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 چكيده
از دست رفتن  با يدانش سنت آنجايي كه از است گياهان خواص ييشناسا هاي روش از ياهاناستفاده از گ در گذشتگان سنتي دانش از استفاده :هدف و سابقه

  .شد انجام بومي ييدارو ياهاناستفاده از گ در چوپانانمردم دهستان  يحاضر با هدف ثبت دانش سنت يقتحق است، يحال فراموش در يمحل آگاهان
 رسان اطالع 114باز با  ةو مصاحب ساختاريافته نيمه مصاحبة مشاركتي، ةمنطقه با استفاده از مشاهد يعيطب هاي رويشاز  نگاري مردم ياهاطالعات گ :ها روش و مواد

نقل  ينسب فراواني)، CI( فرهنگي اهميت)، ICF( رسانان اطالعتوافق  هاي شاخص ينهمچن .استفاده شد بندي طبقهاز  ها داده تحليل و  يهتجز يآمد. برا دست به
 .كردند ممكن را ياهيگ يها استفاده از گونه يگزارش كم امكان) UV( استفاده ارزش) و RFCقول (
 ي،ساختمان ي،دست يعصنا ابزاري، ي،سم ي،خوراك يي،دارو هاي استفاده طبقه 13خانواده ثبت شدند كه در  36در  ياهيگ ةگون 114مورد مطالعه  ةدر منطق :ها يافته

و  Asteraceae هاي تيرهمتعلق به  گياهان. گرفتند مي قرار استفاده مورد ساير، و كش آفت مذهبي، بهداشتي، و آرايشي زينتي،سوخت،  اي، وفهعل
Chenopodiaceae رسانان اطالعتوافق  يشترينكاربرد را در منطقه داشتند. ب يشترينب )ICF (ترين مهمد. بو يكو متابول ريز درونغدد  هاي بيماري طبقة در 

 بودند.  آنغوزهو  شربتي تخم ي،كوه بادام ي،قدومه، كاكوت آويشن، تنگرس، هاي گونه شاملمنطقه  ييدارو ياهانگ
 دانش گذاشتن اشتراك به و گياهي هاي گونه اهميت دهندة نشان شناسي، مردم ياهگ هاي شاخصو  يدانش بوم يغنا دهندة نشانپژوهش  هاي يافته :گيري نتيجه

همچنين معيارهاي ايشان از  .كنند مياستفاده  يگوارش يها يدرمان ناراحت يبرا گياهاناز  يشتريبا توافق ب ها آن. است محلي مردم بين در گياهان با جهمعال
در  ياهانجنبه از خواص گ ينا ييشناسا براي يشتريب هاي پژوهش. است ياهانگ طبع ها آن ينتر از مهم يكي ومتنوع  ياهان،گ ها با ها و تسكين و درمان آن بيماري

 الزم است.  ها بيماريو درمان  بومي يداروشناس
 ناييندانش بومي،  سنّتي، اكولوژيك دانش بومي، داروشناسي نگاري، مردم ياه: گها كليدواژه

 

 

مقدمه:
 صنعتي و دارويي گياهان درماني و اقتصادي اهميت امروزه

آشكار  اشت و سالمتيتوسعة استفاده از گياهان در حفظ بهد و
 منظور به دارويي گياهان معرفي و رو شناسايي شده است، از اين

 هاي راه از يكي است. ضروري امري آنها مديريت و استفاده

 يا تجربي دانش از استفاده دارويي گياهان معرفي و شناسايي

 جويي است. بهره و منطقه قوم هر درمانگران يا گذشتگان سنتي

 و دامداران برداران، بهره تاريخي و بكر باًتجربيات تقري از

شود  مي بومي گفته آن دانش به به اصطالح كه محلي روستاييان
از خواص  ها آزمودة آن ) روشي براي شناسايي تجربيات زمان1(

هاي طبيعي هر منطقه و نيز راهي براي ثبت آن تجربيات  رويش
ر است كه در دورة حاضر در حال فراموشي و فرسايش قرا

اي كه با مرگ هر پيرزن يا پيرمرد روستايي  گونه اند. به گرفته
بها به فراموشي سپرده  قسمت عظيمي از اين گنجينة گران

 1727گونة گياهي و  8000ايران با داشتن بيش از  .)2شود ( مي
هاي گياهي در جهان  گونة اندميك، از مهمترين منابع گونه

ها،  بومي مرتبط با آن ) كه شناسايي دانش3رود ( شمار مي به
تواند سبب ثبت و استفاده از خواص گياهان و دانش بومي  مي

ها، توسعة محلي و حفاظت گياهان شود. در  مرتبط با آن

 98 تير: افتيدر خيتار
 98 شهريور تاريخ پذيرش:
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مديريت منابع طبيعي تجديدشونده ثبت دانش اكولوژيك سنّتي 
هاي مديريت  و حفاظت از آن يك موضوع اساسي در برنامه

ها نتيجة  ياهان و استفاده از آناست. دانش سنّتي مرتبط با گ
سالة بشر از طريق كوشش و خطا، آموختن از  تجربة هزاران

گويي يا ثبت در  هايي همانند قصه تجربه و آموزش از روش
هاي اخير با گسترش استفاده از  هاست كه در سال جنگ

بردار روستايي در  هاي جديد و كاهش جمعيت بهره فناوري
وي ديگر با اهميت يافتن توليدات معرض تهديد است و از س

ها، از جمله داروهاي گياهي  آوردن مردم به آن طبيعي و روي
 شايستة بازشناسي و ثبت و تدوين است. 

گياهان دارويي معادل دانش بومي استفاده از  بومي دانش
، داروشناسي بومي )Ethnobotany(شناسي  مردم گياهان يا گياه

)Ethnopharmacology( هاي بومي و دانش درمان 
)Ethnomedicin( ) هاي گوناگوني همچون  ) كه با رشته4است

شناسي، داروشناسي، پزشكي، تغذيه، كشاورزي، دامداري،  گياه
شناسي، مذهب  شناسي، تاريخ، باستان شناسي، زبان شيمي، مردم

هاي دانش بومي در زمرة  و ... مرتبط است. پژوهش
پژوهشگراني كه قصد تحقيق ده و اي بو رشته هاي بين پژوهش

داروشناسي و دانش بومي استفاده از گياهان در موضوعات 
 دارند، بايد قبل از شروع عمليات ميداني و پرسش از  بومي را

جمله  از داروشناسي بوميمطالعاتي پيرامون  افراد مطلع،
و سرعت درمان مقادير مصرف  ،استفاده ةدارويي، نحو ةاستفاد

و همچنين  ها و منابع معتبر علمي انجام دهند ز كتاببا استفاده ا
 داشته باشندها را   بيماري عالئم و مشخصاتآشنايي مقدماتي با 

حساسيت ها  هاي ميداني و تحليل آن آوري داده جمع تا در
هايي هستند كه با  ) زيرا بيماري6-5( بيشتري را اعمال كنند

درمان  شوند كه همگي بايد در چندين عالمت مشخص مي
). همچنين نام بومي يك بيماري 7مورد توجه قرار گيرند (

ممكن است بيانگر چندين بيماري باشد و مفاهيم ديگري 
همچون اعتقادات محلي مردم نيز وجود دارد كه ممكن است 

 ).8معادل غربي نداشته باشد (
 نقاط مختلف استفاده از گياهان در دانش مورد در تحقيقات

 متفاوتي هاي روش از و محققان تفاوت استجهان، گسترده و م
 .كنند مي آوري اطالعات ميداني و تحليل آن استفاده جمع براي

 و تعاريف، اهداف تفاوت دليل به است ممكن ها يافته تناقض
. )9باشد ( اين دانش گيري اندازه براي استفاده مورد هاي روش

مردم  دانش بومي و سنتي برخي محققان به مطالعة كه در حالي 
هاي  دارويي با استفاده از شاخص محلي در استفاده از گياهان

ديگر )؛ برخي11، 10اند ( پرداخته نگاري مردم ي گياهكم 
استفاده از گياهان براي دام  ،)13، 12هاي خوراكي ( استفاده

يا  ،)17هاي سوختي ( استفاده ،)16صنايع دستي ( ،)15، 14(
را بررسي  )20-18گياهان ( از دانش سنتي انواع استفادة محلي

حاصل از  نتايج از استفاده برخي محققان با اند. همچنين كرده
حفاظت از گياهان دارويي  ،)21بهبود معيشت مردم محلي (

، 24، 6) و دانش سنتي يك گونة گياهي (23تغيير اقليم ( ،)22(
 اند.  بومي استفاده از گياهان را انجام داده ) مطالعات دانش25

هاي  نة دانش سنتي استفاده از گياهان شاخصدر زمي
ها  ن متفاوتي وجود دارد كه محققان با اهداف گوناگوني از آ

دهد كه  كنند. بررسي پيشينة پژوهش نشان مي استفاده مي
هاي كمي در مطالعات دانش بومي گياهان  ترين شاخص مهم

) RFC((ها  هاي فراواني نسبي نقل قول دارويي شاخص
Relative Frequency of Citation(،  شاخص اهميت فرهنگي

))CI(Cultural Importance index(  و شاخص توافق
است  )ICF (Informant Consensus Factor((رسانان  اطالع

)10 ،11 .( 
نگاري را  مردم هاي كمي گياه در برخي تحقيقات، شاخص

هاي خوراكي،  عالوه بر مصارف دارويي، براي ساير استفاده
، مذهبي، ، سمي، صنعتيشكار، سوختپزشكي، مدااي،  علوفه

)؛ 20(  اند نظر گرفته .. نيز در. و مراسمات، جادويي، سرگرمي
نگاري گياهان خوراكي  مردم همين سياق در مطالعة گياه به

) شاخص اهميت فرهنگي و شاخص توافق 26-13وحشي (
ه كار برده شد رسانان براي طبقات مختلف خوراكي نيز به اطالع
 است. 

ها در مطالعات داروشناسي بومي  بندي بيماري همچنين طبقه
 ICDها  المللي بيماري بندي بين معموالً با استفاده از طبقه

)International Statistical Classification of Diseases and 

Related Health Problems( ) 27در سازمان جهاني بهداشت (
مختلفي صورت گرفته كه در  هاي ) به شيوهCook )28و يا 
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حال حاضر توسط سازمان جهاني بهداشت روش جايگزين 
ICPC (International Classification of Primary Care) 

) كه براي انجام مطالعات داروشناسي بومي 29پيشنهاد شده (
 ). 30مناسب است (

 ها: مواد و روش
 منطقة پژوهش

نان، كبودان، منطقة مورد مطالعه شامل روستاهاي چوپا
آباد است كه  آباد، زرومند، آشتيان، عروسان و حجت عباس

كيلومتري  165كيلومتري شمال شرق استان اصفهان و  300در
 33°36'58"شمال شهرستان نايين و با موقعيت جغرافيايي 

طول شرقي قرار دارد. پوشش  54°22'33"عرض شمالي و 
بياباني و  ني، نيمهگياهي منطقه شامل جوامع گياهي كويري، بيابا

ارتفاعي  ةدامن همچنين جوامع گياهي استپي كوهستاني است و
هاي  از سطح دريا متغير است. با توجه به داده 2451-715بين 

) ايستگاه هواشناسي سينوپتيك دهستان 2014-2006ساله ( 8
متر و متوسط  ميلي 66چوپانان، ميانگين بارش ساالنه منطقه 

گراد است كه اقليم منطقه بر  سانتيدرجة  22دماي ساالنه 
 اساس روش دومارتن، خشك است.

 وضعيت اجتماعي و اقتصادي منطقه
به  مطالعه موردكل جمعيت انساني مستقر در منطقة 

برابر با  1395مركزيت دهستان چوپانان مطابق با سرشماري 
باشد.  مزرعه مي 23روستا و  7خانوار، شامل  500نفر و  1970

مورد مطالعه بيشتر به كشاورزي، دامداري، مردم منطقة 

برداري از محصوالت گياهي، كار در معادن و رانندگي  بهره
 اشتغال دارند.

 روش پژوهش
به روش اين تحقيق بنا به ماهيت موضوع پژوهش، 

هاي كيفي است  نگاري انجام شده كه از انواع پژوهش مردم
رد بررسي ). در اين شيوة پژوهشگر به عضوي از جامعه مو31(

شود و با جلب اعتماد مردم و صرف زمان زياد در  بدل مي
). بررسي دانش بومي استفاده 32پردازد ( ميدان به ثبت وقايع مي

انجام شد.  1396تا فروردين  1394از گياهان دارويي از اسفند 
آوري اطالعات شامل مشاهدة مشاركتي، مصاحبة  ابزار جمع

 114ته بوده است. در مجموع با و ساختارنياف افتهيساختار مهين
سال و با  93-23ده) در بازه سني شون مصاحبهرسان ( اطالع

نفر از  77شد. تعداد سال مصاحبه  60ميانگين سني 
). همچنين 1ها زن بودند (جدول نفر آن 37رسانان مرد و  اطالع

ها كمك گرفته شد.   از پزشكان محلي نيز براي تشخيص بيماري
برداران و  ، بهرهدرمانگران باو  مند هدف تصور بهها  مصاحبه

دارويي  گياهان در مورد دانش داشتن به جامعه در كه يكسان
معروف بودند انجام شد. براي دستيابي به اين هدف از روش 

گيري گلولة برفي استفاده شد، به اين صورت كه از اولين  نمونه
ن محلي هاي مورد مصاحبه كه افراد سالخورده و درمانگرا نمونه

شد افراد ديگري باتجربة مشابه را كه  بودند، خواسته مي
 شناسند معرفي كنند. مي

، 
 

 رسانان مورد مصاحبه خصوصيات اطالع :1جدول 
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 ي در مصاحبهبررسموارد 

ها  رسانان، از آن براي دستيابي به بخشي از دانش اطالع
 هاي طبيعي شد كه دانش و تجربيات خود از رويش تقاضا مي

ها را در اختيار محقق قرار دهند به اين  هاي آن استفادهو  قهمنط
بخش تقسيم شدند كه بخش  3ها به  ترتيب سؤاالت مصاحبه

 رسان از جمله سن هاي هر اطالع مربوط به ويژگي اول
در ها بود. قسمت دوم  سطح تحصيالت و شغل آنجنسيت، 

 درهاي محلي از گياهان بود.  ها و استفاده شناسايي گونه مورد
 مورد درطور كامل  هرسانان خواسته شد ب از اطالع سوم بخش

 توضيح دهند كه شامل خواصمنطقه كاربرد دارويي گياهان 
 وجود آمدن بيماري، عالئم و دالئل به گياه،و طبع  دارويي

زمان مصرف تهيه و مصرف،  ةنحو قسمت مورد استفاده،
و  مانزمان مصرف براي در مدتيا بعد از غذا)، (ناشتا، قبل 

همچنين فهرستي از نام محلي  ).2عوارض گياه بود (جدول 
گياهان منطقه همراه محقق بود تا گياهاني كه از قلم افتاده 
يادآوري شده و كاربرد آن ثبت شود. از تصاوير رنگي و 

ها  شدة گياهان نيز براي شناسايي آن پرستازه و هاي  نمونه
 رسانان استفاده شد. توسط اطالع

ها و  خصوص در مزارع و رويشگاه ها به مصاحبهدر زمان 
رسانان در انجام   برداري از گياهان سعي شد به اطالع زمان بهره

كار كمك شود تا پژوهشي مشاركتي شكل گرفته باشد. مزيت 
رسانان، در ابتدا نام  اين روش چنان بود كه برخي اطالع

د و با ذكر كردن ها را بيان مي محدودي از گياهان و استفاده از آن
شد و در  اين نكته كه ديگر چيزي بلد نيستم، مصاحبه قطع نمي

وگوي آزاد در مورد گياهان  حين كمك به ايشان در كار و گفت
آمد و  و ذكر فوايد تحقيق، اطالعات بيشتري به خاطرشان مي

يافت. جهت ثبت دانش بومي از آگاهان محلي  مصاحبه ادامه مي
شد،  ها موارد جديدي ثبت مي مراجعه به آن هر بارپس از 

گياه  7اي كه درمانگري محلي كه در اولين مصاحبه نام  گونه به
هاي بعدي اين تعداد را به  دارويي را بيان كرده بود در مصاحبه

طور مثال در مراجعه به رويشگاه و  گونة دارويي رساند. به 60
همراه  مشاهدة گياهان و يا نشان دادن تصاوير گياهان به

هاي مختلف  ها و يا زماني كه از بيماري شدة آن هاي پِرِس نهنمو
شد، موارد  رسانان سؤال مي ها از اطالع و روش درمان آن

كردند.  ها را بيان مي جديدي در خاطرشان تداعي شده و آن
شد  دريافتهاي تكراري  كه پاسخ يافتجايي ادامه  مصاحبه تا

. كرد مياضافه ن ها به يادداشت يجديد ةمصاحبه نكت ةو ادام
شوندگان  هاي مشابه مصاحبه اين كيفيت در اثر تكرار پاسخ

 .شود مي مختلف براي محقق محرز

 
سؤاالت مصاحبة داروشناسي بومي گياهان دارويي: 2جدول

 طول درمان
نحوة 
 استفاده

 ميزان مصرف در
 (بزرگسال/كودكان)

نحوة 
 تهيه

قسمت 
مصرفي 

 گياه

عالئم و داليل 
 ايجاد بيماري

خواص 
 دارويي

كاربردهاي گياه (دارويي، 
خوراكي، صنعتي، زينتي 

 و...)

 نام محلي گياه

         
 

 اطمينان از اعتبار تحقيق
اعتبار يا روايي تحقيق در مطالعات كمي به اين معني است 

ايم  كه يك تحقيق تا چه حد آنچه را كه قصد ارزيابيش را داشته
ات كيفي هدف، ارزيابي ). اما در تحقيق33سنجيده است (

چيزي نيست بلكه هدف ما درك جهان اجتماعي از منظر 
ها و همچنين  وسيلة توصيف دقيق اقدامات آن پاسخگويان به

ها است. جهت  مشاهدة آن شناخت معني مرتبط با رفتار قابل

اطمينان از اعتبار تحقيق در اين پژوهش سؤاالت مصاحبه با 
تكراري در چند محل و سپس با طور  رسانان منطقه و به اطالع

درمانگران محلي و همچنين اساتيد مربوطه در ميان گذاشته شد 
 كه با توجه به موضوع و اهداف تحقيق بازنگري و اصالح شد. 

 آوري و شناسايي گياهان جمع
 ناآقاي«توسط نمونة هرباريومي گياهان پس از شناسايي 
باريوم در هر »دكتر يوسف اجني و مهندس محمدتقي فيضي
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داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران ثبت و كد دانشكدة 
). تعدادي از گياهان نيز پس از 3هرباريومي اخذ شد (جدول 

اتمام دورة تحقيق در مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و 
. نام علمي گياهان با اسامي منابع طبيعي اصفهان شناسايي شدند

و  www.theplantlist.orgهاي  علمي موجود در پايگاه
www.Ipni.org  مطابقت داده شد. همچنين نام فارسي گياهان

 ) اخذ شد.34هاي گياهان ايران ( از كتاب فرهنگ نام
 روش تحليل اطالعات

ها  بندي يافته دسته از روش ها داده تحليل و تجزيه براي 
ها با توجه به مباحث  شد و اطالعات حاصل از مصاحبه استفاده
منظور تحليل كمي، اطالعات با  بندي شدند. به شده طبقه مطرح

و از الگوهاي  شده ي بند طبقه) Excel 2017افزار ( استفاده از نرم
)، ICFرسانان ( هاي توافق اطالع آماري توصيفي شامل شاخص

) و CI)، اهميت فرهنگي (RFC( ها قول نقلفراواني نسبي 
ها  اخص)، استفاده شد. اين شUV (Use Value(ارزش استفاده (

هاي اساسي استفاده از گياهان مانند تعداد  با استفاده از ارزش
)، تعداد گزارش استفاده NU( Number of Uses(ها ( استفاده

))UR (Use Reportها ( قول ) و فراواني نقل)FC( Frequency 

of Citationبندي  منظور دسته ) محاسبه شدند. همچنين به
) 27ها ( المللي بيماري ندي بينب ها از روش آماري طبقه بيماري

هاي مورد استفاده به شرح زير  استفاده شد. مشخصات شاخص
 است:

  (ICF) رسانان اطالعشاخص توافق 
رسانان در خواص دارويي براي  بررسي توافق اطالع براي

شود كه شاخص  استفاده مي ICFو  IARهر گياه دو شاخص 
ICF  خص است. شا شده  استفادهدر منابع بيشترICF  براي

رسانان در گزارش درمان طبقات بيماري  شناسايي توافق اطالع
براي گياهاني كه ادعا  ها قول نقلشود. همة  استفاده مي خاص

ها قرار  ها استفاده شده است در طبقات بيماري شود از آن مي
  ).35() 1شوند (رابطة  داده مي

         :1رابطة
  

nur  استفاده براي يك طبقه  قول نقلتعداد گزارش
همان طبقة  براي استفاده مورد يها گونه تعداد nt(بيماري) و 

آيد كه  مي دست بهمعتبر زماني  ICF). 36(است خاص  بيماري
رسانان براي  وسيلة نسبت بااليي از اطالع تعداد كمي گياه به

 ). 37استفاده در يك طبقة دارويي ذكر شود (
  (UV) شاخص ارزش استفاده

محاسبه  2شاخص ارزش استفادة گياهان با استفاده از رابطة 
 ).38شود ( مي

        : 2رابطة 
 

هاي مختلف اشاره شده از  برابر با تعداد استفاده Uiدر اينجا 
رساناني كه از  نيز تعداد اطالع nرسان و  توسط هر اطالع iگونة 
. همچنين از اين شاخص باشد شده، مي با آنان مصاحبه iگونة 

توان استفاده كرد.  براي كاربردهاي غيردارويي گياهان نيز مي
 در نظررسانان را  دليل اينكه تمام اطالع اين شاخص به

ي را محاسبه كند و پويايي فرهنگ درونتواند تنوع  گيرد، نمي نمي
). همچنين اگر مجموع 37( گيرد اهميت فرهنگي را ناديده مي

-يلة ضريبوس بهها  شد ارزيابي اهميت نسبي گونهها كم با داده

 ).39پذير نيست ( امكان UVو  RFCهمبستگي بين 
  )CIشاخص اهميت فرهنگي (
 براي كارآمد ابزار يكعنوان  بهشاخص اهميت فرهنگي 

 و رسانان اطالع ميان در باال توافق با هاي گونه كردن مشخص
است. با شده  شناخته افراد اين از گذاشته اشتراك به دانش ميزان

ها و  توان مهمترين رويشگاه شناخت اهميت فرهنگي گياهان مي
تيپ پوشش گياهي يا انواع استفاده از زمين را با توجه به ارائة 

). شاخص 40ها در هر فرهنگ مشخص كرد ( گونه مهمترين
 براي را )رسانان اطالعاستفاده (تعداد  پراكنش اهميت فرهنگي

 از گياهان را محاسبه مختلف هاي استفاده همچنين و گونه هر
 كل تعداد اين شاخص براي نظري كند. حداكثر ارزش مي

از طريق جمع . اين شاخص است )(NCطبقات مورد استفاده 
اند، تقسيم بر  ها اشاره كرده تعداد افرادي كه به استفاده از گونه

). براي 26( آيد دست مي شوندگان به تعداد كل مصاحبه
 شود. مي RFCبرابر با  CIفقط با يك كاربرد، شاخص  هاي گونه
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    : 3رابطة

  
تعداد كل طبقات  NCطبقة مورد استفاده،  uكه  UNCدر 

تعداد  i )U1, U2,… UNC ،(i ةگون هرمختلف مورد استفاده از 
 هرتعداد كل گزارش استفاده براي  informant ، (URرسان ( اطالع
 Nمعرفي شده) و  قول نقل عنوان بهژوهش (كه در اين پ گونه

 ).20-26است ( رسانان اطالعتعداد كل 
 )RFCقول ( شاخص فراواني نسبي نقل

خاص  ةكه به استفاده از يك گون تعداد افرادياين شاخص 
 1-0دهد. مقدار اين شاخص بين  را نشان مي كنند اشاره مي

شاره است. زماني كه هيچ شخصي به استفاده از گياه خاصي ا
رسانان اشاره به استفاده از  نكند صفر است و اگر تمام اطالع
شود، كه از حاصل تقسيم  گياه داشته باشند مقدارش يك مي

) يا تعداد دفعاتي كه يك FCهاي يك گونه ( قول فراواني نقل
شوند بر كل تعداد افراد مورد مصاحبه  گونة گياهي نام برده مي

)Nشاخص  ).26) (4آيد (رابطة  دست مي ) بهRFC  به طبقات
رسان يك يا چندين  يا موارد استفاده از گياه و اينكه هر اطالع

و  شود خاصيت دارويي براي هر گياه ذكر كند تفاوتي قائل نمي
فقط تعداد دفعاتي كه از يك گياه نام برده شده را مد نظر قرار 

 دهد. مي

     : 4رابطة
                                                   

 ها: يافته
 تنوع گياهان مورد استفاده

خانوادة  36گونة گياهي بومي در  114در مطالعة پژوهش 
طبقة مختلف مورد استفاده قرار  13گياهي ثبت شدند كه در 

هاي دارويي، خوراكي، سمي،  گرفتند و شامل استفاده مي
بدبافي و ابزارآالت (دسته بيل و كلنگ)، صنايع دستي (س

ساخت مشك)، ساختماني (تير ستون، سقف، سايبان، ساخت 
اي (خوش خوراك، افزايش گوشت  آغل، حفاظ ديوار)، علوفه

وپز، ذغال، ذوب سرب در معادن)،  و شير دام)، سوخت (پخت
زينتي، آرايشي بهداشتي (شستشو، استحمام و مسواك)، مذهبي 

همچنين  ها و كش زخم، غسل ميت)، آفت و مراسمات (چشم
ها از قبيل رنگرزي، تهية چسب، كود، شكستن  ساير استفاده

دهندة باال  گياهان نشانكنندة هوا و  خواب بذر گياهان، خنك
). 3بودن سطح آب زيرزميني يا نزديكي به آب بودند (جدول

درصد،  18با  Asteraceaeهاي  تيره بيترت به
Chenopodiaceae  درصد و  15باBrassicaceae  9با 

گونة گياهي مورد  تعداددرصد كل گياهان، داراي بيشترين 
  ).2و  1شكلاستفاده بودند (

 
هاي گياهي هاي گياهي بر اساس خانواده درصد فراواني گونه: 1شكل  
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هاي گياهي بر اساس فرم رويشي درصد گونه: 2شكل  

  
 هاي گياهان دارويي نام

 Halothamnus auriculus (Moq.)( ردا عجوه گوشكگونة 

Botsch ه شناخته شده است اما دردر منطقه با نام مارچوب (
شود.  ) مارچوبه گفته ميAsparagus sppمنابع مرسوم به گونة (

) با نام فارسي .Lepidium draba Lهمچنين در منطقه به گونة (
 كه در منابع رسمي شود، درحالي ازمك، علَف مورچه گفته مي

شود. براي  ) گفته مي.Cressa cretica Lعلف مورچه به گونة (
 Artemisia aucheriگونة درمنه، دو گونه درمنة كوهي (

Boiss) و درمنة دشتي (Artemisia sieberi Besser شناسايي (
ناميدند و  محلي منطقه هر دو گونه را ترخ ميشد كه مردم 
 ).3ها قائل نبودند (جدول تفاوتي ميان آن

 ها بندي بيماري بقهط
ها  بيماري المللي بين بندي در تحقيق حاضر بر اساس طبقه

 14گزارش استفادة دارويي از گياهان در  1712) تعداد 27(
مردم ). 4است (جدولبندي شده  گروه مختلف بيماري طبقه

  گونة گياهي با كاربرد دارويي را معرفي كردند. 73محلي 
 هاي خوراكي استفاده
اي خوراكي از گياهان شامل سبزيجات، شربت، ه استفاده

دهنده،  دمنوش، نان، مربا، رب، ترشي، خورشت، آش، طعم
ادويه، افزودني، تفنني، بوراني، آردو، گُندچي، دمپخت برنج، 

قروت بود. استفاده تفنني شامل بخشي از  آجيل (تنقالت) و قره
 مقدار مزه اسكنبيل است كه به  گياهان مانند بذر تازه و ترش

شود و در سبد خوراكي  صورت تفنني مصرف مي بسيار كم و به
تهية بوراني، برگ  خانوار قرار ندارد. مردم محلي منطقه براي

و  جوشانند در آب مي تازة گياهاني همچون آنغوزه و اسفناج را
له كرده و به آن ماست يا كشك محلي  اي كاسهسپس در 

ة آردو ابتدا سبزي را در براي تهي .كنند ميشده اضافه  سائيده
دهند، زماني كه آب به جوش  ظرف آب ريخته و حرارت مي

آمد يك مشت آرد را با يك ليوان آب يخ مخلوط كرده و در 
گرمي و روغن اضافه ريزند و سپس به آن كمي نمك،  ظرف مي

 كنند. براي تهية گندچي نيز پياز را در ماهاش مي
)Agriophyllum lateriflorum Moq. بلغورشده ريخته و در (

 ريزند تا دم بكشد.  آب جوش مي
در زمان  خصوص بهبه گفتة آگاهان محلي در قديم و 

پز كردن و  قحطي برگ گياهاني همچون آنغوزه را پس از آب
صورت تازه به  ) را بهScorzonera paradoxaبرگ پرپولوك (

پختند و  با خمير مخلوط كرده و نان تنوري مي 2-1نسبت 
اد فقيرتر مجبور بودند مقدار بيشتري برگ گياهان را به افر

مقداري كه خمير نان حالت چسبندگي پيدا كند با آرد مخلوط 
شد، زيرا به  كنند. براي تهية نان بيشتر از آرد جو استفاده مي

آيد و  دست مي گندم زودتر بهبه  عقيدة مردم محلي جو نسبت
ي جو از آرد هستة جا نيز به گاهي نياز به آب كمتري دارد.

شده است و زماني كه  خرما نيز براي تهية نان استفاده مي
 كردند،  بخشي از ديوار قلعة برخي منازل قديمي را تخريب مي
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هاي پر از هستة خرما مشاهده شده كه در قديم هستة  كوزه
دليل ماندگاري باالي آن در ديوارهاي گلي، مدفون  خرما را به

).41ن فقر و قحطي از آن استفاده كنند (ساختند تا در زما مي

 
 

 : گياهان با مصارف سنتي در دهستان چوپانان3جدول

يف
رد

 

 تيره
 علمي نام

 نام فارسي
 موارد استفاده قسمت مصرفي )نام محلي(

خواص دارويي، گزارش استفاده 
)UR( 

 و نحوة تهيه

 مصرف ةشيو
(سرعت 
 درمان)

FC 

1 
Amaryllidaceae 

Allium bungei 
Boiss. 

 پياز كويري
 )1: بواسير (جوشانده خوراك (سبزيجات، نان) كل گياه )پيازو(

 110 خوراكي )1طبع گرم (

2 
Anacardiaceae 
Pistacia khinjuk 

Stocks 

 خينجوك
 )بنه(

 ميوه
 صمغ

خوراك (آجيل، تهية كشك)، 
 چسب، دوركننده

، )2ة استخوان (كنند نرم)، 17مقوي (
 )34طبع گرم (

همراه با )؛ 4درد ( دان: دنصمغ خام
 )5: ترك پا (روغن دنبه

 خوراكي
 ضماد

114 

3 Pistacia atlantica ) 114 ضماد )2درد ( دندان دارويي، چسب صمغ )بنهبنه 

4 
Apiaceae 

Apium graveolens 
L. 

 كرفس وحشي

 - خوراك (سبزيجات) برگ )كُلُوس(
 

23 

5 Bunium persicum 
B.Fedtsch. 

 زيرة سياه
 بذر )وهيك ةزير(

 دارويي
خوراك (افزودني، دمنوش با 

 چاي)

)، 7پيچه ( : دلكرده و افزودني دم
)، 2)، ورم معده (2درد معده (

درد  دل، )3كنندة معده ( ضدعفوني
)، نفخ 4)، الغري (4كردن ( )، ترش7(
)، 4( پادرد)، 2)، بندآورندة خون (3(

)، 1)، سنگ كليه (4كمردرد (
 )1ي (خون كم

 114 خوراكي

6 Ducrosia 
anethifolia 

 )نَعتك( مشگَك
 

 1 خوراكي )1ترش كردن ( دارويي

7 Ferula assa-foetida 
L. 

 آنغوزه
 )اَنغوزه(

 برگ
 صمغ

دارويي،خوراكي (سبزي، نان، 
 ترشي، آش، بوراني، ادويه)

 *شك آفت

: كاهندة قند خون خام و پختة برگ
)، كاهندة 2)، كاهندة چربي (5(

، )1يش شير مادر ()، افزا1فشارخون (
)، 2)، دفع سنگ كليه (3ملين (

كنندة معده  ضدعفوني )،1اشتهايي ( بي
برگ آنغوزه طبع سرد )، 2)، چربي (3(

كرم كدو ) 10و صمغ آن طبع گرم (
درد  )2: درد پا (ضماد صمغ )؛27(

 )2)، درد چشم (7دندان (

 خوراكي
(در حد يك 
 )عدس روزانه

 ضماد

114 

 شود. گرفته و در حال حاضر انجام نمي ر گذشته صورت ميهايي كه د استفاده *
)Frequency of Citation( FCتعداد افرادي كه نام محلي گياه را ذكر كرده قول : فراواني نقل) اند) ها 
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8 Ferula hirtella 
Boiss. 

 يكماي ساورز
 )هلَندر(

 - اي علوفه برگ
 

102 

9 
Schumannia 

karelinii (Bunge) 
Korovin 

كماي بياباني 
 )زردك صحرايي(

، طبع )5: كمردرد (پختن با آتش ، خوراك*دارويي ريزوم
 )2گرم (

 101 خوراكي

10 Asteraceae 
Senecio glaucus L. 

 پيام بهار
 - اي علوفه اندام هوايي )اشم گل زرد(

 
30 

11 Acroptilon repens 
(L.) DC. 

 تلخه گيجه
)، باد سودا 3: ديابت (تازه و خشك دارويي برگ )تَلخَه(

)1( 
 101 ضماد (ماليدن)

12 

 
 
13 

Artemisia aucheri 
Boiss. 

 
Artemisia sieberi 

Besser 

 درمنه كوهي
 )ترخ(

 
 درمنه

 )ترخ(

 برگ و گل
دارويي، دوركنندة حشرات، 

 اي علوفه

: پودر )1: سرماخوردگي (بخور
 )6درد ( دل

)، يبوست 3مسكن ( جوشاندة غليظ:
)1( 
 )2زخم (عفونت 

)، درد گوش 1: عقرب گزيدگي (خام
 )2نوزاد (

 استشمام
 خوراكي

 وشو شست
 ضماد

114 
 
 
114 
 

14 Cichorium intybus 
L. 

)، 2)، درد پا (2درد ( : دلجوشانده دارويي ريشه كاسني
 )1)، اعصاب (1تب (

 6 خوراكي

15 Echinops ilicifolius 
Bunge. 

 شكرتيغال
 )شكرتيال(

 اكدارويي، خور مان

)، سرفه 25: سرماخوردگي (كرده دم
) 14تنگي ( )، سينه14)، گلودرد (25(

 )2گرمازدگي (

 110 خوراكي

16 
Koelpinia 

tenuissima Pavlov 
& Lipsch. 

هزارپائي 
 )شنگ(ظريف

 )1طبع گرم ( خوراك ميوة تازه
 

6 

17 Lactuca glauciifolia 
Boiss. 

 كاهوي نوك دراز
 - *راكخو برگ تازه )علف خرگوشي(

 
1 

18 Lactuca serriola L. 
 كاهوي خاردار

ترياك ريگي، (
 )شيرو

 شيرابه
، (مصرف خوراكي و دارويي

 تدخين زياد سمي است)
 )2مسكن (
 )1كورك (

 8 ضماد

19 
Launaea 

acanthodes (Boiss.) 
Kuntze 

 چرخه
 )، چدرواچرخك(

 شيرابه
 صمغ

 دارويي

)، گَنده تُول 2: تول (شيرابة تازه
)، زخم پشة 3وزيكول چركين) ((

)، 14: ضددرد (صمغ خام )؛2سالك (
كاهندة ، )3)، درد چشم (5( درد گوش

 )؛1)، زرد زخم (2قند خون (
)، ضدنفخ 2درد ( دل: جوشاندة صمغ

 )1تنگي ( )، سينه1)، درد بواسير (2(

 ضماد
 خوراكي

80 

20 
Outreya 

carduiformis Jaub. 
& Spach 

 اصفهاني سوگند

 - زينتي گل )ونَككارد(
 

4 

21 Pulicaria arabica 
Cass. 

كك كش 
 گرمسيري

 )ترخ تُركي(
 دارويي گلدار ةسرشاخ

  عفونت)، 4: گرمازدگي (جوشانده
 )2اسهال (، )1رحمي پس از زايمان (

  
)، كاهندة قند 2مسموميت غذايي (

)؛ 4)، پادرد (1)، تب (1خون (
درد شديد (در اثر  دل: خيسانده

 پيچه )، دل9گاو زياد) ( مصرف گوشت
)4( 

 
 وشو شست
 
 
 

 خوراكي

14 
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22 
Scorzonera mucida 
Rech.f. , Aellen & 

Esfand. 

شنگ اسبي كپكي 
شنگ (

 )،كمبولودرازآهو
 اندام هوايي

خوراك (سبزيجات، تهية 
 - كوكو (تخم مرغ)

 
36 

23 
Scorzonera 

paradoxa Fisch. & 
C.A.Mey. 

شنگ اسبي 
 استثنايي

 )وكپرپول(

 برگ
 
 غده

سبزيجات، آش، شوربا، 
 خورشت

)، كاهندة 2تنگي ( سينه: خام
طبع  )1)، افزايش خون (2فشارخون (

 )2سرد (
)، 1)، مدر (1: سنگ كليه (جوشانده

 )1ديسك كمر (

 114 خوراكي

24 Scorzonera 
tortuosissima Boiss. 

 شنگ اسبي بياباني
شيربزو، چِنگ (

 )خرگوش
(آش، آردو، خوراكي  اندام هوايي

 72 خوراكي )1( گلودرد)، 1درد ( دل سبزيجات)

25 Scorzonera pusilla 
Pall. 

 شنگ اسبي كوتوله
 )چنگَك، شنگ(

 اندام هوايي
مرغ،  خوراك (پختن تخم

 - سبزيجات)
 

10 

26 Scariola orientalis 
(Boiss.) Soják 

 / جازكن گاو چاق
 )چزَّه(

 اندام هوايي

تن خنك كردن هوا (با ريخ
آب بر اندام هوايي خشك)، 

 حفاظ
- 

 
98 

27 Sonchus oleraceus 
L. 

شيرو (شيرتيغك
 )دشتي

 - علوفه اي هوايي  اندام
 

5 

28 

Brasicaceae 
Alyssum 

heterotrichum 
Boiss. 

 قدومه

 )تخم سرخو(
 بذر

 خوراك (شربت)
 دارويي

)، جوش 62: رفع عطش (خيسانده
)، 1تب (، )10)، ملين (7صورت (
 )2)، سرفه (8خوردگي (سرما

 10 خوراكي

29 Alyssum 
meniocoides Boiss. 

 قدومه

 بذر )تخم سرخو(
 خوراك (شربت)

 دارويي

)، جوش 62: رفع عطش (خيسانده
، )1( درد كبد)، 10)، ملين (7صورت (

)، 1)، تب(2)، سرفه (7سرماخوردگي (
)، 1)، زونا (1تنگي ( )، سينه1سرخك (

 )1دمل (

 خوراكي
 
 
 

 ضماد

114 

30 Descurainia sophia 
(L.) Webb ex Prantl 

 خاكشير ايراني
 بذر )خاكشير(

 خوراك (شربت)
 دارويي

)، 13: رفع عطش (و شربت خيسانده
)، 10)، طبع خنك (3گرمازدگي (

: كرده دم )؛1)، زخم معده (6اسهال (
 ،)4)، يبوست (7سنگيني معده (

)، 3پيچه ( )، دل3درد ( دل
)، صفرا 2ردآب ()، ز3سرماخوردگي (

 )2)، زردي كودكان (2(

 114 خوراكي

31 Fortuynia bungei 
Boiss. 

 ي بيابانيبو شب

 دارويي برگ )قَلَم(

) 2شدن كف دست ( پوسته: جوشانده
)، 2)، دمل چركين(5باد سودا ( تازه:

 )1زخم سالك (
 مرهم كوبيدة برگ تازه و ماست

 )4رفع عفونت و چرك زخم ( :ترش

 شوو شست
همراه (ضماد 

 و چغندر برگ
 )بالنگو بذر

58 

32 Isatis minima 
Bunge. 

 ساله كوسمه ي

خوراك (تهية نان در  اندام هوايي )شَلغَم بلگ(
 14  - *سالي) قحط

33 Lepidium draba L. 
 اُزمك

 برگ )علف مورچه(
خوراك (خورشت، سبزيجات) 

علوفه (افزايش گوشت و 
 كاهش شير دام)

)، 2)، پادرد (2(كمردرد : خام و پخته
)، افزايش قواي جنسي 2سنگ كليه (

)، كاهش 1)، افزايش نور چشم (2(
)، 1)، سرماخوردگي (1قند خون (
 )3بع گرم (ط، )1زكام (

 114 خوراكي
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34 
Matthiola 

chenopodiifolia 
Fisch. & C.A. Mey 

 چليپاي غازپايي

 )زكيت تره(
 برگ
 بذر

سبزي،آش، افزودني به ماست، 
 ية نان)بذر در ته

- 
 

92 

35 Savignya parviflora 
Webb 

 بياباني ترتيزك

 63 خوراكي )1درد ( )، دل1بواسير ( كرده: دم اي دارويي*، علوفه اندام هوايي )عدسو(

36 
Caryophyllaceae 
Acanthophyllum 

sordidum Bunge ex 
Boiss. 

 چوبك

وشوي بدن و   بهداشتي (شست ريشه )چوبك(
 5 تدخين )4رد (: سرددود *لباس)

37 Gymnocarpos 
decander Forssk 

 كروج
 اي علوفه برگ و گل )درِمو،خَركُش(

  
59 

38 
Chenopodiaceae 

Agriophyllum 
lateriflorum Moq. 

 برگ گندمي
ماهاش، زارخ (

 )ماش

 بذر
 دمپختدارويي، خوراكي (

 برنج، نان، گُندچي)

)، كاهش قند 62: طبع گرم (پخته
)، كاهندة 8بي ()، چر9خون (

 )2فشارخون (

 114 خوراكي

39 
Agriophyllum 

latifolium Fisch. & 
C.A.Mey. 

ن برگ گندمي په
 بذر )كادر، كاماهاش(

نان، دم پخت برنج، افزودن به 
 114 خوراكي )8: طبع گرم (پخته شيرة خرما)

40 
Atriplex 

dimorphostegia 
Kar. & Kir. 

 سلمكي دوپايه

 )سلم(
 ي (همراه ماست،آردو)خوراك برگ

)، 2)، مدر (16: پادرد (خام و پخته
، طبع سرد )1ي (خون كم)، 3ملين (

)2( 

 114 خوراكي

41 Chenopodium 
album L. 

 20 خوراكي )2: ملين (پز خام و آب خوراكي (آش) برگ سلمه تره

42 Cornulaca 
monacantha 

 اي  علوفه اندام هوايي طارون
  

10 

43 
Halothamnus 

auriculus (Moq.) 
Botsch 

 دار گوشكعجوه 

 )مارچوبه(
)، 2)، طبع سرد (2: يبوست (پخته *خوراكي (آش، بوراني) برگ

 )1درد ( دل
 26 خوراكي

44 
Haloxylon.ammode
ndron (C.A.Mey.) 
Bunge ex Fenzl. 

 سياه تاغ
 تنه

 برگ و گل

خاكستر براي  ذغال،
 - شو، علوفهو شست

 
114 

45 Haloxylon persicum 
Bunge. 

 زرد تاغ
 تنه

 برگ و گل
 - اي ، علوفه*سوخت، شوينده

 
114 

46 
Hammada 

salicornica (Moq.) 
Iljin 

 برگ رِمس
سمي براي دام ناشتا مصرف 

 - كند
 

30 

47 Londesia eriantha 
Fisch. & C.A.Mey. 

 پنبه تن

 )پنبه وو(
 دارويي اندام هوايي

)، گلودرد 3: سرماخوردگي (كردهدم
)، 2)، عفونت سينه (2)، سرفه (3(

 )1درد ( دل

 8 خوراكي

48 Salsola kali L. شوره خاردار 
 - اي علوفه اندام هوايي )كبر(

 
100 

49 
Seidlitzia 

rosmarinus Bunge 
ex Boiss. 

 اشنان

 )اشنون(
 برگ و گل

وشو، مذهبي (غسل  شست
 ميت)

شدن كف دست  : پوستهخيسانده
 )2)، خارش پوست (4(

 )2ش قند خون (كاه

 60 وشو شست

50 Suaeda altissima 
(L.) Pall. 

 شور رفيعسياه

 24 خوراكي )1خام، پخته: كاهش قند خون ( *، خوراكي*دارويي اندام هوايي )شور دوغي(
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51 
Convolvulaceae 

Convolvulus 
arvensis L. 

 پيچك

 )پيچو(
 - *خوراك (تهيه آردو) برگ

 
111 

52 
Cucurbitaceae 

Citrullus 
colocynthis (L.) 

Schrad 

 هندوانه ابوجهل

 )هندونَه مار(
 دارويي ميوه

خشك )؛ 2)، برص (2: باد سودا (تازه
 )2درد ( : دلو تازه

 :)3:1همراه آرد جو به نسبت(
 )3چربي (

): 16: كاهش قند خون (خيسانده
 تا تلخي دهانشستشو پا 

ضماد(ماليدن)، 
خوراكي، 

 وشو شست

114 

53 
Cyperaceae 

Carex physodes 
M.Bieb. 

 جگن

 )ليب(
 اندام هوايي

اي (افزايش گوشت و  علوفه
   شير دام)

62 

54 
Ephedraceae 

Ephedra intermedia 
Schrenk & 
C.A.Mey. 

 ارمك ميانه
 )جوني علي(

)، اوره خون 1چربي ( خام، جوشانده: دارويي ميوه
)1( 

 100 خوراكي

55 
Euphorbiaceae 

Euphorbia 
granulata Forssk 

فرفيون سفره 
 اي مورچه

 )شيرَه چه(
 4 ضماد )4: باد سودا (تازه دارويي شيرابه

56 
Fabaceae 

Astragalus hamosus 
L. 

 كهورك

 )كَري(
 دارويي ميوه

)، التهاب 2: ديابت (جوشانده
 )3: پادرد (دود)؛ 1پروستات (

 سمي براي دام

 خوراكي
 تدخين

6 

57 
Prosopis farcta 
(Banks & Sol.) 

J.F.Macbr 
 دارويي ميوه ناخنك

 )3سرماخوردگي (: كرده دم
: سنگ كرده همراه با كاكل ذرت دم

 )2كليه (

 5 خوراكي

58 
Geraniaceae 

Erodium 
touchyanum Delile 

ex Godr. 

 لكي نوك لك

 )سوزنو(
 17 خوراكي )2سرماخوردگي ( )اي (افزايش شير دام علوفه اندام هوايي

59 
Erodium 

oxyrrhynchum M. 
B. subsp. 

Oxyrrhynchum 

 نوك لكلكي تيز
 )سوزنو(

 - )اي (افزايش شير دام علوفه اندام هوايي
 

17 

60 Juncaceae 
Juncus inflexus L. 

 سازوي باتالقي

 )قنتيرَه(
 - دهندة مناطق مرطوب نشان كل گياه

 
5 

61 
Lamiaceae 
Lallemantia 

royleana Benth. 

 شربتي تخم

 خوراكي (شربت) بذر )گوبالن(

رفع عطش  شربت و خيسانده:
)، طبع خنك 23)، گرمازدگي (23(
)، 3)، تب (6)، جوش صورت (14(

 )2تنگي ( سينه
)، سرفه 10سرماخوردگي (: جوشانده

)، ملين 2)، استفراغ (2)، اسهال (7(
 )2دمل (: خيسانده؛ )1(

 خوراكي
 ضماد

114 
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62 Mentha longifolia 
(L.) L. 

 پونه(كرنگ ي پونه
 )كوهي، پودينَه

 برگ
 ريشه

، دمنوش، خوراك (افزودني
 سبزيجات)

)، اسهال خوني 3: اسهال (كرده دم
)، 2)، سرماخوردگي (2ملين (، )2(

 ؛)1) عفونت كليه (2اشتها آور (
كرده ريشه:  دم ؛)1دمل ( ضماد:

 )1)، اعصاب (1درد ( دل

 خوراكي
 ضماد

 خوراكي

27 

63 Teucrium polium L. 
 لپورهك

 )گل تَلخو(
 برگ
 گل

 دارويي

 )3درد ( : دندانپودر
)، 45درد ( دل، )12كاهندة قند خون (

)، اسهال 3)، ضد نفخ (18پيچه ( دل
)، 10)، اسهال (3ناشي از گرمازدگي (

)، 4)، سنگيني معده (8استفراغ (
: جوشانده )؛1مسموميت غذايي (

)، كاهندة 3)، چربي (2گند آروغ (
 )3ازدگي ()، گرم2فشارخون (

 ضماد
 خوراكي

110 

64 Zataria multiflora 
Boiss. 

 آويشن شيرازي

 (آبشُم)
 اندام هوايي

 برگ

 دارويي
 )دهنده طعم، نوش دمخوراك (

رفع خستگي : كرده و جوشانده دم
)، سرماخوردگي 2( بخش آرام)، 25(
 كننده يضدعفون، )2( آور خلط)، 15(

)، 1)، زكام (2)، هضم غذا (3آب (
)، 18درد ( )، دل1نگي (ت سينه

)، اسهال 2)، گند آروغ (18پيچه ( دل
)، سنگيني معده 1عفونت روده (، )5(
، )3)، ضد نفخ (2)، سوزش معده (7(

)، 3و پا (  )، درد دست1چربي خون (
 )4)، ديسمنوره (6افزايش فشار (

 )؛ 4گرمازدگي كودكان (وشو:  شست
 )2: عفونت زخم چشم (دود

 
 
 
 

 خوراكي
 
 
 
 
 

وشو،  تشس
 تدخين

114 

65 Ziziphora tenuior L. 
 كاكوتي

 )نوش دمخوراك ( اندام هوايي )اُستاقُدوس(

 درد ،)35( بخش : آرامكرده دم
 ،)3( سردرد ،)29( استخوان
 تقويت ،)4( درد دل )5( سرماخوردگي

)، كاهندة 2طبع گرم ( ،)3( قلب
)، ضدنفخ 1، روماتيسم ()3( فشارخون

نع مصرف براي م)، 1بدن ( ضعف)، 1(
 )2افراد داراي تب (

 خوراكي
 يك فنجان)(

114 

66 
Leguminosae 

Astragalus vanilla 
Boiss. 

 گون

 - *خوراك (رفع تشنگي) ميوه تازه (خُرماوو)
 

3 

67 Glycyrrhiza glabra 
L. 

 انيب نيريش

 )، ميچومتكي(
 دارويي ريزوم

كنندة  )، نرم3تنگي ( : سينهجوشانده
 )1ندة فشار خون ()، كاه2سينه (

)، 2)، ورم معده (16زخم معده (
 )1ضدنفخ (

 )1)، زگيل (2درد ( دندانضماد: 

 
 خوراكي

 
 

 ضماد

114 

68 
Liliaceae 

Gagea anonyma 
Rech.f. 

نجم طالئي يزدي 
 )شنگ(

 خوراك (سبزي خوردن) اندام هوايي
  

6 

69 Tulipa clusiana DC. 
  الله حافظي

  )گل اللَه(
 زينتي

  
48 
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 تيره
 علمي نام

 نام فارسي
 موارد استفاده قسمت مصرفي )نام محلي(
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 مصرف ةشيو
(سرعت 
 درمان)

FC 

70 Malvaceae 
Malva parviflora L. 

 پنيرك
 )نون غُال(

 برگ
 ميوه

 دارويي
 *خوراكي (تفنني)

 22 خوراكي )2: سرماخوردگي (كرده دم

71 Moraceae 
Ficus carica L. 

 انجير كوهي
 )اَنجيل كوهي(

 ميوه
 شيرابه

 دارويي، خوراكي
 وشوي ظروف برگ: شست

سرماخوردگي : جوشاندن در شير
 )2تنگي ( )، سينه11(

درد مفصل در كهنساالن : خيسانده
 )2سنگ كليه (، )2(
)، بواسير 4)، زگيل (7ي (دگيزنبورگز

 )3)، طبع گرم(1(

 خوراكي
 114 ضماد

72 Myrtus communis L. برگ و ميوه مورد 
 دارويي، بهداشتي

 خوراكي

)، 4)، در رفتگي (5شكستگي (
)، 1)، موية ستخوان (3كوبيدگي (

)، 2)، كمردرد (2درد ()، پا4شوره سر (
 )2)، پسرزا شدن (2بارداري (

 ضماد
 وشو شست

 خوراكي

102 

73 
Papaveraceae 

Hypecoum 
pendulum L. 

 يا تره شاه
 )خربزة صحرايي(

 )1درد ( دل خوراكي (تازه) ميوه
 

72 

74 Papaver dubium L. 
 خشخاش هرز

 )ترياكو(
 دارويي، سمي شيرابه

، )5ي (دگيزنبورگز)، 5مسكن (
 )4گزيدگي ( عقرب

 6 خوراكي

75 Roemeria hybrida 
(L.) DC. 

گل عروسك 
 )نون جوو(بنفش

 اندام هوايي
، خوراكي (سبزي *دارويي

 *تازه)
 2 خوراكي )2: تب (كرده دم

76 
Papilionaceae 

Alhagi persarum 
Boiss. & Buhse 

 خارشتر
 )خار(

 اندام هوايي
 ريشه،

 مان (ترنجبين)

 يا دارويي، علوفه
 شكستن خواب بذر هندوانه

)، 2درد ( )، دل2: چربي (جوشانده
 )3سنگ كليه (

 ؛)2: استحكام دندان (پودر گل
) طبع 10: يرقان (مان خيساندة
)، 7)، جوش صورت (5خنك (

)، 1)، زونا (2)، سرخك (4تنگي ( سينه
)، درد 1)، تسكين سرفه (1يبوست (

 )؛1)، رشد كودك (1سينه (
 )1م (درد چش: پودر ريشه 

 
 
 

 خوراكي
 
 
 
 

 ضماد

114 

77 Astragalus 
squarrosus 

 - اي علوفه برگ و گل نتر
 

3 

78 Smirnovia 
turkestana Bunge 

 دم گاوي
 )پِلَكُو(

 غالف بذر
 برگ و گل

 زينتي
 اي علوفه

- 
 

80 

79 
Plantaginaceae 

Plantago boissieri 
Hausskn. & Bornm. 

Ex Bornm 

 بارهنگ مزرعه روي
وو، تخم  پاره مشك(

 )سفيدو

 بذر
 دارويي

 خوراكي (شربت)

: رفع خيسانده )؛4دمل (: كرده دم
)، 5)، سوزش معده (10عطش (

)، 2تنگي ( )، سينه2يبوست (
)، قند خون 5)، تب (4سرماخوردگي (

)1( 

 ضماد
 خوراكي

111 

80 Plantago major L. 
 بارهنگ

 )بارتَتنگ(

 بذر
 برگ

 دارويي
 خوراكي (شربت)

: كرده . دم)3طبع خنك ( شربت:
)، 7)، سرماخوردگي (11تنگي ( سينه

)، عفونت 2)، گرمازدگي (4گلودرد (
)، سنگيني 1)، عفونت روده (1معده (
)، 1) درد چشم (2)، يبوست (5معده (

 3: دملبرگ پخته)؛ 1درد پا (

 خوراكي
 ضماد

111 
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81 Poaceae 
Bromus tectorum L. 

 ، جوميشجاروعلفي
 )جوك(

 م هوايياندا
سمي براي دام در اي، علوفه

 اوايل رويش
- - 47 

82 Cynodon dactylon 
(L.) 

 مرغ
 ريشه
 برگ

 دارويي
 اي علوفه

)، 1)، مدر (2درد ( : كليهجوشانده
)، باز كردن 1)، درد پا (1درد دست (

 )1رگ قلب (

 114 خوراكي

83 Imperata cylindrica 
(L.) Raeusch 

 زلف شيطان
 18  - زينتي لگ )دم روباهي(

84 Phragmites 
australis 

 - ساختماني (پوشاندن سقف) اندام هوايي ني
 

60 

85 Stipagrostis pennata 
(Trin.) De Winter 

 پابلند سبط
 - اي علوفه اندام هوايي )سبد(

 
110 

86 
Stipagrostis 

plumosa Munro ex 
T.Anderson. 

 - اي علوفه اندام هوايي نسي
 

100 

87 
Polygonaceae 

Atraphaxis spinosa 
L. 

 - - - كُش كاروان
 

5 

88 Calligonum 
comosum L'Hér. 

 اسكنبيل
 )اَرتَه(

 - *سوخت معدن سرب تنه
 

68 

89 
Calligonum 

persicum (Boiss. & 
Buhse) Boiss. 

 - *اي، خوراكي (تفنني) علوفه برگ، بذر اسكنبيل ايراني
 

90 

90 
Polygonum 

olivascens Rech. f. 
& Schiman- 

 زيتوني بند هفت
 )چوروكو پاچه(

 اندام هوايي
، آش، خورشت، شوربا سبزي

 افزايش شير دام
- 

 
32 

91 Pteropyrum aucheri 
Jaub. & Spach 

 پرند
 )پرشَم(

 برگ و گل
، سوخت (ورزيدن *دارويي

 مشك)

)، درد دل 1: رفع سردي (جوشانده
 )1زخم ( )1درد پا (، )1(

 خوراكي
و ضماد 
 شوو شست

104 

92 Rheum ribes L. 
 ريواس

 )ريواكس(
 ساقه

تازه، رب، شربت، خوراك (
 مربا

)، كاهندة 4: چربي (خام و رب
 )5فشارخون (

 112 خوراكي

93 Rumex vesicarius L 
 ترشك متورم

 )ترشو(
 برگ

دارويي، خوراك (سبزي، 
 خورشت)

)، 3: كاركن يا يبوست (خام و پخته
 )2فشار خون ()، كاهندة 2طبع سرد (

 )2: چربي (ترشي
 

100 

94 
Portulacaceae 

Portulaca oleracea 
L. 

 خرفه
 )قُلفَه(

 برگ
خوراك (ترشي، سبزيجات، 

 خورشت)

)، 6كاهندة قند خون (خام و پخته: 
)، 2)، كاهندة فشار خون (6چربي (

مسكن درد كبدي و كيسه ، )1پادرد (
)، سنگ 1)، سنگ كليه (1صفرا (

 )1مثانه (

 114 اكيخور

95 
Pteridaceae 

Adiantum 
capillus-veneris L. 

 پرسياوشان
 )پرِسيوشون(

 دارويي برگ

)، 7)، تب (10گلودرد (: جوشانده
، طبع خنك )1)، گرمازدگي (5يرقان (

)، 1)، ادرارآور (1سنگ مثانه ()، 10(
 )18سرماخوردگي(، )3بخش ( آرام

 110 خوراكي
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96 
Ranunculaceae 
Anemone biflora 

DC. 

 شقايق نعماني
 )شقايق(

 - زينتي (گلداني) -
 

2 

97 
Rosaceae 

Amygdalus × 
keredjensis 
Browicz. 

 بادام كوهي دورگ
 )بادومو سمي(

 ميوه
 تنه،شاخه

ابزار  ،خوراكي، سمي براي دام
 ساختماني ،ذغال

 :حرارت دادن تركه با آتش
 )1)، قندخون (1چربي(

) 9م (ها سمي براي دا تَركه يا شاخه
، به دام نان، »براي رفع مسموميت«

دهند يا گوشش را  قند يا خاك مي
 زخم كرده تا خون بيايد

 9 ضماد

98 
Amygdalus lycioides 
var. Horrida (Spach) 

Browicz 

 تنگرس
 )تَنگَز(

 ميوه و
 شاخه
 صمغ

خوراكي (آجيل) چسب 
(مخلوط صمغ تنگرس و بادام 

 *كوهي)

: ميوة خام و جوشاندة شاخه
)، 55)،چربي (78كاهندة قند خون (

)،سنگ كليه 9كاهندة فشار خون (
)، 4)، مدر (31)، التهاب پروستات (7(

تنگي  )، سينه5)، درد پا (7درد شانه (
: سرماخوردگي بخور)؛ 3)، ملين (4(

)2( 

 6-4: ميوه
 عدد
: يك شاخه

 فنجان در روز

114 

99 Amygdalus scoparia 
Spach. 

 بادام كوهي، ارژن
 )ادوموب(

 ميوه
 تَركه (شاخه)

 تنه، پوست ميوه

 دارويي
 خوراك (آجيل)

صنايع دستي (سبد)، 
 الزغابزار،

 اي علوفه

، طبع )10)، قندخون (7چربي (: خام
 )4گرم (

حرارت با  )؛4ضد درد (: روغن ميوه
 )2و پا (  درد دست آتش:

همراه با دود دود پوستة بذر (
سرماخوردگي  ):عنبرنسارا و اسفند

 )7درد بدن در اثر ضربه ( )،4(

شاخه در زمان گلدهي سبب 
 )20مسموميت دام (

 خوراكي
 114 ضماد (ماليدن)

100 Rubiaceae: 
Asperulla sp. 

 دارويي، دمنوش اندام هوايي )بارزنگو(زبرينه 
)، درد گوش 3: عفونت سينه (كرده دم

 )3نوزاد (
 18 خوراكي

101 
Rutaceae 

Haplophyllum 
robustum Bunge. 

 سدابي بياباني
 )بو گَنده(

 دارويي برگ
)، مارگزيدگي 2: باد سودا (افشره

 15 ضماد )2دجنو (، )2)، گَنده تُوِل (4(

102 
Salicaceae 

Populus euphratica 
Oliv. 

 تنه و شاخه پده
ساختماني (تير ستون و 

 سقف)
- 

 
25 

103 
Solanaceae 
Hyoscyamus 
pusillus L. 

 هسال كبذرالبنج ي
 )كُنجِدو(

 - اي علوفه اندام هوايي
 

5 

104 Hyoscyamus 
insanus Stocks. 

 آور جنونبذرالبنج 
 )كمبولوشُتُري(

 دارويي برگ

خيساندة برگ خشك يا افشرة 
)، 5گزيدگي ( : عقرببرگ تازه

 )4درد ( دندان

 6 ضماد

105 Lycium depressum 
Stocks. 

 ديوخار مينايي
 )اَنارو، جِرّي(

 65 خوراكي )2درد ( : دلتازه و خشك ييدارو ميوه
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106 Solanum luteum 
Mill. 

 يزير تاج
 )انگورتوره زرد(

 * دارويي، خوراكي (تفنني) ميوه
 )2ملين ( :كرده دم
 )5: كرم دندان (دود

 خوراكي
 تدخين

29 

107 Solanum nigrum L. 
 يزير تاج

 )اَنگورتوره(
 دارويي ميوه

كنت )، ل2درد ( دل كرده و خام: دم
)؛ 1)، مدر (1تنگي ( )، سينه1زبان (

 )2درد ( : دندانآتش با حرارت

 خوراكي
 ضماد

20 

108 
Tamaricaseae 

Tamarix 
Ramossisima Lede. 

 شاخه گَز
دارويي، ساختمان (پوشاندن 

 * سقف منازل)

)، 3پهلو ( )، سينه3: سوختگي (دود
)، درد بدن 4)، عفونت زخم (4آبسه (

)، در رفتگي 7در اثر ضربه خوردن (
دود گز همراه دود پوست  )؛3(

عفونت  بادام كوهي و عنبرنسارا:
ضماد  )؛4)، سرماخوردگي (5گلو (

باد برگ چغندر آغشته به دود گز: 
تدخين همراه ؛ )1)، اگزما (2سودا (

دود عنبرنسارا و سپس ضماد 
)، درد 1زونا (: شده پارچة دودي
)، 1)،گرفتگي پا (2گوش نوزاد (

 )2عفونت رحمي (، )2(شكستگي 

 تدخين
 ضماد

104 

109 Reaumuria 
alternifolia Britten. 

 گُلگزي خزري
 )مالو گَردن(

 دارويي، برگ تازه: مسهل دام برگ و گل
: افشرة برگ تازه يا خيسانده

 )1)،جوش صورت (2وزيكول (
 9 ضماد

110 
Typhaceae 

Typha domingensis 
Pers 

 لويي
 5  - زينتي گل )گُل ني(

111 
Zygophyllaceae 

Peganum harmala 
L. 

 بذر اسفند

دارويي، زينتي، مراسمات 
 زخم چشم

 )اندام هواييكود (

)، دمل 4گزيدگي ( عقرب: جوشانده
)، 2)، گندآروغ (2اسهال (: خام)؛ 1(

)، كاهندة قند خون 2چربي خون (
)، كاهندة 1)، نازايي (1پيچه ( دل، )1(

 )2ميل جنسي (
)، 3دگي (: سرماخوردود

 )18كنندة هوا ( ضدعفوني

گذاشتن 
(ضماد) 

 عدد 4خوراكي:
 در روز

 استشمام

114 

112 
Tribulus 

ochroleucus (Maire) 
Ozenda & Quézel 

 خارخسك اُخرائ
 )نَخُدو(

 10 خوراكي )2: درد پا (جوشانده اي دارويي، علوفه بذر، برگ

113 Tribulus terrestris 
L. 

 دارويي بذر خارخسك
)، 2: سنگ كليه (اندهجوش

 )3سرماخوردگي (
 3 خوراكي

114 Zygophyllum 
atriplicoides Fisch. 

 قيچ
 برگ
 ذغال

 114 ضماد )2: باد سودا (برگ تازه *كردن دندان سفيد، اي علوفه

 شود. گرفته و در حال حاضر انجام نمي هايي كه در گذشته صورت مي استفاده *
)Frequency of Citation( FC تعداد افرادي كه نام محلي گياه را ذكر كرده قول اواني نقل: فر) اند) ها 
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 ها و اصطالحات محلي مرتبط در دانش بومي مردم محلي دهستان چوپانان بندي بيماري : تقسيم4جدول

 طبقات بيماري

شماره 
طبقة 

بيماري 
 ICDدر 

 (توضيحات)رسانان  نزد اطالع بيماريتشريح 

 I گليهاي عفوني و ان بيماري
 ،پهلو (پنوموني) ، چرك گلو (فارنژيت)، سرماخوردگي، تب، سينهغذايي اَنگل (كرم معده)، مسموميت

 پشه سالك)زخم گزش دونه سال(، عفونت روده، عفونت زخم، عفونت رحمي زمان عادت ماهيانه

 اختالالت
 XI سيستم گوارشي

هضم غذا، عدم ، استفراغ، افزايش اشتها، (سوءهاضمه)، اسهال يا رودل پيچه، سنگيني معده درد، دل دل
گندآروغ (ريفالكس و خارج شدن گاز بدبو از دهان)، زردو يا زردآب (ريفالكس)، درد كبد، زردي 

درد معده، زخم معده، سوزش معده،  نوزاد)، يبوست، بواسير، نفخ شكم، باد و برَنگ (نفخ شكم، (يرقان)
ردن (سوزش سر معده و بازگشت اسيد از معده به مري، درد ك معده، ترش ةكنند ورم معده، ضدعفوني

 استحكام دندان ،كرم دندان، درد دندان، معده)
 ,III خون دستگاه گردشهاي  بيماري

IX 
 خوني خون، كم ةخون، تقويت قلب، بندآورند فشار ندةخون، افزاي فشار ندةكاه

 ي، رفع ضعف بدن، چاقي، تقويت رشد كودكچربي خون، قند خون باال، مقو IV متابوليك و ريز غدد درون
 هوا ةكنند آور، سرفه، گلودرد، ضدعفوني كردن سينه، خلط تنگي، نرم سينه X دستگاه تنفسي

 هاي پوست و بافتبيماري
 XII يجلدريز

تر از  دمل كورك (كوچك، سوز باد سودا (صدف)، خارش و قرمزي پوست (اگزما)، پيسي (برص)، عرق
زرد زخم، زگيل، اَبير (جوش صورت)،  آيد) وجود مي رفتن سيخ يا شيشه در پوست به دمل كه در اثر

چركي كه سبب سوراخ شدن پوست  ةسرخك، دون، پوسته شدن پوست، تَرَك پا، خارش پوست پوسته
گَنده تُوِل يا وزيكول چركين (تاول پرآب بزرگ چركي كه بوي بدي  شده (آبسه)، تُوِل آتشي (وزيكول)

 بوي بد پا دارد)،
 آب ةكنند ضدعفوني رفع سردي (مصلح طبيعت سرد)، دفع عطش، XVIII نشده بندي و طبقه اختالالت باليني

 XIII سيستم اسكلتي عضالني
درد دست، درد پا، ، استخوان، گرفتگي عضالت (اسپاسم عضالني)، روماتيسم ةكنند ديسك كمر، تقويت

 سردرد، كمردرد

و  يتمسمومي، دگيد بيآس
 XIX ياز علل خارج يناش يامدهايپ

كوبيدگي، ، ديدگي (باد كردن و درد بدن در اثر ضربه خوردن) زخم، سوختگي، دررفتگي، ضرب
گزيدگي، زنبورگزيدگي، مارگزيدگي،  عقرب، خوردن استخوان در اثر ضربه) شكستگي، مويه (ترك

 گرمازدگي، اسهال به دنبال گرمازدگي
 جنسي عملكرد ، اختالالتبخش، رفع خستگي، مسكن، لكنت زبان مآرا V رواني رفتاري اختالالت

 سنگ كليه، سنگ مثانه، مدر (ادرارآور)، احتباس ادراري، التهاب پروستات XIV سيستم ادراري تناسلي
 )درد و كمردرد زمان عادت ماهيانه (ديسمنوره دل، نازايي، پسرزا شدن، افزايش شير مادر XV بارداري، زايمان و نازايي

 درد گوش، درد گوش نوزاد VIII اختالالت گوش
 درد چشم، تقويت نور چشم VII چشماختالالت 

 
 هاي كمي دانش بومي استفاده از گياهان شاخص

نگاري و  مردم ابزار كمي مورد استفاده در مطالعات گياه
هاي دارويي  داروشناسي بومي امكان انتخاب مهمترين فرآورده

مطالعات  ي و ...) را براي شروع(گياهي، حيواني، معدن
كند. در اين پژوهش نيز سعي شد از  داروسازي فراهم مي

هاي كمي همچون شاخص توافق  مهمترين شاخص
 و ارزش قول نقل، اهميت فرهنگي، فراواني نسبي رسانان اطالع

هاي دارويي منطقه  استفاده جهت شناسايي مهمترين گونه
 .استفاده شود
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 (ICF) انانرس اطالعشاخص توافق 
هاي  طبقة بيماري با استفاده از گزارش 14در  ICFشاخص 

براي هر طبقة  استفاده مورداستفاده از گياهان و تعداد گونة 
بيماري محاسبه شد كه در طبقات مختلف بيماري، در محدودة 

 326گوارش با  دستگاه ). اختالالت3بود (شكل 79/0-91/0
را در بين طبقات  گزارش استفادة بيشترين تعداد گزارش

دهندة شايع بودن اختالالت گوارشي در  بيماري داشت كه نشان
 ICF)(رسانان  ؛ اما ميزان توافق اطالعاست مطالعه موردمنطقة 

يل تعداد باالي گياهان دارويي مورد استفاده براي اين دل بهآن 
هاي  ريز و بيماري طبقه نسبت به طبقة اختالالت غدد درون

 رسانان اطالعدهد توافق  كمتر است كه نشان مي بندي نشده طبقه
هاي مفيد كمتر است و  در اختالالت گوارشي بر گونه

 نامشوندگان، تعداد گياهان زيادي را براي اين طبقه  مصاحبه
 مربوط به طبقة پژوهش اين در ICF ارزش . باالتريناند برده 

و ريز و متابوليك همچون ديابت  استفادة مرتبط با غدد درون
 از مردم محلي در استفاده طبقه اين در چربي خون است كه

 استفادة يلدل به تواند مي كه دانش مشتركي دارند دارويي گياهان
درمان ديابت و چربي  براي گياهي خاص داروهاي از مكرر
استفاده باشد. در طبقة  طبقات ساير با سنجش در خون

نيز استفاده از  شدهن يبند هاي طبقه ديگر يافتهاختالالت باليني و 
هاي گياهان براي رفع عطش بيشترين گزارش استفاده را  اندام

گرمسير بودن منطقه و شيوع استفاده از بذر  ليدل بهداشت كه 
ي، قدومه و خاكشير براي رفع شربت  تخمگياهاني همچون 

  .استعطش در فصول گرم سال 
 ) CIشاخص اهميت فرهنگي (

يت فرهنگي در منطقه شامل گياهان با بيشترين شاخص اهم
هاي تنگرس، آويشن، كلپوره و قدومة شيرازي بودند كه  گونه
ها در فرهنگ استفاده از گياهان  دهندة اهميت باالي آن نشان

ينكه درختچة گز ا وجود با). 4دارويي در منطقه هستند (شكل
جزو گياهان دارويي با بيشترين ميزان اهميت فرهنگي است، اما 

نگرفته است و اين ) قرار RFC( قول نقلواني نسبي در گروه فرا
 RFCدهندة اين است كه نسبت به گونة خاكشير كه داراي  نشان

شناسند،   كمتري است، افراد كمتري اين گياه را مي CIباالتر و 
 .اما كاربرد دارويي بيشتري در ميان مردم محلي منطقه دارد

  (RFC)قول نقلشاخص فراواني نسبي 
) توسط همه RFC )1حاضر گياهان با باالترين در پژوهش 

هاي تنگرس، آويشن، قدومه،  رسانان ذكر شدند كه گونه اطالع
قول،  كاكوتي و آنغوزه عالوه بر باالترين فراواني نسبي نقل
دهندة  داراي اهميت فرهنگي بااليي بودند كه نشان

 مطالعه موردهاي دارويي در منطقة  گونه نيتر شده شناخته
  ).5(شكل هستند

 
  

 
 رسانان در طبقات مختلف بيماري : شاخص توافق اطالع3شكل
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 : گياهان دارويي با بيشترين شاخص اهميت فرهنگي4شكل

 
 

 قول : گياهان دارويي با بيشترين فراواني نسبي نقل5شكل

 
  )UVشاخص ارزش استفاده (

در پژوهش حاضر براي گياه پرشم                  
)Pteropyrum aucheri Jaub & Spach بيشترين ميزان (UV 
) كه خواص درماني اين گياه تنها 6آمد (شكل دست به) 4(

بيماري گزارش شد كه  4 رسان و براي درمان توسط يك اطالع
كردند  آن را نيز از درمانگران قديمي كه در گذشته استفاده مي

گياه در  اي از اين خاطر داشت و در حال حاضر هيچ استفاده به
ينكه ارزش استفادة اوجود  باين گونه اگيرد.  منطقه صورت نمي

كه  ي صورت درشود.  برداري نمي بااليي دارد اما از آن بهره

 Atriplexي و سلم (كوه  بادامگياهاني همچون 

dimorphostegia Kar & Kir31و  49 بيترت ه) كه ب 
و در شاخص ها اشاره داشتند  رسان به خواص دارويي آن اطالع

اهميت فرهنگي داراي باالترين رتبه بودند كمترين ميزان ارزش 
استفاده را داشتند كه خود بيانگر اين نكته است كه شاخص 

UV   نگاري مناسب مردم داروشناسي بومي و گياهبراي مطالعات 
 .نيست
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 : گياهان دارويي با بيشترين ارزش استفاده 6شكل

  

 بحث:
 ز گياهانطبقات استفاده ا
سالي و قحطي، همچون قحطي بزرگ  در زمان خشك

كه بيش از نصف جمعيت ايران جان خود را از  1298-1296
) مردم محلي مناطق مختلف كشور بر اساس 41دست دادند (

آزمون و خطا، بسياري از گياهان خوراكي و دارويي خودرو را 
ه ها استفاد شناختند و براي از سرگذراندن قحطي از آن مي
هاي بعد انتقال يافته  كردند. اين دانش سينه به سينه به نسل مي

است و در صورت ثبت نشدن، اطالعات عظيمي از تجربيات 
كه در منطقة مورد مطالعه نيز  رود. چنان گذشتگان از ياد مي

تعداد كمي از آگاهان محلي مسن از كاربرد برخي گياهان 
موخته بودند در حالي اطالع داشتند كه آن را نيز از گذشتگان آ

كردند. گياهان  هايي را ذكر نمي تر چنان استفاده كه افراد جوان
طبقة متفاوت مورد استفادة اهالي  13در منطقة مورد مطالعه در 

نشين منطقة ارسباران نيز از درختان  گرفت. مردم جنگل قرار مي
اي، دارويي، ابزار  هاي سوختي، علوفه طبقه استفاده 5جنگلي در 

). در مطالعة دانش 18كنند ( مصالح ساختماني استفاده مي و
بومي در استفاده از گياهان با ارزش در منطقة كرون در اصفهان 

طبقة خوراكي، دارويي، زينتي، سوخت و ساير  5گياهان در 
عنوان  درصد آن به 30كاربردها قرار گرفتند كه بيش از 

د آن درص 4/16درصد در مصارف دارويي و  24خوراكي، 
). بيشترين استفاده از گياهان 19شد ( عنوان تزئيني استفاده مي به

). 11بومي در سيرجان كرمان نيز استفادة خوراكي است (
بيشترين استفاده از گياهان در منطقة مورد مطالعه جهت 

گفتة آگاهان محلي در گذشته  مصارف دارويي است اما به
صارف سوختي بوده بيشترين استفاده از گياهان منطقه براي م

دليل از دست رفتن پوشش  است، تا آنجا كه مردم محلي به
گياهي در حاشية روستا براي تأمين سوخت مجبور به طي 

هاي  اند اما پس از دسترسي به سوخت هاي طوالني بوده مسافت
فسيلي نياز آنان به استفاده از گياهان به مقدار زيادي برطرف 

نشين  همچون مردم جنگل شده است. در برخي مناطق كشور
هاي فسيلي،  دليل عدم دسترسي به سوخت زاگرس نيز به

 ). 17بيشترين استفاده ايشان از گياهان براي تأمين انرژي است (
 گياهان از دارويي هاي استفاده

توان تشخيص  ها نمي اگرچه تنها بر اساس نشانه
جامع  حال شرحخصوصي از بيماري را مطرح كرد، اما يك  به
سزايي در شناخت  تواند اهميت به ارزيابي بيمار نيز مي در

ها به همان  ). در اين پژوهش بيماري42بيماري داشته باشد (
رسانان بيان كردند ثبت شد و تا حد ممكن  صورت كه اطالع

نوع بيماري و همچنين  شده گزارشسعي شد بر اساس عالئم 
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صحت و درستي اطالعات مشخص شود. گرفتن شرح حال 
رسانان با مشكالتي همراه بود، گاه بيماران  يق از اطالعدق
دليل اينكه داروها را  دهند و برخي نيز به درستي پاسخ نمي به
اثر  اند، داروهاي مؤثر را بي طور كامل و منظم مصرف نكرده به

اي برايش قابل درك است كه  دانند. بيمار روستايي مسأله مي
 ).43صحت آن برايش روشن شده باشد (

 گوارش  دستگاه هاي بيماري
گونة  30هاي دستگاه گوارش  براي تسكين يا درمان بيماري

مورد استفاده بود. در ديگر مناطق ايران  قول نقل 326گياهي با 
هاي  نيز بيشترين استفاده از گياهان دارويي براي بيماري

). مردم محلي منطقه به گياهان 11گوارشي گزارش شده است (
گويند و  رمان يبوست، كاركُن يا برَنده ميدارويي براي د

كار  اي كه سفت شده باشد را به معتقدند اين گياهان معده
همچون رب انار و  مزه ترشهاي  اندازند. همچنين خوراك مي
خاصيت برندگي يا هضم غذا را دارند و براي درمان  ها يسبز

 درد چنين گيرند. از داليل دل يبوست مورد استفاده قرار مي
درد ممكن است بر اثر سنگيني معده باشد  دل"گزارش شد كه 

كه در اين صورت بايد كاركُن خورد، يا در اثر سردي است كه 
بايد غذاهاي با طبع گرم را مصرف كرد و يا باد در سر دل 

. "است كه بايد بادشكن مثل زيره و آويشن را مصرف كرد
شت خصوص گو براي افرادي كه در اثر مصرف گوشت و به

درد شديد داشتند نيز استفاده از  گاو به مقدار زياد و نجويده دل
كش گرمسيري را  گياهاني همچون آويشن، كلپوره و كك

كردند. مردم محلي منطقه، كلپوره را بهترين دارو  توصيه مي
دانستند. آگاهان محلي،  درد و نفخ شكم مي براي درمان دل

و گاز يا آروغي  زماني كه غذا هضم نشود و در معده بماند
گفتند كه  شود را گَندارو يا گندآروغ مي بدبو از دهان خارج مي

از داليل آن نيز خوردن چاي بعد از حليم، يا خوردن تخمه يا 
كردند.  نخودچي بعد از مصرف غذاي چرب و ... را بيان مي
گويند  مردم روستاي دوران در اردبيل به اين بيماري هيضَه مي

ري فساد معده است كه در اثر خوردن مواد هيضه بيما). 44(
هايي همچون انجير بعد  شيرين مثل عسل، قند و شيريني و ميوه

شود. عالمت آن  هاي گوشتي عارض مي از خوردن خوراك
هاي بدبو است كه در اثر ايجاد گاز در معده صورت  آروغ

كردن در  . به بيماري ترش)45شود ( گيرد و سبب اسهال مي مي
) كه با عالئم 44گويند ( ران در اردبيل تريش نيز ميروستاي دو

از معده به دهان خود را  مزه ترشزدن مكرر و آمدن مايع  آروغ
شامل آروغ ترش، زبان  سوءهاضمه). عالئم 45دهد ( نشان مي

درد، سردرد، نفخ شكم، احساس  اشتهايي، شكم پربار، بي
نگران سنتي . درمااستسنگيني معده بعد از غذا، قي و استفراغ 

نشدن  كردن يا ريفالكس صفراوي، هضم درد، تُرش منطقه نيز دل
غذا، درد در قسمت باالي شكم و در قسمت زير قلب، سنگيني 

يا  سوءهاضمهدانستند.  مي سوءهاضمهمعده را از عالئم 
هاي پزشكي اطالق  ي معموالً به طيف وسيعي از نشانهپپس يسد

ساس سنگيني بعد از غذا، ي از قبيل احعالئمشود و شامل  مي
)، نفخ، تهوع و فوقاني شكم ةدرد در ناحيدرد اپيگاستر (
 ).42استفراغ است (

 ريز و متابوليك  هاي غدد درون بيماري
 قول نقل 96و چربي خون با  قول نقل 145بيماري ديابت با 

بيشترين گزارش را در اين طبقة بيماري داشتند. از عالئم 
باد كردن  و شدن توان به زخم انان ميرس ديابت در بين اطالع

 بينايي، خورده شدن بين كاهش كليه، درد پا، سوزش كف پا،
در ديگر مطالعات نيز اشاره كرد.  ها مورچه توسط پا انگشتان

درگيري چشمي و  مانندبراي ديابت عوارض عروق كوچك 
درد  ويژه شانه ، بهيعضالن يكليوي و همچنين عوارض اسكلت

عالئم چربي خون باال در بين  ).47( تشده اسگزارش 
 ، سوزشكمردرد، پا و  دست، درد بندانگشتانرسانان درد  اطالع
پا، سفيدشدن كف پا بود. گياهان با بيشترين  كف و گردن پشت

گزارش استفاده براي كاهش قند و چربي خون شامل تنگرس، 
ي، كلپوره، برگ گندمي و هندوانة ابوجهل بودند. كوه  بادام
 بادامهمچون تلخه،  مزه تلخهان محلي معتقد بودند گياهان آگا

صورت خوراكي، پاشويه و يا ماليدن روي پوست  ي و ... بهكوه 
 هستند. مؤثربراي كاهش قند خون 

 يجلدريزهاي پوست و بافت  بيماري
جوش كه  شبيه قرمزرنگ يها دانهمردم محلي منطقه به 

 تُوِل شود يم بزرگ مدتي از پس و شده جاديا پوست روي
گويند كه همان وزيكول پوستي است و تاول آتشي  يم آتشي

شود. همچنين به  كه عفوني شده باشد نيز گَنده تول ناميده مي
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شود و يكي از درمانگران  چركي گفته مي بيماري آبسه نيز دونه
 و زد دونَه صورتم در كودكي"محلي چنين گزارش كرد كه 

 و شده سوراخ پوست كه ورتيص به شد، مي خارج آن از چرك
كه  "گرفت بيماري شدت مي زمستان در و بود كرده باد صورتم

 درختچة گز استفاده شده است. دود سرشاخة براي درمان آن از 
درمانگران محلي معتقد بودند در بيماري پوستي باد سودا 

خارد؛  مي شدت بهسطح پوست ابتدا سفيد و سپس قرمز شده و 
شود و چرك سفيد و  زخم مي خورده كترهمچنين پوست 

شود كه در نوع ديگر باد سودا، خارش و  خون از آن خارج مي
ايجاد لكة سفيد در سطح پوست گزارش شده است كه براي 

توت را بر روي آن ماليده و پس از  درمان آن رب ميوة شاه
چهار روز خارش پا برطرف شده است و حنا و شاهتره نيز 

درمان آن گزارش شده است. همچنين  صورت مرهم براي به
خاريد و دانة  يكي از آگاهان محلي كه در گذشته پاهايش مي

قرمز بر سطح پوست ظاهر شده بود، پس از ماليدن شيرابة گياه 
اي پس از سه روز درمان شده است. از  مورچه فرفيون سفره

قرمز و خارش پوست گزارش  هاي عالئم اگزما نيز ايجاد لكه
منظور برگ گياه چغندر را بر دود گز  نيبه اه ك شده است

كردند. همچنين برگ گياه قَلَم  گرفته و سپس ضماد مي
)Fortuynia bungei Boiss نيز از گياهان مهم براي درمان باد (

 آمد.  حساب مي سودا در منطقه به
ذكر شده كه به گفتة  دجنوبو براي درمان بيماري  برگ گنده

اري در پوست بدن لكة قرمزي مثل مردم محلي در اين بيم
شود و سپس اين لكه كدر و بزرگتر  جوش صورت ظاهر مي

شود كه در اثر تماس با فرد بيمار، اين بيماري منتقل  مي
 شود.  مي

از علل  يناش يامدهايو پ يتمسمومي، دگيد بيآس
 يخارج

بندي برگ و ميوة مورد را  درمانگران محلي براي شكسته
مقدار  پودر كرده و يك دو مشتي آن را بهكردن  پس از خشك

، يك قاشق مرغ  تخمعدد  2مساوي با ريشة روناس، آرد گندم، 
صورت  روغن حيواني، يك قاشق زردچوبه مخلوط كرده و به

 مرغ  تخمآورند. در اين تركيب روغن حيواني و  خمير درمي
شود و از اضافه كردن آب به آن بايد  سبب چسبندگي خمير مي

كرد. پس از جا انداختن شكستگي خمير را روي آن  پرهيز
بندند تا خمير به بدن بچسبد تا  گذاشته و با زِپ يا باند مي

زماني كه خمير از پوست بدن جدا شود ،كه اين مشخص كنندة 
درمان شكستگي است. همچنين برخي درمانگران محلي عقيده 

شود  نديده يا نشسته استفاده داشتند اگر مرهم با كرباس آب
روز  7-5گيرد. سرعت درمان بين  تر صورت مي درمان سريع

 است. 
خوردن استخوان در اثر ضربه  براي درمان دررفتگي، ترك

شود.  برداشتن و كوبيدگي بدن نيز مثل باال عمل مي يا مويه
همچنين در موردي كه به استخوان سر ضربه وارد شده بود نيز 

خام و حنا مخلوط كرده را با زردة تخم مرغ، نخود  موردبرگ 
و روي سر گذاشته بودند كه سبب تسكين درد و درمان آن 
شده بود. در گزارشي ديگر براي درمان شكستگي بيان شد كه 

 2يك قاشق غذاخوري آرد گندم را همراه با كمي زردچوبه و 
گذاشتند و  مرغ خمير كرده و روي شكستگي مي عدد زردة تخم

هفته محل را شستشو دهند و اين  بستند تا اينكه پس از يك مي
 شده تا شكستگي درمان شود.  كار تا هفت مرتبه تكرار مي

رگ  به همچنين به عقيدة درمانگران محلي، در زمان رگ
شدن پا كه با ورم پا و درد همراه است؛ بيمار بايد يك دست 

ديده را روي چوب  خود را به ديوار گرفته و كف پاي آسيب
ترتيب،  د و پاي سالم را باال بگيرد. به ايناي حركت ده استوانه

 شود.  رگ جاي خود افتاده و درمان مي
 بندي نشده  اختالالت باليني و طبقه

ذكر نشده  ICDبندي  در طبقه )Diathesis(طبع يا مزاج 
طبع  نظر ازهاي حيواني را  است. مردم محلي گياهان و فرآورده

بندي  معتدل طبقهبه پنج دسته طبع گرم، سرد، خنك، ثقيل و 
كردند. يكي از داليل تشخيص طبيعت گياهان رنگ گل  مي
ها بود. گياهاني كه گل زرد دارند را داراي طبيعت گرم و  آن

دارند را داراي طبيعت سرد  ديسف گلگياهاني همچون پياز كه 
دانستند. روش ديگري نيز براي تشخيص طبيعت گياهان  مي

هاي ترش و ملَس داراي  وراكها و خ ي ميوهطوركل بهبيان شد؛ 
هاي تند و تيز طبيعت گرم دارند كه با  طبيعت سرد و خوراكي

مزه و  ) مبني بر اينكه هر چيز كه ترش، بي46نتايج اژدري (
طعم باشد مثل خيار و آب، مزاج آن سرد است و هرچه  بي



 دانش سنتي استفاده از گياهان ...  

 طب سنّتي اسالم و ايران ةمجلّ  --- 180

شيرين و يا تند و شور باشد طبع گرم دارد همسو است. اما 
زه در هر دو دستة گرمي و سردي مشاهده م هاي تلخ خوراكي

ها، با حرارت و جوشاندن رو به گرمي سير  شوند و خوراكي مي
كنند. عالئم گرمي شامل انواع عوارض پوستي (جوش،  مي

خارش، كهير و ...) تورم غدد لنفاوي و گلودرد، سوزش ادرار، 
تلخي زبان، ايجاد حرارت و عطش، عوارض كبدي، افزايش 

ن پوست و مو، افزايش احتمال مذكر شدن شد عرق، چرب
) كه مردم 48جنين، تقويت حافظه و افزايش ميل جنسي است (

محلي منطقه نيز عوارض پوستي جوش و خارش بدن كه در 
شود را بيماري  هاي با طبع گرم ايجاد مي اثر مصرف خوراكي

ها و افراد  ناميدند و به عقيدة آگاهان محلي، بيشتر جوان اَبير مي
شوند. آگاهان محلي معتقد بودند در  طبع گرم به آن مبتال مي با

دليل  به سردمزاجدر افراد مسن و  پا و  دستصورتي كه درد 
غلبة طبيعت سرد و رطوبت باال باشد گياهاني همچون زيره، 

 پا و  دستآويشن و ازمك كه طبع گرم دارند براي درمان درد 
را از داليل بيماري  شوند. همچنين سرد شدن معده مؤثرواقع مي
دانستند كه براي درمان آن بايد از گياهاني كه داراي  يبوست مي

طبيعت گرم هستند استفاده كرد. در منطقة مورد مطالعه براي 
هاي با طبع گرم، از گياهان  درمان عوارض مصرف خوراكي

كردند. از ديگر  دارويي همچون قدومه و خاكشير استفاده مي
گياهان خوراكي از ديدگاه مردم محلي داليل تشخيص طبيعت 

حالي و  ، آبريزش دهان، بيخون فشارتوان به افت  منطقه، مي
سستي پس از خوردن گياهان با طبع سرد اشاره كرد. همچنين 

خصوص در شب نيز از عالئم غلبة طبيعت سرد  ادرار زياد به
در بدن گزارش شده است. آگاهان محلي براي گياهان با 

عجوه و تُرشك سرد "نطور بيان داشتند كه طبيعت سرد اي
به  ميپا و  دستتا بتّه از آن را اگر خوردم  4هستند، چون 

ها بر تحريك  . اثر خوراك"شوم حال مي افتد و بي ضعف مي
پذيري  سيستم سمپاتيك (آدرنرژيك) با افزايش تحريك

مزاج بودن خوراك است و تحريك سيستم  دهندة گرم نشان
تواند  ز با ايجاد سستي و رخوت عمومي، ميپاراسمپاتيك ني

). در منابع طب 49ها باشد ( عاملي براي سردمزاجي خوراك
سنتي نيز عالئم غلبة سردي را آبريزش دهان، قي در گوشة 

حالي، افت فشار خون، سرگيجه، تهوع،  ها، سستي و بي چشم

رفتن چشم، كاهش ميل  اشتهايي، اسهال و استفراغ، سياهي كم
يزش مو، افزايش احتمال مؤنث شدن جنين، ضعف جنسي، ر

رفتن اعضاي بدن  حافظه، نازايي، دردهاي عضالني و خواب
). به عقيدة آگاهان محلي گياهاني همچون 48ذكر كرده است (

شربتي، قدومه و خاكشير كه حرارت را از بدن خارج   تخم
كند و براي درمان گرمازدگي و رفع عطش مناسب هستند،  مي

دارند و مصرف خنكي عوارضي ندارد چون زياد  طبع خنك
آيد داراي  دست مي باشد اما ترنجبين كه از خارشتر به سرد نمي

طبع خيلي خنك است و مصرف زياد آن احتمال تشنج و باد 
دهد. به طوري كه طبق گفتة  كردن شكم را افزايش مي

درمانگران محلي منطقه، در گذشته كودكي مقدار زيادي شربت 
ن مصرف كرده بود كه سبب مرگ او شد. مردم محلي ترنجبي

همچنين براي بيشتر گياهان با طبع خنك همچون قدومه و 
پرسياوشان خاصيت تب بر قائل بودند. مصرف گياهان با 

ها  خصوص توسط نوجوانان كه طبيعت بدن آن طبيعت گرم به
شود كه براي درمان آن از  گرم است، سبب جوش بدن مي

كنند. آگاهان  هان با طبع خنك) استفاده ميجات (گيا خُنكي
هاي مختلف برخي  محلي منطقه بر اين عقيده بودند كه اندام

گياهان طبايع متفاوتي دارند؛ مثالً برگ آنغوزه داراي طبيعت 
سرد و صمغ آن داراي طبيعت گرم است و گياهاني همچون 

بودن ميوه داراي طبيعت سرد و پس از  خربزه در زمان نارس
 دن داراي طبعيت گرم هستند.رسي

 هاي كمي دانش بومي استفاده از گياهان شاخص
هاي آماري در  در اين پژوهش مشخص شد مهمترين روش

مطالعات دانش سنتي استفاده از گياهان دارويي شامل فراواني 
و ) UR(، تعداد گزارش استفاده از گياهان )FC(قول  نقل

رسانان  طالعو شاخص توافق ا CIشاخص اهميت فرهنگي 
ICF هاي  هستند. شاخصUV  وRFC  ي فرهنگ درونچون تنوع

كنند از كارايي مناسبي برخوردار نيستند.  را محاسبه نمي
 در نظررسانان را  دليل اينكه تمام اطالع به UVشاخص 

ي را محاسبه كند و پويايي فرهنگ درونتواند تنوع  گيرد نمي نمي
). همچنين اين شاخص 37( گيرد اهميت فرهنگي را ناديده مي

شود تفاوتي  براي اينكه گياه براي يك يا چند هدف استفاده مي
وجود شاخص اهميت فرهنگي درك  ين ا باقائل نشده است. 
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بهتري از ميزان برداشت و همچنين وضعيت حفاظتي گياهان 
 دهد.  ارائه مي

 گيري: نتيجه
محلي هاي  گياه براي استفاده 114مطالعه از  مورد ةدر منطق
هاي  ها براي كشف استفاده توان از آن شد كه مي استفاده مي

دارويي و خوراكي جديد، كشت و اهلي كردن، استفاده در 
هاي  هاي توليد صنايع دستي و خوارك صنايع تبديلي، كارگاه

 بخشي زايي اشتغال منظور گردي، به محلي و همچنين توسعة بوم
شاخص اهميت فرهنگي كرد.  استفاده يكار فعال بوم يروياز ن

)CI(  رسانان اطالعو توافق )ICF(  نشان داد كه رابطة اهميت
هاي گياهي و به اشتراك گذاشتن دانش معالجه با گياهان  گونه

در بين مردم محلي منطقه هنوز غني است. با توجه به 
شده بر روي درختچة تنگرس مشخص شد  هاي انجام بررسي

، سنگ كليه پروستاتلتهاب كه خواص دارويي آن براي درمان ا
كه  گزارش نشده استعلمي تا كنون در منابع خون  چربي و

تواند  بررسي خواص دارويي ساير گياهان دارويي منطقه نيز مي
 منجر به ثبت داروهاي جديد شود. 

مردم محلي منطقه اغلب  اگرچهپژوهش حاضر نشان داد 
سواد و  دمي بيها را مر توان آن سواد دانشگاهي نداشتند، اما نمي

بدون انديشه خطاب كرد. آنان نيز با توجه به تجربياتشان از 
بندي و برداشت خود را  گياهان و منابع طبيعي اطرافشان، طبقه

توان از آن در جهت كشف داروهاي جديد،  دارند كه مي
حفاظت از منابع طبيعي و محيط زيست، توانمندسازي جوامع 

 كرد. محلي و مبارزه با فقر استفاده 
 مشكالت پژوهش و پيشنهادات

دليل  نشدن برخي گياهان دارويي و خوراكي به يافت
خشكسالي و نياز به همراهي بيشتر محققان با مردم محلي در 

ها، يكي از  هاي مرتعي و جنگلي براي يافتن آن گونه عرصه
مشكالت اين پژوهش ميداني است كه در يكي از مناطق 

الزم است ساير محققان در  خشك كشور انجام گرفته است،
 هاي خود به آن توجه كنند.  طول پژوهش

بررسي خواص دارويي گياهان اهلي، اجزاي جانوران و 
ها با اجزاي گياهان وحشي در اين  مواد معدني و اثر تركيبي آن

اي  هاي ويژه پژوهش انجام نشده است. شايسته است پژوهش
 ها صورت پذيرد.  در مورد آن

شناسي الزم است  مردم هاي كمي گياه صدر توسعة شاخ
كنندة بهترين دارو براي  شاخصي طراحي شود كه مشخص

ها از نظر مردم محلي باشد كه  درمان يا تسكين اثرات بيماري
دليل از دست رفتن بخشي  حداقل در اين پژوهش يافت نشد. به

از دانش سنتي منطقه، دوز مصرفي داروهاي گياهي و سرعت 
رخي گياهان مشخص نبود. الزم است درمان براي ب

 ها انجام شود. اي در مورد آن هاي ويژه پژوهش
طور كلي درمان شده،  اينكه آيا بيمار با مصرف دارو به

اثر بوده است نيازمند  بيماري كنترل شده يا مصرف دارو بي
هاي مصاحبة داروشناسي  دقت بيشتر در هنگام طراحي فرم

ن است. با توجه به اينكه استفاده رسانا بومي و گفتگو با اطالع
اي  از گياهان در دانش سنتي مردم بر اساس معيارهاي چندگانه

هاي  هاست؛ الزم است پژوهش است كه طبع گياهان يكي از آن
ها  بيشتري با تكيه بر درمانگري با گياهان بر اساس طبايع آن

 صورت گيرد. 
 :قدرداني و تشكر

 ادارة محترم مسئوالن و چوپانان دهستان محلي مردم از 
 دهستان و نايين شهرستان كشاورزي جهاد و طبيعي منابع

 منظور بهامكانات  ارائة و صميمانه همكاري جهت چوپانان
 .آيد مي عمل به قدرداني و تشكر كمال پژوهش اين اجراي

همچنين از پزشكان بومي منطقه، آقايان دكتر مهدي حلواني و 
نجام اين پژوهش ياري كردند دكتر رضا مراد كه ما را در ا

 صميمانه سپاسگزاريم.
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