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 چکیده: 

این تحقیق با هدف آشنایی با گیاهان دارویی روستاي اریم و اطالع از نحوه ي استفاده و نوع کاربرد گیاهان در زندگی ساکنان می باشد 
که این امر با انجام بازدید میدانی و مصاحبه ي حضوري از اشخاص بومی مسن که تجربه ي استفاده از این گیاهان را داشته اند و با 

از  گونه دارویی شناسایی شد و نوع استفاده از آنها28در این بررسی تعداد . ررسی فلور ، کتب و مطالعات اسنادي صورت پذیرفت ب
.شرح داده شده استآن ها  ها و اعتقاداتاه ساکنان این منطقه طبق تجربیات، باوردیدگ  

رو به  تحقیقات در این زمینه عه و استفاده از دارو هاي گیاهی با توجه به اهمیت اشتغال زایی و گرایش عمومی به سالمت افراد جام
رایط سالمت جامعه را بهبود هاي شغلی را براي عالقمندان می توان تا حدودي وضعیت اقتصادي و ش فرصتافزایش است و با ایجاد 

.دار استبررسی گیاهان دارویی هر منطقه از اهمیت باالیی برخورتوان بیان کرد بنابراین می .بخشید  

 

 

گیاهان دارویی اشتغال زایی، ،بومی ، اتنوبوتانی، روستاي اریم دانش واژه هاي کلیدي :  
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 مقدمه : 
چرا که انسان اولیه به هنگام  استفاده از گیاهان دارویی به زمان هاي بسیار قدیم بر میگردد به طوري که با تاریخ بشر همزمان بوده است

شواهد تاریخی نشان می دهد مردم ما قبل تاریخ با بسیاري از گیاهان و  یاهان در پیش رو نداشته است.بیماري راهی جز توسل به گ
  و یا استفاده از سرخس دم اسب (Taxus baccata) خواص آنها آشنا بودند، به عنوان مثال ساخت شانه و وسایل از چوب سرخدار 

(Equisetum arvense)مردم یونان باستان خواص دارویی  ) 1388رضوي (. ن گونه قائل بودندگی خون براي ایکه اثر بند آورند
آنها عالوه بر استفاده از   ،برخی از گیاهان را به خوبی می دانستند و براي گیاهان در درمان بیماري ها ارزش هاي زیادي قائل بوده اند

مطالعات مربوط به خواص گیاهان دارویی  از جمله )1390(امید بیگی  .گیاهان یونان ازگیاهان کشور هاي دیگر هم استفاده می بردند
)، 1385تقوي، (کلسترول خون بوسیله ریشه و میوه هویج  تقویت سیستم ایمنی بدن و افزایش طول عمر و کاهش در ایران می توان به

  .اشاره داشت )1386ناهیدي، (خون در روغن درختچه دارچین  و کنترل قند خون، جلوگیري از فعالیت هاي میکروبی و لختگی
هاي جدیدي را گونه تواندانش بومی آن منطقه صورت گیرد، می شناسایی، همراه با گرفتن اطالعات از مردم و در واقع در صورتی که کار

بررسی موثره،  براي محققان فعال در ارتباط با شناسایی مواد هاي کاري رااضافه کرده و بدین ترتیب زمینه هاي داروییبه لیست گونه
 دانش بومی مردم ازاگر براي شناخت گیاهان دارویی هر منطقه .  فراهم کرد مورد نظر راهاي بیماري تاثیرات بالینی مواد موثره بر روي

تواند می برداشت و این موضوع و گیاهان آن ینه پایداري استفاده از مراتعزم درهاي مهم و بنیادي توان گامهمان منطقه استفاده شود می
 ).1380تحقیقاتی و کاربردي قرار دهد (سرطاوي،  ي مختلف این حوضه هاي مهمی را در اختیار محققان گرایشاطالعات 

 

 مواد و روش ها: 
این روستا در نزدیکی  . نکا قرار دارد ستانکیلومتري شهر 31محدوده ي مورد بررسی روستاي اریم از توابع هزار جریب در فاصله ي 

 این مطالعه ار دارد و به دلیل شرایط اقلیمی و جغرافیایی مناسب داراي پوشش گیاهی مطلوب و غنی می باشد .جنگل و رودخانه قر
ساکنان محلی  محلی ، تجربی و انتقال یافته از گذشتگان به دانش گیاهان در زندگی روز مره وعلم بکار گیري  اطالع ازآگاهی و جهت 

تقادات این افراد در زمینه ي استفاده از گیاهان می باشد .و آشنایی با باور ها و اعبومی منطقه و   

جامعه ي هدف در این پژوهش بیشتر افراد مسن و . مصاحبه ي حضوري ، پرسش و پاسخ انجام گرفت  براي دست یابی بدین مهم
و ه مرور زمان کسب تجربه کرده با تجربه بودند که این اطالعات ارزشمند را سینه به سینه از نیاکان خود به ارث برده بودند و یا ب

.خواص دارویی این منابع گرانقدر درمانی را کشف نموده بودند  

و جمع آوري نمونه و عکس برداري بازدید میدانی شناسایی گونه ها، منظور به  ي اطالعات و داده هاي بدست آمده،بعد از جمع آور
. استفاده گردیدو مشخص شدن نام گونه ها  به منظور کلید زنیصورت گرفت و از کتب مرجع و فلور داخلی   

 

 

 نتایج :

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

، لیست گیاهان و مشخصات آن در جدول شماره یک نوشته شده است و درآن نام محلی ، نام فارسی ، نام علمی ، نام تیره گیاهی 
خانواده  15گونه از  28 شرح داده شده است در مجموع تعداد و درمانی آنهاو خاصیت دارویی  قسمت هاي مورد استفاده از گیاهان

، درمانی داشته و از و تعدادي دیگر از گونه هاي موجود در منطقه بق دانش افراد بومی خاصیت داروییآنها بر ط اغلبشناسایی شد که 
که به نقل از افراد این منطقه از خواص ارزشمند آنان بی اطالع هستیم  مصرف خوراکی دارندنیز صرفا   

 

 

 

گیاهان و اطالعات ) جدول لیست1جدول (  

نوع  دارویی و درمانی خاصیت
  کاربرد

قسمت 
  مورداستفاده

    نام خانواده  نام علمی  نام فارسی  نام محلی

 ١ .Alliaceae Allium sp  سیرکوهی/صحرایی  سیرصحرایی  گیاه کامل  خوراکی …

براي  - ضدعفونی کننده معده وکلیه ها
 درمان معده درد

دارویی و 
  خوراکی

 Alliaceae Allium paradoxa  سیرجنگلی  يالز  گیاه کامل
٢ 

  درمان گوش درد در نوزادان
 ضد اسهال

دارویی و 
  خوراکی

و ساقه برگ 
  هاي سبز

،  موره
  گندواش

  درمنه یکساله ،
  

Asteraceae Atemisia annua 
٣ 

 Asteraceae Cichorium  کاسنی  کاسنی   ریشه   دارویی  دردمعده -درمان تب ولرز
intybus ٤ 

خوراکی و  دردهاي کلیويدرمان 
  دارویی

میوه و پوست  
  درخت

 Rosaceae Crataegus  ولیک  ولیک
Meyeri ٥ 

دارویی و  رفع یبوست ومسهل
  خوراکی

سگ بنوشه   گل
  یاسگ گل

 Primulaceae CyclamenCoum  سیکالمن
٦ 

 Brassicacea Descurainia  خاکشیر  خاکشیر  بذر،  تخم  دارویی  درمان گرمازدگی
sophia ٧ 

راي مراقبت دربرابرسرماوافزایش انرژي ب
 بدن

دارویی و 
  خوراکی

 Abenaceae Diospyros lotus  خرمندي  خرمندي  میوه
٨ 

دارویی و  آرامبخش -تسکین اعصاب
  خوراکی

 .Boraginaceae Echium sp  گل گاوزبان  اشکو  گل
٩ 

بخش هوایی  خوراکی …
  گیاه 

 .Apiaceae Eryngium sp  زلنگ  زلنگ
١٠ 

دارویی و  تصفیه خون - کننده بدنضدعفونی 
  خوراکی

 Apiaceae Froriepia  انارریجه  انارریجه  برگ ها
subpinnata ١١ 

ضدعفونی ومیکروب زدایی ،کمر درد و 
 سرماخوردگیو شکم درد 

دارویی و 
  خوراکی

میوه هاي 
  رسیده

 Apiaceae Heracleum  گلپر  کولک/کلک 
persicum ١٢ 

دارویی و  درمان دل پیچه
  یخوراک

 Lamiaceae Melissa  بادرنجبویه  بارنگ بو  برگ ها
officinalis ١٣ 

دارویی و  براي درمان دردهاي معده 
  خوراکی

 Lamiaceae Mentha aquatica  ، نعناع آبی پونه   اوجی  برگ
١٤ 
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 مراجع: 
  انتشارات دانشگاه تهران جلد اول. موسسه ي چاپ و  ). فلور مصور پارك ملی گلستان.1383آخانی، حسین. ( .1

  اول.  ). تولید و فرآوري گیاهان دارویی. جلد1390امید بیگی، رضا. ( .2

  تیره نعنا. موسسه ي تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 76). فلور ایران، شماره 1391جم زاد، زیبا.( .3

  ). محصوالت فرعی جنگل و مرتع. موسسه ي فرهنگی انتشاراتی گرگان1388رضوي، سید علی.( .4

  ران). گیاه شناسی پایه. جلد سوم. موسسه ي چاپ و  انتشارات دانشگاه ته1385قهرمان، احمد.( .5

دارویی و  درمان دردهاي معده 
  خوراکی

  نعناع  برگ
  سرسم نعناع

 Lamiaceae Mentha  نعناع
langifolia ١٥ 

 Rosaceae Mespilus  ازگیل وحشی  کندس  میوه  خوراکی  ک کنندهخن
germanica ١٦ 

 ١٧ Boraginaceae Nonnea lutea  زبان بره   وره زبون   برگ  خوراکی  

دارویی و  دفع سموم بدن 
  خوراکی

 Solanaceae Physalis  عروس پشت پرده  پفکی  میوه
alkekengi ١٨ 

 ١٩ .Plantaginaceae Plantago sp  بارهنگ   بارتنگ  ذرتخم ، ب  دارویی  سینه پهلو و درمان دردمعده وشکم وکمر

 ٢٠ .Rosaceae Pranus sp  آلوچه   هلی  میوه  خوراکی  هاضم غذا

  درمان دردهاي استخوانی ،
 پادرد و کمردرد

دارویی و 
  خوراکی

  سرخس  دارچماز  برگ
  عقابی

Hypolepidiaceae Pteridium 
aquilinum ٢١ 

دارویی و  وشادابی پوست - دکب - دردهاي معده
  خوراکی

 .Rosaceae Pyrus sp  گالبی وحشی  تلکا  میوه
٢٢ 

دارویی و  باعث شادابی وتصفیه خون 
  خوراکی

 .Rosaceae Rubus spp  تمشک  تمشک  میوه
٢٣ 

برگ و ساقه  خوراکی  . . . 
  هاي تازه

 .Polygonaceae Rumex sp  ترشک  تلپا
٢٤ 

 Lamiaceae Stachys  وش برهگ  وره گوش  برگ   خوراکی  . . .
byzantina ٢٥ 

درمان سرماخوردگی، درمان دردهاي 
 کلیوي، ضدعفونی کردن بدن

دارویی و 
  خوراکی

برگ و ساقه 
  هاي سبزتازه 

 Urticaceae Urtica dioica  گزنه  گزنه
٢٦ 

دارویی و  تسکین اعصاب وآرامبخش
  خوراکی

 Violaceae Viola odorata  بنفشه  بنوشه  گل
٢٧ 

دارویی و  اشتها آور، ان خشکی پوستدرم
  خوراکی

 .Brassicaceae Nustartium sp  علف چشمه  او تره  برگ
٢٨ 
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 . بوشهر استان در دارویی مهم گونه 8 خواص و جغرافیایی پراکنش بررسی.  1380. کهزاد سرطاوي، .6

 119 صفحۀ دارویی ایران، گیاهان ملی همایش
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