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 283  ---1396ي دوم، تابستان  شمارهسال هشتم،  a_maryam1983@yahoo.com: فرد مسئول مكاتبات* 
 

 

 1396اول، بهار  ي شمارهسال هشتم، تي اسالم و ايران، طب سنّ ي مجلّه 

 
 كاربرد گياهان دارويي درطب سنتي مطالعه موردي شناختي مردم مطالعه

 )شهرستان محالت(
 
 ، مريم پهلوان شريف*مريم عباسي قراچه نرلو
 

 كارشناس ارشد مردم شناسي ، پژوهشگاه ميراث فرهنگي، پژوهشكده مردم شناسي، تهران، ايران
 

 چكيده
طب سنتي مجموعه علومي است كـه در  . داشته است  ها كه ريشه در فرهنگ اقوام و ملتاز روزگاران گذشته طب سنتي نوعي روش زندگاني بوده : سابقه و هدف

اسـتفاده از گياهـان دارويـي كـه يكـي از اشـكال       . يابد رود و از رهگذر گفتار يا نوشتار از نسلي به نسل ديگر انتقال مي ها به كار مي تشخيص و پيشگيري بيماري
هـاي مختلـف مـورد     بل از وقوع انقالب صنعتي و عصر اكتشافات و اختراعات به عنوان يك الگو در درمـان بيمـاري  هاي طب سنتي است از هزاران سال ق درمان

اما بـه مـرور   . تر شد با شروع عصر جديد در پزشكي نوين و كشف داروهاي شيميايي استفاده از طب سنتي و گياهان دارويي رفته رفته كم رنگ. توجه بوده است
ها آشنا شد توجه دوبـاره انسـان بـه سـمت طـب سـنتي و گياهـان         مضرات داروي شيميايي و ناتواني آن در پيشگيري و درمان برخي بيماريزمان وقتي انسان با 

در  در اين رابطه دانش بـومي . هاي آن دارد امروزه استفاده و كاربرد از گياهان نياز به اطالعات جامع و كامل در مورد شناخت خواص و ويژگي. دارويي جلب شد
هـاي متمـادي بارهـا     ها كه توسط مـردم محـل طـي نسـل     گيري كاربرد گياهان و خواص آن تواند به عنوان راهكاري جهت انتقال و بهره صورت مكتوب شدن مي

دارويي درطب سـنتي   كاربرد گياهانشناختي مردم هدف تحقيق حاضر مطالعه .آزموده و به كار گرفته شده است در اختيار مردم و متخصصين طب سنتي قرار دهد
شهرستان محالت با موقعيت خاص و اقليمي خود داراي تنوع گونه هاي گياهـان دارويـي اسـت كـه عـالوه بـر برخـورداري از گياهـان         . شهرستان محالت است

مـردم ايـن منطقـه عـالوه براسـتفاده      . هاي گياهي برخوردار هستند كه در مناطق ديگر به صورت ناشناخته است يابند از گونه دارويي كه در مناطق ديگر رويش مي
  .دهند هاي خاصي مورد استفاده قرار مي اي از آنها، براي درمان بيماري تغديه

. هـا بـوده اسـت    اسنادي از ابزار پرسشنامه، مشاهده همراه با مشاركت و مصاحبه و استفاده از اسناد و كتاب -اجراي اين پژوهش به روش ميداني: مواد و روش ها
به صـورت   به وسيله مراجعه و مصاحبه با افراد بومي، نام محلي گياهان، نحوه برداشت و نوع مصرف اين گياهان، نسبت به تكميل اطالعات اقدام شد كههمچنين 

 . جوشانده، ضماد، دم كرده و چاشني براي درمان استفاده مي كردند
در كنار پيشرفت هاي طب مدرن موجب احيا اين علم مـي شـود و مطالعـات در زمينـه     كه حفظ تجربيات و جمع آوري و مكتوب آن بنظر مي رسد : نتيجه گيري

نشـگاه هـا و   گياه شناسي مي تواند نقش عمده اي را براي همگان داشته باشد و اهميت اين علم و كاربرد آن در زندگي انسان به صـورتي اسـت كـه حتـي در دا    
 .دانشكده ها نيز تدريس مي شود

 .طب سنتي، گياهان دارويي، درمان، دانش بومي  :ها كليدواژه
 

 
 :مقدمه

از زمان پيدايش بشـر تـاكنون، دغدغـه درمـان و غلبـه بـر       
هاي جوامع بشـري   ترين مولفه ها و حفظ سالمت از مهم بيماري

. بوده و همواره بشر سـعي بـر رفـع ايـن معضـل داشـته اسـت       
بنابراين در طول تاريخ، انسان با داشتن قوه تفكـر و انديشـه در   

در مقابل اين  هاي گوناگون كوشيد تا هاي مختلف و به شيوه راه
لذا بـه پيـروي از   . مشكل كه گريبانگير او شده بود، مقاوت كند

عقل و دانش و به كمك كار و كوشش و به ياري تجارب تلـخ  
هاي خود كوشـيده اسـت و    و شيرين براي رفع آالم و ناخوشي

بي ترديد انديشه رفع ناخوشيها و فن پزشكي و درمان به عنوان 
تي انسان همراه و همگام وي بوده ابزاري الزم براي حفظ سالم

در گذشته در ميان طبقه عامه به علـت عـدم امكانـات و    . است
هـاي   هـا و  طريقـه   عدم دسترسـي بـه حكـيم و پزشـك، روش    

. شـده اسـت   ها در پيش گرفته مي گوناگوني براي درمان بيماري

 95تير : افتيدر خيتار
96خرداد : تاريخ پذيرش
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ها بيشتر حاصل تجربه پيشينيان بوده كه نسل به نسـل   اين روش
همين امر سـبب شـد   ) 1.(رده و باقي مانده استاستمرار پيدا ك

كه بشر بـراي بقـا و بهبـود شـرايط خـود راه كارهـاي درمـاني        
متفاوتي را با توجه بـه نـوع شـرايط آب و هـوائي، جغرافيـاي      
گياهان موجود در منطقه اتخاذ كند كه همين تالش طب سـنتي  

 .را پايه ريزي نمود
هـاي  ز دانسـتني اي اتر طب سنتي مجموعهبه تعبيري عميق«

هـا،  علمي، تجربي و باورهـاي عاميانـه در بـاب علـت بيمـاري     
هاي معالجـه، ابـزار و داروهـاي گيـاهي و     شناخت طبايع، شيوه

شـود و در نگـاهي   را شـامل مـي  ... غيرگياهي، اوراد و اذكار و 
هـا،  اي ديگر طـب سـنتي شـامل اعمـال، روش    جهاني از زاويه

تي، تركيب داروهـاي گيـاهي،   دانش و اعتقادات مربوط به سالم
-دستي كه بـه  حيواني و معدني، درمان روحي، فنون و كارهاي 

-صورت منفرد و يا تركيبي جهـت معالجـه، تشـخيص و پـيش    

 )2(»شودها و يا حفظ سالمتي ميگيري از بيماري
هـا و   اساس طب سنتي برروي عمل و مشـاهدات و نوشـته  

ديگـر منتقـل    هايي قـراردارد كـه از يـك نسـل بـه نسـل       كتاب
اي از دانـش و شـناخت    را آميـزه  تـوان آن  بنابراين مي. شوند مي

ــور   ــي و م ــات علم ــكي و تجربي ــائل پزش ــاي ومس ثي و باوره
انـد و گسـترش    فرهنگي دانست كه درطول تاريخ شكل گرفتـه 

 )3(اند يافته
استفاده از گياهـان  (هاي طب سنتي شامل دارو درمان  درمان

هـاي غيـر داروئـي     و روش) دنيداروئي، اجزاي حيواني و معـ 
در طـب سـنتي،   . اسـت ) مانند طب سوزني، ماساژ و حجامت(

مباحثي كه وابسته به گياهان داروئي و داروهاي گياهي بـوده از  
ترين موضـوعات مربـوط بـه علـوم      بحث انگيزترين و پرجاذبه

گستره عقايد در اين زمينه . هاي اخير بوده است پزشكي در دهه
از سويي افرادي وجـود دارنـد   . كند شگفتي ميهر فرد را دچار 

كه درمان هر بيمـاري را در داروهـاي گيـاهي يافتـه و بـا ايـن       
   طبيعـي  داشته، لذا با بـدن     طبيعي   استدالل كه داروها منشا  

 )4.(كنند خواني دارند از مصرف هيچ گياهي دريغ نمي انسان هم
مصرف گياهان داروئي به قدمت حضور انسان بر روي كره 

ها از گياهـاني   خاك است و تقريبا در تمام اقوام و قبايل، انسان
انـد، بهـره گرفتنـد و همـواره       كه در طبيعت اطراف آنها روييده

ــد تــا دانــش خــود را در زمينــه  هــاي شــناخت و  ســعي نمودن
واننـد بـه نسـلي    چگونگي استفاده از آنها را افزايش دهند تـا بت 

كه كشور مـا داراي تنـوع اقليمـي    از آنجايي . ديگر انتقال دهند
هاي گياهي فراواني در طبيعت اطراف ما  اي است، گونهگسترده

طبيعت بكر و وجـود گياهـان دارويـي متنـوع در     . رويش دارند
شهرستان محالت باعث شـده ايـن منطقـه بـه عنـوان يكـي از       

اين منطقه سرشار از گياهـان  . رود هاي طبيعي به شمار  رويشگاه
دارويي است كه عالوه بر برخورداري از گياهان دارويي كـه در  

هـاي گيـاهي ديگـري     يابنـد از گونـه   مناطق ديگـر رويـش مـي   
. برخوردار هستند كه در مناطق ديگر به صورت ناشناخته اسـت 

مردم اين منطقه عالوه بر اسـتفاده از گياهـان بـه عنـوان تـامين      
اك، به عنوان دارو و درمان كننـده نيـز اسـتفاده مـي     كننده خور

 .كنند
 

 :ها مواد و روش
اسـنادي از ابـزار    -اجراي ايـن پـژوهش بـه روش ميـداني    

پرسشنامه، مشاهده همراه با مشاركت و مصـاحبه و اسـتفاده از   
همچنـين بـه وسـيله مراجعـه و     . هـا بـوده اسـت    اسناد و كتاب

هان، نحوه برداشت و نـوع  مصاحبه با افراد بومي، نام محلي گيا
مصرف اين گياهان، نسبت به تكميل اطالعات اقدام شد كه بـه  
صــورت جوشــانده، ضــماد، دم كــرده و چاشــني بــراي درمــان 

 بنابراين هدف اين تحقيق بررسـي شـناخت  . استفاده مي كردند
-روشدارويي و  ازگياهان منطقه مردم و آگاهي اطالعات ميزان

احيا دانـش بـومي مربـوط بـه     است و حفظ و  هاي طب سنتي
استفاده از گياهان داروئـي در درمـان كـه بـا گسـترش زنـدگي       

 . شهرنشيني در حال نابودي است
بنابراين گردآوري داده ها در چنين پژوهشي مسـتلزم حضـور     

در ميدان تحقيق و تمـاس بـا جامعـه مـورد مطالعـه، توصـيف       
،گردآوري و ثبت اطالعات از خـالل چهـارچوب هـاي ذهنـي     

اين پژوهش بـا اسـتفاده از روش كيفـي    . افراد محلي بوده است
هـاي ايـن پـژوهش را     انجام شـده اسـت و بخـش عمـده داده    

دهد كه گردآوري اين داده ها يكي  هاي شفاهي تشكيل مي يافته
تــرين رويكردهــاي روش شــناختي در تحقيــق كيفــي  از اصــلي

هـاي مختلفـي    جهت گـردآوري اطالعـات از تكنيـك   . باشد مي
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  285 ---1396ي دوم، تابستان  شمارهسال هشتم،  

هاي عميق و  چون مشاهده، مشاهده همراه با مشاركت، مصاحبه
هـاي كليـدي و پرسشـنامه مقـدماتي      غير رسمي با اطالع رسان

همچنين . اي گياهان استفاده شده است ت ثبت اطالعات پايهجه
از مطالعات اسنادي جهت تكميل مطالب نيز بهره گرفتـه شـده   

 .است
 

نمونه پرسشنامه جهت جمع آوري اطالعات : 1جدول شماره 
 مربوط به گياهان دارويي در منطقه مورد مطالعه

 :نام گياهان به زبان فارسي*
 ديده مي شود؟اين گياه در چه زماني *
 :محل رويش اين گياه*

خشك زي        آب زي       صحرايي          كوهپايه              
 باغ        جوي آب

 :   اين گياه تا چه حد در دسترس است*
 بسيار در دسترس       كم و بيش        كمياب

 چه بخشي از گياه مورد استفاده قرار مي گيرد؟*
 :استفاده هايي دارداين گياه چه *

 دارويي/  خوراكي / دارويي  –خوراكي 
 :اين چگونه استفاده مي شود*
خام       سرخ شده      چاشني         خشك           انواع غذا       

 دم كردن  جوشانده         شيره          ضماد
ي اين گياه اگر خاصيت درماني دارد براي درمان چه بيماري هاي*

 مفيد است و چگونه مصرف مي شود؟
 كاربردهاي غير خوراكي اين گياه را بيان نماييد؟*

 
 

مشخصات مربوط به افراد بومي پرسش شونده : 2جدول شماره 
 در منطقه مورد مطالعه

 تعداد افراد پرسش شونده
سطح 

 تحصيالت
 ديپلم سيكل بي سواد

فوق 
 ديپلم

 ليسانس

 جنسيت
 7 9 14 30 زن
 4 11 6 18 مرد

 28-40 35-45 46-52 50-64 51-70محدوده سني
 

 منطقه مورد مطالعه
  انتخـاب شـده   شهرسـتان محـالت  آماري،  جامعهعنوان به 

هاي استان مركزي كه از شمال  محالت يكي از شهرستان. است
به شهرستان قم، از شمال باختري به شهرستان تفرش، از بـاختر  

هاي اراك و خمين، از خاور به شهرسـتان دليجـان،    به شهرستان
از جنوب به شهرستان گلپايگان و از جنوب خاوري بـه بخـش   

ز نظـر  مركز شهرستان محـالت ا . ميمه اصفهان محدود مي شود
ــايي در  ــه در ازاي خــاوري و  27درجــه و  50جغرافي  33دقيق

متري از سـطح   1750دقيقه پهناي شمالي و ارتفاع  54درجه و 
 1385بر طبـق سرشـماري عمـومي سـال     . دريا واقع شده است

ايـن شهرسـتان   . نفر جمعيت گزارش شده اسـت  49246داراي 
شـده  در ايـن تحقيـق سـعي    . در امر كشاورزي فعال بوده است

است كه برخي از مصـارف محلـي و عاميانـه گياهـان دارويـي      
 . شهرستان محالت مورد بررسي قرار گيرد

 
 :يافته ها و بحث

 كاربردهاي گياهان دارويي 
گياهان نه تنها به ماننـد خـوان گسـترده و پـر بركـت الهـي       

بلكـه مـي   . هستند كه انسان ها روزي خود را از آنها مي گيرند
. اري از دردهـا را نيـز در خـود جـاي دهنـد     توانند داروي بسـي 

گياهان از زمره منابع طبيعي خدادادي و ارزشـمندي در تـاريخ   
روي آوردن انسـان بـه مـواد طبيعـي و     . زندگاني بشر بوده انـد 

گياهي به حكـم تجربـه و علـم و دانـش او بـه منظـور كسـب        
اسـتفاده  . خواص گياهان در تسكين آالم و بهبود بيماري ها بود

افـرادي  . اهان با تاريخ زندگاني انسان هم زمان بوده اسـت از گي
توانسـتند در طـي    كردند، مـي  كه در زمينه طب و طبابت كار مي

تحقيقات خود و يا بر حسـب اتفـاق بـه تـدريج اطالعـاتي در      
مورد چگونگي مصرف گياهـان و اثـرات درمـاني آن در طـول     

منتقـل  ساليان متمادي به صورت تجربه از نسلي به نسل ديگـر  
بنابراين انتقال ايـن اطالعـات از دو طريـق صـورت مـي      . دهند
 :گيرد

 از طريق استفاده از كتب قديم
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از طرق بيان شفاهي و انتقال سـينه بـه سـينه تجربيـات در     
 مورد گياهان

گياهــان از جملــه عناصــر موجــود در طبيعــت هســتند كــه 
ـ  ها را به طور مستقيم از طبيعت به دست مـي  ها آن انسان . دآورن

برخي از گياهان خاصيت دارويي و برخي ديگر خاصـيت غيـر   
 . دارويي دارند

هـاي دور از منـابع گيـاهي و     در محالت، مـردم از گذشـته  
. انـد  كـرده  گياهان خوراكي براي تامين خوراك خود استفاده مي

همه ساله با شروع فصل بهار، انواع گياهان خوراكي و دارويـي  
هاي خانوارهاي اين منطقه  سفره كنند و شروع به رشد و نمو مي

. ها رنگين مي شـود  با انواع غذاهاي تهيه شده از اين نوع سبزي
البته تشخيص اينكه كـدام گيـاه خـوردني اسـت و كـدام گيـاه       

هـاي مختلـف بـه نحـو چشـم       خوردني نيست در ميان فرهنگ
زيرا بسياري از گياهان شايد در يك جامعـه  . گيري تفاوت دارد
مــا همــان گيــاه در جامعــه و فرهنــگ ديگــر خــوردني نباشــد ا

اما با توجه به شرايط اقليمي اين منطقـه،  . خوردني به شمار رود
گياهان خوراكي و دارويي فراواني در اين منطقه رشد مي كننـد  
و از آنجا كه بين زندگي روستايي و طبيعـت رابطـه تنگـاتنگي    

و وجود دارد، افراد از ديرباز موفق به كشف خاصـيت درمـاني   
نيز خوراكي اين گياهان گشته و اطالعات آنها در ايـن زمينـه از   

از طرفـي گياهـاني ديگـر در    . قديم تا به امروز باقي مانده است
ايـن  . شود كه خاصـيت خـوراكي را نـدارد    اين منطقه يافت مي

باشـند كـه    هاي هرز و خارهـا مـي   گياهان اكثرا به صورت علف
خـوراك دام و بـراي   كشاورزان منطقه در فصل زمسـتان بـراي   

 .شود سوخت استفاده مي
 چگونگي تهيه داروهاي گياهي 

دهـد كـه    تجربه ارزشمند گذشتگان جستجوگر ما نشان مـي 
دم كـردن،  . هر دردي را درماني و هـر درمـاني داروئـي اسـت    

هــاي  جوشـاندن و تهيــه شـيره و تهيــه نرمـه و ضــماد از روش   
رويـي را بـه   شناخته شده در طب سنتي است كه اثر گياهـان دا 

 :شكلي ثمر بخش نمايان مي سازد
 دم كردن گياهان

يكي از روش هاي آماده كردن گياهان دارويـي كـه در ايـن    
منطقه رشد كرده و توسط اهالي بومي مورد اسـتفاده قـرار مـي    

در اين عمـل مقـداري از قسـمت    . گيرد، دم كردن گياهان است
گل يا دانـه،  مورد نظر گياه را كه ممكن است ريشه ساقه، برگ، 

پوست گياه باشد را به مقدار مورد نظر كـه معمـوال بـر حسـب     
نوع بيماري و شدت بيماري متغير مي باشد را به همراه يك تـا  
دو ليوان آب به داخل قـوري ريختـه و بـر روي حـرارت غيـر      

دقيقـه بعـد مخلـوط دم     20-15مستقيم، گذاشـته و بـه مـدت    
 .كنند كشيده و استفاده مي

 هان داروييجوشاندن گيا
هاي تهيه گياهان دارويـي   جوشاندن نيز يكي ديگر از روش

در ايـن روش نيـز مقـداري از    . باشد ها مي جهت درمان بيماري
قسمت مورد استفاده گياه را كه ممكن است ريشه، ساقه، برگ، 

تا بتوان از آن در (گل، دانه باشد را به صورت تازه خشك كرده 
) مان مورد استفاده قرار گيـرد فصل كمياب و يا ناياب جهت در

گذارند تا  را با آب جوش مخلوط نموده و بر روي حرارات مي
جوشانده به دست آمده را پس از مدت بيسـت دقيقـه   . بجوشد

توسط الك صـاف كـرده و جهـت معالجـه امـراض بـه بيمـار        
 .شود خورانده مي

 تهيه عصاره گياهان
ت تـازه  در اين روش گياه مورد نظر را كه حتمـا مـي بايسـ   

باشد را به مقدار يك تا دو مشت را داخل هاون سـنگي كـه در   
ريخته و كوبيـده، پـس   . منازل اهالي بومي منطقه يافت مي شود

از كوبيدن، عصاره و آب گياه از آن جدا شده و توسط تنظيـف  
 .تفاله گياه را فشرده تا آب آن از گياه كوبيده شده گرفته شود

 تهيه شيره گياهان
هاي تهيه و آماده كردن گياهان دارويـي   ز روشيكي ديگر ا

براي تهيه شيرابه گياهان دارويي، بايـد گيـاه   . جهت درمان است
تازه را در هاون به خوبي كوبيده و سپس آن را در داخـل يـك   

از مزايـاي ايـن   . پارچه تميز فشرده تا شيرابه از آن خارج شـود 
تـوان   مـي  شيوه در آن است كه شيره گياه را براي مدت طوالني

 .در جاي خنگ نگهداري كرد
 تهيه نرمه گياه

بايست گياه مورد نظر خشك  جهت تهيه نرمه گياه، ابتدا مي
سپس خشك شده گياه را در هـاون هـاي سـنگي كوبيـده     . كرد

نرمـه  . شود تا گياه كامال به صورت پودر شده و خاكـه در آيـد  
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ده هاي مختلف جهت درمان مورد اسـتفا  گياه مورد نظر به شكل
ممكن است نرمه گيـاه بـه صـورت مسـتقيم بـر      . قرار مي گيرد

روي محل و موضع قرار گيرد و يا بـه صـورت دم كـرده و بـه     
تـوان نرمـه    صورت جوشانده مورد استفاده قرار گيرد و يـا مـي  

گياه را به همراه ساير گياه دارويي و يا به همراه آب به صورت 
 .خمير در آورده و بر روي موضع قرار داد

 
 تهيه ضماد گياه

براي تهيه ضماد از گياهان داروئي، ابتدا بايد گياه خشك را 
دم نموده و سپس آن را صاف كرده و به صورت كمپرس مورد 

در مواردي كه كمپرس مرطوب تجـويز  . استفاده قرار داده شود
اي كـرده و   شده است بايد گياه داروئي را در داخل كيسه پارچه

اده و بــه صــورت كمپــرس مــورد آن را در آب جــوش قــرار د
اما اگر كمپرس گرم و خشـك توصـيه شـده    . استفاده قرار گيرد

اي نمـود و   است بايد گياه خرد شده را در داخل كيسـه پارچـه  
خشك خشك حرارت داده و به صـورت كمپـرس روي عضـو    

 .قرار گيرد
 

 ابزار و وسايل جمع آوري گياهان دارويي
راي جمـع آوري گياهـان   در اين منطقه ابزار و وسايلي كه ب

 :باشند گيرند به شرح زير مي مورد استفاده قرار مي
اين ابزار در اندازه هاي مختلف و بـراي جمـع آوري   : داس

از ايـن ابـزار بـراي    . گياهان دارويي مورد استفاده قرار مي گيرد
جمع آوري گياهاني اسـتغاده مـي شـود كـه ريشـه آنهـا مـورد        

 . استفاده نمي باشد 
ي از وسايل عمده در جمـع آوري گياهـان چـاقو    يك: چاقو

است و در مورد گياهاني كه ساقه ضخيم ندارند مـورد اسـتفاده   
 .گيرد قرار مي
اين ابـزار در مـواردي كـه الزم اسـت گيـاه از ريشـه       : سيخ

بـا ايـن وسـيله    . گيـرد  بيرون آورده شود مورد استفاده قرار مـي 
احتياط گيـاه را در  خاك اطراف ريشه گياه را كنار زده و بعد با 

 .آورند مي
 

در اين بخش بـه شـيوه هـاي درمـان كـه در آن از گياهـان       
 :استفاده مي شود، اشاره مي كنيم

. سانتيمتر مي رسد 50گياهي علفي، پايا كه تا ارتفاع : اسفند
رونده كوتاه، ساقه راست و منشعب و صـاف،  هاي  داراي ريشه

-نطقه ،اسـپند، سـياه  درمانگران اين م. در قاعده چوبي مي گردد

صـورت   دانه، ميخك، پوست گـردو و پسـته را مخلـوط و بـه    
برگ تـازه اسـفند   . كنندضماد براي درمان روماتيسم استفاده مي

براي هضم غذا دانـه هـاي   . براي عقرب زدگي استفاده مي شود
 .اين گياه را كوبيده و در آب حل مي كنند و مي خورند

. كننـد اري اسپند دود ميبراي ضدعفوني خانه، هر روز مقد
بر اين باورند كه دود كردن اسپند در خانه باعث دفع اجنـه نيـز   

براي درمان گوش درد، دود سيگار، موي بز و اسپند را . شودمي
جهـت رفـع   . رسانندرا به گوش ميدود داده، دود حاصل از آن

چشم زخـم اسـپند را دود داده، تـار نخـي از لبـاس و يـا مـژه        
كه فـرد  البته بدون آن(چشم است، جدا نموده شخصي كه شور 

-اشـكال سـه  هاي اسپند را به دانه. دهند، با اسپند دود مي)بداند

گوش يا چهارگوش رنگين درست كرده و از آستانه در آويـزان  
 .كنندمي

از ضماد دانـه اسـفند بـراي كمپـرس دركوبيـدگي و زخـم       
ارداري منـع  هاي اسفند در دوران بمصرف دانه. شوداستفاده مي

 )5.(»استشده
گياهي است چند ساله داراي سـاقه اي راسـت كـه    : آرتيشو

برگهـاي آن پهـن و دراز   . ارتفاع آن به حدود يك متر مي رسد 
در گـويش  . مانند برگهاي كاهو است كه به رنگ سبز تيره است

اين گياه به دليل نقش كمكـي در  . محالتي آن را كنگر مي نامند
سرگل هاي اين . ه استرد توجه قرار گرفتهضم مواد غذايي مو

گياه به عنوان سبزي مصرف مي شود كه براي دستگاه گـوارش  
ضـماد كنگـر   . مقوي بوده و به هضم مواد غذايي كمك مي كند

جوشانده ريشـه ايـن   . براي خوشبو كردن عرق استفاده مي شود
از ضـماد ايـن گيـاه    . گياه تب بر است و لرز را از بين مي بـرد 

آب اين گياه براي . شود رمان ترك دست و پا استفاده ميبراي د
براي درمـان خـونريزي   . درمان خارش پوستي استفاده مي شود

جوشانده اين گياه براي معالجـه  . معده اين گياه تجويز مي شود
خوردن اين گياه براي درمـان رماتيسـم   . رعشه بسيار موثر است
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مانع از ريزش مو ضماد اين گياه بر روي سر .  بسيار مفيد است
 . مي شود

پاشـيدن  . اين گياه براي درمان زخم هاي عميق كاربرد دارد
پـودر كنگـر خشـك شـده باعـث درمـان زخـم و قطـع شـدن          

براي درمان زخم روده، پودر كنگر خشـك  . خونريزي مي شود
شده را با پودر بلـوط كوبيـده و مخلـوط كـرده و هـر روز بـه       

. اب آور خـوبي اسـت  كنگر خو. صورت ناشتا مصرف مي كنند
از ساقه اين گياه براي درمان و كاهش اوره خـون اسـتفاده مـي    

 .شود
 )6. (ماليدن ضماد با عصاره آن براي رفع چربي مفيد است

آنغوزه گياهي است طبي كه درمـانگران بـومي ايـن    : آنغوزه
اين گياه ساقه بلندي . گياه را در ارتفاعات منطقه يافت مي كنند

بـراي اسـتفاده از شـيره آن، سـاقه آن را كمـي      درمانگران . دارد
خراش مي دهند، شيرابه ساقه در چنـد مرحلـه قابـل برداشـت     

 بهـار  اوايـل  از بـرداري كـه   بهـره  قابلهاي  بوته است، شناسايي

 ، اواخـر )هـا  بـرگ  پيچانـدن ( پالسيدن مرحله  .شود مي شروع

هـاي   شـده بـرگ   سپري ها برگ شادابي مرحله كه ماه ارديبهشت
 سنگي برگردانده شيره خروج محل روي بر و پيچانده را آنغوزه

 .شوند خشك حالت همين ها به برگ تا. دهند مي قرار آن روي
 به ها برگ در شده توليد شيرابه كه است اين مرحله اين از هدف

 زده كنار را شده خشكهاي  كشتن، برگ مرحله.  ريشه برنگردد

 متـر  سـانتي  15-10عمق  به را يقه اطراف مخصوصي تيشه با و

 برداشت را يقه الياف مخصوصي وسيله با سپس و كنند مي خالي

 گيـاه  يقـه  و ريشه روي نرم خاك سپس مقدار .نمايند مي پاك و

در  ريشه تا دهند مي قرار بوته محل روي را ها برگ و ريزند مي
 با كشتن مرحله از بعد .نگيرد قرار خورشيد مستقيم نور معرض

 سپس بـه  و كنند مي نمايان را يقه منطقه زده كنار را خاك بيلچه

 به متر سانتي 5/1-1ضخامت  به برشي مخصوص كاردك وسيله

 سـپس  .شـود  مي زده فوقاني ريشه قسمت در و مقطعي صورت

 و مجاورهاي  بوته ساير از استفاده با را ها برگ همان از مقداري
 خورشـيد  نـور  معرض در ريشه تا دهند مي زخم قرار محل در

 كنار را خاشاك و ها برگ زدن، تيغ از پس روز چند .نگيرد قرار

از شـيرابه   .كنند مي آوري را جمع شيرابه كاردك با سپس و زده
اين گياه بـراي درمـان دنـدان درد، دل درد، معـده درد و زخـم      

جوشانده اين گياه براي درمـان بيمـاري هـاي    . استفاده مي شود
گياه  اگر با عسـل مخلـوط و بـه     اين. درد استخوان مفيد است

اگـر در  . چشم ماليده شود براي تقويت بينايي چشم مفيد است
روغن زيتون جوشانيده شـود و چنـد قطـره از آن را در گـوش     
ريخته شود براي تسكيل درد گوش و كاهش كري كهنه و رفـع  

اگر بـر دنـدان كـرم خـورده     . طنين و صدا در گوش مفيد است
اگر با زردة تخـم مـرغ   . تسكين مي دهد گذارده شود درد آن را

 . خورده شود براي تسكيل سرفة خشك موثر است
متر و قطر  50ارتفاع اين درخت در بعضي نواحي تا : بلوط
برگهاي درخت بلوط پنجـه اي و  . متر نيز مي رسد  3تنه آن به 

مـردم ايـن منطقـه بـراي درمـان      . مانند انگشتان دست مي باشد
و اگر اسـهال  . ست بلوط استفاده مي كننداسهال از جوشانده پو

مصـرف  . بسيار شديد باشد آن را همراه با ماسـت مـي خورنـد   
ميوه خرد شده بلوط همـراه بـا عسـل و آب را نيـز بـراي بنـد       

اين گياه براي درمان بواسير مورد . آوردن اسهال مفيد دانسته اند
بـه  بدين طريق كه بلوط را تفـت داده را  . استفاده قرار مي گيرد

صورت آرددر مي آورند بعد از آن يك قاشق چـايخوري از آن  
را در يك ليوان آب جوش ريخته و بـه صـورت دم كـرده مـي     

از جوشانده پوست اين گيـاه بـراي شستشـو و درمـان     . خورند
محلول گرد شاخه هاي جـوان  . خونريزي بيني استفاده مي شود

ايـن   در.بلوط را براي رفع ترشحات داخلي اسـتفاده مـي كننـد   
منطقه براي ضدعفوني كردن چشم از سـرمه اي كـه از پوسـت    

 . رويي بلوط تهيه مي شد، استفاده مي كردند
سـانتي   45تـا   10 ارتفاع خودرو به و گياهي علفي: بارهنگ
 كننده نرم اثر گياه دانه و ريشه، برگ. باشد ساقه، مي مترو بدون

رفـع   و كننـده  آرام خـون،  كننـده  تصـفيه  عنوان به آنها از و دارد
 مرطـوب  آسـم هـاي   نـاراحتي  رفع هضم، دستگاه در تحريكات

جوشانده آن براي درمان سرماخوردگي و رفع . شود استفاده مي
 .گرفتگي صدا مفيد است

 التيـام  را گوارش دستگاههاي  زخم بارهنگ تخم كرده دم -

و  ريـه هاي  درمان ناراحتي براي ، كند مي نرم را سينه بخشد، مي
 .باشد مي و طحال كبد ، كليه كننده وتقويت است موثر آسم
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 ، شود جوشانده آب در ساعت چند كه بارهنگ تازه برگ -
 خطـر  را از زخمها تنها نه شود گذارده باز زخمهاي روي بر اگر

 . شود مي باعث را آنها التيام سرعت بلكه كند مي حفظ آلودگي
 و خـارش  محـل  در اگـر  بارهنـگ  شـده  لـه  و تـازه  برگ -

رفـع   در شـود  داده قـرار  سـبك  سـوختگي  يا پوستي تحريكات
 . شود مي ظاهر مفيد مذكورهاي  ناراحتي

وسط يك پياز را خالي مي كردند و تعـدادي از دانـه هـا را    
داخل آن مي ريختند، سپس در آن را با يك نكه چـوب نـازك   

بستند و آن را داخل تنور قرار مي دادند تا خوب پخته شـود   مي
ــل  ســپس آن را  ــس از ســرد شــدن روي دم ــرون آورده و پ بي

 .گذاشتند تا چرك از آن خارج شود مي
ين گياه داراي خاصيت ضد تشـنج و آرام كننـده   ا: بنگ دانه
از اين جهت است كه افـراد معتـاد هنگـام عـدم     . و مخدر بوده

دسترسي به مواد مخدر دانه هاي اين گيـاه را پـودر كـرده و در    
ايـن  . و به حالت نشاط در مي آيند خميرنان گذاشته فرو ميبرند

گياه بازكننده مردمك چشـم بـوده و خـواب آور نيـز هسـت و      
افراديكه به عللي نمي توان براي آنان مرفين تجويز نمود ماننـد  
بعضي بيماران عصبي و اختالالت دماغي از ايـن گيـاه اسـتفاده    

در سـرفه هـاي تشـنجي، دردهـاي عصـبي، نقـرس، ،       . ميگردد
هيجانـات و بـي خـوابي مـي تـوان از ايـن گيـاه        مله، ترس، ح

هاي گيـاه  درد، تعدادي از دانهبراي تسكين دندان. استفاده نمود
 .دهندمژه صورت را با آن بخور ميهنگام بروز گل. جوندرا مي
وسيله تخديرش درد ضـرباني را آرام  بنج مخدر است و به«

رد آب دمخلـوط آن بـا عسـل   . بخشد و خـونريزي را بـاز دارد  
افشره و تخم آن مسكن درد گوش و . دهدنقرس را تسكين مي

ضـماد بـرگ آن بـر    . آور استبنگ   خواب.  درد چشم  است
بنـگ سـمي اسـت كـه عقـل را      . گذارنـد هاي پستان مـي آماس

 ).7(» كند،  فراموشي آورد و ديوانگي در پي داردمشوش مي
بـراي رفـع امراضـي چـون عفونـت، نـازايي، قنـد،        : پنيرك

. درد، كمردرد بسيار مفيـد اسـت  درد، زخم، دلارخون، سينهفش
كننـد و  درد دم مـي را با نوعي انگور وحشي براي سينه ميوه آن 

گيرند و را مي عرق آن. گذارندرا روي زخم مي كوبيده برگ آن
معتقدند مـواد آن ماننـد   . كنندبه صورت خشك نيز مصرف مي

رمان اسهال خـوني اسـتفاده   از اين گياه براي د. سيلين استپني

ضماد برگ هاي اين گياه براي اگزما كه نوعي ناراحتي . شود مي
از ايـن گيـاه بـراي رفـع كـم خـوابي       . پوستي است موثر است

گذاشتن اين گياه همراه عسل باعـث برطـرف   . استفاده مي شود
ضـماد ايـن گيـاه بـر روي     . شدن پينه هاي دست و پا مي شود

مخلـوط  . شكي پوست مـي شـود  پوست باعث برطرف شدن خ
كوبيده دو گياه پنيـرك و ختمـي بـراي معالجـه زكـام مصـرف       

جوشانده اين گياه براي بـراي رفـع سـنگ كليـه مفيـد      . شود مي
ضماد اين گياه جهت  درمـان سـوختگي بـا آتـش مفيـد      . است
بـراي  . دم كرده اين گياه باعث ازدياد شير مادر مي شـود . است

جوشانده اين گيـاه  . شودستفاده ميسالمتي در كوكو و آش نيز ا
از ايـن گيـاه بـه صـورت     . براي هضم غـذا اسـتفاده مـي شـود    

جوشانده براي كاستن درد پا و دفع دل درد و تب اسـتفاده مـي   
 .شود

پونه معطر متعلـق بـه خـانواده ي نعنـاع و بـه شـكل       : پونه
كوتاهي در روي زمين مي رويد و ساقه مستقيم آن تـا  هاي  بوته
 و حشـرات  دافـع  ، اين گياه براي. سانتيمتر هم رشد ميكند 30

برگ هاي پونه بـراي ايجـاد طعـم و    . تسهيل هضم كاربرد دارد
-دم. مزه، درست كردن چاي و به عنوان ادويه استفاده مي شـود 

درد و رفع باد معده، هضم غـذا،  را براي دلكرده پونه وعرق آن
برگ پونه به دليل طبع . كنندتهوع، اسهال و سكسكه استفاده مي

از گـل پونـه بـراي    . گرم براي استخوان درد استفاده مـي شـود  
پـودر پونـه  بـراي    . معطر كردن ماست يا دوغ استفاده مي شود

بـراي درمـان گلـودرد    . درمان دل دردهاي زن زائو كاربرد دارد
. پونه را جوشانده و به صورت ضماد بر روي گردن مـي مالنـد  

رده پونه را خمير كرده و بر دهان مي بندنـد تـا   آب، آرد و دم ك
بـراي درمـان سـل دم كـرده پونـه و      . چرك دندان خارج شـود 

اگر فردي دچار گرمازدگي شود تن او را . كاكوتي را مي نوشند
 . با پونه مي شويند تا بهبود يابد

عنـوان  پونه و عرق حاصل از تقطيـر بـا بخـار آب آن، بـه    «
-بـه . معـدي مصـرف سـنتي دارد    برطرف كننده نفخ و دردهاي

 ).8(»كننده حشرات است و اثر آرام بخشي داردعالوه پونه دفع
درد بـر  پياز و شلغم را پخته و در هنگام گـوش : پياز كوهي
براي درمان تب شديد، پياز را در روغـن  .گذارندروي محل مي

مالند يا يك پياز كامـل را  حيواني سرخ كرده و به بدن بيمار مي
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پياز را دو نيمه كـرده  . خورانندپزند و به بيمار ميميروي آتش 
پيـاز و بيضـه   . گذارنـد و بر روي زخم چركي يـا بريـدگي مـي   

) شـب ادراري (گوسفند را جوشانده و براي رفـع سسـتي كمـر   
آب پيـاز را بـراي درمـان سـوختگي بـرروي      . كننـد مصرف مي
-يمژه پياز پخته را روي آن مبراي درمان گل. گذارندموضع مي

-براي درمان زكام، پياز پخته يا برشته را بـه بيمـار مـي   . گذارند

فراوانـي در منطقـه   عنوان سبزي خـوراكي بـه  همچنين به. دهند
كنـد و بـه آن   نوعي پياز كه در منطقه رشد مي. گردد مصرف مي

-گويند را كوبيـده و بـراي درمـان روماتيسـم بـه     پياز كوهي مي

صـورت خـوراكي   پياز بـه اين . كنند صورت موضعي استفاده مي
شود و بـراي آن خـواص زيـادي    در تهيه آش و پلو استفاده مي

زننـد تـا زرد   كنند، نمك مـي پيازكوهي را خرد مي. قائل هستند
سـايند كـه آب    قدر ميرا با نمك آندر روش ديگري آن. نشود

كننـد و  سپس روي طناب خشك مـي . بيندازد و مثل رشته شود
. ريزنـد خ كرده درون دمي يا اشكنه ميرا سردر ساير فصول آن

 .خورندرا اكثرا با تخم مرغ  و قارچ كوهي ميآن
هاي عادي سـينه  كننده ناراحتيكننده و برطرفپياز پخته نرم

صرف مداوم پياز پخته ترشحات دستگاه هضـم را مـنظم   . است
-هاي ناشـي از نفـخ و دل   كند، اشتها را زياد كرده و ناراحتيمي

در . كننـده فشـار خـون دارد   پياز اثـر كـم  . كنددرمان ميدرد را 
استعمال خارجي، له شده پياز جهت رفع عدم دفع ادرار در زير 

شيره تازه پياز را اگر در گـوش بچكاننـد،   . شدشكم اثر داده مي
در . كندناراحتي ناشي از صداهاي مبهم در گوش را برطرف مي

دهـد  كين مـي طـور محسوسـي تسـ   محل گزش زنبور درد را به
«)9.( 

هـا   در گذشته جهت تقويت كودكان همراه شير به آن: ثعلب
 از ثعلـب بـه صـورت دم   )  تشنج(هت درمان رعشه ، جدادند مي

بـراي درمـان سـرماخوردگي بـه     ، تـوان اسـتفاده كـرد    كرده مي
كـرده   خوني از دم كمرفع جهت ، كرده استفاده شود صورت دم
كـرده ايـن گيـاه بـراي رفـع      از دم . توان استفاده كـرد  ثعلب مي

ماليـدن آرد ايـن گيـاه بـراي مـو      . خستگي نيز استفاده مي شود
در  ايـن منطقـه   . مقوي بوده و از ريزش آن جلوگيري مي كنـد 

باور دارند كه چنان چه زنان نازا برگ ثعلب و زعفران و كمـي  
 . مشك را ساييده و حمول كنند ممكن است زن نيز آبستن شود

داراي . گياهي است علفـي و چنـد سـاله   خارشتر :  خارشتر
از ايـن گيـاه   . شاخه هايي انبوه و در هم، ساقه سبز رنگ اسـت 

مخلوط ايـن گيـاه بـا    . شودبراي رفع رودل كودكان استفاده مي
عناب، شيرخشت و گل بنفشه به صورت دم كرده براي درمـان  

ايـن گيـاه  را دود داده در درمـان آبلـه     .كننـد زردي استفاده مـي 
كـردن  را براي نرمخارشتر را جوشانده، آب آن.كردندده مياستفا

جوشانده اين گياه و گل بنفشـه را بـراي   . كنندشكم مصرف مي
كنند، مدر و مسهل، براي سينه بسـيار  سرماخوردگي مصرف مي

هاي آن بـراي  خوب و جوشانده آن معرق و ماليدن روغن برگ
بسـيار مفيـد   هـاي آن بـراي بواسـير    روماتيسم خيلي نافع و گل

. عـرق خارشـتري بـراي رفـع سـنگ كليـه مفيـد اسـت        . است
كننـد و بـراي درمـان    خارشتر و كاكل ذرت را مخلوط و دم مي

خاري از گياه خارشـتر را بـراي   . رسانندمصرف ميقند خون به
ترنجبين را براي درمان . دهندچند روزي بر روي زگيل قرار مي

-و مورد استفاده قـرار مـي  عنوان غذاي مفيد براي زائيرقان و به

شيريني ايـن  . كنندامروزه ترنجبين را از عطاري تهيه مي.  دهند
جاي قند يا نبـات بـراي شـيرين    قدري است كه قبال به گياه به 

 . رفته استكار ميكردن داروها به 
-آور بـه كننده سينه و خلطعنوان نرمبه«همچنين از اين گياه 

 ).10(»شودكار برده مي
خوردن ترنجبين بـراي بيمـاران مبـتال بـه حصـبه، اسـهال       «

ترنجبين براي . ادراري و آبله جايز نيستخوني، بواسير و خون
 )6.(»مزاج مضر استطحال و اشخاص گرم

گياهي است علفي و چنـد سـاله كـه ارتفـاع آن بـه      : ختمي
متر مي رسد سـاقه آن از كركهـاي ريـز كـه بـه رنـگ        2حدود 

اين گيـاه بـراي درمـان    . وشيده شده استخاكستري مي باشد پ
پوسـتي، سـرماخوردگي مفيـد    هـاي   درد سينه و سرفه، بيمـاري 

از . حرارت بدن را با جوشانده گل ختمي تنظيم مي كنند. است
دم كـرده ايـن   . دم كرده اين گل براي رفع سينه درد مي خورند
گـل ختمـي را   . گياه با پونه براي رفع آسـم اسـتفاده مـي شـود    

موضـع  با شير زن مخلوط كرده و براي رفع چشم درد بهكوبيده 
-هاي اين گياه در اين منطقه جهت درمـان زخـم  ريشه. مالند مي

رگ شدن پـا و نيـز در   به  رفتگي مفاصل و رگهاي عفوني، در
خـوردن سـريع   تـر و جـوش  بنـدي بـراي بهبـود سـريع    شكسته
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استخوان و همچنين جهت درمان نـازايي، كـاهش خـونريزي و    
شـكمي مـورد اسـتفاده    هاي رحمـي در ناحيـه زيـر   فع عفونتر

دم كرده اين گيـاه بـراي برطـرف كـردن     . گيرد موضعي قرار مي
ريشه گل و بـرگ ايـن گيـاه    . هاي مثانه استفاده مي شود بيماري

ضـماد مخلـوط   . براي معالجه زكام مورد استفاده قرار مي گيـرد 
رمـان سـر   اين گياه و سركه خميري درست مي شود كه براي د

اسـتفاده از ايـن گيـاه بـراي     . درد روي سر و پيشاني موثر است
براي بر طرف كردن لك و پيس از . درمان شوره سر مفيد است

مخلوط اين گياه با جوش شيرين و ماليدن آن بـر روي موضـع   
برخي نيز براي درمان دمل چركي، گل ختمـي   . استفاده مي كنند

بيافتد، سپس لعـاب را بـر   را در آب خيس مي كنند تا به لعاب 
 .روي دمل مي گذارند و با دستمال روي آن را مي بندند

 گياه بعنوان  گياه ريواس از گذشته دور تا به امروز: ريواس
 .است بوده برخوردار فراواني كاربردهاي  از دارويي و خوراكي

 اسـت  گيـاه  دهنده گل هاي ساقه همان  بخش خوراكي ريواس
 در هـا  ساقه.  رسند مي مصرف به  گلها شدن باز با همزمان كه

وري و آ جمـع  روسـتاييان  توسـط  و بوده تازه و ترد مرحله اين
 نـوع  تـرين  متـداول ري ريواس اخام خو  .مي گردند اروارد باز
 انواع تهيه در آن هاي ساقه از  .است گر معجزه گياه اين مصرف

  فـراوان  هـاي  اسـتفاده  شـربت  و مربـا  كمپـوت،  ، ها خورشت
 .باشـد  مـي   فراوان C  و A هاي ويتامين داراي ريواس .شود مي

آب . بهترين شيوه مصرف ريـواس، گـرفتن آب ريـواس اسـت    
  آب بـا   صورت مخلـوط به   صورت جدا و همه ريواس هم ب

ريواس به علت  دنماين مي  استفاده  سيب و خيار ، ،كرفس هويج
 خاصيت اسيدي، براي پاك كردن ظروفـي كـه آثـار سـوختگي    
مواد غذايي در آنها به جاي مانده باشد، مورد استفاده قـرار مـي   

برگ هاي ريواس مي توان به عنوان حشره كش مـوثر  از  .گيرد
  .براي دفع حشرات به كار برد

ريـواس مفـرح، مقـوي معـده و روده، اشـتها آور و       شربت 
ريواس عالوه بر مصرف خـوراكي  . جلوگيرنده از استفراغ است

موارد درمان يبوست، يرقان و نارسائي كبـد و  در طب سنتي در 
 ).11. (گيرد درمان سرطان مورد استفاده قرار مي

ردچوبه از قديم به عنـوان هضـم كننـده غـذا و     ز: زردچوبه
زرد چوبه از زمان قـديم در طـب    .صفرا آور مصرف مي شده 

مـردم ايـن    .آيورودا به عنوان ضد ورم استفاده مي شـده اسـت  
 .را مفيـد مـي داننـد   درد دندان جويـدن آن   براي تسكينمنطقه 

ساقه زيرزميني اين گياه به رنگ ليـمويي مخلوط با بـرگ هـاي   
. آن براي معالجه اضافه وزن و چربي زايد بدن خورده مي شود

-زدگي بر روي موضع ميزردچوبه و پي بز را در هنگام كورك

 مرغ را در محـل در رفتگـي ماليـده و بـا    زردچوبه و تخم. مالند
قنـد و روغـن   بـا سـاييده زردچوبـه، خاكـه     . بندنداي ميپارچه

. گذارنـد مرهمي تهيه كرده و بـراي درمـان بـر روي زخـم مـي     
چالنند و بـراي درمـان   چوب زردچوبه و زاغ را خيسانده و مي

در . شـود عنـوان ادويـه در غـذا اسـتفاده مـي     به. ريزندچشم مي
تكـه   يك ،شودسر ايجاد مي در دنبال شكستگيهايي كه به زخم

پـودر كـرده و در    ،موي سر يا پشم گوسفند يا بـز را سـوزانده  
سپس با روغن زرد  .گذارندمي كردهداخل زخمي كه خونريزي 

  .كنندرا چرب ميو زردچوبه مكرراً آن
 3 تـا  1 ارتفاع به خاردار است اي درختچه زرشك: زرشك

 نظـر  از آنچـه  . نـد دار. اسـت  شـكننده هـاي   شاخه داراي و متر

 كه باشد مي ساقه و ريشه ثانوي پوست است ارزش قابل درماني

در اين منطقـه درمـانگران زرشـك،    . دارند كننده ضد عفوني اثر
كـار  تره را جوشـانده و در سـرماخوردگي بـه   ريشه كاسني، شاه

دار را در آب جوشـانده و بـراي   زرشك كـوهي هسـته  . برندمي
ريشه درخت زرشك را جوشانده . كننددرمان اسهال استفاده مي
جوشـانده زرشـك را در هنگـام    . كنندو در كوفتگي استفاده مي

زرشك را براي درمان . مالندشب ادراري به كمر و زير ناف مي
ميوه زرشك صاف كننده خون، كم كننـده  . برندكار ميزردي به

همچنين دم كـرده بـرگش بـراي برطـرف     . فشار خون مي باشد
زرشك را دم كـرده  . ب مورد استفاده قرار مي گيردكردن ترك ل

اش را در آش آب يا ميوه. گيرند سپس آبش را مي. كنندو له مي
. شـود  جوشانده زرشك براي درمان آسم استفاده مـي . ريزندمي

درمانگران بومي ريشه درختچه زرشك را در آب مي جوشـانند  
ه را بـر  شيره به دسـت آمـد  . تا شيره غليظي از آن به دست آيد

روي يك پارچه مي مالند و پارچه را در محل شكسـتگي قـرار   
 .مي دهند

 در درمـاني آن، از زيـره   خـواص  بـه  توجـه  با: زيره كوهي

 ، نفخ هضم دستگاه عمل ضعف مانند مختلف بيماريهاي معالجه
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 غيـره  و اعصـاب  ضـعف  ، جـوان  زنـان  قاعـدگي  تاخير وقوع ،

از اين گياه براي درمـان دل درد اسـتفاده     .آيد مي بعمل استفاده
كوبنـد كـه بـراي درمـان      زيره را همراه با گوشـت مـي  . شود مي

از اين گياه براي رفع اسهال و سـينه تنگـي   . كوفتگي مفيد است
خـوردن ايـن گيـاه باعـث برطـرف شـدن       . شود نيز استفاده مي

مخلوط زيره با روغن زيتون بـراي  . اختالالت قاعدگي مي شود
دم كرده اين گيـاه بـراي   . هاي معده كودكان بسيار مفيد استباد

از مخلوط مغز . درمان برطرف كردن بوي عرق استفاده مي شود
گردو و زيره و عسل خميري به دست مي آيد كه براي برطرف 

چكاندن عصاره ايـن گيـاه   . كردن درد پا از آن استفاده مي شود
زيره و مرزه و ضماد مخلوط . براي درمان درد چشم موثر است

خوردن مخلـوط  . بابونه براي درمان درد دندان بسيار مفيد است
 بـه  زيـره  گرد از. زيره و كمي قند براي درمان شكم موثر است

 ، نان ، سوپ مانند اغذيه برخي تهيه ، در چاشني و ادويه عنوان
 تهيـه  در زيـره  اسـانس  . آيـد  مـي  بعمـل  اسـتفاده  غيـره  و پنيـر 

 دارد مصرف قنادي در و عطريهاي  صابون
صـورت  درد بـه سير و نمك را در هنگام دنـدان : سيركوهي

براي درمان هاري، تنظيم چربي خون . كنندموضعي مصرف مي
. گيردو نيز تنظيم عملكرد دستگاه گوارش مورد استفاده قرار مي

اي را بـه آب آن  را گرفته و سپس پنبـه  سير را كوبيده و آب آن
. دهنـد درد داخل گوش قرار ميگوش  آغشته كرده و در هنگام

صـورت خـام بـراي    بـه . شوداز سير براي فشارخون استفاده مي
مقداري سير را كوبيده و بـا روغـن   . خورنددرمان روماتيسم مي

بـراي  . دهنـد حيواني مخلوط نموده، سپس روي زخم قرار مـي 
درمان طبع صـفراوي سـير و ماسـت را بـا هـم مخلـوط كـرده        

راي درمان سردرد سير را كوبيده و به پيشاني ب. كنند مصرف مي
-درد، سير را داغ كرده و داخل الله گوش ميگوش. ماليدندمي

براي درمان اسهال دوغ و سـير را مخلـوط كـرده و بـه     . گذارند
شـده را   براي درمان روماتيسم سير كوبيده. خورانندشخص مي

چـه  سير را كوبيـده و بـرروي ميخ  . گذارندروي موضع درد مي
براي درمان زردي، سير را نـخ كشـيده و بـه گـردن     . گذارندمي
 .آويزندمي

شده را با كـره مخلـوط    جهت تسكين درد دندان سير رنده
دهند و نيز جهت درمان ريـزش  كرده و در محل ضايعه قرار مي

-مو مقداري سيركوبيده را با ماست مخلوط كرده و به سـر مـي  

 .مالند
كننـده  غـذا،   ضـدباكتري، هضـم  سير اثر ضدعفوني كننده، «

كننـده  آور، نيرودهنده، دفـع كـرم و كـم   اشتهاآور، صفرابر، خلط
. اثر ضد سرطان و معالج بيماري قنـد نيـز دارد  . فشارخون دارد

دهنـده زخـم   برنده التهاب و التيامدر استعمال خارجي اثر از بين
انتقال در زمان قديم از سير براي پيشگيري از . جراحات را دارد

هاي واگيردار مانند وبا، تيفوس، حصبه و غيـره اسـتفاده   بيماري
هاي ساده، ديسانتري، ورم عصـبي  سير در رفع اسهال. كردندمي

ضماد سير در درمان . هضم، سنگيني معده موثر استروده، سوء
-روي در مصرف سير عالوهزياده. روماتيسم مفصلي مفيد است

-شنگي زياد، ضعف بينـايي مـي  بر بوي بد آن، باعث سردرد، ت

 ).9(»گردد
شاهتره گياهي و علفي و داراي سـاقه نسـبتا قـوي    : شاهتره

برگ هاي كم و بيش سبز همراه با بريدگي هـاي نـازك،   . است
گل هاي آن سـفيد و بـه نـدرت صـورتي     . باريك و كوتاه دارد

اين گياه را خوب پخته و كامال له مي كنند، سـپس  ). 12(است 
ست مخلوط كرده و روي زخم بسته تا التيـام پيـدا   با مقداري ما

عرق شاه تره را براي گرمي مي خورند و پودر آن را براي . كند
دم كـرده شـاه تـره    . جلوگيري از گرمازدگي به پوست مي زنند

شاه تره پخته شـده را  . براي رفع سردرد و تب استفاده مي كنند
جهـت رفـع   .دبا حنا براي درمان ديد بهتر چشم استفاده مي كنن

شاهتره و چند گياه ديگر را . خارش عرق شاهتره را مي خورند
مالند كه براي درمـان كچلـي   كوبيده و مانند حنا برروي سر مي

كرده شاهتره، ريشه كاسني، و چند گيـاه ديگـر را   دم. مفيد است
براي رفع ميگـرن گيـاه را در   . كنند در درمان زردي استفاده مي

همچنين خوردن اين گياه . كشندسيگار ميكاغذ پيچيده و مانند 
 .براي رفع مسموميت موثر است

آورنـده فشـار خـون    شاه تره زيادكننده ادرار، ملين و پـايين 
در خونريزي ناشي از ازديـاد فشـارخون، خـوردن عـرق     . است
مصـرف خـوراكي يـا    . تره با كنترل فشـارخون مـوثر اسـت   شاه

زماي مزمن موثر تره ضد آلرژي است و در اگموضعي عرق شاه
تـره تعـداد گلبـول قرمـز را كـاهش داده و خاصـيت       شاه. است

بنابراين براي تصفيه خون . كاهد چسبندگي و انعقاد خون را مي
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-لذا در بيماران كـم . شودو رقيق كردن خون بيماران تجويز مي

تـره نبايـد   هاي شاهدر مصرف فرآورده. خون نبايد استفاده گردد
 .)2.(»روي  شودزياده
 
تره بـراي التيـام جراحـات كـام دهـان و زبـان و       عرق شاه«

استحكام لثه و ضماد آن با حنا براي معالجـه جـرب و خـارش    
تره مضر ريه است از ايـن نظـر بايـد بـا     شاه. پوست موثر است

تـره،  مخلوط عصاره كاسـني، عصـاره شـاه   . كاسني خورده شود
اي نوبههاي سكنجبين و عسل براي رفع اختالالت كبدي و تب

 )6.(»اي براي ريه داشته باشدكه عارضهبدون آن
درد همـراه بـا   كاسني را دم كرده و براي درمـان دل : كاسني

درد و عنوان ضـد يرقـان، دل  كاسني را به. كنندنبات مصرف مي
تـره و  عـرق كاسـني، تـرنجبين، شـاه    . اندبراي قلب مفيد دانسته

كاسـني،  . كردنـد استفاده ميگشنيز را دود داده و در درمان آبله 
گل گاوزبـان، عنـاب را دم كـرده و در سـرماخوردگي اسـتفاده      

-عنوان تبرا خيسانده و بهكاسني را سردي دانسته، آن. كنند مي

كاسني را جوشانده سپس كوبيده و بر دهانه . كنندبر استفاده مي
آوري اين نحوه درمان براي بـاروري و فرزنـد  . گذارندرحم مي

ريشـه كاسـني را جوشـانده و در درمـان     . شـود اقـع مـي  موثر و
دم كرده اين گياه بـراي افـرادي   . كنند سرماخوردگي استفاده مي

از اين گيـاه بـراي بنـد آوردن    . اند موثر است كه دچار آبله شده
براي درمان بواسير از ضماد ايـن گيـاه   . اسهال استفاده مي شود

مان تنگـي نفـس   خوردن تخم كاسني براي در. استفاده مي شود
براي درمان خونريزي هاي ريه از اين گياه اسـتفاده  . مفيد است

. ضماد اين گياه براي درمان چشم درد تجويز مي شود. مي شود
ضماد ريشه برگ اين گياه همراه بـا آرد جـو بـراي درمـان درد     

بـراي درمـان افـرادي كـه     . مفاصل مورد استفاده قرار مي گيـرد 
استفاده قرار مي گيرد بـدين طريـق   دچار تشنج مي شوند مورد 

كه ريشه كاسني را بعد از خشـك شـدن آن را دود كـرده و در    
مقابل بيني بيمار قـرار مـي دهنـد و بيمـار دود را چنـدين بـار       
استشمام مي كند درمانگران اعتقاد دارند كـه بـا ايـن كـار ايـن      

 . بيماري درمان پيدا مي كند
ه كـه سـاقه آن   گزنه گياهي است علفـي و چنـد سـال   : گزنه

. چهار گوش بوده و بطور قائم تا ارتفاع يك متـر بـاال مـي رود   

باغها و نقاط مرطوب كه چهارپايان از آن  اين گياه در خرابه ها ،
ريشه اين گيـاه خزنـده   . عبور مي كنند بحالت خودرو مي رويد

بوده و در ناحيه اي كه سبز مي شود كم كم تمام منطقـه را فـرا   
 . گيرد مي

صـورت پـودر مخلـوط    رفع موخوره درون شامپو بـه  براي 
بـراي  . مالنـد را بـه پـا مـي    بـراي فشـارخون بـرگ آن   . شودمي

كوبند و ابتدا يـك اليـه پارچـه    را مي دردهاي موضعي برگ آن
گذارند بندند سپس كوبيده گزنه را در اليه بعدي ميروي پا مي

-مصرف مـي را براي رفع بيماري قند آب آن . كه پا را نسوزاند

صورت تـازه و خشـك دم   را به  ريشه و ساقه و برگ آن. كنند
ترشـح شـير را   . كننـد را با نبات مصرف ميكرده آن كنند، دممي

همچنين از اين گيـاه بـراي درمـان     .در زنان شيرده زياد مي كند
مرض قند استفاده مي شود كه با پوست گردو مخلـوط كـرده و   

تن برگ كوبيده گزنه در سـوراخ  گذاش. كنند و مي خورند دم مي
دم كـرده ايـن گيـاه بـراي رفـع      . آورد بيني خون دماغ را بند مي

مصـرف جوشـانده ايـن گيـاه     . خونريزي هاي زنانه مفيد اسـت 
از مخلـوط الكـل و   . براي تسكين و درمان رماتيسم موثر اسـت 

ريشه اين گياه يك مايعي به دست مي آيد كه براي ريـزش مـو   
از جوشانده اين گياه جهـت تقويـت لثـه هـا     . بسيار مفيد است
جوشانده اين گياه براي افرادي كه دچـار كـم   . استفاده مي كنند

دم كرده اين گياه براي زناني كه . خوني هستند بسيار مفيد است
. دچار دل درد در زمان عادت ماهيانـه مـي شـوند مـوثر اسـت     
ز ضماد اين گياه براي درماني افرادي كه سـگ هـار آنهـا را گـا    

گزنه براي افرادي كه مرض قنـد دارنـد مـوثر    . گرفته موثراست
 . است

سبب فوايدي كه دارد در تهيه برخـي غـذاها   از اين گياه به 
ويا با آن نوعي ترشي تهيـه  . كنندمانند آش و بوراني استفاده مي

 . كنندمي
به  مقاوم متربسيار 8 تا 6 ارتفاع به كوتاه است درختي: عناب

. داراسـت  و دندانـه  متناوب ، ، كوچك زيبا آن برگهاي. خشكي
استفاده از جوشانده عناب تازه براي تصفيه خـون اسـتفاده مـي    

صورت خام براي رفع كمـردرد،  عناب را دم كرده و يا به . كنند
هـاي  ميوه و بـرگ . كنندپادرد، سرماخوردگي و آسم استفاده مي

رد گياه در منطقه جهت تنگي نفـس، تصـفيه خـون، سـردرد، د    

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 ...كاربرد گياهان داروييشناختي مردم مطالعه 

 طب سنّتي اسالم و ايران ي مجلّه  --- 294

صـورت خـوراكي و   خـوني بـه  درد و كـم اعضاي بـدن، دنـدان  
عنـاب، سـه پسـتان و گـل زوفـا را      . شوندجوشانده مصرف مي

همگي با هم دم كرده و براي درمان سرماخوردگي استفاده مـي  
بـه   كشـمش  و خرمـا  عنـاب، انجيـر،   مخلوط جوشانده از. كنند

. شود ه مياستفاد سينه هاي بيماري درمان براي مفيد داروي عنوان
براي رفع سردرد برگ عناب را كه در سايه خشك كرده باشند، 
در هاون كوبيده و مانند حنا با اندكي آب مخلوط كرده بـر سـر   

 .گذارندمي
شود و هاي ديگر مصرف ميحالت تازه مانند ميوهعناب به«

گونه تحريكـي در دسـتگاه   مصرف آن چون هيچ. اثر ملين دارد
جهت براي اشخاصـي كـه دسـتگاه    از اينكند، هضم ايجاد نمي

عناب در مصـرف پزشـكي   . هضم حساس دارند، مناسب است
جوشانده آن در آب يـا شـير   . شودصورت خشك استفاده ميبه

طـور خفيـف ادرار   ضمنا به. كننده و ضد نزله دارداثر ملين، آرام
جوشانده مخلوط عناب، انجير، خرما و كشمش . كندرا زياد مي

-هاي سينه استفاده مـي اروي مفيد براي درمان بيماريعنوان دبه

. چوب درخت عناب داراي تانن فراوان و اثر قابض است. شود
 ). 9(»شودكاري نيز از آن  استفاده ميدر منبت

 متـر و  2تا1به ارتفاع  وسمه گياهي است بوته مانند،: وسمه
هر بـرگ   برگ هاي آن مركب و. پوشيده از كرك هاي نقره اي

 برگچـه كوچـك متقابـل ،نـازك و     9-13طور معمول شامل به 
هـاي آن در درمـان    از گـل . غشايي به رنگ سبز روشـن اسـت  

هاي آن به عنوان خنـك كننـده حـرارت     از برگ ،بر يرقان و تب
ماليـدن  . شود خون و براي معالجه سرخك و آنفلونزا تجويز مي

آب كند و  آن به سر براي زكام مناسب است و مو را تقويت مي
ه براي رفـع  مروغن وس. است مفيدبرگ آن براي گزيدن سگها 

ضماد  .بوده و براي جذب آب مرواريد سفيد است موثربواسير 
طفال مـورد اسـتفاده قـرار مـي     اين گياه براي بند آوردن ادرار ا

 .گيرد
انسان ها در طي ساليان زندگي خود، دائما با گياهان سر و كـار  

مدت طوالني بايستي شناخت عظيمي  اند، بنابراين در اين داشته
گياهـان هـر آنچـه را كـه     . در فرهنگ بشري حاصل شده باشد

مورد استفاده و عالقه آدمي بوده است را به طور مستقيم و غيـر  
گيـاه بـراي آدمـي غـذا،     . ساخته است مستقيم براي او فراهم مي

لباس، حصار، ظرف، وسيله و ابزار شكار همچون نيزه و تيـر و  
ساخت ابزارهـاي خـانگي و ابـزار موسـيقي و غيـره را      كمان و 

 . فراهم ساخته است
استفاده از گياهان به عنوان شفا بخشي و درمان در زنـدگي  

كسب دانش استفاده از اين گياهـان در  . بشر سابقه طوالني دارد
ميان مردم اين منطقه از تجارب افراد به خصوص سالخوردگان 

و بـا شـرح تجـارب     است كه در اين خصوص تخصص دارند
ايـن  . خود افراد را از خاصيت اين نوع گياهان با خبر مي سازند

تجارب در طي نسل ها سينه به سينه انتقال يافتـه و هـر نسـلي    
عـده اي ديگـر هـم    . توانسته تجارب جديدي بر آن افزوده كند

نيز از طريق چشيدن مزه آن و يـا اسـتفاده دام هـا از آن از بـي     
بنا بر اعتقاد افراد . استفاده آن آگاه مي شدندخطر بودن و امكان 

بومي هر گياهي را كه زنبور عسل بر روي آن مي نشـيند داراي  
 . خواص گياهي مي باشد

يكي از موارد بحث برانگيز پيرامون گياهان دارويي، دانـش  
وضعيت اين دانش با توجـه بـه ميـزان اسـتفاده از     . بومي است
با توجه به اين كـه مطالعـات در   . تواند متفاوت باشد گياهان مي

شهرستان محالت صورت گرفته بـه علـت نزديكـي بـه اسـتان      
مركزي، دسترسي به پزشكان متخصص و فوق تخصص جهـت  
معالجات پيشرفته كار ساده اي است امـا بـاز بسـياري از افـراد     

كه دليـل ايـن   . دهند تا تحت درمان سنتي قرار گيرند ترجيح مي
، اقتصــادي و تــرس از داروهــاي امــر در ســه عامــل اعتقــادي

بسياري از افرادي كه بـا اسـتفاده از   . شيميايي مي توان بيان كرد
گياهان دارويي تحت درمان قرار گرفته بودند معتقد بودنـد كـه   

از نظر اقتصادي با توجه بـه هزينـه   . بهبود چشمگيري داشته اند
هاي باالي درمان مدرن و داروهاي شيميايي افراد تـرجيح مـي   

ند تا از مزاياي گياهان دارويي با هزينه كمتر استفاده كننـد و  ده
آن را جايگزين استفاده از داروهاي شـيميايي بـا هزينـه بـاال و     

ترس از درمان هاي پزشكي مدرن ناشي . عوارض جانبي نمايند
از همين عوارض داروهاي شيميايي و يا ترس از عمل جراحي 

 .است
در مورد بيماري هاي اعصاب و روان اغلب افراد منطقـه از  
اينكه تحت نظر پزشك روان شناس يـا مشـاوره درمـان شـوند     
واهمه دارند و از برچسبي كه ممكن است با نام بيماري روانـي  
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از مراجعه به اين مراكز از سوي نزديكان و اطرافيان بخورند مي 
اين مراكز درمـاني  ترسند و ترجيح مي دهند به جاي مراجعه به 

از طريق جوشانده گياهان دارويي نظير آويشن و سـنبل الطيـب   
 .تحت معالجه قرار گيرند

نتايج حاصل پيرامون جمع آوري گونه هاي دارويـي نشـان   
داد زنان عالوه بر دانشي كه در راستاي امور روزمره زندگي در 
 زمينه كاربرد گياهان دارند، آماده كردن گياهـان بـراي مصـارف   

ـ  .گوناگون مانند درمان و خـوراك را بـر عهـده دارنـد     در  انزن
وري بسياري از گياهان دارويي يا خوراكي مشـاركت دارد  آگرد

) گيـرد  البته اين كار در برخي موارد توسط مردان نيز انجام مـي (
و هم چنين آنـان را بـراي نگهـداري در زمـان طـوالني آمـاده       

 هـا  يكي از اين روش گياهان دارويي انواع كردن خشك كند، مي
كـار نگهـداري و    .گيـرد  مي انجام زنان توسط منحصراً كه است

محـل   كه هستند ها آن و است زنانانبار اين گياهان نيز بر عهده 
 در. داننـد  نگهداري گياهان را براي مصرف در طـول سـال مـي   

 طريـق  از زنـان  را شـفابخش  دارويگياه خام به  تبديل نهايت،
 تركيـب  داننـد و معمـوال كـار    مـي  اندنجوشـ  مانند هايي روش

 .دهد مي انجام نيز را درمان منظور به دارويي گياهان
نكته ديگري كه در اين تحقيق با آن برخورد شد اين اسـت  

در  مردم اين منطقـه امروزه دانش استفاده از گياهان در ميان كه 
بنابر مصاحبه هاي انجـام  . موقعيتي متفاوت از گذشته قرار دارد

شده اغلب افراد كهنسال گياهان دارويي بيشـتري را نسـبت بـه    
شناسند، آن ها گياهان را بـه عنـوان منبـع اصـلي      ترها مي جوان

درمان و از مهمترين منابع تاميين خوراك خود در گذشته عنوان 
با توجه به تغيير در  هاي جوان نسل در مياناما امروزه . مي كنند

محيط و شرايط زندگي و زيستي باعـث شـده از گياهـان تنهـا     
نامي باقي مانده باشد و اطالعات زيادي در مورد گياهان نداشته 

 .باشند
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