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بررسی تأثیر زمان گردهافشانی و محیطهای کشت متفاوت بر تشکیل
کپسول بذر ،درصد و سرعت جوانهزنی بذور ارکیدۀ فاالنوپسیس
(')'Phalaenopsis amabilis cv. Cool Breeze
خسرو بالی الشکی ،*1روحانگیز نادری ،2سیامک کالنتری 3و ابوذر سورنی
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 3 ،2 ،1و  .4دانشجوی سابق کارشناسی ارشد ،استاد ،استادیار و دانشجوی سابق دکتری،
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
(تاریخ دریافت - 1332/11/7 :تاریخ تصویب)1333/2/23 :

چکیده
گلهای ارکیده بهدلیل زیبایی منحصر به فرد ،از گلهای پرتقاضا در دنیا هستند .در بین جنسهای
ارکیده ،از جنس فاالنوپسیس استقبال بیشتری شده است و بخش عمدهای از فروش جهانی به آن
اختصاص دارد .سختی تکثیر بهدلیل مشکالت جوانهزنی بذور و فیزیولوژی پیچیدۀ این گیاه از
مشکالت تولید انبوه آن است .تعیین بهترین زمان گردهافشانی برای تولید کپسول بذر و تأثیر آن بر
جوانهزنی بذور ،تعیین بهترین غلظت هیپوکلریدسدیم برای ضد عفونی کپسولهای تولیدی و مقایسۀ
سه محیط کشت  ½MS ،chenو  Vacin&Wentبر جوانهزنی بذور فاالنوپسیس از آزمایشهای
بررسیشده در این مطالعه بود .نتایج نشان داد بیشترین کپسول بذر از گلهای گردهافشانی شده در
دیماه با میانگین 4/17کپسول بهازای هر پنج گلچه به دست میآید .بهترین نتیجۀ ضد عفونی نیز از
تیمار حاوی  4درصد هیپوکلریدسدیم به دست آمد .بیشترین جوانهزنی با  37درصد در محیط  chenو
از کپسولهای تولیدی از گلهای گردهافشانی شده در بهمنماه حاصل شد .گیاهچههای تولیدشده پس
از کشت در محیط حاوی کوکوپیت ،زغال ،پوکههای صنعتی و خردههای یونولیت به نسبت حجمی
 1:1:2:4زندهمانی  33درصد نشان دادند.
واژههای کلیدی :ارکیده ،زندهمانی ،فاالنوپسیس ،کپسول بذر ،محیط
مقدمه
ارکیده یکی از گلهای معروف در بین جوامع انسانی است،
زیبایی ارکیدهها بهدلیل رنگ ،شکل ،تنوع گل و وجود آنها
از سردترین تا گرمترین نقاط جهان است ( Griesbach,
 .)2002امروزه ارکیدهها به صنعتی میلیوندالری در
کشورهایی مثل تایلند ،استرالیا ،سنگاپور و مالزی تبدیل
شدهاند و  8درصد از تجارت جهانی گل و گیاه را به خود
اختصاص دادهاند .این کشورها با پیشرفت علم ریزازدیادی
توانستهاند در بین  11تولیدکنندة برتر گل ارکیدة جهان
قرار گیرند ( .)Chugh et al., 2009جنس فاالنوپسیس که
* تلفن13978883631 :

کشت.

معموالً بهمنزلۀ ارکیدة مادر شناخته میشود  01تا 31
درصد از بازار گلهای ارکیده گلدانی را تشکیل میدهد
( .)Griesbach, 2002براساس گزارشها ،تولید و فروش
ارکیدهها طی چند سال اخیر رشد چشمگیری داشته است
و در بین آنها فاالنوپسیس توانسته است  70درصد از
فروش بازار را از آن خود کند .بزرگترین تولیدکنندگان
فاالنوپسیس گلدانی در جهان کشورهای هلند ،آلمان ،چین،
تایوان ،آمریکا و ژاپن هستند .معموالً این تولیدات طی یک
همکاری چندجانبه بین کشورهای فوق حاصل میشود،
بهطوریکه تولید کولتیوارهای جدید و کارهای اصالحی در
E-mail: khosrobali@ut.ac.ir
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آمریکا ،انتخاب و گزینشهای کلونهای برتر از طریق
کشت بافت در ژاپن ،تولید انبوه گیاهچهها در چین و
پرورش گیاهچهها از نونهالی تا گلدهی در هلند انجام
میشود ( .)Griesbach, 2002زیبایی بیش از حد
فاالنوپسیس موجب به خطر افتادن و انقراض جمعیتهای
وحشی این گیاه شده است .یکی از راهحلهای ممکن برای
جلوگیری از این خطر تهیۀ بانکهای بذر برای ذخیرهسازی
طوالنیمدت است .بر این اساس درک کامل از فیزیولوژی
بذر برای بانکداری موفق بذر الزم و حیاتی است ( & Black
 .)Bewley, 1995بذور ارکیدهها بسیار ریز و فاقد مواد
ذخیرهای و جنین کامل هستند که این موجب سختی
جوانهزنی آنها شده است .گزارش شده است که قارچها در
جوانهزنی بذور ارکیدهها نقش دارند و این کار با همزیستی
قارچ میکوریزا انجام میشود ( .)Pierik, 1986کار عمدة
کشت بافت ارکیدهها از سال  1363با کشت گرههای
فاالنوپسیس شروع شد و در سال  1341گیاه سیمبیدیوم
( )Cymbidium Orchidعاری از ویروس تولید شد و از آن
زمان تا کنون کار بر روی ریزازدیادی ارکیدهها با روشهای
مختلف ادامه دارد (.)Arditti, 1993; Chugh et al., 2009
مطالعات نشان میدهد که سن گلهای Dendrobium
 tosaenseاز روز بازشدن تا  8روزگی هیچ تأثیری بر تعداد
کپسول تشکیلشده نداشته و بهترین جوانهزنی متعلق به
کپسولهای  18هفتهای است .همچنین بهترین محیط
برای جوانهزنی با  47/0درصد متعلق به محیط 1/2MS
گزارش شده؛ اما بیشترین وزن خشک متعلق به
گیاهچههایی بوده است که روی بستر  MSمحتوی عصارة
موز و سیبزمینی کاشته شده بودند (.)Floria et al., 2004
شروع رشد تخمک در گونههای فاالنوپسیس از  88تا 68
روز پس از گردهافشانی است و تقریباً  77روز پس از
گردهافشانی کامل میشود ( .)Nadeau et al., 1996در
مقایسۀ جوانهزنی بذور نابالغ و بالغ ارکیده Cypripedium
این گونه شرح داده شده است که بذور نابالغی که اندازة
جنین آنها  44درصد بذور بالغ بوده است و 3ـ  18سلول و
پوستۀ زنده داشتهاند جوانهزنی بهتری نسبت به بذور بالغ
داشتهاند .علت جوانهزنی بهتر بذور نارس تحرک پروتئینی
خوب ،داشتن پوسته بذر نفوذپذیر و داشتن پوشش جنینی
رشدنیافته بیان شده است ( .)Rasmussen, 1995بررسی
تأثیر بلوغ بذر بر تحمل به خشکی در بذور ارکیده

 Phalaenopsis amabilisنشان داده است که بهترین
جوانهزنی از  70درصد تا  33/0درصد از کپسولهایی به
دست آمده است که 31ـ  814روز از گردهافشانی آنها
گذشته بوده است ( .)Rachel & Vanita, 2011در بررسی
جوانهزنی بذور ارکیده  ،Phalaenopsis amabilisبهترین
جوانهزنی از کپسولهایی به دست آمد که  181روز از
گردهافشانی آنها گذشته بود و بهترین دما برای ذخیرة
بذور ،دمای  -6درجه گزارش شد ( & Mweetwa
 .)Welbaum, 2008بررسی زمان بین جوانهزنی بذور تا
سازگاری گیاهچههای تولیدشدة سه جنس ارکیده
 Cattyeya ،Dendrobiumو  Cattleyopsisنشان داد،
ارکیدة  Dendrobiumبا زمان  911روز از کشت بذر تا
سازگاری گیاهچهها کمترین و  Cattleyopsisبا  411روز
بیشترین زمان را طی کردند و این سیکل برای ،Cattyeya
 011روز طول کشید .در این پژوهش به این نکته اشاره
شده است که بذور نارس میتوانند 8ـ  8/0ماه ،دورة تولید
را کاهش دهند ( .)Lyumila & Alla, 2004در گزارشی
بهترین بستر برای جوانهزنی دو رقم اندمیک
 D.hamaticalcarو  D.tetrachromumمحیط 1/2MS
محتوی عصارة سیبزمینی با جوانهزنی 78ـ 34درصد اعالم
شد (.)Japer & Latip, 2011
با توجه به مطالب یادشده ،در این آزمایش
گردهافشانی ارکیدة فاالنوپسیس در زمانهای مختلف
سال برای دستیابی به بهترین زمان تولید کپسول بذر و
تأثیر آن بر درصد و سرعت جوانهزنی بذور با مقایسه در
سه محیط کشت مختلف مطالعهشده قرار گرفت.
مواد و روشها
تهیۀ مواد گیاهی

برای انجام این پژوهش از ارکیدة
' amabilis cv. Cool Breezeاستفاده شد .بوتههای
دوساله از شرکت  Anthoraکشور هلند خریداری شدند
و در بهترین شرایط گلخانهای و تغذیهای قرار گرفتند.
'Phalaenopsis

ضد عفونی محلولها و لوازم کشت

کلیۀ وسایل ،شیشهآالت و ابزار کار با استفاده از اتوکالو
در دمای  181درجۀ سانتیگراد و فشار 181
کیلوپاسکال ( )Kpaبهمدت 10ـ 81دقیقه ضدعفونی

بالی الشکی و همکاران :بررسی تأثیر زمان گردهافشانی و محیطهای کشت متفاوت بر ...

شدند .هنگام کار برای استریلکردن پنسها و اسکالپلها
از اتانول  71درصد و شعلۀ درون المین استفاده شد.
محیطهای کشت و آبمقطر نیز به وسیلۀ اتوکالو
بهمدت  10دقیقه ضد عفونی شدند.
بررسی تأثیر زمان گردهفشانی بر تشکیل کپسول بذر

در این پژوهش طی  8ماه از سال (دیماه تا مردادماه)
که مطابق با فصل گلدهی این گیاه بود ماهانه  10بوتۀ
گلدار ارکیدة فاالنوپسیس انتخاب و بهازای هر شاخه
گل 0 ،گلچه بهصورت دستی گردهافشانی و  6هفته بعد،
از نظر تعداد کپسول تشکیلشده شمارش شدند.
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بررسی تأثیر محیطهای کشت مختلف در سازگاری
گیاهچههای بهدستآمده

برای تعیین تأثیر محیطهای کشت بر سازگاری
گیاهچههای حاصل از کشت بذر ،ابتدا در قارچکش
کاربوکسی تیرام  1درصد ضد عفونی و بهصورت
تودههای 111تایی در سبدهای مخصوص (11سبد برای
هر تیمار) و در دو محیط کشت کوکوپیت-زغال به
نسبت حجمی  0به  1و کوکوپیت ،زغال ،پوکههای
صنعتی ،خردههای یونولیت به نسبت حجمی 1:1:8:6
کاشته شدند و در گلخانهای با دمای روز  80و شب88
درجۀ سانتیگراد پس از یک ماه از نظر درصد زندهمانی
آزمایش شدند.

ضدعفونی کپسولهای بذر

پیشاستریل کپسولهای بذر در ظرفی محتوی 1/0
درصد هیپوکلریدسدیم ،یک قطره توئین ،81یک قطره
مایع ظرفشویی بهازای یک لیتر آب بهمدت  11دقیقه
انجام گرفت .بعد از پیشتیمار 81 ،کپسول ( 0کپسول
بهازای هر تیمار) آزمایش خشک شدند و به زیر المینار
انتقال یافتند و پس از قرارگیری  91ثانیهای در اتانول
 71درصد با چهار غلظت  8 ،6 ،8و  11درصد از
هیپوکلریدسدیم و در چهار بازه زمانی  11 ،10 ،81و 7
دقیقهای برای دستیابی به بهترین شیوة استریل
آزمایش شدند و درنهایت بعد از سه بار شستوشوی 0
دقیقهای با آبمقطر استریل شدند.
بررسی اثر زمان برداشت کپسولها و محیط کشت در
جوانهزنی بذور فاالنوپسیس

برای کوتاهکردن دورة تکثیر فاالنوپسیس و قابلیت جوانهزنی
بذور نارس ،کپسولها  101روز پس از گردهافشانی برداشت
و در سه محیط کشت  ½MS ،chenو Vacin & Went
کشت شدند (بعد از کشت ،نمونهها در اتاقک کشت با دمای
 80±1درجۀ سانتیگراد و فتوپریود  14ساعت با استفاده از
المپهای فلورسنت سرد نگهداری شدند) .تأثیر فصل
گردهافشانی ،بهترین محیط برای کشت بذور و کوتاهترین
زمان از کشت بذور تا جوانهزنی در محیط کشت بررسی
شد .در این آزمایش تعداد  0کپسول بهصورت تصادفی از
بین گیاهان آزمایششده انتخاب و بعد از ضدعفونی بر روی
محیطهای کشت ،پخش شدند ( 81شیشه برای هر محیط
کشت).

تجزیه و تحلیل آماری

تجزیه و تحلیل دادهها در قالب طرح کامالً تصادفی با
استفاده از نرمافزار آماری  SASانجام شد و مقایسۀ
میانگینها با استفاده از آزمون چنددامنهای دانکن در
سطح احتمال  0درصد انجام گرفت.
نتایج و بحث
نتایج گردهافشانی گلها در ماههای مختلف

اولین عالئم نشاندهندة موفقیت در گردهافشانی پژمردگی
گلبرگهاست که در بین تیمارها ،فاصلۀ گردهافشانی تا
پژمردگی گلبرگها اختالف زیادی از خود نشان داد
بهطوریکه بیشترین زمان با  17روز مربوط به گلهایی بود
که در بهمنماه گردهافشانی شدند و کمترین زمان نیز با 7
روز به گلهایی تعلق داشت که در مردادماه گردهافشانی
شده بودند .نتایج نشاندهندة این موضوع است که دمای
هوا نقش تعیینکنندهای در گردهافشانی گلهای
فاالنوپسیس دارد؛ چون بیشترین و کمترین زمان
گردهافشانی بهترتیب در سردترین و گرمترین ماه سال به
دست آمد .از نکات مهم شایان ذکر این است که هرچند
پژمردهشدن گلبرگها در گلهایی که تولید کپسول
میکردند و گلهای دیگر در یک زمان اتفاق میافتاد ،اما
گلهایی که به گردهافشانی پاسخ نداده بودند  9تا  0روز
پس از پژمردهشدن گلبرگها ،زرد میشدند و ریزش
میکردند و هرچه به ماههای گرم سال نزدیک میشدیم
این زردشدن و ریزش نیز سریعتر اتفاق میافتاد.
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مطالعات نشان میدهد هرچند گلهای گردهافشانی
نشدة ارکیده میتوانند مدت زیادی را سالم بمانند؛ اما با
گردهافشانی و تولید اتیلن در زمان کمی گلهای ارکیده
رو به پژمردگی میروند .اولین عالئم پژمردگی در
گلهای فاالنوپسیس میتواند از  78ساعت پس از
گردهافشانی شروع شود؛ و دو عامل حساسیت به اتیلن و
تولید اتیلن در این امر دخیلاند (.)Arditti, 1993
در تولید کپسول بذر ،بین تیمارهای انجامشده
بیشترین تولید با میانگین  6/17کپسول بهازای هر پنج
گل گردهافشانی شده متعلق به گلهای گردهافشانی شده
در دیماه بود و کمترین کپسول نیز با  1/6برای ماه

مرداد ثبت شد .اما نکتۀ قابل بحث این است که هرچه
در ماههای خنک سال یعنی در ماههای فصل زمستان
عمل گردهافشانی صورت گیرد ،شانس تولید کپسول نیز
بیشتر است و در فصل بهار و تابستان که هوا رو به
گرمی میرود و طول روزها نیز بیشتر میشود گلها
کپسول بذر کمتری تولید میکنند که شاید بتوان دو
عامل بیرونی مثل گرمای زیاد ،اتیلن و یا اینکه عوامل
فیزیولوژیکی نظیر عمر کم تخمکها ،دانههای گرده و
عدم رشد تخمدان را در آن مؤثر دانست .شکل 1درصد
تولید کپسول بهازای گلهای گردهافشانی در ماههای
مختلف سال را نشان میدهد.

شکل  .1نمودار تولید کپسول بهازای گلهای گردهافشانی در ماههای مختلف
نتایج بررسی سطوح مختلف ضد عفونی کپسولهای بذر

نتایج حاصل از ضد عفونی کپسولهای بذر به این صورت
بروز کرد که هرچه غلظت هیپوکلریدسدیم پایینتر آمد،
درصد آلودگی افزایش یافت و هرچه غلظت
هیپوکلریدسدیم باالتر رفت ،از درصد آلودگی کم شد؛ اما
خسارت فیزیکی این افزایش غلظت منجر به سیاهشدن و
از بین رفتن درصدی از بذور شد.
در بین تیمارها ،بهترین عملکرد را تیمار ( 8اتانول
 71درصد به مدت  91ثانیه ،محلول هیپوکلریدسدیم 6
درصد به مدت  10دقیقه و یک قطره توئین  )81از خود
نشان داد و  36درصد از نمونههای کشتشده سالم
ماندند .در گزارشهای دیگر نیز استفاده از این غلظت
هیپوکلریدسدیم برای ضدعفونی کپسولهای

 Phalaenopsis amabilisپیشنهاد شده است (
.)1993; Chen & Chang, 2006
در تیمار  1که حاوی  8درصد هیپوکلریدسدیم بود
تنها  78درصد از ریزنمونهها سالم ماندند .یکی از اثرات
بارز هیپوکلریدسدیم زمانی به دست آمد که غلظت
هیپوکلریدسدیم در تیمار سوم به  8درصد افزایش یافت
و مشاهده شد که هرچند درصد آلودگی کاهش مییابد،
در هفتۀ دوم نزدیک به  89درصد از نمونههای
کشتشده در محیط کشت خود سیاه میشوند که با
توجه به کاهش آلودگی قارچی این کاهش زندهمانی بهعلت
تأثیرات فیزیکی غلظت باالی هیپوکلریدسدیم روی
نمونههاست .در تیمار چهارم که غلظت هیپوکلریدسدیم به
11درصد رسید ،درصد آسیبدیدگی به  83درصد افزایش
Arditti,

بالی الشکی و همکاران :بررسی تأثیر زمان گردهافشانی و محیطهای کشت متفاوت بر ...

یافت که نشاندهندة حساسیت کپسول و بذور آنها به
غلظتهای باالی هیپوکلریدسدیم است.
یکی از قسمتهای مشکل کشت بذور ارکیدهها ،ضد
عفونی کپسول بذر است هرچند ضد عفونی کردن
کپسول گیاهان موجود در طبیعت مشکلتر از گیاهانی
است که در محیط مصنوعی پرورش یافتهاند؛ اما تنوع در
اندازة گلهای ارکیده ،برای مثال ارقام مینیاتور
فاالنوپسیس در مقابل ارقام گلدرشت آن ،سبب شده
است کپسولهایی با اندازه و ضخامت متفاوتی به وجود
آیند که این کار ضد عفونی آنها را مشکلتر میکند
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( .)Arditti, 1993در این آزمایش ما از رقمی استفاده
کردیم که بزرگترین گل در ارقام فاالنوپسیس را دارد
که کپسول بذر آن هم بسیار درشت است ،پس روش
استریل آن هم بسیار سخت و زمانبر بود .دستیابی به
روش استریلی با عملکرد باالی  31درصد یک دستاورد
برای کشت بذر فاالنوپسیس محسوب میشود .شکل8
اثر غلظت هیپوکلریدسدیم بر ضد عفونی کپسول بذر
ارکیدة فاالنوپسیس را نشان میدهد و شکل 9نیز مربوط
به خسارت فیزیکی ناشی از غلظتهای باالی
هیپوکلریدسدیم است.

شکل  .8اثر غلظت هیپوکلریدسدیم بر ضد عفونی کپسول بذر فاالنوپسیس

شکل  .9نمودار خسارت فیزیکی ناشی از غلظتهای باالی هیپوکلریدسدیم
نتایج اثر محیطهای کشت و زمان گردهافشانی بر درصد
جوانهزنی بذور

در سه محیط کشت بررسیشده بهترین جوانهزنی مربوط
به محیط  chenبود که با  37درصد بیشترین جوانهزنی را از

خود نشان داد .محیط  Vacin & Wentجوانهزنی متوسطی
داشت و هیچوقت عملکردی باالی  08درصد از خود نشان
نداد .محیط  ½MSهم ضعیفترین محیط کشت بود.
همان طور که در شکل  6نشان داده شده است زمان
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نشاندهندة این نکته است که زمان گردهافشانی تأثیر
مستقیم در جوانهزنی بذور دارد.
اطالعات ثبتشده از جوانهزنی بذور نشان داد
بهترین زمان برای گردهافشانی کپسول برای استفاده از
بذر آنها فصل زمستان است؛ اما فصل تابستان در
آزمایش ما بدترین فصل برای گردهافشانی گلهاست.
شکل  6درصد جوانهزنی بذور در محیطهای کشت
متفاوت را نشان میدهد.

گردهافشانی نیز در جوانهزنی بذور بسیار مؤثر بود.
هرچند کپسولهای برداشتهشده پنجماهه و همسن
بودند؛ اما درصد جوانهزنی آنها اختالف معناداری نشان
داد .بهترین جوانهزنی از بذور حاصل از تیمار بهمنماه به
دست آمد و بدترین جوانهزنی نیز از بذور تیمار مردادماه
حاصل شد بهطوریکه در محیط  chenتنها  71درصد
جوانهزنی داشتیم ،درحالیکه در همین محیط و برای
بذور تیمار بهمنماه  37درصد جوانهزنی ثبت شد که
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شکل  .6درصد جوانهزنی بذور در محیطهای کشت متفاوت

در بین سه محیط کشت استفادهشده تفاوتهای بسیار
چشمگیری از لحاظ عملکرد وجود داشت و میانگین
جوانهزنی بین هشت تیمار نیز نشان داد محیطهای ،chen
 vacin & wentو  ½MSبا  64/80 ،89/97و  3/97درصد
در ردیف اول تا سوم از لحاظ میانگین جوانهزنی بودند .در
این تیمار  vacin & wentاز لحاظ عناصر غذایی سبکترین
بود ،اما  ½MSو  chenاز نظر عناصر میکرو و ماکرو شبیه
به هم بودند و تنها در محیط  chenاز ژل رایت به جای آگار
و همچنین پپتون بهمنزلۀ افزودنی طبیعی استفاده شد که

تأثیر زیادی در جوانهزنی نسبت به محیط  ½ MSاز خود
نشان داد .نتایج پژوهشها نشان میدهد که افزودنیهای
طبیعی مثل پپتون میتواند موجب افزایش جوانهزنی بذور
ارکیدهها شود ( .)Japer & Latip, 2011همچنین گزارشها
نشان میدهد که بذور ارکیدههای گرمسیری مثل
فاالنوپسیس به بسترهای کشت غنیتری نسبت به
گونههای سردسیری نیاز دارند ( .)Pierik, 1986شکل 0
میانگین جوانهزنی بذور در بین سه محیط کشت را نشان
میدهد.

شکل  .0میانگین جوانهزنی بذور در بین سه محیط کشت
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نتایج نشان داد کپسولهای سبز میتوانند منبع
مناسبی برای کشت بذر فاالنوپسیس باشند و گزارشهایی
را که علت کشت بذور نارس ارکیده را درصد جوانهزنی
باالتر از بذور رسیده ،دستیابی سریعتر به گیاهچه ،کاهش
مدت به گل رفتن گیاه ،کاهش دورة اصالحی،
شکافتهنشدن کپسولها بر اثر خشکی طبیعی میدانند را
تأیید میکند ( Shamra et al., 2005; Kumar et al.,
 .)2006این دسته از پژوهشگران بهترین زمان برای افزایش
جوانهزنی بذور ارکیدة فاالنوپسیس را استفاده از
کپسولهایی میدانند که 31ـ  814روز از گردهافشانی
آنها گذشته باشد (.)Rachel & Vanita, 2011
طی چند سال اخیر بیشترین استفاده از محیط
کشت برای جوانهزنی بذور فاالنوپسیس استفاده از بستر
کشت  chenاست که آقای  Chenدر سال  1333معرفی
کرده است و در منابع زیادی استفاده از این محیط

کشت پیشنهاد شده است (

89

& Arditti, 2008; Chen

.)Chang, 2006; Penggow, 2010
سرعت جوانهزنی در بین تیمارها اختالف معناداری
را نشان داد که بسته به تیمار و نوع محیط کشت بسیار
متفاوت بود ،بهطوریکه سریعترین جوانهزنی با  16روز
متعلق به بذور تیمار دیماه و در محیط  chenحاصل
شد و کندترین جوانهزنی نیز متعلق به تیمار مردادماه و
محیط  ½MSبا  63روز پس از کشت بود.
نکتۀ مهمی که در سرعت جوانهزنی وجود داشت
تأثیر تیمارهای انجامشده در فصول مختلف بود .برای
مثال در محیط  chenکه باالترین و سریعترین جوانهزنی
در آن مشاهده شد ،اختالف جوانهزنی در بذور کشتشده
از تیمار دیماه تا مردادماه در این محیط معنادار بود
بهطوریکه یک اختالف  88روزه در جوانهزنی آنها
مشاهده شد.

شکل  .4تأثیر زمان گردهافشانی و محیط کشت بر سرعت جوانهزنی بذور

تأثیر محیطهای کشت بر سرعت جوانهزنی نیز
چشمگیر بود و بذور بهدستآمده از یک تیمار ،در
زمانهای مختلفی در سه محیط کشت جوانه زدند .اما
همان طور که در شکل 7دیده میشود میانگین سرعت
جوانهزنی بین  8تیمار برای هر محیط متفاوت بود و در
بین آنها محیط  chenبا میانگین  86/97روز در مقام
اول و محیطهای  went & vacinو  ½MSهر کدام با
 98/93و  94/18روز در مقام دوم و سوم قرار داشتند.
بررسی نتایج سازگاری گیاهچههای تولیدشده

نتایج زندهمانی بین گیاهچههای تولیدی بسیار به هم

نزدیک بود .بهترین سازگاری با  33درصد از گیاهان
کشتشده در محیط ( 8کوکوپیت ،زغال ،پوکههای
صنعتی و خردههای یونولیت به نسبت حجمی )1:1:8:6
حاصل شد .در محیط ( 1کوکوپیت و زغال به نسبت
حجمی  0به  )1نیز  34درصد از ریزنمونهها زنده ماندند.
اما نکتۀ مهم در بین دو محیط کشت این است که
محیط  1آب بیشتری را در خود نگه میداشت و
مرطوبتر بود و گیاهچههای کشتشده در آن نیز اغلب
از ناحیۀ ریشه شروع به پوسیدهشدن میکردند .محیط
 ،8وضعیت متخلخلتری داشت و این هم به علت وجود
پوکۀ صنعتی ،ذغال و خردههای یونولیت بود.
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گیاهچههای کشتشده در این محیط سازگاری و رشد
بهتری داشتند .یکی از عواملی که میتواند در بهتر بودن
این محیط مؤثر باشد اپیفیت بودن ارکیدة فاالنوپسیس

است که در محیطهایی مثل محیط  8رشد بهتری از
خود نشان میدهند .شکل  3نمودار سازگاری گیاهچۀ
تولیدی در دو محیط کشت متفاوت را نشان میدهد.

شکل  .7نمودار میانگین سرعت جوانه زنی در بین سه محیط کشت

شکل  .8مراحل مختلف از کشت بذر تا سازگاری گیاهچهها از چپ به راست
 :Aگل گردهافشانی شده  :Bمتورمشدن تخمدان و تشکیل کپسول بذر  :Cمقایسۀ کپسولهای نارس و رسیده  :Dبذور جوانهزده در
محیط کشت  :E chenبذور جوانهزده در محیط کشت  :F Vacin & Wentبذور جوانهزده در محیط کشت  :G ½MSگیاهچههای
کشتشده در محیط حاوی دو گرم در لیتر زغال فعال  :Hگیاهچههای آمادة انتقال  :Iگیاهچهها دو ماه پس از سازگاری.
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 نمودار سازگاری گیاهچههای تولیدی در دو محیط کشت متفاوت.3 شکل

بیشترین و بهترین جوانهزنی از بذر کپسولهای گردهافشانی
 از طرفی تأثیر محیطهای.شده در بهمنماه به دست آمد
کشت مختلف بر جوانهزنی نشان داد غلظت عناصر بر
 درواقع نتایج این آزمایش بیانگر.جوانهزنی تأثیر میگذارد
آن است که فیزیولوژی بذور ارکیدة فاالنوپسیس تحتتأثیر
عوامل محیطی است و این عوامل میتواند نقش
.تعیینکنندهای بر جوانهزنی و نمو بذر داشته باشد

نتیجهگیری کلی

نتایج این پژوهش نشان داد که زمان گردهافشانی گلهای
ارکیدة فاالنوپسیس میتواند نقش بسزایی در تعداد کپسول
.تشکیلشده و حتی درصد جوانهزنی بذور آنها داشته باشد
همچنین مشخص شد که بهترین زمان برای تولید کپسول
 بهطوریکه بیشترین تعداد کپسولها،فصل زمستان است
.از گلهای گردهافشانی شده در دیماه به دست آمد
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