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 چكيده

صورت خودرو ه و زینتی است که در مناطق مختلف ایران بسوخوار گیاهی  سانان،از تیره سوسن .Tulipa sppالله با نام علمی 

شده  منطقه حفاظتبوم  زیستالله در  گیزندتقویم رویشگاهی و  هایویژگیهدف پی بردن به  با حاضر پژوهشروید. می

 ساده تصادفیو تراکم از روش  تعیین فراوانی برایانجام گرفت.  پیدرپیآرك و گرنگ شهرستان بیرجند به مدت دو سال 

آوری گیاه مورد بررسی قرار نحوه زاد و شناسی ریخت ویژگی های، زندگیتقویم خاکی،  اقلیمی، هایاستفاده شد. ویژگی

 2/14نه الدمای سا و میانگینمتر میلی175نه میانگین بارش ساالگرنگ با  الله در رویشگاه آرك و که نتایج نشان داد فت.گر

 .T. undulatifolia subspگونه و دشتیناحیه  در T. biflora و T. lehmanniana الله هایگونه رویش دارد. سلسیوسدرجه 

micheliana 39در منطقه دشتی به ترتیب،  بر اساس نتایج، فراوانی و تراکم الله .مشاهده شدند هرویشگا کوهستانیناحیه  در 

 .Tبودند. فراوانی و تراکم الله  T. lehmannianaاز گونه   %73و  T. biflora گونه ها از الله %27بوته در هکتار بود.  1120و % 

undulatifolia  subsp. micheliana  زمان  که نشان داد کبررسی فنولوژی. بودبوته در هکتار  405 و %15در منطقه کوهستانی

تا اواخر اردیبهشت وارد دوره  نیمهتاثیر بارندگی بوده و با افزایش دما از  زیرهای مختلف شروع رشد رویشی الله در سال

نابراین به احتمال . بتنژیدند هی مرطوبدسرما پس از ذرهااصلی مشاهده نشد و بسوخ در اطراف سوخک  .شودمی خفتگی

   .شودروش بذر انجام می بهالله در رویشگاه  افزایشزیاد 

 .فولوژی، رویشگاهرموالله، ، زندگیتقویم اکولوژی،  کليدي: هايواژه

 مقدمه

 ثبت شدهرقم  5000زینتی در جهان هست. بیش از  سوخوارترین گیاهان یکی از مهم، سانانسوسن تیره از( .Tulipa spp)الله 

 100جنس الله بیش از  .(Moravcova et al., 2007)شود در فضای سبز استفاده می ، گیاه گلدانی ونیعنوان گل بریده دارد و ب

های وحشی الله در جمعیتباشد. الله بومی مناطق معتدله می .(Soykan & Meric, 2012; Zonneveld, 2009) گونه دارد

 ;Veldkamp & Zonneveld, 2012) ز، عراق، ایران، ترکیه، مغولستان و هیمالیا رویش داردیونان، جنوب بالکان، سیبری، قفقا

Christenhusz et al., 2013; Zonneveld, 2009). قزاقستان مرکز تنوع الله گزارش نواحی استپی  کوههای پامیر و هندوکش و
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تانیا، نیوزیلند، ایتالیا، فرانسه، سوئیس و سوئد نیز تعدادی گونه وحشی الله در آمریکا، بری. (Zonneveld, 2009) استشده

گونه و یک واریته را از ایران نام  18( تعداد 1997متین ).  (Zonneveld, 2009;Christenhusz et al., 2013)وجود دارد

مرطوب سرمادهی و  باشندمی سرمادهینیازمند  تنژگیالله برای بذرهای ش کردند زارگ (2012)و همکاران روحی  است.برده

زنی کمتر از تاثیر جیبرلین بر جوانه و باشدمی  Tulipa kaufmannianaالله بذرهای زنی هفته بهترین تیمار جهت جوانه 7

 (2019)و همکاران   Ghashiزنی الله نداشتند.اسید اثر مثبتی بر جوانهپتاسیم و سولفوریکیتراتنباشد و سرمادهی مرطوب می

 باشد.صفر می Tulipa kosovaricaو  Tulipa scardicaزنی بذور الله جوانه ش کردند بدون سرمادهی مرطوبنیز گزار

Pourkhaloee  نشانگرهای های الله ایران را با استفاده ازژنتیکی برخی از جمعیت گوناگونی (2017)و همکاران EST-SSR  و

NBS-LRR  به ترتیب گوناگونی مجموع  %93و  %82ها ولکولی بین جمعیتمگوناگونی بررسی کرده و گزارش کردند که

مورفولوژیکی گوناگونی  (2013)و همکاران  Kutluninaهمچنین بوده است.  NBS-LRRو  EST-SSR  نشانگرهای برای

ستگاه مورد را در چندین زی (Tulipa biebersteiniana, Tulipa patens, Tulipa scytica, Tulipa riparia) چهار گونه  الله

 دار داشتند. مورد بررسی  اختالف معنی ویژگی هایهمه  ،تعداد گلصفت استثنای دادند و گزارش کردند  به بررسی قرار

 ,.Azarnivand et al) دسترس نیست گیاهان بسیار زیادی در ایران رویش دارند، اما در مورد وضعیت رشد آنها اطالعاتی در

اند و توجه به عوامل مختلف ومی کشور و یا گیاهانی که با شرایط اقلیمی ایران سازگاری خوبی یافته. شناخت گیاهان ب(2006

تواند برای هایی است که میگیری هر چه بیشتر از آنها دخیل هستند، جزء اولین گاممحیطی و غیرمحیطی که در استقرار و بهره

بوم شناسی . مطالعات  (Walkley & Black, 2015)آنها جلوگیری گردد و از انقراض سازی این گیاهان برداشته شوداهلی

 و . فتاحی (Zare Kia & Omidbaigi, 2006)گیاهان از جمله مطالعات کاربردی و بنیادی در مدیریت استفاده از گیاهان است

 طبیعی شرایط بررسی، مختلف گیاهان کشت و سازیاهلی برای اولیه نیازهای از یکی( نیز بیان نمودند که 2013) همکاران

 از یکی گیاهان سازیاهلی منظور به طبیعت از گرفتن الگو، به عبارتی است گیاه آن بوم شناسی خصوصیات و مراتع در موجود

 سازیاهلی به زیادی حدود تاد توانمی گیاه یک هاینیاز از کافی شناخت و باشدمی جدید گیاهان کشت توسعه برای هاراهکار

 کمک نماید.  گیاه آن

گیاه بوم شناسی است از جمله نتایج بررسی  گرفته صورت بوم شناسی عنوان گیاهی تحت هایگونه روی بر زیادی مطالعات

در شمال شرق ایران نشان داد که این گیاه به مناطقی با آب و  (Thymus transcaspicus Klokovs)آویشن خراسانی  دارویی

درجه سانتیگراد سازگار است. بافت  28/11میلیمتر و دمای متوسط ساالنه  295وسط بارش ساالنه هوای سرد و خشک با مت

 Asaadi & Khohnod) کندمتر رشد مییسانت 25الی  7دهد. تا ارتفاع شور را ترجیح میقلیایی و خاك غیر pHخاك لوم شنی، 

Yazdi, 2016) . 

ن انجهههام در مهههورد آ بهههوم شناسهههیتهههاکنون هیچگونهههه تحقیهههق در منهههاطق وسهههیعی از ایهههران رویهههش دارد و  اللهههه

یاهههان بهها توجههه بههه کههاهش نههزوالت آسههمانی در سههال هههای اخیههر تههراکم اللههه هماننههد دیگههر گنشههده اسههت. 

تقههویم و مراحههل  اکولههوژیکی عوامههل بررسههی حاضههر تحقیههق از هههدفاسههت. افتهمنههاطق خشههک، کههاهش ی

 هههاینیاز شههناخت ضههمن تهها اسههتجنوبی گرنههگ خراسههان در منطقههه حفاظههت شههده آرك واللههه گیههاه  زنههدگی

 ود.ش برداشتهالله  حفاظت سازی واصالحی، اهلی هایکار شروع جهت در گامی ،گیاه این اکولوژیک
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 هامواد و روش

  موقعيت جغرافيایی منطقه مورد مطالعه

 با ، مصاحبهمطالعات میدانی کارشناسی هایشگزار از آرك و گرنگ شده پراکنش الله در منطقه حفاظت تعیین منظور به

و  صحرایی هایپیمایشجنوبی، خراسان و سازمان محیط زیست جنوبیاداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسانکارشناسان 

 استفاده گردید.مردم محلی مصاحبه با 

و  N324700 نیو ب یطول شرق E585500تا  یطول غرب E583700شده آرك و گرنگ با مختصات جغرافیایی  منطقه حفاظت

N330500 تفاعار بیشینهاست. واقع شده هکتار 23571 جنوبی به وسعتدر شهرستان خوسف استان خراسان یعرض شمال 

 در دشتی و نواحی است ایصخره و کوهستانی عمدتاً منطقه توپوگرافی نظر باشد. ازمتر می 1303 آن کمینه و متر 2481 منطقه

 .است واقع شده منطقه جنوب

ترین نزدیک ساله10 یاز آمار هواشناسآرك و گرنگ میزان بارندگی ساالنه، دمای ساالنه و نوع اقلیم در منطقه  برای تعیین

 ( استفاده شد. خوسف )ایستگاه هواشناسی سینوپتیکآرك و گرنگ ایستگاه به منطقه 

 روش بررسی پوشش گياهی

 هکتاریک یرویشگاه  3زمین شناسی  منطقه و شرایط با توجه به وسعت  های مختلف اللهجهت بررسی پوشش گیاهی گونه

انتخاب شده  تمنطقه حفاظکوهستانی ه یناحدر قال گ دایی و چنرویشگاه هبریز،  3دشتی و  ناحیه در تجگ، آریش و گرنگ

دو  مدت و به د. در انتخاب رویشگاه های ناحیه دشتی و کوهستانی دقت شد که کل ناحیه بطور یکسان پوشش داده شوندشد

گیری عوامل گیاهی از روش به منظور اندازه ها انجام شد.بررسی 1396تا اوخر بهار  1394از اواخر زمستان متوالی فصل رشد 

در مناطق کوهستانی  شد ومتر در نظر گرفته 1×1پالت با اندازه  30گذاری استفاده شد. تعداد جهت پالت ساده تصادفی

های همراه گیاه ونهگ. (Zonneveld, 2009) گیری گردیددر هر پالت فراوانی و تراکم اندازه .شد ها انجامگذاری در درهپالت

 د. شناسایی گردی مربوطه کارشناسان شناسی توسطآوری و پس از انتقال به آزمایشگاه گیاهمورد مطالعه جمع

الله  زندگیم تقوی مراحل مختلفو  ندبازدید شدرویشگاه ها بار روز یک 2گیاه به صورت  زندگیتقویم به منظور بررسی 

 .ررسی شدهای گیاه نیز بمورد بررسی قرار گرفت. همچنین آفات و بیماری خفتگیدهی و شامل سبز شدن، گلدهی، بذر

طول و عرض ) اندازه برگ برگ، تعدادتا سطح زمین،  سوخفاصله  ،دهندهساقه گل شامل ارتفاعریخت شناسی  ویژگی های

طول برگ از  .گرفت ارزیابی قرار مورد هزاردانه وزن و سوخطول و عرض  ،گلبرك بیرونیطول و عرض  ،ین ترین برگ(پای

ی زه گیرمحل اتصال برگ به ساقه تا نوك برگ و عرض برگ هم عرض بزرگترین قسمت برگ یعنی در نزدیکی ساقه اندا

پس فاصله سکنار زده شد سوخ اقه الله تا نمایان شدن تا سطح زمین، خاك اطراف سسوخ جهت اندازه گیری فاصله شد. 

با   سوخقطر گیری ندازهو ا 001/0دیجیتال با دقت  ترازوی گیری وزن هزار دانه بااندازهسطح زمین تا پیاز اندازه گیری شد. 

ه انداز ری شدند.آما ریخت شناسی  تجزیه ویژگی هایو با استفاده از طرح کامال تصادفی  گردید استفاده از کولیس انجام

ارش و شمرنگ هر گیری تراکم رنگ های مختلف گل بصورت چشمی انجام شد. به این صورت که در هر پالت تعداد گل 

 یادداشت شد.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL76bk8oTjAhVPJVAKHaOSB-YQFjABegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.nrskh.ir%2Fcontact-us%2F&usg=AOvVaw25b4gbbuzYygTs7MIfyHQy
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ولید جهت بررسی تگرفت. ( و غیررویشی )بذر( مورد بررسی قرارسوخک تولیدهای رویشی )از طریق روشالله امکان تکثیر 

در سوخک  ود و وج کنار زده شد و گیاه از خاك خارج گردیدهر منطقه  اللهبوته  30زمینی قسمت زیر  خاك اطرافسوخک 

شگاه و تمیز نمودن آوری بذرها از رویبررسی گردید. به منظور بررسی امکان تکثیر با بذر، پس از جمع اصلی سوخ اطراف 

 سه آن از پس گردید و عفونیضد ثانیه 30 مدت به درصد 3 سدیم وکلریتهیپ محلول به وسیله هابذر ها، در آزمایشگاه ابتداآن

 5 دمای ( در)استراتیفیکاسیون هابذر شکنی، سرمادهی مرطوبخوابجهت  شدند. داده شستشو مقطر آب از با استفاده بار

در هر پتری دیش  ا دیده اللهعدد بذرسرم 50جهت تعیین قوه نامیه هر گونه، از . شد روز اعمال 21مدت  به  سلسیوس درجه

حاسبه گردید. مدرجه سلسیوس، درصد جوانه زنی بذرها  25تکرار استفاده شد. پس از جوانه زنی بذرها  در دمای  10با 

 کننده استفاده دام نوع و دام استفاده زمان و گونه این خوراکیخوشو  برتری مورد در منطقه دامداران ازبررسی ارزش رجحانی 

 . (Abarsaji et al., 2015; Fakhireh et al., 2010)آمد عملبه پرسش

 برداري و تجزیه و تحليل خاك روش نمونه

حفر رویشگاه در هر متر سانتی 30پروفیل از عمق صفر تا  3گیری خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاك، تعداد برای اندازه

، سیلت لکتریکی، درصد کربن آلی، درصد آهک، درصد رس، هدایت اپی اچگردید و خصوصیات مختلف شامل بافت خاك، 

 تعیینگیری شد. شناسی اندازه، پتاسیم، فسفر و کلسیم محلول در خاك در آزمایشگاه خاكنیتروژنو شن و میزان عناصر 

 به الکتریکی خاك هدایت و pH د وش انجامبایکاس  هیدرومتری روش به شن و سیلت رس، شامل خاك ذرات نسبیدرصد 

 آلی نتعیین گردید. کرب Level 2)مدل  (InoLab (WTW)متر  EC و ( PH211مدل  (Hanna متر pH هایدستگاه ترتیب توسط

با  سیمپتا و سدیم ،کلسیمتری روش به تیتراسیون، درصد آهک روش به ، کلسیم محلولBlack (1934)و  Walkley روش به

کامال شگاه خصوصات خاك روی طرح آزمایش برای .شد گیریاندازه دالکجل روش به نیتروژن و فوتومتر فلیم از استفاده

 د.بوتصادفی 

 نتایج 

 مطالعه مورد منطقه هوایی و آب وضعيت

ر اساس بو نیمه خشک و بندی اقلیمی دومارتن، خشک طبقه های هواشناسی، اقلیم این رویشگاه براساسبراساس داده

دهد که می نیز نشان( 1 شکل) 1396تا 1386آمبروترمیک سالهای  منحنی .شودندی میبطبقهژه خشک و سرد بندی آمبرطبقه

وده که نزوالت بمیلیمتر 175 برابر با بارش ساالنه در سالمتوسط . باشدمی بیشتر ماههای سال تحت تأثیر خشکیرویشگاه 

 بود که بیشترین  وسسلسی 6/26برابر با دما   نهاست. متوسط ساالنه بیشی اردیبهشت رخ داده ماههای اسفند تا جوی اغلب در

کمترین دما در ماههای  که ودبسلسیوس درجه  4/7نیز برابر با دما متوسط ساالنه کمترین  .رخ داد مردادو  تیردر ماههای دما 

 .(2و 1)جدول های  مشاهده شد دیو  آذر

 تا تاردیبهش نی دارد )ازاز بارندگی فزو دماآبان ماه  هایهنیماز اوایل فروردین ماه تا  آمبروترمیک منطقه، نمودار اساس بر

 (.1 است( و از اواسط آبان ماه تا اواخر اسفند ماه بارندگی ادامه دارد )شکل خشکی دوره آبان اواخر
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 .خراسان جنوبی منطقه حفاظت شده آرك و گرنگخصوصيات اقليمی  -1جدول 

Table 1- Climatic characteristics of Ark and Gorong protected area of Southern Khorasan. 

 هایساعت

 آفتابی سال

Sunny hours 

of the year 

 درجه روز سرد

)درجه 

 سلسیوس(

Degree of 

cold day 

(°C) 

 درجه روز گرم

)درجه 

 سلسیوس(

Degree of 

hot day (°C) 

متوسط بارش 

 (مترمیلی)

Average of 

precipitation 

mm)) 

)درجه  سالیانه متوسط دمای

 سلسیوس(

Average annual 

temperature (°C) 

ارتفاع از سطح 

 (متر) دریا

Altitude (m) 

 اقلیم

Climate 

 رویشگاه

Habitat 

137890 
 

-4 

 

30 175 12.8-15.6 220-800 

خشک و 

 نیمه خشک

Arid and 

semi arid 

منطقه حفاظت 

شده آرك و 

 گرنگ

Ark and 

Gorong 

protected area 
 

 .هواشناسی خوسفایستگاه خصوصيات اقليمی  -2ول جد

Table 2- Climatic characteristics of Khosf meteorological station. 

 اسفند

February 

 بهمن

January 

 دی

December 

 آذر

November 

 آبان

October 

 مهر

Septe

mber 

 شهریور

August 

 مرداد

July 

 تیر

June 

 خرداد

May 

 اردیبهشت

April 

 نفروردی

March 

 

19.2 15.8 14.2 16.4 23.2 31.5 34.5 36.3 37.6 37.6 30.8 23.9 

دما  بیشینه میانگین

 )درجه سلسیوس(

Average of 

maximum 

temperature (°C) 

4.7 2.0 0.5 1.6 7.3 13.7 18.0 21.6 21.0 21.0 15.4 10.3 

)درجه  دما کمینه میانگین

 سلسیوس(

Average of 

minimum 

temperature (°C) 

25.9 21 20.7 23.5 27.9 36.6 37.9 41.1 41.6 41.6 37.1 30.3 

)درجه   دما مطلق بیشینه

 سلسیوس(

Absolute 

maximum 

temperature (°C) 

-1.2 -3.6 -4.5 -7.0 1.4 7.2 13.6 16.5 16.3 16.3 10.2 3.2 

)درجه   دما مطلق کمینه

 سلسیوس(

Absolute 

minimum 

temperature(°C) 

27.4 14.2 7.9 4.0 18.8 0.2 0.0 3.2 0.1 0.1 3.9 20.5 

 (مترمیلی)  بارندگی

Precipitation 

(mm) 

45.8 45.9 45.1 40.9 36.0 19.0 16.9 20.1 16.6 16.6 27.9 40.3 

میانگین رطوبت نسبی 

 (درصد)

Average relative 

humidity (%) 

11.9 8.9 7.4 9.0 15.2 22.6 26.3 29.0 29.3 29.3 23.1 17.1 

)درجه  دما  میانگین

 سلسیوس(

Average 

temperature (°C) 
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 .(1386-1396) نمودار آمبروترميک ایستگاه سينوپتيک خوسف بيرجند -1 شكل

Figure 1- Ambrothermic diagram of Khosf Birjand synoptic station (1386-1396).  
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 .جنوبیخراساناستان یافته در ناحيه دشتی منطقه حفاظت شده آرك و گرنگ رویش Tulipa lehmanniana و Tulipa bifloraالله  زندگیتقویم  مراحل -3 جدول

Table 3. Phenological stages of Tulipa biflora and Tulipa lehmanniana growing in the plain area of Ark and Gorong protected area of  Southern Khorasan province. 
 

 اسفند

February 

 بهمن

January 

 دی

December 

 آذر

November 

 آبان

October 

 

September 

 شهریور

August 

 مرداد

July 

 تیر

June 

 خرداد

May 

 اردیبهشت

April 

 فروردین

March 
 

 کمرحله فنولوژی

Phenological stage 

 شروع رشد رویشی             

Start of vegetative growth 

 ادامه رشد رویشی              

Continuing to vegetative 

growth 

 شروع مرحله گلدهی              
Start of flowering stage 

 گلبرگ پژمرده شدن              

Petal wilting 

 رشد کپسول و تشکیل بذر               

Capsule growth and seed 

formation 

 خفتگی             
Dormancy 
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 .جنوبیخراساناستان شده آرك و گرنگ  منطقه حفاظتناحيه کوهستانی در یافته رویش Tulipa undulatifolia subsp. michelianaالله  زندگیتفویم مراحل  -4جدول

Table 4. Phenological stages of Tulipa undulatifolia subsp. micheliana grown in the mountainous area of Ark and Gorong protected area of Southern Khorasan 

province. 

 اسفند

February 

 بهمن

January 

 دی

December 

 آذر

November 

 آبان

October 

 هرم

September 

 شهریور

August 

 مرداد

July 

 تیر

June 

 خرداد

May 

 اردیبهشت

April 

 فروردین

March 
 

 کمرحله فنولوژی

Phenological stage 

 شروع رشد رویشی             

Start of vegetative 

growth 

 ادامه رشد رویشی              

Continuing to vegetative 

growth 

 شروع مرحله گلدهی              

Start of flowering stage 

 گلبرگ پژمرده شدن              

Petal wilting 

 رشد کپسول و تشکیل بذر              

Capsule growth and seed 

formation 

 خفتگی              
Dormancy 
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 .هاي منطقه حفاظت شده آرك و گرنگ استان خراسان جنوبیخاك رویشگاه تجزیه واریانس خصوصيات  -5جدول

Table 5. Analysis of variance of soil properties of habitats in Ark and Gorong protected areas of South 

Khorasan province. 

ns می باشد.                                                                                       دارمعنی اختالف نبودبیانگر 

.difference significant dicates noin ns 
 

 .جنوبیشده آرك و گرنگ استان خراسانخصوصيات خاك منطقه حفاظت  -6 جدول

Table 6- Soil properties of the Ark and Gorong protected area of Southern Khorasan province. 

 

 6دول ج(. خصوصیات خاك منطقه حفاظت شده در 5 )جدولود ا معنی دار نبهخصوصیات خاك رویشگاهاز یک هیچتفاوت 

غذایی دارد  روسطی عناصقلیایی که میزان مت pHلومی با نتایج آنالیز خاك نشان داد که الله در خاك شنینشان داده شده است. 

 فاقد الله یافت نشد کهجنوبی الله در سراسر استان خراسان جنوبی رویش داشت بنابراین رویشگاهی در خراسان رویش دارد.

 باشد و خصوصیات خاك آن رویشگاه با منطقه حفاظت شده مقایسه گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نبع تغییرم

Source of 

variation 

درجه 

 آزادی

df 

 میانگین مربعات

Mean square 

pH EC N P K 
 کربن آلی

Organic 

carbon 

 شن

Sand 

 سیلت

Silt 

 رس

Clay 

 رویشگاه

habitat 
5 0.00ns ns0.00 ns0.00 ns0.00 0.56ns 0.100ns ns0.133 ns1.389 ns0.267 

 خطا

error 
12 0.00 0.00 0.00 0.00 2.556 0.667 9.611 18.778 1.722 

 کل

total 
17 0.002 0.006 0.003 0.002 30.944 8.500 116.000 232/278 1.722 

 رس

Clay  

0.002> 

 سیلت

Silt 

(0.05-

0.002) 

 شن

Sand 

(0.05-

2) 

ربن ک

 آلی 

Organic 

carbon 

(%) 

 پتاسیم

K 

(mg/kg) 

 فسفر

P 

(mg/kg) 

 نیتروژن

N% 

 هدایت الکتریکی

Electrical 

conductivity 

(ds/m)  

pH  عمق 

 خاك

 متر()سانتی

Depth of 

soil (cm) 

 

12 25 50 6% 82 0.14 0.05 6.93 8.15 0-30  
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ك و گرنگ رویش یافته در رویشگاههاي منطقه حفاظت شده آر  Tulipa bifloraتجزیه واریانس خصوصيات ریخت شناسی الله  -7 جدول

 .استان خراسان جنوبی

Table 7. Analysis of variance of morphological characteristics of Tulipa biflora  grown in the habitats of 

Ark and Gorong protected areas of South Khorasan province. 

 ns می باشد.                                                                        دارمعنی فاختال نبودبیانگر                

 .difference significant indicates no ns 

 

ای جدول ه)بر اساس نتایج تجزیه واریانس خصوصیات ریخت شناسی الله های رویش یافته در رویشگاههای مورد بررسی 

ات ند. خصوصیریخت شناسی  اختالف معنی دار  نداشت ویژگی های(، انواع الله در رویشگاهای مختلف از نظر 9و  8، 7

 نشان داده شده است. 10ریخت شناسی الله های منطقه حفاظت شده در جدول 

 T. biflora (FUMH، 9815 ،)T. lehmannianaگونه  الله  3با همکاری کارشناسان هرباریوم دانشگاه فردوسی مشهد 

(FUMH، 9816 و )T. undulatifolia  subsp.micheliana (FUMH، 9817در منطقه حفاظت ) شده آرك و گرنگ شناسایی 

 11و  16، 10ترتیب در عمقآنها به سوخکرده و ترتیب رشدسانتیمتر به 4/19و  5/11، 8گردیدند. به طور میانگین تا ارتفاع 

ول ساقه و طو گل و بیشترین  سوخدارای بزرگترین  T. undulatifolia  subsp.michelianaگونه  سانتیمتری خاك  قرار دارد.

 و گل و کمترین طول ساقه بود.  سوخدارای کوچکترین  T. bifloraگونه 

انی هستدر ناحیه کو T. undulatifolia subsp. michelianaدر ناحیه دشتی و گونه   T. lehmannianaو  T. bifloraهای گونه

گی تنوع رن T.undulatifolia subsp. michelianaو   T. bifloraهای منطقه حفاظت شده آرك و گرنگ رویش داشتند. گونه

رمز خالص، قهای این گونه گل %75(. 3 رنگی بود )شکل گوناگونیدارای  T. lehmanniana(. گونه 4و 2های نداشتند )شکل

 ها زرد خالص بودند. گل %5تا نارنجی متمایل به زرد و  ها قرمز متمایل به نارنجیگل 20%

 

 

منبع 

 رتغیی

Source 

of 

variatio

n 

d

f 

 
 میانگین مربعات

Mean square 
 

طول 

 ساقه

Stem 

length 

فاصله 

پیاز تا 

 زمین

Distance 

of bulb 

to 

ground 

level 

طول 

 پیاز

Bulb 

lengt

h 

 قطر پیاز

Bulb 

diameter 

طول 

گلبرگ 

 بیرونی

Outer 

petal 

length 

عرض 

گلبرگ 

 بیرونی

Outer 

petal 

width 

طول 

 برگ

leaf 

length 

عرض 

 برگ

Leaf 

width  

تعداد 

 برگ

Number 

of leaves 

 تعداد گل

Number of 

flowers 

وزن 

 هزاردانه

Weight of 

1000 

seeds 

رویشگا

 ه
2 

0.003
ns 

ns0.002 
0.0

ns0 
ns0.00 ns0.002 ns0.00 ns0.26 ns0.00 ns0.00 ns0.00 ns0.00 

 0.270 0.101 6 خطا
0.0

01 
0.003 0.008 0.003 0.73 0.005 0.00 0.00 0.017 

 7.283 2.740 8 کل
0.3

0 
0.069 0.219 0.084 2.016 1.36 0.00 0.00 0.469 



 62-41: (1)7(، 1401گل و گیاهان زینتی )

 

 

 

  .ان جنوبیرویش یافته در رویشگاههاي منطقه حفاظت شده آرك و گرنگ استان خراس Tulipa undulatifolia subsp. michelianaتجزیه واریانس خصوصيات ریخت شناسی  -8جدول 

Table 8. Analysis of variance of morphological characteristics of Tulipa undulatifolia subsp. micheliana grown in the habitats of Ark and Gorong protected areas of 

South Khorasan province. 

   ns می باشد.    دارمعنی اختالف نبودبیانگر 
nsindicates no significant difference. 

                                                                             

 

 منبع تغییر

Source of 

variation 

df 

 میانگین مربعات 

Mean square 
 

 طول ساقه

Stem 

length 

فاصله پیاز 

 زمین تا 

Distance 

of bulb to 

ground 

level  

 طول پیاز

Bulb 

length 

 قطر پیاز

Bulb 

diameter 

طول گلبرگ 

 بیرونی

Outer petal 

length 

عرض گلبرگ 

 بیرونی

Outer petal 

width 

 طول برگ

leaf 

length 

 عرض برگ

Width of 

leaf 

 تعداد برگ

Number 

of leaves 

 تعداد گل

Number of 

flowers 

 وزن هزاردانه

Weight of 

1000 seeds 

 رویشگاه

habitat 
2 ns0.003 ns0.002 ns0.00 ns0.00 ns0.002 ns0.00 ns0.26 ns0.000 ns0.000 ns0.000 ns0.005 

 خطا

error 
6 0.101 0.270 0.001 0.003 0.008 0.003 0.73 0.005 0.000 0.000 0.017 

 کل

total 
8 2.740 7.285 0.30 0.069 0.219 0.084 2.016 1.36 0.00 0.00 0/469 
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رویشگاههاي منطقه رویش یافته در  Tulipa lehmannianaتجزیه واریانس خصوصيات ریخت شناسی   -9جدول 

 .حفاظت شده آرك و گرنگ استان خراسان جنوبی

Table 9. Analysis of variance of morphological characteristics of Tulipa lehmanniana grown in the 

habitats of Ark and Gorong protected areas of South Khorasan province. 

  ns می باشد.                                                                                     دار معنیاختالف  نبودبیانگر 

.difference significant indicates nons 

 

 
ان شده آرك و گرنگ است منطقه حفاظت یافته در ناحيه کوهستانیرویش  Tulipa undulatifolia subsp. micheliana -2 شكل

 .جنوبیخراسان

Figure 2- Tulipa undulatifolia subsp. micheliana growing in the mountainous area of Ark and Gorong 

protected area of Khorasan Jonoobie province. 

 رمنبع تغیی

Source of 

variation 

d

f 

 
 میانگین مربعات

Mean square 
 

طول 

 ساقه

Stem 

length 

فاصله پیاز 

 تا زمین

Distanc

e of 

bulb to 

ground 

level 

طول 

 پیاز

Bulb 

lengt

h 

 قطر پیاز

Bulb 

diamet

er 

طول 

گلبرگ 

 بیرونی

Outer 

petal 

length 

عرض 

گلبرگ 

 بیرونی

Outer 

petal 

width 

طول 

 برگ

leaf 

length 

عرض 

 برگ

Width 

of leaf 

تعداد 

 برگ

Num

ber 

of 

leav

es 

 تعداد گل

Number 

of 

flowers 

وزن 

 هزاردانه

Weig

ht of 

1000 

seeds 

 رویشگاه

habitat 
2 

0.002n

s 
0.002ns 

0.00

0ns 
0.000ns ns0.000 0.002ns 

n0.000
s 

0.004ns 
0.00

ns0 
ns0.000 

0.987n

s 

 خطا

error 
6 0.002 0.031 

0.00

3 
0.001 0.001 0.004 0.004 0.011 0.00 0.00 0.975 

 کل

total 
8 0.017 0.192 

0.01

6 
0.005 0.004 0.026 0.022 0.073 0.00 0.00 0.041 
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 .جنوبیخراساناستان  شده آرك و گرنگ یافته در منطقه حفاظتالله هاي رویش خصوصيات ریخت شناسی -10 جدول

Table 10. Morphological characteristics of tulips grown in Ark and Gorong protected area of Southern 

Khorasan province. 
Tulipa lehmanniana Tulipa undulatifolia subsp. micheliana Tulipa biflora  

11.5 19.4 8 
 متر()سانتی طول ساقه

Stem length (cm) 

16 11 10 

 تا سطح زمین سوخفاصله 

 متر()سانتی

Distance of bulb to 

ground level (cm) 

3.9 5.3 1 
 متر()سانتی سوخطول 

Bulb length  

2.86 3.34 0.79 
 متر()سانتی سوخطر ق

Bulb diameter (cm)  

4.5 6.5 2.5 

 طول گلبرگ بیرونی

 متر()سانتی

Outer petal length 

(cm) 

2.4 4.5 0.5 

 عرض گلبرگ بیرونی

 متر()سانتی

Outer petal width 

(cm) 

13.1 19.3 6.5 

 ترین برگطول پایین

 متر()سانتی

Lowest leaf length 

(cm) 

2.22 5.3 0.6 

 ترین برگعرض پایین

 متر()سانتی

Width of the lowest 

leaf (cm) 

3.1 4.2 2 
 تعداد برگ

Number of leaves 

1 1 1 
 تعداد گل

Number of flowers 

1 1 1 
 تعداد ساقه

Number of stems 

3.28 3.85 2.96 

 )گرم(وزن هزار دانه 

Weight of 1000 

seeds (g) 
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 .جنوبیمنطقه حفاظت شده آرك و گرنگ استان خراسانیافته در ناحيه دشتی رویش  Tulipa lehmanniana -3شكل 

Figure 3- Tulipa lehmanniana growing in the plain area of Ark and Gorong protected area of Khorasan 

Jonoobie province. 
 

 
 .جنوبیشده آرك و گرنگ استان خراسان منطقه حفاظتیافته در ناحيه دشتی رویش  Tulipa biflora -4شكل 

Figure 4- Tulip Tulipa biflora grown in the plain area of Ark and Gorong protected area of Khorasan 

Jonoobie province. 
 

دهنده بودند. در و فاقد گل و ساقه گل ندیک برگ داشتتنها که یاهانی بودند هر سه گونه شناسایی شده در رویشگاه، دارای گ

د ولی در دو گونه بو پوشیده شده های خشک کامألتا سطح زمین با فلس سوخاقه در فاصله بین س T. lehmanniana گونه 

در منطقه ده و یک گل داشتند. دهنهر سه گونه شناسایی شده فقط یک ساقه گل .(5 )شکل بدون پوشش بودساقه دیگر 

باشد. به الله خطا معروف می T. undulatifolia subsp. michelianaبه الله زنجوك و  T. bifloraشده آرك و گرنگ   حفاظت

 ،8تا ارتفاع   ترتیب بطور میانگینبه T. undulatifolia subsp. michelianaو   T. biflora،T. lehmannianaبر اساس نتایج 
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در دو طرف  خاك قرار دارند.سانتیمتری  16و  11،  10به ترتیب در عمق   هاهای آنسوخمتر  رشد کرده و سانتی4/19و  5/11

  .(2 )شکل شد خطوطی بنفش رنگ مشاهده T. undulatifolia subsp. michelianaبرگ الله گونه 

 
  .جنوبیشده آرك و گرنگ استان خراسان ه حفاظتهاي رویش یافته در منطقهاي زیر زمينی اللهاندام -5 شكل

Figure 5. Underground organs of tulips growing in Ark and Gorong protected area of Khorasan Jonoobie 

province. 

 

ها رگهده بشامشده آرك و گرنگ بسته به بارندگی رشد رویشی از اوایل اسفند آغاز شده و همزمان با  در منطقه حفاظت

ها از اواسط گباشند و ریزش گلبراسفند قابل رویت می 15های باز شده از  شوند. گلمی ظاهر های گل همروی زمین غنچه

شود در این زمان کپسول اردیبهشت کل گیاه  )برگ ها، ساقه و کپسول( خشک می 25فروردین ماه ادامه دارد. و تا  20تا 

 . (6 )شکل اندرسیده ألکام هاشکوفا شده و دانه

 
.جنوبیشده آرك و گرنگ استان خراسان رسيدن کپسول و پراکنش بذرهاي الله در منطقه حفاظت -6 شكل  

Figure 6. Capsule ripening and distribution of tulip seeds in Ark and Gorong protected area of Khorasan 

Jonoobie province. 
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بود. فروردین خواهد 14ها در ژمردگی گلبرگبود و پاسفند خواهد 15هنگام انجام گیرد گلدهی گی در زمستان زوداگر بارند

مان زبود. از  خواهد ها پس از نیمه فروردینو پژمرده شدن گلبرگ فروردین اگر بارندگی در اواخر زمستان باشد گلدهی اوایل

 T. undulatifolia subsp.michelianaکشد. مراحل فنولوژی گونه روز طول می 10قریبا ت هاگلبرگ ریزشتا ا هباز شدن گل

 ردیپذایان میوع و پیافته در مناطق دشتی شرهای رویشای نسبت به گونهکه در مناطق کوهستانی رویش دارد با تاخیر دو هفته

 (.4و 3 های)جدول

اه م اسفند  ا اوایلتگی زودرس یا دیررس( متفاوت بوده اگر در اواسط زمستان زمان بارندگی )بارندزمان گلدهی با توجه به 

ر اوایل گلدهی د اوایل تا اواسط اسفندهنگام  های دیربارندگی باشد اواسط اسفند ماه گلدهی الله خواهد بود. بارندگی

های شکوفا ها از کپسولخشک شده و دانه کل گیاه از اواسط تا اواخر اردیبهشت با افزایش دمای هوا  فروردین خواهد بود.

کنند که می اد ریزشبها به راحتی در اثر ضربه و وزش پس از رسیدگی، بذرتوانند خارج شده و بوسیله باد پراکنده شوند. می

 گردد.ش بذر در رویشگاه و تکثیر گیاه میاین امر باعث گستر

یافته رویش های اللهاصلی هیچکدام از گونه سوخدر اطراف  سوخکه نشان داد نتایج حاصل از بررسی تکثیر الله در زیستگا

همچنین گیرد. انجام نمیأل . بنابراین تکثیر از روش رویشی احتما(4)شکل یافت نشد شده آرك و گرنگ در منطقه حفاظت

دهنده و گل بودند و تا پایان فصل رویش گل شد که فاقد ساقه هایی با یک برگ در هر سه گونه در زیستگاه مشاهدهالله

باشند که مرحله نونهالی را طی این گیاهان حاصل از تکثیر بذر می ألماندند. احتما)خشک شدن( بصورت تک برگ باقی

 T. undulatifoliaو T. biflora  ،T. lehmannianaبذر براینامیه کنند. بررسی تکثیر بذور در آزمایشگاه مشخص کرد که قوهمی

subsp. micheliana باشد. می %29و  %35، %40ترتیب به 

انی های پاییزی و زمستشدن کپسول و پراکنش بذور، بذور در خاك دفن شده و تحت تاثیر باران در طبیعت پس از خشک

 شوند. ی میزنپاییز و زمستان دریافت کرده و بنابراین قادر به جوانهمرطوب شده و سرمای مورد نیاز را در 

 خصوصيات پوشش گياهی

 .T از گونهها الله %27بوته در هکتار بود.  1120و  %39به ترتیب، دشتی در منطقه  بر اساس نتایج، فراوانی و تراکم الله

biflora  از گونه  %73وT. lehmanniana  .11 های ذکر شده در جدولشامل گونه در منطقه دشتی  اللههای همراه گونهبودند 

 %15ر منطقه کوهستانی دفراوانی و تراکم الله  غالب منطقه دشت بودند. های گیاهیدرمنه، کاله میرحسن و فرفیون گونه بود.

و درمنه، گاوچاق کن و  ذکر شده است 12های همراه الله در منطقه کوهستانی در جدول . گونهبود بوته در هکتار 405و 

 نطقه کوهستانی بودند.های گیاهی غالب مبادامشک گونه
 

ان استشده آرك و گرنگ  منطقه حفاظتدر ناحيه دشتی  T. lehmanniana و T. bifloraهاي گونه هاي گياهی همراهگونه -11 جدول

 .جنوبیخراسان

Table 11- Plant species along with T. biflora and T. lehmanniana species in the plain area of Ark and 

Gorong protected area of Khorasan Jonoobie province. 

 نام علمی
Scientific name 

 تیره
Family 

 گیاه
Plant 

 

Artemisia sieberi Asteraceae 
 درمنه

Artemisia 
1 
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Acantholimon cllare 
Plumbaginaceae 

 

 کاله میرحسن

Acanthophyllum 
2 

Euphorbia microsciadia Euphorbiaceae 
 فرفیون

Euphobia 
3 

Acanthophyllum heratense Caryophyllaceae 
 )سرزنگی( چوبک

Acanthophyllum 
4 

Salsola tomentosa Chenopodiaceae 
 علف شور

Salsola 
5 

Scariola orientalis Asteraceae 
 گاو چاق کن

Sojak 
6 

Peganum harmala Zigophyllaceae 
 اسفند

Wild rue 
7 

Dendrostellaria lessertii Thymelaeaceae 
 سیاه کینه )کینه سرخ(

Dendrostellaria 
8 

Amygdalus lycioides Rosaceae 
 بادام پرخار

Thorn almond 
9 

Covulvulus leiocalycinus Convulvulaceae 
 پیچک

Covulvulus 
10 

Scrophularia leucoclada Scrophulariaceae 
 گل میمونی

Scrophularia 
11 

Salsola arbuscula Chenopodiaceae 
 علف شور

Salsola 
12 

Halothamnus glaucus Amaranthaceae 

 عجوه کلمی

Marschall von 

Bieberstein 
13 

Pteropyrum aucheri Polygonaceae 
 پرند

Pteropyrum 
14 

Launaea auchei Asteraceae 
 کاهوی بیابانی

Launaea 
15 

Alhagi persarum Fabaceae 
 شترخار

Camelthorns 
16 

Zygophyllum atiplicoide Zygophyllaceae 
 قیچ

dollar bush 
17 

Launaea acantho Asteraceae 
 چرخه

Launaea 
18 

Eremurus persicus Asphodelaceae 
 سریش

Desert candles 
19 
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رك در ناحيه کوهستانی منطقه حفاظت شده آ T. undulatifolia subsp. Michelianaگياهی همراه گونه  هايگونه -12 جدول

 .جنوبیخراساناستان وگرنگ 

Table 12. Plant species along with T. undulatifolia subsp. Micheliana in the mountainous area of Ark 

and Gorong protected area of Khorasan Jonoobie province. 

 

 نام علمی
Scientific name 

 نوادهخا
Family 

 گیاه
plant 

 

Artemisia sieberi Asteraceae 
 درمنه

Flora orientalis 
1 

Scariola orientalis Asteraceae 
 گاو چاق کن

Sojak 
2 

Amygdalus scoparia Rosaceae 
 بادامشک

Wild almond 
3 

Pistacia atlantica Anacardiaceae 
 بنه

Cyprus turpentine tree 
4 

Pistacia cabulica Anacardiaceae 
 کابلی )کسور(  بنه

Persian turpentine tree 
5 

Amygdalus lycioides 
 

Rosaceae 
 بادام پر خار

Thorn almond 
6 

Bunium persicum Asteraceae 
 زیره سیاه

Cumin 
7 

Acanthophyllum heratense 
Plumbaginaceae 

 

 کاله میر حسن

Acanthophyllum 
8 

Ephedra intermedia Ephedraceae 
 ارمک میانه )افدرا(

Ephedra 
9 

Atraphaxis spinosa Polygonaceae 

 کاروان کش

Atraphaxis 

 

 

10 

Stipa barbata Poaceae 
 استپی ریش دار

Silver Feather Grass 
11 

Dendrostellaria lesserii Thymelaeaceae 

 سیاه کینه )کینه سرخ(

Dendrostellaria 

 

12 

Iris songarica Iriaceae 
 زنبق صحرایی

Iris 
13 
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 آفات و بيماري ها

 .ه استالله مشاهده نشدو بیماری روی گونه های   تگونه آفهیچ پژوهشدر طی انجام این 

 گيريبحث و نتيجه

این گونه  زندگیتقویم و مراحل گیاهان همراه داشت. در مناطق کوهستانی رویش T. undulatifolia  subsp. michelianaگونه 

یمی نظیر در مناطق کوهستانی با توجه به اختالف ارتفاع و در نتیجه اختالف عوامل اقلهایی با دو گونه دیگر داشت فاوتت

های ریزاقلیمدهند. هایی تشکیل میریزاقلیمو ارتفاعات  هافشار، دما، رطوبت، نور و بارندگی، در نقاط مختلف از جمله دره

دهند. وجود میهای بارزی را نشان کدام از آنها ویژگیشوند و هرها نمایان میها و قلهها، دامنهدر اعماق درهکوهستانی 

هی متفاوت گواه این واقعیت است که وضعیت آب و هوا در این نواحی کوچک با اقلیم غالب منطقه تفاوت دارد. پوشش گیا

 گردند. منطقه حفاظتمی روبهروها با سرعت باد و قله ریزاقلیمیها با تغییرات ها با وارونگی دما و ایجاد مه، دامنهدر واقع دره

Covulvulus leiocalycinus Convulvulaceae 
 پیچک صحرایی

Convolvulus 
14 

Eryngium bugei Asteraceae 
 زول خراسانی

Eryngium 
15 

Dorema ammoniacum Asteraceae 

 کما )وشا(

Ammoniacum 

16 

Euphobia buhsei Euphorbiaceae 
 فرفیون

Euphobia 
17 

Astragalus squarrosus Fabacee 

 گون

Astragalus 

18 

Launaea acanthodes Asteraceae 
 چرخه

Launaea 
19 

Poa bulbosa Poaeae 
 دار سوخچمن 

Bulbous bluegrass 
20 

Jurinea gabrielae Asteraceae 
 سوگند بیرجندی

Jurinea 
21 

Cousinia eryngioides Asteraceae 
 هزار خار

Cousinia 
22 

Hymenocrarer calycinus Lamiaceae 
 ارونه

Calycinus 
23 

Eremostachys macrophylla Lamiaceae 
 سنبل بیابانی

Water figwort 
24 

Sclerorhachs Leptoclada Asteraceae 
 مستار

Mastaar 
25 
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 باشد.شود میتر را شامل میکه مناطق با ارتفاع پست دشتیمتفاوت کوهستانی و بخش شده آرك و گرنگ دارای دو بخش 

از اوایل اسفند تا اواسط اسفند  ألسالی و خشکسالی( متفاوت بوده و معمورشد رویشی با توجه به شرایط جوی )ترآغاز 

ها در اواسط فروردین تا اواخر فروردین پژمرده . گلبرگباشدمیبهمن تا اوایل فروردین و آغاز گلدهی از اواسط  باشدمی

 خفتگیدوره  ها وارد سوخبا افزایش دمای هوا  بذور رسیده و کل گیاه خشک و  از اواسط تا اواخر اردیبهشت ماهشوند. می

ش بذر در رویشگاه کنند که این امر باعث گسترها به راحتی در اثر ضربه و وزش باد ریزش میپس از رسیدگی، بذر شوند.می

 Helichrysumو  Helichrysum aucheriگونه  دو بوم شناسیدر بررسی  (2015)گردد. احمدی و همکاران و تکثیر گیاه می

globiferum رویشی رشد کاسنی گزارش کردند که تیره ازH. aucheri  اواسط خرداد، گلدهی خرداد، اوایل تا فروردین اوایل 

 تا اوایل فروردین رویشی رشد H. globiferumشود و در گونه آبان انجام می اوایل مجدد رشد و تیر اواخر در بذور ریزش

برای  الزم زمانگیرد. مدت میآبان صورت اواسط مجدد رشد و تیر اواسط در ریزش بذور خرداد، اوخر گلدهی خرداد، اوسط

 تیرهاز  1بهارنیز در گیاه همیشه (2012) و همکاران meryA .باشدمی روز 73به طور میانگین الله کامل شدن چرخه زندگی 

 تشکیل ی،دهپنجه گیاهچه، نمو سبزشدن، شاملاین گیاه  زندگیتقویم طی مراحل  برای الزم زمانکاسنی گزارش نمودند که 

  .بود روز 116 بذر رسیدگی و بذر نمو گلدهی، گل، جوانه نمو ساقه،

ر دبارندگی  وزایش دما با افدوره رشد الله کوتاه بوده دار آمبروترمیک منطقه نشان داد که و نموالله بررسی مراحل فنولوژی 

پیاز آن  شود.یمو هنگام شروع دوره خشکی در منطقه رشد آن کامل و وارد دوره رکود د وشمی عاواخر زمستان رشد آن شرو

ماند و ی میاك باقخهای بسیار سرد در زیر گرم و زمستان های بسیارتنها بخشی از گیاه است که در شرایط نامساعد تابستان

ه رشدی ومت آن دورمقا سازوکاراست که  و دمای پایین یک گیاه مقاوم به خشکیالله بنابراین  کند.بقای گیاه را تضمین می

. باشدان میایرکشور  جغرافیاییهای بارز خشکی از ویژگیو با توجه به اینکه  باشدمیو یخبندان  کوتاه و فرار از دوره خشکی

د ه علت وجوبق ایران در اکثر مناط باشد.و نیاز آبی پایین از ضروریات می سازی و کشت گیاهانی با صرفه اقتصادی باالاهلی

  شدبامی یطین شراتوجه به اینکه الله مقاوم به ایخبندان و دمای پایین در زمستان محدودیت کشت گیاهان وجود دارد. با

 شود.کشت آن توصیه می

مله جفاوت از های اقلیمی متدر مناطق مختلفی از کشور با ویژگیالله  های مختلفگونه دهد کهبررسی منابع نشان می  

خراسان  ذربایجان وکرمان، یزد، اصفهان، فارس، کرمانشاه، مازندران، مرکزی، آ سمنان،تهران، گلستان، همدان،  هایاستان

هایی با ویشگاهردر الله توان نتیجه گرفت که بنابراین چنین می. (Pourkhaloee et al., 2017; Salar et al., 2010) ردرویش دا

 وابستگی عدم و یکاکولوژ میدان گستردگی دهندهنشانمتعدد  هایرویشگاهباشد. همچنین دامنه تغییرات وسیع قادر به رشد می

در مناطق بیشتری فراهم  بهره برداری از آن و کشت امکانالله  اکولوژیک میدان گستردگی. است ویژه بسیار هایبه ریزاقلیمالله 

 آورد. می

رسد که به نظر می ،مشاهده نشد سوخکاصلی  سوخکه در رویشگاه در اطراف  الله از آنجاییهای تکثیر در خصوص روش

راحتی در در رویشگاه طبیعی بهالله بذر  سرماییچینهاز سرمایی و فرآیند این گیاه به آسانی از طریق بذر قابل تکثیر بوده و نی

 Moravcov et) شوداست، تامین می سلسیوسدرجه  10شرایط سرد و مرطوب پاییز و زمستان که دمای متوسط آن کمتر از 

 
 Calendula officinalis L.  1-  
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al., 2007). نتایج آنالیز خاك نشان  ی گردد.لی و تکثیر الله از روش کشت بافت بایستی بررساص سوخاز  سوخکتولید  امکان

کند. ، رشد میاست تهویهنفوذپذیری و  دارای که سبک خاكدر الله ومی است، بنابراین لشنیمنطقه حفاظت شده داد که خاك 

ی هاکنند و در زماناز پیاز الله تغذیه می هم و جانوران وحشی گیردمی قرار دام چرای موردالله  شده انجام مطالعات طبق

 .کردندمصرف می طعم شیرینشخاطر به راهای الله سوخگذشته مردم محلی هم 

 سپاسگزاري

 .دمی شو ریهای الله سپاسگزاشناسایی گونه رایباز آقای مهندس محمدرضا جوهرچی مسئول هرباریوم دانشگاه فردوسی 
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Abstract 

Tulip (Tulipa spp.) belongs to the Liliaceae family, a bulbous and ornamental plant that 

grows wild in different parts of Iran. The aim of this study was to find out the habitat 

characteristics and behavior of tulips in the ecosystem of Ark and Gorong protected area 

in Khorasan Jonoobi province for two consecutive years. In order to determine the 

frequency and density, a random-systematic method was used. Climatic characteristics, 

soil, phenology, morphological traits and method of reproduction were studied. The 

results showed that tulips grow in Ark and Gorong habitats with an average annual rainfall 

of 175 mm and an average annual temperature of 14.2° C. T. lehmanniana and T. biflora 

were observed in the plain region and T. undulatifolia subsp. micheliana in the 

mountainous region of the habitat. According to the results, the frequency and density of 

tulips in the plain region were 39% and 1120 plants per hectare, respectively. Twenty 

seven percent belonged to T. biflora and 73% to T. lehmanniana. Frequency and density 

of T. undulatifolia subsp. micheliana in mountainous area was 15% and 1451 plants per 

hectare. Phenological study showed that the time of onset of tulip growth in different 

years is affected by rainfall and enters the dormancy period with increasing temperature 

from mid to late May. Bulblets were not observed around the main bulb, and the seeds 

germinated after moist chilling. Therefore, tulip propagation in the habitat is most likely 

via seed. 

Keywords: Ecology, Phenology, Morphological, Habitat, Tulipa. 

 

 

 

 


