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 چکیده

 و اسـت  جدیـد  طبـی  طبیعی داروهاي و محصوالت تولید اساس گیاهان، ي درباره سنتی اطالعات اینکه به توجه با :هدف ومقدمه 
 افـراد،  ایـن  مرگ اب و هستند گیاهان این دارویی خواص ي درباره مفیدي اطالعات داراي ،مختلف شهرهاي مسن و سالخورده افراد

گیاهان دارویی منطقـه   ییو شناسامطالعه  از این تحقیق بررسی و پژوهش هدف ،شود می نابود سرعت به سنتی، دانش این از بخشی
  .باشد یم موردنظراهالی بومی منطقه براي معرفی خواص و موارد ناشناخته گیاهان دارویی  و تجربهو استفاده از دانش 

 دارویـی،  گیاهـان  از اسـتفاده  بـا  رابطـه  در بـومی  مطلـع  و مسن افراد شناسایی و منطقه با مقدماتی آشنایی از پس :ها روشابزار و 
اسـتان خراسـان    گوي نیکقرق  هاي رویشگاه از گیاهی هاي نمونه و شده گردآوري پرسشنامه و مصاحبه طریق از موردنیاز اطالعات

 و شده گذاري نام فلوریستیکی معتبر منابع از استفاده با هرباریومی هاي هنمون .شد آوري جمع 1394 و 1393 هاي سال طی شمالی
  .شوند می نگهداري گنبدکاووس دانشگاه هرباریوم در

سـویی بـه دلیـل     از ي مختلف گیاهی اسـت. ها پوششهاي متفاوت داراي  یماقلایران به دلیل داراي بودن  پهناورکشور نتایج و بحث:
ین ایـن آداب اسـتفاده   تر توجه قابلاز  یکی متفاوت برخوردار است. ورسوم آدابو  ها فرهنگیف وسیعی از دارا بودن اقوام مختلف با ط

  هاي مختلف است. یوهشاز گیاهان دارویی به 
 دارویـی  گیـاه  ي گونـه  33 وجـود  اسـت.  شده واقعتورانی -تقسیمات جغرافیاي گیاهی در منطقه ایرانی ازنظر رازوجرگالنشهرستان 
 هـاي  یعلفـ فلور متنـوعی از گیاهـان دارویـی از     که يطور به فلور غنی این منطقه است. یدمؤ پرمصرفگیاهی  خانواده 17متعلق به 

  را موجب شده است. یدرخت ،يا درختچه ،يا بوته ،چندسالهتا  ساله یک
                                                                                                                                                                                              

  

دارویی گیاه ،نیک گوي ،فلوریستیکی دانش بومی،، اتنوبوتانی هاي کلیدي: واژه  
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مقدمه) 1  

 هـا  بیمـاري ه لحـاظ درمـان و هـم پیشـگیري از     گیاهان دارویی از ارزش و اهمیت خاصی در تأمین بهداشت و سالمتی جوامع هم ب
منابع تأمین غذایی و دارویـی بشـر    ترین مهمبرخوردار بوده و هستند. این بخش از منابع طبیعی قدمتی همپاي بشر داشته و یکی از 

 هاي گونه و ها نوادهخادر ارتباط با  کشور هاي استانمتعددي در برخی مناطق و  هاي فعالیتدر این خصوص . اند بوده ها نسل طول در
 نظـر  ازنقطـه ) 1390 قاسـمی  ،1387پور، سلطانی ،1386است (اهوازي و همکاران، شده انجامدارویی در نقاط مختلف کشور  پرکاربرد

طبیعی دارویی گیـاهی در   مواد ها فرآوردهو تحقیقات وسیعی براي یافتن  اند داشتهتاریخی، گیاهان اهمیت فراوانی در توسعه جوامع 
گیاهان دارویی جزء ذخایر و منابع طبیعی هستند و بسیاري از کشورها کم یا زیاد از یک چنین منبعـی   است. شده انجامتاریخ طول 

در خصوص نقش  .گیاهی بر اساس شرایط و موقعیت جغرافیایی هر منطقه متفاوت است هاي گونهبرخوردارند که نوع، تعداد و تنوع 
ملـی بـه    هـاي  سـرمایه رو به رشدي همچون ایران رسـید و عـالوه بـر حفـظ و حراسـت از ایـن        و بازدهی گیاهان دارویی در جوامع

 7/1 باآنکـه اسـتان خراسـان شـمالی     .)1383باسـتانی در آسـتانه وداع،   هـاي  جنگل(یافت دستشکوفایی و توسعه پایدار جامعه نیز 
را در البـرز   یرکـانی ه هـاي  جنگـل ین حد رویش ست به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی خود که در آخراکل کشور را دارا  مساحت

 ،اي صـخره خشـک   هـاي  کـوه این اسـتان از   سیماي.باشد میتورانی  –ایرانی  هاي رویششرقی در جهت تحول آن به سمت چیرگی 
 رهکتا 4764 وسعتنیک با ي قرق گو .هست خشک وهموار  هاي دشتاستپی تا  هاي کوه کوهستانی، هاي جنگل ،ماهورها تپه ها دره

 اسـتان  مرکـز . فاصـله آن تـا   .هستواقع شمالی عرض 38ْ 02َ 50ًتا  37ْ 58َ 35ًطول شرقی و 57ْ 01َ 35ًًًًًًًتا  56ْ 55َ 15ً در حدفاصل
  از سطح دریا هست. متر 1625و در بلندترین نقطه  متر 1109نقطه  ترین پایینکیلومتراست. ارتفاع منطقه در  110بجنورد) (

ها روشو  مواد) 2  

 تراکم و گیاهی پوشش نوع .گرفت قرار موردبررسی و تهیه منطقه، جغرافیایی هاي نقشه مقدماتی، هاي بررسی براي و کار ابتداي در

 هاي گونه و مشخص گیاه هر رویش محل ارتفاع تعیین از پس و مراجعه منطقه به بندي زمان جدول طبق و شناسایی منطقه در آن

 ،شـده  آوري جمـع  هـاي  نمونـه  بـا  بومیـان  ي مورداستفاده گیاهان که مواردي در .شد  اساییشن و آوري جمع منطقه گیاهی مختلف
 طـب  ي درزمینـه  باتجربـه  افـراد  از سـپس  .شـد  گرفته کمکعکس گیاهان  هاي یلفا از ،تر دقیق آوري جمع براي نداشت، مطابقت

 قسـمت  و نحـوه  مصـرف،  مـوارد  همـراه  بـه  انگیاهـ  محلـی  اسـامی  و گرفـت  انجـام  گیاهـان  این با رابطه در ییها مصاحبه سنتی،
 علـوم پایـه   ي دانشـکده  هر بـاریوم  مرکز به شناسایی براي آمده، دست به گیاهان درنهایت .گردید یادداشت گیاهان ي مورداستفاده

 یهروس فلور ،)Rechinger2010-1963(فلورا ایرانیکا مانند معتبر، از منابعبا استفاده  سپس .گردیدند منتقل گنبدکاووس دانشگاه
)Komarov،2001-1963 (ترکیه فلور )Davis،1988-1965،( مظفریـان   هاي درختچهو  درختان) فلـور  مجموعـه  )،1389،ایـران 
  شدند. یی) شناسا1354-1374ایران (مبین، هاي یرستن ) و1367-1389اسدي و همکاران،( یرانا

   بحث و نتایج) 3

 موجود منابع از استفاده با و آوري جمع ،یموردبررس منطقه از خانواده 17متعلق به  یداروی گیاه گونه 32 بررسی، این در طورکلی به

 گونـه بـه  9مطالعـه شـده    هاي يا از دولپه هاست يا دولپهگونه متعلق به  31گونه متعلق به بازدانگان 1از این تعداد  .شدند شناسایی
 يهـا  رتبـه گونه در  3) با  Rosaceae( یانسرخ گلونه و تیره گ5) با  Asteraceae( تیره کاسنی )، Lamiaceae( تیره نعنائیان
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بیشـتر   .سـت اوهـواي سـرد    داراي آب شـده اسـت.   که منطقه موردمطالعه در بخش کوهسـتانی واقـع   ینابا توجه به بعدي قرار دارند.

 بـر تعلـق  تـب   گرفتگـی صـدا،   د،ها و ناراحتی ناشی از سرماخوردگی مانند گلـودر  منظور بهبود بیماري استفاده از گیاهان دارویی به
 طـور  بـه عصبی و بیماري پوسـتی نیـز    اختالالت ، هاي گوارشی یماريببراي درمان  که ي بعدي مالحظه شده است.ها رتبه در داشت.

ي مختلـف گیاهـان از قبیـل مصـارف سـنتی و نحـوه       هـا  جنبـه مربوط به  اطالعات شود. شود. یموسیعی از گیاهان دارویی استفاده 
 گردآوري شد. باتجربهي گیاهی در منطقه از افراد بومی ها نمونهاستفاده 

   
گیاهان دارویی قرق گونیک استان خراسان شمالی ) فهرست1جدول شماره (  

 

ف
ردی

قسمت  نام محلی نام فارسی تیره نام علمی 
 مورداستفاده

کاربرد متداول در  نحوه مصرف
 منطقه

١ Ferula gummosa 
Boiss 

Apiaceae سرماخوردگی و سرفه خوراکی دانه کما  باریجه 

 Eremurus olgae 
Regel 

Asphodelaceae ناراحتی معده. یبوست خوراکی  ریشه برگ  گولک. چریش  سریش  

٢ Achillea biebersteinii 
Afan 

Asteraceae نوش دم گل گل زرد بومادران  
 

 سردرد، سنگ کلیه

٣ Antemin 
triumettii(L.)All 

Asteraceae ابونهب بابونه نوش دم گل   
 

 رفع قاعدگی

٤ Artemisia aucheri 
Boiss 

Asteraceae بخور بخش هوایی درمنه درمنه 
 

 سرماخوردگی

٥ Calendula officinalis 
L. 

Asteraceae  گل
بهار همیشه  

نوش دم گل گل زرد  
 

یم قاعدگیتنظ  

٦ Centaurea depressa 
M.B. 

Asteraceae نوش دم گل کوچه گل گندم  
 

پیچه، قارچ پوستی دل  

٧ Berberis integerrima 
Bunge 

Berberidaceae تصفیه خون خوراکی میوه زیرك زرشک 
 تهیه نوشیدن ریشه

٨ 
Anchusa italica 
Retzius 

Boroginaceae  --- گاوزبان گل نوش دم گل   
 

بخش آرامش  

٩ Juniperus excelsa 
M.B. 

Cupressusse مرخ. ارس.  ارس
 آرچه

 درد مفاصل  خوراکی دانه

١٠ Elaeagnus 
angustifolia L 
. 

Elaeagnaceae درمان اسهال خوراکی میوه سنجه  سنجد 

١١ Ephedra major Host. Ephedraceae روماتیسم جوشانده  برگ  کوشکی  افدرا  

١٢ Euphorbia myrsinites 
L. 

Euphorbiaceae شیرابه شیرابه ساقه شیرسگ فرفیون 
 

 درمان زگیل

١٣ Fumaria vaillantii L. Fumariaceae اندام هوایی  تره شاه  تره شاه    
 جوشانده

  رفع خارش پوست

گیاھان دارویی قرق گونیک استان خراسان شمالی ) فھرست١جدول شماره (  
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ف
ردی

محلی نام نام فارسی تیره نام علمی  قسمت  
 مورداستفاده

کاربرد متداول در  نحوه مصرف
 منطقھ

١٤ Hymenocrater 
calycinus 
(Boiss)Benth 
 

Lamiaceae نوش دم گل ومیوه صغربقره اروانه  
 

 تهوع، افسردگی

١٥ Lamium album L. Lamiaceae جوشانده بخش هوایی  گزنه سفید 
 

 گلودرد

١٦ Mentha longifolia L. Lamiaceae عنان  خوراکی برگ گول بنده 
 

 نفخ معده، مسکن

١٧ Peroviskia 
abrotanoides Karel 

Lamiaceae کش، تنظیم فشارخون کرم چاشنی آش، جوشانده گل پودین برازمبل  

١٨ Stachys lavandifolia 
Vahi 

Lamiaceae نوش دم گل پشمک چاي کوهی کننده  کننده و تصفیه رقیق 
 خون

١٩ Stachys torcomonica 
Trautv 

Lamiaceae  کش علف سیم  مرهم زخم، بهبود عفونت ضماد گل، برگ 

٢٠ Teucrium polium L. Lamiaceae نخودي مریم  خوراکی اندام هوایی درمنه ترکی 
 

درد معده، ترش کردن 
 معده

٢١ Thymus trancapicus 
Klokov 

Lamiaceae نوش دم برگ کاکوتی بز آویشن  
 

 اشتهاآور، سرگیجه

٢٢ Ziziphora clinopodioides 
Lam. 
 

Lamiaceae نوش دم برگ آنخ. کاکوتی کاکوتی  مسکن سردرد، هضم غذا 

٢٤ Alcea rhyticarpa (Trautv.) 
Iljin 

Malvaceae درمان سینوزیت جوشانده گل گل خرتمه  گل ختمی 

٢٥ Glycerrhiza glabra Papilionaceae ه گلودرد گرفتگی درد معد خوراکی ریشه بیان شیرین  بیان شیرین
 صدا

٢٦ Melilotus officinalis 
(L.)Desf 

Papilionaceae انعقاد خون ضماد  اندام هوایی  گندیورنچه غه  شبدر شیرین  

٢٧ Rhamnus pallasi Fisch. & 
C.A. Mey 

Rhumnaceae یبوست خوراکی  میوه  تین گز  تنگرس  

٢٨ Crataegus turkestanica 
Pojark 

Rosaceae درمان یبوست خوراکی میوه وكرخ سرخه ولیک 

٢٩ Rosa beggeriana Schrenk Rosaceae  نسترن
  وحشی

 سرماخوردگی، زخم معده خوراکی  میوه  تسلی

٣٠ Rubus caesius L. Rosaceae تصفیه خون تقویت قواي  خوراکی  میوه بیلی گن تمشک
 جسمی

٣١ Verbascum speciosum 
Schrad 

Scrophulariaceae تب بر، اسهال نوش دم  گل نبالگاو د  گل ماهور 

  گزیدگی  ضماد  برگ

گیاهان دارویی قرق گونیک استان خراسان شمالی ) فهرست1جدول شماره (  
 
  

ر د قسمت  نام محلی نام فارسی تیره نام علمی کاربرد متداول در  نحوه مصرف
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در میـان   .Stachys torcomonica Trautv، Peroviskia abrotanoides Karel ،Teucrium polium L سـه گیـاه  
 اسـتفاده  منطقـه براي اهداف مختلف توسط بومیـان  و که موارد مصرف متعدد  طوري به .ویژه داشت جایگاه موردمطالعه منطقه مردم

 .شدناچیز عنوان  major Host Ephedra و Hyoscyamu turcomanicus Pojark اهیدو گ مصرف زانیم .شد یم

  گیري یجه) نت4
 هـاي  گونـه متفاوت استفاده از گیاهان دارویی با عنایت به تنـوع   ورسوم آداب وبا توجه به جغرافیاي متنوع کشور ایران و وجود اقوام 

 هـا  یافتهمطالعات علمی و استفاده از این  منظور بهبسیار غنی و قوي  اي گنجینه تواند میبوتانی اطالعات اتنو آوري جمع گیاهی ایران
اي باارزش از استفاده از گیاهان  شک گنجینه و ضبط تجربیات و اطالعات افراد مسن که بی ثبت باشد. بااهمیتصنعت داروسازي  در

  گان به یادگار گذاشت.توان میراثی براي آیند می را دارویی هر منطقه هستند.
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 منطقه مورداستفاده 
٣٢ Hyoscyamu 

turcomanicus Pojark 
Solanaceae  مسکن درد جوشانده  میوه  البنگی دیوانه  البنجبذر  
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