
1

نشریه علمی ترویجی فناوری گیاهان دارویی ایران 

دوره 01 - شماره 01-  پیایند 01 پائیز و زمستان 1397

بررسی مراحل رشد و نمو، بهره برداری و روش های تکثیر گیاه 
)Eremurus spectabilis M. Bieb.( سریش تماشایی 

Investigation of growth stages, development, exploitation and  
propagation methods of Foxtail Lily (Eremurus spectabilis M. Bieb.)

مجید دشتی 1*

استادیار پژوهشی ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی خراسان رضوي، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، مشهد، . 1
ایران،  )نگارنده مسئول(

تاریخ دریافت: 1397/02/10    تاریخ پذیرش: 1397/09/28

چکیده

واژه های کلیدی: سریش تماشایی، فنولوژی، تکثیر، بهره برداری

Majiddashti46@gmail.comآدرس پست الکترونیکی نگارنده مسئول:

)Eremurus spectabilis M. Bieb.( دشتی، م.، بررسی مراحل رشد و نمو، بهره برداری و روش های تکثیر گیاه سریش تماشایی
 نشریه علمی ترویجی گیاهان دارویی دوره 01 - شماره 01-  پیایند 01 پائیز و زمستان 1397:صفحه 01-11

سالهای  است که  الله  از خانواده  ساله  گیاهي چند   )Eremurus spectabilis M. Bieb.( تماشایي  سریش 
متمادی از ریشه هاي چسبناک آن در صنایع مختلف استفاده می شود. به منظور مطالعه تقویم رشد گیاه و تعیین 
مناسب ترین روش تکثیر و بهره برداری گیاه، دو رویشگاه در ارتفاعات شمالی و جنوبی بینالود انتخاب و مراحل 
فنولوژی گیاه  به فاصله هر 10-15 روز برحسب زمان تعیین گردید. عالوه بر این تناوب گل دهی گیاهان با عالمت 
گذاری 40 بوته یکنواخت طی سال های 1393 تا 1396 مورد ارزیابی قرار گرفت.  همچنین تکثیر جنسی و غیر 
جنسی  گیاه به تفکیک در اواخر فصل پاییز در رویشگاه دهبار مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان 
داد به ازاي هر 200 متر افزایش ارتفاع از سطح دریا،  مرحله فنولوژی گیاه به مدت 8-6 روز به تأخیر می افتد. 
گلها در طی فصل اردیبهشت بتدریج باز شده و بذور گیاه از اوایل تیرماه شروع به رسیدگی مي کنند. تکثیر این 
گیاه عمدتًا از طریق کشت بذور رسیده است. تکثیر غیر جنسي گیاه از طریق تقسیم  ریشه ها موفقیت آمیز نبود. 
بذور گیاه دارای خواب فیزیولوژیکی  بوده و برای شکستن خواب بذر نیاز به گذراندن دوره سرمایی دارند. نتایج 
همچنبن نشان دادند این گیاهان برای گل دهی نیاز به سرما داشته و پس از گل دهي از بین نرفته و بسته به میزان 

ذخایر ریشه ممکن است مجدداً در سال بعد به گل رفته و یا در مرحله رویشی باقی بمانند.
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مقدمه
منظور  به  مراتع  فرعي  گیاهان  از  استفاده 
توجه  مورد  زمان  دیر  از  صنعت  یا  و  دارو 
غیر  برداشت  این  وجود  با  است.  بوده  بشر 
در  تا  شده  باعث  ارزشمند  منابع  این  از  اصولي 
نظر  به  قطعي  آنها  حضور  امکان  که  مناطقي 
در حد تك  یا  و  ها حذف  این گونه  رسد  مي 
تماشایی  سریش  نمانند.  جاي  بر  هایي   بوته 
نامهاي  با   )Eremurus spectabilis M. Bieb.(
عمومي زنبق دم روباهي، شمع صحرا و آسفودل 
غول پیکر )Brickell, 1996(، گیاهي پایا و تك 
لپه متعلق به خانواده الله مي باشد. ریشه هاي این 
گونه ضخیم ، بسیار ترد و شکننده و شبیه به ستاره 
دریایي با یك جوانه نسبتاً  بزرگ در وسط غده 
می باشد. گلها هرمافرودیت )نر- ماده( و گرده 
مي گیرد.  صورت  زنبورعسل  توسط  افشاني 
سه  متراکم،  اي  خوشه  آذین  گل  با  گیاه  این 
زرد  رنگهاي  به  مشابه  گلبرگ  سه  و  کاسبرگ 
تا سبزفام با حاشیه سفید پهن، شش پرچم بلند و 
نارنجي رنگ، کپسول های کروی شکل به قطر 
و  عرضي  برجسته  خطوط  با  میلي متر  نه  حدود 
بذور خاکستری رنگ سه گوش  به خوبی قابل 

 .)Rechinger,1982( شناسایی می باشد
ریشه  در  موجود  چسب  از  برداري  بهره   
جمله  از  مختلف  صنایع  در  آن  اي  غده  هاي 
سازي  جعبه  صحافي،  درودگري،  کارخانجات 
و غیره  از قدیم االیام تاکنون مورد استفاده قرار 
گرفته است. متأسفانه در طي سالهاي اخیر به دلیل 
نامناسب  روشهاي  اعمال  و  دقیق  نظارت  عدم 
به  توجه  بدون  گیاه  هاي  ریشه  برداری،  بهره 
شده  خارج  خاك  از  کامل  بطور  مناسب  زمان 

در  و  مراتع  تخریب  محصول،  برافت  عالوه  و 
نتیجه آسیب رویشگاهها را به دنبال داشته است. 
اوایل  در  کوهي  تره  نام  با  آن  جوان  برگهاي 
بعنوان  شده  پخته  یا  خام  صورت  به  بهار  فصل 
سبزي آش در مناطق مختلف کشور  به مصرف 
از 40 گونه  این گیاه در ترکیه یکي  مي رسند. 
است  سبزیجات  بعنوان  استفاده  مورد  وحشي 
)Abak and Duzenli, 1989(. برگهای این گیاه 
عالوه بر مقادیر قابل توجه عناصر معدنی از جمله 
فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیوم دارای  ترکیبات 
قوی  اکسیدانهای   آنتی  نیز  و  فنولی  ارزشمند 
این  بر  عالوه   .)Tosun et al., 2012( باشد  می 
گیاهان  سایر  با  ترکیب  در  آن  دارویي  مصرف 
از  است.  ساخته  را مضاعف  آن  ارزش  دارویي 
که  شود  می  گرفته  روغنی  گیاه،  این  های  دانه 
در طب سنتی برای درمان تصلب شرایین مورد 

.)Rubin, 2002( استفاده قرار می گیرد
باکتریای  ضد  اثر  مختلف  تحقیقات  نتایج 
 Kanani and( تماشایی  سریش  اتانولی  عصاره 
Mohamadi Sani, 2015 ( به تنهایی و یا همراه با 

 Tavakkoli and and Mohamadi( نانو ذره روی
جمله  از  مختلف  پاتوژنهای  بر   )Sani, 2017

ممانعت از رشد باکتری استافیلوکوك اورئوس 
را به اثبات رسانده است. عالوه بر این در فرایند 
کاتدهاي  به  دستیابي  مس،  الکترولیتي  تصفیه 
سریش،  از  استفاده  بدون  قبول  قابل  کیفیت  با 
 Yari et( نیست  ممکن  افزودني،  مواد  عنوان  به 
al. 2007(. ریشه های سریش همچنین به عنوان 

یکی از منابع ارزشمند فروکتان به شمار می روند 
تغذیه  مفید  بودن ویژگی های  دارا  به علت  که 
گسترده  بطور  فیبر   مقدار  افزایش  جمله  از  ای 
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 Pourfarzad et( شود  می  استفاده  جهان  در  ای 
al., 2015(. ژل سریش )انیولین( در رده خاصی 

در  آن  حالت  که  دارد  قرار  پایه  آب  ژلهای  از 
کند  نمی  تغییر  کاربرد  قابل  دمایی  محدوده 
دیگر  تحقیقی  در   .)Khorasani et al., 2006(
به عنوان یك ترکیب ارزشمند در   آرد سریش 
در ساخت چندسازه  گیرایي گچ  زمان  افزایش 
خرده  و  کلزا  ضایعات  پسماند  از  گچ  چوب 
 Rangavar,( است  شده  استفاده  صنوبر  چوب 

.)2015

گونه  به  خاصي  توجه  اخیر  سالهاي  درطي 
بعنوان  جهان  سطح  در  سریش  مختلف  های 
بطوریکه  است.  گردیده  مبذول  زینتي  گیاهان 
اي  گونه  بین  مختلف  هاي  هیبریداسیون  انجام 
دوام  تنوع رنگ،  نظر  از  آنها  اهداف اصالح  با 
هاي  واریته  و  گردیده  انجام  غیره  و  گلدهي 
 E. گونه هاي  تهران  در  اند.  شده  معرفي  جدید 
شاخه  صورت  به    E. persicus و   stenophyllus

گل  در  بزرگ  گلهاي  دسته  شکل  به  و  بریده 
  Rechinger, 1982( به فروش مي رسند  فروشیها 

.) Chittendon,1992 , ,Ghahraman, 1994

باشد  مي  آسیا  بومي  تماشایی  سریش 
در   عمده  بطور  آن  جغرافیایی  پراکندگی  و  
شامل  میانه،  آسیای  حداکثر  تا  آسیا  جنوب 
سوریه،  لبنان،  فلسطین،  ترکیه،  کشورهای 
و  ایران  افعانستان،  پاکستان،  غرب  عراق، 
گرم،  آفتابي  مناطق  گونه  این  باشد.  می  قفقاز 
خاکهاي غني از مواد آلي ، بافت شني لومي و 
پناهگاهي جهت جلوگیري  با  مطلوب  زهکشي 
از  استفاده  دهد.  مي  ترجیح  را  باد  صدمات  از 
براي  زمستان  طي  در  آلي  مواد  یا  و  شن  مالچ 

بوده  مناسب  یخبندان  و  سرما  از  گیاه  حفاظت 
اما برداشتن مالچ در بهار به منظور رشد مجدد و 
 جلوگیري از پوسیدگي برگها ضروري مي باشد

.)Huxley,1992, Brickell, 1996(
شرق  شمال  در  آن  رویشگاههای  بیشترین 
ایران و به ویژه ارتفاعات شمالی و جنوبی بینالود، 
هزار مسجد،  تربت جام و تربت حیدریه در استان 
 .  )Dashti et al., 2002( است  رضوی  خراسان 
دامنه تغییرات بارندگي در مناطق پراکنش گیاه 
بر  دارد.  نوسان  میلي متر  تا 600  از حداقل 200 
همین اساس متوسط درجه حرارت ساالنه نیز از 
تا 15 درجه سانتیگراد متفاوت است.  حداقل 5 
گیاه  این  رویشگاههاي  از  درصد   50 حدود 
دارند.  حضور  سرد  فرا  خشك  نیمه  اقلیم   در 
و  سنگالخي  هاي  زمین  در  عمدتاً  گونه  این 
سنگریزه دار با عمق کم و بافت متوسط تا سبك 
 70 تا   12 شیب  و  جغرافیایي  جهات  تمام  در 
این گیاه  درصد مشاهده مي شود. رویشگاههاي 
سیلتي  لومي  تا  شني  لومي  بافت  داراي  عمدتاً  
سنگریزه اي بدون گچ مي باشد. پایین بودن مقدار 
سدیم و به تبع آن شوری در خاك رویشگاهها 
بیانگر مقاومت کمتر این گونه به شوري مي باشد 

 .)Dashti et al., 2005(
از  گونه  این  رویشگاههاي  ارتفاعي  دامنه 
حداقل  900  متر تا حداکثر  3000  متر در استان 
بنظر  چنین  و  گردید  مشاهده  رضوی  خراسان 
مي رسد که در ارتفاعات باالتر از 3000  متر نیز 
دیده شود. ارتفاع نقش تعیین کننده اي در وقوع 
مراحل فنولوژي گیاه داشته و در ارتفاعات باالتر 
از 2800  متر رشد و تراکم گیاه تحت تأثیر قرار 

  .)Dashti et al., 2002( مي گیرد
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سریش  مختلف  های  گونه  رسیده  بذور 
مي توانند در فصل زمستان و در یك شاسي سرد 
با میانگین دمای 15 درجه سانتیگراد کشت شوند 
زني  جوانه   .  )Huxley,1992; Brickell, 1996(
بذور کند بوده و ممکن است از یك تا دوازده 
ماه در حرارت 15 درجه سانتیگراد طول بکشد 
اما انتقال گیاهچه ها به محل دائمي در اواخربهار 
و پس از پایان دوره یخبندان صورت مي گیرد.  
اما در  باشد  از طریق بذر می  تکثیر گیاه عمدتا 
تکثیر غیر جنسی، ریشه های ذخیره ای  نباید در 
عمق زیادي کشت شوند به طوریکه طوقه گیاه 
 Chittendon, 1992;( باشد   نمایان  کمي  باید 

.)Genders, 1994; Bryan, 1989

بدون  این گونه  ریشه هاي  اینکه  به  توجه  با 
توجه به زمان مناسب بهره برداري بطور کامل از 
خاك خارج مي شوند، شناخت تقویم رشد گیاه 
برداری، عوامل  بهره  نیز مطالعه نحوه صحیح  و 
گامي  گیاه  استقرار  و  زادآوري  نحوه  بر  مؤثر  
تخریب  رویشگاههاي  تجدید  جهت  در  مؤثر 
امکان کشت  اینکه  بود. مضافاً  شده آن خواهد 
خواهد  وجود  نیز  مستعد  مناطق  در  گیاه  این 

داشت. 
مواد و روشها

گیاه  تراکم  و  پراکنش  مناطق  به  توجه  با 
ارتفاعات  در  منطقه  دو  تماشایی،  سریش 
)ارتفاع  به روستاي دهبار  بینالود مشرف  شمالی 
مشرف  بینالود  جنوبي  ارتفاعات  و  متر(    1750
)ارتفاع 1950  نیشابور  علیای  دیزباد  روستای  به 
متر(  جهت بررسی انتخاب گردیدند. به منظور 
نمونه  رویشگاهها  خاك  خصوصیات  مطالعه 
های خاك از عمق 0 تا 30 سانتی متری گرفته 

شدند و پس از انتقال به آزمایشگاه، خصوصیات 
فیزیکو شیمیایی آنها تعیین گردید )جدول 1(. به 
تهیه  منظور مطالعه خصوصیات ریخت شناسی، 
تقویم مراحل رویشي و زایشي گیاه )فنولوژي( 
در هر منطقه، 10 بوته داراي ساقه گل دهنده و 
10 بوته فاقد آن )مجموعاً 40 بوته تقریباً همسن 
با تعداد برگ یکسان( انتخاب و عالمت گذاري 
شدند. مطالعه فنولوژی در بوته های دارای ساقه 
گل دهنده در سال 1393 و  تناوب گل دهي در 
کلیه بوته های عالمت گذاری شده در طی چهار 
سال )1393 تا 1396( مورد مطالعه قرار گرفتند.

یادداشت برداري خصوصیات مورفولوژیك 
عالمت  های  بوته  در  گیاه  رشد   تقویم  نیز  و 
یکبار  روز   10-15 هر  فاصله  به  شده  گذاری 
آغاز رشد  مراحل  اساس،  این  بر  انجام گردید. 
گلدهي،  آغاز  گلدهنده،  ساقه  ظهور  رویشي،  
گرده افشاني ،  مراحل مختلف نمو بذر )مراحل 
و  بررسي  بذر(  رسیدگی  و  خمیری   ، شیری 
زمان  برحسب  گیاه   رشد  تقویم  نهایت  در 
مطالعه  منظور  به  این  بر  عالوه  گردید.  تعیین 
متر   200 هر  ازای  به  گیاه  رشد  تقویم  تغییرات 
مطالعه،  مورد  رویشگاههای  در  ارتفاع  افزایش 
هر  در  گلدهنده  ساقه  دارای  تصادفی  بوته   10
و عالمت گذاری شدند  انتخاب  ارتفاعی  دامنه 

  .) Dashti et al.,2002(
بذور،  زني  جوانه  درصد  مطالعه  منظور  به 
عدد  دو  بین  سالم  بذر  عددي   25 تکرار  چهار 
کاغذ صافي در ظروف پتري کشت و در داخل 
درجه   20 تا   5 حرارتهاي  درجه  در  ژرمیناتور 
شدند  داده  قرار  ماه   چهار  مدت  به  سانتیگراد 
فوق  دماهای  در  بذور  زنی  جوانه  درصد  و 
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مطالعه  این  بر  عالوه  گردید.  یادداشت برداری 
درصد سبز شدن بذور در هر دو رویشگاهها، با 
حفر  تعداد 50 کپه و کشت پنج عدد بذر سالم 
در هر کپه به عمق حداکثر 1/5 سانتی متر انجام 
 20 کشت   با  جنسي  غیر  تکثیر  مطالعه  گردید. 
ریشه )غده( ذخیره ای کامل و  20 قطعه ریشه 
جدا شده از غده به تفکیك در اواخر فصل پاییز 
در رویشگاههاي فوق مورد مطالعه قرار گرفتند. 

نتایج و بحث 
تقویم رشد گیاه )فنولوژی(

گونه  یك  )فنولوژي(  نمو  و  رشد  مراحل 
جغرافیایي،   عرض  و  طول  به  بستگی  خاص 
ارتفاع از سطح دریا،  خصوصیات خاکشناسی، 
زمین شناسي و شرایط آب و هوائي در سالهاي 
برداري  یاداشت  از  حاصل  نتایج  دارد.  مختلف 
از 40  بوته عالمت گذاري شده در  دو منطقه 
دهبار و دیزباد علیا نشان دادند که وقوع مراحل 
ارتفاعي  دامنه هاي  و  سالها  در  گیاه  فنولوژي 

مختلف، متفاوت است. 
در ارتفاعات مشرف به روستاي دهبار طرقبه 
گیاه  رویشی  جوانه  متري،   1750 ارتفاع   در 
از   طوقه  وسط  در  برجسته  نقطه  یك  بصورت 
افزایش  با  و  متورم شده  بتدریج  اسفندماه  اوایل 
درجه حرارت محیط در اواسط اسفند )میانگین 
دمای 7- 5 درجه سانتیگراد( سر از خاك بیرون 
فراهم  برگهاي  اسفندماه  بیستم  در  و   آورده 

شفاف  الیه    8-9 که  غالفي  داخل  از  همزمان 
و نازك آنها را در برگرفته خارج  شدند. با گرم 
شدن هوا، رشد طولي و عرضي برگها ادامه یافته 
و اندازه آنها در حد  ثابتي باقي  ماند. با افزایش 
رشد طولي ساقه گل دهنده، گل آذین خوشه ای 
ظاهر و در نهایت مرحله گلدهی از دهم  تا آخر 
اردیبهشت با باز شدن گلها از پایین به باال آغاز 
می شد. پس از خاتمه گرده افشاني گلها به طرف 
داخل بسته  شدند. در همین زمان برگها به تدریج 
زرد و خشك شده که این زمان مصادف با بهره 
باشد.  مي  نیز  گیاه  هاي  ریشه  از  سنتي  برداري 
پایین  از  بتدریج  ها  میوه   ، لقاح  انجام  از  پس 
ساقه گلدهنده شروع به  تشکیل شده اما پرشدن 
دانه ها از اواخر اردیبهشت ماه صورت گرفته و 
به مرحله خمیري  بذور  اواخر خرداد  تا  بتدریج 
با سه شکاف  کپسولها  تیرماه  دهم   تا  و  رسیده 
طولي باز شده و بذور می ریزند. باال بودن ارتفاع 
علیاي  دیزباد  روستاي  به  مشرف  ارتفاعات  در 
نیشابور )ارتفاع  1950 متري( در مقایسه با منطقه 
و  رویشي  رشد  شروع  در  تأخیر  باعث  دهبار  
زایشی گیاهان گردید. بطوریکه برگها با حدود 
10 روز تأخیر از اوایل فروردین از خاك خارج 
پنجم  تا   اردیبهشت  اواسط  از  و گلدهي  شدند 
شدن  بسته  با  نیز  میوه ها  یافت.  ادامه  خرداد 
گلچه هاي پاییني بتدریج تکامل یافته و تا بیستم  
طول  اساس  این  بر  کردند.  ریزش  بذور  تیرماه 

 فیزیکو شیمیایی رویشگاههای مورد مطالعهمشخصات  -1جدول 

رویشگاهنام  آهك درصد بافت خاك ارتفاع طول جغرافیایی عرض جغرافیایی   pH هدایت الکتریکی 

طرقبه دهبار 7/3 لومی شنی 1750 ︠ 16 ◦59 ︠ 15 ◦36   17/7  4/1  
علیا دیزباد 58/7 8 لومی شنی 1950 ︠ 20 ◦59 ︠ 07 ◦36   59/0  
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 140 تا   130 بین  متوسط  بطور  گیاه  رشد  دوره 
روز در هر دو رویشگاه  می باشد )شکل 1(.
تأثیر ارتفاع از سطح دریا بر مرحله 

فنولوژی گیاه

نتایج حاصل از تأثیر ارتفاع از سطح دریا بر 
ارتفاعی 1000  دامنه  در  فنولوژی  مراحل  وقوع 
افزایش  با  که  داد  نشان  دهبار  رویشگاه  در  متر 
مختلف  مراحل  متر،   2600 تا   1600 از  ارتفاع 
به  روز   40 تا   30 مدت  به  تقریباً  گیاه  رشد 
 200 هر  ازاي  به  دیگر  بعبارت  تعویق  می افتد. 
روز  به مدت 6-8  تأخیري   ارتفاع  افزایش  متر 
انتظار  پایان هر مرحله رشد مورد  یا  و  در آغاز 
مرحله گلدهي  واحد  آن  در  مي توان  لذا  است. 
متر  ارتفاع  1000  اختالف  در  را  بذر  ریزش  و 

بخوبي مشاهده نمود )شکل 2(.

تناوب گل دهی 

لذا  به سرما دارد  نیاز  گیاهان جهت گلدهی 
به  پایین  با ارتفاع  گیاهان کشت شده در مناطق 
دلیل تأمین نشدن نیاز سرمایی ممکن است وارد 
و  شمالی  ارتفاعات  در  نشوند.  زایشی  مرحله 
جنوبی بینالود، گل دهی در گیاهان ممکن است 
حدود 6 تا 8 سال پس از کشت بذر آغاز شود. 
اعالم  نیز   Brickell  )1996( و   )1992(  Huxley

کردند گونه های مختلف سریش جهت گلدهي 
نیاز به سرماي زمستان دارند اما براي رسیدن به 
مرحله گلدهي حداقل به 6 سال زمان نیاز دارند. 
نتایج همچنین نشان داد گیاهان پس از گل دهي 
از بین نرفته و بسته به میزان ذخایر ریشه ممکن 
است بالفاصله در سال بعد به گل رفته و یا وارد 
مرحله زایشي نگردند. با دقت در شکل 3 - الف 
مشاهده می شود در سال 1393 از مجموع 40 بوته 
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 اسفند فروردین اردیبهشت خرداد تیر 
 

 متر(  1950)ارتفاع علیا و دیزباد متر(  1750)ارتفاع دهبار  هایدر رویشگاه E. spectabilisتقویم رشد گونه   -1شکل                
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عالمت گذاری شده و دارای ساقه گل دهنده در 
دیزباد  و  دهبار  رویشگاه  دو  هر  در   1393 سال 
علیا، تنها 10 درصد بوته ها در رویشگاه دیزباد 
در سال 1394 مجددا  وارد مرحله زایشی شدند 
در حالیکه هیچیك  از بوته ها در رویشگاه دهبار 
به گل نرفتند. درصد ظهور ساقه گل دهنده در 
سال 1395 به ترتیب در رویشگاه دهبار و دیزباد 
علیا به 40 و 70 درصد و در سال 1396 به 60 و 
90 درصد افزایش یافت. عالوه بر روند تغییرات 
ظهور ساقه گل دهنده در  40 بوته فاقد ساقه گل 
دهنده در سال 1393، در سال 1394به ترتیب در 
رویشگاه دهبار و دیزباد علیا، 20 و 40 درصد، 
در سال 1395، 70 و 80 درصد و در سال 1396 

به 90 درصد افزایش یافتند )شکل 3- ب(.  
جوانه زنی و تکثیر  

در  بذر  زني  جوانه  آزمون  از  حاصل  نتایج 

آزمایشگاه و کشت مستقیم بذر در عرصه نشان 
دادند که بذور جهت جوانه زني نیاز به دوره نسبتاً  
طوالني سرما دارند. بطوریکه بذور در حرارتهاي 
ماه   4 مدت  طي  در  سانتیگراد  درجه   10 باالي 
نامیه بذور در  از قوه  نتایج حاصل  جوانه نزدند. 
درجه حرارت 4 درجه سانتیگراد براساس تعداد 
پتري در  بذر درظروف  از کشت  روزهاي پس 
شکل 4 آورده شده است. همانطور که مالحظه 
مي شود پس از گذشت چهار ماه از کشت بذور 
تیمارهاي  جوانه  زدند.  آنها  درصد   50 حدود 
در  چنداني  تأثیر  ضدعفوني  نیز  و  بذور  خراش 
افزایش قوه نامیه نداشتند. لذا چنین بنظر مي رسد 
مدت  در  بذور  اینکه  بعلت  باالتر  ارتفاعات  در 
ده  از  کمتر  حرارتهاي  درمعرض  طوالني  زمان 
جوانه  به  قادر  مي گیرند،  قرار  سانتیگراد  درجه 
زني مي باشند. لذا کشت بذور در شرایط طبیعي 
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بود.   نخواهد  موفقیت آمیز  سرما  تیمار  بدون  و 
این نتایج با یافته های سایر محققین مبنی بر کند 
تا دوازده ماه در  بودن جوانه زني بذور از یك 
 ( دارد  مطابقت  سانتیگراد  درجه   15 حرارت 

.)Huxley,1992, Brickell, 1996

بذور در رویشگاهها  از کشت  نتایج حاصل 
نیز نشان داد که از مجموع بذور کشت شده تنها 
15 تا 20 درصد کپه ها در هر منطقه جوانه زده 
و مستقر شدند. گیاهچه هاي حاصل در سالهاي 
اول تا سوم از عمر کوتاهي برخوردار بودند  و 
به طول 8-5 سانتیمتر داشته که  تنها یك برگ 
پس از گذشت یك ماه بتدریج نوك برگها زرد 
و در نهایت گیاهچه ها خشك گردید )شکل 5 
(. لذا چنین بنظر مي رسد نامناسب بودن شرایط 
خاك از نظر حاصلخیزي مي تواند عامل اصلي 
کندي رشد گیاهچه ها در سالهاي اولیه عمرشان 
 باشد. قاعدتاً در صورت محیا شدن شرایط آب 
که  می رود  انتظار  مطلوب  خاك  و  هوایی  و 
شوند.  برخوردار  سریعتري  رشد  از  گیاهان  این 

Huxley )1992( و  )Brickel )1996 نیز معتقدند 

در  بذور  گیاه کشت  تکثیر  روش  ترین  مناسب 
دائمي  به محل  انتقال گیاهچه ها  و   شاسی سرد 
در اواخربهار و پس از پایان دوره یخبندان است.

گیاهان  درصد   50 حدود  دادند  نشان  نتایج 
ای  ذخیره  های  ریشه  مستقیم  کشت  از  حاصل 
و  نموده  مجدد  رویشگاه رشد  دو  هر  در  کامل 
مستقر شدند اما تقسیم  ریشه های ذخیره ای در 
دارای  گیاه  این  نبود.  آمیز  موفقیت  رویشگاهها 
بوده و جوانه های رویشی  ریشه های ذخیره ای 
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جدا  رسد  می  بنظر  لذا  دارند  قرار  طوقه  روی 
مریستم  فقدان  دلیل   به  و  ریشه  قطعات  نمودن 
رویشی  منجر به گیاهان جدیدی نخواهند شد. 
هاي  ریشه  باید  رویشی  تکثیر  جهت  بنابراین 
خاك  از  دقت  با  پاییز،  اوایل  در  جوانه  دارای 
متوسط  تا  سبك  بافت  با  زمینهای  در  و  خارج 
در عمق حداکثر 10 -15 سانتي متر زیر خاك 
قرار گیرند. با وجود این ) Chittendon )1992 و 
از طریق  تکثیرگیاه  معتقدند   )1994(   Genders

خارج کردن ریشه ها و تقسیم ریشه هاي ذخیره 
اي صورت مي گیرد ولي به لحاظ حساس بودن 
ریشه هاي جوان انتقال ریشه ها باید پس از مرگ 

گیاه بدون وقفه و با دقت انجام گیرد.
یافته های ترویجی 

بذور  از طریق کشت  این گیاه عمدتاً  تکثیر 
داشتن  دلیل  به  گیاه  این  بذور  اما  است.  رسیده 
خواب، نیاز به سرما جهت جوانه زنی دارند. لذا 
توصیه می شود بذور رسیده و عاری از هر گونه 
آفت و بیماری در زمان مناسب جمع آوری و به 
منظور دریافت سرما، در فصل پاییز بصورت کپه 

کاری کشت شوند تا جوانه زنی دانه ها تسهیل 
ریشه  قطعات  سازی  جدا  یا  و  تقسیم  لذا  شود. 
شود.  نمی  توصیه  رویشی  جوانه  فقدان  دلیل  به 
سریش تماشایی جهت گلدهی نیاز به سرما دارد 
به  بسته  و  نرفته  بین  از  گیاه  گلدهی  از  پس  اما 
ذخایر ریشه و نیز شرایط آب و هوایی در سال 
بعد مجددا وارد مرحله زایشی شده و یا تا چند 

سال فاقد ساقه گل دهنده باشد.   
بهره برداري سنتي از ریشه هاي گیاه در زمان 
خشك شدن برگها و شروع رسیدگی بذور است 
لذا توصیه می شود درصدی از گیاهان به ویژه 
بوته هایی که در سال بهره برداری دارای ساقه 
گل دهنده می باشند جهت تولید بذر دررویشگاه 
حفظ، و در صورت امکان حداقل دو تا سه سال 
یکبار عرصه ها به تناوب قرق گردند. عالوه بر 
کشت  طریق  از  جدید  گیاهان  جایگزینی  این 
در  کاری  کپه  بصورت  رسیده  و  سالم  بذور 

محلی که گیاه برداشت شده انجام گردد.
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Foxtail lily (Eremurus spectabilis M. Bieb.) is a perennial plant from Liliaceae 
family, the sticky roots of which has been used for many years in various industries. 
In order to study the plant growth calendar (Phenology) and determine the most 
suitable methods for the plant propagation and exploitation, two habitats in the 
northern and southern parts of Binaloud Mountain (Dehbar and Disbad Olya) 
were selected and the plant phonological stages were determined in every 10-
15 days. In addition, the flowering period was evaluated by marking 40 uniform 
plants during 2014 -2017 and also sexual and non-sexual reproduction process was 
studied in late autumn in Dehbar site. The results showed that for every 200-meter 
elevation above the sea level, the plant’s phenological stage would be delayed for 
6-8 days. The flowers gradually opened during May and the seeds maturity stage 
were completed in early July.  Furthermore, the results indicated that the plant 
propagation stage has mainly been achieved by the cultivation of seeds, through 
which only 15-20% of the seeds were established. The non-sexual reproduction 
process by the tuber roots division was not successful. Seeds of the plant have 
a physiological dormancy and need to have a cool period to break through the 
dormancy. The results also indicated that the plants need cold period for flowering 
and do not die after flowering, but depending on the amounts of rootstocks, they 
may flower again in the following year or remain in the vegetative stage. 

Key words: Eremurus spectabilis, Phenology, Propagation, exploitation
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