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 چکیده

 های جنسدر بین  .ندهستدر دنیا  تقاضاپری ها گلاز  ،به فرد ردلیل زیبایی منحص بهارکیده  های گل

 آناز فروش جهانی به  ای عمدهو بخش است  شدهقبال بیشتری ستجنس فاالنوپسیس ااز  ارکیده،

 ازاین گیاه  ۀپیچیدفیزیولوژی  وزنی بذور  جوانهدلیل مشکالت  بهسختی تکثیر  .دارداختصاص 

 برآن  تأثیرتولید کپسول بذر و  برایافشانی  تعیین بهترین زمان گرده .است آنتولید انبوه  مشکالت

 ۀمقایسو  تولیدی های کپسول عفونی ضد برای غلظت هیپوکلریدسدیم تعیین بهترین ،زنی بذور جوانه

 های آزمایشپسیس از زنی بذور فاالنو جوانه بر Vacin&Went و chen، ½MSمحیط کشت  سه

افشانی شده در  گرده های گلرین کپسول بذر از نتایج نشان داد بیشت این مطالعه بود.در  شده بررسی

از  زنیعفونی  ضد ۀنتیجبهترین  .آید دست میه بپنج گلچه  رازای ه بهکپسول  17/4ماه با میانگین دی

و  chen محیط در درصد  37 زنی با جوانهبیشترین  دست آمد.ه هیپوکلریدسدیم ب درصد 4 تیمار حاوی

پس  شدهتولید های چهماه حاصل شد. گیاه بهمنشده در  افشانی گرده های گل تولیدی از های کپسولاز 

ی یونولیت به نسبت حجمی ها خرده و ی صنعتیها پوکه ،زغال ،کوکوپیتاز کشت در محیط حاوی 

 نشان دادند. درصد  33مانی  زنده 1:1:2:4

 

  .محیط کشت، کپسول بذر، فاالنوپسیس ،مانی زنده ،ارکیده :های کلیدیواژه

 

 همدمق

، استدر بین جوامع انسانی  ی معروفها گلیکی از ارکیده 

 ها آنو وجود   گلدلیل رنگ، شکل، تنوع  بهها  یدهارکزیبایی 

 ,Griesbach) استین نقاط جهان تر گرماز سردترین تا 

دالری در  میلیون یها به صنعت یدهارکامروزه  .(2002

مالزی تبدیل  و کشورهایی مثل تایلند، استرالیا، سنگاپور

از تجارت جهانی گل و گیاه را به خود  درصد  8و  اند شده

ازدیادی  زریبا پیشرفت علم  این کشورها .اند دادهاختصاص 

جهان   ةیدارکگل برتر  ةتولیدکنند 11بین  در اند توانسته

جنس فاالنوپسیس که  .(Chugh et al., 2009)د قرار گیرن

 31 تا 01شود  مادر شناخته می ةارکید منزلۀ به معموالً

دهد  های ارکیده گلدانی را تشکیل می گل بازاراز  درصد

(Griesbach, 2002 .)تولید و فروش  ،ها گزارش براساس

 است ها طی چند سال اخیر رشد چشمگیری داشته یدهارک

از  درصد  70 است فاالنوپسیس توانسته ها آنو در بین 

 گانکنند تولید ترین بزرگفروش بازار را از آن خود کند. 

النوپسیس گلدانی در جهان کشورهای هلند، آلمان، چین، فا

این تولیدات طی یک  معموالًد. نهستتایوان، آمریکا و ژاپن 

 ،شود یمجانبه بین کشورهای فوق حاصل  چندهمکاری 

که تولید کولتیوارهای جدید و کارهای اصالحی در  طوری به
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ی برتر از طریق ها کلونهای  ینشگزآمریکا، انتخاب و 

در چین و ا ه بافت در ژاپن، تولید انبوه گیاهچه کشت

دهی در هلند انجام  از نونهالی تا گلا ه پرورش گیاهچه

زیبایی بیش از حد  .(Griesbach, 2002)د شو یم

های  انقراض جمعیت وفاالنوپسیس موجب به خطر افتادن 

های ممکن برای  حل راهوحشی این گیاه شده است. یکی از 

سازی  ذخیره برایهای بذر  بانک ۀتهیطر جلوگیری از این خ

مدت است. بر این اساس درک کامل از فیزیولوژی  طوالنی

 & Black) بذر برای بانکداری موفق بذر الزم و حیاتی است

Bewley, 1995.)  ها بسیار ریز و فاقد مواد  یدهارکبذور

سختی  موجبند که این هستای و جنین کامل  یرهذخ

ر د ها قارچاست. گزارش شده است که شده  ها آنزنی  جوانه

ها نقش دارند و این کار با همزیستی  یدهارکزنی بذور  جوانه

 ةعمدکار  (.Pierik, 1986) شود یمانجام  قارچ میکوریزا

ی ها گرهبا کشت  1363سال  ازها  یدهارککشت بافت 

 گیاه سیمبیدیوم 1341فاالنوپسیس شروع شد و در سال 

(Cymbidium Orchid) و از آن  شدری از ویروس تولید عا

ی ها روشها با  یدهارکازدیادی  زریکنون کار بر روی  زمان تا

 .(Arditti, 1993; Chugh et al., 2009) مختلف ادامه دارد

 Dendrobiumی ها گلکه سن  دهد مطالعات نشان می

tosaense  تعداد  بریری تأثروزگی هیچ  8شدن تا  زبااز روز

زنی متعلق به  بهترین جوانهاشته و دشده ن تشکیلکپسول 

همچنین بهترین محیط  .استی ا هفته 18ی ها کپسول

 1/2MSمتعلق به محیط  درصد  0/47زنی با  جوانهبرای 

ترین وزن خشک متعلق به اما بیش ؛گزارش شده

 ةعصارمحتوی  MSکه روی بستر است  هیی بودها گیاهچه

 .(Floria et al., 2004) زمینی کاشته شده بودند سیبموز و 

 68تا  88ی فاالنوپسیس از ها گونهشروع رشد تخمک در 

روز پس از  77یباً تقرو  استافشانی  گردهروز پس از 

 ر(. دNadeau et al., 1996) شود یمافشانی کامل  گرده

 Cypripedium زنی بذور نابالغ و بالغ ارکیده جوانه ۀمقایس

 ةاندازغی که که بذور نابال است گونه شرح داده شدهن ای

سلول و  18ـ  3و  ه استبذور بالغ بود درصد  44 ها آنجنین 

زنی بهتری نسبت به بذور بالغ  جوانه اند داشتهزنده  ۀپوست

زنی بهتر بذور نارس تحرک پروتئینی  علت جوانه .اند داشته

خوب، داشتن پوسته بذر نفوذپذیر و داشتن پوشش جنینی 

 یبررس (.Rasmussen, 1995) است نیافته بیان شده رشد

یر بلوغ بذر بر تحمل به خشکی در بذور ارکیده تأث

Phalaenopsis amabilis ه است که بهترین نشان داد

ه یی بها کپسولاز  درصد  0/33تا  درصد  70 زنی از جوانه

 ها آنافشانی  روز از گرده 814ـ  31که است  هدست آمد

رسی (. در برRachel & Vanita, 2011)است  هگذشته بود

بهترین  ،Phalaenopsis amabilisزنی بذور ارکیده  جوانه

روز از  181 به دست آمد که هایی کپسولزنی از  جوانه

 ةذخیرگذشته بود و بهترین دما برای  ها آنافشانی  گرده

 & Mweetwa) درجه گزارش شد -6دمای  بذور،

Welbaum, 2008زنی بذور تا  بین جوانه زمان (. بررسی

سه جنس ارکیده  ةشد تولیدی ها هچهسازگاری گیا

Dendrobium ،Cattyeya  وCattleyopsis  ،نشان داد

روز از کشت بذر تا  911 زمانبا  Dendrobium ةارکید

روز  411با  Cattleyopsisین و رمتک ها ههچسازگاری گیا

، Cattyeyaو این سیکل برای دند کربیشترین زمان را طی 

به این نکته اشاره  هشپژواین  روز طول کشید. در 011

تولید  ةدورماه،  0/8ـ  8توانند  یمکه بذور نارس است شده 

(. در گزارشی Lyumila & Alla, 2004) را کاهش دهند

یک اندمزنی دو رقم  ای جوانهبهترین بستر بر

D.hamaticalcar  وD.tetrachromum  1/2محیطMS 

عالم ا درصد 34ـ 78زنی  جوانهزمینی با  سیب ةعصارمحتوی 

  .(Japer & Latip, 2011) شد

این آزمایش ر شده، د یادبا توجه به مطالب 

مختلف  یها زماننوپسیس در فاال ةارکیدافشانی  گرده

 و بذر کپسول تولیدبهترین زمان یابی به  برای دست سال

با مقایسه در  زنی بذور جوانه و سرعت درصد برآن ثیر أت

 گرفت. قرار شده مطالعه مختلفسه محیط کشت 
 

  ها روشمواد و 
 مواد گیاهی  ۀتهی

 Phalaenopsis' ةارکیداز  پژوهشبرای انجام این 

amabilis cv. Cool Breeze'  .یها بوتهاستفاده شد 

 ندکشور هلند خریداری شد Anthoraساله از شرکت  ود

 . گرفتندار ای قر یهتغذی و ا گلخانهو در بهترین شرایط 

 

 کشت  مها و لواز محلولی عفون ضد

آالت و ابزار کار با استفاده از اتوکالو  یشهش یل،وسا ۀکلی

 181و فشار  گراد یسانت ۀدرج 181 یدر دما

 یضدعفون دقیقه 81ـ 10مدت  به( Kpaپاسکال ) یلوک
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ها  ها و اسکالپل دن پنسکر یلاستر یشدند. هنگام کار برا

. شداستفاده  ینالم درون ۀشعلو  درصد  71اتانول  از

اتوکالو  ۀیلوسبه  یزمقطر ن آبکشت و  ایه یطمح

 شدند. یضد عفون یقهدق 10مدت  به
 

 تشکیل کپسول بذر  فشانی بر گردهیر زمان تأث بررسی

ماه(  مردادتا  ماه ماه از سال )دی 8طی  پژوهشدر این 

 ۀبوت 10دهی این گیاه بود ماهانه  که مطابق با فصل گل

ازای هر شاخه  هبفاالنوپسیس انتخاب و  ةارکیدگلدار 

 ،هفته بعد 6افشانی و  صورت دستی گرده بهگلچه  0گل، 

 ند. شدشده شمارش  تشکیلاز نظر تعداد کپسول 

 

 های بذر عفونی کپسولضد

  0/1های بذر در ظرفی محتوی  استریل کپسول پیش

، یک قطره 81سدیم، یک قطره توئین کلرید وهیپ درصد

دقیقه  11مدت  بهازای یک لیتر آب  بهیی شو ظرفمایع 

کپسول  0کپسول ) 81تیمار،  پیشبعد از  .انجام گرفت

و به زیر المینار شدند ازای هر تیمار( آزمایش خشک  به

ای در اتانول  یهثان 91انتقال یافتند و پس از قرارگیری 

از  درصد 11و  8، 6، 8 با چهار غلظت درصد  71

 7و  11 ،10 ،81 در چهار بازه زمانیو سدیم  هیپوکلرید

استریل  ةشیویابی به بهترین  دستای برای  یقهدق

 0 یشوو نهایت بعد از سه بار شست درند و شدآزمایش 

  مقطر استریل شدند. آبای با  یقهدق
 

و محیط کشت در  ها کپسولبررسی اثر زمان برداشت 

 زنی بذور فاالنوپسیس جوانه

زنی  نهیس و قابلیت جواستکثیر فاالنوپ ةدورکردن  کوتاهبرای 

افشانی برداشت  وز پس از گردهر 101 ها کپسول ،بذور نارس

 Vacin & Went و chen، ½MS و در سه محیط کشت

در اتاقک کشت با دمای  ها نمونه)بعد از کشت،  شت شدندک

اعت با استفاده از س 14گراد و فتوپریود  یسانت ۀدرج 1±80

یر فصل تأث. ی فلورسنت سرد نگهداری شدند(ها المپ

ین تر کوتاهبهترین محیط برای کشت بذور و  ،یافشان گرده

زنی در محیط کشت بررسی  جوانهزمان از کشت بذور تا 

تصادفی از  صورت بهکپسول  0تعداد . در این آزمایش شد

عفونی بر روی انتخاب و بعد از ضد شده بین گیاهان آزمایش

شیشه برای هر محیط  81) پخش شدند ،های کشت یطمح

  .(کشت

لف در سازگاری کشت مخت های محیط یرتأثبررسی 

 آمده دست هبی ها گیاهچه

 کشت بر سازگاری های محیط تأثیربرای تعیین 

 کش در قارچابتدا  ،بذر کشت صل ازی حاها هچهگیا

صورت  بهو  عفونی ضد درصد  1کاربوکسی تیرام 

سبد برای 11) تایی در سبدهای مخصوص111ی ها توده

زغال به - کوکوپیتدر دو محیط کشت  و هر تیمار(

ی ها پوکه ،زغال ،و کوکوپیت 1 به 0نسبت حجمی 

 1:1:8:6ی یونولیت به نسبت حجمی ها خرده ،صنعتی

 88و شب 80دمای روز  اب ای گلخانهدر  و شدند کاشته

 مانی زنده درصد اه از نظرپس از یک مگراد  درجۀ سانتی

 .ندشدآزمایش 
 

 تجزیه و تحلیل آماری

ی با در قالب طرح کامالً تصادف اه هدادتجزیه و تحلیل 

 ۀمقایسانجام شد و  SASافزار آماری  نرماستفاده از 

ی دانکن در ا دامنه چندها با استفاده از آزمون  یانگینم

 ت.انجام گرف درصد  0سطح احتمال 

 

  نتایج و بحث
 فی مختلها ماهدر  ها گل افشانی گردهنتایج 

افشانی پژمردگی  دهگرموفقیت در  ةدهند نشاناولین عالئم 

افشانی تا  گرده ۀ، فاصلکه در بین تیمارها ستها گلبرگ

خود نشان داد اختالف زیادی از  ها گلبرگپژمردگی 

یی بود ها گلروز مربوط به  17زمان با  که بیشترین طوری به

 7ین زمان نیز با رمتکافشانی شدند و  گردهماه  که در بهمن

افشانی  ماه گرده مردادیی تعلق داشت که در ها گلبه  روز

این موضوع است که دمای  ةدهند نشانتایج ن شده بودند.

ی ها گلافشانی  ی در گردها کننده تعیینهوا نقش 

ین زمان رمتکچون بیشترین و  ؛فاالنوپسیس دارد

سال به  ماهین تر گرم ین وسردتردر ترتیب  بهافشانی  گرده

چند  هرکه  ذکر این است شایاننکات مهم از دست آمد. 

یی که تولید کپسول ها گلها در  شدن گلبرگ پژمرده

اما  ،افتاد یمی دیگر در یک زمان اتفاق ها گلدند و کر یم

روز  0تا  9افشانی پاسخ نداده بودند  گردهیی که به ها گل

و ریزش  شدند می، زرد ها گلبرگشدن  پژمردهپس از 

 شدیم یمی گرم سال نزدیک ها ماه به هچ ره و کردند یم

 افتاد. یمتر اتفاق  یعسرشدن و ریزش نیز  زرداین 
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افشانی  گرده یها گلچند  هر دهد مطالعات نشان می

اما با  ؛یادی را سالم بمانندتوانند مدت ز یمارکیده  ةدنش

ی ارکیده ها گلافشانی و تولید اتیلن در زمان کمی  گرده

اولین عالئم پژمردگی در  روند. یمرو به پژمردگی 

ساعت پس از  78تواند از  یمالنوپسیس ی فاها گل

دو عامل حساسیت به اتیلن و ؛ و افشانی شروع شود گرده

  .(Arditti, 1993) ندا تولید اتیلن در این امر دخیل

شده  انجامتیمارهای  بین در تولید کپسول بذر،

ازای هر پنج  بهکپسول  17/6بیشترین تولید با میانگین 

افشانی شده  ی گردهها گل هافشانی شده متعلق ب گل گرده

  برای ماه 6/1نیز با  ین کپسولرمتکماه بود و  دی در

چه  هرقابل بحث این است که  ۀنکتمرداد ثبت شد. اما 

ی فصل زمستان ها ماهی خنک سال یعنی در ها ماهدر 

شانس تولید کپسول نیز  ،افشانی صورت گیرد عمل گرده

ا رو به بیشتر است و در فصل بهار و تابستان که هو

 ها گلشود  یمنیز بیشتر ا رود و طول روزه یمگرمی 

که شاید بتوان دو  کنند میکمتری تولید کپسول بذر 

عامل بیرونی مثل گرمای زیاد، اتیلن و یا اینکه عوامل 

 ی گرده وها دانه ،ها تخمکفیزیولوژیکی نظیر عمر کم 

 درصد 1 شکلعدم رشد تخمدان را در آن مؤثر دانست. 

های  در ماهافشانی  گردهی ها گلازای  بهپسول تولید ک

 دهد.  یمرا نشان تلف سال خم

 

 
 ی مختلفها ماهافشانی در ی گردهها گلازای  بهنمودار تولید کپسول  .1  شکل

 

 بذر یها کپسولعفونی  ضد بررسی سطوح مختلفنتایج 

این صورت ی بذر به ها کپسولنتایج حاصل از ضد عفونی 

 ،تر آمد یینم پاسدیکلریدوکه هرچه غلظت هیپد کربروز 

چه غلظت  هرو  افزایش یافتآلودگی  درصد

اما  ؛آلودگی کم شد درصد سدیم باالتر رفت، ازیدکلروهیپ

شدن و  سیاهخسارت فیزیکی این افزایش غلظت منجر به 

 از بذور شد.  یدرصد از بین رفتن

تانول )ا 8را تیمار  بهترین عملکرد ،در بین تیمارها

  6م سدیکلریدومحلول هیپ ،ثانیه 91به مدت  درصد  71

( از خود 81توئین   قطرهیک  ودقیقه  10به مدت  درصد

شده سالم  کشتی ها نمونهاز  درصد  36نشان داد و 

ز استفاده از این غلظت دیگر نی یها گزارشر د .ماندند

ی ها کپسولعفونی ضدبرای  سدیمهیپوکلرید

Phalaenopsis amabilis پیشنهاد شده است (Arditti, 

1993; Chen & Chang, 2006). 

بود م سدیکلریدوهیپ درصد  8که حاوی  1در تیمار 

 سالم ماندند. یکی از اثرات ها نمونه ریزاز  درصد  78تنها 

دست آمد که غلظت ه سدیم زمانی بکلریدوهیپ بارز

 افتیافزایش  درصد  8کلریدسدیم در تیمار سوم به وهیپ

 ،یابد کاهش میآلودگی  درصد چند هرکه  شدو مشاهده 

ی ها نمونهاز  درصد  89 نزدیک به دوم ۀهفتدر 

که با  شوند میشده در محیط کشت خود سیاه  کشت

علت  بهمانی  این کاهش زندهتوجه به کاهش آلودگی قارچی 

روی کلریدسدیم وغلظت باالی هیپفیزیکی رات یثتأ

سدیم به کلریدوارم که غلظت هیپ. در تیمار چهستها نمونه

افزایش  درصد  83دیدگی به  یبآس درصد رسید، درصد 11
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به  ها آنحساسیت کپسول و بذور  ةدهند نشانیافت که 

 .استم کلریدسدیوی باالی هیپها غلظت

 ضد ،ها یدهارککشت بذور  های مشکل یکی از قسمت

عفونی کردن  چند ضد هراست  عفونی کپسول بذر

از گیاهانی  تر مشکلکپسول گیاهان موجود در طبیعت 

اما تنوع در  ؛اند است که در محیط مصنوعی پرورش یافته

برای مثال ارقام مینیاتور  ،ی ارکیدهها گل ةانداز

سبب شده  ،درشت آن گلفاالنوپسیس در مقابل ارقام 

یی با اندازه و ضخامت متفاوتی به وجود ها کپسول است

 کند یم تر مشکلرا  ها آنعفونی  که این کار ضدآیند 

(Arditti, 1993) در این آزمایش ما از رقمی استفاده .

 را داردین گل در ارقام فاالنوپسیس تر بزرگکه دیم کر

که کپسول بذر آن هم بسیار درشت است، پس روش 

یابی به  بر بود. دست زمانهم بسیار سخت و استریل آن 

یک دستاورد  درصد  31د باالی روش استریلی با عملکر

 8 شکل شود. یممحسوب س برای کشت بذر فاالنوپسی

عفونی کپسول بذر  سدیم بر ضدریدکلواثر غلظت هیپ

نیز مربوط  9 شکلدهد و  یمفاالنوپسیس را نشان  ةارکید

ی باالی ها غلظتبه خسارت فیزیکی ناشی از 

 .استکلریدسدیم وهیپ

 

 
 عفونی کپسول بذر فاالنوپسیس م بر ضدسدیکلریدواثر غلظت هیپ .8  شکل

 

 
 سدیمکلریدوی باالی هیپها غلظتخسارت فیزیکی ناشی از ر نمودا .9  شکل

 

 درصد افشانی بر های کشت و زمان گرده یطمحاثر نتایج 

 زنی بذور جوانه

زنی مربوط  بهترین جوانه شده در سه محیط کشت بررسی

زنی را از  بیشترین جوانه درصد  37بود که با  chenبه محیط 

متوسطی  زنی جوانه Vacin & Wentط محی .خود نشان داد

از خود نشان  درصد  08وقت عملکردی باالی  هیچداشت و 

 ترین محیط کشت بود.  یفضعهم  MS½ محیط .نداد

نشان داده شده است زمان  6  شکلهمان طور که در 
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بذور بسیار مؤثر بود. زنی  جوانهافشانی نیز در  گرده

سن  همماهه و  پنج شده برداشتهی ها کپسولچند  هر

داری نشان  امعنها اختالف  آنزنی  جوانه درصد اما ؛بودند

 هماه ب از بذور حاصل از تیمار بهمن زنی . بهترین جوانهداد

ماه  زنی نیز از بذور تیمار مرداد دست آمد و بدترین جوانه

 درصد  71تنها  chen  یطکه در مح طوری بهحاصل شد 

که در همین محیط و برای  حالی در ،داشتیم زنی جوانه

زنی ثبت شد که  جوانه درصد  37ماه  بهمنبذور تیمار 

افشانی تأثیر  این نکته است که زمان گرده ةدهند نشان

 بذور دارد. زنی مستقیم در جوانه

بذور نشان داد  زنی شده از جوانه ثبتاطالعات 

استفاده از  برایافشانی کپسول  رای گردهبهترین زمان ب

فصل تابستان در  ؛ امافصل زمستان است ها بذر آن

. ستها گلافشانی  آزمایش ما بدترین فصل برای گرده

های کشت  یطر محزنی بذور د جوانه درصد 6  شکل

 .دهد یمرا نشان  متفاوت
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 های کشت متفاوت یطر محزنی بذور د جوانه درصد .6 شکل

 

ی بسیار ها تفاوت شده ه محیط کشت استفادهدر بین س

چشمگیری از لحاظ عملکرد وجود داشت و میانگین 

 ،chenهای  یطمحتیمار نیز نشان داد ت بین هش زنی جوانه

vacin & went  وMS ½ درصد 97/3و  80/64 ،97/89ا ب 

زنی بودند. در  در ردیف اول تا سوم از لحاظ میانگین جوانه

ین تر سبکاز لحاظ عناصر غذایی  vacin & wentاین تیمار 

عناصر میکرو و ماکرو شبیه  نظراز  chen و ½MS اما، بود

از ژل رایت به جای آگار  chenبه هم بودند و تنها در محیط 

افزودنی طبیعی استفاده شد که  منزلۀ و همچنین پپتون به

از خود  ½ MS زنی نسبت به محیط جوانهر تأثیر زیادی د

های  یافزودن که دهد نشان می ها پژوهش جاینت .دادنشان 

زنی بذور  افزایش جوانه موجبتواند  یمطبیعی مثل پپتون 

 ها گزارش. همچنین (Japer & Latip, 2011) ها شود یدهارک

های گرمسیری مثل  یدهارکبذور  دهد که نشان می

تری نسبت به  یغنفاالنوپسیس به بسترهای کشت 

 0 شکل .(Pierik, 1986) ی سردسیری نیاز دارندها گونه

زنی بذور در بین سه محیط کشت را نشان  میانگین جوانه

 دهد. یم

 

 
 زنی بذور در بین سه محیط کشت میانگین جوانه .0  شکل
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توانند منبع  یمی سبز ها کپسول نتایج نشان داد

 ییها گزارشمناسبی برای کشت بذر فاالنوپسیس باشند و 

زنی  جوانه درصد اه رکشت بذور نارس ارکید علترا که 

کاهش  ،چههتر به گیا یعسریابی  دست ،باالتر از بذور رسیده

اصالحی،  ةدورکاهش  ،مدت به گل رفتن گیاه

را  دانند میاثر خشکی طبیعی ر ب ها کپسولشدن ن شکافته

 ,.Shamra et al., 2005; Kumar et al) کند مییید أت

ش رای افزایبهترین زمان ب پژوهشگراناین دسته از . (2006

استفاده از را فاالنوپسیس  ةارکیدزنی بذور  جوانه

افشانی  روز از گرده 814ـ  31که  دانند مییی ها کپسول

  (.Rachel & Vanita, 2011) گذشته باشد ها آن

طی چند سال اخیر بیشترین استفاده از محیط 

زنی بذور فاالنوپسیس استفاده از بستر  کشت برای جوانه

معرفی  1333در سال  Chenکه آقای  است chenکشت 

است و در منابع زیادی استفاده از این محیط ده کر

 & Arditti, 2008; Chen) کشت پیشنهاد شده است

Chang, 2006; Penggow, 2010.)  

داری  امعنزنی در بین تیمارها اختالف  سرعت جوانه

را نشان داد که بسته به تیمار و نوع محیط کشت بسیار 

وز ر 16زنی با  جوانهترین  یعسرکه  طوری بهد، متفاوت بو

حاصل  chen طدر محیو ماه  متعلق به بذور تیمار دی

ماه و  زنی نیز متعلق به تیمار مرداد شد و کندترین جوانه

 روز پس از کشت بود. 63با  ½ MSط محی

زنی وجود داشت  که در سرعت جوانه همیم ۀنکت 

برای  مختلف بود.شده در فصول  انجامهای تأثیر تیمار

زنی  ترین جوانه یعسرکه باالترین و  chenمثال در محیط 

شده  کشتزنی در بذور  ، اختالف جوانهدشدر آن مشاهده 

د دار بو امعنماه در این محیط  ماه تا مرداد از تیمار دی

 ها آنزنی  روزه در جوانه 88که یک اختالف  یطور به

 مشاهده شد. 
 

 
 بذور زنی جوانهافشانی و محیط کشت بر سرعت  هگردیر زمان تأث. 4  شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

زنی نیز  های کشت بر سرعت جوانه یطمحیر تأث

آمده از یک تیمار، در  دست بهچشمگیر بود و بذور 

ی مختلفی در سه محیط کشت جوانه زدند. اما ها زمان

شود میانگین سرعت  یمدیده  7 شکلهمان طور که در 

یط متفاوت بود و در تیمار برای هر مح 8زنی بین  جوانه

روز در مقام  97/86با میانگین  chenمحیط  ها آنبین 

هر کدام با  ½MSو   vacin  & wentهای  یطمحاول و 

 و سوم قرار داشتند.م روز در مقام دو 18/94و  93/98

 

 شده تولیدی ها سازگاری گیاهچه نتایجبررسی 

ی تولیدی بسیار به هم ها مانی بین گیاهچه نتایج زنده

 گیاهاناز  درصد  33 با سازگاری. بهترین نزدیک بود

ی ها پوکه ،زغال ،)کوکوپیت 8محیط  رد شده کشت

 (1:1:8:6ی یونولیت به نسبت حجمی ها خرده و صنعتی

زغال به نسبت  و )کوکوپیت 1در محیط  .حاصل شد

  .ها زنده ماندند نمونه زریاز  درصد  34 نیز (1به  0حجمی 

مهم در بین دو محیط کشت این است که  ۀنکتاما 

اشت و د یمآب بیشتری را در خود نگه  1محیط 

 شده در آن نیز اغلب کشتی ها بود و گیاهچه تر مرطوب

کردند. محیط  یمشدن  پوسیدهریشه شروع به  ۀناحیاز 

ی داشت و این هم به علت وجود تر متخلخل وضعیت ،8

ی یونولیت بود. ها خردهصنعتی، ذغال و  ۀپوک
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شده در این محیط سازگاری و رشد  کشتی ها گیاهچه

بودن   بهترتواند در  یمعواملی که بهتری داشتند. یکی از 

فاالنوپسیس  ةارکیدفیت بودن  باشد اپیاین محیط مؤثر 

رشد بهتری از  8هایی مثل محیط  یطمحاست که در 

 ۀچهگیا نمودار سازگاری 3  شکلدهند.  یمخود نشان 

 دهد. یمتولیدی در دو محیط کشت متفاوت را نشان 

 

 
 بین سه محیط کشتر نمودار میانگین سرعت جوانه زنی د .7 شکل

 

 
 از چپ به راستا ه تا سازگاری گیاهچهمراحل مختلف از کشت بذر  .8  شکل

:A افشانی شده گل گرده :B تشکیل کپسول بذرو شدن تخمدان  متورم :C رسیدهو نارس  یها کپسول ۀمقایس :D  زده در  جوانهبذور

 های گیاهچه MS½ :G کشت طمحیر زده د بذور جوانه Vacin & Went :F کشت محیطر زده د جوانهبذور  chen :E کشت طمحی

 .ها دو ماه پس از سازگاری یاهچهگ I: انتقال ةآمادی ها گیاهچه H: فعال زغال یتردر لگرم و شده در محیط حاوی د تکش
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 یدی در دو محیط کشت متفاوتی تولها چههنمودار سازگاری گیا .3  شکل

 

 گیری کلی نتیجه

های  افشانی گل نشان داد که زمان گرده پژوهشنتایج این 

تواند نقش بسزایی در تعداد کپسول  فاالنوپسیس میارکیدة 

ها داشته باشد.  زنی بذور آن جوانه درصد شده و حتی تشکیل

همچنین مشخص شد که بهترین زمان برای تولید کپسول 

ها  که بیشترین تعداد کپسول طوری به ،استان فصل زمست

 آمد.  دست ه ب ماه  دی  افشانی شده در های گرده از گل

 

افشانی  های گرده زنی از بذر کپسول بیشترین و بهترین جوانه

های  محیطتأثیر دست آمد. از طرفی ه ماه ب بهمنشده در 

زنی نشان داد غلظت عناصر بر  کشت مختلف بر جوانه

 بیانگرواقع نتایج این آزمایش  درگذارد.  مییر تأثزنی  جوانه

ثیر أت تحتفاالنوپسیس ارکیدة آن است که فیزیولوژی بذور 

تواند نقش  و این عوامل می استعوامل محیطی 

 زنی و نمو بذر داشته باشد.  ای بر جوانه کننده تعیین
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