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 مقاله علمی

ارزيابی کمی تنوع زيستی گياهان دارويی و کاربرد آنها در 

 شهرستان داراب

3، مهدی مختارپور2، عباس احمدی1فرزانه محمدی  
 (41/60/4166، تاریخ تأیید: 41/60/4166)تاریخ دریافت: 

 چکیده
های  این پژوهش با هدف ارزیابی کمی تنوع زیستی گیاهان دارویی در جهت حفاظت از گونه 

ها از  پذیر انجام شده است. با توجه به اینکه تنوع زیستی، درگیر بحرانی با منشأ فعالیت انسان آسیب
زیست و کننده بر محیط  گذشته است، عدم کنترل انتظارات نامحدود انسان، باعث افزایش آثار تخریب

شناسی مختلفی است که باعث ایجاد تنوع  ها خواهد شد. کشور ایران دارای نواحی بوم تشدید بحران
ها شده است. پژوهش  زیستی جانوری و گیاهی، آب و هوایی، قومی و فرهنگی، آداب و رسوم و آیین

ین در شهرستان المب میدانی حاضر در چهار منطقه روستایی یعنی مروارید، حیدرآباد، دهمورد و فتح
گونه گیاه دارویی متعلق به  98های این تحقیق،  داراب استان فارس انجام شده است. بر اساس یافته

گونه متعلق به خانواده  43خانواده در مناطق هدف شناسایی شد که بیشترین فراوانی با تعداد  34
تیپ  6ت است و شامل نعنائیان است. طیف زیستی گیاهان دارویی در مناطق مورد مطالعه متفاو

دوره رویش و به لحاظ پراکنش در دو سطح هموار و  4اندام مصرفی،  9فرم رویشی،  3بیولوژیکی، 
گیاهِ در معرض آسیب جدی یعنی آنغوزه، بنه، آویشن شیرازی،  8دار است. در مناطق هدف،  شیب

ه فزاینده به مصرف و عالق ارژن، کُنار، جاشیر، بادرنجبویه، مورد و کاکوتی شناسایی شده است.
برداری از گیاهان دارویی و عدم ثبت دانش بومی، احیا، توسعه، حفاظت و نظارت بر این مناطق  بهره

     های مؤثر گیاهی در آینده نزدیک خواهد شد. منجر به حذف ژن

ها: تنوع زیستی، ارزیابی کمی، گیاهان دارویی، دانش بومی، داراب کلیدواژه  
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مقدمه 

توان از جمله مباحث قابل اهمیت در حوزه محیط زیست معرفی کرد که با  را می تنوع زیستی
در سایه  4میزان آگاهی و تسلط بر دانش محیطی و دستیابی به کیفیت نسبی رشد و توسعه پایدار

( پایداری در محیط، به 4886) 2مشارکت، ارتباط مستقیمی دارد. بر اساس نظریه آدام اسمیت
معنای استفاده مطلوب از منابع است. با توجه به نادیده گرفته شدن دانش بومی )سنتی و 

، جوامع 4891المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی در گزارش سال  شفاهی(، اتحادیه بین
در به کار بردن دانش  های سنتی آنان های طبیعی و روش سنتی را به عنوان حافظان اولیه زیستگاه

بومی را به عنوان عامل کلیدی در بعد حفاظت و دستیابی به توسعه پایدار و کاهش آثار تخریب 
( به طور صریح 4882) 4تنوع زیستی معرفی کرده است. همچنین در کنوانسیون تنوع زیستی

ک صحبت شده درباره جایگاه کلیدی بومیان و دانش سنتی آنها در مقوله حفاظت از ذخایر ژنتی
ها از تالش  ها در سطح محلی است، زیرا این نظام گیری است. نظام دانش بومی مبنای تصمیم

های نوین بهره گرفته  ها با کمک فناوری حل مردم محلی برای شناسایی مشکالت و یافتن راه
های واقعی  برداران محلی به واسطه عمل کردن در موقعیت است. دانشی که کشاورزان و بهره

های نظریه دانشمندان است، از نظر کیفی تفاوت  اند، با دانشی که حاصل آموزش کسب کرده
جانبه در سایه توجه ویژه به دانش بومی است )ازکیا و  دارد، بنابراین رسیدن به توسعه همه

ها مأمن و حامی اولیه برای  توان در بسیاری از زمینه (. دانش بومی را می293: 4483ایمانی، 
اگرچه فناوری زیستی و علوم مرتبط فعلی در زمان بسیار کوتاه قادر  وین به حساب آورد.دانش ن

ها از یک طرف و  به شناسایی خواص ژنتیکی و حتی تغییر در آنها هستند، ولی کثرت گونه
ها، در مورد طیف  محدودیت امکانات اقتصادی، تخصصی و نیروی انسانی برای بررسی

طلبد. نظام  گیری از دانش بومی در این زمینه را می لزوم بهره  ژادها،ها و ن ای از گونه گسترده
دانش بومی زاییده تالش در جهت معیشت پایدار در محیط زیست است و حاصل استفاده از 

نگر، شفاهی، پویا، زمان آزموده  هایی نظیر دسترس، ارزان، کارآمد، کل دانش بومی به دلیل قابلیت
(. با توجه به 31: 4481کاربردی و مؤثر است )دانشمهر و احمدرش، و سازگار با محیط بودن، 

های انجام شده، ایران  بندی های موجود در کشور ایران به لحاظ طبیعی و بر اساس طبقه پتانسیل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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گونه دارویی، شناسایی و ثبت  4211و  4گونه بومزاد 4229گونه گیاهی است که  9111دارای 
گیاهان دارویی در هر منطقه جغرافیایی با توجه به دانش بومی آن استفاده از پتانسیل  شده است.

-4: 4481شود )فروزه و همکاران،  شناسی می قوم منطقه باعث ایجاد تنوع زیستی فرهنگی گیاه
توان آغـازی بـر علم  به مصرف گیاهان دارویی و بازار مصرف آن را می (. عالقه1

ای  رشته توان به عنوان دانش میان ست. این علم را میدان 2درمانی نـوین شناسی و گیاه قوم گیاه
زیست، علم شناخت روابط متقابل انسان با جهان گیاهی  شناسی، محیط شناسی، گیاه شامل مردم

دانست. حاصل مطالعه این حوزه منجر به بررسی ابعاد مختلف روابط انسان و محیط شده و 
ند کردن و ابزار استخراج اطالعاتی است که ای مطمئن از پایش علمی، بررسی، ثبت و مست شیوه

های به دست آمده از زندگی طبیعی  به عنوان بخش مهمی از منابع، در یک مطالعه مربوط به داده
-466: 4481، های شفاهی، دارای ساختار روایی است )مقصودی و پارسا مردم در غالب داده

مون و خطای بومیان ساکن یک منطقه ها تجربه و آز لزوم توجه به دانشی که نتیجه سال. (462
تواند راهکار مناسبی برای حفظ و حراست  جغرافیایی است، به عنوان بخشی از سرمایه ملی می

(. وجود منابع طبیعی و فرهنگی نیازمند 19: 4496زن،  پذیر باشد )پاپ های آسیب از گونه
زیرا در صورت  ها است، مدیریت و نظارت صحیح و اصولی در جهت کاهش و کنترل آسیب

رویه، چرای خارج از توان مراتع، تخریب  های حفاظتی، با مشکالتی نظیر برداشت بی نبود برنامه
های بومی و محلی روبرو  زیستگاه، فرسایش خاک، کاهش توان تولید مراتع، حذف فرهنگ

ها و نبود قانون تدوین شده در جهت  خواهیم شد. همچنین نادیده گرفتن وضعیت آسیب
گذاری  ت و در نظر گرفتن تمهیدات در مورد متجاوزان به عرصه مراتع منجر به عدم ارزشحفاظ

شناسی در برخی  های حساس محیطی خواهد شد. تلفیق دانش گیاه قوم معنوی و مادی  زیستگاه
های در معرض آسیب،  مناطق با دانش نوین در کنار تنوع ژنتیکی باال و شناسایی و معرفی گونه

های احتمالی در آینده خواهد بود که عالوه بر این  ها و انقراض سب در کنترل آسیبراهکاری منا
مهم، مقوله اقتصادی حفاظت از گیاهان دارویی منجر به اشتغال و سودآوری و در نهایت توجه و 

 (.19: 4481حفظ این بعد از تنوع زیستی خواهد شد )همامی و ملکیان، 

یرات داروهای شیمیایی در مقایسه با گیاهان دارویی و اهداف این مطالعه با توجه به تأث 
استفاده از گیاهان به عنوان پایه برخی داروهای شیمیایی و لزوم حفاظت از این گیاهان با توجه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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های موجود، ثبت شرایط فعلی حضور گونه،  شناسایی گونه ها در جهت به نرخ انقراض و آسیب
لفیق بین سنت و مدرنیته انجام شده است. ارزش ، دستیابی به توسعه و تدانش سنتی درمان

مطالعات شناخت گیاهان دارویی و کاربرد بومی و سنتی آنها با استفاده از روش کمی در 
تواند راهگشای مناسبی برای حفظ  ها می های کاربردی با پردازش و تفسیر داده گردآوری داده

به این  در حفظ تنوع زیستی شود.های معنوی و طبیعی به عنوان یکی از عوامل اصلی  ارزش
های علمی در غالب فنون و  صورت شکاف موجود میان دانش بومی در زندگی مردم و داده

ها و به کار بردن اطالعات در غالب  آوری داده های آماری از بین خواهد رفت. ثبت و جمع روش
ایط فعلی، موجب های کمی و پردازش و تفسیر آنها در شر گردآوردی و تنظیم به صورت داده
های احتمالی و  ها و شکنندگی وضعیت و تغییر در سیاست تأکید بر حساسیت موضوع آسیب

ها در این حوزه خواهد شد. شناخت  افزایش سطح آگاهی، مدیریت نظارت و ارتقای کیفیت داده
های سنتی گیاهان دارویی در گستره منابع طبیعی کشور در کنار ضرورت شناسایی علمی  ارزش

های جنگلی و مرتعی، انگیزه حفاظت و احیاء منابع تجدیدشونده را قوت  فنی فرآورده و
 .,McClure, 1991: 55) qtd. in (Williams and Muchenaبخشد  می

 پیشینه پژوهش
مطالعات انجام شده در ایران و جهان بیانگر همسوسازی تنوع زیستی و دانش بومی و سنتی  

ترین راهکارها برای توسعه علوم  اطالعات از ارزشمندترین و مطمئناست. بازیابی تجربیات و 
شود. تنوع زیستی  در قالب دانشی است که گذر زمان، منجر به درک عمیق و مؤثرتر از آن می

دهنده پیچیدگی و گوناگونی یک  ها میان چند عامل و نشان شامل محدوده تغییرات یا تفاوت
( 3-6: 4884) 4پردازانی مانند مَک آلیستر انی است. نظریهجامعه اعم از گیاهی، جانوری و انس

زیستی را گوناگونی ژنتیکی، تاکسونومیکی و بوم سازگان موجودات زنده در یک ناحیه  تنوع 
( تنوع زیستی را 2112) 2فرضی، یک محیط، بوم سازگان یا کل کره زمین معرفی کردند. هانتر

و  ، جانورانکند و تنوع را در شکل گیاهان معرفی می 4یک گام فراتر به عنوان تنوع حیات
 بندی کرده است ریزموجودات زنده در سطح سازمان زیستی ژن و گونه، بوم سازگان طبقه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 McAlister 
2 Hunter  
3 diversity of life 
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Harper, 1996: 7)   & Hawksworth)ای، تنوع  گونه . تنوع ژنتیکی را به جای تنوع درون
سازگان را مطرح کرد و  ه جای تنوع بومشناختی ب ای، تنوع بوم گونه ای به جای تنوع بین گونه

( 4898) 4کند. رید و میلر های آن محسوب می شناختی را شامل تنوع جامعه با وابستگی تنوع بوم
متخصصان دانند.  تنوع زیستی را گوناگونی موجودات جهان در انعکاس روابط متقابل می

ای از موجودات زنده،  عهتنوع زیستی را مجمو 4888در سال  2حفاظت یعنی ردفورد و ریچتر
: 4498نژاد و تهرانی،  آوردند )محرم عوامل اکولوژیکی و روابط محیطی به هم وابسته به شمار 

های سنتی درمانی بر اساس  (. تحقیقات پیشین در حوزه شناخت گیاهان دارویی و روش44-4
( با 4484ن )دانش بومی در ایران و جهان شامل مطالعات زیر است: مطالعه رسام و مشایخا

با « های طبیعی شیروان بوم شکل زیستی و انتشار جغرافیایی گیاهان دارویی در زیست»عنوان 
( با عنوان 4484نعمتی پیکانی و جلیلیان ) گونه گیاه دارویی. پژوهش 421داد ثبت مجموع تع

ه کامرانی خانواده. مطالع 22جنس و  489گونه دارویی از  219با ثبت « گیاهان دارویی کرمانشاه»
های  شناسی گیاهان دارویی مانداب قوم بررسی تنوع زیستی و گیاه»( با عنوان 2144و همکاران )

خانواده. پژوهش مهدوی  43جنس و  64آرایه متعلق به  116با ثبت بیش از « شیب جنوبی البرز
هرستان بررسی اتنوبوتانی گیاهان دارویی منطقه ییالقی کالج ش»( با عنوان 4482و همکاران )

مطالعه «. مطالعه اتنوبوتانی شهرستان کازرون»( با عنوان 4484پژوهش قربانی و همکاران )«. نور
بررسی اتنوبوتانی گیاهان دارویی شهرستان سیرجان در »( با عنوان 4498فر و همکاران ) شریفی

«. سیستان بررسی گیاهان دارویی»( با عنوان 4498مطالعه ایرانمنش و همکاران )«. استان کرمان
جنوب برزیل منطقه مارن با عنوان گیاه »( با عنوان 2121و همکاران ) 4مطالعه رودریگز

و همکاران  3پوالتمطالعه «. پذیر های آسیب شناسی مشارکتی در جهت حفاظت از گونه قوم
و  1سیلوامطالعه «. مستندسازی دانش سنتی گیاهان دارویی در بیوگلول ترکیه» با موضوع( 2144)

دانش بومی گیاهان دارویی در جوامع روستایی مناطق  های پویایی»( با عنوان 2144همکاران )
( با عنوان 2148و همکاران ) 6سابالرو سرانوپژوهش نفر.  412 بررسیبا « خشک برزیل نیمه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Reid & Miller 
2 Redford and Richter 
3 Rodrigues  
4 Polat  
5 Silva  
6 Caballero-Serrano 
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با  2121و همکاران  4مطالعه سانچز«. بررسی دانش بومی و تنوع گیاهان دارویی در آمازون»
بررسی استفاده گیاهان دارویی در منطقه مادرید اسپانیا به عنوان جزء کلیدی طب مکمل »عنوان 

 و ... « و الگوی مصرف گیاهان در جوامع روستایی و توسعه آن

 روش پژوهش
روش ترکیبی بر مبنای روش توصیفی تحلیلی در شهرستان داراب، روستای  باپژوهش حاضر  

المبین بخش بالش،  مروارید بخش مرکزی بالش، روستای دهمورد بخش بختگان، روستای فتح
بخش خسوسیه انجام شده است. شهرستان داراب به مرکزیت شهر  2و  4روستای حیدرآباد 

تا  13کیلومتر مربع در محدوده جغرافیایی  6134داراب در جنوب شرقی استان فارس با وسعت 
دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است.  14درجه و  28تا  22دقیقه طول شرقی،  44درجه و  11

کیلومتر  213متر و فاصله آن تا مرکز استان فارس )شیراز(  4491ارتفاع این شهر از سطح دریا 
و استهبان، از شرق به استان هرمزگان، از  ریز های نی است. این شهرستان از شمال به شهرستان

آوری  های الر و زرین دشت و از غرب به شهرستان فسا محدود است. جمع جنوب به شهرستان
ها  برداران، عطاری گویه از میان بومیان، بهره 61یافته با  های کمی در غالب پرسشنامه ساخت داده

های پژوهش در دوران پیک  به محدودیتو کارشناسان چهار منطقه انجام شده است. با توجه 
سازی  سوزی، جاده پراکندگی قرارگیری گیاهان دارویی به دالیل مختلف نظیر آتش و 48کووید 

برای تحلیل  انجام شده است. 411گیری به صورت تصادفی با حجم نمونه  و تخریب، نمونه
شش نسبتاً کامل، روابط بین ها در این مطالعه، به دلیل سادگی و پو ماری مشاهدات و پرسشنامهآ

متغیرها )شناخت، آگاهی، دانش( و فرضیات تحقیق )تلفیق دانش بومی، افزایش اطالعات در 
ها، تعداد گیاهان و سطح کیفی زندگی، تغییرات اقلیم و آسیب( بر اساس  جهت تبدیل به فرصت

آزمون گردید SPSS  افزار ها با نرم طیف لیکرت مورد سنجش قرار گرفته است. مسیر تحلیل داده
فرضیه به اثبات  1و تحلیل استنباطی بر اساس آزمون ضریب همبستگی پیرسون انجام شد و 

آوری گیاهان از مناطق هدف با مشارکت و همراهی افراد مطلع محلی، که  رسید. برای جمع
امکان حضور در ارتفاعات را داشتند، عکس و فیلم تهیه و مختصات ثبت شد. برای تأیید 

( و منابع و اسناد و 4464های گیاهان، به کتاب فلور دارویی قهرمان و همکاران ) ونهنم
کارشناسان اداره منابع طبیعی داراب استناد شده است. همچنین از فنون مشاهده و مصاحبه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Sanchez  
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ها در مورد نام محلی گیاهان  آوری داده غیررسمی و عمیق طی فواصل زمانی مختلف برای جمع
پرسشنامه اطالعات تخصصی  461لی استفاده شده است. همچنین از و موارد مصرف مح

پرسشنامه قابلیت استخراج اطالعات را داشتند که در مجموع با استخراج و  434شناسی،  قوم گیاه
 نمونه در پژوهش حاضر استفاده شده است. 98تلفیق اطالعات مورد نیاز 

 ها تجزیه و تحلیل داده
ی با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون با در نظر گرفتن نوع این بخش شامل تحلیل استنباط

 فرضیه جهت آزمون آن به کار گرفته شده است.

 ها (: آزمون همبستگی میان افزايش آگاهی و کاهش آسیب1جدول )
 (50/5داری ) سطح معنی مقدار ضريب همبستگی تعداد متغیرها

 139/1 489/1 411 ها افزایش آگاهی و کاهش آسیب

 های نو و تلفیق با دانش بومی (: آزمون همبستگی میان تعامل فناوری2جدول )
 (11/1داری ) سطح معنی مقدار ضریب همبستگی تعداد متغیرها

 116/1 429/1 411 های نو و تلفیق با دانش بومی تعامل فناوری

 های منطقه (: آزمون همبستگی میان سطح اطالعات بومیان و حفاظت از گونه3جدول )

 تعداد متغیرها
مقدار ضریب 

 همبستگی

داری  سطح معنی
(11/1) 

 138/1 482/1 411 های منطقه سطح اطالعات بومیان و حفاظت از گونه

 (: آزمون همبستگی میان غنای گیاهان منطقه و اشتغال4جدول )
 (11/1داری ) سطح معنی مقدار ضریب همبستگی تعداد متغیرها

 121/1 223/1 411 غنای گیاهان منطقه و اشتغال

 : آزمون همبستگی میان غنای گیاهان منطقه و سطح کیفی زندگی(0)جدول 
 (11/1داری ) سطح معنی مقدار ضریب همبستگی تعداد متغیرها

 121/1 494/1 411 غنای گیاهان منطقه و سطح کیفی زندگی

 ها : آزمون همبستگی میان تغییرات اقلیمی و میزان آسیب(6جدول )
 (11/1داری ) سطح معنی مقدار ضریب همبستگی تعداد متغیرها

 111/1 484/1 411 ها تغییرات اقلیمی و میزان آسیب
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با توجه به نبود نقشه پراکنش گیاهان دارویی مناطق هدف، گیاهان دارویی به صورت 
( مختصات ثبت و سپس 41)گارمین  GPSتصادفی و با توجه به حضور فعلی گونه با دستگاه 

های تولید  ( نقشه مناطق تولید شده است. بر اساس نقشه4109)نسخه  Arc Mapافزار  در نرم
کیلومتر مربع،  141/44شده به ترتیب روستای مروارید بخش بالش با وسعت پراکنش گیاهی 

 98/1یاهی در بخش بختگان با وسعت پراکنش گ دهموردباالترین میزان پوشش، روستای 
کیلومتر مربع و  46/4المبین بخش بالش با وسعت پراکنش گیاهی  کیلومتر مربع، روستای فتح

متر مربع کمترین پوشش  4941روستای حیدرآباد بخش خسوسیه با وسعت پراکنش گیاهی 
 گیاهی را داشتند.

 المبین(: مختصات منطقه فتح7جدول )
UTM رديف منطقه گیاه 

Latitude Longitude Elevation 

 4 فتح المبین زیتون 4221 1214223 4498242

 2 " بهار نارنج 4232 1214446 4498222

 4 " گرگون 4248 1214482 4481624

 3 " گون 4242 1214499 4481693

 1 " تنگرس )تِنگِس( 4231 12144346 4481224

 6 " بنگرون )بنگرو( 4231 1214396 4481922

شترترش( -ترش کنارترش )دانه 4231 1214381 4481961  " 2 

 9 " انزروت )گنجیده( 4236 1214328 4481938

شکرکه( -شکرتیغال )خارشکر 4233 1214394 4481966  " 8 

 41 " بادام کوهی )گیز( 4234 1214382 4481931

 44 " هندوانه ابوجهل )خیارگرگو( 4234 1214389 4481941

کنگر سفید( -)خارمقدسبادآورد  4248 1214482 4481694  " 42 

 44 " کاسنی 4211 1214322 4481699

 43 " آنغوزه 4218 1214482 4481231

 41 " درمنه دشتی 4266 1214429 4481941

 46 " بنه 4266 1214481 4481283

 42 " پیچک 4244 1214443 4481911

 49 " جاشیر 4231 1214444 4481622

 48 " کُنار 4221 1214328 4481219
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 المبین(: مختصات منطقه فتح7ادامه جدول )
UTM رديف منطقه گیاه 

Latitude Longitude Elevation 

 21 " اسپند 4248 1214382 4481381

 24 " ارژن 4261 1214344 4481499

 22 " کنگر 4241 1214341 4481812

 23 " کُما 4222 1214411 4481388

)مُخَلّصِه( مخالصه 4224 1214112 4481211  " 24 

 
 2و  1(: مختصات منطقه حیدرآباد 8جدول )

UTM رديف منطقه گیاه 

Latitude Longitude Elevation 

4حیدرآباد  قیطران 4142 1219144 4464962  4 

 2 " اسطوخدوس 4131 1219182 4464214

 4 " بابونه 4142 1219148 4464998

 3 " تخم شربتی 4148 1219141 4464931

 1 " سرزرد 4131 1219142 4464911

 6 " گل ماش 4134 1219111 4464961

 2 " مورتلخ )ابره( 4134 1219134 4464912

2حیدرآباد  انغوزه 4131 1219114 4464962  9 

 8 " آویشن 4134 1219132 4464922

 41 " زیره سیاه 4143 1219119 4464968

 44 " خرما 4131 1219111 4464932

 42 " گز 4131 1219124 4464991

 44 " گل گاوزبان 4134 1219111 4464932

 43 " گون )گینه( 4138 1218224 4464464

 41 " گل ختمی 4111 1218288 4464491

 46 " خاکشیر 4111 1218444 4464348
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 (: مختصات منطقه مرواريد9جدول )
UTM رديف منطقه گیاه 

Latitude Longitude Elevation 

 4 مروارید گل محمدی 2493 1266421 4482129

 2 " بنه 2494 1266491 4482133

آدور( -خارشتر )خارشترو 4896 1226123 4481349  " 4 

 3 " ونوشک )میوه بنه( 4896 1226123 4481349

 1 " الوه 4899 1226396 4481419

 6 " بومادران 4898 1226322 4481416

شیرشیرک -تیرتامسو 4891 1226364 4481432  " 2 

 9 " گاوزبان خاری 4894 1226311 4481448

 8 " کنگر وحشی )خارکنگر( 4882 1226824 4481994

 41 " خارخاسک 2111 1246823 4481834

ای گون پنبه 2113 1221812 4481862  " 44 

بادام خارآلود( -تنگرس )تنگس 2144 1226833 4481898  " 42 

 44 " بادام وحشی 2121 1226843 4484123

 43 " بادام سمی 2124 1226841 4484126

 41 " بیش 2148 1226922 4484132

 46 " قیطران 2142 1226968 4484149

 42 " شاه انجیر 2149 1226924 4484131

 49 " کما 2118 1221823 4484462

 48 " کهکم 2162 1221882 4484494

 21 " کوشترگ 2164 1224111 4484498

 24 " آنغوزه 2121 1221843 4484234

 22 " خروسک بنه 2129 1221814 4484211

 24 " تلخه 2126 1221893 4484242

 23 " کهکم نر 2124 1224111 4484244

 21 " سریش 2168 1224142 4484249

 26 " درمنه )دارمن ترکی( 2494 1266494 4482132

 22 " سرو کوهی 2111 1226862 4481838

 29 " گوش بره 2118 1221891 4484494
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 (: مختصات منطقه مرواريد9ادامه جدول )
UTM رديف منطقه گیاه 

Latitude Longitude Elevation 

 28 " گلنار فارسی 2111 1226884 4484118

 41 " راتربک )تاجریزی( 2114 1226883 4484124

)برنوک( گیالس کوهی 2163 1221888 4484499  " 44 

 42 " صمغ بنه 2128 1221839 4484211

 44 " جاشیر کوهی 2191 1221868 4484268

 43 " جاشیر 4899 1226521 4481336

 41 " شن 2113 1221811 4481824

 46 " کلخُنگ 2124 1226842 4484128

 42 " بن سرخ )سیرموک( 2111 1226824 4484112

 49 " وول 2111 1226881 4484111

 48 " کاکوتی 2114 1226821 4484144

 31 " تخم تودری )قدومه شیرازی( 2111 1226824 4481841

 34 " الُک 2122 1226844 4484144

 32 " ارژن 2122 1226843 4484134

 34 " پونه 2122 1226821 4484144

 33 " ریشه مهک 2114 1226886 4484142

 31 " شیرین بیان 2114 1226886 4484142

 36 " قره مهک 2114 1226886 4484142

 32 " ترشک 2128 1226838 4484192

 39 " بادرنجبویه 2168 1221921 4484439

 38 " سربنفشه 2111 1226828 4481842

 11 " ختمی 4899 1226129 4481331

 14 " چوبک 2113 1221811 4481861

 12 " نی وحشی 4889 1226821 4481994
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 مختصات منطقه دهمورد (:15جدول )

UTM رديف منطقه گیاه 

Latitude Longitude Elevation 

 4 دهمورد پرسیاوشان )گیسوپری( 4924 1244143 4281669

 2 " پونه کوهی 4923 1244126 4281664

 4 " مارزنگون 4922 1244142 4281642

 3 " سرو 4939 1244181 4281211

 1 " بادام 4923 1244143 4281669

 6 " گزنه )خارداغو( 4922 1244122 4281661

 2 " اسپند 4946 1244141 4281639

 9 " مرمرشک 4921 1244133 4281621

 8 " خرزهره 4224 1241242 4281146

آبشن( -اوشن -آویشن پهن )پهنو 2114 1243949 4282439  " 41 

 44 " کوشترگ 2162 1243261 4282214

 42 " انجیر بر 4964 1294814 4411489

 44 " سرزرد 2142 1241212 4286194

 43 " بیش 4981 1292684 4411412

 41 " مخالصه )مخلّصه( 4812 1294621 4411314

 46 " توتون کوهی 4814 1294663 4411346

 42 " گیز 4964 1294814 4411469

 49 " بادرنجبویه 4813 1294691 4411328

فارسیگلنار  4864 1294243 4411148  " 48 

 21 " مورد 4233 1241248 4281414

 24 " گل ماش 4242 1241232 4281188

 22 " خاکشیر 4181 1228181 4284448

 24 " خرفه 4923 1244111 4281662

 23 " پنجه کالغ )پنجه کالغو( 4924 1244133 4281662

 21 " انار 4864 1294241 4411134

 26 " گردو 4821 1294243 4411181

 22 " گل گندم )گندمو( 4842 1294184 4411413
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 (: مختصات منطقه دهمورد15ادامه جدول )

UTM رديف منطقه گیاه 

Latitude Longitude Elevation 

 29 " آنغوزه )انگوزه( 4842 1294144 4411248

 28 " گلدر 4819 1241444 4281844

 41 " پیاز کوهی )پیازو( 2142 1243248 4282129

 44 " بِکلو 4923 1244146 4281618

 42 " شمبلیله )شملی کوهی( 2141 1243241 4282188

 44 " خارشتر )خار آدور( 4844 1294391 4411469

 43 " خارشکر 4998 1292682 4411411

 41 " چای کوهی 4923 1244112 4281692

 46 " گل گاوزبان 4923 1244139 4281698

 42 " جاشیر 4948 1244118 4281622

 49 " گل سربنفشه 4646 1294446 4411111

 48 " کاسنی 4982 1292696 4411412

 31 " آزار چوب 4998 1292682 4411412

 34 " شیرین بیان 4614 1228142 4286194

 32 " موسیر 4646 1229248 4281628

 34 " اَبره 4641 1229814 4281296

)تلو(سیاه تلو  4621 1228113 4281192  " 33 

 31 " شیرخشت 4614 1228118 4283114

ملنگان( -ملنگو )بالنگو 4183 11228191 4284626  " 36 

 32 " پنجه جوجه )پنجه مرغی( 4183 1228192 4284184

 39 " کورک 4811 1294691 4411383

 38 " کرلی )لعلو( 4948 1244141 4281661

های پژوهش منبع: یافته  
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 های پژوهش یافتهمنبع: 
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 های پژوهش یافته
خانواده  34گونه متعلق به  98شده،  نقطه ثبت 434شده، در مجموع از  بر اساس مطالعات انجام 

بندی شد. بیشترین  المبین و حیدرآباد شناسایی و طبقه در مناطق روستایی مروارید، دهمورد، فتح
ستای ترین ارتفاع در رو گونه متعلق به خانواده نعنائیان بود. پایین 43تیره گیاهی با تعداد 

به ثبت رسید. طیف زیستی گیاهان  2493، و باالترین نقطه در روستای دهمورد 4142حیدرآباد 
تیپ مشخص بیولوژیکی  6دارویی در مناطق مطالعاتی متفاوت بود، بدین معنی که گیاهان دارای 

، گونه( 4ها ) گونه(، کریپتوفیت 42ها ) گونه(، کاموفیت 26ها ) یا شکل رویشی شامل فانروفیت
گونه( هستند. فرم رویش  44ها ) گونه( و ژئوفیت 44ها ) گونه( و تروفیت 21ها ) همیکریپتوفیت

گونه( است.  41گونه(، علفی ) 8برگ ) گونه(، پهن 14ای ) گونه(، بوته 21منطقه شامل درختی )
 گونه(، 39گونه(، برگ ) 44گونه(، صمغ ) 42گونه(، ریشه ) 22اندام مصرفی گیاهان شامل گل )

گونه( است. دوره رویش  2گونه(، اندام هوایی ) 44گونه(، ساقه ) 9گونه(، دانه ) 49میوه )
گونه( است. به لحاظ  12گونه( و چندساله ) 2گونه(، دوساله ) 49گیاهان مورد مطالعه یکساله )

های غالب در  گونه تعیین شد. گونه 11گونه و در سطوح شیبدار  64پراکنش، در سطوح هموار، 
گونه( است. بر اساس خروجی  48گونه( و کاشته شده ) 21قه به لحاظ خودرو بودن )منط

گیاه در معرض آسیب جدی عبارتند از: بَنه به دلیل  8مطالعات صورت گرفته در مناطق هدف، 
زنی و تخریب کامل ریشه،  سوزی و تخریب سرشاخه، آنغوزه به دلیل شیوه اشتباه تیغ آتش

سوزی و عدم دسترسی در سرحد و  ال شدن توسط دام و باریک آتشآویشن پهن به دلیل لگدم
وسازهای سطح منطقه، کُنار به دلیل  سوزی و دام و ساخت تعارضات، ارژن به دلیل آتش

رویه از سرشاخه و  سوزی و تغذیه دام به ویژه شتر، مورد به دلیل استفاده بی سدسازی، آتش
ل شدن به وسیله دام در زمان نوزایی، بادرنجبویه به تقاضای باالی بازار، کاکوتی به دلیل لگدما

دلیل تخریب توسط دام و عدم دسترسی به دلیل کیفیت پایین ناشی از بارش کم باران، و جاشیر 
 سوزی. به دلیل بارش ناکافی باران و آتش



 

 

 شناسی دارويی (: اطالعات گیاه11جدول ) 
 رديف نام فارسی نام محلی نام علمی خانواده کاربرد محلی

کاهش فشار و چربی 
 خون

Oleaceae Olea europaea 1 زیتون زیتون 

بخش، اشتهاآور آرام  Rutaceae Citrus aurantium 2 نارنج نارنج 

رفع اسهال، آسم، 
ضد سرفه و خلط و 

 التهاب
Poaceae 

Cynodon 
dactylon 

 -پنجه مرغو
جوجه -مرغی  

 3 علف مَرغ

رفع زخم و عفونت 
 و سرماخوردگی

Fabaceae 
Astraglus 

gossypinus 
سفیدگون  گینه  4 

دیابت، کاهش چربی 
 خون، کلیه

Rosaceae 
Amygdalus 

lycioides spach 

بادام  -تنگِس
 -خارآلود

 چِالل وحشی

 5 تنگرس

بخش،  ضد درد، آرام
 ضد پروالکتین

Lamiaceae 
Vitex agnus- 

castus 

پنج  -بنگرو
 انگشت

 6 بنگرون

 7 کبَر کورک Capparidaceae Canescens cosson مسکن، اشتهاآور

ضد درد و کوفتگی، 
 ضدعفونی کننده

Fabaceae  

Astragalus 
sarcocolla 

گُنجیده 
 )انزروت(

 8 گون

 Asteraceae مسکن، آرامبخش
Echinops 

adenocaulos 

گل گنج 
 گوهری

 9 شکرتیغال

ضد التهاب و خلط و 
 سرفه، تصفیه خون

Rhamnaceae 
Ziziphus 

nummularia 
 10 سدر رَملیک

درمان دیابت، رفع 
 درد مفاصل

Cucurbitaceae 

Citrullus 
colocynthis 

 هندوانه گرگو
هندوانه 
 ابوجهل

11 

رفع عفونت، 
کننده، تصفیه  

Asteraceae  Notobasis 12 بادآورد بادآورد 

ضد التهاب کبد، کبد 
چرب، فشار خون، 

 یرقان
Asteraceae 

Cichorium 
intybus 

 13 کاسنی کاسنی

رفع انگل روده، ضد 
آور نفخ، خلط  

Apiaceae 
Ferula assa-

foetida 
اَنغوزه -انگوزه  14 آنغوزه 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Cucurbitaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Asteraceae
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 شناسی دارويی (: اطالعات گیاه11ادامه جدول )
 رديف نام فارسی نام محلی نام علمی خانواده کاربرد محلی

ضد سرطان، 
ماالریا، اسهال، دل 

 درد، عفونت

Asteraceae Artemisia sieberi 15 درمنه دشتی دریم 

سردرد، تقویت 
قوای جنسی و 

 اعصاب
Anacardiaceae Pistacia atlantica 16 پسته کوهی بنه 

آسم، ضد دیابت، 
ضد خلط و سرفه 

 و التهاب

Convolvulaceae Convolvulus arvensis 17 پیچک پیچک 

مسکن دندان، کلیه، 
ضد التهاب، ضد 

 نفخ
Apiaceae Prangos ferulacea 18 جاشیر جاشیر 

رفع مشکالت 
 پوست و مو

Rhamnaceae Ziziphus spina-christi 19 سدر کُنار 

یبوست، طاسی، 
 سیاتیک

Nitrariaceae Peganum harmala نُمِن -نونه  20 اسپند 

تصفیه خون، رفع 
 التهاب، درد

Umbelliferae Oliveria decumbens کُرِّلی-لعلو  
لعل 

 کوهستان
21 

رفع دیابت، 
مشکالت پوست، 

 کبد

Asteraceae Tournefort's gundelia 2 کنگر کنگر 

رفع جوش، بهبود 
 زخم عفونی

Apiaceae Ferula ovina boiss 23 کُما کُما 

 Asteraceae میگرن، کبد، بواسیر
Tanacetum 
parthenium 

 -مُخَلَصِّه
 مُخالِصه

 24 بابونه گاوی

قطع خونریزی 
 رحمی، ضد اسهال

Geraniaceae Erodium cicutarium 25 قیطران قیطران 

کاهش التهاب، 
 آرامبخش

Lamiaceae Lavandula 26 اسطوخدوس اسطوخدوس 

https://en.wikipedia.org/wiki/Convolvulaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
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 شناسی دارويی (: اطالعات گیاه11ادامه جدول )
فارسینام  نام محلی نام علمی خانواده کاربرد محلی  رديف 

بخش،  آرام
 ضدعفونی کننده

Asteraceae Chamaemelum nobile 27 بابونه بابونه 

ضد التهاب، 
اشتهاآور 

 سرماخوردگی
Lamiaceae Ocimum basilicum 28 تخم شربتی تخم شربتی 

دستگاه گوارش، 
ضد سرطان، 

دیابت، کاهش 
 چربی خون

Fabaceae Vicia sativa 29 ماش گل ماش 

گوارش، دستگاه 
ضد درد، کاهش 

 قند و چربی
Lamiaceae Salvia mirzayanii 30 مریم گلی مورتلخ 

پوست و مو، کبد، 
 معده

Lamiaceae Zataria multiflora آبشَن -اوشِن  31 آویشن 

ضد نفخ و گرفتگی 
 بدن، ضد میکروب

Apiaceae Carum carvi 32 زیره سیاه زیره کوهی 

مفید معده، دیابت، 
اعصاب، تقویت 

 تصفیه خون
Arecaceae Phoenix dactylifera 33 خرما خرما 

رفع مشکالت 
طحال، کبد، 
 پوست، دندان

Tamaricaceae Tamarix 34 گز گز 

آور، ضد  خلط
 اسهال، ادرارآور

Boraginaceae Echium amoenum 
گاو زبون 

 خاری
گاوزبان  گل  35 

اسهال، اسید اوریک، 
 ضد چربی خون

Rhamnaceae Paliurus spina-christi 36 سیاه تلو تلو 

سرماخوردگی، 
کاهش قند خون، 
 رفع دردهای پریود

Malvaceae Alcea officinalis 37 گل ختمی ختمی سفید 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tamaricaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Rhamnaceae
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 شناسی دارويی (: اطالعات گیاه11جدول )ادامه 
 رديف نام فارسی نام محلی نام علمی خانواده کاربرد محلی

رفع مشکالت 
گوارشی، کاهش 

 حرارت بدن
Malvaceae Alcea rosea 

ختمی 
 صورتی

 38 گل ختمی

 39 گل محمدی گل محمدی Rosaceae Rosadamascena آرامبخش

سنگ کلیه و مثانه، 
 ادرارآور، یبوست

Fabaceae Alhagi maurorum 
 -خارشترو
 آدور

 40 خارشتر

 41 کلپوره کلپوره Lamiaceae Teucrium polium رفع سردرد

درمان بواسیر و 
اسهال و جوش، 
 تنظیم دوره پریود

Asteraceae Achillea wilhelmsii 
 -سرزردو

 برنجاسف
 42 بومادران

ضد نقرس، رفع 
مشکالت پوست 

 ومو
Rosaceae Prunus serotina برنوک 

گیالس 
 کوهی

43 

 Apiaceae Eryngium campestre کاهش قند خون
 -شیرشیرک
 تیرتامسو

 44 زول

ضد سرفه و سنگ 
کلیه و مثانه، 

ضدالتهاب مجاری 
 ادرار

Zygophyllaceae Tribulus terrestris 45 خارخاسک خارخَسَک 

ضدچربی، 
اشتهاآور، کاهش 
چربی خون، آنتی 

 اکسیدان

Asteraceae Silybum marianum 46 مارتیغال خارمریم 

التهاب تنفسی، 
گلودرد، 

سرماخوردگی، 
 عفونت لثه

Moraceae Ficus carica 47 انجیر شاه انجیر 

ضد میکروب و 
 آبله گاوی

Sapindaceae Acer cinerascens 48 کهکم کَیکُم 
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 شناسی دارويی (: اطالعات گیاه11ادامه جدول )
محلیکاربرد   رديف نام فارسی نام محلی نام علمی خانواده 

رفع زردی نوزادان، 
آور خلط  

Rosaceae Cotoneaster 49 شیرخشت شیرخشت 

رفع یبوست، کیسه 
 صفرا

Asteraceae Rhaponticum repens 50 تلخه تلخه 

کننده و رفع  تقویت
مشکالت کبد و 

 معده
Asphodelacae Eremurus 51 سریش سریش 

 52 خاکشیر خاکشیر Brassicaceae Descurainia Sophia اسهال و گرمازدگی

درمان بواسیر، قطع 
 خونریزی

Cupressaceae Juniperus polycarpos 53 سرو کوهی وول 

ضد دیابت، مفید 
 بیماری اعصاب

Lamiaceae Phlomis aucheri 54 گوش بره گوش بره 

زردی، اسهال، ضد 
التهاب و خلط و 

 سرفه
Punica granatum Granataceae 55 گلنار فارسی گلنار فارسی 

آرامبخش، رفع 
تشنج، ضد درد و 

 گرفتگی
Solanaceae Solanum nigrum 56 راتربک تاجریزی 

ضدعفونی کننده 
 ظروف، رفع شن کلیه

Caprifoliaceae 
Lonicera 

nummulariifoliaJaub 
 57 شن شن

یرقان، الغری، 
 تقویت حافظه

Anacardiaceae 
Pistacia khinjuc 

stocks 
 58 پسته کوهی کُلخُنگ

رفع روماتیسم، 
مشکالت کلیه، درد 

 شکمی
Alliaceae Allium canadense 59 بن سرخ سیرموک 

پاکسازی پوست، 
 ضد خونریزی بینی

Lamiaceae 
Ziziphora 

clinopodioides 

کاکل کوتی، 
 کاکل کوهی

 60 کاکوتی

دفع شن و سنگ و 
 کلیه و رفع سرفه

Brassicaceae Alyssum monutum تخم تودری 
قدومه 
 شیرازی

61 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rosaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Asteraceae
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 شناسی دارويی (: اطالعات گیاه11ادامه جدول )
 رديف نام فارسی نام محلی نام علمی خانواده کاربرد محلی

 62 پونه پونه Lamiaceae Mentha pulegium ضدنفخ و اشتهاآور

مفید جهت 
گوارش، کاهش 

بر، رفع چربی، تب 
 سرفه، عفونت

Fabaceae Glycyrrhiza alabra 63 شیرین بیان مَهک 

قطع اخالط خونی، 
رفع چربی، سکته 

 قلبی
Polygonaceae Rumex crispus 64 ترشک ترشک 

مفید جهت قلب، 
 کبد، قند، تیروئید

Lamiaceae Dracocephalum 65 بادرنجبویه بادرنجوبه 

مسکن، ضد سرفه، 
 مناسب صفرا

Lamiaceae Stachys inflata benth سربنفشه 
سنبله 
 بادکنکی

66 

سیاتیک، سنگ 
مثانه، سکسکه 

 طوالنی
Caryophyllaceae 

Acanthophyllum 
squarrosum 

 67 چوبک چوبک

روماتیسم، اسید 
 اوریک، ضد التهاب

Poaceae Phragmytes australis 68 نی نی 

ضد خلط و سرفه و 
 التهاب، سنگ مثانه

Pteridaceae 
Adiantum capillus-

veneris 
 69 پرسیاوشان گیسو پری

کاهش دردهای 
 پریودی

Capparidaceae Capparisspinosa 70 علف مار مارزنگون 

مجاری ادراری، 
 استخوان، قلب

Urticaceae Utrica dioca 71 گزنه خارداغو 

 مرمرشک Lamiaceae Salvia macrosiphon سرطان، آلزایمر
مرورشک، 
مریم گلی 

ای لوله  
72 

مصرف در ترکیب 
دارویی: سرطان، 

 صرع، قلب
Apocynaceae Nerium oleander 73 خرزهره خرزهره 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Caryophyllaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Pteridaceae
http://esam.ir/itemView.aspx/1656795/بذر-گیاه-دارویی-مرمرشک-Salvia-macrosiphon.htm
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 شناسی دارويی (: اطالعات گیاه11ادامه جدول )
 رديف نام فارسی نام محلی نام علمی خانواده کاربرد محلی

مفید قلب، حافظه، 
 فشار خون

Lobelioideae Lobelia inflate 74 توتون کوهی توتون 

رفع کولیت معده، 
 کاهش اشتها

Lamiaceae Ocimum basilicum 
 -ملنگان
 بالنگو

 75 ملنگو

ضد خونریزی، 
تقویت رشد مو، 
درمان اسهال و 

 بواسیر

Myrtaceae Myrtus communis 76 مورد مورد 

ضد قند و چربی 
کننده  خون، تصفیه

 خون، درمان قند
Portulacaceae Portulaca oleracea 77 خرفه خرفه پرپین 

ها،  کننده بافت ترمیم
 ضدعفونی کننده

Umbelliferae Falcaria vulgaris 78 پنجه کالغ پنجه کالغو 

پوست و مو، ضد 
 آلرژی، هضم کننده

Lythraceae Pomegranate 79 انار انار 

کاهش ورم مفاصل، 
پارکینسون، ضد 

 تنگی نفس
Fagales Juglans regia 80 گردو گردو 

ادرارآور، رفع التهاب 
 چشم و سرفه

Asteraceae Centaurea cyanus 81 گل گندم گل گندمو 

ضد میکروب، آنتی 
 اکسیدان، ضد التهاب

Lamiaceae Otostegia persica 82 گلدِر گُلدر 

کاهش وزن و فشار 
 خون، ضد باکتری

Alliaceae 
Allium 

schoenoprasum 
 83 پیاز کوهی پیازو

 رفع سنگ کلیه و
 زردی نوزادان

Brassicaceae Nasturtium officnale بَکلو 
آب تره، 

 ترتیزک آبی
84 

کننده، کاهش  هضم
چربی خون، مفید 

 پوست و مو
Fabaceae Fenugreek 85 شنبلیله شملی کوهی 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lythraceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
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 شناسی دارويی گیاه(: اطالعات 11ادامه جدول )
 رديف نام فارسی نام محلی نام علمی خانواده کاربرد محلی

دررفتگی، 
شکستگی، ضد درد 

 و ورم
Biebersteiniaceae Biebersteiniamultifida 86 آدمک آزار چوب 

گوارش، 
سرماخوردگی، 

 آلرژی
Amarylidaceae Allium hirtifolium 87 موسیر موسیر 

نرم کننده، تقویت 
 کننده، بینایی

Rosaceae 
Amygdalus scoparia 

spach 
 88 بادام کوهی ارژن

ضد التهاب و خلط 
و سرفه، مفید 

 پوست
Rosaceae Amygdalus scoparia 89 بادام کوهی اَلوک 

 های پژوهش منبع: یافته

 
ها برابر  )فرضیه اول( میزان ضریب همبستگی میان متغیرهای افزایش آگاهی و کاهش آسیب

محاسبه شده است که این میزان بیانگر وجود رابطه مستقیم است. بدین معنی که با  489/1با 
ها هستیم. با توجه به سطح  افزایش )یا کاهش( آگاهی، شاهد افزایش )یا کاهش( میزان آسیب

محاسبه شده است، بین میزان  11/1است و کوچکتر از  139/1رابطه که برابر با  معناداری این
ها رابطه معناداری وجود دارد  افزایش آگاهی در مورد میزان تنوع گیاهان دارویی و کاهش آسیب

دارویی و اطالعات درمان سنتی  گیاهانکه هر چه میزان دانش بومیان در رابطه با وضعیت فعلی 
مختلف جامعه هدف احیا شود، منجر به کاهش آسیب گیاهان در معرض آسیب و در بین اقشار 

انقراض خواهد شد. بدین ترتیب این افزایش آگاهی، در جهت کنترل و بهبود وضعیت آسیب 
 کند. بسیار کمک می

های نو و تلفیق با دانش  )فرضیه دوم( میزان ضریب همبستگی میان متغیرهای تعامل فناوری
محاسبه شده است که این میزان بیانگر وجود رابطه مستقیم است. بدین  429/1 بومی برابر با

های نو شاهد افزایش )یا کاهش( میزان  معنی که با افزایش )یا کاهش( میزان استفاده از فناوری
است و کوچکتر از  116/1دانش بومی هستیم. با توجه به سطح معناداری این رابطه که برابر با 

های نو و تلفیق با دانش بومی رابطه معناداری  ه است، بین میزان تعامل فناوریمحاسبه شد 11/1
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وجود دارد که این مهم در بستر آشنایی و استفاده از مباحث آموزشی در حوزه علوم روز و 
آشنایی بیشتر بومیان با موقعیت جغرافیایی گیاهان و دسترسی به آنها منجر به سهولت در 

یت آنها خواهد شد که این فرضیه گواه روشنی بر تأثیر فناوری و و اطالع از وضع دسترسی
تلفیق آن با دانش بومی و سنتی در جهت حفظ و کاهش آسیب گیاهان دارویی خواهد بود. در 
حال حاضر وضعیت آسیب و انقراض گیاهان دارویی به واسطه مخاطرات انسانی و محیطی نظیر 

های مکرر و کاهش کیفیت مراتع  سوزی نبال آن آتشتغییرات مهمی مانند گرمایش زمین و به د
کیفیت شدن و عدم رشد قابل قبول گیاهان دارویی، به  های بعد، کاهش بارندگی و بی برای سال

تهدیدی انکارناپذیر تبدیل شده است که از طرق تلفیق دانش نوین و سنتی راهکاری شفاف در 
 اختیار مسئوالن قرار خواهد گرفت.

های  فزایش سطح اطالعات بومیان در مورد گیاهان دارویی که جزء پتانسیل)فرضیه سوم( ا
ها  های چندجانبه در بحث حفاظت و کاهش آسیب اصلی مناطق مورد مطالعه است، به فرصت

در ابعاد تنوع زیستی و فرهنگی تبدیل خواهد شد. ضریب همبستگی میان متغیرهای سطح 
محاسبه شده است که این میزان  482/1طقه برابر با های من اطالعات بومیان و حفاظت از گونه

بیانگر وجود رابطه مستقیم است. بدین معنی که با افزایش )یا کاهش( سطح اطالعات بومیان 
های منطقه هستیم. با توجه به سطح معناداری  شاهد افزایش )یا کاهش( میزان حفاظت از گونه

محاسبه شده است، بین میزان سطح  11/1است و کوچکتر از  138/1این رابطه که برابر با 
 های منطقه رابطه معناداری وجود دارد. اطالعات بومیان و حفاظت از گونه

)فرضیه چهارم( ضریب همبستگی میان متغیرهای غنای گیاهان منطقه و اشتغال برابر با 
با محاسبه شده است که این میزان بیانگر وجود رابطه مستقیم است. بدین معنی که  223/1

افزایش )یا کاهش( میزان غنای گیاهان منطقه، شاهد افزایش )یا کاهش( میزان اشتغال هستیم. با 
محاسبه شده  11/1است و کوچکتر از  121/1توجه به سطح معناداری این رابطه که برابر با 

 است، بین میزان غنای گیاهان منطقه و اشتغال رابطه معناداری وجود دارد.
نین میزان ضریب همبستگی میان متغیرهای غنای گیاهان منطقه و سطح )فرضیه پنجم( همچ 

محاسبه شده است که این میزان بیانگر وجود رابطه مستقیم است.  494/1کیفی زندگی برابر با 
بدین معنی که با افزایش )یا کاهش( میزان غنای گیاهان منطقه، شاهد افزایش )یا کاهش( میزان 

است و کوچکتر  119/1توجه به سطح معناداری این رابطه که برابر با سطح کیفی زندگی هستیم. با 
محاسبه شده است، بین میزان غنای گیاهان منطقه و سطح کیفی زندگی رابطه معناداری  11/1از 
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های گیاهی به طور  بخشی در کنار میزان باالی گونه وجود دارد. رفع مشکالت اولیه برای آگاهی
به ایجاد مشاغل مختلف اعم از خانگی و صنعتی و اثربخشی مستقیم در مستقیم و غیرمستقیم منجر 

های موجود منجر به افزایش  شود. حفظ گونه سطح کیفی زندگی بومیان مناطق مورد مطالعه می
و تغییر در وضعیت معیشت خانوار و افزایش رفاه اجتماعی و کاهش بزه  زندگیسطح کیفیت 

با توجه به حجم باالی بیکاری در مناطق مورد مطالعه،  ناشی از معضالت بیکاری خواهد داشت.
های  هایی که کمتر در معرض آسیب هستند یا سایر گونه های موجود، اعم از گونه حفظ تعداد گونه

 کاربردی تأثیر چشمگیری در وضعیت اشتغال بومیان خواهد داشت.
شده توسط  تکمیلشناسی  های اطالعات گیاه با توجه به خروجی اطالعات بر اساس فرم 

، سه گیاه دچار آسیب شده است: 2و  4بومیان و مطلعان مناطق هدف، در  روستای حیدرآباد 
زنی توسط افراد ناآشنا و ناوارد که صرفاً به دلیل دریافت دستمزد  آنغوزه به دلیل روش اشتباه تیغ

دی گیاه از ریشه در طی شود که این روش اشتباه، منجر به نابو کم در این کار از آنها استفاده می
سالیان متمادی و تخریب کامل آن خواهد شد. جاشیر و آویشن به دلیل بارندگی بسیار کم و 

های دائمی ناشی از خشکسالی یا عمدی توسط افراد یا به  سوزی کیفیت پایین محصول و آتش
ای دهمورد، وسازها و از بین بردن گیاهان در مراتع دچار آسیب شده است. در روست دلیل ساخت

های آن بیشترین تقاضا را  هستند که عبارتند از: درخت مورد که برگ آسیبسه گیاه در معرض 
دارد، به ویژه در شرایط فعلی که برای سیستم تنفسی و در سایر موارد برای پوست و مو مفید 

حجم و کوتاه  است، با معضل مهمی روبروست؛ به طوری که سرشاخه درختان منطقه اغلب کم
ها به ویژه در فروردین ماه  هستند. کاکوتی و بادرنجبویه اکثراً به دلیل لگدمال شدن توسط دام

گیاه دچار آسیب شده است:  2المبین،  دچار نابودی و کاهش بسیار شده است. در روستای فتح
سوزی گسترده و تخریب به دلیل ساخت سد رودبال دچار  کُنار که به دالیل مختلفی نظیر آتش

دست و میزان دسترسی و تغذیه  شده است. ارژن نیز به دلیل قرار گرفتن در پایین آسیب
شده است. در روستای مروارید،  سوزی دچار آسیب بسیار ها و آتش ها و بذر توسط دام سرشاخه

گیاه دچار آسیب شده است: درخت بنه به استناد بومیان به خاطر غرق منابع طبیعی جهت  4
خی از مناطق، در حال کاهش برداشت توسط مردم است. البته با توجه جایگزینی کاشت در بر

به تحقیقاتی که در منطقه مروارید انجام شد و بر اساس مشاهدات شخصی، دلیل اصلی این 
اتفاق، چیدن زودهنگام میوه بنه برای مصارفی نظیر ترشی و تنقالت است که تقاضای بسیار 
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اندازه و زودهنگام شده که  منجر به نابودی و برداشت بیزیادی در بازار دارد. این بازار خود 
شود. همچنین بر اساس مشاهدات نگارندگان از بین بردن  عامل کاهش تولید پسته وحشی می

ای در  ها هنگام چیدن میوه نارس و از بین بردن باروری درخت، عامل تأییدکننده سرشاخه
و پرفایده است. همچنین بر اساس حرکت اداره منابع طبیعی در غرق این گونه منحصر 

های صورت گرفته با کارشناسان منابع طبیعی ضمن رد ادعای بومیان درباره دلیل غرق،  مصاحبه
 اعالم کردند. در برخی نواحی علت اجرای این طرح را استراحت مراتع

های زودتر از موعد به دلیل به دست گرفتن بازار تقاضا، رها کردن آتش به بهانه  برداشت 
شان باید از طریق رساندن گرمای  هایی که به دلیل پوسته سخت دود رساندن به برخی از گونه

زنی نزدیک کرد، عدم آگاهی از وضعیت موجود و در نقطه مقابل،  ها را به جوانه بیشتر، آن
آورد که در کنار عوامل  ناپذیری را به وجود می های جبران مالکیت، آسیب احساس عدم

گیرد؛ به ویژه در مقطع زمانی فعلی که گرما بیش از بیش  ها قرار می سوزی غیرانسانی مانند آتش
است و در مقابل بارش باران در مناطق به میزان کافی نیست. لگدمال کردن بذرهای در حال 

های بسیار باارزشی نظیر  یش از اندازه دام به مراتع منجر به حذف گونهجوانه زدن با ورود ب
و بادرنجبویه شده است. بر اساس اظهارات بومیان سوزاندن بنه  جاشیرآویشن و کاکوتی، کنگر، 

و کَندن آنها و جایگزین کردن درخت انجیر به دلیل تقاضای بسیار برای انجیر فارس از مهمترین 
ها  م بود. ورود دام خارج از توان مراتع به عنوان یک معضل در همه نشستدالیل قابل ذکر مرد

مطرح بود، اما هیچ نهادی پاسخگوی این مشکل نیست که چرا در فصل بهار و نوزایی گیاهان، 
که در آغاز فصل رویش است، رها کردن دام و لگدمال کردن این گیاهان منجر به آسیب جدی 

افزایی به  ها جنبه هم خواهد شد. در حال حاضر زنجیره آسیبهای گیاهی باارزش  به این ژن
های  گاه خود گرفته و این تخریب و میزان باالی آسیب نه تنها منجر به حذف و نابودی ذخیره

ها به دلیل فقر پوشش  ژنتیک گیاهی در مراتع زاگرس خواهد شد، بلکه موجب تشدید آسیب
ها و شسته شدن خاک خواهد شد. روستای  بگیاهی با این روند رو به رشد و بروز سیال

ها را به روشنی نشان  المبین که در نزدیکی سد رودبال قرار گرفته است، تشدید آسیب فتح
های انسانی و از بین  دیده به دلیل فعالیت های در حال تخریب و آسیب دهد. عدم حضور گونه می

شسته شدن خاک و حرکت به سمت سد  های بالشتکی گون، کُنار و ... منجر به رفتن انواع گونه
خواهد شد. شاید دور از ذهن نباشد که با صراحت بگوییم آسیب گیاهان در عرصه مراتع منجر 

شناختی،  های اقتصادی، زیست اجتماعی و محیطی، عناصر زیبایی به تهدید زیرساخت
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ژوهش حاصلخیزی، چرخه و زیست زندگی جانوری و انسانی است. بر اساس مستندات این پ
توان گفت تخریب هر گونه گیاهی منجر به حذف فاکتورهای بقا برای موجودات زنده است.  می

رویه است. با این حال از آنجایی که  وضعیت اقتصادی یکی از عمده دالیل برای برداشت بی
متولد دانند و از نظر آنها این گیاهان با آنها  بومیان زندگیشان را وابسته به این گیاهان دارویی می

ها باشند، بلکه  میرند، پس دلیلی وجود ندارد که خودشان عامل این اتفاق شوند و با آنها می می
دانند که  ها و دالالن گیاهان دارویی در سطح منطقه می دلیل اصلی را حضور سودجویان و واسطه

بردن بخشی  شان به از بین با تحریک مردمی که نیاز شدید اقتصادی دارند، آنها را بر خالف میل
ها بر عملکرد  اند. ضروری است که نظارت از وجودشان که ریشه در خاک دارد، سوق داده

فعاالن در زمان برداشت گیاهان دارویی انجام شود. شاید زمانی فکر واگذاری مراتع به بومیان در 
غالب حفاظت و برداشت، مناسب به نظر برسد، اما این اتفاق منجر به بروز تعارضاتی 

ناپذیر خواهد شد. زیرا اغلب مردم دارای دام بوده و این واگذاری اختیار منجر به تضاد  رانجب
هایی  قطعی خواهد شد. زیرا در حال حاضر زندگی روستاییان و عشایر مناطق وابسته به دام

است که خود عامل کاهش سطح پوشش هستند. در حال حاضر با توجه به استقبال فراوان از 
رویه نظیر غرق و  های بی ای نظارتی برای برداشت ی، ضرورت دارد برنامهگیاهان داروی

های پیشنهادی  های کشاورزی و کاشت در فضای گلخانه را در طرح جایگزینی در غالب زمین
 لحاظ کنند.

 (: دانش سنتی کاربرد مصرف گیاهان در معرض آسیب12جدول )
 کاربرد محلی نام گیاه

 آنغوزه

ای، شیاف بهبود قولنج، درمان سرطان شکم، میخچه،  آور، ضد نفخ، اسپاسم روده خلطرزین آنغوزه 
آن برای فراری دادن سگ و 4 پینه، ادرارآور، مسکن، قطع قاعدگی، آسم، تشنج، خروسک، محلول

 رود. گربه و حیوانات وحشی به کار می

 جاشیر

انسداد مجاری و مقوی اعصاب ضعیف، ها و  برنده گازهای روده، بازکننده گرفتگی بادشکن و تحلیل
کننده سموم بدن است. در ضمن  کننده سنگ مثانه و کلیه و خنثی های بلغمی، متالشی مسکن سرفه
های دماغی نظیر سردرد، فلج،  های اعصاب و بیماری های سرد بلغمی به ویژه بیماری برای بیماری

. در استعمال خارجی به صورت ضماد صرع، صرع کودکان، و قطره قطره ادرار کردن نیز مفید است
 برای شکستگی و کوفتگی مفید است.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (: دانش سنتی کاربرد مصرف گیاهان در معرض آسیب12ادامه جدول )
 کاربرد محلی نام گیاه

 آويشن

بخش، افزاینده  آور، التیام برای درمان صرع، قطع عادت ماهانه، میگرن، تب و دفع انگل، محرک، قاعده
بخش،  کننده، مقوی عضالت، دافع اخالط خونی، آرام کننده خون، مدر، ضد عفونی تصفیهشیر مادر، 

کوری، ناراحتی کبدی، چاقی، ورم کلیه، سنگ کلیه،  درد معده، ورم روده، مسمومیت، دندان درد، شب
ها و جوشانده غلیظ  ترشخات رحم، زکام، واریس، برفک دهان. عرق آویشن برای درمان جوش

 ویت پیاز مو مناسب است.آویشن در تق

 مورد

های ادراری، مشکالت هضم ادرارآور، تسکین سرفه، ضد اسهال، قابض،، مقوی  برای رفع عفونت
های خشک مؤثر است. میوه مورد،  معده، ضد زخم، درمان بواسیر، درمان زخم زبان و لثه و سرفه

ؤثر است. ریشه مو را تقویت های داخلی م خاصیت ضد نفخ دارد و در درمان اسهال، بواسیر و زخم
کند. عصاره برگ، خواص ضد قارچی دارد و برای پوست و پیاز مو مفید  و بوی بد دهان را رفع می

 است.

 کاکوتی

کند. بادشکن  سازی و اسهال را درمان می کننده قوی است که روده را پاک دارای خواص ضدعفونی
درد شدید در دوران قاعدگی  کمردرد و دلطبیعی است و به دلیل خواص ضددرد، برای درمان 

ادراری،  آور، مقوی معده، ضد شب شود. جلوگیری از خونریزی بینی، کاهش صفرا، خلط استفاده می
های مفید آن  بادشکن و ضد نفخ، ضد حساسیت و سرفه، درد سینه و آزاد کردن اخالط از ویژگی

 است.

 بادرنجبويه

ضعف حافظه و خستگی روحی مؤثر است. اسانس این گیاه در رمان سردرد با منشأ عصبی، برای د
زدگی معده، تپش قلب، سردرد، سرگیجه، عصبانیت،  آرام کردن معده با منشأ عصبی، احساس چنگ

های دوران بارداری، درد عصبی دندان، برگ گیاه هنگام نگرانی و اضطراب و ناراحتی معده  استفراغ
روع سرماخوردگی، خستگی عصبی و افسردگی مؤثر است. کرده آن برای تهوع، ش مفید است. دم

کمپرس پماد روغنی حاصل از این گیاه برای دفع حشرات و درمان زخم نیش مفید است. جویدن آن 
های مغز، کبد  بر و برای کنترل بیماری های سرشاخه آن به عنوان تب کند و از برگ دهان را خوشبو می
ای تقویت کبد و معده نافع است و به هضم غذاهای سنگین شود. خوردن آن بر و قلب استفاده می

 برد. کند و باد و گاز معده را می کمک می

 کُنار

کننده طبیعی برای پوست خشک استفاده  کننده و مرطوب عنوان نرم رسان قوی است و به میوه کُنار آب
وره سر بسیار مفید شود. میوه و برگ درخت کنار برای تقویت و افزایش رشد مو و نیز درمان ش می

دوران  کند و در تسکین دردهای شکمی در مصرف میوه کنار از تهوع و استفراغ جلوگیری میاست. 
 مؤثر است. بارداری
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 (: دانش سنتی کاربرد مصرف گیاهان در معرض آسیب12ادامه جدول )
 کاربرد محلی نام گیاه

 ارژن

های  کنندگی و ضدالتهابی  دارد. در درمان زخم نرمخاصیت ضدالتهابی دارد. روغن آن خاصیت ارژن 
کنند.  های کهنه مصرف می کنند و آن را برای زخم کهنه از بادام کوهی و سرکه ضمادی تهیه می

کننده چشم برای قدرت بینایی و  کننده شوره سر به شکل کوبیده، و تقویت کننده، برطرف ضدعفونی
پوست ارژن در درمان سرفه و تنگی نفس، و تسکین درد  کرده کننده مشکالت تنفسی است. دم درمان

 مؤثر است.

 بَنه

شود.  ضماد پسته کوهی، ضدگزیدگی نیش حشرات است. برای افزایش مقاومت ناخن استفاده می
گرفتگی بنه  ترکیب پسته کوهی و روغن زیتون باعث رفع خارش و ترک پوستی است. برای رفع ماه

 کنند. ضماد دهند و تا زمان رفع، این کار تکرار می گرفتگی قرار می کوبند و بر روی قسمت ماه را می
خونی، سردرد و قلنج مؤثر است.  کوهی برای رویانیدن موها خوب است. برای درمان کم سوخته پسته

روغن پسته وحشی شود.  به خاطر طبیعت سرد کشک از پسته وحشی به عنوان کشک استفاده می
های ساده مؤثر است.  کرده پوست و برگ برای درمان اسهال برای درد مفاصل خوب است. دم

شود و در سرکه  یز است. ترشی بنه )ترشی ونوشک که میوه به شکل خام چیده میادرارآور ن
ریزند( برای پاک کردن کبد و رفع سردرد، رفع کرم معده، نرمی استخوان، رفع ترک لب و دفع  می

کننده اخالط سینه و ریه است و از صمغ پسته برای  های ریز مؤثر است. مصرف روغن آن پاک سنگ
 شود. کننده عضالت استفاده میآوری و شل  خواب

 های پژوهش منبع: یافته

 گیری نتیجه
ها به  دانش استفاده از گیاهان دارویی به عنوان اولین و مهمترین گام در پیشگیری از تخریب

محیطی، گزینه مناسب برای ایجاد احساس مالکیت  عنوان منابع فردی و اجتماعی و زیست
معنوی بر پوشش گیاهانی است که به عنوان پایه مطالعات و مصارف پزشکی کاربرد دارد. 

دانش سنتی مصرف، بخشی از هویت فرهنگی هر منطقه جغرافیایی است که گیاهان دارویی و 
یابد که در آن  شود. هویت از طریق یک فرهنگ گسترش می در غالب روش زندگی مشاهده می

شوند و از طریق رفتار ویژه انتقال  ها در فضای خاص جغرافیایی محصور می باورها و ارزش
بر ی و فرهنگی بخشی از این رفتارهای ویژه هستند. های طبیع یابند. حفاظت از پتانسیل می

ها علم جدیدی نیست که منجر به ارائه نظریه  اساس مستندات تاریخی، حفاظت از اکوسیستم
بخشی برای حفاظت از  جدید شود، بلکه نگاهی مسئوالنه و نظارتی مستمر در غالب آگاهی
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پذیری گیاهان  . با توجه به سطح آسیبها در سایه استفاده از دانش بومی و سنتی است اکوسیستم
دارویی و تخریب پوشش مراتع روستاهای هدف شهرستان داراب با کاهش حاصلخیزی خاک، 

شود، به تبع باید  کاهش خاک سطحی که منجر به از بین رفتن عناصر کمیاب و مفید خاک می
ای، عامل  طور زنجیره های گیاهان دارویی باشیم که این ارتباط منفی به منتظر کاهش حضور گونه

کاهش تولیدات خاک و در نقطه مقابل کاهش بسیار پوشش و حذف مشاغل فصلی مرتبط با 
های اجتماعی  گیاهان دارویی، و افزایش نرخ بیکاری خوهد شد که خود منجر به پیدایش آسیب

های  نشینی خواهد شد. آسیب پوشش شامل مهاجرت معکوس به شهرهای بزرگ و ایجاد حاشیه
رتعی نه تنها از منظر زیستی، بلکه به لحاظ اجتماعی منجر به آسیب و گاه انقراض در آینده م

است. برای بررسی دلیل عدم ثبت میزان بسیار زیاد دانش بومی مناطق مورد مطالعه به انجام 
شناختی نیاز است تا بدین ترتیب این اطالعات آزمون و خطا شده در حال  پژوهش عمیق مردم

گردآوری شود و از طریق تلفیق با دانش نوین، راهکاری مطمئن برای کاهش  فراموشی،
 محیطی اتخاذ شود. های اجتماعی و زیست آسیب
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