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گیاهان دارویی دارای کاربردهای درمانی در جوامع بومی مستقر
در دامنه سبالن (مطالعه موردی :شهرستان مشکینشهر ،استان اردبیل)
 محسن سبزی نوجهده*؛ استادیار گروه جنگلداری و گیاهان دارویی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر ،دانشگاه تبریز ،اهر ،ایران.
 مینا امانی؛ دانشجوی دکتری تخصصی علوم و مهندسی باغبانی ،گرایش فیزیولوژِی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی ،دانشکده
کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
 مهدی یونسی حمزهخانلو؛ استادیار گروه جنگلداری و گیاهان دارویی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر ،دانشگاه تبریز،
اهر ،ایران.
 لیال بدری؛ فارغ التحصیل کارشناسی تولیدات گیاهان دارویی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر ،دانشگاه تبریز ،اهر ،ایران.
 امید فتحیزاده؛ استادیار گروه جنگلداری و گیاهان دارویی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر ،دانشگاه تبریز ،اهر ،ایران.
 اسماعیل شیدایی کرکج؛ استادیار گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه ارومیه.

چکیده
در دهههای اخیر جوامع علمی دنیا ،توجه ویژهای به دانش بومی و محلی گیاهان دارویی داشته است تا جایی که علم اتنوبوتانی توسعه
یافته است .تحقیق حاضر با هدف شناسایی گیاهان دارویی مراتع شهرستان مشکینشهر و فرهنگ استفاده سنتی از آنها جهت معالجه
بیماریها به مرحله اجرا درآمد .برای این منظور پس از شناسایی گیاهان منطقه به طور همزمان نام محلی ،خواص دارویی ،نحوه استفاده
و سایر اطالعات مربوط به گونهها گردآوری شد .در این مطالعه اطالعات مربوط به  52خانواده و  22گونه دارویی از منطقه مشکینشهر
جمعآوری و شنناسایی شد .خانوادههای  Asteraceae ،Lamiaceaeو  Fabaceaeبیشترین تعداد گونههای گیاهی را دارا بودند .بیشترین
مصنرف دارویی گیاهان این منطقه در درمان بیماریهای دسنتااه گوارشنی ،بیماریهای عفونی و ضد التهاب و درد میباشد .بیشترین
گونههای گیاهی در درمان بیماریهای دسنتااه گوار اسنتفاده میشندند  25درصند که  46درصد افراد آگاه به این موضوع اشاره
کردند .کم کاربردترین گونههای دارویی هم مربوط به بیماریهای قارچی و انالی  8درصنند بودند .وجود گونههای دارویی متنوع در
شننهرسننتان مشننکین شننهر و اقلار روزافزون مردم به اسننتفاده از گیاهان دارویی این نوید را میدهد که میتوان با توسننعه طر های
اشتغار زایی بر ملنای کشت و کار گیاهان دارویی سازگار با شرایط اکولوژیکی منطقه ،گام مهمی در راستای اقتصاد مقاومتی برداشت.
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 .1مقدمه
در بسنننیناری از نقناط جهنان بویژه نقاط دور افتاده و
مکانهایی که به شننهرها دسننترسننی ندارند ،ابعاد مختلف
زنندگی جوامع محلی بر پناینه مننابع طلیعی ،تجربیات و
باورهای خود که همای زاییده تال برای معیشننت پایدار
اسننت ،اسننتوار بودهاند .این باورها و دانسننتهها ارز های
زندگی آنان را در برمیگیرد و به بخشی از سرمایه ملی آن
جامعه تلدیل میشننود .فرهنگ عوام را گنجینه فرضننیات
علمی برمیشنمارند .در فرهنگ ایرانی به گیاهان به چشم
شننفابخش نااه میشننود [ ،]4برای توصننیف دانش اقوام
روستایی که از بطن محیط زیست ایشان برخاسته است از
واژههننایی چون دانش سننننتی ،دانش فنی بومی ،دانش
روسنتایی و علم قومی علم مردمی اسننتفاده شننده است.
این دانش در زمینههای گوناگون چون زبان ،اطالعات گیاه
شننناختی و جانوری و نیز مهارتها و حرفههای دسننتی و
کشننناورزی ین قوم که همای زاییده تال انسنننان در
محیط زیسنت اوسنت جلوهگر میشود [ .]2از ویژگیهای
فرهننگ عنامنه پیوندی اسنننت که این فرهنگ با زندگی
تولیدی جامعه دارد و کشننور ایران از نخستین کشورهایی
است که بیشترین تجربه را در استفاده از گونههای دارویی
در درمان بیماریها در جهان دارد و استعداد نهفته فراوانی
در این سرزمین برای تولید گیاهان دارویی و دستیابی به
ی اقتصناد آزاد از نفت وجود دارد که متأسفانه مسئوالن
کشننور از آن لفلت ورزیدهاند .گیاهان همواره نقش مهمی
را در درمان و سننالمت جوامع بشننری ایفا کردهاند [.]55
در سنارهای اخیر توجه و عالقه زیادی به صورت علمی در
مورد نقشهای اساسی که گیاهان در بسیاری از فرهنگها
بازی میکنند ایجاد شده است که میتوان آن را آلازی بر
علم اتنوبوتانی و گیاه درمانی نوین فیتوتراپی دانسنننت
[ .]52علم اتنوبوتانی به مطالعه و بررسی چاونای استفاده
افراد ی قوم ،فرهنگ و یا ناحیه خاص از گیاهان بومی
موجود در آن منطقه میپردازد [ .]55به طور کلی میتوان
گفنت اتنوبوتنانی ،مطنالعه روابط و کنشهای متقابل بین
گیناهنان و انسنننان اسنننت که الزمه آن داشنننتن دانش
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گیاهشنناسنی و مردمشنناسنی میباشد [ .]0هدف از ی
پژوهش اتنوبوتانی ،مسنننتندسنننازی اطالعات لیرمکتوب
سنننتی در زمینه گیاهان به منظور بهرهبرداری منطقی از
منابع و حفاظت مؤثر از تنوع زیسننتی گیاهی و اطالعات
فرهنای میباشنند .این مطالعات منجر به مسننتند شنندن
تعدادی از گیاهان مفید شنده اسنت که مصارف زیادی در
صننایع داروسازی ،لاایی ،آرایشی و بهداشتی دارند [.]50
با توجه به تنوع پوشنش گیاهی ایران و نیز منابع سنتی و
علمی متعددی که در زمینه پزشکی سنتی از دیرباز به جا
مانده است ،این اطالعات میتواند راهکارها و دستاوردهای
ارزشننمندی را برای یافتن گیاهان دارویی کمتر شننناخته
شده و ساخت داروهای گیاهی ارایه نماید .لنی بودن فلور
گیاهی ایران و دانش باالی ایرانیان در اسننتفاده از گیاهان
دارویی ،وجود مراکز علمی و منابع علمی معتلر از قلیل
کتاب قانون و دانشننمندان شننهیری چون ابوعلی سننینا و
رازی که طلابت با گیاهان دارویی را در بین مردمان ایران
رواج دادنند و نیز عالقه ایرانیان به اسنننتفاده از گیاهان
دارویی ،ضننرورت توجه به این علم را دو چندان میکند
[.]08
امروزه داروهای فرآوری شنننده از گیاهان دارویی به
عنوان نوآوری زیستی در عرصه پزشکی جایازینی شایسته
برای داروهایی شننیمیایی هسننتند .یکی از علل مهم این
جایازینی عوارض جانلی کمتر داروهای گیاهی نسننلت به
داروی شننیمیایی اسننت [ .]55شننناسننایی و معرفی فلور
گیناهننان دارویی و موارد مصنننرف سننننتی این گینناهننان
فراهمکننننده اطالعننات مفینندی در رابطننه بننا پراکنش و
کناربردهنای گیاهان دارویی هر منطقه بوده و زمینهسننناز
فعنالینتهنای دارویی مختلفی در ارتلاط با این موضنننوع
میباشد [ .]9در این خصوص تاکنون فعالیتهای متعددی
در برخی از منناطق و یا در ارتلاط با خانوادهها و گونههای
پرکاربرد دارویی در نقاط مختلف کشنور انجام شنده است.
در تحقیقی که در زمینه جمعآوری و بررسنننی منتخلی از
گیاهان دارویی شهرستان کاشان انجام گرفت ،نتایج نشان
داد کنه تعداد زیادی از این گیاهان در زمینه گوارشنننی و
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تنفسی مورد استفاده قرار میگرفتند و برخی از گیاهان از
ارز اقتصنننادی باالیی برخوردارند [ .]08در ی مطالعه
دیار ،اتنوبوتانی گیاهان دارویی منطقهای در سنننیسنننتان
مورد بررسنننی قرار گرفت و مشنننخه شننند که  25گونه
دارویی بیشنترین مصرف را در این منطقه دارند .به طوری
کنه مهمترین موارد مصنننرف شنننامنل مدر ،مقوی معده،
التیامدهنده زخمها ،ضننند ت و درد میباشنننند [ .]05با
بررسنننی اتنوبوتنانی گیاهان دارویی اسنننتان کهکیلویه و
بویراحمد نشنان دادند که بیشنترین موارد مصرف گیاهان
دارویی این منطقه مشننکالت گوارشننی میباشنند [.]02
معرفی فلور ،شننکل زیسننتی و پراکنش جغرافیایی منطقه
اعالء و رود زرد استان خوزستان نشان داد که در منطقنننه
مننورد مطالعننه  55خننانواده 522 ،جننس و  285گونه
گینناهی وجود دارد .از مهمترین خننانوادههننای منطقننه،
منننننیتنننننوان بنننننه ،Papilionaceae ،Asteraceae
 Apiaceae ،Poaceaeو  Lamiaceaeاشنناره کرد [ .]02با
بررسنی اتنوبوتانی گیاهان دارویی استان خوزستان ،مراتع
شنننهرسنننتان ایاه 86 ،گونه گیاهان دارویی متعلق به 22
تیره گیاهی شنناسایی کردند که تیرههای  Asteraceaeبا
 05گونه Lamiaceae ،با  05گونه Apiaceae ،با  00گونه
و  Fabaceaeبا  8گونه گیاهی دارای بیشنننترین کاربرد
بودند [ .]00با بررسی اتنوبوتانی گیاهان دارویی سجاسرود
اسننتان زنجان در مجموع تعداد  25گونه دارویی متعلق
به  55خانواده در منطقه شنناسایی کردند .بیشترین تعداد
گونه مربوط به خانواده  Lamiaceaeبا  00گونه و خانواده
 Asteraceaeبا  5گونه میباشننند .بیشننترین کاربرد محلی
نیز برای درمان بیماریهای گوارشی گزار شد [.]05
در سارهای اخیر فرو داروهای گیاهی در کشورهای
صنننعتی افزایش یافته اسننت .در همین راسننتا عواملی که
سنننلن تشننندید این افزایش و عالقه به داروهای گیاهی
میشننوند شننامل ظهور بیماریهای جدید و ناراحتیهایی
هسننت که هنوز برای آنها درمان مناسننلی یافت نشننده
است .از سوی دیار این باور که داروهای گیاهی نسلت به
داروهای سنننتتی بیضننرر هسننتند و آن چه که طلیعی
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اسنت میتواند خوب باشد و همچنین توجه ویژهای که به
تحقیقنات در مورد گیناهان دارویی در کشنننورهای لربی
وجود دارد ،از عوامل تمایل گسترده عموم مردم به مصرف
گیاهان دارویی و داروهای گیاهی میباشد [.]52
بنابراین با افزایش داروهای شننیمیایی و آشننکار شنندن
ضننرر و زیان آنها و همچنین کمتر بودن عوارض جانلی
ناشی از مصرف داروهای گیاهی ،درمییابیم که جمعآوری
دانش بومی گیناهنان دارویی و کاربردهای آنها در درمان
بیماریها میتواند رو بسننیار مناسننلی برای به دسننت
آوردن اطالعنات مقدماتی برای سننناختن داروهای گیاهی
باشنند .به طوری که تمایل به اسننتفاده از گیاهان دارویی و
داروهنای گیناهی و تجارت این گیاهان در حار افزایش
اسننت .با توجه به اهمیت شننایان ط سنننتی در درمان
بیماریها ،در حار حاضننر میزان اسننتفاده از این شننیوه
بستای به شناخت و باور مردم دارد [.]56
از این رو مطالعات اتنوبوتانیکی در کشنورهای صنعتی
نیز بسننیار مورد توجه میباشنند ،زیرا در طور چند نسننل
گاشنننته بخش قابل مالحظهای از دانش سننننتی در این
زمینه در حار نابودی اسنت .مناطق روستایی نیز از لحاظ
جمعیتی کاهش یافته و مردمی که در روسنننتاها میمانند
فرهنگ مدرن را بیشتر میپایرند .وجود تنوع بسیار باالی
گیاهی در شنهرسنتان مشنکین شنهر از ی سو و رویکرد
گسترده عمومی مردم منطقه به استفاده از گیاهان دارویی
و ط سنننتی از سننوی دیار ،نشنناندهنده لزوم تحقیقات
گسنترده در زمینه گیاهان دارویی در این منطقه میباشد.
لاا در این پژوهش تال شننده اسننت تا با شننناسننایی و
معرفی گیناهنان بومی دارویی و موارد اسنننتفناده آنها
اطالعات مفیدی از منطقه مورد مطالعه ارائه شننود .معرفی
گیاهان دارویی میتواند پتانسیل منطقه مورد مطالعه را از
نظر ذخایر ژنتیکی مشننخه سنناخته و بسننتر مناسننلی را
برای گسننتر فعالیتهای تحقیقاتی در آینده فراهم کند
[ .]54بنابراین ،تحقیق حاضننر با هدف شننناسننایی گیاهان
دارویی مراتع مشنننکینشنننهر واقع در دامنه سنننلالن و
آشننایی با فرهنگ استفاده سنتی از گیاهان دارویی محلی
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جهت معالجه بیماریها و همچنین آشنننایی با اولویتهای
مصننرف گیاهان دارویی و کاربردهای محلی آنها توسننط
مردم شهرستان مشکین شهر به مرحله اجرا درآمد.

 .2مواد و روشها
 .1.2معرفی منطقه مورد مطالعه
این مطالعه در محدوده شنهرسننتان مشکینشهر ،واقع
در  95کیلومتری اردبیل ،در جهت شنننمالی کوه سنننلالن
انجام شنده اسنت .این شهرستان دارای دوازده دهستان و
 200روسنتا میباشد شکل . 0حداکثر دمای آن به 55/6

درجنه در مناه مرداد و حداقل آن به  -6/4درجه در دی و
بهمن ماه میرسد .متوسط بارندگی سالیانه  255میلیمتر
در سار است و میاناین رطوبت نسلی آن  42درصد است
[ .]06آب و هوای این شهرستان معتدر کوهستانی است.
نام قدیمی مشنننکین شنننهر خیاو میباشننند .واژه خیاو در
زبنانهنای ایرانی محنل پرآب و پر درخنت و محل گار از
مینان آب و درخنت را تداعی میکند .رودخانههای بزرگ
خیاو ،انار  ،مشننکین چای و دهها رودخانه کوچ در آن
جاری اسنت .کوه سنلالن در جنوب آن واقع شده و عالوه
بر سنننه قلنه معروف آن هرم دان ،جنوار دان ،قله بزرگ
کوههای دیاری به نام کوی دان ،قاشنننقا دان ،کجی قیران
بزکش در این شهرستان واقع است [.]06

شکل  .1موقعیت مناطق مورد مطالعه در مشکین شهر که با دایره مشخص شده است.
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 .2.2روش مطالعه
از آنجا که گام ابتدایی در مطالعات بومشننناختی گیاهی،
شناخت صحیح محدوده منطقه مورد بررسی است و در این
راسننتا شننناسننایی تمامی عوارض طلیعی ،راهها و جادهها
الزامی میبناشننند ،لناا بنا حرنننور در ناحیه مورد مطالعه،
پیمننایش صنننحرایی و اسنننتفنناده از اطالعننات افراد بومی،
مسننیرهای تردد ،عوارض طلیعی و روسننتاهای منطقه مورد
شننناسننایی قرار گرفته و طر مناسننلی جهت بررسننیهای
میندانی و مصننناحلهها تهیه شننند .این پژوهش به رو
پرسننشنننامهای در خصننوص جمعآوری اطالعات سنناکنین
شنهری و روستایی منطقه مشکین شهر در مورد شناسایی،
خواص و نحوه مصننرف گیاهان دارویی اجرا شنند .جمعآوری
اطالعنات از بین جمعینتهای مورد مطالعه با اسنننتفاده از
رو گلوله برفی انجام شند [ .]5نمونههای جمعآوری شده
با استفاده از منابع معتلر [ 2و  5و  05و  ]04شناسایی و به
مرکز هرباریوم دانشنننکده کشننناورزی و منایع طلیعی اهر
منتقل شنندند .این رو نوعی از رو های نمونهگیری لیر
احتمالی اسنت که خود شننامل رو های مختلفی میباشنند
که در این پژوهش از نمونهگیری خطی استفاده شد .در این
رو هر ی از اعرننای نمونه ،ی فرد جدید را برای ادامه
روند نمونهگیری معرفی می کنند و روند نمونه گیری ادامه
مییابد تا به تعداد کافی از افراد دسنت پیدا شود .در نهایت
باید با مطالعه شننخصننیت و زندگی افراد مطمئن شننویم که
بازه خوبی از انواع افراد خلره در نمونه ما حرننور داشننته
بناشننننند .برای جمعآوری اطالعات مربوط به دانش بومی
گیاهان دارویی روسنتاهایی انتخاب شدند که در نهایت ی
جنامعه هماون را برای نمونهگیری تشنننکیل دهند .جامعه
هماون جامعهای هست که افراد دارای دیدگاهها و تجربیات
مشنننابهی باشنننند [ .]8در طور دوره شنننش ماهه بهار و
تابسنننتان سنننار  ، 0298انجام کارهای میدانی با تمرکز بر
جمعآوری اطالعنات از مردم محلی در مورد گیاهان دارویی
بومی و لیربومی در نقاط مختلف شننهر مشننکینشننهر و از
روسننتاهای مزرعه جهان ،بیجق ،پریخان ،خرمآباد ،حاجیلو،
سنواره و مزرعه خلف انجام شد .در این پژوهش از سه رو
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مصناحله ساختارمند ،نیمه ساختارمند و عمیق استفاده شد
[ .]5در ابتدا از رو مصناحله سناختارمند اسنتفاده شند و
سننواالتی از پیش طراحی شننده در رابطه با نام ،ویژگیهای
گیاهشنننناختی ،خواص دارویی ،اندام مورد اسنننتفاده ،نحوه
مصننرف و کاربرد درمانی گیاهان دارویی از افراد محلی آگاه
و خلره به عنوان مصناحلهشنونده پرسنیده شد و فرمهای
مربوطنه تکمینل شننند .در ادامنه برای جمعآوری اطالعات
تکمیلی در مورد سنننواالت جدیدی که در حین مصننناحله
برای پژوهشنننار پیش میآمنند از رو مصننناحلننه نیمننه
سناختارمند اسنتفاده شد .در برخی موارد نیز محققین برای
رسیدن به ی درک کامل و از بین بردن تمامی ابهامات در
مورد موضننوع مورد تحقیق از مصنناحلههای عمیق و بدون
سننناختنار اسنننتفاده کرد .در این رو خلرگان محلی آزاد
بودند در مورد موضنننوع پژوهش هر آنچه را به نظرشنننان با
اهمینت مینمنایند ،بینان کرده و حداقل دخالت از سنننوی
محقق در جریان مصناحله اعمار میشد .الزم به ذکر است
کنه مصننناحله تا جایی ادامه داشنننت که اطالعات تکراری
بهدسنت آمده از خلرگان محلی باع میشند که پژوهشار
به درست بودن و ثلات نتایج اطمینان داشته باشد [.]09
مصننناحلنهشنننوندگان افراد معتمد و تحصنننیلکرده،
چوپانهای با تجربه ،کشاورزان ،عطاریها و تولیدکنندگان
داروهای گیاهی سنتی بودند .در کل از  65نفر خلره 52
مرد و  02زن بین  22تا  45سناله که مصمم به همکاری
بودند ،مصنناحله انجام شنند .بنابراین ،با درک اهمیت این
پروژه ،خودشننان راضننی به ارائه اطالعات در مورد گیاهان
دارویی شنندند .گیاهان دارویی مورد اسننتفاده در منطقه و
شننننناسنننایی آنهنا ،خواص دارویی این گیناهان و انواع
بیماریهایی که برای آنها مورد اسننتفاده قرار میگرفتند،
رو های آمادهسازی و نحوه مصرف آنان از جمله سواالتی
بودند که پس از جمعآوری اطالعات در پرسنننشنامههای
مربوطنه ثلت شننندند .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها و
رسننم اشننکار و نمودارها از نرم افزار  Excelو ArcGIS
استفاده شد.
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 .3نتایج
شهرستان مشکینشهر به دلیل پوشش گیاهی متنوع،
منطقه مناسننلی برای مطالعات گیاهان دارویی میباشنند.
اطالعات جمعآوری شده درباره گیاهان دارویی لال مورد
اسنتفاده این شنهرستان شامل نام علمی ،فارسی و محلی،
خانوادههای گیاهی ،اندام مورد اسننتفاده ،خواص دارویی و
نحوه اسنننتفاده آنها در جدور  0آمده اسنننت .نتایج این

جدور نشنان داد که براساس مطالعه حاضر در شهرستان
مشنننکینشنننهر  22گونه دارویی لال وجود دارد که به
صنننورت سننننتی در درمنان بیماریهای مختلف از آنها
اسنننتفناده میشنننود .در این مطالعه در مجموع  52تیره
گینناهی و  22گونننه بننا خواص دارویی مختلف از منطقننه
مشنننکینشنننهر شنننننناسننننایی شنننند .خننانوادههننای
 Asteraceae ،Lamiaceaeو  Fabaceaeبیشننترین تعداد
گونههای گیاهی را دارا بودند شکل. 5

جدول  .1مشخصات گونههای دارویی (نام تیره ،اسم علمی ،نام فارسی و محلی آنها) ،اندام مورد استفاده ،خواص درمانی و نحوه آمادهسازی آنها
بخش مورد

خانواده

نام علمی

نام محلی

نام فارسی

Apiaceae

Heracleum persicum L.

بالدیرقان

گلپر

میوه

Apiaceae

Foeniculum vulgare Mill.

در بن

رازیانه

ریشه ،دانه

Asteraceae

Artemisia abaensis
Y.E.Ling & C.Y.Zhao

یوشان

درمنه معطر

سرشاخه
برگدار ،اندام
هوایی

Asteraceae

Matricaria chamomilla L.

بابانح

بابونه

گل

Asteraceae

Achillea millefolium L.

بویمادرن

بومادران

گل،
قسمتهای
هوایی

Asteraceae

Taraxacum officinale
Weber.

یل آپاران

قاصدک

برگ ،ریشه

Asteraceae

Calendula officinalis L.

همیشه بهار

همیشه بهار

گل

Asteraceae

Cirsium
)lappaceum (M.Bieb.
Fisch

قانقار

کنار

گل ،برگ،
ساقه

Asteraceae

Tragopogon pratensis L.

یملیح

شنگ

ریشه

Asteraceae

Arctium lappa L.

قارقاتاپالی

بابا آدم

برگ ،ریشه،
دانه

استفاده

کاربرد دارویی
ضدنفخ ،مقوی بدن و معده،
ضد انال
قاعده آور ،مدر ،شیر افزا ،ضد
سرفه و نفخ ،تقویت کننده
دستااه گرد خون ،خلط آور،
ضد التهاب
ضدنفخ ،ضدعفونی کننده ،دلع
سرفه ،رفع کم اشتهایی ،عالج
تنای نفس ،درمان قاعدگی
دشوار
آرام بخش ،ضدالتهاب داخلی و
خارجی ،ضداسپاسم ،ضد
استفران
ضدت  ،افزایش تعریق بدن،
محرک دستااه گوار  ،تقویت
کننده دستااه گرد خون،
ضد اسپاسم
مدر ،تقویت کننده کلد و
دستااه گوار  ،مسهل ،ضد
رماتیسم
ضد خار و التهاب پوستی،
تنظیم قاعدگی ،ضد قارچ
ضدعفونی کننده ،اشتهاآور ،ت
بر ،هرم کننده لاا ،تقویت
دستااه گورا
بندآورنده خون ،معالجه
رماتیسم و نقرس،
تسکیندهنده درد و سرفه
مسهل ،مدر ،افزایش دهنده
تعریق ،ضدرماتیسم ،آنتی
بیوتی  ،ضد ت  ،ضد باکتری

نحوه

شماره

آمادهسازی

هرباریومی

دمکرده،
جوشانده

MS172

جوشانده،
عرق ،مرهم

MS125

دمنو ،
جوشانده

MS152

دمکرده ،عرق

MS105

دمنو ،
جوشانده

MS154

دمکرده ،عرق

MS100

عرق ،دمنو

MS109

جوشانده

MS149

جوشانده،
عصاره

MS176

عرق ،جوشانده

MS159
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ادامه جدول .2
بخش مورد

خانواده

نام علمی

نام محلی

نام فارسی

Asteraceae

Cichorium intybus L.

چیتدیخ

کاسنی

Berberidaceae

Berberis vulgaris L.

زیریش

زرش

Boraginaceae

Echium amoenum L.

گوزابان

گاو زبان

گل ،برگ،
دانه

Brassicaceae

Capsella bursa-pastoris
L.

قو

کیسه کشیش

اندام هوایی

Brassicaceae

Nasturtium officinalis L.

بوالن اوتی

علف چشمه

برگ

Brassicaceae

Sisymbrium sophia L.

شوورن

خاکشیر

دانه

Capparaceae

Capparis spinosa L.

کلر

کلر

میوه ،برگ،
ریشه

Euphorbiaceae

Euphorbia helioscopia L.

سوتتوجه

فرفیون

گل ،دانه

Fabaceae

Medicago sativa L.

یونجا

یونجه

برگ ،جوانه

Fabaceae

Alhagi maurorum Medik.

دو تیکانی

خارشتر

گل ،برگ،
ریشه

Fabaceae

Trifolium resupinatum L.

قوالخ

شلدر

گل

Fabaceae

Cassia abbreviata Oliv.

سنا

سنا

برگ ،دانه

Fabaceae

Glycyrrhiza glabra L.

شیرین بیان

شیرین بیان

ریزوم

چاییر

مرن

ریزوم ،برگ

زفران

زعفران

گل

Poaceae

Iridaceae

)Cynodon dactylon (L.
pers

Crocus abantensis
T.Baytop & B.Mathew.

او

ابنای

استفاده
اندام هوایی،
ریشه ،برگ

میوه

کاربرد دارویی
تصفیه خون ،تقویت معده،
اشتها آور ،کاهش جو های
صورت
کاهش قند و چربی خون ،صفرا
آور ،ادرارآور ،پایین آورنده ت ،
ضد استفران ،تقویت کننده کلد
آرام بخش ،خون ساز ،محرک
سیستم ایمنی ،شیرافزا ،ضد
رماتیسم ،افزاینده تعریق بدن،
خلط آور
بندآورنده خون ،درمان
خونریزی زنان ،ضد عفونی
کننده مجاری ادرار
رفع دیابت ،رفع التهاب پوستی،
دفع کننده سنگ کلیه ،ت بر،
ادرارآور ،درمان برونشیت و
آسم ،تصفیهکننده خون و
سرماخوردگی و سرفه
رفع دیابت ،رفع التهاب پوستی،
دفع سنگ کلیه ،ت بر،
ادرارآور
درمان بواسیر ،ضدرماتیسم،
درمان واریس و بیماری طحار
ضد انال ،تصفیه کننده خون،
رفع خار  ،تسکین رماتیسم
اشتهاآور ،شیرافزا ،تقویت
اعصاب ،استحکام استخوان
بندی کودکان ،خاصیت ملین

نحوه

شماره

آمادهسازی

هرباریومی

عرق ،دمنو

MS120

دمنو ،
جوشانده

MS215

عرق ،دمنو

MS110

پودر ،جوشانده

MS132

دمکرده ،تازه

MS136

شربت،
دمنو ،
جوشانده
جوشانده،
ترشی

MS192

MS202

جوشانده

MS183

عرق ،دمکرده،
پودر

MS173

دفع سنگ کلیه

عرق ،جوشانده

MS110

ضداسپاسم ،ادرارآور ،ضد
التهاب ،خلط آور
مسهل قوی ،ملین ،ضدباکتری،
دفع کننده کرم دستااه گوار
تقویت کننده هورمونهای
کلیه ،پایین آورنده چربی خون،
درمان زخم ،ضدرماتیسم،
درمان زخم معده
مدر ،رفع التهاب ،نقرس،
بواسیر ،رفع دلپیچه ،نرم کننده
پوست ،تقویت دستااه ادراری
آراملخش ،ضد اسپاسم ،اشتها
آور ،ضد افسردگی ،خون ساز،
ضد سرفه و نفخ ،شهوتزا

دمکرده،
جوشانده

MS184

دمکرده

MS123

جوشانده ،عرق

MS164

جوشانده،
دمکرده

MS146

جوشانده

MS190
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ادامه جدول .2
بخش مورد

خانواده

نام علمی

نام محلی

نام فارسی

Lamiaceae

Mentha pulegium L.

یارپیز

پونه

اندام هوایی

Lamiaceae

Thymus vulgaris L.

کهلیح اوتی

آویشن

اندام هوایی

Lamiaceae

Salvia officinalis L.

قارا یارپاخ

مریم گلی

اندام هوایی،
ریشه

Lamiaceae

Lavandula officinalis L.

استوقودوس

اسطوخودوس

سرشاخه،
برگ ،گل

Lamiaceae

Melissa officinalis L.

بادرشلویه

بادرنجلویه

برگ

Lamiaceae

Satureja montana L.

دان مرزه سی

مرزه کوهی

اندام هوایی

Lamiaceae

Stachys schtschegleevii
Grossh.

پول

پل

استفاده

سرشاخه،
برگ

Lamiaceae

Stachys lavandulifolia
Vahl.

توکلیجه

چای کوهی

اندام هوایی

Lamiaceae

Ziziphora clinopodioides
L.

کاکوتی

کاکوتی

برگ ،دانه

Lythraceae

Lawsonia alba Lam.

خنا

حنا

برگ

Malvaceae

Alcea officinalis L.

ختمی گولی

ختمی

گل

Malvaceae

Malva sylvestris L.

افن کمنجی

پنیرک

گل ،برگ

Myrtaceae

Eugenia caryophylata L.

میخنگ

میخ

جوانه ،گل

Oleaceae

Fraxinus excelsior L.

زبان گنجش

برگ ،پوست
درخت

گو

دیلی

کاربرد دارویی
ضد نفخ ،صفرآور،
تنظیمکنندگی قاعدگی
خانمها ،افزایشدهنده تعریق
بدن ،ضدعفونیکننده،
ضدتشنج ،درمان اسهار
کاهنده قند خون ،ضدسرفه و
ضدنفخ ،سالمت پوست و مو
قاعده آور ،کاهنده قند خون،
مقوی معده ،مدر ،ضدعفونی
کننده ،ضد اسپاسم
آرام بخش ،ضد نفخ و
سرماخوردگی ،مقوی معده،
تقویت کننده اعصاب،
ضدباکتری
آراملخش ،ضد افسردگی،
محرک دستااه گوار ،
افزایش دهنده تعریق بدن ،ضد
ویروس تلخار
ضدنفخ ،تقویت هاضمه،
ضدمیکروب ،ضداسپاسم،
جلوگیری از تومور
ضدباکتری و میکروب،
ضدآسم ،ضدسرماخوردگی و
رماتیسم ،ضد التهاب ،ضد
سینوزیت ،پنی سیلین طلیعی
گیاهی
اشتهاآور ،درمان سرماخوردگی،
ادرارآور و قاعده آور ،دفعکننده
کرم ،رفع کم خونی
طعمدهنده ،تقویت معده،
قاعدهآور ،خلطآور
ضد قارچ ،ضدباکتری ،ضد ترک
خوردگی مو ،رفع بوی بد پا
نرم کننده مجاری تنفسی،
مدر ،درمان سرفه
نرم کننده سینه ،دفع سرفه،
جلوگیری از سرماخوردگی،
ضدعفونتهای خارجی
ضد عفونت ،معده ،مسکن
دندان درد ،شهوت زا ،ضد
تهوع ،از بین برنده انال روده،
کاهش استرس و ضعف اعصاب،
ت بر
ملین ،مسهل ،ادرارآور ،درمان
نقرس و رماتیسم

نحوه

شماره

آمادهسازی

هرباریومی

دمنو  ،عرق،
جوشانده

MS198

دمنو  ،عرق،
جوشانده

MS193

جوشانده،
مرهم ،دمنو

MS178

جوشانده،
دمنو

MS138

دمنو  ،عرق

MS143

جوشانده،
عرق ،دمکرده

MS130

جوشانده،
عرق ،دمکرده

MS199

دمکرده،
جوشانده

MS191

دمنو  ،عرق

MS133

دمکرده،
جوشانده

MS127

دمکرده ،عرق

MS157

دمکرده،
جوشانده،
مرهم

MS217

ادویه ،اسانس

MS151

دمکرده

MS167
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ادامه جدول .2
بخش مورد

خانواده

نام علمی

نام محلی

نام فارسی

Papaveraceae

Fumaria officinalis L.

شاترسی

شاه تره

اندام هوایی

Plantaginaceae

Plantago major L.

بالایارپالی

بارهنگ

دانه ،برگ

Polygonaceae

Rheum ribes L.

اوشقون

ریواس

ریشه

Polygonaceae

Polygonum aviculare L.

خرمن اوتی

علف هفت بند

اندام هوایی

Polygonaceae

Rumex acetosella L.

اولیح ،تورشح

استفاده

کاربرد دارویی
کاهش للظت و فشارخون،
تقویت معده ،درمان بیماری
پوستی
ملین ،نرم کننده سینه ،ضد
اسپاسم ،ضد آبریز بینی،
التیام بخش زخم پوستی
تقویت پیاز مو ،ضدباکتری،
تقویت کننده دستااه گوار ،
مقوی قل و اعصاب ،رفع
اختالالت قاعدگی
قابض ،رفع اسهار ،درمان آسم
و برونشیت ،دفع ترشحات زنانه

ترش

دانه ،برگ،
ریشه

تصفیه خون ،بند آورنده خون

Portulacaceae

Portulaca oleracea L.

پرپینه

خرفه

دانه ،برگ

دفع سرفه ،سنگ شکن

Rosaceae

Rosa damascena L.

قزیل گور

گل محمدی

گل

Rosaceae

Crataegus aronia L.

یمیشان

زالزال

Rosaceae

Rosa canina L.

گیلدی

نسترن

Salicaceae

Salix aegyptiaca L.

پیش پیشی

بیدمش

میوه ،گل
میوه
میوه ،برگ،
ساقه ،پوست

Scrophulariaceae

Verbascum phlomoides L.

سیغیر
قویریغی

گل ماهور

برگ ،گل

Solanaceae

Hyoscyamus niger L.

بات بات

بنگ دانه

برگ

Araceae

Solanum nigrum L.

تاجریزی

میوه ،برگ،
سرشاخه
گلدار

Urticaceae

Urtica dioica L.

ار داالما
تیکان

گزنه

برگ ،ریشه،
دانه

Zygophyllaceae

Peganum harmala L.

اوزریح

اسپند

دانه

Zygophyllaceae

Tribulus terrestris L.

دمیرتیکانی

گو

اوزومی

خارخاس

میوه ،دانه،
برگ ،ریشه

آراملخش ،ملین ،تقویت
حافظه ،لطافت پوست
ملین ،مقوی معده ،رفع کم
خونی
کاهش قند خون ،ضد درد،
ضداسهار ،ملین
ملین ،اشتها آور ،تقویت کننده
دستااه گوار  ،درمان کم
خونی ،کاهنده قند خون
نرم کننده مجاری تنفسی،
خلط آور ،ادرارآور ،ضد التهاب
و اسپاسم ،آرام بخش
مسکن درد گو و رماتیسم،
ضد اسپاسم ،ضد نفخ ،خواب
آور ،ضد درد
کاهش ت  ،تسکین درد ،ضد
رماتیسم ،ضدسرفه ،درمان
یلوست
دفع پروستات ،کاهنده قند
خون ،جلوگیری از خون ریزی،
تقویت گرد خون ،رشد مو
ضدعفونی کننده هوا ،کاهش
چربی ،کاهش درد ،ملین
ضد درد ،ادرارآور ،سنگ شکن،
آرام بخش ،ضد درد زایمان

نحوه

شماره

آمادهسازی

هرباریومی

عرق

MS218

جوشانده،
عرق ،دمکرده

MS163

-

MS201

جوشانده

MS169

جوشانده،
دمکرده
مرهم،
جویدنی

MS145

MS95

رولن ،پودر

MS205

دمکرده ،عرق

MS111

جوشانده،
دمنو

MS121

عرق ،اسانس،
شربت

MS168

دمکرده

MS216

MS96

جوشانده

MS131

عرق ،دمکرده

MS99

MS122

عرق ،دمنو

MS102
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تعداد گونه

Araceae
Berberidaceae
Boraginaceae
Capparaceae
Euphorbiaceae
Iridaceae
Lythraceae
Myrtaceae
Oleaceae
Papaveraceae
Plantaginaceae
Poaceae
Portulacaceae
Salicaceae
Scrophulariaceae
Solanaceae
Urticaceae
Apiaceae
Malvaceae
Zygophyllaceae
Brassicaceae
Polygonaceae
Rosaceae
Fabaceae
Asteraceae
Lamiaceae

05
8
4
6
5
5

نام تیره
شکل  .2نمودار تعداد گونههای دارویی هر کدام از خانوادههای گیاهی مورد مطالعه در شهرستان مشکین شهر

بیشنننترین گوننههنای گیناهی در درمان بیماریهای
دسننتااه گوار اسننتفاده میشنندند  25درصنند که 46
درصد افراد آگاه به این موضوع ا شاره کردند .گیاهان مورد
اسنتفاده در درمان بیماریهای عفونی  65درصد که 48
درصند افراد آن را بیان کردند و گیاهان ضد التهاب و درد
درصد افراد آگاه

و اسنپاسم  28درصد که  48درصد به این موضوع اشاره
کردنند ،در رتلههای بعدی قرار داشنننتند .کم کاربردترین
گونننههننای دارویی هم مربوط بننه بیمنناریهننای کلیوی
 9درصد و قارچی و انالی  8درصد بودند شکل . 2

درصد گونه های دارویی

%95
%85
%55
%45
%25
%65
%25
%55
%05
%5

شکل  .3نمودار درصد گونههای دارویی مورد استفاده در درمان انواع گروههای بیماری و درصد افراد آگاه
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از گیاهان مورد استفاده در درمان بیماریهای گوارشی
منیتنوان بننه  G.glabraشنننیرین بیننان T.vulgaris ،
آویشنننن و  P.majorبارهنگ اشننناره کرد .از گیاهان
مهمی که برای درمان بیماریهای عفونی در منطقه مورد
مطالعه بیشنننتر مورد اسنننتفاده قرار میگیرند میتوان به
 M.puleglumپونه و S.schtschegleeviiپول اشنناره
کرد .از گیاهان مورد اسنننتفاده برای بیماری التهاب و درد
جوانه
گل
%5
%58

مفاصنننل  A.millefoliumبومادران و V. phlomoides

گل ماهور را میتوان نام برد.
در پژوهش حاضنر بیشننترین بخش قابل استفاده گیاه
برای درمان بیماریها علارت بودند از برگ ،سنننرشننناخه
گلدار و گل هستند که بیشتر به صورت جوشانده ،دمنو
و عرقیجات اسننتفاده میشننوند .درصنند اسننتفاده از سننایر
اندامهای گیاهی در نمودار شکل  6آمده است.
ساقه پوست ریزوم
%5 %5 %5

میوه
%2
ریشه
%00

سرشاخه گلدار،اندام
هوایی
%05

برگ
%52

دانه
%05

شکل  .4درصد اندامهای مورد استفاده گیاهان دارویی در درمان بیماریها

 .4بحث و نتیجهگیری
همانطور که مشنخه اسننت ط سنتی دارای جایااه
ویژهای در درمنان بیمناریهنا بوده و اسنننتفاده از گیاهان
دارویی به صننورت سنننتی و یا محلی دارای اهمیتی خاص
میباشند .در این مطالعه گیاهان جمعآوری شده متعلق به
 52خنانواده بودند که تیره نعناعیان  Lamiaceaeبا 64
جنس و  605گوننه یکی از بزرگترین خنانوادههای گیاهی
در ایران و جهنان اسنننت .در بررسنننی اتنوبوتانی گیاهان
دارویی شنهرسنتان فسنا در استان فارس نیز دریافتند که
بیشترین سهم گیاهان دارویی مورد استفاده جوامع محلی
مننربننوط بننه خننانننوادههننای ،Lamiaceae ،Asteraceae
 Apiaceaeو  Rosaceaeمیباشننند [ .]02نتایج مشنننابه

تحقیق حاضر در بررسیهای دولتخواهی و همکاران []6
 90گوننه از  29خانواده ،سنننجادی و همکاران [52 ]08
گونه گیاهی متعلق به  52خانواده ،علیمیرزایی و همکاران
[ 20 ]5گونننه دارویی متعلق بننه  54تیره و خننداینناری و
همکاران [ 056 ]00گونه گیاه دارویی متعلق به  42تیره
جننمننعآوری شنننند کننه در هننر چننهننار بننررسننننی
خننانننوادههننای  Lamiaceae ،Asteraceaeو Apiaceae
بیشنننترین سنننهم را به خود اختصننناص دادند .مطالعات
اتنوفارماکولوژی نشننان داده اسننت که در بسننیاری از نقاط
جهان اختالر سنیستم گوار شایعترین نوع از بیماریها
میباشننند [ .]0افراد این مناطق معتقدند که بهترین گیاه
برای درمننان درد معننده آویشنننن ) (T.vulgarisاسنننت.
بیمناریهنای عفونی مانند سنننرماخوردگی و گلودرد یکی
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دیار از بیماریهای شنایع در این مناطق اسنت که توسط
گیاهان دارویی درمان می شوند .در مطالعه مشابهی که در
منطقه وانا در پاکسنننتان انجام شننند ،اسنننتفاده از گیاهان
دارویی برای درمان اختالالت دسننتااه گوار شننایع بود
[ .]09مهمترین کاربردهای ط سنتی گیاهان منطقه نیز
در درمان ناراحتیهای گوارشی است که در مطالعات انجام
شنده در ناحیه کوه جوپار اسنتان کرمان [ ،]55شهرستان
فسننا [ ،]02سننجاسننرود زنجان [ ،]05مرتع چهل کمان
اسننتان خراسننان رضننوی [ ]5نیز به دسننت آمده اسننت.
شنریفیفر و همکاران [ ]55در بررسی اتنوبوتانی برخی از
گیاهان دارویی ناحیة کوه جوپار اسنننتان کرمان نیز اظهار
میدارند که بیشنترین استفاد دارویی از گیاهان به درمان
بیمناریهنای گوارشنننی مربوط میبناشننند .پژوهشهای
رمرنانیان و میناییفر [ ]02در شهرستان فسا ،سعادتپور
و همکاران [ ]05در سنننجاسنننرود زنجان ،علی میرزایی و
همکاران [ ]5در مرتع چهل کمان اسنتان خراسان رضوی
نیز مؤیند این مطل اسنننت که بیشنننترین کاربرد محلی
گیاهان دارویی مربوط به بیماریهای گوارشی است.
در تحقیق حاضننر از نظر بخش مورد اسننتفاده ،گل با
 58درصند و ریزوم ،پوست و ساقه با  5درصد به ترتی از
بیشنترین و کمترین میزان مصرف دارویی برخوردار بودند
که با نتایج تحقیق سننعادت پور و همکاران در سننجاسرود
زنجان [ ]05و دولت خواهی و همکاران [ ]6مطابقت دارد.
مراتع و رویشنننانناههننای ایران بننه ویژه مراتع لرب و
شنننمننارلرب آن لنی از گینناهننان دارویی متنوع از جملننه
خانوادههای گیاهی نعناعیان ،کاسنننیان ،چتریان و ...میباشد.
با توجه به برداشنت بیرویه این ذخایر ارزشمند گیاهی حفظ
این گونننههننا در محننل و جلوگیری از انقراض و فرسنننایش
ژنتیکی ضنروری به نظر میرسد .در این راستا آگاهی مصرف
کنندگان و تجار محلی با ویژگیهای رشنندی گیاهان دارویی،
نحوه تکثیر ،اندام مورد اسننتفاده و برداشننت اصننولی بدون
آسی به قدرت بقای آنها یکی از راهکارهای ممانعت از حاف
گونههای با ارز دارویی از مراتع کشور میباشد [.]52
برخی گونههای گیاهی ممکن اسنت به چند شکل تهیه
و مورد اسنننتفنناده قرار گیرننند .بننه طور مثننار ،در خننانواده
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نعنناعینان ) :(Lamiaceaeپونننه ) (M.pulegiumدمنو ،
عرق ،جوشنننانده  ،در خانواده باقالییان ) :(Fabaceaeیونجه
) (M.sativaohvعنننرق ،دمنننکنننرده ،پنننودر و
خارشنننتر ) (A.maurorumعرق ،جوشنننانده  ،در خانواده
کاسنی ) :(Asteraceaeبابا آدم ) (A.lappaعرق ،جوشانده
و کاسننی ) (C.intybusعرق ،دمنو  .اندامهای خاصی از
ی گونه گیاهی نیز ممکن اسننت به صورت اشکار مختلف
مورد اسنننتفناده قرار گیرنند .برخی گوننههای گیاهی مانند
شنننگ ) ،(T.pratensisزالزال ) ،(Crataegus aroniaگل
محمدی ) (R.damascenaو ریواس  R.ribesبه شنننکل
تنازهخوری مورد اسنننتفاده قرار میگیرند ،برخی گونهها در
ابتدای فصنننل رویش به عنوان سنننلزی مثل علف چشنننمه
) ،(N.officinalisبرخی به عنوان چاشنی لاا مورد استفاده
قرار میگیرننند مننانننند گلپر ) (H.persicumو ترشنننن
) ، (R.acetosellaتعدادی به عنوان میوه مصننرف میشننوند
مننانننند زالزال ن ) (C.aroniaو زرشنن ن )،(B.vulgaris
گونههایی به حالت ترشنننی اسنننتفاده میشنننوند مانند کلر
) (C.spinosaو ریواس  R.ribesو از برخی گونهها مربا و
شنربت تهیه میشوند مانند گل محمدی )(R.damascena
و نسنننترن ) .(R.caninaهمچنین الزم به ذکر اسنننت برای
تهیه لاای محلی شننهرستان مشکینشهر که به آن مریض
آشنی یا مرجی آشی میگویند و برای درمان سرماخوردگی
بسننیار مفید اسننت ،از گیاهان دارویی پونه )،(M.pulegium
آویشنننننن ) ، (T.vulgarisگنننزننننه ) (U.dioicaو
پنیرک ) (M.sylvestrisاستفاده میشود.
معرفی گیاهان دارویی ی منطقه میتواند پتانسنننیل
منطقنه مورد مطنالعه را از نظر ذخایر ژنتیکی مشنننخه
سناخته و بستر مناسلی را برای بسط فعالیتهای تحقیقاتی
در آیننده فراهم کنند .بنابراین بایسنننتی اقدامات الزم در
خصنننوص حفظ و جلوگیری از انقراض گوننههای دارویی
منطقه توسننط دسننتااههای اجرایی انجام شننود .همچنین
نتایج این تحقیق میتواند زمینه مناسننلی را برای اسننتفاده
بهتر از گیاهان دارویی شنهرسنتان مشنکینشهر برای تولید
فرآوردههایی با اثربخشنی بیشتر و مررات کمتر فراهم کند.
مناطق مختلف کشور ایران ،دارای اقوامی با فرهنگ و آداب
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و رسننوم در اسننتفاده از گیاهان دارویی اسننت و بر همین
اسناس برای جمعآوری اطالعات ارزشمند در زمینه گیاهان
دارویی نیاز به تحقیق و تفحه بیشننتری در بین این اقوام
هسنت تا با فوت افراد سنالخورده دانستههای آنان به دست
فراموشننی سننپرده نشننود .همچنین از طریق بررسننیهای
علمیتر در ط سننننتیِ اقوام مختلف ،میتوان به منابع
جدیدی در درمان بیماریها جهت کاهش زمان و مدیریت
مطلوب بیماریها دست یافت که در این زمینه دانش بومی
میتواند کم شایانی نماید [.]08
دانش بومی گینناهننان دارویی تنهننا در مورد خواص و
کناربرد گیناهان دارویی نیسنننت ،بلکه در مورد ویژگیهای
اکولوژیکی گیناهنان نیز اطالعنات گرانبهایی دارد که حتی
بدون نیاز به عملیات اکولوژیکی و صننرف زمان بسیار جهت
پالتانندازی میتوان پراکنش تقریلی آنهننا را برآورد نمود.
بنه گوننهای که حرنننور برخی از گونهها را میبایسنننت در
دامنههای سناالخی و شی دار جستجو کرد .برخی گونهها
تمایل به خاکهای دارای رطوبت بیشتر را دارند ،بطور مثار
حرنننور گوننههنای پوننه  M.puleglumو خنارخاسننن
 T.terrestrisدر کننار چشنننمهسنننارها میتواند دلیلی بر
رطوبت پسند بودن گونهها باشد ،بطوری که در منابع علمی
نیز بینان شنننده کنه گوننههای این جنس در درهها و نقاط
مرطوب از تراکم و پراکنش بیشننتری برخوردار است .برخی

از گونهها نیز در مناطقی که خاک دارای مواد آلی بسننیاری
اسنننت ،پراکنش بیشنننتری دارند ،به طور مثار گیاه دارویی
کاسننی ) (C.intybusدر مناطقی که محل اسننکان دام بوده
اسنننت از پراکنش گسنننتردهای برخوردار میباشننند [.]05
گونههایی را منحصرا در مناطق جنالی میتوان یافت و این
بدین معنی اسنت که گونههایی سایهپسند میباشند .در هر
حار مناطق گوناگون ایران که دارای روسنننتاهای قدیمی با
تاریخچه مصنرف گیاهان دارویی هستند ،نیاز بیشتری برای
تحقیق و جسنننتجو میطللنند چون برخی از این اطالعات
ارزشنمند دارویی که زحمات بسیاری جهت تجربه و تجویز
آنهنا در زمانهای دراز صنننرف شنننده همراه با فوت افراد
سالخورده به دست فراموشی سپرده خواهند شد .با توجه به
وابسنتای اقتصناد کشنور به درآمدهای نفتی ،توجه به سایر
منابع درآمدی از جمله در حوزه کشننناورزی و بویژه گیاهان
دارویی بسننیار ضننروری میباشنند .وجود گونههای دارویی
متنوع در شهرستان مشکین شهر و اقلار روزافزون مردم به
استفاده از گیاهان دارویی این نوید را میدهد که میتوان با
توسنعه طر های اشتغارزایی بر ملنای کشت و کار گیاهان
دارویی سننازگار با شننرایط اکولوژیکی منطقه ،گام مهمی در
راسنتای اقتصاد مقاومتی برداشت که به دست آوردن دانش
بومی گیناهنان دارویی در مناطق مختلف ایران نقطه آلازی
برای برداشتن این گام مهم خواهد بود.
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