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  Verbascum  songaricumبررسی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه دارویی، صنعتی 

schrenk مرتعی هایرویشگاه در 
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 سالمی، یاسوج، ایرانباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد ا .1

 دانشجوی دکتری علوم مرتع، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران .2
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 چکیده

تواند بر های مختلف میاکوتیپ .باشندهای متنوعی هستند که در نقاط مختلف پراکنده میها و اکوتیپگیاهان دارویی دارای گونه

متعلق به خانواده  ساله علفیاست چند گیاهی  Verbascum songaricumهای مورفولوژیکی تاثیر بسزایی داشته باشد.ویژگی

 برای آور و خلط و سرفه ضد داروی عنوان به آن هایگل از بوده که مطرح دارویی گیاهان جمله گل میمون است. این گیاه از

- .Vورفولوژیکی های مشود. هدف از مطالعه حاضر بررسی ویژگیمی استفاده سرفه وسیاه برونشیت مانند ریویهای ناراحتی

songaricum حوض در شهرستان فریدونشهر، درهمرتعی  باشد. بدین منظور چهار رویشگاههای مختلف مرتعی میدر اکوتیپ

ارتفاعات کوه دنا در استان قدم در شهرستان سمیرم از استان اصفهان و قلعهقهیزدر شهرستان فریدن، ورودی شهر سمیرم، 

با  های مستقر شدهبرداری بصورت تصادفی سیستماتیک در امتداد ترانسکتنمونهرد بررسی قرار گرفت. کهگیلویه و بویراحمد مو

 ،آذین پایینیآذین فوقانی، ارتفاع گیاه، طول گل، طول گلطول برگ فوقانیمورفولوژیکی؛ ت اانجام شد. خصوصی تکرار 10

. گیری شدمتر و کولیس اندازه بوسیلهو قطر یقه  ل برگ قاعدهطو ،گل آذین اصلی لآذین میانی، طول برگ میانی، طوطول گل

های ارتفاع گیاه، طول های مختلف مرتعی بر ویژگیای دانکن مقایسه شدند. نتایج نشان داد، مکاندامنهها با آزمون چندمیانگین

 آذین گل شاخه ای و طولعدههای قابرگ فوقانی در سطح یک درصد و طول آذین گل شاخه های میانی و فوقانی و طولبرگ

داری های مورد مطالعه تاثیر معنیهمچنین بر اساس نتایج حاصله مکانداری دارند. درصد تاثیر معنی 5پایینی و میانی در سطح 

 بر روی طول گل آذین اصلی و قطر یقه نداشتند.

 Verbascum songaricumدارویی،  رویشگاه، مورفولوژیکی، گیاهان کلیدی: هایواژه
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 مقدمه

 Verbascum ترین جنس از خانواده گل میمونبزرگ((Scrophulariaceae است (Emam., 2010). Verbascum جمله از 

 برونشیت مانند ریویهای ناراحتی برای آور و خلط و سرفهضد داروی عنوان به آن هایگل از بوده که مطرح دارویی گیاهان

 Gorouhi etترکیبات موجود در این گیاه در رشد مجدد مو تاثیر دارد ). (1388ری و همکاران، )خی شودمی استفاده سرفه وسیاه

al., 2007 .)آید که در صنایع رنگرزی و در صنایع بهداشتی و دارویی کاربرد دارد.ماهور رنگ زردی بدست میهای گلاز گل 

های کردند. عصارهگیاه جهت رنگ کردن موی خود استفاده می های اینهای قدیم مردمان رم باستان از گلبه طوری که در زمان

 (.Aligiannis et al., 2003تواند بکار رود)ماهور بعنوان یک نگهدارنده طبیعی در برابر فاسدشدن مواد غذایی میحاصل از گل

نیا، باشد)شریفبومی ایران میگونه آن 14انتشار دارد، که تعداد  آن گونه 42 ایران در که دهدمی نشان تاکسونومیک تحقیقات

1386 .)Verbascum songaricum Schrenk های ستاره ای فشرده متر، با کرک 5/1، به ارتفاع تا ساله علفیاست چند گیاهی

 8واژنیره ای و تا حدود  -ها مستطیلی تا مستطیلیمتر، پهنک برگسانتی 10های قاعده ای تا مایل به خاکستری، دمبرگ برگ

ها سانتی متر، گلبرگ40های ساقه ای بدون دمبرگ، گل آذین خوشه مرکب تا سانتی متر طول دارد. برگ25ی متر عرض وسانت

با توجه به مطالعات  باشد.سانتی مترو دارای میوه کپسول است که زمان میوه دهی آن مرداد ماه می 2تا  5/1زرد رنگ با پهنای 

نشیند و زمان برداشت این گیاه در همین مدت ر ماههای خرداد تا شهریور به گل میماهور دفنولوژیک انجام گرفته گیاه گل

 از است. پزشکان شدههای تنفّسی استفاده میناراحتی درمان برای گیاهان این از کهن روزگاران از  .(Emam., 2010) باشدمی

 گیاه این از های قدیمزمان از و آمریکا برده به خود با را اهگی این اروپایی مهاجران و کردندسرفه استفاده می درمان جهت گیاه این

-می استفاده ادراری های مجاریو عفونت بواسیر و اسهال ها، لوزه گلو و رم و حلق التهاب سرفه، سرماخوردگی، درمان برای

 (.2005، 1)میرحیدرنمودند

پتانسهیل بهاییی در  (V. songaricum)جه رسیدند که گونههبه این نتیماهور طی بررسی گیاه گل (،1387آزادشهرکی و همکاران)

رفولهوژیکی گیهاه (، با بررسی خصوصهیات اکولهوژیکی و مو1391)کریمیان و همکاران .جذب فلزات سنگین و گیاه پاییی دارد

(.Boiss Verbascum cheirantifoliumبه این نتیجه رسیدند که، گیاه مذکور در مناطق مرتفع و اقلیم سرد )  ا بارنهدگی بههمهراه

سانتی متر،  متوسهط  9/98. ارتفاع متوسط این گیاه های غنی از مواد غذایی شرایط مناسبی برای رشد و نمو داردمناسب و خاک

 سانتی متر بود.  30ای های قاعدهط برگو طول متوس 70/1آذین عدد، ارتفاع متوسط گل 4های این گیاه ساقه

                                                           
1 Mirhaidar 
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ماهور با تأکید بر سطح دانه، تزئینات کپسول و کهرک در ایهران های گلمطالعه میکرومورفولوژی جنس ( با2006)1و همکاران اتار

ی پلهی گنههای ماهور عمق حفره هها، انهدازههای گلی این جنس مضرس و حفره دار بود. در گونهبه این نتیجه رسید سطح دانه

است. سطح کپسول شیار دار و مخطط و نهدرتا  صهاف و بهدون ی سلولی سطح دانه خاص ها در طول وزیکول های دیوارهسلول

ی ( طی مطالعه ای به بررسی مورفولوژی دانهه2011)2کابی و همکارانشیار است. کپسول به ندرت صاف و پوشیده از کرک است. 

میلیمتر  6/0تا 5/0طول و  میلیمتر5/1متر تا میلی 3/0ی دانه ها، از ی اندازهماهور پرداخت. مشاهدات نشان داد دامنهجنس گل

های مهورد مطالعهه دیهده ها مستطیلی، مستطیلی منشوری، مثلثی منشوری، منشوری و تخم مرغی در گونهعرض متغیر است. دانه

شوند. روکش دانه دارای خطوط متقاطع و یها حفهره ها منتهی به نوک تیز، کند، با سر صاف و پهن یا نوک مدور دیده میشد. دانه

باشهند و های متنوعی هسهتند کهه در نقهاط مختلهف پراکنهده مهیها و اکوتیپنظر به اینکه گیاهان دارویی دارای گونه .دار است

ههای هدف از مطالعه حاضر بررسی ویژگی لذا های مورفولوژیکی تاثیر بسزایی داشته باشدتواند بر ویژگیهای مختلف میاکوتیپ

 باشد.های مختلف مرتعی میدر اکوتیپ V. songaricumمورفولوژیکی 

 هامواد و روش

 مراتع مورد مطالعه

هرسهتان ش، قهیهزدر (1)سهایت  حهوض در شهرسهتان فریدونشههردرهمرتعهی در اسهتان اصهفهان؛  رویشهگاه 4این مطالعهه در  

ن کهگیلویهه و و یک رویشهگاه در اسهتا( 4)سایت قلعه قدم در شهرستان سمیرم (، 3)سایت ، ورودی شهر سمیرم(2)سایت فریدن

 (.1، جدول1انجام گرفت)شکل (،5دنا)سایت ارتفاعات کوه دنا در شهرستان بویراحمد؛ 

                                                           
1 Attar 

2 Cabi 
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 . موقعیت مراتع مورد بررسی  در کشور و استان1شکل

 

 های مرتعی مطالعه شده. اطالعات مکان1جدول

 

  

 نام مکان مرتعی

 موقعیت جغرافیایی

 عرض طول مکان مرتعی

 30°33´12˝ 58°94´55˝ دره حوض 1

 40°33´16˝ 37°52´9˝ قهیز 2

 57°31´25˝ 27°51´34˝ ورودی سمیرم 3

 48°31´28˝ 42°51´25˝ قلعه قدم 4

 34°30´52˝ 3040°51˝ دنا 5

 

 

 



   

5 

 

 داری ایرانهفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتع

 1397اردیبهشت ماه  18-19

 روش تحقیق

ورت های  مورد مطالعه نمونه بهرداری بصهدر رویشگاه Verbascum songaricumگیاه مورفولوژیکی برای بررسی خصوصیات 

بررسی شهامل؛  مورفولوژیکی موردت اانجام شد. خصوصی تکرار 10با  های مستقر شدهسیستماتیک در امتداد ترانسکت تصادفی

ل آذیهن گ گ میانی، طوآذین میانی، طول برطول گل ،آذین پایینیآذین فوقانی، ارتفاع گیاه، طول گل، طول گلطول برگ فوقانی

 .(2)شکل گیری شدتر و کولیس اندازهم بوسیلهو قطر یقه  طول برگ قاعده ،اصلی

 
 های مورفولوژیکی گیری ویژگی. اندازه2شکل

 هاتجزیه و تحلیل داده

  ای دانکن مقایسه شدند.هدامنها با آزمون چندانجام شد. میانگین 21نسخه SPSSافزار های حاصله با نرمتجزیه واریانس داده

 و بحث  نتایج

 و چهورلی. ههای مرتعهی مهورد بررسهی قهرار گرفهتدر رویشگاه  V.  songaricumولوژی در مطالعه حاضر خصوصیات مورف

ههای ( بترتیب خصوصیات مورفولهوژیکی گونهه1390(، یوسفی و همکاران )1394(، سعادتمند و همکاران )1396نژاد )خراسانی

مختلف بهر  های مرتعیز این تحقیق، مکانابر اساس نتایج بدست آمده  علف سالک، سنجد و نوروزک را مورد مطالعه قرار دادند.

و فوقانی در سطح یک درصهد  آذین گل شاخه طولهای میانی و فوقانی و ، طول برگروی خصوصیات مورفولوژی؛ ارتفاع گیاه

رد موهای مکان . را نشان دادندداری تاثیر معنیدرصد  5پایینی و میانی در سطح  آذین گل شاخه ای و طولهای قاعدهبرگ طول

 ههایویژگهیتغییهرات  2جهدول  (.2داری را بر روی طول گل آذین اصهلی و قطهر یقهه نشهان نهداد )جهدول مطالعه تاثیر معنی

و ارتفهاع گیهاه های ویژگیدهد. بر اساس نتایج حاصله مختلف مرتعی نشان میهای مکانرا در  V.  songaricumمورفولوژیکی 
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حهوض( )دره 1داری با هم دارند بهه طوریکهه مکهان مرتعهی اختالف معنیمطالعه  مکان مرتعی مورد 5در طول گل آذین اصلی 

( 1391نتایج کریمیان و همکاران )ارتفاع را نشان داد.  متر(سانتی 9) ترین)قهیز( کم2و مکان مرتعی متر( سانتی 3/137)بیشترین 

نشان داد که ارتفاع متوسهط ایهن   V. cheirantifoliumدیگری از جنس ورباسکوم بنام  بر روی خصوصیات مورفولوژیکی گونه

داری را نشهان نهداد. ویژگهی طهول بهرگ های مورد مطالعه اختالف معنیبرگ میانی در مکان طولسانتی متر است.  9/98گیاه 

-)دره 1مکهان ای در های قاعدهبرگ داری را نشان نداد. بیشترین اندازه طولاختالف معنی 5و  4، 1های مرتعی در مکانفوقانی 

-های مختلف اختالف معنیپایینی در مکان آذین گل شاخه مشاهده شد. قطر یقه و طول 4حوض( و کمترین آن در مکان مرتعی 

ههای بود که با سایر مکان 1میانی بیشترین میزان متعلق به مکان مرتعی  آذین گل شاخه داری با هم نداشتند. از نظر ویژگی طول

اختالف معنی داری با هم نداشتند. سایر  3و  2های فوقانی در مکان آذین گل شاخه ری را نشان داد. طولدامرتعی اختالف معنی

صهنعتی -به طور کلی نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد خصوصیات مورفولوژی گونه دارویی آمده است. 3نتایج در جدول 

V.  songaricum از شرایط بهتری نسبت به دو رویشگاه دیگر برخهوردار اسهت، از حوض، سمیرم و دنا های مرتعی درهدر مکان

بهرداری بهینهه ها و کشت در سطح وسیع جهت بههرههای مرتعی را برای الگوبرداری از خصوصیات اکولوژیک آناینرو این مکان

 شود.پیشنهاد می

 V.  songaricumژیکی گونه ولومورف هایویژگیمختلف بر  های مرتعیمکاننتایج آنالیز واریانس اثر  -2جدول 

 مختلف  هایمکان مورفولوژیکیعوامل 

 439/8 ** (cm) ارتفاع گیاه

 ns 103/3 (cm)اصلی طول گل آذین

 201/7 ** (cm) های میانیطول برگ

 135/10 ** (cm)های فوقانی برگ طول

 269/2 * (cm)ای های قاعدهبرگ طول

 ns 967/0 (cm) قطر یقه

 669/3 * (cm) پایینی آذین گل شاخه طول

 621/2 * (cm) میانی آذین گل شاخه طول

  920/6 ** (cm) فوقانی آذین گل شاخه طول

دار در یکامال معن و %5دار در سطح ی، معنهادار نبودن اختالفدهنده معنینشان بی* و **: به ترت ،nsبوده و عالیم  Fاعداد جدول مقادیر 

 %1سطح 



   

7 

 

 داری ایرانهفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتع

 1397اردیبهشت ماه  18-19

 مختلف هایسایتمیانگین( در  ±اشتباه معیار  ) V.  songaricumمورفولوژیکی گونه  هایویژگی تغییرات -3جدول 

 5مکان  4مکان  3مکان  2مکان  1 مکان                     متغیر

 میانگین( ±باه معیار )اشت میانگین( ±)اشتباه معیار  میانگین( ±)اشتباه معیار  میانگین( ±)اشتباه معیار  میانگین( ±)اشتباه معیار   

 c 76/7± 30/137 a 46/4± 98 c 28/6± 70/135 ab 05/4± 110 b 28/3± 90/118 (cmارتفاع گیاه )

 b 45/6± 92 a 68/4± 68 a 49/4± 73 ab 80/3± 3/77 ab 49/5± 78 (cm) اصلی طول گل آذین

 a   63/1± 55/22 a 10/1± 4/18 a 57/1± 10/20 a 84/0± 10/15 a 78/1± 10/25 (cmهای میانی )طول برگ

 b 55/0± 60/5 a 41/0± 55/7 a 86/0 ± 90/7 b 11/1± 95/6 b 96/0± 50/12 (cmهای فوقانی )برگ طول

 b 91/1± 7/36 ab 52/1± 65/32 ab 96/1± 8/29 a 76/1± 8/29 ab 18/2± 1/32 (cmای )های قاعدهبرگ طول

 a 60/1± 86/19 a 68/0± 05/21 a 66/1± 43/18 a 78/0± 52/19 a 91/0± 09/18 (cmقطر یقه )

 a 10/2± 4/21 a 16/1± 3/16 a 63/1± 10/21 a 01/2± 70/18 a 38/2± 10/26 (cmپایینی ) آذین گل شاخه طول

 b 44/2± 7/34 b 37/2± 8/26 a 19/2± 32 b 23/5± 26 b 56/2± 4/28 (cmمیانی ) آذین گل شاخه طول

 b 99/1± 4/19 ab 57/0± 35/11 a 94/0± 50/19 b 09/1± 30/15 b 58/1± 60/18 (cmی )فوقان آذین گل شاخه طول

 (.ل پنج درصدباشد )آزمون دانکن، در سطح احتماها میدار در مقایسه بین میانگینحروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده وجود اختالف معنی
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