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 چکیده مقاله:

خصوصا در مناطق خشک و نیمه خشک، کارکرد بالقوه زینتی  ،در کشور ایران باال تنوع گیاهیاستفاده از قابل یکی از فرصت های 

با ، (Euphorbia spinidensفرفیون دندانه خاری ) گونه گیاهی برخی از آن ها در ایجاد فضای سبز پایدار و کم نهاده می باشد.

ارتفاعات، نواحی شیب دار یعنی استان های خراسان شمالی و رضوی و رشد در  ،آن و گسترش جغرافیایی رویشمحدوده به توجه 

گیاهی بالقوه مقاوم و یا متحمل در برابر تنش های محیطی ، ضخیم وداشتن ریشه های بسیار عمق  همچنین و مناطق سنگالخیو 

دکوراتیو  صفات به دلیل داشتن این نوع فرفیون که گونه ای چندساله است بویژه سرما، خشکی و کمبود عناصر غذایی می باشد.

اله بودن و ، چندس، ساقه گوشتی و روندهفراهم و متراکم برگی سبز، آرایش برگ هایی با رنگ نسبتا کمیاب نقره ای رمطلوب نظی

ابل می تواند گزینه ای ق )احتماال براکته های زینتی(، درخشان و رنگیو بویژه تولید گل های  ،حفظ ظاهر مطلوب در کل ایام سال

این گیاه در ارتفاعات جنوبی شهر مشهد  پیشنهاد در نواحی خاصی از فضای سبز شهری مناطق خشک و نیمه خشک کشور باشد.

داری آن در فصول مختلف ثبت و داده بر ویراابتدایی و تص برخی داده های فنولوژیک ،چندین مرحله بازید محلی و در طیشناسایی 

به رگ ها و ب می یابدافزایش در اوایل پاییز شیرابه موجود در این گیاه دایمی داد نشان فرفیون دندانه خاری ت اولیه در گزارشا شد.

تراکم برگ ها محدود به بخش های در اواخر پاییز ساقه ها کم برگ شده و  .می پوشانندتعداد فراوان و متراکم تمام سطح ساقه را 

شی جدید و رشد روی خود را بازیافتند یک تر شدند. دراواخر بهمن ماه بوته ها شادابیتر و ساقه ها باره غلیظ ابشیر وانتهایی ساقه 

گل ها در دو رنگ زرد پرتقالی  ،ماهاواسط فروردین در و گل ها نیمه شکوفا  آندر اواخر  ز نیمه اسفندماه شکوفه ها ظاهر،ا .آغاز شد

 .ندزیبایی در گیاه ایجاد کرد فا جلوه بسیاربه صورت کامال شکوایل به قرمز تمو صورتی م

 مقاوم به تنش.پتانسیل زینتی، فضای سبز،  کلمات کلیدی:

mailto:zkarimian@um.ac.ir


2 
 

 مقدمه

المللی مدیریت آب، ایران هم اکنون در وضعیت بحران شدید آبی قرار دارد. براساس شاخص سازمان ملل و همچنین مؤسسه بین

درصد منابع آبی  90حدود  ،(. از طرفی طبق گزارشات مختلف1386تر خواهد شد )صداقت، جدی 2025این وضعیت در سال 

یکی از موارد مصرف آب در ارتباط با پوشش گیاهی، آبیاری فضای سبز  کهگیرد کشور در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می

دو درصد بوده و در شهری است. اگرچه حداقل، آمارهای استانی نشان می دهدف این سهم در بخش فضای سبز شهری کمتر از 

از این سهم، آب شرب و ارزشمند شهری می باشد. یکی از ی زی چندان قابل توجه نیست اما بخشمقایسه با بخش کشاور

های گیاهی بومی مقاوم به تنش های محیطی و سازگار های حفظ منابع آبی در بخش فضای سبز شهری، استفاده از گونهاستراتژی

ستفاده بهینه از آب که در ذیل استفاده از گیاهان بومی مقاوم به خشکی و شوری قرار دارد، یکی از بهترین با تغییرات اقلیمی است. ا

 (.Simmons et al., 2011است )و مقرون به صرفه ترین راه های پایدار مقابله با کمبود منابع آبی 

 روانی شهروندان، بهبودیکی از اجزای ضروری در محیط های شهری، فضای سبز می باشد که می تواند در تامین سالمت جسمی و 

(. در مناطق خشک و نیمه خشک دنیا Frank, 2003ارتقای روابط اجتماعی اثرگذاری قابل توجهی داشته باشد ) و محیط زیست

مدتا که پتانسیل باالیی در مواجهه با تنش های غیرزیستی که ع می شوند استفاده از گیاهان بومی پیشنهاد ،بیبه دلیل کمبود منابع آ

 و ر برابر تنش های زیستی مانند آفاتخشکی و شوری می باشد دارا هستند. عالوه بر این مطالعات نشان می دهد گیاهان بومی، د

گیاهان  (.Britt et al., 2003هستند و به حفظ تعادل اکوسیستم کمک می کنند )بیماری ها نیز نسبت به انوع غیربومی مقاوم تر 

ینه فت کش ها و در نتیجه هزبومی در مقایسه با گونه های وارداتی و غیربومی، نیاز آبی کمتری داشته و هزینه های مصرف کود و آ

 اری فضای سبز و اکوسیستم کمک می کنند. هداری آن ها کمتر است بنابراین گیاهانی کم نهاده بوده که به پایدگهای ن

در کشورهای  کهایران است گیاهی بومی  Euphorbiaceae( از تیره Euphorbia spinidensگونه گیاهی فرفیون دندانه خاری )

افغانستان، ترکمنستان و ازبکستان نیز رکورد شده است. زیستگاه این گیاه در شیب کوه ها و شکاف صخره ها می باشد و زمان و 

این گیاه دارای برگ ها و ساقه های (. Pahlevani et al., 2015دوره گلدهی آن از فروردین تا خردادماه گزارش شده است )

انه می باشد. ساقه ها و برگ های فرفیون دند)احتماال براکته های زینتی( قرمز  سبز، گل های زرد و صورتی گوشتی به رنگ نقره ای

سفیدرنگی می باشند که سمی بودن این شیرابه در اکثر گونه های فرفیون تایید شده است. با این وجود گونه  خاری دارای شیرابه

ه قرار ورد استفادزگیل و زخم ها م برخی بیمای های پوستی نظیر درمانبهبود  و های مختلف جنس فرفیون از گذشته های دور در 

روسی و خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد وی است . گونه فرفیون دندانه خاری نیز دارای ترکیبات فنولی و فالونوییدیمی گرفته اند

 (. Pascal, et al., 2017دارد )

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925857411001005


3 
 

 از سمت چپ به راست بازدید دوم )آذرماه(، بازدید سوم )بهمن ماه( و کشت قلمه ها در بستر کشت .1کل ش

 

یا تحمل بالقوه در برابر تنش های محیطی نظیر خشکی، شوری، سرما و گرما از یک  گیاه فرفیون دندانه خاری به دلیل مقاومت و

 ش هایی بخ درجهت استفاده  مناسب سو و داشتن ویژگی ها و صفات دکوراتیو و زیباشناختی مطلوب از سویی دیگر گزینه ای

و ها ی با تاکید بر ویژگیون دندانه خاری فرفمعرفی گیاه  ،خاص از فضای سبز مناطق خشک و نیمه خشک می باشد. در این مطالعه

  و مکان حضور طبیعی این گیاه صورت گرفت.   از طریق بازدید در عرصه  دکوراتیوهمچنین های مقاومت محیطی و  پتانسیل

 مواد و روش ها

 ششسرافرازان، طی  و نه شهرداری، کوه های مشرف به هاشمیهر ارتفاعات جنوبی شهر مشهد واقع در منطقه ددر این مطالعه، 

( که به طور خودرو Euphorbia spinidensاز گیاه فرفیون دندانه خاری )نوبت در فصول مختلف سال بازدید و داده برداری 

درجه سانتی گراد و حداقل دمای ساالنه در دی  5/43در تیرماه  مشهد حداکثر دمای ساالنه انجام شد.در این عرصه رشد می کردند، 

شهر متر و حداقل میزان بارندگی میلی 3/254(. میانگین بارش ساالنه 1393)فیضی و همکاران، گزارش شده است جه در -15ماه و 

ذکر درصد  2و  36به ترتیب برای این شهر متر ثبت شده است. میانگین و حداقل رطوبت نسبی در فصل تابستان صفر میلی مشهد

 (.1387است )داوودی و همکاران، شده 

شهر می باشد، به خود ارتفاعات جنوبی مشهد دارای وضعیت دمایی سخت تری نسبت به  گزارشات هواشناسی نشان می دهد

ی ناسشتر و بیشتر از داده های ثبت شده در ایستگاه هوایطوری که حداقل دمای زمستانه و حداکثر دمای تابستانه آن به ترتیب کم

  .استشهر مشهد 

 1396مهر، آذر، بهمن، اسفند، فروردین و مرداد ماه سال  در ،ذکر شده بازدید انجام شده در منطقه ششبه ترتیب در این مطالعه، 

صورت گرفت. وضعیت کلی گیاه از نظر شادابی )رنگ گیاه، برگ ها و میزان شیرابه(، زمان گلدهی )ظهور و شکوفایی کامل(، طول 
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در طی ه قلمه ساقه از نمون 40دوره گلدهی و وضعیت ریشه ثبت و نمونه برداری جهت تکثیر انجام پذیرفت. به طوری که حدود 

و پرلیت  ، ماسه، خاكکوکوپیتنسبت های مختلف کشت حاوی  هایاین گیاه تهیه و به بسترسه مرحله )سه بازه زمانی مختلف( از 

ساعت در آب ولرم قرار گرفتند تا شیرابه  24. قلمه ها قبل از کشت به مدت (1شکل ) در گلخانه جهت ریشه زایی منتقل شدند

 درصد 70و  شبانه 20روزانه و  28و رطوبت نسبی گلخانه به ترتیب ها خارج شده و بعد کشت شدند. میانگین دما موجود در آن 

      ثبت شدند. 

 نتایج و بحث

 رد حتی فرفیون دندانه خاریشد که گونه  مشاهدهشهر مشهد صورت گرفت  یجنوبدر ارتفاعات سی های منطقه ای که رطی بر

 سنگ های تخته ای شکل ظاهر می و ها سنگالخ الی به ال از گیاه اینبه طور کلی  و دارد بقا و رشد توان نیز زیاد شیب با مناطق

 Hamerlynck and) در چنین شرایطی نشان دهنده سازگاری و مقاومت گیاه در برابر کم آبی می باشد انرشد گیاهشود که 

Huxman, 2009.)  شده و بقای  است این گیاه سازگارو تابستان های گرم  سرد جنوبی مشهد که دارای زمستان هایدر منطقه

حالت افشان در آن دیده نمی شود. است و و راست ریشه های این گیاه نسبتا ضخیم با عمق بسیار زیاد . خود را حفظ کرده است

ه ک وجود استراتژی اجتناب در گیاهان در مواجهه با دوره های خشکی می باشد حاکی ازعمق زیاد و راست بودن وضعیت ریشه 

 (.Havstad and Schlesinger, 2006) پاسخ مناسب گیاه در برابر تنش خشکی را نشان می دهد

 عدادت به ها برگ و یابد می افزایش پاییز اوایل در خاری دندانه فرفیون در موجود شیرابهبازدیدهای محلی همچنین نشان داد که 

 نتهاییا های بخش به محدود ها برگ تراکم و شده برگ کم ها ساقه پاییز اواخر در. پوشانند می را ساقه سطح تمام متراکم و فراوان

 آغاز یدجد رویشی رشد و بازیافتند را خود شادابی ها بوته ماه بهمن دراواخر. شدند تر باریک ها ساقه و تر غلیظ شیرابه و ساقه

 و پرتقالی زرد رنگ دو در ها گل ماه، فروردین اواسط در و شکوفا نیمه ها گل آن اواخر در ظاهر، ها شکوفه اسفندماه نیمه از. شد

عادل و وجود التکس در گیاهان به حفظ ت .کردند ایجاد گیاه در زیبایی بسیار جلوه شکوفا کامال صورت به قرمز به متمایل صورتی

 (.Hunter, 1994باالنس آبی گیاه کمک می کند که ممکن است با مقاومت به خشکی گیاه در ارتباط باشد )

مهمترین شاخصه گیاهان زینتی داشتن صفات دکوراتیو و یا زینتی می باشد. مهمترین صفات زینتی در گیاهان در ارتباط با ویژگی 

. (Robinson,, 2004) که به طوری کلی شامل بافت، شکل، اندازه و رنگ گیاه می باشد استها و جاذبه های بصری گیاه می 

رگ های آویزان، بداشتن رنگ کم نظیر نقره ای سبز در ساقه و برگ ها، بافت نرم، فرم رونده و گیاه فرفیون دندانه خاری، به دلیل 

به رنگ های زرد پرتقالی تا قرمز و سبزینگی و شادابی طوالنی مدت  (براکته های زینتی گل های زیبا ) احتماال فشرده و فراهم،

 دارای ارزش های زیباشناختی و صفات دکوراتیو مطلوبی است.

درصد قلمه ها به علت پوسیدگی از بین  70یک ماه پس از کاشت، حدود ، در مرحله اول قلمه کشت شده در گلخانه 40حدود از 

در قلمه های تهیه شده در مرحله دوم، به جز قلمه های  درصد از قلمه ما باقی مانند. 2تنها رفتند و طی دو ماه بعد از این زمان، 

روز باقی مانند، بقیه قلمه پس از یک هفته خشک شدند. قلمه های تهیه شده در مرحله سوم که  12که تا  کشت شده در بستر ماسه
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ماه ضمن تولید کالوس و بدون تولید ریشه زنده  4تا حدود سانتی متر از عرصه تهیه شده بودند،  20همراه با ریشه ای به ارتفاع 

 مانند و در نهایت از بین رفتند.

فرفیون دندانه خاری به دلیل مقاومت بالقوه به تنش و جمع آوری اطالعات محلی، گیاه به گزارشات مربوط به زیستگاه با توجه 

گزینه ای مناسب جهت بومی سازی و استفاده در می تواند های مهم محیطی و دارا بودن پتانسیل های زیباشناختی مطلوب، 

، مکان کاشت و گزارش شده است یی که شیرابه این گیاه سمیاز آن جا باشد.منظرسازی شهری مناطق خشک و نیمه خشک می 

در منظر شهری از اهمیت زیادی برخوردار است. توصیه می شود این گیاه در فضاهایی  فرفیون دندانه خاریجانمایی مناسب این 

عات پیرامون شهرها، رمپ های کشت شود که دور از دسترس افراد به خصوص کودکان باشد. باغات صخره ای، دامنه ها و ارتفا

ناسب می تواند مکان م مشرف به حاشیه بزرگراه ها و جاده ها که امکان تماس و دسترسی مستقیم این گیاه برای افراد میسر نیست

   .و نسبتا ایمنی برای جانمایی این گیاه باشد
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Abstract 

One of the practical opportunities of high variation in plant species of Iran is potential decorative 

use of some them in creation of sustainable and low-input urban landscape, especially in the arid 

and semi-arid regions. Euphorbia spinidens as a plant species, regarding its habitat and geographical 

expansion, Razavi and Northern Khorasan provinces, and growing in the altitudes, steep and rocky 

areas and also having deep and thick root, potentially is a resistant or tolerated plant against 

environmental stress such as coldness, drought and nutrition shortage. This Euohorbia that is a 

perennial plant species, due to having appropriate decorative traits such as the leaves with a fairly 

scarce greenish silver color, whorled and compact leaves, fleshy and creeping stem and keeping 

suitable appearance during whole the year, in particular producing of colored and shiny flowers 

(probably decorative brackets), can be a advisable option in the special spaces of urban areas of 

arid and semi-arid regions. This plant was identified in the southern highlands of Mashhad and 

some phenological data and its pictures collected and recorded during several stages of local 

visiting in different seasons. Primary reports in Euphorbia spinidens in the first autumn indicated that 

its latex increased and numerous leaves covered the stem. In the last autumn, number of leaves 

decreased and was limited in the tip of stems, latex was more concentrated and the stems were 

slimmer. In the February the bushes were recovered and vegetative growth was started. From 

March flowers were appeared, in the end of March flowers were half opened and in the April, 

Flowers with two colors, orangey yellow and pinky red, were opened completely.      
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