهت ریشه

  
 هامواد و روش  

سـوخهاي گـل سوسـن چلچـراغ در تابسـتان از رویشـگاه       . از سوخهاي گل سوسن چلچراغ استفاده شـد  پژوهش حاضر،براي انجام 
ات ضـدعفونی مـواد   پـس از انجـام عملیـ   . گردیـد منتقل ي خانقاه اردبیل برداشت شده و براي کشت به آزمایشگاه  طبیعی آن در منطقه

هاي پیازي از قسمتهاي وسطی پیازهـاي  ریزنمونه. تکثیر شدند MSمحیط کشت  در تهیه شده ودر زیر هود المینار ها  ریزنمونهگیاهی، 
هاي فالکون حاوي آب مقطر استریل ریخته شده و سر آنها با پنبه و ها داخل لولهسپس ریزنمونه. تهیه گردید MSرشد یافته در محیط 

ثانیـه   30و 20، 10، 5هـاي صـفر،   ها در زمـان ها، لولهبراي فراصوت دهی به ریزنمونه. رب پالستیکی و کشیدن سلفون مسدود گردیدد
حـاوي   MSمحـیط کشـت    و درداخل حمام دستگاه فراصوت قرار گرفتند و سپس براي کشت، به داخل هود المینار منتقـل گردیدنـد   

سپس کشتهاي انجام شده در اتاقک رشد بـا دمـاي   . شدند کشت میلی گرم در لیتر 1، 1/0، 01/0ر، هاي صفبا غلظت آدنینبنزیلتیمار 
مـاه پـس از کشـت، تعـداد ریشـه، تعـداد        2. ساعت تاریکی  قرار داده شـدند  8ساعت روشنایی و  16درجه سانتی گراد و تحت  2±23

 SPSSافزار آماري ها با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل داده. رار گرفتدارشده، طول ریشه و وزن کالوس، مورد ارزیابی قهاي ریشهپیازچه
 . انجام شددرصد  5اي دانکن در سطح احتمال ها با استفاده از آزمون چند دامنهمقایسه میانگین داده. انجام شد 16

  
  نتایج و بحث

همچنـین   .دار نبـود گیري شده معنـی صوت بر صفات اندازهو فرا BAها نشان داد که اثر متقابل نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده
هاي گل محمدي انجام شـد نشـان داد کـه     نتایج پژوهشی که روي قلمه). 1جدول( داري نداشتزایی تاثیر معنیامواج فراصوت بر ریشه

هـاي گـل    هـاي قلمـه   ل ریشـه زایی و میـانگین تعـداد و طـو    زایی، درصد ریشه امواج فراصوت و کاربرد هورمون اکسین، بر سرعت ریشه
با نتـایج پـژوهش حاضـر     این گزارش. )3(زایی گردید  زایی و افزایش درصد ریشه محمدي تاثیر زیادي داشت و باعث کاهش زمان ریشه

   .دلیل این امر شاید تفاوت در نوع گیاه، نوع اندام، شدت و مدت فراصوت بکار رفته باشد. همخوانی نداشت
داري نداشـت  زایی تاثیر معنیها نشان داد که هیچ یک از تیمارهاي انجام گرفته بر میزان کالوساریانس دادهنتایج حاصل از تجزیه و

و  16( انجام شده بود مطابقت نداشت L. speciosumو  L. leucanthum هایی که بر روي بر روي گیاهاین نتایج با پژوهش .)1جدول(
 .هـا شـده اسـت   زایـی در ریزنمونـه  ها باعث کـالوس از اکسین و سایتوکاینین در این آزمایشي همزمان رسد که استفادهبه نظر می. )11

تیمـار کـالوس بـا امـواج فراصـوت، رشـد       آلوئه و داوودي نشان داد کـه   انهاي انجام گرفته بر روي کالوس گیاهنتایج آزمایشهمچنین 
سطوح افزایش  موج صوتی موجبهاي انجام گرفته نشان داد که گیري آزمایشنتیجه. )10و  13( افزایش دادداري کالوس را بطور معنی

IAA زا و کاهش درونABA این نتایج با نتایج حاصل از آزمایش حاضر مطابقت ندارد). 10( کنترل رشد پینه شد و در نتیجه.   
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 زایی سوسن چلچراغریشه زایی وآدنین بر کالوستجزیه واریانس تأثیر تیمارهاي فراصوت و بنزیل -1جدول 

  میانگین مربعات  

وزن کالوس   درجه آزادي  منابع تغییرات
)gr(  تعداد پیاز   تعداد ریشه

  دارشدهریشه
طول ریشه 

(mm) 
BA 3  ns003/0  **965/0  **504/0  **654/1  

Ultrasound 4  ns001/0  ns033/0  ns012/0  ns054/0  
B*U  12  ns001/0  ns084/0  ns061/0  ns195/0  
  211/0  045/0  066/0  001/0  60  خطا

  35/23  67/19  22/23  82/9    ضریب تغییرات
ns                                          درصد1درصد و معنی دار در سطح احتمال 5دار، معنی دار در سطح احتمال  به ترتیب غیرمعنی** و * و  

 
دارشـده از تیمـار   هـاي ریشـه  ن تعداد ریشه، طول ریشه و تعداد پیازچهها نشان داد که بیشترینتایج حاصل از مقایسه میانگین داده

کننـدگی  ، با انتظاري که از تـأثیر ممانعـت  BAزایی در حضور کاهش میزان ریشه). 2جدول( بدست آمد BAي رشد کنندهبدون تنظیم
   .زایی وجود دارد، مطابقت داشتنین بر ریشهایتوکایس

  
  زایی سوسن چلچراغریشهبر آدنین تیمار بنزیل مقایسه میانگین تأثیر -2جدول 

طول ریشه 
)mm( 

هاي تعداد پیازچه
 ریشه دار

 BAغلظت هاي تعداد ریشه  
(mg l-1)  

3.1a 0.94a 1.3a 0  
1.25b 0.35b 0.4b 0.01 
0.15b  0.05b  0b 0.1 

0b  0b  0b 1 
  %). 5در سطح (کدیگر ندارندمیانگین هاي داراي حرف مشترك، از لحاظ آماري اختالف معنی داري با ی

  
بـدون اسـتفاده از    ،NAAگـرم در لیتـر    میلـی  2بـا   MSانجام شـد، تیمـار محـیط کشـت      L. longiflorumدر آزمایشی که روي 

نتـایج   ).14(ها و باالترین طول ریشـه خیلـی مـوثر بـود      زایی، حداکثر تعداد ریشه زایی و داشتن حداکثر ریشه براي ریشهسایتوکاینین، 
 2تـا   BA، بـا افـزایش غلظـت    MSانجام شده بود نشان داد که در محـیط کشـت    L. longiflorumاز آزمایشی که روي فلس  حاصل
ها روي  انجام شد، ریشه Lilium regaleکه روي سوسن  ر آزمایش دیگريد). 6( ها کاسته شد گرم در لیتر، از طول و تعداد ریشه میلی

-گرم در لیتـر  زغـال فعـال، بـدون تنظـیم      میلی 2و  NAAگرم در لیتر  میلی 1حاوي  MSکشت  محیط کشت حاوي نیم مقدار محیط
زایـی   بـر درصـد ریشـه    BAPدر پژوهش دیگري که روي سوسن چلچراغ انجام شد، سطوح مختلـف  ). 15(آغازیده شدند  BAي کننده

دسـت  ب BAPگرم در لیتر  میلی 01/0ز تیمار شاهد و زایی از تیمار شاهد و بیشترین تعداد ریشه نیز ا بیشترین ریشه. ثیر منفی داشتتأ
ها با نتایج حاصل نتایج این گزارش ).5(حاصل شد  BAهمچنین در آزمایش دیگر، بیشترین تعداد ریشه از محیط کشت فاقد  .)8(آمد 

  .از پژوهش حاضر مطابقت داشت
گـرم   میلی 01/0بیشترین تعداد ریشه در غلظت  ،شد مانجابه منظور ارزیابی قابلیت باززایی سوخک سوسن چلچراغ  که در پژوهشی

ترین ریشه از کشت فلس سوسن چلچـراغ جمـع   طویل دیگري، آزمایشدر ). 4( بدست آمد NAAگرم در لیتر  میلی 1/0و  BAدر لیتر 
آمـد  بدسـت  ، BA گرم در لیتر میلی 5/0و NAA گرم در لیتر میلی 5/0حاوي MS آوري شده از منطقه داماش گیالن، در محیط کشت

آوري گیـاه باشـد، زیـرا    تواند به دلیل سن، نوع ریزنمونه و محل جمعهاي ذکر شده مغایر بود که مینتایج پژوهش حاضر با گزارش. )9(
  ). 5(باشد  زادرون هايهورمون میزان بر گذار تأثیر عوامل از تواندسن فلس و ژنوتیپ نیز، می
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