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  :چکیده

 تکثیـر آن بـا  باشـد و  مـی در حال انقراض ن است که ي سوس ترین گونه کمیاب )Lilium ledebourii Boiss(. سوسن چلچراغ
بر همین اساس این پژوهش  .معرفی این گل در جهان کمک کند همچنینو هاي آنگسترش رویشگاهتواند به می کشت بافت روش

انجـام   اي شیشـه  دروندر شـرایط    سوسـن چلچـراغ   صفات رویشـی و فراصوت بر  نفتالین استیک اسیدتیمار  تأثیربررسی  به منظور
 20،10، 5هاي صفر ،کیلوهرتز با زمان 35فراصوت با فرکانس  پس از قرارگیري در حمام هاي پیازبراي این منظور، ریزنمونه. گردید

 .گرم بـر لیتـر کشـت گردیـد    میلی 1و  1/0، 01/0هاي صفر، حاوي نفتالین استیک اسید با غلظت MSمحیط کشت ثانیه، در  30و 
در این پژوهش اثر متقابـل تیمـار   . تکرار صورت گرفت 4و با  نامتعادل تصادفی ي طرح کامالً این آزمایش در قالب فاکتوریل بر پایه
و  01/0بیشترین تعداد برگ از تیمار صـفر،  نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که . دار نشدفراصوت و نفتالین استیک اسید معنی

اج فراصـوت بـر   امـو . گرم بر لیتر نفتالین استیک اسید بدست آمـد میلی 1/0گرم بر لیتر و باالترین ارتفاع گیاهچه از تیمار میلی 1/0
گیـري  صفات تعداد برگ، طول برگ، سطح برگ و طول گیاهچه تاثیر مثبت داشت، بطوریکه با افزایش مدت فراصوت مقادیر انـدازه 

   . داري نداشتهمچنین هیچ کدام از تیمارهاي انجام گرفته بر میزان کلروفیل برگها تاثیر معنی. شده از این صفات افزایش یافت
  

  سوسن چلچراغ، فراصوت، نفتالین استیک اسید: هاي کلیديواژه
  

  :مقدمه
از طریق روشهاي مرسوم رویشی، تکثیر این گیاهـان از طریـق کشـت     گیاهان زینتی با توجه به پایین بودن پتانسیل تکثیر     
 هاي رشد مخصوصـاً ندهکناي گیاهان آلی، تنظیمدرون شیشه در کشت .کنندگان این بخش باشد تواند پاسخگوي نیاز تولید بافت می

) تشکیل کـالوس ( باعث رشد طولی سلول، تورم بافتها، تقسیم سلولی ها معموالًاکسین .ها خیلی بارز هستندها و سیتوکینیناکسین
 ).2( شـوند زایی در کشتهاي سوسپانسـیون مـی  جنین هاي نابجا و جانبی، و غالباًشاخه هاي نابجا، ممانعت از تشکیلو تشکیل ریشه

کند و نتایج برخی مطالعـات نشـان    اي گیاه بازي می شیشه زایی و نمو درون زاي گیاهی، نقش مهمی را در اندام وح هورمون درونسط
هـاي محیطـی    از جمله تنش). 9( زیستی تنظیم شود محیطی زیستی و غیر هاي تنشبا تواند  زا می دهد که سطوح هورمون درون می

از  معمـوال  (ي غیر شنیداري براي انسان هاي صوتی در محدودهامواج فراصوت، فرکانس. ره نمودتوان به فراصوت اشا غیر زیستی می
. شـود  زاهاي حمام آب تولید مـی  فراصوت از طریق صوت ،در کشت بافت گیاهی ي آندر اکثر کاربردها .هستند) کیلوهرتز 100-20

آل  ایـده  یروشـ  ایـن روش، . منحصر به فرد است ،چند عملکرديهاي موجود به دلیل سادگی، ارزانی و  تیمار فراصوت در میان روش
ي شدت  توجه به اثرات مفید و پتانسیل کاربردهاي فراصوت به خصوص در دامنه اخیراً). 6( براي کاربرد در کشت بافت گیاهی است
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شامل اثر گرمایی و اثر  صوت عمدتاًاثرات بیولوژیکی فرا. هاي بیولوژیکی و فرایندهاي بیوتکنولوژي افزایش یافته است کم، در سیستم
   ).  7( کند ها و بافتها عمل می به عنوان یک تنش ثانویه روي سلول و  کاویتاسیون است

داراي پیـازي تخـم مـرغ     و )3(بـوده   Liliaceaeي  ، گیاهی از تیـره Lilium ledebourii Bioss .با نام علمی  سوسن چلچراغ
متـر بـوده کـه در تمـام طـول سـال        سـانتی  15-50بلند و قوي به ارتفاع ي  گونه داراي ساقهاین . اي است هاي سرنیزه شکل با فلس

ي  گلهـا بطـور واژگـون قـرار داشـته و روي حاشـیه      . )1( کم برگ اسـت  ستاده و در بخش فوقانی تقریباًیپوشیده از برگهاي متراکم ا
گلبرگ نما  6هر گل داراي . هاي بلند به رنگ قرمز است پرچمداراي و  اي مزین شده است هاي برجسته به رنگ قهوه با لکه ،گلبرگها

این گل داراي پتانسیل باالیی به عنوان یک گـل جدیـد بـراي عرضـه در بـازار       .)3( گلها داراي عطر تندي هستندبوده و پرچم  6و 
ز مهمترین ایـن مراحـل بررسـی    بنابراین براي معرفی و اهلی کردن آن، مراحل مختلفی باید صورت گیرد که یکی ا .باشد جهانی می

هـاي  کـارایی پـایین روش  به دلیل وحشی بودن و تنوع ژنتیکـی ناشـی از تکثیـر جنسـی و     سوسن چلچراغ  .باشد روشهاي تکثیر می
هـاي  د به دلیل برداشت در سطح زیاد جهت تکثیر با روشهمچنین احتمال انقراض آنها در منطقه رویش خومعمول تکثیر رویشی، 

  .  باشدکشت بافت می روشمناسب تکثیر به   تکنیکهاي ، نیازمندمعمول رویشی
سوسن چلچراغ انجـام  رشد رویشی اي جهت بررسی تاثیر امواج فراصوت به عنوان یک فناوري فیزیکی محرك بر تاکنون مطالعه

ي نفتالین استیک اسـید  ندهکن، از امواج فراصوت به عنوان یک محرك فیزیکی و تنظیمدر همین راستا در تحقیق حاضر. نشده است
  . سوسن چلچراغ استفاده گردید ايرشد درون شیشهبه عنوان یک محرك شیمیایی جهت 

  
 :هامواد و روش  

سوخهاي گل سوسن چلچـراغ در تابسـتان از رویشـگاه    . از سوخهاي گل سوسن چلچراغ استفاده شد پژوهش حاضر،براي انجام 
پـس از انجـام عملیـات ضـدعفونی مـواد      . رداشت شده و براي کشت به آزمایشگاه منتقل شدي خانقاه اردبیل ب طبیعی آن در منطقه

هـاي پیـازي از قسـمتهاي وسـطی     ریزنمونـه . تکثیر شدند MSمحیط کشت  در تهیه شده ودر زیر هود المینار ها  ریزنمونهگیاهی، 
ي فالکون حاوي آب مقطر استریل ریخته شده و سـر  هاها داخل لولهسپس ریزنمونه. تهیه گردید MSپیازهاي رشد یافته در محیط 

، 10، 5هـاي صـفر،   ها در زمانها، لولهدهی به ریزنمونهبراي فراصوت. سلفون مسدود گردید آنها با پنبه و درب پالستیکی و کشیدن
محـیط   و دردیدنـد  ثانیه داخل حمام دستگاه فراصوت قرار گرفتند و سپس براي کشت، به داخل هـود المینـار منتقـل گر    30و 20

سـپس کشـتهاي   . شـدند  کشـت  میلی گرم در لیتـر  1، 1/0، 01/0هاي صفر، حاوي تیمار نفتالین استیک اسید با غلظت MSکشت 
مـاه   2. ساعت تاریکی  قرار داده شـدند  8ساعت روشنایی و  16درجه سانتی گراد و تحت  23±2انجام شده در اتاقک رشد با دماي 

ایـن آزمـایش در   . مورد ارزیابی قرار گرفـت  تعداد برگ، طول برگ، سطح برگ و میزان کلروفیل برگها طول گیاهچه،پس از کشت، 
افـزار  هـا بـا اسـتفاده از نـرم    تجزیه و تحلیـل داده  .تکرار صورت گرفت 4ي طرح کامالً  تصادفی نامتعادل و با قالب فاکتوریل بر پایه

انجـام   درصـد  5اي دانکـن در سـطح احتمـال    ا با استفاده از آزمون چنـد دامنـه  همقایسه میانگین داده. انجام شد SPSS 16آماري 
  . گردید
  

  : نتایج و بحث
بـین   .دار نبـود گیري شده معنیو فراصوت بر صفات اندازه NAAها نشان داد که اثر متقابل نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده

 .)1جـدول ( وجود داشـت درصد  1و  5در سطح  يداردر صفات تعداد برگ و ارتفاع گیاهچه اختالف معنی NAAغلظتهاي مختلف 
گـرم بـر لیتـر و بـاالترین     میلی 1/0و  01/0بیشترین تعداد برگ از تیمار صفر، ها نشان داد که داده مقایسه میانگیننتایج حاصل از 

 NAAکاهش تعداد برگ در غلظت بـاالي   .)2جدول( الین استیک اسید بدست آمدگرم بر لیتر نفتمیلی 1/0ارتفاع گیاهچه از تیمار 
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انجـام شـد، حـداکثر     L. longiflorumدر آزمایشی که روي . ممکن است به دلیل برهم خوردن نسبت سیتوکینین به اکسین باشد
بدست آمـد   NAAگرم در لیتر  میلی BA  +5/0گرم در لیتر  میلی 2حاوي  MSتعداد شاخه و حداکثر طول شاخه در محیط کشت 

زا در سوسـن چلچـراغ باشـد کـه نیـاز بـه       شاید دلیل این امر وجـود اکسـین درون   .که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی نداشت) 8(
 1/0در آزمایش دیگري که روي سوسن چلچراغ انجام گرفت، بیشترین طول برگ از تیمـار   .اکسین را در این گیاه کاهش داده است

بیشترین تعداد بـرگ نیـز از تیمـار صـفر     . گرم ساکارز حاصل شد 30همراه با  BA گرم بر لیترمیلی 3/0و  NAAبر لیتر  گرممیلی
که بـا نتـایج پـژوهش حاضـر     ) 4(حاصل شدهمراه با غلظتهاي مختلف ساکارز  BAگرم بر لیتر میلی 3/0و  NAAگرم بر لیتر میلی

    .  همخوانی داشت
تعداد برگ، طول برگ، سطح برگ و طول گیاهچه تـاثیر مثبـت داشـت، بطوریکـه بـا افـزایش مـدت         امواج فراصوت بر صفات 

گرفتـه بـر میـزان     همچنین هیچ کـدام از تیمارهـاي انجـام   . )3جدول ( گیري شده از این صفات افزایش یافتفراصوت مقادیر اندازه
 ي متعدد شاخه، باززایی )دقیقه 5/0-2( تیمار فراصوت، گرفته انجامدر آزمایشات . )1جدول( داري نداشتثیر معنیکلروفیل برگها تأ

 4/4حـاوي   MSروي محـیط کشـت   ، Cucurbita pepoي نافریور ارقام مایان و بارکت کدوي  هاي لپه را تا سطوح باال از ریزنمونه
بعـد از انتقـال ریزنمونـه بـه     ) از شـاهد  بیشـتر برابر  5(ي بیشتر تیمار فراصوت باعث تولید چند شاخه. تحریک کرد BAمیکروموالر 

تیمـار فراصـوتی   . شـد ) اسـید جیبرلیـک   میکرومـوالر   9/2 و  BA میکروموالر 4/4 با MSمحیط کشت ( محیط کشت طویل شدن
در آزمـایش   ).5( هیدراسیون همراه بـود هیپررا تسریع کرد و رشد ریزنمونه با  هاي متعدد شاخهباززایی  ،)دقیقه 10یا  5( تر طوالنی
را بـه شـاخه بهبـود      PLBs (Dendrobium officinale( تبدیل اجسام شبه پروتوکورم ،تیمارهاي فراصوتکه انجام شد،  دیگري
در مقایسه بـا شـاهد،   . دقیقه بدست آمد 5وات براي  300به شاخه در تیمار فراصوت  PLBsتبدیل  براي باالترین فرکانس. بخشید

بود که به علت کاهش  IAAها به  یمار فراصوت، همراه با افزایش نسبت کل سیتوکینینها به دنبال ت به شاخه PLBsافزایش تبدیل 
ي فعالیتهاي آنزیمی نشان داد کـه افـزایش سـطح کـل      تجزیه. زا بود درونهاي سیتوکینین افزایش سطح کل  و زا درون IAAسطح 

اکسـیداز   سـیتوکینین توسـط   هـا سـیتوکینین  ي بـا ممانعـت تجزیـه    بـود،  شده تحریکتوسط فراصوت که زا  درون هايسیتوکینین
به عالوه، تیمـار  . اکسیداز پیوسته بود IAAتوسط  IAAي  زا با تحریک تجزیه درون IAA، در حالیکه کاهش سطح داشت گیپیوست

ایج ایـن  نتـ ). 9( بـه شـاخه افـزایش داد    PLBsفراصوت فعالیتهاي سوپراکسیدازدیسموتاز، کاتاالز و پراکسیداز را در فرایند تبـدیل  
  . با پژوهش حاضر همخوانی داشت هاي رویشی گیاه،بخشمبنی بر تاثیر فراصوت بر  هاگزارش

  
  سوسن چلچراغ رویشیتجزیه واریانس تأثیر تیمارهاي فراصوت و نفتالین استیک اسید بر صفات  -1جدول 

  میانگین مربعات    میانگین مربعات    

  چهاع گیاهارتف  تعداد برگ  درجه آزادي  منابع تغییرات
(cm)  

  طول برگ  درجه آزادي
(cm)  

 سطح برگ
(mm2)  

  میزان کلروفیل

NNA  3  *248/0  **2/1  3  ns584/0  ns25/19  ns169/0  
Ultrasound 4  **408/0  **29/1  4  **053/1  *51/44  ns183/0  

N*U  12  ns075/0  ns176/0  12  ns218/0  ns14/13  ns139/0  
  071/0  34/16  245/0  40  217/0  085/0  60  خطا

  67/26  87/28  83/25    29/23  68/19    ضریب تغییرات
ns             درصد1درصد و معنی دار در سطح احتمال 5دار، معنی دار در سطح احتمال  به ترتیب غیرمعنی** و * و  
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  سوسن چلچراغ رویشیمقایسه میانگین تأثیر تیمار نفتالین استیک اسید بر صفات  -2جدول 
 ارتفاع گیاهچه

(cm)  غلظت هاي  تعداد برگNAA 
(mg l-1)  

3b 2.4ab 0  
2.53b 2.2ab 0.01 
4.85a 2.7a 0.1 
2.96b 1.9b 1 

  %). 5در سطح (میانگین هاي داراي حرف مشترك، از لحاظ آماري اختالف معنی داري با یکدیگر ندارند
  
 

  راغمقایسه میانگین تأثیر تیمار فراصوت بر صفات رویشی سوسن چلچ -3جدول 
 سطح برگ

(mm2)  
 طول برگ

(cm)   طول گیاهچه  تعداد برگ 
)cm(  

مدت فراصوت 
)s(  

91.63b 18.33b 1.88bc 2.25b 0 
205.55a 27.75ab 1.81c 2.89b  5 
230.88a 25.72ab 2.44abc 2.83b 10 
212.1a 31.9ab 2.5ab 3.43b  20 
251.27a 45.16a  2.88a  5.33a 30 

  %). 5در سطح (میانگین هاي داراي حرف مشترك، از لحاظ آماري اختالف معنی داري با یکدیگر ندارند                                                 
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