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  چکیده

این تحقیق با هدف شناسایی و مستند کردن گیاهان دارویی حوزه آبخیز زیلبرچاي استان آذربایجان   
ها در مناطق مشابه شرقی انجام شده است. تا با این شناخت در ارتباط با احیاء، حفاظت و سازگاري آن

الزم صورت گیرد. ابتدا منطقه مورد مطالعه از نظر پارامترهاي اکولوژیکی مورد مطالعه قرار  اکولوژیکی اقدامات
آوري و با استفاده از منابع هاي گیاهی از سطح حوزه جمعها نمونهگرفت و سپس با در نظر گرفتن این پارامتر

ها و اطالعات مورد نیاز مشخص و معتبر شناسایی و پس از آن با تطبیق منابع گیاهان دارویی، ارزش دارویی آن
 24با  Asteraceaeجنس تعلق داشته و  113تیره و  40گونه دارویی شناسایی که به  145بندي گردید. طبقه
ها هاي گیاهان دارویی حوزه هستند. علفیگونه مهمترین تیره 15با  Lamiaceaeگونه،  18با  Rosaceae گونه،

هاي اند. گونهدرصد کمترین فرم رویشی را به خود اختصاص داده 7/0ها با درصد بیشترین و شبه گراس 2/57با 
هاي درصد از کمترین حضور برخوردارند. برگ و اندام 5/6ها با درصد غالب و دوساله 9/72ساله با چند

صد در 2/54 حدود هاي با ارزش دارویی حوزه هستند.زیرزمینی بیشترین و صمغ و ساقه چوب از کمترین اندام
متر و بقیه گیاهان در ارتفاعات مختلف انتشار  2000درصد در بیشتر از  1/2متر،  2000ها در ارتفاع کمتر از گونه

 دارویی تخریب یافته است. بعضاً هاي دارویی و غیردارند. از نظر اکولوژیکی، مرتعی و دارویی عرصه انتشار گونه
ها گسترش یافته است. از ام) ولی با ارزش دارویی در سطح عرصههاي با ارزش پائین مرتعی (از نظر تغذیه دگونه

  برداري مرتعی و دارویی نیاز به بررسی و حفاظت بیشتري وجود دارد.    نظر حفاظتی، مدیریت بهره
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  مقدمه
انجام شده ایران اي در ارتباط با شناسایی گیاهان مختلف در سطح دنیا از جمله تحقیقات گسترده  

توان اند که از آن جمله میها کمابیش در ارتباط با منطقه مورد مطالعه بودهاست که برخی از آن
 Rechinger ؛Mozaffarian (1983) ؛Mobayen (1980-1996) ؛ Parsa (1943-1950)به

 Jameh-Iran؛ Massoumi (1985-2005)؛ Ghahraman (1975-2003) ؛(1963-1988)
Consulting Engineering (1992)؛ Manafi and Bahrini (1997 ؛Jalili and Jamzad 

اشاره کرد. گیاهان دارویی در دنیا و ایران  و... Assadi (2006) ؛Assadi (1988-2006) ؛(1999)
ها از سوي بزرگان طب همواره نقشی اساسی در درمان بیماريقدمتی به بلنداي تاریخ پزشکی داشته و 

 ,Mousavi؛ Schippmann, et al., 2002؛ Ramakrishnappa, 2002سنتی ایفاء کرده است (
؛ Hamilton, 2008؛ Mirdavoodi and Babakhanlo, 2008؛ Kalvandi, et al., 2007؛ 2004

Misra, 2009گونه در طب آن  1100تا  850ایران قدیم بین  هاي صورت گرفته دراساس برآورد). بر
سفانه پس از راهیابی أ). هر چند که متBagheri and Rojhan, 1997شده است (زمان استفاده می

پزشکی نوین و داروهاي شیمیایی، این توان کم کم به فراموشی سپرده شد، اما هم اکنون با روي آوردن 
استفاده مجدد از آن، جهان پزشکی خیزش بلندي به سوي الخصوص کشورهاي پیشرفته به دنیا و علی

  هاي طبیعی برداشته و مجدداً رونق گذشته خود را در حال بدست آوردن است. استفاده از  این فرآورده
روز آفتابی در سال و اختالف دماي  300اقلیم شناخته شده جهان، برخورداري از  13اقلیم از  11وجود     

مندي گراد میان سردترین و گرمترین نقطه در کشور، شرایط مساعدي به لحاظ بهرهدرجه سانتی 50حدود 
که ). بطوريHossaini et al., 2009به فرد در کشور فراهم کرده است ( از یک شرایط اکولوژیکی منحصر

کیل ها را گیاهانی تشگیرد، تعداد بسیاري از آنگونه گیاهی را در بر می 7500کشور بیش از  فلور غنی
تواند ). صادرات این گیاهان میOmid Beigi 1993; 1997شوند (دهند که به دالیلی دارویی نامیده میمی

که سرمایه در گردش بازار جهانی گیاهان دارویی  منبع مهمی از نظر درآمد ارزي براي کشور باشد. بطوري
کید بیشتر أهمچنین در راستاي ت ).Hossaini et al., 2009میلیارد دالر گزارش شده است ( 123بیش از 

هاي در حال توسعه جهان با درصد از مصارف دارویی در برخی از کشور 80بر اهمیت این گیاهان، بیش از 
درصد مواد  25اساس همین منبع بیش از عالوه بره). بRamakrishnappa, 2002منشاء گیاهی است (

هاي طبیعی درصد این گیاهان از عرصه 75 حدودهاي مدرن با منشاء گیاهی است. تشکیل دهنده دارو
 ,Walter and Gillettها باید مورد توجه قرار گیرد (گردد و بحث حفاظت و پایداري این گونهآوري میجمع

). از آنجایی که گام Hamilton, 2008؛ Schippmann et al., 2002؛ Ramakrishnappa, 2002؛ 1998
هاي این منابع ز گیاهان دارویی، شناسایی جغرافیاي گیاهی و شناخت پتانسیلبرداري ااول توسعه پایدار بهره
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ها و جغرافیاي گیاهی و انتشار باشد. در سطح کشور تالش قابل توجهی در ارتباط با مستند کردن گونهمی
  .هاي مختلف دارویی در اقصاء نقاط کشور شروع شده استگونه

(Zargari, 1988-1991; Saberi Amoli, 2004; Mousavi, 2004; Heidari Rikan and 
Malekmoohamadi, 2007; Kalvandi et al., 2007; Mirdavoodi and Babakhanlo, 2008; 
Hossaini et al., 2009; Hooshidari, 2009) 

با توجه به افزایش تقاضا براي مصرف داروهاي گیاهی و تامین بخشی از این نیاز از گیاهان طبیعی   
باشد هاي دارویی میتوان عنوان کرد که یکی از منابع تهدید و تخریب گیاهان در طبیعت استفادهمی

)Ramakrishnappa, 2002 ؛Schippmann et al., 2002 ؛Hamilton, 2008 422000). از حدود 
گونه) آن داراي خاصیت دارویی  52000درصد ( 5/12)، که حدود Govaerts, 2001گیاه گلدار دنیا (

 ,Walter and Gillettباشند (گونه) در معرض تهدید و تخریب می 4160درصد ( 8وده و از آن تعداد ب
هاي مدیریت منابع تخریب گسترده در سطح مراتع ایران و این حوزه یکی از دغدغه ). با توجه به1998

یماکس و  لاوج یا ک گیاهی و دارویی استفاده اصولی از این منابع، وضعیت اکولوژیکی با توجه به تئوري
 ,Clementsباشد (ها میمهاجم، زیادشونده و کم شونده بودن، جلوگیري از تخریب و حفاظت آن

  ).  Jalili and Jamzad, 1999؛ Walter and Gillett, 1998؛ Dyksterhuis, 1949 ؛1916
چاي در ارتباط با گیاهان دارویی مطالعات قابل توجهی انجام نشده است. در حوزه آبخیز زیلبر  

هاي گیاهان دارویی، این تحقیق با هدف شناسایی و مستند کردن در راستاي ادامه بررسی ،بنابراین
هاي بخشی از چاي در استان آذربایجان شرقی براي معرفی ژنوتیپگیاهان دارویی حوزه آبخیز زیلبر

ها در مزارع گرفته است. تا با این شناخت در ارتباط با احیاء، حفاظت، سازگاري و تکثیر آنکشور انجام 
  گیاهان دارویی در مناطق مشابه اکولوژیکی اقدامات الزم صورت گیرد. 

  
  هامواد و روش

   بین درهکتار در استان آذربایجان شرقی  261437چاي با مساحت حوزه آبخیز زیلبر  
44،04،45   تا50،33،55   طول شرقی و09 ،18،38  تا57،40،38 واقع  عرض شمالی

). با 2متر از سطح دریا است (شکل  3207متر و حداکثر  937). حداقل ارتفاع برابر 1 (شکل شده است
هاي کوهستانی شمالی و جنوبی متري و شدت این تغییرات در بخش 2270توجه به تغییرات ارتفاعی 

هاي زیاد که در تشکیل، پایداري و تکامل خاك ایفاي شیب را سبب شده است. شیبنوسانات شدید 
هاي عبارتی رویشگاهه اي، با بافت سبک و با حاصلخیزي کم و بهاي کم عمق، واریزهنقش داشته، خاك

ثیر شیب و سایر عوامل، خاك أخاص اکولوژیکی را با پوشش گیاهی خاص سبب شده است. با توجه به ت
مارنی  خاكدر بخش جنوبی  وهاي دشتی شور تا نیمه شور اي در بخشصورت لکهبهکه تنوع  حوزه م

غیر شور و غیر هاي خاكماهوري بخش دشتی و تپهو در کم از نظر استقرار پوشش گیاهی  با استعداد
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تبدیل  مارنی که عمدتاً در حال حاضر تغییر کاربري پیدا کرده و به کاربرهاي زراعی، مسکونی و صنعتی
ثیر أتتحت ها شدیداًهاي کوچکی باقی مانده که پوشش گیاهی آنشده است. در این بخش تنها لکه

) از نظر اکولوژیکی این Dyksterhuis, 1949هاي مهاجم و هرز (برداري قرار گرفته و گونهفرهنگ بهره
خوب که بهترین  هاي مناطق کوهستانی پایین با عمق نسبتاًها را اشغال کرده است. خاكعرصه

باشند. خاك مناطق کوهستانی، با شیب زیاد و عمق کم رویشگاه گیاهان طبیعی و دارویی حوزه می
باشد. جهات جغرافیایی اصلی عمدتاً جنوبی، شمالی و دشت می باشد. اثر جهت بخصوص در می

یاهی را در مقایسه با تري از پوشش گهاي فرعی آن زیاد و تنوع گستردههاي رو به جنوب و دامنهدامنه
 787تا در خروجی حوزه  123میزان بارندگی متغیر بین . باشندهاي شمالی با خاك مارن دارا میدامنه
گراد و درجه سانتی 24تیر با  در ارتفاعات شمالی و جنوبی است. متوسط گرمترین ماه سال، مترمیلی

   .استگراد درجه سانتی -4 ترین ماه دي بامتوسط سرد
  

  
  

  موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان آذربایجان شرقی و کشور -1شکل 
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  منطقه مورد مطالعهارتفاعی  طبقات -2کل ش

  
 عواملبا توجه به اهمیت عوامل اکولوژیکی مختلف در انتشار گیاهان نظیر ارتفاع، دما، بارندگی،   

ماهور و کوهستان)، وضعیت هاي مختلف فیزیوگرافی (دشت، تپه خاك، جهات جغرافیایی، واحد
هاي دسترسی هاي فعلی (بخش دشتی تبدیل شده به زراعت، مسکونی و صنعتی) و جادهکاربري

شرقی  –آوري گیاهان مد نظر قرار گرفت. در مجموع دو پروفیل ارتفاعی غربی ارتفاعات حوزه در جمع
 6شمالی که هر کدام از این  – پروفیل جنوبی 6از بخش خروجی تا انتهاي حوزه انتخاب و در کنار آن 

پروفیل در دو بخش، یعنی از بخش دشتی تا ارتفاعات جنوبی و همچنین به ارتفاعات شمالی با توجه به 
هاي صحرایی ها انتخاب گردید. اطالعات رویشگاهی در فرمآوري گونههاي دسترسی براي جمعجاده

ره نمونه، شرایط زیستگاه، ارتفاع از سطح دریا آوري، شمامربوط به هر گیاه که شامل تاریخ، محل جمع
 آوري شده با استفاده از منابع ذکر شده در بخش مقدمههاي جمعو سایر مشخصات ثبت گردید. گونه

هاي تطبیق و گونهعنوان شده در بخش مقدمه با منابع نیز شناسایی و سپس از نظر ارزش دارویی 
آوري و وضعیت اکولوژیکی مورد از نظر شدت چراي دام، زاددارویی حوزه تعیین گردید. مناطق رویشی 

بندي و وضعیت اکولوژیکی و روند حاضر از طبقه Dyksterhuis )1949( مقایسه و با استفاده از روش
  نظر حفاظتی مورد توجه قرار گرفته و تفسیر گردید.  

  
  نتایج 

چاي اتفاق افتاده است ولی با توجه به اي در سطح حوزه آبخیز زیلبرهر چند که تخریب گسترده  
گونه  470که در این بررسی بیش از طوريهعوامل اکولوژیکی از نظر فلور بسیار غنی است، بتنوع 
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ها با . در مجموع از کل گیاهان جمع آوري شده در سطح حوزه و تطبیق آنگردیدگیاهی شناسایی 
هاي ). تیره1(جدول  بودجنس  113تیره و  40گونه گیاه دارویی متعلق به  145منابع ذکر شده 

Asteraceae  گونه، 24با Rosaceae  گونه،  18باLamiaceae  گونه از نظر تنوع مهمترین  15با
خانواده در بین گیاهان شناسایی شده تنها  20و  6هاي گیاهان دارویی حوزه هستند. در مقابل خانواده

هاي شناسایی شده ). از گونه1رخوردار هستند (جدول ترتیب از تنوع کمتري ببا دو و یک گونه به
هاي رویشی غیرطبیعی/ غیرمرتعی و یا در حاشیه اراضی زراعی و در گونه در سطح واحد 7حدود  

 95بیش از (ها باشند. بقیه گونهصورت دست کاشت مینظیر گردو به عرصه باغات انتشار دارند که بعضاً 
  طبیعی و در عرصه مراتع انتشار دارند. )درصد

اي اي و نیمه بوتهدرصد، بوته 1/24درصد، درخت و درختچه با  2/57ها با از نظر فرم رویشی علفی  
درصد ترکیب گیاهان دارویی شناسایی  7/0ها با درصد و شبه گراس 1/4ها با درصد، گراس 8/13با 

درصد حالت غلبه  9/72هاي چند ساله با داري گونهاز نظر پای ).3دهند (شکل شده را تشکیل می
هاي دارویی درصد گونه 5/6ها با درصد و دوساله 6/20ها با سالهترتیب یکداشته و پس از آن به

با توجه به این نتایج در اهلی و زراعی  ،). بنابراین4دهند (شکل شناسایی شده حوزه را تشکیل می
به این مسئله باید توجه گردد که پتانسیل قابل توجه حوزه در  کردن و گسترش کشت گیاهان دارویی

  باشد. ساله میارتباط با گیاهان چند
اساس این ارائه شده است. بر 5شده در شکل  هاي مختلف با ارزش دارویی در گیاهان شناساییاندام  

ها در میان سایر اندامهاي زیرزمینی و سپس و پس از آن اندام هنتایج برگ مهمترین اندام مورد استفاد
باشند. قابل ذکر است در استفاده نهایی از ت تجمعی برخوردار میگیاهان شناسایی شده از درجات اهمیّ

هاي هاي تفکیک شده هوایی و درصد کل گیاه به تمامی انداماین اطالعات، بخش هوایی گیاهی به اندام
  تفکیک شده باید اضافه گردد.

انتشار پوشش گیاهی با ارتفاع از سطح دریا و براساس طبقات تعریف شده و با توجه به ارتباط   
ها در نهایت بیشترین تعداد گونه مشاهده بندي آنها در طبقات مختلف و طبقهمشاهده انتشار گونه

متر،  900- 2500ترتیب در طبقه درصد و پس از آن به 3/33متر با  900- 2000شده در طبقه ارتفاعی 
درصد، در طبقه  3/15متر  1500-2500درصد، در طبقه  16متر  900- 1500در طبقه درصد،  7/16

متر  2000- 3200درصد، در طبقه  9/4متر  1500- 2000درصد، در طبقه  1/11متر  1500- 3200
. شددرصد کمترین مشاهده  7/0متر هر کدام با  1500-2000و  900- 3200درصد و در طبقات  4/1

متر انتشار  2000هاي دارویی مشاهده شده در ارتفاع پایین تر از درصد گونه  2/54در مجموع بیش از 
درصد حوزه از نظر سطح در این منطقه ارتفاعی واقع شده  85بیش از  6دارند. البته با توجه به شکل 

درصد  8/43متر و حدود  2000هاي دارویی مشاهده شده در ارتفاع باالتر از درصد گونه 1/2است. 
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مشاهده شده در ارتفاعات مختلف مشاهده شده است. با توجه به این نتایج در صورت اهلی و  هايگونه
  هاي ژنی آن باید به پراکنش ارتفاعی توجه الزم صورت گیرد. زراعی کردن پایه

هاي گیاهان دارویی حوزه با توجه به آثار و شواهد تخریب خاك (انواع مختلف مراتع و رویشگاه  
هاي مهاجم و در مقابل اي، حضور گونههاي درختچهگیاهی (دفرمه شدن گونهفرسایش) و پوشش 

ها و ... کامالً مشهود است. شدت تخریب بور و داخل بوتهعهاي کم شونده در مناطق صعب الحضور گونه
ها تخریب با شدت برداري ارتباط داشته و در حواشی روستاها و مراکز بهرهبا دوري و نزدیکی به روستا

برداري قرار گرفته و از شرایط طبیعی و ثیر فرهنگ بهرهأشدت تحت تاي بهیشتر و ترکیب گونهب
هاي مهاجم و کم ارزش مرتعی آوري در این مناطق عمدتاً از گونهتانسیل خود فاصله گرفته است. زادپ

ها بیشتر ري آنارتفاعات زادآو درشوند، ولی هاي کم شوند مشاهده نمیبوده و آثاري از زادآوري گونه
  . است
آوري شده از نظر اکولوژیکی و هاي دارویی، مرتعی و حفاظتی گیاهان جمعمقایسه بین ارزش  

ارائه  7بندي و نتایج در شکل شونده بودن، طبقهتئوري اوج یا کلیماکس و  مهاجم، زیادشونده و کم
اکولوژیکی به دور از شرایط شده است. همانگونه که از شکل پیداست ترکیب گیاهی فعلی از نظر 

هاي کم هاي مهاجم از نظر مرتعی گسترش زیادي داشته و در مقابل گونهکلیماکس خود بوده و گونه
هایی از تخریب باشند. نمونهشونده و با ارزش اکولوژیکی تخریب و در ترکیب گیاهی فعلی مغلوب می

م به صورت ترکیبی از گیاه دارویی و هاي مهاجو گونه 9، گیاهان دارویی در شکل 8خاك در شکل 
  شده است.  ارائه 10مرتعی در شکل 
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= G گراس؛ شبه= GL( یجان شرقیاستان آذربا يلبرچایز زیحوزه آبخ ییاهان  دارویفهرست گ  - 1جدول 
 )ساله چند= P دوساله؛= B یکساله؛= A درختچه؛ و درخت= T اي؛ بوته نیمه و بوته= Bu علفی؛= F گراس؛

 و یشیرو فرم  استفاده مورد اندام  پراکنش ارتفاع  فیرد
  يداریپا

 ای یفارس نام
  یعلم نام  یمحل

Anacardiaceae 

1  1500-900 وه، صمغ، برگ، یم 
 .Pistacia atlantica Desf  بنه  P؛ T  پوست

Apiaceae 

2  1500-900  Anthriscus cerefolium (L.)  یوحش يعفرج  A؛F  سرشاخه گلدار 
Hoffm. 

3  3200-2000  .Carum carvi L  ییاه اروپایره سیز  A؛ F  وهیم 
4  2000-900   .Daucus carota L  يج خودرویهو  Pا ی B؛ F  وهیشه و میر 
5  2000-900  .Eryngium billardieri F  بوقناق  P؛ F  از، برگیپ 
6  2000-900  .Eryngium caeruleum M. B  زولنگ، زول  P؛ F  برگ 
7  3200-2000   .Ferula szowitsiana DC  یابانیب يکما  P؛ F  صمغ 

8  2500-1500  Heracleum persicum Desf. ex  گلپر  Pا ی B؛ F  وه و برگیم 
Fischer 

9  2500-1500  .Prangos uloptera DC  ریجاش  P؛ F  هیبرگ اول 
Aspargaceae 

10 2000-900  
 ،ییقاعده ساقه هوا

زوم همراه با یر
  شهیر

F ؛P  مارچوبه  Asparagus officinalis L. 

Asteraceae 
 .Achillea micrantha Wild  بومادران  P؛ Bu  نیگل آذ  3200-2000  11
 .Achillea millefolium L  يبومادران البرز  P؛ Bu  سرشاخه گلدار  2000-1500  12
 .Achillea tenuifolia Lam  یابانیبومادران ب  P؛ Bu  سرشاخه گلدار  2000-900  13

گل، برگ،   3200-1500  14
  .Achillea wilhelmsii C. Koch  بومادران Bا ی A؛ Bu  سرشاخه گلدار

سرشاخه گلدار،   2000-900  15
 .Anthemis tinctoria L  بابونه زرد  Pا ی B؛ F  بذر

 .Arctium lappa L  باباآدم  B؛ F  شهیبرگ، ر  2000-900  16

برگ، گل،   1500-900  17
 .Artemisia fragrans Willd  درمنه معطر  P؛ Bu  سرشاخه گلدار

18  2000-900  
شه، یدانه، ر

دمبرگ، ساقه، 
  پوست

Bu ؛P  یدرمنه شرق  Artemisia scoparia Waldst. & 
Kit. 
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برگ، سرشاخه   2000-900  19
 .Artemisia sieberi Besser  یدرمنه دشت  P؛ Bu  گلدار

 .Carthamus lanatus L  یغ گرگیت  A؛ F  ییدانه، بخش هوا  2000-900  20
 .Centaurea depressa M. B  گل گندم A؛ F  ییبخش هوا  2500-900  21

 Centaurea iberica Trev. ex  گل گندم چمنزار A؛F  شه،  گلیر  1500-900  22
Sprengel. 

شه، برگ قاعده یر  2000-900  23
 .Cichorium intybus L  یکاسن  P؛ F  ساقه، گل، دانه

 .Echinops ritro L  غالیشکرت  P؛ F  وهیم  2000-1500  24

اه به جز یکل گ  2000-1500  25
 .Echinops ritrodes Bunge  يغال مشهدیشکرت  P؛ F  وهیم

26  2000-1500  
قه، یشه، یدانه، ر

دمبرگ، ساقه، 
  پوست

F ؛A  کنگر  Gundelia tournefortii L. 

چشم  يمصفا  P؛ F  سرشاخه گلدار  2000-1500  27
 .Inula oculuc-chiristi L  حیمس

 .Lactuca serriola L  خاردار يکاهو  B؛ F  رهیاه و شیکل گ  2000-1500  28

 Launaea acanthodes (Boiss.)  یابانیب يکاهو P؛ F  رابه مترشحهیش  1500-900  29
Kuntze 

شه، برگ، یره، ریش  1500-900  30
 .Onopordon acanthium L  رزنیخارپ P؛ F  وهیساقه، روغن م

 Scariola orientalis (Boiss.)  ابلق يجارو  P؛ Bu  رابه مترشحهیش  2500-900  31
Sojak. 

 .Taraxacum vulgare Hand  گل قاصد  P؛ F  اهیکل گ  3200-1500  32
Mzt. 

 Taraxacum officinalis  گل قاصد  P؛ F  شهیبرگ، ر  2500-1500  33
Webber. 

 Tragopogon graminifolius  شنگ  P؛ F  ییبخش هوا  3200-1500  34
DC. 
Berberidaceae 

برگ، پوست،   2500-1500  35
 .Berberis vulgaris L  زرشک  P؛ T  وهیشه، ساقه، میر

Boraginaceae 

 A؛ F  برگ  1500-900  36
آفتاب پرست  

  یترکمنستان
Heliotropium ellipticum 
Ledeb. 

 .Nonnea persica Boiss  يچشمه گربه ا A؛  F  گل، برگ  2000-900  37
Brassicaceae 

 &.Alyssum bracteatum Boiss  قدومه برگه دار A؛ F  گل، برگدانه،   2500-900  38
Buhse. 
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 Alyssum linifolium Step. ex  کیقدومه برگ بار  A؛ F  دانه  2000-900  39
Willd. 

سرشاخه گلدار،   2000-900  40
 Descurainia sophia (L.)  یرانیر ایخاکش  A؛ F  بذر

Schur. 

 A  -  Goldbachia laevigata (M. B.)؛ F  دانه  2000-900  41
DC.  

 .Raphanus raphanistrum L  یترب وحش  A؛ F  شهیر  2000-1500  42
 .Sisymbrium officinale L  یر طبیخاکش  P؛ F  دانه  1500-900  43

سه چوپان ساقه  یک  A؛ F  دانه  2500-2000  44
  .Thlaspi perfoliatum L  محصور

Caryophyllaceae 
 Acanthophyllum  يچوبک بوته ا  P؛ Bu  شهیر  3200-1500  45

microcephalum Boiss. 
 Acanthophyllum squarrosum  چوبک زبر  P؛ Bu  شهیر  2500-1500  46

Boiss.  
  .Dianthus crinitus Sm  یخک وحشیم P؛ Bu  دانه  2500-1500  47

Chenopodiaceae 
 & Beta lomatogona Fisch  يچغندر سنبله ا P؛ F  شهیر  1500- 900  48

Mey. 
 .Beta vulgaris L  چغندر  A ،B ،P؛ F  شه، برگیر  1500- 900  49
 .Salsola kali L  شورخاردار  A؛ F  اهیکل گ  2000-900  50
 .Salsola dendroides Pall  يشور بوته ا  P؛ Bu  اهیکل گ  2000-900  51

Cupressaceae 

وه، مخروط ماده یم  3200-1500  52
 .Juniperus communis L  رویپ  P؛ T  و چوب

وه، سرشاخه یم  2500-1500  53
 .Juniperus excelsa M. Bieb  ارس  P؛ T  گلدار

Cyperaceae 
 .Cyperus rotundus L  ارسالمیاو  P؛ GL  زومیشه، ریر  2500-900  54

Elaeagnaceae 
 .Elaeagnus angustifolia L  سنجد  P؛ T  وه، برگ، گلیم  1500-900  55
 .Hippophae rhamnoides L  سنجد تلخ  P؛ T  وه، پوست ساقهیم  1500-900  56

Ephedraceae 

وه، سرشاخه یم  1500-900  57
 Ephedra procera Fisch. et  ش بزیر P؛ Bu  جوان

Meyer.  
Fabaceae 

 .Alhagi camelorum L  خارشتر P؛ F  رابه ساقهیش  2500-900  58

، ییونجه طالی  P؛ F  صمغ ساقه  3200-1500  59
  .Astragalus effuses Bunge  یگل آبگون 
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 .Astragalus kahiricus DC  یگون شن  P؛ F  صمغ  2000-900  60
 .Coronilla varia L  یونجه باغی  P؛ F  برگ  2000-900  61

زوم، یا ریشه یر  2000-900  62
 .Glycyrrhiza glabra  L  انین بیریش  P؛ F  برگ

 .Lathyrus tuberosus L  خلر غده دار  P؛ F  غده  2000-900  63
 .Lotus corniculatus L  یونجه پاکالغی  P؛ F  اهیکل گ  2000-900  64
 .Medicago sativa L  ونجهی  P؛ F  اهیکل گ  2000-900  65

برگ، سرشاخه   2000-900  66
 .Melilotus officinalis (L.) Desk  ونجه زردی B؛ F  گلدار

 .Sophora alopecuroides L  انیتلخه ب P؛ F  شه، گلیر  2000-900  67

دانه، سرشاخه   2500-1500  68
 .Trifolium pratense L  شبدر قرمز  P؛ F  گلدار

 .Trigonella coerulescens (M  يله خوشه ایشنبل  P؛ F  دانه، برگ  2500-900  69
B.) Halacsy 

 .Vicia sativa L  یماشک معمول  A؛  F  دانه  2000-900  70
Fumariaceae 

برگ، سرشاخه   2500-900  71
 .Fumaria parviflora Lam  زیشاه تره گل ر A؛ F  گلدار

Hypericaceae 
 .Hypericum perforatum L  یگل راع  P؛ Bu  سرشاخه گلدار  3200-1500  72
 .Hypericum scabrum L  یمیهید یگل راع  P؛ Bu  سرشاخه گلدار  2500-1500  73

          Iridaceae 

 & Iris barnumae Baker  زنبق P؛ F  زومیر  2500-900  74
Foster. 
Juglandaceae 

 .Juglance regia L  گردو  P؛ T  وه، پوست، برگیم  2000-900  75
Juncaceae 

 .Juncus inflexus L  یشالق يسازو  P؛ F  شهیمغز ساقه، ر  2000-900  76
Lamiaceae 

 A  -  Lallemantia iberica  (Bieb.)؛F  بذر  2000-900  77
Fisch. & C. A. Mey. 

برگ، سرشاخه   2500-1500  78
 .Mentha longifolia (L.) Huds  پونه  P؛ F  زومیگلدار، ر

 .Nepeta meyeri Benth  يآذر يپونه سا  A؛ F  سرشاخه گلدار  3200-1500  79
 .Phlomis olivieri Benth  گوش بره  P؛ F  سرشاخه گلدار  2500-900  80
 .Prunella vulgaris L  ینعناع چمن A؛ F  اهیکل گ  2000-900  81
 .Salvia aethiopis L  پشمالو یم گلیمر  P؛ F  اهیکل گ  2500-900  82
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 یم گلیمر  P؛ F  سرشاخه گلدار  2500-900  83
 .Salvia atropatana Bunge  یجانیآذربا

 P؛ F  سرشاخه گلدار  2500-900  84
مزرعه  یم گلیمر

 .Salvia nemorosa L  يرو

برگ، سرشاخه   2500-900  85
 .Salvia verticillata L  بنفش یم گلیمر  P؛ F  گلدار

برگ، سرشاخه   3200-1500  86
 .Stachys inflata Benth  یارغوان يسنبله   P؛ Bu  گلدار

 .Stachys lavandulifolia Vahl  یکوه يچا  P؛ F  برگ، گل  3200-1500  87

برگ، سرشاخه   2500-1500  88
 .Teucrium polium L  يم نخودیمر  P؛ Bu  گلدار

 Thymus kotchyanous Boiss. et  شنیآو  P؛ Bu  سرشاخه گلدار  3200-1500  89
Hohen. 

 Ziziphora clinopodioides  یکوه یکاکوت  P؛ Bu  سبز ییبخش هوا  2500-1500  90
Lam. 

 .Ziziphora tenuior L  یکاکوت  A؛ F  سرشاخه گلدار  3200-1500  91
Liliaceae 

 .Allium ampeloprasum L یکوهتره   P؛ F  برگ، گل  2500-900  92

 Muscari neglectum Guss. ex  کالغک  P؛ F  ازیپ  2500-900  93
Ten. 
Linaceae 

 .Linum usitatissimum L  یکتان مسهل A؛ F  دانه  2500-900  94
Malvaceae 

دانه، برگ،   1500-900  95
 .Malva neglecta Waller  یرك معمولیپن  Pو  A؛ F  سرشاخه گلدار

Moraceae 

شه، برگ، یپوست ر  1500-900  96
 .Morus alba L  دیتوت سف  P؛ T  وهیم

شه، برگ، یپوست ر  1500-900  97
 .Morus nigra L  شاه توت  P؛ T  وهیم

Papaveraceae 
 .Glaucium grandiflorum Boiss  ق گل درشتیشقا  P؛ F  برگ  2000-900  98

& Huet. 
 & Papaver dubium Boiss  خشخاش هرز  Bو  A؛ F  وهیگل، کپسول م  2500-900  99

Huet. 
Plantaginaceae 

وه، یشه، برگ، میر  2500-1500  100
 .Plantago major L  يازهیبارهنگ سرن  P؛ F  دانه
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Plantanaceae 

شه، یپوست، ر  2000-900  101
  .Plantanus orientalis L  چنار P؛ T  وه، گلیبرگ، م

Poaceae 
 .Cynodon dactylon (L.) Press  مرغ P؛ G  اهیکل گ  2500-900  102
 .Hordeum vulgare L  جو  A؛ G  وهیم  2000-900  103

104  2000-900  
، ینیرزمیساقه ز

ساقه جوان، برگ، 
  زومیشه، ریگل، ر

G ؛P ین  Phragmites australis (Cav.) 
Trin. 

 .Sorghum halepense (L.) Pers  اقیق  P؛ G  شهیدانه، ر  2000-900  105
 .Triticum aestivum Lamk  گندم  A؛ G  وهیم  2000-900  106

Polygonaceae 
 .Atraphaxis spinosa L  کاروانکش  P؛ T  برگ، ساقه  1500-900  107

 & Polygonum anatolica Boiss  هفت بند P؛ F  شهیر  2500-900  108
Held. 

دمبرگ، محور گل   3200-1500  109
 .Rheum ribes L  واسیر  P؛ F  شه، ساقهین، ریآذ

 .Rumex scutatus L  ترشک  P؛ F  ریشه، برگ، بذر 2000-900         110
Punicaceae 

111  1500-900  

شه، یبرگ، گل، ر
پوست شاخه و 

وه، یره میوه، شیم
  ظ شدهیعصاره غل

T ؛P  انار  Punica granatum L. 

Orchidaceae 
 .Orchis palustri Jacq  یثعلب باتالق  P؛ F  غده  2000-900  112

Oleaceae 
 .Fraxinus excelsior L  زبان گنجشگ P؛ T  برگ، پوست  1500-900  113

Ranunculaceae 
 .Ranunculus arvensis L  آالله  P؛ F  اهیکل گ  3200-1500  114

چشم خروس /   A؛ G  اهیکل گ  2500-1500  115
 .Adonis aestivalis L  قرقاول

Rhamnaceae 
 .Rhamnus pallasii Fisch. et C  ارجنک  P؛ T  وهیم  2000-900  116

A. Mey. 
Rosaceae 

 .Amygdalus communis L  بادام شیرین  P؛ T  وهیبرگ، گل، م  2000-900  117
 .Amygdalus lycioides Spach  بادام کوهی  P؛ T  وهیم  2500-1500  118
 .Cerasus mahaleb (L.) Mill  محلب P؛ T  وهیچوب، م  2500-1500  119
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 .Cerasus microcarpa (C. A  تلخ يآلبالو  P؛ T  وهیم  2000-900  120
Mey.) Boiss. 

121  3200-1500  Cotoneaster nummularioides  يارخشت سکهیش P؛ T  وهیم 
Pojark. 

 P؛ T  وهیم  3200-1500  122
رخشت یش

 .Cotoneaster ovatus Pojark  یخراسان

گل، ، برگ،   2000-900  123
 .Crataegus monogyna Jacq  کیول  P؛ T  وهیپوست، م

 .Crataegus pontica C. Koch  یزالزالک گرج  P؛ T  وهیم  2500-1500  124
  .Cydonia vulgaris Press  به  P؛  T  وه، دانه، برگیم  2500-1500  125

پوست؛ساقه؛ برگ؛   2000-900  126
  .Prunus spinosa L  یگوجه وحش  P؛ T  وهیگل و م

وه یپوست ساقه، م  2500-1500  127
 .Pyrus boissieriana Buhse  تلکا  P؛ T  آبدار

 .Pyrus salicifolia Pall  يدیبرگ ب یگالب  P؛ T  وهیم  2500-1500  128
 .Rosa canina L  ینسترن وحش  P؛ T  وهیبرگ، گل، م  2500-900  129
 .Rosa foetida Herm  نسترن زرد P؛ T  گلبرگ  2500-900  130

131  1500-900  
برگ، جوانه، 

وه، یشه، میپوست ر
  گل

T ؛P تمشک کبود  Rubus caesius L. 

 .Rubus idaeus L  تمشک P؛ T  وهیبرگ، گل، م  2000-900  132
 .Rubus  persicus Boiss  یرانیتمشک ا  P ؛T  وهیم  2000-900  133
 .Sanguisorba minor Scop یتوت روباه  P؛ F  اهیکل گ  3200-1500  134

Salicaceae 
 .Populus nigra L  صنوبر  P؛ T  برگ، پوست  1500-900  135

136  2000-900  
پوست شاخه، 

وه، گل، یبرگ، م
  شاتون

T ؛P  دیدسفیب  Salix alba L. 

پوست، برگ،   2000-900  137
 .Salix aegyptiaca L  دمشکیب  P؛ T  جوانه

Scrophulariaceae 

برگ تازه، سرشاخه   2000-1500  138
 .Veronica anagallis L  یزاب آبیس  Pو  A؛ F  گلدار

Solanaceae 
 .Datura stramonium L تاتوره  A؛ F  برگ، دانه  1500-900  139
 .Hyoscyamus reticulatus L  بذرالبنج بنگدانه، B ،P؛ F  بذر  1500-900  140
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 .Hyoscyamus senecionis Willd  دهیخواب بذرالبنج  A؛ Bu  گل  1500-900  141

پوست ساقه،   2000-900  142
 .Lycium ruthenicum Murr غیگرگ ت  P؛ T  وهیشه، میر

عروسک پشت   P؛ F  وه، برگیم  2000-900  143
 پرده

Physalis alkekengi L. 

Urticaceae 

144  3200-900  
برگ تازه، دانه، 

شه، یره ریش
  سرشاخه گلدار

F ؛P  گزنه  Urtica dioica L.  

Zygophyllaceae 
 .Peganum harmala L  اسفند  P؛ F  شه، دانهیبرگ، ر  3200-900  145

  

    
هاي دارویی هاي رویشی گونهفرم -3شکل

 منطقه مورد مطالعه  
  هاي دارویی مقایسه پایداري گونه -4شکل 

  از نظر تعداد گونه

    
  هاي مختلف گیاهان درصد اندام -5شکل 

  دارویی حوزه
  ها براساس طبقات انتشار گونه -6شکل 

  ارتفاعی در حوزه
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  هاي مقایسه ترکیب گیاهی کالس -7شکل 

  مختلف گیاهی
هاي تخریب مراتع و تهدید بستر حیات پایه -8 شکل

  دارویی حوزه
    

  

  
  

 
هاي که از نشانه monogyna Jacq. Crataegusدفرمه شدن گیاه شکل سمت راست  -10و  9 هايشکل

 Peganumمهاجم مرتعی اسفند ( پوشش گیاهینمایی از و شکل سمت چپ، هاي دارویی تخریب گونه
harmala L.( هاي یکساله ولی با ارزش دارویی در کنار گونهHordeum spp.  وBromus tectorum L.  

داري در تضاد باشد. با تخریب خاك و جوامع گیاهی اصلی برداري دارویی و مرتعکه شاید از دیدگاه بهره
  هاي دارویی مانند اسفند اضافه شده است.گونه
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  گیريبحث و نتیجه
تـورانی و منطقـه آذربایجـان کـه از -یچاي از نظر جغرافیاي گیاهی از نواحی ایرانحوزه آبخیز زیلبر  

) و بـا توجـه بـه تنـوع عوامـل Assadi, 2006 ؛Assadi, 1988-2006منـد بـوده (فلور قفقاز نیز بهره
اسـدي  کـه در منـابع مختلـف نظیـرها از نظر فلور بسیار غنـی اسـت. تنـوعی اکولوژیکی و تغییرات آن

)Assadi, 1988-2006 ،( رشـینگر)Rechinger, 1963-1988( ، منـافی و بحرینـی)Manafi and 
Bahrini, 1997 (گـردد کید قرار گرفته است. متـذکر مـیأها از سطح منطقه مورد تو... نیز با ارائه گونه

ه بخشی از ارتفاعات حوزه هر چند در سطوح گونه باشد. چرا ک 600هاي این حوزه بیش از احتماالً گونه
هاي گسترش یافته در این منـاطق منظـور فاقد جاده دسترسی بوده و در این بررسی گونه کوچک بعضاً

 Manafi andمنافی و بحرینی (هاي ذکر شده در سایر منابع نظیر نشده است. همچنین در مواردي گونه
Bahrini, 1997 (مهندســین مشــاور جــامع ایــران و (Jameh-Iran Consulting Engineering, 

ــد (1992 ــزداري مانن ــی و آبخی ــابع طبیع ــات من ــایر مطالع ــدبیر و س ــاور ت ــین مش ــد -مهندس   جاه
Tadbir-Jahed Consulting Engineering (1996) ـــین مشـــاور آب اندیشـــان آذر و  مهندس
Abandishan Azar Consulting Engineering (2005) هـاي هـا گونـهکه در فهرسـت گیاهـان آن

ذکر شده بوده ولی در منابع معتبر گیاهشناسـی نظیـر ریشـنگر ذکـر نشـده بـوده و همچنـین در ایـن 
مطالعات نیز مشاهده نشده بود در تنظیم لیست فلورستیک مد نظر قرار نگرفته و نیـاز اسـت در ادامـه، 

  هاي باقی مانده نیز شناسایی گردند. ه انجام و گونهبررسی کاملتري از انتشار منابع گیاهی حوز
 )Heidari Rikan and Malekmoohamadi, 2007محمدي (حیدري ریکان و ملک همانگونه که

اند نتایج حاصل از اجراي تحقیقـات شناسـایی گیاهـان دارویـی و کید قرار دادهأو سایر مطالعات مورد ت
اي و چه از بعد شناسایی فرهنگ اسـتفاده هاي عرصهشناسایی پتانسیلها چه از بعد مسائل مرتبط با آن

گیري گردد. این امـر بخصـوص جهـت عنوان دارو باید با شتاب بیشتري در سطح کشور پیاز گیاهان به
-هاي مختلف و سردرگمی مردم در چگـونگی بهـرههاي بهره برداري بین ارگانجلوگیري از ناهماهنگی

اي گیاهـان دارویـی در هاي پایهباشد. بدین مفهوم که پس از شناسایی پتانسیلیبرداري حائز اهمیت م
اي جهت توسعه مراحل بعدي تولیـد و ریزي منطقهاي و ملی اقدام به برنامهسطح استانی، و حتی منطقه

  هاي دارویی از این گیاهان صورت گیرد. استحصال فرارورده
چاي و چـه در ارتبـاط بـا ارویی چه در ارتباط با حوزه زیلبراز مسائل قابل توجه در زمینه گیاهان د  

ها صـورت گرفتـه اسـت، کیدي که در این بررسیأ) و تHooshidari, 2009ها (سایر مطالعات و استان
طبیعی، نبود صنایع تبدیلی، فقـدان دسـتگاه اجرایـی خـاص برداران منابععدم آگاهی روستائیان و بهره

هاي فرآوري و ایجاد صنایع تبـدیلی گیاهـان اجرایی در زمینه بازاریابی، روشجهت ترسیم خط و مشی 
چـاي هاي گیاهی به صورت خام از مناطق تولیـد از جملـه زیلبـردارویی سبب خروج گیاهان و فرآورده
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گـردد. در صـورت قیمـت وارد کشـور مـی بـا چنـد برابـر ها پس از فرآوري مجدداًشود. این فرآوردهمی
سـازي و کـاهش ریزي اصولی ضمن تامین مواد اولیه براي کارخانجـات داروها و برنامهسیلشناخت پتان

  وابستگی، داروي مورد نیاز کشور تهیه و صنایع تقویت خواهند شد. 
هاي مختلف گیاهان از ریشه تا گـل هاي مورد استفاده گیاهان دارویی در حوزه قسمتاز لحاظ اندام

کیـد أت )Saberi Amoli, 2004صـابري آملـی ( گیـرد. اسـتفاده قـرار مـیها در بیشتر موارد مـورد آن
دار در استان کرمان بیشترین مصرف در طب سـنتی ایـن هاي گلها و سرشاخهها، گلاند که برگکرده

) همـدان Mousavi, 2004هـاي مختلـف نظیـر زنجـان (استان دارد. در مطالعات دیگر کـه در اسـتان
)Kalvandi et al., 2007( ) و گلستانHossaini et al., 2009ًو ... انجام گرفته به این بحث صـرفا ( 

ها اشاره شده است. در ایـن تحقیـق نیـز استفاده بدون تجزیه و تحلیل اهمیت آن هاي موردبا بیان اندام
-امهاي هوایی بدست آمـده و در کنـار آن انـدمشابه نتایج استان کرمان در ارتباط با برگ و اندام تقریباً

هـا، و صـنایع باشند. از نظر تعیین قطـبهاي قابل توجه در این زمینه میهاي زیرزمینی نیز از پتانسیل
وابسته در مراحل بعدي توسعه گیاهان دارویی این بحث باید مورد توجـه بیشـتري قـرار گیـرد کـه آیـا 

یـا صـنایع متفـاوتی را  صنایع وابسته به استحصال مواد موثره از ریشه، ساقه، برگ، و... یکسـان اسـت و
کند و باید حداقل در سطح اسـتان و یـا منطقـه مشـخص اطالعـات مـورد نیـاز تولیـد گـردد. طلب می

هاي رویشی و مسائل مربوطه انجام گیـرد هاي بیشتري از ارتباط ارتفاعی، فرمهمچنین نیاز است تحلیل
توسـعه صـنعت داروهـاي گیـاهی تري را براي مراحـل بعـدي مطالعـات و هاي کاربرديتا بتوان تحلیل

  اي انجام داد.   صورت بحث و مقایسهها بهبخصوص در ارتباط با کشت و پرورش زراعی آن
اي در اي از تغییر و تخریب ترکیب گونهو نمونه 7اي که در شکل براساس نتایج بررسی ترکیب گونه  

) در Clements, 1916کلیماکس (نشان داده شد از نظر وضعیت اکولوژیکی براساس تئوري  10شکل 
هاي نزدیک مناطق مسکونی سیر قهقرایی را طی اکثریت سطح حوزه بخصوص در بخش دشتی و دامنه

هاي طبیعی از نظر اکولوژیکی در درصد عرصه 80در حال حاضر بیش از  7کند. با توجه به شکل می
ایی هریت گیاهان دارویی حوزه از گونهوضعیت بحرانی و فقیر قرار داشته و نشانگر این امر است که اکث

ها استقرار پیدا کرده است. هر چند که در اساس تخریب و توالی قهقرایی در عرصهتشکیل شده که بر
ها و یا فرفیون ).Peganum harmala L(ند پهاي دارویی نظیر اسروند سیر قهقرایی، گونه

)Euphorbia spp.( ها داري این گونهاند. از دیدگاه اکولوژیکی و مرتععنوان گیاهان مهاجم زیاد شدههب
نامطلوب ولی این ازدیاد از دیدگاه صنعت گیاهان دارویی شاید در نگاه اول مطلوب جلوه کند ولی باید 

هاي ژنی با توجه به مطلوبیت و پتانسیل اکولوژیکی منطقه و به این نکته توجه گردد که حفاظت از پایه
هاي دارویی. نکته دوم اهان دارویی باید مد نظر باشد نه صرفاً ازدیاد و حضور گونهها در مدیریت گیگونه

راماکرشناپا هاي در حال توسعه که در منابع مختلف نظیر خصوص در کشورهفرهنگ رایج در دنیا ب
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)Ramakrishnappa, 2002 (نیز  ایرانریزي کید قرار گرفته و همچنین در مطالعات و برنامهأمورد ت
باشد، استفاده و برداشت گیاهان دارویی از کید میأداري و آبخیزداري مورد تمطالعات مرتع در

هاي برداري در کنار چراي غیر اصولی دام سبب تخریب گونهباشد. این بهرههاي طبیعی میعرصه
 Walter and(والتر و گیلت  هایی نظیرگیاهی با ارزش دارویی خواهد شد. نتایجی که در بررسی

Gillett, 1998( کید قرار گرفته و امروز به عنوان یک نگرانی بزرگ در سطح دنیا در ارتباط أنیز مورد ت
ها، تخریب هاي طبیعی مطرح شده است. عالوه بر تهدید و انقراض گونهبرداري مستقیم از عرصهبا بهره

استقرار گیاهان دارویی  عنوان بستر حیات برايه) نیز نگران کننده بوده، چرا که خاك ب8خاك (شکل 
ها استقرار پیدا کنند (این مسئله باید در مدیریت حفاظت خاك و باید وجود داشته باشد تا آن

هاي دارویی از لحاظ ترکیب اکولوژیکی و آبخیزداري بیشتر مورد توجه قرار گیرد). در این بررسی گونه
ها از لحاظ تهدید و انقراض نیاز است گونهکید قرار گرفت و أارزش مرتعی از نظر حفاظتی بیشتر مورد ت

 ,Walter and Gillettوالتر و گیلت ( و منابعی نظیر )IUCN( بر اساس ضوابط اتحادیه جهانی حفاظت
 ,.Schippmann et alشیپمن و همکاران ( ،)Jalili and Jamzad, 1999جلیلی و جمزاد ( ،)1998
  در ادامه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند.  ) Hamilton, 2008همیلتون ( و )2002
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