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چکیده
این تحقیق با هدف جمع آوری ،پراکنش ،شناسایی و موارد استفاده از گیاهان دارویی در مناطق زاغهه و بیرانشهرر بهه اجهرا در
آمد .با توجه به ضرورت شناخت گونههای دارویی ،با استفاده از پرسشنامههایی ،اطالعات افراد بومی این مناطق در زمینه اسهتفاده
از گیاهان دارویی جمع آوری گردید و پس از انتقال نمونهها به هرباریوم دانشگاه لرستان برای هر گونه گیهاهی ،مهوارد مرهرف
دارویی و مطابقت مرارف سنتی آنرا با سایر منابع معتبر موجود تدوین گردید .براساس نتایج بدست آمده 218 ،گونهه دارویهی از
 55خانواده شناسایی شد که از این تعداد 35 ،گونه مربوط به خانواده  21 ،Asteraceaeگونه مربوط به  19 ،Fabaceaeگونه مربوط
به  15 ،Lamiaceaeگونه مربوط به  11 ،Liliaceaeگونه مربوط به  10 ،Rosaceaگونه مربوط بهه  9 ،Brassicaceaeگونهه مربهوط
به  7 ،Apiaceaگونه مربوط به تیره  Poaceaeو بقیه از سایر خانوادههای مختلف میباشند .در بین  218گونه معرفی شهده تعهداد
 110گونه برای اکثر مردم مناطق مورد مطالعه شناخته شده در سطح وسیعی کاربرد داشتند .بیشترین موارد مررف گیاهان دارویی
در زمینه اتنوبوتانی بهترتیب مربوط به رفع مشهکالت گوارشهی ( 36درصهد  ،تنفسهی ( 16درصهد  ،کهاهش ننهدوبربی خهون
(10درصد  ،بیماریهای دستگاه ادراری ( 8درصهد  ،بیمهاریههای پوسهتی ( 5درصهد  ،مشهکالت دههان و دنهدان ( 5درصهد ،
بیماریهای بشمی ( 2درصد مشاهده شد .ارزیابی نتایج نشان داد که تنوع گستردهای از گیاهان دارویهی در منهاطق بیرانشهرر و
زاغه وجود دارد که کاربردهای درمانی آنرا در طب سنتی ایران رایج است و پژوهش پیرامون این گیاهان دارویی میتواند آغازگر
راهی برای کشف داروهای جدید در عرصه درمان باشد.

واژههای كلیدی :اتنوبوتانی ،بیرانشرر ،بیماری ،زاغه ،گیاهان دارویی

*مسئول مکاتبهkhodayari.h@lu.ac.ir :
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به صورت استفاده منطقی از منابع و حفاتهت مهثنر 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 را در ترکیب

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

جوامع گیاهی مختلف ایفاء مینماینهد .مطهابق آخهرین

نتایج مطالعات اتنوبوتانی نقهش شهایانی در تحقیقهات

گزارشات حدود  347000گونه گیاهی در دنیا وجهود

گیاهان دارویی و گیاه درمانی در دنیا داشهته اسهت .در

دارد .امروزه بهطور گسترده ای پذیرفته شده که آینهده

بعضی از کشورها ،مطالعات اتنوبوتانیکی برای کشهف

بسیاری از منهاطق حفاتهت شهده عمهدتا بسهتگی بهه

داروهای جدید و بربود توسعه داروهای جدید ،استفاده

پذیرش و حمایت از جمعیت های انسانی اطراف آنرها

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

دارد ( . Cunningham, 2001علههههن اتنوبوتههههانی

اغلب ممکن است اندام ویژهای بون ریشه ،سانه،

( Ethnobotanyبههه مطالعههه و بررسههی و بگههونگی

گل ،میوه و غیره بیشترین مواد مهونر را داشهته باشهند،

استفادهی افراد یک نوم ،یک فرهنگ و یا یک ناحیهی

در وانع گیاه دارویی شامل بخشهایی از گیاه است که

خاص از گیاهان بومی موجود در آن منطقه میپردازد.

پس از خشهکاندن ،بهدون ایجهاد هرگونهه تیییهری در

اصول اولیه اتنوبوتانی شهامل جمهعآوری فررسهتی از

میههازهههها و عطههاریههها بههه فههروش مههیرسههند

گیاهان یک گروه نومی و توضیح در مهورد اسهتفاده و

( . Ebrahimpour and Eidizadeh, 2011بهههدلیههل

نحوهی کاربرد گیاهان بهه وسهیلهی ایهن افهراد اسهت

وجود عوامل توپوگرافی (پستی و بلندیها  ،انلینهای

( . Tabad and Jalilian, 2015محرههو ت نانویههه

متنوع ،داشتن عناصر گیاهی مربوط به نواحی رویشهی

طبیعی از گیاهان ،داروهای مرمی برای تولید داروهای

مختلهف (ایرانههی -تهورانی ،زاگههرس ،خلهیج فههارس-

جدیههد دارو بههرای درمههان بههالینی درمههانی هسههتند و

عمههانی ،هیرکههانی ،مدیترانهههای ،سههند و صههحرا و

فعالیتههای مختلهف بیولهوکیکی را در فارمهاکولوکی

ارسباران کشور ایهران حهایز غنهای گونههای و تنهوع

تجربی نشان میدهند و بههعنهوان الگهو سهاختاری در

کنتیکی گیاهی با یی شهده اسهت .همچنهین از سهوی

شیمی دارویی عمل میکنند .اکتشاف گیاهان و کشهف

دیگر ،با وجهود نیهاز روز افهزون دنیهای امهروزی بهه

ترکیبات طبیعی بر پایه نهوم افسهردگی در ترکیهب بها

داروهای جدید و طبیعی و با توجه بهه صهنعتی شهدن

تجزیه و تحلیل پیشرفته پیشرفته ،امهروزه یهک کشهف

این بخش زم است که با توجه به غنای فلور گیهاهی

مرن مواد مخدر بهرای مشهخک کهردن و اعتبهار دادن

کشههورمان و اطالعههات محلههی و بههومی در منههاطق

منافع بالقوه است ( . Kayser, 2018گیاهان دارویی به

مختلف ،مطالعاتی جامع راجع بهه فرهنهگ اسهتفاده از

گسههتره وسههیعی از گیاهههان اطههال مههیشههود (بوتههه،

گیاهان دارویی در تک تک مناطق کشور انجام پهذیرد.

درختچه و درخت که در درمهان بیمهاریهها و یها در

با توجه به عدم وجود اطالعات و پژوهشهای جهامع

پیشگیری از بروز آنرا مورد استفاده نرار مهیگیرنهد و

راجع به گیاهان دارویی مناطق بیرانشرر و زاغهه لهزوم

در پیکره آنها مواد ویهژهای بههعنهوان مهواد مهونر یها

بررسی دنیق و مشخک گیاههان دارویهی ایهن منهاطق

متابولیتهای نانویه ساخته و ذخیره میشوند که بهرای

بیش از پیش نمایان میشود .ویژگی ههای جیرافیهایی،

مههداوای برخههی از بیمههاریههها مههورد اسههتفاده نههرار

انلیمههی و نههوع پوشههش گیههاهی نزدیههک و همچنههین

میگیرند .پژوهش اتنوبوتانی ،ویژگهیههای اطالعهات

همسانی شرایط اجتمهاعی و فرهنگهی ایهن دو منطقهه

سنتی را تدوین می کند تا ارزش محلی ایهن اطالعهات

(زاغه و بیرانشهرر یکهی دیگهر از د یهل انجهام ایهن
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پژوهش در این مناطق می باشهد .ههدف کلهی از ایهن

به استانهای مرکهزی و همهدان از جنهوب بهه اسهتان

تحقیق ،پژوهش در مورد اتنوبوتهانی گیاههان دارویهی

خوزستان از شر بهه اسهتان اصهفران واز غهرب بهه

مناطق بیرانشرر و زاغه میباشد تا از این طریق بتوانین

استانهای کرمانشاه و ایالم محدود است .اشترانکوه بها

با آداب ،رسوم و نحوهی استفاده از گیاهان دارویی در

برار هزار و پنجاه متر ارتفهاع بلنهدترین نقطهه اسهتان

این مناطق آشنا شوین .تنوع بسهیار بها ی اکولهوکیکی

لرستان است .لرستان سرزمینی کوهستانی است و غیهر

مناطق بیرانشرر و زاغه از یک سهو و رویکردگسهترده

از بند دشت محدود ،سراسر آن را کوهههای زاگهرس

عمومی مردم بهه اسهتفاده از گیاههان دارویهی و طهب

پوشانده است .اشترانکوه با  4050متر ارتفاع بلندترین

سههنتی از سههوی دیگههر نشههاندهنههده لههزوم تحقیقههات

نقطه استان و پسهت تهرین نقطهه آن در جنهوبیتهرین

گسترده در زمینه گیاهان دارویی این مناطق مهیباشهد.

ناحیه استان وانع شده و حدود  500متر از سطح دریها

از سوی دیگر با توجه بهه اینکهه اطالعهات سهنتی در

ارتفهاع دارد .منطقهه زاغهه وانهع در اسهتان لرسهتان در

بارهی گیاهان ،اساس و تولید محرهو ت و داروههای

فاصله  40کیلو متری از شررستان خرمآباد و بر سر راه

طبیعی جدید است و افراد بومی بهه ویهژه سهالخورده،

ارتباطی خرمآبهاد بهه ترهران وانهع شهده اسهت .طهول

دارای اطالعات مفیدی در بارهی خواص دارویی ایهن

جیرافیایی آن  48درجه و  42دنیقهه شهرنی و عهر

گیاهان هستند و با مرگ ایهن افهراد ،بخشهی از دانهش

جیرافیهایی آن  33درجهه و  29دنیقهه شهمالی اسهت.

سنتی ،بهه سهرعت نهابود مهیشهود ،بنهابراین بهه نرهر

بیرانشرر نیهز در فاصهله  45کیلهو متهری از شررسهتان

می رسد که نبت و ضبط این اطالعات بسیار ضهروری

خهرمآبهاد و در شهمال آن بهر سهر راه فرعهی ارتبهاطی

باشد .هنبنین با توجه به فراوانی و اسهتفاده گسهترده

خرمآباد به بروجرد وانع است .طول جیرافیهایی آن 48

گیاهان دارویی ،نتایج این تحقیق و پهژوهش علمهی و

درجه و  39دنیقه شهرنی و عهر

جیرافیهایی آن 33

بررسی بیشتر آن توسط محققین دیگر میتوانهد منجهر

درجه و  33دنیقه شمالی است .میانگین دمهای سها نه

به کشف انرات درمانی جدید و زمینه مناسبی را بهرای

در منطقه مورد مطالعه

15/38درجه سانتیگهراد اسهت.

استفاده برتر و علمیتر از گیاهان دارویی بهرای تولیهد

سردترین روزهای سال اواخر دی مهاه اسهت کهه گهاه

فرآوردههایی با انهر بخشهی بیشهتر و مضهرات کمتهر،

دمای هوا به  15درجه سانتیگراد زیر صهفر مهیرسهد.

فراهن کند .همچنهین بها توجهه بهه محهدودیت منهابع

گرمترین ایام سال در این مناطق مرداد مهاه اسهت کهه

داخلی ،توسعه طرح اشتیال زایی بهر مبنهای کشهت و

گرمای هوا تا  38درجه سانتیگراد با میرود.

توسعه گیاهان دارویی سهازگار بها منهاطق اکولهوکیکی

روش تحقیو ::در ایهن تحقیهق ،از اسهفند  1393تها

منطقه ،میتواند حداکثر تولید و برره وری را داشهته و

آذرمههاه  1395بهها بررسههی نقشههههههای توپههوگرافی و

راه کارهای مناسبی برای حفظ این منابع باشد.

جیرافیایی منطقه ،نقشه راههای استان لرستان و نیز بها
استفاده از اطالعهات افهراد بهومی ،مسهیرهای عبهور و

مواد و روشها

مرور و عوار

ویژگیهای منطقه موورد مطالهوه :اسهتان لرسهتان بها

مناطق مورد مطالعه را به دو منطقهه زاغهه و بیرانشهرر

وسههعت  28/294کیلومترمربههع و جمعیتههی بههالب بههر

تقسههین نمههودین .پههس از تریههه طههرح مناسههبی بههرای

 1/760/000نفر (سرشماری سهال  1395سهیزدهمین

بررسیهای میدانی و جمعآوری نمونههای گیاهی ههر

استان ایران از نرر جمعیت است .این استان ،از شهمال

مهاه بهه یهک منطقهه مراجعهه نمهوده و بها پهر نمهودن
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پرسشنامه ها توسط افراد بومی به ویژه گروههای سهنی

عطاری ها ،ضمن مراحبه حضوری با آنان ،اطالعهات

از  50سال به با و همچنین عطاریها انهدام گردیهد.

مورد نرر در رابطه با گیاهان دارویی بدسهت آمهد .در

همچنین برای گرد آوری دادهها به روش کتابخانهه ای

ادامه اطالعات دارویی سهاکنین بهومی مطلهع و افهراد

از نههوع فههیش بههرداری ،اینترنههت ،مطالعههات میههدانی

سالخورده و آگاه منطقهه ،بها تریهه پرسهش نامههههایی

(مشاهده و مراحبه  ،جمع آوری نمونهها بهصهورت

جرت نبت اطالعات گیاهان دارویی شامل نهام محلهی،

پیمایش میدانی و ترانکست خطی استفاده شد.

موارد مررف ،طریقه مررف ،نحوه و مقهدار مرهرف،

پس از بررسیهای مقدماتی و تعیهین حهوزه مهورد

اندامهای مورد استفاده ،نام محل رویش در ایهن زمینهه

مطالعه و مراجعه به مناطق از نبل مشهخک شهده ،در

نیز تریه شد و اطالعات اولیه مطابق جهدول  1نبهت و

مههدت زمههان مناسههب و معههین ،گیاهههان ایههن منطقههه

تکمیل گردید .این پرسش نامه هها شهامل بخهش ههایی

جمههعآوری شههدند .پههس از جمههعآوری نمونهههههها،

جرههت گههردآوری اطالعههات محلههی درمههورد نحههوه

گونه های گیاهی آمهاده سهازی و بهه هربهاریوم گهروه

استفاده ،زمان جمع آوری ،نحوه جمع آوری و خهواص

زیستشناسی دانشگاه لرسهتان انتقهال داده شهد تها بها

دارویی گیاهان میباشد.

استفاده از منابع معتبر گیاه شناسی از جمله فلور ایهران
(1936-2013

 ، Rechinger,فلهههههور خوزسهههههتان

نتایج

( ، Mozaffarian, 1998فلههههور رنگههههی نررمههههان

جمعآوری و شناسایی گیاهان دارویی مناطق مهورد

 ، Ghahreman,فلهههههور ترکیهههههه

مطالعه به شناسایی  218گونه گیاه دارویی که بههطهور

Zargari,

خودرو در عرصههای منابع طبیعی رویش دارند ،منجر

Mozaffarian,

شد .لیست گیاهان دارویی به تفکیهک نهام علمهی ،نهام

 2007و درختههههان و درختچههههههههههای ایههههران

فارسی ،نام محلی ،خواص مورد مرهرف آنرها مرتهب

( Mozaffarian, 2003شناسایی شدند .بدینمنرهور و

شدند (جدول  . 1بزرگترین تیرههای گیاهی منطقه بهه

در فرول مختلف و مناسب در طی مهدت  2سهال از

ترتیب اولویت بیشترین تعداد گونه عبارتند از خانواده

اسههفندماه  1393تهها آذرمههاه  ،1395گیاهههان مختلههف

 Asteraceaeبههههها  35گونهههههه ( 16/05درصهههههد ،

موجود در این مناطق (به وسعت  2300کیلومترمربهع

خانواده  21 Fabaceaeگونه ( 9/63درصهد  ،خهانواده

جمعآوری و مورد شناسایی و مطالعه نرار گرفتند.

 Lamiaceaeبهها  19گونههه ( 8/71درصههد  ،خههانواده

(1980-1999

( ، Davis, 1964-1984گیاهههان دارویههی (
 ، 1996فرهنگ نامرای گیاهان ایهران (

در این تحقیق (مطالعات اتنوبوتانی  ،مردم بومی بهه

 Liliaceaeبههها  15گونهههه ( 6/89درصهههد  ،خهههانواده

عنوان یک منبع اطالعهاتی مرهن بهرای بدسهت آوردن

 Rosaceaبهههههها  11گونههههههه ( 5/04درصههههههد ،

دادهها در مهورد گیاههان منطقهه بههخرهوص گیاههان

خهانواده  Brassicaceaeبها  10گونهه ( 4/59درصهد ،

دارویی و درمانی میباشند .بدینصورت ضمن تمهاس

خانواده  Apiaceaبا  9گونهه ( 4/13درصهد  ،خهانواده

با افراد آگاه و آشنا به انلین ،عطاریهای محلی و مردم

 Poaceaeبا  7گونه ( 3/21درصد میباشند .برداشهت

منطقه زاغه و بیرانشرر و آشنایی بیشهتری نسهبت بهه

گیاهان دارویی خودرو در مناطق مورد نرهر از اواخهر

گیاهان دارویی و روشهای سنتی درمهانی بها گیاههان

فروردین ماه شروع و تا آبان ماه ادامهه پیهدا مهیکنهد.

منطقه دارند ،اندام گردید .سپس بها یهافتن ایهن افهراد

بیشترین میهزان برداشهت در فرهل برهار در مهاهههای

کلیدی وآگاه شامل گروههای سنی از  50سال به با و

اردیبرشت و خرداد اسهت کهه مربهوط بهه تیهرهههای
67

فصلنامه اكوفيتوشيمي گياهان دارويي ،شماره پياپي  ،28سال هفتم ،شماره  ،4زمستان  / 1398صفحات 64-83 :

( Lamiaceaeنعناعیهههههان  ،بقهههههو ت (،Fabaceae

گوارشی ( 36درصد  ،تنفسی ( 16درصد  ،کاهش نند

 Leguminosaeیههههها  Papilionaceaeو بتریهههههان

و بربههی خههون ( 10درصههد  ،بیمههاریهههای دسههتگاه

( Umbelliferaeیا  Apiaceaeمیباشد.

ادراری ( 8درصد  ،بیماری ههای پوسهتی ( 5درصهد ،
مشههکالت دهههان و دنههدان ( 5درصههد  ،بیمههاریهههای

بیشترین موارد مررف گیاهان دارویهی در منهاطق

بشمی ( 2درصد مشاهده شد (شکل . 2

زاغه و بیرانشرر بهه ترتیهب در زمینهه رفهع مشهکالت

شکل  :1نمودار درصد موارد مررف گیاهان دارویی در مناطق زاغه و بیرانشرر

سال  1388توسط  Ahmadiو همکاران  151گونه مهی

بحث
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه اسهتفاده از

باشههند( . Ahmadi et al, 2009از ایههن تعههداد گونههه

گیاهان دارویی می تواند زمینه مناسبی برای حفاتت از

گیاهی  151گونه مشهتر

مهی باشهند کهه در برخهی

سالمت را ایجاد کند ( . Farzana et al., 2014در ایهن

موارد حتهی کهاربرد دارویهی آنرها نیهز بها ههن مشهابه

تحقیق  218گونه گیاهی دارویهی متعلهق بهه  55تیهره

میباشد .هن بنین در مقایسه تعهداد  218گونهه گیهاه

گیاهی شناسایی و جمع آوری شد کهه در مقایسهه بها

دارویی در مناطق مورد مطالعه زاغه و بیرانشرر نسهبت

مطالعه اتنو بوتانی که توسط  Khanو همکاران در دره

به شررستان کوهدشت با  153گونه دارویهی گهزارش

ناران در جنوب هیما یا در پاکستان انجهام شهده و در

شههده (Mohammadi and Khodayari, 2014

و

آن منطقه 101 ،گونه دارویی متعلق به  52تیره گیهاهی

استان کردستان بها  144گونهه دارویهی گهزارش شهده

شناسایی شده است ،رنن با تری می باشد کهه نشهان-

( ، Hooshidari, 2009استان کرکیلویه و بویراحمد بها

دهنده تنوع با ی گیاهان دارویی در زاغهه و بیرانشهرر

 138گونههه دارویههی (، Mosaddegh et al., 2012

است ( . Khan et al., 2013منهاطق زاغهه و بیرانشهرر

دهلران و آبدانان (جنوب استان ایهالم بها  122گونهه

وانع در نسمت شمالی شررستان خرم آبهاد در اسهتان

دارویهی ( ، Ghasemi Pirbalouti et al., 2013شهرر

لرستان به دلیل تنوع آب و هوایی ،وجود ارتفاعهات و

کرد با  61گونه گیاهی دارویی (

مناطق کوهستانی ،تعداد زیادی از گونههههای گیاههان

 ، et al., 2009کرمانشههاه بهها  208گونههه دارویههی

دارویی را در خود جای داده اند .تعداد گیاهان دارویی

( ، Nemati Paykani and Jalilian, 2012شررسهتان

مورد مطالعه در منهاطق زاغهه و بیرانشهرر شهامل 218

کاشان با  75گونه ( ، Sajjadi, 2011منطقه سیستان بها

گونه گیاهی و متعلق به  55تیره میباشهند در حالیکهه

 30گونههه ( Iranmanesh et al., 2012و شررسههتان

تعداد گیاهان دارویی گزارش شده در استان لرستان در

کازرون در استان فهارس بها  90گونهه (
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Dolatkhahi and

( ، Kalvandi, 2007استان نزوین با  250گونه دارویی

 ، 2014استان بوشرر بها  70گونهه (

 ، Nabipour, 2013شررستان فاروج در استان خراسان

( ، Akbariniya, 2001شمال شهر اسهتان خوزسهتان

( Eslami Farouji and Khodayari,

( Khodayari et al., 2014دارای تنوع کمتهری اسهت

شمالی با  91گونه

(شکل . 2

 2016تنوع بیشتری را نشان میدهد .اما در مقایسه بها
استان همدان با  315گونه دارویی گزارش شده توسط

شکل  :2مقایسه گیاهان دارویی مناطق بیرانشرر و زاغه با برخی شررستانهای استان لرستان و استانهای هن جوار

بیشترین موارد مررف گیاهان دارویهی در منهاطق

مورد مطالعه با سهن بهیش از  50سهال شهناخته شهده

زاغه و بیرانشرر بهه ترتیهب در زمینهه رفهع مشهکالت

کاربرد داشتند ،که از آن جمله میتوان بهه گیاههانی از

گوارشی ( 36درصد و تنفسی ( 16درصد بود که بها

نبیل هزارخار ( Cousinia cylindracea Boiss.را نام

نتههایج  Niknejadو همکههاران در منطقههه رینههه آمههل،

برد که در مناطق مورد مطالعه بهمنرور دفع سنگ کلیه،

 Mosaddeghو همکهاران دراسهتان کرگیلویهه وبهویر

درمان زخن دیابت استفاده مهیشهود .در طهب جدیهد

احمد Khodayari ،و همکاران در شمال شهر اسهتان

نرص لگالون ،و نرص لیورگهل و دوراسهیلیمارین را از

خوزستان و همچنین با نتهایج  Khanو همکهاران در

هزارخار تریه میکنند که نرص گیاهی لیورگهل بهرای

دره ناران در جنوب هیما یا در پاکستان مطابقت دارد

درمان بیمهاریههای کبهدی و جلهوگیری از پیشهرفت

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

دیابت و کنتهرل آن توسهط پزشهک تجهویز مهیشهود.

(

براسههاس مطالعههات صههورت گرفتههه ،ایههن گیههاه دارای

. Khodayari et al., 2014; Khan et al., 2013

ترکیبات سیلیبین ،اسید برب ،سیلیمارین ،فالونوییدها

با توجه به اینکه افراد بومی (روسهتایی و عشهایر
این مناطق دارای اطالعات ویهژهای در مهورد گیاههان

است .سیلیبین مونرترین مهاده موجهود در سهیلیمارین

دارویی میباشند ارتباطات پیچیده بین مررف گیاههان

است کهه بهه عنهوان آنتهیاکسهیدان و محهافظ کبهدی

دارویی و فرهنگ مردم وجود دارد .در بین  218گونهه

شهناخته شهده اسهت (. Fallah Huseini et al., 2005

معرفی شده تعداد  110گونه برای اکثهر مهردم منهاطق

یکی از گیاهان دارویی که تقریبا اکثر مردم مناطق زاغه
69

فصلنامه اكوفيتوشيمي گياهان دارويي ،شماره پياپي  ،28سال هفتم ،شماره  ،4زمستان  / 1398صفحات 64-83 :

و بیرانشرر می شناسند و بهه عنهوان باشهنیغهذایی و

گههزارش مطالعهههای حهههاکی از آن اسهههت کههه رزی هن

همچنههین بههرای درمههان سههرماخوردگی و گلههودرد،

آنیوزه ،موجب پیشگیری از زخههن معههده ناشههی از

عفونی کننده استفاده می کنند ،آویشهن

تجویز آسپرین میشود این پیشگیری ناشی از تحریک

دنهایی ( Thymus daenensis Celak.مهی باشهد کهه

ترشهح موسهین در معهده

اسهت ( Zare Karizi et al.,

براسههاس آزمایشههات انجههام گرفتههه توسههط  Azimiو

 . 2011نتهههایج تحقیهههقات نشهههان داده کهههه تجهههویز

همکاران ،مواده مهونره در سرشهاخه گلهدار ،بهرگ آن

وریهدی عرهاره آبهی کمها موجههب کههاهش فشههار

نههرار دارنههد و اسههانس تنههد مههزه محتههوی ،تیمههول،

خهون در موشرای صحرایی طبیعی بیروش مهیشهود،

کههارواکرول ،پاراسههیمول ،لینههالول ،سههینئول مههیباش هد

اگهر بهه تجهویز خوراکی و مزمن آن در مهوشههای

( . Azimi et al., 2014در طههب جدیههد مههایع

به هوش بههی انههر بههوده (. Ghanbari et al., 2012

استخراجی از آویشن یکی از مهواد سهازنده شهربترای

گیاه دیکری که توسط مردم بومی مناطق مورد مطالعهه

غلیظ ضدسرفه میباشد که بهعنوان ماده طعهن دهنهده

مورد اسهتفاده نهرار مهی گیهرد فرفیهون (

نیز مورد استفاده نرار میگیرد .تیمول بهه عنهوان یهک

 helioscopia L.مههیباشههد کههه وجههود ترکیبههات

ضدعفونی کننده روی زخمرا و جوش ها مررف می-

ترپنوـیهدی و اسههترولی در آن گهزارش شههده اسههت و

شهود ( . Naghdi Badi and Makkizadeh, 2003ههن

فراکسیون های به دست آمده از ستون کروماتوگرافی از

اکنههون در کشههور ،فههرآوردههههای دارویههی مختلفههی از

نقطه نرر آزمونههای وجهود آلکالوـیهد ،سهاپونینهها،

آویشن ساخته شده و بهطهور گسهترده مهورد مرهرف

تری ترپن ها و استرول های اشباع نشهده را در فرفیهون

بیماران نرار میگیرد .از آن جمله میتهوان نطهره تهین

نشان داده است .استفاده از ایهن عرهاره مهیتوانهد در

آرتا ،نرص و شربت تیمکس و شهربت تیمیهان را نهام

درمان سرطان ،عفونتهای باکتریایی ،دردهای عرهبی

برد که این فرآوردها به عنوان ضدسرفه و خلط آور به

و روماتیسهههن سهههودمند باشهههد (

کار میروند .یکی دیگر از گیاههانی کهه توسهط مهردم

 . Mortazavi, 2004نتههایج مطالعههات نشههان داده کههه

بومی این مناطق به عنوان بازکننده عرو  ،درماننفه -

عراره الکلی گیهاه فرفیهون دارای انهر هیپوگلیسهمیک

معده و کاهش اشهترا بسهیار مهورد اسهتفاده نهرار مهی

مهیباشهد و موجهب بربهودی غلرهت لیپهوپروتئینهها

خلطآور و

گیههرد ،کمهها یهها

آنیههوزه (Ferula gummosa Boiss.

Euphorbia

Ayatollahi and

مهیشهود ( . Nezami et al., 2016همچنهین گیاههان

است .این گیهاه دارای رزیههن ،صهمب ،اسهانس ،اسهید

خههوراکی بههون پنجهههغههازی (

فرولیهههک آزاد و بههه مقههدار بسههیار جزـههی وانیلهههین

 Bernh.بهعنوان یک سبزی در برخی از مناطق زاغهه

مهیباشهد .دارای تر کیبات دی ،تهری ،تتهرا سههولفید،

و بیرانشرر برای دفعسهنگ کلیهه ،مسهکن و اشهتراآور

مشههههتقات کومهههههارین ،کهههههامولونفرول ،اپهههههی

مررف میشود .در غرب کشور این گیاه به طور سنتی

سهههامارکاندین ،آمبهو کههانفرول مهیباشهد .همچنهههین

برای بربود زخنهای پوسهتی ،اخهتال ت گوارشهی از

ترکیبهاتی نریهر استرهای جدید و فوـتیهدین از گهروه

جمله زخن معده ،بیماریهای کبهدی و سهنگ کلیهه و

کومارینرای سزکوـی ترپنوـیدی از رزین صمب آنیهوزه

مثانه استفاد میشود .نسمت عمده روغن فرار این گیاه

جداسازی شده است .اسهانس آنیهوزه مهایعی صهاف،

را ترکیب شیمیایی اسهپاتولنول و کهارواکرول تشهکیل

بهیرنهگ و یها بهه رنهگ زرد روشن یا نروهای با بوی

شده است کارواکرول یک ترکیب مونهوترپن اکسهیژن

بسیار بد که در مقابل هوا بهه سهرعت اکسیده میشود.

دار تهههک حلقههههای بههها خهههواص نابهههل مالحرهههه
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آنتی باکتریایی ،ضهدنار ،،ضهدانگل و ضهدکرم اسهت

فالونوـید و مقهدار کمهی آلکالوـیهد اسهت .ایهن گیهاه

( . Khan Ahmadi and Shahrezaei, 2007مطالعهات

دارای نیترات پتاسین ،منگنز ،منیزیوم ،اسید فسفریک و

فیتوشیمیایی گیهاه ،حضهور تهانن و سهاپونین را در آن

آ نتهههوـین اسهههت ( . Tamer, 2008از تهههانیرات آن

نشههان داد اسههت .همچن هین ،گیههاه دارای ویتههامین ،C

مههیتههوان بههه خههواص ضههدویروس آنفلههوانزای آن،

فیتواسهههترول ،پهههروتئین و مهههواد نشاسهههتهای بهههوده

خاصههیت مسههکن بههودن ،نههرم کننههده ،ضدحساسههیت،

( . Choobkar, 2015عرههاره گیههاه دارویههی آونههدول

التراب ،روماتیسن ،پیشگیری از ابتال به سرطان معهده،

( ،(Smyrniopsis cordifolium Boiss.در پیشهگیری و

دیابت و بر طرف کهردن بیمهاریههای ریهوی و کلیهه

درمان سنگ کلیه در افرادی که مستعد تشکیل سنگها

اشههاره کههرد .در گذشههته از آن بههرای درمههان سههرما

Adhamian

خوردگی مزمن ،ضعف ،یرنان ،خهارشههای پوسهتی،

 . esfehani, 2016گیاه مهذکور در منطقهه بیرانشهرر و

کچلههی ،بیمههاریهههای دهههان و گلههو و زخههن اسههتفاده

زاغه بهه صهورت بهومی بهرای درمهان سهنگ کلیهه و

مهیکردنهد .از گههل گیهاه گاوزبههان در فرمهول شههربت

افزایش اشترا مررف مهی شهود .گونهه بومهادران زرد

سالیسههاره کمپههوزه اسههتفاده مههیکننههد و همچنههین در

( Achillea biebersteinii Afan.در منطقه بیرانشرر و

ترکیهب پهودر آلتیهب وجهود دارد (

زاغه به عنوان ضد نف و برای تسکیندردهای شکمی

 . 2011گونه علهف بشهمه ( Nasturtium officinale

مررف می شود .در عراره این گیاه بهه دلیهل وجهود

 R. BR.در برخی مناطق مورد مطالعه بههعنهوان تهب

ترکیبیات سینئول ،پینن ،کهامفور ،آرتیمیزیها ،کتهون ،و

بر ،بادشکن ،دفعسنگ کلیه و کاهنهده ننهدخون بکهار

سههزکیوـیتههرپنهههایی ماننههد کههاریوفیلن ،آزولههین و

می رود .عرهاره ایهن گیهاه بهه دلیهل وجهود ترکیبهات

مشتقاتی مانند سزکوـی ترپن کتهون هها ،آلکامیهدها و

گلوکوزید گوگرددار به نام گلوکوناستورتین اسهت .در

فالنوـیدها ،بهعنوان آنتی اکسهیدان ،ضهدعفونی کننهده،

خرههوص انههرات سههودمند مرههرف خههوراکی و دراز

ضد اسپاسن و ضد التراب نوی در غالب دمنوشههای

مدت علف بشمه مشخک شده است کهه ایهن گیهاه

گیاهی پیشهنراد و در کتهب رسهمی نیهز تجهویز شهده

دارای خاصههیت جمههع کننههدگی رادیکههالههههای آزاد

است .در فارماکوپههای آلمهان ،آمریکها و ایتالیها از آن

اکهسیژن نریر سوپر اکسید ،محافرت سهلول در برابهر

بهعنوان یک داروی ضدالتراب و آنتی اکسهیدان نهوی،

آسههههیبهههههای شههههههیمیایی شههههههامل سههههههموم

مسههکن ،رفههع اخههتال ت گوارشههی و جلههوگیری از

محیطهههی ،کهههاهش دادن پراکههسیداسیون لیپیهههدی

خونریزی استفاده میشود ( . Osia et al., 2013اشکال

در نههواحی بههافتی مختلههف و محافرت بافت ههایی

موجود دارویی آن در بازار به صورت کپسول ،عراره،

نریر کبد در برابر انواع استرس های شیمیایی میباشهد

پودر ،بای ،تنتور و لوسیون میباشد .یکهی از اجهزای

( . Qeini et al., 2010گونه بلوط (

دارویی موجود در بازار دهانشویه پرسهیکا از شهرکت

 L.بطههور سههنتی در زاغههه و بیرانشههرر بههرای درمههان

Anchusa italica

اسرال ،نف معهده ،تقویهت معهده اسهتفاده مهی شهود.

 Retz.کههه در منهاطق مههورد مطالعههه در ایههن تحقیههق

ت هاننههها ،اسههید پیروگالیههک ،کاتشههین و کورسههتین از

بهعنوان پیشابآور ،مسرل ،معر  ،آرام بخش دسهتگاه

عمدهترین مواد مهونره آن مهیباشهند .بلهوط مرهارف

تنفسی استفاده می شود ،دارای مهواد مهونره فهراوان از

دارویی بهسیاری از جملهه انر ضهدعفونی کننهدگی و

نبیههل تههانن ،موسههیالک ،ترکیبههات فنلههی ،مههواد ننههدی،

درمان اسرال دارد .این انرات بهدلیل وجود تاننهها در

ی اگزاالتی هستند می تواند مهونر باشهد (

پورسینا میباشد.گونه گل گاوزبان (
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Ketabchi et al.,

Quercus brantii
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ترکیبات آن اسهت  .ههن بنهین از گلرههای آن بههرای

 . al., 2009از ترکیبههات پونههه هههن اکنههون در نطههره

سهههوختگی و درمهههان ز خهههن اسهههتفاده مههیشههود .از

ضدسرفه و خلط آور پنی رویال ،نطره ضهدنف شهکن

ترکیبات موجود در میهو بلهوط مهی تهوان بهه مهواد

کودکان کارمیت ،پودر و نطره ضهد فشهار خهون اولهه

روغنی ،نندهای مختلف ،کوـرسیت ،نیتوزان و آمیهدان

کرات و شربت ضداسواا و ضهدنف کودکهان گهری

اشاره کرد .پوسهت داخلههی میههوه (جفههت تههأنیر

میکسههچر اسههتفاده مههیشههود (

بهسیار زیهادی در درمههان بیمهاریهای باکتریهههایی و

 . 2010گونه بای کوهی (

ویروسههی ماننههد آفههت مخههاط دهههان دارد .عرههاره

 Vahl.که در مناطق مورد مطالعه ما بهعنوان بادشکن،

هیدروالکلی جفت گیاه بلوط انر ضد نهاربی مناسهبی

ملهین ،مسههکن ،درمهان سههرماخوردگی بکهار مههیرود،

Sharifi et al.,

دارای اسانسهای روغنی فرار (ترپنی  ،مواد رزینهی و

 . 2011اکثر مردم مناطق مورد مطالعه در ایهن تحقیهق

لعاب دار ،مهواد تله تبهاـین و کهولین و اسهتاکیدرین

)Mentha longifolia (L.

اسههت و در طههب سههنتی بهههعنههوان مسههکن دردهههای

 Hudson.مههیتوانههد برتههرین دارو بعنههوان بادشههکن،

احشایی ،معر  ،اشتراآور وتببر مهورد اسهتفاده نهرار

مسکن درد گوارشی ،درمان اسرال و ناعهدهآور باشهد.

میگیرد ( . Vundac, 2007نتایج پهژوهش نشهان داده

این گیاه حاوی تهانن ،مهواد رزینهی ،مهواد تله  ،ننهد،

که عراره الکلی گیاه بهای کهوهی بهر تریکومونهاس

پکتین و اسانس اسهت .ترکیبهات موجهود در اسهانس

واکینالیس بیتانیر مهیباشهد و این گیاه جرهت درمهان

پونههه شههامل پولگههون ،لیمههونن ،دیپههانتن ،منتههول،

عفونترههای زنههان اسهههتفاده نشههود (

بههر روی نهههار ،سههاپرولگینا دارد (
معتقدنههد گونههه پونههه (

هیسپریدین ،دیوسمین و آزولن

Koliopoulos et al.,

Stachys lavandulifolia

Sereshti et al.,

است( Kamkar et al.,

 . 2012ترکیبات استروکنی موجهود در عرهاره بهای

 . 2012گیاه پونه از جمله گیاهان دارویهی بها کهاربرد

کوهی موجب اشیال گیرنهدهههای اسهتروکنی شهده و

خوراکی است .در بررسیرای انجام شده اسهانس پونهه

باعث کهاهش عملکهرد اسهتروکن مهیشهود ،کهه ایهن

انرات ضدباکتریاـی نوی از خود بر روی باکتریههای

ناشی از افزایش اسهتروکن

عامل پوسیدگی دندان بروز دادهاند (

خاصیت می تواند عوار

Kermanshah et

را در بیماران مبتال به سندرم تخمهدان پلهی کیسهتیک

 al., 2009پونه گیاهی است معطهر بها طبیعتهی گهرم

کههاهش دهههد .اپههی کنههین موجههود در بههای کههوهی،

است .که بههعنهوان بادشهکن ،مسهکن درد انهدامههای

فالونوـیدی استروکنی است که خواص استروکنیک آن

گوارشی ،خلط آور ،ضدعفونی کننهده ،نهاب

 ،ناعهده

نابت شده

است (. Pahlevani et al., 2016

آور ،مسکن اعراب و در درمان بیاختیهاری ادراری و
بهعنوان داروی ضد التراب استفاده می شود .همچنهین

نتیجهگیری نهایی

به عنهوان خنهک کننهده ،تسهریل کننهده هضهن ،رفهع

برداشت گیاهان دارویی خودرو در ایهن منهاطق از

سوءهاضمه و اسرال و به صورت موضعی برای درمان

اواخر فروردین ماه شروع میشود ،در اردیبرشهت مهاه

جوشهای پوستی و نقرس استفاده میشود .گیاه پونهه

و خرداد ماه به اوج خود میرسد ،گیاهانی که در ایهن

به صورت سنتی بهعنوان داروی ضداسپاسن ،معهر و

دوره زمانی نابل برداشت میباشند اغلب دارای شهکل

مدر ،سقط کننهده جنهین ،کهاهش درد ناعهدگی ،رفهع

زیسههتی تروفیههت و همههی کریپتوفیههت مههیباشههند و

ترههوع و اسههتفراف ،رفههع افسههردگی و تشههنج و درمههان

نسمتهای مورد استفاده اکثرا گل ،برگها و سانههای

(Kermanshah et

جوان آنرا میباشد ،گیاهانی کهه در تیهر مهاه برداشهت

سندروم روده تحریک پذیر میباشد
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میشوند اغلب دارای شکل زیستی فانروفیت و همهی

این گونهها متعلق بهه ناحیهه رویشهی ایرانهی-تهورانی

کریپتوفیت هستند و نسمتهای مهورد اسهتفاده اکثهرا

میباشند ،گونههایی نریرآوندول ،کما ،گالبی وحشهی،

میوه و دانه آنرا میباشد کهه ایهن برداشهت اغلهب تها

زالزالک ،کتان کوهی ،موسیر ،جوناسن ،کنگر،آویشهن،

مررماه ادامه دارد ،همچنین گیاهانی که در فرل پهاییز

بای کوهی به علت برداشهت بهیرویهه و اسهتفاده از

برداشت می شوند اغلب دارای شکل زیستی کـوفیهت

خطهر

سموم علف کهش ههرز بهه شهدت در معهر

میباشند که نسمتهای زیرزمینی آنها (ریشه ،ریزوم،

انقرا

غههده آنرهها مههورد اسههتفاده نههرار مههیگیههرد .از تعههداد

شقایق ،هندوانه ابوجرل ،له آتشین به نسبت کمتهری

گونههای موجود در مناطق مورد مطالعهه  40گونهه در
حال انقرا

و یا در خطر انقرا

نرار دارند ،گونه هایی مانند بلهوط ،بومهادران،

در خطر انقرا

نرار دارند (جدول . 1

نرار دارند و اغلب

جدول  :1جدول اتنوفارماکولوکی و کاربرد محلی گیاهان دارویی بومی در مناطق زاغه و بیرانشرر (استان لرستان
كاربرد محلی

نا محلی

درمان سرخک

کیکن

نا فارسی
Aceraceae
افرا

درماناسرال و زخنمعده

Amaranthaceae
تاج خروس
تاجخروس

درمانزخنمعده و اسرال

تاج خروس

تاجخروس

نا علمی

ردیف

Acer monspessulanum L

1

Amaranthus blitoides S. Watson

2

Amaranthus retroflexus L

3

(Apiaceae Umbelliferae
بترگندمی

Bupleurum rotundifolium L

4

خلط آور ،درمان سیاهسرفه ،باد شکن

بن زله

زولبرگ پرن

Eryngium billardieri F. Delaroche

5

بادشکن ،درمان اسرال
دفعسنگ کلیه،مسکن ،اشتراآور

پانزون

پنجهغازی

Falcaria vulgaris Bernh

6

بویر

بویل-کما

Ferula macrocolea (Boiss.) Boiss.

7

بازکنندهعرو

گزر کوهی

شقانل صحرایی

8

درماننف معده ،کاهش اشترا

کمه

کما-آنیوزه-باریجه

& Malabaila porphyrodiscus Stapf.
Wettst.
Ferula gummosa Boiss.

دفع سنگ کلیه

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 ،کاهش بربی خون

کلخرکانه

گلشیپوری

کاهش بربی خون ،فشار خون ،دیابت ،یرنان

کلخرکانه

کارده

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

13

عطرموادغذایی،مشک،ضدعفونیمحلزندگی ،رفع نف
شکن

9
10

Araceae

14

Aristolochiaceae
درمانعقربگزیدگی ،مارگزیدگی ،مدر،ضدانگل ،سقط
جنین
ضدنف  ،تسکیندردهای شکمی
ضددلدرد،ناراحتی معدهدرمان شب ادراری کودکان

شومی شطونی

زرآوند ،بپقک

)Asteraceae (Compositae
بومادران زرد
برنج داس

Aristolochia olivieri Collengo in Boiss.

15

Achillea biebersteinii Afan.

16

برنجداس

بومادران

رفع دل درد،رفع ورم گلو

باینه تله

بابونه

Anthemis hyalina DC

ترفیهخون،ادرارآور،معر  ،درماناگزما ،گلمژه ،نندخون

تله

بابا آدم

Arctium lappa L.

جوشن

درمنه زاگرسی

Artemisia haussknechtii Boiss

ضدعفونیکننده،ضدسرفه،بادشکن،اشترا-
آور،ضدانگل،تببر
بر طرف کردن ورمبشن،التیامزخنها و کاهش فشار
خون
تسکین نیش زدگی ،آرم بخش ،کاهش بربی ونند خون

Achillea wilhelmsii C. Koch

17
18
19
20

بنزله

تاتاری

Carduus arabicus Jacq. ex Murray

21

خار زرده

گلرنگ زرد

Carthamus oxyacantha M. B

22
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رفع ناراحتی کبدی ،ورم ملتحمه بشن،

بن زله

گلگندم

Centaurea depressa M. B.

بن زله

گلگندم

Centaurea hyalolepis Boiss.

24

رفع ناراحتی کبدی ،ورم ملتحمه بشن ،مقویمعده

بن زله

گلگندم

Centaurea iberica Trev. Ex Spreng

25

درمان بشن درد ،التیامبریدگی ،درمانآکنه ،ادرارآور نوی

بن زله زرده

گلگندم

Centaurea solstitialis (L.)Lam

26

بن زله

گل گندم

Centaurea sosnowskyi Grossh.

27

مقوی دستگاه گوارش
رفع ناراحتی کبدی ،ورم ملتحمه بشن ،مقویمعده

درمان بشن درد ،التیامبریدگیها ،درمانآکنه،
ادرارآور نوی
درمان ورم ملتحه بشن ،درمان جوشهاوآکنه،
ادرارآور نوی ،ضدسرفه ،ضدرماتیسمی

بن زله سور

گل گندم ترکهای

التیام زخن ،دفع سنگ کلیه

گرگو

درمان سرفه ،نابودی زگیل

بق بقه

کاسنی

دفع سنگ کلیه ،درمان زخن دیابت

خار کیوه

23

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

28

Chardinia orientalis (L.) O. Kuntze

29

Cichorium intybus L.

30

کنگر تماشایی

Cirsium spectabile DC.

31

دفع سنگ کلیه ،درمان زخن دیابت

نوعی هزارخار

Cousinia belangeri DC

دفع سنگ کلیه ،درمان زخن دیابت

هزارخار استوانهای

Cousinia cylindracea Boiss.

33

هزارخار

Cousinia khorramabadensis Bornm

34

خلطآور ،مسکنسرفه ،تقویتحافره ،درمان زخن

نن شکرو

سنزدا ،مقوی کبد

32

شکرتییال

Echinops elymaiticus Bornm.

خلطآور ،مسکنسرفه ،تقویتحافره ،درمان زخن

نن شکرو

شکرتییال

Echinops kotschyi Boiss.

36

خلطآور ،مسکنسرفه ،تقویتحافره ،درمان زخن

نن شکرو

شکرتییال

Echinops mosulensis Rech. f

37

خلطآور ،مسکنسرفه ،تقویتحافره ،درمان زخن

نن شکرو

شکرتییال

Echinops ritrodes Bunge

مدر ،خلطآور ،صفرابر ،کاهش بربی خون ،دفع انگل

38

کنگر

Gundelia tournefortii L

39

دفع انگلهای روده

گل بی برگ

Helichrysum kotschyi Boiss

40

مدر ،آرام کننده ،ضدتشنج ،خوابآور

کاهوی تیبدار

Lactuca scariola L.

41

شنگدماسبی

Scorzonera phaeopappa (Boiss.) Boiss

42

گل گندم

Serratula cerinthifolia (Sm.) Boiss

43

سنزدا ،کاهش فشار ،بربیخون،

شیشهمور

خارمرین

Silybum marianum ( L.) Gaertn.

التیامزخنها ،نیش حشرات ،درمان ناراحتیهای معده

کییر

35

هپلو

التیام درد

44

کاهش فشارخون ،بربیخون ،آرامبخش

شیشهمور

شیرتییک

Sonchus asper (L.) Hill

45

دفع سنگ کلیه ،رفعناراحتی معده

سمسا

مینای پرکپه

Tanacetum polycephalum Schultz-Bip.

46

مسکن ،ضدالتراب ،درمان یرنان

نانله میشون

ناصد سوری

Taraxacum syriacum Boiss.

کاهش بربی خون ،فشارخون ،دفع سنگ کلیه
کاهش بربی خون ،فشارخون ،دفع سنگ کلیه
مسکن ،رفع اختالل هاضمه ،کاهش فشارخون ،رفع

شنگ

شنگ نی مانند

Tragopogon caricifolius Boiss.

48

شنگ

شنگ نو دراز

Tragopogon Longirostris Bisch

49

گل بوینه

بابونه کاذب

پیشابآور ،مسرل ،معر  ،آرام بخش دستگاه تنفسی

گازوون

Boraginaceae
گاوزبان

درمان سرفه ،بیماریهای تنفسی

گازوون

ناراحتیهای زنانه ،رفع تب و لرز ،التیام زخنها

47

نرم کننده سینه ،آرام بخش
مسکن ،آرامبخش ،ضدسرفه

زیوله

درمان زخن بر کرده

برمینک

ضددرد ،مسکن

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

50

Anchusa italica Retz

51

گاوزبان

Echium italicum L.

52

بشنگربه ایرانی

Nonnea persica Boiss.

53

زنگولهای

Onosma microcarpum Steven ex DC.

54

گل عقربی

Solenanthus circinnatus Ledeb.:

55

فانوس آبی

Trichodesma incanum (Bge.) DC

56

Cruciferae (Brassicaceae
آتشین

خلط آور ،ضد التراب

ندومه

ندومه

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

58

بندآورنده خون ،درمان ناراحتیهای عربی

تره کیوه

کیسه کشیش

Capsella bursa-pastoris L. Medicus

59

مدر ،آرام بخش ،ضد نف

مچونه

ازمک

Cardaria Draba(L.)Desv

60

خاکشیر

خاکشیر بدل

Descurainia sophia (L.) Webb et Berth.

61

آرامبخش ،مسرل

ملین ،کاهش تب ،التیام زخن،دفع سنگ کلیه
مدر ،نیرودهنده ،مقوی نوه باء و معده،رفع خستگی،
اشترا آور

مندابی

74

Erucaria hispanica (L.) Druce.

57

62

اتنوبوتاني گياهان دارويي بومي در مناطق زاغه و بيرانشهر ،استان لرستان ،ايران
تب بر ،رفع دل درد ،ملین

خاکشیر

خاکشیرتل

Erysimum repandum L.

63

مقوی،مدر،درمان رماتیسن ،درمان زخنهای  ،انعقاد خون

تره شاهی

ترتیز برگ پرن

Lepidium latifolium L.

64

تب بر ،بادشکن ،دفعسنگ کلیه ،کاهش نندخون

بلمک

علفبشمه

Nasturtium officinale R. BR.

65

مسکن،مدر،خلطآور ،درمان سرماخوردگی

ترپوکه

خردل بیابانی

Sinapis arvensis L.

66

تقویت معده ،خوشبوکننده دهان ،هضن غذا

Campanulaceae
گل استکانی
گل استکانی
Caryophyllaceae
میخک شرنی

خوشبوکننده،مسکن درد دندان

میخک

ترفیه خون ،پا کننده

سیگلینک

ملین ،مدر ،آرام کننده،

Chenopodiaceae
سلمهتره
ترهسلمک

صابونک

ضد نقرس

سولنجون

Colchicaceae
گل حسرت

ضد نقرس

سولنجون

گل حسرت

زینتی ،مسرل ،صفرا بر ،التیام زخنها

پیچنک

Convolvulaceae
پیچک صحرایی

Campanula cecilii-Rech.
Dianthus orientalis Adams
Vaccaria pyramidata Medicus. var.
grandiflora
Chenopodium album L

67
68
69
70

Colchicum persicum Baker

71

Colchicum robustum (Bge.) Stefanov.

72

Convolvulus arvensis L.

73

Cucurbitaceae
مسرل نوی،خلط آور،رفع کچلی،درمانمار گزیدگی

مارداری

فاشرا

Bryonia multiflora Boiss. & Heldr in
Boiss.

74

مسرل،ضدنف  ،تقویتکبد ،ضدعفونیکلیه ،درمان دیابت

دس آمو

هندوانهابوجرل

Citrullus colocynthis(L.)Schrad.

75

ناعدهآور ،مقوی معده

پیزل

،سمی

درماناسرال،تب بر،مقویمعده
مسکن،درمانسرماخوردگی ،نرمکردن برم

Dipsacaceae = Dipsaceae
طوسک
جارو
ریش بز

درمان میخچه و زگیل ،مسرل

شیرشیر

درمان میخچه و زگیل ،مسرل

شیرشیر

دفع سنگ کلیه ،مسرل ،تسکین سرفه سینه درد
مسرل،خلطآور،مسکن ،تب بر ،تریه گز،کتیرا
دفع سنک کلیه و مثانه ،تب بر و مقوی معده

Cyperaceae
اویارسالم

Cyperus longus L.
Scabiosa flavida Boiss.

77

Ephedraceae
ارمک

Ephedra procera Fisch. et Meyer

Euphorbiaceae
فرفیوندندانهدار

Euphorbia denticulata Lam.

79

Euphorbia helioscopia L.

80

فرفیون

Fabacea (Papilionaceae Leguminosae) or
ترنجبین
شترخار
Alhagi persarum Biss. & Buhse
گزخوانسار
گونه
Astragalus adscendens Boiss&Hauss.
بنگ گروه

76

ناخنک

78

81
82

کاهش بربی وفشارخون

یونجه

یونجهباغی

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

درمان زخن معده ،روده ،و بیماریهای دستگاه تنفس

مَلین

شیرینبیان

Glycyrrhiza glabra L.

86

مسرل،تسکین سرفه ،مخدر

هُلیره

خلربیبرگ

Lathyrus aphaca L.

87

مسرلنوی،تسکینسرفه ،دردسینه ،ادرار آور

هُلیره

خلر

Lathyrus sativus L.

88

ملین ،آرام بخش سینه

نوکی

عدس شرنی

Lens orientalis (Boiss.) Hand-Mzt.

89

رفع اتطراب ،کاهش فشارخون ،کاهش بربی خون

یونجهسه پره

یونجه

Medicago radiata L.

90

بندآوردن خون ،کاهش بربی خون ،خون ساز

یونجه

یونجه

Medicago sativa L.

91

آرامبخش ،مسرل ،مقوی معده ،تب بر

یونجه زرد

اکلیلالمک

Melilotus officinalis (L.) Lam.

92

رفع بیخوابی

پ کل

اسپرس

Onobrychis melanotricha Boiss.

93

صفر ابر ،مدر،رفع الترابهای مثانه

خارخر

شرت انگشت

Ononis spinosa L.

94

دانه خوراکی،ریشه ضدالتراب

هُلره

نخودفرنگی

Pisum sativum L.

95

مسرل،صفرابر،مسکندندان درد

تله

تل بیان

Sophora alopecuroides L.

96

رفعسرفهوکنخونی ودل پیچه

شودر

شبدر

Trifolium purpureum Loisel.

97

علوفه ،رفع غلرت خون

شودر

شبدر

Trifolium tomentosum L.

گون

تریه کتیرا ،ملین ،رفع گرفتگی صدا

83
84
85

98

ضد نند خون و بربی خون

شملیه

شنبلیله

Trigonella filipes Boiss.

99

کاهش نند خون ،کاهش بربی خون ،علوفه

شملیه

شنبلیله ایرانی

Trigonella persica Boiss.

100

75
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خلط آور

گاینه

گاودانه

Vicia ervilia (L.) Willd.

درمان اسرال،نف معده ،تقویت معده

بلی

Fagaceae
بلوط

Quercus brantii Lindl.

102

Fumariaceae
برار فراهن

Corydalis verticillaris DC.

103

درمان ناراحتی معده ،سرما خوردگی
خلط آور،رفع بیماریپوستی

شاهتره

شاهتره

101

Fumaria parviflora LAM.

104

Gentianaceae
گل سپاس

Gentiana olivieri Griseb.

105

درمان دردروماتیسن ،خار پاشنه ،درمان دمل برکین

گنو

Geraniaceae
آدمک

Biebersteinia multifida DC.

106

درمان خونریزی ،التیام زخن ،افزایش شیر مادران

سیزنک

نو لک لکی

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

107

التیام زخمرا ،افزایش شیر مادران

سیزنک

شمعدانی درخشان

Geranium lucidum L.

108

التیام زخمرا،افزایش شیر مادران

سیزنک

شمعدانی غدهدار

Geranium tuberosum L.

109

اشتراآور،رفعاختال تگوارشی

Clusiaceae = Guttiferae =Hypericaceae
آرام بخش ،درمان عفونتها ،دفع سنگ کلیه

گل زرده

گل راعی

آرام بخش ،درمان عفونتهای دستگاه تناسلی زنان

گل زرده

گل راعی دیریمی

)Hypericum helianthemoides (Spach
Boiss.
Hypericum scabrum L.

110
111

Iridaceae
ناعده آور ،ملین ،مدر ،ضد انگل

جوناسن

پیشو

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

113
114
115

آرامبخش ،مدر

گالیولسیاه

خلطآور ،ضدانگل،درمان سرماخوردگی ،ملین

زنبق

Iris hymenospatha Mathew & Wendelbo

خلطآور،ضدانگل،درمان سرماخوردگی ،ملین

زنبق صحرایی

Iris songarica Schrenk in Fisch.

درمان سردرد ،درمان عفونتها ،ملین
ناعدهآور ،مقوی معده

Ixioliriaceae = Amaryllidaceae
خیار
گله خیاره
Juncaceae
سازویشالنی

پیزل

Ixiolirion tatricum (Pall.) Herb.

112

116

Juncus inflexus L.

117

مدر،اشتراآور ،مقوی،تببر ،التیامناراحتی کلیه و مثانه

مشمشک

لبدیسی بوتهای

Ajuga chamaecistus Ging. ex Benth.

118

ضدعفونی دستگاه ادراری ،تسکین درد زنبور گزیدگی

گنل

سنبل بیابانی رفیع

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

121

Lamium amplexicaule L.

122

Marrubium vulgare L.

123

بادشکن،مسکندردگوارشی ،درماناسرال،ناعدهآور

پینه

پونه

Mentha longifolia (L.) Hudson.

124

مقوی معده ،بادشکن ،سبزی خوراکی ،اشتراآور

پینه کویی

پونهسای ایرانی

Nepeta persica Boiss.

125

رفعدلپیچه،درمانسرماخوردگی

بلهگوشه

گوش بره

Phlomis olivieri Benth.

126

Salvia atropatana Bunge

127

Salvia reuterana Boiss.

128

Labiateae =Lamiaceae

سنبل بیابانی

ضدعفونیدستگاه تناسلیزنان ،مسکنگزیدگی حشرات
ضدانگل،درمان سرفه

سه کنجی

رفعالتراب کلیه،مانع سنگ کلیه ،تیییر دوره ناعدگی

گزنه

مقوی معده ،محر اشترا ،تب بر ،ناعدهآور

درمانعوار

نیش حشرات ،تقویت بدن،افزایش طول
عمر

ضدالتراب،کنترلعر بدن ،ضددیابت،کاهش شیرزنان
ضدتشنج،ضدنف ،هضنغذا ،کاهش نند خون،ضدعفونی
کننده

سیاه کنجد
گزنهسای سانه
آغوش
فراسیون

خرپینه
شاینک
شاینک

رفع بی خوابی ،مسکن دردهای عربی ،تسکین نیش
حشرات
آرامش اعراب ،رفع بی خوابی ،تسکین نیش حشرات

مرین گلی
آذربایجانی
مرینگلیاصفرانی

120

مرینگلی هرز

Salvia syriaca L.

129

بشقابی سنبلهای

Scutellaria pinnatifida A. Hamilt.

130

سنبلهای صخرهزی

Stachys benthamiana Boiss.

131

بای کوهی

Stachys lavandulifolia Vahl.

132

مرین نخودی

Teucrium orientale L.

133

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

بادشکن ،ملین ،مسکن ،درمان سرماخوردگی

کلکنه

خلطآور ،ضد عفونی کننده ،باشنیغذایی

ازگوه

آویشن دناـی

ضدانگل،تقویتمو ،زایل کننده میل جنسی

کرف

پنج انگشتی

مقویدستگاهگوارش،اشتراآور ،دفع سوءهاضمه ،ضدنف

پینه کوهی

کاکوتی کوهی

مقوی ،مسکن ،ضد تشنج

119
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134
135
136

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

دفع سنگ کلیوی ،مسکنروماتیسن
دفع سنگرای کلیوی  ،تسکین دردهای گوارشی و

Allium eriophyllum Boiss.

137

بن سور

بن سرخ

Allium jesdianum Boiss. & Buhse.

موسیر

موسیر ،پیاز موسیر

Allium hirtifolium Boiss.

139

کاهش نند خونوبربی خون

ورکواز

والک سوری

Allium minutiflorum Regel.

140

دفع سنگ کلیه ،ضدانگل ،اشتراآور

انشک ،انشق

تره وحشی

Allium scabriscapum Boiss & Ky.

141

کاهش بربی خون

کرخرکانه

Bellevalia longistyla (Miscz.) Grossheim

142

مدر،مسکن،مقوی،اشتراآور،ضد انگل

زرشک

سریش

Eremurus persicus (jaub & spach) Boiss.

143

مسکن،،ضدسرفه،خلطآور

گل له

لهواکگون

Fritillaria imperialis L.

بهندرت درمان تروع و دل درد

گل کیوه

له واکگون

Fritillaria persica L.

145

کاهش بربی خون ونندخون

کرخرکانه

کالغک

درمانعفونتها ،بیماریرای ناربی

خرگیره

پیاز تابستانه

روسکه

شیر مرف سرسان

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

146

نجن آبی

Scilla persica Hausskn.

149

شولاکول

له آتشین

Tulipa systola Stapf, Denkschr.

150

شولاکول

له آتشین ریزه

Tulipa violaceae Boiss.

151

روماتیسمی
کاهش نند و بربی خون،دفع انگل ،ترمین زخنها

ملین،مقوی،درمان ناراحتی معده
سمی است و باعث تاول پوست
مسرلنوی،درمان نقرس،زینتی
مسرل نوی ،درمان عوار

نقرس ،زینتی

ملین،درمانزخنمعده،دفع سنگ کلیهو مثانه،شکسته بندی

کُن

ملین،درمانزخنمعده،دفع سنگ کلیهو مثانه،شکسته بندی

کُن

تمشکین گل
درشت

144

147
148

Linaceae
کتان سفید،

Linum album Ky. ex Boiss.

152

کتان هرز

Linum mucronatus Bertol.

153

Lythraceae
خون فام

درمان اسرال ،زینتى

138

Lythrum salicaria L.

154

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

گل هیرو

ختمی لوب خطی

Alcea lineariloba I.

155

مسرلنوی،خلط آور،رفعخارش پوستی

گل هیرو

ختمی سه رنگ

Hibiscus trionum L.

156

آرامبخش،درمان آفت،درمان عفونت کلیه و مثانه

طوله

Malva neglecta Wallr.

157

آرامبخش،درمان آفت ،خلطآور

طوله

Malva sylvestris L.

158

رفعآفت ،التیام زخنها

گیاه کرکو

زخنمعده

پنیر
پنیر نرمز
Onagraceae
بید علفی کرکی

Epilobium hirsutum L.

159

التیامالترابمخاط،کاهش نند خون ،کلسترول،درماننف

Orchidaceae
نعلب ساسی

Orchis coriophora L.

160

التیامالترابمخاط،کاهش نند خون ،کلسترول،درماننف

نعلب باتالنی

Orchis palustris Jacq.

161

Orobanche anatolica Boiss. et Reut.

162

انگل محرو ت کشاورزی

گو ا کل

ضدتشنج،درمان التراب روده

گو ا کل

خلط آور،مدر،آرامبخش،نرم کننده سینه

شاتره

آرامبخش،خلطآور،مسکن ،درمان سرفه

Orobanchaceae
گل جالیز
گل جالیز

Orobanche hirtiflora (Reut.) Tzvel.

163

Fumaria vaillantii Loisel.

164

گل سوره

شقایق شاخدار

Glaucium corniculatum (L.) Rudolph.

165

ملین ،رفع النراب پوستی

گل سوره

خشخاش کمرنگ

Papaver argemone L.

166

ملین ،رفع النراب پوستی،آرامبخش

گل سوره

شقایق

Papaver dubium L.

167

آرامبخش  ،رفع النراب پوستی ،خلطآور

تره شیرینه

شقایق

Papaver rhoeas L.

168

Papaveraceae
شاهتره

Plantaginaceae
ناب

،رفعسرفهوخارشگلو ،ترفیهخون،درمانسنگ
کلیه

ناب

،رفعسرفه وخارشگلو ،ترفیهخون،درمانسنگ
کلیه

خورخشک

بارهنگ سرنیزه ای

Plantago lanceolata L.

169

خورخشک

بارهنگ کبیر

Plantago major L.

170

ضدانگل،التیام زخن

Plumbaginaceae
کاله میرحسن
گل کمری

ضدانگل،التیام زخن

کاله میرحسن

گل کمری

Gramineae = Poaceae

77

Acantholimon aspadanum Bge.
)Acantholimon olivieri (Jaub. & Spach
Boiss.

171
172
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رفعخستگی ،آلرکیزا

گنن گیا

یو ف

Avena clauda Dur.

173

رفعخستگی ،آلرکیزا

گنن گیا

یو ف

Avena fatua L.

174

رفعخستگی ،آلرکیزا

گنن گیا

یو ف

Avena wiestii Steud.

175

تب بر

مرخ

مرف

Cynodon dactylon (L) Pers

176

کاهش زردی نوزادان

کل داسه

جوپیازدار

ایجاد مسمومیت و آلرکی

گننپیکه

بچن

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

استپی دایمی

تقویت حافره،

177
178
179

Polygonaceae
درماناسرال،التیامبواسیر ،دفعسنگ کلیه و مثانه،درمان
عفونت
درماناسرالمعمولی،بندآوردن خون ،درمان روماتیسن
درمانکن خونی ،اسرال ،ناب

 ،اشتراآور

دفعسنگکلیه،انعقادخون،رفعاختال تگوارشی،کاهش

ترشک
دنو تیژکر

علف هفت بند

Polygonum aviculare L.

180

هفت بند ایرانی

Polygonum persicaria L.

181

ترشک

Rumex crispus L.

182

Portulacace
خرفه

Portulaca oleraca L.

183

Ranunculaceae
درمانبیماریهاینلبی،مدر ،آرامبخش ،شدیدمسمومیت-

بشن خروس

Adonis aestivalis L.

184

گلآفتاب رو

Ranunculus falcatus L.

185

اشکن درده

زبان در نفای شرنی

Consolida oliveriana (DC.) Schrod.

186

پفی داف

آ له دنایی

Ranunculus edulis Boiss. & Hohen.

187

سیاهدانه

Nigella arvensis L.

188

تب بر،درمان نقرس،درمانآسن

تلیژه

آ له صحرایی

Ranunculus arvensis L.

189

باعث تاول پوست

پفی داف

آ لهخزنده

Ranunculus repens L.

190

دفعانگل،مسرل

ارجنک

درمانسنگکلیه ،عفونتمثانه ،رفع بوی بد پا

باین،وام

دفعانگل ،ضدنف ،رفعخارش پوست

زا
گیاه سمی
دفع شپش
درمان ناراحتیهای دستگاه گوارش ،بواسیر
ضدنفب ،دفع سنگ کلیه ،افزایش شیر ،مسکنسرفه

ناب

،مدر،ضدانگل

آرام بخش ،مسکن خارش پوست در بیماری سرخک،
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،آرام بخش،هضنغذا،درمان ناراحتی معده

هلونه

آلبالو وحشی

Cerasus brachypetala Boiss.

196

مقوینلب،دفع سنگکلیه،مسکن و آرام بخش

باللک

آلبالوی دانه ریز،

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

197

آرامبخش،تب بر،رنیقکنندهخون

گیر،

زالزالک

Crataegus pontica C. Koch.

198

گالبی وحشی

Pyrus syriaca Boiss.

199

درماناسکوربوت،رفع بویبدبدن ،آرامبخش،درماناسرال

میش در

نسترن وحشی

Rosa canina L.

200

رنیقکنندهخون،پا کنندهمعده ،کاهش فشار خون

تیدر

تمشکوحشی

Rubus sanctus Schreber.

201

توت روباهی

Sanguisorba minor Scop.

202

مسکنسردرد ،مقوی

مرو

اشتراآور ،مدر ،بندآورندهخون ،دفع سنگ کلیه
دفع سنگ کلیه ،رفع یبوست ،افزایش ترشح شیر
دفعسنگ کلیه،رفع یبوست ،افزایش شیر،رفع خارش
پوست

دیسنک
دیسنک

Rubiaceae
بی تی راخ
شیر پنیر

Galium aparine L.
Galium verum L.

203
204

Rutaceae
سدابی جنوبی

شکستهبندی استخوان

Haplophyllum tuberculatum
(Forssk).Adr.Juss.

205

Salicaceae
تب بر ،مسکن ،رفع بر گوش ،ضد التراب ،ضد
روماتیسن
ضدمیکروب،التیامزخنوسوختگی
خلطآور،التیام زخنهایپوستی

وه

بید
Scrophulariaceae
گل میمونی
گل ماهور

78

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

سیزاب شرنی

 التیام زخنها،خلطآور،مسکن

Solanaceae
بنگ دانه

بی لیله

مسکندندان دردو کلیه درد
،درمان بواسیر،درمان بیماریرای پوستی،مسکن،مخدر

تاجریزیسیاه

روآرز

Tamarix ramosissimum Ledeb.

Tamaricaceae
گز

گز

 درمان زخنهای پوستی،اشتراآور،نرمکنندهسینه

Daphne mucronata Royle.

Thymelaeaceae
دافنه

تویلک

 تریه سرمه، رفع بیماری پوستی،مسرل

Ulmus glabra Hudson.

Ulmaceae
اوجا

وزم

شکستگی،درمان نازایی،مدر

مسرل

Valerianaceae
215

216

Valerianella dactylophylla Boiss. &
Hohen.
Viola modesta Fenzl.

، فشارهای عربی، درمان مشکالت رودهای،آرام بخش

شیرینک پنجهای

درمان بی خوابی

Violaceae
بنفشه فروتن

گل بنوشه

 تب بر،درمان یبوست و سرماخوردگی

Zygophyllaceae
217
218

اسفند

Peganum harmala L.
Tribulus terrestris L.

خارخسک

دویدی
پیکل

 درمان، دفع کرمهای روده،ضدعفونی کردن محیط
روماتیسن
 افزاینده میل، رفع یبوست و بواسیر،دفع سنگ کلیه
حنسی مردان

6.Choobkar, N. 2015. Effect of using
Falcaria vulgaris on skin wound healing
and immune response of common carp
(Cyprinus
carpio).
Scientific
Information Database, 9(1)33:1-9. (In
Persian)
7.Christenhusz, M.J.M. and Byng, J.W.
2016. The number of known plants
species in the world and its annual
increase. Phytotaxa, 261 (3): 201–217.
8.Cunningham,
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9.Davis, P.H.
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Turkey. Edinburgh University Press,
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Systematically study of medicinal plants
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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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