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 مقدمه. 1

جرتان بویژه نقتاط دور افهتاده و در بستتتیتاری از نقتاط  

ابهاد مخهلف   ،هایی  ه به شتتررها دتتتهرتتتی ندارندمیان

منتابع طلیهی، تجربیتا  و   زنتدگی جوامع محلی بر پتایته

تع  برای مهیشتت پایدار  زاییده  باورهای خود  ه همای  

  ی هاها ارز دانستتهه  و اند  ای  باورهااتتتت، اتتتهوار بوده

ملی آن  گیرد و به بخشی از ترمایهزندگی آنان را در برمی

ضتتیا   فرهنگ عوام را گنجینه فر  شتتودجامهه تلدیل می

در فرهنگ ایرانی به گیاهان به چشتم     شتمارندعلمی برمی

برای توصتتیف دانش اقوام  ،[6]شتتود  میشتتفابخش نااه 

زیستت ایشتان برخاتتهه اتتت از   روتتهایی  ه از بط  محیط

دانشواژه چون  دانش تتتتنهی  هتایی  بومی،  فنی  دانش   ،

    اتتهفاده شتده اتتت مردمیعلم قومی  علم   روتتهایی و

های گوناگون چون زبان، اطععا  گیاه ای  دانش در زمینه

های دتتتهی و و حرفه  هاو نیز مرار  ناخهی و جانوریشتت 

تع  انستتتان در    یت  قوم  ته همای زاییتده   شتتتاورزی

های  از ویژگی   [5] شتودگر میاوتتت جلوهمحیط زیستت  

هنتگ بتا زنتدگی  پیونتدی اتتتتت  ته ای  فر  عتامته  فرهنتگ 

و  شتور ایران از نخستهی   شتورهایی  تولیدی جامهه دارد  

های دارویی  اتتهفاده از گونه  اتتت  ه بیشتهری  تجربه را در

 ها در جران دارد و اتههداد نرفهه فراوانیدر درمان بیماری

یابی به برای تولید گیاهان دارویی و دتتتدر ای  تترزمی   

تتفانه مستئو ن  فت وجود دارد  ه مهأناد آزاد از  ی  اقهصت 

گیاهان همواره نقش مرمی  اند    شتتور از آن لفلت ورزیده

   [ 20]  اندرا در درمان و تتتعمت جوامع بشتتری ایفا  رده

در   علمی صتور  به زیادی ععقه و توجه اخیر هایتتار در

ها  فرهنگ  از بستیاری  در گیاهان  ه اتتاتتی هاینقش مورد

 آلازی بر را آن توانمی  ه اتتت شتده ایجاد   نندمی بازی

 دانستتتت نوی   فیهوتراپی  درمتانیگیتاه   و اتنوبوتتانی علم

  اتهفاده   چاونای بررتی و مطالهه به  اتنوبوتانی    علم[25]

 بومی  گیتاهتان  از  ختاص  نتاحیته  یتا  و  فرهنتگ   قوم،  افراد یت  

توان به طور  لی می   [22]  دپردازمی منطقه  در آن  موجود

هتای مهقتابتل بی  گفتت اتنوبوتتانی، مطتالهته روابط و  نش

گیتاهتان و انستتتان اتتتتت  ته  زمته آن داشتتته  دانش 

هدف از ی     [1]  باشتدشتناتتی میمگیاهشتناتتی و مرد

  لیرمیهوب   اطععتا   مستتتهنتدتتتتازی  اتنوبوتتانی،  پژوهش

از   منطقی برداریبرره  منظور به  در زمینه گیاهان  تتتتنهی

  اطععتا    و  گیتاهی  تنوا زیستتتهی  از  مؤثر  حفتاتتت  و  منتابع

  شتتدن   مستتهند به  منجر  ای  مطالها    باشتتدمی  فرهنای

  شتده اتتت  ه مصتارف زیادی در   گیاهان مفید  از  تهدادی

   [ 21]  آرایشتی و برداشتهی دارند  ،صتنایع داروتتازی، لیایی

 و  تتنهی  منابع نیز و  ایران  گیاهیپوشتش  تنوا به توجه با

 جا به  دیرباز  از  تتنهی  زمینه پزشتیی  در  ه  مههددی  علمی

  دتتهاوردهای  و  راهیارها توانداطععا  می  ای  اتتت،  مانده

 مهر شتتناخهه    دارویی  گیاهان  یافه  برای  را  ارزشتتمندی

 بودن فلور  لنینماید     ارایه  گیاهی  داروهایتتاخت   وشتده 

  از گیاهان   اتتتهفاده  در ایرانیان  با ی  دانش و ایران  گیاهی

  قلیتل   از  مههلر  علمی  منتابع  و  علمی  مرا ز  وجود  دارویی،

 و  تتتینا  ابوعلی چون شتتریری  دانشتتمندان و  قانون   هاب

 ایران  مردمتان  بی   در  را  دارویی  گیتاهتان  بتا   ته طلتابتت  رازی

  گیتاهتان   بته اتتتتهفتاده از  ایرانیتان  ععقته  و نیز  دادنتد  رواج

 نتد  می  چنتدان  دو  را  ای  علم  بته  توجته  ور ضتتتر  دارویی،

[18]  

 بته  دارویی  از گیتاهتان  شتتتده  فرآوری  داروهتای  امروزه

  شایسهه  پزشیی جایازینی  عرصه  در  زیسهی  نوآوری  عنوان

 ای   علل مرم از  ییی   هستتتهند  شتتتیمیایی  داروهایی برای

 به  نستتلت  گیاهی  یها مهر دارو  جانلی  عوارض  جایازینی

شتتناتتتایی و مهرفی فلور    [20] اتتتت  شتتیمیایی  داروی

ای  گیتاهتان   و موارد مصتتترف تتتتنهی  گیتاهتان دارویی 

اطعفراهم و  ننتده  پرا نش  بتا  رابطته  در  مفیتدی  عتا  

تتتتاز   تاربردهتای گیتاهتان دارویی هر منطقته بوده و زمینته

 اهتای دارویی مخهلفی در ارتلتاط بتا ای  موضتتتوفهتالیتت

مههددی    هایدر ای  خصوص تا نون فهالیت   [9]  باشدمی

هتای  هتا و گونتهو یتا در ارتلتاط بتا ختانواده  قدر برخی از منتاط

  پر اربرد دارویی در نقاط مخهلف  شتور انجام شتده اتتت

آوری و بررتتتی منهخلی از در تحقیقی  ه در زمینه جمع

شتررتتهان  اشتان انجام گرفت، نهایش نشتان    دارویی  گیاهان

گوارشتتتی و   زمینتهدر  داد  ته تهتداد زیتادی از ای  گیتاهتان  
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گیاهان از   گرفهند و برخی ازتنفستی مورد اتتهفاده قرار می

در یت  مطتالهته     [18] ارز  اقهصتتتادی بتا یی برخوردارنتد

تتتتیستتتهان    ای دردیار، اتنوبوتانی گیاهان دارویی منطقه

گونه  30مورد بررتتتتی قرار گرفت و مشتتتخه شتتتد  ه  

  به طوری را در ای  منطقه دارنددارویی بیشتهری  مصترف 

 ته مرمهری  موارد مصتتترف شتتتامتل متدر، مقوی مهتده، 

با    [10]  باشتتتندها، ضتتتد ت  و درد میدهنتده زخمالهیتام

یلویته و یبررتتتتی اتنوبوتتانی گیتاهتان دارویی اتتتتهتان  ر

رد مصترف گیاهان  ادادند  ه بیشتهری  مو  بویراحمد نشتان

   [ 13]  باشتتتد  گوارشتتتی میدارویی ای  منطقه مشتتتیع

  منطقه   جغرافیایی  پرا نش  و  زیستتهی  شتتیل  فلور،  مهرفی

  منطقتتته   در   ه  داد  نشان  خوزتهان  اتهان  زرد  رود و  اععء

 گونه  382  و  جتتنس  255  ختتانواده، 72  مطالهتته  متتورد

  منطقتته،   هتتایختتانواده  مرمهری   از   دارد  وجود  گیتتاهی

  ،Asteraceae،  Papilionaceae بتتتتتته تتتتتتتوانمتتتتتتی

Poaceae،Apiaceae   و Lamiaceae  با    [13]  اشتتاره  رد

بررتتی اتنوبوتانی گیاهان دارویی اتتهان خوزتتهان، مراتع 

 35گونه گیاهان دارویی مههلق به  84شتتتررتتتتهان اییه، 

با   Asteraceaeهای  تیره گیاهی شتناتتایی  ردند  ه تیره

گونته   11بتا    Apiaceae  گونته، 12بتا    Lamiaceaeگونته،    12

   تاربرد   بیشتتتهری   دارای  گیتاهی  گونته  8  بتا   Fabaceaeو

  تجاترود   دارویی  گیاهان  اتنوبوتانی  با بررتی  [11] بودند

 مههلق  دارویی گونه 52  تهداد مجموا  در   زنجان  اتتتهان 

  بیشتهری  تهداد     ردند  شتناتتایی  منطقه  در خانواده 22 به

  ختانواده  و  گونته  11بتا    Lamiaceae  ختانواده  بته  مربوط  گونته

Asteraceae    محلی    اربرد  بیشتتهری    باشتتندمی گونه 7با  

  [17]  شد گزار   گوارشی  هایبیماری  درمان برای نیز

های اخیر فرو  داروهای گیاهی در  شورهای  در تار

راتتتها عواملی  ه صتتنههی افزایش یافهه اتتتت  در همی   

تتتتلت  تشتتتدیتد ای  افزایش و ععقته بته داروهتای گیتاهی  

  هایی های جدید و ناراحهیشتتوند شتتامل ترور بیماریمی

 ها درمان مناتتتلی یافت نشتتدههنوز برای آن ه   هستتت

گیاهی نستلت به   ای  باور  ه داروهای  از تتوی دیار اتتت 

چه  ه طلیهی  آن   وضتترر هستتهند  بی  تتتنههی  داروهای  

 بهای  ه توجه ویژه  همچنی تواند خوب باشتد و اتتت می

در  شتتتورهتای لربی   در مورد گیتاهتان داروییتحقیقتا   

از عوامل تمایل گستهرده عموم مردم به مصترف    وجود دارد،

  [25] باشدگیاهان دارویی و داروهای گیاهی می

 شتدن آشتیار و شتیمیایی داروهای افزایش بنابرای  با

 جانلی عوارض  مهر بودن همچنی  و هازیان آن و ضتترر

آوری جمع  ه یابیمدرمی گیاهی، مصترف داروهای از ناشتی

هتا در درمتان  دانش بومی گیتاهتان دارویی و  تاربردهتای آن

به دتتتت  برای مناتتتلی بستتیار تواند رو ها میبیماری

آوردن اطععتا  مقتدمتاتی برای تتتتاخه  داروهتای گیتاهی  

و  دارویی گیاهان از اتتهفاده به تمایل  ه باشتد  به طوری

 افزایش حتار در ای  گیتاهتان تجتار  داروهتای گیتاهی و

 درمان در ط  تتتنهی شتتایان اهمیت به توجه با. اتتتت

 ای  شتتیوه از اتتتهفاده میزان حاضتتر حار در ها،بیماری

  [24]دارد   مردم باور و شناخت به بسهای

مطالها  اتنوبوتانییی در  شتورهای صتنههی    رو از ای 

چند نستتل   طور  زیرا در  ،باشتتدمی مورد توجهنیز بستتیار  

ای از دانش تتتتنهی در ای  گتیشتتتهته بخش قتابتل معحظته

مناطق روتتهایی نیز از لحا     زمینه در حار نابودی اتتت

مانند  جمهیهی  اهش یافهه و مردمی  ه در روتتتتهاها می

 با ی  بستیار تنوا وجود   پییرندرا بیشتهر می  فرهنگ مدرن

روییرد   و ی  تتو از  گیاهی در شتررتتهان مشتیی  شترر

  دارویی   از گیاهان  اتهفاده به  مردم منطقه  عمومی  گسهرده

  تحقیقا    لزوم  دهندهنشتتان ،دیار تتتوی  تتتنهی از  ط  و

   باشتدمی  منطقه  در ای   دارویی  زمینه گیاهان  در  گستهرده

 و  شتتناتتتایی با  تا  اتتتت  تع  شتتده پژوهش  ای   در  لیا

اتتتتهفتاده  و  دارویی  بومی  گیتاهتان  مهرفی  هتاآن  موارد 

  مهرفی   شتتود ارائه  مطالهه مورد  منطقه  از  مفیدی  اطععا 

 را از  مطالهه  مورد  منطقه  پهانستیل  تواندمی  دارویی  گیاهان

 مناتتتلی را بستتهر  و مشتتخه تتتاخهه  ژنهییی  ذخایر نظر

   ند   فراهم  آینده  در  تحقیقاتی  هایفهالیت  برای گستتهر 

شتتناتتتایی گیاهان    هدف با  حاضتتر  تحقیق ،بنابرای  .[26]

 شتتترر  واقع در دامنه تتتتلعن  ومشتتتیی دارویی مراتع  

  محلی   دارویی  از گیاهان  تتنهی  اتتهفاده  فرهنگ  اب  آشتنایی
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 هایاولویت با  همچنی  آشتتنایی و  هابیماری  مهالجه جرت

 توتتتط  هاآن   اربردهای محلی  و  دارویی  گیاهان مصتترف

 درآمد  اجرا مرحله به شرر  مشیی   شررتهان  مردم

 

 هامواد و روش. 2

 مطالعه مورد منطقه معرفی . 2.1

شترر، واقع  مشتیی ای  مطالهه در محدوده شتررتتهان  

 یلومهری اردبیل، در جرت شتتتمالی  وه تتتتلعن   90در  

دهستهان و شتررتتهان دارای دوازده    انجام شتده اتتت  ای 

 4/22   حدا ثر دمای آن به 1باشتد  شتیلروتتها می 311

درجته در دی و   -6/4درجته در متاه مرداد و حتداقتل آن بته  

مهر  میلی 300  رتتد  مهوتتط بارندگی تتالیانهبرم  ماه می

 درصتد اتتت 63در تتار اتتت و میانای  رطوبت نستلی آن 

  آب و هوای ای  شتررتتهان مههدر  وهستهانی اتتت  [14]

باشتتتد  واژه خیاو در  شتتترر خیاو می  مشتتتیی ام قدیمی  ن

محتل پرآب و پر درختت و محتل گتیر از   هتای ایرانیزبتان

هتای بزر  رودختانته   نتد میتان آب و درختت را تتداعی می

ها رودخانه  وچ  در آن چای و ده  مشتیی ،   خیاو، انار

 وه تتلعن در جنوب آن واقع شتده و ععوه   جاری اتتت 

آن  هرم داغ، جنوار داغ، قلته بزر     بر تتتته قلته مهروف

های دیاری به نام  وی داغ، قاشتتتقا داغ،  جی قیران   وه

  [14] ر ای  شررتهان واقع اتت بز ش  د

 

 مشخص شده است. یرهشهر که با دا ینمناطق مورد مطالعه در مشک یتموقع. 1شکل 
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 مطالعه روش .2.2
  ،گیاهی  شتناخهی بوم ز آنجا  ه گام ابهدایی در مطالها   ا 

شتناخت صحی  محدوده منطقه مورد بررتی اتت و در ای   

ها  ها و جاده تمامی عوارض طلیهی، راه   تتتایی راتتتها شتتنا 

لتیا بتا حرتتتور در نتاحیته مورد مطتالهته،    ، بتاشتتتد الزامی می 

بومی،   افراد  از اطععتا   و اتتتتهفتاده  پیمتایش صتتتحرایی 

مستتیرهای تردد، عوارض طلیهی و روتتتهاهای منطقه مورد  

های  شتتناتتتایی قرار گرفهه و طر  مناتتتلی جرت بررتتتی 

  رو   بته   پژوهش   ای    .هتا تریته شتتتد مصتتتاحلته   و   میتدانی 

  تتتا نی   ا  اطعع   آوری جمع  خصتتوص   در   ای پرتتتشتتنامه 

شتناتتایی،  مورد   در   شترر   مشتیی    منطقه   روتتهایی  و  شترری 

آوری  جمع  شتد   اجرا  خواص و نحوه مصترف گیاهان دارویی 

هتای مورد مطتالهته بتا اتتتتهفتاده از اطععتا  از بی  جمهیتت 

شتده    آوری جمع  ی ها نمونه    [ 2]   شتد رو  گلوله برفی انجام  

و به   یی شناتا   [ 16و   12و   7و   3] با اتهفاده از منابع مههلر 

اهر   یهی طل   یع و منتا   ی دانشتتتیتده  شتتتاورز   یوم مر ز هربتار 

گیری لیر  های نمونه وعی از رو  ن  ای  رو  منهقل شتتدند  

  باشتدمی ی  ف های مخهل رو    خود شتامل   ه  احهمالی اتتت 

 ای   در  خطی اتهفاده شد   گیری  ه در ای  پژوهش از نمونه 

  ادامه برای  را   جدید   فرد  ی   نمونه،   اعرتتای  از  ی   هر  رو  

  ادامته  گیری نمونته   رونتد و     ننتد می   مهرفی   گیری نمونته   رونتد 

  نرایت  در شتود   پیدا  دتتت   افراد  از    افی   تهداد   به  تا   یابد می 

شتتویم  ه    باید با مطالهه شتتخصتتیت و زندگی افراد مطمئ  

  داشتتتهته حرتتتور   متا  نمونته   در  خلره   افراد   انواا   از  خوبی بتازه  

آوری اطععتا  مربوط بته دانش بومی برای جمع   .بتاشتتتنتد 

گیاهان دارویی روتتهاهایی انهخاب شتدند  ه در نرایت ی   

گیری تشتتتییتل دهنتد  جتامهته  نمونته   جتامهته هماون را برای 

ها و تجربیا   ای هست  ه افراد دارای دیدگاه هماون جامهه 

برار و ماهه    شتتتش در طور دوره    [ 8]   مشتتتابری باشتتتند 

، انجام  ارهای میدانی با تمر ز بر   1398تتتتار    تابستتتهان 

آوری اطععتا  از مردم محلی در مورد گیتاهتان دارویی  جمع 

شتترر و از مشتتیی  بومی در نقاط مخهلف شتترر بومی و لیر 

، حاجیلو،  آباد روتتتهاهای مزرعه جران، بیجق، پریخان، خرم 

در ای  پژوهش از تته رو    و مزرعه خلف انجام شتد    تتواره 

مصتاحله تتاخهارمند، نیمه تتاخهارمند و عمیق اتتهفاده شتد  

و  در ابهدا از رو  مصتاحله تتاخهارمند اتتهفاده شتد    [ 2] 

های  تتتوا تی از پیش طراحی شتتده در رابطه با نام، ویژگی 

شتتتناخهی، خواص دارویی، اندام مورد اتتتتهفاده، نحوه گیتاه 

مصتترف و  اربرد درمانی گیاهان دارویی از افراد محلی آگاه  

های  شتونده  پرتتیده شتد و فرم و خلره  به عنوان مصتاحله 

ا   آوری اطععت جمع   مربوطته تیمیتل شتتتد  در ادامته برای 

مورد تتتتوا   جدیدی  ه در حی  مصتتتاحله   تیمیلی در 

از رو  مصتتتاحلته نیمته  برای پژوهشتتتار پیش می  آمتد 

  در برخی موارد نیز محققی  برای تتاخهارمند اتتهفاده شتد 

رتتیدن به ی  در   امل و از بی  بردن تمامی ابراما  در  

عمیق و بدون    های مورد موضتتوا مورد تحقیق از مصتتاحله 

ه  رد  در ای  رو  خلرگتان محلی آزاد  تتتتاخهتار اتتتتهفتاد 

بودند در مورد موضتتوا پژوهش هر آنچه را به نظرشتتان با 

بیتان  رده و حتداقتل دختالتت از تتتتوی   ، نمتایتد اهمیتت می 

شتد   زم به ذ ر اتتت محقق در جریان مصتاحله اعمار می 

 ته مصتتتاحلته تتا جتایی ادامته داشتتتت  ته اطععتا  تیراری  

شتد  ه پژوهشتار  محلی باعث می دتتت آمده از خلرگان  به 

   [ 19]   به درتت بودن و ثلا  نهایش اطمینان داشهه باشد 

 رده،  شتتتونتدگتان افراد مههمتد و تحصتتتیتلمصتتتاحلته

ها و تولید نندگان  های با تجربه،  شتاورزان، عطاریچوپان

 25خلره    نفر 40از    ل  داروهای گیاهی تتنهی بودند  در

تتاله  ه مصتمم به همیاری    60تا  35زن  بی    15مرد و 

بودند، مصتتاحله انجام شتتد  بنابرای ، با در  اهمیت ای  

پروژه، خودشتتان راضتتی به ارائه اطععا  در مورد گیاهان  

در منطقه و   رویی مورد اتتتهفادهاددارویی شتتدند  گیاهان  

گیتاهتان و انواا    ای   هتا، خواص داروییشتتتنتاتتتتایی آن

گرفهند،  ها مورد اتتتهفاده قرار میبرای آنهایی  ه  بیماری

تازی و نحوه مصرف آنان از جمله توا تی های آمادهرو 

هتای نتامتهآوری اطععتا  در پرتتتتشبودنتد  ته پس از جمع

هتا و مربوطته ثلتت شتتتدنتد  بته منظور تجزیته و تحلیتل داده

 ArcGIS وExcel  نمودارها از نرم افزار اشتتیار و  رتتتم

 اتهفاده شد 
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 یجنتا. 3

 مهنوا، گیاهی پوشتش دلیل شترر بهمشتیی شتررتتهان  

  باشتتدمی دارویی گیاهان مطالها  برای منطقه مناتتتلی

لال  مورد  دارویی گیاهان درباره شتده آوریاطععا  جمع

محلی،   و  فارتتی علمی، نام شتررتتهان شتامل ای  اتتهفاده

و  دارویی خواص اتتتهفاده، مورد اندام  گیاهی، هایخانواده

ای   نهایشآمده اتتتت    1 جدور در هاآن اتتتهفاده نحوه

 داد  ه براتتاس مطالهه حاضتر در شتررتتهان نشتان جدور

 ونته دارویی لتالت  وجود دارد  ته بتهگ 55 شتتتررمشتتتیی 

هتا هتای مخهلف از آنصتتتور  تتتتنهی در درمتان بیمتاری

تیره   25  شتتتود  در ای  مطتالهته در مجموااتتتتهفتاده می

و   از منطقته    55گیتاهی  بتا خواص دارویی مخهلف  گونته 

ختتانوادهمشتتتیی  شتتتتد   شتتتنتتاتتتتتایی    هتتای شتتترر 

Lamiaceae،Asteraceae   و Fabaceae  تهداد بیشتتهری 

   2بودند  شیل دارا را گیاهی هایگونه

 ها سازی آنها(، اندام مورد استفاده، خواص درمانی و نحوه آمادهتیره، اسم علمی، نام فارسی و محلی آنهای دارویی )نام شخصات گونه م .1جدول 

 نام فارسی  نام محلی نام علمی  خانواده 
بخش مورد  

 استفاده 
 کاربرد دارویی 

نحوه  

 سازیآماده

شماره  

 هرباریومی 

Apiaceae Heracleum persicum L.  میوه گلپر  بالدیرقان 
ضدنفخ، مقوی بدن و مهده،  

 ضد انال

دمیرده،  

 جوشانده 
MS172 

Apiaceae Foeniculum vulgare Mill.  دانه ریشه، رازیانه  در بن 

قاعده آور، مدر، شیر افزا، ضد 

ترفه و نفخ، تقویت  ننده  

دتهااه گرد  خون، خلط آور،  

 ضد الهراب 

جوشانده،  

 عرق، مرهم 
MS125 

Asteraceae Artemisia abaensis 

Y.E.Ling & C.Y.Zhao 
 درمنه مهطر  یوشان 

ترشاخه 

برگدار، اندام 

 هوایی 

ضدنفخ، ضدعفونی  ننده، دلع  

ترفه، رفع  م اشهرایی، ععج 

تنای نفس، درمان قاعدگی  

 دشوار

دمنو ،  

 جوشانده 
MS152 

Asteraceae Matricaria chamomilla L.  گل بابونه بابان 

 ضدالهراب داخلی و آرام بخش،

ضد  ضداتپاتم، خارجی،

 اتهفراغ

 MS105 دمیرده، عرق 

Asteraceae Achillea millefolium L.  بومادران  بویمادرن 

گل،  

های  قسمت

 هوایی 

ضدت ، افزایش تهریق بدن،  

محر  دتهااه گوار ، تقویت  

 ننده دتهااه گرد  خون،  

 ضد اتپاتم 

دمنو ،  

 جوشانده 
MS154 

Asteraceae Taraxacum officinale 

Weber. 
 بر ، ریشه قاصد   یل آپاران 

 و مدر، تقویت  ننده  لد

دتهااه گوار ، مسرل، ضد 

 رماتیسم 

 MS100 دمیرده، عرق 

Asteraceae Calendula officinalis L.  گل همیشه برار  همیشه برار 
ضد خار  و الهراب پوتهی، 

 تنظیم قاعدگی، ضد قارچ  
 MS109 عرق، دمنو  

Asteraceae 
Cirsium 

lappaceum (M.Bieb.) 

Fisch 

  نار قانقار
گل، بر ،  

 تاقه

ضدعفونی  ننده، اشهراآور، ت   

بر، هرم  ننده لیا، تقویت  

 دتهااه گورا 

 MS149 جوشانده 

Asteraceae Tragopogon pratensis L.  ریشه شنگ یملی 

بندآورنده خون، مهالجه  

رماتیسم و نقرس،  

 دهنده درد و ترفه تسیی 

جوشانده،  

 عصاره 
MS176 

Asteraceae Arctium lappa L.  آدم  بابا قارقاتاپالی 
بر ، ریشه،  

 دانه

مسرل، مدر، افزایش دهنده 

تهریق، ضدرماتیسم، آنهی 

 بیوتی ، ضد ت ، ضد با هری

 MS159 جوشاندهعرق، 
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 . 2جدول ادامه 

 نام فارسی  نام محلی نام علمی  خانواده 
بخش مورد  

 استفاده 
 کاربرد دارویی 

نحوه  

 سازیآماده

شماره  

 هرباریومی 

Asteraceae Cichorium intybus L.  اتنی چیهدیخ  
اندام هوایی، 

 ریشه، بر 

تصفیه خون، تقویت مهده،  

های اشهرا آور،  اهش جو 

 صور  

 MS120 عرق، دمنو  

Berberidaceae Berberis vulgaris L.  میوه زرش   زیریش 

 اهش قند و چربی خون، صفرا  

آور، ادرارآور، پایی  آورنده ت ،  

 ضد اتهفراغ، تقویت  ننده  لد 

دمنو ،  

 جوشانده 
MS215 

Boraginaceae Echium amoenum L  زبان  گاو گوزابان 
گل، بر ،  

 دانه

آرام بخش، خون تاز، محر   

تیسهم ایمنی، شیرافزا، ضد 

رماتیسم، افزاینده تهریق بدن،  

 خلط آور

 MS110 عرق، دمنو  

Brassicaceae Capsella bursa-pastoris 

L. 
 اندام هوایی   یسه  شیش  قو  ابنای

بندآورنده خون، درمان 

ریزی زنان، ضد عفونی خون

 مجاری ادرار  ننده 

 MS132 پودر، جوشانده 

Brassicaceae Nasturtium officinalis L. بر  علف چشمه بو غ اوتی 

رفع دیابت، رفع الهراب پوتهی، 

دفع  ننده تنگ  لیه، ت  بر،  

ادرارآور، درمان برونشیت و  

 ننده خون و  آتم، تصفیه

 ترماخوردگی و ترفه 

 MS136 تازه ،دمیرده 

Brassicaceae Sisymbrium sophia L. دانه خا شیر شوورن 

رفع دیابت، رفع الهراب پوتهی، 

دفع تنگ  لیه، ت  بر،  

 ادرارآور 

شربت،  

دمنو ،  

 جوشانده 
MS192 

Capparaceae Capparis spinosa L. لر  لر  
میوه، بر ،  

 ریشه

درمان بواتیر، ضدرماتیسم، 

 درمان واریس و بیماری طحار 

جوشانده،  

 ترشی
MS202 

Euphorbiaceae Euphorbia helioscopia L. گل، دانه  فرفیون  توتهوجه 
ضد انال، تصفیه  ننده خون،  

 رفع خار ، تسیی  رماتیسم
 MS183 جوشانده 

Fabaceae Medicago sativa L. بر ، جوانه  یونجه یونجا 

اشهراآور، شیرافزا، تقویت  

اعصاب، اتهحیام اتهخوان  

  ود ان، خاصیت ملی  بندی 

عرق، دمیرده،  

 پودر 
MS173 

Fabaceae Alhagi maurorum Medik. خارشهر دو تییانی 
گل، بر ،  

 ریشه
 MS110 عرق، جوشانده دفع تنگ  لیه

Fabaceae Trifolium resupinatum L.  گل شلدر  او  قو خ 
ضداتپاتم، ادرارآور، ضد 

 الهراب، خلط آور

دمیرده،  

 جوشانده 
MS184 

Fabaceae Cassia abbreviata Oliv. بر ، دانه  تنا تنا 
مسرل قوی، ملی ، ضدبا هری،  

 دفع  ننده  رم دتهااه گوار  
 MS123 دمیرده 

Fabaceae Glycyrrhiza glabra L.  ریزوم شیری  بیان  شیری  بیان 

های تقویت  ننده هورمون

 لیه، پایی  آورنده چربی خون،  

 ،ضدرماتیسمدرمان زخم، 

 درمان زخم مهده 

 MS164 عرق  جوشانده،

Poaceae Cynodon dactylon (L.) 

pers 
 ریزوم، بر  مرغ چاییر

مدر، رفع الهراب، نقرس،  

بواتیر، رفع دلپیچه، نرم  ننده  

 پوتت، تقویت دتهااه ادراری 

جوشانده،  

 دمیرده 
MS146 

Iridaceae Crocus abantensis 

T.Baytop & B.Mathew. گل زعفران زفران 

آراملخش، ضد اتپاتم، اشهرا 

آور، ضد افسردگی، خون تاز،  

 زا ضد ترفه و نفخ، شرو 

 MS190 جوشانده 
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 . 2جدول ادامه 

 نام فارسی  نام محلی نام علمی  خانواده 
بخش مورد  

 استفاده 
 کاربرد دارویی 

نحوه  

 سازیآماده

شماره  

 هرباریومی 

Lamiaceae Mentha pulegium L.  اندام هوایی  پونه یارپیز 

ضد نفخ، صفرآور،  

 نندگی قاعدگی  تنظیم 

دهنده تهریق ها، افزایشخانم

 ننده،  بدن، ضدعفونی

 ضدتشنش، درمان اترار

عرق،   دمنو ،

 جوشانده 
MS198 

Lamiaceae Thymus vulgaris L.  اندام هوایی  آویش   رلی  اوتی 
 اهنده قند خون، ضدترفه و  

 تعمت پوتت و مو  ضدنفخ،

دمنو ، عرق،  

 جوشانده 
MS193 

Lamiaceae Salvia officinalis L.  مریم گلی قارا یارپاخ 
هوایی، اندام 

 ریشه

قاعده آور،  اهنده قند خون، 

مقوی مهده، مدر، ضدعفونی  

  ننده، ضد اتپاتم

جوشانده،  

 مرهم، دمنو  
MS178 

Lamiaceae Lavandula officinalis L. اتطوخودوس اتهوقودوس 
ترشاخه،  

 بر ، گل 

آرام بخش، ضد نفخ و  

ترماخوردگی، مقوی مهده،  

تقویت  ننده اعصاب،  

 ضدبا هری 

جوشانده،  

 دمنو 
MS138 

Lamiaceae Melissa officinalis L.  بر  بادرنجلویه  بادرشلویه 

آراملخش، ضد افسردگی، 

محر  دتهااه گوار ،  

افزایش دهنده تهریق بدن، ضد 

 ویروس تلخار

 MS143 دمنو ، عرق 

Lamiaceae Satureja montana L. اندام هوایی  مرزه  وهی داغ مرزه تی 

تقویت هاضمه، ضدنفخ، 

ضدمییروب، ضداتپاتم، 

 جلوگیری از تومور 

جوشانده،  

 عرق، دمیرده
MS130 

Lamiaceae Stachys schtschegleevii 

Grossh. 
 پول  پل 

ترشاخه،  

 بر 

ضدبا هری و مییروب،  

ضدآتم، ضدترماخوردگی و 

رماتیسم، ضد الهراب، ضد 

تینوزیت، پنی تیلی  طلیهی  

 گیاهی 

جوشانده،  

 دمیردهعرق، 
MS199 

Lamiaceae Stachys lavandulifolia 

Vahl. 
 اندام هوایی  چای  وهی  تو لیجه 

ردگی،  اشهراآور، درمان ترماخو

 ننده ادرارآور و قاعده آور، دفع

  رم، رفع  م خونی 

دمیرده،  

 جوشانده 
MS191 

Lamiaceae Ziziphora clinopodioides 

L. 
 بر ، دانه   ا وتی   ا وتی 

تقویت مهده،  دهنده، طهم

 آورآور، خلط قاعده 
 MS133 دمنو ، عرق 

Lythraceae Lawsonia alba Lam. بر  حنا خنا 
ضد تر   ضدبا هری، ضد قارچ،

 رفع بوی بد پا  خوردگی مو،

دمیرده،  

 جوشانده 
MS127 

Malvaceae Alcea officinalis L. گل خهمی  خهمی گولی 
 نرم  ننده مجاری تنفسی،

 درمان ترفه  مدر،
 MS157 دمیرده، عرق 

Malvaceae Malva sylvestris L. گل، بر   پنیر   اف   منجی 

نرم  ننده تینه، دفع ترفه،  

از ترماخوردگی،   یجلوگیر

 های خارجی ضدعفونت

دمیرده،  

جوشانده،  

 مرهم
MS217 

Myrtaceae Eugenia caryophylata L. جوانه، گل  میخ  میخنگ 

مسی   ضد عفونت، مهده،  

دندان درد، شرو  زا، ضد 

تروا، از بی  برنده انال روده،  

 اهش اتهرس و ضهف اعصاب، 

 ت  بر 

 MS151 ادویه، اتانس

Oleaceae Fraxinus excelsior L. زبان گنجش  گو  دیلی 
بر ، پوتت  

 درخت

ملی ، مسرل، ادرارآور، درمان  

 نقرس و رماتیسم
 MS167 دمیرده 
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 . 2جدول ادامه 

 نام فارسی  نام محلی نام علمی  خانواده 
بخش مورد  

 استفاده 
 کاربرد دارویی 

نحوه  

 سازیآماده

شماره  

 هرباریومی 

Papaveraceae Fumaria officinalis L. اندام هوایی  شاه تره شاترتی 

 اهش للظت و فشارخون، 

تقویت مهده، درمان بیماری  

 پوتهی

 MS218 عرق

Plantaginaceae Plantago major L.  بر   دانه، بارهنگ  بالایارپالی 

ملی ، نرم  ننده تینه، ضد  

اتپاتم، ضد آبریز  بینی،  

 الهیام بخش زخم پوتهی

جوشانده،  

 عرق، دمیرده
MS163 

Polygonaceae Rheum ribes L.  ریشه ریواس اوشقون 

تقویت پیاز مو، ضدبا هری،  

تقویت  ننده دتهااه گوار ،  

مقوی قل  و اعصاب، رفع  

 اخهع   قاعدگی 

- MS201 

Polygonaceae Polygonum aviculare L.  اندام هوایی  علف هفت بند خرم  اوتی 
اترار، درمان آتم قابض، رفع 

 و برونشیت، دفع ترشحا  زنانه 
 MS169 جوشانده 

Polygonaceae Rumex acetosella L.  ترش  تورش  ، اولی 
دانه، بر ،  

 ریشه
 تصفیه خون، بند آورنده خون

جوشانده،  

 دمیرده 
MS145 

Portulacaceae Portulaca oleracea L. دفع ترفه، تنگ شی   دانه، بر   خرفه پرپینه 
مرهم، 

 جویدنی 
MS95 

Rosaceae Rosa damascena L.  گل گل محمدی  قزیل گور 
آراملخش، ملی ، تقویت  

 حافظه، لطافت پوتت 
 MS205 رول ، پودر

Rosaceae Crataegus aronia L.  میوه، گل  زالزال  یمیشان 
ملی ، مقوی مهده، رفع  م  

 خونی
 MS111 دمیرده، عرق 

Rosaceae Rosa canina L.   میوه نسهرن  گیلدی 
 اهش قند خون، ضد درد،  

 ضداترار، ملی  

جوشانده،  

 دمنو 
MS121 

Salicaceae Salix aegyptiaca L. بیدمش  پیش پیشی 
میوه، بر ،  

 تاقه، پوتت 

ملی ، اشهرا آور، تقویت  ننده  

دتهااه گوار ، درمان  م 

 خونی،  اهنده قند خون

عرق، اتانس،  

 شربت 
MS168 

Scrophulariaceae Verbascum phlomoides L. 
تیغیر  

 قویریغی
 بر ، گل  گل ماهور

نرم  ننده مجاری تنفسی،  

خلط آور، ادرارآور، ضد الهراب  

 و اتپاتم، آرام بخش

 MS216 دمیرده 

Solanaceae Hyoscyamus niger L.   بر  بنگ دانه با  با 

مسی  درد گو  و رماتیسم،  

خواب  ضد اتپاتم، ضد نفخ، 

 آور، ضد درد 
 MS96 

Araceae Solanum nigrum L.  تاجریزی  گو  اوزومی 

میوه، بر ،  

ترشاخه 

 گلدار

 اهش ت ، تسیی  درد، ضد 

رماتیسم، ضدترفه، درمان 

 یلوتت

 MS131 جوشانده 

Urticaceae Urtica dioica L. 
ار دا ما  

 تییان
 گزنه 

بر ، ریشه،  

 دانه

دفع پروتها ،  اهنده قند 

خون، جلوگیری از خون ریزی،  

 تقویت گرد  خون، رشد مو 

 MS99 عرق، دمیرده

Zygophyllaceae Peganum harmala L.   دانه اتپند اوزری 
ضدعفونی  ننده هوا،  اهش 

 چربی،  اهش درد، ملی  
 MS122 

Zygophyllaceae Tribulus terrestris L. خارخات   دمیرتییانی 
میوه، دانه،  

 بر ، ریشه

ادرارآور، تنگ شی ،   درد،ضد 

 آرام بخش، ضد درد زایمان 
 MS102 عرق، دمنو  
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 های گیاهی مورد مطالعه در شهرستان مشکین شهرهای دارویی هر کدام از خانواده نمودار تعداد گونه. 2شکل 

 

هتای  درمتان بیمتاریهتای گیتاهی در  بیشتتتهری  گونته

 64 ه    درصتتد  50 شتتدند  دتتتهااه گوار  اتتتهفاده می

به ای  موضتوا اشتاره  ردند  گیاهان مورد   آگاه  درصتد افراد

 68درصتد   ه   47های عفونی  اتتهفاده در درمان بیماری

درصتد افراد آن را بیان  ردند و گیاهان ضتد الهراب و درد  

درصتد به ای  موضتوا اشتاره  68درصتد   ه   38و اتتپاتتم  

هتای بهتدی قرار داشتتتهنتد   م  تاربردتری    ردنتد، در رتلته

بیمتتاریگونتته بتته  مربوط  هم  دارویی   هتتای  لیوی  هتتای 

   3د  بودند  شیل  درص  8  درصد  و قارچی و انالی  9 
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 آگاه  های بیماری و درصد افرادهای دارویی مورد استفاده در درمان انواع گروهنمودار درصد گونه. 3شکل 

گوارشتی  های  بیماری در درمان اتتهفاده مورد از گیاهان

بتتهمتی بتیتتان G.glabra   تتوان    T.vulgaris، شتتتیتریت  

شتتتاره  رد  از گیتاهتان  ا   بتارهنتگ  P.majorو     آویشتتت  

 مورد منطقه  در  عفونی هایبیماری درمان مرمی  ه برای

توان به گیرند میاتتتتهفاده قرار می مطتالهه بیشتتتهر مورد

M.puleglum     و پونهS.schtschegleevii  پول   اشتتتاره 

 رد  از گیاهان مورد اتتتتهفاده برای بیماری الهراب و درد  

   V. phlomoides  و بومتادران     A.millefolium  مفتاصتتتل

 توان نام برد  گل ماهور  را می

  بیشتهری  بخش قابل اتتهفاده گیاه   پژوهش حاضتردر  

، تتتترشتتتاخته بر هتا علتار  بودنتد از  برای درمتان بیمتاری

  دمنو    ،هستهند  ه بیشهر به صور  جوشاندهگلدار و گل  

تتتایر     درصتتد اتتتهفاده ازشتتونداتتتهفاده می  و عرقیجا 

  آمده اتت 4های گیاهی در نمودار شیل  اندام

 

 هابیماری های مورد استفاده گیاهان دارویی در درمان درصد اندام. 4شکل 

 

 گیری. بحث و نتیجه4
همانطور  ه مشتخه اتتت ط  تتنهی دارای جایااه  

هتا بوده و اتتتتهفتاده از گیتاهتان  ای در درمتان بیمتاریویژه
صتتور  تتتنهی و یا محلی دارای اهمیهی خاص   دارویی به

آوری شتده مههلق به باشتد  در ای  مطالهه گیاهان جمعمی
 46  بتا  Lamiaceaeتیره نهنتاعیتان     ته  ختانواده بودنتد  25

هتای گیتاهی  گونته ییی از بزرگهری  ختانواده  410جنس و  

در بررتتتتی اتنوبوتتانی گیتاهتان     در ایران و جرتان اتتتتت
دارویی شتررتتهان فستا در اتتهان فارس نیز دریافهند  ه 

وامع محلی  اده جف بیشتهری  تترم گیاهان دارویی مورد اتته
ختتانتتواده بتته    ،Asteraceae   ،Lamiaceaeهتتایمتتربتتوط 

Apiaceae و  Rosaceae  نهتایش مشتتتابته    [15]  بتاشتتتدمی

  [4]  خواهی و همیارانهای دولتدر بررتتیتحقیق حاضتر  

 75  [18]  ختانواده، تتتتجتادی و همیتاران 39گونته از    91
  میرزایی و همیاران خانواده، علی  25گونه گیاهی مههلق به  

بته    51  [2] و   26گونته دارویی مههلق  تیره و ختدایتاری 
تیره   65گونته گیتاه دارویی مههلق بته    174  [11]  همیتاران
هتتر  جتتمتتع در  شتتتتد  تته  رتتتتتی بتتر  چتترتتارآوری 

  Apiaceaeو  Asteraceae ،  Lamiaceaeهتتایختتانتتواده
مطتالهتا      بیشتتتهری  تتتترم را به خود اخهصتتتاص دادند

بستیاری از نقاط  اتنوفارما ولوژی نشتان داده اتتت  ه در  
ها  تری  نوا از بیماریجران اخهعر تتیستهم گوار  شتایع

  افراد ای  منتاطق مههقتدنتد  ته برهری  گیتاه  [1]بتاشتتتد  می

اتتتتتت    (T.vulgaris)برای درمتان درد مهتده آویشتتت   

گل

%28

بر 

%25

دانه

%12

ترشاخه گلدار،اندام 

هوایی

%12

ریشه

%11

میوه

%5

ریزوم

%2

پوتت

%2

تاقه

%2

جوانه

%2
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هتای عفونی متاننتد تتتترمتاخوردگی و گلودرد ییی  بیمتاری
تتط های شتایع در ای  مناطق اتتت  ه تودیار از بیماری

شتوند  در مطالهه مشتابری  ه در  گیاهان دارویی درمان می
منطقه وانا در پا ستتهان انجام شتتد، اتتتهفاده از گیاهان  
دارویی برای درمان اخهع   دتتتهااه گوار  شتتایع بود 

مرمهری   اربردهای ط  تتنهی گیاهان منطقه نیز    [19]
های گوارشی اتت  ه در مطالها  انجام در درمان ناراحهی

، شتررتتهان [20]شتده در ناحیه  وه جوپار اتتهان  رمان  
مرتع چرل  مان  ، [17]، تتتجاتتترود زنجان  [15]فستتا  

نیز به دتتتت آمده اتتتت    [2]  اتتتهان خراتتتان رضتتوی
بررتتی اتنوبوتانی برخی از در    [20]  فر و همیارانشتریفی

گیتاهان دارویی ناحی   وه جوپار اتتتتهان  رمان نیز اترار  

دارند  ه بیشتهری  اتتهفادد دارویی از گیاهان به درمان  می
هتای بتاشتتتتد  پژوهشهتای گوارشتتتی مربوط میبیمتاری

پور  در شتررتتهان فستا، تتهاد   [15]فر  رمرتانیان و مینایی
در تتتتجاتتتترود زنجان، علی میرزایی و  [17]و همیاران  
در مرتع چرل  مان اتتهان خراتتان رضتوی   [2]همیاران  

نیز مؤیتد ای  مطلت  اتتتتت  ته بیشتتتهری   تاربرد محلی  
 های گوارشی اتت گیاهان دارویی مربوط به بیماری

در تحقیق حاضتتر از نظر بخش مورد اتتتهفاده، گل با 
ترتی  از  درصتد به 2درصتد و ریزوم، پوتتت و تتاقه با  28

بیشتهری  و  مهری  میزان مصترف دارویی برخوردار بودند 

 ه با نهایش تحقیق تتهاد  پور و همیاران در تتجاتترود  
 مطابقت دارد   [4]و دولت خواهی و همیاران   [17]زنجان  

رویشتتتاتتاه  و  ایتران متراتتع  و    هتتای  لترب  متراتتع  ویتژه  بتته 
آن شتتتمتار  از جملته   لرب  مهنوا  دارویی  از گیتاهتان  لنی 
باشتد       می  اتتنیان، چهریان و های گیاهی نهناعیان،  خانواده 

رویه ای  ذخایر ارزشتمند گیاهی حف   با توجه به برداشتت بی 
از انقراض و فرتتتتایش  ای  گونته  هتا در محتل و جلوگیری 

رتتد  در ای  راتتها آگاهی مصترف  ژنهییی ضتروری به نظر می 
های رشتدی گیاهان دارویی،  و تجار محلی با ویژگی  نندگان  

بدون   و برداشتتت اصتتولی   نحوه تیثیر، اندام مورد اتتتهفاده 
 ارهای ممانهت از حیف ییی از راه  را آتی  به قدر  بقای آن 

   [ 25]   باشد های با ارز  دارویی از مراتع  شور می گونه 
های گیاهی ممی  اتتت به چند شتیل تریه برخی گونه 

بته طور مثتار، در ختانواده  و مورد ا  قرار گیرنتد   تتتتهفتاده 
  دمنو ،    (M.pulegium)  : پونته (Lamiaceae)نهنتاعیتان  

 : یونجه  (Fabaceae)جوشتتانده ، در خانواده باقعییان عرق،  
(M.sativaohv)     ،و پتتتودر   دمتتتیتتترده،   عتتترق   

 ، در ختانواده  جوشتتتانتده   عرق،     (A.maurorum)ختارشتتتهر 
   عرق، جوشانده    (A.lappa): بابا آدم (Asteraceae) اتنی  
های خاصتی از    اندام عرق، دمنو     (C.intybus) و  اتتنی 

ی  گونه گیاهی نیز ممی  اتتت به صتور  اشتیار مخهلف  
هتای گیتاهی متاننتد  مورد اتتتتهفتاده قرار گیرنتد  برخی گونته 

گل  ،  (Crataegus aronia)، زالزال    (T.pratensis)شتتنگ 
  بته شتتتیتل  R.ribesو ریواس      (R.damascena)محمتدی 

هتا در  گیرنتد، برخی گونته خوری مورد اتتتتهفتاده قرار می تتازه 

علف چشتتمه  مثل ابهدای فصتتل رویش به عنوان تتتلزی  
(N.officinalis) ،    مورد اتتهفاده  برخی به عنوان چاشتنی لیا

می  متتاننتتد  قرار  ترشتتتت      (H.persicum)گلپر گیرنتتد  و 
(R.acetosella) شتتوند  مصتترف می   ، تهدادی به عنوان میوه

زرشتتتت    (C.aronia)زالزالتت     متتاننتتد  ،  (B.vulgaris)و 

 لر  شتتتوند مانند  اتتتتهفاده می هایی به حالت ترشتتتی گونه 
(C.spinosa)    و ریواس  R.ribes      مربتا و هتا  از برخی گونته و

 (R.damascena)گل محمدی    شتوند مانند تریه می  شتربت 
  همچنی   زم به ذ ر اتتتتت برای (R.canina) و نستتتهرن 

شترر  ه به آن مریض تریه لیای محلی شتررتتهان مشتیی  

گویند و برای درمان تترماخوردگی  آشتی یا مرجی آشتی می 
،  (M.pulegium)بستیار مفید اتتت، از گیاهان دارویی پونه 

گتتتزنتتته (T.vulgaris)آویشتتتتت     ،(U.dioica)    و
 شود  اتهفاده می    (M.sylvestris)پنیر  

 پهتانستتتیتل  توانتد می یت  منطقته   گیتاهتان دارویی  مهرفی 

 مشتتتخه  ذختایر ژنهییی  نظر  از  را  مطتالهته  مورد  منطقته 

 تحقیقاتی  های بستط فهالیت  برای  را  مناتتلی  بستهر  و  تتاخهه 

  در  زم  بتایستتتهی اقتدامتا   بنتابرای    . نتد  فراهم  آینتده  در 
 دارویی  هتای انقراض گونته  از  جلوگیری  و  حف   خصتتتوص 

 همچنی   .شتتود  انجام  اجرایی  های دتتتهااه  توتتتط  منطقه 

 برای اتتهفاده  را  مناتتلی  زمینه  تواند می  تحقیق  ای   نهایش 

تولید   برای  شترر مشتیی  شتررتتهان    گیاهان دارویی  از  برهر 
 ند    فراهم   مهر  مرترا   و  بیشتهر  اثربخشتی  با  هایی فرآورده 
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  آداب و   فرهنگ  با   اقوامی   دارای   ایران،    شتور   مخهلف   مناطق 
  همی   بر  و  اتتتت   دارویی   گیاهان  از   اتتتهفاده   در  و رتتتوم 
  زمینه گیاهان در   ارزشتمند   اطععا    آوری برای جمع   اتتاس 

  اقوام ای   بی    در   بیشتتتهری   تفحه  و   به تحقیق  نیاز   دارویی 
  دتتت  به  آنان   های دانستهه   افراد تتالخورده   فو   با  تا  هستت 

  هایبررتتتی  طریق  از   همچنی   نشتتود   تتتپرده   فراموشتتی 
  منتابع  بته   توان مخهلف، می   اقوام   تتتتنهِی  طت    در   تر علمی 

جرتت  تاهش زمتان و متدیریتت   هتا بیمتاری   درمتان   در   جتدیتدی 

در ای  زمینه دانش بومی  ها دتتت یافت  ه بیماری   مطلوب 
   [ 18]   تواند  م  شایانی نماید می 

در   تنرتتا  دارویی  گیتتاهتتان  بومی  و  دانش  خواص  مورد 
هتای   تاربرد گیتاهتان دارویی نیستتتت، بلیته در مورد ویژگی 

برتایی دارد  ته حهی  ا ولوژییی گیتاهتان نیز اطععتا  گران 

بدون نیاز به عملیا  ا ولوژییی و صترف زمان بستیار جرت 
هتا را برآورد نمود   توان پرا نش تقریلی آن انتدازی می پع  

بتایستتتت در  هتا را می  ته حرتتتور برخی از گونته   ای بته گونته 
ها  دار جستهجو  رد  برخی گونه های تتناعخی و شتی  دامنه 

های دارای رطوبت بیشهر را دارند، بطور مثار  تمایل به خا  

  و ختارختاتتتت   M.puleglumهتای پونته   حرتتتور گونته 
  T.terrestris توانتد دلیلی بر تتتتارهتا می   در  نتار چشتتتمته

ها باشد، بطوری  ه در منابع علمی  گونه  بودن   رطوبت پسند 
هتا و نقتاط  هتای ای  جنس در دره نیز بیتان شتتتده  ته گونته 

مرطوب از ترا م و پرا نش بیشتهری برخوردار اتتت  برخی 

آلی بستتیاری   ها نیز در مناطقی  ه خا  دارای مواد از گونه 
گیاه دارویی  اتتتت، پرا نش بیشتتهری دارند، به طور مثار  

در مناطقی  ه محل اتتیان دام بوده (C.intybus)  اتتنی  

   [ 10] باشتتتد  ای برخوردار می اتتتتت از پرا نش گستتتهرده 
توان یافت و ای  در مناطق جنالی می   ا هایی را منحصتر گونه 

در هر   باشتند  می پستند  هایی تتایه بدی  مهنی اتتت  ه گونه 
حار مناطق گوناگون ایران  ه دارای روتتتتهاهای قدیمی با 

ن دارویی هستهند، نیاز بیشتهری برای ها تاریخچه مصترف گیا 

طللنتد  چون برخی از ای  اطععتا   تحقیق و جستتتهجو می 
ارزشتمند دارویی  ه زحما  بستیاری جرت تجربه و تجویز 

و  افراد  هتای دراز صتتترف شتتتده همراه بتا ف هتا در زمتان آن 
با توجه به   تالخورده به دتت فراموشی تپرده خواهند شد  

وابستهای اقهصتاد  شتور به درآمدهای نفهی، توجه به تتایر  

منابع درآمدی از جمله در حوزه  شتتاورزی و بویژه گیاهان  
های دارویی  باشتتد  وجود گونه ضتتروری می   دارویی بستتیار 

مردم به   مهنوا در شتررتتهان مشتیی  شترر و اقلار روزافزون 
توان با دهد  ه می اتتهفاده از گیاهان دارویی ای  نوید را می 

زایی بر ملنای  شتت و  ار گیاهان  های اشتهغار توتتهه طر  

در  دارویی تتتازگار با شتترایط ا ولوژییی منطقه، گام مرمی  
راتتهای اقهصتاد مقاومهی برداشتت  ه به دتتت آوردن دانش  

یران نقطته آلتازی  بومی گیتاهتان دارویی در منتاطق مخهلف ا 
 خواهد بود  برای برداشه  ای  گام مرم  
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