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 2931، پاييز سوّمی  شماره، چهارمتي اسالم و ايران، سال طب سنّ ی مجلّه  

 

و  (استان کرمان)جمع آوری و شناسايی منتخبی از گیاهان خودروی شهرستان بافت 

 بررسی مصارف سنتی آنها

 

   پ الدينی ، منصور میر تاج*ب زهرا مهدوی میمند، الف میترا مهربانی 
 

 مرکز تحقیقات داروهای گیاهی و سنتی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان الف
 گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان ب

 دانشگاه شهید باهنر کرمانگروه زیست شناسی،   

 

 

 چكيده
ترین شکل از ساختار پزشکی و در اصل، ب شی جدایی ناپایر از زندگی جوامع م تلف است طاب   طب سنتی قدیمی :سابقه و هدف

تواناد بسایاری از مشاکالت     ها دارد که مای  های با یی در زمینه پیشگیری و درمان بیماری سنتی ایران با پیشینه چند صد ساله، ررفیت

کیلاومتر مرباع وساعت، مرکاز ایان       13162واقع در استان کرمان باا مسااحتی حادود    شهرستان بافت  .بهداشتی و پزشکی را حل کند

این شهرساتان باا داشاتن     .طول شرقی واقع شده است 36/56عرض شمالی  17/29متری از سطح دریا و در 2251شهرستان در ارتفاع 

 با نحوی به که شود می گیاهانی استقرار و ایشپید در نتیجه، باعث است که خاص هوایی و دارای آب شرایط ویژه دما و ارتفاع و بارش

  .است بنابراین  تحقیق حاضر بر روی مصارف سنتی گیاهان دارویی انجام شده است  سازگار این محیط

آوری گیاهان از مناطق کوهستانی و مزارع شهرستان بافت با در نظر داشتن اصاول صاحیح جماع     در این تحقیق جمع :ها مواد و روش

 هربااریوم  مرکاز  های هرباریومی تهیه شاده پاس از شناساایی، در    نمونه. ن انجام گرفت و از آنها نمونه هرباریمی تهیه شدآوری گیاها

 .شدند ثبت کرمان پزشکی علوم دانشگاه دانشکده داروسازی

آوری و شناساایی شادند کاه خاانواده      خانواده گیااهی تعلاق دارناد، جماع     31جنس و  75گونه گیاهی که به  95درکل تعداد  :ها يافته

Labiatae  گونه، وجنس  21باNepeta  شاده  مطالعاه  منطقاه  در دارویای  گیاهان. گونه بزرگترین خانواده و جنس این گروه هستند 9با 

هاای   گاوارش و بعاد از آن بیمااری    هاای دساتگاه   نااراحتی  درمان در ترتیب به موارد مصرف بیشترین و داشته ای گسترده سنتی مصرف

 . تنفسی است

 شناسایی برای ای زمینه آمدن فراهم به منجر تواند بیشتر می های بررسی دارویی، گیاهان گسترده استفاده و فراوانی به توجه با :گیری نتبجه

 .شود منطقه گیاهان جدید درمانی اثرات

 .جمع آوری گیاه، مصارف سنتی طب سنتی، گیاهان دارویی، شهرستان بافت :ها کلید واژه
 

 

 :مقدمه

ترین شکل از ساختار پزشکی و در اصال   طب سنتی قدیمی

ب شی جدایی ناپایر از زندگی جواماع عشاایری، روساتایی و    

داروهای گیاهی که مهمتارین قسامت طاب    (. 1) ای است قبیله

ای برابر باا عمار بشار داشاته و      دهند پیشینه سنتی را تشکیل می

 ساال پایش در   5111مدارکی نگاشته شاده بار الاوا  گلای از     

 29آبان : افتیدر خیتار

 29آذر : تاریخ پذیرش
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داروی گیاهی را در درماان   1111اختیار است که کاربرد حدود 

 (.2) ها نشان میدهد بیماری

ها تاری چه طو نی از طاب سانتی دارناد کاه      تمام فرهنگ

هاای قادیم ملال     حتی در زماان . شامل استفاده از گیاهان است

م تلااف بااه صااورت علماای اطالعااات مربااوط بااه گیاهااان را 

درحقیقات تاا   . کردند تدوین می آوری و فارماکوپه گیاهی جمع

هااای علماای پزشااکی از همااین  قاارن بیسااتم بیشااتر فارماکوپااه

بسایاری  . های گیاهی ملل م تلف است راج شده بودناد  فرهنگ

 از داروها از قبیل استریکنین، آسپرین، وین کریستین، تاکسول،

حادود یاک چهاارم از    .آرتیمیزینین و کورار ریشه گیاهی دارند

شوند حااوی   ها پیچیده می آمریکا در داروخانهداروهایی که در 

 (. 3)ماده موثره مشتق از گیاهان هستند 

در سالهای اخیر بسیاری از کشورهای جهاان در حاال وارد   

های حاصل از اتنوبوتاانی باه سیساتم     کردن طب سنتی و  یافته

بهداشت و سالمت خود هستند، چرا که این کشاورها معتقدناد   

چاین،  . شاود  کشف داروهای جدیاد مای  این مطالعات منجر به 

 (.4) مکزیک، تایلند و نیجریه از جمله این کشورها هستند

درصد از  91باتوجه به گزارش سازمان بهداشت جهانی تا  

هاای اولیاه    جمعیت کشورهای در حال توساعه بارای مراقبات   

بهداشتی متکی بر طب سنتی و دانش استفاده از گیاهان دارویی 

گاان در   دست دادن شیوهای فرهنگی گاشتهباوجود از . هستند

سراسر جهان  هنوز هم طاب سانتی ب شای از زنادگی ماردم      

بنابراین تحقیق در طاب سانتی وکشاف    . مناطق روستایی است

های اولیه بهداشاتی،   امکان استفاده از گیاهان دارویی در مراقبت

برای درک میزان استفاده و اثر ب شی از این شایوه، ماورد نیااز    

 (.5 ، 4)است

هاای   طب سنتی ایران با پیشاینه چناد صاد سااله، ررفیات     

ها دارد که در تعامال   با یی در زمینه پیشگیری و درمان بیماری

تواند بسیاری از مشکالت بهداشاتی و پزشاکی    با طب نوین می

از آنجایی کاه طاب سانتی ایاران عمادتا بار پایاه        . را حل کند

عه آن نه تنها یکای  استفاده از گیاهان دارویی است، بسط و توس

های گسترش صنعت گیاهان دارویی اسات، بلکاه بناا باه      از راه

ترین راه برای دسترسای   توصیه سازمان بهداشت جهانی مناسب

 باودن  انای (. 5)عموم به طب مطمائن و ارزان قیمات اسات    

 از اساتفاده  در ایرانیاان  باا ی  داناش  و ایاران  کشور فلورگیاهی

 اصافهان،  شهرهای در معتبر لمیع مراکز وجود گیاهان دارویی،

 ابان  قاانون  قبیل کتاب از معتبر علمی منابع و وجود ری شیراز،

 کاه  رازی و ساینا  اباوعلی  چاون  شاهیری  نیز دانشمندان و سینا

 نیز و دادند رواج ایران مردمان بین در را گیاهان دارویی با طبابت

 ایان  باه  توجه ضرورت دارویی، گیاهان به تو م ایرانیان ی عالقه

 (.6) چندان ساخته است دو را علم

از  ای ناشاناخته  گیاهی های گونه از سرشار ما اطراف طبیعت

آنهاا   خواص کشف برای که است درمانی و دارویی خواص نظر

 مناطق از برخی در گاهی . باشد نیاز وقت ها سال به است ممکن

 شود استفاده می دارویی گیاهان عنوان به خاصی گیاهی های گونه

 از باا اساتفاده   و اسات  نیافته دست آنها به جدید علوم هنوز که

 فهرست ارائه .یافت دست مهم این به توان می بومی اهالی تجربه

راساتای   گاام در  اولاین  جهاان  م تلاف  نقاط در دارویی گیاهان

 و شاود  تلقای مای   جدیاد  فنون و علوم از استفاده با آنها کاربرد

 در .است گزارش شده گیاهان این از زیادی های فهرست تاکنون

. گرفتاه اسات   رابطه صورت این در متعددی تحقیقات نیز ایران

سانتی   اساتفاده  ماوارد  و دارویی گیاهان فلور معرفی و شناسایی

و  پاراکنش  با رابطه در مفیدی اطالعات کننده فراهم گیاهان، این

 سااز  زمیناه  و باوده  منطقاه  هار  دارویای  گیاهاان  کاربردهاای 

 در .اسات  موضوع این با ارتباط در م تلفی داروییهای  فعالیت

 و منااطق  از برخی در متعددی های فعالیت خصوص تاکنون این

 هاای  گوناه  و هاا  خاانواده  باا  ارتبااط  در و یاا  کشور های استان

اسات؛ از   شاده  انجاام  کشاور  نقاط م تلف در دارویی پرکاربرد

گیاهاان  تاوان باه مطالعاه اتنوبوتاانی      جمله موارد قابل ذکر مای 

دارویی استفاده شده توساط قبایال کارد در ناواحی آبادانان و      

و جماع آوری،شناساایی و بررسای    ( 7)دهلران در استان ایالم 

و همچناین  ( 8)مصارف سنتی منت بای از گیاهاان شاهر بابال     

های گیاهی با خواص دارویی در منطقه نطنز اشااره   گونه معرفی

  .(9) کرد

 

 :ها مواد و روش

یاق بارروی گیاهاان دارویای شهرساتان بافات       لاا این تحق

شهرستان بافت واقاع در اساتان کرماان باا     . کرمانشاه انجام شد
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 مهرباني و همكاران          

  122 ---2931پاييز وّم، سی  ، شمارهسال چهارم 

کیلومتر مربع وسعت، که ارتفااع مرکاز    13162مساحتی حدود 

عارض شامالی    17/29متر از سطح دریاا اسات و در   2251آن 

این شهرستان باا   .طول شرقی واقع شده است، قرار دارد 36/56

ط ویژه دما و ارتفاع و بارش دارای بزرگترین پهناه  داشتن شرای

جنگلهای این شهرستان . کشور و مساحت جنگلی جنوب شرق

 ٔدر محدوده( کوه شاه)کوهستان  له زار . هکتار است  351111

کیلاومتری شامال شارقی ایان     31شهرستان بافت و بردسیر، در

 وجه تسمیه این کوه باه خااطر قلاه ایان    . است شهر قرار گرفته

کوهستان است که به صورت تک قلاه از اکثار مناارر مشااهده     

هاای اطاراف اخاتالف ارتفااع زیاادی       شود و باا کوهساتان   می

متر پنجمین کوه مرتفاع   4374یا  له زار با ارتفاع  کوه شاه.دارد

است این کوه در سالهای پاس   ایران در این کوهستان واقع شده

همچنین کوه خبر با ارتفاع . از انقالب به  له زار تغییر نام یافت

هاای ملای    متر و نیز پارک ملی خبر که از مهمترین پاارک 3851

 هاای  گوناه . واقع اسات  بافتایران و جهان است در شهرستان 

 کاوهی،  باادام  ارس، زرشک، بنه، کهکم، شامل پارک این گیاهی

 اناواع  وحشای،  زیتاون  گاون، درمناه،   انواع شیطان، انار ارچن،

در پاارک ملای    .اسات  ... و آ لاه  زیره، همچون دارویی گیاهان

از مهم ترین . (11)گونه گیاهی وجود دارد  411حدود  خبر در

ایان  . باادام کاوهی اسات   و درختان جنگلی این شهرستان بناه  

ای گردو، خشکبار و زیاره  ه ترین تولید کننده شهرستان از بزرگ

بافت موقعیت گردشگری بسایار خاوبی دارد و   . در کشور است

العاده زیباا و حیارت انگیاز ایان      این مهم، به دلیل طبیعت فوق

 وجود. کند ای را به خودجلب می است که چشم هر بیننده منطقه

 رویکارد گساترده   و ساو  یاک  از اکولاوژیکی  با ی بسیار تنوع

 سوی سنتی از طب و دارویی گیاهان از استفاده به مردم عمومی

 زمیناه گیاهاان   در گساترده  تحقیقاات  لازوم  دهنده نشان دیگر،

 تا است تالش شده پژوهش این در لاا .است منطقه این دارویی

 آنهاا  موارد اساتفاده  و دارویی بومی گیاهان معرفی و شناسایی با

در این مطالعه  .شود ارائه مطالعه مورد منطقه از مفیدی اطالعات

آوری گیاهااان طاای سااالهای متااوالی از مناااطق م تلااف  جمااع

در این راستا سعی بر این بود تا با . شهرستان بافت انجام گرفت

آوری گیاهان این کار به نحو صحیح  در نظر داشتن اصول جمع

بطور مثال حتی ا مکان ساعی بار ایان    . و استاندارد انجام گیرد

ردرماانی وطاب سانتی ماورد اساتفاده      بود که گیاهانی که از نظ

معیار این اهمیت مشاورت باا   (. 11)اند، جمع آوری شوند  بوده

از . آوری باود  افراد محلی و مت صصان همراه، در زماان جماع  

ها پس از  آوری شده نمونه هرباریومی تهیه و نمونه گیاهان جمع

شناسایی توسط دکتر میرتاج الدینی، نام فارسی آنها باا اساتفاده   

دانشاکده   هربااریوم  مرکاز  و سپس در (12) ز منابع تعیین شدا

 .شدند ثبت کرمان پزشکی علوم دانشگاه داروسازی

 

 :ها یافته

گونه گیاهی از مناطقی در  شهرستان بافات   93درکل تعداد 

جنس از  75آوری و شناسایی شد که این گیاهان متعلق به  جمع

 Juniperus communis L بجز گوناه . خانواده گیاهی هستند 31

بقیه آنها متعلق به گیاهان نهاندانه هستند که در بین آنها خانواده 

Labiatae  گونه، بزرگترین خاانواده و جانس    21باNepeta   از

گونه بزرگترین جانس ایان گاروه را شاامل      9همین خانواده با 

هااای چتریااان  خااانواده ،Labiataeبعااد از خااانواده . شااوند ماای

(Apiaceae)  وناه وکاسانی   گ 11با(Compositae)  گوناه   9، باا

. های منطقه مورد مطالعه دارند بیشترین سهم را در ترکیب گونه

هااای دارویای گیاهاان نیااز از    هااا از نظار ویژگای   ایان خاانواده  

گوناه   93از ایان  . های پر اهمیت گیاهان گلدار هساتند  خانواده

 26کاه   گیرد گونه از آنها مورد استفاده درمانی قرار می 81گیاه، 

 17های مربوط باه دساتگاه گاوارش،     گونه برای درمان بیماری

هاای مرباوط باه دساتگاه تانفس و       مورد برای درماان بیمااری  

هاای تصافیه خاون و     ماورد بارای بیمااری    11سرماخوردگی، 

مورد نیز بعنوان ضاد عفاونی کنناده و بقیاه      9مجاری ادراری، 

دول شماره یک، در ج. ها کاربرد دارند برای درمان سایر بیماری

ناام محلای،    لیست اسامی علمی، خانواده گیااهی، ناام فارسای،   

اندام مورد استفاده و موارد مصرف درمانی بار اسااس خاانواده    

 .گیاهی به ترتیب حروف الفبا ذکر شده است

آوری  اطالعات مرباوط باه گیاهاان جماع      :1شماره جدول

رسای، ناام   شده از منطقه بافت شامل نام علمی، خانواده، ناام فا 

 . محلی، اندام مورد استفاده و موارد مصرف محلی
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 موارد مصرف محلی
اندام مورد 

 استفاده

نام محلی يا "

 "فارسی
 رديف نام علمی گیاه خانواده

 گل و برگ 
کاله میرحسن دم 

 عقربی، خارپشتو
Plumbaginaceae 

 
Acantholimon scorpius 

(Jaub.&Spach)Boiss.(KF1277) 
 

های  ناراحتیبرطرف کننده 

 مدر تب بر ،گوارشی

های  سرشاخه

 گلدار

بومادران  جنوبی، 

 برنجاسف
Compositae 

Achillea aurophora DC. 

(KF1111) 
 

آرامب ش دردمعدی، ضدعفونی 

کننده وشستشودهنده، ضدخونریزی 

 داخلی

های  سرشاخه

 هوایی
 Compositae بومادران

Achillea wilhelmsii 

C.Koch.(KF1155) 
 

های  ضد سرفه،تسکبن درد سینه

 خلط آور،خشک
 Labiatae آویشنک، ملنگو اندام هوایی

Acinus graveolens(M.B)  

Link.(KF1412) 

 
 

های کبدی از  ترمیم زخم، بیماری

 جمله کبد چرب
 Rosaceae اافث اندام هوایی

 
Agrimonia eupatoria L. 

.(KF1282) 
 

 اندام هوایی تب بر و کاهنده فشار خون
  لبددیسی بوته ای

 سمسک
Labiatae 

Ajuga chamaecistus Ging. 

(KF1247) 
 

 

 Papilionaceae خارشتر، آدور اندام هوایی ها و التهابات  کلیه درمان ناراحتی
Alhagi pseudalhagi (M.B.) 

Desf. (KF1247) 
 

 میوه و چوب میوه خوراکی،

بادام برگ 

بادام سنجدی، 

 کرمانی، ارژن

Rosaceae 

 
Amygdalus  elaeagnifolia 

Spach.(KF1358)  

میوه خوراکی، ریشه درمان 

 سوختگی
 میوه و ریشه

بادام عاجی، 

 قوسک
Rosaceae 

 
Amygdalus eburnea 

Spach.(KF1285)  

میوه خوراکی، ریشه درمان دردهای 

 رحمی و معده
 بادام کوهی میوه و ریشه

Rosaceae 

 

Amygdalus scoparia Spach. 

(KF1284) 

 
 

 Apiaceae شوید، می ت م میوه گرم، پایین آورنده چربی خون
Anethum graveolens L.( 

KF1137) 
 

های  رفع زکام، تنگی نفس و انگل

 ای روده

های  سرشاخه

 هوایی
 Compositae درمنه، دورمون

Artemisia sieberi Besser 

subsp.Sieberi. (KF1102) 

 
 

 میوه درمان سرماخوردگی، ضد درد
 کلیلناخنک، 

 الملک
Papilionaceae 

Astragalus creenatus Schutes.( 

KF1461) 
 

 

مقوی در درمان  ،رفع سردی مزاج

 های عمومی، تقویت معده ضعف
 میوه

زیره کرمانی، زیره 

 کوهی
Apiaceae 

 

Bunium persicum 

(Boiss.)B.Fedtsch(KF1141) 

 
 

  Capparidaceae Capparis spinosa L. (KF1325) کور، علف مار میوه تهیه ترشیضد میکروب و 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

itm
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 11

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Friedrich_August_Marschall_von_Bieberstein&action=edit&redlink=1
https://jiitm.ir/article-1-292-fa.html


 مهرباني و همكاران          

  123 ---2931پاييز وّم، سی  ، شمارهسال چهارم 

 موارد مصرف محلی
اندام مورد 

 استفاده

نام محلی يا "

 "فارسی
 رديف نام علمی گیاه خانواده

 Cruciferae Cardaria draba(L.)Desv ازمک، موکو برگ، دانه چاشنی، مدر

(KF1216)  

 Compositae گل گندم گل ضد سرفه، هضم کننده و خنک
Centaurea depressa M.B. 

(KF1351) 

 
 

 .Compositae Cichorium intybus L کاسنی ریشه برضد درد، معرق و تب  مدر،

(KF1157)  

 تهوع آور، ملین و مدر
برگ، گل و 

 میوه
 Capparidaceae علف مار بادکنکی

Cleome coluteoides Boiss. 

(KF1200) 
 

 

 ریشه ضد درد در درمان نقرس
گل حسرت، 

 سورنجان
Liliaceae 

Colchicum jezdianum 

Czemjak.(K F 1364) 
 

 زیاد کننده شیر مادران، طعم دهنده،

 ضد نفخ وضد عفونی کننده
 Apiaceae گشنیز میوه

Coriandrum sativum L.( KF1 

495) 
 

 Thymelaeaceae Daphne oleoides Schreb. (K F توربید، دافنه میوه های حاد مسهل در رفع یبوست

1290)  

 Cruciferae خاکشیر دانه رفع گرمازدگی، ضد اسهال
Discurainia sophia 

(L.)Schur.(K F1209)  

های عفونی و رفع  بهبود زخم

 های چرکی ها و دمل عفونت، جوش
  وشا، اشق، اشترک صمغ

Apiaceae 
Dorema ammuniacum 

(D.Don.). 
 

های عفونی و رفع  بهبود زخم

 دل درد ،عفونت
 صمغ

 کندل کوهی،

 بیلهر، کما

 

Apiaceae 
 

Dorema aucheri Boiss. .( KF1 

494) 
 

برای التیام دردهای موضعی 

 دارای طبع گرم ،رماتیسمی
 اندام هوایی

بادرنجبوبه 

 کرمانی، مفرو
Labiatae 

Dracocephalum polychaetum 

Bornm. (KF1484) 
 

 Apiaceae Ducrosia anethifolia (DC.) مشگک، رشگک اندام هوایی درمان دل درد،مصارف ااایی

Boiss. (KF2080) 
 

 Compositae شکر تیغار، کلور میوه های گوارشی درمان ناراحتی
Echinops ritrodes bunge KF 

1453 
 

 Elaeagnaceae Elaeagnus angustifolia L.( K F سنجد میوه ضد اسهال

1317)  

  .Ephedraceae Ephedra major Host.(KF1229) ارمک کبیر اندام هوایی سرماخوردگی و ضد درد

های تنفسی و تهیه  بیماریدرمان 

 مشک از پوست
 Ephedraceae Ephedra procera Fisch. Et ارمک، ریش بز اندام هوایی

Mey.(K F 1162) 
 

رفع آفت و التهاب م اط 

 دهان،التیام زخم
 اندامهای هوایی

بید علفی ااری، 

 پونه گاوی
Onagraceae 

Epilobium angustifolium L. 

(KF 1413) 
 

خوراکی ریشه بعنوان گل و برگ 

 چسب

گل و برگ و 

 ریشه

سریش ایرانی، 

 اریشو،سریشو
Liliaceae 

Eremurus persicus (Jaub.& 

Spach) Boiss. (K F 1168) 
 

ای و  های روده برطرف کننده انگل

 خلط آور
 Apiaceae Ferula assa-foetida L. (KF آنغوزه صمغ

1146)  
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 ... جمع آوری و شناسايي منتخبي از  

 طب سنّتي اسالم و ايران ی مجلّه  --- 120

 موارد مصرف محلی
اندام مورد 

 استفاده

نام محلی يا "

 "فارسی
 رديف نام علمی گیاه خانواده

مسکن درد دندان، برطرف کننده 

 دندانعفونت 
 صمغ

کمای االفدار، 

 کال جاشور
Apiaceae Ferula oopoda Boiss. (K 

F1148)  

   Cruciferae Fibigia capitellata(KF 1366)  

   Cruciferae Fibigia suffruticosa Medicus. 

(K F 1212)  

 Apiaceae Foeniculum vulgare. Mill(KF1 رازیانه، بادیون میوه مقوی و مدر ضد نفخ،

466) 
 

تصفیه کننده خون، برطرف کننده 

 های جلدی و معرق خارش

های  سرشاخه

 هوایی

شاهتره گل ریز، 

 شاتره
Fumariaceae Fumaria parviflora Lam.(K F 

1235)  

خلط آور، افزاینده فشار خون، 

 های گوارشی برطرف کننده ناراحتی
 .Papilionaceae Glycerrhiza glabraL شیرین بیان، متکی ریشه

(KF1273)  

 دانه مقدارکم ضد درد
بارالبنج مشبک، 

 بنگ دانه
Solanaceae Hyoscyamus reticulatus L. (K 

F 1308)  

  
بارالبنج خوابیده، 

 بنگ دانه
Solanaceae Hyoscyamus senecionis Willd. 

(K F 1307)  

 &.Rubiaceae Jaubertia aucheri(Jaub کارتوس، خرگل برگ و گل تسهیل کننده هضم شیر در نوزادان

Spach)Lincz(K F 1345)  

 میوه مقوی معده، ضد نفخ و اشتها آور
اربس، سرو 

 کوهی، پیرو
Cupressaceae 

Juniperus communis L. ( KF 

1448) 
 

سرماخوردگی، ضد سرفه و 

 آور خلط
 دانه

بالنگوی شیرازی، 

 ملنگو
Labiatae Lallemantia royleana Fisch.et 

Mey. ( K F 1252)  

درمان دردهای معده، مدر، ،ادویه

آرام ب ش و برطرف کننده بوی بد 

 دهان

 برگ و ریشه
انجدان، کرفس 

 کوهی
Apiaceae 

 
Levisticum officinaleKoch. 

(KF1 470) 
 

  Malvaceae Malva sylvestris L. (K F 1301) پنیرک، ختمی گل تب بر و رفع گرمازدگی

 .Labiatae Marrubium anisodon C فراسیون هوایی اندام 

Koch(K F 1323)  

 Labiatae فراسیون اندام هوایی سرفه ضد شکن، باد
Marrubium vulgare L. (K F 

1324) 
 

  Papilionaceae Medicago sativa L. (K F 1272) یونجه، اسپس برگ درمان شب کوری

،  ، ضد تشنج کننده  ، نرم ب ش  آرام

 مدر،
 برگ و گل

یونجه زرد، اکلیل 

 الملک
Papilionaceae Melilotus officinalis (L.)Desr. 

(K F 1274)  

 .Labbiatae Mentha longifolia ( L) پونه، پودنه گل و برگ ضد نفخ و درمان دردهای معده

Huds(K F 1353)  

مسکن اعصاب، درمان 

 سرماخوردگی، رفع بوی زیر بغل
 Myrtaceae مورت مورد، برگ ومیوه

Myrtus communis L. (KF 

1356) 
 

  
پونه سای  

 برافراشته
Labiatae 

Nepeta assurgens Bornm.(K F 

1349) 
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 مهرباني و همكاران          

  122 ---2931پاييز وّم، سی  ، شمارهسال چهارم 

 موارد مصرف محلی
اندام مورد 

 استفاده

نام محلی يا "

 "فارسی
 رديف نام علمی گیاه خانواده

 اندام هوایی آرام ب ش
پونه سای هزاری، 

 بادرنج
Labiatae 

Nepeta bornmulleri 

Hausskn.ex Borum(K F 1359)  

 اندام هوایی درمان سرماخوردگی
برگدار، پونه سای 

 زوفا
Labiatae Nepeta bracteata Benth.(K F 

1251) 
 

 Labiatae پونه سای دنایی  
Nepeta daenensis Boiss. (KF 

1416)  

  
پونه سای 

 جوپاری
Labiatae 

Nepeta dschuparensis Bornm . 

(K F 1348)  

 Labiatae پونه سای شکافته  
Nepeta fissa C.A . May. (KF 

1413)  

 درمان درد های مفاصل
سرشاخه های 

 هوایی

پونه سای کرمانی، 

 گل چگمال
Labiatae 

Nepeta glomerulosa 

Boiss.subsp.carmnica. (K F 

1236) 
 

  
پونه سای 

 جویباری
Labiatae Nepeta rivularis Bomm. (KF 

1411)  

 Labiatae پونه سای شیرین  
Nepeta saccharata Bunge.(K F 

1041)  

 Labiatae ریحان دانه کننده سینهنرم 
Ocimum basilicum L. .(K F 

1368)  

رفع عفونت بعد از زایمان،تسکین و 

ها و در  کاهش ورم در کوفتگی

 تسکین درد سر ،ها رفتگی

 ریشه
ای باریک،  زنگوله

 هوه چوه
Boraginaceae 

Onosma stenosiphon Boiss. (K 

F1198)  

ضدعفونی کننده و  ،ضد نفخ، مدر

 طعم دهنده
 اندام هوایی

مرزنجوش، 

 میرزنگو
Labiatae 

Origanum vulgare L. (KF 

1418) 

 
 

بی حس کردن  ،تسکین درد دندان

 دندان
 Labiatae گل در گل و برگ

Otostegia persica (Burm.) 

Boiss. (K F 1238) 

 
 

مسکن و ضد درد، ضد التهاب و 

 های چرکی دمل
 گل و میوه

خش اش هرز، 

 شقایق ،تریاکو
Papaveraeae Papaver dubium L.( K F 

1259). 
 

 Zygophyllaceae اسفند، دشتی دانه ضد عفونی کننده هوا
 

Peganum harmala L. (K F 

1296) 
 

 

 بنه میوه و برگ خوراکی، مقوی واستفاده در دباای
Anacardiaceae 

 
Pistacia athlantica Desf. (K 

F1136)  

 قابض و نرم کننده
برگ، ریشه و 

 دانه

بارهنگ سرنیزه 

 ای، کووچک
Plantaginaceae Plantago lanceolata  L. (K F 

1312)  

نرم کننده سینه، رفع سرفه و خارش 

 گلو
  Plantaginaceae Plantago majorL. (KF1 496) بارهنگ، تنگ بار دانه

گرفتگی صداو  ،های پوستی رفع لکه

 مارگزیدگی
 Platanaceae چنار برگ

Platanus orientalis L. ( KF1 

498) 
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 ... جمع آوری و شناسايي منتخبي از  

 طب سنّتي اسالم و ايران ی مجلّه  --- 121

 موارد مصرف محلی
اندام مورد 

 استفاده

نام محلی يا "

 "فارسی
 رديف نام علمی گیاه خانواده

 Dipsaceae Pterocephalus afghanicus سربال  

Aitch.&Hemsl.(K F 1332).  

 Compositae کک کش بیابانی  
Pulicaria 

gnaphalodes(Vent.)Boiss. (K F 

1227) 
 

خوراکی، مقوی معده و  تصویه 

 رنگ کننده و ضد کرم کننده خون،
  .Polygonaceae Rheum ribes L. (KF1465) ریواس ساقه، میوه

 Rosaceae رز سفید گل آرامب ش و تهیه عرق نسترن
Rosa beggeriana Schrenk (K F 

1286) 
 

طعم دهنده، ملین ضعیف و تهیه 

 گالب
 گل

گل محمدی، گل 

 سرخ
Rosaceae 

Rosa damascena Mill. (K F 

1362) 
 

 اندام هوایی دل درد

مریم گلی 

کارواندری، 

 مورپورزو
Labiatae 

Salvia mirzayanii 
Rech.f.&Esfand. (KF1467) 

 

بند آورنده خون و ضد  ،قابض

 بواسیر
 ریشه و برگ

 توت دوباهی،

 قیطران
Rosaceae Sanguisorba minor Scop. (K F 

1283)  

برای امراض مفصلی و دردهای 

 موضعی مفصلی،ضد اسهال
 گلها

 طوسک کرمانی،

 سر بنفشه تلخ
Dipsaceae 

Scabiosa 
Candollei Wall. ex DC.(K F 

1228) 
 

های معده  برطرف کننده ناراحتی

 وتقویت کننده
 میوه

گل میمونی شیار 

 دار، م لصه
Scrophulariaceae 

Scrophularia striata Boiss.(K F 

1309) 
 

 ریشه های مزمن ترمیم زخم
قاصد بهار، 

 قاصدک
Compositae Senecio glaucus L. (K F 1340)  

بند آورنده  پایین آورنده تب،

 خون،ضد درد
 میوه

تاجریزی قرمز، 

 روپاس
Solanaceae Solanum alatum Moench. 

(KF1305)  

تب بر و مقوی در از بین بردن 

 ضعف عمومی بدن
 گل و برگ

سنبله ای اراوانی، 

 مورشک گل
Labiatae Stachys inflata Benth.(K F 

1240) 
 

 Labiatae Teucrium polium  L.var. (K F کلپوره اندام هوایی ضد درد معده

1249)  

و درمان  ضد دل درد و ضد نفخ

 سرماخودگی
 اندام هوایی

آویشن قره باای، 

،آویشن ازگن

 کوهی
Labiatae Thymus fedtschenkoi 

Ronneger. (KF 1431)  

 Zygophyllaceae خارخسک میوه تصفیه کننده خونمدر، 
 

Tribulus terrestris L. (K F 

1299) 
 

 التیام دردهای رماتیسمی

 
  Urticaceae Urtica urens L. ( K F 1293) گزنه، سوزانه کو برگ و ساقه

 ).Compositae Varthemia persica DC عطر سنگ  

KF1482)  

 اندام هوایی مدر و مقوی معده
سیزاب آبی، 

 سیزاب
Scrophulariaceae Veronica anagalis- aquaticaL. 

(KF  1402)  
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 موارد مصرف محلی
اندام مورد 

 استفاده

نام محلی يا "

 "فارسی
 رديف نام علمی گیاه خانواده

ضد دل دردهای ناشی از  ،کمر درد

های گوارشی، درمان  ناراحتی

 سرماخوردگی و طعم دهنده

 Labiatae Zataria multiflora Boiss. (K F آویشن، آپیشن اندام هوایی

1241) 
 

 ضدعفونی و معده مقوی ،ب ش آرام

 کننده

های  سرشاخه

 هوایی
 .Labiatae Ziziphora clinopodioides Lam آ له

(K F 1361)  

  .Labiatae Ziziphora tenuir L( K F 1246) کاکوتی اندام هوایی ضد دل درد و مصرف خوراکی

      

 :بحث و نتيجه گيري

ایاران   استفاده از گیاهان دارویی جایگاه خاصی در فرهناگ 

باورهای سنتی ماردم مبنای بار ساالمت اساتفاده از      . زمین دارد

های گسترده این منابع طبیعی،  گیاهان دارویی و وجود خاستگاه

بستر مناسابی بارای اساتفاده از گیاهاان دارویای را در سیساتم       

 اهمیات  باه  توجاه  باا (. 13)  درمانی ایران فراهم کارده اسات  

 ناراحتی و امراض رفع برای دارویی ازگیاهان مردم سنتی استفاده

 ارتباط این در ارزشمند اطالعات این از گیری خویش، بهره های

 لحااظ  باه  بافات  شهرساتان  .  (14)باشاد   مای  و ضروری  زم

و  اسات  شاده  محصاور  هاا  کوه میان در موقعیت جغرافیایی  که

در  و خااص  هاوایی  و آب آمادن  وجود به باعث خود امر همین

ایان   باا  نحاوی  باه  که شود می گیاهانی استقرار و پیدایش نتیجه

بعضی از گیاهان بارای اولاین باار از ایان      .باشند سازگار محیط

باه  . اناد  آوری شاده  مناطق و مناطق مشابه در استان کرمان جمع

 Dracocephalum ) عنااوان مثااال گیاااه بادرنجبویااه کرمااانی

polychaetum Bornm.)    باار  با نام محلی مفرو که برای اولاین

آوری شد و بعاد از آن   از کوههای جوپار در استان کرمان جمع

هم در مناطق دیگری از ایان اساتان از جملاه اتفاعاات باا ی      

کوههای خبر در شهرستان بافت دیده شد و گیاه کرفس کاوهی  

(  انجادان رومای  )  .Levisticum officinale Kochبا نام علمای  

. شاود  منااطق یافات مای   که این گیاه نیز در ایران فقط در ایان  

کرفس کوهی به علت برداشت بی رویه و الط از ایان گیااه در   

برای جلوگیری از نابود شادن ایان   . معرض خطر نابودی است

گیاه و پیدا نکردن سرنوشتی مانند گیاهان دیگری از قبیال گال   

. ای اندیشید باید چاره ،(نام علمی آن مش ب نیست)مشکیجه 

می نقل شده است که گیاه گل مشاکیجه  از افراد با تجربه و قدی

در زمانهای قدیم در این مناطق وجود داشته اسات و در زماان   

جنگ جهانی دوم به عناوان ضاد عفاونی کنناده از آن اساتفاده      

شده و هم اکنون فقط نامی از این گیاه باقی مانده اسات کاه    می

در بعضای از کشاورهای   . آن هم بزودی فراموش خواهاد شاد  

شاود در   کاشاته مای    .Levisticum officinale Kochاروپاایی  

کشور ما نیز با  توجاه شارایط متناوع آب و هاوایی و در نظار      

گرفتن جای مناساب بارای کاشات ایان گیااه بارای مصاارف        

توان مانع از بین رفتن و ناابودی   م تلف خوراکی و درمانی، می

 Levisticum officinale فقط در استان کرمان به . این گیاه شد

Kochگویند  درصاورتی کاه در نقااط دیگار      کرفس کوهی می

را باه ناام کارفس کاوهی      Kelussia odoratissimaکشاور ماا   

هر دو ایان گیاهاان دارای عطار خاصای هساتند و      . شناسند می

 . شود برای چاشنی از آنها استفاده می

آوری شاده   با بررسی و مقایسه اثرات درمانی گیاهان جماع 

ای  این گیاهان کاربردهاای چناد گاناه   مالحظه شد که بعضی از 

 Rheum ribes L.  Glycerrhizaتوان به  دارند که ازآن میان می

glabra L.   Zataria multiflora Boiss.   اشاره کرد و همچناین

های  شناخته شاده گیاهاان    مالحظه شده، برای مقابله با بیماری

گوناه   21بطوری که تعداد . گیرند م تلفی مورد استفاده قرار می

 Ziziphora tenuir L.، Origanum vulgareاز آنهاا  از جملاه   

L. وFoeniculum vulgare Mill.   هااای  در درمااان بیماااری

و پس از آن گیاهاانی کاه در   . شوند دستگاه گوارش استفاده می

روند، قارار   های مربوط به دستگاه تنفس بکار می درمان بیماری

م شده در کازرون، داروهای دارند در صورتی که در تحقیق انجا
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گیاهی مورد استفاده در دستگاه گردش خون تعدادشان بیشتر از 

 (.14) داروهای گیاهی مورد استفاده در دستگاه تنفس است

درمورد اندام گیاهی مورد استفاده، بیشترین کاربرد مرباوط   

های هوایی و بعد از آن میوه وداناه اسات کاه ایان      به سرشاخه

ها با نتایج بدست آمده از تحقیقاات پیشاین بعناوان مثاال      یافته

بررسی کاربرد گیاهان اساتان چهارمحاال و ب تیااری مطابقات     

ر تانزانیاا کاه بار    همچنین در تحقیق مشابه در کشاو (. 15)دارد

روی گیاهان دهکده کیکویو در شمال شرقی این کشاور انجاام   

از نظار  (. 16) گرفت، برگها بیشترین کااربرد دارویای را دارناد   

های مشابه مورد استفاده گیاهان بررسای شاده در تحقیاق     گونه

حاضر او  با گیاهان منطقاه چهارمحاال و ب تیااری از کشاور     

 هان ناحیه باسیلیکاتا در جنوب ایتالیاخودمان و پس از آن با گیا

( 18) و گیاهان ناحیاه ای از اساتان الباا در کشاور ترکیاه     ( 17)

شباهت بیشتری دارناد تاا گیاهاان روساتاهای اطاراف جنگال       

که این شباهت و یاا عادم تشاابه    (. 1)کیمچی در کشور تانزانیا 

ممکن است گیااهی در یاک   . به شرایط اقلیمی مربوط می شود

ارای مصارف دارویای باشاد و در منطقاه دیگار هایچ       منطقه د

استفاده ای نداشته باشد و یا اینکه در یک منطقه جهات درماان   

یک بیماری و در منطقه دیگر برای درمان بیماری دیگری بکاار  

در این منااطق    (Ixiolirion tataricum )مثال گیاه خیارک  .برود

لای درکشاور   فقط استفاده خوراکی آن هم به مقدار کام دارد و 

 (. 18) ترکیه این گیاه به عنوان قابض مصرف سنتی دارد

با توجه به انی باودن پوشاش گیااهی شهرساتان بافات و      

وجود گیاهان دارویی در این منطقه و اهمیات گیاهاان دارویای    

در پیش برد صنعت داروسازی کشور بهتر اسات جهات حفاظ    

و حراست از این ذخاایر ارزشامند باا بهاره بارداری صاحیح،       

چااره ای    جلوگیری برای از بین رفاتن و ناابود شادن گیاهاان    

 .اندیشید
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