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چکیده
آنغوزه ( )Ferula assafoetida L.گیاه دارویی است که بهدلیل وجود ترکیبات شیمیایی مختلف

اسفتااده از

آن از قدیماالیام در مناطق مختلای از ایران معمول بوده است .هدف از این پژوهش معرفی این گیاه و شفناتت
ویژگیهای اکولوژیک از قبیل موقعیت جغرافیفایی ،میفزان پتاسفیم ،سفدیم ،فرفار ،نیتفروژن ،اسفیدیته و باففت
رویشگاه آن و چگونگی توزیع تنوع گیاه از دیدگاه تصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک میان سفه جمعیفت
فاصلهدار از استانهای فارس ،کهگیلویه و بویراحمد و توزستان بود .به این منظور ،گیاه آنغفوزه و نمونفههفای
تاک از زیرتگاههای طبیعی هر سه استان جمعآوری و ویژگیهای مورفولوژیفک ماننفد ارتافاع بوتفه ،طفول و
عرض برگ ،قطر ساقه ،وزن تشک و تر و صاات فیزیولوژیک شامل میزان کلروفیل ،کربوهیدراتها ،پروتئین،
فرار ،پتاسیم ،سدیم اندام هوایی گیاه مورد ارزیابی قرارگرفت .نتایج نشان داد که رویشگاه توزسفتان از لافا
درصد رس ،نیتروژن و فرار دارای تاکی غنی نربت به دو رویشگاه دیگر میباشد .همچنین نتایج بررسیهفای
مورفولوژیک گیاه آنغوزه در این رویشگاه حاکی از بیشتر بودن میانگین صاات وزن تر و تشفک ،ارتافاع گیفاه،
طول و عرض برگ و قطر ساقه بود  .همچنین نتایج نشان داد که با اففزایش ارتافاع از سفطر دریفا در هفر سفه
رویشگاه طول و عرض برگ ،وزن تشک و تر و ارتااع گیاه کاهش و قطر سفاقه اففزایش یاففت .همچنفین بفا
افزایش ارتااع از سطر دریا ،صااتی مانند فرار ،سفدیم گیفاه کفاهش و صفااتی ماننفد پتاسفیم ،کربوهیفدرات،
کلروفیل و پروتئین برگ افزایش یافت.
واژههای کلیدی :پهنه ارتااعی ،تاک ،صاات ظاهری ،صاات کمی ،گیاه دارویی
مقدمه1

 .)2007برته به دمای مایط حدوداً از پانزدهم اسفاند

آنغفففوزه ( )Ferula assafoetida L.یکفففی از

این گیاه سبز میشود و تات تاثیر شفرایط مایطفی از

گونههای معفروف کمفا اسفت .ایفن گیفاه از تفانواده

اواسط اردیبهشت تا اوایفل تفرداد مفاه بفرگهفای آن

چتریان ( )Appiaceaeمیباشد .در حالت طبیعی دوره

شروع به زرد شدن میکند .در نهایفت ،ایفن گیفاه بفه

Raghavan,

سبب تشک شدن و وزش باد ،از مال طوقفه جفدا و

رویشی این گیفاه حفدود  2/5مفاه اسفت(

پراکنففده مففیشففود .سففگی ،گیففاه بففه رکففود مففیرود،
بهطوریکه بعد از این مرحله مافل پایفههفا مشفخ
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نمیشود .تکثیر گیاه آنغوزه تنها از طریق بذر انجام می

شرایط سرد نوعی مقاومفت در برابفر سفرما مارفو

شففود ( .)Omidbeigi, 2007در طففب سففنتی ایففران از

میشود تا گیاه بتواند تفا حفدودی ترفارات ناشفی از

صمغ آنغفوزه بفرای درمفان دردهفای وریفدی شفکم،

کففاهش فتوسففنتز را جبففران کنففد (

یبوست ،اسهال و همچنین به عنوان ضد کفرم اسفتااده

 .)Spearing, 1979افففزایش ارتاففاع از سففطر دریففا

میشفود ( .)Fatehi et al., 2004شفیرابه آنغفوزه تفاثیر

موجب کاهش دما و طوالنی تر شدن دوره رشد و نمو

Ur

میشود .ارتااعات متوسفط و کوهگایفههفا و دامنفههفا

شدیدی بر باکتریهای گرم مثبفت و منافی دارد (
.)Rahman et al., 2008

Karlander and

مناسب ترین مایط جهت رشد و نمو گیاهفان مرتعفی

تاقیقات نشان داده است علفت زیفاد بفودن یفک

میباشند ( .)Jalali zenur, 2012بفا اففزایش ارتافاع از

عنصر یا عناصر در یفک گونفه گیفاهی در مقایرفه بفا

سطر دریا ،ارتااع بوته بهطور معکوس عمفل کفرده و

آن بفه وسفیلة تفود

سیر نزولی را طی میکند .در این راستا تاقیقات نشان

گونه برای عنصفر اسفت (.)Gillian and Dick, 2010

داده است که افزایش ارتااع بوته از سطر دریفا سفبب

نوع تاک میتوانفد بفر عناصفر معفدنی گیاهفان تفثثیر

تشدید نور مایط و کفاهش ارتافاع گیاهفان مفیشفود

بگذارد .همچنین مقدار عناصری کفه گیفاه بفه وسفیلة

(.)Letchamo and Gosslin, 1995

گونههای دیگر ،به دلیل انتخفا

ریشههای تود از تاک جذ میکند برته به نوع گیاه

آنغوزه یک گونة بومی ایران است و شرایط اقلیمی

و تصوصیات شیمیایی تفاک نظیفر اسفیدیته متغیفر و

ایران بر ویژگیهفای اکومورفولوژیفک و فیزیولوژیفک

متااوت است .عناصرغذایی بر یکفدیگر اثفر معنفیدار

این گیاه دارویی تاثیر میگذارد .لذا باتوجه به اهمیفت

داشفته و در نهایفت بفر رشفد و عملکفرد گیفاه تفثثیر

این گیاه دارویی در طب سنتی ،الگو برداری از طبیعت

میگذارند ( .)Gillian and Dick, 2010گفزارش شفده

جهت کشت و اهلیسازی این گیاه ضروری میباشفد.

است صاات مورفومتری به شدت تات تفاثیر عوامفل

از آنجایی که تاکنون گزارشفی مبنفی بفر ویژگفیهفای

قرار میگیفرد .تنفوع مورفولوژیفک و

اکومورفولوژیک و فیزیولوژیک این گونه نادر دارویی

جدایی جغرافیایی در میان جمعیتها اغلب شرط الزم

در رویشگاههای جنو

غربفی کشفور وجفود نفدارد،

برای شفکلگیفری گونفه و تنفوع آن اسفت .همچنفین

پژوهش حاضر با هدف مقایره و بررسی رویشفگاههفا

بررسیهای مورفومتری میتوانفد بفرای روشفن شفدن

از لاا تصوصیات اکولوژیک ،مورفولوژیک

مایطی مختل

فعل و اناعاالت آ

مختل

و فیزیولوژیک و شناتت بهترین شرایط رویش بفرای

و هوا ،تاریخ جغرافیفایی و رونفد

گیاه آنغوزه انجام شد.

تکففاملی در ایجففاد گونففههففای جدیففد اسففتااده شففود
( .)Warghat et al., 2012در طی پژوهشی اثر ارتافاع

مواد و روشها

بر تصوصیات مورفولوژیک و بیوشیمیایی بفرگ گیفاه

جمففعآوری گیففاه آنغففوزه و نمونففههففای تففاک

گزنه ( )Urtica dioica L.انجام گرفت .در این تاقیق
مشخ

رویشففگاههففا در فففروردین سففال  1131از ارتااعففات

شد که سه صات طول وعرض بفرگ و نیفز

توزسففتان (ارتااعففات بهبهففان) ،فففارس (ارتااعففات

طول اندام هوایی گیاه با افزایش ارتااع از سفطر دریفا

سگیدان) و همچنین یاسوج (ارتااعفات تنفس سفر )

کاهش یافت ( .)Najar firuzjaie et al., 2014همزمان

صورت گرفت .در هر پهنه ارتافاعی سفه موقعیفت در

با کاهش دما در ارتااعات باال میزان کلروفیل در گیفاه

نظففر گرفتففه شففد و از هرموقعیففت سففه بوتففه بفهطففور

گزنه افزایش نشفان داد .اففزایش درصفد کلروفیفل در
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تصففادفی جمففعآوری شففد .برتففی از نمونففههففای

منظور یک گفرم از مفاده تشفک انفدام هفوایی بوتفه

Ferula assafoetida

(هرکدام جداگانه) را بهمفدت پفنج سفاعت در دمفای

 L.به بخش گیفاهشناسفی هربفاریوم دانشفگاه یاسفوج

 550درجه سانتیگفراد در کفوره الکتریکفی قفرار داده

تاویل داده شد و تایید گردید .بهمنظور جلفوگیری از

شد .سگی به نمونه  10میلفیلیتفر اسفیدکلریدریک دو

آلودگی ،نمونههای تاک توسفط ابزارهفای اسفتیل در

موالر اضافه و در بفالن ژوژه بفا آ

مقطفر بفه حجفم

حجمهای یکرفان و کوچفک از هفر مالفی از عمفق

 1000میلیلیتفر رسفانیده شفد .بعفد از کفالیبره کفردن

 0-10سانتیمتر برداشت شد .از مناطق یکنواتت یک

دستگاه اسگکتوفتومتر ،نمونه در دستگاه قفرار داده شفد

نوع نمونه و از مناطق شیبدار نمونه دیگری برداشفته،

و مقففدار فرففار در طففول مففوج  120نففانومتر قرا ففت

سگی یک نمونه مرکب از این نمونهها ایجفاد شفد .از

گردید .سگی از طریق رابطه زیر میزان فرفار موجفود

نمونه مرکب حدود  1-2کیلوگرم تاک بفرای تجزیفه

در نمونه را مااسبه شد که در آن  aغلظفت نمونفه،

به آزمایشگاه تاکشناسی دانشفگاه یاسفوج انتقفال داده

غلظت شاهد W ،وزن نمونه گیفاه V ،حجفم مالفول

شد.

نمونه اولیه و DMدرصد مادۀ تشک است.

جمعآوری شده برای تایید گونه

%P  a  bV / 200W  DM

اندازهگیری ویژگییهیای مورفوووژیی  :بفهمنظفور

اندازهگیری کلروفیل:جهت انفدازهگیفری کلروفیفل از

ارزیابی برتی ازصاات مورفولوژیک در هر رویشگاه،
سه ارتااع پایین ،میانه و باالی کوه انتخفا

b

دستگاه  SPADاستااده شفد .انفدازهگیفری در مرحلفه

شفد و در

هر پهنه ،سفه موقعیفت در نظفر گرفتفه شفد و در هفر

گلدهی از برگهای فوقانی صورت گرفت.

موقعیت سه بوته مرکب برداشت شفد .ارتافاع بوتفه و

اندازهگیری نیتروژن :نیتروژن موجفود در بفرگهفا بفا

طول و عرض برگ توسط تطکش مدرج و قطر ساقه

استااده از دستگاه کجلدال اندازهگیری شد کفه شفامل

توسط کولیی و همچنین وزن تشک و وزن تر بوتفه

سففه مرحلففه هضففم نمونففه ،تقطیففر و تیتراسففیون بففود

توسط ترازو با دقت  0/001اندازهگیری شد.

( .)Schuman et al., 1973بدینمنظور ابتفدا  0/5گفرم

اندازهگیری ویژگیهای فیزیوووژی

نمونه تشک شده اندامهای هوایی گیاه را درون لولفه

سنجش پتاسیم :ابتفدا نمونفههفای تشفک شفده بفذر

آزمایش گذاشته و سگی یفک عفدد قفرض هضفم بفه

آسیا

اضافه  6میلیلیتر اسیدسولاوریک به آن اضافه گردیفد.

و سگی دو گفرم از هفر نمونفه در دمفای 550

لوله حاوی نمونفه را درون دسفتگاه گذاشفته و عمفل

درجففه سففانتیگففراد سففوزانده شففدند .بعففد از آن ده

تقطیر با اسید سولاوریک  0/1نرمال تیتر شد تا زمفانی

میلیلیتر اسید کلریدریک دو دهم نرمال بفه نمونفههفا

که نمونه تغییر رنس داد .آنگاه حجم اسید مصفرفی را

اضافه شد و برای مدت ده دقیقه در حمفام بفنمفاری

یادداشت نموده و از فرمول زیفر مقفدار کفل نیتفروژن

 100درجه سانتیگراد قرار گرفتند .آنگاه با اسفتااده از

موجود در نمونه مااسبه گردید که در آن  Nنیتروژن،

کاغذ صافی واتمن شفماره دو ،نمونفههفا صفاف و بفه

 Vحجم اسید مصرفی برای انجام عمل تیتراسفیون،

حجم صد میلیلیتر رسانده شدند .با استااده از دستگاه
فلمفتومتر میزان عنصر پتاسیم

M

وزن نمونه و  0/6-0/1 VBمیباشد.

اندازهگیری شد ( Rayan

1.4007  V  VB  0.1
m

.)et al., 2001

%N 

اندازهگیری فسفر :برای انفدازهگیفری فرفار از روش

انییدازهگیییری کربوهیییدرا هییای محلییو  :بففرای

 Olsenو همکففاران ( )1351اسففتااده شففد .بففرای ایففن

انفففدازهگیفففری کربوهیفففدرات از روش  Irigoyenو
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همکففاران ( )1332اسففتااده شففد .پففی از افففزودن 10

نتایج

میلیلیتر اتانول  35درصد به  0/2گرم بافت تازۀ نمونه

بررسیها نشان داد که سطر تفاک رویشفی گیفاه

و قرار دادن آن در حمام بن ماری بهمدت یک ساعت،

آنغوزه به صورت سنگریزهای ،سنگی و صخرهای بوده

با دمای  00درجه سانتیگراد ،یک میلی لیتر فنفول 0/5

و بارندگی سالیانه  111/0تا  023/5میلیمتفر (جفدول

درصد و پنج میلیلیتر اسید سولاوریک  30درصفد بفه

 ،)1تغییرات درجه حرارت  6/1درجفه و  50/6درجفه

آن در

سانتیگراد (جدول  )1میباشد و در دامنه شمالی رشد

طففول مففوج  101نففانومتر بففا دسففتگاه اسففگکتروفتومتر

میکند .دوره رشد و نمو گیاه فصفول بهفار و تابرفتان

قرا ت شد .میزان کربوهیدرات استخراجی بفر اسفاس

میباشد .یعنی گیاه رویفش تفود را از ففروردین مفاه

میکروگرم در گرم وزن تر نمونه بهدست آمد.

شروع میکند و در اواسط تیر به انتهای فصل رویشفی

یک میلیلیتر از این مالول اضافه شد و جفذ

دادههای هر کرت پی از میانگینگیری (بفرای 10

تود رسیده و پژمرده میشود .رویشگاههای ایفن گیفاه

نمونه انفدازهگیفری شفده) مفورد تجزیفه واریفانی و

در جنگففلهففای تخریففب شففده بنففه و بادامشففک و

مقایره میانگین قفرار گرفتنفد .مقایرفه میفانگینهفا در

انجیرکوهی و گونههای گیاهفان دارویفی دیگفری نیفز

سطر احتمال  5درصد و با آزمون چند دامنهای دانکفن

همچون گونههای آویشن ،کلگوره ،زیره سیاه ،کاکوتی،

انجام شد .تجزیفه و تالیفل آمفاری نتفایج تاقیفق بفا

مخلصه و غیره نیز همراه با این گیاه قابل مشاهده بود.

استااده از نرخه  3/2نرم

افزار SAS Institute, ( SAS

 )2013, Cary, NC.صورت گرفت.
جدو  :1خصوصیا

اقلیم مناطق نمونه برداری شده

متوسط دمای

متوسط دمای

متوسط دمای ساالنه

متوسط رطوبت

متوسط بارندگی

نوع اقلیم

کمینه (سانتیگراد)

بیشینه (سانتیگراد)

(سانتیگراد)

نربی(درصد)

ساالنه (میلیمتر)

(آمبرژه)

یاسوج

7/6

22/55

15/1

11/0

023/5

مرطو

فارس

6/1

13/3

11/0

10

670/1

مرطو

توزستان

17/0

50/6

21/5

15/7

111/0

گرم و مرطو

رویشگاه

pH

نشان داد که توزستان از لاا نیتروژن و فرار دارای

تاک در مادوده نمونهبفرداری بفین  7/0–7/1متغیفر

تاکی غنی و سگیدان دارای پتاسیم و کربن آلی بفاالیی

بود که بیانگر قلیایی بودن نربی تفاک منفاطق اسفت.

میباشد.

دامنه تغییرات بین دادهها نشان داد که پراکنفدگی نفوع

تجزیه واریانس صفا

تاک از نظر  pHبرفیار کفم اسفت .نتفایج حاصفل از

از تجزیه واریانی (جدول  )1حفاکی از اثفر معنفیدار

کففرد کففه بافففت

رویشگاه بفر صفاات ارتافاع بوتفه ،طفول بفرگ ،وزن

نمونههای تاک بیشتر سیلتی و رسی مفیباشفد .بفرای

تشک بوته  ،قطر ساقه در سطر احتمال یک درصد و

حدود بارانی از مادود بارانی یفا جفداول

بر روی عرض برگ در سطر احتمال  5درصد بود .اما

اعففداد اسففتاندارد ( )Tabatabei, 2008اسففتااده شففد.

اثر رویشگاه بر وزن تر بوته معنیدار نبود .بررسفیهفا

مقایره اعداد حاصل از تجزیه تاک با اعداد استاندارد

نشان داد که سه پهنه متااوت ارتااع از سطر دریفا در

عناصر خاک :دادههای جدول 2نشان میدهد کفه

انففدازهگیففری بافففت تففاک مشففخ
تشخی

55

مورفوووژی  :نتفایج حاصفل

نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی ،سال یازدهم ،شماره  ،44زمستان  / 5931صفحات11-51 :

هریک از رویشگاهها بر روی صاات ارتااع بوته ،طول

معنیدار داشتند .البته اثر ارتااع در رویشگاهها بر قطفر

برگ ،وزن تشفک بوتفه ،وزن تفر بوتفه تفاثیر برفیار

ساقه تاثیری نداشت.

جدو  :2نتایج تجزیه نمونه تاک از مناطق نمونهبرداری شده
ارتااع

نیتروژن

فرار

پتاسیم

کربن آلی

تاک

(متر)

()%

(میلیگرم در کیلوگرم)

(میلیگرم در کیلوگرم)

()%

PH

یاسوج

510

0/01

10/01

125

2/51

7/6

لومی_رسی

یاسوج

1031

0/01

17

251

1/20

7/5

لومی_رسی

یاسوج

1500

0/02

16/01

113

/16

7/1

رسی

فارس

520

0/02

3

102

2/01

7/5

سیلتی_لومی

فارس

370

0/02

7/7

101

1/05

7/11

سیلتی_لومی

فارس

1101

0/01

6/75

201

1/03

7/15

سیلتی

توزستان

130

0/01

11/02

166

2/76

7/0

لومی_رسی

توزستان

060

0/01

12

263

1/23

7/1

لومی_رسی

توزستان

1100

0/01

11/01

106

0/13

7/5

رسی

رویشگاه

جدو  :3تجزیه واریانی شات
منابع تغییرات

درجه
آزادی

رویشگاه

2

ارتااع در رویشگاه

6

تطا

10

ضریبتغییرات(درصد)

بافت تاک

های مورفولوژیک گیاه آنغوزه در رویشگاههای مختل

وزن تشک

ارتااع گیاه

وزن تر

طول برگ

عرض برگ

قطر ساقه

**27311/161

**2223/110

1250/326ns

** 11/2010

*111/711

**23/260

**

1203/511

**

**

17/530

7277/236

**

0/0771

ns

0/017

ns

0/201

21/301

2/017

200/111

0/011 0

0 /103

0/130

7/05

1/01

10/21

2/70

7/21

7/71

** و * و  : nsبهترتیب نشاندهنده بریار معنیدار ،معنیدار و غیر معنیدار در سطوح  1و  5درصد میباشد

تجزیه واریانس صفا

فیزیوووژی  :نتایج حاصل از

مقایسه میانگین صفا

مورفوووژی  :نتفایج حاصفل

تجزیفه واریفانی (جففدول  )1حفاکی از اثفر معنففیدار

از مقایره میانگین اثر رویشگاههای مختلف

رویشففگاه بففر صففاات سففدیم ،پتاسففیم ،کلروفیففل،

 )5نشان داد وزنتر بوته با میفانگین  203/11گفرم در

کربوهیدرات ،فرار در سطر احتمال یک درصد و بفر

رویشگاه توزستان بیشتر بود و اتفتالف معنفیدار بفا

روی پففروتئین در سففطر احتمففال پففنج درصففد بففود.

رویشگاههفای یاسفوج و توزسفتان نشفان نفداد .وزن

همچنین بررسیهفا نشفان داد کفه سفه پهنفه متافاوت

تشففک بففا میففانگین  121/01گففرم و ارتاففاع بوتففه بففا

ارتااع از سطر دریا در هریک از رویشگاهها بفر روی

میانگین  55سانتیمتر در رویشگاه توزستان بیشتر بود

صاات سدیم ،کلرفیل ،کربوهیدرات ،فرفار در سفطر

و اتتالف معنیدار با یاسفوج و توزسفتان نشفان داد.

احتمال یک درصد بر پتاسفیم در سفطر احتمفال پفنج

رویشگاههای یاسوج و فارس با هم اتتالف معنفیدار

درصد معنیدار بود .البته اثر ارتااع در رویشگاههفا بفر

نداشتند .طول برگ با میانگین (6/12سانتیمتر) ،عرض

پروتئین تاثیری نداشت.

برگ (11/16سانتی متر) ،قطر ساقه (7/61سانتی متفر)،
55

(جفدول

مطالعه اکومورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی آنغوزه...

در رویشگاه توزستان بیشفتر و اتفتالف معنفیدار بفا

مورد مطالعه در طبقات ارتااعی تات تاثیر ارتااع قرار

یاسوج و فارس نشان داد .مقایره میانگین اثفر ارتافاع

گرفت و بیانگر رشد بیشتر بوتفه در طبقفات ارتافاعی

در رویشگاه در جدول  6مشاهده میشود .نمونفههفای

کمتر بود.

جدو  :4تجزیه واریانی شات
درجه آزادی

منابع تغییرات

های فیزیولوژیکی گیاه آنغوزه در رویشگاههای مختل

پتاسیم

سدیم

فرار

کلروفیلل

کربوهیدرات

پروتئین

رویشگاه

2

**5/3100

** 0/2055

**1/1111

** 11/173

** 1/1331

*1/1170

ارتااع در رویشگاه

6

*

**

**

**

**

ns

تطا

10

ضریب تغییرات ()%

0/0020

0/1151

0/0130

17/571

0/2203

0/2055

0/0176

0/0113

0/0023

1/700

0/0160

0/0015

1/31

20/16

1/01

0/71

6/10

1/01

 * ،nsو ** بهترتیب نشان دهنده عدم وجود اتتالف معنیدار و معنیداری در سطر احتمال پنج و یک درصد است.

جدو  :5مقایره میانگین شات

های مورفولوژیک گیاه آنغوزه در رویشگاههای مختل

وزن تشک

ارتااع گیاه

وزن تر

طول برگ

عرض برگ

قطر ساقه

(گرم)

(سانتیمتر)

(سانتیمتر)

(سانتیمتر)

(سانتیمتر)

(سانتیمتر)

یاسوج

26/17b

12/55b

111/11a

1/11b

10/11b

5/51b

فارس

20/56b

21/66b

110/67a

2/25c

1/21c

1/16c

توزستان

121/01a

55a

203/11a

6/12a

11/16a

7/61a

رویشگاه

حروف مشابه در هر ستون نشان دهنده ،عدم تااوت معنیدار بین اکرشنها در سطر احتمال  5درصد معنیدار شدند.

جدو  :6مقایره میانگین صاات مورفولوژیک آنغوزه در رویشگاههای مختل
ارتااع

وزن تشک

ارتااع گیاه

وزن تر

طول برگ

عرض برگ

قطر ساقه

(متر)

(گرم)

(سانتیمتر)

(گرم)

(سانتیمتر)

(سانتیمتر)

(سانتیمتر)

یاسوج

510

11/11de

16/11d

130b

11/6b

10/11a

5/16c

یاسوج

1031

26/11fe

11d

155de

1/1b

10/11a

5/6c

یاسوج

1500

21/62f

27/11f

70/11f

1/07b

10/11a

5/6c

فارس

520

10/767d

27e

101/67

2/1c

1/11b

1/0d

فارس

370

25/61fe

21/11f

115de

2/25c

1/21b

1/16d

فارس

1101

21/20f

22/66f

117/11e

2/2c

1/11b

1/2d

توزستان

130

160/02a

60a

265/67a

6/16a

11/51a

7/26a

توزستان

060

117/03b

51b

201/11b

6/26a

11/2a

7/6ab

توزستان

1100

36/1b

51c

150/11dc

6/21a

11/16b

0/06a

رویشگاه

حروف مشابه در هر ستون نشان دهنده ،عدم تااوت معنیدار بین اکرشنها در سطر احتمال  5درصد معنیدار شدند.

مقایسییه میییانگین در صییفا

میکروگففرم در گففرم مففاده تشففک) ،کربوهیففدراته فا

فیزیوووژی ی  :نتففایج

( 1/11میکروگرم در گرم) ،و پروتئین ( 1/27درصفد)،

حاصل از مقایره میانگین اثر رویشفگاههفای مختلف
نشان داد که رویشگاه توزستان در مقایره با رویشگاه

کلروفیل ( 11/72جذ

سففگیدان و یاسففوج ،بیشففترین مقففدار فرففار (1/77

 .)7مقایره میانگین اثر ارتااع در رویشفگاه در جفدول
56

نربی) را دارا میباشد (جفدول

نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی ،سال یازدهم ،شماره  ،44زمستان  / 5931صفحات11-51 :

 0مشاهده میشود .نمونههای مورد مطالعه در طبقات

متری رویشگاه توزستان و بیشفترین مقفدار پفروتئین

ارتااعی تات تفاثیر ارتافاع قفرار گرففت و بیشفترین

( 1/1درصد) ،سدیم ( 1/21میکرو گرم در گفرم مفاده

مقففدار کربوهیففدراتهفا ( 1/0میکففرو گففرم در گففرم)،

تشففک) ،فرففار ( 1/316میکروگففرم در گففرم مففاده

نرففبی) ،پتاسففیم (10/06

تشک) ،در ارتافاع  130متفری ،رویشفگاه توزسفتان

کلروفیففل ( 21/26جففذ

میکروگففرم در گففرم مففاده تشففک) ،در ارتاففاع 1100
جدو  :7مقایره میانگین شات

مشاهده شد.

های فیزیولوژیک گیاه آنغوزه در رویشگاههای مختل
کلروفیل

کربوهیدرات

پروتئین

(میکروگرم در گرم)

(درصد)

1/00ab

2/17b
2/11c
a

رویشگاه

پتاسیم

سدیم

فرار

یاسوج

10/01a

0/32a

1/13c

11/70a

فارس

3/17c

1/06a

1/00b

11/51a

2/66b

a

a

a

a

b

توزستان

10/03

0/71

(جذ

1/77

نربی)

11/72

1/15

1/27

حروف مشابه در هر ستون نشاندهنده ،عدم تااوت معنیدار بین اکرشنها در سطر احتمال  5درصد معنیدار شدند.

جدو  :8مقایره میانگین صاات فیزیولوژیک آنغوزه در رویشگاههای مختل
رویشگاه

ارتااع

سدیم(میکروگرم

پتاسیم(میکروگرم

فرار(میکروگرم

کربوهیدرات

(متر)

در گرم ماده تشک)

در گرم ماده تشک)

درگرم ماده تشک)

(میکروگرم در گرم)

کلروفیل
(جذ

نربی)

پروتئین
(درصد)

یاسوج

510

10/01ab

10/011b

1/576dc

2/311dce

11/66de

2/53d

یاسوج

1031

1/020ab

10/036b

1/520d

1/006dc

11/01dc

2/51e

یاسوج

1500

/7157b

10/11b

1/176e

1/226bc

13/16ab

2/12f

فارس

520

1/003a

3/11c

1/111f

2/16f

3/10e

2/16g

فارس

370

1/006a

3/11c

/370g

2/650fe

11/03dc

2/17h

فارس

1101

1/017ab

3/26c

/321g

2/061de

10/05b

2/16i

توزستان

130

1/21a

10/0a

1/316a

1/01dc

11/11c

1/1a

توزستان

060

1/01ab

10/01a

1/75b

1/511ab

17/13b

1/26b

توزستان

1100

/307c

10/06a

1/62c

1/0a

21/26a

1/17c

حروف مشابه در هر ستون نشان دهنده ،عدم تااوت معنیدار بین اکرشنها در سطر احتمال  5درصد معنیدار شدند

 12و  250-100میلففیگففرم در کیلففوگرم تعیففین شففده

بحث
در این تاقیق پارامترهایی که برای حاصفلخیزی و

است ( .)Tabatabei, 2008درصد مواد آلفی از طریفق

یا قدرت تامین مواد توسط تاک مفورد ارزیفابی قفرار

نیتروژن کل ضربدر بیرت مااسبه مفیشفود ،اگفر در

گرفت شامل اسیدیته تاک و عناصر نیتفروژن ،فرفار،

تاک شنی مقدار آن کمتفر از  0/5درصفد و در تفاک

پتاسیم و کربن آلی بود .اکثر مجصوالت در  pHحدود

رسی کمتر از یک درصد باشد .این مقادیر بریار پایین

 6/2تا  0/1رشد میکنند .در تفاک نیفز بفرای غلظفت

است .نتایج تصوصیات تاک نشان داد کفه رویشفگاه

عناصر حدود بارانی وجود دارد که کمتر و یفا بیشفتر

توزستان از لاا درصد رس ،نیتروژن و فرار دارای

از این حدود مفی توانفد بفرای گیفاه مشفکلزا باشفد.

تاکی غنی میباشد .نتایج بررسفیهفای مورفولوژیفک

غلظت بارانی فرار و پتاسیم در ایران بهترتیفب -15

گیففاه آنغففوزه در ایففن رویشففگاه حففاکی از وضففعیت
56

مطالعه اکومورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی آنغوزه...

تغذیهای بهتر گیاه و بیشتر بودن میانگین صفاات وزن

مورفولوژیک و جوانه زنی بلفوط ایرانفی در نهالرفتان

تر ،ارتااع گیاه ،وزن تشک ،طول برگ ،عرض برگ و

انجام گرفت ،مشاهده شد که بیشترین مقفدار صفاات

قطر سفاقه بفود (جفدول .)2تصوصفیات فیزیکفی و

طول ساقه ،وزن تشفک سفاقه ،وزن تشفک بفرگ و
بنیه گیاهچه مربوط به بذر جمعآوری شده از

شیمیایی تاک نقش عمدهای در ایجاد تغییر و تنفوع در

شات

مرتع ایاا میکند و از طرف دیگر مراتع نقش مهمفی در

ارتااع پفایین ( 050متفر) بفود (

تغییر و توسعه تصوصیات تاکها به عهده دارنفد .راه

 .)2006اثففر ارتاففاع بففر تصوصففیات مورفولوژیففک و

اصولی در ارزیابی توان و طبقهبندی رویشگاه ،بررسفی

فیتوشففیمیایی بففرگ گیففاه گزنففه ( )Urtica dioicalدر

پوشش گیاهی یا تصوصیات تاک و فیزیفوگرافی بفه

استانهفای مازنفدران و گلرفتان مفورد بررسفی قفرار

طور مجزا نیرت ،بلکه مطالعه همزمان عوامل رویشفی

گرفت و نتایج نشان داد که اثر ارتااع و اکوتیپ بهطور

و مایطی میتواند ،نتایج مطلفو تفری را دربرداشفته

معنیدار تصوصیات مورفولوژیک و بیوشیمیایی گزنه

باشد ( .)Fisher and Fuel, 2004ارتااعات متوسفط و

را تات تاثیر قرار داد .به طفوری کفه طفول و عفرض

کوهگایهها و دامنهها مناسبترین مایط جهت رشفد و

برگ و اندام هوا ی گیاه با افزایش ارتااع از سطر دریا

نمو گیاهان مرتعی میباشند کفه بفا اففزایش ارتافاع و

کاهش یافت (.)Najar firuzjaie et al., 2014

Alvani nejad et al.,

افزایش میزان بارش به دلیل شیب زیاد عناصفر غفذایی

از زمانهای قفدیم تجزیفه گیفاه یفا تعیفین میفزان

تاک شرته مفیشفود ( .)Jalali Zenur, 2012لفذا بفاال

عناصر در یک قرفمت از گیفاه بفه عنفوان یفک روش

بودن غلظفت بیشفتر عناصفر در گیاهفان ارتافاع پفایین

تشخی

استااده میشد .اتیفراً نتفایج تجزیفه گیفاهی

میتواند دلیلی بر مناسب بودن شرایط تاک این منطقه

همففراه بففا تجزیففه تففاک بففرای نشففان دادن وضففعیت

برای رویش گیاهان بفا غلظفت بفاالتر عناصفر غفذایی

حاصلخیزی تاک مورد توجه قرار گرفته است .تجزیه

Jewell et

بافت اهمیت تجزیه تاک را کفم نمفیکنفد و بایفد در

نربت به سایر رویشگاههای ارتااعی باشد (

نظر داشت که تجزیه تاک حالت پیش آگفاهی داشفته

.)al., 2007
بر اساس نتایج بدست آمده بفا اففزایش ارتافاع از

ولی در تجزیه گیاه ابتدا گیاه بایفد رشفد کنفد ،سفگی

سطر دریا میزان تولید وزن تشفک ،وزن تفر ،ارتافاع

عناصر آن ارزیابی شود .نتایج تجزیه باففت یفا تعیفین

بوته ،طول و عرض برگ کاهش و قطر سفاقه اففزایش

عناصر سدیم ،فرار و پتاسیم موجود در مفاده تشفک

یافت .و در واقع بین نمونههای ذکر شفده و ارتافاع از

گیففاه آنغففوزه در رویشففگاههففا مختلف

نیففز حففاکی از

سطر دریا ارتباط مرتقیم وجود دارد (جفدول  .)5بفا

حاصلخیزی بیشتر توزستان نرفبت بفه دو رویشفگاه

افزایش ارتااع ،دما به طورماروسی کفاهش یاففت و

دیگففر بففود (جففدول  7و  .)0دربررسففی اثففر ارتاففاع

ازآنجایی که رشد و نمو اندامهفای گیفاهی در شفرایط

برتصوصففیات مورفولففوژیکی و فیزیولففوژیکی گیففاه

دمففای پففایین کففاهش مففییابففد ،برففیاری از صففاات

بومادران دماوندی ( )Achillea aucheri Boissبه ایفن

مورفولوژیک مورد بررسی در این مطالعه نظیر طول و

نتیجه رسیدند کفه بلنفدترین ارتافاع بوتفه و بیشفترین

عرض بفرگ ،تعفداد بفرگ و ارتافاع گیفاه و وزن تفر

تعداد برگ مربوط به کمترین ارتااع از سطر دریا بوده

کاهش یافت .دربریاری ازگیاهان تاثیر دمای پفایین در

است که میتوان اینگونه فرض کرد که شدت نفور و

کاهش تصوصیات رویشفی بفه اثبفات رسفیده اسفت

اشعه فرابناش باعث کوتاهی ارتااع گیفاه شفده اسفت.

( .)Omidbeigi, 2003پژوهشفی کفه بفر روی صفاات

این اشعه میتواند سبب تاتیر در سبز شدن گیاهچفه،
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کاهش ارتااع ،کاهش سرعت طویل شدن ساقه اصفلی

نتیجهگیری نهایی

و شاتهها شود .کاهش طول گیاه درمقابل ایفن اشفعه

در این تاقیق مشخ

شد که شرایط مایطفی از

عمدتاً به دلیل کوتاه شفدن میفانگره اتافای مفیافتفد و

قبیل ارتااع از سطر دریا ،طول و عفرض جغرافیفایی،

کاهش طول گرهها نیز بهدلیل کاهش در تعداد سلولها

میزان بارنفدگی ،تصوصفیات تفاک و دمفا از جملفه

است ( .)Farhang et al., 2013به طور معمول درتتان

مهمترین عوامل تاثیرگذار بر رشد رویشی و همچنفین

و بوتهها و گیاهان معموالً درشرایط ارتااعی بفاالتر بفا

مواد شیمیایی موجود در گیاه دارویی آنغوزه میباشند.

ذتایر کمتر نیتروژن و فرار سازگاری دارند و تمایفل

به طورکلی نتایج حاکی از بهتر بودن وضعیت تغذیهای

Wu et al.,

رویشگاه توزستان و باال بودن میفانگین صفاات وزن

 .)2007بررسی تثثیر تنش تشکی فراهم شفده توسفط

تر ،ارتااع گیاه ،وزن تشک ،طول برگ ،عرض برگ و

ارتااع از سطر دریا ،بر چهار گونه بادام وحشی نشفان

قطر ساقه گیاه آنغوزه در این رویشگاه بفود .همچنفین

بیشترین مقادیر

نتایج نشان داد که با افزایش ارتافاع از سفطر دریفا در

فرار و کلریم به نهفال واقفع در ارتافاع پفایین تعلفق

هر سه رویشگاه طول و عرض برگ و وزن تشفک و

گرفته است و پتاسیم گیاه با اففزایش ارتافاع از سفطر

وزن تر و ارتااع گیاه کفاهش و قطفر سفاقه و صفااتی

دریا در نهالهفا اففزایش یافتفه اسفت ،بفهطفوری کفه

مانند پتاسیم ،کربوهیدرات و کلروفیل و پروتئین بفرگ

اتتالف مقادیرآن در کالسههفای ارتافاعی فوقفانی بفا

افزایش پیدا کرد .در حالی که صااتی ماننفد فرفار و

آنها بفه جفذ

ایفن عناصفر کفم اسفت (

داد که در کالس های ارتااعی مختل

مقفادیر دو کالسفه دیگفر معنفیدار بفود (

Jahanbazi

سدیم گیاه روند نزولی طی نمود.

 .)Gojani et al., 2014در تعیفین و مقایرففه غلظففت
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