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 چکیده

لذا وقوع تنش خشکی در . ترین عوامل محیطی محدود کننده رشد و نمو گیاهان در سراسر دنیا می باشدتنش خشکی یکی از مهم     
مختلف از یک گیاه نسبت به تنش  هايکس العمل گیاهان مختلف و حتی رقم، عشد گیاهان امري اجتناب ناپذیر می باشددوره ر

در روي رشد رویشی سوسن چلچراغ  از این رو تحقیق حاضر در این راستا به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی. خشکی متفاوت است
تهیه  سوسن چلچراغ هاي فلس از گیاهریز نمونه. ر گرفتتکرار مورد ارزیابی قرا 5تصادفی با اي در قالب طرح کامالشرایط درون شیشه

تجزیه واریانس داده  .منتقل شدندگلیکول اتیلنپلی  )گرم در لیتر 60و   30، 15 ،0(هاي کشت حاوي سطوح مختلفشده و به محیط
نتایج نشان داد که با . ول وجود داردگلیکاتیلنداري بین سطوح مختلف پلیاختالف معنینشان داد که  SPSS  16روشبا استفاده از ها 

کاهش ه، طول ریشه و ارتفاع گیاهچه هاي رشدي از قبیل تعداد ریشمیزان رشد کاهش یافت، شاخص گلیکولاتیلنلیافزایش غلظت پ
  .نشان داد

 
  چلچراغگلیکول، رشد رویشی، سوسناتیلنپلی :کلمات کلیدي

  
 :مقدمه

و در منطقه داماش واقع در استان که به صورت خودربومی ایران بوده  Lilium ledebourii Biossسوسن چلچراغ با نام علمی      
مطلوبی تحت و توان تولیدي گیاهان به طور نا رشد). 1(گیالن، کالردشت در استان مازندران و خانقاه در استان اردبیل پراکنش دارد

تب بیشتر کاهش رشد در اثر تنش خشکی به مرا). 2(تاثیر خشم طبیعت به شکل عوامل گوناگون تنش زنده و غیر زنده قرار می گیرد
سازي و کنترل عوامل تا با شبیه ي این امکان را فراهم می سازداروش هاي کشت درون شیشه ).6(از سایر تنش هاي محیطی است

 هاي مختلف به تنش ایجاد شده با دقت بیشتري صورتهاي ژنوتیپتخاب، آنالیز و بطور کلی واکنشنزاي محیطی، شرایط اتنش
گلیکول یک اتیلنگلیکول استفاده می شود، پلیاتیلنشرایط درون شیشه اي از پلیاعمال تنش خشکی در امروزه به منظور ). 3(گیرد
تواند به دیواره سلولی نفوذ کند، باعث ایجاد فشار اسمزي منفی گردیده و شبیه به خاك خشک عمل مر با وزن مولکولی باال نمیپلی

  ).7(می کند
  

  و روش ادمو
براي انجام . رزي دانشگاه محقق اردبیلی انجام گردیدي علوم کشاوکشت بافت و بیوتکنولوژي دانشکده ایشگاهاین پژوهش در آزم     

هاي کشت حاوي سطوح هاي جدا شده به محیطریز نمونه. نمونه استفاده گردیداز فلس سوسن چلچراغ به عنوان ریزاین پژوهش 
 ± 2هاي کشت در اتاقک رشد با دماي ظروف. هود المینار انتقال گردید ، زیرگلیکول در شرایط کامال استریلاتیلنمختلف از پلی
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ساعت  8ي تاریکی ساعت و دوره 16ي روشنایی لوکس، دوره 2000رسنت با شدت نور هاي فلواد، مجهز به المپدرجه سانتی گر24
نجام گردید و تجزیه و تحلیل بعد از کشت داده برداري ا ماه 2تکرار انجام شد،  5تصادفی با این تحقیق در قالب طرح کامال. ندقرار گرفت

درصد انجام  5اي دانکن در سطح ها با آزمون چند دامنهصورت گرفت ، مقایسه میانگین داده SPSS  16ها با استفاده از نرم افزارداده
  .گردید

  
 نتایج و بحث

 1هاي به کار رفته در سطح احتمال در تیمار یشه و ارتفاع گیاهچهتعداد ر ها نشان داد کهتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهن     
طبق مقایسه میانگین . دار گردیددرصد معنی 5رفته در سطح احتمال  هاي به کارصفت طول ریشه در تیماردار شد و یدرصد معن

-شاخص) 2007(ها بیشترین تعداد ریشه مربوط به تیمار شاهد بود که این نتایج با نتایج حاصل از تحقیقی که جائی و همکاران هداد
ترین طول ریشه بیش). 4(اي تحت تنش خشکی بررسی کرده بودند مطابقت داشتشیشههاي رشدي سیب زمینی را در شرایط درون 

ود، بررسی قرارداده بودند یکسان ب که تحمل به خشکی بادام را مورد) 2010(ج سرخه و همکاران با نتایبود و هم مربوط به تیمار شاهد 
ر گیاهان بیشترین ارتفاع گیاهچه هم د .)6(گلیکول باعث کاهش طول ریشه نسبت به گیاهان شاهد گردیدلناتیمشخص شد که پلی

در شرایط درون به خشکی گردان پاسخ ارقام مختلف آفتاب در) 2003(تورهان و همکاران هاي نتایج حاصل از یافته، شاهد مشاهده شد
  .)8(ها می شودی باعث کاهش ارتفاع گیاهچهاعمال تنش خشکاي نشان داد که شیشه

 ايبر صفات رویشی سوسن چلچراغ در شرایط درون شیشه گلیکولاتیلنتجزیه واریانس تیمار پلی  - 1جدول 
    میانگین مربعات                                                                                       

  درجه آزادي                    منابع تغییرات
  3                  گلیکولاتیلنپلی

  16                   اشتباه آزمایشی

  تعداد ریشه
**98/18  

 )میلی متر( طول ریشه
*60/15  

  )متر میلی( ارتفاع گیاهچه
**85/236  

05/1 62/3 87/8 
 39/18 18/35 09/24  -                   ضریب تغییرات

  .درصد می باشد 5درصد و  1به ترتیب نشان دهنده ي معنی دار بودن در سطح احتمال * و **    
  

 ايیط درون شیشهبر صفات رویشی سوسن چلچراغ در شرا گلیکولاتیلنمقایسه میانگین مربعات تیمار پلی -  2جدول
                       

   گلیکولاتیلنتیمار پلی
  )گرم در لیتر(

    صفت  
  طول ریشه  تعداد ریشه

  )مترمیلی(
  ارتفاع گیاهچه

  )مترمیلی(
  a40/6  a20/7  a40/23  شاهد

15  b5   a6   b19  

30  b80/3  ab40/5  c15  

60  c80/1  b3  d20/7  

  .درصد می باشد 5اختالف معنی دار در سطح احتمال  دمع نشانگر در هر ستون حروف مشترك    
  

 گیري کلینتیجه
گلیکول در اتیلندر گل سوسن چلچراغ می گردد و این با افزایش غلظت پلی يهاي رشدوجود تنش خشکی باعث کاهش شاخص     

بیشترین رشد در این . ري با شاهد داشتندداگلیکول اختالف معنیاتیلنار پلیمحیط کشت رابطه مستقیم دارد، گیاهان حاصل از تیم
  .آزمایش مربوط به گیاهان شاهد بود
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