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 1398اول، بهار  ةشمار ،دهمسال تي اسالم و ايران، طب سنّ مجلّة 

 بررسي اتنوبوتاني گياهان دارويي شهرستان آباده
 (مطالعة موردي: مرتع آلماليچه)

 
 *الف، محمدرحيم فروزهالفياسمن كياسي

 

 گرگان، گرگان، ايران طبيعي منابع و كشاورزي علوم مرتع و آبخيزداري، دانشگاه دانشكدة ع،مديريت مرت گروه  الف

 چكيده
هاي گياهي به جايگاه ديرينة گياهان در بين مردم و شناخت سنتي آنان از گياهان و پي بردن به آثار سوء  تغيير رويكرد جوامع به استفاده از دارو سابقه و هدف:

شناسي و محيط زيست گياهان دارد. در اين تحقيق، يك ارزيابي اتنوبوتانيكي در  گردد. اتنوبوتاني به معناي دانشي است كه بشر از گياه ميهاي شيميايي بر دارو
شكال و كيلومتري جنوب شهرستان آباده در استان فارس صورت پذيرفت. شناسايي و معرفي ذخاير بومي گياهان هر منطقه، ا 70مرتع آلماليچه واقع در حدود 

هاي دارويي و سيستم سالمت جامعه  اطالعات مفيدي در زمينة فعاليت  كنندة تواند فراهم شناختي ايران مي موارد استفادة سنتي اين گياهان با توجه به تنوع بوم
هاي ناشناخته اين گياهان  خواص و ويژگيباشد. تحقيق حاضر با هدف شناسايي گياهان دارويي شهرستان با استفاده از دانش و تجربه بوميان و همچنين معرفي 

 است.
آوري و با استفاده از منابع  در اين پژوهش پس از مطالعات پيشتاز و پيمايش صحرايي منطقة تحت مطالعه، ليست گياهان دارويي منطقه، جمع ها: مواد و روش

هاي جوامع محلي مستندسازي  ساختاريافته، باورها و دانستني عميق و نيمههاي  شناسي شناسايي شد، همچنين با مطالعات اسنادي و همچنين مصاحبه معتبر گياه
 شد. بر اين اساس براي هر گونة گياهي نام علمي، نام محلي، خواص درماني، اندام مورد استفاده و نحوة مصرف تدوين شد.

 Compositae )13هاي  ها مربوط به خانواده در تركيب گونهيشترين سهم شناسايي شد. ب خانواده  28تعداد گونة دارويي، متعلق به  79در اين مطالعه  ها: يافته
گونه بود. افراد بومي از تمامي  4 هر كدام با Leguminaceaeو   Rosaceae ،Brassicaceaeگونه)، 10( Apiaceaeگونه)، 12( Lamiaceae گونه)،

هاي گوارشي، تصفية خون و  رف سنتي و محلي نيز بيشترين كاربرد را در درمان بيماريآوري شده، استفادة خوراكي و دارويي داشتند. از ميان مصا گياهان جمع
 تنظيم فشارخون، قند خون، چربي خون، ضد عفوني كردن، خلط آور و ضد سرفه و سرماخوردگي به خود تخصيص دادند.

گياه دارويي در مرتع آلماليچه شهرستان آباده، غناي  79گياهان، وجود : با توجه به بكر بودن منطقه و نبود مستندات كافي در خصوص تعداي از اين گيري نتيجه
ها حجم زيادي از دانش بومي در حال از بين رفتن است؛ بنابراين شناسايي اين گياهان، ثبت و  دهد. متأسفانه به دليل از بين رفتن سنت اين منطقه را نشان مي

 انش را بگيرد.تواند جلوي از بين رفتن اين د ها مي مستندسازي آن
 ، آلماليچه، آبادهگياهان دارويي، مشاهدة مشاركتي ،اتنوبوتانيها:  كليدواژه

 

 
 مقدمه:

 توان مي را فارسي زبان در بومي دانش مفهوم و معنا

 كرد. اين دانش بيانمردم  تودة دانش و مردم اطالعات مجموعة

 لدر طو ماند مي باقي كه آنچه اما شود، مي اندوخته به تدريج
 مشاهدات شامل دانشي چنين است. شده آزمايش بارها زمان

  هوا، و آب در خصوص گياهان، حيوانات، دقيق و زيركانه

 
 
 با كامالً است كه شده بندي طبقه هاي منظا و نباتي آفات خاك،

 و كشاورزان چون و دارد مطابقت محلي احوال و اوضاع

، دقيق و قابل اند ها با آن زندگي كرده نسلآنان  هاي خانواده
تر از  تر و گسترده بيني است و از نظر حجم، بسيار وسيع پيش

 ).1اند ( وجود آمده هاي تحقيقاتي به دانشي است كه در ايستگاه

   97اسفند : افتيدر خيتار
 98خرداد تاريخ پذيرش: 
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اين دانش بخشي از سرماية ملي هر اجتماع و در برگيرندة 
)، 2هاي محلي مردم است ( ها و آگاهي ها، روش ها، ارزش باور

گ هر منطقه بوده، در طول ساليان دراز همچنين قرين با فرهن
توسعه و تكوين يافته و تحت تأثير عوامل متفاوت متأثر از 

). دارو و درمان عنصري مهم از 3جامعه شكل گرفته است (
هاي درماني بومي، عقايد و  دانش بومي است كه شامل سنت

هاي متعددي است. بيش از نيمي از جمعيت جهان به  روش
اي درمان وابسته هستند و اين ميزان در داروهاي سنتي بر

). 4رسد ( درصد نيز مي 80كشورهاي در حال توسعه حتي به 
درد و رنج انسان بوده   دهندة كننده و تسكين   گياهان دارويي كم

صورت گسترده توسط درمانگران سنتي و تجارت مواد  و به
 اتنوبوتاني دانشي است كه به .)6، 5شود ( دارويي استفاده مي

پردازد.  سنتي جوامع محلي از گياهان مي  هاي بررسي استفاده
عنوان بخشي از دانش سنتي شناخته  اين گرايش از علم به

با  .است كشورها از در بسياري توجه مورد موضوع شود و مي
توجه به گرايش جديد به سمت گياه درماني و كمبود اطالعات 

هاي مورد  مدر زمينة گياهان دارويي، خواص درماني، اندا
رسد اطالعات  ها، به نظر مي سازي آن استفاده و نحوة آماده

ريزي  تواند نقش بسيار مهمي را در پايه بومي و دانش سنتي مي
تحقيقات علمي بعدي فراهم كند. به همين دليل بسياري از 

المللي حفاظت از  المللي از قبيل اتحادية بين هاي بين سازمان
) و WWFجهاني طبيعت ( )، صندوقIUCNمحيط زيست (

) بر حفظ و نگهداري اين WHOسازمان جهاني بهداشت (
 آمدن وجود به از زمان ).6اطالعات تأكيد فراوان دارند (

 اين زياد فوايد محققان به علمي، يك نظام عنوان به اتنوبوتاني

اي  عنوان شاخه اتنوبوتاني در سراسر جهان به .اند برده پي علم
ت شده و تحقيقات زيادي در اين زمينه از دانش بومي تثبي

انجام شده است. در جنوب شرقي نيكاراگوئه، صحراي نارا، 
چين، مناطقي از هند، جنوب غربي اتيوپي، اكوادور، منطقة 

هاي آمريكاي جنوبي  )، همچنين در كشور7ساردينياي ايتاليا (

هاي آسيايي مانند هند، پاكستان، تايلند  از جمله برزيل و كشور
هاي آفريقايي مانند گينه در آفريقاي  حتي برخي از كشور و

). 8مركزي و الئوس تحقيقات اتنوبوتاني صورت گرفته است (
 زمينة در را مطالعاتي پژوهشگران كشور اخير سال چند در

 مناطق در ها آن كاربرد سنتي و دارويي گياهان اتنوبوتاني

سفيدي  خاك اند. به عنوان مثال گنجعلي و داده انجام مختلف
) با بررسي اتنوبوتاني برخي از گياهان دارويي بيرجند به 9(

خانواده پرداختند.  22گونه گياه دارويي متعلق به  36بررسي
) Lamiaceae) و نعنائيان (Asteraceaeهاي كاسني ( خانواده

هاي گياهي شناسايي شده را شامل شدند  بيشترين تعداد گونه
سمت مورد استفاده در گياهان گونه) بيشترين ق 5(هر كدام 

تحت مطالعه در اين منطقه، برگ و كاربرد عمده گياهان مورد 
ها و اختالالت دستگاه گوارشي و ادراري  استفاده در ناراحتي

) به بررسي گياهان دارويي 10بود. درخشان و همكاران (
شهرستان سقز واقع در استان كردستان پرداختند. در نهايت 

ياه دارويي را از مناطق مختلف شهرستان سقز گونه گ 72تعداد 
ها را ثبت  هاي سنتي و محلي آن آوري كردند و كاربرد جمع

). با بررسي اتنوبوتاني گياهان دارويي شهرستان فسا 11كردند (
 97خانواده و  38گونة دارويي متعلق به  108در مجموع تعداد 

ترتيب ها به  جنس در منطقه شناسايي و بيشترين تعداد گونه
گونه، خانوادة  13با  (Asteraceae)مربوط به خانوادة كاسني 

گونه، خانوادة بقوالت  12، با (Lamiaceae)نعنائيان 
(Fabaceae)  گونه، خانوادة رز 8با(Rosaceae)   و چتريان
(Apiaceae)  گونه بودند. با توجه به نتايج تحقيق مذكور،  7با

و اكوسيستم مرتعي  هاي دارويي موجود در اين منطقه گونه
عنوان يك رويشگاه طبيعي محلي براي آموزش  تواند به مي

خصوص برداشت گياهان  برداري از منابع طبيعي به اصولي بهره
 شناسايي آوري، ) به جمع12باك و همكاران ( دارويي باشد. بي

جيرفت  شهرستان در دارويي گياهان بومي و سنتي استفادة و
 به متعلق دارويي گياه گونه 147 ادپرداختند و در مجموع تعد
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 بخش، آرام گوارشي، هايبيماري درمان عنوان به ها آن از كه

 ها التهاب و دردها انواع مسكن معده، مقوي زخم، دهندة التيام 

 و مديريت با كه شود مي استفاده طب سنتي در ديگر موارد و
 كرد. برداري بهره از آن توان مي دقيق، ريزي امهبرن

دانش بومي مرتبط با گياهان دارويي و معطر با سرعت زياد 
باشد. ساالنه مجموع  در حال فراموشي و از بين رفتن مي

هاي  اطالعات بيشتري در رابطه با نوع، توزيع، اكولوژي، روش
در حال هاي دارويي  مديريت، فرآوري و موارد استفاده از گونه

باشد كه در واقع بخشي از فرآيند تخريب  از بين رفتن مي
هاي محلي و بومي است كه در طول صدها سال  فرهنگ

اند. اگرچه امروزه اطالعات علمي در رابطه با  گردآوري شده
هاي دارويي از رشد زيادي برخوردار بوده ولي اين  گونه

لذا  .هاست اطالعات در رابطه با تعداد محدودي از گونه
هاي  شناسي و هم ويژگي بجاست كه هم از دانش بومي گياه

برداري  ها آگاهي داشته باشيم تا بتوانيم بهره اكولوژيك اين گونه
هاي ارزشمند هم در دانش بومي و هم در  مناسبي از اين گونه

 موقعيت دليل به آباده شهرستان دانش رسمي داشته باشيم.

 و دشتي كوهستاني مناطق از برخورداري قبيل از اكولوژيكي

 گياهي و بافت عشايري، هاي گونه و برخورداري از متنوع

 بومي اي و دانش ارزشمند به لحاظ غناي گونه اي منطقه

 استفادة و اكولوژيكي باالي بسيار تنوع شود. وجودمي محسوب

 در تحقيقات لزوم دارويي، نشان دهندة گياهان از مردم گستردة

باشد. با توجه به آنكه  مي منطقه اين دارويي گياهان زمينة
مطالعات كمتري در زمينة اتنوبوتاني در مراتع استان فارس كه 
غني از دانش بومي و گياهان متنوع خوراكي و دارويي است 

 معرفي و شناساييمطالعه،  اين از هدف صورت گرفته، لذا

 وسيلة به گسترده طور به مهمي است كه داروييبرخي از گياهان 

شود. سؤال  ها استفاده مي در درمان بيماري ر مرتع آلماليچهعشاي
اصلي كه اين تحقيق در پي آن بوده، آن است كه عشاير منطقة 

كه در   تحت مطالعه از طايفة شش بلوكي ايل بزرگ قشقايي
ها مطالعات اندكي صورت گرفته،  رابطه با دانش اتنوبوتاني آن

شناخته و در طب  كداميك از گياهان دارويي اطراف خود را
ها قائل  سنتي خود چه خواص درماني را براي هريك از آن

 هستند.

 ها: مواد و روش
 معرفي منطقه

كيلومتري جنوب شهر آباده در  70مرتع آلماليچه در حدود 
. اين منطقه با مساحتي )1(شكل  استان فارس واقع شده است

 ´ ات 52° 3′هكتار در محدودة طول جغرافيايي 7/2813معادل 
قرار دارد.  30° 55 ´ات 30 ° 51 ´ و عرض جغرافيايي 52 7°

متر،  ميلي 9/266متوسط بارندگي ساليانه در منطقة مذكور 
درجة  4/16ترين ماه سال، تيرماه با دماي متوسط  گرم

 4/2گراد و سردترين ماه سال، دي ماه با دماي متوسط  سانتي
وش دومارتن، گراد است. اقليم منطقه براساس ر درجة سانتي

صورت  تيپ اراضي عمدتاً به .باشداي و معتدل ميمديترانه
باشد. حداكثر ارتفاع اي و دشت ميكوهستاني، تپه ماهور، دامنه

متر است. از نظر  2458متر و حداقل آن  3063از سطح دريا 
رود. منابع آبي منطقة اكولوژيك مرتعي ييالقي به شمار مي

باشد كه آب مورد نياز  ه چشمه ميتحت مطالعه شامل پنج دهان
كند. سيماي گياهي عرصه مرتعداران و احشام آنان را تأمين مي

كه با اي است اي، درختي و درختچهبه صورت علفي، بوته
 باشند.آن پراكنده مي گياهان در ،متفاوت فراواني نسبتاً

حسن و چوبك  هاي غالب اين منطقه شامل گون، كاله مير گونه
دار از طايفة  نفر مرتع 34ة تحت مطالعه داراي است. منطق

بلوكي، تيره دوقزلو و بنكوي آغاجري در طول سه ماه از  شش
واحد دامي مجاز  1714فصل سال به شغل دامداري با تعداد 

هاي ايل قشقايي  بلوكي نام يكي از طايفه ششكنند.  زندگي مي
همان  هاي بسيار قديمي و از ها اغلب از تيره بلوكي شش است.

تركان عراقي يعني مهاجران اوليه هستند. اين ايل از 
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 ي است كه در پرورش وترين طوايف قشقاي پرجمعيت
علت مهاجرت مردم اين  نگهداري دام مهارت فراوان دارند. به 

بلوك خلجستان (بخشي است در شهرستان  طايفه از ناحيه شش
ير آنان اند. گرمس ناميده شده» بلوكي شش«قم) به اين منطقه، 

منطقة گردشگري پشت كوه دشتي، از توابع شهرستان دهرم 
باشد و سردسيرشان حومة اقليد، ايزدخواست و  استان فارس مي

ه است. محل سكونت اين عشاير كوه آران از شهرستان آباد
با سنگ و سيمان،  طور عمده بهچادر و كپرهايي هستند كه  سياه
كل جمعيت است.  زار و شاخ و برگ درختان ساخته شده ني

خانوار  40نفر و  240مستقر در منطقة تحت مطالعه معادل 
تأمين دامداري ها از طريق  . معيشت اين خانوادهباشد مي
ها نيز به باغداري و كشاورزي مشغول  شود و اندكي از آن مي
 )13باشند ( مي

 روش تحقيق
قبل از شروع عمليات صحرايي نخست اطالعات الزم از 

حقيقات انجام شده بر روي مرتع آلماليچه از ادارة جمله كلية ت
منابع طبيعي شهرستان آباده تهيه شد. سرانجام با تهية نقشة 

هاي مقدماتي، مطالعات  محدودة تحت مطالعه و طي بازديد
هاي گياهي طي  آوري نمونه صحرايي جهت مصاحبه و جمع

آوري شدند و پس از  جمع 1397و تابستان سال  فصول بهار
شناسي ايران  هاي اوليه با استفاده از منابع معتبر گياه سازي دهآما

) توسط اساتيد متخصص 14-20و ساير منابع گياهان دارويي (
شناسي و گياهان دارويي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع  گياه

  طبيعي گرگان شناسايي شد. در اين پژوهش با انجام مشاهدة
زم در پيرامون گياهان مشاركتي و مصاحبة آزاد، اطالعات ال

دارويي مرتع آلماليچه از طريق مصاحبه با خبرگان محلي، 
ها، كشاورزان، دامداران، چوپانان و  طبيبان محلي، عطاري

ها با  ها، پرسش كردگان نيز صورت پذيرفت. در مصاحبه تحصيل
محوريت گياهان دارويي طراحي شد و در هر حالت نام محلي 

 فاده، مصرف سنتي و نحوة استفادةگياهان، اندام مورد است
نفر مصاحبه  80در مجموع  گياهان دارويي توجه و ثبت شد.

نفر مرد بودند.  31نفر زن و  49شدند كه از اين تعداد 
سال  81تا  24 هاي مصاحبه شونده در محدودة سني گروه

هاي اطراف  بودند. محدودة سني، ميزان تحصيالت و روستا
 ارائه شده است. 1دول منطقة مورد مطالعه در ج

 ها:  يافته

خانواده  28گونة گياهي متعلق به  79در اين مطالعه 
هاي  ها، خانواده آوري شد كه بر اساس فراواني گونه جمع

خانوادة نعنائيان  گونه، 13) با Compositeكاسني ( 
)Lamiaceae خانوادة چتريان ( گونه، 12) باApiaceae 10) با 

بوئيان  )، خانوادة شبRosaceaeيان (سرخ گونه، خانوادة گل
)Brassicaceae) و خانوادة بقوالت (Leguminaceae هر كدام (

هاي گياهان دارويي منطقه را  ترين خانوادهگونه پرجمعيت 4با 
خانواده، نام علمي، نام فارسي، نام  ).2دهند (شكل  تشكيل مي

ر محلي، اندام مورد استفاده، مصرف سنتي و نحوة استفاده د
 2دانش بومي اقوام ساكن در منطقة آلماليچه در جدول 

 .گنجانده شده است

هاي دارويي در طب سنتي توسط بوميان براي  اغلب كاربرد
مشكالت گوارشي، تصفية خون، تنظيم فشار خون، قند خون و 

آور، ضد سرفه و  چربي خون، ضد عفوني كننده و خلط
نفسي، درمان سرماخوردگي، مسكن، درمان ناراحتي مجاري ت

 ).3 بر و ... بيان شد (شكل التهابات پوستي، تب
هاي مختلفي از گياهان دارويي را  روستاييان منطقه، اندام

درصد،  16ها با  درصد، گل 27ها با  برگ كردند. استفاده مي
درصد بيشترين درصد اندام  14ها هركدام با  ريشه و سرشاخه

 ).4ل مورد مصرف را به خود اختصاص دادند (شك
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 موقعيت مرتع آلماليچه در شهرستان آباده .1شكل

 
 

 فردي اطالعات پرسشگري و دارويي گياهان آوري جمع مناطق به مربوط مشخصات .1جدول

 منطقهرديف 
 جنس

 زن –مرد 

محدودة سني 
افراد 

 شونده پرسش
 ميزان تحصيالت

 ليسانس -ديپلم -سواد بي 69-35 13-11 روستاي آلماليچه 1
 ليسانس -سواد بي 65-24 14 -6 روستاي خسرو شيرين 2
 فوق ديپلم -سواد بي 81-28 12-8 آباد روستاي فتح 3
 سيكل -سواد كم 48-27 10-6 روستاي محمدآباد 4

 
 

 
هاي گياهي حوزة مورد مطالعه ترين خانواده پرجمعيت .2شكل
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 طب سنّتي اسالم و ايران ةمجلّ  --- 76

 
 

 گيري: بحث و نتيجه
ه طور كه مشخص است طب سنتي داراي جايگا همان

ها بوده و استفاده از گياهان  اي در درمان بيماريويژه
صورت سنتي و يا محلي داراي اهميتي خاص  دارويي به

آوري شده متعلق به  باشد. در اين مطالعه گياهان جمع مي
هاي  خانواده بودند كه در اين بين خانواده 28

Compositae ،Apiaceae ،Lamiaceae ،Rosaceae ،
Legominaceae وBrassicaceae   از بيشترين سهم

) در بررسي 11برخوردار بودند. رمضانيان و همكاران (
اتنوبوتاني گياهان دارويي شهرستان فسا در استان فارس 
نيز دريافتند كه بيشترين سهم گياهان دارويي مورد استفاده 

، Compositeهاي  جوامع محلي مربوط به خانواده
Lamiaceae ،Apiaceae  وRosaceae باشد؛ همچنين  يم

) در نتايج تحقيق خود كه در 12باك و همكاران ( بي
آوري، شناسايي و استفادة سنتي و بومي  بردارنده جمع

گياهان دارويي شهرستان جيرفت بود به اين امر پي بردند 
ترين مصارف  آوري شده، عمده هاي جمع كه از كل گونه

و  Composite ،Lamiaceaeهاي  سنتي متعلق به خانواده
Rosaceae ها در مناطق با شرايط  باشد. برخي از بررسي مي

) در 21هاي دلفان و همكاران ( اقليمي مشابه نظير بررسي
مناطق زاغه و بيرانشهر استان لرستان، دولتخواهي و 

در شهرستان كازرون استان فارس همچنين  )22همكاران (
) در شهرستان كاشان نيز گوياي 23سجادي و همكاران (

 218هاي دلفان و همكاران  ايج مشابهي است. در بررسينت
گونه از  91خانواده، دولتخواهي و همكاران  55گونه از 

گونه گياهي متعلق به  75خانواده، سجادي و همكاران  39
گونه دارويي  51ميرزايي و همكاران  خانواده، علي 25

گونه  174) و خداياري و همكاران 24تيره ( 26متعلق به 
آوري شد كه در  ) جمع8تيره ( 65دارويي متعلق به گياه 

و  Composite، Lamiaceaeهاي  هر پنج بررسي خانواده

Apiaceae  بيشترين سهم را به خود اختصاص دادند
). نتايج حاصل از بررسي كاربرد سنتي و درماني 2(شكل

گياهان دارويي منطقه تحت مطالعه نشان داد كه از گياهان 
هاي دارويي متنوعي  اين منطقه، استفادهدارويي موجود در 

گيرد. مشخص شد كه بيشترين استفادة دارويي  صورت مي
هاي گوارشي، تصفية خون  از گياهان جهت درمان بيماري

و تنظيم فشار خون، قند خون، ضد عفوني كننده، 
آور، ضد سرفه و سرماخوردگي و كمترين ميزان  خلط

ه مربوط به استفاده از گياهان منطقة مورد مطالع
باشد (شكل شماره  بر مي هاي تنفسي، پوستي و تب بيماري

). نتايج تحقيقات برخي از محققين در استان خوزستان، 3
بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد نيز مؤيد اين مطلب است 
كه بيشترين استفادة دارويي از گياهان جهت درمان 

هاي گوارشي، تنظيم فشار خون و قند خون  بيماري
در  )25( باشد. چنانچه با نظر رزمجويي و همكاران مي

) در شهرستان 26استان خوزستان، مرادي و همكاران (
در استان كهگيلويه و  )27گناوه، فروزه و همكاران (

) 28فر و همكاران ( بويراحمد نيز مطابقت داشت. شريفي
در بررسي اتنوبوتاني برخي از گياهان دارويي ناحية كوه 

دارند كه بيشترين استفادة  رمان نيز اظهار ميجوپار استان ك
هاي گوارشي مربوط  دارويي از گياهان به درمان بيماري

) در 11فر ( هاي رمضانيان و مينايي باشد. پژوهش مي
) در سجاسرود 29پور و همكاران ( شهرستان فسا، سعادت

) در مرتع چهل كمان 24زنجان، علي ميرزايي و همكاران (
وي نيز مؤيد اين مطلب است كه استان خراسان رض

بيشترين كاربرد محلي گياهان دارويي مربوط به 
دهد كه بيشترين  هاي گوارشي است. نتايج نشان مي بيماري

هاي مصرفي  استفادة افراد منطقة تحت مطالعه از اندام
هاي جوان  گياهان شامل برگ، گل، ريشه، سرشاخه و ساقه

ر مطالعة اتنوبوتانيكي ) د30پور و همكاران ( باشد. قلي مي
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رود نكا (استان مازندران) بيان  گياهان دارويي دهستان زارم
درصد بيشترين ميزان  27داشتند كه برگ گياهان با 

مصرف دارويي برخوردار است كه با نتايج ديفرخش و 
) مطابقت دارد. تحقيقات متعددي در رابطه با 7همكاران (

اط كشور صورت دانش بومي گياهان دارويي در ساير نق
هاي  گرفته و مقايسه با تحقيق حال حاضر گوياي كاركرد

عنوان مثال  باشد؛ به مشابهي براي برخي از گياهان مي
هاي اين تحقيق گوياي آن است كه گياهاني نظير  يافته

Cichorium intybos ،Dorema aucheri ،Smyrnium 

cordifolium و Achillea millefolium  براي بهبود
هاي قند خون، چربي خون و فشار خون توسط  ريبيما

هاي فروزه  شود. اين نتايج با يافته جوامع محلي استفاده مي
) در استان كهگيلويه و بوير احمد، 27و همكاران (

) در شهرستان فسا واقع در 11رمضانيان و همكاران (
مطابقت دارد. همچنين گياهاني نظير  استان فارس

Matricaria- chamomilla و Malva sylvestris   كه
كار  بخشي و ضد سرفه و سرماخوردگي به منظور آرام به

برداران  روند داراي كاربرد مشابهي در دانش محلي بهره مي
و  )29زنجان ( )،27)، كهگيلويه و بويراحمد (12( جيرفت

هاي  از محدوديتباشد.  ) مي25شهرستان بهبهان (
ة حاضر آن بود كه خصوص مطالع تحقيقات اتنوبوتاني و به

ديدند تا عشاير منطقة مورد مطالعه عموماً لزومي نمي
برخي مطالب را با جزئيات به لحاظ خواص درماني 

كردند. گياهان بازگو نمايند و به ذكر خواص كلي اكتفا مي
داشت تا زمان بيشتري را با خبرگان اين امر محقق را وامي

ئيات را هاي متعدد، اين جز محلي سپري و با پرسش
استخراج كند. همچنين افراد به داليل مختلف از جمله 
نبود احساس امنيت، غريبي محقق، تفاوت لهجه، ديدن 
دوربين، كاغذ و قلم و... دچار نوعي بدبيني اوليه نسبت به 
محقق بودند؛ لذا جلب اعتماد در گام اول بسيار مشكل 

آوري بايست جهت جمعرو گاهي محقق مي بود. از اين
طالعات، سختي مشاهدة مشاركتي (مشاركت در انجام ا

آوري گياهان، هيزم، تهية داروهاي برخي كارها نظير جمع
گياهي سنتي، طبخ خوراك و...) را متحمل شود تا خبرة 

اي مطمئن، عشاير ضمن درد دل با وي و برقراري رابطه
اطالعات خود را كه چون گنجي در سينه حفظ كرده در 

دهد. همچنين عشاير قادر به گفتن و يا  اختيار وي قرار
ها نبودند چراكه همواره اين امور ترسيم ذهني برخي نكته

كردند و عادت به توضيح در قالب مصاحبه را اجرا مي
توان به اين علمي نداشتند. از نقاط قوت اين مطالعه نيز مي

نكته اذعان نمود كه جوامع عشايري به دليل آنكه مدام در 
هستند، بيش از جوامع شهري يا حتي روستايي دل طبيعت 

هاي يك منطقه  خصوص رستني با طبيعت و اجزاي آن، به
اي از نيازهاي متفاوت خود را مأنوس بوده و بخش عمده

سازند؛ لذا اين بررسي به لحاظ ها برآورده مي از طريق آن
مطالعة دانش يكي از طوايف عشاير قشقايي كه كمتر 

اين خصوصيت برخوردار بود تا بخش تحقيق شده بود، از 
هاي گاه ها را در يكي از سكونت كوچكي از دانش غني آن

ها در استان فارس بررسي كند. در اين مطالعه  ييالقي آن
 Aristolochiaخصوصيات درماني برخي از گياهان نظير 

longa L., Amaranthus tricolor L., Centaurea 
iberica Trevir. ex Spreng  وHertia intermedia 

(Boiss.) O. Kuntze  هاي مطالعات و بررسيكه كمتر در
ها پرداخته شده و همچنين شيوة استفاده  اتنوبوتاني به آن

، .Artemisia aucheri Boissاز برخي گياهان نظير 

Teucrium polium L.  وDionysia revoluta Boiss.  كه
خوردگي، ترتيب براي درمان سرما به صورت دود كردن به

روند كار مي التيام زخم و ضد عفوني كردن محل زندگي به
هاي اين پژوهش مبين آن است يافتهنيز بيان شده است. 

كه جوامع عشايري از اطالعات ارزشمندي در خصوص 
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خواص دارويي گياهان اطراف خود برخوردارند كه طي 
اند. اين  ها تجربه و آزمون و خطا به آن دست يافتهسال
تواند در عات حاوي نكات ارزشمندي است كه مياطال

دانش رسمي تجزيه و تحليل شود و بستري براي كشف 
خواص درماني بيشتر گياهان محسوب شود.

 
 

 
 ها استفادة درماني از گياهان و درصد آن .3شكل

 
 
 

 
 آن درصد و استفاده مورد گياهي اندام .4شكل
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 طقة تحت مطالعهاتنوبوتاني گياهان دارويي من. 2جدول

 نام محلي نام فارسي نام علمي خانواده
 اندام

مورد 
 استفاده

 نحوة استفاده خواص دارويي

Anacardiaceae 

Pistacia khinjuc 
Stocks 

 ميوه خينجوك كلخنگ
خوني، جلوگيري از  رفع كم

 پوكي استخوان، تقويت بدن
خام به صورت ميوه و 

 (خوراكي) جات غزيم
Pistacia atlantica 
var. mutica Rech. 

F 
 رفع عطش و بينايي چشم ميوه بنه بنه

خام به صورت ميوه و پخته 
 (خوراكي) عنوان غذاي آب بنه به

Apiaceae 

Eryngium 
noeanum Boiss 

زول خارآلود، 
 زول رساقه

 خازول
ساقة 

دهنده،  گل 
 ريشه

دهنده)،  گل تقويت بدن (ساقة
درمان يبوست (ريشه)، درمان 

 نفس آسم، تنگي

 جوشانده
 (خوراكي)

Echinophora 
spinosa L. 

خوشاريزه 
 معطر

 عفونت رحم درمان خار و گل خاركالمه
 جوشانده
 (خوراكي)

Ferula ovina 
(Boiss.) Boiss 

 صمغ اشترك كما
هاي عفوني و رفع  بهبود زخم
 هاي صورت جوش

 خام و جوشانده
 (خوراكي)

Prangos ferulacea 
L. جاشير 

 جاشير
 يدام

 خوراك دام دفع انگل و كرم دام برگ

Prangos.sp.Lind. جاشير 
جاشير 
 خوراكي

برگ و 
هاي سرشاخه
 تازه

ادرار آور، مسكن درد دندان، 
 بهبود درد كليه

كوبيده برگ آن و پخته همراه 
 لبنيات (خوراكي)

Smyrnium 
cordifolium Boiss. اواندول كرفس كوهي 

برگ و 
گل  ساقه

 دهنده
 د خون، رفع عطشدرمان قن

خام به صورت سبزي و پخته 
 همراه غذا و لبنيات (خوراكي)

Ferulago 
contracta Boiss. 

& Hausskn. 

چويل ستوني، 
چويل 

 اي خوشه
 درد دل رفع و نفخ ضد برگ، گل خاري

خشك شدة آن جهت طعم 
 دهنده به لبنيات

 )خوراكي(

Dorema aucheri 
Boiss. 

كندل كوهي، 
 بيلهر

 تعديل كنندة فشار خون اقه، برگس بيلهر
 مصرف با لبنيات، تهيه ترشي

 )خوراكي(

Ferula assa-
foetida L. برگ، صمغ انقزه آنقوزه 

هاي روده،  برطرف كنندة انگل
آور، درمان  شكن، خلط باد

تشنج، كاهش دهندة فشار 
 خون

استفاده از صمغ گياه آنغوزه به 
صورت محلول در آب، مخلوط 

 )يخوراك(با عسل 

Ferula gummosa 
Boiss. قسني باريجه، قاسني 

شيرابه، 
 شاخه، برگ

ضدتشنج، رفع بيماري 
 رحمي، دندان درد، ملين

ها روغن  در غذاها و نوشيدني
باريجه به عنوان طعم دهنده 

 )خوراكي(شود  استفاده مي
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 تحت مطالعه ةاتنوبوتاني گياهان دارويي منطق. 2جدول ةادام

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 نام محلي نام فارسي م علمينا خانواده
مورد  اندام

 استفاده
 نحوة استفاده خواص دارويي

Aristolochiace
ae 

Aristolochia 
longa L. برگ، ريشه زرويي زرآوند چپقك 

درمان نفخ شكم و درد 
 مفاصل

 جوشانده، دمنوش
 (خوراكي)

Amaranthacea
e 

Amaranthus 
tricolor L. 

تاج خروس 
 سه رنگ

 تاج خروس
و گل برگ 

 آذين
 رفع يرقان و زردي بچه،

 تهيه شربت
 (خوراكي)

Chenopodium 
album L. 

تره،  سلمه
 سلمك

 برگ و ريشه سلمكي
درمان اسهال خوني، درمان 

 آفتاب سوختگي

به صورت خام به عنوان 
سبزي خوردن استفاده 

 شود مي

Amarylidacea
e 

Allium jesdianum 
Boiss. & Buhse 

 سرخليزك، بن  پياز يزدي
برگ، ساقه و 

 پياز
درمان پروستات و دفع سنگ 

 كليه
 به صورت پخته در غذا

 (خوراكي)

Allium hirtifolium 
Boiss. 

 
 پياز و برگ پرموسير موسير

دفع سنگ كليه، درمان 
 روماتيسم

به صورت خام و پخته در 
 غذا و تهيه ترشي

Allium 
ampeloprasum L. 

 

تره كوهي، 
 طلم، پياز كالغ

 برگ و پياز وهيتره ك
رفع يبوست، دفع كنندة سنگ 

كليه، درمان آب مرواريد، 
 تقويت بينايي

به صورت پخته يا خام 
 شود. مصرف مي

Apocynaceae Nerium oleander 
L. خرزهره خرزهره 

پوست، برگ 
 و گل

هاي چرب،  درمان پوست
 كچلي

 به صورت ضماد

Brassicaceae 
 

Lepidium 
latifolium L. 

يزك موچه، ترت
 برگ پهن

 برگ مچه
درمان يبوست و هضم كنندة 

 غذا
 به صورت سبزي در برنج

 (خوراكي)

Descurainia 
sophia (L.) Webb 

ex Prantl 
 به صورت شربت زدگي درمان اسهال،گرما بذر خاكشي ايراني خاكشير

Nasturtium 
officinale R.Br. 

 

تره،  آب
آبي،  ترتيزك

 بوالغ اوتي
 بكلو

برگ، گل، 
 قه و ريشهسا

درمان زردي نوزاد (يرقان)، 
 در درمان سنگ كليه

خام به صورت سبزي 
 خوردن

 (خوراكي)

Alyssum minutum 
Schltdl. ex DC 

 بذر تودري قدومه كوچك
دفع شن و سنگ كليه، درمان 

 هاي خشك سرفه
 جوشانده
 (خوراكي)

Caprifoliaceae Lonicera persica 
Jaub. & Spach ضد عفوني كنندة ظروف قهپوست، سا شن شن 

پوست ساقه درخت جهت 
 شستشو ظروف
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 نام محلي نام فارسي نام علمي خانواده
مورد  اندام

 استفاده
 نحوه استفاده خواص دارويي

Compositae 

Anthemis 
pseudocotula 

Boiss 
 گل بابينك زيبابونه شيرا

بخش، آرام كردن  آرام
اعصاب، مخلوط با حنا جهت 

 ايجاد رنگ طاليي

 جوشانده، پودر
 (خوراكي)

Cichorium intybus 
L. برگ، ريشه كاشني كاسني 

تعديل فشار خون، كاهش 
چربي و قند خون، درمان 

 زردي يا يرقان

خام به عنوان سبزي، 
پخته همراه با لبنيات و 

 )تهيه عرق (خوراكي

Carthamus 
oxyanta. Bieb. آور مسهل و قاعده گل خارهسك گلرنگ زرد 

استفاده در نان 
 (خوراكي)

Achillea 
millefolium L. بومادران 

برنجاس، گل 
 سرزردوك

 گل، برگ
تعديل كنندة قند و چربي 

 خون، درمان سودا
 جوشانده، تهيه عرق

 )خوراكي(

Artemisia aucheri 
Boiss. ها برگ و شاخه گل بته درمنه كوهي 

رفع سرماخوردگي، از بين 
 بردن حشرات

 دود كردن
 (دارويي)

Centaurea iberica 
Trevir. ex Spreng 

 ساقه چاقير گل گندم چمنزار
هاي  ورم و التهاب بيماري

چشمي، درمان جوش 
 صورت

 جوشانده
 (خوراكي)

Silybum marianum 
(L.) Gaertn. رگبذر، ب ماريتيغال خار مريم 

ضد چربي كبد، ضد عفوني 
 بر كننده، اشتها آور و تب

 ضماد و جوشانده
 (خوراكي)

Hertia intermedia 
(Boiss.) Kuntze به صورت علوفه رفع عفونت دام برگ، ساقه، ريشه بوگنده كرقيچ 

Scariola orientalis 
L. تمام گياه االغ اوتي گاو چاق كن 

خوابي و  مسكن، درمان بي
 اعصاببخش  آرام 

 جوشانده

Tragopogon 
collinus DC. 

 تمام گياه شنگ شيره شنگ تپه روي
درمان زخم معده، جهت از 
بين بردن زگيل و درمان 

 عفونت
 جوشانده

Gundelia 
tournefortii L. 

 
 بر درمان يرقان اشتها آور، تب ساقه كنگر كنگر خوراكي

به صورت خام و پخته، 
مصرف همراه با لبنيات 

 ورت خورشتو به ص
 (خوراكي)
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 نام محلي نام فارسي نام علمي خانواده
مورد  اندام

 استفاده
 نحوه استفاده خواص دارويي

Compositae 

Cirsium 
congestum Fisch. 
& C.A. Mey. ex 

DC. 

كنگر انبوه، 
 كنگر متراكم

 علوفه، حفاظتي افزايش شير دام خار و ساقه كنگر دامي

Echinops 
ceratophorus 

Boiss. 
 

شكر تيغال 
 شاخدار

 گل شكروك
كنندة سرفه، پايين   برطرف

آورنده تب و رفع سرما 
 خوردگي

جوشانده، مصرف به 
 صورت پودر

 )خوراكي(

Araceae 

Arum elongatum 
subsp. alpinariae 
Alpinar & R.R. 

Mill 
 برگ كارده شيپوري طويل

درمان سرد مزاجي و درمان 
 چربي خون

ر تهيه به صورت پخته د
 نوعي آش (كارده)

 (خوراكي)

Sapindaceae Acer cinerascens 
Boiss. 

كيكم شيرازي، 
كيكم دشت 

 ارژني
 كيكم

ساقه و 
 شاخه

 دفع حشرات
گذاشتن ساقه و شاخه 

 در محل سكونت

Colchicaceae Colchicum 
autumnale L. 

سورنجان، گل 
حسرت برگ 

 پهن

زعفران 
 وحشي

 گل
هاي  ضد خارش و درد

عصبي، ضد تب و درمان 
 نقرس

 جوشانده
 )خوراكي(

Euphorbiaaceae 

Euphorbia 
macrostegia var. 

auciradiata 
Bornm. 

فرفيون قرمز 
شونده، فرفيون 

 بلوطستاني
 شيرسگ

شيرابه، بذر 
 و ريشه

 رفع زگيل و جوش صورت
 ارجياستعمال خ

 (شيرابه)

Euphorbia 
cheiradenia 

Boiss. & Hohen. 

فرفيون 
 شميراني

 شيرسگ
شيرابه، بذر 

 و ريشه
 رفع زگيل و جوش صورت

 استعمال خارجي
 (شيرابه)

Leguminosae 

Alhagi 
camelorum Fisch. 

خار شتر، 
 ترنجبين

خارشتر، 
 ترنجبين

 دفع سنگ كليه و مثانه شاخ و برگ

ياه از شاخ و برگ اين گ
براي خنك كردن 

ها، سوخت،  خانه
 اي علوفه

Glycyrrhiza 
glabra L. محك ريشه  شيرين بيان 

ريشه و 
 برگ

درمان زخم معده، درمان 
هاي گوارشي،  ناراحتي

بر،  كاهش چربي خون، تب
 درمان سرفه و درمان عفونت

جوشانده، قرص و 
 شربت

 (خوراكي)

Astragalus 
susianus Boiss. التيام دهنده زخم و عفونت غصم گامر گون 

صمغ محلول در آب، 
 جوشانده

 (حفاظتي، خوراكي)

Medicago sativa 
l. 

 برگ يونجه يونجه
هاي  درمان ناراحتي
 كليه،ديابت

 خام، جوشانده و عرق
 (خوراكي)
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 نام محلي نام فارسي نام علمي خانواده
مورد  اندام

 استفاده
 نحوه استفاده خواص دارويي

Lamiaceae 

Hymenocrater 
platystegius Rech.f. گل ارونه گل اروانه بزقي 

هاي  سرشاخه
 گلدار

ضد روماتيسم، ضد اسپاسم، رفع 
سرماخوردگي، ضد نفخ و رفع 

 ي از جمله جوشهاي پوست بيماري

 جوشانده
 (خوراكي)

Thymus daenensis 
Celak.  دنائيآويشن 

اوشوم 
 كوهي

 برگ
رقيق كنندة خون، ملين معده، درمان 

 سرماخوردگي

جوشانده و به صورت 
طعم دهنده غذا و لبنيات 

 (خوراكي)
Ziziphora 

clinopodioides 
Lam. 

كاكوتي كوهي، 
 مشك

كهليك 
 اوتي

 برگ
آور، مسكن دل  ضد سرفه و خلط

 درد و ضد تهوع
 جوشانده و در ادويه

 (خوراكي)

Phlomis aucheri 
Boiss. 

گوش بره 
ايراني، گوش 

 بره زرد
 گوش بره

برگ و 
هاي  سرشاخه
 گلدار

درمان بواسير، ديابت و بيماري 
 عصبي

 اي، جوشانده علوفه
 (خوراكي)

Zataria multiflora 
Boiss. برگ اوشوم آويشن شيرازي 

كنندة خون، ملين معده، درمان رقيق 
 سرماخوردگي

جوشانده، معطر و طعم 
 دهنده غذا

 )خوراكي(

Ballota aucheri 
Boiss. 

 افنان سر فراسيون آسا
شيره و كليه 

 هاي گياه قسمت

تقويت كنندة چشم و دندان، تسهيل 
كنندة زايمان، تصفيه كنندة خون و 

 تسكين دهندة سرفه

جوشانده و شيره آن به 
 ضمادصورت 

 )خوراكي(

Mentha longifolia 
(L.) L. درد، ضد نفخ درمان دل برگ پيدن پونه، پودنه 

ادويه، طعم دهنده غذا و 
 مصرف همراه لبنيات

 (خوراكي)

Teucrium polium L. 
كلپوره يا مريم 

 نخودي
 هاي هوايي اندام هلپه يا ابره

درد مفاصل، درمان سرماخوردگي، 
رفع  درمان زخم، رفع اسهال و

 سردرد

جوشانده، پودر، دود 
 كردن

 (خوراكي و ضماد)

Marrubium 
supinum L. پونه كوهي فراسيون آسا 

برگ و سر 
 هاي گلدار شاخه

 جوشانده آور درمان دل درد، قاعده

Salvia officinalis L. 
مريم گلي 

 دارويي
 كريشوك

برگ، گل و تمام 
 گياه

 زا هاي خشك و حساسيت ضد سرفه
 جوشانده

 خوراكي)(

Hyssopus officinalis 
L. 

 برگ، گل گل پونه زوفا
تنظيم كنندة قند خون، بهبود دهندة 

تنفس، برطرف كنندة آسم، ضد 
 التهاب و درمان عفونت ريه

 جوشانده
 (خوراكي)

Origanum vulgare 
L. 

 مرزنگوش مرزنجوش
برگ و 

هاي  سرشاخه
 گلدار

خلط آور، سرماخوردگي، تب، يرقان 
 ت تنفسيو اختالال

 جوشانده، پودر
 (خوراكي)
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 نحوه استفاده خواص دارويي اندام مورد استفاده نام محلي نام فارسي نام علمي خانواده

Liliaceae Fritillaria 

imperialis L. 

الله واژگون، الله 
 سرنگون

 اشك مريم
 گل و ريشه پياز

 مانند
 درد تسكين درد، درمان دل

 ضماد و زينتي
 

Iridaceae Iris songarica 
Schrenk. 

زنبق صحرايي، 
 زنبق بياباني

 زدايي بدن افزايش ادرار، سم ساقه، گل زنبق
 جوشانده

 (زينتي، خوراكي)

Malvaceae 
 

Malva 
sylvestris L. 

پنيرك قرمز، 
 پنيرك

 تمام گياه خاله پيرزن
هاي  خوردگي ضد سرفه و سرما

 بد، باز كنندة مجاري تنفسي
 جوشانده

Althaea 

officinalis L. 

 برگ و گل گل ختمي ختمي سفيد
رفع مشكالت تنفسي و گوارشي، 
رفع التهاب دهان و حلق، ضد 
 سرفه و از بين بردن حرارت بدن

 جوشانده

Alcea rosea L. 
 

 برگ و گل گل ختمي ختمي صورتي
رشي، رفع مشكالت تنفسي و گوا

رفع التهاب دهان و حلق، ضد 
 سرفه و از بين بردن حرارت بدن

 جوشانده
 (خوراكي)

 
Nitrariaceae 

 
Peganum 

harmala L. اسفند دونه اسپند 
كپسول و شاخ، 

 برگ
 دود كردن ضد عفوني كنندة محل زندگي

Primulaceae Dionysia 
revoluta Boiss 

عروس سنگ 
طاليي، اسفند 

 مريم
 دود كردن، خوشبو ضد عفوني كنندة محل زندگي برگ اسفند مريم

Papaveraceae 
 

Fumaria 
officinalis L. برگ شاتره شاتره 

درمان عفونت درمان سودا، يرقان، 
پوستي، درمان اگزما، رفع 

هاي كبدي و برطرف  ناراحتي
 كردن آفت دهاني

 جوشانده
 (خوراكي)

Portulaceae Portula 
caoleracea L. برگ پرپين خرفه 

رفع عطش، رفع سرفه و تصفيه 
 كنندة خون

سبزي خوردن و استفاده 
 در شيريني و نان

 (خوراكي)

 
Plantaginaceae 

Plantago 
lanceolata L. 

اي،  بارهنگ سرنيزه
 كاردي

 برگ، دانه و ريشه بارهنگ
بر،  هاي تنفسي، تب رفع ناراحتي

نرم كنندة سينه و تصفيه كنندة 
 خون

مخلوط با آب حالت 
 موسيالژ و جوشانده

 )خوراكي(

Plumbaginaceae 
Acantholimon 

nigricans 
Mobayen 

كاله ميرحسن 
كوه،  شير
 شونده تيره

 كاله قاضي
، گل، ريشه و برگ

 كپه
تسريع گردش خون، كاهش 

 خستگي

جوشانده، از شهد آن 
جهت تهية عسل استفاده 

 شود مي
 )خوراكي(
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Polygonaceae 

Pteropyrum 
aucheri Jaub. & 

Spach 
 نگهداري در محل زندگي دفع حشرات ساقه و شاخه پرن پرند

Rheum ribes L. برگ، ساقه ريواسه ريواس 
درمان يرقان، تعديل كنندة چربي 

 خون

خام به صورت سبزي 
 خوردن

 (خوراكي)

Rumex acetosa 
L. خنك كننده تصفيه كنندة خون، برگ و ساقه ترشك ترشك باغي 

خام به صورت سبزي 
خوردن،استفاده در نوعي 
 آش (آش دوغ) (خوراكي)

Rosaceae 

Amygdalus 
erioclada 
Bornm. 

 ميوه و چوب ارژن، ارجن بادام پرسپوليسي

تسكين دهندة درد، سرمة آن به 
چشم جهت تقويت بينايي، ماليدن 
و كوبيدن آن جهت از بين بردن 

 شپش و رشك

مخلوط به صورت ضماد و 
با سركه (خوراكي، 

 دارويي)

Amygdalus 
lycioides Spach 

 بادام خارآلود
تنگس، 
 تنگرس

 ميوه و چوب
درمان چربي خون، ديابت، التهاب 

 پروستات و سنگ كليه
 جوشانده، ضماد

 (خوراكي)

Crataegus 
aronia (L.) 

Bosc ex DC. 
 ميوه كل كيالك، زالزالك

تنظيم كنندة فشار خون، تقويت 
 خوابي و سرگيجه لب و رفع بيق

ميوه به صورت خام 
 (خوراكي)

 
Rosa 

damascena 
Herrm. 

 گل محمدي گل گل گالب
درمان دل درد و برطرف كردن 

 سرفه
 تهية گالب، جوشانده

 (خوراكي)

Solanaceae Solanum 
nigrum L. 

تاجريزي، سگ 
 انگور

 رواتربك
بذر، برگ و گل در 
حد محدود، زيادي 

 .آن سمي است

درمان سردرد، درمان 
 سرماخوردگي و نرم كردن سينه

 جوشانده
 (خوراكي)

Scrophulariaceae 
 

Verbascum 
cheiranthifoliu

m Boiss. 
گل ماهور 

 ماوراي خزري
 برگ و گل خرگوشك

رشد مو و ابرو، خلط آور، از بين 
 بردن زگيل

جوشانده، پودر، مخلوط 
 با آب

 (خوراكي)

Tymelaeaceae 
 

Daphne 
angustifolia K. 

Koch 

خوشك خيش، 
برگ بوئي 

 زاگرسي
 خاصيت ضد سرطاني چوب و شاخ، برگ مردله قاجي

هاي رسيده و خام آن  ميوه
در تابستان به صورت قرمز 

شود.  و رسيده مصرف مي
 عصاره

 (خوراكي)
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