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 چکیده

آزمايش های  'Konyambe'در گل آلسترومريا رقم  lTCLو  tTCLبه منظور بررسی امکان جنین زايی سوماتیکی با استفاده از روش کشت    

کرار ت 5صادفی با امال تکجداگانه ای در دانشگاه محقق اردبیلی انجام گرفت. چهار آزمايش جداگانه انجام گرفت و همه آزمايشها به صورت طرح 

ان داد که کشت ج همچنین نش. نتاينجام شد.  نتايج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که اين رقم از آلسترومريا قادر به تولید جنینهای سوماتیکی نیستا

که ساقه  نشان دادlTCL و  tTCLريزوم در مقايسه با ساير روشهای کشت، قدرت باززايی بیشتر و سريعتری دارد. نتايج حاصل از کشت ساقه به روش 

بود و   L2D1عدد مربوط به تیمار  3قدرت باززايی ندارد، همچنین در اين آزمايش مقايسه میانگین داده ها نشان داد که بیشترين تعداد ريزوم با مقدار 

يی درون شیشه ای نین بر باززاآدزيل ساير صفات اندازه گیری شده تفاوت معنی داری نشان ندادند. نتايج حاصل از بررسی تاثیر نفتالین استیک اسید و  بن

میلی  1یتر نفتالین استیک اسید و لمیلی گرم در  1عدد مربوط به تیمار  16/6گل آلسترومريا نشان داد که بیشترين تعداد ريزوم تولید شده با میانگین 

فتالین استیک اسید ديازورون، نول، تیيک اسید، هینوکیتیگرم در لیتر بنزيل آدنین بود. در ساير صفات تفوت معنی داری مشاهده نشد. مطالعه تاثیر آبسايز

ی گرم در لیتر نفتالین استیک اسید بود. میل  4و پاکلئوبوترازول باززايی درون شیشه ای گل آلسترومريا نشان داد که بیشترين تعداد ريزوم مربوط به تیمار 

ه تیمار ببیشترين طول ريزوم مربوط  وموالر پاکلوبوترازول  ريزوم  تولید نکردند  وماکر 4و  1میلی گرم در لیتر هینوکتیول و  10در اين شاخص  تیمار 

د عد  99/8نگینبرگ تولید شده با میا سانتی متر بود. مقايسات میانگین داده ها نیز نشان داد که بیشترين 58/3میلی گرم در لیتر هینوکیتول با مقدار  1

ر نفتالین استیک اسید است، اما در میلی گرم در لیت 4عدد مربوط به تیمار  56/0و کمترين میزان آن با مقدارماکروموالر تیديازرون  2مربوط به تیمار 

مترين آن تصاص داده بود و کمیلی گرم در لیتر هینوکیتیول بیشترين برگ از دست رفته را به خود اخ 1مورد شاخص تعداد برگ از دست رفته  تیمار 

 بود.  نفتالین استیک اسیددر لیتر از  میلی گرم 1مربوط به تیمار 
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 مقدمه -1

نجاريهای ناهطبیعت،  با گسستن زنجیره ما بین انسان وگسترش زندگی شهر نشینی و حذف گیاهان از محلهای زندگی،      

ر منازل دل و گیاه گه از ان به لزوم استفاد. امروزه بسیاری از پزشکعصبی زيادی را در انسانهای امروزی ايجاد کرده است

محیطهای  یاه را درل و گجهت ايجاد روح سالم و پر نشاط در انسانها تاکید بسیار دارند و همین امر فرهنگ استفاده از گ

رند از دانلدانی را گاهان کار و  منازل مسکونی افزايش داده است و از آنجا که بسیاری از افراد مهارت الزم در پرورش گی

ان از گلهای ضای مشتريد تقااينرو به استفاده از گلهای شاخه بريده روی آورده اند و به همین دلیل استانداردهای کیفی مور

فرد  منحصر به کیفیت واستفاده از گلهای بريدنی جديد که دارای زيبايی بريده در حال افزايش است و اين امر منجر به 

ين اته است و يش يافپاسخ به تقاضای مشتريان، واردات گلهای بريده جديد به شدت افزاهستند شده است. از اينرو جهت 

هان گونه گیا ر اينامر سبب خروج بیش از حد ارز از کشور می شود. بر همین اساس لزوم پرداختن به روشهای کشت و کا

ی باشد و از ه زيادی میاولیز به مواد گیاهدر داخل کشور  هر چه بیشتر احساس می شود. اما برای تولید اينگونه گیاهان نیا

ه پايین ببا توجه  وند وشآنجا که تنوع ژنتیکی در اين گیاهان زياد است، لذا حتما بايستی از طريق روشهای رويشی تکثیر 

لید ی نیاز تواسخگوبودن پتانسیل تولید روشهای مرسوم رويشی،  تکثیر اين گیاهان از طريق ريز ازديادی می تواند پ

اززايی درون شیشه بمی تواند به عنوان ابزاری برای  TCLسیستم در بین روشهای ريزازديادی،  کنندگان اين بخش شود.

شد روش ياد می بایار زای و ريزازديادی مورد استفاده قرار گیرد. کارآمدی آن در مقايسه با ساير روشهای کشت بافت بس

TCL ستم وسی بسیار مفید می باشد. پیشرفتهای اخیر در سیدر حذف ويروسها بهمراه با ترکیبات ضد ويرTCL امکان ،

امکان  TCL  (. سیستم57، 36است )گسترش محصوالت زينتی و گلکاری را به مقدار بسیار زيادی افزايش داده 

و دارای  یکی داشتهی ژنتجداسازی سلولهای خاص و اليه های بافتی را میسر می سازد که اين به شرايط ژنتیکی ونیازهای اپ

کشت( بوده که  و افزودنی های محیط pHارتباط تنگاتنگ با شرايط رشدی)نور، دما، تنظیم کننده های رشد گیاهی، 

ه با کارآمدی موثر از اينرو با توج (.57ممکن است منجر به القاء درون شیشه ای برنامه های شکل زايی خاصی باشد )

 فت.مد نظر قرار گرتیکی گل آلسترومريا در اين تحقیق اين روش، به کار گیری آن در جنین زايی سوما



 8 

 منشأ و وضعیت كنونی -1-1

ر، پيرو، اکيوادو از آمريکای جنوبی )آرژانتین، شيیلی، برزييل،  Alstromerial aurantifloliaاين گیاه با نام علمی        

امهيای نرومريا با گل آلستآن بوده است. پاراگوئه و بولیوی( منشا گرفته است و به نظر می رسد کشور شیلی مرکز توزيع 

رومرياسه واده آلستسوسن پرويی، سوسن اينکا و آلسترومريا معروف بوده و گیاهی تک لپه ای، ريزوم دار و متعلق به خان

نيوان عآنها بيه  می باشد. دورگهای گل آلسترومريا عمدتاً جهت تولید گلهای شاخه بريدنی کشت و کار می شوند اما از

شک و گرم از گونه های آن از نواحی خ .(7نمود )نیز می توان استفاده  و فضای سبزی فصلی و گلهای گلدانیگلهای 

-ی در رويشيگاهدرجه جنوبی پیدا می شوند. چنین تنيوع 40تا  26قبیل صحرا تا ارتفاعات،  نواحی سرد و مرطوب و از 

یراً رومريا اخبريدهای آينده کمک خواهد کرد. آلستهای آن مطمئنا به ايجاد خصوصیات جديدی جهت تولید ارقام و هی

 (.10بريده جهان است. ) گل برتر گل 10وارد صحنه گلکاری جهانی شده و جز يکی از 

 

 گیاهشناسی -1-2

نگ گل از رردد. گگل ها در اين گیاه ساده يا مرکب هستند گل آذين آن گرزن و به صورت سمپوديال منشعب می     

لبرگ ر قاعده گیاه دستا صورتی، بنفش، ارغوانی و قرمز متغییر است. دهانه زرد رنگ و نقطه های  سفید تا زرد تیره

ا را لکه ها يننده کنشان تجاری آلسترومريا است، هر چند اصالح گران ژاپنی ارقامی با گل های بدون دهانه تمايز 

نزديک ساقه می باشد،  درجه برگشته و لبه ها 180اند. اين گیاه دارای برگهايی با رگبرگ های موازی که توسعه داده

 (.10)ارند دروزنه هايی که در سطح بااليی واقعی برگ هستند در نتیجه همان چرخش در سطح زيرين برگ قرار 

 

  ارقام -1-3

توسعه ارقام جديد تجاری معمول است و در سر تا سر جهان با سرعت بیشتری اتفاق می افتد. هدف اصلی در اين      

دهند و تولید گل را در طی زمستان تحت شرايط تنش گیاه  توسعه ارقام جديدی که در طی دوره های طوالنی گل می
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گونه آلسترومريا در آمريکای جنوبی به صورت وحشی رشد  وجود دارد که می  60(. حدود 10نور پايین حفظ کنند )

بومی شیلی A. aurantiaca اشاره کرد.گونه  و ... A. ligtu A. auranthaca, A. caryophyllea , توان به

 باشد و شاخه های گلدار در تابستان ظاهر می شوند. گونه بوده و دارای گلهای زرد و اندامهای نارنجی روشن می

A. caryophyllea  گل  بیه بهشبومی برزيل بوده و دارای گلهای سفید با لکه های قرمز رنگ می باشد و عطری

های فید در گلبرگنیز بومی شیلی است اين گیاه دارای گلهای قرمز تیره با لکه های س A. ligtuمیخک دارد. گونه 

 (.47بااليی است )

 

 تکثیر -1-4

يده تکثیر با لید گل برای توآلسترومريا به راحتی از طريق بذر تکثیر می شود هر چند روش معمول تکثیر اين گیاه بر      

 ر عموماً برای پرورش(. ريزوم هايی با سه شاخه ی رويشی يا بیشت47ان( می باشد )تقسیم ريزوم در فصل خواب )تابست

 انی تولیدا گلديدهنده فروخته می شوند. اين گیاه می تواند به آسانی از طريق کشت بافت جهت مصارف گل بريده 

می  لدانی نیزگکشت  ت برایشود. گیاهان پا کوتاه يکنواخشود و اين روش برای افزايش سريع ارقام جديد استفاده می

 تواند از بذر، تکثیر رويشی و کشت بافت تولید گردند.

م هايی ی از ريزوهواي تمام فعالیت رشدی تا زمانیکه شاخه های جديد ظهور کنند، زير زمینی می باشد. شاخه های     

وانه های د از جتواننین میاند، توسعه می يابند. شاخه های هوايی جديد همچنکه به صورت سمپوديال منشعب شده

در اين گیاه  . ريشه هاشوند فرعی موجود در قاعده اين شاخه ها بوجود بیايند که اين جوانه ها می توانند به ريزوم تبديل

ن رشد طرف پائی لب بهافشان، گوشتی بوده و مقدار زيادی نشاسته ذخیره می کند. قسمت انتهايی در حال رشد ريزوم اغ

سال  4-2ر هر دکنند، بنابراين برداشت و کشت مجدد می ز چند سال ريزوم ها به طرف پائین رشد می کند. بعد ا

 (.47(. کشت بافت هم روش تکثیر  تجاری معمول آن می باشد )10توصیه می شود )
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 كنترل گلدهی و خواب-1-5

هی به وسیله دمای ريزوم گلد  (.41) استآغازش گل بوسیله دمای کم القا شده ولی برای نمو گل دمای باال الزم         

 محیط کشت دمای که بوسیله دمای محیط کشت اطراف تنظیم می گردد، کنترل می شود. بدون توجه به دمای هوا، اگر

ه ی سانتی گراد درج 21درجه سانتی گراد نگهداری شود، گیاهان به مدت طوالنی گل خواهند داد. در دمای  16در 

ابستانه ی تولید تال براو فقط شاخه های رويشی تولید می گردد. ارقام خیلی مقاوم به دمای باريزوم ها ورنالیزه شده 

ی يابد ره تجمع مسر دوتوسعه يافته است. امروزه، هیچ کس نمی داند که آيا سیگنال ورنالیزاسیون به آهستگی در سرتا

 (.10يا اينکه دما بايد به طور پیوسته باالتر از يک سطح ويژه ای باشد )

 

 دما -1-6

آلسترومريا يک گیاه معتدله است و از دمای باال آسیب می بیند. انواع ارکیده ای به گرما و در نتیجه به           

درجه ی سانتی گراد  10 -13دمای گلخانه در يک دمای شبانه   (.47پالسیدگی حاصل از آن حساس می باشند )

درجه ی سانتی گراد است. در طی تابستان، مالچ های  16-18زمستان نگهداری می شود در حالیکه دمای روزانه در 

خاکی برای کاهش دمای خاك می تواند استفاده شود. کنترل دمای خاك و کاربرد آبیاری کوتاه مدت باعث 

 هايی که در زير بسترجلوگیری از تبخیر آب شده و دمای محیط را خنک تر نگه می دارد. برخی از گلخانه ها از لوله

درجه سانتی گراد برای رشد ريزوم   17کشت نصب شده اند و از آن ها آب سرد عبور می کند جهت نگهداری دما در 

 King"و تولید گل استفاده کرده اند. پاسخ به دما و نور شديداً از ارقامی به ارقام ديگر متفاوت است. در ارقام 

Cardinal" و "Amanda" ی سانتیگراد بود، در حالیکه در رقم درجه 14کشت  بیشترين تولید گل در دمای محیط

"Helios"  درجه ی سانتی گراد و در  16در دمایCinderella""  درجه ی سانتی گراد بیشترين تولید گل وجود  22در

 12-16داشت . ارقامی که در زمستان گل می دهند، به دمای شبانه کمتری برای رشد بهینه نیاز دارند و در دمای بین 
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درجه  8جه سانتیگراد نگهدار ی می شوند. برای ارقامی که بدون گل هستند در طی اين دوره دما را می توان تا در

 (.47،  36سانتی گراد پائین آورد )

 

 

 نور -1-7

ند از تواپ، میا المبگزارش شده است که نور دهی با المپ، گلدهی زود هنگام را القا می کند. اين تیمار موثر     

کستن تاريکی شب شساعت طول روز ( و يا با  16الی  14داوم روز ) روشنايی طبیعی روز+ ادامه دادن روز= طريق ت

های روشنايی هساعت طول روز( به دست بیايد. البته دور 16الی  14)روشنايی طبیعی روز + شکستن تاريکی شب= 

ار اين تیم زم براید گل شده است. شدت نور الساعت يا بیشتر از فروردين تا شهريور منجر به کاهش تولی 14پیوسته 

خاموش( نیز می  دقیقه 20دقیقه روشن، 10ای )از المپ های مهتابی می باشد. نوردهی دوره µmol/s/m²5/0حداقل  

لدهی را کاهش و از گساعت(  8تواند استفاده شود که از لحاظ موثر بودن مساوی با نوردهی پیوسته است. روز کوتاه)

حققین مبرخی از  .دهندمی کاهد. در اروپای شمالی فقط برای تولید زمستانه به آلسترومريا نور مصنوعی می عملکرد هم

سبت نهی ده نوررقام بسرد کردن خاك و نور تکمیلی را در بلژيک مورد بررسی قرار دادند که پاسخ ا اثر متقابل رقم،

ل برای ل نور کام. در کعملکرد بايد مورد بررسی قرار گیردمتفاوت بود و از لحاظ اقتصادی نسبت هزينه به  ديگربه هم

ی گراد استفاده می شود. نور درجه سانت 13-17ای فقط برای نگهداری دمای محیط کشت در تولید گیاهان سايه

د. دهاهش میرا ک گل ها را افزايش و زمان گلدهی داددر نواحی که نور کمی دارند تع ،تکمیلی در گیاهان گلدانی

هفته  3ومريا (. برای گل آغازی در آلستر10)ساعت بايد استفاده شود 16به مدت  µmol/s/m²120قل شدت نور حدا

 (.47نیاز است اين مدت همچنین می تواند برای تقويت نمو گل ادامه داشته باشد )
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 آب -1-8

افزايش  ريشه را ب، پوسیدگیآلسترومريا در خاك های نسبتا خشک به بهترين نحو پرورش داده می شود. زيادی آ    

های ر برگددر موقعی که گیاه تازه کشت می شود صادق است. بیماری بوتريتیس اغلب  مخصوصا می دهد که اين

یکه گیاه ود و زمانشرهیز پايینی می تواند به نسبت زيادی توسعه يابد که برای کنترل آن بهتر است از آبیاری غرقابی پ

یاری پیرامونی آب .دشاخه های جديد ظاهر شوند نبايد از باالی گلدان به آنها آب دا تازه کشت می شود تا زمانیکه

(perimeterبه طور معمول در تولید گل بريده استفاده می شود و گیاهان گلدانی می توانند با ) تم های ه از سیساستفاد

 (.10گوناگون اتوماتیکی آبیاری شوند )

 ( :5( در جدول زير آمده است )Cl( و کلر)Naبرای آب آبیاری حداکثر مقدار سديم)

 EC Na (mmol/l) Cl (mmpl/l) 

 5/4کمتر از  5/4کمتر از  5/1 آبیاری قطره ای

 3کمتر از  3کمتر از  5/1 آبیاری بارانی

 

 دی اكسید كربن -1-9

 (.10) هنگامیکه دی اکسید کربن استفاده می شود افزايش جزئی در عملکرد ساقه ی گل وجود دارد     

 

 و دی اكسید كربن مواد غذايی -1-10

آلسترومريا خیلی حساس به نیتروژن نیتراتی است که اين فرم نیتروژن مسئول تولید برگهای سبز تیره است. مصرف     

پی پی ام نیتروژن از  200-280، توصیه می شود. عموما دهفتگی مواد غذايی هنگامیکه محیط کشت گیاه خشک باش

 = pH 5/5در  4:1الی  1:1. نسبت نیتروژن به پتاسیم ت پتاسیم و نیترات کلسیم استفاده شده استکودهای نیترا

مناسب است و بايد با آزمايش بافت گیاه نیز دنبال شود و در طی زمستان نیترات آمونیوم نبايد استفاده شود و يا خیلی 
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کمتر باشد. جدول زير محتوی سطوح مواد  دسی زيمنس بر متر و يا3/1محیط کشت بايد  ECکمتر استفاده شود. 

 (.10مغذی برگی آلسترومريا را نشان می دهد )

 

 

 

پی پی  300نیتروژن و  پی پی ام 300-220محتوی مواد مغذی آلسترومريا رقم ارکید پرورش يافته در   1- 1جدول  

 دهد:ن میبه ترتیب نشا  را ام اکسید پتاسیم از کودهای نیترات آمونیوم و سولفات پتاسیم

 يون دامنه يون دامنه

 نیتروژن درصد 9/4-14/5 آهن پی پی ام 175-217

 فسفر درصد 31/0-36/0 منگنز پی پی ام 195

 پتاسیم درصد 69/3-9/3 روی پی پی ام 101-84

 كلسیم درصد 42/1-48/1 مس پی پی ام 1/6-1/7

 منیزيم درصد 44/0-62/0 بور پی پی ام 6/0- 9/27

 

 كشت محیط -1-11

ريزوم های آلسترومريا بايد در يک خاك نرم و با زهکشی مناسب برای تولید گیاهان گلدانی و گل بريده کشت      

رس های کلسیمی، مواد اصالح کننده آلی و معدنی  ،با پیت، پرلیت، ماسه پايهشوند. برای تولید گل بريده خاك 

سانتی متر و بیشتر آماده می شوند زيرا ريزوم  40-30ل به عمق شود.  بستر کشت به طور نرماگوناگونی بايستی اصالح 

در کل خاك بايد ساختمان و زهکشی خوب، سطوح آب  (.10)ها با زاويه بیشتری به طرف پايین حرکت می کنند 

 (.47ثابت، میزان نمک پائین و عاری از هر گونه آفات و بیماری باشد )
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 كنترل ارتفاع -1-12

د گیاهی ای رشبريده هیچ کنترل ارتفاعی الزم نیست، گزارش شده است که تنظیم کننده ه برای تولید گل      

قابل  ان گلدانیی گیاه. ارقام پا کوتاه ژنتیکی برادنداشته ان پايداریگوناگونی اخیرا استفاده شده است که نتايج 

 .(10)دسترس هستند 

 

 فاصله گذاری -1-13

ی برا قم متفاوت است. متر کاشته می شود. البته فاصله گذاری بسته به ر 1عرض آلسترومريا اغلب در بسترهايی به    

ند ی بسته به رقم و مدت زمانیکه بوته در بستر کشت قرار خواهسانتی متر 40-60تولید گل بريده  بوته ها به فواصل 

سانتی متر  60ه را اد فاصل. در شرايط آب و هوايی گرمتر به دلیل دمای باال و رشد رويشی زيکاشته می شوند گرفت،

 (.47در نظر می گیرند )

 

 سربرداری و حذف جوانه ها -1-14

 پیدامعموال سربرداری و حذف جوانه الزم نیست. هر چند حذف شاخه الزم است چون اکثر شاخه هايی که ظهور      

تز باشند. به دلیل رشد منشعب و می کنند، رويشی هستند آنها می توانند به عنوان منبع کربوهیدراتهای حاصل از فتوسن

حضور جوانه های محوری روی ريزوم ها در انتهای هر ساقه، ساقه ها بايد برای نگهداری تولید و تحريک طويل شدن 

حذف و تنک کردن ماهانه کافی است. شاخه های پیر که ديگر برگهای  ،شاخه های فرعی به طور معمول حذف شوند

اغلب حذف می شوند. شاخه های خیلی  ،یف کوتاه که ديگر سبز تیره رنگ نیستندآشکاری ندارند و ساقه های ضع

توسعه می يابد که اين دوره ها با تولید شاخه هايی که برای فروش تجاری  ایطويل و الغری بسته به ارقام به طور دوره

بازاری قطع شود و بقیه  خیلی کوتاهند دنبال می شود، توصیه شده است که اين شاخه های طويل از يک طول مناسب

ساقه برای تولید کربوهیدرات جهت کمک به جلوگیری از تولید شاخه های کوتاه بعدی دست نخورده باقی بماند. 
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تنک کردن شايد گرانترين فعالیت معمول نگهداری اين محصول باشد.  ساقه ها بريده نمی شوند بلکه آنها به آهستگی 

 15-25زش طبیعی در محل اتصال ساقه به ريزوم وجود دارد. برای گیاهان گلدانی از ريزوم کشیده می شوند. اليه ري

درصد شاخه های رويشی بايد در طی زمستان تا زمانیکه گلدهی شروع شود، حذف گردند. مثل گلهای بريده بايد 

چون ممکن است از  شاخه ها کشیده شوند و نبايد بريده شوند. و بايد مواظب بود که گیاهان جوان محکم کشیده نشوند

 .(10)گلدان خارج شوند 

 

 قیم گذاری -1-15

ر آن ضروری است. اين متر برسد بنابراين شبکه بندی د 5/2آلسترومريا جز گیاهان پررشد می باشد و می تواند به    

 50 ی با فواصلسانتی متر 20×20اليه  5سیستم مشابه همان سیستمی است که برای میخک مناسب است و در آن  از 

شود تا   برده مید باالسانتی متر از همديگر قرار داده می شوند. شبکه بندی به صورت منظم زمانی که گیاه رشد می کن

 (. 47از افتادگی ساقه ها جلوگیری شود )

 

 زمان بندی كشت -1-16

قام يرا بین ارزاست  در صورت عدم داشتن اطالعات کافی در مورد زمان بندی دقیق رشد، القا  و نمو گل پیچیده     

ن اين لی می توانند وک. در هلند پرورش دهندگان عموماً از آبان تا دی گیاه را کشت میتفاوت های زيادی وجود دارد

زمان  وره ای ازيک د گیاه را در طی سال کشت نمود، اما زمان بندی کشت می تواند متفاوت باشد زيرا برای گلدهی به

ماه  3-5ور و دما نه شدت از قبیل باران و دمای زياد به اين گیاه آسیب می رساند. بسته بنیازمند است و مشکالت فصلی 

 (.47بعد از کشت اولین گلها شروع به باز شدن می کنند)
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   گل بريده -1-16-1

نده و يآی چرخه تولید رقم، گیاهان می توانند در بهار ، تابستان يا پايیز کشت شوند زمان کشت انتخاب شده بسته به     

اضای تولید اينکه تق عد ازبمنطقه خواهد بود. بسیاری از تولیدکنندگان گیاهان جوان را در اواخر تابستان يا اول پايیز 

ا اوايل تر زمستان اواخ تابستانه و بهاره کاهش يافت، کشت می کنند. زمانیکه نور دهی استفاده می شود اين گیاهان در

 .(47، 36) بهار شروع به گل دهی می کنند

 

 گیاهان گلدانی  -1-16-2

ی استاندارد ر گلدانهاتاه دتولید گیاه گلدانی از لحاظ جنبه های زراعی با تولید گل بريده مشابه است. ارقام پاکو     

 120تا  90ن ی پرورش داده می شوند تا اجازه رشد به سیستم ريشه ای بزرگ را بدهد. گیاهان بیسانتی متر 18-15

 .(10)ز کشت گل می دهند. اين گیاهان هموزيگوس نیستند ولی عموما يکنواخت هستند روز بعد ا

 

 حشرات -1-17

سمت پايین ست. اگر قزم االآلسترومريا آفت جدی کمی دارد اما زمانیکه آنها مشاهده شوند تیمار با سموم شیمیايی       

ين اننده جدی هديد کمشکل ايجاد کند و تريپس ها تيعنی سايه انداز تمیز و باز نگه داشته نشود، حلزون می تواند 

-یمگی تهديد جه فرنگو محصول هستند که نه تنها کیفیت بلکه سالمتی گیاه را به دلیل انتقال ويروس پالسیدگی لکه

ل عث انتقاهند و باد شاخه ها و برگ ها تغییر شکل بدکه باعث می شوآفت معمول اين گیاه هستند. شته ها (10)کند 

 (.47وس ها می شود )وير
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 بیماريها -1-18

بیماريهای  ش ها،کآلسترومريا به طور قابل توجهی عاری از بیماری است. معموالً با خیس کردن خاك با قارچ     

لیل کاهش دد به قارچی از قبیل پیتیوم و ارگانیسم های خاکزی کنترل می شود. اگر قسمت سايه انداز پرپشت باش

دهد ر قرار میتاثی ری بوتريتیس مشکل ايجاد می کند که شاخه های جديد را زمان ظهور آنها تحتجابجايی هوا، بیما

شد که دی باجتنک شاخه برای کاهش اين مشکل الزم است. ويروس موزائیک آلسترومريا می تواند مشکل  ازاينرو

 .(10)شوندبرای کنترل آن گیاهان آلوده فوراً بايستی از بین برده می

 

 

 نابسامانیهای فیزيولوژيکی -1-19

ای ه کننده هآلود زمانیکه شدت نور خیلی کم است، ريزش گل ها می تواند اتفاق بیفتد. سوختگی برگ ناشی از     

 .(10)سوپر فسفات و پرلیت وجود دارد می تواند مشکل ايجاد کند  دفلوريدی که در کو

 

 پس از برداشت -1-20

 و مشکل اساسی پس از برداشت دارد که شامل :آلسترومريا به عنوان گل بريده د 

 از شدن ضعیف گل و گسترش ضعیف رنگدانه های گلبرگب  -الف

 زردی برگ   -ب

شکل باز شدن گل و توسعه مناسب رنگدانه می تواند تا حدودی با عدم برداشت گل به صورت خیلی نابالغ رفع     

هر چند برای حمل ونقل به نقاط دور دست مناسب نیست. گزارش  گردد. آنها بايد يک يا چند گل باز شده داشته باشند

( و اسید جیبرلیک که عمر گلدانی HQC-8کوينولین سیترات)-هیدروکسی -8شده است که با مصرف ساکاروز، 

 24گزارش شده است که اگر ساقه ها با تیوسولفات نقره و محلول ساکارز به مدت آلسترومريا افزايش يافته است.
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درجه سیلیسوس( به مدت دو هفته  2-4درجه فارنهايت ) 36-39تیمار شوند،  می توانند در آب در دمای  ساعت پیش

انبار شوند. اين نتايج با کاهش تولید اتیلن مرتبط بوده است. سیتوکنین ها  واسید جیبرلیک نیز برای کاهش زردی برگ 

 . (10استفاده شده است )

تی ارهای پس از برداشدرجه سانتی گراد به بهترين شکل انجام می شود و تیم 5ی تیمارهای پس از برداشت در دما     

قبل از  ی گل بايدته هامی تواند به طور مستقیم بعد از برداشت هم قبل از بسته بندی و هم بعد از آن انجام شود. دس

رايط نوری  خانگی شتحت (. 7)تیمار شده و سپس به آب تمیز انتقال داده شوند STSاينکه به فروش برسند بايستی با 

برگهای  ی ماند. گلها حساس به اتیلن هستند، گزارش شده است که تماس مکرر با گل ها ومروز زنده  16-19گیاه 

-6ريا را لسترومآعامل موثر حساسیت پوستی تماسی در  افراد می شود. آلسترومريا باعث حساسیت پوست در برخی از

نظر می رسد برای فعالیت  به α( و تولیپالین تعیین کرده اند. گروه متیلن در موقعیت   Tuliposide -6) Aتولیپوزيد نوع 

در گیاه و پوست  تجزيه شده که اين فرآيند  Aگلوکز و تولیپالین – Dبه  A تولیپوزايد -6آلرژيک آن مهم است. 

 افتد.انسان اتفاق می

یاهان محتوی مواد گاصالح در آلسترومريا بعد از اصالح از طريق   در تحقیقی جهت کاهش محتوی مواد آلرژيک     

 تو -6لوم شد که ماده ( اندازه گیری شد. در اين تحقیق معHPLCآلرژيک بوسیله کروماتوگرافی مايع با کارآيی باال )

بیشتر در گل  A د و تولیپالین( بو Aو تولیپالین Dلیپوزايد در تمام قسمت های گیاه بیشتر از ساير مواد )يعنی تولیپوزايد 

يک و د آلرژها وجود داشت. اثرات شرايط محیطی روی محتوی آن معنی دار بود. وراثت پذيری محتوی گل  موا

وسیله ببه نظر می رسد  تولیپوزايد بیشتر بود. در کل تولید مواد آلرژيک در آلسترومريا -6نسبت به   Dتولیپوزايد

 (.25چندين ژن کنترل می شود )
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 گل آلسترمريا رويشی تکثیر -2-1  

ر و راينيد زميان بيفگل آلسترومريا معموال به روش غیر جنسی و عمدتا از طريق تقسیم ريزوم تکثیر می شيود اميا ايين     

ييق سیع از طرز اينرو تکثیر آن در سطح وا محدود بوده و سبب گسترش بیماريهای ويروسی در گیاهان حاصله می گردد

 (.59) کشت بافت صورت می گیرد

 فنيون اربردکي باشيد. در ميی زينتيی رويشی گیاهيان تکثیر و باززايی در بافت کشت فنون عملی کاربرد ترينگسترده    

 گیاهان تولید ،آن زا عاری گیاهان تولید در نتیجه و حذف بیماری شامل اولیه هدف سه زينتی، گیاهان برای بافت کشت

اسيت.  شيده متمرکيز اول هيدف دو روی بير پژوهشيها بیشيتر که باشدمی جديد رقمهای تولید در سطح زياد و همگروه

 ميادری گیاه هب نیاز عدم آنها از يکی که دارد تجاری تولید برای مزيت چندين بافت کشت فنون اهداف باال، بر عالوه

کشت  شیشه روند هايی کهگیاهک از بعدی افزايش برای الزم های زيرا ريزنمونه ،باشدیم ريزازديادی در مراحل بعدی

 روش يک به عنوان آنها در نبوده و ريزازديادی مستثنی قاعده اين از نیز پیازی زينتی آيد. گیاهانمی به دست است شده

  (.59)  شود می محسوب هانگیا گونه اين برای امتیاز يک اين و است کرده جلب را بسیاری توجه تکثیر متداول
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Abstract  

     Researches were conducted to evaluate the possibility of somatic embryogenesis by tTCL and lTCL 

in Alstroemeria aurantifolia 'Konyambe' flower intissue culture and biotechnology laboratory of 

Mohaghegh Ardabili University in Iran. Four separate experiments were conducted and all experiments 

were arranged in completely randomized designs with five replications. The results of present 

experiments revealed that this cultivar of Alstroemeria was not competent to produce somatic 

embryogenesis by tTCL and lTCL. The results also showed rhizome of Alstroemeria gave the most and 

highest in-vitro regeneration compared to other organs. No regeneration was found in stem explants 

which micro-propagated by tTCL and lTCL techniques. Among all evaluated traits, significant difference 

(P<0.05) was found only in rhizome number which L2D1 treatment was produced the highest rhizome 

number (mean=3 numbers) compared to other treatments. The results of NAA and BA effects on  in-

vitro regeneration of Alstroemeria flowers revealed that 1ppm NAA in combination with 1ppm BA 

produced the highest and significant  rhizome number (mean= 6.16 numbers) compared to other 

treatments. However, no significant were found in other traits. The study of NAA, ABA, TDZ, PBA and 

hinikitiol effects on  in-vitro regeneration of Alstroemeria flowers showed that NAA at 4 ppm produced 

the highest and significant (P<0.05) rhizome number compared to control. In this experiment, hinikitiol 

at 10 ppm and PBA at 1 and 4 µM did not produce any rhizome. Hinikitiol at 1 ppm produced the 

highest rhizome length (3.58 cm) compared to control and other treatments. The highest (8.99) and 

lowest (0.56) leaf number were produced by TDZ at 2µM and NAA at 4 ppm respectively. However, the 

highest and lowest leaf loss was produced by hinikitiol at 1 ppm and NAA at 1 ppm respectively. 

 


