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ABSTRACT
Background and Objectives: Orchids, especially Phalaenopsis orchids,
are known as one of the most popular ornamental plants in the world
markets. The use of in vitro cultivation system is the only way to produce
these orchid plantlets. Producers of this plant have to buy and import it
from foreign companies. Currently, increasing the costs of plantlet
production and cultivation in the country, which requires the buy of
imported chemicals for prepare in vitro culture media, has caused problems
for domestic producers of this product. Therefore, making a suitable and
low-cost culture medium to produce inexpensive and high-quality tissue
culture seedlings on a commercial large scale was the main purpose for
this study.
Materials and Methods: In this study, 5 mm protocorm explants were
cultured in eight treatments of culture media (including 1/2 MS (control),
FAST and six types of hand-made medium used of made in Iran
inexpensive fertilizers with numbers one to six (M6 to M1) were named)
and three replications in a completely randomized design. Explants were
subcultured every 30 days and their total fresh weight was recorded. Also,
three months after cultivation, some physiological traits (total fresh and dry
weight, leaf and root dry weight), biochemical (concentration of
photosynthetic pigments, anthocyanins and soluble, storage and total
carbohydrates) and maximum efficiency of photosystem II were measured
in plantlets.
Results: The results showed that plants grown in different culture media in
all traits had a significant difference at the level of 1% probability. The
highest total fresh and dry weight, photosynthetic pigments and the
maximum efficiency of photosystem II, occurred in M5 and M6 culture
media and the lowest in M2. Also, M6 with 155.7 and 1/2 MS 40.2 mg g-1,
respectively, had the highest and lowest total carbohydrate content. The
highest (31.3 μmol g-1) and lowest (14.9 μmol g-1) anthocyanin content
were observed in M2 and 1/2 MS culture media, respectively.
Conclusion: By adding banana powder and activated charcoal to M5
(300,000 Rials and 7.15 $) and M6 (440,000 Rials and 10.52 $)
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inexpensive culture media compared to orchid conventional culture media
(1/2 MS and FAST) and reducing in vitro cultivation costs 23% and 12%,
respectively, were selected as suitable low-cost solid culture media for
growth and development of Phalaenopsis orchid plantlets, which according
to the biomass partitioning curve can be introduced M6 as an inexpensive
and suitable culture medium due to the production of more well-formed
plants in comparison of all culture media.
Cite this article: Mohammadpour Barough, Aylar, Dianati Daylami, Shirin, Fadavi, Ali, Aliniaeifard,
Sasan. 2022. Introducing inexpensive in vitro solid culture medium for producing high
quality Phalaenopsis orchid plantlets. Journal of Plant Production, 29 (2), 101-117.
© The Author(s).
DOI: 10.22069/JOPP.2022.19083.2819
Publisher: Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
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اطالعات مقاله

چکیده

نوع مقاله:

سابقه و هدف :گیاهان ارکیده بهویژه ارکیدههای فاالنوپسیس بهعنوان یکی از محبوبترین

مقاله کامل علمی -پژوهشی

گیاهان زینتی در بازارهای جهان شناخته میشوند .تنها راه تولید گیاهچههای این ارکیده
استفاده از کشت درونشیشهای است .تولیدکنندگان این گیاه مجبور به خرید و واردات آن از

تاریخ دریافت1400/02/15 :
تاریخ ویرایش1400/07/06 :
تاریخ پذیرش1400/11/13 :

شرکتهای خارجی هستند .در حال حاضر افزایش هزینههای تولید و پرورش گیاهچهها در
کشور که نیازمند خرید مواد شیمیایی وارداتی برای ساخت محیطهای کشت درونشیشهای
است ،موجب ایجاد مشکل برای تولیدکنندگان داخلی این محصول شده است .بنابراین ساخت
محیط کشت مناسب و کم هزینه برای تولید نشاء کشت بافتی ارزان و پرکیفیت در مقیاس انبوه
تجاری ،انگیزه اصلی انجام پژوهش حاضر بود.

واژههای کلیدی:
آنتوسیانین،
پروتوکورم،
تولید انبوه،
حداکثر کارایی فتوسیستم ،II
کربوهیدرات

مواد و روشها :در این پژوهش ،پروتوکورمهای پنج میلیمتری بهعنوان ریزنمونه در هشت
تیمار محیط کشت نیم غلظت موراشیگ و اسکوگ (شاهد) FAST ،و شش نوع محیط کشت
دستساز با استفاده از کودهای ارزان ساخت داخل کشور که با شمارههای یک تا شش ( M6تا
 )M1نام گذاری شدند و در سه تکرار در قالب طرح کامالً تصادفی ،کشت شدند .ریزنمونهها
هر  30روز یکبار واکشت شدند و وزن تر کل آنها ثبت گردید .همچنین سه ماه پس از کشت،
برخی صفات فیزیولوژیک (وزن تر و خشک کل ،وزن خشک برگ و ریشه) ،زیست -شیمیایی
(غلظت رنگیزههای فتوسنتزی ،آنتوسیانین و کربوهیدرات محلول ،ذخیرهای و کل) و همچنین
حداکثر کارایی فتوسیستم  IIدر گیاهچهها مورد بررسی قرار گرفت.
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یافتهها :نتایج نشان داد که گیاهان کشت شده در محیطهای کشت مختلف در تمامی صفات در
سطح احتمال یک درصد ،دارای اختالف معنیدار بودند .بیشترین وزن تر و خشک کل ،میزان
رنگیزههای فتوسنتزی و حداکثر کارایی فتوسیستم  ،IIدر محیط کشتهای  M5و  M6و
کمترین آنها در  M2اتفاق افتاد .همچنین  M6با داشتن  155/7و  1/2 MSبا دارا بودن 40/2
میلیگرم بر گرم ،بهترتیب بیشترین و کم ترین محتوای کربوهیدرات کل را به همراه داشتند.
بیشترین ( 31/3میکرومول بر گرم) و کمترین ( 14/9میکرومول بر گرم) محتوای آنتوسیانین
نیز بهترتیب در محیط کشتهای  M2و  1/2 MSمشاهده شد.
نتیجهگیری :با افزودن پودرموز و ذغال فعال به محیطهای کشت ارزان  300000( M5ریال و
 7/15دالر) و  440000( M6ریال و  10/52دالر) در مقایسه با محیطهای کشت معمول ارکیده
( 1/2 MSو  )FASTو کاهش هزینههای کشت درون شیشهای بهترتیب به مقدار  23و 12
درصد بهعنوان محیط کشتهای جامد کمهزینه مناسب جهت رشد و پرورش گیاهچههای
ارکیده های فاالنوپسیس انتخاب شدند که با توجه به منحنی قسمبندی زیست توده میتوان
محیط کشت  M6را بهدلیل تولید گیاهان خوشفرمتر در مقایسه با همه محیطهای کشت
بهعنوان محیطی ارزان و مناسب معرفی نمود.
استناد :محمدپور باروق ،آیالر ،دیانتی دیلمی ،شیرین ،فدوی ،علی ،علینیائیفرد ،ساسان ( .)1401معرفی محیط کشت جامد درونشیشهای
ارزان برای تولید گیاهچههای پرکیفیت ارکیده فاالنوپسیس .نشریه پژوهشهای تولید گیاهی.101-117 ،)2( 29 ،
DOI: 10.22069/JOPP.2022.19083.2819

© نویسندگان.
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(پروتئین گوشت) و یا کازئین( 7پروتئین شیر) ،نیاز

مقدمه
ارکیده فاالنوپسیس یکی از محبوبترین ارکیدههای

دارند .بنابراین برای ساخت محیطهای کشت گیاهان

دارزی 1و تک پا 2موجود در جهان محسوب میشود.

ارکیده ،این مواد نیز به همراه ویتامینها به کار برده

این گیاهان بهدلیل تنوع در رنگ ،شکل و اندازه گل،

میشوند .استفاده از مواد طبیعی مانند شیر نارگیل ،آب

دوره ماندگاری و عمر گلجایی طوالنی ،از لحاظ

گوجهفرنگی و یا پودر موز ،در ترکیب با ویتامینها یا

تجاری اهمیت دارند و بهعنوان گیاه گلدانی و گل

به تنهایی ،میتوانند جایگزین مناسبی برای ویتامینها

شاخه بریده در سطح تجاری تولید میشوند (.)1

و مواد افزودنی در کمهزینهسازی محیطهای کشت

مشکل امروزی گیاهان ارکیده آن است که قیمت مواد

باشند ( .)6بهعنوان مثال استفاده از  10درصد عصاره موز

مورد استفاده برای تهیه محیطهای کشت رایج برای

برای ارکیده فاالنوپسیس ،سبب باززایی پروتوکورمهای

تکثیر و تولید نشاء درونشیشهای این گیاهان بهویژه

شبه بدنی (پروتوکورمزایی) از کشت نوک شاخه شده

در صورتی که از شرکتهای معتبر تهیه شوند ،بسیار

است که میتواند بهدلیل دارا بودن عوامل محرک رشد،

گران است که این موضوع سبب کاهش تولید انبوه

پپتیدها ،آمینواسیدها ،آمیدها و ویتامینهای موز باشد

گیاهان ارکیده در سطح تجاری و افزایش قیمت

( .)7آب مقطر و انواع قندهای آزمایشگاهی ،از دیگر

فروش این گیاهان گردیده است ( .)2پژوهشها نشان

عوامل تشکیلدهنده محیطهای کشت ارکیده هستند.

دادهاند که جایگزین کردن موادی ارزانقیمت و طبیعی

استفاده از آب و شکر معمولی نیز تا حدودی میتواند

بهجای موادی که در افزایش هزینههای محیط کشت

در کاهش هزینههای کشت مؤثر واقع شود (.)8

تأثیر باالیی دارند ،به گونهای که مواد جایگزین تأثیر

در پژوهش حاضر از مواد طبیعی ،ارزان قیمت و

نامطلوبی بر گیاه تحت کشت نداشته باشند ،در کاهش

داخلی برای ساخت محیطهای کشت استفاده شد .هدف

هزینههای کشت مؤثر خواهند بود ( .)3در حال حاضر

یافتن محیط کشتی بود که عالوه بر کاهش هزینههای

با توجه به وارداتی بودن نمکهای معدنی میتوان

کشت برای تکثیر و تولید انبوه گیاهچههای

آنها را یکی از عوامل مؤثر در افزایش هزینه

درونشیشهای فاالنوپسیس در سطح تجاری ،گیاهانی با

محیطهای کشت در نظر گرفت که تغییر مقادیر و نوع

کیفیت رشدی باال ایجاد نماید تا در صورت عدم واردات

آنها میتواند در کاهش هزینههای کشت بسیار مؤثر

مواد شیمیایی گرانقیمت به کشور ،بتوان از مواد تولید

باشد ( .)4استفاده از محیطهای کشت قدیمیتر مانند

داخل برای تولید انبوه گیاهچههای ارکیده استفاده نمود.

وسین و ونت 3و یا نودسون 4و محلولهای کودی
(انپیکا )5در نسبتهای مختلف ،بهدلیل دارا بودن

مواد و روشها
برای انجام این آزمایش از پروتوکورمهای سهماهه

کشت بسیار مؤثر بودند ( .)5ارکیدهها از جمله

(پنج میلیمتری) درونشیشهای ارکیده فاالنوپسیس

میزان مواد مغذی کمتر ،در کاهش هزینههای محیط
گیاهانی هستند که برای رشد خود ،عالوه بر
ویتامینها به یکسری مواد افزودنی مانند پپتون

رقم بیجینگ ( Phalaenopsis amabilis‘Anthura

6

’ )Beijingبهعنوان ریزنمونه برای کشت استفاده شد.
تیمارها شامل محیط کشت جامد  FAST ،1/2 MSو

1- Epiphyte
2- Monopodial
)3- Vacin and Went (VW
4- Knudson
5- NPK
6- Peptone

شش نوع محیط کشت ارزان دستساز با استفاده از
مواد شیمیایی ارزان تولید داخل بود که این شش
7- Casein
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محیط ارزان تأمینکننده عناصر اصلی نیتروژن ،پتاسیم

محیطها در ظروف کشت ،پروتوکورمهای پنج

و فسفر بودند و با شماره یک تا شش ( M1تا )M6

میلیمتری بهعنوان ریزنمونه روی هشت تیمار محیط

نامگذاری شدند (جدول  .)1پس از آمادهسازی

کشت قرار داده شدند و پس از آن ظروف به شرایط

محیطهای کشت ،افزودنیها شامل پودر موز و ذغال

رشدی کنترل شده داخل اتاقک کشت با دمای 25 ± 1

فعال به محیطهای کشت  M3تا  M6و در نهایت

درجه سانتیگراد ،طول مدت روشنایی  16ساعت و

آگار به تمام محیطهای کشت افزوده شد (جدول )1

هشت ساعت تاریکی و تحت نور سفید المپهای

و همه محیطها جهت سترون شدن بهمدت  20دقیقه

فلئوروسنت دارای طیف  400- 700نانومتر و با شدت

در دستگاه اتوکالو در دمای  121درجه سانتیگراد و

نور  20میکرومول بر مترمربع بر ثانیه منتقل و بهمدت

فشار یک اتمسفر ،قرار گرفتند .یک هفته بعد از توزیع

سه ماه نگهداری شدند.

جدول  -1مقادیر و نوع عناصر شیمیایی مصرفی برای ساخت محیطهای کشت جامد بر حسب میلیگرم بر لیتر.
Table 1. Amounts and type of chemical elements used for make solid culture media in milligrams per liter.
تیمار
مقادیر یونی
Treat

Ionic values

M1

M2

M3

M4

M5

M6

MS

FAST

666

14.791

666

14.791

666

666

NH4+

1650

160

NO3-

3550

320

14.791

666

14.791

666

666

K+

2070.83

240.01

666

-

-

-

-

Mg2+

370

80

-

-

-

30.925

1.13

SO42-

400.925

81.13

-

-

-

666

666

H2PO4-

170

80

666

14.791

666

14.791

-

Ca2+

439

80

-

-

-

-

-

Cl-

878.05

160.03

-

-

-

-

0.05

0.03

BO33-

6.2

1

-

0.10565

-

0.10565

6.2

1

Mn2+

22.3

0.1

-

0.02113

-

0.02113

22.3

0.1

Zn2+

8.6

1

-

0.02113

-

0.02113

8.6

1

Na+

37.5

16

-

-

-

-

37.5

16

MoO42-

0.25

-

-

-

-

-

0.25

-

Cu2+

0.025

0.03

-

0.02113

-

0.02113

0.025

0.03

Co2+

0.025

-

-

-

-

-

0.025

-

Ni+

-

0.03

-

-

-

-

-

0.03

I-

0.83

0.01

-

-

-

-

0.83

0.01

Fe2+

37

16

-

0.10565

-

0.10565

37

16

پپتون

2000

2000

-

-

-

-

-

-

Peptone

پودر موز

-

-

-

-

14240

14240

14240

14240

Banana powder

ذغال فعال
Active charcoal

ساکارز

-

-

-

-

30000

12000

30000

30000

1000
30000

1000
30000

1000
30000

1000
12000

Sucrose

فروکتوز

-

5000

-

-

-

-

-

5000

Fructose

آگار

4800

4800

4800

Agar
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4800

4800

4800

4800

4800
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آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار

زیستتوده نمونهها ،با خشک کردن برگ و ریشه

و هر تکرار دارای پنج عدد ریزنمونه پروتوکورم

گیاهچهها در دستگاه خشککن ،توزین آنها و سپس

(به وزن  0/1گرم) بهعنوان واحد آزمایش ،انجام شد.

مقایسه وزن خشک برگ و ریشه با رسم منحنی،

نمونهها هر  30روز یکبار واکشت شدند و وزن تر کل

صورت گرفت.

و طول ریشه آنها ثبت گردید (شکل  3و شکل

اندازهگیری محتوای کلروفیل به روش آرنون و

 -4الف) .همچنین سه ماه پس از کشت ،صفات

همکاران با استفاده از  0/05گرم از بافت تازه برگ

فیزیولوژیک شامل وزن تر و خشک کل ،وزن خشک

گیاهچهها انجام شد ( .)9به این صورت که مقدار

برگ و ریشه و طول ریشه ،صفات زیست  -شیمیایی

حاصل با ازت مایع در هاون چینی پودر و با دو

از جمله غلظت کلروفیل ،کاروتنوئید ،آنتوسیانین و

میلیلیتر استون  80درصد عصارهگیری شد .غلظت

کربوهیدرات محلول ،ذخیرهای و کل و حداکثر کارایی

کلروفیلهای  aو  bو کاروتنوئید بهترتیب با جذب

کوآنتومی سامانه نوری دو ،1مورد بررسی قرار گرفت.

نوری در طول موجهای  645 ،663و  480نانومتر

وزن تر و خشک به گرم و با استفاده از ترازو

توسط دستگاه اسپکتوفتومتر 3بر حسب میلیگرم بر

آزمایشگاهی اندازهگیری شد و خشک کردن نمونهها

گرم وزن تر برگ و با استفاده از روابط یک تا چهار

بهوسیله دستگاه خشککن 2بهمدت  48ساعت و در

اندازهگیری شد که  Vو  Wبهترتیب نشاندهنده حجم

دمای  75درجه سانتیگراد انجام شد .طول ریشه نیز

و وزن نمونهها بر حسب میلیلیتر و میلیگرم هستند

بهوسیله خطکش اندازهگیری شد .محاسبه قسمبندی

(.)10
𝑉×) (12/7 𝐴663 − 2/69 𝐴645

()1

)𝑊×(1000

𝑉×) (22/9 𝐴645 − 4/68 𝐴663
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)𝑊×(1000

= 𝑎 𝑙𝑙𝑦𝐶ℎ𝑙𝑜𝑟𝑜𝑝ℎ

= 𝑏 𝑙𝑙𝑦𝐶ℎ𝑙𝑜𝑟𝑜𝑝ℎ
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]) 𝐶𝑎𝑟𝑜𝑡𝑒𝑛𝑜𝑖𝑑𝑠 = 𝐴480 + [(0/114 𝐴663 ) − (0/638 𝐴645

آنتوسیانین به روش وگنر و با استفاده از  0/1گرم

 Aنشاندهنده میزان جذب ɛ ،نشاندهنده ضریب

بافت تازه برگ گیاهچهها استخراج شد ( .)11جذب

خاموشی ( 33000سانتیمتر بر مول) b ،نشاندهنده

آن در طول موج  550نانومتر توسط دستگاه

عرض کوت و  cنشاندهنده غلظت محلول بر حسب

اسپکتوفتومتر ،از رابطه پنج ،تعیین شد .در این رابطه

میکروگرم بر گرم وزن تازه برگ ،هستند.

321

1- Maximum Quantum Yield of photosystem II
)(QY- Max
2- Oven
3- Spectrophotometer
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𝐴 = ɛbc

() 5
ارزیابی غلظت کربوهیدرات محلول به روش مک

ریزنمونهها بالفاصله جهت اندازهگیری حداکثر کارایی

کردی و همکاران ( ،)12با استفاده از  0/1گرم بافت

کوآنتومی ،به زیر دستگاه منتقل شدند .تصویربرداری

خشک برگ و ریشه گیاهچهها انجام شد .سپس

در تاریکی با استفاده از فلشهای کوتاه انجام شد

جذب نوری آن در طول موج  625نانومتر ثبت و از

( .)14پس از رسیدن به حالت پایدار فلورسنس ،دو

منحنی استاندارد گلوکز استفاده شد .همچنین برای

گروه میانگین دادههای تجزیه شده بر صفحه رایانه

اندازهگیری غلظت کربوهیدرات ذخیرهای ،از رسوبات

نمایان شدند .گروه اول مربوط به اندازهگیریهای

باقیمانده اندازهگیری کربوهیدرات محلول استفاده شد

تحتتأثیر فلشهای کوتاه در تاریکی است که با F0

و جذب نوری آن در طول موج  630نانومتر با استفاده

مشخص میشود و گروه دوم اندازهگیری فلورسنس

از منحنی استاندارد گلوکز ثبت گردید (.)13

کلروفیل حاصل شده از نور اشباع است که با Fm

جهت اندازهگیری حداکثر کارایی سامانه نوری ،II

نشان داده میشود .با استفاده از این دو داده ،میزان Fv

از تصویربرداری فلورسنس کلروفیل با استفاده از

و حداکثر کارایی سامانه نوری دو طبق روابط هفت و

دستگاه فلورکم ،1استفاده شد .به این صورت که ابتدا

هشت محاسبه شد که میانگین دادههای  F0و  Fmو

ریزنمونههای داخل ظروف کشت بهمدت  20دقیقه در

انحراف معیار  ،QYبهوسیله نرمافزار فلورکم نسخه

تاریکی قرار گرفتند .پس از سازگاری در تاریکی،

هفت محاسبه شد (.)15

()7

𝐹𝑣 = Fm − F0

() 8

−1
−1
𝑄𝑌𝑀𝑎𝑥 = Fv Fm
= (Fm − F0 )Fm

دادههای حاصل از اندازهگیری صفات ،بهوسیله

رنگیزههای فتوسنتزی :بیشترین محتوای کلروفیل و

نرمافزار آماری  ،SAS 9.0مورد تجزیه قرار گرفتند.

کاروتنوئید برگ ارکیده فاالنوپسیس در محیط

مقایسه میانگین دادهها نیز با آزمون چند دامنهای

کشتهای ( 1/2 MSشاهد) ( 1/23و  0/92میلیگرم

دانکن در سطح احتمال پنج درصد انجام شد.

بر گرم) 1/25( FAST ،و  0/94میلیگرم بر گرم) و

1

محیط کشتهای ارزان  1/21( M5و  0/88میلیگرم
نتایج و بحث
نتایج بهدست آمده از تجزیه آماری دادهها نشانگر

کمترین آنها در محیط کشتهای ارزان  M2و M4

معنیدار بودن تفاوت بین محیطهای کشت مختلف در

(بهترتیب  0/11و  0/05میلیگرم بر گرم) بود

تمامی صفات در سطح احتمال یک درصد بود.

(شکل  -1الف تا ت) .بهنظر میرسد وجود عناصر

مقایسه میانگین دادهها در صفات مورد بررسی بهشرح

ریزمغذی بهویژه آهن سبب افزایش شاخصهای

زیر است.

کلروفیل و کاروتنوئید در محیطهای شاهد،FAST ،

بر گرم) و  1/23( M6و  0/92میلیگرم بر گرم) و

 M5و  M6شده است .وجود آهن بهدلیل کنترل

1- Handy FluorCam FC 1000- H (photon system
)instruments, PSI, Czech republic
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1

پیشساز بیوسنتز

مقدار کربوهیدرات ذخیرهای در محیط کشت M6

کلروفیل و نیز یون پروتوپورفیرین 2منیزیم آهن برای

شده است .در محیط کشتهای  M3و  ،M4وجود

تشکیل پروتوکلروفیلید 3در مسیر سنتز کلروفیل،

تنش بهدلیل کمبود عناصر ریزمغذی و ویتامینها،

ضروری است ( .)16همچنین در این تیمارها ،ویتامین

باعث شده است که گیاه مقدار کمتری از قند مورد

پیرودوکسین بهعنوان عامل مؤثر در سنتز کلروفیل و

نیاز خود را مصرف و مقدار باالیی از آن را ذخیره

کاروتنوئید نیز وجود داشته است ( .)17در محیطهای

کند .در شرایط تنشزا ،گیاهان میزان کربوهیدرات

 M2و  ،M4عدم وجود بسیاری از عناصر ریزمغذی و

خود را با کاهش سرعت انتقال مواد ،توقف رشد و

ویتامینها ،سبب تنش در گیاه ،تولید رادیکالهای آزاد

افزایش میزان سنتز ساکارز بهدلیل فعالسازی آنزیم

تشکیل گاما-آمینولوولنیکاسید

4

ساکارز فسفات سنتاز  ،افزایش میدهند تا با تبدیل

اکسیژن ،تخریب ساختمان کلروپالست و دستگاه

کردن آنها به عوامل دفاعی ،خود را در برابر شرایط

فتوسنتزی ،تخریب پیشمادههای سنتز کلروفیل،

تنشزا ،مقاوم کنند ( .)16محیط کشتهای  M1و

ممانعت از بیوسنتز کلروفیلهای جدید ،فعال شدن

 M2نیز تحت تنشاند ولی عدم وجود پودر موز و نیز

آنزیمهای تجزیهکننده کلروفیل و تبدیل کاروتنوئیدها

ذخیره میزان کمتری کربوهیدرات ،باعث شد تا

به سایر رنگدانهها از جمله زآگزانتین و آنتوسیانین

محتوای کربوهیدرات کل برگ آنها پایین باشد .میزان

شده است که در نهایت محتوای کلروفیل و

کربوهیدرات کل برگ محیط  FASTبهدلیل وجود

کاروتنوئید کاهش یافت (.)18

قندهای ساکارز و فروکتوز نسبت به دیگر محیطهای

محتوای کربوهیدرات :محتوای کربوهیدرات کل برگ

فاقد قند میوه ،بیشتر بود.

در محیط کشت ارزان  155/68( M6میلیگرم بر

محتوای آنتوسیانین :محتوای آنتوسیانین برگ در

گرم) بیشتر و در شاهد ( 40/22میلیگرم بر گرم)

محیط کشتهای ارزان  27/3( M2میکرومول بر گرم)

نسبت به دیگر تیمارها کمتر بود (شکل  -1ث تا چ).

و  28/79( M4میکرومول بر گرم) بیشتر و در شاهد

در این آزمایش تمامی محیطهای کشت دارای قند

( 14/87میکرومول بر گرم) و 15/66( FAST

ساکارز بودند و به محیط کشتهای ارزان  M3تا M6

میکرومول بر گرم) از دیگر تیمارها کمتر بود (شکل

عالوه بر قند ساکارز ،پودر موز جهت بهبود

 -1ح) .گزارش شده است که در شرایط تنشزا

فرآیندهای رشدی گیاه ،افزوده شده بود (جدول .)1

گیاهان مقاوم به تنش جهت تقویت سیستم دفاعی

بههمین دلیل محتوای کربوهیدرات کل برگ در

خود ،میزان کربوهیدرات موجود در خود را برای

تیمارهای دارای پودر موز ،از دیگر تیمارها بیشتر
بود .در  M6بهدلیل استفاده از قندهای آزمایشگاهی

تولید عوامل دفاعی مانند رنگیزههای آنتوسیانین،

ساکارز و فروکتوز و همچنین پودر موز ،محتوای

افزایش میدهند .زیرا از نقشهای اصلی آنتوسیانینها

کربوهیدرات کل نسبت به دیگر تیمارها بیشتر بود.

میتوان به نقش آنتیاکسیدانی و محافظت از سامانه

گیاه قادر به استفاده از این مقدار باالی قند نیست،

فتوسنتزی در برابر عوامل تنشزا اشاره نمود (.)16

بنابراین مقداری از آن را به شکل کربوهیدرات محلول

بنابراین بهنظر میرسد در محیطهای  M2و ،M4

مصرف و مازاد آن را ذخیره میکند که سبب افزایش

بهدلیل وجود تنش مقدار بیشتری از کربوهیدرات
مورد نیاز گیاه ذخیره و مقداری کمتری از آن مصرف

1- δ-Aminolevulinic acid
2- Protoporphyrin
3- Protochlorophyllide

4- Sucrose-phosphate synthase
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شده است و گیاه ارکیده با توجه به میزان تنش ایجاد

مانند آهن ،روی و منگنز که در ساختمان بسیاری از

شده ،مقداری از کربوهیدرات تجمع یافته را صرف

آنزیمهای آنتیاکسیدانی شرکت دارند ،بهدلیل افزایش

تولید آنتوسیانین کرده است .در محیط کشتهای

فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی سبب تولید آنتوسیانین

شاهد M6 ،FAST ،و  M5وجود ریزمغذیهایی

شده است ( 20 ،19 ،7و .)21
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شکل  -1بررسی صفات زیست  -شیمیایی ریزنمونههای رشد یافته در محیط کشتهای جامد ،M4 ،M3 ،M2 ،M1 ،FAST ،1/2 MS
 M6 ،M5سه ماه پس از کشت.
Fig. 1. Investigation for biochemical traits of explants grown in 1/2 MS, FAST, M1, M2, M3, M4, M5, M6
solid culture media three months after cultivation.
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حداکثر کارایی فتوسیستم  :IIبیشترین کارایی

گیاه و درنهایت وزن تر و کل ریزنمونهها شد .در

فتوسیستم  IIدر محیط کشتهای ،)0/80( M6

محیط کشتهای  M6و  M5وجود نیتروژن و فسفر

 )0/79( M5 ،)0/79( FASTو شاهد ( )0/78و

به میزان باال ،پودر موز (محرک رشد) و ذغال فعال

کمترین آن در  )0/73( M1 ،)0/68( M2و M4

بهدلیل جذب ترکیبات فنلی و خنثی کردن اثرات منفی

( )0/75اتفاق افتاده است (شکل  -2الف) .آهن اتم

احتمالی پودر موز ،سبب شد تا وزن تر و خشک در

مرکزی ساختار سیتوکروم 1و مس اتم مرکزی ساختار

این محیطهای کشت نسبت به شاهد و  FASTکه

پالستوسیانین 2است که بین فتوسیستم  Iو  IIزنجیره

فاقد این مواد بودند ،بیشتر باشد .همچنین میزان

انتقال الکترون قرار دارند .همچنین منیزیم نیز اتم

باالی این صفات در محیط ارزان  M6نسبت به M5

مرکزی ساختار کلروفیلهای  aو  bبوده که این

بهدلیل وجود قندهای ساکارز و فروکتوز به همراه قند

رنگیزهها در جذب نور و برانگیخته شدن الکترونها

میوه است .وزن تر و خشک در محیط کشتهای

در مراکز واکنش فتوسیستمها نقش دارند ( 22و .)23

ارزان  0/46( M2و  0/02گرم) 1/2( M1 ،و 0/07
گرم) و  1/64( M4و  0/11گرم) بهدلیل تنش ناشی از

بنابراین وجود این عناصر در محیطهای ،M5 ،M6

کمبود مواد غذایی کاهش یافته است .گزارش شده

 FASTو شاهد سبب بهبود فرآیند انتقال الکترون و

است که گیاه برای مقابله در برابر عوامل تنشزا ،میزان

افزایش فعالیت فتوسیستمها شده است .علیرغم آنکه

کربوهیدرات خود را افزایش میدهد که این موضوع

فتوسیستم  IIتا حد زیادی نسبت به تنش مقاوم است،

سبب تجمع کربوهیدرات در گیاه و بهدنبال آن

ولی با توجه به نتایج بهدست آمده از محلولپاشی

خروج آب و یکسری عناصر کممصرف بهدلیل

عناصر کممصرف در شرایط تنش خشکی که سبب

اختالف فشار اسمزی ایجاد شده از گیاه میشود (.)16

افزایش عملکرد کوآنتومی گیاه آفتابگردان 3شد (،)24

در این پژوهش منحنی تغییرات وزن تر کل از زمان

تنش و کمبود عناصر ریزمغذی بهویژه آهن در

کشت پروتوکورمها تا سه ماه بعد از کشت صعودی

محیطهای  M2 ،M1و  ،M4مانع از انتقال الکترون

بود (شکل  .)3نتایج پژوهش مشایخی و همکاران

در زنجیره انتقال الکترون و در نهایت کاهش کارایی

( )2014نشان داد که با نزدیک شدن به مراحل پایانی

آن شد.

برداشت ،سطح برگ میوه شلیل رقم رد گلد افزایش و

وزن تر و خشک کل :وزن تر و خشک کل بهترتیب

بهدنبال آن وزن تر و خشک برگ افزایش مییابد

در محیط کشتهای  12/45( M6و  0/61گرم)M5 ،

(.)25

( 9/35و  0/59گرم) 6/69( FAST ،و  0/27گرم) و
شاهد ( 2/9و  0/14گرم) نسبت به دیگر تیمارها
بیشتر بود (شکل  -2ب ،شکل  3و شکل  .)5در این
محیطهای کشت جذب مواد غذایی مورد نیاز گیاه
بهمیزان کافی ،سبب افزایش رشد بخشهای رویشی
)1- Cytochrome b6f (cytb6f
2- Plastocyanin
3- Helianthus annus L.
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شکل  -2بررسی صفات فتوسنتزی و فیزیولوژیک ریزنمونههای رشد یافته در محیط کشتهای جامد ،M2 ،M1 ،FAST ،1/2 MS
 M6 ،M5 ،M4 ،M3سه ماه پس از کشت.
Fig. 2. Investigation for photosynthetic and morphological traits of explants grown in 1/2 MS, FAST, M1, M2,
M3, M4, M5, M6 solid culture media three months after cultivation.

شکل  -3بررسی روند تغییرات وزن تر کل ریزنمونههای رشد یافته در محیط کشتهای جامد ،M3 ،M2 ،M1 ،FAST ،1/2 MS
 M6 ،M5 ،M4طی سه ماه.
Fig. 3. Investigation of changing procedure in total fresh weight of explants grown in 1/2 MS, FAST, M1, M2,
M3, M4, M5, M6 solid culture media, during three months.

توزیع زیستتوده :1بیشترین مقدار زیستتوده

داد که نسبت وزن خشک ریشه به برگ بیشتر است.

بهترتیب در محیط کشتهای ارزان  M5و  M6با

زیرا با توجه به رابطه بین منبع و مخزن ،2در

اختالف معنیدار نسبت به هم و همچنین سایر

گیاهچههای ارکیده ریشهها نسبت به برگها بهدلیل

تیمارها مشاهده شد و در محیطهای  M1 ،M2و M4

بیشتر بودن وزن آنها (شکل  -4ب) مخزن قویتری

کمترین مقدار را داشت (شکل  -4ب) .بررسی

بوده و بسیاری از کربوهیدرات تولید شده در برگها

قسمبندی زیستتوده گیاهچههای ارکیده فاالنوپسیس

را به سمت خود جذب کردهاند .به همین دلیل

که متشکل از وزن خشک برگ و ریشه هستند ،نشان

محتوای کربوهیدرات ریشهها نسبت به برگها بیشتر

1- Biomass partitioning

2- Source and sink relationship
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بوده است (شکل  -1ح تا د) و در نهایت ریشه میزان

گسترش میدهند ( .)5به همین دلیل طول ریشه در

بیشتری از زیستتوده گیاه را به خود اختصاص داده

محیط کشتهای ارزان  M6و  M5که تحت کمبود

است ( .)26بیشتر بودن وزن خشک ریشه در

یکسری عناصر درشتمغذی هستند ،نسبت به شاهد و

محیطهای ارزان  M5و  ،M6باعث شد تا در مجموع

 FASTبیشتر بود (شکل  - 4الف) .در محیطهای

مقدار کل زیستتوده آنها نسبت به دیگر تیمارها

ارزان  M1 ،M2و  ،M4وجود تنش ناشی از

باالتر باشد (شکل  -4ب) .کمبود مواد غذایی به میزان

کمبود مواد غذایی سبب کاهش طول و وزن خشک

کم در محیطهای کشت ،میتواند باعث افزایش طول

ریشه و در نهایت کاهش زیستتوده ریزنمونهها شد

ریشه در بعضی از گیاهان ارکیده شود ،زیرا بهمنظور

(شکل .)4

جذب مواد غذایی مورد نیاز خود ،طول ریشه را

شکل  -4بررسی روند تغییرات طول ریشه و قسمبندی زیستتوده ریزنمونههای رشد یافته در محیط کشتهای جامد
.M6 ،M5 ،M4 ،M3 ،M2 ،M1 ،FAST ،1/2 MS
Fig. 4. Investigation of changing procedure in root length and biomass partitioning of explants grown in
1/2 MS, FAST, M1, M2, M3, M4, M5, M6 solid culture media.
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شکل  -5رشد ریزنمونههای کشت شده در محیط کشتهای جامد ( 1/2 MSالف)( FAST ،ب)( M1 ،پ)( M2 ،ت)( M3 ،ث)،
( M4ج)( M5 ،چ) و ( M6ح) ،سه ماه پس از کشت.
Fig. 5. Growth of explants cultivated in solid culture media 1/2 MS (A), FAST (B), M1 (C), M2 (D), M3 (E),
M4 (F), M5 (G) and M6 (H).

نتیجهگیری کلی
نتایج بهدست آمده نشان داد که در محیطهای

تنش در گیاه تشکیل میشوند ،کاهش یابد .با توجه به

ارزان  M1تا  M4که فقط دارای مواد درشتمغذی

بهتر بودن صفات اندازهگیری شده و کاهش هزینههای

بودند ،تنش ناشی از کمبود مواد غذایی ریزمغذی و

کشت درونشیشهای ارکیده در محیطهای  M5و

ویتامینها سبب کاهش وزن تر و خشک کل ،توزیع

 ،M6میتوان این تیمارها را بهعنوان محیط کشتهای

زیستتوده ،رنگیزههای فتوسنتزی و حداکثر کارایی

جامد کمهزینه مناسب جهت رشد ارکیدههای

فتوسیستم  IIو افزایش میزان آنتوسیانین میگردد و در

فاالنوپسیس در نظر گرفت .البته با توجه به منحنی

مجموع نمودار قسمبندی زیست توده نیز کارایی

قسمبندی زیست توده میتوان محیط ارزان M6

پایینتر آنها نسبت به محیطهای معمول کشت ارکیده

را بهدلیل ایجاد تعادل مناسب بین برگ و ریشه و

(شاهد و  )FASTرا نشان داد .افزودن عناصر

همچنین رشد مناسب و خوشفرمتر گیاهچهها

ریزمغذی ،ویتامینها ،پودر موز و ذغال فعال در

بهعنوان مناسبترین محیط کشت معرفی نمود.

تولید موادی مانند آنتوسیانین که در شرایط کمبود و

محیطهای ارزان  M5و  M6باعث شد تا میزان این
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