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طرقبه، استان خراسان رضوي -ي دره ارغوان معرفی گياهان دارويی منطقه  

The introduction of medicinal plants Arghavan Valley-Torghabeh, Khorasan Razavi 
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 05193225490 *هه سادات نوربخش حسينیوجي

 چكيده 

هلا بلوده انلد. از     گياهان دارویی به عنوان بخشی از منابع طبيعی، یکی از مهمترین منابع تامين غذایی و دارویی بشر در طول نسل  

و دارویی کاربرد دارد،  حاص  از مطالعات فلورستيک در شناخت شرایط الزم براي رشد و بهره برداري از گياهان بومینتایج آنجا که 

فصل  رویشلی   هکتار و در  077با وسعت شهرستان طرقبه )مشهد(  ،دره ارغواني براي شناسایی گياهان دارویی در منطقه ا مطالعه

اقليم منطقه بر اساس روش دومارتن خشک و بيابانی است. پس از عمليلات صلارایی، شناسلایی گياهلان     انجام گرفت.  3333سال 

در هرباریوم دانشلکده عللوم و پژوهشلکده عللوم گيلاهی       فلورهاي معتبرمنابع و با کمک و تفکيک گياهان دارویی ر ي مذکو  منطقه

. بعنلوان گيلاه دارویلی تشلخيد داده شلدند     گونله   22 گياهی شناسایی شده، گونه 330دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. از ميان 

 Bunium persicum (Boiss.) B.fedtsch.  ،Hymenocrater calycinus Benth ،Alcea شلام    هاي دارویی گونهبرخی از 

angulata Freyn & Sint  وSanguisorba minor Scop. هاي دارویی منطقه دره ارغوان، کله داراي سلط     ترین گونه فراوان از

با توجه همچنين  .% بود68/32درصد ک  گياهان دارویی منطقه خورند.    پراکنش وسيعی هستند و در اکثر نقاط منطقه به چشم می

آنها با شلرایط   سازشهاي دارویی در سط  منطقه و خواص دارویی و صنعتی که دارند، الزم است با توجه به  به حضور فراوانی گونه

رشلار  برداري بهينه از این منابع طبيعی س ریزي دقيق و مناسب در جهت بهره طبيعی منطقه، به حفظ و تقویت آنها اقدام و با برنامه

 و مناسب، به اقتصاد منطقه و کشور کمک شایانی نمود.
 

 

 ي ارغوان ، درهبومی و دارویی گياهان :هاي كليدي واژه

 

 :همدمق
بله  هاي طبيعی به ویژه در طی سالهاي اخيلر   هاي گياهی و به طور کلی فرآورده گرایش عمومی جامعه به استفاده از داروها و درمان

هاي زیست مايطی کله کلره زملين را تهدیلد      ایجاد آلودگی همچنينجانبی داروهاي شيميایی عوارض ب و ، اثبات اثرات مخرعلت

از سوي دیگر گياهان دارویی جزء ذخایر و منابع طبيعی هسلتند و بسلياري از کشلورها کلم یلا زیلاد از       رو به افزایش است. کند  می

اهی براساس شرایط و موقعيت جغرافيلایی هلر منطقله متفلاوت اسلت      هاي گي چنين منبعی برخوردارند که نوع، تعداد و تنوع گونه

هاي حاص  از گياهان دارویی به سيستم  در سالهاي اخير بسياري از کشورهاي جهان در حال وارد کردن یافته (.2و 3304)رجاان، 

و  2772 شود )ماسليا،  ید میبهداشت و سالمت خود هستند، چرا که این کشورها معتقدند این مطالعات منجر به کشف داروهاي جد
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هاي اوليله بهداشلتی از    درصد از جمعيت کشورهاي در حال توسعه براي مراقبت 37(. سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد که تا338

هاي فرهنگی گذشتگان در سراسر جهان هنوز هم طب سنتی بخشلی   کنند. با وجود از دست دادن شيوه گياهان دارویی استفاده می

هاي اوليله    مردم مناطق روستایی است. بنابراین تاقيق در طب سنتی و کشف امکان استفاده از گياهان دارویی در مراقبتاز زندگی 

و 3386بلاقري و همکلاران،  . 338و  2772بهداشتی، براي درک ميزان استفاده و اثر بخشی از این شيوه، مورد نيلاز اسلت ) ماسليا،    

هلا دارد کله در تعامل  بلا      هاي باالیی در زمينه پيشگيري و درمان بيماري ساله ، ظرفيت طب سنتی ایران با پيشينه چند صد. (83

مشکالت بهداشتی و پزشکی را ح  کند. از آنجایی که طب سنتی ایلران عملدتا بلر پایله اسلتفاده از      تواند بسياري از  طب نوین می

صنعت گياهان دارویی است، بلکله بنلا بله توصليه سلازمان      هاي گسترش  گياهان دارویی است، بسط و توسعه آن نه تنها یکی از راه

 ( .83و 3386 همکلاران،  بلاقري و بهداشت جهانی مناسب ترین راه براي دسترسی عموم بله طلب مطملون و ارزان قيملت اسلت )     

ا ممکلن  اي از نظر خواص دارویی و درمانی است که براي کشلف خلواص آنهل    هاي گياهی ناشناخته طبيعت اطراف ما سرشار از گونه

شود کله هنلوز    هاي گياهی خاصی به عنوان گياهان دارویی استفاده می گونهاست به سالها وقت نياز باشد. گاهی در برخی از مناطق 

توان به این مهم دست یافت. ارائه فهرست گياهان دارویی  علوم جدید به آنها دست نيافته است و با استفاده از تجربه اهالی بومی می

هاي زیلادي   شود و تا کنون فهرست جهان اولين گام در راستاي کاربرد آنها با استفاده از علوم و فنون جدید تلقی میمناطق مختلف 

 از این گياهان گزارش شده است. در ایران نيز تاقيقات متعددي در این زمينه انجام شده است.

 340راسان شمالی مورد بررسی قلرار گرفلت و در نهایلت    قریکانلو واقع در شهرستان بجنورد استان خ -گياهان دارویی منطقه لنگر

 و  Labiatae تيلره هلاي گياهلان دارویلی ایلن منطقله       تلرین خلانواده   تيلره معرفلی گردیلد. از عملده     42گونه دارویلی متعللق بله    

Compositae  خراسان جنوبی  (. تاقيقات بر روي ذخایر ارزشمند دارویی استان36و 3333توان نام برد )اسعدي و همکاران،  میرا

هلاي کشلاورزي    درصد زمين 32گونه گياه دارویی در این استان شناسایی شده است، در حال حاضر  877دهد که تاکنون   نشان می

نلژاد و   شلود )موسلوي   گونه گياه دارویی در ایلن اسلتان تهيله ملی     87استان خراسان جنوبی زیر کشت گياهان دارویی قرار دارد و 

 36گونله گيلاه دارویلی، شلام       338گياهان دارویی منطقه حفاظت شده ميانکاله مازنداران تعداد مطالعه . (347و 3333همکاران، 

. مهم ترین گياهلان دارویلی و شلاخد منطقله تمشلک، انلار،       (40 و 3384اکبر زاده ، ) خانواده گياهی را معرفی نمود 38جنس و 

گونله   48، عبارتند ازمنطقه شرق استان مازندران )هزار جریب بهشهر(  بارهنگ، چوچاق و انواع درمنه هستند. گياهان دارویی مهم

)رزاقلی کمربنلدي و همکلاران،     باشلند  هاي نعناع، گ  سرخ، لگلوم و شلقایق ملی    ها از خانواده جنس که اکثر گونه 47تيره و  33از 

 .(23و 3384

جلنس و   63گونله از   83اهان دارویی منطقه شلام   گي .بررسی شدنداستان گلستان را دارویی هاي  تاقيقی درختان و درختچه در

. عطلري و  (27و 3384غالملی و همکلاران،   ) بودنلد گونه مرتعلی )درختچله(    27گونه جنگلی و  63خانواده بود که از این بين  33

 22متعللق بله   گونه دارویلی   23با مطالعه گياهان دارویی مراتع یيالقی منطقه گدوک در استان مازنداران،  3383همکاران در سال 

با مطالعله مصلارف سلنتی گياهلان دارویلی در اسلتان خراسلان         2732خانواده شناسایی کردند. امامی و همکاران در سال در سال 

هلاي   ههاي گياهی بلا بيشلترین گونل    خانواده مختلف را معرفی کردند. خانواده 07کاربرد متعلق به  گونه گياه دارویی پر 382 جنوبی

 گونه. 3گونه و گ  ستارگان یا کاسنی با  36چتریان با  -گونه 38نعناعيان با  -گونه 33اسایان با  ند از: پروانهمورد استفاده عبارت

داشلتند  جلنس قلرار    343تيلره و   23کله در آن   آوري و شناسایی شد جمعلوي اروميه مگونه گياه دارویی در دره قاس 387تعداد 

را و دلي  تنوع گياهی باال ایلن منطقله   گرفت یی استان مرکزي مورد بررسی قرار گياهان دارو (. همچنين8و 3383)حيدري ریکان،

گونله   220معرفی کردند. به طور کللی بليش از    شرایط آب و هوایی متنوع وقرار گرفتن در زاویه برخورد رشته کوه البرز و زاگرس 

کله   از سط  مراتلع اسلتان جملع آوري شلد     گونه 344آروري شد که از این تعداد  سط  ک  استان مرکزي جمع گياه دارویی را در

گونله گيلاه دارویلی     227حدوددر تاقيقی دیگر نيز . (32و 3387، ميرداوودي و همکاران) تيره هستند 48جنس و  320متعلق به 

شناسلایی   گونه گياه دارویی از کهستان زیارت گرگلان  370. تعداد (24و  3387نيا،  اکبريشد )در استان قزوین شناسایی و معرفی 
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مورد مطالعه قلرار   . گياهان دارویی استان کرمان(38و  3387ران، مازندرانی و همکا) تيره بودند 42جنس و  373د که متعلق به ش

  .(8و 3303)صابر آملی و همکاران،  یدردگآوري و شناسایی  گونه گياه دارویی جمع 282و  گرفت

د کله بيشلترین فراوانلی    شل گونه گياه دارویی معرفلی   36استان اصفهان(  -هبا بررسی گياهان دارویی دهستان جب  )بخش کوهپای

هلاي دارویلی هسلتند کله      بود. دو گونه درمنله و گلون گونله    Cruciferaeو   Rosaceae ،Papilionaceaeهاي متعلق به خانواده

ن دارویی منطقه حفاظلت شلده   گياها .(222و 3333)کریمی و همکاران،  بيشترین سط  مراتع دهستان را به خود اختصاص دادند

آوري و  تيلره جملع   23جلنس و   23گونله دارویلی متعللق بله      06که طی این مطالعه مطالعه شدند، کوه کالهه شهرستان آشتيان 

بلا   .(338و  3333)ابوطالبی و همکاران،  هاي دارویی منطقه متعلق به تيره کاسنی و نعناعيان بود شناسایی شدند که بيشترین گونه

گلزارش شلد.   جلنس   30تيره و  36گونه گياه دارویی متعلق به  330گياهان دارویی دره کهریزک شهرستان آشتيان تعداد  مطالعه

 (.22. 3333دیده شد )یزدانی و همکاران،  Apiaceae و  Asteraceaeهاي اي در تيره بيشترین غناي گونه

 منطقه مورد مطالعه:

کيلومتري جنوب غربی شلهر   0  ارغوان واقع در غرب شهرستان مشهد و در فاصله هکتار بخشی از جنگ 077دره ارغوان با وسعت 

شلرق بله     از جنلوب  ،شرق به روستاي حصار، از شرق به روستاي مایان (. از شمال به روستاي جاغرق، از شمال3طرقبه است )شک  

 مالدوده از نظلر مختصلات جغرافيلایی در     شلود.  وسطی،از جنوب به روستاي ازغد و از غرب به دهبار منتهی می سفلی و مایان مایان

نواحی دشتی و تپله   .استشمالی واقع شده  36˚38'22"الی 36˚36'72"هاي شرقی و عرض 23˚24'34"الی  23˚36'24"طولهاي

 .(3)شک   ماهوري شک  دهنده سيماي اصلی دره ارغوان هستند
 

 
 

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 : موقعيت دره ارغوان3شک  
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  است.سرد   خشک نيمهليم نماي آمبرژه منطقه داراي اقليم طبق اق

 

 2223متلر و حلداکثر   3/3234. مادوده مطالعاتی داراي ارتفلاع حلداق    باشد می ميلی متر 333همچنين متوسط بارندگی ساليانه 

 .(3337شرکت تالي  گران مايط، ) باشد متر باالتر از سط  دریا می
 

 :مواد و روشها

بله   هلاي هربلاریمی   تهيه نمونله  از بعد و جمع آوري شدتمامی نقاط منطقه در  3333ماه  در اردیبهشت و خرداد یگياههاي   نمونه

( و 3338-3363ينگر منابع معتبر فلورا ایرانيکا )رش )زیر گونه یا واریته( با استفاده از طور دقيق در حد گونه یا واحدهاي تات گونه

پس از انطباق فهرسلت گياهلان منطقله بلا فهرسلت گياهلان دارویلی         ( شناسایی شدند.3387-3306فلور ایران )اسدي و همکاران

دارویی دره ارغوان تهيه شد. در این جدول براي هر گياه دارویلی، علالوه   (، جدولی از گياهان 3386؛ ورپشتی، 3384ایران)زرگري، 

 (.3ز افزوده شد )جدول روتيپ، نوع ماده موثره ذکر شده در منابع نيوبر نام علمی، شک  رویشی و ک

 

: گيري نتيجه  

 .  گونه داراي خاصيت دارویی بودند 24از این ميان  هک شناسایی شدآوري و  جمعگياهی   گونه 272 در منطقه مورد مطالعه تعداد
  .تعلق داشتند جنس 22و  تيره 32ها به  این گونه

 
 

 معرفی گونه هاي دارويی دره ارغوان( مشخصات 1جدول )

 

پراكنش 

 جغرافيايی

 

 

 شكل زيستی

 ماده موثره

 احتمالی ذكر شده

 در منابع گياهان دارويی

 خانواده گونه

IT 

 

G.    اسانس Bunium persicum (Boiss.)B. fedtsch. 

 

Apiaceae 

IT 

 

.H     اسانس 

 

Achillea arabica Kotschy. Asteraceae 

PL .Th    پلی فنول 

 

Sonchus oleraceus L. Asteraceae 

 
PL 

 
.H 

اسانس )آلفاپينن(، ترپنوئيد و 

 پيرترپن، فالوونوئيد، تانن

 

Tanacetum parthenium Sch.Bip. Asteraceae 

IT .Th 
 

 Tripleurospermum disciforme فالونوئيد
(C.A.Mey.) Sch.Bip. 

Asteraceae 

IT Th. عصاره اتانولی  Echium italicum L. 

 
Asteraceae 

IT Th.  اسانس  Alyssum szovitsianum Fisch. & 

C.A.Mey. 

Brassicaceae 

IT .Th  عصاره ي اتري اسانس 

 

Descurainia sophia (L.) Webb & Berth. Brassicaceae 
 

IT .H   ترپنیتر .آلکالوئيد Euphorbia  microsciadia  Boiss. Euphorbiaceae 
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IT .H   تانن Euphorbia spinidens Prokh. Euphorbiaceae 

IT .Th ساپونين -آلکالوئيد-فالونوئيد. 

 

Astragalus sieversianus Pall Fabaceae 

IT .Th پروتوبين Fumaria vaillantii Loisel. Fumariaceae 

PL .H هيپریسين Hypericum perforatum L. Hypericaceae 

 

IT .Th آنتی اکسيدان Clinopodium graveolens Kuntze (Syn.: 

Acinos graveolens) 

Lamiaceae 

(Labiatae) 

PL 

 

G. 

 
 Hymenocrater calycinus  Benth فن  و فالونوئيد

. 

Lamiaceae 

(Labiatae) 
PL 

 

.H عصاره متانولی آنتی سپتيک Mentha longifolia (L.) Hudson 

 

Lamiaceae 

(Labiatae) 

 
IT .H 

 
 Alcea angulata Freyn & Sint. Malvaceae آلکالوئيد

IT .H موسيالژ Malva sylvestris L. Malvaceae 

Cosm 

 
.H 

 

 

ترکيبات ، صمغ، موسيالژ ،چربی

فنلی و گلوکوزیدي به نام 

 .اوکوبين

 

Plantago major L. Plantaginaceae 

 

IT 

 

Ph 
، پلی  ترپنیترفالونوئيدها، 

 ساکاریدها، کاتکول

 

Crataegus turkestanica Pojark.  

 

Rosaceae 

IT .H 

 
 Sanguisorba minor Scop. Rosaceae دیپنویتریتر -تانن

 .H 
 

 Scrophularia variegata M.Bieb Scrophulariaceae عصاره متانولی )آنتی باکتریال(

Cosm. 

 

Th. 

 
 Solanum nigrum L. Solanaceae آلکالوئيد استروئيدي

IT 

-ES-M 

 

 

Ch. 

 

فيتوسترولها، ساپونين، 

روتوين ها و فالونوئيدها، تانن، پ

 اسيدهاي آمينه

 

Urtica  dioica L. subsp. dioica Urticaceae 

 

گونله   2هلر کلدام بلا     Rosaceaeو  Euphorbiaceae ،Malvaceaeگونله،   3بلا   Lamiaceae گونله،  2با  Asteraceaeخانواده 

 (.3)جدول  هاي مختلف هستند هاي دارویی منطقه از خانواده و بقيه گونهترین  فراون

 .Bunium persicum (Boiss.)B هلاي  هلاي دارویلی منطقله حلاکی از آن اسلت کله گونله        ایج حاص  از تعيين پراکنش گونهنت

fedtsch.  ،Hymenocrater calycinus Benth ،Alcea angulata Freyn & Sint  وSanguisorba minor Scop. 

 خورند. راکنش وسيعی هستند و در اکثر نقاط منطقه به چشم میهاي دارویی منطقه دره ارغوان، که داراي سط  پ ترین گونه فراوان

)املامی و همکلاران،   ن دارویی اسلتان خراسلان شلمالی    گياها ،مطالعهدر منطقه دره ارغوان با  Lamiaceaeپراکنش وسيع خانواده 

 )اسلعدي و همکلاران،   لیرستان بجنلورد اسلتان خراسلان شلما    قریکانلو واقع در شه -( و گياهان دارویی منطقه لنگر347و  2732

با مطالعات فلورسلتيک منطقله فریلزي در     Asteraceaeهاي متعلق به خانواده  و همچنين فراوانی گونه مطابقت دارد( 36و  3333

 به علت شلرایط اقليملی و جغرافيلاي    تواند می (. این تشابهات22و3386)عماد زاده و همکاران،  استان خراسان رضوي مطابقت دارد

بر اسلاس سيسلتم طبقله بنلدي رانکلایر، شلک  زیسلتی عملده گياهلان دارویلی منطقله دره ارغلوان              ان خراسان باشد.مراتع است
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کریپتوفيلت در یلک    ( فراوانلی گياهلان هملی   38و Archibold، 3332)طبق نظر  باشد. ( میTh) تروفيت( و He) وفيتتکریپ همی

رژه نيمه خشلک سلرد   به اقليم منطقه دره ارغوان با استفاده از روش آممنطقه نشان دهنده اقليم سرد در آن است و با توجه به اینک

بله عللت    ا احتملاال هل  کریپتوفيت تات تاثير این اقليم است و همچنين فراوانی شک  زیستی تروفيلت  باشد، فراونی گياهان همی می

 باشد. تکمي  دوره رویشی این گياهان طی مدت زمان کوتاه و قب  از شروع دوره خشکی می

 -درصد گياهان دارویی داراي کوروتيلپ ایرانلی   67دهد که  نشان میهاي دارویی منطقه دره ارغوان  هجزیه و تالي  کورولوژي گونت

 (32وHedge and Wendelbo ،3308)اسلت   Asteraceaeتورانی، وجود خانواده  -ویژگی بارز منطقه ایرانی. ( هستندITتورانی )

   اعضاي این خانواده فراونی نسبتا زیادي را در منطقه به خود اختصاص دادند دمطالعات فلورستيک منطقه نشان دا و

Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch ست معطر، که به طور ا شود، گياهی که در فارسی زیره کوهی یا زیره سياه ناميده می

ذایی، آرایشی، بهداشتی و نوشلابه سلازي اسلتفاده    وحشی در بيشتر مناطق ایران پراکنش دارد. از زیره سياه در صنایع داروسازي، غ

. شلود  کله از ميلوه آن ملاده ملوثره اسلانس گرفتله ملی        آیلد  شود و همچنين یکی از گياهان معروف طب سنتی به حسلاب ملی   می

و شلناخت  خوبی براي توليد زراعی این گياه ارزشمند در ایران وجود دارد و مطالعله   زمينهدهد که  هاي انجام شده نشان می بررسی

 .(323و 3388)بهادر و همکاران،  امري ضروریست، جهت بهبود توليد این گياه در عوام  موثر بر عملکرد کمی و کيفی گياه

از نکات قاب  توجه در  ،شرق کشور دیده شده است بومی ایران است و بيشتر در شمال Hymenocrater calycinus Benth  .گونه

)شلمس  هلا هسلتند    فنل  و فالونوئيلد   ،idants بالقوه آنتی اکسليدان طبيعلی  واي این گونه منبع ه يها مورد آن این است که بخش

با توجه به حضور فراوان این دو گونه در سط  منطقه و خواص دارویی و صنعتی که دارند، الزم است با توجله   (.28و 3380اردکانی، 

برداري بهينه از این  ریزي دقيق و مناسب در جهت بهره قدام و با برنامهبه تطابق آنها با شرایط طبيعی منطقه، به حفظ و تقویت آنها ا

 منابع طبيعی سرشار و مناسب، به اقتصاد منطقه و کشور کمک شایانی نمود.

آوري و شناسایی گياهان دارویی منطقه در جهت تدوین مجموعه گياهان دارویی استان، فراهم ساختن زمينه بلراي تاقيقلات    جمع

هاي دارویلی، تهيله نقشله پلراکنش      هاي گياهی، مطالعات بيشتر در زمينه مواد موثره گونه د کشت و اهلی کردن گونهبعدي در مور

هاي اجرایی که در زمينه منابع طبيعی، مايط زیسلت و   هاي دارویی استان، خدمات رسانی علمی به سازمانها و نهاد جغرافيایی گونه

یکلی از   شلد. ناخت گياهان دارویی به منظور حفظ و حراست از منابع طبيعی کشور انجلام  گياه درمانی فعاليت دارند و در نهایت ش

ها، آموزش دادن به اهالی  هاي ظرفيت مرتع، گياهان دارویی است در نتيجه با اهلی کردن این گياهان و کشت و استاصال آن جنبه

قرار گرفتن منطقه دره ارغلوان در   ، اشتغال زایی نيز ایجاد کرد.توان ضمن استفاده بهينه از توان اکولوژیک مراتع و نيز دامداران، می

هلاي   بلاال و تخریلب   این منطقه فشار چلراي  باعث شده بين روستاهاي مایان و کالت آهن و همچنين مجاورت با شهرستان طرقبه،

شود که از ظرفيت این مراتع به صورت  ریزي بر پایه مدیریت اصولی و پایدار باعث می برنامهه جدر نتيکند.    مانسانی شدیدي را تا

 استفاده شود. خردمندانه

در ، استا را دار موقعيت جغرافيایی زمينه رشد گياهان داروییو  که منطقه دره ارغوان به لااظ شرایط آب و هوایی وجه به این تبا  

اي بلا درنظلر گلرفتن     از نظر تنوع درون گونله ریزي در امر بهره برداري، شناسایی هر چه بيشتر و مطالعه تنوع زیستی  برنامهنتيجه 

 هاي دارویی، حایز اهميت است. شرایط اکولوژیکی، زیست مايطی و حفظ و بقاي گونه
 

 تشكر و قدردانی
 نمائيم. و پشتيبانی معاونت ماترم پژوهش و فناوري دانشگاه فردوسی مشهد صميمانه قدردانی و سپاسگزاري میمالی از حمایت 

 

 فهرست منابع

 . پيدازادان اناصاري ایران. انتشارات آبژ، تهران.3337جوهرچی، م. و طالب، ا.  ،مامی، ا.، آقازري، ف.ا
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اي هل  . معرفی گياهان دارویی منطقه حفاظت شده کوه کالهه شهرستان آشتيان، مجموعله مقلاالت هملایش مللی فلرآورده     3333ابوطالبی، ع. 

 .338طبيعی و گياهان دارویی، بجنورد، صفاه 

اي طبيعی و گياهان ه قریکانلو شهرستان بجنورد، مجموعه مقاالت همایش ملی فرآورده -معرفی گياهان دارویی منطقه لنگر .3333عدي، م. اس

 .36دارویی، بجنورد، صفاه 

لی توسلعه پایلدار   . معرفی گياهان دارویی منطقه حفاظت شده شبه جزیره ميانکاله )مازنداران(، مجموعه مقاالت همایش م3384اکبر زاده، م. 

 .40-48گياهان دارویی، مشهد، صفاه 

 ها و مراتع. آوري و شناسایی گياهان دارویی استان قزوین.موسسه تاقيقات جنگ  . جمع3383باباخانلو، پ. و نيا، ا.  اکبري

هر اصفهان در اسلتفاده از طلب گيلاهی.    . بررسی رویکرد زنان ش3384زاده، م. و همتی مقده، ا.،  باقري، ا.، نقدي بادي، ح.، موحدیان، ف.، ملکی

 .83-33فصلنامه گياهان دارویی، سال چهارم، شماره پانزدهم. صفاه 

 Bunium persicum . تاثير عمق کاشت و وزن غده بر عملکرد و صفات وابسته به عملکرد3388 ، نگاري، ع.، عباسپور، م.بهادري، س.

(Boiss.) B. Fedtsch .  332-323 صفاه. 3، شماره 22اقيقات گياهان دارویی و معطر ایران. جلدپژوهشی ت -فصلنامه علمی. 
 مروري بر تاریخ و مبانی طب سنتی اسالم و ایران، تهران: مالئک، چاپ اول. 3380 .شمس اردکانی، م

 رضوي. . طرح تجدید نظر سامان جنگلی ارغوان، ادراه ک  منابع طبيعی و آبخيزداري خراسان3337شرکت تالي  گران مايط، 

توسعه پایدار گياهان دارویی، گياهان دارویی مهم منطقه شرق استان مازندران. مجموعه مقاالت همایش ملی  معرفی. 3384ا.  ،رزاقی کمرودي

 .23 -26مشهد، صفاه 

صلنامه شلناخت و کلاربرد   . معرفی گياهان دارویی مراتع یيالقی منطقه گدوک استان مازندران. ف3388 ا و اکبرزاده،کوهی، ف.  عطري، م.، سواد

 .3-34، صفاه 3380، زمستان 3گياهان دارویی، سال اول، شماره

حميد اجتهادي، مشهد: دانشگاه فردوسلی مشلهد،    ؛ مطالعه و بررسی فلورستيک و اکولوژیک پوشش گياهی منطقه فریزي،3386 زاده، خ. عماد

 )منتشر نشده(.

رویی استان گلستان، مجموعه مقاالت همایش ملی توسعه پایلدار گياهلان دارویلی، مشلهد     هاي دا . معرفی درختان و درختچه3384غالمی، م. 

 .27-22صفاه 

 ها ومراتع. . معرفی گياهان دارویی کوهستان زیارت گرگان. انتشارات موسسه تاقيقات جنگ 3387کسایی، م. و رضایی، م. پ. مازندرانی، م.، 

 . موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.4الی  3هاي ایران. جلد  . رستنی3324-3304مبين، ص. 

 .ها و مراتع . شناسایی گياهان دارویی استان مرکزي. انتشارات موسسه تاقيقات جنگ 3387ميرداوودي، اخوان. ح. ر. و باباخانلو، پ. 

اي طبيعلی و گياهلان   هل  للی فلرآورده  نژاد، م. گياهان دارویی، ذخایر ارزشمند داروسازي در خراسان جنوبی، مجموعه مقاالت همایش م موسوي

 .347دارویی، بجنورد، صفاه 

استان اصفهان( در راسلتاي بهلره بلرداري بهينله و توسلعه پایلدار        -. شناسایی گياهان دارویی دهستان جب  )بخش کوهپایه3333کریمی، ج. 

 .222منطقه. صفاه 

 .20الی  3جلد  یران. موسسه تاقيقات جنگلها و مراتع.. فلور ا3386-3306 ، معصومی، ع.، خاتم ساز.،م. و مظفریان.اسدي، م.

 .22الی  3، تهران. موسسه تاقيقات جنگلها و مراتع و دانشگاه تهران، جلد رمان، ا. فلور ایرانقه

 .4الی  3. کورموفيتهاي ایران )سيستماتيک گياهی(، تهران. مرکز نشر دانشگاهی. جلد3303قهرمان، ا. 

 .2الی  3ارویی، تهران. انتشارات دانشگاه تهران. جلد . گياهان د3386زرگري، ع. 

 . طب گياهی. چاپ اول، نشر چهار باغ.3386ورپشتی، م. 

آوري و شناسایی گياهان دارویی استان آذربایجان غربلی. انتشلارات موسسله تاقيقلات جنگلهلا و       . گزارش طرح جمع3383ریکان، م.  حيدري

 مراتع.

 گياهی، سازمان آموزش و انتشارات علوي.. دارو و درمان 3304رجاان، م. 

. گياهان دارویلی اسلتان کرملان. انتشلارات موسسله تاقيقلات موسسله تايقلات         3303آملی، س.، ناصري، ا.، رحمانی، غ.ح. و کليراد، ع.  صابر

 ها و مراتع. جنگ 
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هاي عللوم گيلاهی،    تان آشتيان. فصلنامه پژوهش. معرفی گياهان دارویی منطقه دره کهریزک شهرس3333یزدانی، م.، خسروي، م. و برزگر، م. 

 .22. صفاه 3332سال هشتم. شماره ویژه تابستان 
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