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  چکیده        
این جنس . رویی استگیاه چند ساله با ارزش زیاد زینتی و دا  Fritillaria imperialisالله واژگون با نام علمی     

الله واژگون، عدم قوانین هاي ها در رویشگاهرویه دامدر ایران بخاطر چراي بی. باشدمی  liliaceaeمتعلق به خانواده 
تواند یک مزیت قابل اي گیاهان در حال انقراض میکشت درون شیشه. باشدحفاظتی و طغیان آفات در معرض انقراض می

هاي ها با کاربرد غلظتگذاري مسیر مستقیم باززایی پیازچههدف این مطالعه پایه. ه باشدتوجه براي تکثیر این گون
نتایج پژوهش نشان داد که تمامی . باشدمتیل جاسمونات در محیط کشت می)  میکرو موالر 2و  1، 5/0، 25/0( مختلف 

، طول برگ، تغداد برگ و تعداد پیازچه باعث افزایش طول گیاهچهدرصد  5  سطح احتمال  داري در بطور معنیها غلظت
  .موالر  متیل جاسمونات بود و گیاهان شاهد کمترین مقدار باززایی را نشان دادندمیکرو 2بهترین تیمار غلظت  . شد

 
  باززایی، الله واژگون، متیل جاسمونات :کلمات کلیدي

  
  مقدمه

 Fritillaria imperialis    هاي گل. شودهاي بختیاري دیده میارس، خوانسار و کوهبومی ایران است و در مناطق ف
این جنس متعلق به خانواده . )1(شودگل سرنگون بوده و در انتهاي ساقه آن باز می 8و گاهی  6تا  3آن بصورت چتري از 

liliaceae  ل چراي ن گونه هاي این جنس به دلیرادر ای. گونه مهم آن بومی ایران است 14است شامل صد گونه است که
ها، عدم قوانین حفاظتی ، تبدیل مراتع به زمین کشاورزي و طغیان آفات در معرض نابودي رویه در رویشگاه طبیعی آنبی

. ها باشدگونه تواند یک مزیت قابل توجه براي تکثیر ایناي گیاهان در حال انقراض میکشت درون شیشه. و انقراض است
 .F پیاز بر این عالوه. در هر پیاز یک مشکل جدي است) عدد 3 – 5( تعداد فلس محدودیت در   F.imperialisمورد  در

imperialis هاي مریستمی  فعال کمتري در مقایسه با دیگر خانوادهتعداد سلول liliaceae 6(دارد(.  
مانند  در گیاهان مختلف  توانمندي  باعث حفظ و نگهداري) باززایی بدون گذر از مرحله کالوس ( مسیر باززایی  مستقیم       

چون در باززایی مستقیم عمال مرحله گذر از کالوس زایی  .شودمیو همچنین باعث تسریع در باززایی گیاهان  شده حبوبات
جاسمونات هاي مختلف متیل ها با کاربرد غلظتگذاري مسیر مستقیم باززایی پیازچههدف این مطالعه پایه  .)3(شودحذف می

ولینیک جاسمونات از لین آن یعنی متیل  ها شامل جاسمونیک اسید و استر متیلجاسمونات .باشدمی MS محیط کشت در
نوع جاسمونات و ي نموي، مرحله، گونه گیاهیها در گیاهان بسته به  فیزیولوژیکی جاسموناتاثرات . اسید مشتق شده است

زایی، رسیدن میوه و پیري نقش دارند، همچنین در گلدهی، غده ها در رشد و نمو،جاسمونات. متفاوت استغلظت به کار رفته 
  .)2(شودها، حشرات، آسیب مکانیکی و خشکی تولید میواکنش به زخم، پاتوژن
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  هامواد و روش
هاي در این آزمایش پیازها به قسمت. این پژوهش در آزمایشگاه کشت بافت دانشگاه محقق اردبیلی انجام گرفته است      

ها بصورت یک ماه پیاز 2- 3جامد حاوي زغال فعال قرار داده شدند بعد از گذشت  MSتقسیم شده و در محیط کشت  مختلف
  .ها به منظور القاي تیمار مورد استفاده قرار گرفتندپیازچه  پیاز کامل رشد کردند و

ردن مقدار مشخصی از متیل جاسمونات با حل ک متیل جاسموناتمیکرو موالر  200ابتدا محلول  : متیل جاسموناتتیمار      
و براي تهیه محیط کشت  )حل شد 10به  1درصد به نسبت  99ابتدا متیل جاسمونات در اتانول (  در آب مقطر تهیه شد

درصد  5/0شامل  MSبه محیط کشت ) میکروموالر 2و  1، 5/0، 25/0(هاي مختلف متیل جاسمونات شامل تیمار، غلظت
بمنظور انجام . دقیقه ضدعفونی شدند 20به مدت  گراد،درجه سانتی 121سپس در اتوکالو در دماي . زغال فعال اضافه شد

درصد زغال  0/5هاي یکسان برش داده شدند و در محیط کشت جامد با هاي یکنواخت انتخاب شده و در اندازهتیمار پیازچه
  . فعال  حاوي متیل جاسمونات قرار گرفتند

آماري  هاي مربوط به آزمایش با استفاده از نرم افزارداده. تکرار انجام شد 5طرح کامالً تصادفی با  این آزمایش در قالب    
SPSS16 ها نیز با آزمون چند دامنه دانکن در سطح احتمال پنج درصد صورت گرفتتجزیه و مقایسه میانگین تیمار.  

  
  نتایج و بحث

مار بر صفات طول دهد که تاثیر تینشان می)  1جدول ( ل تجزیه واریانس جدو: گیري شدهاندازهتجزیه واریانس صفات       
  .دار به دست آمد پنج و یک درصد معنیدر سطح احتمال  و طول گیاه تعداد پیازچه برگ، تعداد برگ، 

     
  الله واژگونمستقیم   باززایی متیل جاسمونات بر   رتاثی تجزیه واریانس -  1جدول 

  میانگن مربعات 

  تعداد پیازچه  تعداد برگ  طول برگ  طول گیاه  درجه آزادي  منابع تغییرات
  تیمار
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  8/23  02/27  47/28  67/21 -  ضریب تغییرات

  .باشددر صد می 1معنی داري در سطح احتمال  **
  
ار رفته بر روي گیاه الله بک متیل جاسموناتهاي دهد که در بین غلظتثرات تیمار نشان مییسه میانگین امقا :طول گیاه   

متیل جاسمونات بود و بین  این   میکروموالر 2و  1، 5/0بیشترین افزایش ارتفاع طول مربوط به گیاهان تیمار شده با واژگون، 
  .) 2جدول (  بود  µM 25/0 و غلظت ه گیاهان شاهدو کمترین مقدار مربوط ب داري مشاهده نشدسه غلظت اختالف معنی

     
هاي متیل در بین غلظت بیشترین طول برگ و تعداد برگ دادمقایسه میانگین اثرات تیمار نشان   :طول برگ و تعداد برگ

به  برگ  تعداد برگ و طولمتیل جاسمونات  و کمترین  میکروموالر 2جاسمونات بکار رفته مربوط به گیاهان تیمار شده با 
( داري مشاهده نشدمیکرو موالر تفاوت معنی 1و 5/0هاي  بود، و بین غلظت میکرو موالر  25/0   گیاهان شاهد و غلظت

  ). 2جدول 
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هاي متیل جاسمونات بکار رفته در بین غلظت داد بیشترین تعداد پیازچهمقایسه میانگین اثرات تیمار نشان  :تعداد پیازچه   
هاي مربوط به گیاهان شاهد بود و بین غلظت تعدادو کمترین  متیل جاسمونات میکرو موالر 2تیمار شده با مربوط به گیاهان 

  ).2جدول ( داري مشاهده نشد میکرو موالر تفاوت معنی 1و  5/0
  

  مقایسه میانگین اثرات متیل جاسمونات بر باززایی الله واژگون -2جدول 
  

  .درصد است 5ح احتمال داري در سطدر هر ستون حروف متفاوت نماینگر اختالف معنی                         
  

میلی  1در محیط کشت حاوي در گل نرگس  گزارش دادند که بیشترین تشکیل پیاز ) 2000(و همکاران  ایزابل سانتوس     
جاسمونیک در کشت اسید  موالر 10-5  همچنین گزارش شده است کاربرد.  )7(گرم بر لیتر متیل جاسمونات مشاهده شد

  .)8(تشکیل پیاز شده استریشه پیاز خوراکی، منجر به 
ها در تنظیم رشد و نمو گیاه دارد، گزارشات کمی در مورد تاثیرات هر چند اطالعات زیادي در مورد نقش متیل جاسمونات     
ها ها در تشکیل پیازچه سیر بررسی شده  است و نشان داد که جاسموناتها در کشت بافت موجود است تاثیر جاسموناتآن

همچنین کاربرد بیرونی . )4(دهدمیکروموالر، افزایش می 10-1هاي ري توسعه پیاز و شاخه را در غلظتدابطور معنی
. تواند تحریک کننده یا بازدارنده باشدبسته به غلظت می. کندها، تشکیل غده در سیب زمینی و ارکید را تحریک میجاسمونات

  .)5(شودهاي نابجا یک بازدارنده محسوب میر باززایی اندامها دگزارشاتی هم در این خصوص وجود دارد که جاسمونات
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  رگطول ب
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