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  دهيكچ

 يش بـه  منظـور بررسـ   ين آزمـا يا.  دارديي دوره سرماكياز به ي مناسب ندهي  گله جهت رشد و ك  است سوخ دار  ياه از گونه  يكيوم  يليل

و ) IAA(د  ي اسـ  يكنـدول اسـت   ي ا ي رشد درون زا   يهانندهكميرات تنظ يي تغ چنين  هم و   يشي و زا  يشيات رو ي سوخ بر خصوص   ير سرماده يثتأ

ـ در ا. رفتيصـورت پـذ  ۱۳۸۷و۱۳۸۶ يهـا  سـال ي  طCeb Dazzleوم رقم يلي لLAد يربي هيسازدر خالل بهاره) ABA(د ي اسيكسيابسا ن ي

ـ ج نـشان داد  ينتا.  گراد قرار گرفتند   ي درجه سانت  ۵ يهفته در دما  ۱۰ و ۸،  ۶،  ۴،  ۲ صفر،   يهاب در زمان  ياه به ترت  ين گ ي ا يهاش سوخ يآزما ه ك

ـ  ي ضرور دهي    گلها جهت    سوخ يسازن رقم بهاره  ين در ا  يبنابرا. ندردكد گل ن  يرده بودند تول  كافت ن ي را در  ييمار سرما يه ت ك ييهاسوخ  ي م

ـ  تعـداد گـل و ارتفـاع گ        كه  حاليد در   ي سوخ و تعداد برگ گرد     يزناهش زمان جوانه  كها سبب    سوخ يش مدت زمان سرماده   يافزا. باشد اه ي

ـ ج ي بـه تـدر  ي مـادر يهافلسABA  زانيها م سوخيه در طول دوره سرمادهكج به دست آمده نشان داد ينتا. افتيش  يافزا . افـت ياهش ك

 يهـا زان آن در فلـس    يثر م كه حدا ك يافت به طور  يش  يج افزا ي به تدر  ي با شروع سرماده   ي و دختر  ي مادر يها در فلس  IAAزان  ي م چنين  هم

ـ  يادر م يها در فلس  ABAزان  ي م دهي    گلدر مرحله   . دي گرد يري سوخ ها اندازه گ    يساز دوره بهاره  ي و در انتها   يدختر  يهـا ش از فلـس   ي ب

ـ ن رشد رويفلس ها در حABA زان يم.  باشدي مي مادرين رقم در فلس هايود در اكن عامل ريتر رسد مهميبه نظر م.  بوديدختر  در يشي

  .افتيش ي افزادهي  گلن مقدارخود قرار داشت و در مرحله يمترك
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  مقدمه

 ، پـس از رز ينتـ ياهـان ز ي گيهـا ن جـنس يتر از مهم  يكيوم  يليل

 از يكـي وم يـ ليجـنس ل ). ۷( باشـد    يا م ي دن  در ي و داوود  كخيم

بوده و مشتمل    Liliaceaeها و خانواده  ي لپه ا  كر رده ت  ي ز ياعضا

 ي چند ساله، علفـ    ياهانيآنها معموال گ  . است گونه   ۱۰۰ باًيبر تقر 

 يهـا ن عرض يا ب يكا و شمال آمر   يو سوخدار بوده ودر اروپا، آس     

  .نش دارندك پرايدرجه شمال ۶۰  و۱۰

ـ شتر به عنوان گل شـاخه بر      يه ب كوم  يلي ل  از ييهاگروه ـ ده  ي ا ي

د يـ شـامل سوسـن ع     رنـد ي گ ي مورد استفاده قرار مـ     ياه گلدان يگ

ــا ــبري، هEaster liliy( (L.longiflorum)(كپـــ  يدهايـــ

 يدهايــــبريو ه)  Asiatic hybrid() L.×elegans(ييايآســــ

  ).۲۶(هستند  (L. speciosum) )Oriental hybrid(يشرق

ه از كـ دنـد  ي گرديبه بازار معرف۱۹۹۰ل ياوادر LA  يدهايبري ه

ــيبريه ــون سوســن عيداس ــاي ــبري و هكد پ ــيدهاي ــيياي آس   ه  ب

ــده ــد وجــود آم ــوارد ا. ان ــدر اغلــب م ــبرين هي ــپلوئيدها تري   د ي

   نــــسل اول)Back cross(ي برگــــشتيبــــوده و از تالقــــ

L.longiflorum×Asiatic hybrid وجـود  ه بييايد آسيبري هيكبا

  .)۲۰(آمده اند

وم در بهـار جوانـه زده و بـسته بـه گونـه در               يـ لي ل يهاخسو

 ياغلب سوخ ها  .  خواهند داشت  دهي    گلز  ييل پا يا اوا يتابستان  

 يـك  يز و زمستان دارا   ييپا ط نامساعد يوم جهت تحمل شرا   يليل

ن يي پا يله دماها يود به وس  كن دوره ر  يه ا ك باشند   يود م كدوره ر 

 حالـت  يك به عنوان    الًوم معمو يليود در ل  كر). ۱۶(رودين م ياز ب 

ر موقـت در    ي تـاخ  يـك له  يه به وسـ   ك سوخ سا لم     يكيولوژيزيف

.  شـود  يف مـ  ي تعر ي ساقه دختر  كل شدن نو  يا طو ي يجوانه زن 

 جوانـه زدن    ي برا يت محور ساقه دختر   يز به عنوان ظرف   يبلوغ ن 

 ي م يزي گل انگ  ك محر يمارهايالعمل به ت  سكر در ع  يبدون تاخ 

  ).۸(باشد

 باشد،  ي م ي دختر ي فلس ها  كد پا ي ع وددر سوسن كمحل ر 

ـ بري و ه  يياي آس يدهايبري در ه  كه  حاليدر    محـل   ي شـرق  يدهاي

ـ هـا   ن است در فلس   كود مم كر . ا در سـاقه قـرار داشـته باشـد         ي

ود و  كن بردن ر  ي از ب  ي سوخ ها برا   )Vernalization(يساز بهاره

   ).۲۶( باشدي آنها الزم مدهي گله و ي جوانه زدن اوليكتحر

 ينتـ ي زيهـا  تيـ  در مـورد ژئوف ييمـار سـرما  يع ت زمان شرو 

ـ ت و ي از اهم  يياز سرما ي ن يدارا ـ  برخـوردار اسـت و ا      ياژهي ن ي

مـار  ين تيافت اي قادر به دريكيولوژيزي از لحاظ ف يستياهان با يگ

، انـدازه انـدام     )۱۰ (ي نونهـال  ماننـد  ين زمان به عـوامل    يباشند ا 

ــذخ ــدازه مر)۵ (يره ايـ ــ، انـ ــايـ ــاد)۱۹(ييستم انتهـ ر ي، مقـ

) ۲۲و۹،۱۱( رشـد درون زا      يهـا ننـده كم  يا تنظ يها   دراتيربوهك

  . دارديبستگ

 در همـه انـواع   دهـي   گلع ي سوخ ها سبب تسر    يبهاره ساز 

 گـل در    يبه هـر حـال تعـداد جوانـه هـا          ). ۱۸( گردد يوم م يليل

ـ بري و هي شرقيدهايبري، هكد پايسوسن ع له يبوسـ LA  يدهاي

  ).۲۶(ابدي ياهش مك يساز بهاره

 و  هـا   گـل اهش تعـداد    كـ وم باعث   يلي ل يها سوخ يساز بهاره

، طـول  دهـي   گـل اشـت تـا   ك، تعـداد روز از      يديـ  تول هاي  برگ

ن در  يي پـا  يدمـا  ). ۶( گـردد  ياه مـ  ي و ارتفاع گ   ينيي پا هاي  برگ

ه كـ   شـده يـك  متابولهـاي  فعاليتوم باعث شروع يلي ليسوخ ها

ـ  ابنـابر ). ۲۸(شودياه مي و نمو گ  يزنتا منجر به جوانه   ينها ن بـه  ي

ـ   يود و   كجاد ر يتور در ا  كن فا يتره دما مهم  كرسد  ينظر م  ن يا از ب

  ).۱۷( باشديرفتن آن م

و ) ۱۴(د ي اسيكسي ابساير درونيه مقادكه است شدگزارش 

ـ ها در ارتباط با شروع و در سوخ  ) ۲(روزكسو ود كـ ا خاتمـه ر ي

 نقـش بازدارنـده     يك يد دارا ي اس يكسي ابسا چنين  هم.  باشد يم

  ).۴و۳( باشدي ميشيال به فاز زادر انتق

 يوم ضـرور  يـ ليود در ل  كستن ر ك ش ين برا يي پا ياگر چه دما  

ـ  طو يسم اثـر آن رو    يانك م ي باشد ول  يم ل شـدن شاخـساره و      ي

ن يي پـا  يردن سوخ ها در دما    كانبار  . باشدي نامشخص م  دهي  گل

 يهـا اهش بازدارنده كها و   نندهك يكش تحر ي افزا يكباعث تحر 

ـ جـه آن جوانـه    يته ن ك گردديرشد م   يع شاخـساره مـ    ي سـر  يزن

  ).۳۰(باشد

ـ بري ه يه در سـوخ هـا     كـ ردند  كاران گزارش   كم و هم  كي د ي

 ABA، IAA رات يي تغيا، نقطه بحرانكازابالنكوم رقم يلي ليشرق

ن ين آنها چني باشد، بنابراي مدهي  گل روز پس از ۶۰در GA و 



  …) IAA(زاي ايندول استيک اسيد هاي رشد درون  تغييرات تنظيم کننده

۱۰۳  

ـ  سوخ ها جهـت رشـد زا       يه آمادگ كردند  ك يريگجهينت   در يشي

  ).۱۵( افتدين زمان اتفاق ميا

ر ي و تـاث   ين جهت بهاره سـاز    يي پا ير دما يثتأ قين تحق يدر ا 

 IAAرات  ييـ  تغ چنـين   هم و   يشي و زا  يشيات رو يآن بر خصوص  

 قـرار گرفتـه     ين دوره  مـورد بررسـ      ي ا ي درون زا در ط    ABAو

  .است

  

  ها مواد و روش

 ي در گروه علوم باغبان    ۱۳۸۷ و   ۱۳۸۶ يها سال يش ط ين آزما يا

ـ  دانشگاه تهران انجـام گرد     يعي و منابع طب   يشاورزكس  يپرد . دي

وم در شهرسـتان    يـ ليننـده ل  كد  يـ  تول يكاز از   ي مورد ن  يسوخ ها 

 ۱۸(سان  يكـ رامون  يط پ ي مح ي دارا يهاد و سوخ  يه گرد يرج ته ك

ل يـ  آنها با محلول بنوميضد عفون  و   پس از انتخاب  )   متر يسانت

ت مرطـوب   يـ و پ كـ وك قه، در داخـل   ي دق ۲۰ در هزار به مدت      ۲

 آنهـا بـه     ييشت نهـا  كـ خ  يدند و با توجه به تار     ي گرد يبسته بند 

گـراد   ي درجه سانت  ۵ ي در دما   هفته ۱۰ و ۸،  ۶،  ۴،  ۲ صفر،   مدت

مـار  يپس از ت  .  شدند ي سرماده يدر داخل سردخانه گروه باغبان    

شت آنها در داخل گلخانه به طور همزمـان         كها   سوخ يادهسرم

 با قطر دهانه ييها ها از گلدانشت سوخكجهت  . رت گرفت صو

 ك، ماسه و خاي زراعك از خا  ي مخلوط يه حاو ك متر   ي سانت ۲۰

ـ ا. برگ بود استفاده شـد      امالًكـ ش بـه صـورت طـرح     ين آزمـا  ي

رار انجـام   كـ  ت ۳و  )  سـوخ  ۸مار شامل   يهر ت (ماري ت ۶ با   يتصادف

 يزن  تعداد روز تا جوانهيتورهاكاهان فايش گيپس از رو. ديگرد

اه در مرحلـه    يـ تعـداد روز تـا ظهـور گـل، ارتفـاع گ           شاخساره،  

 . قرار گرفتيري گل مورد اندازه گي و تعداد جوانه هادهي  گل

   

  

ـ د وابسا ي اسـ  يكندول است ي ا ياستخراج و خالص ساز     يكسي

  د درون زاياس

هـا بـه     مرحله شـامل قبـل از ورود سـوخ         ۵ش در   ين آزما يدر ا 

ان يها، پس از پا    سوخ يداخل سردخانه، در اواسط دوره سرماده     

ش يها و به هنگام خروج از سردخانه، پس از رو سوخ يسرماده

ت از دو نـوع فلـس   يدهنده و در مرحله جوانه قابل روساقه گل 

  .دي انجام گرديبردار نمو نهيدختر و فلس يمادر

 ي سـوخ بـه طـور تـصادف        ۱۰در هر مرحله برداشت، تعداد      

 طبق  ي از رو  يتر و دخ  ي مادر ي ها د و فلس  ي گرد يبردارنمونه

 درجه  -۸۰زر  يردن در داخل فر   كز  يسوخ جدا شده و پس از تم      

 درون  ي هورمون هـا   يريگجهت اندازه . گراد قرار گرفتند  يسانت

 ياهيـ  گ يولوژيزيشگاه ف يع به آزما  يها در داخل ازت ما    زا نمونه 

استخراج . شدندرج منتقل   ك يشاورزك ينولوژكوتيده ب كپژوهش

اتـا و   كوي يشنهاديـ  بر اساس روش پ     نمو نه ها   يو خالص ساز  

  .رفتير صورت پذيبه شرح ز) ۳۴(اران كهم

 يسكـ درويالتـت ه  يگـرم بوت  ۲۵/۰ شـامل محلول اسـتخراج    

ــوئن ــ۵/۰و )Butylated hydroxytoluen(تول ــرم آس وربات كگ

  .تـر بـود  ي ليـك در متانول به حجـم   )Sodium ascorbat(ميسد

ـ تـر از ا ي ليلـ ي م۴۰ردن كـ  را با اضـافه  ياهيگرم از ماده گ ۲ ن ي

 خـرد نمـوده و نمـو نـه هـا را در           ينيمحلول در داخل هاون چ    

 سـاعت   ۱۶به مدت حداقل    گراد  ي درجه سانت  ۴ ي و دما  يكيتار

هـا سـپس از   نمـو نـه   . شدنديها نگهدارجهت انحالل هورمون

مانده سـه بـار بـا       ير شده و باق   لتي ف ۱ واتمن شماره    ياغذ صاف ك

  .ديمحلول استخراج شستشو گرد

 Rotary Flash(ننـده گـردان  كر يـ هـا بـه دسـتگاه تبخ   نمونه

Evaporation(     درجـه   ۳۵ ي در دما  ي منتقل شده و متانول اضاف 

مانـده  يد و سپس هم حجـم محلـول باق        ير گرد ي گراد تبخ  يسانت

ردن پتـاس،   كـ مـوالر اضـافه شـد و بـا اضـافه            ۵/۰بافر فسفات   

 ل بـه به محلول حاص .رسانده شد ۸ /۵ محلول به  pHنرمال۲/۰

ردن كـ س كـ  و پـس از ورت    ديگردل استات اضافه    يزان برابر ات  يم

مانـده در   ي و بـاق   شدخته  يدور ر ) ل استات يات( محلول ييفاز باال 

 گـراد   ي درجـه سـانت    ۳۵ يننـده گـردان در دمـا      كريدستگاه تبخ 

 نرمـال   ۲/۰د  ي اس يكدريلرك توسط   ي بخش آب  pH. ديگردريتبخ

ل اسـتات اضـافه     يـ رابـر ات  زان ب يرسانده شد و دوباره به م     ۵/۲به  

 حـذف   يل استات را نگه داشته و فاز آب       ين بار فاز ات   يد و ا  يگرد

ننده گردان منتقل   كر  ي به دستگاه تبخ   ل استات مجدداً  ي فاز ات  .شد

ـ ر گرديگراد تبخي درجه سانت ۳۵ يشده و در دما    مانـده  يد و باقي
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لتـر  ينمونه سـپس از ف    . تر متانول حل شد   ي ل يلي م ۴بالفاصله در   

رون عبـور داده شـد و سـپس بـه           يك م ۴۵/۰لن  يرا فلوئور و ات   تت

تـر بـر    ي ل يلـ يم۷/۰ان  يوشدت جر  C18 با ستون      HPLCستون  

بـه نـسبت   % ۱۰۰ومتـانول  % ۲/۰د ي اسـ  يكقه و حـالل اسـت     يدق

ـ  گراد جهت جدا  شدن تزر ي درجه سانت  ۴۰ ي در دما  ۵۰:۵۰ ق ي

 ي نمونه هـا بـرا     يساز مراحل استخراج و خالص    يتمام. ديگرد

ـ صورت مشابه انجام گرد   هننده رشد ب  كم  يهردو تنظ  داده هـا   . دي

ل يـ ه و تحليمورد تجزMstatc    با نرم افزار يپس از جمع آور

ـ هـا از طر   نيانگيـ م. قرار گرفت  يآمار  ياق آزمـون چنـد دامنـه    ي

 MS ده و رسم نمودارها هم توسط نرم افزاريسه گردين مقاكدان

Excel 2003انجام شد .   

  ج و بحثينتا

وم يليلLA ديبريه در هك  )۳و۱،۲جداول (ج نشان دادي نتايبررس

 هفتـه  ۲ه سوخ ها بـه مـدت صـفر و   ك يزمانCeb Dazzle رقم 

 بـا   يادي شاخساره به مقدار ز    يردند جوانه زن  كافت  يسرما را در  

ش مـدت زمـان سـرما       ي افـزا  كه  حالي باشد، در    ير همراه م  يختأ

 ين زمان مـ   يهش ا اكگراد سبب   ي درجه سانت  ۵ها در    سوخ يده

 هفته ۱۰ شاخساره در يزنن زمان الزم جهت جوانه  يمترك. گردد

  ).۱جدول( به دست آمديسرما ده

د يـ رده بودند تول  كافت ن ي را در    ييمار سرما يه ت ك ييسوخ ها 

 سـوخ هـا جهـت       ين رقم بهاره ساز   ين در ا  يبنابرا. ردندكگل ن 

 يش مـدت زمـان سـرماده      يبـا افـزا   . باشد ي م يضروردهي    گل

اهش كـ  ي دار ي به طور معن    آنها دهي  گلاشت تا   كداد روز از    تع

اشت تا ك از ين لحاظ اثرات سرما بر تعداد روزها      يه از ا  كافت  ي

ـ اشـت تـا جوانـه     ك يز مشابه با تعـداد روز هـا       ي ن دهي    گل  يزن

 ي سـرماده  ي را با سوخ ها    يداريه اختالف معن  كشاخساره بود   

از بهـاره   يـ ه ن كـ  ي زمان هكن داللت بر آن دارد      يا. نشده نشان داد  

 يو تعداد روزهـا   دهي    گل د،ين گرد ي مرتبه تام  يك سوخ   يساز

له سرعت جوانه   يوسه   ب دهي    گل شاخساره تا    يزنالزم از جوانه  

 از  يكيتواند  ين م يه ا كرد  يگير قرار نم  ي شاخساره تحت تاث   يزن

  .ود در سوخ ها باشدك مقدار ريريگ اندازهيهاروش

ش مـدت   يشود با افزا  ي مالحظه م  ۱ل  ه در جدو  كگونه  همان

ابد به ي يش ميز افزاي سوخ ها ،تعداد جوانه گل نيدهزمان سرما

 بـه   ي هفتـه سـرماده    ۱۰ن تعداد جوانه گل در      يشتريه ب كيطور

ـ بريز در ه  يـ  ن ين رفتـار  يچنـ . دست آمد  وم يـ لي ل يياي آسـ  يدهاي

 بـا   چنين  همج  ين نتا يا. ديگزارش گرد )۱۸(ارانك و هم  يتوسط ل 

 ي سـوخ هـا    يسازبهاره ه گزارش نمود  ك)۲۷( راح   هايشگزار

وم يـ ليل LA  يدهايبري و هي شرقيدهايبري و هكد پايسوسن ع

ج ي نتا چنين  همو   گرددياهش تعداد جوانه گل در آنها م      كباعث  

متـر  ك يسـرماده  L.longiflorumه عنـوان داشـت در       ك نزكيليو

رت يمغاگردد  يش تعداد جوانه گل و برگ م      يها باعث افزا  سوخ

 هفتـه   ۴مـار   ياه در ت  يـ ن تعدا برگ و ارتفاع گ     يشتريب ). ۳۱(دارد

 يش مدت زمان سرما دهـ     يبا افزا .  سوخ به دست آمد    يسرماده

  .افتياهش كسوخ ها تعداد برگ 

ت فلس و زمـان برداشـت       يانس اثر موقع  يه وار ي تجز يبررس

ت فلس و زمان برداشت آنها      يه موقع كنشان داد ) ۴جدول(سوخ  

 رشـد   يننده ها كم  ين دو بر غلظت تنظ    ي متقابل ا  آثار چنين  همو  

IAAو  ABA  دارديداري معنتأثير% ۱ در سطح احتمال  .  

 يقبـل از سـرماده  ABA ه غلظـت درونـزا   كج نشان داد ينتا

 ي مـ  ي دختـر  يهـا شتر از فلـس   ي ب ي مادر يهاسوخ ها در فلس   

 هكن زمان نشان داد     يها در ا   سوخ IAAزان  ي م يريگاندازه .باشد

 ي مـ ي مـادر يهـا شتر از فلـس ي بي دختريهازان آن در فلس   يم

   ).۲و۱ي هالكش(باشد

 يه در طـول دوره سـرماده      كـ ج به دست آمده نشان داد       ينتا

 ،ابدي ياهش م كج  ي به تدر  ي مادر يها فلس ABAزان  يها م سوخ

 ي در اواسـط دوره سـرماده      ي دختـر  يهـا  در فلـس   كه  حاليدر  

قرار دارد وسپس در مراحل     ثر مقدار خود    كدر حدا  ABAزان  يم

ـ ج بـه دسـت آمـده از ا        ينتـا . ابديياهش م كج  ي به تدر  يبعد ن ي

ـ بريدر ه ) ۱۵(ارانكـ مو هم كي هايشش با گزار  يآزما  يد شـرق  ي

 ارانكـ زو و هم. امـل دارد كمطابقـت  Casa Blanca وم رقم يليل

 يهـا   سـوخ يسـاز درونـزا را در خـالل بهـاره   ABA رات ييـ تغ

L.rubellum ش يردنـد بـا افـزا     كمودند و گـزارش      ن يريگ اندازه

اهش كـ سـوخ هـا   ABA زان يـ  سوخ ها ميمدت زمان سرماده

ــ ــدي يم ــا ا. اب ــآنه ــن ي ــه دوره  ك ــا خاتم ــاط ب اهش را در ارتب



  …) IAA(زاي ايندول استيک اسيد هاي رشد درون  تغييرات تنظيم کننده

۱۰۵  

  ) روز(دهي  گلو زمان بين جوانه زني تا )روز(سبز شدن ثير مدت زمان سرمادهي سوخ بر زمان بين کاشت وتأ .۱جدول

  )۱۳۸۶سال (ليليوم  LAهيبريد 

دهي  گلزمان بين جوانه زني تا 

 )روز(

زمان بين کاشت وسبز 

 )روز(شدن

مدت زمان سرما   تاريخ کاشت

 )هفته(دهي

۰  e ۵/۱۲۹  a ۲۴/۶/۸۶ صفر 

۱۱۰   c ۶/۱۰۴  b ۲۴/۶/۸۶ ۲ 

۵/۱۶۷  a ۵۳/۴۵  c ۲۴/۶/۸۶ ۴ 

۷/۱۵۳ a ۸۰/۳۹  c ۲۴/۶/۸۶ ۶ 

۶/۱۲۵ b ۰۷/۲۵  cd ۲۴/۶/۸۶ ۸ 

۴۳/۸۴ d ۶۳/۱۶  d ۲۴/۶/۸۶ ۱۰ 

  .معني دار نيستند%۵ميانگين هايي که در هر ستون داراي حروف مشترک هستند بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال 

  

  ، تعداد غنچه، تعداد برگ، )روز(ثير مدت زمان سرماد هي سوخ بر زمان بين کاشت و شکوفايي گلتأ. ۲جدول 

  )۱۳۸۶سال(ليليوم  LAارتفاع هيبريد 

مدت زمان سرما 

 )هفته(دهي

زمان بين کاشت و شکوفايي 

 )روز(گل

تعداد 

 غنچه

 تعداد برگ

  

  ارتفاع

)cm(  

۰e ۰d ۰۲/۶۱ صفر bc ۶۳/۵۶ d 

۲ ۹/۲۱۷ a ۶۶۷/۱ c ۸۰/۶۶ b ۹۷/۷۱ bc 

۴ ۲۱۳a ۴۸۳/۳ ab ۲۷/۸۴ a ۸۷/۸۶ a 

۶ ۵/۱۹۳ b ۵۱۷/۲ bc ۱۰/۷۰ b ۴۷/۷۵ bc 

۸ ۷/۱۵۰ c ۳۰۰/۳ ab ۶۵/۵۳ cd ۵۵/۶۸ c 

۱۰ ۱/۱۰۱ d ۱۰۰/۴ a ۳۸/۴۶ d ۹۰/۸۰ ab 

  .معني دار نيستند%۵ميانگين هايي که در هر ستون داراي حروف مشترک هستند بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال 

  

  )۱۳۸۷سال (ليليوم  LAهاي رويشي و زايشي هيبريد  ثير مدت زمان سرمادهي سوخ بر ويژگيتأ .۳جدول

مدت زمان سرما 

  )هفته(دهي

روز از کاشت تا جوانه 

  زني

 جوانه زني روز از

  دهي  گلتا

  ارتفاع  تعداد برگ  تعداد  گل

)cm(  

  a۷/۱۳۸  c۴۷/۹۰  ab۵۸۳/۱  a۰۳/۷۵  b۱۷/۷۹  صفر

۲  b۶/۱۰۴  bc۱/۱۰۵  b۳۰۴/۱  a۴۳/۷۱  b۵۳/۷۳  

۴  c۰۳/۷۹  a۳/۱۴۸  a۴۲۹/۲  a۵۳/۷۳  b۷۲/۷۶  

۶  d۵۰/۳۳  ab۴/۱۳۹  a۵۲۵/۲  b۱۵/۶۳  a۷۰/۹۱  

  .معني دار نمي باشند% ۱اي دانکن در سطح احتمال باشند از نظر آزمون چند دامنهيميانگين هايي که در هر ستون داراي حروف مشترک م



  ۱۳۹۲/ دهم شماره  /  سومسال / وري محصوالت زراعي و باغيآتوليد و فر مجله

  

۱۰۶  

   ABA و IAAهاي رشدتجزيه واريانس اثرات موقعيت فلس و زمان برداشت سوخ بر غلظت تنظيم کننده .۴جدول

  CebDazzleليليوم رقم LA در هيبريد 

  ميانگين مربعات

ABA(μMgFW-1) IAA(μMgFW-1) 

  منابع تغيير  درجه آزادي

  موقعيت فلس  ۱  ۲۵۴/۶۷۱۲**  ۰۷۸/۹۲۲**
  زمان برداشت سوخ  ۴  ۵۲۸/۱۲۷۷۹**  ۷۸/۴۱۵۸۷**
   زمان برداشت سوخ×موقعيت فلس  ۴  ۹۴۸/۲۵۵۲۸**  ۷۵۰/۱۸۵۸۷**

  خطاي آزمايش  ۱۸  ۳۴۴/۶۱  ۵۶۲/۶۹

  %۱معني دار در سطح احتمال : **        
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  هاي مادري و دختريدرونزا در فلس)گرم وزن تازه/ميکرومول( IAA تغييرات مقادير .۱شکل 

  

  وABAاهش مقداركن يارتباط ب). ۳۲(ود در سوخ ها دانستند    كر

 Polianthes(م ي در گــل مــرچنــين هــمود كــبرطــرف شــدن ر

tuberose  ( وAllium wakegiو كيامـــازاي توســـط ناگـــار و 

و  ABA هـا، در گـراس ). ۳۳ و۲۱(ه است شداران گزارش كهم

ه البتـه   كـ   باشـند  ي م يزن جوانه يهان بازدارنده يترمهمن  يومارك

ـ ن اسـت در ا    كـ ز مم يگر ن يمواد د  در ). ۱(ل باشـند يـ ن امـر دخ   ي

 باعث  يي به تنها  ABAها غلظت    از سوخ  يد و تعد  ك را بذرهاي

ر يگر غ ي ناشناخته د  يتورهاكو فا ) ۱۳(شوديممانعت از رشد نم   

 .ل باشـد  يـ ود دخ كـ ن اسـت در برطـرف شـدن ر        ك مم ABAاز  

 شود پس از خروج سـوخ       ي مالحظه م  ۲لكه در ش  كيهمانطور

 بـه حـد     ABAري مقاد يشين مراحل رشد رو   يها از انبار و در ح     

 در فلـس     مجـدداً  دهـي     گـل افته و در مرحله     ياهش  كاقل خود   

در مرحلـه   . نـد ك يش مـ  ي شروع بـه افـزا     ي و دختر  ي مادر يها

 يش از فلـس هـا     ي ب ي مادر ي در فلس ها   ABAزان  ي م دهي    گل

ـ بريود در ه  كـ ن عامل ر  يتررسد مهم يبه نظر م  . است يخترد د ي

LAوم رقم يلي ل Ceb Dazzleه كـ  قرار دارد ي مادريهادر فلس

هـاي هيبريـد هـاي آسـيايي ليليـوم       اين لحـاظ مـشابه سـوخ      از

  ).۲۶(باشد مي
  



  …) IAA(زاي ايندول استيک اسيد هاي رشد درون  تغييرات تنظيم کننده

۱۰۷  
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  هاي مادري و دختريزا در فلسدرون)گرم وزن تازه/ميکرومول(ABA  تغييرات مقادير .۲شکل

  

   ABA و IAAهاي رشد مستقل موقعيت فلس و زمان برداشت سوخ برغلظت تنظيم کنندهآثار . ۵جدول 

  CebDazzleليليوم رقم LA در هيبريد  

  (μMg fw-1) غلظت ABA  (μMg fw-1) غلظتIAA  تيمار

  موقعيت  فلس

  فلس مادری

  فلس دختری

  

b۱۸/۱۶۹ 
a۳۴/۱۹۹  

  

a۴/۱۱۸  

b۶/۱۰۷ 

  زمان برداشت سوخ

   سرما دهيقبل از

  بين سرما دهي

  انتهاي سرمادهي

  درخالل رشد رويشي

  دهي  گلدرمرحله 

  

۶/۱۶۰ c 

۰/۱۶۰ c 

۵/۲۶۰ a 

۲/۱۴۶ d 

۶/۱۹۴ b 

  

۱/۱۲۳ b 

۸/۲۳۵ a 

۲/۱۳۲ b 

۴۰/۲۱ d 

۵۸/۵۱ c 

  .مي باشندمعني دار ن% ۵باشند از نظر آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح احتمال ميانگين هايي که در هر ستون داراي حروف مشترک مي

  

زا را در  درونIAAرات غلظـــت ييـــ تغ۵ جـــدولو  ۱ لكشـــ

ه كگونه  همان. دهدين رقم نشان م   ي ا ي و دختر  ي مادر يها فلس

 بـا  ي و دختـر   ي مادر يها در فلس  IAAزان  ي شود م  يمالحظه م 

ه حـد   كـ  يابد بـه طـور    ي يش م يج افزا ي به تدر  يشروع سرماده 

 دوره بهـاره    يهـا  و در انت   ي دختـر  يهـا زان آن در فلـس    يثر م كا

 داللت بر آماده شـدن فلـس    يراتيين تغ يچن. ست سوخ ها  يساز

در . اسـت  دهـي   گلدهنده و د ساقه گل ي جهت تول  ي دختر يها

ب از  كـ ه مر كـ  يدهنده به عنوان سوخ مـادر     وم ها سوخ گل   يليل



  ۱۳۹۲/ دهم شماره  /  سومسال / وري محصوالت زراعي و باغيآتوليد و فر مجله

  

۱۰۸  

  انـد و محـور     قـرار گرفتـه    يگـاه ي صفحه پا  يه رو ك ييفلس ها 

 دهي  گلقبل از   . شده است ل  كيرند تش ي گ يدهنده را در بر م     گل

. ابـد ي ي نمـو مـ    يد در داخل سوخ مادر    ي جد ي سوخ دختر  يك

ـ  نقطـه رو   يك ين سوخ دختر  يمنشاء ا   يـك  در مجـاورت     يشي

 رشد در   يتجمع بازدارنده ها  .  محور ساقه است   يفلس در انتها  

پـس از   . گـردد  ي مـ  ي و رشـد سـوخ دختـر       يآن مانع جوانه زن   

 متوقف شده   يخ دختر دفلس در سو  ي، تول ي سوخ مادر  دهي    گل

 يه وزن كنيد تا ا  ي نما يرامون رشد م  يط پ يو از لحاظ اندازه و مح     

 يهـا   فلـس  ياثـرات بازدارنـدگ   . ديدا نما ي پ يبرابر با سوخ مادر   

ود كـ ننده ر ك برطرف   يمار ها يافته و نسبت به ت    ياهش  ك يدختر

  ).۱۲( دهديس العمل نشان مكع

بـه  ABA  شـود مقـدار   ي مالحظه م۲لكه در شكهمانگونه 

 يهـا  در فلـس   ي بازدارنده رشد در مراحـل سـرماده       يكعنوان  

 زان ي مكه حاليدر .  باشديثر مقدار خودش مك در حد ايدختر

 IAA   يمتر م كسه با آن    يننده رشد در مقا   كل  ي تسه يكبه عنوان 

 ABAه مقـدار    كـ گزارش نمودند   ) ۲۵(ارانكرابرت و هم  . باشد

ش از  يود ب كدن ر  در خالل دوره برطرف ش     ي دختر يهادر فلس 

ن رشـد  يفلس ها در حـ ABA زان ي م.باشدي مي مادريهافلس

 دهـي    گـل ن مقدارخود قرار دارد و در مرحلـه         يمترك در   يشيرو

ود در  كـ زان ر يدهد م ين امر نشان م   يه ا ك ابدي يش م يمجددا افزا 

 يهـا شتر از سـوخ يـ  ب دهـي     گـل  در مرحلـه     ي مـادر  يسوخ ها 

) ۲۴(ر  يو سـ  ) ۲۹(وم  يـ لي ل  در ييمـار سـرما   ي ت . باشد ي م يدختر

ـ ع طويو تـسر IAA ش مقدار يباعث افزا ل شـدن شاخـساره و   ي

  .ش مطابقت داردين آزمايج ايه با نتاك  گرددي ميزنجوانه

ـ  در ا  يل شدن سـاقه دختـر     يطو ن رقـم بالفاصـله پـس از        ي

ـ  يافـزا . رد  يـ گيها انجام مـ   شت سوخ ك و   يساز بهاره ش از  يش ب

 مرحلـه  ي در انتهـا يختـر  ديدر فلـس هـا  IAA اندازه مقـدار  

  . باشديل شدن محور ساقه مي در ارتباط با طويسرماده

ه مـواد شـبه     كـ ردنـد   ك گـزارش ز  ين) ۲۳(ارانكو هم  وبوكاو

ABA        اهش كـ  كد پا ي در خالل مراحل بلوغ سوخ در سوسن ع

دا يـ ش پ ين مدت افزا  ين در ا  يسك مواد شبه ا   كه  حاليدر  . ابدي يم

ت يــقــا مخــالف فعاليقن ديسكــت ايــرات فعالييــنــد و تغك يمــ

ABAـ بريزش جوانه گل در هي انگ. باشديم وم يـ ليل LA  يدهاي

ن يرات ا يين تغ ي، بنابرا ) ۲۶( باشد ي شاخساره م  يزنبعد از جوانه  

ر از مرحله رشد    يي تواند در ارتباط باتغ    ي رشد م  يهانندهكم  يتنظ

) ۱۵(اران كـ م و هم  كي ياهه با گزارش  ك  باشد يشي به زا  يشيرو

  .مطابقت دارد

ه با  كگردد  ي م يريگجهيش صورت گرفته نت   يبا توجه به آزما   

 در  ييهـا توان برنامـه  يود و بلوغ سوخ ها، م     كط ر يتوجه به شرا  

ـ ردن ا كش رس   يجهت پ  شور كـ  در داخـل     ينتـ ين محـصول ز   ي

 ي سـرماده  يهـا  توان از روش   يط، م يبسته به شرا  . فراهم گردد 

جهت بهاره   يعي طب يا سرماده ي در جعبه    يمتفاوت مثل سرماده  

ه ارقام،  يلكه در مورد    كالزم است    ها استفاده نمود و    سوخ يساز

ـ رق در ارتباط با فاز برنامه   ياطالعات دق   سـوخ در دسـترس   يزي

 فلس هـا عامـل      ABAزان  يه باال بودن م   كج نشان داد    ينتا. باشد

 يه طـ  كـ گـردد،   يد محسوب مـ   يبرين ه يود در ا  كجاد ر ي ا ياصل

 زانيـ ش ميافـزا . ابـد يياهش مكه ن مادي غلظت اييمار سرمايت

 IAA نـشان دهنـده خاتمـه       يان مرحلـه سـرماده    يها در پا   فلس 

  .  باشدي ميزنها جهت جوانه سوخيود و آمادگكر

 هفتـه سـرما جهـت       ۴مـار   يگردد از ت  يه م ين رقم توص  يدر ا 

ــ ــه ســرماده۶ردن زودهنگــام و از كــش رس يپ  جهــت ي هفت

ط بازار و مسائل يه شراكر هنگام استفاده شود يردن د كرس   شيپ

  .ن زمان خواهد بوديننده اكن يي تعياقتصاد
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