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 چکیده 

دانشمردمگیاه بررسی  به  از  نگاری  یکی  و  پرداخته  محلی  جوامع  در  گیاهان  با  مرتبط  سنتی  های 

به ارزششاخه باتوجه به وجود جوامع محلی مختلف در  های مهم آن مربوط  های دارویی گیاهان است. 

ینه،  های سنتی در این منطقه و همچنین کمبود اطالعات موجود در این زمهای زاگرس و تنوع دانشجنگل

پیش پژوهش  ارزشدر  با  مرتبط  سنتی  دانش  شد  چنارکل  رو سعی  عرفی  سامان  در  گیاهان  دارویی  های 

با استفاده ازشهرستان خرم نیاز  برفی، استفاده از  گیری گلولهروش نمونه  آباد مطالعه شود. اطالعات مورد 

جمع هدفمند  انتخاب  و  کلیدی  شدمطلعین  نتایج،    .آوری  چو  44براساس  و  گونه  دارویی  علفی  و  بی 

ویژه  ها( در منطقه شناسایی و دانش سنتی مربوط به آنها بهطور عمده میوه درختان و درختچهخوراکی )به

و    27ترتیب با  های گیاهی مورد استفاده، میوه و برگ بهکاربرد محلی و شیوه مصرف ثبت شد. در بین اندام

ف  5/23 بیست گونه  داشتند.  را  بیشترین سهم  داشتند، در حالیدرصد  استفاده خوراکی  که  قط  گیاهانی  که 

( گونه  چهار  و  بیست  بودند.  گونه  نه  داشتند،  دارویی  مصرف  به  5/54فقط  استفاده  درصد(  خام  صورت 

میوهمی یا  آنها  عمده  که  آبشدند  مانند  یا  و  بودند  خینجوک  و  بنه  مانند  جنگلی  خوراکی  و های  تره 

خوبی با ارزش  اشتند. نتایج این پژوهش تأیید کرد که جوامع محلی بهصورت سبزی کاربرد دپرسیاوش به

با  تلفیق  منتهی    دارویی و خوراکی گیاهان بومی منطقه آشنا هستند، دانش سنتی غنی روستائیان و عشایر 
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 مقدمه

با گیاهان و محیط   بشر از روزی که خود را شناخت، 

ترین  پیرامون خود در ارتباط بود. یکی از اولین و عمیق 

ارزش از  استفاده  محیط،  با  انسان  دارویی  روابط  های 

برای   نیازمندی گیاهان  بهرفع  خود  بههای  عنوان  ویژه 

جهانی   بهداشت  سازمان  گزارش  براساس  بود.  دارو 

(WHOمی برآورد  که  (  جمعیت   80شود  درصد 

در و  حال کشورهای  بهداشتی  نیازهای  برای  توسعه 

گیاهان  سنتی  دانش  به  اول  درجه  در  خود  مراقبتی 

( هستند  متکی  ،  Farnsworth et al., 1985دارویی 

Hostettmann and Marston, 2002دانش اصواًل   .)-

به سنتی  انتقال سینههای  ماهیت  و شفاهی  بهدلیل  سینه 

با یکدیگر مرتبط می  کنند. این  اطالعات، چند نسل را 

به امروزه  حافظه  دانش  مشکالت  مانند  مختلف  دالیل 

ترها به یادگیری این  )بخاطرسپاری(، عدم تمایل جوان

ترها  ان افراد مسن به جواندانش و همچنین عدم اطمین

به حال  با  فراموشی در  محلی،  جوامع  در  است.  سپردن 

قابل  درگذشت بخش  افراد مسن،  از  از  هریک  توجهی 

بدون   ،رودبین میشده در ضمیر وی ازگنجینه محفوظ 

طور کامل  اینکه به نسل بعدی منتقل شود یا حداقل به

می  گسسته  زنجیره  این  بنابراین  شود،  از  منتقل  شود. 

و  شدن  مدرنیزه  زندگی،  سبک  تغییر  دیگر،  سوی 

بر دانش اقلیمی اثرات منفی  های سنتی  تغییرات شدید 

گونه از  بسیاری  نابودی  سبب  همچنین  های  گذاشته، 

آن حذف  و  است  دارویی  شده  زیستی  چرخه  از  ها 

(Gurib-Fakim, 2006  نیز دانش  این  منابع  بنابراین   ،)

است روزبه کاهش  درحال  میروز  برآورد  از .  که  شود 

  50شده در جهان، بیش از  دار شناساییکل گیاهان گل

ارزش   دام  برای  هم  و  انسان  برای  هم  گونه  هزار 

( دارند  از کشورهای  Govaerts, 2001دارویی  ایران   .)

دارد    ای است که هم فلوری بسیار غنیحال توسعهدر

(Asadi, 2019قابل سهم  که  آن (  گیاهان  از  توجهی 

ارزشدا به  رای  هم  و  هستند  خوراکی  و  دارویی  های 

قومیتی،   و  فرهنگی  جغرافیایی،  اقلیمی،  تنوع  فراخور 

های سنتی  دارای جوامع محلی متعدد و پیرو آن دانش

 های دارویی گیاهان است. مختلفی در ارتباط با ارزش

سال   به  1978از  جهانی  بهداشت  سازمان   ،

در کرد  حالکشورهای  توصیه  تهیه  توسعه  ضمن  که 

با   خود  کشورهای  دارویی  گیاهان  از  کاملی  فهرست 

اثربخشی آن طور  ها، بهذکر ارزش دارویی، خوراکی و 

درمورد روشهم مؤثره  زمان  مواد  استانداردسازی  های 

)آن کند  بررسی  نیز  الزمه  Farnsworth, 1980ها   .)

پژوهش اجرای  فرآیند،  این  گیاهاجرای  جامع  -های 

که همکاری بین پژوهشگران، جوامع    نگاری استمردم 

دانش با  آشنا  و محلی  گیاهان  با  مرتبط  سنتی  های 

-(. گیاهSawadogo et al., 2012طلبد )پزشکان را می 

بهمردم  مهمنگاری  از  یکی  شاخهعنوان  های  ترین 

محیطی  دانش علوم  از  بخشی  به  اشاره  سنتی،  های 

یاه بوده انسان دارد که به دنبال کشف روابط انسان با گ

بر   مبتنی  روستایی  توسعه  برای  را  الزم  اطالعات  و 

 ,.Focho et alکند )تولید پایدار منابع گیاهی فراهم می

سابقه2009 دنیا  در  دانش  این  هرچند  نسبت  به  (. 

(، اما عمر آن در داخل Heinrich, 2000طوالنی دارد )

به ارزشکشور  درمورد  خوراکی ویژه  و  دارویی  های 

زی اخیر  گیاهان  دهه  در  خوشبختانه  البته،  نیست.  اد 

توجه برخی پژوهشگران به این مقوله معطوف شده که  

های مختلفی به چاپ رسیده  نتایج آن در قالب پژوهش

به می است.  نمونه  سنتی  عنوان  دانش  بررسی  به  توان 

 Mardaninejadگیاهان دارویی منطقه مبارکه اصفهان )

et al., 2013 شمال آبریز  حوزه  فارس  (،  خلیج  شرقی 

(Dolatkhahi and Nabipour, 2014ح ،)ا -لگنهیوزه 

شهرستان  Khaleghi et al., 2016)  ارسباران  یچا  ،)

( خوزستان  شمال  در  منطقه  Razavi, 2015ایذه  و   )

 ( اشاره کرد.  Kianifar et al., 2020الموت قزوین )
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بین تأکیدات  به  توجه  شناسایی  با  لزوم  به  المللی 

پژوهشهای  دانش انجام سنتی،  این  های  در  شده 

ها پیش آغاز شده  خصوص در دیگر نقاط دنیا از مدت

از دهه   دارد.  نیم قرن  از  بیش  بعد،   1990و قدمتی  به 

پژوهش کلیه  فراوانی  آن  گسترش  دامنه  و  شد  زیاد  ها 

قارهقاره که  بدیهی است  البته،  دربر گرفت.  را  و  ها  ها 

محلی جوامع  تعدد  دارای  تعدد   کشورهای  آن  پیرو  و 

پژوهشدانش این  در  بیشتری  سهم  سنتی،  ها  های 

پژوهش از  میدارند.  فوق  دانش  های  بررسی  به  توان 

درخت   درمانی  و  دارویی  خواص  از  استفاده  سنتی 

( رومانی  در  بومی  Papp et al., 2014توس  دانش   ،)

منطقه   در  دارویی  )  Tharakaگیاهان   Kaigongiکنیا 

and Musil, 2015ا  ،)(  Bizuayehu andتیوپی 

Assefa, 2017( بلغارستان   ،)Boycheva and 

Matinova, 2018( اندونزی   ،)Qamariah et al., 

ایالت  2020 و   )Wardha  (  Mhaiskar andهند 

Rajurkar, 2020  اشاره کرد که همگی داللت بر غنای )

   اند.این دانش در مناطق مورد بررسی داشته 

های ارزشمند  رویشگاههای زاگرس یکی از جنگل

از   بیش  با وسعتی  که  ایران هستند  میلیون   5/5گیاهی 

به رشتههکتار  زاگرس  موازات  غربکوه  شمال  تا    از 

جغرافیایی  جنوب حوزه  در  ایران  استان    11غرب 

( دارند  آنچه Sagheb Talebi et al., 2014گسترش   .)

می متمایز  مناطق  دیگر  از  را  کشور  از  منطقه  کند، این 

قومیتوجو است  د  فرهنگی  تعدد  و  مختلف  های 

(Moayeri et al., 2020  این جغرافیای  از  متأثر  که   )

-های زاگرس از دوران تمدن کاسیبلندیحوزه است. 

دانش  دارای  بودهگسترده  سنتی های  ها  بهای   ن یهماند. 

آسیا    ،دلیل دروازه  را  زاگرس  پژوهشگران  برخی 

)نامیده توجه    (.Papzan and Hamzehei, 2006اند  با 

با  مرتبط  سنتی  دانش  ثبت  و  شناسایی  اهمیت  به 

کمبود ارزش و  علفی  و  چوبی  گیاهان  دارویی  های 

این   بررسی  به  پژوهش  این  زمینه،  این  در  اطالعات 

جنگل  از  بخشی  در  خرمموضوع  استهای  در  ان  آباد 

است پرداخته  از:  فرضیه.  لرستان  عبارتند  پژوهش  های 

با   عمیقی  ارتباط  بررسی  مورد  منطقه  محلی  جوامع 

قبولی از  گیاهان محیط پیرامون خود داشته و تنوع قابل

جوامع   این  در  دارویی  گیاهان  با  مرتبط  بومی  دانش 

محلی وجود دارد. همچنین، این پژوهش برای پاسخ به  

گیاهانی در منطقه مورد بررسی    هایی شامل چهپرسش

شیوه داشته؟،  دارویی  آناستفاده  سنتی  ها  مصرف 

اندام و چه  کاربرد  چگونه است؟  بیشترین  گیاهی  های 

 سنتی را دارند؟ طراحی شد.

 ها مواد و روش

  3481این پژوهش در سامان عرفی چنارکل با وسعت  

در   کاکاشرف،  دهستان  در  واقع    یلومتری ک  25هکتار 

ای جنگلی  و در منطقه  آباد مرشهرستان خ  یشرقجنوب

در  کوهی  نام  کوکِال  شد.  انجام  کوکِال  عمومی  نام  با 

کوه از  که  است  بررسی  مورد  معروف  منطقه  های 

خرم گیاهی  شهرستان  تنوع  از  کوکِال  منطقه  است.  آباد 

زیاد   تنوع  همین  که  است  برخوردار  توجهی  قابل 

آگونه شهرت  دالیل  از  یکی  سامان  ای  انتخاب  و  ن 

به چنارکل  دلیل  عرفی  بود.  بررسی  مورد  منطقه  عنوان 

گویش   با  پژوهشگران  از  یکی  کامل  آشنایی  دیگر، 

اطالع آمحلی  با  نزدیک  ارتباط  و  که  نرسانان  بود  ها 

و   بخشید  سهولت  منطقه  در  را  پژوهشگر  پذیرش 

اطالع اعتماد  جلب  و  موجب  حداکثر  شد.  رسانان 

از   ارتفاع  بین  حداقل  دریا  متر،    2600تا    1500سطح 

ساال   متر یلیم  500ساالنه    شبار متوسط  درجه  و  نه 

استسانتیدرجه    2/17  حرات انسانگراد  جامعه    ی . 

ا در  بررسی  های  روستا  ینساکن  پژوهش،  ینمورد 

سامان   این  در  ساکن  عشایر  و  چنارکل  عرفی  سامان 

  150عرفی بودند. در این منطقه هشت روستا با حدود  
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و  خانو دارد.    700ار  وجود  جمعیت  مردم   ینبنفر 

ی  پاپ  یل که از ا  سامان عرفی آن  یر ساکن روستا و عشا

به  یکینزد  هرابطهستند،   است  با    ایگونهبرقرار  که 

سبب  ینسب  یوندهایپ  یکدیگر ا  یو  با    یپاپ  یلدارند. 

دوم  830 شهرستان    یتپرجمع  یریعشا  یلا  ینخانوار 

ا  است.  آبادمرخ خانوار  یناز  با    224  ،تعداد  خانوار 

با    یتیجمع دهستان   ییالقنفر    1377برابر  در  را  خود 

م )یکاکاشرف   ,Statistical Center of Iranگذرانند 

تابستان    ییالق  یر. عشا(2009 خود را در فصل بهار و 

ارتفاعات یعنیسامان  در  جنوب    متدر س  های عرفی 

سامان عرفی  تعداد خانوارهای عشایری    .گذرانندیآن م

 خانوار است. 15چنارکل حدود  

زمانی سه بازه  در  پژوهش  این  )از  اطالعات  ماهه 

آبان    1398شهریور   اواخر  یک  1398تا  توسط   )

جمع شد.  پژوهشگر  اطالعات،  آوری  گردآوری  ابزار 

نیمهمصاحبه و  ساختارنیافته  مشاهده  های  ساختاریافته، 

مشاهده  و  مصاحبه  مستقیم  بود.  اولیه  مشارکتی  های 

بهبه مختلف  افراد  با  و  ساختارنیافته  صورت  صورت 

انفردی )شش مصاحبه( و گروهی )سه مصاحبه( انجام  

ای درمورد موضوع  ها اطالعات کلی و اولیهشد و از آن

افراد و  به  آگاه  پژوهش  از  کلیدی  پس  آمد.  دست 

بومی    های ساختارنیافته، جوانب مختلف دانشمصاحبه

روستاییان درمورد گیاهان مشخص شد و از این طریق  

تری طراحی شد  های پژوهش به شکل مشخصپرسش

تشکیل مصاحبهتا  نیمهدهنده  بعدی  های  ساختاریافته 

نیمهباشند. مصاحبه به  های  افراد کلیدی  با  ساختاریافته 

(  Snowball samplingبرفی )برداری گلولهروش نمونه

انتخا شد.  که  انجام  بود  صورت  این  به  افراد  ب 

اطالع با فرد  انجام مصاحبه  از  به  پژوهشگر پس  رسان 

رسان مطلع  پیشنهاد این فرد به سراغ دیگر افراد اطالع

اطالعمی عالقمند، رفت.  افراد  درواقع  منتخب  رسانان 

  75، درمجموعن بودند. چوپانا  و ، افراد مسنافراد مطلع

مصاحبه با متوسط یک ساعت    42  رسان در قالب اطالع

در این پژوهش شرکت    32و   دقیقه برای هر مصاحبه 

)چهار   گروهی  شکل  به  مصاحبه  چهارده  کردند. 

و   عشایر(  با  فردی    مصاحبه  28مصاحبه  شکل  به 

  شش   رسانان)هفت مصاحبه با عشایر( انجام شد. اطالع

  و   سال   13-120  یسندامنه    با  مردنفر    69  و  زننفر  

مصاحبهبودند.    سال  40  سن  متوسط از  اطالعات  ها 

یادداشت ثبت  برداریطریق  عرصه  در  مختصر  های 

نویس  شد و همان روز یا روز بعد آن اطالعات پاکمی

مفصل می و  نگارش  بهتر  موارد  تا  ثبت  شد  کامل  طور 

پاک حین  در  برخی  شوند.  اطالعات،  کردن  نویس 

می مشخص  اطالعات  مینواقص  یادداشت  که  -شد 

تا همچنین،    شدند  گیرند.  قرار  پرسش  مورد  دوباره 

آمد که یادداشت  های جدید نیز پیش میبرخی پرسش

تشکیلمی تا  پرسششدند  مصاحبهدهنده  های  های 

که  نیمه است  ذکر  قابل  باشند.  بعدی  ساختاریافته 

بهبه اطالعات  به  بخشیدن  اعتبار  آمده،  منظور  دست 

توسط   بار  چندین  اطالعات  اینکه  بر  عالوه 

میاطالع بیان  مختلف  موارد  رسانان  برخی  در  شد، 

رسانان در ها با اطالعآمده از مصاحبهدستاطالعات به

می گذاشته  مصاحبهمیان  دستشد.  پی  در  به  ها  یابی 

نام   استفاده شامل  مورد  گیاهان  با  ارتباط  در  اطالعاتی 

محلی، اندام مورد استفاده گیاه، خاصیت دارویی سنتی،  

 آوری و شیوه مصرف سنتی بود.   زمان جمع

استفاده   مورد  گیاهان  با  آشنایی  و  شناسایی  برای 

های محلی گیاهان مورد پرسش قرار  در منطقه ابتدا نام

به برای شناسایی گیاهان  هایی  ویژه گونهگرفت، سپس 

فرد   یک  با  همراه  بود،  ناشناخته  پژوهشگر  برای  که 

می مراجعه  عرصه  به  مومحلی  گیاهان  تا  رد  شد 

با   پژوهشگر  که  است  ذکر  قابل  گیرند.  قرار  شناسایی 

از   بسیاری  با  داشت  پیش  از  که  اطالعاتی  به  توجه 

سبب  گونه که  داشت  آشنایی  منطقه  محلی  گیاهی  ها 
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می گیاهان  شناسایی  گونهسهولت  شناساییشد.    -های 

درختچه درختی،  اغلب  چندساله  شده  علفی  و  ای 

ر فصل بهار و تابستان  بودند، بنابراین برای شناسایی د

تنها   داشتند.  وجود  مرتعی  و  جنگلی  عرصه  در  نیز 

از گونه بهار  تعداد محدودی  های علفی فقط در فصل 

ها  رویش داشتند که پژوهشگر با نشان دادن عکس آن

اطالع چند  آنبه  شناسایی  از  محلی  اطمینان  رسانان  ها 

می گیاهان  کرد.  حاصل  شناسایی  که  اندکی  موارد  در 

امکانبرا پژوهشگر  نمونهی  با  نبود،  و  پذیر  برداری 

گیاهعکس از  گرفتن  کمک  و  خبره،  برداری  شناسان 

شدند.  گونه شناسایی  و  ها  گیاهان  شناسایی  از  پس 

دست آمد، مواردی شامل  اطالعاتی که از افراد محلی به

پراکنش نام و  رویشی  فرم  فارسی،  و  علمی    های 

 ,Sabetiاکولوژیکی نیز با استفاده از منابع علمی معتبر )

2009 ،Mozaffarian, 2009, 2013  .ثبت شدند ) 

به از مصاحبهدستاطالعات  اسناد و مدارک  آمده  ها و 

شامل    با محتوی  تحلیل  از  اطالعات،    ویرایشاستفاده 

تغییر شکل دادن و برجسته  بندی،  طبقهسازی،  یکپارچه 

آنساختن   نمایش  برای  تدوین  اطالعات    . ندشدها 

متن   بازخوانی  با  که  بود  این صورت  به  محتوا  تحلیل 

انجاممصاحبه مصاحبههای  محتوای  که  شده،  ها 

و دارویی  گیاهان  اطالعات  بود،  دربرگیرنده  خوراکی 

و جمالت   کلمات  که  محتوا  واحدهای  استخراج شد. 

براس به بودند،  مصاحبه  متن  در  شده  نوع  کاربرد  اس 

و   دارویی  )خوراکی،  طبقهغیرهاستفاده  و  (  شده  بندی 

با طبقه آندرنهایت  گونه  بندی  براساس خانواده هر  ها 

 گیاهی، نتایج نهایی ارائه شد.

 نتایج 

نتایج،   از    44براساس  خوراکی  و  دارویی    24گونه 

شد   شناسایی  بررسی  مورد  منطقه  در  گیاهی  خانواده 

خانواده  1)جدول   به  مربوط  فراوانی  بیشترین   .)

Rosaceae    درصد( بود و خانواده  18)هشت گونه و-

و    Asteraceaeهای   گونه  و   11)پنج  درصد( 

Lamiaceae  رتبه در  درصد(  نه  و  گونه  ی  ها )چهار 

گونه و    18بعدی قرار داشتند. گیاهان علفی چندساله )

9/40  ( درختی  و  و    11درصد(  درصد(    25گونه 

داشتند.  بررسی  مورد  گیاهان  بین  در  را  بیشترین سهم 

با یک گونه  گیاهان علفی یک نیز هریک  آبزی  ساله و 

گونه  3/2) ترکیب  در  را  مشارکت  کمترین  ای  درصد( 

فانروفیت همچنین،  با  هداشتند.  )  17ا    6/38گونه 

درصد(    5/29گونه )  13ها با  کریپتوفیتدرصد( و همی

ها  فرم غالب رویشی بودند. در نقطه مقابل، هیدروفیت

درصد( کمترین    3/2ها هریک با یک گونه )و کامفیت

 .(1)شکل   داشتندسهم را 

جمع فصل  بهار،  )  19آوری  فصل    4/86گونه 

از   علفی    22درصد(  گیاه  و گونه  دوساله  )یکساله، 

  3گیاه با فرم زیستی پیاز چندساله،    4چندساله( بود. از  

درصد(    25گونه )  1درصد( در فصل بهار و    75گونه )

می برداشت  تابستان  فصل  تمام  در  همچنین،  شد. 

برداشت  گونه پاییز  و  تابستان  فصل  در  درختی  های 

از  می درختچه  6شدند.  فصل    3ای،  گونه  در  گونه 

گونه در    1گونه در فصل بهار و تابستان و    2  تابستان،

توان گفت که  عبارتی میشد. بهفصل بهار برداشت می

برداشت   فصل  )  5تابستان  از    83/ 3گونه  درصد( 

 ها بود.درختچه

های گیاهی مورد استفاده، میوه، برگ  در بین اندام

به ساقه  با  و  و    5/23درصد،    27ترتیب    13درصد 

بیشترین سهم را   گونه فقط استفاده    20داشتند.  درصد 

در حالی داشتند،  فقط مصرف  خوراکی  که  گیاهانی  که 

داشتند،   و    9دارویی  بودند  هم    13گونه  نیز  گونه 

دارویی.   هم  و  داشتند  خوراکی  گونه    2مصرف 

( و  Eremostachys laevigataهای سنبل بیابانی )نامبه

( بهDaphne mucronataدافنه  فقط  نیز  صورت  ( 

میصنعتی   )  24شدند.  استفاده  درصد(    5/54گونه 
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به میگیاهان  استفاده  خام  که  صورت  گونه    15شدند 

آن  5/62) میوهدرصد(  بودند  ها  جنگلی  خوراکی  های 

و   خینجوک(  و  بنه  )  9)مانند  درصد(    5/37گونه 

آببه )مانند  سبزی  کاربرد  صورت  پرسیاوش(  و  تره 

با فرم زیستی پیاز، در    4داشتند. از     50گونه )  2گونه 

درصد( دیگر پیاز گیاه   50گونه )  2درصد( برگ و در  

می قرار  استفاده  از  مورد  علفی    22گرفت.  گونه 

گل  شناسایی و  برگ  )  12شده،  و    54/ 5گونه  درصد( 

)  7ساقه   قرار    8/31گونه  استفاده  مورد  درصد( 

میوه  می همچنین،  )  10گرفت.  از    9/90گونه  درصد( 

گونه    5درصد( از    80گونه )  4گونه درختی و میوه    11

 شد.  برداری سنتی شده و استفاده میای بهرهدرختچه

جمع اطالعات  استناد  از  آوریبه  گونه    44شده، 

مصرف   شده،  خاصی    38شناسایی  محدودیتی  گونه 

کل محدود باشد. گونه باید به ش  6نداشته، اما مصرف  

گونه شیرابه(، این  از  قطره  )چند  فرفیون  شامل  ها 

گال    غال یشکرت  چایخوری(،  قاشق  یک  مقدار  )به 

)به  انجیر  شیرابه  گال(،  از  تکه  دو  یا  )یک  دارمازو 

)به مقدار   برگ(، اوجا   3-5مقدار چند قطره(، کاردی 

رنده   چوب  قاشق  چند  تا  یک  از  فرد  نیاز  به  )بسته 

 شده( هستند.  

 

 

 
 )پایین( تفکیک فرم زیستی )باال( و رویشی فراوانی )تعداد و درصد( گیاهان مورد بررسی به -1شکل 

Figure 1. Frequency (number and percentage) of plants studied by Biological (top) and life form 
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های دارویی گیاهان چوبی و علفی منطقه مورد بررسی دانش سنتی مربوط به ارزش -1جدول   
Table 1. Traditional knowledge documented per woody and herbaceous plants in the study area 

 

 شیوه مصرف سنتی 

Traditional consumption 

method 

 خاصیت دارویی 

Medicinal properties 

 نوع کاربرد 

Type of 

application 

اندام مورد  

 استفاده

Parts used 

آوری زمان جمع   

Gathering time 

اکولوژیکی پراکنش    

Habitat 

فرم 

 رویشی 

Life 

form 

 فرم زیستی 

Biological 

form 

 نام محلی 

Local 

name 

 نام فارسی 

Persian 

name 

 نام علمی 

Scientific name 

 خانواده 

Family 

 ردیف 

No. 

 

طعم کردن  خام برای خوش

 دوغ یا ماست و پخته در آش 

Fresh to taste the yogurt and 

doogh/Cooked 

 کاهش عفونت بدن 

Body infection 

خوراکی و  

 دارویی 

Ed & Med 

 پیاز

Bl 

 تابستان 

July to Sept . 

پسند، انحصاری ایران آفتاب  

En/Light-demand 

ژئوفی 

 ت

Ge 

 پیاز چندساله 

Bl 

 لیز 

Liz 

وسیر م  

Mūsir 

Allium 

hirtifolium 

Boiss. 

Amaryllidaceae 

1 

جوشانده با برگ خشک،  

پخته با آب و یا ترشی  

 اناربرای آش محلی 

Decocting with dried 

leaves/cooked with 

water/pomegranate pickle for 

local soup 

و سنگ    یهکلو ورم  درددرمان 

سوزش ادرار و  یه، کل

ی سرماخوردگ   

Pain and swelling of the 

kidneys and kidney stones, 

heartburn and cold 

خوراکی و  

 دارویی 

Ed & Med 

 برگ 

L 

اردیبهشت و  

 خرداد 

May to June 

های  انحصاری ایران، کوهستان

 مرتفع 

En/ High mountains 

ژئوفی 

 ت

Ge 

 پیاز چندساله 

Bl 

 بوسور 

Būsowr 

سرخ بن   

Bon Sorx 

Allium 

jesdianum 

Boiss. & Bushe 
2 

ترشی و  شکل میوه، خام به

 سقز به شکل جویدنی 

Rae fruit as pickle/ gum for 

chewing 

  ودرد دندان سقز برای 

 هاییماری درمان ب ، عفونت

ی،  تنفس  هایی ناراحتی، گوارش 

 درمان زخم 

Gum for toothache and 

infection, stomachache, breath 

disorders, wound healing 

خوراکی و  

 دارویی 

Ed & Med 

غ میوه و صم  

F & GM 

اواخر تابستان تا  

 اوایل پاییز 

Sept. to Oct. 

  کم،با رطوبت  یمناطق

بیابانی و بیابانی نیمه  

Areas with low humidity, 

semi-desert and desert 

فانروفی

 ت

Ph 

 درخت 

T 

 کِله

Kelah 

 بنه

Baneh 

Pistacia 

atlantica Desf. 

Anacardiaceae 

3 

شکل تنقالت خام به  

Er 

--- 

 خوراکی 

Ed 

 میوه 

F 

شهریور، مهر و  

 آبان

Sept. to Oct. 

خشک  مناطق کوهستانی نیمه 

 سرد

Cold semi-arid mountainous 

areas 

فانروفی

 ت

Ph 

 درخت 

T 

 قُلِن

Qolen 

 خینجوک 

xinjūk 

Pistacia khinjuk 

Stocks 
4 

دهی  خشک و تازه برای طعم

 دوغ

Dry and fresh to taste the 

doogh 

--- 

 خوراکی 

Ed 

 برگ 

L 

بهار، تابستان و  

 حتی پاییز 

Apr. to Sept. 

های زاگرس ارتفاعات جنگل  

Highlands of Zagros forests 

کرهمی 

یپتوفی

 ت

علفی  

ساله چند  

Ph 

 فیاله

Feyāla 

 فداله 

Fedāleh 

Echinophora 

cinerea (Boiss.) 

Hedge & 

Lamond 

Apiaceae 5 
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 شیوه مصرف سنتی 

Traditional consumption 

method 

 خاصیت دارویی 

Medicinal properties 

 نوع کاربرد 

Type of 

application 

اندام مورد  

 استفاده

Parts used 

آوری زمان جمع   

Gathering time 

اکولوژیکی پراکنش    

Habitat 

فرم 

 رویشی 

Life 

form 

 فرم زیستی 

Biological 

form 

 نام محلی 

Local 

name 

 نام فارسی 

Persian 

name 

 نام علمی 

Scientific name 

 خانواده 

Family 

 ردیف 

No. 

 

He 

صورت تازه پخته به  

Ck 
--- 

 خوراکی 

Ed 

ساقه و برگ  

 جوان 

S & L 

فروردین و  

 اردیبهشت 

Mar. to Apr. 

مناطق معتدل، چمنزارهای  

ها و  ای، کنار رودخانهصخره 

 مناطق باز جنگلی 

Temperate areas, rocky 

grasslands, along rivers and 

forest open areas 

کرهمی 

یپتوفی

 ت

He 

علفی  

ساله چند  

Ph 

 پاقزو

Pāqezū 

 غازیاقی 

Qāzyāqi 

Falcaria 

vulgaris Bernh. 
6 

شکل سبزی خام به  

Er 

--- 

 خوراکی 

Ed 

 ساقه

S 

اواخر فرودین و  

 اردیبهشت 

Apr. to May 

-های کممناطق مرتفع با خاک

 عمق تا بسیار عمیق 

Highlands with shallow to 

very deep soils 

کرهمی 

یپتوفی

 ت

He 

علفی  

ساله چند  

Ph 

آونول،  

 پینومه 

Āonūl, 

penūma 

 آوندول

Avandūl 

Smyrnium 

cordifolium 

Boiss. 

7 

صورت تازه پخته به  

Ck 

--- 

 خوراکی 

Ed 

 برگ 

L 

فروردین و  

 اردیبهشت 

Apr. to May 

های  مناطق باز و دامنه

های بلوط یافته جنگلفرسایش   

Open areas and eroded slopes 

of oak forests 

ژئوفی 

 ت

Ge 

 پیاز چندساله 

Bl 

 آوهورک 

Aowhora

k 

بین تمشک

یآبرگ   

Tameškin 

Barg ābi 

Bellevalia 

glauca (Lindl) 

Kunth 

Asparagaceae 8 

 پخته

Ck 

پاک کردن روده و معده از  

 انگل

Cleanse the intestines and 

stomach of parasites 

خوراکی و  

 دارویی 

Ed & Med 

برگ و ساقه  

 جوان 

L & S 

اوایل فروردین  

 تا اردیبهشت 

Apr. to May 

دار ارتفاعات و اراضی شیب  

Slope highlands 

ژئوفی 

 ت

Ge 

علفی  

ساله چند  

Ph 

 سریش 

Sereyš 

سریش  

 تماشایی 

Seriše 

Tamāšaei 

Eremurus 

spectabilis 

M.B. 

Asphodelaceae 9 

صورت پودر با  خوراکی به

یا شیر آب   

Pounding with water or milk 

آسم و   ،نفس  یدرمان تنگ

گلو   ینه،برطرف کردن خلط س

 و سرفه 

Shortness of breath, asthma 

and relieve chest congestion, 

sore throat and cough 

 دارویی 

Med 

 مان 

MN 

 مرداد 

Augu. 

ها،  ارتفاعات باالی دامنه کوه

مرطوب مناطق نیمه  

Above the slopes, semi-humid 

areas 

کرهمی 

یپتوفی

 ت

He 

علفی  

 چندساله 

Ph 

شَکرو قن

ک،  

 خارخر 

Qanšaker

ūk, xārxer 

یغال شکرت  

Šekar 

Tiqāl 

Echinops 

haussknechtii 

Boiss. 

Asteraceae 

10 

خام همراه نان و پخته با شیر  

 و برنج و تهیه خورش 

Raw with bread/baked with 

 دفع انگل روده و معده 

Excretion of intestinal and 

gastric parasites 

خوراکی و  

 دارویی 

 ریشه، ساقه 

R  & S 

 بهار و تابستان 

Apr. to Sept. 

های زهکشی شده و  خاک

 مرطوب 
کرهمی 

یپتوفی

علفی  

ساله چند  

 کِنگر 

Kenger 

کنگر  

 خوراکی 

Kangare 

Gundelia 

tournefortii L. 
11 
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 شیوه مصرف سنتی 

Traditional consumption 

method 

 خاصیت دارویی 
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 نوع کاربرد 
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application 

اندام مورد  

 استفاده
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آوری زمان جمع   

Gathering time 

اکولوژیکی پراکنش    

Habitat 

فرم 

 رویشی 
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form 

 فرم زیستی 
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 نام محلی 

Local 

name 

 نام فارسی 

Persian 

name 

 نام علمی 

Scientific name 

 خانواده 

Family 

 ردیف 

No. 

 

milk and rice Ed & Med Drained and moist soils ت 

He 

Ph xorāki 

 

 جوشانده 

Bd 

خون و تا   ی کنترل چرب

قند خون  ایاندازه   

Blood sugar and blood fat 

 دارویی 

Med 

 گل

F 

 اواخر بهار 

June 

های با سایه متوسط  دامنه

ها اطراف مزارع و دشت  

Slopes around farms and 

plains 

Th 

علفی  

ساله کی  

Ah 

 برنج داس 

Brenjdās 

ابونه  ب

یی دارو  

Bābūneh 

dārūei 

Matricaria 

recutita L. 
12 

 خام 

Er 

--- 

 خوراکی 

Ed 

 ساقه

S 

فروردین و  

 اردیبهشت 

Apr. to May 

شدهمناطق جنگلی تخریب   

Degraded forest areas 

کرهمی 

یپتوفی

 ت

He 

ساله علفی دو  

Bh 

 خارکیوار 

Xarkivar 

خارپنبه  

یی شاهو  

Xārpanbe

h šāhūei 

Onopordum 

carduchorum 

Bornm. & 

Beauverd 

13 

خام و تازه همراه با نمک و  

 گاهی آبغوره 

Er with salt and sometimes 

verjuice 

 درمان قند خون 

Blood sugar 

خوراکی و  

 دارویی 

Ed & Med 

 برگ 

L 

فروردین و  

 اردیبهشت 

Apr. to May 

 علفزارهای کوهستانی مرطوب 

Wet mountain grasslands 

کرهمی 

یپتوفی

 ت

He 

علفی  

 چندساله 

Ph 

 شنگ 

Šeng 

 شنگ 

Šeng 

Tragopogon 

graminifolius 

DC. 

14 

شکل سبزی همراه با  خام به

نان و خشک پودرشده در  

 ماست 

Er as vegetables with 

bread/pounding and eating 

by yogurt 

 

گواتر و قندخون درمان   

Goiter and diabetes 

خوراکی و  

 دارویی 

Ed & Med 

 برگ 

L 

بهار، تابستان و  

 پاییز 

Apr. to Oct. 

ها، نهرها  های کوهستانچشمه

 و مناطق مرطوب 

Mountain springs, streams and 

wetlands 

کرهمی 

یپتوفی

 ت

He 

علفی  

چندساله و  

 آبزی 

Ph & Aq 

 بلمک 

Balmak 

ترهآب  

Abtareh 

Nasturtium 

officinale R. 

Brown 

Brassicaceae 

15 

 خام 

Er 

--- 

 خوراکی 

Ed 

 ساقه

S 

 بهار

Apr. to June 

های کشاورزی کنار زمین  

Next to agricultural lands 

تروفی 

 ت

Th 

-علفی یک 

 ساله

Ah 

 ترپوکه 

Terpūka 

خردل  

 بیابانی 

Xardale 

Biābāni 

Sinapis 

arvensis L. 
16 

کرده به شکل قاووت آسیاب  مناطق خشک و استپی البرز و   مهر و آبان  میوه  خوراکی  ---  فانروفی  Celtis caucasica تادار  تاک درخت 

Willd. 
Cannabaceae 17 
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 خانواده 
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 ردیف 
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Po Ed F Oct. to Nov.  زاگرس 

Dry and steppe areas of 

Alborz and Zagros 

 ت

Ph 

T Tāk Tādār 

 خام 

Er 

--- 

 خوراکی 

Ed 

 بذر 

Se 

 بهار

Apr. to June. 

های  درون یا حاشیه زمین 

 کشاورزی یا باغات 

In or around agricultural lands 

or gardens 

تروفی 

 ت

Th 

علفی  

 چندساله 

Ph 

ملیچ دون

 ک

Dūnmelič

ak 

گل آفتابی  

 اروپایی 

Gole 

aftābe 

orūpāei 

Helianthemum 

ledifolium (L.) 

Miller 
Cistaceae 18 

 خام 

Er 

--- 

 خوراکی 

Ed 

 میوه 

F 

اواخر تابستان و  

 اوایل پاییز 

Sept.to Oct. 

 نورپسند، نواحی استپی مرتفع 

Light-demand, high steppe 

areas 

فانروفی

 ت

Ph 

 درخت 

   T 

 سرینجه 

Sereynja 

 سنجد 

Senjed 

Elaeagnus 

angustifolia L. 
Elaeagnaceae 19 

 مالیدنی 

Ru 

یل و زگ یخچه درمان م  

Wart 

 دارویی 

Med 

یرابه ش  

Ms 

 بهار و تابستان 

Apr. to Sept. 

 ارتفاعات خشک و آفتابگیر 

Dry and sunny highlands 

کرهمی 

یپتوفی

 ت

He 

علفی  

 چندساله 

Ph 

یرشیرک ش  

Širširak 

یون فرف  

Farfiūn 

Euphorbia 

orientalis L. 
Euphorbiaceae 20 

 خام، تهیه آرد نان و شهد مان 

Er/Pounding to bread 

cooking/boiling manna with 

water 

  ی، گوارش  هایی درمان ناراحت

و اسهال خونی  اسهال  

Gastrointestinal disorders, 

diarrhea and dysentery 

خوراکی و  

 دارویی 

Ed & Med 

 میوه، مان 

Se & MN 

 اواخر مهر 

Oct. to Nov. 

های  های زاگرس، خاکجنگل

 آهکی

Zagros forests 

فانروفی

 ت

Ph 

 درخت 

T 

ی بَل  

Bali 

بلوط  

ایرانی/برو 

 دار

Balūte 

irani, 

Barūdār 

Quercus brantii 

Lindl. 

Fagaceae 

21 

مازوج پودر شده میوه خام و   

Fruit: Er/gall: Po 

  هایی درمان ناراحتمیوه برای 

و اسهال   اسهال  ی،گوارش 

دندان درد و  خونی، گال برای 

 درمان عفونت

Fruits for gastrointestinal 

disorders, diarrhea and 

dysentery, gall for toothache 

 دارویی 

Med 

 میوه، گال 

Se & Gl 

 تابستان و پاییز 

June to Nov. 

های زاگرس شمالی جنگل  

Northern Zagros forests 

فانروفی

 ت

Ph 

 درخت 

T 

ی ماز  

Māzi 

 دارمازو 

Dārmāzū 

Quercus 

infectoria Oliv. 
22 
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 خانواده 
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and infections 

 پخته زیر ذغال 

Baked under charcoal 

--- 

 خوراکی 

Ed 

 پیاز

Bl 

فروردین و  

 اردیبهشت 

Apr. to May 

ای و خشک مناطق صخره  

Rocky and dry areas 

 

کریپتوف

 یت

Cr 

 پیاز چندساله 

Bl 

 پیشوک 

Pišūk 

زعفران  

 جوقاسم 

Zafarāne 

jowqāsem 

Crocus 

haussknechtii 

Boiss. 

Iridaceae 23 

 پختن ساقه و برگ گیاه با آب 

Chd 

 رنگ کردن پشم گوسفندان 

Coloring sheep's wool 

 صنعتی 

Ins 

 ساقه و برگ 

S & L 

 اوایل تابستان 

July 

 مناطق کوهستانی 

Mountain areas 

کرهمی 

یپتوفی

 ت

He 

علفی  

 چندساله 

Ph 

 گَنل 

Ganel 

سنبل  

 بیابانی 

Sonbole 

Biābani 

Eremostachys 

laevigata 

Bunge 

Lamiaceae 

24 

جوشانده، پخته در آش و  

دهنده خشک به عنوان طعم  

De/cooked with soup 

  ی،درمان اسهال خون

رفع نفخ و    ی،سرماخوردگ 

معده  یتتقو  

Cold, dysentery, eliminate 

bloating and strengthen the 

stomach 

خوراکی و  

 دارویی 

Ed & Med 

 برگ 

L 

 بهار و تابستان 

Apr. to Sept. 

های مرطوب، حاشیه  خاک

ها جویبارها و رودخانه  

Wet soils, river and stream 

banks 

کریپتوف

 یت

Cr 

علفی  

 چندساله 

Ph 

 پینَه

Pina 

 

 پونه

Pūneh 

Mentha 

longifolia (L.) 

Huds. 

25 

کرده دم   

Ht 

درد و  دل  ی،درمان سرماخوردگ 

عنوان آرام بخش به  

Cold, stomachache 

 دارویی 

Med 

  ه سرشاخ

دار گل  

F 

و   یبهشتارد

 خرداد 

May to June 

  -ایهای صخره دامنه

-سنگالخی، ارتفاعات جنگل

 های بلوط و حاشیه مزارع 

Rocky slopes, highlands of 

oak forest, farmlands 

کرهمی 

یپتوفی

 ت

He 

علفی  

 چندساله 

Ph 

 کُلکِنه

Kolkena 

  یچا

یکوه  

Čāy Kūhi 

Stachys 

lavandulifolia 

Vahl. 
26 

ی مانند چاه دم کرد  

Ht 

  یا یدرمان سرماخوردگ 

از آن  یشگیریپ  

Prevention of cold 

 دارویی 

Med 

 برگ 

L 

یبهشت،  ارد

یر خرداد و ت  

May 

ها در شکاف صخره ارتفاعات   

Highlands in the crack of 

rocks 

کامفی

 ت

Ch 

علفی  

 چندساله 

Ph 

 اَزبوأ 

Azbūa 

یشن آو  

Avišan 

Thymus 

kotschyanus 

Boiss. & 

Hohen. 

 

27 

 جوشانده 

Bd 

و سردرد  یدرمان سرماخوردگ   

Coil, headache 

 دارویی 

Med 

 گل

F 

 شهریور و مهر 

Sept. to Nov. 

شده و مرطوب مناطق تخریب  

Degraded and humid areas 

کرهمی 

یپتوفی

 ت

علفی  

 چندساله 

Ph 

 گل هیرو 

Golherū 

ی ختم  

Xatmi 

Althaea 

officinalis.L. 
Malvaceae 28 
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He 

 میوه خام و شیرابه مالیدنی 

Er/rubbing of milky sap 

یل، میوه  زگشیرابه برای درمان  

یبوست درمان برای   

Milky sap for wart, fruit for 

constipation 

خوراکی و  

 دارویی 

Ed & Med 

میوه و  

 شیرابه 

F & Ms 

 مرداد و شهریور 

Augu. to Sep 

های زهکشی شده،  خاک

 نورپسند 

Drained soils, light-demand 

فانروفی

 ت

Ph 

 درخت 

T 

 اَنجیر 

Anjir 

 اَنجیر 

Anjir 
Ficus carica L. Moraceae 29 

شکل تنقالت خام به  

Er as nut 

--- 

 خوراکی 

Ed 

 بذر 

Se 

اردیبهشت و  

 خرداد 

May to June 

ای و  های رسی، ماسهکوهپایه

ای، نورپسند ارتفاعات مدیترانه  

Clay and sand foothills, sand 

and Mediterranean highlands, 

light-demand 

تروفی 

 ت

Th 

-علفی یک 

 ساله

Ah 

چنگ  

 گروه 

Čangorva 

 ناخنک 

Nāxonak 

Astragalus 

hamosus L. 
Papillionaceae 30 

 کوبیدن برگ 

Po 

ی، درمان  عفون هایزخم درمان 

 درد و ورم مفاصل 

Infectious wounds, treatment 

of joint pain and swelling 

 دارویی 

Med 

 برگ 

L 

 بهار و تابستان 

Apr. to Sept. 

هاآبراهه  و هاکنار رودخانه   

Along rivers and streams 

کرهمی 

یپتوفی

 ت

He 

علفی  

 چندساله 

Ph 

 

 غورکشک 

Qūrkašak 

یکارد  

Kārdi 

Plantago 

lanceolata L. 
Plantaginaceae 31 

 خام 

Er 
--- 

 خوراکی 

Ed 

 سرشاخه 

TW 

اردیبهشت و  

 خرداد 

May to June 

 ارتفاعات 

Highlands 

کرهمی 

یپتوفی

 ت

He 

علفی  

 چندساله 

Ph 

 

 ریواس 

Rivās 

 ریواس 

Rivās 
Rheum ribes L. Polygonaceae 32 

 خام 

Er 

صورت سبزی به  

Vegetable 

 خوراکی 

Ed 

 بذر 

Se 

 

 بهار و تابستان 

Apr. to Sept. 

های  درون یا حاشیه زمین 

 کشاورزی یا باغات 

In or around agricultural lands 

or gardens 

تروفی 

 ت

Th 

علفی  

 چندساله 

Ph 

 پرپلیک 

Perpelik 

 خرفه 

Xorfeh 

Portulaca 

oleracea L. 
Portulacaceae 33 

شکل سبزی خام به  

Er 

--- 

 خوراکی 

Ed 

 برگ 

L 

اواخر تابستان و  

 اوایل پاییز 

Sept. to Oct. 

ارتفاعات باال و بر روی صخره 

 ها و نزدیک آب

Highlands, on rocks and near 

water 

کریپتوف

 یت

Cr 

علفی  

 چندساله 

Ph 

 کَمرویز 

Kameroe

yz 

 پرسیاوش 

Parsiāvaš 

Adiantum 

capillus-veneris 

L. 

Pteridaceae 34 
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 خام و پخته 

Er/nut 

  ی چرب و  درمان قندخون، فشار

و   ی قلب هایی خون، ناراحت

ی سرماخوردگ   

Blood sugar, blood pressure 

and blood fat, heart problems 

and cold 

خوراکی و  

 دارویی 

Ed & Med 

 میوه 

F 

 تیر و مرداد

July to Augu. 

 ارتفاعات البرز و زاگرس 

Alborz and Zagros highlands 

فانروفی

 ت

Ph 

 درختچه 

S 

 بام 

Bām 

-بادام بی

 برگ 

Bādāme 

Bibarg 

Amygdalus 

arabica Olivier 

Rosaceae 

35 

 خام و پخته 

Er/nut 

--- 

 خوراکی 

Ed 

 میوه 

F 

اردیبهشت و  

 خرداد و تابستان 

May to Sept. 

های  انحصاری ایران، جنگل

 زاگرس 

En/Zagros forests 

فانروفی

 ت

Ph 

 درختچه 

S 

لَتَه، ارژه،  

 ارجه 

Lata, 

arže, arje 

 ارژن 

Arjan 

Amygdalus 

Haussknechtii 

(C. K. 

Schneider) 

Bornm. 

36 

 خام 

Er 

--- 

 خوراکی 

Ed 

 میوه 

F 

اردیبهشت و  

 خرداد 

May to June 

خشک و  ارتفاعات نیمه 

مرطوب البرز و زاگرس نیمه  

Alborz and Zagros semi-arid 

and semi-humid highlands 

فانروفی

 ت

Ph 

 درختچه 

S 

 هلونه

Helūna 

 

 راناس 

Rānās 

Cerasus 

microcarpa (C. 

A. Mey.) Boiss. 

37 

 خام 

Er 

 

--- 

 خوراکی 

Ed 

 میوه 

F 

 شهریور و مهر 

Sept. to Oct. 

ها مناطق سنگالخی و در شیب  

Rocky areas and on slopes 

فانروفی

 ت

Ph 

 درخت 

T 

گیرچ  

 سورَ 

Girčsor 

زالزالک  

 خونین 

Zālzālake 

xūnin 

Crataegus 

atrosanguinea 

A. Pojark. 
38 

ها میوه خام و جوشانده شاخه  

Er of fruit; decocting of 

twigs 

  یخوردگ ، خون   یکاهش چرب

در موارد   هان ابردن دند ینو از ب

 خاص 

Blood fat 

خوراکی و  

 دارویی 

Ed & Med 

 میوه و شاخه 

F & TW 

 مهر و آبان 

Oct. to Nov. 

باز جنگلی،  نورپسند، مناطق 

ها حاشیه رودخانه  

Light-demand, forest open 

areas, river banks 

فانروفی

 ت

Ph 

 درخت 

T 

 گیرچ زرد

Girčzard 

زالزالک  

 ارمنستانی 

Zālzālake 

Armanest

ani 

Crataegus 

meyeri A. 

Pojark. 

39 

 خام 

Er 

 

 درمان پروستات 

Prostate 

خوراکی و  

 دارویی 

Ed & Med 

 میوه 

F 

آبان مهر و   

Oct. to Nov. 

های  انحصاری ایران، جنگل

 زاگرس 

Zagros forests 

فانروفی

 ت

Ph 

 درخت 

T 

 مِرو 

Merū 

 آنچوچک 

Ančūčak 

Pyrus glabra 

Boiss. 
40 

فانروفی  تابستان  میوه  خوراکی  --- خام  تیره میش  درختچه  نسترن    Rosa elymatica 
Boiss. & 

41 
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 نام محلی 

Local 

name 

 نام فارسی 

Persian 

name 

 نام علمی 

Scientific name 

 خانواده 

Family 

 ردیف 

No. 

 

Er 

 

Ed F July to Sept. ت 

Ph 

S Meyštiara کوهی 

Nastarane 

Kūhi 

Hausskn. 

 خام 

Er 

 

--- 

 خوراکی 

Ed 

 میوه 

F 

اواخر بهار تا  

 اواخر تابستان 

July to Sept. 

مناطق مرطوب و مرتفع،  

 زیراشکوب درختان 

Wet  areas and highlands, 

under the trees 

فانروفی

 ت

Ph 

 درختچه 

S 

یَره تی  

Tiyara 

 تمشک 

Tamešk 

Rubus sanctus 

Schreber 42 

 دود کردن شاخه 

S 

 سرمه 

As Sormeh 

 صنعتی 

Ins 

 برگ و شاخه 

L & TW 

 تابستان 

July to Sept. 

های جنوبی ارتفاعات  دامنه

 جنگلی 

Southern slopes of highland 

forests 

فانروفی

 ت

Ph 

 درختچه 

S 

 خَوَشک 

Xavashak 

 دافنه

Dāfneh 

Daphne 

mucronata 

Royle 

Thymelaeaceae 43 

 جوشانده خاک اره چوب 

Sawdust decocting 

یه و  درد و سنگ کل یهدرمان کل

دُنبه   مخلوط خاک اره با

بندی  برای شکسته گوسفند 

 استخوان 

kidney pain and stones, a 

mixture of sawdust with 

sheep's fat for bone fractures 

 دارویی 

Med 
 چوب 

 تابستان 

July to Sept. 

های  نواحی استپی، جنگل

 هیرکانی و زاگرس 

Hyrcanian and Zagros forests, 

Steppe 

فانروفی

 ت

Ph 

 درختی 

T 

 وزم 

Vezm 

 اوجا 

ūja 

Ulmus minor 

Mill. 
Ulmaceae 44 

Habit: T – tree, S – shrub, Bs – bush, Ah – annual herb, Bh – biennial herb, Ph – perennial herb, Bl – bulbous, and Aq – aquatic; life form (Raunkaier classes): Ph – Phanerophyte, Ch – 

Chamaephyte, He – Hemicryptophyte, Cr – Cryptophyte, Ge – Geophytes, Hy – Hydrophyte, and Th – Therophyte; habitat: EN – endemic; parts used: R – root, S – stem, L – leaf, F – fruit, Fl – 

flower, Se – seed, TW – twigs, GM – gum, Ms – milky sap, Bl – bulb, GL – gall, W – wood, and MN – Manna; property; Med – medicinal, Ed – edible, and Ins – industrial; ways of preparation: 

Chd – crushed, homogenized in water and drunk, S – smoked, Er – eating raw, Bd – boiled and drunk, Ck – cooked, Po – pounding, De – Decocting, Ht – Herbal tea, and Ru - Rubbing. 
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 بحث 

انجام  ازآنجایی  جنگلی  منطقه  یک  در  پژوهش  این  که 

ای در  گونه درختچه  6گونه درختی و    11شد، وجود  

گونه قابلترکیب  منطقه  دارویی  بلوط های  بود.  انتظار 

ها  های زاگرس است و دیگر گونه جنس غالب جنگل

این   با  زیرین  اشکوب  در  یا  و  زبرین  اشکوب  در  یا 

(.  Sagheb Talebi et al., 2014شوند )گونه همراه می

-های همراه بلوط در جنگلهمچنین، چون اغلب گونه

به   متعلق  نسترن  و  بادام  زالزالک،  مانند  زاگرس  های 

بیشترین    Rosaceaeخانواده   خانواده  این  هستند، 

شده درمورد دانش  فراوانی را داشت. در پژوهش انجام

 های زاگرسی شهرستان سنتی گیاهان دارویی در جنگل 

از   بررسی  16ایذه  )گونه  سهم  بیشترین    37/ 5شده، 

( بود  به فرم رویشی درختی  مربوط   ,Razaviدرصد( 

  37گونه دارویی از    70(. در بررسی دانش سنتی  2015

شمال  آبخیز  حوزه  در  گیاهی  خلیج  خانواده  شرقی 

( و  Dolatkhahi and Nabipour, 2014فارس   )

واده گیاهی  خان   39گونه دارویی متعلق به    85همچنین  

 Dolatkhahi andدر شهرستان دشتستان استان بوشهر )

Ghorbani Nohooji, 2013  که شد  مشخص   ،)

)به فراوانی  و    19ترتیب  بیشترین  درصد(    12درصد 

بود. همچنین، در حوزه   Asteraceaeمربوط به خانواده  

گونه دارویی متعلق   46های ارسباران چای جنگلایلگنه

گیاه  20به   سهم  خانواده  بیشترین  که  شد  شناسایی  ی 

خانوادهبه به  مربوط   Lamiaceae  (22های  ترتیب 

 Khaleghi etدرصد( بود )  Asteraceae  (17درصد( و  

al., 2016  بومی دانش  بررسی  نیز در  نتیجه مشابهی   .)

استان    75 مبارکه  شهرستان  در  دارویی  گیاهی  گونه 

تفاوت که سهم  اصفهان به با این  -خانوادهدست آمد، 

درصد و   12ترتیب  به Asteraceaeو  Lamiaceaeهای 

5/10  ( بود  (.  Mardaninejad et al., 2013درصد 

بنابراین، اگر گیاهان دارویی در مناطق جنگلی زاگرس  

مورد بررسی قرار گیرند و جنگل نیز دارای تنوع قابل  

گونه از  فرم  قبولی  توجه  قابل  سهم  باشد،  چوبی  های 

و   درختی  اما  درختچهرویشی  است،  انتظار  مورد  ای 

و  به داشته  را  بیشترین سهم  طور معمول گیاهان علفی 

ترین  غالب  Lamiaceaeو    Asteraceaeهای  خانواده

خانواده  خانواده اینکه  به  توجه  با  هستند.  ها 

Asteraceae  ( فلور    6/15بیشترین سهم  را در  درصد( 

خانواده   و  داشته  رتبه    Rosaceaeایران  در  سوم  نیز 

( دارد  قرار  درصد(  )هشت  (،  Asadi, 2019فراوانی 

 بنابراین، این نتیجه منطقی و قابل پذیرش است. 

های گیاهی مورد استفاده، میوه، برگ  در بین اندام

به ساقه  با  و  و    5/23درصد،    27ترتیب    13درصد 

پژوهش در  داشتند.  را  سهم  بیشترین  های  درصد 

گیا اندام  سه  این  نیز  داخلی  همواره  مختلف  هی 

داشته  را  سهم  ترتیب  بیشترین  و  سهم  منتهی  اند، 

آن است. فراوانی  متفاوت  کمی  مختلف  مناطق  در  ها 

ایلگنهبه حوزه  در  نمونه،  جنگلعنوان  های  چای 

به دارویی  گیاهان  گل  و  برگ  با  ارسباران،    39ترتیب 

و   داشتند    24درصد  را  استفاده  بیشترین  درصد، 

(Khaleghi et al., 2016)  بین در  دارویی    79.  گونه 

نیز   کرمان  استان  سیرجان  شهرستان  در  بررسی  مورد 

آن )برگ  داشت  را  استفاده  بیشترین   Sharififar etها 

al., 2010پژوهش در  اندام  (.  سهم  نیز  خارجی  های 

قابل میوه  و  بهبرگ  است.  بوده  نمونه،  توجه  عنوان 

دارویی  گونه گیاهی    85مقدار آن در پژوهشی درمورد  

بلغارستان،   )  5/29در   Boycheva andدرصد 

Matinova, 2018  گونه    58(، در کشور اتیوپی درمورد

(  Bizuayehu and Assefa, 2017درصد )  36دارویی،  

درمورد   اندونزی  در  دارویی،    55و  درصد    40گونه 

(Qamariah et al., 2020  ناگفته البته  شد،  گزارش   )

به که  نونماند  در  تفاوت  ریشه  دلیل  سهم  گیاهان،  ع 

پیشبه پژوهش  از  بیشتر  است.  مراتب  بوده   رو 
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که در این پژوهش سهم اندام ریشه دو درصد  درحالی

 Bizuayehuشده در اتیوپی )های انجامبود، در پژوهش

and Assefa, 2017( اندونزی  و   )Qamariah et al., 

به2020 و    15ترتیب  (  بود. عالوه  29درصد  بر درصد 

ف  )موارد  عمده  برداشت  فصل  درصد(    84/ 6وق، 

پیازها(  گونه و  چندساله  دوساله،  )یکساله،  علفی  های 

حالی در  بود،  گونهبهار  درمورد  نتیجه  که  چوبی  های 

گونه تمام  بود.  برعکس  و  کامالً  درختی    3/83های 

ای در فصل تابستان برداشت  های درختچهدرصد گونه

منطق می کامالً  نتیجه  این  البته  در  شدند.  زیرا  است،  ی 

درختچه و  میوه درختان  و  بذر  استفاده  مورد  اندام  ها 

به که  پاییز  است  و  تابستان  فصل  دو  در  معمول  طور 

بهره قابل  و  شده  گیاهان  تشکیل  اما  هستند،  برداری 

رشد   بالفاصله  بهار  در  رویش  فصل  شروع  با  علفی 

برای   و  کرده  کامل  را  خود  زایشی  و  رویشی 

آماده  بهره پژوهشبرداری  در  که  هستند.  مشابهی  های 

وجود  چوبی  و  علفی  گیاهان  زیستی  فرم  دو  هر 

)داشته (  Razavi, 2015،  Khaleghi et al., 2016اند 

 دست آمده است. نیز نتایج مشابهی به

توجه در دانش بومی گیاهان دارویی  از نکات قابل 

فرعی   محصوالت  از  استفاده  بررسی،  مورد  منطقه 

گال  مانند  دارمازو،   درختان  درخت  به  مربوط  مازوج 

)سقز(   بنه  درختان  صمغ  و  ایرانی  بلوط  درخت  مان 

مهم مازوج  گال  روی  بود.  بر  تولیدشده  گال  ترین 

جنگل در  مازودار  در  درختان  که  است  زاگرس  های 

برای   آن  پودرشده  از  بررسی  مورد  و دندانمنطقه  درد 

را  شود. گال مازوج سبز با دااستفاده می  درمان عفونت

بین    72بودن   در  را  تانن  مقدار  بیشترین  تانن،  درصد 

از  گال  پس  که  دارد  ایران  بومی  بلوط  درختان  های 

  76شدن به مازوج سفید، مقدار آن به  رسیدن و تبدیل

می )درصد  ی  مان(.  Pourshafi Zanganeh, 1993رسد 

-های ریز و درشت شیرین روی پیالهصورت دانهبه  هک

  از اوایل شهریور ،  شودل میبرودار تشکیهای  میوه  ها و

خود    مقدار و در اوایل پاییز به حداکثر    شده ماه تشکیل  

بار  پیشباید    و  رسدمی شروع  پاییزی  نااز  های 

شود بدین    .برداشت  محصول  این  سنتی  -فرآوری 

میوه جداسازی  از  پس  که  است  حاوی  صورت  های 

آن را  مان،  آب  ها  از  پر  دیگ  یک  داخل  حال  دردر 

زنند تا مان موجود  کامل هم میطور  بهو  جوش ریخته  

 های بلوط ودانه ،سپس . ها در آب حل شودروی آن بر

آنپیاله آب خارج  های  از  را  محلول   کردهها  -باقی  و 

می  جوشانده  آنقدر  صورت  به  تدریجبهتا  شود  مانده 

درآید  و  رنگ  ایقهوهشهدی   ارزش  غلیظ  شهد  این   .

صورت سنتی  طور معمول بهو بهغذایی فراوانی داشته  

میان یا  و  صبحانه  غذایی  وعده  میدر  استفاده  -وعده 

  و درد دندان  شود. سقز حاصل از درخت بنه نیز برای  

ب،  عفونت   های یناراحتی،  گوارش  هاییماریدرمان 

و  تنفس دارد.    درمان زخمی  توسط زخمکاربرد  -سقز 

در پای  های وارد بر تنه درختان بنه و بستن کاسه گلی  

زخم می این  استخراج  به  شودها  نیز    و  آدامس  شکل 

 کاربرد فراوانی دارد.

مورد   منطقه  در  دارویی  گیاهان  از  برخی  میوه 

به گونهبررسی  درختچهویژه  و  درختی  مانند  های  ای 

خ انجیر،  بادام،  انچوچک،  سنجد،  و  یزالزالک،  نجوک 

معادل   سهمی  با  به  5/62راناس  خام  درصد،  صورت 

می استفا میوهده  بین  در  همانند  شدند.  درختان  های 

بین   در  ایرانی  بلوط  میوه  از  استفاده  برگ،  از  استفاده 

بذر  است.  برخوردار  بیشتری  اهمیت  از  محلی  مردم 

می نامیده  »بلی«  محلی  گویش  در  که  بلوط  -درختان 

و  کرده  رسیدن  به  شروع  پاییز  فصل  رسیدن  با  شود، 

می خودبه جدا  شاخه  از  زمین  شوند  خود  روی  بر  و 

یا در مواردی که بخواهند بذرها را خودشان  می افتند، 

به کار  این  دادن بتکانند،  تکان  یا  و  بلند  چوب  وسیله 

 شود. وسیله پرتاب سنگ انجام می ها بهشاخه
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قابل گیاهان  نکته  سنتی  دانش  در  دیگر  توجه 

بیابانی   سنبل  گیاه  از  استفاده  بررسی  مورد  منطقه 

(Eremostachys Laevigata  برای گنل  محلی  نام  با   )

( دافنه  نام محلی  Daphne mucronataرنگرزی و  با   )

اوایل   که  بیابانی  سنبل  بود.  سرمه  تهیه  برای  خوشک 

می  برداشت  رنگتابستان  برای  پشم شود،  کردن 

می قرار  استفاده  مورد  فرآوری  گوسفندان  روش  گیرد. 

با   برگ گیاه همراه  این شکل است که ساقه و  آب  به 

شدن آب و پختن  ای ریخته شده، پس از گرم در قابلمه

دادن گیاه، پشم برده می و رنگ  آن فرو  شوند و  ها در 

ها به رنگ زرد  شوند تا پشموسیله چوبی هم زده می به

تا دو ساعت زمان میدرآیند. این   برد.  کار حدود یک 

می  آن  از  رنگپس  پشمتوان  به  متفاوتی  زد. های  ها 

ای گنلدرواقع،  که  کار  مین  نامیده  ازنی  با  ن  یشود، 

می انجام  پشمهدف  رنگ  که  و  شود  یکدست شده  ها 

پشم رنگ را بهتر به خود جذب کند. برای تهیه سرمه  

شود. روش تهیه  ها و برگ دافنه استفاده مینیز از شاخه

آن به این شکل است که قسمت داخلی یک تابه را به  

لی که الیه نازکی از  چربی گوسفند آغشته کرده، به شک

آتشی   را روی  آن  آن تشکیل شود. سپس  چربی روی 

گذارند تا دود آن به زیر  ها و برگ خوشک میاز شاخه

ذکر است که سوختن  تابه آغشته به چربی بچسبد. قابل

باشد.  خوشک با دود  باید به شکلی باشد که همراه  ها 

به را  تابه  و  آتش  اطراف  کار  این  محل  برای  چند  جز 

میبر محصور  هوا  ورود  آن ای  از  کمتر  دود  تا  کنند 

این  از  پس  بچسبد.  تابه  به  و  شود  الیه خارج  ای  کار، 

شود که  شبیه به دوده در قسمت داخلی تابه تشکیل می

به را  آن  که  است  سرمه  مانند  همان  نازکی  شی  وسیله 

 کنند.  یک کاغذ، با کشیدن بر روی آن جمع می

در ذکر  می   آخر آنچه  که  توان  است  این  کرد 

ارزشدانش با  مرتبط  سنتی  گیاهان  های  دارویی  های 

دانشبسیار    جنگلی این  شناسایی  هستند.  ها  ارزشمند 

تواند سهم بزرگی در تدقیق طب مدرن داشته باشد  می

رو باید مورد توجه جدی قرار گیرد. این نکته  که از این

باید اشاره شود که دو موضوع نگران   کننده در این نیز 

آنجایی از  دارد.  وجود  قابلمقوله  سهم  از  که  توجهی 

)از   نداشتند  مصرف  محدودیت  دارویی    44گیاهان 

داشتند(،   مصرف  محدودیت  گونه  شش  تنها  گونه 

ضابطه گیاهان دارویی باتوجه به سودجویی  برداشت بی

تواند  برخی افراد در سالیان اخیر موضوعی است که می 

اص چالش  به  کنترل  عدم  صورت  مقوله  در  این  لی 

های  تبدیل شود. همچنین، برخی از گیاهان مانند گونه

برداشت   و  هستند  کمیاب  و  انحصاری  اندمیک، 

رویشگاه تخریب  ضمن  آنمکررشان  طبیعی  ها  های 

همراه داشته باشد. در  ها را بهتواند خطر انقراض آنمی

مراقبت است  الزم  نیز  زمینه  الزم  این  تمهیدات  و  ها 

شود مناطق  اندیشیده  دیگر  در  پژوهش  این  ادامه   .

به کشور  به  جنگلی  منجر  زاگرس  رویشی  ناحیه  ویژه 

کامل  نتایج  جامع کسب  و  میتر  که  -تری خواهد شد 

پژوهش در  پژوهشگران تواند  توجه  مورد  آینده  های 

 . باشد
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Abstract 

Ethnobotany is the study of a region's plants through the traditional knowledge of a local culture and 

people. One of its important branches is related to the medicinal values of plants. Due to the existence 

of different local communities in the Zagros region and the diversity of traditional knowledge in this 

area, as well as the lack of information in this field, the study tried to study traditional knowledge 

related to medicinal properties of plants in the common-law forest area of Chenarkol in Khorramabad 

city, Lorestan province. Based on the results, 44 woody and herbaceous medicinal and edible (mainly 

fruit of trees and shrubs) species were identified in the area and their traditional knowledge especially 

their application and the way of preparation was recorded. Among the plant organs used, fruits and 

leaves had the largest share with 27% and 23.5%, respectively. Twenty species had only edible use, 

while only medicinal plants had nine species. Twenty-four species (54.5%) of the plants were used 

raw, most of which were either edible forest fruits (such as Pistachia atlantica and P. khinjuk) or as a 

vegetable (such as Nasturtium officinale and Adiantum capillus-veneris). The findings confirm that 

local communities in the area are well acquainted with the region's native medicinal plants and their 

medicinal and nutritional values, but combining the rich traditional knowledge of the villagers and 

nomads with the basics of conservation and sustaining the ecosystem is an issue that needs serious 

attention. 

Keywords: Ethnobotany, local community, medicinal properties, oral value, Zagros forests. 
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