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چکیده
لیلیوم یکی از زیباترین و مشهورترین گیاهان زینتی پیازی است که به خانواده سوسنیها تعلق دارد .بهمنظور بررسی تأثیر رقم و ذم غ چن مه بمر
تکثیر پیاز لیلیوم ،آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با دو رق (’ ‘Tiberو ’ ،)‘Donatoسه سطح ذ غ چن ه (عدم ذ غ ،ذ غ
در مرذله رؤیت چن ه و ذ غ در مرذله سه سانتیمتری طول چن ه) در سه تکرار طراذی شد .نتایج نشان داد که رق و ذ غ چن ه تمام صفات ممورد
ارزیابی (به جز قطر ساقه) را بهطور معنیداری تحت تأثیر قرار داد .هم نین ،برهمکنش دو تیمار تأثیر معنیداری بر وزن پیاز ،تعداد پیازچه ،ضریب تکثیر،
اندازه پیاز و اندازه فلس داشت .در رق ’‘Tiberبیش ترین وزن پیاز ،اندازه پیاز و اندازه فلس با ذ غ چن ه در مرذله رؤیت ذاصل شد که نسبت به تیمار
عدم ذ غ همین رق بهترتیب  42/0 ،39/5و  59/3درصد افزایش نشان داد .عالوهبراین ،در رق ’ ،‘Donatoذ غ چن ه در مرذله رؤیت چن ه صفات
وزن پیاز ،اندازه پیاز و اندازه فلس را بهطور معنیداری (بهترتیب  44/9 ،93/2و  93/5درصد) نسبت به عمدم ذم غ چن مه افمزایش داد .عمالوهبمرایمن،
بیشترین تعداد پیازچه و ضریب تکثیر در رق ’‘Donatoبا اعمال تیمار ذ غ چن ه در مرذله سه سانتیمتری ذاصل شد که نسبت به تیمار عدم ذ غ
چن ه در همین رق  ،بهترتیب  59/9و  7/0درصد افزایش نشان داد .بهطور کلی میتوان نتیجه گرفت که رق ’‘Donatoدر اچلب صفات مورد ارزیمابی
برتری محسوسی نسبت به رق ’ ‘Tiberدارد و ذ غ چن ه در مرذله رؤیت به شرط عدم آسیب به انتهای شاخه ،مناسبترین تیمار جهت کشت مجدد،
تولید و تکثیر پیاز لیلیوم میباشد.
واژههای کلیدی :پیازچه ،تولید ،سوسن ،فلس ،واریته

مقدمه

1
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لیلیوم ( )Lilium spp.یکمی از زیبماترین و مشمهورترین گیاهمان
زینتی پیازی است که به خانواده سوسنیها 5تعلق دارد .لیلیومها یکمی
از شش جنس مه دنیا در زمینه گلهای پیازی ممیباشمند ( )39کمه
پس از رز ،میخک و داوودی رتبه چهارم گیاهان معروغ دنیا را به خود
اختصاص داده است ( )31و از نظر تولید نیز رتبه دوم تولید جهمانی را
دارا میباشد ( .)44اهمیت این جنس در بازار جهمانی گمل عممداتا بمه
دلیل تنوع گونهها و تعداد زیاد هیبریدها و رق های تجاری با طرحها و
 3و  -9بهترتیب دانشآموختمه دکتمری و دانشمیار گمروه علموم باچبمانی ،دانشمکده
کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،ایران
)Email: heidari.sajad@znu.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
 -4استادیار گروه علوم باچبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،ایران
 -2دانشیار گروه علوم باچبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،ایران
DOI: 10.22067/jhs.2021.67093.0
5- Liliaceae

رنگهای مختلف آن میباشد .بازارهای عمده این گیاه عممداتا شمامل
گل شاخهبریده ،گیاه گلدانی ،باچی یا محوطمهسمازی ممیباشمد (.)39
جنس لیلیوم شامل بیش از  300گونمه اسمت کمه عممدتا در نیمکمره
شمالی توزیع شدهاند ( .)9این گونهها از نظمر طبقمه بنمدی بمه هفمت
بخش مارتاگون ،1سودولیریوم ،7لیلیوم ،9آرکلیریون ،3سمینومارتاگون،30
لئوکولیریون 33و اوکسیپتاال 34تقسی میشوند ( 9و  .)39گمروهبنمدی
لیلیومها بر اساس فیلوژنی ژنتیکی نیز انجام شده اسمت .اصملیتمرین
گروهها از نظر گل شاخهبریده شامل هیبریدهای آسیایی ،39اورینتال،32

6- Martagon
7- Pseudolirium
8- Lilium
9- Archelirion
10- Sinomartagon
11- Leucolirion
12- Oxypetalum
13- Asiatic
14- Oriental
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النگیفلممموروم LO2 ،OT9 ،LA4 ،3و  OA5مم میباشمممند ( .)39رقم م
’ ‘Tiberاز گروه هیبریدهای اورینتال لیلیوم بوده که دارای گملهمای
صورتی است و خالهای وسط گلبرگهای آن زیبایی خاصمی بمه آن
میدهد بهنحوی که یکی از پر طرفمدارترین ارقمام اورینتمال در بمازار
ایران است .پیازهای  40-44سمانتیمتمری ’ ‘Tiberبمین  5-9عمدد
چن ه تولید میکنند .دوره رشد آن بهطور متوسط  330-300روز بوده
و ارتفاع شاخه نیز به  300-330سانتیمتر میرسد .از طرغ دیگر رق
’ ،‘Donatoاز گروه هیبریدهای  OTبا گلبرگهمای صمورتی ،بلندقمد
( 390-320سانتیمتر) با دوره رشد  300-330روز بموده و طرفمداران
زیادی در بازار گل لیلیوم دارد .پیازهمای سمایز  40-44سمانتیمتمری
’‘Donatoبین  5-7عدد چن ه تولید میکنند ( 37و  .)33در هر دوی
این ارقام ،پیازها پس از برداشت گل تحلیل میرونمد و امکمان تولیمد
شاخه گل با کیفیت ،با کشت مجدد بالفاصله پس از رفع خواب وجمود
ندارد.
پیشنهاد شمده اسمت کمه ذم غ زودهنگمام چن مههمای لیلیموم،
میبایست عملکرد پیماز لیلیموم را افمزایش دهمد ( 4 ،3و  .)43ذم غ
چن ه فرآیند توسعه پیماز را از طریمق تمأثیر آن بمر انباشمت و انتقمال
کربوهیدرات در پیازهای لیلیوم ،بهبود میبخشد ( 32و  .)49مقدار ماده
خشک تولید شده توسط برگها و دردسترس بمودن فلمسهمای پیماز
جهت تولید پیازهای بزرگ اهمیت دارد .در طول دوره رشد ،گملهما و
ساقه گلها مقدار قابل توجهی از ماده خشک را مصرغ ممیکننمد ،در
چیر این صورت ممکن است این مواد بمرای توسمعه پیماز دردسمترس
باشد .از طرغ دیگر ،گل آذین لیلیوم با چهار گل بیش از  9گرم مماده
خشک در طول دوره رشد خود مصرغ میکند و تأخیر در قطع جوانه-
ها به مدت دو تا سه هفته ،تأثیر بر ساختار گیاه را به ذداقل میرساند
و به پیاز اجازه میدهد مقدار قابل توجهی ماده خشک اضمافی ذخیمره
نماید .با توجه به ذداکثر بودن مصرغ موادچم ایی بمهواسمطه توسمعه
شاخه گل لیلیوم عید پاک در نزدیکی گلدهی ،با رسیدن گل آذین بمه
زمان شکوفایی ممکن است اثمر ذم غ چن مه کماهش یابمد ( .)40در
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
اندازه پیازچه ،تعداد و اندازه فلس گزارش شده است ( 30 ،5 ،9 ،4 ،3و
 .)43در گل الله ( ،)Tulipa gesneriana L.ذ غ چن ه و گل تأثیر
معنیداری بر تعداد پیاز اصلی در گیاه نداشت .بااینذال ،ذ غ چن مه
(زمانی که  3/5تا  9سانتیمتر طول داشت) یا گل همراه با یک یما دو
عدد از باالترین برگها باعث کاهش عملکرد پیاز شده و ذ غ چن ه
1- Longiflorum
2- Longiflorum×Asiatic
3- Oriental×Trumpet
4- Longiflorum×Oriental
5- Oriental×Asiatic

هیچ تأثیر زیانآوری ندارد (.)7
با توجه به اهمیت تولید پیاز لیلیوم در داخل کشور و عمدم انجمام
پژوهش ذاضر بر روی هیبریدهای جدید لیلیوم از جملمه هیبریمدهای
متنوع و بازار پسند اورینتال و  ،OTاین پژوهش بهمنظور بررسی تأثیر
رق و ذ غ چن ه بر ویژگیهای رویشی گمل لیلیموم و تمأثیر آن بمر
تولید و تکثیر آن انجام گرفت.

مواد و روشها
مواد گیاهی ،بستر کشت و شرایط آزمایش

این پژوهش در گلخانمهای هیمدروپونیک در شهرسمتان دهاقمان،
استان اصفهان در منطقهای با طول جغرافیایی  53درجمه و  13دقیقمه
شرقی و عرض جغرافیایی  93درجمه و  31دقیقمه شممالی و ارتفماع از
سطح دریا  4002متر انجام شد .دما ،رطوبت و شدت نور داخل گلخانه
در طول شبانهروز دوره رشد به ترتیب  35تا  45درجه سلسمیوس50 ،
تا  70درصد و  40تا  90کیلولموکس بمود .فاکتورهمای ایمن پمژوهش
شامل پیاز دو رق لیلیوم ’ ‘Tiberو ’(‘Donatoشکل  3و  )4و ذم غ
چن ه در سه سطح ( =D0عدم ذ غ =D1 ،ذم غ در مرذلمه رؤیمت
چن ه =D2 ،ذ غ در مرذله سه سانتیمتری طول چن ه) بود (شکل
 )9که بر اساس آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کمامالً تصمادفی بما 9
تکرار و  30گیاه در هر تکرار انجام شد .برای اعمال تیمارها ،پیازها 90
تا  10روز پس از برداشت گل از بستر کشت خارج شده و پس از پاک
شدن و توزین ،پیازهای با وزن یکسان ( 50-10گرم) انتخماب و پمس
از ضدعفونی با مخلوط قارچکش ( 3گرم در لیتر رورال تمی اس 54/5
درصد و  0/5گرم در لیتر اکسی کلرور مس  95درصد) ،در کیسههمای
پالستیکی بههمراه پیت ماس مرطوب قرار گرفته و جهت اعمال تیمار
سرمادهی به مدات  34هفته در یخ ال با دممای  2درجمه سلسمیوس
قرار گرفتند ( 34و  .)32رطوبت نسبی محل قرارگیمری پیازهما جهمت
اعمال دمای پایین در ذدود  70تا  90درصد ذفظ شد .در پایان ممدات
زمان نگهداری ،تمام تیمارها همزمان از محل ذخیره خارج شده و بمه
مدات یک هفته در دمای محیط جهت آممادگی کاشمت قمرار گرفتنمد.
قبل از پر کردن سبدها بما بسمتر کشمت ( 90درصمد کوکوپیمت و 40
درصد پرلیت) ،همگی با فرورفتن بهمدت  90دقیقه در وان پلی اتمیلن
ذاوی محلول هیپوکلریت سدی  4درصد ،ضدعفونی شدند .تعمداد 30
عممدد پیمماز لیلیمموم در سممبدهای پالسممتیکی مشممکی رنممگ بممه ابعمماد
( 51×97×43سانتیمتر) و در عمق  34سانتیمتری کشت شمده و همر
سبد پالستیکی بهعنوان یک تکرار در نظر گرفته شمد .جهمت تسمریع
ریشهدهی پیازها ،سبدها پس از کاشت و آبیاری در اتاقی با دممای 30
تا  34درجه سلسیوس و رطوبت باالی  70درصد قرار گرفتند .پمس از
خروج جوانه از سطح بستر رشد ،سبدهای مربوط به هر رقم بمهطمور
تصادفی به یک بستر با دو ستون درون گلخانه منتقمل شمدند .بمرای
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تغ یه بسترها از محلول چ ایی بمر اسماس فرممول ارا مهشمده توسمط
هوگلند ( )1تهیه و  pHآن توسط pHمتر و همدایت الکتریکمی آن بما
استفاده از ECمتر اندازهگیری شد .با افمزودن اسمید نیتریمک و اسمید
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فسفریک  pHمحلول چ ایی در محدوده  5تا  1/5و هدایت الکتریکی
نیز در محدوده  4/2تا  4/9دسیزیمنس بر متر ذفظ گردید.

شکل  -1گل لیلیوم رقمهای ’( ‘Tiberسمت راست) و ’(‘Donatoسمت چپ)
Figure 1- Lily flowers of ‘Tiber’ (right) and ‘Donato’ (left) cultivars

شکل  -2پیازهای لیلیوم رقم ’( ‘Tiberسمت راست) و ’(‘Donatoسمت چپ)
Figure 2- Lily bulbs of ‘Tiber’ (right) and ‘Donato’ (left) cultivars

عمل ذ غ چن ههما در دو مرذلمه روی گیاهمان مربموط انجمام
گرفت⸵ اولین مرذله زمانیکه اولین چن ههما قابمل رؤیمت شمدند و
دیگری هنگامی که طول چن هها به اندازه سه سانتیمتر رسید .در هر
دو مرذله ذ غ چن ه ،این عمل با خ کردن چن ه بمه یمک سممت،
بدون آسیب به نوک شاخه و برگهمای زیمر آن انجمام شمد ( .)35دو
هفته پس از ریزش گلبرگهای شاخههای گلی که چن ههمای آنهما
ذ غ نشده بود ،پنج گیاه از هر تکرار بهطور تصادفی انتخاب شده و با
برداشت ساقه و پیاز ،از نظر ویژگیهای مربوطمه ممورد ارزیمابی قمرار
گرفتند .ارتفاع ساقه در پایان دوره رشد از سطح بستر تا باالی گیاه بما
استفاده از متر نواری (با دقت یک میلیمتر) اندازهگیری شد .قطر ساقه
با استفاده از کولیس دیجیتال (با دقمت یمک صمدم میلمیمتمر) ممورد
ارزیابی قرار گرفت .تمام برگهای سال در پایان دوره رشمد شممارش

شد و سطح آن با استفاده از نرمافزار ایمیججی ،3تعیین شمد .پیازهمای
موجود در هر سبد قبل از کاشت و پس از برداشمت (دو هفتمه پمس از
گلدهی) با استفاده از ترازوی دیجیتال (با دقت یک صمدم گمرم) وزن
شدند .محیط پیاز بهوسیلهی متمر نمواری (بما دقمت یمک میلمیمتمر)
اندازهگیری گردید .تعداد پیازچههمای تولیمدی از پیماز اصملی پمس از
برداشت ،به عنوان تعداد پیازچه در نظر گرفته شد .تعداد فلمس در همر
گیاه شمارش شده و میانگین تعداد در هر پیاز به عنموان تعمداد فلمس
ثبت شد .مساذت هر فلس پس از تصویربرداری از آنها و با اسمتفاده
از نرمافزار ایمیججی ،تعیمین شمد .بما تقسمی مجمموع پیماز و پیازچمه
برداشت شده بر تعداد پیاز کشت شده مقمدار ضمریب تکثیمر محاسمبه
گردید.
1- ImageJ
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شکل  -3شاخههای گل رقم ’( ‘Tiberباال) و ’( ‘Donatoپایین) بهترتیب از سمت راست به چپ :مرحله رؤیت غنچه ،مرحله سه سانتیمتری طول
غنچه ،و پس از حذف 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

آنالیز آماری دادهها
نرمافزار  )Statistical Analysis System, 2001( SASنسمخه
 30/3برای آنالیز آماری دادهها مورد استفاده قرار گرفت .آزمون تموکی
در سطح اذتمال  5درصد نیز برای مقایسه میمانگین دادههما اسمتفاده
شد .از نرمافزار اکسل  )Excell 2016( 4031بمرای رسم نممودارهما
استفاده شد.

نتایج
تأثیر رقم بر صفات مورد ارزیابی

بر اساس نتایج تجزیه واریانس (جدول  3و  )4اثر اصلی رقم بمر
تمام صفات مورد ارزیمابی در سمطح  3درصمد معنمیدار شمد .در رقم
’‘Donatoصفات ارتفاع گیاه ،قطر ساقه ،سطح برگ ،وزن پیاز ،انمدازه
پیاز (شکل  ،)2اندازه فلس ،تعداد پیازچمه و ضمریب تکثیمر بمهترتیمب
 94/3درصد 1/3 ،درصمد 95/9 ،درصمد 20/3 ،درصمد 32/4 ،درصمد،
 70/3درصد 77/3 ،درصد و  9/4درصد بیشتمر از رقم ’ ‘Tiberبمود
درذالیکه در رق ’ ،‘Tiberتعداد برگ و تعداد فلس بهترتیب با 34/5
درصد و  52/3درصد بیشتر از رق ’‘Donatoبود.
تأثیر حذف غنچه بر صفات مورد ارزیابی

بر اساس نتایج تجزیه واریانس (جدول  3و  )4اثمر اصملی ذم غ
چن ه بر تمام صفات مورد ارزیابی به جزء قطر ساقه در سطح  3درصد
معنیدار شد .بیشترین ارتفاع گیاه ( 37/43سانتیمتر) و سمطح بمرگ
( 22/30سانتیمتر مربع) در تیممار عمدم ذم غ چن مه مشماهده شمد.
هرچند ،کوتاهترین ساقه ( 97/10سانتیمتر) با ذ غ چن ه در مرذلمه
رؤیت و کوچکترین برگ ( 93/37سانتیمتر مربع) با ذ غ چن مه در
مرذله سه سانتیمتری مشاهده شد که بهترتیمب  30/3درصمد و 3/2
درصد ک تر از تیمار عدم ذ غ چن ه بود .با ذم غ چن مه در مرذلمه
رؤیت بیشترین تعداد فلس ( ،)99/11سنگینترین پیاز ( 32/33گرم)،
درشتترین پیاز ( 33/11سانتی متر ،شکل  )2و بیشترین اندازه فلس
( 5/20سانتیمتر مربع) بهترتیب با افزایش  33/9درصد 33/4 ،درصمد،
 49/9درصد و  93/4درصد نسبت به عدم ذ غ چن مه انمدازهگیمری
شد ،در صورتیکه ک ترین میزان صفات ذکر شده با عدم ذ غ چن ه
ثبت گردید .با اعمال تیمارهای ذ غ چن ه تا سطح سوم ،تعداد برگ،
تعداد پیازچه و ضریب تکثیر بهترتیب  4/7درصد 97/0 ،درصمد و 9/1
درصد نسبت به تیمار عدم ذ غ چن ه افزایش یافت هر چند ،در ایمن
مورد بین تیمار ذ غ چن ه در مرذله سه سانتیمتری و ذ غ چن مه
در مرذله رؤیت از لحاظ آماری تفماوت معنمیداری وجمود نداشمت .از
طرغ دیگر ،ک ترین مقدار صفات م کور در تیمار عدم ذ غ چن ه رخ داد.
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مطالعه تأثیر رقم و حذف غنچه بر تکثیر پیاز لیلیوم

 سطح برگ و تعداد فلس لیلیوم، تعداد برگ، قطر ساقه، مقایسه میانگین و تجزیه واریانس تأثیر رقم و حذف غنچه بر ارتفاع گیاه-1 جدول
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

ارتفاع گیاه

قطر ساقه

Plant height
(cm)

Stem diameter
(mm)

Cultivar
‘Tiber’

79.16b

‘Donato’

105.16a

تعداد برگ

سطح برگ

تعداد فلس

Leaf number

Leaf area
(cm2)

7.13b

48.03a

35.45b

39.43a

7.62a

42.69b

47.96a

25.45b

97.29a
87.60c
91.60b

7.44a
7.36a
7.30a

44.77b
45.31ab
45.99a

44.10a
41.05b
39.97b

30.24b
33.66a
33.43a

**

**

**

**

**

**

ns

*

**

**

ns

ns

ns

ns

ns

13.5

0.09

5.16

9.0

5.0

3.99

4.17

5.01

7.19

6.88

Scale number

رق

ذ غ چن ه
Disbudding
D0
D1
D2
منابع تغییر
S.O.V

رق
Cultivar

ذ غ چن ه
Disbudding
رق × ذ غ چن ه
Cultivar × Disbudding

خطا
Error

ضریب تغییرات
CV (%)

3  و5  بهترتیب اختالغ معنیدار در سطح اذتمال:**  * و. سانتیمتری طول چن ه9 = ذ غ چن ه در مرذلهD2 ،= ذ غ چن ه در مرذله رؤیتD1 ،= عدم ذ غ چن هD0
. درصد با استفاده از آزمون توکی اختالغ معنیدار ندارند5  میانگینهای دارای ذروغ مشترک در سطح، در هر ستون. عدم اختالغ معنیدار استns درصد 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.

 حذف، بدون حذف غنچه: بهترتیب از سمت راست به چپ.)‘(پایینDonato’ ‘ (باال) وTiber’  تأثیر حذف غنچه بر اندازه پیاز لیلیوم ارقام-4 شکل
غنچه در مرحله رؤیت و حذف غنچه در مرحله سه سانتیمتری طول غنچه
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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جدول  -2مقایسه میانگین و تجزیه واریانس تأثیر رقم ،حذف غنچه و برهمکنش آنها بر وزن پیاز ،اندازه پیاز ،اندازه فلس ،تعداد پیازچه و ضریب
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

ضریب تکثیر

تعداد پیازچه

اندازه فلس

اندازه پیاز

وزن پیاز

Propagation coefficient

Bulblet number

Scale size
)(cm2

Bulb size
)(cm

Bulb weight
)(g

1.10b
1.19a

1.04b
1.85a

3.55b
6.04a

17.07b
19.50a

63.51b
89.48a

1.12b
1.15a
1.16a

1.19b
1.51a
1.63a

3.88c
5.40a
5.10b

15.94c
19.66a
19.24b

49.64c
94.91a
84.95b

رق
Cultivar
’‘Tiber
’‘Donato

ذ غ چن ه
Disbudding
D0
D1
D2

ذ غ چن ه

رق

1.10c
1.11c
1.11c

1.00c
1.07c
1.05c

2.73e
4.20c
3.71d

14.93e
18.51b
17.76c

42.42e
82.09b
66.04c

Disbudding
D0
D1
D2

Cultivar
’‘Tiber

1.14b
1.20a
1.22a

1.39b
1.96a
2.20a

5.02b
6.60a
6.48a

16.95d
20.82a
20.72a

56.87d
107.73a
103.85a

D0
D1
D2

’‘Donato

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

*

*

**

0.001

0.10

0.18

0.67

68.7

3.02

14.58

8.89

4.46

10.84

منابع تغییر
S.O.V

رق
Cultivar

ذ غ چن ه
Disbudding
رق × ذ غ چن ه
Cultivar × Disbudding

خطا
Error

ضریب تغییرات
)CV (%

 =D0عدم ذ غ چن ه =D1 ،ذ غ چن ه در مرذله رؤیت =D2 ،ذ غ چن ه در مرذله  9سانتیمتری طول چن ه :** ،* .بهترتیب اختالغ معنیدار در سطح اذتمال  5و 3
درصد است .در هر ستون ،میانگینهای دارای ذروغ مشترک در سطح  5درصد با استفاده از آزمون توکی اختالغ معنیدار ندارند.
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

دادههای تجزیه واریانس (جدول  3و  )4نشان داد که صفات وزن
پیاز ،تعداد پیازچه و ضریب تکثیر در سطح اذتمال یک درصد و صفات
اندازه پیاز و اندازه فلمس در سمطح اذتممال پمنج درصمد تحمت تمأثیر
برهمکنش رق و ذ غ چن ه قرار گرفتند .دادههای مقایسه میمانگین
برهمکنش رق و ذ غ چن ه (جمدول  3و  )4نشمان داد کمه در رقم
’ ‘Tiberبممیشتممرین وزن پیمماز ( 94/03گممرم) ،انممدازه پیمماز (39/53
سانتیمتر ،شکل  )2و اندازه فلس ( 2/40سانتیمتمر مربمع) بما ذم غ

چن ه در مرذله رؤیت ذاصل شد که نسبت به تیمار عدم ذ غ همین
رق بهترتیب  39/5درصد 42/0 ،درصد و  59/3درصد افزایش نشمان
داد .از طرغ دیگر ،ک ترین میزان صفات ذکمر شمده در ایمن رقم در
تیمار عدم ذ غ چن ه ثبت گردید .عالوهبمرایمن ،در رقم ’ ‘Tiberاز
لحاظ صفات تعداد پیازچه و ضریب تکثیر بین تیمارهای ذ غ چن مه
تفمماوت معنممیداری مشمماهده نشممد .در رق م ’ ،‘Donatoبمما اعمممال
تیمارهای ذ غ چن ه ،وزن پیاز ،اندازه پیماز و انمدازه فلمس افمزایش
یافت بهنحوی که در تیمار ذ غ چن ه در مرذلمه رؤیمت ،بمهترتیمب
 93/2درصد 44/9 ،درصد و  93/5درصد بیشتر از تیمار عمدم ذم غ

مطالعه تأثیر رقم و حذف غنچه بر تکثیر پیاز لیلیوم

چن ه بود .در این مورد ،تیمار ذ غ چن مه در مرذلمه رؤیمت و تیممار
ذ غ چن ه در مرذله سه سمانتیمتمری در یمک گمروه آمماری قمرار
گرفتند .عالوهبراین ،تعداد پیازچه و ضریب تکثیر در این رق با اعمال
تیمارهای ذ غ چن ه افزایش نشان داد بهنحوی که در تیممار ذم غ
چن ه در مرذله سه سانتیمتری نسبت به تیممار عمدم ذم غ چن مه،
بهترتیب  59/9درصد و  7/0درصد بیشتر بمود .همر چنمد ،در ایمن دو
صفت نیز ،بین دو تیمار ذ غ چن ه در مرذلمه رؤیمت و مرذلمه سمه
سانتیمتری در رق ’‘Donatoاختالغ معنیداری مالذظه نشد.

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
از برداشت ،معیار بسیار مهمی می باشد ( .)2در پژوهشمی روی لیلیموم
اورینتال رق  ،Siberiaذ غ چن ه سمبب کماهش ارتفماع گیماه شمد
( .)49در آزمایشی دیگر روی لیلیوم آسیایی ذداکثر ارتفاع ساقه بمدون
ذ غ چن ه گزارش شد ،در ذالیکه ذمداقل ارتفماع سماقه بما ذم غ
چن ه پس از ظهور اولین چن ه مشاهده گردید ( )32که با نتایج ایمن
مطالعه مطابقت دارد .در گیاهان پیمازی ماننمد لیلیموم رشمد گملهما و
قسمت انتهایی رشد ساقه بیشتر به فتوسنتز فعلی نسبت به ذخایر پیاز
بستگی دارد .ذخایر پیاز عمداتا برای رشد اولیه ،تشکیل ریشمه و بمرگ
مورد استفاده قرار میگیرد .این بدان معنی است که دو محل مصرغ3
رقیب برای فتوسنتز ،یعنی ساختارهای تولید مثل و پیازهای رو به رشد
وجود دارد .از بین بردن محل مصرغ گل بهطور بالقوه باعث افمزایش
انتقال تولیدات فتوسنتزی به پیازهای دختری در ذال رشد میشود .اما
همه اینها بی فایده خواهند بود اگر در مرذله ذ غ چن ه ،انتقال ایمن
تولیدات فتوسنتزی به پیازهای دختری در مرذله مناسب بمرای اقمدام
بهموقع محقق نشود ( .)39از آنجماییکمه در آزممایش ذاضمر ،ذم غ
چن هها در مرذله رؤیت چن ه سبب تولید کوتاهترین گیاهان شمد ،در
نتیجه کاهش تعداد برگ نیز دور از انتظار نخواهد بود که با نتایج سایر
پژوهشگران ه خوانی دارد ( 32و  .)35در پژوهشی ،بیشتمرین تعمداد
فلس با عدم ذ غ چن ه گزارش شد ،در ذالیکه ک ترین تعداد فلس
با ذ غ چن ه پس از ظهور اولین چن ه مشاهده شد ( )39درذالیکه،
در تحقیق ذاضر بیشترین و ک ترین تعداد فلس بهترتیمب بما ذم غ
چن ه در مرذله رؤیت و عدم ذ غ چن مه مشماهده گردیمد .در رقم
 Corridaهیبریممد آسممیایی لیلیمموم ،ذ م غ چن ممه زودهنگممام سممبب
بیشترین تعداد پیازچه ،ذم غ چن مه در اواسمط رشمد ،سمبب تولیمد
باالترین تعداد فلس و وزن پیازچمه و ذم غ چن مه دیرهنگمام سمبب
1- Sink
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بیشترین اندازه و وزن پیاز گردید ( .)9ذ غ چن ه بهعنموان ابمزاری
مؤثر برای بهبود تولید پیاز در بسیاری از گیاهان زینتی از جمله لیلیموم
استفاده شده است ( 3 ،5 ،9و  .)43ذ غ چن ه فرآیند توسعه پیاز را از
طریق تأثیر آن بر انباشت و انتقمال کربوهیمدرات در پیازهمای لیلیموم،
بهبود میبخشد ( .)49مقدار ماده خشک تولید شده توسط بمرگهما ،و
در دسترس بودن آن برای فلسهای پیاز ،جهت تولید پیازهای درشت
اهمیت دارد .گلها و دمگلها ،مقدار قابل توجهی از ماده خشک را در
طی دوره رشد مصرغ میکنند ،در چیر این صورت ،این مواد میتوانمد
جهت بزرگ شدن پیازها دردسترس باشد ( .)40در یک بررسمی بیمان
شد که گل آذین لیلیوم عید پاک با چهار چن مه ،در طمول دوره رشمد
خود بیش از  9گرم مماده خشمک مصمرغ ممیکننمد .آنهما هم نمین
گزارش نمودند که به تأخیر انداختن ذ غ چن ه به ممدت دو تما سمه
هفته ،تأثیر آن بر ساختار گیاه را به ذداقل میرساند و بمه پیماز اجمازه
میدهد مقدار قابل توجهی ماده خشک اضمافی بدسمت آورد .مصمرغ
ماده خشک چن ههای لیلیوم عید پاک ،در نزدیکی گلدهی به ذمداکثر
می رسد ،و تأخیر در ذ غ چن ه تا زمان شکوفایی کامل ،ممکن است
اثر مفید آن را بهشدت کاهش دهد ( .)35بیشتمرین و کم تمرین وزن
پیاز ،اندازه پیاز و انمدازه فلمس لیلیموم آسمیایی رقم Royal Trinity
بهترتیب با ذ غ چن ه پس از رؤیت اولین چن ه و عدم ذ غ چن مه
گزارش شد که بما نتمایج پمژوهش ذاضمر در همر دو رقم ’ ‘Tiberو
’‘Donatoه خوانی دارد ( .)32در پژوهشی دیگر بیمان شمد کمه وزن
پیاز و نه وزن پیازچه در رق  Croftلیلیموم عیمد پماک واکمنش همای
قابلتوجهی را نسبت به ذ غ چن ه نشان ندادند ،زیمرا در همر ممورد
تفاوت بین گیاهان چن ه ذ غ شده و ذ غ نشده ک بود .بیشترین
افزایش وزن در هر دو پیاز و پیازچه پس از ذ غ چن مههمای بسمیار
کوچک رخ داد .تأخیر در ذ غ چن ه تا زمان شکوفایی کامل منجر به
تفاوتهای کوچک تدریجی در پیازها و پیازچهها ممیشمود ( .)3بمرای
افزایش ذداکثری وزن پیازها ،چن ههای لیلیوم باید بمهمحم اینکمه
قابل مشاهده شدند ،ذ غ شوند .بااینذال ،بمهنظمر ممیرسمد ذم غ
چن ههای گل در اوایل فصل در افزایش اندازه پیاز نسبت به ذ غ بما
تممأخیر ،کمم تممر مممؤثر یمما ذتممی م ممر باشممد .عملکممرد پیمماز رقمم
 Enchantmentزمانی بهتر بود که چن ههما بمهمحم امکمان جمدا
شدن از نوک گیاه ،با یک خمیدگی ،بدون اینکه بمه بمرگهمای واقمع
شده در زیر آن آسیب وارد شود ،جدا شوند .این مورد میتوانمد زممانی
انجام شود که چن هها 3/5تا  9سمانتیمتمر طمول داشمته باشمند (.)4
گزارش شده است که ذ غ چن ههای گل در طول  3/5یا  2سانتی-
متر سمبب افمزایش بمه ترتیمب  34و  90درصمدی وزن تمازه پیماز در
مقایسه با شاهد (عدم ذ غ چن ه) میشود .چن هها یا گملهمای بماز
شده اچلب در تولید پیازهای لیلیوم عید پاک ذم غ ممیشموند .ذم غ
چن ه زودهنگام ،وزن پیاز را تحت تأثیر قرار نمیدهد .ذ غ دیرهنگام
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نتیجهگیری
،در تمام صفات ارزیابی شده به استثنای تعداد برگ و تعداد فلمس
‘ داشمت کمهTiber’ ‘برتری محسوسی نسبت به رقمDonato’ رق
این اختالغ معنیدار را میتوان به فاصله ژنتیکی هیبریدهای متفاوت
 با توجه به هدغ اصلی ایمن پمژوهش کمه.اورینتال و اوتی نسبت داد
 تولیمد و،تعیین مناسبترین تیمار ذ غ چن مه جهمت کشمت مجمدد
 ذ غ چن ه در مرذله رؤیت به شمرط عمدم،تکثیر پیاز لیلیوم میباشد
 ذ غ چن ه یک ابمزار.آسیب به انتهای شاخه بهترین گزینه میباشد
مه عملیاتی است که میتواند بمهمنظمور تولیمد پیازهمای درشمت از
.طریق کشت مجدد مورد استفاده قرار گیرد
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 درصد وزن تازه پیاز در این گیاهان میشمود35 چن ه باعث افزایش
،Campfire(  برداشممت گمملهمما در پممنج رق م لیلیمموم آسممیایی.)43(
) باعمممث کممماهشSnowcap  وMoonfire ،Impact ،Debutante
 درذالیکه،اندازه پیازهای برداشت شده در مقایسه با پیازهای اولیه شد
 سمبب افمزایش انمدازه پیازهمای،ذ غ چن ه بدون آسمیب بمه سماقه
 محققمان در پژوهشمی گمزارش کردنمد کمه.)5( برداشت شده گردید
 سانتیمتری سطح زمین بر افمزایش انمدازه30 برداشت ساقه لیلیوم از
 در آزمایشی دیگر نتایج نشان داد کمه ذم غ سماقه.)30( پیاز اثر دارد
گلدهنده در پیاز خوراکی تأثیر معنیداری بمر وزن و قطمر پیماز نمدارد
 باالترین تعداد پیازچه و ضمریب تکثیمر در لیلیموم آسمیایی رقم.)33(
 با ذ غ چن ه پس از رؤیت اولین چن ه مشاهده شدRoyal Trinity
 ک ترین میزان صفات م کور همانند آزممایش ذاضمر بما،درصورتیکه
.)39( عدم ذ غ چن ه گزارش شد
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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
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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

