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Abstract
Background and Objectives: Considering the combination of
traditional medicine application with popular culture in Iran as well as
relationship between beliefs of people in each region and the amount
and way of using medicinal plants (called ethnobotany), this study was
carried out with the aim of identification and traditional use of some
medicinal plants in Jafar Abad district of Qom Province.
Methods: This descriptive cross-sectional study was performed on 320
individuals using convenience sampling in Jafar Abad district of Qom
Province (including Jafarieh city and its villages) in 2016. The data
were collected by a checklist. Medicinal plants were identified using
plant flora books.
Results: Of 37 dominant plant species from 22 families, plants of the
Lamiaceae and Asteraceae families, were the most frequent plant flora
in the region. Among the collected medicinal plants, 23% was used in
the treatment of gastrointestinal diseases as the most common diseases,
18% for respiratory diseases, 13% for removal of urinary system
stones, 10% for hair and skin diseases, and 2% for oral and dental
diseases. A few native people treated joint pains and infertility using
medicinal plants.
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Conclusion: Given the intactness of the region and lack of sufficient
documentation, so far no information has been recorded in the past
references on medicinal properties and way of using the plants of this
area. Therefore, further investigations in this field can lead to identify
new medicinal plants and provides an opportunity for farmers and
locals to prepare the way for commercialization of medicinal plants
through their cultivation.
Keywords: Ethnobotany; Traditional medicine; Medicinal plants; Qom,
Iran.
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شناسایی و مصارف سنتی برخی از گیاهان دارویی در بخش جعفرآباد استان قم
آتوسا وزیری*
گروه زیستشناسی ،دانشگاه پیام نور،

چکیده

ایران.

زمینه و هدف :با توجه به آمیختهشدن طب سننتی بنا فرگنن

عامنه منردم در کشنور ،گچنننی

ارتباط بی باورگا ،اعتقادات مردم گر منطقه با میزان و نحوه کاربرد گیاگان دارویی (تحت عننوان
گیاه قومشناسی) ،ای مطالعه با گدف شناسایی و مصارف سنتی برخی از گیاگان دارویی در بخش
جعفرآباد استان قم صورت گرفت.
روش بررسییی :ای ن پننهوگش بننه روش توصننیفی  -مقطعننی بننر رو  320نفننر از مننردم بخننش
جعفرآباد قم (شامل شهر جعفریه و روستاگا آن) در سال  1394با استفاده از روش نچوننهگینر
آسان انجام شد .دادهگا بهوسیله چکلیست جچعآور شدند .گیاگان دارویی با اسنتفاده از کتنب
فلور گیاگی شناسایی شدند.
یافتهها :از مجچوع  37گونه گیاگی غالنب از  22خنانواده ،گیاگنان خنانوادهگنا  Lamiaceaeو
 ،Asteraceaeبیشتری فراوانی پوشش گیاگی منطقه را تشکیل میدادنند .از بنی گیاگنان داروینی
جچعآور شده %23 ،در درمان بیچار گا گوارشی بهعننوان شنایعتنری بیچنار گنا %18 ،بنرا
درمننان بیچننار گننا تنفسننی %13 ،بننرا رفننع سننن

گننا مجننار ادرار  %10 ،جهننت درمننان

بیچار گنا پوسنت و منو و  %2بنرا درمنان بیچارگنا دگنان و دنندان کناربرد داشنتند .درمنان
*

نویسنده مسئول مکاتبات:

بیچارگایی مانند دردگا مفصلی و نابارور نیز با استفاده از گیاگان داروینی ،توسن معندود از

آتوسا وزیری ،گروه زیستشناسی،

افراد بومی انجام میشد.

دانشگاه پیام نور ،ایران.

نتیجهگیری :با توجه به بکر بودن منطقنه و عندم مسنتندات کنافی ،تناکنون اطالعناتی در مننابع

آدرس پست الکترونیکی:
a_vaziri@pnu.ac.ir

گذشته راجع به خواص دارویی و نحوه بهکارگیر گیاگان ای منطقه ثبت نشنده اسنت بننابرای
تحقیقات بیشتر در ای زمیننه موجنب شناسنایی گیاگنان داروینی جدیند شنده و فرصنتی را بنرا
کشاورزان و مردم محلی فراگم میکند تا بتوانند با کشت گیاگنان داروینی ،زمیننه تجنار سناز

تاریخ دریافت95/10/18:
تاریخ پذیرش96/4/17:

آنگا را در منطقه خود فراگم آورند.
کلید واژهها :گیاهشناسی بومی طب سنتی گیاگان دارویی قم ،ایران.
لطفاً به ای مقاله بهصورت زیر استناد نچایید:
Vaziri A. Identification and traditional use of some medicinal plants in
Jafar Abad district of Qom province, (Iran).
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استان قم با داشت شرای

مقدمه

آب و گوایی و توپوگرافی مختلف،

اخیر ،گرایش به سچت گیاگان دارویی و مصارف

دارا گونهگا متنوعی از گیاگان دارویی است .اغلب گیاگان

سنتی آنگا در دنیا افزایش یافته است ( .)1امروزه ،مطالعه و

دارویی در شرای آب و گوایی ای استان قابلکشت گستند ،اما

ویهه

و اقتصاد  ،گیاگان کشتشده بیشتر شامل:

در دگهگا

مستندساز درخصوص چگونگی رفتار انسانگا با فرگن

به دالیل تجار

جهت استفاده از گیاگان بومی یک منطقه تحت عنوان گیاه

نعناعفلفلی ،نعناع ،شوید ،بهلیچو ،بابونه ،زیره سبز ،بیدمشک،

دارد .گیاه

و زعفران میباشند .به دلیل وسعت نواحی بیابانی

قومشناسی ( ،)Ethnobotanyکاربرد گستردها

گلمحچد

قومشناسی از جهت بهرهبردار صحیح از منابع موجود و حفظ

غیرقابل دسترسی ،اطالعات اندکی از ساکنی محلی ای استان

مناسب اطالعات فرگنگی و تنوع زیستی گر منطقه اگچیت دارد و

دردسترس است .بنابرای  ،اطالعات مستند راجع به ای منطقه در

مطالعات در زمینه گیاه قومشناسی ،برا کشف و توسعه داروگا

منابع علچی وجود ندارد .از سو دیگر ،تغییرات آب و گوایی،

جدید به کار گرفته میشود (( Hooper .)2–4سال  ،)1937اولی

گرم شدن منطقه و طوفانگا شنی ،پوشش گیاگی ای ناحیه را

مطالعه خود را درخصوص گیاگان دارویی ایران از دیدگاه گیاه

تهدید میکند .با توجه به موارد ذکرشده ،جچعآور اطالعات

قومشناسی انجام داد ( .)5در سالگا اخیر نیز مطالعات متعدد

راجع به پوشش گیاگی ،بهویهه گیاگان دارویی امر

در مناطق مختلف ایران صورت گرفته است (.)6–10

است.

ایران به دلیل مساحت ،شرای

مختلف آب و گوایی ،قدمت

جعفرآباد یکی از بخشگا

ضرور

استان قم بوده که مرکز آن شهر

قابلیت باالیی در زمینه

جعفریه در  35کیلومتر شچال غربی قم است .جچعیت ای شهر

مطالعات علچی و بومی مرتب با طب سنتی است .پوشش گیاگی

برابر با  7203نفر میباشد .ای بخش دارا آب و گوا گرم و

کشور بالغ بر  8000گونه گیاگی بوده که بسیار از آنگا در طب

خشک و در مسیر راه ارتباطی استانگا غربی و مرکز کشور

سنتی استفاده میشوند ()11–13

قرار دارد (شکل).

تاریخی و تنوع پوشش گیاگی دارا

شکل :موقعیت بخش جعفرآباد ،استان قم

ای پهوگش با گدف شناسایی و مصارف سننتی برخنی از گیاگنان

گیاگان دارویی ای بخش که یکی از مناطق غنی در زمینه گیاگان

دارویی در بخش جعفرآبناد استنان قنم در جهنت ثبنت اطالعنات

دارویی است انجام گرفت.
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روش بررسی

تعداد

ای پهوگش به روش توصیفی -مقطعی بر رو  320نفر از مردم

جچعآور گیاگان دارویی منطقه به استناد مصاحبهشوندگان و با

بخش جعفرآباد قم (شامل شهر جعفریه و روستاگا آن) در سال

استفاده از اطالعات کتابگا فلور گیاگی ایران انجام شد .گیاگان

 1394با استفاده از روش نچونهگیر

برا

آسان انجام شد .در ای

شناسایی و ردهبند

علچی ،بهگرباریوم دانشگاه پیام نور،

واحد تهران انتقال یافتند و با استفاده از کتب فلور و منابع معتبر

پهوگش ،اطالعات مربوط به  320نفر از ساکنی بومی منطقه (%67

شناسایی شدند ( .)14-16خواص دارویی خانوادهگا

ساک جعفریه و  %33روستاگا اطراف) شامل :افراد سالخورده،
کشاورزان ،گچننی

از گیاگان بهدفعات توس

افراد بومی نام برده شدند.

شناساییشده با گونهگا

فروشندگان دورهگرد گیاگان دارویی ،از

مشابه از منابع مختلف ،استخراج و با

اطالعات حاصل از بومیان منطقه و تعداد

طریق مصاحبه مستقیم بهصورت مراجعه به محل ،سؤال از مردم

گیاگی

از منابع مربوط به

گیاگان دارویی ،مقایسه و تحلیل شدند ( .)17–19لیست گیاگان

منطقه به روش تصادفی و تکچیل چکلیست (شامل اطالعات
فرد  ،اطالعات مربوط به گیاگان دارویی و نحوه استفاده از

شناساییشده و اطالعات گر نچونه ،بهطور مجزا و دستهبند شده

آنگا) و با کچک مردم گر منطقه ثبت گردید.

بهصورت جدول و نچودار با استفاده از نرمافزار

از مجچوع افراد مصاحبهشده ،حدود  %65از افراد را زنان و مابقی

بهدست آمد.

Excel 2003

را مردان تشکیل میدادند .محدوده سنی افراد مصاحبهشونده بی
 35-65سال بود %53 .افراد باال  50سال س داشتند و  %72از

یافتهها

مصاحبهشوندگان افراد بیسواد و کمسواد بودند .میزان آشنایی با

در تحقیق حاضر ،تعداد  37گونه گیاگی ،غالب از  22خانواده

گیاگان دارویی ،نام محلی ،میزان مصرف ،نوع مصرف ،طریقه

گیاگی شناسایی شد (جدول) ،که بهطورمعچول برا مصارف طب

مصرف و بخش مورد استفاده از مصاحبهشوندگان پرسینده شند و

سنتی در بخش جعفرآباد استفاده میشوند.

جدول :فهرست کاربردی گیاهان دارویی مورد استفاده در رفع بیمارهای مختلف بخش جعفرآباد ،استان قم
اندام مورد

ردیف

نام علمی گیاه

نام تیره

نام محلی

نام فارسی

فرم رویشی

خواص دارویی

1

Achillea santolina L.

Asteraceae

گل برنجاس،

بومادران

چندساله

ضداسهال ،تقویت معده ،رفع بواسیر ،ضدریزش مو،

استفاده
ضدخارش ،درمان سرماخوردگی ،تببر ،درمان

زرد

سینوزیت ،درمان درد ،رفع سن

سرشاخه حاو
گل

مجار ادرار و

مشکالت مثانه
2

Alcea arbelensis Beiss.

Malvaceae

ختچی

ختچی

چندساله

3

Alhagi camelorum Fisch.

Papilionaceae

ترنجبی  ،خاریز،

خارشتر

چندساله

ضدیبوست ،ضدخارش ،درمان سرماخوردگی،

گل

ضدعفونیکننده ،درمان درد ،درمان سینهدرد،
ضدآسم
حاج
4

Allium cepa L.

Alliaceae

پیاز

5

Allium sativum L.

6

تقویت معده ،ضدنفخ ،ملی  ،مسهل ،ضدعفونی،

شیره گیاه

خنککننده ،تببر
پیاز

دوساله

Alliaceae

سیر

سیر

چندساله

ضداسهال ،ضد باکتر  ،درمان درد مفاصل
ضدانگل ،بهبود زخمگا پوستی ،رفع میخنه ،درمان

اندام گوایی-پیاز
پیاز

درد مفاصل ،درمان برونشیت ،رفع دنداندرد
Alyssum bracteatum Boiss
and Buhse.
Anethum graveolens L.

Brassicaceae

قدومه

قدومه

چندساله

درمان گلودرد ،خل آور ،ضدسرفه

میوه

Apiaceae

شوید

شوید

یکساله

کاگش چربی خون

میوه و برگ

8

Capparis Spinosa L.

Capparaceae

کبر ،خاروک،

علف مار

یکساله

محرک کبد -کاگش نفخ -ضدروماتیسم -دفع کرم-

میوه و غننه

9

Chamomilla recutita L.

Asteraceae

بابونه

دوساله

ضداسهال ،تقویت معده ،صفراآور ،ضد یبوست،

گل

7

علف مار ،کیپر
بابونه

قابض
ضدریزش مو ،درمان کچردرد ،رفع سن

دارویی

مجار

ادرار ،اشتهاآور
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شچاره سوم،
علوم پزشکی قم /دوره
angustifoliaدانشگاه
مجله
Elaeagnaceae
Elaeagnus
L.
خردادنجد
س
دوازدگم ،سنجد

درختی

ضداسهال ،درمان التهاب مفاصل ،درمان آفت دگان،

برگ-میوه

درمان واریس ،درمان گپاتیت ،ضدآسم
14

Foeniculum vulgare Mill.

Apiaceae

بادیان

رازیانه

دوساله

ضداسهال ،ضدیبوست ،رفع سن

مجار ادرار

میوه
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نسری جاوید تبریز و گچکاران

10

Cichorium intybus L.

Asteraceae

کاسنی

کاسنی

یک یا

تقویت معده ،ضدیبوست ،رفع جوش صورت،

چندساله

سفیدکننده ،تببر ،ضدباکتر  ،درمان امراض

گچه بخشگا گیاه

کبد  ،تصفیه خون
11

Coriandrum sativum L.

Lamiaceae

گشنیز

گشنیز

یکساله

تقویت معده ،تببر ،کاگش قند خون

برگ و سرشاخه

12

Descurainia sophia

Brassicaceae

خاکیجی ،خاکشیر

خاکشیر

یک تا دوساله

ضداسهال ،تقویت معده ،ضدیبوست ،درمان

دانه-اندام گوایی

سرماخوردگی

ایرانی
13

Elaeagnus angustifolia
L.

Elaeagnaceae

سنجد

سنجد

درختی

14

Apiaceae

بادیان

رازیانه

دوساله

ضداسهال ،درمان التهاب مفاصل ،درمان آفت دگان،

برگ-میوه

درمان واریس ،درمان گپاتیت ،ضدآسم

Foeniculum vulgare
Mill.
Fumaria vaillantii
Loisel.
Glycyrrhiza glabra L.

Fumariaceae

شاهتره

شاهتره

یکساله

تقویت معده ،تببر ،رفع دنداندرد ،اشتهاآور

اندام گوایی

Papilionaceae

ریشه نجو

شیری بیان

چندساله

تقویت معده ،درمان سینوزیت ،ضدآسم ،ضد سرفه،

ریشه

17

Hypericum scabrum L.

Hypericaceae

علف چا

گل راعی

چندساله

18

Malva neglecta Wallr.

Malvaceae

پنیرک

یک یا دوساله

19

Melissa officinalis L.

Lamiaceae

15
16

ضداسهال ،ضدیبوست ،رفع سن

رفع سن

میوه

مجار ادرار

مجار ادرار ،کاگش عوارض یائسگی

ضدافسردگی -درمان سوختگی -ضدالتهاب -ترش

سرشاخهگا گلدار

ضدتهوع ،رفع بواسیر ،رفع زخم معده ،درمان

گل

کردن -سردرد
نون کالغی،
ماماپیر
وارن

بو

گلودرد ،خل آور ،درمان نابارور
بادرنجبویه

چندساله

تقویت معده ،ضدنفخ ،تقویت قلب

سرشاخه گلدار و برگ

20

Mentha pulegium L.

Lamiaceae

پونه-پودونه

پونه

چندساله

ضداسهال -ضدنفخ ،ناراحتی معده ،درمان سینوزیت،

اندام گوایی -برگ

21

Mentha spicarta L.

Lamiaceae

نعناع

نعناع

چندساله

22

Nigella sativa L.

Ramnaceae

سیاهدانه

سیاهدانه

یکساله

23

Papaver macrostomum
Boiss.
Plantago lanceolata

Papaveraceae

شقایق

Plantaginaceae

ضدآسم و تنگی نفس ،رفع دنداندرد ،اشتهاآور
تقویت معده ،ضدنفخ ،تورم روده ،درمان زکام،

سرشاخه برگ و گل

کاگش چربی خون و قندخون ،الغرکننده
رفع زگیل ،تقویت مو ،ضدانگل ،ضدباکتر  ،مسهل،
کاگش غلظت خون ،رفع سن

دانه

مجار ادرار

شقایق

یکساله

ضدآسم

کپسول ،گل

بارگن

چندساله

رفع دلپینه ،ضداسهال ،درمان سرماخوردگی،

ریشه-برگ-دانه

25

Plantago psyllium L.

Plantaginaceae

آپرزه

اسفرزه

یکساله

درمان گرفتگی سینه ،رفع سن

26

Rhus coriaria L.

Anacardiaceae

سچاق

سچاق

چندساله

ضداسهال

میوه

27

Rosmarinus officinalis
L.
Rumex Crispus L.

Lamiaceae

اکلیل کوگی

رزمار

چندساله

درمان سرماخوردگی

برگ ،سرشاخه گلدار

Polygonaceae

ترشک

ترشک

چندساله

ضداسهال

برگ

29

Salix aegiptiaca L.

Saliaceae

بیدمشک

بیدمشک

درختی

ضداسهال

جوانه گلدار

30

Satureja hortensis L.

Lamiaceae

مرزه

مرزه

چندساله

تقویت معده

برگ

31

Solanum nigrum L.

24

کارد -بارتن

ضدعفونیکننده ،درمان گلودرد ،ضدآسم،
خل آور ،ضدسرفه

28

Solanaceae

تاجریز

تاجریز

درختنه

32

Thymus daenesis celak.

Lamiaceae

اوشوم ،آفش

آویش

چندساله

33

Tribulus terrestris L.

Zygophyllaceae

گوروا

خارخاسک

یکساله

34

مجار ادرار

درمان برونشیت مزم  -مداوا اگزما-

دانه

شاخهگا علفی

ضدمیکروب -تببر -درمان زرد
ضداسهال ،تقویت معده ،ضدانگل ،درمان سینهدرد،

برگ و سرشاخه

قابض
رفع سن

ریشه

مجار ادرار ،درمان نابارور

Trigonella foenumgraecum L.
Utrica dioica L.

Pailionaceae

شنبلیله

شنبلیله

یکساله

رفع التهاب گلو ،کاگش چربی خون ،ضدسرفه

دانه ،برگ

Utricaceae

گزنه

گزنه

چندساله

توقف خونریز  ،ضداسهال

برگ

36

Viola tricolor L.

Violaceae

بنفشه

بنفشه

یک یا دوساله

ضداسهال

گل-گچه بخشگا گیاه

37

Valeriana officinalis L.

Valerianaceae

سنبل تیو

سنبلالطیب

چندساله

درمان سرماخوردگی ،درمان درد ،درمان درد دست

ریشه و ریزوم

35

ب
ر
گ
،

91
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم /دوره دوازدگم ،شچاره سوم ،خرداد 1397

آتوسا وزیر

شناسایی و مصارف سنتی برخی از گیاگان دارویی در بخش جعفرآباد استان قم
نسری جاوید تبریز و گچکاران

...

بیشتری بخش مورداستفاده ،برگگا گیاه ( )%24بود (نچودار).

خانواده نعناع ( )Lamiaceaeبا گفت گونه گیاگی و خانوادهگا

دستگاه

گیاگان در درمان بیچار گا

کاسنی ( )Asteraceaeو باقالئیان ( )Papilionaceaeگرکدام با

در مجچوع %23 ،ای

سه گونه گیاگی ،بیشتری فراوانی پوشش گیاگی منطقه را تشکیل

گوارشی (نفخمعده ،تهوع ،یبوست و انگل) %18 ،برا
مجار ادرار %10 ،

میدادند .بقیه خانوادهگا گرکدام با یک یا دو گونه در ردیفگا

بیچار گا تنفسی %13 ،برا درمان سن

بعد از نظر فراوانی گونهگا قرار داشتند .درمجچوع ،سه گونه

برا بیچار گا پوست و مو و  %2برا درمان بیچار گا دگان

درخت و درختنه در زمره گیاگان دارویی منطقه قرار گرفت.

و دندان کاربرد داشت .برا درمان دردگا مفصلی و نابارور

بخش گا مختلفی از ای گیاگان دارویی توس افراد محلی بنرا

نیز عدها از افراد محلی از ای گیاگان استفاده میکردند.

درمان بیچار گا استفاده میشد.
25
20

15
10
5
0

برگ

گل

میوه

دانه

شاخه

شاخه گا

ریشه

گلدار
نمودار :درصد فراوانی بخشهای استفادهشده گیاهان برای درمان بیماریها در بخش جعفرآباد ،استان قم

بحث

فلور گیاگی و دیگر منابع اطالعاتی نشان میدگد گیاگان دارویی

ایران به دلیل داشت اقلیمگا متفاوت ،دارا زیستگاهگا غنی از

دیگر نیز در ای منطقه وجود دارند ،اما به دلیل عدم مصارف

گیاگان دارویی است .عالوه بر اقلیم ،آداب و رسوم مختلف در

سنتی ،تحقیقی در مورد آنگا صورت نگرفته است .بنا برنظر افراد

بی اقوام ایرانی و تأثیر شرای آب و گوایی منجر به غنا فرگن

بومی ،بهخصوص افراد مس

استفاده از گیاگان دارویی شده است

گیاگی منطقه از  20سال گذشته به دلیل خشکسالیگا پیاپی و

به دلیل تغییرات جو
گسترش فرگن

و تنشگا

آبی در اکثر مناطق ایران،

شهرنشینی ،گرایش مردم به کاربرد داروگا

از بی

پرسششوندگان ،پوشش

کاگش بارندگی ،کاگش چشچگیر داشته که امکان دسترسی به
گیاگان دارویی را مشکل کرده است .در حال حاضر ،تقریباً %95

مدرن درمانی ،نیاز به حراست و ثبت

جامعه آمار  ،داروگا گیاگی خود را از عطار گا و فروشندگان

اطالعات دارویی بهعنوان بخشی از میراث گر منطقه افزایش یافته

دورهگرد گیاگان دارویی تهیه میکنند .درحالیکه در سالیان

است.

گذشته %65 ،از گچی افراد ،گیاگان دارویی مورد نیاز خود را از

شیچیایی و روشگا

در این

پنهوگنش تعنداد

از گنیناگنان منانننند پنوننه

طبیعت جچعآور میکردند.

( ،(Mentha pulegium L.بومادران )،(Achillea santolina L.

تعداد

بابونه ) ،(Chamomilla recutita L.نعناع )،(Mentha spicata L.

 ،)basilicumسیر ( ،)Allium sativumپیاز ( ،)Allium cepaمرزه

کاسنی ( (Cichorium intybus L.و سیر ()Allium sativum L.

( )Satureja hortensisو شوید ( )Anethum graveolensتوس

در دامنه وسیعی استفاده میشدند و اغلب مردم محلی ،با ای

افراد بومی کشت میشوند که خواص دارویی آنگا در جدول

داروگا آشنایی داشتند.

آمده است.
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از بی

نسری جاوید تبریز و گچکاران

گیاگان دارویی جچعآور شده ،گیاگان خارخاسک

مورد بررسی در ای پهوگش ( 24گونه از 18

اکثر گونهگا

( ،)Tribulus terrestris L.سیاهدانه ( ،)Nigella sativa L.اسفرزه

خانواده) برا درمان بیچار گا گوارشی استفاده میشوند .بهنظر

،)Foeniculum vulgare

میرسد دستگاه معد رودها دارا بیشتری زمینه مطالعاتی در

( ،)Plantago psyllium L.بادیان
بنابنوننه

(L.

recutita

(Mill.

)Chamomilla

( )Achillea santolinaبرا رفع سن

و

بنومنادران

نواحی مختلف است ( )28،27،7زیرا مسیر دگانی ،که مجرا

گا مجار ادرار که

معد رودها را تشکیل میدگد ،یکی از اگداف مهم مطالعاتی

در ای منطقه نسبتاً شایع است ،به کار گرفته میشود .برخی از

در علم پزشکی است .باوجود اینکه برخی گیاگان ای استان،

گونهگا فوق بهصورت محلی و توس افراد بومی در بخشگا

خوراکی و بعضی دیگر دارا خواص درمانی گستند ،اما مردم

مختلف ایران و جهان استفاده میشوند برا مثال طبیبان سنتی در

محلی نوعاً گیاگانی را ترجیح میدگند که کاربرد دارویی دارند.

درمان

از افراد بیسواد و محلی،

مشهد از خارخاسک ( )Tribulus terrestris L.برا

وجود چنی

اطالعات ارزشچند

دست پهوگشگا را روش

میسازد زیرا

زرد استفاده میکنند ( )20و اسفرزه ()Plantago psyllium L.

ضرورت انجام ای

نیز در منابع دیگر بهعنوان دارویی با خواص خل آور ،ضدسرفه،

تحقیقات علچی از طب سنتی گر ناحیه میتواند منبع ارزشچند و

ضدباکتر و ادرارآور کاربرد دارد ،گچننی در درمان روماتیسم،

تازها برا درمان بیچار گا مختلف فراگم آورد .ای اطالعات

نقرس ،برونشیت و التهاب گلو نیز استفاده میشود ( )22،21که

را میتوان با حفظ سنتگا منقول دگانبهدگان بی نسلگا منتقل

مشابه کاربرد مصرفی توس اگالی جعفرآباد است.

کرد (.)29

سینر ( ،)Allium sativum L.پیاز ( ،)Allium cepaبنابنوننه
( ،(Chamomilla recutita L.سنجد()Elaeagnus angustifolia L.

نتیجهگیری

و علف مار ( )Capparis Spinosa L.نیز برا معالجه دردگا

بهطور قیاسی مطالعات پایها بسیار اندکی رو گیاگان استان قم

مفصلی و روماتیسم استفاده میشوند .برخی از ای گونهگا بهعنوان

صورت گرفته است .نتایج ای تحقیق نشان داد پرورش گیاگان

داروگا گیاگی با خاصیت ضدورم مفاصل در منابع داروشناسی

بومی گنوز در ایران ،گچننی در ناحیه جعفرآباد حفظ شده است

در دیگر نقاط جهان ثبت شدهاند (.)23

زیرا بسیار از ای گیاگان جنبه دارویی دارند .به دلیل دسترسی

در منطقه جعفرآباد ،پنیرک ( )Malva neglecta Wallrو

محدود مردم محلی به مراکز درمانی ،بسیار از آنگا به گیاگان

خارخاسک ( )Tribulus terrestris L.برا
کاربرد داشتند ،اما طریقه مصرف آن توس

درمان نابارور
معدود

از افراد

دارویی وابستهاند و از آنگا برا درمان بیچار گا رایج مانند
سرماخوردگی و نیز بیچار گا

مثانه،

گوارشی مانند سن

محلی تجویز میشد که اطالعات کاملی توس آنان داده نشد.

دردگا مفصلی و بیچار گا پوستی استفاده میکنند .نابارور

اخیراً ثابت شده است یک ترکیب شیچیایی از گیاه خارخاسک

نیز توس معدود از افراد محلی درمان میشود .از سو دیگر،

تحت عنوان پروتودیوسی ( (protodioscinدر درمان نابارور در

گیاگان دارویی بهتری محصوالت برا کشت در مناطق گرم و

مردان تأثیر بهسزایی دارد ( .)24در سایر مطالعات نیز اثرات

خشک گستند زیرا به آب کچتر نیاز دارند .در حدود  10گیاه

درمانی مشابهی از ای گونهگا تأیید شده است ( .)24از شوید

دارویی (از قبیل نعناعفلفلی ،نعناع ،شوید ،بهلیچو ،بابونه ،زیره سبز،

) )Anethum graveolens L.در منابع مختلف ،کاربردگا درمانی

بیدمشک ،گلمحچد و زعفران) در استان قم کشت میشوند که

نسبتاً مشابهی ذکر شده است ( .)25عصاره خام شوید با خاصیت

بسیار از آنگا متعلق به خانوادهگا گیاگان شناساییشده در ای

ضدچربی باال ،باعث بهبود وضعیت آنتیاکسیدانی از طریق

منطقه است .بنابرای  ،کاشت گیاگان دارویی ،بستر را فراتر از

کاگش پراکسیداسیون چربی در کبد میشود ( .)26در ای منطقه

کشاورز برا اشتغالزایی در ای منطقه فراگم کرده است.

ای گیاه بهصورت خام ،در تهیه غذا ،عرقیات و کاگش میزان
چربی خون بهطور گستردها مصرف میشود.
93
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم /دوره دوازدگم ،شچاره سوم ،خرداد 1397

آتوسا وزیر

شناسایی و مصارف سنتی برخی از گیاگان دارویی در بخش جعفرآباد استان قم
نسری جاوید تبریز و گچکاران

...

References:
1. Rossato SC, De LeitãO-Filho HF, Begossi A. Ethnobotany of caiçaras of the Atlantic Forest coast (Brazil). Econ Bot
1999;53(4):387–95. Springer
2. Hayat MQ, Khan MA, Ahmad M, Shaheen N, Yasmin G, Akhter S. Ethnotaxonomical approach in the identification of
useful medicinal flora of tehsil Pindigheb (District Attock) Pakistan. Ethnobotany Res Applications 2008;6:35-62. Link
3. Pirbaloutl AG. Medicinal plants used in Chaharmahal and Bakhtyari districts of Iran. Herba Pol 2009;55(2):69–77.
CabDirect
4. Ghasemi PA, Momeni M, Bahmani M. Ethnobotanical study of medicinal plants used by Kurd tribe in Dehloran and
Abdanan districts, Ilam province, Iran. African J Tradit Complement Altern Med 2013;10(2):368–85. PubMed
5. Hooper D, McNair JB, Field H. Useful plants and drugs of Iran and Iraq. Chicago: Field Museum of Natural History;
1937. p. 387. (Vol. 9).
6. Shokri M, Safaian N. The study of medicinal plants in Mazandaran (Northern Iran). In: Franz CH, Seitz R, Verlet R.
WOCMAP I-medicinal and aromatic plants conference: Part 1 of 4. Netherlands: ISHS Acta Horticulturae; 1993. p.
165–74. [Text in Perian]
7. Ghorbani A. Studies on pharmaceutical ethnobotany in the region of Turkmen Sahra, north of Iran:(Part 1): General
results. J Ethnopharmacol 2005;102(1):58–68. PubMed
8. Ahvazi M, Khalighi-Sigaroodi F, Charkhchiyan MM, Mojab F, Mozaffarian V-A, Zakeri H. Introduction of medicinal
plants species with the most traditional usage in Alamut region. Iran J Pharm Res. 2011;11(1):185–94. PubMed
9. Amiri MS, Jabbarzadeh P, Akhondi M. An ethnobotanical survey of medicinal plants used by indigenous people in
Zangelanlo district, Northeast Iran. J Med Plants Res 2012;6(5):749–53. Link
10. Rajaei P, Mohamadi N. Ethnobotanical study of medicinal plants of hezar mountain allocated in south east of Iran. Iran
J Pharm Res 2012;11(4):1153–67. PubMed
11. Ghahreman A. Color flora of Iran. Tehran: Research Institute for Rangelands; 1980. p. 125. [Text in Persian]
12. Namsa ND, Mandal M, Tangjang S, Mandal SC. Ethnobotany of the Monpa ethnic group at Arunachal Pradesh, India.
J Ethnobiol Ethnomed. 2011;7(1):1. PubMed
13. Sabzian M. Iran tourism, a complete source book. Tehran: Kamel Pub; 2008. p. 560-81. [Text in Persian]
14. Rechinger KH, Hedge C, Ietswaart JH, Jalas J, Mennema J, Seybold S, editors. Labiatae. In: Rechinger KH. Flora
Iranica. Akademische Druck- u. Verlagsanstalt Graz 1987;150:448-54.
15. Assadi M. Chenopodium. Flora of Iran. Tehran: Research Institute of Forests and Rangelands Pub; 2001. p. 27–65.
[Text in Persian]
16. Najimi A. Color atlas of Qom province plants. Qom: Aeine - Ahmad Pub; 2009. p. 384. [Full Text in Persian]
17. Brimani L. Traditional medicine and traditional drugs. Tehran: Gutenberg Pub; 1987. [Text in Persian]
18. Zargari A. Medicinal plants. Tehran: Tehran University Pub; 1989. [Text in Persian]
19. Amin GR. Popular medicinal plants of Iran. Tehran: Iranian Research Institute of Medicinal Plants Pub; 1991. p. 300.
(Vol. 1). [Text in Persian]
20. Amiri MS, Joharchi MR, Taghavizadeh Yazdi ME. Ethno-medicinal plants used to cure jaundice by traditional healers
of Mashhad, Iran. Iran J Pharm Res 2014;13(1):157-162. PubMed

1397  خرداد، شچاره سوم، دوره دوازدگم/مجله دانشگاه علوم پزشکی قم

94

آتوسا وزیر

شناسایی و مصارف سنتی برخی از گیاگان دارویی در بخش جعفرآباد استان قم

نسری جاوید تبریز و گچکاران
...
21. Organization WHO. WHO monographs on selected medicinal plants. Geneva: World Health Organization Pub; 1999.
p. 295. Link
22. Organization WHO. Who monographs on selected medicinal plants. Geneva: World Health Organization Pub; 2006. p.
271-72.
23. Choudhary M, Kumar V, Malhotra H, Singh S. Medicinal plants with potential anti-arthritic activity. J Intercult
Ethnopharmacol 2015;4(2):147. PubMed
24. Mohammadi F, Nikzad H, Taherian A, Amini Mahabadi J, Salehi M. Effects of herbal medicine on male infertility.
Anatomical Sci 2013;10(4);3-16. Link
25. Mardaninejad S, Janghorban M, Vazirpour M. Collection and identification of medicinal plants used by the indigenous
people of Mobarakeh (Isfahan), southwestern Iran. J Herb Drugs 2013;4(1):23-–32. Link
26. Bahramikia S, Yazdanparast R. Improvement of liver antioxidant status in hypercholesterolemic rats treated with
Anethum graveolens extracts. Pharmacologyonline 2007;3:119-32.
27. Heinrich M, Ankli A, Frei B, Weimann C, Sticher O. Medicinal plants in Mexico: Healers’ consensus and cultural
importance. Soc Sci Med 1998;47(11):1859-71. Sciencedirect
28. Ghorbani A, Langenberger G, Feng L, Sauerborn J. Ethnobotanical study of medicinal plants utilised by Hani ethnicity
in Naban river watershed national nature reserve, Yunnan, China. J Ethnopharmacol 2011;134(3):651-67.
Sciencedirect
29. Omidi A, Khatamsaz M, Zolfaghari B. Ethnobotany a process based upon scientific rewriting of public tradition. J
Islam Iran Tradit Med 2012;3(1):51–61. Link

95
1397  خرداد، شچاره سوم، دوره دوازدگم/مجله دانشگاه علوم پزشکی قم

