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مطالعه فلوریستیک ،شکل زیستی و انتشار جغرافیایی گیاهان دارویی
در زیستبومهای طبیعی شیروان
قربانعلی رسام* ،آرمین مشایخان
گروه تولیدات گیاهی ،مجتمع آموزش عالی شیروان
تاريخ دريافت 3131/40/62 :؛ تاريخ پذيرش3131/43/66 :
چکیده
بررسييی و معر ی لور در هر منه ه بهلحاظ شيينا ت تنوز زیسييتی و مدیریت مناب طبیعی اهمیت دارد.
بدینمنظور در تح یق حاضر ،شکل زیستی و انتشار جغرا یایی گیاهان دارویی زیستبومهاي طبیعی شیروا ن
بررسيی و معر ی شده است .نتایج نشان نشان داد که در مجموز تعداد  521گونه گیاه دارویی در  511جنس ،و
 33تیره گیاهی در منه ه رویش دارند .تیرههاي

 Lamiaceaeبا  21گونه Asteraceae ،با  51گونه و Papilionaceae

بيا  55گونيه بزرگترین تیرههياي گیاهی منه ه هسييتند .شييکلهاي زیسييتی منه ه شييامل  98/8درصييد
همیکریپتو یتها 23/2 ،درصد ترو یتها 51/9 ،درصد کامفیتها 4/6 ،درصد ژئو یتها و 8درصد انرو یتها
هستند .بیشترین پراکنش جغرا یایی با  61/6درصد بهناحیه ایران-تورانی ا تصاص داشت .همچنین،تعداد 21
گونه دارویی بومزاد و  95گونه داروییِ در معرض تهدید در منه ه شناسایی گردید .بهطور کلی لور منه ه مورد
مهالعه غنی از گیاهان دارویی اسيت که اهلی کردن آنها غووه بر بازدهی اقتصادي ،کاهش شار بهرهبرداري از
مرات را بهدنبال دارد.
واژههاي کلیدي :شکل زیستی ،شیروان ،گیاه دارویی ،لور.
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ايران با تنوع زياد در شرراي توپوگرافی ،زمین شناختی و اقلیمی يکی از مناطق مهم تنوع گونهای و
گونهزايی گیاهان بهشرمار میرود ( .)Mesdaghi, 2004تعداد گونههای گیاهی شناسايی شده کشور بالغ
بر  0444گونه است که حدود  3044گونه نیز بومزاد ايران میباشد ( .)Jalili and Jamzad, 1999غنای
رسرررتنیهرای کشرررور تنها بهتعدد گونهها محدود نمیشرررود بلکه بهلحاظ کیفی نیز از اهمیت ويژهای
برخوردار اسرت .بش مهمی از اين برتری کیفی بهواسرهه رستنیهايی است که گیاهان دارويی نامیده
میشروند .طبق تعريف بهگیاهی که بهطور مسرتییم يا غیرمستییم تمام يا اززايی از آن بهصورت تازه يا
خش ر شررده و يا مواد مرهره اسررتشرازی از آن بهمنظور اهرات بهداشررتی ،پیش ر یری و درمانی در بدن
انسرران ،حیوانات و دي ر گیاهان بهکار رود ،گیاه دارويی گفته میشررود .وزود حداقل 3044گونه دارويی
در فلور ايران محرز شررده اسررت ( .)Sefidkon, 2008فلور بهفهرسررت گونههای گیاهی هر منهیه اطالق
میشرود .فلور هر ناحیه نتیجه واکن های زامعه زيستی در برابر شراي محی کنونی و تکامل گیاهان
در دوران گذشرته اسرت ( .)Abbasi et al., 2012از طرفی ،پوش گیاهی مناطق میتواند بازتابدهنده
کارکرد عوامل بومشناختی باشد.
بررسری و معرفی فلور هر منهیه بهلحاظ شناخت تنوع زيستی و مديريت منابع طبیعی اهمیت دارد.
( .)Yosefi, 2008امکان دسترسی بهگونههای خاص در محل و زمان معین ،تعیین پتانسیل و قابلیتهای
رويشررری منهیه ،امکان افزاي غنا و تراکم گونههای منهیه ،شرررناسرررايی گونههای میاوم ،مهازم و در
معرض انیراض ،کم بهتعیین پوش گیاهی کشور ،امکان دستیابی بهگونه يا گونههای زديد گیاهی و
شناسايی عوامل تشريب رستنیهای منهیه از دي ر داليل ارزيابیهای فلوريستی است ( Ghollassi et
 .)al., 2006در مهالعات فلورسررتی تعیین شررکل زيسررتی گیاهان بهدرک رواب گیاه با محی کم
زيادی میکند؛ زيرا شرکل زيسرتی بیان ر میزان سرازگاری گیاه با محی زيست آن است ( Vaseghi et
 .)al., 2008طیف زيسرتی رانکاير از راي ترين روشهای طبیه بندی اشکال زيستی بهشمار می رود که
مبتنی بر موقعیت و نحوه حفاظت زوانههای گیاه در فصل نامساعد است.
تاکنون اغلب مهالعات فلورستی بهمعرفی فلور کامل مناطق کشور پرداختهاند ( Ghollassi et al.,
.)Yosefi, 2008; Amiri and Jabbarzadeh, 2010; Abbasi et al., 2012; Vaseghi et al., 2008; 2006
برخی مهالعات نیز ارزيابی فلورستی گروههای گیاهی خاص را مد نظر قرار دادهاند .برای مثال صادقی
و برزیان ( )Sadeghi and Borjian, 2010گیاهان دارويی منهیه چشررمه انجیر شرریراز ،هوشرریدری
( )Hooshidari, 2009گیاهان دارويی اسرررتان کردسرررتان ،باقری و همکاران ()Bagheri et al., 2007
گیاهان اسرران دار اسررتان قم ،میرداوودی و باباخانلو ( )Mirdavoodi and Babakhanlo, 2008گیاهان
دارويی اسررتان مرکزی ،زارع زاده و همکاران ( )Zarezade et al., 2007گیاهان اسرران دار اسررتان يزد،
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آيدانی و همکاران ( )Aydani et al., 2008گیاهان دارويی منهیه درک در اسررتان خراسرران شررمالی،
اکبرینیا و همکاران ( )Akbarinia et al., 2008گیاهان دارويی اسررتان قزوين و کريمیان ( Karimian,
 )2007گیاهان دارويی ،معهر ،مرتعی و نادر مناطق حفاظت شرده کالمند بهادارن و کوه بافق استان يزد
را معرفی کردند .از آنجا که تاکنون مهالعه زامعی در خصروص گیاهان دارويی منهیه شریروان بهنشده
اسرت ،اين مهالعه با هدف معرفی فلور ،شکل زيستی و انتشار زغرافیايی گیاهان دارويی منهیه بهانجام
رسید.
مواد و روشها
اين مهالعه در محدودهای بهوسرعت تیريبی  04444هکتار و بهمشتصات زغرافیايی ´ 13 1تا ´20
 13عرض شرمالی و ´ 03 30تا ´ 00 64طول شررقی در شرهرسرتان شریروان واقع در شررق استان
خراسان شمالی انجام شد (شکل.)3

شکل  -5موقعیت جغرا یایی منه ه شیروان در ن شه ایران و استان راسان شمالی
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با توزه بهمنحنی هم باران که از اطالعات درازمدت ايسرت اه هواشناسی شیروان بهدست آمده است
و متوس بارندگی ساالنه  633میلیمتر بوده که بیشترين میدار آن مربوط بهفصل زمستان است (شکل
 .)6در اين منهیه  3ماه خش ر وزود دارد که از اوايل ارديبهشررت ماه شررروع شررده و تا اواخر آبان ماه
ادامه دارد .متوسرر درزه حرارت سرراالنه  31/30درزه سررانتیگراد و متوسرر ارتفاع از سررهد دريا
3324متر اسررت .اقلیم منهیه براسررار روش دومارتن خشرر  ،براسررار روش آمبر ه خش ر سرررد و
براسار روش دکتر کريمی نیمه خش با تابستان گرم و زمستان بسیار سرد است.
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شکل  -2منحنی آمبروترمیک منه ه شیروان

نمونههای گیاهی با مرازعه مکرر مورد نظر در فاصررله زمانی اسررفند تا مهرماه سررالهای  3103تا
 3133بهروش پیماي زمینی زمع شرد ( .)Mesdaghi, 2002نمونهها بعد از زمعآوری خش و پرر
با استفاده از فلور ايرانیکا ( ،)Rechinger, 1963-2001فلور ايران (Asadi et al.,1990-
شردند و سر
 ،)2002فلور رن ی ايران ( )Ghahraman,1978-2001و فرهنر نامهای گیاهان ايران ( Mozaffarian,
 )2010شرناسايی گرديدند .شکل زيستی گیاهان با استفاده از روش رانکاير ( )Raunkiaer, 1934تعیین
شرررد .در اين روش ،گیراهران براسرررار موقعیرت زوانههای احیاکننده حیات بهپن گروه فانروفیتها،
کامفیتها ،کريتوفیتها ،همیکريتوفیتها و تروفیتها تیسرریم میشرروند .پراکن زغرافیايی گیاهان
هبت شده منهیه بر اسار گروهبندی زغرافیايی نواحی رويشی ايران انجام گرفت ( ;Takhtajan, 1986
 .)Zohary, 1973تعیین گونههای بومزاد و وضرعیت حفاظتی گیاهان با اسرتفاده از معیارهای گروهبندی
سررازمان بین المللی حفاظت از طبیعت ( )IUCNدر روش زلیلی و زمزاد ()Jalili and Jamzad, 1999
و نیز گزارشهای اداره کل منابع طبیعی خراسران شمالی انجام شد .مهابق اين روش،گیاهان در يکی از
طبیات در حال انیراض ،آسررریب پذير ،در خهر و کمبود داده (گونههايی که از وضرررعیت آنها اطالعات
زيادی در دسرترر نیست) قرار میگیرند .خواص دارويی و اندامهای مورد استفاده گیاهان با استفاده از
منابع معتبر علمی ( )Mirheydar, 1994; Zargari, 1991و تجربیات افراد محلی تعیین شد.
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نتایج
در مجموع تعداد  360گونه دارويی از سررهد عرصررههای طبیعی شررهرسررتان زمع شررد (زدول .)3
گونهها بین  344زن و  11تیره گیاهی توزيع شردهاند .از مجموع گونههای شرناسرايی شده تعداد دو
گونه ( 3/2درصد) بهبازدان ان ،پن گونه بهنهاندان ان ت ل ه ( 0درصد) و  330گونه بهنهاندان ان دول ه
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36(  گونه30  باAsteraceae ،) درصد32(  گونه64  باLamiaceae  تیرههای. درصد) تعلق داشت30/0(
0/2(  هر ي با هفت گونهRosaceae  وApiaceae  درصد) و0/0(  گونه33  باPapilionaceae ،)درصد
،Acantophyllum ،Artimisia  زن های.)1 درصد) بیشترين غنای گونه را در منهیه دارا بودند (شکل
 نیز هر ير با سررره گونه غنیترين زن هایAstragalus  وStachys ،Hypericum ،Chenopodium
.گیاهی را تشکیل دادند
25

تعداد گونه

20
15
10
5
0
Zygophyllaceae
Verbenaceae
Valerianaceae
Urticaceae
Resedaceae
Podophyllaceae
Moraceae
Gentianaceae
Fumariaceae
Cupressaceae
Asclepiadaceae
Rubiaceae
Rhamnaceae
Plantaginaceae
Geraniaceae
Ephedraceae
Cappariadaceae
Berberidaceae
Solanaceae
Polygonaceae
Malvaceae
Hypericaceae
Scrophularaceae
Chenopodiaceae
Brassicaceae
Liliaceae
Boraginaceae
Caryophyllaceae
Rosaceae
Apiaceae
Papilionaceae
Asteraceae
Lamiaceae

 تعداد گونههاي دارویی هرتیره گیاهی در منه ه شیروان-3 شکل
 ناحیه رویشی و واص درمانی گیاهان دارویی منه ه شیروان، شکل زیستی، هرست-5 جدول
نام فارسی

خواص درمانی

خالل دندان
زيره کوهی
زيره
شوکران
زردک
غاز ياغی
باريجه

 ضد نفخ و میوی،مدر
 رفع سوءهاضمه،افزاينده شیر
 رفع سوءهاضمه،افزاينده شیر
ضد تومور
 سالمت پوست،مدر
 ضدنفخ،میوی معد
 رفع دل پیچه،ضد ان ل

انتشار
زغرافیايی

شکل
زيستی

IT

Th

Ammi majus

IT

Ge

Bunium persicum

IT

Ge

*Bunium wolffi

PL

He

Conium macalatum

نام علمی
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Apiaceae

IT

Th

Dacus carota

PL

He

Falcaria vulgare

IT

Ge

*Ferula gommusa
Asclepiadaceae

گل قبر آرا

قیآور و معرق

بومادران زرد

 ناراحتیهای،رفع خونريزی
سینه

IT

He

Vincetoxicum pumilum
Asteraceae

IT

03

He

Achillea biberstiana
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بومادران
درمنه
درمنه

رفع خونريزی
ضد ان ل،اشتهاآور
ضد ان ل،اشتهاآور

IT

He

Achillea willhelmsi

IT-ES

Ch

Artemisia aucheri

IT

He

درمنه

ضد ان ل،اشتهاآور

IT

He

گلرن وحشی
گل گندم
گل گندم
کاسنی

 تب بر،قاعدهآور
 تب بر،میوق معده
 تب بر،میوق معده
 مدر،تصفیه کننده خون
 درمان،رفع دل پیچه
شکست یها
 رفع کننده النهابات،اشتهاآور
میوی و مدر

IT

Th

Artemisia ciniformis
Artemisia
kopetdaghensis
Carthamus oxyacantha

IT

Th

Centaurea depressa

IT

Th

Centaurea bruguierana

PL

He

Cichorium intybus

IT

He

*Cousinia recurvata

IT-ES

He

Eupatorium cannabinum

IT

He

رفع سوءهاضمه

IT

He

 رفع برونشیت،خل آور
 التیامدهنده،مدر

IT-ES

Ge

*Jurinea monocephala
*Scorzonera
stenocephala
Tussilago farfara

COSM

Th

Xanthium spinosum

هزار خار
غافث کنف
سوگند
اسبی

شن

پای خر
زردينه

Berberidaceae

افعی گیاه
گل عسلی
گاوزبان

تصیفهکننده خون و
تیويت لثه
تصیفه کننده خون و مسهل
 ملین،  آرم بش،میوی
 ملین،  آرم بش،میوی
ملین و مدر
 آرم بش،افزاينده فشار خون

-

 میوی،ضد نفخ

زرش
زرش

زن ولهای

آرام بش

IT

Ph

Berberis integerrima

IT

Ph

*Berberis khorasanica
Boraginaceae

IT-ES

He

Anchusa italica

IT-SS

Th

Arnebia decumbens

IT

He

IT

He

IT

He

Echium italicum
*Mattiastrum
gorganicum
*Onosma kotschyi

IT

Th

*Alyssum persicum

COSM

Th

Capsella bursa-pasturis

IT

He

*Isatis gauba

IT

Th

Sisymbrium sophia

Brassicaceae
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قدومه
کیسه کشی
وسمه
خاکشیر

رفع دردهای سینه و گلو
 قابض،منعیدکننده خون
رفعکننده التهاب
 رفع تشن ی و،ملین
 تب بر، عه

Cappariadaceae

علف مار
علف مار بادکنکی

میوی و مدر
ضد ان ل

SCO

Ch

Capparis spinosa

IT

He

Cleome coluteoides

07
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چوب

 ملین،مسهل

IT

Ch

چوب

 ملین،مسهل

IT

Ch

چوب

 ملین،مسهل

IT

Ch

آرام کننده دردهای موضعی
مسهل
ضدکرمهای رودهای

IT

He

Caryophyllaceae
Acantophyllum
glandulosum
*Acantophyllum
andersenii
Acantophyllum
sordidum
Dianthus orientalis

IT

He

Gypsophila bicolor

IT-M-SS

Th

Herniaria hirsuta

سلم

 ملین،مدر

COS

Th

سلم

ضد ان ل

ES,M

Th

سلم
اشنان

 خل آور، ضدتشن
ضدان ل و ضدعفونیکننده

PL

Th

Chenopodium album
Chenopodium
ambrosoides
Chenopodium botrys

IT-SS

Th

Seidlitzia rosmarinus

ارر

منعید کننده خون

IT,M

Ph

میش
گچ دوست
علف فتق

Chenopodiaceae

Cupressaceae
Juniperus excelsa
Ephedraceae

بز
بز

ري
ري

رفع آسم
رفع آسم

IT,SS

Ch

Ephedra procera

IT

Ch

Ephedra intermedia
Fumariaceae

شاهتره

، تصفیهکننده خون،معرق
صفرابر

IT

Th

*Fumaria vaillantii
Gentianaceae

گل س ار

 تببر،اشتهاآور

IT

Th

Gentiana olivieri
Geraniaceae
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سوزن چوپان
ل لکی

رفع اسهال و کاهندهفشارخون
قابض و منعید کننده خون

IT

Th

Granium kotschyi

IT-ES-M

Th

Erodium cicutarium
Hypericaceae
Hypericum
helianthemoides
Hypericum perforatum

گل راعی

ضد می رن و رفع افسردگی

IT

He

گل راعی
گل راعی

ضد می رن و رفع افسردگی
ضد می رن و رفع افسردگی

IT

He

IT

He

بادرنجبويه

آرام،رفع دلپیچه
سردرد، بش

IT-ES

He

-

رفه سوءهاضمه و سرفه

IT

Th

سنبل بیابانی

 میوی معده،ضد نفخ

IT

He

00

Hypericum scabrum
Lamiaceae
*Dracocephalum
kotschyi
Drepanocaryum
sewerzowii
Eremostachys labiosa
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گل اروانه
نعنا زيبا
خان
پونه
پونه سای
گوش بره
گوش بره

 نرم کننده،تب بر
 و نشاط آور، الیتام بش
درمان بیماریهای تنفسی
خل آور،رفع دل پیچه،ضد نفخ
خل آور،رفع دل پیچه،ضد نفخ
 ملین،خل آور
 ملین،خل آور

گل کبوتر
مريم گلی
مريم گلی
سنبله ای
سنبله ای
سنبله ای
کل وره
آويشن کوهی

IT

Ch

Heminocrater elegans

PL

Th

Lamium amplexicaule

IT

He

Marrubium onisodom

PL

Ge

*Mentha longifolia

IT

Th

Nepeta ucrainica

IT

He

Phlomis herba-venti

IT

He

 رفع التهابات پوستی،ضد نفخ

IT

Ch

التیام دهنده
میوی معده،تببر
آرام بش
رفع درد و ناراحتیهای معده
رفع درد و ناراحتیهای معده
رفع سردرد، ضد نفخ
ضد ان ل،ضدعفونی کننده

IT

He

Phlomis concellata
Proveskia
abrotanoriders
Salvia chloroleuca

IT

He

Salvia virgata

ES

He

Stachys bizantica

IT

He

Stachys lavandulifolia

IT

He

Stachys turcomanica

IT-M

He

Teucrium polium

IT

Ch

رفع تب و ضدعفونی کننده

IT

Ch

کاکوتی يکساله

رفع تب و ضدعفونی کننده

IT

Th

Thymus transcaspicus
Ziziphora
clinipodoidiodes
Ziziphora tenoir

سیر کوهی
موسیر

رفع چربی و قندخون
رفع چربی و قندخون
مدر و رفع خارش

IT

Ge

Allium kopetdagaense

IT

Ge

Allium altissimum

IT

Ge

Eremurus olgae

سري تماشايی
سنبل آسمانی

ملین و مسهل
رفع التهاب

IT

Ge

Eremurus spectalilis

IT

Ge

Hyacinthus trancaspicus

ختمی
پنیرک
پنیرک

نرم کننده مجاری تنفسی
نرم کننده مجاری تنفسی
نرم کننده مجاری تنفسی

IT

Th

Althea sycophylla

PL

He

Malva neglecta

IT-ES-M

He

Malva silvestrist
Moraceae

انجیر

 میوی،رفع کننده زگیل

IT-M

Ph

گون

مسهل

IT

Ch

ناخن
گون
دغدغ

ضد نفخ
ملین و میوی
رفع اسهال

IT

He

Ficus caria
Papilionaceae
Astragalus
branchypetalus
Astragalus homusus

IT

He

Astragalus kopetagi

IT

Ph

*Colutea gifana

برگباري

Liliaceae

طناز

سري
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شیرين بیان
يونجه
يونجه زرد
اس رر

درمان زخم معده
 آرام بش،چاق کننده
هضم کننده،رفع بی خوابی
 آرام بش،مدر

IT

He

Glycyrhizza glabra

IT,M,ES

He

Medicago sativa

IT-ES-M

He

IT

Th

Melilotus officinalis
Onobrychis
kopetdaghensis

Ch

خارخر

اشتهاآور و ضد ان ل

IT

تلخ بیان
شبدر

اشنهاآور و میوی معده
نرم کننده

IT

He

Sophora pachycarpa

IT-ES-M

He

Trifolium pratense

Ononis spinosa

Plantaginaceae

کبیر

بارهن

بارهن سر
نیزهای

تصفیه کننده خون و،ملین
قابض
 تصفیه کننده خون و،ملین
قابض

IT-ES-M

He

Plantago lanceolata

SCO

He

Plantago major
Podophyllaceae

سینه ک کی

 رفع دل پیچه،میوی معده

IT-M

Ge

Bongardia chrysogonum
Polygonaceae

علف هفت بند
علف هفت بند
ترش

 مدر و التیام بش،قابض
 مدر و التیام بش،قابض
 نفخ،رفع سکسکه

IT

Th

Polygonum hyrcanicum

IT

He

*Polygonum hercanicum

PL

Th

Rumex acetosella

IT-ES-M

He

Resedaceae

ورث

دفع ان ل

Reseda luteola
Rhamnaceae

سیاه تلو
سیاه توسه

 رفع،خون

دفع اسید اوري
اسهال
 رفع زرب،مسهل

IT-ES

Ph

Paliurus spina-chirsti

IT,ES

Ph

*Rhamnus pallasii
Rosaceae
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بادام کوهی
گیالر کوهی
شیر خشت
زالزال
علف مبارک
پنجه برگ
تمش

نرم کننده و رفع خارش
پوستی
اشنهاآور و میوی
ضد زردی و يرقان در کودکان
قابضو کاه اضهراب
مدر و میوی
درمان بیماریهای پوستی
رفع اسهال در کودکان

IT

Ph

Amygdalus scoparia

IT

Ph

*Ceracus chorassanica

IT

Ph

Cotoneaster suaris

IT

Ph

Cratagus turkestanica

ES-M

He

*Geum iranicum

IT

Ge

*Potentilla nuda

IT

Ph

Rubus caesius

03
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Rubiaceae
Gallium verum

He

IT-M

Rubia tinctorum

Ge

IT

مدر ،قابض و ضد تشن
صفراآور ،دفع سن های کلیه

شیر پنیر
رونار

Scrophularaceae
Dotartia orientalis

He

IT

Linaria albifrons

He

IT

Scrophularia canina

He

IT

Verbascum sinuatum

He

IT

مدر و تب بر
رفع سوءهاضمه
درمان بیماریهای پوستی
رفع اسهال و الغرکننده

بزچره
کتانی
گل میمونی
کل ماهور

Solanaceae
Datura stramonium

Th

SCO

Hyoscyamus pusillus

Th

IT-SS

Solanum nigrum

Th

COS

ضدتشن  ،بازکننده مردم
چشم
ضدتشن  ،بازکننده مردم
چشم
آرام کننده درد

تاتوره
بن

دانه

تازريزی

Urticaceae
Urtica dioica

He

IT-M

Th

IT

He

IT-M

مدر و رفع ناراحتی پروستات

کزنه

Valerianaceae
Valeriana turkestanica

آرام بش

ورفع هیجان

علف کربه

Verbenaceae
Verbena officinalis

میوی،رفع سردردهای عصبی

شاهس ند

Zygophyllaceae

اس ند
ضد عفونی کنندگی
IT-M-SS
He
Peganum harmala
شررکل زيسررتی :C :کري توفیت :He ،همیکري توفیت :Th ،تروفیت :Ch ،کامفیت :Ph ،فانروفیت؛ ناحیه رويشرری :IT:ايران-
تورانی :ES ،اروپا – سرریبری :COSM ،زهان شررمول :SCO ،نیمه زهان شررمول :M ،مديترانهای :SS ،صررحرا-سررندی:PL ،
چندناحیهای.

بررسری شکل زيستی گونهها نشان داد که همی کري توفیت ( 00/0درصد) ،تروفیت ( 61/6درصد)،
کامفیت ( 34/0درصرد) ،ووفیت ( 3/2درصد) و فانروفیت ( 0درصد) بهترتیب فراوان ترين شکل زيستی
گیاهان دارويی منهیه را شامل میشوند (شکل .)0
] [ Downloaded from pec.gonbad.ac.ir on 2022-05-25
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70
01

61

60
61
50
11
29

10

30
31

تعداد گونه

40
91
20
21

12

13

ووفیت

کامفیت

10
51

10
فانروفیت

همی کريتوفیت

تروفیت

شکل  -3شکل زیستی گونههاي دارویی منه ه شیروان

از نظر انتشرار زغرافیايی 20/2 ،درصرد گونهها بهناحیه رويشری ايران –تورانی 2/0 ،درصررد بهنواحی
ايران–تورانی /اروپا-سریبری 2/0 ،درصرد بهنواحی ايران -تورانی /اروپا-سریبری /مديترانهای 0/2 ،درصد
بهچند ناحیهای 0/2 ،درصرد بهنواحی ايران -تورانی /مديترانه ای 6/0 ،درصد بهزهان شمول 6/0 ،درصد
بهنیمهزهان شررمول 6/0 ،درصررد بهنواحی ايران -تورانی  /صررحرا-سررندی 3/2 ،درصررد بهنواحی ايران-
تورانی  /مديترانهای /صرحرا-سندی و  3/2درصد بهنواحی اروپا-سیبری /مديترانهای تعلق داشتند (شکل
.)0
41
90
81
80
01
70

91
40

تعداد گونه

61
60
50
11

31
30
20
21

ES-M

IT-M-SS

IT-SS

SCO

COS

IT-M

PL

IT-ES-M

IT-ES-M

IT

5110
10

از مجموع گیاهان دارويی شرناسايی شده تعداد  64گونه ززء گونههای بومزاد ايران هستند (زدول
 ،3گونههايی که با عالمت* مشررشش شرردهاند) .اين گونههای بومزاد به 36تیره گیاهی تعلق دارند و از
اين نظر فراوانترين تیره  Asteraceaeو  Rosaceaeهر ي با سررره گونه هسرررتند .وضرررعیت حفاظتی
02
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گونههای هبت شررده نشرران داد بر اسررار گروهبندی سررازمان بین المللی حفاظت از طبیعت ()IUCN
حدود  11درصررد ( 03گونه) گیاهان دارويی منهیه در معرض تهديد هسررتند (زدول .)6بر اين اسررار
 30گونه ( 33/6درصررد) در گروه گیاهان آسرریب پذير 66 ،گونه ( 33/2درصررد) در گروه گیاهان نسرربتاً
آسررریب پذير و پن گونه ( 0درصرررد) در گروه گیاهانی قرار دارند که اطالعات کافی از شرررراي آنها در
دسرترر نیسرت .بیشترين فراوانی گونههای تهديد شده بهترتیب بهتیرههای  Asteraceaeبا ش گونه،
 Lamiaceaeو  Papilionaceaeهري با پن گونه و  Liliaceaeبا چهار گونه تعلق داشت.
جدول  -2هرست گیاهان دارویی در معرض تهدید بر اساس طب ه بندي .IUCN
وضعیت گونه

گونه
-

EN

Bunium persicum, Ferula gommusa, Tussilago farfara, Berberis khorasanica,
Juniperus excelsa, Gentiana olivieri, Dracocephalum kotschyi, Drepanocaryum
sewerzowii, Thymus transcaspicus, Ziziphora clinipodoidiodes, Colutea gifana,
Cotoneaster suaris, Geum iranicum, Verbena officinalis
Vincetoxicum pumilum, Achilla biberstiana, Artimisia ciniformis, Scorzonera
stenocephala, Onosma kotschyi, Isatis gaube, Fumaria vaillantii, Hypericum
perforatum, Menthe longifolia, Allium kopetdagaense, Allium altissimum, Eremurus
spectalis, Hyacinthus trancaspicus, Astragalus branchypetalus, Astragalus kopetagi,
Glycyrhizza glabra, Onobrychis kopetdaghensis, Polygonum hercanicum, Paliurus
spina-chirsti, Ceracus chorassanica, Rubia tinctorum, Valeriana turkestanica,
Bunium wolffi, Cousinia recurvata, Jurinea monocephala, Acantophyllum
andersenii, Althea sycophylla

VU

LR

DD

 :ENگونههای در خهر انیراض :VU ،گیاهان آسیب پذير :LR ،گیاهان نسبتاً آسیبپذير :DD ،که اطالعات کافی از شراي
آنها در دسترر نیست.

گیاهان زمعآوری شررده در درمان انواعی از بیماریهای گوارشرری ،تنفسرری ،ان لی و قلبی اهمیت
ويژهای دارند؛ (زدول  )3بهنحوی که داروخانهای گیاهی را در سرهد عرصرههای طبیعی منهیه تشکیل
دادهاند.

02
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بحث و نتیجهگیري
حضور  360گونه متعلق به 11تیره گیاهی در فلور منهیه مورد مهالعه نشان میدهد با وزود غالب
بودن اقلیم نیمهخش  ،منهیه شیروان بهلحاظ فلور گیاهان دارويی غنا و تنوع نسبتا زيادی دارد .مهابق
گزارشها تعداد گونههای دارويی کشررور 3044گونه برآورد شررده اسررت ( )Sefidkon, 2008که حدود 0
درصد آنها در منهیه شیروان میرويند .در تحیییی مشابهاکبريان و همکاران ()Akbarinia et al., 2008
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در بررسری فلوريسرتی گیاهان دارويی استان قزوين  00گونه دارويی که با وزود وسعت بیشتر منهیه
مورد مهالعه آنها ( 3024444هکتار) غنای کمتری را نسربت بهمنهیه شیروان با وسعت کمتر (04444
هکتار) نشرران میدهد .میرديلمی و همکاران ( 02 )Mirdeylami et al., 2011گونه دارويی را در فلور
منهیه خشر و نیمهخش شمال شرق استان گلستان با وسعت  60444هکتار و بارندگی ساالنه 116
میلیمتر هبت کردند .چنانچه غنا در واحد سررهد را مالک قرار دهیم ،غنای نسرربتا يکسررانی با منهیه
شریروان نشران میدهد .طی مهالعه ای در منهیه درک خراسران شمالی که در  364کیلومتری غرب
شریروان واقع اسررت ،تعداد  304گونه گزارش گرديد ( .)Aydani et al., 2008بهنظر میرسررد اين غنای
بیشرتر ناشی از شراي اقلیمی مساعدتر منهیه درک (بارندگی ساالنه  046میلی متر) نسبت بهمنهیه
شیروان (بارندگی ساالنه  633میلیمتر) باشد.
غنیترين تیرههرای گیاهی بهترتیب نعناعیان ،کاسرررنی ،پروانه واران ،چتريان وگلسررررو بودند .در
مهرالعه آيدانی و همکاران ( ،)Aydani et al., 2008زارعزاده و همکاران (،) Zarezade et al., 2007
صادقی و برزیان ( ،)Sadeghi and Borjian, 2010میرديلمی و همکاران (،)Mirdeylami et al., 2011
اکبرینیا و همکاران ( )Akbarinia et al., 2008نیز بیشترين گونه دارويی بهاين تیرهها اختصاص داشت.
فراوانی تیرههای نعناعیان ،چتريان وگلسرو که از مهمترين گیاهان اسان دار بهشمار می روند ،اهمیت
حفظ اين ذخاير نتیکی و ممانعت از تشريب و بهرهبرداری بیرويه آنها را دوچندان میکند.
زن های  Stachys ،Acantophyllum ،Artimisiaو  Astragalusاز فراوانترين زن های گیاهی
در فلور منهیه بهشرمار میروند .اين زن های گیاهی از زن های شاخش ناحیه ايران تورانی با تعداد
زيادی گونههای بومزاد محسررروب میشررروند (.)Hedge and Wendelbo, 1978; Heshmati, 2007
همیکري توفیتها و تروفیتها معادل  36درصرد اشرکال زيسرتی منهیه را شرامل شردند و  60درصرد
باقیمانده بهترتیب بهکامفیتها ،ووفیتها و فانروفیتها اختصاص يافت .اين نتاي با نتاي بهدست آمده
در مناطق مجاور مهابیت دارد ( Keshtkar et al., 2011; Taghipour et al., 2008; Aydani et al.,
 .)2008; Amiri and Jabbarzadeh, 2010درصد باالی گیاهان همیکري توفیت که زوانه مولد رشد آنها
طی زمستان با بیايای شاو و برگ سال قبل يا برف پوشیده و حفاظت میشوند ،نشاندهنده غالب بودن
اقلیم سرد و کوهستانی در منهیه است ( .)Archibold, 1995از ويژگیهای گیاهان تروفیت بايد از کوتاه
بودن فصرل رشد آنها و روي در مناطیی با بارندگیهای زمستانه و تابستانهای گرم وخش همچون
منهیه مورد مهالعه نام برد ( .)Solinska et al., 1997افزون بر اين ،فراوانی تروفیتها بهعنوان دومین
فرم زيسررتی در منهیه میتواند با تشريب ،قهع درختان و چرای مفرط رويش ر اههای منهیه نیز مرتب
باشد ( .)Ghollassi et al., 2006; Yosefi, 2008ووفیتها بهدلیل عدم تحمل شراي آب هوايی خش
و نیمهخشر که در بیشرتر مناطق شرهرسرتان حاکم اسرت ،درصد پايینی دارند .از طرفی درصد پايین
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فانروفیتها نیز نشان میدهد که شراي الزم برای استیرار پوش درختی و درختچهای فراهم نیست .با
وزود اين ،پیماي ارتفاعات شهرستان حاکی از حضور پايههای کوتاه ارر در بیشتر مناطق مورد نمونه
برداری بود .اين حضرور گويای آن اسرت که اين گونه ارزشرمند درختی در گذشرته تراکم زيادی داشته
اسرت که در حال حاضر در نتیجه قهع و تشريب ،زمعیت آنها بهازتماعات پراکنده و تن محدود شده
اسررت .منهیه شرریروان بهلحاظ زغرافیايی گیاهی در ناحیه ايران – تورانی واقع اسررت .تعلق بی از 20
درصدی انتشار گیاهان دارويی منهیه بهناحیه ايران -تورانی تايیدی بر اين واقعیت است.
گزارشها نشران می دهد اسرتان خراسران بزرگ (رضوی ،شمالی و زنوبی) دارای  330گونه بومزاد
است ( ،)Amiri and Jabbarzadeh, 2010بنابراين ،منهیه مورد مهالعه با دارا بودن 64گونه دارويی بوم
زاد حدود  33/0درصرد از کل گونههای بومزاد اسرتان و  3/3درصد از کل گونههای بومزاد ايران (3034
گونه) را شامل میشود (.)Jalili and Jamzad, 1999
در فلور شرهرسرتان  03گونه در معرض تهديد مهابق معیارهای  IUCNهبت گرديد که نشاندهنده
تشريب وسریع ،برداشرت بیرويه گیاهان دارويی و چرای مفرط دام در سرهد عرصههای طبیعی منهیه
است .زلیلی و زمزاد گزارش کردند که  01درصد گونههای آسیبپذير و  33درصد گونههای در معرض
انیراض ايران را گونههای علفی چندسرراله تشررکیل میدهند .در مهالعه حاضررر نیز بیشررتر گونههای در
معرض تهديد از گونههای علفی چندساله بودند (زدول .)3
بهطورکلی ،نتاي اين تحییق نشران داد رويشر اه های منهیه شیروان فلوری غنی از گیاهان دارويی
دارد .بسیاری از اين گیاهان بهلحاظ خواص درمانی از اهمیت فراوانی برخوردار میباشند .اهلیکردن اين
گیاهان نه تنها میتواند نیاز صرنايع داورسرازی داخل را بهمواد موهره طبیعی مرتفع سازد بلکه با کاه
فشار بهرهبرداری از خهر انیراض آنها نیز میکاهد.
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