
بنام خدا 

مدیریت تحقیق وپژوهش سازمان:تهیه و تنظیمالله                           



اللهگل

الله :فارسینام

انگلیسینام: Tulip

علمینام: Gesneriana Tulipa

خانوادهنام: Liliaceae



خاک مناسب برای کشت گل الله 

رده خاکهای ُرسی ، شنی میباشد که در زمستان آنرا با کود شیمیایی مخلوط ک
.باشند



اک در زمینهای خیلی سبک شنی باید به اندازه کافی کود گاوی پوسیده با خ
.مخلوط کرد

ار داده برای کاشت پیاز در گلدان ابتداء قطعه تیله شکسته ای را در ته گلدان قر
.سپس گلدان را از خاک پر می کنند و آنگاه چهار پیاز را در آن میکارند

 نوک پیازها باید از خاک بیرون باشد.



تولید کنندگان گل فقط یک پیاز الله را در یک گلدان نشائی می کارند.

 اسیب نرساندآن معموال دور پیاز را ماسه میریزند تا رطوبت زیاد به.



 گرم باید باشد35–40سانتیمتر و وزنش در حدود ۱۱-۱2محیط پیاز الله.

 یادآوری و تذکر این نکته ضرورت دارد که پیازها باید سالم و عاری از امراض
.باشند

پیاز معیوب و ترک خورده را باید دور ریخت.

 بعد از کاشت بالفاصله باید خاک را خوب سیراب کرد



یاز به درباره احتیاج پمختصر و توضیح تذکر 
اساسیسه عامل 

زم و در اینجا تذکر و توضیح مختصری درباره احتیاج پیاز به سه عامل اساسی ال
.ضرورت دارد

 رطوبت و سرما–تاریکی : این سه عامل عبارتند:

قبل از ظهور جوانه گل و برگ باید گیاه پر ریشه شود.

برای این منظور در مرحله اول باید به گلدانها تاریکی داده شود. 

ی قرار در غیر اینصورت یعنی اگر گلدان محتوی الله را از اول مستقیما در روشنائ
.دهند ، گل آنها غیر طبیعی می گردد

 اطاق از به جای زیر زمین ممکن است _ بنابراین گلدان را در زیر زمینی خنک
درجه سانتیگراد سرد باشد به مدت ۶که در حدود ( خنک یا یخچال استفاده نمود 

.قرار دهندهفته  ۱2تا ۱0



 سانتیمتر ماسه و روی ماسه مختصری خاک نرم بریزند2–3روی گلدانها.

 سانتیمتر باال آمد خاک و ماسه را از روی گلدانها 2موقعی که شاخه گل دهنده

.درجه قرار می دهند9–۱2برداشته و آنها را در روشنائی و حرارت 

 لدان زمانی که جوانه گل باال می آید تا موقع گل کردن و تا پالسیدن گل باید خاک گاز
.را مرطوب نگهداشت

اال همچنین در طول فصل رشد تا موقع گل کردن باید رطوبت زیاد به گیاه داده شود و
.ساقه کوتاه مانده و طبیعی نخواهد شد

با آبپاشی در گلخانه ، گلها درشت تر شده و پیاز هم زودتر به گل مینشیند.

 یر مجددا تکرار می کنیم که در مرحله اول گلدانها را در ز: حال برگردیم به اصل مطلب
هفته که شاخه گل کمی باال آمد گلدانها را در ۱2تا ۱0زمین خنک میگذاریم و بعد از 

ه درجه سانتیگراد حرارت داشته باشد قرار میدهیم و فقط یک هفت9–۱2محلی که 
در این محل میماند 

در این مرحله نباید آفتاب شدید باشد.



دفعه تغییر تدریجی محل گلدانها از تاریکی به روشنائی بهتر از آن است که یک
.گلدانها را از تاریکی به روشنائی ببریم

 درجه گلها ظاهر میشوند9–۱2بعد ازیک هفته در حرارت.

 درجه میرسانیم تا دوام گلها ۱5و زمانیکه رنگ گلها ظاهر شد حرارت محل را به
.زیادتر شود

نددر این موقع است که تولید کنندگان گل گلدانها را به معرض فروش میگذار.

البته در منزل هم میتوان گلهای الله را عمل آورد.

تند منتها چون در گلخانه شرایط مناسبتر است ، گلها کامال طبیعی و درشت هس
در صورتیکه در منازل نمی توان کلیه شرایط مخصوصا حرارت و روشنائی را 

.تنظیم نمود

پیاز در هر حال پس از اتمام گل نباید برگهای الله بریده شوند و تا زمانی که رشد
.به اتمام نرسیده باید آب به پیازها داده شود

واال پیاز ناقص مانده و به رشد کامل خود نمی رسد.



 بعد از زرد شدن برگها ، آب دادن به پیاز را قطع می کنند

 در حوالی تیرماه که برگها زرد می شود باید پیازها را از خاک درآورده و چند روزی
آنها را در محل سایه ، خشک می کنند و بعد آنها را در اطاقی روی طبقاتی پهن 

.درجه حرارت تا حوالی مهرماه نگه می دارند9می کنند و در 

در مهرماه این پیازها را در باغچه میکارند تا سال آینده در بهار گل بدهند.

اگر همین پیازها را مجددا در گلدان بکارند ، ضعیف خواهند شد.

بهتر است در سال دوم آنها را در باغچه بکارند تا تقویت شوند.



زیر به طور کلی یک گیاه الله دارای اجزای 
:است

در زیر سطح خاک قرار دارد و تنها قسمتی از گیاه است که در شرایطی نامساعد از : پیاز
یاز قسمت کلی پ. قبیل تابستان های گرم و زمستان های سرد نیز به زندگی ادامه می دهد

یافته که از برگ های رشد نیافتٔه ضخیم و کم رنگ بصورت الیه های مطبق بنام فلس تشکیل
یکی از ویژگی های مهم طبقه بندی سردٔه الله، . آب و غذا در این فلس ها ذخیره می گردد

ه شده به رنگ قهوه ای تیره پوشیدپوشینهسطح خارجی پیاز آنست که از چندین الیه بنام 
اه جوانه ای که در فصل پائیز درون پیاز این گی. و در قسمت داخلی اغلب نمدی شکل است

.می گردددیده می شود، نمایانگر تمام اجزاء گلی است که در فصل بهار ظاهر 

ی گیاه کامل الله به یک و گاهی به چندین گل ختم می شود که در طول آن برگ های: ساقه
.  نیز به صورت پراکنده قرار دارند

به رنگ سبز مایل به خاکستری تا سبز مایل به قرمز است: برگ  .

پرچم وجود دارد که هر کدام دارای یک ۶در داخل گل . اندام های نر گل هستند: پرچم ها
ه صورت بگردهبوده و بساک تولید کنندٔه دانه های بساکمیلٔه بلند و نازک منتهی به یک 

پودر می باشد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%87
·http:/fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DA%AF
·http:/fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85_(%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87


الله کالله سه قسمتی 



نیازهای محیطی

درجه و ۹دمای ایده آل برای ریشه دهی . گل الله نسبت به سرما نسبتاً مقاوم است: دما
پیازهای فورسه شده نباید در محیط خیلی گرم. درجه سانتیگراد است۱۵-۱8برای رشد 

خنک بهتر است در یک مکان . نگهداری شوند، گرما باعث عدم تشکیل گل می شود
 .معموالً نیازی به رطوبت هوا ندارد: رطوبتنگهداری شوند

دارای در خوب این گیاه به مکانی آفتابی، دور از باد، و خاک حاصلخیز با زهکش : مکان
در طی دورٔه ریشه دهی، تاریکی کامل و از . گیاخاک نیاز داردماسه و غنی از درصد۵0حدود 

پس از باز شدن گل ها می توان در داخل . زمان ظاهر شدن جوانٔه گل، نور زیاد الزم است
.  منزل در هر محلی قرار داد

سال آیندهبرای اگر پیازها . در محیط داخل آبیاری متوسط کافی است: آبیاری و تغذیه
دوباره استفاده شود الزم است در زمان رویش در بهار با استفاده از کود عمومی تغذیه 

.صورت گیرد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D8%AE%D8%A7%DA%A9


نابسامانی های فیزیولوژیک

گلنموبعدیمراحلاماشودمیانجامگلرشدآغازیعارضهایندر:گلشدنکور
یکشاملاستممکنگلسقط.ریزدمیگلآغازازبعدمراحلدروشودنمیکامل

عارضهنمو،اولیهمراحلدرگل(سقط)ریزش.باشدگلازبخشییاتنهاییبهگل
سوخنقلوحملطیدرباالدمایمانندعاملازچندینناشیتواندمیکهاستای
.اشدبفوزاریومقارچبهآلودهموادنیزوسیبمیوهاتیلن،تولیدمنابعبامجاورتها،
یطمحدمایاگرنیزگیرندمیقرارتاریکیشرایطدرهاسوخکهرسیپیشدورهدر

گلریزشبرانبارعالوهدراتیلنباتماس.شودعارضهاینبهمنجرتواندمیبرودباال
.بکاهدمحصولپسندیبازارازوشدهنابهنجاربرگوگلتولیدموجبتواندمی

.یابدبهبودکینیتینوGBپاشیدنباتواندمیگلبالستینگ

کهشودمیخمگلزیرمتریسانتیچنددرساقهعارضهایندر:ساقهشدنخم
تغذیهنیزوتعرقاثردرگیاهدرکلسیمانتقالبهکمک.استکلسیمکمبودازناشی

جاریناهناینبهبوددرتواندمیکلسیمنیتراتماننددارکلسیمکودهایباگیاه
.موثرباشد





ابیماری قارچی فوزاریوم بهممکن است به علت آلوده شدن : پوسیدگی ریشه

  می آیدبوجود وکسیپوروم

 ک این حالت برگ ها ممکن است کوتاه و یا ناقص شوند و ساقه ها به یالله در آتشک
دبر روی برگ ها، لکه های مرده با رنگ سبز تیره بوجود می آیشوند همچنین طرف خم 



پیش رس کردن

زپاییدررااللهسوخکهترتیببدین.استسنبلهماننداللهکردنرسپیشروند
تادهندمیقرارتاریکودرجه9سردشرایطدرراآنوکردهکشتگلداندر

کاهشدرجه5بهرادماجوانه،رشدنیزودهیسرماادامهبرای.بدهدریشه
17دماراتاسپس.دهندمی – میافزایشرانورتدریجبهودادهافزایشدرجه20

.دهند

ابراآنرویوکردکشتگلداندررااللهسوخپاییزدرتوانمیدیگر،روشدر
چههر.کنندمیرشدهاریشهخنکدمایدرحالتایندرکهپوشاندماسه

مایلکههنگامی.ریختآنرویماسهبیشتریمقداربایدکندمیرشدگیاه
درگرمترمحلبهوداریمبرمیگیاهرویازراماسهبرودگلبهگیاههستیم
چون.دهدمیگلروزچندازپسصورتایندرکهکنیممیمنتقلسردگلخانه

درشروییدهتاریکصورتبهنیزهابرگوشدهتشکیلهاریشهمدتایندر
غازآراخودفعالیتگلدهندهساقهتاشودمواجهنورباکهاستکافیواندکرده

.کند



محلول پاشی الله ها

کشتاوایلدرهمچنینوشوندگندزداییهاسوخاستبهترکاشت،زماندر
گلدانپاشیمحلولها،بیماریبرخیانتشارمنظوربه.ببیندآبیکمگیاهنباید
هزار،در2تا1میزانبهکاپتانیازینبفربام،سمومازمحلولیتوسطاللههای
.شودمیتوصیهکاشتازپس

شوندمیضعیفایاندازهتاشوندمیرسپیشسالیککههاییسوخ
ادهاستفزمیندرکاشتبرایآیندهسالدرهاسوخاینازاستبهتربنابراین

.کرداستفادهدیگریتازههایسوخازکردنرسپیشبرایوشود



:برداشت و نگهداری سوخ

15دمایدروبرداشتتیراواسطتاخردادماهاواسطدراللههایسوخ- 27

-3مدتبهدرجه نگهداریدرجه17دمایباانباردرسپسوشدهخشکهفته4
.شوندمی

گلتولیدبرای.شوندنگهداریدوالیهیایکدرچوبیهایسینیدربایدهاسوخ
-6مدتبهبایدهاسوخمناسب،کیفیتبا -7دمایدرهفته8 سانتیدرجه9

یاربسدمایینوساناتبههااللهشود،نگهداریگلآغازهسرتشکیلجهتگراد
.شودمیمنجرگلسقطبهدمایینوساناتوبودهحساس



:برداشت گل

ورطبهجوانهوقتیبایدشودمیدادهپرورشآنبریدهگلبرایاللهکهزمانی
شودبرداشتزودتراگر.شودبرداشتاستنشدهبازهنوزاماگرفتهرنگکامل

.شودبازکاملطوربهتواندنمیبرداشتازبعد



زودرس

Single early سانتیمتر بلندی دارد۱5–45گیاه نسبتاً کوتاه بوده و بین : زودرس تَک پر..

Double early گلبرگ است۶تعداد گلبرگ ها بیشتر از : زودرس ُپرپَر.

Triumph از نظر تنوع و تعداد بزرگترین گروه الله است: پیروزی.

Darwin hybrid سانتیمتر بوده و مناسب بریدن 50–۷0ارتفاع گیاه بین : دورگه داروین
.است

Single late 45–۷5برخالف گروه زودرس تَک پر طول گیاه بلند است و به : دیررس تَک پر
.سانتیمتر می رسد

Lily-flowered ویژگی آن شکل جام مانند آنست: گل سوسنی.



ارقام زود رس

(Fringed (Crispaه در لبه های گلبرگ بریدگی های بسیار و کم عمقی دید: حاشیه دار

.می شود

Viridifloraبا یا گلبرگ کامالً سبز رنگ است. شکل نیمه بسته دارند: سبز بهاری
حاشیه

ه دیداز دیگر رنگ ها یا رگه ای از رنگ سبز در قسمت میانی گلبرگ های رنگ های دیگر 
.میشود

Rembrandt شکستگی رنگی و راه راه بودن رنگ ها در آنها دیده می شود: رامبراند.

Parrot داردلبه های گلبرگ پیچ خوردگی دارد و به پر طوطی شباهت : طوطی.

Double late داردگل صدتومانی شباهت ظاهر آن به: دیررس ُپرپَر.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84_%D8%B5%D8%AF%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C


گونه های مخصوص

Kaufmannianaمنشعب از ( هیبریدهای)دورگه های و الله نیلوفرآبیگونهٔ : الله نیلوفرآبی
.داردبه گونه های خودرو شباهت . آن

Fosteriana (Emperor منشعب از آندورگه های و الله امپراتورگونهٔ : امپراتور.

 Greigii گونهٔ : شنل قرمزی آنمنشعب از دورگه های و الله شنل قرمزی

 ارقام باقیماندهگونه ها و 

 ۱۵گروه  (Species (Botanical:  شامل تمام گونه ها و دورگه هایی که در گروه های باال
.نشده اندتقسیم بندی 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87_%D9%86%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%A2%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%B4%D9%86%D9%84%E2%80%8C%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2%DB%8C


:پارک گوللر باغی

 : ارقام مورد کاشت negrita.queen of night.royal ten.inzell.pink

impression.double mix.abba.appel doorn elite.

 .پوسیدگی گزارش شده% ۱0برحسب گزارش درج شده در پرونده 

 ۹۱:سال کاشت پیاز
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پارک گوللر باغی



ارقام کاشته شده در گوللر باغی
پارک دانشجو سفید Inzell

پارک دانشجو قرمز Alaadin

پارک دانشجو قرمز Cassini

پارک دانشجو نارنجی Beauty Of 

Apeldoorn

پارک دانشجو صورتی Ven Ejik

پارک دانشجو زرد Yokohama

پارک دانشجو قرمز Apeldoorn Elite

پارک دانشجو صورتی Olilous

پارک دانشجو صورتی Shirley

پارک دانشجو زرد Juliette

پارک دانشجو بنفش Negrita

پارک دانشجو قرمز Double Mix

پارک دانشجو صورتی Royal Ten

پارک دانشجو  قرمز A-Dream

پارک دانشجو صورتی Pink impression

پارک دانشجو زرد Crystal Star



الله کاری گوللر باغی



الله کاری گوللر باغی



:پل اسپوتا

 مورد کاشتارقام:queen of nhght. van eijik. Royal ten

گزارش شد% ۱-2برحسب گزارش موجود در پرونده پوسیدگی.

۹۱: سال کاشت پیاز
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ارقام کاشته شده در اسپوتا

 اسپوتا بنفش Negrita

 اسپوتا صورتی Royal Ten

 اسپوتا صورتی Shirley



باغ رضوان

ارقام مورد کاشت :yokohama.pink impression.

 گزارش شد% 70برحسب گزارش موجود در پرونده پوسیدگی.

۹۱-۹2: سال کاشت پیاز
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:پل سوم خرداد

کریستال استار: ارقام مورد کاشت.yokohama..

 استشده گزارش % 70پوسیدگی در پرونده.

۹2: سال کاشت پیاز
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ارقام کاشته شده در پل سوم خرداد

 مکان رنگ گونهنام

 خردادسومپل زرد Yokohama

 خردادسومپل لیمویی Seattle



:بلوار دانشگاه

کریستال استار و یو کوهاما:ارقام مورد کاشت.

 گزارش شده است% 70پوسیدگی در پرونده.

۹2: سال کاشت پیاز
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:پارک ساعت

 کاشتارقام موردnegrita.inzell.yokohama. abba. elegant day.white cloud.

 گزارش شده است% 3۵پوسیدگی.

۹2: سال کاشت پیاز
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ارقام کاشته شده در پارک ساعت

 ساعتپارک زرد Yokohama

 ساعتپارک بنفش Negrita

 ساعتپارک نارنجی Elegant

 ساعتپارک قرمز Double Mix

 ساعتپارک قرمز Abba

 ساعتپارک سفید Inzell

 ساعتپارک سفید White perfection

 ساعتپارک قرمز Miranda

 ساعتپارک صورتی Royal Ten

 ساعتپارک طالیی Golden Ap



ارقام مورد کاشت در پارک کوثر

 کوثردلتای بنفش Negrita

 کوثردلتای قرمز Sprying

 کوثردلتای نارنجی Blushing lady



:پارک کوثر

ارقام مورد کاشت:spyring. inzell. blushing lady..

 گزارش شد% ۶0-۶۵پوسیدگی.

 ۹2:پیازسال کاشت
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:خیابان ارتش
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الله کاری خیابان ارتش



ارقام مورد کاشت خیابان امام

 2امامخیابان سفید Inzell

 2امامخیابان قرمز Abba

 2امامخیابان قرمز Spyring

 2امامخیابان قرمز Miranda

 2امامخیابان بنفش Negrita

 2امامخیابان زرد Yokohama

 2امامخیابان طالییزرد Golden app



ارقام مورد کاشت فرودگاه
فرودگاه قرمز

Abba

فرودگاه قرمز

Jewel 

Red
فرودگاه صورتی

Automn 

Fairy
فرودگاه صورتی

Jewel 

Pink



ارقام مورد کاشت آزادی

میدان آزادی ل بنفش متمای

به سیاه
Queen of 

Night

میدان آزادی زرد Yokoham

a

میدان آزادی صورتی Pink 

impressio

n



ارقام مورد کاشت پارک ساواالن

ساواالنپارک 

سفید Inzell
پارک ساواالن

زرد Yokohama

پارک ساواالن نارنجی Blushing lady

پارک ساواالن قرمز Jewel Red

پارک ساواالن نارنجی Elegant ledy

پارک ساواالن سفید Sun Explosion

پارک ساواالن سفید White Profection

پارک ساواالن قرمز Spyring

پارک ساواالن لیمویی Seattle

پارک ساواالن نارنجی Tedy cold



ارقام کاشته شده در فلکه مجسمه

فلکه مجسمه صورتی Royal Ten

فلکه مجسمه زرد Yokohama



ارقام مورد کاشت میدان ایالت

میدان 

ایالت

shirley

میدان 

ایالت

seattle

میدان 

ایالت

Blushing 

lady



ارقام مورد کاشت فلکه مخابرات

فلکه مخابرات قرمز Abba

فلکه مخابرات نارنجی Blushing lady

فلکه مخابرات سفید inzell

فلکه مخابرات Golden App



ارقام مورد کاشت باغ کودک

باغ کودک حنایی Fuyoko

باغ کودک سیاه Queen Of 

Night

باغ کودک قرمز Spyring

باغ کودک نارنجی Blushing lady

باغ کودک صورتی Shierly

باغ کودک صورتی Olilous

باغ کودک زرد Yokohama

باغ کودک زرد Crystal Star



:ساواالنپارک 
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:نتیجه گیری

ی براساس بررسی نتایج ازمایشات انالیز خاک و بررسی درصد پوسیدگی پیاز الله ها ط
برداشت می توان به این نتیجه رسید که بیشتر پوسیدگی پیازها مربوط به 

 محل هایی  بوده که زمین کاشت بطوراصولی آماده نشده وزهکشی مناسب نداشتند.

 آبیاری پیازها منظم نبوده است.

د دوره سرما دهی بنا بدالیلی کامل نشده وبدلیل عدم جوانه زنی پیازها ی مادری پیازجدی
تولید نکرده اند 

 است کاشت پیازها عمیق تر بوده هایی عمق درمحل.

اک براساس بررسی ازمایشات انالیز خاک بیشتر بافت خاک سنگین بوده در حالی که خ
عدم و اینکه یا ابیاری بیش از حد موجب پوسیدگی شده یا. مناسب رسی شنی میباشد

بلی یا در برخی مناطق به علت فقر خاک پیاز جدید تولید نشده  و پیاز های ق. ابیاری منظم
گونه به صورت سیاه و پوسیده می شوند که جهت رفع این مشکل توصیه کودی مناسب با

.و خاک اعمال شود


