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  استان مازندران هاي آبیدارویی زیستگاه گیاهان

  3، مینا جباري2مانی جباري، 1* يمیترا جبار

گرگان.  طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشجوي کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه  - 1
   mitrajabbari2014@gmail.com    :پست الکترونیکی

ی ارشد، گروه علوم باغبانی،گرایش فیزیولوژي گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه دانشجوي کارشناس -2
   mani.jabbari.mp@gmail.comبیرجند. پست الکترونیکی: 

 دانشگاه پیام نور، واحد بابل.دانش آموخته سابق، گروه شیالت،  - 3

 mina.jabbari2016@gmail.com پست الکترونیکی:

  

  

  چکیده 

ریخ و سیر تدریجی تحوالت علمی، نقش گیاهان در درمان و شناخت مواد موثره این گیاهان باعث گردید تا از آنها در طول تا
گیاهان  ،، تهیه رنگ، مواد غذایی و عطر استفاده هاي شایان توجهی شود که گروهی از گیاهان داروییدر صنعت داروسازي

ت مثبت و منفی زیادي که دارند، مصارف غذایی براي آبزیان، پرندگان و از طرفی گیاهان آبزي به خاطر اثراآبزي می باشند. 
باشد. خودرو بودن، فراوان بودن و در دسترس بودن گیاهان آبزي به ویژه گیاهان  اي حائز اهمیت می مصارف دارویی و علوفه

در  .شکالت کاشت و داشت نشویمتواند دلیل واضحی باشد تا در جهت استحصال مواد دارویی دچار م اي) می باتالقی (حاشیه
لیست مهمترین به کمک منابع مختلف با بررسی منابع مختلف فلور استان، لیست گیاهان آبزي استان تهیه گردید. این تحقیق 

اثر  وگیاهان دارویی از لیست یاد شده جدا شد و از روي منابع تخصصی گیاهان دارویی، مواد موثره، قسمت مورد استفاده 
دهنده و گونه  با تانن زیاد، به عنوان قابض و نیرو  Nymphaeaهاي دارویی  گونه ن گیاهان مشخص شددرمانی ای

Polygonum  داشته و در کاهش فشار خون  . خاصیت انعقاد خون ..راکینون و ..با اسانس روغنی فرار و اکسی متیل آنت
 برداشت و جاده احداث نظیر انسانی هاي فعالیت اثر در آنها از زیادي تعداد ،حفاظتی هاي برنامه به دلیل فقدان شود. مصرف می

 بقاي حفاظتی، هاي اجراي سیاست و تبین بنابراین .دباش می تهدید معرض در و دارویی غذاییارزش  داراي گیاهان رویهبی
  .کرد خواهد تضمین را پذیر آسیب حال عین در و فرد به دارویی منحصر گیاهی هاي گونه از بسیاري

  

  

  

  

  .موثره  مواد  ،مازندران ،گیاهان دارویی گیاهان آبزي،، تنوع زیستی :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه 

 ارثیھ یك بلكھ نیست خاص كشور بھ متعلق ژنتیكي ذخایر امروز جھان در    
 است داده نشان ژنتیكي تغییرات امروزه. دارد دنیا تعلق كل بھ و است جھاني

 رفع درسازنده ای  نقش و دارد بستگي یرذخا این بقا بھ انسان حیات كھ
 فرآورده تولید. كندمي ایفاء بخش حیات داروھاي حتي و غذا تأمین و تنگناھا

 جایگاه كشور كالن و خرد اقتصاد در آنھا كھ ارزش ... و صنعتي ،دارویی ھاي
سایر  با مقایسھ در ھزینھ ترینن ییپا با زایي اشتغال و دارد اي ویژه

 .گردد مي محسوب پایدار توسعھ در طبیعي گیاھان ھاينقش ترینتاھمی از بخشھا
درصد تجویزات دارویی در  ٢٠و مشتقات آن امروزه  یگیاھان داروی

درصد در کشورھای در حال توسعھ را بھ  ٨٠شرفتھ و کشورھای صنعتی پی
دارویی در کشور د از آنجایی کھ گیاھان  مفیخود اختصاص می دھند. 

ویی اھان و اثرات دارید بررسی مواد موثره این گیما فراوان می رو
 ). ١٣٨۵ار با ارزش می باشد (صادق زاده و ھمکاران، آنھا بسی

اند کھ دریافتند برخی از ن کسانی بودهدانشمندان شرق اولی    
ز بیماریھا موثرند و گھگاه این تاثیرھا شگفت انگیاھان در درمان گی

ضر با توجھ بھ عوارض و تبعات حان در حال اب آورند. ھمچنیو اعج
بیشتر ی شناختھ شده، زیان آوری کھ در بسیاری از داروھای شیمیای

تری در قتر و دقیقات گستردهسیده اند کھ تحقیجھ رکشورھا بھ این نتی
مورد ترکیبات ناشناختھ گیاھان دارویی انجام دھند تا در صورت 

ن یی گردانند و ایرا جایگزین داروھای شیمیااھی موفقیت داروھای گی
مند، یش از پیش ارتقاء و اعتالء بخشند (رضایی و جایصنعت را ب

١٣٧۶ .( 

ھای اسانسی ی را روغنارویاھان دیکی از مھمترین مواد موثره گی    
ھای مختلف بسیاری ن مواد در قسمتای دھندل میھای فرار تشکیا روغنی

ھا مخلوطی از اسانس ).Sharma and Aanand, 1998( اردی وجود ددارویاھان از گی

کھ دارای بوی  ار متفاوت ھستندمواد مختلف با ترکیب شیمیایی بسی
د در معطر ن مواای ). ١٣٧۶باشند (زرگری، میز تند بوده و فرار نی

ساختن فرآورده ھای غذایی و دارویی، آرایشی و بھداشتی، در تھیھ 
مانی استفاده می ن بھ جھت درو ھمچنیسازی  عطرع ادویھ جات در صنای

امروزه  ).١٣٨۶ک، : میرزا و رباھرنی١٣٨٣(جمشیدی و ھمکاران،  شوند
گیاھان نجات جان انسانھا موجب شده کھ اھان در نقش برجستھ این گی

ھ ھای ملی آن کشور محسوب شوند و در دارویی ھر کشور، یکی از سرمای
یازھای ترش این گیاھان ارزشمند، شناسایی، تعیین نراستای حفظ و گس

ر ھای بالقوه آنھا، امری اجتناب پذیشگاھنمودن رویک و مشخص اکولوژی
 ). ١٣٨۶(رزاقی کمرودی و ھمکاران،  باشدمی

نخستین گام در راه مدیریت، بھره برداری اصولی، مطالعھ گیاھان     
دارویی یک منطقھ و شناسایی دقیق گونھ ھای دارویی و پراکنش 

از نظر اقلیمی، ). ١٣٨۶دری و ھمکاران، ھا می باشد (نای آنجغرافیای
شمالی ھای توان بھ قسمتران را میتنوع گیاھان آبزی نواحی مختلف ای

درصد  ٧٠رصد و جنوبی در حدود د ۵٠درصد، مرکزی در حدود  ٩۵در حدود 
 - ١ھای شمالی کشور بھ دو عامل: م نمود. تنوع باال در قسمتتقسی
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زان باالی شود. میخاک نسبت داده می -٢زان باالی بارندگی و رطوبت، می
ران سبب کوتاه شدن فصل ھای شمالی ایبارندگی و رطوبت در قسمت

زی، فصل اھان خشکیگیآبزی می شود (برخالف اھان نامساعد برای گی
نامساعد است). در مناطق مرکزی و بھ اھان آبزی تابستان برای گی

ارد و بسیاری از وجود دخصوص جنوبی، امکان پس روی آب در تابستان 
ن قرار می گیرند و از بین می روند ایاھان آبزی در معرض خشکی گی

ز عاملی مھم در گردد. خاک نیمناطق در نواحی شمالی کمتر مشاھده می
این عامل سبب می شود تا  اھان آبزی پای آبی است.گیایجاد تنوع 
شور ک ش در شمالجنوب و مرکز ایران، توانایی رویاھان بسیاری از گی

کند و گیاھانی کھ در ن موضوع صدق نمیرا داشتھ باشند، اما عکس ای
نمی توانند در جنوب و شوند، افت میدار شمال یدی و ھوموسخاکھای اسی

 ). ١٣٧٨(زھراد، ا مرکز کشور رشد کنند ی

تاکنون مطالعات زیادی از نظر اکولوژیک، تنوع زیستی و پوشش     
ویژه تاالبھای بین المللی بھ انجام گیاھی در تاالبھای ایران بھ 

نمونھ می توان بھ مطالعھ فلورستیک تاالب بین  ت. بھ عنوانده اسرسی
جامعھ شناسی گیاھی )، ١٣٨١ھ (قھرمان و نقی نژاد، المللی امیر کالی

انت نژاد و افتخاری، و تھیھ نقشھ رویشی جنوب غربی تاالب انزلی (دی
ان و شکری، تان مازندران (صفاییھای اسھا و آب بندان)، تاالب١٣٧۶
 آستارال تاالب استی ،)Naqinezhad et al., 2006( اشھرتاالب بوجاق کی)، ١٣٨١

)Khodadadi et al., 2009( ،تاالب سولوکلی در پارک ملی گلستان )Akhani, 2005(  و تاالب

  توان نام برد.می Karami et al., 2001)(  الن در استان کرمانشاهھشی
 اقتصاد در اساسي نقش مطالعھ مورد محدوده عمده و محلي و طبیعي اھانگی    

 جیره در مستقیم بطور مذكور گیاھان گرچھ.دارد محدوده این ساكنین معیشتي
 بومیان این خانوار سبد وابستگي اما نداشتھ قرار محلي روستائیان غذایي
 فقر دلیل بھ مطلقا  و مستقیم بطور كھ محلي دامي ھاي فرآورده بھ مناطق

 اما مستقیم غیر حضور اھمیت از نشان منطقھ است، گیاھي تولیدات بھ وابستھ
 از چوالن و لوئي ني، چون ای عمده گیاھان .آنھاست غذایي جیره در مؤثر بسیار

 عنوان و بھ روند مي شمار بھ مھم و شونده تجدید طبیعي منابع از اقتصادي نظر
 احداث براي لوئي و ني ھاي ساقھ از ینھمچنمی گردند.  برداري هبھر علوفھ

 از یكي بافي حصیر. گرددمي استفاده منازل بام بندي عایق و محلي مسكن نوع
وجود تنوع بسیار باالی اکولوژیکی از . است محدوده این محلي ھاي حرفھ

ترده عمومی مردم بھ استفاده از گیاھان دارویی و کرد گسیک سو و روی
لزوم تحقیقات گسترده در زمینھ شان دھنده گر، نطب سنتی از سوی دی

، در ن پژوھشگیاھان دارویی این منطقھ می باشد. لذا ھدف اصلی ای
-می استان مازندران ی واقع ضرورت شناخت و معرفی گیاھان آبزی داروی

 باشد. 

 مواد و روش 

لومتر مربع کی ۴/٢٣٧۵۶استان مازندران با  :رد مطالعھمنطقھ مو
ای خزر و بین دریرد گیز مساحت کشور را در بر میدرصد ا ۴۶/١وسعت، 

 ٣۵درجھ و  ٣۶این استان بین و رشتھ کوه البرز واقع شده است. 
دقیقھ تا  ١٠درجھ و  ۵٠و قھ عرض شمالی دقی ۴٧درجھ و  ٣۶دقیقھ تا 

 قھ طول شرقی قرار گرفتھ است. دقی ٣۴درجھ و  ۵۴
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نقشھ ھای قھ ی با منطدر این پژوھش ابتدا بھ منظور آشنای    
از جملھ اطالعات الزم  و مورد بررسی و مطالعھ قرار گرفت ،یجغرافیای

ورد محدوده مھ شد. سپس نقشھ کلیھ تحقیقات انجام شده در منطقھ تھی
اھی را با ھای گینمونھھای الزم ھ شد. پس از بررسیمطالعھ تھی

زم ل الوسایی قرار گرفت. ی مختلف مورد شناسایاستفاده از منابع علم
لچھ جمع آوری نمونھ ھای گیاھی شامل بی ھایجھت جمع آوری نمونھ

 ، ..................چی باغبانیقیعلفی، ابزارھای چنگالی، 
آوری و نمونھ برداری ی بود. جمعنایلون، دفترچھ یاداشت صحرای

بی وارد بھ تنوع زیستی منطقھ آسید بھ صورتی باشد کھ گیاھان نبای
 . شود

ل ھای مختلف در مرحلھ رشد ی گونھ ھا در فصشناسای بھ منظور    
د. پس از پرس و ت بھ جمع آوری گونھ ھا اقدام گردیاھان، نسبکامل گی

مختلف نظیر فلورا ھای با استفاده از فلور خشک شدن، نمونھ ھا 

- ١٣۶٣ران ( اسدی و ھمکاران فلور ای، ) Rechinger, 1963-1998( کاایرانی

ھای ایران )، رستنی١٣٨۴-١٣۵٧ن (قھرمان را، فلور رنگی ای)١٣٩٠
و  )١٣٨٣فلور مصور پارک ملی گلستان (آخانی،)، ١٣٧۵-١٣۵۴ن، (مبی

و با  ی شدند) شناسای١٣٧۵فرھنگ نامھای گیاھی ایران (مظفریان، 
 ی آنھا مورد بررسی قرار گرفتتوجھ بھ سایر منابع موجود خواص داروی

استفاده از  ی شده، با اسایدر نھایت ویژگیھای دارویی گیاھان شنو 
 Mir-Heidar, 2000: Zargari, 1997: Hadjiakhooondi and) د.انجام گردی علمی معتبر منابع

Baligh, 2002: Volak and Stodola, 1999.( ره، در این مطالعھ، اطالعاتی از قبیل نام تی
ورد استفاده، کاربرد و خواص دارویی نام علمی، نام فارسی، اندام م

  ).١د (جدول گیاھان دارویی یاداشت گردیک از ی ھر یبرا
 

 

  

 اھان آبزیموارد استفاده و خواص دارویی گی)١جدول(

رهنام تی  خواص دارویی اندام مورد استفاده نام فارسی نام علمی 

Alismataceae 
 

Alisma plantago-aquatica L. 
 

قاش  -قاشق شیطان
 واش

ریشه –برگ  معرق -ادرارآور -کزازمعالجه   

Apiaceae 
 

Centella asiatica (L.) Urban پودر  -شیره گیاه -برگ آب بشقابی
 گیاه

 -آسم - فشار خون - سنگ کلیه
ضد رماتیسم - جذام  

Asteraceae Bidens tripartita L. مدر -اگزما - اسهال خونی مزمن اندامهاي هوایی گیاه دو دندان  
 Eclipta prostrata (L.) L. شیره گیاه -برگ - ریشه مستور خوابیده ملین - قی آور -تب -یرقان   
 Pulicaria dysenterica (L.) Bernh اسهال خونی ریشه کک کش 
Betulaceae Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Subsp. 

barbata Yaltirik 
رماتیسم -تب بر -قابض پوست و برگ سبز توسکاي قشالقی  

Boraginaceae Myosotis palustris (L.) Nath گاهش فشار خون - یبوست گیاه کامل فراموشم مکن - 
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 ضعف هاي عمومی
Brassicaceae Cardamin hirsuta L.  ترتیزك باتالقی

 کرکی
شیره تازه  -اندام هوایی

 گیاه
رفع بیماریهاي  - ضد اسکوربوت

 مزمن پوست
 Nasturtium officinale (L.) R. Br. ترتیزك  - بوالغ اوتی

 آبی
هبرگ و سرشاخه گیا  -مدر -ضد کم خونی -اشتها آور 

 دافع کرم
Cyperaceae Cyperus esculentus L. قابض - شیر آور -حنک کننده ریشه اویارسالم خوراکی

هضم غذا - روده  
Hypericaceae Hypericum perforatum L. محرك -ضد التهاب -میگرن سرشاخه گلدار و برگها گل راعی - 

تب بر -اشتها آور  
Juncaceae Juncus effusus L. بخش چوب پنبه اي  سازوي افشان

 ساقه
خلط  -تب بر -مدر -ضد التهاب

تصفیه کننده خون –آور   
Lamiaceae Lycopus europaeus L. سرشاخه  -اندام هوایی فراسیون آبی

 گلدار
تب  -قابش - ضدعفونی زخمها
 بر

 Mentha aquatica L. پونه آبی -سوسنبر فتگی گر -ضد اسپاسم -ضد درد برگ 
گندزدا -قابض -عضالت  

 Prunella vulgaris L. قابض - آنژین -بواسیر -دیابت تمام اندامهاي گیاه نعناع چمنی  
Lythraceae Lythrum salicaria L اگزما - سل - ضد اسهال -قابض سر شاخه گلدار خون فام  
Nymphaeaceae Nelumbium caspicum Eichw  الله مردابی، ثعله

 باقلی
 -گلها -زمینیساقه زیر

دانه ها و میله  -برگها
 هاي  پرچم ها

بواسیر - یرقان - معالج سرفه  

 Nymphaea alba L. سفید نیلوفر آبی سرفه -خواب آور -ضد اسپاسم گلها و ساقه زیر زمینی   
Onagraceae Epilobium hirsutum L. درمان زگیل شیره گیاه بید علفی کرکی 
Plantaginaceae Plantago lanceolata L. برگ  - دانه - ریشه بارهنگ سرنیزه اي  - خلط آور- قابض - مدر - مسهل 

 سل
Poaceae Arundo donax L. مدر -معرق ریزوم قیمش  
 Coix lacrima-jobi L. شال  -اشک روباه

 تسبیح
ریشه-دانه   -ضد کرم -دردهاي قاعدگی 

مسهل -مدر-درد سینه و ریه ها  
Polygonaceae Polygonum hydropiper L. قابض - تصفیه کننده خون کلیه اندامهاي گیاه کرگزنه - 

واریس -مسکن -مدر  
 Polygonum persicaria L. مقوي - التیام دهنده -قابض گلها هفت بند هلویی - 

رماتیسم - نقرس  
 Rumex crispus L. دیابت -سل -ضد کم خونی ریشه ترشک مواج - 

مقوي - ملین  
 Rumex pulcher L. هریش ترشک زیبا کمی قابض -مدر -اشتها آور   
Rosaceae Potentilla reptans L. برگ- ریشه پنجه برگ رونده  - درمان اسهال -تب بر -قابض 

 تصفیه کننده خون
Salicacea Salix aegyptiaca L. عرق بید  -اسانس گلها بید مشک

 مشک
ضد  - ضد نفخ - ضد آسم

ضد تورم-گرمازدگی  
Solanaceae Solanum dulcamera L. میوه -ساقه - ریشه تاجریزي ایرانی- 

 سرشاخه ها
امراض  -رماتیسم -معرق -مدر

خلط آور - محرك -پوستی  
Typhaceae Typha latifolia L. لوئی -گرز  - دانه گرده- ریشه -گلها 

 کرکهاي دانه
 -قابض -محرك قاعدگی

 تحریک جریان شیر
Verbenaceae Phyla nodiflora (L.) Greene کامل و برگها گیاه توت پایابی  - ضد اسپاسم - ضد تب 

مدر -آسم -بادشکن  
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  نتایج 

ل ھا مشخص کرد بومیان منطقھ از ِاین گیاھان بعد از تبدیبررسی    
مربا، ترشی و رب استفاده می  اندامھای مورد استفاده بھ شربت،

در ضمن استفاده از قسمتھای سبز گیاه بھ عنوان سبزی ند، نمای
ارای کاربرد فراوان است. طبق ز دغذا نی کنندها معطر خوراکی ی

ظر کاربرد فراوانی ن منطقھ از نتوجھ بھ گیاھان ایج بدست آمده نتای
عالوه براین با ماری ھای مختلف دارند ضروری است کھ در درمان بی

ھای مختلف گیاھی در رهھا و تیرهتوجھ بھ اھمیت فراوانی کھ این تی
می بایستی در برنامھ ی ھان دارویدرمان بیماری دارند.، توجھ بھ گیا

 رد. ھای مدیریتی ھمھ مناطق مدنظر قرار گی

 بحث 

و دارای مھ خشک جھان قرار دارد کشور ایران در کمربند خشک و نی    
و انواع ع اقلیمھای متنوعی می باشد و ھمچنین دارای دو دریای وسی

گونھ  ١٢۶وجود در آن شکل گرفتھ است  مختلفی از تاالبھا و .......
ن نشان دھنده تنوع گیاھی باال در ایره تی ۴۴جنس و  ٧٧متعلق بھ 

ع خدادادی بھ ن بخش از مناببنابراین شناخت ایمی باشد.  منطقھ
بردای برای بھرهادی و کاربردی امری الزم است. عنوان برنامھ ای بنی

بیعت، نیازمند ارزیابی ی وحشی از طپایدار از پوشش گیاھان داروی
عی قی از پراکنش و فراوانی این گونھ ھا در عرصھ منابع طبیخیلی دقی
 .(Jeremy et al., 2006) می باشد

ب تحت آسیب شدید انسانی و تخریاھان در حال انقراض کھ از گی    
 Nelumbium) اه اللھ مردابیلھ برداشت بی رویھ از گیرار دارند و ھر ساق

caspicum) اب دی بھ این گیاه کمیو فروش میوه ھای رسیده آن ، آسیب ج
و ورود  ھاطراف تاالبنھای کشاورزی در اوجود زمیوارد کرده است. 

اھان آبزی بر رشد گی ھای بھ داخل آب تاالبمواد آلی و سموم شیمیای
دقیقتر این تاثیرات و نتایج ناشی از آن  کھ بررسیگذارد اثر می

بھ اینکھ  نھاد می شود با توجھشلذا پی شتر است.مستلزم پژوھشھای بی
ریزی در امر برنامھاھی باالی برخوردار است از غنای گی منطقھن ای

رویی، حائز گونھ ھای آبزی داشتر بھره برداری، شناسایی ھرچھ بی
در ضمن، توصیھ می شود مسئوالن و متولیان عرصھ ھای ت است. اھمی

ر ارزشمند، آگاھی الزم را بھ ھمھ منابع طبیعی ضمن حفظ این ذخای
ر زمینھ عدم برداشت مستقیم از گیاھان دارویی عرصھ ھای دمردم 

ز برای گیاھی نیلذا انجام مطالعات عی ارائھ دھند. منابع طبی
توجھ  . چرا کھرسدگونھ ھایی دارویی مھم ضروری بھ نظر میفراوانی 

وه ی و فرآورده ھای آنھا عالھمھ جانبھ بھ استفاده از گیاھان داروی
ک با عوارض جانبی باال وھای شیمیایی و سنتتیبر کاھش استفاده از دار

کھ تبعات گسترده ای را در سطح جامعھ بروز می دھد، بھ رونق 
 د. یی فراوان در منطقھ نیز کمک می نمایاقتصادی و اشتغال زا
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