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Background and Objectives: Environmental stresses could cause changing 

in the plants growth and development and drought stress is one of the most 

important factors limiting plant growth in the world and is the most common 

stress that threatens a large part of the world lands and reduces various 

crops. The use of plant tissue culture methods in laboratory conditions 

compared to field culture has provided a controlled environment for 

physiological studies such as the effects of drought stress using plants to 

manage the environmental factors to maximize productivity. Therefore, in 

this study, the effect of in-vitro drought stress on the growth of three species 

of lily and some of its compounds was investigated. 

 

Materials and Methods: This study was performed as a factorial 
experiment in a completely randomized design in the tissue culture and 

biotechnology laboratory of university of mohaghegh ardabili for 

screening in-vitro of three species of lilies for drought stress. In-vitro 

bulblet scales of L. tsingtauense, L. regale and L. ledebourii in MS 

medium containing different concentrations of polyethyleneglycol 6000 

(0, 5, 10, 20 and 40 g/l) was cultured. After two months, morphological 

characteristics of regenerated plantlets such as plantlets height, leaf length 

and number, number of bulblets, number of roots and fresh weight, as well 

as biochemical parameters such as proline, soluble carbohydrates, phenol, 

flavonoid, anthocyanin, chlorophyll and carotenoid were measured and 

evaluated separately in each of the treatments. 

 

Results: In the present study, among the three species of lily, only  

L. regale regenerated leaves. The results showed that the plantlet height, 

number and length of leaf, number of bulblet and number of root and fresh 

weight of plantlet decreased with increasing drought stress. The highest 

number of bulblet was obtained from L. ledebourii, the highest number of 

root was obtained from L. regale and the highest fresh weight was 

obtained from L. tsingtauense explants. The highest amount of phenol and 

carotenoid was obtained from L. regale and the highest amount of proline 

was obtained from L. ledebourii, while L. tsingtauense had more 

flavonoid, anthocyanin and chlorophyll than other species. According to 

the results, the levels of proline, flavonoids and anthocyanin had a positive 
correlation with drought stress, but the highest amount of soluble 

carbohydrates and phenol from the treatment of 10 g/l PEG and the highest 

amount of carotenoid from the concentration of 5 g/l PEG was obtained. 
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Conclusion: In conditions of water deficiency, lily cause a series of 

morphophysiological changes to reduce the harmful effects of drought 

stress as drought tolerance mechanisms. In this study, drought stress 

caused by PEG in-vitro, by affecting physiological, biochemical and 

hormonal processes, reduced the growth indices of lily species, while the 

amount of biochemical indices associated. Therefore, the increase of 

proline, soluble carbohydrates and secondary metabolites, in addition to 

increasing the medicinal performance of the product, is a mechanism of 

drought tolerance in lily. 
 

Cite this article: Chamani, Esmaeil, Aminian, Sheyda, Pourbeyrami Hir, Younes. 2022. The effect of 

drought stress on morphological and biochemical characteristics of some lily species under 

in-vitro condition. Journal of Plant Production, 29 (2), 201-219.  
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  های کلیدی: واژه

 پرولین، 

 گلیکول،  اتیلن پلی

 تنش خشکی، 

  گل سوسن
 

شود و تنش  های محیطی سبب ایجاد تغییراتی در رشد و نمو گیاهان می تنش سابقه و هدف:

ترین تنشی باشد و متداولترین عوامل محدودکننده رشد گیاهان در جهان می خشکی از مهم

شود. محصوالت مختلف میاست که بخش زیادی از اراضی جهان را تهدید و باعث کاهش 

ای، های مزرعههای کشت بافت گیاهان در شرایط آزمایشگاهی نسبت به کشتاستفاده از شیوه

اثرات تنش خشکی با استفاده از  مانندای را برای مطالعات فیزیولوژیکی محیط کنترل شده

ت یافت. گیاهان فراهم کرده است تا با مدیریت عوامل محیطی بتوان به حداکثر محصول دس

ای بر رشد سه گونه از گل سوسن و برخی  شیشه بنابراین در این پژوهش اثر تنش خشکی درون

 ترکیبات آن مورد مطالعه قرار گرفت.
 

این پژوهش در قالب آزمایش فاکتوریل و به صورت طرح کامالً تصادفی در  ها: مواد و روش

ای  شیشه گری درونمنظور غربالی بهآزمایشگاه کشت بافت و بیوتکنولوژی دانشگاه محقق اردبیل

 ای شیشه درون های سوخکخشکی انجام گردید. فلس سه گونه گل سوسن نسبت به تنش
Lilium singtauense، Lilium regale و Lilium ledebourii  در محیط کشت پایهMS 

 گرم در لیتر( کشت 40و  20، 10، 5، 0) 6000گلیکولاتیلنهای مختلف پلیحاوی غلظت

ارتفاع گیاهچه،  مانندهای باززایی شده  ی گیاهچهشناس ریختهای گردید پس از دو ماه شاخص

های بیوشیمیایی چنین شاخص طول و تعداد برگ، تعداد سوخک، تعداد ریشه و وزن تر و هم

های محلول، فنل، فالونوئید، آنتوسیانین، کلروفیل و کاروتنوئید مانند میزان پرولین، کربوهیدرات

 گیری و مورد ارزیابی قرار گرفت.صورت جداگانه اندازه ههر یک از تیمارها ب در
 

  L. regaleهای در پژوهش حاضر از بین سه گونه مورد مطالعه فقط ریزنمونهها:  یافته

برگ باززایی کرد نتایج نشان داد که ارتفاع گیاهچه، تعداد و طول برگ، تعداد سوخک و تعداد 
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 ترین تعداد سوخک از  ها با افزایش تنش خشکی کاهش یافت. بیشگیاهچهریشه و وزن تر 

L. ledebourii بیشترین تعداد ریشه از ،L. regale های ترین وزن تر از گیاهچه و بیش 

 tsingtauense.L مقدار فنل و کاروتنوئید از  ترین بیش. دست آمدبهL. regale ترین  و بیش

های نسبت به گونه tsingtauense .Lحاصل شد در حالی که  L. ledebouriiمقدار پرولین از 

دست آمده میزان  هتری برخوردار بود. طبق نتایج ب دیگر از فالونوئید، آنتوسیانین و کلروفیل بیش

ترین میزان  بیش اماپرولین، فالونوئید و آنتوسیانین همبستگی مثبتی با میزان تنش خشکی داشت 

ترین مقدار  گلیکول و بیشاتیلنگرم در لیتر پلی 10از تیمار حلول و فنل های مکربوهیدرات

 دست آمد.  هگلیکول باتیلنگرم در لیتر پلی 5کاروتنوئید نیز از غلظت 
 

 را فیزیولوژیکی -یشناس ریخت تغییرات سری یک سوسن گل آب، کمبود شرایط در گیری: نتیجه

  کند.می ایجاد خشکی به تحمل هایسازوکار عنوان به خشکی تنش مضر اثرات کاهش جهت

ثیر بر أای با تشیشه گلیکول در شرایط دروناتیلندر این پژوهش تنش خشکی حاصل از پلی

های های رشدی گیاهچهشیمیایی و هورمونی شاخص -زیستفرآیندهای فیزیولوژیکی، 

تجمع پیدا  شیمیایی -زیستهای  داد در حالی که میزان شاخصهای گل سوسن را کاهش  گونه

های ثانویه عالوه بر افزایش و متابولیت های محلولکربوهیدراتکردند بنابراین افزایش پرولین، 

ی محصول، نوعی ساز و کار تحمل به تنش خشکی در گل سوسن محسوب یعملکرد دارو

 شود. می
 

 شیمیایی -زیستی و شناس ریختهای  تأثیر تنش خشکی بر ویژگی(. 1401) یونس، هیر پوربیرامی، شیدا، امینیان ،اسماعیل ،چمنی: استناد

 .201-219(، 2) 29، های تولید گیاهی پژوهشنشریه . ای شیشه های گل سوسن در شرایط درون برخی گونه

                  DOI: 10.22069/JOPP.2022.19293.2846 
 

                       نویسندگان. ©ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان                                         
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 مقدمه

، 1سانانمربوط به تیره سوسن هاجنس سوسن

های و واریتهها تقریباً شامل صد گونه بوده که زیرگونه

آن عمدتاً در مناطقی از نواحی معتدل و سرد آسیای 

این گیاه علفی و دائمی جز میانه گسترش یافته است. 

دارای عمر طوالنی، گیاهان پیازی بدون پوشش 

های دارای متابولیت هستند و های قیفی شکل گل

با ارزشی بوده که در صنعت دارویی، بهداشتی  ثانویه

یطی های مح(. تنش1باشد )فاده میو غذایی قابل است

های ثانویه در توجهی میزان متابولیت به مقدار قابل

دهد و در مقابل ثیر قرار میأت گیاهان را تحت

های ثانویه نیز نقش محافظتی گیاهان در  متابولیت

گیرند. این ترکیبات گیاهان شرایط تنش را بر عهده می

مقابل عوامل مزاحم خارجی مانند آفات و را در 

های مختلف و شرایط نامساعد محیطی مانند پاتوژن

کند تا خشکی و یا شرایط نامساعد خاک حفاظت می

گیاهان بتوانند به حیات خود ادامه دهند. شواهد 

زیادی وجود دارد که نشان دهنده افزایش چند برابری 

های ت تنشهای ثانویه در برخی گیاهان تحمتابولیت

محیطی است در مواردی نیز کاهش میزان 

های محیطی های ثانویه تحت شرایط تنش متابولیت

 (.2) شوددیده می

کننده رشد ترین عوامل محدودتنش خشکی مهم

درصد از اراضی  25گیاهان در جهان بوده که تقریباً 

عملکرد جهان را محدود کرده و باعث کاهش 

خشک محصوالت کشاورزی در مناطق خشک و نیمه

کاهش مقدار آب در دسترس گیاه منجر (. 3) شودمی

به تنش خشکی و بروز تغییرات نامناسب 

شود. کاهش شناسی و فیزیولوژیکی در گیاه می ریخت

زنی بذرها، تغییر در میزان و کیفیت درصد جوانه

های ثانویه گیاه مانند فالونوئیدها و متابولیت

                                                             
1- Liliaceae 

ها، آلکالوئیدها، گلیکوزیدها، استروئیدها و آنتوسیانین

چنین تغییر در جذب و انتقال  های فرار و همروغن

(. 4باشد )عناصر از اثرات تنش خشکی در گیاهان می

 ی نیز وقتی مقرون به صرفهیعملکرد یک گیاه دارو

های اولیه و ثانویه آن به حد است که مقدار متابولیت

مطلوب رسیده باشد بنابراین با مدیریت عوامل 

توان به حداکثر تنش خشکی می مانندمحیطی 

 (.5)محصول دست یافت 

با وزن مر پلینوعی  (PEG) گلیکولاتیلنپلی

و قابل انعطاف بوده که  کننده آب ملکولی باال، جذب

باعث ایجاد  دلیل کاهش پتانسیل آب محیط کشت به

فشار اسمزی منفی شده و از ورود آب به داخل سلول 

برای تحمیل کند و از این طریق گیاه جلوگیری می

ای کاربرد شیشه تنش آبی به گیاهان در شرایط درون

گلیکول و عدم ایجاد اتیلنفراوان دارد. عدم جذب پلی

ای و ثابت ماندن آن شیشهمیت آن در شرایط درونس

و ( 6)رود شمار می از مزایای آن به تنش مدت تمام در

 هایمحلول دیگر با مقایسه در اسمزی هایتنش برای

 شده شناخته تیمار نمک بهترین و مانیتول مانند سازگار

 (.7است )

های محیطی و به ویژه تنش خشکی یکی از تنش

موانع اصلی در کاهش تولید محصوالت گیاهان 

ی در بسیاری از نقاط دنیا به ویژه در مناطق یدارو

شود و خشک مانند ایران محسوب میخشک و نیمه

ی یممکن است ترکیبات تولید شده در گیاهان دارو

 های محیطی افزایش یابد. ثیر تنشأت تحت

 های فراوانی در مورد استفاده ازکنون پژوهشتا

 مانندای شیشهدر شرایط درون گلیکولاتیلنپلی

( و غیره 10(، گندم )9(، ذرت )8فرنگی )گوجه

گزارش شده است اثرات تنش خشکی بر رفتارهای 

 Lilium davidii های ثانویهمورفولوژیکی و متابولیت

( مورد مطالعه قرار 2020هم توسط لی و همکاران )
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های (. بررسی برخی شاخص11گرفته است )

ی در شرایط تنش خشکی شناس ریختفیزیولوژیکی و 

های گیاهی تواند به گزینش گونهای میشیشهدرون

عنوان روشی ارزشمند  چنین به کند و هممتحمل کمک 

های گیاهان به تنش خشکی باشد برای ارزیابی پاسخ

(. در پژوهش حاضر سعی شده است عالوه بر 12)

غربال کردن سه گونه از گل سوسن نسبت به تنش 

 ترین تیمارهای ای، مناسبشیشه خشکی درون

ترین میزان ترکیبات  تنش خشکی برای حصول بیش

مشخص گل سوسن ی یدارویی در گیاه زینتی و دارو

 گردد.

 

 ها مواد و روش

 صورت هش در قالب آزمایش فاکتوریل و بهاین پژو

در  1397-1398سال  در (CRD) طرح کامالً تصادفی

بیوتکنولوژی دانشگاه محقق  و آزمایشگاه کشت بافت

 این آزمایش از سه گونه  اردبیلی انجام گردید. در

  و tsingtauense .L، L. regaleگل سوسن 

L. ledebourii  سوسن چلچراغ( استفاده شد(

سوخک سوسن چلچراغ اواخر فصل تابستان از 

رویشگاه طبیعی آن در منطقه حیران استان اردبیل 

ای شیشههای درونآوری گردید ولی ریزنمونه جمع

استریل دو گونه دیگر از دانشگاه بیجینگ کشور چین 

سوسن های سالم و بیرونی سوخک فلستهیه گردید. 

به دقت از صفحه پایگاهی جدا و یک ساعت  چلچراغ

زیر آب جاری جهت شستشوی سطحی قرار گرفت. 

 70ثانیه در اتانول  30جهت استریل سطحی به مدت 

 2دیم سدقیقه در هیپوکلریت 10درصد و سپس 

جامد بدون  MSدرصد قرار گرفت محیط کشت پایه 

گرم  30و حاوی  pH=7/5های رشدی با کنندهتنظیم

دقیقه در دمای  15در لیتر ساکارز پس از تهیه به مدت 

کیلوگرم بر  2/1درجه سانتیگراد در فشار  121

ها مترمربع استریل گردید و در نهایت ریزنمونه سانتی

ا آب مقطر دوبار استریل بعد از سه بار شستشو ب

های  کشت گردید پس از باززایی و واکشت ریزنمونه

کشت جدید، فلس ها در محیطاستریل گونه

 آوری وگرم جمع 2تا  5/1های با وزن تقریبی  سوخک

های جامد حاوی غلظت MSدر محیط کشت پایه 

 )شرکت سیگما(  6000گلیکولاتیلنمختلف پلی

تکرار و هر  3در لیتر( با گرم  40و  20، 10، 5، 0)

ریزنمونه کشت گردید و تمامی  5تکرار دارای 

گراد،  درجه سانتی 25مدت دو ماه در دمای  ها به کشت

ساعت دوره نوری در روز و زیر تابش مداوم  16

المپ فلوئورسنت سفید نگهداری شدند. پس از این 

های باززایی گیاهچه یشناس ریختهای مدت، ویژگی

تعداد و طول ها از لحاظ ارتفاع گیاهچه، شده از فلس

گیری اندازهتر برگ، تعداد سوخک، تعداد ریشه و وزن

   شدند.

برای : شیمیایی -زیستهای  گیری شاخص اندازه

های گیاهی در هاون چینی گیری پرولین، نمونه اندازه

درصد  3لیتر اسید سولفوسالیسیلیک میلی 10حاوی 

کاغذ صافی واتمن صاف  با استفاده ازساییده شد و 

لیتر از هر کدام از محلول صاف شده،  میلی 2، گردید

و اسید استیک باهم مخلوط شد و هیدرین معرف ناین

درجه  100ساعت در حمام آب گرم  1مدت  به

سلسیوس حرارت داده شد واکنش با گذاشتن داخل 

لیتر تولوئن، میلی 4یخ متوقف شد. پس از افزودن 

نیه ورتکس شد. جذب نوری ثا 15-20مدت  به

 520محلول قرمز رنگ فاز رویی در طول موج 

قرائت شد و از اسپکتروفتومتر )نانودراپ( نانومتر با 

 (.13تولوئن نیز به عنوان شاهد استفاده شد )

نمونه  گیری کربوهیدرات محلول،برای اندازه

گیاهی حاوی برگ و سوخک داخل هاون چینی که در 

داخل ظرف حاوی یخ بود قرار داده شد سپس با 
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کامالً له  درصد 95اتانول لیتر میلی 2افزودن تدریجی 

دست آمده لیتر از عصاره بهمیلی 1/0سپس به گردید. 

دقیقه در حمام  20لیتر آنترون اضافه و به مدت میلی 3

جوش قرار گرفت میزان جذب رنگ آب گرم در حال 

نانومتر با دستگاه اسپکتروفتومتر  625آن در طول موج 

)نانودراپ( قرائت و ثبت گردید. منحنی استاندارد نیز 

گیری منظور اندازهبه تهیه شد. با استفاده از گلوکز

، درصد 80 با متانول میزان فنل پس از تهیه عصاره

ا بر اساس روش میزان ترکیبات فنلی موجود در آن ر

 1/0دست آمد به  ه( ب1997اسلینکرد و سینگلتون )

 5/1لیتر از عصاره گیاهی سانتریفیوژ شده میلی

برابر رقیق شده اضافه  10سیوکالتیو لیتر فولین میلی

 4/1دقیقه در دمای اتاق، مقدار  5شد. بعد از گذشت 

درصد به آن افزوده و پس از  7لیتر کربنات سدیم میلی

دقیقه در تاریکی نگهداری  30مدت کردن به مخلوط

شده و با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر )نانودراپ( 

نانومتر قرائت و  765میزان جذب رنگ در طول موج 

. منحنی استاندارد نیز با استفاده از ماده ثبت گردید

 (.14اسیدگالیک رسم گردید )

گرم از  5/0میزان فالونوئید کل، یری گجهت اندازه

 2نمونه گیاهی داخل هاون چینی با افزودن تدریجی 

( 99/1لیتر اتانول اسیدی )اتانول/اسید کلریدریک: میلی

ساییده و له گردید. بعد از تهیه محلول یکنواخت، فاز 

 جامد و فاز مایع آن با سانتریفیوژ جدا کرده و 

لیتر میلی 1/0آماده شده لیتر از عصاره به یک میلی

لیتر استات پتاسیم یک موالر میلی 1/0کلراید، آلومینیوم

لیتر آب اضافه شد و پس از مخلوط شدن میلی 8/1و 

ساعت در شرایط تاریکی در دمای اتاق  24به مدت 

نگهداری شد در مرحله بعد میزان جذب رنگ در 

ئت نانومتر با دستگاه اسپکتروفتومتر قرا 415طول موج 

گردید. برای رسم منحنی استاندارد نیز از کوئرستین 

دست آوردن مقدار آنتوسیانین برای به استفاده شد.

گرم از نمونه گیاهی در هاون چینی سائیده  5/0ابتدا 

متانول اسیدی )متانول/اسید  لیترمیلی 2کم شد و کم

( به عنوان حالل به آن افزوده شد 99/1کلریدریک: 

نمونه گیاهی و تهیه محلول یکنواخت، بعد از سائیدن 

ساعت در تاریکی  24عصاره سانتریفیوژ شده به مدت 

و در دمای معمولی اتاق قرار گرفت. میزان جذب 

نانومتر با استفاده از دستگاه  550رنگ در طول موج 

اسپکتروفتومتر قرائت گردید. برای محاسبه غلظت 

 د.آنتوسیانین از فرمول ضریب خاموشی استفاده ش

گیری مقدار کلروفیل و کاروتنوئید مقدار برای اندازه

 1گرم از بافت تازه برگ و سوخک گیاه با  1/0

درصد سائیده و له شد. مخلوط  80لیتر استون  میلی

دقیقه در  30دست آمده پس از سانتریفیوژ به مدت  به

تاریکی نگهداری شده و با استفاده از دستگاه 

در سه طول موج مختلف اسپکتروفتومتر )نانودراپ( 

 نانومتر قرائت و ثبت گردید.  470و  645، 663

افزار دست آمده با استفاده از نرمهای بهداده

ها تجزیه و تحلیل شد و مقایسه میانگین SASآماری 

ای دانکن انجام نیز با استفاده از آزمون چند دامنه

 گرفت.

 

 نتایج و بحث

 در پژوهش حاضر از بین  ارتفاع و برگ گیاهچه:

  L. regaleسه گونه مورد مطالعه گل سوسن در 

 های برگ باززایی شد در حالی که در گونه

L. ledebourii (Baker) Boiss  وL. tsingtauense 

سوخک بدون برگ تولید شد. نتایج حاصل از تجزیه 

های ها نشان داد که اثر گونه و اثر غلظتواریانس داده

ارتفاع گلیکول و همچنین اثر متقابل آنها بر اتیلنپلی

در سطح احتمال یک گیاهچه، طول و تعداد برگ 

(. نتایج جدول مقایسه 1دار بود )جدول درصد معنی

ها نیز نشان داد که با افزایش غلظت میانگین داده
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ارتفاع گیاهچه، طول و تعداد برگ گلیکول اتیلن پلی

که تیمار شاهد داری کاهش یافت طوری طور معنیبه

 40گلیکول )اتیلنترین و تیمار پلی دارای بیش

 ترین ارتفاع گیاهچه، گرم در لیتر( نیز دارای کم میلی

(. 1( )شکل 2بود )جدول  طول و تعداد برگ

های فراوانی مبنی بر کاهش طویل شدن و  گزارش

تقسیم سلولی در اثر تنش خشکی وجود دارد پدیده 

آیندهای مختلف ثیر بر فرأتنش خشکی با ت

شیمیایی مانند فتوسنتز،  -زیستفیزیولوژیکی و 

ها، ها، انتقال و جذب یونتنفس، کربوهیدرات

 های مختلف رشد گیاه رامواد و هورمون وساز سوخت

زیادی روی  های پژوهش(. 16و  15دهد ) کاهش می

گیاهان دارویی مختلف از جمله خانواده نعناعیان و 

گل محمدی تحت تنش خشکی انجام شده که در 

ها تنش خشکی در شرایط محیطی سبب  تمامی آن

  (.17)کاهش تعداد و مساحت برگ شده است 

( نشان دادند که در گیاهان 2005بارنت و همکاران )

گلی و همیشه بهار با افزایش سطح خشکی در  مریم

دار کاهش  طور معنی ها به شرایط محیطی طول گیاهچه

 (.18یابد ) می

 

 
 گلیکول اتیلن( در سطوح مختلف تنش خشکی ناشی از پلیLilium regaleهای گل سوسن ) رشد گیاهچه -1شکل 

 گرم در لیتر(. 40و  20، 10، 5، 0ترتیب از چپ به راست: ) هب

Fig. 1. Growth of lily seedlings (Lilium regale) at different levels of drought stress caused  

by polyethylene glycol from left to right respectively: (0, 5, 10, 20 and 40 g/l). 

 
( نیز گزارش کردند 2017روی و همکاران )رانی

های در ژنوتیپ ترین ارتفاع شاخساره که بیش

ای از شیشهفرنگی در شرایط درونمختلف گوجه

کشت دست آمد در حالی که محیطتیمار شاهد به

گلیکول، کمترین اتیلنترین مقدار پلی حاوی بیش

( در همین راستا 19شاخساره را تولید کرد )ارتفاع 

( گزارش کردند که 2012عبدالرحمان و همکاران )

ای طول و تعداد برگ گیاه شیشه در شرایط درون

صورت شاهی با افزایش سطح تنش خشکی به

نتایج با نتایج  ( که این20دار کاهش یافت ) معنی

 پژوهش حاضر همسو بود.
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 .گل سوسن یشناس ریختگلیکول بر صفات اتیلنجدول تجزیه واریانس اثر گونه و پلی -1جدول 
Table 1. Analyses of  variance of the effect of specie and PEG on morphological traits on lily. 

 منابع تغییر
S.O.V 

درجه 

 آزادی
df 

 میانگین مربعات

Mean squares 

 ارتفاع گیاهچه
Plantlet 

Height (cm) 

 تعداد سوخک
Bulblet 
number 

 طول برگ
Leaf 

Length (cm) 

 تعداد برگ
Leaf 

number 

 تعداد ریشه
Root 

number 

 وزن تر
Fresh 

weight 

 گونه

Specie 
2 1.21

**
 8.13

**
 2.71

**
 4.58

** 0.81
** 0.33

** 

 گلیکولاتیلنپلی
PEG 

4 0.08
**

 0.38
**

 0.34
**

 0.30
**

 0.25
**

 0.55
**

 

 گلیکول اتیلن پلی× گونه

Specie × PEG 
8 0.08

**
 0.05

ns
 0.34

**
 0.30

**
 0.25

**
 0.02

**
 

 اشتباه آزمایشی
Error 

20 0.005 0.06 0.006 0.02 0.016 0.003 

 ضریب تغییرات )درصد(
CV% 

- 8.64 14.66 8.67 15.65 4.96 6.57 

 باشدداری می درصد و عدم معنی 1دار در سطح احتمال به ترتیب معنی nsو  **
** and ns Significant at 1% and nonsignificant probability levels 

 

ها بر اساس نتایج تجزیه واریانس داده تعداد سوخک:

تعداد گلیکول بر اتیلنهای پلیاثر غلظت اثر گونه و

دار بود ولی در سطح احتمال یک درصد معنیسوخک 

گلیکول بر اتیلنهای پلیاثر متقابل گونه و غلظت

(. بررسی 1دار نبود )جدول تعداد سوخک معنی

ها نیز نشان حاصل از نتایج جدول مقایسه میانگین داده

های دیگر نسبت به گونه L. ledebourii که گونه داد

چنین با  تری برخوردار است هم از تعداد سوخک بیش

گلیکول تعداد سوخک در اتیلنهای پلیافزایش غلظت

(. لی و 5ها کاهش یافت )جدول هر یک از گونه

( نیز در پژوهشی مشابه گزارش 2020همکاران )

با  unicolor var. Lilium davidiiکردند که در 

طور  هب شکی در شرایط مزرعهطوح خافزایش س

های باززایی شده کاهش یافت داری سوخک معنی

گل سوسن مواد مغذی مورد نیاز برای تولید بنابراین 

سوخک را صرف تکمیل چرخه زندگی در شرایط 

کند و بدین طریق مقاومت به خشکی را خشکی می

 (.11بخشد )تا حدودی بهبود می

: طبق نتایج حاصل از تجزیه واریانس ریشهتعداد 

گلیکول و اتیلنهای پلیها اثر گونه و اثر غلظتداده

در سطح تعداد ریشه ها بر  چنین اثر متقابل آن هم

(. بررسی 1دار بود )جدول احتمال یک درصد معنی

نشان داد که واکنش  جدول مقایسه میانگین داده

های خصهای مختلف گل سوسن از لحاظ شا گونه

ترین تعداد ریشه در  زایی کمی متفاوت بود. بیشریشه

ترین  دست آمد و کمبه L. tsingtauenseهای گیاهچه

 نسبت به دو  L. ledebouriiتعداد ریشه نیز از 

چنین نتایج نشان داد که در  دست آمد همگونه دیگر به

L. tsingtauense و  L. ledebourii محیط کشت

تعداد ریشه  گلیکولاتیلنلیلیتر پگرم در  5دارای 
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تیمار شاهد  L. regaleتری داشت در حالی که  بیش

تری  نسبت به تیمارهای دیگر از تعداد ریشه بیش

( 2009(. فاروق و همکاران )2برخوردار بود )جدول 

های رشدی گزارش دادند که تنش خشکی شاخص

(. هرناندزپرز و 15دهد )گیاه را محدود و کاهش می

( ارقام مختلف نیشکر را در شرایط 2021همکاران )

ای نسبت به تنش خشکی حاصل از شیشه درون

گری نمود در ارقام  گلیکول غربالاتیلنهای پلیغلظت

های رشدی از جمله تعداد و مورد مطالعه شاخص

( 21طول ریشه با افزایش سطوح تنش کاهش یافت )

 باشد. راستا می که این نتایج با نتایج پژوهش حاضر هم

 
 گل سوسن. یشناخت ریختگلیکول بر صفات  اتیلن مقایسه میانگین اثر گونه و پلی -2جدول 

Table 2. Comparison of the mean effect of specie and PEG on morphological traits of lily. 

 وزن تر
Fresh 

weight 

 تعداد ریشه
Root 

number 

 تعداد برگ
Leaf 

number 

 طول برگ
Leaf length 

(cm) 

 ارتفاع گیاهچه
Plantlet Height 

(cm) 

 گلیکولاتیلنپلی
PEG 

 گونه

Specie 

1.49
a 1.88

bc
 0

d
 0

e
 0

e
 0 

L. tsingtauense 

1.43
a 2.21

b
 0

d 0
e 0

e 5 

1.16
b
 2.02

bc 0
d 0

e 0
e 10 

1.09
bc 2.08

b 0
d
 0

e 0
e 20 

1.07
bc 1.87

bcd
 0

d 0
e 0

e 40 

1.05
cd 0.76

ef
 0

d
 0

e
 0

e
 0 

L. ledebourii 

0.98
cd 1.13

cdef 0
d 0

e 0
e 5 

0.94
d 0.55

f 0
d 0

e 0
e 10 

0.83
e 0.79

ef
 0

d
 0

e 0
e 20 

0.77
e
 0.61

f 0
d 0

e 0
e 40 

0.75
e 6.78

a 3.71
a
 3.71

a
 1.65

a
 0 

L. regale 

0.75
e 2.14

b 2.11
b 1.29

b
 0.76

b 5 

0.71
ef
 1.96

bc
 1.63

cb 0.72
c
 0.54

c 10 

0.61
f 2.13

b 1.33
c 0.65

c 0.54
c 20 

0.60
f 1.58

bcde 0.23
d 0.26

d 0.23
d 40 

 باشدداری میگر عدم تفاوت معنی حروف مشترک در هر ستون نمایان

The common letters in each column indicate a nonsignificant difference 

 
ها : طبق نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهوزن تر

چنین  گلیکول و هماتیلنهای پلیاثر گونه و اثر غلظت

اثر متقابل آن بر وزن تر گیاهچه ها در سطح احتمال 

بر اساس نتایج (. 1دار بود )جدول یک درصد معنی

در مقایسه با دو گونه دیگر L. regale دست آمده  هب

تری برخوردار بود. بررسی جدول  از وزن تر بیش

مقایسه میانگین نشان داد که با افزایش سطوح خشکی 

( بنابراین 2وزن تر نیز روند کاهشی پیدا کرد )جدول 

 های های گونهشود یکی از واکنشروشن می

تنش خشکی کاهش وزن تر  گل سوسن در مقابل

دارای برگ بود  L. regaleباشد. در این آزمایش  می

که  ولی دو گونه دیگر فاقد برگ بودند با توجه این

تری در بافت خود دارند کاهش  ها آب بیشبرگ

تر وزن تر در این گونه نسبت به دو گونه دیگر  بیش
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ها در گل سوسن دور از انتظار نبود. میزان آب بافت

های تنش خشکی از طریق برخی ساز و کارتحت 

شود و فیزیولوژیکی برای افزایش جذب آب تنظیم می

با افزایش شدت تنش مقدار میزان انبساط سلولی در 

نتیجه از دست دادن تورگور کاهش و به دنبال آن وزن 

( که این نتایج با نتایج پژوهش 22یابد )تر کاهش می

اران ( و جانگپروما و همک2003کولوم و همکاران )

(. لی و همکاران 24و  23( نیز مطابقت دارد )2010)

ای از گل سوسن ( نیز نشان دادند که در گونه2020)

ها همبستگی منفی با وزن تر و وزن خشک گیاهچه

روی و همکاران (. رانی11دارند ) سطوح تنش خشکی

فرنگی نتایج  های مختلف گوجه( نیز در ژنوتیپ2017)

که این نتایج با ( 19مشابهی را گزارش کرده بودند )

 باشد.های این پژوهش همسو مییافته

ها نشان نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده پرولین:

های های گل سوسن و غلظتثیر گونهأداد که ت

پرولین  لیکول و اثر متقابل آنها بر شاخصگاتیلن پلی

(. 2دار بود )جدول در سطح احتمال یک درصد معنی

دست آمده از جدول مقایسه میانگین بررسی نتایج به

 ها نشان داد که در بین سه گونه گل سوسن داده

L. ledebourii  نسبت به دو گونه دیگر از میزان

تری برخوردار است در هر یک از  پرولین بیش

 اتیلن های گل سوسن با افزایش غلظت پلی گونه

گلیکول در محیط کشت مقدار پرولین افزایش یافت 

گرم  40طوری که حداکثر غلظت پرولین در تیمارهای 

گلیکول و حداقل غلظت پرولین در اتیلنر لیتر پلید

(. افزایش 4دست آمد )جدول  تیمارهای شاهد به

تواند ناشی از پرولین گیاهان در زمان بروز تنش می

ا تغییر در سرعت اکسیداسیون پرولین به گلوتامات ی

تجمع (. 25باشد )پروتئین  اختعدم دخالت آن در س

های اسمزی نه تنها اسید آمینه پرولین در شرایط تنش

کند بلکه ی گیاه را متوقف نمیهای شیمیایفعالیت

کند تا از عنوان یک محافظ اسمزی ایفای نقش می به

بروز آسیب به گیاه ممانعت شود، این نتایج توسط 

( نیز در گیاه سیاهدانه 2010قربانلی و همکاران )

(. پرولین در تنظیم فشار اسمزی، 26گزارش شده بود )

های پروتئینی و یکپارچگی غشای حفاظت از مولکول

اکسیدانی  سلولی، ذخیره کربن و نیتروژن و عمل آنتی

های آزاد ( و جاروب کردن رادیکال27نقش دارد )

زاده و (. رضوی4گیرد )می اکسیژن را به عهده

( تجمع میزان پرولین در اثر تنش 2014همکاران )

(. 28کمبود آب در گیاه زنیان را گزارش نمود )

(، 29( در گیاه جو )2010ممنوعی و همکاران )

( در گیاه گشنیز نیز به 2008آبادی و همکاران ) علی

ها ( که تمامی این یافته30نتایج مشابهی دست یافت )

در  باشد.یید نتایج پژوهش حاضر میأدر راستای ت

که افزایش مقدار پرولین  پژوهش حاضر با توجه به این

نابراین با افزایش سطح خشکی همبستگی مثبت دارد ب

 تنظیم شود که افزایش پرولین از طریقمشخص می

نوعی ساز و کار حفاظتی و تحمل به  اسمزی پتانسیل

های فیزیولوژیکی تنش خشکی بوده و یکی از واکنش

باشد مقابل تنش خشکی می سوخک گل سوسن در

سوسن چلچراغ  توان نتیجه گرفت کهمی بنابراین( 27)

نسبت به دو گونه دیگر در مقابل تنش خشکی 

 تر است.متحمل

بررسی نتایج حاصل از  های محلول: کربوهیدرات

های ها نشان داد که گونهجدول تجزیه واریانس داده

گلیکول و اثر اتیلنهای مختلف پلیگل سوسن و غلظت

های محلول در ها از لحاظ مقدار کربوهیدرات متقابل آن

(. در 2دار بود )جدول سطح احتمال یک درصد معنی

نسبت   L. tsingtauenseهای مورد مطالعهبین گونه

های محلول به دو گونه دیگر از لحاظ کربوهیدرات

ها هم نشان داد که در تر بود مقایسه میانگین دادهغنی

در مقایسه با  گرم در لیتر 10و  5این گونه تیمارهای 

تری  های محلول بیشربوهیدراتدیگر از کتیمارهای 

های دیگر گل  که در گونه برخوردار بود در حالی
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طور منظم  هسوسن با افزایش تنش خشکی ب

(. 4های محلول افزایش پیدا کرد )جدول کربوهیدرات

تواند به دلیل افزایش تجزیه علت این پدیده می

های نامحلول و باال رفتن سطح کربوهیدرات

محلول، سنتز مواد اسمزی از های کربوهیدرات

مسیرهای غیرفتوسنتزی، توقف رشد، کاهش سرعت 

( 31انتقال مواد و افزایش میزان سنتز ساکارز باشد )

های های محلول در سلولچنین تجمع کربوهیدرات هم

ها را سبب شده و گیاهی کاهش پتانسیل اسمزی سلول

و حفظ جذب آب و فشار بدین طریق سبب ادامه 

( با 2017(. آران و همکاران )32شود )تورگر می

بررسی اثر تنش خشکی در انگور گزارش کردند که 

های محلول کل با افزایش شدت میزان کربوهیدرات

لی و  (.33یابد )تنش در شرایط محیطی افزایش می

 ( با بررسی اثر تنش خشکی بر2020ران )همکا

Lilium davidii  به این نتیجه رسیدند که با افزایش

ساکاریدها و سطوح خشکی قندهای محلول، پلی

فروکتوز کاهش پیدا کرد و در مقابل گلوکز و 

های بنابراین گونه( 11هالوز افزایش پیدا کرد ) تری

های فیزیولوژیکی متفاوتی به پاسخمختلف گل سوسن 

دهند و در پژوهش حاضر سطوح خشکی نشان می

 پرولین تجمع کربوهیدرات محلول به موازات تجمع

اسمزی گل سوسن با افزایش میزان  تنظیم در جهت

 نوعی ساز و کار نیز گلیکول در محیط کشتاتیلنپلی

 شود.حفاظتی محسوب می

 
 شیمیایی گل سوسن. -زیستگلیکول بر صفات  اتیلن تجزیه واریانس اثر گونه و پلی -3جدول 

Table 3. Analysis of variance of the effect of specie and PEG on biochemical traits on lily. 

 منابع تغییر
S.O.V 

درجه 

 آزادی
df 

 میانگین مربعات
Mean squares 

 پرولین
Proline 

 کربوهیدرات
Carbohydrate 

 فنول
Phenol 

 فالونوئید
Flavonoid 

 آنتوسیانین

Anthocyanin 
 کلروفیل

Chlorophyll 

 کاروتنوئید

Carotenoid 

 گونه
Specie 

2 10.96
** 0.11

** 3.02
** 400

** 5.00
** 0.21

** 76.44
** 

 گلیکولاتیلنپلی
PEG 

4 14.59
** 0.04

** 1.7
* 250

** 0.34
** 0.02

** 3.88
** 

 گلیکول اتیلن پلی× گونه

Specie × PEG 
8 1.73

** 0.03
** 0.82

** 101
** 0.10* 0.001

ns 36.02
** 

 اشتباه آزمایشی
Error 

28 0.25 0.001 0.09 6.86 0.04 0.0025 0.33 

 ضریب تغییرات )درصد(
CV% 

- 13.88 9.50 25.19 12.10 19.79 14.44 9.79 

 باشد داری می درصد و عدم معنی 1درصد،  5دار در سطح احتمال  به ترتیب معنی nsو  **، *
*, ** and ns Significant at 5%, 1% and nonsignificant probability levels 
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 .گل سوسن شیمیایی -زیستگلیکول بر صفات اتیلنمقایسه میانگین اثر متقابل گونه و پلی -4جدول 

Table 4. Comparison of the mean effect of specie and PEG on biochemical traits of lily. 

 کاروتنوئید

Carotenoid 

 آنتوسیانین

Anthocyanin 
 فالونوئید

Flavonoid 

 فنل
Phenol 

 کربوهیدرات
Carbohydrate 

 پرولین
Proline 

 گلیکول اتیلن پلی
PEG 

 گونه
Specie 

8.23
c 0.98

d 19.09
efg

 0.75
ed

 0.37
ef
 2.74

e 0 

L. tsingtauense 

9.22
c 1.57

ab 27.63
bc 1.18

dc
 0.69

a
 2.67

e 5 

8.40
c 1.60

ab 28.68
bc

 1.66
bc

 0.70
a
 2.65

e 10 

4.10
f 1.74

ab 30.70
b 1.24

cd 0.59
b
 3.08

de 20 

3.59
fgh 1.89

a 21.49
def 0.42

e 0.43
de

 4.41
bc 40 

4.08
f 0.31

f 8.63
h
 0.42

e 0.31
f
 3.11

de 0 

L. ledebourii 

3.91
fg 0.34

f 10.18
h
 0.59

e 0.39
ef
 3.83

cd 5 

2.95
ghi 0.37

f
 17.22

fg
 0.56

e
 0.38

ef
 4.94

b 10 

2.90
ghi 0.50

ef 17.97
efg 0.53

e
 0.41

ed
 5.03

b 20 

2.72
hi 0.53

ef 23.68
cd 0.30

e
 0.52

bc
 6.34

a 40 

1.92
i 0.84

de 15.42
g
 1.30

cd
 0.32

f
 1.56

f 0 

L. regale 

5.72
e 0.89

de
 19.39

efg
 1.60

c
 0.35

ef 1.66
f 5 

6.95
d
 1.41

bc
 21.71

def
 1.75

bc 0.40
ef
 2.33

ef 10 

10.57
b 1.21

cd 22.39
de

 1.72
bc

 0.47
ed

 4.55
bc 20 

12.75
a 1.10

cd
 39.24

a
 2.19

ab
 0.51

bc
 6.05

a 40 

 باشدداری میگر عدم تفاوت معنی حروف مشترک در هر ستون نمایان
The common letters in each column indicate a nonsignificant difference 

 

نتایج نشان داد که اثر گونه و اثر متقابل آن با  فنل:

گلیکول در سطح احتمال اتیلنهای مختلف پلیغلظت

گلیکول اتیلنهای مختلف پلییک درصد و اثر غلظت

سطح احتمال پنج درصد  از لحاظ مقدار فنل در

دست آمده  ه(. بر اساس نتایج ب2دار بود )جدول  معنی

محیط  L. tsingtauense در از جدول مقایسه میانگین

 گرم در لیتر و در  10گلیکول اتیلنکشت دارای پلی

L. ledebourii مقدار گرم در لیتر  5گلیکول اتیلنپلی

با  L. regaleتری داشت در حالی که در  فنل بیش

گرم در لیتر میزان فنل  40گلیکول تا اتیلنپلیافزایش 

فنل از  مانند(. گیاهان با تولید 4)جدول  افزایش یافت

های فعال ساختارهای سلولی خود در برابر رادیکال

(. 34کنند )تولید شده در شرایط تنش محافظت می

( هم نشان دادند که استفاده از 2018بیدگلی ) دهقانی

های ثانویه ثیر بر روی متابولیتأهای محیطی با تتنش

و محتوای فنل باعث افزایش عملکرد گیاه شده و 

و عملکرد گیاهی  کاراییراهکار مناسبی برای افزایش 

نش ( بنابراین گل سوسن در شرایط ت35هست )

های آزاد ترکیبات خشکی به علت افزایش رادیکال

فنلی را افزایش داده تا بتواند واکنش دفاعی مناسبی را 

 در پیش گیرد.

گیری فالونوئید دست آمده از اندازه هنتایج ب فالونوئید:

 اتیلن های مختلف پلینشان داد که اثر گونه و غلظت

فالونوئید در ها از لحاظ مقدار  گلیکول و اثر متقابل آن

(. 2دار بود )جدول سطح احتمال یک درصد معنی

دست آمده از جدول مقایسه میانگین نشان داد نتایج به

سبت به دو ن L. tsingtauenseاز بین سه گونه  که

ترین غلظت فالونوئید را داشت و  بیش گونه دیگر
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گرم  20ر آن در بین تیمارها از غلظت ترین مقدا بیش

گلیکول بدست آمد و ولی در یلناتدر لیتر پلی

های دیگر غلظت فالونوئید همبستگی مثبتی با  گونه

در محیط کشت داشت )جدول  گلیکولاتیلنمقدار پلی

های فعال اکسیژن فالونوئیدها در برابر رادیکال (.4

های آزاد نقش حفاظتی دارند و قادرند تولید رادیکال

( 2019)داودنیا  (. فابریکی اورنگ و36را مهار کنند )

ثانویه از جمله  هایمتابولیتمیزان  که دادند نشان

خشکی  تحت شرایط تنش برگ کل فالونوئید میزان

که این نتایج با ( 37یابد )افزایش می باغی آویشن در

 راستا است.نتایج پژوهش حاضر هم

های دست آمده گونهبر اساس نتایج به آنتوسیانین:

گلیکول در اتیلنهای پلیمختلف گل سوسن و غلظت

ها در سطح  سطح احتمال یک درصد و اثر متقابل آن

داری احتمال پنج درصد بر مقدار آنتوسیانین اثر معنی

ها (. بر اساس مقایسه میانگین داده2داشت )جدول 

بود L. tsingtauense در آنتوسیانین  ترین غلظت بیش

چنین نتایج نشان داد که حداکثر غلظت آنتوسیانین  هم

 اتیلن گرم در لیتر پلی 20تیمار  از L. regaleدر 

گلیکول حاصل شد و در گونه های دیگر با افزایش 

طور منظم بر مقدار  هگلیکول باتیلنهای پلیغلظت

نقش  (.4آنتوسیانین نیز افزوده شد )جدول 

تواند از طریق تابش و ها میاکسیدانی آنتوسیانین آنتی

. با توجه به (38های اکسیژن فعال رخ دهد )گونه

دار ها افزایش معنیآنتوسیانیناکسیدانی نقش آنتی

ها در طی تنش خشکی گیاهان و مقدار آنتوسیانین

قابل توجیه است ها در زمان تنش  تر آن افزایش بیش

بنابراین گل سوسن برای کاهش خسارت حاصل از 

تنش اکسیداتیو، مقدار آنتوسیانین را افزایش داده تا 

بتواند در برابر تنش آبی مقاومت کند. افزایش مقدار 

آنتوسیانین در گیاهان در پاسخ به تنش خشکی توسط 

پژوهشگران زیادی به اثبات رسیده که با نتایج این 

ها ظرفیت (. آنتوسیانین39ابقت دارد )پژوهش مط

های ( و فعالیت آنزیم28اکسیدانی را متأثر کرده )آنتی

 (.40کنند )اکسیدانی را تحریک میآنتی

بررسی نتایج حاصل از جدول تجزیه  کلروفیل:

های مختلف لظتغ ها و واریانس نشان داد که اثر گونه

بر کلروفیل در سطح احتمال یک گلیکول اتیلنپلی

ها  داری است ولی اثر متقابل آندرصد اثر معنی

 ترین در این آزمایش بیش (.2دار نیست )جدول  معنی

دست آمد در  هبL. tsingtauense از کلروفیل میزان 

گلیکول در اتیلنها با افزایش میزان پلیهر یک از گونه

(. 5کشت از میزان کلروفیل کاسته شد )جدول  محیط

بر  ( با مطالعه اثر تنش خشکی2020ن )لی و همکارا

 unicolor var. Lilium davidii میزان کلروفیل

اثبات کردند که همبستگی منفی بین تنش خشکی و 

(. با کاهش سطح برگ، 11میزان کلروفیل وجود دارد )

های پروتوپالسمی و ها، کاهش فعالیتروزنهانسداد 

تثبیت گاز کربنیک، باعث کاهش میزان کلروفیل 

ها میزان فتوسنتز را شود. پتانسیل آب در برگ می

طور مستقیم بر ثیر قرار داده و بهأت مستقیم تحت

شیمیایی مربوط به فتوسنتز اثر  -زیستفرآیندهای 

بنیک به گذاشته و به طور غیرمستقیم ورود گاز کر

دهد و جذب گاز کربنیک، ها را کاهش میداخل روزنه

انتقال مواد فتوسنتزی و انتقال مواد خام در آوندهای 

بنابراین با افزایش  (41کند )چوبی کاهش پیدا می

از فتوسنتز کشت گلیکول در محیطاتیلن میزان پلی

تغییر در میزان ممانعت شده و به دنبال آن باعث 

شود که کلروفیل و صدمه به ساختارهای فتوسنتزی می

های آزاد علت آن اختالل در تعادل میان تولید رادیکال

کننده این های دفاعی برطرفکار و و سازاکسیژن 

های فعال اکسیژن و که به تجمع گونه هاست رادیکال

القای تنش اکسیداتیو و به دنبال آن خسارت به 

ها، لیپیدهای غشا و سایر اجزای سلولی منجر پروتئین

کاهش محتوای کلروفیل در گیاهان  (.41شود )می

تحت تنش ممکن است افزایش محتوای پرولین آزاد 
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ماده مشترک سنتز کلروفیل و باشد. گلوتامات پیش

پرولین بوده و در شرایط تنش خشکی با توجه به 

یابد از میزان کلروفیل کاسته افزایش میکه پرولین  این

از دالیل دیگر کاهش کلروفیل طی تنش شود.  می

های فعال اکسیژن، تجزیه و در خشکی تولید گونه

باشد. تنش خشکی باعث ها مینتیجه کاهش رنگدانه

های  کننده گونه روبهای آنزیمی جا امانهاختالل در س

پراکسیداسیون اکسیژن فعال و در نتیجه افزایش 

ها و خسارت به غشای سلولی و تخریب چربی

  (.36شود )ها میرنگیزه

 
 .و کلروفیل گل سوسن گلیکول بر تعداد سوخکاتیلنو پلی مقایسه میانگین اثر گونه -5جدول 

Table 5. Comparison of the mean effect of specie and PEG on bulblet number and chlorophyll of lily. 

 تیمار
Treatment 

 تعداد سوخک
Bulblet number 

 کلروفیل

Chlorophyll 

L. regale 1.25b 0.39b 

L. ledebourii 5.18a 0.21c 

L. tsingtauense 1.67b 0.44a 

PEG 0 3.59a 0.41a 

PEG 5 (mg L-1) 2.73b 0.37ab 

PEG 10 (mg L-1) 2.69b 0.33b 

PEG 20 (mg L-1) 2.42b 0.34b 

PEG 40 (mg L-1) 2.05b 0.28c 

 باشدداری میدهنده عدم اختالف معنی اعداد دارای حروف مشترک در هر ستون نشان
The common letters in each column indicate a nonsignificant difference 

 
بر اساس نتایج حاصل از جدول تجزیه  کاروتنوئید:

های های مختلف گل سوسن و غلظتواریانس گونه

مقدار تولید  ها بر گلیکول و اثر متقابل آناتیلنپلی

دار بود احتمال یک درصد معنیکاروتنوئید در سطح 

 L. regaleترین غلظت کاروتنوئید در  بیش(. 2)جدول 

 بود. L. ledebouriiترین غلظت کاروتنوئید در  و کم

  مقایسه میانگین بررسی نتایج حاصل از جدول

با افزایش تنش خشکی میزان کاروتنوئید  نشان داد که

که فاقد برگ  L. ledebouriiو  L. tsingtauenseدر 

داری کاهش یافت و تیمارهای طور معنی بودند به

  در اماتر بود کاروتنوئید غنی شاهد از لحاظ مقدار

L. regale  که دارای برگ بودند با افزایش تنش

دار افزایش خشکی غلظت کاروتنوئید به طور معنی

 40ترین غلظت در تیمار  یافت طوری که بیش

ترین غلظت در  گلیکول و کماتیلنگرم در لیتر پلی میلی

که در این  با توجه به این(. 4)جدول تیمار شاهد بود 

عالوه بر سوخک دارای  L. regaleپژوهش گونه 

برگ فراوانی بود که با افزایش سطح خشکی 

کاروتنوئید نیز روند صعودی داشت در حالی که در 

دو گونه دیگر که فاقد برگ بودند رابطه معکوسی بین 

در  .سطح خشکی و میزان کاروتنوئید وجود داشت

در کلروپالست  های کاروتنوئیدیرنگیزه این پژوهش

تجمع پیدا  L. regaleهای تحت تنش خشکی برگ

 کردند تا غشاءهای کلروپالستی را در مقابل تنش

اکسیداتیو محافظت کند و در واقع ساز و کار دیگری 

های قادر است در برگ انرژی زیاد طول موجکه  است
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های اکسیژن آزاد شده نقش کوتاه را با گرفتن رادیکال

( 2015توحیدی ) .(42ایفا کنند )اکسیدانی آنتی

های فتوسنتزی گزارش کرد که تغییرات رنگیزه

بر برداشت نوری و حفاظت از آسیب  عالوه

های متنوعی اکسیداتیوی ناشی از اثر خشکی، نقش

دارند و افزایش محتوای کاروتنوئیدها برای تحمل 

 (.43برخوردار است )ای تنش خشکی از اهمیت ویژه

کاهش کاروتنوئید با افزایش تنش خشکی در گیاه 

چنین  ( هم26( )2010زوفا توسط قربانلی و همکاران )

 گزارش ( 2012)مهر  در گیاه شوید توسط ستایش

 ها با نتایج مربوط به ( که این یافته44شده است )

L. regale  مطابقت و با نتایج مربوط به دو گونه دیگر

توان نتیجه بنابراین می پژوهش حاضر مغایرت دارد

گرفت که نوع گونه گیاهی در واکنش به مقدار تولید 

تواند متفاوت کاروتنوئید در شرایط تنش خشکی می

نیز در پژوهش خود ( 2005اشرف و فاروق )باشد که 

 (.45ای دست یافته بود )به چنین نتیجه

 

 گیری نتیجه

 مراحل شامل غیرزیستی تنش هر دهی نشانک مسیر

 پاسخگویی، انتقال، ،نشانک درک مانند خاصی کلیدی

 و فیزیولوژیکی هایواکنش شدن فعال با همراه

 آب، کمبود شرایط در (.21) باشدمی یوساز سوخت

 فیزیولوژیکی -شناسی ریخت تغییرات سری یک گیاهان

 مضر اثرات کاهش برای  راهبرد از بخشی عنوان  به را

 های کارسازو آن نتیجه در که دهدمی بروز خشکی تنش

در پژوهش  (.46) شودمی ایجاد خشکی به تحمل

حاضر نیز تنش خشکی با کاهش طویل شدن و تقسیم 

ثیر بر فرآیندهای مختلف فیزیولوژیکی و أسلولی و با ت

های رشد شیمیایی و هورمونی شاخص -زیست

ارتفاع گیاهچه، طول و تعداد برگ،  مانندها گیاهچه

تر را کاهش داد. تعداد سوخک، تعداد ریشه و وزن

های محلول و برخی تجمع پرولین، کربوهیدرات

ترکیبات فنلی و فالونوئید و  مانندهای ثانویه  متابولیت

آنتوسیانین در زمان وقوع تنش حاصل از خشکی 

کار تحمل به تنش خشکی بوده و شاخصی  و نوعی ساز

ها به تنش محسوب جهت ارزیابی مقاومت گیاهچه

ثیر بر أخشکی با ت استفاده از تنششود. می

ه عالوه بر باال بردن واکنش دفاعی های ثانوی متابولیت

گل سوسن راهکار مناسبی برای افزایش راندمان و 

کلی در این پژوهش  طور هب باشد.ی مییعملکرد دارو

تنش خشکی باعث افزایش ترکیبات پرولین، 

های ثانویه های محلول و برخی متابولیت کربوهیدرات

شد با وجود این، تأیید چنین نتایج امیدبخشی به 

ای نیازمند های تکمیلی در شرایط مزرعهوهشپژ

 است.
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