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 ز فرآینداده ابا استف برداری از گیاهان داروییشایستگی مراتع کوهستانی ارشدچمن سهند برای بهره

 تحلیل سلسله مراتبی

 زادهمحمدرضا نجیب ،هشید سوریم ،احمد علیجانپور جواد معتمدی، ،*محمدحسن پزشگی

 کارشناس ارشد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی -1

 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور -2

 عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه -3

 .هران، ایرانشاورزی، تکپژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  استادیار -4

 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی -5

 

 چکیده

های طبیعی است. ملزومات استفاده چندمنظوره از عرصهبرداری از گیاهان دارویی، یکی از هرهبرای بشایستگی مراتع سنجش 

دهی به معیارها و بر مبنای نمرهگیاهان دارویی از برداری هرهبرای بسهند  چمنشایستگی مراتع کوهستانی ارشداساس،  همین بر

درصد  4، مشخص شد. براساس نتایج حاصل؛ (AHP)های موثر به روش ریاضی و کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی شاخص

 درصد 45 و (2S) متوسط شایستگی دارای( هکتار 149) درصد 26 ،(1S) خوباز مراتع منطقه، دارای شایستگی ( هکتار 23)

خصوص،  این در. باشندبرداری میبرای بهره (N)شایسته  غیر ،(هکتار 143) رصدد 25 و (3S) مک شایستگی دارای( هکتار 257)

 - Ono.co - As.miو Ono.co - As.au - Br.to و  Br.to - Fe.ru - As.miهایدارای بیشترین و تیپ De.sp - Cr.ha تیپ گیاهی

Br.to  باشند. معیار دسترسی به منطقه، دارای بیشترین درجه اهمیت و معیار میبرداری  بهرهدارای کمترین اولویت برای

های گیاهی است. همچنین بندی و تعیین شایستگی تیپخصوصیات فیزیکی، دارای کمترین درجه اهمیت جهت اولویت

ها دارند که ضرورت تعیین اولویت تیپ منظور بهگیاهی، بیشترین درجه اهمیت را شیب و ترکیب های فاصله از جاده،شاخص

از گیاهان دارویی و ارزیابی قابلیت آن در این منطقه، به  بهره برداریدارد در طراحی دستورالعمل تعیین شایستگی مراتع برای 

برداری از گیاهان دارویی، با کاربرد فرآیند  ورد بررسی برای بهرهاهمیت بیشتری داده شود. در مجموع؛ شایستگی مراتع م هاآن

شایستگی مراتع منطقه، بر مبنای روش محدودیت شرایط و روش  ؛تحلیل سلسله مراتبی، کم تشخیص داده شد که ضرورت دارد
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نوع استفاده از آن در چارچوب ها، مشخص و نسبت به برداری از گیاهان دارویی و دیگر استفاده تلفیق نظری نیز از جنبه بهره

   گیری شود. استفاده چندمنظوره از مرتع، تصمیم

 .AHP، سهندچمن، : شایستگی مرتع، گیاهان دارویی، ارشدهای کلیدیواژه

 

 مقدمه

ه بهینه ح و استفادعوامل مدیریت صحی ترینمهمبرداری از گیاهان دارویی، یکی از بی تردید، تعیین شایستگی مراتع جهت بهره

ر، به همدیگ راتع نسبتمتفاوت در خصوصیات فیزیکی  این راستا، با توجه بهدر . استو پایدار از این منابع ارزشمند طبیعی 

 ی مذکور،هاو شاخص معیارهاتا  قرارگیرندآب و هوایی از کشور مد نظر در هر منطقه های موثر الزم است معیارها و شاخص

آن در  از نتایج طقه مشخص وبرداری از گیاهان دارویی در هر من بهرهو کاهش دهنده تعیین و بر مبنای آن، عوامل محدود کننده 

 .برداری از محصوالت فرعی استفاده شودبهره

 در چه جهان، در نآ روزافزون مصرف و های گیاهیهفرآورد از استفاده به پیشرفته کشورهای به خصوص دنیا آوردن روی با

. شود استفاده باید موقعیت این از که شده کشورمان بطالیی نصی فرصتی بهداشتی -آرایشی و غذایی صنایع در چه داروسازی و

 گرفته قرار برداری بهره مورد زیادی حد در دامی تولیدات برای منابع تا این شده باعث مراتع هایدیتوانمن از کافی شناخت عدم

 . (1393، موقری و همکاران) دشون داشته نگه دور نظر از برداری بهره هایمقوله سایر و

Shahzada & Tripathi (2012)،  ی تایلند، ماگیاهان دارویی در استان چانگهای پراکنش مکان تعیین شایستگیبرای

های مختلف زمینه یافته اخیر در های انجامبا نگاهی به تحقیقات و پژوهش. ای را مورد بررسی قراردادندمترهای چندگانهاپار

مراتبی  سلسله توان به نقش کاربردی فرآیند تحلیلمی خوبی بهزیستی،  خصوص در منابع طبیعی و علومهاجتماعی، اقتصادی و ب

(AHP) پیهای چندگانه مورد نظر، و شاخص بندی معیارهاگیری و الویتها، جهت تصمیمیکی از کارآمدترین تکنیک عنوان به 

ابداع گردیده، براساس  198۰االصل در دهه ریاضیدان عراقی ساعتیاین روش که برای اولین بار توسط توماس ال.  برد.

ی روشی برای به بررس ،(2016)و همکاران  Gulعکس کننده رفتار طبیعی و تفکر انسانی است. های زوجی بنا شده و منمقایسه

و همکاران  Chandio .پرداختند AHPنظر گردشگری با استفاده از تجزیه و تحلیل شایستگی پارک ملی گولوک در ترکیه از نقطه

 های عمومی در پاکستان پرداختند. به ارزیابی و شایستگی پارک AHPو  GISبا استفاده از  ،(2011)

دارویی  گیاهان خصوصبهفرعی محصوالت  از رداریب بهره منظور به مراتع شایستگی مطالعات کمتری جهت تعیینایران در 

 .ر این زمینه رسیدد و پایدار صحیح وریبهره به بتوان دام چرای منظور بهاستفاده از مراتع  کنار در تا است گرفته صورت
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 دارویی، از گیاهان بهره برداریهراز برای  السم آبخیز حوزه شایستگی مراتع تعیین منظور به(، 1393موقری و همکاران )

 از استفاده (، با1391) داوودیکرد. دلبری و  محیطی تهیه عوامل گیاهی وپوشش معیار دو تلفیق از شایستگی را نهایی نقشه

 ریزان توسعهبرنامه و گذارانسیاست برای توریستی هایکارآمد جاذبه و موثر ارزیابی زمینه در کاربردی راهنمایی AHPتکنیک 

 توریستی، هایجاذبه ارزیابی هایشاخص خبرگان از نظرسنجی با و مرتبط از مستندات استفاده توریسم، ارایه داد و در آن با

 ارزیابی های، شاخصExpert Choiceافزار  نرم از استفاده با سپس و بندی کردهاولیه را رتبه زیرمعیارهای و ابتدا، معیارها

 نمود. را تعیین اولویت شده تعیین معیارهای توجه به با توریستی هایجاذبه

 

 هامواد و روش

 منطقه مورد بررسی

 ،تبریزغربی ب کیلومتری جنو 6۰که در فاصله  استروستای کندوان ، واقع در محل اجرای پژوهش حاضر مرتع ارشدچمن

ثانیه طول  2دقیقه  2۰درجه و  46 جغرافیایی این منطقهمختصات  واقع شده است.در دامنه کوه سهند استان آذربایجان شرقی 

متر میلی 38۰نطقه ممیانگین بارش  ومتر  3۰۰۰ارتفاع محل متوسط ثانیه عرض شمالی و  27دقیقه و  44درجه و  37شرقی و 

 . است( 1372مطالعات جامع توسعه کشاورزی،)خشک سرد و اقلیم منطقه مطابق روش آمبرژه، نیمه

 بررسی روش

 هایسیستماز  یکی عنوان به (AHP)ند تحلیل سلسله مراتبی آیقابلیت فر( و 1991این تحقیق با توجه به روش فائو )

شایستگی مراتع برای  صورت گرفته است. طبقات GIS))سیستم اطالعات جغرافیایی کارگیری هو با بگیری پشتیبان تصمیم

تقسیم  (N)ه و غیر شایست (3S)، ضعیف (2S) ط، متوس(1S)های مختلف در روش فائو به چهار طبقه شایستگی خوب کاربری

برای  طرف فائو شده از تلفیق نظری( پیشنهاد) یشود. در این تحقیق، از بین سه روش شرایط محدود کننده، ریاضی و توصیفمی

نده نهایی شایستگی روش ریاضی و عامل تعیین کن عنوان به (AHP) مراتبی فرآیند تحلیل سلسلهترکیب درجات شایستگی، از 

 . است شدهاستفاده 

 م،بی نا) ههای توپوگرافی موجود منطقبراساس نقشه ؛استهکتار  2/572که به مساحت  پس از انتخاب منطقه مورد بررسی

با استفاده از سیستم اطالعات های گیاهی با بازدیدهای میدانی و بر مبنای فیزیونومی )نمود ظاهری(، نقشه تیپ( و 1376

های گیاهی، یک توده معرف از تیپ یک هرسپس در . ( تهیه شد1:25۰۰۰در مقیاس مطالعات اجرایی ) ،(GIS)جغرافیایی 

 1۰۰ هایهای یک مترمربعی مستقر در امتداد ترانسکتآن به روش تصادفی سیستماتیک در داخل پالت انتخاب و در داخل
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گیاهی (، از پوشش1376و هوایی )ارزانی، متناسب با دستورالعمل طرح ملی ارزیابی مراتع مناطق مختلف آب  متری

بر مبنای معیارها و . سپس گیری گردیددارویی اندازههای نی و تولید گونهاتاجی، تراکم، فراوبرداری و درصد پوششنمونه

بانک اطالعاتی مربوط به ، برداری از گیاهان داروییاز لحاظ بهره تعیین شایستگی مرتع منظور بههای مطرح (شاخص) رزیرمعیا

از دو معیار پوشش  معموالًبرداری از گیاهان دارویی، بهره منظور بهها تشکیل شد. برای ارزیابی شایستگی مراتع از الیه یک هر

های ترکیب پوشش که در معیار پوشش گیاهی، شاخص ؛(1386 ارزانی و همکاران،)گردد گیاهی و عوامل محیطی استفاده می

-های شیب و فاصله از جاده در نظر گرفته میگیاهی و شاخص اقتصادی تولید و در معیار عوامل فیزیکی و محیطی، شاخص

 شود.

ظر در نشده،  اشارهمراتبی، تعداد معیار بیش از دو مورد  بهتر شدن امکان تحلیل سلسلهافزایش دقت و  هتج تحقیق، این در

 عنوان بهنطقه نیز مدسترسی به معیار عالوه بر معیارهای پوشش گیاهی و خصوصیات فیزیکی مرتع، اساس،  این بر. شد گرفته

، ابتدا هاآنی قایسه زوجاهمیت معیارها و زیرمعیارها نسبت به هم و متعیین وزن و  منظور بهجداگانه محسوب گردید.  یمعیار

پژوهشی در  وشده و سپس از نظر کارشناسی افرادی که دارای سوابق علمی های زوجی طراحیهایی در قالب پرسشنامهماتریس

های ف، معیارها و شاخصاساس هد گیری؛ برمراتب تصمیمساختار سلسله  زمینه هدف تحقیق بودند، استفاده گردید. در ادامه،

ا مقایسه زوجی عوامل مؤثر؛ درجه اهمیت بسپس . ترسیم گردید Expert choice 11گیری در محیط نرم افزار مطرح در تصمیم

آمده از دستبگیری تعیین گردید. در نهایت وزن معیار و زیرمعیار شاخص(های مؤثر در تصمیم) رهدف، معیارها و زیرمعیا

ا بآمد که یاهی، یک وزن نهایی بدستدر اطالعات الیه آن ضرب شده و برای هر تیپ گ GISافزار ، در محیط نرمفوقافزار نرم

ال، اولویت ای(، که شامل طبقات اولویت باخوشه) رستهای گیاهی براساس تجزیه و تحلیل کالبندی ارزش وزنی تیپکالسه

  ردید.گز گیاهان دارویی تهیه ا بهره برداریهای گیاهی برای متوسط، اولویت کم و غیرمطلوب شد؛ نقشه شایستگی تیپ

 

 نتایج

 9متعلق به  گونه 27 و تیره گیاهی با خاصیت دارویی 9گونه متعلق به  17ارزیابی شده در این منطقه،  گونه 44از مجموع 

( 1391؛ مظفریان، 1387نیا، ؛ رحیمی1352از طریق منابع موجود )زرگری،  های داروییگونه باشند.، غیر دارویی میتیره گیاهی

 ، Plumbaginaceaeازعبارت  ی داروییهاگونه هایتیره گان مطلع شناسایی شدند.و نیز مصاحبه با افراد بومی و عرضه کنند

Rubiaceae، Laminaceae، Boraginaceae،Papaveraceae ، Plantaginaceae،Astraceae ، Papilionaceae  و

Polygonaceae ها مربوط به تیرهبودند که بیشترین تعداد گونهAstraceae   بود.  
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از گیاهان  برداریره بهتعیین شایستگی  منظور بهاز معیارهای موثر  یک هروزن  Expert choice 11با استفاده از نرم افزار

ؤثر، دهد که از بین عوامل موزن یا درجه اهمیت معیارهای مورد بررسی نشان می .است شدهارائه  ،1شماره  دارویی در شکل

کنندگی بیشتری در تعیین شایستگی (، نسبت به دیگر معیارها، ارزش تعیین413/۰معیار دسترسی به منطقه با درجه اهمیت )

 (.  1395ی، پزشگ) داز گیاهان دارویی دار بهره برداریهای گیاهی برای تیپ

 
 

  های گیاهیدرجه اهمیت )وزن( معیارهای مؤثر به منظور تعیین شایستگی تیپ -1شکل 

ری خ ناسازگابا نر ز گیاهان داروییا بهره برداریتعیین شایستگی مرتع برای  منظور بههای گیاهی از تیپ یک هروزن نهایی 

، ۰86/۰، 96/۰ ،13۰/۰ های یک تا ده به قرار زیراست:. به ترتیب از راست وزن تیپاست شدهارائه  ،2، در شکل۰2/۰

  1۰6/۰و  1۰2/۰، ۰85/۰، 1۰7/۰، 11۰/۰، 1۰۰/۰، ۰76/۰
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 چمنر مراتع ارشدد از گیاهان دارویی اریبهره بردتعیین شایستگی  به منظورهای گیاهی وزن نهایی تیپ -2شکل 

بق طو  Expert Choice 11های گیاهی استخراج شده از نرم افزار از تیپ یک هرهای نهایی وزن دادن قراربا مد نظر  

 ه برداریبهراز جنبه ای گیاهی( هاز تیپ یک هراولویت و طبقه شایستگی مراتع مورد بررسی ) ، نتایج شایستگی1 شماره جدول

 (.  1395ی، پزشگ) دتهیه گردی ،(3 شکل) ناز گیاهان دارویی، تنظیم و نیز نقشه مرتبط با آ
 

  از گیاهان دارویی یبهره بردارچمن برای های گیاهی مراتع ارشدبندی تیپاولویت -1شماره  جدول

 مراتبی  فرآیند تحلیل سلسلهروش از با استفاده 

 ارزش وزنی طبقه اولویت طبقه شایستگی
گرایش 

 مرتع

وضعیت 

 مرتع

مساحت 

 )هکتار(
 گیاهی هایتیپ

N (غیر شایسته) 99/4۰ متوسط ثابت 76/۰ بدون اولویت 
T4= Onobrychis cornuta- 

Alopecurus textilis- 

Acantholimon bracteatum 

N (شایسته غیر) 2۰/62 خوب ثابت ۰85/۰ بدون اولویت 
T8= Astragalus 

microcephalus- Tanacetum 

chiliophyllum 

N (شایسته غیر) 79/41 خوب ثابت ۰86/۰ بدون اولویت T3= Festuca rubra - 

Astragalus microcephalus 

S3 (کم شایستگی) 78/97 متوسط ثابت ۰96/۰ اولویت کم 
T2= Onobrychis cornuta- 

Astragalus microcephalus - 

Bromus tomentell 

S3 (کم شایستگی) 5۰/111 خوب ثابت 1۰۰/۰ اولویت کم 
T5= Onobrychis cornuta- 

Astragalus aureus - Bromus 

tomentellus 

S3 (کم شایستگی) 24/47 خوب ثابت 1۰2/۰ اولویت کم 
T9= Bromus tomentellus- 

Festuca rubra- Astragalus 

microcephalus 

S2 (متوسط شایستگی) 83/46 خوب ثابت 1۰6/۰ اولویت متوسط 
T10= Festuca ovina- 

Festuca rubra- Astragalus 

aureus 

S2 (متوسط شایستگی) 96/56 خوب ثابت 1۰7/۰ اولویت متوسط 
T7= Astragalus 

microcephalus - Festuca 

rubra 

S2 (متوسط شایستگی) 5۰/42 عالی مثبت 111/۰ اولویت متوسط T6=Meadow 

S1 (خوب شایستگی) 44/24 خوب ثابت 13۰/۰ اولویت باال T1= Delphinium speciosum 

- Cirsium Haussknechtii 
 = اولویت باال 13۰/۰وزنی  = اولویت متوسط / ارزش 111/۰تا  1۰6/۰= اولویت کم /ارزش وزنی  1۰2/۰تا  ۰96/۰= بدون اولویت / ارزش وزنی  ۰86/۰تا  ۰76/۰ارزش وزنی 

 

 - Br.to - Fe.ruهای دارای بیشترین و تیپ De.sp - Cr.ha هکتار مراتع منطقه، تیپ گیاهی 21/572از  ،بر مبنای این نتایج

As.mi  و Ono.co - As.au - Br.to  وOno.co - As.mi - Br.to  باشند که معیار می بهره برداریدارای کمترین اولویت برای
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بندی و خصوصیات فیزیکی دارای کمترین درجه اهمیت به منظور اولویتدسترسی به منطقه دارای بیشترین درجه اهمیت و معیار 

 های گیاهی است.تعیین شایستگی تیپ

 ین اولویتور تعیشاخص(های فاصله از جاده، شیب و ترکیب گیاهی، بیشترین درجه اهمیت را به منظ) رهمچنین زیرمعیا

 26، (1S) خوبیستگی از مراتع منطقه، دارای شا( هکتار 23) ددرص چهار، (AHP) دهای گیاهی دارند. بر مبنای این فرآینتیپ

( هکتار 143) درصد 25 و (3S) کم شایستگی دارای( هکتار 257) درصد 45 و (2S) متوسط شایستگی دارای( هکتار 149) درصد

 .باشندبرداری میبرای بهره (N)غیرشایسته 
 

 
  مراتبی لهند تحلیل سلسفرآیروش با استفاده از  برداری از گیاهان دارویی ارشدچمن برای بهرهع قشه شایستگی نهایی مراتن -3شکل 

 
 

 بحث 

خصوص استفاده از تولیدات گیاهان دارویی، یکی از ریزی شده از محصوالت فرعی بهبرداری اصولی و برنامهبهره که آنجااز 

لذا تعیین درجات  ؛باشندمنابع ارزشمند طبیعی میعوامل مهم استفاده چندمنظوره از مراتع و در راستای توسعه پایدار این 

برداران در میزان درآمد اقتصادی بهره بردن باالریزی جهت مدیریت جامع و بهینه و نیز برنامه منظور بهشایستگی این محصوالت 

از نماید. نتایج بررسی در مورد این گیاهان در منطقه ارشدچمن کوه سهند نشان داد که هر منطقه، اقدامی ضروری و الزم می
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مربوط به  هاگونهتیره گیاهی با خاصیت دارویی بودند که بیشترین تعداد  9گونه متعلق به  17ارزیابی شده،  گونه 44مجموع 

 بود.  Astraceae  تیره

از مراتع ( هکتار 23) دتنها چهار درص ،1دارویی این منطقه در جدول شماره با توجه به نتایج مطالعات شایستگی گیاهان 

درصد  25و  ،(3S)و کم  (2S) طاز این منطقه در طبقه شایستگی متوس درصد 71و  باشدمی (1S)منطقه شایستگی خوب 

های دارای بیشترین و تیپ De.sp - Cr.ha در این خصوص تیپ گیاهیباشند. می (N)های گیاهی در طبقه غیر شایسته تیپ

Br.to - Fe.ru - As.mi  و Ono.co - As.au - Br.to  وOno.co - As.mi - Br.to بهره برداریمترین اولویت برای دارای ک 

ه بجه اهمیت رین درباشند که معیار دسترسی به منطقه دارای بیشترین درجه اهمیت و معیار خصوصیات فیزیکی دارای کمتمی

  های گیاهی است.بندی و تعیین شایستگی تیپمنظور اولویت

کثر شکی منطقه اخمعیار( دسترسی به منطقه نشان داد که با توجه به شرایط نیمه) صاز بررسی شاخ نتایج بدست آمده

ی میزان تولید با توجه به مناسب بودن نسب که ؛قرار دارند ( 2S و 1S ) طهای گیاهی در طبقه شایستگی خوب و متوستیپ

رمصرف )از نظر مصرف پهای ( که کم بودن تولید گونه1393) ی، برخالف نتایج تحقیق موقرهاتیپهای دارویی در اکثر گونه

ظر ز ننطقه اماین  ؛ودب کردهمرطوب حوزه مورد مطالعه خود معرفی کننده( را عامل اصلی کاهش شایستگی مراتع مرطوب و نیمه

پوشش، تنوع، تولید و  که درصد ترکیب و (1386) یامیرهای گیاهی در شرایط متوسط قرار دارد. همچنین تحقیقات تولید گونه

تگی ننده شایسحدود کهمچنین عدم حضور گیاهان دارویی و صنعتی در ترکیب گیاهی را در منطقه مورد تحقیق خود از عوامل م

های گیاهی می تیپدر تما (1S)تا خوب  (2S) طتولید( با توجه به طبقه شایستگی متوس) راین معیا ؛است کردهمراتع معرفی 

وجه به حال با ت با این ؛شودبرداری از گیاهان دارویی محسوب میعامل افزاینده شایستگی مرتع از نظر بهره ،منطقه ارشدچمن

خوب  (1S)ها مه تیپاین نکته که اولویت شایستگی معیار خصوصیات فیزیکی بر خالف شایستگی معیار دسترسی به منطقه در ه

 نای درویی اهان دارکننده شایستگی گیت فیزیکی را از عوامل محدودتواند معیار خصوصیااین موضوع تا حدی می ؛باشدنمی

به بر دو جان ثیرتأ دارایشیب و فاصله از جاده )معیار خصوصیات فیزیکی(  ،دو زیرمعیار عنماید. در واقمحسوب  عمرات

رای ند عاملی بتوانیبا این حال شیب زیاد و عدم دسترسی به منطقه از سویی م ؛شایستگی مرتع برای گیاهان دارویی هستند

دهنده مل کاهشبردار از عواولی از سوی دیگر به لحاظ عدم دسترسی بهره ؛های دارویی باشندحفظ پوشش گیاهی گونه

 یدسترس ایستگی، عاملبردار در تعیین شاولویت بهره منظور بهکه در این مطالعه  است حالیاین در  ؛بود خواهندشایستگی 

  .(1393ی و همکاران موقرشد )ته گرف نظر درکننده نهایی شایستگی تعیین عنوان بهمعیار شیب و فاصله از جاده( بیشتر )
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 های موردبه تیپ اساس نتایج مطالعه شاخص شیب در این تحقیق نشان داد که عامل شیب به لحاظ امکان دسترسی این بر

اده در خص فاصله از جها از نظر شااین تیپ ،کهدرحالی ؛تاسهای گیاهی دهنده اصلی شایستگی در تمامی تیپنظر، کاهش

تند و  هایشیبنعتی در نشان داد که اغلب گیاهان دارویی و ص (1386) یاند. نتایج پژوهش امیرقرارگرفته 1Sکالس شایستگی 

ر داین عامل  قه نشان داد کهاند. نتایج مربوط به شاخص فاصله از جاده و مسیر در این منطمشاهده شده العبورصعبمناطق 

یاهی، گیب و ترکیب شاخص(های فاصله از جاده، ش) ردر کاهش شایستگی ندارد. بنابراین زیر معیا تأثیری هاتیپتمامی 

گی یین شایسترالعمل تعضرورت دارد در طراحی دستوهای گیاهی دارند که تعیین اولویت تیپ منظور بهبیشترین درجه اهمیت را 

 . ودش دادهتری اهمیت بیش هاآناز گیاهان دارویی و ارزیابی قابلیت آن در منطقه مورد بررسی، به  بهره برداریمراتع برای 

 تاسار شیب قه زیرمعیترین عامل کاهش دهنده شایستگی مراتع این منطدهد که مهمکلی نتایج این تحقیق نشان می طور به

اما چون  حل نیست از طریق مدیریت قابل عمالًمنفی این خصوصیت فیزیکی طبیعی از نظر عدم دسترسی با اینکه  تأثیرکه 

 (1S) یستگدر سطح شای اههای( شایستگی زیرمعیارهای دسترسی به جاده و تولید اقتصادی در تمامی تیپ)کالس هایاولویت

تحقیقات  تا پس از رتع باشدتواند نکته قوت و قابل اتکایی برای استفاده چندمنظوره و بهینه از این ماین موضوع می ؛استخوب 

به تبع  دارویی و مه گیاهانهبرداران با خواص دارویی  های مدون و نیز فراهم ساختن آشنایی بیشتر بهرهبیشتر و تدوین برنامه

 رویج اصولتادران(، چای کوهی و بوم ن،نظیر آویش) یبرداری نادرست هرساله از گیاهان شاخص و تکرار آن پرهیز از بهره

برداری وق دادن بهرهس ،هر گونه برداری از گیاهان دارویی با توجه به درجات کالس مصرفی و میزان برداشت مجازصحیح بهره

 باالصحیح و  برداری تا بتوان همزمان با بهره ردشگری، پرورش زنبور عسل و...گ-تفریحی هایجنبهدر جهات دیگر از جمله 

ع در این ایدار مرتتوسعه پ برداران به حفاظت از این ذخایر ارزشمند طبیعی و در یک کالم رسیدن به درآمد سالیانه بهره بردن

 منطقه دست یافت.
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Abstract  

Evaluation of rangelands suitability for exploiting medicinal plants is one of the requirements for 

multipurpose utilization of natural resources. On this basis, suitability of Sahand mountain rangeland 

(Arshadchaman), for exploitating medicinal plants on the basis of mumbering criteria and effective 
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indicators by mathematical method and using Hierarchy Analysis process was investigated. Results have 

shown that suitability of these rangeland for medicinal plants exploitation was as follow: 4% (23 ha) of the 

rangealnds had good suitability (S1), 26% (149 ha) had medium suitability (S2) and 45% (257 ha) had low 

suitability (S3) and 25% (143 ha) were not suitable (N). Results had shown that plant types De.Sp-Cr.ha was 

highly prioritized to utilize while Br.to-Fe.ru-As.mi and Ono.co-As.au and Ono.co-As.mi-Br.to had the last 

priority for exploitation. That availabitity criteria to this area had the most importance degree and physical 

characteristics criteria had the lost importance degree in order to priority processing and to determine plant 

type suitability.morever, sub criteria from road, slope and vegetative combination have the most importance 

degree for priority processing of these types that are essencial for designing instructions to determine 

rangelands suitability for exploiting medicinal plants and in general evaluating their potentials in this area, 

on the basis of the results of above suitability classification, the rangelands that were investigated have little 

suitability for exploiting medicinal plants.  

Keywords: Rangelands suitability, Medicinal plants, Arshadchaman, Sahand, AHP. 


