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  چكيده
باشد  ويه برخورد دو رشته كوه البرز و زاگرس داراي شرايط آب و هوايي متنوعي مياستان مركزي به لحاظ قرار گرفتن در زا

 تاكنون بيش از ، مكتوبمستند وبراساس مدارك . و همين امر موجب تنوع گياهي بااليي در نقاط مختلف استان گرديده است
و منابع طبيعي استان مركزي نگهداري در هرباريوم مركز تحقيقات كشاورزي  آوري و  گونه گياهي از سطح استان جمع1350
 227 بيش از ،آوريها و تطبيق آنها با منابع مكتوب و اطالعات دارويي خبرگان محلي و عطاريهاي استان  حاصل اين جمع.شوند مي

 127لق به متعآوري شده كه   گونه از سطح مراتع استان جمع144 ،از اين تعداد. گونه گياه دارويي را در سطح كل استان نشان داد
 9با ) Cruciferae(بو   شب، گونه14 با )Labiatae( گونه، نعناعيان 17 با Compositaeهاي گياهي  تيره. ند هست  تيره48جنس و 

 هاي گياهان  گونه بيشترين گونه7با  )Umbeliferae(  گونه و تيره چتريان10 با Rosaceae ، گونه7 با Leguminosae ،گونه
باشد و   ارتفاع و يا رويشگاه ميي ازها در محدوده معين انتشار تعدادي از گونه. دهند به خود اختصاص ميدارويي را در استان 

 . ثيري در گسترش آنها نداردأتعدادي نيز داراي دامنه پراكندگي وسيعي در استان بوده و تغييرات ارتفاعي و ميزان بارندگي ت
 

 . مراتعپراكنش، ان مركزي، گياهان دارويي، است:  كليديهاي واژه         
 

  مقدمه
بســيار ه اســتفاده از گياهــان در درمــان بيماريهــا ســابق

مصر باستان، چينيها و     ،طوالني دارد و در بين ملل مختلف      
يونــان باســتان داراي ســوابق زيــاد در اســتفاده از گياهــان 

 تا حدود نيم قرن پـيش گياهـان يكـي از        .باشند دارويي مي 
وليد دارو بودند و پس از آن با پيشرفت ترين منابع ت اساسي

 هشيمي آلي و تالش در جهـت سـنتز مولكولهـاي پيچيـد            
 ،طور مصنوعي تهيـه گرديـد      دارويي، بيشتر مواد دارويي به    

 اثـرات جـانبي داروهـاي       هاما در چند دهه اخير با مشـاهد       

 به مصـرف گياهـان دارويـي كـه          بازگشت، نهضت   سنتزي
 . فعـال شـد    دوبـاره ،  بـود شـده   ده  سـپر  فراموشـي    دست  به
تـوان قـرن اسـتفاده و        كه قرن بيست و يكم را مي       طوري به

 آمار ارائه شـده از       از طرفي . مطالعه گياهان دارويي نام نهاد    
سوي كشورهاي توليد كننـده و مصـرف كننـده حـاكي از             
افزايش قابل توجه مصرف گياهان دارويي اسـت كـه ايـن            

رويـي شـده    امر در حال حاضر موجب نـابودي گياهـان دا         
ــت   .اســت ــوايي، موقعي ــران از لحــاظ آب و ه  كشــور اي

جغرافيايي و تنوع گيـاهي فـراوان و زمينـة رشـد گياهـان              



545  4، شماره 23فصلنامه تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران، جلد 

گياهـان  دارويي، يكي از بهترين مناطق جهان جهت توليـد          
اما اسـتفاده صـحيح از گياهـان         شود، محسوب مي دارويي  

. دارويي مشروط بر وجـود اطالعـات دقيـق علمـي اسـت            
بر اثر مرور زمان و دخالت افراد ناآگاه    مسئله   اين ،متأسفانه

ها و مطالب غيـر واقعـي        و سودجو منحرف گشته و افسانه     
به آنها اضافه شده است كه بايد آنها را از هم جدا نمـود و               
اين جداسازي احتياج به افراد متخصـص و صـاحب نظـر            

 .سودمند قرار گيرد  مورد استفاده    بدست آمده دارد تا نتايج    
آوري و شـناخت گياهـان         ايـن منظـور جمـع      بـه  ،نبنابراي

 كشـور دارويي و چگونگي كشت و اهلـي كـردن آنهـا در             
تـوان بـه     گرفته اسـت كـه مـي        قرار مورد بررسي و تحقيق   
ــلطاني  ــات س ــور  مطالع ــاران  )1380(پ ــدي و همك ، كلون

ــيچ)1378( ــا  ، قل ، )1381(، هــويزه و همكــاران )1381(ني
و ) 1380(تـــاش  ويـــد، جا)1381(زاده و همكـــاران  زارع
ايـن   هـدف از     .اشـاره كـرد   ) 1381(نيا و باباخـانلو      اكبري
هاي دارويي   آوري، شناسايي و معرفي گونه     ، جمع هاپژوهش
 قابليتهـاي شـناخت   و  آنهـا   محل پـراكنش    و تعيين    هااستان

منظـور دقـت و       بـه  موجود در زمينه گياهان دارويي اسـتان      
 ولويتهاي تحقيقـاتي  ي و ا  يريزيهاي اجرا  توجه در امر برنامه   

غني نمودن بانك اطالعـات     و همچنين    ريحفظ اين ذخا   و
ارائـه   مورد نياز در زمينه منـابع طبيعـي تجديـد شـونده و    

ي، كارشناسان و محققـان در      ياطالعات به سازمانهاي اجرا   
نيز در   تحقيقين  ا .بودعرصه منابع طبيعي و محيط زيست       

حركتـي بنيـادي در     عنـوان    براي اولين بار به   همين راستا و    
 .استان مركزي تهيه و مورد اجرا قرار گرفت

 
 مواد و روشها 

 هكتار بـين    2917178استان مركزي با مساحتي بالغ بر       
 5 درجه و    51 دقيقه تا    58 درجه و    48طولهاي جغرافيايي   

 دقيقـه   23 درجه و    33دقيقه شرقي و عرضهاي جغرافيايي      
حـداكثر و    .اشـد ب  دقيقه شمالي واقع مي    34 درجه و    35تا  

در  (3465ترتيـب برابـر      حداقل ارتفاع آن از سطح دريا به      
در دشـت مركـزي     (  متـر  950و  ) شرق شهرستان دليجـان   

 9/238متوسـط بارنـدگي سـاالنه اسـتان         . باشـد  مي) ساوه
گـراد    درجه سانتي  47/13متر، دماي متوسط ساالنه آن       ميلي

 .باشد مي متر  ميلي2184و تبخير و تعرقي برابر 
اين استان داراي شش اقليم مختلف به روش دومـارتن          

 :باشد  ميراصالح شده به شرح ذي
خشك بياباني سرد، خشـك بيابـاني فراسـرد، خشـك           

اي سـرد، نيمـه      اي فراسرد، مديترانه   بياباني معتدل، مديترانه  
 .نيمه خشك فراسرد خشك سرد،

 ،براي بررسي پراكنش گياهان دارويي در استان مركزي       
 براســاس 250000/1ح اســتان بــر روي نقشــه ابتــدا ســط

 . بندي گرديد  تقسيمهاي موجود به شرح ذيراقليم
  و آشتيان، مناطق كوهستاني شهرستانهاي سربند-الف

 .  ساوه و خمين،بخشي از تفرش
 محالت و ، شهرستان اراك و بخش مركزي آن-ب

 .قسمتهاي باقيمانده شهرستانهاي تفرش و خمين
 . و ساوه شهرستان دليجان -ج

آوري اطالعــات مربــوط بــه پوشــش گيــاهي و   جمــع
 ،اميدبيگي( از منابع مختلف      منطقه همچنين گياهان دارويي  

ــين؛1376 ــه؛1370 ، ام ــري؛1365 ،چــي  آئين  ؛1370 ، زرگ
 ، قهرمـان  ؛1374 ، صمصام شـريعت   ؛1371 ،صابريتوكلي  
ــين؛1385-1361 ــان؛1358-1364 ، مبــ  ؛1375 ، مظفريــ
 و  رضــــايي؛1372-1373 ،ر ميرحيــــد؛1368 ،وثقيمــــ

صـــورت ) Rechinger, 1963-1992 ؛1381 ،همكـــاران
 گيـاه   125اي تعداد      در مطالعات اوليه كتابخانه    پذيرفت كه 

 .دارويي و صنعتي در استان مركزي مشخص گرديد
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منظـور تكميـل      عمليـات صـحرايي بـه      ،در مرحله بعد  
و محلي و دانش بومي در زمينه گياهان دارويـي          اطالعات  

دسـتگاه  ل رويـش ايـن گياهـان بـا اسـتفاده از             ين محـ  تعي
بـا مقيـاس    هـاي توپـوگرافي       و نقشه  )GPS(ياب   موقعيت
آوري  جمعصورت گرفت كه همزمان با اين كار         50000/1

 نيز تهيه نمونه هرباريومي و شناسايي آنها     گياهان دارويي و  
 .نجام گرفتا

آوري شـده    ثبت خواص دارويي گياهان جمع    همچنين  
تهيـه نقشـه    و   فاده از منـابع معتبـر و دانـش بـومي          با اسـت  

 با استفاده از    ، هم پراكنش گياهان دارويي در استان مركزي     
 Ilwisافـزار    و بـا نـرم    ) GIS(سيستم اطالعات جغرافيـايي   

 .انجام گرديد
 
  نتايج

 و تطبيق آنها با ي گياهيها  گونهآوري حاصل جمع
 منابع مكتوب و اطالعات دارويي خبرگان محلي و

 گونه گياه دارويي را در 227 بيش از عطاريهاي استان
 گونه از 144 سطح كل استان نشان داد كه از اين تعداد

 48 جنس و 127 بهآوري شد كه  سطح مراتع استان جمع
پراكنش نقشه  1 شكل ).1جدول  (تعلق دارند  گياهيتيره
ياد هاي بزرگ گياهي موجود در ليست  هاي مهم تيره گونه
) Labiatae( هاي گياهي نعناعيان تيره .دهد ا نشان مي رشده

 بو شب ، گونه17 با تعداد Compositae ، گونه14با تعداد 
)Cruciferae ( گونه9با تعداد ، Leguminosae 7 با تعداد 

 چتريان تيرهگونه و  10با تعداد  Rosaceae ،گونه
)Umbelliferae ( هاي   گونه بيشترين گونه7با تعداد

. دهند  دارويي را در استان به خود اختصاص ميگياهان
مناطق  گياهان دارويي استان همراه با 1همچنين در جدول 

 . اند نشان داده شدهرويش آنها 

آوري  هاي جمع ها و همچنين گونه  از اين گونهيبسيار
شده از سطح مراتع در كلكسيون گياهان دارويي استان 

اد زمينه و بستر  با هدف ايجآباد مركزي واقع در علي
 . اند مناسب براي تحقيقات بعدي كشت گرديده

 
 بحث 

موقعيت خاص ژئوبتانيك و اقليمي  استان مركزي با
 رويشهاي .اي نسبتاً خوبي است خود داراي تنوع گونه

توراني  -گياهي اين استان عمدتاً متعلق به ناحيه ايرانو
 رشته خوردگي گرفتن در چينردليل قرا باشد و استان به مي

كوههاي البرز و زاگرس داراي سيماي متغيري از نظر تنوع 
 با باشد ميژنتيكي گياهي و از جمله گياهان دارويي 

نظر  مالحظه پراكندگي منابع گياهي دارويي چنين به
رسد كه انتشار تعدادي از آنها در دو جهت ارتفاعي  مي

 به عنوان .دهد شمال به جنوب و شرق به غرب روي مي
 Teucrium polium، Thymus sp.، Stachysگياهان مثال 

lavandulifolia، Ziziphora cilinopdioides در بيشتر 
تعدادي از . مراتع نيمه استپي استان مركزي پراكنش دارند

 مانند زيره كوهي ؛گياهان نيز رويشگاههاي محدودي دارند
)Bunim persicum (حوالي روستاي  كه در كوه زيره در

ستان زرنديه و همچنين به مقدار كمي در كوه دربند شهر
پنگ شهرستان ساوه رويش دارد، زرين گياه 

)Dracocephalum sp. ( در ارتفاعات شرقي روستاي
آباد از توابع بخش نوبران شهرستان ساوه پراكنش  ياري
 Urtica( و گزنه )Lamium album(گزنه سفيد  دارد،

dioica (ها رويش  مه نواحي مرطوب در اطراف چش دركه
 همچنين بلوط كه در كوه پاكل شهرستان شازند  ودارند

گياهاني نيز مانند باريجه . توان نام برد  را ميردرويش دا
)Ferula gummosa ( و الله سرنگون)Fritillaria 
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imperialis ( اختصاصاً در ارتفاعات فوقاني) بيش از
ادي نيز هاي دارويي نسبتاً زي گونه. شوند ديده مي)  متر2000

در واقع تغييرات  پراكندگي وسيعي را در استان دارا هستند و
كنندگي چنداني در  ثير محدودأارتفاعي و نوع آب و هوا ت
 Achilleaتوان به  ترين آنها مي پراكنش آنها ندارند كه از عمده

wilhelmsii Stachys inflataو  Ziziphora tenuir اشاره 
رغم  به اين نكته اشاره كرد كه توان به  ميطور كلي به. كرد

رويه و غلط بشر  برداري بي  گذشته و بهرهدرتنشهاي محيطي 
هاي گياهي دارويي در  ويژه در دو دهه اخير هنوز هم توده به

اين تحقيق توانسته . شوند مناطق مختلف استان يافت مي
 گونه گياه دارويي را شناسايي و 144 ،از اين مجموعهاست 

 تيره 48 جنس و 127 متعلق به ده اين تعداك معرفي نمايد

 و Compositaeهاي  گياهي هستند كه در بين آنها تيره
Labiataeگياهان دارويي در استان يها  بيشترين تعداد گونه 

همچنين نقشه پراكنش اين  .اند به خود اختصاص دادهرا 
عنوان  گياهان در سطح استان مركزي نيز تهيه گرديد كه به

 ،Umbelliferae تيرهپراكنش گياهان دارويي  1 شكل نمونه
Compositae، Labiatae،  Leguminosae وRosaceae  را

  .دهد نشان مي
دار از اولويت   گياهان اسانسياد شدههاي  از ميان گونه

 برخوردار بوده كه تعداد زيادي از آنها با هدف يخاص
ايجاد بستر مناسب براي تحقيقات بعدي در ايستگاه 

 كيلومتري 3آباد واقع در  قات گياهان دارويي عليتحقي
 . اند شرق شهرستان اراك كشت گرديده
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  مناطق پراكنش آنها به همراه استان مركزي  مراتع اسامي گياهان دارويي-1جدول شماره 

 مناطق پراكنش ارتفاع رويشگاه
اندام مورد 
 استفاده

فرم 
 رويشي

 تيره نام علمي نام فارسي

اطراف شهرستانهاي اراك، شازند،  1850-1700
 تفرش، وفس و خنداب

 Amaranthus تاج خروس يك ساله بذر
paniculatus 

Amaranhtaceae 

كوه اجك و فرك در شهرستان تفرش،  2300-1700
كوه چرخه در ساوه ، لجور در شازند، 

 كرديجان در آشتيان

ميوه، پوست، 
 برگ

 Pistacia atlantica بنه درختي

 Pistacia khinjuk خنجوك درختي  صمغ،ميوهپلنگ كوه در ساوه، كوه جاسب دليجان 2500-1800

ميوه، پوست  دره سمااقلو در شازند 2400
 درخت

 Rhus coriaria سماق درختچه

Anacardiaceae 

 ميوه، پوست، جاقيه تفرش در خاوه دليجان و قره 2300-2000
  ريشه وساقه

 Berberis integerrimaBerberidaceae زرشك آبي درختچه

 Heliotropium پرست آفتاب چند ساله برگ در مناطق خشك ساوه، تفرش، دليجان 1800-1700
echwaldi 

Boraginaceae 

هاي مولد  جوانه تفرش ،وفس، ساوه و اراك 1900-1700
  ميوه، ريشه،گل

  پوستو

 Capparis spinosa Capparidaceae كور چند ساله

 Stellaria  media دانه قناري يك سالهتمام قسمت گياه مراتع نيمه استپي استاندر اكثر  2300-1800

 Vacaria pyramidata Caryophyllaceae صابونك يك سالهتمام قسمت گياه در حاشيه اكثر مزارع و باغهاي استان 1850-1750

 Camphorosma تار چند ساله ها سرشاخه در دشت چزان و كوير ميقان 1700 -1800
monspeliacum 

Chenopodium album سلمه تره يك ساله برگ، ميوهشده استان در اكثر اراضي شور و تخريب 1750

Chenopodium botrys درمنه تركي يك سالهسرشاخه گلدار در شازند و تفرش 1800

Salicornia europaea ساليكورنيا يك سالهقسمتهاي هوايي كوير ميقان اراك 1670

تمام قسمتهاي شده استان در اكثر اراضي شور و تخريب 1900-950
 هوايي

 Salsola kali   علف شور يك ساله

Chenopodiaceae 

 Colchicum persicumColchicaceae گل حسرت چند ساله گل، پياز و دانه پسند، كوه دهنو در خمين كوه شاه 1950

 Achillea wilhelmsii بومادران يك ساله گلتاندر اكثر مناطق استپي و نيمه استپي اس 2000-950

 Anthemis cotula بابونه بهاري يك سالهسرشاخه گلداردر اكثر مناطق استپي و نيمه استپي استان 1700-1900

 Arctium lappa بابا آدم چند ساله ريشه، برگ رود و دشت شراء كره 1800
 

 Artemisia sieberi  درمنه چند ساله گلدارسرشاخه در اكثر مناطق استپي استان 1800-950

اراضي شور كوير ميقان و دشت مركزي  1800
 ساوه 

كليه قسمتهاي 
 هوايي

 Artemisia scoparia درمنه يك ساله

كليه قسمتهاي  اطراف اراضي زراعي و رها شده 1900-1700
 هوايي

 Centaurea depressa گل گندم يك ساله

 Cichorium intybus كاسني چند ساله ريشه ر اكثر مناطق نيمه استپي استاند 1950-1750

در اراضي تخريب يافته و حاشيه اراضي  1850-1750
 زراعي استان

 Circium arvensis خار لته چند ساله گل

Compositae 
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 مناطق پراكنش ارتفاع رويشگاه
اندام مورد 
 استفاده

فرم 
 رويشي

 تيره نام علمي نام فارسي

كليه قسمتها  اطراف باغهاي استان  1850-1750
 بويژه برگها

 Conyza canadensis پير باغي يك ساله

شانق، انجدان در اراك، شانق دليجان،  1950-1750
گل زرد و سيان خمين، فرمهين و اطراف

 كميجان

كليه قسمتهاي 
 گياه

 Echinops ritrodes - چند ساله

نق، انجدان در اراك، شانق دليجان، شا 1950-1700
آباد  گل زرد و سيان خمين، مخاص
 فرمهين و اطراف كميجان 

Gundelia tournefortii كنگر دو ساله دمبرگ و ساقه

اطراف سفيدخاني، اراك، دلستان در  1950-1700
 محالت، كميجان، آقچه قلعه در تفرش

 .Lactuca spكاهوي وحشي دو ساله برگ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compositae 
هاي كوههاي چلسبان، اهجك،  در آبراهه 2000-1800

وليجيا، دو برداران، الوند، راستبند، 
  وسمق،سفيدخاني، لجور

ريشه، سرشاخه 
 گلدار

Pulicaria dyscentria - چند ساله

در مراتع چلسبان، اهجك، وليجيا، دو  2100-1850
برداران، الوند، راستبند، سفيدخاني، 
 لجور، وسمق، نوبران كوه، الوند

كليه قسمتهاي 
 گياه

 Senecio vulgaris پير گياه يك ساله

 Tanacetum بومادران چند ساله گلها در اكثر مناطق كوهستاني استان 2800-1900
polycephalum 

آباد،  مراتع سنجان، سورانه، وفس عبدل 2000-1800
 ...بصري، فرمهين، خمين، اراك و 

 Tragopogon شنگ دو ساله تمام گياه
pratensis 

باغها و مزارع اراك، خنداب، تفرش و  1800-1700
 ساوه

كليه قسمتهاي 
 هوايي

 .Xanthium sp زردينه يك ساله

 

ساقه، برگ،  در اطراف اكثر شهرهاي استان 1850-1750
 ريشه

 Convolvulus arvenis Convolvulaceae پيچك معمولي چند ساله

هاي  سرشاخه اطراف شازند 1850
 گلدار

  Alliaria petiolata سيرك هچند سال

 .Alyssum sp قدومه چند ساله ميوه در اكثر مراتع استان 2100-1700

-Capsella bursa كيسه كشيش يك ساله ها سرشاخه در حاشيه اكثر باغها و مزارع استان 1900-1700
pastoris 

 Descurainia sophia خاكشير يك ساله سرشاخه، بذر در حاشيه اكثر باغها و مزارع استان 1950-1750

قسمتهاي  در حاشيه اكثر باغها و مزارع استان 1950-1750
 مختلف گياه

 Eruca sativa منداب يك ساله

خصوص  در ارتفاعات منطقه شراء به 1950
 سوزان و درمن

 .Isatis sp وسمه چند ساله گل

 Lepidium draba موچه چند ساله و ميوهبذر  در حاشيه اكثر باغها و مزارع استان 1950-1750

قسمتهاي  در اراضي شور اراك، ساوه و چزان 1700
 مختلف گياه

 Lepidium latifolium ترتيزك يك ساله

Cruciferae 
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 مناطق پراكنش ارتفاع رويشگاه
اندام مورد 
 استفاده

فرم 
 رويشي

 تيره نام علمي نام فارسي

هاي دائمي استان مثل  ثر چشمهاك 2150-1850
 آباد و حك شازند سعبا

تمام اندام گياه 
 حالت تازه به

 Nastartium officinale علف چشمه چند ساله
Cruciferae 

 Equisetum arvense Equisetaceae دم اسب چند ساله ساقه سبز ركين و فردقان در منطقه خنجين 1850
كوه امجك، پلنگ كوه،مرق و مرقكان،  2300-1900

تفاعات كهلو، استيجك، جاسب و ار
 آهكي محالت و دليجان

ساقه همراه با 
 سوش

 Ephedra procera Ephedraceae)بز ريش(ارمك  چند ساله

  Quercus persica بلوط درختيميوه، بذر، برگ پاكل و سرسختي شازند 2400

كوه مستوفي، سفيدخاني، راستبند و كوه  1900
 آهو در آشتيان

قسمتهاي 
 مختلف گياه

 Fumaria parvifloia Fumariaceae شاهتره يك ساله

كوه آهو آشتيان، راستبند، هفتاد قله اراك  2100-1850
 ...و 

هاي  ريشه و غده
 آن

 Biebersteinia چله داغ چند ساله
multifida 

 Erodium cicotarium قيطران يك ساله برگ، گل در مراتع شازند و اراك 1950-1750

Geraniaceae 

شمعداني  يك ساله ساقه و برگ اكثر مراتع استاندر  1950-1750
 وحشي

Geranium 
rotundifolium 

Geraniaceae 

 Avena sativa يوالف يك ساله بذر در حاشيه اكثر باغها و مزارع استان 1850-1750

 ،آباد مرادآباد اراك، دشت چزان عباس 1750
 حاشيه رود خانه قره چاي 

تمام قسمتهاي 
 گياه

 Cynodon dactylon مرغ سالهچند 

 ،ساقه زيرزمينيدر كوير ميقان اراك، ساوه و دشت چزان 1670
ساقه جوان، برگ

 و گل

 Phragmites australis ني چند ساله

 Sorghum halopense قياق چند ساله بذر كوه هروا در محالت 1900

Graminae 

در اكثر مناطق كوهستاني استان  2700-1850
خصوص كوه آهو در آشتيان و كوه  به

راستبند در شازند و هفتاد  قله در اراك

  Hypericum scabrum گل راعي چند ساله سرشاخه گلدار
Hypericaceae 

خصوص  در اكثر مراتع استان به 1950-1750
 شهرستانهاي خمين، شازند و تفرش

هاي  غده
 زيرزميني

 Crocus haussknechtii جوقاسم چند ساله

 Iris hymenospata زنبق چند ساله )پياز(ريشه در آباد اراك و لته خسبيجان، منطقه مشك 1850-1750
Iridaceae 

خصوص  در اكثر مناطق كوهستاني استان به 2300-1850
كوه آهو در آشتيان، كوه راستبند در شازند، 

يره هفتاد  قله و سفيدخاني در اراك، كوه ز
 آباد در ساوه و ياري

 Ajuga chamaecistus سفيد مشكك چند ساله ها شاخهرس

آباد در ساوه و كوه آهو در  در كوه ياري 2250-2150
 آشتيان

هاي  سرشاخه
 گلدار

 Dracocephlum زرين گياه چند ساله
cf.Aucheri 

 Lamium album گزنه سفيد لهچند ساسرشاخه گلدار در، كوه آهو و ورچه خمين لته 2200-2100

 Marrubium vulgare گندناي كوهي چند سالهسرشاخه گلدار در اكثر مراتع استان 2200-17000

هاي دائمي استان مثل  در اكثر چشمه 1900-1750
 آباد و حك شازند عباس

برگ و سرشاخه 
 گلدار

 Mentha aquatica پونه چند ساله

Labiatae 
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اندام مورد  مناطق پراكنش ارتفاع رويشگاه
 استفاده

فرم 
 تيره نام علمي نام فارسي رويشي

در اكثر مناطق كوهستاني استان  2500-1850
خصوص كوه آهو در آشتيان، كوه  به

راستبند در شازند، هفتاد  قله و 
سفيدخاني در اراك، كوه زيره و 

 آباد در ساوه ياري

آذين،  گل
هاي  غده

 زيرزميني

 Stachys lavandulfolia كرك خرگوش چند ساله

 

چند  آذين گل در اكثر مراتع استان 2200-1700
 ساله

 Stachys inflata گوش بره

در اكثر مناطق كوهستاني استان  2200-1850

خصوص كوه آهو در آشتيان، كوه  به

راستبند در شازند، هفتاد  قله و سفيدخاني 

 آباد در ساوه در اراك، كوه زيره و ياري

سرشاخه 

 رگلدا

چند 

 ساله

 Salvia multicaulis گل ارونه

در اكثر مناطق كوهستاني استان  2200-1850

خصوص كوه آهو در آشتيان، كوه  به

راستبند در شازند، هفتاد  قله و 

سفيدخاني در اراك، كوه زيره و 

 آباد در ساوه ياري

سرشاخه 

 گلدار

چند 

 ساله

 Teucrium polium مريم نخودي

خصوص  ر مناطق كوهستاني بهدر اكث 2500-1850

كوه آهو در آشتيان، كوه راستبند در 

شازند، هفتاد  قله و سفيدخاني در 

 آباد در ساوه اراك، كوه زيره و ياري

چند  ها سرشاخه

 ساله

 Thymus fallax آويشن

در اكثر مناطق كوهستاني استان  2500-1850

خصوص كوه آهو در آشتيان، كوه  به

فتاد  قله و راستبند در شازند، ه

سفيدخاني در اراك، كوه زيره و 

 آباد در ساوه ياري

چند  ها سرشاخه

 ساله

 Thymus pubescens آويشن

Labiatae 

در اكثر مناطق كوهستاني استان  2500-1850

خصوص كوه آهو در آشتيان، كوه  به

راستبند در شازند، هفتاد  قله و 

سفيدخاني در اراك، كوه زيره و 

 آباد در ساوه ياري

چند  ه هاسرشاخ

 ساله

 Thymus آويشن
kotschyanus 
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اندام مورد  مناطق پراكنش ارتفاع رويشگاه

 استفاده

فرم 

 رويشي

 تيره نام علمي نام فارسي

خصوص در  در اكثر مراتع استان به 2200-1700

 مراتع استپي ساوه، خمين و دليجان

 Ziziphora tenuir كاكوتي يك ساله برگ و گل

در اكثر مناطق كوهستاني استان  2500-1850

خصوص كوه آهو در آشتيان، كوه  به

راستبند در شازند، هفتاد  قله و 

سفيدخاني در اراك، كوه زيره و 

 آباد در ساوه ياري

سرشاخه 

 گلدار

چند 

 ساله

آويشن برگ 

 باريك

Ziziphora 
clinopodioides 

Labiatae 

در اراضي تخريب شده و زراعتهاي  1900-1750
 رها شده

چند  ابه ساقهشير
 ساله

 Alhagi camelorum خارشتر

 Astragalus ناخنك يك ساله تمام اندام گياه در اطراف فرمهين 1850-1750
hamosus 

در اكثر مراتع استپي و نيمه استپي  2000-1800

 استان

شيرابه داخل 

 ساقه

چند 

 ساله

 Astragalus گون سفيد
gossypinus 

در اكثر مراتع نيمه استپي و كوههاي  2200-1850

 مرتفع استان

شيرابه داخل 

 ساقه

چند 

 ساله

 Astragalus گون زرد
parrawianus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leguminosae 

در اراضي تخريب شده و زراعتهاي  1850-1750
 رها شده

چند  ريشه
 ساله

 Glycyrrhiza glabra شيرين بيان

هاي  در حاشيه جويبارها و رودخانه 2000-1800

 استان

چند  ريشه

 ساله

 Ononis spinosa اونونيس

در اراضي تخريب شده و زراعتهاي  1850-1750

 رها شده

چند  ريشه، دانه

 ساله

 Sophora تلخ بيان
alopecuriodes 

 

چند  برگ، ريشه آباد نوبران راستبند، چپقلي، ياري 2500-2100
 ساله

 .Allium akaka تره كوهي

، كوه توره، گل كوه قزقانك تفرش 2400-2100

 زرد خمين، سفيدخاني

چند  ريشه

 ساله

 Allium hirtifolicum موسير

كوه راستبند، آالداغ، الوند، لجور،  2800-2000

 پسند، گردو شاه

چند  پياز

 ساله

 Fritillaria الله واژگون
imperialis 

 Fritillaria persica درمان سفيد چند ساله ريشه چپقلي، جيريا،ورچه و گل زرد خمين 2300-1900

 Eremurus persica سريش چند ساله ريشه كوير مِقان اراك 2200-1700

Liliaceae 
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اندام مورد  مناطق پراكنش ارتفاع رويشگاه
 استفاده

فرم 
 تيره نام علمي نام فارسي رويشي

كوه راستبند ، آالداغ، الوند، لجور،  2100-1800
پسند، گردو، چپقلي، جيريا،ورچه  شاه

 ينو گل زرد خم

چند  تمام گياه
 ساله

 Muscari كالغك
racemosum 

 
Liliaceae 

چند  بذر خسبيجان، چپقلي و طرالن اراك 23000-2150
 ساله

 Linum album كتان

چند  دانه چپقلي 2000

 ساله

 Linum كتان مسهلي
usitatissimum 

Linacea 

خصوص  اكثر بادام كاريهاي استان به 1950-1750
 شازند و وفس

 چند برگ
 ساله

  Viscum album دارواش
Loranthaceae 

در حاشيه اكثر باغها و مزارع استان،  1850-1750
 مرتع عزبلو در زرنديه

چند  گل و ميوه
 ساله

 .Alcea sp ختمي

چند  برگ و گل در حاشيه اكثر باغها و مزارع استان 1850-1750

 ساله

  Malva neglecta پنيرك
Malvaceae 

  Malva sylvestris پنيرك چند ساله برگ و گل  اكثر باغها و مزارع استاندر حاشيه 1850-1750

هفتيان، امجك، جورقين و ركين و  2150-1900
وايمنددر تفرش، دولستان محالت، 
كوه هندا و جاسب در دليجان، كوه 
چرخه و تير و سيدبابا غار در ساوه، 

 كوه وفس و لجور

، ريشه، پوست
 برگ، ميوه

 Ficus carica انجير درختچه

 ، درختشيرابه گوه گردو و مودر اراك 1950
  و ميوهبرگ

 Morus nigra شاتوت درخت

Moraceae 

هاي  غده كوه آهو در آشتيان، كوه السيا در دليجان 1900
 زيرزميني

چند 
 ساله

 Orchis maculata Orchidaceae ثعلب

در مراتع تفرش، وفس، كميجان و  1850-1750
 شازند

خشخاش  يك ساله ساقه گلدار
 بحري

Glaucium 
contotulicatum 

در مراتع اراك،  تفرش، وفس،  1850-1750

 كميجان، شازند و نوبران

 Papaver sp. Papaveraceae شقايق يك ساله گل و ميوه

حاشيه جويهاي آب در مزارع و باغها،  1850-1750
 آباد و حك در شازند اطراف چشمه عباس

برگ، ريشه، 
 ميوه

چند 
 لهسا

 Plantago major بارهنگ كبير

حاشيه جويهاي آب در مزارع و باغها،  1850-1750

آباد و حك در  اطراف چشمه عباس

 شازند

بارهنگ  چند ساله برگ، ميوه

 اي سرنيزه

Plantago 
lanceolata Plantaginaceae 

 Polygonum بند علف هفت يك ساله كليه اندامها در حاشيه و داخل شهرهاي استان 1850-1750
aviculare Polygonaceae 
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 مناطق پراكنش ارتفاع رويشگاه
اندام مورد 
 استفاده

فرم 
 رويشي

 تيره نام علمي نام فارسي

1850-1750 
خصوص  در حاشيه باغهاي استان به

 دشت شراء و شازند
برگ، دانه، 

 ريشه
چند 
 ساله

 Rumex pulcher ترشك

طور پراكنده  آباد و به  ياريهفتاد قله اراك، 2200-1850
 در اكثر كوههاي استان پراكنش دارد

دمبرگ و 
 آذين محور گل

چند 
 ساله

 Rheum ribes Polygonaceae ريواس

 اندام هوايي نوبهار تفرش 1850
چند 
 ساله

-Adiantum capillus پرسياوش
veneis Polypodiaceae 

1850-1750 
خصوص  در حاشيه باغهاي استان به

 دشت شراء و شازند
ساقه،   گ،بر

 ميوه
 Portulaca oleracea Portulacaceae خرفه يك ساله

 .Adonis sp ادونيس يك ساله برگ، ساقه در مراتع شازند، تفرش، نوبران، رازقان 1800

1800 
حاشيه رودخانه مشهد بازرجان در 

 تفرش
هاي  جوانه

 تازه و برگ
چند 
 ساله

 Clematis orientalis زلف پيرزن

 يك ساله بذر در اكثر مزارع گندم استان 1800
زبان پس 
 درقفا

Delphinium 
persicum 

Ranunculaceae 

1850-1750 
خصوص  در اراضي تخريب شده استان به

 در محالت، دليجان، ساوه و خنداب
ريشه خشك 

 شده
 Reseda lutea Resedaceae ورث دو ساله

 ميوه، عصاره  بازرجان-كوه الوند، چپقلي، كالغ نشين 2200
 ،شاخه جوان

 گلها

 Crataegus زالزالك درخت
atrosanguinea 

كوه سرآبادان، امجك، چپقلي،  2400-1800
 راستبند، الوند و وفس

قسمت 
 اي كوزه

 Rosa canina نسترن درختچه

 Rosa damascena گل محمدي درختچه گل دليجان، مخالت 1850-1750

 Rubus anatolicus تمشك درختچه  ميوه،برگ دره سماقلو در شازند 2050

، )آشتيان(، كوه آهو )راستبند(سورانه  2400-1850
 آباد و هفتاد قله ياري

تمام قسمت 
 گياه

چند 
 ساله

 Sanguisorba minor توت روباه

Rosaceae 

 Rubia tinctoria روناس چند ساله ريشه شازند، كوه آهو در آشتيان 1850

 Galium verum Rubiaceae شيرپنير يك ساله اخه گلدارسرش شازند و دشت شراء 1850

 
 

2100-1850 

خصوص  اكثر مناطق كوهستاني استان به
گل زرد خمين، كوه راستبند در شازند، 
هفتاد  قله و سفيدخاني در اراك، كوه 

آباد در ساوه و كوههاي  زيره و ياري
 منطقه وفس و كميجان

 
 
 برگ

 
چند 
 ساله

 
 

 مورد كاذب

 
 

Haplophyllum 
perforatum 

 
 
 

Rutaceae 
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 مناطق پراكنش ارتفاع رويشگاه
اندام مورد 
 استفاده

فرم 
 رويشي

 تيره نام علمي نام فارسي

 Popalus nigra صنوبر درخت برگ، پوست چاي و قمرود هاي قره حاشيه رودخانه 1800-1750

 Salix alba Salicaceae بيد درخت پوست،ميوه،گل چاي و قمرود هاي قره حاشيه رودخانه 2000-1700

ارتفاعات جيريا، وفس، هفتاد قله،  2200-1800
 الوند، راستبند و سفيدخاني

چند  سرشاخه، ميوه
 ساله

 Scrophularia مخلصه
cf.striata 

هاي  آباد گيلي، اطراف چشمه حسن 2100-1800
 آباد و حك شازند خصوص عباس به

سرشاخه 
 گلدار

 Veronica anagalis سيزاب يك ساله

 
 
 
 
 

Scrophulariaceae 
خصوص  اكثر مناطق كوهستاني استان به 2200-1800

گل زرد خمين، كوه راستبند، لجور و 

بصري در شازند، هفتاد قله و سفيدخاني 

آباد در ساوه و  در اراك، كوه زيره و ياري

 كوههاي منطقه وفس و كميجان

برگ، گل، 

 ريشه

چند 

 ساله

  .Verbascum sp گل ماهور

 Datura stramonium تاتوره يك ساله برگ، دانه خصوص در فراهان اف مزارع بهاطر 1800

خصوص  در اطراف باغهاي استان به 1850
 در شازند

 Hyoscyamus niger بنگدانه يك ساله  ميوه،برگ

پوست ساقه،  كوه امجك  2100-1800

 ريشه، ميوه

 Lycium rythenicum گرگ تيغ درختچه

خصوص  در اطراف باغهاي استان به 1850-1750

 در شازند

هاي  شاخه

 علفي

 Solanum nigrum ريزي تاج يك ساله

Solanaceae 

 
 

2400-1850 

اكثر مناطق كوهستاني استان به خصوص 
گل زرد خمين، كوه راستبند، لجور و 

بصري در شازند، هفتاد قله و سفيدخاني 
آباد در ساوه و  در اراك، كوه زيره و ياري

  وفس و كميجانكوههاي منطقه

 
پوست ساقه، 

  ريشه،برگ

 
 

 درختچه

 
 

 خشك

 
 

Daphne mucronata 

 
 

 Thymelacaceae 

چند  ميوه كوه زيره و پلنگ كوه در ساوه 2400-1900
 ساله

 زيره كوهي
Bunium persicum 

كوه هروا در محالت و ارتفاعات  2200-1950

 خرازان در تفرش

چند  صمغ

 ساله

 Droma aucheri وشا

حوالي روستاي بيگليك در تفرش،  1800

 خسبيجان

قسمتهاي 

 هوايي

چند 

 ساله

 Ducrosia كگمش
anethifolia 

 فرمهين، -در اطراف جاده اراك 1700

 سنجان 

قسمتهاي 

 هوايي

يك 

 ساله

 Falcaria vulgaris غازياغي

Umbelliferae 
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 مناطق پراكنش ارتفاع رويشگاه
اندام مورد 
 استفاده

فرم 
 رويشي

 تيره نام علمي فارسينام 

سفيدخاني، راستبند، گل زرد خمين،  2200
 ارتفاعات ديلمزار

چند  شيرابه ساقه
 ساله

-Ferula Assa آنغوزه
foetida 

آباد، بيوران،  كوه الوير، عباس(شهرستان ساوه  2800-1900
آباد، آشيانك،  زمبر، چالفخره، جناقچي، پلنگ

، نقوسان، كوه امجك( تفرش -)استيجك
كوه ( كميجان -)زوجين، كهلوباال، بابك لو

سوزان و درمن، كالغ ( اراك -)وسمق
 خمين -)لنجرود و بصري( شازند -)نشين

 دليجان -)كوه حسن فلك و كوه گل زرد(
 )كوه هروا( محالت -)خاوه و راوغ(

چند  شيرابه ساقه
 ساله

 Ferula gummosa باريجه

Umbelliferae 

يب شده استان در اكثر مراتع تخر 1900-17000
 آباد خسبيجان، گل زرد، مشك(

قسمتهاي 
 هوايي

چند 
 ساله

 Echinophora خوشاريزه
platyloba 

 

برگ و  بازرجان در تفرش، راستبند  1900
 ،ها جوانه
 ريشه

 Celtis australis Ulmaceae داغداغان درخت

سرشاخه،  دره سيب در گل زرد خمِن، سرآبادان 2000-1900
 برگ

چند 
 ساله

 Urtica dioica Urticaceae ه گزن

چند  ريشه كوه آهو، چپقلي و سفيدخاني 2300-2200
 ساله

الطيب  سنبل
 كوهستان

Valeriana 
sisymbriifolia 

Valerianaceae 

دره سيب در گل زرد و ارتفاعات  2200-2100
روستاي دربند در خمِن، دره سماقلو 

 شازند

كليه اندامهاي 
 گياه

 Vitis sylvestris Vitaceae مو وحشي درختچه

كليه اندامها و  راستبند 2200-1950
 گل

يك 
 ساله

بنفشه سه 
 رنگ

Viola tricolor Violaceae 

 Nitraria schoberi Zygophyllaceae داغ قره درختچه ميوه كوير ميقان اراك 1650

در اكثر مراتع و اراضي تخريب شده  2100-1780
آغذي گنگ ساوه، شانق و (استان 
 ...)اد اراك، يكه چاه محالت وآب مشك

برگ، ريشه، 
 دانه

چند 
 ساله

  Peganum harmala اسفند
Zygophyllaceae 

خصوص  در اطراف باغهاي استان به 2000-1700
 باغهاي انگور

برگ، ريشه، 
 ميوه، بذر

يك 
 ساله

  Tribulus terrestris خارخسك
Zygophyllaceae 

چند  بذرها ليجانكوير ميقان اراك و دوريدان د 1750-1670
 ساله

 Zypophyllum قيچ
fabago 

Zygophyllaceae 
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Abstract 
      Markazi province has different types of climatic conditions due to its location which is 
inside the angle of Alborz and Zagros mountain chains. As a consequence of such a 
charactrisitic it possess a great variety of diversity of plant species. On the basis of existing 
reports and scientific resources as well as field investigations, 144 species were introduced from 
Markazi as medicinal plants. They belonged to 127 genera and 48 famillies, that Compositeae 
and Labiateae were dominant. The distribution of some of these species are limited to special 
habitats and elevations. Majority of them have wide distribution in the province and changes of 
altitude and rainfall are not effective. 
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