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  در استان اردبیل Asteraceaeمعرفی گیاهان دارویی خانواده 
  *3، سحر غفاري2 ، نوشین پورقربان اردوان قربانی 1

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

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

  
  

  چکیده
کیلومتر قرار گرفته است.  17950وسعت در شمال غرب فالت ایران با مساحتی معادل  کیلومتر مربع 17880استان اردبیل با  

ي سبالن متغیر بوده و خاستگاه پوشش گیاهی متر در قله 4811متر در کنار رود ارس تا 16بطوریکه ارتفاع آن از سطح دریا از  
ترین تیره کاسنی بعنوان بزرگهاي دارویی خانواده هدر این تحقیق ابتدا فهرست گون باشد.هاي دارویی میمتنوع باالخص گونه

گونه به  74در استان  Asteraceaeتیره گونه شناسایی شده  148از  گردید. نتایج نشان داد اي تهیهروش کتابخانهگیاهی به
گونه و سپس  7با  Artemisia هاي منطقه جنسترین جنسبزرگ جنس از این تیره 36گیاهان دارویی تعلق دارد. در بین 

 43/32، کریپتوفیتها همیگونهدرصد  75/56براساس شکل زیستی رانکیائر به ترتیب  .باشندگونه می 6با   Achilleaجنس
ها بترتیب ترین گونهبررسی پراکنش جغرافیایی نشان داد بیش .هستند درصد ژئوفیت 35/1، درصد کامفیت 45/9، درصد تروفیت

هاي علفی لحاظ فرم رویشی به گونهه ترین مقدار بتعلق دارند. بیش سیبري -تورانی/ اروپا - ایرانیی و توران - به منطقه ایرانی
مربوط به برگ و گل  هامورد استفاده گونهترین اندام بیش  وهاي چند ساله متعلق بوده نظر عمر زیستی به گونه  چندساله و از

   باشد.می
  

  استان اردبیل ، گیاهان دارویی، شکل زیستی،  پراکنش جغرافیایی، Asteraceae تیره  :واژگان کلیدي
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  مقدمه
رویند و با محیط خود سازگاري دارند که مرتع خاستگاه طبیعی و اصلی گیاهان دارویی است و در سطح مراتع انواع گیاهان می

کس طوري که آثار دارویی و موارد استفاده از آن بر هیچیرند بهگها به عنوان گیاهان دارویی مورد استفاده قرار میتعدادي از آن
). جایگاه استفاده از گیاهان دارویی در باور و فرهنگ مردم و گرایش 1381، حاجی آخوندي و بلیغ،  1380پوشیده نیست (پازوکی، 

باشد (مؤسسه زمینه گیاهان دارویی میروي هاي پیشاز جمله نقاط قوت و فرصت روز افزون جهانی به استفاده از ترکیبات طبیعی
هاي ). در شرایط کنونی که مصرف گیاهان دارویی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است و آمار2006تحقیقات مرتع و جنگل، 
ا منشأ هاست که درصد قابل توجهی از داروهاي عرضه شده در این کشور هاي پیشرفته نیز مؤید این نکتهارائه شده از سوي کشور

 ضمن کمک به سالمت جامعه در پیشرفت اقتصادي نقش بسزایی داشته باشد توانددارویی دارند پرورش و تولید گیاهان دارویی می
 اهانیگ کشت به کشور کشاورزي یاراض از هکتار هزار 66 حدود )،1387( دکنیسف گزارش براساس .)2010گویل و سینگ،(

 یاصول زيیربرنامه شوند.یم آوريجمع یعیطب منابع هايعرصه از ،ییدارو اهانیگ یصادرات اقالم نیشتریب و دارد اختصاص ییدارو
عرصه در موجود هايلیپتانس یکاف شناخت ت موجود،یوضع قیدق یبررس ازمندین ،ییدارو اهانیگ بخش در هاتیفعال توسعه براي
است  هاچالش و هاتیمحدود حیصح شناخت نیهمچن و کشور یبوم هايگونه یاصل خاستگاه عنوان به یعیطب منابع و یزراع هاي

  ).1387(سفیدکن،

هزار گونه گیاهی تشکیل  20000و  جنس 9000ي کاسنی نیز معروف است از یا تیره Asteraceae که به تیره  تیره کمپوزیته 
هاي متنوع از نظر شکل ظاهري در با برگ شده است. گیاهان این تیره عموما علفی یکساله یا پایا، به ندرت به صورت درختچه

هاي مشتق از وجود چندین دسته از ترکیبات گیاهی بخصوص سزکویی ترپن الکتون ها، پلی استیلن. هاي مختلف هستندگونه
هاي هاي حاصل از دانههاي چرب موجود در روغنها مشخصه این خانواده هستند. اسیدهاي چرب، پلی ساکاریدها و فروکتاناسید

ها با اثر ضد میگرنی و نیز استرهاي اسید کافئیک ها و ریشههاي اسانس استخراج شده از برگگیاهان، ترکیبات کومارینی در روغن
با هدف حاضر  تحقیق). 1363ایزددوست، ( شوندهاي این خانواده دیده میها با اثر ضد دیورتیک در تمام گونهموجود در برگ

 بالقوه توان شناخت به منظور استان اردبیلگیاهان اهمیت دارویی و تعیین  تیره کاسنی  اي داروییهشناسایی گونه ومعرفی 
  .ه انجام گردیدمنطق

  :روش تحقیق
  منطقه مورد مطالعه

% 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  ).1389(اسمعلی و همکاران، متر در کنار رود ارس است  16متر در قله سبالن و  4811

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

  درجه سانتیگراد در نوسان است. 2/15تا  9/7 باشند. میانگین ساالنه دماي هوا بین منـاطق اسـتان می
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  ها مواد و روش

مورد شناسایی قرار  یآوري شده از استان با استفاده از فلورهای به منظور معرفی گیاهان دارویی خانواده کاسنی، گیاهان جمع
هاي تجدید  ساس موقعیت جوانهگرفتند. شکل زیستی گیاهان براساس سیستم رانکیائر تعیین گردید. در این سیستم گیاهان برا

هاي گیاهی  شوند. مناطق انتشار گونه و فانروفیت تقسیم می  کریپتوفیت، ژئوفیت، تروفیت حیات کننده به پنج دسته کامفیت، همی
  با استفاده از فلورهاي مذکور تعیین شد. دارویی بودن گونه براساس منابع موجود تشخیص داده شد.

  نتایج
که به تفکیک نام علمی، گونه به گیاهان دارویی تعلق دارد  74در استان اردبیل  Asteraceaeخانواده ی شده شناسایگونه  148از 

گونه توزیع نظر تعیین گردید. ازو خواص دارویی  اندام مورد استفاده پراکنش جغرافیایی،نام فارسی، فرم بیولوژیکی، دوره رویشی، 
منطقه  سطح در دارویی گونه یک داراي تنها هاجنس و سایر گونه یک از بیش داراي جنس 19 گیاهی، هايجنس برحسب ها

  ).1(شکل  باشندگونه می 6با   Achilleaگونه و سپس جنس 7با  Artemisia هاي منطقه جنسترین جنسبزرگ بودند.
در منطقه مورد مطالعه نشان  )1934(رانکایر، ش محیطی به رو شرایط نامساعد از گذر چگونگی در گیاهان زیستی مقایسه شکل

 45/9ها با گونه)، کامفیت 24درصد ( 43/32ها با گونه)، تروفیت 42درصد ( 75/56با  کریپتوفیتهاي زیستی همیدهد که فرممی
 به رویشی هايفرم). 2از مهمترین اشکال بیولوژیک منطقه هستند (شکل گونه)  1درصد ( 35/1ها با گونه)، ژئوفیت 7درصد (
رویشی  عمراز نظر  .)3(شکل  باشدمی ايبوته درصد 45/9 و یکساله علفی درصد 43/32 ساله، علفی چند درصد 10/58صورت

 بررسی. )4(شکل  باشندگونه) دو ساله می 4درصد ( 40/5گونه) یکساله و  24درصد ( 43/32گونه) چندساله،  46درصد ( 16/62
 - گونه عناصر مشترك ایرانی 22تورانی،  - گونه به ناحیه رویشی ایرانی 23 دهد می نشان منطقهداوریی  جغرافیایی گیاهان طیف

 - گونه عناصر مشترك اروپا 3گونه پراکنش جهانی،  3اي، سیبري و مدیترانه –تورانی/ اروپا - گونه ایرانی10سیبري،  - تورانی/ اروپا
سندي تعلق  - سیبري/ صحرایی - تورانی/ اروپا - مشترك ایرانی گونه عناصر 1سیبري و  - پراکنش اروپا گونه 1اي، سیبري/ مدیترانه

هاي گلدار، کلیه اعضاء ها، سرشاخههاي مختلف برگهاي گیاهی، قسمتهاي مورد استفاده گونهاز لحاظ قسمت ).5دارند (شکل 
(ساقه، ریشه) براي درمان و مصارف سنتی  هاها) و پوستها (شیرابهها)، صمغها (دانهها (غده، ریزوم، پیاز) میوهها، ریشههوایی، گل
   شود که از این میان بیشترین مربوط به برگ و گل است.استفاده می
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  استان اردبیل Asteraceaeخانواده فهرست گیاهان دارویی  -1جدول
)F ،علفی :Buاي،  بوته : بوته و نیمهA ،یکساله :B ،دوساله :Pچند ساله؛ :Heکریپتوفیت، : همیTh ،تروفیت :Ch ،کامفیت :Ge ،ژئوفیت :ITتورانی،  -: ایرانESسیبري، -: اروپا SSسندي -: صحرایی Mاي، : مدیترانهCosm :،جهانی U : 

  شناسایی نشده)
پراکنش   نام علمی

  جغرافیایی
شکل 

  زیستی
-فرم رویشی
  طول عمر

  خاصیت دارویی  اندام مورد استفاده  نام فارسی

Achillea biebersteinii Afanasiev. IT  He F/P خوابی بیدرمان  درد، هاي گوارشی، کاهش دهنده ناراحتی درمان رشد، محرك معرق،  گل و برگ  بومادران زرد  
Achillea micrantha Willd. IT  Th F/A -   برگ و سرشاخه

 گلدار
-  

Achillea millefolium  L. IT - ES 
  

He  
 

F/P  هزار بومادران 
  برگ
  

 و ریشه برگ،
 گلدار سرشاخه

،ضد تب، کاهنده فشار خون، قابض، مدر، ضدعفونی کننده ی، پوست یناراحت کننده رفع ،کرم ضد ،مسهل، آور قاعده
  مجاري ادراري

Achillea tenuifolia Lam. IT He F/P بومادران  - -  

Achillea vermicularis Trin. IT-ES  He  F/P  بومادران
  کوهستانی

  خارش و سوزش تسکین دهنده آور، خلط گندزدا، احتقان، ضد  گل و برگ

Achillea wilhelmsii K. Koch. IT-ES  He  F/P مدر و درد ضد ضداسپاسم، نفخ، ضد، دهنده روین ر،یبواس معالج  ،يزیخونر انعقاد و زخم امیالت آور، قاعده ،يمقو هوایی اندام  بومادران  

Acroptilon repens (L.) DC. IT  Th  F/A سرشاخه گلدار تلخه گیجه -  

Anthemis altissima L. IT-ES  Th  F/A معده مقوي و بادشکن سرشاخه گلدار  بلند قد بابونه  

Anthemis tinctoria L. IT  He  F/P سرشاخه گلدار و   بابونه بهاري
  بذر

-  

Anthemis triumfetti All. IT-ES  He  F/P گل آذین  زار بابونه بیشه  -  

Arctium lappa L. IT-ES  He  F/P رماتیسم و ضد نقرس قوي، آنتیبیوتیک مدر، معرق،  برگ و شهیر  آدم بابا  

Artemisia absinthium L. IT-ES  He  F/P برگ و سرشاخه   افسینطین
  گلدار

  اشتها آور و کمک کننده به هضم غذا، تنظیم کننده قاعدگی در زنان و ضدعفونی کننده

Artemisia aucheri Boiss. IT-ES  Ch  Bu/p انگل ضد کش، میکروب، کرم ضد التهاب، ضد بادشکن،  گلدار سرشاخه  درمنه کوهی  
Artemisia dracunculus L. U Ch Bu/p ضد کرم، باد شکن،م در ، اشتها آور، مقوي معده، تسکین درد دندان، در مان گاز گرفتگی سگ هار  اندام هوایی و ریشه  ترخون  
Artemisia chamaemelifolia Vill. IT-ES  Ch Bu/p گلدار و سرشاخه   اي درمنه بابونه

  برگ
  کاهش تب

Artemisia fragrans Willd. IT-ES  Ch  Bu/p سرشاخه گلدار  درمنه معطر  -  
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Artemisia sieberi Besser subsp. Sieberi IT  Ch 
 

Bu/p سرشاخه گلدار و   درمنه دشتی
  برگ

  کننده یضدعفون س،یآسکار ضد ضدانگل،

Artemisia scoparia Waldst. & Kit. IT-ES  Ch Bu/p اندام هوایی  یشرق درمنه  -  
Bellis perennis L. IT -ES- M He  F/P  برگ  چمنی میناي  -  
Calendula arvensis L.   Th F/A  سرشاخه گلدار  بهار همیشه -  
Calendula persica C.A.Mey. IT-M He  F/P درمان التهاب پوستی و سنگ کلیه  ریشه، برگ و گل  همیشه بهار ایرانی  

Calendula officinalis L. M-IT  He F/P درمان التهاب پوستی،اگزما و خشکی پوست، ضد گرفتگی عضالنی، ضد التهاب و خونریزي، در مان کننده زخم،   گل  همیشه بهار
  بواسیر،واریس، زخم هاي التهابی پوست و به صورت لوسیون در التهاب بافت ملتحمه چشم

Carthamus lanatus L. subsp. 
turkestanicus (M. Pop.) Hanelt 

IT Th  F/A اندام هوایی  مقدس گلرنگ  -  

Carthamus oxyacantha M.Bieb. IT Th  F/A گل  زرد گلرنگ -  

Carthamus tinctorius L. M-IT  Th  F/A آور، ضد ورم، مفید در تسریع گردش خون، تصفیه کننده، ملین، مقوي محرك، مسکن، مسهل، قاعده  گل و برگ  گلرنگ  

Centaurea cyanus L. U Th F/A تصفیه کننده خون گل آذین  گل گندم آبی  

Centaurea depressa M.Bieb. IT Th  F/A هاي ناراحتی و ملتحمه چشم ورم کبدي، هاي ناراحتی رفعر، یبواس کننده رفع و دهنده نیتسک ن،یمل، مدر اندام هوایی  گل گندم 
  گوارش دستگاه

Centaurea iberica Trevir.ex Spreng. IT-ES-M  
  

Th.  F/A  گل آذین گل گندم چمنزار  -  

Centaurea solstitialis L. IT  Th  F/A  گل  زرد گندم گل -  
Chardinia orientalis (L.)Kuntze IT  Th  F/A  - گلدار سرشاخه  -  
Chondrilla juncea L. IT-ES-M He  F/P ریشه  قندرون  -  

Cichorium intybus L. IT-ES-M  He  F/P ملین و ضد کلسترول و صفرا افزاینده درمان یرقان، خون، تصفیه کننده معده، مقوي  گیاهکل   یکاسن  

Cirsium arvense (L.) Scop. IT-ES  Ge  F/P پوستی هاي کننده بیماري برطرف و اشتهاآور مدر، مقوي،  کل گیاه  ییصحرا کنگر  
Cirsium echinus (M.Bieb.) Sch.Bib. IT He F/P  کنگر سفید  -  -  
Cnicus benedictus L. IT-M  Th  F/A  برگ و ریشه  مقدس خار  -  
Echinops orientalis Trautv IT-M He F/P شکر تیغال شرقی -  -  

Echinops pungens Trautv. IT He  F/P غالیت شکر 
 دار شین

  تنفس دستگاه اختالالت تسکین سرفه، درمان، یسم مارهاي کشنده سموم دفع اسانس و داشتن  اندام هوایی
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Echinops ritrodes Bunge IT-ES He F/P غال یشکرت  
 مشهدي

  ضد قارچ  کل گیاه بجز میوه

Echinops robustus Bunge IT He F/P غالیشکرت   -  کل گیاه بجز میوه 

Gundelia tournefortii L. IT-ES-M 
  

He F/P دمبرگ برگ،  یخوراک کنگر 
 ساقه و

  خون بویژه کلسترول، تصفیه خوندفع حرارت بدن، سرطان روده، کاهش چربی 

Helianthus annuus L. U Th F/A  التیام زخم و پایین آورنده فشار خون  -  آفتابگردان  
Inula helenium L. IT-ES  He 

 
F/P  ریشه مصفا -  

Inula oculus-christi L. IT-ES  He  F/P چشم مصفاي 
  مسیح

  -  گلدار سرشاخه

Lactuca scariola L. IT-ES-M  He  F/B کل گیاه  کاهوي خاردار -  

Lactuca undulata Ledeb. IT-ES He  F/P کاهوي مواج  -  - 

Lapsana communis L. IT-ES  He F/P  کل گیاه  خورشیدي گل  -  
Matricaria chamomilla L. ES  Th  F/A -  -  -  

Matricaria recutita L. IT-ES  Th  F/A -  -  -  

Onopordum acanthium L. IT  He  F/P کمردرد، درد مفاصل، تقویت جنسی، مدر، مقوي معده، اشتها آور، معالجه کچلی  اندام هوایی  خارپنبه  

Onopordum leptolepis DC. IT  He  F/P برگه  خارپنبه
  نازك

  اشتهاآور معده مقوي مدر،  و اندام هوایی ریشه

Onopordum heteracanthum C.A.Mey. Cosm  He  F/P گنگر  -  -  

Petasites hybridus (L.) G.Gaertn., B.Mey. 
& Scherb. 

IT-ES  He  F/P ریشه، برگ و گل بابا آدم جنگلی  -  

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. IT  He  F/P سرشاخه شه ویر کش کک 
 گلدار

-  

Sonchus asper (L.) Hill IT-M He 
  

F/P اندام هوایی  شیر تیغک  -  

Sonchus oleraceus L. Cosm  Th  F/A   شیر تیغک
  معمولی

  -  اندام هوایی

Scariola orientalis (Boiss.) Soja´k. IT  Ch  Bu/p گاوچاق کن-چزه  -  -  
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Scorzonera cana (C.A.Mey.) Hoffm. U  He 
 

F/B  شنگ اسبی
  خاکستري

بیماري قند و ورم بدن، ضدسرفه، معرق، مدر، آرام کننده، کاهنده فشار خون،   ضدعفونی کننده، رفع تحریک بافت  ریشه و غده
  روده

Scorzonera laciniata L. 
 

IT-ES  He 
  

F/B  شنگ اسبی
  ايمدیترانه

  -  ریشه

Senecio glaucus L. IT-M  Th  F/A ضد سرطان، قاعده آور قوي، بند آورنده خون، تاحدودي ملین  کل گیاه  زلف  

Senecio vernalis Waldst & Kit. IT-ES-M Th F/A مقوي  گل و برگ  بهار قاصد  

 

Senecio vulgaris L. IT-ES-M  Th  F/A کل گیاه  اهیگ ریپ  -  

Silybum marianum (L.) Gaertn. 
 

ES -M He  F/B  هاي  هاي کبد، کیسه صفراء، طحال، کولیک حاوي سنگ فشارخون،  کاهش اشتها و سوء هاضمه، درمان ناراحتی  ریشه و اندام هوایی  خار مریم
  صفراوي، یرقان

Tanacetum parthenium Sch.Bip. IT-ES-M  He  F/P بابونه 
  گاوي=مخلصه

پیشگیري از میگرن، ضد التهاب، درمان ارتریت روماتوئید، وزوز گوش،سرگیجه، درد معده و دندان،گزیدگی   اندام هوایی
  حشرات، تب

Tanacetum polycephalum Sch.Bip. IT  He F/P کپه پر میناي 
 آذربایجان

 -  گلدار سرشاخه

Taraxacum montanum DC. ES-M He F/P ریشه  گل قاصد کوهی  - 

Tragopogon buphthalmoides Boiss. IT  He  F/P اندام هوایی  شنگ چشم گاوي  -  

Tragopogon collinus DC. IT-ES  He  F/P مواد سمیآور، نرم کننده، التیام زخم، دفعاشتهاآور، خلط  اندام هوایی  شنگ تپه  

Tragopogon graminifolius DC. IT  He F/P کل گیاه  شنگ  -  

Tripleurospermum disciforme Sch.Bip. IT He  F/P گل و برگ  کاذب بابونه  -  

Tussilago farfara L. IT-ES-SS  He  F/P آور، ضد گرفتگی عضالنی بخش، مدر، ملین، خلط ضدسرفه، ضد باکتري، آرام کل گیاه  خر پاي  

Xanthium spinosum L. Cosm  Th  F/A اندام هوایی  خاردار زردینه -  

Xanthium strumarium L. IT-ES-M  Th  F/A اندام هوایی  زردینه -  

Xeranthemum squarrosum Boiss. IT-ES Th F/A عروس صحرایی -  -  

Zoegea leptaurea L. subsp. 
mianensis (Boiss.) Rech.f. 

IT  Th F/A -  - -  
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از نظر تعداد گونه  اشکال زیستیمقایسه  - 2شکل  از نظر تعداد گونه  فرم رویشیمقایسه  - 3شکل    

  
مقایسه طول عمر از نظر تعداد گونه  - 4شکل  از نظر تعداد گونه پراکنش جغرافیاییمقایسه  - 5شکل    

 

 

  گیري بحث و نتیجه
- گونه تنوع .اند هاي دارویی منطقه  را تشکیل دادهترین گونهگونه) فراوان 42(درصد  75/56کریپتوفیت با سهم شکل زیستی همی

 دماي برابر شرایط در گیاهان باالي مقاومت سبب است منطقه هواي سرد و آب بدلیل که منطقه در هاکرپتوفیتباالي همی اي
پس  هاي گیاهی در این منطقه بسیار اندك است.بنابراین فرصت براي رشد و احیاء گونه )1391احمدي و همکاران، (شود می سرد

ي سازگاري این اشکال زیستی به دهندهباشند که نشانگونه) بیشترین تعداد را دارا می 24درصد ( 43/32ها با از آن تروفیت
در ). 1384، شبانکاره و همکاران، 1381و  1379عصري و همکاران، ( شرایط محیطی خشک منطقه در فصول خشک سال است

درصد گیاهان دارویی منطقه مورد  10/58 اند.گونه) کمترین سهم را به خود اختصاص داده 1درصد ( 35/1ها با این میان ژئوفیت
هوایی و ادافیکی  هاي علفی چندساله به شرایط آب و  ر سازگاري گونهنگمطالعه ما را گیاهان علفی چندساله تشکیل داده که بیا

ها در منطقه مورد مطالعه هستانی بودن منطقه، گیاهان چندساله با فرم رویشی علفی بیشتر از سایر فرمبدلیل کوباشد.  منطقه می
 براساس رویشی گیاهان فرم) مطابقت دارد. 1387و همکاران (بهمنش  ) و1383و همکاران (صباغی با مطالعات   د؛ کهندار گسترش
 و آب به گیاهان سازگاري چگونگی دهندهاینکه نشان ترمهم و شود،می محیطی تثبیت به شرایط ها آن مورفولوژیکی سازگاري

). بنابراین، با توجه به این نتایج در اهلی و زراعی کردن و گسترش کشت گیاهان 2011(بصیري و همکاران، است  هواي خاص

٠
١٠
٢٠
٣٠
۴٠
۵٠
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درصد گیاهان  43/32باشد. چندساله میدارویی به این مسئله باید توجه کرد که پتانسیل قابل توجه منطقه در ارتباط با گیاهان 
- باشند و نسبت به گونهها  که داراي دوره زندگی کوتاه میدارویی منطقه جزو گیاهان یکساله هستند لذا به منظور بقاي این گونه

تا قبل از چراي به نحوي که ها مورد توجه قرار گیرد ي رویش و زایش آنروند توصیه میگردد چرخهتر از بین می هاي دیگر زود
هاي در بررسی انتشار جغرافیایی بر اساس نتایج بدست آمده  بیش از نیمی از گونه کامل، تکثیر دانه و بذر به اتمام رسیده باشد.

گیاهی  جغرافیایی ناحیه چند همپوشانی دهنده نشان طرفکی از امر این گیاهی  شناسایی شده پراکنش دو یا چند ناحیه اي دارند
 و این عناصر براي مناسب مرطوب هاي مکان وجود از ناشی طرفی دیگر از ) و1389همکاران،  و بوده (حمزه منطقه این در

نقی زاده و شده ( برخی مناطق در هرز هاي علف با مشابه هاي ویژگی با استقرار گیاهان و ورود باعث که انسانی هاي فعالیت
سندي به علت ارتفاع از سطح دریا و دماي زیر صفر در منطقه  -هاي صحاريانتشار گونه .است سرچشمه گرفته )2006همکاران، 

  اندك است.
هاي فرعی  بسیار غنی و داراي  ارزش دهد که این استان از نظر گسترش و پراکندگی  گیاهان دارویی و  فرآوردهتحقیقات نشان می

ها استفاده نمود. انجام این پژوهش گامی نحو شایسته اي از آنتوان بههاي معقول و منطقی میاقتصادي زیادي است که با استفاده
هاي جنبی هاي استان در امر شناسایی گیاهان دارویی، فراوردهمثبت در جهت شناخت هرچه بهتر گیاهان دارویی و نیز توانمندي

هاي دارویی، ي گونهاحیاتوان تدابیري در جهت حفظ و همچنین در پی آن می ها جهت استفاده در صنایع تبدیلی است.آن
  برداشت اصولی و کارآفرین اتخاذ کرد. 
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