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 منطقه (مطالعه موردي:بندي گیاهان دارویی بر اساس ترکیبات شیمیایی و نوع استفاده آنها طبقه
  )کوهسرخ استان خراسان رضوي

  2اکبرلو موسی ، 1*آباد خلیل قاسمی معصومه

  گرگان طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوي 1* 

  گرگان طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه مرتعداري دانشیارگروه 2

  masom390@yahoo.com: ایمیل *

  09159304434:تلفن

  چکیده

باشند، همواره مورد توجه مراکز علمی و اي که در بهداشت و سالمت جامعه دارا میامروزه گیاهان دارویی با توجه به جایگاه ویژه
- برداري اصولی، مطالعه گیاهان دارویی یک منطقه و شناسایی دقیق گونهبهره و باشند. نخستین گام در راه مدیریتتحقیقاتی می

در منطقه  شناخت خواص دارویی و ارزش استفاده از آنهاتحقیق با هدف . این باشدهاي دارویی و پراکنش جغرافیایی آنها می
منابع معتبر علمی  و محلی از افرادپرسش همچنین ترکیب شیمیایی هر گونه و موارد استفاده آن با استفاده . هسرخ انجام شدکو

گونه متعلق به  12شناسایی گردید. از این تعداد  خانواده 22گونه دارویی از  45مشخص گردید. بر اساس نتایج بدست آمده 
، Teucrium poliumهاي باشند. گونهگونه مربوط به خانواده کاسنی می 5آسا و گونه متعلق به خانواده پروانه 7خانواده نعناعیان، 

Origanum vulgaris ،Glycyrrhiza glabra،  Ziziphora clinopodioidesو Amygdalus scoparia  به عنوان مهمترین
  برداري قرار داد.توان آنها را مورد بهرهریزي دقیق میهاي دارویی شاخص منطقه بوده که در صورت مدیریت و برنامهگونه

  .شناسایی، خراسان رضوي، کوهسرخ، گیاهان داروییترکیب شیمیایی، : هاي کلیديواژه
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  مقدمه -1

هاي دارویی از ابتداي برخورد انسان با طبیعت توجه او گیاهان به عنوان موجودات پا برجایی در زنجیره غذایی و در مواردي فرآورده
و دارویی او را وادار کرده است تا در هر مرحله هاي غذایی اند. وابستگی شدید انسان به گیاهان بویژه از جنبهرا به خود جلب کرده

در ایران با توجه به شرایط . )1384(حسینی آوري گیاهان اقدام کند. از تمدن خود به اشکال مختلف نسبت به شناسایی و جمع
تنوع در کمتر هاي گیاهی در نقاط مختلف زیستی میسر گشته است. این اقلیمی و تنوع آب و هوایی زمینه رشد بسیاري از گونه

شود. با توجه به حجم زیاد گیاهان از نظر کمی و کیفی و گسترش جغرافیایی، هیچ شخص یا گروهی به کشوري در دنیا دیده می
شناسان و دارو سازان در اما کار کداوم گیاه آوري و مورد مطالعه قرار دهد.تواند همه گیاهان کشور را شناسایی، جمعتنهایی نمی

(خدیبی بروجنی فراهم آورد اي از این گنجینه بزرگ را براي ما و آیندگان تواند شناخت شایستهایی کوچکتر، میمنطقه جغرافی
آوري و بررسی مصارف جمعتوان از آن جمله میاند که از مناطق کشور معرفی شدههاي دارویی بسیاري تا کنون گونه. )1386

(نعمتی پیکانی و  گیاهان دارویی استان کرمانشاه ،)1392و همکاران  دهکردي (قاسمیسنتی منتخبی از گیاهان شهر جم و ریز 
 -شناسایی گیاهان دارویی دهستان جبل (بخش کوهپایه، )1388 هوشیدري( کردستاناستان پوشش گیاهان دارویی  )1391 جلیلیان

 ی استان لرستانمعرفی گیاهان دارویو )1391 همکاران(کریمی و اري بهینه و توسعه پایدار منطقه برداستان اصفهان) در راستاي بهره
  اشاره نمود. )1388 (احمدي و همکاران

 هايبررسی ادامه راستاي در بنابراین. است نشده انجام توجهی قابل مطالعات دارویی گیاهان  با ارتباط درمنطقه کوهسرخ   در
 از بخشی هايژنوتیپ معرفی براي منطقه کوهسرخ دارویی گیاهان کردن مستند و شناسایی هدف با تحقیق این دارویی، گیاهان
 مناطق در دارویی گیاهان مزارع در آنها تکثیر و سازگاري حفاظت، احیاء، با ارتباط در شناخت این با تا. است گرفته انجام کشور
  .دگیر صورت الزم اقدامات اکولوژیکی مشابه

  هامواد و روش -2

  معرفی منطقه -1-2

کیلومتري  30و در   شرقی طول 58˚ و 28ʹ ،55ʺ و شمالی عرض 35˚ و 27ʹ ،18ʺ در جغرافیایی موقعیت نظر ازمنطقه کوهسرخ 
 299متر از سطح دریا و متوسط بارندگی سالیانه 1704ارتفاع متوسط منطقه .جنوب شرقی شهرستان کاشمر واقع شده است 

. با توجه به کوهستانی بودن ، بارندگی و دماي مناسب این منطقه باشدمی تیگراددرجه سان 2/13میلیمتر و دماي متوسط سالیانه 
تواند مورد باشد، بطوریکه مطالعه گیاهان دارویی این منطقه و نتایج حاصل از آن بدون تردید میداراي تنوع گیاهی خوبی می

  .استفاده سایر محققان و دستگاههاي اجرایی قرار گیرد

  روش کار -2-2

 گیاهان به بیشتر اي¬منطقه تقسیمات در شد، بندي¬تقسیم زیستی و جغرافیایی مشخصات اساس بر مطالعه مورد منطقه ابتدا در
 گرادیان در پیمایش نقشه رويمتر  100به  متر 100 ارتفاعی طبقات به تقسیم به سپس گردید توجه غالب گیاهی جوامع و بومی

 و گردید منتقل هرباریوم به و کدگذاري نشده شناخته هاي¬گونه و برداري یادداشت موجود هاي¬رستنی کلیه محیطی، تغییرات
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 )1354-1374(مبین،  ایران هاي¬رستنی ،)1354-1386 (قهرمان ایران رنگی فلور جمله از موجود معتبر منابع و فلورها از استفاده با
هاي دارویی از لیست فلور منطقه تفکیک و در گونه سپس گرفتند، قرار موردشناسایی )1365-1384(معصومی  ایران هاي¬گون و

  ی و اندام مورد استفادهبندي شدند. خواص دارویی، ترکیب شیمیایهاي گیاهی، جنس و گونه طبقهاي بر اساس تیرهلیست جداگانه
مشخص گردید. همچنین  )1389 ؛ ولدآبادي و همکاران1382 ؛ خضري1388؛ معاونی 1374-1390 (زرگريمنابع  موجود با استفاده از 

  جهت تعیین خواص دارویی و اندام مورد استفاده گیاه ازافراد محلی منطقه که سابقه استفاده از گیاه را داشتند بهره گرفته شد.

  نتایج -3

 و شناساییگیاهی مورد تیره  22گونه دارویی متعلق به  45 کل گیاهان موجود در منطقه، مجموع ازبر طبق نتایج این بررسی، 
 ذکر شده هر یک از آنهاو موارد مصرف  همراه با ترکیبات شیمیایی مورد استفادههاي که مشخصات، اندام بندي قرار گرفتندطبقه
گونه  5و  7، 12آسا و کاسنی با هاي نعناعیان، پروانهمربوط به خانواده ،دارویی منطقههاي بیشترین تعداد گونه.  )1(جدول  است
که عالوه بر  گیاهان دارویی منطقه به عنوان رفع اختالل دستگاه گوارشی و افزایش اشتها و افزایش نیرو کاربرد دارنداکثر باشند.می

هاي گونهان به مهم منطقه میتو از گیاهان دارویی. شودازاد آن به سایر نقاط کشور توزیع میمنطقه، ممردم تأمین نیازهاي 
Teucrium polium، Origanum vulgaris، Glycyrrhiza glabra،  Ziziphora clinopodioidesو Amygdalus 

scoparia اره نموداش.  

  

  مشخصات گیاهان دارویی منطقه کوهسرخ  - 1جدول 
اندام مورد   موارد مصرف  ترکیبات شیمیایی  نام فارسی

  استفاده
  ردیف  خانواده  گونه

اسید چرب اشباع و غیر   بنه
اشباع، استرول، 

کارتنوئید، توکوفرول، 
پروتئین، موم، ترکیبات 

  پلی فنول

دفع کرم معده، تسکین سرفه، مقوي 
اعصاب و مسکن درد کمر و درد 

  قولنج، درمان نرمی استخوان

 Pistacia  میوه
atlantic 

Anacardiaceae 1 
 
 

کارتنوئید، موم، صمغ،   خینجوك
  ترکیبات پلی فنول

، درمان درد رفع سنگینی معده و نفخ
  مو چشم و ریزش

 Pistacia  میوه
khinjuk 

Anacardiaceae 2  

اشتهایی، اختالالت معده، درمان بی  مواد تلخ و اسانس فرار  بومادران
  اسهال، نفخ،  بواسیر و سرفه

گیاه گلدار 
  خشک

Achillea 
millefolium 

Asteraceae 3 

درمنه 
  کوهی

-رفع اختالالت معده و درمان بی  اسانس فرار و مواد تلخ
  اشتهایی

گیاه گلدار 
  خشک

Artemisia 
aucheri  

Asteraceae 4 

شیکورین، اینولین،   کاسنی
الکتوسین، اسید 

شیکوریک،فالنوئید، 
تانن، گلیکوزید، ترپن و 

  اسید تاتاریک

مقوي معده، مدر، تصفیه خون، 
صفرابر، تب بر، افزایش اشتها، درمان 

  هاي کبديکم خونی و بیماري

برگ، ریزوم، 
ریشه، گل و 

  دانه

Cichorium 
intybus  

Asteraceae 5 

میناي 
  خراسانی

ریشه خشک   دفع کننده کرم  اسانس فرار
  شده

Tanacetum 
khorassanicum 

Asteraceae 6 

 Carthamus  گلمسهل، مسکن، معرق، تقویت کننده   کارتامین و سفالدیلو  خارخرون
oxyacantha 

Asteraceae  7 
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  اعصاب، درمان یرقان وزردي
زرشک زر 

  افشانی
بربرین، اوکسیاکانتین، 

  تانن
مقوي، مسهل، تصفیه کننده خون، 

هاي ضدعفونی کننده، درمان بیماري
  هاي عفونیکبدي و تب

ریشه، پوست 
ریشه، برگ، 

  گل و میوه

Berberis 
integerrima 

Berberidaceae 8 

گاوزبان 
  آسا

آلکالوئید، رزین، اسد 
فسفریک، نیترات 

  پتاسیم و آالنتوئین

معرق، ادرار آور، تقویت کننده 
اعصاب، تصفیه خون، درمان بونشیت 

  و  ورم کلیه

 Caccinia  برگ و گل
macranthera 

Boraginaceae 9 

ضد اسکوربوت،اشتهاآور، مدر، تصفیه   گلوکوزید  ترتیزك
خون، مقوي معده، خلط آور، کاهش 
فشار خون، دفع کننده سنگ کلیه، 

  درمان عفونت

 Lepidium  اندام هوایی
sativum  

Brassicaceae 10 

گاالکتوز،   چوبک زبر
اسیدگاالکتورونیک، 

  گلوگز، ساپونین

آور، خرد کردن آور، عطسهمدر، قاعده
سنگ مثانه، بهبود زخم، درمان 

  نقرس و سوزاك

Acanthophyllu  ریشه
m squarrosum 

Caryophyllaceae 11 

سیپرن، سیپروتاندور،   اویارسالم
سیپرنون و بتاسلینین، 

  آلفا سیپرنون

مسکن، ضد نفخ، معرق، تقویت 
کننده اعصاب، محرك دفع کرم 

  روده، سوءهاضمه

غده و ریشه 
  پیازدار

Cyperus 
rotundus 

Cyperaceae 12 

نوك لک 
  لکی هرز

تانن، اسید کالیک، مواد 
  چرب و موم

قابض، بندآورنده خون، رفع خونریزي 
  رحمی

 Erodium  اندام هوایی
cicatarium 

Geraniaceae 13 

گلوکوزید،   زعفران
پیکروکورسین و 

  کورستین

ضد نفخ، محرك معده، اشتها آور، 
آور، درمان تب و معرق، قاعده

  سرطان، درمان افسردگی 

گل، پیاز و 
  برگ

Crocus sativus Iridaceae 14 

اینوزیت، اسید االژیک،   گردو
  اسد گالیک وتانن

خنازیر، دفع تقویت عمومی بدن، رفع 
کرم، درمان سل و دیابت، ضد عفونی 

  کننده زخم و اگزما

برگ، میوه 
سبز، پوست 
ثانوي و مغز 

  گردو

Juglans regia Juglanaceae 15 

برگ خشک   التیام دهنده زخم و جراحات   اسانس  بادرنجبویه
  شده

Dracocephalu
m moldovica 

Lamiaceae 16 

فراسیون 
ناجور 
  داندان

چرب، تانن، مواد 
موسیالژ، مواد رزینی، 

  گلوکز و اسانس

مقوي معده وقلب، مدر، اشتها آور، 
  آور، ضدعفونی کننده و صفرابر خلط

برگ و 
  سرشاخه گلدار

Marrubium 
anisodon  

Lamiaceae 17 

لینالول،متیل سینامات،   ریحان
متیل کاویکول، 

سینئول، اوسیمن، 
  بورنئول وسافرول

خونی، سرفه ضد نفخ، معالجه اسهال 
  و یبوست

ریشه، برگ، 
  گل و دانه

Ocimum 
basilicum  

Lamiaceae 18 

تانن، تیمول،   مرزنگوش
  کارواکرول، ترپن

نیرو دهنده، مدر، مقوي معده، 
آور، ضد اسهال، مسکن اعصاب، خلط

ضد التهاب، ضد تشنج، درمان آسم و 
  زردي

برگ و 
  سرشاخه گلدار

Origanum 
vulgaris  

Lamiaceae 19 

مریم گلی 
  کبیر

تانن، مواد رزین و 
  اسانس

ان ضد تشنج، ضدعفونی کننده، درم
  ضعف دستگاه هضم، رفع نفخ

برگ و 
  سرشاخه گلدار

Salvia sclarea Lamiaceae 20 

مریم گلی 
  خاردار

تانن، مواد رزینی، ماده 
  تلخ و اسانس

آور، نیرو دهنده، ضد تشنج، قاعده
ضد عفونی کننده، رفع نفخ و ضعف 

  دستگاه هضم عمل

برگ و 
  سرشاخه گلدار

Salvia spinosa Lamiaceae 21 

 Teucrium  سرشاخه گلدارمقوي، نیرو دهنده، ضد تشنج، رفع   اسانس فرار و تانن  کلپوره
polium  

Lamiaceae 22 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

۵ 
 

سردرد، ضعف عمل دستگاه تغذیه، 
  ادراري -هاي دستگاه تناسلیبیماري

مریم 
نخودي 
  باتالقی

ئین، تانن، اسکوردي
  اسکوتل الرین

درمان ضعف، آب آوردن انساج، 
هاي مقاوم، سل زردي، بواسیر، سرفه

  ریوي

 Teucrium  سرشاخه گلدار
scordium  

Lamiaceae 23 

آویشن 
  آناتولی

رفع ناراحتی دستگاه گوارش و   تیمول و کارواکرول
هاي مجاري تنفسی، ضد نفخ، عفونت

  ضد اسپاسم، ضد رماتیسم

برگ و 
 هايسرشاخه

  گلدار و برگدار

Thymus fallax Lamiaceae 24 

پنج 
  انگشت

ئول، سابینن، پینن، سین
  ترپن

 Vitex negundo Lamiaceae 25  برگ و میوه  اشتهاآور، مدر، بادشکن و ضد تشنج

پولگون، تیمول، گرانیول   کاکوتی
  و منتون

خلط آور، بادشکن، مقوي معده، تب 
  بر، مقوي قلب، ضد تشنج

برگ و 
هاي سرشاخه

  برگدار و گلدار

Ziziphora 
tenuior  

Lamiaceae 26 

کاکوتی 
  کوهی

تیمول، گرانیول، پولگون 
  و منتون

رفع تب در بیماري تیفوس، رفع 
  هاي قلبیناراحتی

برگ و 
هاي سرشاخه

  برگدار و گلدار

Ziziphora 
clinopodioides 

Lamiaceae 27 

پنیرك 
  معمولی

موسیالژ، اسانس فرار، 
  تانن

کننده، آرامبخش، مدر، رفع نرم 
ناراحتی سینه، رفع تحریک دستگاه 

گوارش، رفع ناراحتی دستگاه ادراري 
  و درمان آفت

 Malva neglecta Malvaceae 28  گیاه کامل

دار و چربی، مواد پکتیک  توت سفید
  امالح

ملین، درمان دردهاي سینه، ضد 
  اسهال و تب بر

 Morus alba Moraceae 29  میوه

شیره آن شامل ساکارز،   خارشتر
فروکتوز، موسیالژ، 

امالح کلسیم، منیزیم و 
  گوگرد 

ترشح صفرا، درمان مخملک، 
سرخک، حصبه، آبله، انواع یبوست و 

  حتی اسهال

 Alhaji  شیره
camelorumo 

Papilionaceae 30 

  
  گون

کتیراي آن شامل 
  تراگاکانتین

 Astragalus  صمغ  تهیه قرص در داروسازي
verus 

Papilionaceae 31 

شیرین 
  بیان

گلیکوزید، اسانس فرار، 
  ساپونین

رفع یبوست مالیم، رفع التهاب 
مخاط برونشها، آرامبخش، ضدسرفه 

  و مسهل

 Glycyrrhiza  پوست ریشه
glabra  

Papilionaceae 32 

کومارین، تانن، مواد   یونجه زرد
  رنگی، فالون

-کلیه قسمت  هاي چرکیآور، درمان زخمخلط
  گیاههاي 

Melilotus 
officinalis  

Papilionaceae 33 

-آرژنین، آدنین، فنیل  یونجه
  آالنین، ساپونین

بندي و رفع اختالالت استخوان
  راشیتیسم، تغذیه اطفال

 Medicago  اندام هوایی
sativa 

Papilionaceae 34 

شنبلیله 
  تک گل

موسیالژ، مواد معطر، 
  آهن و فسفر

و هاي چرکی آور، بهبود زخمخلط
  التهابات

 Trigonella  دانه
monatha  

Papilionaceae 35 

گلوکوزید، ویسیانین و   ماشک
  اسیدسیانیدریک

مقوي اعصاب و نیروي دید چشم، 
هاي درمان سردردهاي گرم و تب

  گرم و حاد

 Vicia sativa Papilionaceae 36  دانه

موسیالژ، صمغ،   بارهنگ
اسیدهاي آلی، انورتین، 

  تانن، گلوکوزید

قابض، تصفیه کننده خون، رفع 
ناراحتی آسم مرطوب، درد دندان، 

  گوش درد و بهبود زخم

برگ، ریشه، 
  دانه

Plantago major Plantaginaceae 37 

گلوکوزید و اسیدهاي   ریواس
  آلی

مقوي معده و کبد، رفع یرقان، درمان 
  حصبه و اسهال گرم صفراوي

 Rhum ribes Polygonaceae 38  دمبرگ 
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آناگالیژنون و  تانن،  -
  گلوکوفروکوزید

آور، درمان مدر، معرق، خلط
هاي کلیوي و رماتیسم، ناراحتی

کبدي، تسکین مار گزیدگی، معالجه 
  زگیل، خشکی پوست و تاول

هاي همه اندام
  گیاه

Angallis 
arvensis 

Primulaceae 39 

بادام 
  کوهی

آمیگدالین, دیاستاز و 
  آدوئید بنزوئیک 

مسکن درد، درمان مسهل، ضد کرم، 
سیاه سرفه و میگرن، درمان 

  هاي قلبی، ورم سینه و ریهناراحتی

 Amygdalus  میوه
scoparia  

Rosaceae 40 

توت 
  روباهی

اشتهاآور، مدر، بندآورنده خون،   تانن و امالح مختلف
درمان سنگ کلیه، دیسانتري و 

ضعف عمل دستگاه هضم، رفع ورم 
  روده و درمان سوختگی

هاي همه اندام
  گیاه

Sanguisorba 
minor  

Rosaceae 41  

گلوکوزید، موم، صمغ،   سیاه بید
رزین، اکساالت کلسیم 

  و تانن

بر، مسکن دردهاي دستگاه تب
خوابی، تناسلی، ضد تشنج، رفع بی

  تحریک اشتها، دفع کرم

سرشاخه جوان 
  و برگ

Salix excelsa Salicaceae 42 

گز 
  بوشهري

اسید گالیک، ماده 
  ساکارز، موسیالژرنگی، 

 Tamarix  پوست  قابض، مدر، اشتهاآور و مقوي
kotschyi  

Tamaricaceae 43 

سنبل 
  الطیب

ریشه و ریزوم   خوابی و حاالت عصبیدرمان بی  اسانس فرار 
خشک شده یا 

  تازه

Valeriana 
offficinalis 

Valerianaceae 44 

هارمین، هارمالین و   اسپند
  هارمالول

-کرم و قاعدهآور، معرق، ضد خواب
  آور، رفع التهاب چشم

 Peganum  دانه
harmala 

Zygophyllaceae 45 

  

 بحث و نتیجه گیري -4

هاي با وجود اینکه خواص دارویی بسیاري از گیاهان توسط دانشمندان مشخص شده اما ساکنان محلی به طور خود جوش از زمان
کردند بطوریکه به گفته ها استفاده میجهت مداواي بسیاري از بیمارياند از این گیاهان اي که کسب کردهقدیم با تکیه بر تجربه

خود اهالی منطقه، اسانس و بوي این گیاهان باعث ترغیب و جذب آنها به سمت گیاهان دارویی شده است و بعدها دانشمندان پی 
   .اندبه این گیاهان برده و ترکیبات آنها را تعیین کرده

اي داراي غناي گونه به فرد و متنوع شناختی و اقلیم منحصرهاي بومو دارا بودن ویژگی عت زیادمنطقه کوهسرخ با توجه به وس
-هاي دارویی با پراکنش وسیع و فراوانی باال به طور مستقیم بهرهگونه توان در این منطقه از برخیکه میباشد به طوري باالیی می

سازي پوشش گیاهی و فلور به غنیویی و کشت آنها در شرایط اکولوژیکی مشابه آوري بذر این گیاهان دارجمعبا برداري نمود و یا 
  گیاهان دارویی مناطق تخریب شده کمک نمود.

  

  منابع: -5
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فصلنامه علمی پژوهشی ن، . معرفی گیاهان دارویی استان لرستا)1388( فر، م. ع.احمدي، ش.، باباخالو، پ. و کریمی -1
  .85-100، صفحه 5یازدهم، شماره دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دوره 

  .75ص  همایش ملی توسعه پایدار گیاهان دارویی. ،. معرفی گیاهان دارویی منطقه کوه آشتیان)1384( حسینی، ن. -2
آوري و شناسایی فلور گیاهان مناطقی از بروجن و بررسی گیاهشناسی و فیتوشیمیایی جمع .)1386(خدیبی بروجنی، ن.  -3

  نامه دکتراي عمومی داروسازي، اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی.منتخبی از آنها، پایان
  صفحه. 571انتشارات رستم خانی،  . فرهنگ گیاهان دارویی،)1382( .خضري، س. ش -4
  انتشارات دانشگاه تهران.، 1- 5گیاهان دارویی، جلد  .)1384-1390( زرگري، ع. -5
 -کوهپایه بخش( جبل دهستان دارویی گیاهان شناسایی. )1391( .ش قنبري، و ف، کریمی، ،.ژاد،منجمالی ،.ج کریمی، - 6

 گیاهان و طبیعی هاي¬فرآورده ملی همایش، منطقه پایدار توسعه و بهینه برداري¬بهره راستاي در) اصفهان استان
 .بجنورد دارویی

گیاهان شهر آوري و بررسی مصارف سنتی منتخبی از . جمع)1392( قاسمی دهکردي، ن.، سرطاوي، ك. و یادگاري، ا. -7
 .199-208مجله طب سنتی اسالم و ایران، شماره دوم، صفحه  ،جم و ریز

 .مراتع و ها¬جنگل تحقیقات مؤسسه انتشارات ،1-20 جلدهاي ایران، رنگی فلور. )1354-1386( .ا قهرمان، -8

  .تهران دانشگاه چاپ و انتشارات ،4 تا 1 جلد ،)آوندي گیاهان فلور( ایران هاي¬رستنی. )1354-1374( .ص مبین، -9
 صفحه. 1129انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی،  . گیاهان دارویی، جلد ،)1388( ی، پ.معاون -10

  .مراتع و ها¬جنگل تحقیقات مؤسسه ،5-1 جلد ،ایران هاي¬گون. )1365-1384( .ا ع، معصومی، -11
، سال مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک . گیاهان دارویی استان کرمانشاه،)1391( نعمتی پیکانی، م. جلیلیان، ن. -12

  .78 - 69چهارم، شماره یازدهم،صفحه 
انتشارات دانشگاه ازاد اسالمی (شهر قدس)،  . گیاهان دارویی،)1389( حمدبیگی، ف.ولدآبادي، س. ع.، دانشیان، ج. و م -13

 صفحه. 964

هشی تحقیقات گیاهان دارویی و . پوشش گیاهان دارویی استان کردستان، فصلنامه علمی پژو)1388( هوشیدري، م. -14
  .92-103، صفحه 1، شماره 25معطر ایران، جلد 
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