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 چکیده

از  بیترک دوسطح تیمار مختلف قندی )ساکارز، فروکتوز، گلوکز و دوازده ، از خربقی معمولی ۀزنی بذر ارکیدسازی جوانه برای بهینه

گرم در لیتر پپتون( در محیط کشت فاست استفاده شد. نتایج نشان  2سطح تیمار نیتروژن آلی ) دوساکارز( به همراه قندهای فروکتوز و 

 ۱ بیترک و (H2گرم در لیتر گلوکز ) 20، (H8) گرم در لیتر ساکارز ۱0، (H12) ساکارز-فروکتوز 2داد تیمارهای قندی ترکیب 

-فروکتوز 2و  ۱زنی و تیمارهای ترکیب را بر درصد جوانه ریتأثدار به ترتیب بهترین بدون اختالف معنی (H11) ساکارز-فروکتوز

 ۱0گرم در لیتر گلوکز و  20ساکارز،  -فروکتوز 2ها داشتند. تیمارهای ترکیب نما پداژهرا در رشد  ریتأث( بهترین H12 و H11ساکارز )

 ناهمزیستزنی ند، بهترین ترکیب برای جوانهاشتر لیتر پپتون دگرم د 2که همگی  (H8P2 و H12P2 ،H2P2گرم در لیتر ساکارز )

( بهترین H10P2گرم در لیتر ساکارز ) 30( بودند. تیمار درصد2/7۱و  درصد6/74، درصد6/79زنی بذر )به ترتیب با میانگین جوانه

 صورت بهزنی بذر د آلی بر درصد جوانهتوان گفت نوع قند و موامتر( بود. در مجموع میمیلی3/۱7ها )نما پداژهترکیب برای رشد 

توان با استفاده از ترکیبی مناسب از دار دارند. بنابراین میمعنی ریتأث گونه نیای نما پداژههای و نیز بر رشد بعدی گیاهچه ناهمزیست

 .را بهبود بخشید گونه نیاهای زنی و رشد گیاهچهدرصد جوانه ها آن

 

  .)قند( ای، کربوهیدرات، کشت درون شیشهنما پداژهایران، پپتون، ثعلب خاکروی، رشد بومی  ۀارکید هایکلیدی:واژه
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ABSTRACT 
For improvement asymbiotic seed germination media of temperate terrestrial orchid Epipactis veratrifolia , 12 

different concentrations of the carbohydrates (fructose, glucose, sucrose and two combination of fructose with 

sucrose ) were assessed on the seed germination and protocorm development, in the presence (2g L−1) and absence of 

peptone in Fast medium. Results revealed significant differences between treatments on seed germination percentage 

and protocorm growth. Carbohydrate treatments; H12 (3.5g/l fructose+14 g/l sucrose), H8(10 g/l sucrose), H2 (20 g/l 

glucose), and H11 (5 g/l fructose+12 g/l sucrose) had significant effect on seed germination percentage. H11and H12 

was the best medium for protocorm growth. H8P2(10 g/l sucrose+2 g/l peptone), H2P2(20 g/l glucose+2 g/l peptone) 

and H12P2(3.5g/l fructose+14 g/l sucrose+2 g/l peptone) were the best for seed germination respectively with 79/6%, 

74/6% and 71/9% seed germination percentage. H10P2 (30 sucrose g/l+2 g/l peptone) with 17/3mm growth, 

significantly was the best for protocorm growth. Therefore kind and concentration of carbohydrate and presence of 

organic nitrogen (peptone) influence asymbiotic seed germination percentage and protocorm growth and could 

improved both of them. This finding revealing that it is possible to improvement asymbiotic seed germination of this 

species orchid with combination of mono and disaccharides and organic nitrogen. 

 

Keywords: Carbohydrate, In vitro culture, native orchid of iran, orchid, peptone, protocorm growth. 
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مقدمه

 25000( با داشتن حدود Orchidaceaeخانوادة ثعلب )

های گیاهی ین خانوادهتر بزرگجنس یکی از  800گونه و 

(. از نظر بسیاری از مردم Johnson et al., 2011است )

ها را دارند که موجب کمیابی و ترین گلها عجیبارکیده

 ها آناندکی از گران بودنشان شده است. ولی تنها شمار 

گیاهان تجاری در سطح گسترده تولید  صورت به

که با  1های خاکرست مناطق معتدلهشوند. ارکیده می

شوند،  یمشناخته  2های مقاوم و نیمه مقاومعنوان ارکیده

 گل وحشی دارند عنوان بهنظیری هرچند که محبوبیت بی

، هنوز در مقیاس 3ولی برخالف انواع دارزی گرمسیری

ای یا گل گلدانی و شاخه گیاه باغچه صورت بهده گستر

های ارکیده در مورداند. امروزه کارهایی بریده در نیامده

ای انجام شده و فهرستی گیاهان باغچه عنوان بهمقاوم 

ارکیدة مقاوم یا  گونه 150منتشر شده که در آن بیش از 

نیمه مقاوم دارای قابلیت )پتانسیل( برای تبدیل شدن به 

ای معرفی شده است که بیانگر توانمندی اه باغچهگی

 & Jorgensenگستردة موجود در این گروه گیاهی است )

Andersen, 1998های مقاوم بازار (. امروزه برای ارکیده

به دلیل تولید بسیار کم  متأسفانهخوبی وجود دارد که 

بخش نیست. باال بودن  این نوع گیاهان، خیلی رضایت

ست که ها آنی مقاوم، نتیجۀ تولید پایین هاقیمت ارکیده

شود. آوری این گیاهان از طبیعت میمشوق گرد متأسفانه

البته این مسئله از سوی دیگر موجب سودمندی تولید 

شود. مشکل اصلی در  ها نیز میمصنوعی این نوع ارکیده

گیاهان  عنوان بههای مقاوم تولید و سازگار کردن ارکیده

ها آن است که افزایش بیشتر گونه گلدانی تجاری جدید

(. در Johnson et al., 2011مشکل یا بسیار کند است )

یۀ پاسخ بذرهایشان نسبت به بر پاها را مجموع، ارکیده

توان ای میمحیط کشت سترون )استریل( درون شیشه

ی گرمسیری هابه سه دسته تقسیم کرد. گروه اول ارکیده

زنی را دارند و ای جوانهترین نیازها برهستند که ساده

ی روی یک محیط کشت آسان به طورمعمول بهبنابراین 

های خاکرست زنند. گروه بعدی ارکیدهساده جوانه می

زنی ی از نظر جوانهطورکل بهگرمسیری هستند که  
                                                                               
1. Terrestrial orchids of temperate origin 
2. Hardy or half hardy orchids 
3. Tropical or subtropical epiphytes 

تر یا  گروه اول هستند، زیرا نیازهایشان پیچیده تر از دشوار

معتدله جز  های خاکرست نواحیتر است. ارکیدهویژه

فرساترین گروه از نظر  ترین و طاقتگروه سوم و سخت

 4زنی هستند. تاکنون از روش کشت همزیستجوانه

کارآمدترین روش برای  عنوان بهای درون شیشه

های خاکرست معتدله افزایش شماری از ارکیده

استفاده از این روش  هرحال بهاستفاده شده است. 

ی را دارد. مشکل اصلی ها و مشکالت همچنان محدودیت

ها و یافتن با آگاهی از چگونگی ارتباط ارکیده با قارچ

شود و برای همزیستی آغاز می ها آننوع مناسب 

ناشناخته بودن نوع قارچ همزیست موجب شده که 

ها، سازگار شدن با سامانۀ افزایش برای بیشتر گونه

همزیست همچنان نیازمند بررسی بیشتر باشد 

(Testtelova et al., 2012; JØrgensen & Andersen, 

1998.) 

نشان  Knudson (1946) های یشبار آزما نخستین 

با استفاده از قندهای یک محیط دارای قند  ،داد

مناسب  کانیمنبعی از کربن احیا و نیز مواد  عنوان به

ی هابذر ارکیده ایدرون شیشه زنیجوانهتوان می

ای  ریشه قارچهای استفاده از قارچ دارزی را بدون

 5ناهمزیستکشت  صورت بهیعنی  (مایکوریزایی)

جایگزین کردن  (.Zeng et al., 2012)داد افزایش 

 در ای ریشه قارچ هایقارچ یجا بهقندهای مناسب 

تر شدن و نیز آسانای موجب وکار درون شیشهکشت

-Wotavova) ها شدزنی بذر ارکیدهافزایش جوانه

Novotna et al., 2007) . در شرایط کشت درون

همزیست، بذرهای ارکیده قادر نا ةای بذر به شیوشیشه

 ی از الیگو ساکاریدها، دیا گستردهبه استفاده از طیف 

گیاهی  ةهای پیچیدساکاریدها، منوساکاریدها و عصاره

ولی یافتن نوع و میزان مناسب  حاوی کربن هستند.

مختلف های زنی گونهجوانه برایقندی  های ترکیب

نیاز به ارکیده همچنان نیازمند بررسی است. 

ای بذر شیشهدرون کشترونی برای یهای بکربوهیدرات

پژوهشگران فراگیر توسط  طور به یتا حدودها، ارکیده

از  یا اگر گونهحتی شده است. پذیرفته این رشته 

زنی بدون وجود کربوهیدرات قادر به جوانه هاارکیده
                                                                               
4. Symbiotic germination 
5. Asymbiotic germination 
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زنی نمو محدودی از جوانه پس ها آنبدون وجود  باشد،

 ;Johnson et al., 2011)رود خواهد داشت و از بین می

Schneider et al., 2014) .از  طورمعمول به

در محیط ساکارز، فروکتوز یا گلوکز  هایکربوهیدرات

دیگری شامل  های ترکیبشود. البته کشت استفاده می

 .شوندستفاده میا نیز 1مانوز، رافینوز، مانیتول و ترهالوز

 ییکاراقارچی داشته باشند  منشأآخر  موردچنانچه دو 

 (.Butcher & Marlow, 2010) خواهند داشت ایویژه

زنی در حضور برای آغاز جوانه ناهمزیست افزایشدر

ساکاریدهایی همچون نشاسته یا سلولز پلی ،ریشه قارچ

 ،ای شیشه درون در افزایش ناهمزیستولی  .الزم هستند

ساکاریدهایی مانند ساکارز، گلوکز یا فروکتوز نو یا دیم

 ,.Wotavova-Novotna et al) شوندترجیح داده می

 30تا  5های بین  معمول در غلظتطور به که (2007

روند. تغییر می کاربهدر محیط کشت  لیترگرم در 

 کردن اتوکالو در فرآیندها کربوهیدرات غلظت

معلوم  .(Butcher  & Marlow, 2010) پذیر است امکان

اتوکالو  فرآیندساکارز در  (هیدرولیزآبکافت )شده 

کامل یا  طور به ودهد های کشت رخ میکردن محیط

گلوکز و فروکتوز  یدهایمنوساکار صورت بهتا حدی 

 درصد10-15. گزارش شده است که شود یم آبکافت

تواند به گلوکز و فروکتوز تبدیل شود ساکارز می

(George et al., 2008بنابراین مقایس .)ییکارا ۀ 

  این دو نوع قند با ساکارز منطقی است. های ترکیب

های از گروه ارکیده 2خربقی معمولی ةارکید

 ;Mozaffarian, 2006نواحی معتدله است ) خاکرست

Rens, 1998; Shahsavari, 2001( )این گیاه 1شکل .)

یابد. صورت خودرو رویش میدر برخی نواحی ایران به

های پهن تا زیرزمینی کوتاه و برگ ۀساق یادشده ۀگون

متر و سانتی 2-4ای بزرگ های خوشهای شکل و گلنیزه

هایی کمی  ی خمیده، بسیار رنگین و گلبرگحد تا

آن یک لکۀ  3ها دارد و در نوک البلتر از کاسبرگ کوتاه

(. زمان گلدهی آن نیمۀ 1سفید وجود دارد )شکل 

وایل تیرماه و میوه آن به شکل کپسول و اردیبهشت تا ا

 ;Rens, 1998حاوی هزاران بذر بسیار ریز است )

Shahsavari, 2001رسد این گیاه قابلیت  نظر می(. به

ای را داشته گل شاخه بریده و یا باغچه عنوان بهاستفاده 

برای ذخیرة ذخائر  گونه نیازاباشد. برای استفادة مناسب 

یاهی و کارهای اصالحی رسیدن به توارثی )ژرم پالسم( گ

 ای مناسب برای افزایش انبوه آن ضروری است. شیوه

انبوه گروه  افزایش برایدستیابی به روش مناسب 

 ةای به شیوکشت درون شیشه صورت بهها سوم ارکیده

بنابراین . آید به شمارتحولی بزرگ  تواند یم ناهمزیست

زنی بذر و نهافزایش درصد جوا منظور بهدر این پژوهش 

کشت  ةانبوه این گیاه به شیو افزایشسازی بهینه

تیمارهای مختلف قندی و پپتون  تأثیر، ناهمزیست

آن در  4نمای پداژههای زنی و رشد گیاهچهروی جوانه

  .شدآزمایش (Fast, 1976) 5محیط فاست

 

 
              (d)    (c)     (b)   (a) 

 هاغنچه (d ؛گلچه (c ؛ارکیدة خربقی معمولی نیآذ گلبخشی از  (bو  a. 1 شکل
Figure1. a, b) Part of the inflorescence Epipactis veratrifolia orchid; c) Floret; d) Flower buds 

 
1. Raffionose, Mannitol and Trehalose 
2. Epipactis veratrifolia; Syn. Helleborine veratrifolia; Epipactilis consimilis 
3. Labellum 
4. Protocorm 
5. FAST 
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هاموادوروش

خربقی  ةارکید برای انجام این آزمایش از بذرهای

اوایل  های رسیده دراستفاده شد. کپسولمعمولی 

از شکافتن، از روی گیاه در رویشگاه  پیشتیرماه 

 1710رتفاع طبیعی از ارتفاعات مسیر جاده چالوس )ا

(  36° 22`و  51° 16`متر، عرض و طول جغرافیایی 

ها خارج و تا آوری شدند. بذرها از درون کپسولگرد

 4های کاغذی در دمای زمان استفاده درون پاکت

 سترون زمان مدتنگهداری شدند.  سلسیوس ۀدرج

در  ها آنورسازی دقیقه با غوطه پانزدهن بذرها کرد

 ة)با استفاده از سفیدکنند محلول هیپوکلریت سدیم

 ةموثر ةغلظت ماد درصد2/5 دارای "وایتکس"خانگی 

بذرها با  از آن بود. پس درصد13کلر فعال( به غلظت 

سه بار و هر بار به مدت  ستروناستفاده از آب مقطر 

 دقیقه شستشو شدند.  دو

ای  دیش شیشهپتری هایبرای کشت بذرها از ظرف

 استفاده شد. در هر متر یلیم 20×100به ابعاد  سترون

بذر کشت شد. برای  150±10 شمارپتری دیش 

زنی قندی مختلف بر جوانه های ترکیب تأثیر ۀمقایس

، از محیط کشت فاست )محیط کشت ناهمزیست

 افزایشفاست یک محیط کم غلظت است که برای 

 (ماکرو) غذایی اصلی ها استفاده شده است. موادارکیده

 Ca(NO3)2، NH2PO4 ،Nh4NO3 ،MgSO4 شامل:

،MnSO4شامل:  (میکروریزمغذی )مواد  Fe EDTAو

KI ،ZnSO4 ،H3BO3 ،CUSO4 ها( و ویتامین 

سطح تیمار قندی دوازده . (Fast, 1976)استفاده شد 

)به  گرم در لیتر گلوکز 30و 10،20مختلف شامل 

گرم در لیتر  30و H3 ،)5/7 ،10،20و H1 ،H2ترتیب 

 30و10،20(،H7 و  H4 ،H5 ،H6فروکتوز )به ترتیب 

(، H10 و H8 ،H9گرم در لیتر ساکارز )به ترتیب 

 گرم ساکازر در لیتر 12گرم فروکتوز و  5ترکیب 

(H11 و ترکیب )تریل درگرم  14گرم فروکتوز و  5/3 

( بودند. تیمارهای نیتروژن آلی در دو H12ساکارز )

 ( یاP2لیتر پپتون ) گرم در 2سطح شامل استفاده از 

های محیط pH( بودند. P1از آن ) نکردن استفاده

گرم در  7تنظیم و از  5.5از اتوکالو روی  پیشکشت 

های لیتر آگار برای جامدسازی استفاده شد. محیط

 ۀدرج 121کشت حاوی تیمارهای مختلف در دمای 

سلسیوس به مدت بیست دقیقه اتوکالو و پس از سترون 

  ری توزیع شدند.سی در هر پتسی 30شدن به میزان  

تشکیل  هنگامهای حاوی بذر تا دیشپتری

دمای  با( در اتاق رشد 2دار )شکل های نوکنما پداژه

و در شرایط تاریک قرار  سلسیوس ۀدرج 2±25

زنی که در و پراکندگی جوانه یکند بهبا توجه گرفتند. 

اطمینان از نتایج درصد  برایمنابع گزارش شده بود، 

خربقی و میزان رشد  ةبذرهای ارکید زنینهایی جوانه

گیری شد. از کشت اندازه پسها چهار ماه نما پداژه

شده در هر زنی کل بذرهای کشتجوانه ۀبرای محاسب

زده کشت شمارش و بذرهای جوانه آغازپتری در 

بذرهای  شماراز  تیدرنهاهفتگی شمرده شد.  طور به

رهای کل بذ شمارهشتم نسبت به  ۀزده در هفتجوانه

زنی درصد جوانه ۀشده در سه پتری برای محاسبکشت

گیری طول ها با اندازهنما پداژهاستفاده شدند. رشد 

 ۀهای در هر پتری دیش در پایان هفتنما پداژهنهایی 

 (.3ند )شکل شدهشتم محاسبه 

فاکتوریل در قالب طرح  صورت بهاین آزمایش 

 72کامل تصادفی انجام شد. در مجموع بذرها در 

 صورت بهدیش حاوی محیط کشت فاست پتری

سطح تیمار قندی و دو  دوازدهتیمار مختلف شامل 24

 500 ±10سطح پپتون در سه تکرار و در هر تکرار 

زنی بذر و درصد جوانه های ویژگیبذر کشت شدند و 

. شد بررسی ها آندر  نما پداژهمیزان رشد 

و  SAS 9.1 رافزا نرمها با استفاده از داده لیوتحل هیتجز

ها با استفاده از آزمون دانکن در سطح میانگین ۀمقایس

05/0=P  .انجام شد 

 

نتایجوبحث

واریانس تیمارها نشان داد نوع، غلظت و ترکیب  ۀتجزی

ها تفاوت نما پداژهزنی و نیز رشد قندها بر درصد جوانه

، 1)جدول اند کردهایجاد  درصد1دار در سطح معنی

(. نتایج بیانگر اهمیت نوع 10 و 5، 4های شکل

زنی بذر و رشد های برونزا در بهبود جوانهکربوهیدرات

های این نوع ارکیده است. بهترین ترکیب گیاهچه

زنی بذرها، به ترتیب شامل قندی برای جوانه

گرم ساکارز  14گرم فروکتوز و  5/3تیمارهای؛ ترکیب 

گرم  20(، H8گرم در لیتر ساکارز) 10(، H12در لیتر )
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 12گرم فروکتوز و  5( و ترکیب H2در لیتر گلوکز )

دار در ( با اختالف معنیH11گرم ساکارز در لیتر )

تیمارها بودند.  دیگرنسبت به  درصد1سطح 

در گرم  20منوساکاریدها )گلوکز و فروکتوز( در غلظت 

گرم در لیتر، میزان  30و  10، 5/7در مقایسه با  تریل

غلظت  که یدرحالایجاد کردند.  زنی رابهتری از جوانه

گرم در  30و  20گرم در لیتر ساکارز در مقایسه با  10

زنی باالتری ایجاد کرده و از این لیتر درصد جوانه

لحاظ نتایج مربوط به آن برعکس نتایج مربوط به 

بود. هردو تیمار ترکیبی دارای قندهای  دهایمنوساکار

زنی را ایجاد هفروکتوز و ساکارز درصد مناسبی از جوان

از ترکیب دارای ساکارز  آمدهدستبهکردند، ولی نتایج 

( H11( نسبت به دیگری )H12بیشتر و فروکتوز کمتر)

 (. 4بهتر بود )شکل

 
 هانما زنی بذر و میزان رشد پداژه. تجزیۀ واریانس اثر نوع، ترکیب و نسبت قندهای مختلف و استفاده از پپتون روی درصد جوانه1جدول

Table 1. Variance analysis of the combination, different ratio and Kind of sugars and Peptone usage on the seed 

germination percentage and Protocorm growth. 

SOV 
Degrees of 

freedom (df) 
Germination  

Mean Square  
Protocorm growth  

mean square (Mm) 
Carbohydrates 11 1313.1** 

53.4** 

Peptone 1 20710.2** 
541.8** 

Carbohydrates × Peptone  11 724.9** 
18.7** 

Errore 46 41.1 3 
** p<0.01(According to the Duncan`s multiple range test). 

 

 
   (d)    (c)           (b)                       (a) 

 

متر میلی 2که بیشترین طول آن در حد  دار نوکنمای  پداژه (b ؛ها در مراحل رشدی متفاوتنما پداژه کنار دربذرها ( a. 2شکل 

 گیاهچۀ کامل ارکیدة خربقی معمولی( d؛ متر استمیلی 5/3 حد درنمای دارای دو برگ اولیه که بیشترین طول آن  پداژه (c؛ است
Figure 2. a) seeds and Protocorm in different developmental stages; b) protocorm with shoot meristem (maximum 

length of up to 2 mm); c) protocorm with two leaf primordia (maximum length of up to 3.5 mm); d) Complete 

plantlet of Epipactis  veratrifolia. 

 

 
  های اولیه و ریشه(نمای دارای برگ ها )از بذر تا پداژهنما رشد پداژهزنی و . روند جوانه3شکل

Figure 3. Seed germination and Protocorm growth stages (seed to protocorm with leaf primordia and roots)  

 

 تأثیرهای کربن آلی غلظتگزارش شده است که 

و  هارکیدها همزیست بذرنازنی جوانه در یتوجه شایان

بیشتر  (.Sangba & Deb, 2006)آن دارند تمایز بعدی 

تنظیم  برها کربوهیدرات تأثیر ةدانش محققان دربار

 ( علف تالموتانت) یافته جهش گیاهان بازنی جوانه

ها پژوهشآمده است. این  به دست (آرابیدوپسیس)

 ةزنجیر ۀاوج قل ،زنیکه جوانه است آشکار ساخته

 بسیاریندهای آفراز  چندیربوط به های مفعالیت
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 ,.Johnson et al) فیزیولوژی است ةو پیچید سخت

زنی بذرها استفاده طی جوانه ها کهکربوهیدرات (.2011

اول  ۀدر درج ،دنرا به عهده دارشوند وظایفی می

منبع انرژی برای  عنوان بهشده های ذخیرهکربوهیدرات

 کنندعمل می هاگیاهچهزنی و رشد حمایت از جوانه

(George et al., 2008 .)ها کربوهیدراتاین  بر افزون

در تنظیم  دهنده عالمتهای مولکول عنوان بهتوانند می

و یکپارچگی چند مسیر بیوشیمیایی مهم دخالت کنند 

بذر را  ةبذر و حرکت مواد ذخیر زنی، رکودکه جوانه

 ;George et al., 2008) دندهقرار می ریتأثتحت 

Johnson et al., 2011.) احتمال بهرسد که به نظر می

 گویای هایی نشانه عنوان بههای محلول کربوهیدرات

 هاها توسط قارچارکیده ةتلقیح بذرهای آبگیری کرد

این مطلب  دییتأ. البته شواهد بیشتری برای باشند نیز

بر  ریتأثها با مورد نیاز است. ممکن است کربوهیدرات

 -ید نقش مهمی در تنظیم همزیستی قارچتولید ریزوی

های مولکول صورت بهد و نارکیده بازی کن

 کلیدی در فرونشاندن رکود بذر یا ةدهندعالمت

زنی بذر کردن مواد غذایی برای جوانه (بلوکه) محدود

ها در (. کربوهیدراتJohnson et al., 2011) دینکار آ هب

ابع انرژی من نیتأمبر  افزونای های درون شیشهکشت

عامل اسمزی ایفا  عنوان بهو کربن، نقش مهمی نیز 

 (. George et al., 2008کنند )می

همزیست، قندهای محلول باید به نا یها در کشت

وجود داشته باشند که بتوانند  محیط کشتشکلی در 

نتایج  وسیلۀ بذرها جذب شوند.مستقیم به طور به

زنی در این های ساکارز بر جوانهغلظت ریتأثمربوط به 

 Bletiaبر ارکیده بررسیهمانند نتایج  یتا حدآزمایش 

purpurea  ساکارز  ۀبود که نشان داد افزایش موالریت

زنی بذر آن مول موجب کاهش جوانهمیلی 50تا  10از 

شود. شاید دلیل این موضوع آن باشد که بذرها در می

شوند و یا در زی میباال دچار تنش فشار اسم ۀموالریت

 آبکافتاز  آمدهدستبهاثر تولید محصوالت فرعی 

 & Dowlingشود )ساکارز رشد و نموشان محدود می

Jusaitis, 2012 گزارش شده است در شرایط درون .)

توانند برخالف  ها میارکیده بیشترای شیشه

تر مانند ساکارز، از های پیچیدهکربوهیدرات

 ۀمنبع پای عنوان بهتر برونزا های سادهکربوهیدرات

زنی بذر و حمایت اولیه از نمو کربنی برای آغاز جوانه

ند. در کنای استفاده در شرایط درون شیشه نما پداژه

های فروکتوز، ساکارز و بررسی اثر کربوهیدرات

ارکیده  نماهای پداژهزنی بذر و نمو دکستروز در جوانه

Habenaria macroceratitis به داری نینتایج مع

گلوکز منبع (. Stewart  & Kane, 2010) دست نیامد

های زنده یاختهدر ها عمومی انرژی و کربوهیدرات

گلوکز برونزا با کاهش  است که است، معلوم شده

علف زنی موجب کاهش یا توقف جوانه  ABAۀتجزی

 ی دیگرهاگونه های برخیوحشی و بذر های تال

 تأثیر در بررسی. (Johnson et al., 2011) شود می

ای زنی درون شیشهجوانه درمنابع مختلف کربن آلی 

ساکارز، فروکتوز و گلوکز  درصد2-3که  معلوم شدبذر 

 و Cymbidium elegans زنی بذربرای جوانه

Cioelogyne punctulata مناسب هستند (Sangba & 

Deb, 2006) . 

 

 
 زنی بذروانه. تأثیر انواع تیمارهای قندی بر درصد ج4شکل 

Figure 4. Effect of sugar treatments on seed germination 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.SID.ir

WWW.SID.IR
WWW.SID.IR


Arc
hive

 of
 S

ID

 79 ... معمولی خربقی ارکیدة ناهمزیست زنیجوانه سازی بهینهو همکاران:  دیانتی دیلمی 

 
 

های ارکیدة نما نتایج آزمایش در مورد رشد پداژه

گرم در  30خربقی معمولی نشان داد که تیمارهای قندی 

گرم  12گرم فروکتوز و  5( و ترکیب H10لیتر ساکارز )

رین میزان رشد را ایجاد کردند ( بهتH11ساکارز در لیتر )

(. البته الزم به بیان است که تأثیر قندها روی 2)نمودار

های مختلف از روند خاصی ها در غلظتنما رشد پداژه

گرم در لیتر  30استفاده از  هرحال بهکند. پیروی نمی

 ( توانست بهترین میزان رشد را ایجاد کند. H10ساکارز )

 

 
 نماها مارهای قندی بر میزان رشد پداژه. تأثیرانواع تی5شکل 

Figure 5. Effect of sugar treatments on protocorm growth 

 

بافت از های غذایی کشتدر بسیاری از محیط

 بیتقر بهمنبع کربن استفاده شده و  عنوان بهساکارز 

ثابت شده است که ساکارز بهترین کربوهیدرات در 

 ,.Johnson et alت )های گیاهی اسبافتانواع کشت

 کند. می دییتأ( که نتایج آزمایش ما نیز آن را 2011

گزارش شده است برتری کلی ساکارز نسبت به گلوکز 

ها گیاهی مانند ریشه ۀیافتهای سازمانبافتدر کشت

 (مریستمژاتاک )آن به  مؤثرترتواند به دلیل انتقال می

 بر این افزون(. Johnson et al., 2011انتهایی باشد )

اسمزی نیز داشته باشد. بیشترین نمو  تأثیرتواند می

در باالترین  Bletia purpureaهای ارکیده گیاهچه

مول ساکارز میلی 50غلظت مورد آزمایش یعنی 

(. Johnson et al., 2011گزارش شده است )

نتایج استفاده از انواع قندها روی رشد نمو  حال نیدرع

 تأثیرگوناگون و متفاوت است. ارکیده، بسیار  یها گونه

قندهای دیگر مانند گلوکز و فروکتوز نیز در محیط 

کشت بررسی شده است. گزارش شده است برخی 

های ارکیده روی فروکتوز نسبت به گلوکز بهتر گونه

 Dactylorhiza مورد درمثال  عنوان بهکنند. رشد می

incarnata ssp. incarnata  رشد  میزانبیشترین

گرم  40ها در حضور گلوکز در غلظت ا و ریشههشاخه

dm) مترمکعبدر دسی
 نکهیبااآمد.  دستبه (3-

مثبت را روی  تأثیرترین بیشهای باالی گلوکز  غلظت

 .D. incarnate ssp ارکیده ۀرشد شاخه و ریش میزان

incarnata (نکروزه) مرده بافت با تحریک ولی ،داشت 

نابراین غلظت ب همراه بود،ها گیاهچهسریع  شدن

برای این گیاه گرم در لیتر(  20متوسط ساکارز )

نسبت باال به عملکرد با استفاده از آن زیرا  انتخاب شد،

رشد شاخه و ریشه و درصد پایین  برای میزان

 ,.Wotavova-Novotna et al)مشاهده شد  مرده بافت

 30در آزمایش ما نیز بیشترین میزان ساکارز ) (.2007

های را در رشد گیاهچه ریتأث( بهترین گرم در لیتر

شدن در  مرده بافتداشت. البته عالئمی از  یینما پداژه

 ها شیآزماتیمارها نیز مشاهده نشد. در برخی  دیگر

 تأثیراستفاده از فروکتوز همراه با ساکارز و گلوکز 

افزایی داشته است و موجب رشد بهتر شده است هم

(George et al., 2008 .)تیمار ترکیبی فروکتوز و  تأثیر

 دییتأاین مسئله را  آزمایش نیز ( در اینH11ساکارز )

 .کند یم

نوع قندی،  های ترکیب رازیغ بهگزارش شده است 

 فرآیندتواند نقش مهمی در نیتروژن و غلظت آن می

ای بذر ارکیده ایفا درون شیشه ناهمزیستزنی جوانه

 ,Schneider et al., 2014, Butcher & Marlow)د کن

تیمارهای دارای پپتون با تیمارهای  ۀمقایس(. 2010
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 دار یمعن بسیارآن در این آزمایش، بیانگر اثر  بدون

زنی و نیز رشد استفاده از پپتون بر درصد جوانه

(. در 10و  7، 6های شکل و 1 هاست )جدولنما پداژه

 34مجموع استفاده از پپتون موجب افزایش حدود 

متری رشد میلی 5/5زنی و نهدرصدی میزان جوا

(. در مورد بهترین تیمار 6شده است )شکل  نماها پداژه

گرم  14گرم فروکتوز و  5/3زنی یعنی ترکیب جوانه

(، H12P2گرم در لیتر پپتون ) 2ساکارز در لیتر دارای 

درصد و در مورد بهترین تیمار  1/70این افزایش در حد 

گرم در  2ارای گرم در لیتر ساکارز د 30رشدی یعنی 

متر است که هر میلی 1/12(، برابر H10P2لیتر پپتون )

 (.9و  8 هایهستند )شکل توجه دو بسیار شایان

متقابل تیمارهای قندی و پپتون بیانگر  نتایج اثر 

 بدوندار بین تیمارهای دارا و معنی طورکلیبهاختالف 

ها نما پداژهزنی و نیز رشد پپتون روی درصد جوانه

زنی (. در مورد درصد جوانه9و  8 های)شکل است

 از ریغ بهپپتون  بدوندارای پپتون و  های ترکیبنمودار 

روند افزایشی و کاهشی  ، H12و H10تیمارهای قندی 

تیمارهای قندی افزودن پپتون  ۀند. در همدار همسان

 7 کمینۀزنی، از میزان موجب افزایش درصد جوانه

 درصد در تیمار 1/70 ۀبیشینتا  H7 درصد در تیمار

H12  در مورد  همسان(. این روند 8شده است )شکل

 و  H3تیمارهای قندی از ریغ بهها نیز )نما پداژهرشد 

H11(. در مورد رشد9شود )شکل ( مشاهده می 

ها نیز افزودن پپتون موجب افزایش میزان نما پداژه

 بیشینۀتا   H7متر در تیمارمیلی 8/1 کمینۀرشد از 

 .شده است H10متر در تیمار میلی 1/12

 

 
 زنی بذر. تأثیراستفاده از پپتون بر درصد جوانه6شکل 

Figure 6. Effect of peptone treatments  

on seed germination 

 

 
 نما . تأثیراستفاده از پپتون بر رشد پداژه7شکل 

Figure 7. Effect of peptone treatments  

on protocorm growth 

 

 
 زنی بذر. اثر متقابل تیمارهای قندی و پپتون بر درصد جوانه8شکل 

Figure 8. The interaction effect of sugar and peptone treatments on seed germination. 
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 نما متقابل تیمارهای قندی و پپتون بر رشد پداژه . اثر9شکل 

Figure 9. The interaction effect of sugar and peptone treatments on protocorm growth. 

 

ضروری  اننیتروژنی برای رشد و نمو گیاه ۀتغذی

 متفاوت منابع تأثیر که است معلوم شده ولی است

های مختلف ارکیده متفاوت زنی گونهجوانه بر ینیتروژن

مواد آلی  صورت بهنیتروژن  (.Zeng et al.,2012)است 

دو به محیط کشت اضافه  یا غیر آلی یا مخلوطی از هر

 باها ارکیده نماهای پداژهزنی بذر و رشد شود. جوانهمی

 باور شود. برخی پژوهشگرانآلی تسریع می های ترکیب

طبیعی نیتروژن آلی  طور بهها آنکه قارچ لیبه دل ،دارند

کنند، بنابراین یک منبع می نیتأمرا برای بذر 

 سودمند و نمو زنیتواند برای جوانهنیتروژنی آلی می

 زنی جوانه. (Butcher & Marlow, 2010) باشد

رونی ینیتروژن آلی ب ابای اغلب شیشهدرون ناهمزیست

 نیتروژن آلی مثبت یا خنثی تأثیر و شودتحریک می

(. شاید بخشی Rasmussen, 1995) است گزارش شده

خیلی از آن به این دلیل باشد که نیتروژن به این شکل 

های ارکیده نماهای پداژهنمو ود. شجذب می آسان

حاوی  تنهاهایی که استرالیایی بر محیط خاکرست

نیتروژن غیرآلی بودند کاهش یافت و نتیجه گرفته 

تر از انواع غیرآلی شده است که این نوع نیتروژن سریع

گیرند ها در دسترس قرار میبرای نمو گیاهچه

(Dowling & Jusaitis, 2012 بذرهای بالغ .)

Epipactis atrorubens   در محیط بدون نیتروژن آلی

 ,Rasmussenزنی داشت )درصد جوانه1کمتر از 

اضافه  شیوةکارنیتروژن آلی به یک  هنگامی(. 1995

از نیتروژن غیرآلی  ییزانم شود اغلب جایگزینمی

در های باالی نیتروژن آلی رسد غلظت. به نظر میاست

  (.Kauth, 2005) است تحمل قابلمحیط کشت 

که محیط کشت حاوی پپتون در  گزارش شده است

زنی سریع موجب جوانه مقایسه با محیط دارای آسپارژین

. (Shahsavari, 2001شود )ها مینما و بهبود نمو پداژه

 هاگیاهچههمچنین پپتون موجب افزایش یکنواختی نمو 

 ها شیآزمانتایج برخی (. Kauth, 2005) نیز شده است

 ةزنی چند ارکیدجوانه میزانکه  است نشان داده

خاکرست مقاوم به سرما روی محیط کشت حاوی 

 ,.Wotavova-Novotna et al) نیتروژن آلی باالتر است

واقعی نیتروژن موجود در پپتون معلوم  یزان. م(2007

گرم در لیتر پپتون  2استفاده از  (.Kauth, 2005) نیست

 Dendrobium ةزنی بذر ارکیدموجب باال رفتن جوانه

aphyllum  بقای باالتر تر یقودرصد و رشد 100تا میزان ،

 Hossain etهای آن شد )نما و پیشرفت، رشد و نمو پداژه

al., 2012 گرم در لیتر پپتون همراه با  2(. اضافه کردن

درصد شیر نارگیل به محیط کشت موجب باال رفتن 15

تا  Dendrobium tetrachromum زنی بذردرصد جوانه

(. نتایج استفاده از Ali et al., 2011درصد شد )100

شده  ، موز همگنلینارگ ریشهای آلی مانند  ترکیب

زنی زمینی، پپتون و تریپتون در جوانه)هموژنیزه(، سیب

متناقض  .Paphiopedilum wardii Sumerhبذر ارکیدة 

زنی (. گزارش شده است که جوانهZeng et al., 2012بود )

های خاکرست با استفاده از نیتروژن آلی دهبذر ارکی

یابد. نتایج این آزمایش ی اسیدهای آمینه بهبود میجا به
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منبعی از نیتروژن  عنوان بهتأثیر مثبت پپتون  دیمؤنیز 

نمای ارکیدة  های پداژهزنی و رشد گیاهچهآلی در جوانه

خربقی است و نتایج این پژوهش تأثیر مثبت استفاده از 

ی خوب بههای پیشین را لی )پپتون( در پژوهشنیتروژن آ

 کند.می دییتأ

توان گفت که استفاده از پپتون در مجموع می

زنی و نیز رشد چشمگیری بر درصد جوانه تأثیر

پیشنهاد  جهیدرنتاز ارکیده دارد.  گونه نیای نما پداژه

مواد تأثیر های دیگر آن، غلظت بررسیشود ضمن می

 ریشمخمر،  ةنند کازیین، عصارآلی دیگر ما ۀنیتروژن

نوع، میزان و  گذارید. اثرشو بررسیو غیره نیز  لینارگ

زنی و همچنین رشد ترکیب قندها نیز بر درصد جوانه

دار و نیازمند مدیریت دقیق ها بسیار معنینما پداژه

نتیجه است. استفاده از  بیشترینبرای رسیدن به 

کارز در کنار ترکیب منو و دی ساکاریدهای گلوکز و سا

گلوکز  دیمنوساکارگرم در لیتر  20هم و یا استفاده از 

گرم در لیتر دی ساکارید ساکارز تنها  10تنها و یا 

 شود.زنی بهتر توصیه میبرای دستیابی به نتایج جوانه

 
sugar 

treatments 

peptone treatments 
P1 P2 

H2 

  

H8 

  

H11 

  

H12 

  

 

 زنی بذر یسۀ نتایج تیمارهای برتر برای درصد جوانه. مقا10شکل 

Figure 10. Comparison the results of better treatments on seed germination 
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