
 أ

 

  

  

  

  

  

  

  

 و منابع طبیعی فناوري کشاورزيي دانشکده

 آموزشی مرتع و آبخیزداريگروه 

  

  ي کارشناسی ارشدنامه براي دریافت درجهپایان

  مرتعداريگرایش  مهندسی منابع طبیعی يدر رشته

  

  عنوان:

  Ferula gummosaي خاك بر پراکنش گونه هایژگیوفیزیوگرافی و  ریتأثارزیابی 

.Boiss در منطقه کالرود کرج  

  

   :راهنما اساتید 

  دکتر کیومرث سفیدي

  دکتر فرشاد کیوان بهجو

  

 :مشاور اساتید

  دکتر احسان زندي اصفهان

  مهندس حمید محمدي نصرآبادي

  

 :پژوهشگر

  سارويسیدحمیدرضا حمزه

    93زمستان  
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  سیدحمیدرضا: نام سارويحمزه: دانشجو خانوادگی نام

در منطقه Ferula gummosa Boiss  ي خاك بر پراکنش گونه هایژگیوفیزیوگرافی و  ریتأثارزیابی  :نامهپایان عنوان

  کالرود کرج
  

  

  دکتر فرشاد کیوان بهجو- 2دکتر کیومرث سفیدي- 1 :راهنما اساتید 

  نصرآباديمهندس حمید محمدي  - 2دکتر  احسان زندي اصفهان-1ر: مشاو اساتید

  

  

  مهندسی منابع طبیعی: رشته                                           کارشناسی ارشد ی:تحصیل مقطع

  اردبیلی محقق :دانشگاه مرتعداري                                                                :گرایش

  69 ات:صفح تعداد        29/11/93 دفاع: تاریخ و منابع طبیعی  کشاورزيفناوري  دانشکده

  :چکیده

، ایران یدر سطح وسیعی از مناطق کوهستان که است چتریان از گیاهان تیرهیکی  )Ferula gummosa Boiss(گونه باریجه 

اهمیت  اي ازعلوفه به دلیل کاربردهاي صنعتی، دارویی، غذایی و . این گیاهشودیزاگرس و البرز دیده مي هارشته کوه ژهیوبه

هاي  برخی عوامل اکولوژیکی مرتبط با گونه باریجه در یکی از رویشگاه ریتأثپژوهش  در این .است برخوردار ياژهیاقتصادي و

طبیعی این گونه در مرتع ییالقی کالرود از توابع استان البرز مورد بررسی قرار گرفته است. پس از تعیین اندازه نمونه به روش 

متر در  20×  20سیستماتیک و با بکارگیري شبکه آماربرداري با ابعاد  -ده از روش نمونه برداري تصادفیسطح، با استفا کمینه

فراوانی باریجه، نسبت به اندازه گیري پارامترهاي پوشش گیاهی باریجه شامل درصد  بیشینهبخشی از رویشگاه مورد مطالعه با 

ي فیزیوگرافی رویشگاه همچون ارتفاع از سطح تراز دریا، درصد شیب، جهت فراوانی، تراکم و پوشش تاجی و نیز برخی از ویژگیها

سانتیمتري  0- 30اقدام شد. عالوه بر این در مرکز هر یک از کوادراتها یک نمونه خاك از عمق  LI شکل زمین دامنه و شاخص

 فسفر قابل جذبدرصد  ،(N)ازتدرصد  ،)Lime( آهک، )OC( کربن آلی، درصد در گل اشباع )PH( اسیدیته میزانبرداشت و 

)P(  پتاسیمو )K( ها به شیوه شد. نتایج حاصل از رج بندي مستقیم داده اندازه گیريRDA  با استفاده از نرم افزارCanoco 4.5 

و ارتفاع، شیب (گانه  3با هیچ کدام از عوامل فیزیوگرافی  تراکم و اهمیت نسبی گونه باریجه هايآن است که پارامتر بیانگر

تاجی باریجه ولی با درصد رس، و پتاسیم رابطۀ مستقیم دارد. ضمنًا پوششنداشته داري بستگی معنیهم زمین)شکل شاخص

بافت  با آهکیهاي غیربایست در اراضی با خاكنیز با درصد رس خاك رابطۀ معکوس دارد. بنابراین تکثیر این گونه در مراتع می

    جام گیرد.متوسط و پتاسیم قابل جذب باال ان

  

  .Canocoرج بندي مستقیم،  سیستماتیک، -روش تصادفی باریجه، مرتع کالرود، عوامل محیطی،: هاواژه کلید
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  ها فهرست جدول

  صفحه  شماره و عنوان جدول

  

  7.....................................................................................................................................  جهیبار اهیگ علمی يبندطبقه: 1- 1 شماره جدول
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defined.  
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Bookmark not defined.  
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defined.  
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  .Error! Bookmark not defined  ................................................مطالعه مورد محل در پژوهش انجام از یینماها: 1- 2 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..................................  نقشه يروبر پژوهش مورد هايپالت و منطقه تیموقع) 2- 2( شکل



 و

 

 Error! Bookmark not)1386 نام،یب( منطقه مجاور ایستگاه در فصلی بارندگی عیتوز درصد نمودار): 3- 2( شماره شکل

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ..................................................................................  خاك بافت مثلث): 4- 2( شماره شکل

  .Error! Bookmark not defined  ......................پژوهش منطقه در غالب يهاگونه ینسبتیاهم نیانگیم نمودار: 1- 3 شکل 

  .Error! Bookmark not defined  ....  جهیبار حضورعدم و حضور مناطق در خاكبافت انواع درصد هیمقاس نمودار: 2- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  جهیبار حضورعدم و حضور مناطق در خاك ازت مقدار محدوده هیمقاس نمودار: 3- 3 شکل

 Error! Bookmark notجهیبار حضورعدم و حضور مناطق در خاك جذب قابل فسفر مقدار محدوده مقایسه نمودار: 4- 3 شکل

defined.  

 Error! Bookmark notجهیبار حضورعدم و حضور مناطق در خاك جذب قابل پتاسیم مقدار محدوده هیمقاس نمودار: 5- 3 شکل

defined.  

 ، (CC Total)کل یتاجپوشش يهاپارامتر با Clay و Caco3 ،Sand ،K شامل خاك داریمعن عوامل پالتيتر: 6- 3 شکل

 Error! Bookmark(D Fe.go) جهیبار تراکم و (CC Fe.go) یتاجپوشش ،(D agerage) یاهیگپوشش تراکم نیانگیم

not defined.  
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  مقدمه -1- 1

است  شدهلیتشکها اکوسیستم با اجزاء و روابط بین آنکنیم از مجموعه ما در آن زندگی می بیوسفر یا جهانی که

ن را ها مکااي دارد و با توجه به آن). هر گونه گیاهی نیازهاي محیطی ویژه1386نیا و همکاران، محتشم؛ 1384مصداقی، (

ه تصادف ب جوامع گیاهی در روي کره زمین بر حسب .)2001و همکاران،  1بروسوفسکه( کندزیستگاه انتخاب می عنوانبه

ساختار و  کهيطوربه و شرایط محیطی اطرافشان همبستگی باال و پیوند ناگسستنی برقرار است، هاآناند، بلکه بین وجود نیامده

همکاران،  و 3کامپو- گوررو ؛2007و همکاران،  2گارسیادارد ( عوامل محیطی قرار ریتأثترکیب جوامع گیاهی تا حد زیادي تحت 

 ضیاتبار؛ 2007و همکاران، گارسیا کند (بنابراین با تغییر متغیرهاي محیطی جوامع گیاهی تغییر می)، 1980، 4؛ جنی1999

  .)1374احمدي و رائینی، 

هاي اطراف خود را شناسایی و از آن براي رفع صورت ابتدایی تالش نموده است تا پدیده هاز آغاز تمدن خویش ب انسان

خاص انسان  يهایژگیوتغذیه خود استفاده نماید. شناخت محیط پیرامون و کسب اطالع از ساختار آن از  ژهیوبهنیازها و 

 نقش به توجه با .)1384پوررضایی، گیرد (ابزاري در اختیار می عنوانبهها را هوشمند است که براي پیشبرد اهداف خود دانسته

 ضرورت ،دینمایم هاآن از میرمستقیغ و مستقیم طوربه انسان که مختلفی يهااستفاده و اکوسیستم تعادل گیاهان در مهم

. )1391(رحیم دخت،  است ریناپذاجتناب امري هاآن پایداري و ثبات براي محیطی، عوامل و گیاهان بین شناخت روابط

کننده محیطی عوامل کنترل راتیتأثي مرتعی و آگاهی از هاستمیاکوسي گیاهی در هاگونهشناخت از نحوه انتشار همچنین 

  .در شرایط متفاوت فراهم کند هاآناطالعات مناسبی در ارتباط با نحوه پراکنش و حضور  توانندیم هاگونهانتشار 

 احیاء و هاي اصالحبرنامه اجراي و چرا مدیریت مراتع، تخریب رشد به رو روند از جلوگیري منظوربه طرفکیاز  

 عنوانبهي مرتعی هاستمیاکوسریزي و مدیریت صحیح برنامهو از طرف دیگر  است يضرور امري گیاهی پوشش

 شناخت در صورت و است هاآندهنده و ارتباط بین مستلزم داشتن شناخت کافی از اجزاي تشکیل اندازچشمي هاستمیاکوس

برنامه در وقت اتالف هزینه و صرف از توانمی محیطی عوامل با هاآن ارتباط اکولوژیکی و گیاهی هايگونه عمل و رفتار

   .کرد مراتع جلوگیري اصالح جهت ریزي

شیب، جهت، خاك و  ارتفاع، مانندو شناخت پوشش گیاهی موجود و شرایط محیطی  هایرستنکیفی وکمی مطالعات

در حفظ و نگهداري پوشش گیاهی و  آمدهدستبهبوده و اطالعات  ازیموردندر تشخیص روند تحوالت پوشش گیاهی  وهواآب

تاریخی در نقاط مختلف جهان نشان می اتیتجربتوسعه پایدار مفید خواهد بود. مطالعات و نیز  باهدفطرح مدیریت بهینه آن 

                                                
1 - Brosofske  
2 - Garcia  
3 - Guerrero- Campo  
4 - Jenny 
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اصالح، توسعه و حفاظت از گیاهان و جانوران و محیط زندگی آن در جهت احیاء، مؤثردهد که هر گونه توصیه علمی و برنامه 

  ).1391(رحیم دخت، پذیر است ها امکاناکولوژیک آن يهایژگیوها تنها پس از شناخت کامل از مسائل و 

به این دلیل که این  فیزیوگرافی و خاك بسیار مهم است، اکوسیستم اقلیم،مختلف تشکیل دهنده یک هاي از بین بخش

پذیرد. طبیعی و انسانی می بلندمدتکوتاه و  هايآشوباز  را ریتأثکمترین  و هستند ترین اجزاء یک اکوسیستمثابتها بخش

و ارتباط تنگاتنگ بین پوشش  خصوصیات خاك برآیند اثرات دیگر عوامل محیطی در طول زمان است. همبستگی شدید درواقع

رد (حاج گذاشدیدي بر دیگر کارکردهاي اکوسیستم می ریتأث هرکداماست که تغییر در وضعیت  ياگونهبهگیاهی و خاك 

و  ینیروزمفیزیوگرافی در بخش  چراکهگذارد می ریتأثعالوه بر این فیزیوگرافی کامًال روي کارکرد اکوسیستم  ).1378عباسی، 

دهنده آنکند، اشکال سطحی و مواد مادري تشکیلنیز توسعه خاك را کنترل می نیرزمیزاي را و در در سطح زمین اقلیم ناحیه

هاي خورشیدي، زهکشی و میزان آب خاك و مواد مغذي را تعیین و از این طریق رشد، پراکنش و تولید ها، بازتاب تابش

  ).1998و همکاران،  1کنند (بارنسمیبیولوژیک در گیاهان را تنظیم 

 یتوجهقابل تیجمع شتیمع نیکه تأم رودیبه شمار م يمنابع اقتصاد نیاز مهمتر یکی عنوانبهعرصه مراتع  درمجموع 

آن در حفظ منابع خاك و آب  ینقش اساسفارغ از  این عرصهبه آن وابسته است.  میرمستقیغو  میمستق طوربهاز مردم کشور 

را داشته  یی و صنعتیدارو اهانیگ دیتوان تول ازجمله يگریدمهم  يهاتیقابل ي) دارا1372 و همکاران، ي(مسعودي امنطقه

 یکیکه  کنندیرا ارائه م یمختلف داتیتول یعیطب يهاستمیاکوس نیها قرار داشته است. اانسان موردتوجهکه از گذشته همواره 

صنعت  روزافزونو توسعه  یبا توجه به استفاده پرکاربرد آن در طب سنت ییدارو اهانیاست. گ یی و صنعتیدارو اهانیها گاز آن

  .کندیم يکشور باز يدر سالمت و اقتصاد روزافزون ینقش يدارا اهانیگ نیا دیتول

  

  پژوهش تیاهمضرورت و  -2- 1

 تواندیها مآنبرداري صحیح و پایدار از که بهره باشندیممنابع ملی تجدیدشونده  نیترارزشو با  نیترمهممراتع یکی از 

این قسمت از منابع طبیعی بیش از نیمی از  .)1388نام، ي کشور داشته باشد (بیهايازمندینو  وخاكآبنقش اساسی در حفظ 

بستر تحوالت اقتصادي و اجتماعی ایالت و عشایر ایران و دامداران محلی بوده  عنوانبهمساحت کشور ایران را تشکیل داده که 

در شرایط  هابوتهبرگان علفی و پهن اي برخوردار است. وجود گیاهان بومی شامل گندمیان، شبه گندمیان،که از اهمیت ویژه

متقابل عوامل  ریتأث) که در نتیجه 1390نام، ویژه مراتع کوهستانی بوده (بینسبتًا سخت محیطی از مشخصه اصلی مراتع و به

                                                
1 - Barnes  
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یک  عنوانبه) و 1393اصغري، آمده (قربانی و  به وجودمحیطی شامل عوامل اقلیمی و فیزیوگرافی و موجودات زنده 

  .شودیماکوسیستم طبیعی مدیریت 

شود و مراتع یکی از مهمترین منبع بز و گوسفند و بز از مراتع حاصل میویژه بهقسمت اعظم علوفه دامی  ایران در کشور

در حفظ منابع خاك و آب  ینقش اساس داراي عالوه بر این مراتع ).1377(مقدم، شود علوفه براي دام محسوب می نیتأم

هستند را  یی و صنعتیدارو اهانیگ دیتوان تول ازجمله يگریدمهم  يهاتیقابل ي) دارا1372 و همکاران، ي(مسعودي امنطقه

از  یکیکه  کنندیرا ارائه م یمختلف داتیتول یعیطب يهاستمیاکوس نیها قرار داشته است. اانسان موردتوجهاز گذشته همواره  و

صنعت  روزافزونو توسعه  یبا توجه به استفاده پرکاربرد آن در طب سنت ییدارو اهانیاست. گیی و صنعتی دارو اهانیها گآن

  .کندیم يکشور باز يدر سالمت و اقتصاد روزافزون ینقش يدارا اهانیگ نیا دیتول

و این منابع قسمتی از منابع طبیعی هستند که  شودهر کشوري محسوب می يهاثروتاز مهمترین منابع و  نیز وخاكآب

دارند و حفاظت، حمایت و اصالح این منابع باید در درجه اول کارهاي هر  سروکاربیشتر قشر کشاورز و دامدار با این منابع 

ي اجراي کلیه لذا برا ،توسعه اقتصادي هر کشوري باشد تواند پشتوانه محکمی براي رشد ومملکتی قرار گیرد. منابع طبیعی می

  ).1388نام، (بی حمایت و اصالح آن بسیار ضروري است عمرانی و توسعه، در نظر داشتن این منابع، حفاظت، يهاطرح

 گونه از جنس 30دارد که حدود  گیاهی در منطقه مدیترانه و آسیاي مرکزي گونه 133خانواده چتریان در حدود 

Ferula يهاگونه. در ایران رویش دارد Ferula asafoetida  وFerula gummosa یم گیاهان این تیره به شمار ازجمله

 شودیزاگرس و البرز دیده م يهاکوهرشتهویژه کشور، به ی. باریجه در سطح وسیعی از مناطق کوهستان)1362(مظفریان،  روند

 ياژهیاي از اهمیت اقتصادي وعلوفه به دلیل کاربردهاي صنعتی، دارویی، غذایی و . این دو گیاه)2000، 1سونگ(چانگ و 

و چراي  یراصولیغ يهايبرداربهره دلیله ها، مراتع و آبخیزداري، بجنگل سازمان يهاهستند. متأسفانه علیرغم تالش برخوردار

  نابودي است. طبیعی این گیاهان در حال يها، عرصهازحدشیب

بایست منابع موجود در آن دقیقًا ارزیابی گردد تا طبیعی میبراي اعمال مدیریت صحیح و اصولی روي این اکوسیستم 

همچنین  .)1390نام، (بی استفاده نمود بلندمدتهاي کوتاه و میان و ریزيدر برنامه آمدهدستبهبتوان از ارقام و اطالعات 

عوامل محیطی زیستگاه طبیعی این برداري پایدار و مطلوب از آن درك ارتباط و مهم و بهره باارزش گونهنیازاحفاظت  منظوربه

برخی از عوامل محیطی این گیاه شامل  ریتأثنامه که در این پایان هستضروري  یشناختبومهاي گیاه و رعایت جنبه

  :استدر این پژوهش شامل موارد ذیل  موردنظراست. مهمترین اهداف  قرارگرفتهو پژوهش  یموردبررسفیزیوگرافی و خاك 

  Ferula gummosa گونهو تراکم  فراوانی عوامل وابسته به فیزیوگرافی بر ریتأثبررسی  - 1

                                                
1 - Chang & Sung 
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 Ferula gummosaگونه  و تراکم فراوانیوابسته به خاك بر  عواملبرخی از ر یتأثبررسی  - 2

     Ferula gummosa بر روي پراکنش گونهب جهت دامنه و میزان شی ریتأثبررسی  - 3

نیاز  گونهنیازا روزافزوني صنعتی و دارویی هااستفادهبا توجه به انتشار گسترده گونه باریجه در مراتع استان البرز و نیز 

برداران قرار ي مناسبی در اختیار بهرهاهیپااطالعات  گونهنیااست که با شناخت کافی از ارتباط عوامل رویشگاهی با پراکنش 

در  پژوهشدر این  یموردبررسموضوع نیز فراهم شود.  گونهنیاي استمرار تولید هانهیزمتا ضمن برداشت این محصول  گیرد

انگیزه اصلی این پژوهش شناخت شرایط رویشگاهی در  است.ي گیاهی هاگونهعوامل محیطی بر انتشار  ریتأث مسئلهپیوند با 

ي مرتعی را فراهم کند. عوامل وابسته هاستمیاکوسي اکولوژیک مدیریت هاهیپا توانداست که می گونهنیامنطقه انتشار طبیعی 

گذار در انتشار جغرافیایی رویشگاهی مهم و اثرل ي فیزیکی و شیمیایی خاك در یک ناحیه از عوامهایژگیوبه فیزیوگرافی و نیز 

یمبررسی  باریجه در منطقه کالرود کرجه پراکنش گونبر ها آنکه در این پژوهش نحوه اثرگذاري  روندیمشمار  به هاگونه

  .شود
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 Ferula gummosa Boiss)( معرفی گیاه باریجه -3- 1

 بــرداريبهرهگونه که بــه گیــاه باریجــه معــروف اســت و  ترینمهمچندین گونه موسوم به باریجه در ایران وجود دارند ولی 

است که طول عمر آن بسته به شــرایط اکولوژیــک منطقــه  Ferula gummosa Boissشیره آن در ایران متداول است گونه 

در نــواحی  1884ولی در منابع علمی خارج، کشــف باریجــه در ســال  اندداشتهایرانیان از دیرباز با این گیاه آشنایی  مختلف است.

 2بــویساري شده است ولی بعداً توســط نامگذ galbaniFlua-Fبه ثبت رسیده و  1بوهسشمالی ایران به نام فردي موسوم به 

  ).1388نام، (بیضر نیز نام جدید آن همین است خوانده شده است که در حال حا F-gummosaبه نام 

  

  

  Ferula gummosa Boiss گیاه باریجهتصویر : 1- 1 شکل

  

  

  

  

                                                
1 - Buhse 
2 - Boiss 
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 بندي علمی گیاه باریجه: طبقه1- 1جدول شماره 

  گیاهان  سلسله)( فرمانرو

  دارگلگیاهان   شاخه

 Magnoliopsida  رده

  )Apiales( آپیالس  راسته

  )Apiaceae( سهآپیا  تیره)( خانواده

 Ferula  جنس

  F.gummosa  گونه

  F.galbaniflua-galbanum  هاي دیگرگونه

  اشق وریژه، واریژ، قاتی، قسفر، انجدان، ک،قاسنی، باریچ  دیگر هاينام

  

  )9: 1388و مراتع و آبخیزداري کشور،  هاجنگل(سازمان 

  

  گیاه شناختی خصوصیات -1-3-1

ایــن گیــاه در چنــد ســال اول  دهــدیمــگــل  بــارکیدر طول عمر خود تنها  که و منوکاربیک چندسالهباریجه گیاهی است 

ســپس  شــوندیمتشکیل  هاآنو گل و میوه نیز روي  رودیمبه ساقه  شیآخر رو، در سال کندیماي تولید ي طوقههابرگرویش، 

ه اي ســاقه بــاي پوشیده از تارهاي رشــتهبا یقه ،يخاکستر رنگداراي  ).1388نام، (بی رودیمو گیاه از بین  پوسدیمه ریشه گیا

متقابــل یــا هــاي فوقــانی شــاخه و متریلیم 13- 17به ضخامت  ياقاعدهبا  ،يالوله رنگ،، ضخیم، کممتریسانت 100ارتفاع تا 

   .)1391است (مظفریان،  شیاردار فراهم که

  

  ساقه -1-3-1-1

و ابتــدا بــه رنــگ ســبز همــراه بــا خطــوطی  است متریسانت 6تا  3متر، قطر ساقه  2تا  1ساقه این گیاه ضخیم به ارتفاع 

اســت ولــی  رســاقه ابتــدا تــوپ داخــل .ابــدییمبه سبز روشــن تغییــر  جیتدربهولی  گرددیمنوار مشخص و ظاهر  صورتبهروشن 

روي ســاقه گیــاه ایجــاد شــود،  ییهاشــکافچنانچه  .شودیم ياپنبهچوببافت داخل آن  رسندیمکه در انتهاي آن بذور  جیتدربه
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شــفاف روي  ییهالکــه صــورتبهحرارت محیط  ریتأثشیرابه تحت  نیا .شودیم، متمایل به زرد از آن خارج رنگيریش يارابهیش

  ).1388نام، (بیعروف است که به باریجه اشکی م شودیمساقه مشاهده 

  

  برگ -1-3-1-2

از تارهــاي ریــز و کوتــاه در قاعــده ســاقه  .است متریسانت 30این گیاه به رنگ سبز مایل به خاکستري به طول  يهابرگ

قطعــات باریــک و فشــرده بــه هــم درآمــده  صورتبهچند بار تقسیم شدن  براثرآن منقسم به قطعاتی است که  برگپهنک .است

زیــاد و بــه رنــگ  يهــایدگیبرگیاه کامل داراي  يهابرگولی ک و ضخیم و شبیه برگ گندمیان است اولیه باری يهابرگ است.

). 1388نــام، (بی باشــندیمــداراي بــوي خاصــی  هــابرگي ریز و کوتــاه اســت. هاکركوشیده از سبز متمایل به خاکستري و پ

 - 1بــه طــول  ییهــالوب ، کرك آلود، باياشانهبار  4، متریسانت 5- 8 (تقریباً) و به عرض 15- 30 اي به طولعدهقا يهابرگ

کــرك هلــویی،  شیوبــکم، غشــایی، متــریســانت 5/3و به عرض  4- 5طول  فوقانی به يهاغالف، متریلیم 2/0و عرض  5/0

  .)1391(مظفریان، است  ، خوشه متراکمتقریباً ساقه آغوش، متورم

  

  ریشه -1-3-1-3

 اي و حجیم که داراي بافت الیافی هستند و شکل ریشه با توجه به بافت خــاك و ســنگالخی بــودني این گیاه غدههاشهیر

  ).1388نام، (بیاست  متریسانت 17تا  6، قطر غده شوداي مخروطی و دوکی مشاهده میآن متفاوت است و به فرم استوانه

  

  گل -1-3-1-4

فــراهم در طــول  يهادســتهمرکب متعددي است که غالبــاً بــه شــکل  يهاخوشه صورتبهو مجتمع  زردرنگآن  يهاگل

 هــامگستوسط  هاآندارند) هستند و گروه افشان  باهم(اندام نر و ماده را  1ي معطر آن هرمافرودیتهاگل .شودیمساقه خالصه 

 اوتتــا  ژوئــندر  هادانــهو  شــوندیمخالصه  ژوئنتا می  يهاماهاین گیاه در  يهاگل است. گشنگیاه خود نیا .ردیگیمصورت 

 نیآذگــل بسیار کوتــاه دارنــد. يهاهیپاچترهاي فرعی آن  پایه ولی فاقد انولدکر است. 6تا  4چترهاي اصلی آن داراي  .رسندیم2

نــام، (بی شــودیمــوري در طول ســاقه ظــاهر مزاحم مح يهادسته صورتبهچتر مرکب که اغلب  صورتبهو  هیپاکیو  زردرنگ

1388.(  

                                                
1 - Hermaphrodite 
2 - August 
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  میوه -1-3-1-5

چترهــاي  .)1388نــام، (بی شوندینماز هم جدا  یآسانبهمیوه گیاه شیزوکارپ است و شامل دو بذر به هم نیمه متصل که 

 2بــه طــول حــدود  هــاگلبرگ گــل، 10- 25ها با  چترك، متریسانت 4- 5به طول  هاشعاعشعاع،  10-  20 باضخامتدار میوه

 يهــاکانال. متــریلیم 1به عرض حدود  هابال، متریلیم 8- 9و به عرض  15- 22طول  ها بهپمریکار .است کرك آلود متریلیم

  ).1391(مظفریان،  استتایی  6ایی، در سطح داخلی مریکاپ متعدد یا دوت ياپرهبین  يهاکانالهدایت شیراب پشتی در 

  

  بذر -1-3-1-6

 ياقهــوهو به رنگ زرد روشن که در قسمت میانی بــه رنــگ  استبرابر عرض دانه  2تا  5/1بذور بیضوي کشیده و طول 

نــام، (بینوار طولی کمی برجســته اســت  5تا  4، در قسمت داخلی کمی فرورفته و در قسمت پشتی داراي بذر سبک روشن است.

1388(.  

  

  پراکنش -1-3-2

متــر از ســطح دریــا رویــش  3300تــا  1300در مناطق مرتفع در ارتفاعات جه گیاهی کوهستانی و ییالقی است که باری

، شــامل حــوزه آبخیــز منــاطق ارونــد، شــهمیرزاد، رویشگاه آن در استان ســمنان نیترمهمولی  دیرویمدارد و در اکثر نقاط ایران 

بــاال و پــائین، ، راهــهمیرور، شکارچال گرمســاربو، دشتچال، دشتم، هوافرسو، گچادرایج، جوی، بعبداله، نوید دروار، آشتی زادهامام

، ترکمنســتان و در آباد و سیر و غیره است مرکز اصلی پراکنش باریجه پاکســتانباف، عدلاي جند، لزورگان، تعالیدره، گرجهنمک

همچنــین در ارتفاعــات  .اســتان، آذربایجــان و زنجــان) تهران، فارس، اصفهان، لرست ،یی مانند مرکزيهااستانکثر نقاط (ایران ا

  .)1388نام، (بیي سبزوار، نیشابور، بجنورد، جاجرم، سرخس، مشهد و چناران وجود دارد هاشهرستانمحدوده  در البرز کوهرشته

  

  مصارف و کاربردها -1-3-3

آور،  یرافزا، ملــین، خلــط، شــکننــدهیضــدعفونی)، آوردگــآباثرات درمانی این گیاه ضد باکتري، ضد خیز (ورم و  نیترمهم

، محــرك و ضــد اسپاســم، کــاهش کنندههضــمباریجــه . است زخم بهبوددهنده، تقویت کننده رحم و محرك، تقویت کننده معده

ورزیــن آن بــه التیــام  رودیمآور است و بصورت ضماد یا مرهم بکار  خلط دهنده نفخ، دردهاي شکم مثل دل پیچه و قولنج است.
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در گذشــته  .شــودمــی. باریجه اثر نیرو دهنده، نزله و ضد تشنج دارد اما امروزه کمتر در طب ســنتی مصــرف کندیممها کمک زخ

  ).1391(مظفریان، اي رفع درد معده استفاده می کنند آور و رفع بیماریهاي رحمی مصرف داشته و از آن برقاعده عنوانبه

اوان است. شیرابه باریجه در تهیه چسبهاي نامرئی براي چسباندن مصارف صنعتی باریجه در کشور هاي غربی فر

از مواد موثري باریجه در صنایع بهداشتی و آرایشی و نیز بعنوان تثبیت کننده عطر  .رودیمسنگهاي قیمتی نظیر الماسی به کار 

  .)1388نام، (بی رودیمشیرابه آن از ارقام صادرات ایران به شمار  .شودمیو ادکلن استفاده 

  

  کلیات و مفاهیم پایه -4- 1

  عامل اکولوژیکی -1-4-1

اي از در کلیه مراحــل یــا حــداقل در مرحلــهفیزیکی و شیمیایی که بتواند  اعم از اقلیمی، خاکی، ستیزطیمحهر متغیري از 

عامــل بایــد  ریتــأث. )1390(اردکــانی،  شــودنامیــده مــی 1یداشته باشد عامــل اکولــوژیک مستقیم ریتأثزنده  دوران زندگی موجود

و قدرت بازوي موجود زنــده بــر  ریوممرگ، بر زادوولد ریتأثباشد که موجب از بین رفتن یا فراوانی موجود زنده شود یا با  ياگونهبه

موجــود هاي مختلــف در آن آمدن سازگاري به وجودتراکم جمعیت اثر داشته باشد یا با اثرگذاري بر متابولیسم موجود زنده موجب 

  ).1389نام، د (بیشو

  

  عوامل اکولوژیکیبندي طبقه -1-4-2

  :استها شامل موارد زیر گردند که یکی از آنبندي میهاي مختلفی طبقهعوامل اکولوژیکی از جنبه

  

  عوامل زیستی -1-4-2-1

  .)1390 جویی (اردکانی،، انگلی و طعمهها دخالت دارند مانند عوامل رقابتیعواملی که موجودات زنده در آن 

  

  عوامل غیرزیستی -1-4-2-2

ها ندارند مانند عوامل اقلیمی، خصوصیات خاك، ترکیبات شیمیایی آب یــا خــاك و عواملی که موجودات زنده نقشی در آن 

  گاهی اوقات تشخیص اینکه یک عامل بایستی جزء کدام گروه قرار بگیرد مشکل است. .)1390(اردکانی،  غیره می باشند

                                                
1 - Ecological Factor 
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  عوامل اکولوژیکیانواع  -1-4-3

  کرد: يبندمیتقسبه چهار گروه اصلی  توانیمعوامل اکولوژیکی را 

  

  عوامل اقلیمی -1-4-3-1

را در طــی فرآینــد فتوســنتز  1هــااتــوتروف ازیــموردنانرژي  هم نورآب و باد است.  حرارت، مهمترین این عوامل شامل نور، 

 هــاآنبردبــاري  بر اساسگیاهان را  .است مؤثرجانداران  یمفصلوقوع پدیدهاي حیاتی روزانه  يبندزماندر و هم  دینمایم نیتأم

  .کنندیمتقسیم  پسندهیسا و نورپسندگیاهان  دودستهنور به  شدتبهنسبت 

ژیکی یــا اکولــومیدان  دارد. ریتأثحیاتی جانداران  يهاتیفعالمستقیم بر کلیه  صورتبهاست که عوامل  این یکی از هم دما

  .)1390(اردکانی،  است گرادیسانتدرجه  50تا صفر  بین غالباًدات زنده در برابر دما بردباري موجو

امــا در ؛ باشــد محدودکننــدهیک عامل  تواندیمهاي خشکی تغییرات زیادي دارد بنابراین آب چون میزان آب در اکوسیستم

و یــک عامــل  گرددودات زنده از راه تبادل اسمزي میموجود در بدن موج شوري آب سبب از دست رفتن آب ،هاي آبیاکوسیستم

  .شودمحسوب می محدودکننده

اکوسیســتم  رزنــدهیغ طیو محو بر روي موجودات زنده  جادشدهیاباد از عوامل اقلیمی است که در طی جریان هوا همچنین 

 ،شکستن شــاخه هــا ریزش برگ، ،در گیاهان تبخیر و تعرق و تنش خشکی توان به افزایشاز جمله اثرات آن می گذار است. ریتأث

  .و غیره اشاره کردفرسایش خاك  )،1390(اردکانی،  ها و عوامل بیماري زاجایی هاگبهجا انتقال دانه هاي گرده،

  

  عوامل خاکی  -1-4-3-2

عوامــل از قبیــل عناصــر غــذایی، اســیدیته و مقــدار رطوبــت خــاك خــاك باشــند  در ارتبــاط بــاکلیه عوامل محیطــی کــه 

بین خاك و موجودات زنده ارتباط متقابــل و بســیار نزدیکــی وجــود  ).1139(سفیدي و مهاجر، شوند می نامیده) 2یادافیک( خاکی

وامــل اکولــوژیکی از مقــادیر پذیرند. در مواقعی که ســایر عمی ریتأثها بلنديتوسط عوامل اقلیمی و پستی و  هاآندارد و هر دوي 

  کند.را بر موجودات زنده اعمال می ریتأثغیر عادي برخوردار باشند عامل خاك بیشترین 

   

                                                
1- Autotroph 
2- Edaphic 
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Abstract: 

Ferula gummosa Boiss, belonging to Umbeliferae family, is widely distributed in 

mountainous regions of Iran, especially Zagros and Elborz Mountains. This species is of 

great economic importance due to industrial, pharmaceutical, food and forage uses. In the 

present study, the effect of some ecological factors associated with Ferula gummosa was 

investigated in one of the natural habitats of this species in Kalaroud summer rangeland of 

Elborz province. The sample size was determined by minimal area method. A systematic 

random sampling method was used where the frequency of Ferula gummosa was 

maximum. Vegetation parameters including frequency, density and canopy cover as well 

as some physiographic characteristics of the site, such as altitude (a.s.l), slope percentage, 

slope aspect, and Land form Index were measured. In addition, soil samples were taken 

from a depth of 0-30 cm in the center of each quadrate to measure pH, percentage of 

organic carbon (OC), nitrogen (N), phosphorus (P), and potassium (K) in soil laboratory. 

According to the obtained results of ordination (RDA) and using Canoco 4.5 software, 

density, and canopy cover of Ferula gummosa hav not relative with any physiographic 

Factors, importance value showed a  significant relationship density, and species relative 

importance value showed a  significant relationship with percentage of clay, potassium 

also canopy cover have a relationship with potassium in the soil and an inverse relationship 

with clay,sand and lime percentage. We can conclude that reproduction of this species in 

the rangeland land should be done in non lime soils with medium texture and high 

potassium. 
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