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مدلسازی پيشبيني رویشگاه گونۀ دارویي Rheum ribes L.

با استفاده از مدل آنتروپي حداکثر ) (Maxentدر مراتع چاه ترش استان یسد
 محمدعلي زارع چاهوکي*؛ استاد دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 محبوبه عباسي؛ دانشجوی دکتری مرتعداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
چکيده
گٌّۀ  Rheum ribesیکی از گیاُان دارویی ىِو در زِان ةَ قيار ىیرود .در ایً ىعانػَ ةَ ىٍظّر جِیۀ ٌلك ۀ پیفةیٍ ی رویك هاه
ایً گٌَّ از روش آٌحؼوپی صغاکذؼ ) (Maxentو از ٌؼمافؽار  MAXENTاؿحفاده قغ .ىحغیؼُای ىضیعی اٌغازهگیؼی ق غه ة َغٍ ّان
ىحغیؼُای جأدیؼگػار ةؼ صضّر گٌَّ قاىم ىحغیؼُای ظاکی از زيهَ درمغ ؿٍهؼیؽه ،اؿیغیحَُ ،غایث انکحؼیکی ،درمغ آُ  ،،درم غ
گچ ،ىادةآنی ،اىالح ىضهّل (کهـیو ،ؿغیو ،پحاؿ یو ،ىٍی ؽیو ،که ؼ ،کؼةٍ ات ،ةیکؼةٍ ات و ؿ ّنفات  ،درم غ ق ً ،رس و ؿ یهث و
ىحغیؼُای جّپّگؼافی ىٍعلَ (قیب ،زِث و ارجفاع و ٌیؽ ىحغیؼ ةارٌغگی ةّدٌغ .دكث ظتلَةٍغی ىغل ةا اؿحفاده از ؿعش زی ؼ ىٍضٍ ی
( AUCىلغار  %95ةَدؿث آىغ (ؿعش ظّب و ضؼیب کاپای ةَدؿث آىغه از ةؼرؿی ىیؽان جعاةق ٌلكۀ پیفةیٍی ةا واكػیث زىیٍی
ٌیؽ ىلغار  0/92ةَ دؿث آىغ کَ در ؿعش غانی كؼار داقث .ةؼرؿی ٌحایر ایً جضلیق ٌكان داد کَ رویكهاه ایً گٌَّ در ظاکُ ایی ة ا
اؿیغیحۀ پاییً (کيحؼ از  ، 8ةافث ؿت ،و ىادة آنی (ةیكحؼ از  0/4درمغ كؼار دارد و صضّر ایً گٌَّ ة ا ىحغیؼُ ای اؿ یغیحۀ ُ ؼ دو
غيق و رس غيق اول راةعۀ ىػکّس و ةا ىادة آنی ُؼ دو غيق راةعۀ ىـحلیو داقث.
کليد واشگانٌ :لكۀ پیفةیٍی رویكهاه ،آٌحؼوپی صغاکذؼ ).Rheum ribes ،(Maxent
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ىغلؿازی پیفةیٍی رویكهاه گٌّۀ دارویی...

 .1مقدمه
جٍّع آب و ُّ ا و قؼایط اکّنّژی ،ىعحهف ،ةاغخ جٍّع
و غٍای گیاُان دارویی در ؿؼاؿؼ ایؼان ق غه اؿ ث .گٌّ ۀ
دارویی ریّاس  Rheum ribes L.ىحػهق ةَ ظ اٌّادة غه ف
ُفثةٍ غ ) (Polygonaceaeو ة ّىی ىٍ اظق آؿ یایی از
زيهَ ای ؼان ،پاکـ حان ن یً و ٍُ غ اؿ ث [ .]25اد ؼات
دارویی ایً گیاه در جضلیلات ىحػغدی ة َ ادت ات رؿ یغه
اؿ ث [ 26 ،24 ،22 ،16 ،11 ،10و  .]29ای ً گی اه ة َ
ظاظؼ داقحً ویحاىیًُای  B ،Aو  Cى ّرد جّز َ اؿ ث.
ُيچٍیً ظّام ی دارد ک َ نّزانيػ غه را وادار ة َ جؼق ش
اٌـّنیً ىیکٍغ کَ در ةیياریُای كٍغ ظّن ىّرد جّز َ
اؿث [ .]37جِیۀ ٌلكَُای پیفةیٍی رویكهاه گٌّ َُای
گیاُی کَ ةؼ پای ۀ ىغلؿ ازی آق یان اکّنّژی  ،اؿ ث،
ُيهام ةا جّؿ ػۀ روشُ ای آى اری و ؿیـ حو اظالغ ات
زغؼافیایی ) (GISوارد غؼمۀ غهو اکّن ّژی گی اُی ق غه
اؿث [ .]14ای ً ى غلُا ىیجّاٌٍ غ ٌل ف ةؼزـ حَای در
ٌظ ارت ،ارزی اةی ،اصی ا  ،صفاظ ث و جّؿ ػۀ پای غار
اکّؿیـحوُای ىؼجػی ایف ا کٍٍ غُ .يچٍ یً از اةؽارُ ای
ةانلّه ةَ ىٍظّر کـب اظالغات درةاره غهم پؼاکٍف گٌَُّا
و جٍاؿ ب رویك هاه ة ؼای گٌّ َُای گی اُی ىضـ ّب
ىیقٌّغ .در ایً روشُا پؼاکٍف ىکاٌی گٌَُّا ةؼ اؿ اس
جّزیع ىکاٌی ىحغیؼُای ىضیع ی ک َ ة ا پّق ف گی اُی
ُيتـحهی دارٌغ ةَ مّرت ىغلٌ ،لكَ ،ز غول ی ا ٌي ّدار
ارائَ ىیقٌّغ .یکی از ىـائم ىِو در ىغنـازی پیفةیٍ ی
رویكهاه گٌَُّای گیاُیّ ٌ ،ع اظالغ اجی اؿ ث ک َ ای ً
روشُا ىّرد اؿحفاده كؼار ىیدٍُغ .ةَظّر کهی در ةػض ی
از ىغلُا جٍِا از دادهُ ای صض ّر اؿ حفاده ىیق ّد و در
ةػض ی دیه ؼ ُ و از دادهُ ای صض ّر و غی اب اؿ حفاده
ىیقّد .در ىّاردی کَ ُو اظالغات صضّر و ُو اظالغات
غ غم صض ّر ة ؼای از ؼای ى غلُا در دؿ حؼس ةاق ٍغ،
روشُ ای رگؼؿ یٌّی ىاٌٍ غ  GLMی ا  GAMاز
ىػؼوفجؼیً روشُای ىّرد اؿحفاده در ىغنـازی پؼاکٍف
گٌَُّا ةَ قيار ىیروٌغ [ 4و  .]23اىا ٌکح َ كاة م جّز َ
ایً اؿث کَ اظالغات ىؼةّط ةَ غ غم صض ّر گٌّ َُا ة َ
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ٌغرت در دؿ حؼس ُـ حٍغ .در م ّرجی ک َ در دؿ حؼس
ةاقٍغ ٌیؽ ىلادیؼ آنُا ةا ق ،و جؼدیغ ُي ؼاه اؿ ث [.]3
ةَ ُيیً دنیم ،روشُای ىغنـازی کَ فلط ة َ دادهُ ای
صضّر گٌَُّا ٌیاز دارٌ غ ،اُيی ث زی ادی دارٌ غ [ .]12از
زيهَ ایً روشُا ىیجّان ة َ روش آٌحؼوپ ی ص غاکذؼ ی ا
 Maxentاقاره ک ؼد [ .]26ای ً ى غل در ؿ ال  2006در
دؿحؼس كؼار گؼفث و ةَمّرت وؿیػی ة ؼای ىغلؿ ازی
پؼاکٍف گٌَّای ىّرد اؿحفاده كؼار گؼفث .ىعانػات ةیاٌهؼ
آن اؿث کَ صحی در ىّاكػی کَ اظالغات ىؼةّط ةَ صضّر
گٌَُّا کو اؿ ث ٌی ؽ غيهک ؼد پیفةیٍ ی روش Maxent
ىیجّاٌغ ةا روشُایی کَ دكّ ث پیفةیٍ ی ة اییی دارٌ غ،
ركاةث کٍغ و ٌحایر كاةم كتّنی را ارائَ دُ غ [ .]8ىضلل ان
در پژوُكی ةا ىلایـۀ قف روش ىغنـ ازی ،BIOCLIM
 MARS ،LRT ،MAXENT ،GARPو  NPMRدر
پتفةیٍی پؼاکٍف ىک اٌی گٌّ َُای گی اُی در ىلی اس
ىضهی ،ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغٌغ کَ از ةیً ایً قف روش دو
ى غل  MAXENTو  MARSةِح ؼیً جکٍی ُ،ا ة ؼای
پیفةیٍی رویكهاه گٌّ َُا ىیةاق ٍغ [ .]32پژوُك هؼان
پ ؼاکٍف رویك هاه دو گٌّ ۀ  Artemisia sieberiو
 Artemisia aucheriرا در ىؼاجع پك حکّه اؿ حان ی ؽد ة ا
اؿحفاده از روش آٌحؼوپی صغاکذؼ و زىیً آى ار ىغنـ ازی
کؼدٌغ و ٌحیسَ گؼفحٍغ ک َ گٌّ ۀ  Artemisia sieberiدر
ظی ف گـ حؼدهای از ق ؼایط ىضیع ی صاض ؼ اؿ ث ،اى ا
پؼاکٍف گٌّۀ  Artemisia aucheriةَ ىٍاظق کُّـ حاٌی
ىض غود اؿ ث [ .]15ىضلل ان در ىعانػ َای از روش
آٌحؼوپی صغاکذؼ ى غل جّزی ع رویك هاه ةؼظ ی گٌّ َُای
گیاُی ةؼای پیغا کؼدن غّاىم ى ثدؼ در وك ّع گٌّ َُا در
ىؼاجع پكحکّه اؿحان یؽد اؿ حفاده کؼدٌ غ .ةؼرؿ ی دك ث
ى غلُای  AUCة ؼای ةیك حؼ گٌّ َُا ة َ ز ؽ گٌّ ۀ
 Artemisia sieberiک َ فؼک اٌؾ ة اییی داق ث ،دك ث
پیفةیٍ ی ظ ّب و كاة م كت ّل را ٌك ان داد [ .]35در
پژوُكی دیهؼ ةا اؿحفاده از دو ىغل ىاکـٍث و گ ار ة َ
ۀ
ازو گٌّ
ی جِ
پیفةیٍ
 Wedelia trilobata (L.) Hitchcدر ىٍعل ۀ ة ّىی آن و
ؿپؾ در ؿعش زِاٌی پؼداظح َ ق غ [ ُ .]28ؼ دو روش
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ىغلؿ ازی پیفةیٍیُ ای كاة م اغحي ادی را از وؿ ػث
جِازو ایً گٌَّ در ؿ عش زغؼافی ایی ارائ َ کؼدٌ غ ون ی
ٌحایر ىغل ىاکـٍث ىضافظَ کاراٌَجؼ ةّد .در پژوُك ی از
دو روش ىغنـازی ص غاکذؼ آٌحؼوپ ی و انه ّریحو ژٌحی ،
ةؼای ىغنـازی رویكهاه ةانلّة ریّاس در اؿ حان ام فِان
اؿحفاده قغٌ .حایر ٌكان داد کَ ىغل ص غاکذؼ آٌحؼوپ ی از
غيهکؼد ةِحؼی ٌـتث ةَ ىغل انهّریحو ژٌحی ،ة ؼظ ّردار
اؿث [ .]19پژوُك هؼان در ىعانػ َای در ىؼاج ع ص ّض
ؿهعان اؿحان كو ةَ ةؼرؿی داىٍۀ جضيم گٌَُّای گیاُی
ٌـتث ةَ غّاىم ىضیعی و پیفةیٍی پ ؼاکٍف گٌّ َُای
گیاُی ةا اؿحفاده از ىغل  Maxentپؼداظحٍ غ و در ٌح ایر
ظ ّد روش  Maxentرا روق ی ىٍاؿ ب در جِی ۀ ٌلك ۀ
پیفةیٍی رویكهاه ةانلّة گٌَُّای گیاُی داٌـحٍغ [.]35
در جضلیلی دیهؼ پژوُكهؼان ةا اؿحفاده از ى غل Maxent
پؼاکٍف گیاه  Zostera marinaدر ىسيعانسؽایؼ فٍالٌغ را
در ىٍعلۀ  500 Km²ؿ اصم ىغلؿ ازی کؼدٌ غ [ .]6در
ىعانػَای در ىؼاجع ناه جؼش اؿحان یؽد ةَ ةؼرؿی غّاى م
ى ثدؼ ة ؼ صض ّر گٌّ ۀ  Rheum ribesو جِی ۀ ٌلك ۀ
پیفةیٍ ی رویك هاه آن ة ا اؿ حفاده از روش رگؼؿ یّن
نسـحی ،پؼداظحَ قغ و ایً ٌحیسَ صامم قغ کَ از ةیً
غّاىم ىضیعی ،ظنّمیات ظ اک ةیك حؼیً ٌل ف را در
ظ اُؼ ق غن گٌّ ۀ  R. ribesدارد [ .]36انتح َ در ى غل
رگؼؿیّن نسـحی ،از دادهُای ىک اٌی (اظالغ ات صض ّر
دارای ىعحن ات ظ ّل و غ ؼض زغؼافی ایی اؿ حفاده
ٌيیقّد ،در ایً ىعانػَ ىغل  Maxentةَدنیم اؿحفاده از
دادهُای ىکاٌی صضّر گٌَُّای گیاُی ةَکار رفحَ اؿ ث.
از ى غل Maxentة َ ىٍظّرُ ای ىحف اوجی در ىعانػ ات
ىعحهف ُيچّن درک راةعَ ةیً صضّر گٌَُّای ىعحهف،
جِیۀ ٌلكۀ پؼاکٍف گٌَُّا و پیفةیٍی ىکانُ ای زغی غ
صضّر گٌَّ اؿحفاده قغه اؿث [ .]8ةَ دنیم ویژگیُ ایی
ُيچّن اؿحفاده از دادهُای صض ّر و كاةهی ث پیفةیٍ ی
ةایی ایً ىغل و ُيچٍیً ةعاظؼ یادگیؼی ىاقیً 1ة ّدن
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آن [ ،]28ة ؼای ىغنـ ازی و ُيچیٍ یً ةؼرؿ ی غّاى م
جأدیؼگػار ةؼ روی پؼاکٍف گٌّ ۀ  ،R. ribesاز آن اؿ حفاده
قغ.
ةؼٌاىَریؽی امّنی ة ؼای جّؿ ػۀ فػانیثُ ا در ةع ف
گیاُان داروییٌ ،یازىٍغ ةؼرؿ ی دكی ق وض ػیث ىّز ّد،
قٍاظث کافی پحاٌـیمُای ىّزّد در غؼمَُای زراغ ی و
ىٍاةع ظتیػی ةَ غٍّان ظاؿ حهاه ام هی گٌّ َُای ة ّىی
کكّرىان و ُيچٍیً ق ٍاظث م ضیش از ىض غودیثُا و
نانفُاؿث .ایً ىعانػَ ةا ُغف جِی ۀ ٌلك ۀ پیفةیٍ ی
رویكهاه ةانلّة گٌّۀ  ،R. ribesةا اؿحفاده از ىغل Maxent
اٌسام قغه اؿث جا غالوه ةؼ یافحً غّاى م ىِ و جأدیؼگ ػار
در اؿحلؼار و پؼاکٍف ایً گٌّ َ ،گ ؼایف جؼزیض ی گٌّ ۀ
ىّرد ٌظؼ ٌـتث ةَ غّاىم ىضیعی ىكعل قّد.

 .2روششناسي
ىٍعلۀ ىعانػاجی ،در ىضغوده ىؼاجع ناه ج ؼش اؿ حان
یؽد ك ؼار دارد .ىـ اصث ىٍعل َ ص غود ُ 170000کح ار
اؿث ک َ در ة یً غؼضُ ای ق يانی  31º 33′ 11′′ان ی
 31º 04′ 27′′و ظّلُ ای ق ؼكی  53º 40′ 06′′ان ی
 54º 15′ 19′′كؼار گؼفحَ اؿث (قکم  . 1صغاکذؼ ارجف اع
ىٍعل َ  3990ىح ؼ در ارجفاغ ات ق یؼکّه و ص غاكم آن
 1400ىحؼ در کّیؼ ناه ةیکی اؿ ث .ىحّؿ ط ةارٌ غگی از
 270ىیهیىحؼ در ارجفاغ ات ق یؼکّه ج ا  45ىیهیىح ؼ در
صاقیۀ کّیؼ ناه ةیکی ىحغیؼ اؿث [.]33
ىٍعلۀ ىّرد ىعانػَ دارای  13جیپ گیاُی ةّده کَ گٌّۀ
 R. ribesدر جیپ گیاُی Rheum ribes-Artemisia sieberi
ُيؼاه گٌّۀ  Artemisia sieberiةَ غٍّان گٌّۀ غانب صضّر
داقحَ اؿ ث .ةػ غ از ىك عل ک ؼدن جیپُ ای گی اُی در
ىٍعل َ (در ىلی اس ٌ ، 1/50000يٌّ َةؼداری م ضؼایی از
پّقف گیاُی ةَ ىٍظّر زيعآوری دادهُای صضّر و غی اب
گٌّۀ ىّرد ىعانػَ ةَ روش جنادفی-ؿیـحياجی ،در ىٍعل ۀ
ىػؼف ُؼ جی پ گی اُی از ظؼی ق پالتگ ػاری در اىح غاد 5
جؼاٌـکث  500ىحؼی و اؿحلؼار  50پالت اٌس ام ق غ .اٌ غازة
پالتُای ٌيٌَّةؼداری ةا جّزَ ةَ ٌ ّع و پ ؼاکٍف گٌّ َُای
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گیاُی ةَ روش ؿعش صغاكم  2-16ىحؼ ىؼةع جػییً گؼدی غ.
ة ؼای ةؼرؿ ی ق ؼایط اکّنّژی  ،ىکانُ ای صض ّر گٌّ ۀ
 ،R. ribesةا جّزَ ةَ ىعانػات اٌسام قغه ةؼ روی ایً گٌّ َ و
اظالغات در دؿحؼس 20 ،غاىم ىضیعی کَ ة َ ظ ّر ة انلّه
ىیجّاٌـحٍغ ةؼ صضّر و گـحؼش ایً گٌَّ جأدیؼگ ػار ةاق ٍغ،
اٌحعاب قغٌغ .ةا جّزَ ةَ اكهیو ىٍعلَ و اُيیث ةیكحؼ غاى م
ظاک در ایً ىعانػَ  16غاىم ظاکی ،ی  ،غاى م اكهیي ی و
ؿَ غاىم فیؽیّگؼافی ىّرد ةؼرؿی ك ؼار گؼف ث .در پیي ایف
مضؼایی پؼوفیمُای ظاک در ىٍاظق صضّر گٌّ َ صف ؼ و از
دو غيق ٌيٌَّ ظاک ( 10پؼوفیم ظاک در ُؼ جی پ گی اُی
ةؼداقث ق غ .از آٌس ا ک َ ریك ۀ گیاُ ان ىؼجػ ی ةیك حؼیً
فػانیحكان در غيق  0-30ؿ اٌحیىحؼی اؿ ث ،ةٍ اةؼایً ای ً
غيق ةَغٍّان غيق اول و ییۀ  30-80ؿاٌحیىحؼی ةَغٍ ّان
غيق دوم اٌحعاب گؼدیغ .در پژوُك ی غي ق ٌيٌّ َةؼداری از
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ظاک ةؼای گٌَُّای ىٍعلۀ ةیاةاٌی  50ؿاٌحیىحؼ جػییً ق غ
[ .]1غيق ٌفّذ ریكۀ ری ّاس در ةؼظ ی ىٍ اةع ج ا دو ىح ؼی
ظاک گؽارش قغه اؿث [ٌ .]9يٌَُّای ظاک ةػغ از ظك ،
قغن ةَوؿیهۀ ان ،دو ىیهیىحؼی ان ،گؼدیغ و ة ا جّز َ ة َ
وزن ٌيٌَّ كتم از ان ،کؼدن و وزن ظاک غتّر کؼده از ان ،،
درمغ ؿٍهؼیؽة ظاک جػی یً ق غ .ةػ غ از آن ة ؼ روی ذرات
کّنکحؼ از دو ىیهیىح ؼ آزىایفُ ای فیؽیک ی جػی یً ذرات
ٌـتی ظاک قاىم رس ،ؿیهث و قً ة َ روش ُی غروىحؼی
ةایک اس و ةؼرؿ یُای جسؽی ۀ ق یيیایی ظ اک ق اىم
اٌغازهگیؼی ( pHاؿیغیحۀ ظ اک  ُ ،غایث انکحؼیک ی )،(EC
اىالح ىضهّل (کهـیو ،ؿغیو ،پحاؿیو ،ىٍیؽیو ،کهؼ ،کؼةٍ ات،
ةیکؼةٍات و ؿّنفات  ،درمغ آُ ،،درم غ گ چ و ى ادة آن ی
ظاک (جياىی ىحغیؼُا در غيق اول و دوم اٌسام قغ.

شکل  .1مًقعٕت وقاط حضًر گًوّ  .R. ribesدر مراتع پشتکًٌ استان ٔسد (وقاط وقطٍ چٕه مىاطق حضًر گًوّ  .R. ribesرا وشان مٓدَذ).

ة ؼای ىغنـ ازی پیفةیٍ ی رویك هاه از ٌ ؼم اف ؽار
 MAXENTاؿ حفاده ق غ .در ىغلؿ ازی پیفةیٍ ی
پؼاکٍف گٌَُّای گیاُی ،ةَ ٌلكَُای ركّىی ىحغیؼُ ای
ىضیعی و اظالغات ىکاٌی پؼاکٍف گٌّ َُای گی اُی ة َ
غٍّان ورودی ىغل ٌیاز اؿث .اظالغات اكهیيی ة ا اؿ حفاده

از ایـ حهاهُای ُّاقٍاؿ ی ىٍعل َ جِی َ ق غ و از ى غل
ركّىی ارجفاع ةؼای جِیۀ ییَُای قیب و زِ ث اؿ حفاده
قغٌ .لكَُای ىؼةّط ةَ ویژگیُای ظاک ٌیؽ ة ا اؿ حفاده
از روشُ ای زى یً آى ار و جکٍی ُ،ای درونی اةی در
ٌؼمافؽارُ ای GS+و ٌ GIS 9.3لك َ جِی َ ق غ .یی َُای
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زیـث ىضیعی ة ؼای جّنی غ ىكعن َُایی ک َ پ ؼاکٍف
اصحيانی گٌَُّا را ىضغود ىیکٍٍغ ة َکار ىیروٌ غ .اٌ ّاع
ىعحهف ىكعن َُا ق اىمHinge, Quadratic, Linear ،
 Threshold Product,ىیةاقٍغ [ .]27اةحغا ىغل ةا ُي ۀ
ىحغیؼُا ازؼا گؼدیغ جا ادؼات جلؼیت ی ُ ؼ ىحغی ؼ ة ؼ روی
پؼاکٍف گٌَّ ىكعل قّد .ىحغیؼُ ایی ک َ دارای ؿ ِو
ادؼ ی ،درمغ ةَ ةای ةّدٌغ اٌحعاب قغٌغ و ةػ غ از ای ً از
ىحغیؼُای ةا ىیؽان ُيتـحهی ةای ،ىِوجؼیً آنُا اٌحعاب
قغ و وارد ىغل گؼدیغ.
در ٌؼمافؽار  MAXENTدو گؽیٍَ ىؼة ّط ة َ ؿ اظث
ىٍضٍیُای پاؿط گٌَّ ة َ ىحغیؼُ ای ىضیع ی و آزى ّن
زٌ،ایف ( Jakknifeزِث جػییً ىحغیؼُای جأدیؼگػار و
گؽیٍۀ ىؼةّط ةَ آى ارة  1AUCک َ ة ؼای ارزی اةی م ضث
ىغل پیفةیٍی اؿث اٌحعاب قغٌغُ .يچٍیً ٌؼم افؽار ة َ
مّرت ظّدکار از ٌ %70لاط صض ّر ة َ م ّرت جن ادفی

ةؼای دادهُای آىّزقی و از  %30ةاكی ىاٌغه ةؼای ارزی اةی
ٌحایر ىغل اؿحفاده ىیکٍغ .ظؼوزی ى غل  Maxentی ،
ٌلكۀ اصحيایجی پیّؿ حَ اؿ ثب ةٍ اةؼایً یزم اؿ ث ک َ
آؿحاٌۀ ةِیٍۀ صضّر ىكعل قّد جا ة ؼ اؿ اس آن ٌلك ۀ
پیّؿحَ ةَ ٌلكۀ صضّر/غغم صضّر جتغیم قّد .غ الوه ة ؼ
ایً آىاره ؿعش زیؼ ىٍضٍی ىكعنۀ غيهکؼد ( ROCاةؽار
واصغی را ةؼای ارزیاةی غيهکؼد در ةیً جيام صغود آؿحاٌۀ
ىيکً فؼاُو ىیآورد .ىٍضٍ ی  ROCرواة ط ة یً ٌـ تث
صضّرُایی کَ ةَ درؿحی پیفةیٍی ق غه (صـاؿ یث و
ٌـتث غغمصضّرُایی کَ ةَ اقحتاه پیفةیٍی قغه اؿ ث
( -1اظحنامی ةّدن را جّمیف ىیکٍ غ .در پای ان ة ؼای
ارزیاةی ىیؽان جعاةق ٌلكۀ پیفةیٍ ی ة ا ٌلك ۀ واكػ ی از
ضؼیب کاپا (  اؿحفاده ق غ .از ای ً ق اظل در اغه ب
پژوُفُای ىغلؿازی پیفةیٍی گٌَُّای گی اُی ة ؼای
ارزیاةی اغحتار ىغل اؿحفاده قغه اؿث [ 20و .]21

جذيل  .1فُرست متغٕرَاْ اوذازٌگٕرْ شذٌ در تحقٕق
ردٔف

خصًصٕت

ياحذ اوذازٌگٕرْ

عالئم اختصارْ

ردٔف

خصًصٕت

ياحذ اوذازٌ گٕرْ

عالئم اختصارْ

1

ىحّؿط ةارٌغگی ؿایٌَ

ىیهیىحؼ

P

12

رظّةث كاةم دؿحؼس

درمغ

AW

2

ارجفاع از ؿعش دریا

ىحؼ

abs

13

گچ

درمغ

Gyps

3

زِث

-

asp

14

ُغایث انکحؼیکی

دؿیزیيٍؾ ةؼ ىحؼ

EC

4

قیب

درمغ

slop

15

اؿیغیحَ

]-log10[H+

pH

5

ؿٍهؼیؽه

درمغ

Gravel

16

پحاؿیو

ىیهیاکی واین در نیحؼ

K

6

رس

درمغ

Clay

17

ىٍیؽیو

ىیهیاکی واین در نیحؼ

Mg

7

ؿیهث

درمغ

Silt

18

کهـیو

ىیهیاکی واین در نیحؼ

Ca

8

قً

درمغ

Sand

19

ؿغیو

ىیهیاکی واین در نیحؼ

Na

9

آُ،

درمغ

Lime

20

کهؼ

ىیهیاکی واین در نیحؼ

Cl

10

ىاده آنی

درمغ

O.M.

21

ةیکؼةٍات

ىیهیاکی واین در نیحؼ

HCo3

11

رظّةث اقتاع

درمغ

S.M.

22

ؿّنفات

ىیهیاکی واین در نیحؼ

So2

 .3نتایج
قکم ( 2ةَ غٍّان ٌيٌَّ ٌحایر ارزیاةی جلاظػی نِ ار
جکٍی ،درونی اةی ة ؼای ىحغی ؼ رس غي ق اول ظ اک را
ٌكان ىیدُ غ ُ .ؼ نل غر ک َ دو ظ ط ىل ادیؼ واكػ ی و
جعيیً زده قغه (ظط ٌلعَنیً ىحغیؼ در ایً ٌيّدارُ ا
ةَ ُو ٌؽدیکحؼ و پؼاکٍف ٌيٌَُّا در اىحغاد ای ً ظع ّط

1

ةِحؼ ةاقغ ٌكاندٍُغة ایً اؿث ک َ ظع ای روش ى ّرد
ٌظؼ کيح ؼ و دك ث آن ة ایجؼ اؿ ث .ة ا جّز َ ة َ ق کم،
روشُای کؼیسیٍگ ٌـ تث ة َ دو روش  IDWو NDW
دارای ظعای کيحؼ و اظيیٍان ةیكحؼی ىیةاقٍغ .در ىّرد

1. Area under the curve
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ؿایؼ ىحغیؼُای ىّرد ةؼرؿی در ایً جضلیق ٌیؽ روشُای

کؼیسیٍگ ةِحؼ ةّده اؿث.

شکل  .2وتأج ارزٔابٓ تقاطعٓ چُار تکىٕک درينٔابٓ براْ متغٕر رس عمق ايل خاک

در قکم ( 3ةَ غٍّان ٌيٌَّ ٌلكَُای ىحغیؼُای درم غ
ؿٍهؼیؽه و اؿیغیحَ غيق اول ظاک ىٍعلَ ارائَ ق غه اؿ ث.
ةا جّزَ ة َ ق کم اؿ یغیحۀ ظ اک در كـ يثُای ق يال و
زٍ ّب (ج ا ص غی زٍ ّب ق ؼكی ىٍعل َ کيح ؼ از ؿ ایؼ
كـيثُای آن ىیةاقغُ .يچٍیً ةیكحؼیً ىیؽان رس غيق

اول ظاک در كـ يث زٍ ّب غؼة ی و کيح ؼیً ىی ؽان ای ً
ىحغیؼ در كـيثُای قيانی ،غؼةی و زٍ ّب ق ؼكی ىٍعل ۀ
ىّرد ىعانػَ ىیةاقغ .ةا جّزَ ة َ ق کم ( 1رویك هاه گٌّ ۀ
 R. ribesدر ةعف زٍّةی و زٍّب قؼكی ىٍعلَ كؼار دارد.

شکل .3وقشٍ اسٕذٔتٍ ي رس عمق ايل خاک مىطقٍ مًرد مطالعٍ
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شکل  .3قذرت تخمٕه وسبٓ متغٕرَاْ زٔست محٕطٓ بٍدست آمذٌ از  Jacknifeدر مذل Maxent
( )aقذرت پٕشگًٔٓ در مذل کالٕبراسًٕن ي ( ،AUC )bسطح زٔر مىحىٓ در مذل تست
(مىظًر از عذد  1در کىار عالئم اختصارْ متغٕرَاْ عمق ايل ي عذد  2عمق ديم مٓباشذ بٍعىًان مثال  So21متغٕر  So2در عمق ايل).

در قکم (ٌ 3aحایر غيهی ات ز  ٌ ،ایف ک َ ىی ؽان
جأدیؼ ُؼ ىحغیؼ ىكعل ةَ جٍِایی 1و ُيۀ ىحغیؼُا ة غون
آن ىحغیؼ 2و کم ىحغیؼُا 3را در ىغل کانتیؼاؿ یّن ٌك ان
ىیدُغب آى غه اؿ ث و ق کم (ُ 3bي یً ىكعن ات را
ةؼای ؿعش زیؼ ىٍضٍی آزىّن ٌكان ىیدُغُ .ي انگٌّ َ
کَ در قکم ( 3آىغه اؿث ىحغیؼُای اؿیغیحۀ غيق اول،
رس غيق اول ،قً غيق اول و اؿیغیحۀ غيق دوم ٌـ تث
ةَ ؿایؼ ىحغیؼُا جأدیؼ ةیكحؼی ةؼ صض ّر گٌّ ۀ R. ribes
دارٌغب و دو ىحغیؼ اول از ىحغیؼُای جػییً کٍٍ غة صض ّر
گٌّۀ ىّرد ىعانػ َ ىیةاق ٍغ .ج أدیؼ ىحغیؼُ ای ؿ ّنفات
غيق اول ،رظّةث كاةم دؿحؼس غيق اول ،ى ادة آن ی ُ ؼ
دو غيق و گچ غيق اول ٌیؽ كاةم ىالصظَ اؿث.
ىٍضٍیُای پاؿط ىِوجؼیً ىحغیؼُای اؿ حفاده ق غه

1 - With only variable
2 - without variable
3 - with all variable

در ىغل و داىٍۀ اکّنّژی ،آنُ ا در ق کم  4ارائ َ ق غه
اؿث .ؿایَُای آةی رٌگ اظؼاف ىٍضٍیُا صغود اظيیٍان
ةؼای صضّر ىحغیؼ ىّرد ٌظؼ را ةؼای گٌّۀ ٌ R. ribesكان
ىیدٍُغ .پٍِای کو صغود اظيیٍ ان ٌك ان دٍُ غة ج ّان
ةایی ىعانػَ اؿث زیؼا در ای ً م ّرت فام هَ اظيیٍ ان
داىٍۀ کّنکی از ىل غار اد ؼ را در ة ؼ ىیگی ؼد در ٌحیس َ
ىل ادیؼی از ةؼآوردُ ا را در اظحی ار ىیدُ غ ک َ دارای
جغییؼپػیؼی کيی ُـحٍغ .ةا جّزَ ةَ ق کم 4ة ا اف ؽایف
ىادة آنی ظاک اصحيال صضّر گٌّۀ ى ّرد ةؼؿ ی اف ؽایف
ىییاةغ .داىٍۀ اکّنّژی ،ىحغیؼ رس غيق اول ظاک ة ؼای
گٌّۀ  8 R. ribesجا  20درمغ اؿث کَ انتحَ در ىل غار 8
جا  10درمغ ةیكحؼیً اصحيال صضّر گٌّۀ ى ػکّر وز ّد
دارد و از آن پؾ ىٍضٍی ؿیؼ ٌؽونی در پیف ىیگیؼد .ة ا
افؽایف درمغ رس در غيق دوم ظاک از  5ج ا  35درم غ
ٌیؽ اصحيال صضّر گٌّۀ ىػکّر کاُف ىییاةغُ .يچٍیً ةا
جّزَ ةَ ىٍضٍی پاؿط گٌَّ ةَ ىحغی ؼ اؿ یغیحۀ غي ق اول
ظاک ،اصحيال صضّر گٌّ ۀ  R. ribesاز اؿ یغیحۀ  7/2ج ا
 8/2کاُف ىییاةغ .افؽایف ق ً غي ق اول ظ اک ج أدیؼ
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ىـحلیو در صضّر ایً گٌَّ دارد .ىحغیؼ ؿّنفات غيق اول
ظاک ٌیؽ ةؼ صضّر گٌّۀ ىّرد ةؼرؿی ج أدیؼ ىذت ث دارد و
ةا افؽایف ىلغار ؿّنفات ظاک جا صغود  ،20 ppmىٍضٍی

ؿیؼ مػّدی دارد و ةاری،جؼیً صغود اظيیٍان در صغود
 20ppmكؼار دارد کَ ٌكان دٍُغة داىٍَ اکّنّژی ،ةـ یار
ٌانیؽ ایً ىحغیؼ ةؼای گٌّۀ ىػکّر اؿث.

شکل  .4مُمترٔه مىحىَٓاْ پاسخ  R. ribesبٍ متغٕرَاْ محٕطٓ

قکم ( 5ىؼةّط ةَ ؿعش زیؼ ىٍضٍ ی و آى ارة AUC

ىضاؿتَ قغه ةا ىغل ىیةاقغ .ةا جّزَ ةَ ىل ادیؼ  AUCو
ةؼ اؿاس ظتلَةٍغی ؿعش زیؼ ىٍضٍی  ]31[ Sweetدكّث

ىغل پیفةیٍی ةؼای رویكهاه گٌّۀ  R. ribesظّب اؿ ث.
آؿحاٌۀ ةِیٍۀ صضّر  0/1و آىارة کاپا ة ؼای جػی یً جّاف ق
پیفةیٍی رویكهاه گٌّۀ  R. ribesة ا ٌلك ۀ واكػ ی 0/92
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ةَدؿث آىغ کَ در ؿعش غانی اؿ ث .ة ا جّز َ ة َ ٌلك ۀ
واكػی جیپُای گیاُی و ُيچٍیً ىك اُغات ىی غاٌی در
ىٍعلۀ ىّرد ىعانػَ گٌّ ۀ ری ّاس جٍِ ا در جی پ گی اُی
 Rh.ri-Ar.siصضّر داق حَ و ق ؼایط ىضیع ی (ظنّم اً

قؼایط ظاکی ؿایؼ ٌلاط ىٍعلَ ةؼای صضّر گٌّۀ ى ػکّر
ىٍاؿب ٌتّده اؿث و كـيثُای پیفةیٍی ق غه ٌی ؽ در
ىضغودة ایً جیپ اؿث.

شکل  .5مىحىٓ ROC

شکل .6وقشّ رئشگاٌ بالقًِ گًوّ ( R. ribesکٍ براْ مقأسّ بر ريْ وقشّ ياقعٓ آمذٌ است)

ىغلؿازی پیفةیٍی رویكهاه گٌّۀ دارویی...

 .4بحث و نتيجهگيری
ةا جّزَ ةَ ٌحایر ایً جضلیق و ةؼ اؿاس ضؼیب کاپ ای
صامم از ىلایـۀ ٌلكَُا ،ىیؽان جعاةق ٌلكۀ پیفةیٍ ی و
ٌلكۀ واكػی ةؼای رویكهاه گٌّۀ  R. ribesدر ؿ عش غ انی
اؿث .جّاٌایی ظتلَةٍغی ىغل پیفةیٍی ٌی ؽ ة ؼای گٌّ ۀ
ىّرد ىعانػَ ةؼ اؿاس ىلغار ؿعش زیؼ ىٍضٍ ی ٌی ؽ 0/95
ةَدؿث آىغ کَ در ؿعش ظّب ك ؼار دارد .ىی ؽان جع اةق
ٌلكۀ پیفةیٍی جّنیغ قغه ةا ٌلكۀ واكػی پ ؼاکٍف گٌّ َ
در ای ً ىعانػ َ ص اکی از آن اؿ ث ک َ روش آٌحؼوپ ی
صغاکذؼ ىیجّاٌغ ة َ غٍ ّان ی  ،روش ىٍاؿ ب در جِی ۀ
ٌلك َُای پیفةیٍ ی پ ؼاکٍف گٌّ َُای گی اُی ى ّرد
اؿحفاده ك ؼار گی ؼد ک َ ة ا ٌح ایر ىضلل ان دیه ؼی ٌی ؽ
ُيعّاٌی دارد [ 35 ،28و  .]15پژوُكهؼان ةی ان کؼدٌ غ
کَ ىغل  Maxentةایغ ةَغٍّان ز ایهؽیً ة ؼای ةػض ی از
ىغلُای جّزی ع گٌّ َای ٌظی ؼ رگؼؿ یّن نّزـ حی ،و
آٌانیؽ جكعیل در غؼمۀ ىؼاجع در ٌظؼ گؼفحَ ق ّد [.]18
ٌحایر صامم از غيهیات زٌ ،ایف در ایً ىعانػ َ گّی ای
ای ً ىعه ب اؿ ث ک َ از ة یً ویژگیُ ای ىضیع ی،
ظنّمیات ظاک از ىثدؼجؼیً غّاىم در پؼاکٍف گٌّۀ R.
ُ ribesـحٍغ ،ةَظّری کَ اؿیغیحۀ غيق اول ،رس غي ق
اول و اؿیغیحۀ غيق دوم ةیكحؼیً جأدیؼ را در صض ّر ای ً
گٌَّ دارٌغ .جأدیؼ ىحغیؼُای ؿ ّنفات غي ق اول ،رظّة ث
كاةم دؿحؼس غيق اول و ىادة آنی ُؼ دو غيق ٌی ؽ كاة م
ىالصظَ اؿث.
ىٍضٍیُای پاؿط گٌّ َ ة َ ىحغیؼُ ای ىضیع ی ٌی ؽ
ٌكان داد کَ صضّر گٌّۀ  R. ribesة ا اف ؽایف ى ادة آن ی
ظاک از مفؼ جا  1/6درمغ افؽایف ىییاةغ و از آن ةَ ةػ غ
ٌیؽ ىٍضٍی ؿیؼ مػّدی ظّد را ةَ مّرت جغریسی اداى َ
ىیدُغ .در اغهب ظاکُای ىٍاظق ظك  ،و ٌیيَظك ،
ىلغار ىادة آن ی ةـ یار ک و اؿ ث ،اى ا اد ؼات زی ادی ة ؼ
ظنّم یات فیؽیک ی ،ق یيیایی و ةیّن ّژیکی ظ اک
ىیگػارد .ىّاد آنی ىٍتع امهی غٍامؼ غػایی ازت ،فـفؼ و
ُيچٍ یً پحاؿ یو ة ؼای گی اه ُـ حٍغ [ 30 ،2و .]7
ُيچٍیً ٌحایر صاکی از آن اؿث کَ ةا اف ؽایف اؿ یغیحۀ
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غي ق اول ظ اک از  7/2ج ا  8/2اصحي ال صض ّر گٌّ ۀ
 R. ribesکاُف ىییاةغ و ُيچٍ یً پ ؼاکٍف ای ً گٌّ َ
راةعۀ كّی ةا ىلادیؼ پ اییً ُ غایث انکحؼیک ی غي ق اول
(کيحؼ از  5دؿی زیيٍؾ ة ؼ ىح ؼ دارد pH .ی ا اؿ یغیحۀ
ىضهّل ظاک ةَظّر ىـحلیو در گیاه جأدیؼ ٌ غارد ،اد ؼ آن
ةَمّرت در اظحیار كؼار دادن یا ٌغادن غٍامؼ غػایی ىّرد
ٌیاز گیاه اؿث .كاةهیث اؿحفاده یا صالنیث ةؼظی از غٍام ؼ
غػایی ةا افؽایف  pHکاُف ىییاةغ .ةَغٍّان ىذال آًُ و
ىٍهٍؽ را ىیجّان ٌام ةؼد کَ ىػيّیٌ در ظاکُ ای آُک ی
کيتّد ٌكان ىیدٍُغ .ةا اف ؽایف غهظ ث اى الح ىضه ّل،
ُغایث انکحؼیکی ةَغه ث وز ّد یّنُ ا ةیك حؼ ىیق ّد،
ةٍاةؼایً ةا اٌغازهگیؼی ُغایث انکحؼیکی ىیج ّان در ى ّرد
ىضغودیثُای اىالح ظاک اظِار ٌظؼ کؼد .ظاکُای قّر
از ظؼیق فكار اؿيؽی و افؽایف غهظث ةػضی از یّنُا در
ىضه ّل ظ اک و ُيچٍ یً ج أدیؼ ة ؼ ظنّم یات
فیؽیکّقیيیایی ظاک و جأدیؼ ىحلاةم ةػض ی از یّنُ ا ة ؼ
غيهکؼد گی اه ج أدیؼ ىیگػارٌ غ [ .]17صض ّر و پ ؼاکٍف
گٌّۀ  R. ribesةا درمغ قً غيق اول جا صغود  53درم غ
و درمغ ؿّنفات غيق اول ظ اک ج ا ُ 20ppmيتـ حهی
ىذتث ٌكان داد .گّگؼد ی ا ؿ ّنفات در کاٌیُ ای ظ اک
وز ّد داق حَ و در جؼکیت ات ىِ و گی اُی ٌی ؽ جذتی ث
ىیقّد .ارجتاط زیادی ةیً کؼةً کمٌ ،یح ؼوژن و گ ّگؼد
ظاک وزّد دارد .گیاُان كـيث اغظو گّگؼد ى ّرد ٌی از
ظّد را ةَمّرت ؿّنفات از ظاک ز ػب ىیکٍٍ غ .ة ا در
ٌظؼ گؼفحً ىٍضٍی پاؿط گٌَّ ةَ ىحغیؼ ق ً ای ً ٌحیس َ
صامم ىیقّد کَ ایً گٌَّ ظاکُایی ةا ةافث ؿ ٍهیً را
ٌيیپـٍغد و در ظاکُایی ةا ةافث ؿت ،ؿازگارجؼ اؿ ث.
افؽایف درمغ ؿیهث در ُؼ دو غيق ظاک ةؼ پؼاکٍف ایً
گٌَّ جأدیؼ ىٍفی گػاقحَ اؿث ةَ ظّری کَ در غي ق اول
از  5جا  8درمغ و در غيق دوم ظ اک از  5ج ا  10درم غ
ةیكحؼیً درمغ اصحيال صضّر گٌّ َ وز ّد دارد ،پ ؾ از
آن ٌیؽ ىٍضٍ ی ؿ یؼ ٌؽون ی در پ یف ىیگی ؼد و در 30
درمغ غيق اول اصحي ال صض ّر گٌّ ۀ ى ػکّر ة َ م فؼ
ىیرؿ غ .آؿ حاٌۀ رظّة ث كاة م دؿ حؼس در ىعهّةی ث
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رویك هاه گٌّ ۀ  R. ribesاز  5ج ا  20درم غ اؿ ث ک َ
ٌكاندٍُغة راةعۀ ایً گٌَّ ةا ىیؽان آب در دؿحؼس گی اه
اؿث .جغییؼات ةافث افؽون ةؼ جأدیؼ در زػب ىّاد غػایی و
جِّیَ ةؼ ىیؽان رظّةث كاةم دؿحؼس ٌیؽ ىثدؼ اؿث ،ةغیً
جؼجیب ایً ظنّمیث ٌیؽ دارای جغییؼاجی ىكاةَ اؿ ث [1
و  .]5پژوُكهؼان ىػحلغٌغ کَ رظّةث كاةم دؿحؼس یک ی
از غّاىم ىثدؼ ةؼ اؿحلؼار گیاُان اؿث [ُ .]12يچٍیً در
پژوُكی کَ در ُي یً ىٍعل َ ة ؼ روی غّاى م ى ثدؼ ة ؼ
صضّر گٌّۀ  R. ribesو جِیۀ ٌلكۀ پیفةیٍی رویكهاه آن
ة ا اؿ حفاده از روش رگؼؿ یّن نسـ حی ،اٌس ام گؼدی غ،
ىكعل قغ کَ از ةیً غّاىم ىضیعی ،ظنّمیات ظ اک
ةیكحؼیً ٌلف را در ظ اُؼ ق غن ای ً گٌّ َ دارد [ ]36و
صضّر گٌّۀ  R. ribesة ا ى ادة آن ی راةع ۀ ىـ حلیو و ة ا
درمغ رس ظ اک راةع ۀ ىػک ّس دارد .ة َظّریک َ در
ىٍعلَ در ٌّاصیای کَ ةافث ظاک ؿت،ج ؼ ق غه و ى ادة
آنی آن افؽایف یاةغ ،ایً گٌّۀ گیاُی ظ اُؼ ىیق ّد ،ک َ
ٌحایر صامم از ایً ىعانػَ را جأییغ ىیکٍ غ .ض ؼیب کاپ ا
در ىعانػ ۀ ى ػکّر  0/65ة َ دؿ ث آى غ ک َ ة ؼ اؿ اس
ظتلَةٍغی ىضلل ان در ؿ عش ظ ّب ك ؼار ىیگی ؼد ،در
مّرجی کَ در جضلیق صاضؼ آىارة کاپا ةؼای جػییً جّاف ق
پیفةیٍی رویكهاه گٌّۀ  R. ribesة ا ٌلك ۀ واكػ ی 0/92
ةَدؿث آىغ کَ در ؿعش غانی اؿث .ایً ٌك ان ى یدُ غ
ک َ ى غل  Maxentغيهک ؼد ةِح ؼی ٌـ تث ة َ ى غل
رگؼؿیّن نسـحی ،داردُ .يانظّر ک َ ةی ان ق غ ى غل
 Maxentاز جکٍیُ،ای زغیغ یادگیؼی ىاقیٍی اؿث ک َ

از ؿال  2006وارد غؼمَ ىغنـازی پؼاکٍف گٌَُّا ق غه
اؿث .ایً ىغل ةؼای ی ،گٌَّ جّؿط جػ غادی یی َ ُای
زیـث ىضیعی ةَ ُيؼاه ٌلاط صضّر ةَدؿ ث ى یآی غ و
ىعهّةیث ُ ؼ ؿ هّل در رویك هاه را ة َم ّرت ج اةػی از
ىحغیؼُای زیـث ىضیعی ةیان ىیکٍغ [. 27( ]27
زيعةٍغی ٌحایر ایً جضلی ق ص اکی از آن اؿ ث ک َ
گٌّۀ  R. ribesىٍاظلی ةا اؿ یغیحَ ،ق ّری و رس پ اییً
( 5جا  10درم غ  ،ى ادة آن ی و ق ً ة ای (ج ا ص غود 53
درمغ را جؼزیش ىیدُغ .در ىٍعلۀ ىّرد ةؼرؿی کيحؼیً
ىلادیؼ اؿیغیحَ و رس ٌیؽ ىؼةّط ة َ ىض م اؿ حلؼار ای ً
گٌَّ اؿث .ةَ ةیان دیهؼ ،قایـحهی رویكهاه ایً گٌّ َ ة ا
افؽایف ىادة آنی و ق ً ظ اک و ک اُف اؿ یغیحَ و رس
ظاک افؽایف ىییاةغ .گیاُان دارویی یکی از ىٍاةع ةـ یار
ارزقيٍغ در گـحؼة وؿیع ىٍاةع ظتیػی ایؼان ُـحٍغ ک َ
در مّرت قٍاظث غهي ی ،کك ث ،جّؿ ػَ و ةِؼهة ؼداری
م ضیش ىیجّاٌٍ غ ٌل ف ىِي ی در ؿ الىث زاىػ َ،
اقحغالزایی و مادرات غیؼ ٌفحی داقحَ ةاقٍغ .جالش ةؼای
قٍاظث ُيَ زاٌتۀ گیاُان دارویی از ٌظؼ ٌ ّع گیاُ ان و
پؼاکٍف آنُا در ایؼان ،ق ؼایط اکّنّژی  ،،اؿ حفادهُای
دارویی ،اؿحعؼاج ،جسؽیَ ،قٍاؿایی ىّاد ى ثدؼه ،کك ث و
اُهی کؼدن آنُا ،امالح گٌَُّای ىِو ،ةؼرؿی روشُای
ٌّیً در افؽایف ىّاد ىثدؼه و ىعانػۀ ادؼات داروی ی آنُ ا
در قؼایعی کَ ٌیاز ةَ داروُای گیاُی روز ةَ روز در صال
افؽایف اؿث ضؼورت دارد.
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