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  چكيده
 شناسيگياه اند.گرفتهمي قرار استفاده مورد مهمي دارويي منبع عنوان به شده كاشته يا خودرو داروييِ ياهانگ تاكنون ديرباز از مقدمه:
  .كندمي عرضه گياهي داروهاي و جديد دارويي گياهان يافتن براي را ارزشمندي هايروش سنتي

در  هابيماري درمان در محلي، ساكنان يبوسيله هگسترد طور به كه است مهمي داروييِ گياهان شناسايي مطالعه اين از هدف هدف:
  .گيرندمي قرار استفاده مورد شهرستان جيرفت

 معرفي شناسايي و بررسي ينمركز استان كرمان واقع شده است. در ا كيلومتر در 13799شهرستان جيرفت با وسعت  :بررسي روش
 گياهي هايگونه است. گرفته صورت اسنادي، مطالعات و مردمي تاطالعا صحرايي، هايپيمايش از استفاده با گياهان اين شهرستان

استفاده و  مورد اندام درماني، خاصيت محلي، شكل زيستي، نام علمي، نام گياهي يگونه هر براي شدند و آوري شناساييجمع پس از
  .شد تدوين رايج نحوه مصرف

 كه از آنها به شدند داده تشخيص اين شهرستانخانواده در  48ر جنس د 132 به گياه دارويي متعلق گونه 147 مجموع،در  نتايج:

 طب در ديگر موارد و هاالتهاب و دردها مسكن انواع معده، زخم، مقوي يدهندهالتيام بخش،هاي گوارشي، آرامدرمان بيماري عنوان

 .داد قرار برداريبهره مورد را آنها توانمي دقيق، ريزيبرنامه و مديريت شود كه بااستفاده مي سنتي

 گياهان جديد درماني اثرات براي شناسايي ايزمينه آمدن موجب فراهم دارويي، ازگياهان گسترده استفاده و فراواني :گيرينتيجه
 شرايط با سازگار دارويي گياهان يتوسعه و كشت مبناي بر زايياشتغال هايطرح يتوسعه داخلي، منابع محدوديت منطقه شده است.

  .باشد منابع اين حفظ براي مناسب كاريراه در پي داشته و را وريبهره و توليد حداكثر تواندمنطقه، مي وژيكياكول
  

  گياهان دارويي شهرستان جيرفت، استفاده سنتي، :واژگانگل
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...آوري، شناسايي و جمع  

 

  مقدمه
 كه يابيمدرمي باشيم، داشته ديني متون بر مروري اگر
گياهان  از تعدادي به همگي تقريباً آسماني كتب و ديني رهبران
و  نموده اشاره هابيماري از بعضي معالجه و مداوا در دارويي
از  تعدادي به نيز كريم قرآن در اند.كرده توصيه را آنها مصرف
همگان  بر آنها بودن دارويي نقش امروزه كه شده اشاره گياهان
خرما،  انار، زيتون، همچون است. گياهاني مبرهن و روشن
 از غيره دارويي) و گياه يك (محصول مان پياز، عدس، انگور،
 .]1[روندمي شمار به آنها ترينشناخته

هاي با پيشرفت تكنولوژي و افزايش آگاهي بشر از جنبه
هاي سنتي هاي نويني به جنبهگوناگون زيستي گياهان، استفاده

گياهان  از شده فرآوري داروهاي آنها اضافه شده است. امروزه
پزشكي،  عرصه در زيستي هاينوآوري عنوان به دارويي

از  يكي هستند. شيميايي داروهاي براي با ارزش جايگزيني
گياهي  داروهاي كمتر جانبي جايگزيني، عوارض اين مهم علل

استفاده  به مردم ردلذا رويك است. داروهاي شيميايي به نسبت
هجوم  سبب عامل همين و يافته افزايش گياهي داروهاي از

تخريب  نتيجه در و هارويشگاه از بسياري به سودجويان
  .]2[است  شده طبيعي هايعرصه

هاي جديد و با توجه به استفاده بشر از مواد و دستگاه
هاي دورشدن انسان از طبيعت و گياهان، ثبت علم بومي و دانسته

 به مربوط رسد. اطالعاتسنتي بيش از پيش ضروري به نظر مي
 نسل به از نسلي متمادي ساليان طول در دارويي گياهان از استفاده
 به مسن افراد از اطالعات ينا انتقال اما شده است، منتقل ديگر
قرار  تغييرات شديدي را دستخوش آنها است ممكن جوان افراد
 هايدانسته ثبت مسأله، اين از براي جلوگيري بنابراين .]3[ دهد
  .]4[ضروري است  افراد، اين

ها قرن به هابيماري درمان براي دارويي گياهان از استفاده
در  و توسعه يافته كشورهاي از بسياري در گردد وپيش باز مي

 .]5[رود مي شمار به درمان اصلي راه يك عنوان به توسعه حال
در  شاياني نقش اتنوبوتاني مطالعات نتايج اخير، هايسال در

بعضي  در .است داشته درماني گياه و دارويي گياهان تحقيقات
داروهاي جديد  كشف براي اتنوبوتانيكي مطالعات كشورها، از

  .]6[و بهبود و توسعه داروهاي جديد، استفاده شده است 

  

سنتي  طب يزمينه در طوالني ايپيشينه داراي ايران كشور
غني  است. هادرمان بيماري در دارويي گياهان از استفاده و

استفاده  در ايرانيان باالي دانش و ايران كشور گياهي فلور بودن
شهرهايي مثل  در معتبر علمي مراكز دارويي، وجود گياهان از

كتاب  قبيل از معتبر لميع منابع وجود و ري شيراز، اصفهان،
و  سيناابوعلي چون شهيري دانشمندان نيز و سيناابن قانون
رواج  ايران بين مردمان در را دارويي گياهان با طبابت كه رازي
ضرورت  دارويي، گياهان به ايرانيان توأم يعالقه نيز و دادند
  .]7[كند دو چندان مي را علم اين به توجه

داراي  زياد، هوايي آب و تنوع به توجه با كرمان استان
 285بيش از  داشتن با است، اين استان مختلفي گياهي هايپوشش

 دارويي در سطح گياهان تنوع لحاظ را از بااليي رتبه دارويي گياه
. در چند سال اخير مطالعاتي در زمينه شناسايي، ]8[كشور دارد 

اند معرفي و نحوه مصرف گياهان دارويي مناطق مختلف انجام داده
شود: در مطالعه گياهان دارويي استان كرمان كه به برخي اشاره مي

ره شناسايي تي 71جنس و  200گونه گياهي دارويي از  285تعداد 
هاي شد كه بيشترين گونه به ترتيب مربوط به خانواده

Lamiaceae ،Apiaceae  وAsteraceae باشند و همچنين مي
در اين تحقيق مشخص شد كه بيشترين اندام مصرفي گياهان 

. ]8[ست اهاي گلدار ها و سرشاخهها، گلدارويي مربوط به برگ
گونه  79در مطالعه اتنوبوتاني گياهان دارويي شهرستان سيرجان، 

گياهي دارويي شناسايي شدند و مشخص شد كه بيشترين كاربرد 
گياهان دارويي در اين شهرستان در زمينه درمان دستگاه گوارش 

. در مطالعه گياهان دارويي و مصارف سنتي شهرستان ]9[اشد بمي
اسايي نخانواده ش 30جنس و  75گونه گياهي متعلق به  95بافت، 

و  Lamiaceaeق به خانواده ها متعلشدند و بيشترين گونه
هاي دستگاه بيشترين مورد مصرف به ترتيب در درمان ناراحتي

. در مطالعه ]10[هاي تنفسي گزارش شد و بيماريگوارش 
گونه  65اتنوبوتاني گياهان دارويي ناحيه كوه جوپار استان كرمان، 

گياهي شناسايي شدند كه بيشتر آنها متعلق به خانواده 
Lamiaceae باشند و بيشترين اندام گياهي مورد استفاده در مي

هاي هوايي و كاربرد عمده گياهان مورد استفاده در اين منطقه، اندام
 و اختالالت تنفسي و گوارشي گزارش شده استها ناراحتي

]11[.  
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  باك و مقبليبي

 

 105در مطالعه گياهان دارويي منطقه تاريخي ميمند تعداد 
خانواده گزارش شد كه  42جنس و  90متعلق به  گونه دارويي

 Rosaceaeو  Lamiaceae بيشترين متعلق به خانواده
باشند و بيشترين اندام مصرفي در اين تحقيق به ترتيب مي

  .]12[ برگ، بذر، ميوه و ريشه گزارش شده است
در بررسي اتنوفارماكولوژي گياهان دارويي جلگه دشتستان 

خانواده  62گياه دارويي مربوط به  131در استان بوشهر 
ترين استفاده دارويي گياهان در اين منطقه شناسايي شد كه رايج

هاي زنان و زايمان به ترتيب براي بيمارهاي گوارشي، بيماري
. اتنوبوتاني گياهان دارويي منطقه سيستان ]13[ باشدپوستي مي

گونه دارويي  30مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد كه 
داراي بيشترين مصرف را توسط مردم سيستان دارند و 

 دهندهترين موارد مصرف شامل مدر، مقوي معده، التياممهم
 .]14[ باشندها و ضد درد و تب ميزخم
رغم تنوع بسيار باالي پوشش گياهي در شهرستان يعل

شناسي زيادي در آن صورت نگرفته جيرفت، مطالعات گياه
فلوريستيك از جمله  تحقيقات كه در اين زمينه چند است. هر

 و در اين شهرستان صورت پذيرفته ]15[ بارزمطالعه فلور جبال
 كار گونههيچ اما تاكنون است شده نيز دقيقي ايجنت به منجر

 نگرفته انجام شهرستان اين دارويي گياهان با رابطه در پژوهشي
 بسيار تنوع نشده است. وجود منتشر زمينه اين در نيز گزارشي و

 به مردم عموم گسترده رويكرد و سو يك از اكولوژيكي باالي
 ديگر، ويس از سنتيطب و دارويي گياهان از استفاده
 اين دارويي گياهان زمينه در گسترده تحقيقات لزوم دهندهنشان
 با تا است شده تالش پژوهش اين در باشد. لذامي منطقه

 آنها استفاده موارد و دارويي بومي گياهان معرفي و شناسايي
  .دشو ارائه مطالعه مورد منطقه از مفيدي در اين زمينه اطالعات

  

  هامواد و روش
  قه مورد مطالعهنطمشخصات م
در مربع  لومتريك 9127جيرفت با وسعتي معادل  شهرستان

طول  58ˆ 31´تا 56ˆ45´استان كرمان در مختصات  جنوب
  عرض جغرافيايي قرار  29ˆ 20 ´تا  28ˆ 10´جغرافيايي و 

  

گرفته است و از شمال به شهرستان كرمان، از شمال غرب و 
به شهرستان كهنوج  ز جنوبا ،غرب به شهرستان بافت و رابر

. بر شوديمو از شرق و شمال شرقي به شهرستان بم محدود 
اساس آخرين تقسيمات كشوري و نتايج سرشماري عمومي 

آبادي با جمعيتي برابر با  514داراي 1390نفوس و مسكن سال 
درصد از اين جمعيت  58باشد كه يمهزار نفر  265000

نفر)  111000صد (در 42نفر) ساكن مناطق شهري و  154000(
 چهار بخشباشند و مشتمل بر يمساكن مناطق روستايي 

يلي و سه شهر جيرفت، و اسماعمركزي، جبال بارز، ساردوئيه 
جبال بارز و درب بهشت است. شهر جيرفت مركزيت اداري و 

كيلومتري  250فاصله  و در ؛را دارا استسياسي اين شهرستان 
موقعيت فضايي  1شماره . شكل ]17[ مركز استان قرار دارد

شهرستان جيرفت در كشور را در استان كرمان و كشور ايران 
  دهد.نشان مي

مركزي و  به دليل وسعت زياد در جلگه هاي جيرفتمنطقه 
جنوب و نزديكي به سواحل خليج فارس و عوامل ديگر، داراي 

درجه  50آب و هواي گرم است كه در تابستان به بيش از 
و با آب و هواي بندرعباس تفاوت چنداني  درسيم گراديسانت

. باشديمندارد. در نواحي كوهستاني هوا معتدل و سرد 
 كنديمفواصلي كه مناطق گرمسيري و سردسيري را از هم جدا 

بسيار كوتاه است و همين امر موجب تنوع در كشت 
  ].18[ تده اسشمحصوالت گرمسيري و سردسيري 

هاي شمالي گياهي بخش هاي جغرافيايبندياز لحاظ زون
هاي جنوبي آن توراني و بخش -  اين شهرستان در ناحيه ايران

]. بر اساس اطالعات به 9[ سندي قرار دارد - در ناحيه صحرا
شناسي استان كرمان، ارتفاع شهرستان دست آمده از سازمان هوا

متر در ارتفاعات  3886متر در شهر جيرفت به  680از حداقل 
درجه در  - 30ترين دماي ثبت شده ، پايينرسدساردوئيه مي

گراد + درجه سانتي50منطقه سربيژن و باالترين دماي ثبت شده 
در جيرفت است. طي آمار يك دوره بلند مدت كمترين ميزان 

 182بارندگي در سطح شهرستان به دشت جيرفت به ميزان 
به مناطق  مترميلي 400تا  350متر و بيشترين ميزان ميلي
  .]19بهشت اختصاص دارد [ارز شمالي، دلفارد و درببجبال
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...آوري، شناسايي و جمع  

 

  
  موقعيت سياسي شهرستان جيرفت در كشور -1شكل شماره 

  

  بررسيروش 
 صورت است كه بدين مطالعه اين در تحقيق روش

بارز، ساردوئيه و اسماعيلي شهرستان را به سه منطقه جبال
 هاينقشه ،منطقه با هر آشنايي منظور به ابتدا درنموده و  تقسيم

 هايراه سپس گرفت؛ قرار مطالعه و بررسي مورد جغرافيايي
 وضعيت و طبيعي عوارض منطقه، مختلف هر نقاط به دستيابي
 مراجعه طريق از آنگاهگياهي مورد مطالعه قرار گرفت  پوشش

صحرايي در  هايپيمايش با و شهرستان مختلف مناطق به
 كليه آوريجمع هب نسبت 1395و  1394و بهار  1393زمستان 
 در استاندارد صورت گرفت و هايروش با گياهي هاينمونه
 محل دقيق آدرس قبيل از اطالعاتي آوريجمع حين
 بردارييادداشت … و شيب جهت محل، ارتفاع آوري،جمع
 هايبا نمونه بوميان ياستفاده مورد گياهان كه مواردي درشد. 
 از تر،دقيق آوريعجم نداشت، براي مطابقت شده، آوريجمع

  شد.  گرفته كمك منطقه بوميان هر
 گياهان يزمينه در اطالعاتي يتهيه براي پژوهش اين رد

 افراد خصوصاً سنتي، شناسانگياه با شخصي يمصاحبه دارويي،
 يزمينه در اطالعاتي داراي روستا و شهر در كه مطلع و مسن

 و كشاورزان يي،دارو گياهان فروشندگان بودند، دارويي گياهان
 هايگونه شناسايي هدف با غيره و دارويي گياهان باغبانان
مردم  سنتي ياستفاده ينحوه منطقه و مهم هر دارويي گياهي

 و كاربرد نوع محلي، نام قبيل از اطالعاتيصورت گرفت. 
 هر براي لزوم مورد موارد ساير و مصرف نحوه محلي، مصرف

بخش هرباريوم  به گياهان آن پي در د.ش كسب گياه
از  پس هانمونهشدند  منتقل شناسي دانشگاه جيرفتزيست

فلورهاي  از استفاده با هرباريومي شدن و خشك و پرس
، فلور تركيه ]17[ فلور ايرانيكا ،]16[ايران  فلور مثل مختلف

 ]24-20[شناسي هاي معتبر گياهو كتاب ]19[فلور عراق ، ]18[
در  هانمونه سپس نصب گذاري شدند.شناسايي علمي و نام

بعد از  و گرفت صورت هرباريومي استاندارد هايبرگه
هاي مخصوص داري به كمدها جهت نگهگزاري نمونهكد

 .شناسي دانشگاه جيرفت منتقل شدندهرباريوم بخش زيست
 مورد هايقسمت همچنين براي تكميل اطالعات درمورد

 براستفاده شد.  ]25، 26[مانند  منابعي از موارد ساير و استفاده
، تختجان ]27[زهري  توسط رويشي ينواح بنديتقسيم اساس

 هايگونه جغرافيايي پراكنش ]29[ لئونارد و وايت و ]28[
 نيز گياهان زيستي اشكال صورت همين شده و به تعيين گياهي

]. در جدول 34شدند [ مشخص رانكياير سيستم اساس بر
 اطالعاتي از زير واحدهاي منطقه مورد مطالعه از قبيل 1شماره 
آوري شده ها و روستاهايي كه گياهان از آن مناطق جمعبخش

  اند، ارائه شده است.و مورد پرسشگري اهالي قرار گرفته
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  آوري گياهان دارويي و پرسشگري اطالعات فردي:مشخصات مربوط به مناطق جمع1جدول شماره 

  منطقه  رديف
  شوندهافراد پرسش

  ميزان تحصيالت  محدوده سني  زن - مرد
  ليسانس -ديپلم -بي سواد  70-47  3-9  شهر جيرفت  1
  ديپلم -بي سواد  64-45  2-6  بخش اسماعيلي  2
  ليسانس -ديپلم  70-50  3-5  شهر ساردوئيه  3
  فوق ديپلم -ديپلم -كم سواد  75-45  2-6  منطقه دلفارد  4
  ديپلم -بي سواد  70-50  2-4  روستاي طرج  5
  ديپلم -كم سواد  70-45  3-5  روستاي خاتون آباد  6
  فوق ديپلم -ديپلم -سوادكم   75-45  2-8 روستاي محمدآباد روزپيكر  7

  سيكل-بي سواد  78-55  2-4  روستاي سقدر  8
  ديپلم -بي سواد  75-45  2-5  روستاي محمدآباد مسكون  9

  ديپلم -بي سواد  77-45  3-4  روستاي دامنه  10

  
  نتايج

گياهي مورد  نمونه 1000 تقريبي تعداد در مطالعه حاضر
رويي متعلق گياه دا گونه 147 مجموع،در  بررسي قرار گرفت و

گياهان  از .شد شناسايي منطقه در خانواده 48جنس در  132 به
شده به جز سه گونه بازدانه و يك گونه سرخس بقيه  مطالعه

خانواده  آنها بين در كهآنها متعلق به گياهان نهاندانه هستند 
Asteraceae جنس  و خانواده بزرگترين گونه، 19 با

Lepidium خانواده  از Brassicaceaeبزرگترين گونه 3 با 
 خانواده از بعد شود،شامل مي را مطالعه اين جنس

Asteraceae هايخانواده Lamiaceae  گونه و خانواده  16با
Apiaceae  هايگونه تركيب در را سهم بيشترين گونه 14با 

  دارند. مطالعه مورد منطقه
 غناي از گياهي هايخانواده بين در نامبرده هايخانواده

  از  نيز گياهان دارويي هايويژگي نظر از و بوده برخوردار يزياد

  

 شناسايي باشند. پس ازمي دارگل گياهان هايخانواده ترينمهم
 مقايسه و بررسي به منطقه، از شده آوريجمع گياهان دقيق
 شد. پرداخته آنها محلي درماني اثرات

 ،پژوهش اين از حاصل نتايج مطالب، ارائه در تسهيل براي
 بر عالوه 2جدول شماره  است. شده آورده جدول صورت به

طريقه  زيستي، موارد مصرف، شكل دارويي، هايگونه ليست
 در موجود دارويي هايگونه از مصرف و اندام مورد استفاده

هاي هوايي گل، برگ و ساقه دهد. انداممي نشان نيز را منطقه
ده را در بين با فرم مصرفي جوشاندن و ضماد بيشترين استفا

هاي بندي گياهان بر اساس فرممردم اين منطقه دارند. تقسيم
 %13ژئوفيت،  %22تروفيت،  %47رويشي رانكاير شامل 

  ).2(شكل شماره  دهدفانروفيت را نشان مي %18كامئوفيت و 
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  هاي رويشي رانكايراي دارويي بر اساس فرمهدرصد شكل رويشي گونه - 2 شكل شماره

  

  بحث
 آداب و وسيع گستره داراي ايران از نظر جغرافيايي، كشور

 رسوم و آداب با متعدد اقوام بوده؛ وجود فراوان كهن رسوم و
 است شده سبب كشور اين در گياهان باالي تنوع نيز و متفاوت

 انواع از تفادهاس براي مطلوبي بسيار شرايط تاكنون ديرباز از كه
 به توجه با .باشد شده فراهم مختلف هايزمينه در گياهان

 توپوگرافي، موقعيت خاص اقليمي، شرايط مطلوب وضعيت
 تنوع و هوايي و آب متفاوت هايزون ژئوبتانيكي، وجود خاص
 غناي از شهرستان اين گياهي در شهرستان جيرفت، پوشش
 به مردم زياد رايشگ و بوده برخوردار زيادي اي بسيارگونه
 و صرفه به مقرون حال عين در و ضرربي و طبيعي هايدرمان

 گياهان وسيع يموجب استفاده آن، فرهنگي سازگاري همچنين
 امر هميناست.  شده شهرستان جيرفت سنتي طب در دارويي
 از استفاده به دور بسيار گذشته از شهرستان اهالي كه دهش سبب

 نيز اكنون كه ايگونه به باشند، داشته ويژه توجه دارويي گياهان
 و مورد شاخص افراد توسط سنتي معالجات روستاها بيشتر در

 هستند منطقه مذهبي و ديني رهبران از بعضاً كه مردم اعتماد
گونه دارويي در مقايسه 147شهرستان جيرفت با  شود.مي انجام

 79 هاي سيرجان بابا مناطق مجاور مطالعه شده مانند شهرستان
]، منطقه 11[ گونه دارويي 95]، بافت با 10[ گونه دارويي

  ] و منطقه تاريخي ميمند استان 12[ گونه دارويي 65جوپار با 

  

هاي دارويي ] از غناي گونه13[ گونه دارويي 105كرمان با 
  بيشتري برخوردار است. 

ترين خانواده هاي گياهي در اين شهرستان به پرمصرف
، گونه 19با  Asteraceaeهاي: هترتيب شامل خانواد

Apiaceae  گونه و  14باLamiaceae  باشد كه گونه مي 16با
در ساير مطالعات انجام شده از جمله مطالعه گياهان دارويي 

] 12[ ]، منطقه جوپار10[ ]، شهرستان سيرجان9[ استان كرمان
] اين سه خانواده جزء 13[ ميمند تاريخيو منطقه 
اند. بيشترين هاي گياهي معرفي شدهدهترين خانواپرمصرف

هاي هوايي گل، برگ و ساقه با فرم مصرفي انداماندام مصرفي 
جوشاندن و ضماد بيشترين استفاده را در بين مردم اين منطقه 

  دارند كه با مطالعات انجام شده در استان كرمان مطابقت دارد.
مصرف محلي  مواردبر اساس  گياهان 3در جدول شماره 

دهد بيشترين مصرف اند كه نشان ميبندي شدها دستهآنه
هاي گوارشي گياهان دارويي در منطقه، مربوط به بيماري

شهرستان  باشد كه از اين لحاظ با مطالعات انجام شده درمي
 ] و13[ ]، منطقه تاريخي ميمند12[ ]، منطقه جوپار10[ سيرجان

  ] مطابقت دارد.14[ جلگه دشتستان در استان بوشهر
بيان شيرينمنطقه عبارتند از:  مصرفپرگياهان دارويي 

)Glycyrrhiza glabra( آويشن ،)Thymus fedtschentkoi( ،
  ، كاكوتي )Ziziphora clinopodioides(آالله كوهي 
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 هابندي پرمصرف گياهان دارويي منطقه در درمان سنتي بيماريدسته -3جدول شماره 

  تعداد  رد استفادههاي موگونه  نوع استفاده  رديف

1  
هاي درمان بيماري
  گوارشي

Anethum graveolens, Bunium persicum, Cuminum cyminum, Coriandrum sativum, 
Ferula oopoda, Ferula gummosa, Levisticum officinale, Petroselinum crispum, 
Foeniculum vulgare, Prangos ferulacea, Foeniculum vulgare, Ducrosia anethifolia, 
Achillea eriophora, Achillea santolinoides subsp. wilhelmsii , Artemisia aucheri, 
Artemisia sieberi, Cirsium arvense, Gundelia tournefortii, Descurainia Sophia, 
Sisymbrium irio, Convolvulus arvensis, Juniperus excelsa, Alhagi maurorum, 
Glycerrhiza glabra, Onobrychis altissima, Trifolium pratense, Mentha longifolia, 
Ocimum basilicum, Salvia macrosiphon, Salvia mirzayanii, Teucrium polium, 
Ziziphora tenuior, Lamium album, Marrubium vulgare, Nepeta supina, Ficus 
drupacea, Orobanche ramosa, Rumex vesicarius, Portulaca oleracea, Crataegus 
ambigua, Salix aegyptiaca,Veronica anagalis-aquatic, Daphne oleoides, Daphne 
stapfii, Urtica urens  

45  

  بخشمسكن و آرام  2

Heracleum persicum, Achillea eriophora, Achillea santolinoides subsp. wilhelmsii , 
Artemisia aucheri, Artemisia sieberi, Tanacetum parthenium, Echium amoenum, 
Nonea caspica, Descurainia Sophia, Capparis spinosa, Ephedra distachya, Melilotus 
officinalis, Fumaria parviflora, Salvia macrosiphon, Salvia mirzayanii, Nepeta 
bornmulleri, Ziziphora clinopodioides, Colchicum schimperi, Myrtus communis, 
Papaver dubium, Rosa canina, Citrus aurantium, Scrophularia scopolii, 
Hyoscyamus reticulatus, Urtica dioica, Urtica urens, Tribulus terrestris  

28 

3  
تنفسي و  هايبيماري

  سرماخوردگي

Adianthum capillus-veneris, Foeniculum vulgare, Artemisia sieberi, Cota tinctora, 
Nonea caspica, Lepidium draba, Brassica rapa, Ephedra intermedia, Thymus 
fedtschenkoi, Ziziphora clinopodioides, Althaea aucheri, Myrtus communis, 
Eucalyptus camaldulensis, Papaver dubium, Scrophularia scopolii, Datura 
stramonium, Urtica dioica 

17  

4 
خنك و  با طبع گياهان

  ضد گرمي
Cichorium pumilum, Cichorium intybus, Berberis integerrima, Alyssum linifolium, 
Descurainia Sophia, Cucumis sativus, Onobrychis altissima, Eremurus persicus, 
Plantago major, Cotoneaster persicus, Sanguisorba minor 

11 

5 
 ضد رماتيسم و درمان
  دردهاي مفصلي

Dracocephalum polychaetum, Calotropis procera, Citrullus colocynthis, Juniperus 
excelsa, Glycerrhiza glabra, Olea europaea subsp. cuspidata, Scrophularia scopolii, 
Datura stramonium, Peganum harmala  

9 

 ,Coriandrum sativum, Dorema ammoniacum, Dorema eucheri, Salvia macrosiphon  ضد باكتري 6
Salvia mirzayanii, Teucrium polium, Marrubium vulgare 

7 

 Achillea eriophora, Achillea santolinoides subsp. wilhelmsii, Taraxacum  هاي زناندرمان بيماري  7
pseudocalocephalum, Ficus drupacea, Salix aegyptiaca 5  

Levisticum officinale, Trigonella foenum-graecum, Olea europaea  فشار خون درمان  8 subsp. cuspidata, 
Nigella sativa 

4  

  
)Ziziphora tenuior( كاسني ،)Cichorium pumilum( پونه ،

، مريم نخودي يا كلپوره )Mentha longifolia(يا پودنه 
)Teucrium polium(. ترين گياهان بومي بيان يكي از مهمشيرين

  شود.منطقه است كه به ميزان قابل توجهي از آن صادر مي
 در بررسي حاصل پس از مقايسه اثرات درماني، مالحظه

 سنتي طب در ايچندگانه كاربردهاي گياهان از كه برخي شد
 ، Rheum ،Citrullusبه توانمي ميان آن از كه دارند محلي افراد

Tribulus هاي شناختهبيماري اثرات با مقابله براي. كرد اشاره 
 به گيرند،مي قرار افراد مورد استفاده مختلفي گياهان منطقه، شده

 هايناراحتي درمان براي گياهي زيادي هايكه از گونه طوري
 مالحظه همچنين. شودمي استفاده دستگاه گوارش به مربوط

، Elaeagnus ،Malvaجمله  گياهان از اين از برخيكه  شد
Eucalyptus، Prosopis بيشتري سنتي مصرف يپيشينه از 

، Heracleumمثل  گياهي هايگونه از برخيهستند.  برخوردار
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Prangos،Descurainia  اهالي توسط ايفزاينده طور به 
برخي  گيرند؛ امامي رارق مصرف مورد و شده شناخته بومي
استفاده  مسن افراد توسط بيشتر  Acantholimonمانند ديگر
 همچون ايافراد بومي بيشتر از گياهان صخره شوند.مي

Juniperus آنها  به بيشتري دسترسي روييده و ارتفاعات در كه
، Allium مانند گياهان از ديگر برخي كنند؛استفاده مي دارند

Amygdalus،Berberis  ،Ziziphus رويشي  فصل در غيره و
 فروش معرض در و شدهبازار وارد تازه طور به دهيو ميوه
   .گيرندمي قرار عمومي

همچنين مقايسه اطالعات موجود با تحقيقات مشابه در 
]، شهرستان 9[ گياهان دارويي استان كرمان مناطق همجوار

 ]13[ ند] و منطقه تاريخي ميم12[ ]، منطقه جوپار10[ سيرجان
دهد كه در برخي موارد، نحوه استفاده از گياهان و نيز نشان مي

خواص ذكر شده براي آنها تفاوت زيادي با هم دارد به عنوان 
دار با نام محلي انغوزه و مثال در اين منطقه از گياه كماي غالف

اي در انسان انگل رودهدر درمان  Ferula oopodaنام علمي 
د اما اين كاربرد فقط در بين افراد بومي اين شواستفاده مي و دام

 استفاده به عنوان مسكنجوار، منطقه رايج است و در مناطق هم

است. در بيشتر موارد، استفاده سنتي از گياهان تقريباً  دندان درد
با هم مشابه و يا كمي متفاوت است كه آن نيز ناشي از تفاوت 

  .باشدآداب و روش زندگي در هر منطقه مي
ارزشمند كه براي اولين  داروييهاي گياهي برخي از گونه

] و در اين 10اند [بار از مناطق مشابه در استان گزارش شده
منطقه نيز پراكنش دارند مثل گياه بادرنجبويه كرماني با نام 

 Dracocephalum polychaetum محلي مفرو و نام علمي
ست ولي به دليل مورد توجه داروسازان قرار گرفته ا ًَشديدا كه

 باشد.رويه افراد بومي در معرض خطر نابودي ميبرداشت بي
همچنين مي توان از گياه كرفس كوهي (انجدان) با نام علمي 

Levisticum officinale  كه تنها زيستگاه آن در ايران، نام برد
هاي ترين گونهارتفاعات مركزي كرمان است يكي از مهم

هاي د اما در طي سالشومي اندميك استان كرمان محسوب
 كن كردن گياه دررويه و نادرست (ريشهاخير برداشت بي

هنگام برداشت)، اين گياه را در معرض شديد خطر نابودي 
  قرار داده است.

گياهان دارويي  هاي مختلفگونه فراوان اهميت با توجه به
 ها، ضروري است كه استفاده از آنها دربيماري درمان در

 شودمي توصيهگيرد لذا  قرار مناطق همه مديريتي ايهبرنامه
به  مسئوالن سايرو  كشور آبخيزداري و مراتع ها،جنگل سازمان
 ذخاير اين حفظ ضمن دارويي گياهان متولي دستگاه عنوان

 برداشت عدم زمينه مردم در همه به را الزم ارزشمند، آگاهي
دهند؛  ارائه عيطبي منابع هايعرصه دارويي در گياهان از مستقيم
 هر دارويي گياهان تحقيقات متوليان عنوان به ما است و الزم

 را مربوطه اطالعات ساير و شده بومي گياهان نتايج ترسريع چه
 همچنين وجود دهيم. قرار كنندهمصرف قشر اختيار در

 زينتي و صحرايي سبزي صنعتي، دارويي، گياهي هايگونه
 فراهم را منطقه اين گياهان از منظوره چند برداريبهره امكان
 صنايع نبود استان، كشاورزان آگاهي عدم اما به دليل آوردمي

 مشيخط ترسيم جهت خاص اجرايي دستگاه فقدان تبديلي،
 صنايع ايجاد و فرآوري هايروش بازاريابي، زمينه در اجرايي
 هايفرآورده و گياهان اين خروج سبب دارويي، گياهان تبديلي
 ساليانه كه طوري به شود.مي از شهرستان خام صورت به طبيعي
 گياهان و موسير بيان، شيرين باريجه، كتيرا، توجهي قابل ميزان

 خارج بازارهاي روانه شهرستان، از خام صورت به ديگر دارويي
 كشور وارد قيمت برابر چند با فرآوري از پس و شده كشور از
 توجه اجرايي و مديريتي هايبخش درلذا الزم است  .شودمي
 در هاجنگل و مراتع از منظوره چند برداريبهره بحث به ايويژه
 با تاگردد  طبيعي منابع پايدار توسعه و جامع مديريت جهت

 ضمن صحيح ريزيبرنامه و موجود هايتوانمندي شناخت
 و هاي داروسازيشركت و هاكارخانه جهت اوليه مواد تأمين
 مورد داروي زمينه، اين در يگركشورهاي د وابستگي به كاهش

 و تهيه كرده دارويي گياهان و طبيعي هايفرآورده از را نياز
 يتوسعهو ضمن  نمود تقويت را بخش اين با مرتبط صنايع
 دارويي گياهان يتوسعه و كشت مبناي بر زايياشتغال هايطرح

 حفاظت امر به حال عين در منطقه، اكولوژيكي شرايط با سازگار
كمك شايان توجه كرد. لذا الزم است جهت  زيست محيط

 تهيه به نسبت منابع طبيعي هايعرصه بردارانبهره توانمندسازي
 به شده تهيه طرح واگذاري و مرتعي و جنگلي محصوالت طرح

   شود. اقدام مجريان
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Abstract 
 

Background: Medicinal plants have been used for thousands of years as an important source of 
medicinal. Traditional botany offer valuable methods to finding new medicinal plants and herbal 
medicines. 
Objective: The aim of this study was to identify the important native medicinal 
plants used by traditional healers of Jiroft. 
Methods: The ethno-medicinal data of the plants were collected through field surveys, face-to-
face interview with local herbalist and documentary studies. The traditional ethno-medicinal 
knowledge was recorded and for each species scientific name, local name, life form, therapeutic 
characteristic, used plant parts were aerial parts. 
Results: A total of 147 species of medicinal plants belonging to 132 genera in 48 families were 
recorded. In this study the most frequently used plant was as comforting, healing wounds, stomach 
tonic, painkiller and anti-inflammation and other use in traditional medicine that they can be 
exploited with careful planning and management. 
Conclusion: Prevalence and widespread use of medical herbs provide a context for identification 
of new treatment characteristics of plants in the region. Limited internal resources, development of 
employment plans based on cultivation and development of medicinal plants compatible with 
ecological conditions can lead to maximum productivity and provide a proper way to preserve these 
resources. 
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