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چکیده

گل سوس�ن چلچ�راغ يک�ي از گونه هاي زيباي جنس لیلیوم و در حال انقراض اس�ت که داراي پتانس�یل بااليي جهت معرفي براي
برنامههاي اصالحي اس�ت .اولین مرحله از اصالح ،تکثیر و تولید انبوه اين گیاه ميباش�د و از آنجا که روشهاي مرس�وم از س�رعت
بس�یار پايین�ي برخوردارند ،بدين جهت در اين تحقیق روش تکثیر از طريق کش�ت بافت مورد بررس�ي ق�رار گرفت .ريزنمونههاي
فلس از دو منطقه راسي و قاعدهاي روي محیطهاي کشت فاقد تنظیم کنندههاي رشد 0 /5 BAP ،میليگرم در لیتر 0/01 NAA+
میليگ�رم در لیت�ر 0 /1 BAP ،میليگرم در لیتر  0/1 NAA+میليگرم در لیتر 0 /5 BAP ،میليگرم در لیتر  0/5 NAA+میليگرم
در لیتر و در ترکیب با ساکارز در سه سطح  60 ،30و  90گرم در لیتر مورد بررسي قرار گرفتند .پژوهش در قالب آزمايش فاکتوريل
با طرح کام ً
ال تصادفي و در  3تکرار صورت گرفت .در تمامي تیمارهاي مورد بررس�ي پیازچهزايي مش�اهده گرديد .بیش�ترين تعداد
+
پیازچه در محیط حاوي  0 /1 BAPمیليگرم در لیتر  0/1 NAAمیليگرم در لیتر همراه با  90گرم در لیتر س�اکارز مش�اهده شد و
بیشترين وزن پیازچه در محیط حاوي  0 /5 BAPمیليگرم در لیتر  0/01 NAA+میليگرم در لیتر همراه با  60گرم در لیتر ساکارز
بدس�ت آمد .در تمامي موارد قطعه قاعدهاي فلس بهترين پاس�خ را نش�ان داد .نتايج اين تحقیق نش�ان داد که در فصل برداش�ت
زمستان امکان تولید پیازچه با وزن مناسب جهت تولید انبوه وجود دارد.

کلمات کلیدی :سوسن چلچراغ ،تنظیمکننده رشد ،ساکارز ،فلس ،باززايي
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Effect of growth regulators, sucrose concentration and scale segment on micropropagation of Lilium ledebourii in
Winter harvested bulbs
By: P. Azadi, Member of Scientific Board- Biotechnology Department, National Ornamental Plants Research Center- Mahallt, Mojtahedi, Member of Scientific Board- Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran (ABRII)- Karaj.
Iranian native lily (Lilium ledebourii) has high ornamental value because of beautiful flowers which is endangered.
Application of in vitro propagation technique could offer the possibility of producing large number of uniform plants
for breeding programs. Conventional methods have low rate of propagation compared with tissue culture method. Due to
rapidly decreasing of the number of the species, micro propagation of Lilium ledebourii can be used as a useful tool for
saving this species from extinction. Fresh bulbs of Lilium ledebourii were collected in winter. Basal and distal segments
of scale was culture on MS medium supplemented with NAA and BAP (0, 0.01+0.5, 0.1+ 0.1 and 0.5 + 0.5 mg.L-1), and
three concentration of sucrose (30, 60 and 90 g.L-1). The experiment was designed in factorial on the basis of completely
randomized with three replications. Bulblet production was observed in all treatments. The highest number of bulblets
was recorded in MS medium supplemented with 0.1 mg.L-1 NAA + 0.1 mg.L-1 BAP and 90 g.L-1 sucrose. The highest
fresh weight was formed on medium supplemented with 0.01 mg.L-1 NAA + 0.5 mg.L-1 BAP and 60 g.L-1 sucrose.
Basal segments were showed the best responses in all treatments. The result showed mass propagation bulblet of Lilium
Ledebourii with suitable weight in Winter harvesting bulb is possible.
Key words: Lilium, Growth regulators, Sucrose, Scale, Regeneration

مقدمه

لیلی��وم يكي از گلهاي پیازي مهم بوده و اکنون به صورت گس��ترده در
بازار جهاني گل اس��تفاده مي ش��ود .اين جنس داراي  120گونه اس��ت ()9
که در نقاط مختلف دنیا پراکندهاند .کش��ور ما نی��ز داراي يكي از گونههاي
بس��یار زيباي اين گل به نام سوس��ن چلچ��راغ ()Lilium ledebourii
اس��ت ( .)3اي��ن گل داراي پتانس��یل بااليي به عنوان ي��ك گل جديد براي
عرض��ه در بازار جهاني ميباش��د و به دلیل کارآيي پائی��ن روشهاي تكثیر
معمول ،استفاده ار تكنیك کشت بافت جهت تكثیر آن بسیار ضروري به نظر
ميرس��د .در مطالعات مختلفي که به روي ريزازديادي لیلیوم در دنیا صورت
گرفته اس��ت ،اثر تنظیم کنندههاي رش��د ،درجه حرارت ،غلظت س��اکارز و
قطعات فلس بررسي شده است .دراغلب آزمايشات صورت گرفته غلظتهاي
باالي س��یتوکینین و غلظتهاي کم اکس��ین براي تولید پیازچه ها ضروري
بود ( )9و غلظت  1تا  10میليگرم در لیتر  NAAتشكیل کالوس را سرعت
ميبخشید .اما در غلظت کم 0/01( NAAمیليگرم در لیتر) همراه با BAP
در سطح  0/1میلي گرم در لیتر تشكیل پیازچهها افزايش يافت (.)8
براي غلظت س��اکارز نیز پیش��نهادهاي متفاوتي بسته به هدف آزمايش
عنوان ش��ده است .در آزمايشي غلظت  %3س��اکارز پیشنهاد گرديد ( .)7در
مطالع��هاي که ب��ر روي رق��م  Lilium concolor Parthenionانجام
گرديد ،تاثیر درصدهاي مختلف ساکارز از  %1تا  %9بر تشكیل پیازچه ،تعداد
پیازچه در هر فلس ،میانگین وزن تر پیازچهها اندازهگیري گرديد و حداکثر
تعداد پیازچه در غلظت  %6س��اکارز حاصل گرديد .غلظتهاي باالتر ساکارز
س��بب تاثیر نامطلوب بر پتانسیل اسمزي فلسها شده و از تمايزيابي و رشد
فلسها جلوگیري کرد ( .)8در بررسي ديگري که به منظور تكثیر و استقرار
پیازچههاي حاصل از کشت بافت گونه  Lilium japonicumبر بخشهاي
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مختلف فلس و فلس کامل در محیط کشت پايه  MSبه همراه0/1 NAA
میليگرم در لیتر و  0/01 BAPمیليگرم در لیتر انجام گرديد ،نتايج نشان
داد ک��ه قطعات تحتاني ريز نمون��ه  2/2عدد پیازچه تولید کردند در حالیكه
ريزنمونههاي قطعات میاني پیازچه و ريزنمونههاي قطعات راس��ي فقط 0/3
عدد پیازچه تولید کردند ضم��ن اينكه وزن پیازچههاي حاصل از ريز نمونه
قطعات تحتاني بیشتر بود( . )1995 ,Niimiدر مطالعه اي که بر روي رقم
 Lilium concolor Partheneionانجام ش��د فلسها به صورت عرضي
به سه قسمت مساوي بخش هاي انتهايي ،میاني و تحتاني تقسیم گرديدند.
هر قسمت بر روي محیط کشت  MSحاوي يا فاقد تنظیم کننده هاي رشد
 NAAو  BAPدر زي��ر ن��ور قرار گرفتند .نتايج حاصل نش��ان داد که بدون
مواد تنظیم کننده رشد بهترين نتايج از بخشهاي تحتاني فلس به دست آمد
و هیچ پیازچهاي از قسمت انتهايي فلس حاصل نگرديد.)8( .
در اين پژوهش ،اثر تعدادي از عوامل موثر بر پیازچهزايي سوسن چلچراغ
در ش��رايط درون شیش��هاي بررسي گرديده است تا با اس��تفاده از نتايج آن
بتوان پروتكل عملي براي ريزازديادي اين گونه بومي ايران ارايه داد.

مواد و روشها

تهی�ه مواد گیاهي :مواد گیاهي مورد اس��تفاده در آزمايشها ،فلسهاي
پیاز گل سوسن چلچراغ بودند که در فصل زمستان از محل رويش طبیعي
در منطقه داماش از توابع شهرستان رودبار در استان گیالن برداشت گرديد
(ش��كل  .)1در آزمايشها از نیمه راسي و قاعدهاي فلسهاي میاني به عنوان
ريز نمونه اس��تفاده گرديد و انجام آزمايش در آزمايش��گاه کشت بافت مرکز
ملي تحقیق��ات گل و گیاهان زينتي محالت صورت گرفت .ضد عفوني مواد
گیاه��ي :ابتدا فلسهاي آس��یب ديده يا داراي آلودگ��ي در مراحل ابتدايي
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حذف گرديدند و سپس فلسهاي سالم از قسمت تحتاني پیاز جدا شده و در
زير جريان آب به مدت  30دقیقه قرار گرفت پس از شستشو قطعات فلس به
مدت  5ثانیه در الكل  %70قرار گرفت و فلسها دوباره با آب مقطر شستشو
داده ش��ده و در محلول حاوي هیپوکلريت س��ديم  )W/V( %2به مدت 30
دقیقه قرار گرفتد .سپس ظرف حاوي ريز نمونه در شرايط کام ً
ال استريل با آب
مقطر استريل سه مرتبه شستشو داده شد .تهیه محیط کشت :محیط کشت
پاي��ه مورد اس��تفاده دراين آزماي��ش ,MS )Murashige and Skoog
 )1962بود و از تیمارهاي مختلف ذيل استفاده شد .تنظیم کنندههاي رشد
 BAPو  NAAب��ه می��زان  0/5 BAPمیليگرم در لیت��ر 0 /01 NAA+
میليگرم در لیتر0/1 BAP ،میليگرم در لیتر  0/1 NAA+میليگرم در لیتر،
 0/5 BAPمیليگ��رم در لیت��ر  0/5 NAA+میليگرم در لیتر و محیط فاقد
تنظیم کننده رش��د که به صورت فاکتوريل با غلظت هاي  30،60و 90گرم
در لیت��ر س��اکارز ترکیب گرديدن��د و با آگار  7گرم در لیت��ر به حالت جامد
درآمد pH .محیط کش��ت روي  5/7تنظیم گرديد .محیط کش��ت به میزان
 15میليلیت��ر در ه��ر لول��ه آزمايش توزي��ع گرديد .ابعاد ه��ر لوله آزمايش
 22×180میليمت��ر ب��ود .لولههاي آزمايش پس از بس��تن درب آنها با کاغذ
آلومینیومي ،به مدت  20دقیقه در اتوکالو (دماي  121درجه س��انتيگراد و
فشار 1/2بار) استريل گرديدند .استقرار مواد گیاهي :ريزنمونههاي ضدعفوني
ش��ده اولیه به  2بخش نیمه راس��ي و نیمه قاعدهاي فلس به صورت عرضي
تقس��یم ش��دند و از هر نیمه  1ريز نمونه به ابعاد  1×1سانتيمتر جدا گرديد
و بر حس��ب تیمارهاي مختلف که بر روي لولههاي آزمايش درج گرديده بود
از س��مت پش��تي بر روي محیط کشت قرار داده شدند .ش��رايط اتاق رشد
در آزمايش کش��ت بافت :پس از تهیه محیط کش��ت و اس��تقرار ريزنمونهها,
آنها را به دس��تگاه ژرمیناتور تحت ش��رايط نوري  16س��اعت روشنايي و 8
س��اعت تاريكي ،با دماي  24درجه س��انتيگراد و ش��دت نور حدود 2500
لوکس که توسط المپهاي فلورسنت سفید تامین ميگرديد ,منتقل شدند.
صفات مورد بررس��ي :بعد از گذشت يك ماه يادداشت برداري صفات درصد
پیازچهزاي��ي و تعداد پیازچه به فاصله ه��ر  15روز يكبار انجام گرديد و بعد
از گذش��ت  4ماه از کش��ت ،صفات تعداد پیازچه ،ارتف��اع ،قطر ،وزن ،تعداد
فلس ،درصد ريش��هزايي ،تعداد ريش��ه و طول ريشه يادداشتبرداري گرديد.
ط��رح آم��اري و تجزيه دادهها :به منظور بررس��ي و تعیی��ن بهترين تیمارها
و اث��ر متقاب��ل تیمارها از آزمايش فاکتوريل با طرح کام ً
ال تصادفي اس��تفاده
گرديد دراين آزمايش تیمار تنظیم کنندههاي رش��د در چهار سطح ،غلظت
س��اکارز در سه سطح و موقعیت فلس در دو سطح و در سه تكرار و 16-12
نمونه بررس��ي گرديد در پايان آزمايشها دادههاي بدست آمده مورد بررسي
و ارزياب��ي قرار گرفتند .تجزيه و تحلیل دادها با اس��تفاده از نرم افزار آماري
 MSTATC، SPSSو  SASو مقايسه میانگینها با استفاده از آزمون چند
دامنهاي دانكن در سطح احتمال  %5انجام گرفت .نمودارهاي مربوطه نیز با
استفاده از نرم افزار  Excelرسم گرديد.

نتايج

اثر تنظیم کنندههاي رشد بر روي صفات اندازهگیري شده

اث��ر تنظی��م کنندههاي رش��د براي صف��ات قطر ،وزن پیاز چ��ه ،تعداد
فلس در هر پیازچه ،تعداد ريش��ه و طول ريش��ه معني دار گرديد و احتالف
معن��ي داري بین غلظت هاي مورد بررس��ي در صفات درصد پیازچه زايي،
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تعداد پیازچه ،ارتفاع پیازچه و درصد ريش��ه زايي مشاهده نشد (جدول .)1
نتايج نشان داد غلظت  0/5 BAPمیليگرم در لیتر  0/01 NAA+میليگرم
در لیتر باعث بیش��ترين و تیمار فاقد تنظیم کننده رشد باعث کمترين قطر
پیازچه گرديد (نمودار  .)1در بررس��ي وزن پیازچه مش��خص گرديد که بین
تیماره��اي تنظیم کننده رش��د اخت��الف معني داري وج��ود دارد و غلظت
 0/5 BAPمیليگرم در لیتر 0/01 NAA+میليگرم در لیتر باعث بیشترين
افزايش وزن پیازچه گرديد (نمودار .)2بیش��ترين تعداد فلس در هر پیازچه
نی��ز در غلظت  0/5 BAPمیليگ��رم در لیت��ر  0/01 NAA+میليگرم در
لیترمش��اهده گرديد (نمودار( )3شكل  2و  .)3بیش��ترين درصد ريشه زايي
ب��ا  %75/95مربوط به تیم��ار  0/5 BAPمیليگرم در لیتر 0 /01 NAA+
میليگرم در لیتر بود (نمودار  .)4نتايج تحقیق نشان داد که بیشترين تعداد
ريش��ه و طول ريشه مربوط به غلظت  0/5 BAPمیليگرم در لیتر NAA+
0/01میليگرم در لیتر مي باشد (نمودار 5و .)6
اثر ساکارز بر روي صفات اندازه گیري شده

نتايج نش��ان داد که اثر س��اکارز براي صفات درصد پیازچه زايي ،ارتفاع
پیازچ��ه و صف��ات مرتبط با ريش��ه زايي معن��ي دار مي باش��د(جدول .)1
نتايج تحقیق نش��ان داد که با افزايش غلظت س��اکارز درص��د پیازچه زايي
کاهش مييابد (نمودار .)7آزمايش نش��ان داد که غلظتهاي  30و  60گرم
در لیتر س��اکارز در مقايس��ه با غلظت  90گرم در لیتر س��اکارز باعث تولید
پیازچه هاي با ارتفاع بیش��تري نمودند (نمودار .)8نتايج تحقیق نش��ان داد
ک��ه بین غلظت هاي مختلف س��اکارز اختالف معن��ي دار براي صفات قطر،
وزن وتع��داد فلس مش��اهده نگردي��د .اگر چه غلظت ه��اي  30و  60گرم
در لیترج��واب دهي بهتري را نس��بت به غلظت  90گرم در لیتر نش��ان داد
(نمودار  .)9براي صفات مرتبط با ريشه زايي غلظت  60گرم در لیتر بهترين
پاسخ را نشان داد .اگر چه اختالف معني داري بین غلظتهاي  60و  90گرم
در لیتر مشاهده نشد (نمودارهاي  11 ، 10و .)12
اثر قطعات فلس بر روي صفات اندازه گیري شده

اثر قطعات فلس بر روي تمامي صفات مورد بررس��ي کام ً
ال معني دار گرديد.
قطعه قاعدهاي ( )Basalپاس��خ دهي کام ً
ال بیش��تري در تمامي صفات مورد
بررسي نشان داد (جدول.)2
اثرات سه گانه تنظیم کننده رشد ،ساکارز و قطعات فلس
بر روي پیازهاي برداشت شده در فصل زمستان

نتايج بررس��ي نش��ان داد که در تمام��ي تیمارها پیازچه زاي��ي رخ داد و در
طیف وسیعي از تیمارها به غیر از محیط حاوي 0/5 BAPمیليگرم در لیتر
 0/01 NAA+میليگ��رم در لیتر مواردي با صددرصد پیازچهزايي مش��اهده
گرديد .بیشترين تعداد پیازچه مربوط به محیط حاوي  0/1 BAPمیليگرم
در لیتر  0/1 NAA+میليگرم در لیتر همراه با 90گرم در لیتر س��اکارز و در
قطع��ه قاعدهاي فلس 6/89عدد بود و رتبه هاي بعدي مربوط به محیطهاي
فاقد تنظیم کننده رش��د با  60و 90گرم در لیتر ساکارز و در قطعه قاعدهاي
فلس بود .نتايج بررس��ي نش��ان داد که بیشترين ارتفاع مربوط به تیمارهاي
 0/1 BAPمیليگرم در لیتر  0/1 NAA+میليگرم در لیتر با  30و  60گرم
در لیتر س��اکارز در قطعه قاعدهاي به ترتیب با  14/10و  13/97میلي متر و
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 0/5 BAPمیليگ��رم در لیت��ر  0 /01 NAA+میليگرم در لیتر با  60گرم
در لیتر س��اکارز و در قطعه قاعدهاي فلس مي باش��د  .بیشترين قطر و وزن
مرب��وط به تیمار  0/5 BAPمیليگرم در لیت��ر 0/01 NAA+میليگرم در
لیتر با  60گرم در لیتر ساکارز و در قطعه قاعدهاي فلس به ترتیب با 8/83
میلي متر و  422/4میليگرم مي باش��د .نتايج نشان داد که بیشترين تعداد
فل��س مربوط به تیمار  0/1 BAPمیليگرم در لیتر  0 /1 NAA+میليگرم
در لیتر همراه با  30گرم در لیتر س��اکارز و در قطعه قاعدهاي فلس با 6/32
عدد مي باش��د .بیش��ترين درصد ريش��ه زايي مربوط به تیم��ار فاقد تنظیم
کننده رشد با  60گرم در لیتر ساکارز و در قطعه قاعدهاي فلس مي باشد در
مجموع تیمارهاي حاوي  60گرم درلیتر ساکارز و  90گرم در لیتر ساکارز و
در قطعه قاعدهاي درصد بااليي از ريشه زايي را نشان دادند .تیمارهاي حاوي
 0/5 BAPمیليگرم در لیت��ر  0 /01 NAA+میليگرم در لیتر همراه با90
و  60گرم در لیتر ساکارز در قطعه قاعدهاي بیشترين تعداد و طول ريشه را
نشان داد (جدول .)3
انتقال به گل خانه

پیازچه هاي حاصل از کش��ت بافت با موفقیت بعد از اعمال تیمار س��رمايي
به مدت  8هفته در دماي  4درجه س��انتیگراد به گلحانه منتقل و با ش��رايط
گلخانه اي سازگار شدند (شكل .)4

بحث

درصد تولید پیازچه

نتايج اين تحقیق نش��ان داد که اثر تنظیم کننده هاي رش��د بر درصد
پیازچهزايي ،تعداد و ارتفاع پیازچه و درصد ريشهزايي معنيدار نمي باشدکه
با نتايج  )11( Niimiمطابقت داش��ت .اثر س��اکارز کام�� ً
ال معني دار بود و
با افزايش غلظت س��اکارز درصد پیازچه زاي��ي کاهش يافت بنابراين بهترين
غلظت مورد بررسي  30گرم در لیتر ساکارز بود )8( Jeong .نشان داد که
باالتري��ن در صد تولید پیازچه در محیط حاوي  30گرم در لیتر س��اکارز در
رقم  Lilium concolorمش��اهده گردي��د Dantu .و )6( Bhojwani
در بررس��ي غلظت ه��اي  0تا  120گ��رم در لیتر س��اکارز در گاليل واريته
 Friend shipنشان دادند که با افزايش غلظت ساکارز از  0به  60گرم در
لیتر ،درصد تشكیل کورم افزايش اما با افزايش بیشتر غلظت ساکارز ،درصد
تشكیل کورم کاهش مي يابد به طوريكه در غلظت  120گرم در لیتر ساکارز
هیچگونه کورمي تش��كیل نگرديد .در اين تحقیق درصد پیازچهزايي بااليي
در فصل زمس��تان صورت گرفت که با نتايج  )13( Robbمغايرت داش��ت،
در بررس��ي ايش��ان هیچگونه پیازچه زايي در فصل زمستان صورت نگرفت.
اث��ر قطعات فلس بر روي درصد پیازچه زايي کام ً
ال معني دار گرديد و قطعه
قاعدهاي نس��بت به قطعه راس��ي به میزان بیشتري پیازچه تولید نمود که با
نتايج  )13( Robbو توسلیان ( )2مطابقت داشت.
تعداد پیازچهها

اضافه کردن غلظت هاي مختلف  NAAو  BAPدر فصل زمستان غیر
معني دار بود .در آزمايش��ات صورت گرفته توس��ط توسلیان ( )2در بررسي
غلظتهاي  BAPبیشترين تعداد پیازچه در محیط فاقد  BAPو در بررسي
سطوح مختلف  NAAبیشترين تعداد پیازچه در محیط حاوي 0/1 NAA
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میليگرم در لیتر گزارش گرديد .در آزمايش تاتاري ( )1نیز مشابه اين نتايج
بدست آمد .در پژوهش  )8( Jeongاضافه نمودن  0/1 BAPمیليگرم در
لیت��ر  0/1 NAA+میليگ��رم در لیتر تعداد پیازچه را کاهش داد در حالیكه
 )11( Niimiنش��ان داد که اضافه نمودن تنظیم کننده رشد اثر معني داري
بر روي تعداد پیازچه نداشت Dabrowski .و همكاران ( )5گزارش نمودند
که اضافه کردن  BAP 0/1میليگرم در لیتر  0/1 NAA+میليگرم در لیتر
بط��ور معني داري تعداد پیازچه ها را افزايش مي دهد .اگر چه  Aartrijkو
 )4( Blom Barnhoornگ��زارش نمودند ک��ه براي باززايي پیازچه اضافه
نمودن  NAAبه تنهايي مناسب تر از ترکیب آن با سیتوکینین مي باشد .اثر
غلظتهاي مختلف س��اکارز معني دار نگرديد و اس��تفاده از غلظتهاي 90
گرم در لیتر ساکارز بطور معنيداري تعداد پیازچه را کاهش داد .در پژوهش
صورت گرفته توسط  )8( Jeongبیشترين تعداد پیازچه در غلظت  60گرم
در لیتر ساکارز در رقم  L.concolorگزارش گرديد .همچنین Varshney
و همكاران ( )15گزارش نمودند که در ارقام Gran ParadisoوSanciro
به ترتیب غلظت هاي  60و  90گرم در لیتر بیشترين تعداد پیازچه را نشان
داد و افزايش بیشتر غلظت ساکارز باعث کاهش معنيدار تعداد پیازچهها در
هر دو رقم گرديد .در بررسي تولید پیازچه در فصول مختلف توسط Robb
( )13گزارش گرديد که تولید پیازچه به صورت خود بخودي (در محیط فاقد
تنظیم کننده رش��د) فقط در فصل هايي که گیاه به صورت رويشي رشد مي
کند ،صورت مي گیرد .در مقابل ،تحقیق حاضر نشان داد که تولید پیازچه در
محیط هاي فاقد تنظیم کننده رشد حتي در پیازهاي برداشت شده در فصل
زمستان نیز به میزان بااليي مي تواند صورت گیرد .اثر قطعات فلس بر روي
تعداد پیازچه کام ً
ال معني دار گرديد و قطعه قاعدهاي نس��بت به قطعه راسي
به میزان بیش��تري پیازچه تولید نمود که با نتايج  )13( Robbو توس��لیان
( )2مطابقت و با نتايج تاتاري ( )1مغايرت داشت.
وزن تر پیازچه

بررس��ي نتايج نش��ان داد که محیطهاي حاوي تنظیم کننده هاي رش��د در
مقايس��ه با محیط فاقد تنظیم کننده هاي رشد باعث افزايش وزن تر پیازچه
گرديدن��د که اين نتايج با نتايج تاتاري ( )1مغايرت و با نتايج توس��لیان ()2
مطابق��ت داش��ت .همچنی��ن  Dabrowski )11( Niimiو همكاران ()5
نی��ز گزارش نمودن��د که اضافه کردن  BAPو  NAAب��ه طور معني داري
باع��ث افزايش وزن ت��ر پیازچه ها مي گردد .علي رغم معني دار نش��دن اثر
ساکارز غلظت  60گرم در لیتر ساکارز باعث بیشترين وزن تر پیازچه گرديد.
 Varshneyو هم��كاران ( )15نش��ان دادن��د که براي ارق��ام  Sanciroو
 Gran Paradisoغلظ��ته��اي  60و  90گرم در لیتر س��اکارز به ترتیب
منجر به بهترين رشد پیازچه گرديد .همچنین  )8( Jeongگزارش نمود که
غلظتهاي بیش��تر از  30و  40گرم در لیتر س��اکارز براي رش��د پیازچه ها
ضروري نمي باش��د .نتايج اين تحقیق نشان داد که اثر قطعات فلس بر روي
وزن تر پیازچه کام ً
ال معني دار اس��ت و قطعه قاعدهاي نسبت به قطعه راسي
وزن بیشتري را نشان داد که با نتايج تاتاري ( )1مطابقت داشت.
درصد ريشهزايي،تعداد و طول ريشه

اثر تنظیم کننده هاي رش��د تنها بر روي تعداد و طول ريشه اثر معني داري
نشان داد .در اين تحقیق در محیط فاقد تنظیم کننده رشد نیز ريشه زايي به
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اثر تنظیم کننده ها رشد ...

می��زان بااليي صورت گرفت که اين نتايج با نتايج  Wawroschو همكاران
( )16ک��ه گزارش نمودند در محیط فاقد تنظیم کننده هاي رش��د هیچگونه
ريش��ه زايي صورت نگرفت ،مغايرت داش��ت )10( Nhut .گزارش نمود که
اضافه کردن  NAAدر مقايس��ه با محیط فاقد تنظیم کننده هاي رش��د به
طور معني داري باعث افزايش تعداد ريشه گرديد .همچنین Dabrowski
و هم��كاران ( )5گ��زارش نمودند که در محیط ح��اوي غلظت هاي مختلف
 NAAو  BAPدر واريت��ه  Lilium cv sonnentigerهیچگون��ه
"
ريش��ه دهي ص��ورت نگرفت .اگ��ر چ��ه  Stimartو  )14( Asherگزارش
کردن��د که محیط هاي حاوي غلظتهاي مس��اوي س��ايتوکینین و اکس��ین
باعث بیش��ترين تعداد ريشه گرديد .در آزمايش توسلیان ( .)2بررسي سطوح
مختلف  BAPبا محیط فاقد تنظیمکنندههاي رشد نشان داد که محیط فاقد
تنظیمکننده هاي رش��د داراي بیش��ترين میزان ريش��ه زايي مي باش��د اما

در مقايس��ه س��طوح مختلف  NAAبا محیط فاقد تنظیمکنندههاي رش��د
غلظ��ته��اي  0/05و 0/1میلي گرم  NAAباعث بیش��ترين ريش��ه زايي
گرديدند .اثر غلظت هاي مختلف س��اکارز براي تمامي صفات مورد بررس��ي
کام�� ً
ال معني دار گرديد .غلظت  60گرم در لیتر س��اکارز براي تمامي صفات
مرتبط با ريشه زايي بیشترين میزان را نشان داد .بیشترين درصد ريشه زايي
در محیط فاقد تنظیم کننده هاي رش��د با  60گرم در لیتر س��اکارز و قطعه
قاعدهاي با میانگین  95/57بود.

تشکر و قدرداني

از همكاري ارزش��مند خانم ها اکرم صفري و مینا قاسمي تكنسین هاي بخش
بیوتكنولوژي مرکز ملي تحقیقات گل و گیاهان زينتي محالت تشكر و قدرداني
ميگردد.
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شکل  )1نمايي از گل سوسن چلچراغ در منطفه داماش استان گیالن
شکل  2و  )3تولید پیازچه از فطعات فلس در شرايط کشت بافت
شکل )4سازگاري پیازچه هاي حاصل از کشت بافت در شرايط گلخانه اي
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