
 

  گیاهان داروئي و صنعتيمدل شايستگي استفاده از 

 سمیرممراتع قره آقاچ 
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 چکیده

است.  یعیمنبع با ارزش طب یناز ا ینهبه یبرداربهرهبالفعل و بالقوه، به منظور  یدتول یابیو ارز ییشناسا یبه معن یمرتع یاراض یابیارز

آقاچ   قرهمرتعی  یاز اراض یدارپا یبرداربهرهبا در نظر داشتن  محصوالت فرعی خوراکیاستفاده از مرتع جهت استفاده از  یتقابل یینتع

و دسترسيی بيه    یاهیپوشش گ یاردو مع یقاست. با تلف یقتحق ین(، از اهداف اGISاطالعات جغرافیایی ) ۀم با روش فائو و سامانیرسم

 هيای یي  تدر  ینمونيه بيردار   ،یياهی معیار پوشيش گ  ر. دشد یینمراتع منطقه تعمحصوالت فرعی استفاده از  یستگیمنطقه، مدل شا

درصيد پوشيش    یریگاندازهو  یمتر 022ترانسکت  3با استقرار  یمدیریت پوشش گیاهی( به روش تصادف ی)به عنوان واحدها یاهیگ

تعیيین   یمترمربعي  1 هيای پيالت در هيا  آنمصيرف  مقدار ، نوع کاربرد و اندام هوایی و قابل خوراک انسان ، تولیدگیاهی ترکیبتاجی، 

شایستگی دو معیار بر اساس روش  ۀنقشها و مسیرها تعیین و از تلفیق  گردید. معیار دسترسی به منطقه از تلفیق دو معیار شیب، جاده

 96/3 نطقه،م یهکتار اراضی مرتع 96/8117شایستگی مدل تهیه گردید. نتایج نشان داد که از مجموع  ۀنقشو فائ ۀمحدودکنندشرایط 

)بيا محيدودیت    0Sشایسيتگی   ۀطبقدرصد( در  9/02هکتار ) 1/1891)بدون محدودیت(،  1Sشایستگی  ۀدرطبقدرصد(  21/2هکتار )

 ۀطبقي  دردرصيد(   2/32هکتيار )  18/0189)بيا محيدودیت زیياد( و     3Sشایسيتگی   ۀطبقي درصد( در  61/22هکتار ) 8/3018اندک(، 

های مولد محصيوالت فرعيی   گونهعدم وجود پوشش مناسب  یستگی،شا ۀکنند( قرار دارد. از عوامل محدود یستهشا یر)غ Nشایستگی 

 یو چرا یاهیگ یبدر ترک مولد هایگونهبودن درصد پوشش  ینپائ ،از مراتع منطقه یاصول یرمستمر و غ برداریبهرهبه علت  خوراکی

  .وارد شود آسیبمولد  هایگونهکه سبب شده به  یاهیمفرط پوشش گ

 ، سمیرمیاییاطالعات جغراف یستمس ،برداری از مراتعبهره مرتع، فائو، یستگیشا :کلید واژگان
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   مقدمه. 1
رویه و تبدیل  تخریب مراتع از طریق چرای بیایران در 

چندان نه گذشتۀ در های کشاورزی اراضی مرتعی به زمین

، وليی اميروزه بيا افيزایش     بيوده اسيت  پدیدۀ معميول   دور

بيرداران،  بهيره شناخت متولیان امر و افزایش سطح آگاهی 

های مراتع مورد توجيه قيرار    جوانب مختلفی از سودمندی

ریزی اصيولی در جهيت   برنامهرو، انجام از این .گرفته است

ا از ن منابع در هر منطقه نه تنهي ای از متناسب برداریبهره

کاهيد، بلکيه موجبيات حفيا و احیيا  و       تخریب مراتع می

 آورد. برداران را نیز فراهم میبهره ۀسرانافزایش درآمد 

شایستگی عبارت است از تناسب کاربرد و نوع خاصيی  

از مدیریت منابع برای مناطق خاص که به کيارگیری ایين   

اجتمياعی و  -هيای اقتصيادی   آنيالیز  ۀوسیلنوع کاربری، به 

های متناوب قبلی به دسيت   استفاده ۀنتیجمحیطی که در 

آمده، تعیین شده باشد. یک واحد از سرزمین ممکن است 

برای اهداف خياص یيا ترکیبيی از اهيداف و عملکردهيای      

[. شایستگی مرتع، قابلیت 13و  9مدیریتی مناسب باشد ]

ی با در نظر گيرفتن  مرتع ۀاستفادکاربری اراضی برای یک 

 [.11و  12پایدار از این اراضی را گویند ] ۀاستفاد

افزون استفاده از محصوالت فرعی مراتيع و   رویکرد روز 

گیاهان دارویی و صنعتی حاصله از آن نقش ایين گیاهيان   

طيوری   به  ،تر کرده است را در چرخۀ اقتصاد جهانی پرنگ

ورهای در که مصرف رو به تزاید آن تنها اختصاص به کشي 

حييال توسييعه نداشييته، بلکييه یکييی از فاکتورهييای مهييم   

[. 19گيردد ]  اقتصادی کشورهای پیشرفته نیز محسوب می

گیاهان داروئی و صنعتی در محدودۀ جغرافیيایی وسيیعی   

کشوری است که پتانسيیل   7اند. ایران یکی از  انتشار یافته

های ژنتیکيی قابيل تيوجهی از نظير محصيوالت       و ظرفیت

اقليیم و زیير    13مراتع دارد که به علت داشيتن   حاصله از

باشيد. بنيابراین فليور ایيران را      اقلیم دنیيا ميی   02اقلیم از 

[. 0تيرین منيابع گیياهی دانسيت ]     توان یکيی از غنيی   می

های خاصيی چيون    گیاهان داروئی به گیاهانی که در اندام

ریشه، ساقه، برگ و گل حاوی مواد داروئی و صنعتی بوده 

مستقیم و غیر مستقیم در صنایع داروسازی و و به صورت 

[. استفاده از 02] شودمیشوند، اطالق  صنعتی استفاده می

ها با تاریخ زنيدگی   گیاهان دارویی به منظور درمان بیماری

زمان بوده است، یعنی از زمانی که انسيان پيا از   بشر هم

ای برای بهبيود در   ابتال به یک بیماری به جستجوی وسیله

پرداخت جز توسل بيه گیاهيان راه    زندگی خود میمحیط 

[. در مييورد 17و  12دیييد ] دیگييری فييرا روی خييود نمييی

هيا در  شناسائی گیاهان داروئيی و صينعتی و ترکیبيات آن   

در کشيور   یتمراتع تحت شرایط اقلیمی متفياوت، مطالعيا  

 .[01و  18، 11، 3] صورت گرفته است

  ۀگونيييييياکولييييييوژی دو  اوت در تحقیقييييييی

Helichrysum globiferum  و Helichrysum aucheri 

هيا   ایين گونيه   در مراتع قوشچی مورد بررسی قرار گرفيت. 

های چند منظيوره   کاسنی بوده و از گونه ۀخانوادمتعلق به 

رونيد کيه بيه عنيوان علوفيه، گیياه دارویيی و         به شمار می

نتيایج نشيان   . گیرنيد  حفاظت خاک مورد استفاده قرار می

درصد پوشش، تراکم و تولید  H. globiferum ۀگونداد که 

دیگر داشت. مطالعات خاک نشان  ۀگونبیشتری نسبت به 

در  H. aucheri و H. globiferum ۀگوني داد کيه هير دو   

شينی پيراکنش    -هایی با قلیاییت کم و بافيت رسيی  خاک

درصيد پوشيش و    H. globiferum ۀگوني بیشيتری دارنيد.   

حفاظيت خياک و دارویيی آن    تولید باالتر داشته و کاربرد 

دارای کیفیيت بياالتر از نظير     H. aucheri ۀگوني بیشيتر و  

 .[2] باشد دام می ۀتغذیارزش غذایی و 

به منظيور تعیيین شایسيتگی اراضيی     ای که مطالعهدر 

بييرداری از گييون  شييویش کردسييتان، بييرای بهييره ۀمنطقيي

هيای پایيه شيامل     نقشيه  ۀتهیي از  پا یرایی انجام شد،کت

هيای پوشيش گیياهی     های هوایی، تیي   عکاتوپوگرافی، 

 یيد، شیب، جهت، ارتفاع، تی  پوشش گیاهی، تول یها الیه

 اسيتخرا   GISفاصله از روستا، کاربری اراضی در محيیط  

% از اراضيی منطقيه   3این مطالعه نشان داد که  ۀنتیج. شد

، (0S)شایستگی متوسيط   %11، (1S) دارای شایستگی باال

% از اراضی منطقه 11( و 3Sاز منطقه شایستگی کم ) %08

در تعیيین  [. 16] باشيد  غیر شایسته برای تولید کیترا ميی 

لوجای اکوادر بيرای کشيت گیياه     ۀمنطقاراضی  شایستگی
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هيای  خصوصيیات بارنيدگی، کيالس   الیۀ صنعتی چریمویا 

و  تهیه گردید GISاقلیم، ارتفاع، خاک و اکوتی  به کمک 

ها استفاده و بيا روی  گیاه از آن هاییزمندبرای تعیین نیا

شایستگی اراضی برای کشيت ایين    ها نقشهگذاری این هم

بيه منظيور ارزیيابی    ای مطالعيه در [. 7]مشخص شد گیاه 

هلینگ   ۀمنطقشهری در  ۀتوسعریزی برای برنامهاراضی و 

چند منظيوره )کشياورزی، جنگيل، مرتيع و      ۀاستفادبرای 

و  سينجش از دور مناطق شيهری و روسيتایی( از تکنیيک    

ایين   ۀنتیجي . شيد اسيتفاده   سیستم اطالعيات جغرافیيایی  

مطالعه نشان داد که توجه به خصوصیات اراضيی در واقيع   

هيا اسيت و اراضيی    کياربری اسيتفاده از آن   ۀکننيد تعیین 

هيا را  گير کياربری  مناسب یک کاربری قابلیت تبدیل به دی

 .[6] ندارد

حييوزۀ  ارزیييابی اراضييی مرتعييیهييدف از ایيين مطالعييه 

جهت شناسائی و تعیین  قره آقاچ سمیرم اصفهانرودخانۀ 

برداری بهینه از  مراتع، به منظور بهره ۀبالقوتولید بالفعل و 

راهکارهای عملی جهت اسيتفاده از   ۀارائو همچنین  مراتع

ایين   ۀمسيئل اسيت کيه    طقيه منهای مراتع  سایر توانمندی

تحقیق، تعیین شایستگی اراضی مرتعی جهيت اسيتفاده از   

 ، با این تفکر انجام گردید.محصوالت فرعی

 

   روش شناسي. 2

 مورد مطالعه ۀمنطقمعرفي . 1 .2
کیلومتری  12) اصفهاندراستان  قره آقاچآبخیز  حوزۀ

ميورد  منطقيۀ   ( واقيع شيده اسيت.   شيرقی سيمیرم  شمال 

هکتيييار و در موقعیيييت  01/7690مطالعيييه بيييا وسيييعت 

 جغرافیيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييائی 

 31°09' 16''طول شيرقی و    11°21' 13'' تا 32°11' 12''

(. 1عرض شمالی قرار گرفته است )شيکل   31°23' 07''  تا

تیي    18هکتيار شيامل    71/8117وسعت مراتيع منطقيه   

 317منطقيه  سيالیانۀ  . میانگین بارندگی [1]گیاهی است 

 1/12منطقيه  سيالیانۀ  حيرارت  درجيۀ  متر، میانگین میلی

ميورد   ۀمنطقي  یکنمودار آمبروترم گراد است.سانتیدرجۀ 

 ( آورده شده است.0مطالعه در شکل )

 

  مورد مطالعه ۀمنطق یت. موقع1 شکل



 1367بهار ، 1، شماره 80دوره منابع طبیعی ایران، جله رتع و آبخیزداری، مم

 

17 

 

 نمودار آمبروترمیک منطقه . 2شکل

 

 های مورد مطالعهروش .2. 2

تعیيین شایسيتگی مراتيع    در این پژوهش بيه منظيور   

هيای موليد محصيوالت خيوراکی، دو     گونهمنطقه از حیث 

ميد نظير قيرار    دسترسی به منطقه معیار پوشش گیاهی و 

 گرفت.

نقشيۀ  شایستگی معیار پوشش گیاهی از تلفیيق    نقشۀ

 ونيوع کياربرد   ، تولید، یگیاه رکیبتاجی، ت پوشش درصد

دسيت  هبي  مولد محصوالت خوراکی هایگونهمصرف مقدار 

معیار  پوشش گیاهی به روش شرایط محيدود  نقشۀ آمد و 

هيای   بنيدی گردیيد. سينا نقشيه     طبقه [12]فائو کنندۀ 

ها و  شایستگی دسترسی به منطقه از دو معیار شیب، جاده

دسييت آمييد و بيير اسيياس روش شييرایط     همسييیرها بيي 

بندی  جدید حاصل از تلفیق طبقهنقشۀ فائو، محدودکنندۀ 

شایستگی حاصل از معیار پوشيش  نقشۀ گردید. در نهایت 

-یيک گیاهی و در دسترس بودن منطقه )توپيوگرافی(، بيا   

مييدل نهييائی شایسييتگی نقشييۀ تلفیييق گردیييد و از دیگيير 

ه گردید )شيکل  گیاهان داروئی و صنعتی مراتع منطقه تهی

3.) 

 

 [5] . اجزاي مدل شايستگي گیاهان داروئي و صنعتي3 شکل

 خشک مرطوب
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 3بييا اسييتقرار  و صيينعتیداروئييی  گیاهييان اطالعييات

های متری به روش تصادفی در داخل پالت 022ترانسکت 

بر اسياس  درصد پوشش . [2] مترمربعی برداشت گردید 1

معیار یک درصدی تعیيین میيزان پوشيش در داخيل هير      

پوشيش   گیيری درصيدهای   انيدازه  پالت تعیین گردیيد. بيا  

 برای داروئی و صنعتی گیاهان ترکیب درصدهای ها، پالت

گیاهيان داروئيی و    تولیيد گردیيد.   تعیيین  گیاهی تی  هر

بيرداری بيا اسيتفاده از     هيای نمونيه   صنعتی در داخل پالت

 یو صينعت  یيی دارو یاهانگ یبرا) [2] وش قطع و توزینر

اسيتفاده  هيا  نآ ییکه از اندام هوا یاهانیو گ یشنمانند آو

و  یيی دارو یاهيان گ یها و براآن یسال جار یدتول ،شودیم

شيود ماننيد   یمي هيا اسيتفاده   که از ميان آن  یگرد یصنعت

و  یيرا زدن اسيت ماننيد کت   یغحاصل از ت یبرخ ین،گزانگب

.. بيا  .و یيان ب یرینشي ۀ شي یرمانند  یو آنغوزه و برخ یجهبار

 ،در زميان برداشيت متوسيط    یبيرداران محلي  بهرهاز ال ؤس

آن  یيد در زمان برداشت به عنيوان تول  یهپا یکبرداشت از 

. درصيد ترکیيب   دگردیي  تعیيین  (گونه در نظر گرفته شيد 

های هر تی  با توجه به درصد پوشيش تياجی کيل و     گونه

بيازار( آن تیي  تعیيین    جاذبيۀ  کالس مصيرفی )شياخص   

هيای داروئيی و    گردید. در مرحلۀ بعد درصيد تولیيد گونيه   

های گیاهی برآورد گردید و سنا اقيدام بيه    صنعتی، تی 

ها )بيه لحيام میيزان     بازار برای گونهجاذبۀ تعیین شاخص 

مصرف( شد. بدین صورت که شياخص جاذبيه بيازار بيرای     

کم با استفاده از  های با میزان مصرف زیاد، متوسط و گونه

تجربیات کارشناسان بخيش تحقیقيات گیاهيان داروئيی و     

ها و مراتع و مراجعيه بيه    صنعتی مؤسسۀ تحقیقات جنگل

بازار و پرس و جو از فروشندگان این محصوالت به ترتیيب  

ضرب درصيد  در نظر گرفته شد و با حاصل 1/2و  81/2، 1

ص های داروئی و صينعتی هير کيالس در شياخ     تولید گونه

بازار، شاخص اقتصادی تولید برای هر گونه در تی  جاذبۀ 

های گیاهی تعیین گردید و با جمع شاخص اقتصادی گونه

. در [1] هر تی ، شاخص اقتصادی کيل مشيخص گردیيد   

 نهيایی  نقشيۀ  1از طبقيات جيدول    اسيتفاده  نهایيت بيا  

درصد ترکیب و  اساس بر منطقه، گیاهی پوشش شایستگی

 .تهیه گردید شاخص اقتصادی تولید،

 [5]. طبقات شايستگي معیار پوشش گیاهي با توجه به درصد ترکیب و شاخص اقتصادي تولید 1 جدول

 طبقه شایستگی

 معیاره ها

 شاخص اقتصادی تولید
 درصد ترکیب گیاهان

 داروئی و صنعتی به کل پوشش

1S 32< 91< 

2S 32-19 92-31 

3S 11-9 32-19 

N 1-2 <11 

 

از پارامترهييای فیزیکييی تگذیرگييذار بيير مييدل گیاهييان  

ها و مسیرها  داروئی و صنعتی، تگذیر دو عامل شیب و جاده

رویه بر روی اراضی کم شيیب   چرای بیدر نظر گرفته شد. 

خیلی شدیدتر بوده و هر جا که دیم کاری امکان داشته تا 

باالترین ارتفاع که شیب زمین اجيازه داده جهيت زراعيت    

العبيور  صعببنابراین افزایش شیب و شخم زده شده است. 

هيای داروئيی و    بودن منطقه عامل مثبتی در حفيا گونيه  

ه بيه طبقيات شایسيتگی ارائيه     باشد. لذا با توج صنعتی می

شایسيتگی شيیب منطقيه، تهیيه     نقشيۀ   0شده در جدول 

جهيت   منطقيه  هيا در  جاده و مسیرها عامل مطالعۀگردید. 

 عيدم  باشيد،  ميی  اهمیيت  منطقه حائز به آسانتر دسترسی

 اسيتفاده  یزا محدودیت عوامل از مسیرها ها و جاده وجود
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هيا و   جياده نقشيۀ  باشيد.   از گیاهان داروئی و صينعتی ميی  

رقييومی نقشييۀ مسييیرها در محييیط میکييرو استیشيين از  

خروجييی بييه محييیط نقشييۀ اسييتخرا  گردیييد.  1:01222

ArcGIS     انتقال یافت و پيا از انجيام تصيحیحات الزم از

فرمت وکتوری به فرمت رستری تبدیل گردیيد. سينا از   

هيم فاصيله تهیيه گردیيد. در نهایيت      نقشۀ رستری، نقشۀ 

هيا و مسيیرها بيا     اصيله از جياده  درجات شایستگی فنقشۀ 

، تهیيه  0توجه به طبقات شایستگی ارائه شيده در جيدول   

 گردید.

 . طبقات شايستگي معیار در دسترس بودن منطقه )توپوگرافي( 2جدول 

 N 3S 2S 1S درجه عامل

 >92 92-32 32-12 12-2 شیب )%(

 1/3< 1/3-1/0 1/0-1/1 1/1-2 (kmفاصله )

 

  . نتايج3

گیاهيان داروئيی و    نظير  از فلور گیياهی منطقيه   لیست

ارزش گیياهی بيه تفکیيک     هيای  اسياس تیيره   بير  صنعتی

در جدول بازار( جاذبۀ )داروئی و صنعتی( و میزان مصرف )

آورده شده است. نتایج بررسی فراوانی و حضيور و عيدم    3

دهيد کيه    هيای داروئيی و صينعتی نشيان ميی      حضور گونه

گونه  8و  7های گیاهی داروئی و صنعتی با  بیشترین گونه

 .باشدمی Compositaeو   Labiataeخانوادۀمربوط به 

هيای   گیری درصد ترکیيب گونيه   های اندازهنتایج عامل

هيای گیياهی بيه تفکیيک کيالس       و صنعتی تیي  داروئی 

آورده شده است. پا از تعیيین   2ها در جدول مصرفی آن

هيای   هيای داروئيی و صينعتی در تیي      درصد تولید گونيه 

هيا   گیاهی، اقدام به تعیین شاخص جاذبۀ بازار بيرای گونيه  

نتيایج درصيد    1)به لحام میزان مصرف( شيد. در جيدول   

هيای   جيذابیت تیي   تولید هر کالس مصيرفی و شياخص   

 گیاهی آورده شده است.

معیار پوشش گیاهی از ترکیب پنج زیير ميدل درصيد    

پوشش و ترکیب، حضور و عدم حضور، تولید و جاذبۀ بازار 

های داروئی و صنعتی، تعیین گردید.  )میزان مصرف( گونه

نتایج زیر مدل پوشش گیاهی در ميدل گیاهيان داروئيی و    

هکتياری   96/8117دهد کيه از وسيعت    صنعتی نشان می

 22/91هکتييار ) 23/2919مراتييع منطقييۀ مييورد مطالعييه، 

هکتيييار  20/0299و  1Sدرصيييد( در طبقيييۀ شایسيييتگی 

هکتيار   89/39و  0Sدرصد( در طبقيۀ شایسيتگی    21/32)

قرار گرفيت و هيی     3Sدرصد( در طبقۀ شایستگی  20/2)

)غیيير  Nتگی سييطحی از مراتييع منطقييه در طبقييۀ شایسيي

 (.2؛ شکل 9شایسته( قرار نگرفت )جدول 

نتایج طبقات شایستگی شیب نشان داد کيه از وسيعت   

درصيد( در   2هکتيار )  97/078هکتاری مراتع،  96/8117

درصيد( در   1/01هکتار ) 61/1862و  1Sطبقۀ شایستگی 

درصيد( در   6/01هکتار ) 60/1712و  0Sطبقۀ شایستگی 

هکتيار   11/809، همچنيین  واقع شده 3Sطبقۀ شایستگی 

( واقيع شيده   Nدرصد( در طبقيۀ غیير شایسيته )    11/12)

است. به عبارت دیگر عمده وسعت مراتع منطقه در طبقيۀ  

(. نتيایج  1؛ شيکل  8غیر شایسته قرار گرفته است )جدول 

 0/81ها و مسيیرها نشيان داد کيه     طبقات شایستگی جاده

طبقۀ  هکتار( در 33/1262درصد از وسعت مراتع منطقه )

 27/0292درصييد ) 7/07قييرار گرفييت و   1Sشایسييتگی 

واقع شد و هی  سيطحی از   0Sهکتار( در طبقۀ شایستگی 

 N)شایستگی کيم( و   3Sمراتع منطقه در طبقۀ شایستگی 

 (.9؛ شکل 7)غیر شایسته( قرار نگرفت )جدول 
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 [5] بازار(جاذبۀ داروئي و صنعتي به تفکیک فرم رويشي و میزان مصرف )هاي  . لیست فلورستیک گونه3جدول 

 نام فارسي خانواده نام علمي گياه رديف
فرم 

 رويشي

 بازار(جاذبۀ ميزان مصرف ) ارزش

 کم متوسط زياد صنعتي داروئي

1 Achillea falcate Compositeae بومادران PF. ٭  ٭   

2 Ajuga chamasistus Labiatae اي لبويي بوته SH. ٭    ٭ 

3 Alyssum linifolium Cruciferae اي قدومه گونه PF. ٭  ٭   

4 Astragalus adsendence Legominosae گون گزي BT.  ٭ ٭   

5 Astragalus brachycalyx Legominosae اي گون گونه SH.  ٭  ٭  

6 Astragalus canesens Legominosae اي گون گونه SH.  ٭ - - - 

7 Astragalus cyclophylus Legominosae اي گون گونه PF.  - - - - 

8 Astragalus gossipianus Legominosae اي گون پنبه SH.  ٭ ٭   

9 Astragalus parroaianus Legominosae اي گون گونه SH.  ٭ ٭   

11 Bieberstenia multifida Geraniaceae آدمک PF.  - - -  

11 Caradaria draba Cruciferae پيچيندک PF. ٭    ٭ 

12 Centaurea behen Compositae گل گندم طالئي PF. ٭    ٭ 

13 Cynodon dactylon (L.) Gramineae مرغ PG. ٭    ٭ 

14 Daphne macronata Thymelaeaceae خوشک BT. ٭   ٭  

15 Echinophora platyloba Umbelliferae خوشاريزه PF. ٭    ٭ 

16 Echinops cephalotes DC. Compositae شکر تيغال PF.  ٭   ٭ 

17 Eremostachys mocrophylla Labiatae سنبل بياباني PF. ٭    ٭ 

18 Eremurus persicus Liliaceae سريش ايراني PF.  ٭   ٭ 

19 Eryngium billardieri Umbelliferae زول PF.  ٭  ٭  

21 Euphorbia virgata Euphorbiaceae فرفيون بوته اي PF.  ٭   ٭ 

21 Euphorbia macroclada  Euphorbiaceae فرفيون شاخه ضخيم PF.  ٭ - - - 

22 Ferula gummosa Boiss. Umbelliferae باريجه قاسني PF.  ٭ ٭   

23 Ferula ovina Umbelliferae کما PF.  ٭  ٭  

24 Gallium Verum L. Rubiaceae شير پنير PF. ٭    ٭ 

25 Gundelia tournefortii Compositae کنگر خوراکي PF. ٭   ٭  

26 Isatis capadosica Cruciferae وسمه AF. ٭  - - - 

27 lactuca minor Compositae کاهوي وحشي PF. ٭   ٭  

28 Mentah longifolia  Labiatae پونه PF. ٭  ٭   

29 Nepeta micranatha Labiatae اي پونه سا گونه PF. ٭  ٭   

31 Onobrychys sativa  Legominosae اسپرس PF. ٭  - - - 

31 Papaver dubium Papaveraceae خشخاش زرد AF. ٭  ٭   

32 Peganum harmala Zygophyllaceae اسپند PF. ٭  ٭   

33 Phlomis olivieri labiatae گوش بره PF. ٭    ٭ 

34 Plantago major L. Plantaginaceae بارهنگ PF. ٭   ٭  

35 Prangus ferulacea Umbelliferae جاشير PF. ٭  ٭   

36 Ranunculus sp Ranunculaceae آالله PF. ٭    ٭ 

37 Rheum ribes Polygonaceae ريواس PF. ٭    ٭ 

38 Salvia sp Labiatae مريم گلي PF. ٭  ٭   

39 Stachys inflata Labiatae سنبله ارغواني PF. ٭    ٭ 

41 Taraxacum polycphalum Compositae قاصدک PF. ٭    ٭ 

41 Thalictrum isopyroides Ranunculacea برگ سدابي کوهي PF. ٭    ٭ 

 =.BFعلفي دوساله ؛ =.PGگراس پايا ؛ =.BTدرختچه ؛ =.AFعلفي يکساله ؛ =.PFعلفي پايا؛ =.SHاي  بوته
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 هاي گیاهي  هاي داروئي و صنعتي تیپ . درصد ترکیب گونه4جدول 

جمع درصد 

ترکیب 

 بازار  ۀجاذب

 هاگونهدرصد ترکیب مصرف 

 بازار( ۀجاذب)

پوشش 

تاجی کل 

)%( 

 تی  گیاهی

 زیاد متوسط کم

1/02 - - 1/02 0/07 Agropyron trichophoum 

6/28 3/12 3/7 0/06 3/32 Agropyron trichophoum-Astragalus parroaianus 

1/23 8/3 11 2/02 3/09 Agropyron trichophoum- Astragalus canesens- Daphne macronata  
6/96 9/2 9/10 8/19 8/06 Astragalus adsendence-Agropyron trichophoum-Daphne macronata 

10/21 08/1 61/0 3/38 7/02 Astragalus parroaianus-Agropyron trichophoum 

0/19 1/3 7/7 6/3 6/07 Astragalus lycioides-Agropyron trichophoum-Daphne macronata 

10/28 10/6 1/9 1/31 1/01 Astragalus canesens-Bromus tomentellus-Cousinia cylianderica 
0/11 8/3 7/11 8/36 0/03 Astragalus brachycalyx-Bromus tomentellus-Daphne macronata 

21/28 21/2 - 23 1/17 Astragalus gossipianus-Cousinia cylanderica 
7/16 11/3 31/11 3/21 3/19 Astragalus parroaianus-Cousinia cylanderica-Daphne macronata 
1/06 81/8 - 87/01 6/03 Astragalus cyclophylus-Ferula ovina 
8/06 1/9 3/1 6/18 7/02 Bromus tomentellus-Astragalus parroaianus 

1/06 0/6 1/1 0/11 1/18 Cousinia bachtiarica-Astragalus gossipianus 

08/12 7/3 68/0 1/8 7/13 Cousinia bachtiarica-Scariola orientalis 

8/08 61/11 01/3 1/10 1/01 Ferula ovina-Bromus tomentellus-Astragalus zagrosicus 

21/01 0/13 09/9 1/1 8/62 Hordeum bulbosum-Poa bulbosa 

31/31 1/11 71/1 12 1/02 Bromus tomentellus-Scariola orientalis 

 

 شايستگي پوشش گیاهي  ۀطبقبازار، شاخص اقتصادي تولید و  ۀجاذبگیري درصد تولید،  . نتايج حاصل از ارزيابي و اندازه5جدول 

طبقه 

 شایستگی

شاخص 

 اقتصادی تولید

 بازارجاذبۀ 
های داروئی و  درصد تولید گونه

 صنعتی
تولید 

 تی 

(Kg/h) 

 مساحت

 )هکتار(
 تی  گیاهی

 مصرف زیاد متوسط کم

 کم

مصرف 

 متوسط

 مصرف

 1 81/2 1/2 زیاد

3S 1/11 - - 1/11 - - 1/11 8/372 88/100 Ag.tr 

0S 21/02 71/2 61/1 01/13 8/6 9/0 01/13 0/323 16/321 Ag.tr-As.sp 

0S 7/19 11/1 9/1 8/13 1/3 10/0 8/13 7/300 39/767 Ag.tr-As.sp-Da.mu 

1S 3/32 3/1 2/1 8/01 9/0 1/2 8/01 061 16/371 As.ad-Ag.tr-Da.mu 

0S 22/18 18/1 1/1 12 11/11 0 12 8/311 88/190 As.sp-Ag.tr 

3S 7/12 19/2 27/1 22/1 3/6 2/1 22/1 0/071 11/038 As.sp-Ag.tr-Da.mu 

0S 9/00 97/2 23/2 1/13 31/6 6/1 1/13 1/032 97/0206 As.sp-Br.to-Co.cyl 

0S 28/19 3 68/1 1/11 9 9/0 1/11 3/071 0/119 As.sp-Br.to-Da.mu 

0S 00/19 8/1 - 1/12 1/3 - 1/12 018 99/390 As.sp-Co.cyl 

0S 2/19 7/2 20/0 9/6 71/3 8/0 9/6 8/032 91/697 As.sp-Co.cyl-Da.mu 

3S 0/10 0/3 - 21/6 20/9 - 21/6 9/062 8/121 As.sp-Fe.ov 

3S 20/12 1/1 0/2 3/7 1/3 9/1 3/7 6/017 11/383 Br.to-As.sp 

3S 9/7 1/0 1/3 9/0 1/1 91/2 9/0 8/029 10/177 Co.ba-As.sp 

3S 6/6 7/1 3/3 6/2 9/3 2/2 6/2 8/007 28/266 Co.ba-Sc.or 

3S 27/10 9/2 8/1 7/1 0/6 3/0 7/1 9/333 33/010 Fe.ov-Br.to-As.sp 

3S 3/7 61/0 11/3 0/0 6/1 0/2 0/0 0/929 89/39 Ho.vi-Po.bu 

0S 8/03 2/9 9/8 8/6 6/10 1/12 8/6 063 17/113 Br.to-Sc.or 
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 شايستگي معیار پوشش گیاهي. مساحت و درصد مساحت طبقات 6 جدول

 شایستگیطبقۀ 
 مراتع کل منطقه

 درصد مساحت مساحت )هکتار( درصد مساحت مساحت )هکتار(

1S 16/371 3/2 16/371 2/1 

0S 21/2668 7/11 21/2668 7/96 

3S 88/1881 7/16 88/1881 7/02 

N - - - - 

 - - 10/02 19/1723 اراضی غیر مرتعی

 122 96/8117 122 01/7690 جمع کل

 

 
 طبقات شايستگي معیار پوشش گیاهي ۀنقش. 4شکل 

 

 
 طبقات شیب ۀنقش. 5شکل 
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 . مساحت و درصد مساحت طبقات شايستگي شیب7جدول 

 طبقه شایستگی
 مراتع کل منطقه

 درصد مساحت مساحت )هکتار( درصد مساحت مساحت )هکتار(

1S 97/078 0/3 97/078 2/2 

0S 61/1862 2/02 61/1862 1/01 

3S 60/1712 8/02 60/1712 6/01 

N 63/3018 6/31 63/3018 2/21 

 - - 10/02 19/1723 اراضی غیر مرتعی

 122 96/8117 122 01/7690 جمع کل

 

 

 ها و مسیرهاجاده ۀنقش. 6شکل 

 

 ها ها و مسیر . مساحت و درصد مساحت طبقات شايستگي فاصله از جاده8جدول 

 شایستگیطبقۀ 
 مراتع منطقه کل

 درصد مساحت مساحت )هکتار( درصد مساحت مساحت )هکتار(

1S 11/9118 8/80 11/9118 2/61 

0S 09/921 0/8 09/921 2/6 

3S - - - - 

N - - - - 

 - - 10/02 19/1723 اراضی غیر مرتعی

 122 96/8117 122 01/7690 جمع کل
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ميورد مطالعيه از   منطقيۀ  نتایج شایستگی نهایی مراتع 

هکتيار   96/3گیاهان داروئی و صنعتی نشان داد که جنبۀ 

قرار  1Sشایستگی طبقۀ درصد( از مراتع منطقه در  21/2)

طبقيۀ  درصيد( در   8/16هکتيار )  1/1891گرفت و حدود 

طبقيۀ  درصد( در  6/31هکتار ) 83/3018و  0Sشایستگی 

هکتييار  18/0189گرفتنييد و حييدود قييرار  3Sشایسييتگی 

)غیييره قابييل   Nشایسييتگی طبقييۀ درصييد( در  07/02)

گیاهيان داروئيی و صينعتی( قرارگرفيت     جنبيۀ  استفاده از 

 (.8؛ شکل 6)جدول 

 
 طبقات شايستگي نهائي در مدل گیاهان داروئي و صنعتي ۀنقش. 7شکل 

 

 . مساحت و درصد مساحت طبقات شايستگي مدل گیاهان داروئي و صنعتي 9جدول 

 شایستگیطبقۀ 
 مراتع کل منطقه

 درصد مساحت مساحت )هکتار( درصد مساحت مساحت )هکتار(

1S 96/3 22/2 96/3 21/2 

0S 1/1891 8/16 1/1891 9/02 

3S 83/3018 6/31 83/3018 61/22 

N 18/0189 07/02 18/0189 2/32 

 - - 10/02 19/1723 اراضی غیر مرتعی

 122 96/8117 122 01/7690 جمع کل

 

 گیرینتیجهو  بحث. 4
هيای   کیفیيت رویشيگاه  تعیيین  بيرای  در این تحقیيق،  

 و ترکیب پوشش درصد و صنعتی، گیاهان دارویی مطلوب

 حضيور و عيدم حضيور    ،، فراوانیان داروئی و صنعتیگیاه

و میيزان  نيوع کياربرد   تولیيد و  ، و صينعتی  گیاهان دارویی

در دسيترس  ، فنوليوژی،  و صينعتی  گیاهان داروییمصرف 

بودن منطقه و نقيش عواميل محیطيی و اقلیميی )بافيت،      

حيرارت،  درجيۀ  و  خياک حيرارت  درجيۀ  عمق، رطوبيت و  

بارندگی و رطوبت نسبی محیط( به طور غیير مسيتقیم از   

ات پوشش گیاهی در ميدل(  طریق تگذیرگذاری بر خصوصی
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به عنيوان معیارهيای ميؤذر در ميدل شایسيتگی گیاهيان       

و در نهایت  [10] داروئی و صنعتی، مورد توجه قرار گرفت

شایستگی معیارهای مؤذر در مدل با استفاده از روش فيائو  

تعیین گردید. گیاهان داروئيی و صينعتی، بير     [11و  12]

محیطيی   اساس نیازهای اکوليوژیکی خيود تحيت شيرایط    

خاص که حداقل امکان رشد را داشته باشند، رویش پیيدا  

هيای   تيرین ویژگيی  مهيم در تحقیيق حاضير   . [1] کنند می

تگذیرگييذار بيير گیاهييان داروئييی و صيينعتی )بييه عنييوان    

توپيوگرافی، اقليیم و   ، محصوالت فرعيی حاصيله از مراتيع(   

ضمن معرفی همچنین در این تحقیق . شدندخاک معرفی 

های رویشيگاهی   به بررسی برخی از ویژگیگیاهان داروئی 

ترین عوامل . مهم[9] ه شدها نیز پرداخت و اکولوژیکی گونه

هيای داروئيی و صينعتی،     اکولوژیکی مؤذر بر پراکنش گونه

ارتفاع، درصيد و جهيت شيیب، اقليیم و بارنيدگی معرفيی       

خواستگاه اکولوژیکی گیاهان دارویيی و صينعتی   . گردیدند

 ۀدرجييی نظیيير ارتفيياع، بارنييدگی، ذر از عوامييل طبیعييگمتيي

که در تراکم  ،وضعیت خاک است و حرارت، رطوبت نسبی

 .[8] اذر مستقیم دارد ها،و پراکنش آن

مدل نهایی پوشش گیاهی از ترکیيب پينج زیير ميدل     

درصد پوشيش و ترکیيب، حضيور و عيدم حضيور، میيزان       

مصرف و تولید گیاهان داروئی و صينعتی، تعیيین گردیيد.    

های گیاهی در مدل پوشش گیاهان داروئيی و   بررسی تی 

-As.ad-Ag.trدهد که تنها تی  گیاهی  صنعتی نشان می

Da.mu کیلوگرم در هکتار، که از این مقدار  061، با تولید

 1/2مصيرفی زیياد،   طبقۀ درصد در  8/01تولید به ترتیب 

طبقيۀ  درصيد در   9/0مصيرفی متوسيط و   طبقۀ درصد در 

در مييدل  3/32ادی مصييرفی کييم و بييا شيياخص اقتصيي   

( 1Sشایستگی پوشش گیاهی در کالس شایستگی خيوب ) 

قرار گرفته اسيت. قسيمت اعظيم ایين تیي  در ارتفاعيات       

باالدسييت منطقييه قييرار گرفتييه اسييت. همچنييین بررسييی 

دهيد کيه در مراتيع منطقيه،      های گیياهی نشيان ميی    تی 

 گیيييييييييييييياهی  هييييييييييييييای تیيييييييييييييي 

As.sp-Ag.tr-Da.mu ،As.sp-Co.cyl ،As.sp-Fe.ov ،

Br.to-As.sp ،Co.ba-As.sp ،Co.ba-Sc.or  و 

Fe.ov-Br.to-As.sp    کييه در ارتفاعييات پييایین و اطييراف

کيه هميواره   روستای قره آقاچ قيرار گرفتيه بيه دلیيل ایين     

دستخوش تغییراتی نظیر: تبدیل به دیمزار و چرای مفرط 

ی، دارای پوشيش گیياهی کمتيری    یهای روسيتا توسط دام

هی موجييود در منطقييه هييای گیييا نسييبت بييه سييایر تیيي 

هيا   باشند. همچنین بررسی وضعیت و گرایش این تی  می

ها به لحيام وضيعیت در    دهد که تمامی این تی  نشان می

وضعیتی ضعیف با گرایش منفی قرار دارند و قسمت طبقۀ 

ها را گیاهان یکساله، خاردار، سيمی   اعظم پوشش این تی 

ی دام و گیاهان با کالس خوشخوراکی کم بيه لحيام چيرا   

دهيد. بنيابراین عيدم وجيود پوشيش گیياهی        تشکیل ميی 

بييرداری غیير اصييولی از گیاهيان دارویييی و    مناسيب، بهيره  

صنعتی منطقه و چرای بیش از ظرفیيت مجياز در منطقيه    

هيای   موجب شده که نه تنها تولید و درصد پوشيش گونيه  

داروئی و صنعتی منطقيه کياهش یابيد بلکيه حضيور ایين       

کننيدۀ  کاهش یابد. از عوامل محدود ها در منطقه نیز  گونه

شایسييتگی در مييدل گیاهييان داروئييی و صيينعتی منطقييه  

توان به کاهش درصيد ترکیيب و پوشيش، تولیيد و در      می

نهایيت عييدم حضييور گیاهييان مييذکور در ترکیييب گیيياهی  

منطقه اشاره کرد. نتایج بررسی فراوانيی و حضيور و عيدم    

ه دهيد کي   هيای داروئيی و صينعتی نشيان ميی      حضور گونه

تیرۀ های گیاهی داروئی و صنعتی متعلق به  بیشترین گونه

Labiatae ،Compositae ،Legominosae، Umbelifera ،

Cruciferae ،Liliaceae ،Ranunculaceae ،Rosaceae  و

Euphorbiaceae  های گیاهی از این نظير   سایر تیرهبوده و

 . نتیجه این مطالعه نشيان داد دیگر قرار دارند های در رتبه

گونيه داروئيی و    32گونۀ گیاهی داروئی و صنعتی،  26که 

 گونه صنعتی است. 11

هيای   نتایج این تحقیق همچنيین نشيان داد کيه تیي     

 ، Ag.tr-As.sp، Ag.tr-As.sp-Da.muگیييييييييييييياهی 

As.sp-Ag.tr ،As.sp-Br.to-Co.cyl ،As.sp-Br.to-Da.mu، 

As.sp-Co.cyl ،As.sp- Co.cyl-Da.mu  وFe.ov-Br.to-

As.sp     8/311، 7/300، 0/323بييه ترتیييب بييا تولیييد ،

کیلوگرم در هکتار،  063و  8/032، 018، 3/071، 1/032



  ...یو صنعت یداروئ یاهانمدل شایستگی استفاده از گ

 

08 

، 22/18، 7/19، 21/02و به ترتیب بيا شياخص اقتصيادی    

در مدل شایسيتگی   8/03و  2/19، 00/19، 28/19، 9/00

انيد و   قيرار گرفتيه   0Sپوشش گیاهی در کالس شایستگی 

-Ag.tr ،As.sp-Ag.tr-Da.mu ،As.spیيياهی هييای گ تیي  

Fe.ov ،Br.to-As.sp ،Co.ba-As.sp ،Co.ba-Sc.or ،

Fe.ov-Br.to-As.sp  وHo.vi-Po.bu    به ترتیب بيا تولیيد

8/372 ،0/071 ،9/062 ،6/017 ،8/029 ،8/007 ،9/333 

کیلييوگرم در هکتييار و بييه ترتیييب بييا شيياخص    0/929و 

 27/10، 6/6، 9/7، 20/12، 0/10، 7/12، 1/11اقتصييادی 

در مييدل شایسييتگی پوشييش گیيياهی در کييالس    3/7و 

قرار گرفته اند. نتایج این تحقیق بیانگر ایين   3Sشایستگی 

مطلب است که کاهش درصد ترکیيب و پوشيش، تولیيد و    

در نهایت عدم حضور گیاهان داروئی و صنعتی در ترکیيب  

های  شایستگی تی کنندۀ گیاهی منطقه از عوامل محدود 

 باشد. مورد مطالعه میمنطقۀ گیاهی 

 عاميل ميؤذرترین  در مدل گیاهيان داروئيی و صينعتی    

غیر از حضور و عدم حضيور گیاهيان    1Sتعیین شایستگی 

هييای  داروئيی و صيينعتی، درصييد پوشييش و ترکیييب گونييه 

های داروئی  داروئی و صنعتی، شاخص تولید و مصرف گونه

منطقيه   العبيور بيودن  صيعب های گیاهی  و صنعتی در تی 

باشييد. اغلييب گیاهييان داروئييی و صيينعتی منطقييه در مييی

العبور و کوهسيتانی منطقيه   صعبهای تند و مناطق  شیب

که چرای دام در این مناطق محدودتر بوده و این منياطق  

تحت چرای زودرس و اول فصل و چرای بیش از ظرفیيت  

هيای داروئيی و صينعتی ایين      گیرند و گونه مجاز قرار نمی

کننيد،   استقرار بهتر را در منطقه پیيدا ميی  مناطق فرصت 

 مشاهده شدند.
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