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  چکیده
گونه گیاهی در ایران تعدادي بسیار زیادي بنا به دالیلی دارویی و معطر نامیده می شوند که بنا بر آمارهاي  8000یان از م       

خانواده گیاهان خودروي وحشی  83جنس از  216است که متعلق به   گونه گیاه دارویی شناسایی شده 315در استان گیالن، موجود
ژنتیکی گاهمنطقه حفاظت شده لیسار که یک ذخیره.دهند ش گیاهی استان را تشکیل میدرصد پوش 25که این گیاهان حدود . است

رشد می کند وداراي محصوالت اصلی وفرعی درآن  اي و درختیاي،درختچهتلقی می شودگیاهان متعددي اعم از علفی، بوته
نهایت انسان قرار میگیرد محصوالت فرعی، برداري دامها ودرمحصوالت اصلی مانند علوفه مراتع که مستقیما مورد بهره.هستند

مستقیم مورد استفاده قرار می گیرد وطی فرایندي به محصول مورد نظر دست پیدا می کنیم محصوالتی را که با واسطه وبطور غیر
نیز به کریم درقرآن . مانند اندامهاي مورداستفاده گیاهان درصنعت رنگرزي،دارویی،بهداشتی وصنعتی. محصوالت فرعی گفته می شود

در مقاله حاضر سعی داریم تا تعدادي از گیاهان دارویی منطقه  درمان دردها درطبیعت قرار داده شده است؛این امر تاکید شده است که
 نموده معرفی. گذریممی راحتی کنارآنهابه  را که در اطراف ما به فراوانی یافت می شوند و ما اغلب به دلیل عدم شناختمان از

  .قراردهیم بررسی رابطورمختصرمورد هریک يوکاربردها
  

  .، درختیايبوتهحفاظت شده،ژنتیکی، منطقهگاه،ذخیرهداروییگیاهانعلوفه،  :کلید واژه
  

  مقدمه
تحقیقات نشان داده است گیاهان دارویی در  .ن دارویی به طور سنتی در جوامع واقوام مختلف مدتها معمول استااستفاده از گیاه     

در سالهاي اخیر استفاده از  .و سالمت جامعه در قرن اخیر بسیار مورد توجه مراکز علمی و تحقیقاتی قرار گرفته استبحث بهداشت 
گیاهان دارویی رو به افزایش بوده، به طوري که در حال حاضر تقریبا یک سوم فرآورده هاي دارویی موجود در آمریکا داراي منشا 

کاربرد آنها و انتقال به کشورهاي دیگر از جمله کارهاي بسیار قدیمی بوده و به قدمت چندین  شناخت گیاهان دارویی و. گیاهی هستند
هزار سال قبل از میالد است و ایران به لحاظ دارا بودن شرایط متنوع جغرافیایی و همچنین به دلیل ارتباط با شرق و غرب پیشرفتهاي 

هان دارویی در طبیعت یکی از نعمتهاي بزرگ الهی است، از آنجا که انسان جزئی وجود گیا.   .خوبی در زمینه گیاهان دارویی داشته اند
تر شود، انسان هر چه به طبیعت نزدیک. از طبیعت است بطور مسلم براي هر بیماري ، طبیعت گیاه مداواي آن را عرضه کرده است

برد، جهت درمان  ورد و از نعمات آن بیشتر بهره میبه همین دلیل انسان هرچه به طبیعت روي آ. کند تر است و بیشتر عمر می سالم
همه عوامل . شود باید گفت که انسان تنها با داروهاي شیمیایی مداوا نمی. شود تر درمان می تر ، بهتر و مطمئن بیماري خود سریع

  .ها دارندطبیعی نقش درمان و دارو نهایتا نقش پیشگیري را در برابر بیماري
روي گیاهان دارویی از نظر خواص آنها بسیار مورد توجه بوده، که می تواند به عنوان عوامل موثردر بهبود  معموال تحقیق و پژوهش
  رویکرد جهانی به سمت انجام تحقیقات کاربردي در مورد شناسایی آن گونه ها، شرایط زیستگاهی، لذا . سالمت انسان مطرح باشد
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گران محلی است تا بتوان ضمن استخراج مواد موثره ثانوي، فرموالسیون داروهاي وکشت ارگانیک و مهمتر از همه اخذ اطالعات درمان

  .طبیعی موثر منطبق با عملکرد آنها در طب سنتی است بدست آورد
  

  مواد و روش ها
  :معرفی اجمالی منطقه

اي و  جلگهساحلی،این منطقه در شمال شهرستان تالش قرار دارد و سیمایی متشکل از ، اراضی : منطقه حفاظت شده لیسار     
مورد  هجري شمسی 1356باشد و از سال  هکتار می 31142مساحت این منطقه . کوهستانی، با پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی دارد

شیردار، راش، ممرز، پلت، افرا، لرگ، توسکا،  درختانی چون؛توان به هاي شاخص گیاهی منطقه می از گونه.حفاظت قرار گرفته است
هاي علفی همیشک، شبدر، گزنه،  گونه و کوله خاس، خاس هاي انار وحشی، گوجه جنگلی، تمشک، لیلکی، درختچه صنوبر،خُسب،  شب

ها پهن برگ هیرکانی  نگلهاي این منطقه که از نوع ج جنگل ). 4(اشاره کرد... و ، گزنهنی، لویی، آقطی، گلپر، آویشن، گلگاوزبان
  .باشند می

                         
  درختچه گوجه وحشی: 2تصویر   گیاه گلپر: 1 تصویر

  روش کار
گیاهان منطقه حفاظت شده لیسار در طی چندین سال که به عنوان محیط بان در عرصه هاي طبیعی عملیات  میدانی جهت بررسی 

سط کارشناسان برخی گونه هاي گیاهی مورد بررسی طی سال هاي متمادي تو .گردآوري گردیده استبوده منطقه مشغول به فعالیت 
مرکز تحقیقات منابع طبیعی و کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست گیالن وسایر گیاه شناسان به مرور جمع آوري وشناسایی 

گیاهان مناطق مزبور در فصول مناسب بررسی  1393لغایت  1390براي تکمیل مطالعات گذشته نگارنده طی سال هاي  .)3( شده است
تعدادي در صحرا شناسایی شدند و تعدادي دیگر براي شناسایی دقیق تر به آزمایشگاه منتقل کرده وبا استفاده از فلورهاي . نموده است

  ).4(مرجع نام علمی آنها تعیین گردید موجود وکتاب هاي
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  منطقه حفاظت شده لیسار داروییگیاهان برخی ): 1(جدول 

  نوع رویشی  خانواده  نام علمی  نام فارسی 
  ايبوته  Rubusfruticsos  Rosaceae  تمشک

 درختچه  Prunusinsititia Rosaceae  وحشیگوجه 

 درختچه Crataegusmonogyna  Rosaceae  زالزالک

  درختچه  Punicagranatum Punicaceae  انار وحشی
  علفی  Thymus trautvetteri Lamiaceae  آویشن تالشی

  علفی Heracleumpersicum Umbelliferae  گلپر
 علفی Sambucusnigra Caprifoliaceae  )شوند(آقطی

 علفی Boragoofficinalis  Boraginaceae  گل گاو زبان

 علفی Menthapulegium Labiatae  پونه

 علفی  Urticadioica Urticaceae  گزنه

  علفی  Hypericumperforatum  Hypericaceae  علف چاي
  

  نتایج
تعدادي از گیاهان دارویی منطقه حفاظت شده لیسار و فرم رویشی آنها معرفی گردید اکنون به برخـی از گیاهـان کـه    ) 1(مطابق جدول

رمـانی،  قابلیت کشت و تکثیر به عنوان گیاه دارویی دارند و در اقتصاد روستاییان نیز می توانند تـاثیر داشـته باشـند در مـورد خـواص د     
  .توضیح مختصري ارائه می گرددسنتیمورد استفاده و کاربردهاي  هايمتقس
متـري باغـدا گـل سـوباتان،      2000از خانواده نعناعیان در ارتفاعـات   Thymus trautvetteriاین گیاه با نام علمی : آویشن تالشی -1

. چاي آن جهت ضد نفخ استفاده می نماینداز اها، وجهت معطر کردن غذ ،اندمیک ایران بوده واز برگ و ساقه این گیاه مردم محلی
براي درمان سوهاضمه، سـردي معـده کودکـان و اسـهال     . آور و ضد عفونی کننده استهاي هوایی این گیاه خلطاز نظر علمی اندام

  .مفید است
صورت خودرو بـه وفـور یافـت    در مراتع منطقه تالش به  Boraginaceaeاز خانواده Boragoofficinalisبا نام علمی : گل گاوزبان -2

گـل گـاو زبـان    . گل گاو زبان بعد از دامداراي از در آمدهاي اصلی و محصول کشاورزي در مراتع شهرستان تالش می باشد .شودمی
-بـر، خلـط  شود، تقویـت کننـده غـدد کلیـوي، تـب     که از گلبرگ آن به عنوان شربت ضد سرفه استفاده می یک گیاه داروئی است

 .باشدم وآفزایش دهنده شیر مادران میآور،ضدروماتیس
هـا رشـد   در ارتفاعات سوباتان لیسار در جاهاي مرطوب وحاشیه چشـمه  از خانواده نعناعیان Menthapulegiumبا نام علمی : پونه -3

-شـود مـی  هـا جمـع مـی   هاي معطرباعث رفع نفخ شکم ومشکالت گوارشی که به علت تجمع گـاز در روده با داشتن روغن.کندمی
 .شودها میقسمتهاي هوایی پونه باعث تنظیم قاعدگی خانم.ددگر

 5تـا   3هاي هاي چوبی دوساله با برگي دایمی وشاخهبا ریشه اي،بوتهسرخیاناز خانواده گلRubusfruticsosبا نام علمی: تمشک -4
ام مردم بـه عنـوان تسـکین دهنـده     االیاز قدیم.رویداي در نقاط گرم وساحلی مرطوبی منطقه حفاظت شده لیسار فراوان میبرگچه

در طـب سـنتی از میـوه آن بـراي     . اسـت  cها به خصوص ویتامین میوه تمشک سرشار از ویتامین. نمودندها از آن استفاده میدرد
 .شودسوءهاضمه و روماتیسم استفاده می
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ددر حاشیه و محل اطراق دامداران بـه وفـور   باشاي ازت پسند میچون گونهUrticaceaeاز خانواده  Urticadioicaبا نام علمی : گزنه -5

شودزیر پوست خشن ایـن   از آنجایی که این گیاه ظاهر خشنی دارد و لمس آن باعث خارش و سوزش پوست می. کرددمشاهده می
تقویـت  ي خون، بهبود بیماري تب یونجه، پروستات، زیبـایی و   این گیاه باعث تصفیه: اي نهفته است العاده گیاه، خواص پزشکی فوق

بهتـر اسـت روزانـه یـک      خسـتگی هاي ویروسی، حفظ انـرژي و دوري از   هایی مانند بیماري براي پیشگیري از بیماريشود موها می
 .ي این گیاه را میل شود فنجان دم کرده

 
  گیريبحث ونتیجه

هایی را به گیاهان منطقه وارد کرده و وسعت آنها را کاهش داده  هاي دور تاکنون آسیب هاي غیرمعقول از گذشته برداري بهرههرچند که 
هـاي  با آموزش.توان مردم محلی و روستائیان را نسبت به کشت گیاهان دارویی ترغیب کردو مدیریت مناسب می ریزياما با برنامه است

توان نسبت به کشت ارگانیک گیاهـان دارویـی در   ورمی کمپوست می بهکودهاي دامی  تبدیلدي روستائیان با مناسب، براي رونق اقتصا
کشت ارگانیک، ضمن حفظ سالمت محیط زیست، موجب افزایش کیفیت و پایداري عملکـرد بـه   .منطقه حفاظت شده لیسار اقدام نمود

  .شودویژه در تولید گیاهان دارویی می
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