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  آباد استان گلستان) (مطالعه موردي: حوزه رحیم شناسایی و کاربرد گیاهان دارویی مراتع
  

  2، محسن مهاجر استرآبادي1*محسن باغستانی فر
  داري، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان گلستان  کارشناس ارشد مرتع 1*

mohsenbaghestani@yahoo.com 
  کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان گلستان اداره ،کارشناس ارشد آبخیزداري2

m.mohajer.614@gmail.com 
  

  چکیده
مباحث وابسته به گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی از بحث انگیزترین و پرجاذبه ترین موضوعات مربوط به علوم پزشکی در  

کند. در سویی افرادي وجود دارند که  گفتی میاي را دچار ش هاي اخیر بوده است. گسترة عقاید در این زمینه هر فرد جوینده دهه
درمان هر بیماري را در داروهاي گیاهی یافته و با این استدالل که این داروها منشاء طبیعی داشته، لذا با بدن طبیعی انسان هم 

د اثرند و استدالل آنها کنند و در طرف دیگر افرادي بر این باور هستند که گیاهان فاق خوانی دارند از مصرف هیچ گیاهی دریغ نمی
هاي مختلف و یا فقدان  فقدان اطالعات مستند علمی در زمینۀ کاربرد این داروها یا ممتنع بودن اثر بخشی یک گیاه در بیماري

آباد در استان گلستان قرار گرفته و بخاطر تنوع خاك و  حوزه رحیمباشد.  اطالعات دارویی گیاهی در کتب مورد استفاده پزشکان می
متر)، از لحاظ گیاهان دارویی، از تنوع خوبی برخوردار است. این  8/2004شناسی و همچنین دامنه ارتفاعی زیاد ( ازند زمینس

حاصل مطالعات فلورستیک تحقیق به منظور شناسایی، کاربرد درمانی، مواد مؤثره، نحوه مصرف گیاهان فوق صورت گرفته است. 
گونه دارویی تشخیص داده شد که در جدول شماره  30تیره گیاهی بود. از این تعداد  34از  گونه 93این حوزه، شناسایی نزدیک به 

گیري  ) نیز، متوسط فراوانی، درصد پوشش هر گونه و تراکم هر گونه در پالت هاي اندازه2) آورده شده است. در جدول شماره (1(
، polium Teucrium  ،Lamium album  يها از گونه می توان منطقه،  شده آورده شده است. از مهمترین گیاهان دارویی

Thymus vulgaris ،Berberis vulgaris بایستی نسبت به تولید و  از ارزش باالیی برخوردارند که میکه به لحاظ دارویی  نام برد
ون جهت مدیریت و حفاظت آنها و هاي مد آباد، ارائه برنامه اي حوزه رحیم فرآوري آنها اقدام کرد. با توجه به گیاهان دارویی و علوفه

طور کنترل فشار  هاي آموزشی و ترویجی، همین احیاء پوشش گیاهی حوزه، ضروري بوده که جهت نیل به این مقصود، اجراي برنامه
کاري  هریزان قرار گیرد. با اعمال قرق و برنامه هاي اصالحی نظیر کپ چرا و جلوگیري از تخریب محیط نیز باید در دستور کار برنامه

  اي سطح حوزه گردید. توان باعث تقویت و حفظ گیاهان با ارزش دارویی و علوفه و ... می
  ، گلستان.آباد رحیم، پالتگیاهان دارویی،  هاي کلیدي: واژه

  
  مقدمه

در  ترین موضوعات مربوط به علوم پزشکی مباحث وابسته به گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی از بحث انگیزترین و پرجاذبه 
در سویی افرادي وجود دارند که  کند. اي را دچار شگفتی می گسترة عقاید در این زمینه هر فرد جوینده هاي اخیر بوده است. دهه

منشاء طبیعی داشته، لذا با بدن طبیعی انسان هم درمان هر بیماري را در داروهاي گیاهی یافته و با این استدالل که این داروها 
فاقد اثرند و استدالل آنها کنند و در طرف دیگر افرادي بر این باور هستند که گیاهان  ف هیچ گیاهی دریغ نمیخوانی دارند از مصر

هاي مختلف و یا فقدان  فقدان اطالعات مستند علمی در زمینۀ کاربرد این داروها یا ممتنع بودن اثر بخشی یک گیاه در بیماري
  ). 1پزشکان می باشد (کتب مورد استفاده اطالعات دارویی گیاهی در 

 8/2004( شناسی و همچنین دامنه ارتفاعی زیاد بخاطر تنوع خاك و سازند زمینقرار گرفته و در استان گلستان  آباد رحیمحوزه  
است. این تحقیق به منظور شناسایی، کاربرد درمانی، مواد مؤثره، نحوه ، از لحاظ گیاهان دارویی، از تنوع خوبی برخوردار )متر

  گیاهان فوق صورت گرفته است. مصرف
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  مواد و روش ها

  معرفی منطقه مورد مطالعه
کیلومتري شهرستان آزادشهر در استان  25 ي که در فاصله هکتار 5/6357اي است کوهستانی به مساحت  آباد حوزه حوزه رحیم 

 ˝تا   36 ° 56 ' 04 ˝طول شرقی و  55 ° 25 ' 07 ˝تا 55 ° 16 ' 27 ˝این حوزه در محدوده جفرافیایی واقع شده است.گلستان 
متر  8/1069و ارتفاع متوسط وزنی  متر 8/2004متر، حداکثر ارتفاع  8/287 حداقل ارتفاع .واقع استعرض شمالی  37 ° 03 ' 24

ین میانگ ، وامنان و رضی، وطن و نودهییالق خوشهاي  باران سنجی حوزهبه دست آمده از ایستگاه بر اساس آمارهاي ، می باشد
گراد و درجه حرارت متوسط حداقل  درجه سانتی 21,2درجه حرارت متوسط حداکثر ساالنه  متر و میلی 558آباد  بارش حوزه رحیم

تبخیر و تعرق واقعی سالیانه با  .باشد گراد می درجه سانتی 1/15 میانگین دماي سالیانه طور گراد ، همین درجه سانتی 6,2ساالنه 
 متر میلی 14/727با روش تورنت وایت اصالح شده، تبخیر و تعرق سالیانه بوده و  متر میلی 483,61، كرواستفاده از روش تجربی ت

 اصالح شده بر اساس روش دومارتنوضعیت اقلیمی این منطقه و   22,23ضریب خشکی براساس روش دومارتن  باشد. می
  باشد.  سرد می اي مدیترانه

  آباد شامل سازندهاي زیر می باشد: خیز رحیمشناسی موجود در حوزه آب تشکیالت زمین 
آباد داراي  ترین سازند در حوزه آبخیز رحیم ، این سازند به عنوان قدیمی Dkhمیانی)  –ییالق (دونین  سازند خوش -

 گسترش محدود است و تنها بخش کوچکی از شمال غربی آن را در بر گرفته است.
هاي نازك و متوسط الیه به رنگ  مورد مطالعه این سازند از سنگ آهک ، در منطقه Cmسازند مبارك (کربونیفر زیرین)  -

 آهک شیلی و شیل هاي سیاه رنگ تشکیل شده است.خاکستري تیره، 
 آباد گسترش دارد. ، این سازند تنها در بخش کوچکی از شمال شرقی حوزه آبخیز رحیم Pdسازند دورود (پرمین پیشین)  -
اي از جنوب تا جنوب  گسترش این سازند در حوزه زیاد بوده و بخش قابل توجه ، Jsسازند شمشک (ژوراسیک زیرین)  -

 غرب و مرکز آن را در بر گرفته است.
Jlسازند مزدوران یا الر (ژوراسیک باالیی)  -

mz .در جنوب شرقی حوزه گسترش دارد ، 
م) و لوم شنی (نفوذپذیري متوسط) هاي لوم (نفوذپذیري کم)، لوم سیلتی (نفوذپذیري ک وضعیت خاکشناسی منطقه شامل خاك 

  باشد. می
  

  روش مطالعه
آوري  ، از سطح حوزه جمع91هاي گیاهی مورد نظر در اردیبهشت و خردادماه  هاي دارویی منطقه، نمونه به منظور معرفی گونه

ن نقشه پایه مورد به عنوا 25000/1آباد، نقشه توپوگرافی بدین صورت که، در مطالعه پوشش گیاهی حوزه آبخیز رحیمگردید. 
شناسی،  هاي زمین استفاده قرار گرفت و سپس با تطبیق نقشه توپوگرافی با طبیعت و پیمایش کامل حوزه و با استفاده از نقشه

هاي غالب از یکدیگر منفک و در روي  اي تیپهاي گیاهی بر اساس سیماي ظاهري  و تعیین گونه ژئوموفولوژي و تصاویر ماهواره
اي  مشخص گردید. بدین ترتیب که ابتدا در هر یک از تیپهاي گیاهی، توده معرف انتخاب شد. توده معرف محدوده نقشه توپوگرافی

هاي آن واحد اکولوژیک را در  اي بزرگ است که تقریبا کلیه گونه است که نماینده پوشش گیاهی تیپهاي مربوط بوده و به اندازه
برداري گیاهی صورت گرفت. در هر جامعه گیاهی بر حسب  امعه گیاهی) نمونههاي گیاهی (ج برگیرد. سپس در هر یک از توده

براي مطالعه و شناسایی گیاهان منطقه طرح در داخل هر  پالت به صورت تصادفی برداشت گردید. 20وسعت و تنوع گیاهی حداقل 
هاي غیر قابل  دداشت گردیدند. گونهتیپ گیاهی پیمایش صورت گرفت و برداشتهایی از گیاهان انجام و کلیه گیاهان موجود یا

شناسایی در صحرا به هرباریوم انتقال داده و پس از طی مراحل فیکس با استفاده از فلورها و منابع موجود نسبت به شناسایی آنها 
هاي  نمونه مجموعه فلورهاي فارسی ایران، فلور گلستان و فلور رنگی ایران،در نهایت با استفاده از منابعی نظیر،  اقدام شد، 
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هاي دارویی مهم و خصوصیات  استفاده از منابع معتبر گیاهان دارویی، گونهسپس با آوري شده مورد شناسایی قرار گرفتند.  جمع
  آنها استخراج گردید. 

نمونه  متر و تعداد 1×2برداري  به دست آمد. اندازه کوادرات نمونهبرداري با روش آماري  اندازه و تعداد کوادرات مناسب نمونه
اي جمع آوري شده و با استناد به معیار غلبه یا چیرگی،  هاي نمونه سپس با آنالیز اطالعات و دادهکوادرات محاسبه شد.  20مناسب 

آوري شده در  هاي مقدماتی و تفسیر نقشه هاي پایه و تحلیل اطالعات جمع نامگذاري تیپهاي گیاهی انجام شد. با توجه به بازدید
  تیپ گیاهی قابل تشخیص بودند که در جدول زیر آورده شده است. 4العه محدوده مورد مط

  
  آباد هاي گیاهی حوزه آبخیز رحیم مشخصات تیپ )1(جدول 

  مساحت (درصد)  (هکتار) مساحت  تیپ گیاهی  ردیف
1  Ar au + Pr grass 34/1208  40,7  
2  Ar au + Rh sp 61/328  11  
3  Rh sp+ Pa sp+ Ar au 35/1197  40,3  
4  Pa sp+ Rh sp 51/238  8  

  100  2972,81  جمع کل
  

کوادرات  10متري در امتداد تغییرات عوامل محیطی، مستقر و در طول هر ترانسکت  100ترانسکت  2در مرحله بعد در هر تیپ  
ها  کوادراتگیري میزان سطح پوشیده شده توسط گیاه در  پوشش به روش اندازهبه روش تصادفی انتخاب و در داخل هر کوادرات 

  ها نیز مشخص گردید. گیري شد. فراوانی و تراکم گونه اندازه
  

  و بحث نتایج
هاي یکساله و چندساله به  آباد که جزو مراتع کوهستانی قرار دارد در استان گلستان واقع شده و با ترکیبی از گونه حوزه رحیم 

حاصل مطالعات فلورستیک این  ).1و2 هاي گذارد (شکل ش میمناطق نیمه استپی را به نمایها و درختان، سیماي  همراه درختچه
) 1گونه دارویی تشخیص داده شد که در جدول شماره ( 30از این تعداد تیره گیاهی بود.  34از گونه  93حوزه، شناسایی نزدیک به 

گیري شده  اندازههاي  ر پالتهر گونه و تراکم هر گونه د) نیز، متوسط فراوانی، درصد پوشش 2در جدول شماره ( آورده شده است.

هاي  گونه ،باعث شده تا این حوزه در استان آباد تنوع شرایط رویشگاهی و موقعیت خاص حوزه رحیمهمچنین   آورده شده است.
که جزو گیاهان با ارزش  را در خود جاي دهدنظیر آویشن، کلپوره، زرشک و ... مختلف گیاهان دارویی با کاربردهاي مختلفی 

شناسی خاص  توان به عواملی نظیر، سازندهاي زمین هاي دارویی در حوزه فوق را می وجود فراوانی گونه  شوند. محسوب میدارویی 
و متر)  8/2004( اختالف ارتفاع زیاد حوزه ییالق، مبارك، دورود، شمشک و الر)، بارندگی مناسب، منطقه (وجود سازندهاي خوش

  نسبت داد.، می)واحد دا 5407( تعداد متناسب دام حوزه
  

  گیري نتیجه
برداري  گردد که به عنوان ذخایر ملی کشور محسوب شده، لذا توسعه و بهره آباد گیاهان دارویی فراوانی مشاهده می در حوزه رحیم 

 ،در دنیا اقلیم موجود 13از کشور ما با منابع غنی گیاهی، ریزي صحیح انجام شود.  از آنها باید زیر نظر متخصصان و طبق یک برنامه
برابر کل اروپا است،  2به خود که  گونه گیاهی مخصوص 8000روز آفتابی نزدیک به  300اقلیم را به خود اختصاص داده و با  11

میلیون دالر است که در مقایسه با کشور چین، در  150فقط  1995با وجود این، میزان فروش داروهاي گیاهی در ایران در سال 
گونه گیاه دارویی، مقام اول صادرات را داشته و زمینه  200هزار هکتار زیر کشت شامل  350ون دالر با میلی 337با  1995سال 

کاربرد مؤثر استفاده درمانی از گیاهان دارویی در جوامع مختلف نشان دهنده   میلیون نفر را فراهم کرده است. 100اشتغال بیش از 
تأمین ورهاي مختلف درصد باالیی از داروهاي مصرفی خود را از گیاهان دارویی ها بوده تا آنجاییکه کش آنها در درمان بیماري
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% ، 49، ، فرانسه 70% ، کانادا 48% ، استرالیا 65% ، هندوستان 40% ، کلمبیا 70% ، چین 100که، مجارستان  کنند بدین صورت می
  %.77% و آلمان 42آمریکا 

وجود دارد دارویی در کشور ما با پتانسیل بسیار باال تولید و پراکنش این گیاهان  توان به ضعفی که در زمینه گیاهان از اینجا می 
پی برد و باید به مدیریت و توسعه گیاهان دارویی درکشور همت گماشت، زیرا که سرمایه عظیمی را در اختیار داریم که کم توجهی 

  هاي بسیاري را براي کشور به همراه دارد. به این موضوع، هزینه
هاي فیزیوگرافی (شیب، جهت،  هاي گیاهی اصوالً تحت تأثیر شرایط اقلیمی (بارش ساالنه، درجه حرارت و ...)، ویژگی کنش گونهپرا 

  باشد. ها) می ارتفاع و ...) و خصوصیات ادافیکی (خواص فیزیکی و شیمیایی خاك
کلپوره تعدادي از گیاهان با ارزش دارویی نظیر که  دهد آباد نشان می بر روي پوشش گیاهی حوزه رحیمهاي انجام گرفته  با بررسی 
)polium Teucrium ،( ) گزنه سفیدLamium albumحوزه  تنها در نقاط غیرقابل دسترسیاند یا  ) یا تحت چراي شدید قرار گرفته

که ارزش )، Capparis spinosa)، و علف مار (Peganum harmalaبا وجود برخی گیاهان دارویی مانند اسفند (شوند.  مشاهده می
  گردد.تواند باعث نابودي آنها  ها می لگدکوبی دامها ندارند، ولی تأثیر  چرایی براي دام

، کمتر مورد توجه آبخیزنشینان حوزه قرار دارد، هاي مرتعی گیاهان دارویی با ارزش و با وجود گستردگی زیاد در عرصه از جمله 
باشد، عالوه بر اینکه باعث اصالح خاك از طریق  که از تیره لگوم می این گیاه د.)، می باش Glycyrrhiza glebraشیرین بیان (

ها، اسانس روغنی، تانن،  هایی شامل، گلوکوزیدهاي گروه فالون ها، ساپونین آوريترکیبات و فرگردد،  میکوریز ریشه هایش می
 ه، خلط آور، درمان سرفه و گرفتگی صدا، مسهل و ... داردداراي اثرات درمانی ضد اسپاسم، ضد ترشح اسید معدو... دارد که  ها آنزیم

  بایست باشد. میکه شایان توجه محققین و کارشناسان دارویی 
)، اشاره کرد. این گیاه که از تیره زرشک Berberis valgarisتوان به زرشک ( از دیگر گیاهان دارویی با ارزش حوزه می 
)Berbridaceaeهایی شامل، آلکالوئید بربرین،  اوکسیاکانتین، نوعی قند، مواد رزینی،  فرآوري باشد داراي ترکیبات و )، می

اثر مقوي، صفرابر و مسهل، مدر،  امتالء معده، یبوست،  ،باشد که داراي اثرات درمانی و ... می ها موسیالژي، مواد پکتیکی و تانن
کل اندام هاي باشد. با توجه به اینکه،  و ... می هاي عفونی هاي کبدي و کلیوي، زردي، تبهاي صفراوي، نقرس، رماتیسم، تب قولنج

گیرد، و با توجه به شرایط مناسب حوزه  این گیاه شامل ریشه، پوست ریشه و ساقه، برگ، گل و میوه مورد استفاده دارویی قرار می
براي معرفی به حوزه نشینان قابل یز پسندد)، لذا توجه به این گونه ن براي گونه فوق (زیرا شرایط کوهستانی و خشک و سرد را می

  توجه است.
جهت مدیریت و حفاظت آنها و احیاء پوشش گیاهی هاي مدون  ارائه برنامه ، آباد علوفه اي حوزه رحیمبا توجه به گیاهان دارویی و  

هاد سازندگی وقت در در گذشته توسط جهاي آموزشی و ترویجی که  که جهت نیل به این مقصود، اجراي برنامهحوزه، ضروري بوده 
جلوگیري از تخریب همین طور، کنترل فشار چرا و  رواج آنها اقدام شود.الزم است مجدداً نسبت به  ،فعال بودروستاهاي کشور 

 می توان باعث تقویت وکاري و ...  هاي اصالحی نظیر کپه با اعمال قرق و برنامهمحیط نیز باید در دستور کار برنامه ریزان قرار گیرد. 
  حفظ گیاهان با ارزش دارویی و علوفه اي سطح حوزه گردید.

  
  پیشنهادات

گیرند  هایی که مورد چراي شدید قرار می شود درعرصه به سبب اثرات مثبت قرق بر پوشش گیاهی منطقه، پیشنهاد می -1 
 - ت مطالعات جامع اقتصادي)، عملیات قرق در صورگیاهان دارویی از پراکنش بیشتري برخوردار هستند(بخصوص در مناطقی که 

  هاي آبخیز انجام شود. زهاجتماعی در حو
اي،  می توان باعث افزایش تنوع گونه ،گیري عنوان شد) که در بخش بحث و نتیجههاي حفاظتی و اصالحی ( با اجراي برنامه -2

  بهبود پوشش گیاهی و در نتیجه پایداري مراتع گردید.
باشند (که در سطح حوزه کم نیستند) را می توان  ت زراعی و باغی غیرقابل استفاده میکه براي محصوال 3و  2اراضی درجه  -3

  تحت کشت گیاهان دارویی مناسب رویشگاه منطقه، برد.
  توان زمینه اشتغال جوانان منطقه را فراهم کرد. ، می آباد با توسعه کشت و کار گیاهان دارویی در حوزه رحیم -4
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گردد به سبب افزایش اشتغال و سودآوري بیشتر  برداري از گیاهان دارویی، توصیه می ایش تولید و بهرهبا وجود قدرت بالقوه افز -5
تر با رعایت اصول تولید  هاي وسیع هاي سنتی خارج شده و در مقایس برداري این گیاهان از حالت تولید و بهره براي تولید کنندگان،

   وجه قرار گیرند.برداري جهت مصارف داخلی و صدور مورد ت و بهره
  
  
  

  منابع
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان گلستان، آرشیو معاونت آبخیزداري. مطالعات تفضیلی اجرایی حوزه آبخیز رحیم آباد،  -1

 صفحه.  35. 1391مطالعات پوشش گیاهی. سال 
، فلور ایران. انتشارات 1367-1381ان)، اسدي، مصطفی؛ معصومی، علی اصغر؛ خاتمساز، محبوبه؛ مظفریان، ولی اهللا (ویراستار -2

 .1-38مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، شماره 
بررسی تنوع و غناي گونه اي در سه سطح بهره برداري مراتع شوراب گلستان. پایان نامه کارشناسی  1391باغستانی فر، م،  -3

 صفحه. 95ارشد، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري. 
 .1380دارویی کل کشور، سطح زیر کشت، میزان تولید و عملکرد گیاهان دارویی کشور،  دفتر گیاهان -4
 .5-4- 3- 2-1. گیاهان دارویی. چاپ پنجم. انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. جلدهاي 1372زرگري، علی،  -5
ي بر تاریخ و مبانی طب شمس اردکانی، محمدرضا؛ ذوالفقاري، بهزاد؛ روزبهانی، مهدي؛ ترکی، مهدي؛ روزبهانی، اکبر. مرور - 6

 ).1385سنتی اسالم و ایران. جلد اول. (زمستان 
 ، انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع. 1-20. فلور رنگی. جلدهاي 1354-1378قهرمان، احمد،  -7
 ص. 670. فرهنگ نام هاي گیاهان ایران. فرهنگ معاصر، چاپ چهارم، 1386مظفریان، و.  -8

9- Assadi, M., Masomi, A., Khatamsaz, M., and Mozafarian, V.2002. Flora of Iran. Iranian institute of forest and 
rangelands. Press. 
10- Rechinger K. H., 1963 – 1998. Flora Iranica , Vol. 1-173, Academish Druck-University Verlagsanstalt, Graz. 
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 در حوزه رحیم آباد ) لیست گیاهان دارویی و کاربرد آنها1جدول (
 ردیف نام جنس و گونه نام قارسی تیره اندام مورد استفاده کاربرد درمانی ترکیبات شیمیایی نحوه مصرف

 Compositae سرشاخه گلدار درمان سوء هاضمه، اشتهاآور، بادشکن، اسهال، درمان انگل هاي روده اسانس هاي روغنی، تانن، عصاره هاي تلخ، الکالوئید دم کرده
درمنه 
 Artimisia aucheri 1 کوهی

 Compositae سرشاخه گلدار بادشکن، مدر، معرق تانن، عصاره هاي تلخ،  الکالوئید دم کرده
درمنه 
 Artimisia seiberi 2 دشتی

 Stachys officinalis 3 استاخیس Labiatae تمام قسمت هاي گیاه رمان آسم، ضدعفونی کننده، قابضدرمان ناراحتی هاي مجاري تنفسی، آرام کننده، د تانن ها، مواد اصلی تلخ، اسانس روغنی، آلکالوئیدها دم کرده -جوشانده
 Teucrium polium 4 کلپوره Labiatae سرشاخه گلدار نیرو دهنده، ضد تشنج، رفع سردرد، بیماري هاي دستگاه تناسلی و ادراري اسانس روغنی، عصاره هاي تلخ، تانن ها عصاره گرد خشک شده -جوشانده

 Peganum harmela 5 اسپند Zygophyllaceae اندام هاي هوایی گیاه خلط آور، قاعده آور، ضد کرم، شیرافزا، ضد سرطان هارمین، هارمالین هارمالول، پگائین، ایزو پگائین، وازیسین دم کرده

 عرق گیاهی –جوشانده 
اسانس روغنی،  الکالوئید، آشیلین، استیشیدرین، تانن، 

 ه تلخعصار
 رفع کرمک، ضد تشنج، تب بر، قاعده آور، درمان ورم معده، مفید براي سوء هاضمه

شاخه هاي برگدار، سرشاخه 
 Achillea بومادران Compositae گلدار

milefolium 
6 

 Malva parviflora 7 پنیرك Malvaceae دانه، برگ، گل ملین، رفع سرفه و ناراحتی هاي سینه و تقویت اعصاب cلعاب، تانن ها، مواد رنگی آلی، اسیدها و ویتامین  دم کرده

 جوشانده -شربت -مصرف میوه تازه
آلکالوئید بربرین،  اوکسیاکانتین، نوعی قند، مواد رزینی، 

 موسیالژي، مواد پکتیکی و تانن ها
اثر مقوي، صفرابر و مسهل، مدر،  امتالء معده، یبوست، قولنج هاي کبدي و کلیوي، 

 فراوي، نقرس، رماتیسم، تب هاي عفونیزردي، تبهاي ص
ریشه، پوست ریشه و ساقه، 

 Berberis vulgaris 8 زرشک Berbridaceae برگ، گل و میوه

 شربت -دم کرده
گلوکوزید اوکوبین، کاتالپین، لعاب، آنزیم ها، موسیالژ، 

 روغن فرار، رزین
 Plantago بارهنگ Plantaginaceae برگ، ریشه، دانه ه گوارشرفع ورم چشم، درمان عفونت هاي مزمن ریوي، مجاري ادراري و دستگا

lanceolata 
9 

 جوشانده
، تانن ها، B، کاروتن، مجموعه ویتامین هاي cویتامین 

 اسید مالیک، اسید سیتریک
 Rosaceae میوه cرفع تصلب شرائین، تقویت کننده قلب و اعصاب، تصفیه خون، رفع کمبود ویتامین 

نسترن 
 Rosa canina 10 وحشی

مصرف میوه تازه (از مصرف زیاد 
 خودداري شود)، شربت

 Rhamnus تنگرس Rhamnaceae میوه، پوست ملین، مدر، براي مبادالت متابولیکی سودمند است ها، پکتین آنتراکینون، مشتقات آنتراسینک، فالون
spathulafolia 

11 

 دم کرده
یک ماده تلخ شبیه سیتیزین، تانن، اسید کلوتئیک، 

 اسانس
 Colutea persica 12 دغدغک Leguminosae برگچه ها اثر ملین، مسهل، مدر، تصفیه کننده خون

 لعاب، مواد قندي، امالح آلی دم کرده
قابض، مقوي، مدر، ضد نزله، کاهش کلسترون خون، دفع رسوبات ادراري و پایین 

 آوردن فشار خون
 – Paliurus spina سیاه تلو Rhamnaceae میوه، ریشه، برگ

Christi 
13 

 Oleaceae پوست تنه، برگ تب بر، ناراحتی هاي کلیوي خصوصاً وجود سنگ کلیه، دردهاي رماتیسمی، نقرس گلوکوزید، فراکسین، تانن، مواد تلخ جوشانده
زبان 

 Fraxinus exelsior 14 گنجشک

 دم کرده -جوشانده
گلوکوزیدهاي گروه فالون ها، ساپونین ها، اسانس روغنی، 

 انن، آنزیم هات
 Glycyrrhiza glebra 15 شیرین بیان Leguminosae ریشه ضد اسپاسم، ضد ترشح اسید معده، خلط آور، درمان سرفه و گرفتگی صدا، مسهل
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 ) لیست گیاهان دارویی و کاربرد آنها در حوزه رحیم آباد1جدول (ادامه 
 ردیف نام جنس و گونه نام قارسی تیره تفادهاندام مورد اس کاربرد درمانی ترکیبات شیمیایی نحوه مصرف

برگ  -شیره -جوشانده
 دم کرده -تازه

 Cupsella bursa کپه کشیش Crussiferae برگ جلوگیري از اختالالت خونی -بند آورنده خون کولین استیل -اسید بورساسیک -تانن
pastoris   16 

 Alyssum قدومه Crussiferae میوه تگی صدانرم کننده سینه، رفع گلو درد و گرف لعاب، تانن جوشانده
campestre 

17 

 دم کرده، عرق گیاهی
اسانس روغنی ( ماده اصلی تشکیل دهنده آن تیمول و کارواکرول است)، تانن ها، 

 مواد تلخ، ساپونین ها
درمان سرماخوردگی، سنوزیت و آنفوالنزا، ضد سرفه و خلط آور، عفونت بدن، 

 ده، ضد درد و تشنجمقوي معده و رفع ترشی مع
 Thymus vulgaris 18 آویشن Labiatae سرشاخه هاي گلدار

 جوشانده
اسانس هاي فالونوئیدها (حاوي یک ستن به نام ایرون)، ساپونین، اسیدهاي آلی، 

 یک ماده رنگی به نام ویوال روبین
 Viola odorata 19 بنفشه Violaceae مگل، برگ، ریزو ناراحتی هاي تنفسی، کاتاره برونشیت، سیاه سرفه و زکام، خلط آور

 شربت -جوشانده
مواد رنگی فالون (کریستین)، ساپونین، ماده پریموالساپونین و یک ترکیب شیرین 

 (اگلیکون) که به آن پریموالژنین گفته می شود
خلط آور، مدر، به عنوان کمک درمان در رابطه با ورم هاي مجاري تنفسی 

 اد) استفاده می کنندفوقانی (برونشیت مزمن یا ح
 Primula officinalis 20 پامچال Primulaceae گل، ریشه

 تانن ها، قند، لعاب و اسیدهاي آلی دم کرده
مداواي کاتاره معده و روده، اسهال هاي شدید، معالجه ناراحتی هاي مجاري 

 تنفسی فوقانی، دردهاي رماتیسمی
غنچه هاي گل 
 Trifolium repense 21 یدشبدر سف Leguminosae همراه با دمگل

 رفع بیماري هاي کبد، طحال، رنگ پریدگی و بیماري هاي عصبی پکتین، ساپونین، ماده رزینی، رامنو گلیکوزید عرق و عصاره
جوانه هاي گل، میوه 

 Capparis spinosa 22 علف مار Capparidaceae و ریشه

 Senecio vulgaris 23 قاصدك بهار Compositae کلیه اندام گیاه اصیت قوي قاعده آور، بندآورنده خون، ملین، رفع قولنج، صرع و سنگ کلیهخ و اینولی senecionineآلکالوئید  جوشانده و شیره گیاه
 Mentha aguatica 24 پونه Labiatae گل، برگ ، مسهل صفرارفع بی اشتهایی، ناراحتی هاي معده، گاز شکم، اسهال و تشنجات یک اسانس روغنی که ماده اصلی آن کارون است، تان ها، مواد اصلی تلخ  دم کرده

 تانن ها، فالونوئید، هیپریسین، گلوکوزیدها از قبیل روتین، هیپرین دم کرده -جوشانده
اثرات ضد تورمی در رابطه با ورم هاي مزمن معده، کبد، کلیه ها و کیسه صفرا، 

 عفونت هاي دستگاه تناسلی زنانه
 Hypericaceae سرشاخه هاي گلدار

علف  -گل راعی
 چاي

Hypericum 
perforarum 

25 

 لعاب، تانن ها، گلوکوزید، ساپونین و عصاره هاي معدنی دم کرده -جوشانده
مدر، داراي اثر ضد تورمی، مبادالت متبولیکی بدن را سرعت می بخشد، 

 ناراحتی هاي پوستی
 Lamium album 26 گزنه سفید Labiatae گل

 هاي شبیه کومارین، یک تانن و یک ماده تلخگلوکوزید دم کرده
آرام کننده فشار زیاد عصبی، و در رابطه با تپش قلب و براي تنظیم ضربان، 

 علیه بی خوابی کودکان و افراد مسن 
 Asperulla odorata 27 شیر پنیر Rubiaceae سرشاخه هاي گلدار

 تانن ها، پکتین، ویتامین ث، اسیدهاي آلی دم کرده
ه سینه و خلط آور، مداواي ناراحتی هاي معده، مدر و تحریک کننده نرم کنند

 ترشح صفرا، میوه تب بر و نیرو بخش
 Rubus hyrcanus 28 تمشک Rosaceae برگ، میوه

گلها همراه دم گل،  ندهپایین آورنده فشار خون، ضد آرتریواسکلروز، آرام کن گلوکوزید، کرسیترین، فالون ها، یک اسانس روغنی، رامنوزید، استرول دم کرده Rosaceae ولیک Crataegus 29 
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 oxicantha برگ ها

 دم کرده -جوشانده
رزین، اسانس روغنی شامل پینن و برنئول، اینوزیت، گلوکوزید فالون، یک عنصر 

 تلخ به نام ژونی پرین
 Juniperus پیرو Cupressaceae میوه، چوب مدر، ضد عفونی کننده، ضد روماتیسم

communis 
30 
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 گیري شده (درصد پوشش، درصد فراوانی و تراکم) ترکیب گیاهی موجود در پالت هاي اندازه )2(جدول 

 تراکم  )UTMمختصات جغرافیایی نقاط (
 ردیف اسامی گیاهان درصد پوشش درصد فراوانی 9  4096029 - 347928
349136 - 4095919 5/7 22 35/1 Achillea milefolium 1 
348148 - 4095480 5/7 3/1 03/0 Alyssum campestre 2 
348404 - 4095114 4/1  5 15 Artimisia aucheri 3 
349117 - 4095553 6/2  11 2/2 Artimisia seiberi 4 
348788 - 4094895 4/0  1 05/0  Asperulla odorata 5 
349337 - 4095480 2/3 9/0 1/9 Berberis  valgaris 6 
348843 - 4096084 3/0  2 2 Capparis spinosa 7 
349557 - 4094986 2/0  1/1  5/0 Colutea persica 8 
349355 - 4093888 8 8/0  9/11 Crataegus oxicantha 9 
351588 - 4094291 05/0  5 1 Cupsella bursa pastoris 10 
350966 - 4092918 5/6  1/0  4/0  Fraxinus exelsior 11 
352649 - 4093457 5/0  20 3 Glycyrrhiza glebra 12 
351936 - 4092461 04/0 11 5/0 Hypericum perforarum 13 
353290 - 4092790 5/0 2/0  3 Juniperus communis 14 
354113 - 4092241 8/0 21 57/0  Lamium album 15 
352283 - 4091637 5/0 25 5/0 Malva parviflora 16 
352375 - 4091363 3/1 12 42/0  Mentha aguatica 17 
352777 - 4091033 3/5 3/0  25/1 Paliurus spina – christi 18 
353015 - 4091802 20 42 02/0  Peganum harmela 19 
353162 - 4091454 2/2  33 3/1 Plantago lanceolata 20 
353638 - 4091399 2/3  15 5/0 Primula officinalis 21 
354388 - 4091729 5/0  5/0 1 Rhamnus spathulafolia 22 
353345 - 4090686 3/0 55/0  8/0  Rosa canina 23 
354023 - 4089826 11 7/0 51/0  Rubus hyrcanus 24 
355248 - 4089679 6/1  40 03/0  Senecio vulgaris 25 
356071 - 4090978 5/0 14 5/0 Stachys officinalis 26 
357133 - 4090521 1/1 35 9/0  Teucrium polium 27 
358798 - 4091088 12 5/0 1/1  Thymus vulgaris 28 
359128 - 4090228 5/10  22 55/0  Trifolium repense 29 
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