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مقدمه.1
ایران کشوري است پهناور با شرایط آب و هوایی گوناگون و 

ینااي فراوگیر که از تنوع گونهچشمداراي پوشش گیاهی بسیار 

ی ازعنوان گیاه دارویهبسیاري از این گیاهان نیز ب. استبرخوردار 
این باعث شده اند وحال مورد استفاده قرار گرفتهههاي دور تا بزمان

ی گوناگون مورد استفاده قرار تا یک گیاه در نقاط مختلف با اسام

journal homepage: www.jhd.iaushk.ac.ir

م وتشکیل هرباریبرايهاي گیاهی استان کرمانهشناسایی تعدادي از گونوآوريجمع
)1مرحله(داروسازييدانشکدهگیاهان دارویی 

2صور میر تاج الدینی، من*1میمندزهرا مهدوي 

؛))zmahdavim@yahoo.comداروسازي ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانيکارشناس گروه مفردات پزشکی وگیاهان دارویی، دانشکده.1
؛ت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمانأعضو هی.2

چکیدهمقالهيشناسه
:افت مقالهیخ دریتار
: رش مقالهیخ پذیتار

پژوهشی-علمی: نوع مقاله
گیاه شناسی: موضوع

، جغرافیـایی  آب و هـوایی و کیلـومتر مربـع بـه دلیـل تنـوع      171993بـا وسـعت   اسـتان کرمـان  :و هـدف مقدمه
متــر در شــهداد تــا 300از ســطح دریــا از آن بــه طــوري کــه ارتفــاع. اســتیعهــاي بســیار متنــوگاهداراي رویشــ

. کوه هزار متغیر استيمتر در قله4420
ــق ــاری : روش تحقی ــاختن هرب ــدین مرح ودر س ــوب چن ــم خ ــود دارد يهل ــلی وج ــع.1: اص ــ.2، آوريجم س و  رِپِ
ــباندن.3، خشــک کــردن ــات.4،چس ــه.5، برچســب اطالع ــاختن هطبق ــدي در س ــاریبن ــزاري ازورب ــه اب ــل م ب قبی

ــی ب  ــه، قیچ ــل، بیلچ ــاع بی ــاقو، اره، ارتف ــگ ،چ ــانی، کلن ــهاغب ــنج، کیس ــین  يس ــه و دورب ــذ روزنام ــتیک ،کاغ پالس
.ستانیاز نیزعکاسی 

ــایج  ــثنت ــع: و بح ــرح جم ــان   آوري ودر ط ــتان کرم ــان اس ــایی گیاه ــرايشناس ــاریب ــکیل هرب ــاهی وتش م گی
شــده از نقــاط مختلــف اســتان کرمــان ، تعــداد آورياز بــین گیاهــان جمــع،) اول مرحلــه( داروســازييدانشــکده

ــههســتندتیــره گیــاهی 64جــنس و210گیــاهی کــه متعلــق بــه يگونــه293 ــاریي، شناســایی و نمون می وهرب
يمی ، نـام علمـی ، نـام فارسـی، تیـره     وهربـاری يهـاي هـر کـدام شـامل شـماره     گـی ژویها آمـاده سـازي شـد و    آن

ــل  ــاهی، مح ــعگی ــام جم ــل ، ن ــاع مح ــده ، جآوري ، ارتف ــعگذارن ــده و آوريم ــایر کنن ــورت  س ــه ص ــیحات ب توض
ــاه در گوشــه يشناســنامه ــر گی ــه يمخصــوص ه ــاریيســمت راســت نمون ــد و ،میوهرب ــت گردی ــوا ثب ازروي مق

ـ )Lamiaceae(نعناعیـان  يشـده متعلـق بـه تیـره    شناسـایی تـرین گیاهـانِ  بـیش .بـرداري شـد   ها عکـس آن ا ب
ــهگ43 ــره،ون ــا يتی ــتاره آس ــا ) Asteraceae(س ــه36ب ــره،گون ــو  يتی ــب ب ــ(Brassicaceae)ش 24ا ب

.بودگونه23با(Apiaceae)جعفري ي تیرهوگونه
ئن و از جملـه ارزیـابی مـواد مـوثر گیاهـان و دانـش       مـ اسـاس هـر گونـه تحقیـق مط    : صـنعتی /توصیه کـاربردي 

ــانی  ــر پگیــاه درم ــه هــاي گیــاهی اســتوار اســت   در درجــه اول ب ــه ي شناســائی دقیــق گون ایجــاد و گســترش . ای
بـه همـین منظـور در تحقیـق حاضــر     ،ات اســتعـ اولیـه ایـن نـوع مطال   مرکـزي بـه نـام هربـاریوم از ضـرورت هــاي      

ضمن جمـع آوري و معرفـی گونـه هـاي گیـاهی داروئـی اسـتان کرمـان مرکـز و پایگـاه اطالعـاتی            تالش شده است 
.وسازي انجام شوددر دانشکده دار

:د واژگانیکل

موهرباری
آوريجمع
داروئیگیاهان
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گهگاه خواص درمانی که براي یک گیاه خاص قائل هستند باگیرد و
ایجاد گیاه يتوجه به اشتباهاتی که در معرفی جنس و یا گونه

.گرددهاي غیر واقعی میگیري غلط و گزارشباعث نتیجه،شودمی
اساس درمانی، پایه ودانش گیاهدربراي جلوگیري از تداخل اسمی 

المللی ي بینکه جنبهی است کار بر مبناي کاربرد اسم علمی گیاه
صحیح معرفی و مورد استفاده طور شایسته وهدارد تا گیاه دارویی ب

آوري و نگهداري با داشتن یک مرکز جمعبراین عالوه. گیردقرار
توان ضمن معرفی فلور ارزشمند گیاهان دارویی ، میگیاهان دارویی

ارتباط برقرار نیز درمانیهاي مختلف از نظر گیاهمنطقه، با فرهنگهر 
شناسایی .)1369مظفریان،(از آن بهره برداري مناسب نمودکرد و

ساس هر گونه ها احیح آنگیاهان هر منطقه و تعیین نام علمی ص
هاي مختلف از جمله داروسازي استتحقیق مطمئن در رشته

. )1374مظفریان،(
آوري و ده در یک مکان با قوانین خاص گردشگیاهان شناسایی

.شودگفته می1موشوند که به این مکان هربارینگهداري می
هستند که اسناد ملی بزرگی از اطالعات خام ويها گنجینهموهرباری
گیرند و اگر هاي تاکسونومیک مورد استفاده قرار میدر پژوهشعمالً
از جمله اطالعات ارزشمندي را ،خوبی آماده شده باشندهها بنمونه
- گونهکشف،صاگیاهان مناطق خمنشاء گیاهان،يبارهو درججست

(ددهنقرار میاندر اختیار پژوهشگرو تکامل گیاهانهاي جدید
.)1360-1374قهرمان،

- شناسی به پیشوجود هرباریوم دانش گیاهيتاکنون در سایه
هاي مطرح شده پرسشيهمه.گیري نایل آمده استهاي چشمرفت

غیره انتشار و،گذارينام،تشخیص،بنديرده،ماهیت گونهيدرباره
,Middleton(گرددم باز میوبه هرباری تشکیل يسابقه.)2007

م گیاهی وگردد که اولین هرباریبرمیمیالدي 16قرن هرباریوم به
توسط ،شده روي کاغذدوختهاي از گیاهان خشکشامل مجموعه

,Middleton(وجود آمدهفردي ایتالیایی به نام لوکاگینی ب 2007(.
شمسی 1312کشاورزي کرج در سال يدر ایران هرباریوم دانشکده

علوم يبعد از آن هرباریوم موزهثبت گردید و،به عنوان اولین مرکز
هاي گیاهی بررسی آفات و بیمارييسسهؤهرباریوم م،طبیعی ایران

- م دانشکدهوهرباری،علوم دانشگاه تهرانيم دانشکدهوهرباری،)اوین(
.ندوجود آمدهب.. ..داروسازي دانشگاه تهران وي

ع  کیلومتر مربع به دلیل تنو171993با وسعت استان کرمان
بسیار و بوم نظام هايهاگاه، داراي رویشجغرافیاییآب و هوایی و

متر در 300از ، از سطح دریاآن به طوري که ارتفاع ، استیمتنوع
با توجه به .تکوه هزار متغیر اسيمتر در قله4420شهداد تا 

تحقیقات مربوط به گیاهان دارویی يفعالیت زیادي که در زمینه

1. Herbarium

شگاهی یا تحقیقاتی مختلف هاي مختلف دانبخشاستان کرمان در
بهینه و ياستفادهبراينیاز به یک مرکز معتبر ،گیردصورت می

مسیردر این . شوداحساس میشدیداً مند هکمک به پژوهشگران عالق
داروسازي کرمان به عنوان متولی این امر با توجه به يدانشکده

گیاهان دارویی، تصمیم سترش بخش گدرفراهم شدن امکانات الزم 
اندازي مرکز هرباریوم رسمی خود دارد که یکی از اهداف مهم راهبه
، تعیین ریومیهرباينمونهيآوري گیاهان دارویی و تهیهجمع،آن

با استفاده از امکانات موجود که .است... ها و آندقیق اسامی علمی 
نظر م در وعبارت است از یک مکان فیزیکی که براي هرباری

تجهیزاتی از قبیل میکروسکوپ نوري و تشریحی مجهز شده وگرفته
این کار در حال ، ...یتال وجکامپیوتر و دوربین عکاسی دی،ینبه دورب

که به عنوان باشد تا ضمن اینانجام و طی مراحل مقدماتی خود می
بتواند ، مرکزي براي ثبت این اسناد و اطالعات ارزشمند استانی باشد 

.در انجام مطالعات صحیح گیاهی یاري نمایدنیز را مندهعالقانمحقق

هامواد و روش.2
میوهرباریينمونهيتهیه.2-1

يایجاد نمونهبرايآوري گیاهان مناسب براي انتخاب و جمع
وسایل مختلفی که .ستانیازخاصیاطالعاتبه ابزار و،میوهرباری

گیرد عبارتند ازستفاده قرار میدر هنگام جمع آوري نمونه مورد ا
ياره، ارتفاع سنج، کیسهچاقو،،بیل، بیلچه، قیچی باغبانی، کلنگ

، جمع آوريزمان.کاغذ روزنامه و دوربین عکاسیپالستیک،
.است يارتفاع و محل جمع آوري ضرور،یادداشت تاریخ

هاي گیاه اندامشامل تمام دشود بایآوري میاي که جمعنمونه
در زمان .باشدهم االمکان میوه حتیریشه، ساقه، برگ، گل وانند م

برداري شودکامل گیاه عکسزنده و يباید از نمونه،آوريجمع
از .نیستگیاه کامل يمی در برگیرندهوهرباریيزیرا نمونه. )1شکل(

آوري شود که این کار سه نمونه جمعحداقلبایدگیاهی يهر گونه
مستقیم به مناطق يچندین نوبت فصلی با مراجعهطی معموالً
.شودمیمورد بررسی انجام رویشیمختلف

خشک نمودن نمونهس و رِپِ.2-2
بعد از جمع آوري و انتقال نمونه ها به مکان مورد نظر نوبت به 

توان رسد که میخشک نمودن فرا میوس رِها در پِقرار دادن آن
ها نمونه. می استوهرباریينمونهيهبراي تهیمرحلهترین گفت مهم

که نددهس طوري قرار میرِداخل پِهاي روزنامه ورا در بین برگه
داراي ظاهري طبیعی باشد و سطح کاغذ را به صورت آزاد و غیر 

که ه شکلیب،کردن نیاز به مراقبت خاص داردخشک.متراکم بپوشاند
.)2شکل(ها شودزدن نمونهییر رنگ وکپکغمانع ت
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Herbariun of Kerman Faculty of Pharmacy

Chenopodiaceae
Eurotia ceratoides (L.)C.A.N.Mey.

1993

شناسایی نمونه.2-3
ــده   ــع آوري ش ــاي جم ــه ه ــف  نمون ــل مختل ــط در مراح توس

.شوندمیگیاه شناس معتبر شناسایی 
چسباندن برچسب اطالعات . 2-4

اي بـه  روي ورقـه ، میوهربـاری ياطالعات مربـوط بـه هـر نمونـه    
ــاد ا ــانتی12×9بعـ ــرسـ ــدرج در متـ ــات منـ ــامل اطالعـ ــه شـ کـ

روي مقــواي حــاوي وشــود مــیتایــپ ،دباشــمــی4و 3هــايشــکل
.شودمیسمت راست چسبانده يمی در گوشهوهرباریينمونه


نمونه گیاه جهت جمع آوري. 1-شکل

پرس جهت خشک کردن نمونه هاي گیاهیدستگاه. 2-شکل

برچسب اطالعات روي پوشه. 3-شکل 





برجسب اطالعات روي مقوا.4-شکل

2-.چسباندن نمونه
که روي رسدمینوبت به چسباندن نمونه ،دنکربعد از خشک

به نحوي که مترسانتی41×29د با ابعایمقواي مخصوص سفید رنگ
.ودشمیچسبانده ، ییر نکندغفرم گیاه تشکل و

هامحافظت از نمونهنگهداري و.2-6
هاي هرباریومی آماده، با پوشش سباندن برچسب،نمونهپس از چ

ي آن اي با برچسب اطالعات که نمونهپالستیکی شفافی، داخل پوشه
. گیردقرار می) 5شکل(آورده شده

عکس برداري.2-7
توسط دوربین می وهاي هرباریاز نمونهنیز،مرحلهاین در 

و همراه با ) 6لشک(شود میعکس برداري ي خاصی با شیوهیتال جدی
هاي گیاهی در کامپیوتر موجود در سایر اطالعات مربوط به گونه

رفت مراحل مختلف کار، با طراحی با پیش.شودمیم ذخیرهوهرباری
با مراجعه بهتوانند میمندان هسایت مربوط به مرکز هرباریوم عالق

.را کسب کننداطالعات مورد نیاز خودآن، 

باریومی داخل پوشههر یاهی ي گنمونه.5- شکل

Herbariun of Kerman Faculty of Pharmacy
No: KF
Sc. N.:
Family:
Persian N.:
Locality:
Altitude:
Date of collection:
Collection ector:
Identified by:
Remarks:

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

Mhadavi Maymand et al., Journal of Herbal Drugs, 2: 1-24, 2010

٤

برداريآماده براي عکسهرباریومیهاينمونه.6- شکل 

هاي هرباریومی بندي نمونهطبقه. 2-8

بندي گیاهی ها بر اساس اصول طبقهها وپوشهتقسیم بندي قفسه
يشمارهو سلسله، شاخه، رده، راسته، تیره، جنس، گونهمانند 

.گیردانجام میمی وریهربا

نتایج و بحث.3
بعضی نقاط آوري شده ازدر این تحقیق از بین گیاهان جمع

ومی تهیه هرباریيها نمونهاز آنشناسایی وگونه293تعداد ،استان
يتیره56وجنس210هاي گیاهی متعلق به گردید که این گونه

ترین ه ، بیششدهاي گیاهی شناساییاز بین گونه. هستندگیاهی 
يتیره،گونه43با Lamiaceaeيتعداد متعلق به تیره

Asteraceae(Compositae) ي،تیرهگونه36باBrassicaceae
(Cruciferae) ي ، تیرهگونه24باApiaceaeيو تیرهگونه20با

Papilionaceaeهایی را نام تیره2در جدول. استگونه بوده18با
هاسایر تیره. دارند، آورده شده استها را تعداد گونهترین که بیش

. هستنداند  شامل یک تا چهار گونه که در جدول قرار نگرفته
ارمک جنسجزهب1گیاهان آورده شده در جدول يهمه

Ephedraها تعلق دارد و جنس ي کالمیدوسپرمکه به رده
Juniperusاز .گان هستنداندنهانءجزسایر گیاهان،از بازدانگان

،Cyperaceaeيتیره5،دانهنهانيتیره53میان 
Amaryllidaceae،Poaceae،IridaceaeوLiliaceaeء جز

. ها هستند ايلپهدو ء جزدیگريتیره48ها وايلپهتک
در منابع ، ها ذکر شدهمشخصات آن1گیاهانی که در جدول

است که در طب سنتی ها آورده شدهاص درمانی بعضی از آنخ
.شوداستفاده می
داروسازي کرمان گرچه هنوز يم گیاهان دارویی دانشکدهوهرباری

هاي آن کم است اما در ایران اولین راه و تعداد نمونهدر ابتداي 
با،شودهایی که در آن نگهداري میمی است که از تمام نمونهوهرباری

ها در کامپیوتر این عکسشود ودوربین دیجیتال عکس گرفته می
يسامانهنزدیک از طریق يگردد و در آیندهمرکز ذخیره می

به شمار هاي این طرحاست که از ویژگیبازیافتدانشکده قابل 
.آیدمی
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٥

گیاهان دارویی جمع آوري شدهصاتخمش.1-جدول

خانوادهنام علمیي هرباریومیشماره نام فارسیخواص درمانیمناطق جمع آوريارتفاع محل
Kf1318Amaranthus chlorostachysتاج خروس دورگ-کرمان1750

Willd.
1. Amaranthaceae

KF1314Ixiolirionخیارك-ده بکري2600 tataricum
(Pall.) Herb.

2. Amaryllidaceae

KF 1136بنهکمردردوانیرقسرفه،درمانآور،قاعدهمدر،شهربابک2100
Pistacia atlantica Desf.3. Anacardiaceae

KF 1135Pistacia khinjukخینجوكذهنتقویتالغري،یرقان،درمانجوپار2700 Stocks

کاهش دهنده چربی خون ، محرك ترشح شیر چترود ، کرمان2100و1750
KF 1137Anethum graveolensشویدمادر و ضد نفخ L.4. Apiaceae (Umbelliferae)

2600
KF 1138Apium graveolensکرفسآرام بخش ، ضد عفونت ادراريچترود L.

KF1142Bunium paucifoliumي هرز زراعیزیره-چترود2100 DC.

3100و2200
ضد نفخ ، ضد اسپاسم ،ضد میکروب وچترود، جوپار،خبر

KF1141Bunium persicumي کرمانیزیرهمعطر کننده (Boiss.) B.
Fedtsch.

2700
KF 1346Chaerophyllum khorassanicumجعفري فرنگی-ده بکري

Czern.

KF1357Cuminum cyminumي سبززیرهضد نفخ ، مدر  و  زیاد کننده شیرکرمان1750 L.

2600و2300
KF 2080Ducrosia anethifoliaمشگکدرمان کمردرد و دردهاي زایمانود،نگار، جوپارچتر (DC.)

Boiss.

2600مشگک بکراییباد شکنده بکريKF 1201
Ducrosia assadii Alava

26001سیاهندرماها،برونشيکنندهبازوآورخلطجوپار، ده بکري
KF 1144Eryngium billardieriزولنضد اسپاسم و باد شکسرفه، F,

Delaroche

2500غاز یاغیباد شکنهرارونKF 1417Falcaria vulgaris Bernh.

2600کماي ایرانی-جوپارKF 1147Ferula persica Willd.
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٦

.1-ولادامه جد
خانوادهنام علمیاریومیشماره ي هربنام فارسیخواص درمانیمناطق جمع آوريارتفاع محل

2600غوزهآنضد نفخ و درمان سوء هاضمهچترودKF 1146Ferula assa-foetida L.

2400جوپار،خبردردارکماي غالفضد اسپاسم ، ضد التهاب  ،خلط آور  و مKF 1148Ferula oopoda Boiss.

2700دارچویل گوشهباد شکنالله زارKf 1395Ferulago angulata (Schlecht.)
Boiss.

1750سیاهدرمانها،برونشيکنندهبازوآورخلطکرمان
KF1403Petroselinum hortenseجعفريسرفه ،ضد اسپاسم و باد شکن Hoffm.

2600ي کوهیرازیانه-چترودKF 1182Peucedanum meyeri Boiss.

2400اشیر اسکنبیلیج-جوپارKF 1181Prangos cheilanthifolia Boiss.

2200چترود
-

KF1149Psammogeton canescensشن جار (DC.)
Vatke

2500جوپار
-

KF1180Scandix stellataشانه ونوس ستاره اي Banks &
Soldand.

KF1183Zosimia absinthifolia--چترود2700تا 2200 Hoffm.

2600ده بکري--KF1193Nerium indicum Miller

2600زرشکدرمان یبوست ، التهاب کبد، التهاب دهان وگلوده بکريKF1194Berberis integerrima Bge.

2500علف چسبک-راورKF 1331Asperugo procumbens L.

1750درِي خکنندهآرام بخش تصفیهکرمانگاوزبان اروپاییون و مKF1390Borago officinalis L.

2600گاوزبان ایتالیایی-ده بکريKF 1196Echium italicum L.

2600قوي قلبنرم کنندهجوپار، چتروداي خزري چشم گربهي سینه، آرام بخش و م
KF1195-2Nonnea caspicaتیره

(Willd.) G.Don

KF 1197Paracaryum rugulosum--جوپار2600ات2200 Boiss.
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٧

.1- ادامه جدول
خانوادهنام علمیشماره ي هرباریومینام فارسیخواص درمانیمناطق جمع آوريارتفاع محل

KF1198Onosma stenosiphonاي باریکزنگوله-جوپار،خبر2400تا1900 Boiss.

2600استکانی کرمانیگل-چترودKF 1199Campanula kermanica Rech.f.

1750دانهشاه-کرمانKF 1369Cannabis sativa L.

2100قابض و مقويخبر ،درکورمKF1325Capparis spinosa L.

KF 1200Cleome coluteoidesعلف مار بادکنکیضد میکروبجوپار،ماهان2200تا 2000 Boiss.

KF 1202Acanthophyllum sordidumچوبک چرك-چترود، ده بکري2700تا 2600 Bunge
ex Boiss.

2200چوبک هراتیچترودKF 1203Acanthophyllum heratense
Schiman-Czeika

2600ي مرغ متوردانهجوپارKF 1204Cerastium inflatum Link ex
Desf.

2100میخک کرکی کرمانیچترودKF1205Dianthus crinitus Sm.

KF1321Holosteum umbellatumجوپار، شهربابک2100تا2400 L.

2700جوگندومکچترودKF 1151Lepyrodiclis holosteoides
(C.A.Mey.)Fenl ey

2600مرواریدي قرمزجوپارKF 1206Minuartia picta
(Sibth.& Smith) Bornm.

2100سیلن هرز-چترود، شهربابکKF 1152Silene conoidea L.

ن با پنیرك براي درمانآمسهل و مخلوط شهربابک1750
KF1335Chenopodium albumسلمکتبیبوست و L.12-Chenopodiaceae

2600برگ نقره اي-چترودKF 1208Eurotia ceratoides (L.) C.A.Mey

KF 1399Haloxylon ammodendronسیاه تاغخواص درمانیانکرم1750
(C.A.Mey.)Bge.
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.1- ادامه جدول 
خانوادهنام علمیمیوهرباریيشمارهنام فارسیخواص درمانیمناطق جمع آوريارتفاع محل

KF1207Londesia erianthaپنبه تن-سقدر، کرمان1800تا1750 Fisch.

تصفیهضد مدر،کرم،ضدمدر،مسهل،کرمان1750
KF 1404Salsola kaliشور خاردارویتامینکمبودجبرانکننده، L.

2700سر خار-ارالله زKF 1396Acantholepis orientalis Less.13.Asteraceae

2100بومادران جنوبی-خبرKF 1112Achillea eriophora DC.

2600ضد اسپاسم ، ضد التهاب  و کاهنده فشار ارالله ز
KF 1111Achillea millefoliumبومادران البرزيخون L.

2700تا 1750
راور ده شهربابک، چترود،

KF 1155Achillea wilhelmsiiبومادراندرضد نفخ ،ضد اسپاسم ،ضد درد و مبکري
C.Koch.

2600جهتلخه گی-چترودKF1103Acroptilon repens
(L.) DC.

2050ايفرجهيخار پنبه-جوپارKF1104Aegopordon berardioides
Boiss.

2650چترود--KF 1120Aellenia auricula (Moq.)Ulbr.

KF1106Anthemis rhodocentraکپه قرمزيبابونههاي معده و دل دردناراحتیپاریزچترود،2300تا2080 Iranshahr

اشتها آور و کمک کننده به هضم غذا، تنظیم -2400
KF 1414-1Artemisia absinthiumبوندر مادوني قاعدگی در زنان و ضدعفونی کنندهکننده L.

2600بیابانیيدرمنه-راورKF 1101Artemisia deserti Krasch.

1900سفیددرمنه-شهربابکKF1156Artemisia santolina Schrenk

2700درمنهکنندهضدعفونیآسکاریس،ضدضدانگل،چترودKF1102Artemisia sieberi Besser sub sp.
sieberi

KF1367Calendula officinalisهمیشه بهاردرمان التهاب پوستی ،اگزما و خشکی پوستکرمان1750 L.

KF1363Carthamus oxyacathaرنگ زردگل-نکرما1750 M.B.
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٩

.1–جدول ادامه 
خانوادهنام علمیمیوهرباریيشمارهنام فارسیخواص درمانیمناطق جمع آوريارتفاع محل

آور، ضد سهل، معرق، قاعدهمحرك، مسکن، مکرمان1750
KF 1399Carthamus tinctoriusرنگگلورم، مفید در تسریع گردش خون، L.

2100گل گندم مهاجر-چترودKF 1108Centaurea bruguieriana (DC.)
Hand-Mzt

2600گل گندم-بید خوان، چترودKF 1351Centaurea depressa M.B.

KF 1109Centaurea ibericaگل گندم چمن زار-ده بکري2500 Trev. Ex
Spreng.

KF 1110Centaurea ispahanicaگل گندم اصفهانی-الله زار، چترود2080ات2600 Boiss.

خون ، درمان يیه کنندهفمقوي معده ، تصچترود2600
KF 1157Cichorium intybusکاسنینلیصفرا و ميیرقان،  افزاینده L.

1900دارکنگر برگه-ده بکريKF1114Cirsium bracteosum DC.

2650ايهزار خار پاپنبه-ده بکريKF 1355Cousinia eriobasis Bunge

KF 1118Cousinia gedrosiacaهزار خار-ده بکري، چترود2700و 2650
Bornm.&Gauba.

KF1119Cousinia piptocephala Bungeهزار خار کویري-چترود2300

.KF 1133Crepis sancta(L.)Babcockریش قوش-جوپارپاریز ، 2300و2200

KF 1124Gnaphalium luteo-albumبرف تاح پایه دار-جوپار2000 L.

کلسترول  خصوصبهخونهايچربیکاهشچترود2200
KF1126Gundelia tournefortiiکنگر خوراکیخون و خوراکیي، تصفیه L.

ها و پائین آفتاب گردان براي التیام زخمگل کرمان2750
KF1383Helianthus annusآفتاب گردانآوردن فشار خون  L.

2400من گلی-جوپارKF 1105Hertia angustifolia (Boiss.) O.
Kuntze

KF1123Koelpinia linearisهزار پایی-جوپار2500 Pall.
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.1–ادامه جدول 

خانوادهنام علمیمیوهرباریيشمارهنام فارسیخواص درمانیمناطق جمع آوريع محلارتفا
KF 1116Lactuca rosularisايکاهوي طوقه-چترود2080 Boiss.

KF1115Launaea acanthodesچرخهضد تشنجچترود2100 (Boiss.) O.
Kuntze.

2600ايسوگند بوته-چترودKF 1117Jurinea dumolosa Boiss.

KF 1127Outreya carduiformisايفرچه-سیرچچترود،2600و 2250 Jaub .&
Spach

KF 1131Onopordon caramanicumکرمانیيخار پنبه-چترود2080
Bornm.

KF 1125Pulicaria gnaphalodesبیابانیکک کش-چترود2650 (Vent.)
Boiss.

KF 1134Scorzonera intricataشنگ اسبی کم گل-پاریز2200 Boiss.

KF 1158Scorzonera tortuosissimaشنگ اسبی بیابانیخوراکیي شیرهچترود، شهربابک2650و 2100 Boiss.

KF1340Senecio glaucusقاصد بهار-ماهان2000 L.

KF 1132Senecio vernalisرقاصد بها-جوپار2600 Waldst. & Kit.

KF 1129Sonchus asperشیر تیغک-چترود، پاریز2200و 2080 (L.) Hill

KF1159Sonchus oleraceusمعمولیشیر تیغک-پاریز2200 L.

KF 1121Steptorrhamphus persicusايکاهوي صخره-جوپار2500
Boiss.

KF 1336Tragopogon graminifoliusشنگ-شهربابک، کرمان1800و1750 DC.

KF1130Zoegea purpureaخورشید صبح-جوپار2600 Fresn.

KF 1313Convolvulus leiocalycinusپیچک کاسه صاف-چترود2200
Boiss.

Convolvulaceae14.

KF 1397Convolvulus Pilosellaefolliusبرگ کرکیالله زار2800
Desr
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.1- ادامه جدول 
خانوادهنام علمیمیوهرباریيشمارهنام فارسیخواص درمانیمناطق جمع آوريارتفاع محل

KF 1210Adonis microcarpaدان ریزچشم خروس-جوپار2500 DC.
15.Brassicacea
(Cruciferae)

KF1225Alyssum heterotrichumپرسپولیسيقدومهنلیور و  مآ، خلط ضد سرفهجوپار2600 Boiss.

KF 1350Alyssum linifoliumبرگ باریکيقدومه-ده بکري2600 Steph.ex
Willd.

KF1341Alyssum marginatumپاکوتاهيقدومه-ماهان2000 Steud. ex
Bioss.

KF 1222Aethionema carneumین ارغوانیآتش-جوپار2600
(Banks&Soland.) B.Fedtsch.

KF 1407Arabis thalianaرشاد-جوپار2500 L.

KF 1213Capsella bursa-pastorisکیسه کشیشجلوگیري از خون ریزيچترود2600 (L.)
Medicus

KF 1216Cardaria drabaازمک-جوپار، چترود2400و2080 (L.) Desv.

KF 1337Chorispora tenella--شهربابک2000 R.Br.ex DC.

KF1218Crambe orientalisسپیده-چترود2100 L.

مرخاکشیدماي بدنيکاهندهن و لیKF 1209Descurainia sophia (L.) Schur

کشیر تلخخاهاي تنفسیناراحتیجوپارKF 1430Erysimum crassicaule Boiss.

KF 1220Erysimum Passgalenseخاکشیر تلخ-جوپار2600 Boiss.

KF 1214Malcolmiaشب بوي صحرایی-چترود2600 africana (L.) R.Br.

KF1215Moriera spinosaخار مرجان-جوپار، دهبکري،چترود2600تا 2100 Boiss.

KF 1221Matthiola chenopodiifoliaچلیپاي غازپایی-جوپار2600
Fisch. & C.A.Mey.
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.1- ادامه جدول 
خانوادهنام علمیمیوهرباریيشمارهنام فارسیخواص درمانیمناطق جمع آوريارتفاع محل

چترود2100
ي کنندهآرام،خوني هکنندصفیهتاشتهاآور، ،درمآور،خلط
کنندهآور، هضم، شیرافزا، قاعدهکشبر و کرم،تبعصبیدردهاي

غذا و معرق
KF 1219Nasturtium officinaleعلف چشمه

(L.) R.Br.

KF 1212Fibigia suffruticosa--خبر2400 Medicus.

KF1217Fibigia--جوپار، چترود2200و2550 umbellata Medicus.

KF 1211Parietaria cakiloidea--راور Boiss.

KF 1224Sisymbrium altissimumخاکشیر مرتفع-چترود2600 L.

KF 1433Sisymbrium irioخاکشیر  لندونی-کرمان1750 L.

KF 1226Sisymbrium loeseliiکركخاکشیر بی-کرمان1750 L.

KF 1223Tauscheria lasiocarpaکله غازي-جوپار2600 Fisch.ex
DC.

17.Cucurbitaceae

KF-1394Bryonia asperaفاشراي زبر-راین2830 L.

KF-1388Citrullus colocynthisحنظلتومورضدودیابتضدآور،قاعدهکرمان1750
(L.)Schrad.

KF-1389Citrullus vulgarisهندوانهفشار خونيهدنپائین آور،درمکرمان1750 Schrad.

KF-1406Cucumis meloخیار چنبرنیرقامناسبدرمان کرمان1750 L.var.Flexuosus.

کرمان1750
منرمدر ،کننده و ملیسهل، دافع کرم کدو، ضد تشویش ن، م

ن سکّهاي عصبی، مناراحتیخوابی، ضدیبو دلهره،ضد
.حرارت و تشنگی است

KF-1391Cucumis sativusخیار L.

KF-1401Luffa cylindricalلیف-کرمان1750 (L.) Roem.

ي خون ، درمان کنندهي آن تقویت کننده ، تصفیهمیوهخبر2050
KF1448Juniperus communisاربسروماتیسم L.

Cupressaceae18.
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١٣

.1- جدول ادامه 
خانوادهنام علمیمیوهرباریيشمارهنام فارسیخواص درمانیمناطق جمع آوريارتفاع محل

KF 1352Carex physodesجگن-چترود2500 L.19.Cyperaceae

KF 1228Scabiosa candolleiطوسک کرمانی-چترود ، پاریز2300و 2200 Wall. ex
DC.

20. Dipsaceae

2500و 2200
KF 1161Scabiosa olivieriطوسک صحرایی-چترود، راور،شهربابک1750و Coult.

KF1332Pterocephalus afghanicusسربال-خبر2100
Aitch. & Hemsl.

KF 1227Pterocephalus gedrosiacusسر بال بلوچستانی-چترود2600و 2200
Rech.f.Aell.

KF 1317Elaeagnus angustifoliaسنجديقوضد درد ، ضد اسهال ، مشهربابک، چترود، جوپار2600تا 1800 L.
21.Elaeagnaceae

KF 1229Ephedra majorارمک کبیرتسکین  دردخبر2100 Host.
22.Ephedraceae

يکننده، برطرفچرم ينرم کنندهشهربابک، جوپار2600و2000
سرماخوردگی و ضد KF 1162Ephedra proceraارمکدرد Fisch.et Mey.

KF1234Andrachne telephioidesناز بیابانی-جوپار2100 L.
23.Euphorbiaceae

KF 1405Chrozophora tinctoriaازرقنتی اکسیدانآکرمان1750 L.

KF 1232Euphorbia azerbajdzhanicaفرفیون آذربایجانی-چترود2600
Bordz

KF 1230-3Euphorbia gedrosiacaیوننبلوچستانی فر-،پاریز، ده بکريچترود2300و2500 Rech.f.

KF 1327Euphorbia hebecarpaفرفیون میوه کرکی-الله زار2800 Boiss.

KF 1231Euphorbia helioscopiaفرفیون-چترود2100تا 2080 L.

KF 1334Euphorbia heteradeniaفرفیون اصفهانی-شهربابک2100 Jaub &
Spach.

KF 1233Euphorbia szovitsiiیوننتالشی  فر-پاریز2300 Fisch.&
C.A.Mey.



www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

Mhadavi Maymand et al., Journal of Herbal Drugs, 2: 1-24, 2010

١٤

.1- ادامه جدول 
خانوادهنام علمیمیوهرباریيشمارهنام فارسیخواص درمانیمناطق جمع آوريارتفاع محل

برخی دردهاي عضالنی و رافعسهل،مکرمان1750
KF 1398Ricinus communisکرچکماتیسمیور L.

2600جوپارمدرریزگليرهتهشااگزماکبد، درمانكحرّ، صفرا آور، مKF 1235
Fumaria parviflora Lam.

24.Fumariaceae

KF 1326Centaurium pulchellumقنطوریو ن زیبا-ده بکري2600
(Swariz.) Druce.

25.Gentianaceae

--KF2426Boissiera squarrosa Hochst ex
Steud

Poaceae26.

KF 1294Calamagrostisعلف نی-کرمان1750
pseudophragmites.Hall.f.

KF 1423Eremopyrum bonaepartisبیابان گندمی-
(Spreng) Nevski.

KF1370Zea maysتذرمدرکرمان1750 L.

KF1258Biebersteinia multifidaآدمک-جوپارالله زار2800و2500 DC.
27. Gentianaceae

KF1254Geranium rotundifoliumبرگ درازسوزن چوپان-ده بکري2600 L.

KF 1255Geranium stepporumسوزن چوپان-ماهان2000 Daris.

KF 1256Erodium cicutariumدرازلک لکی نوك-ده بکري2600 (L.)L
Her.ex Aiton

هاي آرام بخش و ضد میگرن، درمان ناراحتی
شب ادراري کودکان، ریوي، درمان مشکالت 

...درمان عفونت هاي دستگاه تناسلی زنان و
KF1280Hypericum perforatumگل راعی L.Hypericaceae28.

KF 1412Acinus graveolensآویشنک-خبر1900 (M.B) Link.29.Lamiaceae (Labiatae)

KF1246Ajuga chamaecistusايدیسی بوتهلبدضد میکروبشهربابک،پاریز2300 Ging.

KF 1150Dracocephalum moldavicaبادرنجبویهور و ضد میکروبآاشتهاآرام بخش ،کرمان1750 L.

جوپار،2600تا 2200
KF 1239Eremostachys macrophyllaسنبل بیابانی-چترود

Montbr.

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID
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١٥

.1- جدول ادامه 
خانوادهنام علمیمیوهرباریيشمارهنام فارسیخواص درمانیمع آوريمناطق جارتفاع محل

KF1252Lallemantia royleanaبالنگوي شیرازيضد کرمماهان ،جوپار2600تا 2000 Fisch.et
Mey.

KF 1422Lavandula veraاسطوخودوسبخش و مسکندرمان سردرد، میگرن ،آرامکرمان1725 L.

KF 1323Marrubium anisodonفراسیون ناجور دندان-چترود2100 C. Koch

KF 1324Marrubium astracanicumفراسیون بنفشضد میکروبپاریز2300 Jacq.

.KF 1354Marrubium crassidens Boissدندانفراسیون پهن-ده بکري2700

KF1322Marrubium vulgareفراسیونسموسرفهضداآور،اشتهشکن،با،درمجوپار2500 L.

KF1353Mentha longifoliaپونهضد اسپاسم ،  ضد نفخ و ضد میکروبچترود2600 ( L).
Huds

معده ضد تشنج و يباد شکن تقویت کنندهرابر2000
1385Mentha piperitaنعناعضد سرفه L.

KF 1420Mentha spicataايسنبلهيپونهدرد و ضد اسپاسمنفخ، ضد دل ضد رابر2000 L.

ضد آرام بخش ،ضد اسپاسم ، ضد باکتري واصفهان1715
.KF 1429Melissa officinalis Lوارنگ بوویروس

KF 1349Nepeta assurgensساي برافراشتههپون-ده بکري2600 Bornm.

KF 1359Nepeta Bornmulleriساي هزاريپونه-بافت2700
Hausskn.ex.Bornm

.KF 1251Nepeta bracteata Benthدارساي برگهپونهور، ضد سرفهآخلطده بکري، جوپار2000و2900

KF 1416Nepeta daenensisساي دناییپونه-هرارون2500 Boiss.

2600ساي جوپاريپونه-ده بکريKF 1348Nepeta dschuparensis Bornm .

مادون2200
ضدتشنج،ضداثراتدلیلبهاالیامقدیماز 

درموکنندهعفونیضد،اثراتآسموسرفه
.استبودهاستفادهموردسنتیطبدر

KF 1413-1Nepeta fissaساي شکافتهپونه C.A . May.
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١٦

.1- جدول ادامه 
خانوادهنام علمیمیوهرباریيشمارهنام فارسیخواص درمانیمناطق جمع آوريارتفاع محل

KF 1236Nepeta glomerulosaساي کرمانیپونه-خبر،الله زار، ده بکري، پاریز3000تا 2100
Boiss.subsp.carmnica

KF 1423Nepeta mahanensisساپونه-خبر،الله زار، ده بکري، پاریز3000تا 2100 Jamzad.

.KF 1237Nepeta pungens(Bunge)Benthدارساي نیشپونه-ماهانيجاده1800

2600ساي جوپاريپونه-چترودKF1411Nepeta rivularis Bomm.

KF1411Nepeta rivularisساي جوپاريپونه-هرارون2100 Bomm.

ده بکري،خبر، پاریز چترود 3000تا 2100
جوپار

KF1041Nepeta saccharataساي شیرینپونهضد میکروب Bunge

KF1410Nepeta schirazianaساي شیرازيپونه-پاریز2300 Boiss.

1750آضد اسپاسم ، ضد نفخ ،اشتهاکرمانور و محانریدرKF1368Ocimum basilicum L.

KF1418Origanum Vulgareورآو اشتهادرسکن ،مآور ،مضد نفخ ،خلطهرارون2500 Subsp.
Viride (Boiss.)Hayek.

KF1238Otostegia persicaگل درضد میکروبده بکري،خبر3000تا 1900 (Burm.)
Boiss.

KF1245Rosmarinus officinalisل کوهیاکلینفخدرمان اضطراب ، سردرد، میگرن وکرمان1750 L.

KF 1243Salvia bracteataدارگلی برگهمریم-جوپار2000 Banks &
Soland.

KF 1242Salviaايگلی لولهیمرمو عقرب گزیدگیمارده بکري،جوپار، چترود2600تا 2000 macrosiphon Boiss.

ضدوباکتريضداکسیدانی،آنتیخواصجوپار2700
KF 1248Salvia leriifoliaگلی کابلیمریمدردضدودیابتضدقارچی، Benth.

KF 1244Salvia palaestinaگلی فلسطینییمرم-پاریز2300 Benth.
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١٧

.1- ادامه جدول 
خانوادهنام علمیمیوهرباریيشمارهینام فارسخواص درمانیمناطق جمع آوريارتفاع محل

يطبیعت گرم، اثر مقوي معده، تسهیل کنندهکرمان1750
عمل هضم، ضد نفخ و ممرزهدرKF 1384Satureja hortensis L.

KF 1347Scutellaria multicaulisبشقابی کوهستانی-ده بکري2600 Boiss.

KF 1170Stachys acerosaاي کوهسريسنبلهباکتريضداکسیدانی،آنتیخواصپاریز2300 Boiss.

هاي عفونی، روماتوئیدي و سایر درمان بیماريالله زار3000
KF 1240Stachys inflata:اي ارغوانیسنبلههاي التهابیبیماري Benth.

KF 14150Stachys setiferaداراي نیشسنبله-رابر2000 C.A.Mey.

.KF1250Teucrium orientale Lمریم نخودي شرقی-پاریز2300

KF1245Rosmarinus officinalisاکلیل کوهینفخدرمان اضطراب ، سردرد، میگرن وکرمان1750 L.

KF 1249Salvia rhytideaضد میکروبده بکري، چترود2600 Benth.

عمل يطبیعت گرم، اثر مقوي معده، تسهیل کنندهکرمان1750
هضم، ضد نفخ و مدرKF 1384Satureja hortensis L.

،نفخضد، برتب،دردهاي معده ، درمان دل درد ده بکري، جوپار،شهربابک2100تا2800
KF1249Teucriumکلپورهمزاج ، مدرسرديِرفع،استفراغ،رماتیسمدرمان polium L.

KF 1360Teucrium scordiumمریم نخودي باتالقیایهپسکنج ، کوه2500تا 2000 L.

KF 1431Thymus fedtschenkoiآویشن قره باغیکنندهعفونی،ضدخوردگیضدسرما،معدهمقوي
Ronneger.

KF1241Zataria multifloraشن شیرازيآویدفع  عالئم سرماخوردگی و چاشنیضد نفخ ،جوپار2650 Boiss.

KF1246Ziziphora tenuiorکاکوتیکنندهضد میکروب و ضد عفونیماهان، خبر ، پاریز ،چترود2700تا 2000 L.

KF 1361Ziziphora clinopodioidesکاکوتیگرم و مقوي اعصابچترود2700
Lam.
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١٨

.1- جدول ادامه 
خانوادهنام علمیمیوهرباریيشمارهنام فارسیخواص درمانیمناطق جمع آوريتفاع محلار

KF1428Gynandriris sisyrinchiumزنبق ساجوپار2600 L.

عفونی،ضدخوردگیضدسرما،معدهمقوي
KF 1431Thymus fedtschenkoiآویشن قره باغیکننده Ronneger.

KF1241Zataria multifloraآویشن شیرازيدفع  عالئم سرماخوردگی و چاشنیضد نفخ ،جوپار2650 Boiss.

KF1246Ziziphora tenuiorکاکوتیکنندهضد میکروب و ضد عفونیماهان، خبر ، پاریز ،چترود2700تا 2000 L.

KF 1361Ziziphora clinopodioidesکاکوتیگرم و مقوي اعصابچترود2700 Lam.

KF1428Gynandriris sisyrinchiumزنبق ساجوپار2600 L.
30. Iridaceae

1725برگ بوآور و مدرضد نفخ، صفراکرمانKF1409Laurus nobilis L.31.Lauraceae

KF 1316Allium atroviolaceumرويپیاز مزرعهچترود2100 Boiss.
Liliaceae32.

روماتیسم،شکمی،دردهايدرمانو ضد درد شهربابک2100
&. KF 1339Allium jesdianum Boissپیاز یزديسرماخوردگی،-کلیهسنگاستفراغ،

Buhse.

KF1364Colchicum yazdianumگل حسرتموضعی دردوالتهابکاهشچترود2750
Linaceae33.

KF 1338Gagea villosaنجم طالییشهربابک2100 (M.B.)Duby

KF1253Linum albumکتان سفید، ده بکريچترود2600تا 2100 Ky.ex Boiss.

KF1408Lawsonia inermisحناهاي  آرایشیوردهآرنگ افزودنی در فرشهداد400 L.
Lythraceae34.

KF 1301Malva sylvestrisپنیركگلو و سرفهدرمان التهاب دهان  وکرمان1750 L.
Malvaceae35.

KF 1356Myrtus communisموردخالدرمان تبکرمان1750 L.
Myrtaceae36.

KF 1192Jasminum fruticansیاسمن زرد2200 L
37. Oleaceac
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١٩

.1- جدول ادامه 
خانوادهنام علمیمیوهرباریيشمارهنام فارسیرمانیخواص دمناطق جمع آوريارتفاع محل

2400بید علفی کرکیبوندر مادونKF1413Epilobium hirsutum L.
38. Onagraceae

KF 1257Glaucium elegansشقایق زیباچترود، جوپار2600 Fisch .&
C.A.May.

39. Papaveraeae

KF1343Hypecoum pendulumايشاترهضد سرفهو ضد اسهال جوپار، ماهان2500تا2000 L.

KF134Papaver decaisneiايفرفرهخشخاشماهان2000 Hochst.&
Steud .ex Boiss.

KF1259Papaver dubiumخشخاش هرزچترود، ده بکري، جوپار2600تا 2500 L.

دردها يدهندهآور ،آرامشرد ، ضد سرفه ، خوابضد دکرمان1750
KF1260Papaver somniferumتریاكضد اسهال ساده واسهال خونی،،مسکن L.

KF1344Roemeria hybridaگل عروسک بنفشآسمضد چترود، ماهان2000تا2450 (L.) DC.

KF1261Alhagi camelorumارشتر ایرانیخورآتب  و خلطين ، پایین آورندهلیمچترود2100 Fisch.
40. Papilionaceae

KF1262Alhagi maurorumخار شتر مان دارورآتب  و خلط ين ، پایین آورندهلیمچترود2100 Medicus

KF 1320Astragalus cephalanthusگونچترود، پاریز2300تا 2200 DC.

KF 1319Astragalus squarrosusايهچدرختگون شهربابک، پاریز2300تا 1750 Bunge

KF 1264Cicer kermanenseنخود جوپاريجوپار2500 Bornm.

KF 1265Cicer spirocerasنخود پیچکیکرمان1750 Jaub.& Spach.

KF 1267Ebenus stellataباردلنگجیرفتچترود،2200تا1200 Boiss.
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٢٠

.1- جدول ادامه 
خانوادهنام علمیمیوهرباریيشمارهنام فارسیخواص درمانیمناطق جمع آوريارتفاع محل

KF1273Glycerrhiza glabraشیرین بیانور ، ضد التهاب ، درمان التهاب و زخم معدهآخلطکوهپایه1750 L.

KFاسپرس گستردهچترود2600 1279Hedysarum wrightianum Aitch &
Baker.

KF 1268Lathyrus aphacaخلر بی برگچترود2600 L.

KF 1269Lathyrus  sativusخلرچترود2600 L.

KF 1271Medicago lupulinaرازکیيیونجهجوپار2000 L.

KF 1272Medicago sativaیونجهزاانرژين ولیم،کم خونیدرمانده بکري کرمانچترود،2500تا 1700 L.

التهاب درمان،رفع سرما خوردگی ،خون يکنندهرقیقچترود،ده بکري ،بافت2600
KF 1274Melilotus officinalisزرديیونجهخون قاعدگیيروان کننده،داخلی و خارجی  (L.) Desr.

KF 1266Onobrychis transcaspicaزاريرس بیشهاسپجیرفت1200 V.
Nikitin

KF1263Pisum sativumنخود فرنگیچربی خون ، کم خونی و  چاقیچترود2600 L.

KF1275Sophora alopecuroidesتلخه بیانچترود،کوهپایه1750تا2200 L.

یشگیري از پ،ضد سرفه، خونيکنندهتصفیهچترود2600
KF1276Trifolium repensشبدر سفیدالضد اسه،سکته L.

رقیق کننده خون ، مدر، التیام زخم، قابض،درمان چترود، ده بکري، جوپار2000تا2600
KF1312Plantago lanceolataايهسرنیزبارهنگ سرماخوردگی،تب بر ، ضد باکتري  L.Plantaginaceae41.

KF 1400Plantago ovataاسفرزهنلیضد سرفه ،ضد التهاب و مکرمان1750 Forssk.

کاله میرحسن دم چترود، ده بکري، جوپار2000تا2600
KF 1277Acantholimon scorpiusعقربی

(Jaub.& Spach)Boiss.

KF 1302Rumex chalepensisترشک ایرانی-چترود2600 Miller
Polygonaceae42.

KF1279Primula capitellataپامچال یخچالی-جوپار2000 Boiss.
43.Primulaceae
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٢١

.1- جدول ادامه 
خانوادهنام علمیمیوهرباریيشمارهنام فارسیخواص درمانیمناطق جمع آوريارتفاع محل

KF1278Samolus valerandiعلف جویباري-جوپار3000 L.

KF1187Anemone bifloraآنمونضد دل دردجوپار2500 DC.Ranunculaceae44.

KF1186Ceratocephalus falcateaروگل آفتاب-شهربابک2200
(L.)Pers.

KF 1191Consolida orientalisقفاي سفیزبان در-کرمان1750 (Gay)
Schrod.

-ان در قفاي چروكزب-جوپار2600
KF 1190Consolida rugulosaدار (Boiss).

Schrod.

KF 1188Delphinium orientaleخراییزبان در قفاي اُ-چترود2600 (Gay)
Schrod.

KF1189Ranunculus arvensisآالله-چترود2080 L.

KF 1185Nigella arvensisهرزيسیاه دانه-چترود2600 L.

KF1184Thalictrum isopyroidesبرگ سدابی کوهی-جوپار2500
C.A.Mey.

KF 1281Reseda luteaورث-چترود2600تا 2080 L
Resedaceae45.

KF 1282Agrimonia eupatoriaغافثاسهالقابض،درمانچترود2100 L.
Rosaceae46.

KF 1285Amygdalus eburneanبادام عاجیده بکري2600 Spach.

KF1358Amygdalus elaeagnifoliaبادام برگ سنجديخبر1900 Spach.

زخم،يدهندهم التیاوکنندهمدرمان  اگزما ، نرجوپار، شهربابک2600تا 2100
KF 1284Amygdalus scopariaبادام کوهیخوراکیيمیوه Spach.

جوپار2600
، ده بکري

رفعشکن،بادسهل،مآور،نشاطمقوي،قابض،
KF 1286Rosa beggerianaرز سفیدروماتیسمدرمان،لیه کالتهاب Schrenk.
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٢٢

.1- ادامه جدول 
خانوادهنام علمیمیوهرباریيشمارهنام فارسیخواص درمانیمناطق جمع آوريارتفاع محل

KF 1362Rosa damascenaگل محمديهوشی ومعطررفع بی،اعصابمقويگرم،الله زار2800 Mill.

KF 1283Sanguisorba minorتوت دوباهیهاي عصبیناراحتیدرمان جوپارچترود2600تا 2100 Scop.

KF1288Asperula glomerataانبوهيزیرینهچترود2600 M.B.
47. Rubiaceae

KF 1289Callipeltis cucullariaزیبا سپرجوپار، چترود2600تا 2000 L.

KF 1345Jaubertia aucheriکارتوسخبر2200 (Jaub.&
Spach) Lincz

KF 1287Rubia tinctorumروناسچترود2100 L.

KF 1310Linaria michauxiiکتانی بیابانیجوپار،ماهان2100تا 2000 Chav.
48.Scrophulariaceae

KF1333-Parietaria judaicaگوش موش افشانراور2600 L.

KF 1311Scrophularia frigidaگل میمونی یخچالیراور2600 Boiss.

KF1309Scrophularia striataگل میمونی شیاردارجوپار2100 Boiss.

گل ماهور الله زار2800
K F 1392Verbascum songaricumترکمنستانی

Schrenk. Ex. Fisch.

-K F 1402Veronica anagalisسیزاب آبیخبر1920 aquatic L.

KF1386Datura stramoniumهرتاتوضد اسپاسم ودرمان آسمکرمان1750 L.
Solanaceae49.

KF 1306Hyoscyamus insanusبنج مضربذرالکرمان1750 Stacks

KF1308Hyoscyamus reticulatusبذرالبنج مشبکپاریز، الله زار، شهربابک2500تا1750 L.

KF1307Hyoscyamus senecionisبذرالبنج خوابیدپاریز، نگار2200تا 2100 Willd.

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID


24تا1، صفحه)1389بستانتا/ ( 2يشمارهداروهاي گیاهی، پیش

٢٣

.1- ادامه جدول 
خانوادهنام علمیمیوهرباریيشمارهنام فارسیخواص درمانیجمع آوريمناطق ارتفاع محل

KF 1298Zygophyllum fabagoقیچ لوبیاییاثرات آنتی اکسیدانیکرمان1750 L.

KF 1304Lycium depressumدیو خار میناییچترود2650 Stock.

ندان درد و سنگ کلیه ،رفع ددافعن ، لیمکرمان1750
KF 1380Lycopersicum  esculentumگوجه فرنگیجلوگیري از ورم آپاندیس

Mill.

KF1305Solanum alatumریزي قرمزتاجکرمان1750 Moench.

KF KF 1392Solanum melongenaبادنجانضد میکروبکرمان1750 L.

KF 1365Tamarix aralensisگز)با تدخین ( تسکین دردچترود2550 Bge.
50. Tamaricaceae

KF 1290Daphne oleoidesتوربیددملباسط ، درمان سوزاكسهل  ، مچترود،راور،جوپارخبر،3000تا 2200 Schreb.
Thymelaeaceae51.

KF 1291Dendrostellera lessertiiسیاه کینهتوموريضداثرجوپارچترود،2200تا 2100
(Wikstr.) Van Tigeh.

KF 1292Parietaria judaicaگوش موش افشانو درمان ادمدرمراور، چترود،جوپار2600تا2200 L.
Urticaceae52.

KF1295Valerianella platycarpaهنپشیرینک میوه آرام بخشجوپار2200 Trautv.
Valerianaceae53.

معطريبنفشهKF 1425Viola odorata L
Violaceae54.

هاي درمان بیماريودرضد التهاب، ،ضد درد ، مکرمان1750
KF 1382Viola tricolorسه رنگيبنفشهپوستی L.

التهاب روده و , درمان یبوست، درم، قابض , مقويکرمان1750
KF 1381Vitis sylvestrisمونقرس, ونیخکم, سل ریوي, سرفههسیا, معده Gmelin.

Vitaceae55.

KF 1296Peganum harmalaاسفندورآق ، ضد کرم و  خوابعرِمچترود، جوپار2400تا 2100 L.
Zygophyllaceae56.

KF 1299Tribulus terrestrisخارخسکهاي مجاري ادراريسنگدافع و درمکرمان، بافت2200تا 1750 L.

KF 1297Zygophyllum eurypterumقیچچترود2600
Boiss.& Buhse.
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٢٤

ي با بسامد باالده تیره.2- جدول

نام تیرهتعداد گونهنام تیرهتعداد گونه
RanunculaceaeLamiaceae

EuphorbiaceaeAsleraceae(Compositae)

SolanaceaeBrassicaceae(Cruciferae)

CaryophyllaceaeApiaceae
RosaceaePapilionaceae
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