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  چکیده

تلف خاي را در ترکیب جوامع گیاهی م دهند و نقش عمده می هاي گیاهی دارویی بخش قابل توجهی از فلور ایران را تشکیل  گونه 
 یز چنذابـحوضه آبخ هاي داروییخواص درمانی گونه آوري، شناسایی و تعیین پراکنش و جمع هدف با این تحقیقنمایند.  ایفاء می

 و شد هیته چنذاب حوضه آبخیز ییدارو هايگونه فهرست معتبر منابع مرور و یدانیم مطالعات از استفاده با. به اجرا درآمد
 براي و خواص درمانی استفاده مورد اندام پراکنش، نقاط ،یشناساهیگ مشخصات ،یفارس نام ره،یت نام ،یعلم نام لیقب از یاطالعات

تیره گیاهی  9جنس و  18گونه متعلق به  20 این حوضه در براساس نتایج بدست آمده. دیگرد ثبت ییدارو اهانیگ از کیهر
گونه)  3( Asteraceaeونه) و گ 4( Poaceaeگونه)،  Lamiaceae )6هاي هاي گیاهی منطقه، تیرهاز میان تیرهشناسایی شده است. 
% 47اند و به لحاظ فرم زیستی ه به صورت خودرو رویش داشتههاي موجود در منطقها در منطقه بودند. گونهداراي بیشترین گونه

بیش از نصف  % تروفیت بودند. با توجه به اینکه تقریبا16ً% کریپتوفیت و 16% کامفیت، 21کریپتوفیت، گونه هاي منطقه همی
  تواند از لحاظ دارویی از اهمیت فراوان برخوردار باشد.حوضه آبخیز مورد مطالعه میگیاهان منطقه خاصیت دارویی دارند، بنابراین 

  

  

  .گیاهان دارویی، فلور، شکل زیستی، حوضه آبخیز چنذاب ،استان اردبیلهاي کلیدي: واژه
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 پایه و شتهدا رواج پیش هااز قرن هاريبیماها در درمان از آن دهستفاا و ندادهبو رداربرخو ايهیژو همیتا از ارههمو ییدارو نگیاها
 و شدر لحا در ییدارو نگیاها از دهستفاا ،شیمیایی يهادارو جانبی ارضعو به توجه با وزهمرا. هدد می تشکیل را انیرا سنتی طب

 گذارند،یم برجاي یآدم کرهیپ بر که ريیناپذجبران و اربانیز اثرات به واسطه ییایمیداروهاي ش). 1387 ،(آزادبخت است توسعه
 ز است،یناچ یجهان سطح در ییایمیش داروهاي به یاهیگ داروهاي نسبت سپارند. اگرچه یم یاهیگ داروهاي را به خود جاي کم کم
 .است شده شتريیب توجه ن مهمیا به ریاخ چندساله یط زین ما کشور در و شود یم دنبال شتريیب سرعت با ینیگزیجا روند یول

 زيیر برنامه). 1379 ،؛ مظفریان1384 ،پور(سلطانی شوند ییشناسا یاهیگ داروهاي دیتول منابع دیبا ابتدا منظور نیا به لین براي
 در موجود هايلیپتانس یکاف شناخت ت موجود،یوضع قیدق یبررس ازمندین ،ییدارو اهانیگ بخش در هاتیفعال توسعه براي یاصول

 هاچالش و هاتیمحدود حیصح شناخت نیهمچن و کشور یبوم هايگونه یاصل خاستگاه عنوان به یعیطب منابع و یزراع هايعرصه
هاي گیاهی توان به امکان دسترسی آسان و سریع به گونهبندي گیاهان می مزایاي طبقه به طور کلی از ).1387 ،(سفیدکن است

هاي منطقه هاي رویشی منطقه، امکان افزایش تعداد گونهپتانسیل و قابلیت )، تعیین1989 ،1زمان معین (استیسخاص در محل و 
ها، شناسایی گیاهان هاي گیاهی و گنجینه ژنی آنحفظ گونههاي مقاوم و در حال انقراض و کمک به از نظر تراکم، شناسایی گونه

 5؛ فراري1978، 4؛ دیویس1978، 3؛ لمی1977، 2عیین پوشش گیاهی نام برد (رشینگرها و کمک به تاصولی از آندارویی و استفاده 
  ).1993، 6؛ کرگولن1993و همکاران،  5فراري

 و یمازندرانگردد. ها اشاره میاز آن در این زمینه تحقیقات بسیاري در مناطق مختلف جهان انجام گرفته است که به چند مورد
کریمیان  .تیره را معرفی کردند 42 به متعلق گونه 107 و مطالعه را گرگان ارتیز کوهستان ییدارو اهانیگ )1383(همکاران 

 و داد قرار مطالعه مورد را زدی استان بافق کوه و بهادران کالمند شده حفاظت نادر مناطق و یمرتع معطر، ،ییدارو اهانیگ )،1384(
گونه  39اي مطالعه در )1385همکاران ( و باقري کرد. گزارش مناطق نیا در را یصنعت و معطر ،ییگونه دارو 60 مجموع در

 گونه 315 ان،همد نستاا ییدارو نگیاها سیربر با )،1386ران (همکا و يکلوند. کردند یمعرف قم استان براي را ییدارو دار اسانس
 و دبو نستاا در سنتی رفمصا داراي گونه 159 اد،تعد ینا از که نددکر شناسایی را ادهخانو 71 و جنس 209 به متعلق ییدارو
ها به عنوان گیاهان دارویی نام برده شده است. آن از ییدارو منابع در لیو ده،بو نستاا در بومی و سنتی دهستفاا فاقد ،گونه 156

 یمعرف گلستان استان براي را یاهیگ رهیت 95 به متعلق ییدارو گونه 409 یقیتحق در )1387( و همکاران ینیحسهمچنین، 
  .کردند یرا معرف ییدارو گونه 144 و داد قرار مطالعه مورد را کردستان استان ییدارو اهانی)، گ1388دري (یهوش .کردند

دارویی شهرستان نمین واقع در  نگیاها رهباد درموجوهاي هدف از اجراي این تحقیق دستیابی به اطالعات کامل در زمینه توانایی
 کسب نمیا ینا در. دبو و...محلی  رفمصاسی، شناهگیا تمشخصا مینهز در جامع تطالعاا تکمیل و شناسایی اردبیل واستان 

 رداربرخو ايهیژو همیتا از هاريبیما اعنوا نمادر در هاآن دبررکا و فمصر اردمو ویی ن داروگیاها فمصر ةنحو از محلی تطالعاا
  .ستا دهکر زبا را دخو هجایگا نجها در بومی نگیاها فمصر هنحو رهبادر علمی تطالعاا کسب وزهمرا ایرز. باشدمی
  
  هامواد و روش -2
  منطقه مورد مطالعه -2-1

 285004تا  279964ي هیر و از نظر موقعیت جغرافیایی بین کیلومتر مربع درمنطقه 13,5ي آبخیز چنذاب با مساحت  هضحو
آباد در جنوب توان به روستاي عباساز روستاهاي اطراف آن می. )1(شکل استشمالی واقع شده  4215887تا  4209839شرقی و 

                                                             
1 - Stace 

2 - Rechinger 

3 - Lemee 

4 - Davis 

5 - Ferrari 
6 - Kerguelen 
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 ساالنه بارش میانگین. ه آبخیز قرار دارند اشاره کردضغربی و روستاي شابلو که در داخل حوروستاي نئور سفلی در جنوب شرقی،
 ماه مرداد در تابستان و بارندگی مقدار کمترینماه و  در زمستان و در دي فصلی بارش بیشترین و بوده مترمیلی 300 آبخیز حوزه

 دماي مقدار بیشترین و گرادسانتی درجه -3ن میانگی با ماهدي به مربوط اردبیل در ایستگاه ماهانه دماي افتد. حداقلاتفاق می
  باشد. می تیر و مرداد ماه گرادسانتی درجه 19 با میانگین روزانه

 روش به یاهیگ هاينمونه آوريجمع نسبت به میدانی هايشیمایپ با و منطقه مورد مطالعه مختلف مناطق به مراجعه قیطر از
آوري شده با استفاده از منابع معتبر مورد بررسی قرار گرفته و شناسایی و هاي هرباریومی جمعسپس نمونه شد. اقدام استاندارد

  دیگر از گیاهان منطقه بررسی و یادداشت گردید.اسامی علمی، ناحیه رویشی، خواص درمانی و برخی مشخصات 
  

  
  

  ) موقعیت منطقه مورد مطالعه1( شکل
  

  
  نتایج -3

 9جنس و  18گونه متعلق به  20حوضه آبخیز چنذاب  در کهشود در بررسی گیاهان دارویی و شناسایی فلور منطقه مشاهده می
، Apiaceae، Asteraceae ،Boraginaceaeهاي مربوط به تیرههاي گیاهی مختلف ها و گونهتیره گیاهی وجود دارند که جنس

Fabaceae ،Lamiaceae ،Orchidaceae ،Plumbaginaceae ،Poaceae و Scrophulariaceae گردد شاهده میمهمچنین  باشد.می
ها گونه) داراي بیشترین گونه 3( Asteraceaeگونه) و  4( Poaceaeگونه)،  Lamiaceae )6هاي هاي گیاهی منطقه، تیرهاز میان تیره

% گونه هاي 47اند و به لحاظ فرم زیستی هاي موجود در منطقه به صورت خودرو رویش داشته. گونه)2(شکل در منطقه بودند
بیش از نصف ). با توجه به اینکه تقریباً 3% تروفیت بودند (شکل16% کریپتوفیت و 16% کامفیت، 21کریپتوفیت، منطقه همی

تواند از لحاظ دارویی از اهمیت فراوان برخوردار باشد، حوضه آبخیز مورد مطالعه مییاهان منطقه خاصیت دارویی دارند، بنابراین گ
همین دلیل بسیاري از گیاهان نیز توسط بومیان محل اند، بههمچنین با توجه به اینکه گیاهان منطقه از نظر دارویی با اهمیت

- هاي ایرانها رویشگاه% گونه60گردد، محل رویش هاي گیاهی منطقه مشاهده میبررسی کوروتیپ گونهشد. از نظر شناخته می
% باقی نیز در تمام مناطق 7اي و هاي مدیترانهها در رویشگاه% گونه10سیبري، -هاي اروپاها مربوط به رویشگاه% گونه23تورانی، 
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ها، نام علمی گونه نام) تنظیم گریده است که 1بررسی گیاهان منطقه، (جدول گردند. در انتها براي سهولتجهان مشاهده می
  کنیم. ها را مشاهده میهاي مورد استفاده و خواص درمانی مربوط به گونهفارسی، کوروتیپ، قسمت

  

  هاي دارویی در منطقه مورد مطالعه گونه) فهرست 1جدول (

  

قسمت   خواص درمانی
مورد 

  استفاده

دوره 
  زندگی

فرم 
  زیستی

فرم 
  رویشی

  

نام   کوروتیپ
  فارسی

  تیره  نام علمی

دو   ریشه  خواص ضد سرطانی
  IT  علفی Cr  ساله

هویج 
  کوهی

Astrodaucus orientalis 
Drude.  Apiaceae  

جهت دفع کرم روده، کمک 
به هضم غذا، ضد عفونی 

  کننده

برگ و 
  ساقه

چند 
 Artemisia absinthium L. Asteraceae  افسنتین  M-IT-ES  علفی He  ساله

  

برطرف کننده سرفه و پایین 
چند   گل  آورنده تب

 IT  ايبوته Ch  ساله
شکر 
  Echinops adenocaulos  Asteraceae  تیغال

جلوگیري از خونریزي معده، 
  مداواي مسمومیت

تمام 
-قسمت

  ها
  Tragopogon collinus DC.  Asteraceae  شنگ IT  علفی Th  یکساله

هاي سطحی درمان بریدگی
  پوستی

گل، 
  برگ

چند 
  IT  علفی He  ساله

اي زنگوله
لوله 
  باریک

Boiss.Onosma stenosiphon   Boraginaceae  

خاصیت ضدعفونی کننده و 
  ترمیم زخم

اندام 
  هوایی

چند 
  IT  ايبوته Ch  ساله

گون 
  خاردار

 Astragalus microphysa
Boois.  

  
Fabaceae  

چند   -  -
  IT  ايبوته  Ch  ساله

نوعی 
  گون

Astragalus durandianus 
Aitch. & Baker 

Fabaceae  
  

آرامبخش، رفع حالت تهوع، 
سیاه سرفه، گرفتگی بینی، 

  سرماخوردگی، آنفوالنزا
چند   برگ

 ساله
He علفی  IT-M-ES پونه  Mentha pulegium L. Lamiaceae 

نیرودهنده، ، بادشکن، معرق
قاعده آور، آرام کننده، 

محرك اشتها، مقوي معده و 
قلب، التیام دهنده زخم ها، 

ضد تشنج و دردهاي 
  رماتیسمی،

اندام 
  هوایی

چند 
  Origanum  مرزنجوش IT-ES  علفی He  ساله

vulgare L. 
Lamiaceae  

  

اندام   خواص ضد التهابی
  هوایی

چند 
 .Phlomis pungens Willd  رهبگوش  IT  علفی  He  ساله

Lamiaceae  
  

ضد عفونی کننده، قابض، 
دهنده ضد نفخ، کاهش 

سریع قند خون و افزایش 
  حافظه

چند   برگ
  L. Salvia officinalis  مریم گلی IT-ES  علفی He  ساله

 
Lamiaceae  
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خاصیت ضدقارچ، 
ضدمیکروب، ضداسپاسم و 

  ضداسهال
  .Satureja hortensis L  مرزه IT-ES  علفی Th  یکساله  برگ

Lamiaceae  
  

شست و شوي مجاري 
ادراري و کلیه و کاربرد در 

  سقط جنین

اندم 
  هوایی

چند 
 ساله

He علفی  IT  
چاي 
  Vahl Stachys lavandulifolia.  کوهی

Lamiaceae  
  

ورم کلیه و مثانه، اخالط 
چند   ریشه  خونی، سرماخوردگی

  Orchis maculate L. Orchidaceae  ثعلب ES-IT  علفی Cr  ساله

چند   -  -
 IT  ايبوته Ch  ساله

کاله 
 Acantholimon sp.  Plumbaginaceae  میرحسن

چند   -  -
 IT  علفی He  ساله

چمن 
گندمی 

  بلند
Agropyron 

elongatiforme  Drobov  

Poaceae 
 
  
 

 Bromus tectorum L. Poaceae  علف بام Cosm  علفی Th  یکساله  -  -
 

چند   -  -
 IT  علفی He  ساله

جارو 
 Bromus tomentellus Boiss. Poaceae  علفی

 

چند   -  -
 IT-M-ES  علفی Cr  ساله

چمن 
 Poa bulbosa L. Poaceae  دارپیازك

 

چند   گل  ضد انگل
 Verbascum  گل ماهور Cosm  علفی He  ساله

thapsus L. Scrophulariaceae 

  : تروفیت، Th  : کریپتوفیت،Cr  کریپتوفیت،: همیHe   فیت،: کامهCh: فانروفیت، Phفرم زیستی:  

  سندي-: صحاراSSاي، : مدیترانهMسیبري، - : اروپاESتورانی، - : ایرانITاي، چند منطقه: Pl همه جاي جهان،: Cosm   تیپ:روکو

  

  
  

  منطقه مورد مطالعه هاي تیره گونه تعداد) 2شکل (

  

0

1

2

3

4

5

6

7
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  هاي دارویی منطقه مورد مطالعه درصد اشکال زیستی گونه) 3شکل (
  

  گیريبحث و نتیجه -4
هاي منابع طبیعی، ضمن حفظ این شود مسئوالن و متولیان عرصهباشد، توصیه میمیاینکه بیشتر گیاهان منطقه دارویی  باتوجه به

ویژه در هاي منابع طبیعی، بهي مردم در زمینه عدم برداشت مستقیم گیاهان دارویی از عرصهذخایر ارزشمند، آگاهی الزم را به همه
ارویی پرمصرف، در فرآیند اهلی کردن قرار گیرند. قهرمان هاي دمورد گیاهان در معرض خطر ارائه دهند. همچنین الزم است گونه

هاي منابع هاي دارویی و خوراکی پرمصرف از عرصه)، بر ورود گونه1387) و عبدي (1387)، حسینی و همکاران (1377و عطار (
  اند.کید کردهطبیعی تأ

 برداري،بهره و عیوس کشت جهت یبوم ارزش با ییدارو اهانیگ یمعرف راهبردهاي ،کاربست و موجود هايتوانمندي شناخت با
 منابع از حفاظت براي سازيفرهنگ و یرساناطالع ،یخارج و یداخل بازار ازین براساس ییدارو اهانیگ رکشتیز سطح گسترش

 به یابیدست موجب تواندمی ،یعیطب هايفرآورده و ییدارو اهانیگ از خردمندانه استفاده نیهمچن کرد. اقدام توانیم یعیطب
 در ییدارو اهانیگ ايیمزا ریسا از گردد. یعیطب منابع هايعرصه در ییدارو اهانیگ از حیصح برداريبهره و ایاح حفاظت، اهداف

 اهانیگ اقتصادي دیتول قیطر از دیجد یشغل هاي فرصت جادیا و مردم یزندگ تیفیک ارتقاي و سالمت سطح بهبود راستاي
   .است آنها هاي فرآورده و ییدارو

ها با بیشترین درصد، شکل زیستی غالب کریپتوفیتدر رابطه با نتایج مربوط به مطالعه طیف زیستی گیاهی مشخص شد که همی
هاي تجدید کننده حیات نهاها به دلیل سپري نمودن فصل سرما توسط جوکریپتوفیتباال بودن درصد همی ه ومنطقه معرفی شد

ها در کریپتوفیت، فراوانی همی1996 7هاي زمستانی است. طبق نظر آرچیبولدمیان برف در این گونه گیاهان از سطح خاك و در
  یک منطقه نشانگر اقلیم سرد و کوهستانی در آن است.
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