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جهانبي داروههاي

شيميايي توجه خاصي به استفاده از گياهان دارويي نمودهاند ،اين عالقه و توجه مهردم نسهبت بهه گياههان و مشهتتات
حاصل از آنها ،سبب ايجاد تجارت پر رونق گياهان دارويي گرديده است .در منطته خهزري در طهر ههاي جنگلهداري
تعداد زيادي گونه گياهي با کاربرد دارويي وجود دارد که بوميان منطته از طريق تجارب سنتي بهدست آمده در قهرون
گذشته و بدون هيچ گونه عمل آوري بهخصوصي از آنها استفاده مينمايند .در همهين راسهتا طهر ههاي جنگهلداري
حوزه ( 31سري يک ،دو و سه) با  25420هکتار و حوزه  33با مساحت  34523هکتار واقع در  39کيلهومتري جنهوب
شهرستان بهشهر و  79کيلومتري جنوب شهرستان نکا جهت مطالعه انتخاب گرديد.
روش تحقيق :به منظور معرفي گونههاي دارويي و معطر ،گياههان جمهع آوري شهده از منطتهه په

از انتتهال بهه

هرباريوم با استفاده از فلورهاي مختلف مورد شناسايي قرار گرفتند .سپ بها اسهتفاده از اطالعهات محلهي حاصهل از
مصاحبه مستتيم و پرسشنامه و نيز کتب مرتبط ،به ثبت مشخصات دارويي آنهها اقهدام گرديهد و سهپ پهردازش و
تجزيه روي دادههاي خام انجام شد.
نتايج و بحث :نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که  239گونه متعلق به  47تيره در منطته مورد مطالعهه وجهود
دارد که از بين تيرههاي شناسايي شده  19تيره داراي  77گونه دارويي ميباشند که  24گونه مرتعي و  7گونه درخهت
و درختچهاي مورد بهرهبرداري و استفاده سنتي اهالي قرار ميگيرد .همچنين اين بررسي مشخص کهرد کهه بوميهان از
اين گياهان بعد از تبديل قسمتهاي مورد استفاده به شربت ،مربا ،ترشي و رب يا بهصورت جوشانده استفاده مينمايند
 ،ضمناً استفاده از قسمتهاي سبز گياه بهعنوان سبزي خوراکي يا معطر کننده غذا نيز داراي کاربرد فراواني است.
توصيه کاربردي/صنعتي :تحتيتات گسترده روي شناخت و چگونگي استفاده از گياهان دارويهي مرتعهي مهيتوانهد
کمک شاياني به صنعت داروسازي نمايد .بنابراين توصيه ميشود اقدامات حمايتي جهت شناخت ،حفظ و ازدياد گونه-
هاي با ارزش دارويي در اين منطته به عمل آيد.

بازنگري ارزشهاي سنتي گياهان مولد محصوالت فرعي در گستره

 .1مقدمه

منابع طبيعي کشور با مالحظه اهميت روز افزون آن از نظر کاربرد

بهرهبرداريهاي تک محصولي از منابع طبيعي مانند چرا و

دارويي و صنعتي و خوراکي و ضرورت بهرهبرداري از آنها ،ضرورت

برداشت چوب عمدهترين عامل تخريب مراتع و جنگلها است.

شناسايي علمي و فني گياهان مولد و فرآوردههاي مرتعي و جنگلي
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را مطر ميسازد (حيدري و همکاران .)3109 ،فلور ايران داراي

دارويي منطته ميباشد و در بين اندامهاي مورد استفاده ،برگ

 7599گونه است که تعداد زيادي از آنها داراي کاربرد دارويي

بيشتر از ساير قسمتها مورد استفاده دارويي قرار ميگيرد.

ميباشند .تنوع موجود سبب ميگردد عالوه بر ارائه برنامه جهت

رضاييان ( )3130در بررسي محصوالت فرعي قابل استحصال

بهرهبرداري سنتي ،براي کسب درآمد و توانمندسازي بهرهبرداران

از درختان بنه ) (Pistacia altanticaبيان نمود صمغ ستز که از

عرصههاي مرتعي و جنگلي در هر منطته گياهان دارويي مناسب

اين درختان بهدست ميآيد ،امروزه يک فرآورده گران قيمت است

جهت کشت و پرورش را پيشنهاد نمود (اصغرنژاد .)3130 ،در

و درآمدي قابل مالحظه براي بهره برداران ،خريداران ،فروشندگان

منطته خزري در طر هاي جنگلداري تعداد زيادي گونه گياهي

و صادر کنندگان توليد مينمايد .کريمي ( )3133در مطالعه خود

با کاربرد دارويي وجود دارد که هيچ برنامهاي جهت استفاده بهينه

بر روي  242گونه متعلق به  13تيره گياهي در مراتع شهرستان

از آن ارائه نشده است ،در تهيه يا تجديد نظر اين طر ها شناسايي

دامغان به اين نتيجه رسيد که  01گونه دارويي و  340گونه علوفه

و بهکارگيري اين استعدادها از عوامل تأثيرگذار در موفتيت اجراي

اي -مرتعي ميباشند که به صورت اشکال زيستي  19گونه

طر ها است (سعيدي گراغاني و همکاران .)3130 ،استفاده از

کامفيت 343 ،گونه همي کرپيتوفيت و ژئوفيت 49 ،گونه تروفيت

گياهان دارويي براي درمان بيماري قرنها سابته دارد و هم اکنون

و  13گونه فانروفيت و نانوفانروفيت هستند .در مطالعه ديگري

نيز در بسياري از کشورهاي پيشرفته و در حال پيشرفت به عنوان

اصغرنژاد و همکاران ( )3130بيان نمودند  15گونه دارويي متعلق

يک راه اصلي درمان به شمار ميرود ( .)Sindambiwe, 1999در

به  35تيره در منطته پرور استان سمنان وجود دارد که از اين بين

حال حاضر بخش عمده داروهاي جديد ،شيميايي هستند ولي در

تيرهي  Asteraceaeبا  35/22درصد بيشترين گونههاي دارويي را

عين حال تتريباً  19درصد فرآوردههاي دارويي منشأ گياهي

به خود اختصاص داده و باالترين درصد درماني مربوط به خاصيت

دارند .در پزشکي سنتي بسياري از کشورها از جمله ايران ،گياهان

مدر بودن گونههاي دارويي منطته ميباشد و در بين اندامهاي

دارويي براي درمان بسياري از بيماريها به کار ميروند

مورد استفاده ريشه بيشتر از ساير قسمتها مورد استفاده دارويي

( .)Vijayan, 2004در طراحي و ساخت داروهاي تازه دو گرايش

قرار ميگيرد.

نوين و قوي پديد آمده است .زيست فنآوري دست به توليد گروه

رزاقي کمردوي و همکاران ( )3137تحتيق با عنوان معرفي

نويني از داروهاي زيستي زده است و روشي کامالً نو را در طراحي

گياهان دارويي مهم شهدزا مورد استفاده زنبور عسل در حوزه

داروها ارائه مي کند و به طور همسو گرايش فزايندهاي براي

آبخيز سرخ آباد سوادکوه مازندران انجام دادند .در اين تحتيق،

استفاده از فرآورده هاي گياهي در درمان بيماريها مشاهده مي-

تعداد  17گونه دارويي شهدزا ،از  37تيره و  15جن

گردد ( .)Robert, 2000مطالعات زيادي در داخل و خارج از کشور

شد که از اين تعداد گونه هاي دارويي  7گونه از خانواده

در مورد استفاده سنتي و بومي از گياهان دارويي مرتعي و جنگلي

 3 ،Lamiaceaeگونه از خانواده  7 ،Rosaceaeگونه از خانواده

انجام شده است که در اين پژوهش به برخي از آنها اشاره ميشود.

 2 ، Asteraceaeگونه از خانواده  2 ،Fabaceaeگونه از خانواده

سعيدي گراغاني و همکاران ( )3130در بررسي نتش گونههاي

 Papaveraceaeو بتيه از خانواده هاي مختلف مي باشند.

شناسايي

مرتعي در طب سنتي در منطته رينه کوه شهرستان آمل بيان

گيدي و همکاران ) ،(Giday et al., 2009در مطالعه اي بر

نمودند  10گونه دارويي متعلق به  29تيره در منطته رينه کوه

روي  53گونه دارويي در منطته اتيوپي به اين نتيجه رسيد که

وجود دارد که از اين بين تيرهي ستاره آسا ( )Asteraceaeبا 21/3

ريشه بيشترين اندام استفاده شده براي درمان بيماري مي باشد و

درصد بيشترين گونههاي دارويي را به خود اختصاص داده و

همچنين به اين نتيجه رسيدند که تانن بيشترين ترکيب شيميايي

باالترين درصد درماني مربوط به خاصيت مدر بودن گونههاي

موجود در منطته را تشکيل مي دهد .کريميان ( )3134در بررسي
فلور مناطق حفاظت شده کالمند بهادران و کوه بافق نشان داد که
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 343گونة گياهي در منطته حفاظت شده کالمند بهادران و 310

 .2-2روش انجام پژوهش

گونه گياهي در منطتة کوه بافق وجود دارد .همچنين بيان نمود در

در اين پژوهش ابتدا به منظور آشنايي بها منطتهه ،نتشههههاي

مجموع  79گونه گياه داروئي ،معطر و صنعتي 35 ،گونه گراس3 ،

جغرافيايي مهورد بررسهي و مطالعهه قهرار گرفهت .سهپ

گونه لگوم 27 ،گونه علفي چندساله و يکساله و  21گونه درختي و

دستيابي به نتاط مختلف منطته ،عوار

درختچه هاي در اين مناطق حفاظت شده رويش دارد.

راهههاي

طبيعي و وضعيت پوشش

گياهي بررسي شد .جهت جمعآوري و کسب اطالعات و دستيابي

زالي و همکاران ( )3130در معرفي مهم ترين گياهان دارويي

به اهداف پژوهش از روش تحتيق پيمايشي و مصاحبه حضوري بها

زيرحوزه تيار با تأکيد بر مواد مؤثره و اثرات درماني اظهار داشتند

بوميان منطته استفاده گرديد .شدت و رهيافتهاي نمونهبرداري به

که گياهان خانواده  Lamiaceaeبيشترين موارد استفاده دارويي را

گونهاي ميباشد که اطمينهان کامهل از برداشهت کهل نمونههههاي

دارند .در ميان مواد موثره ،تانن و در ميان خواص درماني نيز

گياهي دارويي را ميرساند .بهمنظور معرفهي گونههههاي دارويهي و

خاصيت مدر بودن بيشترين فراواني را به خود اختصاص داده است.

معطر ،گياهان جمعآوري شده از منطته پ

هدف از اين تحتيق بررسي استفادههاي سنتي و بومي گياهان

از انتتال به هربهاريوم

دانشکده با استفاده از فلور ايرانيکا ،فلور رنگي ايهران و کارشناسهان

دارويي توسط بهرهبرداران محلي در بخشي از مراتع مشجر شمال

گياهشناس مورد شناسايي و نامگهذاري قهرار گرفتنهد و سهپ

کشور و حفظ اين ذخاير با ارزش و بهرهبرداري اصولي و صحيح از

بها

استفاده از مطالعات محلي حاصل از مصاحبهها و پرسشنامهههها و

آنها و همچنين غني نمودن بانک اطالعات مورد نياز در زمينه

نيز کتب مرتبط ،به ثبت مشخصهات دارويهي آنهها اقهدام گرديهد.

منابع طبيعي تجديد شونده و ارائه اطالعات به سازمانهاي اجرايي،

مصاحبه با مشاهده حضوري از  33نفر از بهرهبرداران مهرد (سهنين

کارشناسان و محتتان در عرصه منابع طبيعي و محيط زيست بوده

بين  14تا  77ساله) در محدوده منطته مورد مطالعه بصورت فردي

است.

(از  23نفر) يا گروهي ( 2الي  5نفره) به عمل آمده است .مصهاحبه

 .2مواد و روشها

و پرسشها در اين پژوهش مشهارکتي تها جهايي ادامهه يافهت کهه

 .1-2معرفي منطقه

پاسخهاي تکراري براي محتق اثبات شد و ادامهً مصاحبهها نکتهاي
جديد به ياداشتها اضافه نمينمود .اين کيفيت در اثر تکرار پاسخ-

طر ههاي جنگهلداري حهوزه ( 31سهري يهک ،دو و سهه) بها

هاي مشابه از طرف مصاحبه شوندگان مختلف براي محتهق محهرز

 25420هکتار و حوزه  33با مساحت  34523هکتهار واقهع در 39

ميگردد (حيدري و همکاران ،)3109 ،ياداشتها بهه روش تحليهل

کيلههومتري جنههوب شهرسههتان بهشهههر و  79کيلههومتري جنههوب

محتوا متولهبندي شد و سپ

شهرستان نکا بين طول جغرافيايي  15درجه و  41دقيتهه الهي 17
درجه و  5دقيته و عر

نتايج آن تهدوين گرديهد .در نهايهت

جههههت پهههردازش و تجزيهههه دادهههههاي خهههام از نهههرم افهههزار

 41درجه و  7دقيته الي  53درجهه و 33

 Excel office 2007استفاده شد.

دقيته واقع شده اسهت .حهداکرر ارتفهاع منطتهه طهر حهوزه ،31
 3999متر و حداکرر ارتفاع  1999متر از سهطح دريها اسهت ،ايهن

 .8نتايج و بحث

ميزان در حهوزه  33طهر جنگهلداري  073متهر و  2412متهر از
سطح دريا ميباشد .همچنين ايهن منهاطق داراي نهزوالت سهاليانه

در مطالعه فلور منطته  239گونه گياهي از  47تيره شناسايي

 759ميليمتر بوده و متوسط حداکرر درجهه حهرارت در گرمتهرين

شد که از اندامهاي  19گونه از گياهان شناسايي شده ،بوميان

ماه سال (مرداد)  21درجه سانتيگهراد و متوسهط حهداقل درجهه

منطته در مصارف مختلف استفاده ميکنند .جدول ( )3عالوه بر

حرارت در سردترين ماه سال (بهمهن)  -3/22درجهه سهانتيگهراد

ليست گونههاي دارويي ،فرم زيستي ،فرم رويشي و نوع استفاده

است.

محلي از گونههاي دارويي موجود در منطته را نيز نشان ميدهد.
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بوميان از گياهان منطته بعد از تبديل اندامهاي مورد استفاده

ميباشد که از جمله گونههاي داراي اين خواص ميتوان به

به شربت ،مربا ،ترشي و رب يا بههصورت جوشانده استهفاده مي-

بومادران البرزي ( ،)Achillea wilhelmsiiبادرنجبويه کوهي

نمايند ،ضمناً استفاده از اندامهاي سبز گياه بهعنوان سبزي

( ،)Melica persicaپونه ( )Mentha persicaو آويشن

خوراکي يا معطر کننده غذا نيز داراي کاربرد فراوان است.

( )Thymus sativaاشاره کرد که کريمي ( ،)3133اصغرنژاد و

نتايج حاصل از تجزيه و تحليل دادهها نشان داد که در ميان

همکاران ( )3130و زالي و همکاران ( )3130در نتايج مطالعات

فرمهاي رويشي ،گونههاي فورب با  79درصد و گونههاي گراس با

خود اين خواص را براي گونههاي اخير برشمردهاند .از ديگر

 1/11درصد داراي بيشترين و کمترين درصد فراواني در ميان

استفادههاي سنتي بوميان منطته از خواص دارويي گياهان بهعنوان

گونههاي گياهي مورد استفاده بومي و سنتي ميباشند .نمودار 3

آرام بخش ،تببر ،رفع ورم ،رفع سرماخوردگي ،تصفيه کننده خون،

فراواني فرمهاي رويشي گونههاي گياهي دارويي منطته مورد

ضد نفخ ،بادشکن ،خلط آور ،ضد سرفه ،رفع سردرد و رفع

مطالعه را نشان ميدهد.

تحريکات عصبي است.
70
60
50
40

همي کريپتوفيت;

30

43/33

کريپتوفيت; 3/33ژئوفيت;6/66
فانروفيت;20

20
10

کامفيت; 26/66

0

نمودار .2درصد فراواني شکل زيستي گياهان

نمودار :1درصد فراواني فرمهاي رويشي گياهان

 .4نتيجه گيري

با توجه به نتايج حاصل از داده ها بهدست آمده ،در ميان فرم-
هاي زيستي گونههاي مختلف هميکريپتوفيتها ،کامفيتها و

امروزه حفظ نظامهاي سنتي به عنوان ميراثي گرانبها و نظامي

فانروفيت بهترتيب با  27/77 ،41/11و  29درصد داراي بيشترين

پايدار در حفاظت ،توسعه و بهرهبرداري از مراتع ضروري است .فلور

فراواني بودند .نمودار  2فراواني اشکال زيستي در گونههاي گياهي

منطته از  239گونه و  47تيره تشکيل شده است ،از بين تيرههاي

دارويي منطته مورد مطالعه را نشان ميدهد.

شناسايي شده  19تيره داراي  77گونه دارويي ميباشند که 24

از گونههاي گياهي شاخص دارويي -مرتعي که در منطته مورد

گونه مرتعي و  7گونه درخت و درختچهاي مورد بهرهبرداري و

مطالعه حضور داشتند ميتوان به کاسني ( ،)Cichoriumگاوزبان

استفاده سنتي اهالي قرر ميگيرد .بيشتر اشکال زيستي منطته را

( ،)Echiumآويشن ( )Thymusو کاکوتي ( )Ziziphoraاشاره کرد

به ترتيب همي کريپتوفيت با  41/11درصد و کامفيت با 39/34

که بهرهبرداران محلي و بومي از آنها استفادههاي مختلف دارويي

درصد تشکيل ميدهند و اين امر با طيف زيستي اقليم کوهستاني

و خوراکي ميکنند .اين بخش از نتايج با مطالعات حيدري و هم-

و سرد مطابتت دارد (اکبرزاده .)3139 ،نتايج بررسيها مشخص

کاران ( ،)3109سعيدي گراغاني و همکاران ( )3130و زالي و هم-

کرد بوميان منطته از اين گياهان بعد از تبديل اندامهاي مورد

را به عنوان شاخص دارويي

استفاده به شربت ،مربا ،ترشي و رب استفاده مينمايند ،ضمناً

مراتع شمال کشور معرفي کردند ،مطابتت دارد .بيشترين استفاده

استفاده از قسمتهاي سبز گياه بهعنوان سبزي خوراکي يا معطر

کاران ( )3130که اين چهار جن

دارويي از گياهان منطته مورد مطالعه به عنوان ضد نفخ و دل درد
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کننده غذا نيز داراي کاربرد فراوان است .سازمان جنگلها ،مراتع و

زينتي امکان بهرهبرداري چند منظوره از گياهان آن منطته را

آبخيزداري کشور بهعنوان دستگاه متولي گياهان دارويي جهت

فراهم ميآورد .لذا شايسته است که در جهت حفاظت از منابع آب

توانمندسازي بهرهبرداران عرصههاي جنگلي بايد نسبت به تهيه

و خاك ،در بخشهاي مديريتي و اجرايي توجه ويژهاي به بحث

طر محصوالت فرعي جنگلي و مرتعي و واگذاري طر تهيه شده

بهرهبرداري چند منظوره از مراتع و جنگلها در جهت مديريت

به مجريان اقدام تا از توان عرصههاي طبيعي در توليد و فرآوري

جامع و توسعه پايدار منابع طبيعي گردد.

محصوالت فرعي خوراکي ،دارويي ،صنعتي و بهداشتي استفاده

 .5سپاسگزاري

شود .طبق نتايج بهدست آمده ،توجه به گياهان اين منطته از نظر

بر خود الزم ميدانيم از کليه کساني که در به انجام رسيدن

کاربرد فراواني که در درمان بيماريهاي مختلف دارند ضروري
است .عالوه بر اين با توجه به اهميت فراواني که اين تيرهها و تيره-

اين تحتيق ما را ياري نمودند ،بهويژه کارکنان و کارمندان زحمت-

هاي مختلف گياهي در درمان بيماري دارند ،توجه به گياهان

کش اداره کل منابع طبيعي استان مازندران و همچنين ساکنين

دارويي ميبايستي در برنامههاي مديريتي همه مناطق مدنظر قرار

بومي منطته تتدير و تشکر نماييم.

گيرد .وجود گونههاي گياهي دارويي ،صنعتي ،سبزي صحرايي و
جدول .1 -ليست گونههاي دارويي موجود در منطته و مصارف سنتي و بومي آنها
فرم زيستي

فرم رويشي

نوع استفاده سنتي

هميکريپتوفيت

فورب

ضد نفخ ،بادشکن ،تب بر

ژئوفيت

فورب

سبزي خوراکي

نام محلي
بومادران البرزي
پياز زنگولهاي (اله زي)

نام علمي گياه
Achillea wilhelmsii C.
Koch.
Allium sp.

رديف
3
2

هميکريپتوفيت

فورب

شوينده و تميز کننده

بابونه

Anthemis sp.

1

فانروفيت

درختچه

از عصاره ميوه آن آب زرشک تهيه ميشود

زرشک

Berberis vulgaris L.

4

هميکريپتوفيت

فورب

ضد عفوني کردن دستگاه گوارش

کاسني

Cichorium intybus L.

5

فانروفيت

درخت يا درخچه

ميوه خوراکي ،تهيه ترشي

سياه وليک

هميکريپتوفيت

فورب

نرم کننده سينه ،خلط آور ،رفع سرما خوردگي

گل گاوزبان

هميکريپتوفيت

فورب

سبزي خوراکي و معطر کننده غذا

کريپتوفيت

بوته

ضد عفوني کننده و خوشبو کننده محيط

Crataegus pentagyna
Waldst. & Kit. ex Willd.
Echium amoenum Fisch.
& Mey.
Eryngium caucasicum
Trautv.
Heracleum persicum
Desf.

7

کامفيت

بوته

برگ آن در پخت آش و سبزي خوردن

ژئوفيت

گراس

ضد نفخ و دل پيجه

هميکريپتوفيت

فورب

ضد نفخ و دل درد

پونه (پتنک)

فانروفيت

درخت يا درخچه

ميوه آن خوراکي ،تهيه ترشي

ازگيل وحشي

هميکريپتوفيت

فورب

آرام بخش و معطر

کامفيت

بوته

عدم ايجاد نفخ در دام ،افزايش توليد عسل زنبهور

هميکريپتوفيت

فورب

زولنک (سيسک تلي)
گلپر (کولک)
گزنه سفيد
بادرنجبويه کوهي (وارنگبو)

پونه ساي (نعنا)
اسپرس

داران
اسپند

خوشبو کننده محيط
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7
3
0

)Lamium album (Lam

39

persica Melica
Kunth.
Mentha persica Benth.

33
32

Mespilus germanica L.

31

)Nepeta pungens (Bunge.
Benth.
)Onobrychis cornuta (L.
Desv.

34

Peganum harmala L.

35
37
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ادامه جدول  .1-ليست گونههاي دارويي موجود در منطته و مصارف سنتي و بومي آنها
فرم زيستي

نوع استفاده سنتي

فرم رويشي

نام علمي گياه

نام محلي

رديف

Plantago atrata Hoppe.

37

Polygonum sp.

33

Prunus divaricata Ehrh.

30

Pyrus sp.

29

Quercus sp.

23

Rubus sp.

22

Salvia sclarea L.

21

Stachys
Vahl.

24

هميکريپتوفيت

فورب

تسکين دهده کوفتگي

بارهنگ کوهي

هميکريپتوفيت

فورب

رفع ورم

هفت بند

فانروفيت

درخت يا درخچه

توليد رب و ترشي ،ميوه خوراکي

آلوچه

فانروفيت

درخت

ميوه خوراکي

گالبي وحشي (تلکا)

فانروفيت

درخت

ميوه به عنوان خوراك دام و پوست در رنگ آميهزي
کاربرد دارد

بلوط

کامفيت

بوته

مرباي تمشک ،شربت تمشک

تمشک

هميکريپتوفيت

فورب

نيرو دهنده

مريم گلي

کامفيت

فورب

رفع سرماخوردگي و آرام بخش به صورت دم کرده

چاي کوهي

lavandolifolia

کامفيت

فورب

رفع سرماخوردگي و آرام بخش به صورت دم کرده

چاي کوهي

& Stachys laxa Boiss.
Buhse.

25

کامفيت

فورب

ضههد نفههخ ،بادشههکن ،خلههط آور ،ضههد سههرفه ،رفههع
سردرد و رفع تحريکات عصبي

آويشن (اوشمک)

Thymus sp.

27

هميکريپتوفيت

فورب

تصفيه کننده خون

گل قاصد

کامفيت

فورب

پخت آش و پايين آورنده قند خون

گزنه معمولي (گزنه دو پايه)

Traxacum
vulgare
(Lam.) Scrk.
Urtica dioca L.

27

هميکريپتوفيت

فورب

آرام بخش

بنفشه معطر

کامفيت

بوته

آرام بخش

کاکوتي (چاي چوپان)

جدول  .2ليست تيرههاي گياهي و تعداد جن
تعداد جنس

Verbascum thapsus L.

20

Ziziphora sp.

19

هر تيره در منطته مورد مطالعه
نام فارسي

2

افرا

3

پروسياوشان

0

جعفري (چتربان)

3

خاس (ورگ تلي)

3

سرخ

متدس گرجي

2

سرخ

شاخ گوزني

3

گل شيپوري

21

کاسني

نام علمي تيره گياهي

رديف

Aceraceae

3

Adianthaceae

2

)Apiaceae (Umbelliferae

1

Aguifoliaceae

4

Aspidiaceae

5

Aspleniaceae

7

Araceae

7

)Asteraceae (Compositae

3

3

زرشک

Beberidaceae

0

5

گل گاوزبان

Boraginaceae

39

7

تيره کلم (چليپائيان)

Brassicaceas

33

3

گل استکاني

Campanulaceae

32

2

آقطي (پلم)

Caprifoliaceae

31

3

علف مار (کرر)

Capparidaceae

34

5

ميخک

Caryohyllaceae

35
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هر تيره در منطته مورد مطالعه
رديف

نام علمي تيره گياهي

 ليست تيرههاي گياهي و تعداد جن.2- ادامه جدول
نام فارسي

تعداد جنس

3

Chenopodiaceae

2

Cupressaceae

1

Ephedraceae

4

Euphorbiacceae

5

Fumariaceae

شاه تره

3

7

Fabaceae (Leguminosae)

نخود بتوالت

34

7

Fagaceae

تيره بلوط

1

3

Cyperaceae

جگن

2

0

Geraniaceae

39

Hypericaceae

33

Hypolepidaccae

32

اسفناج

2

سرو

2

ارمک

3

فرفبون

3

شمعداني

1

)گل راعي (هوفارقيون

3

عتابي

سرخ

3

Lridaceae

زنبق

2

31

Juncaceae

)سازو (سازير

3

34

Loran thaceae

دارواش

3

35

Malvaceae

37

Lamiaceae (Labiatae)

37

Liliaceae (Alliaceae)

33

)ختمي (پنيرك

2

نعناع

22

)سوسن (الله

39

Papaveraceae

خشخاش

4

30

Plantaginaceae

بارهنگ

2

29

Poaceae (Gramineae)

)گندم (غالت

20

23

Polygonaceae

هفت بند

1

22

Primulaceae

پامچال

1

21

Ranuculaceae

آالله

7

24

Rosaceac

گل سرخ

37

25

Rubiaceae

روناس

2

27

Scrophulariaceae

گل ميمون

5

27

Solanaceae

سيبزميني

3

23

Urticaceae

گزنه

3

20

Violaceae

بنفشه

2

19

Zygophyllaceae

اسفند

3

13

Rhamnaceae

عناب

1

12

Saxifragaceae

صخره در

3

111

Alavi et al., Journal of Herbal Drugs, Vol. 2, No. 2: 113-120, 2011

Sindambiwe, J. B., Calomme, M., Cos, P., Totte, J.,
Pieters, L., Vlietinck, A. and Vanden Berghe, D.
1999. Screening of seven selected Rwandan
medicinal plants for antimicrobial and antiviral
activities. Journal of Ethnopharmacology, 65: 71–77.
Singh, A. and Singh, P. 2009. An ethno botanical Study
of medicinal plants in chandauli district, India.
Journal of Ethnopharmacology, 121(2): 324-329.
Vijayan, P. Raghu, C., Ashok, G. Dhanaraj, S. A. and
Suresh, B. 2004. Antiviral activity of medicinal plants
of Nilgiris. Indian Journal of Medical Research, 120:
24-32.
Wondimu, T., Asfaw, Z. and Kelbessa, E. 2007. Ethno
botanical Study of Medicinal Plants around, Ethiopia.
Journal of Ethnopharmacology, 112(1): 152-161.

 .6منابع
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منطته پرور در استان سمنان) ،کتابچه متاالت همايش ملي گياهان
دارويي ،ساري.
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معرفي مهم ترين گياهان دارويي زير حوزه تيار با تأکيد بر مواد مؤثره
و اثرات درماني ،دومين همايش ملي طب الرضا ،دانشگاه علوم پزشکي
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(مطالعه موردي مرتع رينه کوه شهرستان آمل) ،کتابچه متاالت اولين
کنفران

ملي حفاظت از تنوع زيستي و دانش بومي ،کرمان ،ايران.

قهرمان ،الف ،3170-3171 ،کورموفيتهاي ايران ،جلد  ،3-4مرکز نشر
دانشگاهي ،تهران ،ايران.
مبين ،ص ،3154-3174 ،.رستني هاي ايران ،جلد  ،3-1انتشارات
دانشگاه تهران ،تهران ،ايران.
Davis, P.H. (ed). 1965-1985. Flora of Turkey, vols. 1-9.
Edinburgh University press. Edinburgh.
Giday, M. Asfaw, Z. and Woldu, Z. 2009. Medicinal
Plants of the Mein it ethnic group of Ethiopia. Journal
of Ethnopharmacology, 124(3): 513-521.
Rechinge, K. H. (ed). 1963-1998. Flora Iranica, nos. 1173. Akademische Druck-u. Verlagsanstalt, Graz.
Robert, Y. and Yuan, L. 2000. Traditional Chinese
Medicine: an approach to scientific proof and clinical
–validation. Pharmacology & Therapeutics, 86: 191
198.

121

