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 چکیده

که در  مردم جهان هستند موردپسندترین گیاهان عمومی و  ترین و معروف ها یکی از مهمارکیده

های  ترین چالش از مهم ها جنس فاالنوپسیس بیشترین میزان تولید و فروش را دارد.میان آن

برای افزایش و آسانگری افزونش  . به همین منظور آزمایشیهاست آنها دشواری افزونش ارکیده

مختلف  های ماه طی در فاالنوپسیس یها گلبرای تولید کپسول بذر،  آغازدر این گیاه طراحی شد. 

 زنی جوانهدرصد میانگین  ۀبعد برای مقایس در مرحلۀو  شد افشانی گردهدستی  صورت بهسال 

 بهترین عملکرد و شد استفاده Chenو  MS، Vacin-Went 1/2 کشت محیط سه از بذرها

 با زایی شاخهبعد  ۀبه دست آمد. در مرحل Chenمحیط  از استفاده با (زنی درصد جوانه33/83)

 به گیاهچه 3/11 یدتولبا  بهترین نتیجه شد. یبررس گل ۀساق روی یها گره ۀنمونز ری از استفاده

به  NAA در لیتر گرم میلی 1و  BA گرم در لیتر میلی 24/2ای محتو MS محیط درهر گره ازای 

 و Chenدر محیط  گیاهچهبرای تولید  گره کشت از آمده دست به های گیاهچه های برگ. دست آمد

نما  پداژه 22/18)بهترین نتیجه ند و کشت شد NAAو  TDZ ،BA های مختلف غلظت

ر به دست آمد. د TDZ گرم در لیتر میلی 3ی اتیمار محتو در (به ازای هر ریز نمونه (پروتوکورم)

و هریک از  ندشدگیاهان به گلخانه منتقل و در دو بستر متفاوت کشت  ،سازگاری ۀمرحل

کوکوپیت + حاوی  محیط را در مانی زندهاز بذر، گره و برگ بیشترین  آمده دست به یها گیاهچه

 ترین کوتاه ینهمچن .نشان دادند (1:1:2:2به نسبت)ی یونولیت ها خردهی صنعتی+ ها پوکهزغال+ 

از  ناشیمتعلق به گیاهان و ماه  شانزدهمدت  بهها  گیاهچه سازگاری تا گلدهی آغاز از مانیز ۀدور

 بود. ساقۀ گل های گرهکشت 
 

 ساقۀ گل. های روی گرهنما، ریزنمونه، پداژه برگ، بذر، های کلیدی: واژه

 

 مقدمه

گونه جزو  21999جنس و  099ها با داشتن ارکیده

گیاهی  های خانواده رینت یافته تکاملترین و قدیمی

ها به علت محبوبیتی که دارند ند. این گلهست

از تجارت جهانی گل و گیاهان  درصد0اند توانسته

 ,.Chugh et alزینتی را به خود اختصاص دهند )

ها به دلیل رنگ، شکل، تنوع زیبایی ارکیده .(2009

ترین نقاط از سردترین تا گرم ها آنها و وجود گل

ها یدهارک .(Hempfling & Peril, 2005) استجهان 

ها پرورش ها و چینیسال پیش توسط ژاپنی 9999در 

دندروبیوم و  مانندهایی ارکیده ها آنشدند،  داده می

 ندکردکشت می انگیزشان دلسیمبیدیوم را برای عطر 

(Tanaka et al., 1998.) ایران ر پرورش ارکیده د

مجتمع  یستأسسال پیش با  66رسمی از  طور به

 آغازنیمه گرمسیری نوشهر و کشاورزی گرمسیری 

در طی سالیان گذشته مراکزی دیگر نیز  هرچندشد، 

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2016.58522
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اند اما این هکردی با ارزش ها گلبه پرورش این  آغاز

 ، یکی ازمجهز ۀهکتار گلخان 9مجتمع با داشتن 

 است مراکز تولید ارکیده در ایران ینتر بزرگ

(Sheykhi, 2004)ترین معروفیس یکی از . فاالنوپس 

های موجود در جهان است. این ارکیده جزو  یدهارک

فاالنوپسیس بومی جنوب  ،استهای مونوپودیال  یدهارک

سنگاپور، مالزی،  مانندشرقی آسیا و کشورهایی 

فیلیپین، تایلند، اندونزی و همچنین شمال استرالیا 

ارکیده فاالنوپسیس  .(Chen & Chang, 2006است )

های گلدانی گلدار را به  یدهارکاز فروش بازار  درصد41

(. از Griesbach, 2002است )خود اختصاص داده 

عمده در پرورش فاالنوپسیس و دیگر  های چالش

یکی از  هاست که آنی ها انبوه گیاهچهها تولید  یدهارک

 باها  یدهارک زیاد شدن دشواری توان یم را دالیل آن

ز سوی دیگر سبز . ادانسترویشی  افزونشهای روش

ارکیده و نیز ترشح مواد فنولیک،  بذرهایشدن ن

همسانۀ بدنی ی ها تفاوتسازگار کردن و 

 شود یمهای آن گیاهچهتولید  بازدارندة (سوماکلونالی)

(Chugh et al., 2009 .)وتوان جز یمها را  یدهارک 

 ها آنگیاهانی دانست که کار برای تولید انبوه  نخستین

به علت  ها گلشد. این  آغازشگاهی در محیط آزمای

از محیط  بیرونشان در بذرها زنی جوانه نبود امکان

 موردتوجهکنند همیشه  یمطبیعی که در آن زندگی 

و  اند بوده (بیوتکنولوژیفناوری ) زیستپژوهشگران علم 

دور تا حال به دنبال پیدا کردن  ۀبدین دلیل از گذشت

 های محیطر د ها آنبرای تولید انبوه  هایی روش

 Arditti & Alec, 1993; Chugh et) مصنوعی هستند

al., 2009). جایگزین  توانند میکشت بافت  های روش

کارهایی  نخستینباشند.  ها ارکیدهمناسبی برای تولید 

ها انجام شده مربوط به  یدهارککه در مورد کشت بافت 

توسط نادسون  (استریلسترون )کشت بذر در محیط 

ود، اما کار تحقیقات اساسی از سال ب 5329در سال 

 بر ساقۀ گلی موجود ها گرهبا کشت  5373

ویروس  بدونفاالنوپسیس و تولید گیاه سیمبیدیوم 

 هنگامشد و از آن  آغاز 5369توسط مورل در سال 

ی ها روشها با  یدهارکازدیادی ز تاکنون کار روی ری

 ,.Arditti, 1993; Chugh et alدارد )مختلف ادامه 

 با جنسی روش دو به فاالنوپسیس طبیعت، در .(2009

 هایکه گیاهچه کیکیزها تولید با یرجنسیغ و بذر

 دهندهگل ۀساق روینهفته  یها جوانه رشد از ناشی

در روش کشت بافت نیز برای . یابد یم افزایش ،هستند

نمونه شامل زرینوع  چند از توان یمتولید فاالنوپسیس 

ساقۀ ی روی ها گرهکشت  ای بذر، یشهشکشت درون 

های گیاهچهاز  آمده دست به های برگو کشت  گل

 Chugh et) استفاده کرد ساقۀ گلی ها گرهاز  ناشی

al., 2009). فاالنوپسیس باعث ارتقای دانش  یتمحبوب

 ،تایوان مانندشده و در کشوری  جهانتولید آن در 

 & Chen) استمحصول اول صادراتی بخش کشاورزی 

Chang, 2006).  یر هورمون تأث پژوهشیدرNAA  و

TDZ ناشیهای (پروتوکورم) نما پداژه زاییروی جنین 

 P. amabilis var. Formosaاز کشت بذر ارکیده 
در گرم  میلی 9حاوی  1/2MSو محیط  شد یبررس

ها نما پداژهزایی برای جنین تیماربهترین  TDZلیتر 

 برخی(. Chen & Chang, 2004اعالم شد )

 (سوماتیکیبدنی )ی یزابر جنین مؤثر عاملهشگران پژو

 شامل P. amabilisو  P. Nebula ةبرگ دو ارکید

در تاریکی  واکشتنمونه، زمان مناسب برای زری ةانداز

و دریافتند که بهترین  ندکردو روشنایی را آزمایش 

 ترین مناسبمتر و سانتی 5 ،برگی ۀنمونز اندازه برای ری

روز و برای  شصتتاریکی  کشت دروازمان برای 

 ,.Penggow et al) استروز  وپنجچهلروشنایی 

باعث ارتقای  تواند می TDZ(. گزارش شده 2010

 (اپیدرمی) روپوستی یها یاختهی مستقیم از یزاجنین

 شود P. amabilisی برگی ها زنمونهو همچنین ری

(Chen & Chang, 2006). یر تأثآزمایشی  در

ی یزاروی تشکیل جنین رشد های کننده یمتنظ

و  P. Nebula ةی برگی دو ارکیدها زنمونهمستقیم ری

P. amabilis 2که و بیان شد  یبررسip و BA 

و  GA3 ،هااکسین که یدرحالیر را دارند تأثبیشترین 

شدند و  ییزاجنین ةها در هر دو گونه بازدارند ینآمپلی

توانایی بیشتری در تولید  ها برگقسمت انتهایی 

د رندا ها برگنسبت به نوک  بدنیهای  ینجن

(Penggow et al., 2008). 

فاالنوپسیس  با توجه به دشوار بودن افزونش ارکیدة

های و متفاوت بودن دورة نونهالی بین گیاهچه

از راه جنسی و غیرجنسی و نیز دستیابی  آمده دست به
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به بهترین روش برای تولید انبوه و تجاری ارکیدة 

بر آن شدیم در این تحقیق بتوانیم بهترین فاالنوپسیس، 

ریزنمونه و روش افزونش را از نظر سادگی در تولید انبوه 

ها تا گلدهی یاز از کشت ریزنمونهموردنو فاصلۀ زمانی 

 ی کنیم.بررسرا  ها آناز  آمده دست بههای گیاهچه
 

 ها روشمواد و 
 مواد گیاهی ۀتهی

 ارکیده ۀسالدو یها بوتهبرای انجام این تحقیق از 

Phalaenopsis amabilis cv. Cool Breeze  استفاده

ای مخصوص پرورش  یشهشدر گلخانۀ  ها بوته، این شد

 ۀدرج 29و  21فاالنوپسیس با دمای روز و شب 

درصد با کود  49-09یوس و با میانگین رطوبت سلس

  شدند.  یمبه غلظت دو در هزار نگهداری  29-29کامل 

 

 محیط و شرایط کشت

 شامل کشت محیطاز چهار پژوهش  این انجام برای

(MS-1962)، (1/2MS-1962)،(Chen-1999)  و 

(VandW-1949) .الزم به یادآوری است  استفاده شد

 5گرم در لیتر ژلرایت و نیز  2/2از  Chenدر محیط 

کار،  هایابزار همۀ گرم در لیتر پپتون استفاده شد.

از اتوکالو در های کشت و آب مقطر با استفاده  یطمح

کیلو پاسکال  529 و فشار سلسیوس ۀدرج 525دمای 

(Kpa)  از  پسدقیقه ضدعفونی شدند.  پانزدهبه مدت

 21±5دمای  دارایاتاقک رشد  به ها یزنمونهر کشت،

 اعت روشنایی وس شانزده طول روزو  سلسیوس ۀدرج

ی ها المپساعت خاموشی با استفاده از  هشت

 داری شدند.نگه منتقل و فلورسنت سرد

 

 آزمایش اول

 تولید گیاهچه از بذر

 طول فاالنوپسیس در های گل آغازدر این آزمایش 

که گل  مردادماهتا  ماه دیماه از سال یعنی از  هشت

 کپسول پنجشدند و  افشانی دستی گرده صورت به دارد

تصادفی  صورت بهماهانه  تیمارهایاز  آمده دست بهبذر 

 که یدرحالافشانی از گرده وز پسر صدوپنجاهانتخاب و 

هنوز سبز و نارس بودند برداشت و در ظرفی محتوی 

، 29 ینتوئکلرید سدیم، یک قطره و درصد هیپ 1/9

لیتر آب به مدت  5یی به ازای شو ظرفیک قطره مایع 

نیز  ها آن شدة و سترونشدند  ستروندقیقه پیش  ده

درصد در  49ای در اتانول  یهثان سی پس از قرارگیری

 پانزدهدرصد به مدت  7 هیپوکلریت سدیممحلول 

ای  یقهدق پنجدر نهایت در سه زمان  شد ودقیقه انجام 

با آب مقطر شسته و پس از شکافته شدن توسط 

 Vacinو Chen،  ½MS اسکالپل در سه بستر کشت

and Went  استفادة زیادی برای  ها آنکه در منابع از

از نظر درصد  و ه شدنداشتکها شده،  یدهارکافزونش 

کشت و  محیطبهترین  برای تعیین زنی جوانه

پس از  ند.شد یبررسی افشان گردهزمان  ترین مناسب

ی بذرها، از هر تیمار بیست ظرف کشت زن جوانه

تصادفی انتخاب و از هر ظرف نیز صد بذر در  صورت به

زیر بینی کوالر شمرده و پس از مشخص شدن بذرهای 

ه، میانگین شمار بذرهای زنده نسبت به بذرهای مرد

درصد  عنوان بهبین بیست ظرف کشت  زده جوانه

 ی برای هر بستر کشت محاسبه شد. زن جوانه

 

 دوم آزمایش

 ساقۀ گلموجود روی  های گرهاز  گیاهچهتولید 

 کم دستگلی که  های ساقه ،آزمایش این انجام برای

ند اشتد و دم گلی با بیش از سه گره بازشده ۀسه غنچ

در ظرف مخصوص حاوی آب خالص به  و جدا تهبو از

به  ها نمونهاز ورود  پس آزمایشگاه انتقال داده شدند.

 یها گلچه ۀهم و ینآذ گلآزمایشگاه قسمت انتهایی 

 ۀپنب کمک به گل ۀساق سپس شد و حذف آن روی

. شد سطحی سترون درصد49 اتانول به آغشته

 متری یسانت 6 الی 1 های هقطع صورت به ینآذ گل

 پیش برای دقیقه ده مدت به و بریده ،گره یک دارای

 بنومیل کش قارچی ادر ظرفی محتو سازی سترون

و یک قطره مایع  29 ینتوئیک قطره  ،درصد5

 سپس. شدند دادهلیتر آب قرار  5یی به ازای شو ظرف

ای در  یهثان بیست مدت به شده سترون کابینت زیر در

در هیپوکلرید  قهدقیده  مدت به نیز و درصد49اتانول 

و در نهایت سه بار با آب مقطر  سترون درصد4سدیم 

، دو طرف ها نمونهریز ستروناز  پسشسته شدند. 

آسیب دیده بودند به  سازی سترونرا که در اثر  ها گره

 5های  نمونهمتر بریده و ریز سانتی 1/5 ةانداز
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 ها، جوانهاز حذف براکته روی  پسرا  متری سانتی

تیمار  1دارای  MSی روی محیط کشت افق صورت به

و  BA گرم در لیتر میلی2-2شاهد بدون هورمون،  -5)

 BA گرم در لیترمیلی NAA ،9-9گرم در لیتر  یلیم 1/9

گرم در  میلی NAA ،7-79/7گرم در لیتر  یلیم 41/9و 

گرم در میلی NAA ،1-1لیتر  گرم در یلیم 5و BA لیتر 

تکرار ( و چهل NAA گرم در لیتر یلیم 2و BA لیتر 

به  ها نمونهیدشده از این ریزتولهای  گیاهچهشدند.  کشت

 زایی، برای علت تولید نکردن ریشه در محیط شاخه

 MS½مدت چهارده هفته در محیط کشت  به زایی یشهر

قرار گرفتند. )علت دیر  IAAگرم در لیتر  میلی 5حاوی 

ها بود. چون  دار شدن، بزرگ بودن گیاهچه یشهر

ها گرایش به  آمده از این ریزنمونه دست های به هچهگیا

ویژه در آغاز  بهها  یشهررشد رویشی باالیی دارند اما رشد 

هر چهارده روز  ها نمونه(. ریزاستپیدایش بسیار ضعیف 

های تولیدی به  شدند و شمار گیاهچه بار واکشت می یک

 شد.می ثبت شده کشتازای هر گرة 

 

 آزمایش سوم
 های برگدیادی فاالنوپسیس از روش بررسی ریزاز

 گل ساقۀ یها گره از ناشی های شده گیاهچه سترون

دو راه وجود  معمولطورشده به برای تهیۀ برگ سترون

ی روی ها گرهدارد که یکی کاشت بذر و دیگری کشت 

آنکه تولید  یلبه دل آزمایش این در .استساقۀ گل 

از  نونهالی یکی های همسان و کاهش دورةگیاهچه

شده  سترون های برگرفت، از  شمار میهای اصلی بههدف

هایی که صدوشصت روز از  های ناشی از گرهگیاهچه

 گذشته بود استفاده شد که پس از جداسازی ها آنکشت 

متر،  سانتی 1/9و عرض  5با طول  هایی قطعه و برش به

از  مختلفی  یها غلظتبا نه تیمار و  Chenدر محیط 

NAA ،BA  وTDZ (. برای هر 5کاشته شدند )جدول

تکی در هر ظرف کشت،  صورت بهتیمار، چهل ریزنمونه 

کاشته و از نظر شمار گیاهچۀ تولیدی به ازای هر قطعه 

در طی دورة این آزمایش  .ارزیابی شدند شده کشتبرگ 

بار  ها هر چهارده روز یک که دوازده هفته بود، ریزنمونه

صورت هفتگی و  به ها برداری واکشت شدند. یادداشت

برداری نهایی در پایان هفتۀ دوازدهم انجام  یادداشت

 گرفت. 

شده در تولید گیاهچه از  . تیمارهای بررسی5جدول 

 ی سترون حاصل از گره های ساقۀ گلها برگ

Table 1. Treatments applied for plantlet production 

via sterile leaves from flowering stem nodes 
Treatment 

Plant growth regulators (mg/l) 

BA NAA TDZ 

1 0 0 0 
2 0 0 0.5 
3 0 0 1 
4 0 0 2 
5 0 0 3 
6 1 0.3 0 
7 2 0.5 0 
8 3 0.75 0 
9 4 1 0 

 

 آزمایش چهارم
 های تولیدی بررسی سازگاری گیاهچه

از کشت بذر،  آمده دست بههای گیاهچه در این آزمایش

خارج شدن و سازگاری با محیط  ةگره و برگ که آماد

در سه روز  گام نخستینو در  گلخانه بودند انتخاب

 سه زمانی یک، ةها در سه باز یشهش پوشش متوالی در

در روز  و پنج ساعته در اتاقک کشت باز شد و سپس

با آب  ها نمونهشستشوی  ن وکرد از خارجچهارم پس 

ۀ رجد 21با دمای  ای گلخانهمقطر، برای سازگاری به 

به مدت یک دقیقه در  در آنجامنتقل و  سلسیوس

شدند و در  ور غوطه درصد5کاربوکسی تیرام  کش قارچ

از بذر، گره و برگ  آمدهدستبههای  انتها گیاهچه

یۀ بر پاکشت متفاوت  بسترجداگانه در دو  صورت به

تایی در سبدهای صدی ها توده صورت بهو  2جدول 

 مترسانتی 59رتفاع و ا 71×99ابعاد پالستیکی در 

 مانی زندهاز نظر درصد  ازآن پسو یک ماه  کشت

  ند.شدآزمایش 

 
 برای سازگاری  دهندة بسترهای کشت . مواد تشکیل2 جدول

Table 2. Media applied for adaptation 
Treatment 1 Cocopeat + Coal 1:5 
Treatment 2 Cocopeat + Coal + Industrial cartridge + 

Yonolit 1:1:2:4 
 

 آزمایش پنجم
های تولیدی از نظر زمان الزم از سازگاری  مقایسۀ گیاهچه

 تا گلدهی

های گیاهچه زمان الزم از سازگاری در این آزمایش مدت

 موردنظرمختلف تا گلدهی  های ریزنمونهاز  تولیدشده

از  پس گیاهچه سیصد ریزنمونهبود، بدین منظور از هر 
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درجۀ  29و شب  21 با دمای روزای  سازگاری در گلخانه

سلسیوس تا هنگام ظهور نخستین شاخۀ گل قرار داده 

بار  ها هر سه روز یکشدند. الزم به یادآوری است گیاهچه

 تغذیه شدند. 29:29:29با کود کریستالون

 

 آماری وتحلیل تجزیه

 این های آزمایشی ها داده وتحلیل آماری تجزیه

با استفاده از  یدر قالب طرح کامل تصادف پژوهش

ها با  یانگینم ۀنجام شد و مقایسا SASآماری  افزار نرم

ی دانکن در سطح ا دامنهاستفاده از آزمون چند 

 ت.صورت گرف درصد1احتمال 
 

 نتایج و بحث
 از بذر گیاهچهنتایج تولید 

دهد در بین سه بستر  نشان می 5که شکل  طور همان

لحاظ از  دار معنیی ها تفاوت مورداستفادهکشت 

ت زنی بین هشعملکرد وجود داشت و میانگین جوانه

هفته پس از  هفت ،بین سه بستر افشانی گردهماه 

 Chen، Vacin andکاشت را نیز نشان داد بسترهای 

Went وMS ½درصد در  94/3و  21/76 ،94/09ا ب

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

 Vacin and، محیط فادهمورداستهای کشت بین بستر

Went  ین بود. به نظر تر سبکاز لحاظ عناصر غذایی

گرم در لیتر پپتون در محیط  5استفاده از  رسد می

بوده و موجب  مؤثر زنی جوانهروی درصد  Chenکشت 

در مقایسه با دو محیط  زنی جوانه دار معنیافزایش 

بر خالف دو  Chenمحیط  در اما دیگر شده است.

گرم در  5 وجای آگار  از ژل رایت به دیگرمحیط کشت 

. نتایج استفاده شدعنوان افزودنی طبیعی لیتر پپتون به

های طبیعی  یافزودنکه  داده نشان پیشینتحقیقات 

 بذرهایزنی تواند باعث افزایش جوانه یمپپتون  مانند

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

های  یدهارک رهایبذدهد که ها نشان می گزارش

فاالنوپسیس به بسترهای کشت  مانندگرمسیری 

دارند ی سردسیری نیاز ها گونهتری نسبت به  یغن

(Pierik, 1986 در این تحقیق محیط .)Chen  بهترین

فاالنوپسیس تشخیص  ةبستر برای کشت بذر ارکید

 داده شد.

 برای نارس یها کپسول از نتایج نشان داد استفاده

 پیشین هایگزارش. است مناسب وشیر بذر استخراج

نارس ارکیده درصد  بذرهایکه کشت  داده نشان نیز

 رسیده ایجاد بذرهایبه  نسبت زنی باالتریجوانه

کاهش  ،گیاهچهتر به  یعسریابی  دستموجب  و کند می

و  اصالحی ةدورکاهش  ،مدت به گل رفتن گیاه

در اثر خشکی طبیعی  ها کپسولشدن نشکافته 

 ,.Shamra et al., 2005; Kumar et al) شود یم

ش پژوهشگران بهترین زمان برای افزای (. برخی2006

فاالنوپسیس را استفاده از  ةارکید بذرهایزنی جوانه

افشانی روز از گرده 39-256دانند که یی میها کپسول

 (.Rachel & Vanita, 2011گذشته باشد ) ها آن
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 زنی بذرها در سه محیط کشت.  مقایسۀ میانگین درصد جوانه5شکل 
Figure 1. Mean comparison of seeds germination in three media 
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در سه بستر کشت در  بذرها زنی جوانهمیانگین 

از  آمده دست به بذرهایو متفاوت بود مختلف  های ماه

بیشترین و  درصد7/14با  ماه بهمن افشانی گردهتیمار 

نگین اکمترین می درصد72تیمار مرداد با  بذرهای

نتیجه گرفت  توان یم پس را داشتند، زنی جوانهدرصد 

در آن کاشته  بذرهابدون توجه به بستر کشتی که 

شدند ماه بهمن و در کل فصل زمستان بهترین زمان 

میانگین  2افشانی و تولید بذر است. شکل  برای گرده

تا   افشانی دی آمده از گردهدستبذرهای بهزنی  جوانه

 دهد. را در سه محیط کشت متفاوت را نشان می مردادماه
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 های مختلف  افشانی ماه آمده از گرده دست زنی بذرهای به میانگین جوانه .2شکل 
Figure 2. Mean germination of seeds produced from pollination in different monthes 

 

های  یشهرو  ها برگاز ظهور  پسکار  ۀادامدر 

 رسیدن برای الزم زمان طی درا ه گیاهچهحقیقی، 

 ماهانه صورت به سازگاری برای پذیرش شایان ةانداز به

گرم در لیتر زغال فعال  2محتوای  Chenدر بستر 

 279ا ه گیاهچهاری زمان کشت تا سازگ .کشت شدندوا

الزم از  زمان مدتنیز  Pierik (1986)کشید. طول روز 

ماه  شششده را دار ریشه ۀچهکشت بذر تا تولید گیا

 .است نکردها ه گیاهچه ةانداز بهی ا اشاره اما ه،کرداعالم 

 

های موجود روی  تولید گیاهچه از گره  یشآزمانتایج 

های  کننده مهای متفاوت تنظیساقۀ گل با مقایسۀ غلظت

 رشد

ی ها نمونه، ریز ساقۀ گلی روی ها گرهاز کشت  پس

دو حالت مختلف را از خود نشان دادند. در  شده کشت

 ،ی از تیمارهاشماردوم کشت در  ۀهفتحدود 

به رشد  آغازمتورم شده و  ها گرهی روی ها جوانه

به حالت رکود باقی ماندند  ها آنی از شماراما  ،ندکرد

 یش نیز هیچ رشدی از خود نشان ندادند.و تا آخر آزما

ی روی ها جوانهند که کردگزارش  یدیگر بررسی در

دمگل در صورت استفاده به عنوان ریز نمونه برای  ةگر

دهد  یمسه حالت مختلف را از خود نشان  ریزازدیادی

شوند و  یم گیاهچهبه  یا تبدیلمانند،  یمکه یا خفته 

گل  ۀتبدیل به شاخ زایشی شده و (فازحالت )یا وارد 

آزمایش نیز این گفته را  این (.Arditti, 2008) شوند یم

 ۀتبدیل به شاخ ها جوانهکدام از  یچهکند اما  یم تأیید

گل نشدند و دو حالت اول را از خود نشان دادند. یکی 

ها را محدود  یدهارکی که کشت بافت های چالشاز 

که  است ها نمونهسازد تولید مواد فنولیک از ریز یم

 Chugh et) دهد یممحیط کشت را تحت تأثیر قرار 

al., 2009) .به طور  ها نمونهریز  که از آنجایی

شدیم هر  مجبور ،ندتولید کردی مواد فنولیک ا گسترده

که  طور همانها را واکشت کنیم. بار آن چهارده روز یک

ی فعال آغاز به رشد ها جوانهۀ دوم، هفتبیان شد از 

گرم در میلی 9ضی از تیمارها مانند تیمار کردند، در بع

 79/7و  NAAگرم در لیتر  یلیم BA ،41/9لیتر 

 NAAگرم در لیتر  یلیم BA ،5گرم در لیتر میلی

در قسمت انتهایی متورم شدند و در هفتۀ  ها نمونهریز

چهارم این تورم به نهایت خود رسید و در هفتۀ پنجم 

اما  آن دیده شدند.شده در اطراف  یلتشکهای نما پداژه

صورت معمولی رشد کردند  به ها جوانهدر تیمار شاهد، 

و تبدیل به گیاه شدند و از هر جوانه فقط یک گیاه 

 2و BA گرم در لیتر میلی 1وجود آمد. در تیمار  به

عمودی  صورت به ها جوانهآغاز  NAAگرم در لیتر  یلیم

ر اما د .کردند رشد دهنده گل ظاهری همسان ساقۀ با
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ها آغاز به رشد آن ی جانبی رویها جوانههفتۀ هشتم 

در  ی تولیدی به ازای هر گرهها کردند. شمار گیاهچه

 گیاهچه شمار بین تیمارها بسیار متفاوت بود. بیشترین

حاوی  محیط کشت از( گره هر ازای به چه گیاه 9/51)

در لیتر  گرم میلی 5و  BAدر لیتر  گرم میلی 79/7

NAA که برای کشت  آزمایشی در .به وجود آمد

بهترین  ،گل فاالنوپسیس انجام شد ساقۀ های گره

 محیطبه ازای هر گره در  گیاهچه 91/0عملکرد با 

در  گرم میلی 2حاوی   P6793یگماسکشت تجاری 

 شد گزارش NAA گرم در لیتر  میلی 1/9و  BAPلیتر 

(Kosir et al., 2004 ما در آزمایش خود .)به  نزدیک

وجه مشترک آزمایش ما و  رسیدیم، شماردو برابر این 

 صدوشصت یعنیروز پس از کشت  شماراین گزارش 

 در تیمار آمده دست به ۀچهگیا شمارین کمتر. است روز

ی کاشته شده در محیط ها گرهاز  درصد49شاهد بود. 

ین مقدار جوانۀ فعال نسبت کمترفعال شدند که شاهد 

 تیمار کنندة رشد بود، در میتنظبه تیمارهای حاوی 

گره تنها یک گیاهچه به دست آمد. شمار ر از ه شاهد

 BA و NAA حاوی در تیمارهای شده فعالی ها جوانه

های  کننده یمتنظنسبت به شاهد نشان داد که این 

زایی دارند  رشد قابلیت تحریک جوانه را برای شاخه

ی همخواناین نتیجه با نظر دیگر محققان  (.9 شکل)

ی ها جوانهتواند باعث فعال شدن  یم BAPدارد که 

 (. Arditti, 2008شود ) ها گرهخفته روی 

دهی اطراف دهد خراشها نشان مینتایج بررسی

باعث افزایش ی روی گره پیش از کشت، ها جوانه

 ساقۀروی  ها گرهشود و موقعیت  یم ها گرهزایی شاخه

ی گره ها جوانهتوانند روی رشد  یمو دما  BAPگل، 

Phalaenopsis  amabilis ( تأثیر بگذاردTanaka et 

al., 1998; Tanaka et al., 1978 .)TDZ و BAP 

 ساقۀی ها گرهاز عملکرد را در تولید شاخساره  ینبهتر

 سن .(Tanaka et al., 1978) گل فاالنوپسیس دارند

ی ها گرهزایی زدیگری است که روی با عاملریزنمونه 

از  شده گرفتهی ها نمونهو ریز  استگل مؤثر  ساقۀ

های  یدهارکبهتری در  عملکردی پاسختر نمنابع جوا

Phalaenopsis ،Dendrobium  وOncidium  نشان

 در این بررسی .(Intuwong & sagawa, 1973) دادند

یج خوبی از ابه نت شدنیز که از گیاهان جوان استفاده 

وسی و های ویر یماریببا  رو نشدنروبهنظر عملکرد و 

 باکتریایی دست یافتیم.

هایی  ینآذ گلاز  ها گرهدهد اگر تحقیقات نشان می

تا تنها  ،باز شده باشد ها آنی ها گل همۀتهیه شوند که 

در محیط کشت،  شده کشتی ها نمونهاز ریز درصد99

ی ها گرهما از  .کنند تولید میجانبی  ةشاخسار

 ۀچلگ هیک تا سیم که تنها کرداستفاده هایی  ینآذ گل

ی ها نمونهی از ریزحال شمار ینباا، باز شده بودند ها آن

تولید  ایشاخسارهخفته ماندند و هیچ  شده کشت

 ةارکید مورد در را عامل این پژوهشگران البتهنکردند. 

Aranda deborah  که اند کرده اشارهمؤثر ندانستند و 

باز بودن کامل  ی این نوع ارکیده حتی در شرایطها گره

 دهند یمزایی خوبی را از خود نشان زقابلیت با ها گل

(Goh & Wong, 1990.) ةشددار ریشهی ها نمونه ۀهم 

 ،از کشت ریزنمونه پسروز  269 آزمایش این از ناشی

برای سازگاری به محیط گلخانه منتقل شدند. این 

زایی و شاخه ۀمرحلروز  569 شامل روزه 269ة دور

 بود. زایی ریشه ۀمرحلروز  صد

 

 
 MS کشت محیط در ها گرهزایی  ی رشد بر شاخهها کننده ی مختلف تنظیمها غلظت. نمودار تأثیر 9شکل 

Figure 3. Effects of different concentrations of plant growth regulators on shoot regeneration from nodes in MS medium. 
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 کشت شرونتایج بررسی ریزازدیادی فاالنوپسیس از 

 شده سترون های برگ

 به مربوط های برگ از آزمایش این انجام برای

. شد استفاده گرة ساقۀ گل از تولیدشده هایگیاهچه

 کنارة ها به تدریج ازنما کشت، پداژه از پس هفته شش

نما  پداژه ظاهر شدند. نخستین تشکیل برگی های ریزنمونه

 .شد دهمشاه TDZگرم در لیتر  میلی 9در تیمار حاوی 

 TDZیمارهایی که تپس از گذشت هفت هفته تنها در 

ها ظاهر شدند و در نما استفاده شده بود، پداژه ها آندر 

گونه اثری مبنی بر  هیچ  NAAو BAP یحاویمارهای ت

نما دیده نشد و تا آخر آزمایش یعنی هفتۀ  ظهور پداژه

زرد شده و از بین  ها نمونهدوازدهم به تدریج این ریز

 های برگد. پژوهشگرانی در آزمایشی که روی رفتن

 از انجام شد، استفاده P. amabilis شدة ارکیدة کشت

TDZ  نما مؤثر اعالم  های بدنی و پداژه ینجنرا برای تولید

 با حتی ما (. در آزمایشChen & Chang, 2006)کردند 

بدون  ها زنمونهنیز بعضی از ری TDZاز تیمار  استفاده

 نما از بین رفتند، بیشترین اژهتولید حتی یک پد

هایی بود که اندازة  برگ به مربوط رفته بین از های نمونه

گرایش بیشتری  تر کوچک های برگی داشتند و تر بزرگ

نما از خود نشان دادند. بیشترین تولید  برای تولید پداژه

یی که به جاها، یعنی  برگ نما در قسمت پایینی پداژه

 شده هده شد. گزارششوند، مشا یمساقه متصل 

 به بستگی ها ارکیده های برگ وسیلۀ به موفق ریزازدیادی

 کشت، بستر غذایی ترکیب مانند زیادی هایعامل

 یا ای شیشه درون) برگ منبع رشد، های کننده تنظیم

 موقعیت ها، برگ کشت مورد قسمت ،(ای شیشه برون

 (.Chugh et al., 2009) دارد برگ سن و گیاه روی برگ

زایی بدنی برگ  جنین برای که هایی آزمایشدر 

گزارش  و شده، اندازة ریزنمونه بررسی  فاالنوپسیس انجام

 مترسانتی5 ابعاد به هایی برگ ها ریزنمونه شده که بهترین 

نما  دارند و نیز بهترین قسمت برای تولید پداژه مربع

(. Penggow et al., 2010ها است ) برگ قسمت پایینی

آمده در این آزمایش  دست حققان با نتیجۀ بهنتایج این م

 تولید برای فعال بیشترین نمونۀ اما همخوانی دارد.

گرم  میلی 1/9مربوط به تیمار حاوی  (درصد39نما ) پداژه

به  درصد( مربوط46) آن ین میزانکمترو  TDZدر لیتر 

بود. با افزایش  TDZگرم در لیتر  میلی 9تیمار دارای 

(. 9جدول نۀ فعال کاهش یافت )درصد نمو TDZغلظت 

رشد  TDZنما در هر ریزنمونه با افزایش  تولید پداژه

ین شمار کمترکه  طوری صعودی از خود نشان داد، به

 1/9نمونه در تیمار زبه ازای هر ری 9/6نما با میانگین  پداژه

و بیشترین میزان تولید با  TDZگرم در لیتر  میلی

 9نمونه در تیمار محتوای ز به ازای هر ری 26/10میانگین 

(. نتایج 9جدول ) شد مشاهده TDZ گرم در لیتر میلی

تولید  TDZنشان داد که هر چند با افزایش غلظت 

یابد، اما موجب کاهش درصد نمونۀ نما افزایش می پداژه

درصد به  66/9نما با  کمترین تلفات پداژه .شود فعال می

و  TDZیتر گرم در ل میلی 1/9به تیمار ازای هر برگ 

 گرم در لیتر میلی 9بیشترین میزان نیز به تیمار محتوای 

TDZ  (. بهترین غلظت برای 9تعلق داشت )جدول

 TDZ گرم در لیتر میلی P.amabilis 9گ زایی برجنین

 (. Chen & Chang, 2006گزارش شده است )

هفته از محیط حاوی  دوازده ها پس از نمونه

بدون  ½MS یطمحدر های رشد خارج و  کننده یمتنظ

 هشت گرم در لیتر زغال فعال به مدت 2 هورمون و دارای

پس از بزرگ شدن و تولید برگ و . هفته کشت شدند

های به هم چسبیده از هم جدا شده و  ریشه، گیاهچه

 2 محتوای½MSهفته در محیط  هفت مدت دوباره به

 گرم در لیتر زغال فعال کشت شدند و درنهایت پس از

 برای سازگاری به محیط گلخانه منتقل شدند.روز  539

 

ی تولیدی در دو ها گیاهچهنتایج بررسی سازگاری 

 محیط کشت مختلف

ی ها زنمونهاز ری ناشیهای  گیاهچه مانی زندهنتایج 

برگی بسیار به هم نزدیک  های گیاهچه یرازغ بهمختلف 

 سازگاری، برای گلخانه به انتقال از پس روز سیبودند. 

 به مربوط یمان زنده درصد599 باعملکرد بهترین 

حاوی  2کشت گره در محیط  از ناشیگیاهان 

یونولیت  یها خردهی صنعتی+ ها پوکهکوکوپیت+زغال+

 نیز گیاهان درصد30و  بود 5:5:2:7 به نسبت حجمی

یت + زغال به نسبت حجمی کوکوپ حاوی5محیط  در

ز یکی ا احتمال دارد. شدند سازگاربا محیط گلخانه 5:1

از گره،  ناشیهای  گیاهچهدالیل سازگاری خوب 

نسبت به  ها آن های یشهرو  بودن اندازه تر بزرگ

 .بودی دیگر ها زنمونهاز ری امدهدستبههای  گیاهچه
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 شده ی سترونها برگهای تولید شاخساره از  یانگینم. مقایسۀ 9جدول 

Table 3. Mean comparison of shoots regenerated from sterile leaves 
Number of yellowed 

protocorm per explant 
Number of produced  

protocorm per explant 
Explant activity 

(%) 
NAA 
(mg/l) 

BA 
(mg/l) 

TDZ 
(mg/l) 

0c 0d d 0 0 0 0 
0.66c 6.3d 90a 0 0 0.5 
2.2 b 25.16c 83ab 0 0 1 
5.96a 38.5b 70b 0 0 2 
6.73 a 58.26a 76ab 0 0 3 

0c 0d 0 0.3 1 0 
0c 0d 0 10.5 2 0 
0c 0d 0 0.76 3 0 
0c 0d 0 1 4 0 

 

و  2یدشده از بذر در محیط تول گیاهان ازدرصد 33

ا ه زنده ماندند. این گیاهچه 5در محیط  هاآندرصد 36

تر سازگاری خوبی  یلطوبه علت داشتن ریشۀ زیاد و 

های کشت گیاهچه با Chen & Chang (2004) داشتند.

 P. amabilis var. Formosaناشی از کشت بذر ارکیدة 

برای سازگاری روی خزة اسفاگنوم به درصد زندمانی 

 برای اه ترین گروه گیاهچه یفضع درصد رسیدند.599

 درصد39بودند.  ها برگسازگاری، گیاهان ناشی از کشت 

درصد در محیط 2/39و  2در محیط ا ه این گیاهچه

بستر  نوع دو این ۀ مهم در موردنکتاما  .دندمان زنده5

میزان رطوبت  نگهداری توان 5آن است که محیط  کشت

 شده کشتی ها دلیل گیاهچه بیشتری داشت و به همین

در آن اغلب از ناحیۀ ریشه آغاز به پوسیده شدن 

ی را داشت، این به تر متخلخلبستر  2کردند. محیط  یم

ی یونولیت بود، اه خردهعلت وجود پوکۀ صنعتی و 

در این محیط، سازگاری و رشد  شده کشتهای  گیاهچه

 دارزی گیاهان بهتری داشتند. ارکیدة فاالنوپسیس جز

 و تخلخل دارای هایمحیط تواند در یم است بنابراین

رشد بهتری از خود نشان  2محیط  مانند بیشتر هوادهی

 (.7 شکل) دهد
 

 
 گیاهچهثیرمحیط کشت روی سازگاری أ. ت7شکل 

Figure 4. Effects of media on plantlet adaptation 

 

الزم  زمان مدت نظر از گیاهان وضعیتنتایج بررسی 

 سازگاری تا گلدهیآغاز  از پس

های فاصلۀ بین زمان سازگاری تا گلدهی بین گیاهچه

 های مختلف متفاوت بود، آمده از ریزنمونه دست به

های ساقۀ گل،  گرهکه گیاهان ناشی از کشت  طوری به

دورة سازگاری و زودتر از گیاهان  شانزده ماه پس از آغاز

دیگر به گل رفتند، گیاهان ناشی از بذر، دورة نونهالی 

دورة سازگاری تا  تری داشتند و فاصلۀ بین آغاز طوالنی

ویک ماه به درازا کشید. گلدهی  ها بیست گلدهی آن

هجده  ه نیزشد های سترون آمده از برگ دست گیاهان به

این آزمایش نشان داد از کشت  اما ماه به طول انجامید؛

ریزنمونه تا گلدهی برای گیاهان ناشی از کشت بذر، 

، 23 شده به ترتیب های سترون های ساقۀ گل و برگ گره

(. 1 موردنیاز است )شکل ماه زمان 5/27و  2/27

زنی بذرها تا سازگاری  پژوهشگران طول مدت بین جوانه

به سه جنس ارکیدة  ی تولیدشده مربوطها گیاهچه

Dendrobium ،Cattyeya  وCattleyopsis ترتیب  را به

همچنین  ها آنروز اعالم کردند.  699 و 199، 999
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 1/2 الی 2تواند  یمگزارش کردند که کشت بذرها نارس 

معمول کپسول بذر  طوربه ماه، دورة تولید را کاهش دهد.

اه زمان برای رسیدن دارد فاالنوپسیس نیاز به هشت م

(Lyumila & Alla, 2004 در آزمایش ما نیز از کپسول .)

افشانی  سبزی استفاده شده بود که تنها پنج ماه از گرده

عکس های  آن گذشته بود و نتیجۀ مطلوبی به دست آمد.

 6مربوط به مراحل انجام آزمایشات به ترتیب در شکل 

 باشد.قابل رویت می

 

 
 مختلف های نمونه ریز از آمده دست به های گیاهچه سازگاری شروع از پس گلدهی برای موردنیاز زمان . مدت1شکل 

Figure 5. The proper time for flowering after adaptation of plantlets regenerated via different explants 

 

     
( نحوة bافشانی،  های بذر پنج ماه پس از گرده ( کپسولa .های مختلف از ریزنمونه استفاده االنوپسیس با. ریز ازدیادی ارکیدة ف6شکل 

 یهاحذف قسمت (d یشگاه،گل به آزما یهابرداشت و انتقال شاخهت:  نما، زنی بذرها و تولید پداژه ( جوانهcکشت بذرها روی بستر کشت، 
 یطمح کشت گره در از ناشی یاهانگ( f افقی روی بستر کشت،صورت  ها به ریزنمونه تکاش (eسازی،  سترون نتیجۀدر  یدهد یبآس
نماهای  زایی پداژه ( شاخهh شده، های کشت نما روی برگ ( تولید پداژهNAA ،gیتر گرم در ل میلی 5و  BAیتر گرم در ل میلی 79/7 ایمحتو

ماه پس از  j )2های رشد حاوی زغال فعال،  کننده دون تنظیمهای کوچک روی بستر کشت ب ( کشت گیاهچهi ها، تولیدشده از برگ
 .گلدهی گیاهان ناشی از کشت برگ هجده ماه پس از سازگاری( k های تولیدی با محیط گلخانه، سازگاری گیاهچه

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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 گیری کلینتیجه

با توجه به طوالنی بودن  نشان داد پژوهش این نتایج

اطمینان دورة نونهالی گیاهان تولیدشده از بذر و نبود 

های تولیدی به دلیل دگرگشن از یکنواختی گیاهچه

ها و همچنین سختی افزونش از راه  بودن ارکیده

های  بیماری رویی باهای روی ساقۀ گل به دلیل روبه گره

درونی، محدودیت ریزنمونه برای کاشت و سختی 

 ها به سبب قطرها و سفت بودن ساقۀ کشت آن

 

 راهاز  د، اما  افزونشگل، زیاد توجیه اقتصادی ندار

 هزینۀ دلیل بازدهی بهتر،به  شده سترون های برگ

 نونهالی، ةبودن دور کوتاه ،افزونشکمتر، سرعت باالی 

به گیاه مادری به دلیل استفاده  همسانگیاهان  تولید

و در نسبی زایی مستقیم، فراوانی از روش جنین

  تواند می کافی میزان به ریزنمونهدسترس بودن 

مطلوبی برای تولید انبوه و تجاری فاالنوپسیس  روش

 باشد. 
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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. 
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