
 مقاله پژوهشی

 

 

 DOI):) 10.22092/ijrfpbgr.2020.127515.1353شناسه دیجيتال  اصالح گياهان مرتعي و جنگلي ایران نشریه علمي تحقيقات ژنتيك و

 DOR) :) 98.1000/1735-0891.1398.28.134.55.1.1578.46شناسه دیجيتال (1311)  138-142 ، صفحه1، شماره 82جلد 

 

 جاشیر اسانس اجزاء متشکلهو  مورفولوژیک تنوع براز سطح دریا ارتفاع  تأثیر
Prangos ferulacea (L.) Lindl. 

 

  4فاطمه خاکدانو  3پیربلوطی، عبداهلل قاسمی*2، محمد مقدم1پیمان آذرکیش

 علوم باغباني و مهندسي فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسي مشهد ، گروهدکتریآموخته  دانش -1

 گروه علوم باغباني و مهندسي فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسي مشهد  ،، دانشيارمکاتبات نویسنده مسئول -*8

  m.moghadam@um.ac.ir:پست الکترونيك    

 تهران شهرقدس، اسالمي واحد آزاد دانشگاه مرکز تحقيقات گياهان دارویي، ،استاد -3

 (فرزانگان) سمنان خواهران شناسي، دانشگاهگروه زیست ،استادیار -4

 

 80/11/2131تاریخ پذیرش:  33/30/1312تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
مورد  هابيمارینواحي ایران است که در طب سنتي در درمان بسياری از برخي دارویي و بومي ای و علوفهگياهي  (.Prangos sppجاشير )      

 Prangos ferulaceaو کميت و کيفيت اسانس يبر صفات مورفولوژیک از سطح دریا ارتفاع تأثيرمنظور بررسي این تحقيق به در .گيرداستفاده قرار مي

(L.)  Lindl.   طبقه ارتفاعي از سطح پایه از هر  13تعداد  کهگيلویه و بویراحمد استان ،شهرستان دنا سيوککوه این گونه در طبيعي رویشگاه ، از
. اندازه گيری شدآنها ميزان و اجزاء متشکله اسانس ، کمي ویژگي 33و  ندجمع آوری شد متر( 8433-8233و  8333-8433، 1033-8333دریا )

با و بود  مورد مطالعهفولوژیکي مورصفات اکثر   ( از نظرP<0.01) طبقات ارتفاعيداری بين اختالف معنيحاکي از نتایج تجزیه واریانيس یکطرفه 
صفات در برگ کاهش و اوليه  برگچه تعدادو  پایهبرگ در  تعداد، انشعاب بدون چتر تعدادصفات  ،طبقه ارتفاعيافزایش ارتفاع از سطح دریا در سه 

داری بين برخي از صفات های معنيهمبستگي .افزایش یافت پایه، وزن تر و خشك در ساقه اصلي ل برگ، طول ميانگره، طوپایهچتر در  تعداد
 ضرایب مسير صفات مورفولوژیك تحليل و تجزیه .مشاهده شد پایهچتر در تعداد تعداد برگ و  مثل گياه اسانسميزان و مرتبط با  مهم مورفولوژیك

طورکلي در سه به .داشت (P=253/3) و عرض برگ (P=333/3) ششصفات قطر عرضي تاج پورا بر  تأثيربيشترین ارتفاع محل رویش نشان داد 
-αو  Carene ،α-Pinene ،(Z)-β-Ocimene ،Myrcene ،β-Phellandrene-3-∆ ترکيبات عمدهترکيب شناسایي شد که  88مختلف  يارتفاع طبقه

Terpinolene به اشير در ج صفات مورد مطالعهکه اغلب  این مطالعه نشان دادنتایج در مجموع . شتمنفي دا تأثيربر بازده اسانس محل ارتفاع  .ندبود
نهایت  در .ی بودندداردارای اختالف معني طبقات ارتفاعيها بين تمامي ویژگي تقریباًکه طوریبه .ارتفاع محل برداشت قرار گرفتندتأثير  شدت تحت

يزیولوژیکي اری و پاسخ فگتواند نوعي سازکه ميمربوط دانست  هاجمعيتدریا و ساختار ژنتيکي  طحاز س عده شده را به نقش ارتفاهمشا عتنون توامي
 .شود محسوبي طبه شرایط محي جاشير

 
  صفات مورفولوژیك جاشير،اسانس، ، از سطح دریا ارتفاع کلیدی: هایواژه
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 مقدمه

 ایرانگونه آن در  15گونه است که  33دارای  Prangos جنس     
 ,Mozaffarianت )گونه از این تعداد بومي ایران اس 5وجود دارد و 

کشورهای  جنس عالوه بر ایران در های اینبقيه گونه(. 1996
ند اپراکنده سوریه، قزاقستان و قفقاز ترکيه، بالکان، ایتاليا،

(., 2004et al; Coskun 6Rechinger and Hedge, 198.)  گونه
L.) Lindl(Prangos ferulacea  به آن جاشير  که در زبان فارسي

های های البرز، استاندامنه در(، 200Amiri ,7) گویندمي
کردستان، کهگيلویه و بویراحمد،  شرقي و غربي،آذربایجان

 همدان، اصفهان و لرستانسمنان، ایالم، کرمانشاه، کرمان، فارس، 
 گياه در طب سنتياین  (.Ghahraman, 1997دارد )پراکنش 

ملين، مقوی معده، ضد نفخ، تسکين دهنده درد  عنوان بادشکن،به
 ضد التهاب، ضد ویروس، ضد انگل، ضد قارچ و ضد اعصاب،

گياهان مرتعي  .( 2018et alAzarkish ,.) شودميباکتری استفاده 
سازگان مرتع از این جهت دارای اهميت هستند که بخش عمده بوم

برداری درست از مراتع الزم برای بهرهشوند. بنابراین، را شامل مي
است خصوصيات، اجزاء و نيز چگونگي تعامل بين اجزاء آنها 

دیرباز تاکنون مطالعات  از(.  2013et alRahi ,.شناسایي شود )
عوامل محيطي  بررسي و شناخت روابط بين برایمختلفي 

تحقيق  نتایج های گياهي انجام شده است.و گونه (اکولوژیك)
Moradi ( 8332و همکاران) وتحليل که به دو روش تجزیه

بندی سلسله مراتب باال رونده ( و طبقهAFCهای عاملي )ارتباط
(CAH انجام )پراکنش و استقرار جوامع گياهي  ، نشان داد کهشد

و  Fahimipourباشد. در ارتباط با ارتفاع از سطح دریا مي
ي های گياهتيپ( ارتباط عوامل محيطي و پراکنش 8313همکاران )

اصلي مورد مطالعه و نشان دادند های مؤلفهرا با استفاده از تجزیه 
أثير تکه از بين عوامل مورد بررسي، ارتفاع از سطح دریا بيشترین 

همچنين مطالعاتي در زمينه ارتباط  ها دارد.را بر پراکنش گونه
 معوامل محيطي با جوامع گياهي در نواحي کوهستاني ایران نيز انجا

 et al., 2011; Akhani et alKamrani ;2013 ,.است )شده 

., 2013et alMahdavi .) شامل اقليم وامل اکولوژیكع، 

 مقدار)ي يماقلعوامل ثر اد. بنابراین تعيين نباشمي و ... فيزیوگرافي
ز ا شيب، جهات جغرافيایي، ارتفاع)و فيزیوگرافي ا و ...( بارش، دم

امری  های گياهي با اهداف مختلفگونه بر ...( و سطح دریا
های هنگامي که ژنوتيپ .( 2009et alPeters ,.) ضروریست

گيرند، مختلف یك گونه در معرض تغييرات محيطي قرار مي
دهند رشد و نمو را نشان ميدر درجات مختلفي از تنوع 

(., 2008et al Mehrafarin.)  محل رویش گياهان، موقعيت مکاني
 خصوصيات ند برنتواازجمله عواملي هستند که مي آنها أمنشو 

که طورید. بهنداشته باش فراواني تأثيررویشي گياهان دارویي 
بروز تغييراتي در رشد گياهان دارویي و  عوامل محيطي سبب

et  Narimani) گرددآنها ميثره ؤمکميت و کيفيت مواد  همچنين

., 2017al.) خانواده چتریانهای روی گونه مطالعات انجام شده 
 Salamati)سبز  و زیره ( 2013et alSafaei ,.)رازیانه ازجمله 

and Zeinali, 2013) و مورفولوژیك هایویژگي که داد نشان 
 قرار یشرو محل اقليمي شرایط تأثير تحت گياهان فيتوشيميایي

شرایط  يرتأثعنوان نشانگر، تحت به يصفات مورفولوژیک .گيرندمي
یك  یا ژنوتيپي در درون دارای تغييرات فنوتيپيمحيطي متفاوت 

ا اقليمي و ی هستند که ناشي از عوامل خاکي، جمعيت و یك گونه
در مجموع،  (.Jones and Wilkins, 1971)هستند عوامل زنده 

اسانس استحصالي از  و مورفولوژیك های کمي و کيفيشاخص
، مرحله های اکولوژیكعاملنتيك گياه از گياهان معطر، منهای ژ

-يم تأثيرزمان برداشت و نوع اندام گياهي به شدت  فنولوژیکي،
 ت.شده استأیيد پذیرد که صحت این مسئله در مطالعات متعددی 

در اصفهان،  ای( طي مطالعه8313و همکاران ) Akbariکه  طورهمان
مورد  را Lindl. Prangos ferulacea (.L) اسانس حاصل از

 تعداد و نوع ترکيبات شيميایي کهکردند مقایسه قرار دادند و بيان 
 .ددارنیکدیگر ها اختالفات قابل توجهي با مشاهده شده در نمونه

، Amiri (8333)توسط  انجام شده فيتوشيميایي يبررسهمچنين در 
هوایي  هایبخش روغن در مختلف ترکيب 33 گونهاین  مورد رد

بيش  Pinene-βو  Pinene-α بين این در کهشد  شناسایيجاشير 
نکه یبا توجه به ا .دادنددرصد از ترکيبات اسانس را تشکيل  05از 
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ر ب از سطح دریا اثر ارتفاع با هدف بررسيتاکنون تحقيقي 
و  هانجام نشد جاشير و فيتوشيميایي مورفولوژیك خصوصيات

-امگ گياهان دارویي کشور جزء اولين شناخت نيازهای اکولوژیك

 ؛تواند برای توليد انبوه این گياهان برداشته شودهایي است که مي
 تغييراتبر  اثر ارتفاع ،هدف از انجام این تحقيقدر نتيجه 
 .Lindl. ferulacea P  (.L) جاشير و فيتوشيميایي کيمورفولوژی

 .باشدمي
 

 هامواد و روش
انجام  1313 سال بهار در این پژوهش که در گیاهی: مواد     
بازدیدهای ميداني و ، با استفاده از منابع موجود فلور ایران شد

 ایهرویشگاه ،طبيعي براساس نظر کارشناسان منابعهمچنين 
ویه و در استان کهگيل دناشهرستان  سيوکدر کوه طبيعي جاشير 

با عزیمت به منطقه مورد نظر در زمان  .شد شناسایي بویراحمد
در  صفت کمي مورفولوژیك 33ت اقدام به ثب گلدهي گياهان،

ای ههمچنين از هر طبقه ارتفاعي نمونه گردید.طبقه ارتفاعي سه 
آزمایشگاه گروه  گيری بهبرای اسانسآوری و گياهي جمع

 داده انتقالباغباني دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسي مشهد 
اطالعات جغرافيایي مربوط به هر طبقه ارتفاعي با استفاده  .شدند

های اقليمي از ویژگي ( و1)جدول  شد ثبت GPS از دستگاه
به رویشگاه مورد نظر های هواشناسي ترین ایستگاهنزدیك

 . (8)جدول  دریافت شد
 دست آمده،به اطالعات و آمار جغرافيایي و اقليميبراساس 

تا  1033از مورد مطالعه  هایرویشگاهارتفاع از سطح دریا در 
 رویش همنطق درمتفاوت بود. با توجه به این اطالعات،  8233

 ميزان، گرادسانتي درجه 10/15 ساالنه ميانگين دمای گياه این
مای دو کمينه ميانگين بيشينه ، سال در مترميلي 1/311 بارش

در  د.باشمي گرادسانتي درجه 38/3و  53/82ترتيب به ساليانه
متر بر ثانيه،  85/1 ميانگين سرعت باد بيشينه ساليانهاین منطقه 

و همچنين  آزیموتدرجه  33/852 باد بيشينه ساليانه سمت
 این رویشگاه استمتر بر ثانيه  41/1 ميانگين سرعت باد ساليانه

دومارتن و  ،های آمبرژهروشبندی اقليمي بر اساس تقسيم
مرطوب سرد، های نيمهترتيب دارای اقليمبه سيليانينوف

 (.1باشد )جدول ای و مرطوب ميمدیترانه
 منظور ارزیابيبه خصوصیات مورفولوژیک مورد ارزیابی:

سالم،  پایه 13تعداد طور تصادفي به شناسيیختصفات ر
در هر طبقه زدگي ظاهری بدون پوسيدگي و آفتیکنواخت، 
 33اقدام به ثبت  طبقه ارتفاعي، در هر پایهاز هر  انتخاب شد.

 نبلندتری طولبوته،  صفت کمي مورفولوژیك شامل ارتفاع
 قطر، انشعاب بدون چتر دادتع، فرعيساقه تعداد، فرعيساقه

تاج به عرضي  طولي قطر، نسبت ششتاج پوو عرضي  طولي
 تعداد ،چتر در ساقه اصلي تعداد، چتر در پایه تعداد، ششپو

و  چتر ساقه اصلي قطرو فرعي،  ه اصليساقچترک در چتر 
اصلي،  دم چترک ساقه طول، دم چتر ساقه اصلي طولفرعي، 

اندازه ، برگ در پایه تعداد، ساقه اصلي تعداد گل در چترک
، نسبت طول و عرض برگ و عرض طولچه، سوزنك برگ

برگ، طول ميانگره در ساقه اصلي، فاصله بين دو  برگچه اوليه، 
 قطر، یقه قطرچه اوليه، برگ تعداد در ساقه اصلي، ميانگره تعداد

 و وزن تر و خشك پایه شد. فرعيو  ساقه اصلي
 معمولي دمای در هانمونهرویشي  پيکر استخراج اسانس:

گراد( و در شرایط سایه خشك درجه سانتي 88-85اتاق )
خشك  گرم از نمونه 43شدند. سپس برای استخراج اسانس 

نازک گياه  هایسرشاخه و گل برگ، هوایي حاوی اندام شده
روش تقطير با آب، توسط دستگاه کلونجر به مدت سه و به خرد

وزني  -اسانس به روش حجمي . بازدهندشد گيریساعت اسانس
ها سپس اسانس گردید. محاسبه هانمونه خشك وزن بر اساسو 
گيری و تا زمان آناليز در سدیم خشك آب سولفات از استفاده با

 یخچال و در تاریکي نگهداری شدند.
 اسانس مورد نظر های تشکیل دهنده اسانس:شناسایی ترکیب

و گاز  (GC)سازی به دستگاه کروماتوگرافي گازی پس از آماده
تزریق شد.  (GC/MS)سنج جرمي کروماتوگرافي متصل به طيف

ای هها با مقایسه طيفدهنده اسانسهای تشکيلشناسایي ترکيب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%AA_(%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%AA_(%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
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های جرمي و های بازداری بدست آمده، با طيفجرمي و شاخص
ا های استاندارد و مقایسه آن بهای بازداری ترکيبشاخص
( و همچنين با Adams, 2007های موجود در منابع معتبر )شاخص

 GC/MSموجود در دستگاه  WILLYاستفاده از بانك اطالعاتي 
-دهنده روغنهای تشکيلانجام شد. درصد نسبي هریك از ترکيب

های اسانسي، با توجه به سطح زیر منحني آنها در کروماتوگرام 
 بدست آمد. ionArea Normalizatبا روش  GCحاصل از 

 ایهنمونه دقيق علمي نام شناسایي منظوربهتاکسونومی: 

از هر  هرباریومي نمونه یك رویشگاه مورد نظر، در مورد مطالعه
 انشگاهد گياهي پژوهشکده در هانمونه. گردید طبقه ارتفاعي تهيه

 .شدند نگهداری و شناسایي مشهد فردوسي
تجزیه واریانس صفات کمي، مقایسه  ها:داده وتحلیلتجزیه

ای دانکن(، ضرایب ها )با استفاده از آزمون چند دامنهميانگين
مچنين ههمبستگي برای صفات )با استفاده از روش پيرسون( و 

-اده از نرمارتفاع با استفتعيين صفات مؤثر بر  برایمسير  تحليل

 .انجام شد SPSS Ver.16افزار 
 

 در استان کهگیلویه و بویراحمدپراکنش جاشیر مطالعه منطقه مورد  جغرافیاییهای ویژگی -1جدول 

 جغرافيایيعرض  جغرافيایيطول  شيب دامنه (متر-از سطح دریا)بقه ارتفاعي ط

 33°53′ 51°14′ جنوبي  1033- 8333

 33°53′ 51°31′ جنوبي 8333- 8433

 33°55′ 51°11′ جنوبي 8433- 8233

 

 سختسیایستگاه  در های اقلیمی منطقه مورد مطالعهویژگی -2جدول 

 ميانگين پارامترهای اقليمي

 01/15 (گراددرجه سانتي) ميانگين دمای ساليانه

 1/311 متر()ميلي ميانگين بارش ساليانه

 53/82 (گراددرجه سانتي) ميانگين بيشينه دمای ساليانه

 38/3 (گراددرجه سانتي) ميانگين کمينه دمای ساليانه

 مرطوب سردنيمه آمبرژهبه روش  بندی اقليميطبقه

 ایمدیترانه دومارتنبه روش  بندی اقليميطبقه

 مرطوب سيليانينوفبه روش  بندی اقليميطبقه

 

 نتایج
اساس بر :شده گیریاندازه مورفولوژیک صفات مقایسه     

گيری شده که با استفاده از آزمون اندازهمقایسه ميانگين صفات 
بين در دار معني عدم وجود اختالف ،(3)جدول  دانکن انجام گردید

به  طولي قطربوته، نسبت  از نظر صفات ارتفاع طبقات ارتفاعي
 قطرو  تعداد گل در چترک ساقه اصلي ش،تاج پوشعرضي 

ر د دار در سطح یك درصدوجود اختالف معنيو فرعي انشعابات 

انشعاب  تعدادسه صفت  هر. (3)جدول  شدسایر صفات مشاهده مي
 با افزایش ارتفاع برگچه اوليه تعداد و پایهبرگ در  تعداد، بدون چتر

 بيشترین تعدادکه طوریبه؛ (3)جدول  یافت کاهش از سطح دریا

عدد( و  1/4) پایهعدد(، تعداد برگ در  3/3) انشعاب بدون چتر
 8333-1033 در ارتفاععدد(  1/11) چترانشعاب بدون  تعداد

متری از سطح دریا مشاهده شد. همچنين هرچه از طبقات ارتفاعي 
 ،پایهچتر در  تعدادرویم پایين به سمت طبقات ارتفاعي باالتر مي
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 ، طول ميانگره در ساقه اصلي، فاصله بين دو برگچه اوليهبرگ طول
-ساقه تعداد. (3)جدول  یابدافزایش مي پایهوزن تر و خشك  و

دم  طول، دم چتر ساقه اصلي طول فرعي،چتر ساقه قطر ،فرعي
ساقه  قطرو  یقه قطر ، نسبت طول و عرض برگ،چترک ساقه اصلي

 8433-8333در طبقات ارتفاعي مياني )با افزایش ارتفاع  اصلي
ر در طبقات ارتفاعي باالتدوباره متر( به شدت کاهش پيدا کردند و 

قدار آنها افزایش پيدا کرد، اما این افزایش متر( م 8433-8233)
-1033مقدار در این صفات کمتر از مقدار آنها در طبقه ارتفاعي 

 (.3متر بود )جدول  8333
 ضرایب مورفولوژیک: صفات بین همبستگی ضرایب
و  مثبت همبستگي صفات از که برخي داد نشان همبستگي

(. 4داشتند )جدول  باهم %1 احتمال داری در سطحمعني
اندازه  و چتر ساقه اصلي قطربين  شودمشاهده ميکه نحویبه

 بلندترین طولترتيب با هر سه صفت چه بهسوزنك برگ

و  2/3تاج پوشش ) طولي قطر (،r=34/3و  28/3) فرعيساقه
25/3=r تاج پوش( و قطر عرضي( 24/3و  30/3ش=r )

(. همچنين 4)جدول  داری وجود داشتهمبستگي مثبت و معني
اندازه با  چتر ساقه اصلي قطرداری بين همبستگي مثبت و معني

 23/3و  31/3چه و نسبت طول و عرض برگ )سوزنك برگ
=r با صفات طول  چتر در پایه تعداد(. 4( وجود داشت )جدول

ميانگره در ساقه اصلي و فاصله بين دو برگچه اوليه همبستگي 
 تعداد (.4( )جدول r=34/3و  2/3داری داشت )مثبت و معني

همبستگي  برگ و عرض طولبا دو صفت  چتر در ساقه اصلي
 تعداد (.4( )جدول r=28/3و  20/3دار داشت )مثبت و معني

( و با r=-21/3، با طول برگ همبستگي منفي )برگ در پایه
 (.4( داشت )جدولr= 35/3همبستگي مثبت ) ساقه اصلي قطر

ننده ک شناخت مهمترین صفات توجيهمنظور بهتحلیل مسیر: 
ین . اتجزیه مسير استفاده گردید ، ازارتفاع محل رویش جاشير

روش تعميم یافته روش رگرسيون چند متغيره در ارتباط با تدوین 
هاست. تکنيك تحليل مسير بر اساس فرض ارتباط بين مدل

متغيرهای مستقل و وابسته استوار است. در روش تحليل مسير، 
بر تأثير مستقيم، امکان شناسایي تأثيرات غيرمستقيم هریك عالوه 

دليل ن به همي از متغيرهای مستقل بر متغير وابسته نيز وجود دارد.
خط رگرسيوني استاندارد شده رابطه در تحليل مسير با چندین 

ابطه رمواجه هستيم، در حالي که در تحليل رگرسيوني، تنها با یك 
ایم. در واقع تفاوت تحليل مواجه خط رگرسيوني استاندارد شده

مسير و رگرسيون در توانایي تحليل مسير در سنجش تأثيرات 
ر طور که دغيرمستقيم )عالوه بر تأثيرات مستقيم( است. همان

گيری شده، صفت مورد اندازه 33 شود از ميانمي مشاهده 5جدول 
و  253/3شش و عرض برگ )عرضي تاج پو قطرتنها دو صفت 

333/3 =Pفاع دار با متغير ارت( دارای تأثيرپذیری مستقيم و معني
تند داری با ارتفاع نداشرویشگاه هستند و سایر صفات تأثير معني

(35/3<Pبنابراین این دو صفت به .) عنوان متغير وابسته در نظر
ند تا تأثير سایر متغيرها بر روی ارتفاع به صورت دگرفته ش

شش عرضي تاج پو قطرفات غيرمستقيم مشخص شود. در واقع ص
أثير توان تو عرض برگ نقش متغير وابسته )مياني( را دارند و مي

ارتفاع رویشگاه را به صورت غيرمستقيم بر روی سایر صفات 
دم  طولمشخص کرد. از این بين صفات وزن تر و خشك پایه، 

دارای بيشترین تأثير منفي با  ساقه اصلي قطرو  چترک ساقه اصلي
-24/3، -33/3، -5/3و  -4/3ترتيب شگاه بودند )بهارتفاع روی

=P شش عرضي تاج پو قطر(. بيشترین و کمترین تأثير غيرمستقيم
 طولي قطر( و نسبت P=20/3ش )تاج پوش طولي قطرترتيب با به

( بود. همچنين عرض برگ P=-48/3ش )تاج پوشبه قطر عرضي 
وی طول برگ ر ترتيب بربيشترین و کمترین تأثير غيرمستقيم را به

(81/3=P و )دم چترک ساقه اصلي طول (4/3-=P.داشت ) 
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 سه طبقه ارتفاعی مختلفدر  )P. ferulacea (مورفولوژیک جاشیرمقایسه میانگین صفات  -3جدول 
-1033 گيریواحد اندازه نام صفات   8333  8333-8433 8433-8233 

 55/3a 50/35a 03/32a متريسانت بوتهارتفاع  1

 82/33b 83/04c 34/88a متريسانت فرعي )بلندترین( طول ساقه 8

 3/1a 4/1b 3a شمارش تعداد ساقه فرعي )انشعابات فرعي( 3

 3/3a 3/3b 3/3b شمارش تعداد انشعاب بدون چتر 4

 51/11b 53/81c 04/08a متريسانت ششقطر طولي تاج پو 5

 58/14b 40/5c 53/5a متريسانت ششقطر عرضي تاج پو 0

 1/18a 1/15a 1/13a متريسانت ششنسبت قطر طولي به عرضي تاج پو 3

 31/3c 34b 43/5a شمارش تعداد چتر در پایه 2

 10c 81/1a 12/3b شمارش تعداد چتر در ساقه اصلي 1

 18/1b 14/8a 18/3b شمارش تعداد چترک در چتر )ساقه اصلي( 13

 11/3b 13a 11/2b شمارش )انشعاب فرعي(تعداد چترک در چتر  11

 0/50b 5/34c 3/83a متريسانت قطر چتر ساقه اصلي 18

 0/1a 4/00b 5/33a متريسانت قطر چتر انشعاب فرعي 13

 15/40a 13/1b 14/55a متريسانت طول دم چتر )ساقه اصلي( 14

 13/42a 5/33c 2/38b متريسانت طول دم چترک )ساقه اصلي( 15

 13/2a 13/1a 11/4a شمارش )ساقه اصلي( تعداد گل در چترک 10

 4/1a 3/1b 3/3b شمارش تعداد برگ در پایه 13

 8/05b 1/5c 3/54a متريسانت چهاندازه سوزنك برگ 12

 84/33c 30/31b 44/18a متريسانت طول برگ 11

 14/41c 55/14a 83/2b متريسانت عرض برگ 83

 1/03a 3/31c 1/53b متريسانت نسبت طول به عرض برگ 81

 5/1c 0/35b 0/3a متريسانت ميانگره در ساقه اصلي طول 88

 4/82c 4/33b 0/41a متريسانت فاصله بين دو برگچه اوليه 83

 4/2b 3/1c 5/3a شمارش تعداد ميانگره در ساقه اصلي 84

 83/1a 83/2a 11/2b شمارش برگچه اوليه تعداد 85

 8/04a 8/1c 8/43b متريسانت قطر یقه 80

 1/23a 1/15c 1/43b متريسانت قطر ساقه اصلي 83

 1/13a 1/18a 3/31a متريسانت قطر انشعاب فرعي 82

 4/31b 4/50b 0/81a کيلوگرم وزن تر در پایه 81

 1/18b 1/32b 1/3a کيلوگرم پایه در وزن خشك 33

.درصد ندارند 5داری در سطح احتمال معني ای دانکن تفاوتميانگين اعداد در هر ردیف که دارای حروف مشابه هستند بر اساس آزمون چند دامنه



 

 

 از سه طبقه ارتفاعی مختلف کوه سیوک )P. ferulacea(صفات کمی مورفولوژیک جاشیر  همبستگی بین -4 جدول
 14 13 18 11 13 1 2 3 0 5 4 3 8 1 صفات

              1 ارتفاع بوته .1
             1 3/11 فرعي )بلندترین(ساقه  طول .8
            1 **3/03 3/83 ساقه فرعي )انشعابات فرعي( تعداد .3
           1 3/35 3/10- 3/81- انشعاب بدون چتر تعداد .4
          1 3/12 **3/03 **3/01 3/10 طولي تاج پوشش قطر .5
         1 **3/18 3/83 **3/51 **3/01 3/80 عرضي تاج پوشش قطر .0
        1 **3/43- 3/13- 3/11- 3/13- 3/11- *3/30- قطر طولي به عرضي تاج پوشش نسبت .3
       1 3/30- **3/54 **3/52 3/80- 3/13 **3/00 3/33 چتر در پایه تعداد .2
      1 3/38 3/12 *3/44- *3/41- *3/45- **3/52- *3/30- 3/11 چتر در ساقه اصلي تعداد .1

     1 **3/03 3/83- 3/18 **3/55- **3/50- 3/14- **3/51- **3/50- 3/30- چترک در چتر )شاخه اصلي( تعداد .13
    1 **3/0 **3/54 3/30- 3/13 *3/44- *3/43- 3/80- *3/33- 3/80- 3/13- چترک در چتر )انشعاب فرعي( تعداد .11
   1 **3/43- **3/54- **3/41- **3/50 3/83- **3/24 **3/25 3/31 **3/33 **3/34 3/35 چتر ساقه اصلي قطر .18
  1 **3/41 3/81- **3/03- **3/03- 3/32 3/13- **3/51 **3/51 **3/43 **3/58 **3/51 3/11- فرعيچتر انشعاب  قطر .13
 1 **3/52 **3/53 *3/32- **3/50- **3/33- 3/34 3/30- **3/53 **3/53 3/85 **3/38 *3/45 3/33 چتر )ساقه اصلي( طول دم .14
 **3/05 **3/01 *3/33 **3/43- **3/01- **3/23- 3/82- 3/13- 3/30 3/34 *3/41 **3/00 3/84 3/32- چترک )ساقه اصلي( طول دم .15
 3/38 3/33 3/80 3/33- 3/33 3/33 3/11 *3/30- 3/31 3/83 3/18- 3/30 3/11 3/34 گل در چترک )ساقه اصلي( تعداد .10
 **3/58 **3/53 3/11 3/3- *3/41- **3/01- **3/41- 3/81- 3/18 3/34 3/38 *3/32 3/35 3/84- برگ در پایه تعداد .13
 **3/04 **3/51 **3/23 **3/40- **3/00- **3/55- **3/08 3/11- **3/30 **3/23 3/38- **3/30 **3/28 3/82 سوزنك برگچه اندازه .12
 **3/02- **3/05- *3/31- **3/40 **3/00 **3/28 3/80 3/18 *3/30- 3/35- 3/35- **3/01- 3/83- 3/11 برگ طول .11
 **3/31- **3/35- **3/01- **3/53 **3/30 **3/20 3/13- 3/11 **3/03- **3/08- 3/38- **3/24- **3/51- 3/33- برگ عرض .83

 **3/30 **3/32 **3/31 **3/58- **3/33- **3/28- 3/15 3/83- **3/00 **3/08 *3/31 **3/21 **3/03 3/33 طول به عرض برگ نسبت .81

 3/83- 3/81- 3/82 3/30 3/18 3/38 **3/34 3/14 3/81 3/31 *3/43- 3/13- *3/32 3/35 ميانگره در ساقه اصلي طول .88
 3/13 3/11 **3/51 3/13- 3/14- 3/35 **3/2 3/34 **3/43 **3/54 3/81- 3/83 **3/03 3/13 فاصله بين دو برگچه اوليه .83

 **3/00 **3/58 **3/02 *3/31- **3/42- **3/01- *3/48 3/31- **3/00 **3/01 3/14 **3/42 **3/08 3/14 ميانگره در ساقه اصلي تعداد .84
 *3/48- 3/83- **3/05- 3/80 3/31 3/81 *3/43- 3/11- **3/42- **3/08- 3/11 **3/53- **3/51- 3/33- برگچه اوليه تعداد .85
 **3/38 **3/50 **3/51 *3/40- **3/05- **3/33- 3/13- 3/85- **3/55 **3/53 3/83 **3/23 *3/32 3/13 یقه قطر .80

 **3/35 **3/03 **3/53 *3/48- **3/53- **3/30- 3/88- 3/81- *3/43 *3/31 3/82 **3/31 *3/33 3/38- ساقه اصلي قطر .83
 3/38 3/33 3/12- 3/31 3/13 3/33 3/83- 3/30 3/82- 3/33- 3/38 3/35- 3/13- 3/84- انشعاب فرعي قطر .82
 3/11 3/13 **3/53 3/82- 3/83- 3/33- **3/03 3/34 *3/44 **3/51 3/81- 3/33 **3/51 3/81 وزن تر پایه .81
 3/10 3/14 **3/51 3/81- 3/84- 3/30- **3/51 3/33 *3/4 *3/45 3/88- 3/34 **3/43 3/11 خشك پایه وزن .33



 

 

 

 -4 جدولادامه 
 81 82 83 80 85 84 83 88 81 83 11 12 13 10 15 نام صفات

تعداد .31
گل  

در 
چت
رک 

)ساقه 
اصلي

) 

-3/18 1              

تعداد .38
برگ  

در 
 پایه

3/33** 3/11 1             

اندازه .33
 

سوز
نك 
برگچ

 ه

3/41* 3/8 3/14 1            

 طول .34

 برگ
-3/10** 3/33 -3/21** -3/40** 1           

عر .35
 ض

 برگ
-3/23** -3/38 -3/04** -3/33** 3/21** 1          



 

 

نسبت .30
طول  

به 
عر

ض 
 برگ

3/32** 3/358 3/52** 3/34** -3/32** -3/15** 1         

 طول .33

ميان
گره 
در 

ساقه 
 اصلي

-3/55** 3/83 -3/05** 3/82 3/55** /82 -3/83 1        

فاص .32
له 

بين 
دو 

برگچ
ه 

 اوليه

-3/38 3/83 -3/43* 3/03** 3/83 -3/11 3/12 3/01** 1       

تعداد .31
 

ميان
گره 
در 

ساقه 
 اصلي

3/33 3/11 3/83 3/35** -3/41* -3/03** 3/03** 3/32 3/43** 1      



 

 

تعداد .43
 

برگچ
ه 

 اوليه

-3/13 3/11 3/12 -3/03** 3/14 3/31* -3/4* -3/34 -3/55** -3/31* 1     

 قطر .41

 یقه
3/23** 3/38 3/05** 3/03** -3/20** -3/23** 3/31** -3/32* -3/35 3/53** -3/35 1    

 قطر .48

ساقه 
 اصلي

3/21** -3/33 3/35** 3/43** -3/21** -3/23** .3/24** -3/51** -3/11 3/32* -3/85 3/23** 1   

 قطر .43

انشعا
ب 

 فرعي

3/34 -3/83 3/30 -3/13 -3/32 3/33 -3/33 -3/80 -3/18 -3/35 3/13 -3/33 3/30 1  

وزن  .44
تر 
 پایه

-3/10 3/80 -3/85 3/03** 3/14 -3/12 3/88 3/50** 3/23** 3/32* -3/42** 3/34 -3/32 -3/13 1 

 وزن .45

خش
ک 
 پایه

-3/30 3/81 -3/14 3/50** 3/33 -3/84 3/81 3/31* 3/33** 3/35 -3/43* 3/18 3/31 -3/33 
3/13

*

* 

درصد 5داری در سطح احتمال یك درصد و ترتيب معنيبه: *و   **
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 سایر صفات غیرمستقیم بر هایاثرو ارتفاع محل برداشت بر صفات مورفولوژیک مستقیم  هایاثرتحلیل مسیر  -1جدول 
 اثر کل از طریق اثر غيرمستقيم از طریق اثر غيرمستقيم اثر مستقيم نام صفات

  عرض برگ شعرضي تاج پوش قطر ارتفاع 
 3/38- 3/884- 3/315- - رویشگاهي جاشيرارتفاع 
 3/31- 3/314 3/348- 3/315 بوته ارتفاع

 3/84 3/310 3/381- 3/100 (فرعي )بلندترین ساقه طول

 3/34 3/310- 3/333 3/352 (فرعي )انشعابات فرعي ساقه تعداد
 3/31 .3/33 3/313 3/330- انشعاب بدون چتر تعداد
 3/23 3/332- 3/202 3/332 شطولي تاج پوش قطر
 3/33 - - 3/333 شعرضي تاج پوش قطر

 3/33- 3/384 3/48- 3/384 شنسبت قطر طولي به عرضي تاج پوش
 3/11 3/334- 3/353- 3/135 چتر در پایه تعداد

 3/31 3/34 3/345 3/333 چتر در ساقه اصلي تعداد
 3/32- 3/34- 3/385- 3/311- (چترک در چتر )شاخه اصلي تعداد
 3/34- 3/314- 3/311 3/344- (چترک در چتر )انشعاب فرعي تعداد

 3/11 3/132 3/355- 3/350 چتر ساقه اصلي قطر

 3/3 3/384 3/343- 3/382 چتر انشعاب فرعي قطر
 3/11 3/351 3/334 3/131 (چتر )ساقه اصلي طول دم
 3/30- 3/4- 3/145 3/530- (چترک )ساقه اصلي طول دم

 3/31- 3/333- 3/335 3/311- (گل در چترک )ساقه اصلي تعداد

 3/10- 3/334- 3/331- 3/313- برگ در پایه تعداد

 3/81- 3/83- 3/384. 3/328- چهسوزنك برگ اندازه

 3/44 3/813 3/335 3/118 برگ طول

 3/20 - - 3/253 برگ عرض
 3/81- 3/302- 3/330- 3/115 طول به عرض برگ نسبت
 3/30- 3/311- 3/381 3/331- ميانگره در ساقه اصلي طول

 3/80 3/33- 3/138 3/101 فاصله بين دو برگچه اوليه

 3/15- 3/305- 3/334 3/313- ساقه اصلي ميانگره در تعداد
 3/33 3/388 3/313 3/330 برگچه اوليه تعداد

 3/31 3/133 3/343- 3/841 یقه قطر
 3/43- 3/143- 3/332 3/433- ساقه اصلي قطر
 3/32 3/331 3/334- 3/321 انشعاب فرعي قطر

 3/31- 3/131 3/353 3/240- پایه تروزن 
 118/- 3/30- 3/384- 3/331- خشك پایه وزن
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شیمیایی      صیات فیتو صو سانس طبقه ارتفاعي  : خ بازده ا
-8433درصد، طبقه ارتفاعي   5/1برابر متر،  8333-1033
فاعي     35/1برابر متر،  8333 قه ارت -8233درصدددد و طب
صل از      38/1برابر متر،  8433 ست آمد. نتایج حا صد بد در

 شود. ميدیده  0ها در جدولآناليز اسانس
عه طيف    به شددداخص    با مطال های  های جرمي و محاسددد

رتفاعي ترکيب در اسددانس طبقه ا 13بازداری کواتس، تعداد 
سانس این   متر شناسایي شد.    8333-1033 ترکيبات عمده ا
  Pinene-α (33/10درصدددCarene-3-∆ (32/33  ،)نمونه، 

 Myrcene (5/1درصدTerpinolene-α  (05/1   ،)درصد(،  
 Phellandrene-α (1/5درصدThujone-α (5/1  ،)درصد(،  

 درصد( بودند.  4/5) Phellandrene-βدرصد( و 
فاعي     قه ارت عداد   8333-8433در طب يب   11متر ت ترک

شد که ترکيبات       سایي  صدareneC-3-∆ (11/33   ،)شنا در
Myrcene (13/15   ،)صد صد( و   33/18) Pinene-αدر در

Phellandrene-β (83/1  .ترکيبات عمده آن بودند )درصد 
فاعي      قه ارت  88متر دارای  8433-8233اسدددانس طب

β-(Z)- زای اسددانس شددامل ترین اجترکيب بود که اصددلي

Ocimene (42/83   ،)صد صدareneC-3-∆ (1/10   ،)در در
Pinene-α (33/1   ،)صد صد( و   41/0) Cadinene-γدر در

Terpinolene-α (32/5  .بود )درصد 
بارزترین نکته که در هر سددده طبقه ارتفاعي مشددداهده        

صد باالی    مي ست. در   Pinene-αو  ∆-areneC-3شود، در ا
ها   عات   این تحقيق تن فا باال بيشدددترین    8433در ارت به  متر 
سانس   صد( بود، در   42/83) Ocimene-β-(Z)ترکيب ا در

صورتي که در سایر ارتفاعات بيشترین مقدار اجزای اسانس     
 ∆-areneC-3داد. دامنه تغييرات تشکيل مي ∆-areneC-3را 

صلي  عنوانبهدر این مطالعه  صد   32/33ترین ترکيب از ا در
قه  در  فاعي طب به   ارت تا   1033-8333متعلق   1/10متر 

 8433-8233متعلق به باالترین ارتفاع ) گياهاندرصددد در 
 مدددددددددددددددددددددددددتدددددددددددددددددددددددددر(  

به  مي پایين      باشدددد.  فاعات  به  عبارت دیگر هر چه از ارت تر 
باالتر مي       عات  فا مت ارت در  ∆-areneC-3رویم ميزان سددد
، Thujene-α ،Pinene-αیابد.   ترکيبات اسدددانس کاهش مي  

renePhelland-α ،Thujone-α  وCaryophyllene-β 
قات           ها در طب فاع ميزان آن با افزایش ارت که  ند  باتي بود ترکي

Sabinene ،-β. بعکس، ترکيبات ندشدددارتفاعي باالتر کمتر 

Pinene ،Ocimene-β-)γ(  وOcimene-β-(Z)   با افزایش
 ارتفاع ميزان آنها افزایش یافت.

Camphene ،Myrcene ،Cymene-p  وBornyl 

acetate          ياني ميزان فاعي م قات ارت تا طب فاع  با افزایش ارت
فاعي       قات ارت ها افزایش ولي در طب متر  8433-8233آن

يب          فت. دو ترک یا کاهش  ها  α-و  Terpinene-γميزان آن

Terpinolene تر به سمت ارتفاعات هرچه از ارتفاعات پایين
ياني مي  فا      م با افزایش ارت کاهش و  ها  ع در رویم ميزان آن

ها افزایش یافت )جدول      8433-8233طبقات   متر، ميزان آن
0.) 

( نشان داد از 0)جدول  شده یيشناساهای مقایسه ترکيب
سا   ترکيب  13  1033-8333در طبقه ارتفاعي  شده یي شنا

با مجموع        14متر،  نه ) يدروکرب يب منوترپن ه  01/28ترک
 31/13ترکيب منوترپن اکسددديژنه )با مجموع     8درصدددد(، 

 45/3ترپن هيدروکربنه )با مجموع صد( و ترکيب سزکویيدر
ترکيب  11متر، از  8333-8433بودند. در ارتفاع  درصددد(
سا    ترکيب منوترپن هيدروکربنه )با مجموع  14 شده یي شنا

ترکيب منوترپن اکسددديژنه )با مجموع     8درصدددد(،  10/24
ترپن هيدروکربنه )با    ترکيب سدددزکویي  3درصدددد( و  32/3

ترکيب  88شددود. از درصددد( را شددامل مي  40/3مجموع 
 13متر،  8433-8233در طبقه ارتفاعي  شدددهیيشددناسددا 

نه )مجموع     يدروکرب يب منوترپن ه  3درصدددد(،  31/30ترک
سيژنه )با مجموع  صد(،   23/3ترکيب منوترپن اک ترکيب  5در

صد( و یك   84/10ترپن هيدروکربنه )با مجموع سزکویي  در
سزکویي  سيژنه )با مجموع  ترکيب  صد( را   22/3ترپن اک در



 از سطح دریا ...ارتفاع  تأثیر  144

 

 شامل بودند.
 از سه طبقه ارتفاعی مختلف کوه سیوک )P. ferulacea(ترکیبات شیمیایی اسانس جاشیر  -6 جدول

 ارتفاع از سطح  دریا )متر( cal-RI RI ref ترکيبات اسانس ردیف

    1033-8333 8333-8433 8433-8233 

1 Thujene-α 133 131 8/3 13/3 14/3 
8 Pinene-α 133 131 3/10 33/18 33/1 
3 Camphene 141 153 85/3 11/3 04/3 
4 Sabinene 134 130 54/3 34/1 84/1 
5 Pinene-β 133 123 44/3 84/3 31/3 
0 Myrcene 113 111 5/1 13/15 13/8 
3 Phellandrene-α 1333 1335 1/5 11/4 81/8 
2 carene-3-∆ 1313 1311 32/33 11/33 1/10 
1 Cymene-p 1384 1380 1/1 11/3 38/1 

13 Phellandrene-β 1383 1331 4/5 83/1 -  
11 Ocimene -β-)γ( 1342 1343 5/3 34/3 41/1 
18 Ocimene -β-(Z) 1342 1353 4/3 02/3 42/83 
13 Terpinene-γ 1301 1308 33/1 11/1 0/4 
14 Terpinolene-α 1320 1322 05/1 05/1 32/5 
15 Thujone-α 1133 1138 5/1 41/8 88/3 
10 ol-4-Terpene 1134 1133 -  -  83/3 
13 Bornyl acetate 1825 1825 51/3 13/3 34/3 
12 Elemene-β 1301 1335  -  - 24/8 
11 Caryophyllene-β 1481 1412 45/3 24/1 80/3 
83 Humulene-β 1443 1443  - 51/3  - 
81 Germacrene D 1423 1423  - -  22/8 

88 Bicyclogermacrene 1411 1533  - -  33/3 
83 Cadinene-γ 1513 1513  -  - 41/0 
84 Cadinene-∆ 1585 1584  - 11/1  - 
85 (+) Spathulenol 1533 1532  -  - 82/3 

Monoterpene  hydrocarbons 01/28 10/24 31/30    

Oxygenated Monoterpenes 31/13 32/3 23/3    

Sesquiterpene Hydrocarbons 45/3 40/3 84/10    

Oxygenated Sesquiterpenes 3 3 82/3    
content (%)  Oil38/1 35/1 5/1 بازده اسانس    

    14/14 2/11 15/13 کل
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 بحث
ارتفاع از سطح خصوصيات اکولوژیك رویشگاه به لحاظ     

های مختصات جغرافيایي، جهت شيب دریا متنوع بود، اما داده
يجه بين در نت ،یکسان بودند اقليمي رویشگاه و سایر خصوصيات

 باداری رابطه معنياین پارامترها بجز ارتفاع از سطح دریا، 
تا  1033فاع در ارت گياهان صفات مورفولوژیك مشاهده نشد.

 آوری شدند.متر از سطح دریا و شيب جنوبي جمع 8233
Gheituri (1115 )در مطالعه گونه P. ferulacea ،در کرمانشاه 

های اساسي و مؤثر در عاملمحل را  درصد شيب و ارتفاع
اثر عامل جهت را بيدر ضمن  ،معرفي کرد رویشگاه جاشير

 .دانست
 آوریگياهان جمعنتایج تجزیه واریانس نشان داد که بين 

 حتمالا از نظر کليه صفات کمي در سطح شده از طبقات مختلف
 دارای که صفاتيميانگين . شتداری وجود داتفاوت معني 1%

و  داشتند صفت کميت از تریوسيع محدوده دامنه بيشتری بودند
رتر های باکوتيپدر شناسایي  ذکرشدهاز طریق صفات  انتخاب

انشعاب  تعداد، فرعي ساقه تعداد مانندمهمي  صفات .بودثر ؤم
 ،دم چترک ساقه اصلي طول، دم چتر ساقه اصلي طول ،بدون چتر

، برگ و عرض طول، چهاندازه سوزنك برگ، پایهبرگ در  تعداد
ساقه  رقط، فاصله بين دو برگچه اوليهنسبت طول و عرض برگ، 

دامنه  بيشترین دارای پایهوزن تر و خشك  و فرعيو  اصلي
تغييرات بودند. دامنه تغييرات فنوتيپي برای سایر صفات پایين 

واند ناشي تای از تغييرات فنوتيپي ميبخش عمدهکه طوریبهبود، 
در  د.ژنيك باشصفات پلي ویژهبهاز اثر محيط بر روی صفات و 

تاج به عرضي  يطول قطربوته، نسبت  ارتفاع بررسي، صفاتاین 
 رعيفانشعابات  قطرو  تعداد گل در چترک ساقه اصلي ،شپوش

داری را و اختالف معني در طول طبقات ارتفاعي یکسان بوده
 هها کمتر ببيانگر این است که این ویژگي. این نشان ندادند

 يشتر ازبژنتيك  تأثير احتماالًتغييرات محيطي حساس بوده و 
(. با توجه به  2007et alFunk ,.) باشدمي ارتفاعي تغييرات

 ،دیابمي طور محسوسي کاهشبه با افزایش ارتفاع، دمااینکه 
دمای پایين  های گياهي در شرایطنمو اندام و رشداز بنابراین 

 (.Omidbeaigi, 2005) کاسته خواهد شد
 مورد بررسي در این مطالعه مورفولوژیك بسياری از صفات

برگچه  تعدادو پایه برگ در  تعداد، چتر انشعاب بدون تعداد مانند
 أثيرتدر بسياری از گياهان . یافت با افزایش ارتفاع کاهش اوليه

 تاثبات رسيده اس خصوصيات رویشي به دمای پایين در کاهش
(Omidbeaigi, 2005.) Najjarfirozjaee ( 8314و همکاران) 

 ندان دادنشه برگ گياه گزناثر ارتفاع بر خصوصيات با بررسي 
نسبت طول به عرض  ،برگ ، عرضبرگ مقدار صفت طولکه 

 یافت، ارتفاع کاهش زایشبا افپایه تعداد برگ در و  برگ
ن ها افزایش نشاگره در گزنه کاهش اما فاصله گرههمچنين تعداد 

، طول ميانگره برگ طول ،پایهچتر در  تعدادصفات مقادیر  .داد
 وزن تر و خشك و ، فاصله بين دو برگچه اوليهدر ساقه اصلي

هرچه از طبقات ارتفاعي پایين به سمت طبقات ارتفاعي  پایه
ارای د ذکرشدهصفات که نحویبه ،یابدافزایش ميرویم باالتر مي
که با طوریبه .پذیری از افزایش ارتفاع بودندتأثير بيشترین
ميزان تبخير کاهش یافته و ميزان بارندگي  ارتفاع، دما و افزایش
ي های رویشکند. همين امر بر رشد و توليد فرمپيدا مي افزایش
Gonzalez and Lopez-Sanchez-) گذاردمي تأثير مختلف

Mata, 2005.)  
اصالحي  صفات، در کارهایزوج وجود همبستگي بين 

صفات بسيار  در امر گزینش براساس تعدادی از ویژهبه
و برگ گل  هایاندام (. 2013et alEbrahimi ,.)  ستضروری

از حجم  زیادیبسيار بخش  جاشيرهای جنس در اغلب گونه
 .دندار توليد گياه بنابراین نقش مهمي در د.ندهميرا تشکيل  پایه

ميزان  افزایش در گذاریتأثير عامل اندازه و تعداد برگ و گل
(، بنابراین همبستگي بين تعداد Hosseini, 2017است ) اسانس

در گياه و سایر صفات مرتبط با  چتر و گل ، تعدادپایهبرگ در 
توان در افزایش ميزان اسانس مثبت و برگ و گل را مي
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گذار ارزیابي کرد. در حالت کلي بيشترین همبستگي تعداد تأثير
با قطر ساقه اصلي و بيشترین همبستگي تعداد چتر  پایهبرگ در 

دو  فاصله بين ه مربوط به طول ميانگره در ساقه اصلي وپایدر 
ور شروع منظاست، بنابراین این صفات از این نظر بهاوليه برگچه 

ر ب رسند.کارهای اصالحي برای اهلي نمودن مطلوب به نظر مي
 ناز بي ،واقعي مدل تجربي هایاساس روش تحليل مسير و داده

 طرقدو صفت وی ر ارتفاع رویشگاه برصفت مورد بررسي  33

 .داشترا  مبيشترین اثر مستقي و عرض برگ ششعرضي تاج پو
 أثيرتطور غيرمستقيم تحث یر صفات بهاست که سا این در حالي

 گيرند.قرار ميمحل ارتفاع 
های در جریان متداول کردن زراعت گياهان دارویي، بررسي

-هبهای سازگاری این گياهان به شرایط اقليمي مختلف و جنبه
ثره مؤ، ارزیابي مواد کردن ، خشكوریافر، اصالحي، زراعي

ای برخوردار است دارویي و استاندارد کردن آنها از اهميت ویژه
(., 2013et alParvizparashkoh  .)دارویي کيفيت گياهان 

 دوره طول در محيطي عواملاز  تعداد زیادی تأثير بازتاب

 ژنتيکي و عوامل پالسمژرم براینعالوه باشد.مي گياه آن رویش

 تأثير تحت زیادی ميزان به يرمستقيمو غ مستقيم صورت به

 (. 201et al Najjarfirozjaee ,.4گيرند )مي قرار محيطي عوامل
ری آوجمع ،مقایسه بازده اسانس در طبقات ارتفاعي مختلف

 متر 433با فواصل مکاني  کهگيلویه و بویراحمدشده از استان 
دهد که ميزان اسانس این گونه دارای با یکدیگر نشان مي

 1033-8333که طبقه ارتفاعي طوریبه است.تغييرات زیادی 
و با باشد درصد( مي 5/1متر دارای بيشترین ميزان اسانس )

 ابد.یکاهش ميطبقات ارتفاعي افزایش ارتفاع ميزان اسانس در 
 Amiri (8333 )35/1بازده اسانس حاصل از این گياه توسط 

 Dehghani درصد در مرحله گلدهي گزارش شده است.

Bidgoli (3188 )اکولوژیك را بر کميت و  اثر برخي عوامل
 Artemisia sieberi هایهای اسانس گونهکيفيت روغن

های کمي و عاملکه  نشان داد وبررسي  Artemisia aucheriو
في همبستگي منمحل  با ميزان ارتفاع هاکيفي اسانس این گونه

رسد افزایش ارتفاع با کاهش دما، به نظر ميرو ازاین .دارد
شدت نور و افزایش شدت وزش باد همراه است. این  افزایش
همراه با کاهش درجه حرارت بر مقدار رطوبت هوا و  تغييرات

 گذاشته و منجر به کاهش بازده اسانس در ارتفاعات تأثير خاک
ه ک ها از این جهتتغييرات ارتفاع و پستي و بلندی .شودباال مي

اشته د مستقيم تأثيربت توانند بر درجه حرارت و مقدار رطومي
يز ن جاشير گياهباشند، به احتمال زیاد بر روی ميزان اسانس 

ياه را رشد گ طور غيرمستقيمباشند. همچنين ارتفاع بهميثر مؤ
مقدار بارندگي،  دهد که این از اثر آن برقرار مي تأثيرتحت 

شود، بنابراین ناشي مي رطوبت نسبي و همچنين درجه حرارت
ن تغيير اسانس نيز به تبعيت آ و کيفي پوشش گياهي و توليد کمي

 .خواهد کرد
يز آنال مورددر  يقتحق ینمقایسه نتایج حاصل از بررسي ا

گونه  نیا یبر رو يقاتتحق یربا نتایج سا جاشير گياهاسانس 
 لفمخت نقاط در جاشير شاخص ترکيبات اغلب که دهدنشان مي

اسانس باهم مشترک  یدر درصد اجزا يجزئ هایيتفاوت با
را  از اسانس یاما در سایر ترکيبات که درصدهای کمتر ،هستند

ميانگين  .دهندينشان مبا هم هایي را دهند تفاوتتشکيل مي
 شش موعمجترکيبات در سه طبقه ارتفاعي بيانگر این بود که در 

، areneC-3-∆ ،Pinene-α ،Ocimene-β-(Z)ترکيب 
Myrcene ،Phellandrene-β  وTerpinolene-α  مهمترین

اصلي  کننده خواص و تعيين هيدروکربنه منوترپن ترکيبات
مطالعات تجزیه اسانس بخش هوایي  باشند.مي جاشيراسانس 

ترین مهمکه از ایستگاه همند آبسرد نشان داده است  گياه جاشير
، ∆-Pinene-α ،areneC-3ی موجود در اسانس شامل: هاترکيب

Pinene-β و isabololB-α-epi است بوده (Safidkon, 2000.) 
گياه جاشير منجر به همچنين بررسي اسانس بخش هوایي 

 روغن بخش هوایي این گياه شده است ب درترکي 33ایي شناس
 بيشترین ميزان را به خود Pinene-αاین بين ترکيب که از 

 (.2013et alFarkhad -Kafash ,.) اختصاص داده است
جاشير در سه  موجود در اسانس گياههای شناسایي ترکيب
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نشان داده است که  (دهيقبل از گلدهي، گلدهي، ميوه)مرحله 
ای هاین گياه در هر سه مرحله ترکيب های اصلي اسانسترکيب

که طوریباشند، بهمي Pinene-βو  Pinene-αویژه مونوترپني به
اسانس را  درصد از حجم 05دو ترکيب در اسانس بيش از  این

سه طبقه با توجه به اینکه هر  (.Amiri, 2007) دهندتشکيل مي
آوری و جمعمرحله رشدی  كیدر مورد مطالعه  ارتفاعي
 عمل آمده است،به اندار گياههای گلگيری از سرشاخهاسانس
 سایر نتایج با آمدهدستبه اسانس هایيبترک مقایسه بنابراین

متشکله  درصد اجزای تفاوت در نوع و دهد کهمي نشان محققان
ی حدودتا  های ژنتيکي وتفاوت تأثير تواند ناشي ازمي ،اسانس
با  د.باش گونه كیمختلف  گياهانات اسانس روی ترکيب ارتفاع

 هایشود که منوترپنمقایسه کلي نتایج آناليز اسانس مشاهده مي

شوند. اجزای اسانس را شامل مي مقدار بيشترین هيدروکربنه
 ترکيبات بنهرهيدروک هایمنوترپن که دهندنشان مي تحقيقات

 ;Safidkon, 2000)آیند شمار مي به جاشير اسانس اصلي

Amiri, 2007). طور کلي نتایج این تحقيق نشان داد که ميزان به
 یابد.هيدروکربنه با افزایش ارتفاع کاهش مي هایمنوترپن

موقعيت و  های محل رویشدر نظر گرفتن ویژگيکه طوریبه
بر ميزان  تواندگياه در طبيعت از عمده عواملي است که مي

-گزارش .داشته باشد فراوان تأثيرثره گياهان مؤاسانس و مواد 

يبات ترک هایي مبني بر وجود ارتباط بين شرایط رویشگاه بر
 أنشمباالیي بين  شيميایي گياهان بيان گردیده و همبستگي

 داده شده است ه نشانثرمؤجغرافيایي گياهان و ترکيبات 
(., 2014et al Mohammadnezhad Ganji.)  

 

 نهایی گیرینتیجه
با صفات روابط عوامل اکولوژیك از شناخت آگاهي و     

مورفولوژیك و کميت و کيفيت اسانس، محقق را در تعيين 
کند. سازی آن یاری مينژادی و اهليبرداری، بهراهکارهای بهره

امل عوتسهيل در گزینش  برایمطالعه تحقيقي مقدماتي این 
که  اشدبروی جاشير مي بر فيزیوگرافي و اکولوژیك شامل اقليم

امل ع. امری ضروریسته مورد نظر گون عوامل براین ثر اتعيين 
ننده ک عنوان یکي از مهمترین عوامل کنترلدریا به ارتفاع از سطح

يت کمو  نوع مورفولوژیكت ميزان بارش و دما، تأثير زیادی بر
ت ارتفاعابه همين دليل دارد. دارویي  گياهانو کيفيت اسانس 

 عدادتصفات  مانندمورفولوژیك  باال باعث افزایش خصوصيات

، طول ميانگره در ساقه اصلي، فاصله برگ طول ،هپایچتر در 
 انندمبين دو برگچه اوليه، وزن تر و خشك پایه و کاهش صفاتي 

برگچه اوليه  تعدادپایه و برگ در  تعداد، بدون چترانشعاب  تعداد
 ذکرشدهصفات بنابراین  ،شده است )P. ferulacea (جاشير

وجود  .تأثيرپذیری از افزایش ارتفاع بودند دارای بيشترین
اختالف صفات مورفولوژیك در بين طبقات ارتفاعي مختلف 

ارای ددهد که این گياهان ضمن داشتن تنوع ژنتيکي باال نشان مي
امنه که در دطوریهب ،سازگاری بسيار باالیي نيز بوده قابليت

يعي از شرایط اقليمي مختلف از قبيل دما، ارتفاع و بارندگي وس
ق و تحقي های این، با مقایسه یافتهد. همچنيننکنيمرشد و نمو 

بر  دیگران مشخص شد که عامل ارتفاع از سطح دریا
ود و ب ها نيز مؤثرن گونهخصوصيات فيتوشيميایي و اسانس ای

 .نشان داد با برخي از این خصوصياترا داری معني رابطهیك 
ابقه س و وسيعشود با توجه به پراکنش پيشنهاد ميدر نتيجه 

 استعداد و قابليت این گياه در بحث همچنين ،جاشيرطوالني گياه 
خطر انقراض و نابودی جلوگيری از صنعتي و همچنين  -دارویي

 زمينه گسترش و کشت این گياه و توليد انبوه آن اقداماتدر  آن،
 .انجام شودالزم 
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Abstract  

   Jashir (Prangos spp.) is forage, medicinal and indigenous herb from some parts of Iran that is 

used in traditional medicine in the treatment of many diseases. This study was conducted to 

investigate the effect of altitude on morphological traits and essential oil compounds of Prangos 

ferulacea (L.) Lindl. at the flowering stage in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province, Iran. For this 

purpose, 10 plants were selected from each of three altitudes (2000-1600, 2400-2000 and 2800-2400 

m above sea level). Measurements were made for 30 morphological traits and essential oil content 

and compositions of the plants in each altitude. Result of one-way ANOVA showed a significant 

difference among altitudes classes (P<0.01) for most of traits. The results showed that with increasing 

altitude, the number of branches, the number of leaves per plant and the number of primary leaflets 

decreased and the number of umbrellas per plant, leaf length, internode length, fresh and dry weight 

of plant increased. Significant correlations were observed between some important morphological 

traits such as (leaf number and umbrellas number, leaf length, internode length, fresh and dry weights) 

with the essential oil content. Path coefficients analysis of morphological traits showed that altitude 

had the greatest effect on the canopy diameter (P = 0.733) and leaf width (P= 0.857). In total, 22 

compounds of essential oil were identified in three different altitude classes. The major compounds 

were Δ-3-carene, α-pinene, (Z)-β-ocimene, myrcene, β-phellandrene, and α-terpinolene. Altitude had 

a negative effect on the essential oil yield. Overall, the results of this study showed that the many of 

the studied traits in P. ferulacea were strongly affected by altitude and there were significant 

differences among the three altitude classes. Finally, the observed diversity can be related to the role 

of altitude and the genetic structure of the populations, which can also be considered as a kind of 

adaptation and physiological response of Jashir to environmental conditions.  
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