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 چکیده

در شرایط تنش  (Lilium ledebourii)ی فلس سوسن چلچراغ کیمورفولوژ یرفتارهاآزمایشی به منظور باززایی و بررسی 

ای شیشهای انجام گرفت. بدین منظور فلسهای سوخک درونشیشهدر شرایط درون (PEG)گلیکول اتیلنخشکی حاصل از پلی

گرم در لیتر( و بدون  40، 20، 10، 5، 0) کولیگللنیاتیپل حاوی غلظتهای مختلف MSکشت پایه به مدت دو ماه در محیط

افزایش تنش خشکی بطور  کننده های رشدی تیمار گردید. بررسی نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد کهتنظیم

 ترخشک به وزننسبت وزنها را افزایش داده طوری که بیشترین درصد تر ریزنمونهخشک به وزنداری شاخص درصد وزنمعنی

ها داری در طول ریشهبدست آمد. همچنین افزایش معنی (تریگرم در ل 40) گلیکولاتیلنپلی در بیشترین غلظت (درصد 06/20)

ها دارای طول ریشه بیشتری نسبت ، گیاهچه(تریگرم در ل 5) مشاهده گردید در کمترین سطح تنش خشکیدرصد  5در سطح 

است که در هیچ یک از تیمارها اعم از شاهد، برگ مشاهده نگردید و همچنین تفاوت به سایر تیمارها داشت. الزم به ذکر 

  ای مشاهده نگردید.شیشهبا تنش خشکی درون شده ییباززا داری از لحاظ تعداد ریشه و سوخکمعنی

 گلیکولاتیلنچلچراغ، تنش خشکی، پلیسوسن: کلمات کلیدی
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 مقدمه. 1

در صنعت گل به عنوان گل  ایدر سراسر جهان است وکاربرد گسترده ینتیز اهانیگ نیاز مهمتر یکی 2گل سوسنجنس 

در  ییباال لیپتانس 3سوسن عید پاک یدهایبریو ه نتالیاور ،ییایانواع مختلف سوسنها، آس انیدارد. در م یگلدان اهیو گ یدنیبر

 دیتول تیشود. قابل یم دیو نرگس است که در جهان تول ولیپس از الله، گال یازیگل پ نی(. سوسن چهارم15گل دارد)تجارت 

به عنوان محصول  اهیگ نیدر کاربرد ا هایژگیو نیبارز آن است و ا اتیاز خصوص بایمعطر و ز اریبس هایدر هر ساقه و گل ادیگل ز

 رهیاز ت ومیلیجنس ل یبایز اریبس هایاز گونه یکی یبا نام علم زین 4(. گل سوسن چلچراغ5 ، 3) باشدیم تیحائز اهم ینتیز

 یبوده که بصورت خودرو در محدوده کوچک ایخوشه و بلند دهندهساقه گل یدارا یو دائم یعلف اهیگ نیباشد. امی 5سانانسوسن

رشد  لیکالردشت در استان مازندران و خانقاه در استان اردب الن،یدر ارتفاعات داماش در استان گ مانکشور یشمال هایاز بخش

 (.1) کندیم

که به صورت  شودیم یاست که باعث کاهش عملکرد در محصوالت یمشکل زراع نیمهمتر یخشک زنده، ریغ هایتنش نیدر ب

و  لیکلروف یدر محتوا رییممانعت نموده، باعث تغ اهیتنش از فتوسنتز گ نی(. ا8) رندیگ یم راردر معرض آن ق یادوره ایدائم 

را  اهیگ یفتوسنتز ییرشد و توانا ،یمثل تنش آب یطیمح هایکه تنش یلیاز دال یکی. شودیم یفتوسنتز یصدمه به ساختارها

 هاستکالیراد نیبرطرف کننده ا یدفاع هایسمیو مکان ژنیآزاد اکس هایکالیراد دیتول انیاختالل در تعادل م دهند،یکاهش م

منجر  یلسلو یاجزا ریغشا و سا یدهایپیل ها،نیخسارت به پروتئ و،یداتیتنش اکس یو القا ژنیفعال اکس یکه به تجمع گونه ها

 تی(. محدود17) انجام شده است تیبا موفق اهانیاز گ یاریبس یبرا ،یمقاومت به خشک ایشهیدرون ش یابی(. ارز14) گرددیم

 ی. روشهااستشده  یو انتخاب ارقام مقاوم به خشک یبه مطالعه اثرات تنش خشک شتریعوامل باعث توجه ب ریو سا یمنابع آب

 نهیرفتن زم نیاز ب زیو ن یمناسب، زمان کاف یهمانند نبود فضا یزنده با مشکالتریزنده و غ هایتنش یدر بررس یاصالح سنت

 (.11) مواجه هستند یزراع یهامقاوم با رقم یوحش یهاگونه نیب سهیدر هنگام مقا یکیژنت

. شودیعوامل نامساعد استفاده م ریو سا یمقاوم به خشک اهانیگ جادیا یجمله کشت بافت برا زا دتریجد یهاوهیامروزه از ش

شده در کشت  جادیا ایمقاوم در برابر تنش، با استفاده از تنوع موجود  اهانیگ دیبه منظور تول یادیز هایتالش ریاخ هایدر سال

در  یطیمح هایتنش  رایاست، ز دیمف یطیمح هایتحمل به تنش یابیارز یبافت برا شتک کی(. تکن6) بافت انجام شده است

در حال  یکشت در سطح سلول طیدر مح یاهیکه بافت گ یزمان (.13) قابل کنترل هستند یبه سادگ ایشهیدرون ش طیشرا

 کیبا مقاومت به  تواندیتنش زنده بماند، م طیبتواند در شرا که یعوامل تنش قرار داد، بافت ریآن را تحت تأث توانیرشد است م

کشت بافت  کیاستفاده از تکن نی(. بنابرا21) شود لیکامل تبد اهیگ کیو ...( به  یشور ،یصفت از قبل مشخص شده )خشک

 هاشیکرد و امکان انجام آزما یابیمحدود ارز ییرا در فضا اهانیاز گ یادیتعداد ز توانیدارد و م رونیب طیاز شرا یشتریکنترل ب

در  اهیگ ییایمیوشیو ب یو مورفولوژ یولوژیزیف هایاز عکس العمل یاریاست. بس رپذیدر تمام طول سال امکان کسانی طیدر شرا

 (. 20) است یرگیکشت بافت قابل اندازه طیشرا

 طیدر شرا که بتواند ی( و بافت16)کندیتنش را تحمل م یبه روش مشابه رونیط بیو مح ایشهیدرون ش طیدر شرا اهیگ

مناسب  یکیکشت بافت تکن ستمیس نیهست بنابرا زین رونیب طیمقاومت در شرا لیپتانس یزنده بماند دارا ایشهیتنش درون ش

 اهانیدر گ یتحمل به خشک یساز وکارها نیمهم تر از یکی یاسمز می(. تنظ21) تنش است طیبه شرا اهانیگ یابیارز یبرا

 بـه  کولگلیلنیاتیباال چون پل یبا جرم مولکول یآب، معموالً از مواد لیکنترل پتانس یمصنوع هایطیمح جادیا ی(. برا18) است

 

 

 

 
2. Lilium spp. 
3. Lilium longiflorum 
4. Lilium ledebourii 
5. Liliaceae 
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 جوانـه مطالعـه آب در لیپتانسـ هیته یماده اغلب برا نی. اشودیم هاستفاد یعیمشابه طب طیبا شرا یمحلول اسمز جادیا لیدل

 (.  9) رودیکنترل شده بکار م طیدر مح یو تحمل خشک یابیارز یبرا ایشهیدرون ش زنـی

کشت  طیآب مح لیکاهش در پتانس لهوسی به ایشهیط درون شیدرشرا یتنش آب لیتحم یبـرا یماده مناسب کولیگللنیاتیپل  

است که  یاسمز میتنظ دةیفعال در پد هاینهیدآمیاز اس یکی نیپرول (.10) کندینم جادیا تیو سم شودیکه جذب نم باشدیم

محلول است. قندها  یسازگار، قندها یااز محلوله گرید یکی(. 7) دارد یینقش بسزا اهیدرون گ یو حفظ فشار اسمز جادیدر ا

 ،2)کندیمحافظت م هانیغشاها و پروتئ یداریتورژسانس، پا یو نگهدار یفشار اسمز میتنظ قطری از هاتنش از سلول طیدر شرا

19، 23.) 

 هامواد و روش. 2

 سبز فضای و باغبانی گروه بیوتکنولوژی و بافت کشت آزمایشگاه در (CRD) تصادفی کامالً طرح قالب در پژوهش این

 درون پرآوری منظور به سپس و تهیه سوسن چلچراغ را سوخ ابتدا پژوهش این انجام برای. شد انجام اردبیلی محقق دانشگاه

ریزنمونه  سپس و و جهت شستشوی سطحی به مدت یک ساعت در زیر آب جاری قرار دادیم جدا را هاپیازچه فلس ای،شیشه

استریل گردید بعد از این مرحله ریزنمونه را  %5/2 سدیم و پس از آبکشی در هیپوکلریت  %70 ثانیه در اتانول 30ها به مدت 

 MS پایه کشت محیط درشده و  یسه بارآبکش استریل بار دو مقطر آب بادقیقه  15و  5 ،2به ترتیب  و د المینار بردهوزیر ه

 برسند مناسب اندازه به ایشیشه درون هایپیازچه تا شد انجام واکشت باززایی از پس شد کشت یرشد هایکننده تنظیم بدون

-اتیلنپلی حاوی جامد کشت محیط درها فلس منظور بدین شد استفاده تیمارها اعمال جهت ایشیشه درون پیازچه هایفلس

 -8/0 و -4/0 ،-2/0 ،-1/0 صفر، معادل ترتیب به لیتر در گرم میلی 40 و 20 و 10 ،5 ،0ح )سط چهار در 6000 گلیکول

تابش  ریدر روز و ز یساعت دوره نور 16 گراد،یدرجه سانت 25 یدر دمابه مدت دو ماه کشتها  یتمام تیمار گردید( مگاپاسکال

 شده هایگیاهچه و هانمونه ریز ماه دو از پس دیگرد ینگهدار دی( المپ فلوئورسنت سفهثانی بر مربعبر متر مولکرویم 50مداوم )

 .ثبت گردید الزم های داده و بررسیشده  باززایی

درصد نسبت  سوخک، تعداد شاخساره، تعداد و ارتفاع میانگین ها،ریشه تعداد و طول میانگین شامل ارزیابی مورد شاخصهای

 مربایی شیشه یک شامل نیز تکرار هر. داشت تکرار پنجدر هر تیمار  و تیمار 5 پژوهش این. بود هاگیاهچه تر وزنبه  خشک وزن

 نرم از استفاده با ها داده .شد گرفته نظر در آزمایشی واحد عنوان به فلس عدد چهار و جامد کشت محیط گرم میلی 30 حاوی

 .یدگردانجام  دانکن آزمون با میانگین مقایسه وشد  تحلیل و تجزیه SAS آماری افزار

 نتایج و بحث. 3

 وزننسبت شاخص درصد  و یتنش خشکبین سطوح مختلف   نشان داد کهبررسی نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها 

خشک وزننسبت افزایش تنش خشکی درصد  وجود دارد با اختالف معنی داری در سطح یک درصد اه زنمونهری تروزن به خشک

 در بیشترین غلظت (درصد 06/20تر )خشک به وزننسبت وزنطوری که بیشترین درصد  یافتهها افزایش تر ریزنمونهبه وزن

-لناتییمختلف پل یغلظتها نیدرصد ب 5در سطح  یدار یاختالف معنبدست آمد. همچنین  (تریگرم در ل 40) کولگلیلناتییپل

ها دارای طول ریشه ، گیاهچه(تریگرم در ل 5) در کمترین سطح تنش خشکیمشاهده گردید  هاطول ریشهمیانگین  و کولگلی

و  الزم به ذکر است که در هیچ یک از تیمارها اعم از شاهد، برگ (.1)جدول  سایر تیمارها داشت شاهد ونسبت  بیشتری

ای شیشهبا تنش خشکی درون شده ییباززا داری از لحاظ تعداد ریشه و سوخکو همچنین تفاوت معنی نگردید مشاهدهشاخساره 

 .بود سوخکهر چند که در بررسی مقایسه میانگینها شاهد دارای بیشترین تعداد  مشاهده نگردید
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 ی فلس سوسن چلچراغکیمورفولوژ یرفتارهاباززایی و  بر کولیگللنیاتیپل غلظتهای مختلفجدول تجزیه واریانس تاثیر  -1 جدول

وزن تر/ وزن  درجه آزادي منابع تغيير

 خشک

تعداد  طول ریشه تعداد سوخک

 ریشه

 ns18/5 *99/3 ns77/0 03/17** 4 تيمار

 09/0 47/0 12/0 01/0 20 خطا

 81/23 69/29 99/12 16/2  ضریب تغييرات

 درصد و عدم معني دار 5درصد،  1به ترتيب معني دار بودن در سطح احتمال  ns**، * و   

 

ای تواند به تفاوت در تجمع ماده خشک در بافتهای ذخیرههای طول ریشه در شرایط تنش مییکی از عوامل اصلی نوسان

 مقابله جهت تغییرات اولین که چرا است کم و جزئی هایتنش در چهریشه طول افزایش (.12) باشدریشه ارقام مقاوم گیاه می

 (. 4) گیردمی صورت رطوبت حداکثر جذب منظور به که باشدمی چهریشه رشد افزایش خشکی تنش با

 

 ی فلس سوسن چلچراغکیمورفولوژ یرفتارهاباززایی و  بر کولیگللنیاتیپل غلظتهای مختلفتاثیر  مقایسه میانگین -2 جدول

تعداد  وزن تر/ وزن خشک لیتر(گلیکول )گرم در  اتیلن پلی

 سوخک

 تعداد ریشه طول ریشه

 c04/16 a49/6 ab74/5 a76/0 (0) شاهد

5 c9/15 a80/5 a19/7 a13/1 

10 c88/15 a25/5 bc93/2 a55/0 

20 b3/17 a66/4 c83/1 a97/0 

40 a06/20 a41/4 bc28/2 a61/0 

 داری با یکدیگر ندارند.اختالف معنیهای با حروف یکسان ار لحاظ آماری میانگین       
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. (22) گیردمی قرار گیاه اختیار در کمتری آب و نمایدمی پیدا کاهش آنها آب پتانسیل محلولها اسمزی پتانسیل افزایش با

 است، سلولی آماس سلولی تقسیم عوامل از یکی که این به توجه با و دارد دنبال به را هاسلول آماس کاهش نیز آب کمتر جذب

 (.22) یابدمی کاهش چهریشهطول  دسترس قابل آب کاهش با نتیجه در

 نتیجه گیری .4

در شرایط درون  کولیگللنیاتیپلتنش خشکی ناشی از با افزایش نتایج حاصل از این پژوهش به روشنی نشان داد که 

ابتدا طول  در محیط کشت، آب لیبا کاهش پتانسیابد. همچنین وزن خشک ریزنمونه ها بطور معنی داری افزایش میای شیشه

ا توجه به ب. گیردمی صورت رطوبت حداکثر که این واکنش جهت جذب ابدییو سپس کاهش م شیافزاسوسن چلچراغ  شهیر

در گیاهان تحت تنش خشکی و همچنین کاهش  خشک بیشتر تجمع مادهلذا  استاینکه گل سوسن چلچراغ یک گونه وحشی 

 .گرددیمحسوب م اهیگ نیا تحمل به خشکی در ساز و کار ینوعطول ریشه 
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