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تاریخچه و مقدمه  
کنندگان و  است که براي مصرف 3ایکسویده و زیرتیره ٢یک جنس کوچک از تیره ایریداسه 1فریزیا

 De(سال قدمت دارد 200کار آن  کشت و و،استگان، به خاطر زیبایی و رایحه مطبوع، ارزشمند  دهند پرورش

Hertogh and Le Nard, 1993; Anderson, 2007).(  تاریخچه کشت و پرورش فریزیا، نسبت به دیگر
 رشد فصل یک به گیاه این (Bryan, 2002).وجود دارد يکمترشناخت گیاهان زینتی سودآور و اقتصادي، 

 هواي و آب با نواحی. شود نمی استفاده باغچه در کاشت اصل براي در و دارد نیاز پایین دماهاي با طوالنی

 ).Bryan, 2002; Anderson, 2007(است آزاد هواي در آن براي کشت مناطق بهترین اي، مدیترانه

در منطقه جنوبی استان فریزیا  يها شناسایی کرد، زادگاه گونه 1866این جنس را در سال  ٤شخصی بنام کالت
در آفریقاي  تان در منطقه جنوبی استان کیپ( در زیستگاه طبیعی. اند شدهتان در آفریقاي جنوبی متمرکز  کیپ

 تیر(گراد  درجه سانتی 10تا  8و زمستان در دماي  شروع به رشد نموده) بهمن تا اسفند( تابستان، فریزیاها در )جنوبی
جنوبی و در فریقاي آاز  تان پیها در منطقه استان جنوبی ک اکثر گونه ).Klatt, 1874(دهند گل می) مردادتا 

بر طبق اطالعات در دسترس،   ).Beryan, 2002(شوند هاي رودخانه یافت می خشک تا کناره اي ماسههاي  دشت
ترین گیاهان  قرن نوزدهم، به یکی از معروف اواخرپرورش یافت و در  18فریزیا اولین بار در اروپا، در اواسط قرن 

 هایی از هر دو گونه توصیف کرد، مجموعه 1766را در سال  ها ، کسی که آن5برمن. در حوزه باغبانی تبدیل شد
. نوزدهم در وین پرورش داده شد در اواخر قرن 8فریزیا رفرکتا. را در هلند پرورش داد 7و کاریوفیالسه 6کوریمبوسا

ها داراي تاریخچه و سابقه کشت و پرورش کمتري در این جنس هستند، زیرا به صورت  با این وجود، این گونه
). (Goldblatt, 1982اند هترده پرورش داده نشده و هیچ کدام در آزمایشات اصالحی مورد استفاده قرار نگرفتگس

گونه را  11هاي  و فهرست ویژگی توسعه پیدا کردمیالدي، مطالعه و بررسی شناخت فریزیا  1900پس از سال 
 به نه( ایتالیا در فریزیا کار و کشت ،1878 سال از که دارد وجود هایی گزارش .(Bolus, 1933)گزارش نمودند

  (Alpi et al., 1975). است بوده معمول )تجاري صورت
  و اجتماعی  اهمیت اقتصادي

                                                             
1Freesia 
2Iridaceae 
3Ixioideae 
4Klatt 
5Burman 
6 F.corymbosa 
7 F.caryophyllacea 
8 F.refracta 
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اما در بین  ،جهان جایگاه هفتم را دارد زینتیتولید کننده عمده گل و گیاهان  10در شرایطی که ایران در بین 
ایران از  1391براساس آمارهاي رسمی اتحادیه گل و گیاه در سال . را دارد 107کنندگان جهانی جایگاه  صادر

 به  از این راه 1392سال در میلیون دالر درآمد ارزي به دست آورده و درآمد ارزي کشور  75صادرات گل و گیاه 
ایران حدود  1393در سال  اسالمی ایران جمهوري گزارش گمرك بر اساس. نمودتنزل پیدا میلیون دالر   47حدود 

شود که صادرات  به این ترتیب مشاهده می. میلیون دالر محصوالت گل و گیاه به سایر کشورها صادر کرده است 35
کارشناسان . درصد کاهش در ارزش مواجه بوده است 49/25با ،  92نسبت به سال  93گل و گیاهان زینتی در سال 

به صورت شاخه بریده (هاي زینتی  میلیون دالر گل 500تا  300توانایی صادرات ساالنه حداقل عقیده دارند که ایران 
 میلیون یورو 50بریده فریزیا به ارزش  میلیون شاخه 300بیش از  2012در سال . ، درخت و درختچه را دارد)و گلدانی

 میلیون 110بیش از در بریتانیا، . FloraHolland, 2012)( به فروش رفته است هاي کشورهاي اروپایی در بازار
 ,Li Wang(شود و در هلند، حدود پانصد میلیون در هر سال تولید می) Gao et al., 2009(بریده  شاخه گل

  .دهنده اهمیت تجاري این گل می باشد ، که نشان)2006
رنگی باال در هاي پیازي است که به علت معطر بودن، عمر پس از برداشت باال، تنوع  فریزیا یکی از گل

هاي مهم در کشورهاي   یکی از گل Anderson, 2007).(کشورهاي اروپایی و آمریکا محبوبیت زیادي دارد 
اروپایی، آمریکا و ژاپن است و در بازار گل و گیاه کشورهاي اروپایی به علت وزن سبک براي حمل و نقل، 

 ,Li Wang( ، نام جدید فریزیا است9هیبریدافریزیا شاخه بریده نوع ). Deyaa, 2012(محبوبیت زیادي دارد 

فوق العاده  به عنوان شاخه بریده فریزیاهاي  گل. شاخه بریده در این جنس داردگل و نقش کلیدي در تولید ) 2006
دامنه  البته. آرایی باشند تا گزینه مطلوبی براي پرورش و گلی بوده و باعث شده است شکل جذاب که داراي هستند

مورد هم هاي عروسی  هاي معطر فریزیا براي جشن گل ،ها را افزایش داده است شان، مقبولیت آن رنگی گسترده
 ,Li Wang(شوند گیرد و به دلیل اینکه بیشتر ارقام معطر هستند، براي تولید اسانس هم استفاده می استفاده قرار می

و از  )Ehrich et al., 2009(است  گرفته، مورد توجه قرار با ویژگی کشت در گلدانرقام فریزیا اخیرا ا). 2006
  . بریده براي تولید تجاري اهمیت دارد شاخههاي  انتخاب تیپ برتر با ویژگیسوي دیگر، 

هاي اصالحی معموال با وضعیت اقتصادي اجتماعی کشورها مرتبط است و ضرورتا توسط فراوانی  وجود برنامه
هاي پیازي و متنوع سازي ارقام اکثرا  بنابراین، اصالح گل. شود هاي پیازي معین نمی فلور بومی و یا پتانسیل گل

فاکتورهاي اصالحی در ). Benschop et al., 2010(شود مندان انجام می پیاز و عالقه هاي تولید کنندهتوسط 
 در. ها است مقاومت به تنش و فرم گل، رنگ گل، عطر گل، مقاومت به آفات و امراض شاملگیاهان زینتی 

مورفولوژیک، رشد و  به عوامل محیطی در فاکتورهاي   واکنش در خصوص هاي پیازي تنوع زیادي گل
                                                             

9 Freesia hybrid 
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هاي تکثیر، فیزیولوژي رشد و تولید پیاز تاثیر  بنابراین انجام تحقیقات متعدد در زمینه وجود دارد،فیزیولوژیک 
موسسات تخصصی  و ها شرکتالح توسط در چند دهه گذشته، اص. کند ایجاد میبسزایی در انتخاب و معرفی ارقام 

به  وابستههاي اصالحی به شدت  مندان پیاز نیز نباید نادیده گرفته شود، تکنیک ولی نقش عالقه. انجام شده است
اي و امکان  گونه گیري درون مثل وجود یا فقدان عقیمی، امکان دورگ( استهاي بیولوژیک  و ویژگی گیاهی جنس

ایجاد در  یهاي خودبخودي نقش مهم جهش و سنبل  ها مثل الله در برخی جنس). اي یشهش هاي درون استفاده تکنیک
درصد  28میالدي، حدود  2005تا  1996جدید کشت شده الله از  رقم 1500براي مثال، بین . تنوع در ارقام دارد

  ).Benschop et al., 2010(هستندخودبخودي  ها از نوع بیشتر آن و جهش یافته
  گیاهشناسی طبقه بندي و

فریزیا ) پیاز توپرپداژه یا (هاي  کورم. گونه است 11لپه و شامل  ، تکیک جنس کوچک از تیره ایریداسه، فریزیا
 7/4تا  5/2ها بین  آنمحیط اندازه . اند هایی پوشیده شده گره به وسیله فلس مخروطی شکل و با داشتن چندین میان

ها مویین و  ریشه. )De Hertogh and Le Nard, 1993(رقم متغییر استگونه یا بسته به نوع  ،)2شکل (متر سانتی
اي روي ساقه گلدهنده  ، باریک و تعدادي هم به صورت استوانهسبز روشن به رنگ ها کشیده برگ. منشعب هستند

 ;Smith, 1985)متر طول دارند سانتی 30-15 هستند و باریک و نوك تیز راسها خطی، در  برگ. شوند مشاهده می

De Hertogh and Le Nard, 1993; Anderson, 2007) .این گیاه  .هستنددار  ریشه عمودي معموال شاخه
 .متر طول دارند میلی 8-5اي که  هاي قهوه اي با رگ گل دارند، برگچه 10- 5، و خزنده استافقی  هاي ساقه داراي

به (شوند شکوفا می از قاعده تا رأس ها معموال به صورت افقی و گل 10ها باریک و گل آذین از نوع سنبله ساقه
. باشندآذین  و هر کدام داراي گل نمودههاي فرعی رشد  ساقه ،از محور اصلیممکن است  .)ترتیب از پایین به باال

عظیمی،  میرزاخانی و(شوند  در زمستان و بهار ظاهر می با تنوع رنگی باالشیپور مانند  و معطر ،اي ها خوشه گل
 اي لبه دوبه صورت متر  میلی 35- 25 به طول ها گل.هستندمتر قطر  میلی 20- 15داراي  وها مخروطی شکل  گل .)1392

ها  گلچهتعداد .شوند ظاهر می هاي ارغوانی در گلوگاه رگه باهاي پایینی  که معموال گلبرگ هستندبوي تند  و داراي
سه پرچم و خامه با سه انشعاب در انتها  ،ها داراي شش گلپوش منفرد گل .رسد میدر هر خوشه عدد  10بیش از  به

با  برچهتخمدان کروي یا مستطیلی شکل و داراي سه . متر طول دارند میلی 6-5ها  بساك. استداراي دو شکاف 
  ).1شکل ( می باشدکپسول  میوه در این گیاه می باشد،تعداد زیادي تخمک 

اي شکل  گیاه داراي کپسول دایره ).Anderson, 2007( اي روشن هستند به رنگ قهوهبذرها گرد و براق و 
گرم  50دانه، وزنی در حدود  100اي تیره می شود و هر  ها، قهوه کوچک است که پس از خشک شدن، رنگ دانه

 50در شاخه بریده به بیش از  و متر سانتی 30 در گونه رفرکتا،ارتفاع حداکثر . John and peter, 2010)( دارد
                                                             

10 Cymose spike 
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فریزیا رفرکتا تقریبا در ایران بومی شده و . باشد متر می سانتی 5/1 - 5/2آن بین  ها بوته گستردگی متر می رسد، سانتی
 ,Anderson( هاي مهم فریزیا گونه ).1392عظیمی،  میرزاخانی و(باشد  ن از طریق بذر و کورم میآ ازدیادروش 

  :عبارتند از) 2007
Freesia alba (G.L. Meyer) Gumbleton 
Freesia sparrmannii(THUNB.) N.E.BR. 
Freesia caryophyllacea (BURM.F.) N.E.BR. 
Freesia elimensisL. BOL. 
Freesia leichtliniiKlatt 
Freesia fergusoniaeL. BOL. 
Freesia refracta (JACQ.) Klatt 
Freesia occidentalis L. BOL. 
Freesia corymbosa(BURM. F.) N. E. BR. 
Freesia speciosaL. BOL. 
Freesia andersoniaeL. BOL. 
Freesia X hybrid 
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  ر فریزیابذ و نمایی از کپسول -1شکل 
  

  تکثیر هاي روش
در روش . شود تکثیر می )کورم و کشت بافت( جنسی غیر و )بذر( جنسی روش دو به فریزیا کلی، طور به  

  . )2شکل ( شود تکثیر می) کورم و کورمچه(، فریزیا به روش غیرجنسی تجاري
هاي که در گردن بین کورم مادري یا کورمچه  و از جوانه اصلیهاي جانبی پایین کورم  ها از جوانه کورمچه

 مخروطی .)2شکل (وندش میاي متورم تشکیل  ها از بافت ساقه کورم یا کورمچه. یندآ موجود است، به وجود می

 Smith, 1985; De Hertogh and Le). باشد می فریزیا جنس بارز هاي ویژگی جمله ها از کورم بودن

Nard, 1993) د دار وجود مشبک الیافی پوشش ها آن گرداگرد و بوده مشخص رهگ میان داراي چندین ها کورم
هاي جدید  این کورمچه .خواهند شد بالغ ،دوره رشديها بعد از گلدهی تشکیل شده و در همان  کورمچه). 2شکل (

   .)4و3شکل ( تشوند و توانایی گلدهی در فصل بعد را خواهند داش به آسانی از کورم مادري جدید جدا می
 )گونه رفرکتا(بذر تازه توانایی جوانه زنی را دارد و گیاهان حاصل. تولید کورم توسط بذر هم امکان پذیر است

در  .اي و شرایط رشد دارد وابسته به عوامل تغذیه ، گلدهی در این مرحلهمان سال گلدهی داشته باشندتوانند در ه می
این روش براي تولید و اصالح ارقام جدید کاربرد فراوانی  .افتد اتفاق میدر سال دوم گلدهی  ،ارقام شاخه بریده

   ).1394عظیمی و همکاران، ( دارد
  :شود شوند دو فاکتور در نظر گرفته می تکثیر میوقتی پیازهاي گل به وسیله بذر 

  حفظ خلوص ژنتیکی پیازها براي تولید تجاري  - 1
  زمان الزم براي رسیدن اندازه پیاز به مرحله گلدهی  - 2
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  )عکس از نگارنده(سال دوم  رشد گیاه بذري در با پوشش مشبک کورم و کورمچه  -2شکل 
  

  

  )عکس از نگارنده(  ي استبذر رشد گیاه شده که حاصل ازاي متورم  بافت ساقه -3شکل 
  



12 

 

  

  )عکس از نگارنده(حاصل از رشد گیاه بذري هاي جدید  کورمچه -4شکل 
  

  گیري  بذر هاي روش
در شرایط  افشانی مصنوعی با آغاز گلدهی در فریزیا، می توان به گرده :گیري با روش کنترل شده بذر) الف

عظیمی و همکاران، (شود این روش بیشتر براي تولید ارقام جدید و اهداف اصالحی استفاده می. اقدام نمود گلخانه
هاي پایه مادري قبال براي انجام تالقی آماده می شوند، به این ترتیب که قبل از باز شدن  براي این کار گل. )1394

چهار روز بعد که کالله در حالت  تادو  .گل و پاره شدن کیسه گرده، پرچم ها حذف شده و گل، ایزوله می شود
ها را می توان توسط پنس  ها یا پرچم بساك. گردد بود نسبت به گرده افشانی مصنوعی اقدام می خواهد آمادگی کامل

گیرد که  ها انجام می اخته کردن در فریزیا یک تا سه روز قبل از رسیدن بساك. و یا سایر وسایل ممکن حذف نمود
ها به  ها دیرتر از موعد مقرر اخته شوند، بساك اي برخوردار است اگر گل میت قابل مالحظهکردن از اه زمان اخته

کند و اگر زودتر اخته شوند مادگی  گیري ایجاد اختالل می هنگام حذف پاره شده و دانه گردي خودي در دورگ
پس از اخته . )1396عظیمی، (گیرد ن، بیشتر در معرض آسیب دیدگی قرار میگل به علت نارس و کوچک بود

گرده بیگانه و  مانع تلقیح تا شوند پوشانده می )کالک( روغنیکاغذ هاي مخصوصی از جنس  ها با پاکت کردن، گل
کنند که در روي آن تاریخ اخته کردن، نوع پایه  ها مادري اتیکت نصب می سپس به هریک از پایه. شودناخواسته 

گرده مورد هدف از روي والد پدري توسط پنس برداشته و در داخل هاي  دانه. شود مادري و پدري یادداشت می
 چهاردر دماي  یک هفتهتوان به مدت  دانه گرده فریزیا را می. گردد آوري می پتري دیش یا ظروف مناسب جمع

 انتقال دانه. )1396عظیمی، (هاي تازه استفاده شود گردد از گرده گراد نگهداري نمود ولی توصیه می درجه سانتی
دانه گرده به کمک قلم . گیرد که کالله پایه مادري رسیده و آماده پذیرش دانه گرده باشد گرده هنگامی صورت می
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عملیات تالقی و اخته کردن اگر در ساعات اولیه روز  یا در اوقات پایانی روز کلیه .شود مو روي کالله انتقال داده می
  .انجام شود، موفقیت بیشتري را در پی خواهد داشت

گیري فریزیا، دستیابی  در دورگ. باشد درجه سانتی در داخل گلخانه می 25تا  20بهترین دما براي تالقی، دماي 
هاي مناسب والد مادري، در زمانی که مقادیر مناسب گرده بارور از والد پدري، موجود می باشد، اهمیت  به گل

ترین روش  هاي کشت متفاوت یکی از متداول ریختا ،براي همزمان نمودن گلدهی والدین. برخوردار استزیادي 
باشد ولی به  میهاي متفاوت  براي همزمان سازي گلدهی است که کاشت یک یا تعداد بیشتري از والدین در تاریخ

   ).1394عظیمی و همکاران، ( علت دوره گلدهی تقریبا یک ماهه محدودیتی براي این کار نیست
شود بهتر است زیرا بذرهاي مصنوعی گرده افشانی  ،به عنوان پایه مادريگلچه  الی هشت پنجهر سنبله  در اگر
توان  البته الزم به ذکر است که در صورتی که عمل تلقیح به هر دلیل موفق نباشد، می. تري ایجاد خواهد نمود درشت

برنامه به نظر مفید  همچنین انجام هیبریداسیون مصنوعی در هر سال اجراي. هاي بعدي تکرار نمود آن را در گل
  .خواهد بود

افشانی مصنوعی بسیار باال خواهد بود  شود، لذا راندمان گرده زیادي بذر تولید می از طرفی چون در هر گل تعداد
افشانی، بذور مورد نیاز حاصل خواهد شد که این از مزایاي فریزیا در برنامه اصالحی به شمار  و با تعداد کمی گرده

 .زم به ذکر است که می توان با انجام گرده افشانی متقابل نحوه انتقال صفات مهم را نیز بررسی نمودمی رود، البته ال
هاي موفق به دقت ، بذور تالقیانجام خواهد شد در اواخر دوره رشد بذرگیري) ها کپسول(ها  پس از رسیدن میوه

   .)ج و چ - 5شکل (شوند جمع آوري و بوجاري می
 یا حشـرات  نیروي انسانی ،ی در اثر بادیاین روش با تکان خوردن اندام هوا :شدهن کنترلگیري با روش  بذر) ب

و منجـر بـه تولیـد بـذر      )هـا  خودباروري یا از گـرده سـایر گـل   ( باعث تالقی شده و در شرایط گلخانه در اوج گلدهی
در بعضـی ارقـام اکثـر     .شود می دیدهنیز تنوع بوجود آمده،  بذوردر  و افتد بیشتر در ارقام خودگشن اتفاق می ،شود می

زیرا، بذور تشـکیل  . کنند که در این شرایط بذور از کیفیت خوبی برخوردار نیستند و تولید بذر میها بارور شده  گلچه
روش کنترل شـده خـود گـرده افشـانی بـراي اهـداف اصـالحی        . شده ضعیف بوده و قوه نامیه مناسبی نخواهند داشت

بـا  مقـاوم  هـاي خـالص    الیـن  بـه منظـور دسـتیابی بـه     روش کنترل شده، ).1394و همکاران، عظیمی ( استفاده می شود
 ،اهمیـت دارد گیري و ایجاد ارقـام جدیـد    الین هاي خالص در برنامه دورگاز باغبانی و استفاده هاي مطلوب   ویژگی

هموزیگوسـیتی افـزایش و میـزان    در ایـن روش   در اینسـت کـه داراي ژنوتیـپ یکسـان هسـتند،       هـا  ویژگی این الیـن 
   .هتروزیگوسیتی کاهش می یابد
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 )عکس از نگارنده(  رسیدن و برداشت بذرمرحله ) زیا، هفری) میوه( هاي کپسول

  

  ویژگی بذر و شرایط کاشت
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اي رنگ بالفاصله بعد از برداشت، قابل  بذرهاي گرد و قهوه .شود عدد بذر تشکیل می 15تا  9در هر کپسول 
زمان مناسبی براي کشت بذرها نیست چون باشد،  کشت هستند، ولی زمان برداشت بذرها که اردیبهشت ماه می

بنابراین بذرها تا اواخر تابستان نگهداري شده و سپس با اعمال  ،باشد گلدهی فریزیا در فصل خنک سال می
قبل از  ).1394عظیمی و همکاران، (شوند کشت می تیمارهاي سرمایی جهت یکنواختی و تسریع در جوانه زنی

مرطوب  )1:3( و پیت پیتترکیب کوکوبذور فریزیا با  .می شوندبا قارچکش کاربندازیم ضدعفونی بذور  دهی سرما
نگهداري روز با شرایط دمایی چهار درجه سانتیگراد  35در داخل پالستیک شفاف و منفذدار به مدت  مخلوط

 .)1396عظیمی، (نموداقدام به کشت بذور در شرایط گلخانه  توان می پس از جوانه زنی، .)الف- 6شکل (شوند می
ترکیب  .)ث و ج - 6شکل(است )معروف به لب شتري( کاري یا نیم گلدان بذرکاري، سینی  ابزار مناسب براي بذر

خاك زراعی، کود حیوانی پوسیده، خاکبرگ و ماسه بادي هر کدام به نسبت یکسان براي جوانه زنی و رشد بذور 
  )ب - 6شکل (.)1396عظیمی، (گلدان مناسب است در نیم

درصد کوکوپیت در داخل  50و  ماس درصد پیت 25 ،درصد پرالیت شکري 25سینی بذرکاري را با محتویات 
 .)ج - 6شکل ( باشد مناسب میبراي رشد بذرها درصد  65±5و رطوبت گراد  سانتی 23±4گلخانه با شرایط دمایی 

دقت و بذرها ریز بوده . خودداري کردباید فشردن بستر، خصوصا زمانی که از پایه پیت استفاده می شود،  ازباید 
، شده بذرها به صورت تک تک در داخل سینی کشت. )1393عظیمی، (باید در نظر داشت کشت در عمقکافی 

البته باید مراقب بود . نمودهاي کوچک آبیاري  ها را پوشانده و به آرامی با آب پاش سپس با ترکیبات فوق روي آن
 کاهش درجه سانتیگراد 14 حد تا دما بایستی جوانه زنی از پس.  با فشار آب شسته نشود هاروي بذر پوششکه 

 ,Bryan, 2002; Anderson). است ضروري قوي و مناسب رشد براي مرطوب و خنک شرایط ،یابد
2007)  
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) روز سرما دهی، پ 35انتقال بذور جوانه زده به گلدان پس از ) مرحله سرما دهی بذور در داخل پیت در دماي چهار درجه سانتیگراد، ب) الف - 6شکل 
ءي حاصل از نشا )، چکشت بذور در سینی)  رشد رویشی،  ج) جوانه زنی بذور پس از یک هفته،  ث) کشت در گلدان و نگهداري در داخل گلخانه، ت

 )عکس از نگارنده(سال اول رشد می باشد کلیه اطالعات مربوط به. کشت در گلدان) و ه انتقال به بستر اصلیاماده  بذر و
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و ماسه بادي هرکدام به  زراعیگلدان شامل ترکیب خاکبرگ، کوددامی پوسیده، خاك  نیم براي شرایط کشت بستر
کاشته و  یا سینی کاشت، هاي سفالی سپس در گلدان. )ب، پ و ت - 6شکل (در نظر گرفت) 1:1:1:1(میزان یکسان 

 14گلدان شماره توان  در می ها در  برگی رسیدند، گیاهچه 3تا  2ها به مرحله  ماه زمانی که گیاهچه بهمندر اواخر 
هستند و قابلیت جابجایی را  11توپی هانشا ،هاي کاشت در داخل سینی ءنشاقبل از انتقال  .)ه - 6شکل (کرد کشت 

اگر محدودیت مکان مطرح نباشد این روش و  کند هاي فریزیا وارد می هکه این روش آسیب کمتري به گیاهچ دارند
انجام  ها در طول دوره رشد گیاهچه بهتر است انتقال ،)1394عظیمی و همکاران، (گردد براي تولید نشاء پیشنهاد می

  ).7 شکل( نشود
  

  

  )عکس از نگارنده(نشاي توپی فریزیا -7شکل 
  

  ي بذريها انتقال گیاهچه
 ها آن توان کاشت، می از پس هفته 5 تا 4 یعنی رسید، سانتیمتر 6 تا 5 به ها یا گیاهچه ها دانهال ارتفاع که زمانی

 و روز در درجه 21 پیرامون بایستی زمان، دما این در نمود منتقل ها گلدان یا و کاشتینی س به رسی پیشبراي  را
  .(Gilbertson-frriss and Wilkins, 1987)شود تنظیم شب در گراد سانتی درجه 18

 با یابد کاهش گراد سانتی درجه 13 حد تا گلدهی و 12غنچه انگیزي براي دما باید برگ 7 تا 5 تولید از پس

 کوتاهتر گل آذین اما گل دهند، سال 2 از پس توانند می دیپلوئید فریزیاهاي از ناشی بذري گیاهان روش، این

 رشد گیاهان به نسبت بذري گیاهان. (Anderson, 2007)یابد کاهش ها گلچه شمار که دارد احتمال و بوده

در نهایت دوره  ).Anderson, 2007 و 1394عظیمی و همکاران، ( دارند کمتري هاي بیماري ،کورم از کرده
ها زمانی که زرد و خشک  گیاهچه. روز خواهد بود 150تا  130 کورمچه هارشد از زمان کشت بذور تا برداشت 

                                                             
11 Plug transplant 
12 Flower bud initiation (FBI) 
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درجه  2در دماي  ،براي نگهداري طوالنی مدت. شوند می برداشت ها کورمچه و شدند، در این مرحله آبیاري قطع
 ,De Hertogh and Le Nard(ها برطرف شود کورمچهتا خواب فیزیولوژیک  دهند قرار میگراد  سانتی

ضدعفونی شده و در ) دقیقه 20کاربندازیم به نسبت دو در هزار به مدت (ها  با قارچ کشها  کورمچهسپس . )1993
عظیمی و (شوند کشت میدر گلخانه در فصل پاییز  سبک و غنی شده با کود حیوانی پوسیده زراعیخاك بستر 

   ).1394همکاران، 
  نکات فنی رشدکورم و نگهداري

پایین و سیکل  دمایینیاز  باروز خنثی،  ی است، گیاهیابد که به عنوان شاخه بریده پرورش می هیبریدا گونهفریزیا 
 ,.Berghoef et al( است کوتاه مدت، به نور خیلی کم و درجه حرارت خیلی باالي خاك، بسیار حساس رشدي

1986; Berghoef and Zevenbergen, 1990; Dorduin and Winden, 1986; De Hertogh 
and Le Nard, 1993 .(به  ،مانند خواب باقی می ها براي یک دوره زمانی معین، به حالت پس از برداشت، کورم

هاي  ها در درجه حرارت آن رينگهدا باتواند  منظور تسریع در رشد و گلدهی گیاهان، دوره خواب کورم، می
، یا به وسیله برخی ترکیبات شیمیایی مثل اتیلن و )گراد به مدت شش هفته درجه سانتی 30دماي (شود ترکوتا مناسب

. تر هستند طوالنی خوابتر، داراي  هاي کوچک کورم. متوقف شود هاي رشد، این دوره خواب تنظیم کننده
)Berghoef et al., 1986b; Imamura et al., 1996; Imanishi et al. 1997; Fukai and 

Goi, 1998; Lee et al., 1998; Shi et al., 1997 .(ها در هر  در طی تکثیر کورم، سالمتی و توان آن
آیند، اما تکثیر  ها، همزمان با رشد و گلدهی، بدست می بیشتر کورم. .(Bach 1992)کند سال، کاهش پیدا می

هاي ویروسی مرتبط  ، با گسترش یافتن بیماريشاخه بریدههاي  ها در طی تولید فریزیا براي گل کورم
ل با کنتر. آیند از عوامل اولیه کنترل گلدهی در فریزیا به شمار می طول روزدما و . .(Kaminska 1992)است

. (Startek et al. 1997)توان فریزیا را تا شش ماه متوالی تولید کرد و تاخیر در کاشت می 13کردن فورسینگ
شود، اما  شروع گلدهی، عمدتاً به درجه حرارت خاك بستگی دارد، درجه حرارت باال، باعث گلدهی دیرهنگام می

ها،  باال براي شروع گلدهی و کیفیت گل دماياثرات منفی  .ها را افزایش می دهد ها و سرعت رشد آن تعداد برگ
با دماي ) C˚20تا  C˚5( دماهافریزیاها، گلدهی را در یک طیفی از  ).Ludmila et al., 2002(تأیید شده است 

، هیچ القایی در گلدهی C˚21کنند، در حالیکه، درجه حرارت باالي  ، آغاز میC˚15تا  C˚12) اپتیمم(بهینه 
  .)John and Peter, 2010(ندارد

هاي مادر، مالچ پاشی و رطوبت  ها متغییر است و به نوع رقم، مکان رشد، اندازه کورم کورمچهتعداد و اندازه 
د دگر توصیه می ).Ludmila et al., 2002(تر، نرخ تکثیري باالتري دارند هاي بزرگ کورم. خاك بستگی دارد

                                                             
١٣  
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خرداد تا اواسط اردیبهشت  اواسطها در  شرایط ایران، کورمدر  .ها حذف شوند ها، گل تر شدن کورم جهت درشت
هفته  10ها را به مدت  ها، باید آن براي شکست خواب کورم. ماه در خواب هستند 4 لماه برداشت می شوند و حداق

هاي  هنوز اطالعات پایه در زمینه روش ).1394عظیمی و همکاران، (گراد نگه داشت درجه سانتی 30در دماي 
 ,.Vaira et al., 2009; Ruamrungsri et al(کورم و عاري بودن از بیماري وجود ندارد  ازدیادکشت، 

شود، این روش به طور تجاري در  خوابشان شکسته می در معرض دود کاه و کلشها  قرار گرفتن کورم ).2011
 De(کند را تسریع می ها کورم زنی و سینامید کلسیم جوانه  (BA)بنزیل آدنینتیمار با اتیلن،  .ژاپن کاربرد دارد

Hertogh and Le Nard, 1993(.  
  پوپاسیون

کورمچه جدید ایجاد  ،داري شوند روي کورم مادري گراد نگه درجه سانتی 13در دماي کمتر از ها  کورماگر 
گراد  سانتیدرجه  13 تا 9 دماي مناسب به پوپاسیون. شود ه میگفت) نوچه دادن(  14به این پدیده پوپاسیون که شود می
 ,De Hertogh and Le Nard(یابد پوپاسیون افزایش میپدیده روز در این دما،  50تا  40بعد از  ،باشد می

1993(  
  ها کورم و کورمچه شکست خواب

در دماي هفته  6به مدت ها را  آن اگر هدف کشت زودهنگام باشدها،  ها و کورمچه پس از خشک کردن کورم
 هاگراد کاهش داد، در این شرایط ریشه درجه سانتی 20به دماي انبار را سپس  ،نمودنگه داري گراد  درجه سانتی 30

داري  درجه نگه 2باید در دماي ها  کورم مدت،طوالنی  نگهداريبراي  .توان اقدام به کشت نمود میو  شدهظاهر 
هفته کشت شوند  2در طی  داري ونگه گراد  سانتی 13بعد از عملیات خواب زدایی و شکست خواب در دماي . شود

کردن کورم ها، آنها را در  شکست خواببراي  .هفته کاشته شوند 7باید طی  باشدو اگر هدف تولید گیاه گلدانی 
 Berghoef et( کنند روز انبار می 50تا  45درجه با رطوبت نسبی باال و جریان هواي مناسب به مدت  13دماي 

al., 1986(.  
  اندازه تجاري و تعداد کورم 

کورم کاشته  112الی  96در هر متر مربع . سانتیمتر است 5/2ها  در کورمچه و 7/4ها  اندازه تجاري محیط کورم 
 190کورمچه و  136توان   متر مربع میهر براي تولید گل در . می شود که وابسته به اندازه کورم و کورمچه است

 متري، چهار سانتی 13در گلدان  با دهانه . متر است سانتی 5/2دانی عمق کشت براي کاشت گل .کورم کشت نمود
  .)8شکل (نمودکشت توان  میکورم در گلدان 

  

                                                             
14 Pupation 
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  )عکس از نگارنده(تولید کورمچه تجاري روي کورم اصلی -8شکل 
  

  کالس بندي فریزیا
 از یا و کشت بافتی هاي گیاهچه از یا بذر، کاشت از پس سال دو تا یک که هستند هایی آن هاي جدید کورم

 نسبت به ها کورم نوع که این آنجا از ).Bryan, 2002; Anderson, 2007(شوند می تولید بذري هاي کورمچه

 گل تولید براي خوبی هاي  گزینش ها آن .کمتر است آنها در ها ویروس یا گرهابیمار حضور احتمال هستند، جوان

 براي شاخه بریده گل کیفیت باشد، گرم یک از کمتر جدیدهاي  کورم وزن اگر حال هر به اما هستند، بریده شاخه

 هاي کورم روند، می کار به 15مادري کورم عنوان به سال یک از که بیش زمانی ها کورم. نیست مطلوب فروش

و  یابد می افزایش آنها در زا بیماري عوامل میزان شوند، می استفاده بار دو ها کورم این. شوند می نامیده 16هگلد
   ).Anderson, 2007( باشند بیشتري هاي ویروس حامل کورم جدید به نسبت که است ممکن

17اول دسته کورم ویروس، بدون کورم
. هستند جدید هاي کورمهمان  ،18دوم دسته هاي کورم .شوند می نامیده 

 دسته هاي کورم به شوند، می یکسال کشت در شاخه بریده گل تولید براي که دوم دسته و اول دسته هاي کورم

 گل تولید براي نباید چهارم دسته ها کورم. بود چهارم خواهند دسته کورم آینده سال در و شوند می تبدیل سوم

  ).Anderson, 2007(شوند کشت گلدانی گیاه تولید براي شاید اما روند، کار به شاخه بریده
  کشت بافت

 آن هاي گوناگون روش از مختلف گیاهان که است فراوانی هاي سودمندي داراي يا شیشه درون کشت فن

 نمی گیاهی گونه یا جنس به و وابسته است مشترك مختلف گیاهان بین مزایا این از بسیاري. شوند می مند بهره
 مند بهره آن از توانند می گیاهان از بسیاري که هاست این سودمندي مهمترین از یکی سریع و انبوه افزایش. باشد

  . شوند
                                                             

15 Maternal corms 
16 Flowered corms 
17 First-class corms 
18 Second-class corms 
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  در فریزیا بافت کشت از استفاده اهمیت
 از مختلفی هاي روش .نمود تولید بافت کشت روش از استفاده با اي شیشه درون شرایط در توان می را فریزیا

  .گرفت کار به گیاه این بافت کشت با توان می را اي شیشه درون 19زایی ریخت
 توسط که هستند روشی سه ،22زایی اندام و 21غیرمستقیم بدنی زایی رویان ،20مستقیم بدنی زایی رویان 

 Bajaj, 1989; De) اند گرفته قرار بررسی مورد فریزیا جنس اي شیشه درون افزایش براي پژوهشگران
Hertogh and Le Nard, 1993; Wang et al., 1998)  

  :نمود خالصه زیر موارد در به منظور ازدیاد گیاهان در جنس فریزیا را بافت کشت از استفاده شاید بتوان  اهمیت
 افزایش شده امروزي، اصالح و جدید ارقام با هم آن و23 تجاري و وسیع سطح در شاخه بریده تولید براي - 1

 ,Bajaj, 1989; Anderson) است زدیاديریزا از استفاده روش، ترین مناسب و ندارد جایگاهی بذري

2007).  
 )باشد می ماه 7تا  6 ها دورگه از برخی دراین زمان  دارند  نیاز زمان سال دو از بیش به گلدهی براي24 ها دانهال -2
 دو هر که بود خواهند هاي کمتري گلچه شمار با و تر کوتاه آذین گل داراي بذري گیاهان این زیاد احتمال به و

  ).Anderson, 2007(باشد می شاخه بریده گل این کیفیت تعیین اصلی عوامل از
 خود و ناسازگاري خود داراي فریزیا گل اما است، مفید ها ویروس حذف براي بذري افزایش که چند هر - 3

 همچنین، (Bajaj, 1989; Anderson, 2007). است کم آن در بذر تشکیل و بودهگرده افشانی  در سترونی

 آنیوپلوئیدي یارا،  آن علت که دارند مشکل بذر نظر تشکیل از هستند اصلی تجاري ارقام کهتتراپلوئید  فریزیاهاي

 کشت ویژه به و غیرجنسی هاي روش از استفاده این ارقام، ازدیاد براي نتیجه، در .اند نموده گزارش  25نابهگانی

  .(Zeilinga, 1971)باشد  سودمند بسیار تواند می بافت،
 بر افزون که شوند تبدیل می چهارم دسته و سوم دسته هاي کورم  به کشت بار چند از پس گل این هاي کورم - 4

فراوان است   26گیاهی هايگربیمار شیوع احتمال ،ازدیادشاخه بریده براي شدن نامناسب و کیفیت کاهش
)Startek et al., 2005; Bach,1992; Anderson,2007.(  

                                                             
19 Morphogenesis 
20 Direct somatic embryogenesis 
21 Indirect somatic embryogenesis 
22 Organogenesis 
23 Commercial and large scale 
24 Seedlings 
25Aneuploidy 
26 Plant pathogens 
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 به باشد، کم میجدید هاي  کورم تشکیل نتیجه در و جانبی هاي جوانه تولید براي فریزیا هاي کورم توانایی - 5

 میزان نسبت، این و باشد می عدد 6 تا 3 بین یکسال در مادري هاي کورماز شده تولیدهاي  کورم شمار که اي گونه

 درون شرایط در را گیاهچه 6 تا توان می فریزیا  کورمقطعه  هر از نمونه، رايب .است نوین ارقام تولید براي کمی

 ,Bajaj) آید می دست به گیاه یک تنها ها کورم هر از طبیعی در شرایط که حالی در نمود، باززایی اي شیشه

1983 and 1989).  
 سال 10 تا 8 حدود کورم از استفاده با فریزیا در انبوه صورت به و  تجاري براي اهداف ) کلون(گروه همتولید  - 6

 زمان این نمودن کوتاه براي بافت از کشت استفاده نتیجه، در .است طوالنی زمانی نسبت، به که کشد می طول

   (Bajaj, 1989; Anderson, 2007). رسد می نظر به ضروري
 پوسیدگی ،27طوقه پوسیدگی  عوامل و شود می شناخته گیاهی زا بیماري به حساس گیاهی عنوان به فریزیا - 7

 در بیماري هاي نشانه موارد برخی در و حمله نموده آن کورم به 30انباري پوسیدگی و29 خشک پوسیدگی ،28سخت

 صورت به زاها بیماري عوامل این ،ازدیاد برايکورم  بردن به کار با نتیجه، در. شود می مشاهده نیز ها شاخساره

  . (Bajaj, 1989) شود دشوار می ها آن حذف و درآمده همیشگی
 ویروس و31 فریزیا  موزائیک ویروس هجوم مورد و است جدي امري گیاه این در ویروسی آلودگی مشکل - 8

 زدایی ویروس فرآیند توان می ،33نوك مریستم کشت فن از استفاده با اي شیشه درون شرایط در گیرد می قرار 32لوبیا

  .داد انجام موفقیت با را گیاه این
 هر در بیشتر هاي مانند گل دیگري، هاي سودمندي از شوند، می باززایی اي شیشه درون شرایط در که گیاهانی - 9

 که دارد وجود امکان این همچنین، .باشند برخوردار می نیز تولید زمان کاهش و باال کیفیت با هاي گل آذین، گل

  .(Bryan, 2002; Anderson, 2007) نمود تولید در سطح وسیع را مشخص وراثتی منشا با هاي گل
 انجام براي زمینه شدن فراهم معنی به اصل در رقم یک بافت کشت براي شرایط سازي بهینه کلی طور به -10

 و محیط خاك، نامناسب شرایط ها، بیماري ،آفاتبه  مقاوم گیاهان ایجاد 34ژن انتقال مانند فناوري زیست کارهاي
 از بسیاري توان می فریزیا موفق کشت بافت به یابی دست از نتیجه، پس در). Bajaj, 1989(باشد می غیره

  .گذاشت اجرا به موفقیت با جنس، این با در ارتباط را فناوري زیست هاي تالش
                                                             

27 Neck rot (Bacterium carotovorum) 
28 Hard rot (Septoria gladioli) 
29 Dry rot (Sclerotinia gladioli) 
30 Storage rot (Penicillium gladioli) 
31 Freesia virus 
32 Phaseolus virus 
33 Meristem culture 
34 Gene transfer 
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  اي هاي کشت درون شیشه روش
 حساب به این گیاه افزایش قدیمی هاي روش از بذر و  کورم از استفاده که نمود بیان توان می مجموع در

 فراوانی هاي کاستی ها، روش از این یک هر .گیرند می قرار استفاده مورد کمتر تجاري سطح در امروزه و آیند می

 از برخی که جایی تا نماید، می تبدیل ضرورت به یک گیاه این ازدیاد براي را بافت کشت از استفاده که دارند

  .شود می فریزیا ازدیاد هاي روش تمامی جایگزین بافت کشت اند، بیان داشته (Anderson, 2007) پژوهشگران
 کشت با گردد که برمی 1965 سال به فریزیا اي شیشه درون کشت منظور به ها تالش ترین قدیمی از یکی

جدیدترین  (Ascough et al., 2008a).داشتند فریزیا از جنس اي گونه زدایی ویروس در سعی کورم مریستم
 و فریزیا سوماتیکی زایی رویان به مربوط است، پرداخته فریزیا جنس اي شیشه درون کشت به که نیز پژوهشی

 گزارش 2009 سال در است که مولکولی نشانگرهاي از استفاده با شده باززایی هاي گیاهچه ژنتیکی ثبات بررسی

 .)Gao, 2009(اند شده ثبت میالدي 2000 سال از پیش هاي در سال دیگر هاي پژوهش بیشتر .تاس شده

 روي’Rose Marie‘ و ’Aurora’ ، ‘Ballerina‘ جمله از فریزیا ارقام گل هاي غنچه پژوهشی، در

 استیک 3 - و ایندول) لیتر در گرم میلی 3 تا 35BAP  )6/0 مختلف هاي ترکیب و ها غلظت حاوي کشت محیط

 که زمانی کلی، حالت در شدند 37جوانه تولید به موفق و گرفتند قرار) لیتر در گرم میلی 1/0 تا 01/0( 36  اسید

 درصد و داشت بستگی رقم به نتایج اما داد، نشان جوانه افزایش تشکیل یافت، کاهش سایتوکنین به کسینا نسبت

 محیط روي که بود 6/10 گل غنچه هر براي جوانه شمار باالترین. متغییر بود درصد 100 تا 84 از جوانه، تشکیل

 95 در ، ’Rose Marie‘ رقم براي و) لیتر در میلیگرم 1/0( IAA و ) لیتر در میلیگرم BAP )3 يحاو کشت

 در روشنایی سپس و تاریکی در ابتدا ها ریزنمونه رشد با ها جوانه مداوم تشکیل. آمد دست به ها از کشت درصد

 به BAP بدون اما) لیتر میلیگرم در IAA )1/0 حاوي کشت محیط به انتقال با ها شاخساره سپس .یافت افزایش

 در). Pierik and Steegmans, 1975(دتولید شدن مناسبی گیاهان آسان، زایی ریشه از پس و آمدند دست

 بیان Bajaj and Pierik (1974) بافت، کشت روش به فریزیا ارقام برخی38 گروهی هم ازدیاد گزارش

 هاي ریزنمونه از استفاده اما با نماید، می تولیدکورمچه  شش تا سه تنها سال در فریزیا مادري کورم هر که نمودند

 درون ریزافزایی آزمایشاتی نیز براي .شود باززایی می گیاه چند تا قطعه هر از اي شیشه درون شرایط در کورم

 کشت شرایط در را گیاه این اجرا شد تا  غیرمستقیم، و مستقیم بدنی زایی رویان روش از با استفاده فریزیا اي شیشه

   .(Gao et al, 2009)شوند ازدیاد همگروهی به شکل بافت

                                                             
35 6-benzyl amino-9-(tetrahydropyran-2– yl)-9H-purine (BAP) 
36 Indole-3-acetic acid (IAA) 
37 Sprout 
38 Clonal propagation  



24 

 

 با همچنین، تاریکی و به نسبت نور شرایط در فریزیا، بافتی کشت هاي گیاهچه که شد گزارش پژوهشی، در

 دیگر پژوهشی در (Bajaj and Pierik, 1974). شدند دار ریشه سایتوکینین، به کسینا باالي نسبت یک

 لیتر در گرم میلی 1/0 حاوي کشت محیط بافتی فریزیا، کشت هاي کورم زایی ریشه منظور به که شد مشخص

NAA   شود  ها کورمشدن  دار ریشه به منجر تواند می)Zhao, 1989 .(اثر بررسی منظور به که پژوهشی در 

 770 -664 قرمز نور تاریکی، شرایط که شد شد، مشخص انجام فریزیا زایی اندام و 39زایی پینه بر نور کیفیت
 و کورم تولید براي نور کیفیت سه این همچنین،. نمود تحریک را زایی پینه )نانومتر 550- 588 (زرد نور و نانومتر

  (Bach et al., 2000). شد گزارش بسیار مناسب آن رشد
 محیط به BAPو  NAA از متفاوت هاي غلظت و ها نسبت افزودن با ’Argenta‘ رقم اي شیشه درون تکثیر

 در که آنجا از. مشاهده کرد زایی پینه زایی و اندام در بخشی رضایت و متفاوت هاي پاسخ توان می ، MSکشت

 روش به نسبت را روش این توان می شوند، می تولید تري قويو  تر درشت هاي کورم مستقیم، باززایی روش

 به نسبت نوچه هاي ریزنمونه که شد مشخص نتایج بررسی از پس دانست پینه، برتر از گیاه غیرمستقیم باززایی

 که دادنشان  غیرمستقیم زایی رویان مطالعه. نمودند ارائه را بهتري زایی پینه و زایی اندام مادري کورمهاي  ریزنمونه

 به مالتوز قند که افزودن شد مشخص و نماید تولید را زا رویان هاي پینه توانست قند باالي هاي غلظت کاربرد

  ).1392، ئیپورخالو( داشت دنبال به را نتایج بهترین کشت، محیط
  توصیه فنی

 گل، رنگ وسیع دامنه و طوالنی عمرگلجایی ،مطبوع بوي علت به که است پیازي و زینتی گیاهی فریزیا

دست یافتن به محصول با کیفیت و  .است شده تبدیل دنیا سطح در شاخه بریده و گلدانی هاي گل از به یکی امروزه
عاري از هر گونه کورم و کورمچه  مستلزم رعایت نکات فنی در خصوص تولید بذر،فریزیا با حداکثر عملکرد 

 و یا ها کورم کیفیت کاهشبنابراین به منظور جلوگیري از . هر کدام ویژگی خاص خود را دارندو  می باشدبیماري 

 دسته و اول دسته هاي کورم. گیرند در اولویت قرار می و کورمچه تولید بذر ،گیاهی زاهاي حضور بیماري احتمال

 سطحتولید در  کننده، براي با توجه به امکانات و تجهیزات هر تولید. بریده اهمیت دارند شاخه گل تولید براي دوم

  .اولویت دارد دوم دسته و اول دسته هاي کورمبراي تولید اي  شیشه کشت درون تجاري و وسیع
  

  :مورد استفاده منابع
 ارشد کارشناسی پایان نامه. ریزافزایی روش از استفاده با فریزیا گروهی هم افزایش. 1392. پورخالوئی، ع )1
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