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نتایج و تحلیل

چکیده
این مطالعه با هدف شناسایی گیاهان داروییِ منطقه دولتآباد بهرآسمان از ارتفاعات
جنوبشرقی ایران انجام شد .در مجموع  38گونه گیاهی دارویی متعلق به  17خانواده
شناسایی شد .خانواده های گیاهی المیاسه ( 11گونه) ،آستراسه ( 10گونه) و آپیاسه (3
گونه) ،به ترتیب مهمترین خانواده های گیاهی دارویی از نظر کاربرد دارویی و تنوع گونه
ای بودند .اغلب گیاهان دارویی توسط افراد منطقه برای درمان دلدرد ،مشکالت گوارشی
و سرماخوردگی مورد استفاده قرار میگرفتند.

مقدمه
وسعت و تنوع آب و هوایی در کشورایران سبب جایگاه خاص کشور از لحاظ تعداد و تنوع
گونههای ارزشمند دارویی در دنیا شده است .الزمه استفاده حداکثری از این پتانسیل،
شناسایی رویشگاهها و مناطق پراکنش ،جمعآوری ،حفظ و معرفی این منابع ژنتیکی
است .در مرحله بعد کشت و اهلیسازی این گیاهان و استفاده از آنها در صنایع مختلف
است.
در خصوص فلور گیاهی منطقه بهرآسمان و مناطق مجاور گزارشاتی وجود دارد .فلور
گیاهی منطقه حفاطت شده بهرآسمان ( ،)2فلور منطقه راسکوه بافت ( )4بررسی شده
است .اما گزارش از فلور گیاهان دارویی منطقه دولتآباد بهرآسمان وجود ندارد .لذا
مطالعه حاضر به منظور جمعآوری و شناسایی گیاهان دارویی و دانش بومی مردم منطقه
دولتآباد بهرآسمان از گیاهان دارویی انجام شد.

بهرآسمان منطقهای با جاذبههای توریستی و فلور گیاهی غنی است .بطوریکه فلور منطقه
هنزاکوه از منطقه حفاظت شده بهرآسمان توسط پاینده و همکاران ( )2مطالعه شده است و
تعداد  309گونه گیاهی متعلق به  60خانواده گزارش شده است .گزارشات مختلف
نشاندهنده تنوع و غنای گیاهان دارویی جنوب استان کرمان است .در زمینه گونههای
گیاهی دارویی گزارشی از منطقه دولتآباد بهرآسمان وجود ندارد.
در مطالعه گیاهان دارویی شهرستان جیرفت توسط بیباک و همکاران ( )1تعداد 147گونه
گیاه دارویی گزارش شده است که در درمان بیماریهای گوارشی ،آرامبخش ،التیامدهندگی
زخم ،مقوی معده ،مسکن انواع دردها در طب سنتی استفاده میشود .تاکنون حداکثر251
گونه گیاه دارویی از جنوب استان کرمان گزارش شده است (.)3
در مطالعه حاضر از مجموع  38گونه شناسایی شده ،تعداد  16گونه گیاه دارویی مورد استفاده
ساکنان منطقه قرار میگیرد که عمده کاربرد درمانی آنها جهت درمان مشکالت گوارشی و
سرماخوردگی است .بسیاری از گیاهان دارویی گزارش شده در مطالعه حاضر و کاربرد درمانی
آنها برای اهالی منطقه ناشناخته است.

نتیجه گیری
در مجموع تعداد  38گونه گیاهی شناسایی شد و از این تعداد  21گونه متعلق به دو
خانواده گیاهی المیاسه و آستراسه است.
از این نتاج میتوان بعنوان مقدمهای جهت شناسایی و اهلیسازی گیاهان دارویی باارزش و
در معرض انقراض ،شناسایی گونههای گیاهی جدید ،معرفی گیاهان دارویی ناشناخته و
کاربردهای دارویی آنها به اهالی منطقه و اطالعات تکمیلی در مورد پراکنش گونه های
گیاهان دارویی در کشور استفاده کرد .این غنای گونه گیاهی و پتانسیل بالقوه موجب رونق
تولید و اشتغال منطقه خواهد شد.

مواد و روش ها

شهرستان جیرفت واقع در جنوب استان کرمان به علت تنوع آب و هوایی ،دارای پوشش
گیاهی گستردهای است .منطقه بهرآسمان به همراه جبالبارز طوالنیترین و مرتفعترین رشته
کوه جنوب شرقی کشور را ایجاد کرده است .ارتفاعات این کوهستان در  215کیلومتری
جنوب مرکز استان کرمان 25 ،کیلومتری شرق شهرستان رابر و همچنین در  40کیلومتری
شمال غرب شهرستان جیرفت واقع شده است.
در این مطالعه جمعآوری گیاهان دارویی با پیمایش صحرایی و استفاده از منابع علمی و
اطالعات مردم منطقه انجام شد .نمونههای گیاهی پس از جمعآوری جهت شناسایی به
هرباریوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد واقع در پژوهشکده علوم گیاهی انتقال داده شدند.
شناسایی با استفاده از اسناد علمی معتبر و متخصصان گیاهشناس انجام شد .پس از
شناسایی برای هر گونه گیاهی نام علمی و نام فارسی معمول مشخص شد .یک نمونه گیاهی
خشک از هر گونه در هرباریوم نگهداری شد.
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