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  چکیده

تواند در راستاي هاي مرتعی میها و سایر اجزاي اکوسیستمبندي پوشش گیاهی، زیستگاهشناختی سنتی جوامع محلی و بومی جهان در طبقهاستفاده از دانش بوم
صحرا با ر و قلیایی ترکمنشو مدیریت منابع طبیعی مورد استفاده قرار گیرد. از اینرو در پژوهش حاضر هدف مطالعه اتنواکولوژي گیاهان شورپسند در دشت

عه با جلسات بازخورد جامساختاریافته و هاي نیمهاستفاده از دانش بومی دامداران قوم ترکمن بود. گردآوري داده با استفاده از روش پیمایش میدانی، مصاحبه
محیط پیرامون آن پرسش صورت گرفت. طبق نتایج دامداران  برون شمال استان گلستان استفاده شد و در آن از رابطه گیاهان شورپسند ودامداران مرتع اینچه

و یا خوب  مگونه گیاهی با ارائه نام محلی اشاره کردند. طبق دانش بومی دامداران ترکمن زمین در مراتع شور بین دو طیف شیرین و شور، سالم و ناسال 38به 
اي، قرمز و سیاه را معرفی کردند و بیان کردند در یک از این طبقات ، مرطوب، نائور، تپهاي، شُرگیرد. دامداران در ادامه هفت طبقه خاك شیشهو بد قرار می

اي هیچ گونه گیاهی رویش ندارد ولی با کاهش سطح شوري هاي گیاهی خاصی حضور دارند. به طور مثال در شورترین نوع خاك یعنی خاك شیشهگونه
هاي ها گونهاست. طبق دانش بومی ترکمن ).Halocnemum strobilaceum M.B(سند چراتان شوند که زیستگاه گونه شورپهاي شُر آغاز میزمین

ج این پژوهش شوند. نتایدر اراضی مختلف مرتعی حاضر میهاي فیزیوگرافی، بارندگی و رواناب با تغییرات درجات شوري خاك ناشی از ویژگی متفاوتی گیاهی
تواند در هاي آنها برخوردار هستند به طوري که این دانش میارزشمند و غنی در خصوص توصیف گیاهان و زیستگاهنشان داد جوامع محلی و سنتی از دانش 

 مدیریت مراتع و سایر منابع طبیعی مورد استفاده قرار بگیرد.
 کلمات کلیدي

 اتنوبوتانی، اتنواکولوژي، مردم نگاري، مرتع، گلستان 
 

 مقدمه
ها، هر قوم است که باورها، ارزش یمل یهاز سرما یدانش بومی بخش

ها آزمون و حاصل قرن گیردیآنان را در بر م یمحل هايیها و آگاهروش
 ینهو س یغالباً به صورت شفاه است و یو اجتماع یعیطب یطدر مح و خطا
). 1378و همکاران،  يعمادشود (ینسل بعد منتقل م به یاز نسل ینهبه س

سرچشمه گرفته است و به طور  یخاص یاییاز حوزه جغراف یدانش بوم
و رشد  ینیبعد از تحوالت شهرنش ییشود و مردم روستایم یدتول یعیطب
خارج از روستا،  یاییجغراف يدانش حوزه یقتزر یقآن از طر يیندهفزا

د آن را فراهم آورده باش یفزون یا ياسباب نابود وتحت تأثیر قرار گرفته 
عدم وجود  یا). الزم به ذکر است که کمبود 1376و همکاران،  یا(ازک

 یان،یروستا یسنتدانش يدرباره ينگارمردم نگر و دقیقجزئیمطالعات 
 ای یاز فقر فرهنگ یناش ایران در خصوص گیاهان یرانچوپانان و عشا

به  یاهانگ ینا ییو شناسا ختشنا ینباشد. بنابراینم یاهانگ ینکمبود ا
ه شکل است که تا به حال ب یاز آن یشترب یارقشر از جامعه بس ینا يیلهوس

رت به صو ).1386 ي،از منابع نام برده شده است (فرهاد یگذرا در برخ
ت ه بشر براي معیشهایی کي زمینههاي دانش بومی بشر در همهلی نظامک

کند مانند زبانشناسی، گیاهشناسی، زیست خود تالش میپایدار در محیط
، برزچمشود (گر میدستی جلوهناسی، دامداري، کشاورزي، و صنایعشبوم

بررسی اي از هاي این دانش و شیوهاتنواکولوژي یکی از شاخه). 1376
است که بر نقش شناخت و معرفت  ون آنهاها با محیط پیرامارتباط انسان
 ،فروزهکند (ي با طبیعت تأکید میمندامل منظم و قاعدهانسان در تع

اندازي وسیع است که از طریق آن ي چشم). این دانش در بردارنده1393
ه ب رك کرد.محلی د و مدیریت پایدار را از دید مردم توان شناخت منابعمی

ط پیرامون ها با محیاي از بررسی ارتباط انسانبیانی دیگر اتنواکولوژي شیوه
مند وي با خت انسان در ارتباط منظم و قاعدهبوده که در آن نقش شنا
ند در فهم مشکالت اجتماعی و تواباشد و میطبیعت مورد تأکید می

). گیاهشناسی 1393و همکاران،  فروزهمحیطی امروزه کمک نماید (زیست
انش اساس این د . براستقومی، نزدیکترین روش ممکن به اتنواکولوژي 

توان به زمان و مکان رویش گیاهان از دید بومیان ساکن منطقه دست می
و  یخالق(شناختی و دارویی آنها را تعیین کرد و خصوصیات بومیافت 

 درگیاهان خودرو طبیعی  توان به فهرست. همچنین می)1396همکاران، 
اران، و همک میردیلمی(برد و رویشگاه آنان را مشخص کرد پی سطح مراتع 

 یفرهنگ هاي طبیعی، همچنین سازگاريدرمان ). گرایش مردم به1393
ایران  اطق مختلفنهاي متنوع گیاهان در مبومیان با طبیعت، باعث استفاده

ارتباط مردم با طبیعت فراهم  به اي را راجعگسترده تشده است و اطالعا
که در  اتنواکولوژي دانش ).1393و خاك سفیدي،  گنجعلی(است ورده آ

محلی قرار دارد، شامل موارد متعددي مانند تعیین رویشگاه و  اختیار مردم
هاي رویشگاه گیمحلی و همچنین ویژ هاي رویشی گیاهان، تقویمهدور

 شود وگیاهی میاقلیم و پوشش کاربري، نوع خاك، نوع به لحاظ نوع
، آبیمعه از قبیل کمتواند به فهم سریع مشکالت امروز محیط و جامی

وانی ها و غیره کمک فراعرصه اقلیم، تخریب زیستی، تغییراتتنوعکاهش
شتر بومی نیز بی ). با توجه به اینکه قبایلQureshi at el., 2010کند (

هاي داراي طبیعت بکر و جنگلی و مکان، مناطقکوهستانی در مناطق
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گیاهی غنی ساکن هستند و ارتباط بسیار نزدیکی با طبیعت اطراف پوشش
اتنواکولوژي در این مناطق انجام شده است  خود دارند، بیشتر مطالعات

)Khan at el., 2008یل اطالعات آنها براي یافت، ). به همین دل
تواند ودات هر منطقه میبندي و شناخت عوامل محیطی و موجطبقه

 در سال 2و ساپگل 1موگید ).Júnior at el., 2005استفاده شود (
 4و دوگات 3که در امتداد سواحل رجاپور ي در مانگروا) طبق مطالعه2014(

پرداختند و  5مانگرو حیطممحلی و گرفته است، به بررسی رابطه مردم قرار
و  در حال کاهش استبه این نتیجه رسیدند که منابع طبیعی در مانگرو 

وژي ي اتنواکولرا مطالعه حل براي نجات این منابعترین راهبهترین و ساده
اطراف و شناخت آن چه که از منابع طبیعی  ي بومیان با محیطکه به رابطه

 ناسی الگوهاي) نیز به بازش1395( کارانهم و فروزهدانند، دانستند. خود می
ی اساس بررس پرداخت و بربویراحمد  ایل مکانی و زمانی در بین عشایر

هاي مختلف که زمان بودآنها تقویم روزانه ایشان شامل دوازده بخش 
ن، ایشا ي. همچنین در تقویم ساالنهشدندروز بر مبناي آن نامگذاري شبانه

ه بندي شده است کزمانی متفاوت طبقه ایام مختلف سال در سیزده واحد
 یاهانگ محصول، برداشتساالنه عشایر (نظیر کوچ، برداشت هايفعالیت

 .گرفتمیخوراکی و دارویی و ...) منطبق با این تقویم روایی صورت 
بندي زمانی ) نیز در مطالعات خود به تقسیم1396و همکاران ( سعادتپور

 ن نمود که بومیان عالوه بر تقویمه بیابین بومیان اشاره نمود و اینگون
بارندگی به چند دسته  دما و وقوع اساس تغییرات ها را بررسمی، فصل

ی اتنوبوتانی و ) به بررس1394و همکاران ( میردیلمی کنند.تقسیم می
در  گلستان استان شرق هاي دارویی کچیک در شمالاتنواکولوژي گونه

عداد این بررسی ت . درکالله، پرداختشهرستاننشین اطراف منطقه ترکمن
خانواده با توجه به سابقه مصرف  21خوراکی متعلق به  دارویی و گونه 45

ا داراي هبومی نه تنعرفی شد. نتایج نشان داد که دانشتوسط مردم بومی م
ی است، بلکه در مورد یدارو هايدرمانی گونه اطالعاتی در زمینه خواص

 ننیز اطالعات گرانبهایی دارد که حتی بدو ژیکی گیاهاناکولو خصوصیات
، اندازيهزینه و زمان براي کوادرات و صرف یکیاکولوژ نیاز به عملیات

اکی از نتایج این تحقیق حورد نمود. تقریبی آنها را نیز برآتوان پراکنشمی
اساس فصل رویش،  ها بربراي عرصه بنديطبقهکه بومیان  بودن آ

دلیل پراکنش تقریبی گیاهان در نقاط  دارند. و موارد دیگررویشی فرم
ک، داشتن نیازهاي ي کوچتلف جغرافیایی و حتی در یک منطقهمخ

هی اهاي گیاي از گونهتی است که هر گونه با مجموعهاکولوژیکی متفاو
گاهی از این دانش نیاز به حضور در محیط و طلبد، لذا براي داشتن آمی

همکاران،  و حسینی( انداست که با چشم باز روابط را دیدهارتباط با بومیانی 
زمان  غنی و قدیمی است که در طول با فرهنگکشوري ایران  .)1397

قات اطراف خود با توجه به سرشت ساکنان آن براي مقابله با حوادث و اتفا
ها، اسامی و بنديهاي متفاوت طبقهمحلی خود در زمینههاي نوآوري و

1 Little 
2 Farfan- Heredia 
3 Mugada 

هاي اند، اما افسوس پژوهشهاي گوناگون را به وجود آوردهکار ساخت و
بومی  ایري و روستایی در رابطه با دانشعش معدودي در میان اقوام

در زمینه چگونگی شناسایی زیستگاه اطرافشان انجام شده است؛  بخصوص
ف حاکی از آن است که این در حالی است که بررسی مطالعه منابع مختل

ي اطبیعی در هر جامعه بومی در رابطه با محیط هاي دانشنتایج پژوهش
میل هاي دیرین و بیز طرفی، به خاطر عدم توجه به سنتمتفاوت است. ا

زد بومی، ن این دانش، بخش زیادي از دانش فراگیريجوان به  لبودن نس
فوت هر یک از این افراد ، با  مانده ومحلی باقی خبرگانمسن و  افراد

که  ها تجربهمحلی که ثمره سال تجارببخش بزرگی از اطالعات و 
هولت رود. بنابراین با توجه به کاقلیم همان منطقه است از بین می منطبق با

ثبت و ضبط چنین دانشی وجود دارد  ياکثر این افراد زمان کمی برا سن
ه مطالب ه ببا توج باشد.چنین تحقیقاتی الزامی می و به همین دلیل، انجام
و همچنین  بزرگ ترکمن با پیشینه سکونت ارائه و نیز وجود قوم

 هتحقیق ب، در این نها در منطقه شمال کشور ایرانمدت آ برداري درازبهره
برون واقع در اینچه گرداندامداران رمهبومی  گردآوري و بررسی دانش

 یاهانگاتنواکولوژي  گلستان در رابطه با دانش استان –قال آق شهرستان
 ف از انجام این پژوهش بررسی دانشهد شورپسند پرداخته شده است.

گذاري مبندي و نابرون از نظر چگونگی تقسیمهمنطقه اینچی دامداران بوم
یش و رو پراکنشها با بنديو رابطه این تقسیم هامرتعی، خاك هايعرصه

 بود. گیاهان
 

 روش انجام تحقیق
 مورد مطالعهمحدوده 

استان  واقع در شمال اینچه برونمراتع قشالقی منطقه مورد مطالعه 
کیلومتري شمال آق  45کیلومتري شمال گرگان و  60گلستان، در فاصله 

دقیقه عرض شمالی  7درجه و  37قال واقع شده است و داراي مختصات 
 برون معرف مراتع شوررويدقیقه طول شرقی است. اینچه 29 و جهدر 54 و

هکتار، که  13470مساحت کل مراتع فوق  .)1شکل ( استان گلستان است
هکتار  650هکتار است که از این مقدار  5/12687مت قابل استفاده آن قس

بعنوان منطقه اطراق دامداران منظور شده است. کل مراتع شور و قلیا استان 
هزار هکتار وسعت و جزء مراتع قشالقی محسوب می شود.  175داراي 

ت. حداکثر ارتفاع از متر از سطح دریا اس -4ارتفاع این منطقه متوسط 
 درصد از 2تا  1حدود  یشیب متر است. -22متر و حداقل  3طح دریا س

 .به سمت دریاي خزر دارد و شمال غرب، به غربی شرقجنوب سمت 
هاي اراضی مورد مطالعه داراي بافت تا متوسط، شوري و قلیاییت خاك

خیلی زیاد است. به لحاظ فیزیوگرافی منطقه عمدتاً از اراضی پست و دشتی 
ماهورها تشکیل شده است. بخش دشتی و پست منطقه  و برخی تپه

 ).1374، ناصريوجود آمده است (احتماال از مواد آبرفتی رودخانه اترك به 

4 Sapkale 
5 Rajapur 
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 گلستانبرون در مراتع قشالقی استانگلستان در ایران و موقعیت مرتع اینچهموقعیت استان: 1شکل 

 روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی توصیفی بود. به منظور 
شناسایی گیاهان مرتعی و بررسی رابطه آنها با محیط پیرامون محقق همراه 

هاي جدید گیاهی با دامدار ترکمن در عرصه حاضر شد و در مواجهه با گونه
وگو در قالب مصاحبه شونده پرداخت. گفتوجو از مصاحبهبه پرس

اي شدهینتعی سواالت از پیشساختاریافته صورت گرفت به طوریکه نیمه
از تمامی دامداران در خصوص گیاهان پرسیده شد ولی به دامدار اجازه داده 

شد تا در خصوص مسائل دیگر نیز صحبت کند. همچنین با کسب می
اطالعات جدید، سواالت جدید نیز پرسیده شد. در مواردي نیز امکان 

داشتن رتع فراهم نبود که در این حالت محقق با در دستمصاحبه در م
 A4شده بر روي برگه هاي با کیفیت چاپهاي گیاهی و عکسهرباریوم

به برگزاري جلسه مصاحبه در داخل منزل یا روستا پرداخت. در خصوص 
هایی مورد ها و هرباریوم تنها اطالعات آن گونهروش استفاده از عکس

دامدار به نام آنها به صورت  10ه توسط بیش از استفاده قرار گرفت ک

یکسان اشاره شد. در این پژوهش تمامی جامعه آماري یعنی دامداران و 
برون مورد مصاحبه قرار گرفتند که به طور کلی شامل چوپانان مرتع اینچه

ده صدا کننها با استفاده از دستگاه ضبطبود. تمامی مصاحبه نفر 60تعداد
. هاي صوتی پرداختسازي فایلروز به مکتوب در پایانضبط شد و محقق 

در حین مصاحبه سواالتی از قبیل نام این گونه چیست؟ این گونه در چه 
شونده پرسیده شد. در نهایت کند؟ از مصاحبهخاك و شرایطی رشد می

شده کدگذاري و محتواهاي مشابه در طبقات با هاي گردآوريتمامی داده
از  هایی که به آنها توسط بیش از نیمیتند و دادهکد یکسان قرار گرف

 دامداران اشاره شده بود به عنوان اطالعات نهایی در نظر گرفته شد.
 

 نتایج
دامداران : برونهاي گیاهی کلیدي در مراتع شور اینچهگونه

گونه گیاهی در مراتع شور اشاره کردند (جدول  38ترکمن به نام محلی 
1 .( 

 
 هاي گیاهشناسی آنهاشده از طریق دانش بومی دامداران ترکمن و ویژگیهاي شناساییگونه -1جدول 

 جغرافیاییپراکنش زیستیشکل تیره نام محلی نام علمی نام فارسی ردیف

 Alhagi camelorum خارشتر 1
Fisch یاناق Papilionaceae Ch IT, SS, M 

 Ranunculaceae Th IT قزل گل Adonis flammea Jacq خروس آتشینچشم 2

 Aeluropus lagopoides ايشور پاگربهچمن 3
L. Trin. ex چایرشور Poaceae Ge PL 

 Poaceae Th IT چگمن، عجوجه Aira elegans Willd موئینعلف 4
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 Aizoaceae Th ES, M یلمن .Aizoon hispanicum L فرش اسپانیاییعلف 5
 Liliaceae Ge IT, M اجوه Allium rubellum M.B پیازصورتی، ثوم 6
 Compositae Th IT باب، ساري گل .Anthemis arvensis L بابونه دشتی 7

 Artemisia   scoparia درمنه شرقی 8
Waldst. & kit بزوقان،سزه Compositae Ch ES, IT 

 Chenopodiaceae Th PL سلمه .Atriplex halimus L ايسلمکی بوته 9

 Atriplex lentiformis عدسیسلمکی دانه 10
S.wats سلمه Chenopodiaceae PL IT 

 .Avena ludoviciana یوالف 11
Durieu چوتر Poaceae Ph IT 

 Bupleurum lancifolium ياچترگندمی سرنیزه 12
Hornem چایی اوت Umbelliferae He IT 

 Crepis kotschyana قوش یکسالهریش 13
Boiss  دولجهسی Compositae Th IT, ES 

 Eremopyrum confusum گندمی مشکوكبیابان 14
Melderis 

گوتی پخلی، لپر، 
 Poaceae Th PL الفار

 Poaceae Ge Cosm پاالن چایر .Cynodon dactylon L مرغ 15

 نمکیسنبله 16
Halostachys caspica 

(Pall) 
C.A.Mey 

 Chenopodiaceae Ch IT قرق

 Iridaceae Cr ES تکه سقل .Iris sisyrinchium L زنبق 17
 Juncaceae Ge PL قره چیش، گالی .Juncus acutus L تیزسازوي نوك 18

 Peganum harmala L اسپند 19
 

 Zygophillaceae Th IT اوزارلک

 Poaceae Ge IT, M, ES قنقرباش .Poa bulbosa L دارچمن پیازك 20
 Chenopodiaceae Ch IT پشمک .Salsola rigeda (Pall) شورشرقی 21
 Malvaceae He IT, ES, M ملکه .Malva neglecta  Wallr معمولیپنیرك 22

 Petrosimonia brachiate شورعلف 23
Bge. 

 Chenopodiaceae Th M, IT قزل ییرق

 Halocnemum شورباتالقی 24
strobilaceum M.B. 

 Chenopodiaceae Ch IT چراتان

 .Agropyron repens L بیدگیاه 25
P.Beauv 

 Poaceae Th IT بوقدویلوق

 Chenopodiaceae Th ES, M سلمه وحشی .Chenopodium album L سلمک 26
 Gramineae Th IT, M یاشقانی .Phalaris minor Retz دانه قناري 27
 Plantaginaceae Th IT, ES, M اشبقاتی  .Plantago coronopus L بارهنگ پاکالغی 28
 Labiatae Ge M, IT نرفز .Marrubium vulgare L فراسیون 29

 .  Lolium rigidum چچم شکننده 30
Gaudin. 

 Gramineae Th IT, M بوقدیلوق

 آفتاب پرست اروپایی 31
Heliotropium 

lasiocarpum Fisch & 
Mey 

 آش اوتی
 Boraginaceae Th IT, SS, ES 

 Compositae Th IT, M قالقان .Silybum marianum L خار مریم 32

 .Medicago rigidula L یونجه سخت 33
All 

 Papilionaceae Th PL یورونجه

 Papaveraceae Th IT قزل گل Papaver sp خشخاش 34

 .Medicago  minima L یونجه صغیر 35
Bartalini. 

 Papilionaceae Th IT, ES, M بورك، یورونجه

 .Medicago orbicularis L ايیونجه دایره 36
Bartalina 

 Papilionaceae Th IT بورك، یورونجه

 Lycium depressum دیوخارمینایی 37
Stock 

 Solanaceae Ph IT چتی

 Polygonum hyrcanicum بند خزريهفت 38
Rech.f 

 Polygonaceae Th ES غن قرق بو

 = کریپتوفیتCr= تروفیت، Th= فانروفیت، Phکریپتوفیت، = همیHe= ژئوفیت، Geo= کامفیت، Chشکل زیستی: 
 = جهان شمولCosmسندي،  –= صحرا SS= چند ناحیه اي، PL= مدیترانه اي، Mتورانی،  –= ایران ITسیبري،  –= اروپا ESکورئوتیپ: 
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 بومی منطقهبندي خاك براساس دانش: طبقه2جدول 

 هاویژگی گونهنوع فارسی)نوع خاك (نام  نوع خاك (نام محلی)

 ايشیشه
پوشیده  خاك کامال شور

شده از نمک در بهار و 
 تابستان

 هیچ گیاهی در این خاك رویش ندارد

یاهی گي که هیچ گونهاولین سطح زمین ناسالم بوده به گونه
کند، داراي شوري فرواران که با شروع در این سطح رشد نمی

شود که شرایط براي نمیفصل بارندگی از شوري آن کاسته 
رویش گیاهان مقاوم به شوري محیا شود، فاقد هرگونه 

یا ایی که اگر شرایط را محمیکروتوپوگرافی بوده است. به گونه
کنیم براي رویش گیاهان با ایجاد خراش که میزان نفوذپذیري 
آب حاصل از باران افزایش یابد، با این حال هیچ نوع گیاهی 

 رشد نخواهد کرد.

 رشُ

ی با نسبت شوري خاک
تر نسبت به خاك پایین
اي کماکان با شوري شیشه

 بسیار باال

Halocnemum strobilaceum , 
Adonis flammea Jacq, 
Aira elegans Willd, 

Halostachys caspica Pall, 
Petrosimonia brachiate 

Bge, 

در این نوع خاك  به دلیل ریزش باران و شتشوي خاك از 
موجود در خاك کاسته شده و شرایط براي رویش  میزان نمک

هاي گیاهی که به شوري مقاوم هستند محیا بعضی از گونه
کرده است. در این نوع خاك گیاهی چون شورشرقی غالب این 

 ارد.ها دمنطقه است و پراکنش نسبتا باالي در این گونه خاك

خاکی که حدفاصل بین  مرطوب
 شیرین شور و خاك خاك

Salsola rigida 
Pall,  Salsola 

Turcomanica, Tamarix L, 

 شور دارد. این نوع خاك درصد شوري کمتري نسبت به خاك
جود موباران و شرایط میکروتوپوگرافی  دلیل این امر وجود آب

شور و حد فاصل بین خاكاین خاك در واقع  در منطقه است.
 ها است.خاك پاي دامنه

 ماهورهاخاك تپه ايماسهتپه، 

Aizoon hispanicum, Alhagi 
camelorum Fisch,* 

Allium rubellum M.B 
Anthemis arvensis L, 
Artimisia annua L*, 

Bupleurum loneifolium 
Hornem*, Medicago  
minima L, Medicago 

orbicularis L, Medicago 
rigidula L, 

Poa bulbosa L, Epilasia 
hemilasia (Bunge), Malva 
neglecta  Wallr , Cynodon 
dactylon L, Papaver sp, 

Phalaris minor Retz, 
Lycium depressum Stock, 

Chenopodium album L 

مطالعه ترین خاك موجود در منطقه مورد این خاك مناسب
ا به دلیل اینکه شوري موجود در خاك توسط آب هبوده، درتپه

دلیل ارتفاعی که دارد این  حاصل از بارندگی شسته شده و به
شود بستر مناسبی را براي رویش آب به پایین دست هدایت می

گیاهان یکساله علفی که خوشخوراك و گاها از نظر دارویی 
 گیرد فراهم گردیده است.مورد استفاده انسان قرار می

 کوچکآبخیزهاي نائور

Aelurupus lagopoides L 
Agropyron repens L, 

Alhagi camelorum Fisch*, 
Artimisia annua L*, 

Bupleurum loneifolium 
Hornem*, Marrubium 

vulgare L, Heliotropium 
lasiocarpum Fisch 

شور واقع شده، ولی به دلیل هاياین نوع خاك در سطح زمین
بارندگی عالوه بر اینگه سطح نمک آن کاسته شده، یکسري 

توانایی ذخیره آب بیشتر دارد در هایی به وجود آمده که گودي
واقع رطوبت بیشتري داشته و شرایط را محیا کرده براي رویش 

تر گیاهانی که سازگاري بیشتر به خاك با درصد شوري پایین
را به وجود  شود،که اصطالحا آبخیزهاي کوچک گفته می

 خواهد آورد.

 قرمز

خاك بسیار مرغوب در 
ها از جنس ماسه که دشت

اورزي ممکن در آن کش
 است

Alhagi camelorum Fisch*, 
Avena ludoviciana Durieu, 

Cynodon dactylon L, 
Lolium rigidum L, Plantago 

coronopus L, Silybum 
marianum L, 

ترین میزان هایی وجود دارد که پاییندر اراضی مرتعی زمین
ها در چند دهه اي که در این زمینشوري را دارد به گونه

هاي زراعی براي کشت دیم جو و گندم گذشته اکثرا به زمین
 توسط مردم محلی تغییر کاربري پیدا کرده است.

 خاك جنگل سیاه
Fagus orientalis Lipsky, 

Carpinus betulus L, 
Parrotia persica (DC.) 

خاکی که در آن اراضی جنگلی استان گلستان در آن شکل 
 گرفته است.
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 گیرينتیجه بحث و
نتایج تحقیقات نشان داده است که دانش بومی و سنتی دامداران جهان به 
شدت نیازمند مطالعه و پژوهش است چرا که میزان تحقیقات در این زمینه 

). از سوي دیگر Sharifian at el., 2021بسیار محدود است (
دانش  هاند کمحققین فعال در زمینه دانش بومی و سنتی اخیرا هشدار داده

بومی جوامع محلی و بومی جهان که در میان آنها دامداران نیز حضور دارند 
به شدّت تحت فرسایش قرار گرفته و در خطر نابودي هستند 

)Fernández-Llamazares at el., 2021, Sharifian at 
el., 2021.( ندي ببه طبقهبومی خود  دامداران منطقه با استفاده از دانش

بندي مآنها این تقسیي که ابه گونه .پرداختندها و زیستگاه گیاهی پوشش
 خاك حاضر در هر نوع متفاوت اهانیخاك و گ يبر اساس کاهش شور را

هاي مختلف را تغییرات شوري دادند. دامداران دلیل حضور گونهانجام می
اب روان خاك بیان کردند و در ادامه دلیل تغییرات شوري خاك را ناشی از

 .اشتمراتع وجود دکه در سطح دانستند ی یهاپستی بلنديو  و بارش باران
هاي مختلف خاك باعث ها در بخشدر واقع وجود این پستی بلندي

در باال خاك  شودمیرواناب موجب ایجاد شود در هنگام بارندگی که می
شوري اهش لذا ک شوري به پایین دست انتقال پیدا کند.و شده دست شسته

هایی هاي غیرشورپسند یا گونهشود تا گونهها باعث میخاك در باالي تپه
در  .دها حضور پیدا کننتر نسبت به شوري در باالي تپهبا مقاومت پایین

ده مشاه زین هاننقاط ج ریانجام شده در سا قاتیدر تحق گرید يهانمونه
در  لیدخ یو مراتع بر اساس عناصر اصل نیزم يبندشده است که طبقه

) در مطالعه 2012. مولنر (ردیگیغالب صورت م اهانیهمچون گ بومستیز
گروه اصلی  3را به مجارستانی اراضی مرتعی دامداران خود نشان داد که 

هاي هاي حاصلخیز که در قسمتزیستگاه) 1که شامل:  یم کرده بودندتقس
) مراتع آبگیر و 3شور و  ياهزیستگاه) 2ها) قرار دارند، (تپهباال دست 

 مایلئور تر مرتع قرار دارند. همچنینکه در ارتفاعات پایین زارهااولنگ
هاي آلپ ی پژوهشی که در بین کشاورزان آلپی ساکن کوه) ط2010(

 ها را برسه انجام داد، به  این نتایج دست یافت که کشاورزان زیستگاهنفرا

، که این کنندمیطبقه تقسیم  20اساس جغرافیاي متمایزي که دارند به 
شناسی، هیدروگرافی و ی، توپوگرافی، زمینیطبقه از نظر جغرافیا 20

با توجه به اطالعات به دست آمده از بومیان  گیاهی شاخص هستند.پوشش
بی تقریتوان پراکنش و دامداران منطقه و گزارش آنها در بخش نتایج، می

. به برآورد نمودرا گیاهی موجود در منطقه  هايو نیازهاي اکولوژیکی گونه
که  یکآبخیزهاي کوچبایست در ها را میي که حضور برخی از گونهاگونه

 به هاي با شوري تقریبا باالدر اثر تغییرات میکروتوپوگرافی که در زمین
سازگاري باالیی ها به دلیل برخی از گونه کرد.وجود آمده است را مشاهده 

ور به طباال را دارند.  شوريهایی با سطح که دارند توانایی رویش در خاك
 Halocnemum( هایی همچون چراتانمثال گونه

strobilaceum( پشمک و )Salsola sp( در  سازگاري بیشتري
ان علمی نیز بی، به طوري که در منابع شوري باال دارندهاي با سطح خاك

ري پراکنش بیشت از شور و قلیایی هايدر خاكها این گونه شده است که
؛ 1399 کیا و همکاران،زارع ؛1390(حسینی و همکاران،  هستندبرخوردار 

ا هها مثل پنیرك و دیگر گونهبرخی از گونه). 1391خانیکی و همکاران، 
نی شوري خیلی پایی و درصد مناسب نیز در مناطقی که خاك داراي رطوبت

 یهایگونه به طور مثال داراي پراکنش بیشتري بودند.ها باالي تپه در بود
باالتر رویش  ها و ارتفاعاتدر دامنه) Malva neglecta( ملکه همچون

یکسري  2همانطور که در جدول شماره  ).1396دارند (بلوچی و همکاران، 
در دو نوع خاك، خاك موجود در  مشخص شده )*با عالمت ( هااز گونه

زارها در آبخیزهاي کوچک که در سطح شورهخاك موجود ها و همچنین تپه
خود سازگاري به دلیل ها هوجود دارند رشد خواهند کرد. در واقع این گون

خاك  میزان رطوبت و میزان درصد شوري همچونشرایطی  وجود گیاه و
ها هکه دیگر گون نحوياند به رشد در دو منطقه متفاوت را یافتهتوانایی 

شناخت عوامل محیطی مؤثر بر  اند.سازگاري را به دست نیاورده چنین
هر  بومی هايبا سازگاري گونهتواند ما را استقرار و گسترش گیاهان می

ریت بومی، نسبت به مدی هاياساس سرشت این گونه ناحیه آشنا سازد و بر
  شناختی آنها اقدام کرد.بوم

 

  منابع
برداري از هرز آبهاي سطحی منطقه دشتیاري؛ فصلنامه جنگل بومی و مشارکت مردمی و چگونگی استفاده از آن در بهره. دانش1376میرشکار، ا.،   ازکیا، م.،  -

 .34و مرتع؛ ش 
هاي جنس سالسوال گونهکنند (مطالعه اکولوژي برخی از هاي جنس سالسوال در اراضی شور رشد می). گونه1391بخشی خانیکی، غ .، محمدي، ب.، (  -

 مولکولی، دوره دوم، شماره ششم. -هاي بیوتکنولوژي سلولی (کنوپودیاسه) در استان گلستان). مجله تازه
گیاهی حوزه تاالب آلماگل نسبت به برخی از عوامل محیطی. محیط زیست ). بررسی تغییرات پوشش1396لی، م.، اکبرلو، م.، (بلوچی انارکی،م .، قربان  -

 .285 – 293، ص 2، شماره 70طبیعی ایران، دوره عی، مجله منابعطبی
 ي مصطفی ازکیا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.پذیر)،ترجمهي روستایی اولویت بخشی به فقرا (حمایت از اقشار آسیب). توسعه1376چمبرز، ر.، (  -
شور و قلیایی استان گلستان. در مراتع.Halocnemum strobilaceum (Pall.) M. Bieb  اکولوژي گونه). اوت1390حسینی، ع.، شاهمرادي، ا.، ( -

 .2، سال ششم، شماره 22گیاهی. شماره پیاپی هاي علومفصلنامه پژوهش
نامه خراسان رضوي)، پایاناي منطقه زبرخان (استان اي و غیر علوفههاي علوفه). بررسی دانش بومی مهمترین گونه1397حسینی، م.، فروزه، م.، (  -

 داري، دانشکده مرتع و آبخیزداري، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان.کارشناسی ارشد رشته مرتع
زه اي در حو). دانش اکولوژیک سنتی مردم محلی از خواص دارویی گیاهان علفی و بوته1396خالقی، ب.، عواطفی همت، م.، شامخی، ت.، شیروانی، ا.، (  -

 .4هاي بومی ایران، سال دوم، شماره ایلگنه چاي ارسباران. دوفصلنامه دانش
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ها (با تأکید بر احیاي مراتع تخریب یافته و تأمین علوفه). طبیعت ها و ظرفیتشور (سالسوال)، قابلیت). جنس علف1399کیا، ص.، ابوالقاسمی، م.، (زارع  -
 .22، پیاپی 3، شماره 5ایران، جلد 

دارویی، ي گیاهاننامه). بررسی اتنوبوتانی گیاهان دارویی سجاسرود (استان زنجان)، فصل1396دتپور، م.، بارانی، ح.، عابدي سروستانی، ا.،  فروزه، م.، (سعا  -
8 )3 :(193- 185. 

 .33شماره بومی در توسعه پایدار، سلسله انتشارات روستا و توسعه، . کاربرد دانش1378عمادي، م.،  عباسی، ا.،   -
هاي مهم مرتعی (مطالعه موردي: مرتع دیلگان، استان کهگیلویه و بینی زیستگاه مطلوب برخی از گونه). بررسی اتنوبوتانی و پیش1393فروزه، م.، (  -

 .350ي دکتري دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، بویراحمد) رساله
). بازشناسی الگوهاي زمانی و مکانی در مرتع از دیدگاه دانش بومی عشایر کوچرو ایل بویراحمد، سامانه نشر 1395(فروزه، م.، حشمتی، غ.،  بارانی، ح.،   -

 .999 -1015): 4( 69مجالت علمی دانشگاه تهران، 
ي موردي: مرتع دیلگان، استان عههاي مهم مرتعی (مطالبینی زیستگاه مطلوب برخی از گونه). بررسی اتنوبوتانی و پیش1393فروزه، م.، حشمتی، غ.، (  -

 گان.رکهگیلویه و بویراحمد)، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم مرتع، دانشکده مرتع و آبخیزداري، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گ
 .41-96، 34-35شناسی)، شماره . گیاه مردم نگاري گیاهان خودروي کمره، فصلنامه علوم اجتماعی (ویژه گیاه مردم1386فرهادي، م.،   -
هاي گیاهان دارویی منطقه سیستان، دومین همایش ملی گیاهان دارویی و ). مطالعه اتنوبوتانی برخی از گونه1393گنجعلی، ع.،  خاك سفیدي، ع.، ( -

 .89 – 96)، 1( 6کشاورزي پایدار، 
هاي دارویی کچیک (مطالعه موردي مراتع کچیک در شمال شرق اتنوبوتانی و اتنواکولوژي گونه). مطالعه 1393میردیلمی، ز.، حشمتی، غ.،  بارانی، ح.، (  -

 .2هاي بومی ایران،شماره استان گلستان). دو فصلنامه دانش
اتع کچیک در شمال شرق هاي دارویی کچیک (مطالعه موردي: مر). مطالعه اتنوبوتانی و اتنواکولوژي گونه1394میردیلمی، ز.، حشمتی، غ.، بارانی، ح.، (  -

 .130 -154): 2( 1استان گلستان)، دو فصلنامه دانش بومی ایران، 
 صفحه. 18گلستان: زار استانشوره. مطالعه تفصیلی خاکشناسی ایستگاه تحقیقات مرتعی اینچه1374ناصري، م.،   -
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Abstract 
Traditional ecological knowledge of Indigenous and local communities in classification of vegetation, 
habitats and other elements of rangeland ecosystems can be used in natural resources management. The 
current research aimed at studying the ethnoecology of halophytes in saline and alkaline plains of Turkmen 
Sahra using traditional knowledge of Turkmen herders. Data collection was done through field walk, semi-
structured interviews and community feedback meetings with herders in Incheboron at Golestan Province 
and questions about the relation between halophytes and their environment were asked. Based on the result, 
herders referred to 38 plants with local names. According to traditional knowledge of Turkmen herders, 
land in saline rangelands lies between two ranges of sweet and salty, healthy and unhealthy or good and 
bad. Herders continued with introducing seven classes of soil naming glassy, Shor (salty), wet, Naor (small 
basin), hilly, red and black and they stated that specific plant species appear in each of these classes. For 
instance, nothing grows in the saltiest soil which is glassy soil, however, with the reduction of soil salinity 
level Shor lands appear where Cheratan [Halocnemum strobilaceum M.B] habitat exists. Considering 
traditional knowledge of Turkmen herders different plant species appear in rangeland with variation of 
salinity which is due to the variation of physiography, rainfall and flood. The result of current study show 
that local communities possess valuable and rich knowledge in describing plants and their habitats. 
Therefore, this knowledge can be used in rangeland and other natural lands management. 
 
 

Introduction 
Local and Indigenous knowledge is part of national capital of each ethnicity which include their beliefs, 
values, cultures and awareness and is the result of centuries of trial and efforts in ecological and social 
environment and is transmitted from one generation to another mostly orally (Emadi et al. 1999). 
Ethnoecology is one branches of local and Indigenous knowledge in which the relations between human 
and its surrounding environment is studied (Foroozeh, 2014). The ethnoecological knowledge available 
among local people includes several items such as plants habitat and their phenological stages and time, 
soil characteristics of specific habitats, landscape and climate changes from past to current situation etc. 
which can be used for nature conservation and management (Qureshi at el., 2010). Therefore, it is useful to 
study the classification of plants and their habitats based on local and Indigenous people and assess the 
relationship between plants and their environment (Júnior at el., 2005). This research aims at studying the 
local and Indigenous knowledge of Turkmen traditional herders in northern Golestan province regarding 
halophytes and relationship between characteristics and their environment. Also, classification of different 
plant habitat was the second aim of this study. 
 
 
Methodology 
Case study 
The study area are winter pasturelands of Incheboron located in northern part of Golestan Province which 
are located at 37° 07ʹ N and 54° 29ʹ E. Incheboron represents an area of saline and alkaline rangelands of 
Iran. Total area of this rangeland is 13470 hectares where 12687 hectares of this land are available for 
pastoral traditional systems. The average altitude of this rangeland is -4 meter below sea level. The 
maximum altitude is 3 m asl and the minimum altitude is -22 m bsl. The soil has a medium texture with 
high salinity. With respect to physiography, the region is mostly plain with few hills (Naseri, 1995). 
 
Method  
In order to identify halophyte species and their relationship with the environment, the researchers conducted 
an infield participatory approach in which they interviewed traditional Turkmen herders while they were 
walking on the pastures. Questions regarding the local name of plant species, their traits and characteristics, 
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habitat properties etc. were asked when they observed new plant species. In those cases, when it was not 
possible to walk (elderly herders, disabled herders etc.), high quality pictures printed on A4 pages or plant 
herbariums which were provided before the field trip were shown to herders and they were asked if they 
know the species. In this case, only the information of those plants which were repeatedly mentioned by 
several herders were used as data to prevent the bias of misunderstandings regarding some pictures.  The 
statistical community of current study were all traditional Turkmen herders present in Incheboron rangeland 
in 2019 and 2020. Two field trips were conducted in November 2019 and March-April 2020 each of them 
took eight days to study most plant species including annuals and perennials. All the interviews were 
recorded using a digital sound recorder. Prior informed consent was sought, following the guidelines of the 
International Society of Ethnobiology (ISE 2006) and the general data protection regulation of the European 
Union. 
 
Conclusion 
It was shown that Turkmen herders carry vast body of knowledge regarding the plants and their habitat with 
introducing 38 halophyte species. They had detailed knowledge regarding the phenology and habitat 
characteristics of halophytes. Moreover, they introduced a local classification for soils in which they 
mentioned seven categories for different soils with specific properties. Soil among Turkmen herders ranged 
between the two end of spectrum of healthy and non-healthy soil, or sometimes they called it sweet and 
salty soil or good and bad soil. Seven categories of different soils existed between these two distinct 
spectrums including Shishei (glassy soil with highest salinity level in which no plant species grow, not even 
halophytes with highest salinity tolerance), Shoor (soils with lower salinity compare to glassy soil in which 
halophytes such as Halocnemum strobilaceum grow). Martoob (wet soil which includes the land between 
healthy and non-healthy soil where the salinity of soil fluctuates owing to temporal runoffs and rainfall), 
Tappeh or Mase (hill or sand soils which included the soils on top of the hills which Turkmen herders 
considered as the best soil or the most sweet soil where good plants such as Medicago sp. Grow), Naor 
(soils of small basins located on the saline plain where soil salinity has decreased owing to temporal stay 
of water), Qermez (red soil which included the soil of farmlands mostly with sand) and Siah (black soil 
which only exist in forest area with highest fertility). Each of these soil/ land categories were characterized 
with specific plant communities. The result of current study showed the extent of Turkmen herders’ 
knowledge regarding saline and alkaline ecosystems which can be used and integrated with modern 
knowledge for nature conservation and management.  
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