
  فصلنامه علمی ـ پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 

 

 
  
 

 
 

 88ویژه نامه گیاهان دارویی، زمستان هم، یازدیافته، دوره /  85

 
و منابع طبیعی لرستان کشاورزي، مرکز تحقیقات کشاورزيخرم آباد، خیابان : آدرس مکاتبه  

  shahlaahmadi@yahoo.com: پست الکترونیک
 

 گیاهان دارویی استان لرستان
 

  2فر ، محمد علی کریمی3، پرویز باباخالو2و1شهال احمدي

                             علوم پزشکی لرستان                                                                                                                      مرکز تحقیقات داروهاي گیاهی رازي، دانشگاه-1
   مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیع استان لرستان- 2
  ها و مراتع کشور  عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل-3

                                                                                                                       
  

  ویژه نامه گیاهان دارویی / 88زمستان  / 5شماره / دوره یازدهم  / یافته
  
  

  

 
Ø این پژوهش در واحد گیاهان دارویی و محصوالت فرعی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان لرسـتان بـه                     :  مقدمه

 ود در استان لرستان، تعیـین رویـشگاهها،  آوري و شناسایی گیاهان دارویی موج هدف از این کار جمع.   سال به اجرا درآمد 6مدت  
هاي گیاه شناسی،نام محلی، نام فارسی و نـام   هاي سنتی، اندام مورد استفاده، روش استفاده، ویژگی     پراکنش،فرم رویشی، استفاده  

  .  گیاهان مذکور بوده استعلمی 
Øشده از استان در منابع مختلف، شناساي در همین راستا اقدام به استخراج لیست گیاهان دارویی گزارش:  مواد و روش ها 

  . افراد بومی صاحب نظر گیاه درمانی در استان و در نهایت جمع آوري و شناسایی گیاهان از سطح استان گردید
Ø90 تیره و 63 گیاه دارویی از سطح استان جمع آوري و شناسایی گردید، که این گیاهان متعلق به 151در مجموع :  یافته ها 

 Labiatae, Compositae, Legominosae , Liliaceaeهاي جمع آوري شده متعلق به تیره هاي باشند، بیشترین گونه جنس می
Rosaceae , و Umbelliferaeاست  .  

Ø    که .  گونه گیاهان دارویی از استان گزارش گردیده بود96طبق بررسیهاي بعمل آمده در منابع مختلف       :  بحث و نتیجه گیري
آوري شده  در مقایسه با گیاهان دارویی جمع. آوري و شناسایی گردید  گونه گیاه دارویی از سطح استان جمع151یق در طی این تحق

، تنوع بیـشتري نـشان   )10 ( گونه144کردستان ،  )9( گونه 144، مرکزي )8 ( گونه113، هرمزگان   )7( گونه   70هاي بوشهر     در استان 
رسد که از تنوع  ، به نظر می)13( گونه 250، قزوین )12( گونه  315 همدان   ،)11( گونه 163ن  هاي زنجا   دهد اما در مقایسه یا استان       می

  . کمتري برخوردار است
Øگیاهان دارویی، مواد موثره، لرستان:  واژه هاي کلیدي  
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  مقدمه
تاچند دهه گذشته آنچه که بعنوان دارو مورد استفاده قرار        

. آمد ور عمده از گیاهان بدست می گرفت از منابع طبیعی وبط      می
با پیشرفت سـریع علـوم داروهـاي سـنتزي در بـسیاري مـوارد               

تجربه نـشان داد کـه داروهـاي        . جایگزین گیاهان داروئی شدند   
سنتزي با تمام کارآئی مـورد توجـه، اثـرات نـامطلوب بـسیاري              
همراه دارند و روشن گردید که کمتر مـاده خالـصی وجـود دارد      

 سوء نباشد ، به همین دلیـل امـروزه اسـتفاده از     که داراي اثرات  
  . گیاهان دارویی مورد توجه بسیار قرار گرفته است

 اما استفاده صحیح از گیاهان دارویـی مـشروط بـه وجـود       
اطالعات دقیق و عملی است که متأسفانه بر اثر مرور زمان و بـه      
علت دخالت افراد ناآگاه و سودجو منحرف گشته و مطالب غیـر             

  . ی به آنها اضافه شده است که باید آنها را از هم جدا نمودواقع
تحقیق در زمینه شناخت گیاهان دارویـی اسـتان، تالشـی       
در جهت پاسخگویی به نیاز وسیع جامعه براي شـناخت خـواص      

 هـا   همچنین اجـراي ایـن طـرح      . باشد  و کاربرد گیاهان مفید می    
تهیـه طرحهـا   درحقیقت به منزله زیر بنایی است که راه را براي     

وپروژه هاي تحقیقاتی دیگر مانند تعیین مواد مـوثره و کـشت و     
  . نماید اهلی کردن گیاهان دارویی را آسان می

ــا مــساحتی نزدیــک بــه    28329 +100اســتان لرســتان ب
 میلیون هکتار منابع طبیعی اسـت       2متر مربع داراي حدود       کیلو

ی و  هـزار هکتـار بـصورت اراضـی مرتعـ        649که از ایـن مقـدار       
همچنـین از نظـر آب و هــوایی   .  هکتـار جنگـل اسـت   885000

نیمه خشک، نیمه مرطوب معتـدل،      ( داراي چهار اقلیم متفاوت     
  . است) نیمه مرطوب سرد و اقلیم ارتفاعات

هـاي اسـتان کـه     با توجه به وضعیت خاص پستی و بلندي    
متــر در منطقــه پــل زال و حــداکثر 330داراي حــداقل ارتفــاع 

هـاي سـطحی فـراوان و     باشـد و آب     شترانکوه می  متر در ا   4050
 میلیـون هکتـار   5/1مخازن غنی آب زیر زمینی، وجود بـیش از          

جنگل و مرتع و اقلیم متنوع سبب تنوع  چشمگیر فلـور اسـتان           
 گونـه  1200شده است، بطوریکه تاکنون درفلور ایرانیکا بیش از       

هی   گونه گیا 600تاکنون  . گیاهی از استان گزارش گردیده است     
از استان لرسـتان گـزارش گردیـده        )2(و مبین )1(توسط قهرمان 

 گونـه   96در بررسی بعمل آمده در کتب و منابع دارویـی           . است
  . گیاه دارویی از استان گزارش گردیده است

 دقیقــه تــا 51 درجــه و46لرســتان در غــرب ایــران بــین 
   32 دقیقه طول شرقی از نـصف النهـار گرینـویچ و    3درجه و  50

 دقیقه عرض شمالی از خـط       22 درجه و  34 دقیقه تا    37درجه و 
 درصدکل اسـتان را اراضـی   60در حدود   . استوا قرار گرفته است   
اي مـساحتی   همچنـین اراضـی تپـه   . دهد  کوهستانی تشکیل می  

گردد، که شیب آن   درصد از کل استان را شامل می 5/15معادل  
خاك ایـن اراضـی بـه علـت وضـعیت      . باشد  درصد می 100تا25
اص توپوگرافی و شرایط آب و هوایی، تخریب منـابع طبیعـی،           خ

  .باشد کشت و کار غلط و چراي بی رویه داراي فرسایش شدید می
هاي استان لرسـتان عبـارت از اشـترانکوه بـا      مهمترین کوه 

 متـر  3623 متر در الیگودرز،کوه گـرین بـا ارتفـاع       4050ارتفاع  
 متـر در    3200تفاع  بین بروجرد و اشترینان، کوه کمر بسته با ار        

آبـاد،    متر در جنـوب خـرم  2991الیگودرز، هشتاد پهلو با ارتفاع      
آبــاد   متــر در شــمال غــرب خــرم2931ســفید کــوه بــا ارتفــاع 

،همچنین کوه هاي کبیر کوه، قـالیکوه، ورخـاش، خرگوشـناب،           
تـرین    بزرگتـرین و مهـم    . اسـت .پشتکو، بلوران، سـرداب، گریـوه     

رت از  دشت سیالخور در شـمال  هاي استان عبا  ها و جلگه    دشت
 هزار هکتـار، دشـت الیگـودرزدر شـرق      70غربی استان با قریب     

 40 هزار هکتار، دشت کوهدشت  در غرب استان بـا          60استان با 
 هـزار  30هزار هکتار، دشت الشتر در شمال اسـتان بـا مـساحت           

آبـاد، ازنـا در     هکتار، همچنین دشت کرگاه در جنوب شهر خـرم        
لونـدي، نـور آبـاد، طرهـان و نـاوه در شـمال           آباد، چغ   شرق خرم 

هـاي اسـتان      به علت وضعیت خاص پستی و بلندي      . استان است 
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لرستان و وجود مخازن غنی در طبقات آهکی و آبـدهی چـشمه       
ایـن  ) لیتر تا سه متر مکعب در ثانیه      200بین  ( هاي کارستیک   

استان حوضه آبریز علیاي رودخانه هـاي دز وکرخـه را تـشکیل             
 درصد سطح استان در محدوده آبریز این دو         96وحدود  دهد    می

رودخانه قرار داشته وبخـوبی از نعمـت آب سـطحی بهـره منـد               
تغییرات ساالنه دما از الگـوي جهـانی عـرض هـاي میانـه            . است

کند و وابسته بـه تغییـرات زاویـه خورشـید اسـت  و                 پیروي می 
. تهاي میانه زنگولـه ماننـد اسـ         همانند الگوي دیگر نقاط عرض    

) تیـر ( تا جوالي   ) دي( بطوریکه میانگین دماي ماهانه از ژانویه       
کنـد ودر   سیر صعودي داشته و از آن پس شروع به کاهش  مـی         

هـاي    تمام منطقه دي و تیر به ترتیب سردترین و گرمترین مـاه           
  .سال هستند

تعداد ماه هاي گرم یعنی ماهایی که دماي متوسط روزانه آنها           
ت از دو ماه در ایستگاه دره تخت تا هفت مـاه   درجه بیشتر اس 20از  

حـداکثر بارنـدگی ماهانـه در      . در ایستگاه تنـگ پـنج متغیـر اسـت         
مناطق با ارتفاع کمتر در دي ماه در مناطق با ارتفـاع بیـشتر در آذر          

دهد و در کل استان چهـار مـاه از سـال خـرداد تـا                 یا بهمن رخ می   
دم ریـزش بـاران در   علت این عـ . شهریور بارندگی در حد صفر است 

اي اسـت کـه از ورود    فصل گرم سال، وجود پرفشارهاي جنب حـاره  
  . کنند هاي هواي غربی به منطقه جلوگیري می توده

  ها مواد و روش
جهت اجراي این طـرح در ابتـدا بـا اسـتفاده از منـابع          
موجود اقدام به اسـتخراج لیـست گیاهـان دارویـی گـزارش           

وجـه بـه شـرایط اقلیمـی،        سپس با ت  . شده از استان گردید     
استان به سه منطقه آب وهوایی، سردسیر، معتدل وگرمسیر         

بندي شده اقدام به نمونـه بـرداري        تقسیم طبق جدول زمان   
جمع آوري  نمونه هاي گیـاهی از سـطح اسـتان در             . گردید

داراي ریشه، ساقه، برگ وگل وحتی      ( حالتی که گیاه کامل     
 سـپس گیاهـان مـذکور       .باشد، انجام گرفـت   ) االمکان میوه   

پرس وخـشک گردیـده ودر نهایـت بـر روي کاغـذ گالسـه               
از هر نمونه گیاهی مقداري بصورت خـشک      . چسبانده شدند 

جهـت شناسـایی   . انـد  تهیه ودر کلکسیون نگهداري گردیـده  
  Flora (علمی نمونه هاي گیاهی از منابع گیـاه شناسـی   

iranica )3( و فلور ترکیه)استفاده )…و)5(، فلور ایران )4 
شده است ودر نهایت نمونه ها  جهـت شناسـایی دقیـق تـر         
وتأئید  شناسایی هاي صورت گرفته به ستاد موسسه ارسال            

. و توسط مشاور گیاه شناسی طرح، شناسائی صورت گرفـت         
در هنگام جمع آوري گیاهان در خصوص نام محلی ومـوارد           
مصرف گیاهان مذکور اطالعات موجود از ساکنین محل اخذ   

عالوه بـر ایـن بـا اسـتفاده از کتـاب ونـسخ دارویـی            . گردید
  .اطالعات موجود تکمیل گردید

  یافته ها
 گونه گیاهـان دارویـی از سـطح         151در طی این پژوهش     

هـاي   آوري و شناسایی گردیـد کـه نـام علمـی، نـام              استان جمع 
آوري شـده،  محـل پـراکنش و           فارسی و محلـی گیاهـان جمـع       

.  آورده شـده اسـت  1نهـا در جـدول   هاي  مورد اسـتفاده آ   بخش
الزم به توضیح است که بر طبق بررسیهاي بعمل آمده در منابع            

  . گونه گیاهان دارویی از استان گزارش گردیده بود96مختلف 
 90 تیـره و  63گیاهان دارویی جمع آوري شده متعلق بـه      

ــی ــنس م ــره   ج ــه تی ــق ب ــه متعل ــشترین نمون ــند، بی ــاي  باش ه
Lamiaceae, Asteraceae, Papilionaceae, 
Umbelliferae, Cruciferae, Anacardiaceae  , 

Liliaceae  وRosaceae ــوده  ٪26و شــامل ) 3جــدول ( ب
 ٪2/8 چنـد سـاله و    ٪38 یـک سـاله،      ٪26درخت و درختچه،    
برخـی از ایـن گیاهـان داراي مـوارد          . باشـند   علفی دوسـاله مـی    

 که در منابع مختلـف    ) 2جدول  (مصرف خاص در استان هستند    
  .به چنین موارد مصرفی اشاره نشده است
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آوري شده در استان لرستان  گیاهان دارویی جمع-1جدول شماره   
 پراکنش اندام مورد استفاده نام محلی نام فارسی فرم رویشی نام علمی

Achillea 
philla 

  نوژیان دار هاي گل سرشاخه برنج داس بومادران علفی 

Achillea 
wilhelmsii 

 ریمله، ویسیان، نوژیان دار هاي گل سرشاخه برنج داس درانبوما علفی

Adiantum 
capilus،
veneris 

 معموالن، یافته، بیشه  برگها کمرآویز پرسیاوش پایا و چندساله

Allicium cepa گیاه زراعی پیاز پیاز پیاز علفی 
Allium 
hirtifolium 

 تاف، قالی کوه، چغلوندي، گهر  پیاز ذیل موسیر علفی

Allium 
jesdianum 

 سفید کوه  برگ سرخ،سرپا بن پیاز یزدي علفی

Allium 
sativum 

 کوهدشت چغابل، زاغه پاازگنه  پیاز سیر سیر علفی

Altaea 
officinalis 

چان میشوند، پل زال، شول اباد،  تخت گل،ریشه گل هیرو گل ختمی علفی،پایا
 نوراباد، مالوي 

Amygdalus 
lycioides 

 علی  دختر، چغلوندي، چشمه پل صمغ ارجن،ارژن کبادام درختچه

Amygdalus 
scoparia 

دختر، تشکن،  مدبه، معموالن، مالوي، پل بذر بایم تلونه بادام تلخ درختچه
 کاظم گاو مرده

Anchusa 
italica 

 چمشک، شوراب، تنگ فنی  برگ ، گل گل گاو زوو اي گاوزبان گونه علفی دوساله

Angalis 
arrensis 

 کولکنی، کوهدشت تنگ کبود، کلیه اندام هاي گیاه - آناغالیس  یکسالهعلفی
 آباد   دربند کبود، واشیان، نوژیان، خرم

Arectium 
lappa 

 بروجرد، ونایی  ریشه - بابا آدم علفی

Artemisia 
annua 

 آباد  خرم اندام هاي هوایی خرس داري درمنه علفی یکساله

Artemisia 
haussknechti  

 نوژیان، نور آباد، زاغه اندام هاي هوایی - درنمه زاگرسی ند سالهخشبی چ

Artemisia 
persica 

 گرین  دار،گل هاي گل سرشاخه جوشن درمنه چندساله 

Astragalus 
adscendens 

 قالی کوه، آق بالغ، چغلوندي  گون گون گزي گزخوانسار چندساله

Astralus sp اباد، ویسیان  خرم میوه ناخنک اي گون گونه علفی،یکساله 
Berberis 
integrima 

 ازنا، ونایی  میوه زرشک زرشک اي درختچه

Beta vulgaris بصورت زراعی در بروجرد و مناطق اطراف  اي ریشه غده چغندر  علفی
 آن

Bieberateinia 
multifida 

 سفیدکوه، الیگودرز، نوژیان  ریشه - آرمک علفی چند ساله

Bongardia 
chrysogonum 

دختر ، بولنار، رومشکان، سراب  الشتر، پل پیکررویشی، میوه سرخ داري سینه کبکی علفی،پایا
 تخت،

  معموالن، ریمله 
Bryonia 
dioica 

 یافته ریشه - فاشرا چندساله
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Buplerum 
falcatum 

 گرین، اشترانکوه   و بذربرگ - چتر گندمی چندساله

Capparis 
spinosa 

شمی  علف مار اي درختچه
 شیطونی

 آباد، شوراب، تشکن  مالوي، خرم پوست ریشه

Capsella 
bursa،
pastoria 

 آباد، مالوي، شرق خرم تاج برگدار - کیسه کشیش علفی،یکساله

Cardaria 
draba 

 الیگودرز آباد،  دختر، خرم پل هرو، پل بذر - ازمک علفی،پایا

Celtis 
caucasica 

 نوژیان، سفیددشت، مالوي، چگنی  میوه وشاخه و ریشه تایی  داغداغان درختی

Cerasus 
manalab 

آباد،  آباد، اشترانکوه، شول گهر، خرم میوه ،بذر ملهو محلب درختی
 هسکوان 

Cerategus 
monogyna 

 آباد  واشیان، خرم میوه گیرچ زالزالک اي درختچه

Cersis 
siliquasterum 

 معموالن  گل،ریشه ارغو ارغوان  اي درختچه

Cherozophor
a obliqua 

کوهدشت کونانی، هسکوان، چغلوندي،  ها سرشاخه گل داغ گل داغ پایا
 دختر  آباد، پل خرم

Cichorium 
intybus 

 نوژیان، الیگودرز، چگنی، پانسار، زاغه  گل و ریشه چغچغه کاسنی علفی،پایا

Clematis 
orientalis 

 آباد، ازنا، گهر  گرین، خرم جوانه تازه،برگ ، کله ماتیس  پایا

Colchicum 
speciosum 

 گریت، هفت چشمه، معموالن، ریمله پیاز گل گاو جفت گل حسرت،  پایا

Convoulvus 
arvensis 

الشتر، ویسیان، نورآباد، سفید کوه،  برگ،گل،بذر،ریشه پیچک پیچک صحرایی علفی یکساله
 عموالن، دره اسپر م

Coronilla 
varia 

 آباد، الشتر  خرم برگ،بذر ، یونجه باغی علفی یکساله

Crocus 
hasskenechtii 

 ازنا، بیشه  پیاز پیشوك اي زعفران گونه پایا

Cuscuta 
monogyna 

الیگودرز،الشتر،گهر،گرین کاکارضا،کهمان،  گیاه گلدار دلیمه بذر  سس تک علفی یکساله
 تیان 

Cynodon 
dactylon 

 آباد، سفید کوه خرم مرغ  مرغ علفی چند ساله

Daphne 
mucronata 

 ویسیان  ساقه پوست و برگ الف، تویلک مازریون چندساله

Descorania 
sophia 

 آباد ،گیالوند  شرق خرم بذر خاکشیر خاکشیر یکساله علفی

Echinophora 
cinera 

خوشاریزه  علفی چندساله
 کوهستانی

 گهر، الیگودرز  برگ فیاله 

Echinopora 
platyloba 

 الیگودرز برگ - خوشاریزه علفی چندساله

Ephedra 
major 

 تجره، نورآباد، هسکوان  ساقه،برگ همیشه سبز ارمک رنگانگ اي درختچه

Epilobium 
hirsutum 

 آباد،  تجره، نور برگ - بیدعلفی، علفی چند ساله
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Eremurus 
persicus 

نوژیان، تنگه فنی، زاغه، سفید کوه، گلهو،  برگ زرشک سریش پایا
 کاکارضا 

Ereostachys 
pulvinaris 

 فنی، زاغه، هسکوان،گلهو،  نوژیان، تنگ برگ گنل سنبل بیابانی پایا
 کاکارضا

Euphorbia 
cheriradenia 

 نوژیان شیرابه شیرشیرك فیونفر علفی چند ساله

Euphorbia 
denticulata 

 بابازید  شیرابه شیرشیرك فرفیون علفی چند ساله

Faba vulgaris گردد مناطق مختلف استان کشت می بذر باقال باقال یکساله 
Falcaria 
vulgaris 

چگنی، زاغه، نورآباد، ونایی، ویسیان،  برگها پقازو غازیاقی دوساله
 بروجرد

Ferula 
assa،feotida 

 کوه دختر میان پل شیرابه بژ آنغوزه پایا

Ferula 
gumosa Boiss 

 سفیدکوه چسکوان  شیرابه  بژ بادیجه پایا

Ficus carica دختر، مالوي، مدبه  کوکال،پل میوه انجیر انجیر خوراکی اي درختچه 
Ficus carica 
var.rupestris 

 دختر، مورانی، مالوي دبه،کوکال، پلم میوه، شیرابه انجیر انجیر اي درختچه

Fraxinus 
excelsior 

 سفیدکوه، کهمان برگ وتخم ون زبان گنجشک درخت

Fritillaria 
imperialis 

 دارائی، الیگودرز، هسکوان میوه وپیاز اشک مریم الله واژگون چند ساله

Fumaria  
parviflora 

 ان آباد، شوراب، ویسی خرم برگ شاه تره شاه تره یکساله

Fumaria 
vaillanti 

 چغلوندي، چغلوندي رنجه برگ شاه تره شاه تره یکساله

Galium verum آباد، الشتر  آباد، خرم گهر، شول سرشاخه - شیر پنیر علفی 
Geum 
urbanum 

 الشتر  ریزوم - علف مبارك علفی پایا

Glycyrrhiza 
glabra 

 آباد، چغابل  رمبروجرد، مالیر، خ برگ ملیم شیرین بیان علفی پایا

Gundelia 
tourneforti 

 کاکارضا،ویسیان،کوهدشت ،درود  گل، ساقه  کنگر کنگر علفی چند ساله

Heracleum 
persicum 

 الیگودرز، گرین میوه گلپر گلپر علفی پایا

Hippocrepis 
unisiliqua 

 رآباد، چنا دختر، خرم معموالن، پل  هوایی گیاهاعضاي ، نعل اسبی علفی یکساله

Hordeum 
vulgare 

 گیاه زراعی بذر جو جو 

Hyoscamus 
nigra 

آباد تاف، زاغه، شول آباد، الشتر،  خرم برگ بذر بنگ لیله بذر ابنج علفی دوساله
 نوژیان 

Hypericum 
scaberum 

آباد، تاف ،نورآباد، الیگودرز،  گهر،خرم سرشاخه گل راعی علف چاي علفی پایا
 پرسک، زاغه

Juglans regia کهمان، کمالوند برگ،پوست  گردو درختی 
Juniperus 
excelsa 

 اشترانکوه  سرشاخه اوس، اورس ارس درختی

Lallemantia 
iberica 

 آباد شوراب ویسیان نثاروله،الشتر ،خرم میوه،سرشاخه ، اللمانتیا علفی یکساله

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 y

af
te

.lu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

                             6 / 16

https://yafte.lums.ac.ir/article-1-184-fa.html


   و همکاراناحمدي گیاهان دارویی استان لرستان
 

 88ویژه نامه گیاهان دارویی، زمستان هم، یازدیافته، دوره /  91 

 پراکنش اندام مورد استفاده نام محلی نام فارسی فرم رویشی نام علمی
Lathyrus 
aphaca 

 سپیددشت  بذر هلره خطر بی برگ علفی پایا

Lythrum 
salicaria 

چگنی، بروجردسراب چنارستان،  سرشاخه وگل آذین ، خون فام علفی یکساله
ازناگریت، امام زاده احمد،الیگودرز گند 

 مینه، زالیان 
Malva  
neglecta 

 آباد  الیگودرز، تجره، خرم برگ توله پنیرك پایا

Marrubium 
vulgare 

 زاغه،الیگودرز مقانک،الشتر  دار هاي گل سرشاخه ، فراسیون پایا

Matricaria 
aurea 

پل زال، نورآباد داریاراحمدي، ویسیان،  گل خشک گل باینه گل بابونه دوساله
 معموالن

Matricaria 
recutita 

 پل هرو  گل  بابونه داروئی علفی،یکساله

Melilotus 
officinalis 

آباد سفید کوه، الشتر، اشترانکوه،  خرم سرشاخه گلدار - یونجه زرد فی دوسالهعل
 ویسیان، نورآباد، نوژیان 

Mentha 
longifolia 

 رازان  برگ پنبه پونه علفی چند ساله

Myrtus 
communis 

 آباد، چگنی، بابازید  نوژیان، خرم برگ ها مورد مورت اي درختچه

Nasturtium 
officinale 

 چمشک، ازنا گریت، ویسیان  گیاه کامل بلمک، کلشک علف چشمه و آبزيپایا 

Nepeta crispa گرین هاي گلدار،  سرشاخه مفرح مفراح علفی چند ساله 
Nepeta 
strausii 

 الیگدرز به خمین گیاه کامل - - علفی

Nepeta 
elymatica 

پونه ساي  علفی چند ساله
 اشترانکوهی

 دستانهبی هاي گلدار،  سرشاخه پونه

Nerium 
oleander 

 مالوي، دژپل  ،شیرابه، برگ گل زله خرزهره درختچه زینتی

Nigella 
arvensis 

 کیلومتري جنوب غرب 20الشتر هنام،  بذر سیاه بذر سیاه بذر هرز علفی یکساله
 آباد  خرم

Nuphar 
luteum 

 چگنی، سراب چنگایی  ریزوم و عصاره - الله مردابی زرد پایا

Olea 
europaea 

 کوهدشت  روغن زیتون ،بذر کلکومه زیتون درخت

Ononis 
spinosa 

دختر، مالوي،  الیگودرزآب گرمک ،پل ریشه، برگ و گل - خارخر  پایا هاي بوته
 دورود داریاب 

Onopordon 
acantium 

 آباد ،تشکن  خرم ریشه و برگ - خار پیرزن علفی

Orchis 
muscula 

 کاکارضا  غده - ثعلب پایا

Paliurus 
spinosa،
christi 

 چگنی پانثار، مالوي، بیشه  میوه،ریشه و برگ آهن دره سیاه تلو درختچه

Papaver 
rRhoeasa 

خشخاش  خشخاش علفی یکساله
 زراعی

 چمشک کوگان، گهر، ویسیان، معموالن  ها غنچه

Peganum 
harmala 

 سفیدکوه، بروجرد، الشتر  بذر و میوه اسفن اسپند علفی پایا
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Pistacia 
atlantica 

تخت چان،تنگ فنی،  شیره گیاه  کلنگ بنه درخت
 کهمان،سفیدکوه،یافته،

 کاکارضا،شوراب چنار  بگالی،مالوي، 
 ونایی،ازنا 

Pistacia 
khinjuk 

 الیمالوي، شوراب چنار بگ میوه گلنیگ نرمه خنجوك درخت

Plantago 
lanceolata 

بارهنگ  علفی پایا
 اي سرنیزه

 دختر، قلعه رزه، آباد، پل خرم بذر -
 پانسار 

Plantago 
major 

 آباد، پانسار  گهر، خرم ریشه، برگ بذر - بارهنگ کبیر پایا

Plantago 
psyllium 

یکساله،ساقه 
 علفی

  دختر، گراشکوه، واشیان پل برگ، بذر بارهنگ کتانی اصفرزه

Plantanus 
orientalis 

 آباد،  خرم برگ چنار چنار درخت

Portulaca 
oleracea 

 آباد، شوراب، تجره، ویسیان  خرم بذر پرپلیک خرفه علفی یکساله

Punica 
grantum 

گل،برگ،میوه،پوست  انار انار درختچه
 شاخه

 چگنی تا تافینه 

Pyrus 
gelabera 

 دشت، هسکوان تاف، گهر، سفید  میوه مرو انچوچک درخت

Quercus 
brantii 

تکله،  آباد، سفیدکو، چم مالوي، خرم میوه  بلوط ایرانی درخت
 کوهدشت 

Quercus 
infectoria 

 آباد،چم تکله  خرم پوست ،برگ دار مازي دارمازو، درخت

Reseda 
luteola 

دار  هاي گل بذر،سرشاخه ،- اي ورث گونه علفی
 خشک شده

 اشترانکوه، کوهدشت، چگنی 

Rhamnus    
cathartica 

هاي  درختچه
 کوچک

سیاه تنگرس 
 طبی

 درود  هاي جوان شاخه تنگز

Rhaphanus 
sativus 

 گیاه زراعی در استان اي ریشه غده ترپ ترب  دوساله

Rheum ribes سفیدکوه، الشتر، کاکارضا دمبرگ و عرق گیاه ریواس ریواس علفی چندساله 
Rhus coriaria  ونایی، چگنی سماق برگ میوه اق، ترشسم سماق درختچه 
Rosa canina  الشتر  اي قسمت گوشتدار و کوزه گل نسترن درختچه 
Rubus caesius  درختچه کوتاه

 رونده
گل باغی، گل  تمشک

 محمدي
 الشتر، تاف تافینه، الشترکهمان برگ، جوانه گل وریشه

Salix alba آباد سفیدکوه خرم پوست درخت بید بید درخت 
Salvia 
hydreange 

 گهر دار سرشاخه گل گل اروانه مریم گلی علفی چند ساله

Salvia 
multicaulis 

مریم گلی پر  علفی چند ساله
 ساقه

 کوه، پرسک،  معموالن، ریمله، اشتران دار سرشاخه گل گل اروانه

Salvia 
reuterano 

مریم گلی  پایا
 اصفهانی

 گهر، زاغه  اسانس گیاه شاینه

Salvia sclarea  ریمله، شوراب  دار  شرشاخه گل شاینه مریم گلی دوساله 
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Salvia virgata اشترینان، پل هرو  اسانس - مریم گلی هرز علفی،پایا 
Sanguisorba 
minor 

آباد، الشتر پرسک،  مسفیدکوه، ریمله، خر کلیه اعضاي گیاه - توت روباه علفی
 چغلوندي 

Satureja 
khuzestanica 

 تنگ فنی کول کنی، پا علم  دار هاي گل سرشاخه جاتره مرزه خوزستانی چندساله

Satureja 
macrosiphone 

 دختر کوهدشت، پل دار هاي گل سرشاخه - مرزه چندساله

Satureja 
rechingeri 

 ماژین  دار هاي گل سرشاخه جاتره مرزه رشینگري چندساله

Smyrnium 
ausheri 

 کوه آباد سفید خرم ریشه پینامه نر ، دوساله

Smyrnium 
cordifolium 

 آباد، چم تکله، سفیدکوه  خرم ساقه پینامه ماده آوندل دوساله

Solanum 
nigrum 
var.nigrum 

 چغلوندي، زاغه، قالی کوه  برگ، میوه، سرشاخه گلدار رارژك تاج ریزي یکساله،علفی

Solanum 
nigrum vari 
homile 

 چغلوندي، زاغه، سراب داراب، قالی کوه  میوه رارژك تاج ریزي یکساله

Stachys 
lavandulifolia 

 آباد باوي  داالنی، زالیان، اشترینان، خرم هاي گلدار سرشاخه کلکنه چاي کوه پایا دربن چوبی

Tamarix 
gallica 

 نوژیان، الشتر، آباد، رازان، گهر، شول پوست گز گز درخت
 چگنی، اشترانکوه، بزنوي 

Tanacetum 
parthenium 

 کهمان  گل ،- بابونه گاوي دو یا چندساله

Teucrium 
orientalis 

 زاغه، درود، سفره کوه هاي گلدار سرشاخه ،- مریم نخودي علفی چند ساله

Teucrium 
polium 

مریم نخودي  پایا کرکینه پوش
 همدانی

 عمارات، کاکارضا، الشتر پرسک، تی  ارهاي گلد سرشاخه ،-

Thymus 
daenensis 

 کوه، الیگودرز،  کاکارضا، گلهو، قالی هاي گلدار سرشاخه ازبوه،ازگوه آویشن اي  پایا بوته

Thymus 
eriocalyx 

 الشتر پرسک، کمندان، کهمان،  دار هاي گل سرشاخه ازبوه آویشن اي پایا بوته

Thymus falax الیگودرز دره دایی دار هاي گل سرشاخه ازبوه ویشنآ اي پایا بوته 
Tragapogon 
caricifolius 

 آباد،مالوي،الشتر،معموالن، گهر،شول برگ، میوه شنگ شنگ پایا
 آباد،ریمله،الشتر،سپیدکوه  خرم

Tribulus 
terrestris 

 آباد  خرم ریشه،میوه پی کوله خارخسک علفی

Typha 
latifolia 

 ازنا ریزوم کر پی ئی کرپیلو پایا تاالبی آبزي

Ulmus minor چگنی  پوست ثانویه وزم اوجا درخت 
Urtica dioica گراشکو  ریشه گزنه گزنه علفی چندساله 
Vaccaria 
pyramidata 

 آباد سفیدکوه، هکسوان  خرم بذر،ریشه سی گلینه صابونک علفی ،یکساله

Veronica 
anagallis،
aquatica 

 سیزاب آبی یکساله،پایا
 الوندي

آباد، گهر، اکبرآباد، زاغه،  الیگودرز کاظم گیاه کامل -
 قلعه خانی 
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 پراکنش اندام مورد استفاده نام محلی نام فارسی فرم رویشی نام علمی
Vicia ervilia  علفی،تیره

 بقوالت
 نوزیان آرد بذر گاینه گاوبذر

Violo tricolor هو، الشتر،  گل ،   دشت آباد، سفید خرم رهاي گلدا شاخه سر بنفشه  گل بنفشه یک،دو ساله
 ،رومشکان  ، کاکارضا سفیدکوه

Viscum album دورود داراب میوه، گل چکم دارواش درختچه 
Vitex 
psudo،
negundo 

آباد، شوراب، تشکن،  مالوي، خرم هاي گلدار میوه، سرشاخه کرف پنج انگشت درختچه
 دختر  کوهدشت، پل

Vitic vinifera پرسک، تی  میوه، برگ مو و، تاكم درختچه 
Ziziphora 
clinopodio،
ides 

 رازان، اشترانکوه، الیگودرز، گریت، زاغه  هوایی گیاهاعضاي پونه کوهی کاکوتی چندساله

Ziziphora 
tenuir 

 پارك جنگلی، چم قلندر، سیاهپوش  هوایی گیاهاعضاي  - اي کاکوتی گونه یکساله

Ziziphus 
jujuba 

 الیگودرز میوه عنو عناب درختچه

Ziziphus 
nummularia 

 کنی، واشیان  دختر کول مالوي، پل میوه، برگ رملیک،دره کنار پارسی درختچه

  
) مطالب این جدول باورهاي مردم لرستان در خصوص گیاهان دارویی است (گیاهان داراي مصارف سنتی خاص در استان لرستان)3(جدول  

Adiantaeae 
 Adianthum Capillus،Veners                                                                                                               شخون سیاو، پر سیاوش

. رود ار میهاي له شده آن جهت کاهش درد محل گزش مار به ک همچنین برگ. گردد هاي ریوي و نزله، نوعی شربت تهیه و مصرف می درمان عفونت جهت
 .شود خاکستر سوخته آن مخلوط با آب براي درمان شوره سر مصرف می

Anacardiaceae  
                                                                                                                                           Pistacia atlanticaبنه ، گلنگ

هاي ریوي صمغ را روي حرارت قرارداده تا  دهند، در عفونت هاي عفونی صمغ را حرارت داده تا نرم شود، سپس آن را روي موضع قرار می زخماي درمان بر 
 درمان دهند براي براي جلوگیري از پیشرفت پوسیدگی دندان، مقداري صمغ سوخته را در موضع پوسیدگی قرار می    . گردد  بسوزد و دود حاصله تنفس می     

  .گردد ورم معده و زخم اثنی عشر به اندازه یک فندق از صمغ خام همراه با شکر هر روز ناشتا مصرف می
                                                                                                                               Pistacia Khinjukخینجوك، کلنگ نرمه 

براي درمان چشم درد و ریزش مو صمغ را سوزانده دوده حاصله را . گردد هاي رسیده بعنوان تنقالت و جهت رفع سنگینی معده و نفخ استفاده می     از میوه  
  .رسانند  به چشم می

                                                                                                                                    Rhus Coriaria سماق ، تورسماق، ترش
هایی نظیر گاو و گو سـفند مـورد اسـتفاده قـرار      در دامپزشکی جهت درمان زخم دهان دام . گردد  در موراد کم اشتهایی میوه را به صورت پودر مصرف می          

 .   گیرد می
Asteraceae  

                                                                                                                                   Achillea Phyllia  بومادران، برنج داس
  .گردند براي درمان دل درد، سوء هاضمه بصورت دم کردنی مصرف می      Achillea Wilhelmsiiو                     

                                                                                                           Eqinops Spp                       شکروكشکر تیغال، قن 
   .ها ، ساقه را پس از خشک کردن پودر نموده روي محل زخم می پاشند زخم درمان جهت 

                                       Gundelia tornefortii                                                                                                     کنگر
گل همچنین براي دفع ان. جهت درمان زخم هاي ناشی از سوختگی که عفونی شده اند مخلوط خاکستر گلهاي کنگر با شیر یا خامه اسفاده می گردد                
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  .هاي روده اي کنگر را در شیر پخته و مصرف می کنند 
                                                                                                                                 Artemisia annua درمنه، خرس داري

  .گیرد  نیز در موارد سرمازدگی به صورت ضماد مورد استفاده قرار میهاي پوستی در انسان و دام و براي درمان عفونت 
                                                                                                                            Trogopogon Caricifoliumاي شنگ  گونه

  .گرد ربی خون، تمام پیکره گیاه و به ویژه گلها به صورت چاي مصرف میجهت تنظیم فشار خون و پاین آوردن چ 
                                                                                                                                          Matricaria aureaبابونه، گل باپنه، گل بوینه، گل خاینه 

 .گردد  هاي زنانه به صورت چاي و بخور مصرف می جهت درمان دل درد، نفخ، سرما خوردگی و عفونت 
Brassicaceae 

                                                                                                                                              Descorania Sophiaخاکشیر
هاي  براي دفع کرم. جهت درمان اسهال بصورت یخ مال و بدون آب. گردد   ساعت در آب خیسانده، سپس مصرف می2براي درمان سرگیجه به مدت  

 .گردد میصرف  ماي آنرا جوشانده با نبات شیرین و ناشتا روده
                                                                                                                              Nasturtium Officinaleعلف چشمه، بلمک 

  .شود گرم در محل دردناك قرار داده میبراي درمان درد مفاصل و روماتیسم، تمام پیکره رویشی گیاه را اندکی حرارت داده، بصورت 
Lorantaceae  

                                                                                                                                        Viscum albumدارواش، چکم، نوکه
 .گیرد هاي زاید بدن، میوه پخته دارواش مورد استفاده قرار میهاي پوستی و زدودن مو براي سرباز کردن دمل 

Euphorbiaceae  
                                                                                                                                    Euphorbia Sppفرفیون، شیر شیرك 

 .دهند گیل، شیرابه گیاه را دو یا سه بار روي موضع اثر میبراي درمان میخچه و ز 
Fagaceae  

                                                                                                                                                Quercus brantiبلوط، بلی  
میوه بلوط بصورت بوداده . شود ا نام محلی جفت، جهت زخم و جراحات دستگاه گوارش به مقدار کم به صورت چاي مصرف میست نازك داخل میوه بپو 

  .گردد و پودر شده جهت درمان اسهال بصورت مخلوط با ماست مصرف می
                                                                                                                             Quercus infectoriaبلوط دارمازو، دارمازي 

هاي ایجاد شده توسط حشرات مازوج زرد و سبز جهت تسکین درد  انواع گال. گردد در درمان سوءهاضمه، به عنوان داروي ملین ازگز علفی استفاده می 
  .دهند روي دندان قرار می ودهمازوج را پودر نم(گیرد دندان مورد استفاده قرار می

Juglandaceae  
                                                                                                                                              Juglans regiaرماتیسم مفصلی 

 . دهید قداري آرد و نمک مخلوط و در موضع قرار میجهت تسکین درد مفاصل برگها را جوشانده سپس با م
Lamiaceae  

 گونه اي سنبل بیابانی،گنل                                                                                                                                              
Eremostachys Pulvinata Eremostachys laevigata &    

دهند و در  ها را پس از جوشاندن در محل مارگزیدگی قرار می جهت ضد عفونی دستگاه اداري و تناسلی بویژه در زنان، همچنین در موارد مارگزیدگی برگ
کین دردن ناشی از گزش حشرات از و جهت تس.گیرد مورد استفاده قرار می) ماشته( فرش و جاچین  هاي زرد در رنگرزي الیاف پشم جهت بافت تهیه  رنگ

  .گردد جوشانده برگهاي خشک گیاه استفاده می
                                                                                                                                   Mentha logifoliaپونه، پینه، گل پینه 

براي رفع نفخ ، کم .داري پونه را با دو بذر اسفند در یک لیوان آب جوشانده با قدري عسل یا نبات شیرین و سپس مصرف می گردد     دفع صفرا ، مق    جهت 
  .اشتهایی و سنگینی معده به صورت تازه و یا خشک بصورت چاي مصرف می گردد 

                                                                                                            Salvia hydreange & Salvia multicaulisگل آرونه 
   .هاي گل دار به صورت چاي مصرف می شود جهت رفع سرماخوردگی و تقویت عمومی سرشاخه 

                                                                                                                           Stachys lavandulifoliaچاي کوهی، کلکنه 
   .هاي گلدار به صورت چاي مصرف می شود درمان سرماخوردگی ، سرشاخه 
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                                                                                                                                           Teucrium Poliumگلپوره ،حلیه  
   .هاي گلدار به صورت جوشانده مصرف می گردد جهت رفع اخالط و مشکالت تنفسی همچنین مسمومیت هاي سبک سرشاخه

                                               Satureja khuzestanica, S. rechingeriمرزه خوزستانی، مرزه رشینگري                                           
 .گیرد ها مورد استفاده قرار می ها در دام هاي مجاري ادرار، زالو گرفتگی، دفع انگل جهت درمان سنگ

                                                         Thymus daenensis,  T. Kotschyanus , T. Pubescens , T. Falax, T. eriocalyxآویشن 
جهت درمان سرماخوردگی و آسم و تب و خستگی و سیاه سرفه و عدم دفع ادرار و اختالالت کلیوي به صورت چاي یک یا دو فنجان در روز و همچنین   

  .جهت ناراحتی هاي گوارشی از قبیل نفخ معده و به عنوان ادویه در تهیه اغذیه گوشتی  به ویژه کباب مصرف می شود 
                                                                                                               Ziziphora clinopodioidesی، پونه کوهی اي کاکوت گونه

  .تقویت دستگاه گوارش به صورت چاي مصرف می گردد 
                                                                                                                                          Ziziphora tenuiorکاکوتیاي  گونه

   .تقویت دستگاه گوارش به صورت چاي مصرف می گردد
 

Liliaceae  
                                                                                                                                         بن سرخ، سورپا                                                                                

haementhoides  Allium                             
رشی و روماتیسمی، بصورت دم شده و یا به شـکل آش همـراه بـا    هاي کلیوي و تسکین دردهاي گوا هاي کلیوي بخصوص دفع سنگ جهت درمان ناراحتی 

   .مؤثر اشت شود که در درمان سرما خوردگی برنج مصرف می
                                                                                                                                            Allium hirtifoliumموسیر ، ذیل 

جهت درمان رطوبت و دردهاي مفصلی و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش پس از شیرین شدن در داخل ماست یا دوغ و قبل از شیرین شدن همانند سیر در 
   .گیرد تهیه غذا مورد استفاده قرار می

                                                                                                                          Fritillaria imperialisالله سرنگون،اشک مریم 
کنند براي  جهت درمان دمل هاي چرکی ، پیاز را پس از خشک کردن بصورت پودر در آورده و در محل دمل می بندند و یا پیاز تازه را کوبیده مصرف می          

   .آن خمیر پیاز الله سرنگون روي شکم زائو می بندندتحمل زایمان و کاهش درد ناشی از 
                                                                                                                              Eremurus Persicusاي سریش، زرشک  گونه
همچنین ضماد ان براي جوش خوردن استخوان شکسته و انقباض عضالت مصرف . به کار می رود گیري از تصلب شراین  درمان کم اشتهایی و پیش جهت
   .گردد  می

  Nectaroscordeum tripedale, N. coelziپیاز تابستان لرستانی، انشک                                                                                        
 خوري و یا خشک شده در تهیه غذا و جهت درمان دردهاي رماتیسمس مصرف میگرددبه صورت تازه 

Malvaceae 
                                                       گل هیرو، گل ختمی                                                                                                                                                               

 Althaea officinalis   
   .جهت درمان استفراغ ریشه را با شیر پخته و تا بند آمدن استفراغ مصرف می گردد

                                                                                                                                                Malva neglectaپنیرك ،توله 
 .درمان گلودرد برگ ها ، گلها و میوه ان را جوشانده روزي سه قاشق غذاخوري مصرف می شود 

Moraeae 
                                 Ficus Carica                              انجیر، کره                                                                                         

جهت درمان تنگی نفس و اسم میوه انجیر . جهت درمان زگیل شیر خارج شده از گیاه در اثر کندن میوه یا برگ چند نوبت بررسی زگیل مالیده می شود  
 .را با شیر جوشانده و مصرف می شود 

Papilionaceae  
                               Faba vulgaris باقال، باقله                                                                                                                      

براي تسکین دردهاي ناشی از کوفتگی و رفع ورم پستان . رد گی مورد استفاده قرار می) ژوي ( جهت تسکین درد دندان مخلوط باقالي پخته و صمغ زدو       
بـراي درمـان   . و جهت سربازکردن دمل و خروج چرك ، مخلوط آرد باقال ، آرد جو ، سرکه و نعناي پخته را در موضع مـی بندنـد      ) به علت تجمع شیر     ( 

  .ماسک مورد استفاده قرار می گیرد  ال در اب لیمو را بصورتموهاي زائد صورت در خانم ها پس از کندن موهاي مذکور خمیر حاصل از پودر باق
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                                                                                                                              Glycerrhiza glabraشیرین بیان، ملیم،  بله 
از مخلـوط شـیرابه   . انند زخم روده ، ریزوم را جوشانده شیره غلیظی از آن تهیه سه نوبت در روز مصرف مـی گـردد        درمان ناراحتیهاي دستگاه گوارش م     

  .غلیط حاصل از جوشاندن زیوم و زرده تخم مرغ ضمادي به دست می آید که رب سوز نامیده می شود و براي شکسته بندي مورد استفاده قرار می گیرد
  

Plantaginaceae  
         Plantago lanceolata,  Plantago mojor خارچنک                                                                                           ، یارهنگ

  .برگ هاي  گیاه را پس از شستشو در دهان جویده  ولی خورده نشود ) آفت ( جهت درمان زخم هاي موجود در دهان  
ـ                                                                                                                                                                                                         Plantago Psylliumالنگو بارهنـگ، ب

  .ذر آن لعابی به دست می آید که بر روي موضع گذاشته می شوددرمان زخم ها و آبسه ها از جوشاندن ب
Polygonaceae  

                                        Rheum ribes ریواس، ریواس                                                                                                             
  . تخوان و تقویت بینایی دم برگ و ساقه به صورت عرق مصرف می شوددرمان نرمی اس

Punicaceae 
                                            Punica granatum انار                                                                                                             

 گردد  اسهال  بزرگساالن انار را در خمیر گرفته در آتش گذاشته پس از  پخته شدن مصرف میدر درمان 

Rosaceae  
                                          Amygdolus lycioides بادام کوهی ، ارژن، ارژه                                                                                

هاي  جهت دفع انگل. صمغ حاصل از آن با نام محلی ژوي جهت تسکین درد دندان و شستشوي موي سر مخلوط با زرده تخم مرغ مصرف می گردد 
  .گردد اي از جوشانده برگ آن استفاده می روده

                                                                                                                                             Cerasus mahalabمحلبه، ملهو 
همچنین جهت تسکین دردهاي روماتیسمی مخلوط مغز . نوشند جهت درمان عفونت بویژه عفونتهاي با منشاء سرماخوردگی میوه را پخته و آب ان را می

  .ناك قرار می دهندبذر محلب و روغن حیوانی را به صورت ضماد در موضع درد
   Rosa caninaنسترن، گل باغی، گل باخی 

 . گردد ضد سم مار ،گلبرگ ها را کوبیده در محل نیش مار قرار می دهند درمان یبوست هاي مزمن و میکروب کش مخلوط با ماست و دوغ مصرف می
Rhamnaceae 

                                            Rhamnus catharica                                        سیاه تنگوس طبی، تینگز                                          
   .گردد جهت پایین آوردن فشار خون و درمان نارحتی هاي کلیوي ، جوشانده حاصل از شاخه هاي آن مصرف می 

                                                                                                                                   Paliurus spina ،christiدرهسیاه تلو ،آهن 
 .گیرد به منظور درمان خونریزي لثه ، مقداري از میوه آن را جوشانده ، به عنوان دهان شویه مورد استفاده قرار می

Solanaceae  
                                        solanum nigrm var. nigrum                                                                    تاج ریـزي رارژك              

  .گردد در موارد یبوستهاي مزمن میوه گیاه بصورت تازه یا خشک شده مصرف می 
Thymelaeaceae  

                                                    Daphne mucronta                                                               دافنه، توي لک، الف                   
 را تقویت و از شود و اعتقاد براین است که بینایی گردد از ریشه  و ساقه آن نوعی سرمه تهیه می جهت درمان زگیل از پوست تازه و یا خشک آن استفاده می 

 . آب مروارید جلوگیري می نماید
Ulmaceae  

در                                                                        Ulmus minor اوجا، وزم                                                                                 
شکسته بندهاي محلی جوشانده برگ و پوست آن . وان و پوست درخت را جوشانده شیره حاصله بصورت شربت مصرف می شوددرمان نازایی ، شاخه هاي ج  

  .استفاده قرار می دهند را با پیه گوسفند براي درمان شکستگی مورد
Umbelliferae 

     باریجه، بیژ، بژ
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   .گردد  براین است که مانع رسیدن بوهاي مضر به فرد میدر هنگام ختنه کودکان در آتش انداخته و اعتقاد
                                                                                                                                                           Ferula ovinaکما،کمه 

 .یی و ریشه به صورت پخته روي محل قرار داده می شود در درمان کمر درد قسمتهاي هوا 
                                                                                                                                                    Ferula angulataچوبل، چوپر 

  .رود کار می گردد دم کرده آن جهت رفع نفخ شکم حیوانات به ورت چاي مصرف میدرمان دردهاي کلیوي، ساقه و برگ بص
                                                                                                                        Smyrnium cordifoliumآوندل، پینومه، آونول 

  .گردد ماده غذایی بصورت خام یا پخته مصرف میریشه و ساقه بعنوان یک  

  
هاي گیاهی بر حسب درصد   مهمترین تیره-3جدول شماره 

  آوري شده هاي جمع گونه
 درصد تیره ردیف

1  Anacardiaceae 4 
2 Asteraceae 9/10 
3 Cruciferae 4/5 
4 Lamiaceae 12 
5 Liliaceae 1/6 
6 Papilionaceae 5/9 
7 Rosaceae 2/8 
8 Umbelliferae 2/8 

  
 بحث و نتیجه گیري

انجام این پژوهش، گام مثبتـی در جهـت شـناخت بهتـري از            
هاي استان در امـر شناسـایی    موقعیت گیاهان دارویی و نیز توانمدي   

هاي جنبی آنها جهـت اسـتفاده در صـنایع            گیاهان دارویی، فرآورده  
ز نظـر  دهـد کـه ایـن اسـتان ا     هـا نـشان مـی      بررسـی . تبدیلی است 

هـاي فرعـی بـسیار     گسترش و پراکندگی گیاهان دارویی و فـرآورده  
هاي معقـول   غنی و داراي ارزش اقتصادي زیادي است که با استفاده      

  .اي از آنها استفاده نمود توان به نحو شایسته و منطقی، می
حـداقل ارتفـاع    (هاي اسـتان       وضعیت خاص پستی بلندي   

 متــر 4050 ارتفــاع ال و حــداکثر   متر در منطقه پل ز330
آبهاي سـطحی فـراوان و مخـازن آب زیرزمینـی           ). در اشترانکوه 

 میلیون هکتار جنگـل و مرتـع و اقلـیم           5/1غنی، وجود بیش از     
متنوع سبب تنوع چشمگیر پوشش گیاهی استان گردیده اسـت          

که بـسیاري از آنهـا داراي اهمیـت خاصـی در صـنایع مختلـف                
  . باشند  می

 گونـه   96ده در منـابع مختلـف       طبق بررسیهاي بعمل آمـ    
کـه در طـی ایـن    . گیاهان دارویی از استان گزارش گردیده بـود       

آوري و     گونه گیـاه دارویـی از سـطح اسـتان جمـع            151تحقیق  
آوري شـده     در مقایسه با گیاهان دارویی جمـع      . شناسایی گردید 

، )7 ( گونـه  113، هرمزگـان    )6( گونـه    70هاي بوشهر     در استان 
ــزي  ــه 144مرک ــتان ،  )8( گون ــه144کردس ــوع )9 ( گون ، تن

 163هاي زنجـان      دهد اما در مقایسه یا استان       بیشتري نشان می  
، بـه   )12( گونه   250، قزوین   )11( گونه   315 همدان   ،)10(گونه

الزم بـه ذکـر     . رسد که از تنوع کمتري برخـوردار اسـت          نظر می 
هاي عظیم اشترانکوه،  است با توجه به وسعت استان و وجود کوه      

کـوه کـه دسـت رسـی بـه آنهـا بـسیار         ید کوه، گرین و میان  سف
ها بـا تجهیـزات موجـود غیـر ممکـن       مشکل و در بعضی قسمت    

آوري  هاي گیاهی با خواص دارویـی جمـع    تعدادي از نمونه  . است
بنابراین در آینده و در تحقیقات دیگر امکان افزوده     . نشده باشند 

تان لرستان  شدن گیاهان جدیدي به فهرست گیاهان دارویی اس       
  . وجود دارد

توانـد بـه    نتایج بدست آمـده از اجـراي ایـن پـژوهش مـی          
هـاي   صورت یک هسته مرکزي جهت گسترش فعالیت در زمینه   

مختلف از قبیل اجراي طرحهاي تحقیقـاتی در خـصوص اثـرات           
درمانی آنها، اهلـی نمـودن و کاشـت در سـطح وسـیع، احـداث              
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ان مـذکور مـورد   واحدهاي صنعتی تبدیلی و بسته بنـدي گیاهـ       
  .استفاده  قرار بگیرد

همچنین اشتغال بخشی از نیـروي کـار فعـال در مراحـل              
مختلف تهیه، تولید و عرضه اینگونـه گیاهـان و مهمتـر از همـه          

رویه توسط سـودجویان گـامی        هاي بی   جلوگیري از بهره برداري   
وجـود  . در حفظ ذخائر ژنتیکـی گیـاهی اسـتان و کـشور اسـت             

ر، در معرض خطر انقراض و انحصاري در بین         گیاهان دارویی ناد  
گیاهان معرفی شده استان ضرورت توجه به ایـن گیاهـان را دو             

تواننـد در     بعالوه تجربیـات بدسـت آمـده مـی        . نماید  چندان می 
اندر کاران، عالقمند و خصوصاً افرادي که        افزایش اطالعات دست  

  .مایل به کار در این زمینه هستند، مفید واقع گردد
آنجائیکــه گیاهــان دارویــی کــاربرد وســیعی در صــنایع از 

دارند، لذا پیـشنهاد  ... داروسازي، لوازم بهداشتی و آرایشی غذایی   
و . گردد کلکسیونی از این گیاهان بصورت زنـده تهیـه گـردد     می

سپس به مطالعه اثرفاکتورهاي اکولوژي نظیر، نوع خاك، زمان و     
 اثــر مقــادیر روش کاشـت، میــزان و روشـهاي مختلــف آبیـاري،   

بر کیفیت و کمیت مواد مؤثره گیاهان بصورت       . . . مختلف کود     
  . هاي جداگانه پرداخته شود طرح

هاي بومی مـورد    هاي کاشت، تکثیر و تولید گونه ارائه شیوه 
نیاز صنایع مختلف، ترغیـب بهـره بـرداران بـه کاشـت اینگونـه               

 در حفـظ  تواند گـامی  ي از طبیعت می بردار  گیاهان به جاي بهره   
ذخایر مهم گیاهی استان و همچنین کوتاه نمـودن دسـت سـود     

  .جویان از طبیعت باشد
برقراري ارتباط با بـازار جهـانی گیاهـان داروئـی و تعیـین        

هاي آنها، استاندارد سازي گیاهان دارویی کاشته شـده و            اولویت
محصوالت نهایی یا حد واسط جهت یافتن بازارهـاي خـارجی از       

همچنین معرفی گیاهان دارویـی     . خوردار است اهمیت خاصی بر  
بومی استان و بازار یابی آنها از مسائلی است که باید مورد توجه             

هـاي    هایی از فارغ التحـصیالن رشـته        تشکیل تعاونی . قرار بگیرد 
هـاي کــشاورزي جهـت تولیــد و    تولیـدات گیـاهی و سایررشــته  
دو جهـت   برداري از اراضی درجه       فرآوري گیاهان دارویی و بهره    

کاشت اینگونه گیاهان احداث و راه انـدازي واحـدهاي صـنعتی             
توانـد گـامی مـؤثر در ایجـاد         کوچک اسانس و عرق گیـري مـی       
  . اشتغال و درآمد در استان باشد
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