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  و بنزیل آدنین بر القاي رویان بدنی دوگونه ثعلب ایرانی ، نوع ریز نمونهمحیط کشتاثر 
  

  4مصطفی عرب و 3، کورش وحدتی2، شیرین دیانتی دیلمی1شیرین مرادي*

استادیار گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، 4، 2، وه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهرانارشد باغبانی، گر  کارشناس1
 ، دانشگاه تهراناستاد گروه باغبانی، پردیس ابوریحان3 ،دانشگاه تهران

  22/11/93تاریخ پذیرش:  ؛ 25/6/93تاریخ دریافت: 
  چکیده 

هاي اخیر اند درسالها هستند که توانستهمهمی از ارکیده هاي خاکروي مناطق معتدله دستهارکیده سابقه و هدف:
و   Epipactis veratrifoliaعلمـی را به خود جلب کنند. ارکیده خربقی معمـولی بـا نـام     توجه دنیاي باغبانی

هاي خاکروي معتدله و نیـز از  از دسته ارکیده Dactylorhizba umbrosaبا نام علمی  ارکیده ثعلب سایه پسند
سفانه تکثیر اندك، قیمت باال و وجود تقاضاي عالقمندان در بازار، سبب أهاي بومی ایران هستند. متبجمله ثعل

هـا در معـرض   ها کاهش یافته و حتی برخـی از گونـه  ها از طبیعت شده است. در نتیجه تعداد آنآوري آن جمع
ریزازدیـادي و کشـت درون    هـایی بـراي  کـه پیشـرفت   وي دیگر با وجود ایـن سباشند. از انقراض و نابودي می

زایی رویان .دست آمده است ههاي خاکروي مناطق معتدله بنتایج اندکی در مورد ارکیده ،هااي برخی ارکیده شیشه
 ویژه بـراي گیاهـان داراي چرخـه تولیـد مثـل خـاص       بدنی پتانسیل باالیی براي ریزازدیادي در مقیاس وسیع به

بررسی مقدماتی براي انگیزش و جستجوي شرایط بهتر براي القـاي   ها) دارد. هدف این پژوهش(همانند ارکیده
  ها در سطح وسیع است.هاي آني بومی ریزازدیادي و تکثیر انبوه کلونهااین گونه زایی در رویان

  

 گرم در لیتر هورمون بنزیل آدنین در چهار محـیط هاي صفر و سه میلیدر این پژوهش غلظت :ها مواد و روش
هاي یک دوم، یک چهارم و یک هشتم محیط کشت موراشـیگ و اسـگوك   فاست و غلظت کشت شامل محیط
چهـار  منظـور،    مـورد بررسـی قـرار گرفـت. بـدین     دو گونه ارکیده بومی ایـران  بدنی مستقیم  براي القاي رویان
ه) از گونه خربقی معمولی و دو ریز نمونه (برگ و طوقـ از (برگ، ساقه، طوقه و پروتوکورم)  ریزنمونه مختلف

  استفاده شد.گونه ثعلب سایه پسند 

                                                             
 shirinmoradi@ut.ac.ir مسئول مکاتبه:*

 



 1394) 4)، شماره (22هاي تولید گیاهی ( نشریه پژوهش    

120  

هاي کشت وجود نداشت ، اثر داري بین محیطنشان داد که در گونه خربقی معمولی تفاوت معنی : نتایجها یافته
متقابل بین ریزنمونه و هورمون بنزیل آدنین در سطح یک درصد معنی دار بود و ریزنمونه پروتوکورم تیمار شده 

چهارم موراشیگ و اسـگوك، بیشـترین   رویان در محیط کشت یک  13تولید نین با میانگین با هورمون بنزیل آد
محیط  ها وجود داشت وداري بین محیط کشت تفاوت معنی نتیجه را به همراه داشت. در گونه ثعلب سایه پسند

تند. همچنین نتایج، را به همراه داشرویان در هر ریز نمونه)  66/2(کشت فاست و ریز نمونه طوقه بهترین نتیجه 
  زایی این گونه را نشان دادند.گرم در لیتر هورمون بنزیل آدنین بر رویانثیر مثبت سه میلیأت
  

گرم درلیتر هورمون بنزیل آدنـین در هـردو گونـه مشـاهده شـد. بنـابراین        تاثیر مثبت سه میلی: گیري کلی نتیجه
شـود. در ارکیـده   ي مختلف آن بر تعداد رویان توصیه میهازایی و آزمایش اثر غلظتاستفاده از آن براي رویان

که در گونه ثعلب سایه پسند  داري نداشتند. در حالیهاي کشت از نظر آماري تفاوت معنیخربقی معمولی محیط
داري نشـان داد. ریزنمونـه پروتوکـورمی در ارکیـده خربقـی      ها تفاوت معنـی محیط کشت فاست با سایر تیمار

ها شناخته شـدند. در  ترین ریزنمونهنه طوقه (پاهنگ ساقه) در ارکیده ثعلب سایه پسند پربازدهمعمولی و ریزنمو
  هر دو گونه ریزنمونه برگی نتیجه بخش نبود.

   

  اي، پروتوکورم، ارکیده، خربقی معمولی، ثعلب سایه پسندمحیط کشت درون شیشه :هاي کلیدي واژه
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 مقدمه 
به هاي اخیر اند درسالتوانستهها هستند که مهمی از ارکیده ه دستههاي خاکروي مناطق معتدلارکیده
توجه دنیاي  ،سیل باال براي تولید گل گلدانی و شاخه بریدهناي و با پتاباغچه هاي چند سالهعنوان گل

  ).16( را به خود جلب کنند باغبانی
بـا نـام    ه ثعلب سـایه پسـند  و ارکید  Epipactis veratrifoliaبا نام علمی ارکیده خربقی معمولی

هاي بومی از جمله ثعلب نیز هاي خاکروي معتدله واز دسته ارکیده Dactylorhizba umbrosaی علم
 150-120محکـم  بـا ارتفـاع     ، غالبـا بسـیار قـوي و   گیاه پایا، داراي قامتی افراشـته  . اینهستندایران 
و گلپوشـی بـا    یی مجتمع در گل آذین ایستادههازا با گلي سبز مات و ریزوم ریشهها متر با برگ سانتی

مرغی زرد ي تخمها هاي رنگین و گلبرگگسترده، کاسبرگ تقسیمات استکانی، با انتهاي همگرا و تقریباً
عنوان گل گلـدانی و حتـی شـاخه بریـده      که گلی زیبا و جذاب و داراي پتاسیل مناسب براي عرضه به

اي یـا  اي اسـتوانه متر، با غـده سانتی 30-60به ارتفاع است  گیاهیگونه ثعلب سایه پسند .کند ایجاد می
ـ اي دو تا پنج قسمت انگشتی، غالبا ضخیم است. گلپنجه ه رنـگ ارغـوانی متمایـل بـه     هاي این گیاه ب

پرگـل،   هـاي غالبـاً  بنفش، یا ارغوانی متمایل به سفید بوده و در گل آذیـن  -رنگ، یا صورتی بنفش کم
 شوندصورت مجتمع دیده می بهها هستند، بسیار بلندتر از گل ها سبز واي براکتهاي که داراستوانه تقریباً

این گیاه داراي مواد مـؤثره بسـیاري اسـت و     ).10( باشداردیبهشت تا خرداد میگیاه این  زمان گلدهی
 شـود هاي زیادي اسـتفاده مـی  براي درمان بیماري عصاره غده این گیاه در طب سنتی و پزشکی مدرن

)9(. 

هـاي نابـالغ   رویان ریز وبسیار مشکل بزرگ در مسیر تکثیر گیاهان خانواده ارکیده، وجود بذرهاي 
مـورد   در سـیاري . تحقیقـات ب نیـاز دارنـد  هاي مـایکوریزا  همزیستی قارچبه زنی است که براي جوانه

 اي صـورت گرفتـه کـه   هاي مختلف ارکیـده در محـیط درون شیشـه   زنی غیرهمزیست بذر گونه جوانه
ها بر اساس سهولت تکثیـر بـه سـه گـروه     ارکیده ها شده است.موجب تجاري شدن تولید برخی از آن

هـا  هاي دارزي گرمسیري هستند کـه نسـبت بـه سـایر ارکیـده     اول ارکیده شوند. دستهعمده تقسیم می
ت بـه  هـا نسـب  که تکثیـر آن  هاي خاکروي گرمسیري هستندشوند. گروه بعدي ارکیدهتر تکثیر می آسان

از نظـر تکثیـر   که  هستندهاي خاکروي مناطق معتدله گروه اول کمی دشوارتر است و در نهایت ارکیده
هـاي مناسـب   که یافتن و استفاده از قارچ در حالیشوند. شناخته میها ارکیده سر سخت ترین عنوان  به

ایین است، با این حال در شرایط آزمایشگاهی پ زنی همزیست بذرکار بسیار دشوار و نیز درصد جوانه
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نظـر   هاي خاکروي معتدله روش کشت همزیست تاکنون کارآمدترین راه ممکـن در براي تکثیر ارکیده
اي برخـی  شیشـه  و کشـت درون  هـایی بـراي ریزازدیـادي   پیشـرفت کـه   با وجود ایـن  شود.گرفته می

انـدکی در مـورد    نتـایج  ،دسـت آمـده   صورت انبوه در سطح تجاري بـه  ههاي دارزي گرمسیري ب ارکیده
 است. باتوجه به وجـود بـازار و تقاضـا و بـا در نظـر     دست آمده  هبهاي خاکروي مناطق معتدله ارکیده

ارزش د توانها مییک روش مناسب براي تکثیر ارکیدهجستجوي گرفتن مشکالت عمده و سختی کار، 
ثیـر انـدك، قیمـت بـاال و     سـفانه تک أمت ).19و  16( دنمایداشته باشد و اهمیت کار را دوچندان باالیی 

هـا  تعـداد آن در نتیجه  .شده است ها از طبیعتآوري آن وجود تقاضاي عالقمندان در بازار، سبب جمع
چشـم   در. با این تفاصـیل  باشندمیانقراض و نابودي  در معرض هابرخی از گونه و حتیکاهش یافته 

اسـت  متمرکز شده ها، تکثیر ارکیده منظور بهراه کارهاي آسان جستجوي  براي هاانداز آینده تمام تالش
  ).22( ها از انقراض گرددموجب کاهش قیمت و نجات آنتا 

ویژه بـراي گیاهـان چـوبی و     براي ریز ازدیادي در مقیاس وسیع بهپتانسیل باالیی زایی بدنی رویان
کارآمد بـراي  سیستمی بسیار  و همچنیندارد ها) (همانند ارکیده گیاهان داراي چرخه تولید مثل خاص

). عوامـل  21 و 19( شـود مهندسی ژنتیک و ایجاد گیاهان تراریخت، محسـوب مـی   باززایی گیاهان در
یم ظـ گذار است، اما محـیط کشـت انگیزشـی مناسـب و اسـتفاده از تن     ثیرأزایی بدنی تبسیاري بر رویان

ررسی ف این پژوهش بلذا هد شود.زایی بدنی محسوب میترین راه براي رویان رشد متداول هايکننده
رشد، براي  هاي مختلف و استفاده از تنظیم کنندهاي و ریز نمونهدرون شیشه هاي کشتمحیط مقدماتی

ارکیده خربقـی معمـولی و    ي بومیهازایی در گونهشرایط بهتر براي القاي رویانجستجوي انگیزش و 
  در سطح وسیع است.  اههاي آنانبوه کلون ي و تکثیردو ریزازدیا ارکیده ثعلب سایه

  
   ها مواد و روش
و  ارکیـده خربقـی معمـولی    حاصل از بذر ايهاي درون شیشهدر این پژوهش از گیاهچه: مواد گیاهی

ارکیده خربقی . از برگ کامل، تک گره ساقه و طوقه )8( عنوان گیاه پایه استفاده شد به ثعلب سایه پسند
در مورد ارکیده ثعلب . شدعنوان ریز نمونه استفاده  ذر بههاي حاصل از برموتوکوپر و همچنین معمولی

ـ ن ايي درون شیشهها حاصل از گیاهچهاز ریز نمونه طوقه و برگ  سایه پسند ریـز نمونـه   عنـوان   ز بـه ی
  استفاده گردید. 
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هـاي  ، نسـبت 1فاست براي انجام آزمایش از چهار محیط کشت مختلف شامل:: محیط و شرایط کشت
گـرم در لیتـر   دو سطح صـفر و سـه میلـی    و 2و یک هشتم موراشیگی و اسگوك یک دوم، یک چهارم

رو به پایین روي محـیط  به دو صورت رو به باال و  هاي برگیاستفاده شد. نمونه 3بنزیل آدنینهورمون 
  کشت قرار گرفتند. 

طـرح از   تصادفی انجام شد. در این قالب طرح کامالً صورت فاکتوریل در این آزمایش به: طرح آماري
سطح در  چهارمحیط کشت (چهار سطح)، هورمون بنزیل آدنین (دوسطح) و نوع ریزنمونه (سه فاکتور 

پتـري   168در سه  تکـرار و در مجمـوع   گونه خربقی معمولی و دو سطح در گونه ثعلب سایه پسند) 
مربـوط بـه هـر    قطعه در هر تکرار)  4ي تولید شده در هر واحد آزمایشی (ها استفاده شد. تعداد رویان

بـا   و مقایسه میـانگین  SAS 9.0افزار آماري  نرمتوسط ها دادهتجزیه تکرار به عنوان داده ثبت گردید. 
زایـی دو هفتـه پـس از کشـت، بـر روي      شروع رویـان  انجام شد. 05/0 آماري آزمون دانکن در سطح

صـورت هفتگـی    مونـه بـه  هـا در هـر ریـز ن   رویـان  شـمارش تعـداد   با هاها مشاهده شد. دادهریزنمونه
دو  براي ها تحلیل آماري دادهو تجزیه  هاي نهایی ثبت گردیدهفته داده 6برداري شد و پس از  یادداشت
  . صورت مجزا انجام گرفت گونه به

  
  نتایج و بحث 
دار نداشـتند. امـا نـوع    زایی تفاوت معنـی هاي کشت از نظر رویانمحیطخربقی معمولی  در ارکیده
 نددار شـد معنـی  درصـد  1در سطح آماري ها رمون و اثر متقابل بین هورمون و ریز نمونهریزنمونه، هو

  ).1(جدول 
بیشترین میزان رویـان  در هر ریز نمونه  پروتوکورم 13میانگین تولید  باهاي پروتوکورمی ریز نمونه

پروتوکورم در هـر   4/2و  8/5ترتیب با میانگین تولید  به و طوقه هاي ساقهرا تولید نمودند و ریز نمونه
اثر متقابل هورمون بنزیـل آدنـین و    باالترین میانگین مربوط به  در مراتب بعدي قرار گرفتند.ریزنمونه 

  ).1 (شکل ) بود13(میانگین  کورمیوتوریز نمونه پر
  

                                                             
1. FAST 
2. Murashige T, Skoog F (MS)  
3. Benzyladenine (BA) 
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ارکیـده خربقـی    زایـی ها بـر رویـان  و نوع ریز نمونه و اثر متقابل آن هورمونثیر محیط کشت، أت تجزیه واریانس - 1جدول 
 .معمولی

Table 1. Analysis of variance in effect of medium, hormone and explants type and the interaction of 
them on somatic embryogenesis of Epipactis veratrifolia. 

 میانگین مربعات
Mean Square  

 درجه آزادي
df 

  منابع تغییرات
S.O.V 

10.021  95 
 کل

total 
n.s 20.21 3  

 محیط کشت
Medium  

**44.46 1 
 هورمون

Hormone 
 نوع ریزنمونه 3 55.9**

 (Explants type) 
n.s 0.45  3  

 هورمون)× اثرمتقابل (محیط کشت 
Interaction (Medium × Hormone)  

** 13.49  9  
 ریزنمونه)× اثرمتقابل (محیط کشت 

Interaction (Medium × Explants type)  
n.s 3.28  3  

 هورمون)× اثرمتقابل (ریزنمونه 
Interaction (Explants type × Hormone)  

** 12.10  9  
 هورمون )× ریزنمونه × اثرمتقابل (محیط کشت 

Interaction (Medium× Explants type × 
Hormone)  

3.42  64 
 خطا

 (Error)  
 ضریب تغییرات   -   20.06

(C.V)  
 .دار: غیرمعنیn.s ،درصد 1و  5احتمال دار در سطح  ترتیب معنی به ** و *

* and ** Significant at 1% and 5% probability level, n.s non significant difference.  
  

زایی بدنی مستقیم ایـن  بر رویان یثیري مثبتأگرم در لیتر) تمیلی 3استفاده از هورمون بنزیل آدنین (
هاي برگـی ارکیـده   زایی بدنی حاصل از ریزنمونهرویان هورمون بنزیل آدنین براثر مثبت گونه داشت. 
از ریزنمونه جوانه  Lycasteلیکاسته زایی غیر مستقیم ارکیده رویان و نیز Phalaenopsis فاالنوپسیس

شگران به اثر مثبت استفاده از یک ژوهدر گزارشات اخیر پهمچنین . )15 و 6(گزارش شده است  ساقه
هـاي پرتوکـورمی ارکیـده    زایـی مسـتقیم ریزنمونـه    نزیـل آدنـین بـر رویـان    گرم در لیتر هورمون بمیلی



 شیرین مرادي و همکاران

125  

ثیر مثبت هورمـون  أتبر  نتایج فوق مبنی). 17( اشاره نمودند bicolor Lind1  Cymbidiumسیمبیدیوم
  مطابقت دارد. در ارکیده خربقی معمولی نیز بنزیل آدنین بر رویان زایی 

  
 .زایی ارکیده خربقی معمولیرویانبر هاي کشت، ریزنمونه و تیمار هورمونی یطمقایسه میانگین برهمکنش اثر مح - 1 شکل

Figure 1. Means comparison of interaction in effect of media, explants and hormonal treatment on 
somatic embryogenesis of Epipactis veratrifolia. 

  
در محیط یک را زایی بهترین رویانز نمونه پروتوکورمی با استفاده از ری 2010پژوهشگران در سال 

گـرم  میلـی  4/0گرم در لیتر نفتالین اسـتیک اسـید و   میلی 1/0دوم غلظت موراشیگی و اسگوك حاوي 
نیز مطابق گزارشات فوق ریز نمونـه پروتوکـومی بـه     وهشژدر این پ .)7( دست آوردند به بنزیل آدنین

  ن نتیجه را در پی داشت. همراه هورمون بنزیل آدنین بهتری
 وDendrobium  در ارکیده دنـدروبیوم بسیار پرتوان براي تولید رویان  عنوان ریزنمونه پرتوکورم به

هـاي نـازك   الیـه هـاي  ریزنمونـه  با استفاده از محققان وگزارش شده است  Cymbidium سیمبیدیوم
بهترین  .)26و  25، 20ند (هاي بدنی شدنموفق به تولید رویا 1ي برش الیه نازكبه شیوه و پرتوکورمی

بـا   Dendrobium دنـدروبیوم  و'Oncidium 'Gower Ramsey  در ارکیـده اونسـیدیوم  زایـی  رویان
نیـز  حاضـر  در پـژوهش  ). 7و  6، 5( در محـیط پایـه گـزارش شـد    استفاده از ریزنمونه پروتوکورمی 

 هاي مذکور است.نتایج پژوهش مؤیده همراه داشت ک پروتوکورمی بهترین نتیجه را به ریزنمونه

                                                             
1. Thin cell layer 
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بـه  زایی بیشترین نتیجه را رویان درصد 60گره ساقه با  ریزنمونه Oncidium در ارکیده اونسیدیوم
 هـاي ریـز نمونـه  Vanilla planifolia  زایی ارکیده وانـیال ). همچنین در رویان4(خود اختصاص داد 

در نیز و ) Lycaste hybrid( لیکاسته زایی غیر مستقیم ارکیدهدر رویان ،هاي ساقهانتهایی و گره جوانه
ــان ــی  روی ــدروبیوم   زای ــده دن ــدنی مســتقیم ارکی  و ســیمبیدیوم) Dendrobium CV Sonia( ب

)Cymbidium (گـزارش شـدند   برتـر  عنوان ریزنمونه به جوانه ساقه )نتـایج ایـن   ). 25و  24، 15، 11
نسبت به پروتوکـورم  دار با اختالف معنی ساقه گره و ریزنمونه بود فوق هاي گزارشپژوهش نیز مؤید 

در نهایـت  در هر ریز نمونه به عنوان دومین ریز نمونه گزارش شـد.  رویان  8/5میانگین کل تولید و با 
ها بدنی به محیط کشت فاست فاقد هورمون منتقل هاي حاصل از رویانروز پس از کشت، گیاهچه 60

دار بـراي تمـام   هاي مربوط به ارکیده ثعلب سایه پسند بیـانگر تفـاوت معنـی   ري دادهتجزیه آما شدند.
  ).2 اعم از محیط کشت، نوع ریزنمونه، اثر هورمون و اثرات متقابل فاکتورها بود (جدول عوامل

  
 .ارکیده ثعلب سایه پسند زاییها بر رویانثیر محیط کشت، هورمون و نوع ریز نمونه و اثر متقابل آنأتجزیه واریانس ت - 2جدول 

Table 2. Analysis of variance in effect of medium, hormone and explants type and the interaction of 
them on somatic embryogenesis of Dactylorhiza umbrosa. 

 میانگین مربعات 
Mean Square  

 درجه آزادي
df 

  منابع تغییرات
S.O.V 

 کل 47  0.67
total 

 محیط کشت  3 1.2**
Medium  

 هورمون 1 2**
Hormone 

 نوع ریزنمونه 1 4**
 (Explants type) 

 هورمون)× اثرمتقابل (محیط کشت   3  1.19 **
Interaction (Medium × Hormone)  

 ریزنمونه)× اثرمتقابل (محیط کشت   3  1.7 **
Interaction (Medium × Explants type)  

 هورمون)× (ریزنمونه اثرمتقابل   1  8 .3 **
Interaction (Explants type × Hormone)  

** 1.6  3 
 )هورمون× ریزنمونه × اثرمتقابل (محیط کشت   

Interaction (Medium× Explants type × Hormone)  
 خطا 32  0.17

 (Error)  
 ضریب تغییرات   -   11.33

(C.V)  
 .دار: غیرمعنیn.s صد،در 1و  5دار در سطح احتمال  ترتیب معنی به ** و *

* and ** Significant at 1% and 5% probability level, n.s non significant difference. 
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 با فاست کشت طیمح که داد نشان مختلف کشت يهاطیمح به مربوط هايداده نیانگیم سهیمقا
 نیب در نیهمچن. رددا يبرتر کشت هايطیمح ریسا بر زنمونهیر هر در انیرو 75/0 دیتول نیانگیم
 يرو بر نیآدن لیبنز هورمون تریل در گرمیلیم سه. بود نمونه زیر نیبرتر طوقه زنمونهیر ها،زنمونهیر

 تفاوت هورمون نیا فاقد يمارهایت با و داشت مثبت يریثأت پسند هیسا ثعلب دهیارک ییزا انیرو
 نیب در. شد دار یمعن زین کشت طیمح و هورمون نمونه، زیر متقابل اثر نیهمچن. داد نشان دار یمعن

 با نیآدن لیبنز هورمون تریل در گرمیلیم سه يحاو فاست کشت طیمح در طوقه زنمونهیر ها،ماریت
  ). 3 شکل( بود نیریسا به نسبت ماریت نتریپربازده زنمونهیر هر در انیرو 66/2 دیتول نیانگیم
 

  
از  اولیه رویان بدنی - 2، روز اول کشت هاي ساقهریزنمونه - 1 ،قی معمولیدر ارکیده خرب زاییمراحل مختلف رویان - 2شکل 
تعداد  - 5پروتوکورمی،  هايریزنمونه - 4 ،)(چهار هفته بعد برگدار حاصل از رویان بدنی گیاهچه - 3، (بعد از دو هفته) ساقه

 ویان بدنی (چهار هفته بعد).ل از رگیاهچه دو برگی حاص - 6، زیادي رویان بدنی روي ریز نمونه (دو هفته بعد)
Figure 2. Different stages of somatic embryogenesis in Epipactis veratrifolia, 1- stem explants first 
day of culture, 2- primary somatic embryo from stem explants (after 2 weeks), 3- first leaf formation 
from somatic embryo (after 4 weeks ), 4- protocorm explants, 5- a lot of embryo on explants (after 2 
week), plantlet with 2 leaf outgrowth of somatic embryo (after 4 weeks). 
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  .پسند سایه زایی ارکیده ثعلبهاي کشت، ریزنمونه و تیمار هورمونی در میانگین رویانمقایسه برهمکنش اثر محیط - 3 شکل

Figure 3. Means comparison of interaction in effect of media, explants and hormonal treatment on 
somatic embryogenesis of Dactylorhiza umbrosa. 
 

). استفاده از ریز 4در ارکیده ثعلب سایه پسند ریزنمونه طوقه (پاهنگ) بهترین ریزنمونه بود (شکل 
 ،Oncidium اونسـیدیوم ، retusa 'blume'  Rhynchostylisرانکواسـتلیس  هاير ارکیدهنمونه طوقه د

زایی نتایج مثبتی را به دنبـال  منظور رویان به .Cymbidium ensifolium var. misericors سیمبیدیوم
  ). 27 و 2،3( داشت  که با نتایج این آزمایش مطابقت دارد

هاي مختلف ارکیده زایی گونهبراي رویان MSمثبت محیط کشت  ثیرأبر ت بسیار مبنی ها برخالف گزارش
، اونسیدیوم )Lycaste( ، لیکاسته)Phalaenopsis( ، فاالنوپسیس)Cymbidium( از جمله سیمبیدیوم

)Oncidium ()1 ،2 ،4 ،9 ،23  در این پژوهش استفاده از محیط کشت فاست با تولید باالترین میزان 24و .(
هاي  هاي محیط کشت (حاوي نسبت در هر ریز نمونه) تفاوت معنی داري با سایر تیماررویان  5/2رویان (

  زایی بدنی ارکیده ثعلب سایه پسند گذاشت.ثیر مثبتی بر رویانأ) داشت و تMSمختلف محیط 
هاي گرمسیري و زایی از ریز نمونه برگ در مورد  بسیاري از ارکیدهآزمایشات بسیاري مبنی  بر رویان

ي مثبتی گزارش نشده است هاي معتدله خاکروي نتیجهرمسیري وجود دارد، اما تاکنون در ارکیدهنیمه گ
از ریز ) Dactylorhiza hatagirea( در پژوهشی جهت تکثیر و حفاظت از ارکیده خاکروي داکتیلوریزا

در مورد  .ه کردندزایی استفادزیرزمینی و برگ به منظور رویان ، غدهکپسول بذر هاي مختلف ساقه،نمونه
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ها ریز نمونه برگ تیمار هورمونی سطوح مختلف استفاده شد. اما ریز نمونه برگی در هیچ یک از تیمار
  ها مطابقت دارد.  این آزمایش با آن نتایج بر این اساس). 12نتیجه نداد (

 
  

  
رویان  -، بروز اول کشت وقههاي طریزنمونه -، الفزایی ارکیده ثعلب سایه پسندمراحل مختلف رویان - 4شکل 
 (چهار هفته بعد). برگدار حاصل از رویان بدنی يها گیاهچه -، ج(بعد از دو هفته) از طوقه اولیه بدنی

Figure 4. Different stages of Dactylorhiza umbrosa somatic embryogenesis, a) crown explants first 
day of culture, b) primary somatic embryo from crown explants (after 2 weeks), c) plantlet with leafs 
outgrowth of somatic embryo (after 4 weeks). 

 
  گیري کلی نتیجه

ـ  در این پژوهش رویان ثیر مثبـت  أزایی بدنی دوگونه ارکیده بومی ایران مورد بررسی قرار گرفت. ت
هردو گونـه مشـاهده شـد. بنـابراین اسـتفاده از آن بـراي       لیتر هورمون بنزیل آدنین در  گرم در سه میلی

شـود. در ارکیـده خربقـی    هاي مختلف آن بر تعداد رویان توصـیه مـی  زایی و آزمایش اثر غلظترویان
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کـه در گونـه ثعلـب سـایه      داري نداشتند. در حالیهاي کشت از نظر آماري تفاوت معنیمعمولی محیط
 رسـد ارکیـده  نظر مـی  داري نشان داد. بنابراین بهها تفاوت معنیپسند محیط کشت فاست با سایر تیمار
به نتـایج   دستیابی زایی بدنی احتیاج دارد و برايتري براي رویانثعلب سایه پسند به محیط اختصاصی

بهتر باید به آن توجه نمود. ریزنمونه پروتوکورمی در ارکیده خربقی معمولی و ریزنمونه طوقه (پاهنگ 
ها شـناخته شـدند. در هـر دو گونـه ریزنمونـه      ترین ریزنمونهیده ثعلب سایه پسند پربازدهساقه) در ارک

هاي معتدله بر خالف انواع گرمسیري و نیمـه گرمسـیري ریزنمونـه    در ارکیده برگی نتیجه بخش نبود.
  باشد. زایی نمیگزینه مناسب و آسانی براي رویان برگی
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