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 . مقدمه 1

های مختلف در اختیار ما قرار گرفته است،  ارزشمند که به رایگان و با تنوع زیاد در عرصهیکی از مواهب الهی و منابع اقتصادی 

ها پی برده و به مرور زمان  باشند. بشر از دیرباز در اثر نیاز و تجربه، به خواص برخی گیاهان در معالجه بیماری گیاهان دارویی می

 گرفتند ر سنتی برای ایجاد طعم و بوی مطبوع مورد استفاده قرار میطوها افزوده است. همچنین برخی گیاهان به بر تعداد آن

 

 

 های گیاهان دارویی شهرستان رستم )استان فارس(شناسایی برخی گونه
 

 الهام حاتمی، *1 خالویی سعیده

2  
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 دهیچک                                 شناسه مقاله
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 3011آذر تاریخ پذیرش مقاله: 

 پژوهشی -علمی: مقاله نوع

 و اتنوبوتانیگیاه شناسی   موضوع:

گیاهان دارویی بخش مهمی از طب سنتی بسیاری از کشورها از جمله ایران را تشکیل  
باشند.  ای می دهند و در رویکردهای جدید درمانی نیز دارای ارزش و جایگاه ویژه می

 هدف از این مطالعه شناسایی گیاهان دارویی مهمی است که ساکنان محلی شهرستان
ها مورد استفاده قرار  طور گسترده در درمان بیماریرستم و روستاهای اطراف آن به

 ،باورها و اطالعات مردمی ،های صحرایی دهند. این بررسی با استفاده از پیمایش می
نام  ،بندی و معرفی این گیاهان صورت گرفته است. برای هر گونه گیاهی دسته ،شناسایی

 45اندام مورد استفاده و خاصیت درمانی رایج تدوین شد. در کل  ،نام محلی ،علمی
آوری گردید که خانواده گل آفتابگردان  تیره جمع 33گونه گیاهی متعلق به 

(Asteraceae با )باشد. گیاهان دارویی در منطقه  گونه بزرگترین خانواده این گروه می 8
ترتیب در درمان وارد مصرف بهای داشته و بیشترین م مطالعه شده مصرف سنتی گسترده

های دستگاه گوارشی و بعد از آن درمان عفونت است. تعداد زیادی از گیاهان  ناراحتی
منطقه، دارویی و با ارزش اقتصادی هستند و این امر لزوم توجه بیشتر مردم و مسئولین 

قه های گیاهی این منط منابع طبیعی را به حفظ و جلوگیری از انقراض برخی از گونه
طور کلی، نتایج این مطالعه نشان داد که گیاهان مورد نماید. به بیش از پیش ضروری می

 گیرند.بررسی در درمان بیماری گوارشی مورد استفاده قرار می

 .گیاهان دارویی، شهرستان رستم، طب سنتی، درمان ناراحتی گوارشیواژگان کلیدی: 
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(Marshall, 1998; Salehi Surmaghi, 2008گیاهان دارویی بخش مهمی از طب سنتی بسیاری از کشورها را تشکیل می .)  دهند

 (.Rezaei et al., 2011) باشندای می و در رویکردهای جدید درمانی نیز دارای ارزش و جایگاه ویژه

شود و در مقابل، استفاده داروهای فرآوری  با پیشرفت علم پزشکی اثرات سوء داروهای شیمیایی بیش از پیش آشکار می از طرفی

 های زیستی در عرصه پزشکی جایگزینی شایسته برای داروهای شیمیایی هستند که این شده از گیاهان دارویی به عنوان نوآوری

(. از (Ashrafi et al., 2010 گردد انسان با اجزای طبیعت، که خود نیز جزئی از آن است، منجر می، به سازگاری بیشتر بدن امر

باشد. ساالنه مجموع اطالعات  طرف دیگر دانش بومی در رابطه با گیاهان دارویی و معطر در حال فراموشی و از بین رفتن می

های دارویی، در حال فرسایش و از  فرآوری و موارد استفاده از گونههای مدیریت،  بیشتری در رابطه با نوع، توزیع، اکولوژی، روش

شود که در طی سالیان متمادی شکل  های محلی و بومی محسوب می باشد که در واقع بخشی از فرآیند تخریب فرهنگ بین رفتن می

 (.Hamilton, 2003) گرفته است

است و با عنایت به کمبود اطالعات در زمینه گیاهان با توجه به گرایش جدیدی که به سمت گیاه درمانی ایجاد شده 

تواند نقش مهمی در  گیری این گیاهان، اطالعات بومی و دانش سنتی میسازی و عصارهی آماده ها، نحوه دارویی، خواص درمانی آن

های  ی در رابطه با گونهسازی این گیاهان، فراهم سازد. با وجود اینکه اطالعات علمریزی تحقیقات علمی جهت کشت و بومی پایه

ها است، لذا حفاظت و  گیاهان دارویی از رشد زیادی برخوردار بوده است، ولی این اطالعات در رابطه با تعداد محدودی از گونه

 (.Karkil et al, 2003) اند، از اهمیت زیادی برخوردار استگردآوری اطالعات بومی که در طول صدها سال گردآوری شده

ی مصرف گیاهان دارویی و معطر  اخیر پژوهشگران کشور مطالعاتی را در زمینه شناسایی، معرفی و نحوه هایسالدر 

آوری و بررسی منتخبی از گیاهان شهرستان کاشان انجام عنوان مثال در تحقیقی که در زمینه جمع اند. به مناطق مختلف انجام داده

گرفتند و برخی  های گوارشی و تنفسی مورد استفاده قرار می هان در زمینه ناراحتیگرفت، نتایج نشان داد که تعداد زیادی از این گیا

منطقه سیستان در (. در مطالعه دیگر اتنوبوتانی گیاهان دارویی Sajjadi et al., 2011) از ارزش اقتصادی باالیی برخوردارند

ترین موارد مصرف شامل مدر، طوری که مهمهگونه دارویی بیشترین مصرف را توسط مردم سیستان دارند، ب 03مشخص شد که 

های گیاهی دارویی  (. در مطالعه مقدماتی گونهIranmanesh et al., 2010) باشند تب و درد میها، ضد دهنده زخممقوی معده، التیام

ه تیره نعناعیان گزارش ها متعلق ب گونه به عنوان گیاه دارویی معرفی شدند که بیشترین گونه 03شهرستان کازرون در استان فارس، 

های گلستان و خراسان در بررسی اتنوبوتانی و گیاهان مورد مصرف توسط مردم ترکمن در استان (.Dolatkhahi et al., 2010) شد

 ها تأکید شده استتکرار مصرف آن 0گونه با بیش از  30گونه گیاه دارویی معرفی شدند که به کاربردهای  023در حدود 

(Ghorbani, 2005.)  22گونه گیاهی در قالب  003در بررسی اتنوبوتانی گیاهان دارویی استان کهگیلویه و بویراحمد در حدود 

 طور سنتی معرفی شدند که بیشترین کاربرد به ترتیب در زمینه اختالالت گوارشی و سیستم تنفسی گزارش شده استتیره به

(Ghasemi Pirbalouti et al, 2013بررسی اتنوبوتان .) ی گیاهان دارویی مورد استفاده توسط مردم استان چهارمحال و بختیاری

ها به  تیره بیشترین مصرف را توسط اهالی بومی دارد که موارد استفاده تعدادی از گونه 20گونه متعلق به  03نشان داد که در حدود 

(. نتایج تحقیقات در Ghasemi Pirbalouti, 2009) باشد های انحصاری )اندمیک( در منابع طب سنتی موجود نمی خصوص گونه

گونه گیاهی، مورد  022استفاده توسط مردم دهلران و آبدانان استان ایالم نشان داد که خصوص مطالعه اتنوبوتانی گیاهان مورد

 .(Ghasemi Pirbalouti, 2009) گیرندادویه و سبزیجات قرار می ،دامپزشکی سنتی ،مصارف مختلف از جمله دارویی
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طور گسترده توسط ساکنان محلی شهرستان رستم در شناسایی گیاهان دارویی ارزشمندی است که به ،از این مطالعههدف 

بررسی قرار  گیرند. در این تحقیق سعی شده است تا کاربردهای محلی با منابع موجود مورد استفاده قرار می ها مورددرمان بیماری

 باشند گزارش گردد.نی نداشته یا جدید میخواگیرد و کاربردهایی که با منابع هم

 

 ها مواد و روش  .2

کیلومتر مربع  0233باشد که در حدود  های تازه بنیاد در غرب استان فارس می ( یکی از شهرستان0شهرستان رستم )شکل 

کیلومتری شهر شیراز واقع شده است. این شهرستان از سوی شمال با استان کهکیلویه و بویراحمد، از  021گستردگی دارد و در 

وی غرب با شهرستان گچساران مرز مشترک دارد. این منطقه از نظر آب و هوایی سوی شرق و جنوب با شهرستان ممسنی و از س

دارای دو نوع آب و هوای معتدل و نیمه خشک است که البته قسمت کوچکی از آن نیز دارای هوای سرد است که ارتفاع آن از 

گراد، حداکثر رطوبت  درجه سانتی 20، میانگین دمای سالیانه mm223متر، میانگین بارش سالیانه  0333سطح دریا در حدود 

ای و کوهستانی  باشد. این شهرستان دارای دو منطقه جلگه % در تیرماه می20% در بهمن ماه و حداقل رطوبت نسبی 03نسبی

 باشد. باشد که از نظر رویش گیاهان دارویی بسیار غنی می می

 
 . موقعیت شهرستان رستم در استان فارس1شکل 

ها مورد بررسی  آوری و شناسایی شد و سپس مصارف محلی برخی از آن دا گیاهان این منطقه جمعدر این پژوهش ابت

و سورنا و روستاهای  0از بخش های رستم  0000های اردیبهشت تا مهرماه سال  آوری گیاهان در فاصله ماهقرار گرفت. جمع

ت، امیرایوب، بکر، پهون، دلی بیک، آبرهه، تنگ سی، خنیمه آباد، نظرآباد، دشاطراف که شامل پرین، فاریاب، دودک، کناره، حسین

نحو صحیح و آوری گیاهان، این کار بهو عرب انجام گرفت و در این راستا سعی بر این بود تا با در نظر داشتن اصول جمع

 Asadi) فلور ایران به زبان فارسیآوری شده بر مبنای کلیدهای ارائه شده در منابع فلور از قبیل استاندارد انجام پذیرد. گیاهان جمع

et al, 1998,) فلور رنگی ایران (Ghahraman, 1981)  مورد شناسایی قرار گرفت. همچنین برخی از منایع مربوط به گیاهان

ها نیز مورد استفاده قرار  جهت مقایسه نتایج این مطالعه با آن (Samsam Shariat, 2006 ;Salehi Soormaghi, 2008دارویی )

 های هرباریومی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فسا نگهداری شد. گرفت. نمونه
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آوری و نیز پس از آن از طریق تنظیم و تکمیل اطالعات و کاربردهای محلی و بومی و سنتی گیاهان مذکور در زمان جمع

کردند و  های طبیعی زندگی می روستا که در مجاورت رویشگاه 0نفر از افراد ساکن در  03مصاحبه حضوری با پرسشنامه و 

-مورد در رستم( و کارشناسان مرتبط با موضوع انجام شد. میانگین سن افراد سؤال 0مورد در ممسنی و  00عطاری ) 01همچنین 

 سال بود.  23ویی گیاهان منطقه داشتند شونده در روستاها که اطالعاتی در رابطه با خواص دار

 

 نتایج و بحث. 3

 0، (Asteraceaeگونه متعلق به تیره آفتابگردان ) 3آوری گردید که از این تعداد تیره جمع 00گونه گیاهی متعلق به  21در کل  

(. این 2باشند )شکل  ای دیگر میه ( و بقیه از تیرهRosaceaeگونه متعلق به تیره گل رز ) 1 (،Lamiaceaeگونه از تیره نعناع )

های تنفسی، درمان  کننده دستگاه گوارشی، درمان عفونت، مقوی اعصاب، درمان بیماریگیاهان در طب سنتی به عنوان تقویت

نام گیرند. برای هر گونه گیاهی شناسایی شده، نام علمی،  استفاده قرار میهای پوستی،  مسکن دردهای عضالنی و غیره مورد بیماری

 (.0محلی، اندام مورد استفاده، خاصیت درمانی رایج، روش تهیه و مصرف دارویی گیاهی تهیه شد )جدول 

 

 

 . نام علمی، نام خانواده، نام فارسی، نام محلی، اندام مورد استفاده، شکل تهیه و مصرف داروی گیاهی، موارد مصرف1جدول 

ف
دی

ر
 

 نام محلی نام فارسی نام تیره نام علمی
شماره 

 هرباریومی

اندام مورد  

 استفاده
 موارد مصرف

3 Achillea eriophora DC. Asteraceae 311 برنجاس بومادران 
 ها و سربرگ

 دارهای گلشاخه

کاهش  آور,های گوارشی, قاعدهآور, ناراحتیخلط

 کرم کش معرق, نفخ معده, فشارخون,

1 Adiantum capillus-
veneris L. 

Adiantaceae هابرگ 371 پرسیاهوش پرسیاوشیان 
 ضدشوره سر, قاعده آور, خلط آور, اعصاب, دل درد,

 سرماخوردگی طبع سرد, مدر, مقوی پوست سر,

1 Alcea aucheri Alef. Malvaceae گل 310 گل گاخیرو گل ختمی 
های بیماری های مثانه و کلیه,ناراحتی زخم معده,

 ملین, یبوست سرفه, تنظیم عادت ماهیانه, تنفسی,

0 Aerva persica Merr. Amaranthaceae گرفتگی عضله سر درد, معده درد, سرماخوردگی, اندام هوایی 383 پشموک پشموک 

1 Alhagi pseudalhagi (M. 
Bieb.) Desv. 

Fabaceae چربی کبد طبع سرد, دفع سنگ کلیه, های هواییاندام 311 خاراشتر خارشتر 

1 Amygdalus eburnean 

Spach 
Rosaceae بادام تلخ 

بادام  الوک,

 کوهی
 صمغو  میوه 381

 طحال, تمیزکننده کبد و دردکلیه, ملین, سرفه,

 دفع بوی بد پا تنگی نفس,

7 Arctium lappa L. Asteraceae ریشه 317 - باباآدم 
سنگ  عفونت مثانه, های پوستی,خارش تاول و

 ادرارآور تصفیه خون, اشتهاآور, تقویت سر, کلیه,

8 Artemisia aucheri 

Boiss. 
Asteraceae 378 درمه درمنه 

 شاخه سر و هابرگ

 دارگل  های

قند  چربی خون, تنگی نفس, ای,های رودهانگل

 رژیم غذایی خون,

1 Arum elongatum steven Araceae چربی خون )آش(, مغذی سردی, اندام هوایی 311 کارده گل شیپوری 

31 Berberis integerrima 

Bunge 
Berberidaceae 311 زرشک زرشک 

میوه و پوست 

 ریشه

 رفع تشنگی, کننده,ضدعفونی قابض, معده,مقوی

 مسهل مدر, صفرآور, تب بر, خونی,کم

33 Capparis spinosa L. Capparidaceae 313 لجکی کور 
های جوانهو  ریشه

 مولد گل
 ترشی چربی خون,

31 Carum copticum Benth. 

& Hook.f. 
Apiaceae دانه و ریشه 318 زنیون زنیان 

 ضدتهوع, ضدعفونی کننده, های معده وکبد,بیماری

 مقوی معده دل پیچه, باد شکن, مدر, کرم کش,

31 Chamomilla recutita L. Asteraceae گل 113 باوینه بابونه 
کم  اشتهاآور, لطافت پوست, تقویت مو, اعصاب,

 قاعده آور گی,دردهای قاعدهمسکن  تب بر, خونی,

30 Cichorium intybus L. Asteraceae 371 کاشنی کاسنی 
های کل قسمت

 گیاه

 رقیق و زخم بستر, تقویت قلب, خنک کننده,

 طبع خنک تصفیه کردن خون,

31 Citrullus colocynthis 

(L.) Schrad. 
Cucurbitaceae 

 هندوانه

 ابوجهل
 های مزمن عفونی,یبوستترمیم زخم قندخون, میوه 133 خیار گوگو
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 . نام علمی، نام خانواده، نام فارسی، نام محلی، اندام مورد استفاده، شکل تهیه و مصرف داروی گیاهی، موارد مصرف1ادامه جدول 

ف
دی

ر
 

 نام محلی نام فارسی نام تیره نام علمی
شماره 

 هرباریومی

اندام مورد  

 استفاده
 موارد مصرف

31 Convolvulus arvensis L. convolvulaceae پیچک 
گل پیچ 

 وحشی
 ریزی والتیام دهنده, یرقانصفرا بر, مسهل, ضدخون کل اندام گیاه 381

37 Cotoneaster persicus 

Pojark. 
Rosaceae میوه 318 - شیرخشت 

قند  طبع خنک, درمان گرمی و زردی نوزادان,

 حرارت کبد خون,

38 Crataegus monogyna 

Jacq. 
Rosaceae میوه 311 کیالک زالزالک 

تقویت معده  اضطراب, های قلبی,ناراحتی شن کلیه,

 اسهال, ضد تشنج, فشار خون, طبع سرد, و کبد,

 صفرابر انسداد عروق,

31 Datura innoxia mill. Solanaceae 373 تاتوره داتوره 
 و های سبزساقه

 برگ
 سوختگی ضد درد, آسم, سرفه,

11 Descurainia sophia (L.) 

Webb ex Prantl 
Brasicaceae دانه 331 خاکشیر خاکشیر 

 مقوی معده, برطرف کننذه ترشحات زنانه, اشتهاآور,

 یبوست, تنظیم مزاج ملین, تب بر,

13 Echinops cephalotesDC. Asteraceae طعم دهنده مسکن, ملین, تب بر, سرفه, میوه 311 شکروک شکر تیغال 

11 Echium amoenum Fisch. 

& C.A. Mey. 
Boraginaceae گل 308 گل گازبون گل گاوزبان 

سرماخوردگی, تنگی  نفخ, دل درد, انگل, اعصاب,

 طبع گرم گلودرد, تنظیم ضربان قلب, نفس,

11 Ferula assa-foetida L. Apiaceae صمغ ریشه و ساقه 311 - آنقوزه 
 نیروی جنسی,قاعده آور, تقویت  آسم, ضدتشنج,

 نمدر, بادشک یبوست,

10 Ficus carica  L. Moraceae میوه و برگ 117 انجیر انجیر 
 رفع بوی بد دهان, نیروی جنسی, تقویت معده و

 کنندهچاق سرفه, درمان زگیل,

11 Foeniculum vulgare 

Mill. 
Apiaceae دانهو  برگ 311 راجونه رازیانه 

 اشتهاآور, چشم, قلب و اعصاب و تقویت جنسی و

 یبوست

11 Fraxinus excelsior L. Oleaceae 
زبان 

 گنجشک
 برگ و پوست ساقه 371 زون بنگشت

تسکین  تب بر, انگل روده, تنظیم کار روده,

 های کلیه و مثانهناراحتی

17 Fritillaria imperialis L. Liliaceae پیازچه 318 گل نگین الله سرنگون 
 اعصاب, قند, دل پیچه, خواب آور, انگل, دل درد,

 جلوگیری ازسقط جنین دام زخم معده,

18 Fumaria parviflora 

Lam. 
Fumariaceae 131 شاتره ترهشاه 

سرشاخه  و هابرگ

 دارهای گل
 سم زدایی کبد ضد گرمی, دل درد, استفراغ, اسهال,

11 Glycyrrhiza glabra L. Fabaceae زخم معده و اثنی عشر سرماخوردگی, ریزومریشه یا  381 ی بلهریشه شیرین بیان 

11 Gundelia tournefortii L. Asteraceae 
کنگر 

 صحرایی
 تقویت معده اشتهاآور, مغذی, ریشه 311 کنگر

13 Mentha longifolia L. Lamiaceae کل اندام گیاه 301 پیدن پونه 
 مدر, ملین, خوشبوکننده دهان, ناراحتی معده,

 نفخ معده اسهال,

11 Myrtus communis L. Myrtaceae میوه برگ و 311 مورد مورد 
 کوفتگی, آفت دهان, تبخال, کننده قلب,تقویت

 ضدشوره سر قابض, مقوی معده, کننده,ضدعفونی

11 Nerium oleander L. Apocinaceae برگ 318 خرزله خرزهره 
های بیماری کچلی, نفس,تنگی مدر, سقط جنین,

 پوستی

10 Origanum majorana L. Lamiaceae سرماخوردگی گرفتگی بینی, عفونت, اندام هوایی 301 مرزنجوش مرزنجوش 

11 Panicum miliaceum L. Poaceae سوزچربی الغری,گرمطبع کننده بدن,تقویت ملین, میوه 111 ارزن ارزن 

11 Peganum harmala L. Zygophyllaceae برگو  دانه 310 دینشک اسپند 

سقط  خواب آور, ضدعفونی کننده, آور,قاعده 

 انگل, مدر, تقویت جنسی, شب ادراری, جنین,

 کمردرد یبوست,

17 Plantago lanceolata Plantaginaceae دانه برگ، ریشه، 311 - بارهنگ 
 های گلو, اسهال, خارش سرفه, نرم کننده سینه,

 معده درد ملین, یبوست, فشارخون,

18 Platanus orientalis L. Platanaceae کیست کبد,چربی سرد,یرقان,طبع آسم, برگ 311 چنار چنار 

11 Polygonum aviculareL. Polygonaceae 
گیاه هفت 

 بند

گیاه هفت 

 بند
300 

های گل سرشاخه

 دار

 خلط آور, سودا, خشکی پوست, رفع خارش بدن,

 التیام دهنده

01 Portulaca oleracea L. Portulacacea کل اندام گیاه 371 غرفه خرفه 
 چربی خون, زخم معده, ورم و صفرآور, تصفیه خون,

 مدر سردرد, گرمی بچه, میخچه پا,

03 Quercus persica Jaub. 
& Spach 

Fagaceaea میوه 311 بلی بلوط 
پادزهری برای  قابض, زخم معده, کیست رحم,

 مسمومیت واسهال
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زمینه تغذیه، درمان و تولید داروهای  تواند اطالعات ارزشمندی دراستفاده از دانش مردم بومی در استفاده از گیاهان می

استفاده از گیاهان دارویی جایگاه خاصی در فرهنگ ایران زمین دارد و با توجه به اینکه  .مورد استفاده در طب مدرن فراهم سازد

ها و  ف کشور موجود است، شناخت این پتانسیلها در مناطق مختل های گیاهی و تنوع فراوان آن ای از نظر وجود گونه پتانسیل بالقوه

ها یکی از وظایف اصلی و ملی ما است. بر همین  ها در مناطق مشابه و به دور از رویشگاه اصلی آن بررسی امکان استفاده از آن

افراد آوری اطالعات ارزشمند در زمینه گیاهان دارویی نیاز به تحقیق و تفحص بیشتری است تا با فوت اساس برای جمع

تر در طب سنتی اقوام مختلف  های علمی از طریق بررسی ،های آنان به دست فراموشی سپرده نشود. همچنین سالخورده، دانسته

فسا  شهرستان دارویی گیاهان (، اتنوبوتانیRazmjoue et al, 2017مانند اتنوبوتانی برخی گیاهان دارویی در خوزستان )

(Ramezanian and Minaeifar, 2016اتنوبوتانی ،) ساری ) شهرستان مرکزی بخش دارویی گیاهان برخیGholipour and 

Fathi, 2015استان دارویی گیاهان (، اتنوبوتانی ( هرمزگانSafa et al, 2013و اتنوفارماکولوژی ) بوشهر  استان در حله رودخانه

(Rastegar et al, 2012می ) بررسی و آوریجمع زمینه در که تحقیقی یافت. نتایج ها دست توان به منابع جدیدی در درمان بیماری 

 تنفسی و گوارشی هایبیماری زمینه در گیاهان این از زیادی تعداد که داد نشان گرفت، انجام کاشان شهرستان گیاهان از منتخبی

(. Sajadi et al, 2012) نیز برخوردار هستند باالیی اقتصادی ارزش از گیاهان این از برخی و گرفتندمی قرار استفاده مورد

Saharkhiz دارویی گونه 203 تعداد دشت و گرگان منطقه دارویی گیاهان شناسایی و آوریجمع طرح در (2330همکاران ) و 

 .نمودند شناسایی را گیاهی تیره 03 به متعلق

 فارسی، نام محلی، اندام مورد استفاده، شکل تهیه و مصرف داروی گیاهی، موارد مصرف. نام علمی، نام خانواده، نام 1ادامه جدول 

ف
دی

ر
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اندام مورد  

 استفاده
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01 Rheum ribes L. Polygonaceae 311 ریواس ریواس 
ساقه  ها ودمبرگ

 های نورسته

 رفع عطش, اشتهاآور, کبد, معده ومفرح ومقوی 

 مسهل ,صاف کننده خون, یرقان, تقویت قوه بینایی,

 تقویت موی سر

01 Ricinus communis L. Euphorbiaceae ملین گرفتگی عضله, هادانه و برگ 377 کرنتی کرچک 

00 Rubus idaeus Vell. Rosaceae میوه و برگ 311 ترهتی تمشک 
 قندخون, سرماخوردگی, بواسیر, نفخ معده, اسهال,

 یبوست ترشح زیاد معده,

01 Rumex crispus L. Polygonaceae برگ 381 ترشوک ترشک 
 اسهال, اشتهاآور, بواسیر, آبسه, های پوستی,بیماری

 کمردرد, قابض

01 Salvia compressa Vent. Lamiaceae 
مریم گلی 

 گرمسیری
 عفونت سینه آور,خلط  چربی کبد, اندام هوایی 371 مرورشک

07 Stachys inflate Benth. Lamiaceae برگ 311 علف چای چای کوهی 
اسهال و  قاعده آور, خلط آور, کرم معده و روده,

 خوابیبی بر,تبخونی,کمجنسی,تقویت خونی,اسهال

08 Teucrium polium L. Lamiaceae اندام هوایی 301 کلپوره حلپه, مریم نخودی 
 جوش صورت, اشتهاآور, چربی خون, قندخون,

 ضدعفونی کننده زخم عفونت زنانه,

01 Tussilago farfara L. Asteraceae کل اندام 311 پاخری پاخری 
 شست و ضمادی برای تاول وآماس و نرم کننده,

 آسم شوی زخم,

11 Urtica dioica L. Urticaceae افزایش زمان قاعدگی رماتیسم و قند, های گلدارسرشاخه 111 گزنه گزنه 

13 Vicia sativa L. Fabaceae تب بر,ماده ی غذایی مقوی, ضد اسهال دانه 313 ماشک ماش 

11 Vitex negundo L. Verbenaceae ساقه و برگ 131 پنج انگشت پنج انگشت 
 های جنسی,ی هورمونکنندهتنظیم دفع حشرات,

 شیرافزا

11 Zataria multiflora Boiss. Lamiaceae آسم سرماخوردگی, تب بر, اسهال, اندام هوایی 371 اوریشم آویشن 

10 Ziziphus spina-christi 
(L.) Willd. 

Rhamnaceae میوه برگ و 311 کنار کنار 
 ی موی سر و بدن,کننده و شست وشودهندهپاک

 خوراکی ضدقارچ,
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آورده شده است. از بین مصارف سنتی و محلی ذکر شده،  0فراوانی کاربردهای دارویی گیاهان منطقه رستم در شکل 

دهد که مردم شهرستان  نیز نشان می 1ها بیشترین مورد ذکر شده توسط افراد محلی بود. شکل  های گوارشی و عفونت ناراحتی

 کنند.ها و پس از آن میوه و دانه استفاده می ها بیشتر از برگ جهت درمان بیماری

 
 و گونه در هر خانواده . فراوانی جنس2 شکل

 
 . فراوانی کاربردهای دارویی گیاهان در شهرستان رستم1 شکل

 
 . فراوانی کاربرد اندام های مختلف گیاهی در شهرستان رستم4 شکل

 نتیجه گیری . 4

 بسیار غنی بوده، بهدست آمده از این بررسی گویای آن است که دانش بومی مردم این شهرستان پیرامون گیاهان اطرافشان نتایج به

آوری شده ها آگاهی کافی دارند. گیاهان جمع طوری که در مورد شناسایی گیاهان، زیستگاه گیاه، فرم ظاهری و خواص دارویی آن

( بیشترین سهم Rosaceae( و رز )Lamiaceae) (، نعناعAsteraceaeهای آفتابگردان ) تیره بودند که در این بین، تیره 00متعلق به 

( قرار دارند. Polygonaceaeبند )و علف هفت (Apiaceae) ، چتریان(Fabaceae) های حبوبات شتند. پس از آن نیز تیرهرا دا
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های گوارشی و عفونی نسبت دادند.  شوندگان از بین مصارف دارویی گیاهان بیشترین مورد را به درمان بیماریهمچنین مصاحبه

های کبدی، تنفسی، پوست و مو، کلیوی  ها از جمله ناراحتی منطقه جهت درمان سایر بیماریالبته استفاده مردم محلی از گیاهان این 

های دارویی در شهرستان رستم،  های مورد استفاده گونه های جنسی و غیره نیز قابل ذکر است. از لحاظ قسمت و تنظیم هورمون

شود که از این میان  مان و مصارف سنتی دارویی استفاده میها، میوه، دانه و صمغ برای در ها، ریشه ها، گل های مختلف برگ قسمت

 ها و پس از آن میوه و دانه است. بیشترین مصرف مربوط به برگ

های بسیار حاصلخیز محصور شده  گیر و جلگه های بلند و برف شهرستان رستم به لحاظ موقعیت جغرافیایی در میان کوه

وع آب و هوای سرد و معتدل و در نتیجه پیدایش و استقرار تعداد زیادی از است و همین امر خود باعث به وجود آمدن دو ن

شود که به نحوی با این محیط سازگار هستند. بنابراین با توجه به غنی بودن پوشش گیاهی شهرستان رستم و وجود  هایی می گونه

ی کشور، بهتر است به شناسایی و برد طب سنتی و صنعت داروسازها در پیش گیاهان دارویی در این منطقه و اهمیت آن

برداری این منطقه و مناطق مستعد اطراف آن توجه خاص داشته و الزم است کوشش خود را جهت حفظ و حراست از این  نمونه

رود که به  برداری صحیح از گیاهان دارویی موجود به انجام برسانیم. از سوی دیگر انتظار میذخائر ارزشمند و در مرحله بعد بهره

های اخیر، مسئولین محترم  های متمادی سال رویه از گیاهان دارویی توسط افراد منطقه و همچنین خشکسالی دلیل استفاده بی

های گیاهی این منطقه، توجه بیشتری  سازمان منایع طبیعی و محیط زیست در خصوص حفظ و جلوگیری از انقراض برخی از گونه

 داشته باشند.
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