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  چکیده

مرور به  آمده و به دست بهدانش بومی بخشی از فرهنگ هر سرزمین است که از طریق تجربه 

تواند به  شده است و کاربرد صحیح آن می بخشی از فرهنگ اجتماعی و تولیدي آن جامعه تبدیل

اي از دانش بومی به مطالعه چگونگی استفاده  عنوان شاخه اتنوبوتانی به. زا منجر شود توسـعۀ درون

. پردازد وجود در آن منطقه میافراد یک قوم، یک فرهنگ و یا یک ناحیه خاص از گیاهان بومی م

شوند،  این مطالعه باهدف معرفی گیاهان خوراکی و دارویی که توسط مردم بومی گوغر استفاده می

، گیاهان خوراکی و 1399و بهار  1398به همین منظور، طی فصول تابستان . انجام گردیده است

شده در این پژوهش، در  کسب اطالعات. دارویی مورد استفاده افراد بومی در منطقه شناسایی شد

ها  مصاحبه. قالب مصاحبه آزاد، مصاحبه نیمه ساختاریافته و مشاهده مشارکتی گردآوري گردید

هاي خوراکی  گونه با استفاده 36درمجموع . صورت هدفمند از خبرگان محلی صورت پذیرفت به

این دانش . باشد ار وسیع میها بسی دانش مردم محلی در ارتباط با آن و دارویی شناسایی گردید؛ که

شامل شناسایی گیاهان، زمان مناسب برداشت، اندام مورد استفاده، خواص دارویی، کاربردهاي 

نتایج حاصل نشان . باشد خوراکی، نحوه استفاده و همچنین در ارتباط با اکولوژي گیاهان می

گیاهان خوراکی . اشدب دهد که اندام برگ بیشترین استفاده خوراکی و دارویی را دارا می می

صورت پخته و گیاهان دارویی به شکل خام بیشترین شکل مصرف را دارند و بیشترین استفاده  به
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  مقدمه

ده که مردم حتی قادر به استفاده از امکانات معمول معیشت در بسیاري از نقاط دورافتا

هاي محیط پیرامون خود  نیستند، ناگزیر به درك و شناختی عمیق از جزئیات و پیچیدگی

باشند تا از این طریق بتوانند نیازهاي خود را از طبیعت اطراف خود و محصوالت آن  می

هاي بسیار  این دانش از زمان). 111-129: 1391مردانی نژاد و وزیر پور، (مرتفع سازند 

وخطاهاي  مرورزمان طی آزمون هاي اولیه انسانی برخاسته و به دور، از نیاز گروه

هاي  گرفته و توسط نسل زیست و بقاء انسان شکل گوناگون در راستاي تطابق با محیط

ش این دان). 125-152: 1393رضوي، (یافته و تاکنون ادامه یافته است  بعدي تکامل

که این دانش منحصرًا در اختیار  با توجه به این. اصطالحاً دانش بومی نام گرفته است

ها نیز حامالن این دانش هستند، مدیریت آن در  افراد محلی هر منطقه قرار دارد و آن

کارگیري و استفاده اصولی از آن در یک جامعه، مانع  پذیرد و به سطح محلی صورت می

در واقع ). 2-52: 1395کریمیان و همکاران، (گردد  ن میاز روند زوال تدریجی آ

فرد هر سرزمین است  توان چنین گفت که دانش بومی، بخشی از فرهنگ منحصربه می

مرور به بخشی از فرهنگ اجتماعی و تولیدي آن  آمده و به دست که از طریق تجربه به

رد صحیح آن و کارب) 61-86: 1390بارانی و همکاران، (شده است  جامعه تبدیل

زا کـه در واقع توسعۀ منطبق با فرهنگ مردم و محیط آن  تواند به توسـعۀ درون می

شیوه فراگیري ). 37-65: 1394هزارجریبی و صفري شالی، (باشد، منجر شود  جامعه می

صورت شفاهی از نسلی به نسل  صورت تجربی بوده و انتقال آن نیز به این دانش به

صورت مکتوب در جایی ثبت نگردیده  و این دانش بهدیگر صورت پذیرفته است 

بها در معرض فراموشی و نابودي قرار گرفته است  است؛ لذا این دانش ارزشمند و گران

بنابراین ثبت و مکتوب کردن این ). 389-410: 1394صادقلو و عزیزي دمیرچیلو، (

توسعه دانش منظور  صورت کلی به به. دانش از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است

بومی، بایستی مانند دانش رسمی مکتوب شود و استناد شده و ارزیابی علمی شود و در 



  

  

  

  

371   |  ، امراللهی و همکاران... مطالعه دانش بومی گیاهان مورد استفاده

پژوهان و حبیبی قهفرخی، (بندي گردد  المللی طبقه اي و بین آرشیوهاي ملی، ناحیه

از نظر پژوهشگران، یکی از دالیل مهم روي آوردن به دانش بومی، ). 10-1: 1391

باشد و علت آن عدم استفاده از افراد  در جامعه امروزي میها  شکست بسیاري از طرح

  ).1-180: 1393حسینی،  شاه(باشد  ها می محلی و دانش آن

ها از بدو تولد در این کره خاکی، همواره با گیاهان موجود در محیط اطراف  انسان

مامی هاي ت ترین ویژگی اند و این فرهنگ نیز ازجمله قدیمی خود ارتباط تنگاتنگی داشته

ها  این وابستگی بشر به گیاهان با اهداف مختلف در همه زمان. هاي بشري است فرهنگ

همیشه در ابعاد  چنانکه گیاهان. ها بوده است گرفته و از ضروریات زندگی انسان شکل

مثال همیشه بخشی از  عنوان اند؛ به ها نقش داشته مختلف مادي و معنوي زندگی انسان

اند و همچنین در  ند، در ساخت ابزارها مورد استفاده قرار گرفتها ها بوده غذاي انسان

احتماالً به . اند ها، در اعتقادات مذهبی و ماورا طبیعی نقش ایفا کرده درمان انواع بیماري

همین علت عادي انگاشتن این رابطه بوده است که این موضوع در بسیاري از مواقع 

: 1390مقصودي و پارسا پژوه، . (ته استگرف هاي علمی قرار نمی مورد توجه پژوهش

161-137.(  

هاي دانش بومی است که به بررسی  نگاري، یک از شاخه اتنوبوتانی یا گیاه مردم

هاي متنوع افراد ساکن در یک منطقه خاص، از گیاهان بومی موجود در آن  نحوه استفاده

ري اطالعات از افراد آو این علم از طریق جمع). 1-98: 1384قربانی، (پردازد  منطقه می

به ). 330-339: 1393حیدري و همکاران، (آید  بومی ساکن در آن ناحیه به دست می

هایی از زندگی  عبارتی بخش بسیار مهمی از منابع اطالعاتی این دانش مربوط به داده

صورت معمول  ها از گیاهان است که به یک قوم در ارتباط با نگرش و شیوه استفاده آن

-139: 1393فروزه و همکاران، (زبان مردم ساختاري روایی و بکر دارند در ذهن و 

که نتایج حاصل از مطالعات اتنوبوتانی در نقاط مختلف متفاوت  با توجه به این). 131

گونه از تحقیقات، گیاهانی را شناسایی کرد  باشد؛ این امکان نیز وجود دارد که در این می

اي نشده است و  ها اشاره د که در منابع تاکنون به آنیا خواصی از گیاهان را معرفی نمو
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حسینی و (کند  باشد که انجام مطالعات اتنوبوتانی را حائز اهمیت می اي می این نکته

عنوان یک نظام علمی به وجود  از زمانی که اتنوبوتانی به). 43-96: 1397همکاران، 

: 1393حیدري و همکاران، (اند  آمده است، محققان به فواید زیاد این علم پی برده

اند با استفاده از نتایج حاصل از  مثال محققان گیاهان دارویی توانسته عنوان به). 339-330

هاي خود داشته باشند و  توجهی در تحقیقات و یافته مطالعات اتنوبوتانی پیشرفت قابل

گونه  یندرمانی داشته است و در حال حاضر ا توجهی در پیشبرد گیاه این امر نقش قابل

از مطالعات جهت کشف داروهاي جدید و بهبود و توسعه داروهاي جدید در برخی از 

همچنین کارشناسان امور ). Hayat et al, 2008: 35-62(شود  کاربرده می کشورها به

هاي  تغذیه پیرامون گیاهان خوراکی و متولیان اصالح و احیاي مراتع در شناسایی گونه

هاي اولیه  عنوان قدم اند از این مطالعات به ظوره نیز توانستههاي چندمن مطلوب با ارزش

  .تحقیق بهره ببرند

شده و  خوبی تثبیت اي از دانش بومی به عنوان شاخه در سراسر جهان بهاتنوبوتانی 

جیما و . تحقیقات زیادي در این زمینه در دنیا و همچنین ایران به انجام رسیده است

وبوتانی گیاهان دارویی مورد استفاده در منطقه بربره در بررسی اتن) 2018(همکاران 

گونه گیاهی را شناسایی نمودند که توسط مردم  70واقع در جنوب شرقی اتیوپی، 

نتایج این تحقیق نشان داد . گرفتند بیماري مورد استفاده قرار می 42محلی براي درمان 

در همین زمینه . برند ا میکه مردم محلی از اندام ریشه گیاهان بیشترین بهره دارویی ر

 124در منطقه جازان واقع در کشور عربستان سعودي نیز ) 2019(تونکتی و همکاران 

داراي  Asteraceaeگونه دارویی را شناسایی کردند که مشخص گردید گیاهان تیره 

همچنین تسیوتسیو و همکاران . باشند بیشترین مصرف دارویی در بین مردم محلی می

رسی اتنوبوتانی گیاهان دارویی در منطقه ادسا و نائوسا در کشور یونان به بر) 2019(

هاي حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که بیشترین استفاده  پرداختند که یافته

هاي تنفسی و  درمانی مردم محلی از گیاهان دارویی به ترتیب در جهت درمان بیماري



  

  

  

  

373   |  ، امراللهی و همکاران... مطالعه دانش بومی گیاهان مورد استفاده

صورت جوشانده یا  ان دارویی بهترین روش مصرف گیاه باشد و اصلی پوستی می

  .باشد کرده می دم

به بررسی اتنوبوتانی گیاهان دارویی منطقه سیستان ) 1389(ایرانمنش و همکاران 

آمده از این  دست هاي به یافته. گونه گیاهی دارویی را شناسایی کردند 30پرداختند که 

صورت  قه بهتحقیق نمایانگر آن است که بیشترین شکل مصرف دارو در این منط

به بررسی استفاده سنتی و بومی ) 1390(علوي و همکاران . باشد کرده می جوشانده و دم

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که . از گیاهان دارویی در شمال کشور پرداختند

برداري و استفاده سنتی اهالی  باشند که مورد بهره گونه دارویی می 77تیره داراي  19

همچنین این بررسی مشخص کرد که بومیان از این گیاهان بعد از تبدیل . گیرد قرار می

صورت جوشانده استفاده  هاي مورد استفاده به شربت، مربا، ترشی و رب یا به قسمت

عنوان سبزي خوراکی یا معطر کننده  هاي سبز گیاه به نمایند، ضمناً استفاده از قسمت می

در ) 1391(همین زمینه ذوالفقاري و همکاران  در. غذا نیز داراي کاربرد فراوانی است

بررسی مصارف سنتی گیاهان شهر بابل در استان مازندران به این نتیجه دست یافتند که 

گونه نیز  4گونه داراي کاربرد محلی و سنتی بوده و  15شده،  آوري از میان گیاهان جمع

تنوبوتانیکی گیاهان به مطالعه ا) 1393(قلی پور و همکاران . مصرف خوراکی داشتند

گونه  64در این تحقیق . دارویی دهستان زارم رود نکا در استان مازندران پرداختند

دهنده آن  آمده از این تحقیق نشان دست هاي به یافته. گیاهی دارویی شناسایی گردید

هاي کاربردي منطقه  ترین تیره بااهمیت Lamiaceaeو  Rosaceaeهاي  است که تیره

هاي  از نظر زمینه مصرف، بیشتر گیاهان منطقه براي درمان بیماري. ندشو محسوب می

بیشترین بخش گیاهی مورد مصرف نیز . روند هاي گوارشی به کار می مربوط به سیستم

ترین شیوه مصرف  همچنین متداول. باشد هاي هوایی می مربوط به برگ، میوه و بخش

باك و  بی. باشد ه و جوشانده میکرد صورت دم گیاهان دارویی منطقه مطالعه شده به

اي را در شهرستان جیرفت انجام دادند که نتایج نشان داد  مطالعه) 1395(مقبلی هنزائی 

هاي گوارشی  که بیشترین مصرف گیاهان دارویی در منطقه، مربوط به درمان بیماري
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در مطالعه اتنوبوتانی برخی از گیاهان دارویی ) 1397(همچنین ابطحی . باشد می

گونه گیاهی را شناسایی نمود که بعضی از  56هرستان شازند در استان مرکزي، تعداد ش

.ها عالوه بر خاصیت دارویی داراي خواص خوراکی و سایر کاربردها بودند گونه

ها و عدم عالقه نسل جوان به فراگیري این  متأسفانه به دلیل از بین رفتن سنت

اد مسن و خبرگان محلی جوامع قرار دارد و دانش بخش بسیار زیادي از دانش، نزد افر

ها و تجارب محلی که  با درگذشت هر یک از خبرگان بومی، کتاب عظیمی از دانسته

شود و حجم  ها تجربه و منطبق بر اقلیم و فرهنگ منطقه است بسته می حاصل قرن

ه از بنابراین محققان این حوز. رود شناسی از بین می بسیار زیادي از دانش بومی گیاه

اهمیت این دانش را . توانند نقش به سزایی در حفظ این دانش ایفا کنند دانش می

اي و  توان از ارتباط نقش وسیع و گسترده گیاهان در برطرف نمودن نیازهاي تغذیه می

ها از طرفی باعث  ها و انتشار آن ثبت کردن این دانش در کتاب. درمانی بشري درك کرد

اي غنی  تواند دستمایه یجاد خودباوري شده و از طرف دیگر میباال بردن غرور ملّی و ا

با . ها باشد هاي مطالعات دارو، درمان، بهداشت و سایر زمینه براي محققان در زمینه

توجه به شرایط جغرافیایی مراتع گوغر که امکان رویش گیاهان خوراکی و دارویی 

دو طایفه اقطاع و افشار که متعددي را فراهم آورده است و همچنین وجود عشایري از 

ها در مرتع مذکور سکونت داشته و به کاربردهاي گوناگون گیاهان آشنا هستند؛  سال

اي جدید از کاربردهاي گیاهان را از  تواند دریچه مطالعات بیشتر در این منطقه می

. دهاي آتی باش ساز تحقیقات و پژوهش برداران در این ناحیه بگشاید و زمینه دیدگاه بهره

اي در زمینه  با توجه به موارد ذکرشده و همچنین با توجه به اینکه تاکنون مطالعه

اتنوبوتانی در منطقه گوغر که از هر دو منظر تنوع گیاهان خوراکی و دارویی و دانش 

باشد به انجام نرسیده است، در این مطالعه به بررسی اتنوبوتانی گیاهان  بومی غنی می

شده و لذا هدف از انجام  گوغر بافت در استان کرمان پرداخته خوراکی و دارویی مراتع

برداران نسبت به گیاهان خوراکی  این تحقیق مطالعه و بررسی شناخت دانش بومی بهره

عنوان خوراك، دارو، ساخت  ها به و دارویی منطقه و همچنین چگونگی استفاده از آن

.باشد می... ابزار و
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  ها مواد و روش

  وردمطالعهمعرفی منطقه م

مراتع گوغر در زمره مراتع کوهستانی و سردسیر شمالی بخش مرکزي شهرستان بافت 

این منطقه در جنوب شرقی ایران و در جنوب غربی استان . باشند در استان کرمان می

روستاهاي چهارطاق، جفریز، چشمه سبز، گودال، بزنگ و بندر  .شده است کرمان واقع

. هستند و مرکز این دهستان روستاي امیرآباد استازجمله روستاهاي اطراف آن 

مردم منطقه . بردار است بهره 600باشد و داراي  نفر می 1500جمعیت این منطقه بالغ بر 

شوند که طایفه اقطاع  تقسیم می) زبان ترك(و افشار ) فارس زبان(دو طایفه اقطاع به 

تکوتیره. دهد جمعیت غالب منطقه را تشکیل می
1

طایفه اقطاع و تکوتیره صادقی از  

باشند که اغلب  برداران منطقه می ترین بهره شهسواري از طایفه افشار نیز اصلی

کهنساالن، چوپانان و طبیبان محلی آن از دانش بومی مرتبط با طبیعت مانند دامداري، 

ساکنان  .برداري از گیاهان خوراکی و دارویی برخوردارند زراعت و شناسایی و بهره

دتاً از راه کشاورزي، دامداري و باغداري امرار معاش کرده و اقتصاد خود را گوغر عم

ها از زمان قدیم در بین مردم منطقه رواج داشته  گذارند که این شیوه ها می بر پایه آن

باشد که در ارتفاع حدود  می هکتار هزار 20مساحت مراتع این منطقه حدود . است

عرصه سیماي گیاهی ). 1شکل (ر گرفته است متري از سطح دریا قرا 2900-2750

فراوانی نسبتًا متفاوت، اي است که با  اي، درختی و درختچه صورت علفی، بوته به

 Artemisiaگیاهان بومی و غالب منطقه، درمنه کوهی . باشند گیاهان در آن پراکنده می

aucheri  وگون کتیراییAstragalus gosipinus همکاران، خسروي مشیزي و (باشند  می

متر است؛ که غالبًا در فاصله  میلی 88/273میانگین بارندگی ساالنه این منطقه ). 1393

 ).572-579: 1393خسروي مشیزي و همکاران، (نماید  ریزش می هاي دي تا اسفند ماه

متوسط درجه حرارت در این . خشک سرد است اقلیم منطقه طبق روش آمبرژه، نیمه

                                               
  زیرطایفه-1
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شده در خصوص  بر اساس تحقیقات انجام. باشد گراد می نتیدرجه سا 14تا  12دهستان 

منطقه گوغر، تاکنون گزارشی در زمینه اتنوبوتانی علیرغم تنوع و فراوانی گیاهان 

هاي  خوراکی و دارویی و همچنین دانش بومی باالي مردم منطقه در ارتباط با استفاده

ه معرفی گیاهان خوراکی و لذا در این مطالعه ب. ها انجام نگرفته است متنوع از آن

  .شود ها پرداخته می دارویی مراتع گوغر و نحوه استفاده سنتی از آن

  

موقعیت منطقه موردمطالعه -1عکس 

  

  روش بررسی

هاي بعدي، در  در این تحقیق جهت آشنایی با منطقه و انجام مصاحبه و دستیابی به داده

اطق مختلف منطقه، عوارض طبیعی ابتدا مشخصات کلی منطقه، مسیرهاي دستیابی به من

و روستاهاي منطقه موردنظر موردمطالعه و شناسایی قرار گرفت تا اطالعات جامعی از 

ها و  هاي میدانی، مصاحبه در نهایت، طرح مناسبی جهت بررسی. منطقه به دست آید

و بهار  1398در همین راستا، طی فصول تابستان . هاي گیاهی تهیه شد آوري نمونه جمع

توانند یک منبع اطالعاتی مهم براي به  که مردم می ازآنجایی. ، به منطقه مراجعه شد1399
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هاي  دست آوردن اطالعات در مورد گیاهان منطقه باشند، در این مطالعه باورها و دانسته

سنتی مردم که داراي اطالعاتی در زمینه گیاهان خوراکی و دارویی بودند، در قالب 

آوري اطالعات شامل مصاحبه آزاد، مصاحبه نیمه  ي جمعها اي از شیوه مجموعه

در اوایل حضور در منطقه، غالب . ساختاریافته و مشاهده مشارکتی گردآوري گردید

اي در مورد موضوع  آوري شد تا اطالعات اولیه ها از طریق مصاحبه آزاد جمع داده

ل نیمه ها شک پس از گذشت از این مرحله، غالب مصاحبه. تحقیق به دست آید

صورت هدفمند از خبرگان محلی ساکن  ها به مصاحبه. ساختاریافته به خود گرفت

روستاها و عشایر منطقه در ارتباط با گیاهان خوراکی و دارویی صورت پذیرفت؛ که 

این افراد غالبًا جزء افراد سالخورده، طبیبان، عطارها، کشاورزان، دامداران و چوپانان 

گرفت که این  صورت روش گلوله برفی صورت می د نیز بهشناسایی این افرا. بودند

مطلعین اولیه توسط . شد اي از افراد مطلع شروع می گیري با داشتن تعداد اولیه نمونه

سپس از . برخی از ادارات مانند اداره منابع طبیعی و اداره کل امور عشایر معرفی شدند

اي این تحقیق مناسب هستند، به کنند بر شد تا کسانی را که فکر می ها خواسته می آن

در  .شده ادامه یافت این روال کار تا آخرین خبره محلی معرفی. محقق معرفی کنند

هاي مختلف گیاهان خوراکی و دارویی از قبیل نام  ها اطالعات مربوط به جنبه مصاحبه

محلی، اندام مورد استفاده، خواص دارویی، نحوه استفاده، نحوه مصرف، نحوه 

صورت گروهی و هم  ها، هم به مصاحبه. ازي و فرم رویشی گیاهان طرح شدس آماده

کرد که مطلب جدیدي  پذیرفت و تا جایی ادامه پیدا می صورت انفرادي صورت می به

هاي مشابه از طرف  این کیفیت در اثر تکرار پاسخ. به موارد قبلی اضافه نشود

جز مصاحبه آزاد و  ن تحقیق بهدر ای. شد شوندگان مختلف براي محقق محرز می مصاحبه

در . نیمه ساختاریافته، از مشاهده مشارکتی نیز جهت گردآوري اطالعات استفاده شد

گر بوده بلکه خود نیز با  تنها یک مصاحبه مشاهده مشارکتی در حقیقت محقق نه

ها و  صورت ملموس با اجزاء تحقیق که همان انسان همراه شده و به شوندگان  مصاحبه

هاي  زمان با مشاهده مشارکتی، نمونه هم. شد بودند آشنا شده و مأنوس می گیاهان
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هرباریومی از گیاهان خوراکی و دارویی مورد استفاده افراد بومی از مناطق مختلف 

برداشت شد و نام محلی، اندام مورد استفاده، محل رویش و فرم رویشی گیاهان 

هاي گروهی و انفرادي،  از مصاحبهشده  در نهایت از اطالعات کسب. یادداشت گردید

. ها صورت پذیرفت برداري شده و استخراج مفاهیم کلیدي از دانش بومی آن فیش

کردن به هرباریوم دانشگاه علوم کشاورزي و منابع  آوري و خشک گیاهان را پس از جمع

شناسی ایران و توسط  هاي معتبر گیاه طبیعی گرگان منتقل کرده و با استناد به کتاب

شناسی و گیاهان دارویی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی  ساتید متخصص گیاها

). 1367-1398اسدي و همکاران، (ها تعیین شد  گرگان، نام فارسی و نام علمی آن

نفر  31نفر مرد و  46نفر مصاحبه شد که از این تعداد  77درمجموع در این پژوهش با 

 11مصاحبه فردي و  38صورت پذیرفت هایی که  درمجموع مصاحبه. زن بودند

سطح تحصیالت افراد . نفره انجام شد 5تا  3هاي  مصاحبه جمعی در گروه

گونه که در این جدول مشاهده  همان. آورده شده است 1شونده در جدول  مصاحبه

باشد و اکثر  سواد تا دکتري متغیر می شونده از بی گردد، سطح تحصیالت افراد پرسش می

  .باشند سواد می سواد بوده و یا کم گان بیشوند مصاحبه

  

  شونده میزان تحصیالت افراد پرسش -1جدول 

سطح 

  تحصیالت
  سواد بی

سیکل و 

  رت پایین

باالتر از 

  سیکل
  دکتري  لیسانس فوق  لیسانس  دیپلم فوق  دیپلم

  1  1  3  2  3  6  9  21  مرد

  0  1  1  0  4  2  11  12  زن

  

  هاي پژوهش یافته

گونه خوراکی و دارویی شناسایی گردید؛ که  36مراتع گوغر، شده در  در تحقیق انجام

. دارویی بودند –گونه خوراکی  13گونه خوراکی و  6گونه دارویی،  17از این تعداد، 
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 3اي و  گونه درختچه5اي،  گونه بوته 10گونه علفی،  18شده شامل  هاي شناسایی گونه

هاي  گونه. ادامه آورده شده است ها در گونه درختی هستند که دانش بومی مربوط به آن

جمله گیاهانی هستند که از نظر مصرف خوراکی و دارویی در زمره یادشده از

ها عالوه بر مصارف خوراکی و دارویی  ها قرار دارند؛ این گونه ترین گونه پرمصرف

استفاده در تهیه علوفه دام  داراي مصارف صنعتی مانند تهیه ابزار و همچنین قابل

هاي نامبرده در این تحقیق آگاهی کافی دارند و  برداران منطقه از گونه لذا بهره. دباشن می

  .دانند خوبی می ها را به هاي متنوع از آن دانش استفاده

  

  دانش بومی پیرامون نحوه کاربرد گیاهان

  گیاهان دارویی

  ، زرشک زرافشانی)Zārč(1زارچ

این گیاه که داراي فرم رویشی . اشدب العبور می رویشگاه این گیاه غالباً مناطق صعب

باشد؛ به لحاظ ظاهري مشابه زرشک است؛ با این تفاوت که میوه این  اي می درختچه

این گیاه ظاهري خوشه مانند، . که زرشک هسته ندارد باشد درحالی گیاه داراي هسته می

قرمز  تر و پر از خار است و رنگی هاي آن کوچک هاي انگور دارد اما خوشه نظیر خوشه

هاي آن در فصل پاییز در ماه مهر  فصل گلدهی گیاه زارچ تابستان است و دانه. دارد

ماه چیده نشوند، خشک  هاي آن تا دي چنانچه میوه. شوند برداشت می رسند و قابل می

بومیان جهت برداشت از گیاه زارچ، . شوند ریزند و سبز می شوند و بر روي زمین می می

ها بر روي پارچه  زنند تا میوه ن کرده و با چوب به درختچه میاي په در ابتدا پارچه

چین  ها را دست توان میوه کنند هم می هاي بلندي که به دست می بریزند؛ البته با دستکش

ها را  دهند و خوشه ها را در سبد ریخته، شستشو می کرد و سپس براي نگهداري، آن

صورت شربت از آن  گیرند و به آن شیره میکنند یا از  کنند و نهایتاً یا خشک می جدا می

                                               
1. Berberis integerrima
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صورت دارویی در میان مردم محلی کاربرد  زارچ گیاهی است که به. کنند استفاده می

صورت خام و  صورت خشک و همچنین به صورت سبز و هم به این گیاه هم به. دارد

مصرف میوه این گیاه بین مردم محلی بدین شکل است که آن . شود شربت استفاده می

کنند یا آن را در  گیرند و سپس شربت آن را درست می را جوشانده و شیره آن را می

ترها معتقدند مصرف شربت آن  قدیمی. کنند خیسانند و آب آن را استفاده می آب می

سازي کبد، رفع قُروش جهت پاك
1

و همچنین رفع گرمی بدن مفید است و در ارتباط 

صورت ناشتا کفایت  لیوان در هر روز و به گویند که یک هم می با میزان مصرف آن

برند را با زارچ دود  گویند مشکی که براي دوغ به کار می افراد مسن محلی می. کند می

. شود دهند؛ زیرا موجب محکم شدن دیواره مشک و همچنین رفع بوي بد آن می می

سوختن  گذارند تا به دود بیاید و شروع به براي این کار چوب زارچ را روي آتش می

دهند تا دیواره مشک هم  کنند و با آن مشک را دود می کند، سپس آن را خاموش می

  .ضخیم گردد و هم ضدعفونی شود

  

  کوهی ، بادام)Qosk(2قوسک

این درختچه . روید ها می هاي کوه اي و دامنه ها، مراتع دامنه گیاهی که در دشت

هاي کوچک و سوزنی شکل شود، عالوه بر برگ چندساله که در فصل بهار سبز می

هاي جوان آن  باشد؛ که شاخه صورت شاخه می داراي خارهاي بسیار بزرگ و ضخیم به

میوه این گیاه رنگی خاکستري دارد که کامًال از کرك . تیز هستند بسیار محکم و نوك

. گردد صورت خام براي تقویت حافظه مصرف می پوشیده شده است و توسط بومیان به

استفاده درمانی از این گیاه، بومیان ریشه این گیاه را جدا کرده و آن را به در شیوه رایج 

رنگی با غلظت باال به دست  اي جوشانند که از جوشانده آن ماده قهوه مدت طوالنی می

جوامع محلی بیان . شود کاربرده می ها به ها و سوختگی آید که در راستاي التیام زخم می

                                               
  جوانیغرورازناشیجوش-1

2. Amygdalus eburnea
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دلیل بوي خوشی که دارد و بسیار معطر است در عطرسازي کنند که از این گیاه به  می

  .شود نیز بهره گرفته می

  

  ، خیارك)Gol čangmālu, Bādrang-e kuhi(1گل چنگمالو یا بادرنج کوهی

ها  و جاده 2ها گیاهی که به گفته مردم محلی در مراتع و همچنین مجاور تل

یی بزرگ به رنگ بنفش است که ها اي و چندساله، داراي گل این گیاه بوته. روید می

هایی بلند دارد که از اوایل تابستان شروع به سبز شدن  کمی خمیده هستند و برگ

هاي  طبق صحبت. نشیند شود و در همین زمان به گل می کند و رشد آن آغاز می می

که این گیاه  هنگامی. مردم محلی، این گیاه تا اواخر مهرماه در طبیعت منطقه وجود دارد

استفاده  چینند که به دو صورت خشک و سبز قابل هاي آن را می گل نشست، گلبه 

میزان استفاده رایج از آن به میزان . شود ها استفاده می باشد و براي تهیه دمنوش از آن می

این شیوه مصرفی از نظر افراد محلی داراي . باشد یک قاشق غذاخوري در یک قوري می

بخش  عنوان آرام پهلو و کلیه است و همچنین به خواص درمانی ازجمله درمان درد

ها استفاده  عنوان علوفه هم توسط دام این گیاه به. تواند مورد استفاده قرار گیرد می

شود و از گیاه جاز می
3

  .عنوان گیاه همراه آن در منطقه نام برد توان به می 

  

  ، کرچک)Kentun(4کنتون

هایی که داراي خاك آهکی هستند،  مینهاي رو به آفتاب و ز گیاهی که در دامنه

اي و چندساله، رویش خود را از  به گفته افراد محلی این گیاه درختچه. رویش دارد

هاي  برگ. کند و تا اواخر اردیبهشت در این مناطق رویش دارد اواخر اسفند شروع می

                                               
1. Ixiolirion tataricum

  هاکوه-2

3. Artemisia persica
4. Ricinus communis
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ن هاي ای میوه. هاي آن خاردار هستند اي شکل و همچنین میوه کنتون بزرگ و پنجه

باشند که بسیار سمی  رنگ می اي اي قهوه اي درون پوسته درختچه داراي سه دانه قهوه

هاي آن است که  قسمت مورد استفاده این گیاه همان دانه. هستند و نباید جویده شوند

در شیوه رایج استفاده توسط مردم محلی، . گیرند به دو صورت مورد استفاده قرار می

تیز مانند قالب یا یک سیخ باریک فرو برده و آن را دانه را درون یک شیء نوك

سپس آن را در داخل یک پنبه قرار داده و . سوزانند صورت کامل روي شعله گاز می به

دهند تا دانه باز شود و در  کنند و در مرحله بعد پنبه را با دست فشار می از سیخ جدا می

دهند تا عفونت و  فال قرار میصورت گلوله درآورده و درون گوش اط نهایت پنبه را به

در شیوه استفاده دیگر، براي رفع یبوست و همچنین استفاده . درد گوش را از بین ببرد

  .شود عنوان ملین از دانه آن روغن گرفته می به

  

  ، بالنگوي شیرازي)Melangu(1ملَنگو

این . ها و همچنین مناطق سنگالخی رویش دارد هاي کوه گیاهی که غالباً در دامنه

هاي سفید و بلند  گیرد و داراي کرك ساله در زمره گیاهان معطر قرار می گیاه علفی و یک

هاي گیاه ملنگو مشابه گیاه نعنا  برگ. باشد هاي صورتی مایل به سفید می و همچنین گل

رؤیت است که رویش آن از اواخر  این گیاه حدود دو ماه در منطقه قابل. باشد می

و تا اواخر خردادماه ادامه دارد و بعدازآن دیگر اثري از آن یافت  شود فروردین آغاز می

شکل به رنگ سیاه این گیاه رسیدند، مردم محلی  هاي بیضی که میوه هنگامی. شود نمی

ها آبجوش  ها را داخل لیوان ریخته و روي آن سپس آن. کنند ها را چیده و تمیز می آن

کنند و به مدت ده دقیقه روي لیوان را  ریزند و مقداري شکر هم به آن اضافه می می

هاي خشک، رفع  پوشانند تا دم بکشد و براي تسکین درد سینه، کاهش سرفه می

هاي  اگر میوه این گیاه با میوه. کنند سرفه و درمان سرماخوردگی آن را مصرف می تک

                                               
1. Lallemantia royleana
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ته و قدومه مخلوط گردد به آن چهارتخمه گف) اسفرزه(دیگري مانند بالنگو، تخم سفید 

  .شود که از نظر زنان محلی اثرگذاري بیشتري دارد می

  

  ، گزنه)Gez gezu, Gezak(1گزگزو یا گزَك

صورت علفی و پایا رویش  ها به این گیاه از نظر مردم محلی در مجاورت رودخانه

ها حالتی  باشد که هنگام دست گرفتن به آن هایی کرك دار می گزگزو داراي برگ. دارد

دس که بِهِش "شود که  شود و در اصطالح محلی بیان می آور ایجاد می گزنده و سوزش

و با توجه به همین موضوع نام گزگزو را بر روي آن  "بگیري دست گزگز می کنه

هاي آن را  عشایر منطقه جهت استفاده از خواص درمانی این گیاه، برگ. اند گذاشته

هش مرض قند، کاهش چربی و درمان ها را شستشو داده و براي کا چینند، سپس آن می

از برگ این گیاه عرق هم گرفته . کنند دهند و استفاده می سنگ کلیه در قوري دم می

. کرده وجود ندارد شود که از نظر محلیان تفاوتی در اثرگذاري آن با حالت دم می

منظور  همچنین در موارد معدودي نیز مشاهده گردید که جوشانده برگ این گیاه به

اي منطقه نیز محسوب  گزگزو ازجمله گیاهان علوفه. گردد یه خون نیز مصرف میتصف

  .گردد می

  

  ، ترتیزك)Keserk(2کسرك

هایی که خاك سبک دارند مانند خاك  برداران محلی این گیاه در زمین به گفته بهره

له و سا این گیاه یک. مشاهده است ها قابل هاي رو به آفتاب و در چراگاه رس، در دامنه

هایی  هاي گیاه کسرك داراي بریدگی برگ. باشد معطر نیز داراي فرم رویشی علفی می

ماه تا اواسط  از ابتداي اردیبهشت. باشد هایی کوچک به رنگ سفید می عمیق و گل

قسمت مورد . برداري کرد توان از آن بهره خردادماه کسرك در منطقه وجود دارد که می

                                               
1. Urtica pilulifera
2. Lepidium vesicarium
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کنند و  گیرند و استفاده می ست که مردم محلی عرق آن را میاستفاده این گیاه میوه آن ا

درد مفید  عنوان بادشکن عمل کرده و براي هضم بهتر غذا و درمان دل اعتقاددارند که به

درد، پس از چیدن پودر کرده و درون  توان میوه این گیاه را براي درمان دل می. است

اصطالح محلی به آن کَپ  به کف دست ریخته و سپس آن را به ته حلق انداخت که

کردن
1

  .شود بعدازاین کار، یک لیوان آب خورده می. شود گفته می 

  

  ، نسترن)Korik(2کُریک

این گیاه . باشد زارها می ها و همچنین بوته محل رویش این گیاه مجاورت رودخانه

باشد که از خردادماه تا  هاي سفیدرنگ و معطري می اي و خاردار داراي گل درختچه

. باشد و در تمام این بازه زمانی داراي گل است رؤیت می اواخر شهریور در منطقه قابل

هاي  کنند که بوي گل افراد محلی در خصوص شناسایی این گیاه براي محققین بیان می

دارند که فقط  بومیان اظهار می. سفیدرنگ آن بسیار مطبوع است و شکلی چتر مانند دارد

هاي آن  بدین منظور بومیان گل. ه است و خاصیت دارویی دارداستفاد اندام گل آن قابل

ها را درون ظرفی یا  چینند و آن که گیاهی خاردار است با دستکش می را به دلیل آن

نحوه استفاده از گل این درختچه جهت درمان فقط . کنند داخل پالستیک خشک می

. شود قلبی مصرف می صورت شربت است که براي درمان درد کلیه و درمان ناراحتی به

دارند که این گیاه در زنبورداري نیز ارزش زیادي دارد؛ زیرا زنبور از  بومیان اذعان می

  .کند شهد آن استفاده می

  

  ، آزارچوب)Azārkoš(3آزارکُش

ریشه این گیاه . کند گیاهی که در مناطق مرطوب از اوایل تیرماه شروع به رشد می

هاي آن داراي رنگ  رنگ و برگ هاي آن بنفش گل اي سوخته، علفی داراي رنگ قهوه

                                               
  .شود صورت پودر به انتهاي حلق انداخته می دست از مواد خوراکی یا دارویی که به کف اندازه یک به-1

2. Rosa beggeriana
3. Solenanthus circinnatus
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نشیند و تا پایان  این گیاه در تیرماه نیز به گل می. باشند سبز مایل به خاکستري می

هاي این گیاه اختصاص دارد  مشخصه بارز این گیاه به برگ. مهرماه در منطقه وجود دارد

غالباً در انتهاي ساقه  هاي آن بسیار بزرگ هستند و پهناي زیادي دارند که زیرا برگ

ریشه این گیاه که تنها اندام مورد استفاده این گیاه است، از سطح . شوند مشاهده می

اي آن را  عده. کنند آید که بومیان آن را جدا کرده و به دو صورت عمل می زمین باال می

هاي اضافی  کنند و آن را بعد از جدا کردن، شستشو داده و سپس پوست خشک نمی

گیرند و روي  سپس ریشه را جوشانده و شیره آن را می. کنند ریشه را جدا میروي 

که ریشه را  در حالت دیگر مصرف، بعد از این. دهند محل شکستگی دست یا پا قرار می

. دهند کردن، در داخل پارچه گذاشته و در سایه قرار می جدا نمودند آن را جهت خشک

صورت ضماد با مواد دیگري چون خرما،  به کوبند و که خشک شد آن را می پس از آن

دهند تا آزار و درد  روغن گوسفند و آپشن مخلوط کرده و روي شکستگی قرار می

  .محل شکستگی را کاهش داده و منجر به کاهش تورم شود

  

  اي ، بارهنگ سرنیزه)Kowčak, Gārnoyārox(1کُوچک یا قارنویاروخ

ها  هاي آب و همچنین در باغ ها و جوي توان در مجاورت رودخانه این گیاه را می

باشد و همچنین طبعی  از دیدگاه مردم محلی این گیاه علفی و چندساله می. مشاهده کرد

شود و حدود اواخر مهرماه عمر  زمان رویش این گیاه از اردیبهشت آغاز می. سرد دارد

هاي آن  آن، برگاز خصوصیات بارز . شود یابد و دیگر اثري از آن یافت نمی آن پایان می

هاي  ها در این است که برگ باشند؛ اما وجه تمایز آن هاي تره می است که شبیه به برگ

صورت خوابیده و  هاي این گیاه به برگ. کوچک هم قدبلندتر و هم پهناي بیشتري دارند

که این گیاه سر از خاك بیرون آورده و رشد  عشایر منطقه هنگامی. کنند اي رشد می نیزه

صورت تازه براي درمان سردرد، سینوزیت و همچنین  هاي آن را چیده و به د، برگکن می

                                               
1. Plantago lanceolata
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هاي آن را در آفتاب  غالب مادران منطقه، برگ. گذارند رفع گرمی بدن بر روي سر می

کنند و به جهت درمان سرماخوردگی درون سایر مواد گیاهی خردشده که در  خشک می

ها  عنوان علوفه دام این گیاه به. دهند ه و دم میباشند، ریخت درمان سرماخوردگی مؤثر می

  .و همچنین در زنبورداري نیز قابلیت استفاده دارد

  

  اي خزري گربه ، چشم)Češm kabki)1چشم کبکی

ها از ماه اردیبهشت تا اواسط خردادماه یافت  هاي کوه ها و دامنه گیاهی که در جوي

یی کوچک به رنگ قرمز تیره شبیه ها ساله داراي گل این گیاه علفی و یک. شود می

این . گذاري شده است باشند که به همین دلیل چنین نام هاي انار و چشم کبک می دانه

ها چهار دانه سفیدرنگ وجود دارد که  هایی است که در داخل آن گیاه داراي غنچه

اي کرده ملین هستند و بر صورت دم ها به این دانه. باشند هنگام رسیدن کامل، سیاه می

ها چنین است که  شیوه دم کردن آن. شوند هاي گوارشی استفاده می درمان بیماري

ها را  دانه جدا کرده و سپس آن ها را دانه هاي این گیاه رسیدند آن که دانه محلیان هنگامی

ریزند و مقداري شکر هم به آن اضافه  ها آبجوش می داخل لیوان ریخته و روي آن

  .پوشانند تا دم بکشد ده دقیقه روي لیوان را می در نهایت به مدت. کنند می

  

  ، کندل کوهی)Ešterk, Dava tikāno(2اشترك یا دوه تیکانُ

اي چندساله همراه با  صورت درختچه باشد که به محل رویش این گیاه در مراتع می

هاي این گیاه  ساقه. کند هایی بزرگ از اواخر فصل زمستان شروع به سبز شدن می ساقه

ر زمانی که این گیاه در حال رشد است، سبزرنگ هستند اما در اواخر شهریور که د

محلیان طی بازه . شوند رنگ می اي باشد تغییر رنگ داده و قهوه زمان خشک شدن آن می

زمانی خردادماه تا مردادماه در چندین نوبت صمغ آن را که در اصطالح محلی جِدي 

                                               
1. Nonea caspica
2. Dorema aucheri
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ها که اقدام به فروش این صمغ  خی از خانوادهبر. کنند شود، برداشت می نامیده می

کنند، گه گاه در این بازه زمانی هرروز دو بار صمغ این درختچه را در صبح و عصر  می

نحوه استفاده افراد محلی از صمغ آن در راستاي درمان چنین است . کنند آوري می جمع

و رفع یبوست  منظور نرم شدن سینه صورت خام در آب حل کرده و به که صمغ را به

همچنین محلیان در شیوه دیگري صمغ را پس از تمیز کردن، داخل . کنند استفاده می

کنند تا صمغ در آن حل  ریزند و صبر می یک استکان ریخته و آبجوش را بر روي آن می

سپس آن را از صاف کن عبور داده و براي درمان زردوکی. گردد
1

، روان شدن شکم و 

  .کنند نوزادان میهمچنین کاهش سرفه به 

  

  ، بید)Bid-e talx, Ajjo seyed(2بید تلخ یا آجو سید

ها رویش  گیاهی که فقط در مناطقی که خاك مرطوب دارند مانند کنار رودخانه

هایی زردرنگ  هایی باریک و چوب هاي کشیده، شاخه این درخت داراي برگ. دارد

اي به طبع سرد این  اعتقاد ویژهبومیان . گلدهی این گیاه در فصل بهار است. باشد می

کنند و  ها عرق تهیه می چینند و از آن هاي گلدار آن را می گیاه دارند و برگ و سرشاخه

همچنین زمانی . دانند مصرف یک استکان آن را براي برطرف کردن گرمی بدن مؤثر می

این  هاي رود، برگ که فردي گرمی زیادي دارد یا ناگهان حرارت بدن آن فرد باال می

خوابانند و مجددًا روي فرد برگ  گیاه را روي تشک ریخته و فرد را روي آن می

از تنه این . ریزند تا فرد عرق کرده و پس از مدتی حرارت بدن او کاهش یابد می

درخت در راستاي تهیه دسته بیل، دسته اوشین
3

و همچنین تهیه آفُن 
4

  .شود بهره برده می 

  ، خاکشیر ایرانی)šyfku, šefku(5شیفکو یا شفکو

                                               
  یرقان-1

2. Salix pycnostachya
  .ابزار باد دادن کاه مخلوط با دانه براي تفکیک آن-3

  پارو-4

5. Descurainia sophia
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ها،  توان مراتع، دشت ها می این گیاه در مناطق مختلفی رویش دارد که ازجمله آن

. ها را نام برد ها و همچنین مزارع و باغ هاي آب و رودخانه ها، کنار جوي مجاورت جاده

هاي زردرنگ و  دانند که داراي گل عشایر منطقه آن را گیاهی علفی و چندساله می

ها قرار  باشند که در درون برگ هاي این گیاه، ریز و زردرنگ می تخم. بلند استاي  ساقه

رنگ و  گردد؛ نارنجی آوري می میوه این گیاه که در مرداد و شهریور جمع. دارند

دانند؛ اما  صورت کلی داراي طبع گرم می مردم محلی شیفکو را به. باشد شکل می بیضی

آن را بر روي آب سرد بریزند و با شکر مخلوط  هاي اعتقاد بر این است که اگر دانه

این روشی بسیار رایج در بین مردم و خصوصًا چوپانان و . شود کنند، طبع آن سرد می

باشد؛ زیرا در رفع گرمی بدن، رفع گرمازدگی و درمان  کشاورزان در فصل تابستان می

. یاه وجود داردهاي این گ هاي دیگري هم در استفاده از دانه روش. اسهال مؤثر است

ها را بر روي آب جوش ریخته و سپس با شکر  که براي درمان یبوست آن مانند این

کنند یا اینکه دو قاشق غذاخوري از  صورت ناشتا مصرف می کنند و به مخلوط می

دهند تا  هاي آن را با دو لیوان آب مخلوط کرده و روي شعله مستقیم اجاق قرار می دانه

کنند و  آب آن نیمه شد، آن را برداشته و با شکر مخلوط می که پس از آن. بجوشد

  .نمایند مصرف می

  

  ، آالله)Alāle, Alāle dāğā(1آالله یا آالله داغا

به گفته افراد محلی . روید کوهستانی و اغلب در دامنه کوه می گیاهی که در مناطق

و تا اواخر شهریور  کند ماه رشد خود را آغاز می گیاه علفی و چندساله از فروردیناین 

گلی به رنگ زرد که داراي  نشیند آالله در تیرماه به گل می.در منطقه وجود دارد

گویند که داراي بوي مطبوع  مردم در ارتباط با راه شناسایی آن در طبیعت می.. باشد می

چینند، سپس شسته و  که این گیاه رشد کرد آن را می افراد محلی هنگامی. و تندي است

این گیاه داري طبع . دهند ریزند و دم می کنند و روي چاي می اً آن را خشک مینهایت

                                               
1. Ranunculus sp.
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آالله در دانش بومی مردم محلی داراي خواص . گرم و طعم گس همانند چاي است

درد اشاره کرد که در این راستا از  توان به درمان دل باشد که ازجمله آن می دارویی می

که به چرا  به گفته دامداران محلی، گوسفندان. کردتوان استفاده  برگ و گل این گیاه می

هاي  طبق گفته اهالی محلی در سال. کنند عنوان علوفه استفاده می شوند از آن به برده می

  .ها از فراوانی این گیاه در طبیعت کاسته شده است اخیر به دلیل کاهش بارندگی

  

  ، گون)Čellā, Katare(1چِال یا کَتَرِه

گیاه چال، . دار رویش دارد هاي کوچک، مراتع و مناطق شیب ي تپهاین گیاه بر رو

اي، چندساله و خاردار است که با شکافتن ریشه آن توسط کاردك، صمغی  گیاهی بوته

هاي تیر و مرداد در چندین نوبت تیغ  ریشه آن در ماه. گردد به نام کتیرا از آن خارج می

صمغ . گردد وبت تیغ زدن خارج میشود که کمترین میزان صمغ در آخرین ن زده می

شده از ریشه عالوه بر چسبندگی زیادي که دارد بدون بو و مزه است و  خارج

بومیان به ریشه این گیاه که به . شود که در مجاورت هوا قرار گیرد سخت می هنگامی

کند  سوزد و مختصر روشنایی ایجاد می تدریج و بدون دود می علت داشتن چربی به

کنند و براي رفع  آمده را در آب حل می دست مردم بومی صمغ به. گویندچِراغو می

چِال غالبًا مورد چراي . دهند عنوان ملین مورد استفاده قرار می گرمازدگی و همچنین به

  .گیرد ها هم قرار می دام

  

  ، پیچک)Talxe(2تلخه

رت صو ها به هاي کوه ها و دامنه هاي مردم محلی در دشت گیاهی که طبق گفته

این گیاه از اوایل فروردین تا اواخر تیرماه در منطقه یافت . روید ساله می اي و یک بوته

هاي  کنند که داراي ساقه محلیان در ارتباط با خصوصیات ظاهري تلخه بیان می. شود می

. اي بسیار محکم است رنگ و ریشه هاي بنفش هاي باریک، گل دار، برگ متعدد برگ

                                               
1. Astragalus myriacanthus
2. Convolvulus chondrilloides
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هاي گوارشی و  حلی عرق ساقه و برگ آن را براي درمان بیماريدرمانگران و عطاران م

عشایر منطقه . همچنین طبق گفته ایشان این عرق مدر است. دانند تقویت معده مؤثر می

اي نازك که در اصطالح محلی به آن  برگ آن را که مزه تلخی دارد، داخل پارچه

چارقد
1

صورت بقچه  پس پارچه را بهس. کنند شود، ریخته و آن را خیس می نیز گفته می 

این آب را . دهند تا آب آن خارج گردد جمع کرده و درون یک پارچ آب فشار می

  .نمایند هاي معده مصرف می درد، کاهش نفخ شکم و درمان ناراحتی منظور کاهش دل به

  

  گیاهان خوراکی

  ، ازمک)Moku(2مکو

هاي  ارع گندم و باغهاي آب، داخل مز گیاهی که در فصل تابستان در کنار جوي

این گیاه علفی و . روید صورت خودرو می هاي هرز به میوه به همراه گیاه یونجه و علف

در دانش بومیان محلی، . باشد هاي سفید کوچکی می ساله داراي رنگ سبز و گل یک

هاي برگ و  شود که از اندام عنوان یک گیاه خوراکی با طبع گرم شناخته می مکو به

محلیان آن را پس از برداشت، شستشو داده و ریز . شود ن آن استفاده میهاي جوا ساقه

ها را دارند، مکو را با  که قصد دم دادن برنج هنگامی. دهند ریز کرده و در روغن تفت می

ترتیب غذایی محلی با نام مکو پلو  این دهند که به کنند و سپس دم می آن مخلوط می

به غذاهاي دیگري مانند اُماچو مکو قابلیت اضافه شدن. گردد طبخ می
3

این . را هم دارد 

  .گیرد ها هم قرار می گیاه عالوه بر موارد ذکرشده مورد استفاده دام

  

  ، شنگ)Esfang(4اسفَنگ

                                               
  .گیرند هاي نازك چهارگوش از جنس نخ که براي کاهش رطوبت سبزیجات مورد استفاده قرار می پارچه-1

2. Cardaria draba
  .سبزيوآردازشدهتهیهآشنوعی-3

4 Scorzonera sp.
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صورت  این گیاه علفی که به. گیاهی خودرو و سبزرنگ که در مزارع رویش دارد

. تیز هستند باشد که نوكهاي بلندي مانند تره می کند، داراي برگ دوبرگی رشد می

طبع این . اسفنگ از اول فروردین تا اواخر بهار در منطقه وجود دارد و فاقد گل است

شویند و سپس  چینند، می افراد محلی این گیاه را می. گیاه سرد است و مزه شیرینی دارد

آن این گیاه قابلیت اضافه شدن به برنج را هم دارد و از . خورند زده و می به آن نمک

نحوه تهیه اسفنگ پلو این است . شود عنوان یک غذاي کامل به نام اسفنگ پلو یاد می به

ها را آبکش کردند،  بعدازآنکه برنج. کنند که گیاه اسفنگ را شستشو داده و آن را خرد می

کنند که از نظر روستاییان غذایی بسیار  ها مخلوط می دهند و با برنج اسفنگ را تفت می

هاي این گیاه، هم توسط دام و هم توسط انسان مصرف  تمام اندام. شدبا خوشمزه می

  .شود می

  

  ، ریواس)Rivāj(1ریواج

صورت خوابیده  ها به سنگ اي و همچنین در میان تخته گیاهی که در مراتع دامنه

ماه تا  طبق گفته اهالی محلی این گیاه علفی و چندساله از اوایل فروردین. کند رشد می

هاي پهن و ضخیم و  گیاه ریواج داراي برگ. ابستان در منطقه وجود دارداوایل فصل ت

هاي قرمزرنگ آن در اواخر اردیبهشت  میوه. باشد ریشه بسیار ضخیم و گوشتی می

دار  هاي این گیاه به دلیل ترش و آب ساقه. کنند آوري پیدا می رسند و قابلیت جمع می

زنان محلی در طبخ . گیرند فاده قرار میها مورد است بودن در انواع ساالدها و خورشت

غذایی با نام خورش
2

هاي ریواج، الیه نازك  ریواج، پس از جدا کردن ساقه از برگ 

سپس آن را شستشو داده و در آبکش . کنند روي ساقه را جدا کرده و ساقه را خرد می

فل را با اي گوشت، نمک، زردچوبه و فل در قابلمه. دهند تا آب آن گرفته شود قرار می

پز شد مقداري  که نیمه هنگامی. ریزند تا پخته شود روغن تفت داده و روي آن آب می

                                               
1 Rheum ribes

  خورشت-2
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در حدود ده . کنند جعفري خردشده همراه با ریواج و کمی رب گوجه به آن اضافه می

دقیقه قبل از آماده شدن کامل خورشت، مقداري آبلیمو یا آبغوره به آن افزوده و همراه 

  .ودش با برنج مصرف می

  

  ، کور)Dehak(1دهک

باشد که از اول فصل بهار تا  ها می هاي کوه ها و دامنه رویشگاه دهک غالبًا دشت

این گیاه که . شود انتهاي فصل تابستان در این مناطق رویش دارد و سپس خشک می

هایی به رنگ سبز تیره و  باشد، داراي برگ ساله می کند و یک اي رشد می صورت بوته به

هاي جوان  در طول شش ماه حضور در منطقه، برگ و ساقه. یی سفیدرنگ استها گل

شود؛ که نحوه استفاده از آن در بین زنان محلی در غذا  آن توسط بومیان برداشت می

کنند و  هاي جوان را شستشو داده و خرد می ها و ساقه بدین شکل است که ابتدا برگ

جوشاندن تا . ریزند تا بجوشد آب می ها را داخل بعدازآنکه آب را جوش آوردند آن

ها را درون آبکش  سپس آن. ها شیرین شوند ها و ساقه انجامد که برگ زمانی به طول می

ها را درون روغن تفت داده و بعد  در مرحله بعد آن. ریخته تا آب آن کامًال گرفته شود

  .کنند تا طبخ شود کنند و صبر می با برنج مخلوط می

  

  کنگر ،)Kangar(2کنگر

اي و  صورت بوته به مشاهده است؛ ها قابل هاي کوه این گیاه که در مراتع و دامنه

توان در  کنگر را می. باشد و از نظر محلیان داراي طبعی گرم میکند  چندساله رشد می

این گیاه داراي . بازه زمانی اواسط فروردین تا مردادماه در منطقه مشاهده نمود

هاي  از بارزترین ویژگی. که از سایر گیاهان متمایز است باشد هاي ظاهري می ویژگی

اندام مورد استفاده . هاي آن اشاره کرد تیز برگ هاي ریز و نوك توان به تیغ این گیاه می

                                               
1. Capparis spinosa
2. Gundelia tournefortii
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در استفاده خام، . گیرد صورت پخته و خام مورد استفاده قرار می باشد که به آن ساقه می

گردد که پخته ساقه  گهگاه مشاهده می. نندک آن را در ساالد و ماست ریخته و مصرف می

شده اندام ساقه، در طبخ غذایی  عمومًا پخته. شده است هم، در کنگر ماست استفاده

خورشمحلی به نام 
1

کنگر را با کارد تمیز کرده شود؛ که در این شیوه  استفاده می کنگر 

آن را در آبکش در مرحله بعد . نمایند کنند و آن را خرد می و پوست آن را جدا می

سپس پیازداغ را درست کرده و گوشت را . گذارند تا آب خود را از دست بدهد می

پز شدند؛ کنگر را به آن  ها نیمه بعدازآنکه گوشت. دهند داخل آن ریخته و تفت می

اضافه کرده و در مرحله بعد نمک، آبلیمو و رب گوجه را افزوده و زمانی را صبر کرده 

غذا بر کُنداصطالح محلی  تا به
2
.  

  

  ، زول)širin šekar(3شیرین شکر

اي در زمره گیاهان  این گیاه بوته. کند ها رشد می گیاهی که در مراتع و دشت

کند و عمر آن در اواخر  ماه شروع به رشد می ساله قرار دارد و در اوایل فروردین یک

. دار هستند باشد و تیغ هاي این گیاه مانند گیاه کنگر می برگ. رسد خردادماه به پایان می

که ساقه  ازآنجایی. رسد متر می 2تا  5/1طول ساقه شیرین شکر در هنگام رشد کامل، به 

هاي آن رشد  که ساقه طعم است، بومیان هنگامی این گیاه مزه شیرینی دارد و خوش

عنوان سبزي در کنار غذاهاي مختلف مصرف  کنند و به ها را جدا می کردند، پوست ساقه

  .گردد بوته این گیاه براي خوراك دام هم استفاده می. نندک می

  

  دارویی –گیاهان خوراکی 

  ، بِنه)Bene(1بِنه

                                               
  خورشت -1

  .شودپختهکامالً -2

3. Eryngium billardieri
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باشد یا به عبارتی رویشگاه آن  ها می هاي کوه محل رویش این گیاه عموماً دامنه

هاي مردم محلی این گیاه  طبق صحبت. هایی است که زیاد در معرض باد نباشند مکان

والنی دارد؛ به لحاظ ظاهري درختی تنومند و بزرگ است که زمان گلدهی که عمري ط

رسد و زمان  میوه آن در اواسط فصل بهار می. باشد آن اواخر بهار یا اوایل تابستان می

برداشت از این گیاه فصل پاییز است؛ زیرا عمر میوه آن در اوایل فصل زمستان به اتمام 

باشد، داراي پوستی ظریف و چرب است که  میمیوه این درخت که سبزرنگ . رسد می

باشد؛ با این تفاوت که  مغز میوه آن شبیه به پسته می. طعمی گس و طبعی گرم دارد

ها بارندگی  بومیان معتقدند که اگر در هنگام رسیدن میوه. تر از آن است بسیار کوچک

این گیاه به  شیوه مصرف میوه. شود رخ دهد، باعث افزایش مرغوبیت میوه این گیاه می

میوه گیاه عالوه بر خاصیت دارویی که در بین مردم . باشد دو صورت خام و پخته می

محلی دارد و در کاهش سردرد مؤثر است، در تهیه غذایی محلی هم کاربرد دارد که به 

بنه را با جوغنباشد که  آب بنه معروف است و شیوه طبخ آن بدین شکل می
2

کوبند  می 

سپس مقدار کمی آب و همچنین نمک روي آن ریخته و . ریزند یو در داخل ظرفی م

کوب آن را  وقتی داخل ظرف و روي گاز قرار دارد با گوشت. دهند روي گاز قرار می

مزِش در بیاد«اصطالح محلی  مالند تا به می
3

دهند  سپس آن را داخل صاف کن قرار می. »

در نهایت . کنند و صاف میمالند  که کمی خنک شد، با دست آن را می و پس از آن

صورت کلی مردم محلی  به. کنند کنند و آن را مصرف می آبلیمو یا تلف به آن اضافه می

. خونی مؤثر است معتقدند که این غذا براي درمان کمردرد، درمان سردرد و درمان کم

  .گیرد همچنین میوه آن در حالت سبز جهت تهیه ترشی مورد استفاده قرار می

                                                                                                             
1. Pistacia atlantica

  هاون -2

  .گرددغلیظوشودخارجآنلعاب -3
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کنند که از کُنده م محلی بیان میهمچنین مرد
1

که مانند درخت گردو سفید  آن 

شود  شود که در اصطالح محلی سقز یا آدامس کوهی نامیده می اي خارج می است؛ شیره

  .گیرد و در درمان درد مفاصل مورد استفاده قرار می

  

  ، گاو چاق کن)Bon jāzi(2بن جازي

این گیاه . شود ها آغاز می هاي کوه و دامنه ماه در مراتع رشد این گیاه در اردیبهشت

ساله که داراي خارهاي بسیار زیادي است؛ از دیدگاه مردم محلی طبعی  اي و یک بوته

بومیان هنگام . گیرد صورت خوراکی و دارویی مورد استفاده قرار می سرد دارد و به

برگ و . دهند یهاي آن را درآورده و برگ و ساقه آن را شستشو م رویش این گیاه، تیغ

. شود صورت خام در کنار غذاهاي دیگر مصرف می عنوان سبزي به هاي این گیاه به ساقه

هاي دارویی برگ آن است و  متعادل ساختن طبع کسانی با طبیعت گرم از ویژگی

صورت پخته هم مصرف  ها به این اندام. شود عنوان ملین هم استفاده می همچنین به

کنند و آن را  پزند و آبکش کرده و سپس سرخ می ها را می نشوند؛ بدین شکل که آ می

شود؛ همچنین آن را با کشک  کنند که به آن تُخم بن جازي گفته می مرغ قاطی می با تخم

در بعضی موارد آن را با . شود کنند که به آن کشک بن جازي گفته می هم قاطی می

شود که به آن  هم طبخ می از این گیاه غذاي دیگري. کنند ماست و آش هم ترکیب می

شود که طرز تهیه آن به این صورت است که بن جازي را  کوکو بن جازي گفته می

کنند و در مرحله بعد آن را در مجمه شستشو داده و آن را آبکش می
3

قرار داده و ریز  

سپس . نمایند مرغ را به سبزي اضافه می ریز کرده و سپس نمک، زردچوبه، فلفل و تخم

ریزند و پس از مدتی  تابه ریخته و قاشق قاشق داخل روغن می ا داخل ماهیروغن ر

نفر،  4هاي محلی به لحاظ میزان مصرف براي  به گفته خانم. شود شده و صرف می آماده

  .شود کیلوگرم از این گیاه استفاده می 2تا  1بین 

                                               
  .شود در زبان محلی به تنه گفته می -1

2. Scariola orientalis
  .شودمیگفتهبزرگسینیبه-3
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  ، آویشن شیرازي)Apšan, Abišan(1آپشَن یا آبیشَن

صورت علفی و چندساله از  باشد، به ها می هاي کوه ه آن دامنهاین گیاه که رویشگا

هاي آپشن داراي بویی  برگ. اواخر اسفند تا اواخر خردادماه در این مناطق رویش دارد

هاي آن کوچک و  هاي آن کرك دار و برگ باشند و همچنین ساقه بسیار مطبوع می

گ سفید مایل به صورتی هاي این گیاه کوچک بوده و داراي رن گل. تیز هستند نوك

هاي گلدار و  سرشاخه. از نظر مردم محلی طبع این گیاه بسیار گرم است. باشند می

هاي آپشن قابلیت استفاده را دارند که مردم محلی از اواخر ماه اسفند تا اواسط  برگ

شده برگ و  مردم محلی به طرق مختلفی از خشک. نمایند ها را برداشت می خردادماه آن

هاي آپشن را پودر کرده و  صورت است که برگ شیوه اول بدین. کنند استفاده میگل آن 

بر روي دوغ، روغن حیوانی و همچنین غذاهاي مختلفی مانند مرغ، انواع خورشت و 

در شیوه دوم . شود ها می طعم شدن آن بو و خوش ریزند که منجر به خوش کشک می

. باشد ها می منزله شستشو آن عمل به دهند، که این برگ و گل را بر روي آب قرار می

ها  ریزند و در مرحله بعد روي آن ها را از روي آب برداشته و داخل قوري می سپس آن

کرده آپشن جهت هضم بهتر غذا،  دهند؛ زیرا بومیان معتقدند دم آبجوش ریخته و دم می

ایی درمان سرماخوردگی، کاهش سرفه، کاهش فشارخون و همچنین درمان گلودرد کار

شیوه دیگري هم جهت استفاده از گل و برگ این گیاه در میان محلیان رایج است . دارد

جوشانند و  ها را به مدت ده دقیقه می که جهت رفع برفک دهان و رفع بوي بد دهان آن

در نهایت آن را غرغره . یافته و ولرم شود کنند تا دماي آن کاهش سپس کمی صبر می

شود تا خاصیت درمانی آن مؤثر  ا سه مرتبه در روز تکرار میکنند که این عمل دو ت می

  .واقع شود

  

  

                                               
1. Zataria multiflora
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  ، ولیک)Kal-e kuhi(1کَل کوهی

. ها رویش دارد ها و اطراف رودخانه هاي مرطوب مانند جنگل گیاهی که در خاك

باشد که رنگی سفید دارند و  هایی بسیار معطر می این درخت خاردار داراي گل

هاي این گیاه در فصل پاییز توسط بومیان  میوه. رمزرنگ هستندهاي آن کوچک و ق میوه

صورت خام  در شیوه اول، میوه آن به. شوند شوند و به سه طریق مصرف می برداشت می

در . شود صورت روزانه مصرف می براي کاهش فشارخون، الغري و درمان کبد چرب به

شود که در این حالت  می شیوه دوم، از میوه کل کوهی در جهت تهیه ترشی بهره برده

کنند و  سپس شیشه را از سرکه پر می. ریزند اي می ها را شسته و درون شیشه میوه

در مرحله بعد درب شیشه را بسته و آن را . افزایند اندازه دو قاشق به آن نمک می به

گذارند و  کنند و بعد آن را درون یخچال می داري می چهار روز بیرون از یخچال نگه

نحوه تهیه مربا طی . کنند در شیوه سوم از میوه آن مربا تهیه می. باشد استفاده میقابل

ها را درون  سپس میوه. شویند ها را می پذیرد که در ابتدا میوه مراحلی صورت می

که آب جوشید و به  هنگامی. جوشانند ریزند و می اي که از قبل از آب پرشده می قابلمه

کنند تا بجوشد  کنند و صبر می ب و آبلیمو به آن اضافه مینیمه رسید، مقداري شکر، گال

دهند  دارند و زمان می زمانی که غلیظ شد، آن را از روي گاز برمی. و در انتها پخته شود

  .شود در مرحله آخر آن را درون شیشه ریخته و مربا تهیه می. تا کامالً خنک شود

  

  ، زیره کرمانی)Zire(2زیره

اي و  صورت بوته این گیاه که به. روید العبور و مرتفع می عبگیاهی که در مناطق ص

اي تیره و همچنین  اي به رنگ قهوه چندساله رویش دارد؛ بسیار معطر بوده و داراي میوه

از . شوند ها در خردادماه ظاهر می باشد که این گل هاي چتري و سفیدرنگی می گل

هاي برداشت از این گیاه  ین زمانتر هاي خرداد و تیر مناسب دیدگاه مردم محلی، ماه

                                               
1. Crataegus meyeri
2. Bunium persicum
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مردم محلی عالوه بر خواص درمانی که براي این گیاه در نظر دارند، از آن . باشد می

عطاران و درمانگران محلی، عرق آن را براي . برند براي تهیه غذاهاي مختلفی بهره می

آن ) انهد(محلیان، پودر شده میوه . دانند کاهش نفخ و کاهش درد معده بسیار مقوي می

را بر روي ماست ریخته و یا آن را با لیموترش و آب مخلوط کرده و قبل از صرف غذا 

زنان محلی زیره را به برنج اضافه کرده و به آن . نمایند براي کاهش وزن مصرف می

عالوه . گیرد گویند که براي متعادل ساختن طبع سرد برنج این عمل انجام می پلو می زیره

طعم شدن  شود تا منجر به خوش زیره به مرغ و کوفته نیز اضافه میبر موارد ذکرشده 

غذایی با نام آبگوشت زیره در . غذا و همچنین هضم بهتر آن و تقویت معده نیز گردد

ها از نخود، لوبیا و  شود که در این آبگوشت، برخالف سایر آبگوشت منطقه طبخ می

گوشت را به همراه پیاز در کماجدنبراي تهیه این غذا، . شود زمینی استفاده نمی سیب
1

 

کاربرده شده  زردچوبه به. کنند یا دیگ تفت داده و نمک، فلفل و زردچوبه را اضافه می

هاي گذشته  باید بیشتر از حد معمول باشد تا رنگ آبگوشت بهتر شود؛ زیرا از زمان

آن آب سپس به . رایج بوده است که در تهیه این آبگوشت از رب گوجه استفاده نشود

کنند تا هم طعم بهتري  اندازه یک قاشق به آن زیره اضافه می اضافه کرده و بعدازآن به

شده در کماجدن  اگر کارهاي انجام. پیدا کند و هم به لحاظ دارویی مؤثر باشد

گرفته را روي  گرفته باشد آن را درون تنور گذاشته و مقداري از ذغال هاي آتش انجام

که اگر در دیگ باشد، آن را  درحالی. شود د از یک ساعت پخته میریزند و بع قابلمه می

  .گذارند روي اجاق می

  

  ، آویشن دنایی)Ezginu(2ازگینو

ها و همچنین  هاي کوه هاي مردم محلی رویشگاه این گیاه دامنه با توجه به صحبت

اي تیر ه صورت پایا و علفی رویش دارد در فاصله ماه این گیاه که به. باشد ها می دشت

                                               
  زرگببسیارايقابلمه-1

2. Thymus daenensis
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هاي مورد استفاده  هاي جوان این گیاه اندام ها و ساقه برگ. نشیند تا شهریور به گل می

جهت . گردند آوري می هاي اردیبهشت و خرداد جمع آن هستند؛ که در فصل بهار و در ماه

دهند تا  کردن ازگینو، بومیان آن را پس از چیدن، شستشو داده و در آبکش قرار می خشک

با توجه . دهند اي گذاشته و در سایه قرار می شود و سپس آن را درون پارچه آب آن گرفته

صورت پودر، روي ماست و دوغ  هاي آن را به شده برگ به طبع گرم این گیاه، خشک

. ها گردد طعم شدن آن ها نیز متعادل گردد و همچنین منجر به خوش ریزند تا طبع آن می

عنوان سبزي در کنار انواع غذا  به) خام(ازه صورت ت هاي جوان آن به ها و ساقه برگ

ها و  از برگ. شوند عنوان ضد نفخ استفاده می منظور هضم بهتر غذا و همچنین به به

شود زیرا محلیان معتقدند مصرف عرق این گیاه در  هاي آن عرق هم گرفته می ساقه

  .کند یعنوان ضد نفخ هم عمل م کاهش وزن و رفع عفونت گلو تأثیرگذار است و به

  

  ، خشخاش هرز)Teryāku(1تریاکو

. روید ساله با فرم رویشی علفی می صورت خودرو و یک ها به گیاهی که در دشت

هاي درشت و قرمز  دار، داراي گل تیز و دندانه هاي پهن، نوك این گیاه عالوه بر برگ

هکی که کال از تیغ زدن میوه آن. شوند باشد که در تابستان ظاهر می رنگی می تیره

گردد که در صورت استفاده زیاد  اي به نام تریاك خارج می رنگ است، شیرابه اي قهوه

برخی از محلیان شیرابه حاصل از . باشد؛ لذا در استفاده از آن باید مراعات کرد سمی می

این گیاه را به مقدار بسیار کمی در آب حل کرده و براي تسکین درد مفاصل یا آن را 

خوابی از آن استفاده  خورند و همچنین جهت رفع بی مالند یا می یبر روي محل درد م

هاي خشک و درمان درد گوش  دود این شیرابه براي کاهش درد سینه، سرفه. کنند می

عنوان یک مرفین  صورت کلی مردم محلی، تریاك را به به. گیرد مورد استفاده قرار می

  .بسیار قوي در نظر دارند

                                               
1. Papaver dubium
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کننده که مورد استفاده مردم محلی قرار  رین مواد تقویتت همچنین یکی از باارزش

گیرد، پودري به نام قُوتو می
1

باشد که در گذشته در شب ششم پس از  خشخاش می 

عنوان  ماندند به که مادر و مهمانان طی مراسمی باید تا صبح بیدار می زایمان به دلیل این

. راي برگزاري این مراسم باال باشدها ب شده است؛ تا توان آن شیرینی اصلی استفاده می

توجهی هل  هاي پودر شده خشخاش، شکر پودر شده و مقدار قابل این پودر که از دانه

شده، امروزه غالباً براي تقویت ذهن و همچنین تقویت قواي جسمانی  سابیده شده تهیه

  .شود خورده می

  

، بادرنجبویه کرمانی)Čāve(2چاوه

این . مشاهده است ها قابل هاي کوه ازجمله در دامنه گیاهی که در مناطق سردسیر

روید؛ گیاهی سبزرنگ  ساله می اي و یک صورت بوته هاي محلیان به گیاه که طبق گفته

توان  این گیاه به مدت حدود یک ماه عمر دارد و می. هاي آن ریز هستند است که برگ

شود و اوایل  شروع میماه  یک ماه از اوایل اردیبهشت از آن برداشت نمود؛ که این

صورت است که بوته را قبل از  نحوه برداشت از آن بدین. یابد خردادماه خاتمه می

که این گیاه  به دلیل این. کنند هاي ریز آن را جدا می چینند و سپس برگ خشک شدن می

هاي آن را پودر کرده و بر روي لبنیات مانند  عنوان بادشکن، برگ طبع گرمی دارد، به

  .ریزند کشک میدوغ و 

  

  ، آویشنک)Pidone, Yārpoz(3پیدنه یا یارپز

هایی که  هاي آب یا به عبارتی مکان ها و جوي این گیاه اغلب در مجاور رودخانه

هاي مردم محلی فصل رویش  با توجه به گفته. خاك نرم و مرطوب دارند، رویش دارد

                                               
  قاووت -1

2. Dracocephalum polychaetum
3. Acinos graveolens
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آغازشده و تقریباً تا ) ماه بهشتاردی(از یک ماه پس از عید  اي و چندساله این گیاه بوته

آورد، سبز  زمانی که گیاه پیدنه سر از خاك بیرون می. اواخر مهرماه در منطقه وجود دارد

هاي پیدنه کوچک  گل. شود تر می پس از گذشت چند روز کمرنگ پررنگ است اما

 این گیاه داراي طبعی گرم. رنگ هستند هاي بنفش صورت گروهی از گل باشند که به می

نشیند و باید در همان  به گفته افراد محلی این گیاه در اواخر تیرماه به گل می. است

گویند که بوي  مردم در ارتباط با راه شناسایی آن در طبیعت می. تیرماه هم برداشت شود

براي برداشت این گیاه در دو زمان . آن و طعم تند آن کامالً از گیاهان دیگر متمایز است

متر  سانتی 20کرد؛ که زمان اول زمانی است که این گیاه به ارتفاع حدود توان اقدام  می

رسد و سپس  متر می سانتی 30باشد که به ارتفاع بیش از  رسد و زمان دوم هنگامی می می

دهند تا  شویند و در معرض آفتاب قرار می بعد از بریدن، آن را می. برند آن را با داس می

مردم محلی معتقدند از این . کنند ي هوایی آن استفاده میها خشک شود و بیشتر از اندام

گیرند  یک شکل آن این است که عرق آن را می. توان استفاده کرد گیاه به دو صورت می

صورت پودر، روي  توان گل و برگ آن را چید و براي تعادل طبع به و در شیوه دیگر می

یوه مصرف گیاه، خواص بومیان براي این دو ش. دوغ و ماست ریخته و مصرف کرد

درد و همچنین  ها براي رفع اسهال، درمان عفونت، درمان دل دارویی قائل هستند و از آن

  .برند درمان ناراحتی معده بهره می

  

  ، شاهتره فرنگی)Meytoxm-e kuhi(1میتُخم کوهی

رویش دارد؛ گیاهی علفی و ها  هاي سنگ در کناره طور غالب این گیاه که به

از دیگر . باشد هاي سوزنی شکل می هاي زردرنگ و برگ ست که داراي گلساله ا یک

شکل بوده و رنگ آن  توان به میوه آن اشاره کرد که بیضی خصوصیات بارز این گیاه می

هاي دانه، ساقه و برگ آن به طرق مختلفی و با  مردم محلی از اندام. اي روشن است قهوه

                                               
1. Hypecoum pendulum
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دهند و روزانه دو تا  میتخم را در قوري دم می پودر دانه. برند اهداف متفاوتی سود می

اشتهایی  هاي زنان و درمان کم سه استکان را براي افزایش شیر مادر، کاهش درد بیماري

کنند و آن  مردم محلی از برگ و ساقه این گیاه عرق تهیه می. دهند مورد استفاده قرار می

صورت سبزي همراه با  اه بهبرگ این گی. دانند را براي الغري و چربی سوزي مفید می

همچنین پودر شده برگ آن به دلیل . گردد صورت خام مصرف می غذاهاي مختلف به

ها، در  گردد تا عالوه بر متعادل ساختن طبع آن طبع گرمی که دارد به لبنیات اضافه می

هاي برگ و  زنان محلی اندام. ها و هضم بهتر غذا اثر بگذارد طعم کردن آن خوش

. کنند مرغ قاطی می جوان موجود در این گیاه را جهت تهیه کوکو با تخمهاي  ساقه

زنان محلی در طبخ غذایی با  .نمایند همچنین خردشده برگ آن را به برنج هم اضافه می

برند؛ که نحوه پختن این غذاي محلی بدین شرح  نام مجور کدو از برگ آن سود می

به ازاي هر نفر، . نمایند ها را رنده می آن شویند و با پوست است که ابتدا کدوها را می

اي شکسته و  ها را در ظرف جداگانه مرغ سپس تخم. شود مرغ در نظر گرفته می دو تخم

هاي  سپس برگ. کنند ها اضافه می مثال براي چهار نفر، دو قاشق آرد گندم به آن عنوان به

در . کنند ها اضافه میمرغ خردشده میتخم را همراه با فلفل، نمک و زردچوبه به تخم

افزایند و با  زنند و به کدوي رنده شده می شده را کامًال هم می مرحله بعد مواد ترکیب

در این مرحله ماهیتابه را روي اجاق نهاده و داخل آن . کنند ها را مخلوط می قاشق آن

 ریزند تا هر صورت یک جا داخل روغن می پس از داغ شدن مواد را به. ریزند روغن می

  .دو طرف آن پخته شود

  

  گلی ، مریم)Nanā(1نعنا

هاي آب و همچنین مناطقی که در ارتفاع متوسطی  گیاهی که در مجاورت جوي

مردم محلی این گیاه معطر را داراي فرم رویشی علفی و . اند پراکنش دارد شده واقع

                                               
1. Salvia ceratophylla
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نیز طی  شکل آن را هاي بیضی ها و برگ دارند که ساقه دانند و اظهار می چندساله می

آوري کرده و به دو صورت دارویی و خوراکی مورد  هاي اردیبهشت و خرداد جمع ماه

این گیاه از نظر مردم محلی داراي طبعی گرم است؛ لذا برگ آن . دهند استفاده قرار می

شوند؛ تا  صورت پودر، روي کشک، دوغ و ماست ریخته می پس از خشک شدن به

. شود ها می طعم شدن آن این عمل منجر به خوش. یندها ایجاد نما طبعی متعادل در آن

صورت سبزي همراه با غذاهاي مختلف مصرف  برگ نعنا جهت هضم بهتر غذا به

بومیان . کرده برگ آن براي رفع اسهال و نرم کردن سینه مفید است همچنین دم. شود می

نفخ از آن  درد، رفع اسهال و کاهش گیرند و در درمان دل از برگ و ساقه آن عرق می

) دهنده طعم(عنوان ادویه  عالوه بر موارد ذکرشده، برگ خردشده آن به. جویند بهره می

  .شود ها اضافه می ها مانند آش گندم شیر و کشک به انواع آش

  

  ، سریش ایرانی)Horišu, Serišu(1هوریشو یا سریشو

صورت  به دانند که در ارتفاعات باال و مراتع مردم محلی هوریشو را گیاهی می

هاي آن باریک و بلند  ریشه این گیاه بسیار ضخیم و برگ. علفی و چندساله رویش دارد

شود و زمان گلدهی آن از اواسط  رشد این گیاه از اوایل فروردین آغاز می. باشند می

رنگ هستند و در اواسط  هاي آن شیري باشد که گل اردیبهشت تا اوایل خرداد می

هاي برگ، ساقه، ریشه  مردم محلی از اندام. شود گیاه یافت نمیخردادماه دیگر اثري از 

صورت خام و  برگ این گیاه به. برند هاي مختلفی بهره می و گل این گیاه به صورت

زنان محلی با توجه به طعم . رسد عنوان سبزي در کنار انواع غذاها به مصرف می به

شده  دانند؛ پخته از آهن می که هوریشو را سرشار خوب آن و همچنین با توجه به این

برگ آن را در تهیه آشی محلی به نام اُماچو
2

نمایند و همچنین آن را جهت  استفاده می 

عشایر منطقه برگ و پیازچه این گیاه را قبل از . کنند مرغ مخلوط می تهیه کوکو با تخم

                                               
1. Eremurus persicus

  .شده از آرد و سبزي نوعی آش تهیه -2
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ریزند؛  نمایند و بر روي آش و آبگوشت می گلدهی برداشت کرده و سپس خشک می

یرا بر این باورند که این گیاه در درمان سردرد و درمان درد مفاصل بسیار تأثیرگذار ز

صورت خام  در برخی موارد مشاهده گردید که مردان محلی گل این گیاه را به. باشد می

صورت کلی تمام خبرگان و  به. نمایند منظور تسکین درد مفاصل مصرف می به

اه با توجه به طبع بسیار گرمی که دارد، خاصیت سالخوردگان محلی معتقدند که این گی

  .کند درمانی مشابه آبگرم را دارد و نقشی مؤثر در درمان و تسکین درد مفاصل ایفا می

  

  ، بابونه)Babune(1بابونه

بابونه از نظر مردم . ها محل رویش این گیاه است اراضی شنی، مزارع و کنار جاده

هاي سفید، گلی زردرنگ  ست که داراي گلبرگمحلی گیاهی علفی، معطر و چندساله ا

این گیاه از اواسط . باشد اي که رنگ آن سبز مایل به سفید است، می و همچنین ساقه

مردم محلی در خصوص رشد . شود اسفندماه تا اواخر خردادماه در این منطقه یافت می

باشد و  می بابونه معتقدند که اگر اواخر سال سرد هم باشد، این گیاه قادر به رویش

از دیدگاه بومیان گیاه بابونه طبعی متعادل دارد و اندام گل . تواند سرما را تحمل کند می

دهند و بر این باورند که  آن داراي خاصیت درمانی است؛ لذا اندام گل آن را دم می

از این گیاه . بخش و همچنین تقویت معده و روده مثمر ثمر است عنوان ضد نفخ، آرام به

که آرد را بدون روغن تفت  شود که در آن پس از آن غذایی محلی استفاده می در طبخ

دادند و رنگی زرد به خود گرفت، ادویه را اضافه کرده و بعدازآن گل بابونه را اضافه 

اصطالح جا  کنند تا زمانی که به سپس روي آن آب ریخته و شعله را کم می. کنند می

بیفتد
2

تر  زمانی که آب آن غلیظ. زنند بار آن را هم می کو در این مدت هرچند دقیقه ی 

ریزند و بعد از پنج دقیقه پختن  ذره داخل آن می مرغ را سوراخ کرده و ذره شد تخم

  .شود شود که به آن قاتُق بابونه گفته می مرغ، غذایی کامل تهیه می تخم

                                               
1. Anthemis altissima

  .شوددارمزه-2
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  بحث

د خوراك، پوشاك و که بتوانند نیازهاي اولیه زندگی خود را مانن ها به جهت این انسان

اند  مسکن تهیه نمایند، بیشتر از راه شناسایی گیاهان به طبیعت وابستگی پیداکرده

توان از طریق شناخت  بنابراین می). 175-198: 1385حاجی علی محمدي و همکاران، (

ها و  و مکتوب نمودن دانشی که مردم محلی در اقصی نقاط دنیا در زمینه ویژگی

هاي بسیار طوالنی به دست  هاي مختلف گیاهی در طی زمان ونهکاربردهاي متفاوت گ

اند هم از نابودي این دانش جلوگیري کرد و هم با این اقدام در زمینه معرفی گیاهان  آورده

اما متأسفانه به دلیل ). 89-92: 1382وجدانی، (برداري مؤثر واقع شد  جدید براي بهره

اند، این دانش رو به انحطاط  ثبت نگردیده عنوان منابع مکتوب که این اطالعات به آن

اي از اطالعات که در سینه  گذاشته است و با از دست دادن هر پیر محلی، قسمت عمده

  ).1-6: 1395شهرکی و همکاران، (گردد  این افراد قرار دارد، از دسترس خارج می

شتند؛ هاي رویشی قرار دا شده در این بررسی در زمره تمامی فرم گیاهان شناسایی

هاي این  یافته. که در این میان بیشترین فراوانی به فرم رویشی علفی اختصاص داشت

شده در  گونه شناسایی 36تحقیق نمایانگر آن است که عشایر مراتع گوغر از تمام 

گونه  6گونه استفاده دارویی، از  17اي که از  گونه بردند؛ به هاي مختلفی بهره می زمینه

  .کردند ها به هر دو شکل استفاده می ز مابقی گونهاستفاده خوراکی و ا

  

  اندام مورد استفاده

مردم محلی جهت بهره بردن از خواص دارویی و کاربردهاي خوراکی گیاهان از 

هاي مختلف، بیشترین  صورت کلی از میان اندام به. برند هاي مختلفی سود می اندام

هاي  میزان استفاده از اندام 1نمودار در . هاي برگ و ساقه تعلق دارد استفاده به اندام

گردد پس از  شده است که مشخص می مختلف گیاهان در مقایسه با یکدیگر نشان داده

  .هاي برگ و ساقه، بیشترین استفاده به اندام میوه تعلق دارد اندام
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برگ ساقھ میوه گل ریشھ صمغ
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ت

  عدادهاي گیاهی مورد استفاده مردم محلی برحسب ت اندام -1نمودار 

  

  نحوه مصرف

این تفاوت در گیاهان . هایی وجود دارد به لحاظ نحوه مصرف بین گیاهان تفاوت

تر است؛ زیرا از نظر افراد محلی شیوه مصرف یک گیاه دارویی بر  دارویی محسوس

دهد که بیشترین نحوه مصرف  ها نشان می بررسی. باشد اثرگذاري آن بسیار تأثیرگذار می

باشد و سایر اشکال مصرف از قبیل  صورت خام می مردم بومی به گیاهان دارویی توسط

هاي  کرده، عرق، پودر، جوشانده، شربت، دود دادن، ضماد، پخته و روغن در رتبه دم

که تعداد زیادي از گیاهان دارویی به چندین شکل  با توجه به این. بعدي قرار دارند

ارائه گردیده است  2ها نمودار  تر دادهگیرند، براي ارائه به مختلف مورد استفاده قرار می

هاي گوناگون مصرف برحسب تعداد بیان گردیده  که در آن میزان استفاده از روش

  .است
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٠

٢

۴

۶

٨

١٠

١٢

١۴

خام دم کرده عرق پودر جوشانده شربت دود
دادن

ضماد پختھ روغن

اد
عد

ت

  نحوه استفاده از گیاهان دارویی توسط مردم محلی -2نمودار 

  

  مصارف دارویی

دم محلی از گیاهان دارویی نتایج حاصل از این پژوهش نمایانگر آن است که مر

برند و از  صورت سنتی سود می ها به موجود در اطراف خود براي درمان انواع بیماري

آمده، بیشترین  دست مطابق با نتایج به. کنند هاي دارویی متعددي می هر گیاه استفاده

آن از پس. باشد هاي گوارشی می استفاده از گیاهان دارویی منطقه در جهت درمان بیماري

خونی،  هاي مرتبط با مجاري تنفسی، درمان کم استفاده از گیاهان مؤثر در درمان بیماري

کننده در اولویت قرار دارد  تصفیه خون و تنظیم فشارخون و همچنین گیاهان ضدعفونی

  ).3نمودار (
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  گوغر نمودار کاربردهاي درمانی گیاهان دارویی در منطقه -3نمودار 

  

FC(قول  فراوانی نقل
1

RFC(قول  و فراوانی نسبی نقل )
2

  گیاهان منطقه) 

گونه گیاهی اشاره  36در این پژوهش، افراد آگاه بومی درمجموع به کاربردهاي 

در تحقیق صورت گرفته فراوانی ثبت و شاخص فراوانی ثبت نسبی براي هر . کردند

باشد که کاربرد گونه  اد افراد آگاه بومی میمنظور از فراوانی ثبت، تعد. گیاه به دست آمد

همچنین از تقسیم فراوانی ثبت بر تعداد افراد آگاه بومی در . گیاهی را بیان کرده باشند

آید که مقدار آن بین صفر تا یک  مطالعه، شاخص کمی فراوانی ثبت نسبی به دست می

رد که براي گیاه مدنظر این مقدار بستگی به تعداد افراد آگاه بومی دا. باشد متغیر می

                                               
1. Frequency of citation
2. Relative frequency of citation
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کاربردي بیان کرده باشند و هر چه تعداد افراد آگاه بومی که براي گیاه کاربرد بیان کرده 

  .شود تر می باشند بیشتر باشد؛ این مقدار به یک نزدیک

دهند؛ که  به ترتیب فراوانی ثبت و فراوانی ثبت نسبی را نشان می 5و  4نمودارهاي 

ی از قبیل میتخم کوهی، نعنا، پیدنه، آالله و شیفکو داراي بیانگر آن است که گیاهان

  .باشند باالترین فراوانی ثبت و ثبت نسبی در بین گیاهان منطقه می
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  گیاهان منطقه (FC)فراوانی ثبت  -4نمودار 

  

  
  گیاهان منطقه (RFC)فراوانی ثبت نسبی  -5نمودار 
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 Hypecoum(د که گیاهان میتخم کوهی در این پژوهش مشخص گردی

pendulum( نعنا ،)Salvia ceratophylla( پیدنه ،)Acinos graveolens( آالله ،

)Ranunculus sp(.  و شیفکو)Descurainia Sophia(  در دانش مردم محلی گوغر

نتایج . باشند داراي باالترین فراوانی ثبت و فراوانی ثبت نسبی در بین گیاهان منطقه می

دهد که گیاهان بنگو  در بندر گناوه چنین نشان می) 1393(مطالعات مرادي و همکاران 

)Plantago psyllium( خاکشیر ،)Descuraninia Sophia ( و آویشن)Zataria 

multiflora (همچنین . باشند باالترین فراوانی ثبت و فراوانی ثبت نسبی را دارا می

ه در زمینه گیاهان دارویی در جلگه دشتستان در تحقیقی ک) 1394(زیرایی و همکاران 

استان بوشهر انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که باالترین فراوانی ثبت و همچنین 

 Nigella(دانه  ، سیاه)Ducrosia anethifolia(فراوانی ثبت نسبی به گیاهان چشم بغیض 

sativa( هلپه ،)Teucrium polium ( و آویشن)Zataria multiflora (تعلق دارد.  

بررسی خواص درمانی گیاهان دارویی منطقه موردمطالعه حاکی از آن است که 

هاي گوارشی  بیشترین استفاده دارویی بومیان از این گیاهان، جهت معالجه بیماري

هاي تحقیقات برخی از محققین دیگر مانند دولتخواهی و  این نتایج با یافته. باشد می

همچنین قلی پور و . مطابقت دارد) 1395(باك و مقبلی هنزائی و بی) 1391(همکاران 

در تحقیقات خود اظهار داشتند که از نظر زمینه مصرف، بیشتر گیاهان ) 1393(همکاران 

  .هاي گوارشی استفاده شدند هاي مربوط به سیستم منطقه براي درمان بیماري

یره هاي صورت گرفته مشخص گردید که گیاهان ت همچنین طبق بررسی

Lamiaceae گیاهان این تیره به . باشند داراي بیشترین کاربرد در بین مردم محلی می

بیشترین اندام مورد . گرفتند هاي متفاوت و با اهداف مختلفی مورد استفاده قرار می شیوه

استفاده در بین گیاهان این تیره مانند گیاهان آپشن
1

و نعنا 
2

غالب . باشد ، اندام برگ می

                                               
1. Zataria multiflora
2. Salvia ceratophylla
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تیره مانند گیاهان ازگینو گیاهان این
1

، نعنا، آپشن و پیدنه
2

هاي  در جهت درمان بیماري 

صورت  هاي جوان گیاه ازگینو به ها و ساقه چنانچه برگ. شدند کاربرده می گوارشی به

عنوان  منظور هضم بهتر غذا و همچنین به عنوان سبزي در کنار انواع غذا به به) خام(تازه 

کرده برگ گیاه نعنا براي رفع اسهال  ا در مثال دیگري دمشدند ی ضد نفخ استفاده می

منظور رفع اسهال و درمان  همچنین عرق گیاه پیدنه به. گرفت مورد استفاده قرار می

در ) 1397(نتایج مطالعات ابطحی . گرفت هاي معده مورد استفاده قرار می ناراحتی

ین در تحقیق دیگري که همچن. شهرستان شازند استان مرکزي نیز مؤید این مطلب است

در دهستان زارم رود نکا به انجام رساندند این نتیجه به ) 1393(قلی پور و همکاران 

باشد  هاي مورد استفاده منطقه می از پرکاربردترین تیره Lamiaceaeدست آمد که تیره 

هاي  که اولویت مردم محلی در خصوص استفاده از گیاهان این تیره، درمان بیماري

 Mentha longifoliaو  Ajuga chamaecistusچنانچه گیاهان . باشد قرار می گوارشی

هاي  همچنین مشخص گردید که در میان تمام اندام. شدند در همین زمینه استفاده می

ترین اندام مصرفی بود که در این  دارویی مورد استفاده گیاهان این تیره، اندام برگ غالب

  .اشاره کرد Origanum vulgareو  Teucrium poliumتوان به گیاهان  زمینه می

باشد،  هاي گیاهی که مورد استفاده مردم محلی منطقه موردمطالعه می از دیگر تیره

هاي صورت پذیرفته،  اشاره کرد که با توجه به بررسی Brassicaceaeتوان به تیره  می

هت درمان مشخص گردید که گیاهان این تیره گیاهی غالباً در بین مردم محلی در ج

گیرند که در این راستا بیشتر از اندام میوه  هاي گوارشی مورد استفاده قرار می بیماري

عنوان نمونه اندام میوه گیاه کسرك به. شود ها بهره برده می آن
3

به دو صورت عرق و  

شود که در  هاي گوارشی استفاده می پودر شده توسط مردم محلی براي درمان بیماري

شود و در شیوه دوم  درد و هضم بهتر غذا بهره برده می براي درمان دل شیوه اول از آن

                                               
1. Thymus daenensis
2. Acinos graveolens
3. Lepidium vesicarium
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همچنین در خصوص گیاه شیفکو. دانند درد مفید می آن را براي درمان دل
1

نیز مشخص  

هاي آن را بر روي آب سرد ریخته و با شکر مخلوط  گردید که مردم محلی دانه

. برند رفع اسهال به کار می آید و آن را براي صورت شربت درمی نمایند که به می

که به بررسی اتنوبوتانی ) 1392(هاي حاصل از مطالعات دولتخواهی و نبی پور  یافته

فارس پرداختند، نمایانگر آن است که  گیاهان دارویی حوزه آبریز شمال شرقی خلیج

هاي گیاهی موجود در منطقه  ترین خانواده ازجمله پرجمعیت Brassicaceaeتیره 

همچنین در . باشد هاي گوارشی می ها در درمان بیماري که بیشترین کاربرد آنباشد  می

در شهرستان جیرفت نیز مشخص گردید که ) 1395(باك و مقبلی هنزائی  تحقیقات بی

  .باشد ها می بخش مورد استفاده آن ترین پرمصرف Brassicaceaeاندام دانه گیاهان تیره 

گذاري برخی از  ست که مردم محلی جهت نامنتایج حاصل از این تحقیق مبین آن ا

تسمیه خاصی دارند که برگرفته از خصوصیات گیاه مورد استفاده مانند  گیاهان وجه

براي مثال به گیاهی مکو . باشد شکل ظاهري، شکل رویش و خواص دارویی آن می

و  کند اي و کوچک رشد می صورت دایره شود؛ زیرا این گیاه به هنگام رشد، به گفته می

باشد؛ همچنین به گیاه دیگري نام گل  اي کوچک می مکو در زبان محلی به معنی دایره

گذاري بر اساس شکل گل آن گیاه است که  شده است؛ که دلیل این نام چنگمالو داده

گذاري  اسفنگ را با توجه به زمان رویش آن نام. باشد صورت چنگ و پنجه دست می به

گذاري گیاهی به نام  نام. سفندماه در منطقه رویش دارداند؛ زیرا این گیاه در ا کرده

آزارکش، دال بر وجود خاصیت درمانی موجود در آن است که در از بین رفتن آزار درد 

که  گیاهی با نام چشم کبک با توجه به شکل گل آن. شود کاربرده می یا شکستگی به

شیرین شکر را با توجه باشد چنین نام گرفته است و همچنین گیاه  مانند چشم کبک می

روکایا و . اند گذاري کرده گونه نام که مانند شکر بسیار شیرین است این به مزه ساقه آن

گیاهی از تیره  japoمثالً . نیز به مواردي از این قبیل اشاره کردند) 2005(همکاران

                                               
1. Descurainia sophia
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Amaranthaceae  با نام محلیjapo  به معنی خروس است؛ چون این گیاه شبیه

همچنین سعادت پور . اند نام را داده باشد، مردم غرب نپال بدان این س میخرو تاج

اي در منطقه  اي و غیر علوفه ترین گیاهان علوفه در بررسی دانش بومی مهم) 1396(

گذاري گیاهان توسط مردم بومی داراي  کند که نام سجاسرود در استان زنجان، اشاره می

شود که در زبان  تی با نام ایستی قودوز خوانده میباشد؛ چنانکه گیاه کاکو تسمیه می وجه

گذاري این  بنابراین علت نام. باشد محلی ایستی به معناي گرما و قودوز به معنی ضد می

  .باشد که در رفع گرمازدگی اثرگذار است گیاه، خاصیت آن می

در طب سنتی ایران اعتقاد بر این است که همه موجودات اعم از انسان و غیر 

شوند که  اند که در اصطالح ارکان اربعه نامیده می شده از چهار ماده اولیه تشکیل انسان

اند از آتش که گرم و خشک است، هوا که گرم و تر است، آب که سـرد و تـر  عبارت

اند از  به عبارتی قواي اولیه عناصر عبارت. اسـت و خـاك که سـرد و خشک است

ها نیز نتیجه واکنش متقابل این عناصر  عنصر گرمی، سردي، تري و خشکی که مزاج

هاي متقابل اجزاي ریز مواد متضاد به  منظور از مزاج، کیفیتی است که از واکنش. هستند

آید که در این واکنش متقابل، بخش زیادي از یک یا چند ماده با بخش زیادي  وجود می

د و از این آمیزش گذارن شود و بر یکدیگر اثر می از یک یا چند ماده مخالف آمیخته می

ها به دو بخش مزاج معتدل  مزاج. نامند آید که آن را مزاج می کیفیت نهایی به وجود می

مزاج معتدل مزاجی است که در آن مقادیر کیفیات . گردند و مزاج نامعتدل تقسیم می

که مقصود از مزاج نامعتدل مزاجی است که در  متضاد در ترکیبی مساوي باشند درحالی

ین کیفیات متضاد قرار نداشته باشد و به یکی از دو کیفیت متضاد سردي و حد وسط ب

با توجه به موارد . ها گرایش داشته باشد سوي دو تا از آن گرمی یا تري و خشکی یا به

نوع مزاج وجود دارد که شامل مزاج معتدل، مزاج  9توان گفت که در افراد  ذکرشده می

مزاج گرم و تر، مزاج گرم و خشک، مزاج سرد  تر، مزاج خشک، سرد، مزاج گرم، مزاج

  ).1-524: 1389سینا،  ابن(باشد  و تر و مزاج سرد و خشک می
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اگر غذا . گردد شود گرم یا سرد می که خوراك یا نوشیدنی به بدن وارد می هنگامی

. بخشد دهد و اگر سرد باشد به آن سردي می و نوشیدنی گرم باشد به بدن گرمی می

طبیبان ). 219: 1389سینا،  ابن(که هم مزاج بدن شده باشد تأثیري دارد  نیعنی قبل از آ

محلی معموالً سعی بر این دارند تا خوراك، نوشیدنی و داروهاي گیاهی را براي بیماران 

مثال در  عنوان به. ها ایجاد تعادل نمایند خود تجویز کنند که بتوانند تا حدي در بدن آن

شود که گل و برگ گیاه  داراي مزاج سرد هستند بیان می منطقه گوغر براي افرادي که

صورت پودر، روي انواع لبنیات  باشند براي تعادل طبع به پیدنه را که داراي طبع گرم می

  .که داراي طبعی سرد هستند ریخته و مصرف نمایند

یکی از مواردي که در دانش شفاهی مردم محلی مشاهده گردید؛ آن بود که ایشان  

داشتند که خواص گیاه بسته به طبع افراد  م ذکر خواص درمانی گیاهان، بیان میدر هنگا

با توجه به همین موضوع، درمانگران محلی پیش . باشد ها متفاوت می و منطقه زیست آن

مثال مصرف شربت  عنوان به. پرسیدند کننده سؤال می از تجویز، از محل زندگی مراجعه

همچنین در ارتباط . کردند اي طبع گرم بودند تجویز میزارچ را فقط براي افرادي که دار

کردند که افرادي که در مناطق سردسیر هستند، باید  با مصرف شربت شیفکو بیان می

که مصرف آن براي افراد  هاي آن را بر روي آب سرد ریخته و مصرف کنند درحالی دانه

دهند که آن  ترجیح می ها ساکن در مناطق گرمسیر به این شیوه چندان جالب نیست و آن

در همین زمینه در تحقیقاتی که فروزه . را بر روي آب جوش ریخته و مصرف نمایند

کهگیلویه و بویراحمد به انجام رساند  در بین عشایر مرتع دیگان واقع در استان) 1393(

کند که عشایر منطقه پس از ذکر خواص درمانی گیاهانی که مورد مصرف قرار  بیان می

مثال  عنوان به. دانستند ها را در مصرف گیاه مؤثر می ند طبع افراد و محل زندگی آنداد می

عنوان یک نوشیدنی گوارا در فصول  آب ریواس را افرادي که در گرمسیر ساکن بودند به

گفتند این  نمودند اما افراد ساکن در سردسیر آن را استفاده نکرده و می گرم میل می

  .در گرمسیر است شربت باب طبع افراد ساکن
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از نکات دیگري که در این پژوهش مشخص گردید این مطلب است که مردم 

دانند که با نتایج  نوع طبع سرد و گرم می 2محلی گوغر تمام گیاهان را داراي 

در منطقه سجاسرود واقع در استان زنجان ) 1396(آمده از تحقیق سعادت پور  دست به

در بین مردم محلی شمال ) 1395(العات طباطبایی که نتایج مط درحالی. مطابقت دارد

دسته گیاهان  5شهرستان نائین، بیانگر آن است که مردم محلی گیاهان را از نظر طبع به 

همچنین نتایج تحقیقات . کردند بندي می با طبع گرم، سرد، خنک، ثقیل و معتدل طبقه

و بویراحمد حاکی از کهگیلویه  در بین عشایر ایل طیبی در استان ) 1391(دیف رخش 

آن است که بومیان گیاهان را بر اساس طبع یا خاصیت گیاه به سه دسته گیاهان با طبع 

تقسیم ) به معنی داراي طبعی متعادل(سرد، گیاهان با طبع گرم و گیاهان طبع ساز 

  .کردند می

هاي مهم روابط  هاي این تحقیق نمایانگر آن است که یکی از جلوه همچنین یافته

وع مردم محلی با گیاهان پیرامون محیط ایشان، رابطه بسیار نزدیک و عجین شده بین متن

باشد؛ که توسط گذشتگان  تهیه غذاهاي سنتی و استفاده از گیاهان بومی می

بدین معنی که عشایر منطقه . شده است هاي امروزي منتقل الخصوص مادران به نسل علی

سنتی، از قسمت خاصی یا از تمام  هاي محلی و گوغر، جهت تهیه و طبخ خوراك

انکاري در  دیگر گیاهان نقش غیرقابل عبارتی به. کردند هاي یک گیاه استفاده می قسمت

، گاهی )مکو(عنوان بخش اصلی غذا  تهیه غذاهاي محلی دارند؛ چنانکه گاهی به

شیرین (عنوان سبزي  و در مواردي به) آبیشن(عنوان ادویه جهت طعم دادن به غذا  به

نتایج علوي و همکاران . گرفتند در کنار غذاهاي مختلف مورد استفاده قرار می) شکر

در بررسی استفاده سنتی و بومی گیاهان دارویی در شمال کشور نشان داد که ) 1390(

هاي مورد استفاده به شربت، مربا،  بومیان منطقه از گیاهان موجود بعد از تبدیل اندام

هاي  نمایند و همچنین استفاده از قسمت نده استفاده میصورت جوشا ترشی و رب یا به

در . عنوان سبزي خوراکی یا معطر کننده غذا نیز داراي کاربرد فراوان است سبز گیاه به

شناختی جایگاه مهمی داشته است  هاي انسان هاي اخیر توجه به غذا در پژوهش دهه
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)Katz, 2003: 1-1800 .(ن از نظر برخی پژوهشگران نظیر سات)تمرکز بر غذا ) 2010

ترین رمزهاي درون و بیرون، خصوصی و عمومی  دهد تا برخی از بنیادي به ما اجازه می

در واقع از طریق پژوهش . و فردي و جمعی را در عرصه حیات روزمره بررسی کنیم

توان یک فرهنگ را از خالل حس چشایی و امور مرتبط درك  مردم نگارانه غذاها می

هاي متفاوت منتشر و بیان  نگ خود را در تمامی ادراك حسی، با شدتزیرا فره. کرد

معتقد است که فرهنگ از طریق یکی شدن با ) 1392(همچنین ایزدي جیران . کند می

ها ازجمله موارد بسیار  شاید خوردنی. کند ها در داخل بدن اعضایش نفوذ می خوردنی

تک افراد جامعه  داخل بدن تکنادري باشند که قدرت آن را دارند تا فرهنگ را در 

خورند  چیز، هم غذاي مورد تأیید فرهنگ را می افراد با خوردن یک. زیست دهند

چشیدن (شوند  ، هم واجد تجربه چشایی مخصوص فرهنگ خود می)غذاهاي فرهنگی(

صورت خودآگاه یا ناخودآگاه به کار  ها را به و هم معانی موجود در خوراکی) فرهنگ

  .کنند ارد فرایندهاي ذهنی میاندازند و و می

که در  که برخی از گیاهان عالوه بر این دهد هاي این تحقیق نشان می بررسی یافته

. کنند، داراي خواص درمانی متعددي نیز هستند هاي مختلف نقش ایفا می تهیه خوراك

عنوان ملین هم استفاده  چنانکه از گیاه بن جازي عالوه بر تهیه کشک، کوکو و آش به

جز نقش آن در تهیه ترشی و مربا، در کاهش فشارخون،  از گیاه کل کوهی به. شد می

شد؛ همچنین از گیاه میتخم که آن را به برنج  الغري و درمان کبد چرب سود برده می

کردند و در تهیه کوکو هم نقش داشت، در جهت چربی سوزي و کاهش وزن  اضافه می

نگاه مردم بومی به غذا تنها از جنبه سد جوع و  بنابراین. گرفت مورد استفاده قرار می

سهم . شود رفع گرسنگی نیست، بلکه از منظر درمانگري نیز به غذاها نگریسته می

ها و افزایش سالمت  گیاهان خوراکی و غذاهاي گیاهی در کاهش خطرات بیماري

عنوان بخشی از میراث فرهنگی جوامع محلی موردپذیرش همگان است  به

)Hadjichambis et al, 2007: 11-32 .(تواند ثابت کند که بسیاري از این  تحقیقات می
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هاي ضروري براي سالمت انسان  ها، مواد معدنی و ویتامین گیاهان داراي ریزمغذي

  ).Bnouham et al, 2005: 33-50(هستند 

آمده در دانش بومی مردم محلی، شناسایی  دست ترین اطالعات کاربردي به از مهم

بینی حضور یا عدم  پیش اي که قادر به  گونه به. باشد هاي گیاهان می زیستگاه و معرفی

استفاده از این روش براي سرعت دادن به روند یافتن گیاه . باشند حضور گیاهان می

قوسک در کنار جاز رشد می «کردند که  مثال بیان می عنوان به. بسیار مهم و ارزشمند بود

توانی  ها ببینی و اسفنگ را در مزارع می در اطراف رودخانهتوانی  کنه، گزگزو را فقط می

شناسی جوامع محلی، زمینه تحقیقات پیشرو و  استفاده از این بعد دانش گیاه. »پیدا کنی

هاي مطلوب و  بینی زیستگاه گونه تر به پیش تر و ارزان آغازگر را جهت دسترسی آسان

هاي مهم در  که یکی از اولویت آورد؛ چرا ها فراهم می حفاظت و تقویت این مکان

ها آگاهی از حضور  هاي مرتعی و اصالح آن استفاده بهینه از منابع موجود در اکوسیستم

. هاي متفاوت است ها در مقیاس بینی حضور پتانسیل آن هاي گیاهی و پیش واقعی گونه

آوري و توزیع  نیز مؤید آن است که محل جمع) 2010(نتایج ژائو و همکاران 

فیایی نیز از موارد مورد توجه در مطالعات دانش بومی بوده که مردم محلی قادر به جغرا

  .یافتن پاسخ صحیح آن هستند

دهد که دانش بومی مردم محلی در ارتباط با  چنین نشان می هاي این تحقیق یافته

شود؛ بلکه دانش  ها محدود نمی گیاهان خوراکی و دارویی به خواص و نحوه طبخ آن

اي که در مورد شناسایی  گونه باشد، به مورد اکولوژي گیاهان بسیار وسیع می ها در آن

به بیانی دیگر دانش بومی . آگاهی کافی دارند... گیاه، زیستگاه گیاه، فرم ظاهري گیاه و 

هاي مختلف اتنوبوتانی،  پیرامون گیاهان خوراکی و دارویی بسیار گسترده است و جنبه

آمده در این  عمل دیگر تحقیقات به. گیرد لوژیکی را در برمیاتنوفارماکولوژي و اتنواکو

زمینه در حوزه کچیک استان گلستان نیز مؤید این مطلب است که دانش بومی در 

باشد؛ بلکه تجربیات  ها نمی ارتباط با گیاهان، تنها در مورد خواص و کاربرد سنتی آن

و در مورد ) 117: 1390می، میردیل(باشد  ها، نیز اطالعات ذیقمتی می اکولوژیکی آن
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رو با توجه به  ازاین. باشند فنولوژي، زیستگاه و وضعیت گیاه داراي آگاهی کافی می

توان پراکنش تقریبی و نیازهاي اکولوژیکی  آمده از مردم بومی می دست اطالعات به

صورت  به). Lama et al, 2001: 1-151(هاي مورد استفاده مردم را برآورد نمود  گونه

توان در انزوا از محیط اطرافش درك  ی از دیدگاه بومیان، یکشی یا یک تجربه را نمیکل

شناسی تنها  ها کلی است، پس تمرکز دانش بومی گیاه ها از اشیا و پدیده شناخت آن. کرد

بر گیاه نیست بلکه مشتمل بر روابط بین گیاه و سایر عوامل محیطی مرتبط با آن نیز 

گیاه را باید در صحرا ببینیم تا "گویند  ل است که اغلب میهست و شاید به همین دلی

شده در نواحی عشایر نشین  هاي انجام سایر بررسی). 168: 1391دیفرخش، ("بشناسیم

و روستایی در سایر نقاط کشور نیز گواه آن است که در این نواحی، دانش بومی 

ایی و کاربرد گیاهان را در هاي متفاوتی از شناس پیرامون گیاهان بسیار غنی است و جنبه

ترین زمان به  آسانی و در کوتاه توان به که با استفاده از دانش بومی می طوري گیرد؛ به برمی

اطالعات ارزشمندي پیرامون خواص دارویی، اندام دارویی، زمان رویش، تعیین بهترین 

فت یا آوري و مناطقی که پتانسیل رویشی این گیاهان را دارند، دست زمان جمع

- 161: 1390مقصودي و پارسا پژوه، (، )130- 154: 1393میردیلمی و همکاران، (

-36: 1390سجادي و همکاران، (، )124-113: 1391ذوالفقاري و همکاران، (، )137

29.(  

بررسی نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که مردم محلی منطقه 

هاي متعدد خوراکی و  ص استفادهموردمطالعه از دانش بومی غنی و ارزشمندي در خصو

صورت کلی  هاي گیاهی موجود در محیط پیرامون خود برخوردارند و به دارویی از گونه

هاي مختلف و با اهداف متفاوت  اي به شیوه صورت وسیع و گسترده از گیاهان به

 دانش استفاده از این گیاهان، معموًال در اختیار سالخوردگان محلی. نمایند استفاده می

با مکتوب کردن این اطالعات . ها وجود ندارد باشد و فرصت چندانی براي ثبت آن می

ها را در دانش رسمی نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار داد  توان آن بها می ارزشمند و گران

  .عنوان بستري براي انجام تحقیقات بعدي استفاده کرد ها به و از آن
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  منابع

مطالعه اتنوبوتانی برخی گیاهان دارویی شهرستان شازند، استان «، )1397. (ابطحی، فائزه السادات

  .211- 197: 2، سال هجدهم، دوره فصلنامه گیاهان دارویی، »مرکزي

تهران)هه ژار(عبدالرحمن شرفکندي : ، ترجمهقانون، )1389. (سینا، حسین بن عبداهللا ابن ، :

  .ولانتشارات صداوسیماي جمهوري اسالمی ایران، جلد ا(سروش 

اهللا؛ صفوي، سید رضا؛ طاهري،  اصغر؛ مظفریان، ولی اسدي، مصطفی؛ جم زاد، زیبا؛ معصومی، علی

ساز، محبوبه؛ مظهري، نادره؛ شاهسواري، عباس؛ همتی، احمد؛  ژیال؛ آزادي، رحمان؛ خاتم

ها  انتشارات موسسه تحقیقات جنگل. فلور ایران، )1398-1367. (اخیانی، خدیجه و همکاران

، 125، 77، 76، 74، 64، 59، 54، 47، 40، 39، 36، 33، 14، 6، 3تع کشور، جلدهاي و مرا

127 ،143.  

بررسی اتنوبوتانی گیاهان دارویی «، )1389. (منش، محبوبه؛ نجفی، شهال و یوسفی، مهدي ایران

  .69-61: 2، سال اول، شماره گیاهیفصلنامه داروهاي، »منطقه سیستان

نگاري حسی غذاي نذري در تهران مردم: چشیدن مناسک«، )1392. (ایزدي جیران، اصغر« ،

  .45-25: 2، سال سوم، شماره شناسی ایران هاي انسان پژوهش

شناسی گیاهان  دانش بومی گیاه«، )1390. (ارانی، حسین؛ بهمنش، بهاره و شهرکی، محمدرضا

: 2، شماره می ایرانهاي بو دو فصلنامه دانش، »دارویی منطقه چهارباغ از مراتع استان گلستان

61 -86.  

آوري، شناسایی و استفاده سنتی و بومی  جمع«، )1395. (باك، حسین و مقبلی هنزائی، فاطمه بی

: 4، سال شانزدهم، دوره فصلنامه گیاهان دارویی، »گیاهان دارویی در شهرستان جیرفت

116-140.  

و نقش آن در توسعه پایدار مدیریت منابع آب «، )1391. (پژوهان، علی و حبیبی قهفرخی، نوید

  .10- 1، زیست سالم اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزي و محیط، »کشاورزي

اطلس مردم «، )1385. (حاجی علی محمدي، هما؛ تقوي شیرازي، مریم و قربانی، عبدالباسط

  .198-175: 34- 35، دوره سیزدهم، شماره فصلنامه علوم اجتماعی، »درمانی ایران گیاه

-دانش بومی جوامع محلی «، )1397. (نی، مروارید؛ فروزه، محمدرحیم و بارانی، حسینحسی

هاي بومی  دو فصلنامه دانش، »پیرامون گیاهان خوراکی خودرو در مراتع زبرخان نیشابور

  .96-43: 9، سال چهارم، شماره ایران
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گاري منطقه ییالقی ن گیاه مردم«، )1393. (حیدري، عاطفه؛ زالی، سید حسن و حیدري، قدرت اهللا

، سال پنجم، مجله طب سنّتی اسالم و ایران ،)»استان مازندران(نمارستاق، شهرستان آمل 

  .339-330: 4شماره 

هاي محیطی  تأثیر آشفتگی«، )1393. (خسروي مشیزي، اعظم؛ حشمتی، غالمعلی و فاریابی، نجمه

فصلنامه ، »در استان کرمانتخشک گوغر باف هاي علفی مراتع نیمه بر تعامل بین بوته و گونه

  .579-571: 4، سال بیست و یکم، شماره پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران-علمی

 ،دولتخواهی، مهدي؛ قربانی نهوجی، مجید؛ مهرآفرین، علی؛ امینی نژاد، غالمرضا و دولتخواهی

یی، پراکنش و شناسا: مطالعه اتنوبوتانیکی گیاهان دارویی شهرستان کازرون«، )1391. (علی

  .178-163: 2، سال یازدهم، دوره فصلنامه گیاهان دارویی، »مصارف سنتی

بررسی اتنوبوتانی گیاهان دارویی حوزه آبریز «، )1393. (دولتخواهی، مهدي و نبی پور، ایرج

  .143-129: 2، سال سیزدهم، شماره فصلنامه گیاهان دارویی، »فارس شمال شرقی خلیج

اي منطقـه هاي غیر علوفه ترین گونه ، بررسی دانش بومی مهم)1391. (دیفرخش، سیده معصومه

داري، دانـشگاه رشته مرتع نامه کارشناسی ارشد پایانکهگیلویه و بویراحمد،  دلی کما، استان 

  .علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان

آوري،  جمع«، )1391. (ذوالفقاري، بهزاد؛ صادقی، مسعود؛ تیري، ایمان و یوسف علی تبار، مقداد

مجله طب سنتی اسالم و ، »شناسایی و بررسی مصارف سنتی منتخبی از گیاهان شهر بابل

  .124-113: 1، سال سوم، شماره ایران

-فصلنامه ، »شناسی، تاریخچه و اهمیت آن مروري بر دانش بومی گیاه«، )1393. (رضوي، منصوره

  .152- 125: 67، سال بیست و یکم، شماره علوم اجتماعی

زیرایی، محمدعلی؛ ارشدي، سمیرا؛ دولتخواهی، مهدي؛ دارابی، حسین و نبـی پـور، ایـرج.

استان ) تـوز(اتنوفارماکولوژي گیاهان دارویی جلگـه دشتـستان در منطقـۀ زیـرراه «، )1394(

  .844-827: 4سال هجدهم، شماره  ،دوماهنامه طب جنوب،»بوشـهر

آوري و بررسی مصارف سنتی جمع«، )1390(.ن و قنبري، علیسجادي، سید ابراهیم؛ بتولی، حسی

: 1، سال دوم، شماره مجله طب سنتی اسالم و ایران، »منتخبی از گیاهان شهرستان کاشان

29 -36.  
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هاي  ترین گونه مهم) اتنوبوتانی و اتنواکولوژي(، بررسی دانش بومی )1396. (سعادت پور، مسلم

، )استان زنجان(منطقه سجاسرود ) ، دارویی و صنعتیخوراکی(اي  اي و غیر علوفه علوفه

  .علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانداري، دانـشگاه رشته مرتع نامه کارشناسی ارشد پایان

انتشارات : ، تهرانمستندسازي دانش بومی حوزه آبخیز حبله رود، )1393. (حسینی، علیرضا شاه

  .عمران

شناسی  دانش بومی گیاه«، )1395. (ه غراوي، یازمرادشهرکی، محمدرضا؛ بهمنش، بهاره و کوس

نخستین ، »گیاهان دارویی و خوراکی در بین روستاییان مراتع ییالقی هزارجریب مازندران

  .6-1، اي همایش ملی گیاهان دارویی معطر و ادویه

ومی بـرارزیابی میزان تأثیرگذاري دانش ب«، )1394(.صادقلو، طاهره و عزیزي دمیرچیلو، عبداهللا

مطالعه موردي، روستاهاي دهستان گوك تپه شهرستان بیله (پایداري توسعه کشاورزي

  .410-389: 2، سال ششم، شماره هاي روستایی پژوهش، )»سوار

دانش بومی مردم محلی شمال شهرستان نائین در استفاده از )1395. (طباطبایی، سید محمود ،

شناسی و اکولوژي جنگل، دانشگاه  رشته جنگل دنامه کارشناسی ارش پایانگیاهان دارویی، 

  .تربیت مدرس

1390. (علوي، سید زکریا؛ ربیعی، الهه؛ سعیدي گراغانی، حمیدرضا و قوردویی میالن، قهرمان( ،

 83و  81سري : مطالعه موردي(استفاده سنتی و بومی از گیاهان دارویی در شمال کشور «

، سال فصلنامه داروهاي گیاهی، )»ساري -ندرانداري اداره کل منابع طبیعی ماز طرح جنگل

  .120-113: 2دوم، شماره 

هاي  بینی زیستگاه مطلوب برخی از گونه ، بررسی اتنوبوتانی و پیش)1393. (فروزه، محمدرحیم

نامه کارشناسی پایان، )کهگیلویه و بویراحمد مرتع دیلگان، استان: مطالعه موردي(مهم مرتعی 

  .دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان رشته علوم مرتع، ارشد

آوري و بررسی اتنوبوتانی  جمع«، )1393. (فروزه، محمدرحیم؛ حشمتی، غالمعلی و بارانی، حسین

، سال پنجم، مجله طب سنّتی اسالم و ایران، »منتخبی از گیاهان استان کهگیلویه و بویراحمد

  .139-131: 2شماره 

دانشگاه علوم پزشکی و : ، تهرانصحرا گیاهان دارویی ترکمن،)1384. (قربانی، عبدالباسط

  .خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
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مطالعه «، )1393. (قلی پور، عباس؛ قربانی نهوجی، مجید؛ رسولی، نسیم و حبیبی، میثم

فصلنامه گیاهان ، )»استان مازندران(اتنوبوتانیکی گیاهان دارویی دهستان زارم رود نکا 

  .121-101: 4ال سیزدهم، دوره ، سدارویی

واکاوي دانش بومی پیرامون گیاه گَنَبو «، )1395. (کریمیان، وحید؛ سپهري، عادل و بارانی، حسین

دو ، )»تنگسرخ، استان کهگیلویه و بویراحمد: مطالعه موردي(در مراتع زاگرسی ) آنغوزه(

  .52-2: 6، سال چهارم، شماره هاي بومی ایران فصلنامه دانش

اتنوفارماکولوژي «، )1393. (ي، لیال؛ دولتخواهی، مهدي؛ دارابی، حسین و نبی پور، ایرجمراد

  .973-959: 5سال هفدهم، شماره  دوماهنامه طب جنوب،، »گیاهان دارویی بندر گناوه

اتنوبوتانی گیاهان دارویی توسط مردم مبارکه«، )1391(.مردانی نژاد، شاهین و وزیر پور، منصوره

  .129-111: 2، سال سوم، شماره صلنامه داروهاي گیاهیف، »اصفهان

شناسی منطقه پس قلعه در شـمال شـهر گیاه قوم«، )1390(.مقصودي، منیژه و پارسا پژوه، سپیده

  .161-137: 2، سال اول، شماره شناسی ایران هاي انسان پژوهش، »تهران

ترین اتنوفارماکولوژي مهم ، بررسی اکولوژي، اتنوبوتانی و)1390. (میردیلمی، سیده زهره

 - رشته مهندسی منابع طبیعی نامه کارشناسی ارشد پایانهاي دارویی حوزه کچیک،  گونه

  .علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانداري، دانـشگاه مرتع

مطالعه اتنوبوتانی و «، )1393. (میردیلمی، سیده زهره؛ حشمتی، غالمعلی و بارانی، حسین

مطالعه موردي مراتع کچیک در شمال شرق استان (اي دارویی کچیک ه اتنواکولوژي گونه

  .154-130: 2، سال اول، شماره هاي بومی ایران دو فصلنامه دانش، )»گلستان

مطالعۀ اتنوبوتانی و مصارف سنتی «، )1397. (میرشکار، مهال؛ ابراهیمی، مهدیه و آجرلو، مجید

: 4، سال نهم، شماره تی اسالم و ایرانمجله طب سّن، »برخی گیاهان دارویی شهرستان خاش

361-370.  

اهمیت ذخایر ژنتیک گیاهی و دانش بومی مربوط به گیاهان، در «، )1382. (وجدانی، حمیدرضا

  .92-89: 261، سال بیست و سوم، شماره دوماهنامه جهاد، »توسعه پایدار

یی در بخش جعفرآباد شناسایی و مصارف سنتی برخی از گیاهان دارو«، )1397. (وزیري، آتوسا

  .95- 87: 3، سال دوازدهم، شماره مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، »استان قم

کاربـست نظریـۀ بنیـانی در شـناخت دانـش«، )1394(.هزارجریبی، جعفر و صفري شالی، رضا

.65-37: 3، سال دوم، شماره ایرانهاي بومی  دو فصلنامه دانش، »بومی
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