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  چکیده

هاي کشـاورزي گیاهـان دارویـی اسـتان قـزوین،      نظامدارویی تحت کشت در بوم هاي تولید و تنوع زیستی گیاهانبه منظور بررسی وضعیت نظام
ساختاري و انجام مصاحبه حضوري با کشاورزان استان،  اي نیمهنامه بدین منظور، ابتدا با تهیه پرسش. در این استان صورت گرفت 1390  تحقیقی در سال

یاهان دارویی در مناطق اصلی تحت کشت گیاهان دارویی شامل چهـار منطقـه از اسـتان    هاي تولید گ اطالعات مربوط به وضعیت تنوع زیستی و نظام
نتایج نشان داد که در کل استان . اي محاسبه شدهاي مختلف غنا، تنوع و تشابه گونه سپس شاخص. آوري گردید جمع) تاکستان، آبیک، قزوین و الموت(

. هاي تحت کشت و کار عمدتاً به سه خانواده نعناعیان، آفتابگردان و چتریان تعلق داشـتند  گونه گیرند، که بیشترین گونه دارویی مورد کشت قرار می 36
در مناطق مـورد  . نهاده استوار بودند هاي کشاورزي تحت کشت گیاهان دارویی در مناطق مورد مطالعه نیز بر پایه نظام کشاورزي کم از نظام% 70حدود 

اي به  وینر و یکنواختی گونه -دست آمد و مقدار شاخص شانونبه  20و  24، 1، 16بیک، قزوین و الموت به ترتیب اي در تاکستان، آ مطالعه، غناي گونه
بـین  ) 61/0(بر اساس شاخص تشابه سورنسون بین مناطق مختلف استان، بیشـترین مقـدار تشـابه    . براي کل استان به دست آمد 28/0و  47/0ترتیب 

بـر اسـاس نتـایج ایـن     . به دست آمد) صفر(شد و کمترین میزان تشابه بین مناطق آبیک با قزوین و آبیک با الموت مناطق تاکستان و الموت مشاهده 
امل ایجاد پژوهش، تقریبا در بیشتر پارامترهاي ارزیابی شده منطقه قزوین نسبت به سایر مناطق مورد بررسی، برتري نشان داد که شاید از مهمترین عو

  .به وجود صنایع تبدیلی گیاهان دارویی در این منطقه عالوه بر عوامل جغرافیایی اشاره کرد کننده این تمایز بتوان
  

  نهادهاي، نظام کماي، شاخص تشابه، غناي گونهتنوع گونه :هاي کلیديواژه
  

    1 مقدمه
ها بوده و بـا  نظامتنوع زیستی از مهمترین عناصر پایداري در بوم

امی باعث ارتقاي ساختار و کارکرد هر فعال کردن فرآیندهاي درون نظ
بخشی از تنوع زیستی که مسـتقیماً توسـط انسـان    . شودنظام میبوم

شود تنوع زیستی کشاورزي است کـه بنـا بـه    ایجاد و یا مدیریت می
-هاي کشاورزي اطالق مینظامتعریف، به تنوع زیستی موجود در بوم

از تنـوع و  و عبارتسـت  ) Brookfield & Stocking, 1999(شـود  
اي که در سطح وسیع در کشاورزي و تولیـد  گوناگونی موجودات زنده

                                                        
به ترتیب استادیار و دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم  -3و  2، 1

باغبانی و فضاي سبز، دانشکده علوم و مهندسی کشـاورزي، پـردیس کشـاورزي و    
ارگروه کشاورزي اکولوژیک، پژوهشـکده  منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج و دانشی

  علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
  ):L.tabrizi@ut.ac.ir Email                           :نویسنده مسئول -(* 

 ,Wood & Lenne(گیرنـد   غذا اهمیت دارند و مورد استفاده قرار می

1999; Jackson et al., 2007a(هـا را   ، همچنین دانش مرتبط با آن
در برخی منابع تنوع زیستی را مرکز ثقل کشـاورزي  . گیردنیز دربرمی

زیرا از این طریق ) Jackson et al., 2007a,b(اند ر مطرح نمودهپایدا
امکان تولید بیشتر و با کیفیت بهتر منابع غذایی براي جمعیت رو بـه  

هـا  گردد، از منابع طبیعی کـه کشـاورزي بـدان   رشد بشري فراهم می
کند و در مجموع سبب تقویت و ارتقاي رفاه وابسته است حفاظت می

  ). Jackson et al., 2007b(شود اورزي میاجتماعی جوامع کش
هاي کشاورزي عالوه بر تولیـد یکسـري   نظامتنوع زیستی در بوم

کاالها مانند غـذا، الیـاف، دارو، سـوخت و درآمـد، یکسـري خـدمات       
نیـز  ) Moonen & Barberi, 2008; Thrupp, 2004(اکولـوژیکی  

ی بـوده و  نظـام عمـدتاً بیولـوژیک   این خدمات در بـوم . فراهم می کند
بـا از بـین    .باشدها متکی به حفظ تنوع زیستی می تداوم آن ،بنابراین
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سـازي بیولـوژیکی   رفتن این خدمات طبیعی که عمدتاً ناشی از سـاده 
. محیطی افزایش خواهد یافـت هاي اقتصادي و زیستباشد، هزینهمی

با حذف این خدمات بیولوژیکی در کشاورزي، هزینـه   ،به عنوان مثال
-هاي شیمیایی براي بومخصوص نهادههاي خارجی و به نهاده تأمین

منفعت تنوع  .)Turner et al., 2003(یابد نظام کشاورزي افزایش می
هـا، قیمـت   هـاي موجـود در تولیـد گونـه    زیستی کشاورزي از تفاوت

هـا و نقـش   اي، واکـنش بـه تـنش   ها، نیازهاي تغذیـه محصوالت آن
تواننـد  هـا مـی  هرز، آفات و بیمارييهابیولوژیکی که در کنترل علف

که مجمـوع عوامـل   ) Connor, 2001(شود داشته باشند، حاصل می
نظـام زراعـی شـده و بـه     ذکر شده منجر به کـاهش ریسـک در بـوم   

). Thrupp, 2004(کنند نظام کمک میپذیري و پایداري بومبرگشت
نـوع  چه که مطرح شد ضرورت ایجاد، حفظ و ارتقـاي ت با توجه به آن
 .شودهاي کشاورزي بیش از پیش احساس مینظامزیستی در بوم

 در بـومی هـاي  دارویی خصوصاً گونه گیاهان نقشبر این اساس 

 بـاالیی  اهمیـت  از کشـاورزي،  هـاي نظامبوم در تنوعو افزایش  ایجاد
است زیرا برخی از گیاهان دارویی بـومی، در زمـره گیاهـان     برخوردار

هـاي  اي هسـتند کـه در زمـین   بـرداري شـده  بهرهفراموش شده و کم
اي و شرایط تنش قادر به حفظ پایداري تولید هرچند با عملکرد حاشیه

کم هستند و نقش مهمی در اقتصاد و درآمدزایی مردم این نواحی ایفا 
 گیاهـان  کشتالزم به ذکر است هر چند ). IPGRI, 2002(کنند می

ر گذشـته مرسـوم بـوده    د ایران کشاورزي سنتی هاينظام در دارویی
در گـروه گیاهـان    هـا گونـه  ایـن  از بسیارياست ولی در حال حاضر 

برداري شده قرار گرفته اند و جایگـاه مناسـب   بهرهفراموش شده و کم
  .اندهاي کشاورزي کشور پیدا نکردهنظامخود را در الگوي کشت بوم

هـزار هکتـار از    35حـدود   1390براساس آمار موجـود، در سـال   
هاي مختلـف کشـور بـه کشـت گیاهـان       ضی کشاورزي در استانارا

 ,(اختصـاص داشـت   ) بدون احتساب زعفران و گل محمدي(دارویی 

20131CITCMAJ (    که در مقایسه با سطح زیـر کشـت بسـیاري از
کـه بـا   در حـالی . هاي زراعی و باغی کشور میزان ناچیزي استگونه

بر منابع طبیعی و  توان در جهت کاهش فشار کشت گیاهان دارویی می
امکان عرضه پایدار گیاهان دارویی، به حداقل رسیدن امکان تقلب در 

هایی که در رویشـگاه طبیعـی خـود در     مواد خام گیاهی و حفظ گونه

                                                        
1- Center of Information Technology and 
Communication of Ministry of Jihad-e- Agriculture 
(CITCMAJ) 

  ).Tabrizi, 2007(معرض خطر انقراض قرار دارند، اقدام کرد 
در خصوص تنوع زیستی کشـاورزي در ایـران چنـدین پـژوهش     

گیاهـان دارویـی و   ها در زمینه  که به برخی از آنصورت گرفته است 
 و سـبزي  بـاغی،  ، محصـوالت )Koocheki et al., 2004a(معطـر  
ایـران   زراعـی  هـاي  گونه ، تنوع)Koocheki et al., 2004b( صیفی

)Nassiri Mahallati et al., 2005 (2ها کشت و باغ )Ghalegolab 

Behbahani et al., 2012 Khoshbakht et al., 2009;( تـوان  می
اي که به منظور فراتحلیل تنوع زیستی همچنین در مطالعه. اشاره کرد

کشاورزي در ایران صورت گرفت، عنوان شد گیاهـان دارویـی سـهم    
-را در بر می) درصد 14/0(بسیار کمی از کل سطح زیر کشت کشور 

هاي خراسان رضوي، گیرند و بیشترین سهم سطح زیرکشت به استان
 Cuminum(سبز تان اختصاص داشت و دو محصول زیرهفارس و گلس

cyminum L. ( و زعفران)Crocus sativus L. (   از بیشـترین سـطح
در بررسی تنوع  ).Koocheki et al., 2011(زیرکشت برخوردار بودند 

گونه گیاهی  50زیستی کشاورزي منطقه بارمانا در هند عنوان شد از 
برخوردار بودند  29اي حدود نهتحت کشت، گیاهان دارویی از غناي گو

  ).Sharma & Pishra, 2009(خانواده تعلق داشتند  17و به 
مطالعـات  ) استان قزوین(در منطقه مورد بررسی در این پژوهش 

محدودي در مورد تنوع زیستی کشاورزي، خصوصاً گیاهـان دارویـی   
همچنین با توجه به کشت و پرورش تعدادي گونه . صورت گرفته است

هاي کشاورزي این منطقه وارد  ی که طی چند سال اخیر، در نظامداروی
شده است، هدف از این تحقیق، مطالعه گیاهان دارویی مورد کشت و 

هـا و بررسـی    اي آن کار در استان قزوین به منظور تعیین تنوع گونـه 
  .ها بود هاي تحت کشت آن نظاموضعیت بوم

  
  ها مواد و روش

استان قزوین و  مان جهاد کشاورزيسازاین پژوهش با مراجعه به 
مشخص نمودن مناطق زیر کشت گیاهان دارویی و معطر این استان 

بندي استان قزوین  پس از تقسیم. آغاز گردید 1390در تابستان سال 
کـه عمـده کشـت    ) تاکستان، آبیک، قزوین و الموت(به چهار منطقه 

اي نیمه  هنام گرفت و تهیه پرسش صورت میها  آن گیاهان دارویی در
اي به صورت رو در رو با کشـاورزانی کـه کشـت     ساختاري، مصاحبه

  . دادند، صورت گرفت گیاهان دارویی انجام می

                                                        
2- Homegardens 
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  مشخصات جغرافیایی مناطق زیر کشت گیاهان دارویی استان قزوین در این پژوهش - 1جدول 

Table 1- Geographical characteristics of studied regions under cultivation of medicinal plants in Qazvin province 

 شهر
City  

 )متر(ارتفاع از سطح دریا 
Elevation above sea level (m)  

  طول جغرافیایی
 )شرقی درجه(

Longitude (°E)  

  عرض جغرافیایی
 )شمالی درجه(

Latitude (°N)  
 تاکستان

Takestan  1240  "32.8 ′48 49  " 58.7′57 35°  
 آبیک

Abyek  1008  ′31 50°  ′03 36°  
 قزوین

Qazvin  1261  "12.681 ′53 49°  " 49.639 ′10 36°  
 الموت

Alamut  1532  " 57.472′24 50°  " 28.458 ′28 36°  
  

تنـوع زیسـتی   به منظور ارزیـابی  هایی  حاوي پرسش  نامه پرسش
 اقتصـادي  -وضعیت اجتماعی ،)مینظابوماي و  تنوع گونه(کشاورزي 

رزان از جمله سابقه آشنایی و کشت و کار گیاهان دارویی، سهم کشاو
درآمد حاصله و نحوه مدیریت زراعـی مـزارع موجـود از نظـر میـزان      

. هاي خارجی از جمله انواع سموم شـیمیایی و کـود بـود    مصرف نهاده
م مورد بررسـی قـرار   نظابوماي و  تنوع زیستی در دو سطح تنوع گونه

غناي (هاي دارویی مورد کشت  تعداد گونه که براي این منظورگرفت 
تنـوع   دارویـی و  ، فراوانی نسبی، سطح زیر کشت هـر گونـه  )اي گونه
هاي کشاورزي در مناطق مختلف استان  نظام هاي تولید در بوم روش

هاي تنـوع   سپس با استفاده از معادالت مربوط به شاخص .شدبررسی 
ص یکنـواختی  وینـر، شـاخ   -اي، شاخص شـانون  زیستی، غناي گونه

اي و شاخص تشابه سورنسون محاسبه شـد تـا بـا بررسـی ایـن       گونه
ها، وضعیت تنوع زیستی کشاورزي گیاهان دارویی مورد کشت شاخص

  .در استان قزوین مشخص گردد
ــایی و  در مــزارع مــورد بررســی، جهــت ثبــت  اطالعــات جغرافی

د گردی استفاده 1تعیین موقعیت جهانی دستگاه از منطقه هر مختصات
همچنـین  . نشان داده شده اسـت  1که اطالعات ثبت شده در جدول 

هـاي   جهت تعیین خصوصیات اقلیمی و اطالعـات هواشناسـی مکـان   
هاي هواشناسـی هـر منطقـه     برداري، از آمار نزدیکترین ایستگاه نمونه

  ).2جدول (استفاده گردید 
هاي موجـود در هـر    اي با شمارش تعداد گونه غناي گونهشاخص 

غنـاي   Rمحاسـبه گردیـد کـه در آن     R = Sبر اساس رابطه منطقه 
 Nassiri(باشـد  نظام مـی هاي موجود در بومتعداد گونه Sاي و گونه

                                                        
1 GPS: Global Positioning System 

Mahallati et al., 2005 .(  
اي و فراوانـی نسـبی   وینر بر اساس غناي گونـه  -شاخص شانون

انون شاخص ش محاسبه شد که در آن ) 1(ها از طریق معادله گونه
هـاي دارویـی زیـر کشـت، مشـابه      بوده و در این پژوهش براي گونه

کـل   Nبرابر است با سطح زیر کشت هر گونـه،   nمحاسبات زراعی، 
امین گونه دارویی از کل  iسهم  Piسطح زیر کشت گیاهان دارویی و 

نشان دهنده نسـبت یـا    . باشدسطح زیر کشت گیاهان دارویی می
  ).Nassiri Mahallati et al., 2005(باشد گونه میفراوانی یک 

                               )1(معادله  

Pi =                                               
اي که معیاري از شدت یکنـواختی توزیـع    شاخص یکنواختی گونه

 ,Magurran(رویـی اسـت   هاي داتعداد یا سطح زیر کشت بین گونه

همـان   محاسبه شد که در این معادله ) 2(از طریق معادله ) 1988
مقـدار  . باشـد ها میبیانگر تعداد گونه Sوینر و  -شاخص تنوع شانون

مقدار عـددي  . عددي شاخص یکنواختی برابر یا کوچکتر از یک است
-بین گونه) یا تعداد(یک نشان دهنده یکسان بودن سطح زیر کشت 

هاي دارویـی  هاي دارویی و صفر بیانگر غیر یکنواختی در توزیع گونه
  ).Magurran, 1988(است 

J =                                                             )2(معادله  

از شاخص تشابه سورنسون نیز براي ارزیابی تشـابه تنـوع در دو   
هـاي  تعـداد گونـه   Cدر این رابطه، ). 3معادله (د منطقه استفاده گردی

ها در دو منطقـه بـه   تعداد گونه Bو  Aمشترك در دو منطقه است و 
 . بین صفر و یک متغیر است Sمقدار . باشند تفکیک می
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  مشخصات اقلیمی مناطق زیر کشت گیاهان دارویی استان قزوین در این مطالعه - 2جدول 

Table 2- Climatic characteristics of studied regions under cultivation of medicinal plants in Qazvin province 

 شهر
City  

متوسط دماي سالیانه 
 )گراددرجه سانتی(

Average annual 
temperature (°C)  

متوسط رطوبت 
نسبی سالیانه 

  )درصد(
Average annual 

relative humidity 
(%) 

متوسط بارندگی 
سالیانه 

 )متر یلیم(
Average 
annual 

rainfall (mm)  

تعداد روزهاي 
 یخبندان در سال

Number of 
freezing days 

per year  

مجموع تبخیر در 
 سال 

 )مترمیلی(
Total evaporation 

per year (mm)  

مجموع ساعات 
 آفتابی در سال

Total sunshine 
hours per year  

 تاکستان
Takestan  13.6  53  24.1  114  1676.3  2972.5  

 آبیک
Abyek  15.3  58  25.4  82  1239.9  -  
 قزوین

Qazvin  13.7  57  35.3  111  1373.7  3023  
 الموت

Alamut  12.4  57  44.5  99  1365.4  2502.9  
  

دهنده تشابه بیشتر  هر چه این مقدار به سمت یک میل کند نشان
ظر دهنده عدم تشابه در ناحیه مورد نبین دو منطقه و صفر نیز نشان 

مقدار عددي یک، تشابه کامل در دو منطقه مورد پژوهش را . باشد می
  ).Chao et al., 2006(دهد هاي موجود نشان میاز نظر تعداد گونه

S =                                                           )3(معادله  

ه، بـا  هاي مورد نظر از طریـق معـادالت مربوطـ    محاسبه شاخص
  .انجام شد Excelافزار  استفاده از نرم

  
  نتایج و بحث

هاي گیاهـان دارویـی موجـود در منـاطق مـورد      تنوع گونه
  مطالعه

هاي گیاهان دارویی طبق نتایج حاصل از این پژوهش، تعداد گونه
 36مورد کشت و کار در مزارع مناطق مورد بررسی در استان قـزوین  

هـاي نعناعیـان   علـق داشـتند و خـانواده   خانواده ت 16گونه بود که به 
)Lamiaceae(  کاســنی ،)Asteraceae ( و چتریـــان)Apiaceae ( از

هاي دارویی زیر کشـت بیشـترین سـهم را دارا بودنـد     نظر تعداد گونه
هـاي دارویـی   نتایج نشان داد در منطقه قزوین تعداد گونه). 3جدول (

و کـار قـرار    بیشتري نسبت به سایر مناطق مورد بررسی مورد کشت
توان به وجود مجتمـع صـنایع   گیرد که از مهمترین دالیل آن میمی

دینه ایران در این منطقه اشاره کرد که براي تولید مواد گیـاهی خـام   
هـاي  جهت تولید داروهاي گیاهی اقـدام بـه کشـت و پـرورش گونـه     

گونه دارویی  20منطقه الموت با کشت . نمایددارویی بسیار زیادي می
به بعدي قرار داشت که با شرایط آب و هوایی خاص این ناحیه و در رت

گیري دور از  وجود ایستگاه تحقیقات گیاهان دارویی الموت، این نتیجه
مـورد  ) زعفـران (در منطقه آبیک تنها یک گونه دارویی . انتظار نیست

کشت قرار داشت که ممکن است به دلیـل شـرایط جغرافیـایی ماننـد     
ع از سطح دریا و بیشترین میانگین دماي سالیانه و کمترین مقدار ارتفا

هاي اقتصادي کشاورزان، در این منطقه نسبت به سایر همچنین انگیزه
از . شـد مناطق استان قزوین، گیاهان دارویی کمتري کشت و کار می

طرف دیگر، مشکل کمبود آب جهت آبیاري مزارع و درآمـد مناسـب،   
کشـت محصـولی هـم چـون     نیز سبب رویکرد کشاورزان آبیـک بـه   

-توقع محسوب مـی  زعفران شده است که از نظر نیاز آبی گیاهی کم
اسـتان   27هاي دارویی و معطري که در در تحقیقی تعداد گونه. شود

گـزارش کردنـد   ) خانواده 28(گونه  56شوند را حدود کشور کشت می
که این نتایج در مورد کل کشور، در مقایسه با نتایج این پـژوهش در  

 36دهد که استان قزوین با کشت قالب بررسی یک استان، نشان می
باشـد   منـد مـی  گونه دارویی از جایگاه ممتـازي در ایـن راسـتا بهـره    

)Koocheki et al., 2004a .(رسد باال بودن تعداد گونـه به نظر می-
هاي دارویی در این استان به علت وجود تنـوع شـرایط اقلیمـی و در    

هاي مختلف و همچنین وجود صنایع تبدیلی  نهنتیجه امکان کاشت گو
 .مربوطه بوده است
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 هاي کشاورزي مناطق مورد مطالعهنظامهاي دارویی مورد کشت در بومگونه - 3جدول 

Table 3- Medicinal plants species under cultivation in agroecosystems of studied regions  

 نام گیاه دارویی
Medicinal plant name  

 نام علمی
Scientific name  

 خانواده
Family  

  Regions     مناطق  
 تاکستان

Takestan  
 آبیک

Abyek  
 قزوین

Qazvin  
 الموت

Alamut  
  *  *    *  Lavandula officinalis L.  Lamiaceae  اسطوخودوس 

    *     Plantago ovata Forsk. Plantaginaceae  اسفرزه
    *     Eucalyptus globulus Labille. Myrtaceae  اکالیپتوس

 *        Pimpinella anisum L. Apiaceae  )بادیان رومی(انیسون 
    *      Cynara scolymus  Asteraceae  )کنگر فرنگی(آرتیشو 

  *  *    *  Thymus vulgaris L.  Lamiaceae  آویشن باغی
 *      *  Matricaria chamomilla L. Asteraceae  بابونه آلمانی
  *  *    *  Melissa officinalis L.  Lamiaceae  بادرنجبویه
        *  Achillea millefolium L.  Asteraceae  بومادران
    *      Ginkgo biloba L.  Ginkgoaceae  جینکو

 *  *     Althea officinalis L.  Malvaceae  ختمی دارویی
 *  *    * Foeniculum vulgare Mill.  Apiaceae  رازیانه

 *  *    *  Rosmarinus officinalis L.  Lamiaceae  رزماري 
      *  *  Crocus sativus L.  Iridaceae  زعفران
 *        Carum copticum L.  Apiaceae  زنیان
    *    *  Hyssopus officinalis L.  Lamiaceae  زوفا

    *     Cuminum cyminum L. Apiaceae  زیره سبز
    *      Carum carvi L. Apiaceae  زیره سیاه اروپایی

  *       Bonium persicum Boiss. Apiaceae  یرانیزیره سیاه ا
    *     Echinacea purpurea L. Asteraceae  سرخارگل

    *    * Valeriana officinalis L.  Valerianaceae  الطیبسنبل
 *        Nigella sativa L.  Ranunculaceae  سیاهدانه
        *  Ziziphora tenuior L.  Lamiaceae  کاکوتی
    *      Galega officinalis L. Fabaceae  گالگا

  *      *  Echium amoenum Fisch. & C. A. Mey.  Boraginaceae  گاوزبان
    *     Hypericum perforatum L. Hypericaceae  گل راعی

    *     Passiflora caerulea Passifloraceae  گل ساعتی
 *  *    *  Rosa damascena Mill.  Rosaceae  گل محمدي
 *        Oenothera erythrosepala Micheli.  Oenotheraceae  گل مغربی
    *     Silybum marianum L. Asteraceae  ماریتیغال

 *        Satureja hortensis L.  Lamiaceae  مرزه
 *  *    *  Salvia officinalis L.  Lamiaceae  گلیمریم

 *  *    *  Mentha spicata L. Lamiaceae  نعناع
 *  *    *  Mentha piperita  Lamiaceae  نعناع فلفلی

  *        Nepeta cataria L. Lamiaceae  اي ساي گربهپونه
 *  *      Calendula officinalis L.  Asteraceae  همیشه بهار

 مجموع
 Total  -  -  16  1  24  20  

  
کـه  بـه طـوري   هاي زراعی هستندنظاماي و ژنتیکی در بومتنوع گونهکننـده   عنوان شده است تغییرات اقلیمی از عوامل اصـلی تعیـین  
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تـر از سـایر عوامـل    اي معمـوالً مهـم   تأثیر تنوع اقلیمی بر تنوع گونه
در این رابطه ). Stocking, 2001(باشد محیطی مانند تنوع خاك می
نیز ) Nassiri Mahallati et al., 2005(نصیري محالتی و همکاران 

هـاي فـارس، اصـفهان،    اي غـالت در اسـتان  بیشتر بودن تنوع گونه
ن و مازندران را به علت تنوع شـرایط اقلیمـی و بـه دنبـال آن     خراسا

تغییر تنوع و . هاي خانواده غالت بیان کردندامکان کاشت انواع گونه
هاي طبیعی در پاسخ به خصوصیات اقلیمی، در نظاماي بومغناي گونه

، )Wood & Lenne, 1999(برخی مطالعات نیز به اثبات رسیده است 
اظهار داشت که یکی از عوامل اصلی تعیـین کننـده   توان  بنابراین می

  .باشدمیزان تنوع زیستی، شرایط جغرافیایی حاکم در منطقه می
  

هاي دارویی موجود در مناطق مـورد   سطح زیر کشت گونه
  مطالعه

ها  پس از بررسی مساحت مزارعی که کشت گیاهان دارویی در آن
یاهـان  گرفت، براي هر منطقـه سـطح زیـر کشـت کـل گ      صورت می

در کل مناطق مورد بررسی ). 4جدول (دارویی محاسبه و ثبت گردید 
 3/72هـاي دارویـی و معطـر     در استان قزوین، سطح زیر کشت گونه

هکتار ارزیابی شد که از این مقدار، سهم منطقه قزوین بیش از نیمـی  
در مقابـل، منطقـه آبیـک    . بود) هکتار 5/44(از سطح زیر کشت کل 

کـه  با توجه به ایـن . شت را به خود اختصاص دادکمترین سطح زیر ک
سابقه کشت گیاهان دارویی در ایـن اسـتان از عمـر درازي برخـوردار     

توان گفت آمار به دست آمده حاکی از آن اسـت کـه ایـن     نیست، می
البتـه بـه   . هاي دارویی دارد استان پتانسیل خوبی از نظر پرورش گونه

ق را بـا برخـی منـاطق    توان سطح زیـر کشـت ایـن منـاط     یقین نمی
توان امیدوار بود  هاي دیگر همچون خراسان مقایسه کرد اما می استان

هاي دارویـی   هاي موجود، در آینده کشت گونهکه با توجه به پتانسیل
هـاي خـام گیـاهی،     روندي صعودي داشته باشد تا براي تهیه فرآورده

صادرات  نیازي به واردات این محصوالت نباشد و حتی کشور ایران در
اي  ایـن محصـوالت ارزشــمند و ارزآوري اقتصـادي، از جایگـاه ویــژه    

  .مند گردد بهره
البته الزم به ذکر است به طور مسلم پایین بودن سطح زیر کشت 
گیاهان دارویی نه تنها در استان مورد مطالعـه بلکـه در کـل کشـور     

ي هـا برداري از عرصـه که هنوز بهرهدالیل متعددي دارد از جمله این
طبیعی بزرگترین منبع تأمین کننده مواد خام گیاهان دارویی براي بازار 
مصرف است و از طرف دیگر به دلیل عدم توسعه مکانیزاسیون مربوط 
به گیاهان دارویی و محدودیت دانش فنی تولید بیشتر گیاهان دارویی 
در کشور، عدم تضمین بازار و عدم ریسک پذیري کشـاورزان، سـطح   

شـده   هـاي ارزشـمند اختصـاص داده   دي به این گونهزیرکشت محدو
 Koocheki et(در همین ارتباط در مطالعه کوچکی و همکاران . است

al., 2004a (     درصد سطح زیر کشت گیاهـان دارویـی از کـل سـطح
درصـد گـزارش شـد کـه      87/0زیرکشت گیاهان زراعی کشور حدود 

  .صاص داشتسبز اختنیمی از آن به کشت دو محصول زعفران و زیره
  

  اقتصادي -بررسی برخی پارامترهاي اجتماعی
هـا،   نامـه  پس از بررسی و مطالعه اطالعات ثبت شده در پرسـش 

اقتصادي کشاورزان از جمله سابقه کشت  -برخی پارامترهاي اجتماعی
گیاهان دارویی و درصد درآمـد کشـاورزان از بخـش تولیـد گیاهـان      

ز گردآوري ایـن اطالعـات از   هدف ا. دارویی مورد ارزیابی قرار گرفت
هاي تنوع  ها بر روي ویژگی کشاورزان، بررسی تأثیرگذاري احتمالی آن

  . زیستی کشاورزي گیاهان دارویی در مناطق مورد بررسی بود
  

 سطح زیر کشت گیاهان دارویی در مناطق مورد مطالعه - 4جدول 
Table 4- Cultivation area of medicinal plants in studied regions  

 مناطق
Regions  

 )هکتار(سطح زیر کشت گیاهان دارویی 
Cultivation area of medicinal plants (ha)  

 گونه دارویی با بیشترین سطح زیر کشت
Medicinal species with the highest cultivation area  

 تاکستان
Takestan  14.3  زعفران  

 Saffron  
 آبیک

Abyek  4.6  زعفران  
 Saffron  

 قزوین
Qazvin  44.5  آویشن  

 Thyme  
 الموت

Alamut  8.9  گل گاوزبان  
 Borago  

 مجموع 
Total  72.3  -  
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هاي مربوط به نوع  نامههمچنین اطالعات به دست آمده از پرسش

هاي کشـاورزي در تولیـد گیاهـان     کشت و پرورش و استفاده از نهاده
ا توجـه بـه نـوع و    ارزیابی تنوع الگوهاي تولید بدارویی، براي بررسی 

هـاي تولیـد    در بوم نظـام  ها و نوع مدیریت تولید میزان مصرف نهاده
  .استفاده گردید گیاهان دارویی و معطر

اطالعات مربوط به سابقه کشت گیاهان دارویی و درصـد درآمـد   
کشاورزان از بخش تولید گیاهان دارویی در مناطق مـورد مطالعـه در   

آن مشـخص شـد کشـاورزان     نشان شده است که براسـاس  5جدول 
منطقه الموت نسبت به سایر مناطق استان قزوین در زمینه کشـت و  
پرورش گیاهان دارویی تجربه بیشتري دارند که دلیل این امر کشـت  

هاي بسـیار دور   از سال) .Echium amoenum Fisch(گیاه گاوزبان 
به  در رابطه با تاکستان که کمترین زمان را. در این منطقه بوده است
هاي به عمل آمـده   توان ذکر کرد طبق بررسی خود اختصاص داده می

مشخص گردیده که در چندین سال اخیر کشت زعفران در این منطقه 
رایج شده و اکنون کشاورزان زیادي به کشت این محصول اقتصادي 

  .مشغول هستند
نتایج حاصل از بررسی سهم درآمد کشـاورزان از تولیـد گیاهـان    

حاکی از آن است که منطقه آبیک از بیشترین سهم ) 5 جدول(دارویی 
برخوردار بود و الزم به ذکر است که کشـاورزان ایـن   %) 7/55(درآمد 

چنین سهم درآمدي را ) زعفران(منطقه با کشت تنها یک گونه دارویی 
در مجموع نیز باید در نظر گرفت میانگین کل سهم درآمدي . داشتند

تان قزوین قابل توجه است که نشان از از کشت گیاهان دارویی در اس

ها در ایـن اسـتان    تمایل کشاورزان و اقتصادي بودن کشت این گونه
  .دارد

با توجه به روند تغییر اقلیم جهانی و تبعات ناشی از  ،از طرف دیگر
 ,IPGRI(هـاي اخیـر   آن از جمله افـزایش دمـا و وقـوع خشکسـالی    

در بعضـی از منـاطق    ناگزیر به تغییـر الگـوي کشـت    ، مسلماَ)2002
 کـه  رسـد کشاورزي کشور خواهیم بود که در این زمینه، به نظر مـی 

پذیري کم و مقاومت برخی گیاهان دارویی با توجه به خصوصیت نهاده
به شرایط تنش در مقایسه با بیشتر گیاهان زراعـی و بـاغی، قابلیـت    
جایگزینی مناسبی در الگوهاي کشت جدید خواهنـد داشـت و از ایـن    

ها و کسب منبع درآمد یق امکان توسعه سطح زیر کشت این گونهطر
شود که البته این امر منـوط  جدید براي کشاورزان در کشور فراهم می

در منـابع  . هـاي الزم در ایـن زمینـه اسـت    گیري زیرسـاخت به شکل
  ).IPGRI, 2002(دیگري نیز در این خصوص تاکید شده است 

  
هاي تولید گیاهـان  نظامهاي خارجی در  میزان مصرف نهاده

  دارویی
% 75/70نشـان داده شـده اسـت کـه      6همانگونه که در جـدول  

نهاده استوار  هاي کشاورزي مناطق مورد مطالعه بر پایه نظام کم نظام
بوده که با توجه به ضرورت توسعه و اجرایی نمودن اصـول عملیـات   

قابل توجه کشاورزي مطلوب و پایدار در تولید گیاهان دارویی، این امر 
  .است

  
  

 سابقه کشت و سهم درآمد کشاورزان از گیاهان دارویی در مناطق مورد مطالعه - 5جدول 
Table 5- History of cultivation and the share of farmers income from medicinal plants in studied regions  

 مناطق
Regions  

  میانگین سابقه کشت گیاهان دارویی
 )سال(

The average history of cultivation of medicinal plants 
(year)  

  میانگین سهم درآمد از کشت گیاهان دارویی
 )درصد(

The average share of income from medicinal plants 
(%)  

 تاکستان
Takestan  7.1 40  

 آبیک
Abyek  10.5  55.7  

 زوینق
Qazvin  11.5  55  

 الموت
Alamut  28.7  37.9  

 گین کلمیان
Total 
mean  

14.4  47.1  
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گونه سموم و هیچ هاي تولیدي بر اساس نتایج موجود، در این نظام

-کودهاي شیمیایی استفاده نشده بود و تنها منبع تأمین نیازهاي تغذیه
که در تولیـد گیاهـان   با توجه به این. اي گیاه، کود حیوانی بوده است

 ,.Tabrizi et al(هـاده  ن هاي زراعی کـم  دارویی، هدف طراحی نظام

توان از این حیث  و مطابق با اصول کشاورزي پایدار است، می) 2011
در منابع . جایگاه مناطق مورد مطالعه را به نسبت مناسب ارزیابی نمود

به این نکته اشاره شده است که با توجه به لزوم حفظ و ارتقاي کیفیت 
همچنین تقاضاي  مواد مؤثره حاصل از گیاهان دارویی از یک طرف و

هـاي  بازارهاي جهانی بـراي گیاهـان دارویـی تولیـد شـده در نظـام      
هاي ضرورت تولید این گیاهان در نظام  نهاده،کشاورزي ارگانیک و کم

 ;Tabrizi, 2007(شـود  نهاده بیش از پیش احساس مـی پایدار و کم

IPGRI, 2002.(  
  

ق مورد مطالعه هاي تولید گیاهان دارویی در مناط نظامبوم - 6جدول 
 هاي خارجی از نظر میزان مصرف نهاده

Table 6- Medicinal plants agroecosystems based on 
external inputs consumption in studied regions  

  مناطق
Regions 

 هاي کشاورزينظامبوم
Agroecosystems  

 )درصد(کم نهاده 
Low input (%)  

 )درصد(پرنهاده  
High input (%)  

 تاکستان
Takestan  58  42  

 آبیک
Abyek  100  0  
 قزوین

Qazvin  75  25  
 الموت

Alamut  50  50  
 میانگین کل

Total mean  70.75  29.25  
  

هاي موجود در مناطق مورد  هاي تنوع زیستی گونه شاخص
  مطالعه

وینـر،   -اي، شـانون  هـاي غنـاي گونـه    ژوهش شـاخص پدر این 
ون با توجه به تعداد گیاهان دارویی اي و تشابه سورنس یکنواختی گونه

مورد کشت و سطح زیر کشت هر گونه، براي هـر یـک از مـزارع در    
هـا بـراي هـر منطقـه از      مناطق مورد نظر محاسبه گردید و مقدار آن

نشان داده شده  7طریق محاسبه میانگین به دست آمد که در جدول 
  .است

  
  اي شاخص غناي گونه

هایی است که در یـک   تعداد گونه اي نمایانگر شاخص غناي گونه
براي محاسبه ایـن شـاخص در ابتـدا    . شود مزرعه یا منطقه کشت می

شدند را به دست آورده و سپس  هایی که در هر مزرعه کشت می گونه
گرفتنـد،   هایی که در هر منطقه مورد کشـت قـرار مـی    تعداد کل گونه
ر جدول میزان این شاخص براي هر یک از مناطق، د. محاسبه گردید

  . نشان داده شده است 7
، در بـین چهـار منطقـه مـورد     7براساس نتایج موجود در جـدول  

و آبیـک از  ) 24(اي  مطالعه، منطقه قـزوین از بیشـترین غنـاي گونـه    
در ایـن ارتبـاط،   . برخـوردار بودنـد   1اي  کمترین میزان غنـاي گونـه  

ي مقدار متوسط غنا) Koocheki et al., 2004a(کوچکی و همکاران 
 27هاي زراعی ایران را در  اي گیاهان دارویی و معطر در بوم نظام گونه

 28گونـه متعلـق بـه     56حـدود  (گزارش کردنـد   07/2استان کشور، 
در مطالعه فراتحلیل تنوع زیستی کشاورزي ایران نیـز تنـوع   ). خانواده

هاي کشاورزي کشور بسیار پایین گـزارش  نظامگیاهان دارویی در بوم
که در مقایسه با نتایج این پـژوهش  ) Koocheki et al., 2011(شد 

اي باالیی در مقایسه  شود که استان قزوین از غناي گونه مشخص می
توانـد برگرفتـه از    هاي کشور برخـوردار اسـت کـه مـی     با سایر استان

هـاي   هاي متفاوت این استان و توانایی کشت بسـیاري از گونـه   اقلیم
  .باشد دارویی در این منطقه از کشور

  
  وینر -شاخص شانون

ها با توجه به سطح زیر  وینر مقدار تنوع گونه -در شاخص شانون
ابتدا ایـن شـاخص بـراي هـر     . کشت یا فراوانی هر گونه محاسبه شد

مزرعه در هر منطقه محاسـبه گردیـد و سـپس بـا بـه دسـت آوردن       
در بـین  . میانگین، مقدار این شاخص براي تمام مناطق محاسـبه شـد  

کمتـرین  ) صفر(بیشترین و آبیک ) 17/1(مورد مطالعه قزوین  مناطق
مقدار میانگین شـاخص  . میزان این شاخص را به خود اختصاص دادند

به دست  47/0وینر در کل مناطق مورد بررسی استان قزوین  -شانون
هـاي گیـاهی تحـت    است که براي گونه این در حالی). 7جدول (آمد 

ار شاخص شانون بین صفر تا سـه  هاي کشاورزي، مقدکشت در نظام
  ).Smale et al., 2003(اعالم شده است 
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 هاي تنوع زیستی براي مناطق مورد مطالعه مقدار شاخص - 7جدول 

Table 7- Values of biodiversity indices in studied regions   

 مناطق
Regions  

 ها شاخص
Indices  

 اي غناي گونه
The average of species richness  

 وینر -شانون
Shannon- Wiener  

  اي یکنواختی گونه
Species evenness 

 تاکستان
Takestan  16  0.40  0.25  

 آبیک
Abyek  1  0  0  
 قزوین

Qazvin  24  1.17  0.72  
 الموت

Alamut  20  0.34  0.16  
 میانگین کل

Total mean  -  0.47  0.28  
  

، )Koocheki et al., 2004a(در مطالعـه کـوچکی و همکـاران    
 27مقدار شاخص شانون در رابطه با گیاهان دارویی کشـت شـده در   

و  02/0استان کشور نسبت به کل سطح زیرکشت محصوالت زراعی 
گـزارش   64/0نسبت به کل سطح زیرکشت گیاهان دارویی و معطـر  

پایین بودن . شد که از مقدار به دست آمده در این پژوهش بیشتر است
و الموت نسبت به سایر مناطق مـورد  شاخص شانون در منطقه آبیک 

هاي دارویـی در مـزارع ایـن     مطالعه نشان دهنده کم بودن تنوع گونه
مناطق و توزیع سطح زیر کشت گیاهان دارویی و معطـر بـین تعـداد    

زعفران در منطقه آبیـک و گاوزبـان در منطقـه    (ها  محدودي از گونه
ي ایـران،  در مطالعه فراتحلیـل تنـوع زیسـتی کشـاورز    . است) الموت

، )52/0(هاي خراسان رضوي شاخص شانون گیاهان دارویی در استان
گزارش شد ) 48/0(، خراسان جنوبی و فارس )49/0(آذربایجان شرقی 

اسـتان   30و در مجموع میانگین شاخص شانون گونه هـاي دارویـی   
که نسبت به سایر ) Koocheki et al., 2011(اعالم شد  21/0کشور 

با توجه به این موارد به نظر . باشدراعی پایین میمحصوالت باغی و ز
هاي موجود بـر  رسد عالوه بر عوامل اقلیمی و ادافیکی، محدودیتمی

هـاي  نظـام سر راه توسعۀ سـطح زیرکشـت گیاهـان دارویـی در بـوم     
لحاظ مالحظـات  پذیري کشاورزان به کشاورزي کشور و عدم ریسک

هـاي دارویـی تحـت    ع گونهاقتصادي، از دالیل عمده پایین بودن تنو
هاي نظامکه کشت گیاهان دارویی در بومدرحالی. کشت در کشور باشد

کشاورزي عالوه بر تولید مواد خـام گیـاهی مـی توانـد از بعـد تنـوع       
  .اي را نیز به همراه داشته باشدکارکردي، خدمات اکوسیستمی ارزنده

  اي شاخص یکنواختی گونه
هـاي کاشـته    زیر کشت گونـه این شاخص مقدار یکنواختی سطح 
هر چه مقدار این شاخص . کند شده در مزرعه یک کشاورز را بیان می

هاي کاشته شده از نظر سطح  کمتر باشد نشان دهنده تفاوت بین گونه
باشد و هر چه مقدار آن بـاالتر باشـد، مقـدار     زیر کشت و فراوانی می

مقدار . د بودها از نظر سطح زیر کشت بیشتر خواه یکنواختی بین گونه
این شاخص نیز با استفاده از معادله مربوطه بـراي تمـام مـزارع زیـر     
کشت گیاهان دارویی محاسبه شد و سپس براي هر منطقه از میانگین 

  .آن استفاده گردید
نشان داده شده اسـت، منـاطق مـورد     7گونه که در جدول همان

-به طوريمطالعه از نظر این شاخص با یکدیگر تفاوت زیادي داشتند 
هاي قبـل کمتـرین مقـدار یکنـواختی      که منطقه آبیک مانند شاخص

از بیشـترین   72/0را نشان داد در مقابل قزوین بـا یکنـواختی   ) صفر(
این نتایج نشـان داد کـه در منطقـه    . مقدار این شاخص برخوردار بود

هاي مـورد   قزوین سطح زیر کشت گیاهان دارویی در بین تعداد گونه
اي و  بنابراین با توجه به غناي گونـه . تري دارد واختکشت توزیع یکن

توان بیان کرد که احتماالً در ایـن   یکنواختی باال در منطقه قزوین می
تري براي کشـت   منطقه در رابطه با بسیاري از عوامل، شرایط مناسب

هـا و هـم    گیاهان دارویی وجود دارد که هم باعث افزایش تعداد گونه
بر اساس گزارش . ها گردیده است یر کشت آنیکنواختی بیشتر سطح ز

در مطالعه فراتحلیل  )Koocheki et al., 2011(کوچکی و همکاران 
اي تنوع زیستی کشاورزي ایران، میـانگین شـاخص یکنـواختی گونـه    
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که به دست آمد به طوري 12/0گیاهان دارویی تحت کشت در کشور 
) 36/0(ي دارویی هااستان لرستان از بیشترین شاخص یکنواختی گونه

  .هاي کشاورزي کشور برخوردار بودنظامدر بوم
  

  شاخص تشابه سورنسون
هـاي   تـوان تشـابه گونـه    به کمک شاخص تشابه سورنسون مـی 

هر چـه  . موجود در مناطق مختلف را با یکدیگر مورد مقایسه قرار داد
مقدار این شاخص به یک نزدیکتر باشد شباهت بین دو منطقه نیـز از  

، 8طبـق جـدول   . هاي مورد کشت و کار بیشتر خواهد بـود  نهنظر گو
هاي دارویی مورد کشت و کـار، در بـین    کمترین شباهت از نظر گونه

مناطق آبیک با قزوین و آبیک با الموت به دست آمد کـه میـزان آن   
) 61/0(همچنین منطقه تاکستان با الموت بیشترین شباهت . صفر بود

د اختصاص دادند که یکی از دالیل آن را در بین تمامی مناطق به خو
تواند میانگین دماي سالیانه تقریباً مشابه در این مناطق باشد کـه   می

کـه  با توجه بـه ایـن  . هاي نسبتاً یکسانی شده است باعث ایجاد اقلیم
امکان یا عدم امکان کشت یک گونه گیاهی در هـر منطقـه متـأثر از    

افی موجـود در آن منطقـه   عوامل مختلف اقلیمی، ادافیکی و فیزیـوگر 
رسد تشابه این عوامل در منـاطق مختلـف،   است در نتیجه به نظر می

  .کندهاي مشابه را در این مناطق فراهم میامکان کشت گونه
میزان شاخص تشابه سورنسون در بین مناطق قزوین با تاکستان 

نکته جالب توجه در . به دست آمد) 53/0(و قزوین با الموت، یکسان 
تـوان گفـت کـه منـاطق      است که از نظر شرایط آب و هوایی میاینج

قزوین و تاکستان به یکدیگر شباهت دارند اما بین منـاطق قـزوین و   
هاي زیادي از نظر پارامترهاي اقلیمی و جغرافیایی وجود  الموت تفاوت

البته شاید وجود ایستگاه تحقیقات گیاهان دارویـی المـوت ایـن    . دارد
هاي دارویی ه کند چون در این منطقه تعداد گونهشباهت را قابل توجی

  . شود زیادي جهت تحقیقات کشت و کار می
  

  گیري نتیجه
هاي  از نظام% 70نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که حدود 

کشاورزي تحت کشت گیاهان دارویی در مناطق مورد مطالعه اسـتان  
همچنـین  . نـد نهـاده اسـتوار بود   قزوین، بر پایه نظام کشـاورزي کـم  

هاي محاسبه شده تنوع زیستی کشاورزي در حد قابـل قبـول   شاخص
ارزیابی شد که نشان از وضعیت به نسـبت مطلـوب کشـت گیاهـان     

تقریباً در بیشتر پارامترهاي ارزیابی شده . دارویی در استان قزوین دارد
منطقه قزوین نسبت به سایر مناطق مورد بررسی، برتري نشان داد که 

مهمترین عوامل ایجاد کننده این تمایز بتوان به وجود صنایع شاید از 
تبدیلی گیاهان دارویی در این منطقه اشاره کرد کـه بـه دلیـل تولیـد     

هاي دارویی زیادي محصوالت دارویی اقدام به کشت و پرورش گونه
هاي خام مـورد نیـاز را تـأمین    در سطوح وسیع کرده تا بتواند فرآورده

رهاي اقلیمی مهمی همچون درجه حـرارت، میـزان   البته فاکتو. نماید
بارندگی و ساعات آفتابی که برگرفته از عـرض جغرافیـایی و ارتفـاع    

-باشد نیز شرایط آب و هوایی مناسبی را براي کشت گونـه منطقه می
  . هاي دارویی در این منطقه ایجاد کرده است

  
مقادیر مربوط به شاخص تشابه سورنسون بین مناطق  - 8جدول 

 ورد مطالعه م
Table 8- Values of Sorenson similarity index in studied 

regions  
 مناطق

Regions  
 تاکستان

Takestan  
 آبیک

Abyek  
 قزوین

Qazvin  
 الموت

Alamut  
 تاکستان

Takestan  1        
 آبیک

Abyek  0.11  1      
 قزوین

Qazvin  0.53  0  1    
 الموت

Alamut  0.61  0  0.53  1  
  

  سپاسگزاري
وسیله از مجتمع صنایع دینه ایران به دلیل همکاري جهـت   بدین

  .شود تکمیل اطالعات مورد نیاز این پژوهش، قدردانی و تشکر می
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