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ــی (مریم ــر.Salvia sppگل ــه تی ــق ب ــراکنش وســیعی در ایــران ) متعل ه نعناعیــان و داراي پ

ضــدباکتریایی، ضــدنفخ و  خاصــیت باشــد. ایــن گیــاه داراي خــواص دارویــی متعــددي از جملــهمی

کــردن ایــن گیــاه بــا ارزش، تنــوع مورفولوژیــک و  منظــور اهلــی باشــد. بــهاکســیدان میآنتیداراي 

مورفولـــوژیکی گیاهـــان  اول صـــفات مرحلـــهفیتوشـــیمیایی آن مـــورد بررســـی قـــرار گرفـــت. در 

 ,S. syriaca, S. multicaulis, S. nemorosa S. limbata, S. ceratophylla يهاگونـــه

ــت.  ــرار گرف ــابی ق ــورد ارزی ــه م ــان داد ک ــایش نش ــایج آزم ــول  S. limbataنت ــترین ط داراي بیش

ســاقه، ارتفــاع ســاقه و طــول شــاخه  قطــردمبرگ، طــول بــرگ، عــرض بــرگ، تعــداد شــاخه فرعــی، 

ـــل ـــرگ S. syriacaین و آذگ ـــدا ب ـــترین تع ـــلبیش ـــداد گ ـــانگره و تع ـــله می و  آذین، فاص

S.multicaulis مرحلــهباشــد. در ها میداراي بیشــترین تعــداد گلچــه در گــل آذیــن در بــین گونــه 

از  S. limbataشــیمیایی ایــن گونــه هــا مــورد ارزیــابی قــرار گرفــت. بــازده اســانس فیتودوم تنــوع 

 مرحلــهبــود. در را دارا بیشــترین کلروفیــل  S. nemorosaو بیشــتر  بــازده اســانس ســایر گونــه هــا

 .Sایــن گیاهــان دارویــی در فضــاي ســبز و منــاظر کوهســتانی مــورد بحــث واقــع شــد.  کاربردسوم 

multicaulis ــی ــاخوري داراي ویژگ ــه پ ــل ب ــت دربیشــتر  تحم ــل کش ــر  و قاب ــایه و زی ــاطق س من

ــان ــود درخت ــورد نظــر می 5هــر  و ب ــه م ــد گون ــوان توانن ــپوشــش بعن ــاهی ب ــرل  ه منظــورگی کنت

  .قرار گیرنداستفاده مورد فرسایش بادي 

  فضاي سبزگیاهان دارویی، گلی، تنوع مورفولوژیکی، اسانس، مریم :هاواژه کلید
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  مقدمه: - 1- 1

  اهمیت گیاهان دارویی و تنوع گیاهی: - 1- 1- 1

مربع است. با این حال نزدیک به یک میلیون کیلومتر تا یک  کیلومتر 1648195ن حدود وسعت ایرا

هزار کیلومتر تقریبا پوشش  400هزار کیلومتر اراضی آن خشک و بیابانی است و حدود  200میلیون و 

به  . نزدیکفرانسه، لوکزامبورگ و سوییس است خوبی دارد و این برابر با پوشش گیاهی تمام کشور آلمان،

هزار گونه گیاهی در ایران وجود دارد که مطابق با تمام قاره اروپا و دو برابر اروپاي مرکزي است. در  8

به همین دلیل تنوع گیاهی  رسند؛د که در ایران به یکدیگر مینیمکره شمالی، پنج ناحیه گیاهی وجود دار

در  دمیک (بومی ایران) موجود است کهه انگیا 2500تقریبا  در ایران وجود دارد. در کشور مابسیار غنی 

  ).1385(قهرمان،  این بین بیش از هزار گونه، نادر است

این تنوع در مورد گیاهان و از جمله گیاهان دارویی به روشنی مشهود است. اگرچه در زمینه توسعه 

ل توجهی از ریزي صحیح، بخش قابتوانیم با برنامهصنعت گیاهان دارویی در ابتداي راه هستیم، ولی می

بازار جهانی را به خود اختصاص دهیم. شاید در ابتداي کار نتوانیم با کشورهایی که محصوالت خود را به 

هاي دارویی رقباي اي و تولید طبیعی گونهاند رقابت نماییم؛ اما به لحاظ تنوع گونهتولید انبوه رسانده

همه اینها منوط به این نکته است که  رقیب هستیم،چندانی در جهان نداریم و در مواردي حتی بی

 %5توان تا صورت حتی می کشور را بشناسیم و بتوانیم از آنها استفاده بهینه نماییم. در این استعدادهاي

  .)1392 غفاري َآشتیانی،و  میرنظامی( از تولید ناخالص ملی را از این طریق تامین نمود
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آنها یعنی چیزي حدود  %8نه برآورد شده است که گو 52000هاي گیاهی دارویی حدود تعداد گونه

هاي برآمده از ). متابولیت1997و همکاران،  1گونه دارویی در معرض خطر انقراض هستند (بودکر 4160

ها در هاي گوناگون بشر در طی ایام بوده است این سري از متابولیتگیاهان دارویی همیشه منشأ استفاده

در طی سالیان در ژنوم گیاه نهادینه شده و به ابزاري جهت  محیط و برخی گیاهان در پی تطبیق با

سازگاري و ماندگاري گیاه براي تضمین بقا تبدیل شده است. در شرایط اقلیمی و اکولوژي متفاوت این 

هاي یکسان و متفاوت این شوند، لذا گونهکم و بیش دستخوش تغییر می ،ها در گیاهان مختلفمتابولیت

اند در شرایط اقلیمی و اکولوژي خاص از نظر کمیت و کیفیت ه داروهاي گیاهی شهرت یافتهگیاهان که ب

که این تنوع خود منجر به تفاوت در  دهند،هاي متفاوت و متنوعی را تشکیل میها و مونهمواد مؤثره تیپ

بروز این تنوع را  ،هاي گیاهیپذیري ژنتیکی جمعیتشود. انعطافدامنه فعالیت دارویی و بیولوژیک نیز می

هایی از که بتدریج تحت تأثیر نیروي تکامل، در مناطق جغرافیایی مختلف جمعیتپذیر ساخته چنانامکان

هاي نموي، فیزیولوژیک، شیمیایی، بوتانیکی و نهایتًا ژنتیکی آیند که از نظر فعالیتیک گونه به وجود می

شود، تغییراتی که در رفتار تغییرات محیطی خاص روبرو می که گیاه در ابتدا بااز یکدیگر متمایزاند. زمانی

شود که این تغییرات معموًال ناپایدارند ولی فیزیولوژیکی آن در جهت سازگاري به محیط جدید ایجاد می

هاي بعدي در جهت سازگاري به محیط اگر اوضاع محیطی مذکور در محل رویش گیاه پایدار شوند نسل

شوند ال به نتایج تبدیل میاین سازگاري به تدریج به صفات موروثی و قابل انتق شوند وجدید انتخاب می

هاي وحشی یک گونه در ). لذا همانطور که گفته شد جمعیت2002، 3برنات ؛2002و2،1970(تتنی

بنابراین  شرایط اقلیمی و اکولوژي متفاوت از نظر مورفولوژي، تیپ رشدي و شیمیایی ناهمگن هستند.

ده اصولی و صنعتی از این گیاهان الزم است که هویت و ماهیت آنان از مناظر مختلف ژنتیکی، براي استفا

به منظور کشت و اهلی کردن گیاهان دارویی وحشی، باید این نکته را  شوند.شیمیایی و تولیدي بررسی 

شیمیایی،  هايدر نظر بگیریم که اولین گام در جهت اهلی کردن این گیاهان، شامل بررسی دقیق جنبه

                                                
1- Bodeker 
2- Tetenyi 
3   -  Bernath 
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هاي مورد نظر هاي گیاهی گونهژنتیکی، اکوفیزیولوژیکی و همچنین بررسی پتانسیل تولید جمعیت

هاي زراعی باشد، اولین مرحله براي دستیابی به اهداف اصالحی، آگاهی از تنوع موجود در بین جمعیتمی

هاي طبیعی ن جمعیتشیمیایی در بین ایاز نظر خصوصیات انتخاب بهترین تیپ  .باشدو وحشی می

  ).2002و1996 (برنات، ترین مرحله در طی اهلی کردن این گیاهان استمهمترین و البته پرهزینه

  

  اشکال مختلف استفاده از گیاهان دارویی: - 2- 1- 1

هاي جالینوسی مانند دم کردنی، گیاهان دارویی به اشکال مختلف و به صورت خام یا فرآورده

رسند. بعضی از گیاهان دارویی نیز به ) تهیه و به مصرف می1- 1(شکل  غیره جوشانده، عصاره، اسانس و

  .کار میروندشوند و در ساخت انواع داروها بهشکل عصاره روغنی تهیه می

 

 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

                                                                                                                         

                                                  

 اشکال مختلف استفاده از گیاهان دارویی 1-1شکل                       

 گیاهان دارویی

  

  داروهاي گیاهی

 داروهاي سنتی

 هاي طبیدم کردنی

هاي فرعی     فرآورده

 ،داروسازي و صنعتی

 داروهاي جدید

 جالینوسی هايفرآورده

 هاي غذاییمکمل

  هاي داروییواسطه
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ها عالوه بر کاربردهاي دارویی، غذایی و ر اسانسگیاهان دارویی و به ویژه برخی از مواد مؤثره آنها نظی

هاي عنوان مثال برخی از اسانسهاي کشاورزي نیز اهمیت خاصی دارند. بهبهداشتی در فعالیت ،آرایشی

؛ 1996، 4رونهام( باشندضد اکسیدان می ضاکش، ضدآفات، ضدقارچ و بعگیاهی داراي خواص حشره

  ).1994، 5پالویتچ

  

  ز گیاهان دارویی در فضاي سبز:استفاده ا - 3- 1- 1

بنابربن تنوع گیاهان دارویی آن نیز زیاد است.  هاي متفاوتی وجود دارد،در کشور ایران اقلیم

فرم، اندازه و سازگاري را دو  ها از نظر رنگ،ها و اکوتیپها در فضاي سبز تنوع گونهبکارگیري این گونه

شود. وجود گیاهان دارویی در نعطاف طراحی بیشتر میکند و ضریب اطمینان موفقیت طرح و اچندان می

فرهنگی منظقه است. با توجه به اینکه براي رسیدن به  شرایطاي از توانایی اقلیمی و فضاي سبز نشانه

با چند برابر سطح موجود نیازمندیم، با وارد کردن ، به فضاي فضاي سبز  سرانه استانداردهاي بین المللی

رست گیاهان مناسب براي فضاي سبز جمعیت گیاهان دارویی گسترش قابل توجهی گیاهان دارویی در فه

امکان با کشت گیاهان دارویی در فضاي سبز  وشد  سطح فضاي سبز چند برابر خواهد ،کندپیدا می

و با توجه به نزدیکی این مکانها به مراکز صنعتی و تجاري  انجام شده وجود داردهاي هزینهبازگشت 

یابد. کاشت گیاهان دارویی در فضاي سبز امکان آشنایی و افزایش نقل نیز کاهش می هزینه حمل و

هاي آموزشی اختصاص فضاي سبز محیط کند.هاي اجتماعی نسبت به گیاهان دارویی را فراهم میآگاهی

ی سازد. یکهاي مختلف گیاهان دارویی را ممکن میبه کشت گیاهان دارویی، زمینه براي تحقیق در جنبه

آیش  از راههاي بسیار مؤثر در کنترل فرسایش خاك، بر جاي گذاشتن بقایاي گیاهان دارویی قبل از

است. برخی گیاهان دارویی داراي حدود تحمل نسبتًا خوبی به شوري، خشکی، قلیایی بودن خاك، شرایط 

یکی از مهمترین  تیره نعناع .)1379، امید بیگی؛ 1376، امید بیگی( هستندغیره ماندابی، هرس شدید و

                                                
4   - Runham 

5   - Palevitch 
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هاي مهم ) یکی از جنسsalvia( گلیتنوع زیادي دارد. جنس مریماست که هاي گیاهی در ایران تیره

در  زیاديپراکندگی  ازاین جنس  .باشدگونه در جهان می 700تیره نعناعیان بوده که داراي بیش از 

سایی و گزارش شده ار ایران شنگونه سالویا د 70طوریکه تاکنون حدود ه ب برخوردار استفلورگیاهی 

گلی به . گیاه مریم)1982، 6(رشینگر باشندگونه آن اندمیک می 17است که از این میان تعداد بالغ بر 

شود. تحقیقات اخیر نشان داده است که این گیاه از لحاظ طور سنتی بعنوان گیاهی دارویی مصرف می

باشد. این گیاه داراي خواص همینطور آلکالوئید می و فالونوئید دارویی ارزشمند بوده و حاوي اسانس،

است. عوامل ) 2002ضدنفخ و ضد تشنج (فضلی،  ،)2000(حبیبی،  دارویی زیادي از جمله ضد باکتري

هاي گیاهی تأثیرگذار است که نتیجه آن تغییر مورفولوژیکی و مواد اقلیمی تا حد زیادي روي ژنوتیپ

اشند. بررسی تغییرات ذکر شده نه تنها باعث خواهد شد که مسیر بمؤثره دارویی گیاه مورد نظر می

جدیدي در زمینه اهلی سازي و اصالح این گونه دارویی هموار شود بلکه احتمال دستیابی به 

 هاي شیمیایی) با ارزش در حین بررسی از مناطق مختلف وجود خواهد داشتهاي (تیپکموتایپ

توان با به پراکنش وسیع این گیاه در منطقه آذربایجان غربی می با توجه .)2011پور و مازوجی، (سلیم

هاي اولیه در جهت اهلی کردن و بررسی مورفولوژیک و رابطه آن با تنوع فیتوشیمیایی و اقلیمی گام

  اصالح گیاه را طی نمود.

ق هاي محیطی در اکثر نقاط دنیا و خصوصًا در مناطاز طرف دیگر امروزه با توجه با مشکل تنش

 استراتژي انتخاب گیاهان زینتی و دارویی و پوششی سازگار مبنی بر گیاهان داراي رشد سریع، شهري،

مظاهري ( باشدهاي ویژه میتکثیر و کشت راحت و عدم نیاز به مراقبت مقاوم به شرایط نامساعد محیطی،

ها نیاز به شرایط این گونه با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیقات، .)1380؛ نوچیان، 1372و زهزاد، 

هاي خاص ظاهري در اند و همچنین زیباییخاص رشدي و حساسیت به بیماري و آفت خاصی نداشته

توان کرد به نظر ها میهاي متعددي از این گونهو استفادهدارد مرحله گلدهی  ،مراحل قبل از گلدهی

ر و کشت در فضاي سبز شهري به عنوان ها مورد بسیار مناسبی جهت بررسی بیشترسد که این گونهمی

                                                
6- Rechinger 
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باشد با توجه به اینکه استفاده از گیاهان بومی ی مقاوم به شرایط نامساعد محیطی مییگیاه زینتی و دارو

  .)1984، 7(بوردوت در فضاي سبز شهري بعنوان گیاهان مقاوم به شرایط نامساعد محیطی اهمیت دارد

  

  تیره نعناعیان: - 2- 1

  شناسی:اهمشخصات گی - 1- 2- 1

اند که تقریباً در تمام نقاط جهان بخصوص گونه 3000جنس و بیش از  160گیاهان این تیره شامل 

اند و از نظر نحوه دوساله یا چندساله ، یکساله،خشبی علفی، ،این گیاهان رویند.در نواحی مدیترانه، می

باشند، گیاهانی گلبرگان میرده پیوسته اند. این تیره که از زیرزندگی و نیازهاي اکولوژیکی بسیار متفاوت

  .)1369زرگري، ( آغوش و بندرت فراهم دارندهستند عموما داراي برگهاي متقابل گاهی ساقه

گلهاي آن  هاي مرکب در آنها دیده نشده است.برگهاي آنها عمومًا ساده است بطوریکه وجود برگ

میوه  در محور ساقه و یا قسمت انتهایی آن است. هاي واقعماده و مجتمع بصورت دسته -نامنظم، نر کامال

 بعضی از این گیاهان نیز ندرتا هاي بدون آلبومن است.و محتوي دانه ايفندقهچهار گیاهان تیره نعناع 

هاي چهار از مشخصات این گیاهان آن است که ساقه اي به صورت شفت داشته باشند.ممکن است میوه

گیرد که حالت خزنده در سطح زمین هاي فرعی منشأ مینیز غالبًا ساقه از قاعده ساقه آنها گوش دارند.

؛ امید 1385 ،آیند (قهرمانکنند و یا درون خاك وارد گردیده بصورت ساقه زیرزمینی در میپیدا می

  ).1384 ،بیگی

هاي هاي ترشحی و یا حجرهست که در کركاز نوع اسانس ا اده مؤثره گیاهان این تیره عمدتام

 موسیالژ، هاي مختلف این گیاهان،در اندام شود.ها ساخته و ذخیره میها، ساقه و گلص در برگمخصو

  ).1379 بقالیان و نقدي بادي،؛ 1384تانن و مواد تلخ نیز وجود دارد (امید بیگی،

                                                
7- Bourdot 
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  گلی:جنس مریم - 2- 2- 1

  مقدمه: -1- 2- 2- 1

 20له و چندساله دارد که نزدیک به گونه گیاهی یکسا 70در ایران بیش از (.Salvia spp) مریم گلی

این گیاه از روزگاران کهن مورد توجه خاص بوده و در قدیم بعنوان  گونه آن اندمیک گزارش شده است.

نام سالویا از  ضد سم و همچنین مقوي براي تقویت روح و بدن و افزایش طول عمر بکار می رفته است.

در حال حاضر از اسانس مریم گلی براي معطر کردن  ت.مشتق شده اس کلمه سالوار به معناي شفادهنده،

 ؛ زرگري،1375 (مظفریان، گوشت مرغ و در عطر سازي کاربرد دارد انواع سوسیس، هاي کنسرو،گوشت

1380.(  

  

  منشأ: - 2- 2- 2- 1

) و Salvia lavandulifolia , salvia officinalisمنشأ این جنس ناحیه غرب مدیترانه و جنوب اروپا (

آسیا، آمریکا  کشت تجاري این گیاه عمدتًا در غرب اروپا، باشد.) میsalvia frutieusaا تا خاورمیانه (ایتالی

  .)1372زرگري، ( گیردو آفریقاي جنوبی صورت می

  

  گلی:مواد مؤثره در مریم - 3- 2- 2- 1

ار جزئی تانن و نوئیدها و به مقدوها، فالاي که در این گیاهان وجود دارد، بطور عمده اسانسمواد مؤثره

ترکیب گیاه را تشکیل  %3 باشد و تاها میباشد که مهمترین مواد مؤثره در این گیاه اسانسروغن می

). اسانس 1384 باشد (امید بیگی،ها میو دیگر مونوترپن 9و بتاتوجون 8دهد که سرشار از آلفاتوجونمی

و از آن در صنایع بهداشتی و آرایشی دارد  )2000(حبیبی و همکاران،  این گیاه خاصیت ضدباکتریاي

                                                
8 - α-Thujene 

9  -β  - Thujene 
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امیري و ؛ 1383قهرمان و اخوت، ؛ 1378؛ میرزا، 1375؛ مظفریان، 1369(زرگري،  شوداستفاده می

  ).1385السادات،  مشکوه

.  

 مشخصات گیاه: - 4- 2- 2- 1

S. limbata )گلی لبه دارمریم(   

غالبا آن در پایین  ،ضخیم ،یستادها ،مترسانتی 180-30ساقه به ارتفاع  ،(ضخیم) گیاه چندساله قوي

کرك، برگها اي بدون پایک متعدد، به ندرت بیبه پایین برگشته، در باال پوشیده با کرکهاي غده هاگبر

قلبی، اصوال در متر، ) سانتی28-(16-6) به عرض30- (15-10بدون بریدگی، تخم مرغی پهن، به طول 

 18- 6، دمبرگ به طول دار بدون پایک متعدددههاي مویی و غها پوشیده با کركگامتداد رگبر

 7-2یکدیگر، برگه ها به طول ) گلی، با فاصله از 12- (8- 2آذین پانیکولی پهن، چرخه ها سانتیمتر، گل

  .میلیمتر 16- 4ها به طول ، دمگل، سریعا ریزانمترمیلی

  

  دارمریم گلی لبه 2-1شکل 

  

S. ceratophylla )شاخ گوزنی(  

اي متر ، کرك غدهسانتی 75- 25ها ایستاده، به ارتفاع ساله با عطر مرکبات، ساقهچندیا  سالهدوگیاه 

سانتی 19- 10سفید، برگها به طول  اي، به حالت جوان کرکیکرکی بلند و جدا، برگها بیشتر قاعده –

با فاصله از ، گلی 8 تا 4 اي گله، پانیکولی، چرخهین سبز مایل به زردآذمتر، گلسانتی 10- 3متر، عرض 
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ها به رنگ سیاه فندقه ،ايمتر، کاسه گل لولهمیلی 4- 2گلها به طول مرغی پهن، دمهاي تخمیکدیگر، برگه

  .و کروي

  

  گوزنیگلی شاخمریم 3- 1شکل 

S. syriaca گلی سوري)(مریم  

متر، ایستاده سبز سانتی 60-30به ارتفاع ها گیاه چندساله با ساقه زیرزمینی رونده اما نازك، ساقه

دار ، برگها بدون کرك –دار ايکرکدار و در باال کرك غده –اي زرد شونده، در پایین بدون کرك غده

متر، سانتی 7 – 4سانتیمتر، عرض  14 – 6مستطیلی، به طول حدود  –مرغی مرغی تا تخمبریدگی، تخم

گلی، با فاصله از یکدیگر،  6 – 4هاي گل ذین پانیکولی، چرخهآمتر، گلسانتی 6 – 3دمبرگ به طول 

اي، فندقه اي یا کرك بدون کرك غدهکرك غده–و بیش کرکی اي کممرغی، کاسه گل لولهها تخمبرگه

  .باشدمی گوشهسه- کروي

  

  گلی سوريمریم 4- 1شکل 
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S. multicaulis گلی پرساقه)(مریم  

 25 – 15ها متعدد، ایستاده، بدون شاخه، به ارتفاع چوبی، ساقه اي، با قاعده ضخیمپشته –خشبی 

 2کرك، برگها بدن بریدگی، برگها به طول دار، به ندرت بیمتر، غالبا کرکی بلند و جدا تا کرکی غدهسانتی

ساده و منشعب،  هايپوش متشکل از کركبا کرك مترسانتی 5/3 – 1عرض متر، ) سانتی6-( 5/4 –

 – 2گلها به طول گلی با فاصله از یکدیگر، دم 10 – 4هاي گل متر چرخهسانتی 6 – 5/1ل گل به طودم

  .مرغیها تخمکاسه گل غالبا ارغوانی، فندقه ،مترمیلی 4

  

  گلی پرساقهمریم 5- 1شکل 

 

S. nemorosa )ايگلی مزرعهمریم(  

، داراي ساقه ریشه ضخیم با ،مترسانتی 30- 80ایستاده به ارتفاع  ،کریپتوفیتگیاه پایا، همی

-هاي پایینی تخم مرغیبلند، برگ دارهاي گلار، ساقه ایستاده، منتهی به شاخهدزیرزمینی، سبز، کرك

تی سفید و هاي نرم کوتاه، در سطح پشاي در سطح رویی پوشیده از کركکنگرها بیضوي، با لبه تقریب

هاي دار، در لبه با دندانهبرگ، در قاعده قلبی شکل، نوكن دمها بدوباالیی ،دار، در انتها با نوك کندکرك

هاي مجتمع در گل دار،نوك مرغی، مدور،هاي کوچک، تخمدار به صورت برگهتیز، در بخش گلنوك

ستاده و کم انشعاب، کاسه گل لولهها به صورت خوشه بلند و ایگل، مجموع فراهمه 6- 10هاي با فراهمه
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 جام گل بنفش، با لوله اي تقریبا متورم، میوه تخم دار، منقوط،وش، غدهاستکانی، پرزپ - اي شکل 

  .10یمرغ

  

 ايگلی مزرعهمریم 6- 1شکل 

  هاي ژنتیکی:لزوم بررسی - 3- 1

هاي جدید دارویی و نیاز به بهبود کیفیت مواد گیاهی و مواد مؤثره مورد جستجو براي یافتن ترکیب

هاي اخیر منجر به افزایش روزافزون تحقیقات روي گیاهان در صنعت دارویی گیاهی در سال استفاده

 خلوص مواد خام گیاهی، عوامل مختلفی در ارتباط با کیفیت دارو مورد توجه هستند. دارویی شده است.

دارو با غلظت  عناصر سنگین و همگنی کل مواد گیاهی مواد رادیواکتیو، ها،ها، قارچعدم آلودگی به باکتري

باالي مواد مؤثره از مهمترین عوامل مورد نظر در صنعت تولید داروهاي گیاهی براي کنترل کیفیت این 

  باشند.داروها می

  شوند:در حال حاضر مواد اولیه گیاهان دارویی از دو منبع متفاوت تأمین می

 هاي طبیعیبرداشت از رویشگاه  

  دارویی گیاهاناز کشت و کار برخی  

هاي طبیعی اغلب نه تنها از نظر اختصاصات مورفوفنولوژیکی بلکه از نظر مواد مؤثره نیز باهم یتجمع

  هاي ی هستند در حالیکه در پایهالح شده داراي ترکیبات فعال مطلوبعنوان مثال بابونه اصه ب تفاوت دارند.

                                                
10- Qom.irib.ir/ramazan/archive-web/10-product/66-other/35419 
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Abstract: 

Salvia spp. belongs to the Labiatea family and has a wide distribution in Iran. 

This plant has many medicinal properties such as antibacterial, carminative and 

antioxidant. For this purpose, effort to domestication and morphological and 

Phytochemical diversity of this valuable plant was studied. In first experiment, 

the morphological characteristics of  S. syriaca, S. multicaulis, S. nemorosa,  S. 

limbata and S. ceratophylla, were evaluated. The results showed that S. limbata 

has maximum length of the petiole, leaf length, leaf width, number of branches, 

diameter, stem height and length of inflorescence. S. syriaca had the maximum 

number of leave. S. nemorosa had high amount of chlorophyll, and distance 

between nodes. S. multicaulis had the highest number of florets per inflorescence 

between the species. In the second experiment, the Phytochemical diversity of this 

species evaluated. in S. limbata essence efficiency was more than other species. In 

the third experiment, the use of this medicinal plants in the green areas and 

scenery of mountains, was discussed. S. multicaulis had features such as crush 

tolerance and grow in the shade of the trees and each 5 classes can be use as a 

plant for controling wind erosion. 

Keywords: Salvia spp. , morphological diversity, essence, medicinal plants   
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