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  )روستاي کلوچهمطالعه موردي ( مراتع معرفی برخی از گیاهان خوراکی خودرو در
  

  .3حامد جنیدي جعفري، 2رضا عرفانزاده، 1⃰معصومه رحیمی دهچراغی
عضو 3، عضو هیئت علمی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس 2مدرس، منابع طبیعی، دانشگاه تربیتدانشجوي کارشناسی ارشد، دانشکده 1

  ه منابع طبیعی؛ دانشگاه کردستانهیئت علمی، دانشکد
      

  
  

  چکیده 
 34، در محدوده جغرافیایی شهرستان کامیارانکیلومتري  5در فاصله تحقیق حاضر در روستاي کلوچه واقع در استان کردستان، 

. انجام شد شرقی طولدقیقه  53درجه و  46دقیقه تا  52درجه و  46و  عرض شمالیدقیقه  43درجه و  34دقیقه تا  42درجه و 
میلیمتر و  600میانگین بارندگی سالیانه . متر از سطح دریا می باشد 1936و حداکثر  1425محدوده ارتفاعی آن داراي حداقل 

به منظور شناسایی و معرفی گیاهان خوراکی منطقه مورد مطالعه از . یگراد استدرجه سانت 1/13متوسط درجه حرارت سالیانه نیز 
ز نظر تعداد ا .آوري و شناسایی شدند تیره جمع 17گونه گیاهی از  32که در نتیجه آن تعداد  .شدروش پیمایش زمینی استفاده 

نتایج این . تیره هاي موجود در منطقه بودندمهمترین  Apiaceaeو ، Lamiacea ،Leguminosae  ،Liliaceaeٍ  هاي گونه، تیره
توجه به مباحث  .تواند از نظر اقتصادي به صرفه باشد تحقیق نشان داد بهره برداري صحیح از گیاهان خوراکی مراتع می

 و ، تامین نیازهاي غذاییتواند در راستاي ایجاد اشتغال میبا تمرکز بر فراورده هاي فرعی مراتع؛  تحقیقاین  اقتصادي
در جهت بهره برداري  و مدیریت،توان با برنامه ریزي  همچنین افزایش تولید در استان کردستان موثر باشد، چرا که می

  .هاي کشور فراهم نمود زمینه صادرات آنرا به دیگر استانو  کوشید هاي کوهی این سبزي بهینه و بسته بندي استاندارد
  

  خوراکیاقتصاد، گیاهان : هاي کلیدي واژه
  

  
  همقدم -1
هاي جامعه زیستی در برابر شرایط محیطی کنونی و  گیاهان هر منطقه که در حقیقت نتیجه واکنش کلیديبا توجه به نقش  

همچنین در ارتباط مستقیم با تکامل گیاهان در دوران گذشته و وضع جغرافیایی آن دوران می باشد و با توجه به نقش 
گیري هر چه بیشتر و  توان طبیعی محیط و بهره شناسایی گیاهان و اهمیت غیر قابل انکار آن در علوم زیستی و در شناخت

و چه از نظر  ترویجیکاربردي گیاهان در هر یک از این زمینه ها چه از نظر  و معرفی، شناسایی  منابع طبیعیتر از  معقول
ساس در همین راستا با توجه به نقش گیاهان خوراکی خودرو در هر منطقه و اح. پیدا کرده است اي پژوهشی جایگاه ویژه

از گونه هاي گیاهی داریم، درمی یابیم که بررسی و شناخت هر منطقه از  استفاده موثر و بهینهوظیفه و مسئولیتی که در 
شود که انسان بتواند همه اجزاي آن یا بخشی از آن را بدون  می گفتهگیاهان خوراکی به گیاهانی  .اهمیت باالیی برخوردار است

. اند گیاهان خوراکی در اقلیم هاي گوناگون متفاوت .و داراي ارزش غذایی باشد .، مصرف نمایدداش در خطر بیافت سالمتیاینکه 
به  .باشد آن می اقلیمی و شرایط اکولوژیکی یتمربوط به یک منطقه رویشی بیانگر وضع گونه هاي گیاهیبدین معنی که 

سطح انتشار بیشتري خواهد داشت و در غیر  براي یک گونه مساعد باشد گونه مذکور بوم شناختیصورتی که اگر عوامل 
                                                        

 masumrahimi@yahoo.com* 
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گیاهان متفاوتی سطح مراتع  در .اینصورت از سطح انتشار گونه ها کاسته شده و گونه ها بصورت پراکنده مشاهده خواهند شد
ت ولى اى اس علوفه مصارفرسد که مهمترین استفاده از گیاهان مرتعى چراى دام و  ظر مىن به  اینطورابتدا  در. کنند رشد می

دام  هاى دیگرى به غیر از مصرف علوفه گونه توان از آنها به  هائى هستند که مى بسیارى از گیاهان موجود در مراتع داراى ویژگى
توان به استفاده هاي  از آن جمله می .گیاهان بر اساس ارزش کاربردي به دسته هایی گروه بندي شده اند. کرد نیز استفاده

هدف از این تحقیق، معرفی گیاهان خوراکی روستاي کلوچه  .اشاره کردصنعتى، خوراکى و گیاهان سمى  داروئی، اي، علوفه
  .هاي مهم تحقیقات اقتصادي و استفاده بهینه از طبیعت هستند است چرا که فراورده هاي فرعی منابع طبیعی از جنبه

 
  

  مواد و روشها -2
  منطقه مورد مطالعه

درجه و  46دقیقه عرض شمالی و  43درجه و  34دقیقه الی  42درجه و  34صات جغرافیایی در در حد فاصل مختاین منطقه 
میلیمتر و متوسط  600میانگین بارندگی سالیانه  ).1شکل ( دقیقه طول شرقی واقع شده است 53درجه و  46دقیقه الی  52

آمار نزدیک ( باشد میروش آمبرژه خشک و سرد  براساس اقلیم منطقه. درجه سانتیگراد است 2/13درجه حرارت سالیانه نیز 
به شمار می  زاگرس رو راندهمنطقه مورد مطالعه بخشی از زون  ،در تقسیمات زمین شناسی ایران ).ترین ایستگاه هواشناسی

یی هاي پویا تجمع در گودال اند که پس از   هاي فلیشی همراه با ولکانیک عموماً از نوع رخساره مزوزوئیکسنگهاي . رود
ها  هاي نفوذي متعدد به درون آن پیشرفته دگرگون شده و توده مزوزوئیک در اثر رویدادهاي تکتونیکی آغاز سنوزوئیک بطور

  ).1388جباري، ( .تزریق شده است
  

  :روش تحقیق
تا خرداد  1391به منظور بررسی و معرفی گیاهان منطقه، جمع آوري و شناسایی کلیه گیاهان موجود در رویشگاه از خرداد ماه 

مبین، (، فلور گیاهان آوندي )1382 -1367اسدي و همکاران، (با استفاده از فلور ایران  شناسایی گونه ها. انجام شد 1392ماه 
  .صورت گرفت) 1374-1357قهرمان، (ایران، فلور رنگی و ) 1374 - 1354

  : نتایج -3
نتایج حاصل از بررسی هاي صحرایی و جمع آوري گونه هاي گیاهی و پرسش از اهالی محلی نشان داد که این منطقه با وجود 

عناصر گیاهی . کوچکی وسعت خود، بخش قابل مالحظه و متنوعی از گیاهان خوراکی خودرو را به خود اختصاص داده است
 Leguminosaeو   Lamiacea تیره هاي. تیره می باشد 17هی از گونه گیا 32موجود در منطقه مورد مطالعه، تعداد 

، بیشترین )گونه 4(درصد  12با هر کدام به تنهایی  ، Apiaceae و Liliaceaeٍ پس از آن) گونه 5(درصد  15با هرکدام 
  ). 2شکل (درصد از کل گونه ها را شامل می شود  54تعداد گونه را به خود اختصاص می دهند که در مجموع میزان 
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موقعیت منطقه مورد مطالعه - 1شکل  

 
 

 
  مهم ترین خانواده هاي گیاهی در منطقه مورد مطالعه -2شکل 

  
  .نشان داده شده است 1فهرست کامل گونه ها بترتیب حروف الفباي نام تیره ها در جدول  .

  
.ها در منطقه مورد مطالعه ترتیب حروف الفباي نام تیره بهفهرست اسامی گیاهان   - 1جدول   

 گونه تیره نام فارسی نام محلی

 Alliaceae Allium ampeloprasum تره کوهی کنی وال

 Alismaceae Alisma plantago-aquatica غازیاغی قازیاخه

 Apiaceae Sium sisarum پلم پالمه

15/5

15/5
12/5

12/5
Leguminosae 
Lamiaceae
Liliaceaeٍ 
Apiaceae 
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 Apiaceae Dorema aucheri کندل کوهی زو

 Apiaceae Dacus carota شقاقل هویج وحشی

 Apiaceae smyrnium cordifolium boiss آوندوول گنور

 Araceae Arum maculatum L گل شیپوري خاز

 Asteraceae Cynara cardunculus کنگر قنه ر

 .Asteraceae Echinops sp شکر تیغال کرتشی

 Braginaceae Borago officinalis گل گاو زبان گوزروان

 Compositae Tragopogon pratensis L شنگ شنگ

 Cruciferae Nasturtium nasturtium-aquaticum ترتیزك آبی کوزله

 Fabaceae Astragalus adscendens گزانگبین گز

 .Lamiaceae Quercus sp بلوط به رو 

 Lamiaceae Thymus vulgaris آویشن هه زبی

 Lamiaceae Mentha pulegium پونه پونه

 Lamiaceae Ocimum basilicum ریحان ریحان

 Lamiaceae Teucrium polium گلپوره کل

 Lamiaceae Satureja hortensis مرزه مرزه مال

 Leguminosae Glycyrrhiza glabra شیرین بیان بلک

 Leguminosae Trigonella foenum-graecum شنبلیله شملی

 دم گنکه
ماشک برگ 

 Leguminosae Vicia narbonensis پهن
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 Leguminosae phaseolus aurus ماش سبز دانه درزیله

 Liliaceae Eremurus spectabilis سریش خوژه

 Liliaceue Allium kharputense freyn گیالخی گیالخه

 Liliaceue Allium rotunduml سورانه سورونه

 Liliaceae Allium ursinum L والک سیر وحشی

 Iris Crocus haussknechtii Boiss زعفران وحشی پیشوك

 Malvaceae Malva sylvestris پنیرك تولکه

 Polygonaceae Romex acetosella ترشوکه ترشکه

 .Primulaceae Primula SP پامچال هالی کوك

 Rosaceae Amygdalus scoparia بادام باوام

  
  :بحث -4

با مناطق  گیاهان این تیرهموجود در منطقه است که علت آن، سازش  خانوادهگونه بزرگترین  5با  Lamiaceaeتیره 
. منطقه است تیره هايبزرگترین از Lamiacea بعد از نیز  Leguminosae  .باشد می و داراي رطوبت کافی کوهستانی

به طوري که بذور خانواده بقوالت پس از . بدلیل مجاورت مراتع با اراضی زراعی باشدممکن است  Leguminosaeفراوانی 
از نظر ) گل گاوزبان( Borago officinalisنتایج نشان دهنده این است که گونه . پراکنده شدن در مراتع مستقر شده باشند

ولی بایستی شرایط توالی  ؛اقتصادي گونه حائز اهمیتی است؛ و منطقه مورد مطالعه استعداد استقرار چنین گیاهانی را دارد
در فصل بهار به شکل چشمگیري به اقوام کرد زبان  .پوشش گیاهی فراهم و حفاظت و جلوگیري از تخریب منطقه میسر گردد

برخی  ءگیاهانی که غیر از قرار گرفتن در سبد غذایی خانوارها منشا .ی آورندبرداشت و مصرف گیاهان خوراکی خودرو روي م
دارویی به  در فصل رویش مجدد طبیعت در بسیاري از نقاط مستعد گیاهان خودرو خوراکی و .فرصتهاي اقتصادي نیز هستند

. می آورند يتغییر فصلی رژیم غذایی رومردم این منطقه با مصرف غذاهاي پخته شده از این گیاهان، به  وفور یافت می شود و
وجود گونه هاي خوراکی که به آنها سبزیهاي کوهی می گویند فرصت ارزشمندي را در اختیار مردم این منطقه  میاندر این 
مردم  گیرد و مصرف آنها رونق چشمگیري می فروش و با ورود این گیاهان بازار خرید وو . .دهد تا از آنها استفاده کنند قرار می

به  قازیاغی از این گونه ها از جمله گیالخه و برخی. کنند قداري از نیازهاي غذایی خود را تامین میمبا مصرف این گیاهان 
گیاه خوراکی  مقدار زیاديروزانه  .رسد ف روزانه خانوارها می آوري به مصر آسانی توسط افراد بومی شناسایی شده و پس از جمع

چیدن و جمع آوري  به کار این نشان دهنده این است که تعداد زیادي از مردم استان در فصل بهار و کوهی وارد بازار می شود
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هزار تومان  40 با توجه به نظر اهالی روستا میانگین درآمد حاصل از بهره برداري از گیاهان .گیاهان کوهی مشغول هستند
از گذشته دور مصرف گیاهان خوراکی  رینه است ومصرف گیاهان کوهی بهاري در بین مردم کردستان یک سنت دی. است

قیمت  .وحشی در فصل بهار را یک ضرورت دانسته و گروهی از مردم در این فصل گیاهان را جایگزین مواد پروتئینی می کنند
 هزار هفتادکه قیمت گونه هایی از آن بیش از  گل گاوزبانتا  شروع می شود و )شنگ( تومان هزار و پانصد گیاهان کوهی از
وجود مواد معدنی مفید و مورد نیاز بدن، وجود فوائد فراوان براي دستگاه  کارشناسان تغذیه معنقدند .رسد تومان است می

رود که عالوه  هاي گیاهان خوراکی به شمار می گوارش، فیبر فراوان و هضم مواد مضر چربی و قند در بدن از جمله دیگر ویژگی
ابته باید به این نکته اشاره . نیز اشاره کرد )نسبت به پروتئین هاي گوشتی( سب و تقریباَ ارزان آنهاتوان به قیمت منا بر آنها می

هنگام برداشت  که در داشتباید توجه  .خواهد شد ها آنکاهش  سببگیاهان خوراکی از بی رویه  و نادرستبرداشت کرد که 
. تا رشد آنها در سال بعد به خطر نیافتد )پامچال زعفران وحشی وگونه هایی نظیر (شود کندن پیاز آنها جلوگیري  گونه ها از

باید پس از  و گیاه از ریشه کنده خواهد شد گونه هایی مانند کنگر که مستلزم کندن زمین می باشنددر بهره برداري از 
یه گیاهان خوراکی و سالهاست که به دلیل رشد جمعیت، بوته کنی و برداشت بی رو. پاي کوبی نمود برداشت مجددا خاك را

کندن گیاهان خوراکی  .استاستانهاي کشور را به صدا در آورده  دارویی در فصل بهار، زنگ خطر انقراض گونه هاي گیاهی نادر
این در حالیست که خواص دارویی و  .رویش آنها در نقاط مرتفع کوهها شده است از ریشه موجب انقراض آنها در دامنه کوهها و

ولی روند رو  .شود هاي گیاهی افزوده می بر میزان مصرف گونهو از طرف دیگر  همگان در حال آشکار شدن است، غذایی آنها بر
چرا که برداشت سبزیهاي  .ها شود به رشد این مهم ممکن است در آینده باعث تخریب و حتی از بین رفتن بعضی از این گونه

هاي الزم به  رسد ارائه آموزش که به نظر می. شوند سبب انقراض گونه ها میندانسته سنتی بوده و در مواردي افراد  کوهی کامالً
در  .، امري الزم و ضروري استباشد نان میگونه هاي گیاهی خوراکی بر عهده آ آوري جمعمردم استان به ویژه روستائیان که 

تواند در راستاي ایجاد اشتغال و همچنین افزایش تولید در استان  توجه به مباحث اقتصادي این امر نیز می امرکنار این 
و  کوشید این سبزیهاي کوهی  در جهت بسته بندي استاندارد و مدیریت،توان با برنامه ریزي  کردستان موثر باشد، چرا که می

) نظیر گیاهان خوراکی خودرو(تمرکز روي محصوالت فرعی مراتع . نمود زمینه صادرات آنرا به دیگر استان هاي کشور فراهم
با  بایستی در این راستا. تواند از فشار وارد آمده بر مراتع بکاهد و روستائیان را با ارزش هاي مراتع بیش از پیش آشنا کند می

کشت آنها در مراتع ضمن حفظ این ذخایر براي  تا بهره برداران بتوانند با کردآموزشهاي الزم بسیاري از گیاهان کوهی را اهلی 
  .آوري کنند  صادرات آن براي استان وکشور ارز هاي بعدي با بسته بندي و نسل
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