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 ه چکید
 هایساقه با شاداب ساله  چند ایدرختچه Euphorbiaceae خانواده از .Euphorbia tirucalli L علمی نام با داردیه درختچه      

  دارویی گياهان در کيفی و یکمّ صفات بر مؤثر عوامل مهمترین از یکی محيطی عوامل .است گرد و گسترده هایشاخه  و منشعب

  خصوصيات  برخی  نظر  از بلوچستان  و سيستان استان مختلف هایرویشگاه در داردیه  گياه تحقيق این در .باشدمی  مطرح

 دارمعنی  اختالفات  حداقل آزمون و ایآشيانه  طرح  قالب در تحقيق  این .شد بررسی  فيتوشيميایی و خاکی  ،فيزیولوژیکی ،مورفولوژیکی

  حصارک  کالت،  وستاهایر) هيچان  بخش  نيکشهر  -1 :هایشهرستان شامل  و تکرار  سه  با تصادفی کاماًل صورت به  % 5 سطح در  دانکن

  (پيردان و کيشکور حيط،  روستاهای) سرباز شهرستان -3 و (پارود و  جنگل فيروزآباد، روستاهای) راسک شهرستان -2 ، (هشتيک و

 مناطق و هاشهرستان بين داریمعنی  اختالف بررسی مورد صفات تمام بين داد نشان نتایج .گردید اجرا صحرایی پيمایش از استفاده با

 مربوط شاخه  تعداد و ارتفاع  کمترین و داشتند را  ميزان بيشترین نيکشهر شهرستان در مورفولوژی صفات  پژوهش این در .دارد وجود

  بررسی  مورد خاک .شودمی  کم  درختچه این رویشی رشد دریا سطح  از ارتفاع  افزایش با دهدمی  نشان که  بود سرباز شهرستان به

  بيشترین داد.  نشان تریمطلوب  وضعيت مناطق سایر به نسبت پتاسيم و فسفر مانند شاخص رعناص  نظر از  نيکشهر شهرستان مناطق

 متغير صورتبه  مختلف شهرهای در آنتوسيانين و تابستان فصل در فالونوئيد و پرولين بهار، فصل در کاروتنوئيد و a، b کلروفيل ميزان

  .شد گيریاندازه  راسک شهرستان در آنتوسيانين و يدئ تنووکار و سرباز شهرستان در  a، b کلروفيل  ميزان بيشترین شد. مشاهده

 دارد.  وجود گياه این در تابستان فصل در ه مؤثر مواد تعداد و مقدار بيشترین که داد نشان شيرابه هایترکيب

 

 . یشيمفيتو ،یفيزیولوژ ،یمورفولوژ محيطی، عوامل ،(.Euphorbia tirucalli L) داره دی درختچه کلیدی: های هواژ
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 مقدمه
  از L. tirucalli Euphorbia علمی نام با بيدار یا دارهدی

 هایساقه  ،شاداب ساله  چند، Euphorbiaceae خانواده
 برگ .است گرد و گسترده هایشاخه و منشعب بسيار

 فصل اوایل سرعت به آن هایبرگ و شودمی دیده ندرتبه
  مانند گلبرگ وشبالپ از گروهی آن گل .روندمی بين از پایيز
 کپسول آن ميوه .دارد قرار براکته داخل در واقعی گل .است

 لوبها طول صاف، یا و کرک بدون کروی، تقریباً و سویهسه
 یئنامر و صورتی رنگته با رنگکم سبز و کوتاه و کم بسيار
 .است براق و صاف کرک بدون مرغیتخم آن بذرهای .است

 نيز تيره ایقهوه شکمی خط یک و ایقهوه خال دارای
 رنگی سفيد شيرابه شود زخمی که زمانی گياه این .باشدمی
 از بسياری مشترک خصوصيت این که دگردمی خارج آن از

 حمله کاهش سبب آن شيرابه و است فرفيون هایگونه
  آفریقا شرق از درختچهاین  زیستگاه .شودمی خوارانگياه

 ،دوستانهن مانند کشورهایی بومی و گرفته سرچشمه
 در اندازه همان به و است ایران در شده کاشته و پاکستان

 و است شده توزیع گسترده طوربه مریکاآ و آسيا اروپا، قاره
 .کندمی رشد وحشی صورتبه  گرمسيری مناطق اغلب در

 تشکيل گرایش و است حجيم درختچه شکل اوقات گاهی
  مناطق  در (.et al. Bruyns, 2006) دارد را  جنگل

 به متحمل و کندمی رشد خشکنيمه به متمایل مسيریگر
  در درختچهاین  (.et al. nJansse, 2009) است خشکی
 مسير ترپایين حرارت درجه و مناسب رطوبت شرایط

 و گرم خيلی هوای و آب شرایط در و دارد را  C3 فتوسنتزی
 دارد را  C4 و CAM فتوسنتزی مسير باال هایحرارت درجه

(1971 Bender,). رشد سریع گرم هوای و آب در گياه این  
 گرادسانتی  درجه 28 تا 21 ساليانه متوسط دمای در .کندمی
Duke  &؛ Calvin, 1980) باشد داشته خوبی رشد دتوانمی

1972 ,MacFaul.) را گرادسانتی درجه -2 دمای ندرتبه 
 ندارد را  انجماد درجه مدتطوالنی تحمل اما کند،می تحمل

 چون بياید، ترپایين گرادسانتی درجه 7 از دما نباید و
 مقاوم بسيار .شودانجام نمی رشدی هيچ دما این از ترپایين

 تحمل را  خشک طوالنی فصل و است خشکسالی برابر در

 در و بماند زنده خشک تابستان فصل در دتوانمی و کندمی
 درختچه این .دارد مناسبی بسيار رشد منظم آبياری زمان

 بهترین و دارد را  مترميلی 500تا 250 ساليانه بارش تحمل
 (.,Corman 2001) است خورشيد  مستقيم نور در آن رشد

 شرق در دارد. فراوانی دارویی کاربردهای گياه این
 زگيل، جنسی، ناتوانی موارد در گياه این شيرابه از آفریقا
 و هاشاخه ضماد از .شودمی استفاده درد دندان و صرع

 .کنندمی استفاده استخوان شکستگی التيام برای آن پوست
 برای درختچه این هایشاخه و هاریشه از شده تهيه ضماد
 ریشه .است مفيد دردناک هایورم و بواسير بينی، زخم

 ضماد صورتبه و مخلوط نارگيل روغن با را آن کوبنيم
 گياه این (.,Mwine 2011) کنندمی استفاده دردشکم برای

  آن  ورم و  التهاب سبب چشم با تماس در  و است میس بسيار
 گزارش (.Fakim,-Gurib & Schmelzer 2008) شودمی

 برابر در کشیآفت خاصيت دارای آن التکس که استشده
Mwine & )  ( brassicae Brevicoryne)  هاشته   مانند  آفاتی

2010 Damme, Van)، هاه پش (aegypti Aedes  و Culex

quinquefasciatus) (2008 .,al et Rahuman)، هاباکتری  
(aureus Staphylococcus) (1998 .,al et Lirio) و  

 .است (,Vassiliades 1984) تناننرم
  بر  مؤثر  عوامل  مهمترین که  است داده  نشان  تحقيقات 

  و  محيطی  ژنتيکی،  عوامل  گياهان  ثانویه  شيميایی  های ترکيب 
  تأثير  که  محيطی  عوامل  مهمترین  از  . آنهاست  متقابل اثرهای 

  نور،  گذارند، می  گياهان  ه مؤثر  مواد  کيفيت  و  يت کّم بر  ای عمده 
igibaOmid, )  باشد می  محل  ارتفاع  و  آبياری  حرارت،  درجه 

2005 .) Hemati  و  اقليم  تأثير  بررسی  با  ( 2007)  همکاران  و  
  درختچه  ونوئيدهای ال ف  برخی  روی  مختلف  های اندام 
  صفات و  مکان  بين  تقابلی م  اثرهای  که  دادند  نشان  وليک سرخ 
  در  کوئرستين  ميزان  که  رسيدند  نتيجه  این  به  آنان  . دارد  وجود 
  از بيشتر  مازندران  کالردشت  در  وليک سرخ  گياه  کل  اندام 

  همکاران  و  Jaimand که  دیگری  بررسی  در  . بود  گرگان 
  های ترکيب  گيری اندازه  و  استخراج  از  استفاده  با  ( 1020) 

  از  ژنوتيپ  ده  گلبرگ  در  رستين کوئ  و  کامفرول  ی فالونوئيد 
  که  دریافتند  دادند  انجام  ایران  غربی  مناطق  در  محمدی گل 
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  کوئرستين  و  کامفرول  های ترکيب  ميزان  نظر  از  مناطق  بهترین 
  و  Tajali . بودند  اردبيل  و  ایالم  غربی، آذربایجان  ترتيب به 

Khazaeipoor  (2002 )  کل  فنل  روی  بر  ارتفاع  تأثير  بررسی  با  
  کردند  بيان  microphylla Cerateagus گياه  های يد فالونوئ  و 

  ميزان  بيشترین  دارای  متری  1000 ارتفاع  در  گياه  این  که 
  ارتفاعات  در  کرده رشد  گياهان  به  نسبت  نامبرده  های ترکيب 
  اکوتيپی  تنوع  بررسی  با  ( 2010)   همکاران   و   Karimi . بود  پست 

  بختياری  چهارمحال  و  اصفهان  های استان  در  دنایی  آویشن 
  بر  و  مثبت  اثر  تيمول  ميزان  بر  ارتفاع  افزایش  که  دریافتند 

  را  تيمول  ميزان  بيشترین آنان  . نداشت  ی دار معنی  اثر  کارواکرول 
  و  دریا  سطح  از  متر  2747 ارتفاع  در  شبان  شيخ  نمونه  در 

  ارتفاع  در  الرک  نمونه  به  مربوط را  کارواکرول  ميزان  بيشترین 
  بر  غذایی  عناصر  . کردند  گزارش  دریا  سطح  از  متر  2370

  عملکرد  و  رشد  بر  نهایت  در  و  داشته  ی دار معنی  اثر  یکدیگر 
  پتاسيم  (. al et Facchinelli,. 2001)  گذارد می  تأثير  گياه 

  اغلب  ها خاک  در  و  است  ماکرو  غذایی  عناصر  از  یکی  عنوان به 
  صورت به  هوادیدگی  از  پس  که  دارد  وجود  ها کانی  ساختمان  در 

  شود می  خاک  محلول  وارد  و  شده  آزاد  پتاسيم  یون 
 (2007 ,et al. diuMahmo .)  کننده تعيين  سو یک  از  ها خاک  

  عناصر  چرخه  بر  گياهان  دیگر  سوی  از  و  گياهی  های گونه 
 Kochaki)  گذارند می  اثر  ها خاک  مکانی  خصوصيات  و  غذایی 

., 1995et al .)  Dowling   با  کردند   گزارش   ( 1986)   همکاران   و  
  پتاسيم، گوگرد،  نيتروژن،  آلی،  ده ما  قبيل  از  عواملی  افزایش 
  گونه  تاجی  پوشش  درصد  خاک،  عمق  و  تبادلی  کلسيم  فسفر، 

heterophylla Acacia  یابد می  افزایش . Ghasemi  همکاران و  
  ميزان بر  محيطی  عوامل  تأثير  بررسی  با  ( 2011) 

  گردو  گياه  در را  فالونوئيدی  و  فنلی  های ترکيب  ها، اکسيدان آنتی 
  فالونوئيدی  و  فنلی  های ترکيب  ميزان  يشترین ب  که  کردند  گزارش 

  . آمد  بدست  روزانه  دمای  ميانگين  کمترین  و  ارتفاع  بيشترین  در 
  های ژن  بيان  ميزان  بر  مؤثر  عامل  مهمترین  عنوان به  محيط 

  مطرح  دارویی  گياهان  در  ثانویه  های ترکيب  بيوسنتزکننده 
  عوامل  شناخت  بنابراین  (. ,Saharkhiz 2002)  باشد می 

  حائز  دارویی  گياهان  مؤثره  مواد  يت کّم و  کيفيت  بر  گذار تأثير 
  به  تحقيق  این  در  ، ذکرشده  مطالب  به  توجه  با  . باشد می  اهميت 

  فيتوشيميایی  ، فيزیولوژیکی  ، مورفولوژیکی  صفات  برخی  بررسی 
  سه  طبيعی  های رویشگاه  در  دار ه دی  دارویی  گياه  خاک  عناصر  و 

 . د ش   پرداخته   سرباز   و   راسک   نيکشهر،   شهرستان 
 

 هاروش  و مواد
  187502 حدود  وسعت  با  بلوچستان  و  سيستان  استان 

  اختصاص  خود  به  را  کشور  مساحت  % 11/ 5 برابر  مربع  کيلومتر 
  و  درجه  31 تا  دقيقه  3 و  درجه  27 بين  استان  این  . است  داده 
  و  درجه   85 تا  دقيقه  20 و  درجه   63 و   شمالی  عرض   دقيقه   29
  در  که  استان  ن ی ا  . است  شده  واقع  شرقی  طول  دقيقه  49

  خراسان  استان  با  شمال  سمت  از  شده،  واقع  کشور  ی شرق جنوب 
  با  شرق  از  و  هرمزگان  و  کرمان  ی ها استان  با  غرب  از  جنوبی، 

  به  ز ي ن  جنوب  از  و  است  مرز هم  پاکستان  و  افغانستان  کشور  دو 
  ميانگين  (. 1388 ، نام بی )  شود ی م  محدود  عمان  ی ا ی در  ی ها آب 

  متوسط و  متر ميلی  100 حدود  ان است  این  در  ساالنه  بارش 
 است.   متغير   گراد سانتی   درجه   37  تا   32  از   آن   دمای 

 در تکرار 3 با ایآشيانه طرح قالب در تحقيق این
 :هایشهرستان در پژوهش .شد اجرا  1394 سال ماهفروردین

 روستای دو منطقه کالت، روستای یک منطقه) نيکشهر -1
 راسک شهرستان -2 ،(هشتيک روستای سه منطقه حصارک،

  و جنگل  روستای دو منطقه فيروزآباد، روستای یک منطقه)
 یک منطقه) سرباز شهرستان -3 و (پارود روستای  سه منطقه

  سه  منطقه و کيشکور روستای دو منطقه حيط، روستای
 گردید. اجرا  صحرایی پيمایش از استفاده با (پيردان روستای
 هر از ،شناسیخاک خصوصيات مهمترین تعيين برای
 برداشت مترسانتی 06 تا صفر عمق از خاک نمونه زیستگاه

 و کشاورزی علوم دانشگاه شناسیخاک آزمایشگاه به و
  جمعيت سه منطقه هر از .شد داده انتقال زابل طبيعی منابع

 مورفولوژیکی صفات برخی و انتخاب تصادفی طوربه گياهی
 آوریجمع هاینمونه آنگاه .شد انجام گيرینمونه و بررسی

 زمان تا گرادسانتی درجه -80 دمای در یخچال در شده
 .شدند نگهداری فيزیولوژیکی صفات یهاآزمایش انجام

  مورد  گياه که منطقه هر از محل،  در گياه آوریجمع  هنگام
 سنجتعيموق دستگاه از استفاده با شدمی آوریجمع نظر
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GPS ارتفاع ظرن از منطقه جغرافيایی موقعيت تعيين به اقدام 
 (1 )جدول گردید جغرافيایی عرض و طولو  دریا سطح از

  شد آوریجمع مطالعه مورد شهرهای هواشناسی اطالعات و
 .(2 )جدول

 

 های مورد مطالعهموقعیت جغرافیایی شهرستان -1جدول 

 دریا سطح از ارتفاع جغرافیایی  عرض جغرافیایی  طول روستا  شهر  ردیف

1 

 نیکشهر 

 455 26°13 ′ 16″ 60°12 ′07 ″ کالت 

 679 26°  21′52 60° 4′ 12″ حصارک  2

 667 26°  20′ 21″ 60°  04 ′ 45 ″ هشتيک  3

4 

 راسک

 490 26°16 ′ 47 ″ 61°  25′  50″ فيروزآباد

 586 26°16 ′17 ″ 60°  43′55 ″ جنگل  5

 629 26 °  58′22 ″ 61°15 ′ 32 ″ پارود 6

7 

 سرباز

 643 26°  24′07 ″ 61°  17′50 ″ حيط 

 726 26°29 ′02 ″ 61°  12′23 ″ کيشکور  8

 919 32°26 ′ 42″ 61°  13′28 ″ پيردان 9

 
 های مورد مطالعهویژگی و میانگین آب و هوایی شهرستان -2 جدول

 اقلیم شهر

 ساالنه میانگین

 دما

(ºC) 

 ساالنه میانگین

 بارش

mm) ) 

 ساالنه میانگین

 رطوبت 

 تعداد ساالنه میانگین

 انیخبند روزهای 

 تعداد ساالنه میانگین

 درجه  35 باالی  روزهای 

 231 0 36 2/175 28 بيابانی  خشک و گرم نیکشهر 

 124 0 36 133 29 خشک  و گرم سرباز

 187 1 31 8/116 9/26 خشک  و گرم راسک

 

 مورفولوژیکی صفات گیریاندازه روش

 و مدرج کشخط قبيل از وسایلی از استفاده با
 بوته ارتفاع قبيل از رفولوژیکیمو صفات کوليس دستگاه

 و برداشت هاميوه .شد گيریاندازه اصلی شاخه تعدادو 
 از پس .گردید وزن دیجيتالی ترازوی با ميوه تر وزن

 دانه صد وزن و ميوه خشک وزن ،ميوه کردن خشک
 .شد محاسبه

 

 فیزیولوژیکی صفات گیریاندازه روش

Arnon ,) دش گيریاندازه آرنون روش از b و a کلروفيل

  Bates روش وسيلههب گياه اندام پرولين مقدار (.1976
 روش از کل فالونوئيدهای مقدار .شد گيریاندازه( 1973)

 برای و (al et Chang,. 2002) آلومينيوم کلرید سنجیرنگ
  Wagner روش از برگ نيانيآنتوس مقدار یريگاندازه

 .شد ستفادها  (1979)
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 ی اسانسهاترکیب شناساییتجزیه و 

 Agilentدستگاه گاز کروماتوگرافی استفاده شده از نوع 

متررر ميلی 25/0قطر داخلی  متر، 30با ستون به طول  6890
برررای  بررود. BPX5ميکرومتر از نوع  25/0و ضخامت الیه 
دهنده اسانس، نمونه کرره توسررط تشکيل هایشناسایی ترکيب

n- دسررتگاه ميکروليتررر برره  1هگزان رقيق شده بود به مقدار
GC/MS .ستون دمایی برنامه  تزریق شدGC صورت ذیل هب

گراد و درجرره سررانتی 50ی آون یدمررای ابترردا  تنظيم گردید:
درجه  3دقيقه، گرادیان حرارتی  5توقف در این دما به مدت 

درجرره  240گراد در هررر دقيقرره، افررزایش دمررا تررا سررانتی
زایش درجه در هر دقيقرره، افرر  15با سرعت بعد گراد و سانتی
دقيقه توقف در این دمررا و  3گراد و درجه سانتی 300دما تا 

درجرره  290تزریررق  دقيقه بود. دمای اتاقک 75زمان پاسخ 
بررود و از گرراز هليرروم  35برره  split1صررورت هگراد بسانتی

ليتررر در ميلی 5/0)فلو(  عنوان گاز حامل با سرعت جریانبه
فاده مرردل نگررار جرمرری مررورد اسررتطيف .شررددقيقه استفاده 

Agilent 5973  روش  الکترون ولت، 70با ولتاژ یونيزاسيون
درجرره  220و دمررای منبررع یونيزاسرريون  EIیونيزاسرريون 

تنظرريم  500تا  40ها از جرممحدوده اسکن گراد بود. سانتی
ی یشناسررا بود. hemstationCافزار مورد استفاده نرم .گردید
ه آن بررا ها به کمررک شرراخص بررازداری آنهررا و مقایسرر طيف

مرجررع و مقرراالت و بررا هررای کتابهای موجود در شاخص
اسررتاندارد و اسررتفاده  هایجرمی ترکيب هایاستفاده از طيف

 ای انجررام شرردرایانررهاز اطالعررات موجررود در کتابخانرره 
(2004 Adams,؛ Stauffer, 1989 &McLafferty .) 

 

 خاکی یهاویژگی گیریاندازه روش

 از استفاده با همچنين و یهيدرومتر روش به خاک بافت
  (.Dirksen, & Klute 1986) گردید تعيين خاک بافت مثلث
  شد  استفاده توماس روش از خاک pH گيریاندازه برای

(1996 Thomas,.) تهيه خاک هاینمونه از اشباع عصاره 
  پتاسيم Cl 361 مدل فتومتر ميفل دستگاه با و گردید
 روش به  خاک فسفر (.al et yrBer., 1946) شد گيریاندازه

 دستگاه با نيتروژن و (Sommers, & Olsen 1982) السن
 (.al et Page,. 1982) گردید گيریاندازه V40 مدل کجلدال

 

 آماری محاسبات

 آزمون از پس پژوهش این از آمده بدست هایداده
 3 گرفتن نظر در با و ایآشيانه طرح پایه بر بودن نرمال
 هاداده وتحليلتجزیه گرفت. قرار لوتحليتجزیه مورد تکرار
 %5 احتمال سطح در ميانگين مقایسه و SAS افزارنرم توسط
 شد. انجام

 

 ج ینتا
 مورفولوژیکی صفات واریانس تجزیه از حاصل نتایج

 شاخه تعداد بوته، ارتفاع صفات که داد نشان (3 جدول)
 بين در آماری لحاظ از شاخه قطر و تنه قطر اصلی،

 .دارد یدارمعنی تفاوت مطالعه مورد هایشهرستان
 نيز شهر(×)منطقه مختلف هایرویشگاه بينکه  طوریبه

 دارمعنی %1 احتمال سطح در ذکرشده صفات تمامی
 داد نشان (4 جدول) ميانگين مقایسه جدول .بودند

 مطالعه مورد هایشهرستان سایر بين در نيکشهر شهرستان
 شاخه قطر و تنه قطر اصلی، شاخه تعداد ارتفاع، بيشترین

 افزایشکه  داد نشان نتایج .است داده اختصاص خود به را
 گياه ارتفاع کاهش در یمؤثر نقش دریا سطح از ارتفاع

 داشت. داردیه
 داد نشان فيزیولوژیکی واریانس خواص جدول تجزیه

 و کاروتنوئيد، آنتوسيانين ،bکلروفيل  ،aکه کلروفيل 
. است شده دارمعنی %1 سطح در شهر در فالونوئيد
 در در شهر منطقه کنشبرهم در و منطقه در aکلروفيل 

 کنشبرهم و در منطقه در. است شده دارمعنی %5سطح 
 و آنتوسيانين کاروتنوئيد، ،bکلروفيل  در شهر منطقه

است. تأثير فصول  شده دارمعنی %1 سطح در فالونوئيد
يد و فيزیولوژیکی بجز کاروتنوئ سال بر بيشتر خواص

 (.7دار بود )جدول آنتوسيانين در بهار معنی



 

 

 

 

 

 مطالعه مورد مناطق و شهرها  بین داردیه گیاه مورفولوژیکی صفات واریانس تجزیه -3 جدول

 تغییرات  منابع آزادی  درجه گیاه  ارتفاع اصلی  شاخه تعداد تنه  قطر شاخه  قطر تاج طول تاج عرض میانگره فاصله

 شهر  2 3812/11** 11/20** 5759/114** 8220/19* 957225/5** 865614/2** 849/558**

 شهر  در منطقه 6 0/ 82277** **4/8 415/591** 43/ 57495** 0/ 43945** 703522/0** 3705/148**

 خطا 18 070662/0 0/ 56018 2740/9 2/ 94195 059448/0 048992/0 3072/4

 رات تغیی ضریب  56/7 20/13 91/7 81/18 17/9 81/10 04/13

 .باشددار میو بدون اختالف معنی %1و  %5دار در سطوح احتمال ترتيب معنیبه : ns** و  ،*
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 مقایسه میانگین صفات مورفولوژیکی گیاه دیدار بین شهرها و مناطق مورد مطالعه -4جدول 

میانگره فاصله تاج عرض  تاج طول  تنه  قطر قطرشاخه    
  شاخه تعداد

 اصلی
اهرویشگ ارتفاع گیاه   شهر  

33/12 c 43/2 ab 63/3 a 9b 66/33 bc 33/6 b 5a  کالت 

66/20 نیکشهر  b 60/1 c 3b 72/9 b 33/26 c 66/6 b 67/3 bc  حصارک 

22/18 cb 76/1 bc 30/3 ba 33/8 bc 66/32 bc 66/7 ba 38/4 ba  هشتيک 

78/20 b 23/2 b 12/3 b 33/8 bc 33/33 bc 33/6 b 33/4 ba فيروز آباد 

33/21 راسک b 37/2 b 47/2 bc 55/5 d 33/47 b 66/8 a 36/3 c  جنگل 

29/27 a 37/3 a 13/3 b 05/18 a 66/73 a 33/3 cd 17/4 b پارود 

20b 17/1 d 13/2 c 50/7 cd 33bc 33/4 c 57/2 d  حيط 

16/1 سرباز f 60/1 c 26/1 f 77/7 c 66/45 b 66/4 bc 90/1 f کيشور 

36/1 d 87/1 bc 83/1 e 77/7 c 66/20 d 3d 23/2 e پيردان 

 .ون نشان دهنده این است که از لحاظ آماری در سطوح مشترکی قرار دارندحروف مشترک در هر ست

 

 

 های مورد مطالعهشهرستان در داردیهشیمیایی خاک پای بوته و های فیزیکی ویژگی واریانس تجزیه -5 جدول

 منابع تغییرات  درجه آزادی  پتاسیم  Ph سدیم  فسفر  نیتروژن 

 شهر  2 885/903** 0567/0* 83/ 90209** 1211/0** 8110/0**

 منطقه در شهر  6 528/366** 2488/0** 1964/303** 47/0** 0067/0**

 خطا 18 343/3 0079/0 0975/6 0032/0 0/ 00024

 ضریب تغییرات   53/7 03/1 90/3 10/16 35/3

   %1و  %5دار در سطوح احتمال ترتيب معنیبه : و ** *
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 های مورد مطالعهشهرستان در داردیهشیمیایی خاک پای بوته و های فیزیکی مقایسه میانگین ویژگی -6 جدول

 شهر  رویشگاه پتاسیم  خاک pH خاک  سدیم فسفر  نیتروژن 

g 14 /0 c 27/0 b 66 /67 c 19/8 a 33/49  کالت 

 حصارک  f 17 / d 06 /0 b 56 /65 cb 40/8 b 20 /34 نیکشهر 

e 23/0 a 12/1 b 66 /65 a 85/8 d 38 /17  هشتيک 

cd 42/0 d 08 /0 c 06/55 b 67 /8 d 18 /16 فيروزآباد 

 جنگل  c 45/0 d 07 /0 a 70/76 cb 49/8 c 30/23 راسک

d 42 /0 b 74 /0 b 10 /64 ba 72/8 b 79 /36 پارود 

b 76 /0 bc 34/0 a 16/73 c 20/8 de 13/15  حيط 

 کيشور b 75 /0 c 28/0 c 86/54 a 84/8 e 13/13 سرباز

a 73/0 cd 19/0 c 66/51 ba 76/8 e 83/12 پيردان 

 .دارند قرار مشترکی سطوح  در آماری لحاظ از که است این دهندهنشان  ستون هر در مشترک حروف 

 

  شهرستان سه بين در فيزیولوژیک صفات ميانگين مقایسه
 سرباز شهرستان در a کلروفيلکه  دهدمی نشان مطالعه مورد

 راسک انشهرست در مقدار کمترین و دارد را  مقدار بيشترین
  شهرستان 3 منطقه در کلروفيل مقدار بيشترین و باشدمی

 سه بين b کلروفيل مطالعه بررسی .است (حيط) سرباز
 سرباز شهرستان در که داد نشان مطالعه مورد شهرستان

 بيشترین (حصارک) 2 منطقه نيکشهر و (پيردان) 3 منطقه
 در کلروفيل مقدار کمترین و دارد وجود کلروفيل مقدار

 و a، b کلروفيل ميزان بيشترین .باشدمی راسک هرستانش
 فصل در فالونوئيد و پرولين بهار، فصل در کاروتنوئيد

 متغير صورتبه مختلف شهرهای در آنتوسيانين و تابستان
  (.6 )جدول شد مشاهده

  مطالعه  مورد  سه شهرستان  در  يد ئ تنو و کار  مطالعه  بررسی 
  دارد   را   يد ئ تنو و کار   شترین بي   ( حيط )   سرباز   شهرستان که    داد   نشان 

.  باشد می  راسک  شهرستان  در  کاروتنوئيد  مقدار  کمترین  و 
  که داد  نشان  مطالعه  مورد  شهرستان  سه  در  مطالعه  بررسی 

  و  دارد  را  آنتوسيانين  مقادیر  بيشترین  ( پارود )  راسک  شهرستان 
  بيشترین . باشد می  ( هشتيک )  نيکشهر  شهرستان  در  کمترین 
  شهرستان  در  کمترین  و  راسک  رستان شه  در  فالونوئيد  مقادیر 

  کمتر  دریا  سطح  از  ارتفاع  علت ه ب  شاید  که  آمد  بدست  نيکشهر 
  بين  در  . باشد می  راسک  شهرستان  به  نسبت  نيکشهر  شهرستان 

  شهرستان  در  فالونوئيد  مقدار  بيشترین  ، ها شهرستان  مناطق 
  نيکشهر  شهرستان  فالونوئيد  مقدار  کمترین  و  ( جنگل )  راسک 

 . ( 8دول  )ج   است   ( کالت ) 
 

 داردیه شیرابه هایترکیب بر  مختلف فصول تأثیر 
 فصلدر  داردیه  درختچه (التکس) شيرابههای ترکيب

 یا اسيد دکانویيک هگزا  .داد نشان را  ترکيب 15 تابستان
 داد. نشان را  مقدار بيشترین %3/23 مقدار با اسيد پالمتيک

 قرار مدو رتبه در %4/16 ميزان با اسيد اکتادکانویک ترکيب
 (.9 )جدول داشت

 که داد نشان را  ترکيب 7 بهار فصل در شيرابه هایترکيب
 و (%0/13) کتون ایزوبوتيل متيل  به مربوط مقدار بيشترین

 نوع که داد نشان نتایج بود. (%1/12) الکل استوندی
 .بود متفاوت تابستان و بهار فصل  دو در شاخصهای ترکيب
 این درها ترکيب درصد و نوع تابستان فصل  در اینکه ضمن
 (.10 )جدول شد خواهد بيشتر گياه



 

 های مورد مطالعهدر مناطق و شهرستان داردیهتجزیه واریانس خواص فیزیولوژیکی درختچه  -7جدول 

 تابستان فالونوئید
 فالوونویید

 بهار

 لین پرو
 تابستان

 پرولین
 بهار

 آنتوسیانین
 تابستان

 نتوسیانینآ
 بهار

 کاروتنوئید
 بستانتا

 کاروتنوئید
 بهار

 b کلروفیل
 تابستان

 a کلروفیل
 تابستان

 b کلروفیل
 بهار

 a کلروفیل
 بهار

 درجه
 آزادی

 منابع
 تغییرات

01216/0 ** 017811 /0 ** 020493 /0 ** 007622 /0 * 0028/0 ** 000037 /0 ns 0027/0 ** 004516 /0 ns 001713/0 ** 000240 /0 * 002414 /0 ** 005550 /0  شهر 2 **

0048/0 ** 0680/0 ** 011217 /0 ** 004247 /0 ns 003060 /0 ** 000070 /0 ** 0011/0 ** 031971 /0 ** 000317/0 ** 000302 /0 ** 009360 /0 ** 005429 /0 ** 6 
 در منطقه

 شهر

 خطا 18 000297/0 00011/0 00002/0 000040/0 000845/0 000007/0 000008/0 000014/0 001097/0 001371/0 000425/0 000559/0

15/9 25/10 97/13 82/19 77/7 36/8 04/5 29/11 30/14 02/12 06/10 10/11  
 ضریب
 تغییرات

 دارو غيرمعنی  %1 ،%5دار در سطوح احتمال ترتيب معنیبه: nsو  ** ،*

 های مورد مطالعهدر مناطق و شهرستان داردیهمقایسه میانگین خواص فیتوشیمیایی درختچه  -8جدول 

 فالونوئید
 تابستان

 فالونوئید
 بهار

 پرولین
 تابستان

 پرولین
 بهار

آنتوسیانین 
 تابستان

نتوسیانین  آ
 بهار

 کاروتنوئید
 تابستان

 کاروتنوئید
 بهار

 b کلروفیل
 تابستان

 a کلروفیل
 تابستان

 bکلروفیل 
 بهار

 a کلروفیل

 بهار
 شهر رویشگاه

242/0 cd 205/0 d 332/0 b 129/0 e 0378/0 c 032/0 b 014/0 f 197/0 f 030/0 c 034/0   c 083/0  cd 114/0 e کالت 

218/0 نیکشهر d 159/0 fg 209/0 g 215/0 b 0420/0 b 033/0 b 073/0 a 095/0  g 056/0 ab 035/0 c 067/0 d 158/0 c حصارک 

326/0 ba 154/0 fg 212/0 f 243/0 a 0360/0 d 033/0 b 076/0 a 354/0 b 032/0 c 038/0  bc 057/0  e 126/0  d هشتيک 

259/0 c 198/0 e 400/0 a 128/0 e 6040/0 b 046/0 a 073/0 a 253/0 d 029/0 c 035/0  c 133/0 b 112/0 e فيروزآباد 

202/0 راسک f 133/0 g 227/0 e 123/0 f 0376/0 cd 035/0 b 056/0 b 295/0 c 026/0 c 037/0 bc 063/0 d 141/0 cd جنگل 

218/0 d 255/0 b 297/0 c 162/0 d 1326/0 a 035/0 b 079/0 a 404/0 a 045/0  b 034/0 c 096/0  c 143/0 cd رودپا 

239/0 cd 162/0 f 232/0 e 154/0 d 0340/0 e 030/0 b 047/0 cb 204/0 ef 059/0 ab 064/0  a 118/0  bc 180/0 b حيط 

289/0 سرباز b 307/0 a 204/0 k 186/0 c 0366/0 d 036/0 b 036/0 c 286/0 c 064/0 a 048/0  b 220/0 a 250/0  a  کيشور 

331/0 a 236/0 c 269/0 d 159/0 d 036/0 d 034/0 b 040/0 cb 522/0 e 056/0 ab 037/0 bc 105/0 bc 172/0 b پيردان 

 .ددهنده این است که از لحاظ آماری در سطوح مشترکی قرار دارنحروف مشترک در هر ستون نشان 
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 تابستان فصل در  داردیهشیرابه درختچه  هایمقادیر ترکیب -9جدول 

 شاخص بازداری درصد ترکیبنام  ردیف

1 4-metyl-2-pentanone 0/1 712 

2 4-hydraxy-4-methyl-2-pentanone 4/1 866 

3 octadecane 2/0 1081 

4 nonadecane 9/1 1092 

5 1-methylphenanthrene 7/1 1951 

6 n-hexadecanoic acid 3/23 1981 

7 eicosane 5/2 2002 

8 heneicosane 4/7 2052 

9 linoleic acid 0/2 2074 

10 (z)-13-octadecenylacetate 1/4 2077 

11 octadecanoic acid 4/16 2090 

12 docosane 9/9 2201 

13 tricosane 0/8 2252 

14 pregnanolone 5/1 2255 

15 tetracosane 5/6 2402 

  8/87 مجموع 

 

 فصل بهار در  داردیهشیرابه درختچه  هایمقادیر ترکیب -10 جدول

 شاخص بازداری درصد ترکیبنام  ردیف

1 methyl isobutyl keton 0/13 720 

2 diacetone alcohol 1/12 846 

3 linalool qxidas 7/8 1185 

4 (Z)-B-faransene 6/4 1427 

5 caryophyllene oxide 0/3 1596 

6 ethyl hexadecanoate 1/5 2000 

7 ethyl linoleate 5/3 2084 

  0/50 مجموع 8
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 بحث
 بررسی از ساده روش گياهی یهاویژگی گيریاندازه

 به همزمان طوربه و دهندمی ارائه را یکمّ ژنتيکی تنوع
 مرتبط محيطی شرایط تأثير تحت ژنوتيپ عملکرد ارزیابی

 در داردیه گونه (.al te Aharizad,. 2012) پردازدمی
 متر 900 تا 500 ارتفاع از بلوچستان و سيستان استان
 هایویژگی بيشتر .دارد انتشار دریا آزاد سطح از باالتر
 سطح از متر 650 ارتفاع در تحقيق این در مطالعه مورد
 بيشتر ارتفاع این در .دادند نشان را مقادیر بيشترین دریا

 از یکی .داشتند را حداکثری زانمي مورفولوژیکی صفات
 ارتفاع ،گياهان گسترش عدم یا گسترش در مؤثر عوامل

 کاهش یا و افزایش باکه  طوریبه .دریاست سطح از
 تغيير اقليمی نظر از ویژهبه رویشگاهی شرایط ارتفاع

 یک در خود اکولوژیک نياز به توجه با گياهان و کندمی
abataba'iT & ) شوندمی مستقر ارتفاعی محدوده

1992 Qasriani,.)  
  مطالعه  مورد  سه شهرستان  بين  b کلروفيل  مطالعه  بررسی 

  مقدار  بيشترین  حصارک  منطقه  و  پيردان  منطقه  در  که  داد  نشان 
  شهرستان  در  کلروفيل  مقدار  کمترین  و  دارد  وجود  کلروفيل 
  با  ( 2017)  همکاران  و  Noroozi همچنين  . باشد می  راسک 
Mentha  دارویی  گياه  از  کلروفيل  تغييرات  ميزان  بررسی 

Hods.subsp. (L.) longifolia  مرند  مختلف  های رویشگاه  در  
  از  شده  برداشت  گياهان  از  آمده بدست  کلروفيل که  گرفتند  نتيجه 

  ميزان  . است  بيشتر  سرا کشک  رویشگاه  به  نسبت  بنگين  رویشگاه 
  مثبتی  تأثير  بنگين  رویشگاه  در  خاک  بافت  و  آلی  ماده  و  نيتروژن 

  . داشت  ی فتوسنتز  ی ها رنگدانه  ميزان  و  اسانس  ميزان  افزایش  در 
  ميزان  خاک،  لومی  بافت  و  آلی  ماده  نيتروژن،  بيشتر  ميزان  دليل  به 

  مقایسه  در  بنگين  جمعيت  گياهان  در  کاروتنوئيد  و  a ، b کلروفيل 
  . بود  بيشتر  برابر  دو  تقریبًا ( نوشهر  شهرستان )  سرا کشک  جمعيت  با 

  پای  خاک  لومی  بافت  دليل به  b کلروفيل  بودن  زیاد  دليل  احتمااًل
  نتایج  با  تحقيق  این  نتایج  بنابراین  . باشد  سرباز  شهرستان  در  بوته 

Noroozi   دارد   مطابقت   ( 2017)   همکاران   و. 
  مطالعه  مورد  سه شهرستان  در  کاروتنوئيد  مطالعه  بررسی 

  دارد   را   کاروتنوئيد   بيشترین   ( حيط )   سرباز   شهرستان که    داد   نشان 

  عوامل   . باشد می   راسک   شهرستان   در   کاروتنوئيد   مقدار   رین کمت   و 
  باعث  د توان می  خاک  شرایط  و  جغرافيایی  عوامل  هوایی،  و  آب 

  همکاران  و  Saeidi . شود  فتوسنتزی  های رنگدانه  ميزان  در  تغيير 
  دارویی  گياه  در  کل  کاروتنوئيد  ميزان  که  کردند  گزارش  ( 2014) 

  0/ 195-1/ 097 بين  ایران  مختلف  مناطق  در  کوهی  نسترن 
  ( 2014)  همکاران  و  Saeidi . بود  متغير  تر  وزن  گرم  بر  گرم ميلی 
  غلظت  خطی  روند  با  نيتروژن  سطوح  افزایش  با  که  دادند  نشان 

  بودن زیاد  علت  احتمااًل . کرد  پيدا  افزایش  ها کاروتنوئيد 
  خاک  نيتروژن  زیاد  ميزان  دليل ه ب  سرباز  شهرستان  در  کاروتنوئيد 

  نتایج با  تحقيق  این  نتایج  بنابراین  . د باش  راسک  شهرستان  در 
 دارد.   مطابقت ( 2014)   همکاران   و   Saeidi  تحقيق 

  راسک  شهرستان  در  آنتوسيانين  و  فالونوئيد  مقادیر  بيشترین 
  علت ه ب  شاید  که  آمد  بدست  نيکشهر  شهرستان  در  کمترین  و 

  شهرستان به  نسبت  نيکشهر  شهرستان  کمتر  دریا  سطح  از  ارتفاع 
  مقدار  بيشترین  ها شهرستان  مناطق  بين  در  . باشد می  راسک 

  مقدار کمترین  و  ( جنگل )  راسک  شهرستان  در  فالونوئيد 
  و  Ghasemi . است  ( کالت )  نيکشهر  شهرستان در  فالونوئيد 
  ميزان بر  محيطی  عوامل  تأثير  بررسی  با  ( 2011)  همکاران 

  به  ، گردو  گياه  در  فالونوئيدی  و  فنلی  های ترکيب  اکسيدانها، آنتی 
  و  فنلی  های ترکيب  ميزان  بيشترین  که  سيدند ر  نتيجه  این 

  کمترین  و  ارتفاع  بيشترین  با  آبعلی  منطقه  در  فالونوئيدی 
  نتایج  با  تحقيق  این  نتایج  که  آمد  بدست  روزانه  دمای  ميانگين 
  Sharma. دارد  مطابقت  ( 2011)  همکاران  و  Ghasemi تحقيق 

  تفاوت   somifera hitaniaW  گياه   مورد   در   ( 2012)   همکاران   و 
  های ترکيب  ازجمله  فيتوشيميایی  های ترکيب  ی کّم مقادیر  ر د 

  مناطق های توده  بين  در  ها آنتوسيانين  و  فالونوئيدها  فنلی، 
  بر  حاکم  اکولوژیکی  شرایط  یا  ژنتيکی  تنوع  از  ناشی  را  مختلف 

  از   ها توده   ژنتيکی   تنوع   بررسی   رو ازاین   . کردند   اعالم   ها رویشگاه 
  در از سوی دیگر  مختلف  ای ه رویشگاه  قابليت  بررسی  و سو یک 

  .باشد می  توجهی  قابل  اهميت  دارای  دارویی  های ترکيب  توليد 
  محتوای  بين  موجود  تفاوت  که  رسد می  نظر  به  براین عالوه 

  شرایط دارای  که  هایی رویشگاه  در  ثانویه  های متابوليت 
  تنوع  از  ناشی  د توان می  هستنند  مشابهی  اکولوژیکی  و  جغرافيایی 

 .باشد   ها جمعيت   بين   ژنتيکی 
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  بين ی دار معنی  رابطه  توان می  پژوهش  این  نتایج  براساس 
  طوری ه ب  ، کرد  پيدا  مورفولوژیکی  صفات  با  خاک  خصوصيات 

  صفات نيکشهر  شهرستان  در  پتاسيم  ميزان  افزایش  با  که 
  دليل  شاید  و  است  داشته  افزایشی  روند  هم  مورفولوژیکی 

  سرباز  و  راسک  شهرستان  . باشد  خاک  پتاسيم  همين  آن  افزایش 
  و  قليایی  اسيدیته  با  مطالعه  مورد  های شهرستان  سایر  بين  در 

  فسفر  و  نيتروژن  عناصر  مقدار  در  سيلت  لومی  و  سيلت  بافت 
  باکه  طوری به  . اند داده  اختصاص  خود  به  را  حداکثری  ميزان 

  پتاسيم، گوگرد،  نيتروژن،  آلی،  ماده  قبيل  از  عواملی  افزایش 
  گونه  تاجی  پوشش  درصد  خاک،  عمق  و  تبادلی  کلسيم  فسفر، 

harpophylla Acacia  بر غذایی  عناصر  یافت.  افزایش  
  عملکرد  و  رشد  بر  نهایت  در  و  داشته  ی دار معنی  اثر  یکدیگر 

  ی تغييرپذیر . ( al et Facchinelli,. 2001)  گذارد می  تأثير  گياه 
  برای  خاک  عملکرد  در  د توان می  مراتع  در  خاک  خصوصيات 

et Shukla )  باشد  گذار تأثير  گياه  رشد  و  غذایی  عناصر  جذب 

2004 .,al .)  تأثير  گياهان  معدنی  عناصر  بر  د توان می  خاک  نوع  
  خود  ی ها ریشه  وسيله به  گياه  که  ی عناصر  مقدار  همچنين  . بگذارد 

  خصوصيات  و  گياه  نوع  به  با توجه  کند می  جذب  خاک  از 
Gilliam & )  است  متفاوت  و  متغير  pH مانند  خاک  شيميایی 

2010 Dick, .)  مهمترین  از  یکی  خاک  محيطی،  عوامل  بين  از  
  نقش  گياهی  پوشش  تراکم  و  پراکنش  در  که  است  عواملی 

  دیگر  اثرهای  برآیند  خاک  خصوصيات  واقع  در  . دارد  ای عمده 
 (. al et Abbasi Haj,. 2008)   است   زمان   طول   در   محيطی   عوامل 

Ertas  که  دریافتند  ای مطالعه  طی  ( 2014)  همکاران  و  
Euphorbia  اسيد دو  آنها  مهمترین  که  است  ترکيب  72 دارای  

  هيسپریدین،  ماليک،  اسيد  کوینيک،  اسيد  پالمتيک،  اسيد  چرب، 
  در  را  ها ترکيب  فراوانترین  که  تانيک  و  گاليک  هيپرازید،  روتين، 

  متيل  . داشتند  .gaillardotii E و  .macroclada E های گونه 
  منسوجات،  پوشش  برای  رنگ  ترکيب  در  کتون  بوتيل  ایزو 
  ترمز  روغن  ساخت  در  و  عکاسی  فيلم  ساخت  سازی، چرم 

  که  Caryophyllene (. Tuttle, & Conant 1941)  دارد  کاربرد 
  ، ی التهاب  ضد  است  گياه  این  شيرابه  های ترکيب  از  مهم  ء جز  یک 

  ای دارد. شده   شناخته  قارچ   ضد  خواص   و  ی موضع   کننده حس ی ب 
  .( la et Juan, 2017)  است  ی قو  يک توتوکس ي س  ک ی  ترکيب  ن ی ا 

  بر Morovvati Sharifabad  (2017 )و  Zarei که  بررسی  طی 
  با ( Boiss Eremophila Salvia.)  بيابانی  گلی مریم  گياه  روی 
  در  گياه  این  های سرشاخه  اسانس  کيفيت  و  يت کّم مقایسه  هدف 

  منطقه  در  تابستان  و  بهار  فصل  دو  در  فنولوژی  مختلف  مراحل 
  که  داد  نشان  ج نتای  ، دادند  انجام  یزد  استان  از  مرور  شده حفاظت 

  مرحله  در  اسانس  بازده  بيشترین  تابستان  و  بهار  ل فص  در 
  فصل  دو  هر  در  اسانس  های ترکيب  ترین عمده  و  ل کام  دهی ميوه 

  بودند. کامفن  و  استات  بورنيل  بورنئول،  پينن، -آلفا  ترتيب به 
  دهد می  نشان  و  بود  بهاره  از  بيشتر  تابستانه  اسانس  در  ها ترکيب 

  آنان پژوهش  نتایج  که  باشد می  ماه آبان  برداشت  ن زما  بهترین که 
  در ها ترکيب  درصد  بودن  بيشتر  بر  مبنی  تحقيق این  نتایج  با 

 دارد.   مطابقت   تابستان   فصل 
  شرایط تغيير  با  کلی باید گفت که  گيری نتيجه عنوان به 

  گياهان  اکولوژیکی  نياز  اقليمی  شرایط  ویژه به  و  رویشگاهی 
  کند. می  سازگار  منطقه  شرایط  با  را  خود  گياه  و  کند می  پيدا  تغيير 

  نيتروژن،  آلی،  ماده  قبيل  از  عواملی  افزایش  با که  طوری به 
  درصد  خاک،  عمق  و  تبادلی  کلسيم  فسفر،  پتاسيم،  گوگرد، 
  شيميایی فيتو  و  فيزیولوژیکی  مورفولوژیکی،  ی ها ویژگی  پوشش 
  مورفولوژیکی  صفات  مقدار  بيشترین  کند. می  پيدا  تغيير  گياهان 

  در  شاخه  قطر  و  تنه  قطر  اصلی،  شاخه  تعداد  ارتفاع،  ل شام 
  مواد  های ترکيب  بيشتر  تعداد  شد.  گيری اندازه  نيکشهر  شهرستان 

  ه ک  است  این  مبين  تابستان  فصل  در  شيرابه  در  موجود  ه مؤثر 
  تابستان  فصل  در  گياه  این  شيرابه  آوری جمع  فصل  بهترین 

  مل شا  مهم  فيزیولوژیکی  صفات  درصد  بيشترین  . باشد می 
  در  خاک  نيتروژن  درصد  بيشترین  و  a کلروفيل  ، کاروتنوئيد 
  در  فيزیولوژیکی  صفات بيشتر  شد.  گيری اندازه  سرباز  شهرستان 

  که  فالونوئيد  و  پرولين  بجز  ، داشت  را  مقدار  بيشترین  بهار  فصل 
 است.   تابستان   فصل   در   گياه   این   ویژه   سازگاری   دهنده نشان   این 
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Abstract 
    Didar (Euphorbia tirucalli L.) from the family Euphorbiaceae, is a perennial succulent shrub 

with broad branched and round branches. Environmental factors are one of the most important 

factors affecting qualitative and quantitative traits in medicinal plants. In this study, Didar was 

studied in different habitats of Sistan and Baluchestan province in terms of some morphological, 

physiological, soil, and phytochemical characteristics. This study was conducted as a nested 

design and Duncan's least significant differences test at 5% level with completely randomized 

design with three replications using field survey and included some cities: 1- Hichan district 

from Nikshahr city (Kalat, Hesarak and Hashtik villages), 2- Rask city (Firoozabad, Jangal and 

Parood villages) and 3- Sarbaz city (Hit, Kishkour and Pirdan villages). The results showed that 

there was a significant difference between all the studied traits among cities and regions. In this 

study, morphological traits had the highest amount in Nikshahr city and the lowest height and 

number of branches belonged to Sarbaz city, indicating that the vegetative growth of this shrub 

decreases with increasing altitude. The soil studied in Nikshahr city regions was more favorable 

than other areas in terms of key elements such as phosphorus and potassium. The highest levels 

of 1- chlorophylls a and b and carotenoids and 2- proline and flavonoids were measured in 

spring and summer, respectively, but the highest amount of anthocyanin was observed in 

different cities variably. The highest amounts of 1- chlorophylls a and b and 2- carotenoids and 

anthocyanin were measured in Sarbaz and Rask cities, respectively. The highest amount and 

number of active ingredients of leachates of this plant were observed in summer. 
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phytochemistry. 

 


