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 اهميت و شناخت مصارف مختلف زيتون توسط مردم

 (مطالعة موردي: روستاي جوبن استان گيالن) 
 
 *الفوره قواممنص، الفمعصومه قديمي جوبني
 

 گروه مرتع و آبخيزداري، دانشكدة منابع طبيعي وعلوم زمين، دانشگاه كاشان، كاشان، ايرانالف
 چكيده

ويژه  ترين گياهان منطقة مديترانه و به زمان بوده است. زيتون يكي از قديمي ها، با تاريخ زندگي بشر هم منظور درمان بيماري استفاده از گياهان به سابقه و هدف:
هاي قلبي، كاهش درد مفاصل و پيشگيري از پوكي استخوان است. استفاده از زيتون در اسالم  ترين خواص زيتون پيشگيري از بيماري خاورميانه است. از مهم

استان گيالن در  است. تحقيق حاضر با هدف ثبت دانش بومي مردم محلي روستاي جوبن در شهرستان رودبار شده ياد آن از مرتبه 7 قرآن در و سفارش شده
 .زمينة استفاده، عالقه و شناخت از گياه زيتون صورت گرفته است

 آن محتوايي گوية تخصصي بود كه روايي 9گوية عمومي و  10ساخته با  نامة محقق تحليلي و ابزار اصلي پژوهش، پرسش-مقطعيروش تحقيق  ها: مواد و روش
 نفر محاسبه 305 تعداد به كوكران فرمول از استفاده با نمونه حجم رسيد. تأئيد به 933/0 ميزان به كرونباخ آلفاي آزمون از استفاده با پايايي آن و متخصصان نظر با

 استفاده شد.   SPSSافزار نرم ها داده تحليل منظور شد. به توزيع 1398روستاي جوبن در سال  هاي مختلف محله در تصادفي صورت به كه شد
هاي آن و نيز مصارف خوراكي و بهداشتي آن تأكيد كرده و از زيتون و روغن و صابون آن  ردم به آگاهي از اثر درماني زيتون و فرآورده بر اساس نتايج، مها:  يافته

ي، رفع كردند. بيشترين كاربرد مردم منطقه از روغن زيتون براي تسكين دردهاي مفصل عنوان خوراك استفاده مي هاي مختلف آن به براي درمان و از فرآورده 
 هاي قلبي و از جوشاندة برگ آن براي كاهش قند خون بود. هاي صفراوي و جلوگيري از ابتال به ناراحتي يبوست شديد، دفع سنگ

در طب مدرن رسيدة آن   توان دريافت مردم روستاي جوبن دانش غني در ارتباط با استفادة زيتون دارند كه منطبق با كاربردهاي به اثبات بنابراين مي گيري: نتيجه
 عنوان بخشي از سرماية ملي و ميراث فرهنگي اين منطقه است. ها قبل در منطقه وجود داشته است و به است. اين آگاهي از نسل

  : درمان، زيتون، شناخت، مردمها كليدواژه
 

 

 :مقدمه
ها با  از گذشته تالش و كوشش بشر براي دفع بيماري

و يا به كمك گياهان  توسل جستن به نيروهاي ماوراءالطبيعه
هاي اخير طي  ). با توجه به تجارب سال1دارويي بوده است (

ها، مردم  استفاده از داروهاي شيميايي و اثرات نامطلوب آن
دليل  ). به2اند ( همانند ساليان قديم رو به سوي گياهان آورده

اهميت گياهان دارويي، آگاهي عموم نسبت به نقاط قوت اين 
عنوان داروهاي طبيعي كه كمترين عوارض  بهدسته از گياهان 

بار جانبي را در مقايسه با داروهاي شيميايي دارند و  زيان
شناخت نوع نگرش مردم نسبت به اين داروها و جايگاه 

تواند در  ويژه جامعة روستايي مي ها در خانوارها به اقتصادي آن

 اي داشته باشد هاي علمي و اجرايي نقش سازنده ريزي برنامه
)3.( 

ترين گياهي دانست كه در جهان  زيتون را اگر نتوان قديمي
برداري قرار گرفته است، بدون ترديد بايد آن را يكي  مورد بهره
ويژه خاورميانه دانست  ترين گياهان منطقة مديترانه، به از قديمي

  Oleaجنس .است Olea ). زيتون از گياهان مربوط به جنس4(
گونه، در  20شامل تقريباً  )Oleaceaeاز اعضاي خانوادة (

مناطق گرمسيري پراكندگي دارد. اين جنس در ايران سه گونه 
خشك نواحي شمالي  مرطوب و نيمه دارد كه در مناطق نيمه

آباد، چالوس  آباد، رودبار، منجيل، طارم، حسن كشور نظير رستم
و در شمال شرقي حوالي گرگان، ارتفاعات بهشهر و نواحي 

 98آذر : افتيدر خيتار
 99خرداد  تاريخ پذيرش:
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اي بين اسفند و سيرجان و بين  ق جگلهجنوبي در مناط
 Oleaاند از  ها عبارت رويند. اين گونه بلوچستان و جيرفت مي

aucheri،Olea europaca ،Olea ferruginea  )5.( 
ها، امالح معدني، اسيدهاي  زيتون منبع غني از ويتامين

هاي  و تركيبات فنولي است. زيتون داراي قسمت 3چرب امگا 
، روغن و ميوه است كه هر كدام داراي مختلفي نظير برگ

اكسيداني است.  تركيبات فعالي نظير ترپونوئيدها با فعاليت آنتي
برگ زيتون حاوي گليكوزيد، مواد قندي، مواد تلخ، كلروفيل، 

عنوان  است. برگ زيتون به مانيتاسيد گاليك، تانن، موم و 
دهندة قند و كلسترول خون، كاهندة اسيد  ديورتيك، كاهش

شود. روغن زيتون داراي  وريك و افزايندة وزن شناخته ميا
فنول و فالوونوئيدها  هاي قوي مثل پلي اكسيدان ميزان باالي آنتي

ها باعث كاهش اكسيداسيون  اكسيدان است كه اين آنتي
دنبال آن كاهش استرس اكسيداتيو  در بدن و به LDLكلسترول 

رطاني شود. همچنين روغن زيتون داراي خاصيت ضدس مي
عنوان يك مادة  است. ميوة زيتون حاوي آنتوسيانين است كه به

تواند از بروز سرطان جلوگيري  اكسيداني مي ضدالتهابي و آنتي
اند از:  ترين خواص زيتون براي سالمتي عبارت كند. از مهم

هاي قلبي، كاهش درد مفاصل، مقابله با  پيشگيري از بيماري
ان، الغري و كاهش وزن، حساسيت، پيشگيري از پوكي استخو

هاي پوست، دستگاه عصبي و تأثير ضدباكتريايي و  بيماري
 ).5ضدويروسي است (

سوتا ضمن بررسي رژيم غذايي و  محققان دانشگاه مينه
كشور دريافتند كه مردم يونان با وجود  7سبك زندگي افراد 

ترين ميزان ابتال به  ميزان باالي مصرف چربي، اما پايين
ها  قلبي و بيشترين طول عمر را دارند. اين يافته هاي بيماري

اي توجه زيادي را به خود  غذايي مديترانه سبب شد رژيم
هاي اساسي رژيم غذايي  معطوف كند. روغن زيتون يكي از پايه

اي است و مردم آن نواحي همچون پيشينيان  جوامع مديترانه
وه بر اين كنند. عال ميزان زيادي از اين روغن استفاده مي خود به

سابقة درخشان، اسالم هم از زيتون ياد كرده و استفاده از آن را 
مرتبه از آن نام برده  7تأكيد كرده است تا جايي كه در قرآن 

شده است و روايات متعددي در مورد استفاده از آن آمده است 
). در زمينة دانش بومي و شناخت مردم از مصارف مختلف 6(

اي پيمايشي انجام نشده است. فقط  زيتون تا كنون مطالعه
) به بررسي عوامل مؤثر بر مصرف 7كرباسي و همكاران (

روغن زيتون، با توجه به اهميت مصرف روغن زيتون از بعد 
گيري از اطالعات اقتصادي و  غذايي و اقتصادي، با بهره

هاي  جمعيتي خانوارهاي شهري و روستايي كشور طي سال
آمار ايران پرداختند. نتايج  شمسي از مركز 1394تا  1383

ايشان حاكي از آن بود كه تأثير عواملي غير از قيمت مانند سن، 
سطح تحصيالت و اشتغال افراد، در مقايسه با قيمت و بودجه، 

 سهم بيشتري در مصرف دارد. 
آباد جنوبي شهر رودبار  روستاي جوبن در منطقة رستم

 و ناي زير جو استجوبن در لغت به مع استان گيالن قرار دارد.
بي در باالي آنام اين روستا به اين دليل جوبن است كه جوي 

سر روستا وجود  يباال يبآعبارت ديگر نهر  بهو ن قرار دارد آ
. محصول اصلي روستا زيتون است تاتيزبان مردم آن  .دارد

طوري كه حداقل يك اصله درخت زيتون در حياط  است؛ به
ها وجود دارد و اكثر مردم روستا از كاشت و داشت و  خانه

برداشت محصول زيتون اگاهي دارند و از آن در زندگي 
راد محلي كه داراي باغات كنند. همچنين اف روزمره استفاده مي

پرمحصول هستند؛ از فروش زيتون و محصوالت آن كسب 
درآمد دارند. با توجه به اهميت زيتون و خواص درماني و 

اي آن و نيز قدمت تاريخي روستاي جوبن در زمينة  تغذيه
كشت و همچنين كاربرد زيتون در طب سنتي و اسالم، مطالعة 

ا هدف بررسي دانش بومي حاضر براي اولين بار در ايران ب
هاي  هاي مختلف روستاي جوبن در زمينة فرآورده  مردم محله

 مختلف دارويي، خوراكي و صنعتي گياه زيتون انجام شد.
 ها: مواد و روش

 معرفي منطقة مورد مطالعه
رسانان محلي و  دست آمده از اطالع بر اساس اطالعات به

 8/15ن در فاصلة تطابق آن با نقشة استان گيالن، روستاي جوب
هاي  كيلومتري شهرستان رودبار در استان گيالن در عرض

ده است. فاصلة واقع ش N ,49˚27′36″E″3′53˚36جغرافيايي 
كيلومتر است. اين  5/59اين روستا تا مركز استان شهر رشت 

شود و تا  دست آغاز مي آبادي است كه از پايين 6روستا شامل 
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هاي بازار جوبن، مزرانكش،  اميابد و به ن باالدست ادامه مي
دليل  بابون، شيخ محل، سرامرز و جوكين است. بازار جوبن به

هاي اين روستا  دسترسي بهتر داراي بيشترين جمعيت در آبادي
ها داراي آب و هواي خاص خود  است. هر كدام از اين آبادي

دليل اختالف ارتفاعاتي است كه وجود دارد ولي  است و اين به
اي است  ي روستاي جوبن داراي آب و هواي مديترانهطور كل به

كه رويش درختان زيتون گواه اين نوع آب و هوا در اين منطقه 
 است.

  تحقيق روش
 آن در بررسي روش است و كاربردي نوع از حاضر تحقيق

 نامة پرسش پژوهش، اصلي ابزار. تحليلي است-مقطعي
 ود. برايگوية تخصصي ب 9گوية عمومي و  10با  ساخته محقق

 با مصاحبه سؤاالت پژوهش اين در تحقيق اعتبار از اطمينان
 و موضوع به توجه با كه شد گذاشته در ميان مربوطه اساتيد
 با آن محتوايي روايي شد و اصالح و بازنگري تحقيق اهداف

 از استفاده با آن پايايي همچنين. رسيد تأييد به متخصصان نظر
 با. است رسيده تأييد به 933/0 ميزان به كرونباخ آلفاي آزمون
(جمعيت روستاي جوبن بر اساس  روستا جمعيت به توجه

نفر ثبت شده كه از اين تعداد  1478، 1395سرشماري سال 
 517نفر زن و تعداد خانوار در روستا  733نفر مرد و  745

 305 تعداد كوكران فرمول از استفاده با خانواده است) و
 مختلف افراد بين در تصادفي روش هب ساختاريافته نامة پرسش

صورت تصادفي در سال  سال به 90 تا 25 سني محدودة با
عالوه بر سؤاالت ساختاريافته و كمي در  .شد توزيع 1398

نامه از مردم خواسته شد  نامه، در بخشي از پرسش پرسش
هاي آن را   خواص درماني و نحوة استفاده از زيتون و فرآورده

 ها داده تحليل باز (كيفي) پاسخ دهند. برايدر قالب سؤاالت 
ها ارزيابي شد  شد. ابتدا نرمال بودن داده استفاده SPSS افزار نرم

 و فراواني از استفاده با و پس از اطمينان از نرمال بودن،
 هاي داده SPSS محيط در F و اي نمونه تك تي هاي آزمون

 گرفتند. قرار تحليل و آزمون مورد مختلف،

 
 
 

 ها: هيافت
پاسخگويان به  درصد 9/45بر اساس نتايج پژوهش 

درصد مرد بودند. بيشترين  8/53نامة ساختاريافته زن و  پرسش
درصد)  9/25سال ( 55تا  46افراد مورد مطالعه را گروه سني 

درصد) با  4/38ها كشاورزي ( دادند كه شغل آن تشكيل مي
يزان درآمد درصد) و م 2/29تحصيالت زير ديپلم و فاقد سواد (

درصد) و با نوع بيمة آزاد  2/47باالتر از دو ميليون تومان (
درصد) بود. همچنين بيشتر افراد، متولد همان روستا  7/37(
درصد) بودند  1/36درصد) و تعداد خانوار، چهار نفره ( 57(

 ).1بودند (جدولكه اغلب در محلة بازار جوبن ساكن 
 ن افراد منطقهاطالعات عالقه و شناخت زيتون در بي

 2اي در جدول شماره نمونه نتايج حاصل ازآزمون تي تك
تر از  پايين نشانگر آن است كه با توجه به سطح معناداري

از روغن و صابون "هاي  جز در گويه در بيشتر موارد به 000/0
از نيازهاي درخت زيتون "، "كنم زيتون براي درمان استفاده مي

هاي نگهداري زيتون  روش از"و  "(سم، كود) آگاهي دارم
 و آگاهي از در تمايل بررسي، مورد موارد ، ساير"آگاهي دارم

 هاي از سوي ديگر يافته .داشته است نقش زيتون مصرف

از "نماگرهاي  دهد مي نشان دامنة اطمينان بررسي از حاصل
از طبع (گرم "و  "كنم زيتون و محصوالت آن كسب درآمد مي

رغم معنادار بودن كمتر  ، علي"ع دارميا سرد ) گياه زيتون اطال
  از حد ميانگين بررسي شده است.

بررسي تأثير جنسيت، سن، محل زندگي و محل تولد بر 
 عالقه و شناخت زيتون

با توجه به فرضية پژوهش مبني بر اينكه محل زندگي افراد 
در عالقه و آگاهي از كاربردهاي مختلف گياهان دارويي و 

حاكي  3در جدول  F تايج حاصل از آزمونزيتون تأثير دارد؛ ن
از "هاي  از آن است كه محل زندگي افراد در روستا بر گويه

از طبع (گرم "و  "كنم زيتون و محصوالت آن كسب درآمد مي
درصد) تأثير  95(با اطمينان  "يا سرد) گياه زيتون آگاهي دارم
 دار نيست. ها معني معناداري دارد ولي بر ساير گويه
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 كننده در مطالعه . مشخصات فردي افراد شركت1لجدو

 درصد تعداد متغير

 9/45 140 زن جنسيت
 8/53 164 مرد

 سن

 2/6 8 سال 25كمتر از 
25-35 40 1/13 
36-45 52 0/17 
55-46 79 9/25 
56-65 60 7/19 
 3/21 65 سال 65باالي

 وضعيت تأهل
 4/18 56 مجرد
 3/80 254 متأهل

 اشتغال

 7/0 2 حصلم
 6/2 8 دانشجو

 18/0 55 آزاد
 9/7 24 دولتي
 7/0 2 پزشك

 2/30 92 دار خانه
 4/38 117 كشاورز
 0/1 3 دامدار

 بيمه

 7/37 115 آزاد
 9/8 27 كارگر
 7/20 63 دولتي

 2/30 92 روستايي
 3/0 1 ساير

 محل زندگي

 0/39 119 بازار جوبن
 9/23 73 مرزانكش

 7/17 54 ونباب
 2/10 31 شيخ محل
 9/3 12 سرامرز
 9/4 15 جكين

 محل تولد

 0/57 174 همان محل زندگي
 7/39 121 ساير محالت روستا

 6/1 5 ساير روستاهاي شهرستان
 0/1 3 خارج از استان

 ميزان درآمد

 0/3 9 ميليون تومان1كمتر از 
 2/10 31 ميليون تومان 5/1ميليون تا  1از 

 1/32 98 ميليون تومان 2
 9/47 146 ميليون تومان 2بيشتر از 

 نوع منزل مسكوني
 5/87 267 مالك
 2/7 22 اي اجاره

 0/1 3 اقوام

 تعداد افراد خانواده

 6/5 17 تنها
 2/27 83 دو نفر
 2/7 22 سه نفر

 1/36 110 چهار نفر
 1/12 37 شش نفر

 0/3 9 بيش از شش نفر
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 زيتون مصرف بر عالقه و شناخت اثر معناداري بررسي اي براي نمونه . نتايج آزمون تي تك2جدول

 
 
 

 
 

همچنين در بررسي فرضية تأثير محل تولد افراد در عالقه و 
 Fشناخت از كاربردهاي مختلف زيتون نتايج حاصل از آزمون 

محل تولد افراد در  حاكي از آن است كه 3در جدول شمارة 
(گرم يا سرد) گياه زيتون آگاهي  از طبع"هاي  روستا بر گويه

درصد) تأثير معناداري دارد (سطح  5(در سطح خطاي  "دارم
دار  ها معني )، ولي بر ساير گويه01/0-05/0معناداري بين 

از سوي ديگر، نتايج حاكي از آن است كه جنسيت بر  نيست.
استفاده از ميوة زيتون "، "يتوناطالع از خواص دارويي ز"
، "مصرف خوراكي زيتون و محصوالت آن"و  "عنوان دارو به

درصد دارد و زنان با ميانگين  95تأثير معناداري با اطمينان 

بيشتر، عالقه و شناخت بيشتري نسبت به اين سه گويه اظهار 
ها نشان  ها يافته اند. همچنين در بررسي تأثير سن بر گويه داشته

، "مصرف خوراكي زيتون و محصوالت آن"جز گوية  كه به داد
هاي  ها تأثير معناداري داشت كه در گويه سن افراد بر ساير گويه

كسب درآمد از "و  "عنوان دارو استفاده از روغن زيتون به"
درصد خطا و  5اين معناداري با سطح  "زيتون و محصوالت آن

ا بود. گفتني ها در سطح احتمال يك درصد خط در ساير گويه
سال در تمام اين  65ها، افراد باالتر از  است بر اساس يافته

ها، بيشترين ميانگين را به خود اختصاص دادند  گويه
). 3(جدول

 
 
 
 

 
 
 
 

 گويه

3حد متوسط:  95معناداري در سطح  
 درصد اطمينان

 آماره تي
درجة 
 آزادي

سطح 
 معناداري

ميانگين 
 حد باال حد پايين تفاوت

399/9 اطالع از خواص دارويي زيتون  278 000/0  41577/0  3287/0  5028/0  

374/6  عنوان دارو استفاده از ميوة زيتون به  279 000/0  33214/0  2296/0  4347/0  

عنوان دارو استفاده از روغن زيتون به  412/9  284 000/0  48070/0  3802/0  5812/0  

510/14 مصرف خوراكي زيتون و محصوالت آن  284 000/0  80702/0  6975/0  9165/0  

ون زيتون براي استفاده از روغن و صاب
 درمان

317/1-  276 189/0  07581/0-  1891/0-  0375/0  

-307/5 كسب درآمد از زيتون و محصوالت آن  276 000/0  38267/0-  5246/0-  2407/0-  

-163/1 آگاهي نيازهاي درخت زيتون (سم، كود)  276 246/0  06498/0-  1750/0-  0450/0  

هاي نگهداري زيتون آگاهي از روش  987/0  276 352/0  05415/0  0539/0-  1622/0  

-181/4 آگاهي از طبع (گرم يا سرد) گياه زيتون  276 000/0  23827/0-  3505/0-  1261/0-  
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 مصرف زيتون عالقه و شناخت . نتايج حاصل از بررسي معناداري تأثير جنسيت، سن، محل زندگي و تولد افراد بر3جدول

 سطح متغير

انگينمي  

گوية 
 اول

گوية 
 دوم

گوية 
 سوم

گوية 
 چهارم

گوية 
 پنجم

گوية 
 ششم

گوية 
 هفتم

گوية 
 هشتم

گوية 
 نهم

 جنسيت

53/3 زن  46/3  50/3  93/3  96/2  61/2  87/2  10/3  83/2  

32/3 مرد  22/3  46/3  69/3  89/2  62/2  99/2  01/3  69/2  

p-value 017/0  019/0  749/0  030/0  546/0  976/0  289/0  431/0  223/0  

 سن

سال 25كمتر از   50/2  87/1  71/2  12/3  25/2  00/2  25/2  00/2  87/1  

25-35  41/3  24/3  37/3  84/3  67/2  32/2  55/2  72/2  35/2  

36-45  42/3  21/3  36/3  72/3  71/2  58/2  91/2  91/2  60/2  

46-55  30/3  29/3  40/3  82/3  87/2  38/2  85/2  05/3  75/2  

56-65  38/3  36/3  54/3  77/3  05/3  91/2  01/3  25/3  94/2  

سال 65باالي  67/3  66/3  73/3  93/3  24/3  87/2  27/3  29/3  06/3  

p-value 001/0  000/0  022/0  325/0  005/0  021/0  001/0  000/0  000/0  

 محل زندگي

33/3 بازار جوبن  20/3  42/3  69/3  34/2  70/2  85/2  54/2  83/2  

33/3 جكين  33/3  58/3  84/3  41/2  84/2  00/3  41/2  58/2  

36/3 سرامرز  27/3  36/3  72/3  81/2  09/3  18/3  00/3  19/3  

37/3 شيخ محل  33/3  39/3  78/3  23/3  11/3  26/3  96/2  18/3  

45/3 مرزانكش  47/3  52/3  88/3  68/2  07/3  24/3  92/2  92/2  

61/3 بابون  44/3  60/3  98/3  82/2  14/3  10/3  93/2  00/3  

p-value 378/0  414/0  808/0  564/0  353/0  010/0  036/0  70/0  023/0  

 محل تولد

46/3 همان محل زندگي  42/3  53/3  85/3  92/2  76/2  00/3  15/2  88/2  

33/3 ساير محالت روستا  80/2  39/3  74/3  60/3  43/2  60/2  80/2  00/2  

40/3 ساير روستاهاي شهرستان  21/3  40/3  00/4  92/2  60/2  85/2  92/3  62/2  

نخارج از استا  00/4  66/3  00/4  66/3  66/2  33/2  00/3  00/3  00/3  

p-value 267/0  099/0  394/0  753/0  854/0  163/0  546/0  221/0  040/0  

يتون : مصرف خوراكي ز4عنوان دارو؛ گوية : استفاده از روغن زيتون به3عنوان دارو؛ گوية : استفاده از ميوة زيتون به2: اطالع از خواص دارويي زيتون؛ گوية1گوية
هاي درخت زيتون  : آگاهي نياز7: كسب درآمد از زيتون و محصوالت آن؛ گوية6: استفاده از روغن و صابون زيتون براي درمان؛ گوية5و محصوالت آن؛ گوية

 . : آگاهي از طبع (گرم يا سرد) گياه زيتون9هاي نگهداري زيتون؛ گوية : آگاهي از روش8(سم، كود)؛ گوية
 
 

 

 ري:گي بحث و نتيجه
 ميزان عالقه و آگاهي افراد به زيتون

توان دريافت در يك محيط روستايي عالقه و  روشني مي به
شيوة كاربرد گياهان دارويي سينه به سينه و نسل به نسل منتقل 

بودن آن  شده است و اين امر دليلي بر قدمت اين دانش و بومي
پز  و عالوه بر درمان، در پخت دارويي كه گياهان طوري است؛ به

اي از نظر مردم دارند. اين  و ادويه و چاشني هم نقش ويژه
خوبي مشهود  دانش در زمينة گياه شاخص روستا يعني زيتون به
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هاي   است و مردم به اثر آگاهي از اثر درماني زيتون و فرآورده
اند و از  آن و نيز مصارف خوراكي و بهداشتي آن تأكيد كرده

هاي  ي درمان و از فرآوردهزيتون و روغن و صابون آن برا
كنند. همچنين افراد  عنوان خوراك استفاده مي مختلف آن به

داري  هاي نگه روستاي جوبن از نيازهاي درخت زيتون و روش
)، در 8اند. كريميان و همكاران ( زيتون اظهار اطالع كامل كرده

واكاوي دانش بومي گياه آنغوزه در مراتع زاگرس دريافتند كه 
هاي دارويي، صنعتي و خوراكي است.  داراي استفادهاين گياه 

ترين  ) نيز در بررسي اتنوبوتانيكي پرمصرف9قوام و كياني (
) در بررسي دانش 10گياهان دارويي كاشان و قوام و همكاران (

بومي و سنتي كاربرد گياهان دارويي نايين نيز بر شناخت و 
اني تأكيد آگاهي از گياهان دارويي در كاربردهاي مختلف درم

 اند.  كرده

نتايج نشانگر آن است كه افراد بر اساس محل تولد و محل 
زندگي كسب درآمد از زيتون و محصوالت آن و نيز طبع 

اند و در واقع محل تولد و  زيتون را متفاوت قلمداد كرده
زندگي بر شناخت طبع زيتون و شيوة كسب درآمد از زيتون 

 )، در سنجش سطح11فشار (تأثير معناداري داشت. قيداري و ا
هاي سنتي با استفاده از گياهان دارويي در  گرايش به درمان

مناطق روستايي (دهستان زبرخان شهرستان نيشابور) نشان 
دادند كه بين متغيرهاي گرايش به مصرف و مصرف گياهان 

پور و  دار وجود دارد. ليكن دهقان دارويي ارتباط معني
زد نشان دادند كه بين مصرف )، در شهر ي12زاده ( دهقاني

گياهان دارويي و نوع مدرك و بيمة فرد رابطة معناداري وجود 
دارد كه با مطالعة حاضر مطابقت ندارد. اين امر بيانگر آن است 

تواند عامل مؤثري  هاي مختلف مي شرايط زندگي افراد در محله
در نوع شناخت، انتخاب و شيوة كسب درآمد باشد. شيرازي 

برداري گياهان دارويي بر  ، در بررسي تأثير بهره)5علوي (
اقتصاد خانوارهاي ساكن ييالقات شرق استان گيالن نشان 

داري ميان تعداد افراد خانوار،  دادند كه همبستگي مثبت و معني
سطح زير كشت گياهان دارويي، سابقة فعاليت، ميانگين 
روزهاي اشتغال در زمينة گياهان دارويي، فاصله از محل 
سكونت تا محل فروش گياهان دارويي، عوامل اقتصادي و 

اجتماعي با سطح درآمد از گياهان دارويي وجود دارد كه 
 هاي ما همسو است. نوعي با يافته به

بر اساس نتايج، زنان بيشترين شناخت از كاربردهاي زيتون 
و بيشترين عالقه نسبت به مصرف خوراكي و دارويي زيتون را 

شان دادند كه اين امر ناشي از حضور فعاالنة نسبت به مردان ن
هاي طبيعي و دانش غني آنان نسبت به  بانوان گيالني در عرصه

محيط اطراف و كاربردهاي خوراكي گياهان در زندگي روزمرة 
) در كاشان در 27ايشان است كه با نتايج قوام و همكاران (

ين بررسي عالقة زنان به گياهان دارويي مطابقت دارد. همچن
سال دليلي  65ميانگين عالقه و شناخت بيشتر افراد باالي 

ديگري بر قدمت شناخت و كاربرد زيتون در روستاي جوبن 
 است. 

 مصارف درماني زيتون 

رسانان محلي بر اين باور هستند كه مصرف زيتون و  اطالع
روغن زيتون براي سالمتي و طول عمر افراد مؤثر است و 

هاي غذايي خود از ميوة زيتون در  وعدههمين دليل در بيشتر  به
ها  كنند و هر بار اين ميوه را با انواع مزه ها استفاده مي كنار غذا

هاي معطر  ها و سبزي (رب انار، آب انار، گردو، انواع ادويه
كنند و همچنين اكثر غذاهاي روزانة خود را  محلي) تركيب مي

راد با سن باال كنند. اين روش در بين اف با روغن زيتون طبخ مي
پيامبر اكرم (ص)  از حديثي با شد. اين امر مطابق بيشتر ديده مي

 اين كه افرادي به را سالمتي خدا نعمت"است كه فرمودند: 

 "فرمايد مي عطا هستند دنيا كه در مادامي بخوانند، را سوره
)13(.  

هاي مفصلي  مردم منطقه از روغن زيتون براي تسكين درد
كنند، براي رفع يبوست  الت استفاده ميو رفع گرفتگي عض

هاي صفراوي و براي جلوگيري از ابتال  شديد، براي دفع سنگ
كنند. مولودي و  هاي قلبي از روغن زيتون استفاده مي به ناراحتي
دليل داشتن يك  ) نيز نشان دادند روغن زيتون به14همكاران (

ن فردي است، اين روغ باند غيراشباع داراي خواص منحصربه
شود كه باعث  مي LDLو كاهش   HLDدر بدن باعث افزايش

شود و  بهبود عملكرد عروق و كاهش ميزان كلسترول خون مي
 عروقي اثر مثبت دارد. همچنين رفيعي -هاي قلبي روي بيماري



 ...  مختلف زيتوناهميت و شناخت مصارف 

 طب سنّتي اسالم و ايران ةمجلّ  --- 386

) نيز به خواص اين 15) و حيدري و همكاران (6و همكاران (
اند. بر  د كردهعروقي تأكي-هاي قلبي ميوه در پيشگيري از بيماري

ترين موارد  اساس نتايج حاصل از مصاحبه با افراد محلي، مهم
هاي مختلف  مصرف سنتي روغن زيتون به درمان بيماري

دستگاه گوارشي اختصاص يافت كه با نتايج سجادي و 
)، قوام و همكاران 17سفيدي ( )، گنجعلي و خاك16همكاران (

) در 19اران () و قوام و همك18)، صفري و همكاران (10(
 بررسي مصرف گياهان دارويي مختلف مطابقت دارد.

ياد  زيتُهاخداوند درسورة نور از روغن زيتون با اصطالح 
). همچنين پيامبر اكرم (ص) بر مصرف 35كرده است (نور، آية 

 هاي بواسير، بيماري درمان در مفيد خواص دليل به زيتون

). در بررسي طب 20اند ( تأكيد كرده خوني كم و روماتيسم
 است داده نشان مدرن و سنتي در مورد روغن زيتون مطالعات

 براي و است متناقض خواص از اي مجموعه زيتون روغن كه
 نوين تحقيقات و سنتي طب در كه است، مفيد يبوست و اسهال

 هيدروكسي تركيب ). همچنين،21است ( رسيده اثبات به

اين  و وجود دارد انيفراو به زيتون در تيروزولو اولئوروپين
كند. از سوي ديگر  مي جلوگيري استخوان پوكي از بروز تركيب

 از اكسيداسيون زيتون، در اكسيداني موجود آنتي و مغذي مواد

هاي  قلبي و نارسايي و به تبع آن از سكتة جلوگيري كلسترول
كند و مصرف آن همراه با درمان دارويي  قلبي جلوگيري مي

). اين 22، 15شود ( روقي كرونر ميسبب بهبود بيماري ع
هاي علمي مدرن، سنتي و سفارش دين اسالم با كاربرد  يافته

بومي مردم جوبن از روغن زيتون براي يبوست، پوكي استخوان 
  و بيماري قلبي مطابقت دارد.

افراد محلي با استفاده از جوشاندة برگ درخت زيتون ميزان قند 
اثرات ناشي از قند خون باال  آورند و از خون خود را پايين مي
) 23كنند كه با نتايج موسوي و همكاران ( در بدن جلوگيري مي

زيتون در طب  همسو است. نتايج مطالعه بر روي عصارة برگ
اثبات  شده را موش ديابتي سرم گلوكز غلظت مدرن، كاهش
) نيز به نقل از دكتر 5جمعه و همكاران ( ). امام21كرده است (

ند كه برگ زيتون حاوي گلوكوزيد، مواد قندي،  ا زرگري نوشته
مواد تلخ، كلروفيل، اسيد گاليك، تانن، موم و مانت است و 

دهندة قند و كلسترول خون و كاهندة  عنوان ديورتيك، كاهش به

اسيد اوريك شناخته شده است و همچنين برگ درخت زيتون 
ن كند و مقاومت به انسولي از افزايش فشار خون جلوگيري مي

بخشد. از خواص زيتون  را در حيوانات آزمايشگاهي بهبود مي
هاي خشك،  توان به جذب سموم، رفع سرفه و روغن زيتون مي

كنندة تحريكات پوست  هاي مزمن، انسداد روده، آرام يبوست
بر  بدن، و از خواص پوست و برگ درخت زيتون نيز به تب

خون،  ، كاهش فشار خون، كاهش قند خون، كاهش اورة بودن
) كه با اطالعات 24رفع نقرس و رماتيسم اشاره كرد (

 از توان گفت بعد پاسخگويان محلي مطابقت دارد. در واقع مي

 دارويي منبع عنوان به اين گياه تجربيات زياد و مشاهدات

 ضمن تاريخ ماقبل هاي دوران شده است. مردم شناخته

 ضمن يا و ها بيماري درمان براي اي وسيله وجوي جست

 كه كردند مي برخورد انواعي به تغذيه براي از گياهان استفاده

 شد باعث خود اين و داشت مختلفي درماني ها آثار ن آ مصرف

 براي گياهان آن از تصادفي طور به طوالني طي زماني در كه

 ). 26، 25استفاده كنند ( ها درمان بيماري
هي و از آنجا كه تحقيق حاضر براي اولين بار در زمينة آگا

شناخت مردم يك روستاي قديمي در استان گيالن (روستاي 
هاي آن است  ها زيتون و فرآورده جوبن) كه محصول اصلي آن

انجام شده است؛ بيانگر آن است كه مردم روستاي جوبن دانش 
هاي دارويي زيتون داشتند كه از اين  غني در ارتباط با استفاده

بردند و اين  ها بهره مي گياه براي درمان و جلوگيري از بيماري
ها قبل در منطقه وجود داشته است. بيشتر  آگاهي از نسل

ها  خواص گزارش شده توسط مردم محلي كه از دانش بومي آن
نشأت گرفته با مستندات علمي برابر است. توجه به 

شدن جوامع روستايي دانش بومي در حال فراموشي  مدرنيته
از اين علم تجربي هستند است ولي افراد مسن هنوز منبع غني 

كه بر علم و دانش خود بسيار تأكيد دارند. نقطة قوت تحقيق 
حاضر حفظ و مستندسازي دانش سنتي و بومي مردم اين 

اي  تواند پايه روستا در زمينة گياه ارزشمند زيتون است كه مي
براي طب مدرن باشد. با توجه به طبيعت زيبا و بكر منطقه و 

ان به شهرها براي كسب درآمد بيشتر همچنين مهاجرت جوان
اندازي مراكز گردشگري در منطقه و شناسايي  توان با راه مي

منطقه به رونق بخشيدن روستا كمك شاياني كرد. مردم منطقه 
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عنوان يك خوراكي، دارو و يك منبع مهم براي  به گياه زيتون به
هاي  دليل آگاهي كم از روش كسب درآمد معتقد هستند ولي به

شده  هاي اصالح هداري و روش جايگزيني درختان با نهالنگ
توانند به محصول بيشتر و در نتيجه به درآمد بيشتر دست  مي

پيدا كنند. محدوديت اين تحقيق اين است كه در يك روستا 
شود كه در ساير مناطق و  انجام شده است و پيشنهاد مي

دامه هاست اين تحقيق ا روستاهايي كه زيتون محصول اصلي آن
يابد.
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