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 مقدمه
 %13 از بيش ،هکتار ميليون 6/30 مساحت با راتعم
 گياهی گونه 3333 از بيش و دهند  می تشکيل را کشور سطح

 تعداد (.Hosseini et al., 2006)داده است  جای خود در را
 مختلف، های ترکيب داشتن يللد  به ها،  گونه این از بسياری

 که شده بيان ارتباط، این در .شوند  می ناميده دارویی  گياه
 در کشورهای از برخی در دارویی مصارف از %33 از بيش
 بيش اینکه ضمن .گياهيست منشأ دارای جهان توسعه حال

منشأ  دارای نيز مدرن داروهای دهنده تشکيل مواد %21 از
 %31 حدود (.Ramakrishnappa, 2002)باشد  می گياهی

 بحث و گردد  می آوری  جمع طبيعی های  عرصه از ،گياهان این
 & Walter) گيرد قرار توجه مورد باید ها  گونه این پایداری

Gillett, 1998.)  از استفاده روزافزون رویکردالبته 
 نقش صنعتی، و دارویی گياهان و مراتع فرعی محصوالت

 است کرده تر  پررنگ جهانی اقتصاد چرخه در را گياهان این
(Keneshloo et al., 2014؛ Menke & Bradford, 1992.) 

 های  ظرفيت وقابليت  که است کشوری هشت از یکی ایران
 دارد مراتع از حاصل محصوالت نظر از توجهی قابل ژنتيکی

 دنيا اقليم 23 از ،اقليم زیر و اقليم 17 داشتن علت  به که
 متفاوت های  اقليم وجود (.Alipour et al., 2015) باشد  می
 یک از مندی  بهره لحاظ   به را مساعدی شرایط ایران، در

 زمره در را کشور و کرده فراهم فرد منحصربه اکولوژی
 قرار دارویی  گياهان توليد برای جهان کشورهای مستعدترین

 (.Sadeghpoor et al., 2019) است داده
 هستند مرتعی های  عرصه ارزشمند منابع از دارویی گياهان

 اکولوژیک، اصول بر مبتنی و صحيح برداری  بهره صورت در که
 از چندمنظوره   استفاده های  جنبه از یکی عنوان  به توانند   می

 کردن اقتصادی و مراتع بر فشار کاهش راستای در مراتع،
 ,.Arzani et al) گيرندب قرارمورد توجه  ایران، در داری مرتع

 برداری  بهره الزمه .(Arzani & Motamedi, 2019 ؛2012
 مرتعی اراضی استعداد تعيين مراتع، در دارویی  گياهان از پایدار

 های  جنبه بر تکيه و اکولوژیکی های  شاخص و معيارها مبنای بر
 اجتماعی پذیرش و دارویی گياهان از برداری  بهره اقتصادی
 توانمندی به توجه عدم باشد.  می داران مرتع توسط موضوع

 مورد هایی  عرصه حاضر حال درکه  شده سبب مراتع،
 برایرا  مطلوب شایستگی کمتر که گيرند قرار برداری  بهره
 ,Arzani & Motamedi) دارند دارویی  گياهان از برداری  بهره

 برای مراتع قابليت آنکه بر عالوه مطالعه این دررو  ازاین .(2019
 اکولوژیکی های  شاخص لحاظ از دارویی گياهان از برداری  بهره

 برداران  بهره و داران مرتع دانش و دیدگاه از است؛ شده بررسی
 این برای منطقه های  محدودیت و ها  ظرفيتمورد  در نيز عرفی

 است. شده گرفته بهره استفاده، نوع
 آنها منطقه، مراتع از داران مرتع دانش عمق به توجه با

 مدیریت با تبطمر های  سياست در مهمی مشارکت توانند  می
 امروزه، (.Dweba & Mearns, 2011) باشند داشته مرتع

راهبرد  یک رسمی  دانش و بومی  دانش از همزمان استفاده
 مردمی، بيشتر های  مشارکت جلب منظور  به که است اساسی

 (.Krywkow & Hare, 2008) است شده تأکيد بدان
بيشتر  که گردید مشخص ،مطالعات سوابق بررسی با

 دارویی گياهان بومی دانش زمينه در موجود مطالعات
(Ethnobotany) برای مراتع قابليت ارزیابیمورد  در و بوده 

 یک عنوان  به آن گرفتن نظر در و دارویی گياهان برداری  بهره
 ،راستا این در است. انجام شده اندکی مطالعات ،درآمدزا معيشت

 شایستگی ،محيطی عوامل و گياهی پوشش معيار دو تلفيق از
 گياهان از برداری  بهره برای مازندران، در السم کوهستانی مراتع

 مراتع شایستگی دهنده  کاهش عامل مهمترین و بررسی دارویی
 شد گزارش اراضی زیاد شيب و توليد اقتصادی شاخص منطقه،

(Movaghari et al., 2015.) های  گونه کاهش از همچنين 
 امکان و مسير فقدان و گياهی ترکيب در صنعتی و دارویی

 عنوان  به نيز دارویی گياهان پراکنش های  مکان به دسترسی
 نام ميانی طالقان کوهستانی مراتع شایستگی محدودکننده عوامل

 برآورد باکه  طوری به (.Sour et al., 2013) است شده برده
 در Eremurus persica دارویی گونه برداشت اقتصادی ارزش
 در افراد %77 برای گياه اینکه  شد گزارش یزد، استان مراتع
 مستقيم زایی  اشتغال ،سال( در نفر )هشت مطالعه مورد مراتع

 نظر در درآمدزایی و اشتغال منبع یک تواند  می و داشت خواهد
 (.Zare et al., 2014) شود گرفته
 با بومی دانش تلفيقمورد  در که داد نشان سوابق ررسیب
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 برداری  بهره برای مراتع قابليت ارزیابی برای اکولوژیکی دانش
 ضمن است. انجام نشده ای  مطالعه تاکنون ،دارویی گياهان از

 این برای مراتع اکولوژیکی ارزیابی به که هایی  پژوهش اینکه
 منظور  به رو ازاین باشند.  می اندک نيز اند  هپرداخت استفاده نوع

 برای مبنایی یک عنوان  به پایدار، توسعه اهداف به دستيابی
 ضروری اقدام یک ،مرتعی اراضی از استفاده ریزی  برنامه مطالعه

 داشته انطباق یزیست   محيط های  توانایی با توسعه که است این
 ارزیابی یا تناسب تعيين ،راه این در (.Basinski, 1985) باشد
 یک شود،  می بيان "شایستگی" عنوان تحت مرتع در که توان
 را اطالعاتی اراضی، ارزیابی که ای  گونه  هب است. مطمئن حل راه
 و زمين از برداری  بهره برای ها  فرصت و ها  محدودیت مورد در

 فراهم منابع از بهينه استفاده برای گيری  تصميم راهنمای همچنين
این  در اساس همين بر (.Ahmadi et al., 2017) کند  می

 منطقه دارویی های  گونه شناسایی به اقدام اول وهله در پژوهش،
 منطقه قابليت بعد، گام در و گردید سنتی طب در آنها کاربرد و

 درآمد منبع یک عنوان  )به دارویی گياهان از برداری  بهره برای
بعد  و بررسی کولوژیکیا های  شاخص لحاظ از داران( مرتع برای

 نوع این مشکالت و ها  محدودیت بومی، دانش از گيری  بهره با
 .شد ارائه منطقه مراتع از استفاده

 

 ها  روش و مواد

 پژوهش مورد منطقه

 هکتار 36/17610 مساحت با ،درميان کوهستانی مراتع
 طول محدوده در و بيرجند شرق شمال کيلومتری 133 در

 عرض و 11° 10' 21"تا  11° 30' 71" جغرافيایی
 است شده واقع 72° 33' 03"تا  72° 31' 73" جغرافيایی

 متوسط اقليمی اطالعات گزارش براساس .(1 شکل)
 و متر  ميلی 3/217 ترتيب  به منطقه ساالنه دمای و بارندگی

 یاقليم بندی  طبقه براساس و است گراد  سانتی درجه 6/1
 باشد.  می سرد خشک نيمه اقليم دارای آمبرژه،

 

 
 درمیان کوهستانی مراتع جغرافیایی موقعیت -1 شکل

 

 و فلورستيک -فيزیونومی مبنای بر پژوهش، مورد مراتع
 )شکل است گياهی تيپ چهار دارای ،1:21333 مقياس در
 .است شده ارائه 2 و 1 های جدول در آنها تمشخصا که (2

 چرای برای برداری  بهره زمان مبنای بر پژوهش مورد مراتع
 برداری  بهره دوره طول که باشد  می یيالقی مراتع نوع از دام،

 باشد.   می روز 133 مدت  به و شهریور پایان تا خرداد 23 از

 در سال از روز 133 مدت  به دامی واحد 1071 به نزدیک
 به متعلق دامی، واحد تعداد این که کنند  می چرا منطقه مراتع
 در کننده چرا غالب دام است. روستایی دار مرتع خانوار 113

 باشد  می کيلوگرم 01 وزن ميانگين با بلوچی گوسفند مراتع،
 و بلوچی گوسفند %63 نسبت  به موجود دام های   گله ترکيب و

 (.Abdollahi et al., 2020) باشد  می بز 03%



 77   1، شماره 73دوماهنامه تحقيقات گياهان دارویی و معطر ایران، جلد 

 
 درمیان کوهستانی مراتع گیاهی های تیپ -2 شکل

 

 

 روش پژوهش

منظور ارزیابی قابليت مراتع کوهستانی درميان برای   به
برداری از گياهان دارویی، تلفيقی از معيارها و   بهره

مرتبط با دانش  های    های اکولوژیکی و شاخص  شاخص
های مختلف پایداری   ای که جنبه  گونه  بومی لحاظ شد. به

برای این نوع استفاده، از لحاظ اکولوژیکی و دانش بومی 
 (.0و  7های  مورد توجه قرار گرفت )جدول

برداری   که در تعيين قابليت منطقه برای بهره  از آنجایی
دارویی از گياهان دارویی، در درجه اول، حضور گياهان 

و ميزان حضور آنها مهم است و در درجه دوم شرایط 
مرتع را نيز باید در نظر گرفت؛ بنابراین معيار پوشش 

عنوان یک معيار اکولوژیکی مهم در ارزیابی    گياهی به
براین، معيار عوامل فيزیکی و محيطی از  لحاظ شد. عالوه

 های پراکنش  برداران به محل  لحاظ سهولت دسترسی بهره
(. این معيارها، 7گياهان دارویی ارزیابی گردید )جدول 

برداری از گياهان   عنوان جنبه اکولوژیکی پایداری بهره  به
 دارویی در نظر گرفته شدند.

برداران   با وجود برداشت گياهان دارویی توسط بهره
عنوان   عرفی و افراد بومی، به این نوع استفاده اغلب به

و یک معيشت تکميلی در منطقه یک حرفه و منبع درآمد 
نامه و  رو، از طریق پرسش نگریسته نشده است. ازاین

ها و   های حضوری، دليل این امر و محدودیت  مصاحبه
های   مشکالت موجود در این زمينه و همچنين ظرفيت

های   بومی سنجيده شد و گزینه منطقه از طریق دانش 
قتصادی، های ا  های( مطرح در سه دسته شاخص  )گویه

 (.0بندی گردید )جدول   زیستی طبقه  اجتماعی و محيط
برداری از گياهان   های گياهی برای بهره  شایستگی تيپ

 7های مطرح )جدول   دارویی بر مبنای معيارها و شاخص
( و 1111) .F.A.O(، طبق دستورالعمل 0و جدول 

کننده )روش رایج تعيين شایستگی  عامل محدودروش  به
نقشه نهایی شایستگی انجام شد و  GISمحيط  مرتع(، در

برداری از گياهان دارویی براساس  برای بهرهمنطقه تع امر
( و S3(، کم )S2(، متوسط )S1درجات شایستگی خوب )

 ( تهيه گردید.Nغيرشایسته )

 

 



 

 

 درمیان کوهستانی مراتع فیزیکی خصوصیات -1 جدول

 (%) غالب شیب غالب جهت خاک بافت ارتفاعی طبقه
 مساحت

 )هکتار(
 تیپ نام اختصاری عالمت

 S 73-23 03/1233 Ar.au-Ac.gl Artemisia aucheri- Acanthophyllum glandulosum لومی 2033-2333

 N 73-23 31/6122 Ar.au- Se.la-Hy.ca Artemisia aucheri- Serratula latifolia- Hymenocrater لومی 2333-2233

calycinus 

 N 73-23 16/2216 Ar.au-Se.la Artemisia aucheri -Serratula latifolia شنی رسی لوم 2033-2333

 NE 23-13 23/2632 Ar.au Artemisia aucheri سيلتی رسی لوم 2233-1333

 

 درمیان کوهستانی مراتع گیاهی پوشش  کلی اطالعات -2 جدول

 گیاهی تیپ تاجی پوشش درصد سنگریزه و سنگ درصد لخت خاک درصد الشبرگ درصد فاکتوری چهار روش به مرتع وضعیت مرتع وضعیت گرایش

 Artemisia aucheri- Acanthophyllum glandulosum 17/21 63 76/10 31/7 ضعيف منفی

  -Artemisia aucheri- Serratula latifolia 32/21 7/61 37/1 11/7 ضعيف ثابت

Hymenocrater calycinus 

 Serratula latifolia- Artemisia aucheri 3/10 3/30 1/1 31/1 ضعيف خيلی منفی
 Artemisia aucheri 06/11 33 71/3 11/1 ضعيف خيلی منفی
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 دارویی گیاهان از برداری بهره برای مرتع شایستگی تعیین در مؤثر اکولوژیکی های  شاخص و معیارها -3 جدول

 اکولوژیکی های  شاخص اکولوژیکی معیارهای

 گياهی پوشش

 دارویی گياهان ترکيب درصد

 دام چرای مورد های  گونه و دارویی گياهان مشترک ترکيب درصد

 گياهی تيپ تاجی پوشش درصد

 محيطی و فيزیکی عوامل
 منطقه( بودن العبور  صعب )ميزان شيب شاخص

 دارویی گياهان پراکنش محل به دسترسی مسيرهای و ها جاده شاخص

 

 دارویی گیاهان از برداری  بهره در داران مرتع بومی دانش با مرتبط های  شاخص و معیارها -4 جدول

 معیار

 بومی دانش

 با مرتبط های  شاخص

 بومی دانش
 ها(  )گویه ها  گزینه

 بومی دانش معيار

 اقتصادی های  شاخص

 منطقه دارویی گياهان فروش مناسب بازار نبود

 دارویی محصوالت فروش از حاصل اندک درآمد

 فروش مراکز به نقل و حمل باالی هزینه

 دارویی محصوالت فروش در )دالالن( ها  واسطه وجود

 بندی  بسته و وریآفر آوری،  جمع برای بهره  کم تسهيالت نبود

 منطقه در خام محصوالت بندی  بسته و بوجاری کردن، خشک برای هایی  جایگاه نبود

 منطقه دارویی گياهان خصوصيات از آگاهی و شناخت عدم اجتماعی های  شاخص

 زیستی  محيط های  شاخص

 دارویی گياهان برخی برداشت در قانونی محدودیت وجود

 دارویی گياهان غيرقانونی و رویه  بی های  برداشت

 العبور  صعب مناطق در خوب های  گونه وجود

 

 گیاهی  پوشش معیار

 و وسعت بهبا توجه  گياهی، های  تيپ از یک هر در
 توده چند یا یک گياهی، پوشش تغييرات و آن پراکنش

 ملی طرح دستورالعمل مبنای بر .شد گرفته نظر در معرف
 "کشور هوایی و آب مختلف مناطق مراتع ارزیابی"
(Arzani, 1996) استفاده شده های  پالت اینکه به توجه با و 

 آماری روابط با نمونه تعداد کفایت نظر از و ابعاد نظر از
 نظر از و داشته همخوانی کشور مراتع برای شده  توصيه
  تعداد باشد؛ گياهی   جامعه از مطمئنی نماینده نيز آماری

 در همدیگر از متر 23 فاصله با مترمربعی دو پالت 63
 به ها،  مکان از یک هر در متری، 233 ترانسکت شش امتداد
 از آنها داخل در واستفاده  سيستماتيک تصادفی روش

 درصد ،پالت هر در شد. آماربرداری گياهی پوشش
 های  گونه همچنين و دارویی گياهان ترکيب و پوشش تاج

 فارسی و علمی نام ،آنها خوشخوراکی کالس و ای  علوفه
 از موثقی و جدید مطالعات که آنجایی از شد. ثبت ها  گونه

 ها  گونه شناساییرو  ازاین نبود، موجود منطقه گياهی پوشش
 شناسایی که مواردی در .انجام شد معتبر منابع از استفاده با
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 و شده آوری  جمع گونه از ای  نمونه ،نبود پذیر  امکان ها  گونه
 منابع و کشاورزی پردیس طبيعی منابع دانشکده هرباریوم به

 دانشگاهاستادان  و کارشناسان کمک به و منتقل کرج طبيعی
 خواص دارویی، های  گونه نوع گرفت. قرار شناسایی مورد

 دانش از استفاده با کاربرد مورد قسمت و آنها درمانی
 عنوان  به که ردیدگ ثبت پرسشنامه از استفاده با و برداران  بهره

 .شد لحاظ حرفه این پایداری عامل و منطقه های  ظرفيت

 دارویی گیاهان ترکیب درصد

 ترکيب درصد ها، گونه پوشش درصد گيری اندازه با
 تيپ هر گياهی ترکيب در آنها سهم و دارویی گياهان
 ،(1 جدول) شده  ارائه اطالعات مبنای بر و گردید محاسبه

 گياهان ترکيب درصد نظر از گياهی های تيپ شایستگی طبقه
 .شد مشخص دارویی

 

 دارویی گیاهان ترکیب درصد شایستگی طبقات -5 جدول

 شایستگی طبقه صنعتی و دارویی گیاهان ترکیب درصد

 S1 دهند.  می اختصاص خود   به را گياهی ترکيب %63 از بيش ،صنعتی و دارویی های  گونه

 S2 شوند.  می شامل را گياهی ترکيب %71-63 بين ،صنعتی و دارویی های  گونه

 S3 شوند.  می شامل را گياهی ترکيب %16-73 بين ،صنعتی و دارویی های  گونه

 N .دهند  می اختصاص خود   به را گياهی ترکيب% 11 از کمتر ،صنعتی و دارویی های  گونه

 

 های  گونه و دارویی گیاهان مشترک ترکیب درصد شاخص

 دام چرای مورد

 و دارویی مشترک های  گونه وجود احتمال به توجه با
 درکرار   ایرن  گيراهی،  ترکيرب  در دام بررای  خوشخوراک

 کره   آنجرایی  از گرفرت.  قررار مرورد توجره    ریرزی   برنامه
 دهنرد،   می قرار اولویت در را دام چرای معموالً داران مرتع
 قررار  خوشرخوراکی  II و I طبقره  در که دارویی های  گونه

 گرفته نظر در دام چرای های گونه عنوان  به عمدتاً ،داشتند

 یرا  و خوشرخوراکی  III کرالس  برا  هرایی   گونه ولی نددش
 گرفتره  نظرر  در دارویری  اسرتفاده  بررای  ،غيرخوشخوراک

 گياهران  مشرترک  ترکيرب  درصد منظور، این برای ند.دش
 کررالس هررر در دام چرررای مررورد هررای  گونرره و دارویرری

 براسراس  بعرد  و گرفرت  قرار ارزیابی مورد ،خوشخوراکی
 هرای  تيپ شایستگی طبقه ،6 جدول در شده ارائه طبقات
 و دارویری  گياهران  مشرترک  ترکيب درصد نظر از گياهی

 .شد مشخص دام چرای مورد های  گونه

 

 دام چرای مورد و دارویی گیاهان مشترک ترکیب شایستگی طبقات -6 جدول

 شایستگی طبقه دام چرای مورد و دارویی گیاهان مشترک ترکیب

 S1 دارند. قرار دام چرای لحاظ از II و I خوشخوراکی کالس در و هستند دام چرای قابل دارویی، گياهان %21 از کمتر

 S2 دارند. قرار دام چرای لحاظ از II و I خوشخوراکی کالس در و هستند دام چرای قابل دارویی، گياهان% 21-13 بين

 S3 دارند. قرار دام چرای لحاظ از II و I خوشخوراکی کالس در و هستند دام چرای قابل دارویی، گياهان% 13-31 بين

 N دارند. قرار دام چرای لحاظ از II و I خوشخوراکی کالس در و هستند دام چرای قابل ،دارویی گياهان %31 از بيشتر
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 مرتع تاجی پوشش درصد شاخص

 نيز مرتع شرایط است الزم ،خاک و آب از حفاظت منظور  به
 ارزیابی مورد دارویی گياهان از برداری  بهره مجوز ارائه برای
 های  تيپ تاجی پوشش درصد ،منظور این برای گيرد. قرار

 پس شد. گرفته نظر در مرتع شرایط از معياری عنوان  به گياهی،
 طبقات گياهی، تيپ هر در تاجی پوشش درصد تعيين از

 .گردید عيينت 3 جدول حشر به آن شایستگی مختلف
 

 گیاهی های  تیپ تاجی پوشش درصد شایستگی طبقات -7 جدول

  تاجی پوشش درصد

 گیاهی تیپ

 طبقه

 شایستگی

 S1 .باشد  می %13 از بيش گياهی تيپ گياهی پوشش درصد

 S2 .باشد  می%21-13 بين گياهی تيپ گياهی پوشش درصد

 S3 .باشد  می %13-21 بين گياهی تيپ گياهی پوشش درصد

 N .باشد  می% 13 از کمتر گياهی تيپ گياهی پوشش درصد

 

 گیاهان از برداری بهره برای شیب شایستگی طبقات -8 جدول

 دارویی

 شایستگی طبقه منطقه( بودن العبور  صعب )میزان شیب شاخص

 S1 باشد. %13 از کمتر متوسط شيب اگر

 S2 .باشد %13 -73 بين متوسط يبش اگر

 S3 .باشد% 73-63 بين متوسط شيب اگر

 N باشد. %63 از بيشتر متوسط شيب اگر

 

 منطقه فیزیکی خصوصیات معیار

 منطقه( بودن العبور  صعب )میزان شیب شاخص

برداران   در این پژوهش، شاخص شيب از دیدگاه بهره
های پراکنش گياهان   و از نظر ميزان دسترسی به مکان

های باالتر، از نظر   ای که شيب  دارویی بررسی شد. به گونه
 از ،برای تهيه نقشه شيبباشد.   ميزان دسترسی مناسب نمی

و نقشه پوشش گياهی  (DEMمدل رقومی ارتفاع )

و ميانگين شيب در هر تيپ گياهی مشخص و  استفاده شد
دستورالعمل ارائه شده در اساس طبقه شایستگی آن بر

 .تعيين گردید 3جدول 
 

 پراکنش محل به دسترسی مسیرهای و ها جاده شاخص

 دارویی گیاهان

 پراکنش های  محل به مک دسترسی و جاده از زیاد فاصله
 کننده محدود عوامل از ،گياهی های  تيپ در دارویی گياهان

 .باشد  می دارویی گياهان از برداری  بهره برای مرتع شایستگی
 روی در ارتباطی مسيرهای تمامی ،عامل این بررسی برای
 تيپ هر شایستگی سپس شد. رقومی توپوگرافی نقشه

 طبقه و ارزیابی ،مسيرها و جاده از فاصله براساس ،گياهی
 در شده ارائه طبقات براساس جاده از فاصله شایستگی

 شد. تعيين 1 جدول
 

 جاده از فاصله شایستگی طبقات -9 جدول

 شایستگی طبقه جاده از فاصله

 1/1 از کمتر جاده به نسبت گياهی تيپ فاصله اگر

 .باشد کيلومتر
S1 

 6/1-1/2 جاده به نسبت گياهی تيپ فاصله اگر

 .باشد کيلومتر
S2 

 6/2-1/7 جاده به نسبت گياهی تيپ فاصله اگر

 .باشد کيلومتر
S3 

 1/7 از بيشتر ادهج به نسبت گياهی تيپ فاصله اگر

 .باشد کيلومتر
N 

 

 بومی دانش معیار

 منطقه در حرفه این به جدی توجه عدم به توجه با
 وها  قابليت از آگاهی، برای مکمل معيشت یک عنوان  به

 گياهان از برداری  بهره برای منطقه مراتع های  محدودیت
 و عرفی برداران  بهره و داران مرتع دیدگاه از ،دارویی

 نامه  پرسش ،منظور این برای شد. استفاده مرتع کارشناسان
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 پایایی و تأیيد متخصصان توسط آنها روایی و گردید تهيه
 برای بود. 3/3 از بيشتر کرونباخ آلفای ضریب با آنها

 اول شد. گرفته نظر در آماری جامعه دو ،ها  داده گردآوری
 هدف اینکه به توجه )با چرا پروانه دارای داران مرتع

 جامعه عنوان  به گروه این ،بود داران مرتع درآمد افزایش
 منطقه. به آشنا کارشناسان دوم و شد( انتخاب آماری
به  باتوجه نمونه تعداد ،دار مرتع 113 وجود به توجه با

 نفر 126 ،(Krejcie & Morgan, 1970) مورگان جدول
 آنها مورد در کارشناسان، کم تعداد به توجه با شد. لحاظ

 منطقه های  محدودیت و مشکالت .انجام شد سرشماری
 کم خيلی )از ليکرت طيف قالب در و بستهاالت ؤس صورت  به
 سنجيده گویه چندین صورت  به (1 کد با زیاد خيلی تا 1 کد با

 آن درصد و محاسبه فراوانی ،ها  طيف از یک هر برای شدند.
 بندی  اولویت )مشکالت( موارد ها  ميانگين براساس و تعيين
 از برداری  بهره وضعيت بهبود برای افراد راهکارهای شدند.

 تسؤاال شد. طراحی باز پرسش صورت  به نيز دارویی گياهان
 شدند. ارزیابی محتوا تحليل با باز

 
 نتایج
 منطقه ییودار های  گونه

 عمده که شد شناسایی دارویی گونه 23 منطقه، مراتع در
بودند  Asteraceae و Lamiaceae های  خانواده به ربوطم آنها

 ،Ziziphora clinopodioides های  گونه و (13 جدول)
Nepeta bracteata، Sclerorhachis leptoclada، Achillea 

wilhelmsii، Nepeta satureioides، Hymenocrater 

calycinus وScrophularia leucoclada را فراوانی بيشترین 
 داشتند. ها  گونه بين در
 

 گیاهان از برداری  بهره برای منطقه تعامر شایستگی تعیین

 اکولوژیکی های  شاخص لحاظ از دارویی

هرای    از لحاظ درصد ترکيب گياهران دارویری، تيرپ   
Ar.au-Ac.gl  وAr.au ( در کالس شایستگی خوبS1 )

در  Ar.au-Se.laو  Ar.au- Se.la-Hy.caهرای    و تيرپ 
(. با توجه بره  11( قرار دارند )جدول S2کالس متوسط )

و از  IIIاینکه بيشتر گياهران دارویری، گياهران کرالس     
بروده و جرزو    Lamiaceaeو  Asteraceaeهای   خانواده

از لحراظ چررای دام نبودنرد؛     IIو  Iهرای کرالس     گونه
ز لحراظ درصرد ترکيرب    های گياهی ا  بنابراین همه تيپ

های مورد چرای دام، در   مشترک گياهان دارویی و گونه
قرار داشتند. از لحاظ درصد پوشش  S1کالس شایستگی 

برا توجره بره     Ar.au- Se.la-Hy.caتاجی نيز فقط تيپ 
% و شررایط  21دارا بودن درصد پوشش تاجی باالتر از 

ها، در طبقره   بهتری از این لحاظ در مقایسه با سایر تيپ
هرا دارای   ( قرار داشت و بقيه تيپS2شایستگی متوسط )

 (.11( بودند )جدول S3شایستگی کم )
در مجمرروع، بررر مبنررای تلفيررق نتررایج حاصررل از   

هکتررار  31/6122هررای پوشررش گيرراهی،     شرراخص
( از مراتع منطقه در طبقه شایسرتگی متوسرط   72/11%)
(S2 و )( در طبقه شایستگی 63/03هکتار ) 16/6136%

 (. 7( قرار دارند )شکل S3کم )
هرای گيراهی از لحراظ شريب در طبقره        تمامی تيپ

( قرار دارند. از لحراظ فاصرله از   S2شایستگی متوسط )
ر طبقه غيرشایسته جاده نيز هيچ سطحی از مراتع منطقه د

(Nقرررار نگرفررت، برره )  در طبقرره 62/31طرروری کرره %
، 11شایستگی خوب از این لحاظ قرار داشتند )جردول  

 (.0شکل 
از  هکتررار( 37/6763) %11/13 بررر مبنررای نتررایج،

 %31/01( و S2رای شایسرررتگی متوسرررط ) دامراترررع 
هکترررار( دارای شایسرررتگی کرررم بررررای    00/6701)

چ سطحی از مراتع منطقه، در طبقه هيو  برداری بودند  بهره
از نظرررر ( N( و غيرشایسرررته )S1شایسرررتگی خررروب )

، 11)جردول   قررار نگرفرت  برداری گياهان دارویی   بهره
 .(1شکل 



 

 کشور شرق در درمیان کوهستانی مراتع دارویی گیاهان -11 جدول

 منطقه بومی دانش مبنای بر درمانی خواص گیاهی خانواده محلی نام فارسی نام علمی نام
  مصرف میزان

 متوسط( زیاد، )کم،
 استفاده مورد اندام

Nepeta bracteata زوفا گل دار برگه سای  پونه Lamiaceae 

 با همراه )گاهی سرفه و سرماخوردگی آسم، و نفس تنگی برای

 معده رماتيسم، و مفصلی دردهای اعصاب، درمان کوهی(، کاکوتی

 باز را بدن )گرفتگی بدن کردن مالیم برای جوشانده صورت  هب درد،

 خونی  کم رفع کند(،  می

 هوایی اندام زیاد

Nepeta satureioides اسطوخودوس ای مرزه سای  پونه Lamiaceae 
 برای کرده دم تنگی، نفس گلودرد، اعصاب، ناراحتی درمان برای

 کند.  می مالیم را بدن جوشانده صورت هب درد،  استخوان و سرماخوردگی
 هوایی   اندام زیاد

Ziziphora 

clinopodioides آویشن کوهی کاکوتی Lamiaceae 
 درمان برای بينی، آبریزش سينه، خلط درد، گلو سرماخوردگی،

 معده ناراحتی برای عفونت،
 هوایی   اندام زیاد

Hymenocrater 

calycinus اَرونه البرزی اروانه گل Lamiaceae 

 درمان برای دارو چند با که عفونت درمان برای درد، تسکين

 تنگی درمان برد،  می بين از را خلط و کنند  می استفاده سرماخوردگی

 درد، پهلو و قولنج درد کليوی، دردهای عرق، صورت هب نفس

 های  بيماری درمان و بر  تب خون، فشار درمان خون، کردن رقيق

 گياه  چهل عرق تهيه قند، درمان گوارشی،

 متوسط
 های  سرشاخه

 دار برگ و دار گل

Achillea wilhelmsii کلپوره بومادران Asteraceae 
 سر سنگينی و تهوع حالت درمان برای معده، درد و اسيد درمان

 کودکان ویژه  به درد دل برای قند یا نبات با مخلوط معده،
 زیاد

 های  سرشاخه

 دار گل

Artemisia aucheri تِرِخ کوهی درمنه Asteraceae های  سرشاخه متوسط برای جوشانده معده، اسيد درمان برای گياه چهل عرق توليد برای 



 

 منطقه بومی دانش مبنای بر درمانی خواص گیاهی خانواده محلی نام فارسی نام علمی نام
  مصرف میزان

 متوسط( زیاد، )کم،
 استفاده مورد اندام

 برگدار و گلدار مسموميت درمان برای معده، نفخ

Pulicaria gnaphalodes گندبو بيابانی کش کک Asteraceae 
 درد، کليه و درد معده ،درد دل و وميتمسم درمان ،مفاصل درد برای

 نفس تنگی برای بخور و جوشانده
 هوایی اندام کم

Launaea acanthodes شِزگ چرخه Asteraceae شيرابه کم سردرد برای 

Sclerorhachis 

leptoclada - مستار Asteraceae 

 و مسموميت درمان برای خون، کردن رقيق اعصاب، آرامش

 کند،  می زیاد را شيردهی که شيرده های  خانم برای درد، استخوان

 بدن عفونت خون، فشار آورنده پایين اسهال، درد، گلو سرماخوردگی،

 نفس تنگی ها،  رگ گرفتگی درمان و گلو عفونت مثل

 زیاد

 و برگ

 های  سرشاخه

 گلدار

Alhagi persarum حَجی خار ایرانی خارشتر Fabaceae متوسط گيرند  می عرق که مثانه سنگ و پروستات برای کليه،  درد 

 ریشه و گل برگ،

 های  قسمت )تمام

 گياه(

Cicer spiroceras نخود پيچکی نخود Fabaceae ميوه کم پوستی های  بيماری برای ضماد 

Scrophularia 

leucoclada 

 شاخه ميمونی گل

 سفيد
 Scrophulariaceae مخلصه

 صورت  به مسموميت، درمان کليه، درد سرماخوردگی، درد، دل برای

 روز طول در بدن آبی  کم از و شده استفاده رمضان ماه در چای

 تهوع، حالت تنگی، نفس است، آور  نشاط و کند  می جلوگيری

 و معده و اعصاب تقویت عفونت، درمان است، کش  سم و زهرکش

 مفاصل درد و درد کمر و آرتروز برای کبد،

 گياه هوایی اندام زیاد



 

 منطقه بومی دانش مبنای بر درمانی خواص گیاهی خانواده محلی نام فارسی نام علمی نام
  مصرف میزان

 متوسط( زیاد، )کم،
 استفاده مورد اندام

Ziziphora tenuior کَکوتی کاکوتی Lamiaceae برگ هوایی، اندام زیاد جوشانده صورت  به قلب پشت درمان دوغ،  آب برای آویشن مثل 

Allium borszczowii کوریا کيميا، کوهی، تره بيابانی پياز Liliaceae 

 صورت  به کوریا البته نفس، تنگی برای است، قلب مختص گياه این

 استفاده چای عنوان به آن جوشانده و شود  می استفاده نيز خوراکی

 این از غير و عفونت قلبی، بيماری کمردرد، درمان برای شود،  می

 فشار چربی، قلب، پشت و اضطراب درمان ریزند،  می هم غذا توی

 سرطان درمان خون،

 کم
 های  قسمت تمام

 گياه

Cirsium arvense چاج صحرایی کنگر Asteraceae برگ و گل کم کليه درد 

Salvia macrosiphon ای لوله گلی مریم 
 کاسه یا کوهی کنوچه

 ماری
Lamiaceae تخم کم دندان درد برای آن تخم 

Fumaria asepata تره شَه کاسبرگ بی تره  شاه Fumariaceae 
 بر،  تب کبد، کننده تقویت خون، کننده رقيق درد، دل و شکم درد

 صفرابر
 هوایی  اندام زیاد

Capparis spinosa لَگجی مار علف ،کور Capparidaceae کم کوکو مثل غذا یک و کنند  می درست ترشی آن های غنچه از 
 و گل های  غنچه

 ميوه

Mentha longifolia پودنه دار دمبرگ پونه Lamiaceae 
 ضد و اشتهاآور گوارشی، های  بيماری برای گياه چهل عرق ترکيب

 تهوع و سکسکه معده، سوزش نفخ،
 زیاد

 برگ،

 های  سرشاخه

 دار گل و دار برگ

Cardaria draba بِجِند ازمک Brassicaceae گياه های  اندام تمام متوسط کليوی های  بيماری درمان 



 

 دارویی گیاهان از برداری بهره برای درمیان کوهستانی مراتع ایستگیش -11 جدول

 محدودکننده شاخص

 گیاهی تیپ شایستگی

 دهنده  کاهش معیار

 گیاهی تیپ شایستگی

 مساحت درصد

 مراتع کل از

 نهایی   طبقه

 شایستگی

 نماد براساس

 کنندهدمحدو

 گیاهی پوشش معیار محیطی و فیزیکی عوامل
 تولید

 های  گونه

 دارویی

 در )کیلوگرم

 هکتار(

 تیپ

 گیاهی

 و ها جاده شاخص

 به دسترسی مسیرهای

 منطقه

  شیب شاخص

 العبور  صعب )میزان

 منطقه( بودن

 درصد

 پوشش

 مرتع تاجی

 ترکیب درصد

 گیاهان مشترک

 و دارویی

 مورد های  گونه

 دام چرای

 درصد

 ترکیب

 گیاهان

 دارویی

-S3 S1 S2 S3 S1 S1 2/113 Ar.au 17/13 گياهی پوشش تاجی پوشش درصد

Ac.gl 

 گياهان ترکيب درصد شيب،

 پوشش درصد و دارویی

 عوامل و پوشش

 فيزیکی
72/11 S2 S1 S2 S2 S1 S2 2/266 

Ar.au- 

Se.la-

Hy.ca 

-S3 S1 S2 S3 S1 S2 17/111 Ar.au 33/13 گياهی پوشش تاجی پوشش درصد

Se.la 

 S3 S1 S2 S3 S1 S1 11/173 Ar.au 03/23 گياهی پوشش تاجی پوشش درصد

 شد.در نظر گرفته  S1 نيز لحاظ این از آنها شایستگی طبقه بود، S1 طبقه در ها تيپ توجه قابل و اعظم قسمت که آنجایی از ،باشد می S3 طبقه در نيز ناچيزی سطح و S2 طبقه در ها تيپ حاشيه از هایی بخش مسيرها، و جاده شاخص لحاظ از: *
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 گیاهی پوشش معیار شایستگی نقشه -3 شکل

 

 
 محیطی و فیزیکی عوامل معیار با مرتبط های شاخص شایستگی نقشه -4 شکل

 دارویی گیاهان فیزیکی عوامل معیار نهایی نقشه ج( و جاده از فاصله شایستگی نقشه ب( شیب، شایستگی نقشه (الف

 الف

 ج

 ب
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 با دارویی گیاهان از برداری  بهره مشکالت و ها  محدودیت

 بومی دانش بر تکیه

 منطقه، در موجود مشکالت و موانع بندی  اولویت با
 دیدگاه از دارویی گياهان از برداری  بهره توسعه منظور به

 مشکالتی که شد مشخص عرفی، برداران  بهره و داران مرتع
 و وریآفر آوری،  جمع برای بهره  کم تسهيالت نبودمانند 

 نبود و دارویی گياهان فروش مناسب بازار نبود بندی،  بسته
 مهمترین عنوان  به اسانس، استخراج برای محلی های  کارگاه

 دیدگاه از نخست های  اولویت در و داران مرتع مشکالت
 و رویه  بی های  برداشتمانند  مواردی گرفتند. قرار داران مرتع

 در خوب های  گونه وجود و دارویی گياهان غيرقانونی
 در کردن، خشک برای جایگاه نبود و العبور  صعب مناطق

 نظر   به رو ازاین (.12 )جدول گرفتند قرار آخر های  اولویت
 برداران  بهره برای دارویی های  گونه بودن دسترس در رسد  می

 دهنده  افزایش موارد از کردن، خشک برای جایگاه داشتن و
 های  لفهؤم بنابراین باشد.  می حرفه این در پایداری ایجاد و

 در موجود مشکالت و موانع مهمترین ازجمله اقتصادی،
 است. استفاده نوع این توسعهبرای  منطقه

نبود تسهيالت  مشکالتی مانند از دیدگاه کارشناسان مرتع،
های   بندی، نبود کارگاه  فرآوری و بستهآوری،   بهره برای جمع  کم

هایی   محلی برای استخراج اسانس و عرقيات و نبود جایگاه
بندی محصوالت خام در   کردن، بوجاری و بسته  برای خشک

برداری از گياهان   ترین مشکالت در زمينه بهره  منطقه از عمده
 (.17باشند )جدول   دارویی در منطقه می

 

 
 کشور شرق در درمیان کوهستانی مراتع در دارویی گیاهان از برداری  بهره شایستگی نهایی نقشه -5 شکل

 

 با دارویی گیاهان از برداری  بهره راهکارهای و پیشنهادها

 بومی دانش بر تکیه

پيشنهادها و راهکارهای ارائه شده برای افزایش 
برداری از گياهان دارویی، براساس   درآمد از طریق بهره

برداران عرفی و همچنين دیدگاه   داران و بهره دیدگاه مرتع
ارائه شده است. بر  11و  10های  کارشناسان، در جدول

موارد تأثيرگذار بر بهبود وضعيت مبنای نتایج، مهمترین 
برداران و   درآمد در این حرفه، خرید تضمينی از بهره

برداران بومی، آموزش   حذف دالل، ارائه مجوز فقط به بهره
های مختلف درآمدزایی در این حرفه و   در مورد جنبه

های دارویی منطقه و ارتقاء وضعيت   همچنين معرفی گونه
 باشد.  مراتع می
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 عرفی برداران  بهره و داران مرتع دیدگاه از دارویی گیاهان از برداری  بهره مشکالت بندی  اولویت -12 جدول

 اولویت معیار  انحراف میانگین مشکالت و موانع

 1 21/1 00/7 بندی  بسته و وریآفر آوری،  جمع برای بهره  کم تسهيالت نبود

 2 13/1 71/7 منطقه در دارویی گياهان فروش مناسب بازار نبود

 7 37/1 71/7 عرقيات و اسانس استخراج برای محلی های  کارگاه نبود

 0 13/1 21/7 دارویی محصوالت فروش در )دالالن( ها  واسطه وجود

 1 71/1 11/7 دارویی گياهان برخی برداشت در قانونی محدودیت وجود

 6 23/1 17/7 دارویی محصوالت فروش از حاصل اندک درآمد

 3 71/1 32/7 منطقه دارویی گياهان خصوصيات از آگاهی و شناخت عدم

 3 13/1 31/2 فروش مراکز به نقل و حمل باالی هزینه

 1 22/1 37/2 دارویی گياهان غيرقانونی و رویه  بی های  برداشت

 13 22/1 21/2 العبور  صعب مناطق در خوب های  گونه وجود

 11 21/1 12/2 منطقه در خام محصوالت بندی  بسته و بوجاری کردن، خشک برای هایی  جایگاه نبود

 

 کارشناسان دیدگاه از دارویی گیاهان از برداری  بهره مشکالت بندی  اولویت -13 جدول

 اولویت معیار انحراف میانگین مشکالت و موانع

 1 11/3 33/7 بندی  بسته و وریآفر آوری،  جمع برای بهره  کم تسهيالت نبود

 2 11/1 61/7 عرقيات و اسانس استخراج برای محلی های  کارگاه نبود

 7 33/3 61/7 منطقه در خام محصوالت بندی  بسته و بوجاری کردن، خشک برای هایی  جایگاه نبود

 0 37/3 63/7 دارویی محصوالت فروش در )دالالن( ها  واسطه وجود

 1 73/1 12/7 منطقه دارویی گياهان خصوصيات از آگاهی و شناخت نداشتن

 6 37/1 12/7 طبيعی های  عرصه از برداشت ميزان و نحوه با مرتبط نهادهای نظارت نبود

 3 11/3 12/7 دارویی گياهان غيرقانونی و رویه  بی های  برداشت

 3 30/3 07/7 دارویی محصوالت فروش از حاصل اندک درآمد

 1 10/3 71/7 منطقه دارویی گياهان فروش مشخص و مناسب بازار نبود

 13 31/3 71/7 دارویی گياهان برخی برداشت در قانونی محدودیت وجود

 11 21/1 17/7 دارویی گياهان صنعت های  قابليت از مسئوالن کافی شناخت نداشتن

 12 33/1 33/7 العبور  صعب مناطق در خوب های  گونه وجود

 17 33/3 11/2 فروش مراکز به نقل و حمل باالی هزینه
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 عرفی نابردار  بهره و راناد مرتع دیدگاه از دارویی گیاهان از برداری  بهره طریق از درآمد افزایش برای شده ارائه راهکارهای -14 جدول

 فراوانی موارد

 11 دالل حذف و ها  کارگاه و تعاونی شرکت ایجاد با بردار  بهره از تضمينی خرید

 0 دارویی گياهان افزایش برای مراتع قرق

 6 دارویی( گياهان با مرتع )اصالح دارویی گياهان تکثير و بذر آوری  جمع

 17 قانونی( محدودیت )نبود برداشت برای افراد به مجوز ارائه

 3 گياهان وریآفر و اصولی برداشت برای آموزشی های  کالس برگزاری

 1 مراتع وضعيت بهبود و حفظ

 1  نظارت با اما واگذار شود بومی افراد به دارویی گياهان برداشت

 6 دارویی گياهان زودرس و رویه  بی برداشت از جلوگيری ،برداشت در نظارت وجود

 2 رویه  بی چرای از جلوگيری یا دام چرای حذف

 1 فروش بازار و آن خواص و گياهی و دارویی مختلف های  گونه با آشنایی و اهالی سواد سطح ارتقای

 1 شيميایی داروهای جای به دارویی گياهان از استفاده مورد در سازی  فرهنگ

 13 محصوالت وریآفر واحدهای اندازی  راهبرای  بهره  کم یا بهره بدون تسهيالت دادن

 1 مراتع از مناسب استفادهبرای  بومی افراد به الزم آموزش دادن

 1 گردد  می تخریب به منجر چون ،نشود درآمد منبع دارویی گياهان موقع هيچ

 

 کارشناسان دیدگاه از دارویی گیاهان از برداری  بهره طریق از درآمد افزایش برای شده ارائه راهکارهای -15 جدول

 فراوانی موارد

 2 دارویی گياهان یابیربازا و برداشت نحوه و زمان مورد در آموزشی های  کالس برگزاری

 2 دارویی گياهان برداشت بر مرتبط نهادهای نظارت

 1 استان سطح در مالياتی های  معافيت و شهرستان سطح در تکميلی و تبدیلی صنایع ایجاد

 و وریآفر های  کارخانه به ارسال و منطقه بومی مردم از دارویی گياهان آوری  جمع وزمينه  این در تعاونی شرکت تشکيل

 بندی  بسته
2 

 

 بحث
 مراتع در گياهی گونه 31 از داد نشان ها  بررسی
 طب در بومی، دانش مبنای بر گونه 23 درميان، کوهستانی

 متعلق ،آنها مدهع که دنباش  می دارویی خاصيت دارای سنتی
 سهم باشد.  می Asteraceae و Lamiaceae خانواده دو هب

 متوسط طور به ،گياهی های  تيپ ترکيب در مذکور های  گونه
 دارویی، شاخص های  گونه بين از که است %01 از بيش

 Nepeta bracteata، Nepeta ازجمله پرمصرف های  گونه

satureioides و Ziziphora clinopodioides حال در 
 موعد از زودتر و حد از بيش برداری  بهره دليل  به حاضر
 قرار نابودی معرض در غيربومی برداران  بهره توسط مقرر،
 رد دارویی های  گونه بيشترین نتایج، این با راستا  هم اند.  گرفته
 Fabaceae های  خانواده با مرتبط نيز طالقان کوهستانی مراتع

  Asteraceae و گونهLamiaceae (12 ) گونه(، 12)
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 (.Arzani et al., 2012) است شده گزارش گونه( 1)
 Fabaceae گونهAsteraceae (16 ،) های  خانواده همچنين

 نيز گونهApiaceae (0 ) و گونهLamiaceae (3 ) گونه(، 3)
 کوهستانی مراتع دارویی گياهان ترکيب در را سهم بيشترین

این  در (.Movaghari et al., 2015) دارند هزار السم
 کوهی درمنه گونه عمدتاً گياهی های  تيپ تمام در شرایط،

(Artemisia aucheri) تيپ در و Ar.au- Se.la-Hy.ca 
 درمنه (،Hymenocrater calycinus) اروانه های  گونه

(Artemisia aucheri،) مستار (Sclerorhachis 

leptoclada،) کوهی  نخود (Artemisia aucheri) گونه و 
Pulicaria gnaphalodes گياهی ترکيب سهم بيشترین 

 دليل  به ها  گونه برخی و شده شامل را دارویی های  گونه
 ترکيب در آنها سهم ،بودن پرمصرف و صحيح غير برداری  بهره

نقشه  مبنای بر است مسلم آنچه است. داشته کاهش گياهی
 سطحی هيچ ،دارویی گياهان از برداری  بهره شایستگی نهایی

 غيرشایسته و (S1) خوب شایستگی طبقه رد منطقه مراتع از
(N) از هکتار( 37/6763) %11/13 و است نگرفته قرار 

% 31/01 و (S2) متوسط شایستگی دارای منطقه مراتع
 از برداری  بهره برای کم شایستگی دارای هکتار( 00/6701)

 دارویی گياهانبا وجود  واقع، در باشند.  می دارویی گياهان
 عدم و غيراصولی های  برداشت علت  به ،گياهی ترکيب در

 و دارویی گياهان برداشت زمان و نحوه در مناسب نظارت
 از %13 به نزدیک مرتع، ظرفيت از بيش چرای همچنين

 از برداری  بهره نظر از کم شایستگی دارای منطقه مراتع
 باشند.  می دارویی گياهان
 و بنيه کاهش و منطقه دست  پایين مراتع تخریب علت  به

 گياهی های  گونه پوشش درصد ها،  گونه از بسياری شادابی
 است یافته کاهش باشد،  می نيز مرتع وضعيت از شاخصی که
 برای گياهی یها  تيپ شایستگی کاهش به منجر که

 به توجه با واقع، در است. شده دارویی گياهان از برداری   بهره
 منطقه، دست پایين های  قسمت در روستاهابيشتر  پراکنش

 همچنين و Ar.au و Ar.au-Se.la های  تيپ محدوده یعنی
 های  دام وجود و روستاها اینبيشتر  بودن پرجمعيت
 دسترسی و چرا ظرفيت از بيش یربردا  بهره و روستایيان

 چشم به بيشتر تخریب ،قسمت این مراتع از تر  راحت و بيشتر
 درصد نيز تاجی پوشش درصد مطالعه نتایج .خورد  می

 که کرد تأیيد را مناطق این تر   ضعيف وضعيت و کمتر پوشش
 و نادرست برداری  بهره تأثيرمورد  در مطالعات دیگر نتایج با

 Sanaei et) پوشش و توليد کاهش در ظرفيت حد از بيش

al., 2015) درصد کاهش با حقيقت، در دارد. همخوانی 
 الزم ،مرتع شرایط بهبود و خاک حفظبرای  تاجی پوشش

 و بيشتر حساسيت با دارویی گياهان از برداری  بهره است
 درصد به ،لزوم صورت در یا و انجام شود تر  دقيق نظارت
 شود. داده برداشت اجازه ،دارویی های  گونه از کمتری

 درآمد ایجاد بر عالوه ،دارویی گياهان از اصولی برداری  بهره
 چرا فشار از و کرده ایجاد بيشتری مشاغل برداران،  بهره برای

 (.Sour et al., 2013) کاست خواهد مراتع در
 و دارویی گياهان ترکيب های  شاخص ،دوم درجه در
 منطقه، مراتع از هایی  مساحت در حدودی تا نيز شيب

 طبقه در آنها گرفتن قرار باعث و کرده ایجاد محدودیت
 دارویی گياهان از برداری  بهره شایستگی نظر از (S2) متوسط

 مراتع شایستگی ارزیابی نتایج راستا، این در د.وش می
 مراتع از %23 حدود در که داد نشان هراز، السم کوهستانی

 واقع )در توليد اقتصادی شاخص محدودیت دليل  به منطقه،
 بودن کم یا و دارویی های  گونه توليد مقدار بودن کم علت  به

 و کننده( مصرف نظر از پرمصرف های  گونه توليد مقدار
 برای ،منطقه( بودن العبور  صعب ميزان) شيب شاخص

 ندارند شایستگی دارویی گياهان از برداری  بهره
(Movaghari et al., 2015.) 

 گياهان از پایدار برداری  بهره برای ریزی  برنامه در
 الزم اکولوژیکی، لحاظ از منطقه ارزیابی بر عالوه ،دارویی

 برای شود. انجام نيز اجتماعی و قتصادیا های  بررسی است
 بتوان اینکه برای انجام شده مطالعات طبق منظور، این
 برداری  بهره نوع این ،منطقه در تکميلی معيشت یک عنوان  به
 نيز اجتماعی لحاظ از بود الزم ،داد عهستو را

 که مواردی ازجمله .انجام شود منطقه در هایی  ریزی  برنامه
 آنها از مرتع کارشناسان و عرفی برداران  بهره و داران مرتع

 پایدار برداری  بهره برای منطقه شرایط بهبود عوامل عنوان  به
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 محلی بازارهای گرفتن نظر در بردند؛ نام دارویی گياهان از
 از مناسب و تضمينی قيمت با که تعاونی های  شرکت یا

 بهره  کم یا و بهره بدون تسهيالت ارائه ،کند خرید برداران  بهره
 گياهان وریآفر و بوجاری واحدهای اندازی  راهبرای 

 مختلف گياهانمورد  در الزم های  آموزش ارائه دارویی،
 زمان و روش و آنها خواص و منطقه در موجود دارویی
 این از درآمدزایی مختلف های  روش و برداشت صحيح
 و غيراصولی های  برداشتویژه  به برداشت در نظارت طریق،

 مراتع وضعيت ارتقاء و غيربومی افراد توسط رویه  بی
 گياهان بومی دانش بررسی در راستا، این در باشد.  می

 یادگيری به مند هعالق محلی افراد که شد گزارش ،دارویی
 سازی،  آماده دارویی، گياهان آوری  جمع کارآمد های  روش
 مند  عالقه همچنين و آنها کردن اهلی و کشت و سازی  ذخيره

 دارویی گياهان بازاریابیقابليت  مورد در بيشتر یادگيری به
 که رسد  می نظر   بهبنابراین  (.Sher et al., 2015) هستند

 يدأیت در .ستضروری موفق بازاریابی برای آگاهی و آموزش
 استفادهبرای  محلی جوامع آگاهی افزایش موضوع، این

 دانسته ضروری دارویی گياهان از حفاظت مدیریت و پایدار
 بکارگيری براین، عالوه (.Ahmed & Akhtar, 2016) شد

 در تواند  می که نقشی و مختلف های  برنامه در بومی  دانش
 افزایش باعث باشد، داشته توسعه مشارکتی های  رهيافت

 حفظ جهت در گيران  تصميم و ریزان  برنامه عالقه
 ,.Karimian et al) شد خواهد طبيعی های  اکوسيستم

2015.)  
 مشرکالت  بهبرود  با و شرایط مجموع گرفتن نظر در با

 با Ar.au-Se.la-Hy.ca گياهی تيپ اجتماعی، و اقتصادی
 گياهران  از بررداری   بهره برای ،هکتار 37/6763 مساحت
 هرای   تيرپ  سرایر  و دارد قررار  متوسرط  طبقه در ،دارویی
 برا  Ar.au-Se.la و Ar.au-Ac.gl، Ar.au شرامل  گياهی

 منطقرره دسررت  پررایين در کرره هکتررار 00/6701 مسرراحت
 از برداری  بهره برای اندک شایستگی دارای دارند، پراکنش
 2 جرردول در کرره گونرره همرران هسررتند. دارویرری گياهرران

 درميران(  کوهسرتانی  مراتع گياهی پوشش  کلی )اطالعات
 ضعيف طبقه در گياهی های  تيپ وضعيت، شود  می مشاهده

 شررایطی،  چنرين  در معمروالً  دارنرد.  قرار ضعيف خيلی و
 روی برر  بایرد  شود استفاده دام چرای برای مرتع از نباید
 دررو  ازایرن  گردد. کيدأت مراتع از استفاده های  جنبه دیگر

 برداری  بهره برای گياهی های  تيپ شایستگی پژوهش، این
 چنرين  در گرفرت.  قررار  بررسری  مورد دارویی گياهان از

 در دارویری  گياهران  از بررداری   بهرره  به توصيه شرایطی،
 باشرند   مری  متوسرط  شایسرتگی  دارای کره  هرایی   مساحت

 منطقرره( مراتررع از %11/13برابررر  ،هکتررار 37/6763)
 از بررداری   ه بهرر  مجراز  حرد  بایرد  ولی ،هست پذیر  امکان

 مجاز حد از تر  ينیپا مذکور رویشگاه برای دارویی گياهان
 شرود.  گرفتره  نظر در خشک  نيمه مناطق برای شده توصيه

 شده توصيه برداری  بهره مجاز حد باالترین ارتباط، این در
 وضرعيت  طبقره  بهترین در خشک، نيمه مناطق در مراتع از

 همچنرين  و خراک  و گياهی پوشش مثبت گرایش و مرتع
 اسرت  شرده  توصريه  %03 فرسایش به خاک کم حساسيت

(Azhdari et al., 2009 ؛Motamedi & 

Tupchizadeghan, 2017.)  
 خاک و گياهی پوشش وضعيت  به توجه با مجموع، در
 روش منطقه مراتع در که است الزم پژوهش، مورد مراتع
 های  گونه کاری مرتع با تا شود اعمال مصنوعی داری مرتع

 های  تيپ ترکيب در آنها نسبی اهميت افزایش و دارویی
 عنوان  به دارویی های  گونه احيای و حفظ ضمن، گياهی
 در شده  کنترل برداری  بهره با طبيعت، در ژنتيکی ذخایر
 از برداری  بهره به نسبت ،برداشت ظرفيت دارای های  مکان

 تصميم منظوره چند استفاده چارچوب در دارویی، گياهان
 Nepeta مثل پرمصرف های  گونه برخی مورد در گرفت.

bracteata، Nepeta satureioides و Ziziphora 

clinopodioides و موقع از زودتر برداشت اثر در که 
 دارند، قرار تهدید معرض در   غيربومی افراد رویه  بی

 دارویی های  گونه سایر معرفی ضمن که شود  می پيشنهاد
 برای ها  گونه این به بومی، مردم برای آنها خواص و منطقه
 احيا، از پس تا نشود داده برداشت اجازه زمانی مدت

 گرفته تصميم آنها برداشت مورد در و ارزیابیدوباره 
 شود.
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Abstract 
      The utilization of medicinal plants based on the ecological principles is one of the aspects of 

multi-purpose use of rangelands. Therefore, the capability of Darmiyan mountain rangelands in 

the east of the country to exploit medicinal plants was evaluated. For this purpose, in addition to 

the ecological indicators, the economic, social, and environmental indicators related to the 

indigenous knowledge were also considered. In this regard, the vegetation inventory was 

performed inside the 60 two-square-meter plots located at a distance of 20 m from each other 

along the 200-meter transects, and the share of medicinal species in the plant composition was 

calculated. The limitations and potentials of the region to exploit the medicinal plants were also 

evaluated from the point of view of exploiters and experts by designing a set of questions in the 

form of Likert scale. The final suitability map to exploit the medicinal plants based on the good, 

medium, low, and non-suitable degrees of suitability was prepared by integrating the maps in 

the GIS and based on the FAO limiting factor approach. The results showed that 50.11% 

(6367.83 ha) and 49.89% (6341.44 ha) of the rangelands had medium and low suitability for 

exploitation, respectively. The canopy percentage had the highest share of limiting the 

suitability of plant types, in which the harvest of medicinal plants is less recommended to 

protect the soil and improve the rangeland conditions. The guaranteed purchase of medicinal 

plants from the exploiters and providing them with the necessary training on various aspects of 

this profession, will also increase the capability of this type of rangelands exploitation. 

Accordingly, they should be given more attention in designing the instructions to determine the 

rangelands suitability to exploit the medicinal plants.  

 

Keywords: Multi-purpose use, rangeland suitability, rangelands exploitation, geographic 

information system. 
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