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 چکیده
گياهان در  ءجز راًيکه اخاست  و بومي ایرانخاکي  حفاظتصنعتي و  دارویي، ارزش گياهان چندمنظوره با شامل Ferulagoجنس      

باشد که های این جنس ميیکي از گونه  (.Ferulago subvelutina Rech.f)ترکمني چویلگونه  .اندشده یبندانقراض طبقهخطر معرض 
با توجه به اهميت  باشد.اطالعات اندکي از خصوصيات اکولوژیکي، فيزیولوژیکي و مورفولوژیکي آن در دسترس مي و انحصاری ایران بوده

های پراکنش )شامل محلدر آن جمعيت  سه يدانياکسيو ارزیابي فعاليت آنتخصوصيات مذکور منظور بررسي بهپژوهش این  این گونه،
نشان داد که رشد  (سفلي ایزمان)جمعيت  گياهرشد . بررسي مراحل انجام شدخراسان شمالي ایزمان عليا، ایزمان سفلي و درکش( در 

 رماهيدهه دوم ت کامل از يگلده ،دماافزایش ماه آغاز شده و با کاهش ميزان بارندگي و فروردین دهه دوم با افزایش دما در آنرویشي 
ماه آغاز و ریزش بذر در دهه سوم مردادو در دهه سوم تيرماه گياهان شروع به تشکيل بذر کرده  ابدیيادامه م ماهشروع و تا دهه اول مرداد

کربن  ، درصد29/1-1/1بوده و در خاکي با اسيدیته  از سطح دریا متر 9931-9332 )در هر سه جمعيت( آندامنه ارتفاع رویش  .گرددمي
بارندگي  مترميلي 33/334 ميانگين دما وگراد درجه سانتي 3/93 شرایط اقليمي به صورت و بافت لومي تا لومي شني، 13/9-39/2آلي 

قطر و  قطر بزرگ، متر(سانتي 2/42پایه )به لحاظ ارتفاع )درکش(  3 نشان داد، جمعيت يولوژیکفرویش دارد. بررسي صفات مور ساليانه
نسبت به  متر(سانتي 3/38و  9/32) و طول و عرض برگ (پایهدر  عدد 31/4)تعداد برگ  ،متر(سانتي 4/13و  3/12تاج ) کوچك

تری نسبت به اکسيداني پایينهای مورد مطالعه فعاليت آنتيجمعيت .شتبرتری دا )ایزمان عليا و ایزمان سفلي( دیگر یهاتيجمع
ماکروگرم در  50IC 1/333با ميزان  )ایزمان سفلي( 8 تيجمع که ند( داشتليتروگرم در ميليماکر 11/93عنوان شاهد )آسکوربيك اسيد به

 -توجه به اهميت گونه دارویي با بنابراین .دباشيحائز اهميت م های دیگري نسبت به جمعيتدانياکسياز لحاظ ميزان فعاليت آنت ليترميلي
واقع شده و همچنين به دليل ثر ؤمحفظ بقای گياه، اصالح و اهلي کردن آن مدیریت در  توانديآزمایش ماین نتایج  ،چویل ترکمنيمرتعي 

 .تواند در صنایع غذایي مورد استفاده قرار گيرداکسيداني باالی این گونه، ميفعاليت آنتي
 

 اکسيداني، فنولوژیفعاليت آنتي، چویل ترکمني، خطر انقراض، صفات رویشگاهي ی:دیکل یهاواژه
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 مقدمه
شرق آسيا و  همانندامروزه در بسياری از کشورهای دنيا      

آوری و همچنين اهلي کردن و اروپا گرایش زیادی به جمع
ولي  ؛دارد کشت گياهان برای مصارف غذایي و دارویي وجود

ژیکي و تمام اکولو هایویژگياین مقوله نيازمند شناخت 
et alr Shirwaika., ) باشدميگذار در رشد گياه تأثيرشرایط 

 22تا  33زند که بهداشت جهاني تخمين مي سازمان .(2009
های درصد جمعيت کشورهای توسعه یافته برای مراقبت

درماني اساسي به گياهان دارویي و مواد غذایي با پایه گياهي 
کشت و اهلي کردن  (. et alShirwaikar., 2009) اندوابسته

دارای سودمندی  کهپذیر است یك گونه دارویي زماني توجيه
اقتصادی مناسب باشد و یا اینکه گونه مورد نظر در معرض 

قبل از هر  (.abriziT, 2007) خطر انقراض قرار گرفته باشد
باید گونه ارزیابي زراعي و اقتصادی گياهان جدید، مي

های اقليمي، منابع آب و زمين موجود، اتي شامل دادهاطالع
الت کشاورزی منطقه مورد و مهمترین مشک هاقابليت، فلور

 نتایج (. et alKoocheki., 2018) آوری شودمطالعه جمع
)F. گياه چویل ( بر روی 2017همکاران ) و  Hosseiniبررسي

)angulate  گياه و مواد  اکسيدانيآنتينشان داد که فعاليت
 رویشيرویشگاه و مرحله  همانندعواملي  تأثيرآن تحت  مؤثره

 که مشخص شد ساپونهروی جنس  بر آزمایشيدر  .باشدمي
ژنتيکي  مانند عوامل محيطي نيز یهاتنش اکولوژیکي و عوامل

 در موجود بر توليد و مقادیر ترکيبات شيميایي توانندمي
 b7120 ,.et alNarimani ;) شوندواقع  مؤثرگياهان دارویي 

a2017 ,.et alNarimani ). 
گياهي  هایدهخانوا ازجمله  (Apiaceae)چتریان خانواده

های گونه شامل پراکنش وسيع در جهان و ایران است که با
جنس و  993که از این تعداد،  دارویي و خوراکي فراواني است

های یکي از جنس د.شودر ایران یافت ميآن گونه  382حدود 
در شمال و  ویژهبهپراکنش وسيعي در ایران  مهم این خانواده که

باشد. یا چویل مي Ferulago جنس ،غرب کشور داردشمال

ه( دارد که گون 1گونه )در بعضي منابع  2این جنس در ایران 
) Mozafarian Taran, 2007) هستند اغلب انحصاری ایران

et .subvelutinaF.   یا چویل ترکمني گياهي چندساله با
که انحصاری ایران بوده و در  باشدميمخملي  هایکرک

 هارمحال بختياری رویش دارد، اصفهان و چشماليخراسان 
(2007 ,Mozafarian.)  انجام شده در  هایپژوهشبيشتر

 Ferulago و گونه راستای بررسي فيتوشيميایي گياه چویل

aangulat دهد اجزای اصلي تشکيل نشان مي بوده است که
های به اندام با توجهبوده و  هامونوترپن دهنده اسانس شامل

 و آوریمحل جمع ،آوریجمعمختلف مورد بررسي، زمان 
 et alLorigooini., ) باشدميمتغير آن ترکيب اصلي اسانس 

بخش، عنوان یك آرامبه .angulata Fسنتي، در طب (.2019
 گيردکننده و درمان کرم روده مورد استفاده قرار ميهضم

(2014 ,.et alGhazalbash .)  عشایر بختياری از F.

angulata  مشك شير یا  کردنغذاها و معطر برای تهيه برخي
. افراد محلي استان فارس از این گياه کنندميدوغ استفاده 

.F کنند. اسانس در ماست استفاده مي دهندهطعم عنوانبه

angulata عنوان یك نگهدارنده در غذا و کره حيواني به
اکسيداني فعاليت آنتي (. et alTaran., 2010) شوداستفاده مي

aangulat F. در مطالعات اثر عصاره ( &Rafieirad 

Dehkordi, 2014-Ghasemzadeh)  آن و سرشاخه پودر شده
(2013 ,.et alGovahi ) های حيواني تأیيد با استفاده از مدل

تواند باعث تقویت ایمني بدن از مي .angulata F. ه استشد
 et Govahi) اکسيداني در سرم خون شودطریق اعمال آنتي

2013 ,.al.) ،اکسيداني فعاليت آنتي در صنایع غذایي F.

angulata محصوالت لبني برای افزایش طول عمر 
(2014 ,.et al Darderafshi) های گياهيروغن و 
(Janfeshan, 2006 &Khanahmadi ) .گزارش شده است 

در جلوگيری از  مؤثرعنوان ترکيبي به هااکسيدانآنتي
 (.et alibeiro R., 2019) دنباشمي هاچربياکسيداسيون 

-جای سنتزی بهطبيعي به هایاکسيدانآنتيامروزه جایگزیني 
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مورد توجه  آنهابودن  زاسرطان و ایتغذیهبد  هایاثردليل 
et 2019; Aminzare  ,.et alo Lourenç) باشدمين امحقق

2019 ,.al.)  یکي از منابع عمده و مهم  فنليپليترکيبات
بنابراین  (.et al Zhu., 2019) باشدميطبيعي  اکسيدانيآنتي

در  آنهااکسيداني باال و معرفي بررسي گياهاني با فعاليت آنتي
 اولویت کارهای تحقيقاتي قرار دارد.

دليل وحشي به هایجمعيتچویل در  جنس ژنتيکي تنوع
توليد داروها و مواد  برایبرداشت نامناسب محصول  هایشيوه

رو به کم شدن سرعت نگران کننده نگهدارنده مواد غذایي با 
در معرض خطر انقراض قرار گرفته و در ليست قرمز است که 

این  .(IUCN2007 ,.et alMatig -Eyog ;, 2001) قرار دارند
اما خواب بذر  ؛شودميطور مرسوم از طریق بذر تکثير هگياه ب

 گياهي با عنوانو به باشدميکننده تکثير آن از عوامل محدود
شناخته شده است  چتریانزني کم بذر در خانواده جوانه

(2007 ,.et alMatig -Eyog.)  ایگونهاخير  هایپژوهشدر 
معرفي شده است که  (glareosa .Fجدید از جنس چویل )

و شرایط آب و هوایي  رویهبيدليل برداشت محققان به
گياهان در معرض انقراض دانسته و  ءجزآن را  ،نامساعد
صورت عدم انجام پروتکل حفاظتي مناسب  در نداکردهگزارش 

منقرض خواهد شد  بعد از چند سال درصد این گياه 22
(2001 ,IUCN2007;  ,& Hedge Kandemir.) هایجمعيت 

نه که در شرایط آب و هوایي مختلف رشد موجود در یك گو
در  تنوع افزایش این و باشندميدارای تنوع  معموالً کنندمي

و  سازیاهليبرای را خاب گياهان مناسب شانس انت صفات

 با (.Pandotra & Gupta, 2015) دهدمي اصالح افزایش
جنس چویل در  قابل توجهتوجه به موارد ذکر شده و استفاده 

و  .subvelutina Fخطر انقراض گونه ارزشمند  صنایع غذایي،
ضروری است با  ،گونهاین اطالعات اندک موجود در مورد 

رویش و  هایمکان طالعات الزم در مورددستيابي به ا
اساسي برای استفاده از  هایگامخصوصيات اکولوژیکي آن، 

 آنو اهلي کردن  برداریبهرهاین گياه و ترویج شيوه اصولي 
 اتيخصوص يبررس قيتحق نیا از هدف بنابراین برداشته شود.

 تيفعال يابیو ارز شناسيریخت ،اکوفيزیولوژیکي اکولوژی، آت
)Ferulago  چویل ترکمني تيسه جمع يدانياکسيآنت

Rech.f.) subvelutina  در رویشگاه استان خراسان شمالي
 باشد.مي

 
 هامواد و روش

-رویشگاه .انجام شد 9312پژوهش در بهار و تابستان سال این 

در استان خراسان شمالي با  .subvelutina Fمورد نظر  های
ور ایران و افراد بومي منطقه تعيين مراجعه به منابع معتبر از قبيل فل

-سه محل نمونه ،سپس با مراجعه به منطقه رویش گياه گردید.

پایاني  در مرحلهدر قالب سه جمعيت انتخاب گردید. برداری 
پس از  .انجام شد بردارینمونهماه( )اوایل تيررویشي شد ر

در پژوهشکده علوم گياهي دانشگاه  هاجمعيت تأیيدشناسایي و 
بررسي صفات کمي و کيفي و اکولوژیکي گياه مورد  سي،فردو

بررسي قرار گرفت. اطالعات جغرافيایي مربوط به هر رویشگاه با 
  (.9 و شکل  9)جدول گردید  ثبت GPSاستفاده از دستگاه 

 
 ترکمنی در استان خراسان شمالی چویلهای جمعیتاز شده آوریهای جمعمشخصات هرباریومی نمونه -1جدول 

 تاریخ و ساعت یبردارمحل نمونه ام جمعيتن

 یبردارنمونه

 ارتفاع از سطح

 )متر( یادر 

 يایيطول جغراف

 (ي)شرق 

 يایي جغراف عرض

 ()شمالي

 دقيقه 13درجه  31 دقيقه 43درجه  31 9931 (1 ساعت) 9312 /9/4 ایزمان عليا -گيفان-بجنورد 9جمعيت

 دقيقه 23درجه  31 دقيقه 41درجه  31 9924 (93 ساعت) 3129 /9/4 ایزمان سفلي -گيفان -بجنورد 8جمعيت

 دقيقه 44درجه  31 دقيقه 12درجه  33 9332 (92 ساعت) 9312 /8/4 هاور -درکش -بجنورد 3جمعيت
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 (F. subvelutina ترکمنی رویشگاه گیاه چویل*)موقعیت مناطق مورد مطالعه در شهرستان بجنورد  -1شکل 

 
 

 رسیبرروش 
در  دوتوده از پایه  92تعداد  گياه،رشد بررسي مراحل  برای

رویشگاه ایزمان سفلي مورد نظر قرار گرفت و بازدید از 
 .(8جدول و  8 شکل) انجام شدگياه هر ماه  فنولوژیکيمراحل 

در هر رویشگاه  متریسانتي 2-32خاکي از عمق  هاینمونه
انتخاب و پس از  )شامل ایزمان عليا، ایزمان سفلي و درکش(

عبور داده شده و  متریميلي 8خشك کردن از الك 
شيميایي خاک محل رویش گياه شامل  وي خصوصيات فيزیک

 (،anMcLe, 1983بافت خاک به روش هيدرومتری بایکاس )
Allison, ميزان مواد آلي با استفاده از اکسيداسيون کربن آلي )

1975 ،)EC  با استفاده از دستگاهEC و  مترHp  خاک با
 متر مورد ارزیابي قرار گرفتند. pHدستگاه 

ترین ایستگاه شرایط آب و هوایي منطقه رویش از نزدیك
هواشناسي )ایستگاه سينوپتيك شهرستان بجنورد( دریافت شد. 

دست آمده ميانگين دما و بارندگي های بهبا توجه به داده
گراد انتيدرجه س 3/93ترتيب بهساليانه در منطقه مورد مطالعه 

ترتيب . کمترین و بيشترین ميزان دما بهمتر بودميلي 33/334و 
 3/81تير ) گراد( ودرجه سانتي 3/8های بهمن )مربوط به ماه
-همچنين کمترین ميزان بارش در ماه گراد( بود.درجه سانتي

متر( بوده و ميلي 83/2های مرداد )بدون بارندگي( و شهریور )

2/92  km 

31/21  km 

31/11  km 

9جمعيت   

8جمعيت   

 

3جمعيت   

 
 درکش
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 (.8شد )شکل  ثبتمتر ميلي 32/993ميزان بارندگي با ميزان ماه بيشترین در اسفند
 

 
 (.subvelutina F ترکمنی نمودار آمبروترمیک شهرستان بجنورد )رویشگاه گیاه چویل -2شکل 

 

 ارزیابی صفات کمی و کیفی
 92 ،صفات کمي و کيفي گياه در هر رویشگاه بررسيبرای      
دليل )به (یکم و دوم تيرماهپایاني رشد رویشي )در مرحله پایه 

 ي بودندیکسان باًیتقر سندارای که ( هابرگمورد استفاده بودن 
برای  آنهاگيری شده در صفات اندازهانتخاب شده و ميانگين 

 کمي شامل ارتفاع تصف 94تعداد  هر جمعيت گزارش گردید.
تعداد  (،پایهبرگ )در هر  ، تعدادتاجقطر بزرگ و کوچك ، پایه

، طول و عرض برگ، نسبت طول برگ به جوش(جست )پا
 تعداد شانه برگ، عرض برگ، طول غالف برگ، قطر یقه،

 93و تعداد  تعداد انشعابات برگ، طول و عرض قطعه انتهایي
شدت بو، شدت مزه، عادت شامل  و رویشگاهي کيفي صفات

، رنگ برگ، شکل برگ، حضور کرک رشدی، حالت رشدی،
 عالئم بيماری، برگ، نوع ریشه، تيغه برگ، رنگ دمبرگ، نوک

)گياهان غالب در  خاک سطح پوشش گونه همراه، حضور دام،
Azarkish ) و بستر رشد مورد ارزیابي قرار گرفتند رویشگاه(

., 2018et al).  با توجه به مشکالت موجود در شناسایي

مشخصات کمي و کيفي  برخي جنس چویل، هایگونهبرخي 
گياه ایش با استفاده از کليد شناسایي مورد ارزیابي در این آزم

 از فلور ایران انتخاب شدند.
 

 گیاه یدانیاکسیآنتفعالیت 
پس از  گرم از برگ گياه مورد مطالعه 92تهيه عصاره،  برای

ص به روش لحالل متانول خا ليترميلي 922در  پودر شدن
پس از  هاعصاره انجام شد.بر روی دستگاه شيکر  کردن خيس

تا زمان  یكتوسط کاغذ صافي واتمن شماره صاف کردن 
Li ( نگهداری شدند )گرادسانتيدرجه  -82مصرف در فریزر )

2016 ,.et al .)آزاد  هایرادیکالعاليت مهارکنندگي فDPPH 
 گرمميلي 9، 2/2، 3/2، 4/2، 8/2 هایغلظتعصاره برگ در 

 ليترميلي 3/8مورد ارزیابي قرار گرفت. مقدار  ليترميليدر 
مخلوط شد و  DPPHمحلول متانولي  ليترميلي یكعصاره با 

دقيقه استراحت در تاریکي جذب مخلوط واکنش  32پس از 
در  .( et alMcDonald., 2001) نانومتر قرائت گردید 391در 
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عنوان استاندارد استفاده این پژوهش از اسيد آسکوربيك به
از فرمول زیر آزاد با استفاده  هایرادیکالگردید و درصد مهار 

 .دست آمدبه
 100*[A0/(A0-A1)]= درصد مهارکنندگي رادیکال آزاد

 9جذب مخلوط واکنش بدون عصاره ) 0Aدر این آزمایش 
متانول به جای عصاره( و  ليترميلي DPPH  +3/8 ليترميلي

1A ( عصاره در  ليترميلي 3/8جذب مخلوط واکنش
 .شدبامي( DPPH ليترميلي 9مختلف +  هایغلظت

 هاداده یتجزیه آمار
و  JMP8نرم افزار  استفاده از با هادادهوتحليل تجزیه

درصد در  پنجدر سطح احتمال   LSDمقایسه ميانگين با آزمون
 کامالً تصادفي انجام شد. قالب طرح

 
 نتایج

 صفات کیفی و رویشگاهی
 ایزمان سفلي رویشگاهمراحل رشد گياه در نتایج بررسي 

چویل ترکمني  های اوليه گياهداد ظهور برگ نشان، (8)جمعيت 
درجه  98ماه با افزایش دما به ميزان در دهه دوم فروردین

ماه تا دهه اول و از دهه دوم اردیبهشتگراد انجام شده سانتي
ظهور ساقه  .گرفتندماه گياهان در مرحله رویشي کامل قرار تير
 33/82ي گراد و بارندگدرجه سانتي 2/83دهنده در دمای گل

شروع شده و گلدهي کامل از  ماهمتر در دهه سوم خردادميلي
که در  یافتادامه  ماهدهه دوم تيرماه شروع و تا دهه اول مرداد

تشکيل  .کردندهای گياهان شروع به زرد شدن این مرحله برگ
 ماهبذرها در دهه سوم تيرماه انجام شده و در دهه دوم مرداد

ا در مرحله رسيدن کامل قرار بذره ماهتا دهه اول شهریور
ها در این مرحله در تعداد زیادی از گياهان برگ که گرفتند

ماه آغاز و ریزش بذرها از دهه سوم مرداد .بودندکامال خشك 
بازدید ميداني نشان داد که  .یافتادامه  ماهتا دهه اول شهریور

ناهمسان )عدم همزماني مراحل  صورتمراحل رشدی گياه به
مهم  یهايژگیوکه یکي از  شودانجام ميرویشگاه در  رشدی(

  (.4و  3، 8 )شکل باشديمدر حفظ بقای گياهان 
 

                         هاظهور برگ

                         مرحله رویشي کامل

                         دهندهظهور ساقه گل

                         گلدهي کامل

                         بذر تشکيل

                         رسيدن بذر

                         ریزش بذر

                         خشك شدن کامل

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تير خرداد اردیبهشت فروردین 
 

 )utinaF. subvel(مراحل فنولوژی گیاه چویل ترکمنی  -3شکل 
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 مرحله تشکيل بذر )دهه سوم تيرماه( )دهه دوم تيرماه( مرحله گلدهي )دهه دوم خردادماه( مرحله رویشي کامل

 (.subvelutina F)چویل ترکمنی مراحل مختلف رشد در گیاه  -4شکل 

 
شيميایي خاک محل رویش  وي بررسي خصوصيات فيزیک

، نشان داد استسازی گياهان از مراحل مهم در اهلي يکی که
برای رشد گياه چویل ترکمني  %OCو  EC ،pHکه محدوده 

و  29/1-1/1، زیمنس بر متردسي 43/8-23/8ترتيب به
شني -بوده و بافت خاک لومي تا لومي درصد 39/2-13/9
 .(8)جدول  بود

مگورد   یهگا تيگ خصوصيات کيفي و رویشگگاهي جمع 
 مهگم در شناسگایي گونگه گيگاهي،     یهایکي از راه :مطالعه

اهلي کردن گياهان، عوامل محدود کننده رشگد گياهگان و   
مطالعگه صگفات مگورد    ایگن  . در باشگد يحفظ بقای گياه م

همراه گياه چویل ترکمني تفاوت  یهابررسي تنها در گونه
ناشي از شرایط اقليمي  توانديشتند که مدا یاقابل مالحظه

 شيميایي خاک محل رویش باشد. وي و خصوصيات فيزیک
در  ترکمنگي گياه چویگل   شد کهده هدر بررسي ميداني مشا

 یهگا دارند و گونگه  یاصخره -یاارتفاعات که حالت دره
همراه اکثراً گياهان چندساله هستند، رویش دارد )جگدول  

3.) 

 یصفات مورفولوژیک
ها برای صفات نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده    

 یهاتيبين جمع گياه چویل ترکمني نشان داد که يمورفولوژیک
غير از تعداد شانه برگ مورد مطالعه از نظر کليه صفات کمي به

داری وجود داشت و تعداد تفاوت معني %9 احتمال در سطح
 (.4شد )جدول  داريمعن %3شانه برگ در سطح 

ها نشان داد که بيشترین ارتفاع مقایسه ميانگين داده ررسيب
، پایه تعداد برگ در هر ،پوششتاج قطر بزرگ و کوچكگياه، 

 3 طول و عرض برگ و تعداد انشعاب برگ در جمعيت
 8 و 9های تعداد پاجوش در جمعيت هاور( بود.-)درکش

بودند که عدد  2/4و  1/4دارای بيشترین مقدار با ميزان 
در صفات  9باهم نداشتند. همچنين جمعيت  یداريوت معنتفا

طول غالف برگ، قطر یقه و تعداد شانه برگ بر دیگر صفات 
در  8و  9داد که جمعيت  نشان پژوهشاین  برتری داشتند.

تعداد  ،پوششتاجبرخي صفات از قبيل طول و عرض 
پاجوش، قطر یقه و تعداد انشعاب برگ دارای اختالف 

ودند که احتماالً دليل آن تشابه شرایط ادافيکي و نب یداريمعن
 .(3باشد )جدول مياقليمي محل رویش 
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 )F. subvelutina(ترکمنی  محل رویش گیاه چویل خاک شیمیایی وی فیزیک خصوصیات -2جدول 
  یبردارونهممحل ن

 )توده(

 الکتریکي هدایت

EC (dS m
-9

) 

 اسيدیته اشباع کل
(pH) 

 درصد کربن آلي

OC% 

 % نش
(Sand) 

 لوم %
(Silt) 

 رس %

(Clay) 
 خاک بافت

(Soil text) 

 لومي 82 34 43 13/9 29/1 43/8 9جمعيت 

 لومي 88 33 43 94/9 11/1 84/8 8جمعيت 

 لومي شني 34 32 33 39/2 21/1 23/8 3جمعيت 

 

 ) .subvelutinaF(گیاه چویل ترکمنی  یهاتیجمعدر شده  یریگصفات کیفی و رویشگاهی اندازه -3جدول 
 3جمعيت 8جمعيت 9جمعيت نام صفات

 متوسط متوسط متوسط شدت بو

 کمي تلخ و تند تلخ و تند تلخ و تند شدت مزه

 چندبرگي چندبرگي چندبرگي عادت رشدی

 ایستاده-ایکپه ایستاده-ایکپه ایستاده-ایکپه حالت رشدی

 در برگ کرک مخملي کرک مخملي در برگ کرک مخملي در برگ وجود کرک

 سبز روشن سبز روشن سبز روشن رنگ برگ

 مثلثي-گوشسه مثلثي-گوشسه مثلثي-گوشسه شکل برگ

 مثلثي مثلثي مثلثي تيغه برگ

 کرم روشن کرم روشن کرم روشن رنگ دمبرگ

 شياردار-تا حدودی گرد شياردار-خطي شياردار-خطي نوک برگ

 ندارد ندارد ندارد عالئم بيماری

 ایپنجه-گوشتي و ضخيم ایپنجه-گوشتي و ضخيم رشد عمودی-ایپنجه-شتي و ضخيمگو نوع ریشه

 ندارد ندارد دارد )گوسفند و بز( حضور دام

 گياهان چندساله گياهان چندساله گياهان چندساله پوشش سطح خاک

 شني با رنگ قرمز سنگالخي سنگالخي بستر رشد

 همراههای گونه 

Astragalus spp, Ephedra sinica,  

Berberis integerrima, 

 Acantholimon spp,  

Acanthophyllum spp,  

Verbascum spp, Artemisia spp,  

Perovskia abrotanoides  

Ferula spp, Eremurus spp. 

Astragalus spp,  

Ephedra sinica, 

Berberis integerrima,  

Verbascum spp,  

Artemisia spp,  

Ferula spp,  

Acantholimon spp. 

Ephedra sinica,  

Ziziphora cliniopodiodes,  

Satureja spp,  

Berberis integerrima, 

 prangos spp. 

 



 

 

 
 (F. subvelutina)چویل ترکمنی  گیاههای در جمعیتتجزیه واریانس صفات مورد بررسی  -4جدول 

 منابع 

 تغييرات

 درجه

 آزادی

 قطر بزرگ پایه ارتفاع 

 پوششتاج

 کوچك قطر

 پوششتاج

 تعداد برگ

 پایه در

 تعداد

 پاجوش

 طول

 برگ

 عرض

 برگ

 نسبت طول

 به عرض برگ

 طول

 غالف برک

 تعداد قطر یقه

 ه برگشان

 تعداد

 انشعاب برگ

 طول

 قطعه انهایي

 12/838** 13/2** 12/94* 38/9* 83/93** 312/2** 43/333** 23/32** 12/9** 99/4** 83/391** 83/129** 13/822** 8 جمعيت

 23/3 81/2 833/2 31/2 43/2 242/2 32/48 32/3 82/2 223/2 48/99 48/44 81/8 81 خطا
 %3و  %9در سطح دار ** و * به ترتيب معني

 

 (F. subvelutina)چویل ترکمنی  گیاه هایدر جمعیتمقایسه میانگین صفات مورد بررسی  -5جدول 

 نام

 جمعيت

 ارتفاع  

 (cm) پایه

  قطر بزرگ

  (cm)پوشش تاج

 قطر کوچك

  (cm)پوششتاج 

 تعداد برگ

 پایهدر  

 تعداد

 پاجوش 

 طول برگ
 (cm) 

 عرض برگ
 (cm) 

 نسبت طول

 برگ به عرض 

 طول غالف

 برک 

 قطر یقه 
 (cm) 

 تعداد 

 شانه برگ

 تعداد

 انشعاب برگ 

 طول قطعه 

 (cm)انتهایي 

 31/22c 28/12b 22/12b 4/93b 4/12a 33/12b 42/42b 9/43a 1/12a 3/32a 1/12a 2/32b 93/32b 9جمعيت 

 41/42b 23/12b 11/22b 3/42c 4/22a 33/82c 43/22a 9/94b 3/43b 3/14ab 3/32b 2/12ab 89/32a 8جمعيت 

 42/22a 12/32a 13/42a 4/31a 4/22b 32/92a 38/32a 9/92b 3/93c 3/38b 3/32b 1/92a 99/32c 3جمعيت 

 .باشندنمي دارمعني LSD اساس آزمونباشند برستون که دارای حروف یکسان مي صفات در هرن يميانگ
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 یدانیاکسیارزیابی فعالیت آنت
عصاره متانولي که نتایج خاصيت ضداکسایشي نشان داد        

(. 1دارای بيشترین فعاليت ضداکسایشي بود )جدول  8 جمعيت
مختلف  یهامقایسه فعاليت ضداکسایشي عصاره برایمعموالً 

هرچه این البته . شودياستفاده م 50IC از فاکتوری تحت عنوان
ورد نظر دهنده این است که عصاره منشان غلظت کمتر باشد،

در این مطالعه کمترین  اکسيداني باالتری دارد.فعاليت آنتي
و  3، 8 هایجمعيت بيك اسيد،رسکوآترتيب را به 50ICميزان 

ماکروگرم  18/292و  32/313، 18/333، 11/93با ميزان  9
داشتند. همچنين افزایش غلظت عصاره سبب  ليتردر ميلي

 (.3دول گردید )ج يدانياکسيافزایش فعاليت آنت

 
 DPPHآزاد  یهاکالیدرصد مهار راد بر (F. subvelutina)چویل ترکمنی مختلف عصاره گیاه  یهاغلظت ریتأث -6جدول 

 اکسدانيفعاليت آنتي (lmg/m)گياه چویل  های عصارهغلظت نام جمعيت

 8/2 4/2 3/2 2/2 9 (µg/ml) 50IC 

 d93/99 d13/89 c13/31 d82/32 c83/31 81/292 9جمعيت 

 c93/83 32/23b 39/31b 33/38b 28/11b 18/333 8جمعيت 

 b31/81 38/33c 39/22b 31/23c 32/38d 313/32 3جمعيت 

 a14/31 a33/33 13/44a 23/88a 18/89a 93/11 )شاهد( آسکوربيك اسيد
 .اشندبدار نميمعني LSD اساس آزمونبرباشند در هر ستون که دارای حروف یکسان ميصفات ن يميانگ

 

 بحث

بررسي خصوصيات کيفي، رویشگاهي و فنولوژی گياه       
یکي از مهمترین مراحل انجام آزمایش در حفظ بقای یك 

De Micco & Aronne, ) باشديمگونه و اهلي کردن آن 

آزمون  يالمللينانجمن ب شواهدطبق  همچنين (.2012
 )International Seed Testing Association )ISTAبذر

از نوع ي درون يهخواب اول یان،چتر یهاگونه يشترشکل بذر بم
گياه چویل نيز جزو این  بذرهایکه  باشديم يزیولوژیکيف

بنابراین در  (.et al Sharifi., 2015د )نباشدسته از گياهان مي
آزمایش با بررسي صفات کيفي، ادافيکي و فنولوژیك گياه این 

ویشي منطقه بر مراحل چویل ترکمني اهميت شرایط اقليمي و ر
در احتماالً  طوری کهبه ،واضح بود کامالًفنولوژیك گياه 

برطرف شده و بذرها خواب  ،دی و بهمن با کاهش دما یهاماه
ماه رشد رویشي در فروردینبا افزایش دما و ميزان بارندگي 

دنبال آن کاهش ميزان دما و به افزایش .شوديمگياه شروع 

دهنده و شروع متي برای ظهور شاخه گلعنوان عالبارندگي به
ردهي گياه شروع شده و گلدهي گياه بوده و در تيرماه بذ
این  نتایج .شوديم بذرهاافزایش دما سبب رسيدن کامل 

تا حدودی با پژوهش انجام شده بر روی گياه چویل  آزمایش
)angulata .F(  و همبستگي مراحل فنولوژیك با شرایط

 (. et alEbrahimian., 2013) باشديم همسواقليمي منطقه 
 -با بافت لومي یاصخره-یادرهگياه چویل ترکمني در مناطق 

رویش دارد که با آزمایش انجام  2/1-1/1با اسيدیته  شني
دیگر این جنس همخواني دارد  یهاگونهشده در مورد 

(; 2007 ,2013; Mozafarian ,.et alEbrahimian 

2011 ,.et al Jahantab.)  در مطالعه انجام شده بر روی گياه
aangulat .F  گياهان  اکثراً ،همراه یهاگونهکه  شدمشخص

 EC=9و  3/1چندساله بوده و بافت لومي خاک با اسيدیته 
که با نتایج حاصل از  باشديمبرای رویش این گونه مناسب 

در حالي که  ؛ني مطابقت داردمچویل ترکگياه آزمایش در این 
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ثبت  aangulat .Fمتر برای  3322تا  8122ي دامنه ارتفاع
متر رویش  9332-9931ولي چویل ترکمني در ارتفاع  ،شده

ميداني در  بازدید (.et al Jahantab., 2011دارد )
در معرض انقراض بودن گياه نظر نشان از  مورد یهاشگاهیرو

بنابراین کاهش فراواني و پراکنش گونه گياهي چویل  .دارد
از محدودیت رشد  حکایتایط سخت محيطي ترکمني در شر

. شرایط اقليمي از قبيل ارتفاع از سطح دارداین گونه گياهي 
توپوگرافي منطقه مانند شيب و  ميزان بارندگي و شرایط دریا،
.F خاک ازجمله عوامل محدودکننده پراکنش گونه  بافت

subvelutina مجموع این عوامل در کنار همدیگر  که باشديم
آگاهي از ميزان تنوع  یت رویشگاه آن شده است.ددوباعث مح

 گراناصالحگياهي از نيازهای اوليه  یهاگونهو روابط ژنتيکي 
پژوهش بين این در  (. et alBehera., 2008) باشديم

مورد مطالعه از نظر مورفولوژیکي در برخي  یهاتيجمع
 توانديمصفات اختالف فاحش وجود داشت که این اختالفات 

نزوالت  هماننداقليمي  هایاثردليل تنوع ژنتيکي و همچنين به
 یهاتنش جوی، بافت و ميزان مواد غذایي خاک، دمای هوا و

در طول ساليان متمادی باعث تغيير در خصوصيات  محيطي که
وجود اختالفات شدید بين  ، باشد.اندشدهژنتيکي گياه 

در  اال وتنوع ژنتيکي ب دهندهنشان یك گونه یهاتيجمع
و سازگاری گونه گياهي  یسازياهل نهایت موفقيت در اصالح،

 et alkish ; Azara2017 ,.et alNarimani., ) باشديم

شرایط  ريتأثتنوع فنوتيپي در گياهان بيشتر تحت  .(2018
Johnson & ) رديگيماقليمي و اکولوژیك منطقه رویش قرار 

2005 ,Agrawal.) اظ ارتفاع به لح 3آزمایش جمعيت این  در
و طول  پایهتعداد برگ در هر  ،يپوششتاجو عرض  لطو ،پایه

با  دیگر برتری داشت. بنابراین یهاتيجمعو عرض برگ بر 
توجه به اهميت صفات ذکر شده در بيوماس و عملکرد توليدی 

(2018 ,.et alkish Azar )جمعيت برتر  گزینشدر  توانديم
محيطي  عوامل ه شود.عنوان یك فاکتور مهم در نظر گرفتبه

گذار در ميزان رشد و کميت و ريتأثازجمله عوامل مهم و 

 et alNarimani., ) باشديمگياهان دارویي  مؤثرهکيفيت مواد 

2005 ,; Omidbaigib2017 .) 
مطالعات زیادی  در .angulata Fاکسيداني آنتي فعاليت

 رديگيمو در صنایع غذایي مورد استفاده قرار  شدهبررسي 
(Khanahmadi & Janfeshan, ; ., 2014et alDarderafshi 

در حالي که تاکنون گزارشي از ميزان فعاليت  (.2006
با توجه به  گزارش نشده است. ترکمني چویل يدانياکسيآنت

طبيعي و جایگزیني آن با  یهادانياکسيآنتاهميت 
صنعت در این پژوهش فعاليت  شيميایي در یهادانياکسيآنت

اکسيداني چویل ترکمني مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج آنتي
در تحقيقي که  قابل قبولي در بررسي این صفت نشان داد.

F. ( بر روی et al Hosseini., 2017و همکاران ) حسيني

aangulat  ريتأثگياه تحت  يدانياکسيآنتانجام دادند فعاليت 
و  مراحل مختلف فنولوژیکي و ارتفاع از سطح دریا بود

متر موجب افزایش فعاليت  3222به  8322افزایش ارتفاع از 
تحقيق این در حالي که در  گياه گردید.این  يدانياکسيآنت

گياه دخيل  يدانياکسيآنتارتفاع از سطح دریا بر ميزان فعاليت 
 خاک محل رویش همانند سایر عوامل محيطي احتماالًنبوده و 
اکسيداني گياه آنتي سبب افزایش فعاليت محيطي یهاو تنش

  است. شده 3و  8چویل ترکمني در جمعيت 
حفظ و نگهداری ذخایر  شناسایي،با توجه به اینکه  بنابراین

 اصالح،ژنتيکي در گياهان وحشي ضروری بوده و الزمه 
بررسي صفات و حفظ بقای یك گونه گياهي  یسازياهل

ر و ارزیابي تنوع آن د يفولوژیکررویشگاهي، فنولوژی، مو
باتوجه به اطالعات کم موجود بر روی  .باشديممرحله اول 

حال انقراض بودن  و در( .subvelutina F)گياه چویل ترکمني 
این مطالعه تحقيقي  مرتعي، -این گونه ارزشمند دارویي

سهولت در انجام گزینش برای  برایمقدماتي و کاربردی 
 .باشديم گرالحاب ژنوتيپ مطلوب و مطابق هدف اصانتخ

 3جمعيت که پژوهش نشان داد این دست آمده از به نتایج
شني و هدایت الکتریکي -با بافت خاک لومي هاور(-)درکش
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( و درصد 12/1)کم متر(، اسيدیته  زیمنس بردسي 23/8)کم 
های دیگر درصد( نسبت به رویشگاه 39/2)کم مواد آلي 

 پایهبيشتر بودن ارتفاع  دليلدارای عملکرد بيوماس باال به 
و  3/12) پوششتاج کوچكو  قطر بزرگ، متر(سانتي 2/42)
و طول و عرض  عدد( 31/4) ، تعداد برگمتر(سانتي 4/13

 و 8های جمعيت همچنين بود. متر(سانتي 3/38و  9/32) برگ
 يدانياکسيآنتفعاليت  دارای هاور(-درکش سفلي و )ایزمان 3

بوده که  ليتر(ماکروگرم در ميلي 32/313و  18/333) باالیي
در فرایند گزینش و همچنين صنایع غذایي مورد  توانديم

در  رشد گونه مورد نظرکه طوریبه اده قرار گيرد.استف
جنس چویل و بومي دیگر  یهاگونهارتفاعات پایين نسبت به 

وارد کردن گياه در  برایآن  یهاتیمزبودن گياه یکي از 
 .باشديمفرایند کشت و اهلي کردن 

 
 ابع مورد استفادهمن

 Aghaei Noroozloo, Y., Mirjalili, M.H., Nazeri, V. and 

Moshrefi Araghi, A., 2015. Evaluation of some 

ecological factors, morphological traits and essential 

oil productivity of Stachys lavandulifolia Vahl in four 

provinces of Iran. Iranian Journal of Medical and 

Aromatic Plant, 30(6): 985-998. (In Persian). 

 Allison, L.E., 1975. Organic carbon In: Black CA. 

Methods of soil analysis. American Society of 

Agronomy, Part 2. 

 Aminzare, M., Hashemi, M., Ansarian, E., Bimakr, M., 

Hassanzad Azar, H., Mehrasbi, M.R., Daneshamooz, 

S., Raeisi, M., Jannat, B. and Afshari, A., 2019. Using 

natural antioxidants in meat and meat products as 

preservatives: a review. Advances in Animal and 

Veterinary Sciences, 7(5):417-426. 

 Azarkish, P., Moghaddam, M., Khakdan, F. and 

Ghasemi Pirbaloti, A., 2018. Variability in 

morphological traits, total phenolic contents and 

antioxidant activity in different populations from three 

species of Prangos from Fars, Kohklouye and 

Boyerahmad provinces. Eco-Phytochemical Journal of 

Medicinal Plants, 23(6): 1-21. (In Persian). 

 Behera, T.K., Gaikward, A.B., Singh, A.K. and Staub, 

J.E., 2008. Relative efficiency of DNA markers 

(RAPD, ISSR and AFLP) in detecting genetic 

diversity of bitter gourd (Momordica charantia L.). 

Journal Science of Food and Agriculture, 88: 733-737. 

 Darderafshi, M.J., Bahrami, G., Sadeghi, E., 

Khanahmadi, M., Mohammadi, M. and Mohammadi, 

R., 2014. The effect of Ferulago angulata essential oil 

on Staphylococcus aureus during the manufacture and 

preservation of Iranian white cheese. Iranian Journal 

of Nutrition Sciences & Food Technology, 8(4):13-20. 

(In Persian). 

 De Micco, V. and Aronne, G., 2012. Morpho-

anatomical traits for plant adaptation to drought. In 

Plant responses to drought stress, Springer, Berlin, 

Heidelberg, 37-61 pp.  

 Ebrahimian, V., Bagheri, R., Mohseni, M. and 

Poormirzaei, A., 2013. Ecological and phenological 

study on Ferulago angulata in the Hezar Mountains 

and Bondar Henza, Kerman, Iran. Journal of 

Rangeland Science, 3(4): 277-285. 

 Eyog-Matig, O., Aoudji, A.K.N. and Linsoussi, C., 

2007. Garcinia kola Heckel seeds dormancy-

breaking. Applied Ecology and Environmental 

Research, 5(1): 63-71. 

 Ghazalbash, N., Abdollahi, M. and Shahriari, D., 2014. 

Evaluation of antifungal activity of Shirazi thyme and 

chavil extracts on Fusarium oxysporum f. sp. 

lycopersici, the causal agent of tomato wilt under 

laboratory and greenhouse conditions. Plant Protection 

36(4): 53-65. (In Persian). 

 Govahi, R., Ghalamkari, G., Toghyani, M., Eghbal 

Saied, S., Mohammadrezaei, M., Shahryari, M. and 

Dehghani Abari, A., 2013. Effect of Ferulago 

angulata sub. carduchorum on total serum antioxidant 

activity and some of the humoral immune responses in 

broiler chicks. Journal of Herbal Drugs 4(3):119-126. 

 Hosseini, B., Nikhkhah Amirabad, H., Fattah, M. and 

Gosta, Y., 2017. Effect of altitude and different 

phonological stages on essential composition and 

antioxidant activity of Ferula angulata (Schlecht.) 

Boiss from Dena altitudes. Eco- Phytochemical 

Journal of Medicinal Plant, 17(5): 16-29. (In Persian). 

 IUCN 2001: IUCN Red List categories and criteria, 

version 3.1. – Gland & Cambridge, UK. 

 Jahantab, E., Sepehri, A., Mirdilmi S.Z., Ghasemi 

Arian, Y. and Nouri S., 2011. Study of athecology of 

Ferulago angulata (Schlecht) Boiss in Central Zagros 

(Kohgiluyeh region). Journal of Plant Science 

Research, 24(4): 1-8. (In Persian). 

 Johnson, M.T. and Agrawal, A.A., 2005. Plant genotype 

and environment interact to shape a diverse arthropod 



 331      8 ، شماره82اصالح گياهان مرتعي و جنگلي ایران جلد  تحقيقات ژنتيك و نشریه علمي

 

community on evening primrose (Oenothera biennis). 

Ecology, 86(4):874-885. 

 Kandemir, A. and Hedge, I.C., 2007. An anomalous 

new Ferulago (Apiaceae) from eastern 

Turkey. Willdenowia, 37(1): 273-276. 

 Khanahmadi, M. and Janfeshan, K., 2006. Study on 

antioxidation property of Ferulago angulata plant. 

Asian Journal of Plant Science, 5(3):521-526. 

 Koocheki, A., Rezvani Moghaddam, P., Asgari, A. and 

Rostami, R., 2018. Identification and evaluation of 

agronomic and ecological neglected crops in 

agroecosystems of Iran: 2- introduction of 

underutilized and neglected crops. Journal of 

Agroecology, 10(2): 353-367. (In Persian). 

 Li, J., Luo, Y.W., Wang, Q., Jin, X.X. and Hao, Z.P., 

2016. The Impact of different extraction techniques on 

antioxidant activity of faba bean (Vicia faba L.). 

Advance Journal of Food Science and Technology, 

10(4): 257-261. 

 Lorigooini, Z., Koravand, M., Haddadi, H., Rafieian-

Kopaei, M., Shirmardi, H.A. and Hosseini, Z., 2019. A 

review of botany, phytochemical and pharmacological 

properties of Ferulago angulata. Toxin Reviews, 

38(1):13-20. 

 Lourenço, S.C., Moldão-Martins, M. and Alves, V.D., 

2019. Antioxidants of natural plant origins: From 

sources to food industry 

applications. Molecules, 24(22):4132. 

 McDonald, S., Prenzler, P.D., Antolovich, M. and 

Robards, K., 2001. Phenolic content and antioxidant 

activity of olive extracts. Food Chemistry, 73(1):73-

84. 

 McLean, E.O., 1983. Soil pH and lime requirement. 

Methods of soil analysis: Part 2 Chemical and 

microbiological properties, 9:199-224. 

 Mirzaaie-Nodoushan, H., Rezaie, M.B. and Jaimand, 

K., 2001. Path analysis of the essential oil related 

characters in Mentha spp. Flavour and Fragrance 

Journal, 16(5): 340-343. 

 Mozafarian, V., 2007. Iranian Flora (Iranian Botany), 

No. 54 Apiaceae, First Edition, Research Institute of 

Forests and Rangelands of Iran, Volume III, 416-423. 

(In Persian). 

 Narimani, R., Moghaddam, M., Ghasemi Pirbaloti, A. 

and Shokouhi, D., 2017a. The study of morphological 

diversity, total phenolic contents and antioxidant 

activity indifferent populations of Nepeta nuda and 

Nepeta crassifolia in Ardabil and East Azerbaijan 

provinces. Eco-Phytochemical Journal of Medicinal 

Plant, 19(5): 13-22. (In Persian). 

 Narimani, R., Moghaddam, M., Ghasemi Pirbalouti, A. 

and Mojarab, S., 2017b. Essential oil composition of 

seven populations belonging to two Nepeta species 

from Northwestern Iran. International Journal of Food 

Properties, 20:2272-2279. 

 Omidbaigi, R., 2009. Production and processing of 

medicinal plants. Vol. 2. Razavi Ghods Astan 

Publication, Mashhad, Iran, 347. (In Persian). 

 Pandotra, P. and Gupta, S., 2015. Biotechnological 

Approaches for Conservation of Plant Genetic 

Resources and Traditional Knowledge. In Plant 

Genetic Resources and Traditional Knowledge for 

Food Security, Springer, Singapore, 121-135 pp.   

 Rafieirad, M. and Ghasemzadeh-Dehkordi, K., 2014. 

Effect of ellagic acid on oxidative stress duo to brain 

ischemia/hypoperfusion in male rat. Journal of Herbal 

Drugs, 5(1): 1-6. 

 Ribeiro, J.S., Santos, M.J.M.C., Silva, L.K.R., Pereira, 

L.C.L., Santos, I.A., da Silva Lannes, S.C. and da 

Silva, M.V., 2019. Natural antioxidants used in meat 

products: A brief review. Meat Science, 148: 181-188. 

 Sharifi, H., Khajeh-Hosseini, M. and Rashed-Mohassel, 

M.H., 2015. Study of seed dormancy in seven 

medicinal species from apiaceae. Iranian Journal of 

Seed Research, 2(1): 25-36. (In Persian). 

 Shirwaikar, A., Verma, R., Lobo, R. and Shirwaikar, A., 

2009. Phytotherapy- Safety aspects. Natural Product 

Radiance, 8(1): 55-63. 

 Tabrizi, L., 2007. Evaluation of Ecological 

Characteristics of a Thoracic Thyme Species in 

Natural Landscapes and Possibility of Domestication 

in Low Crop System. Doctoral dissertation, Ferdowsi 

University of Mashhad, Iran. 

 Taran, M., Ghasempour, H.R. and Shirinpour, E., 2010. 

Antimicrobial activity of essential oils of Ferulago 

angulata subsp. carduchorum. Jundishapur Journal of 

Microbiology, 3(1):10. (In Persian). 

 Zhu, M., Huang, Y., Wang, Y., Shi, T., Zhang, L., 

Chen, Y. and Xie, M., 2019. Comparison of (poly) 

phenolic compounds and antioxidant properties of 

pomace extracts from kiwi and grape juice. Food 

Chemistry, 271: 425-432. 

 
 



Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research, Vol. 28, No.2, 2021  338 

 

Investigation of some autecological, ecophysiological, and morphological characteristics 

of Ferulago subvelutina Rech.f. as an endangered medicinal-rangeland species 
 

R. Narimani1, M. Moghaddam2*, M. Mahmoodi Sorestani3 and L. Samiei4 

 
1- PhD. graduated, Department of Horticultural Science and Landscape Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, I.R. 

Iran 

2*- Corresponding author, Assoc. Prof., Department of Horticultural Science and Landscape Engineering, Ferdowsi University of 

Mashhad, Mashhad, I.R.Iran, E-mail: m.moghadam@um.ac.ir 

3- Assoc. Prof., Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, I.R. Iran. 

4-Assit. Prof., Department of Ornamental plants, Institute of plant Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, I.R. Iran. 

 

Received: 09.05.2020  Accepted: 31.10.2020 

 

Abstract 

      The genus Ferulago includes multi-purpose plants with valuable pharmaceutical, industrial, and 

soil protective functions which are native to Iran and recently have been classified as endangered 

plants. Ferulago subvelutina Rech.F. is an endemic species to Iran and there is little information 

about its ecological, physiological, and morphological characteristics. Due to the importance of this 

species, the present study was conducted to investigate the mentioned characteristics and evaluate 

the antioxidant activity of three ecotypes in the natural distribution areas (including Izman-e Olya, 

Izman-e Sofla, and Darkesh) in North Khorasan province, Iran. Investigation of the plant growth 

stages (Izman-e Sofla ecotype) showed that its vegetative growth began with increasing temperature 

in the second decade of April. Full flowering begins in the second decade of July and continues 

until the first decade of August with decreasing rainfall and increasing temperature. In the third 

decade of July, the plants produce seeds and the seed dispersal begins in the third decade of August. 

It grows in altitude ranged 1360-1137 m above sea level, and it grows in soil with a pH of 7.7-7.81, 

organic carbon of 0.31-1.73%, loamy to sandy loamy texture, with average annual temperature of 

13.6°C and annual rainfall 354.56 mm. Study of morphological traits showed that ecotype 3 

(Darkesh) had higher values of plant height (48.80 cm), crown large and small diameter (98.60 and 

93.40 cm), number of leaves per plant (4.67 pcs), and leaf length and width (58.1 and 52.5 cm), 

than that for other ecotypes (Izman-e Olya and Izman-e Sofla). The studied ecotypes had lower 

antioxidant activity than ascorbic acid as a control (13.97 μg ml-1), of which ecotype 2 (Izman-e 

Sofla) with an IC50 level of 566.72 μg ml-1 is noticeable due to its antioxidant activity compared to 

other ecotypes. Therefore, due to the importance of medicinal-rangeland species of F. subvelutina, 

the results of the current study could be effective in maintaining plant survival, breeding, and 

domestication, and also because of the high antioxidant activity of this species, could be used in the 

food industry. 
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