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  چكيده 
ماه  6با  زاگرس منطقه اي گل خيز  ازكشور الله ها و زنبق ها ست ، اصفهان با داشتن تنوع آب و هوايي بسيار با در بر داشتن مناطقي از فريدونشهر

ميلـي   80ع در منطقه كوير مركزي ايران با متوسط بارندگي حـدود  ميلي متر تا باتالق گاوخوني واق 800تا  700سرما و يخبندان و متوسط بارندگي 
وظيفه متخصصين منابع طبيعي و محيط زيسـت شـناخت   . متر داراي تنوع زيستي و پتانسيل هاي با لقوه زيادي از نظر گونه هاي گياهي زيبا مي باشد

بومي در هر منطقه با شرايط اقليمي و محدوديت ها وتنش هاي محيطي همـان  گياهان . اين پتانسيل ها و از با لقوه به با لفعل رسانيدن آنها مي باشد 
باتوجه به خشكسالي هاي اخير و استفاده هاي بي رويه و غيـر اصـولي از   .  منطقه تكامل يافته وزاد آوري كرده و نسل خود را پايدار نگه مي دارند

در اين راستا دو  گونـه  . ن پتانسيل ها ، با شناخت اصول صحيح اكولوژيك صورت گيرداين پتانسيل ها ، بايستي روند با لقوه به با لفعل رسانيدن اي
از مناطق مختلف و انتقال آن به هرباريوم نسبت بـه نامگـذاري    از انها و ضمن جمع آوري نمونه هاي هرباريوميبررسي   بوته اي وپيازي در منطقه 

سپس با انجام مسافرتهاي صحرايي به رويشگاه آنها، از ارتفاع گياه، تاج پوشش، خصوصيات سـاقه،  . دقيق علمي آنها با استفاده از فلورها اقدام شد
گونـه  . هي، زمان خزان و ارتفاع از سطح دريا يادداشت برداري شدبرگ، گل، ميوه، شروع فصل رويشي، طول مدت گلدهي و عمر گل، زمان ميوه د

  گل راعي-1:   هاي مطالعه شده عبارتند از 
              [.Hypericum helianthemoides (Spach.) Boiss ] گاليـــــول اســـــپك [.Gladiulus segetum Kerو   
ي گل راعي و نوعي گاليول از اسـتان هـاي اصـفهان و چهارمحـال بختيـاري جمـع آوري و شناسـايي گرديـد و         در اين بررسي دو گونه بوم كه 

خصوصيات اقليمي ،خاكي،فنولوژيك و موارد كاربرد هر كدام دقيقا بررسي و مشخص شد تا بتوان با شناخت كامل خصوصيات مورد بررسي و بـر  
يمي و خاكي از آنها در فضاي سبز پايدار و احياء اراضي تخريـب شـده و فرسـايش يافتـه سـود      حسب نياز در هر منطقه و تطابق اكولوژيكي ، اقل

  .جست
  .نوعي گاليول، گل راعي، استفاده بهينه از اب، فضاي سبز، بومي زينتي:  واژگان كليدي

  
  مقدمه

. از آنجا كه در مناطق خشك و نيمه خشك معموال محدوديت آب وجود دارد ، اولويت مصرف آب در ايجاد فضاي سبز قابـل توجيـه نيسـت   
گياهان بومي در هر منطقه با شرايط اقليمي و محدوديت ها وتنش هاي محيطي همان منطقه تكامـل يافتـه وزاد آوري كـرده و نسـل خـود را      

يهي است چنين گونه هايي مي توانند با كمي توجه بخوبي در شرايط اقليمي همان مناطق يا مناطق مشابه بـا رويشـگاه   بد.پايدار نگه مي دارند
كاربرد اين گياهان در ايجاد فضاي سبز، نقش مهمي داشته و موفقيت تضمين شده اي  را نويد مي . خود در ايجاد فضاي سبز بكار گرفته شوند

ي از سالها پيش در بسياري از ممالك مورد توجه بوده و گيا هشناسا ن ،اكولوژيست ها و متخصصين فضـاي سـبز   استفاده از گياهان بوم. دهد 
از جمله برين كلستون گونه هاي گياهي را از نظـر خـاك ، آفتابدوسـتي    . ضمن تحقيقات خود توجه عموم را به اين مسئله معطوف داشته اند 

خزان دار بودن،خصوصيات فرم شاخه و تنه و برگ ،گل آذين ، ميوه به منظور كاربرد در فضاي سبز  ،ارتفاع و تاج پوشش ،هميشه سبز بودن يا
الندها مفريس گونه هاي مختلف را از نظر عادت رشـد  . جهت صرفه جويي در مصرف آب و سازگاري با محيط مورد مطالعه قرار داده است 
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. طقي كه داراي شرايط مشابه و مناسب جهت  استقرار آنها باشند را مطالعه كرده است، خاك ،اقليم ،ارتفاع و تاج پوشش جهت استفاده در منا
  .در اين راستا گونه بوته اي گل راعي  و گونه  پيازي گاليول اسپك بررسي و معرفي ميشود

  
  مواد و روش ها

گـل    بررسي قرارگرفتند كه در اين مقالـه  گونـه هـاي   در انجام اين مطالعه طي سه سال كار تحقيقاتي تعدادي از گونه هاي بومي منطقه مورد 
آوري و  در انجام اين مطالعه ابتدا نمونه گياه از مناطق مختلف اصفهان و چهارمحال بختياري جمـع . راعي و نوعي گاليول  معرفي مي گرد ند 

انجام مسافرتهاي صحرايي به رويشـگاههاي طبيعـي   سپس با . به هرباريوم منتقل و با استفاده از فلورها و منابع مختلف شناسايي علمي شد ند
در مـزارع شـهر داري كشـت    وسـپس   يادداشت برداري شـد  آنها ، فنولوژي گياه از جمله ارتفاع گياه ، تاج پوشش ، خصوصيات ساقه و برگ

ژ يـك  صيات ظاهري و فنولوو در نهايت با توجه به خصو. از مراحل مختلف فنولوژيك گياهان كشت شده نيزيادداشت برداري شد. گرديد ند
  .هر كدام از اين گياهان ، موارد كاربرد انها در فضاي سبز مشخص مي گردد

 
  نتايج وبحث

 
  : ( Gladiolus segetum Ker.) گاليول اسپك   - 1      

. باشد سانتي متر مي  55فاع تا گاليول اسپك گياهي بوته اي ، علفي چند ساله و با پياز تو پر،خزان دار و نور پسند  به ارت -فنولوژي  –الف  
. از اواسط اسفند و اوايل فروردين با ظهور برگها در سطح  زمين رشد رويشـي آن شـروع مـي شـود    . اين گياه مورد چراي دام قرار نمي گيرد

زرد شـدن كـرده   برگها از اواخر خردادشروع بـه  .فصل گل دهي آن اواسط ارديبهشت تا اواسط خرداد بر حسب درجه حرارت منطقه مي باشد
ساقه گلدهنده از اواسط فروردين ظاهر شـده و  . بستانه مي شود تا ودر اوايل تا اواسط تابستان خشك شده و  گياه وارد دوره استراحت        

ي مايـل بـه   گلها برنگ صـورت . بدون كرك است   برگها همطول بوته ها ، تقريبا افراشته ، سبز روشن و . برنگ قهوه اي مايل به سبز مي باشد
ميوه كپسول ان از اوايل خرداد همزمان با شـروع خشـك شـدن برگهـا روي بوتـه      . بنفش در گل اذين خوشه دو طرفه كه بسيار زيبا مي باشند

  . ظاهر مي گردد
شـده   گاليول اسپك در زمين هاي سنگالخي با خاك عميق ، صخره سنگها ي دامنه كوهها، زمـين هـاي شـخم خـورده ، رهـا       –خاك  -ب 

رسـي،   –ايـن گونـه از منـاطقي بـا بافـت سيليسـي       . متري از سطح دريا به وفور ديده مي شود 2400تا   1650وتخريب شده در ارتفاع بين  
درصـد در  2/21در سـطح االرض و   7/43تـا  15/32و درصـد آهـك    1/21تا6/0از   Ec، با  5/7تا 2/7برابر  Phلومي و يا رسي با  – سيليسي
  : عبارت از) بر حسب ميلي اكي واالن در ليتر ( آنيونها و كاتيونهاي خاك مناطق مورد بررسي.وري شده است االرض جمع آ تحت

   Hco3¯= 27/3-3/2  ,Cl¯= 0/7-19/7 ,   Ca²+= 1/4-2/6,   Mg²+=1/1-2/2,     0/75-0و  Co3²¯=در مجموع از. مي باشد 

  .  جز شوره زارها و مناطق كويري مي رويد نظر نوع خاك محدوديتي نداشته و در همه نوع خاكي به
    مناطق مورد مطالعه داراي اقليم هـاي  . ميلي متر است 120تا  70ميزان بارندگي رويشگاه هاي اين گونه در مناطق مورد مطالعه  -اقليم -ج

 . خشك و گرم با زمستانهاي نيمه سرد ، و اقليم نيمه مرطوب معتدل با زمستانهاي سرد مي باشد

كشت اين گونه در وسـط ، گوشـه   . گاليول بعنوان گياه پيازي در حاشيه كاريها رنگ صورتي بهاره جالبي ايجاد مي كند–موارد استفاده  -د    
استفاده از گاليول اسپك درتامين گلهاي بهاره مورد نياز فضاي سبز كم هزينه اطراف شـهرها  قابـل   . هاي چمن و زير درختان توصيه مي شود

  . گل بريده اين گونه تا يك هفته دوام دارد. تامل است
      

  ] .Hypericum helianthemoides (Spach.) Boiss [ گل راعي   -2
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رشد رويشي آن . باشد سانتي متر مي  65تا   45گل راعي گياهي بوته اي ، علفي چند ساله ،خزان دار و نور پسند  به ارتفاع -فنولوژي  –الف 
گل هاي زرد رنگ ان بصـورت  . ل فروردين با ظهور برگها از محل جوانه هاي موجود در قاعده ساقه ها شروع مي شوداز اواسط اسفند و اواي

ميوه كپسول قرمزدر اواسط تيرماه تشـكيل و تـا سـال بعـد     . گل اذين خوشه اي در اواخر خرداد بر روي شاخه هاي دو ساله ظاهر مي گردند 
  برگها از اواخر تيرشروع به زرد شدن كرده ودر اوايل مرداد خزان مي كنند . ي شودهمراه گلهاي جديد برروي بوته ديده م

 1550اين گونه در ارتفـاع بـين    . گل راعي در زمين هاي سنگالخي با خاك كم همراه با سنگريزه هاي كلوويال ديده شده است –خاك  -ب 
و   4تـا   8/0برابر   Ec، با  5/8حدود    Phلومي و يا لومي با  –بافت شني اين گونه از مناطقي با. متري از سطح دريا ديده مي شود 1950تا  

  عبارت از  ) بر حسب ميلي اكي واالن در ليتر ( آنيونها و كاتيونهاي خاك مناطق مورد بررسي.جمع آوري شده است  65تا  5/36درصد آهك 
 Hco3¯= 46/2-68/7  ,Cl¯= 2/25 ,   Ca²+= 6/4-8/2,   Mg²+=0/8-1       0و  Co3²¯=مي باشد .  
    مناطق مورد مطالعه داراي اقليم هاي . ميلي متر است 280تا  120ميزان بارندگي رويشگاه هاي اين گونه در مناطق مورد مطالعه  -اقليم -ج

 . خشك و گرم با زمستانهاي نيمه سرد ، و اقليم نيمه مرطوب معتدل با زمستانهاي سرد مي باشند

استفاده از گل راعي بعنوان گياه بوته اي در حاشيه كاريها بجاي اطلسي و گلهاي فصلي ديگر  در فضاي سبز كـار بـرد    –موارد استفاده  -د    
الزم به ياد اوري است كه اين گونه براحتي از طريق تقسيم بوتـه قابـل   . دارده بصورت كشت مخلوط با بوته هاي گلدار ديگر توصيه مي شود

 .هفته دوام دارد  2گل بريده اين گونه تا بيش از .ت تكثير اس

 

  نتيجه گيري كلي
طـراح فضـاي   . انتخاب گياهان براي فضاي سبز و كشاورزي بايد طوري صورت گيرد كه با شرايط اقليمي رويشگاه آنها مطابقت داشته باشـد 

توجه كافي مبذول نمايد . يدي كه گياه به آنها معرفي مي گرددسبز براي استفاده از گياهان بومي بايستي به رويشگاه گياه و همچنين محيط جد
و در تمام موارد بايد در انتخاب آنها اهداف مسخصي در نظر داشته باشد اگر اختالف اقليمي محل اصلي و محل جديد نسبتا زيـاد باشـد ، در   

ولـي در اثـر   . م حتي چنـدين سـال متـوالي دوام آورد   اين صورت دوام گونه تازه وارد موقتي بوده و ممكن است در صورت مساعد بودن اقلي
با توجه به اين نكات در ايـن بررسـي گـل راعـي وگاليـول      .زمستاني شديد ، يا گرما و خشكي ناگهاني گياه از بين رفته يا آسيب فراوان ببيند

موارد كاربرد هر كدام دقيقا بررسي و اسپك از رويشگاه طبيعي شان  جمع آوري و شناسايي گرديد و خصوصيات اقليمي ،خاكي،فنولوژيك و 
مشخص شد تا بتوان با شناخت كامل خصوصيات مورد بررسي و بر حسب نياز در هر منطقه و تطابق اكولوژيكي ، اقليمي و خاكي از آنهـا در  

 .فضاي سبز پايدار و احياء اراضي تخريب شده و فرسايش يافته سود جست
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 گل راعي

  Collecting and Identification two species  from genetical resources of Esfahan 
and Chaharmahale-bakhtiari as low needing ornamental plants in Landscaping  

M. Janighorban  
Esfahan Research Center of Agriculture and Natural Resources  

E.mail:janighorbanmahin@yahoo.com 
 

 Abstract: 
Zagross is famous for its Lilies (Iris) and Tulips and has a high potential in ornamental native species 
diversity. Esfahan with having a large diversity in climitical condition( like Fereidoonshahr with 700 -800 
mm mean of raining and 80 mm in deserty regions) has a large genetical diversity potential in beautiful 
plants. The duty of the specialists is knowing these potentials and making them usable. The native plants 
of each region have adapted to their climitical and stresses condition. These species can be used not only 
as an ornamental plant but also producing new forms and species to all of the world. Because of 
importance of native plant as a wealthy genetical reserves and for keeping and using these reserves, 
studying their ecological and phonological specifications is necessary. At first the symbols of plant and 
soil have been collected and taken to herbarium and determined by different floras. Then by travelling to 
region of plants we have had notes from their different echological and phenological specifications. Then 
we have had notes from the altitude of the places, height of the plants, cover, specifications of the stem, 
leave, flower, fruite, the beginning of vegetative growth time, the periode of flowering time, for this 
specie during travels to different growth regions.The studied plants are: Hypericum helianihemoides and 
Gladiolus segetum.In this survey the herbariumal symbols of plants  has been collected, determined and 
also the botany, phenological and ecological habitate of the plants, soil and climate of the regions for this 
specie has been studied. So by these information we can use these plants as ornamental plants and making 
stable landscape     

 
 Key words: Hypericum helianihemoides , Gladiolus segetum, landscape, ornamental  


