
Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

  مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی
  1387، پنجم، شماره پانزدهمجلد  

www.jasnr.info  
                     www.sid.ir    

 www.magiran.com/jasnr  
  

  

  معرفی برخی گیاهان دارویی منطقه تاریخی میمند استان کرمان
  

  2 و محمدرضا پریشانی فروشانی1رضا رمضان نژاد قادی*

  مربی گروه زیست شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز2مربی گروه زیست شناسی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 1
 19/12/86 :ش ؛ تاریخ پذیر27/3/86 :تاریخ دریافت

 
  چکیده

 واقع شهرستان شهر بابک استان کرمان شرق  کیلومتری شمال38در  هکتار 69600با وسعت حدود منطقه باستانی میمند 
، که بوده  در بخش جنوبیها و تپه ماهورهای باز ای از دشت ای کوهستانی به همراه گستره سیمای منطقه متشکل از پیکره. باشد می

 و دامنه تغییرات  متر2850  الی1860 دامنه تغییرات ارتفاعی منطقه بین .باشد رکزی ایران و دنباله شیرکوه یزد میهای م امتداد کوه
از فروردین سال ، منطقهمعطر  های دارویی و معرفی گونهمنظور  به.  متفاوت استگراد  درجه سانتی4/40تا  - 8/17 دمایی آن بین

آوری شده از منطقه پس از انتقال به هرباریوم با استفاده از فلورهای مختلف مورد  معگیاهان ج، 1385اردیبهشت سال  تا 1383
کتب مرتبط، به ثبت مشخصات نیز  و ها ها و پرسشنامه  حاصل از مصاحبه سپس با استفاده از اطالعات محلی.شناسایی قرار گرفتند

بیشترین تعداد گونه .  تیره گزارش شده است42 جنس و 90 گونه دارویی متعلق به 105 در این بررسی .دارویی آنها اقدام گردید
نام علمی، نام فارسی  ،در این پژوهش بر این عالوه. باشد می  گونه11با  سرخ  گل گونه و12 با  نعناعهای های دارویی متعلق به تیره

  .ه شده استهای مورد استفاده و خواص مهم دارویی گیاهان شرح داد و انگلیسی، تیره، فرم رویشی، قسمت
  

  اهان دارویی، میمند، خواص دارویی گی:های کلیدی واژه
  

  1مقدمه
منظور پیشگیری، درمان و  بهچنانچه اهی یهای گ فرآورده

دارو تلقی عنوان  به روند، رکا ثیر اعمال فیزیولوژیک بهأیا ت
عنوان ماده غذایی مصرف   حتی اگر این مواد به،شوند می

شاهرخی، (ای نداشته باشند  شدهشوند و اثر درمانی شناخته 
ها بیشتر از طریق داروهایی  امروزه درمان بیماری). 1996

 در آزمایشگاه فقطگیرد که منشا صنعتی دارند و  صورت می

                                                 
  rrghadi@yahoo.com:  مسئول مکاتبه-*

 موجب ،ها شوند و اثرات قاطع آنها در درمان بیماری تهیه می
 با مصرف با توجه به اینکهده است، شتوسعه مصرف آنها 
د، روز به روز انرس هایی به بدن می ها زیانبعضی از این دارو

شده و  یبیشترهای آنها توجه  به گیاهان دارویی و فرآورده
اعتقاد عمومی در مورد استفاده از آنها پیوسته تقویت 

  ).1991 زرگری،(گردد  می
استفاده و کاربرد داروهای گیاهی تنها به کشورهای در 

ا در کشورهای  ندارد، بلکه این داروهاختصاص حال توسعه
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ثر در ساخت دارو، درمان، ؤم  مهم و عواملپیشرفته نیز از
علت   به).1996شاهرخی،  (باشند میبهداشت و سالمتی 

شرایط اقلیمی مناسب و سایر فاکتورهای جغرافیایی خاص، 
رویند که   نقاط ایران میبسیاری ازگیاهان متنوع و زیادی در 

صمصام شریعت، ( دارند آنها خواص درمانی مهمی بیشتر
  لذا کشور ایران با سابقه درخشان در طب سنتی و).1989

های گیاهی، یکی از  استعداد بالقوه در پرورش گونه
ترین مناطق برای تهیه، تولید و صادرات گیاهان  مناسب

نفتی و توسعه توان از طریق صادرات غیر دارویی است که می
بر ). 2000ور، پ امان(پایدار به بازارهای جهانی دست یافت 

های اکولوژیک  ها به توانمندی این اساس در برخی پژوهش
 گونه گیاه 7500و اقلیمی کشور ایران در تولید بیش از 

دارویی و استخراج مواد موثره بهینه از آنها پرداخته شده 
ای در  امروزه تحقیقات گسترده). 2000امید بیگی، (است 

مختلف کشور به های گیاهی مناطق  زمینه شناسایی گونه
 باقرزاده و ؛1990 ،نیا و همکاران یاکبر(انجام رسیده است، 

 ؛1997 ،پور  سلطانی؛2000،  بتولی؛1999 ،پاکروان
 ، مازندرانی و همکاران؛2000 ،نیا  قلیچ؛2004 ،صابرآملی

همچنین به مطالعه موردی خواص و ). 1992 ، معقول؛2004
ررسی شرایط ها و ب  جلبک،مواد موثره گیاهان دارویی

اکولوژیک آنان نیز پرداخته شده است، که از آن میان 
 ؛2000 ،زاده  زارع؛2000 ، بتولی؛1997 و 1999 ،امیدبیگی(

  ).2003 ،زاده  کرم و1990 ،پور و ربیعی سهرابی
دلیل تاریخ  منطقه باستانی میمند واقع در استان کرمان به

،  در آنلهای چند هزار سا غنی و سکونت دائمی بشر در دوره
 از لحاظ مطالعه طب سنتی و  وکنون نیز ادامه داردکه تا

، این منطقه آنبر  عالوه. باشد گیاهان دارویی قابل توجه می
و دلیل رابطه متقابل بین فرهنگ بشری با منابع طبیعی  به

چگونگی استفاده از آنها در زندگی بومی منطقه، موفق به 
 در  از سازمان یونسکوالمللی ملینا مرکوری کسب جایزه بین

منظور  بهاین تحقیق .  استشده  میالدی2005سال 
گردآوری، شناسایی و تعیین خواص دارویی گیاهان منطقه 

میمند استان کرمان از دیدگاه بومیان و نیز کتب تخصصی 
  .انجام گرفته است

  
  ها مواد و روش

 55°41´ تا 55°13´منطقه میمند با مختصات جغرافیایی
 با مساحتی   عرض شرقی30°20´ تا 29°57´وطول شمالی 

 کیلومتری شمال شرق 38  کیلومترمربع در25/696معادل 
متوسط . ن کرمان واقع شده استاشهرستان شهر بابک است

 متر و حداقل ارتفاع محدوده 2287های منطقه  ارتفاع آبادی
. باشد  می متر از سطح دریا2850 متر و حد اکثر آن 1860

خش شمالی شامل پیکره کوهستانی است که این منطقه در ب
های مرکزی ایران و شیر کوه یزد بوده و در بخش  امتداد کوه

های کم ارتفاع  ها و تپه ای از دشت جنوبی شامل گستره
دهستان میمند از سمت شرق با دهستان پا قلعه، از . باشد می

های  غرب با دهستان شمال با راویز، از جهت غرب و شمال
خورسند، از سمت جنوب با دشت خاتون آباد و مداوات و 
 استمجاور های پاریز و سرچشمه  شرق با دهستان از جنوب

  .)2006، قادیرمضان نژاد(
روستای میمند به موازات رشته کوه زاگـرس بـا جهـت             

 یـال شـمال و      .شرق امتداد یافته است    شمال غرب به جنوب   
در و   ومرالغرب این کوهستان در قسمت زیرین از آنگ        شمال

هـای آنـدزیت جـوان     قسمت فوقانی شامل کالهکی از سنگ    
های شمال و شمال غرب زیاد بوده و فاقـد           شیب دامنه . است

شرقی خاک   در انتهای شمال  . استپوشش گیاهی قابل توجه     
 ضخامت مناسـبی داشـته و جهـت پوشـش گیـاهی مـساعد             

های کوهسری و نیـز در نقـاط         در این بخش رویش   . باشد می
پوشش زیر اشکوب متنوع و      با   زار بادام کوهی   مسطح خلنگ 

ز یغرب حوضه ن   در جنوب و جنوب   . شود مشاهده می متراکم  
هـا، پوشـش گیـاهی از        دلیل رسوبات آبرفتی مخروط افکنه     به

ای ویژه مناطق کوهستانی بوده و تحت شرایط نیمـه     نوع بوته 
حاصـل  ،  ای و شنی   خاک منطقه ماسه  . نمایند خشک رشد می  

و یـا   های آتشفـشانی و آنـدزیتی        ی و تجزیه سنگ   هوازدگاز  
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در این بخش رشد پوشش گیـاهی       . باشد های بادی می   انباشته
کـه بـا    ،  زار پسته وحشی انجامیده    به ایجاد مرتع و نیز خلنگ     

توجه به بارش کمتر، ارتفاع کمتر منطقه، سطح تبخیر بیـشتر،           
نفوذ بادهای گرم، افزایش دما و کاهش سطح آب زیرزمینـی،      

ــشک را در   ــه خ ــش نیم ــستیم  آنپوش ــاهد ه ــازمان ( ش س
  .)2002جغرافیایی نیروهای مسلح، 

دارای آب و هوای معتدل     از نظر تقسیمات اقلیمی میمند      
تـرین   براسـاس آمـار نزدیـک     . باشد خشک تا گرم خشک می    
، )ایستگاه سـینوپتیک شـهر بابـک      (ایستگاه هواشناسی منطقه    

متر، میـانگین دمـای      ی میل 6/162 متوسط بارش سالیانه منطقه   
گراد، میانگین حـد اکثـر دمـای         درجه سانتی  2/15 سالیانه آن 

گراد و میـانگین حـداقل    درجه سانتی  5/35گرمترین ماه سال    
. گــراد اســت  درجــه ســانتی9/1دمــای ســردترین مــاه ســال 

مـاه   مـرداد  تـرین آن  مـاه و گـرم  اسـفند  سردترین مـاه سـال      
 54 و حـداکثر     20  منطقـه حـداقل    بیرطوبـت نـس   . باشد می

  .درصد است
ـ    به :روش تحقیق  هـای معطـر و دارویـی        همنظور معرفی گون

 پس از   ،آوری شده از منطقه    منطقه مورد مطالعه، گیاهان جمع    
مـورد   انتقال به هربـاریوم بـا اسـتفاده از فلورهـای مختلـف            

 تـا  1988،  و همکـاران اسـدی (شناسایی دقیق قـرار گرفتنـد       
ــینگر، ؛2005 ــویس، ؛1998 -1963 رشـ ؛ 1988 -1965 دیـ

فینبــران،  ؛1972 -1966زهــری، ؛ 1954 -1934کومــاروف، 
بر این به ثبـت      عالوه. )1985 -1966تانسند،  ؛  1986 -1978

اطالعات و مشخصات گیاهشناسی، نام محلی، بررسی اثرات        
تــرین زمــان  هــای مــورد اســتفاده، مناســب دارویــی، قــسمت

و کاربردهای  ها   آوری، مشخصات رویشگاهی و استفاده     جمع
در نگـارش نـام فارسـی       . سنتی هر گونـه نیـز پرداختـه شـد         

 ؛1995مظفریـان،    (منابع مختلـف اسـتفاده گردیـد      ها از    گونه
جهـت  همچنـین    .)1994زاهـدی،   ؛  2004قهرمان و اخوت،    

 کـه   بر اطالعات محلی   ثبت مشخصات دارویی گیاهان عالوه    
، از  دهای شفاهی حاصل آم    ها و مصاحبه   از طریق پرسش نامه   

تـوکلی و   ؛  1985-1991زرگری،  ( .منابع مختلف استفاده شد   

ــداقت،  ــدر، ؛ 2000ص ــین، ؛ 1998میرحی ــشار، ؛ 1991ام اف
؛ 2000پژوهشکده گیاهان دارویی جهـاد دانـشگاهی،        ؛  1991

ــت،  ــی، ؛ 1999آزادبخ ــار؛ 2003جوش ــاتیکوم ،  و پاراجاپ
2003(.  

  
  نتایج

اهی متعلـق    گونه گی  248کلی در این بررسی تعداد       طور به
 شناسـایی شـدند کـه از ایـن میـان            تیره 55 جنس و    184به  

ــداد  ــه 105تع ــای   گون ــواص و کاربرده ــی دارای خ داروی
دارویـی شناسـایی شـده در منطقـه         گونه   67 تعداد   .باشند می

 گونـه دیگـر     38مصارف درمانی سنتی نیـز داشـتند و         میمند  
 ،یـی ی دارو هـا  از تعداد کـل گونـه      .فاقد استفاده سنتی بودند   

ی هـا   گونـه  .باشـند   گونه تـک لپـه مـی       5لپه و     گونه دو  100
تـرین   مهـم .  جنس تعلق دارند90 تیره و 42 به دارویی منطقه 

؛ عبارتنـد از ای  تنـوع گونـه  ترتیـب    های گیاهی منطقه بـه     تیره
 کلـی در    طـور   بـه  .نعناع، گل سرخ، کاسـنی و پروانـه آسـاها         

 28 در   ریشه ،ونهگ 61 ها در  برگگیاهان مورد مطالعه منطقه،     
 ،گونـه  33 ر د بـذر  ،گونه 32 در   ، میوه  گونه 27 در   گل ،گونه

 و سـر    هـای هـوایی    انـدام سـاقه،    ، گونه 8 در   شیرابه و صمغ  
  دارای  گونه 4 در های زیر زمینی    ساقه  و  گونه 27ها در    شاخه

منطقـه  های دارویی    گونهترین   مهم .باشند مصارف درمانی می  
 ارائه شـده و     1ستند در جدول    که دارای مصارف سنتی نیز ه     

  ؛باشند های دارویی منطقه به شرح زیر می سایر گونه
Allium cepa, Allium sativum, Amygdalus 
communis, Anethum graveolens, Armenica 
vulgaris, Artemisia dracunculus, Berberis 
integerrima, Calligonum comosum, Capparis 
spinosa, Capsicum annum, Cardaria draba, 
Carthamus tinctorius, Centaurium 
pulchellum, Cerasus vulgaris, Chenopodium 
album, Cicer arietinum, Citrulus vulgaris, 
Clematis flammula, Convolvulus arvensis, 
Cydonia oblonga, Elaeagnus angustifolia, 
Epilobium hirsutum, Erodium cicutarium, 
Eruca sativa, Ficus carica, Galium aparine, 
Heliotropium europaeum, Hordeum vulgare, 
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Juglans regia, Lactuca serriola, Lamium 
amplexicule, Lepidium perfoliatum, Linum 
album, Malus domestica, Medicago sativa, 
Mentha longifolia, Mentha piperita,  Morus 
alba, Morus nigra, Nepeta glomerulosa 
subsp. carmanica, Nepeta saccharata, 
Ocimum basilicum, Parietaria judaica, 
Pistacia vera, Prunus spinosa, Pteropyrum 
aucheri, Pulicaria gnaphalodes, Punica 
granatum, Pyrus communis, Reseda aucheri, 
Rheum ribes, Roemeria hybrida, Salix alba, 
Salix babylonica, Salvia macrosiphon, 
Sanguisorba minor, Silene spergulifolia, 
Sisymbrium irio, Solanum alatum, Solanum 
nigrum, Sophora alopecuroides, Spinacio 
oleracea, Trigonella foenum – graecum, 
Trigonella monantha, Vaccaria oxydonta, 
Veronica anagalis aquatica ssp. oxycarpa, 
Vitis vinifera, Zea mays, Ziziphus vulgaris. 

  
  بحث

برای فلور استان کرمان، گزارش  گونه گیاه دارویی 285
همچنین در ). 2004صابر آملی و همکاران، ( شده است

 گونه 248جدیدترین بررسی فلور منطقه میمند، تعداد 
 نژاد  و رمضانفروشانی پریشانی(شده است گیاهی شناخته 

در  گونه گیاه دارویی 105لذا شناسایی ). 2007، قادی
دهنده تنوع گیاهان دارویی در  نشان ، با این وسعتای منطقه

منطقه میمند بوده و همین امر موجب توجه گسترده اهالی 
عنوان دارو،  بومی به طب سنتی و استفاده از این گیاهان به

گزارش پیشین فلور منطقه . اد معطر شده استغذا و مو
 نموده تیره اقدام 28 گونه گیاهی متعلق به 181میمند به ثبت 

در که  در حالی). 2001وکیلی شهر بابکی و همکاران، (است 
 تیره از فلور 55 گونه گیاهی متعلق به 248این پژوهش 

منطقه میمند شناسایی شده است، لذا در این تحقیق تعداد 
 تیره برای نخستین بار از منطقه میمند گزارش 17ونه و  گ67
های شناسایی شده در این  تنوع و پراکنش گونه .شوند می

 تا 1988،  و همکاراناسدی(پژوهش با گزارشات فلور ایران 

مبنی بر ، )1998-1963 رشینگر،(و فلورا ایرانیکا ) 2005
  .در ایران مطابقت داردهای مذکور  تنوع و پراکنش گونه

بندی نواحی رویشی  منطقه مورد مطالعه بر طبق تقسیم
 -جهان در قلمرو هوالرکتیک، زیر قلمرو تیتان، ناحیه ایرانو

 ایران و زیر - تورانی، زیر ناحیه آسیای غربی، حوزه ارمنستان
. )1986تاختاجان، ( گیرد حوزه ایران مرکزی قرار می

تم نتایج این تحقیق نشان داد که براساس سیسهمچنین 
 درصد از گیاهان منطقه فانروفیت، 9/12رانکیه، در حدود 

 درصد 84/29 درصد ژئوفیت، 47/8 درصد کامفیت، 65/5
 درصد 74/42 درصد هیدروفیت و 4/0همی کریپتوفیت، 

فراوانی گیاهان تروفیت و  .)1981مبین، ( باشند تروفیت می
همی کریپتوفیت منطقه نشانگر فلور تیپیک مناطق بیابانی 

ها از خشکی  ها و همی کریپتوفیت ت، زیرا تروفیتاس
 در مقابل گیاهان کامفیت و فانروفیت بوده وگریزان 
  .باشند کننده خشکی می تحمل

های دارویی است  فلور منطقه باستانی میمند غنی از گونه
. ای در منطقه دارند که در برخی موارد پراکنش گسترده

ط اقلیمی خاص منطقه و کمبود اراضی مستعد دلیل شرای به
جهت کشاورزی و باغداری به همراه کاهش تولید مواد 
غذایی مرتبط، در بسیاری از موارد ساکنین منطقه از گیاهان 

 استفاده ای و معطر ، ادویهعنوان ماده غذایی دارویی به
لذا در بررسی غذاهای معمول در منطقه، استفاده . نمایند می

خورد  از این گیاهان به چشم میزیادی  از تعداد
). 2004،  و اقتصادیشیرازی  تقوی؛2006، قادینژاد رمضان(

های کاربردی ارائه شده برای گیاهان  این نتایج با جنبه
برخی گیاهان . )1995فخرطباطبایی، ( مطابقت دارد دارویی

 کهن در ایران مقدس ندلیل شفابخشی از روزگارا دارویی به
 منطقه، در )2004مازندرانی و همکاران،  (دندش شمرده می

دلیل استفاده   مانند پسته وحشی بههایی میمند نیز گونه
و از حمایت بوده عنوان دارو و خوراک، مقدس  گسترده به

مصارف سنتی کاربرد و . اهالی بومی برخوردار هستند
 های ، با گزارش)1جدول (های دارویی در منطقه میمند  گونه
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 بر موارد استفاده از گیاهان دارویی پیش گفته زرگری مبنی
همچنین برخی از . )1991 تا 1985زرگری، ( مطابقت دارد

دلیل دارا بودن ترکیباتی نظیر  گیاهان دارویی منطقه به
دار  در  ها و ترکیبات معطر و اسانس آلکالوئیدها، ساپونین
 و  کومار؛2003جوشی، ( برد دارندرصنایع مختلف کا

با توجه به قدمت دامپروری در میمند و  .)2003، یپاراجاپات
 از معاش اهالی منطقه، بسیاری  درصد60مین أنقش آن در ت

از گیاهان دارویی شناخته شده توسط بومیان دارای کاربرد 
  .باشند مینیز های دام  مشترک یا اختصاصی در درمان بیماری

صـورت وحـشی     به،های دارویی منطقه میمند عمده گونه 
بـا توجـه بـه شـرایط        . گیرند ودرو مورد استفاده قرار می    و خ 

خشک اکوسیستم منطقه و عدم رغبت اهالی به کشت گیاهان     
دلیل بازدهی اندک از یک سو و گسترش و          زراعی و باغی به   

 از سـوی    منطقـه های دارویـی در ایـن        سازگاری موفق گونه  
هـای دارویـی     توان بومیان منطقه را به کشت گونـه        دیگر، می 

ـ            پر مین أبازده و سازگار با شرایط اکولوژیـک آن در جهـت ت
  . ویت تولید داروهای گیاهی ترغیب نمودقمعاش و نیز ت
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  . باشند های دارویی مهم منطقه باستانی میمند که دارای استفاده سنتی نیز می  مشخصات برخی گونه-1جدول 
  خواص مهم درمانی  اندام مصرفی  فرم رویشی  نام تیره  نام علمی گونه  نام انگلیسی  نام فارسی  شماره

آور، التیـام زخـم و انعقـاد خـونریزی،           مقوی، قاعده   لبرگ، گ  علفی Lavender cotton Achillea wilhelmsii Asteraceae  بومادران  1
  معالج بواسیر، نیرو دهنده

ملین، خلط آور، معرق، دفـع سـنگ کلیـه و مثانـه،               گل، سر شاخه  خشبی چند ساله Camels- thorn Alhagi persarum Papilionaceae  ترنجبین  2
  بر کودکان، درمان بواسیر تب

  درمان اگزما، نرم کننده و التیام زخم، میوه خوراکی  سرشاخه، صمغ، میوه  درختچه Mountain almond Amygdalus scoparia Rosaceae  بادام وحشی  3
  کننده ضدانگل، ضد آسکاریس، ضدعفونی  برگ، گل، دانه  ای بوته Wormwood Artemisia sieberi Asteraceae درمنه دشتی  4

دهی،  خلط آور، مقوی معده، افزایش شیر      اشتها آور،   دانه، اسانس  و سالهعلفی د Caraway Carum carvi Apiaceae  زیره سیاه  5
  ضدگرفتگی عضالت

ــان    میوه، روغن  درختی Caucasian hackberry Celtis caucasica Ulmaceae  تا، تایی  6 ــده، درم ــت مع ــرفه، تقوی ــسکین دل درد و س ت
  اسهال، میوه گاها خوراکی

  مسهل، قاعده آور، ضد دیابت و ضد تومور  میوه  علفی چند ساله Colocynthis Citrulus colocynthis Cucurbitaceae  هندوانه ابوجهل  7
  پماد خارجی جهت کاهش التهاب و درد موضعی  غده  علفی دو ساله Meadow saffron Colchicum speciosum Colchicaceae  گل حسرت زیبا  8

9  
میوه، سرشاخه   هدرختچ Hedgethorn Crataegus meyeri Rosaceae  زالزالک

  گلدار، گل
مقوی قلب، کاهش فـشار خـون، درمـان آرتـروز و            

  اسکلروز، باز کننده عروق

قابض، درمان اسکوربوت، اسهال خونی، برونـشیت         برگ، گل، دانه  علفی یکساله Flixweed Descurainia sophia Brassicaceae  خاکشیر ایرانی  10
  و سنگ کلیه، تب بر، مسکن

  درمان سرفه، تسکین اختالالت دستگاه تنفس  دانه، مان  چند ساله Thistle globe Echinops pungens Asteraceae  دار ششکر تیغال نی  11

درمان یرقان، ناراحتی کبدی، جوش پوستی، تصلب         برگ، دانه، ریشه  علفی Desert candle Eremurus luteus Liliaceae  سریش لیمویی  12
  شرایین، ضدعفونی

ریزوم، ریشه تازه،   علفی چند ساله Gum asafoetida Ferula assa - foetida Apiaceae  آنغوزه  13
  رزین گم

خلط آور و باز کننده برونشها، درمـان سـیاه سـرفه،       
  الرنژیت، هیستری، گرفتگی عضالت

هــای  ع انگــلآور، دفــ آور، قاعــده ضدتــشنج، خلــط  ریشه، برگ  علفی چند ساله Giant fennel Ferula ovina Apiaceae  کما  14
  ای، درمان اختالالت هاضمه روده

کرم و باکتری، درمان بواسیر، زگیـل و میخچـه،          ضد  میوه، برگ، شیرابه  ای درختچه Mountain fig Ficus johannis Moraceae  انجیر کوهی  15
  ملین و معرق، رفع خشونت سینه 
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   -1ادامه جدول 
  خواص مهم درمانی  اندام مصرفی  فرم رویشی   تیرهنام  نام علمی گونه  نام انگلیسی  نام فارسی  شماره

میکروب، باد شکن، اشتها آور، ضدالتهاب،      مدر، ضد   دانه، میوه، اسانس  علفی چند ساله Common fennel Foeniculum vulgare Apiaceae  رازیانه  16
  خلط آور

  مدر، ملین مالیم، محرک کبد، درمان اگزما ه، شاخه جوانمیو  علفی یکساله Fumitory Fumaria parviflora Fumariaceae  شاهتره گل ریز  17

18  
  ساقه، ریشه  ای چند ساله بوته Liquorice Glycyrrhiza glabra Papilionaceae  شیرین بیان

  
درمان گرفتگی عـضالت، زخـم دوازدهـه و معـده،           

 برونشیت، نارسایی کلیه، ضدالتهاب

19  
 Hyssop Hyssopus  زوفا

angustifolia 
Lamiaceae خلط آور، درمان سرفه و افسردگی و صرع، تقویت           برگ  علفی چند ساله

  معده، مدر، اشتها آور، درمان نفخ

هـای   کننده، مدر، رفع التهـاب، درمـان نـاراحتی         نرم  برگ، بذر، گل  علفی Common mallow Malva neglecta Malvaceae  پنیرک معمولی  20
  پوستی آبسه، کورک و جوش

  مدر، باد شکن، اشتهاآور، ضد سرفه و سم    ها برگ، سرشاخه  علفی چند ساله Horehound Marrubium vulgare Lamiaceae  فراسیون  21
  ملین، معرق  گل، دانه  علفی یکساله Eye Poppy Papaver argemon Papaveraceae  خشخاش کمرنگ  22

آرام کننده، درمان آسم، خلط آور و درمان نـاراحتی            رگ، گل، دانهب  علفی یکساله Corn Poppy Papaver rhoeas Papaveraceae  خشخاش زراعی  23
  حس کننده سینه، بی

هـای   مقوی، محرک، قاعده آور، ضدحشرات و کرم        ریشه، برگ، دانه  علفی چند ساله Syrian rue Peganum harmala Rutaceae  اسپند  24
  پهن، درمان روماتیسم

کلخنگ، بنه   25
  کردستانی

Wild pistachio Pistacia  atlantica  
subsp.  kurdica 

Anacardiaceae برگ، گل، میوه،   درختی
  صمغ

مدر، قاعده آور، درمان سـرفه، یرقـان و کمـر درد،            
  کمک به درمان انسداد مجاری عروق

  درمان یرقان، الغری، تقویت ذهن  میوه، صمغ  درختی Wild pistachio Pistacia khinjuk Anacardiaceae  خینجوک  26

ــام  برگ، ریشه، دانه  علفی یکساله Ribwort Plantago lanceolata Plantaginaceae  ای بارهنگ سر نیزه  27 ــابض، التی ــاد خــون،   ق ــدر، انعق ــده زخــم، م دهن
  ضدباکتری، تب بر، درمان سرماخوردگی

گلبرگ، غنچه  Begger rose Rosa beggeriana Rosaceae  رز سفید  28
  تازه

آور، مـسهل، بـاد شـکن، رفـع          قابض، مقوی، نشاط    ای بوته
  التهاب کیله، درمان روماتیسم 

Russian cactus Salsola kali Chenopodiace  شورخاردار  29
ae 

آور، تــصفیه کننــده،  کرم، قاعـده مـسهل، مــدر، ضــد   علفی یکساله  های هوایی اندام
    Cجبران کمبود ویتامین 
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  خواص مهم درمانی  اندام مصرفی  فرم رویشی  نام تیره  می گونهنام عل  نام انگلیسی  نام فارسی  شماره

ضد تشنج، رفع سردرد و درد دوره آبـستنی، مقـوی             برگ، گل، بذر  علفی Cat thyme- hulwort Teucrium polium Lamiaceae  مریم نخودی  30
  دستگاه گوارش، درمان بیماری تناسلی

   کاهش فشار خون،مدر، محرک کبد  میوه  علفی یکساله Land caltrops Tribulus terrestris Zygophyllaceae  خارخسک  31

ــدی و     برگ، ریشه  علفی چند ساله Stinging nettle Urtica dioica Urticaceae  گزنه  32 ــورات جل ــارش و بث ــونریزی، خ ــان خ درم
  حساسیت، اگزمای عصبی، کاهش فشار خون

ضد قارچ، ضد کرم، ضد عفونی کننده، بـاد شـکن،             های هوایی اندام  یچوب Zataria multiflora Lamiaceae -  آویشن شیرازی  33
  معطر، مصرف غذایی  

خلط آور، باد شکن، مقوی معده و نرم کننده سـینه،             برگ، دانه  چند ساله Ziziphora Ziziphora tenuir Lamiaceae  کاکوتی  34
  تقویت قوای جنسی

ضد تشنج، رفع سردرد و درد دوره آبـستنی، مقـوی             برگ، گل، بذر  علفی Cat thyme- hulwort Teucrium polium Lamiaceae  مریم نخودی  35
  دستگاه گوارش، درمان بیماری تناسلی
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Abstract2 
Maymand ancient region with about 69600 hectares area is located in 38 kilometers to northeast of 

Shahre Babak in Kerman province. The view of area is mountainous region with plains and hills in 
southern section that its mountains are follow of central mountains of Iran and Shirkoh mountain of Yazd. 
The altitude ranges is from 1860 to 2850 m. above the mean sea level. The range of temperature is 
between -17/8 to 40/4 C°. This investigation was done for collection and determination of medicinal plants 
of Maymand area. To introduction of medicinal and essenced plants of Maymand, collected plants carried 
out to herbarium and identified with some floras. Then with use of questionnaires and some related books 
we find medical and botanical characters of collected plants. Our study showed that 105 species belonging 
to 90 genera of 42 families were present. After determination of species we interviewed local people to 
find out the traditional medicinal uses. Lamiaceae with 12 species and Rosaceae with 11 species are main 
medicinal family in this region. In this research customary usage of traditional medicinal species, habits, 
useful organs, main property and taxonomic characters of plants were determined. 
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