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  چکیده
مندي هاي ارزش شناسی است و واجد آفرینندگی نگاري شاخه نوپا از حوزه دانش بومی مردم گیاه مردم

هاي گیاهی و دانش  در این مطالعه با توجه به غناي گونه. در حوزه دانش سنتی مرتبط با گیاهان است
ثبت اطالعات . ییالق استان گلستان مورد بررسی قرار گرفته است بومی گیاهان، مرتع خوش

صورت گفتگو به هر دو شیوه مصاحبه در محل زندگی بومیان و مشاهده مشارکتی در محل  به
هاي  هاي صحرایی، نمونه زمان با مشاهده مشارکتی، از طریق پیمایش هم. ویشگاه گیاهان انجام شدر

شناسی ایران و سایر  هرباریومی از گیاهان مرتع خوش ییالق برداشت و بر اساس منابع معتبر گیاه
ص دارویی و براي هر گیاه نام محلی، اندام مورد استفاده، خوا. منابع گیاهان دارویی شناسایی شدند

 بیشتري خانواده که تعداد 17هاي گیاهی متعلق به  در این تحقیق گونه. نحوه استفاده آنها ثبت گردید
 نسبت آنها از قول نقل تعداد عبارتی به و بودند واقف آن خواص به و شناخته را گیاه آن بومی افراد از
 گونه 30 از که است آن گویاي یقتحق این نتایج. است، انتخاب شدند بوده بیشتر دیگر گیاهان به

 کاربرد مورد 3 و دارویی استفاده مورد 10 دارویی، خوراکی استفاده آن مورد 17 شده، انتخاب  گیاهی
 مورفولوژیک خصوصیات با منطبق زیادي حد تا ها گونه محلی گذاري نام. اند داشته صنعتی و دارویی

 ترین مهم از نیز گیاهی هاي گونه زیستگاه بینی پیش و شناخت. است بوده گیاه اکولوژیک نیازهاي و
هاي رویشی، اندام و  ایشان به انواع فرم .بود ییالق خوش مردم بومی دانش کاربردي اطالعات

ابزار و سرپناه   ،عنوان خوراك، دارو فرایندهاي گیاهی، خواص مختلف و شیوه استفاده از گیاهان به
  .جویند ه میآگاهی داشته و از آن در زندگی خود بهر

  نگاري، گیاهان دارویی، روش گلوله برفی، مرتع خوش ییالق دانش بومی، گیاه مردم: هاي کلیدي واژه
                                                

  .ایرانگرگان، ، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، کارشناسی ارشد علوم مرتع **
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  .ایرانگرگان، گرگان،  طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه داري، مرتع آموخته انشد ***

  .ایرانگرگان،  گرگان، طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه دیار گروه مدیریت مرتع،استا ****



 
 
 
 
 
 
 

  1398بهار و تابستان ، 11شماره ، ششمهاي بومی ایران، سال  دو فصلنامه دانش     152  

  

  مقدمه
اي در  بندي درون رشته ه انسان و گیاه و یک طبقههنگاري مطالعه مواج گیاه مردم

هاي یک پژوهش آغازگر و بسترساز برخوردار است  نگاري است که از ویژگی مردم
شده است  بخشی از دانش بومی تعریف عنوان بهاین مطالعه ). 1393زه و همکاران، فرو(

عنوان غذا، پناهگاه، درمان،  کند دریابد گیاهان چگونه به یمي است که تالش ا مطالعهو 
به بیانی ). Qureshi and Bhatti, 2008: 468-473(شوند  یملباس، شکار و غیره استفاده 

ه معناي دانشی است که به مطالعه و بررسی استفادة  افراد یک نگاري ب دیگر گیاه مردم
نگاري درواقع  گیاه مردم. پردازد قوم یا یک ناحیه خاص از گیاهان بومی در آن منطقه می

کند دریابد گیاهان چگونه جهت رفع نیازهاي جوامع  اي است که تالش می مطالعه
هاي گوناگون با گیاهان اطراف  ها به راه البته تمام انسان. شوند مختلف انسانی استفاده می

خود در ارتباط هستند، اما مردم محلی رغبت زیادي از خود براي استفاده از گیاهان 
کننده بقاي آنهاست  اي ست که گاه تضمین دهند زیرا براي آنها این امر مسئله نشان می

  ). 1390بارانی و همکاران، (
از هزاران سال پیش، از دوران گردآوري کامالً طبیعی است که  :گوید تایلُر می

شده و در رژیم  خوراك گیاهی، در هر منطقه از ایران صدها نوع گیاه خوراکی شناسایی
شاید بسیاري از این گیاهان با گذشت زمان و  ،غذایی نیاکان ما قرار گرفته باشند

ایاي این شده باشند، اما بق  پیدایش شرایط نوین، از چرخۀ  پخت خوراك کنار گذاشته
وسیلۀ مردم  ها تا روزگار ما کشیده شده است و چنانچه اکنون به شناسایی و آموخته

شناسان و پژوهشگران علم تغذیه، ثبت و ضبط نشود، هر آنچه که تاکنون بجا مانده 
ها رخت برخواهد بست، افزون بر گیاهان خوراکی باید به  زودي از خاطره است نیز به

انسان در آغاز زندگی خود روي این کره خاکی، یا بر اثر  ،ره کردگیاهان دارویی نیز اشا
رفته به خواص  راهنمایی بازمانده غرایز یا به کمک تجربه و انباشت آن در فرهنگ، رفته

محیطی و  هاي این گیاهان در شرایط زیست گونه. آور گیاهان پی برده است شگفت
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ها هم در حال  له دربارة آندرخطر نابودي و دانش چندین هزارسا ،جمعیتی جدید
  ). 41- 96: 1384فرهادي، (فراموشی است 

شناسی اقوام و  هاي سنتی و از آن جمله دانش گیاه ها و فناوري نگاري دانش مردم
تواند راه آزموده چند هزارساله براي معرفی برخی گیاهان از هر  ملل کهنسال جهان می

منظور اهلی کردن و پرورش اقالم  ا بهنوع گیاهان جایگزین، مکمل غذایی و دارویی، ر
 فرهادي اعتقاد به). 30- 2: 1392فرهادي، (جدیدي از هرکدام از گیاهان نمایان سازد 

 است نشده انجام عشایر و چوپانان ،روستاییان دانش درباره دقیق نگاري مردم یک هنوز
 مکرر وخطاهاي آزمون از استفاده با که عظیمی، گنجینه توان می آنها ضبط و ثبت با که

 در شناسی مردم و نگاري مردم هاي پژوهش. دکر مستند و حفظرا  است شده  انجام
 بر رسالتی تاریخی تند هاي پیچ این سر بر و فعلی شونده دگرگون شدت به شرایط
   .)49- 1: 1393 فرهادي،( است ایران شناسان مردم و نگاران مردم دوش

 دربارة  دقیق نگاري ریزمردم مطالعات وجود عدم یا کمبود که است ذکر به الزم
 از بسیاري در گذرا شکل به حال تابه که است آنی از بیشتر بسیار روستاییان سنتی دانش
با توجه به اینکه  ).4: 1393 همکاران، و غراوي کوسه( است شده آورده منابع

ه صورت استفاد اتنوبوتانی یا دانش بومی گیاهی ارزش محلی اطالعات سنتی را به
آوري اطالعات و دانش اهالی بومی یک  نماید؛ بنابراین جمع منطقی از طبیعت تفسیر می

رو، بررسی،  ازاین. تواند نقش مهمی را در جهت تولیدات گیاهی ایفا نماید منطقه می
هاي دارویی مفید و نادر  ویژه گونه هاي گیاهی، به شناسایی، حفظ و نگهداري گونه

عباسی و همکاران، (اي برخوردار است  اهمیت ویژه توسط مردم بومی و محلی از
که شامل مستندسازي اطالعات غیر  هاي نظیر آن از طرفی پژوهش). 156- 147: 1391

برداري منطقی از منابع و حفاظت موثر از  منظور بهره تواند به مکتوب سنتی است می
پوشش گیاهی  با توجه به تنوع. تنوع زیستی و اطالعات فرهنگی به کار گرفته شود

جامانده  ایران و نیز منابع سنتی و علمی متعددي که در زمینه پزشکی سنتی از دیرباز به
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ند راهکارها و دستاوردهاي ارزشمندي را براي یافتن گیاهان نتوا است، این مطالعات می
  ). Pardo et al, 2010(د ندارویی جدید و داروهاي گیاهی ارائه نمای

اهان دارویی و معطر با سرعت زیاد در حال فراموشی و دانش بومی مرتبط با گی
اضمحالل بوده و ساالنه مجموع اطالعات بیشتري در رابطه با دانش مردم محلی 

هاي فرآوري استفاده از آنها که درواقع بخشی از فرآیند  هاي دارویی و شیوه گونه
اند در  هشد  هاي محلی و بومی است که در طول صدها سال گردآوري تخریب فرهنگ

هاي دارویی از رشد  اگرچه امروزه اطالعات علمی در رابطه با گونه. حال نابودي است
 پسهاست،  زیادي برخوردار بوده ولی این اطالعات در رابطه با تعداد محدودي از گونه

برداري  ها آگاهی داشته باشیم تا بتوانیم بهره گونه شناسی این بجاست از دانش بومی گیاه
هاي ارزشمند در جهت مدیریت بهینه این منابع خداداد و ارزشمند  گونه  اینمناسبی از

طور  هدف از این مطالعه شناسایی گیاهان دارویی مهمی است که به .داشته باشیم
ها و تهیه  ییالق، در درمان بیماري وسیله ساکنان محلی روستاي خوش گسترده به

  .دنشو غذاهاي سنتی استفاده می
  

  پیشینه تحقیق
در چندین سال اخیر پژوهشگران کشور مطالعاتی را در زمینه اتنوبوتانی یا گیاه 

  . اند نگاري گیاهان دارویی و کاربرد سنتی آنها در مناطق مختلف انجام داده مردم
گونه گیاه  174در شمال شرق استان خوزستان، ) 1393(خدایاري و همکاران 

نتایج نشان داد که به  ،دنردکو شناسایی  آوري جمع را تیره گیاهی 65دارویی متعلق به 
 19با  Apiaceaeگونه،  20با  Lamiaceae گونه، 22با  Asteraceaeهاي  ترتیب خانواده

گونه گیاهی از بیشترین کاربرد داروسازي برخوردار بودند و  16با  Fabaceaeگونه و 
کاهش قند  بیشتر گیاهان در زمینه رفع مشکالت گوارشی، تنفسی، سیستم ادراري و

  . شوند خون و چربی خون استفاده می
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به بررسی اتنوبوتانی گیاهان دارویی حوزه آبریز ) 1393(پور  دولتخواهی و نبی
 37گونه گیاه دارویی متعلق به  70در این حوزه  ،فارس پرداختند شمال شرقی خلیج

شده در این  خانواده گیاهی شناسایی 37جنس را بررسی کردند که از میان  62خانواده و 
گونه  4و جنس بارهنگ با  ترین خانواده گونه پرجمعیت 7حوزه، خانواده کاسنی با 

بیشترین گیاهان دارویی در منطقه در . ترین جنس در حوزه موردمطالعه بودند بزرگ
  .گرفتند هاي گوارشی مورد استفاده قرار می درمان بیماري

موضوع مطالعه اتنوبوتانی و با ) 1393(نتایج تحقیقات میردیلمی و همکاران 
دهد که در  نشان می) شمال شرق استان گلستان(هاي دارویی کچیک  اتنواکولوژي گونه

خانواده با توجه به سابقه  21خوراکی، متعلق به - گونه دارویی 45این نوع بررسی تعداد 
تنها داراي  نتایج نشان داد که دانش بومی نه .مصرف توسط مردم بومی معرفی شد

هاي دارویی است بلکه در مورد خصوصیات  عاتی در زمینه خواص درمانی گونهاطال
  . نیز اطالعات گرانبهایی دارد) اتنواکولوژي(اکولوژیکی گیاهان 

با بررسی اتنوبوتانی گیاهان دارویی در شهرستان ) 1395(سجادي و همکاران 
 درمانی گیاه به ابیدستی براي گیاهان شهر بیان کردند که مطالعات اتنوبوتانی فریدون
در پزشکی و طب  عرصه این توسعه براي مناسبی ظرفیت ایران و بوده ضروري منطقی
  . دارد سنتی

نیز اتنوبوتانی گیاهان دارویی شهرستان فسا در استان ) 1395( زاهدي فرحاتمی و 
 عمدتاً یادشدهفارس را مورد بررسی قرار دادند، نتایج این بررسی نشان داد که گیاهان 

هاي گوارشی و اعصاب توسط مردم محلی مورد استفاده قرار  یماريبدر درمان 
  .ندگرفت یم

در مرتع چهل کمان واقع در استان ) 1396(میرزایی و همکاران  تحقیقات علی
تیره گیاهی منجر شد که  26گونه دارویی متعلق به  51خراسان رضوي به مطالعه 

گونه  6و  7با  Lamiaceae و Asteraceae بهمربوط  هاي گیاهی ترین خانواده پرجمعیت
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درصد براي  94/52ها نشان داد بیشترین فراوانی از گیاهان دارویی با  یافته. بوده است
  .هاي گوارشی کاربرد دارند درمان بیماري

در زمینه مطالعه اتنوبوتانی برخی از گیاهان ) 1398(در راستاي تحقیقات ابطحی 
تیره شناسایی  23گونه گیاهی متعلق به  56ستان مرکزي، دارویی شهرستان شازند در ا

اند، که به ترتیب  هاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته شدند که براي درمان بیماري
  .شوند هاي منطقه محسوب می بیشترین تیره Compositaeو  Labiatae هاي تیره

رستان آباده به بررسی اتنوبوتانی گیاهان دارویی شه) 1398(کیاسی و همکاران 
خانواده  28گونه دارویی متعلق به  79در این بررسی  .پرداختند) مرتع آلمالیچه(

 Compositaeهاي  ها مربوط به خانواده بیشترین سهم در ترکیب گونهکه  ،شناسایی شد
، Rosaceaeگونه،  10با  Apiaceaeگونه،  12با  Lamiaceae و گونه 13با 

Brassicaceae  وLeguminaceae  افراد بومی از تمام گیاهان . گونه بود 4هرکدام با
شده استفادة  خوراکی و دارویی داشتند، از میان مصارف سنتی و محلی نیز   آوري جمع

هاي گوارشی، تصفیه خون، تنظیم فشارخون،  بیشترین کاربرد را در درمان بیماري
تخصیص  آور و سرماخوردگی به خود خون، ضدعفونی کردن، خلط قندخون، چربی

  .دادند
در منطقه چهارباغ از استان ) 1390(بارانی و همکاران همچنین محققانی نظیر 

قلعه در شمال تهران، سجادي و  در منطقه پس) 1390( پارساپژوهگلستان، مقصودي و 
در منطقه دلی کُما از ) 1391(در منطقه خرم دشت کاشان، دیفرخش ) 1390(همکاران 

در شهرستان بابل، سعادت ) 1392(حمد، ذوالفقاري و همکاران کهگیلویه و بویرا استان 
 سفیدي در منطقه سجارود استان زنجان، گنجعلی و خاك) 1395(پور و همکاران 

در شهرستان سقز استان کردستان ) 1395( بیرجند، درخشانشهرستان در ) 1395(
همکاران  در منطقه بهبهان استان خوزستان، حسینی و) 1396(رزمجویی و همکاران 

 ,Fakir et al, 2009: 4-30 & Kaya et al(یشابور ندر مراتع زبرخان شهرستان ) 1397(

ي اطالعات از خبرگان بومی، درمانگران آور جمعترکیه به  کشور در) 902-907 :2009
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در . اند محلی و سالخوردگان ساکن در روستاها و مناطق عشایر نشین اقدام نموده
که کاربردهاي متعدد در  اي گیاهان دارویی ،ه فراخور نوع بررسیهاي این افراد ب یافته

  .ندا اند موردمطالعه قرار گرفته زندگی جوامع بومی مناطق مختلف داشته
 ییهند انجام شد، نشان داد که مردم روستا هاریاناي منطقه در که يا مطالعه نتایج
 يرو یاهانگ یخود به مصرف سنت هاي یماريدور جهت درمان ب يها از گذشته

 ,Gitika and Kumar(نشده است   ثبت یخوب به ینهزم یناند اما اطالعات آنها در ا آورده

2016.(  
توجه به گیاهان از منظر کاربردهاي دارویی و صنعتی بیشتر خود را در کشورهاي 

دهد، جایی که پزشکی مبتنی بر گیاهان دارویی تاریخچه طوالنی  یمنشان  توسعه درحال
یکی از دالیل عمده تداوم استفاده از گیاهان دارویی در میان . طاعی داشته استو بالانق

هاي مدرن و  یوهشي بهداشتی به ها مراقبت، قیمت فزاینده توسعه درحالکشورهاي 
ي سنتی استفاده ها روشهمچنین در این کشورها به دلیل آنکه . داروهاي شیمیایی است

مردم آن را  ،فرهنگی مورد اعتماد بیشتري است معنوي و نظر ازنقطهاز گیاهان دارویی 
 3، کاوندیش)1998( 2هاي بانتون مثال یافته عنوان به). 1998، 1کانینگهام(پذیرند  یمبهتر 

و همکاران  6و چن) 2010( 5، آیانار و ایگناسیموتو)2008( 4، شارما و بورتاگور)2000(
در  درآمد کماقشار  خصوص بهدهد که بسیاري از خانوارهاي روستایی  یمنشان ) 2010(

ي خوراکی و دارویی از گیاهان طبیعت پیرامون خود ها استفادهسرتاسر جهان به 
  .وابستگی زیادي دارند

  
  

                                                
1. Cunninghum 
2. Banton 
3. Cavendish 
4. Sharma and Borthakur 
5. Ayyanar and Ignacimuthu 
6. Chen 
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  ها مواد و روش
کیلومتري جنوب  55هکتار در استان گلستان و  2705مرتع خوش ییالق با وسعت 

 55° 28'، 17"تا  55° 18'، 14"شرقی شهرستان آزادشهر و در موقعیت جغرافیایی 
شکل (عرض شمالی قرار گرفته است  36° 54'، 20"تا  36° 48'، 59"طول شرقی و 

توان به دو بخش دشتی و کوهستانی  بطور کلی منطقه خوش ییالق را می). 1
وهواي خنک و معتدل بوده و کمترین و بیشترین میزان  بندي نمود که داراي آب تقسیم

ي آبان تا اردیبهشت ها ماهمتر است که در  میلی 367و  208ب بارندگی ساالنه آن به ترتی
جهت باد از جنوب غربی به شمال شرقی است و بیشتر در پاییز و زمستان . بارد می
متر از سطح دریا و متوسط ساالنه دماي آن از  2700تا  1600ارتفاع منطقه بین . وزد می
ه از نظر شرایط اقلیمی در ناحیه این منطق. متغیر است 9/17درجه سانتیگراد تا  7/10

رود، سیماي گیاهی  مرتعی ییالقی به شمار می ،خشک سرد و از نظر اکولوژیک نیمه
متفاوت  نسبتاًاي و درختی که با فراوانی  اي، درختچه صورت علفی، بوته عرصه به

صورت دشتی و کوهستانی  باشند، تیپ اراضی منطقه عمدتاً به گیاهان در آن پراکنده می
صورت  که بهاست دار و یک سامان عرفی  مرتع 23مطالعه داراي مورد منطقه . باشد می

  . کنند برداري می مشترك از آن بهره
قدیمی آن  يها سال پیش بنانهاده شده است و نام 600 روستاي خوش ییالق

وهوایی مناسب در فصل  بوده و به دلیل شرایط آب "خوش آیالن یا خاش آیالن"
 هاي یباییبودن آن در زمستان و همچنین ز یرگ بودن منطقه و برف کتابستان و خن

اهالی روستاي خوش ییالق از قوم . معروف شده است ییالق خاص منطقه، به خوش
در روستاي خوش ییالق دو طایفه بزرگ . ی آنها ترکی استاصل زبانقزلباش هستند که 

اند، به همین  خان بوده مکه از نوادگان نوروز خان و غال کنند یزبان زندگی م ترك
نوروزي که از نوادگان نوروز خان و  يها مناسبت فامیلی این دو طایفه بزرگ به نام

این  یريگ این دو طایفه از ابتداي شکل. باشد ، میان هستندخ غالمی که از نوادگان غالم
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جمعیت روستاي خوش ییالق طبق آمار  .کنند یروستا تاکنون در اینجا زندگی م
. خانوار در روستا ساکن هستند 75نفر بوده که در قالب  201، 1397ري سال سرشما

معیشت . دهند ینفر آن را مردان روستا تشکیل م 90نفر از این جمعیت را زنان و  111
شود  ین میتأمآوري گیاهان دارویی  ها از طریق دامداري، کشاورزي و جمع این خانواده

  ).1394استان گلستان،  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري(
  

  
  استان گلستان و ایران در موردمطالعه منطقه موقعیت -1 نقشه
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 روش تحقیق
مشارکتی بهره  مشاهدهآزاد و  مصاحبۀ جهت بررسی دانش بومی استفاده از گیاهان از 

اطالعات موردنظر از طریق مصاحبه با افراد محلی که اطالعات زیادي در . گرفته شد
آوري اطالعات طی چهار مرحله انجام  جمع .آوري شد دارویی داشته جمع زمینه گیاهان

. عملیات صحرایی با چندین بار بازدید صحرایی در منطقه موردمطالعه صورت پذیرفت
در مرحله اول با ارائه پرسشنامه و مصاحبه از افراد متبحر و سالخورده محلی اقدام به 

شد که این مرحله خود به دو قسمت تقسیم هاي گیاهی  هاي محلی گونه تهیه لیست نام
هاي  آوري و گونه صورت مشاهده مشارکتی جمع ها، به نخست اسامی محلی گونه ؛شد

هاي  هاي موجود و نمونه گیاهی جهت شناسایی اسامی علمی آنها از طریق عکس
در قسمت دوم با تحقیق به روش گلوله . شده به افراد محلی صورت پذیرفت خشک

راد خبره در میان ساکنان منطقه شناسایی شد و به این صورت اطالعات برفی از اف
  .مدنظر از غالب افراد منطقه ثبت گردید

شده و  در مرحله دوم از افراد خبره سؤاالتی در مورد گیاهان دارویی شناسایی
کاربرد آنها پرسیده شد که در این تحقیق خبرگان عمدتاً در زمره درمانگران سنتی، 

 آوري در کل اطالعات جمع. وپانان و مردان و زنان سالخورده منطقه بودندعطاران، چ
آوري، نحوه  شده از گیاهان دارویی شامل نام محلی گیاهان، فرم رویشی، زمان جمع 

سازي و سایر  برداشت، خواص درمانی، اندام مفید دارویی مورد استفاده، چگونگی آماده
کرد  هاي محقق تا جایی ادامه پیدا می مصاحبهکه الزم به ذکر است . کاربردهاي گیاه بود

در این پژوهش  .ساخت هاي تکراري ثبات و صحت مصاحبه را محقق می که پاسخ
. نفر زن بودند 39نفر مرد و  31نفر مصاحبه شده که از این تعداد  70جمعاً با 

 ي سهها گروهدر یک تا سه نوبت در (مصاحبه جمعی  4مصاحبه فردي و  40درمجموع 
 85سال بود و پیرترین فرد  85تا  25شوندگان بین  سن مصاحبه. انجام گردید) نفره 6تا 

تعداد افراد و تنوع استفاده  ،کالس تقسیم شدند 6در این راستا افراد به . سال سن داشت
 .از گیاهان نزد سالمندان نسبت به نسل جوان بیشتر بود
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 ها یافته
اي  ییالق از دانش عمیق و گسترده مردم خوش نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که

خوبی از  هاي رویشی را به اي که فرم گونه پیرامون گیاهان اطراف خود برخوردارند به
. نمودند هایی با فرم رویشی متفاوت را از یکدیگر تفکیک می یکدیگر بازشناخته و گونه

هاي خاص  و ویژگیاي و درختی نام  هاي علفی، بوته در دانش ایشان هر یک از گونه
بومیان در مورد شناسایی گیاه، فرم ظاهري گیاه، زیستگاه گیاه، نیاز . خود را داشتند

گونه از گیاهان  30در این تحقیق دانش بومی . آگاهی کافی داشتند... اکولوژیکی آن و 
را گونه  5گونه آن را گیاهان علفی،  23 خانواده آورده شده است که 17متعلق به 

ها در  گونه این. دنده اي تشکیل می گونه را گیاهان بوته 2اي و  رختی و درختچهدگیاهان 
ترین گیاهان قرار داشته چنانکه برخی از آنها داراي استفاده چندمنظوره  زمره پرمصرف

دارویی در  –که عالوه بر استفاده خوراکی  طوري در بین اهالی خوش ییالق بودند به
کاربرد داشتند که مردم  ، نیززئینی، علوفه دام و تهیه عسلساخت ابزار، سرپناه، وسایل ت

طور مداوم نیز از آنها  منطقه نسبت به شناخت آنها کامالً متبحر و چیره بودند و به
آوري گیاهان خوراکی و دارویی جهت مصرف سالیانه خانوار و  جمع. کردند استفاده می

نام محلی و سایر . نطقه بودم روستاییانهاي اقتصادي برخی از  از فعالیت ،فروش
 آورده شده و دانش بومی 1در جدول شماره  یادشدهشناسی گیاهان  خصوصیات گیاه

شناختی و نحوة  کاربرد هریک  خوش ییالق پیرامون برخی خصوصیات بوم روستاییان
 .از آنها در ادامه آورده شده است
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  نهاشده در مرتع خوش ییالق و مشخصات آ گیاهان بررسی -1ل جدو

فرم   خانواده  نام علمی  نام فارسی  نام محلی
  رویشی

بخش مورد 
فصل   نحوه استفاده  محلی کاربرد  استفاده

  آوري جمع

 Falcaria vulgaris  غازیاغی  بِرماقی گَلن
Bernh  Apiaceae  

علفی 
  کل اندام گیاه  یکساله

 معده، مقوي
 درمان و قابض،

 هايبیماري
  پوستی

کرده،  دم
شده،  پخته

استعمال 
)پودر(موضعی 

  بهار

 شنگ  یِمیلَک
  روي تپه

Tragopogon 
collinus DC.  Asteraceae  

علفی 
  یکساله

  تمام گیاه

درمان زخم معده، 
جهت از بین بردن 

زگیل و درمان 
  عفونت

 سبزي خام،
شده و  پخته

  شیره سفید
  اوایل بهار

چله 
  چوپی

موچه، 
ترتیزك 

  پهن برگ
Lepidium 

latifolium L.  Brassicaceae 
علفی 
درمان یبوست و   برگ  یکساله

  کننده غذا هضم

در تهیه غذا 
، )آش و برنج(

  خشک و تازه
  بهار

 Cichorium  کاسنی  چرچرتی
intybus L.  Asteraceae  

علفی چند 
  برگ و ریشه  ساله

کاهش قند خون و 
چربی خون، 

درمان یرقان و 
زردي نوزاد، 

  کننده کبد تقویت

عرق، پخته و 
  خام
  

  اوایل بهار

 Arctium lappa  بابا آدم  نگر مسک
L. Asteraceae  

علفی 
  یکساله

ساقه، ریشه، 
  برگ و میوه

 خون، قند کاهش
 و سرفه درمان

سرماخوردگی و 
  کاهش فشارخون

تهیه ترشی، 
 جوشانده،

  و پودر کرده دم
  تابستان

  Viola odorata L.  Violaceae  بنفشه معطر  بنوشَه
علفی چند 

  ساله
گل، برگ و 

  دانه

آور،  ، خلطمسهل
ضدالتهاب و ضد 

  سرفه

شربت، مربا و 
  بهار  ضماد

  کَسن کرِپ

کلپوره 
اسپانیائی، 

نخودي  مریم
  اسپانیایی

Teucrium 
polium L. 

Lamiaceae 
  

علفی چند 
  ساله

هاي  سرشاخه
گلدار و 

هاي  اندام
  هوایی

سرماخوردگی، 
درد و رفع  دل

اسهال، درمان 
  دیابت

دمنوش، عرق، 
شهد گل براي 

  عسل تهیه
  

  اوایل بهار

ساري 
  گول

بومادران 
  هزار برگ

Achillea 
millefolium L Asteraceae 

علفی چند 
  برگ و گل  ساله

ضد اسهال، 
کننده غذا و  هضم

 درمان معده درد

  دمنوش
  اواخر بهار  

  گودومال
گل ماهور 

  اروپائی
Verbascum 
thapsus L. Scorphulariaceae

علفی چند 
  ساله

برگ، گل و 
  دانه

بین برنده  از
ترمیم و  عفونت،

دمنوش، برگ 
آن را جوشانده 

اواخر بهار 
اوایل  –
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فرم   خانواده  نام علمی  نام فارسی  نام محلی
  رویشی

بخش مورد 
فصل   نحوه استفاده  محلی کاربرد  استفاده

  آوري جمع
و خمیري از   بسته شدن زخم

آن تهیه 
شود براي  می

  ترمیمم زخم

  تابستان

کهلیک 
 Thymus  آویشن  اوتی

Kotschyanus 
Bioss. & Hohen 

Lamiaceae 
علفی چند 

  ساله

برگ و 
هاي  سرشاخه
  گلدار

کننده نفخ،  برطرف
مجاري التهاب 

تنفسی، امراض 
  روده و معده

 دمنوش، عرق،
  پودري
  

  اواخر بهار

 Astragalus verus  گون خاردار  اوقالق
Olivier. Fabaceae 

اي  بوته
  صمغ گل،  چند ساله

از کتیرا جهت 
  درد درمان دندان

صمغ محلول 
در آب، 
  جوشانده

اوایل 
  تابستان

  آنًخ

کاکوتی 
  کوهی،
مشک 

  طرامشک

Ziziphora 
clinopodioides 

Lam  
Lamiaceae 

 

علفی چند 
  برگ و گل  ساله

ضدسرفه، 
، درمان ضدالتهاب

 ،پیچه اسهال و دل
از جلوگیري 

هاي  بیماري
 ،خونریزي بینی
  درمان گوارشی

دمنوش، معطر 
کننده غذا، 
ادویه غذا و 

هاي  برگ
شده و  خشک

خرد شده در 
  دوغ

  اواخر بهار

  Urtica dioica L.  Urticaceae  گزنه دوپایه  گزنه، گزو
علفی چند 

  ساله

برگ و 
هاي  سرشاخه
  گلدار

ضد دیابت، درد 
هاي  سینه، ناراحتی
هاي  زنانه، ناراحت

  پوستی و بواسیر

در تهیه آش، 
صورت  به

شده و  خشک
  جوشانده

  بهار

شیرین 
بویان یا 

  بلک
 Glycyrrhiza  بیان شیرین

glabra L Fabaceae  
علفی چند 

  ریشه  ساله
 درمان معده درد،

درد، گلودرد،  دل
  سرماخوردگی

دمنوش، 
پودري، استفاده 

در کشک و 
  قوروت قره

  پاییز

زرشک   زِرگیش
  زرافشانی

Berberis 
integerrima 

Bunge  
Berberidaceae  

درختچه، 
  چند ساله

برگ، میوه، 
ریشه و 
  پوست

ضدالتهاب، کاهش 
فشارخون و پایین 

آورنده چربی 
  خون

زرشک،  آب
شربت، مربا و 

  پلو

اوایل 
  ستانتاب

سیاه تنگرس   تنگیس
  شیروانی

Rhamnus 
pallasii 

Fisch. & Mey 
Rhamnaceae  

اي  درختچه
  چند ساله

میوه، چوب، 
  پوست، زدو

درمان چربی 
خون، دیابت، 

التهاب پروستات 
  و سنگ کلیه

جوشانده و 
  ضماد

  بهار
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فرم   خانواده  نام علمی  نام فارسی  نام محلی
  رویشی

بخش مورد 
فصل   نحوه استفاده  محلی کاربرد  استفاده

  آوري جمع

 Juniperus  اربس - پیرو   آرداش
commonis L Cupressaceae 

درختی 
  چند ساله

  و چوبمیوه 

تقویت معده، ضد 
نفخ، ادرارآور و 

کننده و  ضدعفونی
 درمان روماتیسم

صورت  به
عرق، جویدن 
میوه و میوه 

کوبیده شده را 
در آب حل 

میل و کنند  می
  .کنند می

  سبز همیشه

 Mespilus  ازگیل  کٌندس
germanica L. Rosaceae 

درختی 
  چند ساله

، دانه، برگ
هاي تازه  ساقه

  و ریشه

 گلو، ورم درمان
 دهان، آفت درمان

  بر تب

 میوه جوشانده،
خام، شربت و 

  رب
  تابستان

ترشک   سلٌپ
  البرزي

Rumex 
elbursensis 

Boiss  
Polygonaceae  

علفی چند 
  برگ و ساقه  ساله

خواص اشتهاآور، 
خون،  کننده تصفیه
 و کننده غذا هضم

  ادرارآور

در پخت نان، 
آش دوغ، 
 جوشانده،
ضماد و 

خوردن سبزي  

  بهار

خاکشیر   خَکشیر
  ایرانی

Descurainia 
Sophia  

Webb ex prantl 
)L.(  

Brassicaceae  
علفی 
  دانه  یکساله

بر،  ادرارآور، تب
التیام دهنده زخم، 
رفع التهاب کلیه، 

کننده،  خنک
برطرف کردن 

هاي  جوش
صورت، تسکین 
  گلودرد و ملین

  اواسط بهار  شربت

 Artemisia  درمنه کوهی  یوشان
aucheri Boiss.  Asteraceae  

اي  بوته
  برگ  چند ساله

درمان درد معده، 
دهنده درد  تسکین

  دندان

شده،  خشک
هاي  خام برگ

تر آن را 
کوبانده و در 
کرپ دندان 

  .دهند قرار می

  بهار

خار پنبه   کَرخ
  ناجورخار

Onopordum 
heteracanthum 

C.A.Mey.  
Lamiaceae  

علفی 
  یکساله

میوه، ریشه، 
  برگ و ساقه

 زخم کچلی،
درمان تب، رفع 

معده درد و 
  بیماري کبدي

جوشانده، 
 شده، خشک

  ضماد
  بهار

 Phlomisبره  گوش  قاراقورنه
cansellata BungeLamiaceae  بهار اي  خام، علوفهرفع شوره و برگ و علفی چند- 
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فرم   خانواده  نام علمی  نام فارسی  نام محلی
  رویشی

بخش مورد 
فصل   نحوه استفاده  محلی کاربرد  استفاده

  آوري جمع
شاهرودي، 
گوش بره 

  سفید

هاي  سرشاخه  ساله  
  گلدار

شپش سر، ضد 
تهوع، درمان 

  دیابت

  جوشانده
  

  تابستان

  آقوت

اي  سنبله
ارغوانی، 

اي  سنبله
  بادکنکی

Stachys inflata 
Benth.  Lamiaceae  

علفی چند 
  ساله

برگ و 
هاي  سرشاخه
  گلدار

سرماخوردگی، 
التهابات گلو، 

هاي جراحت درمان
بخش  آرام پوستی،

 آورندهو پایین 
  فشارخون

جوشانده، 
شده و  خشک

 برگ تازه
  بهار

 Stachys annua  کوهی چاي  پامبل
(L)  Lamiaceae  

علفی 
  برگ و گل  یکساله

رفع 
سرماخوردگی، 
  خواب راحت

شده،  خشک
  جوشانده

 -بهار
  زمستان

  گاوزبان آسا  سیقر دله
Caccinia 

macranthera  
Brand. )Banks & 

Sol( 

Boraginaceae  
 

علفی 
  یکساله

هاي  سرشاخه
  گلدار و ریشه

ضد سرفه، 
بخش و ضد  آرام

  درد

  ضماد، دمنوش
  اواخر بهار  

 Peganum  اسپند  ایسفَند
harmala L. 

Zygophyllaceae  
 

علفی 
  یکساله

برگ و 
هاي  سرشاخه

  گلدار، بذر

درمان معده درد و 
ترش کردن، 

  کننده، ضدعفونی

  دود کردن
  

اواسط 
  تابستان

 Dianthus  قرنفل  میخنگ
caryophyllus 

L. 
Caryophyllaceae  

علفی 
  دانه  یکساله

درد  مسکن دندان
و سردرد، 

کننده کبد  یتتقو
و کلیه، اشتهاآور 

  و تب بر

هم خود 
میخک و هم 
آب میخک را 
در کرپ دندان 

دهند،  قرار می
  جوشانده

-  

خیتمی 
  گوله

ختمی 
 .Alcea rosea L  صورتی

Malvaceae  
  

علفی 
  گل  یکساله

رفع مشکالت 
تنفسی و 

گوارشی، رفع 
التهاب دهان و 
  حلق، ضد سرفه

جوشانده، 
  دمنوش

اوایل 
  تابستان

 Acantophyllum  چوبک زبر  گینه
squarrosum  

Boiss.  
Caryophyllaceae 

اي  بوته
  چند ساله

هاي  ریشه
 سخت و
  استخوانی

ریشه گیاه 
آور و  عطسه

سکسکه را کاهش 
  دهد می

شستشوي 
البسه و حلوا 

  سازي

 -بهار 
  تابستان
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  گیاهان شناختی و نحوه کاربرد انش بومی پیرامون برخی از خصوصیات بومد  
  دارویی –اهان خوراکی گی

  :Galen bermaqi(1( بِرماقی گَلین
اسم . کند یمگیاهی علفی و یکساله است که در مزارع کشاورزي و باغات رشد 

 ،شده است  به معناي عروس و بِرماقی به معناي ناخن گرفته گَلیِناین گیاه از کلمۀ  
به گفته . باشد عروس میبسیار شبیه به ناخن عروس یا دست  گَلین بِرماقیزیرا برگ 

هاي قدیم جهت کشیده  باشد که عروس بومیان این گیاه داراي روغنی در برگ خود می
این . کردند از آن استفاده میو گرفتند  هایشان روغن این گیاه را می و بلند شدن ناخن

ه این گیا .توان یافت یمگیاه را معموالً از اواخر فروردین تا اواسط تابستان در منطقه 
. باشد یمبهترین زمان براي برداشت آن ابتداي دوره رویشی و روید  کنار یِمیلک می

زنان روستایی . گیاهی خوراکی است و طبعی سرد و طعمی شیرینی دارد گَلیِن بِرماقی
عنوان یک وعده  شده به صورت سبزي خوراکی و یا سرخ پس از برداشت، آن را به

  .کنند یمغذایی کامل و مقوي مصرف 
  ):yemlik( شیره شَنگه یا یِمیلَک

 نوار آن هاي برگ روي که بر است علفی داشتند اظهار بومیان گیاه این معرفی در 
 و ها بوالغ اطراف برماقی گَلن و چوپی چله همانند .دارد وجود سفیدي و باریک
 بهشیرا آن پشت از شود می چیده گیاه این که زمانی. شود می یافت زراعی هاي زمین

 از قسمت هر یا دست که افرادي بومیان گفته به که کند می تراوش بیرون به سفیدرنگی
 بهار اوایل در. کند می کمک آن بهبود به شیرابه این باشد می زگیل داراي بدنشان

 گیاه این بهار اواخر بومیان گفته به ولی شود می دیده همچنان بهار اواخر تا و روید می
 اکنونکه  سرودند می گیاه این مورد در شعري قدیم از منطقه حلیم افراد. شود می پیر
 ویل اَرِنِ فالنی ادمیش گول شیره شَنگ« :رددا رواج نیز منطقه این جدید هاي نسل بین

                                                
1. Falcaria vulgaris Bernh. 



   
  
  
  

 167...   وراکی، دارویی هاي خ نگاري گونه گیاه مردم

 
 

 و درمانی خاصیت داراي منطقه افراد براي خوراکی مصرف بر عالوه گیاه این »ادمیش
 مفید نیز عفونت درمان و زگیل بردن بین از جهت و داشته کاربرد معده، زخم درمان

  .باشد می
  ):Čaleh: čupi( چوپی چله

 در باشد و به اذعان بومیان می بهار آن رویش فصل است، یکساله و علفی گیاهی
شود که نشان از آن دارد که گیاه  می دیده ها جوي اطراف باغات و کشاورزي، اراضی

 نر منطقه روستاییان اصطالح به شیند یان گل می به خردادماه در .دوست است رطوبت
 استفاده شده و از آن  دیده یِملک و برماقی گَلن گیاهان کنار در چوپی چله .کند می

 شده،  خشک هم و تازه صورت به هم را این گیاه هاي برگ .شود می دارویی و خوراکی
 ساقه که زمانی تندداش اذعان منطقه سالخوردگان .کنند می استفاده دمپخت و آش تهیه در
 از یعنی آن از بعد باشد، خوراکی می استفاده قابل فقط است برگ این گیاه هنوز تازه و

 فصل در اوایل روستاییان پسکند،  می پیدا اي علوفه ارزش دیگر بعد به اردیبهشت ماه
 که کردند می بیان منطقه بومیان .روند می گیاه این چیدن به جمعی دسته صورت به بهار

 کند، می) چسبناك( چِغَل را غذا چون شود نمی استفاده غذا تهیه در چوپی چله هاي لگ
  .کرد اشاره غذا کننده هضم و یبوست درمان به توان می چوپی چله دارویی خاصیت از

  :Čerčerti)(1 چِرچِرتی
دانند که در اوایل بهار بیشتر در  ییالق این گیاه را از نوع علفی می ساکنان خوش

جهت استفاده ابتدا آن را  ،شود، برگ آن بسیار تلخ است دیده می 3یر چمنلیو  2یِرسولو
کنند اما تُفاله باقی مانده که همان گیاه  جوشانده، آب آن را جهت مصارف دیگر جدا می

 2شرِنبه حالت  1زلَقویا  آچیاصطالح از حالت  کرده تا به 4گوموزباشد را  شده می پخته

                                                
1. Cichorium intybus L. 

  .شد الق میهاي مرطوب و آبی اط به زمین -2
  هاي چمنزار زمین -3
  .دادند تا آب آن خارج شود و حالت چانه به خود بگیرد کردند و آن را فشار می گیاه را با دست چنگ می. 4
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ي گیاه را با ماست مخلوط کرده که اصطالحاً به آن گوموزهازاین تبدیل گردد، بعدا
تنهایی یا همراه با ماست هم  کاسنی به. دهند گویند مورد مصرف قرار می می 3جاجق

عنوان دارویی براي تعدیل فشارخون،  شود و آب کاسنی هم به عنوان غذا استفاده می به
کننده کبد  وزاد و همچنین تقویتخون، قندخون، کاهش زردي یا یرقان ن کاهش چربی

هاي مرداد که کاسنی به گل نشست  در فصل تابستان نیمه .گیرد نیز مورد استفاده قرار می
شود که از عرق کاسنی هم شربت تهیه  گیري می چیدند و آماده عرق را مجدداً می آن
ه داشتند که چون طبع کاسنی سرد است زنی ک بومیان منطقه همچنین اذعان. شد می

پسر باشد چون بدنش حالت گرمی و حرارت دارد از عرق کاسنی  اوباردار باشد و بچه 
  .کردند جهت رفع حرارت بدن استفاده می

  ):kangarmas( 4کنگرمس
ها و جاهاي مرطوب و  ها، کنار جاده گیاهی علفی و یکساله است، در جنگل 

بومیان منطقه  .شود یتیرماه برداشت م و کند شود، فصل بهار رشد می دیده می ،خشک
تر باشد تیزتر یا  هر چه بیشتر آب بخورد و جاي آن مرطوب کنگرمساذعان داشتند 

تر باشد و آب کمتري به آن برسد  شود، بنابراین هرچه خشک تر می اصطالح گَزَنده به
اگر گیاه کنگرمس بدن را نیش بزند «که گزش آن کمتر است، بومیان بر این باور بودند 

صورت خام مصرف  کردند و به مردم محلی پوست ساقه آن را جدا می» و دارهحکم دار
نوع است یکی  دو کنگرمسکردند که  ها بیان می محلی .کردند، طعمی شیرین دارد می

شود، همچنین سالخوردگان منطقه بیان  یمتر  شود و دیگري باریک یش پهن میها برگ
 کنگرمسشود و آن نوع از  ه خوراکی میدهد استفاد که گل نمی مسی کنگرداشتند که از 

اشد و مثل گیره به پشم ب رنگ است، قپه مانند می هاي آن بنفش دهد، گل می که گل

                                                                                                              
طعم تلخ. 1

طعم شیرین. 2

  مخلوط کاسنی با ماست. 3
4. Arctium lappa L. 
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کردند که در گذشته برگ  سالخوردگان منطقه بیان می .چسبد گوسفندان و لباس می
ي شالی گرم شود و جوانه بزند، همچنین بذرهاریختند تا  ی میشالرا در  گنگرمس

ي آلبالو قرار سبدهارا در فصل آلبالو چینی بر روي  کنگرمسجاي روزنامه برگ  به
 کنگرمسمنطقه عالوه بر استفاده خوراکی از ساقه  روستاییاننریزند،  آلبالوهادهند تا  می

 درمان قندخون، را براي کاهش کَنگَرمسکردند، طبیبان محلی  از آن ترشی نیز تهیه می

  .کردند ش فشارخون تجویز میسرفه، سرماخوردگی و کاه
  ):bānošh( 1بنوشَه

ها دیده  ویژه پاي کوه ها و مراتع به گیاهی علفی و چندساله است، در جنگل
هاي  نشیند، که گل هاي اردیبهشت به گل می کند و نیمه شود، در فصل بهار رشد می می

هاي  ي برگدواند، دارا شود و ریشه می باشد، بر سطح زمین پخش می رنگ می آن بنفش
ها را پس از  شود، گل هاي این گیاه استفاده می سبز و قلبی شکل بوده، از برگ و گل

آور،  عنوان، مسهل، خلط به بنوشَهکنند، از جوشانده گل  چیدن در زیر آفتاب خشک می
ریزند، زیر درخت  هاي آن را در غذا می کنند، برگ ضدالتهاب و ضد سرفه استفاده می

بیان کردند  بنوشَهسالخوردگان منطقه داستانی در زمینه  .شود دیده میکُندس و ازگیل 
خان و درختان کَندس و ازگیل را به نام کرم  که در این داستان بنوشَه را به نام اصلی

بوده، مادر اصلی از این ماجرا ) ازگیل و کٌندس(، نامزد کرم )بنوشَه(شناختند، اصلی  می
هاي لباس اصلی را  ا به کرم بدهد، به همین دلیل دکمهناراضی بوده که دختر خود ر

لباس  دفعه یکهاي لباس اصلی بوده،  کند، وقتی کرم در پی باز کردن دکمه لسم میط
سوزند، مادر اصلی خاکستر هر دو را بیرون  آنها می يگیرد و هردو اصلی آتش می

اند، استعاره از اینکه م عنوان سایبانی براي محافظت از اصلی باقی می کرم به ،ریزد می
  .کند رشد می) کرم(براي همیشه زیر درخت کُندس و ازگیل  بنوشَهگل 

  

                                                
1. Viola odorata L. 
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  :)kerpkasan( 1کَسن کرِپ
رسد، در کمر کوه  متر می اي است، ارتفاع آن به ده سانتی صورت بوته این گیاه به 

ر گل در اوایل بها ،هاي آن را پوشانده شود، پرزهاي سفیدرنگی روي برگ دیده می
شود، همانند  هاي آن سفید و گرد است در اواسط پاییز کل بوته خشک می گلو دهد  می

شود چون این  هاي این گیاه استفاده دارویی می شود، از تمام قسمت گول درو می ساري
ریزند و  بار جوشاندن آب آن را دور می گیاه طعمی تلخ و زهر مانند دارد، پس از یک

باور عمومی سالخوردگان منطقه بر  .کنند با نبات شیرین میو ند جوشان مجدداً آن را می
دهد  خون را کاهش می قند و چربی شدت مرض این است که جوشانده این گیاه به

صورت تازه  هم بهو باشد  درد مفید می پیچه و دل همچنین در درمان سرماخوردگی، دل
این گیاه جهت از بین بردن کنند، بومیان منطقه از  شده آن را استفاده می و هم خشک

الي لباس و  هایی از گیاه را البه صورت که دسته کردند بدین موش و بید نیز استفاده می
دادند تا از حشرات موزي در امان  هایشان قرار می بافت و رخت خواب هاي دست قالی

  .باشند
  ):Sāry:gul(گول  ساري
 در و روید می بهار فصل در که زردرنگ هاي گل با چندساله و علفی گیاهی
 روستاها، اطراف اراضی در بیشتر. شود می برداشت نشستن گل به از پس ماه اردیبهشت

 آوري جمع را گیاه این گل محلی مردم. دارد رویش ها دشت و کمرکوه ها، جاده کنار
 و گل از فقط ایشان گفته به .کنند می خشک آویزان و اي دسته صورت به سپس و کرده
 هاي ظرف در کردن پودر از پس را آن که طوري شود به می استفاده هگیا این برگ

 و تلخ طعمی گول ساري. کنند می ذخیره سال فصول سایر براي پالستیکی یا اي شیشه
 را گول ساري گیاه شده پودر ندارند غذا خوردن به میل که افرادي .دارد گرم طبعی

عنوان  این گیاه هم به .کنند می میل و ریخته دست کف مرباخوري قاشق یک اندازه به

                                                
1. Teucrium polium L. 
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به گفته درمانگران . رود می شمار به منطقه بومیان نزد غذا کننده هضم اشتهاآور و هم
 و بوده ضدنفخ و ضداسهال خاصیت داراي گول ساري گل ،محلی و زنان سالخورده

 کاهنده گیاه ااین  گل پودر ایشان. رود می کار به تهوع حالت و پیچه دل رفع براي
 پودر از خوري چاي قاشق یک بیمار فرد که صورت این دانستند، به می باال خون بیچر
 گول ساري بودند معتقد منطقه افراد .بنوشد ازآن آب بالفاصله پس و گذاشته دهان در را

  .شود می دیده گودومال با اغلب همراه
  ):godumāl( 1گودومال

. کند یمرشد  ها جادهراف یب و اطش کمي ها دشتگیاهی علفی و پایا است که در 
طبیبان محلی از این . کنند یمدر خردادماه و تیرماه گل این گیاه را برداشت  روستاییان

دادند،  صورت که گیاه را همراه با آب در ظرفی قرار می گیاه خمیري درست کرده بدین
و  کردند پس از جوشاندن، سرانجام آب گیاه جوشانده شده را با مقداري آرد مخلوط می

داند، افرادي که دچار جراحت شده بودند بر روي  آن را البالي دستمالی قرار می
بستند، زیرا به گفته درمانگران محلی گودومال بهترین دوا جهت  قسمت زخمی شده می

جوش خوردن زخم و از بین بردن عفونت ناشی از آن است، عالوه بر آن از گودومال 
  .شد و گوسفند نیز استفاده میجهت بخور و همچنین جهت تعلیف گاو 

  :kahlik:oty(2( اوتی کهلیک
ي ال البه ماه ي جوان آن در اواخر فروردینها سرشاخهي است که ا بوتهگیاهی 

همراه با اوقالق و  و نشیند یمدر اواخر بهار به گل  ،روید یمو کمرکوه  ها سنگ تخته
شبیه  :گویند تشبیه کرده و میافراد محلی این گیاه را به یونجه . شود گودومال دیده می

گذاري این گیاه نزد بومیان به این  علت نام. شود هایش روي زمین پخش می یونجه برگ
به . باشد یمبه معناي علف  اُوتدر زبان ترکی به معناي کبک و  کَهلیکباشد  دلیل می

به  گیاه اینکند،  یمي این گیاه النه درست ها بوتهگفتۀ  بومیان چون کبک بیشتر در زیر 

                                                
1. Verbascum Thapsus L. 
2. Thymus Kotschyanus Bioss. & Hohen 
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ماه و قبل از  یبهشتاردبومیان این گیاه را در . گذاري شده است نام علف کبک نام
کنند زیرا معتقدند که بعد از گلدهی خاصیت آن کاهش پیدا  یمي آور جمعگلدهی 

اندام مورد استفاده این گیاه برگ آن است که داراي مصارف متعدد دارویی . کند یم
روي یک سفره ه رداشت این گیاه آن را در ظرف یا بروستاییان پس از ب. باشد یم

دوراز نور مستقیم خورشید پهن کرده و پس از خشک شدن کامل آن را آسیاب کرده  به
ها آن را گیاهی  یمحلداراي طبع گرم است و  اوتی یککهل. آورند صورت پودر درمی و به

. کنند یمتهاب گلو استفاده آن براي درمان نفخ و ال کرده دمدانند و از  یمکننده  ضدعفونی
آن را براي امراض روده و معده و رفع حالت تهوع توصیه  نیز درمانگران محلی

دهنده و معطرکننده انواع  عنوان طعم به اوتی یککهلزنان روستایی از  ؛ همچنینکنند می
  .کنند غذاها، دوغ و ماست استفاده می

  ):oqlāq( 1اوقالق
ها  ي و پشت تپها صخرهر است که در مناطق مرتفع، اي، پایا و خاردا گیاهی بوته

هاي اوقالق و  باشد، مردم محلی از گل رنگ می هاي ریز بنفش داراي گل. کند یمرشد 
به بیان . کنند عنوان جایگزین چاي استفاده می کرده و گهگاه به دمنوش تهیه گول ساري

چوپانان همچنین . هدد بومیان این گیاه همیشه در منطقه بوده و عسل خوبی نیز می
از آن جهت ایجاد  عنوان هیزم مورد استفاده قرار داده و ي خشکیده آن را بهها بوته

کنند تا بصورت  کف آغل را نیز از این گیاه پر می. کنند سایبان در سقف کپر استفاده می
ي قدیم براي پخت نان از هیزم ها زمانبه گفته زنان روستایی در . مستمر خشک بماند

استفاده کرده و معتقد بودند که این گیاه آتش تیزي دارد و هیزمش باعث بو گرفتن آن 
جوانان در اواخر خرداد و اوایل تیر جهت . شود از این گیاه کتیرا گرفته می. شود ینمنان 

روز یکبار  4تا  3ماه، هر  3تا  2روند و به مدت  برش زدن ساقه اوقالق به مراتع می
داشتند کتیرا تأثیر  شوندگان اظهار می اغلب مصاحبه. روند صحرا میبراي گرفتن کتیرا به 

  .درد دارد اي در بهبود دندان العاده فوق

                                                
1. Astragalus verus Olivier 
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  :ānox(1( آنُخ
در بین اهالی منطقه موردمطالعه بود، به لحاظ طعم  پرمصرفآنُخ یکی از گیاهان  

 ي سنگالخی وها دامنههمانند آویشن است، گیاهی علفی و یکساله است که در 
ي آور جمعي گلدار آن ها سرشاخهنشیند و  یمدر خردادماه به گل . کند یمیب رشد ش کم

عنوان  مردم بومی آنُخ را به. همچون کَهلیک اوتی داراي بوي مطبوعی است. شود یم
کند و براي جلوگیري از  یمکرده آن سرفه را رفع  دم. دانند گیاهی ضدگرما می

آن  ،پس از برداشت. شود یمدر صحرا استفاده  گرمازدگی توسط چوپانان و کشاورزان
دوراز نور مستقیم خورشید طوري  را در ظروف حصیري یا سفره در زیر آفتاب، البته به

دهند تا خشک شود، سپس آن را در  یمکه حرارت خورشید را دریافت کند قرار 
درمان جوشانده آن جهت از . کنند یمي براي مصرف زمستانه ذخیره ا پارچههاي  یسهک

همچنین برگ، گل و  .کنند استفاده میریزي  پیچه، اسهال و جلوگیري از خون دل
دهنده  عنوان طعم پودر کرده همانند آویشن به 2هاي هوایی این گیاه را در هاون سرشاخه

کردند، اغلب چوپانان جهت  بر روي لبنیات ازجمله دوغ، ماست و کشک استفاده می
  .تعدادي برگ آنخ نیز موجود بود ظرف چایشان طعم کردن چاي در خوشبو و خوش

زنهزو، گ3گ )gezneh:(  
دار، فصل بهار در کنار  هاي برگ دندانه گیاهی علفی و چند ساله است، کناره

فصل . ها و جاهایی که رطوبت بیشتري دارد رشد بیشتري دارد ها و باغات، چشمه جوي
ه حتماً باید از دستکش استفاده کرد آوري این گیا شود، براي جمع بهار نیز برداشت می

منطقه ساقه و برگ گزنه گزنده است، اگر به دست یا بدن  روستاییانبه گفته  زیرا بنا
هاي تازه گزنه نوعی آش  از برگ روستاییانشود،  برخورد کند دچار خارش و تاول می

ستقیم خورشید، دوراز نور م گزِنه را در زیر آفتاب البته به روستاییانکردند،  تهیه می

                                                
1. Ziziphora clinopodioides Lam. 

  .کوبیدند ریختند و می شده را در آن می ظرفی آهنی که داراي یک دسته بوده گیاهان خشک -2
3. Urtica dioica L. 
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 - شود  چون به گفته سالخوردگان اگر زیر نور مستقیم باشد سیاه می - کردند  خشک می
کردند، طبیبان  باشد استفاده می فصول دیگري از سال که این گیاه در دسترس نمیدر و 

هاي پوستی و  هاي زنانه، ناراحت محلی گزَنَه را براي درمان دیابت، درد سینه، ناراحتی
عنوان علوفه براي گاو و گوسفندان نیز  دانستند همچنین این گیاه به مفید می بواسیر

  .شد استفاده می
  ):šyryn:boyān( 1بویان شیرین

کنار  و باشد که اطراف باغات و مزارع کشاورزي یمگیاهی علفی و چند ساله 
شده در فصل اردیبهشت  با آغاز فصل بهار رشد آن شروع. کند یمها رشد  جوي

بویان را  ریشه شیرین. شود و تا پاییز ادامه دارد رت کم تراکم در منطقه دیده میصو به
شده و جهت تعلیف گاو و  برگ آن در مردادماه برداشت. آورند پاییز از خاك درمی

باید زمینو بکنی تا گیاه رو از یقه «به گفته بومیان منطقه . رسد گوسفند نیز به مصرف می
کردن و  باشد، پس از خشک مزه می ان داراي طعمی شیرینریشه شیرین بوی» در بیاري

عنوان  پودر کردن ریشه از شیرینی آن در قارا قروت و همچنین از پودر ریشه آن هم به
بویان براي  از جوشانده ریشه شیرین. کنند عنوان شکر، استفاده می دهنده و هم به طعم

یان از مخلوط پودر ریشه شیرین بوم. شود درمان سرماخوردگی و گلودرد نیز استفاده می
  .برند گول جهت درمان معده درد نیز بهره می بویان و ساري
  ):zergyš( 2زرگیش

دانند،  و چند ساله می) خاردار(دار  اي تیکان زرگیش را درختچه روستاییان 
میوه آن در . شود هاي زرگیش در اواخر اسفندماه از کنار گیاهان خاردار سبز می برگ

شود، ابتدا سبز، سپس صورتی و سرانجام به رنگ قرمز  ادماه ظاهر میاواسط خرد
هاي آهکی، سنگ و سنگریزه دار و رسی  به اذعان بومیان زرگیش در خاك. آید درمی

اي یافت، چوپانان منطقه بیان داشتند  توان در جاهاي صخره زرگیش را می. کند رشد می

                                                
1. Glycyrrhiza glabra L. 
2. Berberis integerrima Bunge. 
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. بخشد را، به داغالر و مراتع میهاي زرگیش رنگ قرمز زیبایی  که فصل پاییز برگ
داشتند چوب زرگیش زردرنگ است، افرادي که از شهرها به مراتع  اذعان می روستاییان

برند  هایشان می کاري با خود به شهرستان آیند، آن را جهت استفاده در صنایع خاتم ما می
جهت زنان سالخورده از چوب زرگیش . کنند و در ساخت وسایل تزئینی استفاده می
کردند؛ همچنین مردم منطقه از  بافی استفاده می رنگ کردن پشم گوسفندان براي قالی

هاي آن را پس از  کردند چنانکه میوه برگ، میوه، ریشه و پوست زرگیش استفاده می
صورت تازه در تهیه زرگیش پلو، مربا زرگیش، شربت  کردند یا به آوري خشک می جمع

کردند، طبیبان محلی زرگیش را کاهنده  استفاده میها  و آب زرگیش و دیگر خوراکی
  .دانستند خون مفید می فشار و چربی خون و همچنین آب آن را جهت تصفیه

  ):tengis( 1تنگیس
ییالق، گیاهی با فرم رویشی درختی و چندساله  در دانش بومی افراد خوشتنگیس 

میوه، چوب، پوست و هاي میوه نارس، میوه رسیده، مغز  باشد، که از همۀ  قسمت می
شده   دیده به گفته چوپانان خبره تنگیس در ارتفاعات، بیشتر. شود صمغ آن استفاده می

هاي  سرشاخه روستاییان. شود تر دیده می تراکم در کمر و ارتفاعات پایین و بصورت کم
د را جهت ایجاد کَپر و آغَل گوسفندان نتر وجود دار هایی که در ارتفاعات پایین تنگیس

تنگیس در . شوند داشته می زنند اما آنهایی که در ارتفاعات باالتر وجود دارد نگه خود می
میوه آن بر فروردین دهد و اواخر  شود، اول برگ می زند و سبز می اول بهار برگ می

بومیان . شود شود، در جاهاي سرد همراه با گیاه آرداش دیده می روي درخت ظاهر می
باشد، چوب تنگیس خاردار و  چوب آنها می ،ناخت درختانهاي ش از راه :گویند می

و برگ خاردار  پرندگان جهت محافظت از خود النه خود را بین شاخ. سرخ است
سازند تا کسی به النه آنها دست نزند، سالخوردگان از چوب تنگیس عصا  تنگیس می

منطقه  روستاییاندست است،  سازند زیرا معتقدند، بسیار محکم، مرغوب و خوش می

                                                
1. Rhamnus pallasii Fisch. & Mey 
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کنند، زیرا اذعان  قروت از هیزم تنگیس نیز استفاده می جهت پخت نان، دوغ و قَرَه
دارند که این گیاه سوخت خوبی دارد، اواخر اردیبهشت تا اوایل خرداد چوپانان و  می

رد، ترش و روند میوه تنگیس را که تُ آوري هیزم به صحرا می زنانی که جهت جمع
هایشان  عنوان تنقالت و خوراکی به خانه کنند و به یآوري م دار است را جمع آب
کنند،  آوري میوه رسیده تنگیس می اقدام به جمع) تیرماه(برند، اما اواخر برج چهار  می

رك ، پوست رویی که گوشتی و آبدار بود تَاین است که عالمت رسیدگی تنگیس
ست میوه رسیده کند که طعم آن گس و کمی تلخ ا دارد و شروع به باز شدن می برمی

زمانی که طعم گس آن گرفته  ،نمک تنگیس را بعد از شیرین کردن و جوشاندن در آب
کنند که طعمی بسیار  هاي خود استفاده می عنوان خوراکی و تنقالت در آجیل شد، به

زند را  اي که از درخت تنگیس بیرون می منطقه شیرابه روستاییان. رد داردخوشمزه و تُ
زدوي تنگیس . کنند آوري می پس از بیرون زدن از تنه درخت آن را جمع نامند و زدو می

درد استفاده نموده و همچنین از آن در ساخت وسایل تزیینی نیز  را براي درمان دندان
هاي داخلی مفید  جوشانده پوست تنگیس را در درمان عفونت. کنند استفاده می

نمودند که از آن جمله  اي آن ذکر میدانستند؛ همچنین زنان سالخورده خواصی را بر می
  .خون و دفع سنگ کلیه اشاره کرد توان به درمان قند و چربی می

  ):ārdāš( 1آرداش
سبز بوده و به گفته اهالی منطقه  رویشی آن درختی است، چند ساله و همیشه فرم

 خط  ةدهند نشانبه قول بومیان این گیاه . شود اي بیشتر دیده می ي صخرهها قسمتدر 
ي مرتفع کوه، جایی که برفگیر است حضور ها قسمتبرف است چراکه اغلب در 

پوسد و براي ساخت وسایل  ینمچوب آن به دلیل چرب بودن در آب . بیشتري دارد
شد  ابزارهایی که جهت پختن نان توسط مردم محلی استفاده میاغلب . شود خانه استفاده می
از چوب آرداش همچنین در . گردد تهیه می آرداشاز چوب  1و تواق  2مثل ازون خانچه

                                                
1. Juniperus commonis L. 

  . دادند هاي خمیر را در آن قرار می ظرفی که چانه. 2
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همچنین چوپانان و . شد یمنیز استفاده  2داراقساخت ابزار کشاورزي و  ساخت صندلی،
نمودند که چوب آرداش در گذشته که تعداد آن بیشتر بود  یمسالخوردگان محلی اذعان 

زم به ذکر است ال. شود ینمبرداري  به دلیل کاهش آن بهره اکنون همشد، ولی  یماستفاده 
بومیان منطقه آن را آرداش  ،هاي این درخت به سنگ که به دلیل شبیه بودن میوه

آرداش همراه با زرشک، . باشد نامیدند چراکه داش در زبان ترکی به معناي سنگ می می
کردند که در فصل زمستان  شود، چوپانان منطقه بیان می کُندس و ازگیل دیده می

 آرداشرا به  قدبلندبخت و  خورند، بومیان منطقه دختران دم می هابزهاي آرداش را  برگ
 ه عنوانکردند، همچنین طبیبان محلی جوشانده میوه آرداش را ب و نارون تشبیه می

  .کردند کننده و درمان روماتیسم توصیه می تقویت معده، ضد نفخ، ادرارآور، ضدعفونی
  ):kondus( 3کٌندس

ي ها خاكي نورگیر و ها مکانویشی درختی که در گیاهی است با فرم ر کُندس 
 روستاییانو حیاط خانه  ها باغدر کنار  ندرت به. کند مرطوب، سبک و شنی نیز رشد می

بسیار سخت و ترش است تا زمانی که خوب رسیده  کَندسشود، میوه  نیز دیده می
تغییر  اي گوشت آن پس از رسیدن از رنگ سفید به قهوه. نیست خوردن قابلنشود 

شود و مردم محلی رسیده آن را به خرما تشبیه  یابد و کامالً نرم و شیرین می می
کننده مصرف  اي لذیذ، مطبوع و تقویت عنوان میوه صورت خام به به کُندس. کردند می
عنوان یک  کنند که به نیز درست می کُندسشد؛ همچنین از آن شربت و رب  می

زنان روستایی پس از . شود یماري از غذاها استفاده دهنده بجاي رب انار در بسی طعم
را جدا نموده و در ساخت قاب،  نآ رنگهاي بزرگ و طالیی  یوه کُندس دانهمخوردن 

یارترش مزه بسرب کُندس . نمودند گردنبند براي کودکان و وسایل تزئینی استفاده می
روي شود  آن زیادهکردند اگر در خوردن  که بومیان منطقه بیان می طوري است به

                                                                                                              
.کردند ظرفی که روستائیان در آن خمیر درست می. 1
.کردند ریساندند و تبدیل به نخ می ها می اي که پشم گوسفندان را با آن اصطالحاً شانه. 2

3. Mespilus germanica L. 
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ي خوراکی آن را براي آفت ها استفادهبجز . گردد یمسرعت موجب اُفت فشارخون  به
روزي دو الی سه بار افرادي که دچار آفت دهان  که طوري بهکردند  دهان پیشنهاد می

سپس آب دهانشان را بیرون بریزند  دارندهنگبایست رب را بر روي آفت  یمشوند  می
از دیگر خواص دارویی جوشانده ساقه  .کند بود آفت دهان کمک میکه این امر به به

بر بودن آن  توان به درمان ورم گلو و تب می روستاییاننزد  کَندستازه، میوه و برگ 
  .اشاره کرد
  ):solup( 1سلٌپ

به گفته مردم . دانستند بومیان این گیاه را در زمره گیاهان علفی و چند ساله می 
ترش  کند، طعم گیاه در سال بعد مجدداً رویش می 2ریزي ز طریق تخممنطقه این گیاه ا

صورت خودرو، در  به مزه بوده و طبعی سرد دارد، سلُپ ارزش خوراکی و دارویی دارد،
زمانی «کند،  ها و اراضی کشاورزي، باغات و حتی حیاط خانه در فصل بهار رشد می کوه

هست  جا همهکردند که  شد بیان می ه میپرسید سؤالکه از رویش سلُپ از مردم منطقه 
هاي این گیاه  برگ کردند هاي متنوعی می بومیان از سلُپ استفاده .»حتی در حیاط خانه

به این صورت که لپه را پخته و  کنند یرا در فصل بهار برداشت و از آن دلمه درست م
و با داده تفت فرنگی، نمک، زردچوبه و پیاز را در روغن  برنج را خیسانده، رب گوجه

را پهن و مواد را درون آن  سلُپهاي  برنج و لپه و آبغوره مخلوط کرده سپس برگ
شد  یم؛ همچنین از آن جهت تهیه نان سلُپ استفاده دم بکشد گذارند یریخته و م

. کردند جات مخلوط می که این گیاه را خردکرده و با روغن محلی و ادویه طوري به
دادند و در نهایت آن را در تنور  نان ریخته، خوب ورز میسرانجام در داخل خمیر 

از این گیاه در تهیه غذاي دوغ دوش که مخلوطی از دوغ تازه محلی، برنج . پختند یم
  .شد دانه و سبزي سلُپ بود نیز استفاده می نیم

                                                
1. Rumex elbursensis Boiss. 

  گفتند مردم محلی به بذر گیاه تخم می. 2
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  ):xakešir( 1خَکشیر
ی آن اوایل دانستند، زمان گلده ها می مردم محلی گیاه خَکشیر را در زمره علفی 

ماه  این گیاه در اواسط اردیبهشت به اذعان ایشان. هاي زردرنگی دارد گل بوده و بهار
بومیان خوشه یا . شود ها و اطراف باغات دیده می دهد در اراضی زراعی، دشت دانه می

خَکشیر است را به شمشیر تشبیه  رنگ یهاي نارنج قوزه خَکشیر که حاوي دانه
هاي دارویی و خوراکی  ي خَکشیر بعد از خشک شدن استفادهها کردند، از دانه می
هاي خَکشیر را به  گرم دانه يدر روزها یشد، چنانچه براي رفع عطش و گرمازدگ می

صورت شربت تهیه  همراه آب و شکر و در صورت در دسترس بودن مقداري گالب به
از عالئم  .داشتند گرمازدگییی از ها نشانهشد که  یمداده  هاییکردند و به بیمار می

قرمزرنگ ریز در بدن  يها دانه ظاهر شدنر گرفتن بدن و گاهی احساس گُگرمازدگی، 
عنوان یک ملین ضعیف نیز بهره گرفته  از این گیاه به. در فصل گرم سال استبیمار 

  .شد یم
  ):yošān( 2یوشان

جهت دم  آنهاي  زا بودن و استفاده از بوته را به جهت آتش یوشانچوپانان منطقه 
هر  .خوردن دارد ،یوشانکردند چاي با هیزم  شناختند و بیان می کردن چاي خود می

) Artemisia aucheri & Artemisia sieberi(شده در این تحقیق  یانبدونوع یوشان 
یوشان در فصل بهار در کمرکوه اطراف گیاهان . دنباش اي و چند ساله می یاهانی بوتهگ

هاي تازه این گیاه را جهت  کند، بومیان برگ رشد می وتیا کهیلیکو آقوت ، اوقالق
زنان روستایی در فصل بهار یوشان را . دادند درد مورد استفاده قرار می تسکین دندان

کردند، آن  دوراز نور مستقیم خورشید خشک می کردند و در هواي آزاد به آوري می جمع
مقداري از پودر آن را (شک را در هاون کوبیده و هم جهت درمان معده درد بصورت خ

شد که به این  یمخوردند و بالفاصله چند جرعه آب نوشیده  یمدر کف دست ریخته و 

                                                
1. Descurainia Sophia Webb ex prantl (L). 
2. Artemisia aucheri & Artemisia sieberi 
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. شد صورت جوشانده مصرف می هم به کردند و استفاده می) شد یمکردن گفته  کَپکار 
را به آویشن  یوشانیوشان طعمی تند و البته معطر دارد، از نظر تندي و معطري بومیان 

باشد  به همین دلیل زمانی که سبز می) مانند این دو تند است(کردند  عنا تشبیه میو ن
خوراك  اي خوش عنوان علوفه گیرد اما بعد خشک شدن به مورد چراي دام قرار نمی

  .شود مورد چرا واقع می
  ):karax( 1کَرَخ

 گیاهی با فرم رویشی علفی و یکساله که اواخر اردیبهشت در پاي کوه، مراتع، 
. شود ها و اطراف اراضی کشاورزي رشد نموده و تا تابستان نیز در منطقه دیده می دشت
را از نظر ظاهري شبیه گیاهی  کرخباشد، بومیان منطقه  از دسته گیاهان خاردار می کَرَخ

هاي بنفش اما  داراي گل کَرَخدانند با این تفاوت که  می) 2کنگر سفید( تیکان آقعنوان با 
اگر در فصل که داشتند  چوپانان منطقه اذعان می. باشد سفید می کانتی آقهاي  گل

. شوي را در چاي بریزي و بخوري کمتر دچار سرمازدگی می کرخزمستان مقداري 
شد  هاي قدیم، اگر کسی دچار زخمِ کچلی می کردند که در زمان خبرگان محلی بیان می

هایی که  عنوان ضماد در قسمت را با روغن حیوانی مخلوط کرده به کَرَخریشه و برگ 
هاي گلدار  از جوشانده سرشاخه. نمودند دچار ریزش مو و زخم شده بود استفاده می

  .شد در درمان تب و رفع معده درد نیز استفاده می کَرَخ
  ):qar:āqurnh( 3قاراقورنه

حاشیه مزارع  گهگاهها و  گیاهی علفی و چند ساله است، در مراتع، حاشیه جاده
کند، فصل رویش آن بهار است،  هاي نرم رشد می شود، در خاك یده مید یزن کشاورزي

رنگ است که زیبایی خاصی را به مراتع  هاي آن یاسی نشیند، گل خردادماه به گل می
هاي  هاي قدیم برگ کردند که طبیبان محلی در زمان چوپانان منطقه بیان می. بخشد می

                                                
1. Onopordum heteracanthum C.A.Mey. 
2. Cirsium echinus (M. Bieb.) 
3. phlomis cansellata Bunge 



   
  
  
  

 181...   وراکی، دارویی هاي خ نگاري گونه گیاه مردم

 
 

کردند، اگر شخصی از اهالی منطقه دچار شپش  می قاراقورنه را کوبیده، از آن شامپو تهیه
کرد، همچنین از  شد از این شامپو جهت رفع شوره و شپش استفاده می یا شوره سر می

هاي این گیاه جهت درمان بیماري دیابت و رفع حالت تهوع استفاده  جوشانده گل
  .کردند استفاده می هاي خود نیز عنوان علوفه دام به قاراقورنهمنطقه از  روستاییان .شد می

  ):āqut( 1آقوت
به اذعان . شناسند عنوان اسطوخودوس می را به آقوتییالق  افراد منطقه خوش

. رنگ مایل به سفید هاي بنفش خبرگان محلی گیاهی است علفی، چندساله و داراي گل
باشد با این تفاوت که درصد مخملی و پرزهاي  اي می نقره پامبلبرگ و ساقه آن همانند 

 .شود دار و ارتفاعات دیده می باشد، در مناطق شیب کمتر می پامبلنسبت به  آقوت
ویژه ارتفاعات و همراه با گیاهانی چون  همه جاي کوه به: گویند سالخوردگان محلی می

طعمی تند و معطر . شود دیده می گودومالو  کَرَخ، یوشان، اوتی کهیلیک، کَسن کرپ
زنان . شود و تا اواخر تیرماه نیز در منطقه دیده می دارد، در فصل بهار رشد نموده

را  آقوتهاي  روند برگ و گل صورت گروهی به کوه می روستایی در فصل بهار به
هایشان پهن  اي در منزل آوري نموده و آن را در ظروف حصیري یا بر روي پارچه جمع

در مقابل آفتاب  آقوتزیرا معتقدند که  ،تدریج خشک شود گذارند تا به و در سایه می
سالخوردگان، خبرگان و طبیبان محلی آقوت را جهت درمان . شود سیاه می

ورنده آبخش و پایین  آرام هاي پوستی، درمان جراحتسرماخوردگی، التهابات گلو، 
  .دانستند مناسب می فشارخون
  ):pāmbol( 2پامبل

اي و سفیدرنگ  لههاي آن زنگو گل. دانستند بومیان این گیاه را علفی و یکساله می
ها و جاهایی  ها، کوه ها، جوي دار، اطراف چشمه هاي مرطوب و کلوخه بوده و در خاك

هاي آن شبیه برگ ریحان است، سالخوردگان بیان  برگ. روید که رطوبت بیشتر است می

                                                
1. Stachys inflata Benth. 
2. Stachys annua L. 
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 .»بینید هم در فصل زمستان در صحرا می پامبل را هم در فصل بهار و«: که کردند می
کردن آن  هاي این گیاه اقدام به خشک آوري برگ و گل بعد از جمع زنان روستایی

عنوان مسکنی جهت  را به پامبلشوندگان و بویژه چوپانان جوشانده  کنند، مصاحبه می
  .کردند راحت خوابیدن و سرماخوردگی توصیه می

  ):seqer:dele( 1یلهسقرد
گیر در فصل  سایه هاي مرتفع و مناطق گیاهی علفی و یکساله است که در دامنه 

هاي  رنگ و شبیه گل هاي آن بنفش گل. نشیند اوایل برج سه به گل می. کند بهار رشد می
ییالق به این دلیل بود که  خوش روستاییانگذاري آن در بین  علت نام. بنوشَه است

به معناي زبان،  دیلبه معناي گاو و  سقرهاي آن شبیه زبان گاو است و از  برگ
این گیاه همانند  هاي برگداشتند  یمسالخوردگان منطقه همچنین اذعان . شده است گرفته
هاي آن در  هاي سقردیله در تهیه آش و از گل از برگ روستاییان. گاو چسبناك است زبان

بخش، ضدسرفه و ضددرد بهره گرفته  عنوان آرام نمودند که به تهیه دمنوش استفاده می
آن در  هاي برگداشتند که از  یمگان بیان شوند شد؛ همچنین برخی از مصاحبه یم

  .شده است یمغذا نیز استفاده  دهندة  طعمعنوان  گذشته به
  ):isfand( 2ایسفند

ها و  گیاهی علفی و یکساله است که در اطراف روستا و اراضی هموار و دشت 
ان در مردادماه میوه سبز آن را زن. هاي رهاشده و مخروبه رویش دارد بیشتر حوالی زمین

این . کنند یمهاي تزئینی درست  یزهآوروستایی برداشت کرده و با هنرمندي تمام از آن 
شوند،  یمزخم روي دیوارهاي خانه و سردر منازل آویزان  عنوان چشم ها به یزهآو

ي مختلف ها مراسمرا جمع کرده و در  ایسفندمیوه و بذر  ،همچنین پس از رسیدن کامل
 ایسفندزنان روستایی به هنگام دود دادن . کنند یمدود  شادي و عزاداري، بذر آن را

                                                
1. Caccinia macranthera Brand  
2. Peganum harmala L. 
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. »1ایسفندلَرِ چیتّاسین یامان گوزلَر پاتّاسین«: کنند یمي را نیز زیر لب زمزمه ا ترانه
. زخم ایسفند دارند کنندگی و دفع چشم روستاییان اعتقاد زیادي به خاصیت ضدعفونی

حی و عفونت، ساقه، برگ و دانه ي سطها زخمدرمانگران محلی براي ضدعفونی نمودن 
  .گیرند یمرا دود کرده و دود آن را زیر زخم  ایسفند

  :)mixeng( 2میخنگ
هاي مرطوب  دانستند که در خاك مردم منطقه آن را گیاهی علفی و یکساله می

منطقه از جوشانده دانه  روستاییان. باشد هاي آن سفید، قرمز و بنفش می گل. روید می
کننده کبد و کلیه، اشتهاآور و تب بر  ن درد دندان، سردرد، تقویتمیخنگ جهت مسک
عروس و  ویژه سراي تازه هاي آن را جهت زیبایی و تزئین منزل به استفاده نموده و گل
هاي خود  الي لباس هاي این گیاه را البه سالخوردگان دانه. کردند دامادها استفاده می

ن از آن نوعی گردنبند به نام محلو گذاشتند، همچنی جهت خوشبو کردن لباس می
  .انداختند هاي عروسی آن را به گردن خود می درست کرده و در جشن

  ):Xytmy: gulu( 3گوله خیتمی
، اطراف مزارع و حوالی روستاها به ها دشتوفور در  گیاهی چندساله و علفی که به

وایل تابستان به گل شود و در ا یمرشد آن از اوایل بهار در منطقه آغاز . خورد یمچشم 
پس از . شود تا خشک شود یمهاي آن پس از برداشت در سایه قرار داده  گل. نشیند یم

. شود یمشود و براي زمستان نگهداري  یماي ریخته  یشهشي ها ظرفخشک شدن در 
هایشان کشت  درب خانه يبومیان بذر آن را جهت زیبایی در حیاط خانه یا حتی جلو

هایی چون سرماخوردگی، سرفه و عفونت و التهاب گلو  یماريبکه   در زمستان. کنند می
هاي  میوهاز . شود یمها استفاده  یماريبصورت جوشانده براي درمان این  رایج است به

صورت  نمودند، کودکان و بزرگساالن به ختمی، که زنان محلی آن را به دکمه تشبیه می
  .کردند تنقالت نیز استفاده می

                                                
  .ك بردارند تا که چشمان بد بترکندرَهاي اسفند تَ دانه. 1

2. Dianthus Caryophyllus L. 
3. Alcea rosea L. 
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  ):ginah( 1گینَه
اي چسبیده  کنند، نوعی درختچه خاردار و حالت کپه گونه توصیف می گینَه را این 

به گفته . رنگی دارد هاي سفید و صورتی کند، گل به زمین است، در فصل بهار رشد می
ها زیاد  شده آن، در باالي کوه بومیان گینه همیشه در صحرا هست، چه سبز و چه خشک

عنوان علوفه  ویژه بزها از آن به ها نیز به آن استفاده کرده دام بومیان از هیزم. شود دیده می
کنند که در قدیم ریشه سخت و استخوانی  سالخوردگان منطقه بیان می. کنند استفاده می

را کوبیده و از پودر آن جهت شستشوي لباس استفاده  آنگینه را از گیاه جدا کرده، 
بومیان اذعان . کنندگی باالیی دارد قدرت پاك به اعتقاد ایشان ریشه این گیاه. نمودند می

. دهد آور بوده اما از طرفی سکسکه را کاهش می شدت عطسه داشتند که ریشه گینَه به
در فصل تابستان از  زنبورهاکردند که  زنبور داشتند بیان می يهمچنین کسانی که کندو
 .کنند شهد گل گینه استفاده می

  
  بحث

برداري از گیاهان خودرو را مورد  ن بودند تا شیوه بهرهمحققین در این مطالعه بر آ
. آیند یماین گیاهان در زمره محصوالت فرعی مراتع به شمار . بررسی قرار دهند
ي چراي دام از مرتع باشد، در ا علوفهغیراز محصول  هایی که به برداري محصوالت و بهره

برخوردار  اي یژهوردیف محصوالت فرعی قرار گرفته و در جاي خود از اهمیت 
عنوان فرعی در  عنوان محصول اصلی و سایر محصوالت به اینکه علوفه مرتع به. هستند

طرف  هاي مرتعی ازیک یستماکوسشوند بستگی به سابقه تاریخی چرا از  یمنظر گرفته 
به این لحاظ با توجه به . داشته و از طرف دیگر بستگی به نگاه انسان به طبیعت دارد

رود  یمفرهنگی جوامع بشري و همچنین تغییر در الگوي مصرف، انتظار  رشد و توسعه
شده و  بندي مرسوم اصالح که در آینده این نحوه نگرش به اکوسیستم مرتعی و طبقه

                                                
1. Acantophyllum squarrosum Boiss. 
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. برخی از محصوالت فرعی نیز در نگرش جدید در زمره محصوالت اصلی منظور شوند
مراتع مراجعه به دانش بومی  ي تغییر در نوع نگرش به محصوالت فرعیها راهیکی از 

که  اند آموختهخوبی  برداران از مراتع است که در طی گذر زمان به جوامع محلی و بهره
 .جویند محصوالت جهت کسب روزي، درمان و تهیه معیشت خود بهرهاین چگونه از 

هاي رویشی علفی یکساله و چند ساله،  شده در این مطالعه به فرم گیاهان بررسی
درصد  40بین فرم رویشی علفی چند ساله با  اي تعلق دارند، که ازاین و درختچهاي  بوته

 17شده متعلق به  گیاهان بررسی. بیشترین درصد استفاده جهت مصارف متعدد را داشت
گونه  5با  2گونه و کاسنیان 6با  1خانواده گیاهی بودند که در بین آنها خانواده نعنائیان

آمده از این بررسی گویاي آن  دست نتایج به. اند صاص دادهبیشترین سهم را به خود اخت
هاي گیاهی  است که بومیان روستاي خوش ییالق دانشی بسیار غنی در رابطه با گونه

صنعتی  منطقه خود داشتند و گیاهان را براي مصارف مختلف، خوراکی، دارویی و
 17از  ،برده شده ی نامگونه گیاه 30در تحقیق حاضر از  که طوري بهکردند،  استفاده می

مورد آن استفاده  3مورد آن استفاده دارویی و  10دارویی،  - مورد آن استفاده خوراکی 
  . صنعتی داشتند - دارویی

و مشکالت ) درصد 40(در این پژوهش بیشترین کاربرد به مشکالت گوارشی 
تلفی از هاي مخ منطقه اندام روستاییان. تعلق گرفت) درصد 16(تنفسی و سرماخوردگی 

درصد، ریشه  32ها با  بین به ترتیب برگ کردند که ازاین گیاهان دارویی را استفاده می
سایر . توسط بومیان بود بیشترین اندام مورد مصرف ،درصد 12درصد و گل  14

جمله از میوه، دانه، ساقه و صمغ برخی از گیاهان نیز مورد استفاده  هاي گیاهان از اندام
در مراتع ) 1397(ر بررسی محققانی چون حسینی و همکاران د. جوامع محلی بود

در شهرستان شازند، استان ) 1397(ابطحی و همکاران  زبرخان شهرستان نیشابور،

                                                
1. Lamiaceae 
2. Compositae 
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نگاري شهرستان  به بررسی گیاه مردمکه ) 1398(مرکزي و حائري نسب و همکاران 
الت گوارشی و شده است نیز بیشترین کاربرد به مشک اردستان استان اصفهان پرداخته

  .یافته است ها اختصاص بیشترین اندام مورد استفاده به برگ
دهد که بومیان گیاهانی که در محل سکونت  یمهاي صورت گرفته نشان  یبررس

ي ها استفادهخود یافت نموده و در طول سالیان متمادي از آنها جهت مصارف مختلف 
که تا حد زیادي با خصوصیات  دان کردهگذاري  ي ناما گونه بهرا  اند نمودهمتنوع 

. مورفولوژیک، نیازهاي اکولوژیک، بو، طعم و محل رویشگاه آنها تناسب داشته باشد
گَلیِن به معناي عروس و بِرماقی به معناي  کلمهبِرماقی که اسم آن از  مثال گَلین عنوان به

به . باشد یشده است زیرا برگ گَلین بِرماقی بسیار شبیه به ناخن دست م ناخن گرفته
جهت  هاي قدیم باشد که عروس گفته بومیان این گیاه داراي روغنی در برگ خود می

هاي آن شبیه زبان گاو  سقردیله که برگ. کردند یشان از آن استفاده میها ناخنکشیده و بلند شدن 
نین شده است، سالخوردگان منطقه همچ  است، از سقر به معناي گاو و دیل به معناي زبان، گرفته

همچنین کَهلیک اوتی که کَهلیک در  .اذعان داشتند برگ این گیاه همانند زبان گاو چسبناك است
بومیان چون کبک بیشتر در  گفتۀ به  ،باشد یمزبان ترکی به معناي کبک و اُوت به معناي علف 

و یا  گذاري شده است کند، این گیاه به نام علف کبک نام یمي این گیاه النه درست ها بوتهزیر 
است  هاي این گیاه شبیه به گوش بره قاراقورنه که در زبان ترکی به معناي گوش بره چون برگ

  . گذاري شده است به این نام نام ،آلود دارد و حالت پشم
کهگیلویه و بویراحمد مطابقت   استاندر ) 1393(هاي فروزه  یبررسنتایج این بررسی با 

گذاري گیاهان  وامع محلی از دانش بومی خود براي نامدارد چنانکه وي نیز اذعان نمود که ج
مثال در مراتع  عنوان به. اند گرفتهنام  بومیي محلی بر اساس دانش ها نامو برخی از  اند بردهبهره 

یی ها گونهکهگیلویه و بویراحمد گیاهان پشموك، زبون گووري و گینه شالل   استانییالقی 
زیرا پشموك . ري بخشی از اندام آنها تناسب بسیاري داردهستند که اسم آنها با خصوصیات ظاه

زبون گووري ظاهري  هاي برگ. رنگ دارد که شبیه به پشم گوسفند است یصورتیی ها برگ
. اند شده  پهنیی است که بر روي زمین ها شاخهشبیه به زبان گوساله دارد و گینه شالل داراي 
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ي جذاب ها ناماغلب مواقع گیاهانی که با  ها پیداست گویاي آن است که در یبررسآنچه از 
 :مانند ،شوند یم، داراي طعمی شیرین و گوارا بوده و یا گیاهانی مفید تلقی اند شدهگذاري  نام

گذاري  ي کمتر جلب نظر کننده نامها ناماما گیاهانی که با  ،بویان کنگرمس و شیرین بِرماقی، گَلین
  . یی تند یا تلخ هستندها طعمداراي  )، چِرچِرتی و گزوکَسن کرِپ( اند شده

در نتایج بررسی خود که در میان برخی قبایل در اتیوپی انجام  )2001( 1زمد و مسفین
 معموالًهاي مشهور  ينامگذاروتحلیل اسامی توصیفی بومی یا  یهتجزدارند که  یمنیز بیان  اند داده

ي ویژه در زندگی بومیان ها نقششرح  معموالًباشد، زیرا این اسامی  یمبیانگر اطالعات مهمی 
یماً به مستق ها آني گیاهی آشکار کرد که برخی از ها گونهآنالیز تعدادي از اسامی بومی . است

استفاده گیاهان   ي قابلها قسمتو یا  شناسی گیاههاي  یژگیوانسان، حیوانات وحشی یا اهلی و 
ی مثل گوسفند، بز، گاو یا اسامی حیوانات که آنهایی که از اسامی حیوانات اهل چنان. اشاره دارد

اسامی . باشد یمدلیل خوراکی بودن آنها  معموالًگیرند  یمباهوش مثل میمون و پرندگان بهره 
، کثیف )مثل کفتار و مار(طور عموم توسط جامعه خطرناك  بومی در ارتباط با حیواناتی که به

اشاره به  معموالًتلقی شوند، ) وسمارمثل مارمولک و س(و خیانتکار ) مثل خوك و سگ ولگرد(
  . ي بومی، جذاب یا زننده هستندها نامسایر . غیرخوراکی بودن آنهاست

برانگیز نشانه  یک نام تحسین. ي جذاب بیانگر مزه شیرین، عطروطعم مناسب هستندها نام
راي گونه ب» 2یِبِرا لومی«مثال  عنوان به. باشد یمضرر بودن آن گیاه  یبمفید بودن یا حداقل 

Sclerocarya birrea  الگابیس«یا . باشد یمدر زبان بومیان به معنی لیموي صحرابراي گونه » 3ه
Commelina benghalensis  یی ها نام، ها نامبه معنی پروار کننده گوسفند است که هر دوي این

از طرف . باشند یمزیبا و جذاب براي مردم منطقه بوده و گیاهان این اسامی نیز براي آنها مفید 
یا وحشتناك، زنگ خطري براي احتمال سمی بودن یا خطرناك  کننده سرزنشي ها نامدیگر 

و همکاران  4پروین. داراي مزه تلخ و بوي تند هستند معموالًگیاهانی با این نام . بودن گیاه هستند

                                                
1. Zemede and Mesfin 
2. yeberha lomi 
3. hola- gabis 
4. Parveen 
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هاي  ينامگذاریی با ها تفاوتگذاري قومی گیاهان شباهت و  دارند که نام یمنیز اظهار ) 2009(
بومیان بیشتر تمایل دارند گیاهان را بر اساس خصوصیات ظاهري و . علمی مرسوم دارد

  .کنندگذاري  مشخصات رویشگاه نام
که  نددر حین مطالعه دانش بومی جامعه محلی منطقه مورد بررسی دریافت انمحقق

بلکه  دانش ایشان منحصر به شناسایی گیاهان و شناخت خواص مختلف آنها نبوده،
. در اختیار دارندنیز اطالعات ارزشمندي از مراحل فنولوژي یا همان تقویم رویشی گیاه 

دارد که دانش بومی روستاییان منحصر به شناخت  نیز اذعان می) 1396(سعادتپور 
مردم محلی در خصوص فرآیندهاي گیاهی نیز دانش وسیعی  ،ها نیست گیاهان و عرصه

این . نمایند بینی می هاي گیاهی را تشخیص و زمان آن را پیشخوبی فرآیند آنان به ؛دارند
ها، چروکیده شدن گیاهان، رسیدن  فرآیندها شامل شکوفه دادن درختان، گل دادن علفی

این نتایج با تحقیقات . باشد ها و خشک شدن و از بین رفتن گیاهان می ها و غده میوه
راسان رضوي و میردیلمی در مراتع زبرخان استان خ) 1397(حسینی و همکاران 

  .در مراتع کچیک استان گلستان مطابقت دارد) 1390(
ترین اطالعات کاربردي دانش بومی مردم  آید یکی از مهم یبرمچنانچه از نتایج این تحقیق 

را  هرگونه که طوري هاي گیاهی موجود در منطقه بود به هاي گونه خوش ییالق شناخت زیستگاه
طور  دادند به دند محدوده یا زیستگاه خاصی را به آن اختصاص میکر که شروع به تشریح می

  :گویند مثال می
ها و جاهایی که رطوبت بیشتري دارد پیدا  ها، باغ گزنه را باید در کنار چشمه «

 .دهنده خط برف است کرد، آرداش را باید در جاهاي برفگیر پیدا کنید نشان
ها جستجو کرد، قاراقورنه  شت تپهاي پ اوقالق را باید در مناطق مرتفع صخره

شود، چله چوپی را باید در اراضی  ها و مزارع کشاورزي پیدا می حاشیه جاده
ها،  خَتمی گوله در دشت و باغات، ها کوهیافت، سقردله در  ها باغکشاورزي و 

هاي سنگالخی و  آنُخ در دامنه. خورد اطراف مزارع و حوالی روستا به چشم می
 وفور بهو کمرکوه  ها سنگ تختهي ال البهشده و کهلیک اوتی   کم شیب دیده

  ».شود یافت می
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جوامع محلی، زمینه تحقیقات پیشرو و  شناسی گیاهاستفاده از این بعد دانش 
ي مطلوب و ها گونهی زیستگاه نیب شیپبه  تر ارزانو  تر آسانآغازگر را جهت دسترسی 

ي مهم در ها تیاولوچرا که یکی از  ،آورد یمفراهم  ها مکانحفاظت و تقویت این 
آگاهی از حضور  ،ي مرتعی و اصالح آنهاها ستمیاکوساستفاده بهینه از منابع موجود در 

. ي متفاوت استها اسیمقدر  ها آنبینی حضور پتانسیل  ي گیاهی و پیشها گونهواقعی 
 ي و توزیعآور جمعنیز مؤید آن است که محل ) 2010(و همکاران  1نتایج زائو

جغرافیایی نیز از موارد موردتوجه در مطالعات دانش بومی بوده که مردم محلی قادر به 
ي مورد مصرف بومیان ها گونهشناخت و تعیین زیستگاه . یافتن پاسخ صحیح آن هستند

براي نمونه افراد بومی روستایی واقع در شمال غرب . یکی از ابعاد دانش بومی است
ي از گیاهان مطلوب منطقه باید نقاط بردار بهرهدند که جهت پاتوگونیاي آرژانتین بیان کر

فاصله از محل سکونت و عدم  رو نیازا. را جستجو کرد العبور صعبو  دوردست
عنوان یکی از فاکتورهاي اکولوژیکی کلیدي در رویشگاه گیاهان  دسترسی دام و انسان به

  ). 2006و همکاران،  2استومبا(است  ذکرشدهمفید آن ناحیه 
) 2009( 5و حیدر و گایسر) 2008( و همکاران 4، اوزترك)2001( و همکاران 3الما

در بررسی اتنوبوتانیکی گیاهان دارویی به تعیین زیستگاه گیاهان نیز عالوه بر خواص 
ی گیاهان دارویی از نظر مردم ابی مکاندارویی و سمی آنها اقدام نمودند و عامل مهم در 

که در  کنند یمنیز تصریح ) 2010(و همکاران  6قریشی. شدارتفاع از سطح دریا معرفی 
سرتاسر جهان جوامع بومی نسبت به گیاهان و دیگر منابع طبیعی که وابستگی و ارتباط 

این مردم اغلب در نقاط دورافتاده و نواحی . تنگاتنگی با آنها دارند بسیار آگاه هستند
ي و شناخت عوامل بند طبقهافت، رو اطالعات آنها براي ی ، ازایناند شدهبکر ساکن 

                                                
1. Zhao 
2. Estomba 
3. Lama 
4. Ozturk 
5. Haidar and Qaiser 
6. Qureshi 
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، 1ساتو جونیور و(مورد استفاده قرار گیرد  تواند یممحیطی، گیاهان و جانوران هر منطقه 
یی که ها مکاني آنها اطالعات با ارزشی پیرامون ها روشبنابراین مهارت و ). 2005

با  که طوري به آورد یمبراي جوامع جهانی به ارمغان  شود یمقلمرو آنها محسوب 
به مدیریت گیاهان یک منطقه در جهت توسعه  توان یماستفاده از دانش اتنوبوتانی 

  ).2006، 4و جریک 2003و همکاران،  3گیداي( 2پایدار اقدام نمود
کهنسال معتقد بودند که دانش مربوط به شناسایی گیاهان   زنانمردم محلی و بویژه مردان و 

، خود و اجداد ایشان را از مخاطراتی ها نسلطی و خواص متعدد خوراکی و دارویی آنها که 
سرعت در حال  هاي گوناگون نجات داده است، به خشکسالی، قحطی و بیماري همچون

نیز این دانش را کمتر میان جوانان یافت  اناضمحالل و فراموشی است و محقق
لیل کهنسال معتقد بودند که دانش آنها به د  درمانگران محلی و خبرگان. ندنمود می

ها و عدم عالقه نسل امروز به  هاي پزشکی و صنعتی، از بین رفتن سنت پیشرفت
 5در این مورد محققانی ازجمله النگ و رانگ. فراگرفتن آن در حال از بین رفتن است

در مطالعه اتنوبوتانی گیاهان دارویی مورد استفاده مردم یائو در چین، بیان ) 2004(
شان به نسل  ها هستند که از انتقال دانش بومی تر مسنکردند که درمانگرهاي محلی بیش

بدست فراموشی  ،جوان نگران هستند که بخشی از آن دانش در اثر فراگیري ناکافی
ترین اقدام براي جلوگیري از نابودي دانش بومی این افراد در  مهم. سپرده شود

شار آن در آوري و مدیریت دانش بومی و انت خصوص گیاهان دارویی و خوراکی، جمع
مستندسازي اطالعات ) 2009( 6همچنین اوغولو و همکاران. باشد منطقه موردمطالعه می

                                                
1. Junior and Sato 

یا  مستقیم بطور بومی مردم دانش به نیز توجه) Agenda 21(پایدار  توسعه منشور گانه چهل اصول اغلب در .2
 .است قرارگرفته تأکید مورد پایدار توسعه ضروریات از یکی بعنوان غیرمستقیم

3. Giday 
4. Gerique 
5. Long and Rong 
6. Ugulu 
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جدید، ارزشمند نسل علت کاهش انتقال دانش از نسل قدیم به  اطالعات بومی را به
  .دانستند

 بسیار اطالعات نگاري گیاه مردم هاي نتایج این تحقیق گویاي آن است که پژوهش
 توانند می تحقیقات گونه این .کند می با خواص متنوع بیان انگیاه در مورد را ارزشی با

 گذشته، هاي نسل قاطع و مؤثر تجربیات از ارزشمند، اطالعاتی بانک ایجاد بر عالوه
 بدان تا دنآور فراهم داروشناسی و فیتوشیمی تحقیقات براي را اي زمینه سرنخ، عنوان به

 در خطر کم و مؤثر گیاهی داروهاي فرآوري و تولید استخراج، شناسایی، به اقدام وسیله،
 درمانی هاي روش کشف باالخره و منطقه هر شایع هاي بیماري درمان و پیشگیري

 جهان و ایران در دارویی گیاهان توسعه و مدیریت در است الزم که دنگرد جدید
ه ، همچنین گیاهان مختلفی را در زمین)1391 میردیلمی،( شود پرداخته ازپیش به آن بیش

  . خوراك و مصارف صنعتی شناسایی نموده و آن را به جامعه معرفی نماید
توان به اطالعات با  با استفاده از دانش بومی میکه در این مطالعه مشاهده شد 

استفاده همچنین  ارزشی پیرامون خواص دارویی، زمان رویش، زمان برداشت، اندام قابل
چرا که دانش بومی مرتبط با  ،یافت  دست نها و مناطق رویش این گیاها یافتن زیستگاه

با  ،گیاهان دارویی و معطر که نزد افراد سالخورده و خبره بومیان هر منطقه قرار دارد
باشد که درواقع بخشی از فرآیند  سرعت زیاد در حال فراموشی و از بین رفتن می

. ندا شده  هاي محلی و بومی است که در طول صدها سال گردآوري تخریب فرهنگ
شناسی اطالعات الزم را داشته باشیم تا بتوانیم  بجاست که از دانش بومی گیاه بنابراین

هاي ارزشمند هم در دانش بومی و هم در دانش رسمی  گونه برداري مناسبی ازاین بهره
شناسی گنجایش آن  گیاه مردم :کنند که فرهادي و همکاران بیان می طوري داشته باشیم به
رعت به دانشی کاربردي و بسیار مفید براي آینده جهان و ایران تبدیل س را دارد که به

برخی از گیاهان از منظر غذایی، برخی دارویی و برخی از منظر صنعتی و . گردد
شده از نفت و گاز و فروافتاده از نظر   توانند براي آینده جامعه تخلیه هر دو می ،دارویی

  ).1393همکاران،  فرهادي و(بسیار مهم باشند  ،آب و باران
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  مشخصات مصاحبه شنوندگان مرتع خوش ییالق در استان گلستان -2 جدول
  شغل  تحصیالت  سن  نام و نام خانوادگی  ردیف

  کشاورز  بیسواد  70  قاسم غالمی  1
  دامدار  ابتدایی  44  حسین غالمی  2
  دامدار  ابتدایی  30  الیاس نوروزي  3
  کشاورز  بیسواد  51  محمد حسین نوروزي  4
  کشاورز  ابتدایی  48  جواد نوروزي  5
  بان قرق  راهنمایی  27  رمضان نوروزي  6
  کشاورز  بیسواد   73  علی نوروزي  7
  دامدار  بیسواد  49  غالم نوروزي  8
  دامدار  ابتدایی  37  حسن نوروزي  9
  دامدار  بیسواد  75  محمد نوروزي  10
  دامدار  بیسواد  58  یعقوب غالمی  11
  کشاورز  ابتدایی  42  حسن غالمی  12
  دامدار  بیسواد  75  وردي نوروزياهللا   13
  دامدار  ابتدایی  44  حسین نوروزي  14
  دامدار  بیسواد  76  برات غالمی  15
  کشاورز  ابتدایی  56  رمضان نوروزي  16
  کشاورز  ابتدایی  40  مجید نوروزي  17
  دامدار  ابتدایی  32  قربان غالمی  18
  آزاد  بیسواد  68  هیبت اهللا غالمی  19
  بازنشسته  دبیسوا  82  طالب غالمی  20
  بازنشسته  بیسواد  76  علیرضا نوروزي  21
  آزاد  بیسواد  62  علی غالمی  22
  کشاورز  بیسواد  74  محمد غالمی  23
  دامدار  بیسواد  85  حسین نوروزي  24
  دامدار  بیسواد  70  قنبر نوروزي  25
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  آزاد  بیسواد  50  رحیم نوروزي  26
  کشاورز  بیسواد  42  )لیال(جواد نوروزي   27
  کشاورز  بیسواد  41  وروزيامیر ن  28
  آزاد  راهنمایی  25  )کاظم(جعفر نوروزي   29
  آزاد  ابتدایی  50  کاظم نوروزي  30
  کشاورز  لیسانس  35  قاسم عباسی  31
  آزاد  لیسانس  36  باران غالمی  32
  دار خانه  بیسواد  60  ستاره نوروزي  33
  دار خانه  بیسواد  60  فاطمه نوروزي  34
  دار خانه  نهضت  50  )گوزل غالمی(شاه نسا   35
  دار خانه  بیسواد  75  )یحیی(معصومه نوروزي   36
  دار خانه  بیسواد  56  سلیمه نوروزي  37
  دار خانه  ابتدایی  35  ام لیال غالمی  38
  دار خانه  بیسواد  62  صدیقه نوروزي  39
  دار خانه  دیپلم  47  مریم علیپور  40
  دار خانه  راهنمایی  34  کلثوم سنچولی  41
  دار خانه  بیسواد  70  زيلیال نورو  42
  دار خانه  راهنمایی  43  بطول چوپانی مقدم  43
  دار خانه  ابتدایی  32  سروناز غالمی  44
  دار خانه  بیسواد  65  لیال نوروزي  45
  دار خانه  ابتدایی  40  مریم نوروزي  46
  دار خانه  بیسواد  70  گل بانو نوروزي  47
  دار خانه  ابتدایی  40  ملیحه نوروزي  48
  دار خانه  ابتدایی  35  نوروزي راضیه  49
  دار خانه  ابتدایی  48  فاطمه غالمی  50
  دار خانه  بیسواد  62  طاهره غالمی  51
  دار خانه  بیسواد  75  خیرالنسا غالمی  52
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  دار خانه  ابتدایی  65  زهرا محمودي  53
  دار خانه  بیسواد  63  خدیجه نوروزي  54
  دار خانه  ابتدایی  30  عصمت نوروزي  55
  دار خانه  ابتدایی  40  وروزيملیحه ن  56
  دار خانه  ابتدایی  39  مرضیه نوروزي  57
  دار خانه  ابتدایی  35  حدیثه نوروزي  58
  دار خانه  ابتدایی  37  مریم نوروزي  59
  دار خانه  ابتدایی  30  هاجر نوروزي  60
  دار خانه  ابتدایی  43  راضیه نوروزي  61
  دار خانه  بیسواد  50  شرف نوروزي  62
  دار خانه  بیسواد  60  وزيدرنسا نور  63
  دار خانه  بیسواد  80  راضیه نوروزي  64
  دار خانه  بیسواد  65  شهناز نوروزي  65
  دار خانه  بیسواد  45  )علی اکبر میرزا(شهناز نوروزي   66
  دار خانه  ابتدایی  39  زهرا نوروزي  67
  دار خانه  ابتدایی  35  )قنبر(خدیجه نوروزي   68
  دار انهخ  ابتدایی  49  نرگس نوروزي  69
  دار خانه  راهنمایی  28  پریبا نوروزي  70

 
 
 

  
  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

  1398بهار و تابستان ، 11شماره ، ششمهاي بومی ایران، سال  دو فصلنامه دانش     200  

  

  ییالق خوش مرتع صنعتی و دارویی خوراکی، گیاهان تصاویر
1398بهار و تابستان : یاسمن کیاسی، تاریخ عکسبرداري: عکاس  

  
Verbascum thapsus L. Onopordum heteracanthum C.A.Mey. 

)گودومال(  godumāl )کرخ(  Karax 

  
Artemisia aucheri Boiss. Viola odorata L. 

)بنوشَه (yo š ān) یوشان  banu ša) 

  
Peganum harmala L Falcaria vulgaris Bernh 

)ایسفند(  Isfand( )نبِرماقی گَل(  Galen bermaqi 
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Achillea millefolium L Ziziphora clinopodioides Lam. 
 آنُخ (nox ā) (Sāry:gul) گول ساري 

  
Astragalus verus Olivier. Phlomis cansellata Bunge. 

Oqlāq (اوقالق) qar:āqurnh (قاراقورنه) 

  
Rumex elbursensis 

Boiss. 
Cichorium intybus L. 

(Solup) لٌپچرچرتی س (čer č ert i) 
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Stachys inflata Benth. Caccinia macranthera 
Brand . ) Banks & Sol 

 Āqut )دله سقر  )آقوت(  ) Seghr dele 

  
Lepidium 

latifolium L. 
Urtica dioica L. 

Čaleh: čupi (ه چوپیلچ) Gezneh )گزنه، گزو(   
 
 

  
Tragopogon collinus DC. Arctium lappa L. 

Yemlik (یِمیلَک) Kangar (کنگرمس) 
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Teucrium polium L. Thymus kotschyanus Bioss. & Hohen 

) کَسن کرِپ( kerpkasan kahlik:oty (کهلیک اوتی) 

 
 

Glycyrrhiza glabra L Berberis integerrima Bunge 
)شیرین بویان یا بلک(  šyryn:boyān Zergyš )زِرگیش(  

 

 

Rhamnus pallasii 
Fisch. & Mey 

Juniperus commonis L. 

Tengis (نگیست)  )آرداش( ārdā 
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Mespilus germanica L. Acantophyllum squarrosum Boiss 
Kondus (سکُند)  ینهگ(چوبک زبر(  

Dianthus caryophyllus L. Descurainia Sophia 
Webb ex prantl L. 

 
 mixeng(میخنگ)

 xakešir (خَکشیر)

 
 

Alcea rosea L. Stachys annua L 

Xytmy: gulu  )هخَتمی گول(  Pāmbol   )پامبل( 
 

 
 


