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 چکیده

رقم  و ذم غ چن مه بمر     ر یثتأ یمنظور بررسبهها تعلق دارد. وسنیلیلیوم یکی از زیباترین و مشهورترین گیاهان زینتی پیازی است که به خانواده س
ذ غ چن ه )عدم ذ غ، ذ غ  سطح، سه ‘(Donato’و ‘ Tiber’)با دو رق   یدر قالب طرح کامالً تصادف لیفاکتور صورتبه یشی، آزماتکثیر پیاز لیلیوم

نتایج نشان داد که رق  و ذ غ چن ه تمام صفات ممورد  . رار طراذی شددر سه تک( متری طول چن هیو ذ غ در مرذله سه سانت چن ه تیدر مرذله رؤ
داری بر وزن پیاز، تعداد پیازچه، ضریب تکثیر، داری تحت تأثیر قرار داد. هم نین، برهمکنش دو تیمار تأثیر معنیطور معنیرا به )به جز قطر ساقه( ارزیابی

ترین وزن پیاز، اندازه پیاز و اندازه فلس با ذ غ چن ه در مرذله رؤیت ذاصل شد که نسبت به تیمار بیش‘Tiber’اندازه پیاز و اندازه فلس داشت. در رق  
 چن ه صفات ، ذ غ چن ه در مرذله رؤیت‘Donato’براین، در رق  افزایش نشان داد. عالوه درصد 3/59و  0/42، 5/39ترتیب عدم ذ غ همین رق  به

ایمن،  بمر نسبت به عمدم ذم غ چن مه افمزایش داد. عمالوه      درصد( 5/93و  9/44، 2/93ترتیب به)داری طور معنیا بهوزن پیاز، اندازه پیاز و اندازه فلس ر
متری ذاصل شد که نسبت به تیمار عدم ذ غ با اعمال تیمار ذ غ چن ه در مرذله سه سانتی‘Donato’ترین تعداد پیازچه و ضریب تکثیر در رق  بیش

در اچلب صفات مورد ارزیمابی  ‘Donato’توان نتیجه گرفت که رق  طور کلی میافزایش نشان داد. به درصد 0/7و  9/59 ترتیبچن ه در همین رق ، به
تیمار جهت کشت مجدد،  ترینمناسبدارد و ذ غ چن ه در مرذله رؤیت به شرط عدم آسیب به انتهای شاخه، ‘Tiber’برتری محسوسی نسبت به رق  
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( یکمی از زیبماترین و مشمهورترین گیاهمان     .Lilium sppلیلیوم )
 یکم ی هاومیلیلتعلق دارد.  5هازینتی پیازی است که به خانواده سوسنی

 کمه  (39) باشمند یمم  یازیپ یهاگل نهیدر زم ایاز شش جنس مه  دن
را به خود  ایمعروغ دن اهانیرتبه چهارم گ یو داوود خکیاز رز، م پس

را  یجهمان  دیرتبه دوم تول زین دی( و از نظر تول31) است اختصاص داده
بمه   گمل عممداتا   یجنس در بازار جهمان  نیا تیاهم(. 44) باشدیدارا م

ها و ی با طرحتجار یهاو رق  دهایبریه ادیها و تعداد زتنوع گونه لیدل
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5- Liliaceae   

عممداتا شمامل    اهیگ نیعمده ا ی. بازارهاباشدیآن م های مختلفگرن
 (.39) باشمد یمم  یسماز محوطمه  ای یباچ ،یگلدان اهیگ ده،بریگل شاخه
 مکمره یگونمه اسمت کمه عممدتا در ن     300از  شیشامل ب لیلیومجنس 
بمه هفمت    بنمدی  طبقمه  نظمر  از هاگونه نای(. 9) اندشده عیتوز یشمال

، 30نومارتاگونی، سم 3ونیری، آرکل9ومیلی، ل7ومیری، سودول1بخش مارتاگون
 یبنمد (. گمروه 39و  9شوند )یم  یتقس 34پتاالیو اوکس 33ونیریلئوکول
 نیتمر یانجام شده اسمت. اصمل   زین یکیژنت یلوژنیف اساس بر هالیلیوم
، 32نتالیاور، 39ییایآس هیبریدهایشامل  دهبریها از نظر گل شاخهگروه

                                                 
6- Martagon 

7- Pseudolirium 

8- Lilium 

9- Archelirion 

10- Sinomartagon 

11- Leucolirion 

12- Oxypetalum 

13- Asiatic 

14- Oriental 
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رقممم  (. 39) باشمممندیمممم 5OAو  4LA ،9OT ،2LO، 3فلمممورومیالنگ
’Tiber‘  همای  از گروه هیبریدهای اورینتال لیلیوم بوده که دارای گمل

های آن زیبایی خاصمی بمه آن   های وسط گلبرگصورتی است و خال
نحوی که یکی از پر طرفمدارترین ارقمام اورینتمال در بمازار     دهد بهمی

عمدد   5-9ن بمی  ‘Tiber’متمری  سمانتی  40-44ایران است. پیازهای 
روز بوده  330-300طور متوسط کنند. دوره رشد آن بهچن ه تولید می

رسد. از طرغ دیگر رق  متر میسانتی 300-330و ارتفاع شاخه نیز به 
’Donato‘ از گروه هیبریدهای ،OT همای صمورتی، بلندقمد    با گلبرگ
روز بموده و طرفمداران    300-330متر( با دوره رشد سانتی 320-390)

متمری  سمانتی  40-44دی در بازار گل لیلیوم دارد. پیازهمای سمایز   زیا
’Donato‘ (. در هر دوی 33و  37کنند )عدد چن ه تولید می 5-7بین

رونمد و امکمان تولیمد    این ارقام، پیازها پس از برداشت گل تحلیل می
شاخه گل با کیفیت، با کشت مجدد بالفاصله پس از رفع خواب وجمود  

 ندارد.

 لیلیموم،  همای چن مه ه اسمت کمه ذم غ زودهنگمام     شمد  پیشنهاد
ذم غ   (.43و  4، 3)  دهمد  شیرا افمزا  لیلیموم  ازیم عملکرد پبایست می

آن بمر انباشمت و انتقمال     ریتمأث  قیم را از طر ازیم توسعه پ ندیچن ه فرآ
مقدار ماده  (.49و  32) بخشدیبهبود م وم،یلیل یازهایدر پ دراتیکربوه

 ازیم پ همای فلمس  بمودن  دسترسرد و هاشده توسط برگ دیخشک تول
 و هما دارد. در طول دوره رشد، گمل  تیبزرگ اهم یازهایپ دیجهت تول

در  کننمد، یاز ماده خشک را مصرغ مم  توجهی قابل مقدار هاگل ساقه
دردسمترس   ازیم توسمعه پ  یمواد بمرا  نیصورت ممکن است ا نیا ریچ

رم مماده  گ 9از  شیبا چهار گل ب ومیلیل نیگل آذاز طرغ دیگر، باشد. 
-در قطع جوانه ریو تأخ کندیخشک در طول دوره رشد خود مصرغ م

 رساندیرا به ذداقل م اهیبر ساختار گ رتأثی هفته، سه تا دو مدت به ها
 رهیم ذخ یماده خشک اضماف  یوجهمقدار قابل ت دهدیاجازه م ازیو به پ
 توسمعه  واسمطه بمه  یی. با توجه به ذداکثر بودن مصرغ موادچم ا دینما
بمه   نیگل آذ دنیبا رس ،یگلده یکیپاک در نزد دیع ومیللی گل هشاخ

در  .(40) ابمد یممکن است اثمر ذم غ چن مه کماهش      ییزمان شکوفا
چندین مطالعه تأثیر ذ غ چن ه بر ویژگی های رویشی و تکثیمر پیماز   
لیلیوم از جمله طول ساقه گل، سطح برگ، اندازه و وزن پیاز، تعمداد و  

و  30، 5، 9، 4، 3و اندازه فلس گزارش شده است )اندازه پیازچه، تعداد 
(، ذ غ چن ه و گل تأثیر .Tulipa gesneriana L(. در گل الله )43

ذال، ذ غ چن مه  اینبا داری بر تعداد پیاز اصلی در گیاه نداشت.معنی
متر طول داشت( یا گل همراه با یک یما دو  سانتی 9تا  5/3)زمانی که 

باعث کاهش عملکرد پیاز شده و ذ غ چن ه ها عدد از باالترین برگ

                                                 
1- Longiflorum 

2- Longiflorum×Asiatic 

3- Oriental×Trumpet 

4- Longiflorum×Oriental 

5- Oriental×Asiatic 

 (.7آوری ندارد )هیچ تأثیر زیان
با توجه به اهمیت تولید پیاز لیلیوم در داخل کشور و عمدم انجمام   
پژوهش ذاضر بر روی هیبریدهای جدید لیلیوم از جملمه هیبریمدهای   

منظور بررسی تأثیر ، این پژوهش بهOTمتنوع و بازار پسند اورینتال و 
های رویشی گمل لیلیموم و تمأثیر آن بمر     ذ غ چن ه بر ویژگی رق  و

 تولید و تکثیر آن انجام گرفت.
 

 هامواد و روش

 مواد گیاهی، بستر کشت و شرایط آزمایش

ای هیمدروپونیک در شهرسمتان دهاقمان،    این پژوهش در گلخانمه 
دقیقمه   13درجمه و   53ای با طول جغرافیایی استان اصفهان در منطقه

دقیقمه شممالی و ارتفماع از     31درجمه و   93ض جغرافیایی شرقی و عر
متر انجام شد. دما، رطوبت و شدت نور داخل گلخانه  4002سطح دریا 

 50درجه سلسمیوس،   45تا  35روز دوره رشد به ترتیب در طول شبانه
پمژوهش   نیم ا لموکس بمود. فاکتورهمای   کیلو 90تا  40درصد و  70تا 

ذم غ  ( و 4و  3)شکل ‘Donato’و  ‘Tiber’ ومیلیدو رق  ل پیاز شامل
 تیم ذم غ در مرذلمه رؤ  = D1عدم ذ غ، = D0) در سه سطح چن ه
بود )شکل ( متری طول چن هیسانت سهذ غ در مرذله = D2، چن ه

 9بما   یتصمادف  طرح کمامالً  هیبر پا لیفاکتور شیبر اساس آزما( که 9
 90 ازهایپ ،برای اعمال تیمارها .شدانجام  کراردر هر ت اهیگ 30تکرار و 

روز پس از برداشت گل از بستر کشت خارج شده و پس از پاک  10تا 
انتخماب و پمس    گرم( 50-10) کسانیبا وزن  یازهایپ ن،یشدن و توز
 5/54گرم در لیتر رورال تمی اس   3) قارچکش مخلوط با یاز ضدعفون

 همای سهی، در ک(درصد 95گرم در لیتر اکسی کلرور مس  5/0و درصد 
 ماریو جهت اعمال ت ماس مرطوب قرار گرفته تپی همراههب یکیپالست

درجمه سلسمیوس    2هفته در یخ ال با دممای   34سرمادهی به مدات 
جهمت   ازهما یپ یریم محل قرارگ ی. رطوبت نسب(32و  34قرار گرفتند )
ممدات   انی. در پاشد ظدرصد ذف 90تا  70در ذدود  نییپا یاعمال دما

خارج شده و بمه   رهیان از محل ذخهمزم مارهایتمام ت ،یزمان نگهدار
 .گرفتنمد کاشمت قمرار    یجهت آممادگ  طیمح یهفته در دما یکمدات 

 40و  تیم درصمد کوکوپ  90ها بما بسمتر کشمت )   قبل از پر کردن سبد
دقیقه در وان پلی اتمیلن   90مدت (، همگی با فرورفتن بهتیدرصد پرل

 30 درصد، ضدعفونی شدند. تعمداد  4ذاوی محلول هیپوکلریت سدی  
عممدد پیمماز لیلیمموم در سممبدهای پالسممتیکی مشممکی رنممگ بممه ابعمماد  

متری کشت شمده و همر   سانتی 34متر( و در عمق سانتی 51×97×43)
عنوان یک تکرار در نظر گرفته شمد. جهمت تسمریع    سبد پالستیکی به

 30دهی پیازها، سبدها پس از کاشت و آبیاری در اتاقی با دممای  ریشه
درصد قرار گرفتند. پمس از   70طوبت باالی درجه سلسیوس و ر 34تا 

طمور  خروج جوانه از سطح بستر رشد، سبدهای مربوط به هر رقم  بمه  
 یبمرا تصادفی به یک بستر با دو ستون درون گلخانه منتقمل شمدند.   
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 توسمط  شمده بمر اسماس فرممول ارا مه     ییبسترها از محلول چ ا هیتغ 
آن بما   یکم یلکترا تهمدای  و مترpHآن توسط  pH و هی( ته1) هوگلند

 دیو اسم  کیم ترین دی. با افمزودن اسم  شد یرگیاندازه مترECاستفاده از 

 یکیالکتر تیو هدا 5/1تا  5در محدوده  ییمحلول چ ا pH کیفسفر
 .گردیدبر متر ذفظ  منسزییدس 9/4تا  2/4در محدوده  زین

 

 
 )سمت چپ(‘Donato’)سمت راست( و  ‘Tiber’های گل لیلیوم رقم -1شکل 

Figure 1- Lily flowers of ‘Tiber’ (right) and ‘Donato’ (left) cultivars 
 

 
 )سمت چپ(‘Donato’)سمت راست( و  ‘Tiber’پیازهای لیلیوم رقم  -2شکل 

Figure 2- Lily bulbs of ‘Tiber’ (right) and ‘Donato’ (left) cultivars 
 

هما در دو مرذلمه روی گیاهمان مربموط انجمام      عمل ذ غ چن ه
هما قابمل رؤیمت شمدند و     که اولین چن هاولین مرذله زمانی ⸵گرفت

متر رسید. در هر ها به اندازه سه سانتیدیگری هنگامی که طول چن ه
ا خ  کردن چن ه بمه یمک سممت،    دو مرذله ذ غ چن ه، این عمل ب
دو  (.35همای زیمر آن انجمام شمد )    بدون آسیب به نوک شاخه و برگ

هما  همای آن های گلی که چن ههای شاخههفته پس از ریزش گلبرگ
و با انتخاب شده  تصادفی طوربهپنج گیاه از هر تکرار  ذ غ نشده بود،

 رارقم  یابیم زممورد ار های مربوطمه  از نظر ویژگی برداشت ساقه و پیاز،
بما   اهیگ یدوره رشد از سطح بستر تا باال انیارتفاع ساقه در پاگرفتند. 

ساقه  قطر شد. یرگیمتر( اندازهیلیم کی)با دقت  یاستفاده از متر نوار
( ممورد  متمر یلم یصمدم م  کیم )با دقمت   تالیجید سیبا استفاده از کول

د شممارش  دوره رشم  انیسال  در پا یهابرگ تمام قرار گرفت. یابیارز

 یازهما یپ شمد.  نییتع ،3جیجیمیافزار اشد و سطح آن با استفاده از نرم
موجود در هر سبد قبل از کاشت و پس از برداشمت )دو هفتمه پمس از    

صمدم گمرم( وزن    کی)با دقت  تالیجید ی( با استفاده از ترازویگلده
متمر(  یلم یم کیم )بما دقمت    یمتمر نموار   یلهوسیبه ازیپ طیشدند. مح

پمس از   یاصمل  ازیم از پ یدیم تول همای ازچهیپ تعداد .دیگرد یرگیاندازه
فلمس در همر    تعداد در نظر گرفته شد. ازچهیبرداشت، به عنوان تعداد پ

به عنموان تعمداد فلمس     ازیتعداد در هر پ نیانگیشمارش شده و م اهیگ
 اسمتفاده  با و هااز آن یربرداریثبت شد. مساذت هر فلس پس از تصو

 ازچمه یو پ ازیم مجمموع پ   یتقسم  بما  شمد.  نیمی تع ،جیجیمای افزارنرم از
محاسمبه   ریم تکث بیکشت شده مقمدار ضمر   ازیبرداشت شده بر تعداد پ

 .دیگرد

                                                 
1- ImageJ 
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طول  متریینتغنچه، مرحله سه سا تیمرحله رؤ چپ: سمت راست بهاز  بیترت( بهپایین) ‘Donato’( و باال) ‘Tiber’رقم  های گلشاخه -3شکل 

 و پس از حذف غنچه ،غنچه
Figure 3- The cut flower of ‘Tiber’ (up) and ‘Donato’ (bottom) cultivars from right to the left: stage of bud appearance, stage 

of 3 cm bud length and after disbudding, respectively 
 

 هاآنالیز آماری داده
( نسمخه  Statistical Analysis System, 2001) SASافزار نرم

ها مورد استفاده قرار گرفت. آزمون تموکی  برای آنالیز آماری داده 3/30
هما اسمتفاده   درصد نیز برای مقایسه میمانگین داده  5در سطح اذتمال 

هما  ( بمرای رسم  نممودار   Excell 2016) 4031افزار اکسل نرم از شد.
 .شد استفاده
 

 نتایج 
 بر صفات مورد ارزیابی تأثیر رقم

( اثر اصلی رقم  بمر   4و  3بر اساس نتایج تجزیه واریانس )جدول 
دار شمد. در رقم    درصمد معنمی   3تمام صفات مورد ارزیمابی در سمطح   

’Donato‘  صفات ارتفاع گیاه، قطر ساقه، سطح برگ، وزن پیاز، انمدازه
یمب  ترت(، اندازه فلس، تعداد پیازچمه و ضمریب تکثیمر بمه    2پیاز )شکل 

، درصمد  4/32، درصمد  3/20، درصمد  9/95، درصمد  3/1، درصد 3/94
بمود   ‘Tiber’تمر از رقم    بیش درصد 4/9و  درصد 3/77، درصد 3/70

 5/34ترتیب با ، تعداد برگ و تعداد فلس به‘Tiber’که در رق  درذالی
 بود.‘Donato’بیشتر از رق   درصد 3/52و  درصد
 

 ابیتأثیر حذف غنچه بر صفات مورد ارزی

( اثمر اصملی ذم غ    4و  3بر اساس نتایج تجزیه واریانس )جدول 
درصد  3چن ه بر تمام صفات مورد ارزیابی به جزء قطر ساقه در سطح 

متر( و سمطح بمرگ   سانتی 43/37ترین ارتفاع گیاه )بیش دار شد.معنی
متر مربع( در تیممار عمدم ذم غ چن مه مشماهده شمد.       سانتی 30/22)

متر( با ذ غ چن ه در مرذلمه  سانتی 10/97اقه )ترین سهرچند، کوتاه
متر مربع( با ذ غ چن مه در  سانتی 37/93ترین برگ )رؤیت و کوچک
 2/3و  درصمد  3/30ترتیمب  متری مشاهده شد که بهمرذله سه سانتی

تر از تیمار عدم ذ غ چن ه بود. با ذم غ چن مه در مرذلمه    ک  درصد
گرم(،  33/32ترین پیاز )ن(، سنگی11/99ترین تعداد فلس )رؤیت بیش

ترین اندازه فلس ( و بیش2سانتی متر، شکل  11/33ترین پیاز )درشت
، درصمد  4/33، درصد 9/33ترتیب با افزایش متر مربع( بهسانتی 20/5)
گیمری  نسبت به عدم ذ غ چن مه انمدازه   درصد 4/93و  درصد 9/49

 غ چن ه ترین میزان صفات ذکر شده با عدم ذکه ک شد، در صورتی
ثبت گردید. با اعمال تیمارهای ذ غ چن ه تا سطح سوم، تعداد برگ، 

 1/9و  درصمد  0/97، درصد 7/4ترتیب تعداد پیازچه و ضریب تکثیر به
افزایش یافت هر چند، در ایمن  عدم ذ غ چن ه  مارینسبت به ت درصد

متری و ذ غ چن مه  مورد بین تیمار ذ غ چن ه در مرذله سه سانتی
داری وجمود نداشمت. از   رؤیت از لحاظ آماری تفماوت معنمی  در مرذله 

 ترین مقدار صفات م کور در تیمار عدم ذ غ چن ه رخ داد.طرغ دیگر، ک 
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 ومیلیل سطح برگ و تعداد فلس، تعداد برگقطر ساقه،  اه،یبر ارتفاع گ و حذف غنچه رقم ریتأث تجزیه واریانس و مقایسه میانگین -1جدول 

Table 1- Mean comparison and ANOVA for the effect of cultivar and disbudding on the lily plant height, stem diameter, leaf 

number, leaf area, and the number of scales 

 تعداد فلس

Scale number 

 سطح برگ

Leaf area  

)2(cm 

 تعداد برگ

Leaf number 

 قطر ساقه

Stem diameter  

(mm) 

 اع گیاهارتف

Plant height 

 (cm) 

  

      
 رق 

Cultivar 

39.43a 35.45b 48.03a 7.13b 79.16b  ‘Tiber’ 

25.45b 47.96a 42.69b 7.62a 105.16a  ‘Donato’ 

      
 ذ غ چن ه

Disbudding 

30.24b 44.10a 44.77b 7.44a 97.29a  D0 

33.66a 41.05b 45.31ab 7.36a 87.60c  D1 

33.43a 39.97b 45.99a 7.30a 91.60b  D2 

     
 منابع تغییر
S.O.V 

** ** ** ** ** 
 رق 

Cultivar 

** ** * ns ** 
 ذ غ چن ه

Disbudding 

ns ns ns ns ns 
 ذ غ چن ه ×رق  

Cultivar × Disbudding 

5.0 9.0 5.16 0.09 13.5 
 خطا

Error 

6.88 7.19 5.01 4.17 3.99 
 ضریب تغییرات

CV (%) 

D0م ذ غ چن ه، = عدD1 ،ذ غ چن ه در مرذله رؤیت =D2 3و  5دار در سطح اذتمال ترتیب اختالغ معنی**: به و *. طول چن ه متریسانتی 9= ذ غ چن ه در مرذله 
 ندارند. داریتالغ معناخ آزمون توکی درصد با استفاده از 5ذروغ مشترک در سطح  یدارا یهانیانگیم ،ستوندر هر دار است. عدم اختالغ معنی  nsدرصد و 

D0= No disbudding, D1= Disbudding at the stage of bud appearance, and D3= Disbudding at the stage of 3 cm bud length. * and **: 

Significantly differences at 5% and 1% of probability levels, respectively and nonsignificant. Means within each column followed by 

the same letters are not significantly different at p≤0.05, using Tukey's test. 
 

 
غنچه، حذف  ترتیب از سمت راست به چپ: بدون حذف)پایین(. به‘Donato’)باال( و  ‘Tiber’تأثیر حذف غنچه بر اندازه پیاز لیلیوم ارقام  -4شکل 

 طول غنچه متریغنچه در مرحله رؤیت و حذف غنچه در مرحله سه سانتی

Figure 4- The effect of disbudding on lily bulb size of ‘Tiber’ (top) and ‘Donato’ (bottom) cultivars. From right to the left 

side: non-disbudding, disbudding at the stage of bud appearance, and disbudding at the stage of 3 cm bud length, respectively 
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وزن پیاز، اندازه پیاز، اندازه فلس، تعداد پیازچه و ضریب بر و برهمکنش آنها  ، حذف غنچهرقم ریتأث و تجزیه واریانس مقایسه میانگین -2جدول 

 تکثیر لیلیوم

Table 2- Mean comparison and ANOVA for the effect of cultivar, disbudding, and their interaction effect on the lily bulb 

weight, bulb size, scale size, number of bulblets, and propagation coefficient of Lily 

  

 وزن پیاز
Bulb weight  

(g) 

زاندازه پیا  
Bulb size 

 (cm) 

 اندازه فلس
Scale size  

(cm2) 

پیازچه تعداد  
Bulblet number 

 ضریب تکثیر
Propagation coefficient 

 رق 
Cultivar 

      

‘Tiber’  63.51b 17.07b 3.55b 1.04b 1.10b 

‘Donato’  89.48a 19.50a 6.04a 1.85a 1.19a 

 ذ غ چن ه
Disbudding 

      

D0  49.64c 15.94c 3.88c 1.19b 1.12b 

D1  94.91a 19.66a 5.40a 1.51a 1.15a 

D2  84.95b 19.24b 5.10b 1.63a 1.16a 

 رق 
Cultivar 

 ذ غ چن ه
Disbudding 

     

‘Tiber’ D0 42.42e 14.93e 2.73e 1.00c 1.10c 

 D1 82.09b 18.51b 4.20c 1.07c 1.11c 

 D2 66.04c 17.76c 3.71d 1.05c 1.11c 

       

‘Donato’ D0 56.87d 16.95d 5.02b 1.39b 1.14b 

 D1 107.73a 20.82a 6.60a 1.96a 1.20a 

 D2 103.85a 20.72a 6.48a 2.20a 1.22a 

 منابع تغییر
S.O.V 

     

 رق 
Cultivar 

** ** ** ** ** 

 ذ غ چن ه
Disbudding 

** ** ** ** ** 

 ذ غ چن ه ×رق  

Cultivar × Disbudding 
** * * ** ** 

 خطا
Error 

68.7 0.67 0.18 0.10 0.001 

 ب تغییراتضری

CV (%) 
10.84 4.46 8.89 14.58 3.02 

D0 ،عدم ذ غ چن ه =D1 ،ذ غ چن ه در مرذله رؤیت =D2 3و  5دار در سطح اذتمال ترتیب اختالغ معنی*، **: به. طول چن ه متریسانتی 9= ذ غ چن ه در مرذله 
 ندارند. داریاختالغ معن آزمون توکی استفاده ازدرصد با  5ذروغ مشترک در سطح  یدارا یهانیانگیم ،ستوندر هر درصد است. 

D0= No disbudding, D1= Disbudding at the stage of bud appearance, and D3= Disbudding at the stage of 3 cm bud length. *, and **: 

Significantly differences at 5% and 1% of probability levels, respectively. Means within each column followed by the same letters 

are not significantly different at p≤0.05, using Tukey's test. 
 

 برهمکنش رقم و حذف غنچه بر صفات مورد ارزیابی

( نشان داد که صفات وزن 4و  3های تجزیه واریانس )جدول داده
تمال یک درصد و صفات پیاز، تعداد پیازچه و ضریب تکثیر در سطح اذ

اندازه پیاز و اندازه فلمس در سمطح اذتممال پمنج درصمد تحمت تمأثیر        
های مقایسه میمانگین  برهمکنش رق  و ذ غ چن ه قرار گرفتند. داده

( نشمان داد کمه در رقم     4و  3برهمکنش رق  و ذ غ چن ه )جمدول  
’Tiber‘ 53/39گممرم(، انممدازه پیمماز ) 03/94تممرین وزن پیمماز )بممیش 

متمر مربمع( بما ذم غ     سانتی 40/2( و اندازه فلس )2متر، شکل سانتی

چن ه در مرذله رؤیت ذاصل شد که نسبت به تیمار عدم ذ غ همین 
افزایش نشمان   درصد 3/59و  درصد 0/42، درصد 5/39ترتیب رق  به

ترین میزان صفات ذکمر شمده در ایمن رقم  در     داد. از طرغ دیگر، ک 
از  ‘Tiber’ایمن، در رقم    بمر د. عالوهتیمار عدم ذ غ چن ه ثبت گردی

لحاظ صفات تعداد پیازچه و ضریب تکثیر بین تیمارهای ذ غ چن مه  
، بمما اعمممال ‘Donato’داری مشمماهده نشممد. در رقمم   تفمماوت معنممی

تیمارهای ذ غ چن ه، وزن پیاز، اندازه پیماز و انمدازه فلمس افمزایش     
ترتیمب  بمه  نحوی که در تیمار ذ غ چن ه در مرذلمه رؤیمت،  یافت به

تر از تیمار عمدم ذم غ   بیش درصد 5/93و  درصد 9/44، درصد 2/93
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چن ه بود. در این مورد، تیمار ذ غ چن مه در مرذلمه رؤیمت و تیممار     
متمری در یمک گمروه آمماری قمرار      ذ غ چن ه در مرذله سه سمانتی 

این، تعداد پیازچه و ضریب تکثیر در این رق  با اعمال برگرفتند. عالوه
نحوی که در تیممار ذم غ   ی ذ غ چن ه افزایش نشان داد بهتیمارها

متری نسبت به تیممار عمدم ذم غ چن مه،     چن ه در مرذله سه سانتی
تر بمود. همر چنمد، در ایمن دو     بیش درصد 0/7و  درصد 9/59ترتیب به

صفت نیز، بین دو تیمار ذ غ چن ه در مرذلمه رؤیمت و مرذلمه سمه     
 داری مالذظه نشد.معنیاختالغ ‘Donato’متری در رق  سانتی
 

 بحث

ارتفاع ساقه، استحکام ساقه و تعداد گل در ساقه، سه معیمار مهم    
در کیفیت گل از نظر تجاری هستند. از نظر کیفی، قا   بمودن سماقه،   
بدون خمیدگی و یا ذداقل خمیدگی ساقه در گلدان یا سبد گل در بعد 

در پژوهشمی روی لیلیموم   (. 2باشد ) یاز برداشت، معیار بسیار مهمی م
، ذ غ چن ه سمبب کماهش ارتفماع گیماه شمد      Siberiaاورینتال رق  

(. در آزمایشی دیگر روی لیلیوم آسیایی ذداکثر ارتفاع ساقه بمدون  49)
که ذمداقل ارتفماع سماقه بما ذم غ      ذ غ چن ه گزارش شد، در ذالی

( که با نتایج ایمن  32چن ه پس از ظهور اولین چن ه مشاهده گردید )
هما و  رشمد گمل   یموم لیماننمد ل  یازیم پ اهانیدر گمطالعه مطابقت دارد. 

 پیاز رینسبت به ذخا یبه فتوسنتز فعل ترشیرشد ساقه ب انتهاییقسمت 
و بمرگ   شمه یر لی، تشکهیرشد اول یعمداتا برا پیاز ریدارد. ذخا یبستگ

 3محل مصرغاست که دو  یبدان معن نی. اردیگیمورد استفاده قرار م
رو به رشد  یهاپیازو  ثلم دیتول یساختارها یعنی ،فتوسنتز یابر بیرق

 شیطور بالقوه باعث افمزا گل به محل مصرغبردن  نیوجود دارد. از ب
اما  شود.یدر ذال رشد مدختری  یهاپیازبه  تولیدات فتوسنتزیانتقال 
 نیم ، انتقال اذ غ چن هخواهند بود اگر در مرذله  دهیفا یب نهایهمه ا

اقمدام   یدر مرذله مناسب بمرا  یدختر یهاپیازبه  وسنتزیتولیدات فت
کمه در آزممایش ذاضمر، ذم غ     از آنجمایی . (39) نشود محققموقع به

ترین گیاهان شمد، در  ها در مرذله رؤیت چن ه سبب تولید کوتاهچن ه
نتیجه کاهش تعداد برگ نیز دور از انتظار نخواهد بود که با نتایج سایر 

تمرین تعمداد   (. در پژوهشی، بیش35و  32ارد )خوانی دپژوهشگران ه 
ترین تعداد فلس که ک فلس با عدم ذ غ چن ه گزارش شد، در ذالی

که، ( درذالی39با ذ غ چن ه پس از ظهور اولین چن ه مشاهده شد )
ترتیمب بما ذم غ    ترین تعداد فلس بهترین و ک در تحقیق ذاضر بیش

در رقم   هده گردیمد.  چن ه در مرذله رؤیت و عدم ذ غ چن مه مشما  
Corrida   هیبریممد آسممیایی لیلیمموم، ذمم غ چن ممه زودهنگممام سممبب

ترین تعداد پیازچه، ذم غ چن مه در اواسمط رشمد، سمبب تولیمد       بیش
باالترین تعداد فلس و وزن پیازچمه و ذم غ چن مه دیرهنگمام سمبب      

                                                 
1- Sink 

 یعنموان ابمزار  به ذ غ چن ه (.9) ترین اندازه و وزن پیاز گردیدبیش
 لیلیموم از جمله  ینتیز یاهاناز گ یاریدر بس یازپ یدهبود تولب یبراؤثر م

را از  یازتوسعه پ یندذ غ چن ه فرآ (.43و  3، 5، 9استفاده شده است )
 یلیموم، ل یازهمای در پ یمدرات آن بر انباشت و انتقمال کربوه  یرتأث یقطر

هما، و  مقدار ماده خشک تولید شده توسط بمرگ  (.49) بخشدیبهبود م
های پیاز، جهت تولید پیازهای درشت دن آن برای فلسدر دسترس بو
را در ماده خشک  ی ازمقدار قابل توجه ها،ها و دمگلگل .اهمیت دارد

توانمد  کنند، در چیر این صورت، این مواد میمصرغ می طی دوره رشد
(. در یک بررسمی بیمان   40) جهت بزرگ شدن پیازها دردسترس باشد

ک با چهار چن مه، در طمول دوره رشمد    شد که گل آذین لیلیوم عید پا
کننمد. آنهما هم نمین    گرم مماده خشمک مصمرغ ممی     9خود بیش از 

به ممدت دو تما سمه     چن ه ذ غانداختن  یره تأخگزارش نمودند که ب
اجمازه   یماز رساند و بمه پ یرا به ذداقل م یاهگ ساختارآن بر  یرهفته، تأث

د. مصمرغ  بدسمت آور  یماده خشک اضماف  یدهد مقدار قابل توجهیم
به ذمداکثر   یگلده یکیدر نزد ،پاک یدع لیلیوم هایماده خشک چن ه

ممکن است و تأخیر در ذ غ چن ه تا زمان شکوفایی کامل، ، می رسد
تمرین وزن  تمرین و کم   بیش .(35دهد )کاهش شدت را به آن یداثر مف

 Royal Trinityپیاز، اندازه پیاز و انمدازه فلمس لیلیموم آسمیایی رقم       
یب با ذ غ چن ه پس از رؤیت اولین چن ه و عدم ذ غ چن مه  ترتبه

و  ‘Tiber’گزارش شد که بما نتمایج پمژوهش ذاضمر در همر دو رقم        
’Donato‘ در پژوهشی دیگر بیمان شمد کمه وزن    (. 32خوانی دارد )ه

لیلیموم عیمد پماک واکمنش همای       Croftپیاز و نه وزن پیازچه در رق  
شان ندادند، زیمرا در همر ممورد    توجهی را نسبت به ذ غ چن ه نقابل

ترین بیش تفاوت بین گیاهان چن ه ذ غ شده و ذ غ نشده ک  بود.
همای بسمیار   افزایش وزن در هر دو پیاز و پیازچه پس از ذ غ چن مه 

کوچک رخ داد. تأخیر در ذ غ چن ه تا زمان شکوفایی کامل منجر به 
(. بمرای  3)شمود  ها ممی های کوچک تدریجی در پیازها و پیازچهتفاوت

محم  اینکمه   های لیلیوم باید بمه افزایش ذداکثری وزن پیازها، چن ه
رسمد ذم غ   نظمر ممی  ذال، بمه اینبا قابل مشاهده شدند، ذ غ شوند.

های گل در اوایل فصل در افزایش اندازه پیاز نسبت به ذ غ بما  چن ه

عملکممرد پیمماز رقمم    .تممر مممؤثر یمما ذتممی م ممر باشممد  تممأخیر، کمم 
Enchantment محم  امکمان جمدا    هما بمه  انی بهتر بود که چن هزم

همای واقمع   شدن از نوک گیاه، با یک خمیدگی، بدون اینکه بمه بمرگ  
توانمد زممانی   این مورد می شده در زیر آن آسیب وارد شود، جدا شوند.

(. 4متمر طمول داشمته باشمند )    سمانتی  9تا 5/3ها انجام شود که چن ه
-سانتی 2یا  5/3ر طول های گل دگزارش شده است که ذ غ چن ه

درصمدی وزن تمازه پیماز در     90و  34متر سمبب افمزایش بمه ترتیمب     
همای بماز   ها یا گمل شود. چن همقایسه با شاهد )عدم ذ غ چن ه( می

شموند. ذم غ   شده اچلب در تولید پیازهای لیلیوم عید پاک ذم غ ممی  
ام دهد. ذ غ دیرهنگهنگام، وزن پیاز را تحت تأثیر قرار نمیچن ه زود
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 شمود درصد وزن تازه پیاز در این گیاهان می 35چن ه باعث افزایش 
، Campfireهمما در پممنج رقمم  لیلیمموم آسممیایی )برداشممت گممل (.43)

Debutante ،Impact ،Moonfire  وSnowcap  باعمممث کممماهش )
که اندازه پیازهای برداشت شده در مقایسه با پیازهای اولیه شد، درذالی

سماقه، سمبب افمزایش انمدازه پیازهمای      ذ غ چن ه بدون آسمیب بمه   
محققمان در پژوهشمی گمزارش کردنمد کمه       (.5برداشت شده گردید )

متری سطح زمین بر افمزایش انمدازه   سانتی 30برداشت ساقه لیلیوم از 
(. در آزمایشی دیگر نتایج نشان داد کمه ذم غ سماقه    30پیاز اثر دارد )

ن و قطمر پیماز نمدارد    داری بمر وز دهنده در پیاز خوراکی تأثیر معنیگل
باالترین تعداد پیازچه و ضمریب تکثیمر در لیلیموم آسمیایی رقم       (. 33)

Royal Trinity  با ذ غ چن ه پس از رؤیت اولین چن ه مشاهده شد
ترین میزان صفات م کور همانند آزممایش ذاضمر بما    که، ک درصورتی

 (.39عدم ذ غ چن ه گزارش شد )

 

 گیرینتیجه

بی شده به استثنای تعداد برگ و تعداد فلمس،  در تمام صفات ارزیا
داشمت کمه    ‘Tiber’برتری محسوسی نسبت به رقم   ‘Donato’رق  

هیبریدهای متفاوت  ژنتیکی توان به فاصلهدار را میاین اختالغ معنی
اورینتال و اوتی نسبت داد. با توجه به هدغ اصلی ایمن پمژوهش کمه    

مجمدد، تولیمد و    تیمار ذ غ چن مه جهمت کشمت    ترینمناسبتعیین 
باشد، ذ غ چن ه در مرذله رؤیت به شمرط عمدم   تکثیر پیاز لیلیوم می

ابمزار   کباشد. ذ غ چن ه یآسیب به انتهای شاخه بهترین گزینه می
پیازهمای درشمت از    دیم تول منظمور بمه تواند یاست که م یاتیمه  عمل

 .ردیمورد استفاده قرار گطریق کشت مجدد 

 

 منابع

1- Blaney K.T., and Roberts A.N. 1963. Effect of time of disbudding on bulb and bulblet production in Croft Easter 
lily. Oregon Ornamental and Nursery Digest 7: 3-4. 

2- Blaney K.T., and Roberts A.N. 1967. Flower count compared to total bulb weight. Oregon Ornament and Nursery 
Digest 9: 1-2. 

3- Dantuluri V.S.R., and Misra R.L. 2002. Response of Asiatic hybrid lily to flower bud removal. Journal of 
Ornamental Horticulture 5(2): 74-75. 

4- Davies L.J., Brooking I.R., Catley J.L., and Halligan E.A. 2002. Effects of constant temperature and irradiance on 
the flower stem quality of Sandersonia aurantiaca. Scientia Horticulturae 93: 321-332.  

5- Hemophill D.D., Reed J.R., and Wilson R.L. 1987. Cultural influences on bulb production. North American Lily 
Society 97-99. 

6- Hogland D.R. 1950. The Water Culture Method for Growing Plants without Soil. The College of Agriculture. 
Agriculture. California: Agricultural Experiment Station Publications. Retrieved from 
http://www.archive.org/stream/watercultureme3450hoag#page/n0/mode/2up 

7- John A.Q., and Khan F.U. 2003. Impact of flower and leaf removal on bulb production in tulip cv. Cassini. 
SKUAST Journal of Research 5(2): 190-193. 

8- Kong Y., Bai J., Lang L., Bao F., Dou X., Wang H., and Shang H. 2017. Floral scents produced by Lilium and 
Cardiocrinum species native to China. Biochemical Systematics and Ecology 70: 222-229.  

9- Kruijer C.J. 1982. Mechanical beheading of lilies looked at critically. Bloembollen Culture 92(49): 1278-1279. 
10- Kumar R., Arora J.S., and Singh S. 1999. Studies on the bulb production storage medium and vase life of Asiatic 

hybrids of Lilium cultivars. Journal of Ornamental Horticulture 2(2): 761-767. 
11- Kwon Y.S., Kim C.W., Kim J.S., Moon J.S., and Yoo K.S. 2016. Effects of bolting and flower stem removal on the 

growth and chemical qualities of onion bulbs. Horticulture, Environment, and Biotechnology 57: 132-138.  
12- Langens-Gerrits M.M., Kuijpers A.M., De Klerk G.J., and Croes A.F. 2003. Contribution of explants carbohydrate 

reserves and sucrose in the medium to bulb growth of lily regenerated on scale segments in vitro. Physiologia 
Plantarum 117: 245-255. 

13- Malik K.M. 2014. Studies on Flower Regulation in Asiatic Lilium (Lilium x elegans Thunb). University of 
Agricultural Sciences and Technology of Kashmir, India. 

14- Malik K.M., Shiekh M.Q., Nazki I.T., and Mir S.A. 2017. Influence of storage temperature, storage duration, and 
disbudding on bulb production in Asiatic Lilium cv. ‘Royal Trinity’. Biosciences Biotechnology Research Asia 
14(2): 577-585.  

15- Massodi M. 2011. Impact of nutritional management and disbudding on the biometric characteristics of Asiatic 
Lilium. Ph.D. thesis submitted to SKUAST-K Shalimar Srinagar India, 212. 
http://krishikosh.egranth.ac.in/handle/1/91391 

16- Mohammadi Torkashvand A., and Seyedi N. 2016. To evaluate the influence of Ca concentration in nutrient 
solution and growth medium on the quantitative and qualitative yield of Lilium (Asiatic hybrid Lilium). Iranian 
Journal of Horticultural Science 46(4): 637-647. (In Persian with English abstract) 

17- VAN DEN BOS. 2021. https://www.vandenbos.com. 



 203     مطالعه تأثیر رقم و حذف غنچه بر تکثیر پیاز لیلیوم

18- Van Tuyl J.M., and Arens P. 2011. Lilium: Breeding history of the modern cultivar assortment. Acta Horticulturae, 
900: 223-230. doi:10.17660/ActaHortic.2011.900.27. 

19- VWS. 2021. https://www.vws-flowerbulbs.nl. 
20- Wang Y.T., and Breen P.J. 1984. Respiration and weight changes of Easter lily during development. Horticultural 

Sciences 19: 702-703. 
21- Wang Y.T., and Breen P.J. 1986. Growth and photosynthesis of Easter lily in response to flower bud removal. 

Journal of American Society for Horticultural Science 111(3): 442-446. 
22- Wani M.A., Nazki I., Din A., Malik S., and Rather Z. 2016. Photosynthate Partitioning in Asiatic Lilies Under 

Ammoniacal and Nitrate Sources of Nitrogen. Agricultural Research 5: 230–235. 
23- Xia Y.P., Zheng H.J., and Huang C.H. 2005. Studies on the bulb development and its physiological mechanisms in 

Lilium Oriental hybrids. Acta Horticulturae 673(1): 91-98. 

 



 0011، تابستان 2، شماره 53)علوم و صنایع كشاورزي(، جلد باغباني نشریه علوم     210

 
Study the Effect of Cultivar and Disbudding on the Bulb Propagation of Lily 

 
S. Heidari1*- S. Reezi2- S.N. Mortazavi3- A. Nikbakht4 

Received: 25-11-2020 
Accepted: 17-02-2021 

 
Introduction: Lily (Lilium spp.) is one of the most beautiful and popular ornamental bulbous plants that 

belongs to the Liliaceae family. Lilies (Lilium spp.) belong to one of the six more important genera of bulbous 
flowers, which is the fourth most famous plant in the world after Rose, Dianthus, and Chrysanthemum. The 

genus Lilium comprises more than 100 species, which are mainly distributed in the northern hemisphere. These 
species are taxonomically divided into seven sections, including Martagon, Pseudolirium, Lilium, Archelirion, 
Sinomartagon, Leucolirion, and Oxypetalum. It has been suggested that early removal of Lily buds should 
enhance Lily bulb yield. Disbudding improves the process of bulb development through its influence on the 
accumulation and transport of carbohydrates in Lily bulbs. In several studies, the effect of bud removal on 
vegetative characteristics and propagation of Lily bulbs including cut flower length, leaf area, size and weight of 
the bulb, number, and size of bulbs, number, and size of scales have been reported. With considering the 

importance of Lily bulb production in the country and the lack of current research on new Lilium hybrids, 
including various Oriental and OT hybrids, this study was conducted to investigate the effect of cultivar and 
disbudding on the vegetative characteristics of Lily flowers and its effect on production and multiplication of 
Lily. 

Materials and Methods: To study the effect of cultivar and disbudding on the growth and bulb production 
of Lily, a factorial experiment in a completely randomized design with two cultivars (the Tiber and Donato), and 
three disbudding items (D0= No disbudding, D1= Disbudding at the stage of bud appearance, and D3= 
Disbudding at the stage of 3 cm bud length) was conducted in three replications. This research was carried out in 
hydroponic greenhouses in Dehaghan city, Isfahan province, in an area with a longitude of 51˚, 61´ E, 31˚, 96´ 
N, and 2004 m mean above sea level. Temperature, humidity, and light intensity inside the greenhouse during 
the growing period was 15-25 ℃, 50-70 percent, and 20-30 kilolux, respectively. Evaluated characteristics 
included the plant height, stem diameter, number of leaves, leaf area, number of buds, bulb weight, number of 
the scale, scale size, number of bulblets, and propagation coefficient. 

Results and Discussion: The results showed that cultivar and disbudding (Except stem diameter) 
significantly affect all evaluated traits, while their interaction had a significant impact on bulb weight, bulblet 
number, propagation coefficient, bulb size, and scale size. In the Donato cultivar, plant height, stem diameter, 
leaf area, bulb weight, bulb size, scale size, number of bulbs, and propagation coefficient were 32.9%, 6.9%, 
35.3%, 40.9%, 14.2%, 70.1%, 77.9%, and 8.2%, respectively higher than Tiber cultivar, while in the Tiber 
cultivar, the number of leaves and number of scales was 12.5% and 54.9%, respectively higher than the Donato 
cultivar. The highest plant height and leaf area were observed in non-disbudding treatment. However, the 
shortest stem and the smallest leaf were observed in disbudding at the stage of bud appearance and disbudding at 
the stage of 3 cm bud length which was 10.1% and 9.4%, respectively less than the non-disbudding treatment. 
By disbudding at the stage of bud appearance, the maximum number of scales, the heaviest bulb, the largest 
bulb, and the maximum scale size was measured that increased by 11.3%, 91.2%, 23.3%, and 39.2%, 
respectively compared to the non-disbudding treatment, while the lowest value of mentioned traits was recorded 
with non-disbudding treatment. By applying bud removal treatments up to the third level, the number of leaves, 
the number of bulbs, and propagation coefficient increased by 2.7%, 37.0%, and 3.6%, respectively, compared to 
the non-disbudding treatment, although there was no statistically significant difference between disbudding at 
the stage of 3 cm and disbudding at the stage of bud appearance. On the other hand, the lowest value of these 

                                                 
1 and 3- Gratuated Ph.D. Students and Associate Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of 

Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran, respectively. 

(*- Corresponding Author Email: heidari.sajad@znu.ac.ir) 

2- Assistant Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, 

Shahrekord, Iran 

4- Associate Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Isfahan University of Technology, 

Isfahan, Iran 

DOI: 10.22067/jhs.2021.67093.0 

 )علوم و صنایع كشاورزي( علوم باغباني نشریه
 510-500. ، ص0011 تابستان، 2، شماره 53جلد 

 2112 - 0351 شاپا:

Journal of Horticultural Science  

Vol. 35, No.2, Summer 2021, P. 301-311 

ISSN: 2008 - 4730 



 211     مطالعه تأثیر رقم و حذف غنچه بر تکثیر پیاز لیلیوم

traits occurred in the non-disbudding treatment. In the Tiber cultivar, the highest bulb weight, bulb size, and 
scale size were obtained by disbudding at the stage of bud appearance, which showed an increase of 93.5%, 
24.0%, and 53.9%, respectively, compared to the non-disbudding treatment. Furthermore, in the Donato cultivar, 
disbudding at the stage of bud appearance significantly increased bulb weight, bulb size, and scale size by 
89.4%, 22.8%, and 31.5%, respectively, compared to the non-disbudding. Also, the highest bulblet number and 
propagation coefficient in this cultivar were obtained by disbudding at the stage of 3 cm bud length, which 
increased 58.3% and 0.7%, respectively compared to the non-disbudding treatment. 

Conclusion: In general, it can be concluded that the Donato cultivar has a significant advantage in most of 
the evaluated traits over the Tiber cultivar, which can be attributed to the genetic distance between different 
Oriental and OT hybrids. Disbudding at the stage of bud appearance, if the end of the branch is not damaged, 
was the most appropriate treatment for replanting, production, and propagating of Lily bulb. 

 
Keywords: Bulblet, Lilium, Production, Scale, Variety 


