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  دهیچک
و  ییایجغراف پراکنش، یکیژنت يها هیپاشناسایی مستلزم برداري از گیاهان دارویی، توسعه پایدار بهره

 يبرداراز بهره بتوان درست يزیرها و برنامهيبا شناخت توانمند ، تاباشدهاي این منابع میشناخت پتانسیل
با ارزش  يهاب و انقراض گونهیتخر سببکه  کرد يریجلوگ عتیم از طبیصورت برداشت مستق به ها آنه یرو یب
با و  یی، شناسايآورمراتع سبالن جمع ییاهان دارویگ ،یدانیات میو انجام عمل یمنابع علمبه کمک . شودیم

ق با یبا تطبزنبور عسل و معطر بودن  يبرااستفاده  تیقابل، یشی، فرم روییدارو يها مشخص شدن فلور گونه
ره تعلق یت 46جنس و  154به  کهشد،  ییشناسا ییگونه دارو 242 ،در مجموع قرار گرفت. یبررس موردمنابع 

ن یترمهمگونه،  19با  Apiaceaeگونه،  33با  Lamiaceaeگونه،  46با   Asteraceaeيها رهیت شته ودا
، Alyssum و گونه 6هر کدام با    Artemisia و   Achilleaيهاجنس د.منطقه هستن ییاهان دارویگ يها رهیت

Thymus ،Plantago  وRumex  ییگونه دارو 111و  107ب یبه ترت ها بودند.ن جنسیتریگونه غن 5هر کدام با 
 7قالب ران در یبر اساس کتاب قرمز اگونه  8 تعداد دارد.ش یرومنطقه استفاده زنبور عسل در  تیبا قابلو  معطر

 يها هیپا ییدر مجموع با شناسات کمبود اطالعات قرار دارند. یگونه در وضع 1خطر و  کمت یگونه در وضع
کاشت،  يبرا مند چهارچوب نظامجاد یا و ییدارو يها ها در ارتباط با گونه لیسنو پتا ییایافر، پراکنش جغیکیژنت

 ،رتبطع میه جهت صنایه مواد اولیها و تهيماریدرمان ب ،یعیمنابع طبدر جهت حفظ  ها آنداشت و برداشت 
  .گردد یسر میمجهت صادرات  مناسبن منبع یاشتغال و تام ينه مناسب برایزم

 1 .، مراتع سبالنریپذ بیآس يها گونهفلور، ، یشیفرم رو: يدیکل يهاواژه

                                                             
 ardavanica@yahoo.com نویسنده مسئول:*
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  مقدمه
امکان به توان  ید که از آن جمله مردا يا ژهیت ویک منطقه اهمی يها یرستن یو معرف ییشناسا

منطقه،  یشیت رویل و قابلین پتانسیین، تعیخاص در محل و زمان مع یاهیگ يها به گونه یدسترس
در حال انقراض،  يها مقاوم، مهاجم و گونه يها گونه ییمنطقه، شناسا يها ش تراکم گونهیامکان افزا

منطقه را نام برد  يها یعوامل مخرب رستن ییو شناسا یاهید گیجد يها به گونه یابیامکان دست
در درمان و  یاهان همواره نقش مهمیگ). 1394همکاران،  و ی؛ احمدآل1393پور برج و همکاران،  ی(نق

امروزه داروهاي گیاهی سهم بزرگی از ). 1393و همکاران،  ياریاند (خدا فا کردهیا يسالمت جوامع بشر
هاي زیستی در عرصه پزشکی  وآوريهاي دارویی را به خود اختصاص داده و بـه عنـوان ن فرآورده

بـراي داروهاي شیمیایی هستند. یکـی از علـل مهـم ایـن جـایگزینی عوارض  مناسبجایگزینی 
به  .)1393و همکاران،  یائیضجـانبی کمتـر داروهـاي گیـاهی نـسبت بـه داروهـاي شیمیایی اسـت (

و  يریشگی، پیآن به منظور اثرات بهداشت از ییاجزا ایم تمام یر مستقیا غیم یکه به طور مستق یاهیگ
خان، ی(رسام و مشا شود یگفته م ییاه دارویاهان به کار رود، گیوان و گیدر بدن انسان، ح یدرمان

 گیاهان جایگاه و کشور در دارویی از گیاهان استفاده فرهنگ نیز و بالقوه وجود استعدادهاي ).1394
 و تعمیق امروزه روند توانمی که است حدي به زایی،اشتغال و محیطی زیست ،اقتصادي توسعه در دارویی
 اقتصاد توسعه اصلی هايشاخه از یکی عنوان به صادرات غیرنفتی، افزایش جهت در ویژه به را آن احیاي

 در و ملی یک ضرورت صورت به مقوله این به اگر ).1379، یگیبدی(ام داد قرار نظر مد در کشور ملی
بر  عالوه تواندمی ،توجه شود نگرانهجامع و نگرش سیستماتیک با و خصمش برنامه یک چارچوب
 - یو اجتماع اقتصادي توسعه ابعاد کالن در باالخص بخش این در پایدار توسعه مدیریت به دستیابی

و  ملی عرصه در ژنتیکی ذخایر و غذایی امنیت اشتغال، )،خودکفایی دارویی( بهداشتی محیطی، زیست
ه در یسرما ).1389بناب،  ید (کشفشو محسوب کشور براي ارزي درآمد منبع یک عنوان به جهانی

ش از یگر بید ياز سو ارد دالر گزارش شده استیلیم 123ش از یب ییاهان دارویگ یگردش بازار جهان
است و  یاهیدر حال توسعه جهان با منشاء گ ياز کشورها یدر برخ ییدرصد از مصارف دارو 80

 ,Ramakrishnappaدارد ( یاهیمنشاء گ زینمدرن  يل دهنده داروهایاد تشکدرصد مو 25ن یهمچن

مین بخشی از این نیاز از گیاهان أبا توجه به افزایش تقاضا براي مصرف داروهاي گیاهی و ت ).2002
باشد؛  با ارزش منبع این به انسان نیاز جوابگوي تواند همواره نمی طبیعت که آنجایی طبیعی و از

زه؛ عالوه بر حفظ و حراست یبه صورت کشت مکان يو اقتصاد یصنعت يبردار و بهره يبردقات کاریتحق
  ). Govil & Singh, 2010( شود یدار جامعه میو توسعه پا یی، سبب شکوفایمل يها هین سرمایاز ا

 اولیه اطالعات به طبیعی و دستیابی هاي در عرصه موجود هاي گونه شناسایی راه در این گام نخستین

ران و یاز مراتع شاخص ا یکیعنوان  مراتع سبالن به .است دارویی گیاهان طبیعی مورد رویشگاه در
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ز و زمستان در بخش شمال ییمتعدل در تابستان و سرد در بهار و پا يشمال غرب کشور با آب و هوا
ب و ط آین مراتع به واسطه شرای. ا)1394همکاران،  و ی(قربان ل واقع شده استیاستان اردب یغرب
؛ 1392ارق و همکاران، ین یفیشراست ( یمتنوع یاهیگ يها متفاوت محل رشد گونه یکیو اکولوژ ییهوا

زارع و همکاران،  یالزم؛ 1394، يو غفار یقربان ؛1394و همکاران،  یاحمدآل؛ 1394و همکاران،  یقربان
ود تنوع بسیار باالي وج). 1394و همکاران،  یاسب شام ی؛ نعمت1394عنبران و همکاران،  ينظر؛ 1394

مردم به استفاده از گیاهان دارویی و طب سنتی از سوي  ياکولوژیکی از یکسـو و رویکـرد گسترده
هر چند که در  .استدهنده لـزوم تحقیقـات گـسترده در زمینـه گیاهان دارویی این منطقه  دیگر، نشان

و  ی؛ قربان1394و همکاران،  ی(قرباندر سبالن شروع شده است  ياهان دارویر مطالعه گیچند ساله اخ
 در دارویی زمینه گیاهان در جامعی همطالع تاکنون ی)، ول1395و همکاران،  ی؛ قربان1394، يغفار

 ییدارو يها گونه یو معرف یی، شناسايآور ن پژوهش، جمعیهدف از الذا  ؛است نشده انجام مراتع سبالن
 يها تیو اولو ییاجرا يها يزیر در امر برنامه ییارواهان دینه گیموجود در زم يها تیو شناخت قابل

 یمرتعنه منابع یاز در زمینمودن بانک اطالعات مورد ن ین غنیر و همچنین ذخایو حفظ ا یقاتیتحق
 است. سبالن

 
  هامواد و روش

کوهستان سبالن واقع در  یالقیی يریو عشا ییمنطقه مورد مطالعه مراتع روستا: منطقه مورد مطالعه
 48˚ 12′ 05˝تا  47˚ 09′ 00˝شهر) در مختصات نیر و مشگیل، نیاردب يهال (شهرستانین اردباستا

 استهکتار  257000و به مساحت  یعرض شمال 38˚ 01′ 15˝تا  38˚ 32′ 21˝و یطول شرق
مه خشک سرد تا ین یمیط اقلی. شرااستا یمتر از سطح در 4811تا  1150رات ارتفاع از یی). تغ1(شکل

 یرات ارتفاعییبا توجه به تغمتر و  یلیم 633تا  309انه یسال ین بارندگیانگیوب سرد با ممه مرطین
، دماي 5/5تا  - 1/10متوسط دماي حداقل ) منطقه مورد مطالعه، ایمتر از سطح در 4811تا  1150(

 یمرتع يها. خاكاستگراد متغیّر درجه سانتی 1/17تا  -6/1و دماي حداکثر  3/11تا  - 8/5متوسط 
  قرار دارند. یدر وضع مطلوب يزیاز نظر عمق، بافت و حاصلخ مورد مطالعهمنطقه 
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  یاهیگ يها پیل همراه با تیت منطقه مورد مطالعه در سطح کشور و استان اردبیموقع - 1شکل 

  
  ق یروش تحق

تـا  1374از سـال  یشـیاهان در فصـول رویگ يآور با جمعفلور منطقه،  ییدر گام اول جهت شناسا
 )یقـاتیتحق يهـا و طرح ییدانشـجو يها نامـه انی(عمـدتاً در قالـب پا ینـیش زمیمـایبه روش پ 1395
 یلـیوم دانشـگاه محقـق اردبیبـه هربـار يسـاز و آماده يآور بعد از جمعها  انجام شد. نمونه يبردار نمونه

 فلـور ایـران )،Rechinger, 1963-1998کـا (یمختلف (فلـور ایران منابعسپس با استفاده از منتقل شدند. 
 ,Davisه (یـفلـور ترک، )1379-1375(قهرمـان،  ایـران ی، فلور رنگـ)1394-1367 و همکاران، ي(اسد

 يبنـد )، رده1359ن، ی(مبـ ایـران يهایرستن، )1384-1365، ی(معصوم ایران يهاگون)، 1965-1988
 يهـانـام یالمللـ نیبـها با نمایـه مؤلفان گونه یختصار اسامشدند. ا ییشناسا )1373ان، ی(مظفر یاهیگ
اهان با استفاده از یگ یت حفاظتیزاد و وضع بوم يها ن گونهییتعشد.  يساز) یکسانIPNI, 2015( یاهیگ

 بر اساس) Jalili and Jamzad, 1999( (IUCN)عت یحفاظت از طب یجهانسازمان  يبند گروه يارهایمع
 با خطـر کمتـر يها، گونه(Vulnerable)ر یپذبیآس يهاگونه )،Endangered( طبقات در خطر انقراض

)Lower Risk( کمبود داده يدارا يهاو گونه )Deficient Data( .يها گونـه ییشناسـا يبـرا انجام شـد 
؛ 1377-1373در، یـرحیم؛ 1368، یعرفـان؛ 1373-1368، يزرگـر( یـیاهـان داروی، از منـابع گییدارو
و  يبـاقر؛ 1383، يموسـو؛ 1383همکـاران،  و یآملـ صـابر؛ 1382زمان، ؛ 1380ا و همکاران، ین ياکبر

بهمــنش و ؛ 1386و همکــاران،  يکلونــد؛ 1386 ،يمحمــد ملــک کــان ویر يدریــح؛ 1385همکــاران، 
 و یکـانیپ ینعمت؛ 1391ان، یـمظفر؛ 1388، يدریهوشـ؛ 1387و همکـاران،  ینیحسـ؛ 1387همکاران، 
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ر مقـاالت منتشـر شـده در یو سـا 1394 خانیمشـا ؛ رسام و1392همکاران،  و یقربان؛ 1391ان، یلیجل
نـه یدر زم یکـه اطالعـات یو کسـان ین افراد محلیو همچن یقیبه صورت تطب) ییاهان دارویارتباط با گ

از  اهان مورد عالقـه زنبـور عسـلینه گیکسب اطالعات در زم يداشتند، استفاده شد. برا ییاهان دارویگ
و همکـاران،  یمـی؛ عظ1386و همکـاران،  ی؛ کرمـ1383و همکاران،  یصباغ(از منابع  زیو ن یافراد محل

   .شداستفاده  یقیبه صورت تطب) 1388، یو علم یو توپچ 1386
  

  جینتا
 ییره در مراتـع سـبالن شناسـایت 46جنس و  154متعلق به  ییدارو يگونه 242 تعداد در مجموع

 239بازدانگـان و  درصد) بـه 82/0(گونه  2، ينهانزادان آوند درصد) به 41/0( گونه 1ن تعداد، یاز ا شد.
هـا) يادولپـه درصد) بـه 56/92(گونه  224، ها يا لپه تک به درصد) 19/6(گونه  15نهاندانگان ( بهگونه 

) Lamiaceaeان (یـ، نعنائدرصد) 19( گونه 46با  )Asteraceae( یکاسن يهارهیت ).1(جدول  تعلق دارد
) بـا Brassicaceaeبو (، شبدرصد) 85/7( گونه 19 ) باApiaceae( انیچتر، درصد) 63/13( گونه 33با 
گونـه را در  يغنـان یشـتریبدرصـد)  02/7گونـه ( 17) با Fabaceae( بقوالتو درصد)  43/7(گونه  18

را شـامل  شـده ییشناسـا يهـادرصد کل گونه 93/54؛ که در مجموع هستندا دار مورد مطالعه منطقه
، Alyssum ،Thymus وگونـه  6هـر کـدام بـا   Artemisiaو  Achilleaيهـا جـنس). 2 شـکلشوند (یم

Plantago و Rumex  نـامفهرسـت  بودنـد. یـیگونـه دارو يدارا يهان جنسیتریگونه غن 5هر کدام با 
معطـر در  يها گونـهزنبـور عسـل و  يمورد استفاده يها گونه، یستی، اندام مورد استفاده، شکل زیعلم

  است.  ه شدهیارا 2جدول 
  

  کیتاکسونوم يهاگروه يبرا گونهداد خانواده، جنس و تع - 1جدول 
  گونه  جنس  خانواده  یاهیگروه گ

  1  1  1  ينهانزادان آوند
  2  2  2  بازدانگان

  15  12  8  نهاندانگان تک لپه
  224  139  35  نهاندانگان دولپه

  242  154  46  جمع
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  دهد. یرا نشان مدر مراتع سبالن  عمده يها رهیدر ت ییدارو تعداد جنس و گونه -2شکل 

  
اهان ین گیاهستند. دار اهان اسانسیگونه آن جزو گ 107 شده ییشناسا ییدارو گونه 242 از

 رهیب مربوط به تیبه ترت يا گونه يخانواده هستند که بیشترین غنا 26جنس و  55متعلق به 
Lamiaceae و Asteraceae  گونه،  27با هر کدامApiaceae  يها د کل گونهدرص 03/26که  گونه 9با 

 5( Plantaginaceaeگونه)،  Chenopodiaceae )6 يهاد. خانوادهنشو یمنطقه را شامل مدر موجود 
 ،Malvaceae، Clusiaceae ،گونه) 3(با  Brassicaceaeو  Alliaceae گونه)، 4( Rosaceaeگونه)، 

Polygonaceae ، Resedaceae  وSolanaceae )2 ،(گونه Caryophyllaceae ،Convolvulaceae ،
Cupressaceae ،Cyperaceae ،Ephedraceae ،Geraniaceae، Lythraceae، Ranunculaceae، 
Papaveraceae، Primulaceae ،Urticaceae، Valerianaceae  وZygophyllaceae )1  گونه) در مراتب

هر کدام  Plantagoو  Thymus ،گونه 6با هر کدام   Artemisia و  Achilleaيها جنس قرار دارند. يبعد
دار بودن  از لحاظ اسانسرا  ياگونه ين غنایشتریبگونه  4هر کدام با  Salvia و Centaurea ،گونه 5با 

 ).2(جدول  دارا هستند
جنس مورد  55و  یاهیره گیت 17متعلق به  ییدارو يگونه 111ج نشان داد که در مجموع ینتا

مورد استفاده  ییدارو يهاب گونهین ترکیشتریرد. باستفاده زنبور عسل در مراتع سبالن گسترش دا
گونه و  27با  Lamiaceae، گونه 39با  Asteraceae ب مربوط به خانوادهیبه ترت زنبور عسل در منطقه

Fabaceae  جدول  شوندیها را شامل مدرصد از کل گونه 05/33که در مجموع  ،دنباشیگونه م 14با)
2.(   
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  ل یاستان اردب شده در مراتع سبالن، ییشناسا ییدارو يها گونهفهرست  - 2جدول 
 یشیفرم رو

  و طول عمر
  خانواده  ینام علم  قسمت مورد استفاده

P/F زومیبرگ، ر  Alisma plantago-aquatica L. Alismataceae (M) 
P/F برگ  Allium ampeloprasum L.× Alliaceae  (M) 
P/F از، گل، برگیپ  Allium rubellum M.Bieb. × Alliaceae  (M) 
P/F  پیاز  Allium schoenoprasum L. × Alliaceae (M) 
P/F  برگ و دانهییهوا بخش ،  Astrodaucus orientalis Drude Apiaceae  (D) 

P/Bu  ربشه -ییبخش هوا  Bupleurum exaltatum M.Bieb.* Apiaceae  (D) 
B/F  بذر، اسانس  Carum carvi L. × Apiaceae  (D) 
P/F ییبخش هوا  Cervaria cervariifolia (C.A.Mey.) Pimenov Apiaceae  (D) 
B/F ییبخش هوا  Chaerophyllum aureum L. × Apiaceae  (D) 
B/F اهیکل گ  Chaerophyllum bulbosum L. × Apiaceae  (D) 
B/F گلدار سرشاخه و برگ  Chaerophyllum crinitum Boiss. × Apiaceae  (D) 
B/F میوه و ریشه  Daucus carota L. Apiaceae  (D) 
P/F  ریشه خصوص به اهیکل گ  Eryngium billardierei F.Delaroch * Apiaceae  (D) 
P/F ییبخش هوا  Eryngium creticum Lam. * Apiaceae  (D) 
B/F  برگییبخش هوا ،  Falcaria vulgaris Bernh. Apiaceae  (D) 
P/F وهیم  Heracleum pastinacifolium K.Koch× Apiaceae  (D) 
P/F  ،برگ میوه  Heracleum persicum Desf. ex Fisch., C.A.Mey. 

& Ave´-Lall. × 
Apiaceae  (D) 

P/F  وهیم  Heracleum rawianum C.C.Towns. × Apiaceae  (D) 
P/F ییبخش هوا  Physospermum cornubiense DC. Apiaceae  (D) 
P/F شاخه گلدار سر  Prangos ferulacea indl. × Apiaceae  (D) 
P/F هیاول برگهاي  Prangos uloptera DC. × Apiaceae  (D) 
P/F ییبخش هوا  Stenotaenia nudicaulis Boiss. Apiaceae  (D) 
P/F وهیشه و می، رییبخش هوا  Zosimia absinthifolia (Vent.) Link. Apiaceae  (D) 
P/F گل و برگ  Achillea biebersteinii Afanasiev. ×* Asteraceae  (D) 
A/F  برگ و سرشاخه گلدار Achillea micrantha Willd. ×* Asteraceae  (D) 
P/F  ،گلدار سرشاخه و ریشه برگ  Achillea millefolium  L. ×* Asteraceae  (D) 
P/F سرشاخه گلدار  Achillea tenuifolia Lam. ×* Asteraceae  (D) 
P/F گل و برگ  Achillea vermicularis Trin. ×* Asteraceae  (D) 
A/F سرشاخه گلدار  Achillea wilhelmsii K. Koch. ×* Asteraceae  (D) 
A/F سرشاخه گلدار  Acroptilon repens (L.) DC. * Asteraceae  (D) 
A/F گلدار سرشاخه  Anthemis altissima L. ×* Asteraceae  (D) 
A/F گل، دانه  Anthemis tinctoria L. ×* Asteraceae  (D) 
P/F تولیکاپ  Anthemis triumfetti All. ×* Asteraceae  (D) 
P/F  ،برگ، بذر ریشه  Arctium lappa L. × Asteraceae  (D) 
A/F  برگ و سرشاخه گلدار  Artemisia absinthium L. ×* Asteraceae  (D) 
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A/F ییبخش هوا  Artemisia annua L. ×* Asteraceae  (D) 
P/Bu ییبخش هوا  Artemisia austriaca Jacq. ×* Asteraceae  (D) 
P/Bu برگ، سرشاخه گلدار  Artemisia chamaemelifolia Vill. ×* Asteraceae  (D) 
P/Bu گلدار سرشاخه  Artemisia fragrans Willd. ×* Asteraceae  (D) 
P/F  گلدار سرشاخه  Artemisia scoparia Waldst. & Kit. ×* Asteraceae  (D) 
A/F گل  Carthamus oxyacantha M. Bieb. ×* Asteraceae  (D) 
A/F ،و گل برگ ریشه  Centaurea depressa M.Bieb. ×* Asteraceae  (D) 
A/F شه و گلیر  Centaurea iberica Trevir.ex Spreng. ×* Asteraceae  (D) 
A/F گل  Centaurea solstitialis L. ×* Asteraceae  (D) 
P/F گل  Centaurea virgata Lam. ×* Asteraceae  (D) 
P/F اهیکل گ  Cichorium intybus L. ×* Asteraceae  (D) 
P/F اهیکل گ  Cirsium arvense (L.) Scop. * Asteraceae  (D) 
P/F برگ  Cirsium vulgare (Savi) Ten. * Asteraceae  (D) 
P/F اهیکل گ  Chondrilla juncea L. Asteraceae  (D) 
P/F وهیاه بجز میکل گ  Echinops ritrodes Bunge. ×* Asteraceae  (D) 
A/F ییبخش هوا  Erigeron acris L. Asteraceae  (D) 
P/F ریشه  Inula helenium L. * Asteraceae  (D) 
P/F گلدار سرشاخه  Inula oculus-christi L.* Asteraceae  (D) 
P/F ییبخش هوا  Lactuca serriola L. * Asteraceae  (D) 
P/F گل و دانه  Onopordum acanthium L. ×* Asteraceae  (D) 
P/F شه، غدهیر  Scorzonera cana (C.A.Mey.) Hoffm. Asteraceae  (D) 
A/F گل و برگ  Senecio vernalis Waldst & Kit.* Asteraceae  (D) 
A/F ییبخش هوا  Senecio vulgaris L. * Asteraceae  (D) 
P/F  شهیساقه، ر  Silybum marianum (L.) Gaertn. Asteraceae  (D) 
A/F ییبخش هوا  Sonchus asper (L.) Hill. * Asteraceae  (D) 
A/F اهیکل گ  Sonchus oleraceus L. * Asteraceae  (D) 
P/F ییبخش هوا  Tanacetum canescens  DC. ×* Asteraceae  (D) 
P/F گلدار سرشاخه  Tanacetum parthenium Sch.Bip. ×* Asteraceae  (D) 
P/F گلدار سرشاخه  Tanacetum polycephalum Sch.Bip. ×* Asteraceae  (D) 
P/F هوایی بخش  Tragopogon buphthalmoides Boiss. * Asteraceae  (D) 
P/F هوایی بخش  Tragopogon graminifolius DC. * Asteraceae  (D) 
A/F ییبخش هوا  Tripleurospermum disciforme Sch.Bip. * Asteraceae  (D) 
A/F هوایی بخش  Xanthium spinosum L. Asteraceae  (D) 
A/F میوه و ریشه  Xanthium strumarium L. Asteraceae  (D) 
P/F ریشه  Alkanna bracteosa Boiss. Boraginaceae (D) 
P/F گل  Anchusa italica Retz. var. Italica* Boraginaceae (D) 
P/F گل  Nonea persica Boiss. Boraginaceae (D) 
A/F دانه  Alyssum alysoides (L.) L. Brassicaceae (D) 
P/F  میوه  Alyssum bracteatum Boiss. & Buhse. Brassicaceae (D) 
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A/F وهیم  Alyssum dasycarpum Stephan ex Willd. Brassicaceae (D) 
A/F دانه  Alyssum desertorum Stapf Brassicaceae (D) 
A/F وهیم  Alyssum meniocoides Boiss. Brassicaceae (D) 
A/F ،برگ و ریشه بذر  Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. × Brassicaceae (D) 
A/F جوان ساقه و برگ  Cardamine hirsuta L. Brassicaceae (D) 
P/F  ،بذر برگ  Cardaria draba (L.) Desv. * Brassicaceae (D) 
P/F سرشاخه گلدار  Crambe orientalis L. Brassicaceae (D) 
A/F  ،بذر برگ، گل  Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl. ×* Brassicaceae (D) 
A/F دانه  Draba nemorosa L. Brassicaceae (D) 
P/F  بذر  Erysimum crassipes Fisch & C. A. Mey. Brassicaceae (D) 
A/F  بذر  Erysimum repandum L. Brassicaceae (D) 
P/F برگ  Isatis cappadocica Desv.* Brassicaceae (D) 
P/F و دانه ییبخش هوا  Lepidium latifolium L. Brassicaceae (D) 
P/F ییبخش هوا  Nasturtium officinale W.T.Aiton. × Brassicaceae (D) 
A/F برگ، گل و دانه  Sinapis arvensis L. Brassicaceae (D) 
A/F ودانه ییبخش هوا  Thlaspi arvense L. Brassicaceae (D) 
B/F  ساقه و برگ  Campanula rapunculus L. Campanulaceae 

(D) 
P/Bu  اهیکل گ  Capparis spinosa L. Capparaceae (D) 
A/F گل  Arenaria serpyllifolia L. Caryophyllaceae 

(D) 
A/F ییبخش هوا  Dianthus crinitus Sm. Caryophyllaceae 

(D) 
A/F گیاه کل  Herniaria hirsuta L. Caryophyllaceae 

(D) 
A/F اهیکل گ  Stellaria palustris Ehrh. Caryophyllaceae 

(D) 
A/F اهیکل گ  Vaccaria pyramidata Medik. × Caryophyllaceae 

(D) 
A/F برگ و بذر  Atriplex dimorphostegia Kar. & Kir. Chenopodiaceae 

(D) 
P/Bu  سرشاخه گلدار  Camphorosma monspeliaca L. × Chenopodiaceae 

(D) 
A/F برگ  Ceratocarpus arenarius L. × Chenopodiaceae 

(D) 
A/F وهیبرگ و م  Chenopodium album L. × Chenopodiaceae 

(D) 
A/F سرشاخه گلدار  Chenopodium botrys L. × Chenopodiaceae 

(D) 
A/F وه، برگ و دانهیم  Chenopodium foliosum Asch. × Chenopodiaceae 

(D) 
A/F سرشاخه گلدار  Salsola kali L. × Chenopodiaceae 

(D) 
P/F گلدار سرشاخه  Hypericum perforatum L. ×* Clusiaceae (D) 
P/F سرشاخه گلدار  Hypericum scabrum L. ×* Clusiaceae (D) 
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P/F اهیکل گ  Convolvulus arvensis L. ×* Convolvulaceae 
(D) 

P/T گلدار سرشاخهوه، یم  Juniperus communis L. × Cupressaceae (S) 
P/GL زومیر  Cyperus longus L. × Cyperaceae (M) 
P/F  ییبخش هوا  Dipsacus laciniatus L. Dipsacaceae (D) 
P/F سرشاخه گلدار  Ephedra procera C.A.Mey. × Ephedraceae (S) 
P/T  اهیکل گ  Equisetum arvense L. Equisetaceae (Pt) 
P/F سرشاخه گلدار و ریشه  Alhagi persarum Boiss. & Buhse. * Fabaceae (D) 
P/F صمغ  Astragalus effusus Bunge.* Fabaceae (D) 
A/F  میوه  Astragalus hamosus L.* Fabaceae (D) 
P/Bu  ساقه  Astragalus microcephalus W.* Fabaceae (D) 
P/F   ،بذربرگ  Coronilla varia L.* Fabaceae (D) 
A/F بذر  Lens orientalis Popow. Fabaceae (D) 
P/F اهیکل گ  Lotus corniculatus L. * Fabaceae (D) 
A/F اهیکل گ  Medicago rigidula (L.) All. * Fabaceae (D) 
P/F  ییبخش هوا  Medicago sativa L.* Fabaceae (D) 
A/F  گلدار سرشاخه  Melilotus officinalis (L.) Lam.* Fabaceae (D) 
P/F شه، برگ و گلیر  Ononis spinosa L. * Fabaceae (D) 
P/F گل آذین،ریشه، بذر  Sophora alopecuroides L. * Fabaceae (D) 
P/F ییبخش هوا  Trifolium arvense L. * Fabaceae (D) 
P/F آذین گل  Trifolium pratense L.* Fabaceae (D) 
P/F گلدار سرشاخه  Trifolium repens L. * Fabaceae (D) 
A/F بذر و برگ  Trigonella coerulescens (M. Bieb.) Halacsy. Fabaceae (D) 
A/F بذر  Trigonella monantha C.A.Mey. sub sp. noeana 

(Boiss.) Hub. – Mor. 
Fabaceae (D) 

P/F شهیو ر ییبخش هوا  Corydalis verticillaris DC. Fumariaceae (D) 
A/F اهیکل گ  Erodium cicutarium L'Hér. Geraniaceae (D) 
A/F ییبخش هوا  Geranium pyrenaicum Burm.f. × Geraniaceae (D) 
P/F اهیکل گ  Muscari neglectum Guss. ex Ten.* Hyacinthaceae (M) 
P/F اهیکل گ  Muscari racemosum (L.) Mill.* Hyacinthaceae (M) 
P/F شهیساقه گلدار و ر  Juncus inflexus L. Juncaceae (M) 
P/F ییبخش هوا  Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. * Lamiaceae (D) 
P/F ه گلدارسرشاخ  Ballota nigra P.H.Davis. * Lamiaceae (D) 
P/F ریشه  Eremostachys laciniata Aitch. Lamiaceae (D) 
A/F  بذر  Lallemantia peltata Fisch. & C.A.Mey. × Lamiaceae (D) 
P/F  گلدار سرشاخه  Lamium album L. × Lamiaceae (D) 
A/F  بذر و شیره ریشه، تازه، برگ  Lamium amplexicaule L. × Lamiaceae (D) 
P/F برگ و سرشاخه گلدار  Leonurus cardiaca L. Lamiaceae (D) 
P/F  -  Marrubium astracanicum Jacq. ×* Lamiaceae (D) 
P/F گلدار سرشاخه و برگ  Mentha aquatica L. ×* Lamiaceae (D) 
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P/F یبخش هوای  Mentha longifolia (L.) Huds. ×* Lamiaceae (D) 
P/F گلدار سرشاخه  Nepeta heliotropifolia Lam. ×* Lamiaceae (D) 
P/F ییبخش هوا  Nepeta racemosa Lam. ×* Lamiaceae (D) 
P/F برگ و سرشاخه گلدار  Origanum vulgare L. × Lamiaceae (D) 
P/F سرشاخه گلدار  Phlomis olivieri Benth.* Lamiaceae (D) 
P/F ییبخش هوا  Phlomis persica Boiss. * Lamiaceae (D) 
P/F ییبخش هوا  Salvia aethiopis L. ×* Lamiaceae (D) 
P/F اهیکل گ  Salvia nemorosa L. ×* Lamiaceae (D) 
P/F ییبخش هوا  Salvia syriaca L. ×* Lamiaceae (D) 
P/F -  Salvia verticillata L. ×* Lamiaceae (D) 
P/F ،ریشه و گل برگ  Scutellaria pinnatifida A. Hamilt. ×* Lamiaceae (D) 

P/Bu  سرشاخه گلدار  Stachys inflata Benth. ×* Lamiaceae (D) 
P/F ییبخش هوا  Stachys lavandulifolia Vahl. ×* Lamiaceae (D) 
P/F سرشاخه گلدار  Teucrium chamaedrys L. ×* Lamiaceae (D) 
P/F سرشاخه گلدار  Teucrium orientale L. ×* Lamiaceae (D) 
P/F سرشاخه گلدار و برگ  Teucrium polium L. ×* Lamiaceae (D) 

P/Bu ییبخش هوا  Thymus caucasicus Willd. ex Ronniger ×* Lamiaceae (D) 
P/Bu زیس یهوای بخش  Thymus fedtschenkoi Ronniger. ×* Lamiaceae (D) 
P/Bu زیس یهوای بخش  Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen. ×* Lamiaceae (D) 
P/Bu سرشاخه گلدار  Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak. ×* Lamiaceae (D) 
P/Bu ییبخش هوا  Thymus trautvetteri Klokov & Des.-Shost. ×* Lamiaceae (D) 
A/F  ییبخش هوا  Ziziphora capitata L. ×* Lamiaceae (D) 
P/Bu  سبز ییبخش هوا  Ziziphora clinopodioides Lam. ×* Lamiaceae (D) 
A/F ییبخش هوا  Ziziphora tenuior L. ×* Lamiaceae (D) 
A/F بذر  Linum catharicum L. Linaceae (D) 
P/F سرشاخه گلدار  Lythrum salicaria L. × Lythraceae (D) 
P/F ییبخش هوا  Malva neglecta Wallr. ×* Malvaceae  (D) 
P/F گل و برگ  Malva sylvestris L. ×* Malvaceae  (D) 
P/F شهیبرگ و ر  Epilobium hirsutum L. Onagraceae (D) 
P/F ياشه غدهیر  Dactylorhiza umbrosa (Kar. & Kir.) Nevski. Orchidaceae  (D) 
A/F  اهیکل گ  Fumaria vaillantii Loisel. × Papaveraceae  (D) 
P/F ،رابهیبذر، ش و برگ کپسول  Papaver bracteatum Lindl.* Papaveraceae  (D) 
P/F ییبخش هوا  Papaver orientale L.* Papaveraceae  (D) 
A/F گل و کپسول  Papaver tenuifolium Boiss. & Hohen. * Papaveraceae  (D) 
A/F ،بذر گل، برگ  Papaver rhoeas L. * Papaveraceae  (D) 
P/F ،بذر و ریشه بذر، برگ  Plantago lagopus L. ×* Plantaginaceae (D) 
P/F ،وهیم برگ  Plantago atrata Hoppe. ×* Plantaginaceae (D) 
P/F ،برگ و ریشه بذر  Plantago lanceolata L. ×* Plantaginaceae (D) 
P/F و دانهشه یبرگ، ر  Plantago major L. ×* Plantaginaceae (D) 
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P/F  ا پوست دانهیدانه  Plantago ovata Phil. ×* Plantaginaceae (D) 
P/G زومیر  Agropyron repens (L.) P.Beauv. Poaceae (M) 
P/G اهیکل گ Cynodon dactylon (L.) Pers Poaceae (M) 
P/G ییبخش هوا  Dactylis glomerata L. Poaceae (M) 
P/G جوان، ساقه زمینی، زیر ساقه 

  گل و برگ
Phragmites australis (Cav.) Steud. Poaceae (M) 

P/G  بذر  Secale cereale L. Poaceae (M) 
A/G  ذرب  Setaria viridis (L.) P.Beauv. Poaceae (M) 
P/F شهیبرگ، ر  Rumex acetosa L. Polygonaceae (D) 
P/F ریشه و برگ  Rumex acetosella L. Polygonaceae (D) 
P/F شهیر  Rumex dentatus L. Polygonaceae (D) 
P/F برگ  Rumex scutatus L. Polygonaceae (D) 
P/F ریشه و برگ  Rumex tuberosus L. Polygonaceae (D) 
A/F اهیکل گ  Polygonum aviculare L. × Polygonaceae (D) 
A/F سرشاخه  Polygonum lapathifolium L. × Polygonaceae (D) 
A/F ییبخش  هوا  Anagallis arvensis L. × Primulaceae (D) 
P/F  گیاه کل  Primula auriculata Lam. Primulaceae (D) 
A/F  ییبخش هوا  Adonis flammea Jacq. Ranunculaceae (D) 
P/F  ییبخش هوا  Adonis vernalis L. Ranunculaceae (D) 
A/F -  Anemone biflora DC. Ranunculaceae (D) 
A/F ،بذر و گل برگ  Consolida regalis S. F. Gray. Ranunculaceae (D) 
P/F سرشاخه و برگ  Ficaria fascicularis K.Koch Ranunculaceae (D) 
P/F  بذر  Nigella oxypetala Boiss. × Ranunculaceae (D) 
A/F  برگ و گل  Ranunculus arvensis L.* Ranunculaceae (D) 
A/F اهیکل گ  Ranunculus sceleratus L. * Ranunculaceae (D) 
P/F  ییبخش هوا  Thalictrum minus L. Ranunculaceae (D) 
B/F  شه، بذریسرشاخه گلدار، ر  Reseda lutea L. ×* Resedaceae (D) 
A/F  گلدار سرشاخه و ریشه  Reseda luteola L. ×* Resedaceae (D) 
P/T میوه و ریشه، برگ  Paliurus spina-christi Mill. Rhamnaceae (D) 
P/T وهیم  Rhamnus pallasii Fisch. & C.A.Mey. 

subsp. iranica (Hausskn.) Browicz & Ziel.* 
Rhamnaceae (D) 

P/F اهیکل گ  Agrimonia eupatoria L. Rosaceae (D) 
P/T و مان میوه  Cotoneaster nummularioides Pojark. Rosaceae (D) 
P/F  شهیوه، برگ، ریم  Fragaria vesca L. Rosaceae (D) 
P/F شهیمتورم ر يها غده  Filipendula vulgaris Hill Rosaceae (D) 
P/F شهیبرگ و ر  Potentilla anserina L. Rosaceae (D) 
P/F ،برگ، ساقه ریشه  Potentilla recta L. × Rosaceae (D) 
P/F شهیزوم و ریر  Potentilla reptans L. × Rosaceae (D) 

P/Bu  نهنج گل و بذر  Rosa persica Micchk. & Juss. × Rosaceae (D) 
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P/T رگ و گلوه، بیم  Rosa canina L. × Rosaceae (D) 
P/F ریشه و برگ  Sanguisorba minor Scop.* Rosaceae (D) 
A/F ییبخش هواشه و یر  Galium aparine L. Rubiaceae (D) 
P/F ییبخش هوا  Galium humifusum M.Bieb. Rubiaceae (D) 
P/F ییبخش هوا  Galium verum L. Rubiaceae (D) 
P/T جوانه و پوست درخت  Populus nigra L. Salicaceae (D) 
P/F گل و برگ  Verbascum cheiranthifolium Boiss. Scrophulariaceae 

(D) 
B/F  گل، برگ  Verbascum gossypinum M. Bieb. Scrophulariaceae 

(D) 
P/F ییبخش هوا  Verbascum macrocarpum Boiss. Scrophulariaceae 

(D) 
A/F  ،بذر و ریشه گل، برگ  Verbascum stachydiforme Boiss. & Buhse. Scrophulariaceae 

(D) 
P/F ییبخش هوا  Veronica anagalis-aquatica L. subsp. oxycarpa 

(Boiss.) A. Helen.* 
Scrophulariaceae 
(D) 

P/F برگ  Veronica beccabunga L. * Scrophulariaceae 
(D) 

P/F برگ و دانه  Hyoscyamus niger L. × Solanaceae (D) 
P/F  بذر  Hyoscyamus reticulatus L. × Solanaceae (D) 
P/T  میوه ریشه، ساقه، پوست  Lycium ruthenicum Murray. Solanaceae (D) 
P/F وه و برگیم  Physalis alkekengi L. Solanaceae (D) 
P/F برگ  Typha latifolia L. Typhaceae (M) 
P/F شه،یبرگ، ر  Urtica dioica L. × Urticaceae (D) 
A/F  شهیر  Valeriana sisymbriifolia Vahl. × Valerianaceae (D) 
P/F گل  Viola arvensis Murray. Violaceae (D) 
P/F برگ، ریشه، بذر  Peganum harmala L. × Zygophyllaceae 

(D) 
P/F ییبخش هوا  Zygophyllum fabago L. Zygophyllaceae 

(D) 
)D ،دولپه :Mلپه،  : تکPtي: نهانزادان آوند ،S بازدانگان؛ :GLگراس : شبه ،G ،گراس :Fی: علف ،Buيا بوتـه مهی: بوته و ن ،

T ،درخت و درختچه :A :کساله، یB ،دوساله :P ،دار، *: مورد استفاده زنبور عسل) اسانس يها : گونه×: چندساله  
  

 19/6( گونـه 15 ها با يا مه بوتهیو ن يا ، بوته)درصد 19/87( گونه 211 ها با یعلف یشیاز نظر فرم رو
 گونه 1 ها با و شبه گراس )درصد 47/2( گونه 6 ها با گراس، )درصد 30/3( گونه 8 ها با درختچه، )درصد

 يها ). از نظر طول عمر، گونـه2دهند (شکل  یل میمنطقه را تشک ییاهان دارویب گیترک )درصد 41/0(
 نـهگو 70 ها بـا کسـالهیب یـترت حالت غلبه داشته و پس از آن به درصد) 35/67( گونه 163 چندساله با

دهند (شکل  یل میمنطقه را تشک ییدارو يها گونه )درصد 71/3گونه ( 9ها با  و دوساله )درصد 92/28(
3(.  
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  منطقه  ییدارو يها گونه یشیرو يها فرم -2شکل 
  مورد مطالعه

  از  ییاهان دارویسه طول عمر گیمقا - 3شکل 
  نظر تعداد گونه مراتع سبالن

 
در درصد)  30/3گونه ( IUCN 8 يبند شده نشان داد براساس گروه ثبت يهاگونه یت حفاظتیوضع

 89/2گونه ( 7ن اساس ی). بر ا4(جدول  رندیگ یران قرار میف شده بر اساس کتاب قرمز ایطبقات تعر
 یکه اطالعات کاف یاهانیدرصد) در گروه گ 41/0ک گونه (یر و یپذ بیاهان نسبتا آسیدرصد) در گروه گ

 گونه 6 تعداد شده ییشناسا ییدارو اهانیگ مجموع ازست قرار دارند. یسترس نها در د ط آنیاز شرا
  ).5 جدول( هستند رانیا زاد بوم يها گونه جزء) درصد 47/2(

 
  IUCN طبقات يهاگونه فهرست –4جدول 

  ت گونهیوضع  گونه
-  EN 

-  VU 
Alyssum bracteatum- Astragalus effuses- Medicago rigidula- Thymus 
kotschyanus- Fumaria vaillantii- Paliurus spina-christi- Rhamnus pallasii Fisch. 
& C.A.Mey. subsp. iranica (Hausskn.) Browicz & Ziel. 

LR  

Rumex acetosa  DD 
ENراض، اهان در معرض انقی: گVUر، یپذبیاهان آسی: گLRر، یپذبیاهان نسبتا آسی: گDDیکه اطالعات کاف یاهانی: گ 
  ها وجود ندارد. از آن

  

  ران در مراتع سبالنیا يانحصار ییدارو يهافهرست گونه - 5جدول 
ینام علم  خانواده 

Anthemis tinctoria L. Asteraceae 
Anthemis triumfetti All. Asteraceae 
Alyssum bracteatum Brassicaceae 
Astragalus effuses Fabacece 
Fumaria vaillantii Papaveraceae 
Rhamnus pallasii Fisch. & C.A.Mey. subsp. iranica (Hausskn.) Browicz & 
Ziel.  

Rhamnaceae 
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  يریگ جهیو نت بحث
بـا توجـه بـه  ،از سـبالن یبخشـجنس در سطح  154ره و یت 46 متعلق به ییگونه دارو 242وجود 

 يبـاال غنا و تنوع نسبتاًنشان از ، مه مرطوبیتا ن خشک سرد مهیم نیو با وجود غالب بودن اقل آنوسعت 
 گونـه گـزارش شـده اسـت 1500کشور  ییدارو يها دارد. تعداد گونهسبالن مراتع  ییاهان دارویفلور گ

بـر ن تعـداد و درصـد یـ. اش دارنـدیـدرصد آن در مراتع سبالن رو 13/16که حدود  )1387دکن، ی(سف
ل واقـع شـده یـاز سبالن که در سـطح اسـتان اردب یو بخش 1395اساس مطالعات انجام گرفته تا سال 

 .باشـد شتر از تعداد گزارش شده یب ییودار يها تنوع گونهرود  یانتظار متداوم مطالعات  در صورتاست، 
 یـیداروگونه  75ل، تعداد یدشت مغان استان اردب ییاهان دارویگ یدر بررس )1394( و همکاران يغفار

ط یاز شـرا یتوانـد ناشـ یکـه م ه اسـتداشـت يکمتـر يبت کردند که نسبت به مطالعه حاضر، غنـاثرا 
 و همکاران یقربان) باشد. متر یلیم 633تا  309انه یلسا یبارندگ تنوعمساعدتر مراتع سبالن ( یکیاکولوژ

 کـه گزارش کردنـد ییگونه دارو 145، تعداد یجان شرقیاستان آذربا يلبرچایز زیدر حوزه آبخ )1392(
نسـبت بـه را  يکمتـر يغنـاسه یدر مقاهکتار)  261437( يلبرچایز زیحوزه آبخشتر یبا وجود وسعت ب

اهـان دولپـه یخانواده به گ 35، یاهیگ يها رهین تیاز ب .ه استداد نشانهکتار)  257000(مراتع سبالن 
ل بهار برخوردار اسـت، سـبب یز، زمستان و اواییاواسط پا يها ط منطقه که از بارشیشرا. اختصاص دارد

 یدر بررسـ )1380( ا و همکـارانیـن يمشـابه اکبر یقـیشـده اسـت. در تحق یاهیـن گـروه گیش ایافزا
 ن اسـتانیا ییدارو يها ن گونهیها فراوانتر يا ان داشتند دولپهین بیاستان قزو ییاهان دارویک گیفلورست

     .است بوده
 Asteraceae ،Lamiaceae، Apiaceae، Brassicaceae يهارهیب تیترت به یاهیگ يها رهین تیتر یغن

رسـام و )، 1391( انیـلیو جل یکـانیپ ی، نعمت)1391( و همکاران یعباسبودند. در مطالعه  Fabaceaeو 
ره یاهان تیوفور گ .ه استشتها اختصاص دا رهین تیبه ا ییدارو يها ن گونهیشتریز بین )1394( خانیمشا

ره یـن تیـک ایـولوژیزیو ف یک، آنـاتومیمورفولوژ يها یژگیتوان به و یگونه) را م 46جنس ( 23 یکاسن
را در  یزم قابـل تـوجهیمکـان کهه یبات ثانوی، وجود ترکشامل وجود خار یدفاع يراهکارها ونسبت داد 

در هـا شـده اسـت.  موجـب گسـترش آن کردهفراهم ره ین تیا يها گونه يدام براد یشد يچرامقابله با 
ز یـن )1390( پـور و همکـاران ی، تق)1390( ا و همکـارانیـآر، )1387( و همکـاران يرود بستانمطالعه 

مـورد منطقـه  یـیاهـان دارویرصـد گد 35/67 حـدود .ه استره اختصاص داشتین تین گونه به ایشتریب
ندساله به چ یعلف يها گونه يکه نشان دهنده سازگار هل دادیچندساله تشک یاهان علفیرا گمطالعه ما 

اهـان چندسـاله بـا فـرم یبودن منطقـه، گ یل کوهستانیبدل .استمنطقه  یکیو اداف ییهوا و  ط آبیشرا
و  یصـباغد؛ کـه بـا مطالعـات نـدار گسترشالعه ها در منطقه مورد مطر فرمیشتر از سایب یعلف یشیرو

 يسـازگار براسـاس اهـانیگ یرویش فرممطابقت دارد.  )1387( و همکارانبهمنش و  )1383( همکاران
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 يسـازگار یچگـونگ دهنـدهاینکه نشـان مهمتر و شود،یم تیتثب یطیمح به شرایط ها آن یمورفولوژیک
و  یج در اهلـین نتـایـن، بـا توجـه بـه ایبنابرا ).Basiri et al., 2011( است خاص يهوا و آب به اهانیگ

ل قابـل توجـه ید توجه کـرد کـه پتانسـین مسئله بایبه ا ییاهان دارویکردن و گسترش کشت گ یزراع
اهـان یمنطقه جزو گ ییاهان دارویدرصد گ 92/28 حدود باشد.یاهان چندساله میمنطقه در ارتباط با گ

 لـذا توصـیه رونـد، یم بـین از هاگونه دیگر از زودتر ،کوتاه عمر لطو بدلیل ن گیاهانیا هستند.کساله ی

کامـل،  يکه تا قبل از چرا يرد، به نحویاهان موجود مورد توجه قرار گیش گیش و زایچرخه رو شود می
  ده باشد.یاهان به اتمام رسیگ يماندگار به منظورر دانه و بذر یتکث

ها و  ها، گل ن مصرف مربوط به برگیترشیب ییدارو ییها مورد استفاده گونه يها قسمت
و همکاران  یآمل صابرو  )1393( پور یو نب یدولتخواهج یاهان است که با نتایگلدار گ يها سرشاخه

و  Lamiaceae يهادار در خانوادهاسانس ییدارو يهاتنوع گونهن یشتریب مشابهت دارد.) 1383(
Asteraceae يهاکه جنس يبود به نحوAchillea   وArtemisia ن عناصر ین گونه واجد بارزتریشتریبا ب

ن ین گونه به ایشتریز بین )1385( و همکاران يدر مطالعه باقر ند.یآیمعطره منطقه به شمار م یاهیگ
 دارویی، بهداشتی، منابع در طبیعی هاياسانس اهمیت و نقش توجه به با. ه استها اختصاص داشت رهیت

از  جلوگیري و صادرات ،داخلی نیاز رفع جهت در مزارع کشت طریق زا ها آن تولید غذایی و آرایشی
   .است اهمیت حائز ژنتیکی ذخایر نابودي و منابع تخریب

و بقوالت هستند.  انینعنائ، یکاسنب یمورد استفاده زنبور عسل به ترت ییدارو يهارهین تیشتریب
ب یترت ل را بهیور عسل در استان اردبمورد استفاده زنب يهارهین تیشتری، ب)1386( و همکاران یمیعظ

 از ییدارو اهانیگ يهیرویب و با برداشت روزافزون ند.ا هسرخ گزارش کردبو و گل، بقوالت، شبیکاسن
جهت  مناسب راهکارهاي از یکی است. قرار گرفته نابودي خطر در اهانیگ نیا نسل عت، متأسفانهیطب

 یافشانگرده و اهانیگ نیا شیرو مناطق در زنبور عسل يهایکلن استقرار ها، آن انقراض از ريیجلوگ
 بر عالوه عسل زنبور هايیکلن با استقرار .)1388، یو علم ی(توپچ است عسل زنبور توسطها  آن  مؤثر

 .برد بهره د عسلیتول در زین ها آن ییخواص دارو از توانیم ییدارو اهانیگ اتیح يبه ادامه کمک
شهد و  آوريبراي جمع منطقه نیا ییدارو اهانیگ از زنبور عسل هاي یکلن ياستفاده صورت در چنانچه

 .باشند داشته را همان خواص زین اهانیگ نیا از آمده دستبه هايکه عسل داشت انتظار توانیم ،گرده
 یلیمطالعات جل. چندساله هستند یعلف يهار جزو گونهیپذبیآس يهاگونه نیشتری، بدر مطالعه حاضر

در معرض  يهادرصد از گونه 71ر و یپذبیآس يهادرصد از گونه 83که  نشان داد )1999( ادو جمز
   که با مطالعه حاضر مطابقت دارد. چندساله هستند یعلف يهاخطر انقراض در کشور، گونه

 و در هاشگاهیرو از ها آن یجیتدر حذف ،یکیژنت تنوع کاهش سبب ییاهان دارویگ یراصولیغ برداشت

حفاظـت، قـرق،  هـا،گونـه از انقـراض يریجلـوگ يهـان روشیمهمتـر شد. خواهد هاگونه انهدام تینها
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ر یـو تکث یاهشناسـیگ يهـا، کشـت بـذور در بـاغيریدن بذور، بذرگیاز ورود دام تا زمان رس يریجلوگ
شـتر یب .اسـت یپژوهشـ يهـاها در طرح آن يو سازگار يمراحل فنولوژ یاد شده، بررسیاهان یمجدد گ

 ییهـاچنانچه در منطقـه، بخـش ،هستند یچندساله علف یستیدر معرض خطر از نظر شکل ز يهاهگون
ها ن رفتن گونهیمانع از ب يادیتوان تا حد زیمساله)،  سهصورت قرق در نظر گرفته شود (حداقل دو تا  به

  .شد
نـد یر فرآد يشـترینظـارت ب یعـیمنـابع طب يهـادر امر حفاظت از عرصـه دیبا ییاجرا يهادستگاه

 يهـایو بقـاء رسـتن يات، زادآوریـد حیند، تا فرصت تجدیرا اعمال نما اهانیگن گونه یاز ا يبردار بهره
 بـا ارزش گیاهی هاي گونه از مطالعه مورد منطقه بودن غنی به توجه ن بایهمچن دا کند.یمنطقه تداوم پ

 و فیتوشـیمیایی لحـاظ از بیشـتري کـه مطالعـات اسـت الزم مختلـف، هـاي بیماري درمـان در دارویی
 گیاهـان سازي این اهلی جهت مناسبی زمینه تا گیرد صورت گیاهان این با در رابطه گیاهی داروشناسی

  .شود کشور داروسازي صنعت و پیشبرد منطقه در اشتغالزایی سبب آن دنبال به و شود فراهم
  

  منابع
اه و یک بشاگرد (استان هرمزگان)، گیفلورست ی. بررس1390، ع.ا. یپور، م.ا. مجروح یا، خ.، اسدپور، ر.، سلطانیآر

  .36-17): 27(7ست بوم، شماره یز
 شکل فلور، یبررس .1394 م. بدرزاد، ع.، مورزاده،یت ع.، ،ياصغر ف.، مطعم، یمیعظ ا.، ،یقربان و.، ،یاحمدآل
 در یبحران يها انونک از ییچرا مختلف فواصل ریتأث تحت يا گونه یکنواختی و تنوع رییتغ و پیکروت ،یستیز

  .84-69: 23 ک،یستماتیوسیب و یموتاکسون سبالن، یشرق جنوب يها دامنه
. انتشارات 85-1ران، ی. فلور ا1394- 1367راستاران). یان، و.ا. (ویساز، م.، مظفر ، ع.ا.، خاتمی، م.، معصومياسد

  قات جنگلها و مراتع.یموسسه تحق
ن، دانشگاه یاستان قزو ییاهان دارویو پراکنش گ یی. شناسا1380م.م. ان، یا، ا.، باباخانلو، پ.، چرخچین ياکبر

  .35-31: 18ن، یقزو یدرمان -یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک
   صفحه. 286، نشر تهران، یاهان داروئیگ يها د و فرآوردهیتول يها افتیره. 1379، ر. یگیدبیام

قات یدار استان قم، تحق اهان اسانسیک گیاکولوژ یسو برر یی. شناسا1385، س.م. ی، ح.، ادناني، ح.، بشريباقر
   .168-161): 2(22و معطر،  ییاهان دارویگ

چهارباغ، استان  یمراتع کوهستان ییاهان دارویگ يا ن تنوع گونهیی. تع1387، م. ی، غ.، باغانیبهمنش، ب.، حشمت
   .150-141): 2( 2گلستان، 

سبالن، شناخت و کاربرد  یجنوب يها دامنه ییاهان دارویگ ی. معرف1388، ا. یفیرزا حسنلو، ج.، نظیم یپناه
   .36-27): 4( 1، ییاهان دارویگ
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منطقه  ییایو پراکنش جغراف یستیفلور، شکل ز ی. معرف1390ن، س. یسرق ینیزاده، م، حس پور، ش.، حسن یتق
   .30-15 :)9( 3ک، یستماتیوسیو ب یاعالء و رودزرد استان خوزستان، تاکسونوم

کندوان  ي زنبور عسل در منطقه ي مورد استفاده ییاهان دارویگ یو معرف یی. شناسا1388، م. یژ.، علم ،یتوپچ
   .88-75): 9( 3ز، یواحد تبر یدانشگاه آزاد اسالم ي، علوم کشاورزیجان شرقیاستان آذربا

و  ییاهان دارویقات گیاستان گلستان، تحق ییاهان داروی. گ1387، س.ح. ینی، ق.، حسی، س.ر.، ابرسجینیحس
   .499-472): 4( 24ران، یمعطر ا

 معطر و دارویی گیاهان ه، تحقیقاتیدره قاسملو اروم ییاهان داروی. گ1386، ل. يکان، م.، ملک محمدیر يدریح
  .250-234): 2(23ایران، 

اهان یفارس، گ جیخل یشرق ز شمالیحوزه آبر ییاهان دارویگ یاتنوبوتان ی. بررس1393پور، ا.  ی، م.، نبیدولتخواه
   .143-129): 2(13، ییدارو

  . 4-1ب تهران، جلد ی، نشر طییاهان داروی. گ1373-1368، ع. يزرگر
   ، انتشارات ققنوس تهران.ییاهان دارویگ یرنگکشت، برداشت و شرح مصور  يها . روش1382زمان، س. 

در  ییاهان دارویگ ییایفو انتشار جغرا یستیک، شکل زی. مطالعه فلورست1394خان، آ. یرسام، ق.، مشا
   .42-27): 6(3اهان، یبوم گ ستیروان، حفاظت زیش یعیطب يها بوم ستیز
ارتفاعات استان سمنان، دانش  ییاهان داروی. گ1387نژاد، ر.  يان، ف.، خاوریان، و.، فالحی، مظفريرود بستان
   .6-1): 3(3ران، یا یستیز

 40قات جنگلها و مراتع کشور، ی، موسسه تحقییان دارواهیقات گیتحق ي. برنامه راهبرد1387دکن، ف. یسف
   صفحه.

 ارتفاعات در اهانیگ یستیز شکل و یاهیگ يها پیت .1392 ، پ.يم.، عشور اض،یا.، ف ،یج.، قربان ارق،ین یفیشر
  .کرج اسفند، 19 ،يمرتعدار و مرتع ییدانشجو یمل کنفرانس نیاول به شده ارائه ،)سبالن یآلپ( یفوقان
اهان یقات گیاستان کرمان، تحق ییاهان داروی. گ1383راد، ع. ی، غ.، کالی، ا.، رحماني، س.، ناصریلصابر آم
   .532-487): 4(20ران، یو معطر ا ییدارو

ن ییاهان مورد استفاده زنبور عسل و تعیگ یی. شناسا1383، غ.، اکبرزاده، م. یان، ح.، طهماسبی، ش.، نظریصباغ
   .18-6): 3(17ان)، ی(در امور دام و آبز یشهرستان دماوند، پژوهش و سازندگت آنها در منطقه شمال یجذاب

حان یر ییاه دارویبر گ ي. مرور1393، م. ینهوج ی، ژ.، قربانیلی، ح.، تحصيباد ي، م.، نقدیفی، م.، شریائیض
)Ocimum basilicum L.اهان ین، گآ ییو دارو یزراع يها یژگیه و ویبات ثانوین ترکیتر د بر عمدهی) با تاک

   .40-26): 4(13، ییدارو
 يها بوم ستیدر ز ییاهان دارویگ یکیاکولوژ يها یژگی. و1392، ح. یبروجن یاسی، س.، الي، ا.، احمدآبادیقربان

   .86-65): 1(1، یاهیگ یست بومی، حفاظت زیجان شرقیآذربا يلبرچایز زیحوزه آبخ یمرتع
 هیارا ل،یاردب استان در Asteraceae خانواده ییدارو اهانیگ یعرفم .1395. س ،يغفار ،.ن پورقربان، ،.ا ،یقربان

  .گنبد. ماه بهشتیارد 1. يا هیادو و معطر و ییدارو اهانیگ یمل شیهما نینخست به شده
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 سبالن مراتع دار اسانس ییدارو اهانیگ کیاکولوژ يها یژگیو نییتع و ییشناسا .1394 س. ،يغفار ،.ا ،یقربان
 يداروها یمل کنگره نیدوم و معطر و ییدارو اهانیگ يا منطقه شیهما نیسوم به شده هیارا ل،یاردب استان

  ماه. آبان 6 شهرکرد، ،یاهیگ
 عسل زنبور استفاده مورد ییدارو اهانیگ یمعرف و ییشناسا. 1394. م ،یخالک یعباس و. ب ،یس.، بهرام ،يغفار ا.، ،یقربان

  .ورماهیشهر 19- 17 ،يسار ران،یا يمرتعدار و مرتع ملی همایش ششمین به شده ارائه سبالن، مراتع در
   لها و مراتع کشور و دانشگاه تهران.قات جنگیشارات موسسه تحقت، ان22- 1ران. یا ی. فلور رنگ1379- 1375قهرمان، ا. 

عناصر  ییایو انتشار جغراف یشیرو يها فلور، شکل ی. بررس1391، ع. ي، ش.، افشارزاده، س.، مهاجریعباس
   .12-1): 11(4، یاهیگ یشناس ستیآباد (نطنز)، ز ییحی یمنطقه مرتع یاهیگ
   اه و هزار درمان. چاپ فرهنگ.ی. صد گ1368، ح. یعرفان

ل، یاستان اردب ياهان مورد پسند در حوزه بالخلوچایگ یی. شناسا1386ان، ح. ی، ر.، نظریی، ف.، طالیمیعظ
  کرج. یقات علوم دامیآذر، موسسه تحق 1ا آبان ت 20زنبور عسل.  ینار پژوهشین سمیخالصه ششم

و  یالملل نیش بین همایدشت مغان، اول ییاهان دارویگ ی. معرف1394، ا.، جهانتاب، ا. ی، س.، قربانيغفار
  آذر، همدان. 26 دار.یپا يو کشاورز ییاهان دارویگ یش ملین همایچهارم

نا، یره میاستفاده زنبور عسل مربوط به سه ت اهان موردیگ یی. شناسا1386، ع. يان، ح.، جعفری، ع.، نظریکرم
   .111- 101: 75ان)، ی(در امور دام و آبز یآسا و نعناء در استان فارس، پژوهش و سازندگ پروانه

 يران و ارزش آن در بازارهایدر ا ییاهان دارویکشت و تجارت گ ياقتصاد یت نسبی. مز1389بناب، ع.  یکشف
   .78-67): 44( 8، یبازرگان يها ی، بررسیجهان

 قاتیاستان همدان، تحق ییاهان دارویگ یی.شناسا1386، ق.، باباخانلو، پ. ی، ك.، نجفیخوان ی، ر.، صفيکلوند
  .374-350): 3(23 ران،یا معطر و ییدارو اهانیگ

 و یستیز اشکال تنوع، فلور، یبررس .1394 ب.، بدرزاده، م. ،یك.، بهرام مجد، یا.، هاشم ،یل.، قربان زارع، یالزم
 نیدوم به شده ارائه سبالن، شمال یمرتع ستمیاکوس یارتفاع انیگراد امتداد در اهانیگ ییایجغراف پراکنش

  .اسفندماه 13 و 12 ل،یاردب ست،یز طیمح و یعیطب منابع از انتیص یمل شیهما
   صفحه. 919. انتشارات دانشگاه تهران. 4-1ران، جلد یا يها ی. رستن1359ن، ص. یمب

   آموز، تهران. ، نشر دانش2-1اهان، جلد یگ يبند . رده1373. ان، ویمظفر
  صفحه. 1444معاصر،  فرهنگ ران، انتشاراتیا معطر و ییدارو اهانیگ . شناخت1391ان، و. یمظفر

   صفحه. 1179ران، تهران، یقات جنگلها و مراتع ای. موسسه تحق3-1ران، جلد یا يها . گون1384-1365، ع. یمعصوم
  .368-345): 3(20ران، یا معطر و ییدارو اهانیگ قاتیاستان زنجان، تحق ییاهان داروی. گ1383، ا. يموسو

  . 8-1، جلد یها، دفتر نشر فرهنگ اسالم يماریو درمان ب يریشگیاهان در پی. کاربرد گ1377-1373در، ح. یرحیم
): 4(11ک، یستماتیوسیو ب یاستان کرمانشاه، تاکسونوم ییاهان داروی. گ1391ان، ن. یلی، م.، جلیکانیپ ینعمت

69 -77.   
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 و یستیز فرم فلور، یبررس .1394 ، ب.يب.، بهتر ،یع.، بهرام مورزاده،یا.، ت ،ین.، قربان ،یاسب شام ینعمت
 نیدوم به شده ارائه سبالن، یمرتع ستمیاکوس یشمال يها جهت يزارها درعلف اهانیگ ییایجغراف پراکنش

  .اسفندماه 13 و 12 ل،یاردب ست،یز طیمح و یعیطب منابع از انتیص یمل شیهما
اهان منطقه یگ ییایو پراکنش جغراف یستیفلور، شکل ز ی. بررس1393، ح. ي، م.، بشريپور برج، ع.ا. نوروز ینق

   .82-67): 19( 6ک، یستماتیوسیو ب یران، تاکسونومیراحمد، ایه و بویلویمند، کهگیحفاظت شده م
 یبررس .1394 مجد، ك. یع.، هاشم ،يع.، اصغر مورزاده،یف.، ت معطم، یمیا.، عظ ،یف.، قربان عنبران، ينظر

 اهان،یگ بوم ستیز حفاظت ،)سبالن شمال( لیشاب - الهرود یارتفاع انیگراد در يا گونه تنوع و یکیستیفلور
7 :1-18. 

-92): 1(25 ران،یا معطر و ییدارو اهانیگ قاتیتحقاستان کردستان،  ییاهان داروی. گ1388، ف. يدریهوش
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