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 چکیده
واند بسيار مفيد تکنند، ميفراورده بيشتری توليد ميهايي که اکوتيپباشند. شناسايي های مختلفي ميهای گياهي دارای اکوتيپگونه

و شرايط  Ferula pseudalliaceaدهي گياه آنغوزه تلخ پژوهش اولين مطالعه در مورد ميزان شيرهاين  و از لحاظ تجاری سودآور باشد.
سال( به  2-2سن بودند )پايه گياهي که هم  52منظور، در هر منطقه بدين استان يزد است.مراتع بياباني آن در  هایادافيکي رويشگاه

 .انجام شد cm92-2برداری از خاک نيز از عمق نمونه انجام شد. ز آنها طبق روش مرسومبرداری اتصادفي انتخاب و بهره طور کامالً
های آنغوزه تلخ در رويشگاه نشان داد که پايه تايجنوتحليل قرار گرفتند. مورد تجزيه Excelو  SPSS16 رهایافزاها با نرمتمام داده

شيرابه  79و  9 دفعاتداری ميزان شيرابه بيشتر و در طور معني( بهP<27/2) 72و  9(، P<22/2) 77، 7، 8 زنيدفعات تيغچنارناز در 
 74/22داری نسبت به منطقه بوروئيه )در منطقه چنارناز افزايش معنيگرم  29/29(. ميزان شيرابه کل با مقدار P<22/2کمتری داشتند )

کل برداشت آنغوزه تلخ  درمشاهده شد.  72و  9(. در هر دو رويشگاه بيشترين ميزان شيرابه توليدی در برش P<27/2( نشان داد )گرم
در  درصد شند که مقايسه پارامترهای خاک نشان دا شود.برداری پايدار پيشنهاد ميبهره برایمرحله برش در مراتع استان يزد  72طي 

. (P<27/2) داری بيشتر بودطور معنيبهدر منطقه چنارناز  ، مواد آلي، نيتروژن، فسفر و پتاسيمسيلت ،منطقه بوروئيه و درصد رطوبت
در  .آنغوزه شده استباعث افزايش عملکرد شيرابه  منطقه چنارناز ، مواد آلي و عناصر مورد نياز گياه درافزايش ذخيره رطوبتي خاک

داری داشت که عامل مؤثری در رشد و ميزان توليد آنغوزه است. از نظر عددی اين تحقيق اسيديته در رويشگاه چنارناز افزايش معني
ملکرد بهتری عمنطقه چنارناز  گياه آنغوزه تلخبا توجه به نتايج،  .داردمنطقه چنارناز آهک بيشتر و عملکرد بهتری از لحاظ توليد شيرابه 

 يد شيرابه داشت. از لحاظ تول
 

 .، استان يزدشرايط ادافيکيشيرابه، ، Ferula pseudalliacea، آنغوزه تلخ های کلیدی:واژه
 

 مقدمه
های اکوسيستمدر پايداری  گياهانبا توجه به نقش مهم 

برداری از منابع گياهي، نياز انسان برای بهره و مرتعي
 گياهان و بررسي شرايط رويشگاهي آنها عملکردبررسي 

 et alSharifi Yazdi,. 2009 ;ست )ضروريامری 

., 2013et alSheidai Karkaj .) های با شناخت بهتر گونه
های مديريت، اصالح بومي، امکان استفاده از آنها در برنامه

 & Azhirشود )برداری اصولي از مراتع ايجاد ميو بهره
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2007Shahmoradi, .)  ،آنغوزه يکي از گياهان دارويي
های ايران و افغانستان است مرتعي و صنعتي مهم استپ

(Golmohammadi, 2013.)  دارای ترکيبات  آنغوزهشيرابه
و منبع درآمدی برای بوده اسانسي و رزيني فراوان 

 et alKhederzadeh ,.باشد )برداران کشورمان ميبهره

ماکولوژيکي صمغ آنغوزه فاراثرهای مهمترين (. 2017
اکسيداني و ، خاصيت آنتيهای گوارشيدرمان بيماری

در  (.Kavoosi & Rowshan, 2013است ) ي آنسرطانضد
برداری و صدور گياه دارويي بررسي مزيت نسبي بهره

 قرار دارداستان يزد در رتبه اول که آنغوزه مشخص شد 
(., 2007et alBagherzadeh  .) قبل از اين تصور بر اين

 يزدبود که هر دو نوع آنغوزه تلخ و شيرين در استان 
(foetida-assa Ferula )در صورتي که پس از  ،باشدمي

 آوری اين گياهان و شناساييجمع های ميداني،بازديد
توسط دکتر مظفريان مشخص گرديد گياهي که تحت عنوان 

، گيردبرداری قرار ميآنغوزه تلخ در استان يزد مورد بهره
Ferula pseudalliacea شناسي از خصوصيات گياه .است

 592 ارتفاع تاگياهي قدبلند مهم اين گونه عبارتند از: 
متر، برگهای سانتي 7تا  2متر، در قاعده به قطر سانتي
های برگها ای، کرکدار، لوبي شانهيتابار سه 9ای قاعده
تا  2و عرض  22طول تا ای تا مستطيلي، به سرنيزه-خطي

آذين پانيکول مرکب و نسبتاً متراکم، چتر متر، گلميلي 8
 دار و بدون کرک.عدد و چترهای مرکزی ميوه 7کناری نر 

های اصلي پراکنش اين اين گياه بومي ايران بوده و محل
 استگونه در کردستان، مسير کرمانشاه به سنندج و لرستان 

(Mozaffarian, 2007). شناختي گياهان در يي بومتوانا
ا بمشخص  اقليمتوليد محصوالت در يک توپوگرافي و 

خاک متفاوت خواهد بود  خصوصياتبه توجه 
(., 2015et alYazdanshenas .)  با توجه به اهميت آنغوزه

های منظور مديريت صحيح عرصهو نيز به در صادرات
. داردضرورت اين گياه  در موردطبيعي، مطالعه 

Omidbaigi    وPirmoradi (5222 ) تأثير در بررسي
دهي گياه آنغوزه در کرمان زني بر ميزان شيرهدفعات تيغ

س زني مرتبه نهم افزايش و پدريافتند که ميزان شيره تا تيغ

Pirmoradi (5275 ). يافتداری کاهش طور معنياز آن به
گياهي در مطالعه خود در استان کرمان دريافت که آنغوزه 

توقع است و در خاکي با بافت سبک و فقير از نظر مواد کم
در بررسي  .کندرشد مي 7آلي با هدايت الکتريکي حدود 

مشخص گرديد که گياهان مراتع مختلف نيز عملکرد شيرابه 
 Farravaniو   Gholami. دارندکرمان عملکرد متفاوتي 

 ندر خراساآنغوزه که محصول شيرابه دريافتند ( 5274)
دهي های برداشت بوده و بيشترين محصولتحت تأثير زمان

و  Moghaddam زني مشاهده شد. بار تيغ 72در 
Farhadi (5272 ) يد تول تأثير عوامل محيطي بردر بررسي

ين باالتر به اين نتيجه رسيدند کهدر مراتع کرمان  آنغوزه
مرتعي با باالترين ميزان آهک  مربوط بهمحصول اسانس 

، تمام مطالعات شدههای انجام بررسي طبق. استدر خاک 
گزارشي بوده و هيچ  foetida-Ferula assaراجع به گياه 

 Ferulaدهي گياه آنغوزه تلخ مبني بر ميزان شيره

pseudalliacea وجود  های آنو شرايط ادافيکي رويشگاه
پژوهش اولين مطالعه در اين مورد است رو اين ازاينندارد. 
کارگيری نتايج بتوان نسل اين گياه ارزشمند و بومي تا با به

همچنين شناسايي  ايران را از خطر انقراض نجات داد.
کنند، که فراورده بيشتری توليد مي از اين گونه هايياکوتيپ

 تواند از لحاظ تجاری سودآور باشد.مي
 

 هامواد و روش
 منطقه مورد مطالعه

درجه  24 از بوروئيهمناطق در های آنغوزه تلخ، رويشگاه
دقيقه عرض شمالي  22درجه و  92دقيقه طول شرقي تا  9و 

 92دقيقه طول شرقي تا  25درجه و  24از  و چنارناز هرات
از کيلومتر  52 قرار دارد ودقيقه عرض شمالي  27درجه و 
 922 حدود در فاصله دارند. اين دو منطقه فاصلهيکديگر 

ئيه ارتفاع متوسط بورود. نرکيلومتری جنوب استان يزد قرار دا
متر و حداقل و حداکثر ميلي 8/572. بارندگي است 5584

باشد. متوسط درجه مي 9/52و  8/2ترتيب درجه حرارت به
و  5928گراد، ارتفاع درجه سانتي 2/72درجه حرارت 
 دارای دو منطقه خاکباشد. متر ميميلي 574متوسط بارندگي 
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هر  رد .است مالحظه قابل شوری فاقد وبوده  لوميشني بافت
 Artemisiaگياه غالب منطقه درمنه کوهي )دو منطقه 

aucheri کوهي شامل بادام همراهساير گياهان ( است و
(Amygdalus scoparia( بنه ،)Pistacia atlantica ،)

 Ephedraبز )(، ريشCousinia sp.) هزارخار

strobilacea( گون ،).Astragalus sp( دافنه ،)aphne D

.sp ،) جوسيخ(.Ebenus sp( کنگر ،)Gundelia 

turnefortii ،)خارگوني (ea mucronataaNo)  و گيس
 .باشدمي( Stipa barbataپيرزن )

 
  تحقیقروش  

دو محدوده از هر رويشگاه انتخاب  ر اين پژوهشد
گرديد. اين دو محدوده از لحاظ خصوصيات توپوگرافي 
)شيب، جهت و ارتفاع( و اقليم )دما و بارندگي( مشابه بوده 

قه در هر منط يکديگر تفاوت دارند. و تنها در فاکتور خاک با
سال( به طور کامالً  2-2سن بودند )پايه گياهي که هم 52

برداری از آنها طبق روش عرضي شد و بهره تصادفي انتخاب
 برداریکه همان روش مرسوم بهرهزدن به صورت افقي( تيغ)

گياه  42از اين هريک آمده از است، انجام شد. شيرابه بدست
آمده از هر شيرابه بدست آوری شد.در ظروف جداگانه جمع

ار در همان روز وزن و ثبت زني پس از پايان کدفعه تيغ
طي سه مرحله انجام  تلخ برداری از گياه آنغوزهبهره گرديد.

ماه مرحله پيچاندن: از اوايل تا اواخر ارديبهشت -7: شد
رود، آنها را های آنغوزه رو به زردی ميهای بوتهوقتي برگ

 منظورهب کاراين ؛ گذارندپيچانند و سنگي روی آن ميمي
وته برای ب نشدن جایبرگشت دادن شيرابه گياه به ريشه و گم

بردار روزانه نزديک به هزار بوته . هر بهرهاستمراحل بعد 
کند. اين مرحله پيچاند و آنها را تا دو هفته رها ميرا مي

مرحله کشتن: در اين  -5 کشد.روز طول مي 2-4حدود 
در  cm 72ای به عمق حدود مرحله با تيشه مخصوصي چاله

ل های سال قببقايای غالف برگ شده،اطراف ريشه گياه حفر 
 تا ريشه پوشانندريشه را ميبا خاک نرم اطراف  شده وجدا 

 آنسپس سايباني بر روی ؛ باشداز هوای خشک در امان 

 و )با استفاده از اندام هوايي گياه آنغوزه يا مقوا( گذاشته
دهند تا باد سايبان را جابجا نکند. سنگي روی آن قرار مي

کشد. اين مرحله بوته را مي 522روزانه حدود بردار هر بهره
زدن: با کارد مرحله تيغ -9 کشد.روز طول مي 52حدود 

روز يکبار ريشه گياه  4-9 هرمرتبه و  27تا  47مخصوصي 
به شرايط آب و هوايي  توجه باشود. اين مرحله تيغ زده مي

زني ابتدا شيرابه و در هر بار تيغ کشدطول ميماه  5حدود 
 9تا  5زدن ريشه )به پهنای تيغبعد آوری شده و جمع قبلي
شود. هر کارگر به طور متوسط روزی متر( تکرار ميميلي

 زند.بوته را تيغ مي 7222
 تصادفي از عمق  طور کامالًبرداری از خاک نيز بهنمونه

cm92-2  شد. به آزمايشگاه منتقل  هانمونه وانجام
 خصوصيات آنها شامل بافت خاک از روش هيدرومتری، 

pH با الکترودpH هدايت الکتريکي با متر ،EC ،ماده آلي سنج
، آهک از روش Black-Walkleyاز تيتراسيون روش 

ز درصد رطوبت اشباع او  تيتراسيون با سود يک درصد نرمال
با  گيری نيتروژندست آمد. همچنين اندازهروش وزني به

 باپتاسيم  وبا دستگاه اسپکتروفتومتر ، فسفر جلدالدستگاه ک
 (.Jafari Haghighi, 2003) انجام شد فليم فتومتردستگاه 

 SPSS16 هایافزارها پس از آزمون نرماليته با نرمدادهتمام 
وتحليل مورد تجزيه Excelو و دانکن(  test-tهای )آزمون

 قرار گرفتند. 
 

 نتایج
ر همقايسه عملکرد شيرابه در  نتايج، 7با توجه به جدول 

 در رويشگاه تلخهای آنغوزه پايه دهد کهنشان مي برش دفعه
 72و  9(، P<22/2) 77، 7، 8 زنيدفعات تيغدر  چنارناز

(27/2>P) در . دارندداری ميزان شيرابه بيشتری طور معنيبه
داری معني طوربه 79و  9 دفعاتحالي که در منطقه بوروئيه 
ميزان (. P<22/2) افزايش داشتنسبت به منطقه چنارناز 

 طوربه چنارنازدر منطقه گرم  29/29ر با مقداشيرابه کل 
 بودبيشتر  (گرم 74/22بوروئيه )داری نسبت به منطقه معني

(27/2>P)  . 
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 )آنغوزه تلخ(  Ferula pseudalliaceaeزنی بین دو رویشگاه مقایسه عملکرد شیرابه در مراحل مختلف تیغ -1 جدول

 tمفدار  درجه آزادی انحراف معیار میانگین مطالعهمنطقه مورد  زنیدفعات تیغ

 7برش 

 99/2 85/7 چنارناز

97 ns 79/7- 
 22/2 99/7 بوروئيه

 5برش 
 97/2 92/5 چنارناز

97 ns77/7- 
 55/2 22/5 بوروئيه

 9برش 
 44/2 89/5 چنارناز

97  *74/5- 
 29/2 92/9 بوروئيه

 4برش 
 85/2 47/9 چنارناز

97 ns 42/7- 
 27/2 77/9 بوروئيه

 2برش 
 89/2 24/4 چنارناز

97 ns 278/2 
 47/2 25/4 بوروئيه

 2برش 
 25/2 29/4 چنارناز

97 ns 292/2- 
 98/2 24/4 بوروئيه

 8برش 
 42/2 28/2 چنارناز

97 * 79/5 
 98/2 47/2 بوروئيه

 7برش 
 29/2 27/2 چنارناز

97 *89/5 
 22/2 99/2 بوروئيه

 9برش 
 72/2 72/7 چنارناز

97 ** 99/2 
 28/2 95/2 بوروئيه

 72برش 
 22/2 27/7 چنارناز

97 ** 49/2 
 75/2 57/2 بوروئيه

 77برش 
 88/2 77/2 چنارناز

97  *54/5 
 29/2 27/2 بوروئيه

 75برش 
 24/2 72/4 چنارناز

97 ns 782/2- 
 85/2 49/4 بوروئيه

 79برش 
 49/2 97/5 چنارناز

97  *42/5- 
 28/2 29/9 بوروئيه

 74برش 
 92/2 48/5 چنارناز

97 ns 59/2 
 42/2 45/5 بوروئيه

 72برش 
 98/2 29/7 چنارناز

97 ns 27/5 
 99/2 52/7 بوروئيه

 (gr) کل
 22/7 29/29 چنارناز

97 **52/9 
 29/9 74/22 بوروئيه
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آناليز واريانس ميزان  از نتايج حاصل، 5 ا توجه به جدولب
از اختالف حکايت عملکرد شيرابه در هر دو رويشگاه 

 دارد زنيتيغمختلف  دفعاتدار ميزان شيرابه در معني
(27/2>P با توجه به شکل .)رويشگاه بيشترين هر دو ، در 7

کمترين  و باشدمي 72و  9ميزان شيرابه توليدی در برش 
 و 7های مربوط به برشچنارناز ميزان شيرابه در رويشگاه 

 به مربوطکمترين مقدار شيرابه  در منطقه بوروئيه. است 72
 .  باشدمي 72برش 

  

 های چنارناز و بوروئیهمختلف برش در رویشگاه دفعاتدر  تلخهای آنغوزه پایهآنالیز واریانس میزان عملکرد شیرابه  -2 جدول

F ( میانگین مربعاتMS) ( مجموع مربعاتSS) ( درجه آزادیdf) ( منبع تغییراتS.O.V) 

** 824/92 
424/2 

529/2 

527/79 

575/52 

242/729 

79 

528 

572 

 زني )شيرابه چنارناز(دفعات تيغ

 خطا

 کل

 
** 977/4 

299/72 

457/9 

788/497 

272/792 

978/258 

79 

528 

572 

 زني )شيرابه بوروئيه(دفعات تيغ

 خطا

 کل
 درصد 7داری در سطح **: معني

 

 
 (راست( و بوروئیه )سمت چپهای چنارناز )سمت در رویشگاه زنیتیغمختلف  دفعاتمیزان شیرابه تولید شده در  -1 شکل

 

مقايسه برخي پارامترهای فيزيکي و شيميايي خاک نتايج 
 دراز لحاظ پارامترهای فيزيکي درصد شن  کهدهد نشان مي

سيلت در منطقه چنارناز رطوبت و منطقه بوروئيه و درصد 
(. پارامترهای P<27/2) بيشتر استداری معني طوربه

ر د اسيديته، مواد آلي، نيتروژن و فسفر شيميايي خاک از قبيل

گاه در رويش و هدايت الکتريکي و پتاسيم رويشگاه چنارناز
مناطق  (.P<27/2) داری بيشتر هستندصورت معنيبه بوروئيه

داری با اختالف معني رس و آهکمذکور از لحاظ درصد 
 .(9 )جدول يکديگر ندارند
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  )آنغوزه تلخ( Ferula pseudalliaceaeرویشگاه دو مقایسه پارامترهای فیزیکی و شیمیایی خاک بین  -3 جدول

 tمقدار  درجه آزادی انحراف معيار ميانگين منطقه مورد مطالعه پارامترهای خاک

 رطوبت اشباع )%(

 27/5 99/47 چنارناز

97 **99/2 
 99/7 49/92 بوروئيه

 سيلت )%(
 47/7 52/92 چنارناز

97 **74/4 
 42/5 22/54 بوروئيه

 شن )%(
 87/2 22/29 چنارناز

97 **28/77- 
 59/7 22/22 بوروئيه

 رس )%(
 74/2 72/72 چنارناز

97 ns57/7 
 59/7 22/72 بوروئيه

 (ms/mهدايت الکتريکي )
 27/2 97/2 چنارناز

97 **89/4- 
 28/2 24/2 بوروئيه

 اسيديته
 24/2 59/7 چنارناز

97 **92/2 
 29/2 29/7 بوروئيه

 آهک )%(
 22/5 58/27 چنارناز

97 ns 72/7 
 78/7 95/22 بوروئيه

 مواد آلي )%(
 22/2 98/7 چنارناز

97 **92/57 
 22/2 52/7 بوروئيه

 نيتروژن )%(
 22227/2 77/2 چنارناز

97 **22/49 
 22225/2 29/2 بوروئيه

 (mg/kgفسفر )
 75/2 97/7 چنارناز

97 **52/72 
 27/2 57/7 بوروئيه

 (mg/kgپتاسيم )
 74/9 22/252 چنارناز

97 **79/4- 
 47/4 22/248 بوروئيه

 

 بحث 
عنوان ذخيره ژنتيکي ارزشمند بايد حفظ گياهان خودرو به

 رواين گردد، از رويه آنها خودداریبرداری بيشوند و از بهره
مطالعه درباره عملکرد اين گياهان و عوامل مؤثر در ميزان 

 ميزان شيرابه در نتايج نشان داد که توليد آنها ضروريست.
زني و همچنين ميزان شيرابه کل در منطقه مراحل تيغ بيشتر

داری نسبت به منطقه بوروئيه دارد. چنارناز افزايش معني
هرچه تعداد  کردند که( بيان 2252اميدبيگي و پيرمرادی )

ها به سمت طوقه گياه افزايش يابد، جوانه انتهايي که در برش
گردد و احتمال کمتری برای رأس ريشه قرار دارد، قطع مي

و   Gholamiسبز شدن گياه در سال آينده وجود دارد. 
Faravani (5274)  زني را با بار تيغ 72در مطالعه خود تيمار
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تيجه اساس ن بر نمودند.توليد پايدار پيشنهاد  برایروش مقعر 
زني يغدهي در تآمده در اين تحقيق، بيشترين ميزان شيرهبدست

مرتبه نهم و دهم است و پس از آن ميزان شيره استحصال شده 
پس برای جلوگيری از آسيب به  يابد.به سرعت کاهش مي

شيره توان برش را تا جايي ادامه داد که هم عملکرد گياه مي
اقتصادی باشد و هم صدمات کمتری به گياه وارد شود. با 

مرحله برش  72توجه به نتايج، برداشت آنغوزه تلخ طي 
 شود.پيشنهاد مي

 زا نقشويژه شرايط تنشهطور کلي عوامل محيطي ببه
ای در ميزان توليد گياهان دارويي دارند. در يک منطقه عمده

ک يفيزيوگرافي يکسان، توليدات  با خصوصيات اقليمي و
 گيردتحت تأثير خصوصيات خاک قرار مي گونه گياهي

 (Arzani, 2012 .)يکي از عواملي است که عالوه  خاک بافت
، ميزان نفوذپذيری و تهويه بر ييغذابر تأثير در جذب مواد 

ميزان رطوبت قابل دسترس گياهان مؤثر بوده و در پراکنش 
Sperry & Hacke ,) داردمي های مختلف نقش مهگونه

., 2016et al2002; Mirzaei Mousavand  خاک مناطق .)
اما از لحاظ درصد  بودمورد مطالعه شني لومي و سبک 

دهنده بافت )ذرات رس، شن و سيلت( بين پارامترهای تشکيل
درصد شن در که طوریبه دو منطقه اختالف وجود داشت.

ت در منطقه چنارناز منطقه بوروئيه و درصد رطوبت و سيل
 افزايش ذخيره رطوبتيداد. بنابراين داری نشان افزايش معني

باعث افزايش عملکرد شيرابه گياهان  تلخ خاک مراتع آنغوزه
در مطالعه irmoradiP (5275 ). شودميبرداری مورد بهره
اگر آب کافي در فصل رشد گياه در اختيار  که کردخود بيان 

 طول برگها وشود و آن باشد، فتوسنتز بيشتری انجام مي
ا طول فصل رشد گياه )از سبز شدن گياه تپوشش بيشتر و تاج

 شود. در نتيجه شيرابه بيشتریتر ميها( طوالنيزرد شدن برگ
 خارج سازوکار همچنين. گردددر گياه ساخته و ذخيره مي

خورده به اين دليل است که مقداری شيرابه از محل تيغشدن 
های غيرفعال در زمان رکود گياه از خاک آب توسط ريشه

تر کردن شيرابه و ايجاد فشار شود و با رقيقجذب مي
 کند. دربه بيرون تراوش مي برشای، شيرابه از محل ريشه

الزم  هنمايد. البتآمده نيز موارد ذکر شده صدق ميدستنتايج به

د تواند در عملکرکه عوامل ژنتيکي نيز مي است يادآوری شود
(. dam & Farhadi, 2015dMoghaشيرابه مؤثر باشد )

عنوان عامل مؤثر بر رويش خصوصيات شيميايي خاک نيز به
در  (. 2015et alYazdanshenas ,.) و توليدات گياهي هستند

داری اين تحقيق اسيديته در رويشگاه چنارناز افزايش معني
. اسيديته عامل مؤثری در رشد آنغوزه است. قابليت داشت

خاک دارد  pHجذب عناصر غذايي وابستگي زيادی به 
(Aghajanlou & Ghorbani, 2015.) های آنغوزه خاک

بنابراين هرچه رويشگاه  ،دهدآهکي را برای رشد ترجيح مي
وزه آهک بيشتری داشته باشد، گياه رشد و عملکرد بهتری آنغ

 Farhadiو  dam dMogha. (Pirmoradi, 2012) دارد
در مطالعه خود به اين نتيجه رسيدند که حضور ( 5272)

با ميزان اسيديته و مواد  Ferulaهای مورد مطالعه جنس گونه
در اين تحقيق از لحاظ شونده خاک رابطه عکس دارد. خنثي

داری بين دو منطقه از لحاظ ميزان آهک آماری اختالف معني
بيشتر و  مشاهده نشد اما از نظر عددی منطقه چنارناز آهک

 قدر اين تحقي داشت. عملکرد بهتری از لحاظ توليد شيرابه
 نسبت بهمواد آلي، نيتروژن و فسفر در رويشگاه چنارناز 

در اين  فر خاکفسميزان  داری بيشتر بود.طور معنيبه بوروئيه
 .استگرم در کيلوگرم ميلي 2/7ها بطور متوسط رويشگاه

عنوان مهمترين عنصر غذايي نقش فسفر خاک بعد از ازت به
 ,Aghajanlou & Ghorbani) در تغذيه و رشد زايشي است

2015) .Safaeian ( 5228و همکاران ) که افزايش  کردندبيان
. ودشمي افزايش فسفر دنبال آن ازت خاک باعثماده آلي و به

مود توان چنين توجيه نعلت افزايش فسفر در اين تحقيق را مي
که با افزايش مقدار ماده آلي خاک، هوموس با فسفر غيرقابل 

کند جذب تشکيل يک کمپلکس آلي به نام فسفوهوميک مي
تر است. دليل ديگر نيز اين است که که بسيار قابل جذب

شود و بوسيله ذره رسي جذب ميهوموس مانند يک آنيون 
و همکاران  De La Rosaگردد. ِفسفات تبادلي آن آزاد مي

(5279 ،)Yao ( و 5279و همکاران )Velichko  و همکاران
( ماده آلي را عامل بسيار مهمي برای توليد بيان 5277)

( گزارش نمودند که ميزان 5272) و همکاران Tahir. اندنموده
ال دنبشود و بهناصر مانند فسفر ميآهک موجب جذب ساير ع
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آن توليد گياه باال خواهد رفت. اين موضوع تأييد کننده نتايج 
ميزان پتاسيم در رويشگاه بوروئيه  حاصل از اين تحقيق است.

پتاسيم خاک در اين ميزان  داری نشان داد.افزايش معني
. پتاسيم استگرم در کيلوگرم ميلي 298حدود ها رويشگاه

باشد و نقش مهمي در ان عناصر غذايي ماکرو ميعنوبه
اما ميزان پتاسيم به . ( 2011et alKia ,.توليدات گياهي دارد )
 (. 2007et alSafaeian ,.گردد )ميماهيت خاک منطقه بر

 Ferulaطبق نتايج اين پژوهش، گياه آنغوزه تلخ )

pseudalliacea منطقه چنارناز عملکرد بهتری از لحاظ )
مرحله  72کل برداشت آنغوزه طي  شيرابه داشت. درتوليد 

برداری پايدار پيشنهاد بهره برایبرش در مراتع استان يزد 
افزايش ذخيره رطوبتي خاک، مواد آلي و عناصر شود. مي

مورد نياز گياه در منطقه چنارناز باعث افزايش عملکرد شيرابه 
عامل  ازآنغوزه شد. در اين تحقيق اسيديته در رويشگاه چنارن

مؤثری در رشد و ميزان توليد آنغوزه است. از نظر عددی 
منطقه چنارناز آهک بيشتر و عملکرد بهتری از لحاظ توليد 

مطالعات بيشتری در مورد عملکرد شيرابه  شيرابه داشت.
هايي با سنين مختلف و شرايط اکولوژيک تمام پايه

ا نياز است ت Ferula pseudalliaceaهای گياه رويشگاه
بتوان با کاربرد نتايج حاصل از آن اين گياه ارزشمند را توسعه 

 داد.
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Abstract 

      Plant species have different ecotypes. Identification of ecotypes with more yield operation 

can be useful and commercially profitable. This is the first study to investigate resin yield amount 

of Ferula pseudalliacea and edaphic conditions of its habitats in desert rangelands of Yazd 

province. For this purpose, in each region, 20 plants of the same age (5-6 years) were completely 

randomly selected and used according to the conventional method. Soil sampling was carried out 

at a depth of 0-30 cm. All data were analyzed using SPSS16 and Excel software. The results 

showed that bitter asafetida plants had significantly more resin yield in 7, 8, 11 (P<0.05), 9 and 

10 cutting times (P<0.01) but less yield in 3 and 13 times in Chenarnaz habitat (P<0.05). The 

total amount of resin with 63.63 g showed a significant increase in Chenarnaz compared to 

Borooieh region (60.14) (P<0.01). The most amount of resin yield was observed in 9 and 10 

incisions in both habitats. Totally, it is recommended to harvest bitter asafetida during ten cutting 

times in Yazd province rangelands for sustainable exploitation. Comparison of soil parameters 

showed that the sand percentage in Borooieh region and the percentages of moisture, silt, organic 

matter, nitrogen, phosphorus and potassium in Chenarnaz region were significantly higher 

(P<0.01). Increasing soil moisture storage, organic matter and essential elements of the plant 

caused resin yield improvement of asafetida in Chenarnaz region. In this study, acidity had a 

significant increase in Chenarnaz habitat, which is an effective factor in the growth and production 

rate of asafetida. Chenarnaz region had numerically more lime and better operation of resin yield. 

According to the results, bitter asafetida plants of Chenarnaz region had better resin yield 

operation.  
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