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Abstract
Parasitic life is an example of interaction between two species(Parasite and host plant). the result is positive for 
one and negative for another. Parasitic plants are more evolved than other species in the same family. Iran’s 
vegetation also includes some of these taxa and parasitic plants which are being noticed in the reviews of Iran’s 
natural habitats too. Even though their presence in vegetative areas is not centralized and is low in number, they 
are mostly found in all habitats and climates. In this research first, a list of families and genera of parasitic and 
semi parasitic plants was prepared from country’s herbariums lists and existing sources. Reviewing these taxa 
in Iran’s flora showed that these plants include nearly 108 parasitic and semi parasitic taxa. These species take 
place in 6 families including Loranthaceae, Cynomoriaceae, Santalaceae, Convolvulaceae, Orobanchaceae and 
Apodanthaceae. Orbanchaceae is Iran’s largest parasitic family with 12 genera and 71 species. It includes 26 
semi parasitic species from 9 genera and 45 parasitic species from 3 genera. About 30 species of this list are 
being used in Iran’s traditional medicine for industrial and medicinal goals. This study is a step for introducing 
these types of flowering plants that are not being mentioned properly by researchers.
Keywords: Iran, Flora, Parasitic plants, Medicinal parasitic plants

The study of parasitic and semi-parasitic plants of Iran with
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چکیده
زندگی انگلی، نمونه ای از کنش های متقابل دو گونه محسوب می شود که نتیجه آن برای یکی از دو گونه، مثبت و برای 
تیره تکامل یافته تر و  به سایر جنس ها، در همان  تیره ها نسبت  نیمه انگلی در همه  انگلی و  دیگری منفی است. گونه های 
پیشرفته تر هستند. پوشش گیاهی ایران از این گروه گیاهی بی نصیب نبوده و در بررسی ها و مراجعه های مکرر به عرصه های 
طبیعی کشور، گیاهان انگلی نیز مورد توجه قرار گرفته است. هرچند حضور این گونه ها به صورت پراکنده و کم تعداد است 
ولی اغلب در همه رویشگاه ها و اقلیم های زیستی یافت می شوند. در این تحقیق ابتدا فهرستی از خانواده ها و جنس های 
انگلی و نیمه انگلی جهان، از منابع موجود و فهرست هرباریوم های موجود در کشور تهیه شد. بازنگری این تاکسون ها در 
فلور ایران، نشان داد که این گیاهان نزدیک به 108 تاکسون انگلی و نیمه انگلی را دربر می گیرند. این گونه ها در شش تیره 
 Convolvulaceae ،)صندل( Santalaceae ،)گل قاضی( Cynomoriaceae ،)شیرینک( Loranthaceae گیاهی شامل
)پیچک(، Orobanchaceae )گل  جالیز( و Apodanthaceae  قرار می گیرند. تیره Orbanchaceae با 12 جنس و 71 
گونه، بزرگ ترین تیره گیاهان انگلی ایران محسوب می شود و 26 گونه نیمه انگلی از 9 جنس و 45 گونه انگلی کامل از 3 
جنس را دربر می گیرد. حدود 30 گونه از این فهرست، در طب سنتی و دارویی ایران مورد مصرف دارویی و صنعتی قرار 
دارد. این مقاله گامی درجهت معرفی این دسته از گیاهان عالی است که اغلب به شایستگی مورد توجه محققان قرار نگرفته اند. 

واژه های كلیدی: فلور ایران، گیاهان انگلی و نیمه انگلی، گیاهان انگلی دارویی
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جنبه هـای مثبـت ایـن گونه ها برشـمرد. 
در فصـل تابسـتان که درختـان میزبـان دارای برگ 
هسـتند، سـایه ایجـاد شـده بـر اثـر انبوهـی بـرگ 
درختـان میزبـان، مانـع از بهـره وری و انجـام کامل 
فتوسـنتز می شـود. بنابراین فتوسـنتز در این زمان 
به شـدت کاهـش یافتـه و تغییـرات عمـده ای در 
میـزان کلروفیـل و نوع رنگ دانه ایجاد می شـود. 
در ایـن صـورت بـر اثـر تکامـل درازمـدت و 
هوشـمندانه گیاه، عالوه برمحدودیت های سـایه 
تـاج پوشـش، به دلیـل جریـان داشـتن شـیره 
گیـاه میزبـان در فصـل رویـش، اندامک های 
تخصصـی بـه درون آوند هـای میزبـان نفـوذ 
کـرده و از گیـاه میزبـان اسـتفاده می کنـد. در 
فصـل خزان نیز برای تأمین نـور کافی و نبود 
جریان شـیره سـلولی یـا ناکافی بـودن آن، با 

اسـتفاده از توانایـی انجـام فتوسـنتز چرخـه 
رویشـی و زایشـی خـود را تکمیـل می کنـد.
از سـوی دیگـر گیاهـان انگلـی معمـواًل 
و  باغ هـا  مـزارع،  بـه  زیـادی  خسـارت 
جنگل هـا وارد می کنند. برخـی آفت گونه های 
مهـم کشـاورزی هسـتند. تعـدادی دیگـر نیز 
گیاهـان  زندگـی  افتـادن  بـه خطـر  باعـث 
می شـوند  نقـراض،  ا خطـر  در  و  نـادر 
 . (Norton & Carpenter ,  1998 )
فیزیکـی  ویژگی هـای  بیـن  هماهنگـی 
بـه  انگلـی  فیزیولوژیکـی در یـک گیـاه  و 
ماهیـت بافت هـای آونـدی آن بسـتگی دارد
 Riopel &Timko, 1995; Hibberd &)

 .(Jeschke, 2001
نهان دانـگان انگلـی  براسـاس داشـتن یـا 

 مقدمه
نمونـه ای  انگلـی،  زندگـی 

متقابـل دو گونـه  از کنش هـای 
نتیجـه آن  کـه  محسـوب می شـود 

بـرای یکـی از دو گونه، مثبـت و برای 
دیگـری منفـی اسـت. انگل هـا معمـواًل 

کوچک تر از میزبان خود هسـتند و اغلب 
زندگی مسـتقل و آزادی ندارند و در تمام یا 

حداقل یکی از مراحل زندگی خود، داخل یا 
روی بـدن موجود زنده دیگـری به  نام میزبان 
بـه فعالیـت پرداختـه و از آن تغذیـه می کنند. 
انگل هـا میزبـان خود را نمی کشـند چـون در 
این صورت خودشـان نیز از بیـن می روند ولی 
در بسـیاری از موارد، زندگـی میزبان را مختل 
می کنند )Henning, 2008(. نهان دانگان انگلی 
در سراسـر جهان و در بیشـتر اکوسیسـتم های 
بـزرگ، از تونـدرا و تایگا تا مناطـق بیابانی و 
معتـدل و جنگل های اسـتوایی دیده می شـوند

)Norton & Carpenter, 1998(. تأثیر انگل 
در جوامـع گیاهـی بسـیار متغیر و غیـر قابل 
پیش بینـی اسـت. نهان دانـگان انگلـی آب و 
مواد غذایی را از گیاه مجاور به سـرقت برده و 
سـاختار و توازن جامعه را تغییر می دهند. اثر 
گیاهـان انگلی به صورت مسـتقیم در میزان و 
حجم بیومس، چرخه پوشـش گیاهی و تعامل 
بـا دیگـر سـطوح تغذیـه ای گرده افشـان ها، 
گیاه خـواران و همزیسـت های قارچـی غیـر 
قابـل انـکار اسـت. اثـرات دوگانـه انـگل را 
می تـوان بـه تأثیر متضـاد انـگل در دو محیط 
زنـده و غیرزنـده نسـبت داد که هـر دو عامل 
در سـاختار و عملکرد جوامـع گیاهی کلیدی 
هسـتند. این گیاهان از دو جهت مثبت و منفی 
مورد توجه قرار دارند. بسیاری از این گیاهان 
ارزش صنعتـی،  دارویـی، غذایـی و علوفه ای 
نیـز می تواننـد  از گونه هـا  بعضـی  دارنـد و 
 Norton &( تنـوع زیسـتی را افزایش دهنـد
انگلـی  نهان دانـگان   .)Carpenter, 1998
گاهـی به عنـوان مهندسـان اکوسیسـتم مطرح 
می شـوند و نقش هـای اکولوژیکـی متفاوتـی 
 .)Press & Phoenix, 2005( ایفا می کننـد
ایـن گیاهـان حـاوی مـواد مغذی بـا غلظت 
بـاال بـوده و در شـرایط محیطـی متفـاوت با 
سـرعت بـاال در حـال تجزیه بسـتر و تکمیل 
 Quested et( سـیکل مـواد مغـذی هسـتند
شکل 1- گونه .Viscum album L از دسته گیاهان همی پارازیت با توانایی تولید کلروفیلal., 2003(. ایـن ویژگی هـا را می تـوان از 
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روی درختـان زیتـون دیـده می شـود و گونه
 Arceuthobium minutissimum Hook.f  .
لیـــا هیما ج  کا ن  ختـــا ر د نـــگل  ا
).Pinus griffithii Mc Clell( است. برخی از 
انگل ها میزبان اختصاصی دارند مثل کولی کوتوله
(Arceuthobium douglasii Engelm(
دوگالس درختـــان  روی  تنهـــا  کـــه 

می کنـد  زندگـی   )Pseudotsuga spp.(
.)Press & Graves, 1995(

در نهان دانـگان انگلـی، تنـوع زیـادی در 
نـرخ جذب عناصر از میزبان و محیط فیزیکی 
آن وجود دارد که  براسـاس وابستگی هر گونه 
بـه میزبـان تغییـر می کنـد. برخـی از گیاهان 
انـگل، ماننـد همی پارازیت های ریشـه، درجه 
باالیی از اسـتقالل را نشان می دهند؛ در حالی 
که برخـی دیگر به میزبان وابسـته تر هسـتند. 
تغذیـه مبتنی بـر کربـن به طور گسـترده ای به 
ظرفیت فتوسـنتزی انگل وابسـته اسـت. گیاه 
انـگل اغلـب بـه کاهش غلظـت نیتـروژن در 
بـرگ میزبـان تمایـل دارد ولـی روی سـایر 
مـواد مغـذی اثـری نـدارد. گیاهـان انگلی و 
از  )ماننـد حلزون هـا(  نرم تـن  گیاه خـواران 

نداشـتن کلروفیل به دو گروه تقسیم می شوند: 
 :(Hemiparasites) الـف( همی پارازیت هـا
گیاهانـی کـه دارای کلروفیـل بـوده و تنها به 
آب و مـواد معدنـی میزبـان نیاز دارنـد؛ مانند 
دارواش (.Viscum album L) )شکل 1(. ب( 
هولوپارازیت ها )Holoparasites(: گیاهانی 
که فاقد کلروفیل هسـتند و عالوه برآب و مواد 
غذایـی، بـه کربوهیدرات هـا و مـواد مغـذی 
میزبـان نیـز، احتیـاج  دارند؛ ماننـد گونه های 
 (Orobanche spp.) مختلـف گل جالیـز 
و گونـه های جنـس Lathraea )شـکل 2(. 
برخـی از گونه هـا نیمه هولوپارازیت هسـتند؛ 
ماننـد جنس سـس ).Cuscuta spp( که در 
آن وابسـتگی بـه میزبان بـرای دریافت کربن، 
بـه چگونگـی شـروع دوره رشـد  مربـوط 
آن اسـت. انگل هـا معمـواًل اندامـی بـه نـام 
هوستاریوم )Haustorium( ایجاد می کنند که 
بـه داخل بدن میزبـان نفوذ  کرده و با سیسـتم 
آونـدی آن اتصال برقرار می کنـد. معمواًل این 
انـدام، بافتـي متـورم و ترکیبـي از بافـت گیاه 
انـگل و میزبـان اسـت. عمـل نفـوذ انـگل به 
داخـل ریشـه میزبـان به کمـک آنزیـم پکتین 

متیل استراز صورت می گیرد )میقانی، 1382(.
بذرهـای برخـی از گونه هـای انـگل نظیر 
).Orobanche spp( و علـف  گل جالیـز 
جـادو ).Striga spp( برای جوانه زنی، نیازمند 
مـواد محـرك جوانه زنی هسـتند که از ریشـه 
گونه هـای میزبان ترشـح می شـود و بـه انگل 
اجـازه می دهـد گیاه میزبـان را شناسـایی کند 
)Hanounk & Bisri, 2002(. بعضی از انگل ها 
تعداد زیادی میزبان دارند و برخی دیگر بسـیار 
اختصاصی رفتار می کنند. در انگل های ریشـه، 
میزبان هـای اختصاصـی کمتر دیده می شـود. 
برای مثال .Viscum cruciatum Sieb فقط 
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شکل Lathraea squamaria L.  -2 گونه ای از دسته هولوپارازیت ها و از تیره گل جالیز که در قسمت های میانی و کف جنگل های هیرکانی انتشار دارد.

از  انگلی  گیاهان 
مکانیسم های بسیار متنوعی 

برای استقرار و زنده مانی خود 
بهره می برند و بسیار هوشمند 
عمل می کنند. بنابراین اثر زیادی 
بر مهندسی یک اکوسیستم 

خواهند داشت.
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شکل 3- نو نهال های مستقر شده دارواش ).Viscum album L( روی تنه درخت کچف )راست(. توده فشرده ارس واش )Arceuthobiom oxycedri( روی شاخه های درختان ارس 

اجـزای مشـترك جوامـع مرتعـی بـوده و اثر 
و  اکوسیسـتم ها  بـر عملکـرد  متقابـل  آنهـا 
تنـوع زیسـتی آن بسـیار رایـج و اثـرات  آنها 
نیـز مشـهود اسـت. بنابرایـن، عالوه براثـرات 
گیاهـان انگلی در سـاختار و پویایـی جوامع 
گیاهـی، گیاهـان انگلـی ممکن اسـت اثرات 
غیرمسـتقیمی بر پویایی جمعیـت گیاه خواران 
باشـند. نیـز در سـاختار جوامـع داشـته  و 
 Gibson & Watkinson 1992, Pennings) 
(& Callaway 1996, Davis et al., 1997

اثـر انـگل روی میزبـان گاهی بـا کاهش 
میزان پتاسـیم و فسفر و افزایش کلسیم و ازت 
در گیـاه همراه خواهد بـود. مقدار قند محلول 
افزایـش یافته ولی میـزان ذخیره کربوهیدرات 
که باعث ضعف و ناتوانی شـده و امکان جذب 
آب را کـم می کنـد، کاهـش می یابـد. گیاهان 
انگلـی از مکانیسـم های بسـیار متنوعی برای 
اسـتقرار و زنده مانی خود بهره می برند و بسیار 
هوشـمند عمـل می کننـد. بنابراین اثـر زیادی 
بر مهندسـی یک اکوسیسـتم خواهند داشـت. 
بـذر بسـیاری از ایـن گونه های انگلـی ریز و 
بـه تعـداد 700 تـا 1800 عدد در کپسـول و 

حـدود 25 هـزار تـا 58 هـزار عـدد در یک 
بوتـه اسـت. در برخـی از گونه هـا، این بذرها 
در شـرایط مسـاعد تـا 20 سـال زنده مانـی 
دارنـد و ایـن توانایی یـک ویژگـی ممتاز در 
بقـا و تداوم نسـل به حسـاب می آیـد. امروزه 
چگونگی پاسـخ گیاهان انگلـی و میزبان آنها 
بـه تغییـرات آب وهوایـی آینده مانند مشـکل 
انتشار گازهای گلخانه ای و انواع آلودگی های 
زندگـی شـهری همچـون گـرم شـدن زمین، 
موضوع مورد عالقه دانشمندان است؛ چنانچه 
در آینـده دی اکسـید کربن دو برابر می شـود و 
دمـا به طـور متوسـط در تمـام نقـاط زمیـن 
افزایـش می یابـد. این افزایـش در عرض های 
فوقانی بیشـتر اسـت و بیشـترین میـزان تغییر 
اقلیـم در نیمکره شـمالی رخ می دهد. تغییرات 
آب وهوایـی هـم روی انگل و هـم میزبان اثر 
دارد. ایـن تغییـرات از راه تغییـر در میـزان و 
 CO2 چگونگی فتوسـنتز مانند تغییر در میزان
و عملکـرد روزنـه، خـود را نشـان می دهـد. 
پایـش مداوم گیاهان انگلی و بررسـی زندگی 
آنها همیشـه بخشـی از هزینه های مدیریتی را 

به خـود اختصـاص می دهد.

حضـور گیاه انگل باعـث ایجاد تنش های 
مختلفـی در گیاه میزبان می شـود که مهم ترین 
آن تنـش خشـکی اسـت. Bigler و همکاران 
)2006( اثـر دارواش را بـر مـرگ ناشـي از 
تنش خشـکي ایجاد شـده در درخـت میزبان 
نشـان دادنـد. تحقیقات مختلفی نیـز در همین 
زمینـه در ایـران انجام شـده اسـت.  براسـاس 
نتایـج به دسـت آمده، در بیشـتر مـوارد میزان 
فعالیت آنزیم هاي آنتي اکسـیدان در گیاه آلوده 
به دارواش نسـبت بـه گیاه غیرآلـوده افزایش 
می یابـد. بـا تعییـن درصـد آب موجـود در 
بـرگ درخـت میزبـان آلـوده، دیـده شـده که 
در مقایسـه بـا بـرگ درخت غیرآلـوده داراي 
درصـد آب کمتـري اسـت. بنابرایـن حضـور 
دارواش روي درخـت میزبـان و اسـتفاده از 
منابـع آبي میزبـان، باعث ایجاد تنـش کم آبي 
شـده و در نتیجـه آن، گیاه بـا افزایش فعالیت 
آنزیم هـاي آنتي اکسـیداني با ایـن تنش مقابله 
مي کنـد )قربانلـی و همـکاران، 1391(. اثـر 
آلودگـي Arceuthobium oxycedri  روي 
گونـه Juniperus excelsa در جنگل هـاي 
شـمال غـرب ایـران نیز  مـورد بررسـی قرار 
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گرفتـه اسـت )شـکل 4(. محققان 
در ایـن بررسـي نشـان دادنـد که 
ایـن گیـاه انگلـی اغلـب درختان 
بـا حجـم تـاج، مسـاحت تـاج، 
ارتفاع و قطر برابر سـینه بزرگ تر 
را تحـت تأثیـر قـرار مي دهـد و 
میـزان آلودگـي درختـان ارس در جهت هاي 
جنوبي نسـبت به سـایر جهات بیشـتر است. 
ایـن پارازیـت میـزان بذردهـی، میزان رشـد 
و کیفیـت چـوب را کاهـش داده و درخت را 
برای دیگر مشـکالت )خشـک شـدن، آفات 
و شـانکر قارچی( مسـاعد می کنـد. آلودگی 
توسـط ایـن دارواش ، منجـر بـه تحریـک و 
رشـد جوانه هـا قبـل از محـل آلودگی شـده 
و توده هـای متراکـم و چنـد شـاخگی به نام 
جـاروی جادوگـر تولیـد خواهـد شـد کـه 
شـاخه ها را از فرم طبیعی خـارج می کند. در 
مواردی که آلودگی ها شـدید باشـد، سرانجام 
این انگل، سـبب مرگ کامـل درخت خواهد 

شـد )فالح چـای و همـکاران، 1392(.
Loranthus europeaus Lacq. موخور

زیان بـاري  اثـرات  تنـش،  یـک  به عنـوان 

اکولوژیک رویشـگاه، یادداشـت برداری شد. 
بـا مراجعـه به منابـع موجـود ابتدا فهرسـتی 
جهـان  نیمه انگلـی  و  انگلـی  گونه هـای  از 
تهیـه و بـا بررسـی فهرسـت هرباریوم هـای 
داخلـی کشـور، مقـاالت و کتـب مختلـف، 
اسـامی گونه هـای انگلـی ایـران اسـتخراج 
شـد. بـرای ارزش هـای حفاظتـی گونه های 
انگلـی و نیـز میـزان و فراوانـی حضـور آنها 
در مناطـق رویشـی ایـران، اسـامی گیاهـان 
انگلـی اسـتخراج شـده ایـران، بـا فهرسـت 
گونه هـای  کتـاب  در  مربوطـه  گونه هـای 
قرمز ایران و با اسـتفاده از سـایت های معتبر
The plant list و IPNI بررسـی و مقایسـه 
شـد. عالوه برایـن، مناطـق انتشـار گونه های 
موردنظـر با اسـتفاده از منابع فلـور ایرانیکا، 
فلـور فارسـی ایـران و مجلـه گیاه شناسـی 
ایران بازبینی شـد. از آنجایی  که در بسـیاری 
از کشـورهای پیشـرفته، ارزش هـای دارویی 
و خوراکـی ایـن گونه ها بررسـی شـده و در 
ایـران نیـز در طـب سـنتی، کاربردهایـی از 
آنهـا وصـف شـده اسـت، بـر همین اسـاس 
ارزش هـای مربـوط بـه این مهـم در رابطه با 

بـراي درختـان جنگلـی دارد که ایـن اثرات 
بـا  متفـاوت اسـت.  در گونه هـاي  مختلـف 
توجـه بـه رونـد رو بـه تخریـب جنگل هاي 
زاگرس و تأثیـر موخور بر گونه هاي  جنگلی 
انتظـار می رود مدیریـت کنترلی در خصوص 
ایـن گیـاه صـورت گیرد و خسـارت ناشـی 
از آن در منطقـه کاهـش یابـد. موخـور بـر 
کربوهیدرات، پرولین و کلروفیل در گونه هاي  
مختلـف درختـی جنگل هـاي زاگـرس تأثیر 
دارد و میـزان آنهـا در گیـاه موخـور بیشـتر 
موقعیت هـاي  و  سـالم  درختـان  خـود  از 
پایین تـر یا باالتـر از محل اثـر موخور روی 
درخت اسـت. )ناصري و همکاران، 1397(.

 مواد و روش ها
بـا مراجعه های مکـرر به عرصه هـای طبیعی 
و در راسـتای انجـام برخـی جمع آوری ها و 
مشـاهده های صحرایی در مناطق رویشـی و 
جغرافیایـی ایـران مخصوصًا شـمال کشـور، 
گیاهـان انگلـی نیز مـورد توجه قـرار گرفته 
مناطـق  مشـخصات  شـدند.  و جمـع آوری 
میزبـان و شـرایط  گیاهـان  نـوع  رویشـی، 

شکل 4 - توده های به هم فشرده ارس واش .Arceuthobium oxycedri (D.C.) M. B  روی شاخه های درختان ارس .Juniperus excelsa M. B، منطقه حفاظت شده پرور 
)جنوب شرق شهمیرزاد، سمنان(
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برخـی از ایـن گونه هـا نیـز به طـور خالصه 
ایـن  بررسـی و خـواص و مـوارد مصـرف 
گونه هـا، بـا اسـتفاده از اطالعـات نزدیک به 

70 مقالـه مطالعه و اسـتخراج شـد.

 نتایج 
گل دار  گیاهـان  کـه  داد  نشـان  بررسـی ها 
انگلـی در جهان شـامل 4500 گونـه از 280 
جنـس و متعلـق بـه 20 تیره گیاهی هسـتند، 
)با تغییـرات جدید در سیسـتم های رده بندی، 
تیـره جـای گرفته انـد؛  ایـن گونه هـا در18 
Henning, 2008(. بـا بررسـی های انجـام 
گرفتـه و مرور منابع فلـوری معتبر در رابطه با 
پوشـش گیاهی ایران شـامل فلورهای فارسی 
ایران، شـماره های  40، 68، 72 و 86 و فلورا 
ایرانیکا، شماره های 2، 5، 116، 129 و 147، 
مشـخص شـد که از میان حـدود 8000 گونه 
گیاهـی ایـران، تعـداد 108 تاکسـون گیاهی، 
انگلـی و نیمه انگلی هسـتند کـه تقریبا 1/34 
درصد را شـامل می شـوند. این تاکسون ها در 
 Loranthaceae شـش تیره گیاهـی  شـامل
 )شیرینک(، Cynomoriaceae )گل قاضی(، 

 Convolvulaceae ،)صندل( Santalaceae
)پیچـک(، Orobanchaceae )گل جالیـز( 
و Apodanthaceae قـرار دارنـد. چنانچـه 
وابسـته  گیاهـان  آمـد،  مقدمـه  قسـمت  در 
کـه نیـاز زندگـی خـود را از گیاهـان میزبان 
تأمیـن می کننـد بـه دو دسـته هولوپارازیـت 
یـا گیاهـان انگلـی کامـل و همی پارازیـت یا 
گیاهـان نیمه انگلـی تقسـیم می شـوند. البتـه 
نیمه هولوپارازیت هـا  به نـام  دیگـری    گـروه 
)Semiholoparasitic( نیـز از نظر شـرایط 
زیسـت و اکولـوژی وجود دارند که در دسـته 
سـوم قـرار می گیرنـد. این گیاهان در بخشـی 
از زندگـی خـود و در یـک محـدوده زمانـی 
بسـیار کوتـاه، به صـورت گیـاه مسـتقل عمل 
می کننـد. برای مثال می تـوان گونه های جنس 

.Cuscuta spp را نـام بـرد.
شـکل 5 نیـز به طـور خالصـه اکولـوژی 
و  زیـت  ا ر همی پا هـان  گیا زهـای  نیا و 
بـا  رابطـه  را در  هولوپارازیت هـای جهـان 
وابسـتگی بـه گیاهـان میزبان نشـان می دهد. 
ریشـه  انگل هـای  نشـانگر  قرمـز  خطـوط 
انگل هـای سـاقه  نشـانگر  آبـی  و خطـوط 

بـه گونه هـای  اسـت. رنـگ سـبز مربـوط 
همی پارازیـت و رنگ قهـوه ای هولوپارازیت 
اسـت. همچنیـن رنـگ سـبز تیره مربـوط به 
گیاهـان بـدون کلروفیـل یـا انـگل حقیقـی 
 Cuscuta europaea L. هولوپارازیت( مانند(
 1 در جـدول  چنانچـه   .)6 )شـکل  اسـت 
نشـان داده شـده اسـت، 90 درصد از گیاهان 
انگلـی دنیـا نیمه انگلـی و فقـط ده درصـد از 
ایـن گیاهـان انـگل کامل هسـتند. 60 درصد 
انـگل ریشـه  بـه  ایـن گیاهـان مربـوط  از 
انـگل سـاقه و تنـه هسـتند. و 40 درصـد 

موخور 
کربوهیدرات،  بر 

پرولین و کلروفیل در گونه هاي  
جنگل هاي  درختی  مختلف 

زاگرس تأثیر دارد و میزان آنها در 
گیاه موخور بیشتر از خود درختان 
سالم و موقعیت هاي پایین تر 
یا باالتر از محل اثر موخور 
است.  روی درخت 

شکل 5-  وضعیت گیاهان انگلی دنیا از نظر انتخاب میزبان و استقرار در اندام های آن گیاه در تیره های مختلف
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Hemiparasites (90%) Holoparasites (10%)

Root 
Parasites  

60%

Stem  
Parasites  

40%

Olacaceae  
Schoepfiaceae
Opiliaceae
Loranthaceae       
Misodendraceae
Eremolepidaceae
Santalaceae
Viscaceae
Krameriaceae
Lauraceae(Cassytha)
(Cuscuta reflexa) Convolvulaceae/Cuscuta (Cuscuta europaea)

Orobanchaceae

Cynomoriaceae
Lennoaceae
Apodanthaceae                                                                                
Cytinaceae
Mitrastemonaceae
Rafflesiaceae
Hydnoraceae
Balanophoraceae
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شکل 6 - گیاه سس در ساعت های اولیه جوانه زنی بذر، مستقل عمل کرده و ساقه های اولیه تولید شده را در جهت عقربه های ساعت در هوا می چرخاند تا به کمک سیگنال های 
مختلف بتواند گیاهی را یافته و خود را به آن متصل کند. اگر این اتفاق نیفتد این بذر تازه روییده محکوم به مرگ خواهد بود و اگر موفق به یافتن گیاهی در اطراف خود شود که 
اغلب این شانس را خواهد یافت، خود را به دور ساقه گیاه مذکور می پیچاند و با تولید هوستاریوم و هایفه های فراوان خود را روی گیاه میزبان مستقر می کند. اولین ساعت های 
شروع زندگی انگلی درواقع خاتمه زندگی کوتاه و گاه چندساعته مستقل است. به همین دلیل امروزه گیاه سس در بین گیاهان نیمه هولوپارازیت قرار می گیرد. در این شکل، توده های 

گل دار گیاه سس که به دور ساقه های گزنه پیچیده اند، نشان داده شده است. 
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شکل7 - آشیانک یا .Neottia nidus- avis (L.) L. C. Rich از تیره ارکیده، گیاهی بدون کلروفیل و مایکوهتروتروفیک است. این گیاه، انگل قارچ هایی است که در کف جنگل 
یا روی تنه های ضعیف شده یا در حال فساد که زیر الشبرگ و توده های الشریزه جنگل پنهان هستند، می روید. درواقع میزبان آن یک قارچ است نه گیاه عالی )باال(.  گونه های 

متعلق به جنس گل جالیز یا Orbanch به عنوان گونه های انگلی اغلب روی ریشه گیاهان فعالیت دارند )پایین(. 
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از انگل هــای حقیقــی فقــط دو تیــره
Apodanthaceae  و Rafflesiaceae انگل 
ســاقه هســتند کــه تاکنــون فقط یــک گونه از 
گــروه انــگل حقیقــی ســاقه در ایــران بــه نام
 Pilostyles haussknechtii Boiss .
نــگل  ا کــه  ســت  ا شــده  رش  گــزا
گــون گونه هــای  از  تعــدادی  ســاقه 

ــرب  ــه از غ ــت ک  ).Astragalus spp( اس
ایــران و همچنیــن از شــیب های جنوبــی البرز 
گزارش شــده اســت )شــکل 9(. تنها تیره های

و   Santalaceae ،Orobanchaceae
ــتی  ــورت زیس ــه دو ص Rafflesiaceae  ب
ــم  ــه و ه ــی  از ریش ــر یعن ــل یافته ت تکام
ــان اســتفاده  ــه گیاهــان میزب ــا تن از ســاقه ی
ــا در  ــد )Henning, 2008(.  انگل ه می کنن
ــده  ــه دی بســیاری از تیره هــای گیاهــی دولپ
می شــوند ولــی در گیاهــان تــک لپــه ماننــد 
ــدرت  ــه ن ــنیان ب ــا و سوس ــا، پالم ه گراس ه

ــده اند. ــزارش ش گ
همان طــور که در جدول شــماره 1 نشــان 
 Orbanchaceae ــره ــت، تی ــده اس داده ش
در ایــران بــا تعــداد 12 جنــس و 71 گونــه 
ــور  ــی کش ــان انگل ــره گیاه ــن تی بزرگ تری
ــس  ــامل 9 جن ــه ش ــد ک ــاب می آی به حس
بــا 26 گونــه نیمه انگلــی و 3 جنــس بــا 45 
گونــه انگلــی اســت. در بررســی  ایــن تیــره 
ــن  ــی، ای ــش جغرافیای ــا پراکن ــه ب و در رابط
ــن  ــه انتشــار را در بی ــس بیشــترین دامن جن
ــه  ــه، ب ــای مربوط ــا و گونه ه ــایر تیره ه س

خــود اختصــاص داده اســت. می تــوان گفــت 
کــه گونه هــای آن، در تمامی مناطق رویشــی 
و قلمــرو جغرافیایــی ایــران هرچند بــه تعداد 
کــم انتشــار دارنــد. چنانچــه در جــدول نیــز 
آمــده، ایــن تیــره و آرایه هــای مربــوط به آن 
در جهــان گیاهــی نیــز از نظــر تعــداد و دامنه 
انتشــار جغرافیایــی جــزء بزرگ تریــن تیره از 
گــروه گیاهــان انگلــی به شــمار می آیــد. تیره

ــس و 21  ــک جن ــا ی Convolvulaceae ب
گونــه در رتبــه بعــدی از نظــر اهمیــت تعــداد 
گونــه قــرار دارد. پــس از ایــن تیــره، صنــدل 
)Santalaceae( بــا تعــداد 4 جنــس و 
ــت  ــر اهمی ــره از نظ ــومین تی ــه س 11 گون

ــای  ــروه همی پارازیت ه ــه از گ ــداد گون تع
ــب  ــه دراغل ــتند ک ــران هس ــی ای نیمه انگل
ــد.  ــار دارن ــور انتش ــی کش ــق رویش مناط
در ایــن رابطــه در جــدول 2، فهرســت 
ایــران،  انگلــی  گیاهــان  فلوریســتیک 
ــا آخریــن  درواقــع جدولــی بــه روز شــده ب
ــر  ــورد نظ ــان م ــذاری گیاه ــرات نام گ تغیی
ــا   ــن مترادف هــای آنه ــه همــراه معروف تری ب
همچنیــن مناطــق انتشــار گونه هــای موردنظر 
ــا اســتفاده از منابــع فلــور ایرانیــکا، فلــور  ب
ــی  ــای گیاه شناس ــران و ژورنال ه ــی ای فارس
ــی و  ــای میدان ــن بازدیده ــران و همچنی ای

ــه شــده اســت. ــه و ارائ ــا تهی جمع آوری ه

شکل 8- گل قاضی یا خونین گرز،  از خانواده Cynomoriaceae تنها یک گونه ) .LاCynomoriu coccineum( با دو زیر گونه شناسایی شده است که در شمال آفریقا و 
خاورمیانه پراکندگی دارند. گونه  C. coccineum ssp. songaricum occurs در ایران ومغولستان  پراکندگی دارد که هیچ گونه هم پوشانی با منطقه پراکنش زیر گونه اروپایی 

.)Henning, 2008( ،ندارد ) C. coccineum ssp. coccineum(

شکل 9- گونه .Pilostyles haussknechtii Boiss  یا گون واش از تیره Apodanthaceae، که در غرب ایران، 
.)Henning, 2008( شیب های جنوبی البرز غربی تا حوالی تهران انتشار داشته و انگل بوته های گون است
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جدول 1- وضعیت و آمار گیاهان انگلی و نیمه انگلی ایران و جهان

تعداد گونه انگلی و 
نیمه انگلی در ایران

تعداد جنس انگلی و 
نیمه انگلی در ایران

وضعیت جهانی كل گونه های 
انگلی و نیمه انگلی 

وضعیت جهانی تعداد جنس 
انگلی و نیمه انگلی در تیره

وضعیت جهانی تعداد كل 
جنس موجود در تیره  نام خانواده ردیف

نیمه انگلی ها یا همی پارازیت ها

--- --- 100 14 14  Olacaceae 1

--- --- 30 1 1 Schoepficeae 2

--- --- 30 10 10 Opiliaceae 3

2 1 910 73 73 Loranthaceae 4

--- --- 10-8 1 1 Misodendraceae 5

--- --- 11 3 3 Eremolepidaceae 6

11 4 430 35 35 Santalaceae 7

--- --- 600 7 7 Viscaceae 8

--- --- 17 1 1 Krameriaceae 9

21 1 145 1 57 Convolvulaceae (Cuscuta)* 10

--- --- 16 1 50 Lauraceae (Cassytha) 11

26 9 1800 88 105 Orobanchaceae 12

60 15 4100 235 357 تعداد کل همی پارازیت ها

 * سس، نیمه هولوپارازیت بوده و توضیح آن بیان شده است.

انگل های حقیقی یا هولوپارازیت ها

45 3 270 17 105 Orobanchaceae 13

1 1 2 1 1 Cynomoriaceae 14

--- --- 5 2 2 Lennoaceae 15

1 1 23 3 3  Apodanthaceae 16

--- --- 7 2 2 Cytinaceae 17

--- --- 2 1 1 Mitrastemonaceae 18

--- --- 20 3 3 Rafflsiaceae 19

--- --- 15-18 2 2 Hydnoraceae 20

--- --- 43-44 17 17 Balanophoraceae 21

47 5 390 48 136 جمع گونه های هولوپارازیت
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ت
وضعی

ش در ایران
پراكن

نام گونه
تیره

ف
ردی

ت
هولوپارازی

س
ب های جنوبی البرز و فار

ب و مرکز )لرستان و اصفهان(، شی
غر

P
ilostyles haussknechtii B

oiss
A

podanthaceae
1

ت
نیمه هولوپارازی

گرگان، مازندران، گیالن، آذربایجان، کرمانشاه، لرستان، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، بوشهر، کرمان، 
ش واریته urceolata در اصفهان، کردستان و هرمزگان

بلوچستان، خراسان، سمنان، تهران و پراکن
C

uscuta approxim
ata B

ab
S

yn: .C
. approxim

ata var. urceolata Yunck.

C
onvolvolaceae

2

ت
نیمه هولوپارازی

س و تهران
کهگیلویه و بویراحمد، فار

C
. approxim

ata var. schiraziana (B
oiss.) Yunck.

3
ت

نیمه هولوپارازی
ت.

حضور این گونه مورد تأیید قرار نگرفته اس
C

. approxim
ata var. leucosphaera B

oiss &
 H

eldr. ex Yunk.
4

ت
نیمه هولوپارازی

ت.(
ش فلور ایرانیکا موجود بوده و دوباره جمع آوری نشده اس

گیالن و خراسان )فقط گزار
C

. australis R
.B

r.
5

ت
نیمه هولوپارازی

س، اصفهان، خراسان و تهران
آذربایجان، کرمانشاه، لرستان، فار

C
. babylonica A

ucher ex C
hoisy

S
yn:. C

. babylonica var. elegans (B
oiss. &

 B
alansa) E

ngelm
6

ت
نیمه هولوپارازی

س، هرمزگان، بلوچستان، خراسان و سمنان
آذربایجان، اصفهان، فار

C
. balansae B

oiss. &
 R

eut. ex Yuck.
7

ت
نیمه هولوپارازی

س، خراسان و تهران
گرگان، مازندران، گیالن، آذربایجان، کردستان، اصفهان، فار

C
. cam

pestris Yunck.
8

ت
نیمه هولوپارازی

گرگان، مازندران، گیالن، آذربایجان، سیستان، خراسان و تهران
C

. chinensis Lam
.

9
ت

نیمه هولوپارازی
آذربایجان

C
. epilinum

 W
eihe

10
ت

نیمه هولوپارازی
س، هرمزگان، بوشهر، 

گرگان، مازندران، آذربایجان، همدان، کرمانشاه، لرستان، اصفهان، یزد، کهگیلویه و بویراحمد، بختیاری، فار
خوزستان، کرمان، بلوچستان، خراسان، سمنان و تهران

C
. epithym

um
 M

ur var epithym
um

11

ت
نیمه هولوپارازی

س
فار

C
. epithym

um
 var. kotschyi (D

es M
oul.) E

ngelm
.

12

ت
نیمه هولوپارازی

گرگان، مازندران، گیالن، سمنان و تهران
س، بوشهر، خراسان، سمنان و تهران

مازندران، آذربایجان، همدان، کرمانشاه، لرستان، اصفهان، یزد، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، فار
C

. europaea L.
S

yn:. C
. kotschyana B

oiss.
C

. brevistyla A
. B

raun ex A
. R

ich.
13

ت
نیمه هولوپارازی

کرمانشاه، لرستان، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، بختیاری و تهران
C

. haussknechtii Yunck.
14

ت
نیمه هولوپارازی

آذربایجان، لرستان، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد و تهران
C

. kurdica E
ngelm

.
15

ت
نیمه هولوپارازی

خراسان
C

. lehm
anniana B

unge
16

ت
نیمه هولوپارازی

س، خراسان، تهران و سمنان
گرگان، مازندران، آذربایجان، کردستان، لرستان، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، فار

C
. m

onogyna Vahl
17

ت
نیمه هولوپارازی

گرگان، آذربایجان، لرستان، هرمزگان، سمنان و تهران
C

. palaestina B
oiss.

18

ت
نیمه هولوپارازی

س، کرمان، هرمزگان، خوزستان، بلوچستان، خراسان، 
گرگان، مازندران، آذربایجان، کردستان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فار

سمنان و تهران
C

. pedicellata Ledeb.
19

ت
نیمه هولوپارازی

س، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و بلوچستان
اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، فار

C
. planiflora Ten. var. planiflora

20
ت

نیمه هولوپارازی
خوزستان

C
. planiflora var. papillosa E

ngelm
.

21
ت

نیمه هولوپارازی
مازندران، آذربایجان، لرستان، کرمان، سمنان و تهران

C
. planiflora var. sicula (Tineo ex E

ngelm
.) Trab.

22
ت

هولوپارازی
س، کرمان، یزد و خراسان

فار
C

ynom
oriu coccineum

 subsp. songaricum
 (R

upr.) J.Léonard
S

yn: C
ynom

orium
 songaricum

 R
uprو 

C
ynom

oriaceae
23

ت
همی پارازی

آذربایجان، کردستان، همدان، ایالم و لرستان
Loranthus europaeus Jacq.

Loranthaceae
24

ت
همی پارازی

س، بلوچستان و تهران
کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، لرستان، اصفهان، بختیاری، هرمزگان، کرمان، فار

Loranthus grew
ingkii B

oiss. &
 B

uhse
25

ت(
ک شده و اسامی جدید گونه ها در  سیستم های جدید طبقه بندی و استفاده شده اس

ت های معتبر چ
ت گیاهان انگلی و نیمه انگلی بومی ایران )تمامی اسامی علمی به کار رفته در این مقاله با فهرس

جدول 2- فهرس
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ت
همی پارازی

گرگان و خراسان 
B

ellardia trixago (L.) A
ll.

O
robanchaceae

26
ت

هولوپارازی
اصفهان و سمنان

C
istanche am

bigua (B
unge) B

eck
27

ت
هولوپارازی

سمنان
C

. fissa (C
.A

.M
ey.) B

eck
28

ت
هولوپارازی

سمنان
C

. flava (C
.A

.M
ey.) K

orsh.
29

ت
هولوپارازی

س، خوزستان، بلوچستان، خراسان و تهران
فار

C
. laxiflora A

itch. &
 H

em
sl.

30
ت

هولوپارازی
گیالن، کرمان، بلوچستان، تهران و سمنان

C
. ridgew

ayana A
itch. &

 H
em

sl.
31

ت
هولوپارازی

آذربایجان، اصفهان و تهران
C

. salsa (C
.A

.M
ey.) B

eck
32

ت
هولوپارازی

س، هرمزگان، خوزستان، کرمان، خراسان، سمنان و تهران
اصفهان، فار

C
. tubulosa (S

chenk) W
ight

33
ت

همی پارازی
مازندران و تهران

E
uphrasia hirtella Jord. ex R

eut.
34

ت
همی پارازی

مازندران و آذربایجان
E

. juzepczukii D
eniss.

35
ت

همی پارازی
آذربایجان 

E
. petiolaris W

ettst.
36

ت
همی پارازی

مازندران، گیالن، آذربایجان، تهران و همدان
E

. pectinata Ten.
37

ت
همی پارازی

آذربایجان 
E

. salisburgensis Funck ex H
oppe

38
ت

همی پارازی
آذربایجان 

E
. sevanensis Juz.

39
ت

هلوپارازی
مازندران و گیالن

Lathraea squam
aria L.

40

ت
همی پارازی

آذربایجان 
M

acrosyringion glutinosum
 (M

.B
ieb.) R

othm
.

S
yn:. O

dontites glutinosa B
enth.

41

ت
همی پارازی

آذربایجان 
M

elam
pyrum

 caucasicum
 B

unge
42

ت
همی پارازی

آذربایجان، بختیاری و تهران
O

dontites aucheri B
oiss.

S
yn. B

ornm
uellerantha aucheri (B

oiss.) R
othm

.
43

ت
همی پارازی

مازندران
O

dontites vulgaris M
oench

S
yn:. O

dontites verna D
um

ort. subsp. serotina C
orb.

44

ت
همی پارازی

آذربایجان غربی
 O

dontites verna
45

ت
هولوپارازی

س، هرمزگان، خوزستان، بلوچستان و تهران
گرگان، مازندران، گیالن، آذربایجان، اصفهان، یزد، کهگیلویه و بویراحمد، بختیاری، فار

O
robanche aegyptiaca P

ers.
46

ت
هولوپارازی

س، خراسان، سمنان و تهران
گرگان، مازندران، آذربایجان، کردستان، لرستان، اصفهان، بختیاري، فار

O
. alba S

tephan ex W
illd.

47
ت

هولوپارازی
س، بلوچستان، خراسان و تهران

گرگان، آذربایجان، اصفهان، فار
O

. am
oena C

.A
.M

ey.
48

ت
هولوپارازی

گیالن، آذربایجان، همدان، ایالم، کردستان، کرمانشاه، لرستان، خراسان و تهران
O

. anatolica B
oiss. &

 R
eut.

49
ت

هولوپارازی
کرمان

O
. angustelaciniata G

illi
50

ت
هولوپارازی

س و تهران
گیالن، آذربایجان، اصفهان، بختیاری، فار

O
. arenaria B

orkh.
51

ت
هولوپارازی

مازندران، گیالن و تهران
O

. bungeana B
eck

52
ت

هولوپارازی
س

گرگان، آذربایجان و فار
O

. caesia R
chb.

53
ت

هولوپارازی
گرگان، مازندران، گیالن، آذربایجان و تهران

O
. caryophyllacea S

m
. S

yn:. O
. m

ajor L.
54

ت(
ک شده و اسامی جدید گونه ها در  سیستم های جدید طبقه بندی و استفاده شده اس

ت های معتبر چ
ت گیاهان انگلی و نیمه انگلی بومی ایران )تمامی اسامی علمی به کار رفته در این مقاله با فهرس

ادامه جدول 2- فهرس
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ت
هولوپارازی

گرگان، مازندران، گیالن، آذربایجان، اصفهان، یزد، کهگیلویه و بویراحمد، بختیاری، هرمزگان، بوشهر، خوزستان، کرمان، بلوچستان، 
خراسان، سمنان و تهران 

O
robanche cernua Loefl. 

O
robanchaceae

55

ت
هولوپارازی

اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان و سمنان
O

. cernua f. cam
ptolepis (B

oiss. &
 R

eut.) B
eck

 S
yn:. O

. cam
ptolepis B

oiss. &
 R

eut.
56

ت
هولوپارازی

گرگان و مازندران
O

. caucasica B
eck

57
ت

هولوپارازی
آذربایجان 

O
. cilicica B

eck
58

ت
هولوپارازی

گرگان، آذربایجان، اصفهان، خراسان و تهران
O

. cistanchoides B
eck

59
ت

هولوپارازی
گرگان، مازندران، آذربایجان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، بختیاری، کرمان، سمنان و تهران

O
. coelestis (R

eut.) B
oiss. &

 R
eut. ex B

eck
60

ت
هولوپارازی

س و تهران
گرگان، مازندران، گیالن، آذربایجان، فار

O
. crenata Forssk.

61
ت

هولوپارازی
کهگیلویه و بویراحمد

O
. cypria R

eut.
62

ت
هولوپارازی

مازندران
O

. eriophora B
ornm

. &
 G

auba
63

ت
هولوپارازی

تهران
O

. hansii A
. K

ern.
64

ت
هولوپارازی

لرستان
O

. hirtiflora (R
eut.) Tzvelev

65
ت

هولوپارازی
گرگان، مازندران، گیالن، آذربایجان، ایالم، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان و خراسان

O
. lavandulacea R

chb.
66

ت
هولوپارازی

آذربایجان و تهران
O

. longibracteata S
chim

an-C
zeika

67
ت

هولوپارازی
مازندران، آذربایجان، لرستان، اصفهان و تهران

O
. lutea B

aum
g.

68
ت

هولوپارازی
مازندران، آذربایجان، کردستان، لرستان، کرمانشاه، اصفهان، خراسان، سمنان و تهران

O
. kotschyi R

eut.
69

ت
هولوپارازی

لرستان
O

. kurdica B
oiss. &

 H
ausskn.

70
ت

هولوپارازی
س، بوشهر، بلوچستان، سمنان و تهران

گرگان، مازندران، گیالن، آذربایجان، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، بختیاری، فار
O

. m
utelii F.W

.S
chultz

71

ت
هولوپارازی

س، هرمزگان، کرمان، 
گرگان، گیالن، مازندران، آذربایجان، کرمانشاه، لرستان، یزد، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، بختیاری، فار

خراسان، بلوچستان، سمنان و تهران
O

. nana (R
eut.) B

eck
72

ت
هولوپارازی

اصفهان
O

. orientalis B
eck

73
ت

هولوپارازی
آذربایجان 

O
. ow

erinii B
eck

74
ت

هولوپارازی
مازندران، آذربایجان، لرستان، کرمانشاه، اصفهان، هرمزگان، کرمان، بلوچستان و تهران

O
. oxyloba (R

eut.) B
eck

75
ت

هولوپارازی
کرمان

O
. penduliflora G

illi
76

ت
هولوپارازی

اصفهان، کرمان، هرمزگان و بلوچستان
O

. pogonanthera R
eut.

77
ت

هولوپارازی
آذربایجان و تهران

O
. purpurea Jacq.

78
ت

هولوپارازی
س، کرمان و تهران

مازندران، گیالن، آذربایجان، همدان، کرمانشاه، اصفهان، بوشهر، فار
O

. ram
osa L.

79
ت

هولوپارازی
س، هرمزگان، سمنان، خراسان و تهران

مازندران، کرمانشاه، اصفهان، فار
O

. schultzii M
utel

80
ت

هولوپارازی
مازندران

O
. schw

ingenschussii G
illi

81
ت

هولوپارازی
گیالن، آذربایجان، همدان، اصفهان، خراسان و تهران 

O
. stocksii B

oiss.
82

ت
همی پارازی

س و خوزستان
گرگان، گیالن، آذربایجان، کردستان، لرستان، ایالم، کهگیلویه و بویراحمد، فار

P
arentucellia latifolia C

aruel
83

ت
همی پارازی

گرگان، مازندران و گیالن
P

.viscosa (L.) C
aruel

84

ت(
ک شده و اسامی جدید گونه ها در  سیستم های جدید طبقه بندی و استفاده شده اس

ت های معتبر چ
ت گیاهان انگلی و نیمه انگلی بومی ایران )تمامی اسامی علمی به کار رفته در این مقاله با فهرس

ادامه جدول 2- فهرس
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ت
همی پارازی

کرمان
P

edicularis cabulica B
enth.

O
robanchaceae

85
ت

همی پارازی
مازندران و آذربایجان 

P
. caucasica M

. B
ieb.

86
ت

همی پارازی
مازندران و آذربایجان 

P
. condensata M

. B
ieb.

87
ت

همی پارازی
مازندران، کردستان، سمنان و تهران

P
. caucasica M

. B
ieb.

88
ت

همی پارازی
خراسان 

P
. rechingeri W

endelbo
89

ت
همی پارازی

تهران و سمنان
P

. rhinanthoides S
chrenk

90
ت

همی پارازی
مازندران، گیالن، آذربایجان، کردستان، سمنان و تهران

P
. sibthorpii B

oiss.
91

ت
همی پارازی

مرکزی
P

. straussii H
ausskn.

92
ت

همی پارازی
آذربایجان 

P
. w

ilhelm
siana Fisch. ex M

. B
ieb.

93

ت
هولو پارازی

 مازندران، گیالن، آذربایجان و تهران
P

helypaea coccinea (M
. B

ieb.) P
oir. 

S
yn.: A

noplon coccineum
 (M

. B
ieb.) R

iedl &
 S

chim
an-C

zeika
94

ت
همی پارازی

مازندران، گیالن، آذربایجان غربی و تهران
R

hynchocorys elephas (L.) G
riseb.

95
ت

همی پارازی
لرستان

R
h. kurdica N

ábělek
96

ت
همی پارازی

آذربایجان 
R

hinanthus serotinus (S
chönh.) O

borny
S

yn:. R
. angustifolius G

m
el.

97

ت
همی پارازی

خراسان و سمنان
A

rceuthobium
 oxycedri (D

C
.) M

.B
ieb.

S
antalaceae

98
ت

همی پارازی
 بلوچستان

O
syris darum

a P
arsa

99
ت

همی پارازی
گرگان، مازندران، گیالن، آذربایجان، تهران و سمنان

Thesium
 arvense H

orv.
100

ت
همی پارازی

آذربایجان 
Thesium

 com
pressum

 B
oiss. &

 H
eldr.

101
ت

همی پارازی
خوزستان

Thesium
 hum

ile Vahl
102

ت
همی پارازی

س، خراسان، تهران، قزوین و سمنان
گرگان، آذربایجان، اصفهان، همدان، کرمانشاه، بختیاری، لرستان، فار

Thesium
 kotschyanum

 B
oiss.

103
ت

همی پارازی
آذربایجان

Thesium
 procum

bens C
. A

. M
ey.

104
ت

همی پارازی
آذربایجان 

Thesium
 szow

itsii A
. D

C
.

105
ت

همی پارازی
گرگان، مازندران، گیالن، آذربایجان، کردستان، سمنان و تهران

Viscum
 album

 L. 
S

yn.: V. album
 L. var. platysperm

um
 R

. K
eller

106

ت
همی پارازی

گرگان، گیالن، مازندران، آذربایجان، کردستان، سمنان و تهران
Viscum

 album
 L. subsp. abietis (W

iesb.) A
brom

. S
yn.: V. laxum

 
B

oiss. &
 R

euter var. abietis (W
iesb.) H

ayek
107

ت
همی پارازی

گرگان، گیالن، مازندران، آذربایجان، کردستان، سمنان و تهران
Viscum

 album
 subsp. austriacum

 (W
iesb.) Vollm

. S
yn.: V. 

austriacum
 W

iesb.
108

ت(
ک شده و اسامی جدید گونه ها در  سیستم های جدید طبقه بندی و استفاده شده اس

ت های معتبر چ
ت گیاهان انگلی و نیمه انگلی بومی ایران )تمامی اسامی علمی به کار رفته در این مقاله با فهرس

ادامه جدول 2- فهرس
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 چنانچه در شکل 10 مشخص است 
تیره های گیاهان انگلی و نیمه انگلی از 
رده های خویشاوندی باالدستی مشتق 
شده اند و هرگز به طور مستقل، رده ای 
مجزا و اختصاصی را به صورت رده گیاهان انگلی 
تشکیل نمی دهند. چنانچه تحقیقات اخیر در رابطه 
با رده بندی تکاملی گیاهان )سلسله گیاهان( نشان 
داده است، گونه های انگلی و نیمه انگلی در همه 
تیره ها نسبت به سایر جنس های غیر انگلی در 
همان تیره، تکامل یافته تر و پیشرفته تر هستند 
)Henning, 2008(. تکامل بیشتر درواقع رمز 
موفقیت و راز بقای این گروه از گیاهان در رابطه 
با حداکثر تطابق با شرایط زیستی و تغییرات اقلیمی 
به وجود آمده در دوران گذشته است. ممکن است 
تغییرات اقلیمی سال های اخیر عرصه را برای رشد 

و توسعه این گیاهان بهتر کرده باشد و در آینده 
شرایط زیست برای این گونه های گیاهی بیشتر 
فراهم شود. این گیاهان در مصارف عمومی و 
عامه مردم خصوصًا در کشور ما خیلی متداول 
و مرسوم نیستند و الزم است مطالعات مختلفی 
در معرفی گونه های دارویی انگلی صورت پذیرد. 
روش های ازدیاد و کاشت این گونه ها از تحقیقات 
بسیار ضروری است تا بتوان مواد اولیه دارویی را 
در سطح وسیع تولید کرد. در هر حال این مقاله 
می تواند گشایشی در این مبحث نوین در کشور 
باشد. بی شک تعداد زیادی از گونه های موجود 
در هر منطقه رویشی و رویشگاهی دارای ارزش 
دارویی و خوراکی هستند که اغلب مورد توجه 
قرار گرفته اند. گیاهان انگلی نیز از این قاعده 
مستثنی نیستند و بسیاری از گونه های انگلی 

دارای ارزش دارویی بوده و از دیرباز به صورت 
سنتی مورد استفاده قرار می گرفته اند. این مقاله 
ارزش دارویی و مصارف مختلف گیاهان انگلی 
بومی ایران را مورد بررسی قرار داده است. در 
همین رابطه، نتایج بررسی در این مقاله نشان 
داد که از بین گیاهان انگلی و نیمه انگلی که در 
ایران می رویند، 29 گونه دارای ارزش دارویی، 
صنعتی یا خوراکی هستند. جدول 3 گونه های 
انگلی دارویی ایران و موارد مصرف آن را نشان 
می دهد. این فهرست پس از مطالعه بیش از هفتاد 

مقاله تهیه شده است.
نیمه انگلی  و  انگلی  گونه های  بین  در 
شناخته شده در ایران، تعدادی از آنها به عنوان 
می آیند  به حساب  خطر  معرض  در  گیاهان 
)Jalili & Jamzad, 1999). ولی همان گونه 
که در جدول 4 آمده است اطالعات زیادی در 
مورد جایگاه حفاظتی این گونه ها وجود ندارد 
و به این ویژگی  در بسیاری از این گونه ها اشاره 

نشده است.
در مورد توده های جنگلی ارس در منطقه 
حفاظت شده پرور، همان طور که در شکل 11 
مشخص است بر اثر مدیریت اشتباه در برخورد با گیاه 
 Arceuthobium oxycedri (D.C.) M. B 
در جنگل های منطقه بدون مطالعه و  با برداشت های 
سطحی نگرانه، نسبت به قطع درختان میزبان که 
به گیاه آلوده نیز موسوم هستند، اقدام کرده اند.

 ارس  واش ها بخشی از تنوع زیستی طبیعی 

بی شک 
تعداد زیادی از گونه های 

منطقه  هر  در  موجود  گیاهی 
رویشی و رویشگاهی دارای ارزش 

دارویی و خوراکی هستند که اغلب مورد 
توجه قرار گرفته اند. گیاهان انگلی نیز از 
این قاعده مستثنی نیستند و بسیاری 
از گونه های انگلی دارای ارزش دارویی 
بوده و از دیرباز به صورت سنتی مورد 

استفاده قرار می گرفته اند.

و بومی جنگل های ارس هستند که میلیون ها 
سال تکامل و تحول دوطرفه را سپری کرده 
گونه  این  از  جدانشدنی  بخشی  همواره  و 
می روند. خشک شدن  به شمار  اکوسیستم ها 
درختان ارس در منطقه، بهانه و برداشت های 
پدیده های  این  با  برخورد  در  سطحی نگرانه 
نمی توان صرفًا خشک  است؛ چراکه  طبیعی 
شدن این درختان را به ارس واش ها نسبت داد. 
درواقع دخالت های انجام شده در طبیعت منطقه، 
کاهش جمعیت جنگل های طبیعی ارس و از 
بین رفتن ساختار طبیعی جوامع گیاهی منطقه 
و تغییرات اقلیمی اخیر که نیازمند مطالعه دقیق 
و همه جانبه است، بخش اصلی و عامل مهم 
در خشک شدن این درختان در منطقه است؛ 
از  آمده  به وجود  فیزیولوژیک  چراکه ضعف 
محدودیت های اقلیمی و انسانی زمینه فعالیت 
و رقابت برای کسب منابع از گیاهان میزبان را 
بیشتر کرده و این درختان را سریع تر در معرض 
خشکیدگی قرار داده است، جمعیت ارس  واش ها 
روی درختان میزبان در کل جنگل های ارس 
بین  در  را  انتشار  دامنه  که وسیع ترین  ایران 
درختان ایران به خود اختصاص داده اند، بسیار 
از رویشگاه ها  تنها در برخی  بوده و  محدود 
می توان آنها را یافت. بنابراین حفظ این گیاهان 
به عنوان عضوی جدانشدنی از حلقه های به هم 
ایران،  ارس  جنگلی  اکوسیستم های  وابسته 
است. آنها  ارزش های زیستی  به  نهادن  ارج 

شکل 10- نمایش روابط خویشاوندی تیره های گیاهان انگلی و نیمه انگلی دنیا به صورت دارنگاره و 
خوشه های مربوطه 
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ف 
موارد مصر

نام گونه
نام تیره

ف
ردی

در هند برای درمان بیماری های پوستی استفاده می شود.
C

uscuta approxim
ata

C
onvolvulaceae

1

ت و بوتانول گیاه دارای 
ض و ترمیم کننده زخم استفاده می شود. عصاره استا

ک مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین به عنوان ملین، قاب
ت چشم، بیماری های کبد، کلیه و سرخ

در نیجریه برای درمان عفون
 C

uscuta ب سنتی چین دانه های آن به همراه
ش، معرق و درمان تکرر ادرار استفاده می شود. در ط

ب شرق آسیا از عصاره کل گیاه به عنوان نرم کننده، آرام بخ
ت. در جنو

ت مهاری علیه میکروارگانیسم ها اس
فعالی

ت می کند. دانه های 
ت با استامینوفن از کبد محافظ

ت جنسی مورد استفاده قرار می گیرد. عصاره اتانولی ساقه آن در برابر مسمومی
ت و درمان بیماری های کبد، کلیه، طحال و اختالال

chinensis به عنوان ضددیاب
ت. 

ت کننده سیستم ایمنی اس
ت ضدخستگی و ضدآنوکسی بوده و پلی ساکاریدهای موجود در آن تقوی

آن دارای اثرا
C

. australis
2

ت استفاده می شود. 
در لبنان از جوشانده کل گیاه برای درمان یبوس

C
. balansae

3

ت شکم استفاده می شود. عصاره کلروفرم آن دارای 
A برای درمان گرفتگی عضال

rtem
isia گ های تازه گیاه

ت استفاده می شود. به همراه بر
ت جوشانده به عنوان ملین در درمان یبوس

در عربستان از کل گیاه به صور
ت 

ت. دارای خاصی
ب و ضدافسردگی اس

ب، ضدالتها
ص ضددرد، ضدت

ش( بوده و علیه انگل های مکنده خون در بزها و گوسفندها استفاده می شود. عصاره اتانولی کل گیاه دارای خوا
ک )کرم ک

ت آنتی هلیمینتی
اثرا

ت. 
H اس

IV س
ف علیه ویرو

ت خفی
P(، و اثرا

B
M

C
S( ک هسته ای

ش دهنده سلول های خونی محیطی ت
افزای

C
. cam

pestris
4

ت. 
ت سیستم تولیدمثلی نیز مؤثر اس

ت آنتی اکسیدانی دارد. در تقوی
ت و اثرا

ت کلیوی و کبد استفاده می شود. دارای فالونوئید اس
ت کبد و درمان اختالال

در هند دانه های گیاه برای درمان بهبود درد مفاصل، تقوی
ت عصبی مورد استفاده قرار می گیرد. کامفرول و هیبروزید موجود در 

ت. از پیری و سقط جنین جلوگیری می کند و در درمان اختالال
ش بینایی مؤثر اس

ت ناتوانی جنسی و افزای
ت های گیاه در تقوی

کل قسم
ت. 

ب اس
ت ضدالتها

ت. دارای اثرا
گ اس

ت سیتوتوکسیکی روی سلول های سرطان پستان، دهانه رحم و روده بزر
ت. عصاره کلروفرم و هیدروالکلی آن دارای اثرا

دانه های آن در درمان پوکی استخوان مؤثر اس
ت عملکرد کبد و کلیه، درمان ناتوانی جنسی، بی اختیاری 

ب سنتی چین برای تقوی
ت. در ط

ت کننده سیستم ایمنی بدن اس
ت ضدخستگی و ضدآنوکسی دارد و پلی ساکاریدهای موجود در آن تقوی

دانه های آن اثرا
ش تراکم استخوانی دارند به عنوان مکمل کلسیم 

ص برای افرادی که کاه
ت. این قر

و تکرر ادرار استفاده می شود و از دانه های آن قرصی تهیه می شود که در درمان پوکی استخوان، آرتروز و درد عضالنی مؤثر اس
ك 

ش تحر
ب، بی حالی و لرز نیز استفاده می شود. جوشانده آن در افزای

ت پوستی، ت
س و یرقان، مشکال

ش دارد و در درمان نقر
ک یا تازه در تصفیه کبد و کلیه نق

ت خش
تجویز می شود. جوشانده ساقه آن به صور

ش می دهد.
ت را در تلقیح مصنوعی افزای

ت و میزان موفقی
اسپرم مؤثر اس

C
. chinensis

5

ت ادراری، 
ت، سردرد، سخ

ک شده اندام های هوایی آن در درمان یبوس
ب سنتی ایران پودر خش

ش خون، ملین و ترمیم کننده زخم استفاده می شود. در ط
ت کننده سیستم گرد

ش، تقوی
در اسپانیا به عنوان آرام بخ

ت ضدمیکروبی 
ت کبد و طحال استفاده می شود. همچنین ضدتشنج و ضدمالیخولیا بوده و در درمان آسم برونشیال و درمان هموروئید، حذف صفرای سیاه و درمان اسکلرودرما استفاده می شود. دارای اثرا

اختالال
ص 

ت. عصاره متانولی ساقه آن دارای خوا
ت. دارای مواد مؤثره علیه تشنج اس

گ اس
ت سیتوتوکسیکی روی سلول های سرطان پستان، دهانه رحم و روده بزر

ت. عصاره کلروفرم و هیدروالکلی آن دارای اثرا
اس

ک مورد استفاده قرار می گیرد. 
ت. در درمان اسکورووی و سیاتی

ک اس
ضدباکتریایی و سیتوتوکسی

C
. epithym

um
6

پ استفاده می شود. در هند برای درمان بیماری های کلیوی استفاده می شود.
در نپال از گیاه آن خمیر تهیه شده و از این خمیر برای تهیه سو

C
. europaea

7

ت.
ت استفاده می شود. کپسول های ساخته شده با این گیاه در درمان افسردگی مؤثر اس

در لیبی برای درمان یبوس
C

. planiflora
8

گ از 
س از جن

ت خود پ
ت و درمان ناتوانی های جنسی استفاده می شود. در گذشته شوالیه ها برای بازیابی قدر

ش یبوس
ش کم خونی و کاه

ت تاندون ها، کاه
در چین برای درمان ناتوانی جنسی، کمردرد، تقوی

ش 
ک شده برای درمان هموروئید و کاه

ت و زخم های گوارشی استفاده می شود. در سودان و شمال آفریقا از عصاره گیاه خش
ک شده آن استفاده می کردند. در عربستان برای درمان اختالال

ک های خش
اسپای

ت کبد و کلیه استفاده می شود. در بعضی از 
ت استفاده می شود. در عربستان از عصاره آن برای درمان زخم و از ساقه آن برای درمان مشکال

ت های گیاه برای درمان هپاتی
خونریزی رحم و بینی و از کل قسم

ت متحده عربی 
ت. در شمال آفریقا به عنوان ادویه در غذاهای گوشتی استفاده می شود. در امارا

کشورهای آسیایی برای الغری از آن استفاده می شود و به عنوان گیاه ضدپیری و ضدافسردگی شناخته شده اس
ش دهنده میل جنسی استفاده می شود. در جزایر قناری از گل آذین آن در 

ش و افزای
ض، انرژی بخ

ت پودر یا جوشانده به عنوان قاب
گ کردن پارچه استفاده می کنند. از کل گیاه به صور

از رنگدانه های آن برای رن
 ، H

IV س
ت ضدویرو

ت آن دارای اثرا
ت قاعدگی، بیماری های معده، زخم های مقاربتی، فشار خون باال و آلزایمر استفاده می شود. ترکیبا

ب سنتی برای درمان ناباروری مردان، مشکال
غذا استفاده می شود. در ط

ت. 
ت اسپرم و اسپرماتوزنز مؤثر اس

ش می دهد و در فعالی
ت. ترشح انسولین را افزای

گ و زخم معده اس
ت درمانی علیه سرطان روده بزر

ت. همچنین دارای اثرا
ب، ضدورم مفاصل و آنتی اکسیدانی اس

ضدالتها
ت 

ت. ضدآنوکسی و ضدخستگی اس
ت آنتی اکسیدانی اس

ص از بین برنده رادیکال های آزاد و اثرا
ت. دارای خوا

ش جریان خون مؤثر اس
ش فشار خون و افزای

س ایدز، کاه
عصاره استخراج شده آن در مهار ویرو

ت ایمنی بدن را باال می برد.
و قدر

C
ynom

orium
 coccineum

 

C
ynom

oriaceae
9

ت 
ش و دمل استفاده می شود. عصاره دانه های آن دارای اثرا

ک شده آن ضماد تهیه شده و برای درمان جو
ش در درمان صرع مورد استفاده قرار می گیرد. در عراق از میوه خش

در ایتالیا به عنوان داروی آرام بخ
ت.

ت کننده سیستم ایمنی بدن اس
ک آن محافظ

ت. همچنین میوه خش
ضدسرطانی، آنتی اکسیدانی، ضدمیکروبی و بهبود دهنده زخم های سوختگی اس

Loranthus europaeus
Loranthaceae

10

ب استفاده می شود. 
ش ت

ت های گیاه برای کاه
در لرستان از کل قسم

Loranthus grew
ingkii

11

ب سنتی چین برای درمان بیماری های زنان و بیماری های کلیوی استفاده می شود. 
ت و در ط

غده های سفید این گیاه غنی از آلکالوئید اس
C

istanche flava

O
robanchaceae

12

ت سیستم تولیدمثلی زنان مانند 
ت ناباروری و اختالال

س پوستی نیز کاربرد دارد. در چین برای درمان مشکال
ت کننده قوای جنسی استفاده می شود. در درمان پسوریازی

ش و تقوی
در قزاقستان به عنوان نیروبخ

ت. استولون آن 
ت کاهنده کلسترول خون اس

ت استفاده می شود. دارای اثرا
خونریزی های شدید در دوران قاعدگی و به عنوان درمان لکوره و دردهای کمر و پا )ناشی از سرما(، به عنوان ملین و درمان یبوس

ت. 
ت درمانی روی بیماری پارکینسون اس

ت. ضدسرطان بوده و دارای اثرا
ت  سیستم ایمنی بدن اس

ت تقوی
س های پلی ساکارید آن دارای اثرا

ت ضدالتهابی بوده و کمپلک
ت. دارای فعالی

ت کننده کبد اس
محافظ

ت کلیوی و ناتوانی جنسی استفاده می شود. 
ت زندگی در افراد مبتال به این بیماری می شود. در درمان اختالال

ش بروز عالئم ایدز و بهبود کیفی
ث کاه

باع
C

istanche salsa
13

ت گونه های انگلی دارویی و عمده موارد مصرف آنها در ایران
جدول 3 - فهرس
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ک آن معجونی می سازند که در درمان بیماری 
س نر و ماده استفاده می شود. از ساقه های خش

ت ناباروری در هر دو جن
ت، سیاه سرفه، درد معده و درمان مشکال

در هند از عصاره کل گیاه برای درمان هپاتی
ش قند در بیماران دیابتی استفاده 

ک شده برای کاه
ت. در پاکستان از ساقه گیاه معجونی ساخته می شود که برای درمان سیاه سرفه و درد معده مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین پودر ساقه خش

ت مؤثر اس
دیاب

ک علیه انگل های مکنده خون در بزها و گوسفندها 
ت آنتی هلیمین تی

ت. عصاره کلروفرم آن دارای اثرا
ک شده گیاه همراه با شیر شتر بهترین درمان برای پوکی استخوان اس

گ خش
می شود. در پاکستان پودین

ش می دهد و از پیر شدن سلول های عصبی مغز پیشگیری می کند. گلیکوزید فنیل اتانوئید 
ت. در اسرائیل از عصاره کل گیاه برای درمان زردی استفاده می شود. تعداد انتقال دهنده های عصبی مغز را افزای

اس
س میوکارد جلوگیری 

ت. همچنین از سکته های قلبی و آنفارکتو
ت پیری مؤثر اس

ش سرع
ت و رادیکال های موجود در آن در بهبود سلول های سرطانی و کاه

ت به سایر گیاهان بسیار زیاد اس
موجود در آن نسب

ک 
ت. گلیکوزیدهای موجود در آن با از بین بردن الکتی

ت کننده میل جنسی و تنظیم کننده قاعدگی اس
ت. تقوی

ت کننده سیستم ایمنی بدن اس
ت تقوی

ش میزان کلسترل خون مؤثر بوده و دارای اثرا
می کند. در کاه

ت، کار و 
ت بهداش

ت طبقه بندی وزار
ت های گیاه در درمان اسهال مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان غذا در فهرس

ت. کل قسم
ت درمانی آرتروز اس

ش می دهد. دارای اثرا
اسید، گرفتگی ماهیچه ها را کاه

ت. به عنوان عامل ضدعفونی کننده و 
… اس

ت و مردم این شهر عقیده دارند دلیل این امر مصرف روزانه این گیاه در غذا، چای و 
ت. در شهر اکیناوا تعداد افراد باالی صد سال زیاد اس

رفاه ژاپن قرار گرفته اس
ت. کاهنده کلسترول بوده و 

ش دهنده متابولیسم بدن اس
ت و افزای

ص ضدپیری، زیباکننده پوس
ت و دارای خوا

ش دهنده عملکرد مغز اس
ش دهنده زیبایی در انواع لوازم آرایشی و بهداشتی استفاده می شود. افزای

افزای
ت می کند. 

ت. حافظه را تقوی
ص ضدمیکروبی و ضدخستگی اس

دارای خوا

C
istanche tubulosa

O
robanchaceae

14

در ایتالیا از ریزوم های آن به عنوان ضداسپاسم و درمان کننده تشنج و صرع در کودکان استفاده می شود.
Lathraea squam

aria
15

ت. 
جوشانده ریشه در درمان سرطان تخمدان و سینه مؤثر اس

O
robanche aegyptiaca

16

ت اشتها استفاده می شود. 
در نپال از ریشه له  شده گیاه برای درمان سوختگی و زخم و از له شده کل گیاه برای درمان درد کمر، پا و ستون مهره ها و تقوی

O
. alba

17

ش گلوی گاو استفاده کرد. 
ت. از کل گیاه می توان برای درمان جو

ت ضدباکتریایی اس
ک آن دارای اثرا

ت. عصاره اسپای
ت آنتی اکسیدانی و مهار رادیکال های آزاد اس

عصاره استخراج شده از آن دارای فعالی
O

. cernua
18

ش استفاده می شود. 
در هند برای درمان جو

O
. hansii

19

ت. 
ض بوده و استفاده موضعی از عصاره آن در درمان زخم های کهنه و زخم های حاصل از گال مؤثر اس

گ های کلیه و مثانه استفاده می شود. همچنین قاب
در اروپا و روسیه برای درمان سن

O
robanche caryophyllacea 

S
m

.= O
robanche m

ajor L.
20

ت مصرف می شود. 
ت خام به عنوان سبزیجا

ت های قاعده ای گیاه به صور
قسم

O
. stocksii

21

ت. 
ت و گرم منفی اس

ت آنتی اکسیدانی و ضدباکتریایی روی باکتری های گرم مثب
دارای اثرا

P
arentucellia viscosa

22

ت لنفاوی استفاده می شود. 
ت و اختالال

در نپال از کل گیاه برای درمان سرفه، گلودرد، هپاتی
P

edicularis rhinanthoides
23

ت آنتی اکسیدانی دارد. 
ت و اثرا

ت فنولی و فالونوئیدی اس
دارای ترکیبا

P
. sibthorpii

24

ت آنتی اکسیدانی دارد. 
ت و اثرا

ت فنولی و فالونوئیدی اس
دارای ترکیبا

P
. w

ilhelm
siana

25

ت آنتی اکسیدانی دارد. 
ش های هوایی اثرا

ت. عصاره متانولی بخ
ت ضدباکتریایی اس

ت پوستی حاصل از قارچ استفاده می شود. عصاره آن دارای اثرا
در ایران از سرشاخه های هوایی آن برای درمان اختالال

R
hynchocorys elephas

26

ت 
گ آن دارای اثرا

ت. عصاره آبی و اتانولی شاخ و بر
ت ضددرد اس

ش فشار خون استفاده می شود. همچنین دارای اثرا
ت گوارشی و کاه

ب دستگاه تنفسی فوقانی، مشکال
ت، التها

در ترکیه برای درمان عفون
ت. 

ش فشار خون مؤثر اس
ضدالتهابی بوده و در کاه

A
rceuthobium

 oxycedri

S
antalaceae

27

ت آن به عنوان چرم 
ب آن برای ساختن انواع ظروف چوبی و وسایل تزئینی، لوازم آرایشی و بهداشتی، عطر و لوسیون، چاشنی غذا و خوشبو کننده در مراسم مذهبی استفاده می شود. ساکنان اولیه کره زمین از پوس

از چو
س استفاده می شد. از الیاف ریشه نیز در سبدبافی استفاده می شود. عصاره ریشه دارای 

گ آمیزی منازل و اماکن مقد
گ قرمز تولید می شود که توسط ساکنان جنگل های آفریقا برای رن

استفاده می کردند. از ریشه آن رن
ب داخلی آن در تانزانیا 

ت کننده استفاده می شود. جوشانده پوسته و چو
پ به عنوان تقوی

ت و جوشانده آن در کنیا برای درمان اسهال مورد استفاده قرار می گیرد. از ریشه و پوسته آن در چای و سو
ت آنتی بیوتیکی اس

فعالی
ت.

ش ها مؤثر اس
س استخراج شده از آن در ضدعفونی کردن کلیه ها و ش

ت. اسان
ت B مؤثر اس

ت. عصاره کل گیاه در درمان هپاتی
س جنسی مؤثر اس

برای درمان بیماری های منتقل شده از راه تما
O

syris darum
a

28

ت. در نپال از 
ب سنتی چین در درمان درد مفاصل، سیاه سرفه، خونریزی بعد از زایمان و کمردرد مؤثر بوده اس

ش فشار خون و درمان سرماخوردگی استفاده می شود. در ط
ک و تازه آن برای کاه

گ های خش
در ایتالیا از بر

ش، اختالالت طحال، کزاز، صرع و 
گ گیاه در درمان درد گو

سرشاخه های میوه دار گیاه خمیری تهیه می شود که برای بهبود اختالالت اسکلتی مانند دررفتگی و شکستگی انگشتان و بهبود ورم کردگی استفاده می شود. بر
ب استفاده می شود. میوه رسیده را با آب مخلوط کرده و به عنوان چسبی برای به دام انداختن طوطی استفاده می کنند. در ایران از میوه و کل گیاه برای 

ت کننده قل
ت. از میوه گیاه به عنوان ملین و تقوی

بیماری های خونی مؤثر اس
ص 

ت، اخیراً مشخ
س و احتماالً کم خونی مؤثر اس

ش فشار خون، سرفه خلط دار، نقر
ک پذیری، خستگی، افزای

ب، اسهال و استفراغ و اسهال خونی استفاده می شود. پودر آن به صورت دم کرده در درمان اضطراب، تحری
درمان ت

ت کننده سیستم ایمنی بدن 
ب ویسکوتوکسین استخراج شده از آن دارای اثرات تقوی

ت. همچنین ترکی
ش دارد. لکتین موجود در آن در درمان سرطان مؤثر اس

شده که در درمان فشار خون، آریتمی، درد مفاصل و سرگیجه نق
ب استفاده می شود.

ت. از میوه های آن برای تهیه نوعی چس
اس

ت، خستگی، اضطراب و آشفتگی، ورم مفاصل و سرگیجه استفاده می شود. همچنین از اثرات درمانی دیگر آن می توان به اثر ضدسرطانی، ضدباکتریایی، ضدویروسی، 
عصاره آن برای درمان بیماری های فشار خون، صرع، دیاب

ف خونریزی  داخلی، شل کردن عضالت، 
ت. در توق

ص بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن اس
ب شرائین استفاده می شود و دارای خوا

ت و تصل
القاکنندگی آپوپتوز و محرك سیستم ایمنی اشاره کرد. در درمان سکته مغزی، دیاب

ش می توان 
ت ایسنا، پزشکان استرالیایی معتقدند که از عصاره گیاه داروا

س سالم
ش سروی

ت. به گزار
ب، صرع، روماتیسم، سردرد و ایدز مؤثر اس

ش قل
س، هیستری، سیاه سرفه، آسم، سرگیجه، اسهال، تپ

مقابله با تشنج، نقر
ت. 

H) اس
PIV-2 ) 2 پ

س آنفلوآنزا تی
گ های آن دارای اثرات ضدویروسی علیه ویرو

به عنوان مکملی برای بهبود اثرات شیمی درمانی یا حتی به عنوان جایگزین شیمی درمانی برای معالجه سرطان روده استفاده کرد. عصاره بر

Viscum
 album
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شکل 11 - توده های جنگلی ارس در منطقه حفاظت شده پرور

شکل رویشی  جایگاه حفاظتی نام گونه تیره ردیف
پارازیت DD Orobanche eriophora Bornm. & Gauba

Orobanchaceae

1
انگلی DD O. longibracteata Schiman-Czeika 2
انگلی DD O. schwingenschussii Gilli 3

علفی چندساله LR Pedicularis rechingeri Wendelbo 4
علفی چندساله DD P. straussii Hausskn. 5
علفی چندساله DD P. wilhelmsiana Fisch. ex M.Bieb. 6

درختچه ای همیشه سبز همی پارازیت LR Arceuthobium oxycedri (DC.) M.Bieb.

Santalaceae
7

یک ساله LR Thesium compressum Boiss. & Heldr. 8
یک ساله DD Th. humile Vahl 9

 منابع
اثـر بررسـي   ،1392 همـکاران،  و  م.  فالح چـای، 

آلودگي Arceuthobium oxycedri روي گونه 
Juniperus excelsa در جنگل هـاي شـمال 
غـرب ایران، فصلنامه گیاه پزشـکی دانشـگاه آزاد 

اسالمی، 3)2(: 246-235.
قربانلـی، م.، سـاطعی، آ. و کابلی قره تپـه، ح.، 1391،
viscum album L.) تأثیـر دو گونـه دارواش 
)Arceuthobium oxycedri. (d.c.) m. bieb  و

بـر فعالیـت آنزیم هـای آنتی اکسـیدان گونه هـای 
میزبـان آلـوده بـه دارواش در منطقـه چهاربـاغ 
گـرگان،  فصلنامـة علمي-پژوهشـي تحقیقـات 
گیاهـان دارویـي و معطـر ایـران، 28)2(: 383-370.
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کربوهیـدرات، پرولیـن و کلروفیـل در گونه هـاي 
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