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دانش اتنوبوتانی )Ethnobotany( بخشی از سرمایه ی ملی هر قوم و در برگیرنده باورها و آگاهی های محلی آنان از گیاهان 
و خواص آن ها بوده که به دلیل شفاهی بودن در معرض انحطاط است. تحقیق حاضر با هدف آشنایي و مستندسازي فرهنگ 
استفاده سنتي از گونه های کاربردی منطقه سرایان در استان خراسان جنوبی صورت گرفت. در این مطالعه، با تهیه پرسشنامه 
به جوامع محلی هر منطقه مراجعه و مصاحبه ی شخصی با افراد باتجربه خصوصًا افراد مسن و مطلع که دارای اطالعاتی در 
زمینه ی گیاهان دارویی هستند، صورت گرفت. مصاحبه ها با محوریت نام محلي گیاهان، فرم رویشی، زمان جمع آوری، نحوه 
برداشت،  اندام مورد استفاده و نحوه مصرف و خواص گیاهان مطرح و تا جایي ادامه پیدا مي کرد که پاسخ هاي تکراري ثبات 
و صحت مصاحبه را محقق مي ساخت. همچنین روایي پرسشنامه با استفاده از نظرات افراد متخصص و داراي تجربه در این 
زمینه تایید و همچنین پایایي پرسشنامه با استفاده از روش ضریب آلفاي کرونباخ برآورد گردید. گیاهان جمع آوري شده با 
استفاده از منابع معتبر گیاه شناسي شناسایي شد. در این مطالعه 133 گونه گیاه با کاربردهای مختلف از منطقه سرایان شناسایی 
شد که متعلق به 37 جنس و37 خانواده بوده که در بین خانواده هاي Lamiaceae ،Amaranthaceae ،Asteraceae و 
Poaceae از بیشترین سهم برخوردار بودند که از این تعداد 87 گونه، دارویی است. نتایج حاصل از بررسي کاربرد سنتي 
گیاهان نشان داد که بیشترین استفاده دارویي از گیاهان جهت درمان بیماري هاي گوارشي، قلبی- عروقی و سیستم تنفسی 
می باشد. بیشترین کارکرد  اندام هاي مصرفي گیاهان شامل برگ، بذر و میوه بود. بررسي و مقایسه کاربردهاي مختلف گیاهان 
در منطقه مورد مطالعه و همچنین سایر نقاط ایران تشابه موارد مصرف در میان برخي گونه هاي گیاهي مشابه در مناطق مختلف 
کشور را به اثبات مي رساند. شناخت این گیاهان و مستندسازي دانش پیرامون آن ها مي تواند زمینه مناسبي براي شناسایي اثرات 

درماني جدید گیاهان، استفاده بهتر از گیاهان دارویي و فرآورده هاي آن ها را فراهم آورد.



115

مقدمه
در بسیاری از نقاط جهان بویژه نقاط دور 
دسترسی  شهرها  به  که  مكان هایی  و  افتاده 
بر  محلی  زندگی جوامع  مختلف  ابعاد  ندارند 
پایه ی منابع طبیعی، تجربیات و باورهای خود 
که همگی زاییده ی تالش برای معیشت پایدار 
دانسته ها  باورها،  این  بوده اند.  استوار  است، 
به  آنان را در برمی گیرد و  و ارزش ها زندگی 
بخشی از سرمایه ملی آن جامعه تبدیل می شود 
 Vazirpour, 2012; Mirdeilami et al., 2014(
Mardaninejhad& (. بهره گیری از خرد تجربی 

انباشته و تاریخی بهره برداران محلی، اصطالحًا 
دانش بومی نام گرفته است. این همان دانشی 
است که در طی قرون با استفاده از آن، اقوام 
گوناگون روزی خود را از محیط شان جسته اند، 
در  را  خود  کرده اند،  تهیه  را  پوشاک شان 
سرپناهی اسكان داده، فرزندان خود را تربیت 
کرده اند، جامعه ی خود را سامان داده و سالمت 
 Emadi &( خود و احشام خود را حفظ کرده اند
Abbasi, 1999(. افراد یک جامعه دانش مذکور 

فرهنگ های  با  انطباق  و  تجربه  اساس  بر  را 
کسب  زمان  طول  در  زیست  محیط  و  محلی 
ادامه  و  ژنتیكی  منابع  حفظ  برای  که  کرده اند 
بقا از آن استفاده می شود و فهرستی ذهنی از 
دانش  این  می باشد.  محلی  بیولوژیكی  منابع 
که  است  قوم  هر  ملی  سرمایه ی  از  بخشی 
باورها، ارزش ها، روش ها و آگاهی های محلی 
و دانش اکولوژیک آن ها از محیط زندگی شان 
و  آزمون  قرن ها  حاصل  و  می گیرد  بر  در  را 
اقتصادی  و  اجتماعی  طبیعی،  محیط  در  خطا 
بودن  شفاهی  دلیل  به  دانش  نوع  این  است. 

 Sadeghlo( است  انحطاط  معرض  در  سخت 
Azizi Demirchilo, 2015 &(. دانش محلی هر 

قوم بومیان را قادر به تأمین نیازمندی های خود 
از منابع طبیعی بدون تحلیل آن ها کرده است. 
بنابراین مجموعه ی دانش بومی جهان گزینه ی 
ارزشمندی از روش ها و ابزار زمان آزموده ای 
است که در توسعه پایدار تمام جوامع به کار 
تعامل  دانش، حاصل  که  آنجا  از  آمد.  خواهد 
بومی  دانش  می باشد  پیرامونش  محیط  با  فرد 
پیرامونشان  با محیط  بومیان  تعامل  نیز حاصل 
است )Shah Hosseini, 2014(. برای این دانش 
نام های دیگری مانند دانش محلی، دانش فنی 
وجود  مردمی  دانش  و  سنتی  دانش  بومی، 
همه  از  بیش  بومی  دانش  اصطالح  اما  دارد. 
به کار گرفته می شود. دانش مذکور زمینه های 
 Azkia( مساعدی را برای توسعه فراهم می کند

 .)& Mirshekar, 1999

دانش بومی نسبت به دانش فنی دارای دو 
سادگی  به  و  است  هزینه  بدون  است:  مزیت 
 .)Adhami et al., 2007( می باشد  دسترس  در 
توسعه  برنامه های  از  بسیاری  شكست  علت 
منطبق نبودن آنها با دانش بومی می باشد. زیرا 
مردم سالیان متمادی با این ارزش ها و باورها 
زندگی کرده و توسعه ای که این ارزش ها را 
مشروعیت  و  مقبولیت  چندان  بگیرد،  نادیده 
خواهد  شكست  به  منجر  و  یافت  نخواهد 
بدیهی   .)Azkia & Safaryshal, 1999( بود 
جغرافیایی  حوزه  از  مذکور  دانش  که  است 
خاصی سرچشمه گرفته و به طور طبیعی تولید 
با  سازگاری  و  کارایی  اساس  بر  و  می شود 
شرایط محیطی به نواحی مجاور و دور دست 
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در  بشر  بومی  دانش  نظام های  می یابد.  انتقال 
گیاه  شناسی،  زبان  مانند  مختلفی  زمینه های 
شناسی، جانور شناسی، پزشكی، بوم شناسی، 
مهارت های حرفه  دامداری،  اقلیم، کشاورزی، 
ای، صنایع دستی و... که همگی زاییده تالش 
برای معیشت پایدار در محیط زیست اوست، 
جلوه گر می شود. ثبت و جمع آوری این دانش 
اغلب به عهده مردم نگاران است. اتنوبوتانی یا 
گیاه مردم نگاری شاخه ای از دانش بومی است 
که به شناخت نقش گیاهان یک منطقه در دانش 
 .)Frouzeh et al., 2014( محلی آنها می پردازد
دانش بومی قدمتی به عظمت تاریخ بشر دارد، 
اولین  را   )Ethnobotany(اتنوبوتانی واژه ی  اما 
 William Harshberger,( ویلیام  هارشبرگر  بار 
کرده  مطرح  آمریكایی،  شناس  گیاه   )1895

استفاده  مورد  گیاهان  مطالعه ی  به  که  است 
توسط مردمان بومی پرداخته است. این دانش 
دانش  از  بخشی  عنوان  به  بعد  به  زمان  آن  از 
سنتی تعریف شده است که دانش این جوامع 
در مورد گیاهان پیرامونشان است و مطالعه ای 
است که تالش می کند دریابد گیاهان چگونه به 
عنوان غذا، پناهگاه، درمان، لباس، شكار، مراسم 
 Difrakhsh et al.,( مذهبی و... استفاده می شوند
2014(. طی دهه گذشته احیای عالقه بیماران، 

و  صنعتگران  دانشمندان،  محققین،  پزشكان، 
و  بوده  مشهود  کامال  دارویی  گیاهان  به  تجار 
همین امر دلیل گسترش مطالعات اتنوبوتانی در 
Irum Naz & Tamoor-( سراسر جهان می باشد
 .)ul-Hassan, 2014; Khodayari et al., 2014

اتنوبوتانی کاربردی  واژه دیگری است که در 
است  گرفته  قرار  استفاده  مورد  اخیر  سالهای 

بكار  پایدار  ی  توسعه  و  حفاظت  به منظور  و 
به  بیشتر حیطه مشمول کاری آن  می رود که 
دانش سنتی و درک فرهنگی و اشكال عملی 
مشكالت  حل  برای  می توان  و  داشته  تكیه 
مردم محلی منطقه بكار برد. در واقع می توان 
»حل  کاربردی  اتنوبوتانی  اصلی  هدف  گفت 
پایدار«  ایجاد توسعه  مشكالت مردم محلی و 
می باشد. به طور کلی اتنوبوتانی کاربردی نوعی 
از اتنوبوتانی کمی است که با استفاده از دانش 
محلی و بومی در تصمیمات مدیریتی نقش ایفا 
می کند. کاربرد گیاهان در زندگی جوامع بومی 
باعث شده است که ایشان اطالعات زیادی در 
پراکنش،  نظیر  گیاهی  مورد گونه های مختلف 
گلدهی،  دوره  عمر،  رویشی،  فرم  زیستگاه، 
داشته  گیاه  برداشت  شیوه  و  برداشت  زمان 
بررسی  با  محققان   .)Ten et al., 2007( باشند 
خلیج  شرقی  شمال  آبریز  حوزه ی  اتنوبوتانی 
فارس به 70 گونه ی گیاه دارویی متعلق به 37 
خانواده و 62 جنس دست یافتند که بیشترین 
کاسنی  جنس  و  کاسنی  به  مربوط  خانواده ها 
بود و بیش ترین استفاده در درمان بیماری های 
 Dolatkhahi & Nabi( گرفت  انجام  گوارشی 
و  شناسایی  آوری،  جمع  با   .)pour, 2013

دارویی  بومی گیاهان  استفاده سنتی و  بررسی 
شهرستان جیرفت در استان کرمان، 147 گونه 
گیاه دارویی متعلق به 48 خانواده و 132 جنس 
مربوط  خانواده ها  بیشترین  که  آمد  به دست 
 14 با   Apiaceae گونه،   19 با   Asteraceae به 
 Bibak &( با 16 گونه بود Lamiaceae گونه و
محققان  همچنین   .)Moghbeli hanjaee, 2017

در بین عشایر مراتع دیلگان در استان کهگیلویه 
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نموده  جمع آوری  را  گونه   70 احمد  بویر  و 
 7 تقویتی،  خوراکی-  استفاده  گونه   8 از  که 
برای سایر  استفاده خوراکی– دارویی و  گونه 
گونه ها مصارف دارویی و بهداشتی قائل بودند 
)Frouzeh et al., 2014(. در بررسی سجاسرود 
در استان زنجان نتایج به این گونه بود که 52 
گونه ی دارویی متعلق به 22 خانواده در منطقه 
خانواده های  را  تعداد  بیشترین  و  شناسایی 
بیشترین  که  دادند  تشكیل  کاسنی  و  نعنائیان 
مصرف برای درمان بیماری های گوارشی انجام 
می شد )Saadatpour & Barani, 2017(. با توجه 
به نتایج اتنوبوتانی در هر منطقه می توان به این 
اصل دست یافت که استفاده از گیاهان در هر 
منطقه آداب متفاوتی دارد، به عنوان مثال ممكن 
است یک گیاه در یک منطقه به عنوان دمكرده 
مورد  به صورت ضماد  دیگر  ی  منطقه  در  و 
استفاده قرار گیرد. همچنین ممكن است در دو 
منطقه مختلف برای درمان دو بیماری متفاوت 
استفاده   .)Ahvazi et al., 2007( شود  مصرف 
از گیاهان دارویی به قدمت عمر بشر است و 
دارویی  گیاهان  بومی  دانش  کردن  مكتوب  با 
کشور می توان به مرجعیت علمی و انحصاری 
ایران و میراث مكتوب غنی پزشكی آن دست 
یافت. لذا با توجه به متمایز و منحصر به فرد 
جغرافیایی  مختلف  نقاط  در  دانش  این  بودن 
این  ثبت  برای  کافی  وقت  عدم  همچنین  و 
کهنسال  با مرگ هر  آن  رفتن  بین  از  و  دانش 
بومی پرداختن به آن ضروری و اجتناب ناپذیر 
برخی  شناسایی  مطالعه  این  از  هدف  است. 
طور  به  که  است  مهمی  کاربردی  گیاهان  از 
سرایان  منطقه  محلی  ساکنان  بوسیله  گسترده 

قرار  استفاده  مورد  جنوبی  خراسان  استان  در 
را  بهره برداران  از  درصد   70 حدود  می گیرد. 
و  محلی  طبیبان  چوپانان،  کهنساالن،  اغلب 
خبرگان آن به لحاظ برخورداری ازدانش بومی 
زنبورداری،  دامداری،  نظیر  طبیعت  با  مرتبط 
گیاهان  از  بهره برداری  و  شناسایی  و  زراعت 
اما متاسفانه علی رغم  دارویی تشكیل می دهد. 
اتنوبوتانی  اثرات سودمندی که مطالعات  تمام 
می تواند داشته باشد و مجامع علمی نیز به خوبی 
در جریان ارزش حفظ دانش بومی و از جمله 
گیاهان  با محیط طبیعی و  مرتبط  بومی  دانش 
هستند، به ندرت این تحقیقات در منطقه مورد 
تحقیقات  گرچه  است.  گرفته  مطالعه صورت 
اتنوبوتانی بسیار ضروری تر و با اهمیت تر از 
تحقیقات آزمایشگاهی و یا عرصه ای باشند چرا 
آزمایشات علمی همیشه  انجام  برای  زمان  که 
دورهای  پیران  مختص  که  دانشی  اما  هست 
همیشه  است،  خاص  ای  جامعه  در  خاص 
فرصت ثبت آن وجود ندارد. به عالوه بررسی 
منابع گویای آن است که تحقیقات دانش بومی 
هر  در  شناسی  گیاه  و  طبیعی  محیط  پیرامون 
جای دنیا دارای یافته هایی هستند که در سایر 
نیامده است  تحقیقات مشابه در جاهای دیگر 
این  انجام  ترین ضروریات  از شاخص  این  و 

گونه پژوهش هاست.
مواد و روش ها

معرفی منطقه

استان  غربی  شمال  در  سرایان  شهرستان   
از  شهرستان  این  است.  واقع  جنوبی  خراسان 
غرب به شهرستان فردوس، از شمال به بخش 
کاخک شهرستان گناباد، از شرق به بخش سده 
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شهرستان قائنات، از جنوب و جنوب شرق به 
شهرستان خوسف و از جنوب غربی به بخش 
دیهوک شهرستان طبس در محدوده 58 درجه 
و 31 دقیقه طول شرقی و 33 درجه و51 دقیقه 
عرض شمالی، در 160 کیلومتری مرکز استان 
حاشیه  در  هموار  دشتی  در  و  بیرجند(  )شهر 
کویر و در دامنه جنوب غربی رشته کوه زابری 

معروف به شتران قرار دارد )شكل 1(. 
این شهرستان دارای مساحتی حدود 9334 
کیلومتر مربع است که در ارتفاع حدود 1458 
و   است  شده  گرفته  قرار  دریا  سطح  از  متر 
شامل 21 روستا و دو بخش آیسک و سه قلعه 
می باشد. طبق سرشماری سال 1395 جمعیت 
کل شهرستان 33312 نفر بوده که از این تعداد 
نفر   10067 و  شهری  جمعیت  نفر   23245
 Statistical year( هستند  روستایی  جمعیت 
نوده،  روستاهای  همچنین  و   )book, 2016

دوحصاران،  پر،  دره  آباد،  حجت  مصعبی، 
بغداده،  سراب،  نوبهار،  چرمه،  نرم،  کریمو، 
دوست آباد،  عمرویی،  خانیک،  بنی  خورزاد، 
چاه  غیاث،  چاه  آباد،  قاسم  زنگویی،  بسطاق، 

تریخی، چاه طالب، از جمله روستا های اطراف 
این شهرستان محسوب می شوند. اکثریت مردم 
آن به زبان فارسی تكلم می کنند. آب و هوای 
دمارتن  اقلیمی  بندی  طبقه  اساس  بر  منطقه 
گرفته  قرار  خشک  هوایی  و  آب  ناحیه ی  در 
در  و  معتدل  کوهستانی  نواحی  در  که  است، 
نواحی دشتی به تدریج به میزان دما افزوده و 
از بارندگی کاسته می شود. از اواسط آذرماه تا 
اردیبهشت ماه در دوره مرطوب و بقیه ماه های 

سال در دوره خشک قرار می گیرد. 
درجه   18/25 حدود  دما  متوسط  میانگین 
سانتی گراد می باشد. دی ماه با میانگین متوسط 
ماه و  دمای 4/84 درجه سانتی گراد سردترین 
میانگین متوسط دمای حدود 29/26  با  تیرماه 
درجه سانتی گراد گرم ترین ماه سال می باشد. 
حدود  منطقه  ساالنه  بارندگی  میزان  متوسط 
بیشترین  میانگین  است.  میلی متر   133/2
آبی  سال  در  میلی متر   270 به  نزدیک  بارش 
حدود  آن  میزان  کمترین  و   1377 تا   1376
67 میلی متر در سال آبی 1394 تا 1395 نشان 
ماهانه  بارندگی  بیشترین  میانگین  است.  داده 

1 
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محدوده مطالعاتی در بهمن ماه )1394-1368( 
در  مقدار  این  کمترین  و  میلی متر  حدود 730 
 Report of the( است  میلی متر   0/7 با  تیرماه 
مورد  مراتع   .)Meteorological Office, 2013

مناطق خشک  گیاهی  جوامع  زمره  در  مطالعه 
شمار  به  استپی(  )ناحیه  تورانی  ایران-  ناحیه 
و  بوته  صورت  به  بیشتر  ناحیه  این  می رود. 
و  بوده  جنگل  گذشته  در  که  است  چمن زار 
خاک  آن  نقاط  از  بعضی  در  حاضر  حال  در 
کاماًل فرسوده شده و استعداد تبدیل به جنگل 
می باشد. دارا  را  خشک  جنگل های  خصوصًا 
گونه های غالب این منطقه شامل: بنه، آنغوزه، 
زعفران،  گندم،  خاکشیر،  هیزه،  علف  کندل، 
به  منطقه  این  می باشد.  درختچه ها  و  خرفه 
لحاظ عوامل محیطی )عمدتًا خاک و ارتفاع از 
سطح دریا( به سه ناحیه تقسیم می شود: نواحی 
شمالی یا کوهستانی که دارای بافت خاک نسبتًا 
سبک می باشد و عمدتًا باغداری در آن رواج 
بافت  با  ای  کوهپایه  یا  مرکزی  نواحی  دارد. 
عالوه  محلی  جوامع  که  لومی  سیلتی-  خاک 
بر دامداری به زراعت غالت و علوفه دام نیز 
اشتغال دارند و نواحی جنوبی یا دشتی با بافت 
خاک سنگین که عمدتًا باغات پسته در آن رو 
به گسترش می باشد. این تنوع عوامل محیطی 
)عمدتًا توپوگرافیكی و ادافیكی( موجب تغییر 
و تنوع در پوشش گیاهی و انواع بهره برداری 
شده است، به طوری که انواع فرم های رویشی 
گیاهی با کاربردهای مختلف خوراکی، دارویی، 
صنعتی، زینتی و... را می توان در منطقه مالحظه 

نمود.

روش جمع آوری اطالعات

 اطالعات گردآوری شده به دو روش تهیه 

گردیدند: الف( میدانی ب( کتابخانه ای.

ابتدا  میدانی  روش  در  میدانی:  الف(روش   

شهرستان را به چند منطقه تقسیم نموده و در 
با هر منطقه، نقشه های  ابتدا به منظور آشنایی 
جغرافیایی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت، 
هر  مختلف  نقاط  به  دستیابی  راه های  سپس 
پوشش  وضعیت  و  طبیعی  عوارض  منطقه، 
گیاهی مورد مطالعه قرار گرفت. سپس با تهیه 
مراجعه  منطقه  به جوامع محلی هر  پرسشنامه 
کرده  و مصاحبه ی شخصی با افراد باتجربه، 
و  شهر  در  که  مطلع  و  مسن  افراد  خصوصًا 
گیاهان  ی  زمینه  در  اطالعاتی  دارای  روستا 
دارویی،  گیاهان  فروشندگان  هستند،  دارویی 
عطاری ها، کشاورزان و غیره با هدف شناسایی 
و  منطقه  هر  مهم  کاربردی  گیاهی  گونه های 
نحوه ی استفاده سنتی مردم صورت گرفت. در 
این راستا نیز مصاحبه ها به صورت هدفمند از 
خبرگان محلی ساکنان روستا ها صورت گرفت. 
الزم به ذکر است برای هر گیاه اطالعاتی از قبیل 
نام محلی، نوع کاربرد و مصرف محلی، نحوه 
مصرف و سایر موارد مورد لزوم برای هر گیاه 
محلی  نام  محوریت  با  مصاحبه ها  شد.  کسب 
گیاهان، فرم رویشی، زمان جمع آوری، نحوه 
برداشت،  اندام مورد استفاده و نحوه مصرف، 
خواص  و  آماده سازی  شیوه  مصرف،  مقدار 
گیاهان مطرح و اطالعات مورد نظر گردآوری 
شد. آنگاه از طریق مراجعه به مناطق مختلف 
شهرستان و با پیمایش های صحرایی در فصول 
نمونه های  جمع آوری  به  نسبت  سال  مختلف 

مطالعة دانش بومي و ....
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در  شد.  اقدام  استاندارد  روش های  با  گیاهی 
با  بومیان  استفاده  مورد  گیاهان  که  مواردی 
نمونه های جمع آوری شده پژوهشگر، مطابقت 
از  نمونه،  تر  دقیق  جمع آوری  برای  نداشت، 
بومیان هر منطقه کمک گرفته شد. در راستای 
ی  تهیه  برای  پژوهش  این  نتایج  شدن  بهتر 
اطالعاتی در زمینه گیاهان کاربردی و همچنین 
آدرس  قبیل  از  اطالعاتی  در حین جمع آوری 
و  طول  محل،  ارتفاع  جمع آوری،  محل  دقیق 
شد.  برداری  یادداشت  و...  جغرافیایی  عرض 
به  شده  آوری  جمع  گیاهی  نمونه های  سپس 
شیوه هرباریومی خشک و پرس شده و پس از 
آن هر کدام از فلورهای آماده بر طبق کلیدهای 
شناسایی گیاهان در منطقه نام تیره، جنس، گونه 
و واریته آنها در جدولی نوشته شد. پس از این 
مرحله داده های جمع آوری شده در جداولی 

و  زیستی(  )تیپ   Chrotype پراکنش،  ناحیه 
اطالعات جمع آوری شده توسط پرسشنامه از 
افراد بومی با استفاده از روش آمار توصیفی در 
نمودار و جداول تنظیم شد و سپس با روش 
اتنوبوتانی کمی به تحلیل داده ها اقدام شد. برای 
ارزش  بردن  باال  و  قومی  شناسی  گیاه  بهبود 
روش  بردن  بكار  با  اتنوبوتانیكی  مطالعات 
های کمی در گردآوری داده های اتنوبوتانیكی 
کیفیت  می توان  ها  آن  تفسیر  و  پردازش  با  و 
ارتقا داد. چنین روشی به توصیف  داده ها را 
شده  مشاهده  الگوهای  آنالیز  و  متغیرها  کمی 
در مطالعه، در کنار آزمایش آماری فرضیه ها 
کمک می نماید. کمی نمودن باعث کیفیت دادن 
به داده ها شده و بر مدیریت حفاظت منابع و 

توسعه کمک می نماید.
پس  مرحله  این  در  کتابخانه ای:  روش  ب( 
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 - جزئيات مربوط به جمع آوري اطالعات از افراد محلي در منطقه مورد مطالعه1جدول 

 منطقه رديف 
 افراد پرسش شده در مطالعه

 منطقه رديف
 افراد پرسش شده در مطالعه

 مرد زن مرد زن

 1 2 روستاي بغداده 13 6 4 شهر سرايان 1
 4 -- روستاي خورزاد14 4 5 بخش آيسك 2
 1 2 روستاي بني خانيك15 1 1 روستاي نوده 3
 1 -- روستاي عمرويي 16 2 1 روستاي مصعبي 4
 3 -- بخش سه قلعه 17 -- 2 روستاي حجت آباد 5
 1 1 روستاي دوست آباد 18 2 2 روستاي دره پر 6
 1 1 روستاي بسطاق 19 1 -- روستاي دوحصاران 7
 2 -- روستاي زنگويي 20 1 2 روستاي كريمو 8
 1 -- روستاي قاسم آباد 21 2 1 روستاي نرم 9
 2 1 روستاي چاه غياث 22 -- 2 روستاي چرمه 10
 3 -- روستاي چاه تريخي 23 -- 2 روستاي نوبهار 11
 -- 1 روستاي چاه طالب 24 2 -- روستاي سراب 12

 71 مجموع زن و مرد
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پرس  و  خشک  مراحل  و  گیاه  جمع آوری  از 
نوبت  نمونه(  سازی  )آماده  برگه  به  انتقال  و 
به شناسایی هر کدام از گیاهان رسید که برای 
دستیابی به این مهم با استفاده از منابع معتبر گیاه 
شناسی به شناسایی هر کدام از گیاهان پرداخته 
Asadi, 1988-2013; Ghahraman, 1990-( شد

 . )1995

نتایج و بحث
از  که  شد  مصاحبه  نفر   71 از  مجموع  در 
بودند و  نفر زن  نفر مرد و 28  تعداد 43  این 
اکثر مصاحبه شوندگان مسن و بی سواد بودند. 
سن مصاحبه شوندگان از 51 تا 95 سال بود. 
سنی  دامنه  در  شونده  مصاحبه  افراد  بیشترین 

2 
 

جدول
2

ف سنتي آن توسط بهره برداران
- ويژگي هاي هر گياه شامل نام محلي، نام فارسي، نام علمي،  اندام مورد استفاده و مصار

 

نام تيره
نام فارسي

نام علمي
نام محلي

صرفي
اندام م

ف
صر

موارد م
ف

صر
شكل م

A
nacardiaceae

پسته
وحشي 

Pistacia khinjuk
بنه

ميوه
مقوي ميل جنسي آقايان، انرژي زا، رفع 

درد دندان
خام، پودر، صمغ

سماق
Rhus coriaria

سماق
ميوه

خوراكي، دارويي، كاهنده قند وچربي 
خون،اشتهاآور،مدر،مفيد در درمان بيماري 

ت كننده لثه
هاي روماتيسمي،تقوي

خام و جوشانده

پسته بنه
Pistacia atlantica D

esf.
بنه

صمغ و ميوه
ت غذا بنه، مقوي 

ف خوراكي به صور
مصر

بدن
خام

A
piaceae

جعفري
Petroselinum

 crispum
جعفري

گ
بر

مفيد براي هضم غذا، اشتهاآور، ضد 
ب، سبزي خوردن

ميكرو
خام

كندل
D

orem
a am

m
oniacum

 
D

.D
on

كندل كما
سرشاخههاي 

گلدار
ش بدن

ت كننده بدن و گرمابخ
تقوي

خام و پخته

آنغوزه
Ferula assa-foetida L.

انغزه

گ، ريشه، 
بر

شيرابه و 
سرشاخه هاي 

گلدار

ف 
ت، مفيد در برطر

ضد انگل، ضد يبوس
ت كننده 

ت دندان و تقوي
كردن عفون

ش
گوار

خام و عصاره ريشه

گشنيز
C

oriandrum
 sativum

 L.
گشنيز

گ
بر

و دانه
اشتهاآور، ضد نفخ و هاضم غذا، كاهنده 
چربي خون،تنظيم فشارخون، الغر كننده، 

ت
ضد دياب

جوشانده، خام، پودر

شويد
Anethum

 graveolens L.
ت

شو
گ و دانه

بر
كاهنده قند و چربي خون، الغركننده، رافع 

دل پيچه
خام و پودر

مطالعة دانش بومي و ....
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81 تا 91 سال قرار داشتند )جدول 1(. روایي 
پرسشنامه با استفاده از نظرات افراد متخصص 
و داراي تجربه در این زمینه تایید و همچنین 
آلفاي  ضریب  روش  از  پرسشنامه  پایایي 
کرونباخ برآورد گردید. پایایي پرسشنامه براي 
در  که  آمد  به دست   0/85 برابر  بهره برداران 

محدوده مناسب و مطلوبي قرار داشت.

مراتع منطقه سرایان به علت تنوع در پوشش 
گیاهی، برای انجام مطالعات گونه های کاربردی 
مناسب می باشد. با توجه به بررسی و مطالعات 
کاربردهای  با  گیاه  گونه   133 شده،  انجام 
که  شد  جمع آوری  سرایان  منطقه  از  مختلف 
متعلق به 37 جنس و37 تیره بوده، که از میان 
 Asteraceae تیره ها، بیشترین گونه متعلق به تیره

3 
 

نام تيره
نام فارسي

نام علمي
نام محلي

صرفي
اندام م

ف
صر

موارد م
ف

صر
شكل م

زيره سياه
Bunium

 persicum
زيره سياه

دانه
رافع معده درد و دل پيچه شديد 

شكم(مخصوصا دردهاي قاعدگي
)، ضد 

نفخ، اشتهاآور
خام و پودر

A
pocynaceae

خرزهره
N

erium
 indicum

 M
ill.

خلزهره
گ

بر
رفع لكه هاي پوستي

عصاره،ضماد

A
steraceae

هميشه بهار
C

alendula officinalis L.
هميشه باهار

گل
ب هاي پوستي

مفيد در درمان التها
دمكرده

 و پماد

آفتابگردان
H

elianthus annuus L.
افتوگردو

دانه
چاق كننده و اشتهاآور، موثر در  رشد 

استخوان كودكان
خام و روغن

كاسني
C

ichorium
 intybus L

كسنه
كل اندام

ت، 
ش صور

تصفيه كننده خون، ضد جو
ب بر

صفرا آور، مدر و ت
دمكرده، عرق، 

جوشانده
ترخون

Artem
isia dracunculus L.

تلخون
گ

ساقه و بر
ف سبزي، ادويه ترشي ها، ضد نفخ

مصر
خام و پودر

كنگر
G

undelia tournefortii L.
كنگر

شاخه هاي 
جوان

ب بر، كاهنده فشار خون
ت

پخته

پوليكاريا
Pulicaria gnaphalodes

ف هيزه
عل

كل اندام
ضد گرمازدگي، ضد اسهال، مقوي كبد، 
ت هاي 

ش، رفع اگزما و حساسي
ضد غ

پوستي
ت

عصاره، شرب

گل قاصد
Taraxacum

 officinale
ك

قاصد
كل گياه

رافع درد و ورم چشم، درمان 
سرماخوردگي و بيماري هاي پوستي، رفع 

زردي
عصاره و مرهم

شكرتيغال
Echinops echinatus Roxb.

شكرتيغال
گل

ب
ضد سرفه، پايين آورنده ت

جوشانده

كاهو
Lactuca sativa L.

كاهو
گ و ساقه

بر
ف خوراكي و تصفيه كننده خون، الغر 

مصر
كننده

خام

درمنه 
كوهي

Artem
isia aucheri Boiss.

ترخ
پيكره رويشي

مقوي بدن، ضدانگل
دمكرده
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با 15 گونه و کمترین تعداد نیز مربوط به تیره
Anacardiaceae  با 4 گونه می باشد. 

اطالعات  مطالب،  ارائه  در  تسهیل  برای 
این  دارویی  گیاهان  پیرامون  شده  جمع آوری 
شامل  گیاه  هر  ویژگی های  همراه  به  منطقه 
مورد  علمی،  اندام  نام  فارسی،  نام  محلی،  نام 
استفاده و مصارف سنتی آن توسط بهره برداران 

در جدول 2 آورده شده است. 
منطقه  که  است  آن  گویای  مذکور  جدول 
مورد بررسی 87 گونه دارویی دارد که متعلق 
به 28 خانواده است. بیشترین سهم در ترکیب 
خانواده های  به  مربوط  ترتیب  به  گونه ها 
با تعداد   Lamiaceae ،با 13 گونه  Asteraceae

گونه،   7 با   Fabaceae و   Rosaceae گونه،   12

4 
 

نام تيره
نام فارسي

نام علمي
نام محلي

صرفي
اندام م

ف
صر

موارد م
ف

صر
شكل م

درمنه 
دشتي

Artem
isia herba-alba Asso

تليخ
پيكره رويشي

دافع كرم انگل
پودر

گل آهاري
Zinnia elegans

گل آهاري
گل

زينتي،ضد سرفه و گلو درد
دمكرده

بومادران
Achillea m

illefolium
 L.

بومادرو
اندام هوايي

درمان زخم معده و روده شديد. مفيد در 
رفع دردهاي قاعدگي و تنظيم كننده 

ت تهوع
قاعدگي و حال

جوشانده

B
rassicaceae

خاكشي
Sisym

brium
 sophia L.

خاكشير
دانه

ش و 
درمان دل درد و معده درد، ضد عط

گرمازدگي، مقوي كبد، رافع اسهال
ت و پودر

شرب

شلغم
Brassica rapa L.

شلغم
ريشه

مفيد براي رفع بيماري هاي تنفسي و 
ب و عروق

سرماخوردگي،مقوي قل
خام، بخارپز

شاهي
Lepidium

 sativum
شاهين

گ و دانه
بر

ت و دردهاي 
رفع گرفتگي عضال

روماتيسمي، كاهنده فشار خون، درمان كم 
خوني

خام و جوشانده

ك 
تره تيز

وحشي
C

ardaria darba L.D
esv

س
بلق

گ
بر

سرشار از آهن و تصفيه كننده خون
خام و پخته

تربچه
Raphanus sativus L.

تربچه
گ و ريشه

بر

خوراكي(سبزي خوردن)، اشتهاآور، مفيد 
ت كه 

ب و عروق و گياهي مدر اس
براي قل

ش 
ب دفع سموم بدن ميشود و دركاه

موج
ت

وزن موثر اس

خام

A
m

aranthaceae
تاج 

س
خرو

Am
aranthus cruentus L .

س
تاج خرو

گل
رفع گلو درد و سرفه

عصاره و دمكرده

C
onvolvulaceae

ك
پيچ

C
onvolvulus arvensis L.

ك
پچو

گ
بر

هاضم غذا، مسهل و صفرا آور
جوشانده، دمكرده

C
ucurbitaceae

هندوانه 
C

itrullus colocynthis
ك، 

تلخو
ميوه

درمان قند خون
جوشانده، روغن

مطالعة دانش بومي و ....
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نام تيره
نام فارسي

نام علمي
نام محلي

صرفي
اندام م

ف
صر

موارد م
ف

صر
شكل م

ابوجهل
هندوانه 
حنظل

Fum
ariaceae

شاتره
Fum

aria officinalis L.
شاه تره

اندام هوايي، 
دانه

مقوي كبد، رفع كم اشتهايي و كم خوني، 
ت بدن

ش پوس
تصفيه كننده خون، ضد خار

دمكرده و خام

Fabaceae

شنبليله
Trigonella foenum

-
graecum

شمليده
گ و دانه

بر

براي رفع درد معده، نفخ و دانه ها را 
ك غدد شيري در مادران و شير ساز 

تحري
بكار مي برند، كاهنده قند و چربي خون، 

س و ورم
رافع آما

دمكرده، پودر و خام

اكليل 
ك

المل
M

elilotus officinalis L.
يونجه زرد

كل اندام
ت بدن كاربرد دارد و به عنوان 

ت تقوي
جه

س 
تصفيه و رقيق كننده خون و درمان واري

استفاده مي شود

جوشانده و پودر، 
دمكرده

گون
Astragalus gossypinus

گون
ريشه

ت كننده مو
تقوي

صمغ
تلخه بيان

Sophora jaubertii Spach.
تلخه بيان

گ و گل
بر

درمان ناراحتي معده
ش

دمنو

شيرين بيان
G

lycyrrhiza glabra L.
شيرين بيان

ريشه و 
شيرابه

ت، ملين، رافع زخم معده و روده
صنع

پودر، جوشانده

يونجه
M

edicago
Sativa L.

يونجه
اندام هوايي

چاق كننده، رفع كم خوني، جلوگيري از 
پوكي استخوان

خام، عرق

خارشتري
Alhagi cam

elorum
خارشتر

گ،گل، 
ميوه،بر

شيرابه

معرق، تصفيه كننده خون، دافع سنگهاي 
كليه و مثانه و رافع بواسير، مفيد در رفع 

درد روماتيسم و مفصلي

صمغ، جوشانده، 
روغن، عرق

Poaceae
 

گندم
Triticum

 dicoccum
گندم

كل اندام
مفيد در رفع سوختگي ها، مفيد براي رفع 

ت
ك پوس

ك و م
ك و ك

ل
ك

پودر، ضماد، ماس

سورگوم
Sorghum

 bicolor
سورگوم

دانه و ساقه
ش، مقوي بدن

آرامبخ
دمكرده
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نام تيره
نام فارسي

نام علمي
نام محلي

صرفي
اندام م

ف
صر

موارد م
ف

صر
شكل م

جو
H

ordeum
 vulgare L.

جو
ميوه و دانه

كاهنده چربي و قند خون، الغر كننده، مدر 
و ملين

ت 
خام، پودر(بصور

نان)

ارزن
Panicum

 m
iliaceum

ارزن
دانه

ت، تنظيم 
ب بر، ضد ترشا، رافع يبوس

ت
كننده قند خون

جوشانده

Iridaceae

زعفران
C

rocus sativus L.
زعفرو

كالله همراه 
با خامه

ب ،تنظيم فشارخون، رافع بيخوابي 
مقوي قل

ش
و آرامبخ

ت، دمكرده
شرب

زنبق
Iris sisyrinchium

زنبق
ريشه

مفيد براي رفع زردي، درمان لكه هاي سياه 
ت

صور
دمكرده

Lam
iaceae

ريحان 
سبز

O
cim

um
 basilicum

 
Var.Thyrsiflorum

ريحون
گ و دانه

بر
رفع دل درد، ضد نفخ، معطر كردن غذا، 

ش
اشتهاآور، ارامبخ

ت و 
خام، شرب

جوشانده

مرزه
Satureja hortensis L.

مرزه
سرشاخه 

جوان
هضم كننده، مقوي معده، ضد نفخ، اشتها 

آور
خام و پودر

ريحان سياه
O

cim
um

 basilicum
 Var. 

Sanctum
ريحون سياه

گ و دانه
بر

ت، ضد سرفه، 
سبزي خوردن، رافع يبوس

ب
ش و پايين اورنده ت

ارامبخ
ت و دمكرده

خام، شرب

نعناي سبز
M

entha spicata L.
نعناع

گ و ساقه
بر

رافع در درد و نفخ معده،مفيد در هضم غذا
خام و پودر و دمكرده

گزنه سفيد
Lam

ium
 album

 L.
گزنه

پيكره رويشي
مفيد در پايين آوردن قند خون

ش
دمنو

پونه آبي
M

entha longifolia )L.) 
H

udson
پودنه

پيكره رويشي
اشتهاآور و مسهل و ضد تشنج، ضد نفخ و 

ب
ميكرو

خام، پودر و 
س 

جوشانده، اسان
محلول

مريم
 گلي

Salvia m
acrosiphon Boiss

مريم گلي
پيكره رويشي

مفيد در درمان دل درد
جوشانده

كاكوتي
Ziziphora tenuior L.

كاكوتو
پيكره رويشي

ت مصلح 
مقوي معده، مخلوط با ماس

سردي، ضد عفوني كننده روده
خام و پودر

رزماري
Rosm

arinus officinalis L.
رزماري

گ و گل
بر

ت 
رافع دردهاي رماتيسمي و مفصلي، تقوي

روغن، پماد، دمكرده

مطالعة دانش بومي و ....
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نام تيره
نام فارسي

نام علمي
نام محلي

صرفي
اندام م

ف
صر

موارد م
ف

صر
شكل م

كننده مو

آويشن
Thym

us vulgaris L.
اويشه

پيكره رويشي
ب، رافع سرماخوردگي، سرفه، 

مقوي اعصا
و خلط آور

دمكرده، جوشانده

نعنافلفلي
M

entha piperita L.
گ

سوسن بر
گ

بر
ت و دوغ، هاضم غذا، رفع 

ادويه ماس
احتقان بيني، ضد نفخ

خام، جوشانده، 
س

اسان
محلول

مريم 
نخودي

Teucrium
 scordium

 L.
كلپوره

گل و پيكره 
رويشي

كاهنده قند خون، رفع ناراحتي هاي معده و 
دل درد شديد

ت
خام، پودر و شرب

Liliaceae

سير
Allium

 sativum
 L.

سير
كل گياه

پايين آورنده فشارخون، رافع انگل، مسكن 
ت، ضد عفوني كننده دستگاه 

ش حشرا
ني

ش
گوار

خام ،جوشانده

پيازچه
Allium

 schoenoprasum
پيازچه

گ و ريشه
بر

ت 
چربي سوز و تنظيم قند خون، تقوي

سيستم ايمني بدن
خام

سير 
وحشي

Allium
 canadense L.

ك
سرمو

گ
بر

خوراكي و مفيد براي معده ،رفع كم خوني
خام و پخته

تره
Allium

 am
peloprasum

 L.
تره

گ و پياز
بر

كاهنده فشارخون و چربي سوز، رفع سوء 
هاضمه

خام يا پخته

M
alvaceae

ك
پنير

M
alva sylvestris L.

ش
ختمي بنف

گل و دانه
مفيد در رفع گلودرد وسرفه

دمكرده

پنبه
G

ossypium
 hirsutum

 L.
پمبه

گل
 و 

دانه
ت و 

ازدياد شير در مادران، درمان برونشي
ب

ت
پودر، روغن

ختمي
Alcea rosea L.

ختمي
گل

ضد سرفه وآسم،رفع تورم مخاط گلو
دمكرده

M
oraceae

انجير 
كوهي

Ficus C
arica Var.Johanns 

Boiss
ك

انجير
ميوه، 

گ،دانه
بر

تعرق زا، ادرار آور، مسكن درد، ضد 
سرفه،ملين

خام، دمكرده

Plantaginaceae
گ

بارهن
 

Plantago alpina
گ

بارن
 

گ، دانه
بر

 
رفع گلو درد

و مفيد در درمان سرفه هاي 
خام و دمكرده
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نام تيره
نام فارسي

نام علمي
نام محلي

صرفي
اندام م

ف
صر

موارد م
ف

صر
شكل م

شديد
 

Polygonaceae

س
ريوا

 
Rheum

 ribes
س

ريوا
 

گ
دمبر

 
ت تهوع، تصفيه 

مقوي معده وكبد، ضد حال
ت، كاهنده قند خون

كننده خون، ضد يبوس
 

خام
 

ك
ترش

 
Rum

ex acetosa
ك

ترشو
 

كل اندام
 

، رافع سرما خوردگي
ت تهوع، 

و حال
ش دهنده كلسترول خون، تصفيه كننده 

كاه
خون
 

خام و دمكرده
 

Polypodiaceae
 پر

سياوشان 
 

Adiantum
 capillus-veneris

پرسيوشو
 

كل اندام
 

رفع گلو درد و سرفه، خلط آور، مفيد در 
س

ش درد و تنگي نف
رفع گو

 
دمكرده
 

Portulacaceae
خرفه

 
Portulaca oleracea

خلفه
 

اندام هوايي
 

ت 
رفع تشنگي، تصفيه كننده خون، تقوي

كننده كبد، كاهنده چربي خون
 

ب پز
خام و آ

 

Lythraceae
انار
 

Punica granatum
نار
 

ميوه
 

رنگرزي، مسهل، رفع سرما خوردگي، 
تصفيه كننده خون

 
ت و 

خام و شرب
عصاره
 

R
osaceae

نسترن 
وحشي

 
Rosa canina

نسترن
 

ميوه
 

رافع سرماخوردگي، ضد درد عضالني
 

پودر و دمكرده
 

بادام كوهي
 

Am
ygdalus scoparia

ك
بادامش

 
دانه

 
ت معده، 

مقوي، انرژي زا، مفيد در تقوي
ش دهنده شير 

ت كننده موي سر، افزاي
تقوي

مادران، درمان سرفه
 

خام فرآوري شده و 
روغن
 

گل 
محمدي

 
Rosa dam

ascena
ب

گل گال
 

غنچه و گل
 

ب، مفيد در رفع زخم 
ش، مقوي قل

آرام بخ
ت مزاج

معده و يبوس
 

عرق و دمكرده، 
س

اسان
 

بادام
 

Prunus am
ygdalus

بادوم
 

ميوه و دانه
 

ب، 
مقوي، اشتهاآور، ملين، آرام كننده اعصا

ك
رفع سرفه هاي خش

 
خام

 

 به
C

ydonia oblonga
 به

ميوه، دانه و 
رافع سرماخوردگي، گلودرد، سرفه، 

خام و دمكرده
 

مطالعة دانش بومي و ....
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نام تيره
نام فارسي

نام علمي
نام محلي

صرفي
اندام م

ف
صر

موارد م
ف

صر
شكل م

گ
بر

 
ب

ش بيني، مقوي قل
آبريز

 

Scrophulariaceae
گل ماهور

 
Verbascum

 songaricum
گل ماهور

 
گل

 
ب لوزه ها

ضد سرفه، درمان التها
 

دمكرده
 

Solanaceae

فلفل سبز
 

C
apsicum

 annum
فلفل قرمز

 
ميوه

 
ت و روماتيسم، 

مفيد در رفع درد عضال
ت كننده 

مفيد در رفع سردي بدن، تقوي
سيستم ايمني بدن

 
خام و پودر

 

بادمجان
 

Solanum
 m

elongena
بادنجو

 
ميوه به همراه 

گ
كاسبر

 
درمان اسهال

 
خام و پخته

 

تاتوره
 

D
atura innoxia M

ill
تاتره

 
گ و دانه

بر
 

س
درمان سوختگي، درمان نقر

 
پودر و مرهم

 
تاج ريزي 

سياه
 

Solanum
 nigrum

اسپكنگور
 

ميوه و دانه و 
گ

بر
 

ب، بند 
مقوي بدن، مسكن درد، كاهنده ت

آورنده خون
 

جوشانده
 

Tam
aricaceae

 گز
Tam

arix hispida
 گز

ت تنه
پوس

 
مسكن درد دندان
 

مرهم
 

V
iolaceae

بنفشه
 

گ سه
رن

 
Viola tricolor

بنفشه 
ميموني

 
سرشاخه 

گلدار
 

نرم كننده سينه و خلط آور، تسكين دهنده 
دردهاي روماتيسمي، رافع بيماري هاي 

پوستي مانند اگزما
 

جوشانده و دمكرده و 
موضعي

 

V
itaceae

انگور
 

Vitis vinifera
انگور
 

ميوه و دانه
 

ش، الغر كننده، مقوي حافظه، تنظيم 
آرامبخ

كننده قند خون
 

خام و دمكرده، 
ت، سركه

شرب
 

Zygophyllaceae

اسپند
 

Peganum
 harm

ala
سپند

 
ميوه، دانه

 
كاهنده قند و چربي خون، درمان 
سرماخوردگي و آنفوالنزا، دافع كرم

 
جوشانده، دود دادن، 

روغن
 

ك
خارخاس

 
Tribulus terrestris

ك
خارخس

 
ميوه

 
گ كليه، مدر، مسكن دردهاي مثانه

دافع سن
 

خام و جوشانده و 
پودر
 

V
erbenaceae

به ليمو
 

Aloysia citrodora
 

به ليمو
 

گ
بر

 
درمان سوء هاضمه و نفخ، تشنج، 

ك طرفه، سرگيجه
سردرد هاي ي

 

دم كرده
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Apiaceae با تعداد 6 گونه است )شكل 2(. 

خانواده های  بین  در  مذکور  خانواده های 
گیاهی از غنای زیادی برخوردار بوده و از نظر 
ویژگی های دارویی گیاهان نیز از خانواده های 
از  می آیند.  شمار  به  گلدار  گیاهان  پراهمیت 
کاربرد  بیشترین  محلی  و  سنتی  مصارف  میان 
قلبی-  بیماری های گوارشی،  به درمان  مربوط 
که  چند  هر  بود.  تنفسی  سیستم  و  عروقی 
اما  داشتند،  دارویی  مصارف  گونه ها  غالب 
 ،)Anethum graveolens( تعدادی نیز نظیر شوید
 Allium( تره   ،)Coriandrum sativum(گشنیز
ampeloprasum( به هر دو صورت خوراکی- 

دارویی به مصرف می رسند. همچنین برخی از 
گیاهان کاربردهای چندگانه ای در طب سنتی 
به  می توان  میان  آن  از  که  دارند  محلی  افراد 
بیان  شیرین   ،)Bunium persicum(سیاه زیره 
 Cydonia oblonga( به ،)Glycyrrhiza glabra(
استفاده  مورد  قسمت های  نمود.  اشاره   )Mill

بذر،  برگ،  شامل  شده  جمع آوری  گونه های 
میوه بیشترین استفاده را در بین جوامع محلی 

منطقه دارا بود )شكل 3(. 
با استناد بر اطالعات بدست آمده از گیاهان 

دارویی جمع آوری شده و بر اساس مطالعات 
پژوهش،  و  تحقیق  طول  در  گرفته  صورت 
متداول ترین شیوه های مصرف در بین مردمان 
بومی منطقه مورد مطالعه سرایان، شكل مصرف 
خام و پودر می باشد و کمترین شیوه مصرف به 

دود دادن و بخور اختصاص دارد. 
در این مطالعه 133 گونه گیاهی با کاربردهای 
مختلف، شناسایی شده که متعلق به 37 جنس 
و 37 تیره می باشند که دراین بین خانواده های 
 Lamiaceae  ،Amaranthaceae  ،Asteraceae

برخوردارند.  سهم  بیشترین  از    Poaceae و 
محققین در تحقیق پیرامون گیاهان منطقه غرب 
به  مربوط  سهم  بیشترین  که  دریافتند  بیرجند 
 Amaranthaceae  ،Asteraceae خانواده های 
 Qalasi Mod et al.,( می باشند   Lamiaceae و 
در  که  تحقیقی  نتایج  در  همچنین   .)2006

نحوه  و  درمانی  خواص  شناسایی،  بردارنده 
استفاده برخی گیاهان دارویی شهرستان بهبهان، 
استان خوزستان بود به این امر پی بردند عمده 
از  گونه هایی  به  مربوط  درمانی  ترین خواص 
  Poaceae و   Lamiaceae  ،Asteraceae خانواده 
بررسی  با   .  )Razmjoue et al., 2017(می باشد

مطالعة دانش بومي و ....
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گیاهان  مردمی(  شناسی  )گیاه  اتنوبوتانی 
 84 خوزستان(  )استان  ایذه  شهرستان  دارویی 
گونه گیاهی دارویی شناسایی شد که تیره های 
بیشترین  دارای   Lamiaceae و   Asteraceae

 .)Khodayari et al., 2014( بودند  کاربرد 
گیاهان  سنتی  کاربرد  بررسی  از  حاصل  نتایج 
نشان داد که برای مقابله با اثرات بیماری های 
مورد  منطقه  دارویی  گیاهان  از  شده  شناخته 
صورت  متنوعی  دارویی  استفاده های  مطالعه، 
استفاده  بیشترین  که  شد  مشخص  و  می گیرد 
بیماری های  درمان  جهت  گیاهان  از  دارویی 
تنفسی  سیستم  و  عروقی  قلبی-  گوارشی، 
گیاهان  از  استفاده  میزان  کمترین  و  می باشد 
سیستم  بیماری های چشمی،  به  مربوط  منطقه 
نتایج  می باشد.  زنان  بیماری های  و  تناسلی 
تحقیقات برخی از محققین در استان خراسان 
جنوبی و خراسان رضوی نیز مؤید این مطلب 
گیاهان  از  دارویی  استفاده  بیشترین  که  است 
گوارشی  بیماری های  انواع  درمان  جهت 
 )Alimirzaei et al., 2017( چنانكه  می باشد 
در استان خراسان رضوی دریافتند که 43/14 

درصد از گیاهان به منظور درمان بیماری های 
در  می گیرند.  قرار  استفاده  مورد  گوارشی 
بررسی گیاهان دارویی منطقه زریوار شهرستان 
گیاهان،  از  دارویی  استفاده  بیشترین  مریوان، 
به درمان بیماری های گوارشی و ناراحتی های 
 Tabad &( می باشد  مربوط  تنفسی  مجاری 
 Dolatkhahi( پژوهش های   .)Jalilian, 2015

شرقی  شمال  در حوزه   )& Nabi pour, 2013

خلیج فارس و )Saadatpour et al., 2017( نیز 
در مراتع سجاسرود زنجان نیز مؤید این مطلب 
است که بیشترین کاربرد محلی گیاهان مربوط 
این  همچنین  است.  گوارشی  بیماری های  به 
          Mardaninejhad  ( نتایج بررسی های با  نتایج 
مبارکه  منطقه ی  در     (  & Vazirpour  2012
که  است  این  و گویای  دارد  مطابقت  اصفهان 
کاربرد  بیشترین  نیز  شده  بررسی  مناطق  در 
درمان  برای  محلی  در جوامع  دارویی  گیاهان 
بیماری های گوارشی معرفی شده است. نتایج 
گویای آن است که بیشترین کارکرد قسمت های 
مصرفی گیاهان شامل برگ، بذر و میوه می باشد. 
نحوه  و  درمانی  خواص  شناسایی  مطالعه  در 
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استفاده برخی گیاهان دارویی شهرستان بهبهان 
برگ  که  نمودند  اذعان  خوزستان  استان  در 
گیاهان با 27 درصد از بیشترین میزان مصرف 
 Razmjoue et al.,( است  برخوردار  دارویی 
2017(. طبق بررسی های صورت گرفته خانواده 

خانواده هایی  زمره  در   )Asteraceae( کاسنی 
است که بیشترین فراوانی را به خود تخصیص 
داده اند. این نتایج با بررسی های سایر محققین 
 Haerinasab & Abbasi, 2019;( دارد  مطابقت 
 Sajjadi et al., 2016; Kiasi & Forouzeh,

مختلف  کاربردهای  مقایسه  و  بررسی   .)2019

همچنین  و  مطالعه  مورد  منطقه  در  گیاهان 
سایر نقاط ایران تشابه موارد مصرف در میان 
مختلف  مناطق  در  مشابه  گیاهی  گونه های 
کشور را به اثبات می رساند. به عنوان مثال در 
رضوی  خراسان  استان  در  که  دیگری  تحقیق 
صورت گرفته است، کاربردهای مشابهی برای 
چنانكه  می خورد.  چشم  به  گونه ها  از  برخی 
 Cichorium کاسنی)  گونه  مطالعه  دو  هر  در 
تصفیه  درمان جوش صورت،  برای   )intybus

 Bunium) سیاه  زیره  گونه  مدر،  خون،  کننده 
persicum )به عنوان رفع معده درد، ضد نفخ، 

گونه خاکشی)  قاعدگی،  از  ناشی  درد  کاهش 
عطش  رفع  عنوان  به   )Sisymbrium sophia

استفاده  مورد  اسهال  درمان  گرمازدگی،  و 
مرور   .)Hosseini et al., 2019( می شود  واقع 
بومی  دانش  پیرامون  گرفته  تحقیقات صورت 
گیاهان دارویی در سایر نقاط کشور و مقایسه 
کارکردهای  گویای  نیز  حاضر  تحقیق  با  آن 
به  می باشد.  گیاهان  از  برخی  برای  مشابه ی 
آن  گویای  تحقیق  این  یافته های  مثال  عنوان 

 Pistacia( است که گیاهانی نظیر پسته وحشی
 Citrullus( ابوجهل  هندوانه   ،)khinjuk

 ،)Coriandrum sativum( گشنیز ،)colocynthis

ترتیب  به   )olanum nigrum( سیاه  ریزی  تاج 
قند  درمان  بدن،  تقویت  مانند  امراضی  برای 
خون، اشتهاآور و کم شدن تب مورد استفاده 
نظیر,  گیاهانی  می گیرند.  قرار  محلی  جوامع 
)Alhagi camelorum(، خارخاسک  خارشتری 
)Tribulus terrestris ( که به منظور دفع سنگ 
مشابه ی  کارکرد  دارای  می روند،  کار  به  کلیه 
در دانش محلی بهره برداران شهرستان کازرون 
 Dolatkhahi et al.,( در استان فارس می باشند
2012(. این نتایج گویای آن است که در مناطق 

در  متنوعی  رسوم  و  فرهنگ ها  ایران  مختلف 
زمینه استفاده از گیاهان وجود دارد که گرچه 
این تفاوت فرهنگ ها سبب گوناگونی هرچند 
 اندک کاربردهای ذکرشده توسط مردم از یک 
گونه می شود، اما در اغلب موارد این کاربرد و 
موارد استفاده شبیه یكدیگر می باشند. به عبارتی 
مناطق  در  دارویی  خودروی  گیاهان  اغلب 
مختلف تقریبا دارای کارکرد مشابه خوراکی و 

دارویی در میان جوامع محلی هستند.
نتایج این بررسی مبین آن است که جوامع 
انسانی  نیروی  به دلیل کمبود  محلی روستایی 
و  بهداشتی  تسهیالت  کمبود  و  دیده  آموزش 
امكانات  به  افتاده  دور  مناطق  دسترسی  عدم 
بهداشتی، قادر به استفاده از امكانات بهداشتی 
درمانی  گیاه  از  استفاده  اینرو  از  بود  نخواهند 
نه تنها یک اولویت بلكه یک انتخاب اجتناب 
جوامع  این  برای  جایگزین  بدون  و  ناپذیر 
دقیقی  تحقیقات  به  نیاز  مناطق  این  در  است. 

مطالعة دانش بومي و ....
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نسبت به گیاهانی که صدها سال توسط بومیان 
استفاده  مختلف  امراض  درمان  در  موفقیت  با 
 Qureshi &( می شود  احساس  می شوند، 
Ghufran, 2007(. عالوه بر این امروزه در تمام 

به دلیل  دارویی  گیاهان  به  خاصی  توجه  دنیا 
همه  از  مهم تر  و  کم  هزینه  آسان،  دسترسی 
عدم ایجاد عوارض جانبی به وجود آمده است، 
قرن  داروسازی،  علم  بزرگان  که  به گونه ای 
استفاده  و  طبیعت  به  بازگشت  قرن  را  بیستم 
 Sartavi &( نهاده اند  نام  گیاهی  داروهای  از 
از  بسیاری  این  بر  Gholamian, 2004(. عالوه 

داروهایی که امروزه تجویز می شوند از گیاهان 
مشتق شده اند. چنانكه یک چهارم از داروهای 
مرسوم که حدود 120 داروی جدید نسخه شده 
ترکیب  یک  حاوی  حداقل  می شود  شامل  را 
طبیعت  می باشد.  گیاهان  از  شده  مشتق  فعال 
اطراف ما سرشار از گونه های گیاهی ناشناخته 
از نظر خواص دارویی و درمانی است که برای 
کشف خواص آنها ممكن است به سال ها وقت 
نیاز باشد )Dolatkhahi et al., 2013(. گاهی در 
به  خاصی  گیاهی  گونه های  از  مناطق  برخی 
هنوز  که  می شود  استفاده  دارویی  گیاه  عنوان 
با  و  است  نیافته  دست  آنها  به  جدید  علوم 
این  به  می توان  بومی  اهالی  تجربه  از  استفاده 
 Dolatkhahi & Nabi pour,( یافت  مهم دست 
2013(. لذا نتایج این بررسی و سایر تحقیقات 

مشابه می تواند پتانسیل مناطق مورد مطالعه را 
از نظر ذخایر ژنتیكی گیاهان دارویی مشخص 
ساخته و بستر مناسبی را برای بسط فعالیت های 
برای  مناسب  زمینه  آوردن  فراهم  و  تحقیقاتی 
از دانش بومی و گیاهان دارویی  بهتر  استفاده 

برای تولید فرآورده هایی با اثر بخشی بیشتر و 
مضرات کمتر فراهم نماید.

یافته های ترویجی

در چند ساله اخیر گرایش مردم به استفاده 
عوارض  دلیل  به  گیاهي  منشأ  با  داروهایي  از 
افزایش  شیمیایي،  داروهاي  سوء  و  جانبي 
از  استفاده  به  دوباره  رجعت  است.  یافته 
به جای داروهای زیان آور و  گیاهان دارویی 
از طبیعت در  بی رویه و مستقیم  برداشت های 
ژنتیكی  شدید  فرسایش  سبب  اخیر  دهه های 
این  و  گردیده  ارزش  پر  گیاهی  گونه های  در 
گیاهان  از  برخی  رفتن  بین  از  سبب  وضعیت 
دارویی بومی عمده شده و یا آن ها را در معرض 
خطر انقراض قرار داده است. بنابراین بایستي 
اقدامات الزم درخصوص حفظ و جلوگیري از 
شود.  انجام  منطقه  دارویي  گونه هاي  انقراض 
عالوه بر این شناسایی و معرفي گیاهان دارویي 
از نظر  را  پتانسیل منطقه مورد مطالعه  میتواند 
ذخایر ژنتیكي مشخص ساخته و بستر مناسبي 
آینده  تحقیقاتي در  فعالیت هاي  انجام  براي  را 

فراهم کند. 
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