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Abstract
Ethnobotanical knowledge is a branch of indigenous knowledge that deals with the 
multifaceted recognition of the role of plants in a region in the knowledge of local 
peoples. Necessity of doing research: lack of scientific and comprehensive study in 
mountain area and Abidar in Sanandaj, which has high diversity and identification 
of medicinal plants from the point of view of local people. After pioneer studies and 
field survey of the area under study, with the help of experts from the Forest and 
Pasture Research Center, reliable sources of plants were identified. With in-depth 
and semi-structured interviews, the beliefs and knowledge of the native people about 
medicinal plants were documented.200 medicinal species belonging to 48 families 
were identified. Asteraceae families with 26 species, followed by Apiaceae and 
Lamiaceae with 21 species are the most abundant. For treatment, the leaves are the 
most used with 35% of the distribution and the preparation of tea is the most used, 
and the most used are for joint and rheumatic diseases. In some parts of the world 
and regions in Iran, the study of local knowledge of native medicinal plants of 
different ethnic groups has been studied, which in some cases, such as research 
methods and treatment of similar diseases, plant parts used, and how to take 
medicine, it is similar to the present research and sometimes it is different in some 
cases.   Protecting the habitat of medicinal plants and conducting laboratory studies 
on these plants are suggested.

Key words: Ethnobotany, Medicinal Plants, Abidar Mountain and  Villages of 
Sanandaj
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  دانش بومی گیاهان دارویی کوهستان و دهستان آبیدر سنندج

  *سروه حسینی
دانشگاهعلوم و مهندسی مرتعدکتري رشتهدانشجوي

  .ایرانگرگان،علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان،

  غالمعلی حشمتی
علوم کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاهاستاد گروه مرتع،

  .ایرانگرگان،گرگان،

  فروزه میمحمدرح
علوم کشاورزي و منابع استادیار گروه مرتع، دانشگاه

  ایرانگرگان،طبیعی گرگان،

  پرویز کرمی
علوم کشاورزي و منابع استادیار، گروه مرتع، دانشگاه

  ایرانطبیعی کردستان، کردستان،

  چکیده

اي از دانش بومی است که به شناخت چندجانبه نقش گیاهان یک منطقه دانش قوم گیاه شناسی شاخه

ع در منطقه عدم وجود مطالعه علمی و جام: ضرورت انجام تحقیق. پردازددر دانش اقوام محلی می

کوهستان و دهستان آبیدر سنندج که داراي تنوع باالیی بوده  و شناسایی گیاهان دارویی از دیدگاه مردم 

تحت مطالعه، به کمک کارشناسان مرکزپس از مطالعات پیشتاز و پیمایش صحرایی منطقه.بومی

هاي عمیق و نیمه هبا مصاحب. تحقیقات جنگل و مرتع و منابع معتبر گیاهان شناسایی گردیدند

گونه دارویی متعلق  200.هاي مردم بومی از گیاهان دارویی مستندسازي شدساختاریافته، باورها و دانسته

با  Lamiaceae, Apiaceaeگونه، سپس  26با  Asteraceaeهايخانواده. خانواده شناسایی گردید 48به 

درصد توزیع داراي بیشترین  35ها با برگ براي درمان،. باشندگونه داراي بیشترین فراوانی می 21

هاي ها براي بیمارياستفاده و تهیه دمنوش بیشترین  نحوه مصرف را داشته است و بیشترین استفاده

در برخی از نقاط دنیا و مناطقی در ایران نیز به مطالعه دانش بومی گیاهان .مفصلی و رماتیسمی است

است که در برخی موارد مانند روش پژوهش و درمان  دارویی بومی اقوام مختلف پرداخته شده

باشد و هاي گیاهی مورد استفاده،  نحوه مصرف دارو مشابه تحقیق حاضر میي مشابه، بخشهابیماري

پیشنهاد می شود که حفاظت از رویشگاه گیاهان دارویی و . باشددر برخی موارد در مواردي متفاوت می

  .وي این گیاهان انجام شودانجام مطالعات آزمایشگاهی بر ر

قوم گیاه شناسی، گیاهان دارویی، دهستان و کوهستان آبیدر سنندج:کلید واژه

                                               
  hlsib@yahoo.com.       نویسنده مسئول *
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  مقدمه

اي از دانش بومی است که به شناخت چندجانبۀ نقش گیاهان یک منطقه  اتنوبوتانی شاخه

ک نگاري مطالعۀ مواجهۀ انسان و گیاه و ی گیاه مردم. پردازد در دانش اقوام محلی می

هاي یک پژوهش آغازگر و  نگاري است که از ویژگی اي از مردم مطالعۀ درون رشته

نگاري بخشی از سرمایۀ ملی هر قوم است که  دانش گیاه مردم. بسترساز برخوردار است

گیرد که حاصل  برمیها را در هاي محلی آنان از گیاهان و خواص آن باورها و آگاهی

ی است و به دلیل شفاهی بودن در معرض فرسایش قرار وخطا در محیط طبیع ها آزمون قرن

درك  طبیعی،هاي سیستمانسان به  وابستگی). 111: 1393فروزه و همکاران، (دارد 

عنوان دارو به بیش از پنج هزار  پیشینه کاربرد گیاهان به.کند میضروريآن را  چگونگی

کردند  گیاهان استفاده میهاي خود از  براي درمان بیماريها گردد که سومري سال برمی

  ).304: 4، 1391رستگار و همکاران، (

هاي پیاپی، براي  ها در تمدن هاي باستان گیاهان دارویی و دانش پیرامون آن از زمان

ها استفاده  اي از بیماري ها و درمان گسترده نگهداشت سالمت و پیشگیري از بیماري

صورت  هاي دارویی به بیشتر گونه.)381: 4، 1396الوري و همکاران، (شده است  می

رویند و از هزاران سال پیش توسط مردمان بومی هر منطقه  خودرو در اراضی مرتعی می

ها که مردم محلی بر  اند و الزم است جهت حفظ این رویشگاه گرفته مورد استفاده قرار می

کم در آن شناسی حا کنند به محیط و روابط بوم اساس دانش بومی خود از آن استفاده می

  .آسیبی وارد نکنند

ها و آنپیچیدهمحیطودر ارتباط با رابطه مردم  اي رشته بینرویکردیکبومیدانش 

یوسفی (است  زیست خود محیطبه  ها و احترام آنعقاید و احساسات مردم محلیبر  مبتنی

ها  گاري دانشن اي اهمیت یابنده از مردم شناسی عامیانه، سرشاخه گیاه. )72: 1394و وثوقی، 

اگرچه . نگاري است اي در مردم بندي درون رشته عنوان یک طبقه هاي سنتی به آوري و فن

هاي  بندي اي از طبقه شناسی، امروزه حوزه شناسی و گیاه اي دیگر ترکیب مردم از زاویه

رود که آن سرشاخه  شناسی نیز به شمار می شناسی، قوم گیاه شناسی گیاه اي مردم رشتهبیرون
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فرهادي، (هاي اخیر در جهان موردتوجه روزافزون قرار گرفته است  این حوزه در دهه

1385 :42 .(  

و بودهکیفیهاي آن روشاز  بسیاريو دارد اي رشته میانمطالعاتیزمینهشناسی قوم

و انتخاب  ارزیابیشناسایی،در  توانند میخود  بومیبر اساس دانش  محلیجوامع 

حیدري (مشارکت داشته باشند زیست محیطپایداريبرايمحیطی زیستهاي شاخص

هاي بنیادي دانش بومی بوده و  طب سنتی یکی از شاخه. )17: 1393،مکرر و هدایتی امین

ها، اعتقادات، تجربیات مردم  ها و عملکردها بر اساس تئوري اي از معارف، مهارت مجموعه

ندرستی، در پیشگیري، هاي مختلف است که در حفظ سالمت و ت بومی و فرهنگ

1ریید . گیرد هاي جسمی و روانی مورد استفاده قرار می تشخیص، بهبودي، یا درمان بیماري

ترین شکل از ساختار پزشکی بوده است  طب سنتی قدیمی). 1253: 18، 2008(و همکاران 

  ).275: 1392مهربانی و همکاران، (

خواص دارویی و درمانگري با شناسی مربوط به  بخشی از مطالعات دانش بومی گیاه

شناسی و داروشناسی است که به دنبال رصد، ثبت،  گیاهان است که حوزه مشترك گیاه

معرفی و مستند کردن اطالعات مربوط به استفادة سنتی از گیاهان دارویی توسط اقشار و 

به  اي ها داراي سابقه استفاده از گیاهان جهت درمان بیماري. باشد هاي مختلف می قومیت

جهت رفع  درصد جمعیت مردم دنیا هنوز هم  80حدود در. باشد طول تاریخ انسان می

نیازهاي درمانی خود به داروهاي سنتی وابسته هستند و بسیاري از داروهاي طب نوین از 

  ).Asen et al, 2021: 2(اند داروهاي سنتی نشات گرفته

  

  پیشینه پژوهش

اي بر روي گیاهان خودرو و نحوه  مرکزي مطالعهدر منطقه کمره استان ) 1385(فرهادي 

هایی مانند آاللَک یا آالله که از کوبیده میوه آن براي  ها انجام داد و گونه استفاده از آن

                                               
1. Reed et al.
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شود، اُشُنگ که نوعی چوبک بوده و در گذشته بجاي  درمان درد ماهیچه پا استفاده می

ها از آن نان  سالی ر که در قحطاَلُم یا جوي دوس. شده است شوینده از آن استفاده می

پختند و یا برنجاس که نوعی بابونه بوده و براي معطر کردن پنیر شاخۀ آن را در آب پنیر  می

  . خواباندند می

ها در  دریافت که مردم کمره عالوه بر مصارف دارویی گیاهان از آن) 1385(فرهادي 

  .کردند موارد دیگري در زندگی روزمره خود استفاده می

هاي سنتی به دلیل  معتقد است که بسیاري از فنون تجربی و روش)1389(بارانی 

که بسیاري از  اند درحالی مرور زمان به فراموش شده اند و به عامیانه بودن ثبت نشده

سینه  به صورت شفاهی و سینه هاي این دانش حاصل تجربیات چندین نسل است که به دانسته

  . یافته است هاي اخیر انتقال ش سنتی به نسلبا آموزکهیافته است انتقال

در منطقه علیاي قروه توانستند در مصاحبه با افراد آگاه ) 1389(بارانی و همکاران 

هاي شکسته  هاي مختلف توانستند اندام توانند با استفاده از چهار گیاه از تیره بند می شکسته

  . را مداوا کنند

از طریق مشاهده مشارکتی، ن چوپانان نائین ودر دهستا) 1398(طباطبایی و همکاران 

گونه گیاهی  114رسان خبره توانستند  اطالع 114مصاحبه نیمه ساختاریافته و مصاحبه باز با 

هاي دارویی، خوراکی، صنعتی، خانواده را شناسایی کنند و در طبقات استفاده 36متعلق به 

بیشترین Chenopodiaceaeو Asteraceaeهاي  گیاهان متعلق به تیره. سمی قرار دهند

تنگرس، آویشن، کاکوتی بیشترین مصرف دارویی هاي گیاهی اند و گونه کاربرد را داشته

هاي غدد  که بیشترین اثر درمانی این گیاهان در مداواي بیماري. اند را در منطقه داشته

  .ریز و متابولیک بوده است درون

عنوان  دیرباز بهب شده است که ازشرایط اقلیمی و تنوع پوشش گیاهی ایران سب

هوشیدري، . (و سقز باشدتولیدکننده و صادرکنندة اقالم مهم دارویی مانند کتیرا، آنغوزه

1388،25 :103-92 .(  
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هاي  آوري گونه در مطالعه گیاهان دارویی استان کردستان و جمع) 1388(هوشیدري

بیشترین دارویی را شناسایی کند کهگونه  144هرباریومی و مصاحبه با افراد مطلع توانست 

گونه،  16با  Apiaceaeگونه،  18با Asteraceaeها به ترتیب تعداد متعلق به خانواده گونه

Papilionaceae گونه،  4باAlliaceae گونه،  3باLiliaceae وMalvaceae  داراي سه

نگاري گیاهان دارویی یا در ایران و سایر نقاط دنیا مطالعاتی در زمینۀ مردم.گونه بودند

  .توان به برخی از این مطالعات اشاره کرد گرفته است، که می اتنوبوتانی انجام

در مطالعه اتنوفارماکولوژي گیاهان دارویی ماهنشان ) 1399(طغرانگار و همکاران  

هاي گوارشی  زنجان از طریق پرسشنامه و تمرکز بر روي بیماري شاخص منطقه که بیماري

  .هاي گوارشی را شناسایی کنند گونه دارویی مؤثر در درمان ناراحتی 88ستند بود توان

در مطالعه اتنوبوتانی گیاهان دارویی زریوار مریوان توانستند از ) 1394(تبد و جلیلیان  

جنس در  48خانواده و  24گونه گیاه دارویی متعلق به  56تعداد طریق پرسشنامه توانستند 

گونه و خانواده کاسنی 12با )Lamiaceae(نعنائیانخانواده شامل کنند که منطقه شناسایی 

)Asteraceae ( بوده و بیشترین کاربرد محلی نیز  اي گونهگونه داراي بیشترین غناي  11با

  .گوارشی گزارش شد هاي بیماريبراي درمان 

یاسی و ک(کیاسی و فروزه در مطالعه اتنوبوتانی گیاهان دارویی مراتع آلمالیچه آباده 

شده و  آوري ها جمع از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته داده) 71: 1398فروزه، 

خانواده گیاهی بودند و بیشترین سهم در  28گونه دارویی متعلق به  79موفق به شناسایی 

از  اند بودهAsteraceae, Lamiaceae, Apiaceaeهاي  ها متعلق به خانواده ترکیب گونه

هاي فشار و  یماريبسنتی گیاهان دارویی، بیشترین استفاده مربوط به درمان میان مصارف 

  .و تصفیه خون بوده است آور خلطقند خون، ضدعفونی، رفع سرماخوردگی، 

در مطالعه دانش بومی ساکنان منطقه جنگلی فانت در )2022(و همکاران 1دیوپ

هاي  یاهی براي بیماريهاي گ از طریق مصاحبه و پرسشنامه در جستجوي درمانسنگال

گونه براي درمان  18خانواده را که  21گونه متعلق به  38مزمن فشارخون و دیابت توانستند 

                                               
1. Diop
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رفته است  گونه که براي دیابت بکار می 8گونه براي فشارخون و  12هر دو بیماري و 

صورت دمنوش استفاده شناسایی کنند که بیشترین مقدار از ریشه، برگ، پوست درخت به

,Combretaceae, Fabaceaeهاي  شده و تیره Anacardiaceae هایی هستند که  خانواده

  .ها تعلق داشتند است بیشترین استفادة دارویی در منطقه به آن

در مطالعه شناسایی و بررسی اتنوبوتانی منتخبی از گیاهان )1397(حسینی و همکاران 

گونه دارویی در  70نتی مردم پیرامون هاي س دارویی شهرستان نیشابور توانستند دانستنی

  .قالب مشاهده آزاد و مشارکتی گرداوري کنند

در مطالعۀ کاربرد دارویی سنتی در منطقه الموت قزوین  )1386(اهوازي و همکاران 

آوري گردید توانستند  که از طریق پرسشنامه جمع Labiateae, Rosaceaeهاي  بر روي تیره

را شناسایی ) Rosacea(گونه از خانواده رز 10و )Labiateae(نگونه از خانواده نعنائیا 11

هاي مردم بومی ثبت  ها را از طریق پرسشنامه دانسته و اطالعات دارویی و مصارف سنتی آن

  . کنند

در جزیره سانتاکاریناي برزیل در روند ) 2021(1دوسیلوا و همکاران دوسیلوا و زانک

بردن گیاهان دارویی موجود در منطقه دعا و بکارشناسایی شفاگران محلی که از طریق 

 34گونه گیاه دارویی را شناسایی کنند که این گیاهان توسط اشخاص شفاگر  24توانستند 

. صورت گرفته استاین مطالعه از طریق مصاحبه.نوع بیماري مزمن را مداوا کرده بودند

ناسایی گیاهان دارویی گونه که در مطالعات و تحقیقات صورت گرفته در ضمن ش همان

شود مصاحبه و گفتگوي  مورد استفاده در مناطق مختلف ایران و سایر نقاط مشاهده می

  . محقق با مردم محلی و همچنین تهیه پرسشنامه در روند تحقیق اثرگذار است

نگاري گیاهان دارویی و خوراکی  در مطالعه مردم) 1400(قدیمی جوینی و قوام 

یالن نسبت به گیاهان دارویی و خوراکی منطقه توسط مصاحبۀ روستاي جوبن رودبار گ

خانواده  19گونه گیاهی متعلق به  34نفر از افراد خبره محلی توانستند  35نیمه ساختاریافته با 

و کاسنیان  )Lamiaceae(نعناعیان  )Apiaceae(هاي چتریان  را شناسایی کنند که خانواده

                                               
1. Da Silva and Zank
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)Asteraceae (اند درصد بیشترین کاربرد را در منطقه داشته 9و  1916هاي  با فراوانی .

  .استگاوزبان، گزنه، زولنگ و رازیانه بوده گلترین گیاهان مورد استفاده پنیرك، مهم

در ایالت گایاي هندوستان از طریق مصاحبه آزاد توانست )2022(و همکاران 1دهل 

صورت سنتی در  ین گیاهان بهخانواده شناسایی کرده که ا 30گونه دارویی متعلق به  48

گونه براي استفاده اقتصادي  13شود از میان این گیاهان  میان مردم منطقه بکار برده می

 ,abaceae, Amarantthaceae: هاي این گیاهان متعلق به خانواده. باشند مدنظر می

Apocynaceae, Anacardiaceae ز هایی هستند که ا ها داراي گونه بوده و این خانواده

هاي مورد استفاده شامل  اند و بیشترین قسمت قدیم در اقتصاد مردم بومی نقش داشته

. باشد ها هفت گونه، دانه سه گونه می گونه، گل 17گونه، میوه  19دار شامل  هاي برگ ساقه

بیشترین نحوة مصرف استفاده از دمنوش بود بسیاري از موارد نحوة مصرف گیاهان در بین 

کردند یا نه در مورد  یعنی گیاه واحدي را به شیوة واحدي مصرف میافراد مشترك بود 

نظر  برخی دیگر از گیاهان شیوه مصرف واحدي وجود نداشت ولی در بیشتر موارد اتفاق

  .وجود داشت

الزمۀ وجود تنوع گیاهی در این منطقه و استفادة وسیع مردم از گیاهان دارویی

کردن هدف از این تحقیق مستند. باشد نطقه میتحقیقات در زمینۀ گیاهان دارویی این م

دانش بومی گیاهان دارویی و خوراکی و استخراج این دانش از سینه و ذهن خبرگان و 

دار، چوپانان، فروشندگان گیاهان خوراکی،  بزرگان و سالمندان و طبیبان محلی، زنان خانه

محلی و بر کاغذ آوردن کردگان محلی، دامداران و کشاورزان و سایر افراد خبره  تحصیل

  .باشد هاي آینده می نظیر و حفظ آن براي نسل این دانش بی

  

  

  

                                               
1. Dhole et al
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  ها مواد و روش

:منطقه مطالعاتی

هکتار از کوهستان و دهستان آبیدر در  6000اي در حدود  منطقه مطالعاتی محدوده

 که شامل مراتعی با غناي باال از گیاهان دارویی، خوراکی وجنوب غربی سنندج بوده

و ) ها گون(Astragalusجنس، )گندمیان(Poaceaeهاي غالب از  تیپاي و  علوفه

Apiacea)اي  هاي ماسه خاك این منطقه آذرین ولکانیکی با خاك.باشد می) چتریان

روستاهاي منطقه متأثر از تاریخ و فرهنگ . باشد ولکانیکی و رژیم حرارتی زریک می

ه قرن پنجم قبل از میالد مسیح است که در آن قدمت این شهر مربوط ب.باشد سنندج می

ها قرار داشته  مستقر در یک دشت محصور در کوهاي به اسم سین دژ منطقه روستا و قلعه

نیرومند مانند شده و سین دژ یا سانان دژ، یا قلعۀ امیران که توسط اشتویگو پادشاه ماد ساخته

  .در آن مستقرشده است) 1360طاریمرادي، (عقاب 

657يدارا،روستا و سامان عرفیهشتشاملمحدوده کوهستان آبیدر  تاندهس

باشدیمهکتار9028يدارايبردار بهرهسطحو یانسانتیجمعنفر14770وبردار بهره

این منطقه یا روستاي سین دژ، در سال .)1398اداره کل منابع طبیعی استان کردستان، (

به مرکز ایالت کردستان 1ل صفوي، روستاي سنههجري قمري به دستور شاه صفی او 1046

خصوص روستاي  روستاهاي محدوده منطقه نیز به). 1360طاریمرادي، (برگزیده شد 

اي تاریخی مربوط به دوران قبل  ترین روستاي منطقه بوده و داراي قلعه آباد که بزرگ حسن

که داراي ریشۀ زبان مردم کردي سورانی با گویش اردالنی . باشد از میالد مسیح می

و گویش مردم آگاه به زبانمحقق. باشند میعمدة مردم مسلمان . باشد هندواروپایی می

  .باشد منطقه مطالعاتی می

                                               
1. Sena
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GISنقشه  -1شکل 

  منطقه مطالعاتی ١

  

کانی -3دربنده،  -2آباد،  حسن -1: دهستان آبیدر داراي هشت روستا بوده با اسامی

کرجو -8عنبربزان،  -7نوره،  -6ملکشاه،  - 5کیالنه،  -4مشکان، 

                                               
1. Geografic Information System
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دهستان آبیدر وابسته به مراتع آبیدر بوده و این منطقه دانش خاص خود را از گیاهان 

ي مورد استفاده و حتی گویشی از ها انداممصرف،  نحوةمحیط خود دارند اسامی گیاهان، 

دهستان نوعی  با مناطق دیگر تفاوت دارد به عبارتی در این برندیمزبان کُردي که به کار 

به طریق همسانی استفاده  باًیتقراهانیگازنزدیکی فرهنگی وجود دارد که در بین این مردم 

و تصاویر  1:50000ي ها نقشهبا استفاده از به همین دلیل بخش کوچکی از منطقه،شودیم

هاي مقدماتی میدانی و با کمک افراد بومی، و پیمایشارثگوگلافزار نرميبعد سه

  .و نقشه آن تهیه گردیدمشخصمطالعاتیودهمحد

با توجه به وضعیت آب و هوایی منطقه و پوشش عمدة مرتعی، پس از تعیین محدوده  

از اواسط اسفند و فصول بهار و  1400و  1399، 1398هاي  هاي اولیه، طی سال و بررسی

کرده چرا که بار به منطقه مراجعه  تابستان و در فواصل زمانی مشخص و حدود هرماه یک

کنند و جهت شناسایی دقیق  گیاهان تا تکمیل رشدشان مراحل مختلفی را طی می

الزم به ذکر است در . طور دقیق شناسایی شوند بازدیدهاي مکرر ضروري است تا گیاهان به

با استفاده از در این زمان. هر مرحله توسط دوربین عکاسی از گیاهان تصویربرداري گردید

1رشینگرهاي رایج و کلیدهاي شناسایی شامل فلور ایرانیکا شناسی روش یاهگمعتبر  منابع

فلور اتحاد .،)1963- 1988(3فلور عراق ،)1965-1988(2فلور ترکیه،)1963-1988(

)1368-1367اسدي و سرویراستار، (، فلور ایران )1963- 1974(4جماهیر شوروي

فلور گیاهان  ).1375، .مظفریان، و(یاهان بندي گ ، رده)1996. مبین، ص(هاي ایران رستنی

هاي علفی  گونه. کمک گرفته شد) 1379قهرمان، (، فلور رنگی )1391زرگري، (دارویی 

هاي درخت را به هرباریوم  را با گل، برگ، ساقه و اگر گونه درختی باشد بخشی از برگ

شناسی  گیاه با کمک اساتید متخصص مرکز تحقیقات جنگل و مرتع سنندج انتقال داده و

                                               
1. Rechinger, K.H
2. Davis, PH
3. Townsend, C.C., and Guest, E
4. Komarove and Sheshkin
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برده شد  هرباریوم مرکز تحقیقات جنگل و مرتع سنندج و با استفاده از منابع معتبري که نام

  .با کمک آقاي مهندس حسین معروفی مورد شناسایی قرار گرفتندو

ها خانواده گیاهی،  براي کلیه گونههاي مراتع منطقه مطالعاتی،  جهت شناسایی گونه

، اسم محلی، اسم فارسی، فصل رویشی که مردم )1934(1ئراسم علمی، طیف زیستی رانکیا

شود، نحوه مصرف یا  کنند، اندامی از گیاه که چیده و مصرف می محلی از گیاه استفاده می

کنند تا براي مصرف آماده شود و در نهایت  تغییري که در گیاه قبل از مصرف ایجاد می

بعد از  .شود، ذکر گردیده است ینوع بیماري که گیاه مورد نظر براي رفع آن مصرف م

هاي گیاهی مراتع اقدام به مطالعۀ اتنوبوتانیکی از طریق مصاحبه با  شناسایی کامل گونه

ها، طبیبان سنتی از طریق  دار، کشاورزان، دامداران، عطاري خبرگان محلی، زنان خانه

گروهی با افراد  صورت فردي یا مصاحبۀ نیمه ساختاریافته، مشاهدة مشارکتی، باز و عمیق به

  . بومی منطقه گردید

قبل از اقدام به مصاحبه اولیه در رابطه با گیاهان دارویی، به اداره منابع طبیعی، 

پس . ها گرفته شد جهانگردي، جهاد کشاورزي مراجعه گردید و طبیبان محلی و آدرس آن

ها، افراد  یی آناز مراجعه به منطقه و مالقات و مصاحبه با این افراد و گرفتن دانش دارو

با . گرفت شدند و این روند در هر یک از روستاها انجام می آگاه و خبرة دیگري معرفی می

حضور محقق در فضاي آزاد روستاها و جمع شدن افراد، مسئلۀ تحقیق در رابطه با گیاهان 

  .دارویی، افراد از سنین مختلف، جوابگوي سؤاالت محقق بودند

  

  نتایج

هاي دارویی و خوراکی با خواص  هاي گیاهی و گونه خانواده) 2ل شک(لیست فلورستیک 

دارویی که مورد استفاده مردم بومی منطقه بوده ذکر گردیده است در اینجا هدف 

مطابق این جدول . ها یا اشکال زیستی گیاهان منطقه است بندي درصدي از هر نوع فرم دسته

                                               
1. Raunkiaer
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خانوادة گیاهی شناسایی  48علق به گونۀ دارویی مت 200در محدودة پژوهشی ) 2شماره (

دهد که نشان می) Raunkiaier, 1934(هاي زیستی بررسی طیف. گردیده است

با )Ch(ها  درصد از کل پوشش، بیشترین و کامفیت 54با داشتن ) He(ها  کریپتوفیت همی

، )Th(ها  پس از آن تروفیت. شوند داشتن سه درصد از طیف زیستی پوشش را شامل می

  .قرار دارند )Ph(ها  و فانروفیت) Cr(ها  فیتکرومو

  

  
  هاي دارویی و خوراکی منطقه هاي زیستی گونه نمودار درصد فرم -2شکل 

  

نفر از افراد آگاه بومی صورت گرفت و تمرکز  96در این پژوهش مصاحبه با 

  .ها بر روي گیاهان دارویی مورد استفاده مردم قرار داشت مصاحبه
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  شوندگان مصاحبهحرفۀي سنی و ها بازه  -1جدول 

سن  ،جنس  فیرد

، شوندگان مصاحبه

  زن

زانیم  حرفه  تعداد

  سواد

سن،جنس

 ،مصاحبه

  شوندگان

  مرد

  سواد  حرفه  تعداد

بیطب  5  باالترو80  1

  یمحل

سواد

  یقرآن

بیطب  4  باالترو80

  یمحل

سواد

  یقرآن

دامدار  10  80یال65  سواد بی  دار خانه  14  80یال65  2

و

  اورزکش

  سواد بی

دامدار  8  65یال50  سواد بی  دار خانه  12  65یال50  3

و

  کشاورز

  سواد بی

سواد  دار خانه  13  50یال35  4

  ییابتدا

دامدار  14  50یال35

و

  کشاورز

سواد

  ییابتدا

وپلمید  دار خانه  9  35یال20  5

  باالتر

دامدار  7  35یال20

و

  کشاورز

وپلمید

  باالتر

      43        53    جمع

  

  :شونده در روستاهاي منطقه عبارت است از تعداد افراد مصاحبه

 13–نفر، ملکشاه  6–نفر، کیالنه  12–نفر، کرجو  5–نفر، دربنده  34–آباد  حسن

  نفر 96نفر و در مجموع  14–نفر، نوره  4–نفر، عنبربزان  8–نفر، کانی مشکان 

  



  

  

  

357  ...  

  نطقه آبیدرلیست فلورستیک گیاهان دارویی م -2جدول 

ف
دی

ر
  

  اسم

محلی

  اسم

  فارسی

  خانواده گیاهی

  فرم زیستی

  -فصل رویش

  اندام مورد استفاده
  اثر دارویی  نحوه مصرف

      Amaryllidaceae      

.Alium gigantum L  آسا پیاز غول  پسل  1

Cr

  - اوایل بهار

  برگ

  درمان رماتیسم و درد استخوانی  جوشانده و پخته - خوراکی 

 Allium atrovioviolaceum  پیاز مزرعه روي  پیازه خوانه  2
Boiss. Cr

  - اوایل بهار

  ریشه

  رفع دمل چرکی  کوبیده ریشه و تهیه ضماد

.Allium ampeloprasum L  تره وحشی  کنیوال، طَلم  3

Cr

  - اوایل بهار

  برگ، ریشه

  –ها  تهیه خوراك از برگ

  جوشانده کل گیاه

ع رف –رفع نفخ  –رفع ورم چشم  - دفع انگل روده

  خوابی و فراموشی بی

Allium hirtifolium    پیاز/ موسیر   4

Cr

  - اوایل بهار

  ریشه

  تهیه خوراك

  

  ضد یبوست مزمن

            

Allium jesdianum  سرخ بن  سوره بنَه  6

Cr

  - اوایل بهار

  کل گیاه

  درمان شکم  پخته

  درد

  - اوایل بهارIxirilion tataricum Cr  خیارك  گُلَ خَیاره  7

  ریشه

  دفع انگل  هپخت

    Anacardiaceae      

بنه / پسته وحشی   قزوان/ ون   8

  کردستانی

Pistacia atlantica Desf. 
Subsp. Kurdica (Zohary) 

Rech. F. Ph

  - اواخر بهار

  میوه و صمغ

تهیه خوراك  جوشانده میوه –میوه آسیاب شده 

  و ترشی ادویه و روغن خوراکی از میوه رسیده

  تواند اسهال و هم خونریزيهم میقابض کهگیاه 

  .کند میمعده را درمان

.Rhus coriaria L  سماق  سماق  9 Ph اوایل بهار جوانه

زند و تابستان  می

  - دهد میوه می

  میوه و برگ

جوشانده میوه –میوه آسیاب شده 

  

  رفع دندان

  درد
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ف
دی

ر
  

  اسم

محلی

  اسم

  فارسی

  خانواده گیاهی

  فرم زیستی
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  اثر دارویی  نحوه مصرف

    Plantaginaceae      

  - اوایل بهارPlantago lanceolata He  بارهنگ  رکشَه  10

  دانه

  کننده سینه، نرم- ، درمان یبوست،  تصفیه خون  جوشانده

  رفع درد مفاصل رماتیسمخارش گلو،رفع سرفه و

    Apiaceae      

 Anthriscus nemorosa  جعفري وحشی  هالمه  11
Spreng

He

  - اوایل بهار

  برگ

شده و یا داخل آش  تنهایی سرخ خوراکی به

  .شود ریخته می

  رفع یبوست

 Bunium caroides (Boiss.)  زیره الوندي  کفیلَهزیره   12
Hausskn. Ex Bornm

Cr

  - اوایل تابستان

  میوه

  پیچه رفع یبوست و دل  تهیه غذا از برگ

ئاخچه باش یا   13

  ئاغه جواش

جعفري فرنگی 

  کوهستانی

Chaerophyllum 
macropodum Boiss.

He

  - اوایل و اواسط بهار

  برگ

  پیچه و دلرفع یبوست   تهیه غذا از برگ

ئاخچه باش ئاغه   14

  جواش

جعفري فرنگی 

  کرك آلود

Chaerophyllum crinitum 
Biss.

Cr

  - اواسط بهار

  برگ

پیچه رفع یبوست و دل  ها در تهیه غذا برگ

  

هویج خودروي کبیر   شَقله  15

  شقاقل- 

Ducus carota L.subsp. 
maximums (Desf.) Ball

Cr

اواسط و اواخر 

  - بهار

  ریشه برگ، میوه،

ها خوراکی، جوشانده میوه دارویی، ریشه  برگ

  تهیه مربا

  

  درمان ناراحتی مداوم - ملین مدر 

Echnophora platyloba DC  خوشا ریزه  کُشَندر  16

He.

  - اواسط بهار

  برگ

.معطر

  

  از بین بردن سردمزاجی که در ماست و دوغ وجود دارد

 .Eryngium billardiery F  زول آبی  توسی  17
Delaroche

He

  - بهار و تابستان

  ساقه

  

  

  صمغ ساقه مسکن درد دندان
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محلی

  اسم

  فارسی

  خانواده گیاهی

  فرم زیستی

  -فصل رویش

  اندام مورد استفاده
  اثر دارویی  نحوه مصرف

 Eryngium pyramidale  بوقناق  زل  18
Boiss. & Hasskn. Ex Boiss

He

  - بهار

  ساقه

  صمغ ساقه مسکن درد دندان  

اوایل بهار و اواسط Falcaria vulgaris Bernh. He  غازیاغی  قازیاخه  19

  - تابستان

  برگ و دانه

  ها، رگتهیه غذا از ب

  ها جوشانده دانه

هاي گوارشی، دفع کرم  درمان زخم معده و ناراحتی

هاي پوستی و برص، درمان التهاب  روده، درمان ناراحتی

  کلیه

 Grammosciadium  شوید کوهی زبر  سمَر  20
scabridum Boiss. He

اواسط بهار و اواسط 

  - تابستان

  برگ و دانه

  ها جوشانده دانه

  ها پختن غذا با برگ

  کمک به الغر شدن افراد چاق

شوید طبیعی یا   سمَر  21

  کوهی

Grammosciadium 
platycarpum Boiss. & 

Hauss;n ex Boiss. 

He

اواسط بهار و اواسط 

  - تابستان

  برگ و دانه

ها ها، پختن غذا با برگ جوشانده دانه

  

  هاي گوارشی الغري بدن، رفع یبوست و ناراحتی

  گلپر  کاشمه  22

  برفی

Heracleum lassiopetalum

He

اواسط بهار، اواسط 

  - تابستان

  ریشه و برگ

  بهبود ناراحتی گوارشی  ها ها، جوشانده دانه پختن غذا با برگ

 .Heracleum persicum Desf  گلپر  سالن  23
Ex Fisch. C.A. Mey & 

Ave-Lall. . He

  - اواسط تابستان

  دانه

هدارنده براي جلوگیري از خاصیت صنعتی و نوعی نگ  معطر و افزودن به غذا

  .فساد غذا است

.Pimpinella anisium L  بادیان رومی  رازیانَ کیویلَه  24

He

  - اواخر تابستان

  دانه

جوشانده

  

بخش و کاهنده حمالت  زیاد کردن گرماي بدن، آرام

کاهنده سرگیجه، حمام موضعی  - سردردهاي شدید 

اراي براي زنان داراي درد زیاد قاعدگی و یا مادران د

  .باشد شیر کم، معطر نیز می
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  فارسی

  خانواده گیاهی

  فرم زیستی

  -فصل رویش
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  اثر دارویی  نحوه مصرف

جعفر طبیعی یا   رازیانَ کیویلَه  25

  وحشی

Pimpinella kotschyana 
Boiss. He

اواسط بهار و اوایل 

  - تابستان

برگ، سرشاخه 

  دار و دانه گل

  ها خوراکی پختن برگ

  ها جوشانده دانه

  رفع سردرد

.Prangus pabularia Lindl  جاشیر- بادیان کوهی  لو  26

He

  - بستانتا

  میوه، ریشه، دانه

  رفع خارش پوستی  کوبیده ریشه

Peucedanum aucheri  رازیانه صخره روي  برَزا  27

He

  - اواخر بهار

  دانه

جوشانده و دمنوش

  

  کاهش عالئم یائسگی

  کاستن چربی بدن

28  لَکشانه ونوس  س  Scandix pectin – veneris

He

  - اواسط بهار

  برگ

  ن یبوستدرما  ها پختن غذا از برگ

    پیکل  29

  

Smyrniopsis aucheri Boiss.

He

  - اواخر بهار

  میوه

  سازي کبد پاك  جوشانده میوه

  دفع سنگ کلیه و مثانه

Smyrnium cordifolium L  آوندال  گُنور  30

He

اواسط بهار تا اواسط 

  - تابستان

  ریشه، ساقه، دانه

روز داخل  اي براي یک شبانه گذاشتن ریشه غده

  ن داخل آب و خوردن آنآب، سپس پخت

  جوشانده دانه

  تقویت بینایی

  رفع گرفتگی ادرار

رازیانه کوهی صخره   برَزا  31

  روي

Zeravschanica aucheri

He

  - اواسط بهار

  برگ، ساقه، ریشه

  سبزي خام یا پخته

  کرده یا جوشانده برگ و ساقه دم

  رفع ناراحتی کلیه و دستگاه گوارش، بهبود صرع

    Araceae      

 & .Arum gigantum L  شیپوري  هاز  32
Arum Ghareman

Cr

  - بهار

  قسمت هوایی

  )هاي هوایی قسمت(خوراکی 

  انواعی از این گیاه را پخته و

جنبه صنعتی داشته و افزودن مقدار بسیار کم آن باعث 

  شود گاري چندروزه غذا میماند
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محلی

  اسم

  فارسی

  خانواده گیاهی

  فرم زیستی

  -فصل رویش

  اندام مورد استفاده
  اثر دارویی  نحوه مصرف

خورند و گاهی آن را خشک کرده و در زمستان  می

کنند چون این گیاه بهاره بوده و در  مصرف می

باشد گیاه  رسد وقتی تازه و سبز می اواسط بهار می

جوشانند  ر آب جوش و سپس در سرکه میرا د

تا تلخی آن گرفته شود سپس همراه با بقوالت و 

سبزیجات دیگر آشی به نام هازاو از آن تهیه 

شود از این گیاه پس از گرفتن تلخی آن  می

  .رود عنوان برگ دلمه در تهیه دلمه به کار می به

 Arum conophalloides  شیپوري سبز  هاز  33
kotschy ex Schott

Cr

  - اواسط بهار

  قسمت هوایی

شود و گاهی آن  شده خورده می پختهخوراکی و 

کنند  را خشک کرده و در زمستان مصرف می

چون این گیاه بهاره بوده و در اواسط بهار 

گیاه را در آب باشد  رسد وقتی تازه و سبز می می

جوشانند تا تلخی  جوش و سپس در سرکه می

آن گرفته شود سپس همراه با بقوالت و 

سبزیجات دیگر آشی به نام هازاو از آن تهیه 

شود از این گیاه پس از گرفتن تلخی آن  می

  .رود عنوان برگ دلمه در تهیه دلمه به کار می به

باعث جنبه صنعتی داشته و افزودن مقدار بسیار کم آن 

  شود ماندگاري چندروزه غذا می

    Aristolochiaceae      

  کالَک ماران  34

  گویچکَه گورگیلَه

 & .Aristolochia botteae Jub  زرآوند
Spach. He

  - بهار

  میوه و ریشه

مرهم ریشه براي رفع آماس  –کشیدن عفونت زخم   ضماد ریشه

  اعضاي بدن
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  فارسی

  خانواده گیاهی

  فرم زیستی

  -فصل رویش

  اندام مورد استفاده
  اثر دارویی  نحوه مصرف

    Asteraceae      

 Achillea filipendulina  بومادران  بوژانَه  35
Lam.

Th

  - اواسط بهار

  گل

  شده و مرهم، دمنوش، خشک

  ادویه معطر

  مرهم، رفع عفونت زنانه، ضماد

.Achillea micrantha Wild  بومادران  بوژانَه  36

He

  - اواسط بهار

  گل

رفع عفونت زنانه، مسکن درمان دردهاي داخلی بدن،   بخور- جوشانده و دمنوش

  معطررفع پوکی استخوان، 

.Achillea millefolium L  بومادران  بوژانَه  37

He

  - اواسط بهار

  گل

  تقویت بینایی  بخور- جوشانده و دمنوش

  نرم کردن پوست و رفع سرماخوردگی

  رفع عفونت زنانه

.Achillea tenuifolia Lam  بومادران  بوژانَه  38

He

  - اواسط بهار

  گل

  تقویت بینایی  بخور- جوشانده و دمنوش

  پوست و رفع سرماخوردگینرم کردن 

  رفع عفونت زنانه

Achillea vermicularis Trin  بومادران  بوژانَه  39

He

  - اواسط بهار

  گل

درمان دردهاي داخلی بدن، مرهم بواسیر و آبسه،   بخور- جوشانده و دمنوش

  کننده، معطر ضدعفونی

 .Achillea wilhelmsii K  بومادران  بوژانَه  40
Koch

He

  - اواسط بهار

  گل

  تقویت بینایی  بخور- جوشانده و دمنوش

  نرم کردن پوست و رفع سرماخوردگی

  رفع عفونت زنانه

 Anthemis haussknechtii  بابونه زاگرسی  گُلَ حاجیانَه  41
Boiss, Reut

Th

اواسط بهار و 

  - تابستان

  برگ و گل

  تقویت بینایی  بخور- جوشانده و دمنوش

  نرم کردن پوست و رفع سرماخوردگی

  زنانه رفع عفونت
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  خانواده گیاهی
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  -فصل رویش

  اندام مورد استفاده
  اثر دارویی  نحوه مصرف

.Anthemis hyaline DC  بابونه  گُلَه حاجیانَه  42

Th

  - اواسط بهار

  گل

  نرم کردن پوست و رفع سرماخوردگی، تقویت بینایی  بخور- جوشانده و دمنوش

  رفع عفونت زنانه

.Anthemis tinctoria L  گل بابونه شفاف  گُلَه حاجیانَه  43

He

  - اواسط بهار

  برگ، گل

  نرم کردن پوست و رفع سرماخوردگی، تقویت بینایی  بخور- جوشانده و دمنوش

  رفع عفونت زنانه

  - بهار.Arnica montana L    گُلَه پژمین  44

  گل

درد و اضافه کردن ادرار و به عطسه  درمان شکم  معطر - دمنوش 

  درآوردن

.Carthamus tinctoria L  گلرنگ  قاخله  45
Th

  - اواخر بهار

  گلبرگ و میوه

  بخش، رفع خارش با مرهمآرام  دمنوش، مرهم

.Centaurea cyanus L  گل گندم  گله گَنم  46 Thاواسط بهار -  

  اندام هوایی

  رفع ناراحتی صفرا  دمنوش

Centaurea nemii Nabalek  گل گندم سنندجی  سارو  47
He

  - اواسط بهار

  اندام هوایی

  رفع ناراحتی صفرا  دمنوش

.Centaurea solstitialis L  گل گندم زرد  سارو  48

He

  - اواسط بهار

  اندام هوایی

  رفع مشکل تنفسی، رفع نفخ معده  دمنوش

.Cichorium intybus L  کاسنی  کاسنی  49
He

  - بهار و تابستان

  یشه، برگ، گل، دانه

  سازي کبد مسکن، معرق و تب بر، پاك  جوشانده و دمنوش

.Circium arvense L  کنگر هرز  کیوار - کیفار   50

He

  - دهد مهرماه میوه می

  صمغ- میوه، ریشه

  بخش صمغ جویدنی آرام  صمغ–کوبیده ریشه 

  کوبیده ریشه براي مرهم بواسیر

 Cirsium haussknesthii  کنگر زاگرسی  کیوار - کیفار   51
Boiss. He

  - دهد مهرماه میوه می

  صمغ- میوه، ریشه

  بخش صمغ جویدنی آرام  صمغ- کوبیده ریشه

  کوبیده ریشه براي مرهم بواسیر
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.Echinups ritrodes L  شکرتیغال  کَرتَشی  52

He

  - اوایل بهار

مغز میوه، ساقه و 

  برگ

  ضد سرطان  پختن برگ و ساقه جوان

.Gundelia tournefortii L  کنگر معمولی  قنَر  53

He

  - اوایل بهار

  دانه، ساقه جوان

  پختن ساقه جوان پس از گرفتن تلخی گیاه

  دمنوش دانه

  یتقویت حافظه کودکان، رفع اسهال خون

Hellichrysum plicatum  گل بی مرگ  هریز نَمر  54

He

  - اواسط بهار

  سرشاخه

  پهلو بهبود سینه  جوشانده و دمنوش

Onopordon acanthium  خارزن بابا  چرخَلَه  55

He

  - اواخر تابستان

  برگ

  کرده برگ دم

  کوبیده برگ

کوبیده برگ  –کرده براي قطع خونریزي مقعد  دم

  ام زخمصورت ضماد براي التی به

.Onopordon leptolepis DC  خارزن بابا  چرخَلَه  56

He

  - اواخر تابستان

  ریشه، میوه

  هاي عفونی زیرپوست از بین بردن دمل یا توده  شده کوبیده و له

Scorzonera lanata Schrank  شنگ اسبی پشمالو  آلَکُک  57

Cr

  - بهار

  ریشه

پوست ریشه را گرفته و ریشه را که شیرین است 

  ورندخ می

  بخش آرام

 Taraxacum montanum  گل قاصد کوهی  قاخله  58
(C.A.Mey) DC. He

  - اواخر بهار

  گل و برگ

کننده داخلی  تصفیه –هاي دستگاه گوارش  التیام زخم  دمنوش

  بدن

 Tragopopgon  شنگ ایرانی  شنگ  59
buphthalmoides He Boiss.

  - اواخر بهار

  کل گیاه

  کاهنده چربی خون –عده درمان زخم م  شده خشک –تازه 

.Bellevalia glauca Kunth  تمشکین برگ آبی  تورك  60

Cr

  - اوایل بهار

  ریشه

  سرباز کردن دمل  گذاشتن خام یا برشته پیازریشه بر روي دمل
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      Asphodelaceae      

 Eremurus spectabilis  سریش تماشایی  خوژه  61
Ledeb. Cr

  - اواسط بهار

  برگ، ریشه

  )پخته(خوراکی 

  دمنوش

ضماد برگ براي رفع  - دفع کرم روده –رفع یبوست 

  دمل و ورم

    Amaranthaceae      

.Amaranthus retroflexus L  تاج خروس  سول  62

Cr

  - اواسط بهار

  هاي فوقانی اندام

  درمان اسهال –التیام زخم معده   دمنوش

63  کلمس    Artiplex nitens Schkuhr

He

  - اواسط بهار

  وقانیهاي ف اندام

  تهیه غذا همراه پیازداغ

  

  رفع یبوست –درمان ناراحتی معده 

.Chenopodium botrys L  سلمک اورشلیمی  سول  64

Th

  - اواسط بهار

  کل گیاه

  رفع یبوست  خام و پخته

    Brassicaceae      

 Barbara plantaginaceae  ترتیزك جویباري  فاطمه آري  65
DC.

  - اوایل بهار

  برگ

  ایجاد رطوبت در بدن  وريخام و تازه خ

.Cardaria draba (L.) desv  ازمک  زمکا  66

He

  - اوایل بهار

  برگ و دانه

  ازدیاد ادرار  دمنوش دانه –چاشنی غذا 

 Descurainia Sophia (L.)  خاکشیر ایرانی  خاکشیر  67
Webb ex Prantl Th

  - اواسط بهار

  دانه

  رفع اسهال –رفع گرمازدگی  –کننده سینه  نرم  دمنوش

Hesperis kurdica F.D  شب بوي کردي  شَوبو  68
vorak & Hade. He

اواسط و اواخر 

  گل، دانه- بهار

  معطر –کننده سینه  نرم  دمنوش
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.Hesperis odorata F  شب بو  شَوبو  69
Dvorak. He

اواسط و اواخر 

  گل، دانه- بهار

  معطر –کننده سینه  نرم  دمنوش

 & Isatis stenphylla Bornm  وسمه  وسمه  70
Gauba

He

  - اواخر بهار

  دانه

  سیاه کردن رنگ مو  آسیاب شده و مخلوط با حنا

 Nasturtium officinal (L.)  علف چشمه  کوزلَه  71
R.Br

He

  - بهار

  کل گیاه

، کنندة خون تصفیه، هاي ریه رفع بیماري، رفع تب و لرز  ضماد - شده  له –کرده  دم –خام 

جهت درمان نقرس  هاي تیروئید،   ضماد درمان بیماري

کرده و ساییدن  دم، رماتیسم و دردهاي عضالنی

  اشتهاآور- مدر - صورت براي رفع جوش صورت به

..Crambe orientalis L  سپیده  سوالَه شیرین  72

He

  - اواسط بهار

  گل

  رفع درد مفاصل  دمنوش

 Thlaspi kotschyanum  کیسه کشیش کوهی  گیاقرتکه  73
Boiss. & Hohen

Th

  - راواسط بها

  کل گیاه

التیام خونریزي دستگاه  –هاي باز  التیام جراحات و زخم  دمنوش

رفع نفخ  –کاهش خونریزي زیاد قاعدگی  –تنفسی 

  شکم

.Cardaria draba (l.) Desv  ازمک  ازمک  74

He

  - بهار

  برگ و دانه

  رفع سرفه  دمنوش

  صورت جوشانده براي سرفه هاي برگ و دانه به قسمت

    Boraginaceae      

Echium italicum L  گاوزبان گل  گوزروان  75

He

  - اوایل بهار

  برگ

  بخش آرام - ضد یبوست  پختن غذا

  

 Onosma stenosiphon  گاو زبان گل  گوزروان  76
Boiss. He

  - اواخر بهار

  میوه

کاهش در د و ورم حاصل  - رفع عفونت بعد از زایمان  ضماد - دمنوش 

  سوختگی از آفتاب
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  خانواده گیاهی

  فرم زیستی
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  اثر دارویی  نحوه مصرف

    Campanulaceae      

 Campanula beaurdiana  گل گل استکانی تک  گُلَه پیالَه  77
Famin

He

اواخر بهار و اوایل 

  - تابستان

  گل، برگ، ریشه

 –پخته  –صورت سبزي  خام به –جوشانده 

  اسانس - عصاره 

ها براي بند آوردن خونریزي  جوشاندة گل- اسانس دار

گیاه  - هاي سبز و تازه براي خوردن برگ - موضعی

خته مصرف خوراکی دارد، عصارة ریشه صورت پ به

  براي نرم کردن پوست

Campanula edulis  گل استکانی  گُلَه پیالَه  78

He

  - اواسط بهار

  گل

  اسانس دارو  - جوشانده و ضماد

هاي آن براي بند آوردن خونریزي  از جوشاندة گل

  موضعی

      Caprifoliaceae      

.Scabiosa palaestina L  طوسک زاگرسی  گُلَ پانه  79

Th

  - اوایل تا اواسط بهار

  گل

  جوشانده

  

  رفع اسهال –التیام ناراحتی مفصلی 

    Caryophyllaceae      

 Accanthophyllum  چوبک  سونجِک  80
microcephalum Boiss.

C

  - تابستان

  ریشه

ریشه مدراست جوشانده ریشه براي خردکردن سنگ   ضماد - دود  –جوشانده 

ست کرده بر روي زخم از ریشه مرهم در –مثانه 

براي تسکین درد مفاصل مرهم را روي محل  –مالند  می

براي خوشبوکردن مشک چوبک را  –گذارند  درد می

  گیرند دود کرده و مشک را روي آن می

 Accanthophyllum  چوبک  سونجِک  81
acerosum (Boiss.) 

Barkoundah

Cr

  - تابستان

  ریشه

جوشانده ریشه براي خرد کردن سنگ  ریشه مدراست  ضماد - دود  –جوشانده 

از ریشه مرهم درست کرده بر روي زخم  –مثانه 

براي تسکین درد مفاصل مرهم را روي محل  –مالند  می
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براي خوشبوکردن مشک چوبک را  –گذارند  درد می

  گیرند دود کرده و مشک را روي آن می

 Gypsophila caricifolia  دوست گچ  سپوون  82
Boiss.

He

  - نتابستا

  ریشه

  کف ریشه و شستشو  ساییدن

    Colchicaceae      

.Colchicum kotschyi Boiss  گل حسرت  گُلَ حسرَتی  83

Cr

اواخر اسفند تا اوایل 

  ریشه- بهار

  تسکین درد مفاصل  ضماد

 Colchicum Szovitsii Fisch  گل حسرت  گُلَ حسرَتی  84
& C.A Mey

Cr

اواخر اسفند تا اوایل 

  ریشه- بهار

  تسکین درد مفاصل  ادضم

    Ephedraceae      

.Ephedra major Host  ارمک/ ریش بز   جورنگَه  85

Ch

اواسط بهار جوانه 

  دهد می

اواخر تابستان میوه 

  - دهد می

  برگ و ریشه و ساقه

  برگ و ریشه داراي اسانس و رزین است  اسانس و رزین

Ephedra procera  ارمک/ ریش بز   جورنگَه  86

Ch

ط بهار جوانه اواس

  دهد می

اواخر تابستان میوه 

  - دهد می

  برگ و ریشه و ساقه

  ها براي رفع التهاب ریه جوشاندة برگ  دمنوش
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    Elaegnaceae      

.Elaegnus angustifolia L  سنجد  سرِنچِک  87

Ph

  - بهار و تابستان

  گل، میوه

  جوشانده گل براي رفع زکام و تنگی نفس  - جوشانده گل  –میوه خام 

میوه سنجد مقوي و شادي آور، رفع درد مفاصل و 

  رماتیسم

      Euphorbiaceae      

 Euphorbia petiolate Banks  شیرسگ  خُشیلک  88
& Sol.

Th

  - تابستان

  ساقه، برگ

  از بین بردن زگیل  شیرابه

 Euphorbia cheiradenia  شیرسگ  خُشیلک  89
Boiss. & Hohen

He

  - تابستان

  ساقه، برگ

  بین بردن زگیلاز   شیرابه

.Euphorbia helioscopia L  شیرسگ  خُشیلک  90

Th

  - تابستان

  ساقه، برگ

  از بین بردن زگیل  شیرابه

 Euphorbia denticulate  شیرسگ  خُشیلک  91
Lam.

He

  - تابستان

  ساقه، برگ

  از بین بردن زگیل  شیرابه

.Euphorbia aucheri Boiss  شیرسگ  خُشیلک  92

Th

  - تابستان

  رگساقه، ب

  از بین بردن زگیل  شیرابه

.Euphorbia esula L  شیرسگ  خُشیلک  93

He

  - تابستان

  ساقه، برگ

  از بین بردن زگیل  شیرابه

 Euphorbia macrocarpa  شیرسگ  خُشیلک  94
Boiss. & Bushse.

Cr

  از بین بردن زگیل  شیرابه  تابستان
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      Juncaceae      

.Juncus inflexus L  سازو    95

He

  - تابستان بهار و

  دار ساقه گل

  ریشه

کوبیده و گذاشتن روي  –دمنوش براي دفع سنگ کلیه   کوبیده - دمنوش 

  شرمگاه براي باز شدن گرفتگی ادرار

      Juglandaceae      

.Juglans regia L  گردو  گوِیز  96

Ph

  - بهار و تابستان

  یزگ، میوه

پوسته دور مغز  –شده  برگ خشک –میوه خام 

  میوه

کند  سبزرنگ است که دست را رنگی میپوست میوه 

توان رنگ را از بین  ها می با ساییدن برگ گردو به دست

میوه گردو براي مغز مفید بوده و حاففظه را تقویت . برد

  .کند می

هاي گردو را  پوست دور مغز میوه براي کاهش قند برگ

خشک و ریز کرده آن را داخل حنا ریخته تا زنانی که 

پوسته . کند حافظه را قوي می. ا شوندسردرد دارند مداو

  .رنگی دور میوه در رنگرزي کاربرد دارد

      Lamiaceae      

 Marrubium cunatum    گیا دوخوا/ پسل   97
Soland.

He

  - اواخر بهار

  برگ

  درد رفع ناراحتی گوارشی و دل  دمنوش - پخته - شده  خشک –خوراکی 

Mentha piperita Stokes  نعناع  نعنا  98

He

  - واسط بهارا

  برگ

  ضد نفع و رفع سردي غذا –ادویه   شده و ادویه غذا خشک

.Mentha longifolia L  پونه  پونگَه  99

He

  - اواسط بهار

  برگ

  ضد نفع و رفع سردي غذا –ادویه  - معطر  شده و ادویه غذا خشک
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.Nepeta macrosiphon Boiss  پونه  گیاژان  100

He

  - اواسط بهار

  برگ

  ضد نفع و رفع سردي غذا –ادویه  - معطر  شده شکخ –پخته داخل غذا 

Ocimum basilicum  ریحان  ریحان  101

He

  - اواسط بهار

  برگ

  شده تازه و خشک  شده تازه و خشک

 .Origanum vulgare L  مرزنگوش  هزبه باخی  102
subsp. Gracile (K. Koch) 

Letsw. He

  - اواسط بهار

  قسمت هوایی

شده برگ و  خشک - ادویه  –اسانس  –دمنوش 

  اضافه کردن به گوشت

پیچه، درد معده، بادشکن، رفع اختالالت  رفع دل

  هاي عصبی قاعدگی، درمان آسم، ناراحتی

 & Salvia bracteata Banks  گلی مریم  پیرژنهگیا  103
Sol. He

  - بهار

  برگ، میوه

  درد و نفخ رفع دل  دمنوش - شده  خشک

.Satureja hortensis L  مرزه    104

He

  - ربها

  برگ، میوه

  درد رفع دل  معطر - دمنوش  –ادویه 

 Stachys spectabilis Choisy  سنبله تماشایی  گیا دل ژان  105
ex DC. He

  .درد و نفخ رفع دل  معطرخشک - دمنوش  –ادویه   

 Stachys lavandulifolia  چاي کوهی  گُل کَو  106
Vahl. He

  - بهار

  گل، برگ

  هاي گوارشیتسکین درد  معطرخشک - دمنوش  –ادویه 

.Plomis anisdonta Boiss  گوش برة کوهستانی  کوره گوشه  107

He

  - بهار

  گل، برگ

  تسکین دردهاي گوارشی  معطرخشک - دمنوش  –ادویه 

گلی تماشایی  مریم  گُلَ مریم  108

  عقربان

Salvia hydrangea DC.

He

  - بهار

  گل، برگ

  تسکین دردهاي گوارشی  معطرخشک - دمنوش  –ادویه 

مریم گلی پر ساقه   گُلَ مریم  109

  ارغوانی

Salvia multicaulis Vehl

He

  - بهار

  گل، میوه

  تسکین دردهاي گوارشی  معطرخشک - دمنوش  –ادویه 
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 .Salvia suffruticosa Montbr  اي مریم گلی بوته  گُلَ مریم  110
& Auch. Ex Benth.

He

  - بهار

  گل، میوه

  ارشیتسکین دردهاي گو  معطرخشک - دمنوش  –ادویه 

.Salvia verticillata L  مریم گلی بنفش    111

He

  تسکین دردهاي گوارشی  معطرخشک - دمنوش  –ادویه   

 Stachys Benthamiana  سنبله صخره زي    112
Boiss.

He

  تسکین دردهاي گوارشی  شده معطرخشک –دمنوش  –ادویه   

 Stachys lavandulifolia  چاي کوهی  گُل کَوو  113
Vaht

He

  تسکین دردهاي گوارشی  شده معطرخشک –دمنوش  –ادویه   

.Teucrium orientale L  مریم نخودي شرقی  نُخودي  114

He

  تسکین دردهاي گوارشی  شده معطرخشک –دمنوش  –ادویه   

 Thymus kotschyanus  آویشن  هزبِه کیفیله  115
Boiss.

Ch

  - بهار و تابستان

  برگ، گل

ها و یا  هاي زنانه اعم از انواع عفونت احتیرفع نار  ادویه - دمنوش  –خشک  –تازه 

دردهاي قاعدگی و کاهش خونریزي قاعدگی مفید 

براي . درد و ضد نفخ است ضد دل. است

صورت جوشانده مفید  درد، سرفه به سرماخوردگی، سینه

مردم معتقدند جوشاندة آویشن همراه تاجریزي . است

گر ا. صورت حمام براي دردهاي رماتیسمی مقید است به

مرغ مخلوط کرده و با روغن  آویشن را همراه با تخم

چون گرمی است براي . کند بپزند اسهال را برطرف می

، خاصیت ضد کرم براي کودکان. رماتیسم مفید است

اي که آغشته به آب  رفع ورم چشم با قرار دادن پارچه
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کمک به رفع التهاب روده آسم ، جوشاندة آویشن است

  مخوابی سرفه رماتیس بی

.Ziziphora capitate L  کاکوتی سرسان  گُلَ کَوو  116

He

  - اواسط بهار

  گل، برگ

  بخش و رفع نفخ آرام  شده براي تهیه دمنوش تازه یا خشک

.Ziziphora tenuir L  کاکوتی  گُلَ کَوو  117

Th

  - اواسط بهار

  گل، برگ

  بخش و رفع نفخ آرام  شده براي تهیه دمنوش تازه یا خشک

      Moraceae      

.Morus alba L  توت سفید  تووه چرمگ  118

Ph

  - بهار و تابستان

  میوه

  رفع طبع سرد و دادن گرما به بدن  مربا - شده  خشک –تازه و خام 

Ficus carica  انجیر  هنجیر  119

Ph

  - بهار و تابستان

میوه نارس، میوه 

  رسیده

شود براي از  می شیرة سفیدي که از میوة نارس ترشح  مربا - شده  خشک –تازه و خام 

بین بردن زگیل و میخچه طی چند نوبت مصرف باعث 

  .شود بهبود می

شده میوة انجیر را روي  له. برگ پختۀ انجیر ملین است

  .مالند تا بهبود یابد بواسیر گذاشته و می

.Morus nigra L  توت سیاه  تورش  120

Ph

  - بهار و تابستان

  میوه

  ملین  مربا - شده  خشک –تازه و خام 

      Poaceae      

.Avena sativa L  یوالف  جو دوسر  121

Th

  - تابستان

  دانه

  مقوي  زده جوانه
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چمن گندمی رونده   گَنمه  122

  یا قیاق

Agropyron repens 
(L.)P.Beaur.

He

  - بهار و تابستان

ریشه یا ریزوم، دانه 

  و سبوس دانه

  رفع ناراحتی دستگاه گوارش  جوشانده و دمنوش –کوبیده 

 Cynodon dactylon (L.)  مرغ  نمهگَ  123
Pers.

He

  - بهار و تابستان

هاي  ریزوم و قسمت

  هوایی

درد رفع دل  جوشانده

  آور تصفیۀ خون و نشاط

.Secale cereal  چاودار  پرِشت  124

Th

  - تابستان

  دانه و سبوس

پخته و خوراکی مانند برنج یا همراه برنج از آن 

  .مخلوط با برنج.کنند پلو درست می

چاق شدن افراد . هاي بدن است کنندة ورم اد آن حلضم

  الغر

 Sorghom halepensis  جارو رشتی  گزِگ  125
(L.)Pers.

He

  - تابستان

سرشاخه داراي گل 

  و برگ

ادرارآور و مسکن دردهایی که در اثر عفونت در دستگاه   دمنوش

بهبود  - کننده خون تصفیه - شود  دفع ادرار ایجاد می

  دردهاي رماتیسمی

.Poa bulbosa L  چمن پیازك دار  گَنمه پیازه  126 Heحمام کردن با آب جوشانده گیاه براي رفع بوي بد بدن  جوشانده شستشو و استحمام  کل گیاه- بهار  

      Portulaceae      

.Portulaca oleraceae L  خرفه  پلپِنَه  127

Th

  - بهار و تابستان

- برگ، ساقه، ریشه

  دانه

تب بر، تصفیۀ خون و مسکن پخته براي رفع التهاب   ضماد- ده و دمنوشجوشان –پخته و خوراکی 

  داخلی بدن

  جوشانده دانه براي دفع کرم رودة کودکان

ضماد برگ و ساقه براي تسکین اعضاي سوختۀ 

  ضماد ریشه براي زگیل و میخچه- پوست

  پایین آورندة فشارخون
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  اسم

محلی

  اسم

  فارسی

  خانواده گیاهی

  فرم زیستی

  -فصل رویش

  اندام مورد استفاده
  اثر دارویی  نحوه مصرف

      Oleraceae      

 Fraxinus rotundifolia  گنجشک زبان  بناوچ  128
Boiss. Subsp Persica

Ph

اواسط و اواخر 

  گل، میوه- بهار

  جوشانده گل و میوه براي بیماري نقرس و رماتیسم  جوشانده و دمنوش

  ضد تب و ضد اسهال

      Papaveraceae      

.Papaver fugax Ppir  شقایق  گاگلنَه  129

Th

  - اوایل تا اواسط بهار

  کل گیاه

  ساز است لی مصرف زیاد آن مشکلآور و خواب  جوشانده و دمنوش

.Fumaria vaillantii Loisel  شاهتره  شاتََر  130

Th

  - بهار

  هاي هوایی سرشاخه

هاي جلدي، باعث ازدیاد  براي تصفیۀ خون، رفع خارش  شده خشک –تازه 

  شود عرق کردن بدن می

گیاه را خشک کرده و پس از پودر کردن در آب مخلوط 

  .د تا نرم شودمالن کرده و به پوست بدن می

      Papilionaceae      

 & .Alhagi persarum Boiss  خارشتر  درکَوشتر  131
Buhse

He

  - تابستان

  هاي هوایی قسمت

  شود هایی که در کبد جمع می دفع سم  جوشاندن و دمنوش

Astragalus brachycalyx  گون  گون  132

Ch

  - تابستان

  ساقه

  صمغ  

Astragalus caryolobus  گون  گَون  133

He

  - تابستان

  ساقه

  صمغ  

 Astragalus (Acidodes)  گون  گون  134
Carducchorum Boiss. & 

Hausskn

Ch

  صمغ    تابستان
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  اثر دارویی  نحوه مصرف

Astragalus efesus  گون  گون  135

He

  - تابستان

  ساقه

  صمغ  

 Asragalus gossypinus  گون  گون  136
Fischech

Ch

  - تابستان

  ساقه

  صمغ  

 Astragalus (Platonychium)  گون  سوره گَون  137
microcephalus Wild.

Ph

  - تابستان

  ساقه

  صمغ ساقه  

کتیرا یا جوي را دارد که براي چسب یا سریش استفاده 

  کنند می

  هاي دارویی و صنعتی است کتیرا داراي استفاده

  باشد زیستگاه کبک در محل خاك کف ریشه می

Astragalus sarcocolla  گون انزروت  انزروت  138

Ch

  - ابستاناوایل ت

  ساقه، برگ، گل

ها براي  ها و گل مسکن درد مفاصل است جوشاندة برگ  جوشانده و دمنوش

  هاي خونی و دفع کرم روده باز کردن رگ

Cercis griffithii  ارغوان  ارخَوان  139

Ph

  - بهار و تابستان

  گل، برگ

  بخش آرام  جوشانده و دمنوش

.Coronilla varia L  یونجه باغی  وِنجه  140

He

  - بهار

  برگ

  درمان بواسیر  ضماد

.Glycerhiza plicata Fr  دار شکرین چین  شیرین بلَک  141

He

  - بهار

  ریشه

کنندة  باال آورنده خلط سینه، افزایندة فشارخون، برطرف  جوشانده و دمنوش

  هاي گوارشی مانند زخم معده ناراحتی

  

.Lotus corniculatus L  یونجه پاکالغی  وِنجه  142

He

  - بهاراواسط 

  دار دانه سرشاخه گل

قرار گرفتن داخل کوبیده گیاه باعث کمک به التیام   دمنوش

  .شود بواسیر می
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  اثر دارویی  نحوه مصرف

Lotus gebelia  آهوماش  کرمه کُژَه  143

He

  - بهار

  دار هاي گل سرشاخه

مداواي زخم، بریدگی اعضاي بدن، بند آوردن خون   جوشانده و مالیدن

، پودر گیاه هاي دام نیز براي زخم. صورت مالیدنی به

گذارند زخم را التیام  شده را روي زخم حیوان می خشک

براي از بین بردن انگل روي پوست دام، حیوان . دهد می

  .دهند را با آبی که با این گیاه جوشیده، شستشو می

یونجه  - اکلیل الملک  کنره  144

  شاه افسره - زرد

Melilotus officinalis (L.) 
Pall

He

  - اواسط بهار

  هاي گیاه متکل قس

  دفع مسمومیت بدن و ایجاد استفراغ در فرد مسموم  شده و دمنوش خشک

Vicia ervilla  ماشک  گاودانه  145

Th

  - اوایل بهار

  برگ

  مقوي نیروي بینایی  جوشانده و دمنوش

      Liliaceae      

الله واژگون   هالله برمه  146

  زاگرسی

Fritillaria zagrica L.

Cr

  - اوایل بهار

  هبرگ، ریش

درمان  –هاي بعد از سرماخوردگی التیام سرفه  دمنوش

  هاي زنانه عفونت

 Ornithogalum cuspidatum  شیرمرغ نیشدار  روسکَه  147
Bertol

Cr

  - اوایل بهار

  برگ

مرغ و یا تهیه خورش همراه  خوراکی پخته با تخم

  با گوشت

آب پخته آن . ملین بوده، سریع الهضم و کم نفخ است

  کننده کرم روده مسهل بوده و خارج

.Ornithogalum persicum L  شیرمرغ ایرانی  روسکه  148

Cr

  - اوایل بهار

  برگ

مرغ و یا تهیه خورش همراه  خوراکی پخته با تخم

  با گوشت

آب پخته آن . ملین بوده، سریع الهضم و کم نفخ است

  مسهل بوده و خارج کننده کرم روده

Ornithogalum umbellatum  شیرمرغ چتري  گیالخه  149

Cr

  - اوایل بهار

  هاي گیاه کلیه بخش

صورت پخته یا خورشتی  خوراکی بوده و به

  شود همراه گوشت سفید یا قرمز استفاده می

  هاي گوارشی رفع یبوست و بهبود ناراحتی

      Linaceae      
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گل (گیا کام   150

  )سپی

.Linum album L  کتان سفید

Th

  - اواخر بهار

  کل گیاه

مرغ و قرار دادن بر روي  ا تخمکوبیده و مخلوط ب

پارچه کتان سفید و تهیه ضماد و پیچیدن بر روي 

  محل شکستگی

دهند باعث  ضمادي که بر استخوان شکسته قرار می

  .شود تسریع در التیام شکستگی می

Linum glaucum  کتان  کام  151

He

  - اواخر بهار

  دانه

دوشاب مخلوط کرده که از آن تخم کتان را کوبیده و با   کوبیدن دانه و گرفتن روغن

هاي  شود، این ملهم را بر روي دمل ملهم درست می

گذارند که این دمل را رسانده و چرك آن  چرکین می

گذاشتن مخلوط روغن کتان همراه آرد . شود تخلیه می

  .شود جو بر روي بواسیر باعث رفع آن می

کاري در و پنجره براي  روغن تخم کتان در رنگ

رود تا رطوبت  رنگ کردن به کار می محافظت قبل از

  تهیه روغن چراغ روستایی. ها گرفته شود آن

      Geraniaceae      

.Biebersteinia multifidi DC  آدمک  گیاچلچل  152

Cr

  - بهار

  ریشه

باز کردن نفس هنگام سرماخوردگی باز کردن گرفتگی   پختن

  ادراري و دفع سنگ کلیه و مثانه

      Htpericaceae (Guttiferae)      

.Hyperictm scabrum L  گل راعی دیهیمی  گیا خوِن بس  153

He

  - بهار

  دار سرشاخه گل

دماغ  بوییدن گیاه باعث قطع خون –درد  درمان شکم  استنشاق و بوییدن –دمنوش 

  شود می

      Iridaceae      

 Crocus haussknechtii  زعفران جوقاسم  پیشوك  154
(Boiss. & Reut. Ex Maw) 

Boiss. Cr

  - اوایل بهار

  ریشه

  کننده داخلی بدن است نرم  پختن- کباب - خام
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Gladiolus  گالیول سیاه  گالیول  155

atroviolaceus Boiss..

Cr

  - اواسط بهار

  کل گیاه

  افزاینده رشد موها  دمنوش

Iris aucheri (Baker) Sealy  زنبق کمانی  زمق  156

Cr

اواخر اسفند و اوایل 

  کل گیاه- بهار

  تصفیه خون و کبد،  مسهل  دمنوش

  برطرف کردن آسم، مدر

      Malvaceae      

Althea lineariloba I. R.iedl  ختمی  هرو  157

He

  - بهار

  دانه، ریشه، گل

دمنوش گل براي رفع  - دانه ضد تب و ناراحتی تنفسی  شستشو و استحمام –دمنوش 

  کننده موها گل موسیالژ و نرم –عفونت زنانه 

.Althea officinalis L  ختمی  هرو  158

He

  - بهار

  دانه، گل، ریشه

دمنوش گل براي رفع  - دانه ضد تب و ناراحتی تنفسی  شستشو و استحمام –دمنوش 

  کننده موها گل موسیالژ و نرم –عفونت زنانه 

 Althea kurdica (Schlecht.)  ختمی کردي  هرو  159
Alef.

He

  - بهار

  دانه، گل، ریشه

دمنوش گل براي رفع  - دانه ضد تب و ناراحتی تنفسی  امشستشو و استحم –دمنوش 

  کننده موها گل موسیالژ و نرم –عفونت زنانه 

.Malva neglecta Wallr  پنیرك  تولَکه  160

He

  - بهار

  گل

ضدمسمومیت و - از بین بردن گرمازدگی –رفع تب   جوشانده و دمنوش

هاي کلیه و بند آمدن  رفع ناراحتی - سردردهاي مزمن

  ضماد گل و میوه التیام ورم - سکن م - ادرار

.Malva sylvestris L  پنیرك قرمز  پپ چوره  161

He

  - اوایل تا اواسط بهار

  گل

  رفع تب و از بین بردن گرمازدگی  جوشانده و دمنوش

      Nitrariaceae      

.Peganum harmala L  اسفند  قان  162

He

  - تابستان

  میوه، دانه، برگ

شیاف حاصل از  –جوشانده برگ براي التیام رماتیسم   - ه و دمنوشجوشاند –آتش زدن و دود 

  معطر - کوبیده برگ براي باز کردن خون بواسیر 
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      Orchidaceae      

.Orchis mascula (L.) L  ثعلب  سالمه  163
Cr

بهار و نزدیک گل 

  - روید بنفشه می

  اي ریشه غده

بخش  آرام. دهد بوي خمیرترش میطعم شیرین و   جوشانده و دمنوش - شود شده و پودر می خشک

  اعصاب

 Dactylorhiza umbrosa  ثعلب  سالمه  164
(Kar. & Kir) Neveski

Cr

بهار و نزدیک گل 

  - روید بنفشه می

  اي ریشه غده

بخش  آرام. دهد طعم شیرین و بوي خمیرترش می  جوشانده و دمنوش - شود شده و پودر می خشک

  اعصاب

.Orchis palustris Jacq  ثعلب  سالمه  165
Cr

بهار و نزدیک گل 

  - روید بنفشه می

  اي ریشه غده

بخش  آرام. دهد طعم شیرین و بوي خمیرترش می  جوشانده و دمنوش - شود شده و پودر می خشک

  اعصاب

      Polygonaceae      

.Polygonum aviculare L  بند علف هفت  گیاگژن  166
Th

  - اواسط بهار

  کل گیاه

براي التیام سردرهاي  –قابض و براي درمان اسهال   خوردن ت سبزيصور خوراکی و خام و تازه به

  مزمن

.Rheum ribes L  ریواس  رِواس  167
Cr

  - اوایل بهار

  ساقه، برگ

پخته همراه گوشت براي  –خوراکی خام و تازه 

  غذا

ضد  –ساز  کننده خون و خون ساقه مقوي معده و تصفیه

ه و برگ ریواس کف کننده بود –انگل دستگاه گوارش 

برگ  - رود براي پاك کردن دست در طبیعت به کار می

  رود براي رنگ کردن به کار می

.Rumex crispus L    سوزي تُرشَه  168
He

  - اواسط بهار

  برگ

رفع  - دفع کرم روده –دفع عفونت  - ضد تب  پخته براي مربا و شربت –خام و تازه 

  اشتهایی بی

.Rumex tuberosus L    سوزي تُرشَه  169
Cr

  - اواسط بهار

  برگ

دمنوش برگ  –خام و تازه براي سبزي خوراکی 

  عصاره - 

  کننده بدن و ضدالتهاب خنک
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      Primulaceae      

Anagalis arvensis  آناغالیس  گژوگیابوچکَلَه  170

He

  - اواسط بهار

  گیاه کامل

استفاده جلدي براي درمان  –جوشانده و دمنوش 

  ها زخم

  ها ه جلدي براي التیام زخماستفاد –بخش  مسکن و آرام

.Primula auriculata L  پامچال طبی  ئَرخَوان  171

He

  - اوایل بهار

هاي فوقانی  بخش

  گیاه

  بخش رفع سرفه و مشکالت تنفسی آرام  جوشانده و دمنوش

      Plumbaginaceae      

 Accantholimon wendelboi  کاله میرحسن  تَپکه درك  172
Rech. F. & Schiman –

Czeika

Ch

  - اوایل تابستان

  گل

  رفع خستگی مفرط  جوشانده و دمنوش

  کاهش قند و چربی خون

      Rhamnaceae      

– Paliurus  سیاه تلو  تَلوك  173 spina Christi

Ph

  - تابستان

  ریشه، برگ، میوه

جوشانده ریشه و برگ . رود دفع چربی خون به کار می  برگ و ریشه جوشانده و دمنوش –میوه خام 

  راي رفع اسهالگیاه ب

      Ranunculaceae      

  - اوایل بهار.Anemon coronaria L Th  شقایق نعمانی  گُله مزاینی  174

  هاي فوقانی گیاه اندام

غرغرة جوشاندة گیاه همراه با نمک آفت دهان را از بین   جوشانده

  .برد می

      Rosaceae      

بادام / کوهی  بادام  بام کیفیله  175

  تنگرس /وحشی

Amygdalus lycioides 
Spach.

Ph

  - بهار و تابستان

سرشاخه جوان، 

  برگ، میوه

  .شود باعث کاهش قند خون و رفع بیماري دیابت می  هاي جوان میوه تنقالت جوشانده ساقه

شود زمانی که تلخی  عنوان تنقالت مصرف می میوه به

  .داده شود شده و تفت بادام در آب جوش گرفته
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بادام / کوهی  بادام  بام کیفیله  176

  وحشی

Amygdalus kotschy Boiss. 
& Hohen.

Ph

  - بهار و تابستان

سرشاخه جوان، 

  برگ، میوه

شده سپس بوداده و مصرف  تلخی میوه گرفته

  شود جوشانده و دمنوش شاخه جوان می

  کاهش قند خون

.Armeniaca vulgaris Lam  زردآلو  شالنه  177

Ph

  - بهار و تابستان

، )لَهچقا(میوه نارس 

میوه رسیده صمغ و 

  هسته میوه

آید که  از تنۀ درخت صمغی قرمز و زرشکی بیرون می  مربا - شده  میوه خام یا خشک –صمغ 

این . شود که مزة خوبی دارد در مجاورت هوا سفت می

ماده که جوي نام دارد براي تقویت لثه، سینوزیت و 

  .سردرد میگرنی مفید است

  هسته طبع گرم–میوه طبع سرد  - میوه ملین

 .Cerasus microcarpa (C. A  آلبالو  باللوك کیفیله  178
Mey) Boiss.

Ph

  - بهار و تابستان

  میوه، برگ

. میوه براي رفع فشارخون و چربی خون مفید است  برگ و سرشاخه دمنوش - میوه خام

میوه خوراکی است هرچند . پیچه درمان اسهال و دل

از . گردد درد می روي در خوردن باعث دل زیاده

هاي این درخت براي کنترل قند خون  جوشاندة برگ

میوه براي رفع فشارخون و چربی . گردد استفاده می

میوه خوراکی . پیچه درمان اسهال و دل. خون مفید است

درد  روي در خوردن باعث دل است هرچند زیاده

هاي این درخت براي کنترل  از جوشاندة برگ. گردد می

  .گردد قند خون استفاده می

/ زالزالک زرد  گوِژ/ بلچ   179

  کیالک/قرمز

Crataegus azarolus L. 
subsp. aronia (L.)

Ph

  - بهار و تابستان

  میوه، برگ، گل

جوشانده و دمنوش  –شده  میوه خام یا خشک

  برگ

. میوه براي رفع فشارخون و چربی خون مفید است

میوه خوراکی است هرچند . پیچه درمان اسهال و دل

از . گردد درد می روي در خوردن باعث دل زیاده
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هاي این درخت براي کنترل قند خون  جوشاندة برگ

  .گردد استفاده می

Crataegus L. var azarolus  زالزالک نارنجی  گوِژ/ بلچ   180

Ph

  - بهار و تابستان

  میوه، برگ، گل

جوشانده و دمنوش  –شده  میوه خام یا خشک

  برگ

. ربی خون مفید استمیوه براي رفع فشارخون و چ

میوه خوراکی است هرچند . پیچه درمان اسهال و دل

از . گردد درد می روي در خوردن باعث دل زیاده

هاي این درخت براي کنترل قند خون  جوشاندة برگ

  .گردد استفاده می

 Malus communis or Malus  سیب  سو - سف   181
pomila

Ph

  - تابستان

  میوه

  بخش مقوي بدن و آرام  مربا - شده  خشک –خام 

.Pyrus glabra Boiss  گالبی  هرمه/ همرُ   182

Ph

  - تابستان

  میوه، هسته، میوه

هاي وحشی را از میوه خارج  هسته گالبی: هجوجک  مربا - شده  میوه خام و خشک –بو دادن هسته 

این ماده بومی معتقدند این مادة .دهند کرده و بو می

ده و براي درمان پروستات طبیعی براي سالمتی مفید بو

  بسیار مفید است

Rosa canina  نسترن وحشی  دلق/ شیالن   183

He

  - اواخر بهار

  میوه

  درد درمان دل  - صورت رب درآوردن  میوه پخته و به

سازي صفرا  صورت پخته و تعداد زیاد براي پاك میوه به

  معطر –

.Rosa damascene Mill  گل محمدي  گلباخی  184

He

  - بهار

  و گلبرگ گل

معطر و خوراکی پس از - جوشانده و دمنوش 

  .شود گرفتن تلخی از آن مربا تهیه می

  درد و رفع عفونت زنانه جوشانده و دمنوش براي دل

خونی نشستن بر روي بخور  سازي کبد، رفع کم پاك

  شود جنین می باعث سقط
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Rosa foetida Hermam  نسترن زرد  گُلَ زرده  185

Ph

  - بهار

  گلبرگ

ها دمنوش تهیه  از گلبرگ - دردهاي قاعدگی  رفع دل  تهیه حلوا و مربا - شانده و دمنوشجو

براي تهیۀ حلوا و مربا البته بعد از جوشاندن . شود می

  .گیرد ها این کار انجام می ها و گرفتن آب تلخ آن گلبرگ

.Rubus persicum Boiss  تمشک  تورك  186

Ph

  - بهار و تابستان

  برگ و میوه

صورت شربت و جوشانده داراي طبع  برگ و میوه به  تهیه شربت و مربا –و دمنوش  جوشانده

  .خنک بوده

براي رفع تب و لرز، آرامش اعصاب، کاهش فشارخون، 

  درد رفع سرماخوردگی و سینه

Sanguisorba minor Scop  توت روباهی    187

He

  - بهار

  ریشه و برگ

وبیده قابض و بندآورنده صورت ک ریشه و برگ آن به  کوبیده و تهیه ضماد

  ضد بواسیر،  خون

      Rubiaceae      

.Galium verum L  شیر پنیر  آمیان پنر  188

He

  - بهار

  ساقه و برگ

  عصاره براي انعقاد شیر و تهیه ماست و پنیر  شیره یا عصاره

.Galium aparine L  بیتی راخ    189

Th

  م مطبوعی دارد و براي تصفیه خون مفید استطع  بو دادن میوه و سپس تهیه دمنوش از آن  میوه- بهار

  روناس  روناس  190

  

Rubia tinctorium L.

He

  - بهار

  دانه و زیشه

  ها براي دفع کرم روده دمنوش دانه  کوبیده ریشه –دمنوش دانه 

  کوبیدة ریشۀ روناس با پیاله بلوط براي رنگ موي زنان

  رود ریشۀ روناس براي رنگرزي به کار می

      Solanaceae      

.Atropa belladonna L  شابیزك  رِزلَه  191

He

  - بهار و تابستان

  برگ و ریشه

  درد و اسهال مفید است برگ و ریشۀ آن براي رفع شکم  جوشانده و دمنوش
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/ سگ انگور   هلَرِزه  192

  تاجریزي سیاه

Solanum nigrum L.

Th

  - تابستان

  میوه

- دماغ  براي بند آوردن خون  جوشانده و دمنوش

  جوشانده گیاه براي بهبود تنفس بعد از سرماخوردگی

 Hyoscyamus kurdicus  بذرالبنج کردي  خربنگ  193
Bornm.

  - تابستان

  میوه

میوه به مقدار بسیار کم براي تسکین درد  بخور و دود –جوشانده و غرغره 

  بخور و دود براي رفع عفونت دهان

      Tamaricaceae      

 Tamarix ramosissima  گز  گزگَه جار  194
Ledeb.

Ph

  - تابستان

  شاخه

اي از درخت را آتش زده و آن را روي آتش  شاخه  آتش و روغن

گذارند و آن را روي ظرفی گرفته تا روغن آن داخل  می

هایی که  ظرف بریزد از این روغن براي مداواي قارچ

  مالند تا از بین برود وپا وجود دارد می روي دست

      Thymelaceae      

.Daphne mucronata Royle  دافنه  ت ر ه ون  195
Ph

  - بهار و تابستان

  میوه

  بهبود دردهاي گوارشی  جوشانده و دمنوش

      Urticaceae      

.Urtica dioica L  گزنه دوپایه  کزِنکَه  196
He

  - بهار

  برگ و ساقه

وبیده و صورت ک بهبود دردهاي گوارشی برگ و ساقه به  کوبیده و ضماد –جوشانده و دمنوش 

دمنوش –ضماد التیام دهندة دردهاي رماتیسمی 

  ضدالتهاب کلیه و از بین برنده کیست کلیه

  کننده عمل روده مسکن و تنظیم

      Violaceae      

 Viola tricolor L. var  بنفشه سه رنگ  ونُشه  197
tricolor. Th

  - بهار

برگ، ریشه، دانه، 

  عصاره

هاي سخت و  درمان سرفه،ملین،معطر،  شبخ آرام  جوشانده و دمنوش گیاه کامل

صورت  هاي چشم به درمان بیماري،  مجاري تنفسی

  هاي زنانه رفع عفونت، عصاره
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.Viola odorata L  بنفشه معطر  ونُشه  198

He

  - بهار

برگ، ریشه، دانه و 

  عصاره

  ملین، معطر، بخش آرام  جوشانده و دمنوش گیاه کامل

  نفسیهاي سخت و مجاري ت درمان سرفه

  صورت عصاره هاي چشم به درمان بیماري

  هاي زنانه رفع عفونت

      Vitaceae      

.Vitis vinifera L  انگور سیاه  هنگوور رشَه  199

Ph

  - بهار و تابستان

برگ، ریشه، دانه و 

  عصاره

ترش مزه وهالَه بوده و از آن  صورت نارس که میوه به  شده خشک –نارس  –تازه و خام 

شده  صورت تازه و یا خشک ده یا رسیده بهش غوره تهیه

  .شود صورت مویز و کشمش مصرف می به

      Zygophyllaceae      

.Tribulus terrestris L  خارخسک  پیکُل  200

He

  - بهار

  میوه

  دفع شن و سنگ کلیه  دمنوش- جوشانده

  )Cr(، کروموفیت )Th(، تروفیت )Ph(، فانروفیت )He(کریپتوفیت  یهم، )Ch(کامفیت 
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هاي گیاهان دارویی منطقه مطالعاتی هاي خانواده نمودار فراوانی جنس  -3شکل

  

) کمپوزیته(Asteraceaeخانوادههاي گیاهی مشخص شد، در بررسی فراوانی خانواده

و) چتریان(Apiaceaeهاي  و بعد از آن خانوادهگونه داراي بیشترین 26با داشتن 

.هستند 3گونه داراي بیشترین فراوانی مطابق شکل  21با هرکدام  Lamiaceae)نعناعیان(

  
هاي موجود در منطقه هاي گیاهی مورد استفاده در درمان بیماري فراوانی بخش -4شکل 
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هاي خود  شود که مردم محلی براي درمان بیماري مشاهده می 4مطابق جدول شماره 

رسیده و ساقه در مراحل بعدي  کنند، ریشه، گل، میوه بیشتر از برگ گیاهان استفاده می

  .مصرف قرار دارند

  
  نمودار درصد توزیع فراوانی نحوه مصرف گیاهان دارویی در منطقه -5شکل 

  

 شود مردم محلی براي مصرف گیاهان مشاهده می 5گونه که در نمودار شماره  آن

کنند بعد درمان کنند تا بتوانند بیماري خود را دارویی خود بیشتر از تهیه دمنوش استفاده می

  .کنند هاي دیگر ازجمله جوشانده و یا پخت استفاده می از تهیه دمنوش روش

  
  درمان توسط گیاهان محلی منطقه هاي قابل نمودار درصد توزیع فراوانی بیماري -6شکل 
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توزیـع داراي بیشـترین اسـتفاده و    % 35اندام برگ بـا  هاي مورد استفاده در بخش اندام

ریـزوم،  . دانه، میوه رسیده و ساقه در بخش بیشـترین اسـتفاده قـرار دارنـد    سپس گل، ریشه، 

هاي مصرفی گیاهـان   دار و میوة نارس کمترین میزان توزیع فراوانی را در اندام سرشاخۀ گل

  ).5شکل شماره (دارند 

در بخـش نحــوه مصـرف گیاهــان دارویـی، تهیــه دمنـوش بعــد از آن جوشـانده، تــازه      

یه، ضماد، کوبیده، بخور، عصاره، مرهم، آسیاب، ایجاد دود و تهیۀ خوري، پخته، خام، ادو

  ).6شکل شماره (روغن قرار دارند 

، 6ها با استفاده از گیاهان دارویـی منطقـه مطـابق شـکل      در زمینه درمان و التیام بیماري

هاي مفصلی و رماتیسم است و بعـد از آن   توان گفت که بیشترین مورد مربوط به بیماري می

ي تسکین دردها و سپس گیاهان معطر براي خوشبو کردن و طعـم دادن بـه غـذا اسـتفاده     برا

هـاي شـرپنجه یـا بـه عبـارتی کمـک بـه درمـان          کمترین استفاده مربوط به ناراحتی. شود می

العـالج کـه در علـم پزشـکی امـروزه بیمـاري سـرطان نامیـده          هاي العالج یا صعب ناراحتی

  .شود می

  

  گیري بحث و نتیجه

خانوادة گیاهی بوده و بیشترین فراوانی  48گونه گیاه دارویی از 200منطقۀ مطالعاتی داراي

هاي منطقه  عمدة گونه. باشند میAsteraceae Apiaceae Lamiaceaaeهاي  شامل خانواده

از کل پوشش و ) درصد 54ها  کریپتوفیت همی(هاي علفی چندساله  علفی شامل گونه

که سه درصد از پوشش را شامل ) Ch(ها ستی مربوط به کامفیتکمترین درصد از طیف زی

براي مطالعات اتنوبوتانی از مصاحبه با مردم بومی منطقه انجام گرفت و این . شوند می

صورت  ها از طریق مصاحبۀ نیمه ساختاریافته، مشاهدة مشارکتی، باز و عمیق به مصاحبه

، حسینی )2022(و دهل ) 2021(دوسیلوا . دفردي یا گروهی با افراد بومی منطقه انجام گردی

، تبد و جلیلیان )1399(طغرانگار.از همین روش تحقیق حاضر استفاده کردند) 1397(
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از پرسشنامه براي گرداوري ) 2021(، دوسیلوا )1386(، اهوازي )2021(، دیوپ )1394(

  .اطالعات مورد نیازشان استفاده کردند

 53شونده، زنان بیشتر از مردان بود شامل  مصاحبهنفر  96شوندگان از  تعداد مصاحبه

بیان کرده در ) 1385(فرهادي . طبیبان محلی بیشتر از هشتاد سال سن داشتند. نفر خانم بودند

گیرد و  ها مورد استفاده قرار می منطقه کمره اراك چندین گونه دارویی براي درمان بیماري

برند، از گیاه بابونه براي معطر  زندگی بکار میهاي دارویی در موارد دیگر  عالوه بر استفاده

در مطالعه حاضر از بومادران و آویشن و یا گل محمدي . شود پنیر استفاده می کردن آب

نیز از گیاه آویشن و عالوه بر آن )1398(طباطبایی . شود کردن استفاده میبراي خوشبو

بارانی . ریز استفاده کردندتنگرس، کاکوتی استفاده کردند ولی براي مشکالت غدد درون

در منطقه قروه براي درمان شکستگی استخوان از چهار نوع گیاه را معرفی کرده ) 1389(

وجود دارد براي التیام شکستگی است ولی در مطالعه حاضر از ملهمی که در آن گیاه کتان

  .شود استفاده می

گاوزبان و  ، گلدر منطقه تحقیقی خود از گیاهان پنیرك)1400(قدیمی و جوینی 

گزنه استفاده کردند در مطالعه حاضر نیز براي التیام دردهاي رماتیسمی و مفاصل از گزنه 

گونه را معرفی  38براي درمان فشارخون و قند خون) 2022(دیوپ . شود استفاده می

هاي بادام و آلبالو کوهی توسط مردم محلی جهت کاهش  کردند در مطالعه حاضر گونه

نتایج گفتگو با مردم محلی نشان داد که بیشترین اندام مورد .شود فاده میقند خون است

صورت  باشد بیشترین نحوه استفاده از گیاهان دارویی به ها می استفاده گیاهان شامل برگ

جمله دهل گرفته ازباشد که این نحوة مصرف در بیشتر تحقیقات انجام دمنوش می

ي درمان سرماخوردگی و تصفیه خون و یا درمان برا) 1398(، کیاسی و فروزه )2022(

هاي قدیم مردم به اثرات دارویی این  از زمان. گونه دارویی را معرفی کردند 79فشارخون 

برده بودند، بسیاري از این گیاهان براي رفع مشکالت گوارشی مناسب هستند گیاهان پی

ن گیاه داراي توانایی ازجمله ایازجمله تره وحشی از تیره نرگسیان که گیاهی دارویی بوده

باشد که تحقیق در مورد  خوابی می هاي گوارشی، دفع انگل روده، رفع بی رفع ناراحتی
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حسینی . خوانی دارد هاي گوارشی با این یافته تحقیق حاضر هم مداوا کننده ناراحتیگیاهان

  .در مراتع زبرخان نیشابور به همین نتیجه رسید) 1397(

نفر از افراد آگاه بومی مصاحبه شده که در مجموع بیشترین  96در مطالعۀ حاضر با

طور مثال ملهم ایجادشده  شود به گیاهان براي التیام دردهاي مفصلی و رماتیسم استفاده می

ها و  و یا گیاه خرفه و یا ساییدن برگ و ساقۀ گیاه گزنه بر روي استخواناز گیاه چوبک

هاي بوقناق، بومادران، کاسنی مسکن  گونه. شود می مفاصل براي رفع درد یا مسکن استفاده

صورت  از میوه و برگ زالزالک براي رفع قند و چربی خون و به.روند بوده و به کار می

  .کنند استفاده از دمنوش مصرف می

علت آگاهی مردم بومی دانش بومی دربارة نحوة استفاده از منابع گیاهی دائمًا دربه

هاي محدودي هستند که با تخریب  یاهان دارویی داراي زیستگاهحال کاهش است و اکثر گ

عالوه  نماید، به ها را تهدید می هاي انسانی، خطر انقراض آن ها به دلیل فعالیت این زیستگاه

رفتن دانش بومی افراد متخصص در زمینۀ گیاهان دارویی، بیشتر از سرعت از سرعت از بین

آوري دانش بومی  باشد، بنابراین جمع ها می وسیستمها، مراتع و سایر اک رفتن جنگلبین

ها از مناطق داراي اطالعات مرتبط با این گیاهان که این  گیاهان دارویی و نحوة مصرف آن

است، منبعی ارزشمند از طب قدیم، در زمان حال شدهدانش از نسلی به نسل دیگر منتقل

ید و پیشرفت صنعت داروسازي ساز دستیابی به داروهاي جد باشد و همچنین زمینه می

همین توسعۀ پایدار بدون درك بافت بومی جوامع غیرقابل حصول است بر. شدخواهد

زیست و میراث فرهنگی بدانیم الزم است  اساس اگر یکی از ارکان توسعۀ پایدار را محیط

ر این ب. هاي اساسی در این زمینه برداشته شود تر گرفته و گام شناسی را جدي مطالعات مردم

هاي بومی از این مردم امري  اساس شناخت گیاهان دارویی بومی منطقه و استخراج درمان

  .باشد ضروري می

در منطقه کوهستانی آبیدر مردم بومی منطقه براي درمان به گیاهان منطقه وابسته  

ها در میان مردم محلی الزم است  ها و نحوة کاربرد آن جهت شناسایی این گونه. هستند

عنوان دانشی که حاصل  توجه به دانش بومی به. بومی منطقه مورد بررسی قرار گیرد دانش
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و در روند زمان با عمل سرشته گردیده و در توسعۀ روستاها تجربیات چند هزارساله بوده

علیرغم دانش بومی گیاهان مرتعی در منطقه سنندج... اي دارد نقش ایفا کرده، اهمیت ویژه

این تحقیق . ها غناي چندانی ندارد لحاظ استناد و ثبت و ضبط دانستهمراتع بسیار غنی از 

تالشی است در جهت مستند کردن دانش گیاهان دارویی و خوراکی که در مراتع 

بایستی یادآور شد که تقریباً همه درمانگران خبره از . روید کوهستان و دهستان آبیدر می

دوسیلوا از طریق دعا و معنویات مطابق نظر زنان و مردان سالخورده اعتقاد راسخی به درمان

  .داشتند) 2021(و همکاران
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