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در   Eryngium  caucasicum گياه  شرايط اقليمي و رويشگاهي بررسي

  منطقه ساري
    

  )فوق ليسانس باغباني( اسماعيل صادقي

  
  چكيده

استفاده از گياهان وحشي كه خاصيت دارويي دارند اهميت بااليي در علوم مختلف از جمله طب سنتي به شمار مي 
گونه ارينجيوم . ين گونه ها جايگاه ويژه اي در علوم گياهي دارندبنابر اين حفظ و توسعه و شناسايي ا. روند

با نام محلي زلنگ يكي از گونه هايي است كه هم به عنوان سبزي و  Eryngium  caucasicumكائوكازيكوم  
 از طرف ديگر به دليل خاصيت دارويي مدر، اشتها آور، تونيك اعصاب وتسكين درد هاي روماتيسمي و آنتي اكسيدانت

بدين منظور سه .  قوي انتخاب و شرايط اقليمي و رويشگاهي گونه فوق براي اولين بار مورد بررسي قرار گرفت
متري و در هر ترانسكت به  100ترانسكت  3رويشگاه دشت ناز، كياسر ، باالده انتخاب و در هر يك از رويشگاه ها 

در اين مطالعه در صد پوشش تاجي و تراكم و . ده شدپالت يك متر مربعي قرار دا10متر از يكديگر تعداد 10فاصله 
هم .فراواني گونه  مورد نظر ، در صد شيب، جهت شيب، ارتفاع از سطح دريا، تيپ گياهي، گياهان همراه،نيز ثبت شد

  .چنين در هر رويشگاه  خصوصيات فيزيكي وشيميايي خاك مورد بررسي قرار گرفت
گونه از لحاظ در صد پوشش و تراكم و درصد فراواني داراي بهترين وضعيت  نتايج بدست آمده بيانگر آن است كه اين

 16ارتفاع از سطح دريا  با)  درصد 64و فراواني  03/4، ميزان تراكم  1/11ميزان در صد پوشش (دشت ناز  در منطقه
و متوسط درجه  ميلي متر 53/652متوسط بارندگي ساالنه جهت شيب رو به شمال،  متر، اقليم نيمه مرطوب معتدل،

درجه سانتي گراد و متوسط درجه  96/12متوسط حداقل درجه حرارت ساالنه ( درجه سانتي گراد 28/17حرارت ساالنه 
با لومي رسي  اين گونه در خاك هاياز لحاظ بافت خاك،. مي باشد ) درجه سانتي گراد 95/21حرارت حداكثر ساالنه 

در رويشگاه دشت ناز داراي بيشترين ميزان   52/7اسيديته خاك منطقه  ودسي زيمنس بر متر  77/0هدايت الكتريكي 
اقليم مديترانه اي سرد تا فرا  متر، 2600ارتفاع از سطح دريا منطقه باالده با  اين در حالي است كه .فراواني بوده است

 بافت خاك، لومي ،ر ميلي مت 411متوسط بارندگي ساالنه درصد،  30جهت شيب رو به شمال، در صد شيب باالي  سرد،
داراي درصد پوشش، تراكم و فراواني   9/7اسيديته خاك  و ميزاندسي زيمنس بر متر 69/0ميزان هدايت الكتريكي ، 

  .گونه كمتري مي باشد
كه اين گياه در شرايط مختلف اكولوژيكي پاسخ هاي گوناگوني به در صد پوشش و  مطالعه نشان مي دهداين           

ميزان دما و بارندگي در  ،چندين عامل اكولوژيكي مانند ارتفاع از سطح دريا، بافت خاك و هم چنين  .دمي دهتراكم 
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بررسي ها نشان دهنده اين واقعيت است كه هر چه از منطقه جلگه اي به سمت  .استقرار جوامع گياهي نقش دارند
  .راي كمترين ميزان مي باشدارتفاعات حركت مي كنيم گونه مورد بررسي ازنظر صفات ارزيابي شده دا

  
   Eryngium  caucasicum–اقليم  -پالت  -ترانسكت: كلمات كليدي

  
  
  
  

  :مقدمه
گياهان كه سومين بعد محيط طبيعي را تشكيل مي دهند، با ساختي پيچيده تر از اقليم و خاك و به عنوان يكي از           

ش اصلي را در زندگي موجـودات زنـده، حفـظ طبيعـت و تعـادل      منابع بوم نظام در كره زمين پديدار شده و همواره نق
جانبه بين صفات رويشي و ارتبـاط آن بـا عوامـل     ها، درك ارتباط چند با توجه به نقش رستني. اكوسيستم ايفا مي كنند

  )13و  2، 1(.اكولوژيك، ثبات و پايداري نظام طبيعي و بهره برداري از منابع گياهي ضروري مي باشد
نه هاي مختلف از ارزش و اهميت خاصي در تامين بهداشت و سـالمت جوامـع هـم بـه لحـاظ درمـان و هـم        گو       

اين بخش از منابع طبيعي قدمتي همپاي بشر داشته و يكي از مهمترين منابع . پيشگيري از بيماريها برخوردار بوده و هستند
  )21 ،12، 7، 4، 1(تامين غذايي و دارويي بشر در طول نسلها بوده اند

        
هاي گونه مورد نظر در نقاط مختلـف شهرسـتان سـاري، جمـع آوري      هدف از اجراي اين تحقيق، تعيين رويشگاه      

و تهيه اطالعات جامع از سرشت رويشي گونـه   Eryngium caucasicumاطالعات محيطي و رويشگاهي براي گونه 
انتخـاب  . هاي زيستي گونه مورد مطالعـه مـي باشـد    به ظرفيت براي استفاده از آنها در مناطق و شرايط مختلف با توجه

  .بهترين روش كشت گونه مورد نظر در منطقه ساري نيز از اهداف ديگر اين مطالعه مي باشد
مـي   استفاده از گياه براي كشت توام در باغباني و براي افرادي كه به پرورش گياهـان دارويـي و سـبزي مبـادرت          
اطالعات اين تحقيق توسط موسسات و ادارات اجرايي ذيربط، مراكز آموزشي و تالش در جهت ايـن   استفاده از. نمايند

  .)13و  3(هاي طبيعي آن از بين نرود كه گونه ياد شده از طبيعت برداشت نشده و رويشگاه
      

  مواد وروش ها
به  كهع طبيعي شهرستان ساري گونه مورد تحقيق در مرات پيشين،مطالعات  به عمل آمده و با توجه بهبررسي  با

از فراواني بيشتري در مقايسه  كيلومتر مربع مي باشد 3/3685عنوان مركز استان مازندران داراي مساحتي معادل 
 . باساير مناطق استان برخوردار مي باشد
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به شهرستان  هاي البرز و استان سمنان، از شرق از جنوب به رشته كوه ،اين شهرستان از شمال به درياي مازندران
 53دقيقه و حداكثر  56درجه و  52نكا و از غرب به شهرستان قائمشهر محدود و بر روي مدار طول شرقي حداقل 

  .دقيقه واقع است 50درجه و  36دقيقه و حداكثر  58درجه و  35دقيقه و عرض شمالي حداقل  59درجه و 
در نظر گرفته شده است كه بـه شـرح    ساريقه در منطتوپوگرافي مختلف  براي اجراي اين تحقيق سه منطقه با

  :زير مي باشد
 )دشت(  متر 16ارتفاع از سطح دريا با: دشت ناز منطقه - 1

 )دامنه كوه( متر 1300ارتفاع از سطح دريا با: منطقه كياسر - 2

 )ارتفاعات( متر  2600ارتفاع از سطح دريا با:  منطقه باالده  - 3

،گونه هاي گياهي همراه گونه مورد نظر، )راواني گونه مورد نظردرصد پوشش، تراكم و ف( پوشش گياهي        
، زمـين شناسـي و تـو پـوگرافي     خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاكهوا و  ارتفاع از سطح دريا، اقليم، آب و

  .)22و  16، 10، 9( رويشگاههاي گونه مورد نظر براي بررسي بيشتر انتخاب شدند
متري در  100ترانسكت  3ه كه به عنوان محل نمونه برداري تعيين شد در هريك از بخش هاي مختلف يك رويشگا

متـر   1پـالت   10براي اندازه گيري تراكم و در صد پوشش گونه و فراوانـي تعـداد    .جهت شيب كلي قرار داده شد
  .متر از يكديگر قرار داده شد 10مربعي در طول هر ترانسكت به فاصله ي 

نه هاي مورد بررسي جدا از ساير گونه هاي داخل پالت اندازه گيري شد و در در پالت ها، در صد پوشش گو      
  .صد پوشش ساير گونه هاي داخل پالت بطور يكجا و بدون تفكيك از يكديگر اندازه گيري شد

گونه ها و گياهاني كه در رويشگاههاي مورد بررسي حضور دارند پس از جمع آوري و خشك كردن نمونـه          
. شناسايي شـدند ... گياهي با استفاده از فلورهاي ايرانيكا، تركيه، شوروي، فلور ايران، رستني هاي ايران وهاي كامل 

  .)( تعيين شد) فيزيونومي( تيپ هاي گياهي هر يك از مناطق رويشي با استفاده از معيار سيماي ظاهري گونه 
مـورد   Duncan ميانگين با استفاده از آزمون مقايسهو SPSS آماري  داده هاي مربوط با استفاده از نرم افزار 

  .)15(تحليل قرار گرفتند تجزيه و
 

  مشاهدات ونتايج-
  Eryngium  caucasicumگونه هاي گياهي همراه گونه  -

منطقـه  سـه رويشـگاه مختلـف در    در   Eryngium  caucasicumگونه هاي گياهي همـراه گونـه   تعداد         
در مقايسه با دو منطقه ديگر داراي  دشت نازنتايج نشان مي دهد كه منطقه . مي باشد 1، مطابق نمودار شماره ساري

داراي تعـداد گونـه كمتـري در     كياسـر هرچند منطقه . بيشترين تعداد گونه گياهي واز تنوع بيشتري برخوردار است
در مقايسه بـا   دشت نازگاه مقايسه با مناطق ديگر مي باشد، ولي اين منطقه داراي قرابت گونه اي نزديكتري با رويش

بـه نزديـك    دشت ناز و كياسربه نظر مي رسد قرابت گونه اي در دو منطقه ). 1نمودار شماره ( دارد باالدهرويشگاه 
  .بودن شرايط اقليمي و خاكي اين مناطق برگردد
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دشت ناز  کياسر  باالده
  

  لفدر سه رويشگاه مخت Eryngium  caucasicumتعداد گونه گياه همراه  وضعيت -1نمودار شماره 
  
  Eryngium  caucasicum  فراواني گونهو  تراكم، ميزان در صد پوشش -
داراي پراكنش گسـترده اي در شهرسـتان     Eryngium  caucasicumنتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه گونه   

  .متري از سطح دريا رويش دارد  16-2600 بين ارتفاع وده حدمساري مي باشد و در 
 دارويي فراواني گونهو  ميزان تراكم، ميزان در صد پوششه ميانگين داده هاي مربوط به  تجزيه واريانس و مقايس

Eryngium  caucasicum   و هم چنين وضعيت اقليمي و  خصوصيات فيزيك و شيميايي خاك در رويشگاه
 گونهواني تجزيه واريانس نشان مي دهد كه در صد پوشش، تراكم و فرا. آمده است  4تا  1در جدول هاي مختلف 

بررسي ميانگين ها نشان مي دهد ).  1جدول (مورد نظر در رويشگاه هاي مختلف داراي اختالف معني دار مي باشد
 و. هاي ديگر استدر مقايسه با رويشگاه  داراي وضعيت مناسبترينظر درصد پوشش، تراكم و فراواني گونه  ازدشت ناز كه منطقه 

  ).2جدول(قدار بودم كمترين باالدهصفات فوق در منطقه 
  
  
  

  در رويشگاه هاي مختلف Eryngium caucasicumتجزيه واريانس درصد پوشش، تراكم و فراواني گونه دارويي   - 1جدول
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  ساريمقايسه ميانگين هاي درصد پوشش، تراكم و فراواني گونه دارويي مورد بررسي در رويشگاه هاي مختلف  منطقه  -2جدول 
  

     
 

       
  
  
  

  هگوندرصد فراواني   تراكم گونه در صد پوشش گونه  نام منطقه

  a  1/11    a  03/4    a64    دشت ناز

  b06/6    b  06/2    b49    كياسر

  c3/1    c66/0    c30    باالده

  منبع تغييرات درجه آزادي MSميانگين مربعات
    تراكم گونه درصد پوشش گونه  فراواني

  بين گروه ها 2  811/85**    478/720**    45/47  * 
ــروه  87  730/6  279/53  28/8 ــل گــ داخــ

  )خطا(ها
  كل 89   

  %١و  %۵معنی دار در سطح  به ترتيب  **:و * 
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وجود شرايط اقليمي و خصو صيات فيزيكي وشيميايي خاك در رويشگاه هاي مختلف سبب شده است كه درصـد   
ن نتـايج نشـا   ).4و  3، 2جدول(باشد مناطق ديگر ميبيشتر از  دشت نازپوشش، تراكم و فراواني اين گونه در منطقه 

متوسط بارندگي بدون شيب،  متر، اقليم نيمه مرطوب معتدل، 16ارتفاع از سطح دريا  دشت ناز با منطقهمي دهد كه 
متوسط حداقل درجـه حـرارت    (درجه سانتي گراد 28/17ميلي متر و متوسط درجه حرارت ساالنه  53/652ساالنه 
بافـت خـاك،    ،)درجه سـانتي گـراد   95/21النه درجه سانتي گراد و متوسط درجه حرارت حداكثر سا 96/12ساالنه 

 .)4و  3جـدول  (مـي باشـد    52/7اسيديته خاك و  دسي زيمنس بر متر 77/0لومي رسي و ميزان هدايت الكتريكي 
جهت شـيب   اقليم مديترانه اي سرد تا فرا سرد، متر، 2600ارتفاع از سطح دريا منطقه باالده با  اين در حالي است كه

ميـزان  ،  بافـت خـاك، لـومي    ،ميلـي متـر    411متوسط بارندگي ساالنه درصد،  30د شيب باالي رو به شمال، در ص
داراي درصد پوشش، تراكم و فراواني گونـه    9/7اسيديته خاك  و ميزاندسي زيمنس بر متر 69/0هدايت الكتريكي 
رايط مطلـوب جهـت   داراي شـ  رويشگاه دشت ناز و اين نشان دهنده آن است كه .)4و  3جدول (كمتري مي باشد

   .رويش گياه زولنگ نسبت به مناطق ديگر مي باشد
كه اين گياه در شرايط مختلف اكولوژيكي پاسخ هاي گوناگوني به در صد پوشش و  مطالعه نشان مي دهداين        

و بارندگي ميزان دما  ،چندين عامل اكولوژيكي مانند ارتفاع از سطح دريا، بافت خاك و هم چنين  .تراكم خواهد داد
بررسي ها نشان دهنده اين واقعيت است كه هر چـه از منطقـه جلگـه اي بـه      .در استقرار جوامع گياهي نقش دارند

   .صفات ارزيابي شده داراي پراكنش كمتري مي باشد سمت ارتفاعات حركت مي كنيم گونه مورد بررسي ازنظر
انند ارتفاع از سطح دريا، جهت و ميزان شيب، بافـت  بيان داشت كه چندين عامل اكولوژيكي م) 1382(فتحي        

  ).5(خاك در استقرار جوامع گياهي به عنوان عوامل متمايز كننده به شمار مي روند 
طي يك مطالعه اي بيان نمود كه ارتفاع، بستر و در صد شيب به عنوان عامل اصـلي و نيـز   )1386(سوادكوهي        

  ).3(ار گياهان و پراكنش آنها موثر است برخي از عوامل اكولوژيكي در استقر
محققان زيادي اعالم داشتندكه ارتفاع از سطح دريا، در صد شيب و عوامل اكولوژيكي تاثير بسزايي بـر روي ميـزان   

  ). 25و  18، 10، 6، 6(در صد پوشش و تراكم گونه مورد بررسي دارد
  
  
  
  
  
 

  در رويشگاه هاي مختلف منطقه ساري وضعيت خصوصيات  فيزيكي و شيميايي خاك -3جدول شماره 
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در صد   مناطق
  اشباع

هدايت
  الكتريكي

كربن اسيديته
  الي

بافت  شن  سيلت رس  پتاسيم فسفر
 خاك

دشت 
  ناز

75%  77/0  52/7  8/1  12  410  35  44  21  CL 

 L  40  34  25  352  14  22/1  86/7  7/0  %45  كياسر

 L  39  34  24  433  11  19/3  9/7  69/0  %58  باالده

  
  منطقه ساري وضعيت توپو گرافي و شرايط اقليمي رويشگاه هاي مختلف -4جدول 

ارتفاع از سطح  منطقه
  دريا

  نوع اقليم  ميانگين دما ميانگين بارندگي درصد شيب

 نيمه معتدل  96/12  53/652  بدون شيب  16  دشت ناز
  مرطوب 

نيمه مرطوب و   7  9/488  %20- 15  1300  كياسر
  سرد

مديترانه اي سرد   7/4  411  %30باالي   2600  باالده
  تا فرا سرد
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The investigation of climate and growth zone of  plant Eryngium caucasicum  in 

SARI zone. 

Esmaeil Sadaghi1 

1- M.S. Of Horticulture 

 

Abstract:  

The use of wild plants with medicinal property is importance in different  sciences 
including traditional medicine. So identifying, keeping and developing this species 
has a special place in the plant sciences. The medicinal species Eryngium 
caucasicum with the local name '' ZOLENG '' is selected as one of species that not 
only is used vegetables but also as medicinal properties due to diuretic, appetite and 
Tonic nerves, relieving of rheumatic pain and power oxidant . In this study, climate 
and growth zone of above species were investigated For the first time in Mazandaran 
Province. For this reason, three habitats including: "Dashtenaz zone", "Kyasar zone" 
and "Baladeh zone" are selected. And in each growth zone 3 Transket of 100 meters 
and in each Transket with the intervals of 10 meters each a number of 10 plots per 
square meter are located. In this study, traits such as  percent canopy cover, density 
and frequency of the desired species, percent slope, slope direction, altitude, 
vegetation types, with the accompanied plants were recorded. Also in each growth 
stand soil chemical and physical properties were analyzed.  
      Results have showed that this species in regard with covering  percent , density 
and prevalence have the best condition in Dashtenaz zone (the rate of coverage %11/1 
and density  4/03, frequency is %64 percent) with height of 16 meters above sea level, 
semi-humid temperate climate, no slope, the average rainfall 652/53 mm and annual 
average temperature 17/28 ºC( the minimum annual average temperature 12/96 ºC and 
maximum annual average temperature is 21/95 ºC). Also  from the view point of soil 
chemical and physical properties the soil texture is " Clay Loamy" , electrical 
conductivity "0/77 dS/ m" and  the amount of soil acidity in Dashtenaz zone is"7/52" . 
 

  Eryngium caucasicum Transket. Plot, Climate,Key Words:   


