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چکیده
) در ایران در یک رویشگاه انحصاري واقع در حوضه آبخیز دهستان چله از توابع شهرستان گیالنغرب L.foetidaAnagyrisتاج (قره

توان به ملین بودن، ضد خلط استان کرمانشاه رویش دارد. هرچند این گیاه سمی است، اما ازجمله خواص دارویی برگ و میوه آن می
بی هاي پژوهشی مناستواند زمینهیط رویشگاهی انحصاري و محدود این گونه ارزشمند میسینه، مسهل و ضد کرم اشاره کرد. بررسی شرا

شناسان ایجاد کند و در عین حال امکان حفاظت، احیاء و گسترش این گونه را فراهم نماید. در این بررسی که با هدف را براي گیاه
محدوده پراکنش توده روي نقشه مشخص شد، سپس به روش تصادفی تاج و رویشگاه آن انجام شده است، ابتدامعرفی گونه ارزشمند قره

هاي ظاهري این درختچه و شرایط آوري اطالعات و بررسی ویژگیها، به جمعنمونهنمونه در طول خطمنظم و با استفاده از قطعات
متر از سطح دریا 1170اع متوسط آن هکتار و ارتف520رویشگاهی آن پرداخته شد. نتایج نشان داد که سطح رویشگاه این گونه حدود 

رسد. قطر تاج پایه در هکتار نیز می500دست آمد که در برخی نقاط به بیشتر از به284تا 223است. میانگین تعداد در هکتار بین 
پوشش و درصد تاجمتر و در برخی موارد تا چهار متر5/2ها بین یک تا آنها بین یک تا چهار متر و گاهی تا هفت متر، ارتفاع پایه

درصد برآورد شد.28طور متوسط به

هاي رویشی.تاج، گیالنغرب، ویژگی: رویشگاه، زاگرس، قرههاي کلیديواژه

مقدمه
گیاهی، تعیین محدوده هايبررسی عرصه گسترش گونه

هاي رویشگاهی و همچنین پراکنش و مطالعه ویژگی
ر هاي نهفته دشناسی آنها اولین قدم در شناسائی مزیتریخت

هاي شود. بدون شک عاملگیاهان هر منطقه محسوب می
گیري جوامع گیاهی یک منطقه مؤثرند، اما متعددي در شکل

هاي طبیعیعمده عاملتوان آنها را به دو دستهطور کلی میبه
هاي درونییا خارجی ازقبیل خاك، اقلیم، توپوگرافی و عامل

هاي ساختاري، متابولیسمی، تولید مثل و غیره ازقبیل ویژگی
,Azarnivandتقسیم کرد ( هاي مذکور هر ). عامل1985

اي با یکدیگر هستند، بنابراین محیط خاص داراي روابط ویژه
طبیعی، پوشش گیاهی خاصی که معرف طور در هر منطقه به

,Jaafariخاك مشخصی است، وجود دارد ( 2002.(
، Thermopsidaeمتعلق به قبیله Anagyrisجنس 

طور سنتی است که بهFabaceaeو تیره Fabioidaeزیرتیره 
هان عنوان گیاتازگی بهآور) و بهکننده و قیعنوان دارو (پاكبه
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LA. foetida.و داراي دو گونه شودزینتی از آن استفاده می

exBroussA. latifoliaاز عناصر مشخصه منطقه مدیترانه و

.Willd) آندمیک جزایر قناري اسپانیا استCorrea-Donate

., 2007et al گونه .(A. foetidaتاج که در برخی منابع یا قره
قاج هم ذکر شده است، در مناطق مدیترانه وبا نام قره

هاي خودسازگار ورانی گسترش دارد. داراي گلت-ایرانو
گرده افشانی را ندارددلیل کالله خاص، اختیار خوداست، اما به

et alValtuena,.و هنوز هم کامالً شناخته نشده است (

تاج داراي شهد فراوان است و ). گل در گونه قره2008
Ortega-افشانی آن وابسته به پرندگان عنوان شده است (گرده

., 2005et alOlivencia .( ،بارزترین مشخصه این گیاه
که طوريدهی است، بهزنی و گلمتفاوت بودن دوره جوانه

شود.زند و در زمستان سبز میاواخر پاییز جوانه می
Cytisineدر اعضاي مختلف این گیاه دو آلکالوئید سمی 

وجود دارد. آناجیرین که توسط Anagyrineو 
Hardiandallois)1885دست آمد، در) از این گیاه به

ویژه در برگ و پارانشیم اعضاي هاي مختلف گیاه بهاندام
مسن، اشعه مغزي در بین آوندهاي آبکش و بیشتر از همه بین 

ن، بر آناجیریشود. در دانه این گیاه عالوههاي دانه یافت میلپه
).Davis,1982رنگ زرد نیز وجود دارد (یک ماده روغنی به

عنوان ماده ارگانیک در قالب کاربرد روغن و پودر این گیاه به
Callosobruchusمبارزه بیولوژیکی با آفت شپشک نخود (

chinensisت همراه داشته اسبخشی را به) نتایج بسیار رضایت
)2011,Sing :موارد استفاده دارویی این گیاه عبارتند از .(

لیه معده از محتویات عامل ایجاد تهوع و استفراغ و براي تخ
ها و تحریک روده به کننده یا بازکننده رودهآن، مسهل و شل

تخلیه مدفوع براي پاکسازي روده و تسکین یبوست، عاملی 
هاي داخلی، عاملی در براي مقابله با تشکیل سنگ در ارگان

هاي قفسه سینه ها، دارویی براي بیماريدرمان التهاب کلیه
ان یا کاهش رشد تومورها، دارویی براي ها، درمویژه ریهبه

خارج کردن کرم از بدن حیوانات.
شرقی این درختچه در نواحی غرب، جنوب و جنوب 

متري 1300سطح دریا تا ارتفاع آناتولی ترکیه از نواحی هم
هاي هاي خشک، سنگالخی شیبدار و همراه جنگلو در خاك

,rکننده بلوط پراکنش دارد (مخروبه و خزان 2010Avsa .(
یکی از خصوصیات بارز این گونه که از مناطق پراکنش آن 
در ترکیه و اسپانیا گزارش شده است، خزان تابستانه آن است 

)., 2005;et alOlivencia-Yaltirik, 1972; Ortega

., 2008et alValtuenaصورت تاج در ایران گرچه به). قره
ارسباران و همچنین در پراکنده در برخی نقاط ازجمله در 

& Nematiسرانه در قصر شیرین (مناطق ریجاب و مله

Jalilian, ) گزارش شده است، اما رویشگاه انحصاري 2012
اي مجزا نمود یافته است، در حوضه صورت تودهآن که به

آبخیز چله از توابع شهرستان گیالنغرب استان کرمانشاه است. 
کران ه از روستاي کاسهتاج در این حوضمحدوده حضور قره

کران لغزه بزرگ کاسهتوق واقع در محل زمینتا منطقه تق
است. بررسی شرایط رویشگاهی انحصاري و محدود این گونه 

هاي پژوهشی مناسبی را براي تواند زمینهارزشمند می
حال امکان حفاظت، احیاء و شناسان ایجاد کند و در عینگیاه

نماید. در این بررسی که با هدف گسترش این گونه را فراهم 
تاج و رویشگاه انحصاري آن انجام معرفی گونه ارزشمند قره

هاي ظاهري این درختچه و شده است، به بررسی ویژگی
شرایط رویشگاهی آن پرداخته شده است.

هامواد و روش
با توجه به محدود بودن سطح پراکنش توده جنگلی 

و پیمایش مسیر مرز SGPتاج، ابتدا با استفاده از قره
پراکنش یا حضور این گونه در منطقه، نسبت به تعیین 
مرزهاي پراکنش آن اقدام شد و نقشه محدوده توده ترسیم 

دلیل وضعیت همگنی، تغییرات تدریجی که بهشد. از آنجائی
توده متناسب با تغییر ارتفاع از سطح دریا و پراکنش توده، 

ها فراهم نبود، با بهتر دادهآوريبندي براي جمعامکان مونه
نمونه در جهت توجه به شکل و سطح توده، تعداد چهار خط

متري 500طور تصادفی با فاصله عمود بر شیب دامنه و به
جنوبی روي نقشه درنظر گرفته شد. با -و در جهت شمالی

هاي مورد آوري دادهتوجه به هدف تحقیق، جمع
ر تاج متمرکز شد و دقرهگیري در جنگل فقط بر گونه اندازه

ها فقط به شمارش تعداد اکتفا شد. با توجه مورد سایر گونه
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تاج و میانگین تعداد آنها در واحد هاي قرهبه اندازه پایه
100نمونه قطعه10نمونه تعداد سطح، روي هر خط

مشخص شد و در هر متر10×10مترمربعی با ابعاد 
وگرافی و ادافیکی محل هاي توپبر ویژگینمونه عالوهقطعه
نمونه، صفات ظاهري ازقبیل ارتفاع، دو قطر عمود قطعه

برهم تاج، ارتفاع تاج، قطر یقه بزرگترین ساقه، ابعاد 
گیري و طور تصادفی اندازهها بهها و میوهتعدادي از برگ
یادداشت شد. 

هاتحلیل آماري داده
-روفها با استفاده از آزمون کولموگنرمال بودن داده

ها نرمال نبودند، تبدیل که دادهسمیرنوف تست شد و درمواردي
ها انجام شد. بررسی اثر تغییرات ارتفاع از سطح دریا (در داده

شناسی هاي توده و ریختمتري) بر ویژگی100طبقات 
) و با ANOVAها با استفاده از تجزیه واریانس یکطرفه (پایه

انجام شد.SPSSافزار استفاده از نرم

نتایج
معرفی رویشگاه 

هکتار بود که 520تاج حدود وسعت منطقه پراکنش قره
و 46°0'28''مرکز آن داراي مختصات طول جغرافیائی 

است. این رویشگاه در حاشیه جاده 34°50'38''عرض
و به فاصله هفت کیلومتري از شهر آبادگیالنغرب به اسالم

موقعیت رویشگاه را بر روي 1گیالنغرب قرار دارد. شکل 
دهد. متوسط ارتفاع رویشگاه از اي نشان میتصویر ماهواره

متر در حاشیه رودخانه 970متر، حداقل آن 1170سطح دریا 
متر در رأس ارتفاعات سرکش است 1420دوالبی و حداکثر 

گیرد. شیب منه رو به شمال را دربر میطور عمده داو به
درصد است که در برخی نقاط به 14طور متوسط رویشگاه به

شناسی آن از رسد. ساختار زمیندرصد نیز می50بیشتر از 
عمق و در برخی هاي آهکی و با خاك سطحی تا کمنوع سنگ
عمیق است.نقاط نیمه

تاج در منطقه گیالنغربنمایی از رویشگاه انحصاري گونه قره-1شکل 

تاج در رویشگاه مورد مطالعهخصوصیات ظاهري قره
اي است که ظاهري شبیه دافنه دارد و داراي درختچه

نسبت کروي چسبیده به زمین است. هاي متعدد و تاج بهتنه
هاي جوان آن برافراشته، متراکم و داراي پوست ها و تنهشاخه

هاي قدیمی خاکستري روشن است، اما ساقهرنگصاف و به
داراي پوست تیره و نسبتاً ضخیم و با شیارهاي طولی است. 

اي فرد آن درمجموع داراي سه برگچه است. هاي شانهبرگ
5/2و عرض آن بین یک تا 6تا 5/2طول هر برگچه بین 
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دیده 2طور که در شکل باشد. همانمتر متغیر میسانتی
هاي اي مرکب از غالفصورت خوشهآن بهشود، میوه می

و عرض آن به 25متعدد است که طول هر غالف گاهی به 
طور متوسط پنج تا هفت دانه و رسد و بهمتر میسانتی5/2

ن شکل آهاي لوبیائیگیرد. طول دانهدانه را دربر می11گاهی 
متر و میلی15متر، عرض در مواردي حتی به دو سانتی

رسد.متر نیز مییلیضخامت هفت م

تاج در منطقه گیالنغربنمایی از درختچه، میوه، برگ، گل و بذر گونه قره-2شکل 

شناسیوضعیت توده و مشخصات جنگل
ویژه در این درختچه گرچه در برخی نقاط رویشگاه به

اي شیب و داراي خاك نسبتاً مناسب واریزههاي کمقسمت
صورت توده خالص ها، بهها و داخل درهواقع در پائین دامنه

و با ابعاد مناسب نمایان است، اما در بخش عمده رویشگاه 
هاي متري به باال که جنگل1100ویژه از ارتفاع حدود به

و عنوان گونه همراهشوند، بهبلوط با تراکم بیشتري ظاهر می
تاج از ارتفاع یابد. قرههاي بلوط نمود میاشکوب جنگلزیر

پایه در صورت پراکنده و تکمتري به باال به1200حدود 
داخل جنگل بلوط پراکنش دارد. با افزایش ارتفاع از سطح 

اي هدریا، با توجه به افزایش تراکم گونه بلوط، ابعاد پایه
عاد متراکم و با ابشود. بیشترین حضور تر میتاج کوچکقره

هاي هاي رو به شمال و روي خاكمطلوب این گونه در دامنه
وضعیت حضور گونه 3عمیق آهکی است. شکل عمیق تا نیمه

دهد.تاج را در منطقه مورد مطالعه نشان میقره

تاج در منطقه گیالنغربخالص (راست) و ناخالص (چپ) از قرهنسبتنماي دو توده به-3شکل 
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از تاج پسهاي قرهضریب تغییرات متغیر تراکم پایه
درصد 34ها با استفاده از جذرگیري، سازي دادهنرمال

هاي نمونهدست آمد. همچنین میانگین تعداد در قطعهبه
بود. 592/1ها همعیار دادو انحراف06/5واجد این گونه 

محاسبه شد. 252/0) نیز SEخطاي معیار برآورد میانگین (
میانگین تعداد در هکتار این گونه در سطح منطقه مورد 

برآورد شد. 284تا 223درصد بین 95مطالعه به احتمال 
ه از این گونهاییگرچه در برخی نقاط رویشگاه فاقد پایه

پایه در 500بود، اما در برخی نقاط تراکم آن به بیشتر از 
رسید.هکتار نیز می

طور عمده بین یک تاتاج بههاي قرهقطر متوسط تاج پایه
چهار متر و گاهی تا هفت متر بود. ضریب تغییرات متغیر قطر 

ها با سازي دادهتاج پس از نرمالهاي قرهمتوسط تاج پایه
دست آمد. بر این اساس، درصد به18ه از جذرگیري، استفاد

متر سانتی5/226نمونه میانگین قطر متوسط تاج در هر قطعه
متر محاسبه شد. میانگین سانتی73/7ها معیار دادهو انحراف

درصد بین 95قطر متوسط تاج این گونه در منطقه به احتمال 
متر برآورد شد.سانتی234تا 219

متر 5/2طور عمده بین یک تا تاج بههاي قرهارتفاع پایه
رسید. ضریب بود که در برخی موارد به چهار متر هم می

ي سازتاج پس از نرمالهاي قرهتغییرات متغیر ارتفاع پایه

دست آمد. بر درصد به7گیري، ها با استفاده از لگاریتمداده
1/491نمونه این اساس، میانگین ارتفاع گونه در هر قطعه

متر محاسبه شد. سانتی46/1ها معیار دادهمتر و انحرافسانتی
درصد بین 95تاج در منطقه به احتمال میانگین ارتفاع قره

متر برآورد شد.سانتی151تا 148
28طور متوسط تاج در منطقه بهپوشش قرهدرصد تاج

84ها از یک تا نمونهدرصد برآورد شد. این میزان در قطعه
تغیر بود. نمودارهاي پراکنش تعداد در هکتار طبقات درصد م

) حاکی از توزیع 5) و ارتفاع (شکل 4قطر متوسط تاج (شکل
هاي با اندازه نسبت نرمال است، با این مالحظه که پایهبه

تا دو 5/1متوسط (ارتفاع دو تا سه متر و قطر متوسط تاج 
. هستندمتر) داراي تعداد کمتر از حد انتظار در طبقات خود 

خطاي معیار برآورد میانگین ارتفاع گونه و میانگین قطر 
محاسبه شد.077/0و 062/0ترتیب متوسط تاج به

100بررسی اثر تغییرات ارتفاع از سطح دریا (در طبقات 
ها که در شناسی پایههاي توده و ریختمتري) بر ویژگی

دهد که اختالف بین تراکم ارائه شده است، نشان می1جدول 
ها در طبقات مختلفتوده، قطر متوسط تاج و سطح تاج پایه

دار بود، درصد معنی99ارتفاع از سطح دریا در سطح اطمینان 
اما ارتفاع (بلندي) گونه در طبقات ارتفاع از سطح دریا تفاوت 

داري نداشت.معنی

تاج در گیالنغربنمودار پراکنش تعداد در طبقات قطر متوسط تاج قره-4شکل 
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تاج در گیالنغربنمودار پراکنش تعداد در طبقات ارتفاع قره-5شکل 

تاجهاي قرهشناسی پایههاي توده و ریختتجزیه واریانس اثر طبقات مختلف ارتفاع از سطح دریا بر ویژگی-1جدول 
داريمعنیFمیانگین مربعاتدرجه آزاديمجموع مربعاتتغییراتمنابع ویژگی

تراکم
هابین گروه

هاداخل گروه
جمع

588/13908
412/191111

205020

2
132
134

294/6954
814/1447

803/4**010/0

ارتفاع
هابین گروه

هاداخل گروه
جمع

459/33037
133/883465
592/916502

2
132
134

730/16518
918/6692

468/2ns089/0

قطر متوسط 
تاج

هابین گروه
هاداخل گروه

جمع

063/184273
308/1723907
371/1908180

2
132
134

531/92136
904/13059

055/7**001/0

سطح تاج
هابین گروه

هاداخل گروه
جمع

752/284
684/2603
436/2888

2
132
134

376/142
725/19

218/7**001/0

داريعدم معنیnsدرصد؛ 99دار در سطح اطمینان معنی**

بحث
هاي رویشی گونه شناسی و شاخصرسد ریختنظر میبه

در منطقه مورد مطالعه مقداري بیشتر از منطقه آناتولی تاجقره
ترکیه است که داراي گستره پراکنش بیشتري است. در ترکیه 

,Avsarارتفاع این گونه دو تا سه متر گزارش شده است (

عنوان دو منطقه اصلی). در دو کشور ترکیه و اسپانیا به2010

شناسی و ، مطالعاتی درمورد پدیدهAnagyrisپراکنش جنس 
خواص ژنتیکی این جنس انجام شده است، اما درمجموع هنوز 

هاي آن اطالعات کافی براي شناخت کامل این جنس و گونه
دست آمده در پژوهش شناسی بهوجود ندارد. مشخصات گیاه

) ارائه کرده است، Mozaffarian)2010رو با آنچه پیش
به طول توان دهد که ازجمله میهایی را نشان میتفاوت
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ها اشاره کرد، بنابراین پیشنهاد ها یا طول میوه و دانهبرگچه
شناسان مورد بررسی بیشتر شود این موضوع توسط گیاهمی

چنانچه ها،قرار گیرد. ضمن اینکه با توجه به ابعاد و تعداد برگ
امکان استفاده داروئی یا صنعتی از برگ میسر باشد، تولید 

کند.برگ اهمیت بیشتري پیدا می
تاج در منطقه مورد مطالعه ازنظر توپوگرافی فقط توده قره

شود. نقش بارز این گونه در جهت رو به شمال دیده می
هاي بلوط، آلبالو وحشی و بنه در عنوان پرستار براي گونهبه

هاي همراه در این رویشگاه کامالً مشهود بود. از دیگر گونه
تنگرس، زالزالک و هايتوان به درختچهاین رویشگاه می

جه بیان اشاره کرد. با توهاي گون، اسپند و شیریندافنه و بوته
تاج در هاي قرهبه شکل تاج و تراکم خوب سرشاخه و برگ

ها به مصرف آن از سوي سو و عدم عالقه دامها از یکحاشیه
دیگر، براي حفاظت خاك و جلوگیري از فرسایش در مناطق 

هايرسد. بروز خشکسالینظر میمشابه، گونه مناسبی به
توجه در چندساله اخیر موجب بروز خشکیدگی قابل

تاج شده است که بیم آن هاي قرههائی از تاج درختچهبخش
ها در آینده نزدیک از بین بروند. این رود تعدادي از پایهمی

دار، نقاطی که داراي تراکم ویژه در نقاط شیبموضوع به
ی که در معرض تابش بیشتر نور خورشید زیادي بودند و نقاط

هاي موجود در که پایهشد، درحالیوفور مشاهده میبودند، به
طور کامل شاداب و سالم بودند. بر روي برخی سایر نقاط به

خوار و هاي برگها و کرمتاج آثار شدید شتههاي قرهپایه
همچنین کرم بذرخوار مشاهده شد که با توجه به بوي 

باشد. قابل ذکر است که نمونه توجه میآن، قابل نامطلوب 
آوري و براي شناسائی به مراکز پژوهشی آفات مذکور جمع

ظر نمرتبط ارسال شد. با توجه به شرایط خاص این توده، به
شده و اتخاذ تدابیري برايرسد تبدیل آن به منطقه حفاظتمی

حفظ، احیاء و توسعه توده از اهمیت و ضرورت کافی 
وردار باشد. ویژگی خزان تابستانه که موجب مقاومت و برخ

لعاده اآبی و خشکسالی است، ارزش فوقمقابله این گونه با کم
دهد.هاي حفاظت خاك نشان میآن را براي استفاده در طرح

که پراکنش در رویشگاه مورد مطالعه در برخی از نقاطی 
ري خورداشیب بودن و برتاج مطلوب بود، با توجه به کمقره

از خاك بهتر، کشاورزان و افراد محلی اقدام به تبدیل عرصه 
هاي اند، بنابراین عرصهجنگلی به زمین زراعی دیم کرده

اند. تراشی شدهسوزي یا قطع، پاكمذکور ازطریق آتش
براین، با توجه به شرایط مناسب این رویشگاه در فصل عالوه

حل مناسبی براي تفرج هاي اخیر به مبهار، این منطقه در سال
مردم تبدیل شده است و آثار چادرزنی و روشن کردن آتش 

شود که این موضوع هم خطر جدي وفور دیده میدر آن به
شود.براي آینده این توده محسوب می

دلیل بوي نامطبوع و مواد سمی موجود در برگ تاج بهقره
ها و طور معمول مورد مصرف دامهاي گیاه، بهو غالف

,Avsarگیرد (یوانات وحشی قرار نمیح )، بنابراین در 2010
ا علت فشار چرمناطقی که پوشش گیاهی (جنگلی) و خاك به

توان با کاشت و توسعه این گونه دچار تخریب شده است، می
هاي خوبی نائل آمد. قابل ذکر است که با توجه به موفقیت

گونه، هاي زرد رنگ و جذاب این شهد فراوان موجود در گل
امکان توسعه صنعت پرورش زنبور عسل و افزایش درآمد 

تواند محرك مناسبی براي ساکنین منطقه وجود دارد که می
تاج باشد.احیاء و توسعه کاشت قره

سپاسگزاري
هاي ارزنده آقاي ساسان ضروریست از زحمات و همکاري

ویژه براي همکاري مؤثر ایشان در انجام آماربرداري رشیدي به
هاي صحرائی صمیمانه قدردانی شود.گیرياندازهو
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Abstract
In Iran, Anagyrigs foetida L. occurs in exclusive sites in Gilan-e Gharb region of

Kermanshah province. Despite the toxicity of the plant, several medicinal properties of
leaves and fruits have been reported, including being laxative, anti-worm and phlegm.
Due to its exclusive and limited habitat conditions, a study on its site characteristics can
create a valuable research background for botanists as well as to conservationists to
protect, rehabilitate and expand the site. Here, distribution of the stand were initially
marked on the map, followed by systematic-random sampling to delineate sample plots
along transects. Data were collected, and shrub characteristics and site conditions were
analyzed. The results indicate that the site expands to ca. 520 ha with an average altitude
of 1170 meters above sea level. An average density of 223 to 284 individuals per hectare
was estimated, occasionally reaching more than 500 individuals. In addition, crown
diameters of 1-4 meters (occasionally 7 m) and height of 1-2.5 meter (with some cases
up to 4 meters) were also reported. The average estimated canopy was approximately 28
percent.

Keywords: Site, Zagros, Anagyrigs foetida, Gilan-e Gharb, vegetative characteristics.


