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 ، ايرانگروه مديريت مرتع، دانشكدة مرتع و آبخيزداري، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، گرگانالف

 چكيده
موجود در تاريخ  ةاند و اسناد چندهزارسال ها با پيدايش بشر متولد شده بيماري زيرا دارد؛به قدمت عمر انسان اي  سابقهاستفاده از گياهان دارويي  سابقه و هدف:

عطاران و مردم  ةرسي گياهان دارويي مورد استفاد. اين مطالعه با هدف براست درماني  گياهاندربارة  يطب و داروسازي حاوي تجربيات و اطالعات ارزشمند
 شهر در استان ايالم انجام شد.  شهرستان دره بومي

هاي متنوع  نفر مردم بومي از روستاهاي مختلف با قوميت 25و   عطاربا شش حضوري ساختاريافتة  نيمه ةاطالعات مورد نظر از طريق مصاحب ها: مواد و روش
مشغول به كار شد. همچنين پيمايش ميداني همراه با مردم بومي در ها  در يكي از عطاريروز  20مدت  نويسندة اول بهت اطالعات، دست آمد. براي افزايش دق به

 . راستاي كار قرار گرفت
 در فصل بهار و تابستانبود.  ها با توجه به نوع فصل متفاوت از عطاري شده يداريخر ييدارو اهانيترين گ نشان داد كه پرمصرفحاصل از پژوهش نتايج ها:  يافته

در  كه داراي طبع خنك بودند بيشترين مصرف را در بين مردم منطقه داشتند. همچنين بهارنارنج ي و، عرق كاسنعشربتي، عرق نعنا  خاكشير، تخمگياهاني مانند 
بيشترين مصرف را به خود  طبع گرم ليدل بابونه به و ختمي، پنيرك ،يكوه ةآويشن، رازيانه، زيره، دارچين، زنجبيل، عناب، مرزه، تر گياهاني چون پاييز و زمستان
 برايدارويي از گياهان  ةكه بيشترين استفادداد . نتايج مطالعه نشان بود و چتريان ان، كاسنيعياننعنا ةبيشترين گياهان مورد استفاده مربوط به تير اند. اختصاص داده

 ،و كمترين قسمت مورد استفاده گل ،هاي مصرفي گياهان مكه بيشترين انداداد . نتايج نشان بود گوارشي و ليويهاي سرماخوردگي، ك درمان بيماريتهية غذا و 
 بود. اندام زيرزميني گياهان 

رزشمند است، بلكه شهر ا سازي و ثبت دانش گياهان دارويي عطاران و مردم بومي شهرستان دره در مستند تنها نهنتايج اين مطالعه براي اولين بار  گيري: نتيجه
 گيران توسعة اقتصاد گياهان دارويي در منطقه مورد استفاده قرار گيرد. ريزان و تصميم تواند توسط برنامه مي

 ، طب بوميدارويي، طب سنتيگياهان  ها: كليدواژه
 

 مقدمه:
 ؛ زيرااستفاده از گياهان دارويي به قدمت عمر انسان است

 ةاند و اسناد چندهزارسال دهها با پيدايش بشر متولد ش بيماري
موجود در تاريخ طب و داروسازي حاوي تجربيات و اطالعات 

 ةچند ده . تا)1است (گياهان درماني  ي دربارةارزشمند
گرفت از منابع  عنوان دارو مورد استفاده قرار مي گذشته آنچه به

آمد. با پيشرفت  دست مي عمده از گياهان به طور طبيعي و به
از  و مسائل اقتصادي از سوي ديگر سو كي سريع علوم از

. با اين صورت گذشته كاسته شد مصارف گياهان دارويي به
مجدداً روند  حال استفاده از گياهان دارويي طي سه دهة گذشته

لذا در نيم قرن گذشته  ؛بازگشت و رو به رشد گرفته است

اثرات  جذابيت خود در درمان،تمام وجود داروهاي شيميايي با 
اند كه موجب شد  داشتهطلوب و ناگوار بسياري به همراه نام

گرايي از طريق گياهان دارويي سوق  بخشي از جامعه به درمان
اخير بازگشت به استفاده  ة. به همين دليل در چند دهداده شوند

 ). 2از گياهان دارويي مورد توجه بسياري قرار گرفته است (
ست كه پس از هايي از گياه ا گياهان دارويي شامل بخش

ها  و عطاري ها هگونه تغييري در مغازرخشكاندن، بدون ايجاد ه
رسد. اشتباه رايجي كه در بين اكثر افراد وجود  به فروش مي

نبودن تفاوت بين گياهان دارويي و داروهاي گياهي  دارد، قائل
است. گياهان دارويي مثل زيره، رازيانه، هل يا دارچين گياهاني 

 در حد مناسب و متناسب مصرف شوندهستند كه چنانچه 

  1400مرداد : افتيدر خيتار
 1400بهمن  تاريخ پذيرش:
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ند. ضرر ضرر يا كم ضمن ايجاد برخي خواص درماني، عمدتاً بي
ل برخي از گياهان به دارو در ياما داروهاي گياهي حاصل تبد

. با اين )3( هاي داروسازي طي فرايندي خاص هستند هكارخان
توضيحات و ذكر تفاوت گياهان دارويي و داروهاي گياهي بايد 

ها تنها حق فروش گياهان دارويي را دارند نه  عطاري گفت كه
داروهاي گياهي. تصور بر آن است كه در قانون طبيعت 

بخشي آن بيش از  هرچيزي كه منشأ طبيعي داشته باشد سالمت
درصد از داروهاي  95حال بيش از  نيآن است. با ا ةعارض

پزشك هستند  ةگياهي عضو ليست داروهاي بدون نياز به نسخ
درصد داروهاي گياهي در صورت مصرف نابجا  5قط و ف

 ). 4(در نسخة پزشك نوشته شوند  بايدو  رندعوارض جدي دا
 ياهاناستخراج گ يبرا ييدارو ياهانهدفمند گ ةبا توسع

و  يابي مناطق مستعد كاشت مورد استفاده، مكان ييدارو
ترين اهداف و  كردن توليد اين گياهان بايد از مهم بهداشتي

). در كشور ما عطاران 5( هاي كشور در اين زمينه باشد هبرنام
خدمات طب سنتي  ةكنند هاي اصلي ارائه عنوان يكي از گروه به

خاصي با  ةاند و به شكل رسمي رابط در بين مردم شناخته شده
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ندارند و تنها 

 ي هستندعنوان يك گروه صنفي تحت نظارت وزارت بازرگان به
ي جامعه به اشتغال مند عالقهنتايج تحقيقات روند فزوني ). 6(

خصوص در دهة  هاي قبل به در بخش عطاري را در سال
هاي  مطالعة دانسته رو  نيا). از 8، 7گذشته نشان داده است (

هاي  گياهان دارويي جمعيت جديد عطاران و ويژگي
خشي از شناسي آنها جهت شناسايي جامعة هدفي كه ب جمعيت

درمان و بهداشت مردم به آنها وابسته است از اهميت بااليي 
برخوردار است. همچنين ثبت دانش عطاران در رابطه با 

ريزي و  تواند در برنامه محصوالت اصلي پرفروش آنها مي
 ).10، 9اي كارآمد باشد ( هاي توسعه گيري در زمينه تصميم

گياهان نتايج يك تحقيق بر روي بررسي عرضه و مصرف 
هاي استان لرستان نشان داد كه تعداد  دارويي موجود در عطاري

گونه و  336ها حدود  كل گياهان دارويي موجود در عطاري
). 11( كيلوگرم در سال است 48/128ميانگين كل وزن فروش 

همچنين در بررسي عرضه و مصرف گياهان دارويي در 
ه ميانگين خراسان رضوي نتايج نشان داد ك هاي استان عطاري

. استسال  37سني افراد مشغول در واحدهاي عطاري حدود 
، افراد داراي افراد مشغول در عطاري از نظر سطح تحصيالت

ها  تحصيالت متوسطه و ديپلم بيشترين فراواني را در عطاري
ها  درصد از افراد مشغول در عطاري 74حدود  دارا بودند.

فروش گياهان دارويي شناسايي و  ةاطالعات مورد نياز در زمين
 ).12( اند را از طريق مطالعه و تجربه كسب كرده

هاي اين  با عطاري طهشده در راب عالوه بر مطالعات انجام
دانش بومي اين شهرستان نيز  بارةاتي درقشهرستان تحقي
بخشي از فرهنگ  توان يمرا  . دانش بومياست صورت گرفته

دانش بومي . در تعريف فرد هر سرزمين دانست منحصربه
سازگاري با شرايط خاص  توان گفت در مناطق مختلف در مي
مرور  به كه شود مياز طريق تجربه حاصل دانشي  بوم زيستهر 

شود  ميجامعه تبديل يك به بخشي از فرهنگ اجتماعي زمان 
اي از دانش بومي  نگاري شاخه مردم ). اتنوبوتاني يا گياه13(

اهان يك منطقه در نقش گي ةاست كه به شناخت چندجانب
پردازد. به عبارتي  محيطي اقوام محلي مي دانش زيست

منظم و قانونمند مواجه  ةتوان يك روش مطالع اتنوبوتاني را مي
). بخش بسيار مهمي از منابع 14( انسان و گياه قلمداد كرد

هاي  اتنوبوتاني مربوط به داده ةگيري در يك مطالع اطالعات
عي مردم يك قوم در مورد نگرش آمده از زندگي طبي دست به

ها در ذهن و  صورت معمول اين داده آنها به گياهان است كه به
لذا  ؛نخورده دارند زبان آن مردم ساختار روايي و دست

شناسي روايي و  اتنوبوتانيست بر آن است كه دانش گياه
كه از طريق آزمون و خطا شكل  ،ساختارگريز جوامع بومي را

به  ،رهنگ جمعي آنان ثبت شده استگرفته و در خاطره ف
). تحقيقات دانش 15( مند، ثبت و مكتوب كند صورتي نظام

هايي هستند كه  شناسي در هر جاي دنيا داراي يافته بومي گياه
در ساير تحقيقات مشابه در جاهاي ديگر نيامده است و اين از 

ها در جوامع  گونه پژوهش ترين ضروريات انجام اين شاخص
 ). 16( است بومي مختلف

آبريز شمال شرق  ةبا بررسي حوز  دولتخواهي و همكاران
خانواده و  37گياه دارويي متعلق به  هگون 70خليج فارس به 

ها مربوط به كاسني  جنس دست يافتند كه بيشترين خانواده 62
هاي  و جنس كاسني بود و بيشترين استفاده در درمان بيماري



 و همكارانوند  يوسف 
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  رسي سعادتپور و همكاران. طبق بر)17( گوارشي انجام گرفت
 52گونه بود كه  در سجاسرود در استان زنجان نتايج به اين

 كه شدند خانواده در منطقه شناسايي 22دارويي متعلق به  ةگون
يان و كاسني تشكيل دادند عهاي نعنا بيشترين تعداد را خانواده

هاي گوارشي انجام  كه بيشترين مصرف براي درمان بيماري
توان  با توجه به نتايج اتنوبوتاني در هر منطقه مي). 18( شد مي

استفاده از گياهان در هر منطقه آداب  كه دريافت را اصلاين 
عنوان مثال ممكن است يك گياه در يك منطقه  به ؛متفاوتي دارد

صورت ضماد مورد  ديگر به ةنوش و در منطق عنوان دم به
مختلف  ةهمچنين ممكن است در دو منطق .استفاده قرار گيرد

 ).19( براي درمان دو بيماري متفاوت مصرف شود
در اين مطالعه، هدف بررسي دانش عطاران و مردم بومي 

شهر در خصوص گياهان دارويي مورد استفاده  شهرستان دره
ها، گياهان دارويي مورد استفاده  بود. بنابراين در بين عطاري

ش استفاده براي فروش به همراه اندام گياهي مورد استفاده، رو
و بيماري هدف شناسايي شد. از سوي ديگر در بين مردم بومي 
به شناسايي گياهان دارويي مورد استفاده و همچنين اندام و 

 هدف پرداخته شد. بيماري
 ها:  مواد و روش

 منطقه يمعرف
كبيركوه در سلسله جبال  ةشهر از شهرهاي كوهپاي دره

در استان ايالم  واقعشهر  زاگرس و با مركزيت شهرستان دره
رودخانه سيمره، از شرق به  ةاين شهر در حاشي .است
هاي لرستان و خوزستان و از غرب به شهرستان ايالم  استان

درجه  33دقيقه تا  45درجه و  32در  منطقهمحدود است. اين 
طول شرقي واقع  ةدرج 47تا  46عرض شمالي و  ةدقيق 30و 

است دي، لكي، لري زبان مردمان اين شهرستان كر .شده است
مذهب اكثريت  .كنند تي به زبان عربي صحبت مييو اقليت جمع

ساكنان اين شهرستان شيعه است. آب و هواي آن معتدل و 
 ةدرج -6درجه و كمترين دما  46بيشترين دما  و خشك
متر  ميلي 350طور متوسط  آن به ةبارندگي ساالن و گراد سانتي
 ).20( است

 

 روش انجام تحقيق

وري داده در اين مطالعه از طريق مصاحبة گردآ
هاي شهرستان (چهار عطاري و  ساختاريافته با كل عطاري نيمه

مجموعاً شش نفر) و مردم محلي روستاهاي فرهادآباد (نُه نفر)، 
آباد (پنج نفر)، جعفرآباد (سه نفر) و  دلفان آباد (هفت نفر)، غالم

عنوان  ي بهبرف سرورآباد (يك نفر) كه از طريق روش گلوله
ترين افراد در گياهان دارويي معرفي شدند در دو دورة  خبره

 1398 آذرماه و اوايلمردادماه  اواسط تيرماه تا زماني اواخر
 20مدت  ها نويسندة اول به صورت گرفت. جهت تكميل داده
در ها مشغول به كار شد.  روز كاري در يكي از عطاري

وجود داشت كه  يشهر در مجموع چهار عطار شهرستان دره
 در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتند. نيدر ا ها يعطار ةهم

 سنتي هاي دانستني و باورها دانش بومي مردم محلي، بخش
 مشاركتي و آزاد مصاحبة قالب در گياهان دربارة مردم

 مشاركتي، مشاهدة در كه است توضيح به الزم. شد گردآوري
 هنگام يا و گياهان شگاهروي محل در بومي افراد همراه به محقق

شد  سبب امر اين و يافته حضور آن از برداري بهره و فرآوري
 ايجاد شود؛ آن مصرف هاي شيوه و گياه از بهتري درك كه

 هم وكننده  مصاحبه براي را گياهان دربارة پرسيدن هم چراكه
 و سازد مي آسانشونده  مصاحبه براي را تداعي و يادآوري كار
 پيشگيري دهنده اطالع و گر مصاحبه لطغ هاي برداشت از
 از خود شناخت در را گر مصاحبه جيتدر به و آيد مي عمل به

 از هدفمندصورت  به ها مصاحبه). 21(كند  مي تر دقيق گياهان
تعداد  نيي. تعگرفت صورت روستاها ساكنان محلي خبرگان
محتوا  ليروش تحل قيشونده جهت مصاحبه از طر مصاحبه

كرد  دايادامه پ ييها تا جا صورت كه مصاحبه نيبد ؛انجام شد
انتخاب  نياضافه نشد. همچن ها افتهيبه  يديكه مطالب جد

صورت گرفت.  يبرف ها براساس روش گلوله شونده مصاحبه
تقاضا شد تا  وندهش معنا كه در هر مصاحبه، از مصاحبه نيبد
كند.  يرا معرف ييدارو اهانيدر خصوص گ اديبا دانش ز يفرد
 كشاورزان، دار، خانه زنان سالخوردگان، شامل افراد اين

 . بودند كشاورزان و عشاير كردة تحصيل جوانان دامداران،
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 استفاده مورد اندام گياهان، محلي نام محوريت با ها مصاحبه
 و مطرح گياهان خواص و سازي آماده شيوة مصرف، نحوة و

شامل اصلي تحقيق سؤاالت  .شد گردآوري نظر مورد اطالعات
ترين گياهان دارويي در فصول مختلف سال، اسم  نام پرفروش

 مصرف ةنحو و گياه، كاربرد گياه دارويي تأمينمحل ، محلي
جنسيت،  شناسي شامل گياه بود. همچنين اطالعات جمعيت

تحصيلي در مقاطع  ةسن، وضعيت تأهل، سطح تحصيالت، رشت
به كار در كار در عطاري و تعداد افراد مشغول  ةمختلف، سابق

درآمد ماهيانه و وضعيت اقتصادي مشتريان  ها، ميانگين عطاري
 از گياهي، هاي گونه علمي نام شناسايي منظور گردآوري شد. به

 شده كدگذاري نمونة عطاري در موجود گياهي هاي نمونه
 طبيعت، درشده  مشاهده هاي گونه از همچنين و شد برداشت
 متخصص و شناس گياه وسطها ت نمونه و گرديد تهيه هرباريوم
علمي آنها  نام مورد شناسايي قرار گرفت و دارويي گياهان

 يالملل نيبشد. نگارش اسامي علمي گياهان طبق سايت  دييتأ
The plant list   انجام شد و براي هركدام از گياهان شمارة

دريافت گرديد.  )Voucher Noمخصوص هرباريومي (
لوژي گروه مرتع دانشگاه علوم هرباريوم در محل آزمايشگاه اكو

گر  مصاحبه. شود كشاورزي و منابع طبيعي گرگان نگهداري مي
 با همچنين و ها عطاري در گرفته صورت هاي مصاحبه تمامي در

 و پژوهش انجام هدف خصوص در كامل توضيح محلي، مردم
 از ها داده انتشار براي داد. ارائه را ها داده از استفاده نحوة

 .شد گرفته اجازه ها دهشون مصاحبه

 يآمار ليو تحل هيتجز
ي ساز و منظم يكدگذار ياهيگ ةمربوط به هر گون يها داده
افزار اكسل وارد شد.  نرم طيها در مح سپس داده گرديد و
 ةنسخ Rstudioافزار  با استفاده از نرم يا رهيدا ينمودارها

 شد. جاديا ggplot2 ةا استفاده از بستب 1717
 ها:  يافته

 شناختي عطاران طالعات جمعيتا
 نشان داد كه ميانگين شناسي  هاي جمعيت تجزية دادهنتايج 

كار  ةميانگين سابق وسال  5/46 سني افراد مشغول در عطاري
از نظر جنسيت افراد مسئول  .بودسال  25/9عنوان عطار  افراد به

را شامل درصد زنان  33درصد مرد و  67ها  در عطاري
از عطاران  كدام چيهبودند. متأهل آنها  كه همگي شدند مي

. ميانگين درآمد نداشتندتحصيالت مرتبط با گياهان دارويي 
 .بودميليون تومان  8/6هاي مورد بررسي حدود  عطاري ةماهيان
عنوان شغل اصلي  اظهار داشتند كه عطاري به ة عطارانهم

درآمد اصلي منبع عنوان  به ؛ لذا از آنجايي كه عطاريآنهاست
بيان كردند كه تالش آنها در افزايش  شد محسوب ميين افراد ا

بوده تا از اين تر و بهتر سفارش به مشتري  مناسب ةدقت در ارائ
اعتمادتر باشد. از نظر تملك واحد  واحد عطاري قابل طريق

يك شخصي و  سه واحدتجاري، از بين واحدهاي عطاري 
  اي بود. واحد اجاره

مشغول در عطاري نشان داد  بررسي سطح تحصيالت افراد
سواد، سه نفر تحصيالت متوسطه و ديپلم و دو  يك نفر بيكه 

درصد  25نفر تحصيالت كارداني و كارشناسي داشتند. حدود 
اطالعات خود را از طريق  ها از افراد مشغول به كار در عطاري

درصد  50درصد با استفاده از مطالعه و  25مطالعه و تجربه و 
اطالعات مورد نياز خود را كسب  ،طريق تجربه افراد نيز از
مستقيمي بين سن  ة. نتايج تحقيق نشان داد كه رابطكرده بودند

طريق تجربه وجود داشت و افراد  افراد و كسب اطالعات از
كتب) در  و (تجربه، اينترنت منابع مختلف ةتر از مطالع جوان

بندي  از نظر طبقه .كردند يتجويز گياهان دارويي استفاده م
ها  گياهان دارويي به عطاري ةاقتصادي افرادي كه جهت تهي

كنند، بيشترين فراواني مربوط به قشر ضعيف جامعه  مراجعه مي
درصد  10متوسط و  ةطبق ودرصد از مشتريان جز 30و  است

 د. نشو غني جامعه را شامل مي ةمربوط به طبق
 ها و دانش عطاران شده در عطاري گياهان دارويي ارائه

هاي گياهي دارويي مورد سفارش  فهرست گونه 1جدول
شهر را نشان  هاي شهرستان دره توسط مشتريان در عطاري

ها  گونة دارويي در عطاري 71دهد. طبق نتايج در مجموع  مي
 مورد سفارش مشتريان بود.
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Artemisia deserti  
Krasch Asteraceae 1635 

هاي  ناراحتي درمان درد معده،
 گوارشي

  دار گل ةسرشاخ كرده دم
 ةدرمن

 بياباني
1 

Allium iranicum 
(Wendelbo) Liliaceae 2719 شده خشك سوپ ةتهي 

قسمت هوايي 
 گياه

ترگ، 
 پاسوره

 2 كوهي ةتر

Adiantum capillus-
veneris L. Polypodiaceae 2533 

سرفه و تنگي نفس 
 (سرماخوردگي)

 نوش دم
هاي  (اندام برگ

 هوايي)
 3 پرسياوشان كمرآويز

Anethum graveolens 
L. Apiaceae 2917 4 دشوي شيت برگ، گل شده خشك ننده، چاشني غذاكالغر 

Anthemis cotula L. Asteraceae 1641 ،5 گل بابونه گل بوينه گل نوش دم رفع گلودرد بهبود سرماخوردگي 

Alcea abchazica 
lljin. Malvaceae 

2366 
2367 

 6 گل ختمي هيرو گل خورب درمان سرماخوردگي

Artemisia 
absinthium L. Asteraceae 1643 شنو دم ، درمان انگلكننده يضدعفون 

 يها سرشاخه
 7 افسنطين  دار گل

Alhagi pseudalhagi 
(M.Bieb) Fisch Papilionaceae 2004 8 ترنجبين  صمغ جوشانده درد سينه تسكين سرفه، كننده، ملين 

Avena sativa L. Poaceae 1111 ،9 جو دوسر گنمه گياه دانه جوشانده سوپ ةتهي ضدقند 

Aloe vera (L.) 
Burm.f. 

Asphodelacea
e 

3769 
3768 

آن گرفتن نوزاد از شير مادر (براي 
به سينه  و كنند ميرا در آب حل 
 )زنند يم

  صمغ پودرشده
 صبر تلخ

 (صبر زرد)
10 

Achillea millefolium 
L. Asteraceae 1647 

كليه،  گرفع سن قابض،
 درد زنان ةندده تسكين

 11 بومادران گله زرده دار گل ةسرشاخ جوشانده

Alhagi camelorum 
DC. Fabaceae 6629 12 خارشتر درگ عرق  دفع سنگ كليه و مثانه 

Anacyclus 
pyrethrum L. Asteraceae 1648 ريشه پودرشده آور، همراه عسل درمان سرفه قاعده  

 ةريش
ترخون 
 كوهي

13 

Aloysia citriodora 
Palau. Verbenaceae 6154 

بخش و تسكين اعصاب،  آرام
 دهنده عطروطعم

 14 مويل به  برگ هكرد دم

Boswellia sp. Balf.f. Burseraceae 2210 تقويت حافظه 
 خام

 (جويدني)
 15 كندر  صمغ

Cinnamomum 
zeylanicum Blume. Lauraceae 2114 دهنده عطروطعم، ضدسرفه 

 نوش دم
(مخلوط با 

 )يچا

 16 دارچين  پوست، چوب
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Carthamus lanatus 
L. Asteraceae 1634 زرده درك گل كرده دم رنگ دهندگي غذا 

گل رنگ 
 وحشي

17 

Crocus sativus L. Iridaceae 1549 
 هاي زنان، بيماري ،يدگضدافسر

 دهنده عطروطعم
 كرده دم

(خامه و  گل
 18 زعفران  كالله)

Cichorium intybus 
L. Asteraceae 1638 19 كاسني چق چقه دار، گل ةسرشاخ جوشانده ره)غرغ( كاهش ورم و سوزش گلو 

Cerasus avium L. Rosaceae 2457 20 سدم گيال  دم گيالس جوشانده رفع سنگ كليه و مثانه 

Cuminum cyminium 
Merat ex DC. Apiaceae 2905 درد چاشني غذا، درمان دل 

شده،  آسياب
 كرده دم

 21 سبز رةزي  ميوه

Cyperus rotundus L. Cyperaceae 3687 22 سعد كوفي  ريشه پودرشده همراه عسل براي تقويت حافظه 

Cannabis sativa L. Canabinaceae 1024 
اه گوارش، بهبود عملكرد دستگ

 آور نشاط

 خام
 (جويدني)

 23 شاهدانه شادونه دانه

Citrullus 
colocynthis (L.) 

Schrad. 
Cueurbitaceae 1355 كاهش قند خون 

 پودرشده
(سپس 
 جوشانده)

 ميوه، دانه
شومي 
 شطوني

 ةهندوان
 ابوجهل

24 

Citrus aurantium L. Rutaceae 2371 25 بهارنارنج  گل نوش دم بخش آرامش 

Calendula 
officinalis L. Asteraceae 1645 جوشانده درد معده درمان 

 يها سرشاخه
  دار گل

گل 
 بهار شهيهم

26 

Cuscuta epithymum 
L. Cuscutaceae 

5033 
5034 

(سم كبد را از بين  كننده يضدعفون
 ).برد مي

  بذر نوش دم
، افتيمون

 صغير سس
27 

Ceratonia siliqua L. Fabaceae 5617 28 خرنوب  ميوه نوش دم ري مردانبارو 

Descurainia Sophia 
(L.) Cruciferae 3201 ملين، بوستيضد 

 شربت
شده و  (خيس
با  بيترك

 شكر)

 29 خاكشير  دانه

Elettaria 
cardamomum (L.) 

Maton 
Zingiberaceae 1725 ضدنفخ، چاشني غذا 

 كرده دم
(مخلوط با 

 پودر چاي)،

 30 سبز هل  ميوه

Eucalyptus 
camaldulensis 

Dehnh. 
Myrtaceae 3044 برگ بخور تسكين سرماخوردگي  

برگ 
 اكاليپتوس

31 

Echium amoenum 
Fisch. & C.A.Mey Boraginaceae 8763 گل نوش دم تسكين اعصاب 

گل 
 گاوزوان

 32 گل گاوزبان

Equisetum arvense 
L. Equisetaceae 4912 هوايي يها اندام شنو دم هاي كليوي ضدنفخ، درمان ناراحتي  

گياه 
 اسب دم

33 

Euphorbia 
pulcherrima Willd. 

ex Klotzsch. 
Euphorbia 

5945 
5946 

 34 گياه ماريانا   جوشانده عفونت زنان
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Foeniculum 
vulgare Mill. Apiaceae 2906 35 رازيانه رازونه ميوه كرده دم درد درمان دل 

Glycyrrhiza 
glabra L. Papilionaceae 2020 36 بيان شيرين بله ريشه جوشانده درد درمان معده 

Juglans regia L. Juglandaceae 5736 37 پوست گردو   پودرشده دهنده عنوان رنگ همراه با حنا به 

Lavandula 
angustifolia 

Moench. 
Lamiaceae 1959 ،38 اسطوخودوس  گل نوش دم بخش آرامش تسكين اعصاب 

Mentha longifolia 
L. Lamiaceae 1923 39 پونه ينه ساقه، گل، برگ كرده دم درد و تهوع درمان دل 

Malva sylvestris 
L. Malvaceae 

9530 
9531 

 40 پنيرك طولي گل كرده دم هاي سينه رفع ناراحتي

Mentha piperita 
L. Lamiaceae 1927 پودرشده هضم ةكنند ضدنفخ، تسهيل 

هاي  سرشاخه
 41 نعناع  هوايي

Myrtus communis 
L. Myrtaceae 3039 تقويت مو 

(مخلوط  پودر
 با حنا)

 42 مورد مورت دانه، برگ

Oliveria 
decumbens Vent. Apiaceae 2931 گل شده خشك چاشني غذا 

بوخوش، 
 گهنه

 43 لعل كوهستان

Ocimum 
abyssinicum Lam. Lamiaceae 

1973 
1974 

 رفع عطش، ضديبوست

 شربت
شده و  (خيس

تركيب با 
 شكر)

 44 شربتي تخم  دانه

Plantago ovate 
Forssk. Plantaginaceae 3416 45 اسفرزه  دانه كرده دم درمان يبوست 

Peganum harmala 
L. Zygophyllacea 2615 دودكردن هوا ةكنند ضدعفوني 

هاي هوايي  اندام
 گياه

 46 اسپند سبن

Pistacia atlantica 
Desf. Anacardiaceae 2847 درمان زخم معده و روده 

مخلوط در 
 آب گرم

 صمغ

جاجك 
 كردي
 (سقز)

 آدامس كوهي
 (ون)

47 

Pimpinella 
anisum L. Apiaceae 

2952 
2954 

  دانه نوش دم ضدسرفه، چاشني غذا آور، خلط
(باديان انيسون 

 رومي)
48 

Papaver rhoeas 
L. Papaveraceae 

2800 

 تا 2802
 پودرشده .شود همراه با حنا استفاده مي

(شقايق  گل قرمز
 وحشي)

گل 
 سوره

 49 شقايق

Plantago major L. Plantaginaceae 3475 
سرفه  ةدنكن يبوست، برطرف اندرم

 و خارش گلو
 50 كبير بارهنگ  بذر نوش دم

Punica granatum 
L. Punicaceae 4026 51 انار گل انار گل نوش دم قابض 

Rosa damascene 
Herrm. Rosaceae 2415 

 چاشني بعضي از غذاها،
(مخلوط با چاي)،  بخش آرامش

 نفخدض

 پودرشده،
 كرده دم

 گل
گل 
 باخي

 52 ديگل محم

Ruta graveolens 
L. Rutaceae 2340 53 سداب  سرشاخه، بذر نوش دم درمان گرفتگي صدا 
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Rhus coriaria L. Anacardiaceae 2808 54 سماق  ميوه پودرشده چاشني غذا 

Rosmarinus 
officinalis L. Lamiaceae 1936 

ضدالتهاب و جلوگيري  رشد مو،
 از زخم معده

  برگ نوش دم

 رزماري
(اكليل 
 كوهي)

55 

Satureja 
khuzistanica 

Jamzad. 
Lamiaceae 1952 شنو دم درمان سرماخوردگي 

هاي  سرشاخه
 دار گل

 56 مرزه جاتره

Stachys 
lavandulifolia Vahl. Lamiaceae 1957 57 چاي كوهي كلكپر دار گل ةسرشاخ كرده دم درد، نفخ معده دل 

Scrophularia striata 
Boiss. 

Scrophulariacea
e 

 جوشانده كننده ضدعفوني 1216
هاي هوايي  اندام

 گياه
 58 گل ميموني داري تشنه

Sesamum indicum 
L. Pedaliacea 1409 59 كنجد كنجي بذر روغن تقويت مو 

Syzygium 
aromaticum (L.) 

Merr. 
Rhamnaceae 5148 60 ميخك  دانه پودرشده خوشبوكردن بالشت 

Salvia officinalis L. Lamiaceae 1948 
، درمان روسيضدو

 سرماخوردگي

دوددادن، 
 نوش دم

 61 گلي مريم  گل

Terminalia chebula 
Retz. Combretacea 

3912 
3911 

 62 سياه ةهليل  ميوه جويدني رفع سفيدي مو

Trachyspermum 
ammi (L.) Sprague. Apiaceae 

2911 
2912 

درمان عالئم  اسهال،
 سرماخوردگي

پودرشده 
سپس در آب 

 حل شده

 63 زنيان چوير دانه

Thymbra spicata L. Lamiaceae 1954 كرده دم رماخوردگيآور، بهبود س خلط 
 يها تمام اندام
 64 ييزوفا  گياه

Tribulus terrestris 
L. Zygophyllaceae 2610 65 خارخاسك لكپ دانه جوشانده رفع سنگ كليه و مثانه 

Urtica dioica L. Urticaceae 
5523 
5519 

 66 گزنه  سرشاخه نوش دم كاهش قند

Vaccinium 
arctostaphylos L. Ericaceae 3623 تمشك آبي بذر نوش دم سوز چربي 

 قرقات
 (بلوبري)

67 

Valeriana officinalis 
L. Valerianaceae 

3195 
3196 

 كاهش فشار خون و قند خون،
 تسكين اعصاب

جوشانده، 
 كردني دم

 68 بيالط سنبل  ريشه

Ziziphora 
clinopodioides Lam. Lamiaceae 1953 

 (معطركردن غذا)، چاشني غذا
 )چهيپ دل رد ود (دل درمان

 پودرشده،
 كرده دم

  هوايي يها اندام
 كاكوتي

 كوهي
69 

Zataria multiflora 
Boiss. Lamiaceae 1972 ازبوه هاي هوايي اندام جوشانده كردن بدن آور، گرم خلط 

 آويشن
 شيرازي

70 

Zingiber officinale 
Roscoe. Zingiberaceae 1721 

هاي  رفع بيماري چاشني غذا،
 گوارشي

 شده، يابآس
 نوش دم

 71 زنجبيل زنجفيل ريزوم
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براي هر فصل  شده يداريترين گياهان دارويي خر پرمصرف
 اي كه در فصل بهار و تابستان . به گونهبودتابع مزاج فصل 

، عرق كاسني، عخاكشير، تخم شربتي، عرق نعناگياهاني مثل 
نه، آويشن، رازيا مواردي چون بهارنارنج و در پاييز و زمستان

 كوهي، ختمي، پنيرك ة زيره، دارچين، زنجبيل، عناب، مرزه، تر
ترين گياهان  . از مهمترين محصوالت بودند پرفروشبابونه و 

آويشن، رازيانه، زيره، دارچين،  به توان ها مي موجود در عطاري

 و (گل ميموني) داري ، تشنهعزنجبيل، عناب، مرزه، عرق نعنا
هاي گياهي با بيشترين  خانواده 1. شكل دكرجات اشاره  ادويه

دهد. طبق  ها را نشان مي تعداد گونة دارويي در داخل عطاري
درصد، كاسنيان  15) با Lamiaceaeنتايج خانوادة نعناعيان (

)Asteraceae درصد و چتريان ( 11) باApiacease (8 با 
تعداد  يشترينبا ب ياهيگ يها خانواده شدة يمعرف ياهانگ درصد،

 بودند. ها يدر عطار ييودار ةگون
 

 
 

 شهر هاي شهرستان دره . بيشترين گياهان موجود در عطاري1شكل
 

نيز نشان داده شده است، گياهان  2كه در شكل  طور همان
 10براي تهية غذا ( عمدتاًها  شده از عطاري دارويي خريداري

 6درصد)، مشكالت گوارشي ( 9درصد)، سرماخوردگي (
 .)2درصد) بودند (شكل  6وي (درصد) و مشكالت كلي

 

 
 شهر توسط مشتريان هاي شهرستان دره . علل خريداري گياهان دارويي از عطاري2شكل
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شده توسط  هاي گياهان دارويي فروخته اندام 3شكل 

دهد.  شده توسط مشتريان را نشان مي ها يا خريداري عطاري
 22 درصد، بذر 31هاي هوايي گياه با  طبق نتايج، كل اندام

درصد فراواني، بيشترين سهم را در  19درصد و گل با 
 هاي گياهان دارويي داشتند. اندام

 
 

 
 شهر هاي شهرستان دره شده در عطاري . بيشترين و كمترين اندام گياهان دارويي فروخته3شكل

 
 

پونه، آويشن،  دهد كه گياهاني مانند نتايج تحقيق نشان مي
، پنيرك، يكوه ةكاسني، مرز ، ختمي، سقز، اسپند،يكوه يچا

گياهان  ةاز خود شهرستان و بقي عمدتاً داري تشنهو گل بابونه، 
 شود. هاي اطراف خوزستان و لرستان تهيه مي از شهرستان

 شناختي مردم محلي اطالعات جمعيت
آباد، جعفرآباد و سرورآباد  شوندگان منطقة غالم مصاحبه

آباد به  نطقة دلفانزبان، منطقة فرهادآباد، كردزبان و م لك
نفر  10كردند. مجموعاً  هاي كردي، لري و لك صحبت مي زبان

نفر  4تر،  نفر تحصيالت سيكل و پايين 7سواد،  از افراد بي
نفر از تحصيالت ديپلم و باالتر برخوردار  4تحصيالت ديپلم و 

 بودند.
 دانش گياهان دارويي مردم بومي
عنوان  حلي بهگياه م 18طبق نتايج مصاحبه در مجموع 

 ).2گياهان دارويي معرفي شد (جدول 
 

 ي:ريگ جهينتبحث و 
مردم بومي و عطاران در مناطق مختلف با تنوع زيستي 
متفاوت، دانش بومي غني و متنوعي در خصوص گياهان 
دارويي دارند. نتايج اين مطالعه دانش غني مردم محلي و 

يي، شهر در خصوص گياهان دارو عطاران در شهرستان دره
هاي مورد استفاده و شيوة تهيه را  خواص درماني آنها، اندام

گردآوري دانش گياهان دارويي از اهميت  رو  نيانشان داد. از 
بااليي برخوردار است. يكي از داليل اهميت ثبت و 

سازي دانش بومي، اخطار فرسايش و محوشدن اين   مستند
 هاي دانش توسط محققان دانش بومي فعال در زمينه

 ).23، 22اتنواكولوژي و اتنوبوتاني در سراسر جهان است (
حمايت از مردم محلي و بومي و دانش آنان از طرق 

ها  تواند صورت بگيرد كه يكي از اين روش  مختلف مي
 ها و گذاري سياست رو نيانهادن به نظام دانشي آنان است. از  ارزش
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 شهر استان ايالم ه مردم بومي شهرستان دره. گياهان دارويي و مشخصات آنها از ديدگا2جدول

 خانواده نام علمي
شمارة 
 هرباريومي

 نحوة استفاده كاربرد محلي
اندام مورد 
 استفاده

 رديف نام فارسي نام محلي

Anethum graveolens 
L. Apiaceae 2917 1 شويد شيت برگ پودرشده كاهش فشارخون 

Allium iranicum 
(Wendelbo). Liliaceae 2719 

ي و ويكل يدردها 
 هيسنگ كلدرمان 

 جوشانده
 يها اندام

 2 كوهي ةتر  هوايي

Cerasus microcarpa 
Boiss. Rosaceae 2458 هلونه ميوه پودرشده كننده ملين 

گيالس 
 وحشي

3 

Echium amoenum 
Fisch. & C.A.Mey. Boraginaceae 8763 

بخش، بهبود  آرامش
 سرماخوردگي

 گل نوش دم
گل 

 گاوزوان
 4 گاوزبان گل

Gundelia tournefortii 
L. Asteraceae 1632 5 معمولي كنگر  ساقه پودرشده كننده ملين 

Glycyrrhiza glabra L. Papilionaceae 2020 6 انيب نيريش بله ريشه جوشانده درد درمان معده 

Heracleum persicum 
Desf. Ex Fisch. Apiaceae 2913 7 رگلپ  ميوه پودرشده چاشني غذا 

Mentha longifolia L. Lamiaceae 1923 نوش دم بهبود سرماخوردگي 
 يها اندام

 هوايي
 8 كوهي ةپون پينه

Mentha aquatic L. Lamiaceae 1956 
درد و  درمان دل

 سردرد
 ساندهخي

 يها اندام
 هوايي

 9 آبي ةپون پينه

Nigella sativa L. Ranunculaceae 
9177،917

5 

اختالالت گوارشي، 
ان بيماري معده، درم

 روده و كليه

نوش،  دم
مخلوط با 

 عسل

 10 دانه اهيس  بذر

Plantago major L. Plantaginaceae 3475 11 گ كبيربارهن  دانه كرده دم آور خلط 

Pistacia atlantica Desf. Anacardiaceae 2848 قلنگ ميوه پودرشده چاشني غذا 
 وحشي ةپست

 (بنه)
12 

Quercus persica Jaub 
& Spach. Fagaceae 9044 13 بلوط بليي ميوه پودرشده درمان اسهال 

Rosa damascene 
Herrm. Rosaceae 2415 

اختالالت گوارشي و 
 درد درمان دل

 14 گل محمدي گل باخي گل پودرشده

Scrophularia striata 
Boiss. 

Scrophulariacea
e 

 جوشانده كننده يضدعفون 1216
 يها اندام

 هوايي
 15 گل ميموني يراد تشنه

Stachys lavandulifolia 
Vahl. Lamiaceae 1957 نوش دم اختالالت گوارشي 

ي ها اندام
 هوايي

 16 چاي كوهي كلكپر

Thymus daenensis 
Celak. Lamiaceae 1939 

درمان سرماخوردگي، 
كاهش درد امراض 

 زنانه

جوشانده، 
 كرده دم

هاي  اندام
 هوايي

 17 آويشن ازبوه

Ziziphus spina-christi 
(Mill.) Georgi. Rhamnaceae 8844 18 كنار  ميوه، دانه پودرشده درمان اسهال نوزادان 

 
رو بايد در راستاي حفظ دانش بومي،  اقدامات مديريتي پيش
زيستي جوامع محلي و بومي باشد؛  زبان و ميراث فرهنگي

هاي طبيعي نيز  چراكه از اين طريق حفظ طبيعت و اكوسيستم
 ).24، 22ن خواهد بود (ممك
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يكي از كاربردهاي نتايج تحقيقات دانش بومي گياهان 
هايي است كه تاكنون  اهميت شناسايي گونه هيتوجدارويي در 

اي توسط  هاي گياهي و دارويي هر منطقه در فهرست گونه
)؛ 26، 25محققان و پژوهشگران به آن اشاره نشده است (

ان در شناسايي گياهان و مثال در مطالعات برخي محقق طور به
هاي دارويي  اي به برخي گونه شهر اشاره فلور شهرستان دره

شده از طريق دانش بومي مردم محلي كه حاصل نتايج  شناسايي
). بنابراين چنين 27مطالعه حاضر بود صورت نگرفته است (

ة لزوم تركيب مطالعات دانش كنندديتأكنتايجي پيشنهادكننده و 
است؛ چراكه در اين صورت اطالعات و  رسمي و دانش بومي

 تر خواهد بود. ها تكميل داده
با توجه به اينكه صاحبان عطاري از خود شهرستان بودند و 

و عقايد اين شهرستان شناخت زيادي دارند،  ورسوم آداباز 
ها و با توجه به اينكه از  ها فروشندگي در عطاري براساس سال

افراد شهرستان رايج بوده  هايي كه در سنين مختلف در بيماري
آگاهي الزم را دارند در پي تهية گياهان مختلف براساس نياز 
مردم هستند تا هم فروش بااليي داشته باشند و هم اينكه بيشتر 
مورد اعتماد جامعة شهرستان قرار گيرند. عالوه بر اين، با توجه 

ها متعلق  هاي گياهي موجود در عطاري به اينكه برخي از گونه
تنها دسترسي به  باشند، به همين دليل نه ه مراتع شهرستان ميب

اين گياهان از مشكالت كمتري برخوردار است، بلكه از نظر 
 توانند سود بيشتري داشته باشند.  تر بوده و مي صرفه مالي نيز به

گرفته با بوميان منطقه  هاي صورت براساس مصاحبه
يي برخوردار مشخص شد كه مردم بومي و محلي از دانش باال

هستند. با توجه به اينكه اكثر ساكنان اين شهرستان در گذشته 
دامدار بوده و در فصل بهار در مراتع و مناطق كوهستاني اين 

اند، آشنايي خوبي با گياهان  شهرستان دام خود را چرانيده
دارويي دارند. از سوي ديگر فاصلة مكاني زياد با مراكز 

هاي مالي باعث  همچنين محدوديتبهداشتي در مركز استان و 
شده است تا از گذشته مردم محلي و بومي براي درمان 

هاي خود به مصرف گياهان دارويي براساس دانش  بيماري
يافته (انتقال افقي، عمودي و اريب) يا بر حسب  بومي انتقال

آزمون و خطا اتكا كنند. نتايج مصاحبه با برخي روستاييان 
و منبع دانش آنها تنها اطالعات  نشأمهمچنين نشان داد كه 

يافته از افراد مسن خويشاوند نيست، بلكه  تجربي و دانش انتقال
هاي دارويي،  با وجود عدم شناخت و آگاهي از تعدادي گونه

كنند كه از اين گياهان براي  به دانش افراد محلي اعتماد مي
اكنون  كردند و هم هاي خاصي استفاده مي درمان بيماري

هاي دارويي حاصل اعتمادي  شدن مصرف برخي گونه رايج
اكنون نسبت به دانش افراد محلي شده  است كه در گذشته و هم

 است.
و تحقيقاتي كه در  ها هحاصل نتايج انجام مصاحب

شهر و مردم بومي محلي اين  هاي شهرستان دره عطاري
 5/46ميانگين سني افراد نشان داد  شهرستان صورت گرفت

خص شده ميانگين سني كمك شاياني در مورد . مشبودسال 
چراكه  ؛هاي كالن كشور خواهد كرد اريذگ پذيرش سياست

شناسي سن مذكور قابليت  شناسي و جامعه رعايت نكات روان
 دهد يها را افزايش م ها و آموزش اريذگ پذيرش اين سياست

). عشايري و همكاران ميانگين سني افراد مشغول در 28(
و بيان  اند كرده سال معرفي 40تهران را هاي شهر  عطاري
تواند نشانگر آمادگي بيشتر اين  اين ميانگين سني مي اند نموده

هاي آموزشي باشد.  ريزي گروه براي پذيرش و دريافت برنامه
نتايج تحقيق نشان داد كه تعداد فروشندگان گياهان دارويي كه 

ي مختلف منابع علم ةاطالعات خود را از طريق تجربه يا مطالع
اند كمتر از كساني است كه تنها از طريق تجربه  كسب كرده

 ). 28( اند اطالعات خود را كسب كرده
كار در  ةمرادي و اصالحي ميانگين سابقدر مطالعة 

شده  سال گزارش 3/9هاي استان خراسان رضوي  عطاري
تر كار  طوالني ةكردند كه سابق بيان همچنين آنها است.
كه افراد مشغول به كار در  استضوع اين مو ةدهند نشان

از اند و  عنوان شغل اصلي انتخاب كرده عطاري، اين شغل را به
  .)12( شرايط كاري خود راضي هستند

نادري و همكاران نيز ميانگين درآمد ماهانه در واحدهاي 
هزار  200تومان، حداقل درآمد  5/654687عطاري لرستان را 

گزارش را تومان در ماه  ونيليم  كيتومان و حداكثر درآمد 
اضافي را بر  ةبودن واحد عطاري هزين اي هشك اجار بيكردند. 

و درآمد خالص عطاري را  كند ميصاحب عطاري تحميل 
  ).11( دهد تحت تأثير قرار مي
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هاي استان  مرادي و اصالحي در عطاري ةنتايج مطالع
خراسان رضوي نيز نشان داد كه افرادي كه تحصيالت متوسط 

درصد)  42(حدود  و ديپلم داشتند داراي بيشترين فراواني
درصد افراد مشغول در عطاري داراي  26/5بودند و فقط 

 -تحصيالت ابتدايي بودند و فراواني افراد با تحصيالت كارداني
 درصد) 21( و كارشناسي ارشد و باالتر درصد) 32( كارشناسي

داد كه حدود نشان  نتايج مرادي و اصالحيهمچنين ). 12( بود
كنند، افراد  ها مراجعه مي درصد از افرادي كه به عطاري 11
و طبقات متوسط و ضعيف  هستنداقتصادي غني جامعه  ةطبق

 شوند درصد مشتريان را شامل مي 63و  56جامعه نيز به ترتيب 
)12.(  

شامل  شوند يبيشترين گياهاني كه در هر فصل خريداري م
، زنجبيل، عناب، دارچين و يكوه ةآويشن، رازيانه، زيره، مرز

شربتي، عرق   هل در فصل پاييز و زمستان و خاكشير، تخم
. در فصول گرم سال در فصل تابستان است يعرق كاسن ،عنعنا

مزاج  گرم، گياهان بيشتر گياهان سردمزاج و در فصول سرد
حسيني و همكاران نيز نشان  د.نشو توسط مردم خريداري مي

شده براي هر فصل مجزا و متفاوت  اريدادند كه مواد خريد
). 29بوده و نياز به گياهان دارويي تابعي از مزاج فصل است (

بيشترين گياهان مورد همچنين نتايج تحقيق حاضر نشان داد 
نتايج  .بود و چتريان ، كاسنيعنعنا ةاستفاده مربوط به تير
) در ايران و 8و رنجبر و همكاران ( )30مهرباني و همكاران (

و والس و همكاران  ) در يونان31تايج هانليدو و همكاران (ن
) و بسياري از محققان ديگر نشان داده است كه اين 32(

خانوادة  نيتر باارزشهاي گياهي در سراسر جهان جزو  خانواده
گياهان دارويي هستند. اما نتايج برخي محققان، نتايج متفاوتي 

الالحي و همكاران طور مثال نتايج سي را نشان داده است؛ به
نشان داد گياهان دارويي موجود در بازارهاي سنتي غالباً مربوط 

). از 10هاي زنجبيليان، گندميان و استبرق هستند ( به خانواده
گرفت فلور متفاوت گياهان دارويي   توان نتيجه رو مي اين

متفاوت در كشورهاي مختلف كه برآيند عوامل اقليمي، 
ت است به ايجاد تنوع فرهنگي در توپوگرافي و خاك متفاو

 شود. مصرف گياهان دارويي منجر مي

دارويي از  ةدهد كه بيشترين استفاد نتايج مطالعه نشان مي
هاي  درمان بيماريسازي غذا،  آمادهگياهان جهت 

بسياري از نتايج  .بود گوارشيو  كليوي ،سرماخوردگي
يز هاي كشور ايران ن گرفته بر روي عطاري مطالعات صورت

ها توسط مشتريان  نشان داده است بيشترين مراجعات به عطاري
هايي همچون سرماخوردگي و اختالالت  براي درمان بيماري

) در 7طور مثال باقري و فروزه ( گوارشي و كليوي بوده؛ به
) در شيراز و مجاب و همكاران 33گرگان، حسيني و همكاران (

ند. اين در حالي بود ) در سمنان نتايج مشابهي را ارائه داد34(
) در مكزيك نشان داد كه 9كه نتايج مطالعة نيكلسون و آرزني (

گياهان دارويي بيشتر براي اختالالت تنفسي مورد استفاده قرار 
ها براساس شرايط  سينا بيماري گيرند. طبق نظر ابوعلي  مي

جغرافيايي و اقليمي متفاوت هستند و فراواني وقوع برخي 
هرچند  رو نيهماطق مختلف، متفاوت است. از ها در من بيماري

) در منطقة .Malva syvestris Lگياهي همچون پنيرك قرمز (
طور اختصاصي براي درمان درد سينه استفاده  شهر به دره
شود، در بين بوميان خليج فارس در استان بوشهر از آن  مي

براي درمان يبوست و عشاير مراتع ديلگان در استان كهگيلويه 
 ).17، 15كنند ( ويراحمد از آن براي تقويت بدن استفاده ميو ب

هاي هوايي گياهان  نتايج مطالعة حاضر سهم باالتر اندام
كلي، بذر و گل را در گياهان دارويي نسبت به  صورت به

عنوان منبع دارويي نشان داد. نتايج محققان  هاي ديگر به اندام
طور مثال  د بود؛ بهراستا و گاهي نيز متضا ديگر در اين بخش هم
هاي  ) در خصوص سهم باالتر اندام30مهرباني و همكاران (

عنوان منبع دارو، گل و  كلي به صورت بههوايي گونة گياهي 
آوردند. اما برخالف نتايج اين  دست بهميوه نتايج مشابهي 

) نشان دادند كه اندام برگ بيشترين 7مطالعه باقري و فروزه (
هي را داراست. يكي از داليل اصلي اين هاي گيا سهم در اندام

هاي هوايي در  تواند عدم قرارگرفتن گزينة اندام مسئله مي
هاي پرسشنامه توسط ساير محققان باشد. در اين مطالعه  گزينه

هاي  ساختاريافته، پاسخ استفاده از روش مصاحبة نيمه ليدل به
هاي  آزادانه و بدون ارائة گزينه صورت بهعطاران و مردم محلي 

هاي  بيان شد. اين مهم از ويژگي نتايج مصاحبه شده نييتع ازپيش
 ).35ساختاريافته است ( نيمه
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ي متمادي ها سالاي كه   بوميان منطقه براساس تجربه
ها و نيازهايي كه در گذر زمان براي آنها پيش  براساس بيماري

اند و براساس همين آزمون  آمده از گياهان متفاوتي استفاده كرده
اند. اين  و خطا پي به درمان بيماري با استفاده از گياهان برده

فرايند يادگيري حاصل صرف زمان زيادي بوده كه در كشف 
كار گرفته شده  چگونگي و چرايي استفاده از گياهان دارويي به

است. با وجود اينكه دانش عطاران شهرستان از ارزش بااليي 
شود كه  دي شناخته ميعنوان يك دانش پيون برخوردار بوده به

حاصل ادغام اطالعات كتب و سندهاي علمي و غيرعلمي و 
دانش بومي روستاييان منطقه بوده كه براي كسب آن زمان 

شهر  زيادي صرف نشده است. با اين حال ساكنان شهرستان دره
از اطالعاتي كه بوميان منطقه در رابطه با خواص دارويي 

كنند؛ چون به  يشتري استفاده ميگياهان دارند با اطمينان خاطر ب
تجربه و  ها سالاند كه اين دانش حاصل  اين نتيجه رسيده

هاي  زندگي در دل طبيعت بوده و از طرفي ديگر با بيماري
اند كه از طريق همين دانش به درمان آن  متفاوتي مواجه شده

اند. با توجه به اينكه بيشتر جمعيت شهرستان را  پرداخته
دانش افراد بومي  جهيدرنتدهند  ف آن تشكيل ميروستاييان اطرا

است.  اثرگذارتركننده  نسبت به دانش عطاران بر جوامع مصرف
از خود  كننده مراجعهدليل اصلي آن، اين است كه بيشتر افراد 

روستاهاي اطراف هستند. همچنين اطالعات ساكنان داخل شهر 

و از وجو در فضاي اينترنت بوده  حاصل مطالعة كتاب و جست
طريق آن به دقت و درستي دانش بوميان منطقه اعتماد حاصل 

آگاهي  ها با پيش در مراجعات خود به عطاري رو  نيااند. از  كرده
كنند.  از گياه دارويي كه تمايل به مصرف آن دارند اقدام مي

براي اولين بار به ثبت و  تنها نهنتايج حاصل از اين مطالعه 
رويي عطاران سنتي و مردم محلي مستندسازي دانش گياهان دا

شهر پرداخت و از اين حيث حائز اهميت است،  شهرستان دره
هايي همچون ادارة كل  تواند توسط ارگان بلكه نتايج مطالعه مي

در  جوار همهاي  منابع طبيعي و آبخيزداري استان و استان
راستاي كشت گياهان دارويي هدفمند مورد استفاده قرار گيرد. 

تواند امكان تركيب دو دانش  تايج اين مطالعه ميهمچنين ن
عطاران و دانش افراد محلي را در خصوص گياهان دارويي 

 ايجاد كند.
 تضاد منافع:
 گونه تضاد منافع ندارد. اين مطالعه هيچ
 حمايت مالي:

اين مطالعه از آغاز تا پايان توسط معاونت پژوهشي و 
عي گرگان مورد فناوري دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبي

 حمايت قرار گرفته است.
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