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 دهیچك

 از برخی معرفی هدف با مطالعه نیا است. برخوردار خاصی اهميت زا دارویی، گياهان از برداری  بهره برای شایستگی مرتع تعيين      
 از استفاده جینتا نيب تفاوتی بررس و دارویی گياهان از برداری بهره برای شایستگی مرتع تعيين بر مؤثر های  شاخص و معيارها

 گياهان برداری  بهره لحاظ از ،سهند   ارشدچمن کوهستانی مراتع   شایستگی منظور، بدین شد. انجام شایستگی تعيين مختلفی کردهایرو
 دارای مراتع از %2 ،(مرتع  شایستگی تعيين رایج )روش محدودکننده عامل روش براساس که داد نشان جینتا شد. ارزیابی دارویی

 روش مبنای بر بودند. برداری  بهره برای غيرشایسته %15 و کم شایستگی دارای %77 متوسط، شایستگی دارای %6 خوب، شایستگی
 دارای %45 ،متوسط شایستگی دارای% 26 خوب، شایستگی دارای مراتع از %4 (،تحليل سلسله مراتبییند افر از استفاده) ریاضی

 زا %39 که داد نشان نيز (دستورالعمل پيشنهادی) نظری  تلفيق روش کاربرد بودند. برداری  بهره برای غيرشایسته %25 و کم شایستگی
 از حاصل شایستگی طبقات بين که شد مشاهده ،طور کلی  به بودند. متوسط شایستگی دارای %61 و خوب شایستگی دارای مراتع
 تفاوت پيشنهادی،  دستورالعمل با مذکور روش طبقات بين ولی ندارد وجود یدار  معنی تفاوت ریاضی روش با محدودکننده عامل روش
 صحت زانيم شود  یم شنهاديپ ،رو  نیا از شود. می حاصل مرتع از مشخصی مساحت برای متفاوتی شایستگی های  کالس و دارد وجود

 با دیگر های  مکان و هوایی و آب وقایع نظر از متفاوت های  سال در ،یکاربرد جهينت بهی ابيدست منظور  به مطالعه،این  های  افتهی
 فيزیکی های  محدودیت لحاظ به و مختلف رویکردهای نتایج تلفيق مبنای رب ،مجموع در .شود آزمون نيز متفاوت خصوصيات فيزیکی

 فشار کاهش هدف با و اساس همين بر .دارد دارویی گياهان از برداری بهره برای اندکی شایستگی پژوهش مورد محدوده ،محيطی و
 منطقه تعامر از استفاده های جنبه دیگر بر مرتع از چندمنظوره استفاده چارچوب در باید ،دارویی گياهان تنوع افزایش و مراتع بر دام

 باید بشود. بيشتری توجه مرتع در آزاد گردشگری و زنبورداری مانند
 

 .مرتع  محصوالت فرعی ،دارویی گياهان ،شایستگی مرتع چندمنظوره، استفاده :یدیكلی ها واژه
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 دمهمق
 جوامع به متنوعی خدمات مرتعی، های  کوسيستما

 ديتول دید از تنها مراتع به تاکنونی ول دهند  یم ارائهی بشر 
 توجه وحش  اتيح وی اهل  یها  دامی چرای برا علوفه  

 سود و درآمد بيشترین دارای زمانی راتعم است. شده
 )استفاده ناسبتم برداری  بهره نوع چندین برای که هستند

 Holechek et) شوند مدیریت و ریزی  برنامه ،چندمنظوره(

al., 2004.) 
 از شایستگی مرتع ،مطالعات تمامی در تاکنون تقریباً

 با محدودکننده عامل روش براساس مختلف، های  جنبه
 است شده انجام جغرافيایی  اطالعات  سيستم از گيری  بهره

(Abebe, 2006؛ F.A.O., 1991؛ San, 2010.) تعيين در 
 رایج )روش محدودکننده عامل براساس شایستگی مرتع

 مؤثر های  شاخص و معيار تمامی وزن شایستگی(، تعيين
 شود  می گرفته نظر در سانیک شایستگی طبقات تعيين در
 کسب ارزیابی در را )امتياز( مطلوبيت کمترین که عاملی و

 نظر در نهایی  بندی طبقه کننده  تعيين عنوان  به است، کرده
 اهميت و نقش که است یشرایط در امر این شود. می گرفته

 از تفاوتم طبيعی طور  به ها،  شاخص و معيارها از یک هر
 ریاضی های روش از استفاده ،رو این از باشد.  می همدیگر

 مورد های  شاخص و معيارها تعدد دليل  به گردد. می مطرح
 از اطالع برای اینکه و محدودکننده عامل روش در بررسی
 عمليات به نياز موارد از برخی در آنها، مقادیر

 نبرزما روش این کاربرد ؛است نقشه تهيه و آزمایشگاهی
 تمامی توسط آن کاربرد قابليت امکان و شده ذکر

 نظری تلفيق روش بنابراین .ندارد وجود کارشناسان
(Manual of Suitability for Medicinal Plants; 

MSMP) (Arzani et al., 2008)، شایستگی تعيين برای 
 و ساده بودن،  علمی ضمن روش، این است. شده پيشنهاد

 انواع برای شایستگی مرتع تعيين برای و است هزینه  کم
 مرتع  فنی دفتر به دام، انواع چرای ویژه به و استفاده
 است. شده پيشنهاد
 دستورالعمل تيقابلی ابیارز با ارتباط، این در
 مراتع در گوسفند چرایی برا شایستگی مرتعی بند  طبقه

 با آن نتایج مقایسه و غربی آذربایجان هندوان کوهستانی
 تعيين رایج روش مبنای بر شایستگی مرتع تعيين

 که شد گزارش ،(حدودکنندهم عامل )روش شایستگی
 شایستگی طبقات نظر از روش دو بين داری  معنی تفاوت
 شایستگی، تعيين روش دو هر در و ندارد وجود نهایی
 ایجاد شایستگی برای بيشتری محدودیت علوفه توليد
 اهميت دوم درجه در فرسایش به خاک  حساسيت و کرده
 (.Motamedi & Tupchizadeghan, 2014) دارد قرار

 چرای برای شایستگی مرتع تعيين ارزیابی با همچنين
 طالقان مراتع در مذکور دستورالعمل براساس گوسفند

 گزارش ،حدودکنندهم عامل روش با آن مقایسه و ميانی
 کم و ندارد وجود روش دو بين داری  معنی اختالف که شد

 حد بودن ينیپا دسترس، قابل علوفه نسبت بودن
 نسبت خاک حساس   سازند و فرسایش مجاز، برداری  بهره

 در منفی گرایش و فقير وضعيت )مارن(، فرسایش به
 از برخی زیاد شيب و بودن کوهستانی ها،  تيپ از بعضی

 مراتع شایستگی محدودکننده عوامل از را های گياهی تيپ
 ,.Sanaei et al) اند  کرده بيان گوسفند چرای نظر از منطقه

 یبند  طبقه دستورالعمل تيقابل ارزیابی با .(2015
 کوهستانی مراتع در گوسفند چرایی برای ستگیشا

 دو بين داری  معنی تفاوت که شد گزارش اروميه، کندی  امام
 از بيش و ندارد وجود شایستگی طبقات نظر از روش

 بندی  طبقه یکسان صورت  هب روش دو در مراتع از% 85
دستورالعمل  که شد گزارش ارتباط، این در .شدند

 و مستعد مناطق تفکيک و شناسایی به قادر پيشنهادی
 در آن کارایی و باشد  می گوسفند چرای نظر از غيرمستعد

 به توجه با کننده،   محدود عامل روش با مقایسه
 است توجه قابل سادگی و هزینه در جویی  صرفه

(Motamedi et al., 2018.) ارزیابی با ،راستا این در 
 برای شایستگی مرتع بندی  طبقه دستورالعمل قابليت

 پيشنهادی، دستورالعمل که شد گزارش زنبورداری،
 تناسب به عرصه در تانمود  خواهد قادر را کارشناسان

 ,.Sour et al) بپردازند زنبورداری برای شایستگی مرتع

2013.) 
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 برای شایستگی مرتع تعيين گردید، ذکر که همانطور
 در مهم عوامل از یکی ،دارویی ياهانگ برداری  بهره

 منابع این از پایدار و بهينه استفاده و صحيح مدیریت
 در تفاوت به توجه با باشد.  می طبيعی ارزشمند
 است الزم گر،یهمد   به نسبت مراتعی کیزيف اتيخصوص

 شایستگی مرتع تعيين برای مؤثری ها  شاخص و ارهايمع
 بر و دنريگ قرار آزمون موردیی هوا و آب منطقه هر در

 دهنده  کاهش و محدودکننده عوامل ،نتایج مبنای
 مراتع از بهينه استفاده برای ،دارویی گياهان از برداری  بهره

 شود. معرفی
 و معيارهددا معرفددی ضددمن پددژوهش،ایددن  از هدددف
 بددرای شایسددتگی مرتددع تعيددين بددر مددؤثر هددای  شدداخص

 نيبدد تفدداوتی بررسدد ،دارویددی گياهددان از بددرداری بهددره
 مراتدع  در شایسدتگی مرتدع   تعيدين  مختلدف ی کردهایرو

 باشد.  می ارشدچمن کوهستانی
 
 ها روش و مواد

 پژوهش مورد مراتع معرفی

 در ز،یتبر غربی جنوبی لومتريک 60 در ارشدچمن، تعامر
  جغرافيایی موقعيت در سهند های  کوه شمالی   دامنه

 و شمالی  عرض 37° 44' 27" و شرقی  طول °46 20' 2"
 دارد. پراکنش یمتر 3400 تا 2800 یارتفاع دامنه در
 34/301 ترتيب به ساالنه  دمای و بارش بلندمدت يانگينم

 بندی طبقه مبنای بر و است گراد سانتی 98/11 و متر ميلی
 باشد می سرد خشک    نيمه اقليم دارای آمبرژه،  اقليمی

(Comprehensive Agricultural Development 

Studies, 1993). 

 

 بررسی روش

 یپوشش گیاه همطالع نحوه

 گونه نوع به مربوط اطالعات ابتدا منظور، این برای

 بازار و مصرف مقدار بازارپسندی، مقبوليت دارویی،
 از یک هر در سپس شد. هنگام هب و آوری جمع آنها فروش

 یا یک آن، پراکنش و وسعت به با توجه ،گياهی  یها  تيپ
 در گياهی پوشش از و گرفته نظر در معرف  توده چند
 پوشش ،توليد مقدار شد. آماربرداری 1394 رویش فصل
 های  گونه از یک هر سهم و دارویی یها  گونه تراکم ،تاجی

 که مترمربعی یک پالت 30 در ،گياهی ترکيب در دارویی
  های  ترانسکت امتداد در یکدیگر از متر 10 فواصل به

 با .شد گيری  اندازه بودند، شده مستقر متری 100
 با و مراتع وضعيت چهارفاکتوری، روش دستورالعمل

 مشخص خاک و گياهی پوشش گرایش گرایش، ترازوی
 توليد و نظری تخمين طریق از ،ها  گونه تاجی پوشش شد.
 گردید ی ريگ اندازه نیتوز و قطع روش به آنها

(Arzani & Abedi, 2015.) 
 
 گیاهان از برداری بهره برای مراتع شایستگی تعیین

 دارویی

 عامل روش به مرتع شایستگی تعیین -ولا رویکرد

 حدودكنندهم

 محدودکننده عامل رویکرد مبنای بر منظور، این برای
 های پژوهش هایپيشنهاد قراردادن مورد توجه با و

 های  تيپ شایستگی ،(Arzani et al., 2008) شده  انجام
 عوامل ميان از ارتباط، این در گردید. تعيين گياهی
 دو دارویی، گياهان برای شایستگی مرتع بر مؤثر مختلف

 عنوان  به ،خصوصيات فيزیکی و یپوشش گياه عامل
 با مرتبط های  شاخص شد. گرفته نظر در مؤثر معيارهای

 و بومی دانش ،بررسی منابع مبنای بر معيارها، از یک هر
 منظور  به مفهومی های  زیرمدل و تعریف مدیریتی تجربه

 دارویی گياهان از برداری بهره شایستگی نقشه تهيه
 (.1 )شکل گردید طراحی
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 (Arzani et al., 2008) دارویی گیاهان از برداری بهره برای شایستگی مرتع تعیین در مؤثر های شاخص و معیارها -1 شکل

 

 یپوشش گیاه معیار

 گیاهی تركیب شاخص -الف

ترکيب  در دارویی های گونه سهم ابتدا ،منظور این برای
 شده  ارائه اطالعات مبنای بر و (1 )رابطه گردید محاسبه گياهی

ترکيب  نظر از های گياهی تيپ شایستگی طبقه ،(1 جدول)
 .شد تهيه ترکيب گياهی شایستگی نقشه و مشخص گياهی

𝑃𝑐𝑖 1 رابطه =
�̅�𝑖

∑ �̅�𝑖
𝑛

𝑖=1

× 100 

 هر پوشش تاجی درصد ميانگين �̅�𝑖 ،ترکيب گياهی 𝑃𝑐𝑖 که

∑ و تيپ گياهی در گونه �̅�𝑖
𝑛

𝑖=1
 درصد ميانگين مجموع 

 باشد. می تيپ گياهی در گونه هر پوشش تاجی

 

 (Arzani et al., 2008) دارویی گیاهان از برداری بهره برای تركیب گیاهی شایستگی طبقات -1 جدول

 شایستگی طبقه تركیب گیاهی

 S1 دهند. می اختصاص خود هب را ترکيب گياهی %60 از بيشکه  دارویی های گونه

 S2 دهند. می اختصاص خود  به را ترکيب گياهی %30 -60 که دارویی های گونه

 S3 دهند. می اختصاص خود  به را ترکيب گياهی %15-30 که دارویی های گونه

 N دهند. می اختصاص خود  به را ترکيب گياهی% 15 از کمترکه  دارویی های گونه

 

 دارویی گیاهان تولید شاخص اقتصادی -ب
 اندام توليد مقدار ،اقتصادی توليدشاخص  محاسبه برای

 با ،مورد این در شد. گيری اندازه دارویی های گونه استفاده مورد
محصوالت  از برداری بهره و داری مرتع های طرح نتایج به توجه
 در کيلوگرم  50 ،دارویی های گونه توليد مقدار حداقل ،فرعی

تيپ  هر دارویی گياهان توليد اگر بنابراین، شد.  گرفته نظر
 آن ،بود هکتار در خشک علوفه کيلوگرم 50 از کمتر گياهی

 شد.   گرفته نظر در غيرشایسته دارویی گياهان توليد نظر از تيپ
 و بومی  دانش ،بررسی منابع از استفاده با بعد، گام در

 بازارپسندی مقبوليت گرفتن نظر در و انجام شده های پرسش
 تعيين دارویی های گونه از یک هر مصرفی کالس ،ها گونه

 منطقه، سطح از شده  آوری جمع های گونه رابطه، این در گردید.
 بندی طبقه مصرف  کم و توسطم مصرف مصرف،  پر کالس سه به

 در ها گونه بازار  جاذبه شاخص اعمال با آخر، مرحله در شد.
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 دارویی های گونه توليد و دسترس در توليد آنها، توليد مقدار
 مبنای بر و (2 )رابطه گردید محاسبه مصرفی کالس براساس

 های گياهی تيپ شایستگی طبقه (،2 جدول) شده ارائه اطالعات
 شایستگی نقشه و مشخص توليد شاخص اقتصادی نظر از

   های  گونه اینکه لحاظ به راستا، این رد گردید. تهيه مربوطه
 کالس با های گونه رایب شوند، محافظت پرمصرف و مرغوب
 ،5/0 بازار جاذبه شاخص ترتيب به کم و متوسط زیاد، مصرفی

 (.Arzani et al., 2008) شد  گرفته نظر در 0/1 و 75/0
 بررسی مورد گونه توليد تيپ گياهی یک در اگر عنوان مثال به

 و باشد کيلوگرم 20 برابر )متوسط( مصرفی کالس براساس
 حاصل مصرف یا مقبوليت مبنای بر که بازار جاذبه شاخص

 توليد  شاخص اقتصادی نتيجه در ،باشد 75/0 برابر است، شده
 بود. خواهد کيلوگرم 15 برابر

 

 2 رابطه
 

 کالس براساس توليد 𝑃𝑐𝑖 ،اقتصادی توليدشاخص  𝑃𝑒𝑖 که

 باشد. می بازار جاذبه شاخص𝑀𝑎𝑖  و صرفیم

 

 تركیب گیاهی تولید  شاخص اقتصادی شایستگی طبقات -2 جدول

 (Arzani et al., 2008) دارویی گیاهان از برداری بهره برای

 شایستگی طبقه تولید اقتصادی شاخص

 S1 باشد 30 از بيش اقتصادی توليدشاخص  اگر

 S2 باشد 15 -30 بين اقتصادی توليدشاخص  اگر

 S3 باشد 5-15 بين اقتصادی توليدشاخص  اگر

 N باشد 5 از کمتر اقتصادی توليدشاخص  اگر

 

 منطقه خصوصیات فیزیکی معیار

 منطقه( بودن العبور  صعب )میزان شیب شاخص -الف

 بودن العبور صعب باعث باشد، بيشتر منطقه شيب هرچه
 .کرد خواهد بر هزینه را دارویی گياهان برداشت و شد خواهد

 برای باشند، می مالیم شيب دارای که مناطقی ،رو این از

 شوند می ذکر مناسب دارویی گياهان از برداری بهره
(Movaghari et al., 2013.) تفاوت ،مورد این در اگرچه 

 شيب هرچه که گردد می مطرح اینگونه و دارد وجود دیدگاه
 رویه بی برداشت از دارویی های گونه باشد، بيشتر منطقه
 با پژوهش،این  در (.Fadai et al., 2014) ماند می مصون
 اینکه و خاک و یپوشش گياه مطلوب   وضعيت به توجه

 کمتر بازده کم دیمزارهای به آنها تبدیل و مراتع  تخریب
 از باشند، می بيشتر شيب دارای که هایی مکان ،باشد می مطرح
  گرفته نظر در نامناسب دارویی گياهان از برداری بهره لحاظ

 شایستگی نقشه شده،  ارائه اطالعات براساس .(3 )جدول شد
 شد. تهيه دارویی گياهان از برداری بهره برای شيب

 

 گیاهان از برداری بهره برای شیب شایستگی طبقات -3 جدول

 (Arzani et al., 2008) دارویی

 شایستگی طبقه منطقه( بودن العبور  صعب )میزان شیب شاخص

 S1 باشد %25 از کمتر متوسط شيب اگر

 S2 باشد %25 -50 بين متوسط شيب اگر

 S3 باشد% 50-75 متوسط شيب اگر

 N باشد %75 از بيشتر متوسط شيب اگر

 

 منطقه به دسترسی مسیرهای و ها جاده شاخص -ب

 ای  ویژه اهميت از ،دسترسی   مسيرهای و ها جاده وجود
 این جهت، همين به .برخوردارند منطقه به آسان دسترسی در

 از برداری بهره برای محدودکننده عوامل از تواند می شاخص
 مسيرهای شناخت منظور  به شود. محسوب دارویی گياهان

 ،اینکار برای شد. تهيه مربوطه نقشه تهيه منطقه، در دسترسی 
 نقشه از مسيرها و ها جاده نقشه Arc GIS افزار  نرم محيط در

 حاتالصا و استخراج 1:25000 توپوگرافی شده رقومی
 از یک هر فواصل و گردید انجام محيط این در الزم
 طبقات نقشه نهایت در و شد تعيين جاده از های گياهی تيپ

 با منطقه به دسترسی مسيرهای و ها جاده شاخص شایستگی
 گردید. تهيه (4 جدول) شده  هئارا شایستگی طبقات به توجه
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 (Arzani et al., 2008) دارویی گیاهان از برداری بهره برای منطقه به دسترسی مسیرهای و ها جاده از فاصله شایستگی طبقات -4 جدول

 شایستگی طبقه جاده از فاصله

 S1 باشد کيلومتر 5/0-5/1 جاده به نسبت تيپ گياهی فاصله اگر

 S2 باشد کيلومتر 5/1 -5/2 جاده به نسبت تيپ گياهی فاصله اگر

 S3 باشد کيلومتر 5/2 -5/3 جاده به نسبت تيپ گياهی فاصله اگر

 N باشد کيلومتر 5/3 از بيش جاده به نسبت تيپ گياهی فاصله اگر

 

 دارویی گیاهان از برداری بهره شایستگی نهایی  نقشه تهیه

 محدودكننده عامل روش مبنای بر

 های شاخص از حاصل های  نقشه تلفيق از مرحله، این در
 از برداری بهره برای شایستگی مرتع نهایی نقشه ذکرشده،
 (،S1) خوب شایستگی درجات براساس دارویی گياهان
 گردید. تهيه (N) غيرشایسته و (S3) کم (،S2) متوسط

 

 از استفاده) ریاضی روش هب شایستگی تعیین -ومد رویکرد

 (مراتبی سلسله تحلیل یندافر

 محدودکننده، عامل روش خالف بر ،روش این در
 از جداگانه معياری عنوان  به نيز منطقه به دسترسی شاخص

 و وزن تعيين منظور  به شد. گرفته نظر در عوامل محيطی
مقایسه  و هم به نسبت زیرمعيارها و معيارها اهميت
 قالب در نياز مورد های ماتریس آنها، زوجی

 کارشناسی نظر از بعد و شد طراحی زوجی  های پرسشنامه
 زمينه در پژوهشی و علمی سوابق دارای که خبره نفر 15

 مراتب    سلسله ساختار گردید. استفاده بودند، تحقيق هدف
 مطرح های شاخص و معيارها هدف، براساس گيری تصميم

 در Expert choice افزار  نرم محيط در گيری تصميم در
 .است شده ارائه 2 شکل

یک از زیرمعيارها، بر مبنای  امتياز مرتبط با هر
ارائه  5ها، در جدول  نامه  اطالعات مستخرج از پرسش

 است. شده 

 

 
دارویی گیاهان از برداری بهره برای های گیاهی تیپ شایستگی تعیین منظور   به گیری، تصمیم مراتب  سلسله دیاگرام -2 شکل
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 (Arzani et al., 2008) دارویی گیاهان از برداری بهره برای شایستگی مرتع تعیین در مؤثر های  شاخص به امتیازدهی -5 جدول

 امتیاز طبقه زیرمعیار معیار

 یپوشش گیاه

 ترکيب گياهی

 دارویی های گونه

 9 دهند می اختصاص خود به را ترکيب گياهی %60 از بيشکه  دارویی های گونه

 7 دهند می اختصاص خود به را ترکيب گياهی %30 -60 که دارویی های گونه

 5 دهند می اختصاص خود به را ترکيب گياهی %15-30 که دارویی های گونه

 1 دهند می اختصاص خود به را ترکيب گياهی %15 از کمترکه  دارویی های گونه

تيپ  ای گونه  تنوع

 گياهی

 9 باشد 2 از بيش ،تيپ گياهی ای  گونه تنوع شاخص عددی مقدار

 7 باشد 7/1-2 بين ،تيپ گياهی ای  گونه تنوع شاخص عددی مقدار

 5 باشد 5/1 -7/1 بين ،تيپ گياهی ای  گونه تنوع شاخص عددی مقدار

 1 باشد 5/1 از کمتر ،تيپ گياهی ای  گونه تنوع شاخص عددی مقدار

 دارویی گياهان توليد

 9 باشد هکتار در کيلوگرم 150 از بيش دارویی های گونه توليد

 7 باشد هکتار در کيلوگرم 100-150 بين دارویی های گونه توليد

 5 باشد هکتار در کيلوگرم 50-100 بين دارویی های گونه توليد

 1 باشد هکتار در کيلوگرم 50 از کمتر دارویی های گونه توليد

 منطقه به دسترسی

 جاده از فاصله

 9 باشد متر 300 از کمتر جاده، از تيپ گياهی فاصله

 7 باشد متر 300-700 بين جاده، از تيپ گياهی فاصله

 5 باشد متر 700-1300 بين جاده، از تيپ گياهی فاصله

 1 باشد متر 1300 از بيشتر جاده، از تيپ گياهی فاصله

 روستا از فاصله

 9 باشد کيلومتر 8 از کمتر روستا، از گياهی  تيپ فاصله

 7 باشد کيلومتر 8-9 بين روستا، از تيپ گياهی فاصله

 5 باشد کيلومتر 9-10 بين روستا، از تيپ گياهی فاصله

 1 باشد کيلومتر 10 از بيشتر روستا، از تيپ گياهی فاصله

خصوصیات 

 مرتع فیزیکی

 شيب

 9 باشد %25 از کمتر تيپ گياهی غالب شيب

 7 باشد %25-50 بين تيپ گياهی غالب شيب

 5 باشد %50-75 بين تيپ گياهی غالب شيب

 1 باشد %75 از بيشتر تيپ گياهی غالب شيب

 شده  اصالح جهت

 9 باشد 5/0 از کمتر

 7 باشد 5/0 -1 بين

 5 باشد 1-5/1 بين

 1 باشد 5/1 از بيشتر

 ارتفاع

 9 باشد متر 2900 از کمتر تيپ گياهی ارتفاع

 7 باشد متر 2900-3000 بين تيپ گياهی ارتفاع

 5 باشد متر 3000-3100 بين تيپ گياهی ارتفاع

 1 باشد متر 3100 از بيشتر تيپ گياهی ارتفاع
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 و عيارهام اهميت درجه ،مؤثر عوامل مقایسه زوجی با
 معيار وزن گردید. تعيين گيری تصميم در مؤثر زیرمعيارهای

 در GIS محيط در افزار، نرم از آمده بدست زیرمعيار و
 طریق از گياهیتيپ  هر برای و ضرب یهال آن اطالعات

 با .آمد بدست نهایی وزن یک عوامل، همه امتيازات جمع
 براساس های گياهی تيپ وزنی ارزش مجموع بندی کالسه
 باال، اولویت طبقات شامل که ای خوشه وتحليل تجزیه

های  تيپ شایستگی نقشه ،بود غيرمطلوب و کم متوسط،
 گردید. تهيه دارویی گياهان از برداری بهره برای گياهی

 

 نظری تلفیق روش به شایستگی تعیین -سوم رویکرد

 پیشنهادی(  دستورالعمل)

 هر های  زیرعامل بندی  طبقه جای  به ،دستورالعمل این در
 ،S1 طبقات به محدودکننده عامل روش در شده استفاده مدل

S2، S3 و N، براساس و شناسایی موجود عوامل همه 
 براساس آخر در و دوش می امتيازدهی پيشنهادی دستورالعمل

 طبقات به کاربری نوع آن شایستگی درجه ،امتيازات مجموع
S1، S2، S3 و N دگرد می تعيين. 

 برداری بهره برای مرتع شایستگی مدل در زیادی عوامل
 مجموع از روش این در که ندمؤثر دارویی گياهان از

 ميزان و امتياز( 30) یپوشش گياه معيار دو امتيازات
 از یک هر شایستگی درجه امتياز(، 15) منطقه به دسترسی

 امتياز اگر (.7 و 6 )جدول گردد می مشخص های گياهی تيپ
 مربوطه معيار صورت این در ،شود صفر معيارها از یک هر

 مگر گردد، می تلقی غيرشایسته مرتع و شود نمی مدل وارد
 باشد. رفع قابل محدودکننده عامل آنکه

 

 برای شایستگی مرتع تعیین مؤثر معیارهای امتیاز -6 جدول

 استپی  نیمه مراتع در دارویی گیاهان از برداری بهره

 (Arzani et al., 2008) 

 ازیامت اریمع فیرد

 30 ترکيب گياهی در دارویی گياهان درصد 1

 15 منطقه به دسترسی ميزان 2

 45 - جمع

 

 (Arzani et al., 2008) استپی نیمه مراتع در دارویی گیاهان از برداری بهره برای شایستگی مرتع مؤثر های  شاخص امتیاز -7 جدول

 امتیاز شاخص ردیف

 تركیب گیاهی در دارویی گیاهان درصد معیار

 30 دهند می تشکيل دارویی گياهان را تيپ ترکيب گياهی %50 از بيش 1

 20-29 دهند می تشکيل دارویی گياهان را تيپ ترکيب گياهی %26 -50 بين 2

 10-19 دهند می تشکيل دارویی گياهان را تيپ ترکيب گياهی %10-25 بين 3

 1-9 دهند می تشکيل دارویی گياهان را تيپ ترکيب گياهی %10 از کمتر 4

 منطقه به دسترسی میزان معیار

 15 است دسترسی قابل آسانی به تيپ دارویی ترکيب گياهی %75 از بيش و بوده عالی تيپ گياهی به دسترسی ميزان 1

 10-14 است دسترسی قابل آسانی به تيپ دارویی ترکيب گياهی %51-75 بين و بوده خوب تيپ گياهی به دسترسی ميزان 2

 5-9 است دسترسی قابل آسانی به تيپ دارویی ترکيب گياهی %25-50 بين و بوده متوسط تيپ گياهی به دسترسی ميزان 3

 1-4 است دسترسی قابل آسانی به تيپ دارویی ترکيب گياهی %25 از کمتر و بوده ضعيف تيپ گياهی به دسترسی ميزان 4
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 شایستگی درجه باشد، 40 از بيش ،امتيازات مجموع اگر
 باشد، 25-39 بين امتيازات مجموع اگر خوب، تيپ گياهی

 مجموع که  صورتی در متوسط، تيپ گياهی شایستگی درجه
 کم ،تيپ گياهی شایستگی درجه ،باشد 15-24  بين امتيازات

تيپ  باشد، 15 از کمتر امتيازات مجموع که شرایطی در و
 در دارویی گياهان از برداری بهره برای غيرشایسته گياهی

 .(8 )جدول شود  می گرفته نظر

 

 (Arzani et al., 2008) استپی نیمه مراتع در دارویی گیاهان از برداری بهره برای شایستگی مرتع طبقات -8 جدول

 یستگیشا درجه ازیامت فیرد

 (S1) خوب شایستگی 40 از بيش امتيازات مجموع 1

 (S2) متوسط شایستگی 25-39 بين امتيازات مجموع 2

 (S3) کم شایستگی 15-24 بين امتيازات مجموع 3

 (N) غيرشایسته 15 از کمتر امتيازات مجموع 4

 

ی کردهایرو از حاصل شایستگی طبقات مقایسه نحوه

 شایستگی تعیین مختلف

 شایستگی طبقات کيفی های داده ابتدا رابطه، این در
 منظور، این برای شدند. تبدیل یکمّ های داده به های گياهی تيپ

 شایستگی هطبق به طبقات، از یک هر نسبی   ارزش براساس
 3 ارزش (،S2) متوسط شایستگی طبقه به ،4 ارزش (،S1) خوب

 ترتيب  به (،N) غيرشایسته و (S3) کم شایستگی طبقات برای و
 غيرپارامتری آزمون با سپس شد. داده 1 و 2 ارزش

 و مقایسه دو به دو صورت  به ها روش از یک هر ویلکاکسون،
 مورد دیگر، روش به نسبت آنها از یک هر دار معنی اختالف
 های شاخص و معيارها معرفی ضمن و گرفت قرار آزمون
 روش ترین مناسب شایستگی، محدودکننده و دهنده کاهش

 نقشه آخر، در گردید. معرفی شایستگی مرتع تعيين منظور به
 سه تلفيق از دارویی، گياهان از برداری  بهره شایستگی نهایی 

 گردید. تهيه روش
 

 جینتا
 محدودكننده عامل روش به شایستگی مرتع تعیین

 دارای مراتع از هکتار( 11) %2 ،نتایج مبنای بر

 %77 ،متوسط شایستگی هکتار( 34) %6 ،خوب شایستگی
 هکتار( 86) %15 و کم شایستگی هکتار( 441)

 .(9 )جدول باشند  می برداری  بهره برای غيرشایسته
 

 تحلیل یندافر از استفاده) ریاضی روش هب شایستگی تعیین

 مراتبی( سلسله

 یک از معيارها و زن هرواز  بر مبنای نتایج حاصل
برداری  های گياهی از جنبه بهره وزن تيپ، های مؤثر  شاخص

 است.ارائه شده  10در جدول از گياهان دارویی 
 

 پیشنهادی(  دستورالعملبه روش تلفیق نظری )تعیین شایستگی 

 از هکتار( 27/225)% 5/39 ،حاصل نتایج مبنای  بر
 هکتار( 96/346)% 5/60 و متوسط شایستگی دارای مراتع
های  تيپ از یک هيچالبته  باشند. می خوب شایستگی دارای

 برداری بهره برای کم شایستگی و غيرشایسته عنوان  بهگياهی 
 .(11 )جدول نشد  داده تشخيص دارویی گياهان از

 

 



 

 محدودكننده عامل روش به دارویی گیاهان از برداری بهره برای ارشدچمن كوهستانی مراتع ایستگیش -9 جدول

 محدودكننده شاخص

 گیاهیتیپ  شایستگی

 دهنده  كاهش معیار

تیپ  شایستگی

 گیاهی

 درصد

 مساحت

 كل از

 منطقه

 نهایی  طبقه

 شایستگی

 نماد براساس

 كنندهدمحدو

خصوصیات  معیار

 فیزیکی
 یپوشش گیاه معیار

 تولید

 های  گونه

 دارویی

 )كیلوگرم

 هکتار( در

 مساحت

 )هکتار(
 تیپ گیاهی

 دسترسی

 منطقه به
 تركیب گیاهی تولید  شاخص اقتصادی شیب

 S3 S1 S3 S1 S2 4 فيزیکی   عوامل شيب

74/266 44/24 
Delphinium 

speciosum - 

Cirsium 
haussknechtii 

 N S1 N S1 S2 3/0 فيزیکی   عوامل شيب

 S3 S1 S1 S1 S3 1/1 یپوشش گياه ترکيب گياهی

23/64 78/97 
Onobrychis 

cornuta- Astragalus 

microcephalus - 
Bromus tomentellus 

 S3 S1 S2 S1 S3 8/0 یپوشش گياه ترکيب گياهی

 ترکيب گياهی -شيب
 - فيزیکی   عوامل

 یپوشش گياه
1/14 S3 S1 S3 S1 S3 

 N S1 N S1 S3 1 فيزیکی   عوامل شيب

 S3 S1 S2 S1 S3 7/0 یپوشش گياه ترکيب گياهی

35/122 79/41 
Festuca rubra - 

Astragalus 
microcephalus ترکيب گياهی -شيب 

 - فيزیکی   عوامل

 یپوشش گياه
6/6 S3 S1 S3 S1 S3 

 S3 S1 S3 S1 S2 63/205 99/40 2/7 فيزیکی   عوامل شيب

Onobrychis 

cornuta- 

Alopecurus textilis- 
Acantholimon 

bracteatum 

 ترکيب گياهی -شيب
 - فيزیکی   عوامل

 یپوشش گياه
6/2 S2 S1 S2 S1 S2 

39/310 50/111 
Onobrychis 

cornuta- Astragalus 
aureus - Bromus 

tomentellus 8/15 فيزیکی   عوامل شيب S3 S1 S3 S1 S2 

  



 
 ... -9 جدولادامه 

شاخص محدودكننده 

 شایستگی تیپ گیاهی

دهنده   كاهش معیار

شایستگی تیپ 

 گیاهی

درصد 

مساحت 

از كل 

 منطقه

 نهایی  طبقه

 شایستگی

 براساس نماد

 كنندهدمحدو

معیار خصوصیات 

 فیزیکی
 معیار پوشش گیاهی

تولید 

های   گونه

دارویی 

)كیلوگرم 

 در هکتار(

مساحت 

 )هکتار(
 تیپ گیاهی

دسترسی 

 به منطقه
 تركیب گیاهی تولید  شاخص اقتصادی شیب

    N S1 N S1 S2 1 فيزیکی   عوامل شيب

 S1 S1 S1 S1 S1 6/1 محدودیت  بدون محدودیت  بدون

85/116 50/42 Meadow 1/2 فيزیکی   عوامل شيب S2 S1 S2 S1 S1 

 S3 S1 S3 S1 S1 8/3 فيزیکی   عوامل شيب

 N S1 S1 N S3 5/0 یپوشش گياه اقتصادی توليدشاخص 

14/39 96/56 
Astragalus 

microcephalus - 
Festuca rubra 

 N S1 S2 N S3 5/3 یگياه پوشش اقتصادی توليدشاخص 

 N S1 S3 N S3 9/5 یپوشش گياه اقتصادی توليدشاخص 

 ترکيب گياهی -شيب
 - فيزیکی   عوامل

 یپوشش گياه
9/0 S2 S1 S2 S1 S2 

43/417 20/62 
Astragalus 

microcephalus-
Tanacetum 

chiliophyllum 2/8 فيزیکی   عوامل شيب S3 S1 S3 S1 S2 

 N S1 N S1 S2 6/1 فيزیکی   عوامل شيب

 ترکيب گياهی -شيب
 - فيزیکی   عوامل

 یپوشش گياه
5/6 S3 S1 S3 S1 S3 

67/469 24/47 
Bromus tomentellus- 

Festuca rubra-
Astragalus 

microcephalus 7/1 فيزیکی   عوامل شيب N S1 N S1 S3 

 ترکيب گياهی -شيب
 - فيزیکی   عوامل

 یپوشش گياه
5/0 S2 S1 S2 S1 S2 

26/98 83/46 
Festuca ovina- 
Festuca rubra- 

Astragalus aureus 
 S3 S1 S3 S1 S2 7/7 فيزیکی   عوامل شيب

 جمع 22/572 -



 

 

 

 مراتبی سلسله تحلیلیند افر از استفاده با دارویی گیاهان از برداری  بهره برای های گیاهی تیپ   اولویت -10 جدول

 مرتع وضعیت مرتع گرایش وزنی ارزش ای خوشه اولویت اولویت طبقه شایستگی طبقه
 مساحت

 )هکتار(
 تیپ گیاهی

N 99/40 متوسط ثابت 76/0 10 بدون اولویت 
Onobrychis cornuta- Alopecurus textilis- 

Acantholimon bracteatum 

N 20/62 خوب ثابت 085/0 9 بدون اولویت Astragalus microcephalus-Tanacetum 

chiliophyllum 
N 79/41 خوب ثابت 086/0 8 بدون اولویت Festuca rubra - Astragalus microcephalus 

S3 78/97 متوسط ثابت 096/0 7 کم   اولویت 
Onobrychis cornuta- Astragalus microcephalus 

- Bromus tomentellus 

S3 50/111 خوب ثابت 100/0 6 کم اولویت Onobrychis cornuta- Astragalus aureus - 

Bromus tomentellus 

S3 24/47 خوب ثابت 102/0 5 کم اولویت Bromus tomentellus- Festuca rubra-Astragalus 

microcephalus 

S2 83/46 خوب ثابت 106/0 4 متوسط   اولویت Festuca ovina- Festuca rubra- Astragalus 

aureus 

S2 96/56 خوب ثابت 107/0 3 متوسط   اولویت Astragalus microcephalus - Festuca rubra 

S2 50/42 عالی مثبت 111/0 2 متوسط   اولویت Meadow 

S1 44/24 خوب ثابت 130/0 1 باال اولویت Delphinium speciosum - Cirsium haussknechtii 

 باال اولویت =130/0 وزنی ارزش ؛متوسط اولویت =111/0 تا 106/0 وزنی ارزش؛ کم اولویت =102/0 تا 096/0 وزنی ارزش ؛بدون اولویت =086/0 تا 076/0 وزنی ارزش

  



 
 پیشنهادی دستورالعمل مبنای بر دارویی گیاهان از برداری بهره برای شایستگی مرتع ارزیابی در مؤثر معیارهای امتیاز -11 جدول

 براساس شایستگی طبقه

 پيشنهادی دستورالعمل
 امتيازات جمع

 دسترسی ميزان معيار

 منطقه به

 گياهان درصد معيار

 ترکيب گياهی در دارویی
 تيپ گياهی )هکتار( مساحت

S1 6/42 15 6/27 44/24 Delphinium speciosum-Cirsium haussknechtii 

S2 4/35 15 4/20 78/97 
Onobrychis cornuta- Astragalus microcephalus - Bromus 

tomentellus 

S2 35 15 20 79/41 Festuca rubra - Astragalus microcephalus 

S2 14/30 54/6 6/23 99/40 
Onobrychis cornuta- Alopecurus textilis- Acantholimon 

bracteatum 

S1 43 15 28 50/111 
Onobrychis cornuta-Astragalus aureus-Bromus 

tomentellus 

S1 45 15 30 50/42 Meadow 

S2 34 15 19 96/56 Astragalus microcephalus- Festuca rubra 

S2 6/28 1 6/27 20/62 Astragalus microcephalus-Tanacetum chiliophyllum 

S2 7/35 15 7/20 24/47 
Bromus tomentellus-Festuca rubra-Astragalus 

microcephalus 

S1 45 15 30 83/46 Festuca ovina-Festuca rubra- Astragalus aureus 
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 مبنای بر های گیاهی تیپ شایستگی مقایسه نتایج

 مختلفی کردهایرو

 در های گياهی تيپ شایستگی مقایسه از حاصل نتایج
  آزمون نتایج براساس است. شده ارائه 12 جدول

 عامل  وشر بين آماری لحاظ به (،13 )جدول ویلکاکسون

 مراتبی، سلسله تحليل یندافر از استفاده روش با محدودکننده
 با مذکور  روش بين ولی ندارد وجود داری  معنی اختالف

 ضمن دارد. وجود دار  معنی تفاوت ،پيشنهادی دستورالعمل
 ستورالعملد با مراتبی سلسله تحليل فرایند روش بين اینکه

 شد. مشاهده داری معنی اختالف ،پيشنهادی

 

 شایستگی تعیین مختلفی کردهایرو براساس های گیاهی تیپ شایستگی طبقه -12 جدول

 براساس شایستگی طبقه

 پیشنهادی دستورالعمل

 براساس شایستگی طبقه

 سلسله تحلیلیند افر

 مراتبی

 عامل براساس شایستگی طبقه

 گرفتن نظر در )با كننده  محدود

 غالب( نماد مساحت

 مساحت

 )هکتار(
 تیپ گیاهی

S1 S1 S3 44/24 Delphinium speciosum-Cirsium 

Haussknechtii 

S2 S3 S3 78/97 
Onobrychis cornuta- Astragalus 

microcephalus-  Bromus 

tomentellus 
S2 N S3 79/41 Festuca rubra- Astragalus 

microcephalus 
S2 N S3 99/40 Onobrychis cornuta- Alopecurus 

textilis- Acantholimon bracteatum 
S1 S3 S3 50/111 Onobrychis cornuta-Astragalus 

aureus-Bromus tomentellus 
S1 S2 S3 50/42 Meadow 

S2 N N 96/56 Astragalus microcephalus - 

Festuca rubra 
S2 N S3 20/62 Astragalus microcephalus-

Tanacetum chiliophyllum 
S2 S3 S3 24/47 Bromus tomentellus-Festuca 

rubra-Astragalus microcephalus 
S1 S2 S3 83/46 Festuca ovina-Festuca rubra- 

Astragalus aureus 
 

 ویلکاكسون غیرپارامتری آزمون توسط شایستگی تعیین مختلفی کردهایرو بین مقایسه -13 جدول

 متغير
 تعداد

 مشاهدات
 Z آماره

 سطح

 داری معنی

 محدودکننده عامل روش براساس دارویی گياهان از برداری بهره شایستگی
9 

333/0

- 
n.s793/0 

 مراتبی سلسله تحليلیند افر براساس دارویی گياهان از برداری بهره شایستگی

 محدودکننده عامل روش براساس دارویی گياهان از برداری بهره شایستگی
9 

879/2

- 
*004/0 

 پيشنهادی دستورالعمل براساس دارویی گياهان از برداری بهره شایستگی

 مراتبی سلسله تحليل یندافر براساس دارویی گياهان از برداری بهره شایستگی
9 

739/2

- 
*006/0 

 پيشنهادی دستورالعمل براساس دارویی گياهان از برداری بهره شایستگی
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 از برداری  بهره برای های گياهی تيپ شایستگی نقشه
 تعيين رویکردهای از یک هر مبنای بر دارویی گياهان

 شایستگی نهایی   نقشه و (5 و 4 ،3 های )شکل شایستگی

ی کردهایرو تلفيق از که دارویی گياهان از برداری  بهره
 ادامه در (،6 شکل) شده حاصل شایستگی تعيين مختلف

 است. گردیده ارائه
 

 
 حدودكنندهعامل منقشه شایستگی به روش  -3 شکل

 

 
 تحلیل سلسله مراتبییند افربا استفاده از نقشه شایستگی  -4 شکل
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 دستورالعمل پیشنهادینقشه شایستگی بر مبنای  -5 شکل

 

 

 
 شایستگی   برداری از گیاهان دارویی از تلفیق رویکردهای مختلف تعیین  نهایی شایستگی بهره نقشه -6 شکل
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 بحث
 رویکرد مبنای رب شایستگی مرتع تعيين از حاصل نتایج

 که داد نشان ،(3 شکل و 9 )جدول همحدودکنند عامل
 اقتصادی توليدشاخص  و ترکيب گياهی شيب، های شاخص

 عنوان  به ،مراتع از هکتار 57 و 250 ،490 در ترتيب  به
 مهمترین کلی، طور به کنند. می عمل محدودکننده های  عامل
 اراضی بيش ،منطقه مراتع شایستگی دهنده شکاه عامل

 محدودکننده عامل تنها شيب ارتباط، این در باشد. می
 شد گزارش دام چرای برای ميانی  طالقان مراتع شایستگی

(Sanaei et al., 2015). عوامل از نيز ارتفاع و شيب   
 برای تایلند مای چانگ اراضی شایستگیدهنده  کاهش

 & Shahzada) اند  شده ذکر دارویی گياهان از برداری بهره

Tripathi, 2012.) های  شاخص دیگر، های پژوهش در 
 شایستگی در تری  محدودکننده نقش یپوشش گياه با مرتبط
 های گونه توليد بودن  ينیپا مثال،عنوان  به دارند. اراضی

 و مرطوب شایستگی مرتع کاهش اصلی عامل ،مصرف  پر
 است شده معرفی هراز السم کوهستانی مراتع مرطوب نيمه

(Movaghari et al., 2013.) ترکيب گياهی درصد همچنين، 
ترکيب  در صنعتی و دارویی گياهان حضور  عدم و توليد تنوع،

 اجقآ  قره شایستگی مرتع محدودکننده عوامل عنوان  به ،گياهی
 است شده ذکر دارویی گياهان از برداری  بهره برای سميرم

(Amiri & Arzani, 2019). در بررسی مورد عوامل بين از 
 کاهش ،یزنبوردار جنبه زا ميانی طالقان شایستگی مرتع

ی ها  کالس با اهانيگ وجود زا،  گرده و شهدزا   یپوشش گياه
 ،یگلده   دوره طولی کوتاه و (IV) و (III) تيجذاب نيیپا

 وی ستگیشا محدودکننده عوامل نیمهمتر از خاک و جاده
 نیمهمتر ،منطقه در ارتفاع و دما آب،   منابع مناسب پراکنش
ی برا مرتعی ستگیشا دهنده  شیافزا و مطلوب عوامل

 ,.Fadai et al) بودند مطالعه مورد منطقه دری زنبوردار

 دو ثيرأت دارای منطقه، به دسترسی و شيب شاخص (.2014
 دارویی گياهان از برداری  بهره برای شایستگی مرتع بر جانبه

 سویی از ،منطقه به دسترسی  عدم و زیاد شيب هستند.
 از و باشند دارویی های  گونه حفظ برای عاملی توانند می

 عوامل از ،انبردار بهره دسترسی عدم لحاظ به ،دیگر سوی

 ملعا، پژوهشاین  در بود. خواهند شایستگی دهنده کاهش
 شایستگی دهنده کاهش ،دسترسی امکان عدم لحاظ به شيب
 طبقهب بودن غال به توجه با مجموع، در .است منطقه مراتع

 پژوهش، مورد مراتع در کم( )شایستگی S3 شایستگی  
 گياهان از برداری بهره برای کمی مطلوبيت های گياهی تيپ

 و ترکيب گياهی نظر زا اینکه به توجه با اما د.ندار دارویی
 نسبتاً مطلوبيت ،دسترسی مسير و جاده از فاصله شاخص

 تنوع افزایش و مراتع بر دام فشار کاهشبرای  د،ندار خوبی
 دیگر برای منطقه شایستگی مرتع باید دارویی، گياهان

 و زنبورعسل رورشپمانند  مرتع از استفاده های  جنبه
 در استفاده نوع به نسبت و بررسی مرتع در آزاد گردشگری
 شود. گرفته تصميم مرتع از چندمنظوره استفاده چارچوب

 در طالقان یيالقی مراتع درانجام شده  یها  بررسی نتایج
 اقتصادی ارزش برتأکيد  با اراضی بهينه مدیریتمورد 

 موضوع این بر (Mousavi, 2011) اکوسيستمی کارکردهای
 نياز مينأت بر عالوه مراتع، از استفاده تنوع که داردتأکيد 

 خدمات ارتقاء و اکوسيستم حفظ سبب برداران،  بهره
 شد. خواهد آنها با مرتبط اکوسيستمی

 تعيين در تحليل سلسله مراتبی فرایند رویکرد نتایج
 معيار که داد نشان ،(4 شکل و 10 )جدول شایستگی مرتع

 معيار و اهميت درجه بيشترین دارای منطقه به دسترسی
برای  اهميت درجه کمترین دارای ،خصوصيات فيزیکی

 همچنين ست.های گياهي تيپ شایستگی تعيين و بندی اولویت
 ترکيب گياهی و شيب جاده، از فاصله ()شاخصهای زیرمعيار
 دارد ضرورت که دارند منظور  دینب را اهميت درجه بيشترین

 برای شایستگی مرتع تعيين دستورالعمل طراحی در
 منطقه در آن قابليت ارزیابی و دارویی گياهان از برداری بهره

 موضوع ینا شود. داده بيشتری اهميت آنها به بررسی، مورد
 رویکرد از حاصلج نتای بين اگرچه ،است آن کننده  تداعی
تحليل  فرایند از استفاده با محدودکننده عامل بر مبتنی

 نظر در ولی نشد مشاهده داری  معنی تفاوت سلسله مراتبی
 مؤثر های  شاخص و معيارها تمامی برای یکسان وزن گرفتن

 بر ییدارو گياهان از برداری بهره شایستگی تعيين منظور  به
 در باشد.  نمی منطقی چندان محدودکننده عامل رویکرد مبانی
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 زنبورداری برای طالقان مراتع پتانسيل بررسی با ارتباط، این
 که شد گزارش ،تحليل سلسله مراتبی روش از استفاده با

 ارزیابی برای وتیامتف های  وزن دارای ،مؤثر معيارهای
 ای  گونه  به ند.شبا می زنبورداریمورد  در رویشگاه مطلوبيت

 معيار و وزن بيشترین دارای ،اجتماعی عوامل معيار که
 رفع برای ند.شو  می شامل را سهم کمترین ،فيزیکی   املوع

 برخی توان  می ،عرفی های  سامان در موجود یاه تمحدودی
 انسان کنترل در کهرا  هایی  شاخص آن تبع  به و معيارها

   لتحلي نتایج به توجه با و مثال عنوان  به داد. تغيير دهستن
 موقعيت از متشکل فيزیکی معيار وزن افزایش با ،حساسيت

 شایستگی دسترسی، مسيرهای و ها جاده و آب منابع
 بهبود که یابد  می افزایش زنبورداری برای عرفی های  سامان

 وزن افزایش باعث فنی و علمی مطالعه با دسترسی های هرا
 کاربری به دستيابیبرای  کلی، طور به شود.  می معيار این

 ميانباید  ،فنی   بخش تقویت بر عالوه مراتع در زنبورداری
 ایجاد هماهنگی برداران بهره و مربوطه های  سازمان و نهادها

 مشارکتی مدیریت توان  می ،امر این تحقق صورت در .شود
 های  گام ،اساس این بر و کرد ساماندهی مراتع در را موفق
 منطقه ناساکن اقتصادی و اجتماعی وسعهت راستای در یمؤثر

 تعامر ولوژیکیاک سالمت و روستایی پایدار معيشت و
 (.Salehi et al., 2017) برداشت

 رب ،شایستگی تعيين از حاصل نتایج دار  معنی تفاوت
 دیگر رویکردهای با دستورالعمل پيشنهادی مبنای

 اگر که است آن کننده  تداعی ،(13 و 12 ،11های  ولجد)
 تعيين مبنای محدودکننده عامل روش ویژه به و ریاضی روش

 نظر   به پيشنهادیدستورالعمل  شود، گرفته نظر در شایستگی
 از تر  مطلوب همواره را شایستگی طبقات و بوده تر  خوشبينانه

 به دارد ضرورت بنابراین کند.  می برآورد رویکردها دیگر
 شایستگی تعيين برای دستورالعمل پيشنهادی کاربرد هنگام

 مراتع مشابه های مکان در دارویی گياهان از برداری  بهره
 هر با مرتبط پيشنهادی اتامتياز در تعدیالتی پژوهش، مورد
 در موضوع این آید. بعمل ها  شاخص و معيارها از یک

 تعيين برای دستورالعمل پيشنهادی تيقابل که است شرایطی
 مناسب زنبورداری، و گوسفند چرای جنبه از شایستگی مرتع

 قادر دستورالعمل پيشنهادی که گردید گزارش و شده ارزیابی
 نظر از غيرمستعد و مستعد مناطق تفکيک و شناسایی به

 دستورالعمل این و باشد  می زنبورداری و دام چرای
 های  طرح تهيه هنگام در که کرد خواهد قادر را کارشناسان

 کاربردی و ساده روشی با )تلفيقی(، چندمنظوره داری مرتع
 و دام رایچ برای مراتع از استفاده تناسب به عرصه، در

 Sour et ؛Motamedi et al., 2018) ببرند   پی زنبورداری

al., 2013؛ Yari et al., 2016.) 
 درج و توصيه از قبل دارد رورتض است، مسلم آنچه

 های  طرح خدمات   شرح در ،دستورالعمل پيشنهادی
 هوایی و آب مناطق از یک هر در آن ییاکار داری، مرتع

 و مرطوب شک،خ   نيمه خشک، کویری، و )بيابانی
 دفتر حاضر، حال در گيرد. قرار آزمون مورد مرطوب(  نيمه
 کار دستور در را چندمنظوره داری مرتع های  طرح مرتع   فنی
 تهيه منظور این برای مدونی   خدمات   شرح تاکنون ولی دارد
 و آب مناطق تمامی برای نتوان که است طبيعی است. نشده

 چنين ارائه کرد. تدوین واحدی دستورالعمل هوایی
 و آب منطقه هر در که موضوع این ارزیابی و دستورالعملی

 باید کداميک و بيشتر امتياز باید شاخص و معيار کدام هوایی
 در پيشنهادی امتيازات آیا اینکه یا کند دریافت کمتر امتياز

 آنها تعدیل به نياز و رسد  می نظر  به مناسب دستورالعمل
 مذکور دستورالعمل توسعه به مهمی کمک تواند  می باشد؛  نمی

 داشته مرتع های  استفاده سایر برای مشابه های  دستورالعمل و
 پژوهش،این  در رو این از (.Motamedi et al., 2018) باشد

 مطالعه عنوان  به ارشدچمن، کوهستانی مراتع شایستگی
 عامل روش مبنای بر خشک،   نيمه مراتع معرف و موردی

 ریاضی روش از حاصل نتایج با و تعيين فائو محدودکننده
 نظری تلفيق و (تحليل سلسله مراتبی یندافر از )استفاده

 گرفت. قرار مقایسه مورد (دستورالعمل پيشنهادی)
 مختلف رویکردهای نتایج تلفيق مبنای بر ،مجموع در
 ،محيطی و فيزیکی های  محدودیت لحاظ به و (6 )شکل

 از برداری بهره برای اندکی شایستگی پژوهش مورد محدوده
 فشار کاهش هدف با و اساس همين بر .دارد دارویی گياهان

 در باید دارویی، گياهان تنوع افزایش و مراتع بر دام
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 های جنبه دیگر بر ،مرتع از چندمنظوره استفاده چارچوب
 آزاد گردشگری و زنبورداری مانند منطقه مراتع از استفاده

 .انجام شود بيشتری توجه ،مرتع در
 از آماربرداری سال یک بر مبتنی تنها پژوهش،این  انجام

 مقدار که است طبيعی بود. منطقه دارویی گياهان پوشش
 مقدار بهبا توجه  دارویی، های  گونه استفاده   مورد     اندام توليد

 شرایط از ثرأمت و متفاوت ساالنه   دمای و بارندگی
 شود  یم شنهاديپ رو این از باشد. می ترسالی و خشکسالی

 جهينت بهی ابيدست منظور  به مطالعه،این  های  افتهی صحت زانيم
 و هوایی و آب وقایع نظر از متفاوت های  سال در ،یکاربرد
 مورد نيز متفاوت خصوصيات فيزیکی با دیگر های  مکان

 منظور  به که شده گزارش ارتباط، این در .قرار گيرد آزمون
 دارد ضرورت ،شایستگی مرتع و چرا ظرفيت اصولی ارزیابی

 توليد گيری اندازه آمار توليد، گيری اندازه سال یک بجای که
 نظر از منطقی آماری دوره طول در و سال چندین در مرتع

 آن در که ای دوره یعنی باشد. می الزم هوایی و آب وقایع تکرار
 اتفاق منطقه در اقليمی ترسالی و خشکسالی نرمال، های سال

 کشور، اقليمی شرایط برای دوره این طول معموالً است. افتاده
 دوره این در که است این بر فرض و شود می توصيه سال 10
 ترسالی و خشکسالی بارندگی، نظر از نرمال های سال ساله، 10

 زمانی دوره توان می صورت این غير در افتد، می اتفاق
 (.Motamedi et al., 2019) گرفت نظر در را تری طوالنی
 که عنوان این با پژوهش فرضيه نتایج، مبنای بر

 گياهان از برداری  بهره برای های گياهی تيپ ایستگیش
 بر مبنی ای  فرضيه همچنين شود. می رد ،است یکسان دارویی

 گياهان از برداری  بهره منظور  به های گياهی تيپ اولویت اینکه
 گردد. نمی يدأیت ،است یکسان دارویی
 از یک هر باید گفت که کلی گيری  نتيجهعنوان  به

 از برداری بهره برای مراتع شایستگی تعيين رویکردهای
 و خاص های ویژگی و اختصاصات دارای دارویی، گياهان

 محدودکننده، عامل روش باشند. می معایبی و مزایا نيز
 نتایج در حفاظتی جنبه رب بيشتر تأکيد علت به

 قرار استفاده مورد بيشتر اراضی، شایستگی های بندی  درجه
 تعيين در انتخاب یتدمحدو اعمال دليل به ،رو این از گيرد. می

 در را )امتياز( مطلوبيت کمترین که عاملی اینکه و شایستگی
 بندی طبقه کننده  تعيين عنوان  به است، کرده کسب ارزیابی

 زئحا اول وهله در روش این شود؛ می گرفته نظر در نهایی 
 یندافر شامل ریاضی های  روش حال، این با .باشد می اهميت

 گيری  تصميم های  تکنيک دیگر و تحليل سلسله مراتبی
 فازی روشمانند  ها پژوهش در شده  برده بکار چندمتغيره

(Rouhi-Moghaddam et al., 2017) در امکان دليل  به نيز 
 وزن نمودن دخيل و بيشتر های شاخص و هامعيار گرفتن نظر

 دقت داشتن ضمن شایستگی، تعيين در معيار هر اهميت و
 با اینکه ضمن ست.ا برخوردار ای ویژه اهميت از تر،شبي

 با که رسد می نظر  به قبلی، روش دو از حاصل نتایج به توجه
 و کاهنده   های شاخص و معيارها به دهیامتياز در تجدیدنظر

 ،وهوایی آب شرایط دادن قرار مدنظر و شایستگی هافزایند
 اگرچه .کرد تر واقعی را دستورالعمل پيشنهادی نتایج توان می

 به توجه با کننده،  محدود عامل روش با مقایسه در آن کارایی
 و است توجه قابل سادگی و هزینه در جویی  صرفه

 های  طرح تهيه هنگام در که نمود خواهد قادر را کارشناسان
 کاربردی و ساده روشی با )تلفيقی(، چندمنظوره داری مرتع

البته  .ببرند   پی مراتع از استفاده تناسب به عرصه، در
ی بند  طبقهبرای  اندکی مقدار به مختلف، رویکردهای

 مورد دارویی گياهان برداری  بهرهی برا مرتعی ستگیشا
 مشابه های  پژوهش انجام بنابراین ،است گرفته قرار ارزیابی

 از استفاده های  جنبه دیگر و دارویی گياهان برداری بهره برای
 در … و مراتع در آزاد گردشگری زنبورداری،مانند  مرتع
 نتایج به دستيابی منظور  به وهوایی، آب مختلف مناطق مراتع

 ضروریست. تر  مطمئن
 

 سپاسگزاری
 داری مرتع ارشد کارشناسی نامه  پایان از برگرفته مقاله نیا

 چارچوب در که است اروميه دانشگاه طبيعی  منابع دانشکده در
 محصوالت فرعی ازی بردار  بهره و شناخت"ی پژوهش طرح
 شده اجرا اروميه دانشگاهی پژوهش معاونت حمایت با "مرتع

 شود.  یمی سپاسگزاراندرکاران  از دست وسيله بدین است.
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Abstract 
    It is important to determine the suitability of rangelands for the utilization of medicinal 

plants. The purpose of this study was to introduce some of the criteria and indicators, 

influencing the rangelands suitability for medicinal plants exploitation and to investigate the 

differences between the results of using different approaches of suitability determination. To 

this end, the suitability of the Arshad Chaman rangeland was evaluated in terms of the 

utilization of medicinal plants. The results showed that according to the limiting factor method 

(a common method of determining the suitability of rangelands), 2, 6 and 77 percent of 

rangelands had respectively good, moderate and low suitability and 15 percent were not suitable 

for utilization. The mathematical method (using hierarchical analysis process) showed 4, 26, 

and 45 percent of the rangelands as good, moderate, and low suitability, respectively, and 25 

percent as inappropriate for exploitation. The application of the theoretical method (MSMPE) 

also showed that 39 and 61 percent of the rangelands had respectively good and moderate 

suitability. In general, it was observed that there were no significant differences between the 

classes of suitability obtained by the limiting factor and the mathematical methods; however, 

there was a difference between the classes obtained by the limiting factor and MSMPE methods, 

and different classes of suitability were obtained for a given area of rangeland in these three 

methods. Therefore, it is recommended to test the accuracy of the findings of the present study 

to achieve a practical result in different years in terms of climatic events and other locations 

with different physical properties. Overall, based on the combined results of different 

approaches and in terms of physical and environmental constraints, the study area had low 

suitability for the exploitation of medicinal plants. Therefore, to reduce the livestock pressure on 

rangelands and increase the diversity of medicinal plants, more attention should be paid to the 

other aspects of rangeland use such as beekeeping and free tourism. 

 

Keywords: Multipurpose use, rangeland suitability, medicinal plants, by-products of 

rangeland. 

 

 

 


