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 گیبُؾٌبعی

Scientific classification 

Kingdom: Plantae 

Phyllum spermatophytes 

Class  Monocotyledones 

Order: Liliales 

Family: Liliaceae 

Subfamily: Lilioideae 

Genus: Lilium 

.  گًَْ اعت 100دس طجیؼت داسای ثیؼ اص  ( عْعي)جٌظ لیلیْم 

َ صاسُب اص ؽشق ّ ؽوبل آعیب، اسّپب ّ  کَ دس هٌبطك جٌگلی ّ ثْت

َ ُبی افالح ؽذٍ دس عبل . ؽوبل آهشیکب  یبفت هیؾًْذ  1982گًْ

ّ عبالًَ ثیؼ اص فذگًَْ . ػذد ثشآّسد ؽذٍ اعت 7000ثیؼ اص 

 .جذیذ ثَ ایي تؼذاد افضّدٍ هیؾْد

 دذالل دّ سلن اص عْعٌِب دس ایشاى ثْهی اعت، 

 ّ( عْعي ایشاًی عفیذ هؼطش) Candidumلیلیْم 

  Lilium ledebourii (عْعي چلچشاؽ) 

لیلیْهِب گیبُبًی پیبصداس ُغتٌذ کَ پیبصُب اص فلغِبی گْؽتی سّی 

 .ّ عبلَ گل دٌُذٍ اص هیبى فلغِب ثشهیخیضد. ُن تؾکیل ؽذٍ اًذ

َ ُب فمط اص صیش پیبص سؽذ هیکٌذ ّ دس ثشخی  دس ثشخی سلوِب سیؾ

َ ُب اص سّی پیبص ّ اطشاف عبلَ ًیض سؽذ هیکٌذ  .گًْ



 جام شکل
 قیف شکل

 شیپُری

 َاژگُن



Lilium longiflorum 
 
1: Stigma ای َ  کاللَ عَ ثشچ
2:  Style خبهَ     
3: Stamen پشچن     
4: Filament هیلَ پشچن     
5: Tepal   پْؽجشگ 
 
 

 ساختمان گل

 (  دّ جٌغَ، اًذام ًش ّ هبدٍ دس کٌبس ُن)گلِب ُشهبفشّدیت •

 3کبعجشگ •

 3گلجشگ •

 6پشچن •

َ ای فْلبًی• َ خبً  تخوذاى ع

 گل آریي گشصى•

 هیٍْ کپغْل یب عتَ•

 



:حالت قرار گیری گلٍا  



 ردي بىدی لیلیُمٍا•

سدٍ تمغین ثٌذی هیکٌذ 9جبهؼَ ثبغجبًی آهشیکب لیلیْهِب سا ثَ   
1. Asiatic hybrids (Division I) 

َ اًذ  سلوِبیی کَ اص آعیب هٌؾبء گشفت

2. Martagon hybrids (Division II) 
 سلوِبی دبفل ُیجشیذُبی هبستبگْى ّ عبیش سلوِب

3. Candidum hybrids (Division III) 
4. American hybrids (Division IV) 
5. Longiflorum hybrids (Division V) 
6. Trumpet lilies (Division VI) 
7. Oriental hybrids (Division VII) 
8. Other hybrids (Division VIII) 

 عبیش ُیجشیذُب کَ دس سدٍ ُبی ثبال جبی ًویگیشًذ

9. Species (Division IX) 
َ ُبی طجیؼی  توبم گًْ



{ 
 تکثیش طجیؼی لیلیْهِب

  Sexual Propagation  تکثیش طجیؼی ّ جٌغی 



َ ُب اص  َ ُبی جذیذ دس کٌبس پیبص هبدسی ّ دس ثشخی ّاسیت دس طجیؼت لیلیْم ثَ ّعیلَ ثزس ّ تْلیذ پیبصچ

َ ُبی ُْایی سّی عبلَ تْلیذ هثل هیکٌذ  .طشیك تْلیذ پیبصچ



 .ثزسُبی لیلیْم ّسلَ ای ّ دس دذ چٌذ هیلی هتش اعت•

ثشخی ثزسُبی ُیجشیذ ثب ّجْدیکَ عبلن ثَ ًظش هیشعٌذ ّلی فمط دس هذیط آصهبیؾگبُی صًذٍ •

 .هیوبًٌذ

عبػت دس آة خیظ هیذٌُذ ّ عپظ ثب ُیپْکلشیت کلغین  14ثزسُب سا پظ اص ثشداؽت ثَ هذت •

 .ضذػفًْی کشدٍ  ّ کؾت هیکٌٌذ

 .گفتَ هیؾْد ثزس لیلیْم دبّی اعیذ فشّلیک اعت کَ هبًغ جْاًَ صًی هیتْاًذ ثبؽذ•

دس غیش ایٌقْست هوکي اعت تب یکی . ثزسُبی لیلیْم عشیؼب پظ اص ثشداؽت ثبیذ کؾت ؽًْذ•

 .دّ عبل ثَ خْاة سفتَ ّ عجض ًؾًْذ

 .پیبصچَ ُبی جْاى دبفل اص ثزس ثَ جبثجبیی دغبط ُغتٌذ ّ ًجبیذ سیؾَ ؽبى لطغ ؽْد•

 



{ 
 تکثیش غیشجٌغی 

Asexual Propagation 



ایي کبس هیتْاًذ ثَ فْست ثبغجبًی ّ . دس سّػ غیش جٌغی هیتْاى اص ُش فلظ پیبص یک پیبص جذیذ ثَ دعت آّسد•

َ ُب . غیش آصهبیؾگبُی یب ثَ فْست آصهبیؾگبُی ّ ثَ سّػ کؾت ثبفت اًجبم ؽْد (  آعیبتیکِب)دس ثشخی ّاسیت

 .للوَ ثشگی ًیض ّجْد داسد ّ ثشگِب هیتْاًٌذ پیبصچَ تْلیذ کٌٌذ

 .اص صهبى کبؽت ثزس یب جذا کشدى پیبصچَ کْچک دذّد عَ عبل صهبى طْل هیکؾذ تب پیبص ثَ اًذاصٍ تجبسی ثشعذ•

َ ی ّاسیتَ خْدػ سا تْلیذ ثکٌذ• همیبط . پیبص تجبسی ثَ پیبصی گفتَ هیؾْد کَ ثتْاًذ دذاکثش تؼذاد گل دس ؽبخ

عبًتیوتش دس سدٍ آعیبتیکِب  18تب  16ثشای هثبل یک پیبص ثب دّس کوش . همبیغَ پیبصُب اًذاصٍ دّس کوش پیبص اعت

 .غٌچَ دس ؽبخَ تْلیذ کٌذ 7تب  5هیتْاًذ تؼذاد 

کؾت ثبفت اهشّصٍ یکی اص سّؽِبی هِن تْلیذ لیلیْم اعت کَ دس آى اص لغوتِبی هختلف گیبٍ ثشای تکثیش اعتفبدٍ •

 ...ثخقْؿ اص فلغِب، ثزسُب، جٌیٌِبی ًبسط، ّ . هیؾْد

 



 تکثیر با فلس
.  فلغِب سا اص پیبص هبدسی جذا هیکٌین. دس ایي سّػ کَ هیتْاًذ ثَ فْست دعتی ّ آصهبیؾگبُی اًجبم ؽْد

دس یک ثغتَ پالعتیکی ثب ثغتشی اص جٌغِبیی هبًٌذ کْکْپیت ّ . آًِب سا ثب پْدس لبسچ کؼ آغؾتَ هیکٌین

دهبی هؼوْلی یخچبل )دسجَ عبًتیگشاد  7تب  4پیت هبط پش کشدٍ ّ دسػ سا ثغتَ ّ دس یخچبلی ثب دهبی 

 (هذیط دسّى کیغَ ثبیذ هشطْة ثبؽذ. )لشاس هیذُین( خبًگی

َ ُبی جذیذ اص اًتِبی فلغِب تْلیذ هیؾًْذ ّ هیتْاى آًِب سا جذا کشدٍ ّ کؾت کشد  .ثؼذ اص دذّد دّ هبٍ پیبصچ

پیبص جذیذ هیتْاى ثَ دعت آّسد کَ دس عَ عبل آیٌذٍ  30تب  20ثب ایي سّػ اص یک پیبص هبدسی ثیؼ اص 

 .هیتْاًٌذ گل تْلیذ کٌٌذ

 .الجتَ دس ًظش داؽتَ ثبؽیذ کَ دس سّؽِبی کؾت ثبفت اص یک فلظ هیتْاى چٌذیي ُضاس پیبصچَ تْلیذ کشد



 ویازٌای باغباوی

 .اغلت لیلیْهِب دس خبکِبیی ثب صُکؾی خْة ثبیذ کؾت ؽًْذ•

هبًٌذ کْد )جٌظ ثغتش هیجبیذ ثب خبک ثشگ پْعیذٍ یب هبدٍ اسگبًیک کبهال پْعیذٍ •

 .غٌی ؽذٍ ثبؽذ( دیْاًی یب الؽجشگ گیبُی پْعیذٍ ُوبًٌذ پیت هبط

•pH  خبک هطلْة ثشای اغلت لیلیْهِب خٌثی یب هبیل ثَ اعیذی اعت ّلی ثشخی سلوِب

 .ًیض دس خبکِبی للیبیی سؽذ هیکٌٌذ

َ ُب طبلت ًْس خْسؽیذ کبهل • ًیبص ًْسی ثغتگی ثَ افلیت ّاسیتَ داسد، اغلت ّاسیت

َ آفتبة یب پٌبٍ دسختبى سا تشجیخ هیذٌُذ  .ُغتٌذ،  ثشخی ًیض عبی

دس صهبى سؽذ ًیبصهٌذ آثیبسی خْة ّ دس فقْل اعتشادت آثیبسی دس دذ دفع سطْثت •

 .کبُؼ هی یبثذ

 .کْدیبسی ثب کْدُبی پتبعَ ثَ فْست دّ ُفتَ یکجبس دس صهبى سؽذ تْفیَ هیؾْد•

ثشاثش استفبع پیبص دس صهیي افلی  3-2پیبصُب سا دس پبییض ثب ػوك کبؽت دذّد •

 .هیکبسًذ

َ ُب، آفبت هکٌذٍ هبًٌذ ؽپؾکِب، دلضًِّب ّ (ثْتشیتیظ)کپک خبکغتشی : آفبت هِن• ، ؽت

ساثِب، عْعکِبی لشهض لیلیْم، هْػ فذشایی، خشگْػ ّ جبًْساًی هبًٌذ آُْ ّ 

َ ُب دولَ هیکٌٌذ  .پشًذٍ ُبیی کَ ثَ غٌچ

َ ُبی گیبٍ فذهَ صیبدی • ُوچٌیي هؾکالت طجیؼی هبًٌذ تگشگ دس فقل ظِْس غٌچ

 .ّاسد هیکٌذ

 





{ 
َ ُبی لیلیْم دس ایشاى  گًْ

Persian Varieties  



سُسه ایراوی –لیلیُم ایراوی   

 دس سدٍ ًِن  . عْعي ایشاًی دس هٌبطك هختلف هذیتشاًَ هٌؾبء گشفتَ اعت

َ ُبی طجیؼی)لیلیْهِب  گلِبی عفیذ ؽیپْسی ؽکل . لشاس هیگیشد( گًْ

ثشػکظ اسلبم اّسیٌتبل کَ )ثب ػطش دلٌؾیي ّ هالین  –ثغیبس هؼطش 

 .دس اّاخش ثِبس ؽکْفب هیؾًْذ( ػطشُبی ؽذیذ ّ آصاسدٌُذٍ داسًذ

 23دس پبییض ثشگِبی عجض سّؽي ثشاق، ثَ فْست پِي ّ ثب طْلی دذّد 

ّ دس ُوبى دبل . عبًتیوتشی ثَ ػٌْاى ثشگِبی اّلیَ اص پیبص سؽذ هیکٌٌذ

دس ثِبس عبلَ گلذٌُذٍ ثب ثشگِبی ثبسیک . صهغتبى سا عپشی هیکٌٌذ

 .  عبًتیوتش تْلیذ هیؾْد 8ًیضٍ ای ؽکل ّ کْتبُتش ثب طْل دذّد 

ثَ فْست تشّهپت ثب سًگِبی عفیذ دس اّاخش ثِبس ّ اّایل تبثغتبى گلِب 

َ ُبی ( 8cm-5)خبلـ  ثب پشچوِبی صسد ّ جبم گل صسد سّؽي، ثب غٌچ

 .  ػذد ظبُش هیؾْد 20تب  5

.  دّ ًْع ثشگ هؾبُذٍ هیؾْد)ایي سلن تٌِب گًَْ ثب ثشگِبی دّ گبًَ اعت 

 (  ثشگِبی صهغتبًَ ّ ثشگِبی تبثغتبًَ

ثْتشیتیظ )ثغیبس ثَ کپک خبکغتشی . ًیبصهٌذ خبک طجیؼی تب للیبیی اعت

 (.دغبط اعت

 .  هتش هیشعذ 1.8تب  1استفبع کلی گیبٍ 

ًغجت ثَ هٌبطك . اص ؽوبل ؽشق اسّپب تب ؽشق هذیتشاًَ هؾبُذٍ ؽذٍ اعت

دسجَ  30تب هثجت  23هٌفی . )آهشیکب  همبّم اعت 9تب  6دهبیی 

 (عبًتیگشاد

L. Candidum 
(Madonna Liliy) 



 Lilium ledebourii سُسه چلچراؽ
Named for Carl Friedrich von Ledebour 

لشیَ داهبػ دس ثخؼ ػوبسلْ اص  ثْهی هٌبطمی اص تبلؼ ایشاى، هٌطمَ 

َ ُبی الجشص دس تْاثغ  سّدثبس ّ لٌکشاى  کؾْس آرسثبیجبى ّ کُْپبی

 .  هتشی دیذٍ هیؾْد 1900تب  1700استفبػبت 

ػذد  14هتش ّ تؼذاد گلِبی آى گبٍ ثَ  1.5استفبع گیبٍ اص ًین هتش تب  

 .  هیشعذ

 .تکثیش اص طشیك ثزس،  پیبصچَ ّ کؾت ثبفت اًجبم هیؾْد

طشح ّ سًگ خبؿ، همبّهت ثغیبس ثَ عشهب هیتْاًذ اص هضایبی ایي سلن 

 .ثشای دّسگ گیشی ثبؽذ

 .  گلپْؽِب داسای سًگِبی عفیذ خبلذاس ّ پشچوِب ًبسًجی سًگ اعت

 .  گلذُی دس اّاعط خشداد سّی هیذُذ

دس طجیؼت ثیؾتش ثب ثزس تکثیش ؽذٍ اعت  ّ ؽبیذ ثَ ُویي دلیل اًجُْی آى 

 .دس هشاکض سؽذػ ًبچیض ّ غیش هتشاکن اعت

تْعط گیبُؾٌبط آلوبًی کبسل فشدسیؼ ّى  1354اّلیي ثبس دس عبل 

لذثْسی کؾف ّ ثَ دّلت ّلت هؼشفی ؽذ ّ ثَ ُویي هٌبعجت ًبم اّ سا 

ّ اص آى صهبى ثَ ػٌْاى گیبٍ هلی ثجت ؽذٍ ّ تذت . ثَ دّػ کؾیذ

 .هذبفظت هیجبؽذ

 

 



{ 
 ثٌِژادی دس لیلیْم

Breeding 



 (از وظر فرم َ اودازي َ جٍت قرار گیری)شکلٍای بٍتر گلٍا 

 (گل َ پیاز)ػمر پس از برداشت 

 (کاٌش یا افسایش ػطر گل)گل ػطر 

 ٌا َ خالٍا)َ چىد روگی بُدن گل گل روگٍای جدید ً  (طرحٍا َ رگ

تُلید گل با روگ آبی 

 (بً دلیل مصرف خُراکی داشته در برخی مىاطق دویا)پیاز وشاستً میسان 

 (جٍت آساوتر کردن تُلید)ٌای قارچی َ َیرَسی بً بیماری افسایش مقاَمت 

 برای افسایش سطح زیر کشت َ افسایش مقاَمت بً )محیطی تحمل شرایط وامساػد

 (  سرما یا گرما 

 

 اُذاف ثٌِژادی دس لیلیْم



 :مشکالت حاصل از دَرگ گیریٍا

دس گزؽتَ ثَ ایي دلیل کَ ُذف دّسگگیشاى تْلیذ سًگِبی جزاثتش، گلِبی دسؽتش ّ صیجبتش ّ اسلبم هتفبّت ثْدٍ اعت 

ثشای هثبل . هبًٌذ ایٌکَ اسلبم جذیذ ًغجت ثَ ثیوبسیِب ثغیبس دغبط ؽذٍ اًذ. اص تْجَ ثَ ثشخی ًکبت غبفل ؽذٍ اًذ

َ ای لبثل کؾت ُغتٌذ  .سلوِبی اّسیٌتبل کبهال ثَ ثیوبسی فْصاسیْم دغبط ثْدٍ ّ فمط دس ؽشایط تذت کٌتشل گلخبً

یکی اص اُذاف افالدی لیلیْم ایجبد همبّهت ًغجت ثَ ثیوبسیِب ثْدٍ ّ ثَ سّػ ثک کشاط ثیي اسلبم تجبسی ّ 

َ ُبی ّدؾی  َ اًذ)گًْ  .تؼمیت هیؾْد( کَ همبّهت طجیؼی ًغجت ثَ ثیوبسیِب دس طی لشًِب داؽت

 :مشکالت خُدگشىی َ خُد ػقیمی

لیلیْم گیبُی خْدگؾي اعت ّ افالدگش ثبیذ پشچوِب سا لجل اص لمبح ثب هبدگی دزف کشدٍ ّ پظ اص گشدٍ افؾبًی 

َ ای هبًٌذ فْیل آلْهٌیْهی ثپْؽبًذ تب اص خلْؿ گشدٍ ُب هطوئي ثبؽذ  .  هقٌْػی ًیض هبدگی ثب ّعیل

دس دبلیکَ دس سلوِبی ّدؾی هبًٌذ عْعي . دس سلوِبی تجبسی ّ افالح ؽذٍ خْد ػمیوی هؾبُذٍ هیؾْد

 .لزا افالدگش ثبیذ ًغجت ثَ هغبلَ خْد ػمیوی آگبٍ ثبؽذ. چلچشاؽ خْد ػمیوی گضاسػ ًؾذٍ اعت



ً ای :ٌیبریدٌای درَن گُو  

ثشداؽت ؽذٍ ّ ثَ هبدگی یک سلن ( هثال آعیبتیکِب)دس ایي ًْع ُیجشیذ گشدٍ ُب اص گیبُی دس ُوبى سدٍ 

َ ُبی جذیذ کشدًذ ّ . دیگش لمبح هیگشدد دس ّالغ اّلیي افالدگشاى ثب ُویي سّػ الذام ثَ تْلیذ ّاسیت

 .ایي ػول ثَ عبدگی دتی دس دیبط هٌضل ًیض لبثل اًجبم اعت

دس ایي فیلن آلبی جین آئْلت، اص افالدگشاى آهشیکبیی لیلیْم، اص ثبؽ گیبُؾٌبعی ؽیکبگْ الذام ثَ 

 http://bit.ly/99zpx5. گشدٍ افؾبًی ثیي دّ لیلیْم اص اًْاع تشّهپت هیکٌذ



ً ای :ٌیبریدٌای بیه گُو  

ثشای هثبل ٌُگبهی . دس ایي ًْع ُیجشیذُب ُذف اًتمبل ففبت هطلْة اص یک گشٍّ ثَ گشٍّ جذیذ اعت

کَ سًگِب ّ تٌْع آعیبتیکِب  ثب گلِبی دسؽت ّ استفبع صیبد الًگیفلْسّهِب تشکیت هیؾْد، ػوش پظ اص 

 . ثشداؽت ًیض افضایؼ یبفتَ ّ همبّهت گیبٍ دبفل ًغجت ثَ ثیوبسیِب ًیض ثِجْد هی یبیذ

ثَ تکٌیکِبی کؾت ثبفت ّ . چٌیي ػولیبتی پیچیذٍ،  ّلتگیش ّ ًیبصهٌذ اهکبًبت صیبدی اعت

 .  آصهبیؾگبُِبی هخقْؿ ًیبصهٌذ اعت

چشا کَ عطْح ثبالتش . افضایؼ تؼذاد کشّهْصّهِب ًیض هوکي اعت اص اُذاف ایي ُیجشیذاعیْى ثبؽذ

هبًٌذ اًذاصٍ ُبی . کشّهْصّهی، تشیپلْئیذی ّ تتشاپلْئیذی هْجت خْاؿ خبفی دس گیبُبى هیؾْد

 ...خبسق الؼبدٍ، سًگِب ّ طشدِبی خبؿ ّ 

 

 

  

 : ٌیبریداسیُن بیه گُوً ای مُاوغ 

 تمغین  لقاح از بؼدّ  لقاح از قبلثَ هْاًغ   

 .ؽْدهی 

 ُبیهْاًغ لجل اص لمبح سا هی تْاى ثب سّػ 

 ثشػ،ثشػ یب لطغ خبهَ ّ گشدٍ افؾبًی دس هذل   

سفغ آصهبیؾگبُی اعتفبدٍ اص ُْسهْى ُبی گیبُی سّی خبهَ دس ٌُگبم گشدٍ افؾبًی ّ گشدٍ افؾبًی دس هذیط   

 .سفغ هی ؽْد کؾت تخوکّ  کؾت جٌیيثؼذ اص لمبح ُن ثب سّػ هْاًغ . کشد

 ُیجشیذLA  اص تاللیLongiflorum  ّAsiatic   

 ُیجشیذLO  اص تاللیLongiflorum  ّOriental   

 ُیجشیذOA  اصتاللیOriental  ّAsiatic 

 ُیجشیذOT  اص تاللی Oriental  ّTrumpet   



آسیاتیک: گرَي  

16/18: سایس گل  

7تب  5: تؼداد غىچً درشاخً  

عبًتی هتش 100دذّد : ارتفاع  

سّص 74: طُل تقریبی دَري رشد  

ًبسًجی : روگ  
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 8تب  5: تؼداد غىچً درشاخً

 عبًتی هتش 110دذّد : ارتفاع

 سّص 74: طُل تقریبی دَري رشد

 صسؽکی –لشهض : روگ



 OT-Hybridsاّسیٌپت : گرَي
 18/20: سایس گل

 6تب  4: تؼداد غىچً درشاخً

 عبًتی هتش 120دذّد : ارتفاع

 سّص 119: طُل تقریبی دَري رشد

 عفیذدّسًگ فْستی ّ : روگ
 .ایه لیلیُم مؼطر است *



 داسیْػ ؽیشاًّذ، ثزسگیشی ّ تغییشات ژًتیکی هٌبثغ

1388. ًؾش عشّا. دس پشّسػ گلِبی صیٌتی ّ ؽبخَ ثشیذًی   
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Lilium 
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