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مقدمه .1
هاي زیستی در عرصه امروزه گیاهان دارویی به عنوان نوآوري

یکی . پزشکی جایگزینی شایسته براي داروهاي شیمیایی هستند
عوارض جانبی نسبت به حداقلهم این جایگزینی از علل م

اعجاز گیاهان دارویی از روزگاران کهن . داروهاي شیمیایی است
پاره اي از این . توجه بسیار بوده استمورددر میان ایرانیان،

استفاده . شدندواسطه شفابخش بودن مقدس شمرده میهگیاهان ب

هاي قدیم تا زماناز ،هادرمان بیماريبراي از گیاهان دارویی 
سال اخیر استفاده مردم از گیاهان 10طی . کنون رایج بوده است

دلنواز هاشملوییان و عطایی (رسیده است % 50به % 3دارویی از 
ه درمانی ، گیاطب سنتی و مکمل به خصوص).1386عظیمی، 

هاي ارزشمند پزشکی در ایران است و ایران جزء یکی از سرمایه
فلسفه و میراث ارزشمندي از این نظر داردسه کشوري است که 

)Edzard, 2002 .(
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شهر کیلومتري غرب110در مربعکیلومتر4060حت تقریبیشهرستان کازرون با مسا:و هدفمقدمه
این منطقه از نظر تنوع زیستی گونه هاي گیاهی حائز اهمیت . واقع شده است)مرکز استان فارس، ایران(شیراز 

هاي بلوطهایی از قبیل تاالب بین المللی پریشان در جنوب شرقی، جنگلاست، زیرا زیستگاه
)Quercus persica ( بنابراین با توجه . انشعابات رودخانه شاپور در غرب این شهر قرار گرفته استشرق ودر

داروییگیاهان آوندي ي گونه هاي گیاهی، در این پژوهش به قدمت تاریخی این شهرستان و تنوع زیستی باال
مورد بررسی داروییی از لحاظ کاربردهاي اطراف آن پس از جمع آوري و شناسایدر شهرستان کازرون و مراتع 

.قرار گرفتند
1389تا 1386هاي بسیاري طی فصول رویشی بین سالگیاهیبراي این منظور نمونه هاي:روش تحقیق

نمونه ها با استفاده از منابع در . جمع آوري شدند و به صورت نمونه هاي هرباریومی استاندارد تهیه شدند
ها و مراتع و دانشگاه پیام نور نگهداري یقات جنگلدسترس شناسایی شدند و در هرباریوم هاي مؤسسه تحق

. ها نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتاشکال زیستی و موقعیت کورولوژي آن. شدند
خانواده در39جنس و 87گونه گیاهی دارویی متعلق به 90بر طبق نتایج به دست آمده :بحثو نتایج

سپس وگونه 11با ) Lamiaceae(یان در خانواده نعناعیدارویهاي بیشترین گونه. منطقه شناسایی شد
با )Plantago(بزرگترین جنس نیز جنس بارهنگ . گونه قرار داشتند9با )Asteraceae(خانواده آفتابگردان 

از طرفی .منطقه استدهنده تنوع زیستی باالي گونه گیاهی دارویی نشان90بنابراین وجود . گونه بود3
هاي خشک و هاي یک اقلیم نیمه خشک با تابستانپژوهش با شرایط منطقه که داراي ویژگیهاي این یافته

.کامالً منطبق است،میزان کم بارندگی می باشد
به پوشش گیاهی غنی منطقه از نظر گیاهان دارویی و توجه مردم به با توجه : صنعتی/ توصیه کاربردي

آینده کاربرد صنعتی غیره نتایج این تحقیق می تواند درشتر وارهان نظیر خار مریم، علف مار، خاستفاده از گیا
.داشته باشد

:کلید واژگان
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، و مخرب بعضی از داروهاي شیمیاییدلیل اثرات جانبیهب
بسیاري از بیماران براي درمان به گیاه درمانی روي آورده اند، از 

، در درمان ها و ارزش خودرغم توانمنديعلیطرفی طب جدید
ي مزمن با مشکالتی مواجه هاها به ویژه بیماريبرخی بیماري

Feng(است et al., در واقع آمار استفاده از داروهاي ).2005
به عنوان یک قانون . توجه استهاي اخیر قابل گیاهی در سال

ري نسبت به سایر ، این داروها داراي اثرات سوء جانبی کمتکلی
، البته در این راستا موارد استثنایی هم وجود داروها می باشند

Huang(دارد & Chen, طب گیاهی در تسهیل درمان ). 2008
هاي مزمن و مشکالت مرتبط با آن حرف هاي زیادي بیماري

2008Wang(براي گفتن دارد et al.,.(
طبیعت اطراف ما سرشار از گونه هاي گیاهی ناشناخته اي از 

ها ممکن است به نظر خواص دارویی است که کشف خواص آن
گاهی در برخی مناطق از گونه هاي گیاهی . شدها وقت نیاز باسال

خاصی به عنوان گیاهان دارویی استفاده می شود که هنوز علوم 
استفاده از تجربه اهالی بومی ها دست نیافته است و باجدید به آن

در داروییرائه فهرست گیاهان ا. توان به این مهم دست یافتمی
ها با استفاده از آنمختلف جهان اولین گام در جهت کاربردنقاط

یادي از علوم و فنون جدید تلقی می شود و تاکنون فهرست هاي ز
,Falsetto(این گیاهان گزارش شده است Proestos؛2009 et

al., در ایران نیز تحقیقات متعددي در این رابطه صورت ). 2008
از دیدگاه اعتقادي نیز گیاهان ). 1384،سلطانی پور(گرفته است 

. بسیار قابل اهمیت هستندییدارو
,.et al(کاران مروت و هم 2009Marwat( گیاهان معطر و ،

را از نظر اعتقادات هاادیث و اهمیت آنی در قرآن و احداروی
. نموده اندعمومی بررسی 

گونه کار از لحاظ سابقه تحقیق، در منطقه مورد بررسی هیچ
پژوهشی در رابطه با گیاهان دارویی این شهرستان و علمی 

. تاکنون انجام نگرفته و گزارشی در این زمینه منتشر نشده است
تاالب بین المللی ی بر روي هر چند که چندین پروژه تحقیقات

پریشان که در این شهرستان قرار گرفته است صورت گرفته و 
در قالب طرح ) 1377(عوفی . منجر به نتایج دقیقی گردیده است

) بیوماس(پژوهشی با عنوان شناسایی، پراکنش و برآورد توده زنده 
گیاهان آبزي در دریاچه پریشان استان فارس که زیر نظر مرکز 

کاري اداره کل بوشهر و با هم-ات شیالت خلیج فارستحقیق
حفاظت محیط زیست فارس انجام گرفت به طور مختصر تعدادي 

بررسی فلوریستیک . هاي گیاهی این تاالب را معرفی نموداز جنس
تاالب بین المللی پریشان در استان فارس نیز که توسط 

ی کل به شناسای،صورت گرفت)1389(کاران دولتخواهی و هم
گونه هاي گیاهی این تاالب اعم از گیاهان آبزي، ساحل زي، تپه 

نتیجه این پژوهش .زي و کوهسري حوزه تاالب منتج گردید
خانواده 68و جنس204گونه گیاهی، متعلق به 269شناسایی

نیز بزرگترین خانواده گیاهی موجود Asteraceaeو خانواده بود
در برخی از دارویی گیاهان .در این حوزه اکولوژیک معرفی شد

منطقه حفاظت شده نیز داروییهاي همجوار گیاهان استان
دارویی، گیاهان )1384(از جمله سلطانی پور . بررسی شده است

در . کرده اندمنطقه حفاظت شده گنو در هرمزگان را بررسی
شهرستان کازرون به دلیل قدمت تاریخی، تنوع زیستی گیاهی 

ی سنتی د عشایر، استفاده از گیاهان دارویشقابل توجه و آمد و
وجود تنوع بسیار باالي بنابراین، . امري رایج و شناخته شده است

چنین سابقه طوالنی مدت مردم این منطقه در اکولوژیکی و هم
ها توجیه مناسبی استفاده از گیاهان دارویی براي درمان بیماري

لذا، این . ستبراي شناسایی گیاهان دارویی در این منطقه ا
ی پژوهش به منظور شناسایی و معرفی گونه هاي گیاهی داروی
. خودروي در شهرستان کازرون و مراتع اطراف آن صورت گرفت

هامواد و روش. 2
منطقه مورد مطالعه. 2-1

کیلومتري غرب شهر شیراز110شهرستان کازرون که در 
وژیکی واقع شده است به لحاظ تنوع اکول)استان فارسمرکز(

داراي اهمیت بسیار زیادي است، زیرا از شمال و جنوب در 
موقعیت شهرستان 1شکل.هاي زاگرس استمحاصره رشته کوه

این شهرستان با . دهدکازرون را در استان فارس نشان می
دقیقه از 53درجه و 51کیلومترمربع در امتداد 4060مساحت 

ض شمالی قرار عردقیقه35درجه و 29نصف النهار شرقی و 
هاي متنوعی در شهرستان کازرون به چشم زیستگاه.استگرفته

. می خورد
ها می توان تاالب بین المللی پریشان ترین این زیستگاهاز مهم

شرق و نیز زارهاي بلوط دردر جنوب شرقی کازرون، جنگل
هاي متعدد رودخانه شاپور در غرب این شهرستان را نام رشته 

وسیله ارتفاعات رشتههطح شهرستان باز س% 60اًتقریب. برد
وجود این عوارض طبیعی . هاي زاگرس محصور شده استکوه

.باعث ایجاد تنوع زیستی گیاهی باالیی در این منطقه شده است
جلگه کازرون، که تاالب پریشان در آن قرار دارد، داراي آب و 

تان هاي گرم و هواي گرم و خشک با زمستان هاي معتدل و تابس
،کارانو همدولتخواهی؛1384دهقانی، (بهار سبز و کم دوام است

1389( .
آب و هواي این شهرستان در زمستان معتدل و تابستان گرم 

گراد در تیرماه و سانتی7/43برابر بیشینه طبق آمار دماي . است
بر . گراد در دي ماه می باشدسانتیدرجه5/3برابر دما کمینه

س آمار ایستگاه هواشناسی استان فارس بارندگی در منطقه اسا
ترین میزان آن در هاي آذر، دي و بهمن و کمبیشتر مربوط به ماه

450میزان متوسط بارندگی ساالنه نیز برابر با . تابستان است
باران منطقه را نشان -منحنی دما2شکل . متر می باشدمیلی

مناسب باعث استقرار اًوجود ریزش هاي جوي نسبت. دهدمی
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هاي گیاهی یک ساله و دائمی متنوعی در این منطقه شده گونه
.است

قسمت اعظم منطقه کازرون و حوزه تاالب پریشان شامل 
رسوبات دوران چهارم زمین شناسی است و اطراف آن را ارتفاعات 
آهکی و مارنی احاطه نموده و تشکیالت گچساران در جنوب 

مک، آهک و هاي گچ، نو شامل الیهشود شرقی آن دیده می
؛1384دهقانی، (هاي الوان استدولومیت همراه با مارن

طول مقطع بین دو منحنی طول ).1389،کاراندولتخواهی و هم
دوره خشکی و دامنه آن شدت دوره خشکی منطقه را نشان

.می دهد


هوائی از عکس) موقعیت شهرستان کازرون در استان فارس، ب) الف.1-شکل

).www.Googleearth.comعکس بر گرفته از (منطقه مورد مطالعه 








مورد مطالعهباران منطقه- منحنی دما.2-شکل

روش جمع آوري نمونه هاي گیاهی. 2-2
و هاي توپوگرافی و جغرافیایی منطقهنقشهبررسیبا ابتدا در 
ر و مرور و بومی مسیرهاي عبواستفاده از اطالعات افرادنیز با 

طرح مناسبی براي و ندعوارض طبیعی مورد شناسایی قرار گرفت
.تهیه گردیدبررسی هاي میدانی و جمع آوري نمونه هاي گیاهی 

هاي مقدماتی و تعیین حوزه مورد مطالعه و مراجعه بررسیپس از
، 1389تا 1386هاي ، طی سالمشخص شدهمناطق قبالًبه 

.و مورد شناسایی قرار گرفتندمنطقه جمع آوري این گیاهان
خشک شدن به هرباریوم و پرسجمع آوري وپس ازها نمونه

با ها و مراتع کشور منتقل شدند ومؤسسه تحقیقات جنگل
،کاراناسدي و هم(فاده از کتب فلور ایران و منابع معتبر است

؛1369-1373،قهرمان؛1354-1380،قهرمان؛1387-1367
1999Ghahraman؛1378، فریانظم؛1358- 68، مبین

& Attar,؛Parsa, ,Rechinger؛1978-80 1963-2005(،
برخی از کتب فلور کشورهاي همسایه مرتبط با فلور ایران

)Boisseir, ,Komarov؛Davis,1965-1985؛1975 1963-

Post & Dinsmore؛1974 ,Townsend& Guest؛1932,

و منابع گیاهان دارویی ) Zohary,1966-1986؛1966-1985
؛1386دلنواز هاشملوییان و عطایی عظیمی،؛1378آزادبخت،(

کاران،نامدار و هم؛1373میرحیدر،؛1368-1370زرگري،
,Gopal Joshi؛1346 ؛Prajapati& Kumar, 2005؛2003

Prajapati & Purohit, 2004؛(Sammbamurty, 2005 مورد
گونه هاي گیاهی بر پراکنش جغرافیایی. ندشناسایی قرار گرفت

,Zohary(زهرياساس تقسیم بندي نواحی رویشی توسط 

,Takhtajan(تختجان ،)1969 White(وایت و لئوناردو ) 1986

& Leonard, بر نیزکال زیستی گیاهانشا. تعیین گردید) 1991
اي مجموعه.شدندمشخص ) 1360مبین، (رانکیائراساس سیستم 

.ها نیز در هرباریوم دانشگاه پیام نور نگهداري شدنداز نمونه

بحث  و نتایج . 3
گونه 90نمونه گیاهی، تعداد 1000با بررسی تعداد تقریبی 

جنس در منطقه شناسایی 87خانواده و 39دارویی متعلق به 
، شکل زیستی داروییفهرست گونه هاي گیاهی 1جدول . گردید

.ر منطقه را نشان می دهدها دو پراکنش جغرافیایی آن
رشته ه لحاظ موقعیت جغرافیایی در میان شهرستان کازرون ب

وجود آمدن ههاي زاگرس محصور شده است که خود باعث بکوه
شود که اص و در نتیجه پیدایش گیاهانی میخآب و هوایی

این شهرستان در جنوب غربی فالت . سازگار با این محیط باشند
وجود . شودمیتورانی محسوب–جزء ناحیه ایرانایران قرار دارد و

زیستی باالي دهنده تنوعی خود نشانگونه گیاهی داروی90
چون هایی همدلیل تنوع زیستگاههباشد که بگیاهان در منطقه می

زارهاي انشعابات رودخانه شاپور، درختچههاي زاگرس،رشته کوه
.باشدبلوط و تاالب بین المللی پریشان در منطقه می

واده ی، دو گونه از دو جنس و دو خانگونه گیاهی داروی90از
یک گونه سرخس و یک گونه (زادان آوندي متعلق به نهان

خانواده متعلق به 3جنس و 7گونه از 7، )دم اسب
11از دو لپه اي ها . ها و بقیه از دو لپه اي ها هستندتک لپه اي

تعلق دارند و پس از آن )Lamiaceae(اده نعناعیان گونه به خانو
گونه و نخود 9با ) Asteraceae(هاي آفتابگردان خانواده

)Papilinaceae ( گیرندمیگونه در ردیف هاي بعدي قرار6با .
بزرگترین خانواده ها از نظر غناي گونه هاي دارویی در 3شکل

)Lamiaceae(ان یخانواده نعناع. ون را نشان می دهدمنطقه کازر
گونه دارویی بزرگترین خانواده از این نظر در 11با داشتن 

این خانواده در بین خانواده هاي گیاهی از غناي . شهرستان بود

دي بھمن اسفند فروردین اردیبھشت خرداد تیر مرداد شھریور مھر آبان  آذر
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بزرگترین جنس .)1368-1370زرگري،(زیادي برخوردار است 
و سپس آفتاب گونه3با ) Plantago(دارویی در منطقه بارهنگ 

.می باشندگونه2با )Heliotropium(پرست 
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ترین خانواده ها از نظر غناي گونه هاي دارویی در بزرگ.3- شکل
منطقه کازرون

کـه دادنشـان گیـاهی هـاي گونـه درزیسـتی اشـکال بررسی
زیستیشکلترینفراوان%) 50(گونه45بودنداراباهاتروفیت

ازپـس ودهندمینشانخودازگیاهیهايگونهاینمیاندررا
-همـی وهـا ژئوفیـت و%) 44/14(گونـه 13بـا هـا فانروفیتآن

بعـدي هايردهدر%) 22/12(گونه11باکدامهرهاکریپتوفیت
هـاي گونـه درزیسـتی اشـکال فراوانـی 4شـکل . گیرندمیقرار

دهدمینشانراکازرونمنطقهداروییگیاهی
پیشینقاتتحقیدرآمدهدستهبنتایجباکهمباحثیدیگراز

-میحوزهایندرتروفیتزیستیاشکالفراوانی،داردهمخوانی

تشکیلرازیستیاشکالاز% 50معادلدرصديخودکهباشد
تحقیقاتدرآمدهدست هبنتایجبانیزیافتهاینودهندمی

بررسیدرو) 1389کاران،همودولتخواهی(پیشینفلوریستیک
وداردمشابهت،)1384پور،سلطانی(همجوارهاياستانگیاهان

شهرستاناینچونکهنمودتوجیهراآنشودمیصورتبدین
آنهايباراناکثرواستگرفتهقرارخشکنیمهمنطقهیکدر
هافصلسایردروپذیردمیصورتبهاروزمستانفصلدر

بسیارفصلآنبهارفصلرواینازخورد،نمیچشمبهبارندگی
درکهاستايیکسالهگیاهیهايگونهرویشبرايیمناسب
راهواییوآبنامساعدعواملبارویاروییقدرتدیگرفصول
.ندارند

شرایطباهاآنسازشازانعکاسیگیاهانزیستیاشکال
بنابراین). 1360مبین،(استاقلیمیعواملویژهبهمحیطی،

یکهايویژگیرايداکهمنطقهشرایطباپژوهشاینهايیافته
بارندگیکممیزانوخشکهايتابستانباخشکنیمهاقلیم

کامالً) 1389کاران،همودولتخواهی؛1384دهقانی،(باشدمی
.باشدمیمنطبق

1 1 .1 %

1 2 .2 %

1 2 .2 %

1 4 .4 %

5 0 .0 %

C h a m e o p h y te

H e m ic r y p to p h y te

G e o p h y te

P h a n e r o p h y te

T h e r o p h y te

هاي گیاهی دارویی منطقه فراوانی اشکال زیستی در گونه.4- شکل
کازرون

ید این نکته بود کنش جغرافیایی این گونه ها نیز مؤمطالعه پرا
گونه از گونه هاي موجود 46تورانی با اختصاص –که عناصر ایران

. را به خود اختصاص داده اند% 11/51به خود، درصدي معادل
گونه 10سندي با -توران و صحارا-عناصر دیگر همچون ایران

-عناصر ایران،%)88/8(گونه 8، عناصر جهانی با %)11/11(
گونه 6یترانه اي با سیبري و مد- اروپاسندي، -تورانی، صحارا

پراکنش 5شکل. هاي بعدي قرار می گیرندرده، در %)66/6(
-میهاي گیاهی دارویی منطقه کازرون را نشانجغرافیایی گونه

بررسی پراکنش جغرافیایی گونه هاي گیاهی نشان از حضور . دهد
تورانی در این حوزه را داشت که -ایراندرصدي عناصر % 11/51

توران و نیز از طرفی - با واقع بودن این منطقه در حوزه ایران
نتایج بدست آمده در تحقیقات فلوریستیک پیشین که توسط 

در حوزه تاالب پریشان صورت ) 1389(کاران همدولتخواهی و
پذیرفته است، از این جهت شباهت قابل توجهی در فراوانی این 

که خود صحت نتایج بدست آمده را عناصر به چشم می خورد 
-جنوبی ناحیه ایراندر بخشاگرچه این منطقه. یید می کندتأ

سندي–تورانی و در نزدیکی ناحیه صحارا 
)Ghahraman & Attar, 1999 (عمانی -یا خلیج)اسدي و هم-

نظر نمی رسد که هواقع شده است، ولی ب) 1367- 1387کاران،
گذر از هوالرکتیک به (قعیت گذر قلمرو گیاهی یک مو

از گیاهان آن % 11/11باشد، زیرا تنها درحدود ) پالئوتروپیک
.سندي دارند-تورانی و صحارا -کورولوژي دو ناحیه اي ایران 
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منطقه کازرون پراکنش جغرافیایی گونه هاي گیاهی دارویی.5- شکل
)در پایان مقاله آمده استم اختصاري عالئ(
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نتیجه گیري. 4
) اندمیک(ی که انحصاري در منطقه مورد بررسی گونه های

ولی ، منطقه یا رکورد جدید براي فلور ایران باشند مشاهده نشد
Lycopusحضور گونه دارویی europaeus با نام فارسی فراسیون

ن براي اولین بار در یایا نعناعLamiaceaeمتعلق به خانواده آبی 
هاي تعیین و تشخیص تاکسونبراي . جنوب ایران، گزارش گردید

هاي ها و سیتوتیپها، اکوتیپفرو گونه اي از قبیل زیرگونه
چنین این هم. احتمالی نیز مطالعات بیشتري مورد نیاز است

ها از فراوانی یکسانی برخوردار نیستند و انجام مطالعات گونه
داروییی گیاهی نیز براي تعیین فراوانی گونه هاي جامعه شناخت

و داروییتوجه به استفاده از گیاهان . مهم ضروري است
که به کاهش استفاده از داروهاي ها عالوه بر اینفرآورده هاي آن

انجامد، به رونق میشیمیائی و سنتتیک با عوارض جانبی باال
. نمایدی منطقه نیز کمک مییاقتصادي و اشتغال زا

گزاريسپاس
از جناب آقاي مهندس جواد باقرنژاد، کارشناس بخش تولیدات 
گیاهی مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان کازرون که در 
جمع آوري، شناسایی و خواص دارویی گونه هاي گیاهی منطقه 

.می نمائیمسپاسگزاري،صمیمانه ما را یاري نمودند

منابع. 5
انتشارات مؤسسه .ه بندي گیاهان داروییرد.1378.م،آزادبخت

.فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده، تهران
، و .ا.و، و مظفریان.مساز، خاتم.ا.ع،، معصومی.م،اسدي

، 1-58شماره هاي .فلور ایران.1367-1387.)ویراستاران(
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مشخصات گیاهان دارویی جمع آوري و شناسایی شده منطقه کازرون، استان فارس.1-جدول 

شکل کاربرد محلی
زیستی

پراکنش 
ردیفنام علمی گونه هاتیره ها و ام فارسینجغرافیایی

Adiantaceae

Adianthum capillus-venerisپرسیاوشانGITدرمان سرماخوردگی L.1
Amaranthaceae

ITAmaranthus retroflexusدرمان دلپیچه کودکان L.2

Apiaceae

Ammi majusخالل دندانIT,Mمقوي، هضم کننده غذا، مدر L.3
Anethum graveolensشویدIT,SSضدتشنج، دافع استفراغ L.4

Oliveria decumbensدنITدرمان بیماري هاي گوارشی Vent.5
Asteraceae

Achillea tenuifolia Lam.6بومادرانHITتقویت اعصاب و قلب
Anthemis austro-iranicaبابونهTITرفع سردي مزاج و تقویت قلب Rech.f., Aell. & Esfand.7

Carthamus oxyacanthaگلرنگ زردTMمشخص نیست M.B.8
تصفیه کننده خون و تقویت 

Cichorium intybusکاسنیHIT,ES,Mمعده L.9

Conyza canadensis (L.) Cronq.10پیر گیاهTITدرمان اسهالو دفع انگل روده اي
Echinops cephalotesشکرتیغالHITهتهیه جوشاند DC.11

Matricaria recutitaبابونه گاويTIT,ESتقویت موي سر L.12
Senecio gallicusپیام بهارTIT,SS,Mمشخص نیست Chaix.13

Silybum marianumخار مریمHIT,SSپایین آوردن فشار خون (L.) Gaerth.14
Berberidaceae

بر و مقوي قلب و کبد و تب
Berberis vulgarisزرشکCITمعده L.15

Boraginaceae

Anchusa italicaگاوزبان بدلTIT,SSتهیه جوشانده Retz.16
,. Cordia myxaدرخت سه پستانPSSخلط آور و نرم کننده سینه Sp. Pl.17

Heliotropium brevilimbeآفتاب پرستCITمشخص نیست Boiss.18
Heliotropium europaeumآفتاب پرست اروپاییTIT,Mرفع مسمومیت عقرب، قاعده آور L.19

Brassicaceae

,TITقابض و بندآورنده خون SS, Mکیسه کشیشCapsella bursa-pastoris (L.) Medicus20
Cardaria drabaازمکTCOSMضد نفخ (L.) Desv.21

Eruca sativaمندابTITو دهنده ، مقوي قوه باءنیر Lam.22
Nasturtium officinaleعلف چشمهGITدفع سنگ مجاري ادراري (L.) R . Br.23
Sisymbrium loeseliiخاکشیر بی کركHITجبران کمبود ویتامین ث L.24

Capparidaceae

درمان ورم مفاصل وضعف 
عمومی

CIT, M, ESکورCapparis spinosa L.25

Caryophylaceae

Silene conoideaسیلن مزرعه رويTITدرمان چشم L.26
Stellaria mediaدانه قناريTIT,SS,ES,Mضد عفونی کننده (L.) Cyr.27

Convolvulaceae

Convolvulus arvensisپیچک صحراییTCOSMضد یبوست و مسهل قوي L.28
Cucurbitaceae

رفع ناراحتی پوست و درد 
مفاصل

HSSهندوانه ابوجهلCitrullus colocynthis (L.) Schrad.29

Cuscutaceae

Cuscuta kurdicaسسTITدرمان سودا و افسردگی و سردرد Engelm.30
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.1- جدول ادامه 

شکل کاربرد محلی
زیستی

پراکنش 
ردیفنام علمی گونه هاتیره ها و فارسینامجغرافیایی

Equisetaceae

Equisetum arvenseدم اسبTITمتوقف کننده خونریزي بینی L.31
Euphorbiaceae

L.Euphorbia helioscopia32فرفیونTITدرمان زگیل

Fagaceae

Quercusبلوط ایرانیPITدرمان بیماري هاي پوستی persica Jaub & Spach.33
Fumariaceae

Fumaria vaillantiiشاه ترهTIT,SS,ES,Mتهیه عرق براي رفع گرمی مزاج Loisel.34
Hypericaceae

درمان افسردگی وبرخی 
سوختگیها

CIT,Mگل راعیHypericum triquetrifolium Turra.35

Juglandaceae

Juglans regiaگردوPITو کم خونیدرمان ورم لثه L.36
Lamiaceae

Lycopus europaeusپاي گرگGIT,M,ESدرمان ناراحتی عصبی و اضطراب L.37
Melissa officinalisبادرنجبویهTITآرام بخش و نشاط آور L.38

Ocimum basilicumریحانTITمعالجه زخم دهان و کاهش تب L.39
Origanum vulgareآویشن کوهیTITان ناراحتی هاي جنسیدرم L.40

Hudson.Mentha longifolia41 (.L)پونهGIT,SS,ES,Mکاهش اسید معده و نفخ
Salvia macrosiphonمرمرشکTITدرمان ناراحتی هاي تنفسی Boiss.42

Satureja hortensisمرزهTITضد عفونی کننده و قابض L.43
Scutelaria latevifloraفرنجمشکTITدرمان اختالالت خواب L.44

Stachys inflataسنبله اي ارغوانCITدرمان بیماریهاي عفونی Benth.45
Teucrium poliumمریم نخوديHIT,Mتنظیم قند و چربی خون L.46

Thymus  vulgarisآویشنTITرفع گرمی مزاج و صفرا و نفخ L.47
Lythraceae

Lythrum salicariaخون فامCITدرمان اسهال و اسهال خونی L.48
Malvaceae

Alcea aucheriختمیHITجلوگیري از ریزش مو و ملین (Boiss.) Alef.49
Malva parvifloraپنیركTIT,M,SSدرمان عفونت کلیه و مثانه L.50

Oleaceae

Fraxinus angustifoliaزبان گنجشکPITو تنظیم کار روده هادفع انگل Vahl. Enum.51
مسکن سوختگی و درمان 

آفتابزدگی
PIT,SSزیتونOlea europaea L.52

Palmaceae

Phoenix dactyleferaنخلPSSتهیه عرق و تقویت بدن L.53
Papilonaceae

Alhagi camelorumشترخارCIT,SSدفع سنگ کلیه Fisch.54
Astragalus glaucacathusگونCITاستخراج صمغ کتیرا Fisch.55

Glycyrrhiza glabraشیرین بیانHITرفع کوفتگی عضالت و استخوان L.56
Melilotus indicusشبدر شیرینTITافزایش بازگشت خون وریدي (L.) All.57

Prosopis farctaجغجغهCIT,SS,Mضد تصلب شریان (Banks & Solaud.)58
Trifolium repensشبدر قرمزTITخلط آور و قاعده آور L.59
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.1- جدول ادامه 

شکل کاربرد محلی
زیستی

پراکنش 
ردیفنام علمی گونه هاتیره ها و نام فارسیجغرافیایی

Plantaginaceae

دفع گرمی مزاج و تسکین درد 
نهسی

TIT,SSاسفرزهPlantago  amplexicaulis Cax.60

plantago coronopusبارهنگ پا کالغیHIT,SSدرمان سرماخوردگی subsp. commutata (Guss.)
pilger

61

Plantago majorبارهنگGCOSMمعالجه ناراحتی هاي تنفسی L.62
Poaceae

رفع خستگی هاي عصبی
استرسو

TITالفیوAvena wiestii Steud.63

Bromus tectorumجارو علفی بامیTIT,SS,M,ESهاي دردناكتهیه پماد براي زخم L.64
Cynodon dactylonمرغGCOSMضد عفونی کننده و خواب آور L.65

Phragmites australia. نیGCOSMبندآورنده شیرمادران (Car) Trin.ex.Steud66
بیماري هاي خونی و درمان 
ادراري

GMچائیرSorghum halepens (L.) Pers.67

Podophyllaceae

Leontice leontopetalumعلف شاخیGIT,SSدرمان صرع L.68
Polygonaceae

Polygonum patalumهفت بند TITدرمان تاول و سوختگی M.B.69
Rumex vesicariusترشکTITاشتها آور و هضم کننده L.70

Portulacaceae

Portulaca oleraceaخرفهTITتصفیه خون و ادرار آور L.71
Primulaceae

Anagalis arvensisآناغالیسTCOSMخلط آور و مدر L.72
Ranunculaceae

Adonis aestivalisگل آتشینTITدرمان دردهاي روماتیسمی L.73
Rhamnaceae

پودر برگ براي شستشوي موي 
سر

PPLسدرZiziphus spina-chirsti (L.) Willd.74

Rosaceae

Amygdalus elaeagnifoliaبادام کوهیPITدرمان سرفه و تهوع و رفع کسلی Spach,Ann.75
Cotoneaster luristanicusشیر خشتPITرفع زردي کودکان Klotz.76

Crataegus aroniaزالزالکPITدرمان میگرن و بی خوابی (L.)Bosc. Ex Dc.77
Rosa caninaگل نسترنPITمدر و بند آورنده خون L.78
Rubus sanctusتمشکPIT,Mخلط آور و محرك کبد Schreher. Icon.79

Salicaceae

درمان دردهاي عصبی و 
روماتیسمی

PITبیدSalix alba L.80

Solanaceae

Datura stramoniumتاتورهTITآرام کننده و ضدتشنج L.81
Hyoscyamus tenuicaulisبذرالبنجGIT,SSمسکن دردهاي دستگاه ادراري Schonbeck-Temesy.82

Physalis divaricataعروسک پشت پردهTIT,SSدرمان نازایی D. Don,Prodr. Fl Nepal.83
Solanum nigrumتاجریزيTCOSMکاهش قند و چربی خون L.84

WithaniaپنیربادCSSتهیه مایه پنیر somnífera (L.) Dun.85
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Typhaceae

Typha laxmanniلوئیGITقابض Lepech.86
Urticaceae

از بین بردن آکنه و درمان 
روماتیسم

TCOSMگزنهUrtica pilulifera L.87

Verbenaceae

Verbena officinalisشاه پسندTITتصفیه خون و کاهش تب L.88
Zygophylaceae

LPeganom harmala89.اسفندHIT,SS,M,ESخلط آور و ضدعفونی کننده
Tribulus terrestrisخارخسکTIT,SS,M,ESدفع سنگ کلیه L.90

عالئم اختصاري:
؛ P=؛ فانروفیتG=؛ ژئوفیتC=؛ کامفیتH=کریپتوفیت؛ همی T=تروفیت: عالئم اختصاري اشکال زیستی

؛ چند ناحیه COSM=؛ جهانیM=اي؛ مدیترانهES=سیبري-، اروپاSS=سندي-؛ صحراIT=تورانی-ایران:عالئم اختصاري جغرافیاي گیاهی
.PL=اي


