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 :چكیده
لذا . ، نوعی اقتصاد شکننده و بدون ثبات خواهد بود(های دامی فرآورده)های اصلی  اقتصاد تک محصولی نظیر نگرش به مرتع از دید فرآورده

تواند عامل مهمی  ی این گیاهان می توجه به کاربردهای مختلف مرتع نظیر گیاهان دارویی، صنعتی، سمی، زینتی و خوراکی و پتانسیل بالقوه
لذا این تحقیق، سعی در معرفی منتخبی از . سوی شکوفایی اقتصادی باشد قاء سطح درآمد خانوارهای روستایی بوده و نیز گامی بهدر ارت

 . ی چند منظوره از مراتع و بهبود معیشت بومیان منطقه دارد گیاهان دارویی منطقه سبالن در راستای استفاده

 سبالن، شکوفایی اقتصادی، گیاهان دارویی، استفاده چندمنظوره: های کلیدیواژه

 

 

 :مقدمه و هدف

ترین ابزارهای دستیابی به اهداف از  ی پایدار، یکی از اساسی های مهم توسعه اجتماعی، آگاهی از شاخص -های اقتصادی ریزی در برنامه
کشور به سبب شرایط محیطی، اکولوژیکی و ی روستایی موجود در  جامعه. ی صحیح است منظور تنظیم و تدوین برنامه پیش تعیین شده به

گذاری در سایر  ی چندمنظوره و سرمایه امروزه استفاده. برند می  ی حیات و بقاء از طبیعت اطراف خود بهره مشکالت گذران زندگی، برای ادامه
تواند  ای نظیر گیاهان دارویی می رعلوفههای معیشت جایگزین همانند استفاده از محصوالت غی ی موجود در مراتع و تکیه بر راه منابع بالقوه

 (.1311طیفوری و همکاران، )فوایدی نظیر اشتغال و درآمدزایی بومیان را در پی داشته باشد 
 گیرد ها مورد استفاده قرار می ها و یا در پیشگیری از بروز آن شود که در درمان بیماری گیاهان دارویی به گستره وسیعی از گیاهان اطالق می

ناپذیر زندگی جوامع مختلف است که در صورت توجه به گیاهان مورد استفاده و  طب سنتی بخش جدایی (.1333نژاد و بهادری،  هاشمی)
تحقیق و پژوهش روی گیاهان . تواند بسیاری از مشکالت بهداشتی و پزشکی را حل کند ها می جلوگیری از تخریب و نابودی زیستگاه آن

لذا رویکرد جهانی . عنوان عوامل مؤثر در بهبود سالمت انسان مطرح باشد تواند به ها بسیار مورد توجه بوده، که می ندارویی از نظر خواص آ
ها، شرایط زیستگاهی و مهمتر از همه اخذ اطالعات درمانگران محلی است تا  به سمت انجام تحقیقات کاربردی در مورد شناسایی این گونه

از . برداران تأثیر مثبت گذاشت عنوان محصول فرعی مراتع، بر بهبود معیشت و اقتصاد بهره ین گیاهان بهبتوان از طریق کشت و فروش ا
 .اشاره کرد 1331توان به مطالعات عباسی و همکاران و ذوالفقاری و همکاران در سال  جمله این تحقیقات می

و هوایی خاص است که در نتیجه، باعث پیدایش و استقرار گیاهانی ی دما، ارتفاع و بارش دارای آب  ی سبالن با داشتن شرایط ویژه منطقه
ی چند منظوره  بنابراین تحقیق حاضر بر روی منتخبی از گیاهان دارویی در راستای استفاده. شود که به نحوی با این محیط سازگار است می

 . از مراتع سبالن انجام شده است
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 :هامواد و روش

سایت با  4برداری در  نمونه. های دسترسی تعیین شد مطالعه پس از بازدید میدانی و با در نظر گرفتن جادهی مورد  ی منطقه محدوده
سیستماتیک مستقر شده بود انجام  -صورت تصادفی متری که به 122ترانسکت  22متری در طول  3153تا  1121ی ارتفاعی  محدوده

های گیاهی با در نظر گرفتن  متری از یکدیگر انداخته شده و نمونه 12ی  اصلهپالت یک مترمربعی به ف 12در طول هر ترانسکت . گرفت
 های حاوی ها، همراه با فرم آوری نمونه پس از جمع. منظور شناسایی برداشت شدند ها به آوری گیاهان از درون پالت اصول صحیح جمع

ها با استفاده از منابع معتبر  نمونه. دم رفته و اطالعات بومی اخذ شدبه میان مر... سواالتی مانند نام محلی، کاربرد، قسمت مورد استفاده و 
شکل زیستی گیاهان شناسایی شده . جهت تکمیل اطالعات اخذ شده از مردم مورد استفاده قرار گرفت شناسایی شده و منابع موجود به

بندی  کریپتوفیت، کامفیت و فانروفیت دسته پتوفیت، همیهای رویشی تروفیت، ژئوفیت، کریشامل فرمروش رانکایر، در پنج تیپ بیولوژیک  به
 .شد

 

  :نتایج
اکنون به برخی از گیاهان که . مورد شناسایی قرار گرفت 1ی سبالن مطابق جدول  در بررسی انجام شده، تعدادی از گیاهان دارویی منطقه

توانند تأثیر داشته باشند، خواص درمانی و کاربردهای  طقه میی سنتی قرار گرفته و در اقتصاد ساکنان من توسط بومیان منطقه مورد استفاده
ها در بین گیاهان مورد بررسی بیشترین فراوانی را  کریپتوفیت در بین اشکال زیستی، همی. گردد سنتی این گیاهان توضیح مختصری ارائه می

 . خود اختصاص دادند به
 

 ی سبالن برخی گیاهان دارویی منطقه-2جدول 

 شکل زیستی خانواده نام فارسی گیاهنام علمی 
Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen. آویشن Lamiaceae کامفیت 

Stachys lavandulifolia Vahl. چای کوهی Lamiaceae کریپتوفیت همی 
Eryngium billardierei F. Delarocche زول Apiaceae کریپتوفیت همی 

Nonnea persica Boiss. ایرانیای  چشم گربه Boraginaceae کریپتوفیت همی 
Medicago sativa L. یونجه Fabaceae کریپتوفیت همی 
Galium verum L. شیر پنیر Rubiaceae ژئوفیت 

Convolvulus arvensis L. پیچک صحرایی Convolvulaceae کریپتوفیت همی 
Inula helenium L. مصفا Asteraceae کریپتوفیت همی 

Trifolium pretense L. شبدر قرمز Fabaceae کریپتوفیت همی 
Artemisia aucheri Boiss. درمنه کوهی Asteraceae کامفیت 

 

. باشد ی نعناعیان و از جمله گیاهان دارویی مطرح می از خانواده Thymus kotschyanusاین گیاه با نام علمی : آویشن -1
عنوان  توسط بومیان منطقه به( Urtica dioica)با گیاهانی نظیر گزنه صورت دمکرده و در ترکیب  های هوایی گیاه به قسمت

های هوایی این گیاه خلط آور است و در درمان آسم و برونشیت  از نظر علمی، اندام. گیرد ضدعفونی کننده مورد استفاده قرار می
 .نیز کاربرد دارد

این گیاه در زبان محلی، . باشد ی نعناعیان می نوادهاز خا Stachys lavandulifoliaاین گیاه با نام علمی : چای کوهی -2
ی  قسمت مورد استفاده. گیرد صورت دمکرده در درمان سرماخوردگی توسط اهالی مورد استفاده قرار می توکلوجه نامیده شده و به

 .تهای گیاه است که در منابع علمی خاصیت ضد التهاب و رفع استرس بدان نسبت داده شده اس گیاه برگ و گل
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ی چتریان بوده و در زبان محلی بوقناق یا چی چاغ خوانده  از خانواده Eryngium billardiereiاین گیاه با نام علمی : زول -3
. ی این گیاه ذکر شده است سرفه و نیز باد شکن بودن برای برگ و ریشه آور و درمان سیاه در منابع علمی، خاصیت خلط. شود می

فروش  گیرد و در بازارهای محلی به عنوان سبزی بهاره مورد استفاده قرار می بومیان به ت که توسطاین گیاه از جمله گیاهانی اس
 .باشد های روستایی تأثیرگذار می رسیده و در اقتصاد خانواده

اهی های گی ی گاوزبان است که از جمله تیره متعلق به خانواده Nonnea persicaاین گیاه با نام علمی : ای ایرانی چشم گربه -4
های این گیاه همراه با گیاهی  برگ. های مورد استفاده در این گیاه گل و برگ است قسمت. لحاظ دارویی است حائز اهمیت به

عنوان غذا توسط افراد محلی مورد استفاده قرار  نام غازیاقی در اوایل فصل بهار، پس از جوشاندن و آبکش نمودن به دیگر به
 .گیرد می

 

 :گیری و نتیجه بحث
ها مانند باریجه و  مراتع عالوه بر تولید علوفه، دارای محصوالت فرعی دیگری مانند گیاهان دارویی و صنعتی هستند که برخی از آن

زمین دارد و  استفاده از گیاهان دارویی جایگاه خاصی در فرهنگ ایران(. 1316مصداقی، )باشند  بیان جزو اقالم صادراتی کشور می شیرین
های غیر  برداری با وجود بهره. وان یکی از محصوالت فرعی مراتع در اقتصاد بومیان منطقه تأثیرگذار بوده و مورد توجه باشدعن تواند به می

توان با  ها و کاهش وسعت مناطق رویش این قبیل گیاهان یعنی مراتع هستیم، اما می اصولی صورت گرفته، شاهد آسیب رسیدن به رویشگاه
های مناسب، برای رونق اقتصادی بومیان منطقه  با آموزش. ی را نسبت به کشت گیاهان دارویی ترغیب نمودمدیریت مناسب، مردم محل

 . های مرتعی به کشت گیاهان دارویی اقدام نمود ی چندمنظوره از اکوسیستم توان در راستای استفاده می

 
 :منابع

 ،بابل شهر گیاهان از منتخبی سنتی مصارف بررسی و شناسایی آوری، جمع .1331 ،تبار یوسفعلی و م تیری .ا ،.صادقی. ، م.ب ذوالفقاری،-
 .  124-113 ،1، ش 3ج  ،ایران و اسالم سنتی طب 

ی چند منظوره از مراتع فریدونشهر اصفهان و  گذاری استفاده تحلیل سیاست. 1311. خواه جوادی و ح متین. ، ا.خلیلیان. ، ص.طیفوری، ش-
 .ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران ،تعیین عوامل موفقیت آن

 ،داروهای گیاهی ،(کاشان) نطنز منطقه در دارویی خواص با گیاهی های گونه معرفی .1331، یمهاجر د و عسعی افشارزاده، ،.ش عباسی،-
 .156-141، 3شماره 

 . داری در ایران، چاپ پنجم، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد مرتع. 1316 ،مصداقی، م-

 .شناخت گیاهان دارویی و معطر، چاپ سوم، انتشارات فرهیختگان دانشگاه، تهران. 1333. بهادری.  و ا. نژاد، ا هاشمی-

 
 

 


