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در این تحقیق، آت اکولوژي گونـه Ferula foetida (Bunge) Regel، از خانواده چتریان در سال 1400 در رویشگاه هایی 

از شهرستان های سبزوار، کاشمر و بجستان واقع در استان خراسان رضوی بررسی شد. به منظور مطالعات اکولوژي این گونـه 

گیـاهي پایـا، ابتـدا رویشگاه آن در منطقه به کمك بازدید هاي صحرایي و گزارش هاي موجـود، مـشخص شـد. سـپس 

ویژگی های اقلیمي و خاك رویشگاه، تراکم، فراوانی و فنولوژی گونه آنغوزه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد 

که گونه مزبور اغلب در شیب های شمالی رویشگاه ها با ارتفاع 1300 تا 2400 متر از سطح دریا و میانگین بارندگی ساالنه 

140 تا 332 میلیمتر و میانگین دمای ساالنه 8 تا 18 سانتی گراد رویش دارد. خاك رویشگاه های این گونه اغلب سبك و 

شنی و در برخی رویشگاه ها لومی بود . اسیدیته خاك 7/8 تا 7/9 و هدایت الکتریکی آن 0/51 تا 1/01 دسی زیمنس/ متر 

می باشد. درصد تاج پوشش آنغوزه 0/25 تا 2/75 درصد، فرکانس گونه در رویشگاه ها 60- 80 درصد و تراکم در واحد 

سطح آن 0/14 – 0/18 پایه در متر مربع می باشد. نتایج نشان داد که در خاك های لومی و غنی تر از لحاظ مواد آلی، تراکم و 

استقرار بهتری از گونه آنغوزه صورت می گیرد. با توجه به شرایط اکولوژیکی رویشگاه های مختلف، شروع رشد رویشی این 

گونه از اول فروردین و شروع دوره گلدهی از نیمه اول فروردین تا نیمه دوم اردیبهشت ماه است. دوره بذر دهی از نیمه دوم 

اردیبهشت تا نیمه دوم تیرماه ادامه دارد. بـا توجه به ارزش حفاظتی و دارویی- صنعتی گونه مورد نظر، پیشنهاد می شود از 

این گونه در رویشگاه های مساعد جهت اصالح و احیای مراتع و زراعی سازی آن اقدام شود. 
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مقدمه
منابع  از  یکی  عنوان  به  مراتع  از  استفاده 
توجه  مورد  قدیم  زمان هاي  از  شونده  تجدید 
و  مهم  گونه هاي  از  بسياري  است.  بوده  بشر 
دخالت هاي  علت  به  مرتعي،  خوش خوراک 
بهره برداری های  به ویژه چراي مفرط و  نابجا 
تشدید  و  زاد آوري  كاهش  تحت  اصولي  غير 
فرسایش مي باشد. و این امر باعث گردیده كه 
در شيوه مدیریت نسبت به این منابع ارزشمند 
در   .)Abarsaji et al., 2014( گردد  تجدید نظر 
به عنوان  اكولوژي  آت  مطالعات  راستا  این 
مستعد  نواحی  شناسایی  در  مرحله  نخستين 
از مهمترین  توليد گياهان یکی  برای كشت و 
عوامل مؤثر در افزایش عملکرد و بتبع آن باال 
بررسي  از  هدف  واقع  در  است.  توليد  بردن 
به  دستيابي  گياهي  گونه  یك  اكولوژي  آت 
خصوصيات اختصاصي و نيازهاي اكولوژیکي 
از  آن  اثرپذیري  و  اثر گذاري  ميزان  نيز  و  آن 
محيط حياتي محل استقرار و رشد آن مي باشد، 
تا از طریق این شناخت، امکان حفظ و نگهداري 
 Saeidfar et al.,( و نيز توسعه آن فراهم گردد

.)2003

اهميت  با  محلی  ميراث  دارویی  گياهان 
جهانی هستند كه با كاربردهای متعدد و متنوع 
استراتژیکی، اقتصادی و زیست محيطی وظيفه 
جهان  در  را  انسان  ميليون ها  سالمت  حفظ 
از  استفاده  اخير  سال های  در  دارند.  عهده  به 
آن،  مفيد  اثرات  تأیيد  دليل  به  دارویی  گياهان 
اثرات كمتر جانبی و سازگاری با محيط زیست 
 Khosravi( روز به روز در حال افزایش است

.)& Mehrabi, 2006

در رابطه با آت اكولوژي گونه هاي دارویی 
مطالعات  ایران  در  و چه  در سطح جهان  چه 
آنها  از  برخي  به  كه  است  شده  انجام  زیادي 
در  تنوع  مثال  به عنوان  مي شود.  پرداخته 
 .Artemisia sp گياه  اسانس  تركيبات شيميایی 
می تواند ناشی از اثر تنوع شرایط آب و هوایی، 
 Valian et al.,( ارتفاع منطقه و سن گياه باشد
2012(. در بررسی آت اكولوژی گونه هایی از 

رویشگاه  و  كشت  درشرایط   Nepeta جنس 
تركيبات  نظر  از  گونه ها  كه  شد  مشخص 
ناشی  امر  این  كه  متفاوتند  اسانس  شيميایی 
مناطق  اكولوژیك  تفاوت های  و  شباهت  از 
 .)Najafpoor Navaei et al., 2020( رویشی بود
 Hedysarum kopetdaghi در پژوهشی بر روي
از خراسان رضوی مشاهده  در رویشگاه هایی 
شد كه الگوي پاسخ این گونه در امتداد شيب 
درصد الشبرگ سطح خاک و آهك خاک، از 
مدل افزایشی پيروي كرده، لذا با افزایش مقادیر 
این عوامل، فراوانی و درصد پوشش گياهی نيز 

.).Dashti et al., 2021( بيشتر می شود
مرتعی  گونه  اكولوژي  آت  بررسي  در 
Onobrychis chorassanica در استان خراسان 

با  خاک هایي  انواع  در  گونه  این  كه  دریافتند 
بافت متوسط و نسبتا ًسنگين- لومی و لومی- 
شنی استقرار یافته و از جهت استقرار به لحاظ 
 Dashti( بافت خاک محدودیت نشان می دهند
et al., 2021(. در بررسی خصوصيات ریختی 

و بوم شناختی گونه Salviia rosifolia مشخص 
شد، بين ميزان فسفر، نيتروژن و پتاسيم با توزیع 
 Kaya &( گياه درمنطقه همبستگی وجود دارد

.)Aksa, 2007
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گياه  شناختی  بوم  عوامل  روی  بر  مطالعه 
در   )Stachys lavandulifolia( كوهی  چای 
اصفهان  استان  غرب  مرتعی  های  رویشگاه 
بارندگی  با  مناطق  در  گونه  این  كه  داد  نشان 
متوسط  ميانگين  ميليمتر،   8 ساالنه  متوسط 
درجه حرارت ساالنه 10/2 سانتيگراد و اقليم 
خشك و سرد رویش مناسبی دارد، همچنين در 
مکانهایی با شيب 6-23 درصد و خاک با بافت 
كمی قليایی، فاقد شوری و از نظر مواد آلی و 
ميزان پتاسيم وكلسيم متوسط زیست می نماید 

.)Mahzuni kachpi et al., 2012(
مطالعه گونه Prangos ferulacea نشان داد 
دامنه  در  عمدتا  كردستان  استان  در  گونه  این 
ارتفاعی 1700 تا 2900 متر از سطح دریا رویش 
اغلب  جاشير  رویشگاه های  دارد.  استمرار  و 
كوهستانی  سرد،  مناطق  در  و  شمالی  درشيب 
ميزان  همچنين  و  داشتند  رویش  گير  برف  و 
زادآوری آنها در خاک های رسی بهتر از سایر 

 .)Mirzaei et al., 2016( رویشگاه ها بود
 Ferula gummosa گونه  روی  بر  بررسی 
 2150 ارتفاعی  دامنه  در  گونه   این  داد  نشان 
 307 بارندگی  با  دریا،  سطح  از  متر   3220 تا 
ميليمتر رویش دارد و قادر به تحمل دمای 23 
 Boshri &( می باشد  سانتيگراد  درجه   39 تا 

.)Shahmoradi , 2004

گياه صنعتی- دارویی آنغوزه معروف به كما 
از  و  بوده   )Apiaceae( چتریان  خانواده  از  و 
گياهانی با ارزش به شمار می رود كه عالوه بر 
اینکه به لحاظ زیستی كم توقع هست، ضمن 
اقتصادی  لحاظ  از  خاک  حاصلخيزی  بهبود 
وصنعتی كار برد فراوانی دارد؛ بر اساس ارقام 

ارائه شده توسط سازمان منابع طبيعی و آبخيز 
داری در سال 1400 هر كيلو شيرابه آن حدود 
 5 قرار  از  كشته  كيلو  هر  و  ریال  ميليون   25
جنبه  از  و  می رسد  فروش  به  ریال  ميليون 
از  بيماری ها  از  بسياری  درمان  برای  دارویی 
گوارشی  و  ریوی  تنفسی،  بيماری های  جمله 
داراي  جنس  این  است.  شده  شناخته  غيره  و 
ریشه هاي ضخيم وگوشت دار بوده برگ هاي 
آنها داراي بریدگی هاي كم و بيش عميق است 
جنس  از  گونه   32 دارند.  شيزوكارپ  ميوه  و 
Ferula در ایران رویش دارد و گونه های آن در 

آناتولی، آسيای مركزی و افغانستان و پاكستان 
 Mozaffarian,( هستند  پراكنده  نيز  قفقاز  و 
زمين های  بایر،  نواحی  در  گياه  این   .)2007

ماسه ای خشك و آهکی گرم می روید. بسته 
اسفند سبز  پانزدهم  ًاز  به دماي محيط حدودا 
مي شود و تحت تأثير شرایط محيطي از اواسط 
آن  برگ هاي  ماه  خرداد  اوایل  تا  اردیبهشت 
شروع به زرد شدن مي كند و در نهایت، این 
گياه به سبب خشك شدن و وزش باد، از محل 
طوقه جدا و پراكنده مي شود. سپس به ركود 
مي رود، به طوري كه بعد از این مرحله محل 
 Hosseini Bamrood(پایه ها مشخص نمي شود

.)et al., 2013

چند  ست  گياهی   Ferula foetida گونه 
ساله به ارتفاع تا 150 سانتی متر و قاعده ای به 
ضخامت تا 8 سانتی متر، برگ های قاعده ای 2 
بار شانه ای كركدار و به ابعاد 30 در 40 سانتی 
هستند.  سرنيزه ای  مستطيلی-  لوبهای  و  متر 
غالف های فوقانی تقریبا چرمی و كركدار به 
ابعاد 5– 12 در 5.5- 7 سانتی متر هستند. گل 

بررسی آت اکولوژی  ....
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آن  رویشگاه  و  است  تنك  مركب  چتر  آذین 
در ایران، آسيای مركزی، افغانستان و پاكستان 

.)Mozaffarian, 2007( است
گونه  این  دارای  استان های  به  نگرشی  با 
مشاهده می گردد كه از نظر ارتفاع و رویشگاه، 
متر   1000 باالی  ارتفاعات  در  غالبا  هرچند 
بلندی زیاد و  با پستی و  مناطق  و معموال در 
سنگ های آهکی و نقاط واریزه ای رویش دارد 
، در مجموع در ارتفاعات ميانی و فوقانی بيش 
به قسمت های  نسبت  دامنه كوه  متر  از 1900 
 Shad,( دارد.  بهتری  رشد  و  فراوانی  تحتانی، 
استان  در  گونه  این  پراكنش  مناطق   )1995

بردسکن،  كاشمر،  نيشابور،  در  غالبا  خراسان 
سبزوار، بجستان و تربت حيدریه است. 

آنغوزه  گونه  كه  است  آن  بيانگر  بررسی ها 
در بين شيب های 50 تا 75 درصد و همچنين 
ارتفاعات  در  كوچك  تخت  نسبتا  اراضی  در 
است  برخوردار  باالتری  تراكم  از  باالتر، 
مختلف  اقليم های  در  آنغوزه   .)Shad, 1995(
سرد،  فراخشك  سرد،  بيابانی  خشك  شامل 

سرد  خشك  نيمه  و  فراسرد  بيابانی  خشك 
باران، دما  با توجه به نقشه هم  پراكنش دارد. 
رویشگاه های  ساالنه  بارندگی  ميزان  تبخير،  و 
تا حداكثر 322 ميليمتر  بين حداقل 100  گياه 
ميزان  متوسط  است.  شده  گزارش  سال  در 
مختلف  رویشگاه های  ساالنه  حرارت  درجه 
گياه بسته به ارتفاع و دیگر عوامل توپوگرافی 
 17 حداكثر  تا   10 حداقل  بين  رویش  مناطق 
 Amir-abadi  ( درجه سانتی گراد تغيير می كند
 .)Askarzadeh et al., 2005؛zadeh et al., 2005

طی مطالعات زمين شناسی منطقه چلپو كاشمر 
عنوان شد كه آنغوزه گياهی گچ دوست بوده و 
مارن های گچی بستر رویشگاه مناسبی را برای 

رشد این گياه در منطقه به وجود آورده اند. 
بومي  گونه  یك  آنغوزه  كه  آنجایی  از 
ویژگي هاي  بر  ایران  اقليمي  شرایط  است، 
اكو مورفولوژیك و فيزیولوژیك این گياه تأثير 
مي گذارد. لذا با توجه به اهميت حفظ احياء و 
توسعه رویشگاه های مناسب این گياه دارویي 
اقتصادی، بررسی ویژگی های اختصاصي و  و 

   

. ترتيب به آنغوزه پوشش با بجستان مزار و سبزوار گودال كاشمر،  دره دوزخ هاي رويشگاه. 1 شكل
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و  اثرگذاري  ميزان  نيز  و  اكولوژیکي  نيازهاي 
استقرار  محل  حياتي  محيط  از  آن  اثر پذیري 
پژوهش  نظر می رسد.  به  و رشد آن ضروری 
حاضر با هدف مزبور در رویشگاه های گودال 
دره  دوزخ  و  اوندر  سبزوار،  سوخته  چاه  و 

كاشمر و مزار بجستان )شکل 1( انجام شد.
مواد و روشها

مورد  گونه  رویشگاه های  محدوده  ابتدا 
گزارش های  موجود،  منابع  از  استفاده  با  نظر 
نقشه  بازدیدهای صحرایی روی  كارشناسی و 
در  و  ترسيم شد  توپوگرافيك 1:50000  های 
پایان عمليات صحرایی نقشه كليه عرصه های 
مربوط به این گونه گياهی به نقشه توپوگرافيك 
1:250000 منتقل گردید. از بين تمامی رویشگاه 
چاه  های  رویشگاه  استان،  در  گياه  این  های 
سوخته و گودال از شهرستان سبزوار، اوندر و 
دوزخ دره از شهرستان كاشمر و رویشگاه مزار 
از توابع شهرستان بجستان به عنوان سایت های 
مطالعاتی انتخاب شدند. خصوصيات هریك از 
)ارتفاع، شيب(،  توپوگرافی  رویشگا ها شامل 
اقليم )متوسط ميزان بارندگی و درجه حرارت 
قرار  مطالعه  مورد  خاک  و  ساله(   20 بازه  در 
مورد  سایت های  اقليمی  داده های  گرفت. 
هم جهت  و  ارتفاع ترین  هم  طریق  از  مطالعه 
شد.  فراهم  آنها  به  نزدیك  ایستگاه های  ترین 
جهت تعيين تراكم از روش كوادرات استفاده 
شد، به این ترتيب كه در هر یك از محل های 
 3 از  استفاده  با  رویشگاه ها،  نمونه برداری 
در4   5 پالت   5 تعداد  متری،   500 ترانسکت 
مترمربعی و به فاصله 50 متر از یکدیگر مستقر 
در  پالت ها  گردید.  نمونه برداری  به  اقدام  و 

فاصله 50 متر از همدیگر و در كنار ترانسکت ها 
یاد  پالت های  از  استفاده  با  شدند.  داده  قرار 
و  تراكم  پوششی،  تاج  درصد  متوسط  شده 
در  شد.  اندازه گيری  نظر  مورد  گونه  فركانس 
كنار  از  نمونه برداری،  محل های  از  یك  هر 
خاک  نمونه  سه  پروفيل  حفر  با  ترانسکت ها 
از عمق 30 سانتيمتر جهت تعيين خصوصيات 
خاک  بافت  تعيين  شامل  شيميایی  فيزیکو 
و  اسيدیته  بایکاس(،  متری  هيدرو  روش  )به 
هدایت الکتریکی )توسط دستگاههای pH متر 
 ،Level 2 متر مدل EC و PH211 مدل Hanna

ميزان   ،)  Walkley & Black 1934( آلی  مواد 
فسفر،  كجلدال(،  روش  )به  نيتروژن  آهك، 
منگنز، پتاسيم )به روش فليم فوتومتر(، و آهن 
 Jafari,( برداشت و به آزمایشگاه منتقل گردید
Haghighi M., 2003(. برای بررسی فنولوژی، 

در هر یك از محل های نمونه برداری 10 پایه 
و  انتخاب  تصادفی  بطور  نظر  مورد  گونه  از 
رشد  شروع  مراحل  و  گردید  عالمت گذاری 
 Ejtehadi( گردید  ثبت  گياه  زایشی  و  رویشی 

.)et al., 2016

نتایج و بحث
مطالعه نشان داد كه گونه Ferula foetida در 
ارتفاع 1500 تا  2300متر از سطح دریا رویش 
دارد و در این اقليم های خشك تا نيمه خشك 
فرا سرد، درشيب های شمالی به دليل رطوبت 
بيشتر رویش بهتری داشته و با تراكم بيشتری 
دیده می شوند. نتایج مطالعات در مناطق سبزوار 
و كاشمر نيز موید رویش این گونه در ارتفاعات 
باالی هزار متر و در اقليم های خشك تا نيمه 
شمالی  شيب های  در  بخصوص  سرد  خشك 

بررسی آت اکولوژی  ....
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 Shad,؛ Hosseini Bamrood et al., 2013( ست
گونه  این  رویشگاه های  نقشه  شکل2   .)1995

بارندگی  ميانگين  می دهد.  نشان  استان  در  را 
ساالنه در این رویشگاه ها بين 144 ميليمتر در 
ميليمتردر چلپو است و  تا 335  مزار بجستان 
 8 آن  های  رویشگاه  در  ساالنه  متوسط  دمای 
تا 18 درجه سانتيگراد می باشد )جدول1(. در 
حرارت  درجه  ميزان  متوسط  یافته،  این  تایيد 
به  بسته  گياه  مختلف  رویشگاه های  ساالنه 
ارتفاع و دیگر عوامل توپوگرافی مناطق رویش 
بين حداقل 10 تا حداكثر 17 درجه سانتيگراد 
 Amir abadizadeh et al.,  ( است  عنوان شده 

.)Askarzadeh et al., 20052005؛

با استفاده از نقشه های سازمان زمين شناسی 

ارز یابی  نقشه های  نيز  و  )مقياس250000/1( 
منابع و قابليت اراضی استان خراسان رضوی 
بستر  شناسی  زمين  سازندهای  خصوصيات 
بازدیدهایی  ضمن  گردید.  مطالعه  رویشگاه ها 
گرفت،  صورت  مطالعاتی  منطقه  از  كه 
اطالعات حاصل برداشت شد كه نتایج حاصل 
عمده  زمين شناسی  سازند  كه  می دهد  نشان 
و  قرمز  مارن های  سبزوار،  رویشگاه های  در 
سفيدرنگ است و این منطقه به طور عمده از 
واحدهای سنگی تناوب مارن سبز، كنگلومرا، 
توف مربوط به دوران اليگوسن از دوران سوم 
زمين شناسی، كنگلومرای قرمز مربوط به دوره 
ميوسن از دوران سوم و دشت های ميان كوهی 
عهد  مربوط  افکنه  مخروط  و  تراس  شامل 

 

 

رضوي خراسان استان در Ferula foetida گونه مطالعه مورد هاي رويشگاه پراكنش نقشه- 2 شكل
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حاضر زمين شناسی تشکيل یافته است. سازند 
ارن هاي  چلپوم  منطقه  در  عمده  زمين شناسي 
قرمز و سفيد رنگ اسـت و در ایـن رویشـگاه 
مناسبي  بستر  مارن هـاي گچـي و سفيد رنگ 
براي رویش این گياه بوجود آورده است. این 
منطقه داراي دو نوع خاک مي باشـد. خاک ها 
یا آنتيسل )Entisols( است كه بيشتر در مناطق 
شوري  ميزان  كه  دارد.  وجود  یافته  فرسایش 
آلـي  مـواد  ميزان  و  كم  آن  خاک  قليائيت  و 
خاک هاي  دوم  رده  است.  پایين  نيز  گچ  و 
اریدیسل )Aridisols( است كه تقریبًا بيش از 
75 درصـد خاک هـاي ایران را تشکيل مي دهد. 
این خاک ها بيشتر بر روي ارتفاعات متشکل از 
است.  شده  تشکيل  قرمز  مارن  و  سنگ  ماسه 
زمين  سازند هاي  نظر  از  نيز  مزار  رویشگاه 
دولـوميتي،  آهکـي  سنگ هاي  عمدتًا  شناسي، 
همراه  به  كنگلومرا  و  سبزرنگ  سـنگ  ماسـه 
سنگریزه و قلوه سنگ تشکيل شده است. تيپ 
اراضي رویشگاه آنغـوزه در ایـن منطقه شامل 
كوه هاي كم ارتفاع خيلي كم عمق تا كم عمق با 
شيب حدود 40 تا 50 درصد و پوشش گيـاهي 
تنك است. خـاک ایـن قسمت از رویشگاه از 
بافت  داراي  نوع ریگو سلوليت و سلبوده كه 
لومي سيلتي و بدون شوري و قليائيت است. 

فرسایش در این مناطق متوسط مي باشد. 
این  در  هکتار  در  بوته  تعداد  ميانگين 
دست  به  بوته   1800 تا   700 بين  رویشگاه ها 
در  پيشين  مطالعات  در  عدد  این  كه  آمد. 
رویشگاه های سبزوار و كاشمر به ترتيب 588 
و 816 بوته در هکتار به دست آمده است كه 
این می تواند ناشی از وضعيت آب و هوایی در 

.)Arzani, 2009( سال مطالعه باشد
بافت خاک نيز به عنوان نمونه ای از عوامل 
نسبت ذرات رس، شن و سيليت در خاک است 
كه در تغذیه و نمو و استقرار گياهان موثر است 
و در پراكنش گونه ها تعيين كننده است. خاک 
مناطق مورد مطالعه از نوع لوم شنی و نيز لومی 
كه  مناطقی  در  مطالعه  این  طبق  بر  كه  است 
خاک لومی غالب است تراكم آنغوزه نيز بيشتر 
می باشد. خصوصيات شيميایی و فيزیکی خاک 
نيز عاملی موثر در استقرار و نمو گياه محسوب 
پارامترهای شيميایی  مطالعه  این  در  می شود. 
از قبيل آهك،اسيدیته، هدایت الکتریکی، مواد 
آلی، فسفر، نيتروژن كل، پتاسيم، فسفر ومنگنز 
موردبررسی قرار گرفت. خصوصيات كمي و 
كيفی اندازه گيري شده خاک در رویشگاه های 
و  داشتند  اختالف  یکدیگر  با  مطالعه  مورد 
مهمترین عامل تعيين كننده این تفاوت ها ميزان 

  Ferula foetida گونه رويشگاهي تفكيك به خاك شيميايي و فيزيكي آناليز نتايج- 2 جدول

هدايت  اسيديته رويشگاه
 الكتريكي

مواد  گچ
 آلي

 نيتروژن رس سيلت شن
كل 

 منگنز آهن پتاسيم فسفر

 
 

 دسي زيمنس
متر/   

كيلوگرم / ميلي گرم %  

9/751/07/1449/047467042/02/111380/210/2 دوزخ دره
9/701/16/1540/065305034/06/128948/252/3 چاه سوخته 

9/764/07/4338/071263031/00/49370/420/4 مزار

8/777/09/1434/0354421032/08/1219000/420/3 اوندر 

 

بررسی آت اکولوژی  ....
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بود  فسفر  عنصر  ميزان  و  رس  شن،  آهك، 
)جدول2(.

با توجه به نتایج وخصوصيات رویشگاهي، 
این گونه در خاک های با بافت سبك )لومی- 
 7/9-7/8 اسيدیته  با  سنگين  نسبتا  تا  شنی( 
وهدایت الکتریکی ds/m 1/1 -5/1 رویش دارد. 
خاک رویشگاه ها غير شور و غير اسيدی بوده 
و از نظر مواد آلی بجز در رویشگاه دوزخ دره، 
كننده  تایيد  كه  فقير محسوب می شود،  خاكی 
سبزوار  و  چلپو  مناطق  خاک شناسی  مطالعات 
 Hosseini Bamrood & Mahdavi, S .  ( است 
عناصر  ازنظر  البته   .)Shad, 1995؛KH., 2013

ميکرو )آهن- روی- منگنز( شرایط به نسبت 
مساعد است.

خاک  در  آنغوزه  كه  شد  مشاهده  كل  در 
رشد  بيشتردارای  فسفر  و  لومی  بافت  با  های 
در  پوشش  درصد  و  بود  بهتری  استقرار  و 
بر خالف  بود.  یافته  خاک های سبك كاهش 
آهك  گياهی  را  آنغوزه  جنس  كه  مشاهداتی 
 ،)Moghaddam, 2015( دوست معرفی می كنند
در برسی های ما مشاهده شد كه ميزان آهك با 
حضور این گونه رابطه عکس دارد و رویشگاه 
مزار بجستان با بيشترین آهك از كمترین تراكم 
برخوردار است. ميزان فسفر معرف ميزان ماده 
كه    )Safaeian et al., 2007(است خاک  آلی 
غنای آن باعث افزایش تراكم در این گونه شده 
است و مشاهده می شود رویشگاه اوندر با دارا 
بيشترین  دارای  فسفر  از  ميزان  بيشترین  بودن 
آن  بيانگر  مطالعه  نتایج  همچنين  است.  تراكم 
همواره  خود  رویشگاه  در  آنغوزه  كه  است 
این  است.  همراه  خاصی  گياهی  گونه های  با 

گونه ها اغلب ازگونه های مناطق رویشی ایرانو 
تورانی كه در مناطق نيمه استپی گسترش دارند، 
می باشند.  كوزینيا  و  قيچ  گون،  درمنه،  نظير 
درمنه  گياهی  تيپ های  رویشگاه ها  این  در 
می شوند  مشاهده  سریش  و  ميرحسن  كاله   ،

)جدول3(.
 2/75-  0/75 آن  نسـبی  پوشش  كل  در 
تا   ./70 مربع(  )متر  در سطح  تـراكم  درصـد، 
بدست  درصد   60-80 آن  فركانس  و   0/18
فنولوژیکی  بررسی های  در  )جدول4(.  آمد 
در  آن  رویشی  رشد  مرحله  كه  شد  مشخص 
اوایل فروردین ماه شروع می شود و تا اواسط 
اردیبهشت ماه ادامه دارد. مرحله گلدهی اواسط 
فروردین تا اواخر اردیبهشت ومرحله تشکيل 
ماه  تير  اواسط  تا  اردیبهشت  اواخر  از  بذرها 
می باشد. مرحله رسيدن كامل بذرها از اواخر 
تير است )جدول 5(. مراحل  اواخر  تا  خرداد 
رویشگاه های  در  مرتعی  گونه  این  فنولوژی 
متر،  1300تا2400  ارتفاع های  با  مطالعه  مورد 
مراحل  بررسی  دارد.  تفاوت  ماه  یك  حدود 
مطالعه  مورد  رویشگاه ها ی  در  فنولوژیکی 
نسبت به رویشگاه چلپو و سبزوار در بازه های 
زمانی دیگر )سال های 1374 و1392(، 15 تا 
30 روز تعجيل را در شروع نشان می دهد كه 
در  بارندگی  و  دما  وضعيت  به  تواند  می  این 

.)Arzani, 1999( سال مطالعه مربوط باشد
یافته های ترویجی

بوم شناختی و عملکرد  نياز های  شناخت 
جهت  محيطی  عوامل  این  تاثير  تحت  گياه 
مراتع  در  آن  توسعه  نيز  و  نگهداري  و  حفظ 
گياه  مورد  در  خصوص  به  است.  ضروری 
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بجستان مزار و چلپو سبزوار، هاي ررويشگاه د Ferula foetida گوه همراه هاي گونه- 3 جدول

 تيپ منطقه گونه هاي همراه رويشگاه

-Hypericum scabrum چاه سوخته سبزوار Reseda lutea-
Artemisia aucheri- Peganum 
harmala- Lysium depressum-
Astragalus squarrosus – Stachys
trinervis- Sphora pachycarpa-
Haloxylon sp.- Tamarix sp. 
Aellenia subaphylla- Cousinia 
bienerti- Ahillea wilhelmsii

Artemisia aucheri-
Sophora pachycarpa-

Cousinia گودال سبزوار eryngioides- Ephedra 
intrmedia- Astragalus squarrosus 
– Stachys trinervis- Scariola 
orientalis- Artemisia aucheri 

Artemisia aucheri-
Zygophyllumartiplicoides

Ferula دوزخ دره چلپو gummosa- Aellenia 
subaphylla- Hymenocrater 
platystegius- Dianthus sp.-
Artemisia sieberi- Rosa persica-
Zygophyllum sp.- Atraphaxis 
spinosa- Rheum ribes- Asperula 
sp. 

Artemisia sieberi-
Rosa persica

-Rosa persica اوندر كاشمر Eremurus
stenophyllus- cousinia sp.-
Euphedra sp.- Serratula latifolia 

Eremurus
stenophyllus

-Teucrium polium مزار بجستان Bunium sp. –
Zosima absinthifolia- Melica 
persica- Hymenocrater 
platystegius- Rheum ribes- pistacia 
atlantica- Artemisia aucheri-
Amygdalus lycioides- Stipa 
barbata- Eryngium sp.- Cousinia 
sp. 

Teucrium polium-
Artemisia aucheri

 

مطالعه مورد هاي رويشگاه گياهي پوشش غالب هاي گونه با همراه Ferula foetida گونه گياهي هاي شاخص- 4 جدول

 متوسط درصد تاج پوشش كل درصد  تاج پوشش آنغوزه  فركانش تراكم (متر مربع) رويشگاه

 22 2 80 15/0 چاه سوخته سبزوار
 33 2.75 60 14/0 گودال سبزوار

 35 2.5 80 14/0 دوزخ دره چلپو
 17 3 80 18/0 اوندر كاشمر

 17 0.25 60 07/0 مزار بجستان

 

 

 

 

 

 

بررسی آت اکولوژی  ....
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مردم  درآمد  منبع  كه  آنغوزه  دارویی  صنعتی- 
مطالعات  می باشد،  مطالعه  مورد  مناطق  محلی 
این  پایداری  و  غنا  به  تواند  می  رویشگاهی 
بررسي هاي  براساس  كند  كمك  رویشگاه ها 
اقليم  و  خاک  تحقيق،  این  در  آمده  عمل  به 
استقرار گونه  منطقه نقش اساسی در تراكم و 
قالب  در  رویشگاه ها  حفظ  و  دارند  آنغوزه 
برداران  بهره  با حضور  قرق های حساب شده 
محلی معتمد در قالب طرح های بهره برداری 
استاندارد می تواند به غنای این گونه دارویی- 

اقتصادی كمك شایانی نماید.

جدول 
5

- مراحل فنولوژي گونه 
F

erula
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Abstract

In this study, the autecology of Ferula foetida (Bunge) Regel, from the Apiaceae 

family, was studied in habitats of Sabzevar, Kashmar and Bajestan cities located 

in Khorasan Razavi province. In order to study, the autecology of this perennial 

plant species, its habitats in the province were identified with the help of field 

visits and existing reports. Then, climatic and soil factors, density and frequency 

factors and phenology of this species were studied. The results showed that the 

species often grows on the northern slopes of habitats with an altitude of 1300 to 

2400 meters and an average annual precipitation of 140 to 332 millimeters and an 

average annual temperature of 8 to 18 degrees Celsius. The soil texture was often 

light and sandy and in some habitats it was loamy. Soil acidity is 7.8 to 7.9 and its 

electrical conductivity  is 0.51 to 1.01 ds/m. The vegetation percentage is 0.25 to 

2.75, species frequency in habitats is 80-60 and density (N/m2) is 0.14-1.18. The 

results showed that in loamy and richer soils in terms of organic matter, better 

establishment and density of Ferula foetida occurs. According to the ecological 
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conditions of different habitats, the beginning of vegetative growth of this species 

is the first of April, and flowering period is from the first half of April to the second 

half of May. The seed closure continues from the second half of May to the first 

half of July. Considering the protective and medicinal-industrial value of the 

species, it is suggested that this species be used in suitable habitats to improve and 

rehabilitate rangelands and cultivate it.
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