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 چکیده
ين منظور تعيهای آنها يکي از ملزومات اساسي بهای تنوع گونهساختاری و شاخصهای ويژگيگيری شناخت گياهان دارويي، اندازه

پژوهش در مراتع کوهستاني عنبران انجام شد. برای اين اين برداری از گياهان دارويي است. در اين راستا، برای بهرهمراتع شايستگي 
توده معرف مرتبط  76متری در  700های ديگر در امتداد ترانسکتمتر از هم 70پالت يک مترمربعي که با فاصله  950منظور، با کاربرد 

ي در طبقات مختلف ارتفاعای های تنوع گونههای گياهي مستقر شده بودند، از پوشش گياهي آماربرداری شد و مقادير شاخصبا تيپ
 5/0مقدار اهميت نسبي آنها از که پراکنش دارد گونه دارويي در ترکيب گياهي  76 ،. بر مبنای نتايجمحاسبه گرديدو جهات جغرافيايي 

 Acroptilonو  Verbascum erianthum ،Cynodon dactylon هایبيشترين اهميت نسبي مربوط به گونه باشد.متغير ميدرصد  25 تا

repens  هایکمترين اهميت نسبي مربوط به گونهوPapaver acrochaetum ،Hyoscyamus arachnoideus ،Iris falcifolia ،Allium 

scabriscapum و Matricaria chamomilla گياهان دارويي واينر  -شانونای های تنوع گونهمقادير شاخصنتايج نشان داد باشد. مي
 داری با همديگر ندارند.اختالف معنيکه است  627/0و  265/0ترتيب متر به 7120-5000متر و  7200-7120ه ارتفاعي در طبق

بيشتری ای تنوع گونهشمالي از مطلوبيت  جهتاست که  277/0و  657/0شمالي و جنوبي نيز برابر  هایتجهص مذکور در مقدار شاخ
(، به نظر 0 – 2/4واينر ) -ای شانونبا توجه به دامنه تغيير مقادير شاخص تنوع گونه روازاين. است برخوردارجنوبي  تجهنسبت به 

 ،ت مستقيمرييبا اعمال مدضرورت دارد که ، مطلوبيت خوبي نداشته باشند ای گياهان داروييتنوع گونهاز نظر رسد مراتع مورد بررسي مي
 حفاظت، ایبرهای گياهان دارويي يابي رويشگاهمنظور مکانهتواند بميپژوهش های اين يافته ای اقدام نمود.نسبت به افزايش تنوع گونه

  درآمد دامدارن مورد استفاده قرار گيرد.بخشي از مين أتبذرگيری و  برداری،بهره
 

 . گياهان داروييطبقه ارتفاعي، جهت جغرافيايي، ای، تنوع گونهاهميت نسبي،  :كليدی هایهواژ

 

 مقدمه
 را مساعدی شرايط ،ايران در متفاوت هایاقليم وجود

 ردهک فراهم فردبه منحصر اکولوژی يک از مندیبهره لحاظهب

 در را دارويي گياهان نمو و رشد زمينه ،شرايط اين .است
 کشورهای مستعدترين زمره در را کشور و نموده فراهم کشور
 است داده قرار دارويي گياهان توليد و پرورش برای جهان
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(2007et al.,  Semnani.) 
 و برداشت داشت، کاشت، اهميت حاضر حال در

 افزايش منظورهب دارويي گياهان برداشت از پس يندهایافر
 گياهان انقراض .است توجه مورد بسيار آنها مؤثره مواد

 هایشيوه با بعضاً و طبيعت از برداشت دليل به دارويي
 هاگونه نسل انقراض به تنها نه ،افراطي چرای و نادرست

 ینابود خطر با نيز را گياهي ایگونه تنوع بلکه ،انجامدمي
 (. Hawksworth, 1995) سازدمي مواجه

های ای و توزيع گونهی تنوع گونههاالگو روی بر اتمطالع
که فاکتورهای مختلفي ازجمله شيب و  دهدمينشان گياهي 

های ای و توزيع گونهداری در تنوع گونهنوع اقليم تأثير معني
و  Duran و Pineda (5074) و Caswell. دانداشتهگياهي 

ما د ،که عالوه بر توپوگرافيدند کرگزارش ( 5072همکاران )
 ای تأثير بسزايي داشته است.و بارش نيز در تنوع گونه

( جهت جغرافيايي را 5070و همکاران ) Pinkهمچنين 
 نيز و هارويشگاه يککدر تفثيرگذار أتمهمترين عامل 

 و Aghaei دانستند. گياهي هایگونه توزيع در اثرگذاری
 گياهي اکولوژيک هایگروه بين رابطهنيز  (9507) همکاران

 شرقجنوب در وزگ رويشگاه منطقه در محيطي عوامل با

 تطبيقي آناليز از استفاده با و دادند قرار بررسي موردرا  ياسوج

 دريا، سطح از ارتفاعيافتند که  دست نتيجه اين به متعارفي

 ارتباط اکولوژيک هایگروه با ،شيب درصد و پوشش درصد

 .هستند مؤثر اکولوژيک جوامع پراکنش و تفکيک در و دارند
 بررسي به Ghorbani (5076) و Aghajanloo ضمن اينکه

 Ferula دارويي هایگونه پراکنش بر ثرؤم عوامل برخي

 gummosa و ovina Ferula شيالندر کوهستاني مراتع رد 

 ديگری و گونه دو هر حضور بارويشگاه يکي  دو در زنجان

که دند کرو گزارش مذکور پرداختند های گونه حضور عدم با
 دريا، سطح از ارتفاع) های فيزيوگرافيعامل از متغير سه تعداد

داری در پراکنش معنيثير أت (شيب جهت و شيب درصد
 عيينتبا بررسي  در اين رابطه ذکرشده داشته است.های گونه

 و فيزيکي متغيرهای هایاثر از برخي شناسايي و سهم
 البرز بومزيست دارويي پراکنش گياهان بر خاك شيميايي

که خصوصيات شيميايي خاك بيشترين ، گزارش شد مرکزی

ای را نسبت به خصوصيات فيزيکي خاك در تنوع گونهثير أت
jKarka Haghian & Sheidai ,) دنگياهان دارويي دار

2017 .) 
های مهم و سريع در شاخصعنوان يکي از ای بهتنوع گونه

با که  ردگيها مورد استفاده قرار ميتعيين وضعيت اکوسيستم
ها را در محيط بررسي و توان توزيع گونه، ميآنگيری اندازه

ناسبي را های مديريتي مبا تأکيد بر پويايي اکوسيستم، توصيه
در اين ارتباط، (. i,Hojat & Hagani 2005ارائه نمود )

 ،یاتنوع گونههای مقايسه شاخصتعيين و گزارش شده که 
ها يا ديگر که تأثير آلودگي کردخواهد قادر مديريت را 

منظور انتخاب هب را های محيطي در يک جامعه منفرداسترس
 مشخص نمايد از بين يک گروه مشابهرويشگاه بهترين 

(2008 et al.,Behmanesh  آنچه مسلم .)ای ازامعهاست، ج 
اهميت دارد که تنوع و غنای گياهان دارويي نظر حفاظت 

نوع شناسايي و بررسي ت در راستای اهميت .بااليي داشته باشد
شناخت گياهان دارويي و شود که گياهان دارويي، گزارش مي

ساختاری گياهان دارويي در ترکيب های ويژگيگيری اندازه
های تنوع از مقادير شاخصگياهي مراتع و همچنين اطالع 

، از ملزومات اساسي مرتعيهای ای آنها در عرصهگونه
ياهان برداری از گمنظور تعيين شايستگي اراضي برای بهرههب

عدم توجه به اين  .( et al.,Movaghari 2015) استدارويي 
هايي مورد سبب شده در حال حاضر عرصه ،موضوع

ی اشايستگي مطلوب برداری قرار گيرند که کمتر برهبهر
ديگر، در حال  سویاز  برداری از گياهان دارويي دارند.بهره

های مرتعي برداری از گياهان دارويي در عرصهبهره حاضر بر
اد دشود. اين امر در شرايطي است که استعن ميافراوکيد أت

کمتر  ييبرداری از گياهان داروبهره اراضي مرتعي برای
 تمام اراضي مرتعيکه ست طبيعي ا مشخص شده است.

من اينکه ض برداری نداشته باشند.شايستگي يکساني برای بهره
بايد به اين موضوع نيز توجه داشت که با توجه به شرايط 

ها هانواداز خ یوابستگي معيشتي بسيارو  اقتصادی و اجتماعي
 تعليفچرا و استفاده اصلي از مراتع،  ،های مرتعيبه عرصه

در اين . (et al., Motamedi 2017) باشدميهای اهلي دام
زياد  کيدأتشود که با توجه به سئوال مطرح مي راستا، معموالً
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اده توان با ارائه مدل استفبر استفاده چرايي از مرتع، چگونه مي
فشار وارده ، از برداری از گياهان داروييچرای دام و بهرهم أتو

يش رفاه و افزا برایمهمي نيز  بر مراتع کاست و گام
استفاده چند منظوره از  داران برداشت؟سازی مرتعتوانمند

روی های نوين پيشعنوان يکي از چالشمراتع که از آن به
 ،(2016et al Arzani ,.) شودبرداران مرتع نامبرده ميبهره
عنوان يک راهکار اساسي برای پاسخ و تحقق تواند بهمي

ين ايد أيتدر  گرفته شود.در نظر  باالموارد مطرح در سئوال 
گزارش شده که گياهان دارويي يکي از منابع بسيار امر، 

ارزشمند در گستره وسيع منابع طبيعي است که در صورت 
تواند نقش مهمي در برداری صحيح، ميشناخت علمي و بهره

زايي و افزايش صادرات غيرنفتي ايفا نمايد اشتغال
(2011et al., n Nassabi.)  شده که گياهان کيد أتهمچنين

دارويي و محصوالت فرعي نقش مهمي در اقتصاد مردم محلي 
ه های طبيعي دارند و چو حفاظت و توسعه مديريت اکوسيستم

بصورت يک شبکه امنيت اقتصادی و چه بصورت منبع درآمد 
در ا رمستقيم و غيرمستقيم، معيشت حدود يک ميليارد نفر 

آنها در حمايت معيشت نقش  بدليلکنند و ميمين أتجهان 
 ای در مديريتعنوان يکي از مسائل پايهخانوار، سبب شده به

 et al.,Gunatilake ) های طبيعي مطرح باشندپايدار عرصه

1993.)  
پژوهش با هدف معرفي گياهان اين  ،بر همين اساس

ساختاری آنها در ترکيب های ويژگيگيری اندازهيي و دارو
، در هاامل فيزيوگرافي بر اين مقولهو ارزيابي نقش عو گياهي

مقادير که مراتع کوهستاني عنبران انجام شد. ضمن اين
عنوان يکي از ای گياهان دارويي را بههای تنوع گونهشاخص

ری گياندازه هامطرح در ارزيابي عملکرد اکوسيستمهای لفهؤم
 کرده است. 

 

 هامواد و روش
 معرفی منطقه 

مراتع کوهستاني عنبران واقع در  پژوهش،اين برای انجام 
شرقي نمين در استان اردبيل انتخاب شد. هفت کيلومتری شمال

از لحاظ موقعيت جغرافيايي در محدوده  مراتع مورد مطالعه
 46 ''طول شرقي و  42˚90' 77''تا  42˚51' 79''بين 

 در دامنه ارتفاعيو  عرض شمالي 92˚95' 25''تا  92˚55'
بر (. 7 )شکل پراکنش دارنددريا از سطح  7200 -5000

( ايستگاه 7954-7926های اساس آمار بلندمدت )سال
 519هواشناسي سينوپتيک نمين، متوسط بارندگي ساالنه آن 

گراد درجه سانتي 4/70متر و متوسط دمای ساالنه منطقه ميلي
بندی اقليمي دومارتن، اقليم منطقه باشد. بر مبنای طبقهمي

 -بوته نيز نمود ظاهری پوشش گياهي. خشک استنيمه
ای و های بوتهغالب آن شامل گون یهاعلفزار است که گونه

 (.89Anonymous, 19) باشدساله ميگندميان چند
 

 روش تحقيق 
توده معرف در واحدهای  76 ،پژوهشاين برای انجام 

آماربرداری از پوشش گياهي مشخص  برایاکولوژيکي 
به شدت  با توجههای معرف، ودهگرديد. مساحت هريک از ت

های ، تودهموردهکتار متغير بود. در اين  9-2توپوگرافي بين 
ای در نظر گرفته شد که از پراکنش مناسبي در معرف بگونه

متفاوت جغرافيايي  هایتطبقات مختلف ارتفاعي و جه
های ودهت ،برخوردار باشند که با توجه به اختالف ارتفاع منطقه

متر و  7200-7120انتخابي، در دو طبقه ارتفاعي )معرف 
متر( و دو جهت شمالي و جنوبي قابل تقسيم  7120 -5000

 باشند. مي
خاب توده  ها شببب           پس از انت یک از آن های معرف، در هر

برداری پیاده و از پوشببگ ایاهآ آماربرداری شببرا برای  نمون 

  02  پالت یک مترمربعآ با فاصببب      02این منظور، در داخل  

متری مسبببت ر   022متر از همریگر در امتراد دو ترانسببب    

های هریک از ایاهان  درصر پوشگ تاجآ و تعراد پای    اشرنر 

یاد  یرا  ددارویآ  نرازه  اشببب  ارد ل  پس از ا های   ایری م و

سبباختاری ایاهان دارویآ ردرصببر پوشببگ تاجآ، ترا   و    

های تنوع   ها(، م ادیر عردی شببباخ     فراونآ هریک از اون   

 ای برای هریک از واحرهای ا ولوژی آ محاسبب   شببر  اون 

2015)، Arzani & Abedi ؛ .(Motamedi et al., 2016 
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 عنبران نمين بر روی تصاوير گوگل ارثموقعيت مراتع كوهستانی  -1 شکل

 

 موردهای مطرح در پژوهش به لحاظ تعدد شاخصاين در 
 ,Mesdaghi)ای، با استناد به منابع گيری تنوع گونهاندازه

 Motamedi & Sheidai؛  2009et al.Ejtehadi ,؛ 2001

Karkaj, 2014 ؛Motamedi & Souri, 2016 ) ، تنها از
شاخص يکنواختي  ای مارگالف،های غنای گونهشاخص

 تا 7وينر )روابط  -ای شانونسيمپسون و شاخص تنوع گونه
 شد. ( استفاده 9

 (: شاخص غنای مارگالف  7رابطه )
)ln(/)1(1 nSR  

: تعداد Sو  : فراواني افرادnای، : غنای گونه1R که در آن؛
دامنه اين شاخص بين صفر تا  .باشدها در نمونه ميگونه

 . (Margalef ,1985) نهايت متغير استبي
 (: شاخص يکنواختي سيمپسون 5رابطه )

             



s

i

ip
1

2 
نسبت درصد پوشش  iPشاخص سيمپسون:  λکه در آن؛ 

باشد. مقدار اين ها ميام به پوشش کل گونهiتاجي گونه 
 . (Simpson ,1949) است شاخص بين صفر تا يک متغير

 واينر -شانونای تنوع گونه(: شاخص 9رابطه )
           i

s

i

i ppH ln
1




 
نسبت  iPواينر،  -شانون : شاخص تنوعکه در آن؛ 

مقدار  هاست.ام به پوشش کل گونهiدرصد پوشش تاجي گونه 
Shannon & ) باشدمتغير مي 2/4اين شاخص بين صفر تا 

1949, eneriW) . 
 

 هاتحليل داده و تجزيه
ای در های عددی تنوع گونهبرای محاسبه شاخص

جغرافيايي(،  هایجهتتيمارهای مختلف )طبقات ارتفاعي و 
ری گيمحاسبات اندازهمي مستقل استفاده شد. تما tاز آزمون 

 PASTافزار ای، در محيط نرمتنوع گونههای عددی شاخص

ها نيزدادهآماری تحليل وانجام شد و برای تجزيه 71/9نسخه 
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 استفاده گرديد.  57نسخه  SPSSافزار از نرم 
 

 نتایج 
های واقع در هريک از بررسي ليست فلور گونهبا 

گونه دارويي در ترکيب  76های آماربرداری، تعداد پالت
مقادير که ( 7 )جدولگياهي مراتع منطقه شناسايي شد 

ارائه شده  5 ساختاری هريک از آنها در جدولهای ويژگي
بيشترين اهميت نسبي  ،نتايج ارائه شدهبا توجه به  است.

 Papaver acrochaetum، Allium هایمربوط به گونه

scabriscapum و Thymus kotschyanus  مقدار کمترين و
 Phlomis anisodonta ،Prangos هایه گونهمتعلق ب

ferulacea  وTragopogon montanus باشد. مي 

 
 مورد بررسی مراتع تركيب گياهی موجود در های دارويی گونه -1 جدول 

 نوع استفاده شکل زيستی رويشی شکل فارسی گونهنام  نام خانواده نام علمی گونه

Verbascum erianthum Scrophulariaceae دارويي همي کريپتوفيت علفي گل ماهور 

Prangos ferulacea Apiaceae ایبوته جاشير بهداشتي -دارويي -غذايي همي کريپتوفيت   

Cynodon dactylon Poaceae دارويي همي کريپتوفيت علفي مرغ 

Thymus kotschyanus Labiatae ایبوته آويشن دارويي -غذايي کامفيت   

Acroptilon repens Asteraceae دارويي کامفيت علفي تلخه 

Achillea wilhelmsii Compositeae دارويي کامفيت علفي بومادران 

Stachys lavandalifolia Lamiaceae دارويي همي کريپتوفيت علفي چای چوپان 

Phlomis anisodonta Labiatae دارويي کامفيت علفي گوش بره 

Teucrium polium Labiatae ایبوته مريم نخودی  دارويي کامفيت 

Tragopogon montanus Asteraceae دارويي -غذايي همي کريپتوفيت علفي شنگ  

Falcaria vulgaris Apiaceae دارويي -غذايي کريپتوفيت علفي علف داسي  

Matricaria chamomilla compositae دارويي تروفيت علفي بابونه 

Hyoscyamus arachnoideus Solanaceae ایبوته بنگ دانه  دارويي ژئوفيت 

Allium scabriscapum Alliaceae دارويي -غذايي ژئوفيت علفي سير کوهي  

Iris falcifolia Iridaceae صنعتي -دارويي ژئوفيت علفي زنبق  

Papaver acrochaetum Papaveraceae دارويي تروفيت علفي خشخاش 
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 های دارويی موجود در تركيب گياهی مراتع مورد بررسیگونهپراكنش  -2 جدول

 اهميت نسبی فراوانی نسبی تراكم نسبی پوشش نسبی نام علمی گونه

Verbascum erianthum 770/0  255/7  470/7  947/9  

Prangos ferulacea 271/0  402/0  470/7  995/5  

Cynodon dactylon 01/2  450/1  597/77  126/52  

Thymus kotschyanus 970/70  171/5  027/74  012/95  

Acroptilon repens 625/5  274/5  647/75  244/97  

Achillea wilhelmsii 14/72  695/5  492/2  277/56  

Stachys lavandalifolia 196/9  919/74  752/5  591/51  

Phlomis anisodonta 002/0  505/0  659/0  509/0  

Teucrium polium 005/0  601/0  709/5  179/5  

Tragopogon montanus 076/0  075/7  470/7  492/5  

Falcaria vulgaris 454/0  424/4  659/2  200/70  

Matricaria chamomilla 507/0  626/4  279/9  065/5  

Hyoscyamus arachnoideus 606/4  045/4  659/2  512/74  

Allium scabriscapum 126/70  274/71  542/77  242/91  

Iris falcifolia 225/5  551/5  952/6  477/77  

Papaver acrochaetum 55/92  055/75  421/4  105/22  

 

مستقل مرتبط با ميانگين مقادير  tنتايج آزمون 
متفاوت جغرافيايي  هایجهتای در های تنوع گونهشاخص

آزمون برابری  Sigمقدار  ارائه شده است. 9 در جدول
های تنوع مرتبط با ميانگين مقادير شاخصهای واريانس

 02/0، بيشتر از جغرافيايي مختلف هایجهتای در گونه
ود. شها پذيرفته ميفرض برابری واريانس روازاينباشد، مي

گيری معيار تصميم Sig( tailed-2در اين حالت چون مقدار )
يشتر ببرای شاخص يکنواختي سيمپسون ها، برابری ميانگين

مالي جهت ش باشد، در نتيجه اختالف بين ميانگينمي 02/0از 
لي و .باشددار نميمعني از لحاظ شاخص سيمپسون و جنوبي

گيری برابری معيار تصميم Sig( tailed-2چون مقدار )
ای مارگالف و های غنای گونهصها برای شاخميانگين

 02/0واينر کوچکتر از  -ای شانونشاخص تنوع گونه
 داری بيندرصد اختالف معني 52احتمال  در سطحباشد، مي
 جهت شمالي و جنوبي وجود دارد. دو
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 مختلف جغرافيايی هایجهتای در های تنوع گونهمستقل مقادير شاخص tنتايج آزمون  -3 جدول

 متغير
ميانگين و اشتباه از 

 معيار جهت شمالی

ميانگين و اشتباه از 

 معيار جهت جنوبی

آزمون برابری 
 هاواريانس

فرضيات 

 واريانس

 هاآزمون برابری ميانگين

F Sig t df 
Sig  

(2-tailed) 

a 0/42±0/05 b 07/0 0/01±0/27 غنای مارگالف  57/0  
22/5 الف * 72 07/0  

29/5 ب * 51/75  05/0  

يکنواختي 

 سيمپسون
0/45±0/09 a 0/99±0/09 b 52/0  21/0  

7/55ns 72 01/0 الف  

5/05ns 10/79 ب  06/0  

ای تنوع گونه

وينر -شانون  
0/65±0/06 a 0/27±0/02 b 7/0  16/0  

59/5 الف * 72 04/0  

99/5 ب * 19/74  04/0  

 .ها(فرض نابرابری واريانس با ها، ب:فرض برابری واريانس )الف: باباشد بيشترين و کمترين مقدار ميانگين و اشتباه از معيار مي بيانگر a ،bحروف 
 باشد. درصد مي 52ها در سطح احتمال داری بين ميانگيننشانگر اختالف معني :*

:ns  باشد. درصد مي 52داری در سطح احتمال بيانگر عدم معني 
 

مستقل مرتبط با ميانگين مقادير  tنتايج آزمون 
ای در طبقات مختلف ارتفاعي نيز در های تنوع گونهشاخص
آزمون برابری  Sigمقدار  ارائه شده است. 4جدول

های تنوع مقادير شاخص های مرتبط با ميانگينواريانس
باشد، مي 02/0ای در طبقات مختلف ارتفاعي بيشتر از گونه
شود. در اين ها پذيرفته ميفرض برابری واريانس روازاين

گيری برابری معيار تصميم Sig( tailed-2حالت چون مقدار )
واينر،  -ای شانونهای تنوع گونهها، برای شاخصميانگين

ای سيمپسون و شاخص غنای گونهشاخص يکنواختي 
باشد، در نتيجه اختالف بين مي 02/0بيشتر از  مارگالف
 .باشددار نميمعني طبقات ارتفاعيميانگين 

 

 ای در طبقات مختلف ارتفاعیهای تنوع گونهمستقل مقادير شاخص tنتايج آزمون  -4 جدول

 متغير

شتباه از ميانگين و ا

معيار  طبقه ارتفاعی 

 متر 1521-1211

ميانگين و اشتباه از  

معيار طبقه ارتفاعی 

 متر 2111-1521

آزمون برابری 

 هاواريانس
فرضيات 

 واريانس

 هاآزمون برابری ميانگين

F Sig t df 
Sig (2-

tailed) 

b 0/65±0/05 a 79/0 0/01±0/62 غنای مارگالف  15/0  
0/55ns 72 12/0- الف  

0/97ns 55/74- ب  16/0  

يکنواختي 

 سيمپسون
0/92±0/04 b 0/40±0/09 a 42/0  27/0  

7/70ns 72 55/0- الف  

7/70ns 51/75- ب  55/0  

ای تنوع گونه

وينر -شانون  
0/21±0/01 b 0/62±0/06 a 50/0  66/0  

0/57ns 72 92/0- الف  

0/55ns 2/79- ب  91/0  

 .ها(فرض نابرابری واريانس با ها، ب:فرض برابری واريانس )الف: با باشد بيشترين و کمترين مقدار ميانگين و اشتباه از معيار مي بيانگر a ،bحروف 
 ns: باشد.درصد مي 52داری در سطح احتمال بيانگر عدم معني 
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 بحث
 هاييطرح به توجه ،مراتع پايدار توسعه راهکارهای از
مورد  را دارويي گياهان مانند مراتع فرعي توليدات که است
 و مراتع دارويي گياهان شناخت بنابراين. دهندمي قرار توجه
 مديريت در دارويي گياهان کاربری برای آنها شايستگي تعيين

 افزايش برای راهکاریعنوان ، بهمراتع از چندمنظوره استفاده

 & Saedi) معرفي شده است دامداران اقتصادی درآمد

Fatahi, 2009 2008 ,؛et al.Safaeian  .) 
ترکيب گونه دارويي در  76نشان داد که پژوهش اين نتايج 

شناسايي شد که از گياهي واحدهای اکولوژيکي مورد بررسي 
درصد  12/9، درصد از کل پوشش گياهي منطقه 69/42

 توجه با ند.اپوشش آن را گياهان دارويي بخود اختصاص داده

 موجود هایگونه بيشتر از تحقيق، آمدهبدست اطالعات به

 منطقه بودن کوهستاني آن که دليل ند ساله هستندچ هایگونه

( و 5004و همکاران ) abaghiS مطالعات با که باشدمي
Behmanesh ( م5005و همکاران )مچنين ه ابقت دارد.ط

تا  5/0دارويي از نتايج نشان داد که اهميت نسبي گياهان 
باشد که بيشترين اهميت نسبي مربوط به متغير مي 17/22

و  erianthum Verbascum  ،dactilon Cynodonهایگونه
repens Acroptilon  و کمترين اهميت نسبي مربوط به

acrochaetum Papaver ، Hyoscyamusهای داروييگونه

arachnoideus ،falcifolia Iris، scabriscapum Allium و 
chamomilla Matricaria ضرورت  ،در اين رابطه باشد.مي

ی آورجمع، هايي که اهميت نسبي کمتری دارندونهدارد بذر گ
 . اقدام کرد استقرار آنها در مرتعتا بتوان نسبت به 

ی عددی تنوع هاميانگين عددی شاخص، نتايجبر اساس 
از ارتفاع  متری بيشتر 7200-5000 در ارتفاعای، گونه

 ودشگرفته مينتيجه  روازاين .باشدمتری مي 7120-7200
اهان ای گيتنوع گونههای مقادير شاخص، که با افزايش ارتفاع

 Shetaei و Promaبا نتايج يافته اخير شود. بيشتر ميدارويي 
( مطابقت 5077) و همکاران Aghaei Mirza Haj( و 5070)

( و 5002) و همکاران rbabaeiuPoاما با مطالعاتي که  ،دارد
Fisher  وFuel (5004در ارتفاعات ) در متری  200-5200

 آريزونا هایسان فرانسيکو از بزرگترين کوهدامنه جنوبي بيک

 ،متر به باال 7000از ارتفاع و عنوان کردند که انجام دادند 
نتايج  بر مبنایمطابقت ندارد.  ،کندای کاهش پيدا ميتنوع گونه

در جهت  تنوععددی های مقادير شاخصيانگين م حاصل،
نوع تکند بيشتر از جهت جنوبي بوده که مشخص ميشمالي 

وجود رطوبت و مواد غذايي  دليلای گياهان دارويي به گونه
ا باشد که ببيشتر از جهت جنوبي مي ،کافي در جهت شمالي

( در 5009) Kebria Ebrahimiشده توسط  مطالعات انجام
يعني در منطقه مورد  آب هراز مطابقت دارد. سفيدزيرحوضه 

از جهت ثير أتای گياهان دارويي بيمطالعه، تنوع گونه
 Gorbaniو  Aghajanlo جغرافيايي نبوده که با مطالعات

بنابراين  ( مطابقت دارد.5070و همکاران ) Pink( و 5076)
 سبب ،بودن رطوبت در اين جهت دامنه رسد باالبه نظر مي

افزايش پوشش گياهي و در نتيجه افزايش تنوع گياهي شده 
اين امر در يد أيت( در 4500و همکاران ) Shokriاست. 

 ،عوامل توپوگرافي ميانمطالعات خود عنوان کردند که از 
درصد و جهت شيب در ارتفاعات تأثير بسزايي در استقرار 

جهت ( 5070و همکاران ) Pinkجوامع گياهي دارد. 
ها گاهيک رويشکفيايي را مهمترين عامل تأثيرگذار در تفجغرا

های گياهي در سطح منطقه و نيز اثرگذاری در توزيع گونه
 ،(5002و همکاران ) Taghipoorبا اين حال  .شناسايي کردند

های مرتعي را مورد بررسي اثر عوامل محيطي بر پراکنش گونه
خاکي مؤثر بر که مهمترين عوامل دند کرگزارش قرار دادند و 

ز اسيديته و ا های گياهي، رطوبت وپراکنش و استقرار گونه
 . باشدارتفاع از سطح دريا مي ،عوامل پستي و بلندی ميان

Mirdeylami ( 9507و همکاران ) در مراتع کچيک
تعيين مؤثرترين عامل محيطي بر پراکنش  برایتپه مراوه
هت که جردند گزارش کهای مرتعي به مطالعه پرداختند و تيپ

شيب، هدايت الکتريکي، اسيديته، بافت  جغرافيايي، مقدار
های خاك و آهک خاك بيشترين اثر را بر پراکنش گروه

و  Chahouki Zare نتايجبر مبنای اکولوژيک دارند. همچنين 
عوامل ، مرطوبدر مناطق مرطوب و نيمه( 5005همکاران )

يشترين هي بپستي و بلندی و اقليمي در پراکنش پوشش گيا
 عواملي مهمترين از يکي دريا سطح از ارتفاعتأثير را دارد. 

 تعرق، تبخير، دما، بارندگي، نوع و ميزان بر با تأثير که است
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 نوع خاك، بر تکامل و تشکيل شدت تشعشعات خورشيدی،

 سطح دريا از دارد. ارتفاع بسزايي تأثير گياهي پوشش و تراکم

 عنوانشود، بهمي همراه اقليمي هایمحدوديت با که هنگامي

گياهان محسوب  رشد و استقرار در محدود کننده عامل يک
با  (5070و همکاران ) Shabani(. Barnes,1998شود )مي

ند اهای باز جنگلي الليس چالوس، نشان دادهمطالعه در عرصه
ه ای را داشتهای شمالي بيشترين ميزان تنوع گونهکه دامنه

ای را در جهت است. تحقيقاتي نيز که بيشترين ميزان تنوع گونه
شمالي به دليل برخورداری از شرايط مطلوب از نظر رطوبت 

 Rashtianو  Mesdaghiالعه توان به مطاند، ميو خاك دانسته
 ( اشاره نمود.5002)

تنوع  اخصميانگين مقدار ش ،توجه به نتايج اين تحقيق با
واحدهای اکولوژيکي گياهان دارويي  وينر -شانونای گونه

با توجه به اينکه ميزان عددی . باشدمي 65/0ورد بررسي، م
اگر فقط  ،کندتغيير مي 2/4تا حدود  اين شاخص بين صفر

داشته باشد و يا جامعه  وجودبرداری گونه در واحد نمونه يک
تحت استرس و تخريب باشد، اين شاخص برابر صفر خواهد 

های منطقه تعداد افراد يکساني داشته بود و زمانيکه همه گونه
باشند و يا جامعه دور از آلودگي و استرس باشد، مقدار آن 

اشد، کمتر بوينر  -واقع هرچه شاخص شانون است. در بيشينه
دو گروه  گويای شرايط سخت جامعه است و زمانيکه هر

های يکنواختي و غنا در يک جامعه دارای مقادير شاخص
ای از تنوع گونه حکايتعددی نسبتاً بااليي باشند، اين امر 

رو از اين. (1998Krebs ,) داشتزياد در آن عرصه خواهد 
ر از نظمورد بررسي،  های اکولوژيکيرسد که واحدبه نظر مي

باشد و دارای شرايط نامناسب وينر  -شاخص شانونمقدار 
توان بيان نمود که مراتع مورد بررسي از نظر عبارت ديگر ميبه

ن مچنيباشند. هتنوع گياهان دارويي، دارای مطلوبيت کم مي
اخص يکنواختي نتايج ارائه شده، ميانگين مقدار شطبق 

با توجه به باشد و مي 92/0واحدهای اکولوژيکي،  سيمپسون
؛ کندتا يک تغيير مي اينکه ميزان عددی اين شاخص بين صفر

العه مط موردرسد که واحدهای اکولوژيکي به نظر ميبنابراين 
د. مطلوبي نداشته باشنشرايط نيز يکنواختي نظر شاخص  از

 مارگالفای مقدار شاخص غنای گونه موردنتايج ارائه شده در 

( نيز بيانگر آن است که غنای 61/0واحدهای اکولوژيکي )
ای واحدهای اکولوژيکي از نظر گياهان دارويي با توجه گونه

 ( مطلوب0-∞به تغييرات عددی شاخص غنای مارگالف )
 ایمنطقه مورد مطالعه از نظر تنوع گونه روازاين. باشدنمي

با ضرورت دارد که  باشددر حد پايين ميي يداروگياهان 
اعمال مديريت مستقيم ازجمله مديريت چرا، زمينه را برای 

 رشد گياهان دارويي فراهم نمود.
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Abstract 

      Knowing medicinal plants, measuring structural features and their species diversity indices 

are of the essential requirements to determine the suitability of rangelands for the use of medicinal 

plants. In this regard, the research was carried out in the mountain rangelands of Anbaran. For 

this purpose, vegetation cover was measured using 320 plots of one square meter, with a distance 

of 10 meters from each other along 100-meter transects in 16 vegetation types, and the values of 

species diversity indices in different elevation classes and aspects were calculated. Based on the 

results, 16 medicinal species are distributed in the plant composition, with a relative importance 

varying from 0.9 to 59. The highest relative importance is related to Verbascum erianthum, 

Cynodon dactylon and Acroptilon repens, and the least belongs to Papaver acrochaetum, 

Hyoscyamus arachnoideus, Iris falcifolia, Allium scabriscapum and Matricaria chamomilla.The 

results showed that the values of the Shannon–Winear  in the altitudes of 1750-1500 meters and 

1750-200 meters were 0.569 and 0.651, respectively, showing no significant difference with each 

other. The value of the index in the northern and southern directions is equal to 0.691 and 0.511, 

and the northern aspects are more favorable than the southern ones. Therefore, with regard to the 

range of Shannon–Winear index (0-4.5), it seems that the rangelands are not desirable for the 

species diversity of medicinal plants, which is necessary to increase species diversity with direct 

management. The findings of this study can be used to locate medicinal plants in order to protect, 

exploit, seed production and provide part of the livestock holder’s income. 
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