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 2 ،1و  .3دانشجوی سابق کارشناسی ارشد و دانشیاران ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
(تاریخ دریافت - 1333/8/3 :تاریخ تصویب)1333/12/22 :

چکیده
ارکیدهها یکی از مهمترین و معروفترین گیاهان عمومی و موردپسند مردم جهان هستند که در
میان آنها جنس فاالنوپسیس بیشترین میزان تولید و فروش را دارد .از مهمترین چالشهای
ارکیدهها دشواری افزونش آنهاست .به همین منظور آزمایشی برای افزایش و آسانگری افزونش
این گیاه طراحی شد .در آغاز برای تولید کپسول بذر ،گلهای فاالنوپسیس در طی ماههای مختلف
سال بهصورت دستی گردهافشانی شد و در مرحلۀ بعد برای مقایسۀ میانگین درصد جوانهزنی
بذرها از سه محیط کشت  Vacin-Went ،1/2 MSو  Chenاستفاده شد و بهترین عملکرد
(83/33درصد جوانهزنی) با استفاده از محیط  Chenبه دست آمد .در مرحلۀ بعد شاخهزایی با
استفاده از ریز نمونۀ گرههای روی ساقۀ گل بررسی شد .بهترین نتیجه با تولید  11/3گیاهچه به
ازای هر گره در محیط  MSمحتوای  2/24میلیگرم در لیتر  BAو  1میلیگرم در لیتر  NAAبه
دست آمد .برگهای گیاهچههای بهدستآمده از کشت گره برای تولید گیاهچه در محیط  Chenو
غلظتهای مختلف  BA ،TDZو  NAAکشت شدند و بهترین نتیجه ( 18/22پداژهنما
(پروتوکورم) به ازای هر ریز نمونه) در تیمار محتوای  3میلیگرم در لیتر  TDZبه دست آمد .در
مرحلۀ سازگاری ،گیاهان به گلخانه منتقل و در دو بستر متفاوت کشت شدند و هریک از
گیاهچههای بهدستآمده از بذر ،گره و برگ بیشترین زندهمانی را در محیط حاوی کوکوپیت +
زغال +پوکههای صنعتی +خردههای یونولیت (به نسبت )1:1:2:2نشان دادند .همچنین کوتاهترین
دورۀ زمانی از آغاز سازگاری تا گلدهی گیاهچهها به مدت شانزده ماه و متعلق به گیاهان ناشی از
کشت گرههای ساقۀ گل بود.
واژههای کلیدی :برگ ،بذر ،پداژهنما ،ریزنمونه،گرههای روی ساقۀ گل.
مقدمه
ارکیدهها با داشتن  099جنس و  21999گونه جزو
قدیمیترین و تکاملیافتهترین خانوادههای گیاهی
هستند .این گلها به علت محبوبیتی که دارند
توانستهاند 0درصد از تجارت جهانی گل و گیاهان
زینتی را به خود اختصاص دهند ( Chugh et al.,
 .)2009زیبایی ارکیدهها به دلیل رنگ ،شکل ،تنوع
گلها و وجود آنها از سردترین تا گرمترین نقاط
* تلفن93525657513 :

جهان است ( .)Hempfling & Peril, 2005ارکیدهها
در  9999سال پیش توسط ژاپنیها و چینیها پرورش
داده میشدند ،آنها ارکیدههایی مانند دندروبیوم و
سیمبیدیوم را برای عطر دلانگیزشان کشت میکردند
( .)Tanaka et al., 1998پرورش ارکیده در ایران
بهطور رسمی از  66سال پیش با تأسیس مجتمع
کشاورزی گرمسیری و نیمه گرمسیری نوشهر آغاز
شد ،هرچند در طی سالیان گذشته مراکزی دیگر نیز
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آغاز به پرورش این گلهای با ارزش کردهاند اما این
مجتمع با داشتن  9هکتار گلخانۀ مجهز ،یکی از
بزرگترین مراکز تولید ارکیده در ایران است
( .)Sheykhi, 2004فاالنوپسیس یکی از معروفترین
ارکیدههای موجود در جهان است .این ارکیده جزو
ارکیدههای مونوپودیال است ،فاالنوپسیس بومی جنوب
شرقی آسیا و کشورهایی مانند سنگاپور ،مالزی،
فیلیپین ،تایلند ،اندونزی و همچنین شمال استرالیا
است ( .)Chen & Chang, 2006ارکیده فاالنوپسیس
41درصد از فروش بازار ارکیدههای گلدانی گلدار را به
خود اختصاص داده است ( .)Griesbach, 2002از
چالشهای عمده در پرورش فاالنوپسیس و دیگر
ارکیدهها تولید انبوه گیاهچههای آنهاست که یکی از
دالیل آن را میتوان دشواری زیاد شدن ارکیدهها با
روشهای افزونش رویشی دانست .از سوی دیگر سبز
نشدن بذرهای ارکیده و نیز ترشح مواد فنولیک،
سازگار کردن و تفاوتهای همسانۀ بدنی
گیاهچههای آن میشود

(سوماکلونالی) بازدارندة تولید
( .)Chugh et al., 2009ارکیدهها را میتوان جزو
نخستین گیاهانی دانست که کار برای تولید انبوه آنها
در محیط آزمایشگاهی آغاز شد .این گلها به علت
نبود امکان جوانهزنی بذرهاشان در بیرون از محیط
طبیعی که در آن زندگی میکنند همیشه موردتوجه
پژوهشگران علم زیستفناوری (بیوتکنولوژی) بودهاند و
بدین دلیل از گذشتۀ دور تا حال به دنبال پیدا کردن
روشهایی برای تولید انبوه آنها در محیطهای
مصنوعی هستند ( Arditti & Alec, 1993; Chugh et
 .)al., 2009روشهای کشت بافت میتوانند جایگزین
مناسبی برای تولید ارکیدهها باشند .نخستین کارهایی
که در مورد کشت بافت ارکیدهها انجام شده مربوط به
کشت بذر در محیط سترون (استریل) توسط نادسون
در سال  5329بود ،اما کار تحقیقات اساسی از سال
 5373با کشت گرههای موجود بر ساقۀ گل
فاالنوپسیس و تولید گیاه سیمبیدیوم بدون ویروس
توسط مورل در سال  5369آغاز شد و از آن هنگام
تاکنون کار روی ریز ازدیادی ارکیدهها با روشهای
مختلف ادامه دارد ( Arditti, 1993; Chugh et al.,
 .)2009در طبیعت ،فاالنوپسیس به دو روش جنسی با

بذر و غیرجنسی با تولید کیکیزها که گیاهچههای
گلدهنده
ناشی از رشد جوانههای نهفته روی ساقۀ 
هستند ،افزایش مییابد .در روش کشت بافت نیز برای
تولید فاالنوپسیس میتوان از چند نوع ریزنمونه شامل
کشت درون شیشهای بذر ،کشت گرههای روی ساقۀ
گیاهچههای

گل و کشت برگهای بهدستآمده از
ناشی از گرههای ساقۀ گل استفاده کرد ( Chugh et
 .)al., 2009محبوبیت فاالنوپسیس باعث ارتقای دانش
تولید آن در جهان شده و در کشوری مانند تایوان،
محصول اول صادراتی بخش کشاورزی است ( & Chen
 .)Chang, 2006در پژوهشی تأثیر هورمون  NAAو
 TDZروی جنینزایی پداژهنما (پروتوکورم)های ناشی
از کشت بذر ارکیده P. amabilis var. Formosa
بررسی شد و محیط  1/2MSحاوی  9میلیگرم در
لیتر  TDZبهترین تیمار برای جنینزایی پداژهنماها
اعالم شد ( .)Chen & Chang, 2004برخی
پژوهشگران عامل مؤثر بر جنینزایی بدنی (سوماتیکی)
برگ دو ارکیدة  P. Nebulaو  P. amabilisشامل
اندازة ریزنمونه ،زمان مناسب برای واکشت در تاریکی
و روشنایی را آزمایش کردند و دریافتند که بهترین
اندازه برای ریز نمونۀ برگی 5 ،سانتیمتر و مناسبترین
زمان برای واکشت در تاریکی شصت روز و برای
چهلوپنج روز است ( Penggow et al.,

روشنایی
 .)2010گزارش شده  TDZمیتواند باعث ارتقای
جنینزایی مستقیم از یاختههای روپوستی (اپیدرمی)
و همچنین ریزنمونههای برگی  P. amabilisشود
( .)Chen & Chang, 2006در آزمایشی تأثیر
تنظیمکنندههای رشد روی تشکیل جنینزایی
مستقیم ریزنمونههای برگی دو ارکیدة  P. Nebulaو
 P. amabilisبررسی و بیان شد که  2ipو BA
بیشترین تأثیر را دارند درحالیکه اکسینها GA3 ،و
جنینزایی شدند و

پلیآمینها در هر دو گونه بازدارندة

قسمت انتهایی برگها توانایی بیشتری در تولید
جنینهای بدنی نسبت به نوک برگها دارند
(.)Penggow et al., 2008
با توجه به دشوار بودن افزونش ارکیدة فاالنوپسیس
و متفاوت بودن دورة نونهالی بین گیاهچههای
بهدستآمده از راه جنسی و غیرجنسی و نیز دستیابی

بالی الشکی و همکاران :مقایسۀ قابلیت ریزازدیادی جنسی و غیرجنسی برای ...

به بهترین روش برای تولید انبوه و تجاری ارکیدة
فاالنوپسیس ،بر آن شدیم در این تحقیق بتوانیم بهترین
ریزنمونه و روش افزونش را از نظر سادگی در تولید انبوه
و فاصلۀ زمانی موردنیاز از کشت ریزنمونهها تا گلدهی
گیاهچههای بهدستآمده از آنها را بررسی کنیم.
مواد و روشها
تهیۀ مواد گیاهی

برای انجام این تحقیق از بوتههای دوسالۀ ارکیده
 Phalaenopsis amabilis cv. Cool Breezeاستفاده
شد ،این بوتهها در گلخانۀ شیشهای مخصوص پرورش
فاالنوپسیس با دمای روز و شب  21و  29درجۀ
سلسیوس و با میانگین رطوبت  49-09درصد با کود
کامل  29-29به غلظت دو در هزار نگهداری میشدند.
محیط و شرایط کشت

برای انجام این پژوهش از چهار محیط کشت شامل
) (Chen-1999) ،(1/2MS-1962) ،(MS-1962و
) (VandW-1949استفاده شد .الزم به یادآوری است
در محیط  Chenاز  2/2گرم در لیتر ژلرایت و نیز 5
گرم در لیتر پپتون استفاده شد .همۀ ابزارهای کار،
محیطهای کشت و آب مقطر با استفاده از اتوکالو در
دمای  525درجۀ سلسیوس و فشار  529کیلو پاسکال
) (Kpaبه مدت پانزده دقیقه ضدعفونی شدند .پس از
کشت ،ریزنمونهها به اتاقک رشد دارای دمای 21±5
درجۀ سلسیوس و طول روز شانزده ساعت روشنایی و
هشت ساعت خاموشی با استفاده از المپهای
فلورسنت سرد منتقل و نگهداری شدند.
آزمایش اول
تولید گیاهچه از بذر

در این آزمایش آغاز گلهای فاالنوپسیس در طول
هشت ماه از سال یعنی از دیماه تا مردادماه که گل
دارد بهصورت دستی گردهافشانی شدند و پنج کپسول
بذر بهدستآمده از تیمارهای ماهانه بهصورت تصادفی
انتخاب و صدوپنجاه روز پس از گردهافشانی درحالیکه
هنوز سبز و نارس بودند برداشت و در ظرفی محتوی
 9/1درصد هیپو کلرید سدیم ،یک قطره توئین ،29
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یک قطره مایع ظرفشویی به ازای  5لیتر آب به مدت
ده دقیقه پیش سترون شدند و سترونشدة آنها نیز
پس از قرارگیری سی ثانیهای در اتانول  49درصد در
محلول هیپوکلریت سدیم  7درصد به مدت پانزده
دقیقه انجام شد و در نهایت در سه زمان پنج دقیقهای
با آب مقطر شسته و پس از شکافته شدن توسط
اسکالپل در سه بستر کشت  ½MS ،Chenو Vacin
 and Wentکه در منابع از آنها استفادة زیادی برای
افزونش ارکیدهها شده ،کاشته شدند و از نظر درصد
جوانهزنی برای تعیین بهترین محیط کشت و
مناسبترین زمان گردهافشانی بررسی شدند .پس از
جوانهزنی بذرها ،از هر تیمار بیست ظرف کشت
بهصورت تصادفی انتخاب و از هر ظرف نیز صد بذر در
زیر بینی کوالر شمرده و پس از مشخص شدن بذرهای
زنده نسبت به بذرهای مرده ،میانگین شمار بذرهای
جوانهزده بین بیست ظرف کشت بهعنوان درصد
جوانهزنی برای هر بستر کشت محاسبه شد.
آزمایش دوم
تولید گیاهچه از گرههای موجود روی ساقۀ گل

برای انجام این آزمایش ،ساقههای گلی که دستکم
سه غنچۀ بازشده و دم گلی با بیش از سه گره داشتند
از بوته جدا و در ظرف مخصوص حاوی آب خالص به
آزمایشگاه انتقال داده شدند .پس از ورود نمونهها به
آزمایشگاه قسمت انتهایی گلآذین و همۀ گلچههای
روی آن حذف شد و سپس ساقۀ گل به کمک پنبۀ
آغشته به اتانول 49درصد سترون سطحی شد.
گلآذین بهصورت قطعههای  1الی  6سانتیمتری
دارای یک گره ،بریده و به مدت ده دقیقه برای پیش
سترونسازی در ظرفی محتوای قارچکش بنومیل
5درصد ،یک قطره توئین  29و یک قطره مایع
ظرفشویی به ازای  5لیتر آب قرار داده شدند .سپس
در زیر کابینت سترونشده به مدت بیست ثانیهای در
اتانول 49درصد و نیز به مدت ده دقیقه در هیپوکلرید
سدیم 4درصد سترون و در نهایت سه بار با آب مقطر
شسته شدند .پس از سترون ریزنمونهها ،دو طرف
گرهها را که در اثر سترونسازی آسیب دیده بودند به
اندازة  5/1سانتیمتر بریده و ریز نمونههای 5
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سانتیمتری را پس از حذف براکته روی جوانهها،
بهصورت افقی روی محیط کشت  MSدارای  1تیمار
( -5شاهد بدون هورمون2-2 ،میلیگرم در لیتر  BAو
 9/1میلیگرم در لیتر  9-9 ،NAAمیلیگرم در لیتر BA
و  9/41میلیگرم در لیتر  7/79-7 ،NAAمیلیگرم در
لیتر  BAو  5میلیگرم در لیتر  1-1 ،NAAمیلیگرم در
لیتر  BAو  2میلیگرم در لیتر  )NAAو چهل تکرار
کشت شدند .گیاهچههای تولیدشده از این ریزنمونهها به
علت تولید نکردن ریشه در محیط شاخهزایی ،برای
ریشهزایی به مدت چهارده هفته در محیط کشت ½MS
حاوی  5میلیگرم در لیتر  IAAقرار گرفتند( .علت دیر
ریشهدار شدن ،بزرگ بودن گیاهچهها بود .چون
گیاهچههای بهدستآمده از این ریزنمونهها گرایش به
رشد رویشی باالیی دارند اما رشد ریشهها بهویژه در آغاز
پیدایش بسیار ضعیف است) .ریزنمونهها هر چهارده روز
یکبار واکشت میشدند و شمار گیاهچههای تولیدی به
ازای هر گرة کشتشده ثبت میشد.
آزمایش سوم
بررسی ریزازدیادی فاالنوپسیس از روش برگهای
سترونشده گیاهچههای ناشی از گرههای ساقۀ گل

برای تهیۀ برگ سترونشده بهطورمعمول دو راه وجود
دارد که یکی کاشت بذر و دیگری کشت گرههای روی
ساقۀ گل است .در این آزمایش به دلیل آنکه تولید
گیاهچههای همسان و کاهش دورة نونهالی یکی از
هدفهای اصلی بهشمار میرفت ،از برگهای سترونشده
گیاهچههای ناشی از گرههایی که صدوشصت روز از
کشت آنها گذشته بود استفاده شد که پس از جداسازی
و برش به قطعههایی با طول  5و عرض  9/1سانتیمتر،
در محیط  Chenبا نه تیمار و غلظتهای مختلفی از
 BA ،NAAو  TDZکاشته شدند (جدول .)5برای هر
تیمار ،چهل ریزنمونه بهصورت تکی در هر ظرف کشت،
کاشته و از نظر شمار گیاهچۀ تولیدی به ازای هر قطعه
برگ کشتشده ارزیابی شدند .در طی دورة این آزمایش
که دوازده هفته بود ،ریزنمونهها هر چهارده روز یکبار
واکشت شدند .یادداشتبرداریها بهصورت هفتگی و
یادداشتبرداری نهایی در پایان هفتۀ دوازدهم انجام
گرفت.

جدول  .5تیمارهای بررسیشده در تولید گیاهچه از
برگهای سترون حاصل از گره های ساقۀ گل
Table 1. Treatments applied for plantlet production
via sterile leaves from flowering stem nodes
Treatment
1
2
3
4
5
6
7
8
9

)Plant growth regulators (mg/l
TDZ
NAA
BA
0
0
0
0.5
0
0
1
0
0
2
0
0
3
0
0
0
0.3
1
0
0.5
2
0
0.75
3
0
1
4

آزمایش چهارم
بررسی سازگاری گیاهچههای تولیدی

گیاهچههای بهدستآمده از کشت بذر،

در این آزمایش
گره و برگ که آمادة خارج شدن و سازگاری با محیط
گلخانه بودند انتخاب و در نخستین گام در سه روز
متوالی در پوشش شیشهها در سه بازة زمانی یک ،سه
و پنج ساعته در اتاقک کشت باز شد و سپس در روز
چهارم پس از خارج کردن و شستشوی نمونهها با آب
مقطر ،برای سازگاری به گلخانهای با دمای  21درجۀ
سلسیوس منتقل و در آنجا به مدت یک دقیقه در
قارچکش کاربوکسی تیرام 5درصد غوطهور شدند و در
دستآمده از بذر ،گره و برگ
به 
انتها گیاهچههای 
بهصورت جداگانه در دو بستر کشت متفاوت بر پایۀ
جدول  2و بهصورت تودههای صدتایی در سبدهای
سانتیمتر

پالستیکی در ابعاد  71×99و ارتفاع 59
کشت و یک ماه پسازآن از نظر درصد زندهمانی
آزمایش شدند.
جدول  .2مواد تشکیلدهندة بسترهای کشت برای سازگاری
Table 2. Media applied for adaptation
Treatment 1
Treatment 2

Cocopeat + Coal 1:5
Cocopeat + Coal + Industrial cartridge +
Yonolit 1:1:2:4

آزمایش پنجم
مقایسۀ گیاهچههای تولیدی از نظر زمان الزم از سازگاری
تا گلدهی

گیاهچههای

در این آزمایش مدتزمان الزم از سازگاری
تولیدشده از ریزنمونههای مختلف تا گلدهی موردنظر
بود ،بدین منظور از هر ریزنمونه سیصد گیاهچه پس از
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سازگاری در گلخانهای با دمای روز  21و شب  29درجۀ
سلسیوس تا هنگام ظهور نخستین شاخۀ گل قرار داده
شدند .الزم به یادآوری است گیاهچهها هر سه روز یکبار
با کود کریستالون 29:29:29تغذیه شدند.
تجزیهوتحلیل آماری

تجزیهوتحلیل آماری دادههای آزمایشهای این
پژوهش در قالب طرح کامل تصادفی با استفاده از
نرمافزار آماری  SASانجام شد و مقایسۀ میانگینها با
استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن در سطح
احتمال 1درصد صورت گرفت.
نتایج و بحث
نتایج تولید گیاهچه از بذر

همانطور که شکل  5نشان میدهد در بین سه بستر
کشت مورداستفاده تفاوتهای معنیدار از لحاظ
عملکرد وجود داشت و میانگین جوانهزنی بین هشت
ماه گردهافشانی بین سه بستر ،هفت هفته پس از
کاشت را نیز نشان داد بسترهای Vacin and ،Chen
 Wentو ½MSبا  76/21 ،09/94و  3/94درصد در
ردیف اول تا سوم از لحاظ میانگین جوانهزنی بودند .در
بین بسترهای کشت مورداستفاده ،محیط Vacin and
 Wentاز لحاظ عناصر غذایی سبکترین بود .به نظر
میرسد استفاده از  5گرم در لیتر پپتون در محیط
کشت  Chenروی درصد جوانهزنی مؤثر بوده و موجب
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افزایش معنیدار جوانهزنی در مقایسه با دو محیط
دیگر شده است .اما در محیط  Chenبر خالف دو
محیط کشت دیگر از ژل رایت بهجای آگار و  5گرم در
لیتر پپتون بهعنوان افزودنی طبیعی استفاده شد .نتایج
تحقیقات پیشین نشان داده که افزودنیهای طبیعی
مانند پپتون میتواند باعث افزایش جوانهزنی بذرهای
ارکیدهها شود ( .)Japer & Latip, 2011همچنین
گزارشها نشان میدهد که بذرهای ارکیدههای
گرمسیری مانند فاالنوپسیس به بسترهای کشت
غنیتری نسبت به گونههای سردسیری نیاز دارند
( .)Pierik, 1986در این تحقیق محیط  Chenبهترین
بستر برای کشت بذر ارکیدة فاالنوپسیس تشخیص
داده شد.
نتایج نشان داد استفاده از کپسولهای نارس برای
استخراج بذر روشی مناسب است .گزارشهای پیشین
نیز نشان داده که کشت بذرهای نارس ارکیده درصد
جوانهزنی باالتری نسبت به بذرهای رسیده ایجاد
میکند و موجب دستیابی سریعتر به گیاهچه ،کاهش
مدت به گل رفتن گیاه ،کاهش دورة اصالحی و
شکافته نشدن کپسولها در اثر خشکی طبیعی
میشود ( Shamra et al., 2005; Kumar et al.,
 .)2006برخی پژوهشگران بهترین زمان برای افزایش
جوانهزنی بذرهای ارکیدة فاالنوپسیس را استفاده از
کپسولهایی میدانند که  39-256روز از گردهافشانی
آنها گذشته باشد (.)Rachel & Vanita, 2011

Germination percentage

Media

شکل  .5مقایسۀ میانگین درصد جوانهزنی بذرها در سه محیط کشت
Figure 1. Mean comparison of seeds germination in three media
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میانگین جوانهزنی بذرها در سه بستر کشت در
ماههای مختلف متفاوت بود و بذرهای بهدستآمده از
تیمار گردهافشانی بهمنماه با 14/7درصد بیشترین و
بذرهای تیمار مرداد با 72درصد کمترین میانگین
درصد جوانهزنی را داشتند ،پس میتوان نتیجه گرفت

بدون توجه به بستر کشتی که بذرها در آن کاشته
شدند ماه بهمن و در کل فصل زمستان بهترین زمان
برای گردهافشانی و تولید بذر است .شکل  2میانگین
دستآمده از گردهافشانی دی تا
جوانهزنی بذرهای به 
مردادماه را در سه محیط کشت متفاوت را نشان میدهد.
Germination percentage

Pollination months

شکل  .2میانگین جوانهزنی بذرهای بهدستآمده از گردهافشانی ماههای مختلف
Figure 2. Mean germination of seeds produced from pollination in different monthes

در ادامۀ کار پس از ظهور برگها و ریشههای
حقیقی ،گیاهچهها در طی زمان الزم برای رسیدن
بهاندازة شایانپذیرش برای سازگاری بهصورت ماهانه
در بستر  Chenمحتوای  2گرم در لیتر زغال فعال
واکشت شدند .زمان کشت تا سازگاری گیاهچهها 279
روز طول کشید (1986) Pierik .نیز مدتزمان الزم از
کشت بذر تا تولید گیاهچۀ ریشهدارشده را شش ماه
اعالم کرده ،اما اشارهای بهاندازة گیاهچهها نکرده است.
نتایج آزمایش تولید گیاهچه از گرههای موجود روی
ساقۀ گل با مقایسۀ غلظتهای متفاوت تنظیمکنندههای
رشد

پس از کشت گرههای روی ساقۀ گل ،ریز نمونههای
کشتشده دو حالت مختلف را از خود نشان دادند .در
حدود هفتۀ دوم کشت در شماری از تیمارها،
جوانههای روی گرهها متورم شده و آغاز به رشد
کردند ،اما شماری از آنها به حالت رکود باقی ماندند
و تا آخر آزمایش نیز هیچ رشدی از خود نشان ندادند.
در بررسی دیگری گزارش کردند که جوانههای روی
گرة دمگل در صورت استفاده به عنوان ریز نمونه برای
ریزازدیادی سه حالت مختلف را از خود نشان میدهد
که یا خفته میمانند ،یا تبدیل به گیاهچه میشوند و

یا وارد حالت (فاز) زایشی شده و تبدیل به شاخۀ گل
میشوند ( .)Arditti, 2008این آزمایش نیز این گفته را
تأیید میکند اما هیچکدام از جوانهها تبدیل به شاخۀ
گل نشدند و دو حالت اول را از خود نشان دادند .یکی
از چالشهایی که کشت بافت ارکیدهها را محدود
میسازد تولید مواد فنولیک از ریزنمونهها است که
محیط کشت را تحت تأثیر قرار میدهد ( Chugh et
 .)al., 2009از آنجاییکه ریز نمونهها به طور
گستردهای مواد فنولیک تولید کردند ،مجبور شدیم هر
چهارده روز یکبار آنها را واکشت کنیم .همانطور که
بیان شد از هفتۀ دوم ،جوانههای فعال آغاز به رشد
کردند ،در بعضی از تیمارها مانند تیمار  9میلیگرم در
لیتر  9/41 ،BAمیلیگرم در لیتر  NAAو 7/79
میلیگرم در لیتر  5 ،BAمیلیگرم در لیتر NAA
ریزنمونهها در قسمت انتهایی متورم شدند و در هفتۀ
چهارم این تورم به نهایت خود رسید و در هفتۀ پنجم
پداژهنماهای تشکیلشده در اطراف آن دیده شدند .اما
در تیمار شاهد ،جوانهها بهصورت معمولی رشد کردند
و تبدیل به گیاه شدند و از هر جوانه فقط یک گیاه
بهوجود آمد .در تیمار  1میلیگرم در لیتر  BAو 2
میلیگرم در لیتر  NAAآغاز جوانهها بهصورت عمودی
با ظاهری همسان ساقۀ گلدهنده رشد کردند .اما در
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هفتۀ هشتم جوانههای جانبی روی آنها آغاز به رشد
کردند .شمار گیاهچههای تولیدی به ازای هر گره در
بین تیمارها بسیار متفاوت بود .بیشترین شمار گیاهچه
( 51/9گیاه چه به ازای هر گره) از محیط کشت حاوی
 7/79میلیگرم در لیتر  BAو  5میلیگرم در لیتر
 NAAبه وجود آمد .در آزمایشی که برای کشت
گرههای ساقۀ گل فاالنوپسیس انجام شد ،بهترین
عملکرد با  0/91گیاهچه به ازای هر گره در محیط
کشت تجاری سیگما  P6793حاوی  2میلیگرم در
لیتر  BAPو  9/1میلیگرم در لیتر  NAAگزارش شد
( .)Kosir et al., 2004ما در آزمایش خود نزدیک به
دو برابر این شمار رسیدیم ،وجه مشترک آزمایش ما و
این گزارش شمار روز پس از کشت یعنی صدوشصت
روز است .کمترین شمار گیاهچۀ بهدستآمده در تیمار
شاهد بود49 .درصد از گرههای کاشته شده در محیط
شاهد فعال شدند که کمترین مقدار جوانۀ فعال نسبت
به تیمارهای حاوی تنظیمکنندة رشد بود ،در تیمار
شاهد از هر گره تنها یک گیاهچه به دست آمد .شمار
جوانههای فعالشده در تیمارهای حاوی  NAAو BA
نسبت به شاهد نشان داد که این تنظیمکنندههای
رشد قابلیت تحریک جوانه را برای شاخهزایی دارند
(شکل  .)9این نتیجه با نظر دیگر محققان همخوانی
دارد که  BAPمیتواند باعث فعال شدن جوانههای
خفته روی گرهها شود (.)Arditti, 2008
نتایج بررسیها نشان میدهد خراشدهی اطراف
جوانههای روی گره پیش از کشت ،باعث افزایش
شاخهزایی گرهها میشود و موقعیت گرهها روی ساقۀ
گل BAP ،و دما میتوانند روی رشد جوانههای گره
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 Phalaenopsis amabilisتأثیر بگذارد (
 TDZ .)al., 1998; Tanaka et al., 1978و BAP
بهترین عملکرد را در تولید شاخساره از گرههای ساقۀ
گل فاالنوپسیس دارند ( .)Tanaka et al., 1978سن
ریزنمونه عامل دیگری است که روی باززایی گرههای
ساقۀ گل مؤثر است و ریز نمونههای گرفتهشده از
منابع جوانتر پاسخ عملکردی بهتری در ارکیدههای
 Dendrobium ،Phalaenopsisو  Oncidiumنشان
دادند ( .)Intuwong & sagawa, 1973در این بررسی
نیز که از گیاهان جوان استفاده شد به نتایج خوبی از
روبهرو نشدن با بیماریهای ویروسی و
نظر عملکرد و 
باکتریایی دست یافتیم.
تحقیقات نشان میدهد اگر گرهها از گلآذینهایی
تهیه شوند که همۀ گلهای آنها باز شده باشد ،تنها تا
99درصد از ریزنمونههای کشتشده در محیط کشت،
شاخسارة جانبی تولید میکنند .ما از گرههای
گلآذینهایی استفاده کردیم که تنها یک تا سه گلچۀ
آنها باز شده بودند ،بااینحال شماری از ریزنمونههای
شاخسارهای تولید

کشتشده خفته ماندند و هیچ
نکردند .البته پژوهشگران این عامل را در مورد ارکیدة
 Aranda deborahمؤثر ندانستند و اشاره کردهاند که
گرههای این نوع ارکیده حتی در شرایط باز بودن کامل
گلها قابلیت باززایی خوبی را از خود نشان میدهند
( .)Goh & Wong, 1990همۀ نمونههای ریشهدارشدة
ناشی از این آزمایش  269روز پس از کشت ریزنمونه،
برای سازگاری به محیط گلخانه منتقل شدند .این
شاخهزایی و

دورة  269روزه شامل  569روز مرحلۀ
صد روز مرحلۀ ریشهزایی بود.
Tanaka et

شکل  .9نمودار تأثیر غلظتهای مختلف تنظیمکنندههای رشد بر شاخهزایی گرهها در محیط کشت MS
Figure 3. Effects of different concentrations of plant growth regulators on shoot regeneration from nodes in MS medium.
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نتایج بررسی ریزازدیادی فاالنوپسیس از روش کشت
برگهای سترونشده

برای انجام این آزمایش از برگهای مربوط به
گیاهچههای تولیدشده از گرة ساقۀ گل استفاده شد.
شش هفته پس از کشت ،پداژهنماها به تدریج از کنارة
ریزنمونههای برگی ظاهر شدند .نخستین تشکیل پداژهنما
در تیمار حاوی  9میلیگرم در لیتر  TDZمشاهده شد.
پس از گذشت هفت هفته تنها در تیمارهایی که TDZ
در آنها استفاده شده بود ،پداژهنماها ظاهر شدند و در
تیمارهای حاوی  BAPو  NAAهیچگونه اثری مبنی بر
ظهور پداژهنما دیده نشد و تا آخر آزمایش یعنی هفتۀ
دوازدهم به تدریج این ریزنمونهها زرد شده و از بین
رفتند .پژوهشگرانی در آزمایشی که روی برگهای
کشتشدة ارکیدة  P. amabilisانجام شد ،استفاده از
 TDZرا برای تولید جنینهای بدنی و پداژهنما مؤثر اعالم
کردند ( .)Chen & Chang, 2006در آزمایش ما حتی با
استفاده از تیمار  TDZنیز بعضی از ریزنمونهها بدون
تولید حتی یک پداژهنما از بین رفتند ،بیشترین
نمونههای از بین رفته مربوط به برگهایی بود که اندازة
بزرگتری داشتند و برگهای کوچکتر گرایش بیشتری
برای تولید پداژهنما از خود نشان دادند .بیشترین تولید
پداژهنما در قسمت پایینی برگها ،یعنی جایی که به
ساقه متصل میشوند ،مشاهده شد .گزارششده
ریزازدیادی موفق بهوسیلۀ برگهای ارکیدهها بستگی به
عاملهای زیادی مانند ترکیب غذایی بستر کشت،

تنظیمکنندههای رشد ،منبع برگ (درون شیشهای یا
برون شیشهای) ،قسمت مورد کشت برگها ،موقعیت
برگ روی گیاه و سن برگ دارد (.)Chugh et al., 2009
در آزمایشهایی که برای جنینزایی بدنی برگ
فاالنوپسیس انجام شده ،اندازة ریزنمونه بررسی و گزارش
شده که بهترین ریزنمونهها برگهایی به ابعاد 5سانتیمتر
مربع دارند و نیز بهترین قسمت برای تولید پداژهنما
قسمت پایینی برگها است (.)Penggow et al., 2010
نتایج این محققان با نتیجۀ بهدستآمده در این آزمایش
همخوانی دارد .اما بیشترین نمونۀ فعال برای تولید
پداژهنما (39درصد) مربوط به تیمار حاوی  9/1میلیگرم
در لیتر  TDZو کمترین میزان آن (46درصد) مربوط به
تیمار دارای  9میلیگرم در لیتر  TDZبود .با افزایش

غلظت  TDZدرصد نمونۀ فعال کاهش یافت (جدول .)9
تولید پداژهنما در هر ریزنمونه با افزایش  TDZرشد
صعودی از خود نشان داد ،بهطوریکه کمترین شمار
پداژهنما با میانگین  6/9به ازای هر ریزنمونه در تیمار 9/1
میلیگرم در لیتر  TDZو بیشترین میزان تولید با
میانگین  10/26به ازای هر ریز نمونه در تیمار محتوای 9
میلیگرم در لیتر  TDZمشاهده شد (جدول  .)9نتایج
نشان داد که هر چند با افزایش غلظت  TDZتولید
پداژهنما افزایش مییابد ،اما موجب کاهش درصد نمونۀ
فعال میشود .کمترین تلفات پداژهنما با  9/66درصد به
ازای هر برگ به تیمار  9/1میلیگرم در لیتر  TDZو
بیشترین میزان نیز به تیمار محتوای  9میلیگرم در لیتر
 TDZتعلق داشت (جدول  .)9بهترین غلظت برای
جنینزایی برگ  9 P.amabilisمیلیگرم در لیتر TDZ

گزارش شده است (.)Chen & Chang, 2006
نمونهها پس از دوازده هفته از محیط حاوی
تنظیمکنندههای رشد خارج و در محیط  ½MSبدون
هورمون و دارای  2گرم در لیتر زغال فعال به مدت هشت
هفته کشت شدند .پس از بزرگ شدن و تولید برگ و
ریشه ،گیاهچههای به هم چسبیده از هم جدا شده و
دوباره به مدت هفت هفته در محیط ½MSمحتوای 2
گرم در لیتر زغال فعال کشت شدند و درنهایت پس از
 539روز برای سازگاری به محیط گلخانه منتقل شدند.
نتایج بررسی سازگاری گیاهچههای تولیدی در دو
محیط کشت مختلف

نتایج زندهمانی گیاهچههای ناشی از ریزنمونههای
مختلف بهغیراز گیاهچههای برگی بسیار به هم نزدیک
بودند .سی روز پس از انتقال به گلخانه برای سازگاری،
بهترین عملکرد با 599درصد زندهمانی مربوط به
گیاهان ناشی از کشت گره در محیط  2حاوی
کوکوپیت+زغال+پوکههای صنعتی +خردههای یونولیت
به نسبت حجمی  5:5:2:7بود و 30درصد گیاهان نیز
در محیط 5حاوی کوکوپیت  +زغال به نسبت حجمی
5:1با محیط گلخانه سازگار شدند .احتمال دارد یکی از
دالیل سازگاری خوب گیاهچههای ناشی از گره،
بزرگتر بودن اندازه و ریشههای آنها نسبت به
دستامده از ریزنمونههای دیگر بود.
به 
گیاهچههای 
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جدول  .9مقایسۀ میانگینهای تولید شاخساره از برگهای سترونشده
Table 3. Mean comparison of shoots regenerated from sterile leaves
Number of yellowed
protocorm per explant
0c
0.66c
2.2 b
5.96a
6.73 a
0c
0c
0c
0c

Number of produced
protocorm per explant
0d
6.3d
25.16c
38.5b
58.26a
0d
0d
0d
0d

33درصد از گیاهان تولیدشده از بذر در محیط  2و
36درصد آنها در محیط  5زنده ماندند .این گیاهچهها
به علت داشتن ریشۀ زیاد و طویلتر سازگاری خوبی
داشتند (2004) Chen & Chang .با کشت گیاهچههای
ناشی از کشت بذر ارکیدة P. amabilis var. Formosa
برای سازگاری روی خزة اسفاگنوم به درصد زندمانی
599درصد رسیدند .ضعیفترین گروه گیاهچهها برای
سازگاری ،گیاهان ناشی از کشت برگها بودند39 .درصد
این گیاهچهها در محیط  2و 39/2درصد در محیط
5زنده ماندند .اما نکتۀ مهم در مورد این دو نوع بستر

Explant activity
)(%
d
0
90a
83ab
70b
76ab
0
0
0
0

NAA
)(mg/l
0
0
0
0
0
0.3
10.5
0.76
1

BA
)(mg/l
0
0
0
0
0
1
2
3
4

TDZ
)(mg/l
0
0.5
1
2
3
0
0
0
0

کشت آن است که محیط  5توان نگهداری میزان رطوبت
بیشتری داشت و به همین دلیل گیاهچههای کشتشده
در آن اغلب از ناحیۀ ریشه آغاز به پوسیده شدن
میکردند .محیط  2بستر متخلخلتری را داشت ،این به
علت وجود پوکۀ صنعتی و خردههای یونولیت بود،
گیاهچههای کشتشده در این محیط ،سازگاری و رشد
بهتری داشتند .ارکیدة فاالنوپسیس جز گیاهان دارزی
است بنابراین میتواند در محیطهای دارای تخلخل و
هوادهی بیشتر مانند محیط  2رشد بهتری از خود نشان
دهد (شکل .)7

شکل  .7تأثیرمحیط کشت روی سازگاری گیاهچه
Figure 4. Effects of media on plantlet adaptation

نتایج بررسی وضعیت گیاهان از نظر مدتزمان الزم
پس از آغاز سازگاری تا گلدهی

فاصلۀ بین زمان سازگاری تا گلدهی بین گیاهچههای
بهدستآمده از ریزنمونههای مختلف متفاوت بود،
بهطوریکه گیاهان ناشی از کشت گرههای ساقۀ گل،
شانزده ماه پس از آغاز دورة سازگاری و زودتر از گیاهان
دیگر به گل رفتند ،گیاهان ناشی از بذر ،دورة نونهالی
طوالنیتری داشتند و فاصلۀ بین آغاز دورة سازگاری تا
گلدهی آنها بیستویک ماه به درازا کشید .گلدهی

گیاهان بهدستآمده از برگهای سترونشده نیز هجده
ماه به طول انجامید؛ اما این آزمایش نشان داد از کشت
ریزنمونه تا گلدهی برای گیاهان ناشی از کشت بذر،
گرههای ساقۀ گل و برگهای سترونشده به ترتیب ،23
 27/2و  27/5ماه زمان موردنیاز است (شکل .)1
پژوهشگران طول مدت بین جوانهزنی بذرها تا سازگاری
گیاهچههای تولیدشده مربوط به سه جنس ارکیدة
 Cattyeya ،Dendrobiumو  Cattleyopsisرا به ترتیب
 199 ،999و  699روز اعالم کردند .آنها همچنین
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گزارش کردند که کشت بذرها نارس میتواند  2الی 2/1
بهطور معمول کپسول بذر
ماه ،دورة تولید را کاهش دهد .
فاالنوپسیس نیاز به هشت ماه زمان برای رسیدن دارد
( .)Lyumila & Alla, 2004در آزمایش ما نیز از کپسول

سبزی استفاده شده بود که تنها پنج ماه از گردهافشانی
آن گذشته بود و نتیجۀ مطلوبی به دست آمد .عکس های
مربوط به مراحل انجام آزمایشات به ترتیب در شکل 6
قابل رویت میباشد.

شکل  .1مدت زمان موردنیاز برای گلدهی پس از شروع سازگاری گیاهچههای بهدستآمده از ریز نمونههای مختلف
Figure 5. The proper time for flowering after adaptation of plantlets regenerated via different explants
c

b

a

f

e

d

i

h

g

l

k

j

شکل  .6ریز ازدیادی ارکیدة فاالنوپسیس با استفاده از ریزنمونههای مختلف )a .کپسولهای بذر پنج ماه پس از گردهافشانی )b ،نحوة
کشت بذرها روی بستر کشت )c ،جوانهزنی بذرها و تولید پداژهنما ،ت :برداشت و انتقال شاخههای گل به آزمایشگاه )d ،حذف قسمتهای
آسیبدیده در نتیجۀ سترونسازی )e ،کاشت ریزنمونهها بهصورت افقی روی بستر کشت )f ،گیاهان ناشی از کشت گره در محیط
محتوای  7/79میلیگرم در لیتر  BAو  5میلیگرم در لیتر  )g ،NAAتولید پداژهنما روی برگهای کشتشده )h ،شاخهزایی پداژهنماهای
تولیدشده از برگها )i ،کشت گیاهچههای کوچک روی بستر کشت بدون تنظیمکنندههای رشد حاوی زغال فعال 2 )j ،ماه پس از
سازگاری گیاهچههای تولیدی با محیط گلخانه )k ،گلدهی گیاهان ناشی از کشت برگ هجده ماه پس از سازگاری.
;Figure 6. Phalaenopsis orchid micropropagation via different explants. a) seed capsules 5 months after pollination
;b) seeds culturing on medium; c) seed germination and protocorm production; d) flowering shoots harvesting
e) removing the damaged parts of shoots; f) explants culturing on medium in horizontal shape; g) the plantlets
produced via nodes on medium supplemented with 4.4 mg.L-1BA and 1 mg.L-1NAA; h) protocorm production on
sterile leave; i) shoot regeneration of protocorms which produced via leaves; j) plantlet culturing on medium
supplemented with active charcoal and without any plant growth regulators; k) two months after adaptation to
greenhouse condition; l) flowering in plantlets regenerated via leaves 18 months after adaptation.
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 اما افزونش از راه، زیاد توجیه اقتصادی ندارد،گل
 هزینۀ،برگهای سترونشده به دلیل بازدهی بهتر
، کوتاه بودن دورة نونهالی، سرعت باالی افزونش،کمتر
تولید گیاهان همسان به گیاه مادری به دلیل استفاده
 فراوانی نسبی و در،از روش جنینزایی مستقیم
دسترس بودن ریزنمونه به میزان کافی میتواند
روش مطلوبی برای تولید انبوه و تجاری فاالنوپسیس
.باشد

نتیجهگیری کلی

نتایج این پژوهش نشان داد با توجه به طوالنی بودن
دورة نونهالی گیاهان تولیدشده از بذر و نبود اطمینان
از یکنواختی گیاهچههای تولیدی به دلیل دگرگشن
بودن ارکیدهها و همچنین سختی افزونش از راه
گرههای روی ساقۀ گل به دلیل روبهرویی با بیماریهای
 محدودیت ریزنمونه برای کاشت و سختی،درونی
کشت آنها به سبب قطرها و سفت بودن ساقۀ
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ABSTRACT
Orchids are one of the most popular plants in the world and among them Phalaenopsis genus have the
most sales in a Global Market. Because of its hard propagation, micropropagation technique has been
employed recently. In this study, we tried to find out useful protocol for commercial production through
in vitro culture. At first, for seed capsules production, flowers were pollinated with hand in different
months. Afterwards, their seeds were compared for percentage and speed of germination in ½ MS, Vacin
& Went and Chen media. The highest percent of seed germination (% 83.37) achieved from Chen
medium. After that nodes on the Flower stalk were studied for their shoot formation potential. The best
result (15.3 produced planets from one node) obtained from MS medium contained 4.40 mgL -1 BA and 1
mgL-1 NAA. Then, sterile leaves from produced plants were inoculated on Chen medium supplemented
with TDZ, BA and NAA hormones in different concentrations for protocorm production. Best result was
obtained (58.26 protocorm per explant) from 3 mgL-1 TDZ treatment. Finally, plants transferred to
greenhouse for acclimatization and cultured on two different media. Plants produced from seed, node and
leaf showed 99%, 100% and 93% survival on medium two, respectively. The shortest time span from
acclimatization to flowering (16 month) of plants was achieved from plants obtained from nodes.
Keywords: Explant, flower stalk, leaf, protocorm, seed.
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