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 چكیده 
شرق سبالن انجام شده است. به  اين تحقیق با هدف شناسايی و مستند کردن گیاهان دارويی موجود در منطقه جنوب

آوری شده و مورد شناسايی قرار گرفت. سپس،  های مطالعاتی جمع های گیاهی از سايت منظور انجام اين پژوهش، نمونه

گونه دارويی،  7هرکدام با  Asteraceaeو  Lamiaceaeارزش دارويی و اطالعات مورد نیاز مشخص گرديد. تیره 

های  ندامهای مطالعاتی هستند. برگ و بذر بیشترين و پیاز، کپسول و ساقه  از کمترين ا های دارويی سايت بزرگترين گونه

کريپتوفیت تشکیل  ها را گیاهان همی درصد گونه 9/86باارزش دارويی منطقه مورد مطالعه هستند. به لحاظ شکل زيستی، 

تورانی تعلق دارند.  -ها به ناحیه ايران درصد گونه 27/86دهد که  دهند. بررسی پراکنش جغرافیايی گیاهان نشان می می

عنوان سبزی و يا در  عالوه بر خاصیت دارويی، به Nonnea persicaو  Eryngium billardiereiبرخی از گیاهان نظیر 

گیرند. لذا توجه به شرايط رويشگاهی و سازگاری اين قبیل گیاهان  تهیه غذا توسط بومیان منطقه مورد استفاده قرار می

  منظوره مورد توجه قرار گیرد. های چند جهت جلوگیری از انقراض و برداشت ها به منظور کشت و تکثیر آن بايست به می

 استفاده چند منظوره، مراتع سبالن، استان اردبیل.واژگان کلیدي: 
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 مقدمه  -1
ای بااليی ايران کشوری است پهناور با شرايط آب و هوايی گوناگون و دارای پوشش گیاهی چشمگیر که از تنوع گونه

اقلیم دنیا(  11ی و چهار اقلیم فرعی بر اساس روش دومارتن از اقلیم اصل 6گونه( در اقالیم مختلف کشور ) 6888)حدود 

های مختلف کشور رويش  های گیاهی با ارزشی از جمله گیاهان دارويی در بخش برخوردار است. اين موارد باعث شده که گونه

ه توسعه پايدار گیاهان های بنیادی در زمین های منابع طبیعی هر منطقه يکی از گام يابند. شناخت گیاهان دارويی در عرصه

های مختلف اين حوزه تحقیقاتی و کاربردی قرار  ای مهمی را در اختیار محققان گرايش تواند اطالعات پايه دارويی بوده و می

های  توان گونه دهد. در صورتی که کار شناسايی، همراه با گرفتن اطالعات از مردم و دانش بومی آن منطقه صورت گیرد؛ می

های کاری را برای محققان فعال در ارتباط با شناسايی  های دارويی اضافه کرده و بدين ترتیب زمینه لیست گونه جديدی را به

های ادعا شده فراهم کرد )حیدری ريکان و ملک محمدی،  مواد مؤثره، بررسی تأثیرات بالینی مواد مؤثره بر روی بیماری

شود که هنوز علوم جديد به  ی به عنوان گیاهان دارويی استفاده میهای گیاهی خاص (. گاهی در برخی مناطق از گونه1168

توان به اين مهم دست يافت. از سوی ديگر، با توجه به شرايط  ها دست نیافته است و با استفاده از تجربه اهالی بومی می آن

تواند در کنار طالی سیاه، نام  (، تولید اين گیاهان می1191نژاد،  اقلیمی مناسب ايران برای رويش گیاهان دارويی )هاشمی

طالی سبز را وارد سبد اقالم صادراتی کشورمان نموده و منبع مهمی از نظر درآمد ارزی برای کشور باشد. بطوری که سرمايه 

 (.1167 زارش شده است ) حسینی و همکاران،میلیارد دالر گ 121در گردش بازار جهانی گیاهان دارويی بیش از 

توان  های مختلف دارويی انجام شده است که از آن جمله می ای در ارتباط با انتشار گونه ات گستردهدر سطح کشور مطالع

(، 1169(، اکبرزاده و همکاران )1167نژاد و پريشانی ) (، رمضان1166(، هوشیدری )1167و همکاران ) به مطالعات حسینی

 ( اشاره کرد.1191(، بهرامی و همکاران )1192ان )و همکار (، قربانی1191(، عباسی و همکاران )1191ذوالفقاری و همکاران )

ها يکی از ضروريات  آوری و شناسايی گیاهان دارويی و معرفی آن طبیعی، تمرکز بر روی جمع آوری فلور در منابع دنبال جمع به

ها هموار کرده و امکان  از گونه ای پذير در سراسر کشور بوده و راه را بر تحقیقات کاربردی و اهلی سازی پاره منابع طبیعی آسیب

با توجه به اينکه در  .کند های الگو فراهم می صورت طرح برداران را به ها و حتی آموزش بهره مطالعات برداشت اصولی از گونه

شرق سبالن در ارتباط با گیاهان دارويی مطالعه قابل  در منطقه جنوب A. melanolepisو  A. aucheriهای  رويشگاه

های  شرق سبالن با تأکید بر گونه نجام نشده است، اين تحقیق با هدف شناسايی و مستند کردن گیاهان دارويی جنوبتوجهی ا

 انجام گرفته است.   A.melanolepisو  A. aucheriهمراه 

 ها مواد و روش -2

 منطقه مورد مطالعه-2-1

از  .A. melanolepis Boissو  .A. aucheri Boissهای های درمنههای انتخاب شده تحت عنوان رويشگاه سايت

متر است.  1111تا 1627های مورد مطالعه  شوند. تغییرات ارتفاع در عرصه مراتع نواحی سردسیری و يیالقی کشور محسوب می

طور متوسط  های اطراف منطقه و گراديان بارندگی استخراج شده به میانگین بارندگی منطقه مورد مطالعه با توجه به ايستگاه

و دمای حداکثر  18/6تا  91/1، دمای متوسط -12تا  -28متر در نوسان است. متوسط دمای حداقل میلی 181تا  898بین 

نمای دومارتن رويشگاه ارتفاعات پايین نیمه خشک  باشد. با بررسی اولیه و براساس اقلیم گراد متغیّر می درجه سانتی 26تا  2/22

استپی سرد تا  توان حوزه را در قالب نیمه بندی مناطق زيست اقلیمی ايران می و در تقسیمخشک سرد بوده  و ارتفاعات باال نیمه

 (.1192قربانی و همکاران، بندی کرد ) فرا سرد) ارتفاعات فوقانی( تقسیم
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 روش تحقیق -2-2
ی و تعیین محدوده های توپوگرافی منطقه و پس از بازديد میدان محدوده جغرافیايی منطقه مطالعاتی با استفاده از نقشه

  سايت 8شرقی سبالن، تعیین شد و  در منطقه جنوب .A. melanolepis Boissو  .A. aucheri Boissهای رويشگاه

ترانسکت  1های مورد مطالعه نهايی گرديد. سپس در هر سايت، های دسترسی و حضور گونه برداری با در نظر گرفتن جاده نمونه

ها با استفاده از  سیستماتیک مستقر شده و در طول ترانسکت -صورت تصادفی يکديگر به متر از 18ی  متری به فاصله 188

مبادرت شد. در 1191متری از يکديگر در خرداد  18پالت و به فاصله  18متر مربعی نسبت به برداشت نمونه به تعداد  1پالت 

آوری و پس از پرس و خشک شدن با استفاده از  عبرداری به منظور شناسايی، جم پالت نمونه 288های موجود از مجموع، گونه

( شکل زيستی گیاهان 1918) Raunchierبندیمورد شناسايی قرار گرفت. براساس طبقهمختلف و کارشناسان مربوطه  منابع

های رويشی تروفیت، ژئوفیت، کريپتوفیت، ها در پنج تیپ مشخص بیولوژيک شامل فرم بر مبنای موقعیت جوانه

 بندی شد. ت، کامفیت و فانروفیت دستهکريپتوفی همی

 نتایج -3
جنس  28و تیره  12گونه دارويی از منطقه شناسايی شد که متعلق به 29شناسی انجام شده،  در بررسی و مطالعات گیاه

و اند  گونه بیشترين تعداد گیاه دارويی را به خود اختصاص داده 7هرکدام با   Lamiaceaeو   Asteraceaباشند. تیره  می

 87گونه ) 28کريپتوفیت با  همیشکل زيستی  (.1)شکل گونه در مقام دوم قرار می گیرد 1با   Brassicaceaeسپس تیره 

 8و تروفیت هرکدام  با   و گیاهان با شکل زيستی کامفیت در بین گیاهان دارويی منطقه غالبیت داشته است ها( درصد گونه

بررسی پراکنش جغرافیايی گیاهان دارويی منطقه حاکی از . (8ار گرفته است )شکلها( در مقام دوم قر درصد گونه 6/11گونه )

 -اتورانی و اروپ -تورانی است. ناحیه رويشی ايران -درصد( به ناحیه ايران 27/86های مطالعاتی ) تعلق بیشتر گیاهان سايت

( 1ها به ساير نواحی تعلق دارند. جدول ) درصد گونه 21/11ها در مقام دوم قرار گرفته و  درصد گونه 8/28سیبری نیز با 

را نشان  هابرخی گونه آوری شده پراکنش جغرافیايی، شکل زيستی، قسمت مورد استفاده و خواص درمانی گیاهان جمع

 دهد. برگ و بذر، دو بخش با  بیشترين کاربرد در منطقه بوده و پیاز، کپسول و ساقه، کمترين کاربرد را دارند. گیاهان مورد می

Stachys ( و چای کوهی )kotschyanus Thymusمنطقه از جمله گیاهان دارويی مطرح نظیر آويشن ) استفاده بومیان

lavandulifolia شوند. برخی از گیاهان نظیر زول ) صورت دمکرده مصرف می باشد که معموالً به ( میEryngium 

billardiereiگربه د. برگ گیاه چشمگرد عنوان سبزی بهاره توسط اهالی مصرف می ( به ( ای ايرانیNonnea persica )

عنوان غذا توسط افراد محلی مورد استفاده قرار  نام غازياقی  در اوايل فصل بهار، پس از جوشاندن به همراه با گیاهی ديگر به

 گیرد. می

 
به هر تیره هاي گیاهی موجود در منطقه مورد مطالعه به همراه تعداد گونه هاي متعلق : خانواده2شكل   
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 هاي مطالعاتی : اشكال زیستی گیاهان دارویی شناسایی شده در سایت3شكل

 
 شكل زیستی، کروتیپ، خواص درمانی و قسمت مورد استفاده گیاهان دارویی منطقه مطالعاتی -1جدول

 

 خواص درمانی
 

 ماده مؤثره
 

قسمت مورد 

  استفاده

پ
تی

رو
ک

 

  

ی
ست

زی
ل 

شك
 

 

 نام فارسی
 

ه به تفكیک نام علمی گیا

 خانواده

      Lamiaceae 

قابض و دارای اثرات ضد تورمی، 

های  دهنده، بیماری مفرح و التیام

 دستگاه تنفس و طحال

تانن، موسیالژ، 

قند)استاکیوز(، يک 

 گلوگزيد، ساپونین

های  سرشاخه

دار، ريشه و  گل

 شیره گیاه

IT,E

S,M 
Th گزنه سفید Lamium album L. 

- 
 

IT,E سرشاخه گلدار کويی ترپنمونوترپن، سز

S 
He آسای  فراسیون

 سیاه

Ballota nigra subsp 

anatolica P.H.Davis 

های  تمام اندام تانن، فالونوئید، ساپونین خلط آور، برونشیت و آسم

 هوايی

IT Ch آويشن Thymus kotschyanus Boiss. 

& Hohen. 
 

درمان سرماخوردگی، ضد التهاب، 

 ورهرفع اضطراب و ديسمن

 1فالونوئید، فنیل 

اتانوئید گلیکوزيد، 

فنولیک اسید، منوترپن، 

سسکوئی ترپن، دی 
 تروپن، ساپونین

 Stachys lavandulifolia Vahl چای کوهی IT He برگ، گل
. 

  آنتی اکسیدان

- 

های  اندام

 هوايی
 

IT He فراسیون حلبی Marrubium cuneatum 

Russell 

ضد تشنج، رفع سردرد، درمان 

ماری تناسلی، ضد درد معده، بی

رفع اخالط و مشکالت تنفسی و 
 های سبک مسمومیت

لیمونن،  -آلفاپینن

توکريوزين، اسکوتالرين، 

 تانن

برگ، سرشاخه 

 دار، بذر گل

IT,M Ch مريم نخودی Teucrium polium L. 

ضد باکتری، نیرودهنده، بادشکن 

 و رفع اخالط خونی

سس کويی ترپن، 

 منوترپن

IT,E کل گیاه

S,M 
He گلی  مريم

 ای پنبه

Salvia aethiopis L. 

      Fabaceae 

مداوای برونشیت، گرفتگی صدا، 
سرفه و اسهال، تقويت سیستم 

تانن، گلوکوزيد، 
اسیدهای آلی و مواد 

دانه، سرشاخه 
 دار گل

PL He شبدر قرمز Trifolium pretense L. 
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 رنگی عصبی و درمان باروری

زا،  و انرژیخونی، ملین  درمان کم
 ضد قارچ

های  قسمت -
 هوايی و دانه

IT,E

S,M,

SS 

He يونجه Medicago sativa L. 

      Asteraceae 

درمان سرماخوردگی کودکان، 

نیرودهنده، مقوی، 

 کننده ضدعفونی

IT,E ريشه اينولین

S 
He مصفا Inula helenium L. 

 
- 

فالونوئید، مونو و 
  سزکويی ترپن الکتون

سرشاخه 
 رو برگ هاگلدا

IT He مینای پرکپه Tanacetum 

polycephalum Sch.Bip. 

مینای  IT He  کامفور، سینئول، کامفن ضد میکروب

 آذربايجانی

Tanacetum 

chiliophyllum Sch.Bip. 

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

 
- 

 

برگ، گل، 
ريشه و 

 سرشاخه گلدار

IT He  بومادران
 انیکوهست

Achillea vermicularis 

Trin. 

ضدباکتری و ضد قارچ، بادشکن، 

 رفع دل پیچه، اشتهاآور

ژرانیل استات، آلفا 

 سیترال، لینالول، ژرانیول 

 Artemisia aucheri درمنه کوهی IT Ch اندام هوايی

Boiss. 

دفع کرم، رفع سرفهو سینه درد، 

تسکین سردرد، بادشکن، ضد 

 شک عفونی کننده و حشره

کافور، لیمونین، سینول 

 و آلفا پینن

برگ، گل، 

سرشاخه 

 دار گل

IT,E

S 
Ch درمنه معطر Artemisia fragrans 

Willd. 

- -  - He  درمنه
 کوهسری

Artemisia melanolepis 

Boiss. 

      Scrophulariaceae 

 .Verbascum sp گل ماهور IT He برگ و گل - -

      Brassicaceae 

 Alyssum bracteatum دار قدومه برگه IT He گل، برگدانه،  - -

Boiss. & Buhse. 

IT,E دانه گلوکز اينوالتی خلط آور و ضد التهاب

S 
Th قدومه بیابانی Alyssum desertorum 

Stapf. 
خاکشیر تلخ  IT He دانه - -

 تالشی

Erysimum crassipes 
Fisch. & C.A. Mey. 

 

 

      Rubiaceae 

مدر، قابض، در  آرام کننده،
های مجاری ادرار، ضد  بیماری

 تشنج

اسیدگالی تانیک و اسید 
سیتريک، ماده رنگی 

 قرمز از گروه آلیزارين

 .Galium verum L شیرپنیر PL Ge سرشاخه

      Apiaceae 

   - He - Cervaria cervariifolia 

(C.A.Mey.) Pimenov 

ها،  خلط آور و باز کننده برونش

سرفه، ضد اسپاسم و  درمان سیاه
 بادشکن

 

 

- 

پیاز،  برگ، 

 ريشه

IT He زول Eryngium billardierei 

F.Delaroche 

      Papaveraceae 

 Papaver bracteatum خشخاش کبیر IT Heکپسول،  بتائیندهنده و ضد درد، درمان  تسکین
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شیرابه کپسول،  معتادين به هروئین

 گلبرگ و دانه

Lindl. 

ادشکن، خلط آور و آرام کننده، ب
حس  درمان ناراحتی سینه، بی

 خوابی کننده، رفع بی

روئیدين، مورفین، 
 کدئین، نوسکاپین

برگ، گل، دانه، 
 میوه

- Th  خشخاش
 زراعی

Papaver rhoeas L. 

      Plantaginaceae 

IT,E بذر موسیالژ ضد سرفه، ضد التهاب و ملین

S 
He اسفرزه Plantago ovate Forssk. 

      Polygonaceae 

علف  IT Th برگ و ساقه - قابض قوی، تب، آسم، سنگ کلیه

 بند هفت

Polygonum aviculare L. 

      Boraginaceae 

چشم  IT He گل، برگ - -

ای  گربه

 ايرانی

Nonnea persica Boiss. 

      Convolvulaceae 

مسهل، صفرابر، کاهش و دفع اوره 

 خون، درمان تشمع کبدی

، آمیدون و قندهای رزين

 مختلف

برگ، گل، بذر، 

 ريشه

IT,E

S 
He  پیچک

 صحرايی

Convolvulus arvensis L. 

 

 بحث -4
درصد از داروهای تولید شده  18های دارويی است. حدود  ها، استفاده ترين آن نباتات کاربردهای وسیعی دارند که يکی از مهم

استفاده (. 1191نژاد و بهادری،  گیرند )هاشمی وان دارو مورد استفاده قرار میعن در جهان، منشأ طبیعی دارند که با تغییراتی به

از گیاهان دارويی جايگاه خاصی در فرهنگ ايران زمین دارد. باورهای سنتی مردم مبنی بر سالمت استفاده از گیاهان دارويی و 

گیاهان دارويی را در سیستم درمانی ايران فراهم های گسترده اين منابع طبیعی، بستر مناسبی برای استفاده از  وجود خاستگاه

لذا، تهیه اطالعات علمی دقیق در ارتباط با پوشش گیاهان دارويی هر منطقه در استفاده و حفظ  (.1161کرده است )ضیايی، 

 است و استان اردبیل نیز از اين امر مستثنی نیست. اين ذخاير ارزشمند، بسیار مهم

دار و  عالوه بر تنوع گونه ای و تأمین خوراک دام، ازلحاظ گیاهان دارويی، اسانساردبیل استان مراتع استپی و نیمه استپی 

( و چای کوهی Thymus kotschanusخوراکی، برای اهالی حائز اهمیت می باشد.  برای مثال افراد محلی آويشن )

(Stachys lavandulifoliaرا جمع ) ی که بخشی از درآمد اهالی نیز از فروش آوری نموده و به فروش می رسانند. به طور

عنوان ضدعفونی کننده توسط  صورت دمکرده در درمان سرماخوردگی و به . اين گیاهان معموالً بههمین گیاهان تأمین می شود

 Eryngiumگیرند. برخی از گیاهان شناسايی شده طی پژوهش حاضر نظیر زول ) بومیان منطقه مورد استفاده قرار می

billardiereiگربه گردد. برگ گیاه چشم عنوان سبزی بهاره توسط اهالی مصرف می ( به ( ای ايرانیNonnea persica )

عنوان غذا توسط افراد محلی مورد استفاده قرار  در اوايل فصل بهار، پس از جوشاندن به غازياقینام  همراه با گیاهی ديگر به

 گیرد. می

 و Asteraceae موع بیشترين گونه های گیاهان دارويی متعلق به تیره هایدر مجهای شناسايی شده،  طی بررسی گونه

Lamiaceae   و تیره  می باشدگونه  7باBrassicaceae  از نظر فرم رويشی، نوع  گیرد. گونه در مقام دوم قرار می 1با

گونه و  8با  کامفیتاع شامل کمترين می باشند و ساير انو گونه 1با  ژئوفیتو نوع  ،بیشترين گونه 28با  کريپتوفیت همی

 .باشند دهنده فلور دارويی منطقه مورد مطالعه می گونه، تشکیل 8تروفیت با 
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ا، بذر، سرشاخه از لحاظ قسمتهای مورد استفاده گونه های دارويی در منطقه جنوب شرق سبالن، قسمت های مختلف برگ ه

برگ و بذر مربوط به ترتیب  بهشود که از اين میان بیشترين مصرف  برای درمان و مصارف سنتی دارويی استفاده می گلدار و ... 

گیرد. کپسول، ساقه و پیاز نیز کمترين استفاده را در اين زمینه دارا  های مورد استفاده قرار می بوده و گل در رتبه سوم بخش

 اند.  بوده

 :مورد استفاده منابع-5
های مورد استفاده آنهاا، فصالنامه    گیاهان دارويی استان گیالن و قسمت .1169ز، ب. خانجانی شیرا و اکبرزاده، ع. جايمند، ک. همتی، ا .1

 .187-128 (:1) 28پژوهشی تحقیقات گیاهان دارويی و معطر ايران، ج  -علمی

موردی:  غرب ايران با تأکید بر نگرش بومی )مطالعه های مرتعی شمال معرفی گیاهان دارويی اکوسیستم.  1191و کمالی، پ.  بهرامی، ب .2

 .89-19(: 2) 1های طبیعی ايران،  اکوسیستم  .ارومیه( خرابه سنجیمراتع 

پژوهشی تحقیقات گیاهان دارويی و  -گیاهان دارويی دره قاسملوی ارومیه، فصلنامه علمی .1168حیدری ريکان، م. و ملک محمدی، ل.  .1

 .218-218(:2) 21معطر ايران، جلد

 شاهر  گیاهان از منتخبی سنتی مصارف بررسی و آوری،شناسايی جمع .1191م.  تبار، يوسفعلی و ا تیری، م.، صادقی،ب.،  ذوالفقاری، .8

 .122 (:1)1ايران و اسالم سنتی طب مجله  .بابل

معرفی برخی گیاهان دارويای منطقاه تااريخی میمناد اساتان کرماان، مجلاه علاوم         . 1167پريشانی فروشانی، م.  و نژاد قادی، ر رمضان .1

 .181-117: 1طبیعی،  کشاورزی و منابع

، 1198. مجله طب سنتی اسالم و ايران، 11-81، ص 2، شماره1161ضیايی، سید علی، تاريخچه طب گیاهی، فصلنامه گیاهان دارويی،  .8

 .18-29سال دوم، شماره اول، ص 

داروهای  )کاشان(. فصلنامه نطنز منطقه در دارويی خواص با گیاهی های گونه معرفی. 1191 ع. مهاجری س.، و افشارزاده ش.، عباسی، .7

 .118-187 :1 ،گیاهی

هاای مرتعای حاوزه آبخیاز      باوم  های اکولوژيکی گیاهان دارويای در زيسات   ، ويژگی1192قربانی، ا. احمدآبادی، س. الیاسی بروجنی، ح.  .6

 .68 -81 (:1)1شرقی، نشريه حفاظت زيست بومی گیاهی،  زيلبرچای آذربايجان

در مراتاع   Festuca ovina. بررسی خصوصیات اکولوژيک گونه 1192پور، ب.، میرزايی، ف.  پور، ا.، ملک نقربانی، ا.، شريفی، ج.، کاويا .9

 .198-179: 2شرقی سبالن، تحقیقات مرتع و بیابان ايران،  جنوب

 شناخت گیاهان دارويی و معطر، چاپ سوم، انتشارات فرهیختگان دانشگاه، تهران .1191بهادری، ا. نژاد، ا و  هاشمی .18

 .181-92: 1پژوهشی تحقیقات گیاهان دارويی و معطر ايران، -گیاهان دارويی کردستان، فصلنامه علمی .1166. وشیدری، فه .11

 

The introduction of medicinal plants in southeast slopes of 

Sabalan with emphasis on local attitudes 

 
Abstract  

This research was conducted to identify and document medicinal plants in the 

southeastern region of Sabalan. In order to carry out this research, plant samples 

were collected from the study sites and identified. Then, medicinal value and the 

required information were determined. The Lamiaceae and Asteraceae with 7 

species are of the largest medicinal species in the study area. Leaves and seeds are 

the most and onions, capsules and stems are the least valuable limbs of the studied 

area. In terms of life form, 68.9% of the species are Hemicryptophyte species. The 

chrology of plants shows that 48.27% of the species belongs to the Iran-Turanian 

region. Some plants such as Eryngium billardierei and Nonnea persica are used in 

addition to medicinal properties, as herbs or in nourishment by indigenous 
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peoples. Therefore, consideration of the habitat conditions and adaptation of such 

plants should be considered for their cultivation and reproduction in order to 

prevent extinction and multi-purpose harvesting 
Keywords: Multiple use, Sabalan

, 
s rangelands, Ardabil province. 
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