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  1398بهار ، هفتادم، شماره مسلسل دومدهم، دوره جسال ه

 

 فصلنامه گياهان دارويي

 

 
  
  

  يمركز، استان شازند شهرستان ييدارو ياهانگ يبرخ يمطالعه اتنوبوتان
 
 

 السادات ابطحيفائزه
  
  

  ، ايران، اراكدانشگاه اراك ،دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي ،گروه گياهان دارويي و معطر ،استاديار
 :كدپستي ،اهان دارويياراك دانشگاه اراك، دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي، گروه گيآدرس مكاتبه: *

3815688138  
  )086( 32771446 ، نمابر:)086( 32623420 تلفن:

  Faeze.abtahi@gmail.com پست الكترونيك:
  

  

  1/11/97 تاريخ تصويب:                                            22/8/97تاريخ دريافت: 
   چكيده
موجود در آن  يبوم ياهانخاص از گ يهناح ياقوم، فرهنگ و  يكاستفاده افراد  يچگونگ يبه مطالعه و بررس يعلم اتنوبوتانمقدمه: 
 ييدر مناطق روستا يمتماد يهاقرن ياست كه ط ياز فرهنگ مردمان بوم يبه عنوان دارو، بخش ياهان. استفاده از گپردازديمنطقه م

  .شودكشف داروهاي جديد در طب مدرن محسوب ميشكل گرفته است. اين دانش راهنماي مناسبي در 
 .به مرحله اجرا درآمد هايماريشهرستان شازند جهت معالجه ب ييدارو ياهاناز گ يبه فرهنگ استفاده سنت ييحاضر با هدف آشنا يقتحق :هدف

هاي شخصي و مصاحبه يي،اصحر هاييمايششهرستان شازند با استفاده از پ ياهانگ يو معرف ييشناسا يبررس يندر ا :يبررس روش
نام  ي،نام علم ياهيگ يهر گونه يشدند و برا ييشناسا يآورپس از جمع ياهيگ يهاصورت گرفته است. گونه ي،مطالعات اسناد

  .شد ينتدو يجاندام مورد استفاده و نحوه مصرف را ي،درمان يتخاص يستي،شكل ز ي،محل

بخش، آرام ي،گوارش هاييماريشد، كه از آنها در درمان ب ييشناسا يرهت 23 متعلق به ياهيگونه گ 56پژوهش  يندر ا :نتايج
و  يريتكه با مد شودياستفاده م يدر طب سنت يگرها و موارد دمعده، مسكن انواع دردها و التهاب يزخم، مقو يدهندهيامالت

  قرار داد. يبرداربهره ردآنها را مو توانيم يق،دق يزيربرنامه
تواند امر مي ينو اآيد منبعي غني از اين گياهان با ارزش به حساب ميگونه گياه دارويي  56با داشتن زند اششهرستان  :گيرينتيجه

هاي طبيعي رسمي از عرصهافزايش سطح زير كشت گياهان دارويي و معطر و به دنبال آن كاهش سطح برداشت غير يبرا يمناسب ينهزم
  كند.فراهم را 
  گياهان دارويي ،شازند ،بوتانياتنو :واژگانگل
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 ... يبرخ يمطالعه اتنوبوتان

 

  مقدمه
با توجه به اهميت و نقش گياهان دارويي در درمان 

ا، سازمان بهداشت جهاني به طور هها و اثرگذاري آنبيماري
مكرر بر رويكرد جامع به طب سنتي و گياهان دارويي و نيز 

كيد دارد. اين رويكرد يكي از أكاربرد علمي و اقتصادي آن ت
ي جهان در چند دهه اخير در كشورهاي در حال مسائل اصل

 سازمان بهداشت جهاني آيد. طبق آمارتوسعه به شمار مي
درصد از داروهاي گياهي كه به شكل جديد استفاده  25 حدود

با اند. مورد استفاده بودهبه طور سنتي در گذشته شوند، مي
و  گياهان دارويي استفاده ازاقتصادي  و توجه به اهميت درماني

شناسي ، بومدنياي كنونيدرماني در نگرش گياه توجه ويژه به
. ]1[ برخوردار شده استقابل توجهي از اهميت  مذكور گياهان

علم استفاده از گياهان دارويي در درمان سنتي و كالسيك 
هاي بومي در بيشتر ترين دانشها به عنوان يكي از غنيبيماري

رن اخير استفاده از گياهان در قنقاط جهان از جمله ايران است 
زمينه در  دانش بومي گياهاندارويي توسط مردم و مطالعات 

  ].2[ افزايش يافته است بسيارگياهان دارويي  شناسايي
به  دانش بومي در زمينه استفاده از گياهاني دارويي،

نيازها و شرايط  آوري كاربردهاي محلي و شناساييجمع
تواند و مي ]3[ پردازده ميشد آورياكولوژيكي گياهان جمع

 .]4[زمينه گياهان دارويي شود  ي درهاي تحقيقاتيكي از پايه
آشنايي با محل رويش، زمان رويش، شرايط اكولوژيك گياهان 

آوري گياهان دارويي براي مصرف و حتي دارويي در جمع
با وجود اهميت فراوان  ،است حائز اهميتشناسايي آنها 

و دانش بومي مطالعات محدودي در شناسي هاي بومپژوهش
هاي تيره ايران انجام شده است. گياهان دارويي بويژه گونه
- هاي قلبينعناعيان توسط مردم محلي، براي درمان بيماري

و  ]7[هاي تنفسي، عصبي ، بيماري]5- 9[، گوارش ]5[ عروقي
شود. وجود تيره نعناعيان در مناطق استفاده مي ]9[بخش آرام

اي هاساس بررسي . بر]6- 11[ يران گزارش شده استمختلف ا
خصوص منطقه شازند تاكنون گزارش صورت گرفته در

اين پژوهش مطالعه اتنوبوتاني ثبت نشده است و هدف از 
شازند شهرستان  ةدارويي، واقع در حوز گياهان دانش بومي

  د.باشمي واقع در جنوب غربي شهر اراك

  هاموارد و روش
  معرفي منطقه 

 يهااست كه تابستان يشازند سرد و كوهستان يو هوا بآ
را به همراه دارد. قله شهباز  يسرد يهامعتدل و زمستان

 ياشهر واقع شده كه دار يندر ا يقله استان مركز ينبلندتر
كه تا  باشديم يفصل هاييخچالمنحصر به فرد و  يعتطب
 يندگبه علت بار يناند و همچنماه و مردادماه دوام داشتهيرت

اطراف آن در  يهاشهر و روستاها و كوه ينفراوان در ا
 يشهرستان مكان مناسب ينا ،باالتر از بخش هندودر يامنطقه

 شهرستان شود.رويش انواع گياهان دارويي تلقي مي يبرا
درجه و عرض  49در محدوده طول جغرافيايي  شازند

 زيمرك استان غربي جنوب درجه قرار دارد. در 33جغرافيايي 
 كيلومترمربع 2827 بر بالغ آن مساحت و است دهش واقع
 و اراك، جنوب به شرق شمال و شمال از شازند. باشدمي

 استان(مالير  به ، غرب)لرستان استان(بروجرد  به غرب جنوب
 اين مركز شود،مي محدود خمين به شرق جنوب از و )همدان

 33) اراك(مركزي  استان مركز با است و شازند شهرستان
  ).1 شماره دارد (شكل فاصله كيلومتر

قره  يان،سربند، زال اين شهرستان مشتمل بر چهار بخش مركزي،
 مهاجران توره و شهباز، آستانه، هندودر، يز و شش شهر شازند،كهر

ميانگين  است. متر 2050 تا 1920 دريا سطح از شازند ارتفاع است.
ترين ماه سال ر، گرممتميلي 7/471بارندگي ساالنه در منطقه مذكور 

گراد و سردترين ماه سال درجه سانتي 9/23تيرماه با دماي متوسط 
گراد و متوسط دماي ساليانه درجه سانتي 1/0ماه با دماي متوسط  دي

  .]12[گراد است درجه سانتي 1/12شازند 
روش  اقليم منطقه شازند با روش دومارتن، نيمه مرطوب و با

اساس آمبروتروميك  شود و برتعيين مي آمبرژه، نيمه مرطوب سرد
اين  يابد. لذا،هاي آبان تا ارديبهشت، بارندگي بر دما فزوني ميماه در

ماه تا رطوب سال به شمار آورد. از خردادتوان دوران ممي دوره را
). بنابراين، 2 شماره مهرماه، دماي هوا بيش از بارندگي است (شكل

  ].13[آيد شمار مياين دوره جزء دوران خشك سال به 
عليا و  روستاهاي پاكل، بصري، لنجرود، حصار، سرسختي

قدمگاه و شهر شازند، توره و هندودر مورد مطالعه حك عليا، 
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  ابطحي 

 

از  مردم در اين مناطقدرآمد ). 1 شماره قرار گرفت (جدول
شود و با توجه به مي طريق كشاورزي، دامداري و قاليبافي تأمين

از عرصه به فعاليت زراعي، پايداري تخصيص مساحت بسياري 
 سازند.هاي جدي روبرو ميو طبيعت را با آسيب منابع توليد

  

 
  اي شهرستان شازند (سمت چپ)موقعيت جغرافيايي شهرستان شازند در استان مركزي (سمت راست) و نقشه ماهواره -1شكل شماره 

  

  
  نمودار امبروترميك شهرستان شازند -2شكل شماره 

  
  ليست منطقه مورد مطالعه با موقعيت جغرافيايي و تعداد افراد -1شماره  جدول

ف
ردي

  

  نام روستا
ارتفاع از 

سطح 
  دريا (متر)

محدوده   افراد پرسش شده (نفر)  مشخصات جغرافيايي
سني 
  افراد

  سطح سواد
  زن  مرد  عرض جغرافيايي  طول جغرافيايي

  ديپلم - سيكل-سوادبي  70- 45  16  11  34 1 57،26  49 18 27،11  1909  حصار روستاي  1
  ديپلم -سوادبي  68- 49  14  10  34 5 27،66  49 14 47،89  1947  بصري روستاي  2
  ديپلم -سوادبي  67- 47  10  14  34 7 51،40  49 11 48،58  2043  لنجرود روستاي  3
  ديپلم -سوادبي  59- 44  11  13  33 48 57،27  49 20 10،50  2223  پاكل روستاي  4
  ديپلم -سوادبي  63- 42  10  14  33 50 3،24  49 21 31،33  2116  سختي علياسر روستاي  5
  ديپلم -سوادبي  62- 41  12  14  33 59 43،50  49 21 23،91  1839  حك عليا روستاي  6
  ليسانس - ديپلم -سوادبي  70- 46  13  10  33 55 28،79  49 25 7،19  1914  شهر شازند  7
  كارشناس -ديپلم - سوادكم  69- 47  15  13  34 02 40،07  49 17 16،60  1878  شهر توره  8
  ديپلم - سيكل-سوادبي  70- 44  14  12  33 46 44،66  49 13 52،73  2054  شهر هندودر  9
  ديپلم - سوادكم -سوادبي  69- 46  11  13  33 96 66،67  49 46 84،21  1874  روستاي قدمگاه  10
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  آوري اطالعاتروش جمع
هاي جغرافيايي ، نقشهدر ابتدا به منظور آشنايي با هر منطقه

هاي دستيابي به مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت؛ سپس راه
نقاط مختلف هر منطقه، عوارض طبيعي و وضعيت پوشش 
گياهي بررسي شدند و با مراجعه به مناطق مختلف شهرستان و 

و  1394و بهار  1393هاي صحرايي در زمستان با پيمايش
هاي هاي گياهي با روشهآوري كليه نموننسبت به جمع 1395

آوري گياهان اطالعاتي از استاندارد اقدام شد. در حين جمع
برداري برداري و جهت شيب يادداشتنمونهمحل دقيق قبيل 

هاي شد. در مواردي كه گياهان مورد استفاده بوميان، با نمونه
تر از آوري دقيقآوري شده مطابقت نداشت براي جمعجمع

افراد پرسشگري مك گرفته شد. تعداد كل بوميان هر منطقه ك
سال بود. سطح سواد از  58و ميانگين سني  نفر بودند 250شده 
سواد تا ليسانس متغيير بود. سپس مصاحبه شخصي با بي
افراد باتجربه و مطلع كه در شهر و  شناسان سنتي، خصوصاًگياه

گياهان دارويي بودند،  روستا داراي اطالعاتي در زمينه
هاي گياهي دگان گياهان دارويي با هدف شناسايي گونهفروشن

ي سنتي مردم صورت دارويي مهم هر منطقه و نحوه استفاده
گرفت. اطالعاتي از قبيل نام محلي، نوع كاربرد و مصرف 
محلي، نحوه مصرف و ساير موارد مورد لزوم براي هر گياه 

يي كسب شد. در پي آن گياهان به هرباريوم گروه گياهان دارو
ها پس از خشك و و معطر دانشگاه اراك منتقل شدند، نمونه

شناسي پرس و هرباريومي شدن با استفاده از منابع معتبر گياه
، فلور ]15[ ، فلور رنگي دكتر قهرمان]14[نظير فلور ايران 

به دقت شناسايي و تعيين نام شده و براساس  ]16[ تركيه
وژنتيكي گياهان گلدار بندي فيلآخرين تغييرات در سيستم رده

هاي . تمامي نمونه]17[بندي شدند گروه )APG III(جهان 
آوري شده در هرباريوم گروه گياهان دارويي و گياهي جمع

 شوند. فرم رويشي گياهانمعطر دانشگاه اراك نگهداري مي
اساس كوروتيپ هر كدام از گياهان نيز  بر، معرفي شده

 يايي گياهي تعيين شدبراساس منابع و كتب معتبر جغراف
هاي فارسي گياهان كتاب فرهنگ . براي معرفي نام]18،19[

  .]22[ هاي گياهان ايران مورد استفاده قرار گرفتنام
هاي شناسايي اساس منابع علمي موجود هر يك از گونه بر

هاي اكولوژيك، پراكنش شده، از نظر كاربرد دارويي، ويژگي

نهايت كاربردهاي گرفتند و دري مورد ارزيابي قرار جغرافياي
هاي دارويي، با اطالعات ارائه شده در منابع علمي متداول گونه

معتبر گياهان دارويي مقايسه شدند. در ادامه ليست گياهان 
شناسايي شده و كسب شده از هر نمونه به طور مجزا و دسته

بندي شده به صورت جداول و نمودارهايي با استفاده از دسته
  اند.ترسيم شده Excel 2010افزار نرم

  

  نتايج
فهرست گياهان دارويي منطقه مورد  2 شماره جدولدر 
ها گونه، بعضي گونه 56از بين اين  درج شده است. مطالعه
دارويي داراي خواص خوراكي و ساير  بر خاصيت عالوه

عنوان سبزي مورد ه هاي خوراكي ببيشتر گونه .كاربردها هستند
 هاي بودنه (پونه، مثالً گونه .گيرنداستفاده قرار مي

M. longifolia ،و سلمه (سلمه تره ،(C. albumعنوان ه ) ب
به طوري كه شوند. آوري ميسبزي خودرو و چاشني غذا جمع

عنوان سبزي ه ب )S. marianum(مريم ساقه و ريشه گونه خار
در  )C. intybus(شود و از برگ گونه كاسني، تازه مصرف مي
 شود. بخش بااليي گونه گزنه،فاده ميتهيه ساالد است

)U. dioica( همچنين اندام خاصي رود. در تهيه آش به كار مي
از يك گونه ممكن است به صور مختلف، استفاده شود و 
داراي خواص درماني متفاوت باشد مثالً جوشانده برگ پونه 

)M. longifolia( عنوان ه براي درمان سرماخوردگي و ب
كرده آن براي درمان دل درد و نفخ استفاده ميماشتهاآور، اما د

شود. جوشانده قدومه براي درمان مشكالت تنفسي استفاده مي
 گياه يك متفاوت هاياندام است ممكن اين، بر عالوه. شود
  .باشند متفاوت درماني خواص داراي

باشد ميLabiatae ها مربوط به تيره بيشترين فراواني تيره
باشد ترين گياهان داخل آن پونه ميكه رايج) 1 شماره (نمودار

كه در بيشتر مناطق ايران گزارش شده است. در جايگاه بعدي 
هاي ها در جايگاهقرار دارد و ساير تيرهCompositae فراواني 

  اند.بعدي فراواني قرار گرفته
هاي دارويي توسط مردم بومي بيشترين نحوه آماده كردن گونه

)، درصد 15خوري ( )، تازهدرصد 31شانده (منطقه به ترتيب جو
باشد. ) ميدرصد 7)، و شيره (درصد 10)، پخته (درصد 14ضماد (
  ).2 شماره (نمودار
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 درصد فراواني تيره ھا

  
  ها در منطقه مورد مطالعهدرصد فراواني تيره -1نمودار شماره 

  

  
  توسط مردم منطقهنحوه مصرف گياهان  -2نمودار شماره 

  
درخصوص كاربرد گياهان دارويي در اين پژوهش، 

درصد) است  40بيشترين كاربرد مربوط به مشكالت گوارشي (
و مشكالت قلبي و عفوني در مراتب بعدي استفاده قرار گرفته 

هاي گياهان شناسايي شده مربوط است. كمترين مصرف گونه
باشد مي درصد)يك به مشكالت استخواني و ارتوپدي (

  ).3(نمودار شماره 

از نظر فرم رويشي بيشتر گياهان دارويي منطقه به گروه 
هاي رويشي فانروفيت و ها تعلق دارند و فرمتروفيت

اند ها به ترتيب در درجه اهميت بعدي قرار گرفتهكريپتهمي
  ).4(نمودار شماره 
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  نطقهكاربرد گياهان دارويي در بين مردم م -3 شماره نمودار
  

  
  

  = ژئوفيت)Ge= همي كريپتوفيت،  He= فائروفيت، Ph= تروفيت، Thفرم رويشي گياهان منطقه مورد مطالعه ( - 4نمودار شماره 
  

فهرست گياهان دارويي منطقه مورد مطالعه با جزئيات 
ها از شده است. پرسش ارائه 1در جدول شماره مرتبط به آنها 

ها اغلب در اواخر تابستان يشهآوري ربوميان نشان داد كه جمع
صورت خوراكي و ه هايي كه بپذيرد. گونهو پاييز صورت مي

شوند را در همان مراحل اوليه رويشي تا زمان تازه مصرف مي
كنند كه بيشتر در بهار اقدام به آوري ميگلدهي و بذردهي جمع

هاي هوايي گياهان در زمان ها و سرشاخهشود. برگاين كار مي
گيرد. بيشترين زمان و امكان رشد در ي گياهان انجام ميگلده

باشد بهترين زمان رشد و مناطق مورد مطالعه در فصل بهار مي

رويش نيز در همين زمانست. شكل رويشي و زيستي 
باشد كننده سازش گياه با شرايط و عوامل اقليمي ميمنعكس

ليل ده . برخي از گياهان مانند پونه و سلمه به وفور ب]22[
گيرند اما برخي مانند شناخت مردم منطقه مورد استفاده قرار مي

جو قاسم كاربرد خاصي نداشتند. برخي گياهان كه در 
دليل عدم دسترسي كمتر ه ارتفاعات قرار داشتند مانند گون ب

مورد استفاده عام بودند برخي ديگر مانند سلمه، غازياقي و 
و تازه مورد  شودپونه در فصل رويش تازه وارد بازار مي

  گيرد.مصرف قرار مي
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با توجه به دانش گرفته شده در مورد محل رويش و 
هاي پراكنش عمده گياهان دارويي منطقه مورد مطالعه، گونه

توان ها را مياند اما برخي از گونهدارويي در بيشتر نقاط پراكنده
  .به راحتي از نظر محل رويش مجزا كرد

  

  بحث
 آوري گياهان داراي اهميتر جمعد كاربرد دانش بومي

هاي تحقيقات در زمينه توان پايهبسيار زيادي است كه مي
هاي مصرف گياهان دارويي را تشكيل دهد. هر چند كه شيوه

متنوعي براي گياهان خوراكي و دارويي مشاهده شد، اما 
مصرف پخته شده برگ و ساقه در مورد گياهان خوراكي و 

هوايي، گل و يا برگ در مورد گياهان  جوشانده و دمكرده اندام
توجه به تغييرات  ترين شكل مصرف بود. بادارويي متداول

معيشتي مانند ورود تكنولوژي و نزديك بودن مراكز درماني 
اعم از بيمارستان، درمانگاه و خانه بهداشت، استفاده از اين 

شده است و افراد  تررنگگياهان از گذشته تا به امروز كم
حدودي داروهاي شيميايي را جايگزين داروهاي  تامحلي 

ي دست هاي زراعاند. باتوجه به فراواني زمينگياهي كرده
عدم آگاهي از پتانسيل منطقه،  نخورده به دليل عواملي چون

عدم سيستم كشاورزي مناسب و مهاجرت افراد جوان از روستا 
مين معيشت موجب كاهش توجه افراد به أبه شهر جهت ت

  زايي توسط آنها شده است.اشتغال كشت اين گياهان و اهميت
از طرفي تخريب دائمي زيستگاه گياهان دارويي بر اثر 

سوزي، عمداً و يا سهواً توسط افراد كه همه ساله در منطقه آتش
خارج از  افتد، برداشت از طبيعت توسط اهالي و افراداتفاق مي

كاهش گياهان ها موجب رويه دامروستا و همچنين چراي بي
دارويي و دانش مربوط به آن است. تعداد افراد مطلع از خواص 

و  كه آن هم بيشتر شامل افراد مسن اين گياهان اندك هستند
هان . ازطرفي اين افراد در مورد برخي از گياشودسالخورده مي

ا را يا نهو خواص درماني آ فقط از نام آنها اطالع داشته
دهد نها اطالعي ندارند كه نشان ميفراموش كرده يا از خواص آ

 ص به دست افراد رسيده است. نتايجاين دانش به طور ناق
حاكي از آن است كه دانش بومي در اين مناطق نياز به  مذكور

بازسازي و ترميم دارد چرا كه اين دانش حاوي اطالعات با 

موجب نابودي اين ارزشي است، كه در صورت عدم حفظ آن 
  شود.اطالعات مي

دانش بومي گياهان دارويي تنها در مورد خواص و كاربرد 
هاي اكولوژيكي گياهان دارويي نيست، بلكه در مورد ويژگي

گياهان نيز اطالعات گرانبهايي دارد. با توجه به اطالعات 
توان دريافت شده از مردم بومي و ارائه آنها در بخش نتايج، مي

ويي مورد استفاده هاي دارپراكنش تقريبي و نحوه مصرف گونه
  منطقه را تخمين زد.

در بيشتر كارهاي اتنوبوتانيكي، افراد بومي معتقدند كه با 
توجه به تغيير در محيط و شرايط زيست گياهان دارويي در 

، به ]23-25[ گرفتندگذشته بيشتر از حال مورد استفاده قرار مي
م هاي گياهي فقط ناطوري كه افراد بومي در مورد برخي گونه

دانستند و اطالعات چنداني در مورد خواص و محل آنها را مي
رويش و غيره نداشتند و اين بسيار مهم و داراي اهميت مي
باشد. همچنين تخريب دائمي زيستگاه گياهان دارويي، كاهش 
گياهان دارويي و دانش مربوط به آن را به دنبال دارد و در اين 

اهان دارويي در حال تحقيق به خوبي مشاهده شد كه دانش گي
نابودي است و گاهي تنها دو نفر از افراد بومي، از آنها اطالع 

توان به انتقال ناقص و درست اين له ميأداشتند كه اين را مس
هاي بعدي دانست و ديگر اين كه امروزه تعداد دانش به نسل

درمانگرهاي محلي در منطقه كم هستند و اغلب دانش مربوط 
ترها كه گياهان را براي درمان ي متعلق به مسنبه گياهان داروي

  باشد.كنند، ميخانواده خود استفاده مي
در مطالعه حاضر گياه تاج خروس به عنوان بهبودكننده 

كه همين گياه را  بواسير و فشار خون معرفي شد در حالي
) در شهر آمل براي بهبود اسهال و 1393حيدري و همكاران (

. در كرمان، گياه تاج]26[رده بودند خوني معرفي كدرمان كم
گرفتگي سينه و وان درمانگر زخم معده، خروس به عنتاج

. در پژوهش ]27[درمان دل درد كودكان ذكر كرده بودند 
كننده دل عنوان بادشكن، مقوي، درمانه حاضر، گياه بومادران ب

درد كودكان، ضدنفخ و فشار خون گزارش شد كه با مطالعه 
) همخواني داشت. همچنين در 1393( حيدري و همكاران

مشابه  همكاران بر اثر كاهنده فشار خون گياه بومادران مطالعه و
) 1392. شريفي و همكاران (]26[كيد شده بود أتحقيق حاضر ت
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اند كننده اين گياه در دستگاه گوارش اشاره كردهبر اثرات كمك
از طرف ديگر  ].27[كه با تحقيق حاضر همخواني دارد 

) به اثرات ضدسرطان بومادران 1391الفقاري و همكاران (ذو
باشد برگرفته از علوم جاري روز مي اند كه احتماالًاشاره نموده

  ].28[ و به طب سنتي خيلي مرتبط نيست
ياه كاسني در درمان زخم، تصفيه خون، كاهنده گكاربرد 

كننده دستگاه گوارش در مطالعه تورم مفاصل و ضدعفوني
) 1393دست آمد كه با مطالعه حيدري و همكاران (ه حاضر ب

منطبق بود در مطالعه مذكور عالوه بر خواص ذكر شده در 
، مقوي كش بودن، ضدسرطانتحقيق حاضر، به خاصيت كرم

  اعصاب نيز اشاره شده بود.
آور، گلي در مطالعه حاضر به عنوان ضدنفخ، خلطگياه مريم

ن درمان گوش درد مفيد براي درمان سرماخوردگي و همچني
) در 1392فر و همكاران (گزارش شد. كه با مطالعه شريفي

 ].29[ منطقه جوپار كرمان شباهت داشت. در مطالعه ديگري
كننده عضالت، عالوه بر اثرات مطالعه مذكور، خاصيت شل

اكسيداني اين گياه گزارش خواب آوري، حفاظت از كبد و آنتي
بر  ]30[) 1389ران (شد. در گزارش ديگري عبدي و همكا

كيد كرده بودند ن گياه مريم گلي در منطقه اراك تأكاربرد فراوا
  كه با مشاهدات اين مطالعه سازگار است.

باشد يكي ديگر از گياهان پركاربرد مطالعه حاضر پونه مي
كه براي درمان خلط، صفراآور يا صفرابر، كاهننده نفخ، 

ربرد دارد و در كننده مجاري تنفسي و گوارشي كاضدعفوني
ييد قرار گرفته است. گرايش به گياهان أساير منابع نيز مورد ت

دارويي در سالخوردگان بيشتر از نسل جديد است و در 
صورتيكه اطالعات اين قشر ثبت نشود با مرگشان بخش زيادي 
از دانش سنتي گياهان دارويي از بين خواهد رفت لذا ثبت 

  ].22[دار است دانش مذكور از اهميت خاصي برخور
بيشتر گياهان دارويي مصرفي در منطقه مورد مطالعه جهت 

 خان هاي گوارشي كاربرد دارند كه با نتايجدرمان ناراحتي
(Khan) ) در جنوب هيماليا در  ]31[) 2013و همكاران

در آمل و خداياري  ]32[) 2014نژاد و همكاران (پاكستان، نيك
ق خوزستان مطابقت در شمال شر ]33[) 1393و همكاران (

  دارد.

بررسي اشكال زيستي در اين مطالعه نشان داد كه 
درصد) در بين  41( ترين شكل زيستيها داراي فراوانتروفيت

گياهان مطالعه شده بود كه با فراواني اين شكل زيستي در شهر 
مشابهت  ]20[ ، كوهدشت، طرهان استان لرستان]5[ نكازرو
ناشي از شرايط محيطي گياه و شكل زيستي گياهان  .داشت

باشد لذا اين شكل رويش با سازش آن با شرايط اقليمي مي
اي توجه به آب و هواي منطقه مورد مطالعه كه داراي منطقه

بارش است تا حدودي مطابقت داشت.  كم خشك و تقريباًنيمه
در تحقيق حاضر اين نتيجه حاصل شد كه گياهان دارويي در 

نق بوده و مصارف فراواني داشتند كه اكنون گذشته بسيار پررو
رو به زوال است و در برخي گياهان تنها نام آن توسط اهالي 

اطالع بودند و بيشتر شد و از كاربرد تخصصي گياه بيذكر مي
بر جنبه كاربرد عمومي آن مطلع بودند كه با نتايج ساير محققان 

  .]5، 6[نيز اين مطلب همخواني داشت 
  

  گيرينتيجه
در اين تحقيق به روشني ديده شد كه همراه با پيشرفت كار 
و رسيدن به مراحل پاياني تحقيق و جستجو، تفسير و برداشت 
صحيح و دقيق اطالعات در زمينه اتنوبوتانيكي، اتنواكولوژيكي 
و اتنوفارماكولوژيكي، زمان، دقت و نيروي كار بيشتري را مي

يش از ورود به ميدان رسد بهتر است محقق پطلبد و به نظر مي
كار، شروع عمليات ميداني و پرسش از اطالع دهندگان، 
مطالعاتي پيرامون اتنوفارماكولوژي گياهان دارويي از جمله 
استفاده دارويي، نحوه استفاده و مقادير مصرف، با استفاده از 

ها و منابع معتبر علمي انجام دهد؛ تا در زمينه پرسش كتاب
  ي را اعمال كنداالت حساسيت بيشترؤس

هاي اين پژوهش، دانش بومي پيرامون گياهان با توجه به يافته
هاي متفاوتي كه در اين باشد و جنبهدارويي خيلي گسترده مي

توان به آساني به تحقيق مشاهده شد، با استفاده از دانش بومي مي
اطالعات ارزشمندي پيرامون خواص دارويي، اندام دارويي، زمان 

آوري و يافتن مناطقي كه پتانسيل ين بهترين زمان جمعرويش، تعي
  رويشي اين گياهان را به طور گسترده دارند.
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