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در منطقه اقلید فارسFritillaria Imperialisبررسی روند مراحل فنولوژي الله واژگون 
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چکیده
حفظ ژرم ونیزاین گیاهانو اهلی سازيبهتر معرفیبراي گیاهان بومی در معرض انقراض ویژهبهگیاهان يفنولوژمطالعه
. ثبت مراحل فنولوژیک استمؤثرتوسط انسان رویهبیبرداشت شرایط نامساعد محیطی ودام،رویهبیيچرادر برابرپالسم ها 

به هاآنورود اطالعات مفیدي را براي طبیعی، هايیشگاهرودر هاآنگون رشد و نمو و ارزیابی مراحل گونابومی يهاگونهاین
یجنوب شرقيلومترکی70ستانی در استان فارس در هدر منطقه کوروي الله واژگون، پژوهش. اینکندیممهیا  چرخه تولید 

موردمطالعهگیاه الله واژگون 4و در هر ناحیه شدانتخاباز هممتر 200ناحیه به فواصل 6اجرا شد. در این منطقه ،شهرستان اقلید
گیرياندازهیشیروز در مرحله زا5و یشیروز در مرحله رو7الله واژگون هر يمربوط به مراحل فنولوژهايیژگیوقرار گرفت. 
ازلحاظهاآنبا توجه به محل رشد مختلف هايیهناحدر گونهچرخه عمر اینپایانوآغازه زمان کج نشان داد ید. نتایو ثبت گرد

، درجه حرارت و دریافتیمختلف با توجه میزان نور هايیهناحدر گونهاینیشی. رشد روهستدریافت نور، شیب و ارتفاع متفاوت 
روز 17تا 10تا هفته اول اردیبهشت شروع و به مدت از هفته آخر فروردینیدوره گلده. شودیمشروعاسفندماهرطوبت از اواخر 
دارد.بذر دهیخردادماهتا هفته اول ادامه دارد و در هفته دوم اردیبهشتهایهناحبسته به موقعیت 

گیاهان بومی، ژرم پالسم، الله واژگون.کلیدي:کلمات
مقدمه

دراهانیگیزندگریرارپذکتيرخدادهاوقوعزمانمطالعهبهيفنولوژ.استيفنولوژ،يولوژکاعلمگستردهمباحثازیکی
ستیزكدروفهمبهکمکاهانیگيفنولوژمطالعه. )Lesica and Kittelson., 2010(پردازدیمغیرزندهوزندهعواملبارابطه

,Grimm(نمایدیممشخصراجوامعدرهاگونهمتقابلاثراتومیاقلگونهمتقابلروابط،هاگونهیاهیگ یفصلراتییتغ). 1995
نیاتنوع). Puppi Branzi and Zanotti., 1992(استشدهاهانیگدریکیفنولوژتنوعجادیاباعثهاگونهنیبرقابتووهواآب

بااهیگیکیفنولوژهايیدهپدبروزخیتاردادنارتباطروازاین. شودیماهانیگدريرشدراتییتغباعثمختلفمناطقدرعوامل
بانامالله واژگون ).1385(قهرمان، . باشدارسازکومهمهاآنظهورهايیختاربینیپیشدرتواندیمدماویژهبهیمیاقليرهایمتغ

بومی نواحی غربی هیمالیا، بوده کهسانانسوسنمتعلق به تیره  پیاز داروچندساله، علفیگیاهی Fritillaria Imperialisعلمی 
100جنس الله واژگون بیش از . )Dehertogh and LeNard., 1993(ترکمنستان، افغانستان، آسیاي صغیر، آمریکا، اروپا و ایران است

چهارمحالفارس، يهااستاندریبومصورتبهشتریبواژگوناللهایران در وجود دارد. آنگونه 12در ایران حدود و داشته گونه 
(وندلبو، باشدرانیازاگرسهايکوهاه،یگنیاتنوعیاصلزکمردیشاوداردردستان وجودکورمانشاهک، اصفهان،ياریبختو

گل شاخه بریده یا گل عنوانبهاست که ا و این قابلیت را دارشودیمزیبا کشت آذینگلبه دلیل عمدتاًالله واژگون. )1355
انقراضجديدرخطرایراندرواژگوناللهيهاگونهانواع.)Helsper et al., 2006گلدانی به اقصی نقاط کشور صادر شود(

و به همین دلیل حفاظت از آن ضروري گرددیمقلمداد شناختیزیباییذخیره ژنتیکی و عنصر عنوانبه. الله واژگون اندقرارگرفته
کنی، برداشت گل و ، بوتهسازيجاده، اهدامبی رویه چراي ، موجود (پراکنش محدود و متراکم)نامطلوباست. با توجه به شرایط

).1388(اسالم زاده،گرددروروبهکه بقاي الله واژگون در آینده با چالش رسدیمسوخ، قاچاق گل و عرضه به بازار، به نظر 
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هاروشومواد
جغرافیايازنظرمنطقهاین. داردقرارستان اقلید شهرازیشرقجنوبيلومترکی79فاصلهدرفارساستاندرموردمطالعهمنطقه

ازمتري2340ارتفاعو درجغرافیاییطولثانیه34دقیقه44ودرجه52وجغرافیاییعرضثانیه20دقیقه32ودرجه30موقعیتبا
درجه 37ثر درجه حرارت برابر با ک. حداهستمعتدل يهاو تابستانسرديهازمستانيدارااین منطقه است.شدهواقعدریاسطح
300-330ن یبمنطقهن یانه در ایسالین ماه سال است. متوسط بارندگیدر سردترگرادسانتیدرجه -22و حداقل آن گرادسانتی

از اواخر یباًتقر. فصل خشک هستجبال زاگرس سلسلهآن ادامه ايکوهه. اقلیم این منطقه سرد کوهستانی بوده و هستمتریلیم
طول مدت یک سالبه1394سالتیرماهتا1393سالتیرماه ازاین بررسیو تا اواخر آبان ماه ادامه دارد.شدهشروعخردادماه

زمان رشد و سپس زمان شروع و اتمام خواب تابستانهاوایل تیرماه سال اول بررسی مراحل فنولوژیک شروع و ابتدا انجامید. در 
بررسی و ثبت گردید. در اواخر سال اول بررسی مراحل فنولوژیک از سر گرفته شد و در بهار سال بعد مراحل ریشه در پاییز

در رفتن به استراحت تابستانه بررسی و ثبت گردید.رسیدن بذر تا زمان مختلف رشد رویشی، مراحل مختلف گلدهی و مراحل 
مراحل بهمربوطاطالعات.گرفتانجام باریکسه روز صورتبهارتفاع، تعداد برگ گیرياندازهطول دوره رشد فعال گیاه 

.شدثبتهايیژهوفرمدروگیرياندازهروز 5هر یشیزامرحلهدروروز7هر یشیرومرحلهيفنولوژ
نتایج و بحث

گل ، طول ساقه مترسانتی70تا 39این گیاهارتفاعنیانگیمهکمختلف نشان داد هايیهناحارتفاع الله واژگون در نیانگیم
.)1(جدول هستعدد7-3در هر بوته و تعداد گلچه در هر بوته بین عدد33تا 18،تعداد برگمترسانتی50تا 30دهنده

مختلفهايیهناحشده الله واژگون گیرياندازهمیانگین صفات -1جدول 
هایهناحاز آمدهدستبهمیانگین  شدهگیرياندازهصفات 

عدد7- 3 تعداد گلچه در هر گیاه
مترسانتی70تا 39 ارتفاع بوته

عدد33تا 18 تعداد برگ در هر بوته
مترسانتی50تا 30 گل دهندهطول ساقه 

فصلالله واژگون نشان داد شروعيفنولوژاست بررسیشدهبیان2که در جدول طورهمان: مراحل مختلف رشد رویشی
.شودیمشروعدر اواخر اسفند تا اوایل فروردینهواحرارتدرجهشدنمناسبو بازمستانهخوابشدنيسپرازپسیشیرو

وحرارتبه درجهيادیزیبستگمدتنیاطول)2(جدول .یابدیمادامهماهفروردینسوم هفتهآخرتاگونهاینیشیرورشد
.شودیمانجامتریعسرن مرحلهیاهواشدنگرموحرارتدرجهرفتنباالباکهطوريبه.داردكخاوهوارطوبتخصوصبه

.موردمطالعهمنطقهالله واژگون در مراحل مختلف رشد رویشیوقوعیبیتقرزمان-2جدول 
تاریخ ورود به هر مرحله مراحل مختلف رشد رویشی

اسفندماه29اسفند تا 25 از خاكتممریسخروج 
فروردین9فروردین تا 4 باز شدن اولین برگ
فروردین20فروردین تا 13 هابرگباز شدن تمام 

روز24تا 17 مرحله رشد رویشیطول دوره
ادامه ماهاردیبهشتاز اواسط فروردین شروع و تا اواسط گونهایننشان داد دوره رشد زایشی هایبررسمراحل مختلف گلدهی: 

نیز در دهه اول هاگلشدنباز.شودیمآغازدماشیافزاباهمراهماهفروردیندهه دومدرگل دهندهساقه ظهورمی بابد.
الزم به ذکر هست که طول .شودیمشروعهوادرجه حرارتشیافزاورطوبتاهشکباهمراهیگلده.افتدیماتفاق اردیبهشت

.)3(جدول ز به ثبت رسیدور15تا 11دوره گلدهی 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


مقاالت شفاهی زینتیاهواز          -1394بهمن 8تا 5نهمین کنگره علوم باغبانی             

3

.موردمطالعهمنطقهالله واژگون در گلدهیمراحل مختلف وقوعیبیتقرزمان-3جدول 
تاریخ ورود به هر مرحله مراحل مختلف گلدهی

فروردین24فروردین تا 17 دهندهگلظهور ساقه 
فروردین30فروردین تا 20 تشکیل جوانه گل
اردیبهشت3فروردین تا 24 رنگ گیري جوانه گل
اردیبهشت5فروردین تا 27 غنچه
اردیبهشت10فروردین تا 30 باز شدن گل

اردیبهشت15اردیبهشت تا 4 هاگلبرگخشک شدن 
روز15تا 11 دوره گلدهی
روز29تا 18 طول دوره مرحله گلدهی 

بذرهاطیمحرطوبتاهشکوهواشدنگرمباتدریجبه.شودیمشروع خردادماهاوایلازگونهایندربذردنیرسمرحله
کامل رسیدند. بعد از رسیدن بذرها طوربهشدهمشخصهايیهناحدر اواخر خرداد بذر تمام کهطوريبهکنندیمدنیرسبهشروع
از سر هایشهردوره رشد بعدازاینو مجدد کشدیمو این دوره تا اواسط شهریور طول شودیموارد خواب تابستانه تدریجبهگیاه 

.شودیمو گیاه آماده دریافت نیاز سرمایی شودیمگرفتم 

.موردمطالعهمنطقهالله واژگون در بذر دهیمراحل مختلف وقوعیبیتقرزمان-4جدول
هر مرحلهتاریخ ورود به بذر دهیمراحل مختلف 

خرداد20خرداد تا 10 تشکیل کپسول بذر
خرداد25خرداد تا 15 رسیدن کامل بذر
خرداد25خرداد تا 15 بذر دهیطول دوره مرحله 

94-93الله واژگون در سال يفنولوژمختلفمراحلبادما)- (بارش یکآمبروترمیمنحنقیتطب- 1شکل 
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گیرينتیجه
قرارگیريموقعیت نیزوو..دما و رطوبت خاك و هوا، نور، شیب زمینمانندنتایج این بررسی نشان داد بسته به شرایط محیطی

از اواخر موردمطالعهرشد رویشی الله واژگون در منطقه .هستروز 60دوره رشد فعال این گیاه در حدود ،این گیاه در طبیعت
و در اواخر خردادماه نشستهگلبهاین گیاه ماهاردیبهشتاول دو هفته. در یابدیماسفندماه شروع و تا اواخر دهه دوم فروردین ادامه 

زگار بودن الله واژگون با شرایط اکولوژیک منطقه،. با توجه به ساگرددیمخفتگی تابستانه واردازآنبعدو رسدیمبذر آن
با توجه به تخریب و در معرض خطر قرار این، بنابراز روند رشد طبیعی آن انجام گیرد. پیروي زمینه اهلی سازي آن با ستباییم

ویژهبهگریسته و در حفظ ذخایر توارثی گیاهان نیک بانک ژن عنوانبهگیاهان بومی شایسته است به طبیعت هايیشگاهروگرفتن 
را وارد صنعت گلکاري کرد.هاگونهاین، یق فرایند اهلی کردن عالوه بر حفظاهتمام ورزید و از طربومزاد و کمیابيهاگونه

در حال انجام است و امید است Fritillaria raddeanaبر روي این گونه و  دیگرگونه با ارزش که این پژوهشگرددیمیادآوري 
ن بومی قرار گیرد. ان و عالقه مندان به گیاهکامل آن در آینده نزدیک در اختیار دوستداراهايیافته
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Study of phenology process of Fritillaria Imperialis in Eghlid of Fars province
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Abstract
Investigation the phenology of plants particularly endangered native species is helpful for better

introduction and domestication of these species and preserving them against overgrazing, adverse
environmental conditions and overexploitation by humans. Recording the phonological stages and
evaluation their different growth and developmental stages in natural habitats, result in a database
suitable for their introduction into market. This research was conducted on Fritillaria imperialis in a
mountainous region in Fars province 75 km southeast of Eghlid city. In the studied area, 6 zones 200
m apart from each other were used and 4 plants were evaluated in each zone. Characteristics related to
phenology of Fritillaria imperialis were recorded at 7-day interval for vegetative growth stage and 5-
day interval for reproductive stage. The results indicated that the beginning and termination of its
growth cycle varied in the respective zones considering the differences in light perception, gradient
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and elevation. The vegetative growth of this species in the studied zones commences in late March
regarding the light intensity, temperature and humidity (soil moisture).  Blooming period occurs in the
last week of April or the first week of May and lasts for 10-17 days depending on zone position. Seeds
are formed from the second week of May to the first week of June.
Key words: Native plants, germplasm, upside down lily (Fritillaria imperialis).
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