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 هچکید

 
ی سردسییر و معتیدل اسیتان محسیوب     هااز نظر آب و هوایی جز شهرستان و ار داردشهرستان آباده در شمال استان فارس قر

و  زیسیتی  تنی  از نظیر و به دلیل موقعیت زمین شناسی از قبییل برخیورداری از منیاطو کوهسیتانی و دشیتی متنیو        شود و می

های گیاهی منطقه ارزشمند محسوب می شود. هدف از این مطالعه، شناسایی برخی از گیاهان دارویی مهمی است که بیه  گونه

ابتیدا  . برای این منظور گیرندباده مورد استفاده قرار میطور گسترده به وسیله ساکنان محلی در درمان بیماری ها در شهرستان آ

 ،داشیت گردیید  یاد آگاه اطالعیاتی  پرسش از افراددانی و رافی و جغرافیایی منطقه، انجام عملیات میهای توپوگبا بررسی نقشه

گیاهیان   ،با استفاده از هرباریوم و منیابع موجیود  ت شناسایی به هرباریوم منتقل شد. گیاهان مورد نظر جمع آوری و جهسپس 

نس روییش  جی  22تییره و   11گونه غالب دارویی متعلو بیه   61 مذکور شهرستان ید.گرد تعیین هاآنو دارویی بودن  شناسایی

بیشیترین    گونهBrassiceae (2)و Asteraceae گونهLamiaceae (1  ،)  هایهای دارویی، تیرهدارد. از نظر تعداد گونه

گونه،  6 دارای Sinapisهای گیاهی، جنس از نظر توزیع گونه ها برحسب جنس بودند. منطقه مورد نظرهای دارویی در گونه

تنها دارای یی  گونیه   هاگونه و سایر جنس 2هرکدام دارای  Nepeta و Teucrium ،Amygdalus ،Pistaciaهای جنس

شامل مشکالت دسیتگاه   باشدهایی که در این منطقه با گیاهان دارویی قابل درمان میدارویی در سطح شهرستان بودند. بیماری

 بیماری های عفونی است.و  گوارش، دستگاه تنفسی، دستگاه گردش خون

 

 Asteraceae ،Brassiceae  ،Lamiaceae،  آباده، گیاهان داروییشهرستان  ،، اتنوبوتانی کلیدی: هایواژه
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 مقدمه 

ابدا  شد و منظور از این اصطالح، هنر جمع  1113در سال  Johnw.Harshberger واژه اتنوبوتانی برای اولین بار توسط

بود. از آن پس حوزه این علم گسترش یافت و به  هاآن وسط گروهی از افراد و تشریح استفاده از آوری گیاهان سودمند ت

، و همکاران )قنادی عنوان ی  شاخه علمی مستقل مطرح گردید و ابزار جدیدی را جهت تحقیقات داروسازی پدید آورد

های ثبت شده استفاده از گیاهان به اند. اولین نوشته مدن بشریت بودهگیاهان از مهم ترین منابع غذا و دارو از آغاز ت (.1611

 Kunwar, 2111  Bussmann) مشاهده شده است Rigreda ساله 3211عنوان دارو در منطقه هیمالیا در مکتوبات 

and) ق.م.(  1221)ق.م.( و در مصر باستان حدود  1771. اولین گزارش در مورد استفاده دارویی از گیاهان در بابل حدود(

 (.1611)قربانی،  بدست آمده است

از تمام داروهای تجویز شده در جهان پیشرفته شامل اجزای مشتو شده از گیاهان دارویی بوده و ریشه  %22امروزه حدود 

(. Qureshi et al., 2111 1611 . ،یقربان) بسیاری از داروهای سنتزی در ترکیبات موجود در گیاهان دارویی می باشد

هان دارویی در ایران نیز دارای سابقه طوالنی و کهن است و مانند سایر نقاط دنیا این رویکرد در ایران نیز در استفاده از گیا

در کشور پهناور ایران، تعداد زیاد اکوسیستم های ایران و تنو  اقلیمی، زمینه  .) Ghasemi ،2111)حال گسترش می باشد

های دارویی و ن بومی ایران هستند و دارای ارزشبسیاری از این گیاها گونه گیاهی را مهیا نموده است. 1111رشد بیش از 

ه و ایران را جهانی در ی  مرز اقتصادی می باشند. به همین دلیل بسیاری از گیاه شناسان فلور ایران را طالی سبز دانست

 (.Mosaddegh  and  Naghibi  ،2112)نامندمی

لومی است که به واسطه تجارب پی در پی در اقوام مختلف صورت گرفته و نسل استفاده از گیاهان دارویی و طب سنتی از ع

به نسل انتقال یافته است اما با گذشت زمان تعدادی از این اطالعات بومی به دالیل مختلفی از جمله مهاجرت، نابودی پوشش 
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شده و تا اینکه با رشد علوم مختلف  گیاهی، توسعه شهرنشینی، تغییر اقلیم های آب و هوایی و... به ورطه فراموشی سپرده

های اخیر استفاده مجدد از گیاهان دارویی مدنظر قرار اهان دارویی داده است اما در دههداروهای سنتتی  جای خود را به گی

 (.1611، و همکاران )اهوازی گرفته و توجه خاصی به بررسی و تحقیو در طب سنتی شده است

طه با پراکنش و ارویی و موارد مصرف سنتی این گیاهان فراهم کننده اطالعات مفیدی در رابشناسایی و معرفی فلور گیاهان د

ختلفی در ارتباط با این موضو  ی میدارویی هر منطقه بوده و زمینه ساز فعالیت های داروکاربردهای گیاهان 

مناطو و یا در ارتباط با برخی از های متعددی در نون فعالیتدر این خصوص تاک(. 1611، و همکاران )دولتخواهیباشدمی

. Naghibi et al.,2112. 1611)قربانی،  ها و گونه های پرکاربرد  دارویی در نقاط مختلف کشور انجام شده استخانواده

Soltani Pour.  ،2113.)  توسط  در مطالعات اتنوبوتانی که در استان بوشهر و در شهرستان دشتستان به عنوان مثال 

Dolatkhahi   و Ghorbani (2116و همچنین در شهرستان کازرون در استان فارس )  توسطDolatkhahi  و همکاران 

ترین خانواده گیاهی دارویی معرفی شد و بیشترین  پرجمعیت (Asteraceae) ( انجام گرفته است خانواده کاسنی 2112)

( با بررسی اتنوبوتانی 1616دایاری و امانی )خ .کاربرد گیاهان دارویی در درمان بیماریهای گوارشی گزارش شده است 

،  Asteraceae که تیره های کردندتیره گیاهی شناسایی  62گونه گیاهی دارویی متعلو به  11گیاهان دارویی شهرستان ایذه 

Lamiaceae   ، Apiaceae و Legoumnosae بودند های گیاهی را شامل بیشترین فراوانی خانواده. Mosaddegh   و

نشان دادند که بیشترین مورد مصرف یلویه و بویراحمد گاتنوبوتانی گیاهان دارویی استان که( با بررسی 2112ران )همکا

 باشد. رویی این منطقه مشکالت گوارشی میگیاهان دا
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تی گونه شهرستان آباده به دلیل موقعیت زمین شناسی از قبیل برخورداری از مناطو کوهستانی و دشتی متنو  از نظر تنو  زیس

ترده مردم از گیاهان دارویی های گیاهی منطقه ارزشمند محسوب می شود. وجود تنو  بسیار باالی اکولوژیکی و استفاده گس

هدف از این مطالعه، شناسایی برخی از لذا  .دهنده لزوم تحقیقات گسترده در زمینه گیاهان دارویی این منطقه می باشدنشان

ه طور گسترده به وسیله ساکنان محلی در درمان بیماری ها در شهرستان آباده مورد استفاده گیاهان دارویی مهمی است که ب

 گیرند.قرار می

 

 ها مواد و روش

 مورد مطالعه معرفی منطقه

کیلومتری جنوب  211، شیراز کیلومتری شمال 271این شهرستان در فاصله شهرستان آباده در شمال استان فارس قرار دارد. 

 21 در محدوده جغرافیایی و قرار دارد شهرکرد کیلومتری جنوب شرقی 221و  یزد کیلومتری جنوب غربی 111اصفهان، 

 عرض جغرافیایی دقیقه 61درجه و 61دقیقه تا  11درجه و 61و طول جغرافیایی دقیقه  11درجه و  26دقیقه تا  21درجه و 

های سردسیر و معتدل استان نظر آب و هوایی جز شهرستان. از متر می باشد 216قرار دارد .ارتفا  این شهرستان از سطح دریا 

میلیمتر است. شهرستان  211میلیمتر و میزان بارش ساالنه آن حدود  121شود. میانگین بارندگی ساالنه آن حدود محسوب می

هکتار  612212باشد که از این میزان می هکتار عرصه های منابع طبیعی 611167هکتار دارای  272311آباده با مساحت 

 7/262دهد. از سطح کل مراتع شهرستان آباده حدود ستان را عرصه های مرتعی تشکیل میدرصد از سطح شهر17معادل 

 .دهدهکتار را مراتع درجه سه تشکیل می 2/616162هکتار را مراتع درجه دو و  1/21216هکتار را مراتع درجه ی ، 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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 ستان فارسوضعیت قرار گیری شهرستان آباده در ا -1شکل

 

 روش بررسی

های گیاهی آوری نمونههای میدانی و جمعیی منطقه، طرح مناسبی برای بررسیهای توپوگرافی و جغرافیاابتدا با بررسی نقشه

د تهیه گردید. با انجام عملیات میدانی به مناطو مختلف مراجعه و با پرسش از افراد آگاه و مطلع اطالعاتی از قبیل اندام مور

سازی گیاهان دارویی سنتی یادداشت گردید سپس با کم  مردم محلی گیاهان مورد نظر  موارد مصرف و نحوه آمادهمصرف، 

با استناد مدارک و  با استفاده از منابع موجود، گیاهان شناسایی گردید .گردیدجمع آوری و جهت شناسایی به هرباریوم منتقل 

ای هر گونه یادداشت شد و دارویی بودن گیاهان نیز با استفاده از منابع علمی و مدون اطالعاتی از قبیل نام محلی، نام علمی بر

 .تایید گردیدتجربیات مردمی 
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 و بحث نتایج 

ات گیاهان دارویی نی، منطقه بسیار مناسبی برای مطالعشهرستان آباده به دلیل پوشش گیاهی متنو  و وجود مناطو کوهستا

شامل نام فارسی، نام علمی، نام خانواده، اندام رباره گیاهان دارویی غالب این شهرستان باشد. اطالعات جمع آوری شده دمی

 آورده شده است. 1 در جدول شمارهمصرفی گیاه و موارد مصرف دارویی گیاهان 

 

 دارویی و اثرات درمان سنتی آنها فهرست و مشخصات گونه های : 1جدول
 موارد مصرف یاندام مصرف نام علمی نام فارسی نام خانواده

 

 

 

 

 

 

 

 

Lamiaceae 
 

سرشاخه  Teucrium oreintalis مریم نخودی

 گلدار

مقوی، نیرو دهنده، رفع سردرد، رفع بیماری دستگاه 

 تناسلی زنان

 تب بر و کاهش دهنده فشارخون اندام هوایی Ajuga chamaecistus لبدیسی بوته 

پونه سای 

 اصفهانی

Nepeta ispahanica برگها و سر 

شاخه های 

 گلدار

 بهبود سرما خوردگی و دردهای حاصله

شرشاخه  Nepeta fassenii پونه سا

 گلدار

قاعده آور، بادشکن، معرق، خن  کننده، ضدعفونی 

 کننده، محرک

 تب بر و مقوی در از بین بردن ضعف عمومی بدن گل و برگ Stachys inflata سنبله ارغوانی

 ضد درد معده، دل درد، اسهال، سردرد، زخم، شکم درد هواییاندام  Teucrium polium ابره

سرشاخه  Salvia sp مریم گلی

 گلدار، گلبرگ

مفید برای عفونت ها، مجاری تنفسی، سو هاضمه، 

خستگی مفرط، التیام زخم ها، تنظیم قاعدگی، قطع شیر، 

ضعف اعصاب، ادرارآور، بندآورنده خون، قابض، ملین، 

 ، ضدتشنجپایین آورنده فشارخون

برگ و  Thymus kotschyanus آویشن

سرشاخه 

 گلدار

مقوی معده و روده، ضدعفونی کننده، مدر، سردرد، 

 سکسه، دل پیچه، سرماخوردگی

کاکوتی کوهی 

 خوانسار

Ziziphora tenuir ضدنفخ، محرک دستگاه گوارش، ضدباکتری برگ 

 

 

Rosaceae 

تنگی نفس، سرفه، ورم سینه و ریه و ترمیم  مفید برای میوه Amygdalus lycioides تنگرس

 سوختگی پوست

تنگی نفس، سرفه، ورم سینه و ریه، درد کلیه، انسداد کبد  مغز Amygdalus oreintalis ارژن

 و طحال

 

Anacardiaceae 
 

 

مدر و قاعده آور، تقویت نیروی جنسی، گرم کننده معده  میوه Pistacia atlantica بنه

 ج، مفید برای ریزش موو کلیه، سرفه، فل

 درمان یرقان، الغری، تقویت ذهن میوه، صمغ Pistacia khinjuk کلخنگ

 

Apiaceae 
 مقوی معده و نیز ترمیم کننده زخم ها صمغ Ferula gomosa باریجه

درمان کاهش پالکت، افزایش اوره در خون، درمان نفخ  ریشه Eryngium noeanum زول

 کبد و تولید صفرامعده و روده، فعال کردن 
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 مقوی و نیرودهنده، قاعده آور، خلط آور صمغ Dorema ammuniacum وشاء

 

 

Asteraceae 

سرشاخه  Achila mellifolium بومادران

 گلدار و برگ

 بادشکن، مدر، مفید برای سنگ کلیه، کنترل صر 

گل، ریشه،  Taraxacum syriacum گل قاصدک

 برگ، شیرابه

قابض و مقوی معده، قاعده آور، خن  کننده، کاهش 

 کلسترول خون، منبع عالی آهن خون

کاهوی 

 وحشی

Scariola orientalis درمان آفتاب سوختگی، تقویت ریشه مو، تمیزکننده  برگ

 خون، ضد تورم، ادرارآور، خون ساز

ریشه، برگ،  Tragopogon marginatus شنگ

 ساقه

ه، درمان ناراحتی گوارش و جلوگیری از خونریزی معد

 کبد، خلط آور، التیام دهنده زخم

رفع کرم، ضدنفخ، رفع سردرد و سرفه، ضدعفونی کننده  بذر، سرشاخه Artemisia aucheri درمنه کوهی

 قوی و حشره کش

Chenopodiaceae اشنان Seidlitzia rosmarinus در صنعت برای بی رنگ کردن تارهای ابریشم و به  سرشاخه

 عنوان شوینده

Iridaceae زنبو وحشی Iris sp مدر، خلط آور، دفع کرم، مسهل قوی، محرک دستگاه  ریزوم

 هضم

Liliaceae پیاز وحشی Allium sp   ،درمان تنگی نفس، کاهش فشارخون، تصفیه خون

 تقویت اعصاب، تسکین دهنده درد

Scrophulariaceae گل ماهور Verbascum 

cheiranthifolium 
، گل، گبر

 ریشه

تسکین سرفه، درمان آسم، دفع کرم روده، درمان 

 یبوست، اسهال و عفونت مثانه، جلوگیری از بی خوابی

 

 

 

 

 

Brassicaceae 

رفع درد گلو، گرفتگی صدا، درد سینه، درمان نقرس،  دانه، میوه Alyssum linifolium قدومه

 دافع سنگ ادراری، خلط آور، ضد التهاب

تقویت کننده بدن، درمان آسم، تصفیه کننده خون، درمان  گل Isatis minima وسمه بیابانی

اسهال خونی، کنترل کننده قند خون، درمان میگرن، 

 محرک رشد مو

ضدعفونی کننده، اشتهاآور، محرک غدد بزاق، تقویت  دانه Sinapis sp خردل وحشی

 ذهن و حافظه، رفع یبوست،

ری  گردش خون، ضد درد رماتیسم، درمان التهاب تح دانه Sinapis nigra خردل سیاه

 برونشیت، آنفوالنزا، عفونت مجاری ادراری

درمان یبوست مزمن، زیاد کردن ادرار،تب های نوبه،  بذر Sinapis alba خردل سفید

 نزله های مزمن

Caryophyllaceae  میخ Dianthus crinitus سر درد و  تسکین درد دندان، خوشبو کردن دهان، درمان دانه

 ناراحتیهای عصبی
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 خانواده های گیاهی حوزه مورد مطالعه نمودار فراوانی -2شکل          

 

 

گونه،  1دارای  Lamiaceae خانواده گیاهی جای دارند که  11حوزه مورد مطالعه در نشان می دهد که گیاهان  2شکل 

Asteraceae  وBrassicaceae  گونه،  2هر کدام دارایApiaceae  گونه،  6دارایRosaceae  وAnacardiaceae 

هر  Caryophyllaceaeو  Chenopodiaceae ،Iridaceae ،Liliaceae ،Scrophulariaceaeگونه،  2دارای 

 گونه بودند. 1کدام دارای 

جنس رویش  22تیره و  11متعلو به دارد که گونه غالب دارویی  61که شهرستان آباده  توان گفتطبو نتایج بدست آمده می

 Brassicaceae و گونهAsteraceae(2) گونهLamiaceae(1  ،) . از نظر تعداد گونه های دارویی، تیره های است

 Ghorbani و   Dolatkhahiهای این نتایج با یافته به ترتیب بیشترین گونه های دارویی در سطح شهرستان بودند.  گونه2)

( را به عنوان گونه غالب مناطو Asteraceaeکه خانواده کاسنی ) (2112) و همکاران  Dolatkhahi( و همچنین 2116)

برخی از گیاهان دارویی استان ( با مطالعه اتنو بوتانی 1612شریفی نیا و همکاران ) مورد مطالعه معرفی کردند مطابقت دارد.

ی ایشان مطابو با گزاش تحقیو حاضر هاکردند که یافته( را گونه غالب منطقه معرفی Lamiaceae)کرمان خانواده نعنائیان 

 است.
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 ،Teucrium، Amygdalusگونه، جنس های 6دارای  Sinapisها برحسب جنس های گیاهی، جنس از نظر توزیع گونه 

Pistacia و Nepeta  گونه و سایر جنس ها تنها دارای ی  گونه دارویی در سطح شهرستان بودند. 2هرکدام دارای

منطقه با گیاهان دارویی قابل درمان می باشد شامل مشکالت دستگاه گوارش، دستگاه تنفسی، دستگاه هایی که در این یبیمار

( در مطالعه اتنوبوتانیکی شهرستان 1611)و همکاران  تخواهیلطبو تحقیقات دوبیماری های عفونی است.  و گردش خون

توسط اهالی منطقه بیشتر شناخته  (Salvia sp) گلیو مریم (Achila mellifolium) کازرون گونه هایی مانند بومادران

 ها توسط اهالی بومی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند.. در شهرستان آباده نیز این گونهشده و مورد مصرف قرار می گیرند

شته و در های انجام شده بسیاری از گیاهان دارویی علفی صرفه اقتصادی داشته به صورتی که از طبیعت بردابراساس بررسی

که به عنوان  اشاره کرد (Salvia leriifoila) بازار عرضه می گردد، از جمله این گونه های گیاهی می توان به مریم گلی

، محافظت کننده درمورد این گیاه اثرات شل کننده عضالنی و خواب آور .مقوی معده و بادشکن مورد استفاده قرار می گیرد 

ساس ابر. ( Hosseinzadeh et al.,2111  .Farhoosh et al., 2111) ش شده استکبد و آنتی اکسیدانت نیز گزار

گونه مریم گلی به دلیل رشد زیاد در سطح وسیع در منطقه به وفور برداشت و در نیز تحقیقات انجام شده در شهرستان اراک 

 (.1611، و همکاران بازار اراک به فروش می رسد)عبدی

 نتیجه گیری

دارای کاربردهای متنوعی در طب بومی هستند که با مدیریت و برنامه ریزی مناسب می توان هرستان آباده های گیاهی شگونه

رای اقداماتی از قبیل احیا، براساس شکل زیستی گونه ها می توان در مورد برنامه ریزی ببرداری قرار داد.  آن ها را مورد بهره

این گیاهان به نحو مناسب تصمیم گیری نمود. روشن است که برای برداری، بررسی ترکیبات دارویی و یا زراعت بهره 

 های اجرایی صورت گیرد.بایستی اقدامات الزم توسط دستگاهحفاظت این گونه ها 
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Abstract 

Abadeh County is located in the north of Fars province. In terms of climate is among 

the cold and temperate counties of province; and due to the geological position such as 

having the diverse mountain and plain regions and in terms of biodiversity of regional 

plant species is considered valuable.  

The purpose of this study is identifying some of important medicinal plants which are 

widely used by the local residents for treatment of diseases in Abadeh County. For 

this purpose, at first by studying the topographic and geographical maps of region, the 

field operations and asking from aware people, the data were recorded; then the 

considered plants were gathered and transmitted to herbarium for specification.   

By using herbarium and existing plants, the plants were specified and it was 

determined that they are medicinal. In the mentioned county, 61 medical prevail 

species grow belong to 12 families and 22 genus.  

The number of medicinal species of Lamiaceae family is 1 species, Asteraceae family 

is 3 species, Brassiceae family is 2 species that respectively were the most medicinal 

species of medicinal plants in the considered regional. 

Regarding distribution of species based on the plant genus, the genus of Sinapis has 6 

species; each of the genus of Teucrium, Amygdalus, Pistacia ،Nepeta has two species; 

and the other genus only has one medicinal species in the county.  

The diseases that are treatable with the medicinal plants in this regional including the 

problem of digestive system, respiratory and circulatory as well as infectious diseases.  

 

Keywords: Abadeh city, medicinal plants, ethnobotanical, Asteraceae, Brassiceae, 

Lamiacea  

 


