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  معرفی برخی گیاهان دارویی مرتعی شهرستان گنبد کاووس

  2ام البنین ابراهیمی،  1ساسان فرامرزي

  اداره منابع طبیعی و آبخیزداري شهرستان گنبد کاووسکارشناس جنگل و مرتع 1
  مرتع اداره منابع طبیعی و آبخیزداري شهرستان گنبد کاووسارشد  کارشناس 2

  
  

  : چکیده
اگرچه عالقه و توجه به این  پوشیده نیست. ید استفاده آن بر کسرگیاهان دارویی در طول تاریخ و آثار و مواارتباط انسان با    

مورد عنایت و توجه بیشتري قرار گرفته است. رویکرد  امروزههاي گذشته ناچیز بوده ولی خوشبختانه  گیاهان مفید، در سال
اي استفاده از مواد شیمیایی مصنوعی، اهمیت کشت و فرآوري این جدید علم به سمت گیاهان دارویی و مواد طبیعی به ج

درصد تحقیق در مراکز تحقیقات دارویی  80سازد و بازگشت به سوي طب سنتی سبب شده که بیش از  گیاهان را روشن می
موجود هاي دارویی  هدف از اجراي این پژوهش شناسایی و معرفی گونه. دنیا به استفاده از مواد گیاهی و طبیعی معطوف شود

فراهم  که با استفاده از منابع موجود، مراجعت به منطقه و استفاده از افراد مطلع بوده است گنبد کاووسشهرستان در مراتع 
  باشد. می Asteraceae   ،Fabaceae ، Labiateae متعلق به تیره به ترتیب  ها . عمده ترین گونهگردیده است

  اقلیم نماي آمبرژه  : گیاهان داروئی، گنبد کاووس، کلمات کلیدي
 

 مقدمه:

د. دهن دارویی تشکیل می گونه هايرا گیاهی  این فلوردرصد قابل توجهی از  جزو فلورهاي غنی دنیاست وایران فلور گیاهی    
داروهاي شیمیایی، رویکـرد مـردم بـه اسـتفاده از داروهـاي گیـاهی افزایش  مصرف امروزه به دلیل عوارض جانبی ناشی از

هاي طبیعی گردیده است.  ها و در نتیجه تخریب عرصه یافته و همین عامل سبب هجوم سودجویان به بسیاري از رویشگاه
از مختص به خود و توپـوگرافیکی  ادافیکیبه سبب شرایط اقلیمـی،  گلستانپوشش گیاهی در استان  ).1384(مومنی مقدم، 
هاي منابع طبیعـی هـر منطقـه یکـی از گـام هـاي  برخوردار است. شناخت گیاهان دارویی در عرصه زیاديتنـوع و غنـاي 

هاي  تواند اطالعات پایـه اي مهمـی را در اختیـار محققـان گرایش بنیادي در زمینه توسعه پایدار گیاهان دارویی بوده و می
شناسایی، همراه با گـرفتن اطالعات از مردم و دانش  لف این حوضه تحقیقاتی و کاربردي قرار دهد. در صورتی که کارمخت

 هاي جدیدي را بـه لیسـت گونـه هـاي دارویی اضافه کرد و بدین ترتیب زمینه توان گونه بومی آن منطقه صورت گیرد، می
در ادامه  .هاي ادعا شده فراهم کرد شناسـایی مـواد مـوثر بر روي بیماري هاي کاري را براي محققان فعال در ارتبـاط بـا

ها  ها خالی از گونه خوریم که رویشگاه هاي منابع طبیعی با گذشت زمان به مواردي برمی کارهاي تحقیقاتی بر روي عرصه
  ) 1386یا نه؟ (حیدري ریکان،  هاي مذکور شده باشد ها منجر به انقراض گونه نشینی شده و معلوم نیست که آیا این عقب

  

  

  ها: مواد و روش
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  مواد

 52باشد. حداقل ارتفاع از سطح دریا  جمعیت می نفر 546٬144 بادو بخش مرکزي و داشلی برون  ازشهرستان گنبد کاووس 
  خشک معتدلاقلیم منطقه بر اساس اقلیم نماي آمبرژه   باشد. میلیمتر می 400است و میانگین بارش منطقه کمتر از   متر

   است.

  ها روش

ابتدا با عزیمت به منطقه اقدام به جمع آوري نمونه گردید و همچنین با کمک گرفتن از اطالعات مردمی و منابع معتبر طب 
  ها اطالعاتی جمع آوري نمودیم. سنتی و گیاهان دارویی نسبت به موارد استفاده از آن

 نتایج و بحث: 

گونه دارویـی از منطقه مورد  30با منابع مکتوب و اطالعات داروییهاي گیاهی و تطبیق آن ها  آوري گونه اصل جمعح
هاي دارویی مربوط به خانواده  . که بیشترین گونه )آمده است 1پژوهش شناسایی شد. (لیست کلی گیاهان در جدول 

Asteraceae  گونه 7با ،Fabaceae گونه 5 با ،Labiateae  گونه ٣با ،Brassicaceae  گونه ٢با ،Euphorbiaceae ،
Zygophyllaceae ،Chenopodiaceae ،plantaginaceae ،Capparaceae ،Lythraceae،Nitrariaceae ، Myrtoideae، 

Moracee،Amaryllidaceae، Apiaceae،Fumariaceae،Euphorbiaceae  و Malvaceae  بود.  

  هاي گیاهی دارویی موجود در مراتع شهرستان گنبد کاووس : لیست گونه1جدول

 داروییخاصیت  خانواده نام علمی نام گونه ردیف

 ها ها و سوختگی درمان التهاب دهان و حلق، زخم در Calendula persica Asteraceae همیشه بهار 1

 Gundelia L. Asteraceae خوراکیکنگر  2
 تقویت اعمال کبد -دهد ترشح صفرا از کبد را افزایش می

 کاهش فشار خون و قند خون –

 Trigonella L. Fabaceae شنبلیله 3
هاي هاضمه و  در درمان دیابت، کاهش اشتها، ناراحتی

 التهاب پوست

 Taraxacum Asteraceae گل قاصد 4
هاي هاضمه، عفونت دستگاه ادراري،  ناراحتیدر درمان 

هاي کبد و کیسه صفرا و  هاي کلیه و مثانه، بیماري سنگ
 کاهش اشتها

 Tribulus terrestris L. Zygophyllaceae خارخسک 5
اثر مدر و دفع کننده سنگ هاي مجاري ادراري و تقویت 

 درمان کننده عفونت و التهاب لثه- کننده قواي جنسی 

 Ziziphora L. Labiateae کاکوتی 6
ضد  -  مقوى معده، ضد عفونى کننده مجارى تنفسى
 باکتري، خلط آور، ضد سرما خوردگی

 و مثانه  سنگ کلیه  و  صفرا رفع Alhagi camelorum Fabaceae خارشتر 7

 خلط آور و ضدالتهاب Allysum sp Brassicaceae قدومه 8

Spinacia oleracea Chenopodiacea اسفناج خوراکی 9
e 

ها و فشار خون  مقابله با پوکی استخوان، گرفتگی رگ
 باالست.

 Plantago major L Plantaginaceae بارهنگ 10

 در درمان یبوست مزمن و سندرم روده تحریک پذیر

 Capparis spinosa Capparaceae علف مار (کبر) 11
خارج  -بهبود فلج و برخی از امراض سیستم عصبی 

 ترشحات لزج سینه کننده

هاي آزاد مقابله  با رادیکال  آنتی اکسیدان به عنوان   Artemisia sieberi Asteraceae درمنه دشتی 12
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 کنند می

 Matricaria بابونه 13
chamomilla Asteraceae حفاظت از پوست 

 Tragopogon L. Asteraceae شنگ 14

 - خلط آور و نرم کننده سینه و التیام دهنده زخمها 
 جلوگیري از اسهال و خونریزي

 Achilea millefolium Asteraceae بومادران 15

 مفید و سرماخوردگی  سینه جهت درد

 Salvia  eremophila Lamiaceae بیابانی مریم گلی 16

 -   بهبود جاي زخم-براي نرم کردن گلو  -مقابله با نفخ 
  باکتري کش قوي

 Punica granatum Lythraceae انار 17
کاهش کلسترول  - کاهش خطر ابتال به بیماریهاي قلبی 

 خون

 خواص ضدافسردگی و آرام بخش Peganum harmela Nitrariaceae اسپند 18

 cتهیه ساالد به دلیل داشتن ویتامین  Eruca sativa Brassicaceae منداب 19

 Eucalyptus  Myrtoideae اوکالیپتوس 20

 بو کننده هوا بخور و ضدعفونی مجاري تنفسی و خوش

 Ficus Moracee انجیر 21
التهاب  -   روده مدر بودن، تسکین دهندگی و دافع کرم

دستگاه تنفسی و غرغره کردن آن براي گلو درد و 
 سرماخوردگی

 درمان دیابت و سوء عملکرد غده تیروئید و به عنوان مدر medicago sativa Fabaceae یونجه 22

 Thymus L. Lamiaceae آویشن 23

 در درمان سرفه، برونشیت و سیاه سرفه

 Allium hirtifolium Amaryllidaceae موسیر خوراکی 24

تاثیر مثبت بر  - در افراد دیابتی   قند خون  کم کردن
دستگاه اعصاب مرکزي، کاهش سردردهاي میگرنی، کمک 

 عروقی -به سیستم قلبی

 Cuminum cyminum Apiaceae زیره 25
براي  - پیاز   و بوي  سیر  بوي بد دهان، بوي  از بین بردن

 رفع سوءهاضمه

 Fumaria officinalis Fumariaceae شاه تره 26
هاي  کننده بیماري اشتهاآور، تصفیه خون، تب بر، برطرف

 پوستی، ضد جوش و حساسیت

 Prosopis farcta Fabaceae جغجغه 27
کاهش فشارخون، قندخون، درد قفسه سینه و گلو، سنگ 

 ، ترمیم زخم و زخم هاي دیابتیکلیه

 Melilotus officinalis  Fabaceae یونجه زرد 28
ترمیم زخم هاي مزمن متابولیک بخصوص زخم پاي 

 رفع تحریکات عصبی و دردهاي میگرنی - دیابتیک

 خاصیت ضد انگل و تب-درمان زگیل  Euphorbia Euphorbiaceae فرفیون 29

 Avena sativa Poaceae یوالف 30

در درمان اضطراب حاد و مزمن، ضعف عضالنی مثانه و 
هاي پیوندي، نقصان بافت پیوندي، هیجان، نقرس،  بافت

هاي کلیوي، ضعف اعصاب نشانگان پیري، درمان  بیماري
هاي پوستی،  محرومیت تریاك و تنباکو، رماتیسم، بیماري

 بیخوابی و استرس

  ضد عفونی کننده –ضد التهاب  –ضد درد  Malva sylvestris   Malvaceae  پنیرك  31
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