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 گونه هاي دارویی مناطق خشک و نیمه خشک     
)مطالعه موردي مراتع خشک و نیمه خشک کالیمانی استان خراسان شمالی(  

  
  2و سحر صابري  1*حسن وحید

  کارشناس مرتع اداره کل  2، کارشناس ارشد مرتعداري  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري خراسان شمالی 1
  سان شمالیمنابع طبیعی و آبخیزداري خرا

 

  چکیده
شناسایی گیاهان دارویی و بررسی روند تاثیر اقدامات مدیریتی بر کمیت و کیفیت آن می تواند در مدیریت و گسترش آن 

این تحقیق در مراتع خشک و نیمه خشک منطقه کالیمانی استان خراسان شمالی به منظور شناسایی  . تاثیر گذار باشد
متر مربعی بطور تصادفی طبقه بندي  1قاب  100لذا پس از انتخاب منطقه هدف  تعداد  .گونه هاي  دارویی انجام گردید
نتایج نشان . پس از شناسایی گونه هاي دارویی نسبت به جمع آوري آن اقدام گردید. شده در سطح عرصه پیاده شد

می کریپتوفیت ها بیشترین درصد ه. خانواده وجود دارد 21جنس و  46گونه دارویی از  54دهد، در منطقه مورد مطالعه  می
درصد تراکم نسبی فرم هاي رویشی نیز به همچنین . و فانروفیت ها کمترین درصد فرم زیستی را به خود اختصاص داده اند

در نتیجه با مدیریت صحیح می توان نسبت به گسترش و بهره برداري  .تبعیت کرده است F>BU>SHترتیب از الگوي
رویی منطقه مورد نظر به هدف ارتقاء سطح کمی و کیفی گونه هاي دارویی و همچنین زندگی اصولی از سطح گیاهان دا

  .بهره برداران  با حفظ ظرفیت هاي اکولوژیک این گونه ها اقدام نمود
  

  .خراسان شمالی، فرم رویشی ،فرم زیستی ،گیاهان دارویی: هاي کلیدي واژه
  
  
  
  
 همقدم -1 

شرایط محیطی اکوسیستم هاي رویشی آنها یکی از راهکارهاي اساسـی در راسـتاي مـدیریت    شناسایی گونه هاي گیاهی و      
گونـه هـاي دارویـی بـه لحـاظ      . بهینه و همچنین استفاده از پتانسیل هاي اکولوژیک حاکم بر یک جامعـه گیـاهی مـی باشـد     

و همچنین پسخورهاي اکولوژیک جامعه  خصوصیات فیزیولوژیک داراي پتانسیل هاي بالقوه اي بوده که مطالعه و شناسایی آنها
  .گیاهی حاکم بر آن می تواند به مدیریت عرصه و همچنین افزایش توان زیستی این گونه ها کمک نماید

 استفاده از این گونه ها از دیرباز مورد توجه ایرانیان بوده به طوري که آثار به جا مانده از دانشمندان به نام ایرانی همانند ابوعلی
در سالهاي اخیر زیان هاي داروهاي شـیمیایی و اثـرات جـانبی آنهـا،     . همگی تائید کننده این موضوع می باشد... فارابی و سینا،

ایـن گیاهـان   ). 1377مقـدم،  (استفاده از گیاهان دارویی در کشور هاي اروپایی و آمریکایی را نیز به شدت افـزایش داده اسـت   
اکوسیسـتم  . ود اختصاص داد و نقش عمده اي در ترکیب جوامع گیاهی ایفا می نماینـد بخش قابل توجهی از فلور ایران را به خ

هاي طبیعی که این گونه هاي با ارزش در آن می رویند و تنوع گونه اي حاصل از آن، در حال حاضر به دالیـل مختلـف تحـت    
آن را نیز تحت تاثیر قرار مـی دهـد    یکی از مهمترین دالیل تخریب این اکوسیستم ها که گونه هاي شاخص. تخریب می باشند

لذا توجه به این اکوسیستم ها با عنایت به فواید و آثار زیست محیطی و اقتصادي آن مورد تاکیـد  . چراي بی رویه دام می باشد
                                                        

*  Nkh_jangal@yahoo.com 
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 گیاهـان دارویـی  ) 1381(اکبري نیـا و بابـا خـانلو    .  در زمینه گیاهان دارویی مطالعات متعددي صورت پذیرفته است. می باشد
) 1382(اکبـر زاده  . گونه گیاه دارویی در این استان مـی باشـد   250استان قزوین را جمع آوري کردند که نتیجه آن شناسایی 

  جــنس 18گونــه از از  36گیاهــان دارویــی خــانواده نعناییــان را در منطقــه واز مازنــدران بررســی نمــود، نتیجــه آن معرفــی  
 33جنس و  86گونه از  85فلورستیک و ویژگی هاي زیستی استان قزوین را با  لیست) 1385(اکبري نیا و همکاران . می باشد 

اقدام به انتشار فهرست کاربردي گیاهان نمودند، که در ایـن فهرسـت   ) 1381(دینی و باباخانلو . تیره را مورد بررسی قرار دادند
لذا از آنجـایی کـه   . اربردي آنان منتشر گردیدبیش از یک هزارو پانصد گیاه که داراي ارزش اقتصادي بودند، به همراه خواص ک

شناسایی و معرفی گونه هاي دارویی به طور وسیع در مطالعات پوشش گیـاهی و ارزیـابی زیسـت محیطـی بـه عنـوان یکـی از        
گیرد در این تحقیق به بررسـی و   هاي مهم در تعیین نقش مدیریتی و بررسی وضعیت اکوسیستم مورد استفاده قرار می شاخص

ایی  فرم هاي رویشی و زیستی گیاهان دارویی مراتع خشک و نیمه خشک کالیمانی استان خراسان شمالی پرداخته شده شناس
  .است

  
  مواد و روش ها -2 

کیلومتري شمال شهرستان مانه و سملقان در استان خراسان شمالی با  45این مطالعه در سطح مراتع کالیمانی واقع در     
محدوده . متر از سطح دریا انجام گردید 833با ارتفاع متوسط  56˚46΄21˝و طول  37˚50΄08˝موقعیت جغرافیایی عرض 

سانتیگراد  2/16و دماي متوسط ساالنه منطقه  میلی متر  262 آن بارندگی هکتار وسعت دارد، متوسط 5000مورد مطالعه 
  .طقه خشک و نیمه خشک می باشدجهت تعیین اقلیم از روش دومارتن استفاده شد، بر این اساس اقلیم من. است

جهت اندازه گیري شاخص هاي پوشش گیاهی ، ابتدا با توجه به پوشش غالب منطقه، پالت یک متر مربعی مشبک انتخاب 

و سپس تعداد پالت با استفاده از فرمول 

2

d
CVtN 






 

ضـریب   CV تی دانش آمـوز،  tحداقل تعداد نمونه،  Nکه در آن  
و به صورت تصادفی طبقه بندي شده در سـطح عرصـه پیـاده    ) پالت 100تعداد (درصد صحت می باشد، محاسبه  dتغییرات و 

  .در داخل هر پالت عالوه بر اندازه گیري شاخص هاي پوشش گیاهی گونه هاي دارویی شناسایی و جمع آوري گردید. شد
  
  نتایج -3 

جنس   46گونه از  54ها نشان داد، در منطقه مورد مطالعه  هاي داخل پالت  بررسی لیست فلورستیک منطقه براساس گونه
و کمترین تعـداد مربـوط بـه    ) گونه  Labiatae  )15بیشترین تعداد گونه دارویی  مربوط به خانواده . خانواده وجود دارد 21و 

 Ephedraceae  ،Iridaceae  ،Ranunculaceae  ،Scrohulariaceae  ،Solanaceae  ،Cucurbitaceaeخــانواده  
 ،Malvaceae  ،Polygonaceae  ،Resedaceae   1جدول شماره( باشد میهر یک به تعداد یک گونه.(  

  
  تعداد گونه هاي دارویی بر اساس خانواده در  منطقه مورد مطالعه:  1جدول شماره

  

 نام خانواده
تعداد 
  گونه

  تعداد گونه نام خانواده

Apiaceae 3 Podophyllaceae 2 

Caryophyllaceae 2 Ranunculaceae 1 

Compositae 6 Rosaceae 2 

Cruciferae 4 Scrohulariaceae 1 
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Ephedraceae 1 Solanaceae 1 

Euphorbiaceae 2 Cucurbitaceae 1 

Iridaceae 1 Malvaceae 1 

Labiatae 15 Polygonaceae 1 

Liliaceae 3 Resedaceae 1 

Papaveraceae 2 
 

Papilionaceae 6 
  

همچنین در بررسی فرم رویشی گونه هاي دارویی منطقه مورد مطالعه مشخص گردید، علفی  ها بیشترین تعداد را به خود 
  ).1رهنمودار شما(گونه هاي بوته اي  و درخچه اي ها بعد از آن در رتبه بعدي قرار می گیرند . اختصاص داده اند

 

  
BU  =   درخچه ايF =    علفیSH  =بوته اي  

  تعداد گونه هاي  دارویی بر اساس فرم رویشی درمنطقه مورد مطالعه:  1نمودار شماره 
  

به لحاظ فرم زیستی  همی کریپتوفیت ها بیشترین درصد گونه هاي دارویی و فانروفیت ها کمترین درصد گونه اي را به 
  )2ودار شماره نم(خود اختصاص داده اند 

  
  درمنطقه مورد مطالعه زیستیگونه هاي  دارویی بر اساس فرم  درصد :  2نمودار شماره 
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  حث و نتیجه گیريب -4
جنس  46گونه از  54نتایج بررسی لیست فلورستیک گیاهان دارویی داخل پالت ها نشان میدهد، در منطقه مورد مطالعه   

 Nepeta بـا گونـه هـاي    Labiatae داد گیاهان داوریی در منطقـه مربـوط بـه خـانواده    بیشترین تع.  خانواده وجود دارد 21و 
pungens ،Peroveskia abrostanoides ،Phlomis cancellata  ،Salvia limbata  ،Stachys lavandulifolia  ،

Stachys turcomani  ،Teucrium polium ، Zataria multiflora  ،Ziziphora clinopodiodes  ،Ziziphora tenuior و ...
، Alhagi camelorum ،Alyssum  linifolium ،Astragalus gossypinusبـا گونـه هـاي     Papilionaceaeخـانواده  . مـی باشـد  

Onobrychis transcaspica ،Sophora alopecuroides ،Trifolium repens ،Vicia monantha    در رتبه دوم بـه لحـاظ
  .تعداد گونه دارویی قراردارد

 Citrullus بیشترین درصد گونه هاي دارویی بـه لحـاظ فـرم زیسـتی مربـوط بـه همـی کریپتوفیـت هـا بـا گونـه هـاي             
colocynthis ،Achillea tenuifolia ،Astragalus gossypinus ،Brassica elongata ،Nepeta pungens، Reseda 

luteola  و فانرو فیت ها بـا گونـه هـاي   . می باشد... و Amygdalus cioides ،Atraphaxis spinosa، Ephedra procera ،
Euphorbia cheiradenia  ،Peroveskia abrostanoidesو Prunus divaricate      کمترین درصد تعـداد گونـه را بـه خـود

  . اختصاص داده اند
لیـل  افـزایش  علفـی هـا بـه د    . تبعیت کرده اسـت  F>BU>SHالگويدرصد تراکم نسبی فرم هاي رویشی به ترتیب از  

کم زي بودن و گستردگی نیچ اکولوژیک این گونه ها و کاهش رقابت به دلیل چراي . یکساله بودن اکثر گونه هاي دارویی است
  . دام از دیگر گونه ها باعث افزایش تراکم نسبی این فرم رویشی شده است

. ز معده و روده استفاده مـی نماینـد  هفشان جهت از بین کرم هاي ری 1در طب سنتی ایران از جوشانده درمنه با نام محلی 
رفع التهاب مخاط شش ها، درمان رماتیسم و درد استخوان بخشی از خواص درمانی افدرا با نام محلی شویشک یا کوشکی مـی  

رفع ورم حاصل از گزیـدگی  . روستائیان خراسان شمالی از عصاره آن جهت رنگ کردن مشک آب نیز استفاده می نمایند. باشد
از خواص درمانی مریم گلی بوده، از میخک با نام محلی شافر جهت درمان درد هاي همیشگی قلب و سر، تشنج،  حشرات بخش

درمان شکم درد و اسـتخوان درد، دفـع سـر درد میگـرن درمـان      .  درد معده و قولنج روده و آرامش اعصاب استفاده می نمایند
  ). 1385امینی، ( آنخ می باشد تنگی نفس بخشی از خواص دارویی آویشن کوهی با نام محلی
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  .لی بر اساس گویش کردي رایج خراسان شمالی در نظر گرفته شده استنام مح - 1
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