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مناطق استان است که با دارا بودن دشتها و مناطق مرتفع ،رویشگاههای متنوع ،خاک و منابع آبی مناسب،
از غنای باالی تنوع گونههای گیاهی برخورداراست .بخش قابل توجهی از این گیاهان دارای خواص دارویی
از جمله درمان بیماریهای گوارشی میباشند که تاکنون مورد مطالعه دقیق قرار نگرفتهاند .هدف :شناسایی
گونههای گیاهی دارویی شهرستان و آشنایی با کاربردهای سنتی آنها جهت معالجه بیماریهای گوارشی می
باشد .روش بررسی :پس از بررسی و آشنایی مقدماتی با منطقه در طی سالهای 96-97گونههای گیاهی
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 1استادیار ،گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
 2استادیار پژوهش ،مرکز تحقیقات گیاهان دارویی ،پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی ،کرج ،ایران

مورد نظر جمعآوری شد .به طور همزمان پرسشگری از افراد مطلع بومی در رابطه با گیاهان دارویی مؤثر
در درمان ناراحتیهای گوارشی انجام شده و بعد از شناسایی دقیق علمی ،نام فارسی ،نام محلی ،اندامهای
مورد استفاده ،نحوه مصرف و خاصیت دارویی آنها نیز گردآوری شد .نتایج :طبق نتایج به دست آمده ،تعداد

نتیجهگیری :با توجه به سابقه تاریخی استفاده از گیاهان دارویی در شهرستان ،این پژوهش میتواند مقدمهای
برای بهرهمندی بهتر و علمیتر از گیاهان دارویی منطقه باشد .شناسایی و بهربرداری علمی از گیاهان دارویی
منطقه میتواند کمک شایانی به حفظ خزانه ژنتیکی گیاهی و همچنین توسعه اشتغال محلی از طریق تولید
فراوردههایی گیاهی با عوارض جانبی کمتر و اثربخشی بیشتر باشد.

 .1مقدمه

طوالنی دارد .این کار از یکسو نیازمند ردهبندی گیاهان و از

بهرهبرداری از گیاهان برای اهداف مختلف از جمله رفع

سوی دیگر مستلزم بهرهمندی از گیاهان در دسترس در هر

ناراحتیها و درمان برخی مشکالت جسمانی سابقهای بسیار

منطقه بوده است .ایران هم از نظر پزشکی کهن در جهان
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 88گونه گیاهی متعلق به  30خانواده در منطقه جهت درمان بیماریهای گوارشی استفاده میشود.
خانوادههای  Lamiaceaeبا  16گونه Asteraceae ،با  15گونه و  Apiaceaeو Fabaceaeبا  7گونه از
مهمترین خانوادههای گیاهی دارویی هستند و بیشتر بهصورت دمکرده و جوشانده مصرف میشوند.

سرآمد بوده و هم به سبب تنوع قومیتی و فرهنگی ،استفاده از
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بهصورت تازهخوری (خشک یا تر) ،تهیه ضماد ،مرهم،

بوشهر [ ،]16مطالعه اتنوبوتانی و استفاده سنتی از گیاهان

عصاره و یا فرآوری مواد موثره گیاهان قابل مشاهده است

دارویی در حوزه آبریز خلیج فارس [ ،]17دشتستان استان

[ .]1بیماریهای گوارشی از معضالت نظام سالمت در دنیا و

بوشهر [ ]18و منطقه روستایی زارمرود نکا [ ،]19مطالعه

از علل شایع مرگومیر میباشد .سوءهاضمه و ریفالکس جزء

اتنوفارماکولوژی گیاهان دارویی بندر گناوه [ ]20و منطقه

شایعترین بیماریهای گوارشی هستند که باعث کاهش

سراوان بلوچستان [ ،]21مطالعه اتنوبوتانی و گیاهان دارویی

کیفیت زندگی و بار اقتصادی سنگین میشوند .شیوع

شمال شرق خوزستان [ ،]22نمارستاق آمل دراستان مازندران

زخممعده در دنیا  6-15درصد است اما در ایران حدود 41

[ ]23و مراتع کچیک در شمال شرقی استان گلستان [،]24

درصد تخمین زده شده است [ .]2عالوه بر این اختالالت،

مطالعه اتنوبوتانی و مصارف سنتی گیاهان دارویی در منطقه

تهوع ،نفخ ،اسهال ،یبوست ،سندروم روده تحریکپذیر،

حفاظت شده خبر و روچون در استان کرمان [ ،]25مطالعه

التهاب روده ،کبد چرب و نارساییهای کبدی از شایعترین

اتنوبوتانی گیاهان دارویی منطقه زریوار در مریوان [،]26

اختالالت گوارشی هستند.

مطالعه اتنوفارماکولوژی در شیراز [ ،]27مطالعه اتنوبوتانی

زیرمجموعهای از دانش اتنوبوتانی است و مشخصا به مطالعه

جیرفت [ ،]29عجبشیر [ ،]30کاشان [ ]31و شهرستان

اطالعات بومی و سنتی مردم هر منطقه از خواص متنوع

شازند در استان مرکزی [ ،]32مطالعه اتنوبوتانی گیاهان

دارویی گیاهان و نیز مستند سازی اطالعات بومی برای

دارویی و معرفی برخی گونه های گیاهی سمی اردستان استان

جلوگیری از فراموشی و از بین رفتن دانش افراد بومی و

اصفهان [ ،]33شناسایی و بررسی اتنوبوتانی برخی گیاهان

سالخورده مبتنی بر کاربرد سنتی این گیاهان بهصورت دارو

دارویی استان خراسان رضوی [ ]34و شهر بهبهان در استان

در درمان بیماریها میپردازد [.]3 ،4

خوزستان [.]35

دانش

اتنوفارماکولوژی

اقبال پژوهشگران بوده و تحقیقاتی در مناطق مختلف کشور

دارویی و اثرات درمانی آنها انجام شده است .به طور مثال

انجام شده است .برخی از این مطالعات عبارتند از :مطالعه

موسوی و آقاجانلو [ ،]36گیاهان دارویی بخش شمال غربی

گیاهان دارویی و خواص آنها در طب سنتی آذربایجان غربی

طارم زنجان را شناسایی و پراکنش جغرافیایی آنها را مطالعه

[ ،]5مطالعه اتنوبوتانی در منطقه ترکمن صحرا در شمال ایران

نمودهاند .موسوی [ ،]37با تمرکز بر جمعآوری گیاهان

[ ،]6کاربرد دارویی گیاهان بومی منطقه الموت استان قزوین

دارویی استان زنجان 212 ،گونه متعلق به  68خانواده را

[ ،]7شناسایی گیاهان دارویی و کاربرد آنها در استان همدان

معرفی کرده است که در این میان خانواده کاسنی

[ ]8و استان گیالن [ ،]9مطالعه اتنوبوتانی الموت در استان

( )Asteraceaeبیشترین تعداد گیاهان دارویی را داشته و پس

قزوین [ ]10و جامعه کلیمیان ایران [ ،]11مطالعه اتنوبوتانی

از آن ،خانوادههای نعنائیان ( )Lamiaceaeو گلسرخیان

و گیاهان دارویی کازرون [ ]12و مبارکه اصفهان [ ،]13بررسی

( )Rosaceaeقرار دارند .سعادتپور و همکاران [ ]38با

اتنوبوتانی و کاربردهای سنتی گیاهان دارویی در استان

بررسی اتنوبوتانیک گیاهان دارویی منطقه سجاسرود زنجان،

کهگیلویه و بویر احمد [ ]14و کوه هزار واقع در جنوب شرق

 52گونه گیاهی متعلق به  22خانواده را شناسایی کردهاند.
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در ایران مطالعات اتنوبوتانی و اتنوفارماکولوژیک مورد

در برخی نقاط استان زنجان نیز مطالعاتی در حوزه گیاهان

] [ DOR: 20.1001.1.2717204.2020.19.75.22.2

()Ethnopharmacology

گیاهان دارویی منطقه فسا در استان فارس [ ،]28شهرستان

] [ Downloaded from jmp.ir on 2023-01-09

ترکیبات مؤثره گیاهان و مصرف اندامهای مختلف گیاهی

ایران [ ،]15اتنوفارماکولوژی گیاهان بومی رودخانه حله استان

مطالعه اتنوفارماکولوژی ...

طغرانگار و همکاران

بیشترین تعداد گونهها مربوط به خانوادههای نعنائیان

بیماریهای گوارشی در کنار دیابت ،فشارخون و آسم از

( )Lamiaceaeو کاسنی ( )Asteraceaeبوده است و

شایعترین بیماریهای منطقه میباشند و همین امر انگیزه انجام

مهمترین کاربرد سنتی گیاهان نیز در درمان ناراحتیهای

مطالعهای در زمینه کاربرد گیاهان در درمان بیماریهای

گوارشی میباشد .مغانلو و همکاران [ ]39با انجام مطالعه

گوارشی شد .مطالعه حاضر در شهرستان ماهنشان نخستین

اتنوبوتانی در شهرستان زنجان و مراجعه و گفتوگو با

مطالعه اتنوبوتانیک در این منطقه از استان زنجان است و تالش

عطارها ،فروشندگان گیاهان دارویی ،مردم محلی و روستایی

میشود با این بررسی ،گزارشی از وضعیت مهمترین گیاهان

و رنگرزها 77 ،گونه گیاهی متعلق به  32خانواده را معرفی

دارویی موثر در درمان ناراحتیهای گوارشی ارائه شود.

متنوع طبی-دارویی ،غذایی ،رنگرزی ،سوختی و صنایع دستی

 .2مواد و روشها

بوده است .وفادار و طغرانگار [ ،]40با مطالعه گیاهان دارویی

 .1.2معرفی منطقه مورد مطالعه

شهرستان ابهر در استان زنجان 71 ،گونه گیاه دارویی متعلق به 29

این شهرستان با وسعت  2815کیلومترمربع ،در دامنه

خانواده را معرفی نمودهاند ،که از این تعداد 54/93 ،درصد گیاهان

ارتفاعی  1330متر باالتر از سطح دریا در محدوده عرض

دارای کاربردهای گوارشی بودند .خانوادههای ،Asteraceae

جغرافیایی  47درجه و  10دقیقه تا  47درجه و  59دقیقه طول

 Fabaceaeو  Lamiaceaeبه ترتیب مهمترین خانوادههای

شرقی و  36درجه و  21دقیقه تا  36درجه و  59دقیقه عرض

گیاهی دارویی در این منطقه گزارش شدند .طغرانگار و وفادار

شمالی در غرب استان زنجان واقع شده است .این شهرستان

[ ،]41با مطالعه گونههای درختی و درختچهای بخش مرکزی

از شرق و شمال شرق به شهرستان زنجان ،از شمال غرب به

زنجان 122 ،گونه را مشخص کردهاند .از این تعداد  58/19درصد

استان آذربایجان شرقی ،از غرب به استان آذربایجان غربی از

گونهها از خواص دارویی برخوردارند.

جنوب به استان کردستان و از جنوب شرق به شهرستانهای

کردستان قرار گرفته است .این شهرستان سرزمینی مستعد

و اطالعات حاصله از ایستگاه سینوپتیک ماهنشان ،میانگین

توسعه است .منابع آبی مناسب بهدلیل قرار گرفتن در مسیر

بارندگی سالیانه آن  268/07میلیمتر ،رطوبت نسبی آن

رودخانه قزل اوزن ،دشتهای وسیع و مناطق کوهستانی و

 48/94درصد ،میانگین درجه حرارت سالیانه آن  15/06درجه

تنوع ارتفاع (از  1100تا  3300متر از سطح دریا) و همچنین

سانتیگراد ،کمترین دمای متوسط ماهیانه در ماههای دی و

تنوع خاک منجر به تنوع چشمگیر پوشش گیاهی در منطقه

بهمن به ترتیب  2/67و 3/04درجه سانتیگراد و بیشترین

شده است .این تنوع در کنار پیشینه فرهنگی غنی ساکنان

دمای متوسط ماهیانه در ماههای مرداد و تیر بهترتیب 28/13

روستاهای متعدد منطقه موجب شده است ساکنان منطقه از

و  27/82درجه سانتیگراد نشان داده شده است .منحنی باران

سابقه طوالنی در استفاده از گیاهان بومی و خودرو برخوردار

دمایی (آمبروترمیک) منطقه نیز نشان دهنده وفور نزوالت

باشند .با توجه به قراین و شواهد از جمله اظهارات ساکنان

جوی در شش ماهه آبان ماه تا اردیبهشت ماه در هر سال آبی

بومی و همچنین گفتوگو با کارشناسان شبکه بهداشت

میباشد (شکل  .)2از نظر اقلیمی ،بر اساس طبقهبندی اقلیمی

شهرستان ماهنشان مشخص شد که در این شهرستان،

دومارتن ( ،)De Martonneاقلیم این شهرستان نیمهخشک
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مجاورت با استان های آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی و

(شکل  .)1بر اساس آمارهای اقلیمی دهساله ( 1388تا )1397
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شهرستان ماهنشان واقع در غرب استان زنجان در

ایجرود و خدابنده (واقع در استان زنجان) محدود میشود

] [ Downloaded from jmp.ir on 2023-01-09

کردهاند .اهم کاربردهای این گیاهان در مواردی چون مصارف
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و سرد و بر اساس طبقهبندی آمبرژه ( )Embergerخشک
سرد است [.]42

] [ Downloaded from jmp.ir on 2023-01-09
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شکل  .1محدوده شهرستان ماهنشان در تقسیمات کشوری و موقعیت منطقه در استان زنجان []58 ،43

مطالعه اتنوفارماکولوژی ...
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شده است که دارای مناطق کوهستانی و مرتفع ( 85درصد)

 1396تا  1397جمعآوری شد .در این مراجعات ،سواالتی در

با عمده بارشهای جوی بهصورت برف و نیز مناطقی کم

رابطه با قدمت استفاده از گیاهان دارویی در منطقه مورد

ارتفاع و پست ( 15درصد) با بارش باران هستند .این منطقه

مطالعه ،اسامی محلی گیاهان دارویی مورد استفاده برای درمان

به دلیل بارشهای مناسب از نظر آبهای زیرزمینی و آبهای

بیماریهای گوارشی ،سایر خواص دارویی ،اندام مورد

سطحی ،نسبتا غنی است .مهمترین رودخانههای شهرستان،

استفاده و نحوه مصرف گیاهان مطرح شده و اطالعات افراد

قزلاوزن ،قلعهچای ،انگورانچای ،حلبرود ،تختهیورد ،کاکا،

محلی (که در مجموع  86نفر بودند) از  17روستا در پنج

لجامگیر ،اهلللوچای ،شوراب ،التماسدرهسی ،دوزکند ،دربند،

منطقه شهرستان شامل مناطق انگوران ،قلعهجوق ،اوریاد،

علیجوالچای ،گورگورچای و خورجهان میباشند .این

قزلگچیلو و ماهنشان یادداشت شد (جدول  .)1نمونههای

منطقه از چشمههای آب گرم میانج و حلب و نیز چشمه آب

گیاهی پس از خشک و پرس شدن بهصورت نمونههای

معدنی یگنجه نیز برخوردار است .همچنین تنها دریاچه

استاندارد هرباریومی ،جهت شناسایی به هرباریوم در حال

طبیعی شهرستان بهنام دریاچه پری (خندقلو یا شورگلی) ،از

تاسیس دانشکده علوم دانشگاه زنجان منتقل شدند .سپس با

جمله اکوسیستمهای تاالبی استان است [.]43،42

استفاده از منابع معتبر تاکسونومیکی نظیر فلور ایرانیکا [،]44
فلور ایران [ ،]45فلور ترکیه [ ،]46فلور شوروی [ ،]47فلور
عراق [ ،]48کورموفیتهای ایران [ ]49و فرهنگ نامهای

 .2.2روش مطالعه
توپوگرافی و بازدیدهای مکرر ،حدود منطقه مورد مطالعه

مقاله که متخصصین سیستماتیک گیاهی میباشند انجام شد.

مشخص شد و پس از مراجعه و گفتوگو با افراد سالخورده،

نامگذاری خانوادهها ،جنسها و گونههای گیاهان منطقه

با تجربه و مطلع محلی و نیز فروشندگان گیاهان دارویی در

ماهنشان و همچنین نام اختصاری مولفین آنها بر اساس

رابطه با گیاهان دارویی مورد استفاده برای درمان مشکالت

سیستم طبقهبندی  ،]51[ APG IVمطابق با آخرین تغییرات

گوارشی با استفاده از روش پیمایش صحرایی ،نمونههای

فیلوژنتیکی و تاکسونومیک و با استفاده از سایتهای معتبر

فصلنامه گیاهان دارویی
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برای انجام این تحقیق ،ابتدا با استفاده از نقشههای

گیاهان ایران [ ،]50شناسایی و نامگذاری آنها توسط مولفین

] [ DOR: 20.1001.1.2717204.2020.19.75.22.2

شهرستان ماهنشان از دو بخش مرکزی و انگوران تشکیل

گیاهی دارویی مورد نظر از شهرستان ماهنشان درطی سالهای

] [ Downloaded from jmp.ir on 2023-01-09

شکل  .2منحنی آمبروترمیک شهرستان ماهنشان (طبق آمار ایستگاه هواشناسی ماهنشان طی دوره آماری )1388-1397

مطالعه اتنوفارماکولوژی ...

طغرانگار و همکاران

گیاهشناسی [ ]53 ،52ارایه شد .همچنین خاصیت و کاربرد

گوارشی و نیز سایر موارد استفاده از آنها با استفاده از منابع

تاکسونهای گیاهی جمعآوری شده در بهبود بیماریهای

معتبر گیاهان دارویی [ ]57-54مورد بررسی قرار گرفت.

جدول  .1مناطق مورد مطالعه و جزئیات مربوط به جمعآوری اطالعات از افراد بومی در شهرستان ماهنشان
مشخصات مربوط به افراد بومی پرسش شده و روستاهای منطقه
افراد پرسش شده در منطقه

محدوده سنی افراد

سطح سواد
بیسواد تا ابتدایی

2

ینگجه (انگوران)

3

4

3

دندی (انگوران)

2

3

50-74

4

مغانلو (قلعه جوق)

1

2

53-70

بیسواد تا ابتدایی

5

اوغلبیکعلیا (قلعه جوق)

3

2

55-60

بیسواد تا دیپلم

6

ایدهلو (قلعه جوق)

2

1

50-70

بیسواد تا متوسطه

7

توتآغاجی (قلعه جوق)

4

4

46-67

بیسواد تا دیپلم

8

آق کند (ماهنشان)

2

3

50-73

بیسواد تا متوسطه

9

آلمالو (ماهنشان)

3

4

49-71

بیسواد تا متوسطه

10

مادآباد (ماهنشان)

2

3

52-78

بیسواد تا فوق لیسانس

11

برونقشالق (قزلگچیلو)

1

1

46-73

بیسواد تا لیسانس

12

قرهگل (قزلگچیلو)

2

2

50-70

بیسواد تا ابتدایی

13

کلیسا (اوریاد)

1

2

52-71

بیسواد تا ابتدایی

14

چایقشالقی (اوریاد)

3

4

55-73

بیسواد تا دیپلم

15

پری (اوریاد)

3

2

49-60

بیسواد تا ابتدایی

16

قرهداش (اوریاد)

2

3

49-78

بیسواد تا متوسطه

17

علمکندی (اوریاد)

4

3

45-80

بیسواد تا دیپلم

(40زن)

( 46مرد)

49-71

بیسواد تا دیپلم
بیسواد تا ابتدایی

در مجموع ( 86نفر)

گوارشی مورد استفاده قرار میگیرند .از این تعداد  5گونه به

 .3نتایج
متعلق به  81جنس از  30خانواده را نشان میدهد که توسط

دارند .خانواده نعنائیان ( )Lamiaceaeبا  16گونه (18/18

مردم بومی شهرستان ماهنشان برای درمان ناراحتیهای

درصد) ،کاسنی ( )Asteraceaeبا  15گونه ( 17درصد) و

فصلنامه گیاهان دارویی
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نتایج این پژوهش ،در مجموع تعداد  88گونه گیاهی

نهاندانگان تکلپهای و  83گونه به نهاندانگان دولپهای تعلق

] [ Downloaded from jmp.ir on 2023-01-09

1

خورجهان (انگوران)

2

3

53-70

] [ DOR: 20.1001.1.2717204.2020.19.75.22.2

ردیف

روستا (منطقه)

زن

مرد

مطالعه اتنوفارماکولوژی ...

طغرانگار و همکاران

خانوادههای چتریان ( )Apiaceaeو حبوبات ()Fabaceae

ضدعفونی و تمیز کننده لوله گوارش ( 4گونه 4/54 ،درصد)،

هر کدام با  7گونه ( 7/95درصد) مهمترین خانوادههای گیاهی

درمان بواسیر ( 3گونه 3/4 ،درصد) ،درمان یرقان ،رفع بوی

منطقه مورد مطالعه هستند و  51/12درصد کل گونههای

بد دهان و معده و ضدسردی دستگاه گوارش (هر کدام 1

گیاهی دارویی منطقه ماهنشان با خواص گوارشی را به خود

گونه ،با فراوانی  1/14درصد) قرار دارند (شکل .)4

و علف هفت بندیان ( )Polygonaceaeو بارهنگیان

درصد) ،اندام زیرزمینی (ریشه و ریزوم) ( 17گونه19/32 ،

( )Plantaginaceaeهر کدام با  3گونه ( 3/4درصد) در

درصد) ،میوه ( 16گونه 18/18 ،درصد) ،سرشاخههای گلدار

رتبههای بعدی قرار دارند (شکل  .)3فهرست گونههای

( 15گونه 17/04 ،درصد) ،گیاه کامل ( 11گونه 12/5 ،درصد)

گیاهی دارویی منطقه مورد مطالعه همراه با نام علمی ،نام

و ترکیبات مؤثره (مان و صمغ) ( 2گونه 2/27 ،درصد) است

خانواده ،شماره هرباریومی ،نام فارسی ،نام محلی ،کاربرد

(شکل  .)5متداولترین شیوههای مصرف گونههای گیاهی

گوارشی متداول در منطقه ،نحوه مصرف و قسمتهای مورد

دارویی منطقه ماهنشان جهت درمان ناراحتیهای گوارشی به

استفاده در جدول  2ارائه شده است .مهمترین کاربرد سنتی

ترتیب به صورتهای دمکرده و جوشانده ( 73گونه82/95 ،

و محلی گیاهان دارویی منطقه مورد مطالعه در دستگاه

درصد) ،خام و تازهخوری ( 35گونه 39/77 ،درصد) ،عصاره

گوارش مربوط به درمان ناراحتیهای معده و روده و نیز

( 19گونه 21/59 ،درصد) ،ادویه ( 7گونه 7/95 ،درصد) ،پخته

تقویتکننده آنها ( 36گونه 40/91 ،درصد) درمانکننده

شده ( 5گونه 5/68 ،درصد) ،دود و بخور ( 2گونه2/27 ،

یبوست و ملین ( 29گونه 32/95 ،درصد) ،درمان اسهال (22

درصد) ،ضماد و روغن ( 2گونه 2/27 ،درصد) و مرهم (1

گونه 25 ،درصد) ،ضد دلپیچه و درد شکم ( 21گونه23/86 ،

گونه 1/14 ،درصد) میباشد (شکل  .)6پرمصرفترین

درصد) و ضدنفخ و بادشکن ( 20گونه 22/73 ،درصد) است

گونههای گیاهی دارویی جهت درمان اختالالت گوارشی که

و پس از آن بهترتیب بهعنوان هضم کننده غذا و اشتهاآور (17

توسط مردمان بومی منطقه ،مورد استفاده قرار میگیرند شامل

گونه 19/32 ،درصد) ،درمان سوءهاضمه ( 16گونه18/18 ،

گونههایی نظیر سلمه تره ،رازیانه ،بومادران هزار برگ ،بابونه،

درصد) ،درمان ناراحتیهای مختلف کبدی شامل کبد چرب،

درمنه ،کاسنی ،گل قاصد ،شنگ ،گاوزبان ،خاکشیر ایرانی،

سرطان کبد و سمزدایی ( 13گونه 14/77 ،درصد) ،ضدکرم

بوالغ اوتی ،سنجد ،شیرین بیان ،پونه ،نعناع ،ریحان،

وانگلهای رودهای نظیر کرم کدو ( 11گونه 12/5 ،درصد)،

مرزنگوش ،مرزه ،چای کوهی ،آویشن ،کاکوتی ،ختمی،

تحریک ترشحات غدد گوارشی (معده ،لوزالمعده و صفرا)

پنیرک ،انجیر ،شاهتره ایرانی ،نسترن وحشی و زالزالک

( 9گونه 10/23 ،درصد) ،ضدتهوع و استفراغ ( 7گونه7/95 ،

میباشند.

درصد) ،درمان آفت و زخم دهان ( 6گونه 6/82 ،درصد)،
فصلنامه گیاهان دارویی
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بادمجانیان ( )Solanaceaeهر کدام با  4گونه ( 4/54درصد)

گونه 35/23 ،درصد) ،ساقه و دانه (هر کدام  24گونه27/27 ،

] [ DOR: 20.1001.1.2717204.2020.19.75.22.2

 5گونه ( 5/68درصد) ،کلمیان ( )Brassicaceaeو

مصرف مربوط به برگ ( 41گونه 46/59 ،درصد) ،گل (31

] [ DOI: 10.29252/jmp.19.75.266

اختصاص میدهند .خانوادههای گلسرخیان ( )Rosaceaeبا

در تحقیق حاضر ،بیشترین قسمتهای گیاهی مورد

مطالعه اتنوفارماکولوژی ...

طغرانگار و همکاران

جدول  .2فهرست گونههای دارویی و اثرات درمان سنتی آنها برای ناراحتیهای گوارشی در شهرستان ماهنشان
شماره

2

Chenopodium
album L.

1452

3

Allium akaka
S.G.Gmel. ex
Schult. & Schult.f.

1466

4

Bunium elegans
(Fenzl) Freyn

1434

5

Ferula gummosa
Boiss.

1476

متداول در منطقه

مورد استفاده

Amaranthaceae

تاج خروس
رنگین سنبل ،تاج

درمان زخم معده،
خانم ساالندی،

قابض ،درمان اسهال،

جوشانده و

قاراگز

درمان خونریزی

دمکرده

خروس دورنگ

سلمه تره،
سلمک

گیاه کامل

روده
ازبین بردن یبوست،

جوشانده و

شوران،

دفع کرم ،آفت دهان،

دمکرده ،خام

یاغلیجا،

مسهل ،اشتهاآور،

و

سلمانجا

درمان ناراحتیهای

تازهخوری،

دستگاه گوارشی

عصاره

درمان کبد چرب،

جوشانده و

ضدعفونی کننده

دمکرده،

دستگاه گوارش

پخته شده

دانه ،برگ

Amaryllidaceae

-----

والک

گیاه کامل

Apiaceae

فصلنامه گیاهان دارویی

زیره

زیره زیبا،
زیره کوهی
باریجه ،قاسنی
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رفع سوءهاضمه،
ضد نفخ ،قابض،

ادویه
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1

Amaranthus
hybridus L.

1438

نام فارسی

دانه

درمان اسهال
------

تقویت معده ،درمان
درد معده

عصاره

رزین
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ردیف

نام علمی

هرباریومی

نام محلی

کاربرد گوارشی

نحوه مصرف

قسمتهای
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شکل  .3نمودار مهمترین خانوادههای گیاهی دارویی مورد استفاده در درمان ناراحتیهای گوارشی در شهرستان ماهنشان

مطالعه اتنوفارماکولوژی ...

طغرانگار و همکاران

جدول  .2فهرست گونههای دارویی و اثرات درمان سنتی آنها برای ناراحتیهای گوارشی در شهرستان ماهنشان
ردیف

نام علمی

شماره
هرباریومی

نام محلی

نام فارسی

کاربرد گوارشی
متداول در منطقه

نحوه مصرف

قسمتهای
مورد استفاده

تقویت معده و
دستگاه گوارش ،ضد
Foeniculum
vulgare Mill.

1508

6

وایانا ،مایانا ،دل

تهوع ،درمان دلپیچه

ادویه،

بنگ

و درد شکم،

جوشانده و

اشتهاآور،

دمکرده

رازیانه

کامل(ریشه،
دانه ،ساقه،
برگ ،گل)

ترشحات معده
دفعکننده نفخ و باد
Heracleum
persicum Desf. ex
Fisch., C.A.Mey.
& Avé-Lall.

1522

گلپر

بالدیرقان

8

Pimpinella
tragium Vill.

1446

جعفری کوهی

------

9

Prangos acaulis
Bornm.

1490

جاشیر

------

10

Trachyspermum
ammi (L.) Sprague

1448

زنیان ،نانخواه

جاجیخ

11

Ornithogalum brac
hystachys C. Koch

1513

12

Achillea
millefolium L.

1450

13

Achillea
santolinoides
subsp. wilhelmsii
(K.Koch) Greuter

1521

7

شکم ،درمان درد

ادویه،

شکم و دلپیچه،

جوشانده و

درمان اسهال ،کمک

دمکرده

دانه ،برگ

به هضم غذا
جوشانده و
ضدنفخ و آرام
بخش ،ضد انگل

دمکرده ،خام
و

دانه

] [ Downloaded from jmp.ir on 2023-01-09

تحریککننده

گیاه

تازهخوری،
پخته شده

شکن

دمکرده

ضدتهوع ،ضد نفخ،

جوشانده و

ضدکرم ،ضداسهال

دمکرده

ضدعفونی کننده

پخته شده،

دستگاه گوارش،

خام و

مسهل

تازهخوری

دانه

Asparagaceae

شیر مرغ سرسان

گول آقا

گیاه کامل

Asteraceae

درمان بواسیر ،زخم

بومادران،
بومادران هزار

بویمادرن

برگ

درمان یبوست ،ضد
تهوع ،درمان دلپیچه

زنگ بیدران

بومادران
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درمان دل درد

دمکرده ،خام

(ریشه ،ساقه،

و

برگ ،گل،

تازهخوری،

سرشاخههای

عصاره

گلدار)

جوشانده و
دمکرده

گل
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فصلنامه گیاهان دارویی

معده ،ضد نفخ،

جوشانده و

گیاه کامل
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درمان دلپیچه ،باد

جوشانده و

گل ،برگ

مطالعه اتنوفارماکولوژی ...

طغرانگار و همکاران

ادامه جدول  .2فهرست گونههای دارویی و اثرات درمان سنتی آنها برای ناراحتیهای گوارشی در شهرستان ماهنشان
شماره

ردیف

نام علمی

14

Chamaemelum
nobile (L.) All.

1473

15

Arctium lappa L.

1453

باباآدم

16

Artemisia sieberi
Besser

1510

درمنه

یوشان

17

Calendula
officinalis L.

1455

همیشه بهار

------

18

Carthamus
tinctorius L.

1469

گلرنگ ،کافشه،

تاغاالگولی،

کاجیره

ساری تیکان

19

Centaurea
benedicta (L.) L.

1457

خار مقدس

-----

20

( Cyanus depressus
M.Bieb.) Soják

1519

گل گندم آبی

گویباش

21

Cichorium intybus
L.

1496

کاسنی

چدیخ(کاسنی)

22

Cirsium arvense
(L.) Scop.

1460

23

Echinops ritrodes
Bunge

1444

هرباریومی

نام فارسی

نام محلی

بابونه

آغگول

پتراخ

کاربرد گوارشی
متداول در منطقه

نحوه مصرف

درمان زخم معده،

جوشانده و

ضد نفخ

دمکرده

قسمتهای
مورد استفاده

گل ،برگ

جوشانده و
مسهل ،بهبود نفخ

دمکرده ،خام

برگ ،میوه

و تازهخوری

ناراحتیهای دستگاه
گوارشی و دلدرد
ضدتهوع ،ضدانگل
مسهل ،ملین

جوشانده و

برگ ،ساقه،

دمکرده ،خام

گل

و تازهخوری
جوشانده و
دمکرده
جوشانده و
دمکرده

گل
گل

ضدنفخ ،قابض،
درمان نارساییهای
کبدی ،اشتهاآور،
تحریک ترشحات
صفرا و شیرههای

جوشانده و
دمکرده،

میوه ،دانه ،گل

عصاره

کبدی و گوارشی
درمان نارساییهای
معده ،درمان کبد
چرب ،تقویت معده،
اشتهاآور

کنگر هرز

شکر تیغال

275

دمکرده،
عصاره
جوشانده و
دمکرده ،خام

سمزدایی کبد،
تحریک و افزایش

تازهخوری،

ترشحات صفرا،

جوشانده و

تقویتکننده معده

دم کرده

توپّیز ،قوش

درمان زخم و

جوشانده و

قونماز

اختالالت گوارشی

دمکرده

کنگری

ریشه ،گل

و تازهخوری
خام و

آالقا نقال ،داغ

گل

ساقه ،ریشه

میوه ،دانه
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کنگر صحرایی،

جوشانده و

] [ DOR: 20.1001.1.2717204.2020.19.75.22.2

معده
درمان ناراحتیهای

] [ Downloaded from jmp.ir on 2023-01-09

بادشکن ،درمان

ادویه،

مطالعه اتنوفارماکولوژی ...

طغرانگار و همکاران

ادامه جدول  .2فهرست گونههای دارویی و اثرات درمان سنتی آنها برای ناراحتیهای گوارشی در شهرستان ماهنشان
شماره

ردیف

نام علمی

24

Lactuca serriola L.

1463

25

Taraxacum
microcephaloides
Soest

1458

گلقاصد

26

Tragopogon
graminifolius DC.

1465

شنگ

27

Biebersteinia
multifida DC.

1435

28

Anchusa azurea
Mill.

1467

هرباریومی

نام فارسی

نام محلی

کاهوی خاردار

باالغ اُتی

کاربرد گوارشی
متداول در منطقه

نحوه مصرف

قسمتهای
مورد استفاده

خام و
درمان و تسکین درد

تازهخوری،

معده

پخته شده،

گیاه کامل

عصاره
شوشه قلیان،
قووان ،ساری
گول
یملیک ،یمنیه

تحریک غدههای
گوارشی ،لوزالمعده
و مجاری صفرایی،

جوشانده و

برگ ،ساقه،

دمکرده

ریشه ،گل

درمان کبد چرب
تقویت معده

خام و

ساقه ،برگ

تازهخوری

(اندام هوایی)

Biebersteiniaceae

چیله داغی

آدمک

رفع دلپیچه،

جوشانده و

اشتهاآور

دمکرده

نرمکردن شکم،

جوشانده و

بازکردن صفرا ،آفت

دمکرده،

دهان

پخته شده

میوه

Boraginaceae

قوزی قوالغی

گاو زبان

] [ Downloaded from jmp.ir on 2023-01-09

یِل آپاران ،یل

تقویت معده ،مسهل،

گل

Brassicaceae

29

)Brassica nigra (L.
K.Koch

1504

خردل سیاه

تورپَح ،تورپک

30

Descurainia
sophia (L.) Webb
ex Prantl

1470

خاکشیر ایرانی

شوورن

31

Eruca vesicaria
(L.) Cav.

1501

منداب

-----

32

Nasturtium
officinale R.Br.

1472

33

Dianthus barbatus
L.

1516

ضدیبوست،

ادویه

دانه

تقویتکننده معده

علف چشمه،
آبتره ،ترتیزک

بوالغ اوتی

آبی

مقوی معده،

جوشانده و

ضداسهال ،ملین،

دمکرده ،خام

درمان کبد چرب

و تازهخوری

مقوی معده،

جوشانده و

ضدکرم ،مسهل

دمکرده

کمک به هضم غذا،

جوشانده و

مقوی معده،

دمکرده ،خام

اشتهاآور

و تازهخوری

دانه

دانه

برگ ،ساقه

] [ DOR: 20.1001.1.2717204.2020.19.75.22.2

اشتهاآور،

Caryophyllaceae

کرکی

276

درد معده

دمکرده ،خام

گل

و تازهخوری
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قرنفل ،میخک

قرنفیل

مقوی معده ،درمان

جوشانده و

مطالعه اتنوفارماکولوژی ...

طغرانگار و همکاران

ادامه جدول  .2فهرست گونههای دارویی و اثرات درمان سنتی آنها برای ناراحتیهای گوارشی در شهرستان ماهنشان
نام علمی

ردیف

شماره
هرباریومی

نام فارسی

نام محلی

کاربرد گوارشی
متداول در منطقه

نحوه مصرف

قسمتهای مورد
استفاده

Convolvulaceae

34

Convolvulus
arvensis L.

1499

35

Cyperus rotundus
L.

1477

36

Elaeagnus
angustifolia L.

1484

پیچک صحرایی،
پیچک

سالماشخ

ضدیبوست ،مسهل
قوی

جوشانده و
دمکرده،

گیاه کامل

عصاره

Cyperaceae

خام و
اویارسالم

مقوی معده

(پودر)،
جوشانده و

زمینی (ریزوم)

دمکرده
Elaeagnaceae

ایده

سنجد

مقوی معده ،درمان
اسهال

خام و
تازهخوری

میوه

(پودر)

Fabaceae

37

38

Alhagi
pseudalhagi (M.
Bieb.) Desv. ex B.
Keller & Shap.
Astracantha
)gossypina (Fisch.
Podlech

1479

شبه خارشتر،
خارشتر خزری

ترنجبین

39

Glycyrrhiza glabra
L.

1481

شیرین بیان

شیرین بیآن

40

Medicago sativa L.

1498

یونجه

یونجا

41

Sophora
alopecuroides L.

1483

تلخ بیان

کبد چرب
ملین ،مسهل ،درمان

جوشانده و

یبوست

دمکرده

درمان زخم دهان،
درمان ناراحتیها و

جوشانده و

زخمهای دستگاه

دمکرده،

گوارش بهویژه زخم

ادویه

معده ،مقوی معده

صمغ
ریشه و ریزوم
(اندام
زیرزمینی)،
برگ

جوشانده و
ملین ،درمان اسهال

دمکرده،

برگ ،ساقه

عصاره
ضدیبوست،
آجی بیآن

جلوگیری از

جوشانده و

خونریزی بواسیر،

دمکرده ،خام

درمان درد معده،

و تازهخوری

ضدانگل روده

سرشاخههای
گلدار جوان،
گل ،میوه
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برگ،

] [ DOR: 20.1001.1.2717204.2020.19.75.22.2

1440

گون پنبهای

کتیرا

ملین ،مسهل ،درمان

عصاره

مان

] [ Downloaded from jmp.ir on 2023-01-09

ساباح گُرَسَن

ضد تهوع ،قابض،

تازهخوری

میوه ،اندام زیر

مطالعه اتنوفارماکولوژی ...

طغرانگار و همکاران

ادامه جدول  .2فهرست گونههای دارویی و اثرات درمان سنتی آنها برای ناراحتیهای گوارشی در شهرستان ماهنشان
شماره

42

Trifolium pratense
L.

1437

43

Vicia sativa L.

1487

44

Hypericum
perforatum L.

1506

45

Lamium
amplexicaule L.

1489

46

Lavandula
angustifolia Mill.

1503

47

Dracocephalum
multicaule
& Montbret
Aucher ex Benth.

1491

شبدر قرمز

خشه

ماشک ،گاودانه

دلی خوللر

متداول در منطقه

دمکرده و
درمان ناراحتیهای

جوشانده،

کبدی ،رفع دلپیچه

خام و
تازهخوری

رفع ناراحتیهای
گوارشی

جوشانده و
دمکرده ،خام
و تازهخوری

مورد استفاده

برگ ،دانه،
گل ،سرشاخه
های گلدار
دانه (تازه و
تر)

Hypericaceae

گل راعی ،گل
شهناز

رفع دل درد ،ضد
چای اوتی

اسهال ،هضم کننده
غذا ،قابض

جوشانده و

سرشاخههای

دمکرده

گلدار ،ساقه

Lamiaceae

گزنه سای ساقه
آغوش

------

ملین ،محرک روده و
مسهل

جوشانده و
دمکرده،
عصاره

برگ ،ساقه،
سرشاخههای
گلدار ،ریشه،
دانه

] [ Downloaded from jmp.ir on 2023-01-09

ردیف

نام علمی

هرباریومی

نام فارسی

نام محلی

کاربرد گوارشی

نحوه مصرف

قسمتهای

جوشانده و
اسطوخودوس

آلوانا گولی،

تسکین درد معده

داغ گزل اوتی

و

سرشاخههای

تازهخوری،

گلدار

عصاره
خام و
بادرنجبویه،
بادرشمی

بادرشبی،
شاطرامرزه

برای کاهش
دلپیچه ،مقوی معده

تازهخوری،
ادویه
(خشک

گل ،میوه،
برگ ،ساقه

شده)
48

Mentha longifolia
(L.) L.

1475

پونه

یارپیز

49

Mentha piperita L.

1493

نعناع

نعنا

درمان اسهال ،رفع

جوشانده و

سوءهاضمه ،ضد

دمکرده ،خام

نفخ ،تقویت معده

و تازهخوری

تقویت معده ،درمان
سرطان کبد ،رفع
گوارشی

فصلنامه گیاهان دارویی
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گل

جوشانده و

برگ،

دمکرده ،خام

سرشاخههای

و تازهخوری

گلدار
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ناراحتی های

ساقه ،برگ و

] [ DOR: 20.1001.1.2717204.2020.19.75.22.2

فلسدار

ایستی قودوز،

دمکرده ،خام

ساقه،

مطالعه اتنوفارماکولوژی ...

طغرانگار و همکاران

ادامه جدول  .2فهرست گونههای دارویی و اثرات درمان سنتی آنها برای ناراحتیهای گوارشی در شهرستان ماهنشان
شماره

نام فارسی

50

Ocimum basilicum
L.

1436

51

Origanum vulgare
L.

1495

52

Phlomis olivieri
Benth.

1515

53

Salvia officinalis
L.

1497

54

Salvia syriaca L.

1439

مریم گلی سوری

55

Satureja hortensis
L.

1500

مرزه

داغ مرزسی

56

Stachys
lavandulifolia
Vahl

1441

چای کوهی،

توکلوجه،

سنبلهای زیبا

توهلوجه

57

Teucrium polium
L.

1488

58

Thymus
kotschyanus Boiss.
& Hohen.

1502

ریحان ،تخم
شربتی

متداول در منطقه

ضدنفخ ،رفعکننده
تخم ریحان

دل درد ،ملین ،درمان
التهاب زخم دهان

مرزنگوش،
مرزنجوش

مقوی معده ،ضد
داغ یارپیزی

اسهال ،ضد نفخ،
رفع دلپیچه

مورد استفاده

خام و

گیاه کامل

تازهخوری

بهویژه دانه

جوشانده و
دمکرده

ساقه ،برگ،
سرشاخههای
گلدار

جوشانده و
قان باالخ

گوشبره

رفع دلپیچه

دمکرده،

ساقه ،گل

عصاره
مریم گلی
داروئی ،مریم

مریم گولو

ضد نفخ

گلی باغی
قاریارپاخ،

جوشانده و

برگ ،میوه،

دمکرده ،خام

سرشاخههای

و تازهخوری

گلدار

جوشانده و

قارایارپاخ،

درمان التهاب معده،

دمکرده،

قاراقوالخ

درمان گلو درد

ادویه ،ضماد

برگ ،ساقه

] [ Downloaded from jmp.ir on 2023-01-09

ردیف

نام علمی

هرباریومی

نام محلی

کاربرد گوارشی

نحوه مصرف

قسمتهای

و روغن
ضدسردی گوارش،
اشتهاآور ،مقوی
درمان اسهال ،قابض

دمکرده ،خام

سرشاخههای

و تازهخوری

گلدار

مسکن ناراحتیهای
گوارشی ،دل پیچه،

جوشانده و

گل و

قولنج ،مقوی معده،

دمکرده ،خام

سرشاخههای

از بین برنده سنگ

و تازهخوری

گلدار

مجاری صفراوی

کلپوره

آویشن

گوارشی

کهلیک اوتی،

مقوی معده ،درمان

داغ آوشنی

پیچش روده (دل
پیچه) و اسهال

279

دمکرده ،خام
و تازهخوری

گلدار

جوشانده و

برگ ،ساقه،

دمکرده ،خام

گل،

و تازهخوری،

سرشاخههای

ادویه

گلدار
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مریمنخودی،

داغبزرهی

تقویت دستگاه

جوشانده و

سرشاخههای

] [ DOR: 20.1001.1.2717204.2020.19.75.22.2

معده ،ضدنفخ،

جوشانده و

برگ ،گل،

مطالعه اتنوفارماکولوژی ...

طغرانگار و همکاران

ادامه جدول  .2فهرست گونههای دارویی و اثرات درمان سنتی آنها برای ناراحتیهای گوارشی در شهرستان ماهنشان
ردیف

نام علمی

شماره
هرباریومی

Ziziphora

59

clinopodioides La
m.

1474

نام محلی

نام فارسی

کاکوتی کوهی،
مشکطرامشک

داغ مرزهسی

ایستی قودوز،

62

Malva sylvestris L.

1521

پنیرک

امکماجو

63

Ficus carica L.

1507

64

Morus alba L.

1494

65

Peganum harmala
L.

1456

66

Fumaria asepala
Boiss.

1485

ضدتهوع ،درمان نفخ
معده
ضدگرمازدگی و
ضدتهوع ،درمان نفخ
معده

جوشانده و

برگ ،ساقه،

دمکرده،

سرشاخههای

ادویه

گلدار

جوشانده و
دمکرده

برگ ،ساقه،
سرشاخههای
گلدار

Malvaceae

آفت دهان ،ملین،
تسکین دلدرد،

جوشانده و

برگ ،گل،

درمان ناراحتیهای

دمکرده

ریشه

معده و روده
ملین ،درمان ناراحتی
های معده و روده

جوشانده و
دمکرده ،خام

برگ ،گل ،دانه

و تازهخوری

Moraceae

انجیر خوراکی،
انجیر
توت سفید

انجیل

توت

ملین ،تقویتکننده
معده ،رفع یبوست
ملین

خام و
تازهخوری،

میوه

عصاره
خام و
تازهخوری

میوه

Nitrariaceae

اسپند ،اسفند

اوزلیک

درمان دلدرد و
اسهال ،ضدنفخ،
ضدکرم

جوشانده و
دمکرده ،دود

برگ ،ساقه،

و بخور ،خام

دانه

و تازهخوری

Papaveraceae

قابض ،مقوی معده،
ضدعفونیکننده
شاهتره ایرانی

شتره

دستگاه گوارشی،

جوشانده و

اشتهاآور ،سمزدایی

دمکرده،

کبد و درمان کبد

عصاره

چرب ،مسهل صفرا،

گیاه کامل
بهویژه برگ و
سرشاخههای
گلدار

فصلنامه گیاهان دارویی
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درمان یرقان

280
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61

Althaea officinalis
L.

1505

ختمی

خیتمی گلی

متداول در منطقه

مورد استفاده

] [ DOR: 20.1001.1.2717204.2020.19.75.22.2

60

Ziziphora tenuior
L.

1486

کاکوتی

داغ نانسی

کاربرد گوارشی

نحوه مصرف

قسمتهای

مطالعه اتنوفارماکولوژی ...

طغرانگار و همکاران

ادامه جدول  .2فهرست گونههای دارویی و اثرات درمان سنتی آنها برای ناراحتیهای گوارشی در شهرستان ماهنشان
نام علمی

ردیف

شماره
هرباریومی

نام محلی

نام فارسی

کاربرد گوارشی
متداول در منطقه

نحوه مصرف

قسمتهای مورد
استفاده

Plantaginaceae

بارهنگ

68

Plantago
lanceolata L.

1449

69

Plantago major L.

1492

بارهنگ

70

Sorghum
)halepense (L.
Pers.

1443

چائیر

تخممرغی،

ملین

اسفرزه
بارهنگ

دیلی داماریجا

سرنیزهای

بزوشا

دمکرده

رفع اسهال ،ضد

جوشانده و

زخم معده و روده،

دمکرده ،خام

ملین

و تازهخوری

ملین

جوشانده و
دمکرده

دانه

برگ ،دانه

دانه

Poaceae

درمان بیماریهای
قان قورودان

گوارشی ،درمان
نارسایی کیسه صفرا

جوشانده و
دمکرده،

برگ ،ساقه،

ضماد و

گل

روغن ،ادویه

Polygonaceae

72

Rheum ribes L.

1482

ریواس

اشقون

73

Rumex acetosa L.

1478

ترشک باغی

تورشجا

74

Ranunculus
arvensis L.

1468

آالله

75

Reseda lutea L.

1509

اسپرک ،ورث

76

Cotoneaster
nummularioides
Pojark.

1512

انگل روده

دمکرده

کاهش خونریزی از
معده و روده
ضد اسهال ،اشتهاآور

برگ ،ساقه

جوشانده و
دمکرده ،خام

ساقه ،ریشه

و تازهخوری
جوشانده و
دمکرده

ریشه و ریزوم

Ranunculaceae

ساری گل

درمان دلدرد

جوشانده و
دمکرده

گل

Resedaceae

-----

ضدکرم آسکاریس و
کرمک

جوشانده و
دمکرده،

گل

عصاره

Rosaceae

شیرخشت
سکهای

آلماسی ،چالقی

281

ملین ،رفع یبوست

دمکرده،

مان

عصاره
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71

Polygonum
aviculare L.

1523

علف هفتبند

قوش ابهیی

درمان کرمک و ضد

جوشانده و

] [ Downloaded from jmp.ir on 2023-01-09

67

Plantago ovata
Forssk.

1511

قارنی یاروخ

جوشانده و

مطالعه اتنوفارماکولوژی ...
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ادامه جدول  .2فهرست گونههای دارویی و اثرات درمان سنتی آنها برای ناراحتیهای گوارشی در شهرستان ماهنشان
شماره

نام فارسی

78

Cydonia oblonga
Mill.

1442

79

Rosa canina L.

1514

نسترن وحشی

80

Rosa × damascena
Herrm.

1493

گلمحمدی

81

Datura
stramonium L.

1480

82

Hyoscyamus
reticulatus L.

1447

83

Physalis alkekengi
L.

1518

84

Solanum
americanum Mill.

1454

85

Viola odorata L.

1461

اشتهاآور،
زالزالک ،زالزالک
ارمنستانی

یمیشان

تقویتکننده معده،
درمان اسهال ،درمان
کبد چرب

به ،به جنگلی،
شال به

حیوا خرکه

ملین

جوشانده و
دمکرده ،خام
و تازهخوری
جوشانده و
دمکرده

میوه ،برگ،
گل

دانه

جوشانده و
گلبورنی،
قویون گوزی

ضداسهال ،درمان

دمکرده ،خام

دلپیچه،

و

تقویتکننده معده

تازهخوری،

میوه ،گل

عصاره
قزیل گول

ملین ،درمان دل درد،
صفرابر

ادویه،
جوشانده و

گل

دمکرده

Solanaceae

موثر بر دستگاه
------

تاتوره

گوارش و محرک
غدد گوارشی

بنگدانه ،بذرالبنج
مشبک
عروسک پشت
پرده

بات بات

جهت رفع عفونت
دهان
درمان عفونتهای

------

معده و روده،
رفعدرد شکم

تاجریزی ،سگ
انگور

قوشاوزومی

جوشانده و
دمکرده
دود و بخور
جوشانده و
دمکرده

درمان یبوست،

جوشانده و

قابض ،ضدکرم،

دمکرده،

بادشکن ،ملین

عصاره

برگ ،دانه
گیاه کامل
(سبز)
میوه ،برگ

میوه ،ساقه،
برگ

Violaceae

282

دمکرده

گیاه کامل
(برگ ،ریشه،
گل ،دانه)
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77

Crataegus meyeri
Pojark.

1464

متداول در منطقه

مورد استفاده
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ردیف

نام علمی

هرباریومی

نام محلی

کاربرد گوارشی

نحوه مصرف

قسمتهای

مطالعه اتنوفارماکولوژی ...
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ادامه جدول  .2فهرست گونههای دارویی و اثرات درمان سنتی آنها برای ناراحتیهای گوارشی در شهرستان ماهنشان
نام علمی

ردیف

شماره
هرباریومی

نام فارسی

نام محلی

کاربرد گوارشی
متداول در منطقه

نحوه مصرف

قسمتهای مورد
استفاده

Urticaceae

86

Urtica dioica L.

1517

87

Eremurus persicus
)(Jaub. & Spach
Boiss.

1462

88

Tribulus terrestris
L.

1471

گزنه دو پایه

جوش جوش،

دردهای بلغمی،

جوشانده و

گیزیر تیکانی،

قابض ،تنظیمکننده

دمکرده،

ال یاندیران

عمل روده

ادویه ،مرهم

برگ ،ریشه

Xanthorrhoeaceae

درمان مشکالت
کماشتهایی

دمکرده

Zygophyllaceae

خارخسک

چاکقور تیکانی،

اشتهاآور ،ضدنفخ،

دوقارنی

درمان بواسیر

جوشانده و
دمکرده،
عصاره

ریشه ،برگ،
میوه ،دانه

] [ DOI: 10.29252/jmp.19.75.266
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سریش ایرانی

----

معده و کبد ،رفع

جوشانده و

ریشه ،برگ

مطالعه اتنوفارماکولوژی ...

طغرانگار و همکاران
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شکل  .6توزیع فراوانی نحوه مصرف گیاهان دارویی مؤثر در درمان ناراحتیهای گوارشی در شهرستان ماهنشان

مطالعه اتنوفارماکولوژی ...

طغرانگار و همکاران

در شهرستان جیرفت که خانوادههای کاسنی (،)Asteraceae

 .3بحث
سالمت جسم و جان انسانها شامل طیف وسیعی از اثرات

موسوی [ ]37در استان زنجان ،کلوندی و همکاران [ ]8در

سوء است و مطالعات مختلف نشان دادهاند که  50تا 80

استان همدان ،مصدق و همکاران [ ]14در استان کهگیلویه و

درصد بیماریها ارتباط نزدیکی با استرس دارند [ .]59امروزه

بویر احمد ،دولتخواهی و قربانی نهوجی [ ]18در شهرستان

ناراحتی های گوارشی از جمله تهوع ،درد و زخم معده،

دشتستان در استان بوشهر ،حیدری و همکاران [ ]23در منطقه

برگشت اسید معده ،دلدرد ،سوءهاضمه ،نفخ ،اسهال،

ییالقی نمارستاق شهرستان آمل در استان مازندران و خضرلو

یبوست ،سندروم روده تحریکپذیر و التهاب روده از

و همکاران [ ]30در شهرستان عجبشیر که خانوادههای

شایعترین اختالالت گوارشی هستند.

کاسنی ( )Asteraceaeو نعنائیان ( )Lamiaceaeرا

استان زنجان ازجمله استانهایی است که مردم آن اعتقاد
راسخی به استفاده از درمانهای برپایه ترکیبات طبیعی

خانوادههای غالب مناطق مورد مطالعه گزارش نمودند،
مطابقت دارد.

داشتهاند .مراجعه و مصاحبه با افراد باتجربه و قدیمی،

در تحقیق حاضر بیشترین بخش مورد استفاده گیاهان دارویی

پرسوجو از آنها و اطالع یافتن از دانش بومی سنتی و آنچه

منطقه مورد مطالعه ،برگ میباشد که با نتایج خدایاری و

که در طول سالیان طوالنی در سینه آنها ثبت و ضبط شده

همکاران [ ]22درشمال شرق خوزستان ،حیدری و همکاران

مؤید این موضوع است.

[ ]23در نمارستاق آمل ،حسینی و همکاران [ ]34در نیشابور،

دارویی برای درمان ناراحتیهای گوارشی در شهرستان

[ ]38در منطقه سجاسرود و قربانی و همکاران [ ]60در منطقه

ماهنشان در غرب استان زنجان مورد بررسی قرار گرفته است.

سبالن استان اردبیل مشابهت دارد .متداولترین شیوه مصرف

این مطالعه نخستین مطالعه با رویکرد اتنوبوتانیک و

گونههای گیاهی دارویی توسط مردم بومی منطقه ماهنشان

اتنوفارماکولوژیک با تمرکز بر مهمترین گیاهان مؤثر در درمان

بهصورت جوشانده و دمکرده میباشد که با نتایج قلی پور و

نارحتیهای گوارشی در این منطقه است .بیشترین گونههای

همکاران [ ]19در نکا ،ابطحی [ ]32در شازند و سعادت پور و

گیاهی متعلق به خانوادههای نعنائیان ( ،)Lamiaceaeکاسنی

همکاران [ ]38در منطقه سجاسرود مطابقت دارد.

( )Fabaceaeبهترتیب با  7 ،7 ،15 ،16گونه است (شکل .)3

معده و روده و ضدیبوست ،ملین و مسهل بوده است (شکل

نتایج این تحقیق با یافتههای قربانی [ ]6در ترکمن صحرا در

 .) 4در مطالعات اتنوبوتانیک انجام شده در مناطق مختلف

شمال ایران و خدایاری و همکاران [ ]22در شمال شرق استان

کشور از جمله صحرای ترکمن [ ،]5کهگیلویه و بویراحمد

خوزستان که خانوادههای کاسنی ( ،)Asteraceaeنعنائیان

[ ،]14رود حله ،شهرستان دشتستان و بندر گناوه در استان

حبوبات

بوشهر [ ،]16 ،18 ،20منطقه سراوان در بلوچستان [ ،]21شرق

( )Fabaceaeرا خانوادههای غالب مناطق مورد مطالعه

استان خوزستان [ ،]22مناطق خبر و روچون در استان کرمان

معرفی کردند ،همچنین قربانی و همکاران [ ]60در زیستبوم

[ ،]25منطقه زریوار در مریوان [ ،]26فسا در فارس [،]28

مرتعی سبالن در استان اردبیل و بیباک و مقبلی هنزائی []61

جیرفت در استان کرمان [ ،]29سجاسرود در استان زنجان

(،)Asteraceae

(،)Lamiaceae

چتریان

چتریان

فصلنامه گیاهان دارویی

()Apiaceae

()Apiaceae

و

و
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در این پژوهش ،عمدهترین و پرکاربردترین گیاهان

رزمجویی وهمکاران [ ]35در بهبهان ،سعادت پور و همکاران

] [ Downloaded from jmp.ir on 2023-01-09

تأثیرات نامطلوب تنشها ،مشکالت و ناآرامیها بر

نعنائیان ( )Lamiaceaeو چتریان ( )Apiaceaeو نیز

مطالعه اتنوفارماکولوژی ...

طغرانگار و همکاران

شهرستان شازند استان مرکزی [ ،]32اردستان در استان

ناراحتیهای گوارشی جدید است .گونههای سلمه تره،

اصفهان[ ،]33بخش مرکزی استان زنجان [ ]39و نیشابور در

گاوزبان ،شیرینبیان ،ریحان ،ختمی و بنگدانه در درمان آفت

استان خراسان رضوی [ ]34نیز مهمترین کاربرد دارویی

دهان مورد مصرف قرار میگیرند .همچنین بعضی از گونهها

گونههای جمعآوری شده ،کاربرد گوارشی گزارش شده است.

در مناطق دیگر کشور کاربردهای دارویی دیگری دارند .در

برخی گونههای گیاهی نظیر آویشن ،مریمگلی داروئی،

منطقه مریوان در استان کردستان ،از برگ گیاه بارهنگ به

شیرینبیان ،بومادران هزار برگ ،بابونه ،بادرنجبویه،

صورت ضماد برای تصفیه خون و رفع نزلههای مزمن ششها

اسطوخودوس فلسدار ،سنجد ،انجیر و پنیرک در مناطق دیگر

استفاده میشود اما در منطقه مورد مطالعه در این پژوهش ،از

کشور نیز دارای کاربردهای مشابه با منطقه مورد مطالعه بودهاند

دانه گیاه بارهنگ بهصورت جوشانده و دمکرده استفاده

[.]18 ،19 ،22 ،26 ،29 ،38

میشود که دارای خاصیت ملین است .در شهرستان فسا در

گیاهان دیگر برای درمان ناراحتیهای گوارشی مورد مصرف

عرقیات برای رفع گرمی و درمان ناراحتیهای پوستی استفاده

قرار میگیرند .طبق مصاحبه و گفت و گو با افراد محلی

میشود اما در منطقه ماهنشان ،ریشه و گل این گیاه در اشکال

مشخص شد که از ترکیب بخشهایی از گونههای گیاهی

خام و تازهخوری ،در درمان نارساییهای معده و کبد و

شامل برگ آویشن ،برگ مرزه ،ریشه شیرینبیان ،دانه زنیان،

بهعنوان تقویتکننده و اشتهاآور مورد کاربرد دارد .تمام

دانه رازیانه گلهای گل محمدی ،دانه زیره زیبا با بخشهایی

بخشهای هوایی گیاه خارشتر خزری در فسا به صورت

از گونههای گیاهی دیگر نظیر میوه بلوط ،دانه انیسون ،صمغ

دمکرده جهت درمان ناراحتیهای کلیوی ،دفع سنگ کلیه و

کندر و صمغ تباشیر (طباشیر) جهت درمان انواع ناراحتیهای

تصفیه خون استعمال میشود اما در منطقه ماهنشان ،از مان

گوارشی از جمله ترش کردن معده ،زخم معده و زخم اثنی

ترنجبین حاصل از شاخههای گیاه به صورت عصاره با کاربرد

عشر استفاده میشود .همچنین بومادران هزار برگ ،بابونه،

ملین و مسهل استفاده میشود.

چای کوهی ،مریم گلی داروئی ،کاسنی ،خاکشیر ایرانی ،پونه

خاطر نشان میشود که بهدلیل اقبال فزاینده و روبهرشد

و گزنهسای ساقه آغوش به صورت ترکیبی در درمان

مردم به استفاده از گیاهان دارویی ،قدمت طوالنی مصرف سنتی

بیماریهای گوارشی مورد استفاده قرار میگیرند.

گیاهان در منطقه و عدم اطالع و نداشتن دانش کافی مردم

نعناع ،پونه ،مرزنگوش ،بادرنجبویه ،اسطوخودوس فلسدار،

بهرهبرداری از این منابع عظیم و ذخایز ژنی ارزشمند بیش از

ماشک ،یونجه ،سنجد و گل محمدی به صورت کشت شده

پیش آشکار میشود .شایسته است مسوولین محلی ،ارگانهای

در منطقه مورد مطالعه یافت میشوند .تعدادی از گیاهان نظیر

ذیربط مستقر در شهرستان ماهنشان و کلیه عالقهمندان و

والک ،شنگ ،بوالغ اوتی ،سنجد ،ریواس و شیر مرغ سرسانبه

طرفداران محیطزیست و حفاظت از اکوسیستمها ،آموزشهای

صورت خام و تازه خوری در بازارهای ماهنشان در فصل بهار به

الزم را به مردم جهت حفاظت هر چه بیشتر از انواع گونههای

مردم عرضه میشوند.

گیاهی دارویی و اجتناب از برداشت بیرویه و خودسرانه انجام
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دهند تا از کاهش شدید جمعیت این گونهها و مخاطرات

تمامی مراحل پروژه و نگارش مقاله و نویسنده سوم نیز در

احتمالی جلوگیری به عمل آید.

مراحل انجام تحقیق و آنالیزها مشارکت داشتهاند.

 .4نتیجهگیری

تضاد منافع

وجود  88گونه گیاه دارویی جهت درمان ناراحتیهای
گوارشی در شهرستان ماهنشان نشاندهنده غنای گونهای این

نویسندگان مقاله حاضر اعالم میکنند که یافتههای این
پژوهش و مقاله تضاد منافعی در برندارد.

منطقه میباشد .مستند سازی اطالعات بومی برای جلوگیری
آموزش و انتشار آن در منطقه مذبور بسیار حائز اهمیت است.

نگارندگان این مقاله از مردم محترم شهرستان ماهنشان و

همچنین انجام مطالعات فیتوشیمیایی بر روی ترکیبات مؤثره

افراد مطلع و باتجربه بهپاس در اختیار قرار دادن اطالعات

دارویی این گیاهان و تهیه داروهای گیاهی نیز میتواند زمینه

محلی و سنتی دارویی بویژه آقای دکتر جارچی ،کارشناسان

اشتغالزایی برای نیروی جوان شهرستان و توسعه صنعت

محترم مرکز بهداشت شهرستان ماهنشان علیالخصوص آقای

دارویی کشور را فراهم نماید.

باقری ،آقای مرادی و آقای جارچی و نیز همکاری اداره کل
هواشناسی استان زنجان بویژه خانم مهندس امامی و آقای
مهندس محبوبی برای ارائۀ اطالعات آب و هوایی تشکر و

مشارکت نویسندگان
نویسنده اول در تمام مراحل انجام پژوهش ،نگارش و

قدردانی میکنند.
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Background: Mahneshan County, with an area of 2815 km2, located west of
Zanjan province, is the most prosperous and pristine regions . The county is rich
in Plant biodiversity due to its plains and highlands, diverse habitats and proper
soil and water resources. A significant proportion of its herbs have medicinal
properties, including the treatment of gastro-intestinal disorders, which have not
yet been carefully studied. Objective: identification of medicinal plants and their
traditional applications in treatment of gastro-intestinal diseases. Methods: After
a preliminary stydy of the region the plant species were collected during 20172018. Simultaneously interviewning with indigenous knowledgeable people
about the medicinal plants used in treatment of gastro-intestinal disorders were
carried out. After their scientific identification, all information about Persian
name, local name, part used, method of application and their medicinal properties
were gathered. Results: As the results, 88 species of medicinal plant belonging to
30 families are used for the treatment of gastro-intestinal diseases. The families
of Lamiaceae with 16, Asteraceae with 15, Apiaceae and Fabaceae with 7 species
are the most important ones, which are commonly used as brewed and boiled.
Conclusion: Considering the historical background of the county, this study could
be an introduction for a better and more scientific use of medicinal plants in the
region. Scientific planned usage of medicinal plants can help the plant's genetic
reservoir and also development the local employment through fewer side effects
and more effective by-products.
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