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 چكيده
 براي را زمينه وناگون است كهگ هاي فرهنگ در شده كار برده به دارويي از گياهان باارزش بسيار اطالعات جهت كسب نيرومند ابزاري اتنوبوتانيسابقه و هدف: 

 د.دارن سنتي كاربرد خاش منطقة در كه است دارويي گياهان شناخت پژوهش اين از سازد. هدف مي فراهم جديد داروهاي كشف

هاي صحرايي، ه از پيمايش، با استفاد96واقع در جنوب شهرستان خاش در بهار سال » كارواندر«و » ايرندگان«اين مطالعة مقطعي در دو روستاي ها: مواد و روش
هاي منطقة تحت مطالعه ليست فلورستيك گونه بندي و معرفي گياهان دارويي انجام شد. ابتداها، اطالعات مردمي و مطالعات اسنادي، شناسايي، دستهمطالعة باور

نام علمي، نام محلي، اندام مورد استفاده،  د. براي هر گونههاي دارويي بومي منطقه مشخص شاز ادارة منابع طبيعي شهرستان خاش تهيه و با توجه به آن گونه
 خاصيت درماني رايج، نحوة استفادة دارو از طريق پرسشنامه و مصاحبه با افراد محلي معلوم شد.

ترتيب براي مشكالت   هان بهترين كاربرد دارويي گيا شد. شايع شناسايي خانواده 14به  مربوط خاش منطقة در دارويي گياه گونة 22 كلي طور به ها:يافته
صورت ويژه گياهان مختلف نظير گز، درمنه، پنيرباد و مواردي از اين دست را با هم   مردم منطقه به .هاي عفوني بودگوارشي، درد مفاصل، امراض زنانه و بيماري

 كردند.جهت تسكين درد مفاصل استفاده ميعنوان يك مسكّن خوب و قوي  سوزاندند. خاكستر و دود ناشي از اين گياهان را بهتركيب و مي
ويژة  كه برندمي كار به اييهبيماري درمان براي را گياهان از شماري مردم خاش كه دارد وجود خاش منطقة در دارويي گياهان از اي گسترده تنوعگيري: نتيجه

 .باشد درمان عرصة در جديد داروهاي شفك براي راهي آغازگر تواندمي دارويي گياهان اين پيرامون پژوهش .منطقه است اين
 اتنوبوتاني، خاش، گياهان دارويي، مصارف سنتيها: كليدواژه

 

 

 
 :مقدمه

 از يكي عنوان به طبيعي مواد از بشر پيش، سال هزاران از

گياهان . كرد مي استفاده هابيماري درمان براي مهم منابع
بهداشت و دارويي همواره در طول تاريخ نقش بسيار مهمي در 

 گياهان از استفاده به مربوط اطالعاتسالمت انسان داشتند. 

 منتقل ديگر نسل به نسلي از ساليان متمادي طول در دارويي

 جوان افراد به مسن افراد از اين اطالعات انتقال اما شده است؛

شديدي كند؛ بنابراين  دستخوش تغييرات را ها آن است ممكن
هاي افراد آگاه، ثبت دانسته براي جلوگيري از اين مسأله،

امروزه طب سنتي و اتنوبوتاني، دو مقولة ). 1( ضروري است
 باشند. طب سنتي مربوط مورد توجه در بسياري از كشورها مي

 
به گذشته و اتنوبوتاني مربوط به شناخت علوم گياهاي بومي 

هاي اخير اين مباحث از اهميت يك منطقه است. در سال
اند و بسياري از كشورها از جمله شده اي برخوردار ويژه

اند. با توجه به  كشورهاي اروپايي به اين موضوعات توجه كرده
كمبود اطالعات مربوط به آثار گياهان دارويي، طب سنتي و 

توانند نقش بسيار مهمي را در كشف مجهوالت اتنوبوتاني مي
). به عبارت ديگر اتنوبوتاني، عبارت است از 2ايفا كنند (

برداري منظور بهره تندسازي اطالعات غيرمكتوب سنتي بهمس
منطقي از منابع و حفاظت مؤثر از تنوع زيستي و اطالعات 
فرهنگي. با توجه به تنوع پوشش گياهي ايران و نيز منابع 
سنتي و علمي متعددي كه در زمينة پزشكي سنتي از ديرباز 

 97مرداد : افتيدر خيتار
 97بهمن  تاريخ پذيرش:
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دستاوردهاي  تواند راهكارها وجا مانده است، اين مطالعات مي به
ارزشمندي را براي يافتن گياهان دارويي جديد و داروهاي 

طب سنتي يك مكتب اصيل پزشكي  ).3گياهي ارائه كند (
مستند به سلسله اصول و نظرات علمي و متكي به مشاهدات و 
تجربيات دقيق چند هزار ساله است كه همواره طي قرون و 

ملل باستاني  اعصار توسط عموم پزشكان قديم ايران و ساير
تأييد شده است. مجموعة عقايد مزبور در بسياري از متون طبي 

 ).4قدبم ثبت و ضبط شده است (

شاياني در  نقش اتنوبوتاني نتايج مطالعات اخير، هاي در سال
تحقيقات گياهان دارويي و گياه درماني در دنيا داشته است. در 

داروهاي  كشف براي اتنوبوتانيكي بعضي از كشورها، مطالعات
، 6، 5توسعة داروهاي جديد، استفاده شده است ( جديد و بهبود

7 .( 
اي هاي گياهي ناشناختهطبيعت اطراف ما سرشار از گونه

ها ممكن است به  است كه كشف خواص دارويي و درماني آن
گاهي در برخي مناطق از  ها وقت نياز داشته باشد.سال
دارويي استفاده  عنوان گياهان به هاي گياهي خاصي گونه
ها دست نيافته است و با  شود كه هنوز علوم جديد به آن مي

 توان به اين مهم دست يافت. استفاده از تجربة اهالي بومي مي

رائة فهرست گياهان دارويي در نقاط مختلف جهان اولين گام ا
ها با استفاده از علوم و فنون جديد تلقي  در راستاي كاربرد آن

هاي زيادي از اين گياهان گزارش فهرست شود و تاكنونمي
معرفي فلور گياهان  ). شناسايي و12، 11، 10، 9، 8شده است (

كنندة  دارويي و موارد استفادة سنتي اين گياهان، فراهم
اطالعات مفيدي در رابطه با پراكنش و كاربردهاي گياهان 

هاي دارويي مختلفي ساز فعاليت دارويي هر منطقه بوده و زمينه
 كنون تار ارتباط با اين موضوع است. در اين خصوص د

هاي كشور هاي متعددي در برخي از مناطق و استان فعاليت
توان ذكر كرد، مطالعة انجام شده است؛ از جمله مواردي كه مي

اتنوبوتاني گياهان دارويي استفاده شده توسط قبايل كرد در 
آوري،  )، جمع13در استان ايالم (» دهلران«و » آبدانان«نواحي 

سنتي منتخبي از گياهان شهر  شناسايي و بررسي مصارف
هاي گياهي با خواص  ) و همچنين معرفي گونه14( »بابل«

توان طور كلي مي به ).15اشاره كرد (» نطنز«دارويي در منطقة 
گفت اطالعات افراد بومي دربارة گياهان، اساس توليد 

افراد بومي،  محصوالت و داروهاي طبيعي طبي جديد است و
داراي اطالعات مفيد دربارة خواص دارويي اين گياهان هستند و 
با مرگ اين افراد، بخش عظيمي از اين دانش سنتي از بين 

رود، بنابراين ثبت و ضبط اين اطالعات ضروري است و حفظ  مي
هاي سنتي راهنماي ارزشمندي جهت و انعكاس اين روش

هدف از انجام  ).16(باشد دستيابي به منابع دارويي جديد مي
اين تحقيق مطالعة دانش بومي مردم خاش در خصوص استفاده 

 باشد.از گياهان دارويي مي
 :هامواد و روش

 منطقة تحت مطالعه
شهرستان خاش واقع در استان سيستان و بلوچستان در 

 62دقيقه تا  5درجه و  60هايدامنة جنوبي قلّة تفتان بين طول
درجه و  27هاي جغرافيايي رقي و عرضدقيقة ش 45درجه و 

. دقيقة شمالي واقع شده است 45درجه و  28دقيقه تا  50
 11بخش و  3شهرستان خاش داراي دو شهر خاش و نوك آباد، 

 اين .باشدكيلومتر مربع مي 23105دهستان و مساحتي بالغ بر 
ترين كوه  علت همجواري با كوه تفتان، كه مرتفعشهرستان به
است، داراي آب و هواي سرد و خشك است. ميزان  جنوب شرق

 7درجة سلسيوس و در زمستان تا  37دماي هوا در تابستان به 
درجة سلسيوس زير صفر در نوسان است. در اين منطقه تبخير 

متر ميلي 9/174باال و ميانگين بارش ساالنه در اين شهرستان 
روستاهاي مورد نظر دو روستا در جنوب شهرستان  ).17( است

خانوار) 974نفر ( 4232با جمعيت » ايرندگان«هاي  خاش به نام
 .باشد خانوار) مي1287نفر ( 6028با جمعيت » كارواندر«و 

 روش انجام كار
اين مطالعه، يك مطالعة مقطعي است كه در بهار سال 

ها و عة باورهاي صحرايي، مطالبا استفاده از پيمايش 1396
بندي و اطالعات مردمي و مطالعات اسنادي، شناسايي، دسته

شناسي از معرفي گياهان دارويي با استفاده از منابع معتبر گياه
)، 19( فلور رنگي قهرمان)، 18( فلور ايرانيكاجمله 
فلور )، 21( گياهان دارويي)، 20(هاي گياهان ايران  نامه فرهنگ
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 -جراي اين پژوهش به روش ميدانيا) صورت گرفت. 22( ايران
پرسشنامه، مشاهده همراه با مشاركت  اسنادي با استفاده از ابزار

همچنين ت، ها بوده اسو مصاحبه و استفاده از اسناد و كتاب
نوع  وسيلة مراجعه و مصاحبه با افراد بومي، نام محلي گياهان،  به

هدف گياهان، نسبت به تكميل اطالعات اقدام شد.  مصرف اين
مردم  آگاهي اين تحقيق بررسي شناخت ميزان اطالعات و

هاي طب سنتي، حفظ و احيا  منطقه از گياهان دارويي و روش
درمان  دانش بومي مربوط به استفاده از گياهان دارويي در

هاي منطقة تحت ليست فلورستيك گونه باشد. ها ميبيماري
و با توجه به مطالعه از ادارة منابع طبيعي شهرستان خاش تهيه 

هاي دارويي بومي منطقه مشخص شد. براي هر گونه،  آن گونه
نام محلي، اندام استفاده شدني، خاصيت درماني رايج، نحوة 
استفاده و مصرف دارو از طريق پرسشنامه و مصاحبه با افراد 

ها براي اين پژوهش با توجه  تعداد پرسشنامه محلي معلوم شد.
نمونه طراحي  150) 23كوكران ( به جمعيت روستاها و فرمول

هاي گياهي تحت در اين پژوهش ارزش اهميت خانوادهشد. 
مطالعه و درصد گياهان دارويي مصرفي محاسبه شد. منظور از 

ها در هر خانوادة هاي گياهي تعداد بيشتر گونهاهميت خانواده
به منظور باشد. شوندگان مي گياهي طبق نظر مصاحبه

هاي تحت مطالعه از روش قطع و توزين نهبرداري از گو نمونه
برداري براي هر گونه باتوجه به مراحل  استفاده شد. زمان نمونه

ها در منطقه و همچنين با توجه به اندام فنولوژيك اين گونه
 باشد.ها متفاوت مياستفاده شدني گونه

توان با توجه به فرمول كوكران مقادير حجم نمونه را مي
و  91/0) با درصد خطاي 5130ت آماري (براساس حجم جمعي

 64نسبتي از جمعيت بدون صفت معين مثالً جمعيت مردان (
پرسشنامه طراحي كرد. تعداد افراد  150درصد) به تعداد 

نفر به صورت  110شونده با توجه به حجم نمونه  مصاحبه
 باشد.ساختاريافته مي

 ها:يافته
 شونده مشخصات افراد مصاحبه

ر بـا توجـه بـه جمعيـت روسـتاهاي تحـت       در تحقيق حاض
ــن تعــداد   150مطالعــه  ــه پرسشــنامه طراحــي شــد، از اي نمون

 طـور كامـل پاسـخ داده شـد.    پرسشنامه به 107رفته به  هم روي
شـونده مـرد    نتايج نشان داد كه جنسيت بيشتر افـراد مصـاحبه  

سـال بـا    60تـا   40درصد). محدودة سني افـراد   55/63بودند (
درصد)  57سواد (درصد و بيشتر افراد، بي 25/39ميانگين سني 

 05/42بودند. شغل بيشتر افراد پاسخگو كشاورزي و دامـداري ( 
درصد) و شغل  01/14درصد) و شغل تعدادي ديگر نيز كارمند (

 ).1درصد) بود (جدول  41/8آزاد (
 

 شونده : مشخصات و اطالعات فردي افراد مصاحبه1جدول 

 درصد تعداد  

 جنسيت
 55/63 68 مرد

 44/36 39 زن

محدودة 
سني (سال)

40-20 37 03/28 

60-40 42 25/39 

60> 26 1/27 

 تحصيالت
 57 61 سواد بي

 12/41 44 باسواد

 شغل

كشاورز و 
 دامدار

48 05/42 

 01/14 15 كارمند

 25/39 42 شغل آزاد

 
به صورت جداگانه نام علمي،  ،در اين تحقيق براي هر گونه

لي، روش استفاده و اثرات دارويي فرم تهيه شد و خواص نام مح
 تدوين شد. 2ها در جدول  دارويي آن

 

 

 

 



 ... مصارف سنتي  اتنوبوتاني و ةمطالع

 طب سنّتي اسالم و ايران ةمجلّ  --- 364

 خاش ة: فهرست و مشخصات برخي گياهان دارويي منطق2جدول

 خانواده نام علمي نام محلي نام فارسي 
اندام مورد 

 استفاده
 نحوة استفاده

 جوشانده برگ و دانه Zataria multiflora Boiss. Lamiaceae ازگند آويشن 1

 دم كرده، خام دانه Plantago ovata Forsk. Plantaginaceae دانيچ اسفرزه 2

 جوشانده، پودر دانه دانه Peganum harmala L. Zygophyllacea اسپند/ دودنيك اسفند 3

 Rhazya Stricta هريشرگ ايشورك 4
Decne. Apocynaceae 

ريشه و شيره 
 و برگ

 خوراكيجوشانده، 

 خوراكي برگ و دانه Achillea eriophora L. Asteraceae برنجاسف برنجاسك 5

 Withania coagulance (Stocks) پنيرباد پنيرباد 6
Dun. Solanaceae قرص، خوراكي دانه 

 داز 7
نخل ايراني/ 

 شاخ و برگ Nannorhops ritchiana Griff. Palmaceae مچ/نخل پا كوتاه
صنايع دستي 

ربافي، جاروبافي (حصي
 و سايبان)

 درخت بنه 8
 گون

صمغ با نام 
 تونجِك

Pistacia atlantica Desf. Anacardiaceae 
دانه، شيره و 

 برگ
جوشانده، خوراكي، 

 دود كردن

9 
درخت 
 كسور

 خوراكي دانه Pistacia khinjuk Stoks. Anacardiaceae كَسور

 خوراكي، دود كردن برگ و دانه Artemisia sieberi Besser Asteraceae درنَگ درمنه 10

 Pycnocycla Spinosa Decne. Umbelliferae سگ دنتان سگ دندان 11
ريشه، شاخ و 

 برگ
 خوراكي، صنعتي

 Zygophllum atriplicoides Fisch كرييچ قيچ 12
&C.A.Mey Zygophyllaceae شاخ و برگ 

از شاخ و برگ براي 
پخت نان و هيزم 
 استفاده، تعليف دام

 خوراكي برگ و دانه Teucrium polium L. Lamiaceae كلپورگ كلپوره 13

 شاخ و برگ Atriplex leucoclada Boiss. Brassicaceae كَلَمك كلمك 14
جوشانده، ضماد، 

 خوراكي

 شاخ و برگ Ferula ovina Boiss. Apiaceae راب كما 15
خوري و  خوراكي (خام

پز) آب  

 دم كرده، دود كردن شاخ و برگ Tamarix gallica L. Tamaricaceae گز گز 16

 Otostegia persica (Burm.) گلدر گلدر 17
Boiss. 

Lamiaceae 
 

 جوشانده، خوراكي شاخ و برگ

 Periploca aphylla Decne. Apocynaceae گيشَر گيشدر 18
برگ و دانه و 

 شاخه
 جوشانده، خوراكي

 Taverniera النتي التي(النتي) 19
cuniefolia(Roth)Arn. Fabaceae ضماد برگ و شاخه 

 جوشانده برگ و دانه Salvia rhytidae L. Lamiaceae مور، كَرتُس مريم گلي 20

 برگ و شيره Dorema ammoniacum L. Apiaceae پترك وشا 21
خوري و  خوراكي (خام

 پز) آب

 جوشانده برگ شاخ و Cousinia stocksii C.Winkl. Asteraceae كَنتك هزار خار 22
 
 



 ميرشكار و همكاران  
 

  365 ---1397چهارم، زمستان  ة، شمارسال نهم 

 2گياهان دارويي جدول خواص درماني و روش مصرف
 آويشن: نافع در درمان سرفه و چرك سينه، جلوگيري از حالت تهوع.

 اسفرزه: ملين، پودر دانه آن به همراه ماست براي درمان يبوست، استفاده به صورت شربت در تابستان جهت رفع تشنگي. 
 كنندة هوا، پودر آن براي درمان معده و مفيد براي امراض زنانه. عفونيدرد، ضد نداناسفند: جوشانده آن جهت تسكين د

ياه جهت جوشاندة برگ آن مناسب براي قند خون، ريشة آن مفيد براي معده و درد دندان، استفاده از شيرة گياه براي درآوردن دندان كودكان، پودر گايشورك: 
 جهت سرمه. رفع سردرد، استفاده از ريشة كوبيده شده

 برنجاسك: براي رفع مسموميت در كودكان، جهت تقويت قلب، كاهش استرس و اضطراب.
درد و درد معده، مصرف پودر با آب براي درمان قند خون و  كردن پنير، پودر شده دانه با آب جهت رفع دل پنيرباد: يك قرص آن براي بستن شير جهت درست

 هاي كليوي. بيماري
صورت خوراكي جهت رفع چرك سينه، جوشانده مناسب هر نوع عفونت، برگ داراي خاصيت ضدسرطاني، دود كردن شيره (صمغ)  نة آن بهدرخت بنه: مصرف دا

 مناسب براي دردهاي مفصلي.
 بنه هستند.تر از  تر و نرم هاي كسور كوچكعنوان يك نوع غذا، دانه ها به آور و مناسب براي عفونت سينه، استفاده از دانه درخت كسور: خلط

 هان ديگر جهت تسكين دردهاي مفاصل. درد كودكان و مفيد براي معده و مسموميت، سوزاندة آن به همراه گيا درمنه: پودر دانة آن مناسب براي دل
 شود.سازي استفاده مي كردن ماست، از سوزاندن شاخ و برگ آن در صنعت مشك سگ دندان: استفاده از ريشة آن براي درست

 درد، درد معده و رفع مسموميت. استفاده جهت رفع دلكلپوره: 
 درد، مفيد براي رشد مو، تعليف دام. كنندة قلب، ضماد برگ جهت رفع چشم كلمك: جوشاندة برگ آن تقويت

 زدايي. عنوان سبزي و پختن آن براي پاكسازي معده و انگل كما: به
مفيد براي درمان يرقان، سوزاندة آن به همراه گياهان ديگر جهت تسكين دردهاي مفاصل، استفاده كردة برگ آن جهت تقويت لثه و دندان، پودر برگ آن  گز: دم

 از شاخ و برگ آن براي پخت نان و هيزم.
شود، جوشاندة آن جهت رفع اسهال و استفراغ و قند خون، مناسب جهت ترك صورت پودر شده جهت تسكين درد پا شب خيس شده و صبح ميل مي گلدر: به

 خوني. ياد، مفيد براي كماعت
 جوشاندة آن مناسب براي سوءهاضمه، استفاده از دانة آن در پخت نان، شاخة آن مناسب براي قليان، تعليف دام.گيشدر: 

 التي (النتي): به صورت مرهم بر روي شكستگي،به صورت كوبيده شده (پودر) جهت درمان يرقان.
 و رفع نفخ شكم. پيچه درد، دل مريم گلي: مناسب براي رفع بدن

 زدايي مفيد، شيرة خارج شده از ساقة گياه مناسب براي رفع انگل. عنوان سبزي و پختن برگ جهت انگل وشا: استفاده از برگ آن به
 .درد و عفونت و مفيد جهت رفع اسهال كودكان هزارخار: جوشاندة آن مناسب براي رفع دل

 
 هاي گياهيارزش اهميت خانواده

ها در هاي گياهي تعداد بيشتر گونهت خانوادهمنظور از اهمي
هر خانوادة گياهي است. در اين پژوهش ارزش اهميت 

هاي منطقه تحت  هاي گياهي براساس ليست گونه خانواده
مطالعه انجام شد به اين صورت كه در هر خانوادة گياهي چه 

صورت  گيرند كه اين تعداد بههاي منطقه قرار مي تعداد از گونه
گونة موجود  22نشان داده شده است. از بين  2در شكل درصد 

و سه گونه  Lamiaceae ةدر منطقه، چهار گونه مربوط به خانواد
بود. حداكثر ارزش اهميت  Asteraceae ةمربوط به خانواد
 درصد) و بعد از آنLamiaceae )24/18 ةمربوط به خانواد

هميت حداقل ارزش ا درصد) بود.Asteraceae )63/13 ةخانواد
 ,Zygophyllaceaeهاي خانوادهترتيب مربوط به  نيز به

Fabaceae, Umbelliferae 2و غيره بود (شكل.( 

 
 درصد گياهان دارويي مصرف شده

 61/84) كه دو گياه پنيرباد (3نتايج نشان داد (شكل 
درصد) در منطقه كارواندر بيشترين  92/76درصد) و النتي (

محلي داشت. در روستاي  ميزان استفاده را در ميان مردم
 92/76درصد)، درمنه ( 76/80ايرندگان نيز گياهان گلدر (

درصد) بيشتر توسط مردم استفاده  69/67درصد) و كلپوره (
 ).3شد (شكل مي

در روستاي كارواندر، گياهان دارويي مصـرف شـده معمـوالً    
جهت رفع مشكالت گوارشي، درمان دردهاي مفصـلي و درمـان   

هايي در اين روسـتا وجـود    شد. همچنين گونهمييرقان استفاده 
اييان دارد كه به لحاظ صنعتي بسيار ارزشمند است. مثالً روسـت 

كردند. كردن پنير محلي استفاده مي از گونه پنيرباد براي درست
كـردن پنيـر در    هـاي ايـن گونـه بـراي درسـت      توان از دانـه  مي
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اسـت كـه    طور وسيع استفاده كرد. اين در حـالي  كارخانجات به
گياهان دارويي در روستاي ايرندگان بيشتر جهـت درمـان قنـد    

شـد؛   هاي عفوني اسـتفاده مـي   خون، رفع امراض زنانه و بيماري

عنـوان علوفـة دام    هاي بسـياري بـه   همچنين در اين روستا گونه
 شد. استفاده مي
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 گيري: بحث و نتيجه

شوندگان را مردان با محدودة  در اين پژوهش بيشتر مصاحبه
سواد) تشكيل  سال، اغلب بدون تحصيالت (بي 60تا  40سني

ها كشاورزي و دامداري بود. از دادند كه شغل بيشتر آن مي
كليدي در اين پژوهش، بررسي خواص درماني و  جمله مطالعات

آوري شده، به صورت محلي موارد استفادة گياه در منطقة جمع
گونة مهم شناسايي شد كه  22در اين مطالعه و سنتي بود. 

، سه گونه مربوط به Lamiaceae ةچهار گونه مربوط به خانواد
، يك Apiaceae، دو گونه مربوط به خانوادة Asteraceae خانوادة

هاي ها از خانوادهو بقيه گونه Fabaceaeگونه مربوط به خانوادة 
 مختلف بودند.

هاي ترين گونهدر اين مطالعه، گياهان ارائه شده مهم 
هاي  پركاربرد در طب سنتي منطقة خاش هستند؛ البته گونه

باشد كه ما در اينجا فقط به دارويي مصرفي بسيار زياد مي
شاره كرديم. تمايل زياد مردم به ها ا بخش كوچكي از آن

توان به خاطر مقرون به صرفه استفاده از گياهان دارويي را مي
ضرر بودن آن اشاره كرد. كاربرد گياهان  بودن و در عين حال بي

دارويي در منطقه كم كم رو به فراموشي است و معدود افراد 
ها  توان پيدا كرد كه در مورد كاربردهاي آن اي را مي سالخورده
هاي مختلف يك  داشته باشد. داروهاي گياهي از اندام اطالعات

و بيشترين شكل مصرف دارو به شوند يا چند گياه تهيه مي
). عموماً بيشتر موارد 24صورت جوشانده و دم كرده است (

ها را هاي باال به اين صورت است كه آنمصرف در خصوص گونه
عنوان يك  ها را بهنبا هم تركيب و سوزانده و دود ناشي از آ

كنند (به مسكن خوب و قوي جهت درد مفاصل استفاده مي
اند از: گز، درمنه،  اصطالح محلي چل كردن) اين گياهان عبارت

پنيرباد، النتي و اسفند. در روستاي كارواندر گياهان دارويي 
 مصرف شده معموالً جهت رفع مشكالت گوارشي، درمان 

 
 
 
 

شد. همچنين يرقان استفاده ميدردهاي مفصلي و درمان 
هايي در اين روستا وجود دارد كه به لحاظ صنعتي بسيار  گونه

نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه پنيرباد ارزشمند است. 
هاي كليوي، درمان ديابت، درد، اسهال و بيماري جهت رفع دل

زخم معده، آسم، دردهاي عضالني و استخواني، دردهاي مفصلي 
اي و كمك به هضم غذا مصرف دارد، مردم محلي از يچهو ماه
كردن پنير محلي استفاده  گونه براي درستهاي اين  دانه
هاي اين  توان در صورت مديريت صحيح از دانهكنند كه مي مي

طور وسيع  كردن پنير در كارخانجات به گونه براي درست
ربي، . گونة النتي نيز جهت درمان يرقان، كنترل چاستفاده كرد

كننده بيشترين  درد مفاصل و دردهاي عضالني و ضدعفوني
سهم را در استفاده از اين گونه توسط مردم بومي منطقه دارا 

گياهان دارويي در روستاي ايرندگان بيشتر جهت درمان  بود.
هاي عفوني استفاده  قند خون، رفع امراض زنانه و بيماري

به مقدار زيادي در  هايي مانند كلپوره و برنجاسك شد. گونه مي
اين روستا وجود دارد كه مردم محلي از برنجاسك براي كودكان 

پيچه  درد و دل و از گونة كلپوره براي بزرگساالن جهت رفع دل
عنوان سبزي جهت  هاي وشا و كما به كنند. از گونهاستفاده مي

 شد. ها استفاده مي پاكسازي معده و روده
قيچ و گيشدر به مقدار  هايي همچون در اين روستا گونه

هاي گياهي اين دو روستا در طب  ها بود. گونهزياد علوفة دام
ها دارند كه در سنتي خاش اهميت زيادي در درمان بيماري

ها را  توان آنريزي دقيق، ميصورت مديريت و برنامه
نظر  برداري كرد. همچنين در راستاي مطالعة حاضر به بهره
ت آوردن اطالعات دانش بومي در دس رسد كه در خصوص به مي

منطقه بايد از افراد زيادي پرسش كرد؛ چرا كه تنوع نقطه 
هاي بومي از گياهان جهت تواند در تشخيص استفادهنظرات مي

 درمان تأثير زيادي داشته باشد.
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