فصلنامه علمي-پژوهشي تحقيقات مرتع و بيابان ايران

شناسه ديجيتال ):)DOI

10.22092/ijrdr.2019.118621

جلد  52شماره  ،4صفحه )7998( ،777-798

شناسه ديجيتال (:)DOR

98.1000/1735-0875.1397.25.888.73.4.1576.1583

بررسی تأثیر دفعات تیغزنی و عوامل ادافیکی بر میزان شیرهدهی گیاه Ferula pseudalliacea
در مراتع بیابانی استان یزد
4

سمیرا حسین جعفری ،*1عادل سپهری ،2حسن سلطانلو 3و علی اکبر کریمیان

 -*7نويسنده مسئول ،دانشجوی دکترای علوم مرتع ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعي گرگان ،ايران ،پست الکترونيکSamirahosseinjafari@yahoo.com :

 -5استاد ،گروه مديريت مرتع ،دانشکده مرتع و آبخيزداری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعي گرگان ،ايران
 -9دانشيار ،گروه اصالح نباتات و بيوتکنولوژی ،دانشکده توليدات گياهي ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعي گرگان ،ايران
 -4دانشيار ،گروه مرتع و آبخيزداری ،دانشکده منابع طبيعي و کويرشناسي ،دانشگاه يزد ،ايران
تاريخ دريافت98/7/57 :

تاريخ پذيرش98/4/52 :

چکیده

گونههای گياهي دارای اکوتيپهای مختلفي ميباشند .شناسايي اکوتيپهايي که فراورده بيشتری توليد ميکنند ،ميتواند بسيار مفيد

و از لحاظ تجاری سودآور باشد .اين پژوهش اولين مطالعه در مورد ميزان شيرهدهي گياه آنغوزه تلخ  Ferula pseudalliaceaو شرايط
ادافيکي رويشگاههای آن در مراتع بياباني استان يزد است .بدينمنظور ،در هر منطقه  52پايه گياهي که هم سن بودند ( 2-2سال) به
طور کامالً تصادفي انتخاب و بهرهبرداری از آنها طبق روش مرسوم انجام شد .نمونهبرداری از خاک نيز از عمق  2-92cmانجام شد.
تمام دادهها با نرمافزارهای  SPSS16و  Excelمورد تجزيهوتحليل قرار گرفتند .نتايج نشان داد که پايههای آنغوزه تلخ در رويشگاه
چنارناز در دفعات تيغزني  9 ،)P>2/22( 77 ،7 ،8و  )P>2/27( 72بهطور معنيداری ميزان شيرابه بيشتر و در دفعات  9و  79شيرابه

کمتری داشتند ( .)P>2/22ميزان شيرابه کل با مقدار  29/29گرم در منطقه چنارناز افزايش معنيداری نسبت به منطقه بوروئيه (22/74

گرم) نشان داد ( .)P>2/27در هر دو رويشگاه بيشترين ميزان شيرابه توليدی در برش  9و  72مشاهده شد .در کل برداشت آنغوزه تلخ
طي  72مرحله برش در مراتع استان يزد برای بهرهبرداری پايدار پيشنهاد ميشود .مقايسه پارامترهای خاک نشان داد که درصد شن در
منطقه بوروئيه و درصد رطوبت ،سيلت ،مواد آلي ،نيتروژن ،فسفر و پتاسيم در منطقه چنارناز بهطور معنيداری بيشتر بود (.)P>2/27
افزايش ذخيره رطوبتي خاک ،مواد آلي و عناصر مورد نياز گياه در منطقه چنارناز باعث افزايش عملکرد شيرابه آنغوزه شده است .در
اين تحقيق اسيديته در رويشگاه چنارناز افزايش معنيداری داشت که عامل مؤثری در رشد و ميزان توليد آنغوزه است .از نظر عددی
منطقه چنارناز آهک بيشتر و عملکرد بهتری از لحاظ توليد شيرابه دارد .با توجه به نتايج ،گياه آنغوزه تلخ منطقه چنارناز عملکرد بهتری
از لحاظ توليد شيرابه داشت.
واژههای کلیدی :آنغوزه تلخ ،Ferula pseudalliacea ،شيرابه ،شرايط ادافيکي ،استان يزد.

مقدمه

امری ضروريست ( ;Sharifi Yazdi et al., 2009

با توجه به نقش مهم گياهان در پايداری اکوسيستمهای
مرتعي و نياز انسان برای بهره برداری از منابع گياهي،
بررسي عملکرد گياهان و بررسي شرايط رويشگاهي آنها

 .)Sheidai Karkaj et al., 2013با شناخت بهتر گونههای
بومي ،امکان استفاده از آنها در برنامه های مديريت ،اصالح
و بهره برداری اصولي از مراتع ايجاد ميشود ( & Azhir
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 .)Shahmoradi, 2007آنغوزه يکي از گياهان دارويي،
مرتعي و صنعتي مهم استپ های ايران و افغانستان است
( .)Golmohammadi, 2013شيرابه آنغوزه دارای ترکيبات
اسانسي و رزيني فراوان بوده و منبع درآمدی برای
بهره برداران کشورمان ميباشد ( Khederzadeh et al .,
 .)2017مهمترين اثرهای فار ماکولوژيکي صمغ آنغوزه
درمان بيماری های گوارشي ،خاصيت آنتياکسيداني و
ضدسرطاني آن است ( .)Kavoosi & Rowshan, 2013در
بررسي مزيت نسبي بهره برداری و صدور گياه دارويي
آنغوزه مشخص شد که استان يزد در رتبه اول قرار دارد
( .)Bagherzadeh et al., 2007قبل از اين تصور بر اين
بود که هر دو نوع آنغوزه تلخ و شيرين در استان يزد
( )Ferula assa-foetidaميباشد ،در صورتي که پس از
بازديد های ميداني ،جمع آوری اين گياهان و شناسايي
توسط دکتر مظفريان مشخص گرديد گياهي که تحت عنوان
آنغوزه تلخ در استان يزد مورد بهرهبرداری قرار ميگيرد،
 Ferula pseudalliaceaاست .از خصوصيات گياهشناسي
مهم اين گونه عبارتند از :گياهي قدبلند تا ارتفاع 592
سانتي متر ،در قاعده به قطر  2تا  7سانتي متر ،برگهای
قاعدهای  9بار سهتايي شانهای ،کرکدار ،لوب های برگها
خطي-سرنيزه ای تا مستطيلي ،به طول تا  22و عرض  2تا
 8ميليمتر ،گل آذين پانيکول مرکب و نسبتاً متراکم ،چتر
کناری نر  7عدد و چترهای مرکزی ميوه دار و بدون کرک.
اين گياه بومي ايران بوده و محل های اصلي پراکنش اين
گونه در کردستان ،مسير کرمانشاه به سنندج و لرستان است
( .)Mozaffarian, 2007توانايي بوم شناختي گياهان در
توليد محصوالت در يک توپوگرافي و اقليم مشخص با
توجه به خصوصيات خاک متفاوت خواهد بود
( .)Yazdanshenas et al., 2015با توجه به اهميت آنغوزه
در صادرات و نيز به منظور مديريت صحيح عرصههای
طبيعي ،مطالعه در مورد اين گياه ضرورت دارد.
 Omidbaigiو  )5222( Pirmoradiدر بررسي تأثير
دفعات تيغ زني بر ميزان شيره دهي گياه آنغوزه در کرمان
دريافتند که ميزان شيره تا تيغ زني مرتبه نهم افزايش و پس
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از آن بهطور معني داری کاهش يافت)5275( Pirmoradi .
در مطالعه خود در استان کرمان دريافت که آنغوزه گياهي
کم توقع است و در خاکي با بافت سبک و فقير از نظر مواد
آلي با هدايت الکتريکي حدود  7رشد ميکند .در بررسي
عملکرد شيرابه نيز مشخص گرديد که گياهان مراتع مختلف
کرمان عملکرد متفاوتي دارند Gholami .و Farravani
( )5274دريافتند که محصول شيرابه آنغوزه در خراسان
تحت تأثير زمان های برداشت بوده و بيشترين محصولدهي
در  72بار تيغ زني مشاهده شد Moghaddam .و
 )5272( Farhadiدر بررسي تأثير عوامل محيطي بر توليد
آنغوزه در مراتع کرمان به اين نتيجه رسيدند که باالترين
محصول اسانس مربوط به مرتعي با باالترين ميزان آهک
در خاک است .طبق بررسيهای انجام شده  ،تمام مطالعات
راجع به گياه  Ferula assa-foetidaبوده و هيچ گزارشي
مبني بر ميزان شيره دهي گياه آنغوزه تلخ Ferula
 pseudalliaceaو شرايط ادافيکي رويشگاههای آن وجود
ندارد .ازاين رو اين پژوهش اولين مطالعه در اين مورد است
تا با به کارگيری نتايج بتوان نسل اين گياه ارزشمند و بومي
ايران را از خطر انقراض نجات داد .همچنين شناسايي
اکوتيپهايي از اين گونه که فراورده بيشتری توليد ميکنند،
مي تواند از لحاظ تجاری سودآور باشد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

رويشگاههای آنغوزه تلخ ،در مناطق بوروئيه از  24درجه
و  9دقيقه طول شرقي تا  92درجه و  22دقيقه عرض شمالي
و چنارناز هرات از  24درجه و  25دقيقه طول شرقي تا 92
درجه و  27دقيقه عرض شمالي قرار دارد و  52کيلومتر از
يکديگر فاصله دارند .اين دو منطقه در فاصله حدود 922
کيلومتری جنوب استان يزد قرار دارند .ارتفاع متوسط بوروئيه
 5584است .بارندگي  572/8ميليمتر و حداقل و حداکثر
درجه حرارت بهترتيب  2/8و  52/9درجه ميباشد .متوسط
درجه حرارت  72/2درجه سانتيگراد ،ارتفاع  5928و
متوسط بارندگي  574ميليمتر ميباشد .خاک دو منطقه دارای
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بافت شنيلومي بوده و فاقد شوری قابل مالحظه است .در هر
دو منطقه گياه غالب منطقه درمنه کوهي ( Artemisia
 )aucheriاست و ساير گياهان همراه شامل بادامکوهي
( ،)Amygdalus scopariaبنه (،)Pistacia atlantica
هزارخار ( ،)Cousinia sp.ريشبز ( Ephedra
 ،)strobilaceaگون ( ،)Astragalus sp.دافنه ( Daphne
 ،)sp.جوسيخ ( ،)Ebenus sp.کنگر ( Gundelia
 ،)turnefortiiخارگوني ( )Noaea mucronataو گيس
پيرزن ( )Stipa barbataميباشد.
روش تحقیق
در اين پژوهش دو محدوده از هر رويشگاه انتخاب
گرديد .اين دو محدوده از لحاظ خصوصيات توپوگرافي
(شيب ،جهت و ارتفاع) و اقليم (دما و بارندگي) مشابه بوده
و تنها در فاکتور خاک با يکديگر تفاوت دارند .در هر منطقه
 52پايه گياهي که همسن بودند ( 2-2سال) به طور کامالً
تصادفي انتخاب شد و بهرهبرداری از آنها طبق روش عرضي
(تيغزدن به صورت افقي) که همان روش مرسوم بهرهبرداری
است ،انجام شد .شيرابه بدستآمده از هريک از اين  42گياه
در ظروف جداگانه جمعآوری شد .شيرابه بدستآمده از هر
دفعه تيغزني پس از پايان کار در همان روز وزن و ثبت
گرديد .بهرهبرداری از گياه آنغوزه تلخ طي سه مرحله انجام
شد -7 :مرحله پيچاندن :از اوايل تا اواخر ارديبهشتماه
وقتي برگهای بوتههای آنغوزه رو به زردی ميرود ،آنها را
ميپيچانند و سنگي روی آن ميگذارند؛ اين کار بهمنظور
برگشت دادن شيرابه گياه به ريشه و گمنشدن جای بوته برای
مراحل بعد است .هر بهره بردار روزانه نزديک به هزار بوته
را مي پيچاند و آنها را تا دو هفته رها ميکند .اين مرحله
حدود  2-4روز طول ميکشد -5 .مرحله کشتن :در اين
مرحله با تيشه مخصوصي چالهای به عمق حدود  72 cmدر
اطراف ريشه گياه حفر شده ،بقايای غالف برگهای سال قبل
جدا شده و با خاک نرم اطراف ريشه را ميپوشانند تا ريشه
از هوای خشک در امان باشد؛ سپس سايباني بر روی آن
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گذاشته (با استفاده از اندام هوايي گياه آنغوزه يا مقوا) و
سنگي روی آن قرار مي دهند تا باد سايبان را جابجا نکند.
هر بهرهبردار روزانه حدود  522بوته را ميکشد .اين مرحله
حدود  52روز طول ميکشد -9 .مرحله تيغزدن :با کارد
مخصوصي  74تا  72مرتبه و هر  4-9روز يکبار ريشه گياه
تيغ زده ميشود .اين مرحله با توجه به شرايط آب و هوايي
حدود  5ماه طول ميکشد و در هر بار تيغزني ابتدا شيرابه
قبلي جمعآوری شده و بعد تيغزدن ريشه (به پهنای  5تا 9
ميليمتر) تکرار مي شود .هر کارگر به طور متوسط روزی
 7222بوته را تيغ ميزند.
نمونهبرداری از خاک نيز بهطور کامالً تصادفي از عمق
 2-92cmانجام و نمونهها به آزمايشگاه منتقل شد.
خصوصيات آنها شامل بافت خاک از روش هيدرومتری،
pHبا الکترود  pHمتر ،هدايت الکتريکي با ECسنج ،ماده آلي
از تيتراسيون روش  ،Walkley-Blackآهک از روش
تيتراسيون با سود يک درصد نرمال و درصد رطوبت اشباع از
روش وزني بهدست آمد .همچنين اندازهگيری نيتروژن با
دستگاه کجلدال ،فسفر با دستگاه اسپکتروفتومتر و پتاسيم با
دستگاه فليم فتومتر انجام شد (.)Jafari Haghighi, 2003
تمام دادهها پس از آزمون نرماليته با نرمافزارهای SPSS16
(آزمونهای  t-testو دانکن) و  Excelمورد تجزيهوتحليل
قرار گرفتند.

نتایج
با توجه به جدول  ،7نتايج مقايسه عملکرد شيرابه در هر
دفعه برش نشان ميدهد که پايههای آنغوزه تلخ در رويشگاه
چنارناز در دفعات تيغزني  9 ،)P>2/22( 77 ،7 ،8و 72
( )P>2/27بهطور معنيداری ميزان شيرابه بيشتری دارند .در
حالي که در منطقه بوروئيه دفعات  9و  79بهطور معنيداری
نسبت به منطقه چنارناز افزايش داشت ( .)P>2/22ميزان
شيرابه کل با مقدار  29/29گرم در منطقه چنارناز بهطور
معنيداری نسبت به منطقه بوروئيه ( 22/74گرم) بيشتر بود
(.)P>2/27
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جدول  -1مقایسه عملکرد شیرابه در مراحل مختلف تیغزنی بین دو رویشگاه ( Ferula pseudalliaceaeآنغوزه تلخ)
مفدار t

درجه آزادی

-7/79 ns

97

-7/77ns

97

* -5/74

97

-7/42 ns

97

2/278 ns

97

-2/292 ns

97

* 5/79

97

*5/89

97

** 2/99

97

** 2/49

97

* 5/54

97

-2/782 ns

97

* -5/42

97

2/59 ns

97

5/27 ns

97

**9/52

97

انحراف معیار

میانگین

منطقه مورد مطالعه

2/99

7/85

چنارناز

2/22

7/99

بوروئيه

2/97

5/92

چنارناز

2/55

5/22

بوروئيه

2/44

5/89

چنارناز

2/29

9/92

بوروئيه

2/85

9/47

چنارناز

2/27

9/77

بوروئيه

2/89

4/24

چنارناز

2/47

4/25

بوروئيه

2/25

4/29

چنارناز

2/98

4/24

بوروئيه

2/42

2/28

چنارناز

2/98

2/47

بوروئيه

2/29

2/27

چنارناز

2/22

2/99

بوروئيه

2/72

7/72

چنارناز

2/28

2/95

بوروئيه

2/22

7/27

چنارناز

2/75

2/57

بوروئيه

2/88

2/77

چنارناز

2/29

2/27

بوروئيه

2/24

4/72

چنارناز

2/85

4/49

بوروئيه

2/49

5/97

چنارناز

2/28

9/29

بوروئيه

2/92

5/48

چنارناز

2/42

5/45

بوروئيه

2/98

7/29

چنارناز

2/99

7/52

بوروئيه

7/22

29/29

چنارناز

9/29

22/74

بوروئيه

دفعات تیغزنی
برش 7
برش 5
برش 9
برش 4
برش 2
برش 2
برش 8
برش 7
برش 9
برش 72
برش 77
برش 75
برش 79
برش 74
برش 72
کل ()gr
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با توجه به جدول  ،5نتايج حاصل از آناليز واريانس ميزان
عملکرد شيرابه در هر دو رويشگاه حکايت از اختالف
معنيدار ميزان شيرابه در دفعات مختلف تيغزني دارد
( .)P>2/27با توجه به شکل  ،7در هر دو رويشگاه بيشترين

ميزان شيرابه توليدی در برش  9و  72ميباشد و کمترين
ميزان شيرابه در رويشگاه چنارناز مربوط به برشهای  7و
 72است .در منطقه بوروئيه کمترين مقدار شيرابه مربوط به
برش  72ميباشد.

جدول  -2آنالیز واریانس میزان عملکرد شیرابه پایههای آنغوزه تلخ در دفعات مختلف برش در رویشگاههای چنارناز و بوروئیه
F

میانگین مربعات ()MS

** 92/824

2/424
2/529
72/299

** 4/977

9/457

مجموع مربعات ()SS

درجه آزادی ()df

منبع تغییرات ()S.O.V

79/527

79

دفعات تيغزني (شيرابه چنارناز)

52/575

528

خطا

729/242

572

کل

497/788

79

دفعات تيغزني (شيرابه بوروئيه)

792/272

528

خطا

258/978

572

کل

** :معنيداری در سطح  7درصد

شکل  -1میزان شیرابه تولید شده در دفعات مختلف تیغزنی در رویشگاههای چنارناز (سمت چپ) و بوروئیه (سمت راست)

نتايج مقايسه برخي پارامترهای فيزيکي و شيميايي خاک
نشان ميدهد که از لحاظ پارامترهای فيزيکي درصد شن در
منطقه بوروئيه و درصد رطوبت و سيلت در منطقه چنارناز
بهطور معنيداری بيشتر است ( .)P>2/27پارامترهای
شيميايي خاک از قبيل اسيديته ،مواد آلي ،نيتروژن و فسفر در

رويشگاه چنارناز و هدايت الکتريکي و پتاسيم در رويشگاه
بوروئيه بهصورت معنيداری بيشتر هستند ( .)P>2/27مناطق
مذکور از لحاظ درصد رس و آهک اختالف معنيداری با
يکديگر ندارند (جدول .)9
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جدول  -3مقایسه پارامترهای فیزیکی و شیمیایی خاک بین دو رویشگاه ( Ferula pseudalliaceaeآنغوزه تلخ)
مقدار t

درجه آزادی

**2/99

97

**4/74

97

**-77/28

97

7/57ns

97

**-4/89

97

**2/92

97

7/72 ns

97

**57/92

97

**49/22

97

**72/52

97

**-4/79

97

انحراف معيار

ميانگين

منطقه مورد مطالعه

5/27

47/99

چنارناز

7/99

92/49

بوروئيه

7/47

92/52

چنارناز

5/42

54/22

بوروئيه

2/87

29/22

چنارناز

7/59

22/22

بوروئيه

2/74

72/72

چنارناز

7/59

72/22

بوروئيه

2/27

2/97

چنارناز

2/28

2/24

بوروئيه

2/24

7/59

چنارناز

2/29

7/29

بوروئيه

5/22

27/58

چنارناز

7/78

22/95

بوروئيه

2/22

7/98

چنارناز

2/22

7/52

بوروئيه

2/22227

2/77

چنارناز

2/22225

2/29

بوروئيه

2/75

7/97

چنارناز

2/27

7/57

بوروئيه

9/74

252/22

چنارناز

4/47

248/22

بوروئيه

بحث
گياهان خودرو بهعنوان ذخيره ژنتيکي ارزشمند بايد حفظ
شوند و از بهرهبرداری بيرويه آنها خودداری گردد ،از اينرو
مطالعه درباره عملکرد اين گياهان و عوامل مؤثر در ميزان
توليد آنها ضروريست .نتايج نشان داد که ميزان شيرابه در
بيشتر مراحل تيغزني و همچنين ميزان شيرابه کل در منطقه

پارامترهای خاک
رطوبت اشباع ()%

سيلت ()%
شن ()%
رس ()%
هدايت الکتريکي ()ms/m
اسيديته
آهک ()%
مواد آلي ()%
نيتروژن ()%
فسفر ()mg/kg
پتاسيم ()mg/kg

چنارناز افزايش معنيداری نسبت به منطقه بوروئيه دارد.
اميدبيگي و پيرمرادی ( )5222بيان کردند که هرچه تعداد
برشها به سمت طوقه گياه افزايش يابد ،جوانه انتهايي که در
رأس ريشه قرار دارد ،قطع ميگردد و احتمال کمتری برای
سبز شدن گياه در سال آينده وجود دارد Gholami .و
 )5274( Faravaniدر مطالعه خود تيمار  72بار تيغزني را با
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روش مقعر برای توليد پايدار پيشنهاد نمودند .بر اساس نتيجه
بدستآمده در اين تحقيق ،بيشترين ميزان شيرهدهي در تيغزني
مرتبه نهم و دهم است و پس از آن ميزان شيره استحصال شده
به سرعت کاهش مييابد .پس برای جلوگيری از آسيب به
گياه ميتوان برش را تا جايي ادامه داد که هم عملکرد شيره
اقتصادی باشد و هم صدمات کمتری به گياه وارد شود .با
توجه به نتايج ،برداشت آنغوزه تلخ طي  72مرحله برش
پيشنهاد ميشود.
بهطور کلي عوامل محيطي بهويژه شرايط تنشزا نقش
عمدهای در ميزان توليد گياهان دارويي دارند .در يک منطقه
با خصوصيات اقليمي و فيزيوگرافي يکسان ،توليدات يک
گونه گياهي تحت تأثير خصوصيات خاک قرار ميگيرد
( .)Arzani, 2012بافت خاک يکي از عواملي است که عالوه
بر تأثير در جذب مواد غذايي ،ميزان نفوذپذيری و تهويه بر
ميزان رطوبت قابل دسترس گياهان مؤثر بوده و در پراکنش
گونههای مختلف نقش مهمي دارد ( Sperry & Hacke,
 .)2002; Mirzaei Mousavand et al., 2016خاک مناطق
مورد مطالعه شني لومي و سبک بود اما از لحاظ درصد
پارامترهای تشکيلدهنده بافت (ذرات رس ،شن و سيلت) بين
دو منطقه اختالف وجود داشت .بهطوریکه درصد شن در
منطقه بوروئيه و درصد رطوبت و سيلت در منطقه چنارناز
افزايش معنيداری نشان داد .بنابراين افزايش ذخيره رطوبتي
خاک مراتع آنغوزه تلخ باعث افزايش عملکرد شيرابه گياهان
مورد بهرهبرداری ميشود )5275( Pirmoradi .در مطالعه
خود بيان کرد که اگر آب کافي در فصل رشد گياه در اختيار
آن باشد ،فتوسنتز بيشتری انجام ميشود و طول برگها و
تاجپوشش بيشتر و طول فصل رشد گياه (از سبز شدن گياه تا
زرد شدن برگها) طوالنيتر ميشود .در نتيجه شيرابه بيشتری
در گياه ساخته و ذخيره ميگردد .همچنين سازوکار خارج
شدن شيرابه از محل تيغخورده به اين دليل است که مقداری
آب توسط ريشههای غيرفعال در زمان رکود گياه از خاک
جذب ميشود و با رقيقتر کردن شيرابه و ايجاد فشار
ريشهای ،شيرابه از محل برش به بيرون تراوش ميکند .در
نتايج بهدستآمده نيز موارد ذکر شده صدق مينمايد .البته الزم
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است يادآوری شود که عوامل ژنتيکي نيز ميتواند در عملکرد
شيرابه مؤثر باشد (.)Moghaddam & Farhadi, 2015
خصوصيات شيميايي خاک نيز بهعنوان عامل مؤثر بر رويش
و توليدات گياهي هستند ( .)Yazdanshenas et al., 2015در
اين تحقيق اسيديته در رويشگاه چنارناز افزايش معنيداری
داشت .اسيديته عامل مؤثری در رشد آنغوزه است .قابليت
جذب عناصر غذايي وابستگي زيادی به  pHخاک دارد
( .)Aghajanlou & Ghorbani, 2015آنغوزه خاکهای
آهکي را برای رشد ترجيح ميدهد ،بنابراين هرچه رويشگاه
آنغوزه آهک بيشتری داشته باشد ،گياه رشد و عملکرد بهتری
دارد ( Moghaddam .)Pirmoradi, 2012و Farhadi
( )5272در مطالعه خود به اين نتيجه رسيدند که حضور
گونههای مورد مطالعه جنس  Ferulaبا ميزان اسيديته و مواد
خنثيشونده خاک رابطه عکس دارد .در اين تحقيق از لحاظ
آماری اختالف معنيداری بين دو منطقه از لحاظ ميزان آهک
مشاهده نشد اما از نظر عددی منطقه چنارناز آهک بيشتر و
عملکرد بهتری از لحاظ توليد شيرابه داشت .در اين تحقيق
مواد آلي ،نيتروژن و فسفر در رويشگاه چنارناز نسبت به
بوروئيه بهطور معنيداری بيشتر بود .ميزان فسفر خاک در اين
رويشگاهها بطور متوسط  7/2ميليگرم در کيلوگرم است.
نقش فسفر خاک بعد از ازت بهعنوان مهمترين عنصر غذايي
در تغذيه و رشد زايشي است ( Aghajanlou & Ghorbani,
 Safaeian .)2015و همکاران ( )5228بيان کردند که افزايش
ماده آلي و بهدنبال آن ازت خاک باعث افزايش فسفر ميشود.
علت افزايش فسفر در اين تحقيق را ميتوان چنين توجيه نمود
که با افزايش مقدار ماده آلي خاک ،هوموس با فسفر غيرقابل
جذب تشکيل يک کمپلکس آلي به نام فسفوهوميک ميکند
که بسيار قابل جذبتر است .دليل ديگر نيز اين است که
هوموس مانند يک آنيون بوسيله ذره رسي جذب ميشود و
فسفات تبادلي آن آزاد ميگردد De La Rosaِ .و همکاران
( Yao ،)5279و همکاران ( )5279و  Velichkoو همکاران
( )5277ماده آلي را عامل بسيار مهمي برای توليد بيان
نمودهاند Tahir .و همکاران ( )5272گزارش نمودند که ميزان
آهک موجب جذب ساير عناصر مانند فسفر ميشود و بهدنبال

792

 De la Rosa, J. Liebner, F., Pour, G., and Knicker, H.,
2013. Partitioning of N in growing plants, microbial
biomass and soil organic matter after amendment of
N-ammonoxidized lignins. Soil Biology &
Biochemistry, 60:125-133.
 Gholami, B. A. and Faravani, M., 2014. Effects of
different cutting methods and times of cutting on
growth performance and Gum Resin production of
Ferula assa-foetida. Journal of Agricultural Sciences,
59(1): 35-44.
 Golmohammadi, F., 2013. Medical plant of Ferula
assa-foetida and its cultivating, main characteristics
and economic importance in South Khorasan
province- east of Iran. Technical Journal of
Engineering and Applied Sciences, 3(18): 23342346.
 Jafari, M., Zare Chahouki, M. A., Tavili, A. and
Kohandel, A., 2006. Soil-vegetation relationship in
rangelands of Qom province. Journal of Pajouhesh &
Sazandegi, 73: 110-116.
 Jafari Haghighi, M., 2003. Soil analysis, sampling and
important physical and chemical analysis method
with emphasis on theory and application basics.
Nedaye Zoha Press, 240p.
 Kavoosi, G. and Rowshan, V., 2013. Chemical
composition, antioxidant and antimicrobial activities
of essential oil obtained from Ferula assa-foetida
oleo-gum-resin: effect of collection time. Journal of
Food Chemistry, 138: 2180-2187.
 Kia, F., Tavili, A. and Javadi, S. A., 2011. Relationship
between some rangeland species distribution and
environmental factors in Charbagh region of Golestan
province. Journal of Rangeland, 5(3): 292-301.
 Khederzadeh, S., Samiei, M., Mobaraki, A.,
Ezeddinloo, L. and Haghi, H. A., 2017. Genetic
comparison of Iranian Asafetida (Ferula assa-foetida
L.) populations based on cpDNA Ribosomal protein
L16 intron. International Journal of Agriculture
Innovations and Research, 5(4): 577-583.
 Moghaddam, M. and Farhadi, N., 2015. Influence of
environmental and genetic factors on resin yield,
essential oil content and chemical composition of
Ferula assa-foetida L. populations. Journal of
Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants,
2: 69-76.
 Mozaffarian,V., 2007. Flora of Iran, Umbeliferae.
Research Institute of Forests and Rangelands
Publications, Iran, 387 p.
 Mirzaei Mousavand, A., Ghorbani, A., Zare Chahouki,
M. A., Keivan Behjou, F. and Sefidi, K., 2016.
Effective environmental factors on distribution of
Prangos ferulacea Lindl. species in rangelands of
Ardebil Province. Journal of rangeland, 10(2): 191203.
 Omidbaigi, R. and Pirmoradi, M. R., 2006. A study of

4  شماره22 فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران جلد

 اين موضوع تأييد کننده نتايج.آن توليد گياه باال خواهد رفت
 ميزان پتاسيم در رويشگاه بوروئيه.حاصل از اين تحقيق است
 ميزان پتاسيم خاک در اين.افزايش معنيداری نشان داد
 پتاسيم. ميليگرم در کيلوگرم است298 رويشگاهها حدود
بهعنوان عناصر غذايي ماکرو ميباشد و نقش مهمي در
 اما ميزان پتاسيم به.)Kia et al., 2011( توليدات گياهي دارد
.)Safaeian et al., 2007( ماهيت خاک منطقه برميگردد
Ferula (  گياه آنغوزه تلخ،طبق نتايج اين پژوهش
) منطقه چنارناز عملکرد بهتری از لحاظpseudalliacea
 مرحله72  در کل برداشت آنغوزه طي.توليد شيرابه داشت
برش در مراتع استان يزد برای بهرهبرداری پايدار پيشنهاد
 مواد آلي و عناصر، افزايش ذخيره رطوبتي خاک.ميشود
مورد نياز گياه در منطقه چنارناز باعث افزايش عملکرد شيرابه
 در اين تحقيق اسيديته در رويشگاه چنارناز عامل.آنغوزه شد
 از نظر عددی.مؤثری در رشد و ميزان توليد آنغوزه است
منطقه چنارناز آهک بيشتر و عملکرد بهتری از لحاظ توليد
 مطالعات بيشتری در مورد عملکرد شيرابه.شيرابه داشت
پايههايي با سنين مختلف و شرايط اکولوژيک تمام
 نياز است تاFerula pseudalliacea رويشگاههای گياه
بتوان با کاربرد نتايج حاصل از آن اين گياه ارزشمند را توسعه
.داد
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Abstract
Plant species have different ecotypes. Identification of ecotypes with more yield operation
can be useful and commercially profitable. This is the first study to investigate resin yield amount
of Ferula pseudalliacea and edaphic conditions of its habitats in desert rangelands of Yazd
province. For this purpose, in each region, 20 plants of the same age (5-6 years) were completely
randomly selected and used according to the conventional method. Soil sampling was carried out
at a depth of 0-30 cm. All data were analyzed using SPSS16 and Excel software. The results
showed that bitter asafetida plants had significantly more resin yield in 7, 8, 11 (P<0.05), 9 and
10 cutting times (P<0.01) but less yield in 3 and 13 times in Chenarnaz habitat (P<0.05). The
total amount of resin with 63.63 g showed a significant increase in Chenarnaz compared to
Borooieh region (60.14) (P<0.01). The most amount of resin yield was observed in 9 and 10
incisions in both habitats. Totally, it is recommended to harvest bitter asafetida during ten cutting
times in Yazd province rangelands for sustainable exploitation. Comparison of soil parameters
showed that the sand percentage in Borooieh region and the percentages of moisture, silt, organic
matter, nitrogen, phosphorus and potassium in Chenarnaz region were significantly higher
(P<0.01). Increasing soil moisture storage, organic matter and essential elements of the plant
caused resin yield improvement of asafetida in Chenarnaz region. In this study, acidity had a
significant increase in Chenarnaz habitat, which is an effective factor in the growth and production
rate of asafetida. Chenarnaz region had numerically more lime and better operation of resin yield.
According to the results, bitter asafetida plants of Chenarnaz region had better resin yield
operation.
Keywords: Bitter asafetida, Ferula pseudalliacea, resin yield, edaphic conditions, Yazd
province.

