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  4/3/93 :تاريخ تصويب                                             18/9/92: تاريخ دريافت
  چكيده
هاي متمادي در مناطق روستايي شكل  عنوان دارو، بخشي از فرهنگ مردمان بومي است كه طي قرنه استفاده از گياهان ب :مقدمه

  .شود مدرن محسوب مي جديد در طب ين دانش راهنماي مناسبي در كشف داروهايا. گرفته است
صيف گياهان دارويي، اندام مورد استفاده، نحوه و زمينه استفاده مردمان بومي دهستان شناسايي و تو منظوراين پژوهش به  :هدف
  .استانجام شده رود در استان مازندران  زارم

پس از آشنايي مقدماتي با منطقه و شناسايي افراد سالخورده و مطلع بومي در رابطه با استفاده از گياهان دارويي،  :بررسي روش
هاي  هاي گياهي از رويشگاه رو گردآوري شده و نمونهر د اطالعات موردنياز از طريق مصاحبه رو 1391 - 1392 هاي طي سال

هرباريوم دانشگاه  گذاري شده و در به دقت نامهاي هرباريومي با استفاده از منابع معتبر فلوريستيكي  نمونه. دشآوري  طبيعي جمع
  .دنشو نور ساري نگهداري مي پيام

براي درمان و تيره تعلق داشته  34جنس و  51ها به  اين گونه. باشد گونه گياهي مي 64رويي منطقه مشتمل بر گياهان دا :نتايج
با به ترتيب گونه  7و  9به ترتيب با  Lamiaceaeو  Rosaceaeهاي  تيره. گيرند هاي مختلف مورد استفاده قرار مي بيماري
بيشترين موارد مصرف گياهان دارويي منطقه به ترتيب در درمان . ندشو هاي كاربردي منطقه محسوب مي ترين تيره اهميت
گونه گياه دارويي با  16بر اساس منابع علمي موجود،  .مشاهده شده استهاي دستگاه گوارش، گردش خون و دفع ادرار  ناراحتي

  .كاربرد جديد در اين منطقه شناسايي شدند
از  نطقه در حافظه افراد مسن آن مناطق نهفته است و در آينده نزديك احتماالًاطالعات كاربردي گياهان دارويي هر م :گيري نتيجه

هاي  امكان شناسايي گياهاني با ويژگي ،عالوه بر اين. رسد ضروري به نظر مي لذا مستند كردن اين دانش كامالً. بين خواهد رفت
  .محتمل است فارماكولوژيك جديد نيز در خالل اين نوع مطالعات كامالً

 

  گياهان دارويي ،رود ، دهستان زارمدانش بومي اتنوبوتاني، مازندران، استان :واژگان گل
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 ... نيكي گياهان داروييمطالعه اتنوبوتا

 

  مقدمه
جنوب  مناطق ترين غني از گياهي، يكي عتنواز نظر  ايران

هي از درصد قابل توجگياهان دارويي،  .باشد آسيا مي غربي
از اين دهند و فلور ايران  هاي گياهي ايران را تشكيل مي گونه
امروزه به دليل عوارض . ت بااليي برخوردار استز قابلينظر ا

جانبي ناشي از مصرف داروهاي شيميايي، رويكرد مردم به 
استفاده از داروهاي گياهي افزايش يافته و اين امر موجب 

. ]1[هاي طبيعي شده است  استفاده وسيع از گياهان در رويشگاه
همراه با  طبيعت وجود دارند در كه متنوعي گياهان شناسايي

ديدي را پيش روي مطالعه خصوصيات دارويي آنها، دريچه ج
هاي مختلف گشوده و زمينه را براي  قين رشتهدانشمندان و محق

در . ها با اين گياهان فراهم آورده است درمان تعدادي از بيماري
اي وجود  هاي دارويي ناشناخنه بسياري از مناطق هنوز گونه

تاكنون براي تسكين آالم و دارند كه از ساليان گذشته 
در . ]2، 3[گيرند  هاي اهالي بومي مورد استفاده قرار مي بيماري

العاتي در بين اقوام و چنين اط نقاط مختلف جهان و ايران
هاي مختلف وجود داشته و به صورت سينه به سينه از  گروه

اند و با مدرن شدن جوامع، اين  نسلي به نسل ديگر منتقل شده
با . باشند زشمند به تدريج در حال از بين رفتن ميالعات اراط

ر جهت استخراج و لين گام ددر نظر گرفتن اين واقعيت، او
العات نهفته شده در اين چنين جوامعي، ارائه كاربردي كردن اط

فهرست دقيقي از گياهان دارويي، كاربردها و نحوه استفاده از 
العات مختلفي كنون مطتا. ياهان در مناطق مورد نظر استاين گ

 در اين زمينه در نقاط مختلف دنيا و ايران صورت گرفته است
لين مطالعه اتنوبوتانيكي گياهان دارويي در ايران او .]4 - 12[

مطالعات مشابهي نيز . ]13[توسط هوپر و فيلد انجام شده است 
اي و استاني در نواحي مختلف كشور انجام  در مقياس منطقه

در مطالعاتي كه در استان مازندران و  به طور مثال .شده است
نيز منطقه تركمن صحرا در استان گلستان انجام شده است به 

گونه دارويي معرفي شده و  136و  210ترتيب تعداد 
  خصوصيات درماني آنها مورد بررسي قرار گرفته است 

به همين صورت مطالعات مشابه و متعددي را . ]14، 15[
معرفي گياهان دارويي مناطق مختلف  توان اشاره نمود كه به مي

  .]16 – 19[اند  كشور پهناور ايران پرداخته

  

 هواي خاص و تنوع و برخورداري از آب با مازندران استان
 مردمان كه فراواني همچنين روستاهاي و فرد به منحصر گياهي
 دانش نظر از اند، بوده طبيعت با تعامل در ها قرن آن بومي

رود واقع در جنوب  دهستان زارم .غني است بومي مردمان
شهرستان نكا داراي روستاهايي ييالقي با قدمت زياد و مردمان 

دهنده استفاده  ليه نشانمطالعات او باشد و پرور و كشاورز مي دام
كننده  وسيع مردم بومي اين منطقه از گياهان دارويي بوده و بيان

شناسي  اهبه فرد گي غناي باالي منطقه از نظر اطالعات منحصر
شناسايي و  مطالعه، اين هدف. ]6، 14، 16، 17[باشد  مردمي مي

ي، اندام مورد محل ساكنان دارويي مورد استفاده گياهان معرفي
  .باشد استفاده، نحوه استفاده و زمينه درماني گياهان مذكور مي

  
  معرفي منطقه مورد مطالعه

شهرستان نكا  بيبخش هزارجردر رود  زارم دهستان
ي ا اين دهستان منطقه. قرار دارد) شمال ايران -ن مازندراناستا(

متر از سطح دريا  3200تا  1700در دامنه ارتفاعي كوهستاني 
قرار گرفته است، محدوده وسيعي از بخش هزارجريب در ضلع 
شمالي و شرقي آن را شامل شده و از شمال به روستاهاي 

بخشي از شهرستان بهشهر، از جنوب به دهستان استخرپشت و 
روستاهاي چهاردانگه شهرستان ساري و از مشرق با استان 

پوشش گياهي منطقه بر ). 1 شماره شكل(مرز است  سمنان هم
حسب تغيير ميزان ارتفاع از حالت جنگلي تا مراتع و 

كيلومتر  609با اين دهستان . علفزارهاي متراكم متغير است
جاي داده  را در خود تيجمعهزار نفر  11ع وسعت، حدود مرب

تشكيل شده روستا با مركزيت روستاي زيارتكال الئي  41و از 
ت ناهموار بوده و نكا به شد بخش كوهستاني شهرستان. است

ر اساس پارامترهاي مورد ها در آن زياد است و ب شيب دامنه
خصوص بارش، رطوبت، تبخيرسنجي و ساير عوامل بررسي در

نطقه در فصل تابستان د كه مشو اكولوژيك، اينگونه برآورد مي
از اقليم معتدل و خنك و در فصل زمستان از اقليم سرد و 
نسبتاً پربارش برخوردار بوده و به طور كلي نسبت به مناطق 

اي استان مازندران سردتر بوده و از اقليم معتدل  جلگه
بندي كوپن، اين  بر اساس طبقه. كوهستاني برخوردار است

ميانگين . گيرد وهستاني قرار ميمنطقه در گروه مناطق سرد و ك
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  م، چهارسيزدهم، دوره ارويي، سال فصلنامه گياهان د
  1393 پاييزم، و دو پنجاه شماره مسلسل

 

و همكاران پور قلي   

 

  اقل ، حدساله 10دماي ساالنه منطقه بر اساس ميانگين آمار 
ط متوس گراد است و درجه سانتي 35درجه و حداكثر  -5

  دمايي  نمودار باران. ]20[باشد  متر مي ميلي 650بارندگي 
  

، به 1391الي  1380هاي  منطقه حد فاصل سال) آمبروترميك(
رايط آب و هوايي منطقه و همچنين طول و خوبي بيانگر ش

  ).2 شماره شكل(شدت دوره پر باران و كم باران آن است 
  

  
  الف
  

  
  ب

  اي تصوير ماهواره) ب( ،نقشه تقسيمات كشوري) الف. (رود در استان مازندران ت جغرافيايي شهرستان نكا و دهستان زارمموقعي -1شماره  شكل
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 ... نيكي گياهان داروييمطالعه اتنوبوتا

 

  
طول مقطع بين دو منحني طول دوره خشكي و دامنه آن  - 1391الي  1380هاي  رود در فاصله سال ترميك دهستان زارممنحني آمبرو -2 شماره شكل

  )حفاظت محيط زيست استان مازندرانبرگرفته از اطالعات سازمان (دهد  شدت دوره خشكي منطقه را نشان مي
  

 ها مواد و روش
احي هاي ارتباطي در نو روستاها و راه شناساييپس از 

 العبور و تهيه نقشه دقيق منطقه، گياهان خودرو در فصول صعب
هاي طبيعي  از رويشگاه 1392و  1391هاي  مختلف سال

به . گذاري شدند و هر كدام به طور مجزا شماره آوري جمع
طور همزمان اطالعات مربوط به تاريخ و مكان دقيق 

آوري و ساير اطالعات اخذ شده اين گياهان، در  جمع
هاي  سپس با استفاده از روش .هاي مخصوص ثبت شد چهدفتر

در ]. 21[هاي هرباريومي تهيه شدند  استاندارد علمي، نمونه
شناسي نظير فلورا  مرحله بعد با استفاده از منابع معتبر گياه

و فلور روسيه فلور تركيه ، فلور رنگي ايران، فلور ايران ايرانيكا،
شناسايي و  به دقت آوري شده هاي جمع ، نمونه]22 – 26[

بندي  تعيين نام شده و بر اساس آخرين تغييرات در سيستم رده
بندي شدند  گروه )APG III(فيلوژنتيكي گياهان گلدار جهان 

شناسي  اسامي فارسي گياهان نيز بر اساس منبع معتبر گياه]. 27[
هاي گياهي  تمامي نمونه]. 28[سازي شدند  استخراج و يكسان

نور ساري نگهداري  هرباريوم دانشگاه پيام آوري شده در جمع
هاي طبيعي،  آوري از عرصه در حين عمليات جمع. شوند مي

  افراد مطلع هر منطقه نيز شناسايي شده و از طريق مصاحبه 
  

  

نام، سن، رو در رو پرسشنامه اطالعات گياهان كاربردي شامل؛ 
ي گياه مورد نام محلالع دهنده، حرفه و سطح سواد فرد اط

ستفاده، نوع كاربرد گياه، اندام مورد استفاده و نحوه استفاده ا
اطالعات مربوط به مشخصات . دشافراد بومي از گياه تكميل 

 شماره افراد پرسش شده از روستاهاي مختلف منطقه در جدول
اساس  في شده، برگياهان معرفرم رويشي . ارايه شده است 1

يپ هر كدام از و كوروت ]Raunkiaer ]29بندي  سيستم طبقه
گياهان نيز بر اساس منابع و كتب معتبر جغرافياي گياهي تعيين 

بر اساس منابع علمي موجود هر يك از . ]30، 31[د ش
هاي  هاي شناسايي شده، از نظر كاربرد دارويي، ويژگي گونه

. مورد ارزيابي قرار گرفتند... اكولوژيك، پراكنش جغرافيايي و 
ي گياهان شناسايي شده، با هاي داروي در نهايت ويژگي

د شاطالعات ارائه شده در منابع علمي و اينترنتي معتبر مقايسه 
در ادامه ليست گياهان شناسايي شده و اطالعات . ]32 – 35[

بندي شده به  كسب شده از هر نمونه به طور مجزا و دسته
  افزار صورت جداول و نمودارهايي كه با استفاده از نرم

Excel 2003، اند، ارائه شده است شده حاصل.  
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  م، چهارسيزدهم، دوره ارويي، سال فصلنامه گياهان د
  1393 پاييزم، و دو پنجاه شماره مسلسل

 

و همكاران پور قلي   

 

  مشخصات مربوط به افراد بومي پرسش شده و روستاهاي منطقه -1جدول شماره 

  نام روستا  رديف
ارتفاع از 
سطح دريا 

  )متر(

  مختصات جغرافيايي
  افراد پرسش شده 

  )نفر(
محدوده 
  سني افراد

  سطح سواد
  زن  مرد عرض جغرافيايي طول جغرافيايي

  بيسواد  64-53  2  1 26.72353 51.63336 متر 328  چلمردي 1
  بيسواد  68-54  3  1 10.23053 15.63036 متر 688  پوروا 2
  ابتدايي تا بيسواد   75-50  1  2 8.04043 8.93036 متر 1127  الئي 3
  ديپلم تا بيسواد  72-40  7  5 38.94453 25.32536 متر 1140  چناربن 4
  بيسواد  60-55  -  2 08.54453 00.92636 متر 1200  زروم 5
  ديپلم تا بيسواد  70-36  2  3 35.44153 15.42636 متر 1256  آكرد 6
  ابتدايي تا بيسواد  75-60  -  3  53 43 45.0  36 25 03.7  متر 1266  بندبن  7
  بيسواد  70-60  -  2 17.24453 56.92536 متر 1272  ورفام 8
  ابتدايي تا بيسواد  62-53  1  2 45.44353 55.02436 متر 1312  لَترگاز 9
  بيسواد  62-55  -  3  53 41 41.4  36 24 40.6  متر 1331  تجِرخيل  10
  ديپلم تا بيسواد  72-40  1  2 56.54153 48.62436 متر 1405  سيدخيل 11

  
  نتايج

  جنس از  51گونه گياهي متعلق به  64در مجموع تعداد 
ايج توسط افراد بومي منطقه تيره به عنوان گياهان دارويي ر 34

گونه گياهي  5تعداد . گيرند مورد مطالعه مورد استفاده قرار مي
) اسب گونه دم 2گونه سرخس و  3(متعلق به نهانزادان آوندي 

گونه متعلق به بازدانگان بوده و بقيه گياهان دارويي منطقه  2و 
هاي گل سرخ  تيره. به گروه نهاندانگان تعلق دارند

)Rosaceae ( گونه  9با)(نعنا  و) درصد 14Lamiaceae(  با
هاي منطقه از نظر غناي  ترين تيره ، بزرگ)درصد 11(گونه  7

 از نظر). 3شكل شماره (باشند  اي گياهان دارويي مي گونه
ها عنصر رويشي  از تعداد كل گونه درصد 34 جغرافياي گياهي،

  اي،  ها چند ناحيه از گونه درصد 29سيبري،  - ناحيه اروپا
 - سيبري و ايران - عناصر مشترك نواحي اروپا درصد 21

توراني  - عنصر رويشي ناحيه ايران درصد 11توراني و 
از نظر فرم رويشي نيز بيشتر گياهان ). 4 شماره شكل(باشند  مي

  هاي  ها تعلق داشته و فرم كريپتوفيت دارويي منطقه به گروه همي
  

  

  

ب در درجه اهميت بعدي رويشي فانروفيت و تروفيت به ترتي
  ).5 شماره شكل(قرار دارند 

از نظر زمينه مصرف، بيشتر گياهان منطقه براي درمان 
، هاي گوارشي، گردش خون هاي مربوط به سيستم بيماري

ترين مصرف در  روند و كم تناسلي به كار مي - س و ادراريتنف
بيشترين ). 6 شماره شكل(باشد  هاي عصبي مي درمان بيماري

هاي گياهي مورد مصرف نيز مربوط به برگ، ميوه و  بخش
همچنين ). 7 شماره شكل(باشد  هوايي مي هاي بخش
ترين شيوه مصرف گياهان دارويي منطقه مطالعه شده به  متداول

مصرف نيز  شانده و كمترين درصد شيوهكرده و جو صورت دم
  ).8 شماره شكل(باشد  به صورت پاشويه مي

نطقه همراه با ساير جزئيات شامل فهرست گياهان دارويي م
نام تيره، نام علمي، نام محلي، نام فارسي، فرم رويشي، 
كوروتيپ، قسمت مورد استفاده و شيوه مصرف و كاربرد 

  .ارائه شده است 2 شماره متداول گياه در منطقه، در جدول
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  رود دارويي در دهستان زارم انهاي گياه هاي بزرگ از نظر غناي گونه درصد فراواني تيره -3شماره  شكل
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3%2%

  
  اي،  چند ناحيه= Plسيبري،  -  ناحيه اروپا= ES(رود در واحدهاي جغرافياي گياهي  توزيع فراواني گياهان دارويي در دهستان زارم -4 شماره شكل

IT =توراني،  -وناحيه ايرانM =اي،  ناحيه مديترانهCosm =جهان وطني(  
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  = Heفانروفيت، = Phتروفيت، = Th: شكل زيستي(رود  دارويي در دهستان زارم انهاي گياه توزيع فراواني شكل زيستي گونه -5 شماره شكل

  )هيدروفيت= Hyژئوفيت، = Geكريپتوفيت،  همي
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  رود استفاده در دهستان زارم هاي درماني داروهاي گياهي مورد توزيع فراواني زمينه -6شماره  شكل

  

  
  ها هاي گياهي مورد استفاده در درمان بيماري توزيع فراواني بخش -7شماره  شكل
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  توزيع فراواني نحوه مصرف داروهاي گياهي در منطقه -8 شماره شكل

  

  بحث
ضرر و در عين  هاي طبيعي و بي گرايش زياد مردم به درمان

ويي و همچنين مقرون به حال سهولت دسترسي به منابع دار
وسيع گياهان دارويي در طب  صرفه بودن آن، باعث استفاده

ه به اينكه افراد سالخورده توج تي ايران شده است و باسن
تند درباره اين گياهان هس العات ارزشمنديروستاها داراي اط

ها نيز به سرعت نابود و با مرگ اين افراد، دانش سنتي آن
كه ثبت و محفوظ نگهداشتن اين  رسد شود، به نظر مي مي
در طول انجام . ]1، 7،6[العات بيش از پيش الزم است اط

نفر از افراد مطلع محلي شناسايي شده، قبل  3پژوهش حاضر 
از ثبت اطالعات از دنيا رفتند و با مرگ آنها بخشي از اطالعات 

گونه گياه  64در مطالعه حاضر، تعداد . با ارزش از بين رفت
رود  تيره از دهستان زارم 34جنس از  51 ق بهعلمت دارويي

با  به دست آمدهبا مقايسه نتايج . شهرستان نكا شناسايي شدند
گونه از  16هاي سنتي جديدي براي كاربردمنابع موجود، 

مالحظه شد كه در منابع قبلي به آنها  ،آوري شده گياهان جمع
ها عبارتند  اين گونه. ]6، 14 - 16[اشاره نشده است 

 Anthemis altissima, Calystegia sepium, Daphne:از

pontica, Equisetum arvense, Equisetum telmateia, 

Juglans regia, Mentha aquatica, Onosma 
microcarpa, Pterocarya fraxinifolia, Phleum 
paniculatum, Punica granatum, Rubus hyrcanus, 
Rubus persicus, Sambucus ebulus, Teucrium 

hyrcanicum, Verbascum stachydiforme,  )جدول 
   ).2 شماره

  

، ]32 – 35[اگرچه در منابع شناخته شده گياهان دارويي 
گزارشي مبني بر دارويي بودن گياهاني چون برگ بوئي، لرگ، 

 اوانيواش وجود ندارد، ولي اين گياهان به فر بلندمازو و خوني
ها مورد استفاده قرار  اي درمان بيماريدر منطقه مورد مطالعه، بر

افراد بومي از دم كرده و عصاره برگ گياه برگ بوئي . گيرند مي
)Daphne pontica( درد، اسهال،  براي درمان كمردرد، شكم

از لرگ . كنند هاي كليوي استفاده مي پيچه و عفونت دل
)Pterocarya fraxinifolia( آور و  به گياهي عنوان خواب

براي درمان  )Phleum paniculatum(واش  از خوني مقوي، و
همچنين براي برخي . كنند زخم و برفك زبان استفاده مي

كه تاكنون در  گياهان كاربردهاي جديدي معرفي شده است
توان به موارد زير  از جمله مي .اي نشده است ها اشارهمنابع به آن
  با نام  )Juglans regia(از پوست سبز ميوه گردو : اشاره كرد
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ي آغوذ، براي سفيد شدن و از بين بردن جرم دندان استفاده محل
، )Punica granatum(از عصاره پوست ميوه انار . شود مي

براي درمان زخم و التيام لثه بعد از كشيدن دندان استفاده 
 كرده و عصاره بخش هوايي گياه به همين ترتيب دم. كنند مي

با نام محلي  )Teucrium hyrcanicum(نخودي خزري  مريم
عفوني كننده، درمان زخم و دفع كرم گندم راجِن، به عنوان ضد

 Verbascum(از ضماد برگ گل ماهور  .شود استفاده مي

stachydiforme( ّن و نيز براي درمان قولنج، به عنوان مسك
رباز عفوني كردن و س آن براي ضد درد و از عصاره ريشهضد

دو ). 2شماره  جدول(كنند  كردن زخم و كورك استفاده مي
 Equisetumو  Equisetum arvense(اسب  گونه گياه دم

telmateia (درمان  را براي درمان ورم و درد مفاصل و
خوني، بيماري قند و يبوست و نيز لطافت پوست مورد استفاده  كم

براي  )Calystegia sepium(از پيچك جنگلي . دهند قرار مي
آبي  از پونههاي صورت و سرماخوردگي و  درمان جوش

)Mentha aquatica(  نيز براي درمان ورم و درد مفاصل استفاده
آوري شده، گياهان كاسني  از بين گياهان دارويي جمع. شود مي

)Cichorium intybus(گل گاوزبان ، )Echium amoenum( ،
، گزنه )Plantago major و  Plantago lanceolata(بارهنگ 

)Urtica dioica( گزنه سفيد ،)Lamium album( درمنه ،
   و Viola alba(، بنفشه )Artemisia annua(خزري 

Viola odorata( پنيرك ،)Malva neglecta( پونه ،  

)Mentha longifolia( گردو ،)Juglans regia( مرزنگوش ،
)Origanum vulgare( نخودي  و مريم)Teucrium polium( ،

اي برخوردار هستند و در منابع  تي گستردهمصرف سن از پيشينه
يكساني براي اين گياهان ذكر  مختلف كاربردهاي درماني نسبتاً

  .]1، 32 - 35[شده است 
 از جمله مطالعاتي كه در مورد گياهان دارويي مناطق

توان به مطالعه  جوار در شمال كشور انجام شده است مي هم
ركمن صحرا در شمال ايران اشاره كرد كه اتنوبوتانيكي منطقه ت

گونه دارويي با كاربرد محلي شناسايي و  136در آن تعداد 
همچنين مطالعه ديگري در ارتباط با . ]15[ معرفي شده است

 گياهان دارويي منطقه شرق مازندران انجام شد كه طي آن صرفاً
 هاي پركاربردترين گياهان دارويي اين منطقه شناسايي و ويژگي

اين دو منطقه در امتداد  ]6[د شكاربردي و درماني آنها معرفي 
با مقايسه . اند رود در شهرستان نكا قرار گرفته شرقي منطقه زارم

نتايج مطالعه حاضر با نحوه استفاده و آثار درماني ذكر شده در 
ها و آثار  منابع معتبر گياهان دارويي و مطالعات مذكور، كاربرد

ي از گياهان منطقه مطالعه شده شناسايي و ا جديد و ناشناخته
به طور مثال مردم قوم تركمن از گياه پونه . شوند معرفي مي

)Mentha longifolia( در درمان مشكالت معده و هضم غذا ،
كه در منابع براي اين گياه اثرات  در حالي. كنند استفاده مي

كننده،  آور، ضد عفوني درماني چون بادشكن، صفرابر، خلط
و در  ]1، 15، 32 – 35[سرفه ذكر شده  رمان آسم و سياهد

هاي دستگاه تناسلي،  منطقه مورد مطالعه براي درمان عفونت
همچنين مردم . شود زردي، نفخ معده و مسكّن استفاده مي

، براي درمان )Sambucus ebulus(تركمن از گياه آقطي 
و بر  كنند هاي معده استفاده مي هاي پوستي و ناراحتي بيماري

هل، مدر، معرّق، رفع اساس منابع اين گياه اثراتي چون مس
هاي جلدي  ها، درمان ورم مزمن مفاصل و بيماري التهاب بافت

در حالي كه در منطقه مورد مطالعه از اين گياه براي . ]15[دارد 
ها، درمان عفونت و درد چشم، درمان قارچ  رفع التهاب بافت

به همين . شود ها استفاده مي خمعفوني كردن زانگشتان و ضد بين
در  )Crataegus microphylla(سرخه وليك  صورت براي گياه

كننده عضالت قلب  اين منطقه خصوصيات ضد يبوست و تقويت
هايي  در حالي كه در مطالعه شرق مازندران ويژگي .دشگزارش 

 چون كاهش چربي و فشار خون براي اين گياه ذكر شده است
 ).Juglans regia L(كه براي گياه گردو  ليهمچنين در حا. ]6[

ي در مورد اثرات كاهنده قند و چربي خون هاي از قديم گزارش
هاي منحصر به فردي همانند  وجود دارد، در اين منطقه ويژگي

درمان روماتيسم و سياه سرفه و از بين بردن جرم دندان گزارش 
  .]32 – 35[شده است 

گياهان  از استفاده براي فمختل مناطق در اينكه به توجه با
دارويي آداب و رسوم متفاوتي وجود دارد، بنابراين گياهاني كه 

. هاي استفاده متفاوتي خواهند داشت شوند، روش مصرف مي
مثالً ممكن است گياهي كه در يك منطقه براي درمان يك 

شود، در مكان ديگر و  بيماري به صورت جوشانده مصرف مي
ري، به صورت ضماد مصرف شود و يا براي درمان بيماري ديگ
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در دو مكان مختلف براي درمان يك بيماري، از دو گياه 
مقايسه نتايج حاضر با نتايج مشابه در . متفاوت استفاده شود

رود، از گياهان دارويي  دهد كه مردم منطقه زارم مي استان نشان
ها  اين تفاوت. هاي منحصر به فردي دارند پيرامون خود استفاده

بيشتر به تفاوت در دانش سنتي استفاده افراد بومي از گياهان  كه
به نحوه مصرف،  باشد، عموماً دارويي هر منطقه مربوط مي

وري داروي گياهي مربوط آموارد درماني خاص و نحوه فر
نيز نشان  3 شماره طور كه در جدول براي نمونه همان. باشد مي

ي منطقه را بيشتر داده شده است مردم قوم تركمن گياهان داروي
 هاي پوستي و قلبي به صورت جوشانده و براي درمان بيماري

رود  كه مردم منطقه زارم در حالي. كنند عروقي مصرف مي -
كرده و يا  هاي ديگري چون دم عالوه بر اين روش از روش

ساخت ضماد و حتي به صورت خوراكي نيز براي درمان 
و تنفسي از هاي گوارش، گردش خون  اختالالت دستگاه

جزئيات بيشتري از مقايسه . كنند گياهان دارويي استفاده مي
  فرهنگ استفاده از گياهان دارويي در دو منطقه مذكور در 

  

  .ارائه شده است 3 شماره جدول
  
  گيري نتيجه

به دست آمده در اين مطالعه، منطقه  نتايجبا توجه به 
ب و هوا و رود در شهرستان نكا به دليل برخورداري از آ زارم
هاي متفاوت و بافت سنتي آن، از نظر تنوع گياهان دارويي  اقليم

از غناي بااليي برخوردار بوده و گياهان دارويي نيز به طور 
متاسفانه طي . باشد اي مورد توجه ساكنين منطقه مي گسترده

انجام مطالعه حاضر، چند نفر از افراد مطلع محلي فوت كرده و 
همين امر . ارزشمند از بين رفتبخشي از اين اطالعات 

هايي در اسرع وقت و  دهنده ضرورت انجام چنين پژوهش نشان
هاي  در مناطق مختلف كشور است، چرا كه از طريق بررسي

توان به منابع جديدي در  علمي در طب سنتي اقوام مختلف، مي
  .هاي مختلف دست يافت درمان بيماري

 

  
  با منطقه تركمن صحرا) شهرستان نكا - زارم رود(كاربردي گياهان دارويي منطقه مطالعه حاضر  مقايسه تنوع زيستي و -3 شماره جدول

)شمال شرقي ايران(تركمن صحرا )شمال ايران، شهرستان نكا(زارم رود    

  كيلومتر مربع 1500بيش از   كيلومتر مربع 609 مساحت

  گونه 136  گونه 64  هاي داروييتعداد گونه

 Rosaceae, Lamiaceae, Asteraceae  Asteraceae, Lamiaceae, Apiaceae  بهاي غالخانواده

 جوشانده جوشانده و دم كرده، ضماد، خوراكي  ي مصرف متداولنحوه

  )ددرص 12(هاي هوايي  ، ميوه، دانه و بخش)درصد 22(برگ   )درصد 22(، ميوه )درصد 25(هاي هوايي  ، بخش)درصد 27(برگ   هاي غالب استفاده شدهبخش

  عروقي، كليوي و تناسلي - هاي پوستي، قلبي ناراحتي  اختالالت گوارشي، گردش خون ، تنفّسي هاي دارويي گزارش شده بيشترين استفاده
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