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  يت مراتع بحرانيري در مديياهان داروينقش گ
 

  ٤نياي صفا...ا نصرت   و٣ حسين آذرنيوند،٢ حسين ارزاني،١*روجا صفاييان

  ، ايران دانشگاه تهران،يعيدانشکده منابع طب، ي مرتعداري دکتري دانشجو١
  ايران،  دانشگاه تهران،يعيدانشکده منابع طب گروه احياء مناطق خشك و كوهستاني،  استاد٢
  ، ايران دانشگاه تهران،يعيدانشکده منابع طبگروه احياء مناطق خشك و كوهستاني، ار ي استاد٣

  ، ايران دانشگاه مازندران،يعياستاد دانشکده منابع طب ٤
  )٤/٢/٨٧ :يخ تصويب، تار۲۷/۸/۸۵ :تاريخ دريافت(

  

  دهيچک

، در چارچوب ين ثروت مليدار از اي پايد بر حفاظت و بهره بردارياکمرتعداران با ت . استيياهان داروي گياصل  ويعيمرتع خاستگاه طب

 مرتع، در يستگي عنوان شابااهان را ين گي مناسب ايها شگاهي رويابي و ارزيي چند منظوره از مراتع، شناساگيری بهره يزي برنامه رراهبرد

 قرار يابي مراتع طالقان، مورد ارزياهي گيها پي، در تيين دارواهاي گي نسبي، تنوع و فراوانبررسیدر اين . دستور کار خود قرار داده اند

 اطالعات يها  سامانه يري، به روش فائو و با بکارگيياهان داروي گيها شگاهي رويلويت کاربرو جهت تعيين ايبرنامه ريز. گرفت

 مشخص و GIS منطقه با کاربرد يياهان داروي مناسب گيشگاهايبا اين دستاورد رو. رفتي صورت پذ۵۰۰۰۰/۱اس ي در مقييايجغراف

 گونه گياهي ۱۷۵ نتايج بدست آمده نشان داد که از تعداد.  انجام شدي مدل سازکمک، به ها شگاهين رواي  هل بوم شناسانيه و تحليتجز

لب مراتع ضعيف  گياهاني کم ارزش هستند، پوشش غاياين گياهان که از نظر دامدار.  استيي داروگونه ۵۳ شناخته شده در منطقه تعداد

 از تنوع و ياز مراتع منطقه با برخوردار)  درصد۴۲/۶( هكتار ۳۲/۲۴۳۰حدود  شايستگي، شه نقپايهبر. دهند ميتشکيل  و مناطق بحراني را

 و متوسطدرطبقه شايستگي )  درصد۳/۲۰( هكتار ۸۰/۷۷۱۶، )الويت اول(باال  در طبقه شايستگي يياهان داروي مطلوب گيها شگاهيرو

، يياهان دارويدار از گي پاي، حفاظت و بهره بردارگسترشاز آنجا که . قرار داردپايين در طبقه شايستگي ) درصد۷۵/۱۹( هكتار ۷۵۰۰

، ) بااليستگيشا( مطلوب يها شگاهيت و حفاظت از رويري مداکنوناست،  مي علهای بررسی پايه  برها ن گونهي ايمنوط بر توجه به زادآور

   .شود ميه ي توصيياهان دارويوان ذخائر بانک بذر گبه عنگياهان دارويی 

  

  )GIS (يياي اطالعات جغرافسامانه چند منظوره، گيری بهره ،ييدارو گياهان :ي کليديها واژه
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  مقدمه

 يها  بوم نظامی در گاند کنندين تولياهان به عنوان اوليگ
 يستيکن تنوع زيل.  برخوردار هستنداي هژيگاه وي جايمرتع

موجود در ) فون و فلور (های جانوری و گياهان مجموع
در . دينما ميجاب ي آن اي را براي متفاوتيمرتع، عملکردها

 يبان زندگي پشتيت عملکردهاي با توجه به اهمبررسین يا
 يکي به يابي، دست)ستگاهيحفاظت از آب، خاک و ز(مرتع 

اهان ي گي مرتع که کاربريشه وري پيها گر از عملکرديد
  ).  ۱۸( قرار گرفت مورد نظر است ييدارو
ن يـي ن نگـرش، تنـوع، بـه عنـوان عملکـرد و ابـزار تع              يبا ا 
ن فراوانـي   ييـ ، بـا تع   )۱۵و۲ (يياهان دارو يزان گ ي م ي  هکنند

 بـرای رسـد    مـي به نظـر    ). ۲و۱۴(اهان ارزيابي شد    ينسبي گ 
اهان ي گيعنوان شايستگي برا  با مرتع،   يت کاربر يلوون ا ييتع

کن بـا   يل.  چنداني صورت نپذيرفته است    های بررسی ييدارو
 يابيـ  چند منظوره از مراتع، مکـان        ۀتوجه به فلسفه استفاد   

 ها  ن گونه يظت از ا   به منظورحفا  يياهان دارو ي گ يها  شگاهيرو
از درآمـد سـرانه      مين سـه  ين تام ي و همچن  يري، بذرگ )۱۹(

مراتع با   که   باورندن  ي برا پژوهشگران.  است يدامداران ضرور 
 پوشش  يدارا) يت بهره بردار  يلوواز نظر ا  (ن  يي پا يستگيشا

 و  ٧(، اسـانس دار و بـدخوراک هـستند          ياهان سم يغالب گ 
بـوم   يکيب ساختار بتان  ير ترک يي تغ ۀن امر نشان دهند   يا). ٩

). ١٨( در اثر نوع دام و فـشار چـرا اسـت             ي مرتع يها   نظامی
ز رابطه اكولوژيكي بين گياهان بدخوراک با اسانس        ي ن ١رالف

بررسـی  تند و وضعيت مرتع را در مراتع غرب آمريكا مـورد            
 بـا   يادشـده اهان  يگ بررسی نتايج اين    پايهبر. قرار داده است  

ان شـده   يـ ب). ۱۶(يابنـد    مـي ش  كاهش وضعيت مراتع افـزاي    
، شـهدزا و    يـي اهـان، دارو  ين دسـته از گ    يـ است که غالـب ا    
 بهـره  اسـت کـه در       يادآوريـ الزم بـه    ). ١٨(معطره هستند   

ــری  ــد منظــوره، گي ــزچن ــرح ري ــا يط ــق ب ــي، منطب   علم
ــيو ــا يژگ ــاعيه ــصادي اجتم ــز و ي، اقت ــد  ني ــابي تولي ارزي

). ۱۴(ه شـده اسـت      ي توصـ  ني هر سرزم   مرتع در  يبيولوژيک
 يشيـ ط رو ي در شـرا   ياهيـ  پوشش گ  های بررسیدرخصوص  

) ۱۳۸۱(ا و باباخـانلو     يـ  ن ياکبـر ،  ) ١٣٦٤(وند  يآذرنمنطقه،  

                                                 
 ‐۱ Ralf 

 را  به نـسبت هماننـد     يشي رو يها  نياهان منطقه و سرزم   يگ
 در  يـي اه دارو ي گونه گ  ۲۵۰ حدود   کلدر  .  نموده اند  بررسی

 قرار گرفته اسـت     يي و مورد شناسا   ين جمع آور  ياستان قزو 
 مراحـل   يبـه بررسـ   ) ۱۳۸۰ (يا و فـرج اللهـ     ي ن ياکبر. )۵(

ــوژ ــداد يفنول ــه گ۱۱ تع ــان داروي گون ــياه ــ در اي ستگاه ي
 ين پرداخته و تعداد   يل آباد قزو  ي اسماع يقات کشاورز يتحق
  ). ۴(  نموده اندي کشت معرفيرا برا

رسد با توجه به اهميت حفاظت از مراتع و  ميبه نظر 
 ي وابسته به آن، کاربريها  انسانيضرورت کارآفريني برا

د در مراتع ي مفيها تي از فعاليکي به عنوان يياهان دارويگ
  .  در مديريت مرتع داشته باشداي هبتواند جايگاه قابل مالحظ

  

  ها مواد و روش

 کيلومتري شمال ٩٠( تهران حوزه آبخيز طالقان در استان
ز ي آبخۀن دو حوزي، ب)ني قزويلومتري ک٣٠غرب تهران و

 بررسیمنطقه مورد ). ٦(الموت رود قرار گرفته است کرج و 
، ٤٣ "ييايت جغرافيو در موقع  هکتار١٢/٣٧٩٧٧گسترهبا
 ٣٦°، ٥'، ١٩" و  ي طول شرق٥٠°، ٥٣'، ٢٠" تا  ٥٠°، ٣٦'

 در بخش مياني حوزه ي عرض شمال٣٦°، ١٩'، ١٩"تا  
 پايه منطقه برهای ويژگی .آبخيز طالقان واقع شده است

از  متر ۱۷۰۰ ‐۴۱۰۰ رتفاع ا:شامل) ۱۰ و ۳(منابع موجود 
 سلسيوس درجه ٤٨/٤ ساالنهمای  ديانگينم، ايسطح در

م منطقه ياقل،  متريلي م٧٢/٦٩٧  ساالنهي بارندگيانگينم
ن يمه مرطوب سرد و مرطوب سرد، همچني نبه روش آمبرژه
 سامانه ۱۴ و ياهي گروج ۱۷ ي دارابررسیمنطقه مورد 

 ژوهشیپ واحد ۵۶ آنها، يها  نقشهقي است که از تلفيعرف
  .بررسی بدست آمدن يدر ا) ۱جدول (
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  بررسی منطقه مورد پژوهشی ي واحدهاي  معرف‐۱جدول

 يواحدها
 يـاهيپ گيت  يپايه

سامانه 
 يعرف

 يواحدها
 يـاهيپ گيت  يپايه

سامانه 
 يعرف

P1 
Agropyron tauri  ‐ Gundeliua  
tournefortii 

  P16  کش‐ آرموت
Astragallus gossypinus  ‐ Ferula 
ovina 

 حسنجون

P2 
Astragallus spp   ‐ Lotus 
goebelia 

  P17 آردکان
Centaurea virgata‐Astragallus 
gossypinus 

 حسنجون

P3 
Agropyron tauri  ‐ Gundeliua  
tournefortii 

 P18 آردکان
Agropyron  tauri   ‐ Astragalus 
spp - Prangus uloptera 

 ‐ نانيجز
 هرنج

P4 
Agropyron tauri  ‐ Gundeliua  
tournefortii 

  P19 حسنجون
Acantholimon aspadanum 
Astragallus spp‐Onobrychis 
cornota 

 ‐ نانيجز
 هرنج

P5 
Astragallus spp   ‐ Lotus 
goebelia 

 P20 حسنجون
Astragallus spp‐Echinops 
polygamus- Thymus kotscyanus 

 ‐ نانيجز
 هرنج

P6 
Astragallus gossypinus‐Stipa 
barbata- Thymus kotscyanus 

 –نان يجز
 P21 هرنج

Astragallus gossypinus  ‐ Ferula 
ovina 

 ‐ نانيجز
 هرنج

P7 
Agropyron  tauri   ‐ Astragalus 
spp  – Prangus uloptera 

 P22 نيکوئ
Centaurea virgata‐Astragallus 
gossypinus 

 ‐ نانيجز
 هرنج

P8 
Astragallus 
gossypinus‐Agropyron tauri دشتيز P23 

Agropyron  tauri  ‐ Astragalus 
spp-Prangus uloptera 

 جوستان

P9 
Agropyron tauri‐Eryngium 
bungei 

 P24 شهراسر
Agropyron trichophorum ‐ 
Goeblia alopecuroides  ‐ 
Gundeliua  tournefortii 

 جوستان

P10 
Centaurea virgata‐Astragallus 
gossypinus 

 P25 ديدنبل
Artemisia aucheri‐Astragallus 
gossypinus 

 کالنک

P11 
Astragallus 
gossypinus‐Agropyron tauri فشندک P26 

Agropyron tauri‐Eryngium 
bungei 

 کالنک

P12 
Astragallus gossypinus‐Stipa 
barbata-Thymus kotscyanus 

 نککال P27 Astragallus spp‐Euphorbia aellei فشندک

P13 
Astragallus 
gossypinus‐Bromus 
tomentellus 

 P28 فشندک
Agropyron  tauri   ‐ Astragalus 
spp   ‐ Prangus uloptera 

 کرکبود

P14 
Agropyron  tauri   ‐ Astragalus 
spp-Prangus uloptera 

 P29 حسنجون

Agropyron 
trichophorum‐Goeblia 
alopecuroides‐Gundeliua  
tournefortii 

 کرود

P15 
Ferula ovina   ‐ Prangus 
uloptera 

 P30 حسنجون
Agropyron  tauri   ‐ Astragalus 
spp – Prangus uloptera 

 ‐ خسبان
 زکينو

P31  
 

Astragallus spp‐Echinops 
polygamus-Thymus kotscyanus 

 ‐ خسبان
 P44 نويزک

Centaurea virgata‐Agropyron 
trichophorum 

 ‐ شهرک
 گلينک
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  بررسی منطقه موردپژوهشی   معرفي واحدهاي‐۱جدول

واحدهاي 
 يـتيپ گياه  يپايه

سامانه 
 عرفي

واحدهاي 
 يـتيپ گياه  يپايه

سامانه 
 عرفي

P1 
Agropyron tauri  ‐ Gundeliua  
tournefortii 

  P16  کش‐ آرموت
Astragallus gossypinus  ‐ Ferula 
ovina 

 حسنجون

P32 

Agropyron 
trichophorum‐Goeblia 
alopecuroides‐Gundeliua  
tournefortii 

 ‐ خسبان
 P45 نويزک

Astragallus spp‐Euphorbia 
aellei 

سنگ 
 بن

P33 
Acantholimon 

aspadanum ‐Astragallus spp 
Onobrychis cornota 

 P46 کوئين
Astragallus gossypinus‐Bromus 

tomentellus 
 زيدشت

P34 
Astragallus spp‐Echinops 

polygamus-Thymus kotscyanus 
 P47 کوئين

Acantholimon aspadanum 
Astragallus spp‐Onobrychis 

cornota 

‐ شهرک
 گلينک

P35 
Agropyron  tauri   ‐ Astragalus 

spp  – Prangus uloptera 
 P48 کرود

Astragallus gossypinus  ‐ Ferula 
ovina 

‐ شهرک
 گلينک

P36 
Acantholimon aspadanum 
Astragallus spp‐Onobrychis 

cornota 
 P49 کرود

Artemisia aucheri‐Astragallus 
gossypinus 

 شهراسر

P37 
Astragallus spp‐Echinops 

polygamus-Thymus kotscyanus 
 P50 کرود

Astragallus spp‐Euphorbia 
aellei 

 شهراسر

P38 
Centaurea 

virgata‐Agropyron 
trichophorum 

 P51 کرود
Astragallus spp   ‐ Lotus 

goebelia 
 شهراسر

P39 
Acantholimon aspadanum 
Astragallus spp‐Onobrychis 

cornota 

 ‐ خسبان
 P52 نويزک

Agropyron tauri‐Eryngium 
bungei 

 سوهان

P40 
Centaurea 

virgata‐Agropyron 
trichophorum 

 ‐ خسبان
 P53 نويزک

Astragallus spp   ‐ Lotus 
goebelia 

 سوهان

P41 
Astragallus spp   ‐ Lotus 

goebelia 
 P54 ميراش

Agropyron tauri‐Eryngium 
bungei 

 زيدشت

P42 
Astragallus gossypinus 
‐Bromus tomentellus  ‐ Thymus 
kotschaenus 

‐ شهرک
 P55 گلينک

Agropyron  tauri   ‐ Astragalus 
spp – Prangus uloptera 

‐ شهرک
 گلينک

P43 
Centaurea 

virgata‐Astragallus gossypinus 
‐ شهرک
 P56 گلينک

Acantholimon aspadanum 
Astragallus spp‐Onobrychis 

cornota 
 کوئين

  
  
  



 ٥١٧                         ۵۲۴ تا ۵۱۳، از صفحه ۱۳۸۷، تير ماه ۲، شماره ۶۱نشريه دانشكده منابع طبيعي، دوره 

 

 از منابع، گيری بهرهبا گياهان منطقه بررسی درآغازدر اين 
 بهره گيري از  ومردم ميسپس به استناد دانش بو، ييشناسا
  .)۱۷ و۱۰، ۱( شدمشخص  منطقه يي دارويها  گونه،منابع

 يهـا   ق نقـشه  يـ تلف (پژوهـشی  يواحدهانمونه برداري در    
 ‐ بـه روش تـصادفي     )ي گيـاهي  ها  روج در   ي عرف يها  سامانه

 بـا فـرود      و  متـري  ٥٠ ترانسکت   ١٠استقرار    با کيستماتيس
 روي هـر    بـر   متـر  ي سـانت  ٥٠آوردن يک ميله فلزي در هـر      

 يهـا    گونه ي نسب يباين ترتيب فراوان  .  به عمل آمد   ترانسکت
  . قرار گرفتيابيد ارز مورييدارو

 از  گيـری  بهـره  بـا ز  يـ  ن پژوهشیواحد  در هر    اي  هتنوع گون 
   . محاسبه شد)١٩٤٨(نر ي وا‐معادله شانون

∑
=

−=
s

i

ii

N
n

N
nH

1
ln  

  ن معادلهيدر ا
H : نري وا–معرف شاخص شانون  
ni :  بيوماس افراد، شمار (ها ک از گونهيهر  تياهممقدار ،
 )رهيد و غيتول

N :تي نشان دهنده اهمنايزجمع کل م  
 پايهبر يياهان داروي از گگيری بهره ي مرتع برايستگيشا

 در يياي اطالعات جغرافيها  سامانه يري بکارگ باروش فائو
 ين روش براي ابنابه ).١٣(د ش انجام ٥٠٠٠٠/١اس يمق

 از شرايط محدود ها ترکيب نمره دهي به شايستگي رويشگاه
 در ارزيابي  به عنوان  و کمترين امتيازگيری بهرهکننده 

ت ينقشه اولو. عامل تعيين کننده نهايي در نظر گرفته شد
 N, S3, S2, S1کالس  ٤ در نيسرزم) يستگيشا (يکاربر

)S1باال، يستگي شا S2متوسط، يستگي شا S3يستـگي شا 
 پايهبر. مشخص شد) يستـگي بدون شاNکم و 
 ي نسبي انجام شده، فراوانهای بررسی يدستاوردها

درصد پوشش گياهي، ، اي هگون وعـتن، يي دارويها هگون
شرايط ، پراکنش منابع آب و اهي به گيدسترس آسانی

 الزم يمناسب به عنوان معيارها) ب و جهتيش(محيطي 
نهايت در ويياهان داروي مناسب گيها  تعيين مکانيبرا

 برنامه يبرا) ۱شکل (يياهان دارويتهيه مدل ذخائر بذر گ
 روش فائو با کاربرد بنابهند منظوره  چگيری بهره يزير

GIS۱۳( شد ي طراح .(  

 يها هي مرتع اليياهان داروي گيها ره گاهيه مدل ذخيدرته
  : قرار گرفتگيری بهرهربه عنوان نهاده مورد يز
  

ب و جهت ي به شيند نمره دهي با فرآينقشه توپوگراف

)۳( 

 های ولجد ب دريب و جهت به ترتي شعاملاز يمحدوده امت
  . آمده است۳و  ۲

  
  ير مدل توپوگرافيب در زي شعاملاز ي محدوده امت‐۲جدول 

 يستگيطبقه شا )درصد(ب يطبقات ش
۰ ‐ ۱۰ S3 
۱۰ ‐ ۳۰ S2 
۳۰ ‐ ۶۰ S1 
۶۰ >  N 

  
  ير مدل توپوگرافيجهت در زعامل ازي  محدوده امت‐۳جدول 

يستگيطبقه شا ييايجهت جغراف
 S1 (S)جنوب 
 S2 (E)  شرق

 S3 (N)شمال 
 S3 (W)  غرب

  
 به تنوع و يند نمره دهي با فرآياهينقشه پوشش گ

 يي دارويها فراواني نسبي گونه

 آمده ۴ در جدول ياهير مدل پوشش گياز زيمحدوده امت
  .است

  
  ياهير مدل پوشش گياز زي محدوده امت‐۴جدول 

شاخص 
 شانون

   ي نسبيفراوان
 (%) يي دارويها گونه

طبقه 
 يستگيشا

۴ ‐ ۵ ۳۰ ‐ ۴۰ S1 
۳ ‐ ۴ ۲۰ ‐ ۳۰ S2 
۲ ‐ ۳ ۱۰ ‐ ۲۰ S3 
۱ ‐ ۲ ۰ ‐ ۱۰ N 
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 )۳(ت مرتع ي به وضعيند نمره دهيت مرتع با فرآينقشه وضع

 آمده ۵ت مرتع در جدول ير مدل وضعياز زيمحدوده امت
  .است

  
  ت مرتعير مدل وضعياز زي  محدوده امت‐۵جدول 

 يستگيطبقه شا ت مرتعيوضع
 S1 ش مثبتيمتوسط با گرا

 S2 ش ثابتي با گرامتوسط
 S2 فيضع

 S3 في ضعيليخ
 

 اهي به گي دسترسآسانی نقشه

 نقشه ي مشخص شده رويها  راهپايهن نقشه بريا
ب و ي، تخري دسترسآسانی  منطقه و دامنه امکانيتوپوگراف

ر ياز زيمحدوده امت. رفتيبرداشت توسط مردم صورت پذ
 . آمده است۶اه در جدول ي به گيت دسترسيمدل وضع

  

 اهي به گيت دسترسير مدل وضعياز زي  محدوده امت‐۶جدول 

 يستگيطبقه شا اهي به گي دسترسآسانی
 S2  کمي بهره بردارآسانی
 S3  متوسطي بهره بردارآسانی
 N ادي زي بهره بردارآسانی
 S1 ر قابل برداشتيغ

  

 به منابع يند نمره دهينقشه پراکنش منابع آب با فرآ

 )۳(آب 

 نبودا يا کمبود آب که موجب کاهش ي نبودن مدل، يدر ا
اهان را ي گي و فراوانيماندگار دام و دامدار در مرتع بوده، 

 و بر ي مثبت تلقعاملین به عنوان يسبب شده است، بنابرا
  .رفتي مدل صورت پذي طراحپايهن يا

 در مدل ذخائر يادشده يها هياست که اليادآوری الزم به 
) تيت اولويبدون ضرورت رعا(و  دو به ديياهان دارويبذر گ
 ۀ نقشۀيت منتج به تهيق و در نهاي تلفGISط يدر مح
  . مناسب مورد نظر شديها مکان

 محاسبه شاخص تنوع، از نرم افزار يبرا بررسین يدر ا
Pastي از نرم افزارهاها مدل رسم يز براي و ن Excel و 
  . شدبهره گيری ILWIS version 3.0  ، ARCVIEWنيز
  

  ج ينتا

 فلور در بررسی مجموعه گياهی ج بدست آمده ازي نتاپايهبر
 شده، يي شناساياهي گونه گ۱۷۵ از تعداد ياهيپ گي ت۱۷

انگر ي ب۷جدول .  استيياهان داروي گونه گ۵۳تعداد 
  .باشد مي منطقه يي دارويها گونه
نر با ي وا‐ن شاخص تنوع شانونيي از تعبدست آمدهج ينتا
 ۵۶ در ياهي گونه گ۱۷۵ ي نسبياوان فريابي از ارزگيری بهره

 يادآوری همانگونه که . آمده است۸، در جدول يـپايهواحد 
ر ين زي در اژوهشیپ ي واحدهايستگي شاهشد طبقشد 

 يدر روش فائو عامل. ن شديي محدود کننده تععاملمدل با 
 کسب کرده باشد به عنوان يابياز را در ارزين امتيکه کمتر
  .شود مي درنظر گرفته يين کننده نهاييعامل تع
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   موجود در منطقهيي دارويها هنو گ ‐۷ جدول

 ينام علم خانواده فيرد خانواده ينام علم فيرد

۱ Eryngium bungeiApiaceae۲۸ FabaceaeSanguisorba minor
۲ Falcaria vulgarisApiaceae۲۹ FumariaceaeFumaria asepala
۳ Ferula gumosaApiaceae۳۰ JuglandaceaeJuglans regia
۴ Heracleum persicumApiaceae۳۱ LabiataeMarrubium vulgare
۵ Achillea talagonicumAsteraceae۳۲ LabiataeMentha longifolia
۶ Artemisia fragransAsteraceae۳۳ LabiataeNepeta bracteata
۷ Centaurea solstitalisAsteraceae۳۴ LabiataeSalvia verticillata
۸ Cichorium intybusAsteraceae۳۵ LabiataeTeucrium orientale
۹ Echinops polygamusAsteraceae۳۶ LabiataeThymus fallax
۱۰ Echinops ritrodesAsteraceae۳۷ LabiataeThymus kotschyanus
۱۱ Berberis vulgarisBerberidaceae۳۸ LabiataeZiziphora clinopoides
۱۲ Anchusa italicaBoraginaceae۳۹ LabiataeZiziphora tenuir
۱۳ Dianthus orientalisCaryophyllaceae۴۰ LabiataeAllium derderianum
۱۴ Alyssum bracteatumCruciferae۴۱ LabiataeAllium latifolium

۱۵ Alyssum dasycarpumCruciferae۴۲ MalvaceaeAlthaea 
longipedicellata

۱۶ Alyssum inflatumCruciferae۴۳ MalvaceaeMalva sylvestris

۱۷ Capsella bursa-
pastorisCruciferae۴۴ PlantaginaceaePlantago lanceolata

۱۸ Descurainia SophiaCruciferae۴۵ PoaceaeAgropyron repens
۱۹ Juniperus communisCupressaceae۴۶ PolygonaceaeRheum ribes
۲۰ Hippophae rhamnoidesElaeagnaceae۴۷ PolygonaceaeRumex scutatus
۲۱ Alhagi camelorumFabaceae۴۸ RosaceaeAmygdalus eburnean
۲۲ Astragalus gossypinusFabaceae۴۹ RosaceaeAmygdalus lycioides
۲۳ Glycyrrhiza glabraFabaceae۵۰ RosaceaeCrataegus monogyna
۲۴ Melilotus officinalisFabaceae۵۱ SalicaceaeSalix wilhelmsiana
۲۵ Coronilla variaFabaceae۵۲ TamaricaceaeTamarix ramosissima
۲۶ Goebellia alupecuroidesFabaceae۵۳ UrticaceaeUrtica urens
۲۷ Trifolium repensFabaceae 
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   اي ه و تنوع گونيي دارويها  گونهي نسبي، فراوانپژوهشی ي واحدهاهای ويژگی ‐۸ جدول

  )نريوا‐ شاخص شانونيبرمبنا(

ها
حد
وا

 ي
ی
ش
وه
پژ

  

 يفراوان
 ينسب

 يها هنوگ
  (%)ييدارو

شاخص 
شانون 
 يواحدها

 ژوهشیپ

طبقه 
 يستگيشا

  تمساح
(ha) 
 

ها
حد
وا

 ي
يه
پا

  ي

 يفراوان
 ينسب

 يها هنوگ
  (%)ييدارو

شاخص 
شانون 
 يواحدها

 ژوهشیپ

 يستگيطبقه شا

  
تمساح

(ha)  

P1 ۹ ٧٠٨/۳ N ٨٧ P29 ۱۷ ٥٩٨/٣ S3 ٣٩٣ 

P2 ۱۹ ۹۵/۱ N ٤١٤ P30 ۱۵ ٨٣٢/٣ S3 ٨٦٢ 

P3 ۱۵ ۸۲/۱ N ٤٠١ P31 ٠٦١/٤ ٧ N ٣٧٨ 
P4 ۳۷ ٤٤٢/٥ S1 ٥٦ P32 ۸ ٩٠٣/٣ N ١٨٧ 

P5 ۳۷ ٩٥٤/٤ S1 ١٣٦ P33 ۲۱ ٦٠٢/٣ S2 ٣/٩١٣ 

P6 ۲۹ ٩٦٥/٣ S2 ٢٣٦ P34 ۱۷ ١٢/٤ S3 ٤٧٧ 

P7 ۵ ٢٤٢/٣ N ٧/٥٧٤ P35 ۲ ٥٧٨/٣ N ٥٨٦ 
P8 ۱۱ ٨١٥/٣ S3 ٤/٨٥٢ P36 ۳ ٦٧٤/٣ N ٣٢ 

P9 ۱۳ ٨٣٩/٢ S3 ١٩١ P37 ۲۱ ٨٤٨/٣ S2 ٧٦٠ 

P10 ۱۹ ۱۲/۲ S3 ٥/٢٠٢ P38 ۴ ٨٣٣/٢ N ٣/٤١٢ 
P11 ۱۲ ٦١٣/٣ S3 ٨٥٦ P39 ۶ ٧٣٤/٣ N ٩٧٨ 

P12 ۲۱ ٦٧٤/٣ S2 ٤/٥١٩ P40 ۱۷ ٧٣٤/٣ S3 ٣٥١ 

P13 ۲۵ ٥٤٩/٣ S2 ٥٨ P41 ۹ ١٣٨/۲ N ٢٨٦ 

P14 ۳۸ ٥٦٣/٤ S1 ٥/٧٢٣ P42 ۲۱ ٨٥١/٣ S2 ٥/٢٨ 
P15 ۲۸ ٨١٧/٣ S2 ٧٤٧ P43 ۲۷ ٧١٦/٣ S2 ٢٧٣ 

P16 ۱۳ ٧٦١/٣ S3 ٢٩٣ P44 ۲۹ ٨٧/٣ S2 ٤/١٨٥ 

P17 ۳۱ ٦٠٣/٤ S1 ٢/٧١٩ P45 ۳۰ ٥٢٣/٣ S2 ٤/١٨١ 

P18 ۲۲ ٦٧٧/٣ S2 ١٨٤٦ P46 ۲۲ ٧٣٦/٣ S2 ٤/٨٤٨ 

P19 ۷ ۷۶/۱ N ١٢٥١ P47 ۱۱ ٥٨٨/٣ S3 ٩٨٥ 

P20 ۲۲ ٠٦١/٤ S2 ٣٣٢ P48 ۹ ۱۷۳/۲ N ٥/١٦٢ 

P21 ۲۱ ٠٣٢/٤ S2 ٤٠٠ P49 ۱۱ ۷۲۱/۳ S3 ٧/٧٤ 

P22 ۱۹ ٨٠٤/٣ S3 ٢٧٤ P50 ۱۹ ٢٦/٣ S3 ١٢٣ 

P23 ۱۵ ۴۸/۲ S3 ٧٢٤ P51 ۲۱ ٥٨٢/٣ S2 ١٠١ 

P24 ۱ ۸۲۶/۱ N ٨/٣٠٣ P52 ۱۹ ٣٤٨/۲ S3 ٩/١٦٩ 

P25 ۱۱ ۹۸۷/۱ N ١٠٤ P53 ۱۸ ۲۳۱/۳ S3 ٦٥ 

P26 ۱۲ ٦٢٢/٣ S3 ٣٥٧ P54 ۸ ۰۱۹/۲ N ٣٨١ 

P27 ۳ ۴۹۶/۲ N ٨٦٢ P55 ۲ ١٨/٤ N ٧٣٤ 

P28 ۱۴ ٨٣٤/٣ S3 ٦٢٠ P56 ۱۶ ٥٦٨/٣ S3 ٦٠٣ 
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 ه، رابط)۱شکل (يياهان داروياستنتاج مدل ذخائر بذر گ
 را مشخص و درک ها ندها، ستادهي، فرآها  نهادهنيب

 دربردارنده يها شگاهي مناسب رويها  مکانيها يژگيو
  . سر ساختي را ميياهان دارويگ

  

  
   مدل شايستگي مراتع از نظر ذخائر بذر گياهان دارويي‐۱شكل 

  
 شکل (يياهان داروي مرتع از نظر گيستگي نقشه شاپايهبر 
در طبقه )  درصد۴۲/۶(ر  هكتا۳۲/۲۴۳۰، حدود )۲

S1شايستگي   و ۱۳، ۱۰ي گياهي ها رجوبيشتر شامل  (
 S2 در طبقه شايستگي) درصد۳/۲۰( هكتار ۸۰/۷۷۱۶، )۱۶

در طبقه شايستگي) درصد ۷۵/۱۹( هكتار ۷۵۰۰و  S3  قرار 
 هكتار ۲۰۳۳۰قسمت اعظم مساحت مرتع  با حدود . گرفت

درطبقه شايستگي )  درصد۵۳/۵۳( N ي ها روج در غلبا (
. قرار دارد) ۱۸  و۶، ۳، ۲  

  

   
  یياهان داروي مراتع از نظر ذخائر بذر گيستگي نقشه شا‐۲ شکل
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  بحث 

نتايج ان نمود که يتوان ب مي باال يبا توجه به دست آوردها
 گياهشناسي نشان دهنده يداني مهای بررسیبدست آمده از 

 از اين .استبررسی  گونه گياهي در منطقه مورد ١٧٥ وجود
بررسی  مورد ياهي گجور ١٧ در يي گونه دارو۵۳تعداد 
، ۱  ايه جور گياهي موجود در منطقه جور ١٧ز  ا.باشد مي
، ۷، ۶، ۴ هاي جور مراتعي با وضعيت متوسط، ۱۱ و ۹، ۸، ۲
، ۵، ۳ هاي جورعيت ضعيف و ـ وضي دارا۱۴ و ۱۳ ، ۱۲، ۱۰
با ). ۳( باشند مي  وضعيت خيلي فقيري دارا۱۷ و ۱۶، ۱۵

توجه به شرايط نامطلوب وضعيت مراتع منطقه، نتايج 
توان و  فلورستيک هنوز مبين بررسیبدست آمده از 

ارزيابي . ن استين سرزمي خوب ا نسبت بهگياهيفيت ظر
، همانگونه که اودوم )۲(تنوع در شرايط متفاوت اکولوژيک 

 اکوسيستم و يبيان داشته است، نشان دهنده درجه پايدار
 مرتع يشه ورين عملکرد پيي تعي براي اصولياريمع عملدر

  .است
 ٥٦ واينر در–شاخص شانون پايه  تنوع گياهي برارزيابي

 نشان داد ، مورد ارزيابيياهي گجور ١٧از  پژوهشیواحد 
 خوبي نسبتبه  که از وضعيت ۱۲ و ۱۰، ۹، ۲، ۱ هاي جور

 ديگر هاي جوردر مقايسه با وضعيت ) ت متوسطيوضع(
 تنوع و .باشند مي نيز ي تنوع باالتريبرخوردار هستند دارا

اهان ي و غلبه گوجود، با ي در مراتع بحرانها ب گونهيترک
 بودن آنان ييو دارورالف د نظر يدخوراک با اسانس تند موب
ن يبرا. ص داده شديتشخ) ١٨ و ١٦(ج ي بر نتايز مبتنين

 ياهيب ساختار پوشش گير ترکييان نمود تغيتوان ب مي پايه
 با اسانس هايي ف دام به گونهي مورد تعلهاي منطقه از گونه

نبود ل يدلب) يي داروهاي گونه( دام ي براير خوراکيتند و غ
 هاي  گونهينه مناسب زادآوريش زميدايدام و دامدار و پ

  .   بوده استيادشده
اهـان  ي در ارائه مـدل ذخـائر بـذر گ         ياز آنجا که هدف اصل    

 هـاي   يژگي و يي، شناسا ها  ت از گونه  ي، حفاظت و حما   ييدارو
 بـوده   يري مناسب جهت بذرگ   يستگي شا ي دارا هاي  شگاهيرو

 هـای  امـل  جـزء ع   ي دسترسـ  وآسـانی است، لذا وجود جاده     
  .  دشو می منظور يستگيکاهش دهنده شا

ــه  ــالزم ب ــ) ۱۳۷۵( اســت کــه جنگجــو يادآوري  يو ارزان
ب در منطقـه را عامـل کـاهش دهنـده و            يعامل ش ) ۱۳۸۴(

ان يـ  گوسـفند ب   ي چـرا  ي مرتع بـرا   يستگيمحدودکننده شا 
 بـه   هـای يادشـده    منطقـه  بررسین  يج ا ي نتا پايهبر. اند  هنمود

  .  برخوردار هستندي باالتريستگيک بذر از شاعنوان بان
 ي نقش موثر  ي منابع آب دارا   عاملن مدل،   ين در ا  يهمچن

 کـه دور از منـابع آب قـرار          هـای  هطقـ را به من  يز. بوده است 
 کمتر رفت و آمـد نمـوده،        ها دام و   ي وحش جانوران اند  هگرفت
 زادآوری حفاظـت و     ي برا يط بهتر ياهان از شرا  يجه گ يدر نت 

 مرتع در   يستگين باال بودن شا   يبنابرا. ر خواهند بود  برخوردا
ـ ( آب فـراوان  ي بـا پراکنـدگ   هايی هطقمن  و همکـاران،  يارزان

 معکوس را احراز    يستگي، شا يياهان دارو يدر مدل گ  ) ۱۳۸۴
  .داشته است

ه و  ي ساختار مدل، تجز   پايه است که بر   يرفتنيت پذ يدر نها 
 هـاي   گاهمناسب ترين رويـش   ،  ي مرتع هاي  ستميل اکوس يتحل

 هطقـ ، در من  )بانک بذر ( تهيه بذر    ي برا بويژهگياهان دارويي،   
.  صعب العبور، دور از جاده و منابع آب واقع شده اسـت            های
 در خـصوص    ١اسـتودارت و همکـاران    ه  يـ د نظر يي تا کن با يل

 ٢به نقـل از بهـان      چند منظوره از مراتع،      گيری بهرهضرورت  
ن، ي هر سرزم  ي اقتصاد ‐ي اجتماع هاي  يژگيت و يتوجه و رعا  

 اسـت   ياد آور يـ دار، الزم بـه     يـ ت پا يري به مد  يابي دست يبرا
  ).۱۹ و ۱۲(

                                                 
‐۱  Stoddart & et al. 

‐۲  Behan  
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Abstract 
Rangeland is the natural and real habitat for medicinal plants. The rangeland stakeholders, by 

emphasizing on sustainable conservation and exploitation of this natural asset, in framework of 
strategic planning for multiple use of rangelands, recognition and evaluation of suitable growth 
environment of these plants under the term of rangeland suitability, have in their programs. In this 
research, diversity and relative frequency of medicinal plants, in Taleghan rangeland plant types have 
been evaluated. Planning for determination priority of the use of medicinal plant growth places was 
made by FAO method and GIS with the scale of 1:50000. Consequently, the suitable growing habitats 
of medicinal plants were determined by using GIS and ecological analysis of these growth habitats to 
provide a model. The results showed that out of 175 plant species, recognized in the region, 53 were 
medicinal plants. These plants which are without any value in livestock husbandry make the dominant 
vegetation of weak and critical rangelands. Based on the map of suitability, about 2430.32 ha (6.42%) 
of the rangeland having optimum diversity and medicinal plant growth habitats are in high suitability 
(priority of one), 7716.80 ha (20.3%) in average suitability and 7500 ha (19.75%) in low suitability. As 
the development, conservation and sustainable exploitation of medicinal plants depend on reproduction 
of these species based on scientific studies, management and conservation of optimum growth habitats 
(high suitability), as the seed bank reserves of medicinal plants, are recommended. 
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