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Abstract
Orchids are one of most popular ornamental flowers in all
over the world and their production has been turned to great
industry in global flower trade. In this study, the effect of
growth regulators on micropropagation of Catasetum has
been explored due to the numerous advantages of
micropropagation in comparison to other production
methods. Also, in order to achieve desirable and marketable
characteristics in Dendrobium, polyploid induction by
colchicine was used. In micropropagation, protocorms of
orchid were cultured as an explant in MS media containing
different concentrations of indole-3-butyric acid (IBA)
(0.00, 0.10, 0.20 and 0.50 mg/l) and kinetin (Kin) (0.00,
0.20, 0.50, 1.00 and 2.00 mg/l). Results indicated that the
maximum leaf number and root number were obtained in
plantlets grown on medium enriched with 1 mg/l Kin
together with 0.5 mg/l IBA. In in vivo induction of
polyploidy, fully 5-months-old orchid plantlets were
plunged in different concentrations of colchicine solution
(0.00, 0.05, 0.1 and 0.15%) with Nonident P-40 (NP-40) as
a surfactant for 3 days. Flow cytometery analysis revealed
that tetraploid plantlets were produced through treatment
with 0.15% colchicine. Investigation of cytological and
morphological traits confirmed the presence of tetraploidy
in plantlets treated with 0.15% colchicine.
Keywords: Micropropagation, Orchid, Phytohormones,
Tetraploidy

چکیده
ارکیدها از پرفروشترین گلهای زینتی در جهان هستند که تولیدشان به
 به خاطر مزایای زیاد.صنعتی بزرگ در تجارت جهانی گل تبدیل شده است
 در این تحقیق به بررسی اثر،ریزازدیادی نسبت به سایر روشهای تولید
)Catasetum sp.( تنظیمکنندههای رشد روی ریزازدیادی ارکید کاتاستوم
 همچنین به منظور رسیدن به صفات مطلوب و بازارپسند در.پرداخته شد
-) از القای پلیپلوییدی توسط کلشیDendrobium sp.( ارکید دندروبیوم
 پروتوکورم ارکید به عنوان ریزنمونه در، در ریزازدیادی.سین استفاده گردید
بوتیریکاسید-3- حاوی غلظتهای مختلف ایندولMS محیط کشت
،0/2 ،0( )Kin(  میلیگرم در لیتر) و کینیتین0/5  و0/2 ،0/1 ،) (صفرIBA(
 نتایج نشان داد که بیشترین تعداد. میلیگرم در لیتر) کشت شدند2  و1 ،0/5
1 برگ و تعداد ریشه در گیاهچههای رشد یافته در محیط غنی شده با
. به دست آمدIBA  میلیگرم در لیتر0/5  در ترکیب باKin میلیگرم در لیتر
 ماههی دندروبیوم5  گیاهچههای کامل،در القای برونشیشهای پلیپلوییدی
،در بابل رآکتورهای پر شده با غلظتهای مختلف محلول کلشیسین (صفر
(NP-40)

 درصد) به مدت سه روز همراه با0/15  و0/1 ،0/05

 آنالیز. غوطهور شدند، به عنوان سورفاکتانتNonident P-40
 درصد0/15 فلوسایتومتری آشکار کرد که گیاهچههای تتراپلویید با تیمار
 حضور، بررسی صفات سایتولوژیک و مورفولوژیک.کلشیسین تولید شدند
 درصد کلشیسین تایید0/15 تتراپلوییدی را در گیاهچههای تیمار شده با
.کرد
 هورمونهای گیاهی، ریزازدیادی، ثعلب، تتراپلوییدی:کلمات کلیدی
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مقدمه و کلیات

 .)Kaviani et al., 2017با توجه به اهمیت اقتصدادی

ارکیدها به عنوان گیاهان گلددانی و شداخه بریدده بدا

پرورش ارکید در دنیا ،استفاده از فناوریهدای جدیدد

عمر مانددگاری بداد در سراسدر جهدان پدرورش داده

در اصال ح این گل در جهت بازارپسندی آن میتواندد

مددیشددوند .خددانوادهی ارکیدددد ( )Orchidaceaeاز

بهسزایی در بازاریابی این محصول و تجارت آن

نق

از 000

در بازارهای بدینالمللدی داشدته باشدد .یکدی از ایدن

از  25000گونده یکدی از بدزرگتدرین

روشهددای اصددالحی ،القددای پلددیپلوییدددی اسددت.

خانوادهی گیاهان گلدار نهاندانه است .تکثیر ارکیدها

پلیپلوییدی ،در واقد اسدتعداد و تواندایی سدلول در

به صدورت جنسدی (بدذر) و غیرجنسدی (انددامهدای

تغییر چرخهی طبیعی است کده در نتیجدهی آن سدنتز

رویشی) انجام میشود .بدذرهای ارکیدد ریدز و فاقدد

 ،DNAمستقل از چرخهی معمولی میتوز رخ میدهد

آندوسپرم هستند و بدون کمک قدار هدا در طبیعدت

و سلول وارد تقسیم طبیعی نمیشود .این پدیده سبب

نمیتوانند جوانه بزنندد .از طرفدی گیاهدان حاصدل از

توقف تقسیم سلول و افزای

سطح پلوییدی و دو یدا

تکثیر جنسی ،هتروزیگوت هستند و تفرق صدفات را

چند برابر شدن ژنها میگردد .تغییر سطح پلوییددی

نشان میدهند .بنابراین ،ازدیاد آن اغلب با اسدتفاده از

به صورت موفقیتآمیدزی در برنامدههدای بدهندکادی

فنون کشت بافت گیداهی انجدام مدیشدود .بدذرهای

گیاهان به منظور توسعهی انواع نوترکیب و همچندین

ارکید در محیطهای کشت به آسانی جوانه مدیزنندد،

تولید ارقام برتر در بسدیاری از گوندههدای گیاهدان از

اما چون حدود هفت سال طول میکشد که گل دهند

جملده گیاهدان زینتدی اسدتفاده شدده اسدت .گیاهدان

و گیاهددان حاصددل هتروزیگددوت هسددتند ،معمددود از

پلیپلویید نسبت به انواع دییلویید اغلب فنوتیپهای

اندددامهددای رویشددی بدده ویددکه پروتوکددورم و اجسددام

جدیدی را نشان میدهند .از جملهی ایدن ویکگدیهدا

شبهپروتوکورم ( )PLBsبه عندوان ریزنمونده اسدتفاده

میتوان به رشد رویشی بیشتر ،برگهای ضدخیمتدر و

مددیشددود ( .)Luo et al., 2009سددیتوکینینهددا از

گلهای بدزرگتدر اشداره کدرد .القدای پلدیپلوییددی

مهمترین تنظیمکنندههای رشدی هستند که رشد گیداه

عمدتا با استفاده از ترکیبات شیمیایی ضد میتوز مانند

از طریق  PLBsرا بهبود میبخشدند ( Nayak et al.,

اوریزالین ،کلشدیسدین ،اکسدید نیتدروز ،پدودوفیلین،

 .)2002; Luo et al., 2009ریزازدیادی با اسدتفاده از

تریفلورالین و آمیپروفوسمتیدل انجدام مدیشدود .در

انواع ترکیبات اکسینی از جمله نفتالین اسدتیک اسدید

ارکیدددها ،تیمددار پلددیپلوییدددی اغلددب روی بددذر،

( ،IBA ،)NAAو سددیتوکینینی از جملدده تیدددیازورون

پروتوکروم و  PLBsاعمال مدیگدردد .موفقیدت یدک

(-6 ،Kin ،)TDZبنزیل آدنین ( )BAو -6بنزیل آمینو

روش القای پلیپلوییدی به نوع ،غلظت و مدت زمان

پورین ( )BAPدر بسیاری از جنسهای ارکیدد انجدام

اثر عامل پلدیپلوییدد کنندده ،همچندین ندوع گوندهی

شدده اسدت ( Teixeira da Siva 2006; Roy et al.,

گیاهی و اندام مورد استفاده بسدتگی دارد .بده منظدور

;2011; Panwar et al., 2012; Baker et al., 2014

تعیین سطح پلوییدی ،از روشهای غیر مستقیم نظیدر

راستهی ژیناندرالس ( )Gynandralesبا بدی
جنس و بی

اثر تنظیم كننده های رشد گیاهی بر تکثیر درون شیشه ای05 ...

ویکگیهای مورفولوژیکی (اندازهی برگ ،طول و قطر

غلظددتهددای مختلددف ( IBAصددفر 0/2 ،0/1 ،و 0/5

ساقه ،اندازهی گل ،انددازهی بدذر و انددازهی داندهی

میلددیگددرم در لیتددر) و ( Kinصددفر 1 ،0/5 ،0/2 ،و 2

گرده) ،ویکگیهای آناتومیکی (انددازهگیدری طدول و

میلیگرم در لیتر) کشت شدند .بنابراین ،ایدن تحقیدق

عرض سلولهای نگهبان روزنده ،تدراکم سدلولهدای

دارای  20تیمار بود .برای هر تیمدار سده تکدرار و در

روزندده در واحددد سددطح ،تعددداد کلروپالسددتهددای

هر تکرار سه ریزنمونه استفاده شد.

سلولهای نگهبان روزنه در اپیدرم برگ) و همچندین

شععرایم ندهععداری ریزنمونععههععا :پددس از اسددتقرار

از روشهای مستقیم (شدمارش تعدداد کرومدوزوم و

ریزنمونهها در محیط کشت ،شیشهها در اتاقک رشدد

فلوسدددایتومتری) اسدددتفاده مدددیشدددود .اسدددتفادهی

با دمای  24 ± 2درجهی سانتیگراد ،رطوبت 00-00

موفقیتآمیز از کلشیسین و اوریدزالین بدرای تبددیل

درصددد و دورهی نددوری  16سدداعت روشددنایی و 0

اشکال دیپلوییدد بده تتراپلوییدد در ارکیددهایی مانندد

سدداعت تددداریکی قدددرار گرفتندددد .پدددس از انتقدددال

،Vanda ،Cymbidium ،Odontioda ،Dendrobium

ریزنمونههای کشتشده به اتاقک رشد ،کنترل روزانه

 Phalaenopsisو  Cattleyaدر شرایط درونشیشهای

به منظور بررسی تغییرات در رشد و نمدو و بداززایی

و برونشیشهای گدزارش شدده اسدت ( Miguel and

ریزنمونهها انجام گرفت و هر  14روز یک بدار اقددام

;Leonhardt, 2011; Vichiato et al., 2014
Yenchon and Te-chato, 2014; Huy et al.,
 .)2019هدددا از پددکوه حاضددر ،بررسددی اثددر

به واکشت شد.
ص ات اندازهایریشده :پس از حددود  60روز ،اثدر

تنظیمکنندههای رشدد  IBAو  Kinروی ریزازدیدادی

تنظیمکنندههای رشد روی تعداد برگ و تعداد ریشده

ارکیددد کاتاسددتوم و اثددر کلشددیسددین روی القددای

ارزیابی شد.

پلیپلوییدی ارکید دندروبیوم بود.

پلیپلوییدی

فرآیند پژوهش

مواد ایاهی :در ایدن تحقیدق از گیاهچدههدای کامدل

ریزازدیادی

پدنجماهدهی ارکیدد دنددروبیوم (،)Dendrobium sp.

منبععگ ایععاهی و مکععیم کدععس مععورد اسعع اده:

تولید شدده از  PBLsدر شدرایط درونشیشدهای ،بده

پروتوکورمهای سالم و استریل شدهی ارکید کاتاستوم

عنوان مادهی اولیه استفاده شد .این گیاهچدههدا فاقدد

( )Catasetum sp.بددده عندددوان ریزنمونددده بدددرای

حداقل ریشه برای شروع آزمای

بودند ،بندابراین در

ریزازدیادی استفاده شدند .در این تحقیدق ،از محدیط

پرلیت کاشته شددند .چرخدهی ریشدهزایدی بدا تیمدار

کشت جامدد )Murashige and Skoog, 1962( MS

خشکی همراه بود (یک هفته بسدتر کشدت مرطدوب،

استفاده شد.

سدده روز خشددکی) و ایددن مرحلدده دو مدداه بدده طددول

تیمارهای آزمعایش :بده منظدور ارزیدابی اثدر تنظدیم

انجامید.

کنندددههددای رشددد گیدداهی روی رشددد و بدداززایی

القای پلیپلوییدی :گیاهچههای کامل  0ماهده داخدل

پروتوکورم ،ریزنمونهها در محیط کشت  MSحداوی

بابلراکتورهدای  500سدیسدی قدرار گرفتندد و ایدن
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بابلراکتورها با میزان مورد نظر محلول کلشیسین پدر

و از سطح دور از محور برگ توسدط چسدب ندواری

شدند .گیاهچهها برای هر غلظت و هر تکدرار داخدل

جدا شد و توسط رنگ آبی تولوییدن روی دمهدا بده

آنها قرار گرفتند .بده ازای هدر بابدلراکتدور ،محلدول

همراه یک قطره آب رنگآمیزی شد.

غذایی هوگلندد نصدف غلظدت ،کلشدیسدین (،0/05

تجزیه و تحلیل دادههدا :آزمدای هدا در قالدب طدر ح

 0/10و  0/15درصدددد) بدددرای  02سددداعت و چندددد

کامل تصادفی ( )CRDانجدام شدد .تجزیده و تحلیدل

قطره  NP-40به عنوان سورفاکتانت وجود داشت.

آماری با استفاده از ندرمافدزار  SASانجدام شدد و بده

شععرایم کدععس :بعددد از پایددان دورهی تیمددار ،تمددام

دنبال آن از  LSDبدرای مقایسده میدانگین تیمارهدای

گیاهان به مدت  5دقیقه با آب مقطدر اسدتریل شسدته

مختلف استفاده شد.

شدند و در بارکهای  1میلیمتدری اسدتریل شدده بدا

ن ایج و بکث

بخار  100درجهی سانتیگراد کاشته شدند (بدارکهدا

ریزازدیادی :محیط کشت  MSحاوی  1میلیگرم در

بعد از استریل شدن تا دمای اتاق خنک شدند و بعدد

لیتر  Kinو  0/5میلیگرم در لیتر  IBAبهترین محدیط

کاشت صورت گرفت) .گلدانهای استفاده شده سایز

بددرای تحریددک تولیددد بددرگ ( 12/00عدددد در هددر

 15بودند و  5گیاهچه در هر گلدان کاشته شد .بدرای

ریزنمونه) بود (جدول  ،1شدکل  .)1اخدتالا تعدداد

پیشددگیری از عوامددل قددارچی از تیمددار رورالتددیاس

برگهای تولید شده در این تیمار نسبت به تیمارهدای

استفاده شد.

دیگر قابل توجه بود .این تعداد حدود  3برابدر تعدداد

اندازهایری ص ات :برای بررسی سدطح پلوییددی و

بددرگهددای تولیددد شددده در محددیط کشددت فاقددد

ژنددوم گیاهددان حاصددل از تیمددار پروتوکددورمهددا بددا

تنظیمکنندههای رشد (کنترل) بود .بندابراین ،کمتدرین

غلظدددتهدددای مختلدددف کلشدددیسدددین از روش

تعداد برگ ( 4/10عدد در هدر ریزنمونده) در محدیط

فلوسایتومتری استفاده شد .این فن با اسدتفاده از سدل

کشت کنترل تولید شد .نتایج پکوه

حاضدر آشدکار

آنادیز مدل فکسکالیبور انجام شد .رنگ مورد استفاده

کرد که در تمام تیمارهای فاقد هورمون  Kinکمتدرین

برای برای آشکارسدازی  DNAدر دسدتگاه PI ،بدود.

تعداد برگ تولید گردید .نتایج آنالیز واریانس دادههدا

دادههددای دسددتگاه فلوسددایتومتری (هیسددتوگرام) بددا

نشان داد که اثر  Kinو  IBAبه تنهایی و در ترکیب با

نرمافزارهای آماری ویکهای مورد تجزیه و تحلیل قرار

هم روی تعداد برگ در سدطح احتمدال یدک درصدد

گرفتند .برای بررسی صدفات مورفولدوژیکی از طدول

معنیدار گردید .ترکیب محیط کشت اثدر معندیداری

برگ و برای بررسی صفات سدایتولوژیکی از طدول و

روی توسدعه و رشددد ریشدده دارد .همددهی تیمارهددای

عرض سلولهای نگهبان روزنده اسدتفاده شدد .طدول

تنظیمکنندهی رشد بهصورت تکی و در ترکیب با هدم

برگ از نوک برگ تا پایهی بدرگ کده در آن بده پیداز

روی تعددداد ریشدده اثددرات معنددیداری ()p< 0/01

کاذب وصل مدیشدود ،محاسدبه شدد .بدرای بررسدی

داشتند .در میان همهی تیمارها 1 ،میلدیگدرم در لیتدر

روزنهها ،یک دیهی نازک از بافت اپیدرم پشت بدرگ

 Kinبه همراه  0/5میلیگرم در لیتر  IBAبیشترین اثر

اثر تنظیم كننده های رشد گیاهی بر تکثیر درون شیشه ای05 ...

را روی تشکیل ریشه ( 0/10عددد در هدر ریزنمونده)

گیاهچههای ریشهدار شده در شرایط درونشیشهای با

داشت (جدول  .)1تولید ریشه در این محیط با محیط

موفقیت در گلخانه سازگار شدند .گلدانهدا بدا لیکدا،

حاوی  0/2میلیگرم در لیتر  Kinو  0/5میلیگدرم در

پیت ماس و پرلیدت (بده نسدبت  )1 :1 :1پدر شددند

لیتر  IBAتفاوت معنیداری نداشت .در بیشتر مدوارد،

(شکل  .)1سازگاری طی  4تا  6هفته و با رطوبت 00

حداقل تعداد ریشه در محیط کشت بدون  IBAثبدت

درصد به دست آمد و در این مرحله گیاهان ارتفداعی

شدددد .در میدددان همددده غلظدددتهدددای  IBAو Kin

حدود  10-15سانتیمتر داشتند (شکل .)1

استفاده شده بده صدورت جداگانده ،بیشدترین تعدداد
ریشه ( 0عددد در هدر ریزنمونده) در محدیط کشدت
حاوی  0/5میلیگدرم در لیتدر  IBAبده دسدت آمدد.
جدول  :1مقایسهی میاندین اثر غلظسهای مخ لف تنظیمکنندههای رشد ایاهی روی تعداد برگ و تعداد ریدهی ایاه ارکید کاتاس وم ()Catasetum sp.
Table 1: Comparison of the average effect of different concentrations of plant growth regulators on the number of
(leaves and roots of orchid (Catasetum sp.
(میلیگرم بر لیتر)Kin × IBA

تعداد برگ

تعداد ریشه

0×0

f-h4/10

d-g4/20

0 × 0/1

h4/50

k-n4/10

0 × 0/2

gh4/60

e-j4/10

0 × 0/5

gh4/00

a0/00

0/2 × 0

e-h5/40

g-n4/60

0/2 × 0/1

d-h5/60

h-n4/40

0/2 × 0/2

d-h5/50

f-l4/00

0/2 × 0/5

c-h5/00

a0/30

0/5 × 0

b-h6/10

h-n4/40

0/5 × 0/1

bc0/00

d-i5/10

0/5 × 0/2

b-h6/50

j-n4/30

0/5 × 0/5

b-h6/10

ab6/60

1×0

b0/10

mn3/10

1 × 0/1

b-h6/60

e-k4/10

1 × 0/2

b-e0/40

cde5/00

1 × 0/5

a12/10

a0/10

2×0

b-h6/50

i-n4/40

2 × 0/1

b-g6/00

f-l4/00

2 × 0/2

b-h5/10

h-n4/50

2 × 0/5

b-h5/10

cd5/00
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C

B

A

F

E

D

شکل  :1مراحل ریزازدیادی ارکید کاتاس وم ( A .)Catasetum sp.و  :)Bپروتوکورمهای تولید شده در مکیم کدس؛  )Cرشد و توسعهی  PLBsدر مکیمهای
کدس  MSحاوی غلظسهای مخ لف  IBAو ( Kinمقایسهی تعداد برگ)؛  )Dمقایسهی تعداد ریده در  3تیمار مخ لف؛  )Eیک ایاهچهی سازاارشده در الدان
حاوی مخلوط لیکا ،پیس ماس و پرلیس در الخانه؛  )Fارکید در مرحلهی الدهی
Fig 1: Stages of orchid (Catasetum sp.( micropropagation. A and B) Protocorms produced in culture medium.
C) Growth and development of PLBs in MS culture media containing different concentrations of IBA and Kin
(Comparison number of leavs). D) Comparison number of roots in 3 different treatments. E) A compatible seedling
in a pot containing a mixture of Leica, Moss and Perlite in the greenhouse. F) Orchids in the flowering stage.

در مطالعهی حاضر ،افدزودن تنظدیمکننددههدای رشدد

سیتوکینین ایجاد کردندد .در بیشدتر ارکیددها حضدور

( Kinو  IBAبدده تنهددایی یددا در ترکیددب بددا هددم) در

سیتوکینینها بده تنهدایی ازدیداد شداخه و بدرگهدا را

غلظتهای مناسدب باعدر رشدد گیاهچده و تشدکیل

تحریک کرد (.)Mahendran and Normatha, 2009

برگ از پروتوکورم کشت شده در محیط کشدت MS

در همین راسدتا Maridass ،و همکداران ( )2010کده

گردید .مشابه این یافتدههدا توسدط  Royو همکداران

کشت درونشیشهای ارکیدد ()Dendrobium nanum

( )2011روی ارکیددددد واندددددا ()Vanda coerulea

را با استفاده از ریزنمونههای جواندهی ریدزوم انجدام

گزارش شد .در این مطالعه ،پروتوکدورمهدا بده طدور

دادند ،مشاهده کردند بیشترین میزان شاخه و برگ در

مستقیم چند شاخه را در محیط کشت غنی شده با

محددیط کشددت  MSحدداوی  BAPبدده تنهددایی (0/5
میکرومودر) تولید شد .تشکیل و تکثیدر شداخههدا و

اثر تنظیم كننده های رشد گیاهی بر تکثیر درون شیشه ای00 ...

برگها بدا ندوع و غلظدت سدیتوکینین مدورد اسدتفاده

قویتر و مرثرتر عمل مدیکنندد (.)Roy et al., 2011

ارتباط نزدیکی دارد ( .)Amoo et al., 2014در ارکید

این نتیجه در مطالعهی مدا نیدز نشدان داده شدد .طبدق

دندددروبیوم ( )Dendrobium huoshaneseگددزارش

مطالعات ما Kin ،و  IBAبه تنهایی و نیز بدا هدم اثدر

شده است که  Kinدر تکثیر گیاهچده ،تولیدد بدرگ و

مثبت و معنیداری بر افدزای

تعدداد ریشده داشدتند.

شاخه از  PLBنسبت به سدایر سدیتوکینینهدا مدرثرتر

هورمون  IBAبرای القای ریشهزایدی مدرثرتر از Kin

بددود و بهتددرین پاسددخ در محددیط غنددی شددده بددا 20

بود .مشابه یافتههای این تحقیق IBA ،منجر به بدازده

میلدیمدودر  Kinمشداهده شدد (.)Luo et al., 2009

بادی ریشه از نظر میزان ریشهزایی و تعداد ریشههای

هورمون  Kinهمچنین برای تکثیر شداخه و بدرگ در

القددا شددده در هددر شدداخه در ارکیدددهای سدداتیریوم

تعدددادی دیگددر از ارکیدددها اسددتفاده شددده اسددت

(nepalense

 )Satyriumو دندددددددددددروبیوم

( ;Saiprasad et al., 2004; Malabadi et al., 2005

( )Dendrobium nobileشددد ( Mahendran and

Martin and Madassery, 2006; Panwar et al.,
 .)2012در بررسی ریزازدیدادی ندوک سداقهی ارکیدد

.)Normatha, 2009; Bhattacharyya et al., 2016

واندا ( )Vanda tessellata L.در محدیط کشدت MS

همراه با غلظتهای  1/5میلیگرم بر لیتدر  NAAو 1
میلیگرم بر لیتر  ،BAPبه این نتیجه رسیدند که چنین
ترکیبی باعر افزای

تعداد بدرگ شدد ( Roy et al.,

 .)2011در ازدیدددداد درونشیشددددهای دندددددروبیوم
( )Dendrobium sp.با اسدتفاده از ریزنموندهی بدرگ
نشان داده شدد کده بیشدترین تعدداد بدرگ در محدیط
کشت  MSحاوی  0/5میلیگرم در لیتر  BAPهمدراه
بددا  0/5میلددیگددرم در لیتددر  NAAبعددد از  60روز
به دست آمد (Nongdam .)Goswami et al., 2015

 )2014( and Tikendraنیز در ازدیاد درونشیشدهای
ارکیددد دندددروبیوم ( Dendrobium chrysotoxum

 )Lindl.از طریق بذر نشان دادند که بیشدترین تعدداد
بددرگ ( )1/63در محددیط کشددت  MSبدده همددراه
 2میلیگرم در لیتر  BAPو  2میلیگرم در لیتدر IAA

مشاهده شد .بنابراین ،در اغلب موارد تنظیمکنندههای
رشد وقتی به صورت ترکیبدی بده کدار روندد بسدیار

اثربخشددی  IBAدر ریشددهزایددی برخددی از ارکیدددهای
دیگر مانند وانیدل (Giridhar ( )Vanilla planifolia
 ،)et al., 2001سیمبیدیوم ( Cymbidium alofolium
2002( )L.

al.,

et

 ،)Nayakسدددددیمبیدیوم

(Nongdam et al., ( )Cymbidium pendulum
 ،)2006سددددددداتیریوم (nepalense

)Satyrium

( ،)Mahendran and Normatha, 2009وانددددا
(،)Firoz Alam et al., 2010( )Vanda teres
بالبوفیلوم (Thet ( )Bulbophyllum auricomum L.

 ،)and Aye, 2018و اولوفیددا ()Eulophia nuda
( )Panwar et al., 2012گزارش گردید .مطالعه روی
ریزازدیادی کاتاسدتوم نشدان داد کده بدادترین تعدداد
ریشه در محیط  MSحاوی  0/5میلیگرم در لیتر BA

همراه با  0/5میلیگرم در لیتر  NAAبده دسدت آمدد
( .)Baker et al., 2014در مطالعهی حاضدر نیدز اثدر
همکدداری  IBAو  Kinدر تحریددک تولیددد ریشددهی
بیشتر آشکار گردید.
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القای برونشیدهای پلیپلوییدی

عرض سلولهای نگهبان روزنه در گیاهان تتراپلویید

گیاهچههای  5ماههی ارکید کاتاستوم از  PLBsرشدد

شده بدا تیمدار  0/15درصدد کلشدیسدین نسدبت بده

یافته در شرایط درونشیشهای ،به مدت  02ساعت در

دیپلوییدهای شاهد دیده شد .طول سلولهای نگهبدان

معرض غلظتهای مختلف کلشیسین قدرار گرفتندد.

روزنه یک معیار مناسب برای تأییدد القدای پلوییددی

کاربرد کلشیسین در القای پلدیپلوییددی در گیاهدان

است که با آنالیز فلوسایتومتری نشان داده شد .در این

تیمار شده مرثر بود .با این وجود ،از رشد و توسعهی

تحقیق در تمام تیمارهای کلشینسین طول سلولهای

گیاهچهها در تعدادی از تیمارهای آن جلوگیری شدد

نگهبدددان روزنددده بددده طدددور معندددیداری بیشدددتر از

و برخی از گیاهان در مراحل اولیه رشد از بین رفتند.

دیپلوییدددهای تیمددار نشددده بددود .بددی تددرین طددول

بادترین درصد پلیپلوییدی با تیمار کلشیسین 0/15

سددلولهددای نگهبددان روزندده ( 30/15مددایکرومتر) از

درصد به دست آمدد .القدای تتراپلوییدد در کاتاسدتوم

گیاهان تتراپلویید تیمار با کلشیسین  0/15درصد بده

توسط کلشیسین  0/15درصد انجام شدد (شدکل .)2

دست آمد (جدول  .)2از نظر عدرض سدلول نگهبدان

هیچ تتراپلوییدی با تیمدار کلشدیسدین  0/05درصدد

روزنه ،گیاهچههای تتراپلوییدد از دیپلوییددها بلنددتر،

بدده دسددت نیامددد .وقتددی کدده پلددیپلوییدددی توسددط

اما تفاوت معنیدار نبود .بادترین طول بدرگ(40/0 1

فلوسایتومتری تعیین شد ،هیسدتوگرامهدا ،دیپلوییددها

میلیمتر) با کلشیسین  0/15درصد به دسدت آمدد و

(شدداهد) و تتراپلوییدددها را نشددان دادنددد (شددکل .)2

کددمتددرین آن ( 35/35میلددیمتددر) در گیاهددان شدداهد

مشاهدات سایتولوژیکی و مورفولوژیکی بدرای تاییدد

اندازهگیری شد (جدول .)2

نتایج به دست آمده از فلوسدایتومتری مدورد اسدتفاده
قرار گرفت .افزای

در صفات طول بدرگ و طدول و

شکل  :2هیس وارام فلوسای وم ری مربوط به هس ههای جدا شده از برگ ارکید دندروبیوم ( )A .)Dendrobium sp.شاهد دیپلویید؛  )Bتیمارشده با غلظس
 0/15درصد کلدیسین برای  22ساعس.
;Fig 2: Histogram of flow cytometry related to isolated nuclei from leaf of orchid Dendrobium sp. A) Diploid control
B) treated with concentration 0.15% colchicine for 72 h.

اثر تنظیم كننده های رشد گیاهی بر تکثیر درون شیشه ای05 ...
جدول  :2مقایسه میاندین اثر غلظسهای مخ لف کلدیسین روی طول برگ و طول و عرض سلولهای ندهبان روزنه ارکید دندروبیوم (.)Dendrobium sp.
Table 2: Mean comparison of the effect of different concentrations of colchicine on leaf length and length and width
of stomata guard of Dendrobium sp.
غلظت کلشیسین

طول برگ

طول سلولهای نگهبان روزنه

عرض سلولهای نگهبان روزنه

(درصد)

(میلیمتر)

(مایکرومتر)

(مایکرومتر)

0/00

35/35b

30/10c

20/10a

0/05

b

bc

a

30/55

33/00

21/05

0/10

42/00ab

35/60ab

30/20a

0/15

a

a

a

40/10

30/15

30/40
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پلدیپلوییددی نقد

مهمددی در تکامدل و گوندهزایددی

گیاهدددان دارد و بدددا تغییدددرات سددداختاری ،نمدددوی،
فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گستردهای همدراه اسدت.
بنابراین ،میتوان گفت که پلیپلوییدی با ایجاد تندوع
در صددفات مختلددف ،گزینددههددای جدیدددی بددرای
اصال حگران فراهم میکند تا بسته به هدداشدان کده
ممکن است دارویی ،زینتی ،مقداومتی و غیدره باشدد،
گیاهان مطلوب را گزین
افزای

کنند .طبق مطالعهی مدا ،بدا

غلظت کلشیسین ،طول برگ افزای

یافدت.

نتایج مشدابه روی برخدی ارکیددها گدزارش گردیدد.
کاربرد کلشیسین روی دو رقدم ارکیدد فادنوپسدیس
( )Phalaenopsisنشدددان داد کددده طدددول بدددرگ در
تیمارهای بادتر کلشیسین به طور معنیداری افزای
پیدا کرد و در بادترین تیمار آن بادترین طدول بدرگ
مشداهده شدد ( Azmi et al., 2016; Soetopo and

 .)Hosnia, 2018برخالا یافتههای ما ،در نوعی رقم
هیبرید ارکید واندا غلظت بادی کلشیسدین و مددت
زمان طودنی تیمار بدا آن باعدر کداه

طدول بدرگ

نسبت به تیمار شداهد شدد ( Tuwo and Indrianto,

 .)2016در همین ارتباط Chen ،و همکداران ()2009
اظهار داشدتند کده گیاهچدههدای بدا سدطح پلوییددی
پایینتر از گیاهچههایی که سطح پلوییدی بادتر

داشددتند ،سددری تددر رشددد کردنددد و دارای بددرگهددای
بددزرگتددری بودنددد .طبددق مشدداهدات ،در القددای
پلیپلوییددی توسدط کلشدیسدین طدول سدلولهدای
نگهبان روزنه به طور معنیداری افدزای

یافدت .ایدن

روش برای شناسایی خصوصیات ژنتیکدی ارکیددهای
،Epidendrum

،Dendrobium

،Cymbidium

 Odontioda ،Phalaenopsisاستفاده شدد ( Chen et

.)al., 2009; Miguel and Leonhardt, 2011
اندازهگیری ابعاد سلولهای نگهبان روزنه بدرگ ،یدک
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