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شماره ۶۸، پاييز ۱۳۸۴

۲۷

                    

پژوهش و سازندگي 

¿¿¿

گياهان داروئي منطقه حفاظت شده گنو

چکيده 
منطقه حفاظت شـده گنو با وسـعت ۲۷۵۰۰ هكتار در ۳۰ كيلومتري شـمال غربي بندرعباس واقع اسـت. سيماي منطقه متشكل از 
پيكره اي كوهسـتاني اسـت كه در گستره اي از دشت ها و تپه ماهورها ي باز قرار گرفته است. دامنه تغييرات ارتفاعي منطقه بين ۵۰ 
الي ۲۳۴۷ متر متفاوت است. از نظر جغرافياي گياهي فلور منطقه متعلق به دو پهنه رويشي صحارا- سندي و ايرانو- توراني است. 
اين بررسي به منظور جمع آور ي و شناسايي گياهان دارويي منطقه حفاظت شده گنو و تعيين مصارف درماني آنها به اجرا درآمد. با 
استفاده از منابع موجود، مسافرت به منطقه و مراجعه به افراد آگاه و مطلع، گياهان دارويي منطقه جمع آوري و اطالعاتي از قبيل نام 
علمي، نام فارسي، نام محلي، نام تيره، ارتفاع از سطح دريا، اندام مورد مصرف، ميزان، مدت و مورد مصرف تعداد ۱۲۴ گونه يادداشت 
شـد. اين گياهان متعلق به ۱۰۰ جنس و ۵۲  تيره هسـتند و بيشـترين گونه ها در تيره هاي Labiatae  با ۱۷ گونه و Compositae با ۱۰ 
گونه قرار دارند. ۹۵ گونه داراي مصارف درماني سنتي و ۲۹ گونه از گياهان پر مصرف مي باشند، ضمن آنكه ۱۱ گونه به صورت سنتي 

به كشورهاي حوزه خليج فارس و درياي عمان صادر مي شود.

كلمات كليد ي : جمع آوري، شناسايي، گياهان دارويي، منطقه حفاظت شده گنو   
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Medicinal plants of  the Geno protected area
By: M. A. Soltanipoor.,Research Center Agricultural and Natural Resources of Hormozgan Province
The Geno protected area with 27500 ha located in 30 Km west north of  Bandar Abbas. The view of area is mountainous 
region that located among plains and hills. Altitude domain of area is between 50 to 2347m. The flora of area belonged 
to Sahara-Sindian and Irano-Turanian regions.This investigation was done for collection and determination of  
medicinal plants of  Geno protected area. By regard to source,  aware and informed persons and visible observations 
were determined 124 medicinal species and were noted some of information as: Persian, local, scientific and family 
name, altitude, part used, reason and method of  uses for all of  plants. This medicinal plants beloged to 100 genus and 
52 families, that the most species were in Labiatae (17 species) and Compositae( 10 species) families. 95 species had 
traditional cure uses, 29 species were with many uses and 11 species  were exported to arabic countries.

Key words: Collection , Determination , Medicinal plants , Geno protected area
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سازندگي و پژوهش و سازندگي۲۸ پژوهش

۱۳۸۴ پاييز ،۶۸ شماره

۲۹

گنو شده حفاظت منطقه جغرافيايي موقعيت
بندرعباس شهر غربي شمال نظر مكاني در از گنو شده حفاظت منطقه
از آن ميگذرد. جنوب از بندرلنگه ــه ب جاده اصلي بندرعباس و گرفته ــرار ق
تا ۲۷º ۲۹َ فاصله در ــو گن ــده حفاظت ش منطقه جغرافيايي موقعيت نظر
گرفته قرار ــرقي طول ش ۵۵º تا ´۵۶ ۵۶º ۱۸َ́ ــمالي و ش عرض ۱۸º ۲۷َ
در كه كوهستاني است پيكرهاي از متشكل گنو شده منطقه حفاظت ــت. اس
نوسانات ارتفاعي است. گرفته قرار باز ماهورهاي تپه و دشتها ــترهاي از گس
قله تا دشت از بهعالوه ــت. اس ــيار زياد بس فرعي كوههاي دليل وجود به آن
متر متفاوت ۲۳۴۷ ــا ۵۰ ت بين ــطح س از ارتفاعي تغييرات دامنه گنو ــوه ك
هكتار ۲۷۵۰۰ گنو ــده ش حفاظت منطقه وسعت حال حاضر ــد. در ميباش
حفاظت ميگيرد. منطقه بر در كوهستاني آنرا پيكره طور عمده به و ــت اس
فارس ــت خليج دش بر گنو كه كوه بنام كوه اصلي ــته رش يك از گنو ــده ش
و شرقي ضلع در اين كوه يافته است. پيرامون دارد تشكيل چشمگير تسلطي
غربي و شمالي و در بخشهاي دشتي و اراضي كم شيب غلب ا آن بي جنو
فرعي آن كوههاي و ــو كوه گن ــته گرفته اند. رش ارتفاع فرا كم ماهوري ــه تپ

و داراي دامنه هاي بلند كوهها شدهاند. كشيده شرقي- غربي در جهت اغلب
۵ و كيلومتر طول معادل ۳۴ ابعادي با گنو هستند. كوهستان پر شيب بسيار
ميگيرد. بر در ۳۵۰ كيلومترمربع را بالغ بر عرض، مساحتي كيلومتر ۱۵ تا
.(۶) است داده جاي خود را در كوه اعظم اين بخش شده حفاظت منطقه

هوا و آب
بياباني در اقليم ــو گن ــده ش حفاظت اقليمي منطقه ــيمات نظر تقس از
ميليمتر ۱۰ از كمتر از آن ساليانه بارندگي ميزان ــت. اس گرفته قرار شديد
آبي ميزان پر ــالهاي س از برخي در چند هر ــت. اس ميليمتر متغير ۱۵۰ تا
ها بارندگي اغلب ــد. ميرس ميليمتر ۴۰۰ حدود تا حتي ــاليانه بارندگي س
فصل در ــي بارندگ مجموع ــوًال معم و ــورت ميگيرد ص ــتان زمس فصل در
بارندگي متوسط ــت. اس كمتر ــتان زمس فصل بارندگي نصف بهار از و پائيز
زمستانه بارندگي از بخشي ميليمتر ميباشد. ۱۲۰ تا ۸۰ بين گنو ــاليانه س
پايداري ولي از ريزش ميكند برف صورت به ۲۰۰۰ متر باالي ارتفاعات در
،۲۶/۸ متوسط طور منطقه به ــاليانه س دماي ــت. اس كمي برخوردار ــيار بس
گراد ــانتي س آن ۲۱/۵ درجه حداقل ــط متوس و ۳۲ دما حداكثر ــن ميانگي
در آن ــل مطلق حداق و ۴۳ پائين ارتفاعات در ــا دم مطلق ــر حداكث ــت. اس
دي سال ماه سردترين است. ــده ش برآورده ــانتي گراد، درجه س ۷ ها بلندي
حداقل خليج دشت گستره نسبي رطوبت ــت. تيرماه اس گرمترين آن و ماه
ــكي خش داراي فصل منطقه كلي طور به ــت، اس درصد ۱۰۰ و حداكثر ۱۹

.(۶) است

شناسي خاك و شناسي زمين
زاگرس ــله جبال سلس ــرقي ش جنوب اليه منتهي در ــو گن ــتان كوهس
ژوراسيك، كامبرين، رسوبات ــوبات آن شامل رس قديميترين و گرفته قرار
در معموًال كامبرين ــوبات رس ميباشد. حاضر عهد و ــوم س دوران ــه، كرتاس
برجستگي هاي بهصورت و يا رسوبات آبرفتي و جديد رسوبي اليههاي ميان
رنگي ــفيد س ــوبات رس خود اطراف در كه ــود ميش ديده قارچي رنگ تيره
آهك ضخيم شامل توده هاي اغلب ژوراسيك است. رسوبات گذاشته بهجاي
و مياني تحتاني، قسمت سه در ــه كرتاس هستند. رسوبات رنگ ــتري خاكس
ژوراسيك رسوبات روي بر تحتاني كرتاسه ــوبات رس ميشوند. ديده فوقاني
اليه سنگ يك و آهك تودهاي دار، تولين آهك اوربي ــامل ش ــته و داش قرار
رنگ تيره ضخيم و تشكيالت از مياني كرتاسه است. دو اليه بين اين ــي رس
كرتاسه است و شده ــكيل كلسيت تش ــفيد رنگ س رگههاي با همراه آهك
قرار متناوب كه بهطور رسي است و ــكيالت مارني، آهكي تش فوقاني شامل
خود شامل نيز سوم دوران رسوبات است. موسوم گوبي ــكيالت تش به گرفته
آهكهاي از ــن رسوبات ائوس ــت. و پليوسن اس ــن ميوس ــوبات ائوسن، رس
گاهي ولي است شده تشكيل اليهبنديهاي كم ضخامت ــن با روش قهوهاي
نيز ــت. ميوسن اس زياد تراكم و ضخامت داراي ــماري آهك آس نظير اوقات
تشكيالت بنام ميوسن تحتاني و شامل است گسترش زياد و ضخامت داراي
فوقاني ميوسن و ــان ميش تشكيالت به ــوم موس مياني ميوسن ــاران، گچس
مارني خاكستري و ــي سيليس اليههاي و ــت سنگ سس ــه ماس ــكل از متش
تشكيالت بختياري به پليوسن رسوبات است. آغاجاري تشكيالت بنام رنگ
سنگ سيليت و ماسه از شده تحتاني تشكيل پليوسن است و شامل موسوم
آهكي كنگلومراي متشكل از فوقاني ــن متناوب، پليوس بهصورت كنگلومرا و

مقدمه
عرصه در ــژه به وي علمي نوآوريهاي ــوان عن به دارويي ــان گياه
و دارو و ــکي پزش حاضر در حال پيدا کردهاند. ويژه اي جايگاه ــکي پزش
اگرچه ارزش است. کرده پيدا يکديگر به شديدي وابستگي درمان نوين
شده شناخته ــت اس ــته شايس که آنگونه متنوع گياهي دنياي دارويي
حياتي ارزش گرفته صورت که مطالعاتي اندک مقدار همين ولي نيست
.(۶) ــان مي دهد نش ــازي داروس دانش برا ي پايهاي عنوان را به گياهان
ناپذيري و جبران به واسطه اثرات زيانبخش داروهاي شيميايي امروزه
داروهاي را به خود جاي كم كم ميگذارند، جاي بر پيكره آدمي بر كه
شيميايي به داروهاي گياهي داروهاي نسبت چه مي سپارند، اگر گياهي
دنبال با سرعت بيشتري دنيا در امروزه ولي روند جايگزيني است ناچيز
بيشتري توجه اين مهم اخير به ساله نيز چند ــور ما كش در و ــود ميش
توليد داروهاي ــع مناب بايد ابتدا منظور اين به نيل براي ــت. اس ــده ش
به مستقيم هدف دستيابي با بررسي اين ــوند (۳). ش گياهي شناسايي
دستيابي منطقه، گياهان دارويي شده و شناسايي هرباريومي نمونههاي
چگونگي و دارويي ــرف مص مورد گياهان در زمينه كامل اطالعات ــه ب
و پرورش و ــت كش مواد مؤثره، تعيين برنامهريزي جهت آنها، ــارف مص

گرفت. انجام ذخاير ارزيابي و نهايتًا آنها اهلي كردن
بين هكتار ۶/۸۴۷/۵۸۰ ــادل مع ــاحتي مس با هرمزگان ــتان اس
۴۱ وَ  ــمالي ش ۲۸º عرض ۵۷َ تا ۲۵º ۳۴َــي جغرافياي ــات مختص
گرينويچ در جنوب ــار ــرقي از نصفالنه ش ۵۹º طول ۱۵ َ ــا ت ۵۲º
ــتان اس دارد. قرار ــان عم درياي و ــارس خليج ف ــيه حاش در ــور كش
ــتها، دش كه در ــت اس گياهي گونه ۸۵۰ از ــش بي داراي ــزگان هرم
دارويي گونه آن ــداد ۲۹۲ تع که (۸) پراكنده اند ارتفاعات و ــا دامنهه
حفاظت مناطق ۸۸ از ــده گنو يکي ش حفاظت منطقه .(۷) ــتند هس
دارويي گونههاي زياد ي ــيار بس که داراي شمار ميباشد کشور ــده ش

.(۵) است شده شناخته

... داروئي منطقه حفاظتشده گياهان
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تخريب از است. رسوبات عهد حاضر ــت سيليسي و درش ريز با عناصر همراه
اصلي منابع و آمده بهوجود مواد حاصله ــت نشس ته و ارتفاعات ــايش فرس و
ــده گنو، حفاظت ش منطقه در ميآيند. ــمار بهش زميني زير آبهاي ــره ذخي
در كرتاسه ــوبات رس منطقه، ضلع جنوبي اليه منتهي در كامبرين ــوبات رس
دشت و همچنين شمالي بخش در ائوسن رسوبات و ارتفاعات، جنوبي ضلع
منطقه در بخشهاي آبرفتي حاضر عهده و رسوبات دامنه جنوبي و ــين ايس

ديده ميشوند (۶).

گنو شده حفاظت منطقه شناسي خاك وضعيت
نوار جنوبي، ــش بخ اعظم ــمت قس ــامل ش منطقه جلگهاي بخشهاي
و داراي شده ــكيل تش قليايي و شور خاكهاي از ــمالي بخش ش ــرقي و ش
كلسيم، و كربناتهاي ــولفات س كلرور، قبيل از محلول امالح زيادي مقادير
از اليهاي تجمع گرم ــك و خش فصول در ــيم است. و پتاس ــديم س منيزيم،
از اي عمده ــمت قس خاكهاي ــود. ديده ميش خاك ها اين روي در ــالح ام
ــل ليتوس را غربي جنوب و مركزي بخشهاي در ــو ــتاني گن كوهس منطقه
قطعات آنها در كه ــكيل داده تش گچي و نمكي از مارنهاي ــكل آهكي متش
پروفيل طول تمام در مارنهاي گچي وجود دارد. آذرين سنگهاي ــت درش
ميباشد. خاك بودن جوان مبين خاك افقهاي فقدان ميشود. ديده خاك
رشته غربي دامنههاي نيز و غربي شمال از قسمتي شرقي، شمالي شيبهاي
و ريگوسل خاكهاي كالوويال و بافت درشت ــوبي رس خاكهاي از گنو كوه

.(۶) است يافته تشكيل

گياهي پوشش
معدودي كه ــت اس گياهان آوندي از گونه از ۳۶۰ گنو متجاوز كوه فلور
تشكيل گلدار گياهان آنرا عمده ــمت قس و بازدانگان و ــرخسها را س آنها از
گروه ــت دو اس بياباني و ــك خش معمول مناطق كه ــه همانگون ــد. ميدهن
تنوع از بيشترين يكساله عمر گياهان كوتاه و درختچهها چوبي و بوتههاي
متنوعي ــتي زيس گروههاي برگيرنده در گنو كوه ــتنيهاي برخوردارند. رس
فصل تمام در كه هستند آوند بدون گياهاني گنو كوه ــانان س ــتند. خزه هس
۵ كنون تا آونددار نهانزادان از رويند. مي صخرهها البهالي و مرطوب در رو
حضور كه شده اند داده تشخيص گنو شده حفاظت منطقه در سرخس گونه
است. اين منطقه به منحصر ايران شانه اي در سرخس به آنها موسوم از يكي
كه ــت اس ــده ش يافت كوه گنو در گونه چهار تا كنون نيز گروه بازدانگان از

كوه از ۱۸۰۰ متري بيش بلندي هاي در كه ــت اس ارس آنها ــاخصترين ش
حفاظت و منطقه گنو كوه ــور فل اعظم ــمت قس گلدار گياهان ميرويد. گنو
بندي رده تكلپهاي ها و دولپهايها گروه دو در و دادهاند ــكيل تش را ــده ش
گونه ۵۰ حدود تكلپهايها است. گونه ۳۵۰ بر بالغ آنها شماره و ــوند مي ش
كه نخل بر آنها عالوه بين در و دادهاند اختصاص خود به از گياهان گلدار را
گندميان ميشود چشمهها ديده اطراف و در درهها ــده ش كاشته به صورت
صورت به دولپهاي گياهان از ــتري بيش برخوردارند. شمار ــتري بيش تنوع از
كنار، كهور، ــان ــوند. درخت ميش يافت و درخت درختچه چوبي، ــاي بوتهه
بوتههاي با غالبًا و ميرويند كم ارتفاع دشت هاي و دامنه ها و گز در ــيا آكاس
و درختان همراهند. ــتبرق اس و ــواك مس ناترك، پرخ، چوبي و درختچه اي
چوبي بوتههاي ــراه با هم خنجك و بنه كوهي، بادام زيتون، ــاي درختچهه
گياهان نيمه ــمار زيادي از ش پيچكهاي بوتهاي و انواع گاوي، گون ــد مانن
انبوهي گاه بيشه هاي و ميكند رشد مياني ارتفاعات ديگر در علفي و چوبي
ــير ش درختچههاي با همراه كيكم و گنوئي بادام درختان ميآورند. ــود بوج
گياهان از ديگر شماري و طالئي ــنگ س عروسک زيباي بوتههاي و ــت خش
همراهي را ــات، درختان ارس ارتفاع در بزرگ، و كوچك اي بوته و ــي چوب

.(۶) ميكنند
ــي رويش پهنه به دو متعلق گنو كوه ــور فل گياهي، ــي ــر جغرافياي از نظ
چند يك يا اوقات گاهي چند هر ــت. اس توراني ايرانو- ــندي و س - صحارا

يافت ميشوند (۶). گياهان گنو بين در ساير پهنه هاي گياهي عنصر از

بررسي روش
مختلف مناطق به مسافرت طريق از كه بود صورت بدين ــي بررس روش
طريقه مورد، قبيل مدت، از اطالعاتي مطلع و آگاه افراد به مراجعه منطقه و
نحوه جمعآوري و زمان ــبترين مناس مصرف، مورد اندام ــزان مصرف، مي و
با سپس گرديده ــت منطقه يادداش هر ــنتي س دارويي گياهان ــازي آمادهس
شناسايي به جهت و جمعآوري را نظر مورد گياهان محلي كمك راهنمايان
مشخصات رويشگاه محلي، نام قبيل از اطالعاتي شد. منتقل مركز هرباريوم
گرديد. با استفاده يادداشت گونه ها از هركدام براي نيز دريا ارتفاع از سطح و
جهت و ــايي شناس گياهان را (۱۳ ، ۱۲ ،۱۱) ــع موجود مناب و ــوم هرباري از
انتقال مراتع و جنگل ها تحقيقات مؤسسه گياه شناسي بخش به نهايي تأئيد
و (۹) ايران گياهان ــاي نامه فرهنگ کتاب از ــي فارس نام نگارش در يافت.
کتاب هاي از محلي اطالعات بر عالوه گياهان ــخصات دارويي مش ثبت براي

(Teucrium pollium) نخودي مريم -۱ )شكل Mentha longifolia ) پونه -۲ شكل
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سازندگي و پژوهش و سازندگي۳۰ پژوهش

۱۳۸۴ پاييز ،۶۸ شماره

۳۱

... داروئي منطقه حفاظتشده گياهان

( Pergularia tomentosa) لباشير -۳ )شكل Stachys inflata ) ارغواني اي سنبله -۴ شكل

( Mentha mozaffarianii) كوهي پونه -۵ )شكل Euphorbia larica ) پررخ -۶ شكل

( Otostegia persica ) گلدر -۷ )شكل Ziziphus spina - christi) كنار -۸ شكل

( Pistacia atlantica ) بنه -۹ Ephedra pachyclada )شكل ) هوم شكل ۱۰-
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سازندگي و پژوهش و سازندگي۳۰ پژوهش

۱۳۸۴ پاييز ،۶۸ شماره

۳۱

(۲) ايران ــنتي دارويي س گياهي (۱۰)، گياهان معارف ، (۴) گياهان دارويي
استفاده گرديد. (۱) ايران مردم پزشکي سنتي و

بحث نتايج و
شد شناسايي از منطقه ۱۲۴ گونه دارويي ــي بررس در اين كلي به طور
فاقد ديگر گونه ۲۹ و داشتند ــنتي س درماني مصارف آن گونه ۹۵ كه تعداد
مختلف دارويي منابع دارويي در گياهان عنوان ولي به بودند استفاده سنتي
گياهان دارويي كليه براي بررسي روش اساس بر است. شده برده آنها نام از
نام علمي، محلي، نام فارسي، قبيل نام اطالعاتي از سنتي غير و سنتي از اعم
مطالب عالوه بر و تهيه شده است. ــطح دريا جمعآوري س ارتفاع از تيره، نام
مصرف، مورد قسمت هاي چون اطالعاتي ــنتي، س دارويي گياهان براي فوق
مورد و مدت ميزان، آمادهسازي، طريقه، جمعآوري، نحوه زمان مناسب ترين
و مصارف مصرف قسمتهاي قابل غيرسنتي، گياهان دارويي و براي مصرف
۱ آورده جدول در از اين مشخصات ــد. برخي ش ــته و نوش نيز تهيه درماني

است. شده
و بيشترين بودند ۵۲ خانواده و جنس به ۱۰۰ مربوط گونه دارويي ۱۲۴
گونه ۱۰ با Compositae و گونه هاي Labiatae با ۱۷ خانواده در ها ــه گون
منطقه دارويي از گياهان ــه گون تعداد ۱۳ همچنين .(۲ (جدول دارند ــرار ق
۵۷ و بوتهاي حالت گونه ۳۲ ــهاي، ۲۲ گونه حالت درختچ درخت، ــه فرم ب
و شيرابه ريشه، بذر، ميوه، ساقه، گل، ميشوند. برگ، ديده علفي فرم به گونه
برگ ميان در اين كه هستند دارويي گياهان ــتفاده مورد اس اندامهاي صمغ
گونه و ۶۸ دارد منطقه ــان دارويي گياه بين در را ــتفاده ميزان اس باالترين
متفاوت بيماريهاي درمان در و مختلف مصارف جهت خود برگ از گياهي
۱۵ برگ، گونه ۶۸ در مصرف كلي اندام مورد طور به ــود. گرفته ميش بهره
۹ بذر، ۲۲گونه ميوه، گونه ۱۷ گونه گل، ۲۰ ــه، ريش گونه ۱۳ ــاقه، گونه س
۴ هوايي و ۸ گونه اندامهاي زيرزميني، ۲ گونه ساقه صمغ، و ــيرابه گونه ش

ميباشد. گياه قسمتهاي كليه گونه
تعداد۲۹گونهازاينگياهانازگونههايداروييپرمصرفدربينمردمهستند
(جدول۳)،تعداد۴۰گونهدرمنابعبه آنهااشاره نشدهياكمتربهآنهااشارهشدهاست
حوزه خليج به كشورهاي سنتي صورت به گونه آنكه تعداد۱۱ ضمن (جدول ۴)،
از برخي ۱۲ تا ۱ شكلهاي در .(۵ (جدول ــود مي ش صادر عمان درياي و فارس

ميشود. ديده گنو شده حفاظت منطقه دارويي گياهان

سپاسگزاري
و شناسايي در جمعآوري همکاري بهخاطر محمود ضعيفي آقاي مهندس از
شناسايي در همکاري بهخاطر مظفريان اهللا ولي آقاي دکتر گياهي، از نمونههاي
عبدالحميد فر، خسروي زاده، غالمحسين علي بهمن آقايان از گياهان، از برخي
ثبت و ــان گياه آوري جمع ــکاري در هم به خاطر ــدپور اس رحمان و ــي حاجب

ميگردد. قدرداني و تشکر کمال سنتي دارويي اطالعات

استفاده مورد منابع
صفحه. ۹۳۹ هما. انتشارات ايران، مردم سنتي پزشكي ۱۳۷۰؛ ايرج، افشار، - ۱

و درمان بهداشت، وزارت ايران، ــنتي س ۲ - امين، غالمرضا، ۱۳۷۰؛ گياهان دارويي
صفحه. ۲۳۰ پزشكي، آموزش

بررسي و کردن اهلي و کشت ــايي، شناس و آوري پرويز،۱۳۷۰؛ جمع باباخانلو، - ۳
صفحه. ۳۰ مراتع، و جنگلها تحقيقات مؤسسه ايران، دارويي گياهان موثره مواد

۴۶۷۸ تهران، ــگاه دانش ،۱-۵ گياهان دارويي، جلد ۷۰-۱۳۶۴؛ علي، ــري، زرگ - ۴
صفحه.

محيط حفاظت کل اداره انتشارات گنو،۱۳۷۵؛ ــده منطقه حفاظت ش ــور بروش - ۵
هرمزگان. استان زيست

حفاظت ــازمان س ــارات انتش گنو، ــده ش حفاظت منطقه ۱۳۷۵؛ بهرام، زهزاد، - ۶
صفحه. ۷۰ زيست، محيط

ــريه نش هرمزگان، ــتان دارويي اس گياهان محمدامين، ۱۳۸۰؛ ــور، پ ــلطاني س - ۷
.۶۳-۹۰ صفحه معطر، دارويي و گياهان تحقيقات

مركز هرمزگان، استان گياهي پوشش وضعيت گزارش ۱۳۸۱؛ محمود، ضعيفي، - ۸
صفحه. ۴۲ هرمزگان، طبيعي منابع و کشاورزي تحقيقات

۷۴۰ معاصر، فرهنگ ايران، گياهان نامهاي فرهنگ ۱۳۷۴؛ ا...، ولي مظفريان، - ۹
صفحه.

اسالم، فرهنگ نشر دفتر ،۱-۷ جلد گياهي، معارف ۱۳۷۳؛ حسين، ميرحيدر، - ۱۰
صفحه. ۳۹۱۴

11- Mozaffarian, V., 1991; A short survey of Hormozgan vegetation 
(Iran), Mitt. Bot. Staatssamml. Munchen, 30, 417-429.
12- Rechinger, K. H. ,1985; Die flora des Kuh-e-Genu in sud Iran 
und ihre phytogeographische, Stellung Flora: 213-229.
13- Rechinger, K. H. ,1963; Flora Iranica, Akad. D. U. Graz.

( Prosopis cineraria كهور ( -۱۱ )شكل Salvia mirzayanii ) تلخ مور -۱۲ شكل

www.SID.ir

Arc
hi

ve
 o

f S
ID



سازندگي و پژوهش و سازندگي۳۲ پژوهش

۱۳۸۴ پاييز ،۶۸ شماره

۳۳

رديف علمي اسم خانواده فارسي اسم محلي اسم فرم ارتفاع اندام مصرفي
۱ Abutilon fruticosum Malvaceae درختچهاي نمدي برگ گرشم درختچه ۳۲۰-۱۷۵۰ بذر گل، برگ،

۲ Abutilon hirtum Malvaceae نمدي برگ شربجان اي بوته ۲۰۰ بذر گل، برگ،

۳ Abutilon muticum Malvaceae مصري نمدي برگ خرمالچوك اي بوته ۲۰۰ بذر گل، برگ،

۴ Acacia ehrenbergiana Mimosaceae چگرد چج سلم، چگرد، تج، درختچه ۲۰۰-۴۰۰ برگ

۵ Acanthophyllum bracteatum Caryophyllaceae دار برگه چوبك - اي بوته ۳۰۰-۸۰۰ ريشه

۶ Achillea wilhelmsii Compositae بومادران سرزرد سربرزه، علفي ۳۰۰ گل برگ،

۷ Adianthum capillus-veneris Adianthaceae پرسياوش سهلنگ گيس پري، لوكمي، علفي ۲۰۰۰ برگ، ساقه

۸ Aerva persica Amaranthaceae پشموك پرزو اتهاگ، گرمنكو، اي بوته ۳۰۰-۵۵۰ برگ

۹ Ammi majus Umbeliferae - - علفي ۲۵۰-۳۵۰ بذر

۱۰ Amygdalus lycioides Rosaceae تنگرس كوتور كوهلم، كوموز، درختچه ۹۰۰-۲۱۰۰ برگ، ريشه

۱۱ Amygdalus scoparia Rosaceae كوهي بادام گارم الوك، اخور، درختچه ۱۹۰۰-۲۰۰۰ صمغ سرشاخه،

۱۲ Anagalis arvensis Primulaceae آناغاليس كشو مش نيلي، گل علفي ۸۰۰-۲۳۰۰ اندام هوايي

۱۳ Anastatica hierochuntica Cruciferae مريم چنگ دست سرو علفي ۳۰۰ اندام هوايي

۱۴ Andrachne aspera Euphorbiaceae زبر نازبياباني دارممرن علفي ۱۵۰-۱۶۰۰ ساقه

۱۵ Artemisia aucheri Compositae كوهي درمنه دريم كوهي بوتهاي ۱۴۰۰ برگ

۱۶ Artemisia sieberi Compositae درمنه دريم، دريمن بوتهاي ۱۳۰۰ گل برگ،

۱۷ Asphodelus tenuifolius Liliaceae يش سر سفيد موكل نازوك، ماوك، پي علفي ۳۰۰ بذر

۱۸ Astragalus fasciculifolius Papilionaceae انزروت چتات انزروت، گنيس، گنجر، درختچه ۳۰۰ صمغ

۱۹ Astragalus mucronifolius Papilionaceae گون گنجرخري اي بوته ۱۵۰۰ ريشه

۲۰ Bienertia cycloptera Chenopodiaceae شور تكمه اندره سمسيل، علفي ۲۰۰ برگ
۲۱ Blepharis persica Acanthaceae خارسنبل جوجادو علفي ۴۵۰ برگ، بذر، ريشه
۲۲ Bunium persicum Umbeliferae ايراني زيره زيره علفي ۱۹۰۰ بذر

۲۳ Calotropis procera Asclepiadaceae استبرق كرگ خرگ، درختچه ۳۰۰ شيرابه برگ،

۲۴ Capparis cartilaginea Capparidaceae كورآويز نالوستك پهن، برگ كورزه بوتهاي ۳۰۰ برگ، ميوه

۲۵ Capparis spinosa Capparidaceae كور دهك لهه، بوتهاي ۳۰۰-۴۵۰ بذر ميوه،

۲۶ Caralluma tuberculata Asclepiadaceae گوزني شاخ مارانگوش مار، مغ علفي ۱۰۰۰ گوشتي ساقه

۲۷ Carthamus oxyacantha Compositae زرد گلرنگ كرال بش، اسك هسك، علفي ۳۰۰ برگ

۲۸ Cassia italica Caesalpinaceae مكي سناي
كروسه، حشي، كوسن،

اشوگنه
اي بوته ۲۰۰-۵۵۰ برگ

۲۹ Centaurea bruguierana Compositae مهاجر گندم گل برد، بادآورد، خارخرنگو بله علفي ۸۰۰ گل برگ،

۳۰ Centaurium pulchellum Gentaniaceae زيبا قنطوريون - علفي ۱۸۵۰ گل، برگ

۳۱ Cheilanthes fragrans Sinopteridaceae - - علفي ۴۰۰-۵۵۰ ريزوم

۳۲ Chenopodium album Chenopodiaceae تره سلمه گستغ علفي ۳۰۰ برگ

۳۳ Chenopodium murale Chenopodiaceae اي گزنه برگ سلمك خيس سلمه، گسته، گستغ، علفي ۳۰۰ برگ

۳۴ Cichorium intybus Compositae كاسني كاشني كاسني، علفي ۸۵۰ گل برگ،

۳۵ Citrullus colocynthis Cucurbitaceae حنظل گنجك گل خيارزهرك، علفي ۱۸۰ بذر ميوه،

۳۶ Coculus pendulus Menispermaceae زامور زامر زامور، درخت ۱۶۰۰ ريشه

۳۷ Convolvulus leptocladus Convolvulaceae جنوبي پيچك كالتو، رنتازگ بوتهاي ۷۵۰ ريشه

گنو حفاظت شده منطقه دارويي گياهان ۱- مشخصات جدول

... داروئي منطقه حفاظتشده گياهان
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۱۳۸۴ پاييز ،۶۸ شماره

۳۳

۱ جدول- ادامه

۳۸ Convolvulus spinosus Convolvulaceae خاردار پيچك - بوتهاي ۲۵۰ اندامها تمام

۳۹ Cotoneaster kotschyi Rosaceae شيرخشت كرماني شيرخشت درختچه ۲۰۰۰ ميوه
۴۰ Cressa cretica Convolvulaceae مورچه علف سورغو علفي ۴۵۰ اندامها تمام
۴۱ Cymbopogon olivieri Gramineae مكي ناگرد،كاه پاشام زغبر، ماده، ناغرد، اي بوته ۴۵۰ برگ

۴۲ Cynodon dactylon Gramineae مرغ مرغ مور، علفي ۴۶۰ اندامها تمام

۴۳ Daphne mucronata Thymelaeaceae خوشك زنگوم تربيت، درختچه ۲۳۰۰ برگ ساقه، پوست

۴۴ Dionysia revoluta Primulaceae اسفندمريم گازير گورزي، اسفندمحمدي، علفي ۲۰۰۰-۲۳۰۰ اندام هوايي

۴۵ Dodonaea viscosa Sapindaceae ناترك موردنگ پتشك، شحف، درختچه ۳۰۰-۴۰۰ برگ

۴۶ Ephedra pachyclada Ephedraceae هوم جفت جف، مارتبو، هوم، اي بوته ۲۲۰۰ برگ ساقه،

۴۷ Erodium cicutarium Geraniaceae لكي هرز نوك لك شبگرد سيخ علفي ۲۳۰۰ ريشه

۴۸ Eruca sativa Compositae منداب كهكز علفي ۱۰۰ اندامها تمام

۴۹ Euphorbia indica Euphorbiaceae هندي فرفيون كيكا زامرك، علفي ۳۰۰ برگ، ساقه

۵۰ Euphorbia larica Euphorbiaceae پرخ پرخ اي بوته ۳۰۰ شيرابه

۵۱ Euphorbia osyridea Euphorbiaceae خشبي فرفيون روتازگ روتاسك، اي بوته ۱۶۰۰-۱۷۰۰ ريشه

۵۲ Euphorbia turcomanica Euphorbiaceae فرفيون تركمني - علفي ۹۰۰ برگ

۵۳ Fagonia bruguieri Zygophyllaceae روميبنفش اسفند كاوغ كوهي، آروكوهي كل علفي ۳۰۰-۸۰۰ اندام هوايي

۵۴ Ficus carica Moraceae انجير انجير درخت ۱۶۰۰-۲۲۵۰ ميوه شيره،

۵۵ Francoeuria undulata Compositae گريز كك پرز، تهره علفي ۱۷۰۰ برگ

۵۶ Fumaria parviflora Fumariaceae ريز شاهتره گل شاهتره علفي ۱۶۰۰ برگ، ساقه

۵۷ Gailonia aucheri Rubiaceae كارتوس توسو، كرتس تيسكو، تي توسو، درختچه ۲۵۰-۵۵۰ برگ،سرشاخه،گل

۵۸ Glaucium flavum Papaveraceae زرد شاخدار شقايق - علفي ۱۷۰۰ بذر

۵۹ Glossonema variance Asclepiadaceae - - علفي ۳۰۰-۵۵۰ ميوه

۶۰ Gontscharovia popovi Labiatae ايراني گلك استكو اوشن اي بوته ۱۶۰۰ برگ

۶۱ Grantia aucheri Compositae - كلمورو كل مير، هاالموك، بوتهاي ۳۰۰-۱۴۵۰ برگ

۶۲ Grewia tenax Tiliaceae پوتورو پوتورو درختچه ۱۲۰۰ ساقه

۶۳ Hammada salicornica Chenopodiaceae ترات جرو رمس، پشكر، زاز، ترات، بوتهاي ۱۵۰ برگ، ساقه

۶۴ Haplophyllum tuberculatum Rutaceae سدابي جنوبي گناوك هدو، سرو، ساراگنا، علفي ۲۵۰-۳۵۰ گل ساقه، برگ،

۶۵ Heliotropium bacciferum Boraginaceae آفتاب پرست ساحلي تورك رفه پره، ميس دفرك، بوتهاي ۴۰۰-۵۵۰ اندام هوايي

۶۶ Heliotropium europaeum Boraginaceae اروپايي پرست آفتاب كلهمو، بلغندو علفي ۵۰۰ گل سرشاخه، برگ،

۶۷ Hippocrepis unisiliqua Papilionaceae اسبي نعل - علفي ۱۹۰۰ اندام هوايي

۶۸ Hymenocarpus circinatus Papilionaceae اي سكه يونجه - علفي ۳۰۰ اندام هوايي

۶۹ Juniperus excelsa Cupressaceae ارس هورس گزكوه، اورس، درخت ۲۳۰۰ برگ، ميوه

۷۰ Lagoecia cuminoides Umbeliferae زيره وحشي - علفي ۳۰۰ بذر

۷۱ Lallemantia royleana Labiatae بالنگو - علفي ۱۶۰۰ بذر

۷۲ Lavandula stricta Labiatae راست اسطوخدوس اسطوخدوس بوتهاي ۳۰۰ برگ، گل، ساقه

۷۳ Leptadenia pyrotechnica Asclepiadaceae پيچيلوك هيب گريشحك، شحم نر، درختچه ۱۳۰۰ شيره ساقه،

۷۴ Lycium shawii Solanaceae دهير گسد ديشك، زيرك، دهير، درختچه ۲۰۰ سرشاخه،برگ،ميوه

۷۵ Malva neglecta Malvaceae معمولي پنيرك توله خريف، گلوپا، شلكي، زازغ، علفي ۳۰۰ بذر

۷۶ Malva parviflora Malvaceae ريز گل پنيرك شلك زازغ، علفي ۵۵۰ بذر
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سازندگي و پژوهش و سازندگي۳۴ پژوهش

۱۳۸۴ پاييز ،۶۸ شماره

۳۵

۸۱ Olea ferruginea Oleaceae زيتون هبر كوهي، زيتون درخت ۱۹۰۰ برگ

۸۲ Otostegia aucheri Labiatae كاسه گل سفيد تيغي جوجه مسواك علفي ۱۸۰۰ ريشه

۸۳ Otostegia persica Labiatae گلدر گجگر خورانش، گدر، گل گلدر، درختچه ۴۵۰-۱۸۰۰ گل، برگ، خار

۸۴ Pentatropis spiralis Asclepiadaceae شمعي پيچ شحم علفي ۳۰۰ ريشه

۸۵ Pergularia tomentosa Asclepiadaceae لباشير كشتوزخم حاليه، كشتو، علفي ۳۰۰ برگ

۸۶ Periploca aphylla Asclepiadaceae گيشدر شوروك موشندر، گيشندر، درختچه ۱۶۰۰ گل برگ،

۸۷ Phoenix dactylifera Palmae نخل مغ درخت ۴۰۰ برگ، گل، هسته

۸۸ Phragmites australis Gramineae ني درشت قلم قلم، ني ني ني، اي بوته ۲۵۰ ريشه

۸۹ Phyla nodiflora Verbenaceae پايابي توت لوجويي علفي ۵۰۰ هوايي اندام

۹۰ Pistacia atlantica Anacardiaceae بنه گل به، بركو بنه، گن، تاراش، درخت ۲۱۰۰ برگ، گل، صمغ

۹۱ Pistacia khinjuk Anacardiaceae خنجك كسور، كسوردنگ، كوهنگ درخت ۱۶۰۰ صمغ

۹۲ Plantago amplexicaulis Plantaginaceae آغوش ساقه بارهنگ اسپيوش سياهدانه، لجنه، درخت ۴۰۰ بذر

۹۳ Plantago ovata Plantaginaceae مرغي تخم بارهنگ سفيد تخم علفي ۱۰۰۰ بذر

۹۴ Plantago psyllium Plantaginaceae اسفرزه ششو هوش، اسپي علفي ۱۶۰۰ برگ

۹۵ Platychaete glaucescense Compositae منگري خرو كشك منگرو، منگري، بوتهاي ۴۵۰ برگ

۹۶ Populus euphratica Salicaceae پده بيد پده، درخت ۳۰۰ برگ

۹۷ Prosopis cineraria Mimosaceae كهور كهور درخت ۴۵۰ صمغ گل، برگ،

۹۸ Pteropyrum aucheri Polygonaceae پرند پرند اف، سيد درختچه ۳۰۰
ساقه، گل، برگ،

ريشه
۹۹ Reseda aucheri Resedaceae بياباني ورث گرروز دم روباهي، اشترو، دون علفي ۱۲۰ برگ

۱۰۰ Rheum ribes Polygonaceae ريواس ريحوك اسپرك، علفي ۸۵۰ ريشه

۱۰۱ Rumex vesicarius Polygonaceae بادكنكي ترشك حماض ترشك، علفي ۲۱۰۰ ميوه

۱۰۲ Salvadora persica Salvadoraceae چوج راك چوج، درخت ۵۵۰ برگ، ريشه

۱۰۳ Salvia aegyptiaca Labiatae مريم گلي مصري سياه دون برهي، شربتي، علفي ۴۵۰ بذر

۱۰۴ Salvia mirzayani Labiatae كارواندري گلي مريم شيرغنم مورپرزو، تلخ، مور اي بوته ۳۰۰ برگ

۱۰۵ Salvia sharifii Labiatae جنوبي گلي مريم مرمرشك ببريز، بروج، بروز، علفي ۱۸۰۰ بذر

۱۰۶ Scorpiurus muricatus Papilionaceae عقربي دم هووک،هوارکو علفي ۴۰۰-۱۶۰۰ برگ

۱۰۷ Scorzonera paradoxa Compositae اسبي استثنايي شنگ كمبلوه علفي ۱۴۵۰ پيازي غده

۱۰۸ Solanum incanum Solanaceae جنوبي تاجريزي تورگي گالنجك، ليمو گل اي بوته ۳۰۰-۱۳۰۰ بذر، ميوه

۱۰۹ Solanum nigrum Solanaceae تاجريزي چول مچم رزك، علفي ۳۰۰-۱۶۵۰ ميوه

۱۱۰ Stachys inflata Labiatae ارغواني اي سنبله مورخري علفي ۲۶۰۰ برگ

۱۱۱ Tamarix masqatensis Tamaricaceae گزعماني گز رودخانه گزك، درختچه ۱۲۰۰ برگ

۱ جدول- ادامه

... داروئي منطقه حفاظتشده گياهان

۷۷ Mentha longifolia Labiatae پونه پده پودنه، پودن، بوتهاي ۱۲۰۰ برگ، ريشه

۷۸ Mentha mozaffarianii Labiatae پونه كوهي پودن كوهي بوتهاي ۱۲۰۰
سرشاخه، برگ،

ساقه
۷۹ Nerium indica Apocynaceae گيش خرزهره، دفال گيش، درختچه ۳۰۰ برگ، شيره
۸۰ Ochradenus aucheri Resedaceae اي بوته شمع شمع بوتهاي ۴۰۰ ميوه سرشاخه،
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سازندگي و پژوهش و سازندگي۳۴ پژوهش

۱۳۸۴ پاييز ،۶۸ شماره

۳۵

۱۱۲ Taverniera spartea Papilionaceae اي نقره درختي اسپرس نر هرش التي، اي بوته ۱۸۰ ساقه

۱۱۳ Tecomella undulata Bignoniaceae انارشيطان شيطان انار ابوجهل، انار درخت ۵۳۰ گل سرشاخه، برگ،

۱۱۴ Tephrosia persica Papilionaceae نيلكي مدكينك، بلبلنگو اي بوته ۱۹۰ برگ

۱۱۵ Teucrium orientale Labiatae مريم نخودي شرقي ماش گل علفي ۱۵۰ گل، برگ

۱۱۶ Teucrium pollium Labiatae نخودي مريم كريشك، كلپورغ كلپوره ، علفي ۱۳۲۰ بذر گل، برگ،

۱۱۷ Teucrium stocksianum Labiatae بلوچستاني نخودي مريم كوهي كريشك آزاد، كريشك علفي ۲۰۰۰ برگ

۱۱۸ Trichodesma africanum Boraginaceae افريقايي آبي فانوس چارماهنگ اي بوته ۴۵۰ برگ، ريشه

۱۱۹ Vitex pseudo-negundo Verbenaceae بنگله بنگال بنگله، درختچه ۳۰۰ برگ، سرشاخه، ميوه

۱۲۰ Withania somnifera Solanaceae آور خواب پنيرباد رزك درختچه ۱۰۰۰ ميوه

۱۲۱ Zataria multiflora Labiatae شيرازي آويشن آبشم، ايگن، اوشن، ازگند اي بوته ۵۰۰ برگ

۱۲۲ Zhumeria majdae Labiatae مورخوش مورخوش اي بوته ۸۰۰ برگ

۱۲۳ Ziziphus nummularia Rhamnaceae رمليك رمليك درخت ۲۰۰ برگ، ميوه

۱۲۴ Ziziphus spina – christi Rhamnaceae كنار كنار درخت ۲۰۰ ميوه برگ، ريشه،

خانواده جنس گونه خانواده جنس گونه خانواده جنس گونه
Labiatae ۱۱ ۱۷ Resedaceae ۲ ۲ Menispermaceae ۱ ۱

Compositae ۹ ۱۰ Primulaceae ۲ ۲ Sapindaceae ۱ ۱
Asclepiadaceae ۷ ۷ Capparidaceae ۱ ۲ Fumariaceae ۱ ۱
Papilionaceae ۶ ۷ Anacardiaceae ۱ ۲ Rubiaceae ۱ ۱
Euphorbiaceae ۲ ۵ Rhamnaceae ۱ ۲ Papaveraceae ۱ ۱

Malvaceae ۲ ۵ Oleaceae ۱ ۲ Adianthaceae ۱ ۱
Chenopodiaceae ۳ ۴ Tamaricaceae ۱ ۱ Salvadoraceae ۱ ۱

Solanaceae ۳ ۴ Rutaceae ۱ ۱ Scrophulariaceae ۱ ۱
Umbelliferae ۳ ۳ Cucurbitaceae ۱ ۱ Cupressaceae ۱ ۱
Gramineae ۳ ۳ Salicaceae ۱ ۱ Zygophyllaceae ۱ ۱

Polygonaceae ۳ ۳ Caryophyllaceae ۱ ۱ Caesalpinaceae ۱ ۱
Boraginaceae ۲ ۳ Gentianaceae ۱ ۱ Amaranthaceae ۱ ۱

Rosaceae ۲ ۳ Bignoniaceae ۱ ۱ Acanthaceae ۱ ۱
Convolvulaceae ۲ ۳ Tiliaceae ۱ ۱ Sinopteridaceae ۱ ۱
Plantaginaceae ۱ ۳ Thymelaceae ۱ ۱ Moraceae ۱ ۱

Cruciferae ۲ ۲ Geraniaceae ۱ ۱ Liliaceae ۱ ۱
Mimosaceae ۲ ۲ Palmae ۱ ۱ Ephedraceae ۱ ۱
Verbenaceae ۲ ۲

۱ جدول- ادامه

گونه آنها و جنس تعداد همراه به گنو شده حفاظت منطقه دارويي گياهان مختلف خانوادههاي - جدول ۲
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سازندگي و پژوهش و سازندگي۳۶ پژوهش

۱۳۸۴ پاييز ،۶۸ شماره

۳۷

علمي نام خانواده نام محلي كاربرد
Aerva persica Compositae مسموميت انگل، اسهال، سردرد، تب،

Amygdalus lycioides Adianthaceae نفس تنگي درد، سردرد، سينه سرماخوردگي،
Anchusa strigosa Compositae درد درد، شكم دل
Artemisia sieberi Compositae انگل سرماخوردگي، درد، دل كوفتگي،

Astragalus fasciculifolius Papilionaceae بست شكسته كوفتگي،
Cassia italica Caesalpinaceae يبوست

Cymbopogon olivieri Gramineae خنكي، تب سرماخوردگي، دل درد،
Dionysia revoluta Primulaceae كوفتگي زخم، درد، شكم
Gailonia aucheri Rubiaceae درد دندان مفاصل، درد اسهال، نفخ،

Haplophyllum tuberculatum Rutaceae تب مفاصل، درد دل درد، درد، گوش سردرد،
Juniperus excelsa Cupressaceae درد گوش پوستي، حساسيت مفاصل، درد اسهال،
Lavandula stricta Labiatae پيچه دل زكام، مفاصل، درد
Mentha logifolia Labiatae سرماخوردگي اسهال، سردرد، درد، دل نفخ،

Micromeria persica Labiatae درد استخوان سرماخوردگي، نفخ،
Otostegia persica Labiatae انگل سردرد، سرفه، درد، تب، استخوان يبوست،

Phoenix dactylifera Palmae زنبورزدگي درد، دل سرماخوردگي، اسهال، درد، گوش
Pistacia atlantica Anacardiaceae صورت جوش اسهال، كمردرد، زخم، گلودرد،
Plantago psyllium Plantaginaceae زخم آماس، رفع اسهال،
Salvadora persica Salvadoraceae لثه استحكام دردمفاصل، سردرد،
Salvia aegyptiaca Labiatae چشم شستشوي ، خنكي زخم، نفخ،
Salvia mirzayanii Labiatae مفاصل درد مسموميت، درد، شكم اسهال،

Salvia sharifii Labiatae خنكي درد، سينه اسهال، ، زخم
Teucrium orientale Labiatae صدا گرفتگي
Teucrium pollium Labiatae درد زخم، شكم سردرد، درد، اسهال، دل

Teucrium stocksianum Labiatae درد شكم درد، دل مسموميت، نفخ،
Trichodesma africanum Boraginaceae يبوست، سرماخوردگي شكم درد، سردرد،

Zataria multiflora Labiatae درد دندان سرخك، درد، سرماخوردگي،گوش سردرد،
Zhumeria majdae Labiatae زخم خنكي، سردرد، انگل، اسهال، درد، دل

Ziziphus spina-christii Rhamnaceae معده ترشي پيچه، دل اسهال، مسموميت، زخم،

محلي خانوادهكاربرد علمينام نام
چركي هاي AmaranthaceaeAerva persicaزخم

RosaceaeAmygdalus lycioidesسردرد، سوختگي

EuphorbiaceaeAndrachne asperaچشم درد

عضالت، كمردرد PapilionaceaeAstragalus mucronifoliusكوفتگي

خون قند و ChenopodiaceaeBienertia cyclopteraچربي

زانودرد، زخم CapparidaceaeCapparis cartilagineaدرد مفاصل،

زانودرد، زخم CapparidaceaeCapparis mucronifoliaدرد مفاصل،

AsclepiadaceaeCaralluma tubercullataانگل

درد CompositaeCarthamus oxyacathaكليه

گنو حفاظت شده منطقه مصرف پر دارويي گياهان مشخصات - ۳ جدول

اشاره شده يا كمتر نشده آنها اشاره به منابع در گنو كه شده حفاظت دارويي منطقه مشخصات گياهان - جدول ۴

... داروئي منطقه حفاظتشده گياهان
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سازندگي و پژوهش و سازندگي۳۶ پژوهش

۱۳۸۴ پاييز ،۶۸ شماره

۳۷

ConvolvulaceaeConvolvulus leptocladusيبوست

زنبور نيش زخم، عقربزدگي، ChenopodiaceaeCornulaca monocanthaمارگزيدگي،

هوا ضدعفوني شكم درد، كوفتگي، PrimulaceaeDionysia revolutaزخم،

نفخ آماس، خوني، UmbelliferaeDucrosia anethifoliaكم

ملين CompositaeEchinops aucheriسرماخوردگي،

سوختگي معده، ناراحتي دندان، EphedraceaeEphedra pachycladaدرد

EuphorbiaceaeEuphorbia indicaاسهال

EuphorbiaceaeEuphorbia osyrideaيبوست

CompositaeFrancoeuria undulataشياف

نفخ مفاصل، اسهال، درد، درد RubiaceaeGailonia aucheriدندان

CompositaeGrantia aucheriمارگزيدگي

حساسيت زخم، ChenopodiaceaeHammada salicornicaتب،

درد مفاصل، تب، دل درد RutaceaeHaplophyllum tuberculatumسردرد، گوش درد،

مفاصل درد زكام، پيچه، LabiataeLavandula strictaدل

سردرد، خنكي درد، LabiataeMentha mozaffarianiنفخ، شكم

مفاصل درد تب، سرماخوردگي، LabiataeMicromeria persicaنفخ،

گزيدگي عقرب آماس، مفاصل، ApocynaceaeNerium indicumدرد

درد سينه درد، گردن درد، ResedaceaeOchradenus aucheriدل

OleaceaeOlea ferrugineaفشارخون

سردرد سرفه، تب، انگل، يبوست، مفاصل، LabiataeOtostegia persicaدرد

AsclepiadaceaePergularia tomentosaزخم

درد شكم CompositaePlatychaete glaucescenseزخم،

مفاصل درد PolygonaceaePteropyrum aucheriزخم،

گزيدگي زدگي، عقرب ResedaceaeReseda aucheriزنبور

مفاصل درد مسموميت، درد، شكم LabiataeSalvia mirzayaniiاسهال،

خنكي درد، سينه اسهال، ، LabiataeSalvia sharifiiزخم

PapilionaceaeScorpiurus muricatusملين

CompositaeScorzonera paradoxaملين

درد LabiataeStachys inflataدل

مفاصل TamaricaceaeTamarix mascatensisدرد

بست PapilionaceaeTaverniera sparteaشكسته

زنبور نيش زخم، عقربزدگي، PapilionaceaeTephrosia persicaمارگزيدگي،

صدا LabiataeTeucrium orientaleگرفتگي

رديف علمي نام خانواده نام رديف علمي نام خانواده نام
۱ Achillea wilhelmsii Compositae ۷ Pistacia atlantica Anacardiaceae

۲ Artemisia aucheri Compositae ۸ Salvia mirzayanii Labiatae

۳ Astragalus fasciculifolius Papilionaceae ۹ Teucrium pollium Labiatae

۴ Cassia italica Caesalpinaceae ۱۰ Zataria multiflora Labiatae

۵ Lavandula stricta Umbelliferae ۱۱ Zhumeria majdae Labiatae

۶ Otostegia persica Labiatae

ميشود صادر عمان درياي و فارس خليج حوزه به كشورهاي سنتي به صورت كه گنو شده حفاظت منطقه دارويي گياهان -۵ جدول

۴ - جدول ادامه
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