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اثر نوع ریزنمونه ،دوره نوری و قند بر ریزازدیادی ارکیده کاتاستوم )(Catasetum fimbriatum, L.

گروه باغبانی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری صندوق پستی  ،578ساری ،مازندران
(تاریخ دریافت ،1396/02/16 :تاریخ پذیرش نهایی)1396/12/02 :

چکیده
هدف مطالعه حاضر بررسی اثر نوع ریزنمونه ،شرایط نوری ،نوع و غلظت کربوهیدراتها بر ریزازدیادی و باززایی گیاهچههای ارکیده
کاتاستوم در قالب دو آزمایش بود .آزمایش اول برای ارزیابی پرآوری گیاهچههای جانبی ،با دو نوع ریزنمونه نوک شاخه و نوک ریشه در
ترکیب با شرایط با شرایط نوری متفاوت (روشنایی و تاریکی) در قالب طرح فاکتوریل کامال تصادفی با  5تکرار انجام شد .بر اساس نتایج
بدست آمده ،تولید برگ و ریشه ،تولید گیاهچههای جانبی و میزان قهوهای شدن ریزنمونهها تحت تاثیر نوع ریزنمونه و تیمار روشنایی و
تاریکی قرار گرفت و از نظر آماری در سطح احتمال  %1و  % 5معنیدار شد .بیشترین میانگین تعداد برگ ( 21/4عدد) و تعداد ریشه (5
عدد) در ریزنمونه شاخه و تیمار روشنایی و بیشترین میانگین تعداد گیاهچههای جانبی ( 17/8عدد) در ریزنمونه ریشه و تیمار تاریکی
مشاهده شد .در آزمایش دوم ،اثر غلظتهای مختلف ساکارز و مانیتول بر باززایی گیاهچههای ارکیده کاتاستوم بررسی شد .تیمارهای
آزمایشی سه سطح  40 ،30 ،20گرم در لیتر ساکارز ،دو سطح  10/08و  22گرم در لیتر مانیتول در ترکیب با  20گرم در لیتر ساکارز و هم-
چنین مانیتول به تنهایی به مقدار  10/08گرم در لیتر بودند .بیشترین میانگین تعداد گیاهچههای جانبی تشکیل شده از هر ریزنمونه (10/48
عدد) در غلظت  30گرم در لیتر ساکارز بدست آمد .در تولید و رشد شبهکورم همه غلظتهای مانیتول مناسبتر از ساکارز بود و بیشترین
تعداد شبه کورمها (1/54عدد) در تیمار  10/08گرم در لیتر مانیتول بدست آمد .در جمع بندی کلی ،بیشترین باززایی گیاهچههای جانبی در
ریزنمونه ریشه و در تیمار تاریکی و با استفاده از ساکارز صورت گرفت.
کلید واژه :ارکیده کاتاستوم ،باززایی ،تاریکی ،ساکارز ،مانیتول ،نوع ریزنمونه

مقدمه

از تکنیک کشت بافت استفاده شود ) .(Chugh et al., 2009با

خانواده ارکیده با داشتن  800جنس و  25000گونه یکی از

بهرهگیری از این روش میتوان کلونهای ارکیده را با کیفیت

بزرگترین خانواده گیاهان گلدار است .ارکیده کاتاستوم یکی از

برتر و با احتمال ناچیز برای تغییرات ژنتیکی ،بصورت انبوه در

مهمترین گیاهان خانواده ارکیده است که به صورت گیاه
گلدانی و گل بریده به بازار عرضه میشود

زمان کوتاه تولید نمود

(.)Talukder et al., 2003

(Baker et al.,

یکی از فاکتورهای موثر بر میزان و نوع رشد گیاه در محیط

) .2014به دلیل هتروزیگوت بودن ارکیدهها ،تکثیر با بذر سبب

کشت بافت گیاهی حضور نور است

).(Suzuki et al., 2010

تنوع فنوتیپی میشود ،بنابراین بهتر است که برای تکثیر

شدت نور ،دوره نوری و کیفیت نور از مهمترین عوامل فیزیکی

هیبریدهای کمیاب و گونههای در معرض خطر مانند کاتاستوم

موثر در رشد و نمو ،شکل زائی ،فتوتروپیسم ،فتوسنتز و

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيv.chalavi@sanru.ac.ir :
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با تغییر در میزان تولید تنظیم کنندههای رشد گیاهی و برخی از

شده و به عنوان بهترین منبع کربن برای کشت بافت گیاهی

آنزیمها ،نوع و سرعت رشد را تحت تاثیر قرار میدهد .از جمله

کاربرد دارد ( .)Gibson 2000 ; Stasolla and Yeun, 2003در

تنظیم کنندههایی که میزان تولید آنها در حضور و فقدان نور

محیط کشت بافت ارکیده کاتاستوم از غلظتهای گوناگون

تغییر پیدا میکند و موجب تغییر فعالیت جوانه انتهایی میشود،

کربوهیدرات ساکارز برای تامین کربن مورد نیاز برای رشد

).(Suzuki et al., 2010

کالوس ،شبه کورم و گیاهچه استفاده شده است

همچنین آنزیم پلی فنل اکسیداز از جمله آنزیمهایی است

) .(Peres et al., 2009به عنوان مثال ،غلظت بهینه ساکارز در

که در حضور و فقدان نور میزان تولید آن تغییر میکند .از آن

محیط کشت بافت گیاهی به نوع گونه و مرحله رشدی

جایی که میزان تولید این آنزیم بر ترکیبات فنولی اثرگذار

ریزنمونه وابستگی دارد و در حالت عمومی بین  20تا  30گرم

است ،میتوان گفت حضور یا فقدان نور با اثربخشی بر روی

در لیتر میباشد ) .(Baque et al., 2011همچنین گزارش شده

تولید این آنزیم و به موجب آن با اثر بخشی بر میزان ترکیبات

است که استفاده از ساکارز در غلظتهای باالتر از  60گرم در

فنولی ،بر کاهش یا افزایش آلودگیهای باکتریایی در گیاه،

لیتر در محیط کشت به دلیل عدم تعادل اسمزی میتواند تاثیر

میزان قهوهای شدن بافت ریز نمونهها و همچنین بقای

نامطلوبی در باززایی و رشد گیاه داشته باشد

دو تنظیم کننده اکسین و سیتوکنین است

ریزنمونهها اثرگذار است

).(Mitsukuri et al., 2009

(Stasolla and

) .Yeung, 2003افزون بر ساکارز از مانیتول هم در کشت بافت

فزون بر فاکتورهای فیزیکی ،ترکیبات شیمیایی نیز بر رشد

ارکیده کاتاستوم استفاده شده است .مانیتول یک قند الکل 6

و توسعه گیاه در محیط کشت بافت گیاهی موثرند .از جمله

کربنه است که در ذخیره انرژی و بازسازی ( NADPHنیکوتین

میتوان به نوع و میزان کربوهیدراتها اشاره کرد

آمید آدنین دی نوکلئوتید فسفات) نقش دارد و به عنوان یک

) .(Gauchan, 2012کربوهیدراتها در تمایزیابی سلولها و

محافظ از استرسهای محیطی در محیط کشت بافت گیاهی

چرخههای بیوشیمیایی سلولی مانند فتوسنتز و تنفس نقش

محسوب میشود ) .(Leva et al., 2013انرژی حاصل از

دارند ) .(Nowak et al., 2004به دلیل کمبود دی اکسید کربن

کاتابولیسم مانیتول در محیط کشت بافت گیاهی آهستهتر از

در شرایط محیط کشت بافت گیاهی ،میزان فتوسنتز بسیار پایین

ساکارز انتقال پیدا می کند و بنابراین الگوی رشد گیاه آهستهتر

است که سبب ضعف توسعه برگها ،محدودیت در تبادل

میشود ) .(Divakaran et al., 2006این رشد آهسته باعث

گازها و کاهش رشد و نمو گیاه میشود .بنابراین کربوهیدرات-

محافظت ریزنمونهها در محیط کشت بافت گیاهی میشود و

ها به عنوان منبع کربن برای رشد و نمو به محیط کشت بافت

اجازه میدهد که گیاه بدون آسیب برای مدت زمان طوالنی در

گیاهی افزوده میشوند ) .(Rolland et al., 2002کربوهیدرات-

محیط

بماند

ها نه تنها انرژی مورد نیاز برای رشد سلولها را فراهم میکنند،

(.(Divakaran et al., 2006

کشت

گیاهی

بافت

باقی

بلکه به عنوان مولکولهای پیامدهنده (سیگنالی) هم عمل می-

نوع ریزنمونه میتواند بر باززایی در ارکیدهها که با تشکیل

کنند .افزون بر این ،در حفظ پتانسیل اسمزی محیط کشت

جوانههای رویشی همراه است اثر بگذارد ). (Peterson, 1975

بافت که بر سرعت رشد و تقسیم سلولها اثر دارد ،نیز

معموال در ارکیدهها ،سلولهای ریزنمونه ریشه از توانایی

موثرند ).(Gauchan, 2012

کمتری برای تشکیل جوانههای رویشی به نسبت سلولهای

ساکارز به عنوان قند اصلی برای جابجایی مواد در محیط

ریزنمونه شاخه برخوردارند ،با این حال ،جوانه زنی در بعضی

کشت بافت گیاهی است .این قند با تجمع مواد مورد نیاز

از ارکیدهها با استفاده از ریزنمونه ریشه در شرایط طبیعی و

سلول ها ،افزایش تقسیم سلولی میتوز ،حفظ پتانسیل اسمزی و

است

محیط

کشت

بافت،

بافت

گزارش

شده
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متابولیسم گیاه هستند ) .(Mitsukuri et al., 2009حضور نور

هیدرولیز سریع به مونوساکاریدها موجب تسریع فرآیند رشد
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 30گرم در لیتر ساکارز.به عنوان محیط پایه در کلیه کشت ها و
تیمارها استفاده شد ).(Murashige and Skoog , 1962

دهد و همچنین عوامل هورمونی ،تغذیهای و فاکتورهای محیطی

سانتیگراد و فتوپریود  16ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی

هم میتوانند بر روند و توانایی باززایی ریزنمونههای گوناگون

قرار گرفتند و در تیمار تاریکی شیشههای کشت شده به طور

اثر بگذارند ).(Colli and Kerbauy, 1993

کامل با کاغذ آلومینیومی و کاغذ کاهی پوشانده شده و به همان

هدف مطالعه حاضر ،بررسی اثر تاریکی و روشنایی بر

اتاقک رشد منتقل شدند .بعد از گذشت  65روز صفاتی مانند

میزان رشد دو نوع ریزنمونه شاخه و ریشه ارکیده کاتاستوم در

تعداد برگها و ریشههای تولید شده از ریزنمونهها ،تعداد

محیط کشت نیمه جامد و یافتن بهترین ریزنمونه و مناسب

گیاهچههای جانبی تازه تشکیل شده و تعداد گیاهچههای قهوه-

ترین شرایط نوری جهت پرآوری گیاهچههای جانبی است.

ای شده در همه تکرارها شمارش و میانگین آنها محاسبه و به

همچنین در این مطالعه مقایسه غلظتهای مختلف ساکارز و

ثبت رسید.

مانیتول (هر یک به تنهایی و یا در ترکیب با دیگری) بر تولید

آزمایش :2مقایسه اثر غلظتهای مختلف دو نوع

شبهکورم ،تشکیل جوانههای نو ،توسعه برگ و ریشهزایی

کربوهیدرات ساکارز و مانیتول بر رشد و بازایی ارکیده

ارکیده کاتاستوم در محیط کشت نیمه جامد مورد توجه قرار

کاتاستوم در قالب طرح کامال تصادفی با  6تیمار و  5تکرار و

گرفت.

 5ریزنمونه در هر تکرار انجام شد.تیمارهای این آزمایش شامل
ساکارز ( 30 ،20و  40گرم در لیتر) ،مانیتول (  10/08و 22

مواد و روشها

گرم در لیتر) به همراه  20گرم در لیتر ساکارز و یک سطح

این پژوهش در آزمایشگاه گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم

10/08گرم در لیتر مانیتول بود .ریزنمونههای مورد استفاده در

کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سالهای  1394-95انجام

این بخش ،گیاهچههای اتیوله بدست آمده از تیمار تاریکی و

شد .گیاهچههای استریل ارکیده کاتاستوم از شرکت اولین

ریزنمونه ریشه به طول تقریبی  1/5-1سانتیمتر بودند

سبزآوران خزر واقع در شهرستان محمودآباد تهیه و به

(شکل.)2

آزمایشگاه منتقل شدند (شکل .)1این گیاهان تا زمان اجرای

محیط کشت مورد استفاده در این بخش شامل  MSحاوی

طرح در دمای  25±2درجه سانتیگراد و فتوپریود  16ساعت

میواینوزیتول و  6تیمار مختلف ساکارز و مانیتول بود .ریزنمونه

روشنایی و  8ساعت تاریکی به مدت  65روز قرار گرفتند.

های کشت شده در شرایط  16ساعت روشنایی و  8ساعت

آزمایش اول :مقایسه پرآوری گیاهچههای ارکیده کاتاستوم

تاریکی نگهداری شدند .پس از گذشت  90روز صفات تعداد

با استفاده از دو نوع ریزنمونه نوک شاخه و نوک ریشه در دو

برگهای تولید شده ،تعداد ریشهها ،تعداد شبه کورمها و تعداد

نوع شرایط روشنایی و تاریکی در قالب طرح فاکتوریل کامال

گیاهچههای نو شمارش شدند و میانگین آنها محاسبه و ثبت

تصادفی با  5تکرار و  2ریزنمونه در هر تکرار انجام شد .نوک

شد (شکل .)3اندازهگیری طول برگها ،طول ریشهها و هم-

شاخه و نوک ریشه به طول تقریبی  1-1/5سانتیمتر به

چنین طول و عرض شبهکورمهای تشکیل شده نیز با استفاده از

عنوان ریز نمونه استفاده شد.

کولیس بر روی تمامی نمونه های هر تکرار انجام شد و

از محیط کشت نیمه جامد ( 8گرم در لیتر آگار) موراشی و

میانگین آنها به ثبت رسید .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از

اسکوگ حاوی  100میلیگرم در لیتر میواینوزیتول100 ،

نرم افزار  SASصورت گرفت .مقایسه میانگینها با استفاده از

ماکروموالر بنزل آدنین  10 ،ماکروموالر نفتالین استیک اسید و

نرم افزار  MSTAT-cو آزمون  LSDدر سطح احتمال 5
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یک سری تغییرات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی در این اندامها رخ

در تیمار روشنایی شیشههای کشت در دمای  25درجه
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شکل -2گیاهچههای بدست آمده از ریزنمونه نوک ریشه که در تیمار تاریکی به عنوان ریزنمونه در آزمایش دوم استفاده شدند.
برگ
شبه کورم

گیاهچه جانبی

ریشه
شکل -3نمایش بخشهای گوناگون گیاهچههای تازه تشکیل شده ارکیده کاتاستوم پس از  90روز که برای شمارش تعداد برگ ،ریشه ،شبه
کورم استفاده شدند.

درصد انجام شد و نمودارها به کمک نرم افزار اکسل رسم

های جانبی تشکیل شده از هر ریزنمونه ارکیده کاتاستوم تحت

شدند.

تاثیر نوع ریزنمونه و تیمار تاریکی و روشنایی قرار گرفت.
میزان قهوهای شدن بافت ریزنمونهها تحت تاثیر تیمار روشنایی

نتایج و بحث
نتایج آزمایش اول :تعداد برگ ،تعداد ریشه و تعداد گیاهچه

و تاریکی قرار گرفت.
تشکیل برگ و ریشه در حضور هر دو نوع تیمار روشنایی
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جدول -1تجزیه واریانس اثر تاریکی و روشنایی و نوع ریزنمونه بر صفات مختلف ارزیابی شده در ریزنمونه ارکیده کاتاستوم در محیط
کشت بافت گیاهی
درجه آزادی
ریزنمونه )(A

3

**

نوری )(B

211/60

*

4/90

ns

14/40

0/1

3

**122/50

*4/90

**240/10

0/1 ns

)(A)×(B

3

**

**

**

*

شرایط

181/78

6/53

144/06

1/13

خطا

16

2/6

0/57

1/47

0/1

ضریب تغییرات

-

10/84

22/54

11/03

6/55

* :معنی داری در سطح احتمال %5

**  :معنی داری در سطح احتمال % 1

20
15
10
5
0

میانگین تعداد تعداد برگ و ریشه تشکیل شده

25

شکل  -4اثر نوع ریزنمونه و تیمار تاریکی و روشنایی بر میانگین تعداد برگ و ریشه تشکیل شده از هر ریزنمونه پس از 65
روز .حرفهای همانند بر باالی میلهها نشانگر نبود تفاوت معنیدار در سطح  5درصد هست.
و تاریکی و در هر دو نوع ریزنمونه شاخه و ریشه صورت

اختصاص داد (شکل .)4کمترین میانگین تعداد برگ ( 6/8عدد)

گرفت ولی بین تعداد برگ و ریشههای تشکیل شده در

و تعداد ریشه ( 2/2عدد) در ریزنمونه ریشه و تیمار تاریکی

تیمارهای مختلف ،به لحاظ آماری اختالف معنیداری در سطح

مشاهده شد و اختالف آن با سایر تیمارها معنیدار بود .مقایسه

احتمال  %1وجود داشت (جدول .)1از بین  4نوع تیمار

میانگین دادهها نشان داد که اختالف بین دو نوع ریزنمونه

مختلف ،ریزنمونه شاخه و تیمار روشنایی با داشتن بیشترین

مستقر شده در هر تیمار در تشکیل برگ و ریشه معنیدار بوده

میانگین تعداد برگ ( 21/4عدد) و تعداد ریشه ( 5عدد)

و تعداد برگ و ریشههایی تشکیل شده از ریزنمونه شاخه در

مطلوبترین اثرگذاری برای تولید برگ و ریشه را به خود

هر تیمار بیشتر از ریزنمونه ریشه بود (شکل  .)4در نهایت
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موثرترین تیمار برای تولید برگ و ریشه ،تیمار روشنایی و

تنظیم تعادل نسبت سیتوکنین به اکسین میتوان میزان شاخه-

ریزنمونه شاخه شناخته شد.

زایی و جوانهزنی ریزنمونهها را کنترل کرد

(Shimizu-Sato et

تحت تاثیر نوع ریزنمونه و تیمار روشنایی و تاریکی قرار

میشود و انرژی مورد نیاز برای تولید برگ را فراهم می کند.

گرفت و از نظر آماری در سطح احتمال  %1معنیدار شد

در تاریکی به دلیل کمبود و یا فقدان رنگیزههای فتوسنتزی،

(جدول .)1از بین  4نوع تیمار مختلف ،تیمار تاریکی و

معموال گیاهانی اتیوله (سفیدرنگ) شده و توقف فتوسنتز سبب

ریزنمونه ریشه با میانگین  17/8عدد گیاهچه بیشترین تعداد

کاهش تولید برگ میشود (.)Rolland et al., 2002

گیاهچههای جانبی تولید شده و تیمار روشنایی و ریزنمونه

در رابطه با نوع ریزنمونه ،در مطالعه حاضر بیشترین میززان

شاخه با میانگین  5/8عدد گیاهچه کمترین تعداد گیاهچه

تشکیل بزرگ و ریشزه در ریزنمونزه شزاخه و بیشزترین تعزداد

جانبی را به خود اختصاص داده و اختالف بین این دو تیمار

گیاهچه جانبی در ریزنمونزه ریشزه بدسزت آمزد .حضزور نزور

با هم و با دیگر تیمارها معنیدار بود (شکل  .)5تعداد برگ و

موجب افزایش انتقال و جزذب مزواد بزه شزاخه و انزدام هزای

ریشههای تولید شده در دو تیمار روشنایی و ریزنمونه ریشه و

رویشی و کاهش انتقال به ریشه و اندام های زایشزی مزیشزود

تیمار تاریکی و ریزنمونه شاخه در مرتبه دوم قرار داشتند و

بنابراین برای تشکیل برگ و ریشه ریزنمونه شاخه مناسبتر از

اختالف بین این تیمارها در تشکیل برگ و ریشه به لحاظ

ریزنمونه ریشه عمل میکند

(.)Begna et al., 2002

آماری معنی دار نبود (شکل .)5همچنین اختالف بین دو نوع

بین تیمارها از نظر تعداد ریزنمونههای قهوهای شده تفاوت

ریزنمونه مستقر شده در هر تیمار در تشکیل گیاهچههای

معنیداری در سطح احتمال  %5مشاهده شد (جدول .)1

جانبی مانند تشکیل برگ و ریشه معنیدار بود ولی برخالف

ریزنمونههایی که در تاریکی قرار داشتند ،گیاهان سفید رنگ یا

برگ و ریشه ،تعداد جوانههای جانبی تشکیل شده از ریزنمونه

اتیوله تولید کردند و تنها تعداد کمی بافت قهوهای در

ریشه در هر تیمار بیشتر از ریزنمونه شاخه بود (شکل .)5

ریزنمونههای ریشه مشاهده شد .همانطور که در شکل  6آمده

به طور کلی در باززایی ارکیده کاتاستوم عمدتا تعداد برگ

است سطح قهوهای شدن ریزنمونهها بیشتر مربوط به تیمار

و ریشههای تشکیل شده در حضور نور به نسبت تاریکی

روشنایی بوده و با اینکه تعداد بافتهای قهوهای شده در

بیشتر ،و بالعکس تعداد گیاهچههای جانبی تشکیل شده در

ریزنمونه ریشه به نسبت ریزنمونه شاخه بیشتر بود ولی

شرایط تاریکی در مقایسه با شرایط روشنایی بیشتر بود .حضور

اختالف بین آنها معنیدار نبود.

نور میزان تولید تنظیم کنندههای رشد را در بافت ریزنمونههای

در محیط کشت بافت گیاهانی مانند ارکیده

radiata

ارکیده کاتاستوم تغییر میدهد و این تغییرات باعث تغییر در

 ،Habenariaسیب ،سیکالمن ،گواوا و انبه نیز تیمار تاریکی

میزان رشد ریزنمونهها میگردد .در حضور نور نسبت

باعث کاهش میزان قهوهای شدن بافت ریزنمونهها گردید

سیتوکنین به اکسین جوانه انتهایی کاهش یافته و به دنبال آن

)Sharma and : Meghwal et al., 2001: Vang et al., 1994
 .)Singh, 2002دلیل کاهش سطح قهوهای شدن ریزنمونه ها در

غالبیت انتهایی سبب افزایش طول میانگرهها ،تعداد و طول
برگها و تولید کورم بیشتر و ممانعت از تشکیل گیاهچههای
جانبی میشود .بنابراین تیمار تاریکی سبب بهبود تولید گره و
جوانه جانبی میگردد ( .)Suzuki et al., 2004-2010همچنین،
تعادل بین دو تنظیم کننده سیتوکنین و اکسین برای رشد و
اندامزایی گیاهان در محیط کشت بافت گیاهی الزم است و با

تیمار تاریکی این است که گیاهان در محیط کشت بافت گیاهی
نسبت به ترکیبات فنولی حساسیت باالیی دارند .تاریکی سبب
کاهش فعالیت پلی فنل اکسیداز و حذف ترکیبات فنولی و
کاهش میزان قهوهای شدن بافت ریزنمونهها میشود و کیفیت
ریزنمونههای رشد کرده در محیط کشت را بهبود میبخشد
(.)Sharma and Singh, 2002
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تولید گیاهچههای جانبی نیز مانند تشکیل برگ و ریشه
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شکل -5اثر نوع ریزنمونه و تیمار تاریکی و روشنایی بر میانگین تعداد گیاهچههای جانبی تولید شده از هر ریزنمونه پس از  65روز.
حرفهای همانند بر باالی میلهها نشانگر عدم تفاوت معنیدار در سطح  5درصد هست.
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میانگین تعداد ریزنمونههای قهوهای شده

1

شکل  -6اثر دو نوع تیمار تاریکی و روشنایی بر میانگین تعداد ریزنمونههای قهوهای شده پس از  65روز .حرفهای همانند بر باالی میلهها
نشانگر عدم تفاوت معنیدار در سطح  5درصد هست.
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جدول- 2تجزیه واریانس اثر غلظتهای مختلف ساکارز و مانیتول بر متوسط رشد ریزنمونه کاتاستوم در محیط کشت بافت گیاهی پس از
 90روز
درجه

طول برگ

تعداد ریشه

طول ریشه

کورم

کورم

شبه کورم

تیمار

5

**547/06

**2/58

**284/91

**0/90

**218/78

**28/51

**64/15

خطا

24

1/35

0/06

7/06

0/4

0/43

0/20

0/51

7/66

22/12

20/33

22/75

9/02

11/30

18/40

ضریب تغییرات

** :معنی داری در سطح احتمال % 1

نتایج آزمایش دوم :تعداد ،طول برگ و ریشههای تولید

اختالف معنی داری با دیگر تیمارها نشان داده است .به طوری

شده ،تعداد ،طول و عرض شبه کورمهای به وجود آمده و هم

که در غلظتهای باالتر از آن یعنی  40گرم در لیتر تعداد

چنین تعداد گیاهچههای جانبی تشکیل شده از هر ریزنمونه

گیاهچههای حاصل شده در مقایسه با غلظت های  20و 30

ارکیده کاتاستوم پس از  90روز تحت تاثیر نوع و غلظتهای

گرم در لیتر کاهش یافته است (شکل .)7

مختلف ساکارز و مانیتول و ترکیب آنها قرار گرفتند شدند
(جدول .)2

اختالف بین سه تیمار  20گرم در لیتر ساکارز10/08 ،
گرم در لیتر مانیتول به تنهایی و  10/08گرم در لیتر مانیتول در

اثر نوع و غلظت کربوهیدرات روی تعداد و طول برگ و

ترکیب با  20گرم در لیتر ساکارز در تشکیل گیاهچه جانبی از

ریشههای تولید شده ،اثر داشت (جدول  )2تیمار  30گرم در

ریزنمونهها به لحاظ آماری معنی دار نبود و این سه تیمار در

لیتر ساکارز با میانگین  15/72عدد و  31/76میلیمتر بیشترین

تشکیل گیاهچه جانبی پس از تیمار  30گرم در لیتر ساکارز در

تعداد و طول برگ و همچنین با میانگین  2/36عدد و 22/17

مرتبه دوم قرار داشتند (شکل.)7

که غلظتهای پایینتر

میلیمتر بیشترین تعداد و طول ریشههای تولید شده را به خود

مانیتول اثر مطلوبتری در مقایسه با غلظتهای باالتر بر تعداد

اختصاص داد.

تولید گیاهچه جانبی داشتهاند و در مجموع از نظر مقایسه کلی،

همزمان با افزایش غلظت ساکارز و مانیتول و یا ترکیب

بیشترین تعداد گیاهچه جانبی با میانگین  4/24عدد در تیمار

شدن مانیتول با ساکارز ،تعداد و طول برگ و ریشههای تولید

 10/08گرم در لیتر مانیتول و پس از آن با میانگین  3/64عدد

شده کاهش یافت .با توجه به جدول  ،3اختالف بین دو تیمار

در تیمار  10/08گرم در لیتر مانیتول در ترکیب با  20گرم در

 40گرم در لیتر ساکارز و  22گرم در لیتر مانیتول در ترکیب با

لیتر ساکارز مشاهده شد و اختالف بین این دو تیمار با هم

 20گرم در لیتر ساکارز در تعداد برگ ،تعداد و طول ریشههای

معنیدار نبود .عالوه بر این  ،کمترین تعداد گیاهچههای جانبی

تولید شده از نظر آماری معنی دار نبود و کمترین تعداد برگ و

با میانگین  0/04و  0/96عدد به ترتیب در غلظتهای  40گرم

کمترین تعداد و طول ریشههای تشکیل شده در این دو تیمار

در لیتر ساکارز و  22گرم در لیتر مانیتول در ترکیب با  20گرم

بدست آمد (جدول .)3

در لیتر ساکارز مشاهده شد و این دو تیمار نسبت به هم

اثر نوع و غلظت کربوهیدارتها روی تعداد گیاهچههای

اختالف معنی داری نداشتند (شکل.)7

تولید شده از نظر آماری در سطح احتمال  1درصد معنیدار

ساکارز موجب افزایش تقسیم سلولی میتوز ،تجمع مواد

میباشد (جدول .)3تیمار 30گرم بر لیتر ساکارز با میانگین

مغذی مورد نیاز سلولها و حفظ پتانسیل اسمزی شده و از این

 10/48عدد گیاهچه از هر ریزنمونه بیشترین اثر گذاری را در

طریق سبب تسریع فرآیند رشد میگردد ).(Ekhlas, 2014

مقایسه با تیمارهای دیگر داشته (شکل  )7و به لحاظ آماری

ساکارز با انتقال مواد در غشای پالسمایی به عنوان یک منبع
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جدول -3اثر غلظتهای مختلف ساکارز و مانیتول بر میانگین تعداد و طول برگ و ریشههای تولید شده از ریزنمونه ارکیده کاتاستوم پس از
 90روز
تیمارها (گرم در لیتر)

تعداد برگ
15/72a

31/76a

2/36a

22/17a

ساکارز ( 40گرم در لیتر)
مانیتول ( 10/08گرم در لیتر)

6/36b

مانیتول + 22ساکارز ( 20گرم در لیتر)

e

0/52

c

3/4

1/12d

0/8

d

c

0/28

0/8

18/10b

1/40b

16/68b

c

16/08

b

c

7/82d

0/62cd

1/12

10/49

10/27c

در هر ستون میانگینهای دارای حروف متفاوت در سطح احتمال  5درصد تفاوت معنیداری با هم دارند.

10
8
6
4
2
0

میانگین تعداد گیاهچههای جانبی تولید شده

12

شکل -7اثر غلظتهای مختلف ساکارز و مانیتول بر میانگین تعداد گیاهچههای جانبی تولید شده از هر ریزنمونه ارکیده کاتاستوم پس از 90
روز .حرفهای همانند بر باالی میلهها نشانگر عدم تفاوت معنیدار در سطح  5درصد است.

کربوهیدراتی بزرگ برای تولید انرژی سلولها به کار میرود و

مذکور ،در بین غلظتهای مختلف به کار برده شده ،غلظت 15

غلظت اولیه آن در محیط کشت بافت گیاهی رشد و نمو را

تا  30گرم در لیتر ساکارز بیشترین رشد شاخه و برگ را

تحت تاثیر قرار میدهد ( .)Swamy et al., 2010حضور

موجب شد که با نتایج ما مبنی بر این که تعداد و طول برگ و

ساکارز در محیط باززایی ارکیده  ،Calanthe hybridsسبب

ریشه و تعداد گیاهچه های جانبی در حضور ساکارز و در

افزایش تعداد ،طول شاخه و برگ در مقایسه با محیط کشت

غلظت  30گرم در لیتر بیشتر بود مطابقت دارد.

بدون ساکارز شد (باکویی و همکاران  .)2011در گزارش

اگر چه حضور مانیتول میزان نکروزه شدن بافت ریزنمونه-
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6b

16/69bc

1/32b

d

مانیتول + 10/08ساکارز ( 20گرم در لیتر)

طول

17/97b

ساکارز ( 20گرم در لیتر)
ساکارز ( 30گرم در لیتر)

طول برگ

)(mm

تعداد ریشه

ریشه)(mm

180

فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،8شماره  ،30سال 1398

دیگر حضور آن نقش مطلوبی بر تشکیل ریشه نداشت و رشد

شبه کورمهای تولید شده در سطح احتمال  %1معنیداری می-

گیاه را آهسته تر کرد ( .)Kouami, 2015در محیط کشت گیاه

باشد (جدول .)2تیمار مانیتول اثرگذاری بیشتر و مطلوبتری

وانیل ) (Vanilla planifoliaنیز حضور مانیتول سرعت رشد

بر تشکیل شبهکورم داشت (شکل  .)8بین غلظتهای مختلف

گیاه را خیلی آهسته کرد ) .(Divakaran et al., 2006بنابراین

مانیتول ،غلظتهای پایینتر آن نسبت به غلظتهای باالتر اثر

با توجه به رشد آهستهتر ریزنمونهها در حضور مانیتول و

مطلوبتری روی تعداد ،طول و عرض شبه کورمهای تولید

قیمت باالتر آن نسب به ساکارز ،برای تولید برگ و ریشه

شده داشته که بیشترین میانگین تعداد (1/54عدد) ،طول

مطلوب ارکیده کاتاستوم در محیط کشت بافت گیاهی ساکارز

( 18/70میلی متر) و عرض ( 7/05میلی متر) آن مربوط به

با غلظت  30گرم در لیتر ترجیح داده می شود.

غلظت  10/08گرم در لیتر مانیتول میباشد و این تیمار اختالف

در مطالعه حاضر  ،غلظت  15تا  30گرم در لیتر ساکارز

معنیداری با تیمارهای دیگر نشان داد (شکل .)8

بیشترین رشد شاخه و برگ را موجب شد .با افزایش غلظت

تیمارهای مختلف مانیتول (شکل  )8به لحاظ تعداد ،طول و

ساکارز و مانیتول تعداد و طول برگ و ریشههای تولید شده

عرض شبهکورم نسبت به یکدیگر اختالف معنیداری نشان

کاهش چشمگیری یافت و در ساکارز  40گرم در لیتر و

دادند و همزمان با ترکیب شدن مانیتول با ساکارز و افزایش

مانیتول  22گرم در لیتر در ترکیب با ساکارز  20گرم در لیتر

غلظت آن تعداد ،طول و عرض شبه کورمهای تولید شده

کمترین تعداد و طول برگ و ریشه بدست آمد (شکل .)4در

کاهش یافت .بیشترین تعداد و اندازه شبه کورمها مربوط به

برررسی اثر غلظتهای مختلف ساکارز بر ریزازدیادی موز،

غلظت  20و  30گرم در لیتر ساکارز بود .با افزایش ساکارز تا

باالترین تعداد و طول ریشه در غلظت  30گرم در لیتر ساکارز

سطح  40گرم در لیتر تعداد و اندازه شبه کورمها به کمترین

بدست آمد .گفته شده است که افزایش غلظت ساکارز بیشتر از

مقدار خود رسید (شکل .)8همه غلظتهای مانیتول استفاده

 60-40گرم در لیتر (بسته به نوع گیاه) به علت برهمزدن تعادل

شده در این مطالعه برای تولید و رشد شبهکورم به نسبت

اسمزی ،باززایی و رشد گیاه را دچار اختالل میکند

ساکارز مناسبتر بوده و غلظت  10/08گرم در لیتر مانیتول

( Wotavova et al., 2007;Stasolla and yung, 2003; Ekhlas

اثرگذاری مطلوبتری داشت.

 .)2014غلظتهای باالی ساکارز با ایجاد توقف در چرخه

اثر کربوهیدراتهای مختلف بر میزان تشکیل شبهکورم از

سلولی و محدودیت مواد مغذی میتواند باعث تاخیر در

ریزنمونههای ارکیده شاهپرکی نشان داد که گلوکز یک

.(Gould et al., 1981; Wu

کربوهیدرات مناسب برای تولید شبه کورم ،ساکارز برای

) et al., 2006در این آزمایش کاهش طول برگ و ریشه در

تشکیل کالوس و سوربیتول و مانیتول یک کربوهیدرات

ساکارز  40گرم در لیتر را میتوان به دلیل برهم خوردن تعادل

مطلوب برای رشد شبهکورمها بودند (

اسمزی در محیط کشت نسبت داد .اثر منابع مختلف کربن و

 .)2003زمانی که از قندهای مختلف به عنوان منبع کربن برای

Dactylorhiza

نیز استفاده

توسعه سلولهای کشت شده شود

تنظیم کنندههای رشد بر میزان رشد و بازایی

Tokuhara and Mii,

کشتGrammatophyllum speciosum Blume

 speciesاز خانواده ارکیده حاکی از آن بود که با افزایش

شد ،نتایج نشان داد که در محیط کشت حاوی گلوکز و ساکارز

غلظت ساکارز بیشتر از  30گرم در لیتر ،رشد و تکثیر شاخه و

از تشکیل شبه کورم جلوگیری شد ولی در مقابل در محیطهای

جوانهها کمتر شده است

)(Wotavova et al., 2007

نوع و غلظت کربوهیدراتهای مختلف در ریزازدیادی
شبهکورم از ریزنمونههای ارکیده کاتاستوم اثرگذار است .اثر

کشت حاوی مانیتول و سوربیتول تعداد شبهکورمهای تولید
شده بیشتر و همچنین سبزتر بود (

and

Pimsen

 .)Kanchanapoom, 2011در آزمایش حاضر استفاده از

Downloaded from jispp.iut.ac.ir at 7:02 IRST on Wednesday December 2nd 2020

ها را در گیاه  Nauclea diderrichiiکاهش داد ولی از طرف

غلظتهای مختلف ساکارز و مانیتول بر تعداد ،طول و عرض

اثر نوع ریزنمونه ،دوره نوری و قند بر ریزازدیادی ارکیده کاتاستوم ...
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میانگین تعداد شبه کورمهای تولید شده

20

شکل -8اثر غلظتهای مختلف ساکارز و مانیتول بر میانگین تعداد ،طول و عرض شبه کورمهای تولید شده از هر ریزنمونه ارکیده کاتاستوم
پس از  90روز .حرفهای همانند بر باالی میلهها نشانگر عدم تفاوت معنیدار در سطح  5درصد هست.

کربوهیدرات در محیط کشت بافت ارکیده کاتاستوم عالوه بر

کورم کمتر شد در نهایت میتوان این طور گفت که از آن

تاثیری که بر رشد و تولید گیاهچه و برگ داشته اثر به سزایی

جایی که تولید شبه کورم به آهستگی صورت میگیرد ساکارز

در تولید شبهکورم نیز داشته است .تعداد ،طول و عرض شبه

با هیدرولیز سریع نقش منفی و مانتیول نقش مثبتی در تولید

کورمهای تولید شده در آزمایش انجام شده در همه غلظتهای

شبه کورم دارند.

مانیتول بیشتر از ساکارز بود.
تاثیر مثبت مانیتول در رشد و تولید شبهکورم ارکیده می

نتیجه گیری کلی

تواند با نقش مانیتول در فعالیت فیزیولوژیکی گیاهان در ارتباط

در پژوهش حاضر برخی از مهمترین عواملی که در ریزازدیادی

باشد ( .)Antensari et al., 2014از طرفی دیگر اثر مثبت

ارکیده کاتاستوم اثر دارند مانند نوع ریزنمونه ،شرایط

مانیتول بر تولید و رشد گیاه را به دلیل هیدرولیز کند آن در

روشنایی -تاریکی و همچنین نوع و غلظت کربوهیدراتها،

مقایسه با ساکارز نسبت دادند ،زیرا هیدرولیز آهسته قند منبع

مورد بررسی قرارگرفتند .با توجه به نتایج ،تولید برگ ،ریشه-

کربن در دسترس گیاه را محدود میکند و همین باعث ایجاد

زایی ،تولید گیاهچههای جانبی نو و همچنین میزان قهوهای

گرسنگی و یک فشار اسمزی منفی برای انتقال قند به گیاه می

شدن بافت ریزنمونهها در این آزمایش تحت تاثیر حضور نور

شود .به این صورت است که قندها از جایی که دارای غلظت

و نوع ریزنمونه قرار گرفتند .از بین تیمارهای مختلف،

بیشتری هستند به سمت بخشی که دارای قند کمتری است

ریزنمونه شاخه در شرایط روشنایی برای تولید برگ و ریشه

انتقال پیدا میکنند ( .)Gheng et al., 2006شاید به همین دلیل

بیشتر و ریزنمونه ریشه در شرایط تاریکی برای تولید گیاهچه

مانیتول به نسبت ساکارز در تولید شبه کورم مناسبتر بود و

های جانبی بیشتر مناسبترین تیمارها بودند .عالوه بر تولید

سبب تولید بیشترین میانگین تعداد تولید شبه کورم دراین

برگ و ریشه و تولید گیاهچههای جانبی سطح قهوهای شدن

آزمایش گردید (شکل  .)8زمانی که مانیتول در ترکیب با

بافت ریزنمونهها نیز تحت تاثیر تاریکی و روشنایی قرار

ساکارز قرار گرفت به نسبت مانیتول به تنهایی تشکیل شبه

گرفت .در هر دو نوع ریزنمونه ،سطح قهوهای شدن در تیمار
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 کمترین تعداد، کمترین تعداد و طول برگ و ریشه،گرم در لیتر

 لذا تیمار تاریکی برای،تاریکی کمتر از تیمار روشنایی بود

 طول و عرض شبه کورم تولید،گیاهچه جانبی و کمترین تعداد

.افزایش کیفیت ریزنمونهها مناسبترین تیمار شناخته شد

 بنابراین با توجه به نتایج گزارش حاضر میتوان چنین.شد

در آزمایش دوم با مقایسه پرآوری گیاهچههای ارکیده کاتاستوم

 شرایط نوری و نوع،نتیجهگیری کرد که تغییر در نوع ریزنمونه

 ریشه، تولید برگ،در غلظتهای مختلف ساکارز و مانیتول

 باعث تغییر در رشد و کیفیت،و میزان کربوهیدرات مصرفی

 تولید گیاهچههای جانبی نو و تشکیل شبهکورم از،زایی

 عملکرد و رشد دلخواه در ریزازدیادی هر.گیاهچهها می شود

ریزنمونههای ارکیده کاتاستوم تحت تاثیر نوع و غلظت کربن

 نیازمند تهیه و بهینه سازی مواد و،گونه و گاهی هر رقم گیاهی

 گرم در لیتر برای30  ساکارز با غلظت.بیرونی قرار گرفت

 نوع،روش کار است و یافتههای این آزمایش در مورد اثر نور

 ریشهزایی و تشکیل گیاهچههای جانبی و مانیتول با،تولید برگ

 نوع و غلظت کربوهیدرات برای بهینه سازی،ریزنمونه

 گرم در لیتر برای تولید و رشد شبهکورم10/08 غلظت

 جهت تولید انبوه میتواند مفید،ریزازدیادی ارکیده کاتاستوم

 غلظتهای باالترتاثیری بازدارنده بر.مناسبترین تیمارها بودند
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Abstract
The aim of present study was to investigate the effect of explants types, in light and darkness condition on propagation
of lateral plantlets and also to investigate the effect of type and concentrations of carbohydrates on the regeneration of
Catasetum orchid plantlets in two experiments. First experiment for propagation of lateral plantlets was done with two
types of explants, shoot tips and root tips, in combination with different lighting conditions (light and darkness) in
completely randomized design with 5 replications. According to obtained results, the production of leaves, roots, lateral
plantlets and the intensity of explant necrosis were affected by explants types and environmental conditions of light and
darkness treatments and were statistically significant at (p ≤ 0.01 & 0.05). The highest mean number of leaves (21.4),
roots (5) were from shoot tip explants in light and the highest mean number of lateral plantlets (17.8) was observed in
root explants in darkness. In second experiment, the effect of different concentrations of sucrose and mannitol was
investigated on the regeneration of Catasetum orchid plantlets. Experimental treatments included three levels of
sucrose, 20, 30, 40 g/l, two levels of mannitol, 10.08 and 22 g/l in combination with 20 g/l of sucrose and mannitol
alone at 10.08 g/l concentration. The highest mean number of formed lateral plantlets from each explant was 10.48
which was obtained at 30 g/l sucrose concentration. For production and growth of protocorm like body, all mannitol
concentrations were better than sucrose and the highest protocorm like body mean number (1.54) was produced in
10.08 g/l mannitol concentration. In general conclusion, the highest lateral plantlets regeneration occurred from root
explants in darkness treatment by using sucrose.
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