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معرفی گیاهان دارویی شهرستان اراك

  

نوراله عبدي
*
  .اراك، گروه مرتع و آبخیزداري، اراك، ایراندانشگاه آزاد اسالمی، واحد ،

  دانشگاه زنجان معصومه عبدي، دانش آموخته کارشناسی باغبانی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك زاده، دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی صدیقه رؤیا حسن
  

  

  

  چکیده

هـاي دارویـی شهرسـتان اراك انجـام      بندي و تعیین نقاط پراکنش گونه با هدف معرفی، طبقهاین تحقیق      

دارویـی شهرسـتان تهیـه شـد و     هاي گونهبا استفاده از مطالعات میدانی و مرور منابع معتبر فهرست . گردید

اطالعاتی از قبیل نام علمی، نام تیره، نام فارسی، مشخصات گیاهشناسی، نقاط پراکنش، ارتفـاع رویشـگاه و   

نتایج این تحقیق نشـان داد کـه در شهرسـتان    . اندام مورد استفاده براي هریک از گیاهان دارویی ثبت گردید

 Asteraceae)17هـاي  تیـره . تیره گیـاهی وجـود دارنـد    40جنس و 121گونه دارویی متعلق به  143اراك 

، )گونه 9هرکدام (Linaceaeو  Brassicaceae، )گونه 14(Lamiaceae، )گونه 16(Papilionaceae، )گونه

Rosaceae)8 گونه ( وApiaceae)7 هاي دارویـی در سـطح شهرسـتان بودنـد     ، داراي بیشترین گونه)گونه .

مـاهوري رویـش    درصد در مناطق کوهسـتانی و تپـه   60ها و  هاي دارویی در دشت درصد از گونه 40حدود 

صـورت کاشـته شـده     گونـه بـه   17صورت خودرو و  گونه از گیاهان دارویی شهرستان اراك به 126. دارند

هـاي دارویـی در شهرسـتان اراك، ایـن      با توجه به شرایط متنوع اقلیمی و توپوگرافی و تنوع گونه. باشند می

.هاي باالیی جهت توسعه کشت گیاهان دارویی برخوردار است ه از قابلیتمنطق

  

       

گیاهان دارویی، شهرستان اراك، فلور:واژه هاي کلیدي          
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1389پاییز ، 1، شمارهپنجمیافته هاي نوین کشاورزي، سال  38

  مقدمه

بهداشتی  - هاي طبیعی در صنایع دارویی، آرایشی رویکرد جهانی به استفاده از گیاهان دارویی و ترکیب   

آن توجه مردم، مسئولین و صنایع داخلی به استفاده از گیاهان دارویی و معطر، نیاز دنبال  و غذایی و به

امروزه داروهاي ). 23(سازد  اي و کاربردي وسیعی را در این زمینه نمایان می مبرم به تحقیقات پایه

جاي خود را گذارند، کم کم  ناپذیري که بر پیکره آدمی برجاي می واسطه اثرات زیانیار و جبران شیمیایی به

اگرچه نسبت داروهاي گیاهی به داروهاي شیمیایی در سطح جهانی ناچیز . سپارند به داروهاي گیاهی می

شود و در کشور ما نیز طی چندساله اخیر به این  است، ولی روند جایگزینی با سرعت بیشتري دنبال می

تولید داروهاي گیاهی شناسایی شوند  براي نیل به این منظور ابتدا باید منابع. مهم توجه بیشتري شده است

  ).35و  24(

و پیشینه درخشان کشور در زمینه گیاهان دارویی و ) گونه گیاهی 8000حدود (وجود فلور متنوع گیاهی 

جا مانده از دانشمندان ایرانی مانند بوعلی سینا، رازي، فارابی و جرجانی هداروهاي گیاهی که در آثار ب

براساس گزارش سفیدکن . سازد علمی گیاهان دارویی کشور را آشکار میموجود است، ضرورت معرفی 

هزار هکتار از اراضی کشاورزي کشور به کشت گیاهان دارویی اختصاص دارد و  66، حدود )1387(

شناسایی کشت و . شوند آوري می هاي منابع طبیعی جمع بیشترین اقالم صادراتی گیاهان دارویی، از عرصه

ي مهم در جهت کاهش فشار به منابع طبیعی و حفاظت از منابع ژنتیکی، اقدامی ها اهلی کردن گونه

  ).3(اصولی و حائز اهمیت است 

ها در بخش گیاهان دارویی، نیازمند بررسی دقیق وضعیت  ریزي اصولی براي توسعه فعالیت برنامه 

عنوان خاستگاه اصلی هاي زراعی و منابع طبیعی به  هاي موجود در عرصه موجود، شناخت کافی پتانسیل

در زمینه ). 23(ها است  ها و چالش هاي بومی کشور و همچنین شناخت صحیح محدودیت گونه

آوري و شناسایی گیاهان دارویی مناطق مختلف کشور تحقیقات متعددي انجام شده که به اختصار  جمع

  :شود ها اشاره می اي از آن به پاره

 42گونه متعلق به  107رویی کوهستان زیارت گرگان را مطالعه و گیاهان دا) 1383(مازندرانی و همکاران 

، گیاهان دارویی استان کرمان را بررسی کردند و )1383(صابر آملی و همکاران . تیره را معرفی کردند

، گیاهان دارویی استان زنجان را مطالعه کرد و )1383(موسوي . تیره را معرفی نمودند 71گونه از  285

، گیاهان دارویی، معطر، مرتعی و نادر )1384(کریمیان . تیره گیاهی را معرفی نمود 68ق به گونه متعل 212

گونه  60مناطق حفاظت شده کالمند بهادران و کوه بافق استان یزد را مورد مطالعه قرار داد و در مجموع 

گونه  39اي  لعهدر مطا) 1385(باقري و همکاران . دارویی، معطر و صنعتی را در این مناطق گزارش کرد

  .معرفی کردند استان قمدار دارویی را براي  اسانس
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39       1389پاییز ، 1، شمارهپنجمیافته هاي نوین کشاورزي، سال 

گونه گیاه  315، گیاهان دارویی استان همدان را مورد مطالعه قرار دادند و )1386(کلوندي و همکاران  

 34در استان یزد ) 1386(زاده و همکاران  زارع. جنس را معرفی کردند 209تیره و  71دارویی متعلق به 

حسینی و . دار متعلق به تیره نعناع را شناسایی و مورد بررسی اکولوژیک قرار دادند رویی اسانسگونه دا

تیره گیاهی را براي استان گلستان معرفی  95گونه دارویی متعلق به  409در تحقیقی ) 1387(همکاران 

گونه دارویی را  144، گیاهان دارویی استان کردستان را مورد مطالعه قرار داد و )1388(هوشیدري . کردند

هاي دارویی شهرستان بندي و تعیین نقاط پراکنش گونهبا هدف معرفی، طبقهتحقیق حاضر .معرفی کرد

  . اراك انجام گردید

  

  هامواد و روش

  منطقه مورد مطالعه

 33°47′در محدوده جغرافیـایی   کیلومتر مربع در مرکز استان مرکزي 5594شهرستان اراك به وسعت     

دامنه ارتفـاعی در  ). 1شکل(طول شرقی واقع شده است 50°18′تا  49°16′عرض شمالی و 34°32′تا 

متر در کوه تخت از قلل سفیدخانی متغیر  3118متر از سطح دریا در کویر میقان تا  1650این شهرستان از 

میـانگین بـارش   . اشـد بهاي سرد میمالیم و زمستان هاي نسبتاًاز خصوصیات این منطقه تابستان .باشد می

در کوههـاي سـفیدخانی   میلی متر 440آباد تا حدود  آباد و مشک میلی متر در دشت ابراهیم 200سالیانه از 

  ).20(باشد  می مترمیلی 318ایستگاه اراك متوسط بارندگی . استمتغیر 

کوهسـتان   کـه  طـوري  هاي زاگرس و فالت مرکزي ایران است، به کوه شهرستان اراك محل برخورد رشته

ترین مناطق کوهسـتانی   هاي هفتادقله از زون ایران مرکزي، مهم هاي زاگرس و کوه کوه سفیدخانی از رشته

اقلـیم  بنابراین ریزد؛  ها به کویر میقان میهاي منشعب از آن آیند و بیشتر آبراهه حساب می این شهرستان به

  .باشد و فلور آن غنی می داراي تنوعشهرستان اراك 

  قیقروش تح

نسبت  1389و1388هاي  هاي میدانی طی سال از طریق مراجعه به مناطق مختلف شهرستان و با پیمایش

آوري اطالعاتی از قبیل محل  هاي گیاهی به روش استاندارد اقدام شد و در حین جمع آوري نمونه به جمع

هـاي   سپس نمونـه . گردیدو خصوصیات ظاهري خاك یادداشت، کاربري اراضی آوري، ارتفاع محل جمع

، )2(فلور ایـران  ، )Rechinger, 1963-2001(آوري شده با استفاده از منابع فلورا ایرانیکا  هرباریومی جمع

ــان  ــدر )1361-1384(قهرم ــري )1372-1374(، میرحی ــان و ) 1368-1370(، زرگ ــورد ) 1379(مظفری م

مـورد اسـتفاده از منـابعی ماننـد میرحیـدر      هاي  براي کسب اطالعات در مورد اندام. شناسایی قرار گرفتند

، )1365(چـی  ، آئینـه )1383(، صمصام شریعت )1382(، خضري )1368-1370(، زرگري )1374-1372(
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1389پاییز ، 1، شمارهپنجمیافته هاي نوین کشاورزي، سال  40

اسـامی  . اسـتفاده شـد  ، )1371(و صداقت توکلی صابريو  )1381(، حاجی آخوندي و بلیغ )1370(امین 

  .استخراج گردید) 1377(فارسی گیاهان از منبع مظفریان 

  

  

  نقشه موقعیت شهرستان اراك در استان مرکزي - 1شکل

  

پس از تهیه فهرست فلور گیاهان دارویی شهرستان اراك، اطالعات به دست آمده مورد تجزیـه و تحلیـل   

بندي و تفسـیر   و پراکنش ارتفاعی دستههاي گیاهی ها و جنس قرار گرفتند و گیاهان دارویی برحسب تیره

  .شدند

  

  و بحث نتایج

تیره گیاهی  40گونه دارویی متعلق به  143، مشخص گردید که در شهرستان اراك، 1با توجه به جدول   

، )گونــه Asteraceae)17هــاي  هــاي دارویــی، تیــره از نظــر تعــداد گونــه. جــنس رویــش دارنــد 121و 

Papilionaceae)16 ــه ــه 14(Lamiaceae، )گون ــه 9هرکــدام (LinaceaeوBrassicaceae، )گون ، )گون

Rosaceae)8 گونه( ،Apiaceae)7 گونه( ،Chenopodiaceae،SolanaceaeوMalvaceae)  5هرکـدام 

هـاي دارویـی در    ترتیب داراي بیشترین گونه به) گونه 4هرکدام (ZygophyllaceaeوPoaceaeو) گونه

رویـی شهرسـتان را بـه خـود     درصد کل گیاهـان دا  03/72و در مجموع ) 2شکل (سطح شهرستان بودند 

جنس داراي بـیش از یـک گونـه و     22هاي گیاهی،  ها برحسب جنس از نظر توزیع گونه. اختصاص دادند

  .ها تنها داراي یک گونه دارویی در سطح شهرستان بودند سایر جنس

گونـه   17صـورت خـودرو و    بـه ) درصـد  11/88(گونه  126دارویی شهرستان اراك،  گونه 143از مجموع 

اطالعات دامنه ارتفاعی رویشگاه براي هریـک  ).1جدول (باشند  صورت کاشته شده می به) درصد 89/11(
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41       1389پاییز ، 1، شمارهپنجمیافته هاي نوین کشاورزي، سال 

براسـاس میـانگین ارتفـاع رویشـگاه     . ارائه گردیده است 1هاي دارویی شهرستان اراك در جدول  از گونه

حاسبه گردید و بـر  متر م 2450و  1650ترتیب  ها به براي هر گونه، حداقل و حداکثر ارتفاع رویشگاه گونه

هاي دارویی برحسـب ارتفـاع از    ، براي تعیین فراوانی گونه2این اساس چهار طبقه ارتفاعی مطابق جدول 

  .سطح دریا تفکیک گردید

  

  هاي گیاهی هاي دارویی شهرستان اراك بر حسب تیره فراوانی گونه - 2شکل 

  

گونه بیشترین و طبقه ارتفاعی بـاال   56با  )متر 1650-1850(نشان داد طبقه ارتفاعی پایین  2نتایج جدول 

درصـد   63/70در مجمـوع  . هاي دارویی را دربر دارنـد  گونه کمترین تعداد گونه 12با ) متر 2450-2250(

درصـد در منـاطق کوهسـتانی و     37/29ها و مناطق کم ارتفـاع و   گیاهان دارویی شهرستان اراك در دشت

نابع طبیعی در منـاطق کوهسـتانی و تغییـر کـاربري اراضـی      هاي م تخریب عرصه. ارتفاعات رویش دارند

هـا و منـاطق کـم ارتفـاع، از عوامـل عمـده تخریـب         مرتعی، زراعی و باغی به صنعت و مسکن در دشت

  .نیز به آن اشاره شده است) 1387(باشد که در تحقیقات عبدي  هاي شهرستان اراك می رویشگاه

صورت خودرو در مراتع، یـا حاشـیه    دارویی شهرستان اراك بهدرصد گیاهان  88که حدود با توجه به این

هاي منابع طبیعی، ضمن حفظ ایـن    شود مسئوالن و متولیان عرصه مزارع و باغات رویش دارند، توصیه می

هـاي   ذخایر ارزشمند، آگاهی الزم را به همه مردم در زمینه عدم برداشت مستقیم گیاهان دارویی از عرصه

هاي دارویـی   همچنین الزم است گونه. ارائه دهند -یژه در مورد گیاهان در معرض خطرو به –منابع طبیعی

، حسـینی و  )1377(قهرمـان و عطـار   . زراعی و به نژادي قرار گیرنـد  پرمصرف در فرآیند اهلی کردن و به

هـاي منـابع    هاي دارویی و خوراکی پرمصرف از عرصه ، بر ورود گونه)1387(و عبدي  )1387(همکاران 

  .اند بیعی به کشاورزي تأکید کردهط

هاي دارویی در شهرسـتان اراك، ایـن منطقـه از     با توجه به شرایط متنوع اقلیمی و توپوگرافی و تنوع گونه

گیـاه   18اي کـه از   گونـه  هاي زیادي در جهت توسعه کشت گیاهان دارویی برخـوردار اسـت؛ بـه    پتانسیل

، هشـت گونـه   1، براسـاس نتـایج جـدول    )23(هاي طبیعی کشور رویش دارند  دارویی مهم که در عرصه
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1389پاییز ، 1، شمارهپنجمیافته هاي نوین کشاورزي، سال  42

هـاي   اي، گون زرد، ریواس، کور و مریم نخـودي در عرصـه   باریجه، آنغوزه، شیرین بیان، گون پنبه: شامل

ها، درحال حاضـر سـطح زیـر     رغم وجود این ظرفیت متأسفانه به. شوند طبیعی شهرستان اراك مشاهده می

  .باشد کشت گیاهان دارویی در شهرستان اراك کمتر از یک هکتار می

هاي انجام شده بسیاري از گیاهان دارویی علفی یکساله یا چندسـاله   اس مشاهدات نگارنده و بررسیبراس

گردنـد، کـه از آن    هاي بهاره از طبیعت شهرستان اراك برداشت شده و در بازار عرضه مـی  عنوان سبزي به

یـواس و ترشـک   چشمه، شاهتره، والـک، ر  هاي غازیاغی، کنگر، شنگ، موچه، علف توان به گونه جمله می

برگ  گلی ارغوانی، چاي کوهی، آویشن، موسیر، خلر بی هاي جوقاسم، مریم همچنین گونه. زیبا اشاره کرد

  .رسند فروش می و شبدر ایرانی به وفور برداشت و در بازار اراك به

و  ها ها از رویشگاهها برداشت غیراصولی سبب کاهش تنوع ژنتیکی، حذف تدریجی آن در مورد این گونه 

، صـابر آملـی و   )1999(محققان زیادي ازجملـه جلیلـی و جـم زاد    . ها خواهد شد در نهایت انهدام گونه

و هوشیدري ) 1387(، عبدي )1387(، حسینی و همکاران )1385(نیا و همکاران  ، اکبري)1383(همکاران 

دهاي آن هشـدار  هاي منابع طبیعی و پیامـ  رویه گیاهان دارویی از عرصه ، درخصوص برداشت بی)1388(

ها را مورد تأکیـد قـرار   هاي رویشگاهی آن ها و عرصه گونه ریزي جهت حفاظت از این داده و لزوم برنامه

  . اند داده

هاي موجود و کاربست راهبردهاي معرفی گیاهـان دارویـی بـا ارزش بـومی جهـت      با شناخت توانمندي

یی براساس نیاز بازار داخلی و خـارجی،  برداري، گسترش سطح زیرکشت گیاهان دارو کشت وسیع و بهره

استفاده خردمندانه همچنین . می توان اقدام کردسازي براي حفاظت از منابع طبیعی  رسانی و فرهنگ اطالع

بـرداري   ت، احیا و بهرهتواند موجب دستیابی به اهداف حفاظ یهاي طبیعی، م از گیاهان دارویی و فرآورده

مزایـاي گیاهـان دارویـی در راسـتاي     سایر از  .گردد هاي منابع طبیعیصحیح از گیاهان دارویی در عرصه

هـاي شـغلی جدیـد از طریـق تولیـد       بهبود سطح سالمت و ارتقاي کیفیت زندگی مردم و ایجـاد فرصـت  

این موضوع توسط محققین زیادي از جمله قهرمـان و  . استهاي آنها  اقتصادي گیاهان دارویی و فرآورده

  .نیز مورد تأکید قرار گرفته است) 1388(و هوشیدري ) 1387(، سفیدکن )1377(عطار 
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  هاي آنها فهرست گیاهان دارویی شهرستان اراك و ویژگی: 1جدول 

ارتفاع 

رویشگاه

مناطق پراکنش اندام مورد استفاده فرم رویشی نام فارسی تیره  نام علمی ردیف

1850 -1700 حاشیه مزارع بذر ساله علفی یک تاج خروس
Amaranthus 
paniculatus

Amaranthaceae 1

2600 -2000 کوه سفیدخانی- سنجان

 - هاي هوایی اندام

ها ریشه

اي بوته چتر گندمی داسی

Bupleurum falcatum
Apiaceae 2

syn.: B. exaltatum

2700 -1700

ویژه در  اکثر مراتع تخریب شده به

کهریز، گردو، جاده  سنجان، قره

آباد مشکخمین و 

هاي هوایی قسمت علفی چندساله خوشاریزه
Echinophora 

platyloba
Apiaceae 3

1800 -1700

 - حاشیه مزارع و باغات شمال اراك

سنجان

هاي هوایی،  قسمت

برگهاي جوان

اي دو ساله غده غازیاغی Falcaria vulgaris Apiaceae 4

2400 -2200 سفیدخانی شیرابه ساقه علفی چندساله آنقوزه Ferula Assa-foetida Apiaceae 5

2200 -2000 کالغ نشین - درمن –سوزان  شیرابه ساقه چندساله قاسنی - باریجه Ferula gumosa Apiaceae 6

1850 -1750

صورت کاشته شده در برخی به* 

ویژه در سنجان مزارع و باغات به

میوه، ریشه، برگ علفی چندساله رازیانه Foeniculum vulgare Apiaceae 7

2500 -2100

کوه  -در لته -دره چکاب هفتادقله

آباد شمس

برگهاي اولیه علفی چندساله جاشیر Prangos uloptera Apiaceae 8

2000 -1650 استپی شهرستان اراك اکثر مناطق نیمه گل ساله علفی یک بومادران Achillea wilhelmsii Asteraceae 9

1900 -1700 استپی و نیمه استپیاکثر مناطق  سرشاخه گلدار سالهعلفی یک بابونه بهاري Anthemis cotula Asteraceae 10

2100 -1750

کوه  –کرهرود  - حاشیه باغات اراك

گردو

ریشه، برگ علفی چندساله بابا آدم Arctium lappa Asteraceae 11

1750 -1700 اراضی شور حاشیه کویر میقان هاي هواییکلیه قسمت ساله علفی یک درمنه شرقی Artemisia scoparia Asteraceae 12

1950 -1670 اکثر مناطق استپی سرشاخه گلدار خشبی پایا درمنه Artemisia sieberi Asteraceae 13

1900 -1680 اطراف اراضی زراعی و رها شده هاي هواییکلیه قسمت سالهعلفی یک گل گندم Centaurea depressa Asteraceae 14

1950 -1700 اکثر مناطق نیمه استپی ریشه علفی چندساله کاسنی Cichorium intybus Asteraceae 15

1850 -1700

اراضی تخریب یافته و حاشیه اراضی 

زراعی

هاي  سرشاخه - گل

گلدار

علفی چندساله کنگر هرز Circium arvensis Asteraceae 16

1850 -1700 اطراف باغات و مزارع

ویژه  ها به قسمتکلیه 

ها برگ

ساله علفی یک پیربهارك کانادایی Conyza canadensis Asteraceae 17

2150 -1850

ویژه شانق و  منطقه هفتادقله به

انجدان
هاي گیاه کلیه قسمت علفی چندساله شکرتیغال مشهدي Echinops ritrodes Asteraceae 18

2050 -1700

- آباد ابراهیم - انجدان - شانق

مودر و اکثر مراتع  - آباد شمس

تخریب شده

هاي جوان، دمبرگ  برگ

و ساقه

دو ساله کنگر خوراکی
Gundelia 

tournefortii
Asteraceae 19

2000 -1940 اطراف سفیدخانی دانه، برگ، ساقه

علفی یکساله و 

دوساله

وحشی کاهوي Lactuca sp. Asteraceae 20

2050 -1900 سفیدخانیهاي منطقه  آبراهه ریشه، سرشاخه گلدار علفی چندساله کک کش
Pulicaria 

dyscentrica
Asteraceae 21

2150 -1950 اطراف سفیدخانی هاي گیاه کلیه قسمت ساله علفی یک پیر گیاه Senecio vulgaris Asteraceae 22

2800 -1900 اکثر مناطق کوهستانی ها گل علفی چندساله میناي پرکپه
Tanacetum 

polycephalum
Asteraceae 23

2100 -1700

هاي  استپی و آیشاکثر مراتع نیمه

زراعی و باغات

تمام گیاه علفی چندساله شنگ
Tragopogon 

pratensis
Asteraceae 24

1800 -1700 ها و مزارع باغ هاي هواییکلیه قسمت ساله علفی یک زردینه Xanthium sp. Asteraceae 25

2300 -1700

ویژه در سفیدخانی و  مراتع بهاکثر 

مودر

میوه علفی چندساله قدومه Allyssum sp. Brassicaceae 26

2400 -1940 سفیدخانی -مودر میوه ساله علفی یک قدومه میوه کرکی
Alyssum 

dasycarpum
Brassicaceae 27

1900 -1680 ها و مزارع حاشیه اکثر باغ برگ -ها سرشاخه ساله علفی یک کیسه کشیش
Capsella bursa-

pastoris
Brassicaceae 28

1950 -1700 ها و مزارع حاشیه اکثر باغ سرشاخه، بذر ساله علفی یک خاکشیر ایرانی Descurainia sophia Brassicaceae 29
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:1ادامه  جدول

ارتفاع 

رویشگاه

مناطق پراکنش اندام مورد استفاده فرم رویشی نام فارسی تیره  نام علمی ردیف

1950 -1700 ها و مزارع حاشیه اکثر باغ هاي مختلف گیاه قسمت ساله علفی یک منداب Eruca sativa Brassicaceae 30

2400 -2000 ارتفاعات سفیدخانی گل ساله علفی یک وسمه یکساله Isatis minima Brassicaceae 31

1700 -1670 اراضی شور حاشیه کویر میقان هاي مخالف گیاه قسمت ساله یکعلفی  ترتیزك شورروي

Lepidium 
cartilagineum Brassicaceae 32

syn.: L. draba
1950 -1700 ها و مزارع حاشیه اکثر باغ بذر و میوه چندساله موچه Lepidium latifolium Brassicaceae 33

2200 -1850 هاي دائمی آباطراف چشمه

تمام اندام گیاه به حالت 

تازه

چندسالهعلفی  علف چشمه
Nastartium 
officinale

Brassicaceae 34

1900 -1700 صورت پراکنده در مراتع به

هاي مولد گل،  جوانه

میوه، ریشه و پوست

اي بوته کور Capparis spinosa Capparidaceae 35

2300 -1800 اکثر مراتع نیمه استپی تمام قسمت گیاه ساله علفی یک دانه قناري Stellaria media Caryophyllaceae 36

1850 -1700 ها حاشیه اکثر مزارع و باغ تمام قسمت گیاه ساله علفی یک صابونک Vacaria pyramidata Caryophyllaceae 37

1700 -1650 حاشیه کویر میقان ها سرشاخه اي بوته کافوري
Camphorosma 
monspeliacum

Chenopodiaceae 38

1750 -1670 و تخریب شده اکثر اراضی شور برگ، میوه ساله علفی یک سلمک -سلمه تره
Chenopodium 

album
Chenopodiaceae 39

2000 -1850 کوه مودر -اطراف سنجان  سرشاخه گلدار ساله علفی یک سلمک اورشلیمی
Chenopodium 

botrys
Chenopodiaceae 40

1670 -1660 حاشیه کویر میقان هاي هوایی قسمت ساله علفی یک قلیا Salicornia europaea Chenopodiaceae 41

1920 -1660

 -اکثر اراضی شور و تخریب شده 

حاشیه کویر میقان
هاي هوایی تمام قسمت ساله علفی یک شور خاردار Salsola kali Chenopodiaceae 42

1850 -1700

مزارع، باغات، فضاي (اکثر مناطق 

...)سبز شهري و 

ساقه، برگ، ریشه ساله یکعلفی 

پیچک  -پیچک

صحرایی
Convolvulus arvenis Convolvulaceae 43

2100 -1700 ها و مزارع حاشیه باغ*  میوه،پوست تنه درختی سنجد
Elaeagnus 

angustifolia
Elaeagnaceae 44

2300 -1900 کوه مستوفی اراك -سفیدخانی هاي مختلف گیاه قسمت ساله علفی یک شاهتره گل ریز Fumaria parvifloia Fumariaceae 45

2100 -1850 هفتادقله هاي آن ریشه و غده چندساله آدمک
Biebersteinia 

multifida
Geraniaceae 46

1950 -1700 اکثر مراتع برگ، گل ساله علفی یک

- لکی هرز نوك لک

قیطران
Erodium cicutarium Geraniaceae 47

1950 -1700 اکثر مراتع ساقه و برگ ساله یکعلفی 

سوزن چوپان برگ 

اي دایره

Geranium 
rotundifolium

Geraniaceae 48

2400 -1850

ویژه  اکثر مناطق کوهستانی به

هفتادقله و سنجان

سرشاخه گلدار علفی چندساله گل راعی دیهیمی Hypericum scabrum Hypericaceae 49

2150 -1950

ویژه در سفیدخانی  اکثر مراتع به

)چپقلیخانه میران، (

هاي زیرزمینی غده علفی چندساله جوقاسم
Crocus 

Haussknechtii
Iridaceae 50

2350 -1750

 15کیلومتر  -در لته-آباد منطقه مشک

جاده اراك به خمین

)پیاز(ریشه  علفی چندساله زنبق سمین رگه Iris hymenospata Iridaceae 51

2500 -1700 باغات*  میوه، پوست، تنه، برگ درختی گردو Juglans regia Juglandaceae 52

2450 -1800

 -ویژه در هفتادقله اکثر مراتع به

گردو - مودر -سفیدخانی

ها سرشاخه  اي چندساله بوته سفید مشکک Ajuga chamaecistus Lamiaceae 53

2400 -2100 سفیدخانی-در لته سرشاخه گلدار علفی چندساله

 -گزنه سفید

سا گزنه
Lamium album Lamiaceae 54

2200 -1700 اکثر مراتع سرشاخه گلدار علفی چندساله فراسیون Marrubium vulgare Lamiaceae 55

1900 -1750 هاي دائمی آب اطراف چشمه برگ و سرشاخه گلدار علفی چندساله پونه آبی Mentha aquatica Lamiaceae 56

2150 -2050 هاي سفیدخانی میران در دامنه خانه گلدارسرشاخه  علفی چندساله ساي آفتاب پونه
Nepeta 

heliotropifolia
Lamiaceae 57

2200 -1850

خصوص  اکثر مناطق کوهستانی به

هفتادقله و سفیدخانی

سرشاخه گلدار علفی چندساله گلی ارغوانی مریم Salvia multicaulis Lamiaceae 58
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:1ادامه  جدول

ارتفاع 

رویشگاه

مناطق پراکنش مورد استفادهاندام  فرم رویشی نام فارسی تیره  نام علمی ردیف

2200 -1700 اکثر مراتع آذین گل علفی چندساله اي ارغوانیسنبله Stachys inflata Lamiaceae 59

2550 -1850

خصوص  اکثر مناطق کوهستانی به

چپقلی و (هفتادقله و سفیدخانی 

)میران خانه

سرشاخه گلدار، 

هاي زیرزمینی غده

چندساله علفی

 - چاي کوهی

اي زیبا سنبله

Stachys 
lavandulifolia

Lamiaceae 60

2200 -1850

خصوص  اکثر مناطق کوهستانی به

هفتادقله و سفیدخانی

سرشاخه گلدار علفی چندساله مریم نخودي Teucrium polium Lamiaceae 61

2500 -1850

خصوص  اکثر مناطق کوهستانی به

هفتادقله و سفیدخانی

ها سرشاخه اي چندساله بوته آویشن آناتولی Thymus fallax Lamiaceae 62

2500 -1850

خصوص  اکثر مناطق کوهستانی به

هفتادقله و سفیدخانی

سرشاخه گلدار اي چندساله بوته آویشن
Thymus 

kotschyanus
Lamiaceae 63

2500 -1850

خصوص  اکثر مناطق کوهستانی به

هفتادقله و سفیدخانی

ها سرشاخه اي چندساله بوته آویشن کرك آلود Thymus pubescens Lamiaceae 64

2500 -1850

خصوص  اکثر مناطق کوهستانی به

هفتادقله و سفیدخانی
سرشاخه گلدار اي چندساله بوته

 -کاکوتی کوهی

مشک طرامشک

Ziziphora 
clinopodioides

Lamiaceae 65

2200 -1700 اکثر مراتع آذین برگ و گل ساله علفی یک کاکوتی Ziziphora tenuir Lamiaceae 66

2600 -2300 چپقلی، سفیدخانی برگ، ریشه علفی چندساله تره کوهی -والک Allium akaka Liliaceae 67

2450 -2100

کوه باباحاضر  - هاي جنوب اراك کوه

هزاوه -مشهد گرمه

ریشه علفی چندساله موسیر Allium hirtifolium Liliaceae 68

1850 -1700 رودباران - کویر میقان ریشه علفی چندساله سریش ایرانی Eremurus persicus Liliaceae 69

2250 -2000 کوه گردو پیاز علفی چندساله الله واژگون
Fritillaria 
imperialis

Liliaceae 70

2400 -1900 جیریا -چپقلی ریشه علفی چندساله الله واژگون ایرانی Fritillaria persica Liliaceae 71

2350 -1900 جیریا - چپقلی -گردو تمام گیاه علفی چندساله

سرمه  -کالغک

کالغ

Muscari nglectum
Liliaceae 72

syn.: M. racemosum

2300 -1950 طرالن - رباط میل -چپقلی بذر علفی چندساله کتان سفید Linum album Linaceae 73

2500 -2100 کوه سفیدخانی -)در لته(هفتادقله،  بذر ساله علفی یک کتان مسهل

Linum catharticum
Linaceae 74syn.: L. 

mucronatum

2500 -2000 هفتادقله -چپقلی دانه ساله علفی یک کتان - بزرك
Linum 

usitatissimum
Linaceae 75

2200 -1750

خصوص مشهد  ها به اکثر بادام کاري

انجدانگرمه، هزاوه و 

برگ نیمه انگل دارواش Viscum album Loranthaceae 76

1900 -1720 ها و مزارع حاشیه اکثر باغ گل و میوه علفی چندساله ختمی Alcea sp. Malvaceae 77

1860 -1730 ها و مزارع حاشیه باغ گل و میوه علفی چندساله ختمی همدانی Alcea tholozani Malvaceae 78

2000 -1900 گردو گل و میوه علفی چندساله ختمی Althaea officinalis Malvaceae 79

1850 -1700 ها و مزارع حاشیه اکثر باغ

دانه، برگ، سرشاخه 

گلدار

علفی چندساله پنیرك Malva neglecta Malvaceae 80

1850 -1700 ها و مزارع حاشیه اکثر باغ برگ و گل علفی چندساله پنیرك قرمز Malva sylvestris Malvaceae 81

2100 -1900

هاي جنوب صورت پراکنده در کوه به

و غرب اراك

پوست، ریشه، برگ، 

میوه

درختچه انجیر Ficus carica Moraceae 82

1960 -1940 کوه گردو و مودر و برخی باغات* 

شیرابه درخت، برگ و 

میوه
درختی توت شاه Morus nigra Moraceae 83

1900 -1800 سنجان

هاي  سرشاخه- گل

گلدار

علفی چندساله

بید  - غازبیدي

علفی غازي

Epilobium 
angustifolium Onagraceae 84

syn.: E. Hirsidum

2000 -1750

ویژه غرب و جنوب  اکثر مراتع به

اراك

گل و میوه ساله علفی یک خشخاش - شقایق Papaver spp. Papaveraceae 85

1900 -1670

شده و اکثر اراضی تخریب 

هاي رها شده زراعت

شیرابه ساقه اي خشبی بوته خارشتر Alhagi camelorum Papilionaceae 86

2300 -1800

اکثر مراتع استپی و نیمه استپی 

ویژه گردو، کالغ نشین، سفیدخانی به

شیرابه داخل ساقه اي خشبی بوته

گون  -اي گون پنبه

سفید

Astragalus 
gossypinus

Papilionaceae 87
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:1ادامه  جدول

ارتفاع 

رویشگاه

مناطق پراکنش اندام مورد استفاده فرم رویشی نام فارسی تیره  نام علمی ردیف

2400 -1850

هاي  اکثر مراتع نیمه استپی و کوه

مرتفع

شیرابه داخل ساقه اي خشبی بوته گون زرد

Astragalus verus
Papilionaceae 88syn.: A. 

parrawianus
2750 -2100 هاي سفیدخانی کوه دانه و برگ چندساله نخود آناتولی Cicer anatolicum Papilionaceae 89

1960 -1930 مودر دانه و برگ چندساله نخود تیزدندان Cicer oxyodon Papilionaceae 90

1850 -1700

هاي  اراضی تخریب شده و زراعت

رها شده

هاي هوایی ریشه، اندام علفی چندساله شیرین بیان Glycyrrhiza glabra Papilionaceae 91

2000 -1900

مزارع و حاشیه باغات در دهستان * 

آباد و جنوب اراك شمس
سرشاخه گلدار، دانه ساله علفی یک برگ خلر بی Lathyrus aphaca Papilionaceae 92

1940 -1890 بین سنجان و رباط میل دانه ساله علفی یک عدس شرقی Lens orientalis Papilionaceae 93

2400 -1800

مراتع کوهستانی جنوب و غرب 

اراك

سرشاخه گلدار، دانه ساله علفی یک یونجه پاکالغی Lotus corniculatus Papilionaceae 94

2300 -1690 مزارع، مراتع و حاشیه باغات*  سرشاخه گلدار علفی چندساله یونجه Medicago sativa Papilionaceae 95

2000 -1700 حاشیه باغات و مزارع

برگ، ساقه، سرشاخه 

گلدار

علفی چندساله یونجه زرد Melilotus officinalis Papilionaceae 96

2200 -1800 هاي دائمی حاشیه جویبارها و چشمه ریشه، برگ، گل علفی چندساله

 -ناخن عروس

خارخر
Ononis spinosa Papilionaceae 97

1900 -1700

صورت کاشته شده در فضاي  به* 

هاي جنگلی سبز شهري و پارك
میوه، گل درختی اقاقیا

Robinia pseudo-
acacia

Papilionaceae 98

1850 -1700

هاي  اراضی تخریب شده و زراعت

رها شده

آذین، ریشه، دانه گل علفی چندساله تلخ بیان
Sophora 

alopecuriodes
Papilionaceae 99

2000 -1700

هاي دائمی، اطراف  اطراف چشمه

جویهاي آب، حاشیه باغات و مزارع

سرشاخه گلدار علفی چندساله شبدر سفید Trifolium repens Papilionaceae 100

2000 -1700 مزارع* 

 -سرشاخه گلدار

برگهاي جوان

ساله علفی یک شبدر ایرانی
Trifolium 

resupinatum
Papilionaceae 101

1850 -1700

جویهاي آب در مزارع و  حاشیه

باغات

برگ، میوه علفی چندساله اي بارهنگ سرنیزه Plantago lanceolata Plantaginaceae 102

1850 -1700

حاشیه جویهاي آب در مزارع و 

باغات

دانه، برگ، ریشه علفی چندساله بارهنگ کبیر Plantago major Plantaginaceae 103

1850 -1700

در داخل شهرها صورت پراکنده  به* 

ها و پارك

پوست تنه درختی چنار Platanus orientalis Platanaceae 104

1900 -1700 ها و مزارع حاشیه اکثر باغ سبوس دانه -دانه ساله علفی یک جو دوسر -یوالف Avena sativa Poaceae 105

2200 -1660

طور  به - حاشیه اکثر مزارع و باغات

 -ها آبراههپراکنده در مراتع و 

آباد اراك صورت تیپ در مراد به

هاي گیاه تمام قسمت علفی چندساله مرغ Cynodon dactylon Poaceae 106

1670 -1660 حاشیه کویر میقان

ریزوم، ساقه جوان، 

برگ و گل

علفی چندساله نی
Phragmites 

australis
Poaceae 107

2000 -1700 مزارع و حاشیه باغات*  دانه ساله یکعلفی  چاودار Seclale cereale Poaceae 108

1850 -1700 ها، اطراف و داخل شهر حاشیه جاده ها کلیه اندام ساله علفی یک بند علف هفت
Polygonum 
aviculare

Polygonaceae 109

2300 -1850

طور پراکنده در  به -گردو -هفتادقله

ها اکثر کوه

دمبرگ و محور 

آذین گل

علفی چندساله ریواس Rheum Ribes Polygonaceae 110

1850 -1700 ها و جویهاي آب حاشیه باغ برگ، دانه، ریشه علفی چندساله ترشک زیبا Rumex pulcher Polygonaceae 111

1850 -1700 ها حاشیه باغ برگ، ساقه، میوه ساله علفی یک خرفه Portulaca oleracea Portulaceae 112

1800 -1750 گندماکثر مزارع  بذر ساله علفی یک

زبان پس قفاي 

کرندي

Delphinium  
peregrinum Ranunculaceae 113

syn.: D. persicum
1850 -1700 اراضی تخریب شده ریشه - هاي هوایی اندام دو ساله ورث Reseda lutea Resedaceae 114
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:1ادامه  جدول

ارتفاع 

رویشگاه

مناطق پراکنش استفادهاندام مورد  فرم رویشی نام فارسی تیره  نام علمی ردیف

2400 -1700 باغات*  میوه نارس، دانه درختی بادام شیرین
Amygdalus 
commonis

Rosaceae 115

2100 -1980 انجدان

مان حاصل از شکاف 

در تنه، میوه

درختچه شیرخشت لرستانی
Cotoneaster 
luristanica

Rosaceae 116

2200 -1750

کالغ نشین و  - چپقلی -گرمهمشهد 

در برخی باغات

میوه، عصاره شاخه 

ها جوان، گل

درخت زالزالک خونین
Crataegus 

atrosanguinea
Rosaceae 117

2200 -1700 باغات*  برگ، میوه، پوست درختی سیب Mallus orientalis Rosaceae 118

2450 -2100 در، هفتادقله لته ریشه، ریزوم، برگ چندسالهعلفی  برگ فرشی پنجه Potentilla supina Rosaceae 119

2450 -2000 گردو-چپقلی میوه درختچه نسترن وحشی Rosa canina Rosaceae 120

1900 -1750

ها  حاشیه برخی باغات و باغچه* 

صورت کاشته شده به

گل درختچه گل محمدي Rosa damascena Rosaceae 121

2400 -1850 باغات و مزارعحاشیه  -هفتادقله تمام قسمت گیاه علفی چندساله توت روباهی Sanguisorba minor Rosaceae 122

2150 -1850

خصوص مناطق کوهستانی به

سفیدخانی - هفتادقله 

برگ علفی چندساله

مورد  - سدابی

کاذب

Haplophyllum 
perforatum

Rutaceae 123

1900 -1700 حاشیه مزارع و باغات*  برگ، پوست درخت کبوده - سپیدار Populus alba Salicaceae 124

2100 -1700 حاشیه مزارع و باغات*  برگ، پوست درخت تبریزي - صنوبر Populus nigra Salicaceae 125

2000 -1700 حاشیه مزارع و باغات*  پوست تنه، برگها، گل درخت بید سفید Salix alba Salicaceae 126

2250 -1900

 -هفتادقله - ارتفاعات جیریا

سفیدخانی

سرشاخه گلدار، قاعده 

دار ریشه ساقه

اي خشبی بوته

گل میمونی 

سازویی
Scrophularia striata Scrophulariaceae 127

2500 -1750

خصوص مناطق کوهستانی به

سفیدخانی - هفتادقله 

برگ، گل، ریشه علفی چندساله

 -گل ماهور

خرگوشک
Verbascum sp. Scrophulariaceae 128

2100 -1800

هاي  آباد گیلی، اطراف چشمه حسن

دائمی

هاي گیاه کلیه اندام علفی چندساله سیزاب
Veronica anagalis-

aquatica
Scrophulariaceae 129

1800 -1700 اطراف مزارع برگ، دانه ساله علفی یک تاتوره Datura stramonium Solanaceae 130

1850 -1750 ها اطراف باغ برگ، میوه علفی چندساله بنگدانه -بذرالبنج Hyoscyamus niger Solanaceae 131

1850 -1800 اطراف سنجان

پوست ساقه، ریشه، 

میوه

درختچه

دیو  -گرگ تیغ

خار مجاري
Lycium ruthenicum Solanaceae 132

1900 -1850 میوه، دانه  سنجان ساله علفی یک ریزي ایرانیتاج Solanum dulcamara Solanaceae 133

1850 -1750

خصوص در جنوب  ها به اطراف باغ

اراك
میوه، دانه ساله علفی یک ریزي تاج Solanum nigrum Solanaceae 134

2500 -2300 سفیدخانی هاي هوایی اندام اي چندساله بوته گل گزي خزري Reaumuria cistoides Tamaricaceae 135

2400 -1850

خصوص  اکثر مناطق کوهستانی به

هفتادقله و سفیدخانی

پوست ساقه، برگ، 

ریشه
درختچه دافنه - خوشک Daphne mucronata Thymelacaceae 136

2450 -2250 چپقلی و سفیدخانی ریشه علفی چندساله

الطیب  سنبل

کوهستان

Valeriana 
sisymbriifolia

Valerianaceae 137

2000 -1800 اراكهاي جنوب  کوه ها و گل کلیه اندام علفی چندساله بنفشه معطر Viola odorata Violaceae 138

2200 -1700 اکثر باغات*  برگ، میوه، دانه درختچه انگور Vitis vinifera Vitaceae 139

1660 -1650 کویر میقان میوه درختچه داغ قره Nitraria schoberi Zygophyllaceae 140

2100 -1660

مراتع و اراضی تخریب شده اکثر 

ویژه اطراف کویر میقان، دهستان  به

آباد، گردو، جاده خمین و  شمس

آباد مشک

برگ، ریشه، دانه علفی چندساله اسفند Peganum harmala Zygophyllaceae 141

2100 -1700

خصوص  اطراف مزارع و باغات به

هاي انگور اطراف سنجان باغ

برگ، ریشه، میوه، بذر

یا  یکعلفی 

دوساله

خارخسک Tribulus terrestris Zygophyllaceae 142

1670 -1660 کویر میقان بذر علفی چندساله قیچ لوبیایی
Zygophyllum 

fabago
Zygophyllaceae 143

  برحسب متر از سطح دریا: ارتفاع رویشگاه

  . شوند می صورت کاشته شده در مزارع، باغات یا حاشیه این اراضی دیده هایی که معموالً به گونه: * = مناطق پراکنش
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هاي ارتفاعی مختلف از سطح دریاهاي دارویی شهرستان اراك در محدودهتعداد گونه: 2جدول 

  طبقه ارتفاعی

)بر حسب متر از سطح دریا(

  ها گونهتعداد 

در طبقه

ها گونه درصد

در طبقه 

  جمع

1850-16505616/39

63/70

2050-18504547/31

2250-20503098/20

37/29

2450-22501239/8

143100100جمع

  منابع

.صفحه 1196مفردات پزشکی و گیاهان دارویی ایران، انتشارات دانشگاه تهران، . 1365.چی، ي آئینه- 1

.انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع. جلد 58فلور فارسی ایران،  .1367-1388. اسدي، م- 2

هاي زیستی گیاهان دارویی استان بررسی فلورستیکی و ویژگی.1385.و مظفریان، و. ، باباخانلو، پ.انیا، اکبري- 3

  .70- 76، ص 72قزوین، فصلنامه پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی ، شماره 

انتشارات معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش  ،سنتی ایران، جلد اولدارویی گیاهان .1370.، غامین- 4

.صفحه 230، تهران، پزشکی

، فصلنامه استان قمدار اسانسشناسایی و بررسی اکولوژیک گیاهان .1385.و بشري، ح. م .، ادنانی، س.باقري، ح- 5

  . 161- 168، صفحه 2، شماره 22رویی و معطر ایران، جلد پژوهشی تحقیقات گیاهان دا - علمی

 264، چاپ چهارم، انتشارات روزبهان، تهران، )ترجمه(گیاهان دارویی .1371.ر.، و صداقت، م.ر.توکلی صابري، م- 6

.صفحه

اه آزاد اسالمی، مرکز انتشارات علمی دانشگ. راهنماي کاربردي گیاهان دارویی .1381. و بلیغ، ن .حاجی آخوندي، ع- 17

.صفحه 282

 - گیاهان دارویی استان گلستان، فصلنامه علمی .1387.ح .ع.و حسینی، س .، ابرسجی، ق.ر.ع.حسینی، س-18

.472- 498، صفحه 4، شماره 24پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد 

.صفحه 567فرهنگ گیاهان دارویی، انتشارات سید شهاب خضري، سنندج،  .1382.خضري، ش-19

بررسی تغییرات مکانی بارندگی و حجم نزوالت جوي در  .1389.س .حیدري، م و. ن .، هاشمی، م.ذوالفقاري، م -20

هاي کویري ایران،  البزایی و توسعه پایدار تا حوزه آبخیز کویر میقان، مجموعه مقاالت اولین همایش ملی مقابله با بیابان

.خرداد 27- 28اراك، 

بررسی فنولوژي و سازگاري گیاهان دارویی کشت شده . 1386.ر .و عرب زاده، م .م. ، میروکیلی، س.زارع زاده، ع-21

- 217، صفحه 2، شماره 23پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد  - در کلکسیون استان یزد، فصلنامه علمی

204.

  .صفحه 4850، انشارات دانشگاه تهران، 1-5گیاهان دارویی، جلد . 1368-1370.زرگري، ع-22

  .صفحه 40برنامه راهبردي تحقیقات گیاهان دارویی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع،  .1387.سفیدکن، ف-23
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و سازندگی در منابع طبیعی،  گیاهان دارویی منطقه حفاظت شده گنو، فصلنامه پژوهش .1384.ا .سلطانی پور، م -24

.27- 37، صفحه 68شماره 

گیاهان دارویی استان کرمان، فصلنامه پژوهشی  .1383.و کالیراد، ع. ، رحمانی، غ.1، ناصري، .ملی، سصابر آ-25

.487- 532، صفحه 20، جلد 4تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، شماره 

.صفحه 1040اهان دارویی، انتشارات مانی، گزیده گی .1383.ه .صمصام شریعت، س -26

پژوهشی تحقیقات  - ارزیابی تنوع زیستی گیاهان در معرض خطر استان مرکزي، فصلنامه علمی .1387. عبدي، ن-27

.50- 74، صفحه 1، شماره 16ژنتیک و اصالح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران، جلد 

 3250، انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران، 1- 25فلور رنگی ایران، جلد .1361-1384.قهرمان، ا-28

  . صفحه

  .صفحه 1176انتشارات دانشگاه تهران، . هاي گیاهی ایران، جلد اولتنوع زیستی گونه. 1377،.و عطار، ف. قهرمان، ا-29

گیاهان دارویی، معطر، مرتعی و نادر مناطق حفاظت شده کالمند بهادران و کوه بافق استان یزد،  .1384.ا .کریمیان، ع -30

.77- 88، صفحه 37مجله محیط شناسی، شماره 

شناسایی گیاهان دارویی استان همدان، فصلنامه .1386.و باباخانلو، پ. ، نجفی، ق.، صفی خانی، ك.ندي، رکلو-31

.350- 374، صفحه3، شماره 23ان دارویی و معطر ایران، جلد پژوهشی تحقیقات گیاه - علمی

معرفی گیاهان دارویی کوهستان زیارت گرگان، فصلنامه .1383.ب.و رضایی، م.، کسایی، م.مازندرانی، م-32

.39- 58، صفحه 1، شماره 20پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد 
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