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چکيده
زمينه و هدف :حفظ تنوع گونه ای هدف اصلی مدیریت مراتع است .برای مدیریت اکوسیستم اولین قدم ،تعیین عوامل موورر بور اوراکن
گونهها و تنوع گونهای است و تنوع گونهای با خصوصیات اکوسیستم همبستگی دارد .با اندازهگیری تنوع میتوان توزیع گونهها را در محیط
بررسی کرد و با تاکید بر اویایی اکوسیستم توصیههای مدیریتی مناسب را ارایه نمود.
روش بررسی :در این بررسی  09االت 1متر مربعی ،به طور سیستماتیک-تصادفی در منطقه مورد مطالعوه ایواده گردیود .در هور اوالت،
حضور و درصد تاج اوش

گیاهان تعیین شد .ضمن شناسایی گونههای دارویی ،تعلق هر گونه به جنس و خانواده ،تعیین و فرم رویشوی و

تیپ زیستی و دوره زندگی آنها مشخص گردید .از شاخصهای تنوع شانون و مک اینتاش برای برآورد تنووع گیاهوان دارویوی منطقوه در
سطح تاکسونومیک ،فرمهای رویشی ،تیپ زیستی و دوره رویشی گیاهان استفاده شدند.
نتيجهگيری :نتایج نشان داد که تنوع گونهای مراتع اسدلی-المیس در حد متوسط است و اوش

گیاهی منطقه بیشوتر از گیاهوان دنود

ساله تشکیل شده است که از مشخصه مناطق کوهستانی با اقلیم سرد ارتفاعات است.
واژههای کليدی :مراتع ییالقی ،گیاهان دارویی ،تیپ زیستی ،فرم رویشی ،تنوع گونهای.

( -*1مسوول مکاتبات) :دان آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ،گرگان ،ایران.
 -2دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ،گرگان ،ایران.
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Investigation of species diversity in medicinal plants of AsadliPelmiss summer rangelands in North Khorasan province
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Mousa Akbarlou 2
Abstract
Background and Objective: Species diversity conservation is a main objective in rangelands
management. In ecosystem management, the first step is to determine the factors influencing the
distribution of species and species diversity, knowing that species diversity is correlated with
ecosystem parameters. By measuring the diversity, distribution of species in the environment can be
studied with an emphasis on the dynamics of ecosystems and proper management recommendations
can be presented.
Method: In this study, 90 plots (1 m2) were established in the study area in a systematic-randomized
manner. Presence and cover percent were determined within each plot. Also identification of
medicinal plants, belonging to genus and family, was performed and biological type, life form and
growth form were determined. Shannon and McIntosh diversity indices were used to estimate the
species diversity of medicinal plants in taxonomic, life form, biological type and growth form levels.
Conclusion: The results showed that the species diversity of Asadli-Pelmiss rangelands could be
considered as moderate, and the vegetation of the study area was mostly of perennial plants species
which is a characteristic of mountainous areas with cold climate in altitudes.
Keywords: Summer rangelands, Biological type, Life forms, Medicinal plants, Species diversity.
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مقدمه
مراتع عالوه بر نقشی که به عنوان ارزش حفواتتی ،تفرجگواهی،

در سال  1388هوشیدری ( )16گیاهان دارویی استان کردستان

تولید علوفه ،محیط زیست ،منبع ژنتیکی و غیره دارنود ،از نرور

را مورد مطالعه قرار داد و  144گونه دارویی را معرفی کرد.

تولید گیاهوان دارویوی و صونعتی از جایگواه ویو های برخووردار

در سال  1387حسینی و همکاران ( )17در تحقیقی  490گونه

هستند ( .)1خوشبختانه آگواهی عموومی در زمینوه اسوتفاده از

دارویی متعلق به  05تیره گیاهی را برای استان گلستان معرفوی

گیاهان دارویی و نق
حال افزای

آنها در داروسازی به طور روز افزونی در

است .گیاهان دارویی نیز جایگاه وی های در درموان

کردند.
در سال  1387بهمن

و همکاران ( )18در بررسی تنوع گونوه-

بیماریها ایدا کردهاند .تعیین میزان شاخص تنووع گونوهای در

ای گیاهان دارویی مراتع کوهستانی دهار بوا گرگوان بوه ایون

محیط کاربرد داشته و مکانهای با تنووع بیشوتر ارزشومندترند

نتیجه رسیدند که تنوع گونههای دارویی در منطقه مورد مطالعه

( .)2جامعه علمی همزمان نیازهای جدیدی را به منرور کشف و

در حد متوسط است و بیشترین توزیع فراوانی مربوط به گونوه-

روی محققوین قورار داده اسوت

هوووای Gallium verum Achillea millefolium,

کمی کردن تنوع زیستی اوی

( .)3دستیابی به اایداری نسبی اکولوژیکی در غالب اکوسیستم-

 Cynodon dactylon, Euphorbia rigidaمیباشد.

های طبیعی یکی از اهداف اساسی در مودیریت ایون عرصوههوا

در سال  1389ایران ن اد ااریزی و همکاران ( )10در مطالعهای

محسوب میشود و یکی از شیوههای اصولی نیل به این اایداری،

تحت عنوان بررسی لیست فلورستیک و جغرافیای گیاهی اارک

تنوووع گونوهای در اجوورای عملیووات

رو دون در مجموع  451گونوه

توجوه بووه حفوظ و افووزای

ملی خبر و اناهگاه حیات وح

بیولوژیک میباشد ( .)4تنوع گیاهی به طور وسیع در مطالعوات

و زیر گونه گیاهی متعلق به  270جنس و  74خانواده گیاهی را

گیواهی و ارزیوابی زیسوت محیطوی بوه عنووان یکوی از

شناسایی کردند که خانواده  Compositaeبا  57گونه گیواهی

اوش

شاخصهای مهم و سریع در تعیین وضوعیت اکوسیسوتم موورد

دارای بیشترین غنای گونهای در منطقه میباشد.

استفاده قرار میگیرد و از طریوق مطالعوه آن مویتووان اویوایی

در سال  2997باغانی ( ،)29شاخصهای عددی و غیور عوددی

جامعه گیاهی را در محیط بررسی کورد و بوا تاکیود بور اویوایی

تنوع را در مراتع کوهستانی زیارت بررسی نمود .در سال 2999

اکوسیستم توصیههای مدیریتی مناسب را ارایه نمود (.)6()5

آخانی ( )21تنوع گونههای گیاهی اارک ملی گلسوتان را موورد

تنوع گونه ای از مفاهیم مهم در بوم شناسی و مودیریت اوشو

مطالعه قرار داد.

گیاهی است ( )7و نقو

مهموی در سوالمت ( ،)8تولیود ( )0و

هدف از تحقیق حاضر بررسی تنوع گونوهای منطقوه ،در سوطح

ارزیابی اکوسیستم ( )19دارد.

تاکسونومیک گونوه ،خوانواده و در سوطور فورم رویشوی ،تیوپ

تنوع گونهای دارای دو مفهوم کامال متموایز اسوت ( ،)11مولفوه

زیستی و دوره رویشی گیاهان در مراتع ییالقی اسدلی -المیس

اول ،مربوط به تعداد گونههای حاضور در واحود نمونوه بورداری

است.

است که به آن غنوای گونوهای اطوال مویشوود .مولفوه دیگور،

منطقه مورد مطالعه

یکنواختی است که به توزیع افراد گونهها در محیط مربوط می-

منطقه اسودلی -المویس در  39کیلوومتری جنووب شهرسوتان

گردد (.)14()13()12()7

بجنورد از توابع استان خراسان شمالی واقع میباشد .این منطقه

در زمینه جمعآوری و شناسایی گیاهان دارویی مناطق مختلوف

در محوودوده طووول جغرافی وایی ´ 57°18تووا ´ 57° 25شوورقی و

کشور تحقیقات متعددی انجام شده که به اختصار به اوارهای از

عرض جغرافیایی ´ 37° 13تا ´ 37° 10شمالی قرار گرفته است.

آنها اشاره

براساس آمار موجود ،میانگین بارندگی  25ساله منطقوه 363/5

میشود.

میلی متر است ،به طوری که متوسط دمای ساالنه منطقه 0/97

در سال 1301ایکانی و جلیلیان ( )15گیاهان دارویوی اسوتان

درجه سانتی گراد و اقلیم منطقه با استفاده از روش آمبرژه نیمه

کرمانشاه را مطالعه کردنود و در مجمووع  298گونوه دارویوی از

خشک سرد تا اقلیم ارتفاعوات اسوت .از نرور عووارض طبیعوی،

 108جنس و  72خانواده شناسایی شد.

منطقه مورد بررسی ،تپه ماهور و کوهستانی بوده و ایون منطقوه
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در ارتفاعات آالدا قرار دارد و حداکثر ارتفواع آن  2339متور و

گرفته شود و فاصله اقلیدسی جامعه از مبدا میتواند بوه عنووان

حداقل آن  1549متر میباشد .از لحاظ زمین شناسوی ،منطقوه

شاخصی از تنوع استفاده شوود کوه بوا اسوتفاده از فرموول زیور

مربوط به دوران اول تا سوم است و بیشتر تشوکیالت آن از نووع

محاسبه میگردد:

رسوبی میباشد (.)22

N U

رابطه ()2

روش کار

N N

D

برای نمونهبرداری ،ابتدا االت یک متر مربعوی (از طریوق سوطح

 :Uشاخص تنوع مک اینتاش

حداقل نمونه) مشخص شد ،سپس تعوداد اوالت بوا اسوتفاده از

 :nتعداد گونه  iام

فرمول  N   t  CV محاسبه گردید که در آن  Nحوداقل

شاخصهای متفاوتی از یکنواختی در منوابع ککور شوده اسوت.

2



d



تعداد نمونه t  ،تی دانو

آمووز CV ،ضوریب تغییورات و d

درصد صحت میباشد( ،تعوداد  09اوالت) و سوپس بوه صوورت
سیستماتیک-تصادفی ،در سطح عرصه ایاده شد .در داخول هور
االت حضور و درصد تاج اوش

گیاهان برآورد شود .شناسوایی

گونههای گیاهی منطقه مورد مطالعه با اسوتفاده از فلوور ایوران،
اطلس گونهای ایران و کتواب، Read data Book of Iran
فرهنگ نامهای گیاهان ایران و سایر منوابع موجوود انجوام شود
(.)24( )23
جهت بررسی تنوع گونهای گیاهان دارویی منطقه مورد نرور در
سطور تاکسونومیک گونه ،خانواده ،فرم رویشی ،تیپ بیولوژیکی
و دوره رویشی گیاهان و درصد تاج اوش

گونوههوا بوه عنووان

متغیر در نرمافزار وارد گردید .دادههوا بوا اسوتفاده از نورم افوزار
اکولوژیکی  PASTنسخه  )25( 2/17آنالیز شدند .برای تعیین
تنوع گونهای ،شاخصهای مختلفی ارایه شده است که انتخواب
هر کدام از روشهای اندازهگیری با توجه به شرایط بومشناختی
منطقه مورد مطالعه و براساس اهداف مدیریت میباشد ( )26که
در این مطالعه از  2شاخص شانون و مک اینتاش استفاده شد.
شاخص شانون به طور جداگانه توسط شوانون و وینور 1در سوال
 )27( 1040مطرر شده است .این شاخص بوه گونوههوای نوادر
حساس بوده و میزان عددی شاخص شانون بین صفر توا حودود
 4/5تغییر میکند و از طریق معادله زیر محاسبه میگردد:
رابطه ()1

) H   i 1 ( pi )(ln pi
s

 :H′شاخص شانون-وینر Pi :،فراوانی نسبی هر گونه: s ،تعداد
کل گونهها در نمونه.

معمولترین روش این است که نسبت یکی از شواخصهوای نوا
همگنی بر مقدار ماکزیمم خودش به دست آورده شود (:)19

D
Dmax

رابطه ()3

V 

 :V′شاخص یکنواختی
 :Dشاخص مشاهده شده از تنوع گونهای
 :Dmaxبیشترین مقداری که تنوع میتواند داشوته باشود (بوا S
گونه و  Nفرد)
رابطه ()4

H
H
E

H max ln s

 :Eشاخص یکنواختی شانون
 :H′شاخص تنوع شانون
 :Hmaxماکزیمم شاخص تنوع
نتايج
لیست فلور منطقه مورد مطالعه در جدول ( )1درج شده اسوت.
در این منطقه  37گونه دارویوی در اوالتهوای برداشوت شوده،
شناسایی شدند .از نرر شکل زیستی ،همیکریپتوفیتها بوا 50
درصد ،مهمترین شکل زیستی منطقه مورد مطالعه است و اوس
از آن به ترتیب کامفیتها با  10درصد ،تروفیتها با  11درصد،
فانروفیتها با  8درصد و ژئوفیتها با 3درصد قرار دارند (شوکل
 1الف) .این گونهها از  18خانواده گیواهی و در  3فورم رویشوی
فورب ( 78درصد) ،گراس ( 6درصد) و بوتوه ( 16درصود) موی-
باشند (شکل 1ب) .همدنین بیشتر گیاهوان منطقوه از گیاهوان
دند ساله ( 84درصد) و گیاهان یک ساله ( 16درصد) تشوکیل
شدهاند (شکل  1ج).

در سال  1067مک اینتاش ( )28ایشنهاد کرد که یوک جامعوه
میتواند به عنوان نقطهای در یک فضوای دنود بعودی در نرور
1-Shannon & Wiener

بزرگترین تیرههای گیاهی منطقه از لحاظ تعداد گونه عبارتنود
از  Lamiaceaeبوووا  7گونوووه Apiaceae ،بوووا  4گونوووه و
 Rosaceae ،Asteraceae ،Poaceaeبا  3گونه.
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 ليست گياهان دارويی موجود در منطقه مورد مطالعه-9 جدول
Table 1-List of medicinal plants in the study area

نام علمی
Acantholimun pterostegium
Bunge.
Acanthophyllum glandulosum
Bge.
Agropyron intermedium (Host)
P.
Ajuga chameecistus Ging.
Allium cristuphii Trautv.
Anthemis triumfettii (L.)All
Artimisia sieberi Besser.

خانواده

فرم

فرم

حياتی

رويشی

طول عمر

اندام مفيد دارويی

Plumboginaceae

Ch

بوته

P

ریشه

Caryophyllaceae

Ch

فورب

P

ریشه

Poaceae

He

گراس

P

ریزوم

Lamiaceae

Th

فورب

A

برگ و گل

Liliaceae

Ge

فورب

A

 برگ، گل،ایاز

Asteraceae

He

فورب

P

کاایتول

Compositeae

Ch

بوته

P

سر شاخه گلدار

Asperula arvensis L.
Astragalus brevidens Freyn &
Sint.
Astragalus gossipinus Fisch.

Rubiaceae

He

فورب

A

همه قسمتها

Papilionaceae

He

بوته

P

ریشه

Papilionaceae

Ch

بوته

P

ریشه

Berberis integrima Bge.

Berberidaceae

Ph

درختچه

P

 اوست ریشه-ریشه

Apiaceae

He

فورب

P

برگ و میوه

Rosaceae

Ph

فورب

P

همه قسمتها

Asteraceae

He

فورب

P

،برگهای قاعده،ریشه
 گل و دانه،ساقه

Convolvulaceae

Th

فورب

A

همه قسمتها

Cynodon dactylon (L.) pers.

Poaceae

Th

فورب

P

همه قسمتها

Eryngium bungei Boiss.

Apiaceae

He

فورب

P

برگ

Euphorbiaceae

Th

فورب

P

 شیرابه، دانه،ریشه

Ferula gummosa Boiss.

Apiaceae

He

فورب

P

شیرابه

Ferula stenocarpa Boiss.

Apiaceae

He

فورب

P

شیرابه

Gallium verum L.

Rubiaceae

He

فورب

A

 ریشه،سر شاخه گلدار
و شیره گیاه

Hyosyamus niger L.

Solanaceae

He

فورب

A

برگ و دانه

Hypericaceae

He

فورب

P

سرشاخه گلدار

Inula vulgaris Trev.

Asteraceae

He

فورب

P

کاایتول

Marrubium vulgare L.

Lamiaceae

He

فورب

P

برگ و سرشاخه گلدار

Papilionaceae

Ch

بوته

P

گلها

Phleum retense L.

Poaceae

He

گراس

P

همه قسمتها

Potentila recta L.reptans.L.

Rosaceae

Ch

فورب

P

ریزوم،انجه برگ رونده
و ریشه

Conium maculatum L.
Cerasus microcarpa
(C.A.Mey.)Boiss
Cicherium intybus L.
Convolvulus arvensis L.

Euphorbia helioscopia L.

Hypericum perferatum L.

Onobrychis cornuta (L.) Desv.
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Provskia abrotanoides Boiss.

Lamiaceae

Ph

فورب

P

سر شاخه گلدار

Salvia aethiopis L.
Sanguisorba minor Boiss. Et
Hausskn.
Stachys lavandulifolia Vahi.

Lamiaceae

He

فورب

P

همه قسمتها

Rosaceae

He

فورب

P

همه قسمتها

Lamiaceae

He

فورب

P

برگ وگل

Zygophyllaceae

He

فورب

P

دانه و ریشه

Compositeae

He

فورب

P

کلیه اندامهای گیاه

Lamiaceae

He

فورب

P

سر شاخه گلدار

Lamiaceae

Ch

فورب

P

سر شاخه گلدار

Scrophulaiaceae

He

فورب

P

برگ

Peganum harmala L.
Taraxacum vulgare Hadn.
Teucrium polium L.
Thymus kotschyanus Boiss. Et
Hohen.
Verbascum speciosum Schrad.L.

He: Hemicryptophyte, Ch: Chamephyte, Th: Therophytes, Ge: Geophyte, Ph: Phanerophyte. F: Forb, Sh: Shrub,
Gr: Grass. P: Perennial, A: Annual

)(الف

)(ب

)(ج

 فرم رويشی (ب) و طول عمر (ج) گياهان دارويی منطقه مورد مطالعه،) نمودار فرم حياتی (الف-9 شکل
Figure 1-Diagram of Biological type (a), Life form (b) and Growth form (c) medicinal plants in the study
area

.) نشان داده شده است2(  نتایج در جدول.شد

شاخصهای تنوع گیاهی و شاخص یکنواختی برای کلیه سوطور
 فورم رویشوی و دوره رویشوی تعیوین،تاکسونومیک و فرم حیاتی

 فرم رويشی و دوره رويشی، فرم حياتی، خانواده، نتايج اندازه گيری تنوع گياهان دارويی بر اساس گونه-5 جدول
Table 2- Results of measuring diversity of medicinal plants based on species, family, Biological type, Life
form and Growth form

شاخص يکنواختی

شاخص تنوع

سطح مطالعه
غنا

مک اينتاش

شانون

مک اينتاش

شانون

9/851

9/960

9/721

3/920

37

گونه

9/736

9/932

9/571

2/187

18

خانواده

9/498

9/997

9/220

9/830

5

فرم حیاتی

9/270

9/993

9/110

9/441

3

فرم رویشی

9//263

9/991

9/978

9/289

2

دوره رویشی
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بحث و نتيجهگيری
از آن جایی کوه گیاهوان دایموا تحوت توعریر عوامول اقلیموی و

عددی نسبتا باالیی باشند ،این امر حاکی از تنوع گونوهای زیواد

ادافیکی قرار دارند ،بنابراین رشد و نمو و تنوع آنها تحت توعریر

در آن عرصه خواهد بود (.)31

عوامل مذکور بوده ،به طوری که هر گونه گیاهی در طول زموان

با توجه به این مطلب ،منطقه مورد مطالعه دارای شرایط مناسب

دارای وی گی اکولوژیک خاص خوود اسوت و از دامنوه بردبواری

با تنوع خوب است که بوا نتوایج آخوانی در سوال  )21( 2999و

معینی نسبت به شرایط محیطی برخوردار میباشد .نتایج نشوان

باغانی در سال  )29( 2997مطابقت دارد .هر دوه تنووع در هور

داد که  37گونه دارویی ،از  18خانواده گیاهی ،در منطقه موورد

یک از سطور تاکسونومیک زیادتر باشد ،جامعوه دارای اایوداری

مطالعه شناسایی شدند .با توجه به اطالعات بوه دسوت آموده از

بیشتری بوده و استرسهای محیطی کمتر میتواننود منجور بوه

تحقیق ،غالب گونههای موجود گونههای دند ساله هسوتند کوه

آشفتگی در جامعه مورد نرر گردند .عدد تنوع بوه دسوت آموده

دلیل آن کوهستانی بودن منطقه میباشد که با مطالعات صباغی

تابعی از غنای سطح تاکسونومیک مورد نرر و یکنواختی بین آن

و همکواران در سوال

سطح میباشد .این امر به خوبی در نسبت شاخص تنوع شوانون

و همکاران در سال  )20( 2994و بهمن
 )18( 2992مطابقت دارد.

و کاه

بررسی تیپ زیستی گیاهان منطقه مورد مطالعوه نشوان دهنوده

خانواده ،فرم حیاتی ،فرم رویشی و دوره رویشی دیده مویشوود

وجود تنوع نسبتا خوب در اشکال زیستی آن است که به دلیول

(جدول .)2

سازگاری گیاهان منطقه به شرایط اقلیمی و خاکی است .نتوایج

مقایسه شاخصهای عددی جوامع ما را قادر میسازد کوه توعریر

حاصل از طبقه بندی تیپهای زیستی بیوانگور ایون اسوت کوه

آلودگیها یا دیگر تن های محیطی در یک جامعه منفرد را بوه

فراوانترین شکل زیستی منطقه

منرور انتخاب بهترین زیستگاه از بین یک گوروه مشوابه ،بورای

گیاهان همیکریپتوفیت جز

1

تدریجی شاخص غنا و شاخص یکنواختی در بین گونه،

میباشد که طبق نرر آردی بولد در سال  )39( 1005فراوانوی

هدف حفاتت تعیین نماییم .جامعهای از نرر حفاتوت اهمیوت

گیاهان همیکریپتوفیت در یک ناحیه نشان دهنوده اقلویمهوای

دارد که دارای تنوع و غنای باالیی باشد .بنابراین منطقوه موورد

سرد و ارتفاعات است .با توجه به اینکوه اقلویم منطقوه نیوز بوا

مطالعه از تنووع گونوه ای خووبی برخووردار اسوت و بوا رویکورد

استفاده از روش آمبرژه نیمه خشک سرد تا اقلیم ارتفاعات می-

مدیریت حفاتتی به مناطق کوهستانی ،میتووان ضومن حفوظ

همیکریپتوفیتها در این منطقه تحت تعریر ایون

غنای گونوهای را انتروار داشوت ،هموان

باشد ،افزای

اوش

گیاهی ،افزای

اقلیمها است .همدنین باال بودن درصد شکل زیستی تروفیتها

گونه که باغانی در سال  )29( 2997و بهمون

تا حدودی ناشی از حضور گونههای یک ساله تحت تعریر دورای

( )18در بررسی خود این نتیجه را تعیید میکنند.

مفرط و تخریب منطقه میباشد.
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