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  چکیده
نس گیاهان زینتی این جدر و  دهد یمداسه را تشکیل یلیبزرگی از گیاهان خانواده آمار جنس) .Allium L(آلیوم 

ي ها گونهش به منظور بررسی سازگاري این پژوه .شوند یمد که از نظر اقتصادي با ارزش محسوب بسیاري وجود دارن
به شرایط کشت شده و ارزیابی پتانسیل زینتی آن، به منظور استفاده در فضاي  بومی خراسان (.Allium L)پیاز وحشی 

 وگردید  يآور جمعخراسان  يها استانطی دو سال متوالی از مناطق مختلف  آلیوم پیاز گونه هاي. سبز انجام گردید
به صورت طرح  گیاهی دانشگاه فردوسی مشهدعلوم در پژوهشکده  زمین اصلی در 1391سال  آبان 23سپس در 

کلیه مراحل فنولوژیکی و مورفولوژیکی در  ،ها گونهپس از استقرار . تکرار کاشته شد3هاي کامل تصادفی با بلوك
داد که تنوع در خور  نتایج حاصل از صفات مورفولوژیکی نشان. طی مراحل مختلف رشدي مورد بررسی قرار گرفت

ي مورد ها گونهمالحظه اي میان صفت مطالعه شده شامل طول ساقه گل، تعداد برگ، قطر گل آذین، و غیره در بین 
، دادنشان  بررسی فنولوژي. بررسی شده وجود داشت که امکان گزینش گیاهانی باصفات مطلوب را فراهم می کند

باشد و طول دوره فنولوژي بین  یمآلیوم مورد بررسی متفاوت  يها گونهزمان شروع و خاتمه مراحل فنولوژیکی براي 
به طور کلی با توجه به نتایج این پژوهش که بر روي کشت و کار و سازگاري رشد . روز متفاوت بود 240تا  204

اع ساقه طول دوره گلدهی، قطر گل آذین، ارتف(ي زینتی فاکتورهاگونه ها در شرایط آب و هوایی مشهد و ارزیابی 
ها حساسیت به آفت خاصی نداشته اند و همچنین به خاطر داشتن زیبایی هاي نشان داد این گونه انجام شد،) گلدهنده

ها و استفاده هاي متعدد این گونه ها، به نظر می رسد که این گونه هاي مورد بالقوه و تنوع موجود در صفات این گونه
براي استفاده به عنوان گیاه زینتی بومی و مقاوم به شرایط نامساعد در فضاي بررسی با پتانسیل باال جهت کشت و کار 

  .سبز می باشند
  آلیوم، بومی، گیاهان زینتی: کلمات کلیدي
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  :مقدمه
فضاي سبز یک مکان اجتماعی مناسب است، و براي ساکنان شهري به عنوان یک از ویژگی هاي زندگی با کیفیت 

 آنجا از. دارد خاك و محیطی شرایط ژنتیکی، ساختار به بستگی گیاهان رشد و راستقرا .]9[مطلوب شمرده می شود 

 که کرد طوري عمل باید سبز فضاي براي گیاهان انتخاب در نیست، کنترل قابل وسیع سطح در شرایط اقلیمی که

 مثل تولید یافته، راراحسن استق به نحو بتواند شده معرفی گونه تا باشد، گیاه طبیعی رویشگاه مشابه آن اقلیمی شرایط

ا ب ،به دلیل بومی بودن براي رسیدن به این اهداف گیاهانی مطرح می شوند که .]3[شود   سازگار محیط با و کرده
  .اندهشرایط اکولوژیک منطقه سازگار بوده و نیازي به نگهداري و مراقبت ویژه نداشت

ل می دهد و شامل گروه هاي متنوعی از گیاهان علفی را تشکی ٢آماریلیداسهبزرگی از گیاهان خانواده  جنس ١آلیوم
متعددي وجود هاي زینتی در این جنس گیاهانی با ارزش اقتصادي و گونه. دنریزوم دار می باشپیازي یا چند ساله 

نظیري غنی از این گیاهان نواحی آسیا میانه، بطور بی خصوص بهتوران است، مرکز تنوع آلیوم، منطقه ایرانو . ددار
وجود دارد  آلیومگونه  140و در ایران حدود  ،]12,13[ گونه در جهان است 750جنس داراي حدود این  .]12[ست  ا

  . ]13,14[هاي خراسان گزارش شده است   گونه از آن در استان 40 حدود که
ار داد و از مورد بررسی قر را جهت کاشت در فضاي سبز شهري) Allium(چند گونه پیاز ایرانی ، )1390(رحمانپور 

، پیاز کویري )A. bodeanum( ، پیاز زبیا)A.atroviolaceum( ، پیاز بنفش)A. akaka(میان انواع گونه ها، پیاز والک 
)A.bungei( پیاز گل حسرت ،)A. clchicifolium(اي ، پیاز ستاره)A.cristophii( پیاز غول آسا ،)A.giganteum (

ت به شرایط مختلف محیطی، از زیبایی خاص، رنگها و اشکال متنوع که در عین دارا بودن مقاومت زیاد نسب
برخودارند و به راحتی با شرایط مختلف آب وهوایی و خاك سازش یافته و در مقایسه با گلهاي فصلی احتیاج به 

سال که تحت بررسی فنولوژي بوده جهت کاشت در فضاي سبز شهري  20و در طی . توجه و مراقبت کمتري دارند
طبق نتایج به دست آمده مدت گلدهی این گیاهان به نسبت سایر گیاهان پیازي طوالنی تر بوده و . ی میشوندمعرف

  .]4[ مقاومت بیشتري نسبت به شرایط نامساعد آب وهوایی و خشکسالی دارند 
ار با با هدف بررسی و معرفی گونه هاي زینتی جدید بومی و سازگ طرح پژوهشی قالب در ،)1376(امینی اشکوري 

پرداخت، و  هستند زینتی ارزش داراي که مازندران استان بومی گونه 4  کردن اهلی و کشت آوري، جمع بهمنطقه 
 Paeonia(صدتومانی  ،)Salvia multicaulis(مریم گلی  ،)Primula macrocalyx(پامچال   گونه گیاهی 4فنولوژي 

wittmaniana( شیرآور  و)Polygala platyptera  و روش تکثیر گونه ها از طریق کاشت بذر و قلمه  ی نمودرا بررس

                                                   
1Allium 
2Amaryllidaceae 
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از بودند را داراي ارزش زینتی که گونه گیاهی  50و  گرفت اردبیل نیز طرح فوق انجامدر . قرار داد آزمایشرا مورد 
گونه از جمله گونه هایی از جنس هاي  12مناطق مختلف استان جمع آوري و پس از بررسی هاي انجام گرفته 

Paeonia ،Limonium ،Nepeta  وEremurus  به عنوان گونه هاي مفید براي استفاده در فضاهاي سبز شهري معرفی
  . ]8[ گردیدند 

در شرایط  )1388( گیاه مریم گلیو  )1387( بومادران وحشی گونه 5 سازگاري بررسی منظور به غنی و همکاران
 هاي گونه کدام هر که داد نشاننتایج  .گردید انجام زینتی استفاده منظور آن به پتانسیل سنجی و آب و هوایی مشهد

 مناسبی بسیار مورد را ها گونه این که بوده ظاهري خاص هاي ویژگی داراي و گیاه مریم گلی، بومادران مختلف

 جانیهمچنین  .باشند می محیطی شرایط نامساعد به مقاوم گیاه عنوان به شهري سبز فضاي در کشت جهت

 خصوصیات با بختیاري محال چهار و اصفهان مختلف مناطق فلور در موجود از گیاهان اي بوته گونه 5 ،)1390(قربان

قرار داد، و خصوصیات مرفولوژیک، فنولوژي و خاك محل رویشگاه  بررسی مورد سنگی در باغهاي کشت مناسب
 وتطابق منطقه هر در نیاز حسببر  گونه هر در بررسی مورد خصوصیات کامل شناخت تا گیاهان با. گیاهان تعیین شد

  .معرفی گردند پایدار سبز فضاي در کاربري براي آنها، خاکی و اقلیمی اکولوژکی،
 در يفرد به منحصر نقش توانند یم یکهر ژه،یو ياربردهاک ییشناسا صورت در هک دارند وجود یگونه هائبنابراین 

که ایران نیز از  خاستگاههاي اصلی آلیوم به شمار می رود و با توجه به این. ]1[  نندک فایا يسبز شهر يفضا يمنظرساز
از  آلیوم گونه هاياز این رو . را داراست فضاي سبزبه یک گیاه محبوب براي  گونه هاي این جنس، پتانسیل تبدیل

به بررسی پتانسیل زینتی این گونه ها  در شرایط آب و هوایی مشهد  وآوري گردید نواحی مختلف خراسان جمع
  .رداخته شدپ

  مواد و روش ها
هشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد با عرض وپژ در 1392- 93و  1391- 92طی سالهاي در آزمایشاین 

 و متوسط بارندگی ساالنه گراد درجه سانتی6/15درجه و با متوسط دما  59درجه و طول جغرافیایی  36 جغرافیایی
آوري و در هاي خراسان جمعطی دو سال متوالی از مناطق مختلف استان مآلیوهاي گونه. انجام گردیدمتر میلی 3/254

طرح آماري مورد استفاده . کاشته شدند زمین اصلی در1391سال  آبان 23سپس در . داخل گلدان نگهداري شدند
 ,A.stipitatum, A.cristophii, A.gigiantemumشامل گونه هاي(تیمار  8شامل بلوك هاي کامل تصادفی با 

A.kuhsorkhense, A. scabriscapum, A. Rubellum,  A. oschaninii,  A. atrovolaceum ( تکرار بود 3و .
شامل تاریخ سبز شدن، برگ  مراحل مختلف فنولوژي .دستی انجام شد به صورت نیاز به بسته هرز علفهاي با مبارزه

 ساقه خصوصیاتشامل  مرفولوژیکدهی، تشکیل ساقه گلدهنده، گلدهی و تشکیل بذر، و کلیه ویژگی هاي 
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 ،)تعداد، طول، عرض، شکل و دیگر خصوصیات برگ(  برگ ،)قطر، ارتفاع، رنگ، تعداد و شکل ساقه(گلدهنده 
و دوره گلدهی و  ..)آذین، قطر، تراکم، شکل، شرح خصوصیات تخمدان ، پرچم و گلپوش، تعداد گل( گل

و در  LSDه میانگین ها براي کلیه صفات با استفاده از آزمون ماندگاري برگ ها مورد بررسی قرار گرفتند مقایس
  .صورت گرفت Excelو رسم نمودار با برنامه  JMP8درصد انجام شد و محاسبات آماري با نرم افزار  5سطح احتمال 

  نتایج و بحث
به این . ست، زمان رخداد مراحل مختلف فنولوژي براي گونه هاي آلیوم به طور کلی  بیان شده ا)1(در  شکل 

صورت که، مرحله سبز شدن گیاه بعد از کشت در آبان ماه و سپري شدن سرماي زمستانه تا اواخر اسفندماه آغاز شد، 
از اوایل فروردین تا . ها از اواسط اسفند ماه شروع شد و تا اواخر خرداد ماه بر روي گیاه باقی ماندظهور و توسعه برگ

امکان تشکیل ساقه گلدهنده در گونه هاي مورد بررسی وجود داشت و گلدهی از اواخر  اواسط اردیبهشت ماه
فروردین آغاز شد و تا اواخر خرداد ادامه داشت، و در نهایت زمان رسیدن بذر ها از اواخر خرداد تا اواخر تیرماه 

 . متغییر بود

  وم بر مبناي زمان رخدادمراحل مختلف فنولوژي گونه هاي آلی: 1شکل 

، براي گونه هاي مورد بررسی، مدت روز مورد نیاز براي رسیدن به هر مرحله فنولوژیک آورده شده است 2در شکل 
  :آمده است که به شرح زیر می باشد

روز پس  97(از نظر مدت زمان کاشت تا سبز شدن و ظهور اندام هاي هوایی، زودترین سبز شدن : سبز شدن گیاه
 و  A.stipitatumمربوط به گونه هاي ) روز پس از کاشت 116(و دیرترین  A.cristophiiمربوط به گونه ) اشتاز ک

A.giganteum بود  
روز  106(از نظر مدت زمان کاشت تا ظهور برگ و توسعه برگ هاي اولیه ، زودترین ظهور برگ : ظهور برگ

مربوط به گونه گونه ) روز پس از کاشت 127(و دیرترین  A.cristophiiمربوط به گونه ) پس از کاشت
A.stipitatum  بود.  
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 143(از نظر مدت زمان کاشت تا تشکیل ساقه گلدهنده ، زودترین تشکیل ساقه گلدهنده : تشکیل ساقه گلدهنده
مربوط به گونه گونه ) روز پس از کاشت 173(و دیرترین  A.rubellumمربوط به گونه ) روز پس از کاشت
A.atroviolaceum  بود.  

مربوط به گونه ) روز پس از کاشت 156(از نظر مدت زمان کاشت تا گلدهی ، زودترین گلدهی : گلدهی
A.rubellum  مربوط به گونه گونه ) روز پس از کاشت 195(و دیرترینA.atroviolaceum  بود.  
مربوط به ) پس از کاشت روز 207(از نظر مدت زمان کاشت تا رسیدن بذر ، زودترین رسیدن بذر : رسیدن بذر

 .بود  A.oschaniniiمربوط به گونه گونه ) روز پس از کاشت 240(و دیرترین  A.rubellumگونه 

  )روز(مراحل مختلف فنولوژي گونه هاي مورد بررسی بر اساس طول دوره از زمان کاشت : 2کل ش                         

ت نیز بیانگر وجود تفاوت هاي معنی داري بین صفات مورد نظر در گونه هاي مورد بررسی بود، مقایسه میانگین صفا
  ).1جدول (که بیانگر اختالف بین گونه هاي مورد مقایسه از نظر اغلب صفات مورد مطالعه بود 

و  A. scabriscapumمربوط به گونه ) تا برگ 12(ن تعداد از نظر تعداد برگ بیشتری :تعداد، طول و عرض برگ
) سانتی متر 33/44(از لحاظ طول، بیشترین میزان . بود A.kuhsorkhenseمربوط به گونه ) برگ 2(کمترین میزان 

است و بیشترین  A. cristophiiمربوط به گونه ) سانتی متر 66/16(و کمترین میزان  A. oschaniniiمربوط به گونه 
مربوط به ) میلی متر 6/3(و کمترین عرض برگ  A.kuhsorkhense مربوط به گونه ) میلی متر 5/52(رض برگ ع

  ).3شکل (ثبت شد  A.rubellumگونه 
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A.scabriscapum )12 برگ(  A.cristophii )6برگ(  A.stipitatum    )4برگ(  A.kuhsorkhense )2 برگ(  

  هاي آلیوم مورد بررسیبرگ گونهتعداد و عرض مختلف از  تصاویر: 3شکل 

گونه هاي مطالعه شده از نظر طول ساقه گلدهنده تفاوت بسیار زیادي با یکدیگر  :ساقه گلدهندهو قطر ارتفاع 
تغییر بود، و بیشترین و کمترین ارتفاع ساقه گلدهنده سانتیمتر م 120تا  5داشتند به طوریکه ارتفاع این گونه ها از 

 .Aمربوط به گونه ) میلی متر 6(بیشترین قطر ساقه گلدهنده . بود A.kuhsorkhenseو   A.oschaniniiمربوط به گونه 

gigianteum   میلی متر 6/1( قطرو کمترین ( مربوط به گونهA.atrovolaceum بود ) 4شکل(.  

        
A.gigianteum 80( cm )  A.scabriscapum 47 (cm)  A.cristophii 21 (cm)  A.kuhsorkhense 5( cm)  

 هاي آلیوم مورد بررسیگونه ارتفاع تصاویر مختلف از :4شکل 

می باشد در حالی  A. cristophiiمربوط به گونه ) میلی متر 31/130(بیشترین میزان قطر گل آذین  :قطر گل آذین
  .بود A.atrovolaceumمربوط به گونه ) میلی متر 76/26(که کمترین میزان 

و  A. gigianteumمربوط به گونه ) روز 33(طول دوره گلدهی  بیشترین :و گلدهی دهیطول دوره برگ
برگ در گیاه  حضورو بیشترین دوره  است  A.atrovolaceumمربوط به گونه ) روز 14(کمترین طول دوره گلدهی 

  .بود  A.stipitatumمربوط به گونه ) روز 45(و کمترین میزان  A.gigianteumمربوط به گونه ) روز 89(
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 مختلف آلیوم هاي گونه در شده گیري اندازه مختلف صفات میانگین مقایسه: 1جدول 

طول ساقه   عرض برگ  برگطول   تعداد برگ  گونه ها
  گلدهنده

قطر ساقه 
  دهندهلگ

دوره ماندگاري   دوره گلدهی  آذینگل قطر
  برگ

stipitatum  de 4  b3/29 ab  c 58   ab  9/4  cd4/5  bc 29  d 45  
giganteum  bc 7  b  3/35  ab4/45  b80  a 6  e66/2  a 32  c 74  
cristophii  cd 6   c7/16  c9/27  d21  ab8/4  cd4/5  ab 31  a 89  

kuhsorkhense  e66/2  c19  a6/52  d5  ab8/4  e66/2  c 27  b 81  
scabriscapum  a12  c18  a1/49  c47  bc8/2  a12  d 24  a 86  

Rubellum  de4  b7/30  d6/3  c44  bc1/3  de4  c 29  c 71  
oschaninii b 8   a3/44  b5/39  a100  a8/5  b7/8  e 21  c 74  

atroviolaceum cd 5  b3/28  c6/19  c54 c6/1  cd7/5  f 14 b 79  
  .باشند نمی دار معنی اختالف داراي ستون هر در مشابه حروف داراي اعداد

  نتیجه گیري
با توجه به نتایج این تحقیق که بر روي کشت و کار و سازگاري رشد این گیاه در شرایط آب و هوایی مشهد و 

) اع گل آذین، ارتفاع ساقه گلدهنده، رنگ گلطول دوره گلدهی، قطر گل آذین، ارتف(ارزیابی فاکتور هاي زینتی 
بود،  نشان داد این گونه ها حساسیت به بیماري و آفت خاصی نداشته اند و همچنین به خاطر داشتن زیبایی هاي بالقوه 
و تنوع موجود در صفات این گونه ها و استفاده هاي متعددي که از این گونه ها می توان کرد به نظر می رسد که این 

بومی و مقاوم به شرایط  - ه هاي مورد بررسی با پتانسیل باال جهت کشت و کار براي استفاده به عنوان گیاه زینتیگون
  .نامساعد در فضاي سبز می باشند

  منابع
 توسعه در بومی داروئی گیاهان کاربرد. 1389. م ،مدرس هاشمی و ،.ت.م ، فیضی،.، مشریف اسماعیلی - 1

  .سالم، اصفهان محصول تولید و پایدار کشاورزي ملی همایش اولین. پایدار سبز فضاي
 داراي که مازندران استان بومی گونه 4 کردن اهلی و کشت آوري، جمع. 1376. امینی اشکوري، ط - 2

، مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان مازندران، سازمان تحقیقاتی طرح. هستند زینتی ارزش
 اد کشاورزيتحقیقات و آموزش کشاورزي، وزارت جه

پوشش  با و هزینه کم سنگی باغهاي احداث جهت مناسب بومی گونه چند معرفی. 1390. جانی قربان، م - 3
  .ایران ملی گیاهشناسی باغ همایش متنوع، نخستین
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نخستین . براي کاشت در فضاي سبز شهري) Allium(معرفی چند گونه پیاز ایرانی . 1390. رحمانپور، ا - 4
 ملی گیاهشناسی باغ کشور، مراتع و جنگلها تحقیقات موسسه. آبان 5ی ایران همایش باغ گیاهشناسی مل

  ایران
انتشارات جهاد دانشگاهی  .گیاهان جدید و گیاهان فراموش شده در زراعت نوین. 1387. رضوانی مقدم، پ - 5

  .511- 477.مشهد
بومادران  وحشی گونه پنج زینتی هاي پتانسیل ارزیابی. 1388 .فر، ع یتهران ،.عزیزي، م ،.ع غنی، - 6

(Achillea) 25، ص 2شماره ، 23نشریه علوم باغبانی، جلد . مشهد هوایی و آب شرایط در شده کشت -
31. 

 و نمو و رشد سازگاري مطالعه .1389، .م، خیاط زاده حسن ،.ع، فر تهرانی ،.، اپور ابراهیم ،.ع ،غنی - 7
مجله پژوهش هاي . مشهد اقلیمی رایطش در (Salvia sclarea) کبیر گلی مریم زینتی و دارویی پتانسیل

   90- 77 ، ص1 ، شمار17تولید گیاهی، جلد 
اردبیل به منظور کشت و اهلی  استان بومی گیاهان آوري و شناسایی جمع. 1381. نیکخواه بهرامی، رسول - 8

 .، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتعتحقیقاتی طرح. کردن آن ها
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