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  چکیده
و نمو گیاهان است و بر روي فرآیندهاي فیزیولوژیکی گیاهان اثر منفی د از عوامل محیطی محدود کننده رش تنش شوري یکی     
به منظور بررسی پژوهش حاضر، از اینرو . ترکیبات زیادي در زمینه کاهش اثرات زیان آور این تنش مورد استفاده قرار گرفته اند. دارد

و  50،100، 0( سطح چهار درسین پوتر اتاثر. انجام شده است گیاه سوسن چلچراغبر تخفیف تنش شوري  متقابل پوتریسیناثرات 
این آزمایش به . مورد بررسی قرار گرفت ) موالرمیلی 200و 100 ،50، 0( يهاوري کلرید سدیم با غلظتبر تنش ش) موالرایکروم 200

گیري و اندازهپیاز  قطر و تعداد فلسطول فلس، تعداد ریشه،  سپس. اجرا شد تکرار 4با  فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفیصورت 
بیشترین تعداد ریشه در شاهد، بیشترین ارتفاع فلس ، بر اساس تجزیه و تحلیل آماري .شد تجزیه  SASآمده با نرم افزار نتایج به دست

 یکروموالر پوتریسین و بیشترین تعداد فلس درام  50 ، بیشترین قطر پیاز دریکروموالر پوتریسینام 50و NaCl میلی موالر  50در 
  .به دست آمد یکروموالر پوتریسین ام 100غلظت 

  
  شوري، صفات رویشی، سوسن چلچراغپوتریسین،  :کلمات کلیدي

  
  مقدمه

در حال حاضر منطقه رویش آن حصار کشی شده معرض انقراض قرار دارد و  دراست که  از گیاهان زینتی سوسن چلچراغ گونه نادر     
باشد که از مشکالت عمده کشاورزي در جهان می شوري خاك یکی از. )1( آن اقدام شود سطح کشت توسعه تکثیر و به است تا نسبت

هاي متنوعی استفاده می نمایند گیاهان براي مقابله با شوري از روش .)4(ن، کاهش محصوالت کشاورزي است هاي آمهم ترین پیامد
ها یکی از این روشهاست که موجب تداوم جذب آب شده و افزایش سنتز و انباشتگی اسمولیت .تا اثرات ناشی از تنش را تخفیف دهند

ها آمینین، گلیسین بتائین و سرانجام پلیپرولتوان به  هاي با وزن مولکولی کم میاز جمله اسمولیت. ا تخفیف می دهدتنش اسمزي ر
این . هاي گیاهی یافت شده اندسلول سین، اسپرمین و اسپرمیدین هستند که در همهیهاي رایج شامل پوترآمینپلی .اشاره نمود

هاي متعدد به پاسخ و در ترکیبات در محدوده وسیعی از فرآیندهاي بیولوژیکی از جمله رشد گیاهی، نمو و پاسخ به تنش نقش دارند
گزارشات مختلفی در مورد نقش  ).9و  6( ظیم کننده هاي رشد عمل می کنندهاي هورمونی به عنوان پیامبرهاي ثانویه یا تنسیگنال

هاي برنج قرار ه تیمار اسپرمیدین روي گیاهچهگزارش گردیده است ک .ها در کاهش اثرات ناشی از تنش شوري وجود داردآمینپلی
). 10(و مقاومت به تنش شوري می شود H+-ATPaseگرفته در معرض تنش شوري، موجب کاهش آسیب به غشاي پالسمایی و پمپ 

 و متقابل پوتریسین اتدر این تحقیق، اثر ).5(سین در مقاومت به شوري در نخود فرنگی وجود دارد یگزارش دیگري مبنی بر نقش پوتر
  .مورد بررسی قرار گرفته است سوسن چلچراغ در شرایط درون شیشه ايصفات رویشی  برتنش شوري 
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 مواد وروش ها

براي  .انجام شدده کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی در آزمایشگاه کشت بافت و بیوتکنولوژي گروه علوم باغبانی دانشک، این پژوهش     
. با آب جاري انجام شد یک ساعتها به مدت شستشوي فلس. گردیدهاي پایینی پیاز جدا هاي سالم از بخشفلسانجام این تحقیق، 

ها درون در پایان فلس. ندشد دادهشستشو سپس با آب مقطر . نددرصد قرار گرفت 70الکل اتانول  ثانیه در 5ها به مدت سپس فلس
 15، 5، 3نوبت  3 آب مقطر استریل و در  زیر هود المینار بابعد از انتقال به . نددقیقه قرار گرفت 20به مدت% 2کلریت کلسیم هیپو

، 50، 0( سینیوترهاي مختلفی از پآگار حاوي غلظت  %8/0  حاوي MSها را به محیط کشت آن سپس. ندشد ادهاي شستشو ددقیقه
مورد ) موالر میلی 0 ،50 ،100 ،200(NaCl هاي مختلف غلظت ها باانتقال داده شد تا اثرات متقابل آن) کرو موالر یما 200، 100

هاي رشد از در طول آزمایش شاخص. قرار خواهند گرفت  درجه سانتیگراد 23ها در تاریکی و در دماي همه کشت .مقایسه واقع گردد
  .شد SAS سپس با نرم افزار گیري و اندازه ، طول فلس، تعداد فلس، قطر پیازتعداد ریشه قبیل

  
  نتایج و بحث

در تیمار هاي به کار رفته در سطح طول فلس پیازچه،  قطری نظیر نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که صفات     
 نداشت و تعداد ریشه تعداد فلسسین تاثیر معنی داري روي یاثر متقابل شوري و پوترحالی که درصد معنی دار شد در 1احتمال 

  ).1جدول (
  

 سوسن چلچراغ شده اندازه گیري هايبر شاخصشوري و پوتریسین  اثرات متقابلتجزیه واریانس  :1جدول شماره

    میانگین مربعات                     

  تعداد ریشه  طول فلس  تعداد فلس  قطر پیاز  درجه آزادي  منابع تغییرات

  77/2**  08/19**  35/23**  30/3**  3 شوري

  ns140/0  372/0**  65/1**  13/1**  3 پوتریسین

  ns305/0  **384/0  ns215/0  83/0**  9  پوتریسین* شوري 

  121/0  074/0  354/0  171/0  48  اشتباه آزمایشی

   28/ 01  66/11  84/27  44/28    ضریب تغییرات

  .درصد و عدم معنی دار بودن است1به ترتیب معنی دار بودن در سطح احتمال   nsو** 

  تعداد ریشه
اثرات و کمترین مقدار مربوط به  بود شاهد مربوط به تیمارتعداد ریشه بیشترین )  2جدول ( با توجه به  جدول مقایسه میانگین       

 نایک و همکارانکه این با نتایج حاصل از تحقیقات  .میلی موالر شوري بود 200مایکروموالر پوتریسین و  200هاي غلظتمتقابل 
یابد که این احتماالً به تحمل ها کاهش میها در ریشهها تحت عمل فنولآمینمیزان پلینتایج نشان داد که . مطابقت داشت )1978(

ها در آمینبا اثر پلیدر ارتباط همچنین با تحقیقات راحمی و همکاران ). 8( گیاه، شدت فاکتور تنش و به زمان فعالیت آن بستگی دارد
  ).3( تاثیر معنی داري بر تعداد ریشه رقم بادام ریز نداشت سینیپوتر. داشتمطابقت  )1390( باززایی ریشه بادام
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  و تعداد فلس طول
مایکروموالر  100بیشترین تعداد فلس در غلظت  و سینییکروموالر پوترام 50 وNaCl میلی موالر  50فلس در  طولبیشترین      

که . ندنداشت هااثر معنی داري روي تعداد فلسسین یشوري و پوتردر حالی که اثر متقابل  به دست آمدپوتریسین بدون تیمار با شوري 
 تواند سبب افزایش رشدمشخصی می هاياز این نظر که، پوتریسین تا غلظتمطابقت داشت  )1390( خوشخوي و همکاراننتایج  با این

 تواند سببمی لیتر در گرم میلی250  با غلظت سینیپوتر از استفاده که بودهمچنین گزارش شده . )7و2( شود در گالیول رویشی
  .)12( ودش بو شب گل در رویشی رشد افزایش

  
   :قطر پیاز

 100، 50، 0هاي در غلظت )میلی متر 707/0( و کمترین مقدار سینییکروموالر پوترام 50 در )میلی متر54/2( بیشترین قطر پیاز     
همکاران  سایپ رساد واین نتایج با تحقیقات  ه دست آمد کهب NaCl موالرمیلی 100، 50، 0 هايغلظت در مایکروموالر پوتریسین و

تواند پوتریسین می ،مطابقت داشته ها بر روي تولید ساقه پیازي شکل گل ارکیدآمینهاي مختلف پلیاثر غلظتدر رابطه با  ) 2004(
 در حالی که با افزایش غلظت، تحریک تشکیل پیازچه ناشی از ارکید شودهاي مشخصی سبب رشد ساقه پیازي شکل در گل تا غلظت

بنابر این با افزایش  .شودمیهاي اسپرمین سینتاز و سیکلوهگزیل آمین مانع از افزایش همزمان بازدارندهتیمار با پوتریسین شدیداً 
  .)11( یابدمیافزایش هاي مشخصی در غلظتچه قطر پیازکاهش یافته، در نتیجه  پیازچه یا تعداد تشکیلسین، یغلظت پوتر

  
  

  سوسن چلچراغ شده گیريهاي اندازهبر شاخصشوري و پوتریسین میانگین اثرات متقابل  مقایسه:  2جدول شماره
  شوري

  )موالرمیلی(
  پوتریسین

  )مایکروموالر(
  تعداد ریشه

  )مترمیلی(     
  طول فلس

  )مترمیلی(
  قطرپیاز  فلس تعداد

  )مترمیلی( 
  0  a068/2  d44/2  b101/3  ab340/2  
0  50  ab75/1 bc03/3 ab71/3 a54/2 

  100  abcd627/1 ab27/3 a049/4 bc78/1 

  200  bced402/1 d54/2 ab529/3 cde375/1 

  0  abc699/1  bc016/3  ef  548/1  cd  435/1  
50  50  bcde317/1 a507/3 cd501/2 abc933/1 

  100  edf055/1 cd792/2 bcd  846/2 Cd538/1  
  200  bcde313/1 d438/2 bcd846/2 cde  346/1  
  0  ef  965/0  cd77/2  ef314/1  bc  698/1  
100  50  bcde313/1  cd76/2  de005/2  abc  996/1  
  100  bcde475/1  bc98/2  de979/1  de925/0  
  200  cdef127/1 bc077/3 de926/1 e707/0 

  0  f707/0  e707/0  f707/0  e707/0  
200  50  f707/0  e707/0  f707/0  e707/0  
  100  f707/0  e707/0  f707/0  e707/0  
  200  f707/0 e707/0 f707/0 cd570/1 

  .ندارند% 5باشند اختالف معنی داري بر اساس آزمون دانکن در سطح میهایی که داراي حروف مشترك ستون
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