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از هزاران سال قبل از گیاهان دارویی برای درمان بیماری های مختلف استفاده می کردند. امروزه نیز 
طب سنتی در بین مردم طرفداران زیادی دارد و بسیاری از افراد برای درمان بیماری ها از خواص 
گیاهان دارویی استفاده می کنند. برخی از گیاهان دارویی از دیگر گیاهان شناخته تر هستند که هم 
به صورت تازه و هم خشک شده در دسترس مردم قرار دارند. در ادامه این بخش از سالمت نمناک با 

پرکاربردترین گیاهان دارویی که سالمت انسان را ارتقا می دهند، بیشتر آشنا می شویم.
آویشن

آویشن یکی از گیاهان پرخاصیت دارویی است که از زمان های قدیم برای درمان انواع بیماری ها 
مورد استفاده قرار می گرفت. از این گیاه علفی و معطر که دارای خواص دارویی است در صنایع 

غذایی، دارویی، بهداشتی و آرایشی استفاده می کنند.
درمان  اعصاب،  تقویت   ، سرفه  سرخک،  درد،  سرماخوردگی، گوش  سردرد،  درمان  برای  آویشن 
و چربی خون  فشارخون  موجب کاهش  آن  و مصرف  است  مفید  بی خوابی  و  افسردگی، خستگی 
می شود. همچنین این گیاه دارویی ضدتشنج و ضد صرع و ضد نفخ است که سبب تقویت بینایی و 

معده می شود. شستشوی سر با دم کرده آویشن در درمان و کاهش ریزش مو کمک می کند.
نفخ، سنگینی، گرفتگی  مثل  به دستگاه گوارش  نوع مشکل مربوط  از غذا هر  بعد  مصرف آویشن 
عضالت معده را درمان می کند. آویشن با عفونت های مجاری تنفسی مقابله کرده و سرفه را کاهش 

می دهد.
گلگاوزبان

گاوزبان، یکی از معروفترین و پرمصرف ترین گیاهان دارویی است. این گیاه علفی و یک ساله یکی 
از غنی ترین منابع اسیدهای چرب اصلی بشمار می رود که در اردیبهشت تا شهریور گل می دهد و 

گل های آن به رنگ آبی، سفید و بنفش است.
گل گاو زبان و برگ های آن تصفیه کننده خون، آرام کننده اعصاب، ادرارآور، تقویت کننده کلیه ها، 
برطرف کننده سرماخوردگی ، از بین برنده سرفه، درمان کننده برونشیت ، درمان کننده التهاب و ورم 
کلیه، درمان کننده بیماری سرخک و مخملک است. مصرف دم کرده گل گاوزبان به تنظیم ضربان قلب 

و درمان افسردگی نیز کمک می کند.
یونجه

یونجه از اولین گیاهان دارویی شناخته شده برای بشر است که فواید درمانی قابل توجهی دارد. »یونجه« 
افغانستان »اسپیشتا« و در  یا »درفا«، در  باغی«، »سپست«، »سبیس«  به آن »اسپست  که در فارسی 
ترکی بدان »یونجه«، به رومی »میدیکی«، به مصری »قضب« و به عربی »رطبه« یا همان »فصفصه« 
گویند، گیاهی است علفی، پایا، دارای ساقه های بلند و برگچه های نازک، نوک تیز و بیضی شکل است.
یونجه پخته ملین و خشک آن قابض است، شربت یونجه چاق کننده و مولد خون صالح و مدر حیض 
است. مصرف آن موجب رفع خشونت سینه و سرفه می شود. تخم یونجه زیاد کننده شیر و منی است 
و خوردن آن از خونریزی جلوگیری می کند و یبوست را رفع می کند. از یونجه برای معالجه اعتیاد نیز 

استفاده می شود.
کاسنی

کاسنی یک گیاه دارویی با گل های آبی یا ارغوانی است که کاماًل سرد، تقویت کننده کبد، و مسکن 
حرارت و عطش، و گرمی و تقویت کننده کلیه و فشارخون و صفرا و پاک کننده مجرای ادرار و کلیه ها 

است.
مصرف آب برگ کاسنی دارویی مفید برای درمان یرقان و کلیه ها و کبد است و تب را برطرف می کند 
و معده را تقویت می نماید. کاسنی برای تنظیم فشارخون ، کاهش قند خون و درمان کننده سردرد و 
بیماری های کبدی است. ضماد آن برای برطرف کردن ورم های گرم و درد چشم و افزاینده بینائی است.
ریشه کاسنی گرم و خشک است و اخالط سینه را نرم و مصرف جوشانده برگ و ریشه کاسنی به مقدار 

2 فنجان صبح ناشنا برای درمان یبوست، بسیار مفید است.
پونهونعناع

نعناع و پونه از گیاهان دارویی پرطرفدار و مفیدی هستند که بسیار پرخاصیت و درمان کننده بیماری های 
مختلف می باشند. این 2 گیاه هر 2 طبع گرم و خشک دارند. خانم ها از دم کرده این گیاهان استفاده 

می کنند زیرا این گیاهان دارویی قاعدگی را تنظیم و درد قاعدگی را کاهش می دهند.
برگ نعناع، درمان مناسبی برای رفع سردرد، تب، حالت تهوع، اختالالت گوارشی است و تسکین دهنده 
سیستم گوارشی است و به رفع گاز معده کمک می کند. این گیاه، خاصیت ادرارآور، نشاط آور و ضد 

انقباض عضالنی و ضدتهوع دارد که به کاهش وزن نیز کمک می کند.
نیز گیاه دارویی پرکاربردی است که برای رفع مشکالتی همچون افسردگی، آنفوالنزا ، شپش  پونه 
، زخم، آلرژی ، سوختگی، خستگی، یبوست ، قارچ، سرفه، سردرد، تورم غدد یا برونشیت ، انگل به 

کار می رود.
رزماری

رزماری یک گیاه دارویی محبوب و مفید برای سالمت انسان است که حاوی کارنوزول و رزمارینیک، 
دو آنتی اکسیدان است که خاصیت ضدعفونی کنندگی، ضد سرطانی، و ضدالتهابی دارد.

رزماری به بهبود حافظه و تمرکز ذهنی کمک می کند، با استرس مبارزه می کند، اضطراب را کاهش 

می دهد، سردرد را تسکین می دهد، رشد مو را تحریک می کند، با درد مفاصل مقابله می کند، گوارش 
را بهبود می بخشد، از سرطان پیشگیری می کند، و پشتیبان سالمت قلب و عروق است.

از رزماری می توانید در سوپ ها، ساندویچ ها، ساالدها و...استفاده کنید یا از برگ های تازه یا خشک 
شده این گیاه چای درست کنید.

جینسینگ
در مطلب خواص جینسینگ در بخش سالمت نمناک کامل توضیح دادیم که جینسینگ از گیاهان 
دارویی محبوب در آسیا و آمریکای شمالی است که انواع مختلفی دارد و هر نوع آن برای درمان 
بیماری ها مفید است. از ریشه ها، برگ ها و میوه جینسینگ به عنوان دارو برای درمان استفاده می کنند.
جنسینگ تقویت کننده سیستم ایمنی، ضدالتهاب، ضد استرس، خواب آور، و ضد باکتری است و سبب 
افزایش انرژی، کاهش وزن ، درمان سردرد، بهبود گوارش، کاهش استرس، کاهش سطوح قند خون ، 
تقویت سیستم ایمنی می شود. ازجینسینگ به عنوان یک درمان طبیعی برای ناباروری استفاده می کنند.

زنجبیل
زنجبیل یک گیاه دارویی مشهور است که در نقاط مختلف جهان مورد استفاده قرار می گیرد و دارای 
خاصیت آنتی اکسیدانی، ضدالتهابی، ضدویروسی، ضد قارچی، آنتی بیوتیک، ضد سرطانی، ضد تهوع، 

ضد اسپاسم، و ضد سرفه است.
زنجبیل سبب تقویت سیستم ایمنی بدن، کاهش رادیکال های آزاد، بهبود گردش خون در بدن، مقابله 
با سرماخوردگی، بهبود گوارش، تنظیم سطوح قند خون، مبارزه با تهوع، رفع سوزش سر دل و نفخ 
افزایش  را  باکتریایی  و  قارچی،  ویروسی،  عفونت های  بدن که خطر  در  سموم  تجمع  از  و  می شود 
می دهند، پیشگیری می کند. شما می توانید برش هایی از زنجبیل تازه را به ساالد اضافه کنید یا چای 

زنجبیل تهیه و مصرف نمایید.
بابونه

بابونه از دیگر گیاهان دارویی مفید است که خاصیت درمانی باالیی دارد. این گیاه دارای ویژگی های 
ضد تحریک کنندگی، ضدالتهابی، ضد میکروبی، ضد اضطراب، ضد اسپاسم، ضد اسهال و ضد سرطانی 
است و به درمان سردرد، کاهش درد عضالنی، کنترل استرس ، رفع گرفتگی های قاعدگی، درمان 
مشکالت معده، کاهش وزن، تقویت سیستم ایمنی و درمان بی خوابی و دیگر مشکالت خوب کمک 

می کند. این گیاه دارویی به محافظت از بدن در برابر رادیکال های آزاد کمک می کند.
مریمگلی

این گیاه سرشار از روغن های فرار و فالونوئیدها است و به درمان بیماری های مختلف کمک می کند. 
مریم گلی گیاهی ضد فشارخون، ضد دیابت، ضدالتهاب و ضد میکروبی است که به بهبود خلق و 
خو، تسکین اضطراب، تسکین گلو درد، تقویت سیستم ایمنی، کمک به کاهش وزن، کاهش التهاب، 

بهبود خواب خوب، و کاهش سطوح کلسترول و فشارخون کمک می کند.
توصیه های مهم برای مصرف گیاهان دارویی

•در استفاده از گیاهان دارویی زیاده روی نکنید.
•مصرف گیاهان دارویی باید طبق نظر متخصصان طب سنتی باشد.

•زنان باردار و خانم هایی که در دوران شیردهی قرار دارند نباید خودسرانه گیاهان دارویی مصرف 
نمایند.
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ذخیره گاه  دهمین  به عنوان   ۱۳۹۰ سال  تیرماه  شانزدهم  در  دنا  ذخیر گاه  ایرنا-   یاسوج- 
زیست کره ایران ثبت شد و بر اساس اعالم سازمان حفاظت محیط زیست کشور افزون بر یک 

هزار و ۵۲۰ گونه گیاهی و جانوری در این منطقه شناسایی شده است.
شده  حفاظت  مناطق  زیست کره،  ذخیره گاه  محیط زیست،  سازمان  اعالم  اساس   بر 
طبیعی - زیستی بین المللی هستند که عالوه بر حفاظت، دستاوردهایی مانند ارائه سایت های 
مطالعاتی کم نظیر به دانشمندان و تجربه مهارت انسان در پشتیبانی از توسعه پایدار را نمایان 

می کنند.
بهره برداری  و  برگشت ناپذیر  تغییرات  از  جلوگیری  برای  زیست کره  ذخیر گاه های  اعالم 
به رشد روزافزون  توجه  )با  از طبیعت  بهره برداری  به  نیاز  منابع طبیعی، در عین  از  ناپایدار 

جمعیت( شکل گرفته و به یکی از تقسیم بندی های مهم حفاظتی جهان تبدیل شده است.
دنا،  ثبت ذخیره گاه  بویراحمد،  و  محیط زیست کهگیلویه  مدیرکل حفاظت  اظهارات  به  بنا   

مسئولیت بزرگی بر دوش جامعه زیست محیطی استان برای حفظ توسعه پایدار گذاشته است.
ذخیر گاه های  مهمترین  از  دنا  ملی  پارک  و  شده  حفاظت  منطقه  افزود:  هاشمی  اسداهلل  سید 
میراث  که  است  جانوری  ۳۲۰ گونه  از  بیش  برای حفظ  مهم  ظرفیتی  و  زیست کره جهان 

گرانبهای طبیعی به شمار می رود. 

هاشمی تصریح کرد: ذخیر گاه دنا یک اکوسیستم بسیار مهم و حیاتی در منطقه تلقی می شود و 
زیبایی های فوق العاده ای دارد و همچنین ۲۰ درصد منابع آبی کشور را تأمین می کند.

و  می رود  شمار  به  جهان  کره  زیست  ذخیر گاه های  مهمترین  از  یکی  دنا  داشت:  ابراز  وی 
گونه های جانوری شامل انواع پرندگان، خزندگان، پستانداران و آبزیان زیست دارند که کل 
و بز، خرس قهوه ای، خوک وحشی و پلنگ، گرگ، روباه، کفتار، شغال، موش کور، سنجاب 
ایرانی، خرگوش، سمور، راسو، خفاش، جوجه تیغی، سیاه گوش، عقاب طالیی از جمله مهمترین 

گونه های این منطقه حفاظت شده به شمار می رود. 
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: منطقه حفاظت شده و پارک 
ملی دنا با مساحت بیش از ۲۵۵ هزار هکتار، زیستگاه ۳۲۰ گونه جانوری بوده و وجود کوه، 
جنگل، بیش از ۱۰۰ چشمه، رودخانه و ۱۲۰۰ گونه گیاهی دنا را به زیستگاه گونه های جانوری 

مختلف تبدیل کرده است. 
هاشمی افزود: تعامل و همکاری جوامع بومی محلی در حفظ این گنجینه ارزشمند و عظیم بسیار 
مهم است و زمانی برنامه های زیست محیطی و ذخیره گاه های زیستی موفق خواهند شد که مردم 

همکاری کنند و تنوع فرهنگی از سوی مردم وارد این برنامه شود. 
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: در مجموع ۳۱۲ هزار هکتار 

دنا می باشد محل زیستگاه  منطقه  استان که عمدتًا در  این  مناطق حفاظت شده محیط زیست 
گونه های مختلف جانوری و گیاهی نادر و کم نظیر است.

وی افزود: هزار و ۲۰۰ گونه گیاهی و ۳۵۰ گونه جانوری و ۲۶ هزار هکتار پارک ملی در 
استان وجود دارد که تصرف و تجاوز به مناطق حفاظت شده، آتش سوزی ها و شکار غیرقانونی 

عمده مشکالت و تهدیدات این مناطق است.
از  پس  دنا  ملی  پارک  جنگل های  در  آتش سوزی  امسال  تیرماه  پنجم  کرد:  تأکید   هاشمی 

پنج ساعت تالش نیروهای مردمی، ستادی و اجرایی این اداره کل مهار شد.
اولویت هاست،  از  از محیط زیست  اینکه حفاظت  به  اشاره  با  بویراحمد  استاندار کهگیلویه و 
افزود: در برابر تهدیدها و خطراتی که محیط زیست با آن مواجه است، سریعًا اقدام و حمایت 

می کنیم.
حسین کالنتری افزود: محیط زیست یک سرمایه ملی و متعلق به همه نسل ها و امانتی ارزشمند 
در دستان ماست و کهگیلویه و بویراحمد به لحاظ برخورداری از این منابع عظیم خدادادی 

شرایط خاص دارد.
وی تصریح کرد: مناطق حفاظت شده استان محل زیستگاه گونه های مختلف و نادر گیاهی و 
حتی جانوری است و ودیعه ای که نیازمند حفاظت و صیانت همگانی بوده و فرهنگ سازی و 

آموزش در این مسیر بسیار ضروری است.
در  داشت:  ابراز  خائیز،  جنگل  آتش سوزی های  به  اشاره  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
این آتش سوزی به دلیل اهمیت موضوع شخص رئیس جمهور، معاون اول، مسئولین کشوری 
و لشکری در سطح ملی و در استان همه دستگاه های اجرایی، نظامی، امنیتی، سپاه، بسیج  و 

گروه های مختلف مردمی با جدیت پای کار آمدند.
کالنتری افزود: سالم نگه داشتن عرصه های محیط زیست که با حیات جامعه پیوند دارند تحرک 

و پویایی افراد و جامعه را می طلبد و حفاظت از محیط زیست نیازمند عزم عمومی دارد.
وی تأکید کرد: در کنار تقویت فرهنگ حفاظت از محیط زیست باید برخوردار از تکنولوژی 
اطفای  تجهیزات  اشیا  اینترنت  رصد،  یا  پایش  دوربین های  همچون  امکاناتی  و  ابزار  و  روز 

حریق و پهپاد شویم.
مناطق  از  متشکل  کشور  زیست کره  ذخیره گاه  دهمین  به عنوان  دنا  کره  زیست  ذخیر گاه 
حفاظت شده، پارک ملی و شکار ممنوع است که در سال ۱۳۹۰ در شبکه جهانی ذخیر گاه ها 

ثبت شد.
شکار  منطقه  پنج  و  زیست کره  ذخیر گاه  شده، یک  حفاظت  منطقه  هفت  ملی،  پارک  یک 

ممنوع با وسعت ۳۱۲ هزار و ۴۶۶ هکتار در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد.
منطقه ۹۴ هزار هکتاری حفاظت شده دنا دارای ۳۲۴ گونه مهره دار، ۲۸ گونه پرنده شکاری، 

پلنگ ایرانی و خرس قهوه ای است.
گونه غالب منطقه حفاظت شده دنا کل و بز و همچنین پرندگان حمایت شده است و پرندگان 

کمیابی نظیر کبک دری و هما را در خود جای داده است.
در کهگیلویه و بویراحمد از ۲۴۰ پستانداران، بیش از ۲۰۰ گونه پرندگان، ۳۹ گونه خزندگان، 

۹ گونه ماهیان و سه گونه دوزیستان در این استان زندگی می کنند.
پوشش متنوع گیاهی از جمله ویژگی های طبیعت کهگیلویه بویراحمد است و افزون بر ۲ هزار 

گونه گیاهی را در خود جای داده است.

ذخیر گاه دنا میراث گران بهای طبیعی

گردشگری


