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  چکیده
ض میو معطربوده که در معرض انقراهاي زینتی مهم یکی از گونه )Lilium ledebourii Boiss(سوسن چلچراغ با نام علمی      
پژوهش حاضر تاثیر  در. تواند نقش مهمی در حفظ و تولید تجاري این گیاه داشته باشداي سوسن چلچراغ میتکثیر درون شیشه. باشد

 گیاه سوسن چلچراغ مورد بررسی قرار گرفت، اینبر میزان باززایی) مایکروموالر 100و  10، 1، 0(با غلظت هاي آبسایزیکهورمون اسید
ان داد که نشSPSS16 با نرم افزار  هااز تجزیه آماري داده نتایج حاصل .تکرار انجام گردید 5تصادفی با طرح کامال در قالبوهش ژپ

درصد معنی  1ولی تعداد پیازچه و تعداد فلس در سطح احتمال . هاي مربوط به قطر پیاز وجود نداردداري در بین دادهاختالف معنی
  . دار شدند

  
  ، باززایی، سوسن چلچراغیکآبسایزاسید  :مات کلیديکل
  

  مقدمه
این گل  .)2(علفی و دائمی می باشد سوسن سانان، گیاهی از تیره) Lilium ledebourii Boiss(سوسن چلچراغ با نام علمی      

با ظاهري  ايو خوشهشت هاي درهاي برافراشته، متناوب، گلبرگ ،ي بلند و ضخیمهاي مطلوبی همچون ساقه گلدهندهیداراي ویژگ
یی به منظور معرفی و رقابت با باشد که پتانسیل باالسن چلچراغ یک گیاه زینتی نادر میسو). 6(باشدانگیز و دوام مناسب میگفتش

ي گذشته در کشاورزي و زراعت هاي رشد گیاهی در چند دههکنندهکاربرد تنظیم). 1(هاي بریده در بازار گل ایران و جهان را داردگل
ها و کردن اثر تنشد و رسیدن به پتانسیل تولید و کمها براي افزایش عملکرکنندهاین تنظیم. در حال گسترش است ینشتابا با رشد

باشد که اغلب کننده رشد گیاهی مییکی از مواد تنظیم کزییآبسااسید ).9(مورد استفاده قرار گیرندتوانند مطلوب محیطی میعوامل نا
هاي دیگري در گیاهان نقشیک آبسایزاسیدنه و ریزش می گردد، اگر چه شود چون باعث خواب جواتلقی میرشد  يزدارندهبه عنوان با

  ).3(داردو پیري  ریشه ها، کنترل جذب آب و یون توسطشدن روزنهاز قبیل تنظیم بسته
  

  مواد و روش
راي انجام این ب. درزي دانشگاه محقق اردبیلی انجام گردیاوي علوم کشبافت و بیوتکنولوژي دانشکدهاین پژوهش در آزمایشگاه کشت     

اي کشت حاوي سطوح مختلف از ههاي جدا شده به محیطریز نمونه. نمونه استفاده گردیدبه عنوان ریزچلچراغ پژوهش از فلس سوسن
-درجه سانتی24 ± 2اقک رشد با دماي هاي کشت در اتروفظ. در شرایط کامال استریل، زیر هود المینار انتقال گردید یکآبسایزاسید

این . قرار گرفتند ساعت 8ي تاریکی ساعت و دوره 16ي روشنایی لوکس، دوره 2000رسنت با شدت نور فلو هايالمپگراد، مجهز به 
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با ها ل دادهنجام گردید و تجزیه و تحلیماه بعد از کشت داده برداري ا 2تکرار انجام شد،  5تصادفی با قالب طرح کامال تحقیق در
  .درصد انجام گردید 5اي دانکن در سطح ها با آزمون چند دامنهداده مقایسه میانگین، صورت گرفت  SPSS  16استفاده از نرم افزار

  
   نتایج و بحث

 1سطح احتمال هاي به کار رفته درردر تیماصفات تعدادپیازچه و تعداد فلس  ها نشان داد کهواریانس داده از تجزیه نتایج حاصل     
و بیشترین ، بیشترین تعداد پیازچه هاطبق مقایسه میانگین داده. داري را نشان ندادتالف معنیولی قطر پیاز اخدار شد، درصد معنی
 شان داد که بانتایج ن .که بیشترین اختالف را با تیمار شاهد داشت.، به دست آمدیکآبسایزاسیداز  مایکروموالر 1در غلظت تعداد فلس 

 که پیریک و همکارانکه این نتایج با نتایج حاصل از تحقیقی . کاهش یافتتعداد فلس  داد پیازچه وتع یکآبسایزاسیدافزایش غلظت 
افزایش بطوریکه در این تحقیق ، روي باززایی و رشد پیازچه سنبل انجام داده بودند مطابق بود آبسایزیکاسیددر زمینه تاثیر ) 2006(

که ) 2002(و همکاران کیم  همچنین با نتایج تحقیق . )7(باعث کاهش رشد و باززایی پیازچه گردید آبسایزیکداسیغلظت هورمون 
باعث تسریع القا و رشد  آبسایزیکبود نتایج نشان داد که اسیدروي تشکیل پیازچه سیر در محیط کشت مایع انجام داده بودند یکسان 

همچنین با نتایج . )4(نقشی کاهنده در رشد پیازچه داشت آبسایزیکاسیدولی افزایش غلظت  پیازچه نسبت به گیاهان شاهد گردید
 Lilium x formolongi (اي دهی درون شیشهکننده هاي رشد را روي پیازاثرات تنظیم) 2013(و همکاران شیمساکی تحقیقی که 

hort( هی گردیدمنجر به ترویج پیازددر مقایسه با گیاهان شاهد  آبسایزیکبطوریکه تیمار اسید طابقت داشت،بررسی کرده بودند م)8( .
آبسایزیک آبسایزیک نسبت به غلظت هاي باالتر اسیدنشان دادند که غلظت پایین اسید) 2012(و همکاران نیشی آچی  همچنین

  .)5(پیازدهی را در گل الله بیشتر تحریک می کند
  

 ر سوسن چلچراغبر روي شاخص هاي اندازه گیري شده د آبسایزیکاسیدتجزیه واریانس تیمار   - 1جدول 

  میانگین مربعات                                          
  منابع تغییرات                     درجه آزادي

  3آبسایزیک                         اسید
  16اشتباه آزمایشی                        

  )مترمیلی( تعداد فلس                  قطر پیاز تعداد پیازچه           
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72/17  625/1                  70/14 
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      ns   باشدمیدرصد  1در سطح احتمال نشان دهنده ي معنی داري ** عالمت  و داريمعنی عدم ندهنشان ده.  
  

  ر سوسن چلچراغگیري شده دبر روي شاخص هاي اندازه آبسایزیکاسیدتیمار  مقایسه میانگین تاثیر  -2جدول                 
  

 )مایکروموالر(اسید آبسایزیک 
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  .درصد است 5در هر ستون حروف متفاوت نشانگر اختالف معنی داري در سطح احتمال                                
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  نتیجه گیري کلی
-با افزایش غلظت هورمون اسید. آبسایزیک صورت گرفتمایکرو موالر اسید1لظت بیشترین میزان باززایی درسوسن چلچراغ در غ     

  .آبسایزیک میزان باززایی کاهش یافت، در حالی که کمترین میزان باززایی در گیاهان شاهد صورت گرفت
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