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چکیده
توسعه و اجرايي شدن برنامههای اثربخش و مفيد در راستای احياء ،حفاظت و بهرهبرداری مناسب از گونههای دارويي تنها با
شناسايي ويژگيهای گياهي و اکولوژيکي ميسر است .گياه انزروت ( )Astragalus fasciculifolius Biossاز خانواده بقوالت
( )Fabaceaeگونه دارويي ارزشمندی است که از نظر ترکيبهايي مانند ساپونينها ،فالونوييدها و پليساکاريدها نقش مؤثری در
درمان بيماریهای قلبي ،بازدارندگي رشد سلولهای سرطاني و از بين بردن اثرات شيمي درماني دارد .در اين بررسي نقشه پراکندگي
اين گونه با استفاده از منابع موجود تهيه گرديد .سپس خصوصيات اقليمي ،تجزيه فيزيکي و شيميايي خاک ،مراحل مختلف فنولوژيکي
و گياهان همراه در منطقه ثبت شد .نتايج اين بررسي نشان داد اين گياه در شهرستانهای خاش ،سراوان ،سوران و مهرستان پراکنش
دارد .پهنهبندی اقليمي اين مناطق در بلوچستان براساس ضريب خشکي دومارتن از نوع اقليم خشک ميباشد .متوسط ميزان بارندگي
ساليانه اين رويشگاها  52ميليمتر ،رطوبت نسبي  %20و دمای متوسط آن  25ºCاست .اين گونه بهطور عمده در ارتفاع  1300تا
 1500متر از سطح دريا ،در دامنهها و عمدتاً در آبراههها در بستر رودخانههای فصلي و در تمامي جهات بهويژه جهت شمالي و شيب
صفر تا  %75پراکنش دارد .خاک رويشگاه عمدت ًا دارای بافت شني لومي با اسيديته  6/73تا  ،8/23هدايت الکتريکي  0/56dS/mتا
 1/06و مقدار آهک  30/64تا  %50/62ميباشد .انزروت گونهای مقاوم به خشکي است و در شرايط اقليمي خشک با متوسط
بارندگي ساليانه کمتر از 30ميليمتر قادر به رويش است.
واژههای کلیدی :انزروت ( ،)Astragalus fasciculifolius Bioss.بومشناسي فردی ،پراکندگي ،سيستان و بلوچستان ،ويژگيهای
رويشگاهي.

دوماهنامه تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران ،جلد  ،34شماره 4

مقدمه
مطالعههه تههاريخ زنههدگي ي هک گونههه را آت اکولههوژی
(بوم شناسي فردی) ميگويند که موفقيت يها ناکهامي يهک
گونه در جامعه را نشان مي دهد و از شناختي که حاصهل
مي شود در برنامهريزیها اسهتفاده مي شهود ( Shanechi,
 .)1993مطالعات بوم شناسي انفهرادی ،اطالعهات بنيهادی
برای مديريت اکوسيستم های مرتعهي بههوجهود مهيآورد
( .)Oshib Netaj et al., 2011شناخت عوامهل محيطهي
مؤثر بر استقرار و گسهترش گياههان مهيتوانهد مها را بها
سازگاری گونه هر ناحيه آشنا کند تها براسهاس سرشهت
گونه ها براساس مديريت بومشناختي و احيای زيستبهوم
ها اقدام گردد ( .)Mesdagi, 2015در حال حاضر گياهان
دارويي با توجه به قابليت بهينهايي که در بحث پيشگری و
درمان دارند ،بيش از پيش مورد توجهه قهرار گرفتههانهد.
گياهههان دارويههي دارای گونههه ها و اکوتيپ هههای مختلفههي
هستند که در نقاط مختلهف پراکنهده بهوده و باتوجهه بهه
تغييرات اکولوژيکي ،متابوليتهای ثانويه آنها دچار تغيير
شده است .با توجه به قابليت بسيار خوب کشور در زمينه
تنوع گياهان دارويي ،شناخت گونه های گياهي و دستيابي
به اطالعات الزم در مورد مکان رشد و شهرايط محيطهي
گامي مهم برای بهرهوری از اين گياههان مي باشهد .گيهاه
انزروت ( )Astragalus fasciculifolius Bioss.درختچه
ای مرتفع و پوشيده از کرک های کوتاه بها خارههای بلنهد
است .ساقه متعدد ،منشعب و به خوشهه های بلنهد منتههي
مي شود .برگ دارای دمبرگ بلند بها  3-4جفهت برگچهه
( 10-12ميليمتر) ،برگها بيضهي شهکل و نهوک کُنهد بها
گوشوارکهای غشايي است .گلها صورتي يا بنفش (-16
 14ميلي متهههر) ،مجتمهههع در خوشهههه های طويهههل بههها
 12-15گل ،محور خوشه طويلتر از برگها ،براکته مثلثي
و کوچک ،کاسه گل لولهای شکل ،پرچم بلنهدتر از کاسهه
گل و بسيار طويلتر از بالهاست .اين گياه در استان های
فههارس ،کرمههان ،بلوچسههتان و هرمزگههان رويههش دارد
()Mozaffarian, 2004؛ محههل پههراکنش ايههن گيههاه در
رويشگاههای طبيعي استان سيستان و بلوچستان ازجملهه
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اطههرا سههراوان ،خههاش ،سههوران و مهرسههتان و در
رويشگاه های خارج ايران در عمان ،امهارات و عربسهتان
سعودی اسهت ( Royal Botanic Garden Edinburgh.,
 .)2018a,b,cاين گونه عالوهبر حفاظت خاک ،بها وجهود
گرهههای تثبيهتکننهده ازت در ريشهه گياههان خهانواده
بقوالت ،عامل مهمي در باال بردن حاصلخيزی خاک نيهز
مي باشد ( .)Ghahreman, 1993در جهنس Astragalus
بيش از  140نوع ترکيب های شيميايي مانند سهيکلوارتان
تریتهرپن گليکوزيهد ،فالونوييهدها و پلهي سهاکاريدهای
مختلف شناسايي شدهاند ( .)Li et al., 2014ثابهت شهده
است که مواد اصلي اين گياه شامل گليکوزيدها ،ساپونين
ها ،فالونوييدها و پلي ساکاريدها مهيباشهد ( Pistelli et
 .)al., 2003در حال حاضر بسياری از تحقيقات دارويهي
روی جنس گون نشان داده اسهت کهه پلهيسهاکاريدهای
موجود در اين جنس در تحريک سيستم ايمني بدن نقهش
دارند و مواد تشکيلدهنده فعال مفيد آنها در درمان نقص
ايمنههي بههدن مههؤثر هسههتند .جههنس گههون در برنامههه های
کاربردی درمان سندرمهای نقص ايمني بدن بهعنوان يهک
روش افزوده درمان سرطان و اثر آداپتوژني بر روی قلب
و کليهها دارد ( .)Azemi et al., 2011از پودر صمغ گونه
انزروت بهرای درمهان سهرماخوردگي ،کهوفتگي و بسهتن
اسههههههتخوان شکسههههههته اسههههههتفاده مي شههههههود
(.)Safa et al., 2013
استان سيستان و بلوچستان در جنوبشهرقي ايهران و
حههد فاصههل  24° 55′تهها  31° 28′عههر شههمالي و
 58° 40′تا  63° 16′طهول شهرقي واقهع شهده اسهت و
وسعتي برابر  181471کيلومترمربع دارد .متوسط بارندگي
در ايههن اسههتان  146/4ميلههيمتههر کههه حههداقل آن
 52/4ميليمتر در زابل و حداکثر آن  300ميلهيمتهر در
اطرا قلهه تفتهان مي باشهد ( Saligheh & Burimani ,
 .)2008منطقه بلوچستان از خشهکتهرين منهاطق ايهران
محسوب مي شود .بارندگي در اين ناحيه عالوهبر کم بودن
بسيار نامنظم بوده و بيشهتر آن بهدون اسهتفاده در سهطح
زمين بهصورت سهيالب روان شهده و منجهر بهه تخريهب
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زيستگاهها ميگردد .تبخير بهدليل خشکي هوا ،گرمهايش
زياد و جريان بادها شديد بوده و ميزان آن به  20تها 90
برابههر ميههزان بههاران سههاليانه مههيرسههد ( & Saligheh
 .)Burimani, 2008طي سالهای اخير به جای بهرهوری
مفيد از اين گونه گياهي بهرهبرداری مضاعف انجهام شهده
است و شرايط سخت اکولهوژی از قبيهل خشکسهالي های
چندين ساله استان ،باعث کاهش جمعيهت و ارتفهاع ايهن
گياه گرديده و احتمال انقرا آن وجود دارد .ازآنجاييکه
در ايران هيچگونه تحقيقي در مورد نيازهای بومشهناختي
گونه  A. fasciculifoliusانجام نشده است و با توجه بهه
اينکه بررسي نيازهای اکولهوژيکي يکهي از راهکارههای
اساسي در اهلي کردن و کشت اين گونه با ارزش دارويهي
مي باشد؛ ازاينرو ضروری است تا خصوصيات ايهن گيهاه
بيشتر مورد مطالعه قرار گيرد.

مواد و روشها
بهمنظور تعيين نقاط پراکندگي اين گياه ،ابتدا محهدوده
برخي از رويشگا ه های گونه مورد نظر با استفاده از منابع
اوليههه موجههود ( ،)Mozaffarian, 2004مصههاحبه بهها
کارشناسان اداره منابع طبيعي شهرستان های مختلف استان
و پيمايش صحرايي مشخص گرديد .پس از مشخص شدن
محدوده رويشهگاهي گونهه انهزروت و شناسهايي گونهه،
داده های اقليمي مربوط به رويشگاههها ازجملهه متوسهط
ساليانه دما ،جمع بارندگي و رطوبت نسبي از ايستگاههای
هواشناسي منطقه جمعآوری شد .طول و عر جغرافيايي
منطقه مورد نظر با استفاده از دستگاه مکهانيهاب جههاني
( )GPSمشخص شد .نمونهه گياههان همهراه نيهز پهس از
برداشههت و تهيههه نمونههه هربههاريومي توسههط کارشناسههان
مربوطه مهورد شناسهايي قهرار گرفهت .مراحهل مختلهف
فنولوژيکي گيهاه نيهز بها بازديهدهای مهنظم صهحرايي از
رويشگاه های مورد مطالعه در طي سالههای  95-96بها
ثبت زمان شروع رشد گياه ،مرحله رويشي ،زمان گلدهي،
تشکيل ميوه ،رسيدن ميوه و صمغدهي تعيين گرديد.

آت اکولوژی گونه دارویی انزروت ...

بهههمنظههور بررسههي و تعيههين خصوصههيات فيزيک هي و
شيميايي خاک از رويشگاه های مختلف بهدليل شرايط آب
و هوايي در چههار شهرسهتان و از ههر شهرسهتان در دو
منطقه و از هر منطقهه سهه نمونهه خهاک کهه در مجمهوع
 24نمونهههه خهههاک از پهههای ههههر درختچهههه از عمهههق
 60سانتيمتری ريشه نمونهبرداری انجام و نمونه خاک به
آزمايشگاه خاکشناسي منتقل گرديد (جدول  .)1پهس از
خشک کردن نمونههای خهاک در شهرايط آزمايشهگاهي،
نمونه از الک  2ميلي متری عبور داده شد و بافت خاک به
روش هيههدرومتری  Kluteو  ،)1986( Driksenهههدايت
الکتريکي ( )ECو اسيديته خاک ( )pHبهه روش عصهاره
گل اشهباع  Corwinو  ،)1996( Yemotoدرصهد کهربن
آلي بهه روش  Walkleyو  ،)1934( Blackدرصهد ازت
کل به روش  Pageو همکاران ( ،)1982فسهفر بهه روش
 Olsenو همکههاران ( ،)1982سههديم و پتاسههيم بههه روش
نشرشههعلهای  Corwinو  )1996( Yemotoو آهههک بهها
روش  Allisonو همکاران ( )1965تعيين گرديد.

نتایج
پراکنش گونه A. fasciculifolius

پراکنش اين گونه از ارتفاع  1100تا  1500متهر مهي
باشد که با افزايش ارتفهاع تهراکم گونهه در واحهد سهطح
افزايش مييابد (شکل  1و جدول  .)1حد پاييني پراکنش
گونه  A. fasciculifoliusاز نظر ارتفاع از سطح دريها در
مناطق مورد مطالعه ارتفاع  1131متر از سهطح دريها (در
منطقه سوران) و حد بااليي آن  1557متر (در منطقه پنج
انگشت) بود .اين گونه در ارتفاعات شيبدار نيز اسهتقرار
خوبي داشته و ميتواند نقش مؤثری در حفاظت خاک در
شيبها داشته باشد .اين گونه در دامنه های مختلف رو به
شمال ،جنوب ،شرق و رو به غرب رشد مي کند و در زمين
های مسطح تا شيب های باالی  %75نيز ديده مي شود.
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شکل  -1نقشه پراکنش گونه دارویی  A. fasciculifoliusدر استان سیستان و بلوچستان
نقاط مشخص شده با عالمت * ،نشاندهنده موقعيت مکاني ميباشد.

در سالهای خشک درختچه های موجود تضعيف
شد ه و در صورت بارندگي دوباره به رشد خود ادامه
مي دهند  .انزروت به صورت لکه ای نيز ديده مي شود که
همواره با گونه های گياهي خاصي همراه است .عمده
ترين گونه های گياهي همرا ه انزروت عبارتند از :
رازيا ( ،)Rhazia stricaپنيرباد ( Whitania
 ،)coagulensگلدر ( ،)Otostegia persicaکلمک
( )Fortaynia bungeiو گيشدر (.)Priploca aphylla
در بيشتر رويشگاه ها ازجمله رويشگاه سراوان گياه
رازيا (  ) Rhazya stricaهمرا ه با انزروت به عنوان
گونه ای غالب مشاهده شد  .شکل زمين در مناطق
مختلف متفاوت بوده و مهمترين آنها را مي توان دامنه،
دره و بستر رودخانه و آبراهه ها ی فصلي دانست  .در
اين بررسي بيشتر نمونه های گياهي در دامنه ها و
آبراهه ها ی فصلي مشاهده گرديد (شکل .) 2

اقلیم و آب و هوا
عناصر اقليمي مهمترين عوامل تأثيرگذار بر شرايط
پوشش گياهي محسوب مي شود .پهنه بندی اقليمي
رويشگاه ه ای مورد مطالعه براساس ضريب خشک
دومارتن از نوع اقليم خشک و براساس روش آمبرژه
از نوع بياباني گرم خفيف تا گرم ميانه مي باشد
(  .) Saligheh & Burimani, 2008با توجه به پايين
بودن بارندگي ساالنه و ميانگين رطوبت نسبي در
مناطق مورد بررسي مي توان اين گياه را گونه ای
خشکي پسند در نظر گرفت  .اين گونه با دارا بودن
ريشه راست عميق از ظر فيت های تأمين رطوبت به
نحو مطلوب برای بقاء خود استفاده مي نمايد .

آت اکولوژی گونه دارویی انزروت ...
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شکل  -2گونه  A. fasciculifoliusدر رویشگاه سراوان
آ :درختچه انزروت ،ب :اوج مرحله رويشي و اوايل گلدهي ،پ :اوج مرحله گلدهي ،ت :نمونهای از ريشه انزروت ،ث :صمغ گياه انزروت،
ج :گياه انزروت همراه با گونه ( Rhazya stricaسمت راست تصوير)

جدول  -1مشخصات رویشگاههای مورد مطالعه گونه  A. fasciculifoliusدر استان سیستان و بلوچستان
سایت مطالعاتی

عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی

ارتفاع (متر)

شیب ()%

جهت

سراوان

27° 17′ 30 /8″

062° 17′11/19″

1196

10

غربي

ناهوک

27° 33′ 50/ 3″

062° 21′ 11/5″

1394

40

شمالي

سوران

27° 24 04/ 2″

061° 48′19/3″

1131

26

شمالي

هیدوچ

27° 00′ 53/9″

062° 10′ 6/5″

1231

25

شرقي

بیرک

27° 13′ 15/4″

061° 40′ 56/8″

1345

60

شمالي

انجیرک

27° 19′ 14/7″

061° 17′ 51/7″

1413

75

جنوبي

پنج انگشت

28° 98′ 25/8″

061° 93′ 42/5″

1557

53

شمالي

پشت کوه

28° 61′ 18/9″

061° 97′ 41/8″

1416

39

جنوبغربي

خصوصیات خاکشناسی
باتوجه به نتايج بدست آمده از آناليز نمونه های خاک
مناطق مختلف مشخص گرديد که گونه دارويي انزروت در
خاک های متمايل به قليايي (اسيديته  6/73تا )8/23

پراکندگي دارد .عالوهبر اين مشخص شد که اين گونه
گياهي در خاکهايي با ميانگين هدايت الکتريکي
 0/79دسيزيمنس بر متر رشد مينمايد .بيشترين مقدار
هدايت الکتريکي خاک ( 1/068دسيزيمنس) بر متر در
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منطقه سراوان و کمترين مقدار آن ( 0/56دسيزيمنس) بر
متر در منطقه هيدوچ مشاهده شد .متوسط مقادير کربن
آلي ،ازت ،پتاسيم ،فسفر ،آهک و سديم مورد مطالعه در
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جدول  2و نوع بافت خاک رويشگا ههای مورد مطالعه در
جدول  3نشان داده شدهاست.

جدول  -2دامنه تغییرات عوامل فیزیکی و شیمیایی خاک در رویشگاههای مورد مطالعه استان
عامل

حداقل

حداکثر

میانگین

هدایت الکتریکی ()dS/m

0/56

1/06

0/79

اسیدیته

6/73

8/23

7/93

ازت کل ()%

0/545

0/712

0/63

فسفر ()ppm

0/30

0/78

0/49

پتاسیم ()ppm

12/79

64/72

32/52

کربن آلی ()%

0/06

0/08

0/07

سدیم ()ppm

29

270

82/7

آهک ()%

30/64

50/62

37/74

جدول  -3بافت خاک رویشگاههای مورد مطالعه استان
رویشگاههای مورد
مطالعه
بافت خاک

ناهوک
شني
لومي

سراوان

سوران

شني لومي

شني لومي

فنولوژی
بررسي فنولوژيکي اين گياه در طي سال های 95-96
نشان داد که مراحل مختلف فنولوژيکي در رويشگاههها و
ارتفاعات مختلف متفاوت است (جدول  .)4رشد رويشهي
به محض مطلوب شدن درجه حرارت ،از نيمه دوم بهمهن
شروع و ظهور گلها از نيمه اول اسفند شهروع و تها نيمهه
دوم فروردين ادامه دارد و تشکيل ميوه دهه سوم فروردين
شروع و رسيدن ميوه تا نيمه دوم خرداد طول مي کشهد و
از نيمه اول تير تا دهه سوم مرداد صمغدهي همراه با گرم
شدن هوا و توقف رشد تابستانه انجام مي شود .در صورت
مطلوب شدن ههوا و بارنهدگي ممکهن اسهت در ماه ههای
شهريور و مهر دوباره به گل رفته و در نيمه دوم آبهان تها

هیدوچ
شني رسي
لومي

بیرک

انجیرک

پنجانگشت

شني لومي

شني لومي

شني لومي

پشت کوه
شني رسي
لومي

پايان دی وارد خواب زمستانه مي شود .تهداوم سرسهبزی
اين گياه بستگي به وضعيت سال از نظر بارنهدگيهها نيهز
خواهد داشت .در ارتفاعات باالتر بهدليل سهردی ههوا و
همچنين در شيب های رو به شمال گلدهي ايهن گونهه بها
تأخير انجام مي شود .طبهق مطالعهات انجهام شهده گونهه
انزروت مورد چرای دام قرار نمي گيرد و اين امر احتمهاالً
بهدليل تلخ بودن و ترکيب های الکلي و همچنهين داشهتن
خارهای فراوان مي باشد؛ ازاينرو اين مسهئله بهه بقهاء و
سازگاری اين گونه کمک شاياني مينمايد .عالوهبر اين از
آفات اين گياه؛ تغذيه عنکبوتها ،موريانهها و شتههها از
صمغ گياه مي باشد و موشها و خرگوشهای صحرايي از
ريشهههه آن در فصهههل زمسهههتان تغذيهههه مهههيکننهههد.

جدول  -4نمودار فنولوژی گونه  A. fasciculifoliusدر رویشگاههای شهرستان سراوان طی سالهای 95-96
فنولوژی
رشد رویشی
ظهور غنچهدهی
گلدهی
تشکیل میوه
رسیدن میوه
صمغدهی
رشد دوباره
خواب زمستانه
سال

95

95

96

96

96

96

96

96

96

96

96

96

ماه

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

میانگین درجه حرارت ()ºC

12/6

16/2

23/7

27/4

32/6

32/5

31/6

27/9

24/5

18/1

13/4

13/1

مجموع بارندگی ()mm

42/3

3/2

0/4

2/4

3/2

0/1

0

0

0

0/3

0

0

میانگین رطوبت نسبی ()%

53

34

26

22

22

22

21

16

17

26

25

19
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بحث
شناخت گياهان دارويي بومي هر منطقه و همچنين
بررسي ويژگيها و شرايط اکولوژيکي آنها اولين گام در
راستای توسعه کشت و بهرهبرداری وسيع اين گياهان
ميباشد .نتايج اين تحقيق نشان داد که در بلوچستان گونه
دارويي  A. fasciculifoliusدر شهرستانهای خاش،
سراوان ،مهرستان و سوران پراکندگي دارد .اين گياه بهدليل
بافت آبدار ريشه ،ساقه سخت و خارهای فراوان توانايي کم
آبي را دارد .منطقه جنوبشرق کشور دارای آب و هوای
گرم و خشک است که بهدليل بارش کم ،پوشش گياهي فقير
و فنولوژی گياه با خطرات فراوان همراه است .باتوجه به
خصوصيت مقاومت گونها در برابر خشکي و رطوبت کم
آنها در جامعهپذيری ،ايجاد محيطي مناسب برای رشد جمعي
و گروهي آنها بهمنظور بهرهبرداریهای علوفهای ،صنعتي و
دارويي برنامهريزیهای علمي و دقيق را ميطلبد .استان
سيستان و بلوچستان عليرغم وجود در عر های پايين
جغرافيايي و داشتن آب و هوای گرم و خشک توليدات
کشاورزی چنداني ندارد؛ ولي در مورد محصوالت بومي
ازجمله گياهان دارويي بومي خود جايگاه خاصي در سطح
ملي دارد .شرايط آب و هوايي و زمينشناسي اين استان
سبب سازگاری و وجود گونههای مربوط به رويشگاههای
خاص اين ناحيه شده است .محدوديتهايي از قبيل کاهش
نزوالت جوی و زمان بارش ،تبخير و تعرق باال ،بادهای
شديد و خشکساليهای چندساله اخير منطقه بلوچستان
منجر به عدم پايداری زيستبومها و رويشگاههای اين گونه
خواهد شد .برداشت بيرويه و تخريب رويشگاههای اصلي
از عوامل اصلي محدودکننده فراواني و پراکنش گونه دارويي
انزروت ميباشد .در اغلب گونههای گياهي وجود بيماریها
از عوامل محدودکننده رشد و توسعه ميباشد .خوشبختانه در
مورد اين گونه بيماری مشاهده نشده و وجود آفات ،تغذيه
عنکبوتها ،شته و موريانهها باعث کاهش کيفيت صمغ
ميشود ولي از عوامل محدودکننده رشد و توسعه گياه
نميباشد ولي وجود تغذيه موشها و خرگوشهای صحرايي
از ريشه باعث ضعيف شدن درختچه ميشود .علت گسترش
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اين گونه در بلوچستان بهدليل آب و هوای گرم و همچنين از
عمده داليل مؤثر در استقرار اين گونه مسير آبراههها و دامنه
کوهها و خاک شني لومي ميباشد .مطالعات انجام شده در
مورد پراکنش گونه انزروت ،در کشورهای عربستان ،امارات
و عمان ميباشد .مطالعات خاکشناسي نشان داد که گونه
 Astrgalus effususبهترين رشد را در خاکهای با بافت
متوسط شني لومي تا لومي رسي با اسيديته  7/04-8/04و
هدايت الکتريکي  0/4-0/54دسيزيمنس بر متر داشت
( .)Ahmadi et al., 2013باتوجه به برداشت بيرويه و
غيراصولي اين گياه توسط مردم و استفاده از ساقه و ريشه
اين گياه بهعنوان مسواک و همچنين بروز خشکساليهای
چندساله در رويشگاههای اين گياه ،اجرای برنامههای
حفاظتي و نگهداری از اين ذخاير از طريق بکارگيری روش
های مختلف حفاظتي از اهميت خاصي برخوردار است.
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Abstract
Development and implementation of effective and useful programs for the rehabilitation,
conservation and sustainable utilization of medicinal species is possible only by identifying
plant and ecological characteristics. Astragalus fasciculifolius Bioss. belonging to the Fabaceae
family, is a valuable medicinal species. This species plays an effective role in treatment of heart
disease, inhibition of cancer cell growth, and eliminating the chemotherapy effects due to the
presence of compounds such as saponins, flavonoids, and polysaccharides. In this study, the
distribution map of this species was prepared using available resources, and then climatic
characteristics, physical and chemical analysis of soil, different phenological stages, and
associated plants in the region were recorded. The results of this study showed that this plant is
distributed in the cities of Khash, Saravan, Soran and Mehrestan. According to the
Demartonne method, the climate of this region is arid. The average annual precipitation, relative
humidity, and an average temperature of these habitats are 52 mm, 20%, and 25°C, respectively.
This species is distributed between approximately 1300 and 1500 m above sea level, on the
slopes and mainly in the waterways, in the bed of seasonal rivers, and in all directions,
especially the northern direction and the slope between 0 to 75%. The soil texture of habits is
mainly sandy loam with the pH range of 6.73 to 8.28, EC range of 0.56 to 1.06 ds/m, and
30.64-50.62% lime. A. fasciculifolius is a drought tolerant species which is capable of growing
under dry climatic conditions with an average annual rainfall of less than 30mm.

Keywords: Astragalus fasciculifolius Bioss., autecology, distribution, Sistan and Baluchestan,
habitat characteristics.

