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دسترس مي باشد. اين تنوع ژنتيكي باال از ايران در سنبلك از تنوع ژنتيكي بسيار بااليي برخوردار است و چندين گونه آن در 
در مناطق سنبلك  گرفته توسط انسان در طبيعت حاصل شده است.طريق موتاسيون هاي طبيعي و انتخاب هاي صورت 

جمع آوري شده از نقاط مختلف سنبلك  جمعيت 9لعه مطا از آن يافت مي شود.گونه  7 زين رانيو در ا ديرو يم يا ترانهيمد
نتايج نشان  گرفت.يابي قرار رزمورد اپاسخ به پيش رسي  فولوژيكي وورظر خصوصيت هاي ماز نو تفاوت هاي آنها ايران 

درصد) بعد از  75بيشترين درصد گلدهي (بزرگترين سايز پياز و بلندترين سايز برگ را دارد.  3جمعيت گلپايگان داد كه 
كمترين سايز پياز متعلق به جمعيت طامه بود كه هيچ گلدهي بعد پيش مشاهده شد.  3پيش رسي نيز در جمعيت گلپايگان 

احتماال نياز سرمايي هر يك از وري شده نشان مي دهد كه موجود در جمعيت هاي جمع آ تنوع رسي در آن مشاهده نشد.
با توجه به تنوع مشاهده شده با انجام كارهاي اصالحي مي توان در كوتاهترين  .آنها با توجه به شرايط بسيار متفاوت است

 نه استفاده نمود.در فضاي سبز شهري به عنوان يك گل پيازي زمستا 3زمان از جمعيت گلپايگان 

 سنبلك، گل پيازي، گلدهي. كلمات كليدي:

  

  مقدمه

 Muscariسنبلك چالوس (سنبلك از پتانسيل بااليي جهت استفاده به عنوان گياه زينتي و دارويي برخوردار مي باشد . 

chalusicum متعلق به جنس (Muscari  گونه آن در ايران يافت مي شود. به نظر مي  7گونه است و  40است كه داراي حدود
رسد يكي از اين گونه ها كه به سنبلك چالوس معروف است فقط در دره چالوس (واقع در جلگه مياني سواحل درياي خزر، 

رد و طول قطعات گلپوش (كاسبرگ ها و سانتي متر ارتفاع دا 30تا  12اين گياه علفي و چند ساله مازندران) يافت مي شود. 
ميلي متر است. رنگ گل ها از آبي روشن تا فيروزه اي متغيير است. گل ها در اسفند و فروردين  6گلبرگ ها) در مجموع حدود 

شكوفا مي شوند و رشد آن كند است. ميوه از نوع كپسول است ولي براي تكثير از پياز آن استفاده مي شود. برگ هاي نرم و 
باريك اين گياه سبز و خاكستري است كه گاهي ته رنگ آبي در آن مشاهده مي شود. اين گياه در آفتاب كامل و يا سايه آفتاب كه 

توليد پياز سنبلك با سه  درجه سانتيگراد را تحمل مي كند. - 30بستر كاشت زهكش خوبي فراهم كند به خوبي مي رويد و تا 
وليد پياز سنبلك پيش رس كردن آن به عنوان گياه گلداني و شاخه بريده است. با اين هدف، هدف دنبال مي شود: اولين هدف از ت

ضروري است كه از بزرگترين پياز ها به منظور توليد شاخه هاي گلدهنده بزرگ استفاده كرد. هدف دوم توليد پياز براي استفاده 
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است در سايز نيز كوچكتر باشند. هدف سوم بهينه سازي مقدار  در باغ است. چنين پياز هايي به پيش سرمايش نياز ندارند و ممكن
  سهم توليدي براي كاشت مجدد است.

)، De hertogh, 1993رس نمود () را به راحتي مي توان به عنوان گل شاخه بريده يا گلداني پيش 1) (شكل Muscari( سنبلك
سنبلك از نواحي مديترانه اي، مركز و جنوب اروپا، شمال آفريقا،  بعالوه يك گياه مناسب براي فضاي سبز محسوب مي شود.

،  De hertogh(شرق و جنوب شرق آسيا منشا گرفته است. البته به نحوي بعداً در شمال اروپا و آمريكا گسترش يافته است
. برگ )Wraga and Placek, 2009بومي ايران، قبرس، سوريه و شمال آفريقا مي باشد () Muscari neglectumسنبلك ( . )1993

برگ از هر پياز خارج مي شود. گل ها  6تا  4سانتي متر هستند كه غالباً در پاييز جوانه مي زنند و  40هاي آن باريك و در حدود 
 5تا  1سانتي متر و عطر بوي خوب با لبه سفيد مي باشند.  آنها در يك خوشه  8/0تا  4/0تيره هستند، بيضي شكل با طول  -آبي

طبق فلور رنگي آقاي دكتر احمد قهرمان اين گياه در كشور ايران در البرز،  (Wraga & Placek 2009)سانتي متري جمع شده اند 
مهمترين هدف در پياز هاي سنبلك توسعه  ).1354شرق و غرب، اراك و تقريبا در بيشتر نقاط ايران پراكنده شده است (قهرمان، 

سيستم ريشه در طي فاز هاي برنامه ريزي شده و قبل از آغاز پيش رس كردن (فاز گلخانه) مي باشد. پياز ها مي بايست در محيط 
. درجه سانتيگراد ذخيره شوند تا ريشه ها توسعه يابند 9كاشته و سپس در دماي  7تا  pH 6كاشت مناسب با زهكشي خوب و 

هفته دماي سرد مي توان پياز ها را  15سانتيمتر خارج از دماغه پياز رشد كنند. بعد از  3تا  2اين دما بايد حفظ شود تا شاخه ها 
. تالش هاي اصالحي بزرگتري مي بايست براي آن به دليل ),De hertogh  1993( به گلخانه براي پيش رس نمودن منتقل نمود

ه دارد در نظر گرفته شود. به عالوه سنبلك از لحاظ فيزيولوژي آغازش برگ و گل، رشد و تكامل خصوصيت هاي باغباني عالي ك
  نها بسيار جذاب و جالب مي باشد. به نظر مي رسد اين فرايند در اين جنس به صورت خاصي تنظيم مي شود.آ

  

  

  

  

  . عكس از نمونه سنبلك هاي بومي ايران1شكل 

  مواد و روش ها

لف كشور طبق تجمعيت از مناطق مخ 9، در فضاي سبز شهري امكان استفاده از سنبلك هاي مناطق مركزي ايرانبا هدف ارزيابي 
. در گام هاي متوالي نسبت به نموديمنگهداري در گلدان جمع آوري نموده و در گلخانه ) Rechinger, 1970(ايران فلور رنگي 

و در نهايت (سايز پياز، تعداد برگ و سايز بلندترين برگ) ويژگي هاي زينتي جمعيت ها و مطالعه خصوصيت هاي مرفولوژي، 
هاي  براي انجام پيش رسي بعد از خشك شدن كامل برگ. نموديممركز ت امكان پيش رس نمودن انهاارزيابي نياز سرمايي آنها و 

هفته  15 استريل شده براي آنها را در محيط هاي كشتسپس پياز هاي جمع آوري شده پياز ها را مدتي در انبار نگهداري نموده 
و هفته منتقل شدند  4درجه سانتيگراد براي  18بعد از سرمادهي پياز ها به گلخانه با دماي درجه سانتيگراد قرار داديم.  9در دماي 

طرح كامال ازمايش در قالب تند. ارتفاع بلندترين برگ و درصد گلدهي مورد ارزيابي قرار گرفسايز پياز، تعداد برگ، فاكتور هاي 
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  SPSS (ver.23)در پايان جهت انجام محاسبات آماري از نرم افزارهاي آماري امساوي اجرا شد.نبا تكرار هاي نامتعادل تصادفي 

  ها نيز با استفاده از آزمون چند دامنه اي دانكن صورت گرفت. استفاده شد. مقايسه ميانگين

 نتايج و بحث

و معني داري در سطح احتمال يك درصد همبستگي مثبت  ).1ها مشاهده شد (جدول  همبستگي بسيار بااليي در بين صفت
همبستگي مثبتي با درصد و اندازه برگ به ترتيب سايز پياز  ).1(جدول مشاهده شد بين تعداد برگ و درصد گلدهي ) 83/0(

  .نداز خود نشان داد) 70/0و يك درصد () 69/0گلدهي در سطح احتمال پنج درصد (

با اندازه هاي  2 و 3ترتيب متعلق به جمعيت هاي گلپايگان  نحو معني داري به نتايج نشان داد كه بيشترين سايز پياز بهجدول 
، )45/78(به صورت معني داري بيشترين تعداد برگ  3. بعالوه جمعيت گلپايگان )2(جدول  استبوده سانتيمتر  87/1 و 89/1

چكترين جمعيت طامه با كو ).2را به خود اختصاص داد (جدول صد گلدهي رو بيشترين دسانتيمتر)  73/21(باالترين اندازه برگ 
) طي پيش رسي اعمال شده هيچ گلدهي را نشان نداد كه شايد علت آن ارتفاع زياد محل 30/4) و تعداد برگ (40/1پياز (سايز 

نتايج حاصل شده از پيش رسي  پيش رسي اعمال شده تامين نشده است.يي باالي پياز ها بوده كه طي جمع آوري شده و نياز سرما
  يكسان بود.  ,De hertogh ) 1993با نتايج(

نتايج حاصل نشان داد كه پياز هاي بزرگتر كه تعداد برگ بيشتري دارند توانايي بيشتري در پاسخ گويي نسبت به سرمادهي از خود 
سرمادهي در جمعيت هاي جمع آوري شده از گلپايگان و نشان مي دهند. در بين مراكز جمع اوري شده بهترين پاسخ نسبت به 

عمال شرايط پيش رسي بيان شده مي توان براي به گل بردن سنبلك در خارج از فصل اقدام مشاهده شد. با ا 3خصوصا گلپايگان 
عنوان يك گل جمعيت هاي بومي منتخب به مي توان از و رنگ آبي منحصر به فرد آن نمود. با توجه به مقاومت سنبلك به سرما 

  هره برداري نمود.بگل هاي پيازي وجود ندارد  مناسب در شزايطي كه امكان استفاده از ساير
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 جمعيت سنبلك. 9صفت اندازه گيري شده در  4. همبستگي بين 1جدول شماره 

  

  

  

  

  

 

 

 تحت سطوح مختلف تنش خشكي ها مختلف جوانه زني و استقرار گراس هاي مولفهمقايسه ميانگين . 2جدول شماره 
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  همبستگي
 صفت ها

 اندازه برگ  تعداد برگ  سايز پياز  گلدهي

      گلدهي  1  

    1  *
698/0   سايز پياز

  1  **
 816/0  **

 837/0   تعداد برگ

1  **
817/0  **

891/0  *
709/0   اندازه برگ

  (%) درصد گلدهي  )cm(طول برزگترين برگ  )cm(تعداد برگ )cm(سايز پياز ارتفاع از سطح دريا  طول و عرض جغرافيايي نام جمعيت

  c47/1 de43/4  bcd57/16  3/14    اراك (توره)

  c 45/1  d 06/4  de 24/13  5/23      اراك (شازند)

  c 48/1  bc 07/6  bcd 71/16  4/71      كرج

  ab75/1 cd67/5  abc87/17  3/73    1گلپايگان

  a87/1 ab7  ab92/19  8/53    2گلپايگان

  a 89/1  a 45/7  a 73/21  75      3گلپايگان 

  bc54/1 d77/3  cde09/15  7/22    سنگان

  bc58/1 d25/4  abc83/17  7/16    نطنز

  c 40/1  d 30/4  e 20/12  0      طامه
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Abstract 

Different kind of Muscari neglectum species can be finding in Iran. Morphological characteristic 

and forcing evaluation of 9 Muscari entries that were collected in central area of Iran showed the 

highest bulb size and flowering percentage in Golpayegan 3 population. Lowest bulb size was 

collected in Tame without any flower after forcing process. Based on our result Golpayegan 3 

population can be used directly in landscape design. 

 


