فصلنامه اكوفيتوشيمي گياهان دارويي ،شماره پياپي  ،28سال هفتم ،شماره  ،4زمستان  / 1398صفحات 1-13 :

فصلنامه اكوفيتوشيمي گياهان دارويي ،شماره پياپي  ،28سال هفتم ،شماره  ،4زمستان 1398

اتنوبوتانی گیاهان دارویی بومی در مناطق زاغه و بیرانشهر ،استان لرستان ،ایران
اسماعیل دلفان ،1حامد خدایاری ،*2خسرو عزیزی

3

1کارشناسارشد،گروهزیستشناسی،دانشکدهعلومپایه،دانشگاهلرستان،خرمآباد،ایران 
2استادیار،گروهزیستشناسی،دانشکدهعلومپایه،دانشگاهلرستان،خرمآباد،ایران
3دانشیار،گروهزراعتواصالحنباتات،دانشکدهکشاورزی،دانشگاهلرستان،خرمآباد،ایران


تاریخ دریافت97/10/06 :

تاریخ پذیرش98/10/24 :

؛

چکیده
این تحقیق با هدف جمع آوری ،پراکنش،شناساییوموارداستفادهاز گیاهان دارویی در مناطقزاغههوبیرانشهرربهه اجهرا در
آمد .با توجه به ضرورت شناخت گونههای دارویی،بااستفادهازپرسشنامههایی،اطالعاتافرادبومیاینمناطقدرزمینهاسهتفاده
ازگیاهانداروییجمعآوریگردیدوپسازانتقالنمونههابههرباریومدانشگاهلرستانبرایهرگونهگیهاهی،مهواردمرهرف
داروییومطابقتمرارفسنتیآنراباسایرمنابعمعتبرموجودتدوینگردید.براساسنتایج بدست آمده 218 ،گونهه دارویهی از
 55خانواده شناسایی شدکه از این تعداد35،گونهمربوطبهخانواده21،Asteraceaeگونهمربوطبه 19،Fabaceaeگونهمربوط
به15،Lamiaceaeگونهمربوطبه11،Liliaceaeگونهمربوطبه10،Rosaceaگونهمربوطبهه 9،Brassicaceaeگونههمربهوط
به 7،Apiaceaگونهمربوطبهتیره Poaceaeوبقیهازسایرخانوادههایمختلفمیباشند.دربین218گونهمعرفیشهدهتعهداد

110گونهبرایاکثرمردممناطقموردمطالعهشناختهشدهدرسطحوسیعیکاربردداشتند.بیشترینمواردمررفگیاهاندارویی
درزمینهاتنوبوتانیبهترتیبمربوطبهرفعمشهکالتگوارشهی(36درصهد ،تنفسهی(16درصهد ،کهاهشننهدوبربیخهون

(10درصد ،بیماریهایدستگاهادراری(8درصهد ،بیمهاریههایپوسهتی(5درصهد ،مشهکالتدههانودنهدان(5درصهد ،
بیماریهایبشمی(2درصد مشاهدهشد.ارزیابینتایجنشاندادکهتنوع گستردهای از گیاهان دارویهی در منهاطقبیرانشهررو

زاغهوجود دارد که کاربردهای درمانیآنرا در طب سنتی ایران رایج استوپژوهش پیرامون این گیاهان دارویی میتواند آغازگر
راهی برای کشف داروهای جدید در عرصه درمان باشد.

واژههای كلیدی :اتنوبوتانی،بیرانشرر،بیماری،زاغه،گیاهاندارویی

*مسئولمکاتبهkhodayari.h@lu.ac.ir:
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1

اتنوبوتاني گياهان دارويي بومي در مناطق زاغه و بيرانشهر ،استان لرستان ،ايران

به صورت استفاده منطقی از منابع و حفاتهتمهثنر از

مقدمه
گونههای گیاهی دارویی بخش نابل توجری از فلور

تنوع زیستی و اطالعات فرهنگی ،تفسیر شهود( Hayat

ایران را تشکیل میدهند و نقش عمدهای رادر ترکیب

سالهای اخیهر،
. et al., 2008; Ibrar et al., 2007در 

جوامع گیاهیمختلف ایفاء مینماینهد .مطهابقآخهرین

نتایج مطالعات اتنوبوتانی نقهش شهایانی در تحقیقهات

گزارشاتحدود 347000گونهگیاهیدردنیاوجهود

گیاهان دارویی و گیاهدرمانی در دنیا داشهته اسهت .در

بهطورگستردهایپذیرفتهشدهکهآینهده
دارد.امروزه 

بعضی از کشورها ،مطالعاتاتنوبوتانیکی برای کشهف

بسیاریازمنهاطقحفاتهتشهدهعمهدتابسهتگیبهه

داروهای جدید و بربود توسعه داروهایجدید ،استفاده

پذیرشوحمایتازجمعیتهایانسانی اطراف آنرها

شده است( . Hayat et al., 2008; Ibrar et al., 2007

دارد(. Cunningham, 2001علههههناتنوبوتههههانی

اغلبممکناستاندامویژهایبونریشه،سانه،

( Ethnobotanyبهههمطالعهههوبررسههیوبگههونگی

گل،میوهوغیرهبیشترینموادمهونرراداشهتهباشهند،

استفادهیافرادیکنوم،یکفرهنگویایکناحیهی

دروانعگیاهداروییشاملبخشهاییازگیاهاستکه

خاصازگیاهانبومیموجوددرآنمنطقهمیپردازد.

پسازخشهکاندن،بهدونایجهادهرگونههتیییهریدر

اصولاولیهاتنوبوتانیشهاملجمهعآوریفررسهتیاز

میههازههههاوعطههاریهههابهههفههروشمههیرسههند

گیاهانیکگروهنومیوتوضیحدرمهورداسهتفادهو

بهههدلیههل
( . Ebrahimpour and Eidizadeh, 2011

نحوهی کاربردگیاهانبههوسهیلهیایهنافهراداسهت

انلینهای
بلندیها  ،

وجودعواملتوپوگرافی(پستیو

(. Tabad and Jalilian, 2015محرههو تنانویههه

متنوع،داشتنعناصرگیاهیمربوطبهنواحیرویشهی

طبیعیازگیاهان،داروهایمرمیبرایتولیدداروهای

مختلهف(ایرانهی-تهورانی،زاگههرس،خلهیجفههارس-

جدیههدداروبههرایدرمههانبههالینیدرمههانیهسههتندو

عمههانی،هیرکههانی،مدیترانهههای،سههندوصههحراو

فعالیتههایمختلهفبیولهوکیکیرادرفارمهاکولوکی

ارسباران کشورایهران حهایزغنهایگونههایوتنهوع

یدهندوبههعنهوانالگهوسهاختاریدر
تجربینشانم 

کنتیکیگیاهیبا ییشهدهاسهت .همچنهینازسهوی

شیمیداروییعملمیکنند.اکتشافگیاهانوکشهف


دیگر،باوجهود نیهازروزافهزوندنیهایامهروزیبهه

ترکیباتطبیعیبرپایهنهومافسهردگیدرترکیهببها

داروهایجدیدوطبیعیو باتوجهبههصهنعتیشهدن

تجزیهوتحلیلپیشرفتهپیشرفته،امهروزهیهککشهف

اینبخش زماستکهباتوجهبهغنایفلورگیهاهی

مرنموادمخدربهرایمشهخککهردنواعتبهاردادن

کشههورمانواطالعههاتمحلههیوبههومیدرمنههاطق

منافعبالقوهاست(. Kayser, 2018گیاهانداروییبه

مختلف،مطالعاتیجامعراجعبههفرهنهگاسهتفادهاز

گسههترهوسههیعیازگیاهههاناطههال مههیشههود(بوتههه،

گیاهانداروییدرتکتکمناطقکشورانجامپهذیرد.

درختچهودرخت کهدردرمهانبیمهاریههاویهادر

باتوجهبهعدموجوداطالعاتوپژوهشهایجهامع

پیشگیریازبروزآنرامورداستفادهنرارمهیگیرنهد و

راجعبهگیاهانداروییمناطقبیرانشرروزاغههلهزوم

درپیکرهآنهاموادویهژهایبههعنهوانمهوادمهونریها

بررسیدنیقومشخکگیاههاندارویهیایهنمنهاطق

متابولیتهاینانویهساختهوذخیرهمیشوندکهبهرای

ویژگیههایجیرافیهایی،

بیشازپیشنمایانمیشود.

مههداوایبرخههیازبیمههاریهههامههورداسههتفادهنههرار

انلیمههیونههوعپوشههشگیههاهینزدیههکوهمچنههین

میگیرند.پژوهشاتنوبوتانی ،ویژگهیههای اطالعهات


همسانیشرایطاجتمهاعیوفرهنگهیایهندومنطقهه

سنتی را تدوین میکند تا ارزشمحلیایهن اطالعهات

(زاغهوبیرانشهرر یکهیدیگهرازد یهلانجهامایهن
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پژوهشدراینمناطقمیباشهد.ههدفکلهیازایهن

بهاستانهای مرکهزی وهمهدان ازجنهوببههاسهتان


تحقیق،پژوهشدرمورداتنوبوتهانیگیاههاندارویهی

خوزستان ازشر بههاسهتاناصهفران وازغهرببهه

مناطقبیرانشرروزاغهمیباشدتاازاین طریقبتوانین

استانهایکرمانشاه وایالممحدوداست.اشترانکوه بها


باآداب،رسومو نحوهیاستفادهازگیاهانداروییدر

برارهزاروپنجاهمترارتفهاعبلنهدتریننقطههاسهتان

اینمناطقآشناشوین.تنوعبسهیاربها یاکولهوکیکی

لرستاناست.لرستانسرزمینیکوهستانیاستوغیهر

مناطقبیرانشرروزاغهازیکسهوورویکردگسهترده

ازبنددشتمحدود،سراسرآنراکوهههایزاگهرس

عمومیمردمبههاسهتفادهازگیاههاندارویهیوطهب

پوشانده است.اشترانکوهبا 4050مترارتفاعبلندترین

سههنتیازسههویدیگههرنشههاندهنههدهلههزومتحقیقههات

نقطهاستانوپسهتتهریننقطههآندرجنهوبیتهرین

یباشهد.
گستردهدرزمینهگیاهانداروییاینمناطقمه 

ناحیهاستانوانعشدهوحدود500مترازسطحدریها

ازسویدیگر باتوجهبههاینکههاطالعهاتسهنتیدر

ارتفهاعدارد.منطقهه زاغههوانهع در اسهتان لرسهتان در

بارهیگیاهان،اساسوتولیدمحرهو توداروههای

فاصله 40کیلو متری از شررستانخرمآباد و بر سر راه

طبیعیجدیداستوافرادبومیبههویهژهسهالخورده،

خرمآبهاد بهه ترهران وانهع شهدهاسهت.طهول
ارتباطی 

دارایاطالعاتمفیدیدربارهیخواصداروییایهن

جیرافیایی آن48درجهو42دنیقهه شهرنی و عهر 

گیاهانهستندوبامرگایهنافهراد،بخشهیازدانهش

جیرافیهایی آن33درجهه و29دنیقهه شهمالیاسهت.

سنتی،بههسهرعتنهابودمهیشهود،بنهابراینبههنرهر

بیرانشررنیهز در فاصهله 45کیلهو متهری از شررسهتان

میرسدکهنبتوضبطایناطالعاتبسیارضهروری


خهرمآبهاد و در شهمالآن بهر سهر راهفرعهی ارتبهاطی

باشد.هنبنینباتوجهبهفراوانیواسهتفادهگسهترده

خرمآباد به بروجردوانع است.طول جیرافیهایی آن48


گیاهاندارویی،نتایجاینتحقیقوپهژوهشعلمهیو

درجهو39دنیقه شهرنی و عهر  جیرافیهایی آن33

بررسیبیشترآنتوسطمحققیندیگرمیتوانهدمنجهر

درجه و 33دنیقه شمالیاست.میانگین دمهای سها نه

بهکشفانراتدرمانیجدیدوزمینهمناسبیرابهرای

سانتیگهراد اسهت.

درمنطقهموردمطالعه15/38درجه

استفادهبرتروعلمیترازگیاهانداروییبهرایتولیهد

سردترین روزهای سال اواخردی مهاه اسهتکهه گهاه

فرآوردههاییباانهربخشهیبیشهترومضهراتکمتهر،

دمای هوا به  15درجه سانتیگراد زیرصهفر مهیرسهد.

فراهنکند.همچنهینبهاتوجههبههمحهدودیتمنهابع

گرمترین ایام سال در این مناطق مردادمهاهاسهت کهه

داخلی،توسعهطرحاشتیالزاییبهرمبنهایکشهتو

گرمایهوا تا 38درجه سانتیگراد با میرود .

توسعهگیاهانداروییسهازگاربهامنهاطقاکولهوکیکی

روش تحقیو ::در ایهن تحقیهق،ازاسهفند1393تها

منطقه،میتواندحداکثرتولیدوبررهوریراداشهتهو

آذرمههاه 1395بههابررسههینقشههههههایتوپههوگرافیو

راهکارهایمناسبیبرایحفظاینمنابعباشد .

جیرافیاییمنطقه،نقشهراههایاستانلرستانونیزبها



استفادهازاطالعهاتافهرادبهومی،مسهیرهایعبهورو

مواد و روشها

مروروعوار

ویژگیهای منطقه موورد مطالهوه :اسهتانلرسهتانبها

مناطقموردمطالعهرابهدومنطقههزاغههوبیرانشهرر

وسههعت28/294کیلومترمربههعوجمعیتههیبههالببههر

تقسههیننمههودین.پههسازتریهههطههرحمناسههبیبههرای

 1/760/000نفر(سرشماریسهال  1395سهیزدهمین

هایمیدانیوجمعآورینمونههایگیاهیههر


بررسی

استانایرانازنررجمعیتاست.ایناستان،ازشهمال

مهاهبههیهک منطقههمراجعههنمهودهو بهاپهرنمهودن
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پرسشنامهها توسطافرادبومیبهویژهگروههایسهنی

عطاریها،ضمنمراحبهحضوریباآنان،اطالعهات

از50سالبهبا وهمچنینعطاریهاانهدام گردیهد.

موردنرردررابطهباگیاهانداروییبدسهتآمهد.در

همچنینبرایگردآوریدادههابهروشکتابخانههای

ادامهاطالعاتداروییسهاکنینبهومیمطلهعوافهراد

ازنههوعفههیشبههرداری،اینترنههت،مطالعههاتمیههدانی

سالخوردهوآگاهمنطقهه،بهاتریههپرسهشنامههههایی

بهصهورت
(مشاهدهومراحبه ،جمعآورینمونهها 

جرت نبت اطالعاتگیاهان دارویی شامل نهام محلهی،

پیمایشمیدانیوترانکستخطیاستفادهشد .

موارد مررف ،طریقه مررف ،نحوه و مقهدار مرهرف،

پسازبررسیهایمقدماتیوتعیهینحهوزهمهورد



اندامهای مورد استفاده ،نام محلرویش در ایهن زمینهه


مطالعهومراجعهبهمناطقازنبلمشهخکشهده،در

نیز تریه شدواطالعات اولیهمطابقجهدول1نبهتو

مههدتزمههانمناسههبومعههین،گیاهههانایههنمنطقههه

تکمیلگردید.اینپرسشنامههها شهاملبخهشههایی


آورینمونهههههها،

جمههعآوریشههدند.پههسازجمههع


جرههتگههردآوریاطالعههاتمحلههیدرمههوردنحههوه

گونههایگیاهیآمهادهسهازیوبهههربهاریومگهروه

آوری،نحوهجمعآوریوخهواص


استفاده،زمانجمع

زیستشناسیدانشگاهلرسهتانانتقهالدادهشهدتهابها

داروییگیاهانمیباشد .


استفادهازمنابعمعتبرگیاهشناسیازجملهفلورایهران



(1936-2013

، Rechinger,فلهههههورخوزسهههههتان

نتایج

(، Mozaffarian, 1998فلههههوررنگههههینررمههههان
(1980-1999

جمعآوری و شناسایی گیاهان دارویی مناطقمهورد


، Ghahreman,فلهههههورترکیهههههه 

(، Davis, 1964-1984گیاهههاندارویههی(
، 1996فرهنگنامرایگیاهانایهران(

مطالعهبه شناسایی 218گونه گیاه دارویی کهبههطهور

Zargari,

عرصههای منابع طبیعیرویشدارند ،منجر

خودرو در

Mozaffarian,

شد.لیست گیاهان دارویی به تفکیهکنهام علمهی ،نهام

 2007ودرختههههانودرختچههههههههههایایههههران

فارسی ،نام محلی،خواص مورد مرهرفآنرهامرتهب

بدینمنرهورو
( Mozaffarian, 2003شناساییشدند .

شدند(جدول . 1بزرگترینتیرههایگیاهیمنطقهبهه

درفرولمختلفومناسبدرطیمهدت 2سهال از

ترتیباولویتبیشترینتعدادگونهعبارتند ازخانواده

اسههفندماه1393تههاآذرمههاه،1395گیاهههانمختلههف

 Asteraceaeبههههها35گونهههههه(16/05درصهههههد ،

موجوددراینمناطق(بهوسعت 2300کیلومترمربهع 

خانواده 21Fabaceaeگونه(9/63درصهد ،خهانواده

جمعآوریوموردشناساییومطالعهنرارگرفتند .


Lamiaceaeبهها19گونههه(8/71درصههد ،خههانواده

دراینتحقیق(مطالعاتاتنوبوتانی ،مردمبومیبهه

Liliaceaeبههها15گونهههه(6/89درصهههد ،خهههانواده

عنوانیکمنبعاطالعهاتیمرهنبهرایبدسهتآوردن

Rosaceaبهههههها11گونههههههه(5/04درصههههههد ،

دادههادرمهوردگیاههانمنطقههبههخرهوصگیاههان

خهانواده Brassicaceaeبها10گونهه(4/59درصهد ،

باشند.بدینصورتضمنتمهاس

داروییودرمانیمی

خانواده  Apiaceaبا9گونهه(4/13درصهد ،خهانواده

باافرادآگاهوآشنابهانلین،عطاریهایمحلیومردم

Poaceaeبا7گونه( 3/21درصد میباشند .برداشهت

منطقهزاغهوبیرانشرروآشناییبیشهترینسهبتبهه

گیاهانداروییخودرودرمناطقموردنرهرازاواخهر

گیاهانداروییوروشهایسنتیدرمهانیبهاگیاههان

فروردینماهشروعوتاآبانماهادامههپیهدامهیکنهد.

منطقهدارند،اندامگردید.سپسبهایهافتنایهنافهراد

بیشترینمیهزانبرداشهتدرفرهلبرهاردرمهاهههای

کلیدیوآگاهشاملگروههایسنیاز50سالبهبا و

اردیبرشتو خرداداسهتکههمربهوطبههتیهرهههای
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(Lamiaceaeنعناعیهههههان ،بقهههههو ت(،Fabaceae

گوارشی(36درصد ،تنفسی(16درصد  ،کاهشنند

Leguminosaeیههههها Papilionaceaeوبتریهههههان

وبربههیخههون(10درصههد ،بیمههاریهههایدسههتگاه

میباشد .
( Umbelliferaeیا  Apiaceae

بیماریههای پوسهتی(5درصهد ،

ادراری(8درصد ،
مشههکالتدهههانودنههدان(5درصههد ،بیمههاریهههای

بیشترینمواردمررفگیاهاندارویهیدرمنهاطق

بشمی(2درصد مشاهدهشد(شکل . 2

زاغهوبیرانشرر بههترتیهبدرزمینههرفهعمشهکالت




شکل :1نموداردرصدمواردمررفگیاهانداروییدرمناطقزاغهوبیرانشرر 

سال1388توسط Ahmadiوهمکاران151گونهمهی

بحث
در بسیاری ازکشورهای در حال توسعه اسهتفاده از

باشههند(. Ahmadi et al, 2009ازایههنتعههدادگونههه

گیاهان داروییمیتواند زمینه مناسبی برایحفاتت از

گیاهی 151گونهمشهتر مهیباشهندکههدربرخهی

سالمتراایجادکند(. Farzana et al., 2014درایهن

مواردحتهیکهاربرددارویهیآنرهانیهزبهاههنمشهابه

تحقیق218گونهگیاهیدارویهیمتعلهقبهه55تیهره

میباشد.هنبنیندرمقایسهتعهداد 218گونههگیهاه


گیاهیشناساییوجمعآوریشدکههدرمقایسههبها

داروییدرمناطقموردمطالعهزاغهوبیرانشررنسهبت

مطالعهاتنوبوتانیکهتوسطKhanوهمکاراندردره

بهشررستانکوهدشتبا 153گونهدارویهیگهزارش

ناراندرجنوبهیما یادرپاکستانانجهامشهدهودر

شههده(  Mohammadi and Khodayari, 2014و

آنمنطقه101،گونهداروییمتعلقبه52تیرهگیهاهی

استانکردستانبها144گونههدارویهیگهزارششهده

شناساییشدهاست،رننبا تریمیباشدکههنشهان-

(، Hooshidari, 2009استانکرکیلویهوبویراحمدبها

دهندهتنوعبا یگیاهانداروییدرزاغههوبیرانشهرر

138گونهههدارویههی(، Mosaddegh et al., 2012

است(. Khan et al., 2013منهاطقزاغههوبیرانشهرر

دهلرانوآبدانان(جنوباستانایهالم بها122گونهه

وانعدرنسمتشمالیشررستان خرم آبهاد در اسهتان

دارویهی(، Ghasemi Pirbalouti et al., 2013شهرر

لرستانبهدلیلتنوعآبوهوایی،وجودارتفاعهاتو

کردبا61گونهگیاهیدارویی(

مناطقکوهستانی،تعدادزیادیازگونههههایگیاههان

، et al., 2009کرمانشههاهبهها208گونهههدارویههی

داروییرادرخودجایدادهاند.تعدادگیاهاندارویی

(، Nemati Paykani and Jalilian, 2012شررسهتان

موردمطالعهدرمنهاطقزاغههوبیرانشهررشهامل218

کاشانبا75گونه(، Sajjadi, 2011منطقهسیستانبها

گونهگیاهیومتعلقبه 55تیرهمیباشهنددرحالیکهه

30گونههه( Iranmanesh et al., 2012وشررسههتان

تعدادگیاهانداروییگزارششدهدراستانلرستاندر

کازروندراستانفهارسبها 90گونهه(
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، 2014استانبوشرربها70گونهه(

توسط(، Kalvandi, 2007استاننزوینبا250گونهه

Dolatkhahi and

 ، Nabipour, 2013شررستانفاروجدراستانخراسان

دارویههی(، Akbariniya, 2001شههمالشههر اسههتان

شمالیبا91گونه( Eslami Farouji and Khodayari,

خوزسههتان( Khodayari et al., 2014دارایتنههوع

تنوعبیشتریرانشانمیدههد.امهادرمقایسهه

 2016

کمتریاست(شکل . 2

بااستانهمدانبها315گونههدارویهیگهزارششهده


شکل :2مقایسهگیاهانداروییمناطقبیرانشرروزاغهبابرخیشررستانهایاستانلرستانواستانهایهنجوار 




بیشترینموارد مررفگیاهاندارویهیدرمنهاطق

موردمطالعهباسهنبهیشاز50سهالشهناختهشهده

زاغهوبیرانشرربههترتیهبدرزمینههرفهع مشهکالت

کاربردداشتند،کهازآنجملهمیتوانبههگیاههانیاز


گوارشی(36درصد و تنفسی(16درصد بودکهبها

نبیلهزارخار( Cousinia cylindracea Boiss.رانام

نتههایجNiknejadوهمکههاراندرمنطقهههرینهههآمههل،

طقموردمطالعهبهمنروردفعسنگکلیه،

بردکهدرمنا

Mosaddeghوهمکهاراندراسهتانکرگیلویههوبهویر

درمانزخندیابت استفادهمهیشهود.درطهبجدیهد

احمدKhodayari،وهمکاراندرشمالشهر اسهتان

نرصلگالون،ونرصلیورگهلودوراسهیلیمارینرااز

خوزستانوهمچنینبانتهایجKhanوهمکهاراندر

هزارخارتریهمیکنندکهنرصگیاهیلیورگهلبهرای


درهناراندرجنوبهیما یادرپاکستانمطابقتدارد

درمانبیمهاریههایکبهدیوجلهوگیریازپیشهرفت

;Niknejad et al., 2014; Mosaddegh et al., 2012

دیابتوکنتهرلآنتوسهطپزشهکتجهویزمهیشهود.

(

براسههاسمطالعههاتصههورتگرفتههه،ایههنگیههاهدارای

 . Khodayari et al., 2014; Khan et al., 2013
باتوجهبهاینکهافرادبومی(روسهتاییوعشهایر 

ترکیباتسیلیبین،اسیدبرب،سیلیمارین،فالونوییدها

اینمناطقدارایاطالعاتویهژهایدرمهوردگیاههان

است.سیلیبینمونرترینمهادهموجهوددرسهیلیمارین

داروییمیباشندارتباطاتپیچیدهبینمررفگیاههان


استکههبههعنهوانآنتهیاکسهیدانومحهافظکبهدی

داروییوفرهنگمردموجوددارد.دربین218گونهه

شهناختهشهدهاسهت(. Fallah Huseini et al., 2005

معرفیشدهتعداد110گونهبرایاکثهرمهردممنهاطق

یکیازگیاهانداروییکهتقریبااکثرمردممناطقزاغه
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وبیرانشررمیشناسندوبههعنهوانباشهنیغهذاییو

گههزارشمطالعهههایحهههاکیازآناسهههتکهههرزیههن

همچنههینبههرایدرمههانسههرماخوردگیوگلههودرد،

آنیوزه،موجبپیشگیریاززخههنمعههدهناشههیاز

عفونیکنندهاستفادهمیکنند،آویشهن

تجویزآسپرینمیشود اینپیشگیریناشیازتحریک

خلطآورو


دنهایی( Thymus daenensis Celak.مهیباشهدکهه

ترشهحموسهیندرمعهدهاسهت( Zare Karizi et al.,

براسههاسآزمایشههاتانجههامگرفتهههتوسههطAzimiو

. 2011نتهههایجتحقیهههقاتنشهههاندادهکههههتجهههویز

همکاران،موادهمهونرهدرسرشهاخهگلهدار،بهرگآن

وریهدیعرهارهآبهیکمهاموجههبکههاهشفشههار

نههراردارنههدواسههانستنههدمههزهمحتههوی،تیمههول،

خهوندرموشرایصحراییطبیعیبیروشمهیشهود،

کههارواکرول،پاراسههیمول،لینههالول،سههینئولمههیباش هد

اگهر بههتجهویزخوراکیومزمنآندرمهوشههای

(. Azimi et al., 2014درطههبجدیههدمههایع

بههوشبههیانههربههوده(. Ghanbari et al., 2012

استخراجیازآویشنیکیازمهوادسهازندهشهربترای

گیاهدیکریکهتوسطمردمبومیمناطقموردمطالعهه

باشدکهبهعنوانمادهطعهندهنهده

غلیظضدسرفه می

مورداسهتفادهنهرارمهیگیهردفرفیهون(

نیزمورداستفادهنرارمیگیرد.تیمولبههعنهوانیهک

مههیباشههدکهههوجههودترکیبههات
  helioscopia L.

کنندهرویزخمراوجوشهامررفمی-

ضدعفونی

ترپنوـیهدیواسههترولیدرآنگهزارششههدهاسهتو

شهود(. Naghdi Badi and Makkizadeh, 2003ههن

هایبهدستآمدهازستونکروماتوگرافیاز


فراکسیون

اکنههوندرکشههور،فههرآوردههههایدارویههیمختلفههیاز

نقطهنررآزمونههایوجهودآلکالوـیهد،سهاپونینهها،


ساختهشدهوبهطهورگسهتردهمهوردمرهرف

آویشن

هاواسترولهایاشباعنشهده رادرفرفیهون

تری 
ترپن


بیماراننرارمیگیرد.ازآنجملهمیتهواننطهرهتهین


نشاندادهاست.استفادهازایهنعرهارهمهیتوانهددر

آرتا،نرصوشربتتیمکسوشهربتتیمیهانرانهام

درمانسرطان،عفونتهایباکتریایی،دردهایعرهبی


بردکهاینفرآوردهابهعنوانضدسرفهوخلطآوربه

وروماتیسهههنسهههودمندباشهههد(

کارمیروند.یکیدیگرازگیاههانیکههتوسهطمهردم

. Mortazavi, 2004نتههایجمطالعههاتنشههاندادهکههه

بازکنندهعرو ،درماننفه -

بومیاینمناطقبهعنوان

عرارهالکلیگیهاهفرفیهوندارایانهرهیپوگلیسهمیک

معدهوکاهشاشهترابسهیارمهورداسهتفادهنهرارمهی

مهیباشهدوموجهببربهودیغلرهتلیپهوپروتئینهها

گیههرد،کمههایههاآنیههوزه( Ferula gummosa Boiss.

مهیشهود(. Nezami et al., 2016همچنهینگیاههان

است.اینگیهاهدارایرزیههن،صهمب،اسهانس،اسهید

خههوراکیبههونپنجهههغههازی(

فرولیهههکآزادوبهههمقههداربسههیارجزـههیوانیلهههین

بهعنوانیکسبزیدربرخیازمناطقزاغهه
  Bernh.

مهیباشهد.دارایترکیباتدی،تهری،تتهراسههولفید،


وبیرانشرربرایدفعسهنگکلیهه،مسهکنواشهتراآور

مشههههتقاتکومهههههارین،کهههههامولونفرول،اپهههههی

بهطورسنتی
مررفمیشود.درغربکشوراینگیاه 

سهههامارکاندین،آمبهوکههانفرولمهیباشهد.همچنهههین

برایبربودزخنهایپوسهتی،اخهتال تگوارشهی از

ترکیبهاتینریهراسترهایجدیدوفوـتیهدینازگهروه

،بیماریهایکبهدیوسهنگکلیههو

جملهزخنمعده

کومارینرایسزکوـیترپنوـیدیازرزینصمبآنیهوزه

مثانهاستفادمیشود.نسمتعمدهروغنفراراینگیاه

جداسازیشدهاست.اسهانسآنیهوزهمهایعیصهاف،

راترکیبشیمیاییاسهپاتولنولوکهارواکرولتشهکیل

بهیرنهگویهابههرنهگزردروشنیانروهایبابوی

شده استکارواکرولیکترکیبمونهوترپناکسهیژن

بسیاربدکهدرمقابلهوابههسهرعتاکسیدهمیشود.

دارتهههکحلقههههایبهههاخهههواصنابهههلمالحرهههه
70

Euphorbia

Ayatollahi and

Falcaria vulgaris

اتنوبوتاني گياهان دارويي بومي در مناطق زاغه و بيرانشهر ،استان لرستان ،ايران

آنتیباکتریایی،ضهدنار،،ضهدانگلوضهدکرماسهت


فالونوـیدومقهدارکمهیآلکالوـیهداسهت.ایهنگیهاه

(. Khan Ahmadi and Shahrezaei, 2007مطالعهات

داراینیتراتپتاسین،منگنز،منیزیوم،اسیدفسفریکو

فیتوشیمیاییگیهاه،حضهورتهاننوسهاپونینرادرآن

آ نتهههوـیناسهههت(. Tamer, 2008ازتهههانیراتآن

نشههانداداسههت.همچن هین،گیههاهدارایویتههامین،C

مههیتههوانبهههخههواصضههدویروسآنفلههوانزایآن،


فیتواسهههترول،پهههروتئینومهههوادنشاسهههتهایبهههوده

خاصههیتمسههکنبههودن،نههرمکننههده،ضدحساسههیت،

(. Choobkar, 2015عرههارهگیههاهدارویههیآونههدول

التراب،روماتیسن،پیشگیریازابتالبهسرطانمعهده،

(،(Smyrniopsis cordifolium Boiss.درپیشهگیریو

دیابتوبرطرفکهردنبیمهاریههایریهویوکلیهه

درمانسنگکلیهدرافرادیکهمستعدتشکیلسنگها

اشههارهکههرد.درگذشههتهازآنبههرایدرمههانسههرما

یاگزاالتیهستندمیتواندمهونرباشهد(

خوردگیمزمن،ضعف،یرنان،خهارشههایپوسهتی،

Adhamian

. esfehani, 2016گیاهمهذکوردرمنطقههبیرانشهررو

کچلههی،بیمههاریهههایدهههانوگلههووزخههناسههتفاده

زاغهبههصهورتبهومیبهرایدرمهانسهنگکلیههو

مهیکردنهد.ازگههلگیهاهگاوزبههاندرفرمهولشههربت

افزایشاشترامررفمهیشهود.گونههبومهادران زرد

سالیسههارهکمپههوزهاسههتفادهمههیکننههدوهمچنههیندر

( Achillea biebersteinii Afan.درمنطقهبیرانشررو

ترکیهبپهودرآلتیهبوجهوددارد(

زاغهبهعنوانضدنف وبرای تسکیندردهای شکمی

. 2011گونهعلهفبشهمه( Nasturtium officinale

مررفمیشود.درعرارهاینگیاهبههدلیهلوجهود

 R. BR.دربرخیمناطقموردمطالعهبههعنهوانتهب

ترکیبیاتسینئول،پینن،کهامفور،آرتیمیزیها،کتهون،و

بر،بادشکن،دفعسنگ کلیه وکاهنهده ننهدخون بکهار

ـیتههرپنهههاییماننههدکههاریوفیلن،آزولههینو
سههزکیو 

میرود.عرهاره ایهنگیهاهبههدلیهلوجهودترکیبهات


سزکوـیترپن کتهونهها،آلکامیهدهاو

مشتقاتیمانند

گلوکوزیدگوگردداربهنامگلوکوناستورتیناسهت.در

عنوانآنتیاکسهیدان،ضهدعفونیکننهده،

فالنوـیدها،به

خرههوصانههراتسههودمندمرههرفخههوراکیودراز

البدمنوشههای

ضداسپاسنوضدالترابنویدرغ

مدتعلفبشمهمشخکشدهاستکههایهنگیهاه

گیاهیپیشهنرادودرکتهبرسهمینیهزتجهویزشهده

دارایخاصههیتجمههعکننههدگیرادیکههالههههایآزاد

است.درفارماکوپههایآلمهان،آمریکهاوایتالیهاازآن

اکهسیژننریرسوپراکسید،محافرتسهلولدربرابهر

الترابوآنتیاکسهیداننهوی،

بهعنوانیکدارویضد

آسههههیبهههههایشههههههیمیاییشههههههاملسههههههموم

مسههکن،رفههعاخههتال تگوارشههیوجلههوگیریاز

محیطهههی،کهههاهشدادنپراکههسیداسیونلیپیهههدی

خونریزیاستفادهمیشود(. Osia et al., 2013اشکال

درنههواحیبههافتیمختلههفومحافرتبافتههایی

موجودداروییآندربازاربهصورتکپسول،عراره،

نریرکبددربرابرانواعاسترسهایشیمیاییمیباشهد


میباشد.یکهیازاجهزای
پودر،بای،تنتورولوسیون 

(. Qeini et al., 2010گونهبلوط(

داروییموجوددربازاردهانشویهپرسهیکاازشهرکت

 L.بطههورسههنتیدرزاغهههوبیرانشههرربههرایدرمههان

پورسینامیباشد.گونهگلگاوزبان(


Ketabchi et al.,

Quercus brantii

اسرال،نف معهده،تقویهتمعهدهاسهتفادهمهیشهود.

Anchusa italica

 Retz.کهههدرمنهاطقمههوردمطالعهههدرایههنتحقیههق

اننههها،اسههیدپیروگالیههک،کاتشههینوکورسههتیناز
ته 

پیشابآور ،مسرل،معر ،آرام بخشدسهتگاه

بهعنوان


عمدهترینموادمهونرهآنمهیباشهند.بلهوطمرهارف

استفادهمیشود،دارایمهوادمهونرهفهراواناز

تنفسی 

داروییبهسیاریازجملهه انرضهدعفونیکننهدگیو

نبیههلتههانن،موسههیالک،ترکیبههاتفنلههی،مههوادننههدی،

درماناسرالدارد.اینانراتبهدلیلوجودتاننههادر
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ترکیباتآناسهت.ههنبنهینازگلرههایآنبههرای

. al., 2009ازترکیبههاتپونههههههناکنههوندرنطههره

سهههوختگیودرمهههانزخهههناسهههتفادهمههیشههود.از

ضدسرفهوخلطآورپنیرویال،نطرهضهدنف شهکن

ترکیباتموجوددرمیهو بلهوطمهیتهوانبههمهواد

کودکانکارمیت،پودرونطرهضهدفشهارخهوناولهه

روغنی،نندهایمختلف،کوـرسیت،نیتوزانوآمیهدان

کراتوشربتضداسواا وضهدنف کودکهانگهری

اشارهکرد.پوسهتداخلههیمیههوه(جفههت تههأنیر

میکسههچراسههتفادهمههیشههود(

بهسیارزیهادیدردرمههانبیمهاریهایباکتریهههاییو


. 2010گونهبای کوهی(

ویروسههیماننههدآفههتمخههاطدهههاندارد.عرههاره

کهدرمناطقموردمطالعهمابهعنوانبادشکن،

 Vahl.

هیدروالکلیجفتگیاهبلوطانرضدنهاربیمناسهبی

ملهین،مسههکن،درمهانسههرماخوردگیبکهارمهیرود،

بههرروینهههار،سههاپرولگینادارد(

Sharifi et al.,

Stachys lavandulifolia

دارایاسانسهایروغنیفرار(ترپنی ،موادرزینهیو

. 2011اکثرمردممناطقموردمطالعهدرایهنتحقیهق
معتقدنههدگونهههپونههه(

Koliopoulos et al.,

لعابدار،مهوادتله تبهاـینوکهولینواسهتاکیدرین

)Mentha longifolia (L.

اسههتودرطههبسههنتیبهههعنههوانمسههکندردهههای

 Hudson.مههیتوانههدبرتههرینداروبعنههوانبادشههکن،

احشایی،معر  ،اشتراآور وتببرمهورداسهتفادهنهرار

مسکندردگوارشی،درماناسرالوناعهدهآورباشهد.

شنشهانداده
میگیرد(. Vundac, 2007نتایجپهژوه 

اینگیاهحاویتهانن،مهوادرزینهی،مهوادتله ،ننهد،

کهعرارهالکلیگیاهبهایکهوهیبهرتریکومونهاس

پکتینواسانساسهت.ترکیبهاتموجهوددراسهانس

بیتانیرمهیباشهدواینگیاهجرهتدرمهان
واکینالیس 

پونهههشههاملپولگههون،لیمههونن،دیپههانتن،منتههول،

عفونترههایزنههاناسهههتفادهنشههود(

هیسپریدین،دیوسمینوآزولناست( Kamkar et al.,

. 2012ترکیباتاستروکنیموجهوددرعرهارهبهای

. 2012گیاهپونهازجملهگیاهاندارویهیبهاکهاربرد

کوهیموجباشیالگیرنهدهههایاسهتروکنیشهدهو

خوراکیاست.دربررسیرایانجامشدهاسهانسپونهه

باعثکهاهشعملکهرداسهتروکنمهیشهود،کههایهن

انراتضدباکتریاـینویازخودبررویباکتریههای

ناشیازافزایشاسهتروکن

عاملپوسیدگیدندانبروزدادهاند(

خاصیتمیتواندعوار

Kermanshah et

Sereshti et al.,

رادربیمارانمبتالبهسندرمتخمهدانپلهیکیسهتیک

 al., 2009پونهگیاهیاستمعطهربهاطبیعتهیگهرم

کههاهشدهههد.اپههیکنههینموجههوددربههایکههوهی،

است.کهبههعنهوانبادشهکن،مسهکندردانهدامههای

فالونوـیدیاستروکنیاستکهخواصاستروکنیکآن

گوارشی،خلطآور،ضدعفونیکننهده،نهاب

،ناعهده

نابتشدهاست ( . Pahlevani et al., 2016

دردرمانبیاختیهاریادراریو

آور،مسکناعرابو
بهعنواندارویضدالتراباستفادهمیشود.همچنهین


نتیجهگیری نهایی

بهعنهوانخنهککننهده،تسهریلکننهدههضهن،رفهع

برداشتگیاهانداروییخودرودرایهنمنهاطقاز

سوءهاضمهواسرالوبهصورتموضعیبرایدرمان

اواخرفروردینماهشروعمیشود،دراردیبرشهتمهاه

یپوستیونقرساستفادهمیشود.گیاهپونهه

جوشها

وخردادماهبهاوجخودمیرسد،گیاهانیکهدرایهن

سنتیبهعنواندارویضداسپاسن،معهر و

بهصورت

دورهزمانینابلبرداشتمیباشنداغلبدارایشهکل

مدر،سقطکننهدهجنهین،کهاهشدردناعهدگی،رفهع

زیسههتیتروفیههتوهمههیکریپتوفیههتمههیباشههندو

ترههوعواسههتفراف،رفههعافسههردگیوتشههنجودرمههان

نسمتهایمورداستفادهاکثراگل،برگهاوسانههای

سندرومرودهتحریکپذیرمیباشد


(Kermanshah et

جوانآنرامیباشد،گیاهانیکههدرتیهرمهاهبرداشهت
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میشونداغلبدارایشکلزیستیفانروفیت وهمهی

اینگونههامتعلقبههناحیههرویشهیایرانهی-تهورانی

کریپتوفیتهستندونسمتهایمهورداسهتفادهاکثهرا

میباشند،گونههایینریرآوندول،کما،گالبیوحشهی،


میوهودانهآنرامیباشدکههایهنبرداشهت اغلهبتها

زالزالک،کتانکوهی،موسیر،جوناسن،کنگر،آویشهن،

مررماهادامهدارد،همچنینگیاهانیکهدرفرلپهاییز

بایکوهیبهعلتبرداشهتبهیرویههواسهتفادهاز

برداشتمیشونداغلبدارایشکلزیستیکـوفیهت

خطهر

سمومعلفکهشههرزبههشهدتدرمعهر

میباشندکهنسمتهایزیرزمینیآنها(ریشه،ریزوم،

انقرا

غههده آنرههامههورداسههتفادهنههرارمههیگیههرد.ازتعههداد

شقایق،هندوانهابوجرل ،لهآتشینبهنسبتکمتهری

گونههایموجوددرمناطقموردمطالعهه40گونههدر

حالانقرا

ویادرخطرانقرا

نراردارند،گونههاییمانندبلهوط،بومهادران،

درخطرانقرا

نراردارند(جدول . 1

نراردارندواغلب


جدول :1جدولاتنوفارماکولوکیوکاربردمحلیگیاهانداروییبومیدرمناطقزاغهوبیرانشرر(استانلرستان 
كاربرد محلی 

نا محلی 

درمانسرخک 

کیکن 

درماناسرالوزخنمعده
درمانزخنمعدهواسرال 

نا فارسی 
Aceraceae
افرا

 Amaranthaceae
تاجخروس
تاجخروس 
تاجخروس 

تاجخروس 

نا علمی 

ردیف

 Acer monspessulanum L

1

 Amaranthus blitoides S. Watson

2

 Amaranthus retroflexus L

3

( Apiaceae Umbelliferae
بادشکن،درماناسرال 



بترگندمی 

 Bupleurum rotundifolium L

4

خلط آور ،درمان سیاهسرفه ،باد شکن 

بنزله 

زولبرگپرن 

Eryngium billardieri F. Delaroche

5

دفعسنگکلیه،مسکن،اشتراآور 

پانزون 

پنجهغازی 

Falcaria vulgaris Bernh

6

بویر 

بویل-کما 

Ferula macrocolea (Boiss.) Boiss.

7

بازکنندهعرو 

گزرکوهی 

شقانلصحرایی 

8

درماننف معده،کاهشاشترا 

کمه 

کما-آنیوزه-باریجه 

& Malabaila porphyrodiscus Stapf.
Wettst.
Ferula gummosa Boiss.

دفعسنگکلیه 

پنومه 

آوندول 

Smyrniopsis cordifolium Boiss.

ضدمیکروب،درمانسنگکلیه 

دیسنک 

خروسک 

Turgenia latifolia (L.) Hoffm

 11

ضد تورم ،ضددل درد ،آرام بخش ،ضد نف  ،اشترا آور 

دیسنک 

بسبک 

Zosima absinthifolia (Vent.) Link

 12

مدر،کاهشبربیخون 

کلخرکانه 

گلشیپوری 

کاهش بربی خون،فشارخون،دیابت،یرنان 

کلخرکانه 

کارده 

Arum conophalloides KY. ex Schott Arum
virescens Stapf in Denkschr
Biarum carduchorum (Schott) Engl.

 13

عطرموادغذایی،مشک،ضدعفونیمحلزندگی،رفعنف 
شکن 

 Araceae

9
 10

 14

Aristolochiaceae
درمانعقربگزیدگی،مارگزیدگی،مدر،ضدانگل،سقط
جنین 
ضدنف  ،تسکیندردهای شکمی 
ضددلدرد،ناراحتیمعدهدرمانشبادراریکودکان 

شومیشطونی 

زرآوند،بپقک 

) Asteraceae (Compositae
بومادران زرد 
برنجداس 

 Aristolochia olivieri Collengo in Boiss.

 15

Achillea biebersteinii Afan.

 16

برنجداس 

بومادران 

رفعدلدرد،رفعورمگلو 

باینهتله 

بابونه 

Anthemis hyalina DC

ترفیهخون،ادرارآور،معر ،درماناگزما،گلمژه،نندخون 

تله 

باباآدم 

Arctium lappa L.

جوشن 

درمنهزاگرسی 

Artemisia haussknechtii Boiss

ضدعفونیکننده،ضدسرفه،بادشکن،اشترا-
آور،ضدانگل،تببر 
برطرفکردنورمبشن،التیامزخنهاوکاهشفشار
خون 
تسکین نیشزدگی ،آرم بخش ،کاهش بربیونند خون 

Achillea wilhelmsii C. Koch

 17
 18
 19
 20

بنزله 

تاتاری 

Carduus arabicus Jacq. ex Murray

 21

خارزرده 

گلرنگزرد 

Carthamus oxyacantha M. B

 22
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رفعناراحتیکبدی،ورمملتحمهبشن ،

بنزله 

گلگندم 

Centaurea depressa M. B.

بنزله 

گلگندم 

Centaurea hyalolepis Boiss.

 24

رفعناراحتیکبدی،ورمملتحمهبشن،مقویمعده 

بنزله 

گلگندم 

Centaurea iberica Trev. Ex Spreng

 25

درمانبشندرد،التیامبریدگی،درمانآکنه،ادرارآورنوی 

بنزلهزرده 

گلگندم 

Centaurea solstitialis (L.)Lam

 26

بنزله 

گلگندم 

Centaurea sosnowskyi Grossh.

 27

مقویدستگاهگوارش 
رفعناراحتیکبدی،ورمملتحمهبشن،مقویمعده 

درمانبشندرد،التیامبریدگیها،درمانآکنه ،
ادرارآورنوی 
درمانجوشهاوآکنه ،

درمانورمملتحهبشن،

 23

بنزلهسور 

گلگندمترکهای 

Centaurea virgata Lam. subsp. squarrosa
(Willd.) Gugler

 28

التیامزخن،دفعسنگکلیه 

گرگو 



Chardinia orientalis (L.) O. Kuntze

29

درمانسرفه،نابودیزگیل 

بقبقه 

کاسنی 

Cichorium intybus L.

30

دفعسنگکلیه،درمانزخندیابت 

خارکیوه 

کنگرتماشایی 

Cirsium spectabile DC.

31

دفعسنگکلیه،درمانزخندیابت 



نوعیهزارخار 

Cousinia belangeri DC

دفعسنگکلیه،درمانزخندیابت 



هزارخاراستوانهای 

Cousinia cylindracea Boiss.

33

سنزدا،مقویکبد 




هزارخار 

Cousinia khorramabadensis Bornm

34

خلطآور،مسکنسرفه،تقویتحافره،درمانزخن 

ننشکرو 

ادرارآورنوی،ضدسرفه،ضدرماتیسمی 

 32

35

شکرتییال

Echinops elymaiticus Bornm.

خلطآور،مسکنسرفه،تقویتحافره،درمانزخن 

ننشکرو 

شکرتییال 

Echinops kotschyi Boiss.

36

خلطآور،مسکنسرفه،تقویتحافره،درمانزخن 

ننشکرو 

شکرتییال 

Echinops mosulensis Rech. f

37

خلطآور،مسکنسرفه،تقویتحافره،درمانزخن 

ننشکرو 

شکرتییال 

Echinops ritrodes Bunge

مدر،خلطآور،صفرابر،کاهشبربیخون،دفعانگل 

38

کییر 

کنگر 

Gundelia tournefortii L

39

دفعانگلهایروده 




گلبیبرگ 

Helichrysum kotschyi Boiss

40

مدر،آرامکننده،ضدتشنج،خوابآور 



کاهویتیبدار 

Lactuca scariola L.

41

شنگدماسبی 

Scorzonera phaeopappa (Boiss.) Boiss

 42

التیامدرد 



گلگندم 

Serratula cerinthifolia (Sm.) Boiss

 43

سنزدا،کاهشفشار،بربیخون ،

شیشهمور 

خارمرین 

Silybum marianum ( L.) Gaertn.

التیامزخنها،نیشحشرات،درمانناراحتیهایمعده 



هپلو

44

کاهشفشارخون،بربیخون،آرامبخش 

شیشهمور 

شیرتییک 

Sonchus asper (L.) Hill

 45

دفعسنگکلیه،رفعناراحتیمعده 

سمسا 

مینایپرکپه 

Tanacetum polycephalum Schultz-Bip.

 46

مسکن،ضدالتراب،درمانیرنان 

نانلهمیشون 

ناصد سوری 

Taraxacum syriacum Boiss.

کاهشبربیخون،فشارخون،دفعسنگکلیه 
کاهشبربیخون،فشارخون،دفعسنگکلیه 
مسکن،رفع اختاللهاضمه ،کاهش فشارخون ،رفع
زخنها 
ناراحتیهای زنانه ،رفع تب و لرز،التیام 

 47

شنگ 

شنگنیمانند 

Tragopogon caricifolius Boiss.

 48

شنگ 

شنگنو دراز 

Tragopogon Longirostris Bisch

 49

گلبوینه 

بابونهکاذب 

پیشابآور ،مسرل،معر ،آرام بخشدستگاهتنفسی 


گازوون 

Boraginaceae
گاوزبان 

Tripleurospermum disciforme (C. A.
Mey.) Schultz- Bip.

50

Anchusa italica Retz

 51

درمانسرفه،بیماریهایتنفسی 

گازوون 

گاوزبان 

Echium italicum L.

 52

نرمکنندهسینه،آرامبخش 



بشنگربهایرانی 

Nonnea persica Boiss.

53

آرامبخش،ضدسرفه 
مسکن ،

زیوله 

زنگولهای 

Onosma microcarpum Steven ex DC.

54

ضددرد،مسکن 



گلعقربی 

Solenanthus circinnatus Ledeb.:

 55

درمانزخنبر کرده 

برمینک 

فانوسآبی 

Trichodesma incanum (Bge.) DC

 56

 Cruciferae(Brassicaceae
آتشین 

خلطآور،ضدالتراب 

ندومه 

ندومه 

Aethionema grandiflorum Boiss. et
Hohen.
 Alyssum strigosum Banks.& Soland.

 58

بندآورندهخون،درمانناراحتیهایعربی 

ترهکیوه 

کیسهکشیش 

Capsella bursa-pastoris L. Medicus

 59

مدر،آرامبخش،ضدنف 

مچونه 

ازمک 

Cardaria Draba(L.)Desv

 60

خاکشیر 

خاکشیربدل 

Descurainia sophia (L.) Webb et Berth.

 61

آرامبخش،مسرل 

ملین،کاهشتب،التیامزخن،دفعسنگکلیه 
مدر،نیرودهنده،مقوینوهباءومعده،رفعخستگی،
اشتراآور 





مندابی 
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Erucaria hispanica (L.) Druce.

 57

62
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تببر،رفعدلدرد،ملین 

خاکشیر 

خاکشیرتل 

Erysimum repandum L.

 63

مقوی،مدر،درمانرماتیسن،درمانزخنهای،انعقادخون 

ترهشاهی 

ترتیز برگپرن 

Lepidium latifolium L.

 64

تببر،بادشکن،دفعسنگکلیه،کاهشنندخون 

بلمک 

علفبشمه 

Nasturtium officinale R. BR.

65

مسکن،مدر،خلطآور،درمانسرماخوردگی 

ترپوکه 

خردلبیابانی 

Sinapis arvensis L.

 66

تقویتمعده،خوشبوکنندهدهان،هضنغذا 
خوشبوکننده،مسکندرددندان 

 Campanulaceae
گلاستکانی 
گلاستکانی 
 Caryophyllaceae
میخکشرنی 
میخک 

Dianthus orientalis Adams
Vaccaria pyramidata Medicus. var.
grandiflora

68

ترفیهخون،پا کننده 

سیگلینک 

ملین،مدر،آرامکننده ،

Chenopodiaceae
سلمهتره 
ترهسلمک 

Chenopodium album L

ضدنقرس 

 Colchicaceae
گلحسرت 
سولنجون 

Colchicum persicum Baker

 71

ضدنقرس 

گلحسرت 

 Colchicum robustum (Bge.) Stefanov.

 72

زینتی،مسرل،صفرابر،التیامزخنها 
مسرلنوی،خلطآور،رفعکچلی،درمانمارگزیدگی

سولنجون 

صابونک 

Campanula cecilii-Rech.

67

 Convolvulaceae
پیچکصحرایی 
پیچنک 

Convolvulus arvensis L.

69
 70

 73

 Cucurbitaceae
مارداری 

فاشرا 

Bryonia multiflora Boiss. & Heldr in
Boiss.

 74

مسرل،ضدنف ،تقویتکبد،ضدعفونیکلیه،درماندیابت 

دسآمو 

هندوانهابوجرل

Citrullus colocynthis(L.)Schrad.

75

ناعدهآور،مقویمعده 

پیزل 

،سمی 

درماناسرال،تببر،مقویمعده 
مسکن،درمانسرماخوردگی،نرمکردنبرم 
درمان میخچه و زگیل ،مسرل 
درمان میخچه و زگیل ،مسرل 
دفع سنگ کلیه ،مسرل ،تسکینسرفه سینهدرد 
مسرل،خلطآور،مسکن،تببر،تریهگز،کتیرا 

 Cyperaceae
اویارسالم

 Dipsacaceae = Dipsaceae
طوسک 
جارو 
ریشبز 

 Ephedraceae
ارمک 

Euphorbiaceae
فرفیوندندانهدار 
شیرشیر 
شیرشیر 

فرفیون 

Cyperus longus L.
Scabiosa flavida Boiss.

 Ephedra procera Fisch. et Meyer

 76
77
78

Euphorbia denticulata Lam.

 79

Euphorbia helioscopia L.

 80

 Fabacea (PapilionaceaeLeguminosae) or
ترنجبین 
شترخار 
Alhagi persarum Biss. & Buhse
گزخوانسار 
گونه 
Astragalus adscendens Boiss&Hauss.

 81
 82

دفعسنک کلیه و مثانه ،تب بر و مقوی معده 

بنگگروه 

ناخنک 

تریهکتیرا،ملین،رفعگرفتگیصدا 



گون 

کاهشبربیوفشارخون 

یونجه 

یونجهباغی 

درمانزخنمعده،روده،وبیماریهایدستگاهتنفس 

مَلین 

شیرینبیان 

Glycyrrhiza glabra L.

مسرل،تسکینسرفه،مخدر 

هُلیره 

خلربیبرگ 

Lathyrus aphaca L.

مسرلنوی،تسکینسرفه ،دردسینه،ادرارآور 

هُلیره 

خلر 

Lathyrus sativus L.

ملین،آرامبخشسینه 

نوکی 

عدسشرنی 

Lens orientalis (Boiss.) Hand-Mzt.

 89

رفعاتطراب،کاهشفشارخون،کاهشبربیخون 

یونجهسهپره 

یونجه 

Medicago radiata L.

 90

بندآوردنخون،کاهشبربیخون،خونساز 

یونجه 

یونجه 

Medicago sativa L.

91

آرامبخش،مسرل،مقویمعده،تببر 

یونجهزرد 

اکلیلالمک 

Melilotus officinalis (L.) Lam.

 92

رفعبیخوابی 

پکل 

اسپرس 

Onobrychis melanotricha Boiss.

 93

صفرابر،مدر،رفعالترابهایمثانه 


خارخر 

شرتانگشت 

Ononis spinosa L.

 94

دانهخوراکی،ریشهضدالتراب 

هُلره 

نخودفرنگی 

Pisum sativum L.

95

مسرل،صفرابر،مسکندنداندرد 

تله 

تل بیان 

Sophora alopecuroides L.

96

رفعسرفهوکنخونی ودل پیچه 

شودر 

شبدر 

Trifolium purpureum Loisel.

 97

علوفه،رفعغلرتخون 

شودر 

شبدر 

Trifolium tomentosum L.

83

Astragalus hamosus L.
& Astragalus rhodosemius Boiss.
Hausskn.
Coronilla varia L.

 86
 87
 88

 84
 85

98

ضد نند خون و بربی خون 

شملیه 

شنبلیله 

Trigonella filipes Boiss.

 99

کاهش نند خون،کاهشبربی خون،علوفه 

شملیه 

شنبلیلهایرانی 

Trigonella persica Boiss.

100
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خلطآور 

گاینه 

گاودانه 

Vicia ervilia (L.) Willd.

درماناسرال،نف معده،تقویتمعده 

بلی 

 Fagaceae
بلوط 

Quercus brantii Lindl.

 102

درمانناراحتیمعده،سرماخوردگی 



 Fumariaceae
برار فراهن 

Corydalis verticillaris DC.

103

خلطآور،رفعبیماریپوستی 

شاهتره 

شاهتره 

101

Fumaria parviflora LAM.

 104

 Gentianaceae
گلسپاس 

Gentiana olivieri Griseb.

105

درماندردروماتیسن،خارپاشنه،درماندملبرکین 

گنو

 Geraniaceae
آدمک 

Biebersteinia multifida DC.

 106

درمانخونریزی،التیامزخن،افزایششیرمادران 

سیزنک 

نو لکلکی 

Erodium cicutarium (L.) L' Her. ex Aiton

107

التیامزخمرا،افزایششیرمادران 

سیزنک 

شمعدانیدرخشان 

Geranium lucidum L.

108

التیامزخمرا،افزایششیرمادران 

سیزنک 

شمعدانیغدهدار 

Geranium tuberosum L.

 109

اشتراآور،رفعاختال تگوارشی 

 Clusiaceae=Guttiferae=Hypericaceae
آرامبخش،درمانعفونتها،دفعسنگکلیه 

گلزرده 

گلراعی 

آرامبخش،درمانعفونتهایدستگاهتناسلیزنان 

گلزرده 

گلراعی دیریمی 

ناعدهآور،ملین،مدر،ضدانگل 

پیشو 

جوناسن 

آرامبخش،مدر 



گالیولسیاه 

)Hypericum helianthemoides (Spach
Boiss.
Hypericum scabrum L.

110
111

Iridaceae
Crocus haussknechtii Boiss. & Reut. ex
Boiss
Gladiolus atroviolaceus Boiss.

113

خلطآور،ضدانگل،درمانسرماخوردگی،ملین 



زنبق 

 Iris hymenospatha Mathew & Wendelbo

114

خلطآور،ضدانگل،درمانسرماخوردگی،ملین 



زنبقصحرایی 

Iris songarica Schrenk in Fisch.

115

درمانسردرد،درمانعفونتها،ملین 
ناعدهآور،مقویمعده 

 Ixioliriaceae = Amaryllidaceae
خیار 
گلهخیاره 
Ixiolirion tatricum (Pall.) Herb.
 Juncaceae
سازویشالنی
پیزل
Juncus inflexus L.
 Labiateae=Lamiaceae

112

116
117

ناراحتیکلیهومثانه 

مدر،اشتراآور،مقوی،تببر،التیام


مشمشک 

لبدیسی بوتهای 

Ajuga chamaecistus Ging. ex Benth.

ضدعفونیدستگاهادراری،تسکیندردزنبورگزیدگی 

گنل 

سنبل بیابانی رفیع 

ضدعفونیدستگاهتناسلیزنان،مسکنگزیدگیحشرات 



سنبل بیابانی 

ضدانگل،درمانسرفه 

سهکنجی 

سیاهکنجد 

Eremostachys leavigatus Bunge.
& Eremostachys macrophylla Montbr.
Auch.
Lallemantia iberica (Stev.) Fisch.

 121

رفعالترابکلیه،مانعسنگکلیه،تیییردورهناعدگی 

گزنه 

Lamium amplexicaule L.

122

مقویمعده،محر اشترا،تببر،ناعدهآور 



Marrubium vulgare L.

123

بادشکن،مسکندردگوارشی،درماناسرال،ناعدهآور 

پینه 

پونه 

Mentha longifolia (L.) Hudson.

124

مقویمعده،بادشکن،سبزیخوراکی،اشتراآور 

پینهکویی 

پونهسایایرانی 

Nepeta persica Boiss.

 125

رفعدلپیچه،درمانسرماخوردگی 

بلهگوشه 

گوشبره 

Phlomis olivieri Benth.

126

Salvia atropatana Bunge

127

Salvia reuterana Boiss.

 128

درمانعوار

نیشحشرات،تقویتبدن،افزایشطول
عمر 

ضدالتراب،کنترلعر بدن،ضددیابت،کاهششیرزنان 
ضدتشنج،ضدنف ،هضنغذا،کاهشنندخون،ضدعفونی

خرپینه 
شاینک 

گزنهسای سانه
آغوش 
فراسیون 

مرینگلی
آذربایجانی 
مرینگلیاصفرانی 

118
 119
 120

شاینک 

مرینگلی هرز 

Salvia syriaca L.

129



بشقابیسنبلهای 

Scutellaria pinnatifida A. Hamilt.

 130

آرامشاعراب،رفعبیخوابی،تسکیننیشحشرات 



سنبلهای صخرهزی 

Stachys benthamiana Boiss.

131

بادشکن،ملین،مسکن،درمانسرماخوردگی 

کلکنه 

بای کوهی 

Stachys lavandulifolia Vahl.

132

مقوی،مسکن،ضدتشنج 



مرین نخودی 

Teucrium orientale L.

133

خلطآور ،ضد عفونیکننده ،باشنیغذایی 

ازگوه 

آویشن دناـی 

ضدانگل،تقویتمو،زایلکنندهمیلجنسی 

کرف 

پنجانگشتی 

اشتراآور،دفعسوءهاضمه،ضدنف 

مقویدستگاهگوارش،

پینهکوهی 

کاکوتی کوهی 

Thymus daenensis Celak.
Vitex pseudo-negundo (Hausskn.)Hand.Mzt.
Ziziphora clinopodioides Lam.

کننده 
رفعبیخوابی،مسکندردهایعربی،تسکیننیش
حشرات 
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دفع سنگ کلیوی ،مسکنروماتیسن 
دفع سنگرای کلیوی ،تسکین دردهایگوارشی و

Liliaceae
پیازگلدرشت 



Allium eriophyllum Boiss.

137

بنسور 

بنسرخ 

 Allium jesdianum Boiss. & Buhse.

موسیر 

موسیر ،پیاز موسیر 

Allium hirtifolium Boiss.

139

ربی خون 
کاهشنندخونوب 

ورکواز 

والک سوری 

Allium minutiflorum Regel.

140

دفعسنگکلیه،ضدانگل،اشتراآور 

انشک،انشق 

ترهوحشی 

Allium scabriscapum Boiss & Ky.

141

کاهشبربیخون 

کرخرکانه 

Bellevalia longistyla (Miscz.) Grossheim

 142

مدر،مسکن،مقوی،اشتراآور،ضدانگل 

زرشک 

سریش 

Eremurus persicus (jaub & spach) Boiss.

 143

مسکن،،ضدسرفه،خلطآور 

گل له 

لهواکگون 

Fritillaria imperialis L.

بهندرتدرمانتروعودلدرد 

گلکیوه 

له واکگون 

Fritillaria persica L.

 145

کاهشبربیخونونندخون 

کرخرکانه 

کالغک 

درمانعفونتها،بیماریرایناربی 

خرگیره 

پیازتابستانه 

ملین،مقوی،درمانناراحتیمعده 

روسکه 

شیر مرف سرسان 

Muscari neglectum Guss. ex Ten.
)Nectaroscordum tripedale (Trautv.
Grossh.
Ornithogalum brachystachys C. Koch.

 146

سمیاستوباعثتاولپوست 



نجن آبی 

Scilla persica Hausskn.

 149

شولاکول 

له آتشین 

Tulipa systola Stapf, Denkschr.

150

شولاکول 

له آتشینریزه 

 Tulipa violaceae Boiss.

151

روماتیسمی 
زخنها 
انگل،ترمین 
کاهشنندوبربیخون،دفع 

مسرلنوی،درماننقرس،زینتی 
مسرلنوی،درمانعوار

نقرس،زینتی 

ملین،درمانزخنمعده،دفعسنگکلیهومثانه،شکستهبندی 

کُن 

ملین،درمانزخنمعده،دفعسنگکلیهومثانه،شکستهبندی 

کُن 

تمشکینگل
درشت 

ملین،مسرل،خلطآور،ضدسرفه ،ضدنف شکن ،درمان-

 144

 147
 148

 Linaceae
کتان سفید ،

Linum album Ky. ex Boiss.

152

کتان هرز 

Linum mucronatus Bertol.

153

 Lythraceae
خونفام 

درماناسرال،زینتى

138

Lythrum salicaria L.

 154

 Malvaceae
گلهیرو 

ختمی لوب خطی 

 Alcea lineariloba I.

155

مسرلنوی،خلطآور،رفعخارشپوستی 

گلهیرو 

ختمیسهرنگ 

Hibiscus trionum L.

156

آرامبخش،درمانآفت،درمانعفونتکلیهومثانه 

طوله 

پنیر 

Malva neglecta Wallr.

157

پنیر نرمز 

Malva sylvestris L.

158

زخنمعده 

آرامبخش،درمانآفت،خلطآور 

طوله 

رفعآفت،التیامزخنها 

گیاهکرکو 

 Onagraceae
بید علفی کرکی 

 Epilobium hirsutum L.

159

التیامالترابمخاط،کاهشنندخون،کلسترول،درماننف 



 Orchidaceae
نعلبساسی 

Orchis coriophora L.

160

التیامالترابمخاط،کاهشنندخون،کلسترول،درماننف 



نعلبباتالنی 

Orchis palustris Jacq.

161

انگلمحرو تکشاورزی 

Orobanchaceae
گل جالیز 
گواکل 

Orobanche anatolica Boiss. et Reut.

162

ضدتشنج،درمانالترابروده 

گواکل 

گلجالیز 

Orobanche hirtiflora (Reut.) Tzvel.

163

خلطآور،مدر،آرامبخش،نرمکنندهسینه 

شاتره 

Fumaria vaillantii Loisel.

164

آرامبخش،خلطآور،مسکن،درمانسرفه 

گلسوره 

شقایق شاخدار 

Glaucium corniculatum (L.) Rudolph.

165

ملین،رفعالنرابپوستی 

گلسوره 

خشخاش کمرنگ

Papaver argemone L.

166

ملین،رفعالنرابپوستی،آرامبخش 

گلسوره 

شقایق 

 Papaver dubium L.

167

آرامبخش،رفعالنرابپوستی،خلطآور 

ترهشیرینه 

شقایق 

Papaver rhoeas L.

168

ناب

وخارشگلو،ترفیهخون،درمانسنگ

،رفعسرفه
کلیه 

ناب

سرفهوخارشگلو،ترفیهخون،درمانسنگ

،رفع
کلیه 

 Papaveraceae
شاهتره 

 Plantaginaceae
خورخشک 

بارهنگ سرنیزه ای 

Plantago lanceolata L.

169

خورخشک 

بارهنگکبیر 

Plantago major L.

170

ضدانگل،التیامزخن 

 Plumbaginaceae
کالهمیرحسن 
گلکمری 

ضدانگل،التیامزخن 

کالهمیرحسن 

گلکمری 

 Gramineae=Poaceae

77

Acantholimon aspadanum Bge.
)Acantholimon olivieri (Jaub. & Spach
Boiss.
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رفعخستگی،آلرکیزا 

گننگیا 

یو ف 

Avena clauda Dur.

173

رفعخستگی،آلرکیزا 

گننگیا 

یو ف 

Avena fatua L.

174

رفعخستگی،آلرکیزا 

گننگیا 

یو ف 

Avena wiestii Steud.

175

تببر 

مرخ 

مرف 

 Cynodon dactylon (L) Pers

176

کاهشزردینوزادان 

کلداسه 

جوپیازدار 

ایجادمسمومیتوآلرکی 

گننپیکه 

بچن 

تقویتحافره ،



استپی دایمی 

Hordeum bulbosum L.
Lolium persicum Boiss. et Hohen. ex
Boiss.
Stipa pennata L.

درماناسرال،التیامبواسیر،دفعسنگکلیهومثانه،درمان
عفونت 
درماناسرالمعمولی،بندآوردنخون،درمانروماتیسن 
درمانکنخونی،اسرال،ناب

،اشتراآور 

دفعسنگکلیه،انعقادخون،رفعاختال تگوارشی،کاهش 
درمانبیماریهاینلبی،مدر،آرامبخش،شدیدمسمومیت-

177
178
 179

 Polygonaceae
علف هفتبند 

Polygonum aviculare L.

180




هفتبندایرانی 

Polygonum persicaria L.

181

ترشک 

ترشک 

Rumex crispus L.

182

 Portulacace
خرفه 

دنوتیژکر 

Portulaca oleraca L.

183

 Ranunculaceae


بشن خروس 

Adonis aestivalis L.

184

گیاهسمی 



گلآفتاب رو 

Ranunculus falcatus L.

185

دفعشپش 

اشکندرده 

زبان در نفای شرنی 

Consolida oliveriana (DC.) Schrod.

186

درمانناراحتیهایدستگاهگوارش،بواسیر 

پفیداف 

آ لهدنایی 

Ranunculus edulis Boiss. & Hohen.

187

ضدنفب،دفعسنگکلیه،افزایششیر،مسکنسرفه 



سیاهدانه 

Nigella arvensis L.

188

تببر،درماننقرس،درمانآسن 

تلیژه 

آ لهصحرایی 

Ranunculus arvensis L.

189

باعثتاولپوست 

پفیداف 

آ لهخزنده 

Ranunculus repens L.

190

دفعانگل،مسرل 

ارجنک 

زا 

ناب

،مدر،ضدانگل 



درمانسنگکلیه،عفونتمثانه،رفعبویبدپا 

باین،وام 

دفعانگل،ضدنف ،رفعخارشپوست
آرامبخش،مسکنخارشپوستدربیماریسرخک،
مخملک 

 Rhamnaceae
سیاهتنگرس 

Rhamnus pallasii Fisch. & C. A. Mey

191

 Rosaceae
غافث 

Agrimonia eupatoria L.

192

بادام بی برگ 

Amygdalus arabica Olivier

193

اکن،ارجن 

بادام 

)Amygdalus haussknechtii (C.K. Schneider
Bornm.

194

تیز،ارجن 

بادام خار آلود 

 Amygdalus lycioides Spach

195

مسرل،آرامبخش،هضنغذا،درمانناراحتیمعده 

هلونه 

آلبالووحشی 

Cerasus brachypetala Boiss.

196

مقوینلب،دفعسنگکلیه،مسکنوآرامبخش 

باللک 

آلبالوی دانه ریز ،

Cerasus microcarpa (C.A. Mey.) Boiss.

197

آرامبخش،تببر،رنیقکنندهخون 

گیر ،

زالزالک 

Crataegus pontica C. Koch.

198

مسکنسردرد،مقوی 

مرو 

گالبیوحشی 

Pyrus syriaca Boiss.

199

درماناسکوربوت،رفعبویبدبدن،آرامبخش،درماناسرال 

میشدر 

نسترن وحشی 

Rosa canina L.

200

رنیقکنندهخون،پا کنندهمعده،کاهشفشارخون 

تیدر 

تمشکوحشی 

Rubus sanctus Schreber.

201

اشتراآور،مدر،بندآورندهخون،دفعسنگکلیه 



توت روباهی 

Sanguisorba minor Scop.

202

دفع سنگ کلیه ،رفع یبوست ،افزایش ترشحشیر 
دفعسنگ کلیه،رفع یبوست ،افزایششیر،رفعخارش
پوست 

دیسنک 
دیسنک 

 Rubiaceae
بی تی راخ 
شیر پنیر 
 Rutaceae

شکستهبندیاستخوان 

تببر،مسکن،رفعبر گوش،ضدالتراب ،ضد
روماتیسن 



سدابیجنوبی 

Galium aparine L.
Galium verum L.
Haplophyllum tuberculatum
(Forssk).Adr.Juss.

203
204

205

 Salicaceae
وه 

ضدمیکروب،التیامزخنوسوختگی 



خلطآور،التیامزخنهایپوستی 



بید 
 Scrophulariaceae
گلمیمونی 
گل ماهور 
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Salix alba L.

Scrophularia syriaca Benth.
Verbascum sinuatum L.

206

207
208
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209

Veronica orientalis Mill.

210

Hyoscyamus reticulatus L.

211

Solanum nigrum L.

212
213
214

Tamarix ramosissimum Ledeb.
Daphne mucronata Royle.
Ulmus glabra Hudson.

 سیزاب شرنی
Solanaceae
 بنگدانه
 تاجریزیسیاه



 التیامزخنها،خلطآور،مسکن

 بیلیله

 مسکندنداندردوکلیهدرد

 روآرز

 Tamaricaceae
 گز

 گز

 Thymelaeaceae
 دافنه
 تویلک
 Ulmaceae
 اوجا

 وزم

 Valerianaceae
215

216

Valerianella dactylophylla Boiss. &
Hohen.
Viola modesta Fenzl.

 شیرینکپنجهای



 Violaceae
 بنفشهفروتن

 گلبنوشه

 Zygophyllaceae
217
218

Peganum harmala L.
Tribulus terrestris L.

 اسفند
 خارخسک

 دویدی
 پیکل

،درمانبواسیر،درمانبیماریرایپوستی،مسکن،مخدر
 مسرل
 درمانزخنهایپوستی،اشتراآور،نرمکنندهسینه
 تریهسرمه،رفعبیماریپوستی،مسرل
 شکستگی،درماننازایی،مدر
،فشارهایعربی،درمانمشکالترودهای،آرامبخش
 درمانبیخوابی
 تببر،درمانیبوستوسرماخوردگی
درمان،دفعکرمهایروده

،ضدعفونیکردنمحیط
 روماتیسن
افزایندهمیل،رفعیبوستوبواسیر،دفعسنگکلیه
 حنسیمردان
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9.Davis, P.H.
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Abstract
The purpose of this study was to collect, identify the distribution and medicinal plants uses
in Zagheh and Biranshahr areas. Due to the necessity of identifying the medicinal species, we
used questionnaires to collect information on the use of medicinal plants by native people in
these areas. After transferring the samples to the herbarium of the University of Lorestan for
each plant species, their medicinal and traditional uses were coordinated with other available
reliable sources. Based on the results, 218 medicinal species were identified from 55 families
out of which 35 species belonged to Asteraceae, 21 species to Fabaceae, 19 species to
Lamiaceae, 15 species to Liliaceae, 11 species to Rosacea, 10 Species to Brassicaceae, 9 species
to Apiacea, 7 species to Poaceae and others belonged to different families. Among the 218
introduced species, 110 species were widely used for most of the populations in the studied
area. The highest consumption of medicinal plants in the field of ethnobotanical related to
relieve digestive problems (36%), respiratory (16%), blood sugar and lipid lowering (10%),
urinary tract diseases (8%), skin diseases (5%), oral and dental problems (5%), and ocular
diseases (2%). Evaluation of the results were showed that there is a wide variety of medicinal
plants in the Beyranshahr and Zagheh areas that their therapeutic applications are common in
Iranian traditional medicine and research on these medicinal plants can be a way to explore new
drugs in the field of treatment.
Keywords: Beiranshahr, Diseases, Ethnobotany, Medicinal plants, Zagheh
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