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چکیده
 و امواج فراصوت بر ریشهزایی و پینه (کالوس)زایی ریزنمونههای سوسن چلچراغBA  وNAA این تحقیق بهمنظور بررسی تأثیر تیمار
 برای این منظور ریزنمونههای فلس پس از قرارگیری در حمام فراصوت با.( در شرایط درونشیشهای انجام شدLilium ledebourii Bioss.)
 میلیگرم در1  و0/1 ،0/01 ،0  حاوی غلظتهایMS  در محیط کشت، ثانیه30  و20 ،10 ،5 ،0  کیلوهرتز با زمانهای35 )بسامد (فرکانس
 وNAA  این تحقیق در چهار آزمایش جداگانه به ترتیب شامل ترکیب. بهتنهایی و یا بهصورت ترکیب با یکدیگر کشت شدBA  وNAA لیتر
 در آزمایش اول و دوم تیمار. و فراصوت و بهترین تیمارهای آزمایش اول همراه با فراصوت انجام گرفتBA ، و فراصوتNAA ،BA
 در آزمایش دوم. بیشترین شمار ریشه و طول ریشه را داشت و در آزمایش سوم تیمار شاهد نتیجۀ بهتری در این زمینه داشتNAA 1mg l-1
 فراصوت تأثیر مثبتی در ریشهزایی داشت و شمارBA  در غلظت پایین، بااینحال در آزمایش سوم،فراصوت ریشهزایی را تحریک نکرد
 نتایج مربوط به. تأثیر مثبتی در ریشهزایی نداشت،1 mg l-1 BA  و0  ولی در غلظت، عدد افزایش داد10-12 ریشههای بهدستآمده را تا
1mg l-1  در این پژوهش غلظت. تنظیمکنندههای رشد و امواج فراصوت تأثیر معنیداری بر میزان پینهزایی ریزنمونه نداشتند،پینهزایی نشان داد
. بهتنهایی بهترین تیمار برای افزایش فراسنجه (پارامتر)های مربوط به ریشهزایی ریزنمونۀ فلس شناخته شدNAA
.NAA ،BA ، فلس، ریزنمونه:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
This study was performed to evaluate the effect of NAA, BA and ultrasound waves on in vitro rooting and callus
induction of Lilium ledebourii. For this purpose, scale explants after exposure to an ultrasonic bath with a frequency
of 35 kHz in times 0, 5, 10, 20 and 30 seconds were cultured on MS medium containing different concentrations (0,
0.01, 0.1 and 1 mg l-1) of NAA and BA alone or in combination with each other. This study was carried out in four
experiments including combination of NAA and BA, NAA and ultrasound, BA and ultrasound, and the best
treatments which achieved from first experiment with ultrasound, respectively. In the first and second experiment, 1
mg l-1 NAA treatments had the highest root induction and in the third experiment control treatment had the better
result. In the second experiment, ultrasound did not stimulate root induction, however, in the third experiment, in 0
and 1 mg l-1 BA concentrations, ultrasound had no positive effect on root induction, but at low concentrations, BA
increased the number of roots. Moreover, it was indicated that plant growth regulators and ultrasound had no
significant effect on callus induction. In this study, concentration of 1 mg l-1 NAA was the best treatment for
increasing of rooting parameters in scale explants.
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مقدمه
سوسن چلچراغ با نام علمی
 (Baker) Bioss.گیاهی از تیرة  Liliaceaeو از
گونههای خودروی جنس سوسن است که در
بخشهای شمالی ایران میروید ( Memar-Moshrefi,
 )2002و بهشدت در معرض خطر انقراض است .این
گیاه سوخ تخممرغی یا کروی پوشیده از فلسهای
مایل به زرد و سرنیزهای ریشههای نابهجا دارد
( .)Farsam et al., 2003برای افزایش رویشی گیاهان
سوخدار ،ریزازدیادی بهعنوان مؤثرترین روش استفاده
شده است .فلسهای سوخ سوسن قابلیت و ظرفیت
باززایی باالیی دارند ،بنابراین آنها بهطور عمده
بهعنوان ریزنمونه برای افزایش رویشی استفاده
میشوند (.)Kanchanapoom et al., 2011
تنظیمکنندههای رشد میتوانند بر هر فرایند یا واکنش
فیزیولوژیکی اثر تحریککننده و یا بازدارنده داشته
باشند و تأثیر آنها بستگی به مرحلۀ نمو سوخ یا گیاه
و غلظت مورد استفاده دارد (Naseri & Ebrahimi-
 .)Garvi, 1998سیتوکینینها با اکسین در یک
فعلوانفعال پیچیده بهمنظور مهار (کنترل) تقسیم
یاختهای و تمایز اثر متقابل دارند .اکسینها
بهطورمعمول باعث رشد طولی یاخته ،طویل شدن
بافتها ،تقسیم یاختهای ( تشکیل پینه یا کالوس) و
تشکیل ریشههای نابجا ،جلوگیری از تشکیل
شاخههای نابهجا و جانبی میشوند ( & Bageri
 .)Saffari, 2007در بررسی که روی سوسن چلچراغ
انجام شد ،گزارش شد که بیشترین شمار ریشه و
طول ریشه مربوط به غلظت  0/5 mg l-1 BAPو
 0/01 mg l-1 NAAبود ( Azadi & Mojtahedi,
 )2009و در نتایج پژوهش دیگری روی این گیاه
بیشترین درصد ریشهزایی از تیمارهای شاهد و BAP
 0/01 mg l-1و نیز  0/1 mg l-1 NAAبهدستآمده بود
( .)Memar-Moshrefi, 2002در نتایج تحقیق دیگری
بیشترین شمار ریشه در سوسن چلچراغ از غلظت BA
 0/01 mg l-1و  0/1 mg l-1 NAAبهدستآمده بود و
هنگامیکه غلظت  BAصفر بود ،با افزایش غلظت
 NAAشمار ریشه افزایشیافته بود .در دیگر
غلظتهای  BAدر ترکیب با  NAAنیز باالترین شمار
Lilium ledebourii

ریشه در غلظت  0/1 mg l-1 NAAمشاهدهشده بود
( .)Padasht-Dahkaei et al., 2008همچنین بیشترین
فراسنجههای ریشهدهی از کشت فلس سوسن
چلچراغ ،در محیط کشت  MSحاوی mg l-1 NAA
 0/1و  0/1 mg l-1 BAبهدستآمده بود ( & Azadi
 .)Khosh-Khui, 2007در آزمایشی که در آن
فلسهای سوسن  L. longiflorumروی محیط کشت
 B5حاوی غلظتهای مختلف  IAAو  2,4-Dکشتشده
بود ،هیچ تفاوت معنیداری بین استفاده از غلظتهای
مختلف  IAAو فراسنجههای ریشهزایی و پینهزایی
مشاهده نشد و با افزایش غلظت  2,4-Dتا  2 mg l-1از
شمار و طول ریشه کاسته شد ،اما وزن تر پینه افزایش
یافت (.)Izadi et al., 2011
سطوح هورمون درونزای گیاهی ،نقش مهمی را
در اندامزایی و نمو درونشیشهای گیاه بازی میکند و
نتایج برخی بررسیها نشان میدهد ،سطوح هورمون
درونزا میتواند از طریق هردو تنش محیطی زیستی و
غیر زیستی تنظیم شود ( Tatari-Varnusfaderani et
 .)al., 2007از جمله تنشهای محیطی غیر زیستی
میتوان به امواج فراصوت اشاره کرد .امواج فراصوت،
بسامد (فرکانس)های صوتی در محدودة غیر شنیداری
برای انسان (بهطورمعمول از  20-100کیلوهرتز)
هستند .در بیشتر کاربردهای آن در کشت بافت
گیاهی ،فراصوت با صوتزاهای حمام آب تولید میشود
( .)Gaba et al., 2006تأثیر زیستی (بیولوژیکی)
فراصوت بهطور عمده شامل تأثیر گرمایی و تأثیر
حفرهسازی (کاویتاسیون )cavitation ،است و بهعنوان
یک تنش ثانویه روی یاختهها و بافتها عمل میکند
( .)Liu et al., 2003bامروزه توجه به تأثیر سودمند و
قابلیت کاربردهای فراصوت بهویژه در دامنۀ شدت کم،
در سامانههای زیستی و فرایندهای مبتنی بر
زیستفناوری افزایشیافته است .تحریک با فراصوت
میتواند رشد و افزایش بافتها یا یاختهها را تحریک
یا بازدارد و زمان تحریک نیز نقش مهمی را در این
زمینه بازی میکند ( .)Liu et al., 2003aهمچنین
بسامد و میزان انرژی مورد نیاز برای تأثیر تیمار
فراصوت ،بهطور گسترده بین گونهها و رقمها متغیر
است .به دنبال قرارگیری در معرض سطوح غیر
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مرگآور فراصوت ،بسیاری از گیاهان تغییر در
ویژگیهای بافتهای مختلف را نشان دادهاند
) .)Ananthakrishnan et al., 2007نتایج آزمایشهای
انجامگرفته روی پینۀ گیاهان صبرزرد (آلوئه) درختی و
داوودی نشان داد ،تیمار پینه با امواج فراصوت ،رشد
پینه را بهطور معنیداری افزایش داد ( Liu et al.,
 2003a؛  .)Bochu et al., 2004تأثیر امواج فراصوت
با
همراه
کاربرد هورمون اکسین ،بر سرعت ریشهزایی،
درصد ریشهزایی و میانگین شمار و طول ریشههای
قلمههای گل محمدی گزارش شده است ( & Bina
 .)Zamani, 2009بااینحال تاکنون بررسی برای
ارزیابی تأثیر امواج فراصوت بر گیاه سوسن انجام
نشده است.
با توجه به اهمیت افزایش درونشیشهای سوسن
چلچراغ و ارزش اقتصادی که این گل میتواند داشته
باشد ،کاربرد امواج فراصوت بهعنوان یک محرک
فیزیکی و تنظیمکنندههای رشد گیاهی بهعنوان
محرک شیمیایی ،در صورت مؤثر بودن بر باززایی
ریشه و در نتیجه استقرار بهتر گیاهچهها پس از
انتقال به خاک و نیز تولید پینه که در فرایند
اندامزایی غیرمستقیم و جنینزایی بدنی (سوماتیکی)
کاربرد دارد ،میتواند در ریزازدیادی این گیاه بومی
ارزشمند مؤثر باشد .در همین راستا در این تحقیق،
تأثیر امواج فراصوت و تنظیمکنندههای رشد گیاهی بر
پینهزایی و ریشهزایی فلس سوسن چلچراغ بررسی
شد.
مواد و روشها
سوخهای گل سوسن چلچراغ در فصل تابستان از
رویشگاه طبیعی آن در منطقۀ خانقاه اردبیل برداشت
شد و پس از انجام عملیات ضدعفونی در آزمایشگاه ،در
محیط کشت )Murashig & Skoog, 1962( MS
پرآوری شد .تحقیق در قالب چهار آزمایش جداگانه
طراحی و اجرا شد .آزمایشها با استفاده از
تنظیمکنندههای رشد ( BAو  )NAAو یک تنش
محیطی غیر زیستی (فراصوت) بهصورت طرح
فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با چهار تکرار
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انجام شدند .آزمایش اول شامل دو عامل  BAو ،NAA
آزمایش دوم شامل دو عامل  NAAو فراصوت ،آزمایش
سوم شامل دو عامل  BAو فراصوت ،آزمایش چهارم
شامل دو عامل بهترین ترکیبهای هورمونی برای
ریزادیادی همراه با فراصوت بود .برای انجام پژوهش،
فلسهای کناری و میانی سوخهای رشد یافته در
محیط  MSکه برای افزایش مناسب است
( )Marinangeli et al., 2003بهعنوان ریزنمونه جدا
شد و آنگاه درون لولههای فالکون پالستیکی حاوی آب
مقطر سترون (استریل) ریخته و سر آنها با پنبه و
درپوش پالستیکی و کشیدن سلفون مسدود شد .برای
فراصوتدهی به ریزنمونهها ،لولهها درون دستگاه حمام
فراصوت (مدل  )BANDELINبا بسامد  35کیلوهرتز
و در زمانهای  20 ،10 ،5 ،0و  30ثانیه قرار گرفتند و
سپس برای کشت ،به درون هود المینار منتقل شد.
پس از خالی کردن آب درون لولههای فالکون،
ریزنمونهها درون پتری دیش ریخته شده و بسته به
تیمارهای مورد آزمایش در لولههای آزمایش حاوی
محیط کشت  MSتکمیلشده با تنظیمکنندة رشد
 BAیا  NAAهرکدام در چهار غلظت  0/1 ،0/01 ،0و
 1میلیگرم در لیتر کشت شد .سپس کشتهای انجام
شده در اتاقک رشد با دمای  23±2درجۀ سلسیوس و
تحت  16ساعت روشنایی (شدت نور  2000لوکس) و
 8ساعت تاریکی قرار داده شدند .پس از گذشت سه
ماه ،صفات ریختشناختی (مورفولوژیکی) مربوط به
پینهزایی و ریشهزایی شامل وزن تر پینه ،شمار
ریشهها ،میانگین شمار ریشه در هر سوخک ،شمار
سوخکهای ریشهدار شده و میانگین طول ریشهها
ارزیابی شد .تجزیۀ واریانس دادهها با استفاده از
نرمافزار  SPSS 16صورت گرفت و مقایسۀ میانگین
دادهها با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن در
سطح احتمال  5درصد انجام شد.
نتایج و بحث
در آزمایش اول ،غلظتهای مختلف ترکیب هورمونی
 NAAو ( BAهرکدام در چهار سطح  0/1 ،0/01 ،0و
 1میلیگرم در لیتر) ،برای تعیین بهترین ترکیب
هورمونی برای ریشهزایی و پینهزایی ریزنمونۀ فلس
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بررسی شد .در این آزمایش ،تیمار + 0 mg l-1 NAA
 1 mg l-1 BAبه علت از بین رفتن ریزنمونۀ شماری از
تکرارها ،در تجزیۀ آماری حذف شد .بنابراین دادهها
بهصورت ترکیب تیماری در قالب طرح کامل تصادفی
تجزیه شد .نتایج بهدستآمده از تجزیۀ واریانس دادهها
نشان داد ،تأثیر ترکیبهای تیماری مختلف بر صفات
شمار ریشهها ،شمار سوخکهای ریشهدار شده،
میانگین شمار ریشه در هر سوخک و میانگین طول
ریشهها در سطح احتمال  1درصد معنیدار شد ،اما
تأثیر ترکیبهای تیماری  NAAو  BAبر وزن تر پینه
معنیدار نبود (دادهها نشان داده نشده است).
گزارشهای بهدستآمده از آزمایشهای انجام شده
روی سوسنهای مختلف با ریزنمونههای مختلف نشان
دادند ،اضافه کردن مواد تنظیمکنندة رشد به محیط
کشت ،باعث تحریک تشکیل پینه در ریزنمونه میشود
( El-Naggar et al., 2012; Torang & Magsodi,
.2012; Kanchanapoom et al., 2011; Tang et al.,
.2010; Robert-Ault & Siqueira, 2008; Khavar et
 .)al., 2005; Chang et al., 2000هرچند در این
آزمایش نیز غلظتهای مختلف تنظیمکنندة رشد
باعث القای تشکیل پینه در ریزنمونه شد ،اما از نظر
آماری تأثیر معنیداری بر پینهزایی نداشتند.
مقایسۀ میانگین دادهها نشان داد ،بیشترین
شمار ریشههای تولیدشده در ترکیبهای هورمونی
 mg l-1 BA +1 mg l-1 NAAصفر و 0/1 mg l-1 NAA
mg l-1 BA +0/1 mg l-1 NAA ،0/1 mg l-1 BA +
 0/01و  0/01 mg l-1 BA + 0/01 mg l-1 NAAبه
دست آمد .محیط کشت  MSحاوی 0/1 mg l-1 NAA
mg l-1 BA + 0/01 mg l-1 NAA ،0/01 mg l-1 BA +
 0/01و  0 mg l-1 BA + 1 mg l-1 NAAنیز بیشترین
شمار سوخکهای ریشهدار را داشتند که با شاهد
اختالف معنیداری داشتند .بیشترین شمار ریشهای
که در هر سوخک تولید شد به ترتیب در تیمارهای
1 mg l-1 NAA ،0/01 mg l-1 BA + 1 mg l-1 NAA
 mg l-1 BA +صفر و mg l-1 BA + 0/01 mg l-1 NAA
 0بود .همچنین بلندترین طول ریشهها در ترکیب
تیماری  0 mg l-1 BA + 1 mg l-1 NAAمشاهده شد
که با تیمار شاهد و تیمارهای + 0/01 mg l-1 NAA

 0/01 mg l-1 BA + 0/1 mg l-1 NAA ،0 mg l-1 BAو
 0/1 mg l-1 BA+0/1 mg l-1 NAAاختالف معنیداری
نداشت (جدول  .)1این نتایج با گزارش & Bageri
 )2007( Saffariدربارة نتایج تأثیر غلظت باالی
اکسین ،در تشکیل ریشههای نابجا و توسعۀ اولیۀ آن
همخوانی دارد ،اما در مورد تأثیر غلظت پایین اکسین
در طویل شدن ریشهها همخوانی نداشت .در
پژوهشهای انجام شده ،محیط کشت بدون
تنظیمکنندههای رشد ،تشکیل ریشه را در
 L. nepalenseالقا نکرد (،)Wawrosch et al., 2001
بااینحال در این آزمایش ریزنمونهها بدون هورمون
بیرونی نیز ریشهدار شدند که این امر میتواند
نشاندهندة این موضوع باشد که بومجور (اکوتیپ)
استفاده شده در این آزمایش از نظر ژنتیکی اکسین
درونزا دارد؛ زیرا گاهی اندام کشتشده میتواند
اکسین مورد نیاز خود را تا حدودی ساخت (سنتز)
کند ،در این حالت نیازی به اکسین خارجی نخواهد
داشت ( .)Bageri & Saffari, 2007با اینکه
سیتوکینین در ترکیب با غلظت  0و 1 mg l-1 NAA
اثر بازدارندگی در ریشهزایی داشت ،اما در غلظت
پایین  NAAوجود  BAبا غلظت پایین مؤثر بود .در
همۀ سطوح  NAAبا افزایش غلظت  BAطول ریشه
کاهش یافت ،بهجز غلظت  0/1 mg l-1 NAAکه
غلظتهای پایین  BAدر ترکیب با آن طول ریشه را
افزایش داد .در پژوهشی که توسط Padasht Dahkaei
 (2008) et al.انجام شده بود ،بیشترین شمار ریشه در
سوسن چلچراغ از غلظت  0/01 mg l-1 BAو NAA
 0/1 mg l-1به دست آمد .هنگامیکه غلظت 0 BA
بود ،با افزایش غلظت  NAAشمار ریشه افزایش یافت.
در دیگر غلظتهای  BAدر ترکیب با  NAAنیز
باالترین شمار ریشه در غلظت  0/1 mg l-1 NAAمشاهده
شد .در نتایج پژوهش دیگری ،بیشترین فراسنجههای
ریشهدهی از کشت فلس سوسن چلچراغ ،در محیط
کشت  MSحاوی  0/1 mg l-1 NAAو 0/1 mg l-1 BA
بهدستآمده بود ( .)Azadi & Khosh-Khui, 2007با
وجود اینکه در آزمایشهای یادشده غلظت باالتر از NAA
 0/1 mg l-1استفاده نشده بود ،نتایج این پژوهشگران با
نتایج این تحقیق همخوانی داشت.
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جدول  .1مقایسۀ میانگین تأثیر ترکیبهای تیماری  NAAو  BAبر ریشهزایی در ریزنمونۀ فلس
Table 1. Comparison of mean of NAA and BA combinations effects on root induction in scale explant
Number
Number of
Average number
Average length
of roots
rooted bulbs
of root per bulb
)of roots (mm
11.25cd
4b
2.97bc
14.25abc
6.75cde
4.25bc
1.75cd
7.25cde
0e
0d
0d
0g
c
b
abc
13.5
4.5
3.17
16ab
31.5ab
12a
2.3bcd
11.5bcd
1.75e
0d
0d
1.75fg
1e
0d
0d
2fg
14.75c
2.25bcd
1.42cd
6.25def
31ab
12.5a
2.3bcd
14abc
35.33ab
3bcd
1.03cd
16.66ab
6cde
0.33cd
3bcd
3.33efg
45.5a
9.25a
5ab
21.75a
27.25b
4.25b
6.35a
12bcd
4.25de
0.5cd
2.12cd
1.75fg
0e
0d
0d
0g
میانگینهای دارای حرفهای مشترک از لحاظ آماری اختالف معنیداری در سطح احتمال  5درصد با یکدیگر ندارند.

BA concentration
)(mg l-1
0
0.01
0.1
0
0.01
0.1
1
0
0.01
0.1
1
0
0.01
0.1
1

NAA concentration
)(mg l-1
0

0.01

0.1

1

Means with same letters are not significantly different at p< 0.05 .

در آزمایش دوم ،غلظتهای مختلف تنظیمکنندة
رشد ( NAAدر چهار سطح  0/1 ،0/01 ،0و 1
میلیگرم در لیتر) و زمانهای مختلف قرارگیری در
معرض امواج فراصوت (در پنج سطح  20 ،10 ،5 ،0و
 30ثانیه) برای ریشهزایی و پینهزایی فلس سوسن
چلچراغ بررسی شد .در این آزمایش به دلیل اثر امواج
فراصوت ،پس از مدتی شماری از ریزنمونههای فلس از
بین رفت که این تیمارها در تجزیۀ دادهها حذف شد.
بنابراین دادهها بهصورت ترکیب تیماری در قالب طرح
کامل تصادفی تجزیۀ آماری شد .ممکن است که اندازة
فلس های جداشده برای کشت و یا محل قرارگیری
آنها روی سوخ و یا شمار فلس در هر لولۀ فالکون به
هنگام فراصوتدهی ،در مقاومت آنها در مقابل امواج
فراصوت دخیل باشد .بر پایۀ گزارشهای بهدستآمده،
هنگامی بافتهای مختلف گیاهی که حاوی کانالهای
پر گاز درونیاختهای هستند در معرض ارتعاشهای
امواج فراصوت قرار میگیرند ،ارتعاش کانالها
نابسامانیهایی را در مقیاس میکروسکوپی ایجاد
میکند که عبارتاند از ریزجریانهای صوتی در
یاختههای گیاهی که میتواند ساختار یا عملکرد عادی
یاخته را مختل کند ( .)Miller, 1983در نتایج بررسی
گزارش شده است ،فراصوت ،فراساختار یاختهها مانند
غشای یاختهای ،ساختار (اسکلت) یاختهای،
کلروپالستها و میتوکندری را میتواند تخریب کند
( .)Liu et al., 2003aاثرگذاری برگشتناپذیر فراصوت

به نظر میرسد که به مرگ یاختهای محدود شود که
در این بررسی در مورد ریزنمونههای فلسی دیده شد.
نتایج بهدستآمده از تجزیۀ واریانس دادهها نشان
داد ،اثر متقابل ترکیبهای  NAAو فراصوت بر صفات
شمار ریشهها ،میانگین شمار ریشه در هر سوخک،
شمار سوخکهای ریشهدارشده و میانگین طول
ریشهها در سطح احتمال  1درصد معنیدار بود.
همچنین بر پایۀ تجزیۀ واریانس دادهها ،تأثیر
ترکیبهای تیماری بر مقادیر وزن پینه معنیدار نشد
(دادهها نشان داده نشده است) .نتایج آزمایشهای
انجامگرفته روی پینۀ گیاهان صبرزرد و داوودی نشان
داده بود که تیمار پینه با امواج فراصوت ،رشد پینه را
بهطور معنیداری افزایش داد ( ;Liu et al., 2003a
 .)Bochu et al., 2004تحقیقات صورت گرفته در این
زمینه نشان داده است ،موج صوتی موجب افزایش
سطوح  IAAدرونزا و کاهش  ABAو در نتیجه مهار
رشد پینه میشود ( .)Bochu et al., 2004در
سیبزمینی ،پس از فراصوتدهی و کشت شماری از
ریزنمونههای سالم زنده روی محیط کشت حاوی
کینتین و 4 -Dو ،2تشکیل پینه تا 42درصد افزایش
یافت ،درحالیکه بدون فراصوت تنها تا 24درصد
پینهزایی داشت .همچنین در گندم سیاه،
ریزنمونههایی که درون لولۀ سترونشده (استریل) با
محیط مغذی  MSتغییریافته با اضافه کردن عاملهای
رشد 4 -Dو( 2برای تشکیل پینه) و کینتین قرار داده
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شدند ،تشکیل پینه تا 40درصد در آنها افزایش یافت
( .)Lamberova et al., 2006نتایج این تحقیق با نتایج
این گزارشها همخوانی نداشت این نتیجه ممکن است
به علت تفاوت در نوع گیاه و نوع بافت فراصوت داده
شده ،تفاوت در مدت و شدت فراصوت و شرایط
فراصوتدهی باشد.
مقایسۀ میانگین دادهها برای اثر متقابل تیمارهای
 NAAو امواج فراصوت نشان داد ،بیشترین شمار
ریشههای تولیدشده از تیمار  0 +1 mg l-1 NAAثانیه
فراصوتدهی به دست آمد که با تیمار mg l-1 NAA
 5 +1ثانیه فراصوتدهی و  30 + 1 mg l-1 NAAثانیه
فراصوتدهی اختالف معنیداری نداشت (شکل .)1
همچنین بیشترین شمار ریشه در هر سوخک مربوط
به تیمار  0 +1 mg l-1 NAAثانیه فراصوتدهی بود که
با دیگر تیمارها اختالف معنیداری داشت (جدول .)2
افزایش شمار ریشه در حضور  ،NAAبا انتظاری که از
تأثیر اکسینها بر ریشهزایی وجود دارد همخوانی
داشت .در گیاه  L. longiflorumگزارش شده است که
اضافه کردن  NAAبهطور قابلتوجهی شمار ریشه را
در مقایسه با محیط کشت بدون هورمون افزایش
میدهد ( .)Nhut, 1998در همۀ بررسیهای انجامشده
روی تشکیل سوخک با استفاده از روش الیههای
یاختهای نازک ( ،(TCLمحیط کشت  MSنصف غلظت
حاوی  1-2/7 μM NAAیا  10 μM IBAو ساکارز
در غلظت  20- 30g l-1برای ریشهزایی شاخهها،
سوخکها و سوخکهای کاذب استفاده شده بود
( .)Teixeira-da-Silva et al., 2007نتایج آزمایشی که
روی فلسهای سوخ  L. candidumانجام شد ،نشان
داد ،سوخکهای باززاییشده روی محیط کشت MS
حاوی  0/5 mg l-1 NAAبهطور موفقیتآمیز ریشهدار
شدند ( .)Khavar et al., 2005نتایج این پژوهشها با
نتایج بهدستآمده از این پژوهش مبنی بر نقش
اکسینها در ریشهزایی همخوانی داشت.
 )2007( Tatari-Varnusfaderani et al.در نتایج
بررسیهای خود بیان کردند ،در سوسن چلچراغ و
دورگ آسیایی ،بیشترین شمار ریشه در محیط کشت
حاوی  0/1 mg l-1 NAAبه دست آمد .همچنین در
پژوهش دیگری روی سوسن چلچراغ ،غلظتهای 0/1

و  0/05 mg l-1 NAAسبب افزایش درصد ریشهزایی و
شمار ریشه شد ( .)Memar-Moshrefi, 2002در
آزمایشی که روی  L. longiflorumانجام شد ،محیط
کشت  MSبا  ،2 mg l-1 NAAدر مقایسه با تیمارهای
دیگر برای ریشهزایی و داشتن بیشترین ریشهزایی،
بیشترین شمار ریشهها و باالترین طول ریشه خیلی
مؤثر بود ( .)Mir et al., 2012در تحقیقی که بهمنظور
باززایی سوخکها از ریزنمونههای گرة سوسنهای
دورگ (هیبرید) در شرایط درونشیشهای انجام شده
بود ،مؤثرترین غلظت در تولید ریشه از سوخکهای
باززاییشده  1یا  2 mg l-1 IBAبود ( Kapoor et al.,
 .)2009بیشترین شمار ریشه در  L. regaleدر محیط
کشت حاوی  2 mg l-1 IBAبهدستآمده بود ،اگرچه
طول ریشهها خیلی کوچک بود و برای انتقال به
گلخانه مناسب نبود .بااینحال هنگامی  IBAبا NAA
جایگزین شد ،در غلظت  1 mg l-1 NAAدرصد
ریشهزایی  98درصد بود ).)Saifulah et al., 2010
نتایج این پژوهشگران مبنی بر تأثیر بیشترین غلظت
اکسین استفادهشده در آزمایش بر ریشهزایی با نتایج
این تحقیق همخوانی داشت .همچنین در نتایج
پژوهشی برای ریشهزایی ریزنمونههای ،L. leucanthum
محیط کشت  ،MSنصف غلظت با 0/05 mg l-1 NAA
مناسبتر گزارش شد ( )Tang et al., 2010که با نتایج
این پژوهش مغایر بود .تفاوت نژادگان (ژنوتیپ) ،سن و
نوع ریزنمونه ،محل گردآوری گیاه (Tatari-
 )Varnusfaderani et al., 2007و نیز تفاوت نوع و
غلظت تنظیمکنندههای رشد گیاهی و همچنین امواج
فراصوت استفاده شده در این آزمایش همگی میتوانند
از دالیل نبود تطابق غلظت بهینۀ گزارشهای یادشده
با نتایج این تحقیق باشند .بر پایۀ مقایسۀ میانگین
دادهها در این آزمایش ،بیشترین شمار سوخکهای
ریشهدارشده از تیمار  5 + 0/01 mg l-1 NAAثانیه
فراصوتدهی و تیمار  5 + 1 mg l-1 NAAثانیه
فراصوتدهی به دست آمد که از لحاظ آماری با
تیمارهای  5 + 0 mg l-1 NAAثانیهmg l-1 NAA ،
 5 +0/1ثانیه 0 +1 mg l-1 NAA ،ثانیهmg l-1 NAA ،
 20 +1ثانیه و  30 +1 mg l-1 NAAثانیه فراصوتدهی
اختالف معنیداری نداشتند .به نظر میرسد ،در همۀ
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سطوح  NAAبا  5ثانیه فراصوتدهی ریزنمونهها،
شمار سوخکهای ریشهدار افزایشیافته است که این
میتواند ناشی از افزایش شمار سوخکهای
بهدستآمده باشد .با توجه به جدول مقایسۀ میانگین
دادهها بیشترین طول ریشه از ترکیبهای تیماری mg
 5 + 0 l-1 NAAثانیه 0 +0/01 mg l-1 NAA ،ثانیه،
 5 +0/01 mg l-1 NAAثانیه5 +0/1 mg l-1 NAA ،
ثانیه 0 +1 mg l-1 NAA ،ثانیه5 + 1 mg l-1 NAA ،
ثانیه 30 +1 mg l-1 NAA ،ثانیه فراصوتدهی و تیمار
شاهد مشاهده شد که بیشترین طول ریشه را تیمار
 0 +1 mg l-1 NAAثانیه فراصوتدهی داشت .بر پایۀ
مقایسۀ میانگین دادهها کمترین شمار ریشه ،شمار
سوخکهای ریشهدار ،میانگین شمار ریشه در هر سوخک
و طول ریشه نیز در ترکیب تیماری +0/1 mg l-1 NAA
 30ثانیه فراصوتدهی بود (جدولBina & Zamani .)2
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( )2009در نتایج بررسیهای خود نشان دادند ،امواج
فراصوت همراه با کاربرد هورمون اکسین ،بر سرعت
ریشهزایی ،درصد ریشهزایی و میانگین شمار و طول
ریشههای قلمههای گل محمدی تأثیر زیادی داشت و
باعث کاهش زمان ریشهزایی و افزایش درصد ریشهزایی
شده بود .همچنین در گزارشی ،فراصوتدهی ریشههای
موئین گیاه  Echinacea purpurea L.به مدت شش
دقیقه و بهصورت دورهای ،ضمن افزایش ساخت IAA
درونزا ،رشد ریشهها را بهبود بخشیده بود ( Liu et al.,
 .)2012با توجه به اینکه امواج فراصوت در این آزمایش
تأثیر مثبتی بر ریشهزایی نداشت ،دلیل این مغایرت نتایج
با گزارشهای یادشده ،ممکن است تفاوت در نوع گیاه،
نوع اندام تیمارشده و یا شدت و مدت فراصوت بهکار رفته
باشد ،چراکه این عاملها میتوانند در تأثیر تیمار فراصوت
دخیل باشند.

جدول  .2مقایسۀ میانگین ترکیبهای تیماری  NAAو فراصوت بر ریشهزایی در ریزنمونۀ فلس
Table 2. Comparison of mean of NAA and ultrasound treatment combinations effects on root induction in scale explant
Duration ultrasound
Number
Number of
Average number
Average length
)(s
of roots
rooted bulbs
of root per bulb
)of roots (mm
cd
bc
bcd
0
11.25
2.97
4
14.25abcd
cd
c
abcd
5
10.67
1.37
7
12.33abcde
0
13.5bcd
3.17b
4.5bcd
16abc
5
22.25bc
1.55bc
14.5a
12abcdef
0
15.5bcd
1.42c
2.5cd
6.25efg
5
11.5cd
1.67bc
6.5abcd
11.75abcdef
10
8cd
1.66bc
6.7bcd
7.66cdefg
cd
bc
bcd
20
11.25
1.67
5
5.75fg
30
2d
1.5c
1d
3g
0
47.5a
5.27a
7.75abc
18.75a
5
34.75ab
2.27bc
14.25a
12.25abcdef
10
10cd
2.8bc
4.25bcd
9.25bcdef
20
13cd
1.87bc
6.75abcd
7.25defg
ab
bc
ab
30
31.33
2.87
11
16.66ab
میانگینهای دارای حرفهای مشترک از لحاظ آماری اختالف معنیداری در سطح احتمال  5درصد با یکدیگر ندارند.

NAA concentration
)(mg l-1
0
0.01

0.1

1

Means with same letters are not significantly different at p< 0.05.

شکل  .1بیشترین شمار ریشهها
Figure 1. Maximum number of the roots
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در آزمایش سوم ،غلظتهای مختلف تنظیمکنندة
رشد ( BAدر چهار سطح  0/1 ،0/01 ،0و  1میلیگرم
در لیتر) و زمانهای مختلف قرارگیری در معرض امواج
فراصوت (در پنج سطح  20 ،10 ،5 ،0و  30ثانیه)
برای ریشهزایی و پینهزایی ریزنمونۀ فلس بررسی شد.
در این آزمایش ،به دلیل تأثیر امواج فراصوت ،پس از
مدتی شماری از ریزنمونههای فلس از بین رفت که
این تیمارها در تجزیۀ دادهها حذف شد .در کنارههای
برخی از فلسهای آسیبدیده تودههای پینه مانندی
تولیدشده بود که همانند به فلسهای بسیار ریز در حد
میلیمتر بودند که رشدنیافته بودند .همچنین
فلس های فراصوت داده شده که در محیط کشت MS
حاوی  1 mg l-1 BAکشت شده بودند ،سوخکهایی
تولید کردند که بهندرت فلسهای آنها تمایزیافته
بودند .بنابراین دادهها بهصورت ترکیب تیماری در
قالب طرح کامل تصادفی تجزیۀ آماری شد .نتایج
بهدستآمده از تجزیۀ واریانس دادهها نشان داد که
تأثیر ترکیبهای تیماری بر صفات شمار ریشهها،
شمار ریشه در هر سوخک و شمار سوخکهای
ریشهدارشده در سطح احتمال  1درصد و بر میانگین
طول ریشهها در سطح احتمال  5درصد معنیدار شد.
بر پایۀ تجزیۀ واریانس دادهها ،اثر ترکیبهای مختلف
 BAو فراصوت بر وزن تر پینه معنیدار نبود (دادهها
نشان داده نشدند).
مقایسۀ میانگین دادهها برای اثر متقابل تیمارهای
 BAو امواج فراصوت نشان داد ،بیشترین شمار
ریشههای بهدستآمده از تیمار شاهد و ترکیبهای

تیماری  5 + 0 mg l-1 BAثانیه0 + 0/01 mg l-1 BA ،
ثانیه 5 + 0/01 mg l-1 BA ،ثانیه5 + 0/1 mg l-1 BA ،
ثانیه 30 + 0/1 mg l-1 BA ،ثانیه فراصوت به دست
آمد که از میان آنها ترکیب 5 + 0/01 mg l-1 BA
ثانیه بیشترین شمار ریشه را داشت .با اینکه در غلظت
 0و  ،1 mg l-1 BAفراصوت تأثیر مثبتی در ریشهزایی
نداشت ،اما در غلظت پایین  BAشمار ریشههای
بهدستآمده را افزایش داد .بر پایۀ جدول مقایسۀ
میانگین دادهها تیمار شاهد و ترکیبهای تیماری mg
 5 + 0 l-1 BAثانیه 0 + 0/01 mg l-1 BA ،ثانیه و mg
 5 + 0/01 l-1 BAثانیه بیشترین شمار ریشه در هر
سوخک را به خود اختصاص دادند .همچنین بیشترین
شمار سوخکهای ریشهدارشده از تیمار 0 mg l-1 BA
 5 +ثانیه فراصوت به دست آمد که با تیمارهای شاهد،
 0 + 0/01 mg l-1 BAثانیه5 + 0/01 mg l-1 BA ،
ثانیه و  5 + 0/1 mg l-1 BAثانیه فراصوتدهی اختالف
معنیداری نداشت .تیمار شاهد نیز با داشتن بلندترین
میانگین طول ریشه اختالف معنیداری با تیمارهای
 5 + 0 mg l-1 BAثانیه 0 + 0/01 mg l-1 BA ،ثانیه،
 5 + 0/01 mg l-1 BAثانیه 5 + 0/1 mg l-1 BA ،ثانیه
و  30 + 0/1 mg l-1 BAثانیه فراصوت نداشت (جدول
 .)3غلظت بیشتر از  0/01 mg l-1 BAتأثیر بازدارندگی
بر ریشهزایی داشت و ریشههای ناشی از تیمارهای mg
 5 + 0/1 l-1 BAثانیه و  30 + 0/1 mg l-1 BAثانیه
فراصوت نیز بیشتر از پینه منشأ گرفته بود .بهطورکلی
در این آزمایش تیمار شاهد برای ریشهزایی مناسبتر
بود.

جدول  .3مقایسۀ میانگین ترکیبهای تیماری  BAو فراصوت بر ریشهزایی در ریزنمونۀ فلس
Table 3. Comparison of mean of BA and ultrasound treatment combinations effects on root induction in scale explant
Duration ultrasound
Number
Number of
Average number
Average length
)(s
of roots
rooted bulbs
of root per bulb
)of roots (mm
0
11.25a
2.97a
4ab
14.25a
a
abc
a
5
10.67
1.36
7.33
12.36ab
0
6.75ab
1.75ab
4.25ab
7.25abc
5
12a
1.55abc
3.25ab
9.25abc
0
0b
0c
0b
0c
5
10ab
0.7bc
4.67ab
7abc
30
10.25ab
0c
0b
12abc
b
c
b
0
0
0
0
0c
10
0.25b
0cd
0b
3bc
20
0.67b
0.67bc
0.33b
1.33c
30
0b
0c
0b
0c
میانگینهای دارای حرفهای مشترک از لحاظ آماری اختالف معنیداری در سطح احتمال  5درصد با یکدیگر ندارند.

BA concentration
)(mg l-1
0
0.01
0.1

1

Means with same letters are not significantly different at p< 0.05.
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 در کنارههای فلسهای آسیبدیده تودههای.رفتند
پینه مانندی تولیدشده بود که همانند به فلسهای
بسیار ریز در حد میلیمتر بودند که رشدنیافته بودند
 شماری از ریزنمونههای فلس نیز سالم.)2 (شکل
 در این آزمایش به.مانده و بهطور طبیعی باززایی شدند
دلیل ناکافی بودن شمار تکرارهایی که فلسهای رشد
. تجزیۀ دادهها انجام نشد،یافته داشتند

 بهترین ترکیبهای هورمونی،در آزمایش چهارم
 که از آزمایش اول برای ریشهزایی نتیجهBA  وNAA
 همراه با زمانهای مختلف قرارگیری،گرفته شده بود
در معرض امواج فراصوت با استفاده از ریزنمونۀ فلس
 مشاهدههای بهدستآمده از این آزمایش.بررسی شد
 شماری از ریزنمونههای فلس که در معرض،نشان داد
 پس از ده روز از بین،امواج فراصوت قرار داده شدند

. فلسهایی که تحت تأثیر امواج فراصوت قرار گرفتهاند.2 شکل
Figure 2. Scales that are affected by ultrasound waves.

 برای ریزازدیادی سوسن چلچراغ با.زمینه داشت
1 mg l-1 NAA  تیمار،استفاده از ریزنمونههای فلس
برای تولید گیاهچههایی با شبکۀ ریشهای قوی
 تنظیمکنندههای رشد و امواج فراصوت.مؤثر بود
نیز تأثیر معنیداری بر میزان پینهزایی ریزنمونه
.نداشتند

نتیجهگیری کلی

 فراصوت،نتایج گزارشهای بهدستآمده نشان دادهاند
میتواند تأثیر متفاوتی بر بافتهای مختلف داشته
 امواج فراصوت موجب ایجاد، در این تحقیق.باشد
آسیب در برخی از ریزنمونههای فلس شد و ریشهزایی
 نیز تأثیر بازدارنده در اینBA .را تحریک نکرد
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