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  مقدمه -١

يکي از گياهان زينتي منحصر به فرد است  وبوده  Liliaceaeها و خانواده يتک لپه ا )Sub class( ر ردهياز اعضاء ز يکيوم يليجنس ل

درجه عرض شمالي  ۶۰تا  ۱۰ در مناطق ازگونه دارد که  ۱۰۰د که گلهاي زيبا و رنگارنگ آن از قيمت بااليي برخوردار است اين گياه حدو

کشور ما به دليل تنوع  ارقامي از آن به صورت گل شاخه بريده و ارقامي نيز بصورت گلداني و در فضاي سبز كشت مي شوند. .پراکنده است

گونه هاي زيبايي از ليليوم  يان همچنين رويشگاه طبيعاير ).۲اقليمي و داشتن مناطق کوهستاني و خنک توانايي اقليمي مناسبي براي کشت دارد(

مارلو عداماش  ارتفاعات كالردشت، خانقاه اردبيل ونظير برخي مناطقاست که در  (.L. ledebourii (Baker)Boiss)  نظير سوسن چلچراغ

  .وجود دارد

  تقسيم بندي مي کنند که به قرار زير است : زير اصلي هاي ليليوم ها را در گروه

 هيبريدهاي آسيايي )۱

 هيبريدهاي شرقي )۲

 سوسن عيد پاك )۳

۴( LA  تالقي بين )سوسن عيد پاك) هيبريدهاي آسيايي و  

۵( LO  تالقي بين )هيبريدهاي شرقي) هيبريدهاي آسيايي و 

۶(  OT)  هيبريدهاي شرقي و سوسن هاي شيپوري)تالقي بين 

۷(  OA ) هيبريدهاي آسيايي) هيبريدهاي شرقي وتالقي بين 

 هيبريدهاي آسيايي و( تالقي بين  LA). گونه ۱بوده و بومي ژاپن است ( Liliaceaeاز خانواده  Lilium longiflorum عيد پاك  سوسن

هاست و با ارزش ترين گونه و مرسوم ترين گونه اي است که مورد کشت و کار قرار  شناخته شده تر از ديگر سوسن سوسن عيد پاك) 

 يبزرگ و دارا يوگل ها يسالم، ساقه قو يع سوخ، برگ هايل رشد سرياز قب يات مناسبيصخصو يدها دارايبرين هيا ).۱۳مي گيرد(

ف و عدم وجود رنگ خالص يضع يگل ها، گلبرگ ها يل بد شکلياز قب ينامناسب يها يژگياز گونه ها و يدر بعض يباشد ول يحه ميرا

بوده LA  يدهايبريهکتار آن مر بوط به ه ۵۹۰هکتار بودکه  ۴۳۶۸وم در هلند يليد سوخ ليمجموع سطح تول ۲۰۰۲در سال .شود يده ميد

  .)۴(گردند يد ميوم ها توليلير ليش از سايوم ها بيلين گروه از ليز اياست و هم اکنون ن

ن يـ ز اروزبـرو سطح توليـد  ش يافزا و ش استيدرحال افزا يطور قابل مالحظه ا ر بهياخ يها متفاوت درسال يبا آب و هوادر مناطق  وميليد ليتول

ت يکساله )، بهبود خصوصـ يک دوره ي(اغلب  يابيش دوره بازاري، افزاگروه بنديشدن بيشترگل قابل انتظار است. توسعه روزافزون آن مربوط به 
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اران ديـ ان و خريتوسـط مشـتر   رنگ بيشـتر  تنوع و با ده بزرگتريگل شاخه بر يروبه باال و تقاضا برا يها با گل ييته هايوار يها، معرفسوخ  يفيک

 ،اسـت  سـوخ ره يذخجديد و مناسب  يها روشهاي متنوع كشت و بويژه  تكنيكو بهبود ل توسعه يبه دل يابيتر بازار ي. دوره طوالنمي باشد گل

باشـد کـه از    يمـ  ينـ ير زميـ ز يره ايـ ک اندام ذخيوم بدون پوشش بوده و يليسوخ ل ليليوم در تمام طول سال قابل دسترس مي باشد. سوخ نيبنابرا

هـا از آن بوجـود    -شـه يک ساقه متراکم بوده که نوک سـاقه و ر ي  يگاهيصفحه پا ل شده است.يتشک )Basal plate(يگاهيس ها و صفحه پافل

 ييد از جوانـه انتهـا  يجد يها کنند. فلس يعمل م ييهستند که به عنوان مخزن مواد غذا يافته اير شکل ييمتورم و تغ يند. فلس ها برگ هايآ يم

  ).۴(ديآ يشوند بوجود م يده مينام )Dauther bulb(يکه سوخ دختر يميک ته ساقه گل دهنده قدينزد يدرون در محور فلس

  را نشان ميدهد. يد پاک در مرحله پس از گلدهيسوخ سوسن ع يشكل زير نمايي از مقطع عرض

  

  

  يد پاک در مرحله پس از گلدهيسوخ سوسن ع يمقطع عرض) ۱شكل 

ط يوم جهـت تحمـل شـرا   يـ ليل يخواهند داشت. اغلب سوخ ها يز گلدهييل پايا اوايجوانه زده و بسته به گونه در تابستان وم در بهار يليل يسوخ ها

  .رود ين مين از بييپا يله دماهاين دوره رکود به وسيباشند که ا يک دوره رکود مي يز و زمستان دارايينامساعد پا

از به يوم نيليل يدهايبرياز ه يد پاک وتعداديباشد. سوسن ع يوم ها ميليدر ل يل آغازدرکنترل گ يطيمح ين فاکتورهاياز مهمتر يکيدما   

گراد دارند  يدرجه سانت ۲-۷ يساعت دما ۱۰۰۰از به يسوخ ها ن ،يجهت بهاره ساز .دارند ي) جهت گلده ين (بهاره سازييپا يک دوره دماي

  .شود يبر سوخ ها اعمال م يمختلف يکه به روش ها
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وم يليل يسوخ ها يسرما ده يبرا ٣در جعبه  -يو سرما ده ٢ش رس کردنيکنترل شده پ ي، دما١يعيطب يروش سرماده ۳از  يربه طور تجا

سرما  ين روش سوخ هايکند. در ا يفت تر را ميبا ک ياهانيد گيش رس کردن، توليکنترل شده پ يشود که استفاده از روش دما ياستفاده م

 يگراد قرار م يدرجه سانت ۱۷-۱۸ يهفته در دما ۱-۳به مدت  ييشه زايشوند و جهت ر يم يريطوب گلدان گط مريک محيده در اکتبر در يند

د سوخ، برنامه يوم شامل سه مرحله توليليل يد تجاريتول .شود يهفته بر آنها اعمال م ۶گراد به مدت  يدرجه سانت ۲-۷ يرند و سپس سرمايگ

 يم يبا اندازه تجار يتا برداشت سوخ ها يريتکث ين کشت اندام هايد سوخ زمان بي. مرحله تول باشد يم ٥ش رس کردن درگلخانهيو  پ ٤يزير

ود روز بلند بر يفتوپر يمارهايا تيسوخ  يبهاره ساز يمارهايبا انجام ت يزيکشد. مرحله برنامه ر يسال طول م ۳تا  ۱باشدکه بسته به گونه 

هفته در مورد  ۶مدت  يگراد برا يدرجه سانت ۳-۵ يت مرطوب و در دمايها در داخل پ، سوخ يگردد. جهت بهاره ساز يشاخساره اعمال م

  . )۴(رنديگ يقرار م ييايآس يدهايبريه يهفته برا ۶ -۹و  يشرق يدهايبريه  يهفته برا LA ،۹ يدهايبريد پاک و هيسوسن ع

ان يدر منابع  مختلف اغلب به صورت مترادف ب يولباشند  يدو مفهوم متفاوت م يجهت گلده ياگر چه برطرف شدن رکود  و بهاره ساز

در مقابل  .شود  ياه داده مين مرحله به گيع ايا تسري، جهت شروع ياست که قبل از گل آغاز ييمار سرماياز ت يدوره ا يگردند. بهاره ساز يم

ز يط مناسب رشد نيک محينانچه آن اندام در که اگرچ گردد يستم اطالق ميمر يحاو ياهيگ يرشد در اندام ها يرکود به هر گونه توقف موقت

  .باشند  يرد قادر به رشد نميقرار گ

سه  يدارا ياز بهاره سازيمورد ن يباشد. دما يم ياز دو عامل دما و مدت زمان بهاره ساز يبيجه ترکينت ياه به بهاره سازيعکس العمل گ

وم صفر، يليدر مورد ل ياصل ين دماهايده است .ايمشخص گرد ياهيگ يونه هااکثر گ يباشد که برا ينه و حداکثر) مي( حداقل، به ٦يمقدار اصل

  .)۴(باشد يگراد م يدرجه سانت ۲۱و  ۵

خ ين تاريگردد. همچن ياه مي، کاهش ارتفاع و کاهش تعداد گل در گيع گلدهيسوخ ها باعث تسر ييمار سرمايده است که تيگزارش گرد

گردد لذا به  يزش گل مين باعث انگييپا يد پاک دمايکه در سوسن ع ييابد. از آنجاي يکاهش م ييمار سرمايله تيو تعداد برگ ها بوس يگلده

   ).۴(شود يدر نظر گرفته م يعنوان بهاره ساز

                                                
1 -Natural cooling 
2 -Controlled temperature forcing(CTF) 
3 -Case cooling 
4 -Programming 
5 -Greenhouse forcing 
6 -Cardinal 
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  عوامل موثردرکشت -۲

  يعوامل خاک -۱-۲

  خاک -۱-۱-۲

 بهتراسـت خـاک   در غيـر ايـن صـورت     .شـود کشـت   مناسب يو زهکش خوب ساختماني داراي  تواند در انواع خاکها يم يگل ده يوم برايليل

ن کارموجب نرم شدن خـاک (سـاختمان بهتـر)    ي. ا)۱(شكل دنمتر مخلوط شو يسانت ۳۰تا عمق  يبا مواد هوموس )يشن يو رس يرس سنگين( يها

شـده و  بسـتن  بودن سطح خـاک باعـث سـله     يلتيشود. س يم و كاهش ميزان آبياري  رطوبت خاک يش نگهدارين حال موجب افزايشده و درع

  . )۱(نمود استفاده تيپ و کاه و کلش درسطح خاک ، خاک اره از ديبا از آن يريجلوگ براي 

  ) pHته خاک ( يدياس -۲-۱-۲

د کـه  گـرد  يشـنهاد مـ  يپ ،باشد ۵/۷ر از بيشتبخاك  pHباشد. اگر  يوم مناسب ميليرشد و نمو ل يبرا ۵/۵-۵/۷در محدوده  ) pH خاک ( تهيدياس

ش يافـزا  يآهکـ ن را با استفاده از مـواد  باشد، آ ۵/۵کمترازخاك  pHاگر  و مخلوط کنند ،تيمانند پ  pHا مواد کاهش دهنده را ب يخاک سطح

  ).۶به مواد اسيدي جهت كاهش آن دارد( باال بوده و نياز pHالبته در ايران اكثر خاكها داراي  دهند.

  ياريم آبيرژ -۳-۱-۲

دوره .  براي پرورش ليليوم مناسب اسـت خوب باشد  يزهکش يمتر که دارا يسانت ۳۰ک حدوداً با عمق است. خا يسطح يشه هاير يوم دارايليل

  .  )۷(وم مناسب استيليرشد ل يت مزرعه برايظرف حدحفظ رطوبت درآبياري با توجه به نوع خاك متفاوت بوده و

  يت به شوريحساس -۴-۱-۲

د يـ مقـدارکلر خـاک با  دهـد.   ير قرارمـ ي، رشد آن را تحت تـاث دسي زيمنس بر متر) ۲از (بيشتر باال ياست و شور يحساس به شور ياهيگ ،وميليل

 بـا آب  ياريـ تواند بـا آب  ياد ميز جاد شده توسط  غلظت کلريباشد. خسارت ا(آب: خاك)  ۱: ۲تر درعصاره يگرم در لن واال ياک يليم ۳کمتراز 

 يشـور  يعنـ ي يمتر باشـد. کـل شـور    يمنس درسانتيز يليم ۲ش از يد بينباخاك  يابد. مقدارکل شوريمتعادل کاهش و  (حاوي كلر كم)مناسب

 مشـكالت ، شـور اسـتفاده شـود    يليخ ييايميش يا کودهاي يآل يکودهاازباشد. اگر  يخاک مثل کود مو اضافه شده به  يبوم يحاصل از نمکها

(شـور  ازيخـاک درصـورت ن   ييآبشـو  يبـرا  يکه وقت کـاف  هفته قبل از کاشت ۶حداقل  ،خاک برداري از ن نمونهيشود. بنابرا يم جاد يا يشور

 يتـرو بـرا  يگـرم درل  يلـ يم ۲۰۰، حداکثر ييآبشو جهتگلخانه  ياريآب يده آل کلر آب برايواداشته باشد، الزم است. مقدارمناسب بودن خاك) 

د يـ ن مقدار کلر داشته باشد، خـاک با يش از ايب ياريتر است. اگر آب آبيگرم درل يليم ۴۵۰، حداکثر  يقطره ا ياريدرخارج گلخانه و آب ياريآب

  .  )۷(شود يريدر اثرخشک شدن خاک جلوگ (شوري)ش غلظت نمکيدائماً مرطوب باشد تا از افزا
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  يکودده -۵-۱-۲

  

ود. توانـد اسـتفاده شـ    يمترمربـع مـ   ۱۰۰ده در يکامالً پوس يمترمکعب کوددام ۱ حدودده يکامالً پوس يمواد آل براي افزايش حاصلخيزي خاك ،

 ن و اغلـب خـاک  يسـنگ  يهـا  . درخاکبوده و براي گياه مضر مي باشدشور  يليمعموالً خعالوه بر داشتن بذور علفهاي هرز، تازه  يدام يکودها

،  ييهـا  ن خـاک ي. در چنعمل مي كنندشدن  يمانيبه عنوان عامل س دارد و ساختمان خاک يرو معكوساثرات  يوانيح ي، کودهايهوموس يها

 . درخـاک از دارد يـ ن هفتـه اول کشـت   ۳ژه در يبـو  (بدليل ذخيره مواد غـذايي در سـوخ)  يکم ييوم مواد غذايليلگل . داردح يت ترجيپاستفاده از 

  د اضافه نمود.  يم را به صورت کود بايفسفر و پتاس يي، عناصر غذاييف از لحاظ مواد غذايضع يها

  

  

  

  

  

  

  شت ليليومدر ك آن مصرفانواع كود و ضرورت ) نمايي از ۲شكل 

 ياز کودهـا  بايـد  نيبنـابرا  ،نـد يب يب مـ يآسن) ييپا pHبا  يها ژه درخاکيبرگ (بو ير به شکل سوختگوفلوئ زيادي لهيوم بوسيليکه ل يياز آنجا

د گياهـان  توصيه كودي درمـور قابل استفاده مي باشند.  نيز فسفات ير کم مثل دوفلوئ يدارا يرد. کودهاكاستفاده ر مانند سوپرفسفات وفلوئفاقد 

هفته پس از کشـت   ۳ را  هازت کود هايمختلف از جمله گل ليليوم بايد براساس آزمون خاك انجام گيرد.اما در صورت انجام ندادن آن مي توان 

وم، يـ ليهنگـام داشـت ل   در ،هکود ازتدادن د. پس از كراستفاده  آلير از مواد يفق يدرخاکهامترمربع  ۱۰۰لوگرم در يک ۱حدود  ،به صورت سرک

 ياريـ ق آب آبيتواند از طر ين کود مي. اكود دهي سرك را تكرار نمود توان يم دوباره مشاهده گرديد،کمبود ازت  عالئم مربوط به  ياگرزرد

 ياريـ بـا آب مناسـب آب   محلولپاشـي  برگ، بعد از  ياز سوختگ يريشگيپ يشود برا يه ميتوص .اهان استفاده شوديگ يرو محلولپاشيق يا ازطريو 

  .  شود

  خاک يضدعفون -۶-۱-۲

(در كشـت  آبان بخـار يـ جر نـور خورشـيد،   لهيتوانـد بوسـ   يمـ  ضـدعفوني خـاك  باشـد.   زايمـار يب عوامل از يد عاريخاک باجهت كشت ليليوم 

ار درسـال  کبـ يش از يتـوان بـ   يشترخاکها را نميکه ب ييانجام شود. از آنجامانند متام سديم در كشت گلداني و فضاي باز ييايميا مواد شي گلداني)
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از  يچـرا کـه برخـ    ،درنظرگرفتـه شـود   كشت هاي قبل از ليليوم نيز بايـد ا زمستان انجام شود. يد قبل از کشت تابستان ين کار بايکرد، ا يضدعفون

تواننـد   يمـ جـه  ينتآلـوده شـده و در   ريزوكتونيا  يـا فيتـوفترا   ي مشترك مانندممکن است که توسط قارچها ينيب زميآنها مثل الله ها، زنبق ها و س

جهت مبـارزه باعوامـل بيمـاريزاي مثـل  پيتيـوم، ريزوكتونيـا  يـا        از قارچ کشها  يکردن مقدور نباشد، برخ يز آلوده کنند. اگر ضدعفونيوم را نيليل

 احتمـال خاطر بـه ا مراجعـه شـود).   هـ  يها و ناهنجار يماريشتر به بخش بياطالعات ب ي(برافيتوفترا را قبل از كشت با خاك مخلوط  مي توان نمود

  . )۸(، مصرف گردد ها هفته پس از استفاده قارچکش ۴ يال ۳د ازت در يشه، نباير يسوختگ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )با نور خورشيداز ضدعفوني كردن خاك( ) نمايي۳شكل 

  قبل از کشت ياريآب -۷-۱-۲

عتر ياز سـر يـ پ يشه زنـ يرجوانه زني و شود که  يمرطوب کردن خاک موجب مآماده نمودن و زمين جهت  ياريآبازها، يشت پاچند روز قبل از ک

روز پس از آبيـاري   ۲-۵است كه بسته به نوع خاك  )FC(، رطوبت ظرفيت مزرعهان از جمله ليليومرطوبت مناسب خاك براي گياه شروع شود.

  ديرتر).     ،زودتر و خاك سنگين ،ايجاد مي شود(خاك سبك

  

  پس از آبياري سوخكاشت مناسب  ) نمايي از زمان بندي ۴شكل
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  کاشت -۲-۲

  ازهايره کردن پيآماده کردن و ذخ -۱-۲-۲

 يگـراد بـرا   يدرجه سانت ۰-۲ يدردما را مي توانها سوخ رنباشد، ين امر(کاشتن) امکان پذيعاً کشت شوند. اگرايسر ستييبا ،تهيهپس از  سوخ ها

تر گـردد، دمـا    يطوالن يبه هر حال اگر مدت زمان انبار دار د.كر يرهفته نگهدا ۱حداکثر  يگراد برا يدرجه سانت ۲-۵ دماي اي هفته  ۲حداکثر 

سوخ ها در انبار سـرد، تعـداد روز تـا     يش مدت زمان نگهداريده است که با افزايگزارش گرد .ن آورده شودييگراد پا يدرجه سانت -۲تا  يستيبا

شـده بودنـد،    يگراد نگهدار يدرجه سانت ۲ يهفته در دما ۱۲و  ۸، ۴که به مدت Croft د پاک رقميسوسن ع يابد. سوخ هاي يکاهش م يگلده

اگـر   ).۴(ديـ گـل گرد  يباعـث کـاهش تعـداد جوانـه هـا      يش مدت زمان انبـاردار يد گل کردند. افزايروز تول ۱۰۶و  ۱۱۶، ۱۳۸ب پس از يبه ترت

 يانجـام نمـ   يبه خـوب  سوخ ها نگهداريجه يو درنت كردهوم رشد يليباالتر از آنچه گفته شد انجام شود، ساقه ل يدردما سوخ هاره يو ذخ ينگهدار

تعـداد گـل    همچنـين  کوتاه ترشدن و گل دهنده ساقهدر صورت كشت اين سوخ ها،  به دليل تنش ايجاد شده،  شوند. يخشک م سوخ هاشود و 

،  سـوخ هـا   يخ زدگـ يـ خسارت  احتمالبه خاطر طوب مرت يدرون پ )گراديدرجه سانت -۲ (سرد يدردما سوخ هادوباره  يشود. نگهدار يکمترم

   ست.يرنيامکان پذ

               
  ها و نگهداري مجدد آنها در دماي مناسبسوخ) نمايي ازعدم كشت كامل ۵شكل

  سوخ هااندازه  -۲-۲-۲

بـه عبـارت    ،اه کـم اسـت کاشـت شـود    يـ گ ياز زمان که تقاضـا بـرا   يتواند در دوره ا يوم ميليمختلف ل يدرگروه ها سوخ هان اندازه يکوچکتر

سوخ هـاي  ، بهمن و اسفند) يزمستان(د يمثال درماهها يبرا ،ن نگه داشته شودييوجود داشته باشد و دما درطول دوره رشد پا يگر، اگرنورکافيد

کشـت   يدرشـت بـرا   يهـا سـوخ  باشد مثـل تابسـتان ،    يباال مي هوا ا دما ي (زمستان)است كم که نور يکاشته شود. دردوره اكوچك مي توانند

کـوچکتر   سـوخ  هرچه  يک قاعده کليدارد. به عنوان تاثير ظر گل ن  ت مورديفيک روياستفاده شده  ي سوخ هاشود. به عالوه، اندازه  يه ميوصت

  و تعداد غنچه هم کمتر خواهد بود.   و نازك تر رتاهتباشد، ساقه گل کو
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  درشت تر،گل درشت تر در سمت راست) سوخاوت(ها ي با اندازه متفسوخ) نمايي از مقايسه گلهاي توليدي حاصل از ۶شكل

  وم آورده شده است.يليمختلف ل يازها درگروه هايمتفاوت پ يراندازه هايدرجدول ز

  ليليوم مختلف و گونه هاي گروه هابرخي در  سوخ) اندازه هاي متفاوت ۱جدول

  )cm(سوخ ها محيط اندازه  وميليمختلف ل يگروه ها

  ۱۰- ۱۲ ، ۱۲- ۱۴ ،۱۴- ۱۶< و  ۱۶  ييايآس يدهايبريه

  ۱۶- ۱۸ ،۲۰ - ۲۲< و  ۲۲  شرقي يدهايبريه

  ۱۴- ۱۶، ۱۶- ۱۸،  ۱۸- ۲۰،  ۲۰- ۲۲< و  ۲۲  سوسن عيد پاك

  شهيعمق کشت و رشد ر -۳-۲-۲

که درهنگـام کاشـته شـدن توسـعه     سوخ  يشه هايبه ر يهفته اول، بستگ ۳درطول  ييشود، جذب آب و مواد غذا يوم کاشته ميليل سوخکه  يوقت

شـد،   خـارج  سوخ از  ييکه ساقه هوا يخوب و سالم باشد. وقت يشه هاير يوم هنگام کاشتن دارايلين الزم است که ليدارد. بنابرا ،کرده است دايپ

 يشـه هـا  ير همـراه  بـه   يبـزود  يسـاقه ا  يشـه هـا  ين ريا در حد فاصل بين قسمت باالي سوخ و سطح خاك تشكيل مي شود. يساقه ا يشه هاير

  کنند. يم ،اهيگ يبرا ييآب و مواد غذا جذبشروع به ، سوخموجود در 

  :توجه شودنيز ر يبه نکات زد يبا يعال يليت خيفيوم با کيليبدست آوردن ل يبرا

  باشد.   سوخ يمتر خاک رو يسانت ۸-۱۰متر و درتابستان  يسانت ۶-۸درزمستان  :عمق مناسب کشت -

ن يد و همچنـ يخورشـ  يياشـعه گرمـا  از  د تـا يا خاک اره بپوشـان يلش که و ازها، خاک را با کايپس از کاشتن پ :خاک نگه داشتنک نخ -

 شود.   يريها جلوگسوخ خشک شدن 

 يشه هايده و رشقارچها کنترل عوامل بيماريزا مثل تا شده  يضدعفون متام سديم مانندمختلف  ييايميبا استفاده از مواد شخاک مزرعه  -

 .)۶(د گردديتول يماريسالم و فاقد ب
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  ليليوم(سمت چپ) سوخ(سمت راست) و عمق كاشت مناسب آنها همچنين ها وسوخ وپياز) نمايي از انواع ۷شكل 

  تراکم کاشت -۴-۲-۲

ها سوخ اد، يباال و نور ز يبادما يها درطول ماه يگل ده ي. برامتفاوت است سوخ و زمان كاشت،اندازه  ، رقمبسته به نوع  ،تراکم کاشت

  کاشته شوند. شتر)ي(فاصله ب يکمتر د با تراکميها با سوخف(زمستان)، يبا نور ضع يتر کاشته شوند. دردوره ا د متراکميبا

  

  ها سوختراكم كاشت مناسب باتوجه به اندازه ) نمايي از ۸شكل 

  وم آورده شده است.  يليل يازهايمختلف پ ير حداقل و حداکثر تراکم کشت درمترمربع درگروه هايدرجدول ز

  ليليوم در گروه هاي مختلف سوختراكم كاشت با توجه به اندازه متفاوت حداقل و حداكثر  )۲لجدو

   (cm)ازهاياندازه  محيط پ                       وم(متر مربع)يليتراكم كاشت سوخهاي  ل

  ۱۰ -۱۲  ۱۴ -۱۲  ۱۶ -۱۴  ۱۶>  ۱۸ -۱۶  ۲۰ -۱۸  ۲۲ -۲۰  ۲۲>  

  -   -   -   -   ۴۰- ۶۵  ۴۵- ۷۰  ۵۵- ۸۰  ۶۵- ۹۰  ييايآس

  ۲۵- ۳۵  ۳۰- ۴۰  ۳۵- ۴۵  ۴۰- ۵۰  -   -   -   -   شرقي

  ۲۵- ۳۵  ۳۰- ۴۰  ۳۵- ۴۵  -   -   -   -   -   سوسن عيد پاك
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  ا گلخانه)يباز  ي(فضا محل کشت -۵-۲-۲

هرگونـه  و هـوا و  شود که از اثرات نامطلوب آب  ين کارموجب ميمرسوم است. ا يکيا پالستي يشه ايش يوم معموالً درگلخانه هايليکشت ل

بـاز فقـط در    يوم در فضـا يـ ليره گـردد. کشـت ل  يـ غ ،دما واز جمله رطوبت  يطيط محيباعث کنترل بهتر شرا شده و يدور ،ط نامطلوبيشرا

خبنـدان و  يبـدون   ياهـ دوره  يمناطق دارا مانند (در بخش اقليم گلخانه آمده است)باشند يم ييط مطلوب آب و هوايشرا يکه دارا يمناطق

% موجـب  ۵۰نور زياد موجب كاهش طول ساقه شده ودر نتيجـه سـايه انـدازي بـه مقـدار      ، شدت باشد. درطول تابستان  يمقدور م باد شديد،

 يرياز کوتـاه مانـدن گلهـا جلـوگ    بهبود كيفيت گل مي گردد و بالعكس در زمستان به دليل كمبود نور بايد از نور مصنوعي استفاده نمود تـا  

  د.  گرد

  کشت درجعبه -۶-۲-۲

خـاك  نسـبت بـه كشـت در    ن نـوع کشـت   يکه ا عمدهل يدل ۳ند. ينما توليد گلو  شوندا گلدان کشت يتوانند درجعبه  يم يوم ها به خوبيليل

  : عبارتند از ،دارد يترجحا

 ،شرايط مناسب گل دهـي ماننـد دمـا ونوردرگلخانـه هـا      توجه به فراهم نمودن و با مختلف يزمانها در ها گلخانهون با انتقال جعبه ها در -۱

  ايجاد كرد تا در دوره بيشتري از زمان گل براي فروش  وجود داشته باشد.صورت متناوب  به ليليوم را يده مي توان گل

تابسـتان کـه    يژه در ماههـا يکنـد، بـو   يشـه دهـ  يجعبـه کاشـته تـا ر    ونازهـا را در يپ ابتدا تواند يم ،دارد مكان خنكکه  اي د کنندهيتول -۲

متـر   يسـانت  ۸-۱۰که طـول سـاقه بـه    يا تا زمانيهفته اول  ۳تواند در ير من کايگراد است ايدرجه سانت ۹-۱۳ يشه دهير ين دما برايمناسبتر

 يدردمـا بعـد از انتقـال،   وم هـا  يـ ليکـرده باشـد ول   ياز رشد مناسـب يپ يساقه رو يشه هايشود که ر ين عمل موجب ميابرسد انجام شود. 

 ).Connecticut king  رقم مانند داشته باشند(  يگلخانه استقرار بهتر يباال

 .شـود  منتقـل  براحتي تواند درطول دوره کشت يکاشته شده درجعبه م يها وميليل -۳

 ينـورده  يا بـرا يـ ن تـر و  ييپـا  يگر و اغلب بـا دمـا  يد به مکان مناسبانتقال  يبرا

 ۱۴د حـداقل  يـ . البته جعبه ها باجابجا مي شوندن نوبت ياز درچنديمورد ن يمصنوع

 .دمتر عمق داشته باشن يسانت

  

 كشت  سوخها درون جعبه) نمايي از ۹شكل 

ح يتـرج  يچـوب  يکم دربدنه نسـبت بـه جعبـه هـا     يها شکاف يدارا يکيپالست يها، استفاده از جعبه هاسوخ با توجه به خشک شدن بستر و 
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سـاعت غوطـه ورشـوند. خـاک      ۲۴د درآب بـه مـدت   يـ نهـا با يا ،دنشو يم  استفاده يسفال يها ا گلداني يچوب يشود. اگر جعبه ها يداده م

  ).۶مناسب داشته باشد (حدود  pH و خوب بوده و خاک گلدان نرم يزهکش يد دارايفاده شده بااست

 يمتـر بـاال   يسـانت  ۸ن اسـت کـه در   يـ ا ن امر بـه خـاطر  يمترخاک بپوشاند. ا يسانت ۸ها را حدود سوخ  يباشد که رو يد طوريعمق کشت با

  ند.کن يدا ميرشد و توسعه پ يبرا يکاف يساقه فضا يشه هاي، رسوخ

د دقـت نمـود کـه خـاک     يـ ن نکتـه با يـ متر عمق مناسب است. درطـول کشـت بـه ا    يسانت ۱-۴دارد و حدود  يت کمتريازها اهميپ ريخاک ز

  باشد.   يمنظم و متناوب الزم م يارين آبيا جعبه نسبت به خاک مزرعه زودترخشک شده و بنابرايگلدان 

  م گلخانهياقل -۳-۲

  گلخانه يدما -۱-۳-۲

از جنبـه   ياريگلخانـه بسـ   يدمـا  .ابندي يگراد پرورش م يدرجه سانت ۱۳-۲۷ ييک دامنه دمايوم ها در يليل يتجار يز گلخانه هاا ياريدر بس

ت يـ فيبدست آوردن ک يبرا .)۴( دهد  ير قرار ميشاخساره ، ظهور برگ و نمو گل را تحت تاث يل جوانه زنيدر گلخانه از قب يش رسيپ يها

روز ممکـن اسـت بـه     يد، دماير نورخورشيم گردد. تحت تاثيگراد تنظيدرجه سانت ۱۵تا  ۱۰ن يطول دوره کشت بد دريشب با يمناسب ، دما

. شـود  يريجلـوگ ه يـ ا تهويـ تا حد امکان با پوشش دارکردن گلخانـه  د يگراد بايدرجه سانت ۲۰ يباال يگراد برسد . ازدمايدرجه سانت ۲۵تا  ۲۰

ل يـ کـه احتمـاال بـه دل   داشـته باشـد   ت گـل  يـ فيروي ک ياثرمنفـ  يممکن است کمـ امر ن يد برسد، اگرايدرجه سانت ۲۰تا  ۱۵شب به  ياگر دما

ت نامناسب گل ماننـد  يفيباالتر موجب ک ي. دماباشد يمو اثر آن روي خصوصيات كمي و كيفي گل د يدوره تول يبودن شب در ط يطوالن

مـي  شـه  يرشـد و توسـعه ر   يگراد) بـرا يدرجه سانت ۱۳تا  ۹ه (ين اولييپا يکاهش تعداد غنچه گل خواهد شد. دماريزش و ،ه گل ساق يکوتاه

وم يـ ليل يشـود. بـرا   يمـ  يتر شدن دوره گلـده  ين موجب طوالنييپا يشود اگر چه دما يت گل ميفيت کين کار موجب بهبود وضعي. اباشد

 يزش و زرديـ و ممانعـت از ر  يريجلـوگ  يزمستان برا يها گراد درطول ماه يدرجه سانت ۱۷تا  ۱۶حداقل  ي، دما Speciosumگروه  يها

 . )۱۳(است يبرگ ضرور

  

  

  

  

  ) دماي مناسب شب و روز در گلخانه۱۰شكل 
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  گرمادهي -۲-۳-۲

جهـت گـرم   با رانـدمان بـاال درون گلخانـه،      سيستم هاي گرمايشي .استفاده ازشود ياستفاده مسيستم هاي گرمايشي متفاوتي از  ها درگلخانه

(براي انتخـاب سيسـتم گرمايشـي مناسـب از توصـيه هـاي متخصصـان امـر         شـود  يح داده مـ يترج زينه هاي توليدبه دليل كاهش ه کردن هوا

 مركـزي  سيسـتم گرمايشـي  اگر در ضمن شود.  يع خاک مين عمل موجب کاهش رطوبت هوا و خشک شدن سري. اگرچه ااستفاده نماييد) 

ت يـ فيکباعث ن عمل يط گلخانه استفاده شود، ايپخش کردن گرما درمح يبرا )لنيات ي(پل يکيپالست يبهتراست از لوله ها ،شود ياستفاده م

شـود   يع خـاک مـ  يو خشک شدن سـر  هوا يموجب کاهش رطوبت نسب درون گلخانه استفاده از سيستم گرمايشيدر كل  .شود يگل مبهتر

  . )۱۱(را دقت نمود ياريآبزمان  برنامه ديجه بايکه درنت

  هيتهو -۳-۳-۲

ايـن عمـل   ابـد  يع کاهش نيد مراقب بود که رطوبت هوا سريار مهم است. درهر صورت باينترل دما و کاهش رطوبت هوا بسه از جهت کيتهو

شـد.   خواهـد  ) كلـروز و متعاقبـاَ نكـروز   ( يبرگ سوز خسارتجه يو درنت و تعرق ريل تبخياه بدليازدست دادن آب توسط گ موجب افزايش

  نباشند. برگ يه شود که حساس به سوختگاستفاد ارقامياز در اين شرايط حاً يترج

  

  ) روشي براي تهويه در گلخانه۱۱شكل 

  

  
  
  
  

   پوشش گلخانه -۴-۳-۲

  

باعـث   شـده ودر نتيجـه  اه يهوا و گ يد موجب باال رفتن دماياد، اشعه خورشيه زيرغم تهو يعل ،اد استيد زياز سال که نورخورش ييدرماهها

ور). ين تـا آخـر شـهر   ياز گلخانه پوشش دار شود( حدوداً اواخر فـرورد يشود که درصورت ن يمه ين توصيشود. بنابرا يت گل ميفيکاهش ک

باشـد. در   يد ميها مف ن ماهيدرا%  عبور مي كند) ۶۰و شده % نور، جذب۴۰( % ۴۰ (سايه انداز)يباز استفاده از پوششها يادرمورد کشت فض

زش غنچـه  يـ اهـان برسـد تـا از ر   يبـه گ  يباز برداشته شود تا نورکاف يو فضا يا گلخانه يها اهان درکشتيگ يد از رويبا يز، مواد پوششييپا

  .  )۱۳(شود يريجلوگ
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  ) نمايي از تاثير سايه اندازي در گلخانه روي ارتفاع گياه۱۲شكل 

  ياريآب -۵-۳-۲

هـا و  سـوخ  ن مرطوب کردن خاک درست قبـل از کاشـت   ي. بنابراوب مي شودسمح وم هايليمهم رشد درکشت ل ياز فاکتورها يکي ياريآب

و خراب شدن سـاختمان   يموجب فشردگ يشه ها بچسبد وليها و رسوخ که خاک به طور مناسب به  يطور ،از کشت سروز پ چند ياريآب

ا بـه طـور   هـ سـوخ   يرشد کردند. مرطـوب نگـه داشـتن خـاک بـاال      اي ساقه يشه هايکه ر ياست. وقت وضروري ار مناسبيبس ،خاک نشود

به نوع خـاک ، مقدارخشـک شـدن خـاک و      يبستگ ياريباشد. مقدار آب يم يضرور جهت رشد ساقه و خروج براحتي آن از خاك، مداوم

 ي. بـرا از  گياه براساس رطوبت خاك و همچنين رطوبت مورد نياز(ظرفيت مزرعه) تعيين مي گردديزان آب مورد نيارد. ماه ديمرحله رشد گ

ت يـ ار اهميبسـ  ،مناسـب  يدگيشـ خپبا  يباران ياريستم آبيباشد، س يم يسطح يشه هاير يوابسته به آب بوده و فقط داراکه رشد آن  ياهيگ

اهـان مسـتقر   يگ يدر بـاال  يبـاران  ياريـ سـتم آب يقابل انجام است. اگـر س  يستم بارانيبا س در گلخانه، و استفاده از سم  ين کوددهيدارد. همچن

شـود و عـالوه    يپخـش مـ   ختـه شـده و بهتـر   ياه ريـ گ يآب رو ،نيزمـ  يرو ياريـ سـه بـا آب  ين صورت درمقايارا دريز خواهد بودبهتر ،گردد

  شود.   يز مينآن موجب خنک شدن  اه ،يگ يبرشستشو

جـه  يشـده ودرنت  يخاک سـطح  ين روش موجب فشردگيشود . انانجام  براي كشت ليليوم مناسب نبوده و بهتر است ) ي(کرت يغرقاب ياريآب

  .)۱۳(گردد يم  ژنياه به خاطر کمبود اکسيشدن گ باعث زرد

  

  روشهاي مناسب آبياري در كشت ليليومنمايي از ) ۱۳شكل 
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  ليليوم کشت به زراعي -۴-۲

  زمان کاشت -۱-۴-۲

طـول  ن درهرزمـان در  يد. بنـابرا نباشـ  يمـ وم درطول سـال قابـل اسـتفاده    يليل ي ها سوخ ،يره و نگهداريذخ يها روش و بهبود ل توسعهيبه دل

منـاطق کـه    ي. دربرخـ دارد ژه دما و نـور منطقـه مـورد کشـت    ي، بوييط آب و هوايبه شرا گيباشد، البته بست يوم قابل کشت ميليل سوخسال، 

ن آورده ييگـل را پـا   تيفيع گل شده و کيگراد) باعث زود جوانه زدن و رشد سر يدرجه سانت ۲۰ ين تابستان آنها باالست (بااليانگيم يدما

  د خواهد نمود.  يرا تول ۲درجه  يها و گل

   گياهـان گـل دهنـده نـور ي معـادل     اكثراد دارنـد.  يـ ز يابـر  يژه کـه روزهـا  يکـم اسـت ، بـو    يليزمستان خ يها نور در ماه ،مناطق يدربرخ 

 ي. بـرا باشـد  يمـ  لـوكس  ۵۰۰۰-۶۰۰۰  حدود يگلده يبرا   LAو  ييايآس ارقام يبرا مناسب زان نوريم لوكس نياز دارند. ۱۰۰۰۰-۶۰۰۰۰

از کـم بـه نـور    يـ ل نيبـدل  speciosum ارقـام  استفاده گردد. البته  يدرزمستان الزم است که نورمصنوع ين مناطقيته ها درچنين واريکاشت ا

  .  و قابل توصيه مي باشند ندارند يطين شراين مناطق و چنيدرا يبه نورمصنوع ياجي، احتيجهت گلده

  يو مصنوع يعينور طب -۲-۴-۲

ن شکل خشک شدن غنچه گـل در اثرکمبـود   يافتد. ا ياتفاق م ،باشند يمتر م يسانت ۱-۲که حدود  يوم وقتيليگل ل يها خشک شدن غنچه

 يبـرا  يمصـنوع  ياستفاده از نورها ،ها که نور کم است ماه يمناسب و عدم خشک شدن غنچه گل در برخ يگلده ي. برامي شودجادينور ا

 يوات بـرا  ۴۰۰ک المـپ  يـ کـه   يشـود طـور   يم با فشـارباال اسـتفاده مـ   يبخار سد يها ظور المپن منيا يالزم است. برا يعيل نور طبيتکم

  .  مناسب استمترمربع از گلخانه  ۸-۱۰ مساحت

متربرسـند) شـروع    يسانت ۵/۰-۱که غنچه گل به حدود  زمانيبرسند( ياول به مرحله بحران يکه غنچه ها يقبل از لحظه ا يد کميبا ينورده

 بايـد   هفتـه،  ۵ن يـ کشـد. درطـول ا   يهفته طول مـ  ۵گراد حدوداً يدرجه سانت ۱۶ ين دوره درگخانه با دمايابد. ايرداشت ادامه شده و تا زمان ب

و بسته بـه موقعيـت    درجه  ۴۳ ييايعرض جغراف ي، جنوب مناطق دارااي ترانهي. درمناطق مده باشدبدون وقفه درشبانه روز ادامه داشت ينورده

خواهنـد   يبه مرحله گلـده  يگراد درزمستان و بدون نور مصنوع يسانتدرجه  ۱۲-۱۵ها در گلخانه هاي داراي دماي  وممنطقه مورد نظر، ليلي

ر يسـ ن منـاطق م يـ درا ي، گلدهيد عبور دهد، بدون نور مصنوعرا از خو يا گلخانه نورکميو اد باشد يا مه دار زي يابر يرفت. البته اگر روزها

وجـود دارنـد    ارقاميد، يد و ارقام جديجد يها ياستفاده شود. دردسته بند ينورکم، حتماً ازنور مصنوع يدارا يها ن درماهيشود. بنابرا ينم

ط يد درآن شـرا نن شوانجام داده تا مطمئ يشيد درسطح کم، آزمايد کنندگان درهرمنطقه بايدارند و تول يگلده يبه نور برا ياج کميکه احت

هـا   نور كم موجب قهوه اي شدن(نكروزه شدن) برگ .نمايندع يکشت درسطح وستوسعه س اقدام به توان ارقام را کاشت و سپ يبا نورکم م
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  ).۵و كاهش كارايي فتوسنتز و در نتيجه كيفيت گل خواهد شد(

 

 

 

 

 

  

  

  

  %٤٥%  و نور ٧٠%، نور١٠٠) اثر كاهش نور در نكروزه شدن برگهاي گل ليليوم در شدت نورهاي متفاوت ،از چپ به راست به ترتيب نور ١٤شكل

  کشت درتابستان -۳-۴-۲

ساقه و ازدست دادن غنچـه   يشتر درطول کشت موجب کوتاهيجاد کند. حرارت بيوم درتابستان به چندجهت ممکن است مشکل ايليکشت ل

د يـ مرغوب با يها گلبه  يابيدست  ين برايبنابرا ،وم وجود دارديليگل ل ين تقاضا برايشتري(تابستان) بين دوره زمانيشود. درا يگل م يها

  راست:ينه و عملکرد مناسب کمک کننده باشد به شرح زيتواند در رشد به يکه م ينه کشت را مورد توجه قرارداد. موارديط بهيشرا

  مناسب باشد.   يساختمان خوب و زهکش يو دارا يمارياز ب يعاربايد خاک   -

 بايد دقت نمود.ازها يبعدازکاشت پ يمنظم و کاف ياريباز) و آيقبل از کشت (مرطوب بودن خاک هنگام کاشت پ ياريآبدر  -

خاک، اسـتفاده از آب خنـک، پوشـش     يازها مانند : پوشش رويشود در قبل و بعدازکشت پ يکه باعث خنک شدن خاک م ياز لوازم -

 ه استفاده شود.  يگلخانه و تهو

  

 ) نمايي از تناسب  نياز نوري ليليوم در طول دوره رشد آن۱۵شكل 

 و در نتيجه گل با كيفيت مي شوند.   خوب يشه هايرعث توليد با سالم كشت شوند چون  يهاسوخ  -
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ن يزمـ  يرا هنگـام کاشـت رو   هـا سـوخ   از ياديز مقدار بايد مراقب بود كهکاشته شوند وبايددر محل کشت،  نبه محض آورد هاسوخ  -

، زيـرا ممكـن اسـت بـه جوانـه يـا       )شـتر يد و نه بيت ببرتوان کشت نمود با خود به محل کش يقه ميدق ۱۵که تا  ييها سوخ د(يپخش نکن

 ريشه تازه گياه آسيب وارد گردد.

 د.ين نگه دارييمختلف پا يه و پوشش هايگلخانه را تا حدامکان با تهو يدما -

 .مناسب بايد از كارشناسان مربوطه استفاده نمود رقمجهت انتخاب . ديکه مناسب فصل تابستان هستند استفاده کن ارقامياز  -

  کنترل علف هرز -۴-۴-۲

هـاي مزرعـه را از    علف ،مختلف يها کش توان با علف يها بازشوند م نکه برگيرون آمد و قبل از اياه جوانه زد و ازخاک بينکه گيبعد ازا

. از مصـرف  نـد يب نبياه آسـ يـ انجام شـده تـا گ   ياريز آبيآن روز ن يد دربعدازظهر (غروب) استفاده گردد و صبح فرداين برد. علف کش بايب

  . )۹(ز نموديمترارتفاع دارد بايد پره يسانت ۱۰شتر از ياه بيکه گ يعلف کش زمان

  

  

  

  

  

  
  

 سانتي متر)۱۰) نمايي از مصرف علف كشها  در زمان مناسب(ارتفاع گياه كمتر از ۱۶شكل 

  اهيگ )نگه دارندهقيم (  -۵-۴-۲

م ياه بـه صـورت مسـتق   يـ گ ينگهـدار  ين راه بـرا يتر جياز باشد. راياست مورد ن درطول دوره کشت ممکن استفاده از قيم،اه ، يگ رقمبسته به 

 يارتفـاع مـ   تنظـيم و  يياه قابـل جابجـا  يـ باشد کـه درطـول دوره رشـد گ    يم يمورد استفاده براي گل ميخك و داوود يها ياستفاده از تور

  .  )۶(باشد
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 وره رشد تا گلدهيمناسب گل ليليوم در طول د قيم هاي) نمايي از ۱۷شكل 

  مرحله برداشت گل -۵-۲

  گل داشتو بر يگلده -۱-۵-۲

قبـل از   يعنـ يزود انجام شـود   يليخ برداشت گلباشند. اگر  يها قابل برداشت م دا کردند، گليه رنگ مناسب را پياول ينکه غنچه هايبه محض ا

موجـب مـي شـود كـه      دير انجام شود يليبرداشت گل خ  طوراگر نيشوند. هم يه، غنچه ها به طورکامل بازنمياول يرنگ گرفتن کامل غنچه ها

ن يهـا و همچنـ   ده شدن گلبرگين صدمه ها، شامل ضربه خوردن و سائياها هنگام حمل و نقل صدمه ببينند و از كيفيت گل آنها كاسته شود.  گل

  باشد.   يها م گلبرگ يختن دانه گرده روير

ک يشـتراز يب ،ده شـده  يـ بر يهـا  وگـل  شـود  يرياز خشک شدن گل جلـوگ  صورت گيرد تا بحبرداشت گل درص بهتر است،بازشده  هاي گلدر

 شوند. بـرگ  يم يدسته بند ،ن طور طول ساقهيو همها، آنها براساس تعداد غنچه درساقه  دن گلي. بعد از برداشته نشودساعت درون گلخانه نگه 

را يـ کنـد، ز  يز بهترمـ يـ ت گـل را ن يـ فين کيگل شده و همچن ظاهرجب بهترشدن ن عمل مويا بايد چيده شود،ن ساقه گل ييپا يمتر يسانت ۱۰ يها

  .  )۷(بوجود خواهد آمد يکمتر يشود، آلودگ يکه درآب قرار داده م يقتو

 

 

 

  زمان برداشت در ساقه گل يدنروش بر از ) نمايي۱۸شكل 
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  دهيبر شاخه يگلها انبارداري -۳-۵-۲

د يـ با را الزم اسـت آنهـا   يتـر  يمـدت طـوالن   يبـرا  يشود. اگـر نگهـدار   ينگهدار يبه خوب يت کوتاهمد يتواند برا يوم ميليده ليگل شاخه بر

بـوده و   نيغلظـت معـ   ين مواد دارايش دهنده عمرگل قرار داده شوند. هرکدام از ايو افزا يباکتر ز به همراه مواد ضديخنک و درآب تم يدرجا

 ييگراد اسـت. از نوسـانات دمـا   يدرجـه سـانت   ۱-۲ن يوم بـ يليل ينگهدار يبرا انباراسب من ي. دمامي باشدگل درآن مشخص  مدت زمان قراردادن

ش دهنـده عمرگـل   يو افـزا  يها درسردخانه خواهـد شـد. اگـر مـواد ضـدباکتر      گل يجيشود چون باعث بازشدن تدر يريد جلوگيدرسردخانه با

و در  عاً سردخواهند شـد يها سر شوند. با جذب آب سرد، گل يارز به صورت قائم درسردخانه نگه ديد درون آب تميها با ست، گليدردسترس ن

ده شـده و داخـل   يـ بر شـان  عاً  تـه سـاقه  يد سريفروش با محلدن به يها پس از رس . گلنتيجه عمر پس از برداشت گل شاخه بريده افزايش مي يابد

د شـده  يـ لن تولياد اتـ يـ از غلظـت ز  يصدمات ناش يرد تا جلويگ اد انجاميمنافذ ز يدارا يد درجعبه هايها با وميليآب قرارداده شود. حمل و نقل ل

هـا، خشـک    خـتن گـل  ير شـامل وم يليلن درگل لي. عالئم ات)شود يها م زودرس گل يرياست که موجب پ يلن گازيات(ها گرفته شود توسط گل

از بازشـدن   يريجلـوگ  يگراد بـرا يسانته درج ۱-۲ن يبحاً ين درطول حمل ونقل گل، ترجييپا ي. دمامي باشد ت گليفيشدن غنچه ها و کاهش ک

  .)۸و ۶(لن الزم استياز وجود اتات ناشي ن صدميغنچه ها و همچن

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

 ) نمايي از روش نگهداري از گل  بعد از برداشت۱۹شكل 
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  هايماريآفات و ب -۳

  ها از قارچ يناش يهايماريب -۱-۳

  گل يها و فلس سوخ يدگيپوس -۱-۱-۳

 ين سـاقه دارا ييپـا  يهـا  شوند. بخـش  يسبزکم رنگ مها،   برگ  افتد و رنگ يق ميرشدشان به تعو ، شوند يمبتال م يمارين بيکه به ا ياهانيگ

اه يـ جـاد شـده و گ  يا يدگيپوس .)۲۰(شکل شود يتر شده و درداخل ساقه پخش مج بزرگيره شده که به تدريت يروشن تا قهوه ا يقهوه ا يلکه ها

ره شده و بافـت آن شـروع بـه    يروشن تا ت يقهوه ا يلکه ها يها دارا فلس يلبه ها ،رود. درطول رشد ين ميرد و ازبيم ي، ممرحله برداشتقبل از 

 يده مـ يـ نام سـوخ  يدگيز ممکـن اسـت آلـوده شـوند کـه پوسـ      يـ ها نسوخ ن يباشد. همچن يفلس م يدگين نشان دهنده پوسيکند. ا يم يدگيپوس

  .  )۱۱(شود

  عامل بيماري

 ،هـا  ن قارچيشود. ا يم   جاد يا (Cylindrocarpon destractants)ا   ي (Fusarium oxysporum)وم ياز توسط فوزاريپ ايفلس  يدگيپوس

هـا منتقـل شـوند و    سـوخ  له يتواننـد بوسـ   يکننـد. قارچهـا مـ    يآلـوده مـ   )شـوند  يم يتها زخميا توسط پارازيو  رشدهنگام را (كه  ي گياهشه هاير

                                                                    باشـــــند. يحســـــاس مـــــ يمـــــارين بيـــــليليـــــوم بـــــه ا ارقـــــاماز  ي. برخـــــنتقـــــل شـــــوندمخـــــاک آلـــــوده طريـــــق ن از يهمچنـــــ

  L.S.rubrumو   Lilium speciosum album Destiny , Pirate,از جمله : 

  

                     
  ليليوم ازيپ يدگيپوس) عالئم ۲۰شكل
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  ل:کنتر

  ليمدردسترس درمنطقه مثل بنو يها با سم هاسوخ  يضدعفون -

 هاي مرسوم ديگر روش يا مواد و متام سديمبا  ياز خاک باشد، ضدعفون ياگرآلودگ -

 .اشته شودن نگه دييخاک را درطول دوره رشد تاحدامکان پا يدما -

   (Rhizoctonia solani)  ايزوکتونير يماريب -٣-١-٢

 يهـا  باشـد. بـرگ   يجـوان مـ   يساقه هـا  ينييپا يها خاک و برگ يرو يها کم، خسارت محدود به برگ هاي يدگآلو خسارت ناشي ازدراثر

 يکـه برخـ   آلـودگي كـم)  و  يمـار يب يداراان(اهـ يگايـن  چ و خم دارد. به طورمعمول يپرپ يروشن با ظاهر ينقاط قهوه ا ،يمارين بيا ياه دارايگ

جوان و نقـاط   يها کند جوانه زده و برگ يلياه خيد، گيشد هاي يند. درآلودگنک يا شروع مر شان، دوباره رشداست کند شده اناوقات رشدش

ت گـل  يـ کنـد شـده و درنها   يلـ ياه خيـ رشـد گ اه اسـت،  يـ گ اي سـاقه  يشه هاي، متوقف شدن رشد ريمارين بيا مهمروند . عالئم  ين ميرشد از ب

  .  )۱۳(اند ه خشک شدهياز گل درمرحله اوليچون پ ،کند يد ميرا تول يفيضع

  :عامل بيماري

شـتر  يدهـد و ب  يمـ  خـاک مـورد حملـه قـرار    طريق اهان را ازيشترگين قارچ بيشود. ا يجاد ميا (Rhizoctonia solani)توسط قارچ  يمارين بيا

و  يداوود، زنبـق،  اهان مانند اللـه ياز گ ياديتعداد ز يمشابه رو يها قارچشود.  يتگراد فعال ميدرجه سان ۱۵ يباال يط مرطوب و دمايتحت شرا

  ها آلوده شوند.   ن قارچيها ممکن است توسط ا خاک دراهان کشت شده ين گيمشاهده شده است. بنابرا يگوجه فرنگ

  کنترل قبل از کاشت -

 قبل از کشتهاي مرسوم ،  يا مواد و روش متام سديما استفاده از يبا بخارآب  يضدعفون -

 ليمثل بنوممناسب  يها کش با قارچ سوخ يضدعفون -

بـه   كاپتان سم کرد، مثالً  يازخاک را ضدعفون يد از سموم قارچکش تا عمقيست باين يسطح خاک کاف يموارد که ضدعفون يدربرخ -

 مخلوط شود. سطحي خاک ازمتر  يسانت ۱۰باگرم درمترمربع  ۵/۷-۱۰مقدار

 کنترل درطول دوره رشد -

   سالم يشه هايا رب يهاسوخ وکشت  يبا فراهم کردن رطوبت کاف اه را،يع گيسررشد  -

 درتابستان   تا حد امكانخاک  يدماداشتن ن نگه ييپا -

تـرآب  يل ۱۰۰گـرم در   ۲۰۰زان يـ ل به ميمع) استفاده کرد. مثالً از بنويا مايتوان از سموم قارچکش (پودر  يدردوره رشد م يبعدازآلودگ -
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 انجام نشود.   ياري، آبيبعد ازسم پاش و %)۲/۰(

   (.Phytophthora spp) طوقه يدگيپوسبيماري  -٣-١-٣

  عالئم:

 گيـاه شـده  ل به بـنفش درطوقـه   يما يقهوه ا يلکه ها يا ممکن است ناگهان پژمرده شوند. ساقه گل دارايا کند شده ياهان متوقف و يرشد گ

اوقـات   يگـاه  ،ساقهروي  ي). لکه ها۲۱ (شکل ندکمي شروع به زرد شدن ن ساقه يياز پاها  شود. برگ يپخش محركت و که به طرف باال 

و  شـته ن محل، ساقه اغلب رشد نامناسب دايشود. درا يل ميره مايت يشود که رنگ آن به قهوه ا يده ميخاک د ياز ساقه باال ييها دربخش

  .  )۱۳(شود يواژگون م يبه آسان

              

  طوقه گياه يدگيپوس ) عالئم ناشي از۲۱شكل

  :عامل بيماري

ــا ــارين بيـ ــراً  يمـ ــ اکثـ ــر شـ ــارچ به در اثـ ــا قـ ــوع  يهـ ــ  يا (Phytphthora nicotianae)نـ ــده و دربرخـ ــاد شـ ــه  يجـ ــع گونـ                     مواقـ

Phytphthora parasitica  توانـد تـا سـالها     يشـود و مـ   يده ميد ياغلب بعد ازکشت گوجه فرنگ يمارين بيشود. ا يم يماريز عامل بين

گراد فعـال  يدرجه سانت ۲۰ يخاک باال يوم با دمايليژه درکشت ليا دوست بوده و بوگرم عامل بيمارين يبماند. ا يمرطوب باق يها درخاک

  شود.   يم

  

  کنترل قبل از کشت:

وم يـ ليا ليـ و  يکه گوجـه فرنگـ   يکشت قبلدر مناطقي كه ژه يگرم درمترمربع) بو ۷۵-۱۰۰د (يل برومايا متي آبخاک با بخار يضدعفون -

و  يبـاران  ياريـ ستم آبيگرم در مترمربع با س ۲۰۰زان يبه م )Maneb(مانبسم شود که از  يمشنهاد ين پي. قبل از کشت همچن باشدآلوده 
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  استفاده گردد.   يپاشش يستم هايگرسيد

 .خاک خوب باشد يزهکش -

 کنترل درطول دوره رشد -

  .  شوند ي) سم پاش Bayer ۵۰۷۲ر(يا باي% مانب ۱/۰با قارچ کش مناسب مثالً   ،کم يآلودگ ياهان اطراف و دارايو گ شده اهان آلوده برداشتهيگ

 .شود يريجلوگ يباران ياريبعد ازآب ياهان به مدت طوالنيازمرطوب ماندن گ -

 .داشته شودن نگه ييخاک  درتابستان تا حدامکان پا يدما -

   (Pythium) شهير يدگيپوسبيماري  -٣-١-٤

  عالئم:

و  داشـته از حالـت طبيعـي    و رشـد کنـدتر   تـر  هـا نـازک   کوتاهتر، برگ. آنها کنند يدا ميپ يکم يليختوسعه  ساقه، اهان از لحاظ ارتفاع و قطريگ

  ،ياهـان معمـول  ياهـان نسـبت بـه گ   يگن يـ شـود. ا  يشـتر مشـاهده مـ   يباين موضوع  ،ديشدو تعرق ر يژه هنگام تبخيبو ،شوند يپژمرده م ياغلب کم

قـرار   ياه مـورد بررسـ  يـ که گ يدارند. وقت پريدگي در گلو رنگ  ها کوچکترند و اکثراً گلها کامل بازنشده . گلدارند يشتريب يغنچه هاريزش 

  .)۲۳و۲۲ شكل(شوند يروشن م يده و قهوه ايا پوسه ، فلس(شفاف) شده يشه اي، شيساقه ا يشه هايازها و ريپ،رديگ يم

  

  

  

          

  

          

  ريشه  يدگيپوس ) عالئم ناشي از۲۳شكل                            ريشه روي  ظاهر گل يدگيپوساثر  ) عالئم ناشي از۲۲شكل       

  :عامل بيماري

 Pythium ultimum   ن گونـه آن يتـر  جيـ باشـد کـه را   يمـ  (Pythium)  قـارچ گونه هاي مختلف شـبه  شه مربوط به ير يدگين شکل از پوسيا

ا يـ ازهـا و  يشـه پ ير ين قـارچ رو يـ گراد دارد. اينتدرجـه سـا   ۲۵-۳۰ ين رشـد را دردمـا  يقارچ معموالً رطوبت دوسـت بـوده و بهتـر   شبه ن ياست. ا

  .  استبراي مدت طوالني  يدرخاک قادربه تداوم زندگ
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  ازها:يکنترل قبل از کاشت پ

  انجام شود. رايج در منطقه ييايميا با استفاده از مواد شيبا بخارآب  خاك يضدعفون -

بهتراسـت  بسته به نوع خاک.   گرم درمترمربع ۵/۷-۱۰به مقدار سم كاپتان  از ماننديسموم قارچکش بالفاصله قبل از کشت پ يبا برخ يضدعفون -

  قبل از استفاده از سموم جديد، با متخصصان مربوطه مشورت نمود.

  کنترل درطول دوره کشت:

  سموم مختلفي در اين مورد معرفي شده اند كه بايد قبل از مصرف آنها با متخصصان مربوطه مشورت گردد. -

ل يد دوبـاره تشـک  يـ جد يشـه هـا  ير تا ابديا پوشش دارکردن گلخانه کاهش يه يله تهويحدامکان بوستا ،ر يگلخانه و تبخ يکه دماشود  يه ميتوص

  شود.  

   (.Botrytis spp) يبرگلکه  يماريب -٣-١-٥

  عالئم:

عت رشد کرده و بـزرگ شـده و بـه شـکل     ن نقاط به سريا يط غرقابيشوند. درشرا يمتر م يليم ۱-۲ره با قطر يت يقهوه ا يلکه ها يها دارا برگ

رند (خشـک و ماننـد   يم يو م رفتهن يت ازبيآلوده درنها يها دردوطرف برگ قابل مشاهده است. بافت ين لکه برگيند. ايآ يا گرد درمي يوضيب

شـد  خواهـد  بـرگ   رشـکل ييت باعـث تغ يـ شود و درنها مي برگ گسترده يو به طرف لبه ها هاز وسط برگ شروع شد يشوند). آلودگ يکاغذ م

ا بـه شـکل   يـ ده شـده و  يتوانـد کـامالً پوسـ    يگل آلوده شـده مـ   يازهايشود. پ يز آلوده مياه نيگسوخ ن ي. همچن)اهيشدن گ يروسيوعالئم (مانند 

 ي. گلهـا )۱۳(کننـد  يجـاد مـ  يا گـل   يخـارج  يهـا  درگلبـرگ عالئم تـورم   ،آلوده يهاسوخ ، آلودگي هياول لدا کند. درمراحيتوسعه پ يممنظنا

  .)۲۴شوند (شکل يم ،که برجسته هستند يخاکستر دايره اينقاط  يو دارا بوده  يحساس به آلودگ يليبازشده خ

   

  لكه برگي ) عالئم ناشي از۲۴شكل
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  :عامل بيماري

ه که توسـط بـاران   د اسپور کرديتول B.elliptica، قارچ يط رطوبتيشود . تحت شرا يجاد ميا Botrytis ellipticaقارچ  وسيلهب يلکه ا يماريب

  شود.   يپخش نم يماريط خشک، بي. درشراشده و موجب شيوع بيماري مي شوداهان همجوار پخش يا باد به گي

  کنترل:

  .قرار دهيدتوجه مورد ريز ياهان را با انجام کارهايع گيدن سرشخشک  -

(a د.يريبگ يهرز را جد هاي  علف کنترل  

(b د.ياه انجام دهيخشک کردن گ ياز برايدرصورت ن را يگرماده يه و کميدرصبح، تهو را ياريآب  

  د.  يمترمربع استفاده کن ۱۰۰گرم در  ۵زان يل به ميو بنوم (Ronilan)الن يبه طور منظم از سموم قارچکش دردسترس مثل رونه ياز مراحل اول -

  آفات خسارات ناشي از -۲-۳

  شته -۱-۲-۳

  عالئم:

رشـکل  ييت تغيـ ده شـده و درنها يـ چيپ يه کمـ يدرمراحل اول ييباال يها کند. برگ يول و نرمال رشد ماهان آلوده به طورمعميگ ينييپا يها برگ

ننـد،  يز ممکـن اسـت خسـارت بب   يـ جـوان ن  ي. غنچه ها)۸(دنکن يو رشد م يهم درپشت برگ زندگ تازه و آن يها دهد. شته ها فقط دربرگ يم

  .)۲۵مانند (شکل  يم ياز آنها سبزرنگ باق يشها بدشکل شده و بخ ت گليجاد شده و درنهايرنگ ا نقاط سبز

  

  شته ها آلودگي  ) عالئم ناشي از۲۵شكل
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  :آفت

ــط مک  ــا توســ ــته هــ ــشــ ــ  يــ ــذکر مــ ــوق الــ ــم فــ ــب عالئــ ــا  يدن موجــ ــته هــ ــوند. شــ ــ يشــ ــليل يرو يمختلفــ ــوم پيــ ــد،يــ ــده انــ               دا شــ

   Neomyzus circumflexusمانند : 

  کنترل -

  شوند.   يمنتقل م به گل ليليومهرز  يها علف يرواز د چرا که شته ها يعلف هرز را انجام ده مبارزه با

ارقـام بـا دوره رشـد     يراد و بـ يـ کن يريشـگ يپاز آلـودگي و گسـترده شـدن آن    كش شته  يها سم با ،از خاک درآمد گل ييکه اندام هوا يوقت -

   .) Lilium speciosumد(مثل ارقام يرار کنه بعد تکتهف ۵-۶تر،  يطوالن

  زندهريغ يهايناهنجار -۳-۳

  يبرگ سوختگ -۱-۳-۳

  :يماريعالئم ب

 ينـد و گـاه  يآ يل بـه زرد درمـ  يجوان به رنـگ سـبزمتما   ياه، برگهايگ يقسمتها يمتر) دربرخ يسانت ۲۰اه کوچک است(حدود يکه گ يدرزمان

د يشـد  يکـه سـوختگ   يوقتـ  يدهـد ولـ   يخود ادامه م ياه به رشد معموليکم باشد، گ يسوختگشود، اگر  يدرنگ مشاهده ميسف ياوقات لکه ها

 يغنچـه هـا   يد، تمام برگهـا و حتـ  يشد يليخ ي. درسوختگ)۱۱(خورند يچ ميپ يکم اه و برگ هل  شديتبد يدرنگ به قهوه ايسف يشد، لکه ها

  ).۲۶(شکل ودش ياه متوقف مين حالت رشد گيراد شده وز خراب يجوان ن يليخ يگلها

  

  برگ سوختگي ) عالئم ناشي از۲۶شكل
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  :عامل ناهنجاري

افتـد کـه    ياتفـاق مـ   يوقتـ  ين ناهنجـار يـ اشود.  يده  ميد Lilium speciosum ارقامو  Sterling star , Pirateشتر درارقام يب ين ناهنجاريا

اه يـ ع گيممکن است به خاطر رشد سـر  ين ناهنجاريد. اباشاد خاک يز يا شوريف يضع يشه هايممکن است به خاطر ر و يابدجذب آب کاهش 

 يکوچـک حسـاس مـ    يها سوخشتراز يبزرگ ب يهاسوخ د باشد. ياد خورشيا نور زيد هوا يان شدياد به خاطر جرير زيا تبخيشه، يستم ريل سيبدل

  وم متفاوت است.  يليلارقام ن يت دربين حساسيباشند. ا

  کنترل:

  خاک قبل از کاشت   ياريآب -

 مناسب سوخ هاعمق کاشت ت يرعا -

 مطلوب يشه هايبا ر يهاسوخ  کشت -

 گذارند   يرميشه تأثير يکه رو ييها يماريکنترل آفات و بتوجه به  -

 کوچک   صورت كشت، استفاده از سوخ هاي ا دريحساس و  عدم كاشت ارقامحاً يترج -

 ه مناسب  يدن پوشش و تهوقراردا از طريقاد ينور ز در زمان هاي با تابشد ير و تعرق شديتبخ ري ازيگجلو -

 درجه سانتي گراد ۱۵حدود در  دماي گلخانه دارينگه از رشد سريع گياه و جلوگيري  -

  كمبود عناصر غذايي-۴-۳

  نيتروژن -۱-۴-۳

  عالئم:

  ).۲۷كل رود بيشتر شايع  مي باشد(ش .اين عالئم وقتي كه گياه به گل مي)۱۳(هاي گياه زرد مي شود و رشد گياه نيز كند خواهد بود برگ

  

  ) زردي ناشي از كمبود نيتروژن۲۷شكل 
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  كنترل:

  استفاده شود. مرتبه در طول دوره رشد  ۳يا  ۲در  از كودهاي نيتروژن دار بويژه نيترات آمونيوم

  فسفر -۲-۴-۳

  عالئم:

نـد، ابتـدا رشـد متوقـف     کن يدچار کمبود فسفر رشد م يط هايکه در مح ياهانياز رشد، درگيمورد ن يل نقش فسفر در انتقال انرژيبدل

کمبـود   يم برگيعال ،اهيرشد گ يل کاهش کليافتد. به دل ير مياه به تاخيافته و بلوغ گيکاهش  ييهوا يآن رشد اندام ها يشده و در پ

 هـا قرمـز مايـل بـه قهـوه اي مـي شـوند.        هاي سبز، رنگ پريده و نوك برگ برگ مورد توجه است. ييرعناصر غذايکمتر از سا ،فسفر

  شود.   يژه عناصر کم مصرف  ميبو ييت جذب عناصر غذايي موجب کاهش قابل  مشخص نشده است ول يت فسفر بخوبيسم عالئم

  كنترل:

  براي برطرف كردن آن،استفاده از كودهاي فسفره مانند سوپر فسفات تريپل،قبل از كشت توصيه مي شود.

  

  پتاسيم -۳-۴-۳

  عالئم:

گياهـان  از  ياريدهـد. دربسـ   يش ميها افزا يماريت آنها را به بيرا کاهش داده و حساس گياه زود قدرت رشد  يليم خيکمبودپتاس

شـدن، تـا    يآن قهـوه ا  يه و درپـ يحاشـ  يجادشـده و سـبب زرد  يهـا ا  ه برگيکوچک درحاشقهوه اي م نقاط يي كمبود پتاس  دارا

  شوند. يم در نهايت پژمردهاه يگ يها گو بر از حالت طبيعي بودهکوتاه تر  گياهانشود. يخوردن لبه برگها و مرگ بافت م

  كنترل:

 براي برطرف كردن كمبود پتاسيم، استفاده از كودهاي پتاسه مانند سولفات پتاسيم قبل از كشت و نيترات پتاسيم به همـراه آب آبيـاري و  بـه   

  صورت سرك توصيه مي شود.

  منيزيم -۴-۴-۳

  عالئم:

ن يب يره بوده وليها سبزت شود. رگبرگ يشتر مشاهده ميب ،مسن تر گياهان يها م کمبود دربرگيگياهان کوتاه تر از حالت طبيعي مي باشند. عال
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 يقهـوه ا  مايـل بـه  د يسـف نقـاط  ها سبز روشن شده و به طرف پايين خم مي شوند و   برگ ،ديشد  کمبودبرخي مواردشود. در يها زرد م رگبرگ

  .  در طول برگ مشاهده مي شود

  كنترل:

كمبود منيزيم، استفاده از كودهاي سولفات منيزيم  قبل از كشت ، به همراه آب آبياري يا  به صورت سرك توصيه مـي   براي برطرف كردن

  شود.

  كلسيم-۵-۴-۳

  عالئم:

هاي  بااليي گياه زرد و سپس قهوه اي(نكروزه) مـي شـود و در نهايـت عمـر پـس از برداشـت گيـاه كـاهش مـي           هنگام كمبود كلسيم برگ

  ).۲۸يابد(شكل 

  
  ) عالئم كمبود كلسيم در برگها۲۸شكل 

  دليل:

تبخير و تعرق كم در فضـاهاي   و درنتيجه رطوبت زياددرشت،  سوخ عالئم كمبود كلسيم داليل متفاوتي دارد.  رشد سريع تر از حد معمول گياه،

  .)۱۳(بسته(گلخانه) و نور كم مي تواند از آن جمله باشد

  كنترل:

بت را كاهش داده و از رشد سريع گياه جلوگيري نمود(با كـاهش مصـرف كودهـاي    ونور را زياد كرده، رط يد كردن اين عارضه با براي برطرف

  مي تواند در رفع اين عارضه كمك نمايد. در هزار ۲-۴نيتروژن دار و يا با كنترل شرايط محيطي). استفاده از كودهاي كلسيمي به ميزان 
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  منگنز -۶-۴-۳

  عالئم:

افتـه  يشدت  يشرفت کمبود زرديشود. با پ يشروع م ي جوانبرگ ها يبرگ ها و در ادامه زرد ينگيشدن سبزکمبود منگنز با روشن 

نـوك بـرگ زرد تـا قهـوه اي      د کمبـود،  يج و بـا تشـد  يکنند. بتدر يدا ميجه برگ ها حالت ابلق پيمانند. در نت يرگبرگ ها سبز م يول

  شوند. يم روشن

  كنترل:

بـراي جلـوگيري   مي نواند  هنگام بروز عالئم، و يا برگ پاشينز يا سولفات منگنزبه صورت پايه قبل ازكاشت منگاستفاده از كودهاي كالته 

  .)۱۳(ر رفع اين عارضه كمك كنديا 

  آهن-۷-۴-۳

  عالئم:

ع رشـد  هاي جوان در ابتدا سبز كم رنگ شده و مايل به زرد مي شود به خصوص در گياهاني كه سري هاي برگ در اين نوع كمبود،رگبرگ

  ).۲۹مي كنند و به تدريج اين زردي بيشتر مي شود(شكل 

  

  

  ) عالئم كمبود آهن۲۹شكل 

  

  

  دليل:

هايي كه زهكشي ضعيف دارند، ديده مي شود. كمبـود جـذب    هاي آهكي و فشرده وخاك شايعترين عنصر غذايي كه كمبود آن در خاك

  كه خيلي حساس مي باشد.   L.speciosum ارقامآهن اين عالئم را نشان مي دهد. بويژه در 

  كنترل:

گرم در هر متر مربع و يا برگ پاشي كودهاي محلـول  داراي ايـن عنصـر مـي نوانـد در رفـع ايـن         ۵آهن به مقدار كالته استفاده از كودهاي 

  .)۱۳(عارضه كمك كند
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  ليليوم در سيستم كشت هيدروپونيك پرورش -۴

 دروپونيك، محلول غذايي و همچنين بستر كاشت مناسب آن بايد مورد توجه قرار گيرد.براي توليد گل با كيفيت مناسب در سيستم كشت هي

براي  هاي مختلف(درصد بيشتري پيت ) مي تواند در توليد بهينه آن موثر باشد. محلول غذايي مورد استفاده  مخلوطي از پيت + پرليت با نسبت

  ).۱۱و  ۵آورده شده است(  ۴و ۳در جداول  دي عناصر غذايي ليليومتوليد در فصل تابستان و زمستان و حد كمبود ،كفايت و زيا

  ).۱۱دسي زيمنس بر متر است( ۲/۱-۸/۱) مناسب Ecو شوري( ۸/۵-۲/۶) مناسب محلول غذايي براي ليليوم pHاسيديته(

  عناصر در محلول غذايي كشت هيدروپونيك ليليوم در تابستان و زمستانمناسب ) غلظت ۳جدول

  ( ميلي گرم در ليتر) زمستان  ( ميلي گرم در ليتر) بستانتا  عناصر غذايي

  ۱۱۵  ۱۲۶  ازت

  ۵۰  ۴۶  فسفر

  ۱۵۸  ۱۱۶  پتاسيم

  ۴۲  ۳۸  منيزيم

  ۱۰۶  ۱۳۷  كلسيم

  ۵۵  ۵۰  گوگرد

  ۵  ۵  آهن

  ۲  ۲  منگنز

  ۲۵/۰  ۲۵/۰  روي

  ۷/۰  ۷/۰  بر

  ۰۷/۰  ۰۷/۰  مس

  ۰۵/۰  ۰۵/۰  موليبدن
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  (نمونه برداري: برگهاي تازه كامل شده) ليليوم در غذايي عناصر ظتغلحد كمبود،كفايت و زيادي ) ۴جدول

  زياد  كفايت  كمبود  عناصر غذايي

    درصد    

  <۸/۴  ۳/۳-۸/۴  ۸/۲-۲۹/۳  ازت

  <۷/۰  ۲۵/۰-۷/۰  ۱۵/۰-۲۴/۰  فسفر

  <۵  ۳/۳- ۵  ۵/۲-۲۹/۳  پتاسيم

  <۵/۱  ۶/۰-۵/۱  ۳۵/۰-۵۹/۰  كلسيم

  <۷/۰  ۲/۰-۷/۰  ۱۵/۰-۱۹/۰  منيزيم

  <۷/۰  ۲۵/۰-۷/۰  ۱۵/۰-۲۴/۰  گوگرد

  ميلي گرم در كيلوگرم وزن خشك گياه   

  <۷۵  ۲۵-۷۵  ۱۸-۲۴  بر

  <۵۰  ۸-۵۰  ۶- ۷  مس

  <۲۰۰  ۶۰-۲۰۰  ۵۰-۵۹  آهن

  <۲۰۰  ۳۵-۲۰۰  ۲۵-۳۴  منگنز

  <۲۰۰  ۲۰-۲۰۰  ۱۵-۱۹  روي
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