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) در استان .Gundelia tournefortii Lشیمیایی گیاه کنگر صحرایی (اثر شرایط محیطی بر خصوصیات فیتو

  چهارمحال و بختیاري و جنوب استان اصفهان، ایران

    4مصطفی ترکش اصفهانی و 3علیرضا عالفچیان ،2 محمدرضا وهابی، 1*رضا فرهنگحمید

  30/03/1396ب: تاریخ تصوی -      15/12/1395تاریخ دریافت: 

  
  

   
 چکیده

ت و فناوري مطرح ها در زمینه سالمت، تجارترین راهبردهاي منابع طبیعی به عنوان یکی از مهمگیاهان دارویی در عرصه
اطالعات موجود  هاي گیاهی وهستند. کنگر صحرایی یکی از گیاهان دارویی و متعلق به خانواده کاسنی است. بر اساس نقشه تیپ

ل و بختیاري و یک دستنا، هیرکان و شیدا) در استان چهارمحا ،چهار رویشگاه (طاقانک ایه گیاهی از گونه مذکور ازپ 60تعداد 
قطیر با بخار هاي گیاهی توسط دستگاه کلونجر به روش تآوري شد. اسانس نمونهاستان اصفهان (کمه) جمعجنوب  رویشگاه در

ایی شد. ) شناسGC/MSتوسط دستگاه کروماتوگرافی گازي طیف سنج جرمی ( هاي فرارآب استخراج و ترکیبات شیمیایی روغن
رتباط بین اجهت  سه گروه اصلی (اقلیم، خاك و فیزیوگرافی) تعیین شد.هاي مرتعی در ترین خصوصیات بوم شناسی مکانمهم

) RDAهشی (نالیز تحلیل کاهاي محیطی رج بندي به روش آهاي کیفی (ترکیبات شیمیایی اصلی کنگر صحرایی) با عاملشاخص
ا متوسط بارندگی ببندي با درصد سنگریزه، محور دوم با عمق خاك و محور سوم انجام شد. نتایج نشان داد که محور اول پالت رج

گاه کلی هاي مرتعی پنجگانه در قالب سه رویشساالنه، ضریب خشکی دمارتن و طول دوره خشکی همبستگی قوي دارد. مکان
ط دماي هاي محیطی عمق خاك، متوسهاي نسبی متفاوتی هستند. عاملدید که از لحاظ کاربري داراي مزیتبندي گرطبقه

خیر و تعرق پتانسیل هاي یخبندان ساالنه، تبساالنه، متوسط حداکثر دماي ساالنه، متوسط حداقل دماي ساالنه، متوسط تعداد روز
  ی مشخص گردید.هاي کنگر صحرایترین عوامل در جداسازي رویشگاهموثرساالنه، تبخیر ساالنه و  شاخص کیفی ترپن به عنوان 

  
گازي طیف سنج جرمی  هاي محیطی، کروماتوگرافیهاي کیفی، عاملبندي، شاخص)، رجRDAآنالیز تحلیل کاهشی ( :هاي کلیديواژه

)GC/MSکنگر صحرایی ،( . 

  

                                                             
  دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداري، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان -1

     hr.farhang@na.iut.ac.ir*: نویسنده مسئول: 
  دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران -2
 ستادیار پژوهشکده نانو فناوري و مواد پیشرفته دانشگاه صنعتی اصفهانا -3
 استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان -4
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  مقدمه
. برداري از مراتع قدمتی معادل تاریخ بشري داردبهره

آید، اولین موضوعی برداري به میان میوقتی صحبت از بهره
شود استفاده از علوفه مراتع براي که به ذهن متبادر می

پرورش دام است، در حالی که در سطح مراتع عالوه بر 
هاي با ارزش گیاهانی که در تولید علوفه نقش دارند، گونه

نعتی، هاي دارویی، صشوند که از جنبهدیگري هم دیده می
زینتی، خوراکی و حفاظتی حائز اهمیت هستند. این 

هاي فرعی مرتع) نامگذاري محصوالت اصطالحأ (فرآورده
شوند. این محصوالت عالوه بر نقش خاصی که در اقتصاد می

داخلی کشور از طریق افزایش درآمد روستائیان و 
برداران عرفی و توسعه اشتغالزایی دارند، پتانسیل باالیی بهره

). گیاهان دارویی 7ر امر صادرات غیر نفتی خواهند داشت (د
طور روند. بههاي فرعی مراتع به شمار مییکی از فرآورده

شود که تمام یا گیاه دارویی به گیاهی گفته میخالصه 
اجزایی از آن به صورت تازه، خشک شده یا فرآوري شده به 
منظور تشخیص، درمان، پیشگیري، کمک به اعمال 

رود لوژیک و حفظ بهداشت انسان یا حیوانات به کار میفیزیو
). تنوع اقالیم حیاتی در کشور باعث گردیده تا تنوع 30(

دار در طول سالیان اي باالیی از گیاهان دارویی و اسانسگونه
هاي متمادي شرایط زیستی خود را در تقابل با تنش

ا اي رمحیطی تطبیق داده و سازگاري پردامنه 1اکولوژیکی
هاي گسترده منابع گذارد. بنابراین عرصهبه نمایش می

طبیعی کشور با وجود تنوع گیاهان دارویی بومی بستري 
مناسب را براي تولید و فرآوري گیاهان مذکور فراهم ساخته 

 Gundeliaاست.  گیاه کنگر صحرایی با نام علمی (

tournefortii L.) به جنس (Gundelia و خانواده کاسنی (
)Asteraceae تعلق دارد و در فلور ایران تنها همین گونه از (

جنس مذکور گزارش شده است. کنگر صحرایی داراي 
هاي نیمه علفی و منشعب هاي قطور و عمودي، ساقهریشه

به طوري که هر کدام از این انشعابات به یک گل منتهی 
شود. برگها به صورت نیمه ساقه آغوش، بدون دمبرگ و می

                                                             
1- Ecological Tension  
2 -Terpenoides  
3 -Phelanols 
4 -Phenols 
5 -Coumarins 
6 -Fatty Acids 

دار است. گلها هاي دندانههاي عمیق و کنارهگیداراي برید
مجتمع در گل آذین کاپیتول متراکم که در رأس تخم مرغی 

شود. میوه فندقه شکل و به خارهاي محکم منتهی می
خشک ناشکوفا، بذر سبک و کشیده داراي چتر مویی با قوه 

هاي علمی متعددي بر ). پژوهش11(نامیه بادوام باال است 
هاي آن در داخل و خارج از ذکور در رویشگاهروي گونه م

بردن کشور از لحاظ خصوصیات فیتوشیمیایی و به منظور پی
به خواص و اثرات درمانی آن، انجام گرفته است. اکثر این 
مطالعات بیانگر وجود ترکیبات شیمیایی متنوعی نظیر 

، انواع مختلف 5ها، کومارین4ها، فنول3ها، فالنول2ترپنوئیدها
و عناصر معدنی متعدد و مقادیر متفاوتی  6هاي چربیداس

). 32و  14، 3از سایر ترکیبات در گیاه مذکور است (
هاي گیاهی کنگر صحرایی (ریشه، ساقه، برگ، گل) اندام

باشند. از اندام جوان گیاه در طبخ کامالً قابل استفاده می
غذاهاي متنوع و از شیرابه آن در صنایع آدامس سازي 

ده می شود. همچنین داراي مقادیر متفاوتی از استفا
) است و داراي امالح غذایی Eو  A ،B ،Dهاي (ویتامین

سودمندي مانند پتاسیم و کلسیم است. کنگر صحرایی 
هاي متعدد گیاهی بوده و ترشحات غدد را داراي هورمون

اي در تقویت غرایز جنسی دارد تقویت کرده و شهرت ویژه
 ).24 و 32( شوده اشتها آور شناخته میو به عنوان یک گیا

ي موادي در یک گیاه وجود دارد تحت عنوان کلیه
مواد متشکله نامگذاري شده و آن دسته از ترکیباتی که 

باشند، در گروه مواد متشکله فعال واجد اثرات درمانی می
و  7گیرند. این مواد در دو دسته متابولیت اولیهقرار می

در گروه  9د. مواد موثره گیاهان داروییگیرنقرار می 8ثانویه
هاي ثانویه قرار گرفته و در مراحل رشد و نمو متابولیت

هاي مواد گیاهی تاثیر اساسی و مهمی ندارند. یکی از گروه
ها ترکیبات هستند. اسانس 10هاموثره گیاهان، اسانس

هاي مختلف گیاهان یافت معطري هستند که در اندام
اثر مجاورت با هوا، آن را رخیر دشوند و به علت تبمی

هاي نامند. روغنمی 12هاي اسانسییا روغن 11هاي فرارروغن
هاي شیمیایی آلی فرار تشکیل اسانسی از مخلوط ترکیب

7 -Primary Metabolite 
8 -Secondary Metabolite 
9 -Constituents 
1 0- Essences  
1 1- Volatile Oils 
1 2- Essential Oils 
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اند و از نظر ترکیب شیمیایی همگن نیستند، بلکه به یافته
هاي مختلفی مشاهده شده، معموالً از بو و صورت ترکیب

ند و اغلب وزن مخصوص آنها از آب کمتر مزه تندي برخوردار
هاي ژنتیکی طور اساسی با هدایت فرایندمواد موثره بهاست. 

ساخت آنها نیز  فرآیندشوند اما در این میان ساخته می
. )29(گیرد طور بارزي تحت تاثیر عوامل محیطی قرار میبه

همچنین سه عامل توارث، مراحل رشد و عوامل محیطی 
ییرات کمی و کیفی در مواد متشکله گیاه باعث ایجاد تغ

در این میان شوند که میزان این تغییرات متغیر است. می
وجود سه عامل محیطی تاثیرگذار(اقلیم، خاك و 

) و به دنبال آن سایر عواملی که به عنوان عوامل 1فیزیوگرافی
توانند بر شوند تا حدي میبیرونی محیطی در نظر گرفته می

ترکیبات  2اهان دارویی از جمله سنتزاجزاي اسانس گی
ترپنی، استري و سایر ترکیبات موجود در اسانس گیاهان 

غلظت و میزان تاثیر گذاشته و باعث ایجاد تغییرات در 
). با در نظر گرفتن 25و  10(ساخت این ترکیبات شوند 

اینکه عوامل محیطی نیز مسبب ایجاد برخی از تغییرات در 
ره هستند، بنابراین کشت محصول کمیت و کیفیت مواد موث

هاي مختلف گیاهان دارویی هنگامی مقرون به صرفه گونه
باشد که مقدار متابولیت هاي اولیه و ثانویه آن در گیاه می

  ). 26به حد مطلوب رسیده باشد (
نظر به اینکه در اکثر مطالعات پژوهشی انجام شده در 

به دامنه هاي ثانویه کنگر صحرایی ارتباط با متابولیت
هاي مختلف هاي عصاره گیاه در زمینهوسیعی از کاربرد

درمانی از جمله ضد باکتري، آنتی اکسیدان، کاهنده پالکت، 
چربی خون و موارد دیگري اشاره شده است، در اینجا به 

شود. برخی از موارد مذکور و نتایج حاصله پرداخته می
دارندگی ) به بررسی اثر باز2001و همکاران ( 3ابوراجاي

مقاومت آنتی بیوتیک در اجزاي گیاهان در برابر دو گونه 
 Pseudomonasمختلف باکتري سودوموناس (

aeruginosaنتایج اي در کشور اردن پرداختند) در منطقه .
نشان داد افزودن عصاره گیاه کنگر به محیط کشت باکتري 

                                                             
1 -physiography 
2 -Synthesis 
3 -Aburjai 
4 -Hepato protective activity 
5 -Halabi 
6 -Monoterpenoides  

. )1( سبب توقف رشد این گونه از باکتري شده است
) فعالیت محافظتی 2005همکاران ( جمشیدزاده و

عصاره کنگر را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج  4هپاتوسیت
نظریه طب سنتی را درباره اثرات محافظتی هپاتوسیت و 

هاي کبدي را همچنین اثرات مفید آن در درمان بیماري
تایید کرد اما غلظت باالي عصاره گیاه واجد اثرات سمی 

اي واقع در منطقه )2005ران (و همکا 5حلبی ).16است (
به بررسی فیتوشیمیایی و ضد پالکتی گیاه  در کشور اردن

کنگر پرداختند. ایشان اثبات کردند که عصاره گیاه کنگر 
است. فعالیت  6صحرایی سرشار از ترکیبات مونوترپنوئیدي

 5ضد پالکتی کنگر با استفاده از دو ماده شیمیایی آدنوزین 
مورد بررسی قرار گرفت  8اشیدونیکو اسید آر 7دي فسفات

هاي آنتی ) ظرفیت2007و همکاران ( 9کروه ).14(
اکسیدانی عصاره گیاه کنگر را در بازداري فعالیت گلوتاتیون 

اي واقع در کشور ترکیه را مورد در منطقه 10اس ترانسفرز
مطالعه قرار دادند. نتایج نشان داد عصاره متانولی 

بذر کنگر صحرایی داراي هاي هوایی و به ویژه قسمت
هاي آنتی اکسیدانی قابل توجهی در مقایسه با عصاره فعالیت

) در 2008عسگري و همکاران (). 9است ( 11توکوفرول
صحرایی بر  اي در استان اصفهان به بررسی اثر کنگرمنطقه

مدل  12برخی از فاکتورهاي بیوشیمیایی موثر در آترواسکلرز
داد کنگر صحرایی با تعدیل حیوانی پرداختند. نتایج نشان 

به عنوان یکی از مهمترین  13هاها و آپولیپوپروتئینلیپید
عوامل خطر ایجاد و پیشرفت آترواسکلروز تاثیر قابل مالحظه 

اي در استان ) در منطقه2011عریان و همکاران (). 4دارد (
هاي تهران اثرات ضد دردي و ضد التهابی عصاره تام بخش

مورد بررسی  NMRIرا در موش نر نژاد  صحرایی هوایی کنگر
قرار دادند. نتایج بیان کرد عصاره کنگر یک داروي ضد درد 
و ضد التهاب است و ممکن است بتواند جایگزین مهمی براي 

) 2011). خانزاده و همکاران (27داروهاي شیمیایی باشد (
خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن بذر گیاه کنگر را در 

ن خراسان رضوي مورد مطالعه قرار دادند. اي در استامنطقه

7- Adenosine-5ˊ-diphosphate 
8- Arachidonic acid 
9- Coruh 
1 0- Glutathione-S-transferase 
1 1- Tocopherol 
1 2- Atherosclerosis 
1 3- Apolipoproteins  
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هاي ها نشان داد این روغن داراي مقادیر باالیی از اسیدیافته
بوده و جزء روغن هاي نیمه  2و لینولئیک 1چرب اولئیک

). 21خشک شونده و مشابه روغن سویا و آفتابگردان است (
اي واقع در کردستان عراق ) در منطقه2012( 3عزیز و خدر

عه ترکیبات موجود در عصاره ریشه کنگر صحرایی به مطال
پرداختند. نتایج نشان داد که ریشه کنگر داراي ترکیبات 
فنول، گلیکوزید، تانن، فالونوئید، کربوهیدرات، پروتئین، 

طبیبیان و همکاران  ).5است ( 4آلکالوئید، نیترات و ساپونین
اي در استان مرکزي اثر عصاره ) در منطقه2013(

لی گیاه کنگر صحرایی را در میزان تحرك اسپرم هیدروالک
ها مطالعه نمودند. در موش 5و غلظت میزان سرم تستسترون

نتایج نشان داد عصاره گیاه کنگر به علت وجود ترکیبات 
تشکیل دهنده آنتی اکسیدان به خصوص ترکیب 

ها باعث افزایش در تعداد، قدرت تحرك اسپرم 6کوئرستین
  ). 33گردد (یو سطح سرم تستسترون م

هاي ساختار جوامع گیاهی و شناخت عامل درك
باشد که در مدیریت محیطی تاثیرگذار از مسایل بنیادي می

هاي آبخیز مهم بوده و بایستی مد نظر قرار مراتع و حوزه
هاي محیطی و پوشش گیرد. تجزیه و تحلیل روابط عامل

است شناسی جوامع گیاهی گیاهی یکی از عوامل مهم در بوم
که در هر منطقه بسته به مقیاس مطالعه ممکن است یک 
یا چند عامل محیطی با پوشش گیاهی ارتباط بیشتري 

بندي بخشی از هاي رج). روش17و  13، 8داشته باشد (
است که به دو صورت آنالیز گرادیان مستقیم  7آنالیز گرادیان

ن گیرند. آنالیز گرادیاو غیرمستقیم مورد استفاده قرار می
هاي محیطی مستقیم به واسطه در نظر گرفتن گرادیان

ها یا شود و در این تحلیل گونهشناخته شده استفاده می
جوامع گیاهی به طور مستقیم با عوامل محیطی شناخته 

). مطالعات تحقیقاتی متنوعی در 23شوند (شده همراه می
هاي محیطی بر پراکنش پوشش گیاهی ارتباط با تاثیر عامل

گرفته است که در ادامه به ذکر برخی از این موارد  صورت
) در پژوهشی 2009پرداخته می شود. جعفري و همکاران (
هاي گیاهی و عوامل با عنوان آنالیز گرادیان مستقیم گونه

هاي اکولوژیک مراتع زیرکوه قائن در شمال محیطی در گروه

                                                             
1- Oleic 
2- Linoleic 
3- Azeez & Kheder 
4- Saponins 

شرقی استان خراسان به بررسی پنج گروه اکولوژیک 
هاي گیاهی شاخص هر بر روي تعدادي از گونهمشخص و 

گروه و در هر گروه دوازده عامل محیطی شامل بافت، میزان 
EC میزان ،pH کربنات کلسیم، ماده آلی، مقدار رطوبت و ،

رطوبت اشباع خاك، ارتفاع از سطح دریا، شیب و جهت 
شیب، بارندگی متوسط ساالنه و متوسط درجه حرارت 

بندي یشان با استفاده از روش رجساالنه مطالعه شد. ا
)RDAهاي محیطی را هاي گیاهی و عامل) روابط بین گونه

) RDAبندي (ها نشان داد محور اول رجبررسی کردند. یافته
، pHهاي محیطی رس، شن، همبستگی معنی داري با عامل

ماده آلی، رطوبت اشباع، آهک خاك و شیب داشت. در حالی 
) فقط با عامل محیطی سیلت RDAبندي (که محور دوم رج
پورفتحی و همکاران . )15داري داشت (همبستگی معنی

اي تحت عنوان تاثیر عوامل خاکی و ) در مطالعه2011(
) Artemisia fragransارتفاع بر پراکنش گونه درمنه معطر (

بندي تحلیل اي در شمال کشور از روش رجدر منطقه
هاي خاك و  عامل ) ارتباط میانCCAتطبیقی متعارفی (

پوشش گونه مذکور را در چندین طبقه ارتفاعی مورد تجزیه 
هاي و تحلیل قرار دادند. نتایج نشان داد که از بین عامل

و پتاسیم خاك و همچنین عامل  pHخاك میزان 
فیزیوگرافی ارتفاع از سطح دریا بر پراکنش گونه مذکور تاثیر 

) در 2013اده (کمالی و عرفانز ).28معنی داري داشت. (
بررسی تاثیر چراي دام بر ارتباط بین پوشش گیاهی و 

هاي فیزیکی و شیمیایی خاك در یک مطالعه موردي ویژگی
در مراتع منطقه واز واقع در شهرستان نور در دو منطقه 

بندي و روش تحت چرا و چرا نشده و با به کارگیري فن رج
)RDAدر هر دو به تنهایی  خاكهاي ) دریافتند که عامل

دهد و عوامل ها را تحت تاثیر قرار نمیمنطقه پراکنش گونه
دیگري نیز در این زمینه تاثیرگذارند و ایشان پیشنهاد 

اند که مطالعاتی به دنبال این پژوهش صورت پذیرد کرده
) به بررسی برخی عوامل 2016آقا جانلو و قربانی ( ).19(

 Ferula) و (Ferula gummosaهاي (موثر بر پراکنش گونه

ovina در مراتع کوهستانی شیالندر زنجان در دو رویشگاه (
هاي حضور گونهیکی با حضور هر دو گونه و دیگري با عدم

5- Testosterone 
6- Quercetin 
7- Gradient  
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هاي پوشش مذکور پرداختند. تعداد چهار متغیر از عامل
گیاهی شامل درصد تاج پوشش، سنگ و سنگریزه، درصد 

اي هالشبرگ و خاك لخت، تعداد سه متغیر از عامل
فیزیوگرافی (پستی و بلندي عوارض سطح زمین) شامل 
ارتفاع از سطح دریا، درصد شیب و جهت شیب و تعداد ده 

هاي خاك شامل درصد مواد خنثی شونده، متغیر از عامل
، درصد اشباع، میزان EC، درصد کربن آلی، میزان pHمیزان 

فسفر، میزان پتاسیم و درصد شن، سیلت و رس با استفاده 
) و تحلیل CCAو روش رج بندي آنالیز تطبیق متعارفی (از د

ها ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافتهRDAکاهشی (
هاي محیطی مقدار و جهت شیب، میزان نشان داد که عامل

، سنگ و سنگریزه، درصد اشباع 1درصد مواد خنثی شونده
هاي دو گونه و میزان رس خاك در جداسازي رویشگاه

  ). 2شترین تاثیر را دارا بودند (ذکرشده بی
هاي انجام شده بر روي منابع داخلی با توجه به بررسی

و خارجی که توسط نگارندگان تا این زمان صورت گرفته 
اي در زمینه تاثیر شرایط محیطی بر خصوصیات است، مطالعه
لذا  گیاه کنگر صحرایی انجام نشده است. 2فیتوشیمیایی

هاي محیطی ه بررسی اثر عاملهدف از انجام این مطالع
تاثیرگذار بر خصوصیات فیتوشیمیایی گیاه کنگر صحرایی 

)Gundelia tournefortii L. در استان چهارمحال و (
بختیاري و جنوب استان اصفهان به منظور تعیین و معرفی 

هاي برتر گیاه مذکور و همچنین معرفی برخی از رویشگاه
هاي تفکیک س در رویشگاههاي اجزاي اسانترین کاربردمهم

  باشد.هاي مختلف دارویی و صنعتی میشده آن در زمینه
  

  هامواد و روش
  الف) مشخصات مناطق مورد مطالعه

استپی ناحیه مناطق مورد مطالعه در مراتع نیمه
هاي آبخیز بهشت ي حوزهزاگرس مرکزي ایران در محدوده

ري و بختیا آباد، کوهرنگ و  زاینده رود در استان چهارمحال
گی و حوزه آبخیز خرسان در استان اصفهان قرار دارند که هم

روند (شکل هاي حوزه آبخیز کارون به شمار میاز زیرشاخه
هاي مرتعی مورد مطالعه هاي بوم شناسی مکان). ویژگی1

  آورده شده است.  1به تفصیل در جدول 
  

                                                             
1- Total Neutralizing Value  

  
هاي چهارمحال و بختیاري و موقعیت استان -1شکل 

استان اصفهان در ایران و مناطق مطالعاتی واقع در استان 
چهارمحال و بختیاري و منطقه مطالعاتی واقع در جنوب استان 

  اصفهان
  

  هاي کنگر صحراییب) تعیین و شناسایی رویشگاه
هاي پنج گانه در در ابتدا جهت تعیین رویشگاه

هاي چهارمحال و بختیاري و اصفهان از نظرات و استان
هاي مذکور کارشناسان اداره کل منابع طبیعی استان تجارب

استفاده گردید و سپس به منظور شناسایی دقیق محل 
هاي ها در مناطق مورد مطالعه بر اساس نقشه تیپرویشگاه

هاي مرتعی مورد مطالعه گیاهی و پیمایش صحرایی مکان
  مشخص شدند. 

هاي هاي محیطی رویشگاهج) مطالعه و بررسی عامل
  گانهپنج

هاي محیطی موثر بر منظور تعیین نقش عاملبه
هاي کیفی (ترکیبات شیمیایی اصلی گیاه کنگر شاخص

صحرایی) این دسته از عوامل در سه گروه اصلی (اقلیم، 
خاك و فیزیوگرافی) مورد مطالعه قرار گرفت. در بخش اقلیم 
ده عامل اقلیمی تاثیرگذار در خصوصیات شیمیایی کنگر 

دست آوردن این هرد مطالعه انتخاب شد. براي بصحرایی مو
عوامل در شرایط آزمایش از آمار بیست و شش ایستگاه 

هاي ساله واقع در استان 22هواشناسی در یک دوره آماري 
چهارمحال و بختیاري و اصفهان و کهکلویه و بویر احمد که 

2- Phytochemical 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

89
1.

13
96

.1
1.

2.
11

.0
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 r
an

ge
la

nd
sr

m
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 15

https://dorl.net/dor/20.1001.1.20080891.1396.11.2.11.0
https://rangelandsrm.ir/article-1-485-en.html


  632                                                                             یط محیطی بر خصوصیات فیتوشیمیایی گیاه کنگر صحرایی ... اثر شرا
 

 در مجاورت مناطق مورد مطالعه قرار داشتند، استفاده شد.
فاکتورهاي اقلیمی مورد نظر به صورت مستقیم  بسیاري از

همچنین هاي ایستگاه هواشناسی استخراج شد. از داده
هاي اقلیمی دما منظور کسب نتایج قابل اعتماد از پارامتربه

هاي رگرسیون خطی ساده بین عامل ارتفاع از و بارش مدل
سطح دریا و پارامترهاي اقلیمی مذکور تولید گردید. سپس 

گانه از هاي مرتعی پنجرهاي اقلیمی مذکور در مکانپارامت
کار گرفته شد. هاي تولید شده برآورد و بهروي مدل

هاي فیزیکی و ترین ویژگیهمچنین جهت تعیین مهم
هایی که شیمیایی خاك، تعداد پنج پروفیل خاك در محل

هاي مورد مطالعه بوده که جنب معرف شرایط خاك رویشگاه
برداري شده قرار داشتند، حفر و تشریح هاي نمونهپایه

در این بخش از مطالعه تعداد سیزده عامل خاك  گردید.
گیري و ارزیابی قرار گرفت. در بخش فیزیوگرافی مورد اندازه

هاي مربوط به سه عامل ارتفاع از سطح دریا، میزان نیز داده
شیب و جهت جغرافیایی با استفاده از دستگاه موقعیت یاب 

   و شیب سنج تعیین شد. 1جهانی
د) مطالعه و بررسی خصوصیات فیتوشیمیایی کنگر 

  گانههاي پنجصحرایی در رویشگاه
هاي کیفی (ترکیبات شیمیایی براي تعیین شاخص

هایی از گیاه کنگر صحرایی اصلی گیاه کنگر صحرایی) نمونه
گونه مذکور در مرحله  2با در نظر گرفتن مراحل فنولوژي

ط خرداد ماه بازه زمانی میان اوایل تا اواسگلدهی کامل در 
اصلی آن در استان چهارمحال و  از پنج رویشگاه 1393

آوري گردید. ان اصفهان جمعبختیاري و جنوب است
هاي هوایی گیاه کنگر صحرایی برداري از کلیه اندامنمونه

شامل  ساقه، برگ، گل و بذر صورت گرفت به نحوي که در 
وازده پایه گیاه کنگر صحرایی از ناحیه هر رویشگاه تعداد د

سانتی متري سطح زمین قطع گردیده و در مجموع از  2
هاي پنجگانه نمونه تعداد شصت پایه گیاهی در رویشگاه

آوري شده در محیط هاي جمعبرداري صورت پذیرفت. نمونه
خشک و سایه در دماي اتاق به مدت دو هفته خشکانیده 

                                                             
1 -Global Position System (GPS) 
2 -Phenology Stages 
3 -Hydro Distillation Method 
4 -Clevenger Apparatus  
5 -Gas Chromatography Mass Spectrometry 
(GC/MS) 
6 -Gower Similarity Index 

ها آسیاب و توزین نمونه شد. پس از خشک شدن کامل،
گیري از گیاه به روش تقطیر با گردید. سپس عمل اسانس

صورت گرفت. میزان  4به وسیله دستگاه کلونجر 3بخار آب
هاي هوایی گیاه کنگر یکصد گرم از پودر حاصل از اندام

صحرایی (ساقه، برگ، گل و بذر) درون بالن دستگاه کلونجر 
در گیاهی به آن آب مقطر ریخته شد و سه برابر مقدار پو

تکرار انجام شد. پس از  3اضافه گردید. آزمایش مذکور در 
گذشت مدت زمان پنج ساعت اسانس به رنگ زرد کم رنگ 
تا سبز کم رنگ با رایحه تند نمایان شد. ترکیبات شیمیایی 

هاي فرار گیاه مذکور توسط دستگاه کروماتوگرافی روغن
nt Technologies Agileمدل ( 5گازي طیف سنج جرمی

7890A 34() شناسایی و تعیین شد( .  
  ها ن) تجزیه و تحلیل آماري داده

هاي مورد مطالعه جهت بررسی تشابه موجود بین مکان
هاي هاي محیطی و شاخصبندي آنها، آمار کمی عاملو طبقه

 7به روش پیوستگی منفرد 6کیفی براساس شاخص تشابه گاور
وسیله نرم افزار ها بهپردازش داده اي گردید.بندي خوشهطبقه

تحت سیستم عامل ویندوز، پس از  3نسخه  8آماري پست
سازي انجام گرفت و نتایج طبقه بندي به عمل استاندارد

صورت نمودار درختی ترسیم شد. براي تشخیص نقش 
هاي کیفی (ترکیبات شیمیایی هاي محیطی و شاخصعامل

هاي نمودار روهاصلی گیاه کنگر صحرایی) در ساخت گ
بندي آزمون تجزیه واریانس درختی و اطمینان بیشتر از گروه

طرفه بر مبناي طرح کامالً تصادفی نامتعادل انجام گردید. یک
هاي هاي کیفی با عاملبه منظور بررسی ارتباط شاخص

). در این مطالعه 18بندي استفاده شد (محیطی از فن رج
دا به روش تجزیه تطبیقی بندي ابتبراي تعیین نوع روش رج

گیري بندي انجام و طول گرادیان اندازهرج DCA(9نااریب (
 3شد. پس از آن با توجه به اندازه طول گرادیان که کمتر از 

که از  RDA(10بندي تحلیل کاهشی (بود از روش رج
ها انجام شد. هاي خطی مستقیم است، پردازش دادهروش
) نسخه CANOCOافزار (نرم ها با استفاده ازپردازش کلیه

7- Single Linkage Methods 
8- Past Statistical Software 
9- Detrended Corespondance Analysis   
1 0- Redundancy Analysis  
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تحت ویندوز انجام شد. همچنین به منظور کاهش حجم  5/4

بندي از هاي موثر براي استفاده در رجها و تعیین عاملداده
 19) نسخه SPSSافزار (رمنبا استفاده از  1آنالیز تحلیل عاملی

    استفاده شد.
  

  نتایج
کنگر هاي محیطی الف) نتایج حاصل از بررسی عامل

   گانه  هاي پنجصحرایی در رویشگاه
هاي اقلیمی در العات عاملنتایج حاصل از مط

گانه نشان داد که سه مکان مرتعی طاقانک هاي پنجرویشگاه
شهرکرد، شیدا بن و کمه سمیرم از نظر شرایط اقلیمی 

هستند اما دو مکان مرتعی طور نسبی نزدیک به هم به
هیرکان فارسان و دستنا کیار از نظر شرایط اقلیمی با سایر 

هاي متفاوتند. مطالعات عاملهاي مطالعاتی کامال مکان
هاي مرتعی بیانگر این است که میزان اسیدیته خاك مکان

) است و مشکل شوري خاك 3/7-5/7این خاك ها در بازه (
هاي مورد وجود ندارد. مقادیر هدایت الکتریکی خاك مکان

) دسی زیمنس بر متر قرار داشت که 3/0-5/0مطالعه بین(
مرتعی دستنا و کمترین  بیشترین مقدار مربوط به مکان

مقدار آن مربوط به مکان مرتعی شیدا بود. در یک دید کلی 
گانه همگی داراي بافت سنگین و هاي مرتعی پنجمکان

آهکی بوده ولی از لحاظ عمق خاك دو مکان مرتعی طاقانک 
طور متوسط از عمق کمتري نسبت به سایر و دستنا به

هاي مرتعی مکانهاي مرتعی برخوردارند و همچنین مکان
گانه به نسبت ظرفیت باالیی از نظر پتاسیم قابل جذب پنج

هاي مکانهاي فیزیوگرافی مطالعات عاملدارند. نتایج 
کند که مقادیر شیب متوسط در گانه بیان میمرتعی پنج

گانه داراي نوسان زیادي بوده است هاي مرتعی پنجمکان
مکان مرتعی طوري که بیشترین درصد شیب متعلق به به

و کمترین میزان آن متعلق  )درصد 8/39( هیرکان با مقدار
بوده است. عامل  )درصد 7/9( به مکان مرتعی دستنا با مقدار

هاي مورد مطالعه از ارتفاع متوسط از سطح دریا در مکان
متر در مکان  2480متر در مکان مرتعی دستنا تا  1924

به  مرتعی هیرکان متغیر بود که دو مکان مرتعی مذکور
عنوان مرتفع ترین و پست ترین مناطق مورد مطالعه در نظر 
گرفته شدند. همچنین مکان مرتعی کمه در جنوب استان 

                                                             
1- Factor Analysis  

اصفهان از شرایطی مشابه با مکان مرتعی دستنا در استان 
چهارمحال و بختیاري از نظر میزان شیب قرار داشت، اما در 

 .کندعین حال میزان شیب از روند مشخصی تبعیت نمی
هاي بوم شناسی مذکور به تفکیک ي عاملنتایج بررسی کلیه

    آورده شده است. 1رویشگاه در جدول 
خصوصیات فیتوشیمیایی کنگر نتایج حاصل از بررسی ب) 

  گانه  هاي پنجصحرایی در رویشگاه
مواد موثره از اسانس گیاه کنگر صحرایی توسط 

هاي در مکان دستگاه کروماتوگرافی گازي طیف سنج جرمی
ترین مرتعی مورد مطالعه شناسایی و مشخص شدند. مهم

هاي کیفی کنگر صحرایی (ترکیبات شیمیایی اصلی شاخص
ترپن، شامل:  گیاه کنگر صحرایی) در هشت گروه مجزا

 وهیدروکربن، استر، اسید، ترکیبات الکلی، آلدهید، کتون 
به  بندي شدند که درصد مربوطمجموع سایر ترکیبات گروه

ي اجزاي اسانس مذکور به تفکیک رویشگاه در جدول کلیه
  نشان داده شده است.  2
  اي نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل خوشه) ج

صورت نمودار اي بهنتایج حاصل از آنالیز خوشه 
هاي درصد مکان 57درختی با معیار آستانه در سطح تشابه 

 ایز قرار داد.سه رویشگاه متم مرتعی مورد مطالعه را در
دهد رویشگاه اول شامل نشان می 2همانطور که شکل 

 و 1هاي مرتعی هاي مطالعاتی طاقانک و دستنا (مکانمکان
ا هاي مطالعاتی هیرکان و شید)، رویشگاه دوم شامل مکان2

) و رویشگاه سوم مکان مطالعاتی 4و  3هاي مرتعی (مکان
  ) است.5کمه (مکان مرتعی 

  طرفه حاصل از آزمون تجزیه واریانس یکد) نتایج 
 2طرفهنتایج حاصل از آزمون تجزیه واریانس یک

هاي کیفی اصلی گیاه کنگر هاي محیطی و شاخصعامل
آورده شده است. نتایج نشان داد که  3صحرایی در جدول 

تعداد نه عامل شامل شش عامل اقلیمی (متوسط درجه 
ه حرارت ساالنه، حرارت ساالنه، متوسط حداکثر درج

هاي متوسط حداقل درجه حرارت ساالنه، متوسط تعداد روز
یخبندان ساالنه، تبخیر و تعرق پتانسیل ساالنه و تبخیر 
ساالنه)، یک عامل از خاك (عمق خاك)، یک عامل از 
فیزیوگرافی (ارتفاع از سطح دریا) و همچنین یک عامل از 

کنگر هاي کیفی اصلی موجود در اسانس گیاه شاخص

2- Analysis of Variance (ANOVA) 
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  652                                                                             یط محیطی بر خصوصیات فیتوشیمیایی گیاه کنگر صحرایی ... اثر شرا
 

دار بودند درصد معنی 5صحرایی (ترپن) در سطح احتمال 
دار هاي معنیهاي مورد مطالعه با توجه به عاملو رویشگاه

   اند.شده از یکدیگر تفکیک شده
  )RDAبندي تحلیل کاهشی (ن) نتایج حاصل از اجراي رج

بندي به صورت نمودار سه پالتی گونه آنالیز رج 
). 3ن نمایش داده شد (شکل مکا -محیط -(شاخص کیفی)

هاي چهارگانه در همچنین آمار مقادیر ارزش ویژه محور
هاي هاي کیفی کنگر صحرایی با عاملبندي شاخصرج

 4هاي مرتعی مورد مطالعه در جدول محیطی در مکان
گزارش شده است. تعداد ده عامل محیطی در سمت راست 

دار به سمت نمودار و نه عامل محیطی در سمت چپ نمو
اند. از بین این نوزده عامل محیطی حداکثر حرکت کرده

هاي متوسط حداکثر درجه حرارت ساالنه، تبخیر عامل
ساالنه، متوسط حداکثر درجه حرارت ساالنه، تبخیر و تعرق 
پتانسیل ساالنه، متوسط حداقل درجه حرارت ساالنه، جهت 
جنوب شرقی، درصد آهک و درصد سیلت در ربع اول، 
متوسط بارندگی ساالنه، ضریب رطوبتی آمبرژه، درصد شن، 

و درصد سنگریزه سیم قابل جذب، ضریب خشکی دمارتن پتا
در ربع دوم، طول دوره خشکی و متوسط تعداد روزهاي 
یخبندان ساالنه در ربع سوم، درصد ماده آلی و عمق خاك 
در ربع چهارم و قرار گرفتن عامل محیطی ارتفاع از سطح 

ر مرز بین ربع سوم و چهارم تاثیر مهمی در جداسازي دریا د
بر روي  3و  2، 1ایجاد سه رویشگاه هاي مرتعی و مکان

بندي نشان بندي داشته اند. نمودار رجنمودار حاصل از رج
هاي محیطی درصد سیلت و درصد سنگریزه با داد که عامل

محیط همبستگی مثبت و منفی بسیار قوي  -محور اول گونه
محور دوم با عمق خاك و محور سوم با متوسط د. دارن

بارندگی ساالنه، ضریب خشکی دمارتن و طول دوره خشکی 
هاي محیطی تعداد شش از میان عاملهمبستگی قوي دارد. 

عامل متوسط درجه حرارت ساالنه، تبخیر ساالنه، متوسط 
حداکثر درجه حرارت ساالنه، تبخیر و تعرق پتانسیل ساالنه، 

قل درجه حرارت ساالنه و جهت جنوب شرقی متوسط حدا
هاي دوم و سوم شده باعث جدایی رویشگاه اول از رویشگاه

هاي محیطی متوسط بارندگی ساالنه، ضریب است. عامل
رطوبتی آمبرژه، میزان شن، پتاسیم قابل جذب، ضریب 

خشکی دمارتن، درصد سنگریزه، طول دوره خشکی، 
نه، ارتفاع از سطح دریا متوسط تعداد روزهاي یخبندان ساال

و عمق خاك در تفکیک رویشگاه دوم موثر بودند. رویشگاه 
سوم نیز توسط سه عامل محیطی درصد آهک، درصد سیلت 

  و درصد ماده آلی از دو رویشگاه مذکور تمایز یافته است. 
هاي هاي محیطی با شاخصنتایج حاصل از ارتباط عامله) 

  گر صحرایی کیفی (ترکیبات شیمیایی اصلی) کن
منظور ارزیابی دقیق از میزان همبستگی هشت به

شاخص کیفی (ترکیبات شیمیایی اصلی گیاه کنگر صحرایی) 
) RDA( بنديبا عوامل محیطی و آنچه که از نمودار رج

توان این گونه بیان داشت که شود میاستخراج می
هاي شیمیایی کتون، ترکیبات هاي کیفی یا ترکیبشاخص

ه هاي محیطی متوسط درجن و هیدروکربن با عاملالکلی، ترپ
 حرارت ساالنه، تبخیر ساالنه، متوسط حداکثر درجه حرارت

جه ساالنه، تبخیر و تعرق پتانسیل ساالنه، متوسط حداقل در
حرارت ساالنه، جهت جنوب شرقی، درصد آهک و درصد 

هاي کیفی یا سیلت همبستگی مثبت دارند. شاخص
هاي محیطی ستر  و آلدهید  با عاملهاي شیمیایی  اترکیب

متوسط بارندگی ساالنه، ضریب رطوبتی آمبرژه، درصد شن، 
پتاسیم قابل جذب، ضریب خشکی دمارتن و درصد سنگریزه 

هاي هاي کیفی یا ترکیبهمبستگی مثبت دارند. شاخص
شیمیایی اسید و مجموع سایر ترکیبات با دو عامل محیطی 

اد روزهاي یخبندان ساالنه طول دوره خشکی و متوسط تعد
هستند، همبستگی مثبت دارند. در یک دید کلی هر گونه 

هاي کیفی اصلی گیاه کنگر تغییر کیفی و کمی در شاخص
  هاي محیطی مذکور است.صحرایی تحت تاثیر عامل
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  662                                                                                               9613 تابستان /دومشمارة  /یازدهمنشریۀ علمی پژوهشی مرتع، سال 
 

  هارمحال و بختیاري و جنوب استان اصفهانهاي مرتعی مورد مطالعه کنگر صحرایی در استان چهاي بوم شناسی مکانویژگی -1جدول 
  5  4  3  2  1  شماره مکان مرتعی

  سمیرم  بن  هیرکان  دستنا  طاقانک  نام مکان مرتعی
  کمه  شیدا  فارسان  کیار  شهرکرد  شهرستان

50˚ 50ˊ 6/23  ̋  طول جغرافیایی E  ̋3/46 ˊ45 ˚50  E  ̋6/41 ˊ26 ˚50  E  ̋1/14 ˊ43 ˚50  E  ̋59 ˊ35 ˚51  
E 

32˚ 12ˊ 3/41̋   یاییعرض جغراف  N  ̋4/44 ˊ02 ˚32  N  ̋2/31 ˊ21 ˚32  N  ̋7/29 ˊ37 ˚32  N  ̋10 ˊ05 ˚31  
N 

  نیمه استپی  نیمه استپی  نیمه استپی  نیمه استپی  نیمه استپی  منطقه
  m(  1958  1924  2480  2342  2339متوسط ارتفاع (

  5/10  4/19  8/39  7/9  4/28  شیب (%)
  شمال شرقی  شمال غربی  رقیشمال ش  شمال  جنوب شرقی  جهت شیب

  mm(  9/354  4/562  9/789  2/414  398متوسط بارندگی ساالنه (
  c(  4/20  7/20  9/15  1/17  2/18˚متوسط حداکثر دماي  ساالنه (
  c(  6/4  7/4  2  7/2  4/3˚متوسط حداقل دماي  ساالنه (

  c(  5/13  8/13  8/9  8/10  1/11˚متوسط دماي  ساالنه (
  mm(  2478  2524  1898  2058  2105ساالنه (تبخیر 

  mm(  8/1467  7/1477  5/1315  8/1355  4/1356ساالنه (تبخیر و تعرق پتانسیل 
  121  125  132  100  102  هاي یخبندان ساالنهمتوسط تعداد روز

  184  202  160  184  210  طول دوره خشکی (روز)
  IA(  10/15  63/23  89/39  91/19  80/18ضریب خشکی دمارتن (
  Q(  15/47  57/74  75/103  59/54  70/33ضریب رطوبتی آمبرژه (

  cm(  45  40  65  70  70(عمق خاك 
  1/3  9/12  9/11  4/13  3/7  درصد سنگریزه (%)

  1/6  5/27  1/19  4/20  9/39  درصد شن (%)
  5/32  9/15  6/23  2/27  3/14  درصد سیلت (%)
  3/61  5/56  2/57  3/52  6/45  درصد رس (%)

  EC=ds/m(  4/0  5/0  3/0  3/0  3/0(هدایت الکتریکی 
  pH(  5/7  3/7  4/7  4/7  3/7(اسیدیته 

  3/1  8/0  9/0  1/1  6/0  درصد ماده آلی (%)
  mg/kg(  4/321  4/553  2/288  492  6/323(پتاسیم قابل جذب 

  mg/kg(  5/5  3/26  7/8  7/7  3/10(فسفر 
  6/54  9/25  3/46  9/45  1/21  درصد کربنات کلسیم (%)

  5/45  5/39  4/46  6/39  33  %)درصد اشباع خاك (
  رسی  رسی  رسی  رسی  رسی  بافت خاك

  
  

  شاخص کیفی اصلی 8ل محیطی و عام 19اي مکان هاي مورد مطالعه با استفاده از نمودار درختی حاصل از طبقه بندي خوشه -2شکل 
  
  
  
  
  
  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

89
1.

13
96

.1
1.

2.
11

.0
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 r
an

ge
la

nd
sr

m
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             9 / 15

https://dorl.net/dor/20.1001.1.20080891.1396.11.2.11.0
https://rangelandsrm.ir/article-1-485-en.html


  672                                                                             یط محیطی بر خصوصیات فیتوشیمیایی گیاه کنگر صحرایی ... اثر شرا
 

هاي مرتعی مورد مطالعه در استان چهارمحال و بندي شده موجود در اسانس کنگر صحرایی درمکانترکیبات شیمیایی گروه -2جدول 
  بختیاري و استان اصفهان

  5  4  3  2  1  شماره مکان مرتعی

  نام مکان مرتعی
  طاقانک
  شهرکرد

  تنادس
  کیار

  هیرکان
  فارسان

  شیدا
  بن

  کمه
  سمیرم

  56/13  97/10  42/12  13/16  89/15  (%)سزکویی ترپن 
  32/9  58/2  61/2  22/3  31/3  (%)مونو ترپن 
  54/2  93/1  96/1  93/1  65/2  (%)دي ترپن 

  95/16  32/10  38/14  64/11  58/12  (%)آلکان 
  86/11  18/5  19/7  39/8  63/4  (%)سیکلو آلکان 

  69/1  93/1  62/2  51/4  96/5  (%)آلکن 
  0  29/1  65/0  64/0  0  (%)سیکلو آلکن 

  0  0  65/0  0  0  (%)آلکین 
  85/0  0  0  0  0  (%)سیکلوآلکین 

  95/16  97/10  72/13  97/10  56/16  (%)آروماتیک هیدروکربن 
  39/3  67/9  76/11  26/12  28/7  (%)استر 
  24/4  32/10  88/5  09/7  96/5  (%)اسید 

  08/5  87/3  92/3  51/4  30/5  (%)لی ترکیبات الک
  69/1  16/5  92/3  16/5  63/4  (%)آلدهید 
  24/4  87/3  92/3  51/4  30/5  (%)کتون 

  54/2  87/3  92/3  22/3  30/5  (%)سیلوکسان 
  85/0  45/6  27/3  29/1  98/1  (%)اتر 

  54/2  39/8  27/3  22/3  98/1  (%)ترکیبات آلکالوئیدي 
  85/0  0  0  0  66/0  (%)فنول 

  0  64/0  31/1  64/0  0  (%)ان بور
  85/0  64/0  65/0  64/0  0  (%)استروئید 
  0  64/0  65/0  0  0  (%)استال 
  0  64/0  65/0  0  0  (%)سیالن 
  0  0  65/0  0  0  (%)نیترو 
  0  64/0  0  0  0  (%)فوران 

   شاخص کیفی اصلی گیاه کنگر صحرایی 8عامل محیطی و  19طرفه نتایج آزمون تجزیه واریانس یک -3جدول 
میانگین                                    میانگین مربعات بین گروه ها نوع عامل ردیف   

 رویشگاه سوم رویشگاه دوم رویشگاه اول
3/10 *29/492 عمق خاك 1  4/12  1/3  
6/13 * 5/917 متوسط درجه حرارت ساالنه 2  3/10  1/11  
5/20 * 8/243 متوسط حداکثر درجه حرارت ساالنه 3  5/16  2/18  

6/4 * 2/649 متوسط حداقل درجه حرارت ساالنه 4  3/2  4/3  

5/128 101 * 393/750 متوسط تعداد روزهاي یخبندان ساالنه 5  121 

عرق پتانسیل ساالنهتبخیر و ت 6  9395/145 * 7/1472  9/1335  6/1394  

 2105 1978 2501 *144000/600 تبخیر ساالنه 7

 2339 2411 1941 * 121077/600 ارتفاع از سطح  دریا 8
5/21 * 31/604 ترپن 9  1/16  4/25  

  درصد 5* معنی دار در سطح احتمال 
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هاي کیفی (ترکیبات شیمیایی اصلی کنگر صحرایی)  با بندي شاخصرگانه در رجهاي چهاهاي ویژه محورآمار مقادیر ارزش .4جدول 
بندي تحلیل کاهشی هاي مرتعی مورد مطالعه در استان چهارمحال و بختیاري و جنوب استان اصفهان به روش رجعوامل اکولوژیک مکان

)RDA(  
 واریانس کل 4 3 2 1 محور

75/0 مقادیر ویژه  16/0  05/0  01/0  1 
محیط -ستگی گونههمب  1 1 1 1  

 درصد تجمعی واریانس
 داده هاي گونه

6/75  5/92  4/98  0/100   

محیط -نسبت گونه  6/75  5/92  4/98  0/100   
 1     جمع کلیه مقادیر ویژه اختیاري
 1     جمع کلیه مقادیر ویژه استاندارد

  

  

  
. عالمت مربع بیانگر موقعیت 1ر رفته در دیاگرام به این شرح است: ) توضیحات مربوط به عالئم به کاRDAبندي (. نمودار رج3شکل 

  )، استر H)، هیدروکربن (Teهاي کیفی عبارتند از: ترپن(. شاخص2هاي مرتعی مورد مطالعه در فضاي رج بندي است. قرارگیري مکان
 )Es) اسید ،(A) ترکیبات الکلی ،(Alc) آلدهید ،(Ald) کتون ،(Keکیبات() و مجموع سایر ترOth .(3هاي محیطی عبارتند از: . عامل

)، متوسط حداقل درجه حرارت ساالنه Max)، متوسط حداکثر درجه حرارت ساالنه(E)، تبخیر ساالنه (Apمتوسط درجه حرارت ساالنه (
)Min) جهت جنوب شرقی ،(SE) آهک ،(3Caco) سیلت ،(Si) ماده آلی ،(OM) عمق خاك ،(Deaارتفاع از سطح دریا ،( )Elv متوسط تعداد ،(

)، Sa)، شن (K)، پتاسیم قابل جذب (IA)، ضریب خشکی دمارتن (Gr)، سنگریزه (Ld)، طول دوره خشکی (Fdروزهاي یخبندان ساالنه (
  ).Ap) و متوسط بارندگی ساالنه (Qضریب رطوبتی آمبرژه (

  
  گیريبحث و نتیجه

هاي کیفی (ترکیبات با در نظر گرفتن تعداد شاخص
ایی اصلی اسانس گیاه کنگر صحرایی) از لحاظ میزان شیمی

هاي تفکیک شده تنوع در اجزاي اسانس کنگر در رویشگاه
هاي مرتعی هیرکان و شیدا) ترتیب در رویشگاه دوم (مکانبه

در استان چهارمحال و بختیاري تعداد چهار شاخص کیفی 
استر، آلدهید، اسید و مجموع سایر ترکیبات، در رویشگاه 

(مکان مرتعی کمه) در جنوب استان اصفهان تعداد سه  سوم
شاخص کیفی ترکیبات الکلی، ترپن و هیدروکربن و در 

هاي مرتعی طاقانک و دستنا) فقط رویشگاه اول (مکان
بندي حضور قابل توجهی شاخص کیفی کتون در فضاي رج

اند، در نتیجه رویشگاه دوم از لحاظ تنوع در میزان و داشته
ي اسانس استخراج شده از مزیت بیشتري نسبت مقدار اجزا

   ها برخوردار است.به سایر رویشگاه
هاي موجود شرایط عامل محیطی خاك در رویشگاه

نشان داد که تولید مواد موثره در گیاه کنگر صحرایی در 
هاي آهکی و بدون شوري با بافت متوسط تا سنگین و خاك

د متوسط از یک همچنین با میزان پتاسیم و مواد آلی در ح
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کند. بررسی خصوصیات اقلیمی روند افزایشی تبعیت می
نشان داد که روند تولید مواد موثره در گیاه کنگر صحرایی 

گانه در سه رویشگاه موجود از هاي کیفی هشتو شاخص
گیري کلی کند. اما در یک نتیجهروند مشابهی تبعیت نمی

ی با متوسط هایهاي مطالعاتی واقع در رویشگاهدر مکان
درجه  1/11میلیمتر، متوسط دماي ساالنه  398بارندگی 

روز ترکیبات  184سانتیگراد و طول مدت دوره خشکی 
ترپن، هیدروکربن و ترکیبات الکلی غالب بوده و این در 

هایی هاي مطالعاتی واقع در رویشگاهحالی است که در مکان
نه میلیمتر و متوسط دماي ساال 602با متوسط بارندگی 

 2411درجه سانتیگراد و متوسط ارتفاع از سطح دریا  3/10
متر ترکیبات استر، آلدهید، اسید و گستره گوناگونی از 
مجموع سایر ترکیبات از غالبیت بیشتري برخوردارند. از 
نقطه نظر عامل محیطی (فیزیوگرافی) گیاه کنگر صحرایی 

ر هاي مورد مطالعه در مناطق کم شیب تا شیبدادر مکان
تا  1924درصد) و در محدوده ارتفاعی ( 8/39تا  7/9(

هاي جغرافیایی شمال، ) متر از سطح دریا و در جهت2480
شمال شرقی، شمال غربی و جنوب شرقی پراکنش دارد. 

هاي کیفی ترپن، هیدروکربن، استر، اسید، ترکیبات شاخص
هاي ي جهتالکلی، آلدهید و مجموع سایر ترکیبات در کلیه

اند، اما شاخص کیفی کتون به طور یایی انتشار یافتهجغراف
هاي مرتعی طاقانک و ویژه فقط در رویشگاه اول (مکان

دستنا) که در جهت جنوب شرقی واقع است از دامنه حضور 
هاي بیشتري برخوردار است. با در نظر گرفتن کلیه عامل

محیطی مذکور می توان اظهار داشت که تولید مواد موثره 
ه کنگر صحرایی در شرایط رویشگاهی با اقلیم نیمه در گیا

هاي آهکی و با بافت متوسط تا سنگین بدون خشک و خاك
شوري و همچنین با میزان پتاسیم و مواد آلی در حد 

  یابد. متوسط افزایش می
با توجه به اینکه گیاه کنگر صحرایی در گروه گیاهان 

)3Cها در جلگهو  ) از نظر دامنه عملکرد فتوسنتز قرار دارد
استپی ایران هاي مناطق استپی و نیمههاي کوهستانو دامنه

به وفور مشاهده شده و از طرف دیگر پایین بودن میزان 
دماي بهینه رشد آن و همچنین قرار گرفتن تحت شرایط 

هاي فرار از انواع تواند اسانساقلیمی سرد و مرطوب می
ترکیبات الکلی را  ها وها، اسیدترکیبات ترپنوئیدي، استر

تولید کند و چنانچه شرایط اقلیمی به سمت مناطق گرم و 

نسبتا خشک همراه با افزایش عمق خاك و مواد آلی تغییر 
یابد، در نتیجه سبب تغییر در مسیر سنتز زیست شیمیایی 
آن شده و  منجر به تولید و ساخت انواع ترکیبات گوناگون 

انی که اختالف دماي شود. در مناطقی با اقلیم کوهستمی
اي است، استرس و شوك روز و شب بیشتر از مناطق جلگه

حرارتی وارده به گیاه کنگر صحرایی باعث تحریک فرآیند 
سنتز زیست شیمیایی برخی از مواد شده و در نتیجه تولید 

  کند. بعضی از اجزا اسانس در چنین شرایطی افزایش پیدا می
اي در ارتباط با نقش عهنظر به این که تا این زمان مطال

عوامل محیطی بر خصوصیات فیتوشیمیایی گونه مذکور در 
داخل و خارج از کشور انجام نشده است، در اینجا الزم است 

هاي مشابه به ذکر بخشی از نتایج به دست آمده از پژوهش
دیگري که در این زمینه انجام شده است و در مواردي با 

پرداخته شود. با در نظر  مطالعه اخیر همراستایی دارد،
هاي محیطی موثر در طبقه گرفتن این نکته که یکی از عامل

هاي کنگر هاي مرتعی و جداسازي رویشگاهبندي مکان
صحرایی عامل ارتفاع از سطح دریا است، نتایج حاصل از 

) 2007(و همکاران هاي مطالعه حبیبی مطالعه اخیر با یافته
ز سطح دریا را بر روي ترکیبات طور ویژه اثر ارتفاع اکه به

اسانس گیاه آویشن وحشی در منطقه طالقان بررسی کرده 
دست آمده همخوانی دارد بود، در ارتباط با میزان اسانس به

طوري که در این مطالعه وي اظهار داشت اسانس تولید به
شده با افزایش طبقات ارتفاعی میزان آن تغییر کرده و سیر 

ها در مطالعه فعلی یافته .)12است ( نزولی به خود گرفته
نشان داد که تنوع و میزان ترکیبات اجزاي اسانس در 
مناطقی با اقالیم مرطوب بیشتر است که در این راستا نتایج 

) که به بررسی کیفیت 2009حاصله با مطالعه خادمی (
صمغ کتیراي زرد با شرایط رویشگاه در منطقه شرق و شمال 

داخته است تا حدودي مشابهت دارد، شرق استان اصفهان پر
طوري که وي در این مطالعه بیان نمود شرایط محیطی به

معتدل (مرطوب) براي تولید کتیراي با کیفیت بسیار باال 
مطلوب بوده و از نظر اقتصادي نیز صمغ مذکور را می توان 

نتایج پژوهش  .)20در سطح باالتري ارزش گذاري نمود (
هاي محیطی بررسی شده بر اري عاملگذحاضر از نظر تاثیر

روي تولید مواد موثره کنگر صحرایی با مطالعه سلیمانی 
) که به بررسی ارتباط فیتوشیمیایی گیاه چاي کوهی 2011(

با عوامل محیطی در منطقه غرب اصفهان پرداخته است، از 
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مشابهت بیشتري برخوردار است زیرا که تاثیر بسیاري از 
ابی شده در آن مطالعه بر روي تولید هاي محیطی ارزیعامل

مواد موثره در مطالعه فعلی نیز به اثبات رسیده است. از 
توان به ضریب هاي محیطی مشابه میجمله این عامل
، ارتفاع از سطح 2، ضریب رطوبتی آمبرژه1خشکی دمارتن

دریا، درصدآهک، متوسط بارندگی ساالنه، متوسط روزهاي 
جهت جنوبی شرقی اشاره  یخبندان، طول دوره خشکی و

  ).31کرد (
اي میان ترکیبات در اینجا الزم است یک مقایسه

شیمیایی شناسایی شده در گیاه کنگر صحرایی در مطالعه 
اخیر با برخی از مطالعات فیتوشیمیایی انجام شده در گیاه 

هاي مختلف آن در سایر مناطق مذکور که در رویشگاه
حلبی و همکاران صورت گرفته است، پرداخته شود. 

هاي هوایی گیاه ) ترکیبات اسانس موجود در اندام2005(
کنگر صحرایی در رویشگاه آن در کشور اردن مورد مطالعه 
قرار دادند. نتایج حاصل از این مطالعه منجر به شناسایی 
گروه هاي مختلفی از ترپنوئیدها، ترکیبات الکلی، 

عه حاضر برخی ها و ترکیبات فنولی شد. در مطالهیدروکربن
از ترکیبات شناسایی شده مانند ترکیبات ترپن به ویژه 

شناسایی شده در اسانس کنگر  با  3هاترپنبرخی از سزکویی
. )14(هاي حاصل از تحقیق ایشان همخوانی دارد یافته

هاي ) اسانس موجود در اندام2010و همکاران ( 4باگسی
ا تحت هوایی دو زیرگونه مختلف گیاه کنگر صحرایی ر

) و Gundelia tournefortii var. tournefortii(  عناوین
)Gundelia tournefortii var. armata را در رویشگاه آن (

اي از کشور ترکیه مورد مطالعه قرار دادند. در در منطقه
ترکیب شیمیایی  85مجموع براي هر دو نوع زیرگونه 

شناسایی شد که عمده ترکیبات شناسایی شده شامل 
هاي چرب و برخی از ها، اسیدهاي مختلفی از ترپنوئیدوهگر

هاي ها، هیدروکربن، فنول5هاي کربوکسیلیکانواع اسید
ها و ، حلقوي و خطی، ترکیبات الکلی، آلدهید6آروماتیک

برخی دیگر از ترکیبات شیمیایی بودند. نتایج حاصل از 
هاي مذکور در مقایسه ترکیبات شناسایی شده در زیرگونه

                                                             
1 -Domarten Drought Index  
2 -Emberger humidity Index 
3 -Sesquiterpenes  
4 -Bagci 
5 -Carboxylic 

با ترکیبات موجود در اسانس مطالعه فعلی بیانگر وجود 
هاي مختلف شیمیایی ولی ترکیبات مشترك بیشتر از گروه

 7ماتاوس و اوزکان. )6(باشد با مقادیر بسیار متفاوت می
هاي گیاه کنگر ارزیابی شیمیایی غنچه گل و روغن) 2011(

اي از کشور ترکیه مورد بررسی قرار صحرایی در منطقه
دند. نتایج نشان داد عمده ترکیبات شناسایی شده متعلق دا

هاي چرب ها و اسیدها، استرولهایی مانند توکوفرولگروهبه 
هاي چرب در بودند. در این میان اقسام مختلفی از اسید

هاي چرب شناسایی مطالعه انجام شده توسط ایشان با اسید
الً شده در پژوهش حاضر مشابه است اما با مقادیر کام

) 2011عریان و همکاران (. )22(متفاوت گزارش شده است 
بعضی از  اي در استان تهراندر منطقهدر مطالعه خود 

ها را در ترکیبات آلکالوئیدي، فالونوئید، ساپونین و استرول
عصاره کنگر صحرایی شناسایی کردند. نتایج حاصل از 
پژوهش انجام شده توسط ایشان با برخی از ترکیبات 

هاي ترکیبات هاي چرب و همچنین بعضی از گروهداسی
آلکالوئیدي شناسایی شده در مطالعه فعلی مشابهت دارد 

) ترکیبات موجود در 2011خان زاده و همکاران (. )27(
اي در استان خراسان رضوي در منطقهروغن بذر کنگر را 

ترین ترکیبات شناسایی شده در این بررسی نمودند. عمده
بود. همچنین  9و استیگما استرول 8سیتوسترول -مطالعه بتا

  82/85هاي چرب گزارش شده در این مطالعه (مجموع اسید
هاي چرب اولئیک و طوري که مقدار اسید) بوده بهصددر

ترتیب داراي بیشترین مقدار فراوانی به میزان لینولئیک به
هاي حاصل از این درصد بوده است. یافته 59/54و  59/29

هاي چرب لعه اخیر از لحاظ ترکیبات اسیدپژوهش با مطا
همخوانی دارد، اما همانند موارد ذکر شده قبلی از نظر مقدار 

  . )21(با هم اختالف دارند 
هاي مرتعی مورد مطالعه به با توجه به تفکیک مکان

اي که سه رویشگاه متمایز و با مد نظر قرار دادن اهداف ویژه
سانس گیاه کنگر صحرایی هاي فرار و اما از استخراج روغن

داریم و به دنبال آن مطالعه خصوصیات اکولوژیکی 
هاي سه گانه به منظور دستیابی به ترکیباتی که از رویشگاه

6- Aromatic 
7- Matthaus & Ozcan 
8- β sitosterol 
9- Stigma sterol 
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کاربري خاصی برخوردار هستند، در صورتی که شرایطی 
جهت کشت گیاه در مزرعه (مقیاس زراعی) و یا احیا 

با در نظر هاي مستعد تخریب یافته ایجاد شود، رویشگاه
بندي گرفتن ترکیبات شیمیایی اصلی گیاه مذکور یک جمع

گردد. چنانچه هدف از تولید مواد کلی در این زمینه ارائه می
هاي فرار به منظور داشتن اثرات درمانی فوق موثره و اسانس

منظور العاده قوي، تولید مواد شیمیایی بازدارنده به
خاصیت آنتی  جلوگیري از آفات گوناگون، دارا بودن

هاي ویژه به در صنایع غذایی، تولید افشانه 10اکسیدانی
هاي گیاهان مناطق مختلف منظور کاهش تعرق در برگ

جغرافیایی، به عنوان مواد اولیه در صنایع رنگرزي و صنایع 
تولید الستیک، تولید مواد اولیه موثر در تولید انواع 

تولید محصوالت مختلف در صنایع آرایشی و بهداشتی، 
هاي با ساختار متنوع باشیم، اجزاي هاي ویژه و حاللسوخت
هاي مرتعی (مکانهاي اول و سوم موجود در رویشگاهاسانس 

طور ویژه برخوردار هستند. هاي مذکور به) از قابلیت5و  2، 1
هاي فرار دستیابی به اگر هدف از تولید مواد موثره و اسانس

که  611و  3ي گروه امگا هاي چرب ضرورمنابع عمده اسید
قطبی هاي غیربراي انسان بسیار مفید است، تولید حالل

اولیه در تولید انواع گوناگون در صنایع پتروشیمی، مواد 
هاي کنندهکننده و پاكکننده، سفیدعفونیمحصوالت ضد

شیمیایی باشد، اجزاي اسانس موجود در رویشگاه دوم 
باشند. هاي مذکور مییت) واجد قابل4و  3هاي مرتعی (مکان

با توجه به استعداد و قابلیت کنگر صحرایی به ویژه از لحاظ 
هاي مختلف تنوع در تولید انواع اجزاي اسانس در رویشگاه

هاي مربوط به صنایع هاي ویژه آن در حوزهو کاربرد
هاي نوین تحقیقاتی به منظور گوناگون، استفاده از روش

شده با توان تولید حداکثر اجزاي  هاي اصالح نژادتولید پایه
ه اهداف اسانس به عنوان یک رویکرد مدیریتی جهت نیل ب

افزایش میزان منظوره از مراتع، بلند مدت در استفاده چند
هاي طبیعی و سرانجام افزایش برداران از عرصهدرآمد بهره

  تولید ناخالص بوم نظام مرتع دور از انتظار نیست.
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