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 چکیده

پردازد و بازیابی می آن منطقه افراد بومیای از دانش بومی است که به شناخت نقش گياهان یک منطقه در دانش اتنوبوتانی شاخه      

جرگالن  و شناسایی گياهان دارویی منطقه رازای جهت رو مطالعهاست که درخطر نابودی قرارگرفته است. ازاینی غيرمکتوبی هاسنت

و استفاده از دانش و تجربه اهالی بومی برای معرفی خواص و موارد ناشناخته گياهان دارویی موردنظر انجام گرفت. اطالعات مربوط 

د بومی باتجربه گردآوری های گياهی از افراآوری نمونههای مختلف گياهان از قبيل مصارف سنتی، نحوه استفاده و زمان جمعبه جنبه

( تعلق داشته و پس از آن Asteraceaeگونه به تيره کاسنيان ) 14گونه گياه دارویی،  85شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد، از تعداد 

بيان شيرین های بعدی قرار گرفتند. گونهگونه در رتبه 11( با Apiaceaeگونه و تيره چتریان ) 13( با Lamiaceaeهای نعناعيان )تيره

(Glycyrrhiza glabra L. با )201( آویشن ،Thymus transcaspicus با )191 ( و درمنهArtemisia siberi Besser با )ترتيببه 178 

بيشترین ميزان شاخص  69/0و آویشن با  73/0بيان با ، شيرین77/0را نشان دادند. درمنه با ( UR)باالترین ميزان گزارش استفاده 

(، گونه 16) تروفيت(، گونه 38) کریپتوفيتهمیپنج فرم زیستی شامل را نيز به خود اختصاص دادند. ( RFC)سبی ثبت فراوانی ن

. بيشترین قسمت دارویی مورداستفاده گياهان در ها مشاهده شد( بين گونهگونه 4) ژئوفيت( و گونه 11) کامفيت(، گونه 16) فانروفيت

های گوارشی، عمومی، تنفسی و پوستی تعلق ترتيب به درمان بيماریو کاربرد عمده گياهان دارویی بهاین منطقه، اندام هوایی آنها بود 

را در بين ( 96/0)اسکلتی و عضالنی بيشترین ميزان این شاخص  های( گروه بيماریICFداشت. در ارتباط با شاخص اجماع مطلعين )

 کسب کرد. هاسایر گروه

 

 .و جرگالن (، رازICF)مطلعان (، شاخص اجماع RFCی فراوانی نسبی ثبت )(، شاخص کمURّگزارش استفاده ) اتنوبوتانی، های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

ابعاد مختلف زندگی جوامع  در بسياری از نقاط جهان،
 تجربيات و باورهایی استوار است محلی بر پایه منابع طبيعی،

این  که همگی خود حاصل تالش برای معيشت پایدار است.
ها زندگی آنان را دربرگرفته و به ها و ارزشدانسته باورها،

شده است  ملی آن جامعه تبدیل بخشی از دانش و سرمایه

(2015., et alBandani اتنوبوتانی یا مردم گياه .) شناسی
گياهان  ای از این دانش بومی است که به شناخت نقششاخه

 et alFrouzeh ,.پردازد )یک منطقه در دانش محلی آنها می

(. واژه اتنوبوتانی اولين بار توسط هارشبرگر 5201
 شناس آمریکایی مطرح شد و از آن زمان به بعد،گياه

عنوان بخشی از دانش سنتی تعریف شد که دربرگيرنده به
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کند دریابد گياهان چگونه ای است که تالش میمطالعه
شوند ها استفاده میعنوان دارو برای درمان بيماریبه
(2014., et alDifrakhsh براساس گزارش .) های سازمان

جمعيت  %80( در حال حاضر حدود WHOبهداشت جهانی )
جهان برای نيازهای اوليه مراقبت از سالمت خود، به گياهان 

از مواد  %80دارویی و داروهای سنتی متکی هستند و حدود 
شوند رویی مستقيم یا غيرمستقيم از گياهان تهيه میدا
(2016Azadbakht & Hosseini, )بر توصيه  بنا همچنين ؛

ترین راهکار برای دسترسی عموم مردم این سازمان، مناسب
گياهان  از بسط و توسعه استفاده به طب مطمئن، شناخت،

 et Hosseini ؛WHO Organization ,2002است )دارویی 

2020., al.) در همين راستا در کشورهای آمریکای جنوبی 
هند،  ازجمله برزیل و کشورهای آسيایی مانند چين،

پاکستان، تایلند و حتی برخی از کشورهای آفریقایی مانند 
است  انجام شدهالئوس در این زمينه تحقيقاتی  و گينه

(2009, et al.Reddy  2010؛., et alPanghal  ؛ Qureshi

2007Ghufran, &  2014؛., et alNaz .)  در ایران نيز
 اند،هپرداخت زمينهمحققان مختلفی به پژوهش در این 

( با بررسی 4201) Nabipourو  Dolatkhahiعنوان نمونه به
گونه  70فارس به شرقی خليجآبریز شمال حوزهاتنوبوتانی 

یافتند  جنس دست 62خانواده و  37گياه دارویی متعلق به 
که بيشترین آنها مربوط به خانواده کاسنی و در درمان 

 و Khodayari. شداستفاده میهای گوارشی بيماری
با بررسی اتنوبوتانی گياهان دارویی  (2014همکاران )

گونه گياهی دارویی  84شهرستان ایذه )استان خوزستان( 
های شناسایی کردند که تيرهرا تيره گياهی  35متعلق به 

eraceaeAst  گونه،  12باLamiaceae  گونه،  12با
Apiaceae  گونه و  11باLegominosae  گونه گياهی  8با

( 5201و همکاران ) Frouzehدارای بيشترین کاربرد بودند. 
و يلویه گکهنيز در بين عشایر مراتع دیلگان در استان 

گونه استفاده  8که  نددکرآوری گونه را جمع 70بویراحمد 
دارویی و سایر  -گونه استفاده خوراکی 7تقویتی،  -خوراکی

طبق بررسی  ها مصارف دارویی و بهداشتی داشتند.گونه
rSaadatpou ( در سجاسرود استان 2017و همکاران )

 گونه دارویی متعلق به  52زنجان نيز نتایج نشان داد که 
خانواده در منطقه شناسایی شد که بيشترین تعداد را  22

يان و کاسنی تشکيل دادند و باالترین ععناهای نخانواده
های گوارشی بود. با توجه به کاربرد آنها برای درمان بيماری
 توان به این اصل دستمی ،نتایج اتنوبوتانی در هر منطقه

یافت که استفاده از گياهان در هر منطقه آداب متفاوتی دارد، 
عنوان ممکن است یک گياه در یک منطقه به برای نمونه

صورت ضماد مورد استفاده قرار دیگر به دمنوش و در منطقه
مختلف برای درمان  گيرد، همچنين ممکن است در دو منطقه

دو بيماری متفاوت مصرف شود. نکته ارزشمند دیگری که 
تواند حاصل تحقيقات اتنوبوتانی باشد، آشنایی با گياهان می

حال معرفی مختلفی است که تعدادی از آنها تابهدارویی 
اند و در مواردی نيز استفاده بومی از آنها، متفاوت از نشده

های مشابه در منابع آمده است که در مورد نمونه هاییاثر
 (. et alNaz ,.2014است )

شاید این تحقيقات  به موقعيت زمانی، توجه با امروزه
ای ایشگاهی و یا عرصهتر از تحقيقات آزمبسيار ضروری

علمی هميشه  یهازمان برای انجام آزمایش زیرا ،باشند
ای خاص در دوره سالمندانهست اما دانشی که مختص 

ای خاص است، هميشه فرصت ثبت آن وجود ندارد. جامعه
دانش در  فرد بودن اینبا توجه به متمایز و منحصربهرو ازاین

رای ثبت آن و نقاط مختلف جغرافيایی و عدم تالش ب
همچنين از بين رفتن این دانش با مرگ هر کهنسال بومی، 

عالوه به ناپذیر است.پرداختن به آن ضروری و اجتناب
بررسی منابع گویای این موضوع است که تحقيقات دانش 

شناسی در هر جای دنيا بومی پيرامون محيط طبيعی و گياه
مشابه در هایی هستند که در سایر تحقيقات دارای یافته

ترین ضروریات جاهای دیگر نيامده است و این از شاخص
 برایای رو مطالعههاست. ازاینگونه پژوهش انجام این

وسيله بوميان بررسی و شناسایی گياهان دارویی مهمی که به
و جرگالن خراسان شمالی در درمان  محلی منطقه راز

تفاده قرار اس های گذشته تا به امروز موردها از دههبيماری
 .شدگرفته است، انجام می
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 هامواد و روش

 معرفی جغرافیای منطقه

غربی های شمال و شمالشهرستان راز و جرگالن، بخش
استان خراسان شمالی را به خود اختصاص داده و از شمال 
با کشور ترکمنستان، از شرق به شهرستان شيروان، از غرب 

سملقان و استان گلستان و از جنوب به  ،به شهرستان مانه
این  شود.می مانه و سملقان محدود ،های بجنوردشهرستان

کيلومترمربع شامل یک  3138شهرستان با مساحت حدود 
بخش راز، جرگالن و غالمان است.  3 شهر به نام راز و

در حدود  5139جمعيت شهرستان راز و جرگالن در سال 
بخش وسيعی از شهرستان  است.ه شدنفر برآورد  59210

چندان عميق های نهراز و جرگالن مناطق کوهستانی و دره

های سرد و مرطوب و طورکلی این منطقه زمستاناست. به
های آبریز منطقه حوضه های گرم و خشک دارد.تابستان

رود جرگالن و رود غالمان در شمال  شامل رود سومبار،
در جنوب محدوده منطقه و حوضه آبریز رود تنگه ترکمن 

نظر اقليمی تحت تأثير توده هوای  شهرستان است که از
نظر مختصات  و جرگالن از دریای مازندران قرار دارد. راز

دقيقه  6درجه و  57جغرافيایی در موقعيت طول جغرافيایی 
 دقيقه شمالی واقع 56 درجه و 37شرقی و عرض جغرافيایی 

متر از سطح دریا و  1279ميانگين ارتفاع منطقه  شده است.
حداکثر دمای  متر است.ميلی 319متوسط بارش ساليانه 

شده  گراد و حداقل دمای ثبتدرجه سانتی 2/40شده ثبت
 شده است. گراد گزارشدرجه سانتی -8/18

 

 قومیت و اسامی روستاهای مورد مطالعه -1جدول 

 قومیت روستاهای

 مطالعه مورد

 اسامی روستاهای

 مورد مطالعه
 نامطلعتعداد 

 نشینروستاهای تات

 11 راز

 5 راستاقان

 3 گوی نيک

 4 تپهقوش

 3 آنابای

 نشینروستاهای ترک

 8 غالمان

 4 آلمادوشن

 5 تازه قلعه

 روستاهای کردنشین

 3 داشلی قلعه

 2 قلیآدینه

 3 پشنده

 1 سوخسوهاشم

 نشینترکمنروستاهای 

 5 قوزتکله

 5 سعودیکه

 4 حصارچه

 3 بچه دره

 3 تنگه ترکمن
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 اطالعات فردی افراد مصاحبه شونده -2جدول 

 تحصیالت شده دانش بومیمنبع کسب قومیت محدوده سنی جنسیت 

 ترکمن ترک کرد تات 55-75 35-55 مرد زن متغیر
اجداد و 

 والدین

 تجربه

 شخصی

 آموزش

)مدرسه، 

 رسانه(

 باسواد سوادبی

 درصد

 فراوانی
5/62 5/37 22 78 2/36 5/12 6/23 7/27 68 14 18 5/64 5/35 

 

 های منطقهمعرفی قومیت

های مختلف منطقه راز و جرگالن کلکسيونی از قوميت
ها، با فرهنگ، آداب و رسوم متفاوت است که شامل تات

دارترین ها ریشهباشد. تاتها میها، کردها و ترکمنترک
بر شهر راز ترین ساکنان بومی منطقه هستند. عالوهو اصيل

نيک، راستقان، اسفروج، گوی)مرکز شهرستان(، روستاهای 
گویند. تپه و آنابای به زبان و گویش تاتی سخن میقوش

زبانان هستند که در اواخر دوره دومين قوميت منطقه ترک
قاجاریه از ترکمنستان و آذربایجان به غالمان، آلمادوشن 

اند. کرد )کرمانج( های منطقه نيز در و تازه قلعه کوچ کرده
قلی، پشنده، سوخسوهاشم ه، آدینهقلعروستاهای داشلی

قوز، های منطقه در روستاهای تکله)نيمی ترکمن( و ترکمن
ترکمن استقرار داشتند دره و تنگهسعود، حصارچه، بچهیکه

دليل تنوع تواند به(. تحقيق در این منطقه می1)جدول 
قوميتی و تفاوت فرهنگی موجود، اطالعات جامع و 

 قق قرار دهد.سودمندی را در اختيار مح

 
 هاگردآوری داده

( Informantنفر فرد آگاه ) 72در این پژوهش با 
 27( زن و 62%/5نفر ) 45مصاحبه شد که از این تعداد 

( مرد بودند. محدوده سنی افراد 37%/5نفر )
تا  35( و 78%سال ) 75تا  55شونده بين سنين مصاحبه

( از 64%/5شوندگان )( بود. اغلب مصاحبه%22سال ) 55
سواد جامعه بودند و بيشتر آنها، دانش بومی افراد بی

( کسب 68%گياهان دارویی را از اجداد و والدین خود )
دليل تنوع در ترکيب قوميتی منطقه راز و کرده بودند. به

صورتی گيری بهجرگالن )تات، ترک، کرد و ترکمن( نمونه
ه های بومی منطقانجام شد که دربرگيرنده تمامی قوميت

 (.2باشد )جدول 
هتای ستنتی متردم،    در این مطالعه باورها و دانستتنی 

نامته و در قالتب   پيرامون گياهان دارویی، با تهيه پرستش 
 مصاحبه حضوری و مشتاهده مشتارکتی گتردآوری شتد.    

که در مشاهده مشارکتی به همراه افتراد   شودیادآوری می
و وری آفتر بومی در محل رویشگاه گياهان و یتا هنگتام   

موضوع موجب برداری از آن حضور بعمل آمد و این رهبه
 شتود های مصترف آن  بهتری از گياه و شيوه شد که درک

(2014Farhadi, افتتتراد مصتتتاحبه .) شتتتونده شتتتامل
دار، خانه زنان کردگان عشایر،تحصيل سالخوردگان خبره،

 بنتتدها،و طبيبتتان محلتی، شکستتته  هتا درمانگر هتتا،قابلته 
و فروشندگان گياهتان دارویتی   چوپانان مجرب، عطارها 

فترم   محوریتت نتام محلتی گياهتان،     با هامصاحبه بودند.
 آوری، نحتوه برداشتت، انتدام متورد    زمان جمتع  زیستی،
ستازی و مصترف و ختواص گياهتان     شيوه آماده استفاده،

یتادآوری   نظتر گتردآوری شتد.    مطرح و اطالعات مورد
د کته  کرپرسش و مصاحبه تا جایی ادامه پيدا شود که می

 .کردهای تکراری ثبات و صحت مصاحبه را محقق پاسخ
 

 های گیاهیآوری و شناسایی نمونهجمع

برداری و عمليات پيمایش صحرایی با توجه بته  نمونه
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طتی فصتول    1399تتا   1398هتای  اقليم منطقه در ستال 
شتده  آوری. گياهان جمعشدمختلف رویش گياهان انجام 

دانشگاه علوم و تحقيقات سازی به هرباریوم پس از آماده
تهران منتقل و با استفاده از منابع معتبر مانند فلور ایرانيکا 

(2015-1963, Rechinger)( فلور روسيه ،Komarov & 

2001-1963, Shishkin  ( فلتور ترکيته ،)-1965, Davis

 ,1960Townsend & Guest-( و فلتور عتراق )  1988

farian, Mozafهتای ایتران )  (، درختان و درختچه1985

(  et alAsadi,. 1988-2010(، مجموعه فلور ایران )2010
شناستایی   (Mobayen ,1975-1995های ایران )و رستنی

شده براستاس  آوریزیستی گياهان جمعهای شکل شدند.
بندی، ( تعيين شد. در این طبقه1934) Raunkiaerسيستم 

 های تجدیدکننده حيات کهگياهان براساس موقعيت جوانه
های جدید پس از فصول نامساعد از آنها برگ و هاشاخه

 (،Phanerophytesهتا ) گيرند، به گروه فانروفيتمنشأ می
هتتا کریپتوفيتتت(، همتتیChameopytesهتتا )کامفيتتت

(Hemicryptophtes،) کریپتوفيت( هاCryptophytes و )
 ایتتن شتتوند.( تقستتيم متتیTherophytesهتتا )تروفيتتت

ها بتا  شناسی گونهاست که ریخت این فرض بر بندیطبقه
 et Taghipourهوایی کامالً مرتبط هستند ) و عوامل آب

2011., al.) 
 

 هاوتحلیل دادهتجزیه

 ی که در مطالعات اتنوبوتانيک موردهای کمّروش
های گيرد، امکان انتخاب مهمترین گونهاستفاده قرار می

های دارویی فراهم گياهان دارویی را برای شروع پژوهش
تحليل برای (. et alCastro -Alonso ,.2012)کند می

ها و در راستای اهداف این های حاصل از مصاحبهداده
(، شاخص URهای گزارش استفاده )مطالعه از شاخص

( و شاخص ضریب اجماع RFCنسبی ثبت )ی فراوانی کمّ
( استفاده شد. شاخص گزارش استفاده ICF)مطلعان 

(URبه عبارتی تعداد کل گزارش استفاده برای هر )  گونه
 ,Tabatabaeiشود )گزارش میمطلعان است که توسط 

2016.) 

های دارویی بومی برای تعيين اهميت نسبی گونه
( محاسبه RFC) ی فراوانی نسبی ثبتمنطقه، شاخص کمّ

 .آیددست میبشد که با فرمول زیر 
 

RFC = FC/ N 

 

وابستگی تعداد افرادی را که به استفاده  RFCشاخص 
در رابطه . دهداند نشان میکرده گونه خاص اشاره از یک

و مطلعان برابر است با تعداد  FCذکرشده 
اند و گونه خاص را ذکر کرده هایی که یکشوندهمصاحبه

N .برابر است با تعداد کل افرادی که از آنها مصاحبه شد 
این شاخص از صفر )زمانی که هيچ فرد آگاه بومی 

نکرده باشد( تا یک )که بيان نظر  کاربردی برای گياه مورد
نظر  تمام افراد آگاه بومی کاربرد دارویی برای گياه مورد

بيان کرده باشند( متغير است. این شاخص به طبقات 
تعداد خواص برای ه از گياهان توجه ندارد و استفاد

اند نيز تفاوتی دارویی که پاسخگویان برای هر گياه نوشته
 (. ,2021Ghadimi Joboni & Ghavamشود )قائل نمی

( برای نشان دادن و اثبات ICF)مطلعان ضریب اجماع 
با فرمول زیر محاسبه و رود همگنی اطالعات بکار می

 .شودمی
 

ICF = Nur - Nt/Nur - 1 

 
تعداد  Nur (Number of use reports)فرمول  این در

 Nt شده برای هر گروه بيماری و استنادهای ذکر
(Number of taxaتعداد گونه )رفته در  های دارویی بکار

ميزان  ICFمقادیر شاخص  هر گروه بيماری است.
و مطلعان گذاری و تبادل اطالعات بين اشتراک
های در مورد ارزش استفاده گونهرا ها شوندهمصاحبه

دارویی برای درمان یک گروه بيماری خاص نشان 
 (. ,1986Trotter & Loganدهد )می

المللی بندی بينها از طبقهبيماری بندیطبقهبرای 
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 The International Classificationهای اوليه )مراقبت

of Primary Care .استفاده شد )ICPC  یک روش
های اوليه بندی مراجعات مراقبتی برای دستهبندطبقه

توان اطالعات مربوط به که با استفاده از آن میاست 
ها و مداخالت مشکالت تشخيص مراجعه بيمار،

 et alOkkes. ,بندی کرد )های اوليه را دستهمراقبت

افزار اکسل مقادیر و نمودارها توسط نرم نهایت در (.2000
(2010Excel, محاسبه و ) .رسم شد 
 

 نتایج

 های منطقهترین تیرهپرجمعیت

نظر تقسيمات جغرافيای  و جرگالن از شهرستان راز
 85شده است. وجود  تورانی واقع-ایرانی گياهی در منطقه

تيره گياهی مؤید فلور غنی  36گياه دارویی پرمصرف از 
توان در گستره نسبتاً این منطقه است که دليل آن را می

کوه و وسيع جغرافيایی، محصور شدن منطقه بين چند رشته

ایجاد چندین ميکروکليما و تنوع رویشگاهی آن جستجو 
دارویی از  که فلور متنوعی از گياهان طوریبه .کرد

ای و ای، درختچهساله تا چندساله، بوتههای یکعلفی
آمده، درختی را موجب شده است. براساس نتایج بدست

به  (16%/4)گونه  14گونه گياهان دارویی،  85از تعداد 
آن  از ( تعلق داشته و پسAsteraceaeتيره کاسنيان )

، (%2/15گونه ) 13( با Lamiaceae)نعناعيان های تيره
(، تيره %9/12گونه ) 11( با Apiaceaeتيره چتریان )

سرخ ( و تيره گل%2/8گونه ) 7( با Fabaceaeآسا )پروانه
(Rosaceae با )های ترتيب در ردیف( به%8/5گونه ) 5

بزرگترین  Asteraceae (. تيره1بعدی قرار گرفتند )شکل 
(، این 1 ترین تيره موجود در منطقه بود )شکلو پرجمعيت

شده در مناطق  انجاممطالعات های سایر تيجه با یافتهن
 Amiri& ؛  et alNadaf ,.2011همجوار مطابقت داشت )

2010Jabbarzadeh,  2010؛., et alNaghipour Borj .) 

 

 
 مطالعه های گیاهی منطقه موردترین خانوادهپرجمعیت -1 شکل

 

 زیستی منطقه هایشکل
گونه در هر اجتماع گياهی متفاوت  شکل زیستی هر

است که همين اختالف، مبنای ساختار اجتماعات گياهی 
، همچنين شکل زیستی ( ,1981Mobayenرود )شمار میبه

نظر از اینکه ویژگی سيستماتيک آنها را نشان گياهان صرف

محيطی نيز کننده سازش گياهان با شرایط زیستبياندهد، می
 (.et al. Pairanj ,2011است )

بنتدی  نتایج این پژوهش نشتان داد کته طبتق تقستيم    
نظتر   ازRaunkiaer (1934 )شده براساس سيستتم  انجام

گونته   16(، 44%) کریپتوفيتت گونه همی 38شکل زیستی 
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ه گونتت 11(، 19%گونتته فانروفيتتت ) 16(، 19%تروفيتتت )
( در منطقته وجتود   5%گونه ژئوفيت ) 4 ( و13%کامفيت )

(. فراوانتتتی گياهتتتان 3و جتتتدول  2داشتتتت )شتتتکل 
دهنتده اقلتيم سترد و    کریپتوفيت در یک منطقه نشانهمی

کریپتوفيت ممکن فراوانی گياهان همی کوهستانی آن است.
است به علت سازگاری ایتن گياهتان در مقابتل سترما و     

در آنهتا   انتهاییهای جوانهرفتن قرارگچرای دام )به علت 
 (. ,1995Archiboldسطح خاک( نيز باشد )

 

 ر منطقهدترین اندام گیاهی پرمصرف

در ادامه نتایج نشان داد که بيشترین قسمت دارویی مورد 
ترتيب اندام هوایی )شامل ساقه استفاده گياهان در این منطقه، به

و کمترین قسمت دارویی مورد  %23و گل با  %29و برگ( با 
(. 3و جدول  3بود )شکل  %2استفاده شيرابه گياه، با مقدار 

کرده و یا عصاره دمصورت تهيه نحوه استفاده نيز بيشتر به

های این پژوهش با طوری که یافته(، به3دمنوش بود )جدول 
( مبنی بر استفاده از اندام 2019) Fatimi-Alنتایج تحقيق 

ترین اندام گياهی در مطالعات عنوان پرمصرفهوایی به
 اتنوبوتانی همخوانی داشت.

 

 کاربرد موارد مصرف دارویی

پرکاربردترین موارد مصرف که نشان داد  همچنين هاداده
های دستگاه گوارش گياهان دارویی منطقه به درمان بيماری

گونه گياهی متفاوت اشاره  45تعلق داشت و در این رابطه به 
که برای درمان  شدهای بعدی مشاهده شد. در رتبه

، 25های تنفسی از ، بيماری38های عمومی از بيماری
گونه  19صبی از و اختالالت ع 22مشکالت پوستی از 

کاربردترین موارد مصرف شد. کمگياهی در منطقه استفاده می
گونه گياهی بود  2نيز مربوط به گروه بيماری باروری با 

 (.3 و جدول 4)شکل 
 

 

 
 

 ، Ph فانروفیت:، Th ، تروفیت:He کریپتوفیت:های زیستی منطقه: همیدرصد فراوانی فرم -2 شکل

 Ge و ژئوفیت: Ch کامفیت:
 

44%

19%

19%

13%

5%

فرم زیستی
همی کریپتوفيت تروفيت فانروفيت کامفيت ژئوفيت



 ...اتنوبوتانی گياهان دارویی منطقه 880

 
 

 استفاده و درصد آن اندام گیاهی مورد -3 شکل

 

 
 شده برای هر گروه بیماری تعداد گیاهان معرفی -4شکل 

 

 

 (URنتایج بررسی شاخص گزارش استفاده )

تحقيق نشان داد که مقادیر این نتایج حاصل از این 
گونه  85متغير بود و از مجموع  201تا  1شاخص بين 
 Glycyrrhizaبيان )مطالعه، گونه شيرین گياهی مورد

glabra) آویشن )201آسا با از خانواده پروانه ،Thymus 

transcaspicus درمنه 191با نعناعيان ( از خانواده ،
(siberiArtemisia  از خانواده ) بارهنگ 178کاسنيان با ،

(Plantag lanceolata از خانواده بارهنگيان با )و  133
( از خانواده  officinalisLavandulaدوس )واسطوخ

ترتيب بيشترین مقدار شاخص گزارش به 130يان با عنعنا
(. گونه 3( را به خود اختصاص دادند )جدول URاستفاده )

واده انگوریان نيز ( از خانVitis sylvestrisانگور وحشی )
کمترین مقدار را نشان داد  1با شاخص گزارش استفاده 

 (.3 )جدول
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 (RFCی فراوانی نسبی ثبت )نتایج بررسی شاخص کمّ

ی فراوانی نسبی ثبت، مقادیر در ارتباط با شاخص کمّ
 Artemisiaمتغير بود و گونه درمنه ) 77/0تا  01/0بين 

siberi)  شيرین77/0با ،( بيانGlycyrrhiza glabraبا ) 
 69/0با  (Thymus transcaspicusآویشن ) و 73/0
ترتيب باالترین این ميزان را به خود اختصاص دادند به

 Adiantumپرسياوشان ) دو گونه (.3و جدول  5 )شکل

veneris-capillus( و انگور وحشی )Vitis sylvestris )

کمترین ميزان شاخص فراوانی نسبی ثبت را  01/0با 
آن است که این گياهان  گویای کم نشان دادند، این مقدار

سابقه مصرف دارویی اندک و ناچيزی در منطقه داشته و 
نفر به  1شونده تنها  نفر مصاحبه 72دیده شد که از تعداد 

ليست دوازده گياه دارویی  (.3 آنها اشاره کرد )جدول
ی فراوانی نسبی شده که باالترین ميزان شاخص کمّتهشناخ

و جرگالن داشتند در شکل  را در منطقه راز (RFCثبت )
 گزارش شد. 5

 

 
 

 (RFCمطالعه با بیشترین شاخص فراوانی نسبی ثبت ) های دارویی منطقه موردگونه -5شکل 
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 Ge و ژئوفیت: Ch ، کامفیت:Ph ، فانروفیت:Th تروفیت: ،He کریپتوفیت:همی ؛و جرگالن های زیستی منطقه رازشکل -3جدول 

 نام علمی 

 و نام تیره

گزارش 

 استفاده

(UR) 

فراوانی 

 نسبی ثبت
(RFC) 

 فرم

 زیستی

 نام فارسی

 نام محلی

 قسمت مورد

 استفاده

 نحوه 

 تهیه

 نحوه

 استفاده

 تعداد استناد

 گروه بیماری به هر
 موارد استفاده

Adianthaceae          

Adiantum capillus-veneris 

L. 
8 01/0 Ge (2) ادراری -(6) تنفسی خوراکی کردهدم اندام هوایی پرسياوشان 

 -عفونت ریوی -سرماخوردگی -آنفوالنزا

 کليهعفونت و دفع سنگ  -آسم -سرفه

Apiaceae          

Apium graveolens L. 3 04/0 He نفخ معده (3) گوارشی خوراکی پودر بذر کرفس وحشی 

Bunium persicum (Boiss.) 

B. Fedstch 
7 05/0 Ge ميوه زیره سياه 

 کردهدم

 عرق

 پودر

 مشکالت قاعدگی -نفخ معده (3) گوارشی -(4) زنان خوراکی

Eryngium billardieri 

Delile 
6 08/0 He 

 بوقناق

 -خارچشم

 زخم

 کاهنده قند خون (6) قند خون خوراکی جوشانده اندام هوایی

Eryngium caucasicum 

Trautv 
7 09/0 He 

 زولنگ

 زولنگو
 کاهنده قند خون (7) قند خون خوراکی کردهدم اندام هوایی

Ferula asafoetida 

H.Karst. 
16 

08/0 
 

He وزهغآن 
 صمغ ساقه

 ریشهصمغ 
 خوراکی خوراکی

 -(3) عمومی -(10) گوارشی

 (3) خونی

ضد  -رقيق کننده خون -بيماری انگلی روده

 *مسبب تشنج در کودکان -ویروس

  



 

 ... -3جدول ادامه 

 نام علمی 

 و نام تیره

گزارش 

استفاده 

(UR) 

فراوانی 

 نسبی ثبت
(RFC) 

 فرم

 زیستی

 نام فارسی

 نام محلی

قسمت مورد 

 استفاده

 نحوه 

 تهیه

 نحوه

 استفاده

 تعداد استناد

 گروه بیماری به هر
 موارد استفاده

Ferula ovina (Boiss.) 

Boiss. 
101 58/0 He 

 باریجه

 قسنی

 گنده کما

 صمغ ریشه
 پودر

 قرص

 خوراکی

 استنشاق

 )دود کردن(

( 21) تنفسی -(47) گوارشی

 (9زنان ) -(13) عصبی

 (3) سرطان -(8) عمومی

 -آسم -مسکن -سرطان -نيروبخش

 -ارشی مشکالت گو -مشکالت ریوی

 درددندان -مشکالت قاعدگی

Ferula persica Willd 5 04/0 He ضد ویروس -بيماری انگلی روده (2) عمومی -(3) گوارشی خوراکی کردهدم اندام هوایی سکبينچ 

Ferulago angulate 

(Schltdl.) Boiss. 
47 20/0 He 

 چرم گياه

 چویل

 چله داغی

 هواییاندام 

 ریشه

 جوشانده

 ضماد

 خوراکی

 موضعی

( 5) پوستی -(35) اسکلتی

 (2) باروری -(5) عصبی

درمان  -مسکن -تقویت قوای جنسی

 ریزش مو -درد و التهاب مفاصل -یشکستگ

Foeniculum vulgare Mill. 28 09/0 He 
 رازیانه

 شيرین بادیان

اندام هوایی با 

 اولویت ميوه

 کردهدم

 پودر

 عرق

 خوراکی

( 4) تنفسی -(17) گوارشی

( 2) باروری -(3) ادراری

 (2) عمومی

تقویت  -تقویت کبد -ورم و زخم معده -نفخ

 اشتهاآور -شيرافزا -عفونت کليه -ریه

Malabaila isfahanica 

Alava 
10 08/0 He 

 دبدبی

 شقاقل
 نفخ -دل درد (10) گوارشی خوراکی پودر برگ

Trachyspermum copticum 

(L.) Link 
15 11/0 He 

 زنيان

 خردی دانه

 اندام هوایی گل

 ميوه

 عرق

 پودر
 نفخ معده -انگل روده-و زخم معده ورم (15) گوارشی خوراکی

 



 

 ... -3جدول ادامه 

 نام علمی 

 و نام تیره

گزارش 

استفاده 

(UR) 

فراوانی 

 نسبی ثبت
(RFC) 

 فرم

 زیستی

 نام فارسی

 نام محلی

قسمت مورد 

 استفاده

 نحوه 

 تهیه

 نحوه

 استفاده

 تعداد استناد

 گروه بیماری به هر
 موارد استفاده

Asteraceae          

Achillea arabica Kotschy 45 38/0 He 
 بومادران

 گل زرد
 درد عصبی -نفخ معده -دل درد (16) عصبی -(29) گوارشی خوراکی کردهدم گل

Anthemis odontostephana 

Boiss. 
70 38/0 Th 

 بابونه

 گل سفيد
 گل

 جوشانده

 عرق

 شستشو

 خوراکی

 حمام دارویی

( 14) پوستی -(15) عصبی

( 10گوارشی ) -(13) تنفسی

 عمومی (6چشم ) -(8زنان )

(4) 

-عفونت زنان -سازی کبدپاک -چشم درد

 -ماالریا -کرونا -سرماخوردگی -سوختگی

 ردسرد -بخشآرام -دل درد

Arctium lappa L. 12 13/0 He 
 باباآدم

 قره شلپ
 موضعی پماد ریشه

( 1) گوارشی -(7) اسکلتی

 (1) عمومی -(3) پوستی
 روماتيسم -نقرس -سازی کبدپاک -یگزیدگ

Artemisia absinthium L. 8 06/0 Ch زخم معده -ورم معده (8گوارشی) خوراکی جوشانده اندام هوایی گل افسنطين 

Artemisia siberi Besser. 178 77/0 Ch 
 درمنه

 یوشان

 برگ

 گل

 کردهدم

 پودر
 خوراکی

( 35عمومی) -(127گوارشی)

 (16تنفسی)

 -سردرد -های کرم و انگلیبيماری -استفراغ

ماری ویروسی مثل بي -نفخ معده -دل درد

 تنگی نفس -کرونا

Artemisia kopetdaghensis 

Krasch., M.Pop. & Linecz 

ex Poljak. 
55 43/0 Ch 

 درمنه

 شيخ خراسانی
 اندام هوایی

 کردهدم

 پودر
 (7قند خون) -(48گوارشی) خوراکی

 -اهنده قند خونک -صفرابر -پاک سازی کبد

 ورم معده -دل درد

  



 

 ... -3جدول ادامه 

 نام علمی 

 و نام تیره

گزارش 

استفاده 

(UR) 

فراوانی 

 نسبی ثبت
(RFC) 

 فرم

 زیستی

 نام فارسی

 نام محلی

قسمت مورد 

 استفاده

 نحوه 

 تهیه

 نحوه

 استفاده

 استنادتعداد 

 گروه بیماری به هر
 موارد استفاده

Calendula persica Var. 

Persica 17 13/0 Th جوشانده گل هميشه بهار 

 خوراکی

 غرغره

 موضعی

 زخم بستر -آفت دهان (17عمومی)

Carthamus oxyacantha 

M.Bieb. 
4 04/0 Th دانه گلرنگ زرد 

 جوشانده

 پودر

 موضعی

 خوراکی
 خارش -پوستیهای عفونت (4پوستی)

Cichorium intybus L. 96 58/0 He 

 کاسنی

 دسته باغی

 سقج

 اندام هوایی

 ریشه

 کردهدم

 عرق

 پماد

 خوراکی

 آدامس

 موضعی

( 22پوستی) -(54گوارشی)

 (6ادراری) -(14قلبی)

 -مشکالت گوارشی -کليه -پاک سازی کبد

 تصفيه خون -جوش -فونت قارچی پوستع

Cyanus depressus (M. 

Bieb.) Soják 
6 08/0 Th تب بر (6عمومی) خوراکی کردهدم گل گل گندم 

Onopordum 

heteracanthum 
.C. A. Mey 

12 11/0 He 
 خار زن بابا

 کنگر خر
 جوشانده گل

 خوراکی

 شستشو

( 4خونی) -(4قند خون)

 (4پوستی)

های قارچ -ده قند و چربی خوندهنکاهش

 ایپوستی و سکه

Silybum marianum (L.) 

Gaertn 
25 23/0 He خارمریم 

اندام هوایی با 

 اولویت گل

 کردهدم

 پودر

 عرق

 (6ادراری) -(19گوارشی) خوراکی
 -چرب کبد -کبدسازی پاک

 هپاتيت -کليه 

  



 

 ... -3جدول ادامه 

 نام علمی 

 و نام تیره

گزارش 

استفاده 

(UR) 

فراوانی 

 نسبی ثبت
(RFC) 

 فرم

 زیستی

 نام فارسی

 محلینام 

قسمت مورد 

 استفاده

 نحوه 

 تهیه

 نحوه

 استفاده

 تعداد استناد

 گروه بیماری به هر
 موارد استفاده

Tanacetum kotschyi 

(Boiss.) Grierson 
5 02/0 He 

 مخلصه

 گشنيز کوهی

اندام هوایی با 

 اولویت بذر
 خوراکی کردهدم

( 1پوستی) -(3گوارشی)

 (1عمومی)

 زخم معده -ورم معده

 سم و مسموميت ضد -گزیدگی

Tussilago farfara L. 2 02/0 Ge 
 پاخری

 علف فرفره
 ریویآسم و مشکالت  (2تنفسی) خوراکی کردهدم اندام هوایی

Berberidaceae          

Berberis integerrima 

Bunge. 
110 63/0 Ph 

 زرک

 زیرک

 زرشک کوهی

 ریشه

 ميوه

 جوشانده

 آبميوه
 خوراکی

( 36خونی) -(46قلبی)

( 10قند خون) -(10ادراری)

 (8عصبی)

-کاهنده قند خون -تصفيه خون -مسکن

 عفونت ادراری -چربی خون -فشارخون

Biebersteiniaceae          

Biebersteinia multifida 

DC. 
25 12/0 Ge 

 آدمک

 بهمن سرخ

 قان تپر

 ریشه
 جوشانده

 ضماد

 خوراکی

 موضعی

( 2خونی) -(20اسکلتی)

 (3عمومی)

 -در سکته های مغزی و حذف لخته خون

 -درد مفاصل -شکستگی و کوفتگی

 برطرف کننده ضعف عمومی -ضدالتهاب

Boraginaceae          

Anchusa azurea Mill. 65 41/0 Th 
 گل گاوزبان

 اروپایی
 خوراکی کردهدم گل

( 22عصبی) -(32قلبی)

 (11تنفسی)
 مشکالت ریوی -بخشآرام -ب و عروققل

  



 

 ... -3جدول ادامه 

 نام علمی 

 و نام تیره

گزارش 

استفاده 

(UR) 

فراوانی 

 نسبی ثبت
(RFC) 

 فرم

 زیستی

 نام فارسی

 نام محلی

قسمت مورد 

 استفاده

 نحوه 

 تهیه

 نحوه

 استفاده

 تعداد استناد

 گروه بیماری به هر
 موارد استفاده

Brassicaceae          
Alyssum linifolium 

Stephan. ex Willd. 
6 08/0 Th آسم و مشکالت ریوی (6تنفسی) خوراکی کردهدم بذر قدومه 

Descurainia Sophia (L.) 

Webb ex Prantl 
102 59/0 Th بذر خاکشير 

 شربت

 ضماد

 خوراکی

 موضعی
 (50گوارشی) -(52عمومی)

 -دهانآفت  -پاک سازی کبد -تب بر -ملين

 اسهال -رفع عطش و گرمازدگی

Capparidaceae          

Capparis spinosa L. 44 25/0 Ch 
 کورک

 خربزه کوهی

 ميوه

 اندام هوایی

 جوشانده

 پودر

 ترشی

 خوراکی
( 12اسکلتی) -(21قند خون)

 (4قلبی) -(7عمومی)

ه قند و کاهند -کمردرد -روماتيسم

 سينوزیت -الغری -فشارخون

Caryophyllaceae          

Acanthophyllum 

Bunge ex  glandulosum

Boiss. 
12 12/0 Ch 

 اشنان

 چوبک
 آبله مرغان -عفونت پوست -شتهاآورا (5عمومی) -(7پوستی) خوراکی جوشانده اندام هوایی

Convolvulaceae          

Convolvulus arvensis L. 6 06/0 Th پيچک 
 برگ

 گل
 سنگ کليه (6ادراری) خوراکی کردهدم



 

 ... -3جدول ادامه 

 نام علمی 

 و نام تیره

گزارش 

استفاده 

(UR) 

فراوانی 

 نسبی ثبت
(RFC) 

 فرم

 زیستی

 نام فارسی

 نام محلی

قسمت مورد 

 استفاده

 نحوه 

 تهیه

 نحوه

 استفاده

 تعداد استناد

 گروه بیماری به هر
 موارد استفاده

Cupressaceae          

Juniperus polycarpos 

K.Koch subsp. 

turcomanica (B.Fedtsch.) 

R.P.Adams 

122 55/0 Ph 
 ارس

 آرچه
 دانه

 جوشانده

 پودر

 خوراکی

 شستشو

 حمام دارویی

 غرغره

( 22عمومی) -(38چشمی)

( 9عصبی) -(47اسکلتی)

 (6زنان)

 -عفونت زنان -التهاب و درد چشم -مسکن

پوکی  -دیسک کمر -درد مفاصل -سردرد

های بافت -آفت دهان -روماتيسم -استخوان

 آوردهآب 

Cuscutaceae          

Cuscuta approximata 

Bab. 6 06/0 Th 
 سس

 افتيمون
 کل گياه

 کردهدم

 پودر
 پاک سازی کبد -سرطان (2سرطان) -(4گوارشی) خوراکی

Elaeagnaceae          

Elaeagnus angustifolia L. 41 30/0 Ph سنجد 
 برگ

 ميوه

 جوشانده

 خوراکی

 پودر

 بخور

 خوراکی

( 12تنفسی) -(26عمومی)

 (3پوستی)
 پوست -پوکی استخوان -سرماخوردگی

Euphorbiaceae          

Euphorbia monostyla 

Prokh 
5 06/0 He 

 فرفيون

 شيرسگ
 شيرابه

استعمال 

 خارجی
 ميخچه (5پوستی) موضعی



 

 ... -3جدول ادامه 

 نام علمی 

 و نام تیره

گزارش 

استفاده 

(UR) 

فراوانی 

 نسبی ثبت
(RFC) 

 فرم

 زیستی

 نام فارسی

 نام محلی

قسمت مورد 

 استفاده

 نحوه 

 تهیه

 نحوه

 استفاده

 تعداد استناد

 گروه بیماری به هر
 موارد استفاده

Fabaceae          

Alhagi camelorum Fisch. 33 45/0 Ch خارشتر 
 اندام هوایی

 ریشه

 عرق

 جوشانده
 عفونت و دفع سنگ کليه (33ادراری) خوراکی

Glycyrrhiza glabra L. 201 73/0 He 
 بيانشيرین

 سوسوک
 ریشه

 جوشانده

 پودر

 خوراکی

 شستشو

 غرغره

 مکيدنی

( 38تنفسی) -(121گوارشی)

( 13ادراری) -(17عمومی)

 (5پوستی) -(7چشم)

 -سرماخوردگی -سوختگی -چشم درد

 -گلودرد -نفخ و ورم معده -مشکالت تنفسی

ونت عف -ترش معده -زخم معده -سرفه

 سوزش چشم -درددندان -ادراری

Lotus corniculatus L. 5 05/0 He 

 یونجه باغی

 -یونجه

 پاکالغی

 اندام هوایی

 خوراکی

 عرق

 کردهدم

 کننده خونتصفيه -پوکی استخوان (2قلبی) -(3عمومی) خوراکی

Melilotus officinalis (L.) 

Pall. 
4 05/0 He 

 ناخنک

 یونجه زرد
 ميگرن (4عصبی) خوراکی عرق اندام هوایی

Sophora  pachycarpa 

C.A.Mey. 
13 13/0 He تری و انگلضدباک -تقویت چشم (4گوارشی) -(9چشمی) خوراکی عرق اندام هوایی تلخه بيان 

Tribulus terrestris L. 12 16/0 Th خارخسک 
 اندام هوایی

 اولویت ميوه

 عرق

 کردهدم
 عفونت و دفع سنگ کليه (12ادراری) خوراکی



 

 ... -3جدول ادامه 

 نام علمی 

 و نام تیره

گزارش 

استفاده 

(UR) 

فراوانی 

 نسبی ثبت
(RFC) 

 فرم

 زیستی

 نام فارسی

 نام محلی

قسمت مورد 

 استفاده

 نحوه 

 تهیه

 نحوه

 استفاده

 تعداد استناد

 گروه بیماری به هر
 موارد استفاده

Trifolium repens L. 4 05/0 He عفونت ادراری (4ادراری) خوراکی عرق اندام هوایی شبدر 

Fumariaceae          

Fumaria vaillanti 
Loisel. 

104 62/0 Th ترهشاه 
 اندام هوایی

 گل

 کردهدم

 عرق

 پماد

 خوراکی

 موضعی

( 35پوستی) -(45گوارشی)

 (24عمومی)

-زخم معده -ورم معده -پاک سازی کبد

-مشکالت پوست  -اگزما -آلرژی -کهير

 خارش

Hypericaceae          

Hypericum perforatum L. 9 02/0 He 
 گل راعی

 هوفاریقون

اندام هوایی با 

 اولویت گل
 خوراکی کردهدم

( 2عصبی) -(2قلبی)

( 2عمومی) -(2گوارشی)

 (1سرطان)

 -پاک سازی کبد -استرس -قلب و عروق

 -ستم ایمنی بدنتقویت سي -ضدافسردگی

 ایدز و سرطان خون

Lamiaceae          

Hyssopus officinalis L. 3 02/0 Ch آسم -مشکالت تنفسی (3تنفسی) خوراکی کردهدم اندام هوایی زوفا 

Lavandula Officinalis L. 130 65/0 Ch 
 اسطوخدوس

 سيم کش

اندام هوایی با 

 اولویت گل

 کردهدم

 جوشانده

 پماد

 خوراکی

 حمام دارویی

 موضعی

 -(33تنفسی) -(45عصبی)

 -(11زنان) -(25عمومی)

 (7گوارشی) -(9پوستی)

نفخ  -عفونت زنان -بخشآرام -مسکن

 -سمآ -عفونت ریه -گلودرد -دل درد -معده

 دمل چرکی

  



 

 ... -3جدول ادامه 

 نام علمی 

 و نام تیره

گزارش 

استفاده 

(UR) 

فراوانی 

 نسبی ثبت
(RFC) 

 فرم

 زیستی

 نام فارسی

 نام محلی

قسمت مورد 

 استفاده

 نحوه 

 تهیه

 نحوه

 استفاده

 تعداد استناد

 گروه بیماری به هر
 موارد استفاده

Marrubium duabense 

Murata 
4 05/0 He 

 فراسيون

 تره اسب
 ریویآسم و مشکالت  (4تنفسی) خوراکی کردهدم اندام هوایی

Melissa Officinalis L. 42 18/0 He 
 بادرنجبویه

 سفتالک

اندام هوایی با 

 اولویت گل

 کردهدم

 عرق
 خوراکی

( 15قلبی) -(16عصبی)

 (11گوارشی)

 -دل درد -خ معدهنف -استرس -قلب و عروق

 اسهال و استفراغ

Mentha longifolia (L.) L. 106 56/0 Ch 
 پونه کوهی

 پودینه

 برگ

 ریشه

 پماد

 جوشانده

 عرق

 موضعی

 شستشو

( 27تنفسی) -(40گوارشی)

 (16پوستی) -(23زنان)

آسم و مشکالت  -سوختگی -گزیدگی

اسهال و  -دل درد -ت زنانعفون-ریوی

 استفراغ

Origanum vulgare L. 13 15/0 He 
 مرزنگوش

 پونه کوهی
 ماالریا -کرونا (13عمومی) خوراکی کردهدم اندام هوایی

perovskia abrotanoides 

Kar. 
52 45/0 Ch 

 برازمبل

 پوتين

 برگ

 گل

 کردهدم

 جوشانده

 خوراکی

 بخور

( 14پوستی) -(16عمومی)

 (10گوارشی) -(12تنفسی)

 -آلرژی -درددندان -گلودرد -سرماخوردگی

 عفونت پوست

Salvia aethiopis L. 6 06/0 He کرونا -ماالریا (6عمومی) خوراکی کردهدم اندام هوایی گل مریم گلی 

Salvia atropatana Bunge 54 48/0 He برگ نعناع 

 پماد

 عرق

 کردهدم

 موضعی

 خوراکی
 حالت تهوع -معده درد -گزیدگی (13پوستی) -(41گوارشی)

  



 

 ... -3جدول ادامه 

 نام علمی 

 و نام تیره

گزارش 

استفاده 

(UR) 

فراوانی نسبی 

 ثبت
(RFC) 

 فرم

 زیستی

 نام فارسی

 نام محلی

قسمت مورد 

 استفاده

 نحوه 

 تهیه

 نحوه

 استفاده

 تعداد استناد

 گروه بیماری به هر
 موارد استفاده

Stachys lavandulifolia 

Vahl 
40 22/0 He 

 پشمک

 قله چای

 چای کوهی

 خوراکی کردهدم اندام هوایی
( 13قلبی) -(15عصبی)

 (4ادراری) -(8گوارشی)

نفخ  -دل درد -مدر -استرس -قلب و عروق

 معده

Teucrium polium L. 46 33/0 He 

 کلپوره

 مریم نخودی

 بيره نخود

 برگ

 گل

 جوشانده

 پودر
 (46گوارشی) خوراکی

ضدکرم و انگل  -نفخ -دل درد -دل پيچه

 روده

Thymus transcaspicus 

Klokov 
191 69/0 Ch 

 آویشن

 کاکوتی سگ
 اندام هوایی

 کردهدم

 عرق
 خوراکی

( 56گوارشی) -(80تنفسی)

 (23زنان) -(32عمومی)

 -آسم و مشکالت ریوی -عفونت زنان

 دل درد -نفخ -گلودرد -سرماخوردگی

Ziziphora tenuior L. 64 30/0 Th 
 کاکوتی

 آنخ
 خوراکی کردهدم اندام هوایی

( 19قلبی) -(24گوارشی)

 (6عمومی) -(15تنفسی)

 -سرماخوردگی -گلودرد -دل درد -نفخ

 تقویت قلب -فشارخون

Malvaceae          

Alcea rhyticarpa (Trautv) 

Iljan 
78 54/0 He ختمی شيپوری 

 گل

 ریشه

 کردهدم

 ضماد

 خوراکی

 موضعی

( 35تنفسی) -(37عمومی)

 (6پوستی)

 -کرونا -گلودرد -سرماخوردگی -آنفوالنزا

 تاول

Malva neglecta Wallr. 104 61/0 He 

 ختمی خبازی

 پنيرک

 نان چوقوک

 گل

 برگ

 ریشه

کرده با دم

 آب سرد
 خوراکی

( 35تنفسی) -(59عمومی)

 (5پوستی) -(5گوارشی)

ورم و  -برتب  -مشکالت تنفسی و آسم

 -گلودرد -التهاب دیواره روده

 عفونت پوست -سرماخوردگی



 

 ... -3جدول ادامه 

 نام علمی 

 و نام تیره

گزارش 

استفاده 

(UR) 

فراوانی نسبی 

 ثبت
(RFC) 

 فرم

 زیستی

 نام فارسی

 نام محلی

قسمت مورد 

 استفاده

 نحوه 

 تهیه

 نحوه

 استفاده

 تعداد استناد

 گروه بیماری به هر
 استفادهموارد 

Moraceae          

Ficus carica L. 3 04/0 Ph ملين -ریویآسم و مشکالت  (1تنفسی) -(2گوارشی) خوراکی خوراکی ميوه انجير 

Papaveraceae          

Glaucium elegans Fisch. 

& C.A.Mey. 
62 51/0 Th 

 شقایق

 قزلر گولر

اندام هوایی با 

اولویت گل 

 غنچه

 کردهدم

 پودر

 خوراکی

 استنشاق
 خونریزی بينی -سرخک -تب بر -مسکن (30عصبی) -(32عمومی)

Plantaginaceae          

Plantago lanceolata L. 133 63/0 He 

 بارهنگ

 خوله

 بل غوشا

 برگ

 بذر

 کردهدم

 شربت

 آب کرده

 پودر

 خوراکی

 موضعی

 غرغره

( 51تنفسی) -(58عمومی)

 (9گوارشی) -(15پوستی)

 -کرونا -سرماخوردگی -آورخلط -آنفوالنزا

 -عرق جوش -گزیدگی -عفونت ریه -سرفه

رفع  -ملين برای نوزاد -دمل و زخم چرکی

 هموروئيد -تب بر -عطش

Platanaceae          

Platanus orientalis L. 6 08/0 Ph چنار 
 برگ

 ساقه
 عفونت زنان (6زنان) خوراکی عرق

  



 

 ... -3جدول ادامه 

 نام علمی 

 و نام تیره

گزارش 

استفاده 

(UR) 

فراوانی نسبی 

 ثبت
(RFC) 

 فرم

 زیستی

 نام فارسی

 نام محلی

قسمت مورد 

 استفاده

 نحوه 

 تهیه

 نحوه

 استفاده

 تعداد استناد

 گروه بیماری به هر
 موارد استفاده

Poaceae          

Sorghum halepense 

(L.)Pers. 
8 06/0 He 

 چایر

 مرغ
 (3عمومی) -(5ادراری) خوراکی کردهدم ریشه

  -درم -عفونت و دفع سنگ کليه

 های آب آورده )ورم(رفع بافت

Portulacaceae          

Portulaca oleracea L. 14 13/0 Th خرفه 

 اندام هوایی

 گل

 بذر

 (5گوارشی) -(9قند خون) خوراکی خوراکی
  -پاک سازی کبد

 د خونکاهش قن

Proteaceae          
Brabejum stellatifolium 

L. 
4 05/0 Ph مشکالت کليه (4ادراری) خوراکی خوراکی دانه بادام تلخ 

Rhamnaceae          

Paliurus spina- christi 

Mill. 
20 16/0 Ph 

 سياه تلو

 تيکانقره
 (7عمومی) -(13قند خون) خوراکی جوشانده ميوه

افزایش  -راتين خونکاهنده اوره، قند و ک

 متابوليسم بدن

Rosaceae          

Crataegus azarolus L. 41 33/0 Ph 
 زالزالک

 کيالک

 برگ

 شکوفه و گل
 خوراکی کردهدم

( 12خونی) -(19قلبی)

 (10عصبی)
 خونیکم -بخشآرام -قلب و عروق

https://www.google.com/search?bih=689&biw=1280&rlz=1C1GNAM_enIR688IR688&hl=en&sxsrf=ALeKk02drys-DICncNPZ8boG_Fj9P3GRHQ:1628184712861&q=Proteaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3SDMorDRbxMoVUJRfkpqYnJqYCgCGARWYGgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwir7MDbtJryAhVHqxoKHXIWC0UQmxMoATAaegQIIxAD


 

 ... -3جدول ادامه 

 نام علمی 

 و نام تیره

گزارش 

استفاده 

(UR) 

فراوانی نسبی 

 ثبت
(RFC) 

 فرم

 زیستی

 نام فارسی

 نام محلی

قسمت مورد 

 استفاده

 نحوه 

 تهیه

 نحوه

 استفاده

 تعداد استناد

 گروه بیماری به هر
 موارد استفاده

Cydonia oblonga Mill. 45 33/0 Ph به 
 برگ

 دانه
 خوراکی کردهدم

 -(15گوارشی) -(16عمومی)

 (14تنفسی)
 اسهال -گرفتگی صدا -سرفه

Rosa canina L. 25 16/0 Ph 
 نسترن وحشی

 ایت بورنه
 گل

 کردهدم

 پودر
 خوراکی

( 8قلبی) -(12عصبی)

 (5گوارشی)
 بخشآرام -قلب -ملين

Rosa× damascene Herrm. 117 63/0 Ph گل گل محمدی 

 عرق

 کردهدم

 پودر

 خوراکی
( 30قلبی) -(66عصبی)

 (21گوارشی)
 قلب و عروق -بخشآرام -نفخ معده -ملين

Rubus caesius L. 3 04/0 Ph 
 وحشیتمشک

 دری
 یرقان (3گوارشی) خوراکی عرق برگ

Salicaceae          

Salix pycnostachya 

Andersson 
69 44/0 Ph بيد 

 پوست

 ساقه و برگ

 ميوه

 جوشانده

 عرق

 خوراکی

 بخور

 حمام دارویی

( 20پوستی) -(26عمومی)

( 7ادراری) -(12تنفسی)

 (4گوارشی)

 -ماالریا -کرونا -سرماخوردگی -آنفوالنزا

 -عفونت پوست -عفونت ادراری–تقویت کبد 

 ضدالتهاب -گزیدگی -تب بر -مازدگیگر

Scrophulariaceae          

  



 

 ... -3جدول ادامه 

 نام علمی 

 و نام تیره

گزارش 

استفاده 

(UR) 

فراوانی نسبی 

 ثبت
(RFC) 

 فرم

 زیستی

 نام فارسی

 نام محلی

قسمت مورد 

 استفاده

 نحوه 

 تهیه

 نحوه

 استفاده

 تعداد استناد

 گروه بیماری به هر
 موارد استفاده

Verbascum speciosum 

Schrad. 
60 47/0 He 

 دم گاوی

 ماهور

 برگ

 گل

 کردهدم

 ضماد

 خوراکی

 موضعی

( 22پوستی) -(23عمومی)

 (5گوارشی) -(10تنفسی)

 -یبوست -تب بر -ریویآسم و مشکالت 

 ضد سم -مارگزیدگی

Solanaceae          

Datura Stramonium L. 5 06/0 Th مسکن (5عصبی) خوراکی کردهدم بذر تاتوره 

Hyoscyamus 

turcomanicus Pojark. 
2 02/0 He 

 بذرالبنج

 ژوسيکام
 بذر

 کردهدم

 پودر
 مسکن (5عصبی) خوراکی

Solanum dulcamara L. 72 48/0 Ph 
 تاج ریزی

 سگ انگور
 ميوه

 کردهدم

 پودر
 

 خوراکی

 موضعی

( 17عمومی) -(39گوارشی)

 (7اسکلتی) -(9زنان)

 -معده درد -درد دندان -مشکالت کبد

 -آلرژی -قاعده آور -اشتهاآور -سياتيک

 رفع التهاب و تورم-یبوست

Tamaricaceae          

Tamarix ramosissimia 

Ledeb. 
6 08/0 Ph 

 گز

 یولقان
 زگيل (6پوستی) موضعی جوشانده برگ

Urticaceae          

Urtica dioica L. 2 02/0 He قند خون (2قند خون) خوراکی کردهدم برگ گزنه 

  



 

 ... -3جدول ادامه 

 نام علمی 

 و نام تیره

گزارش 

استفاده 

(UR) 

فراوانی نسبی 

 ثبت
(RFC) 

 فرم

 زیستی

 نام فارسی

 نام محلی

قسمت مورد 

 استفاده

 نحوه 

 تهیه

 نحوه

 استفاده

 تعداد استناد

 گروه بیماری به هر
 موارد استفاده

Violaceae          

Viola odorata L. 18 05/0 Th گل بنفشه 
اندام هوایی با 

 اولویت گل
 خوراکی کردهدم

( 5عمومی) -(9تنفسی)

 (4گوارشی)

بازگشایی  -کرونا -سرماخوردگی -آنفوالنزا

 -آسم -مشکالت تنفسی -هسرف -کيسه صفرا

 تقویت ریه

Vitaceae          

Vitis sylvestris C.C.Gmel. 1 01/0 Ph 
 انگور وحشی

 مو
 شيرابه

جمع آوری 

 قطران ساقه
 چشم درد (1چشم) موضعی

Zygophyllaceae          

Peganum harmala L. 66 40/0 He بذر اسپند 

بلعيدن بذر 

 طور کاملبه

 جوشانده

 خوراکی

 حمام دارویی

 استنشاق

( 14زنان) -(35عمومی)

 (6عصبی) -(11گوارشی)

 -انگلی روده بيماری -عفونت زنان -مسکن

 ضدعفونی هوا -اسهال

 ای متفاوت با سایر منابع وگزارشات*: نتيجه



 ...اتنوبوتانی گياهان دارویی منطقه 898

 (ICF)ن امطلعنتایج بررسی شاخص ضریب اجماع 

پژوهش این (، نتایج ICF)مطلعان در بررسی ضریب اجماع 
و  ه رازگونه دارویی موجود در منطق 85نشان داد که از مجموعه 
ن گروه بيماری استفاده شد و ميزا 14جرگالن برای درمان 

 در این ،(4 متغير بود )جدول 96/0تا  60/0بين  ICFشاخص 
ن مقدار ایبيشترین  96/0بين بيماری اسکلتی و عضالنی با 

ن بيرا باال، همگنی اطالعات  ICFمقدار  شاخص را کسب کرد.
مطلعان این موضوع است که دهنده نشانکند و اثبات میمطلعان 

هایی در درمان یک گروه بيماری خاص به مصرف گونه یا گونه
های ترتيب هرچه افراد مطلع به گونهاینمشابه معتقد هستند، به

 رود. طبقنند، ضریب اجماع باالتر میمشترک و مشابه اشاره ک
مشخص شد در ارتباط با گروه بيماری  4اطالعات جدول 

تقریباً به یک اجماع همگن مطلعان اسکلتی و عضالنی 
ياهی مشترک گگونه  6استناد به  128در مجموع یافته و دست

صرف این افراد به ماغلب که  اینجاست جالب نکته .انجام شد
، چرم گياه UR=122( با us polycarposJuniperگونه ارس )

(Ferulago angulate با )47=UR  و بهمن سرخ
(Biebersteinia multifida با )25=UR عنوان گياهان مؤثر به

اخص شبرای درمان این گروه بيماری تأکيد داشتند. در بررسی 
یکی  55/0(، دیده شد که گياه ارس با RFCفراوانی نسبی ثبت )

 (. 3 دولراوانی نسبی ثبت باال در منطقه است )جاز گياهان با ف

 95/0گوارشی با  هایبيماری بعد از بيماری اسکلتی، گروه
(. در 4 را به خود اختصاص داد )جدول ICFبيشترین ميزان 

گونه گياهی شد و بوميان برای  45استناد به  1001این رابطه 
بيان گياه شيریناغلب های گوارشی درمان بيماری

(.L Glycyrrhiza glabra با )201=UR( آویشن ،Thymus 

transcaspicus 191( با=UR( درمنه ،siberi Artemisia 

Besser 178( با=URمحمدی، گل (Rosa damascena با )
117=URشاه ،( ترهFumaria vaillanti با )104=UR ،

و کاسنی  UR=102( با  L sophiaDescurainia.) خاکشير
(.L intybusCichorium  با )96=UR  را توصيه کردند که این

های دارویی پرمصرف، با ميزان شاخص گياهان جزو گونه
 (.3 باال در منطقه بودند )جدولنسبتاً گزارش استفاده 

در ادامه نتایج، گروه بيماری سرطان کمترین ميزان 
در مورد بيماری  زیرا(، 4 را نشان داد )جدول ICFشاخص 

، نامطلع هایگزارشسرطان با توجه به تعداد استنادها و 
های دارویی متفرقه، متفاوت و غيرمشترکی تجویز و گونه

توصيه شد و همين دليلی بود که این گروه بيماری با مقدار 
 را نشان دهد. ICFکمترین ميزان شاخص  60/0

 
 بحث

ر حال حاضر ای کوهستانی است که دراز و جرگالن منطقه
زارهای جنگل به معنای واقعی در آن وجود ندارد و درخت

ها، ارس اند. در این جنگلتنک ارس پوشش غالب منطقه
تلو، از آن کرکو، زرشک کوهی، سياهدرخت غالب است و پس 

های جنگلی منطقه شيرخشت و نسترن وحشی جزو درختچه
 ( نيز2016و همکاران ) Memarianiشوند. محسوب می

های پوشش زارهای ارس را یکی از مهمترین تيپدرخت
 اند.داغ ذکر کردهگياهی در منطقه خراسان کپه

و جرگالن، بارش در زمستان به شکل برف  در منطقه راز
است و پوشش برف در مناطق مرتفع تا اواخر بهار دیده 

 دارگياهان پيازی و ریزوم اول فروردین، نيمه در شود.می
در  Bunium persicum و Biebersteinia multifidaمانند 

رویند و در ارتفاعات باال، زمين ارتفاعات پایين منطقه می
از اواسط فروردین تا  پوشيده از برف و بدون گياه است.

اوایل اردیبهشت با ذوب شدن تدریجی برف و گرم شدن 
 های تيرهو برخی گونه Papaveraceaeهای تيره هوا، گونه
icaceaeBrass شوند که چرخه رویشی خود را مشاهده می

از اواسط اردیبهشت تا اواخر  کنند.بسيار سریع تکميل می
های گياهی های گياهی متعلق به دیگر تيرهخرداد، گونه

در ادامه فصل رویش تا  ،کننددهی خود را آغاز میمنطقه گل
یل تا اوا بعدرسند و دهی میاواسط خردادماه به مرحله ميوه

از شهریور تا مهر، فصل رویشی  کنند.شهریور خزان می
 های تيرهگونه مانندهالوفيت جدیدی برای گياهان 

Amaranthaceae شود )آغاز میPanahy Mirzahasanlou 

2018., et al.) 

  



 

 شده برای هر گروه بیماریهای بیماری و تعداد گیاهان استفادهگروه -4 جدول

 گروه بیماری  
استناد 

 استفاده

تعداد گیاهان 

 شدهاستفاده
ICF 

 عمومی 1
 سالمت و تقویت بدن، تب، ضدعفونت، گلودرد، آلرژی، کمردرد، 

 ها قرار ندارند، استفاده غير درمانیهایی که در سایر کالسبيماری
656 38 94/0 

 95/0 45 1001 درد، گوارشی، انگل روده، اسهال، یرقان، تهوع، کبد، صفرا، نفخ، هضم غذایبوست، دندان گوارشی 2

 93/0 5 61 های چشمبيماریبينایی،  چشم 3

 94/0 13 204 کننده خونفشارخون، هموروئيد، مقوی قلب، بيماری قلبی و عروقی، حمله قلبی، تصفيه قلبی و عروقی 4

 92/0 5 57 خونی، انعقاد خون، چربی خونکم خونی 5

 96/0 6 128 عضالت، روماتيسم، آرتروزای، گرفتگی ای، التهابات ماهيچهدردهای اسکلتی و ماهيچه اسکلتی و عضالنی 6

 عصبی 7
 خوابی، آلزایمر، تقویت حافظه، بخش، بیسرگيجه، مشکالت عصبی، ميگرن، اسپاسم، مسکن، آرام

 سردرد، ترک اعتياد، صرع
304 19 94/0 

 94/0 25 470 سرفه، آسم، بيماری تنفسی، سرماخوردگی، برونشيت، بيماری ریوی، آنفوالنزا تنفسی 8

 پوستی 9
 گزیدگی حشرات، کوفتگی، سوختگی، زخم، اگزما، بيماری پوستی، حساسيت پوستی، 

 زیبایی پوست و صورت، آکنه، تاول پوست، تقویت مو، شوره سر، ریزش مو، زگيل
234 22 90/0 

 89/0 9 79 دیابت قند خون 10

 88/0 14 115 های کليویمشکالت ادراری، سنگ کليه، بيماری ادراری 11

 66/0 2 4 باروری مردان، شيرافزایی مادر باروری 12

 91/0 10 113 قاعدگی، عفونت زنان، تقویت تخمدان بیماریهای زنان 13

 60/0 3 6 سرطان سرطان 14



 ...اتنوبوتانی گیاهان دارویی منطقه 900

گونه گياه  85آمده، از تعداد براساس نتایج بدست
( تعلق Asteraceaeگونه به تيره کاسنيان ) 14دارویی، 

ترین گروه گياهان دارویی منطقه را تشکيل بزرگداشت که 
ای، شکل زیستی و سازگاری تنوع گونه (.1 )شکل نددادمی

در شرایط خشک  Asteraceaeهای خانواده وسيع گونه
های این خانواده در بيشتر باعث شده است که گونه

 وجودتورانی  -ویژه در منطقه ایرانیهای ایران بهرویشگاه
و جرگالن  باشند و درصد زیادی از فلور منطقه رازداشته 

فراوان گياهان این تيره  وجودالبته  نيز متعلق به آنها باشد.
و  باید زنگ خطری برای تخریب پوشش گياهی منطقه راز

(.  et alDinarvand ,.2015جرگالن در نظر گرفته شود )
Borj Naghipour ( در بررسی خود در 2010و همکاران )

و همکاران  Nadafمنطقه سيساب خراسان شمالی و 
سالوک در  ( در بررسی خود در منطقه سيساب و2011)

تورانی نيز به این  –استان خراسان شمالی از نواحی ایرانی
 بيشترین Asteraceae نتيجه رسيدند که گياهان خانواده

پس از  دهند.می ا تشکيلهای گياهی این دو منطقه رگونه
تيره  گونه، 13( با Lamiaceae)يان عنعنا تيره کاسنيان،

آسا گونه، تيره پروانه 11( با Apiaceaeچتریان )
(Fabaceae با )گونه و تيره گل 7( سرخRosaceae با )5 

های پرجمعيت منطقه های بعدی تيرهترتيب در ردیفگونه به
های تحقيقات یافتهو جرگالن قرار گرفتند. در  راز

Dolatkhahi  وGhorbani Nohooji (203 که به بررسی )
معرفی گياهان دارویی پرمصرف شهرستان دشتستان در 

گونه  85استان بوشهر با تأکيد بر کاربرد سنتی پرداخته شد، 
خانواده در منطقه شناسایی  39جنس و  70دارویی متعلق به 

( با Asteraceaeکاسنيان )شد و بيشترین فراوانی در خانواده 
گونه گزارش  8( با Lamiaceaeيان )عنعنا بعدگونه و  10

( در 2014همکاران ) و Khodayariنتایج  براساس گردید.
گونه گياهی شناسایی  174شرق استان خوزستان نيز شمال

گونه، تيره  22با  Asteraceaeشد و نتایج نشان داد که تيره 
Lamiaceae  ه گونه، تير 20باApiaceae  گونه و تيره  19با

Fabaceae  گونه گياهی از بيشترین کاربرد دارویی  16با
( نيز در نتایج 2011و همکاران ) Sajjadiبرخوردار بودند. 

آوری و بررسی مصارف تحقيق خود که دربردارنده جمع
 موضوعسنتی منتخبی از گياهان شهرستان کاشان بود به این 

 ترینعمده شدهآوریهای جمعپی بردند که از کل گونه
يان عهایی از خانواده نعنامصارف سنتی مربوط به گونه

(Lamiaceae)، ( چتریانApiaceae و کاسنيان )
(Asteraceaeمی ).باشد 

گونه  38و جرگالن  نظر شکل زیستی در منطقه راز از
گونه  16(، 19%گونه تروفيت ) 16(، 44%) کریپتوفيتهمی

گونه ژئوفيت  4 ( و%13گونه کامفيت ) 11(، %19فانروفيت )
بررسی اتنوبوتانی گياهان پرمصرف  شد. ( مشاهده5%)

شهرستان شيروان در استان خراسان شمالی که توسط 
Habibi ( انجام 2013و همکاران )،دیده شد که  شد 

گونه تروفيت،  8گونه فانروفيت،  11کریپتوفيت، گونه همی 18
 ژئوفيت در منطقه وجود داشت.گونه  6گونه کامفيت و  6

کاربرد عمده  تحقيق نشان داد کهاین  نتایج ادامه، در
های دستگاه ترتيب به درمان بيماریگياهان دارویی به

های تنفسی و مشکالت پوستی گوارش، عمومی، عفونت
 و Dolatkhahi هایپژوهش (.4 تعلق داشت )شکل

Nabipour (4201در حوزه شمال )س و فار شرقی خليج
Saadatpour ( در مراتع سجاسرود 2017و همکاران )

زنجان نيز مؤید این مطلب است که بيشترین کاربرد محلی 
 Tabadهای گوارشی است. گياهان مربوط به درمان بيماری

در بررسی گياهان دارویی منطقه زریوار  Jalilian (2015)و 
که بيشترین استفاده دارویی  بيان کردندشهرستان مریوان نيز 

و  استهای گوارشی مربوط از گياهان، به درمان بيماری
های مجاری ازآن استفاده از گياهان برای درمان بيماریپس

های پوستی و مشکالت مربوط به دستگاه تنفسی، ناراحتی
 Hosseini. نتایج دارندعصبی در درجات بعدی اهميت قرار 

سی اتنوبوتانی گياهان منطقه ( در برر2020همکاران ) و
های منطقه جنوب کرمان نيز نشان داد که بيشتر گونه

های گوارشی، عمومی، پوستی و ترتيب برای درمان بيماریبه
همکاران  و Alimirzaeiاستفاده قرار گرفت.  تنفسی مورد

 %14/43 ( هم در استان خراسان رضوی دریافتند که2017)
از  %53/23های گوارشی و یدرمان بيماربرای از گياهان 
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های مرتبط با سرماخوردگی درمان بيماری برایگياهان 
 Habibi .گيرندمی استفاده قرار )تب، گلودرد و سرفه( مورد

در بررسی اتنوبوتانی گياهان  نيز (2013همکاران ) و
پرمصرف شهرستان شيروان در استان خراسان شمالی به 

 یافتند.  دستتحقيق این نتایجی مشابه با نتایج 

از مجموع  (،URدر ارزیابی شاخص گزارش استفاده )
بيان سه گونه دارویی شيرین شده،گونه گياهی معرفی 85

(.L Glycyrrhiza glabra) آویشن )201 با ،Thymus 

transcaspicus)  و درمنه ) 191باsiberi Artemisia 

Besser ترتيب باالترین ميزان شاخص را به خود به 178( با
ست که بيشترین ااین موضوع  دهندهنشاناختصاص دادند که 

ها در مقایسه با استناد استفاده و مصرف را در درمان بيماری
توجه در  اولين گياه قابل (.3 ها داشتند )جدولسایر گونه
 Glycyrrhizaبيان )گياه شيرین جرگالن، و منطقه راز

.L glabraعنوان ( با نام محلی سوسوک بود که از آن به
نفخ  زخم و ورم معده، مانندمقوی و رفع مشکالت معده 

 و Alyدر تحقيقات  .شدمعده استفاده می معده و اسيد
فالونوئيدهای موجود که گزارش شد  نيز (2005همکاران )
بيان ضد هليکوباکتر پيلوری هستند و مشتقات آن در شيرین

ها، مهار ترشح گاسترین غلظت پروستاگالندینباعث افزایش 
های اپيتليوم معده شده و و افزایش طول عمر سلول

گياه  این شود.می های معدهترتيب موجب التيام زخماینبه
های تنفسی، التهاب ریه، آسم، درمان عفونت همچنين در

نتایج  های ادراری مفيد و مؤثر است.سرفه و عفونت
( در ارتباط 2012) Vazirpoorو  dMardani Nejaتحقيق

با مطالعه اتنوبوتانی منطقه مبارکه در استان اصفهان نشان داد 
بيان برای تقویت معده، درمان سينوزیت، آسم، که شيرین

 صورت گسترده موردعنوان مدر بهسرفه و همچنين به
 Abtahi هایگزارشدر  گيرد.استفاده بوميان قرار می

عه اتنوبوتانی برخی گياهان دارویی مبنی بر مطال (2019)
استان مرکزی دیده شد که از جوشانده  شهرستان شازند

دهنده درد آور، ملين و تسکينعنوان خلطبيان بهریشه شيرین
ترین شود. گليسریزین عمدهمعده و مفاصل استفاده مکرر می

تر مرتبه از شکر شيرین 50بيان بوده که ساپونين شيرین

های التهابی شده و ین موجب تقليل سيتوکيناست. گليسریز
شده است. این ساپونين عنوان یک داروی ضدالتهاب اثباتبه

جای دارای فعاليت ماینرالوکورتيکوئيدی است که به
کورتيکواستروئيدها برای درمان روماتيسم، التهاب و بيماری 

 (. ,2011Vispute & Khopadeشود )آدیسون استفاده می
نوبوتانی گياهان دارویی شهرستان ابهر استان در بررسی ات

 معده، برای تقویتبيان زنجان نيز گزارش شد که شيرین
های ضد اسپاسم، رفع لکه عشر،درمان زخم معده و اثنی

ضدالتهاب، ضدسرفه، ضدآلرژی، ضدميکروب و  پوستی،
 شودمیآور مصرف خلط و کننده سموم کبدویروس، خنثی

(2020Toghranegar, Vafadar & .) 

بيان همچنين در طب سنتی آسيا و اروپا برای شيرین
های تيپيک های تنفسی و زخمعفونت درمان گاستریت،

در طب سنتی چين نيز برای درمان  شده است.استفاده می
های قلبی کاربرد جلوگيری از رشد تومور و بيماری هپاتيت،

 (. et alArase., 1997و مصرف فراوان داشته است )

شده به کاربردهای های انجامدر این پژوهش، مصاحبه
بومی ن امطلعای توسط درمانگرها و شدهویژه و کمتر شنيده

توان به مکيدن قسمت چوبی ریشه اشاره کرد که می
غليظ شده که از جوشاندن ریشه  بيان و یا تهيه شيرهشيرین

 کرد. آید، برای درمان زخم معده استفادهدر آب بدست می
درمان  برایصورت پودر بيان را بهاین افراد کاربرد شيرین
کردند. همچنين برای درمان سرفه و زخم معده توصيه نمی

گلودرد به هنگام سرماخوردگی به استفاده از غرغره 
 جوشانده ریشه تأکيد داشتند.

( گياه دارویی دیگری Thymus transcaspicusآویشن )
( URحاظ شاخص گزارش استفاده )بود که در رتبه دوم از ل

 های گوارشی،قرار گرفت و بيشتر برای درمان بيماری
صورت دمنوش های ریه و زنان بهعفونت سرماخوردگی،

(. در مطالعات اتنوبوتانی مناطق 3 شد )جدولتوصيه می
، برای دیگر نيز کاربردهای مشابهی برای آن ذکر شده است

Vazirpoor (2012 )و  Mardani Nejad نتایج تحقيق نمونه
در بررسی اتنوبوتانی گياهان دارویی منطقه مبارکه اصفهان 

های درد و ناراحتینشان داد که گياه آویشن برای رفع دل



 ...اتنوبوتانی گیاهان دارویی منطقه 902

معده، اسهال، سرماخوردگی و مشکالت تنفسی کاربردهای 
( نيز در بررسی 2017همکاران ) و Alimirzaeiمحلی دارد. 

استان خراسان رضوی  گياهان دارویی مراتع چهل کمان
گزارش کردند که از آویشن برای درمان سرفه، 

های گوارشی سرماخوردگی، دردهای قاعدگی و ناراحتی
 مانندخواص دیگری  دارای آویشن شود.استفاده می
ضدکرم،  کننده،بادشکن، ضدقارچ، ضدعفونی ضداسپاسم،

اسانس آویشن ازجمله ده  آور نيز است.ضدروماتيسم و خلط
س گياهی معروف است که دارای خواص ضدباکتریایی اسان

اکسيدان، نگهدارنده طبيعی غذا و آنتی و ضدقارچی،
باشد و جایگاه خاصی در پيری پستانداران می خيردهندهأت

عمده  هایتيمول و کارواکرول از ترکيب تجارت جهانی دارد.
تيمول موجود در اسانس به علت دارا  اسانس آویشن هستند.

تواند در رفع مسموميت و می کننده،ر ضدعفونیبودن اث
(.  et alMalik ,.1987ای مفيد بکار آید )های رودهعفونت

کرده سرد گياه برای سوءهاضمه و دوره در طب قدیم از دم
کرده گرم آن برای رفع تشنج، نقاهت بعد از بيماری و دم

عنوان یک سردرد و به قاعدگی دردناک، نفخ شکم، قولنج،
شده است. همچنين آویشن در استخر آور استفاده میعرق

ها( برای کمک به رفع مشکالت روماتيسمی و شنا )حمام
پوستی )کوفتگی، پيچش یک مفصل همراه با پارگی جزئی 

آن و غيره( نيز کاربرد داشته است  هایبعضی از رباط
(1996Leung & Foster, .) های دارویی وردهآامروزه فر

 استفادهطور گسترده مورد شده و بهن ساختهمختلفی از آویش
توان به قطره تيم می که از آن جمله گيردبيماران قرار می

شربت تيمکس و شربت تيميان اشاره کرد که  ،آرتا، قرص
 آور کاربرد دارویی دارند.عنوان ضدسرفه و خلطبه

یا یوشان  ( Bessersiberi Artemisiaگياه درمنه )
ها از آن محلیگزارش سومين گياه پرکاربرد بود که طبق 
های مربوط به دستگاه برای درمان طيف وسيعی از بيماری

های گوارش ازجمله نفخ و درد معده تا دفع کرم و انگل
شد و از لحاظ بررسی سازی کبد استفاده میای و پاکروده

طی  شاخص گزارش استفاده در رتبه سوم قرار گرفت.
 ( مبنی بر2020و همکاران ) Toghranegar هایگزارش

مطالعه اتنوفارماکولوژی گياهان دارویی مؤثر در درمان 
های گوارشی شهرستان ماهنشان دیده شد که به بيماری

درد و مشکالت عنوان بادشکن، رفع دلمصرف درمنه به
گروهی از  شد.گوارشی از قبيل کرم و انگل توصيه می

و جرگالن از درمنه برای درمان  ه رازبوميان منطق
های ویروسی ازجمله کرونا که یک بيماری جدید و بيماری

کردند و اعتقاد داشتند تا حدودی ناشناخته است استفاده می
شان به علت مصرف مکرر این گياه تعداد افراد در خانواده

عنوان ترتيب از آن بهاینمبتال بسيار محدود بوده است و به
براساس  (.3 کردند )جدولاه ضدویروس یاد مییک گي

و همکاران  Mohabatkarتوسط  انجام شدهمطالعات 
گونه از جنس  32شده است که حدود  (، مشخص2016)

در طب سنتی ایران نيز  شود.درمنه در ایران یافت می
 ضد کرم، اشتهاآور، ضدالتهاب، مانندخواص متعددی 

های بی برای گونههای ميکرودهنده و ضدعفونتتسکين
های مختلف، نتایج بررسی شده است. مختلف درمنه ذکر

مطلوب درمانی این گياهان را در درمان نيش  هایاثر
های قارچی، دیابت، هپاتيت، عفونت حشرات، آلرژی،

است ده کريد أیتهای باکتریایی و ویروسی عفونت
(2016Alesaeidi & Miraj, .) های فيتوشيميایی بررسی

موجود در گياهان  هایشناسایی ترکيب موردآمده در بعمل
گياهی ازجمله  هایترکيبانواع  وجودجنس درمنه 

ها و ها، تاننفالوونوئيدها، استروئيدها، ترپنوئيدها، ساپونين
در همين راستا مطالعات  است.ده کريد أیتار را های فرّروغن

هایی مثل آرتميزینين بيشترین نقش را اند که ترپننشان داده
 ویژهبهمطلوب درمانی گياهان این جنس  هایاثردر ظهور 

ضد ماالریایی، ضد سرطانی و ضد  هایاثردر مورد 
؛  et alTayefe Hendi ,.2012کنند )می ءميکروبی ایفا

2016Alesaeidi & Miraj, .) عنوان یک درمنه همچنين به
طریق تبادل هيدروژن و واکنش با اکسيدان اوليه، از آنتی

های دارای توان باالیی در حذف رادیکال های آزاد،رادیکال
شمار اکسيدان قوی بهرو یک آنتیو ازایناست  بودهآزاد 

همکاران  و Mirzaei(.  et alAhmadvand ,.2014آید )می
درمنه و بابونه را  اکسيدانی بومادران،خواص آنتی (2010)
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نشان داد که قدرت  ات آنانتحقيقنتایج  و بررسی کردند
البته  کنندگی درمنه بيشتر از دو گونه دیگر بود.ءاحيا
اکسيدانی گياه های متفاوت بر فيزیولوژی و خواص آنتیاقليم

عنوان یکی از توان از آن بهمی اثر نخواهد بود ونيز بی
ویژه مدیریت چندمنظوره شناختی در مرتع بهمباحث مهم بوم

 (. et alKhalasi Ahvazi ,.2016استفاده کرد ) مرتع

نتایج نشان داد  (،ICF)ن امطلعدر بررسی ضریب اجماع 
عضالنی و گوارشی بيشترین ميزان  -های اسکلتیکه بيماری

ICF شاخص  این (.4 را به خود اختصاص دادند )جدول
 برای درمان یک بيماری خاص بهن امطلعدهد که نشان می

 دارویی مشترک و مشابهی توافق دارند.های گونه مصرف
های اسکلتی به منطقه برای درمان بيمارین امطلع نمونه برای

 اشارهبسيار دفعات و  سرخ بهگياه و بهمنگياه ارس، چرم
گياهان  اغلبهای گوارشی کرده و برای درمان بيماری

تره، خاکشير و محمدی، شاهبيان، آویشن، گلدرمنه، شيرین
تحقيقات  در (.3 توصيه کردند )جدولکاسنی را 

Toghranegar ( 2020و همکاران) مطالعه  مبنی بر
های اتنوفارماکولوژی گياهان دارویی مؤثر در درمان بيماری

بيشترین که گوارشی شهرستان ماهنشان نيز دیده شد 
درمان اختالالت گوارشی  برایهای گياهی دارویی که گونه

گيرند شامل استفاده قرار می موردتوسط مردمان بومی منطقه 
 تره ایرانی،بيان، آویشن، گل نسترن، شاهدرمنه، شيرین

رازیانه، کاکوتی، بابونه، بومادران و پونه بود  خاکشير، کاسنی،
های گياهی شامل برگ هایی از گونهو از ترکيب بخش

 محمدی،های گلبيان، دانه رازیانه، گلریشه شيرین آویشن،
 مانندهای گياهی دیگر هایی از گونهزیبا با بخش دانه زیره

صمغ کندر و صمغ تباشير )طباشير(  دانه انيسون، ميوه بلوط،
ازجمله ترش کردن  های گوارشیدرمان انواع ناراحتی برای

شود عشر استفاده میمعده و زخم اثنی معده، زخم
(2020., et alToghranegar .) 

یکی از گياهان  ( polycarposJuniperusگياه ارس )
و جرگالن است که  منطقه راز شدهبومی، خاص و شناخته

های آب ها استفاده از آن را برای درمان بافتاغلب محلی
آورده، ورم و درد مفاصل، روماتيسم، دیسک کمر، آرتروز، 

پوکی استخوان، آفت دهان و درد و التهاب چشم توصيه 
 پيرامون شده انجامقات مرور تحقي (.3کردند )جدول می

گياهان دارویی در سایر نقاط کشور و مقایسه  دانش بومی
تحقيق نيز گویای کارکردهای مشابهی برای این این آن با 

 (. et alPirani ,.2011) استگياه 

  داشتن دليلاسانس مخروط ماده )ميوه( ارس به 
شده است. عنوان یک مدر استفاده میها بهقرن اُل-4-ترپينن
دیگری  هایبارس دارای ترکي دانه ،ذکرشدهترکيب  برعالوه
. دارددهنده و ضد درد بوده که خواص تسکين ليمونن مانند

زدا باکتری عنوان ضدنفخ،این گياه همچنين در طب سنتی به
 & Chatzopouluرود )درمان سوءهاضمه بکار میدر و 

1993Katsiotis, مقادیر مناسب از ارس فشارخون را .) 
بدون اینکه سرعت یا عمق تنفس را متأثر نماید، پایين 

شده ترشح سطح  برده آورد و متناسب با ميزان بکارمی
 et alPradeep Mishra ,.نماید )استيل کولين را تسریع می

تحقيق دیده شد که افراد این در  هاگزارشطبق  (.1989
به  بومی به رعایت ميزان استفاده از دانه ارس تأکيد کرده و

به گفته آنها  زیراکنند. مصرف دو تا سه دانه در روز اکتفا می
مصرف در مقادیر باال باعث بروز تشنج، مشکالت کليوی، 

 شود.جنين در زنان باردار میسقط افسردگی و 

های گياه برای بيماریدر ارتباط با مصرف گياه چرم
دیده شد که بوميان از اندام هوایی و  اسکلتی و عضالنی،

کرده و بر روی شکستگی استخوان و  یشه گياه ضماد تهيهر
بندند که هم دیده قرار داده و میدیده و ضربمفاصل آسيب

ها شکستگی کنندهترميمعنوان مسکن و هم بهبوددهنده و به
و همکاران  Hamidi. در نتایج گيردمیاستفاده قرار  مورد

گياهان بومی گياه که یکی از ( نيز دیده شد از چرم2011)
منطقه زوارم خراسان شمالی است برای رفع و تسکين 

 شد.دردهای عضالنی و مفصلی استفاده می

نتایج جالب و غيرمعمولی نيز در استفاده بوميان از  گاهی
از استنشاق دود صمغ  نمونهبرای  دست آمد.بگياهان منطقه 

( Ferula ovinaشده از ریشه گياه باریجه ) استخراج
مسکن دردهای شدید و رفع مشکالت تنفسی  عنوانبه

 گيری ویروس کرونا موردهمه توان نام برد که در دورهمی
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etidaof-Ferula asa وزه )غگيرد و یا گياه آناستفاده قرار می

.Lعنوان گياه ضدتشنج و ضدسرع ( که در طب سنتی به
در مقاالت و  بسيارمفيد آن  هایاثرشود و از معرفی می

شده است  ربوط به گياهان دارویی گزارشتحقيقات م
(2015, et al.Jahani  2003؛., et alSadraei ولی )  دیده

 هاگزارشای متفاوت با سایر پژوهش نتيجهاین شد که در 
عنوان گياهی که خود مسبب تشنج وزه بهغبدست آمد و از آن

کودکان مشکالت تشنجی  ویژهبهبوده و برای افراد منطقه 
 (.3 کرده یاد شد )جدولایجاد 

تحقيق نشان داد که جوامع محلی روستایی و این نتایج 
دیده، آموزشعشایر مورد مطالعه به دليل کمبود نيروی انسانی 

کمبود تسهيالت و عدم دسترسی مناطق دورافتاده به امکانات 
بهداشتی، قادر به استفاده از امکانات پزشکی و دارویی نيستند، 

تنها یک اولویت بلکه یک درمانی نهه از گياهرو استفادازاین
 ناپذیر و بدون جایگزین برای این جوامع است.انتخاب اجتناب

تری نسبت به از سوی دیگر در این مناطق به تحقيقات دقيق
هاست توسط بوميان با موفقيت در درمان گياهانی که سال

در دیده شده  زیراشوند، نياز است، امراض مختلف استفاده می
عنوان گياه دارویی های گياهی خاصی بهبرخی مناطق از گونه

شود که هنوز علوم جدید به آنها دست نيافته است و استفاده می
 یافت.توان به این مهم دستبا استفاده از تجربه اهالی بومی می

تواند نتایج این بررسی و سایر تحقيقات مشابه میرو ازاین
نظر ذخایر ژنتيکی گياهان  را ازمطالعه  مناطق موردقابليت 

گسترش و بستر مناسبی را برای کرده دارویی مشخص 
زمينه مناسب برای استفاده کردن های تحقيقاتی و فراهم فعاليت

هایی با بهتر از دانش بومی و گياهان دارویی برای توليد فرآورده
های اثربخشی بيشتر و مضرات کمتر و همچنين توسعه طرح

بر مبنای کشت و توسعه گياهان دارویی سازگار با زایی اشتغال
 شرایط اکولوژیکی منطقه فراهم نماید.
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Abstract 
     Ethnobotany is a branch of traditional knowledge that studies the role of plants of a certain 

district in the knowledge of its indigenous people and is the recovery of unwritten traditions that 

are in the danger of extinction. Therefore, a study conducted to identify the medicinal plants of 

Razo-Jargalan district and use of the knowledge and experience of the indigenous to introduce 

the properties and unknown dimensions of the desired medicinal plants. The information about 

various aspects of plants such as the traditional uses, how to use, and sampling time of plants 

were collected from the experienced natives. The results of the present study showed that out of 

85 medicinal plant species, 14 ones belonged to the fam. Asteraceae, followed by the fam. 

Lamiaceae with 13 species and the fam. Apiaceae with 11 species. Liquorice  

(Glycyrrhiza glabra L.) with 201, thyme (Thymus transcaspicus Klokov) with 191, and 

artemisia (Artemisia siberi Besser.) with 178 showed the highest use of report (UR).  

A. siberi with 0.77, G. glabra with 0.73, and Th. transcaspicus with 0.69 had also the highest 

amount of relative frequency of citation index (RFC). Five life forms including 

hemicryptophytes (38 species), therophytes (16 species), phanerophytes (16 species), 

chameophytes (11 species), and geophytes (4 species) were observed among the species. The 

aerial parts was the most used part of medicinal plants in this region and the main uses of 

medicinal plants were in the treatment of digestive, general and unspecified, respiratory, and 

skin diseases, respectively. Regarding the informant consensus factor (ICF), the musculoskeletal 

diseases group obtained the highest value of this index (0.96) among the other groups. 

 

Keywords: Ethnobotany, use of report, relative frequency of citation, informant consensus 

factor, Razo-Jargalan. 

 


