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 چکیده

سدبز   ۀزیدر (، .Matricaria chamomilla Lدارویدی بابوند) )   ۀگوند تعيدين تناسدب اکوژوکیدش کشدت پدنج      این پژوهش با هدف   

(.LCuminum cyminum ( گل گاوزبان ،)Fisch. et Mey Echium amoenumکنگر ،)  فرنگدی (.L Cynara scolymus  (و رازیاند )

(Foeniculum vulgare Miller. در )ایدران   فدتت مرکدزی  هدای   ب) عنوان یکی از زیرحوض) دریاچۀ نمشآبریز  ۀحوضشت د ۳6

، برآورد سدمم کشداورزی   ()دماهای حفاقل و حفاکثر اقليمیعناصر  آوری و بازسازی شناسی پژوهش شامل جمع انجام شف. روش

هدای مللوبيدت و    الی) ۀتميتحمل ب) شوری،  ۀیال ۀتميبرآورد نياز آبی گياه، تعيين بيتن رطوبتی،  ،از منابع آبی ب) تفکيش هر دشت

ها و توژيف اراضی زراعی مناسب برای کشت این گياهان بود. کشدت بابوند)    گذاری الی) هم روی ،عفم مللوبيت کشت و در نمایت

ندی،  سدبز، گاوزبدان ایرا   ۀزیدر مللوب یا بسيار مللوب ارزیابی شف. کشدت   دریاچۀ نمشآبریز  ۀحوضدر بيشتر اراضی کشاورزی 

)نظيدر  دژيل شوری و در اراضدی رربدی     ب)های ورامين و مسيل)(  )نظير دشتآبریز  ۀحوضکنگر و رازیان) در اراضی جنوب شرقی 

شماژی و کشت گاوزبدان   ۀنيمسبز در  ۀزیرمللوب یا نامللوب بود. کشت  های سرمایی نيم) دژيل تنش  ب) دشت قزوین و ابمررود(

دشدت گلاایگدان   در  فرنگدی  لوب یا مللوب داشت. کشدت کنگدر  ن و دماونف وضعيت بسيار ملهای قزوی ایرانی در اراضی دشت

رو بدود. در منداط     )مللدوب روبد   آبریز با وضعيت نيم) ۀحوضهای مرکزی  وضعيت بسيار مللوب داشت. کشت رازیان) در دشت

. فشد هدا مشداهفه    کشت این گوند)  ۀتوسعشرقی محفودیت منابع آبی و شوری و در مناط  شماژی محفودیت دمای حفاقل برای 

 های اصتح اژگوی کشت منلق) مفّ نظر قرار گيرد.   توانف در برنام) نتایج این تحقي  می

 اصتح اژگوی کشت.  ،دریاچۀ نمش، گياه دارویی: واژگانکلید

                                                            
 Email: abbas.pourmeidani@gmail.com       مسئول ۀنویسند *

mailto:abbas.pourmeidani@gmail.com


 1401، تابستان 2، شمارۀ 9اکوهیدرولوژی، دورۀ  334

 همقدم

افرزایش  ، آب مصرر  دلیل افزایش روند   اخیر به ۀدهدر چند 

ناکارآمد منابع آب، وقوع  مدیریتهای زیرزمینی،  برداشت آب

منابع آب کشرور دچرار خسرار     ها و تغییر اقلیم،  خشکسالی

ناپذیری شده است. این امر باعث کاهش دسترسری بره    جبران

بره  یان یروسرتا منابع آب، کاهش درآمد کشاورزان، مهراجر   

توان تولیدی در بخرش کشراورزی   کاهش  ،شهرها و در نتیجه

 [.1] شده است های اخیر در سال

 1بار و کشاورزی ملل متحدوسازمان خوار ،در این میان

 ۀدهر را عامل کاهش شدید امنیرت ذرذایی در   اقلیم  تغییر

هرای ایرن سرازمان،     کند. براساس گزارش معرفی می 2050

بیشترین تهدید کاهش امنیت ذذایی متوجه کشورهای در 

با توجه بره   [.2] حال توسعه و کشورهای خشک دنیا است

شرمالی واقرع    ۀکر نیمدر کمربند گرم و خشک اینکه ایران 

نیاز به توجه هرچه بیشتر به موضوع تغییرر   .[3] شده است

از . شود آن بر امنیت ذذایی کشور احساس می اقلیم و تأثیر

برای پیشگیری از کراهش بیشرتر امنیرت ذرذایی و      ،رو این

 ۀتوسرع هر گونه اقدامی در خصرو   پیامدهای پس از آن، 

در جهرت ماابلره و   ح الگوی کشرت بایرد   کشاورزی و اصال

  [.1] صور  گیرد سازگاری با آثار سوء تغییر اقلیم

یکی از راهبردهای اساسی اصالح الگوی کشرت، انتخراب   

راهبرردی و برا    ،گیاهان ماراوم بره خشرکی و در عرین حرال     

وری اقتصادی قابل توجه اسرت. گیاهران دارویری از ایرن      بهره

هرای   م منابع آبی در دشرت دسته هستند. با دسترسی به حج

 85گررفتن میرزان تخصریع معرادل      مورد مطالعه و در نظر

بررآورد   ،درصد به عنوان میزان آب قابل استحصال و همچنین

تروان بره میرزان     بارش مؤثر به عنوان سهم نزوال  جوی مری 

 [.4]بیالن رطوبت دست یافت  ۀمعادلرطوبتی در  ۀعرض

ها و  سطح دشت الگوی کشت مناسب در ۀارائ ۀزمیندر 

کره  ز کشور مطالعاتی صور  گرفتره اسرت   های آبری حوضه

. [4] به کشت گیاهان زراعری و براذی اشراره دارنرد     بیشتر

گیاهان  ۀزمینای در  های گسترده کشور ایران دارای قابلیت

هرای   اقتصادی باال و هزینره  ۀصرفدارویی است. با توجه به 

روسرتاها برا    تولیدی نسبتاً کم، کشت گیاهران دارویری در  

توان بره افرزایش اشرتغال در     ریزی جامع و مدّون می برنامه

های روزافرزون بره شرهرها     روستاها و جلوگیری از مهاجر 

                                                            
1. Food and Agriculture Organization (FAO) 

هررای طبیعرری و مراتررع  و از تخریررب زیسررتگاهکنررد کمررک 

 .دکنپیشگیری 

در بررسی تناسب اکولروییکی کشرت گیاهران دارویری     

دکننرده  شوری به عنروان یرک عامرل محدو    ۀلئمسباید به 

نمرک   ۀدریاچر آبریرز   ۀحوضتوجه شود. اهمیت این امر در 

شرق و   ذرب به سمت جنوب  بیشتر است، چرا که از شمال

، عامرل شروری در تناسرب اراضری     دریاچۀ نمک ،در نهایت

  فراوانی دارد. های مختلف تأثیر جهت کشت گونه

هرای   هرایی از اسرتان   بخرش  دریاچۀ نمکآبریز  ۀحوض

زوین، زنجران، مرکرزی، همردان، اصر،هان،     تهران، البرز، قر 

شرریب . (1شررکل ) [5] گیرررد مرری بررر سررمنان و قررم را در

اصرلی   ۀچالر تدریجی این حوضه به سوی شرق است و سه 

حرو  سرلطان و کرویر     ۀدریاچر ، دریاچۀ نمرک آن شامل 

مطالعراتی   ۀمحردود  36حوضره شرامل   این  .میغان هستند

کشرت خرتم    هایی با قابلیرت  ها به دشت آن بیشتراست که 

ت قرزوین در  ترین دشت ایرن حوضره، دشر    بزرگ .شوند می

 ، لنگرود در جنوب حوضه استترین شمال حوضه و کوچک

سرهم برداشرت از منرابع آبری در     درصرد   80از  بیش [.6]

مربوط به منابع زیرزمینی اعم از  دریاچۀ نمکآبریز  ۀحوض

بیشتر اراضری زیرکشرت در ایرن    . چاه، قنا  و چشمه است

 [.7]کننرد   طور خرا  از چراه آب برداشرت مری      هحوضه ب

سمت   ذرب به  یک الگوی افزایشی از شمالتغییرا  شوری 

و بیشرترین   4/0. کمترین میزان شروری  استشرق   جنوب

 .[8]است زیمنس بر متر  دسی 15حدود  آنمیزان 

تحایای با هد  تعیین تناسب اکولوییرک کشرت چهرار    

، (.Rosa damascena Mill)محمردی   دارویی شامل گل ۀگون

 .Thymus vulgaris L) ، آویشن(.Crocus sativus L)زع،ران 

 36در  (.Lavandula angustifolia L) و اسررطوخودوس (

د. نترای   شر آبریز دریاچرۀ نمرک انجرام     ۀدشت واقع در حوض

هرای   آبراد، بخرش   نشان داد اراضی کشراورزی دشرت شرریف   

شرت  کهک، شررق دشرت سراوه، شرمال د    -شمالی دشت قم

کاشان و جنوب دشت ورامین به دلیل شوری و تنش گرمایی 

نامطلوب بودند. کشت زع،ران و گل  ۀبرای کشت هر چهار گون

آبریرز دریاچرۀ نمرک     ۀهرای حوضر   محمدی در بیشتر دشرت 

 [.1وضعیت مطلوب یا بسیار مطلوب داشت ]
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 دریاچۀ نمکآبریز  ۀحوضهای واقع در  مرز استان. 1 شکل

یرابی منراطم مسرتعد کشرت      گر مکران در پژوهشی دی

زع،ران را با در نظر گرفتن نیازهای اکولوییک این محصول 

و در محیط سیستم  (AHP)مراتبی سلسلهو با روش تحلیل 

درصد از  42اطالعا  جغرافیایی انجام شد. نتای  نشان داد 

اراضی استان آذربایجران شررقی بررای کاشرت زع،رران در      

درصد اراضی  14نسبتاً مناسب، های کامالً مناسب و  کالس

در کالس مناسب اما با سودآوری کرم )تناسرب بحرانری( و    

درصررد اراضرری در کررالس نامناسررب قرررار گرفتنررد.     44

شرت  های شاخع این مناطم نامناسرب بررای ک   محدودیت

  .[9های دمایی بودند ] زع،ران ارت،اع، شیب و محدودیت

رای ( اسررتعداد اسررتان مازنرردران برر2017) پورهادیرران

کشت دیم گیاه دارویی گرل گاوزبران را بره کمرک عوامرل      

چون برارش، دمرای متوسرط، دمرای حرداک ر و      هماقلیمی 

دمررای حررداقل مررورد پررژوهش قرررار داد. نتررای  نشرران داد 

هکتار از اراضی زراعی این استان دارای اسرتعداد   148368

هکتار دارای اسرتعداد نسربتاً مناسرب و     368225مطلوب، 

ارای استعداد نامناسب برای کشت دیم گیاه هکتار د 2920

دارویی گل گاوزبان بودند. طبارا  ضرعیف و نامناسرب در    

دلیل پایین بودن دمای   شهرستان نور، نوشهر و سوادکوه به

 [.10متوسط و دمای حداقل ایجاد شدند ]

در تحایای با ارزیابی شرایط اقلیمری، منراطم مسرتعد    

 AHP . در روشدشتعیین  ریکشت زع،ران در شهرستان 

 5/34متوسرط   ۀمنطار درصد،  5/59خوب  ۀمنطامساحت 

درصرد از سرطح شهرسرتان را     6ضرعیف   ۀمنطار درصرد و  

 32خروب   ۀمنطار مساحت  ANP شود. در روش شامل می

 20ضرعیف   ۀمنطار درصرد و   48متوسرط   ۀمنطار درصد، 

 [.11گیرد ] می درصد از سطح شهرستان را در بر

بنردی اگرواکولروییکی    تحایای با هد  پهنه ،همچنین

سبز در راستای شناسایی مناطم مسرتعد کشرت    ۀزیرگیاه 

این گیاه در استان آذربایجان شرقی با اسرت،اده از تکنیرک   

اسرتان   نتای  تحایم نشان دادد. انجام ش GIS آنالیز مکانی

سبز از پتانسیل براالیی   ۀزیرآذربایجان شرقی جهت کشت 

هرای مرنرد،    شهرستانبرخوردار است و امکان کشت آن در 

آبراد، سرهند و    بستانشبستر، ورزقان، سراب، میانه، کلیبر، 

مراذه با سرطح عملکررد براال در واحرد سرطح وجرود دارد.       

هکتررار از اراضرری ایررن اسررتان دارای پتانسرریل  2561151

هکتررار دارای پتانسرریل کشررت   2017916کشررت برراال و 

 [. 4متوسط هستند ]

در مرورد پرراکنش    آوری اطالعا  موجرود  پس از جمع

در شرررایط مختلررف  Teucrium polium گیرراهی ۀگونرر

ناحیه رویشی انتخراب   سهآبخیز مهارلو،  ۀحوضرویشگاهی 

ارتبراط قروی    ۀدهنرد  نشران خصوصیا  گیراهی   ۀعمد. دش

گیراهی،   ۀبنیر درصد پوشش، تراکم، فراوانی، تولید، وفرور،  

 فنولویی بود. با در ۀچرخچیرگی، اجتماعی بودن و تکمیل 

آنرالیز   ۀمرحلر درصرد در هرر دو    60نظر گررفتن شرباهت   

 ۀچشمبین رویشگاه سروستان و  دادای، نتای  نشان  خوشه

درصد شباهت دیرده   76/76انجیر برای متغیرهای گیاهی، 

شود و با در نظر گرفتن تمامی متغیرهرا )اکولروییکی و    می

 رسد درصد می 98/47گیاهی(، شباهت این دو رویشگاه به 

[12.] 
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د  از اجرای ایرن پرژوهش تعیرین تناسرب اکولوییرک      ه

 Matricariaدارویرری شرراملب بابونرره )  ۀگونررکشررت پررن   

chamomilla L. ،)ۀزیر ( سبزCuminum cyminum L. گل ،)

 فرنگری  (، کنگرEchium amoenum Fisch. et Meyگاوزبان )

(.L Cynara scolymus ) ( و رازیانرهFoeniculum vulgare 

Miller. دریاچۀ شت مهم ایران واقع در حوضه آبریز د 36( در

 آبریز کشور است. راهبردی های حوضه عنوان یکی از  به نمک

 ها مواد و روش

بازسازی و کنتررل   ،آوری جمعشامل شناسی پژوهش  روش

اقلیمی، برآورد سهم کشاورزی از منرابع آبری    عناصرکی،ی 

ویرژه و   –صرور  گیراه     مطالعا  بهو  به ت،کیک هر دشت

 ۀتهیر مل برآورد نیاز آبی گیاه، تعیرین بریالن رطروبتی،    شا

 ،های مطلوبیرت و عردم مطلوبیرت کشرت و در نهایرت      الیه

اراضی زراعری مناسرب    ۀناشها و تولید  گذاری الیه هم روی

  .بودبررسی  موردهای  کشت گونه برای

های  ادهدشامل ها  حاضر طیف وسیعی از داده پژوهشدر 

، ایسرتگاه سرینوپتیک   22های  دهدا، ها دشت و رقومی حوضه

آبریز  ۀحوض ۀدهند پوشش هیدرومتریه ایستگا 104های  داده

های مصرار  آب زیرزمینری شرامل چراه،      داده، دریاچۀ نمک

های میزان شوری منابع آب بره ت،کیرک    داده، چشمه و قنا 

 ای و توصی،ی گیاهان دارویی مورد نظر اطالعا  آستانه، دشت

رای دستیابی به ب است،اده شد LANDSAT8 ۀماهوارتصاویر و 

به ت،کیک هر برآورد دقیای از میزان حجم منابع آب سطحی 

( 1393ررر 1389سررال ) پررن دشررت، حجررم دبرری متوسررط 

با توجه به اینکه برخی . محاسبه شد های هیدرومتری ایستگاه

 ،انرد  مشرتر  قررار گرفتره    ۀرودخانر هرا روی یرک    از ایستگاه

از مشخصا   ها و آگاهی اولیه آنبراساس موقعیت جغرافیایی 

ادذام شده و ایستگاه با  ها آبریز، این ایستگاه ۀحوضتوپوگرافی 

 .بیشترین دبی به عنوان معر  آن رودخانه در نظر گرفته شد

آبریرز   ۀحوضر بیشترین سهم برداشرت از منرابع آبری در    

مربوط به منابع زیرزمینی اعم از چراه، قنرا  و    دریاچۀ نمک

طرور    بهکشت در این حوضه  شتر اراضی زیرچشمه است. بی

برررای  ،رو ایررنکننررد و از  از چرراه برداشررت مرری آب را خررا 

دستیابی به میزان منابع آب در دسرترس بخرش کشراورزی    

دستیابی به اطالعرا  برداشرت آب از   های مهم  ل،هؤمیکی از 

 برای استخراج حجم آب زیرزمینی درمنابع زیرزمینی است. 

مطالعرراتی،  ۀمحرردودبرررای هررر ی دسررترس بخررش کشرراورز

تعداد چاه، قنا   های آب برداشتی از هر داده ۀساالنمیانگین 

و چشمه از بدو آماربرداری یا تأسیس تا زمان فعلی محاسربه  

 .منظور شدعنوان حجم آب مصرفی در بخش کشاورزی   و به

توانرد معرر     میانگین شوری چنرد سرال گذشرته مری    

ای  هرای ناطره   اشرد. داده مناسبی از شروری آن محردوده ب  

رقرومی تغییررا     ۀناشر میزان شوری بررای دسرتیابی بره    

شوری منابع آب است،اده شد. وزار  نیرو برای هرر منطاره   

روش تیسن عدد معر  شوری ارائه   از کشور در هر سال به

 ۀدهنرد  رسرتری پوشرش   ۀالیر برای تولید [. 13]داده است 

 ۀمحردود  36 عالوه برر اطالعرا    دریاچۀ نمکآبریز  ۀحوض

مطالعراتی   ۀمحردود  16موجود در حوضه، اطالعا  شوری 

مشخصرا    .دشهای همسایه نیز استخراج  مربوط به حوضه

مانند  گیاهان دارویی مورد بررسی اکولوییکشناسی و  گیاه

این از  [.14] از مراجع معتبر دریافت شدی تحمل ها آستانه

هرای   ج ناشره پایه برای استخرا های دادهعنوان   اطالعا  به

 شد. است،ادهمطلوبیت 

  های اگروکلیماتولوژی شاخص

های گرمایی و سرمایی، در گام  تنش ۀالیبرای دستیابی به 

هرای دمرایی براال و     نخست براساس میرزان تحمرل آسرتانه   

های گرمایی و سررمایی از   پایین، درصد فراوانی وقوع تنش

ی هرا  ایسرتگاه  ۀهمر های دمای هوا بررای   سری زمانی داده

 طری سرری زمرانی    ۀدامنر دست آمد. مال    به سینوپتیک

رشد گیاه و برای گیاهران   ۀدورساله  سال برای گیاهان یک

مزیرت نگراه درصردی بره وقروع       .برود کرل سرال    ۀچندسال

های گرمایی و سرمایی ایرن اسرت کره امکران تولیرد       تنش

 ۀدرجر اختصرا    .[1] شرود  های مطلوبیت ایجاد مری  ناشه

 .مشخع شد 1ول اساس جد مطلوبیت بر

 های گرمایی و سرمایی بندی مطلوبیت کشت گیاهان دارویی از نظر تنش درجه. 1جدول 

 کد مطلوبیت میزان مطلوبیت دامنه )%(
 1 بسیار مطلوب 25ر 0
 2 مطلوب 50ر 26
 3 مطلوب نیمه 75ر 51
 4 نامطلوب 100ر 76
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یرابی کریجینرد در    با کمرک روش درون  یدر گام بعد

هرای   وانی ترنش پراکنش درصد فرا ۀناش ArcMapار افز نرم

 ورسرتری تولیرد    ۀالیر صرور  یرک     گرمایی و سرمایی بره 

از  دریاچۀ نمرک آبریز  ۀحوضرستری مربوط به  ۀالی ،سپس

 ۀالیر  بندی مجدد طباه پس از آن د.شاصلی استخراج  ۀالی

رستری مربوط بره   ۀالیهای جدول  رستری براساس آستانه

 .صرور  گرفرت  در چهرار طباره    ۀ نمکدریاچآبریز  ۀحوض

های  های گرمایی و هم برای تنش هم برای تنشیند افراین 

آبریز  ۀحوضنااط شوری در سطح  ۀشبک .اجرا شدسرمایی 

یرابی   ناطه( تهیره و برا کمرک روش کریجینرد درون     52)

رسرتری   ۀالیر اسرتخراج روی  ینرد  افر. [15] صور  گرفت

رستری و  ۀالی ،ددبندی مج . برای طباهصور  گرفتاصلی 

[ 16] تولیرد شرد  های مطلوبیرت بررای هرر گیراه      گون پلی

 .(2جدول )

 شوری بندی مطلوبیت کشت گیاهان دارویی از نظر درجه .2جدول 

 کد مطلوبیت میزان مطلوبیت الیه رستری ۀمحدود

 ECcrop < 60 % 1 بسیار مطلوب 

75 %< ECcrop > 60%  2 مطلوب 

90 %< ECcrop > 75% 3 مطلوب هنیم 

 ECcrop > 90% 4 نامطلوب 

ECcrop آستانه تحمل شوری گیاه 

 

 بیالن آب ۀالی

بستر مناسب برای کشت یرک   ۀکنند ترین عامل تعیین مهم

تواند  این عامل می .گیاه میزان دسترسی به منابع آب است

ی شود. بریالن آبری در یرک    با متغیری به نام بیالن آب کمّ

ها است. آب ورودی  ها و خروجی دیمزرعه اختال  بین ورو

ثر و دسترسری بره منرابع آب    ؤبه یک مزرعه شامل بارش م

ینرد  افرآب مورد نیاز برای انجام  شاملاست و آب خروجی 

ایرن اسراس بریالن آبری      برداشت است. بر و داشت ،کاشت

  ب[17] محاسبه شد 1 ۀرابط براساس

WB= Input – Output 

WB= (P+Vg+Vs) - ETc 
(1)  

 حجم منابع آب زیرزمینی Vgبارش مؤثر،  Pدر آن  که

به ازای یک  بیالن آبیحجم منابع آب سطحی است.  Vs و

اگرر صر،ر    .م بت یا من،ی و یا ص،ر خواهد بود گیاه خا ،

شرایط کشت آن گیراه وجرود نردارد و اگرر      ،یا من،ی باشد

 م بت باشد شرایط مساعد است. 

 استخراج اراضی زراعی

دریاچرۀ  آبریرز   ۀحوضر راضی زیر کشرت در  برای استخراج ا

مربرروط برره   LANDSAT8ای  از تصرراویر مرراهواره  نمررک

مرریالدی و فصررل سرربزینگی   2017و  2016هررای  سررال

از شراخع پوشرش    ،برای ایرن منظرور  [. 18]است،اده شد 

و  ENVIافزارهررای  نرررم و NDVI سررنجش از دور گیرراهی

ARCMAP  ای  تصررراویر مررراهوارهاسرررت،اده شرررد. ابتررردا

LANDSAT8 OLI      برای روزهرای خرا  در فصرل رشرد

کرردن تصراویر در    بازدانلود و پس از  )اردیبهشت و خرداد(

اعمرال و   تصحیحا  رادیومتریک بر تصراویر  ENVIمحیط 

. دشر محاسبه  چهارو  سهبراساس باندهای  NDVIشاخع 

)ماردار   NDVIبندی مجردد تصرویر شراخع     طباه ،سپس

شرده بره محریط     نردی ب ارسال تصرویر طباره  ، (3/0 ۀآستان

ARCMAP هرم پیوسرتن     بره برا   ،انجام شد. در نهایت.. .و

گرون   فایرل پلری  ، های مستخرج از تصاویر مختلرف  گون پلی

 شد.تولید  دریاچۀ نمکآبریز  ۀحوضاراضی زراعی 

 گذاری هم روییند افر

ابتردا براسراس    .ویرژه انجرام شرد    - صور  گیراه   هبیند افراین 

چهار سطح  ۀمحدودکنندای هر عامل تحمل هر گیاه، بر ۀآستان

برای هر گیراه   وکتوری ۀناشیک  ،. سپسدشمطلوبیت تعیین 

ترا   1ارزش  یی باها گون آن پلیکه در و هر عامل محدودکننده 

برای چهرار عامرل شروری،    یند افر، استخراج شد. این داشت 4

 ۀنتیجر کره  د شبیالن آب، دمای کمینه و دمای بیشینه انجام 

گرون براسراس سرطح     پلری و هریرک برا چهرار    آن چهار ناشه 

اول،  ۀناشر چهرار  گرذاری   هرم  پس از آن با رویمطلوبیت بود. 

ارزش  چهرار گرون در آن   که هر پلری  آمددست   پنجم به ۀناش

توان  گذاری می با شرط .را داشت یادشدهعامل  چهارمربوط به 

گرذاری براسراس    . این شرطدکر  های مربوط را تاسیم گون پلی

به معنای دیگرر وجرود حرداقل یرک ارزش      .بوداقلی وقوع حد

برا  . برود گون باعرث نرامطلوب شردن آن     نامطلوب در یک پلی
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 مناطم بسیار تشکیل شد.گانه چهارها مناطم  این شرط اعمال

 عامل دارای وضعیت بسریار  چهارمطلوب مناطای است که هر 

حداقل یرک  هستند که مناطم مطلوب مناطای  .بودندمطلوب 

وضرعیت  نیرز  و سرایر عوامرل    داشرته یت مطلروب  عامل وضرع 

مطلروب حرداقل    مناطم نیمه .ندتمطلوب و نامطلوب نداش نیمه

مطلوب داشته و سایر عوامرل وضرعیت    یک عامل وضعیت نیمه

یکی در مناطم نامطلوب حداقل  ،نامطلوب نداشتند و در نهایت

گرذاری   هم با روی ،در پایان .داشتنداز عوامل وضعیت نامطلوب 

اراضری زراعری،   هرای   گون پلیهای مطلوبیت اراضی با  گون پلی

 ۀگونر کشت هر  ۀتوسعبرای های مطلوبیت اراضی زراعی  ناشه

 . دشاستخراج طور جداگانه   هدارویی ب

 نتایج 

ررر 1986 آمرراری ۀدورهررای هواشناسرری در  اسرراس داده بررر

 450تررا  90 از مررورد مطالعرره ۀحوضرربارنرردگی در  2018

 یترتیب در جنوب شرقی و شمال شرق متر در سال به میلی

 26تا  14از  ی ساالنهدما ۀبیشینمتوسط  .بودحوضه متغیر 

ترتیرب در شرمال شررقی و در جنروب      سلسیوس بره  ۀدرج

 ،. همچنرین متغیرر برود   دریاچرۀ نمرک  آبریز  ۀحوضشرقی 

سلسریوس   ۀدرجر  12ترا   4دمرا از   ۀسراالن  ۀکمینمتوسط 

متغیرر   یاچۀ نمکدرآبریز  ۀحوضترتیب در ذرب و شرق  به

دریاچرۀ  آبریرز   ۀحوضر کشرت در   مساحت اراضی زیرر بود. 

یک ه،تم طور تاریبی   که بهبود هکتار میلیون  63/1 نمک

تغییرا  شوری از شمال ذربی بره   .دبومساحت کل حوضه 

جنوب شرقی الگوی افزایشی داشت. کمترین میزان شوری 

 15و بیشررترین میررزان شرروری حرردود    4/0نزدیررک برره  

 زیمنس بر متر بود. دسی

 های کشت محدودیت

 4 حدودبابونه نیاز آبی (ب .Matricaria chamomilla Lبابونه )

 5آب تررا و شرروری  [19] مترمکعررب در هکتررار اسررت هررزار

تغییررا  دمرایی    ۀدامنکند.  زیمنس بر متر را تحمل می دسی

های سبک  خا  است.سلسیوس  ۀدرج 45( تا -20)این گیاه 

خرا    ۀاسیدیت و ادیر فراوان ترکیبا  آهکیشنی همراه با ما

 ۀنیممناسب تر است. کشت پاییزه در برای رشد آن  8تا  8/4

دوم اسر،ند صرور     ۀنیمر در آن  ۀبهرار دوم شهریور و کشت 

رشد و نمو در دمای  و استاین گیاه کُند  ۀاولیگیرد. رشد  می

از گیررد.   صرور  مری   سلسریوس  ۀدرج 21تا  19روزانه بین 

کیل ذنچه تا کامل شدن گل به ماادیر زیرادی نرور   تش ۀمرحل

ریشه قادر اسرت   ،احتیاج دارد. در صور  کشت در خا  شور

. متحمل بره  دکنگرم نمک در هر گرم ریشه ذخیره  میلی 10

آبری   کرم بیش به  و کم و سرما ولی حساس به سرمازدگی بهاره

ولی در مواقعی کره هروا بررای مردتی خشرک و       ،مااوم است

  .[20]د کرافی نباشد، باید به آبیاری گیاهان اقدام بارندگی ک

آبراد، اراضری    ها از جمله دشرت شرریف   در برخی دشت

کهک، اراضی شرقی دشت سراوه، اراضری   -شمالی دشت قم

جنوبی دشت ورامین، اراضی شمالی دشت کاشان و اراضی 

دلیرل شروری اراضری،      کررج بره  -جنوب ذربی دشت تهران

برخری   ،رو اسرت. البتره   هروبر کشت این گیاه با محردودیت  

مطلروب   های نامبرده نیز برا وضرعیت نیمره    اراضی در دشت

هررای آسررتانه،  رو اسررت. عامررل برریالن آبرری در دشررت هروبرر

نهرمیان و لنگرود نیرز بررای کشرت گیراه بابونره وضرعیت       

هرا، وضرعیت    در سایر دشت ،وجود اینمطلوب است. با  نیمه

هرا نیرز    دشرت  اکولوییکی کشت بابونه مطلوب و در برخری 

 .(2)شکل  بسیارمطلوب است

 

 (Matricaria chamomilla) کشت بابونه تناسب اکولوژیک. 2شکل 
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نیرراز آبرری آن (ب .Cuminum cyminum Lسرربز ) ۀزیررر

 5. گیاه شوری آب تا [19] مترمکعب بر هکتار است 3500

تغییررا    ۀدامنر کنرد.   زیمنس بر مترر را تحمرل مری    دسی

تراری    سلسریوس اسرت.   ۀدرج 47تا  -15دمایی این گیاه 

تراری  برداشرت اواخرر    و  کاشت بذر اواخر آذر و اوایرل دی 

از کاشرت ترا    1007آن  GDDاسرت.  اردیبهشت تا خرداد 

سلسریوس اسرت.    ۀدرجر  6 ۀپایر برداشت بر اساس دمرای  

های قارچی  دلیل حساسیت به بیماریه بکم رطوبت نسبی 

خرا   اسرت.  تر  مناسبمیری و س،ید  سطحی  نظیر بوته

مناسب  3/8تا  5/4شنی لومی با زهکشی خوب و اسیدیته 

 سلسریوس  ۀدرجر  26ترا   9مناطم معتدله با دمای بوده و 

  [.20] برای رشد آن مطلوب است

رو  هسبز از نظرر دماهرای براال برا محردودیت روبر       ۀزیر

دریاچرۀ  آبریرز   ۀحوضر نیست، ولی در اراضی جنوب شرقی 

ی ذربری و جنروب ذربری    دلیل شروری و در اراضر    به نمک

 ۀزیرر های سرمایی، تناسب اکولوییکی کشرت   دلیل تنش به

 ۀنیمر مطلروب یرا نرامطلوب اسرت. در      سبز با وضعیت نیمه

های هشرتگرد،   خصو  در دشت آبریز به ۀحوضشمالی این 

سرربز وضررعیت مطلرروب و   ۀزیرررابهررر و ورامررین کشررت  

 (.3بسیارمطلوب دارد )شکل 

 
 (Cuminum cyminum) سبز ۀزیرشت کتناسب اکولوژیک  .3 شکل

(ب Echium amoenum Fisch. et Meyگرل گاوزبران )  

در سرررمای زمسررتان اگررر  کررهاسررت  ای گیرراهی مدیترانرره

 .پوشیده از بر  نباشد امکان خشک شدن گیاه وجرود دارد 

اگر بارندگی  و های عمیم( دلیل ریشه  مااوم به خشکی )به

 7 نیاز آبری گیراه  . وجود دارد کشت دیمامکان  ،کافی باشد

زیمرنس   دسی 5/4آب تا مترمکعب در هکتار و شوری هزار 

-15تغییرا  دمایی )تحمل  ۀدامنکند.  بر متر را تحمل می

خا  سبک برای کشرت آن  . استسلسیوس  ۀدرج 32( تا 

پراییز )اگرر منطاره    در تراری  کاشرت برذر    مناسب اسرت.  

اس،ند  )اواخر زمستان خیلی سردی نداشته باشد( و یا بهار

گیررد.   صرور  مری  گلدهی در خرداد و تیر است.  تا خرداد(

معتدل خزری برای رشد و تولید  اقلیم معتدل کوهستانی و

از و  است گلآن اقتصادی آن مناسب است. اندام اقتصادی 

و  نرد کسال رشد و نمو  8ر 7تاریباً  .دهد سال دوم گل می

 [.21] تواند ادامه یابد آن میتولید 

گلدهی بره دماهرای براال     ۀمرحلان ایرانی در گیاه گاوزب

 ،بسیار حساس است. براساس عامل دمای براال و همچنرین  

آبریرز   ۀحوضر های شررقی و جنروبی    عامل شوری در دشت

در  ،رو اسرت. همچنرین   هبرا محردودیت روبر    دریاچۀ نمرک 

 بیشرتر آبریرز   ۀحوضر های ذربی و شمال ذربری ایرن    دشت

 ۀگونر دیت کشت ایرن  عامل سرما و بیالن آبی باعث محدو

 ۀگونشده کشت این  انجام ۀمطالعشود. براساس  دارویی می

دارویی تنهرا در اراضری کشراورزی ذربری دشرت قرزوین و       

اراضی شرقی دشت دماوند وضعیت مطلوب برای  ،همچنین

 (. 4)شکل  کشت دارد



 1401، تابستان 2، شمارۀ 9اکوهیدرولوژی، دورۀ  340

 

 (Echium amoenum). تناسب اکولوژیک کشت گل گاوزبان 4شکل 

 6 نیراز آبری گیراه   ب (L a scolymusCynar.فرنگی ) کنگر

زیمرنس برر    دسری  4مترمکعب در هکتار و شوری آب تا هزار 

 40( تا -5تحمل تغییرا  دمایی ) ۀدامنکند.  متر را تحمل می

گیاهی چندساله است که  فرنگی سلسیوس است. کنگر ۀدرج

شود. زمان برداشت آن بسته به  از طریم بذر در بهار کشت می

به خشرکی   فرنگی اس،ند تا خرداد است. کنگر اقلیم منطاه از

های عمیم و معدنی ریزشی و لغزشری   هوا مااوم بوده و خا 

های کوهستان با زهکش خروب برا    حاصل از خرد شدن سند

مواد ذذایی و هوموسری کرم بررای رشرد آن مناسرب اسرت.       

 کشرت کنگرر  [. 21] استهای آن گرزی شکل و دارویی  میوه

به اسرت نای   دریاچۀ نمکآبریز  ۀحوضشرقی  ۀنیمدر  فرنگی

های هشتگرد و دماوند بر اثر  اراضی زراعی دشت زاهایی  بخش

رو اسرت.   ههای گرمایی و شوری با محدودیت روب عوامل تنش

هرای آوج،   اسرت نای دشرت  به آبریز  ۀحوضذربی این  ۀنیمدر 

آستانه، نهرمیان و لنگرود که عامل بیالن آبی باعث نرامطلوب  

ها وضعیت مطلروب   شده است، در سایر دشتشدن کشت آن 

و بسیارمطلوب است. دشت گلپایگان تنها دشتی است کره در  

(.5بسیارمطلوب است )شکل  فرنگی آن وضعیت کشت کنگر

 

  (L Cynara scolymus.). تناسب اکولوژیک کشت کنگر 5شکل 

ب گیررراه (.Foeniculum vulgare Millerرازیانررره )

مناسب به هوای گررم )تابسرتان    ای که جهت رشد مدیترانه

طوالنی و زمستان نه چندان سرد( نیاز دارد. دمای مطلوب 

سلسرریوس اسررت. ریشرره در  ۀدرجرر 22تررا  20رویررش آن 

های طروالنی و بسریار سررد، دچرار سررمازدگی و       زمستان

شود. زمان آبیاری مناسب، ابتدای رویش گیراه،   خشکی می

حیروانی   هرا اسرت. کرود    تشرکیل سراقه و نمرو گرل     ۀمرحل

نپوسیده موجرب سروختگی ریشره و خشرک شردن گیراه       
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. تاری  کاشت بذر اواخر زمسرتان، اوایرل بهرار و یرا     دشو می

اسرت.  فصل پاییز )آبان( است. تاری  برداشت شرهریور مراه   

لوم رسری   بافتخا  آهکی، قابل ن،وذ و فاقد رطوبت زیاد، 

ا تر  8/4 ۀاسیدیتبا مواد ذذایی و ترکیبا  هوموسی کافی با 

مترمکعرب برر   هرزار   7 نیراز آبری  رشد آن است. مناسب  8

شده، کشت گیراه   انجامای ه طبم بررسی [.22] است هکتار

، دریاچرۀ نمرک  آبریرز   ۀحوضر هرای ذربری    در دشترازیانه 

عمدتاً با  مرکزیهای  با وضعیت نامطلوب و در دشت بیشتر

 (.6شکل رو است ) همطلوب روب وضعیت نیمه

 
 (Foeniculum vulgareوژیک کشت رازیانه ). تناسب اکول6شکل 

 گیری و نتیجه بحث

هرای فنولروییکی و    ویژگری نیازهرای اکولروییکی،   با توجه به 

 کشراورزی در بیشرتر اراضری   بابونره  کشرت  اقلیمی منطاره،  

مطلوب یا بسریار مطلروب ارزیرابی     دریاچۀ نمکآبریز  ۀحوض

 های ایرن  سطح کمی از اراضی کشاورزی دشت ،شد. در واقع

مطلوبیت الزم دلیل محدودیت منابع آبی و شوری ه بحوضه 

تروان   یمر  ،بنرابراین نداشرت.    کشت این گونه ۀتوسعرا برای 

های اصالح الگروی   را در برنامه  کشت این گونه ۀتوسع ۀبرنام

 های جدید و مطلوب در منطاه مردّ  گونهدن کرکشت و وارد 

و  فرنگری  کنگر، گاوزبان ایرانی، سبز ۀزیرکشت  نظر قرار داد.

 بره  دریاچۀ نمکآبریز  ۀحوضدر اراضی جنوب شرقی رازیانه 

دلیرل    دلیل شروری و در اراضری ذربری و جنروب ذربری بره       

مطلوب یا نامطلوب اسرت.   های سرمایی با وضعیت نیمه تنش

آبریررز کشررت آن  ۀحوضررشررمالی  ۀنیمررتنهررا در سرربز  ۀزیررر

تنهرا در  گاوزبان ایرانی وضعیت مطلوب و بسیارمطلوب دارد. 

های قزوین و دماوند وضعیت مطلروب   اراضی کشاورزی دشت

برای کشت دارد. دشت گلپایگان تنهرا دشرتی اسرت کره در     

بسریارمطلوب برود.    فرنگری  اراضی آن وضعیت کشرت کنگرر  

دریاچرۀ  آبریرز   ۀحوضر هرای مرکرزی    کشت رازیانه در دشت

 رو بود.   همطلوب روب با وضعیت نیمه بیشتر، نمک

 انند آوج، آستانه، لنگرود و نهرمیان بره هایی م در دشت

دلیل باال بودن قابل توجه نسبت مساحت اراضی زیرکشرت   

مطالعاتی، سهم هر هکتار از منابع آبی  ۀمحدودبه مساحت 

عامل بیالن آبی  بیشترها  در این دشت .بسیار محدود است

یک عامل محدودکننده است که وضعیت نامطلوب را رقرم  

ثیر تغییررا   أتحایرم در خصرو  تر    زنرد. نترای  ایرن    می

با سبز  ۀزیربندی کشت  پارامترهای اقلیمی بر وضعیت پهنه

آنان با اسرت،اده از تکنیرک آنرالیز     [.4] شتنتای  انطباق دا

در را سربز   ۀزیربندی اگرواکولوییکی گیاه  پهنه GIS مکانی

راستای شناسایی مناطم مستعد کشت این گیاه در اسرتان  

سرتان  نجام دادند. آنان گرزارش کردنرد ا  اآذربایجان شرقی 

سبز از پتانسیل براالیی   ۀزیرآذربایجان شرقی جهت کشت 

برخوردار است و امکان کشت آن در شهرستان های مرنرد،  

آبراد، سرهند و    بستانشبستر، ورزقان، سراب، میانه، کلیبر، 

مراذه با سرطح عملکررد براال در واحرد سرطح وجرود دارد.       

ر از اراضری ایرن اسرتان دارای    هکترا  2561151 ،همچنین

هکترار دارای پتانسریل    2017916پتانسیل کشرت براال و   

تحایرم  نتای  این تحایم برا نترای    کشت متوسط هستند. 

او در تحایاررری  [.10] برررود( همسرررو 2017پورهادیررران )

استعداد استان مازندران برای کشت دیم گیاه دارویی گرل  
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ارش، دمرای  چرون بر  همگاوزبان را به کمک عوامل اقلیمی 

متوسط، دمای حداک ر و دمای حداقل مورد پرژوهش قررار   

مطلروب، نسربتاً    ۀطبار براساس نیاز اکولوییکی چهار و  داد

. او دکرر را از یکردیگر ت،کیرک   مناسب، ضعیف و نامناسرب  

 ۀتوسرع توانست وسعت و مکان هر یک از طباا  را جهرت  

کننرده را در هرر    محردود کشت گل گاوزبران و نیرز عامرل    

( نیرز در  2012و همکراران )  باالیرانی  .دکنر اه تعیرین  منط

هرا و   گرذاری آن  بندی عناصر اقلیمی و همچنرین وزن  پهنه

کشرت   برایتعیین مناطم مناسب و نامناسب استان فارس 

گندم دیم نشان دادند کره در برین عناصرر اقلیمری برارش      

 مرای فصل رشرد، همچنرین د   طیتوزیع آن  شیوۀساالنه و 

عامل در فرایند کشت گندم دیرم اسرت.   ترین  تراکمی مهم

مرورد مطالعره کمبرود     ۀمنطااصلی در  ۀمحدودکنندعامل 

در فصرل بهرار    ها ایستگاه بیشتربارش و نیاز شدید آبی در 

 [.23] شدن دانه بود پر ۀمرحلزمان با  هم

ییرا  در بینی تغ خوبی توانست با پیش به حاضرتحایم 

بنردی   یررا ، پهنره  اسراس ایرن تغی  پارامترهای اقلیمی و بر

آبریرز   ۀحوضر وسریع   ۀپهنر کشت گیاهان مهم دارویری در  

اسرت،اده از  رود برا   . انتظرار مری  دکنر را عرضه  دریاچۀ نمک

، نتای  این پژوهش و در راستای مدیریت صحیح منرابع آب 

اندازی درسرت برر وضرعیت منرابع آب ایرن       در آینده چشم

 حایرم تاین  .حوضه پیش روی مدیران منابع آب قرار گیرد

یک کشت  ۀتوسعو عوامل مؤثر در انتخاب  ،با نگاهی جامع

 ،یر عوامل اقلیمی، وضرعیت منرابع آب  گیاه دارویی نظ ۀگون

هرای   را در کنرار یکردیگر و براسراس آسرتانه     یورشر  ثیرأت

هرای   تحمل هر گیاه در نظر گرفته و با توجه به اینکه ناشه

وبی خر  هتواند بر  خروجی دارای مایاس مناسبی هستند، می

توسط کشاورزان و کارشناسان مرورد اسرت،اده قررار گیررد.     

تروان   های ترویجی و آموزشری مری   با اجرای برنامه ،بنابراین

کشت گیاهان دارویی در مناطم مستعد و  ۀتوسعنسبت به 

 .دکرمناسب اقدام 

  سپاسگزاری

علروم و فنراوری    ۀتوسعستاد این طرح پژوهشی با حمایت 

ی معاونررت علمرری ریاسررت گیاهرران دارویرری و طررب سررنت

ها و مراتع کشرور و برا    تحایاا  جنگل ۀسسؤمجمهوری و 

همکرراری مرکررز تحایاررا  و آمرروزش کشرراورزی و منررابع 

از ایشران  وسریله   ینه ابطبیعی استان قم اجرا شده است، 

  .دشو تشکر و قدردانی می
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