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  هاي گیاهان دارویی  معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گونه
  در استان اردبیل Fabaceaeخانواده 

    
  *3، سحر غفاري2، اردوان قربانی1زاده الناز حسن

ي فناوري کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی دانشجوي کارشناسی ارشد مرتعداري، دانشکده. 1  
ي فناوري کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی مرتع و آبخیزداري، دانشکده دانشیار گروه .2  

 3*. دانشجوي دکتري مرتعداري، دانشکده ي فناوري کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
Email: saharghafari66@yahoo.com 

 
 

  چکیده
 در استان اردبیل Fabaceaeهاي گیاهان دارویی خانواده  گونه جغرافیایی پراکنش و زیستی شکل فلور، معرفی حاضر، از مطالعه هدف

 23گونه داراي خواص دارویی هستند که به  39، در استان Fabaceaeگونه شناسایی شده از خانواده  183است. نتایج نشان داد از 
هاي  گونه و سپس جنس 4با  Trifoliumهاي گیاهی منطقه از نظر غناي گونه به ترتیب  جنس تعلق دارند. مهمترین جنس

Astragalus ،Lathyrus ،Trigonella  وVicia  همیجنس فقط شامل یک گونه هستند.  13و  باشندگونه می 3هر کدام با-
ها درصد) و فانروفیت 25/10گونه ( 4ها با درصد)، کامفیت 02/41گونه ( 16ها با درصد)، تروفیت 02/41گونه ( 16ها با کریپتوفیت

 منطقه جغرافیایی گیاهان پراکنش بررسی. دهنددرصد) بارزترین اشکال زیستی عناصر گیاهی منطقه را تشکیل می 69/7گونه ( 3با 
 -ایران رویشی ناحیه به ) درصد 33/33گونه ( 13و  تورانی -ایران رویشی ناحیه به ) درصد 33/33ه (گون 13 که دهد می نشان

  .دارند اي تعلق سیبري، مدیترانه-تورانی، اروپا
  
  

  .Fabaceae ،پراکنش جغرافیایی، شکل زیستی، فلور، گیاهان دارویی واژگان کلیدي:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  مقدمه-1
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ترین کشورها از نظر امکانات و استعدادهاي  آب و هوایی گسترده و ذخایر ژنتیکی گیاهی فراوان، یکی از غنیایران با دارا بودن تنوع 
هاي گیاهی ایران را  ). با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از گونه1387اردستانی و کاویانی،  رود (خانپور  طبیعی به شمار می

). گیاهان 1389این نظر از توانایی و قابلیت باالیی برخوردارند (اکبرزاده و همکاران، دهند، بنابراین از  گیاهان دارویی تشکیل می
هاي  ها و مغازه تر از همه عدم ایجاد عوارض جانبی مورد توجه است. افزایش عطاري هزینه مهم دارویی به دلیل دسترسی آسان و کم

ت است که ارزش گیاهان دارویی روز به روز در حال افزایش فروش گیاهان دارویی و رشد مصرف گیاهان دارویی مبین این واقعی
هاي بنیادي در زمینه  هاي منابع طبیعی هر منطقه یکی از گام شناخت گیاهان دارویی در عرصه ).1383است (سرطاوي و غالمیان، 

هاي مختلف این حوضه تحقیقاتی  اي مهمی را در اختیار محققان گرایش تواند اطالعات پایه توسعه پایدار گیاهان دارویی بوده و می
استان  در ییدارو اهانیگ ییشناسا و آورينه جمعیدر زمهاي اخیر،  سالدر طی ). 1391و کاربردي قرار دهد (بهرامی و کمالی، 

هاي  ) به معرفی گیاهان دارویی دامنه1388پناهی میرزا حسنلو و نظیفی (به عنوان مثال،  شده است. انجام قاتییتحق اردبیل
گونه بیشترین فراوانی را در منطقه به خود اختصاص داده است.  28با  Asteraceaeبیان کردند که تیره جنوبی سبالن پرداختند و 

هاي شرق  گونه داراي خاصیت دارویی در جنگل 48بین  نتیجه گرفتند که که از) 1389قربانی و همکاران ( ،دیگر در تحقیقی
غفاري و باشند.  بیشترین فراوانی گیاهان دارویی را در منطقه دارا می Fabaceaeو  Asteraceae ،Rosaceae هاي استان اردبیل، تیره

در  هاي داروییغناي گونه هاي گیاهی از نظرمهمترین تیرهبیان داشتند  در بررسی گیاهان دارویی دشت مغان )1394همکاران (
بیشترین فراوانی را  تروفیت و کریپتوفیتهمیو اشکال زیستی  هستند Lamiaceaeو  Asteraceae، Fabaceae منطقه مورد مطالعه،

دارا هستند. به عقیده حکماي طب قدیم همیشه پیشگیري بهتر از درمان بوده و حفظ و تعادل طبایع بدن با مصرف منابع طبیعی 
پذیر خواهد  ترین منابع طبیعی است رسیدن به این امر را امکان اطراف بدن مهیا خواهد شد. لذا مصرف گیاهان دارویی که مهم

ها منبعی با  ). بنابراین شناسایی و جمع آوري اطالعات گیاهان دارویی و قسمت مورد استفاده آن1391ي و همکاران، نمود (اهواز
گونه است و  12000جنس و  650هاي گیاهی است که داراي حدود  ترین تیره باشد. تیره بقوالت از پرجمعیت ارزش می

شناسایی  ،با هدف معرفی فلورحاضر  لفی در استان اردبیل دارد. تحقیقهاي مخت هاي دارویی آن پراکنش خوشبختانه تعداد گونه
  ه انجام گردید.منطق بالقوه توان شناخت به منظور در استان اردبیل Fabaceaeتیره هاي گیاهی دارویی و تعیین اشکال زیستی گونه

  
  روش تحقیق-2
  منطقه مورد مطالعه -2-1

% از مساحت 1/1کیلومترمربع ( 17950کیلومتر مربع وسعت در شمال غرب فالت ایران با مساحتی معادل  17880استان اردبیل با 
درجه  47دقیقه عرض شمالی و  42درجه و  39دقیقه تا  45درجه و  37کشور) قرار گرفته است. این استان از لحاظ جغرافیایی در 

ي استان به ترتیب، داراي ارتفاع  ترین نقطه قه طول شرقی قرار گرفته است. بلندترین و پستدقی 55درجه و  48دقیقه تا  30و 
). متوسط مجموع بارندگی ساالنه در استان 1389متر در کنار رود ارس است (اسمعلی و همکاران،  16متر در قله سبالن و  4811

توزیع دماي هوا در سطح سبت به مناطق دیگر کمتر است. شمالی استان نمتر است که مقدار بارندگی در مناطق  میلی 82/239
هاي طبیعی آن است نـواحی پست واقع در دره رودخانه ارس و دشت مغان گرمترین و  استان متناسب با توپوگرافی و سایر ویژگی

  .تیگراد در نوسان استدرجه سان 2/15تا  9/7 باشند. میانگین ساالنه دماي هوا بین تان میرتفاعات سبالن سردترین منـاطق اسا
  
  ها مواد و روش -2-2

ی مورد شناسایی قرار یآوري شده از استان با استفاده از فلورها جمع ، گیاهانبقوالت خانوادهبه منظور معرفی گیاهان دارویی 
هاي تجدید  گردید. در این سیستم گیاهان براساس موقعیت جوانه ر تعیینیرانکاگرفتند. شکل زیستی گیاهان براساس سیستم 
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هاي گیاهی  شوند. مناطق انتشار گونه و فانروفیت تقسیم می  کریپتوفیت، ژئوفیت، تروفیت حیات کننده به پنج دسته کامفیت، همی
  ده شد.با استفاده از فلورهاي مذکور تعیین شد. دارویی بودن گونه براساس منابع موجود تشخیص دا

  
  نتایج -3
که به تفکیک نام علمی، نام گونه به گیاهان دارویی تعلق دارد  39در استان اردبیل  Fabaceaeگونه شناسایی شده خانواده  183از 

 هاگونه توزیع نظر تعیین گردید. ازو خواص دارویی  اندام مورد استفاده پراکنش جغرافیایی،فارسی، فرم بیولوژیکی، دوره رویشی، 
 منطقه بودند. سطح در دارویی گونه یک داراي تنها هاجنس و سایر گونه یک از بیش داراي جنس 10 گیاهی، هايجنس برحسب

هر کدام با  Viciaو  Astragalus ،Lathyrus ،Trigonellaهاي گونه و سپس جنس 4با  Trifolium هاي منطقه جنسترین جنسبزرگ
  ).1(شکل  باشندگونه می 3
   

  استان اردبیل Fabaceaeفهرست گیاهان دارویی خانواده  -1جدول

پراکنش  نام علمی
 جغرافیایی

-فرم رویشی شکل زیستی
 طول عمر

اندام مورد  نام فارسی
 استفاده

 خاصیت دارویی

Alhagi camelorum Fisch. IT-ES-M Ch Bu/P ساقه رابهیش خارشتر 
 

 ملین

Alhagi persarum Boiss. & 
Buhse 

IT He 
 

F/P خارشتر 
 ایرانی
 

گل و سرشاخه 
 گلدار

  مثانه، و هیکل سنگ دفع آور، معرق، ملین، خلط
 ریبواس درمان کودکان، بر تب

 
Astragalus effusus Bunge IT Ch 

 
Bu/P صمغ ساقه گون - 

Astragalus gossypinus Fisch. IT Ch 
 

Bu/P اي پنبه گون 
 

 ساقه رابهیش
 

- 

Astragalus hamosus L. IT-M 
 

Th F/A ضد نفخ میوه ناخنک 
Cercis siliquastrum L. IT-ES-M Ph 

 
T/P و پوست ساقه گل ارغوان - 

Colutea arborescens L. IT Ph T/P برگ و دغدغک 
 دانه

 آور کننده خون، قی ملین، مسهل، مدر، تصفیه

Coronilla varia L. IT-ES-M He 
 

F/P مسهل، مدر دانه و برگ باغی یونجه 
 

Faba vulgaris Moench IT-ES-M He 
 

F/P  ،باقال
مازندران باقال

 ي

گل، سرشاخه 
 گلدار، میوه و دانه

هاي بدن، مدر و  کننده و از بین برنده التهاب نرم
 ضد تشنج، دفع سنگ کلیه، رفع رماتیسم، نقرس

Glycyrrhiza asperapall IT-ES He F/P   ناي، رفع هاي عصبی، برونشیت و التهاب  رفع سرفه
 یبوست، درمان التهاب معده

Glycyrrhiza glabra L. IT-ES-M He 
 

F/P ریشه و اندام  انیب نیریش
 هوایی

معده،  و دوازدهه زخم درمان گرفتگی عضالت،
صاف کردن ضدالتهاب،  ه،یکل یینارسا ت،یبرونش

هاي دستگاه  صدا و نرم کردن مزاج، درمان ناراحتی
 گوارش مانند زخم روده

Lathyrus aphaca L. IT-ES-M Th 
 

F/A برگ یب خلر 
 باقال واشک

 گلدار و سرشاخه
 دانه

 مخدر
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Lathyrus sativus L. IT-ES Th F/A (هلیره) مسهل قوي دانه خلر 
Lathyrus tuberosus L. IT-ES He F/P  سنگینک

اي، خلر  غده
اي غده  
 

 اثر قابض و متورم، رفع اسهال هاي متورم غده

Lens culinaris Medik. IT Th F/A  عدس، عدس
 معمولی

 - دانه

Lens orientalis Popow IT Th F/A دانه یشرق عدس - 
Lotus corniculatus  L. IT-ES-M He 

 
F/P ونجهی 

 یپاکالغ
ضد تشنج، براي رفع عوارض عصبی مانند  اندام هوایی

هاي منشأ عصبی و  قلب  خوابی، اضطراب، تپش بی
 سرگیجه

Medicago lupulina L.  IT-ES He F/P  یونجه
رازکی، 
یونجه 
 ترمسی

 - برگ و دانه

Medicago sativa L. IT-ES-M 
 

He 
 

F/P نیتامیو کمبود اختالل کننده رفع اندام هوایی ونجهی k  در خرگوش و
درمان  افزا، شیر ضدآسم، دیابت، ضدمرغ، 

سوءهاضمه، کنترل خونریزي، افزایش اشتها، پایین 
 آوردن کلسترول و مدر

Melilotus albus Desr. IT-ES Th F/A الملک  اکلیل
 گل سفید

 - سرشاخه گلدار

Melilotus officinalis (L.) Lam. IT-ES-M He 
 

F/P زرد ونجهی 
 

 ساقه و برگ،
 گلدار سرشاخه

 کاتیتحر کننده رفع التهاب، ضد انعقاد، ضد
بستگی،        گشادي وریدها و خونی، عصب

 خوابی کم
Onobrychis sativa Lam. ES He F/P معرق دانه اسپرس 
Ononis spinosa L. IT Ch 

 
Bu/P مدر و صفرابر، التهاب مخاط مثانه، ورم کلیه ناشی  گل برگ، شه،یر عروس ناخن

از وجود سنگ در آن، آب آوردن، یرقان، نقرس و 
 کننده خون تصفیه

Phaseolus vulgaris L. IT-ES Th F/A هاي  مدر و پایین آورنده قند خون، ضد ناراحتی دانه لوبیا معمولی
 کلیوي، قلبی و روماتیسمی و دیابت

Pisum sativum L. ES Th F/A دانه فرنگی نخود - 
Robinia pseudoacacia L. IT-ES Ph T/P گل وه،یم ایاقاق - 
Sophora alopecuroides L. IT He F/P درد، قابض تسکین کرمکش، و کش حشره ریشه، دانه انیب تلخ 
Spartium junceum L. IT-ES He F/P مدر و مسهل گل و دانه گل طاووسی 
Trifolium arvense L. IT-M Th F/A خود شبدر 

 روي
 - بخش هوائی

Trifolium pratense L. IT-ES-M He F/P برونشیت، باروري درمان عصبی، سیستم تقویت گل آذین قرمز شبدر ،
 صدا، سرفه و اسهالگرفتگی 

Trifolium repense L. IT-ES-M He 
 

F/P تصفیه کننده خون، ضد سرفه، پیشگیري از سکته،  اندام هوایی شبدر سفید
مجاري تنفسی فوقانی به   اسهال شدید، ناراحتی

 صورت بخور، ورم غدد و دردهاي روماتیسمی
Trifolium resupinatum L. var. 
resupinatum 

IT-ES-M Th F/A گلدار و سرشاخه یرانیا شبدر 
 برگ

- 
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)F ،علفی :Buاي،  بوته : بوته و نیمهT ،درخت و درختچه :A ،یکساله :B ،دوساله :Pچند ساله؛ :He  کریپتوفیت، : همیTh ،تروفیت :Ch ،کامفیت :Ph ،فانروفیت :ITایران :- 

  : جهانی)Cosmاي، : مدیترانهMسیبري،  -: اروپاESتورانی، 

  
گونه علفی یکساله  16درصد)،  02/41گونه علفی چند ساله ( 16در استان،  Fabaceaeگونه شناسایی شده دارویی خانواده  39از 
). شرایط اقلیمی حاکم در 3و  2درصد) بوده است (شکل  69/7گونه درختچه ( 3درصد) و  25/10گونه بوته ( 4درصد)،  02/41(

یه و تحلیل فلورستیک پوشش باشد. همواره اشکال زیستی، در تجزیک منطقه در ارتباط با طیف شکل زیستی آن منطقه می
بندي اشکال نتایج حاصل از طبقه .(Raunkiaer 1934)گیرد گیاهی، به صورت معیاري براي توصیف آن مورد استفاده قرار می

-درصد)، کامفیت 02/41گونه ( 16ها با درصد)، تروفیت 02/41گونه ( 16ها با کریپتوفیتزیستی گیاهان منطقه نشان داد که همی
-درصد) بارزترین اشکال زیستی عناصر گیاهی منطقه را تشکیل می 69/7گونه ( 3ها با درصد) و فانروفیت 25/10گونه ( 4ها با 

 -ایران رویشی ناحیه به ) درصد 33/33گونه ( 13 که دهد می جغرافیایی نشان پراکنش بررسی ).4و شکل شماره  1دهند (جدول شماره 
- تورانی، اروپا- درصد) به ناحیه ایران 51/20گونه ( 8اي،  سیبري، مدیترانه-تورانی، اروپا -ایران رویشی ناحیه به ) درصد 33/33گونه ( 13تورانی،
    .)5دارند (شکل  تعلق سیبري-درصد) به اروپا 12/5گونه ( 2اي و  مدیترانه-تورانی-درصد) به ایران 69/7گونه ( 3،سیبري

  
 
  

Trigonella coerulescens 
(M.Bieb.) Hala´csy 

IT He F/P شنبلیله 
 اي خوشه

 - اندام هوایی

Trigonella foenum-graecum L. IT Th F/A برگ و شنبلیله 
 دانه

ضدالتهاب، تقویت کننده دستگاه گوارش،افزایش 
پایین  کننده رحم، دهنده شیر مادران، تحریک

آورنده قند خون، شهوت زا، پایین آورنده قند خون، 
 آور، ملین، درمان سرماخوردگی اسپاسم، خلط ضد

Trigonella monantha C.A.Mey. 
subsp. noeana (Boiss.) Hub. – 
Mor. 

IT Th F/A تک شنبلیله 
 گل

 - دانه

Vicia angustifolia L. IT Th F/A  ماشک برگ
 باریک

 - دانه

Vicia ervilia Willd. IT Th 
 

F/A هاي پوستی رفع التهاب بذر گاو دانه 
Vicia sativa L. IT-M Th F/A اي مانند آبله و سرخک و رفع  هاي دانه رفع تب دانه ماشک

 هاي سطحی بدن التهاب
Anemone biflora DC. IT-ES-M Th F/A ضد دل درد اندام هوایی آنمون 
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تعداد گونه در جنس -1شکل   
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  گیري بحث و نتیجه -4
با توجه به  هاي مرفولوژیک، آناتومی و فیزیولوژیک ویژه این تیره دانست. ویژگیبه توان  را می در استانFabaceae وفور گیاهان تیره 

درصد آن خاصیت  20از بیش ، در استان Fabaceaeگونه شناسایی شده از خانواده  183از نتایج ارائه شده مشخص شده است که 
- اینکه نشان مهمتر و شود،می تثبیت زیست محیط به شرایط آنها مورفولوژیکی سازگاري براساس رویشی گیاهان فرم دارویی دارد.

بنابراین، با توجه به این نتایج در اهلی و  ).2011بصیري و همکاران، (است  هواي خاص و آب به گیاهان سازگاري چگونگی دهنده
ارتباط با گیاهان زراعی کردن و گسترش کشت گیاهان دارویی به این مسئله باید توجه کرد که پتانسیل قابل توجه منطقه در 

زیستی هرگونه در هر اجتماع گیاهی متفاوت است که همین اختالف، مبناي ساختار اجتماعات گیاهی به شکل . باشدچندساله می
کریپتوفیت و تروفیت  هاي زیستی نشان داد که بیشترین تعداد گونه به شکل زیستی همی ). بررسی شکل1360رود (مبین، شمار می

ها و   کریپتوفیت منطقه نشانگر فلور تیپیک مناطق بیابانی است، زیرا تروفیت نی گیاهان تروفیت و همیتعلق دارد. فراوا
باشند همچنین  ها از خشکی گریزان بوده و در مقابل کامفیت و فانروفیت تحمل کننده خشکی می کریپتوفیت همی
ها در منطقه مورد مطالعه گسترش  بیشتر از سایر فرمها به دلیل کوهستانی و آب و هواي سرد و معتدل منطقه  کریپتوفیت همی

ها در منطقه به عواملی مانند مداخله انسان مربوط است که باعث کاهش انبوهی گیاهان و افزایش فرصت براي  دارد. فراوانی تروفیت
) نیز در بررسی شکل زیستی گیاهان مراتع ییالقی 1386اکبرزاده ( ).1388نژاد و عاقلی،  شود (قهرمانی ساله می توسعه گیاهان یک

ها بیشترین غلبه را در منطقه دارند که با نتایج تحقیقات حاضر همخوانی دارد.  ها و تروفیت کریپتوفیت واز مازندران دریافت که همی
درصد است.  69/7ها با  و فانروفیت درصد 25/10ها با  هاي گیاهی منطقه، متعلق به دو شکل زیستی کامفیت کمترین سهم از آرایه

 پراکنش. است رویشی مختلف نواحی یا ناحیه از آن تأثیرپذیري بازتاب یک منطقه گیاهی هاي گونه مجموعه جغرافیایی پراکنش
-تورانی، اروپا -ایران رویشی ناحیهتورانی و  – ایران ناحیه به متعلق که عناصر است این دهنده نشان منطقه گیاهان جغرافیایی

- ایرانی هاي گونه زیاد درصداند.  داده اختصاص خود به را فراوانی بیشتریندرصد  33/33 اختصاص هر کدام با اي سیبري، مدیترانه
 بیش دست آمده، به نتایج ). براساس1384همکاران،  و شبانکاره تیره نجفی( است منطقه در ارتفاعی دامنه افزایش به دلیل تورانی

 همپوشانی دهنده نشان یک طرف از امر این دارند. اي ناحیه چند یا دو درصد) پراکنش 55/55شده ( شناسایی هاي گونه از نیمی از
 مرطوب هاي مکان وجود از ناشی طرفی دیگر از ) و1389همکاران،  و حمزهبوده ( منطقه این گیاهی در جغرافیایی ناحیه چند

 مناطق برخی در هرز هاي علف با مشابه هاي ویژگی با استقرار گیاهان و ورود باعث که انسانی هاي فعالیت و این عناصر براي مناسب
درصد یکساله هستند.  41درصد چندساله و  59سیکل رویشی از نظر  .است سرچشمه گرفته )Naqinezhad et al 2006( شده

ها از بین خواهند رفت که این مسئله اهمیت افزایش آگاهی مردم در زمینه  گیاهان یکساله به دلیل طول عمر، زودتر از دیگر گونه
که براي حفاظت این در کنار مسئله آگاهی مردم، روشن است  نماید. دارویی را مشخص میعدم برداشت مستقیم از گیاهان 

  هاي دارویی با ارزش بایستی اقدامات الزم توسط دستگاههاي اجرایی صورت گیرد. گونه
  

  منابع -5
بررسی روابط بین قدرت فرسایندگی باران باتولید رسوب با استفاده از . 1389اسمعلی، ا.، عابدینی، م.، کاویان، ع.، و سعادتی، ح.  - 1

 .55-51: 10در استان اردبیل، مجله علوم و مهندسی آبخیزداري ایران، سال چهارم، شماره  GIS آمار و زمین
هاي مورد استفاده. فصلنامه  . گیاهان دارویی استان گیالن و قسمت1389 ب.شیراز، اکبرزاده، ع. جایمند، ك. همتی، ا و خانجانی - 2

  .326-347. صفحه 3ماره ، ش26پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. جلد  - علمی
. معرفی گیاهان دارویی پرمصرف در طب سنتی منطقه شرق 1391کهندل، ا.  ف وخلیقی سیگارودي،  م.. اکبرزاده، ماهوازي،  - 3

  .164-176. صفحه 44، شماره 4مازندران. فصلنامه گیاهان دارویی. دوره 
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غرب ایران با تاکید بر دانش بومی و سنتی (مطالعه  کوهستانی شمال. معرفی گیاهان دارویی مراتع 1391بهرامی، ب و کمالی، پ.  - 4
-69، صفحه 2، شماره 3هاي طبیعی ایران، سال  سنجی ارومیه)، فصلنامه علمی پژوهشی اکوسیستم موردي اکوسیستم مرتعی خرابه

59. 
. فصلنامه شناخت و کاربرد گیاهان هاي جنوبی سبالن . معرفی گیاهان دارویی دامنه1388پناهی میرزا حسنلو، ج و نظیفی، ا.  - 5

  .27-36. صفحه 4دارویی. سال اول، شماره 
. معرفی گیاهان دارویی منطقه اردستان (استان اصفهان). مجله علمی پژوهشی گیاه و 1387خانپور اردستانی، ن و کاویانی، م.  -6

  .54-65، صفحه 13بوم. شماره  زیست
، 20ی استان بوشهر. فصلنامه پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد . گیاهان داروی1383سرطاوي، ك. غالمیان، ف.  - 7

  .213-227، صفحه 2شماره 
المللی و چهارمین همایش ملی  . معرفی گیاهان دارویی دشت مغان، اولین همایش بین1394غفاري، س. قربانی، ا و جهانتاب، ا.  - 8

 گیاهان دارویی، تهران.
  ساري. . همایش ملی گیاهان داروئی.1389و تیمورزاده, ع.  پور، ح قربانی، ا. کاویان - 9

 هاي گیاهان کوروتیپ و زیستی هاي شکل فلور .1384 ي. عصري، ، و.ز جمزاد، ،.ن خراسانی، ،.ع جلیلی، ،.ك شبانکاره، تیره نجفی -10
  .62-50، 69، )طبیعی (منابع سازندگی و پژوهش مجله گنو، شده حفاظت منطقه

گیاهی  پوشش مقدماتی توصیف و فلوریستیکی تحلیل و تجزیه. 1389 جلیلی،ع.  و  .ي عصري، ،.ر .س صفوي، ،.ب حمزه، -11
  .16-1، 38، شماره 11ها، جلد  رستنی مجله ایران، غرب شمال ارسباران، کره زیست گاه ذخیره

  ایران، دانشگاه تهران، تهران.هاي  شناسی و رستنی . بیوژئوگرافی گیاهان، پوشش گیاهی جهان، اکولوژي، جامعه1360مبین، ص.  -12
. 1، شماره 1. بررسی فلورستیک پارك ملی کیاسر. مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک. شجلد 1388نژاد، ف و عاقلی، س.  قهرمانی -13

  .47-62صفحه 
و . بررسی فلورستیک، شکل زیستی و کورولوژي گیاهان مراتع ییالقی واز مازندران.  مجله پژوهش 1386 .اکبرزاده، م -14

 .198- 199. صفحه 75سازندگی در منابع طبیعی.  شماره 
15- Raunkiaer, C. 1934. The life form of plant and statistical plant geography. Clarendon Press, Oxford.  
16- Basiri R., Taleshi H., Poorrezaee, Hassani S.M. and Gharehghani R. 2011. Flora, life form and chorotypes 

of plants in river forest Behbahan, Iran. Middle-East Journal of Scientific Research, 9(2):246-252. 
17- Naqinezhad, A., Saeidi Mehrvarz, S. H., Norozi, M. and Faridi, M. (2006) Contribution to the 

vascular and bryophyte flora as well as habitat diversity of the Boujagh National Park, N. Iran. 
Rostaniha 7: 83-105. 
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