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  چکیده 
رسـد شایسـته اسـت بـه افـراد      نمود، لیکن اکنون به نظر میها متبادر میهاي قبل مفاهیم واپسگرایی را به ذهندانش بومی تا دهه

قیمت دربارة گیاهان هستند، توجـه وافـري شـود. بنـابراین ثبـت و ضـبط و نگهداشـتن ایـن         بومی روستاها که داراي اطالعاتی ذي
هـاي  ترین زمینـه العات الزم و ضروري است. بررسی ارتباطات پیچیده بین دانش و استفاده از گیاهان توسط (اتنوبوتانی) از جالباط

تحقیقاتی است. مقاله حاضر نیز با هدف معرفی دانش تجربی روستاییان محلی منطقـه هزارجریـب بهشـهر در اسـتان مازنـدران در      
ها، انجام گرفته است. اطالعات مورد نیاز ایـن تحقیـق بـا    و خوراکی و همچنین نحوة استفاده از آن رابطه با شناسایی گیاهان دارویی

آوري گردیـد. در ایـن رابطـه اطالعـات     هاي مستقیم با روستاییان و همچنین تکمیل پرسشنامۀ جمـع دو روش یعنی انجام مصاحبه
ورد اسـتفاده و نحـوة مصـرف در منطقـه گـردآوري شـد. نتـایج        هاي مختلف گیاهان اعم از مصارف سنتی، قسمت ممربوط به جنبه

گونـه خـوراکی،    14گونه آن داراي خواص دارویی متنوع و همچنـین   15گونه که  29تحقیق نشان داد که در منطقه مورد مطالعه، 
توسـط متخصصـان و   مورد شناسایی قرار گرفت. با توجه به تنوع پوشش گیاهی و اثرات درمانی گیاهان، بررسـی و پـژوهش بیشـتر    

  تواند منجر به کشف اطالعاتی جدیدي براي گیاهان در دسترس در منطقه شود.کارشناسان می
  

  . اتنوبوتانی، دانش بومی، مردم شناسی، گیاهان دارویی و خوراکی هاي کلیدي: واژه
 
  
  مقدمه  -1

متقابـل انسـان بـا جهـان      شناسی، علـم شـناخت روابـط   شناسی و گیاهاي بین مردمتوان به عنوان دانش میان رشتهاتنوبوتانی را می
هـایی   نه به مطالعه جوامع انسانی، بلکه به پژوهش بر همۀ پدیـده  گیاهی تعریف کرد. این علم به خودي خود نه به مطالعۀ گیاهان و

شـان در  با گیاهـان اطـراف  ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم  کنند. همه انسانگروه را به یکدیگر متصل می پردازد که این دومی
اي اسـت  ها این امر مسـاله دهند، زیرا براي آننشان می مردم محلی، رغبت زیادي از خود براي استفاده از گیاهان ارتباط هستند، اما

  یابند. ها نیز استفاده از تمام گیاهانی است که در اطراف خود میشود و شرط بقاي آنکه به مرگ و زندگی مربوط می
اقلیمی متنوعی است، که باعث تنوع شگفت انگیزي در پوشش گیاهی این سـرزمین شـده    هايسرزمین پهناور و داراي ویژگی ایران

-بندي شده اسـت و آن را مـی  جنس طبقه 1200خانواده گیاهی و  180گیاهی است که در  است. فلور ایران شامل یازده هزار گونه
). جـاي  1372ستفاده، چه از نظر درمانی و چه از نظر اقتصادي، تلقـی کـرد (جهـانگیري،    ترین منابع طبیعی قابل ایکی از غنی توان

هاي منحصر به فردي نیز وجود دارند که در تمام جهان تنها متعلق به ایران تردید نیست که در میان فلور گیاهی متنوع ایران، گونه
). بـه  1386شود (فرهـادي،  ایران به صورت موزه نگهداري می هاي بزرگآوري گردیده است که در هرباریممعرفی، شناسایی و جمع

کامالً طبیعی است که از هزاران سال پیش، از دوران گردآوري خوراك گیـاهی، در هـر    "گوید طوري که فرهادي به نقل از تایلُر می
باشند. شاید بسیاري از این گیاهان بـا   منطقه از ایران صدها نوع گیاه خوراکی شناسایی شده، و در رژیم غذایی نیاکان ما قرار گرفته
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هـا تـا   گذشت زمان و پیدایش شرایط نوین، از چرخۀ پخت خوراك کنار گذاشته شده باشند، امـا بقایـاي ایـن شناسـایی و آموختـه     
ود، شناسان و گیاهشناسان و پژوهشگران علم تغذیه، ثبت و ضبط نشـ روزگار ما کشیده شده است و چنان چه اکنون به وسیلۀ مردم

. انسان به منظور تأمین نیازهـاي اساسـی مـادي    "ها رخت بر خواهد بستهر آنچه که تاکنون بجا مانده است نیز به زودي از خاطره
علـی محمـدي و   خود هم چون خوراك، پوشاك و مسکن، بیشتر از راه شناسایی گیاهان، به طبیعت وابستگی پیدا کرده است (حـاج 

هـا در  هـا و کاربردهـاي آن  هاي مختلـف گیـاهی، ویژگـی   شناخت و ثبت دانش بومی در خصوص گونهبنابراین با . )1386همکاران، 
توان از به هدر رفتن دانشی که طی اعصار و قرون کسب شده جلوگیري کرد و بـا ایـن اقـدام در زمینـه     هاي مختلف دنیا میقسمت

هـاي گسـترده و متنـوع گیاهـان مختلـف در      لـذا، اسـتفاده  . )1382برداري مؤثر واقع شد (وجدانی، معرفی گیاهان جدید براي بهره
هاي متفاوت از جمله کشاورزي، دامداري، زنبورداري، صنایع و غیره نشان دهندة اهمیـت ایـن دانـش تجربـی گرانبهـا و گـاه       عرصه

رو به نابودي است. با مرگ هاي اخیر به دلیل مکتوب نبودن،  دانش بومی با سرعت باالیی منحصر به فرد است. اما متأسفانه در سال
هر پیر مرد و یا هر پیر زن روستایی قسمت زیادي از این دانش سنتی از بین خواهد رفت. بنـابراین بیـان ایـن موضـوع از ایـن نظـر       

کاري هستند، به این سمت و سو کشـانده شـوند تـا    مند به این حیطهشود که، بسیاري از کسانی که عالقهپراهمیت و مهم تلقی می
وان از این دانش تجربی و سنتی حمایت و حفاظت کرد. با توجه به مطالب ذکر شده تحقیقات زیادي در زمینه اتنوبوتانی گیاهـان  بت

همکـاران  تـاکور و  گـردد.  ها اشـاره مـی  به ویژه گیاهان دارویی، در کشورهاي مختلف انجام شده است که به اختصار به برخی از آن
هـاي مصـرفی و   گونۀ گیاهی بر اساس نام علمی، نام محلی، خانواده، فصل رویش و قسـمت  24مورد ) اطالعات با ارزشی در 2009(

) نشـان داده  2009هاي انجام شده توسط جادهـاو ( ند. بررسیهاي دام ارائه دادهاستفاده هر کدام از گیاهان در درمان سنتی بیماري
ه بهیل در منطقه راتالم مورد استفاده قرار گرفته است کـه بـر اسـاس    ها در میان قبیلگونۀ گیاهی جهت درمان بیماري 44است که 

بـه منظـور   اي ) در مطالعـه 1389دیفـرخش و همکـاران (  انـد.  هـا معرفـی شـده   نام علمی، خانواده، نام محلـی و مـوارد مصـرف آن   
و  گونه گیاهی دارویی 50 شناساییضمن در بین عشایر ایل طیبی در استان کهگیلویه و بویراحمد، اتنوفارماکولوژي گیاهان دارویی 

، بـه  پرداختنـد گیاهی منطقه مـی و مشخصات درمانی گیاهان آوري به جمع، همراهی درمانگران محلی که اغلب دامدار یا ماما بودند
یـک از  ترین اطالعات دارویی مانند، اندام مورد استفاده، نحوه مصرف، زمان برداشت، رویشگاه و عملکرد دارویـی هـر   مهمطوري که 

نشـان   دیلگان) در بین عشایر مراتع 1393هاي فروزه و همکاران (یافته دست آمد.ه ها درقالب مصاحبه چهره به چهره تکمیل و بآن
گونـه   8گونـه مـورد مطالعـه، از     71که از  طوريه هاي متعدد خوراکی و دارویی داشتند؛ بگیاهان استفادهخیلی از از ها داد که، آن

ها مصارف دارویی دادند و براي سایر گونهگونه هم استفاده خوراکی و هم دارویی نسبت می 7و تقویتی داشتند، به  استفاده خوراکی
گونـه گیـاهی دارویـی مـورد اسـتفاده مـردم        129اي در کشور بولیوي، ) در مطالعه2005ماکیا و همکاران ( و بهداشتی قائل بودند.
رودریگـز و همکـاران   -انـد. کـامجو  از اندام هوایی گیاهان استفاده نمـوده تقدند اغلب مردم اند. به طوري که معمحلی را معرفی کرده

انـد.  گونه دارویی مورد استفاده مردم را در منطقه سرادسائو در کشور پرتغال مورد شناسایی قـرار داده  150) نیز در تحقیقی 2003(
تـرین تیـرة   اند. به طوري که خانوادة نعناعیان، مهمرا بیان کردهگونه  269) در پژوهشی اطالعات دارویی 2013امیري و جوهرچی (

گونه دارویی مـورد اسـتفاده سـنتی در بـین      120) در کشور اتیوپی، 2009و همکاران ( گیاهی مورد استفاده مردم بوده است. بکالو
هـاي دارویـی در   ترین گونهنعناعیان رایج اند. به طوري که تیرة بقوالت وخانواده مورد شناسایی قرار داده 47جنس و  100مردم در 

نگاري دقیق دربارة دانـش سـنتی روسـتاییان، چوپانـان و     الزم به ذکر است که کمبود یا عدم وجود مطالعات ریزمردممنطقه بودند. 
اهان به وسـیلۀ ایـن   باشد. بنابراین شناخت و شناسایی این گیعشایران این مرز و بوم ناشی از فقر فرهنگی یا کمبود این گیاهان نمی

  ).1386قشر از جامعه بسیار بیشتر از آنی است که تا به حال به شکل گذرا در برخی منابع نام برده شده است (فرهادي، 
 

  مواد و روش -2
منطقه مورد مطالعه در محدودة روستاهاي وزوار و آغوزدره، از مجموعه روستاهاي هزارجریب شهرستان بهشهر در استان مازندران 

درجه طول جغرافیایی شمالی قرار دارد  5/53درجه شرقی عرض جغرافیایی و  5/36رار دارند. منطقه هزارجریب در محدودة ق
متر در میلی 710متر تا حدود میلی 412متر)، دامنه تغییرات بارندگی بین  300). با توجه به ارتفاع میانگین منطقه (حدود 1(شکل

گراد بوده و میزان دماي متوسط ساالنه از مهرماه روند درجه سانتی 14سط ساالنه نیز تقریباً نوسان بوده است. میزان دماي متو
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نمایند. به جهت یابد. عموم ساکنین این منطقه به لهجه گیلکی مازندرانی تکلم مینزولی یافته و این امر تا اسفندماه ادامه می
به کار کشاورزي و دامداري اشتغال دارند. نحوة دامداري در منطقه  هاي کشاورزي منطقه، اغلب ساکنین آنحاصلخیز بودن زمین

کنند، به پرورش گوسفند و بز اشتغال برداري میبیشتر به صورت سنتی است. اکثریت قریب به اتفاق دامدارانی که از مراتع بهره
  باشد. ها در منطقه، اغلب از نوع زل مازندرانی میدارند و نژاد دام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

هـاي تحقیـق کیفـی قـرار دارد (سـیلورمن،      نگاري استفاده شده کـه در مجموعـۀ روش  براي مطالعه مورد نظر از روش تحقیق مردم
-). حضور پی در پی و مداوم در طول زمان زیاد در منطقۀ مورد مطالعه الزمۀ این گونه تحقیقات براي شناسایی تمامی جنبـه 2002

هاي مشاهده، مشاهده همراه با مشارکت، مصـاحبه  ). در این تحقیق با استفاده از روش1380سی است (طیبی، هاي پدیدة مورد برر
و پرسشنامه به گردآوري اطالعات پرداخته شده است. در روش مشاهده همراه با مشارکت، محقـق بـه عضـوي از آن جامعـه مبـدل      

پـردازد (ازکیـا و دربـان    آوري و ثبت اطالعات مـی مورد مطالعه به جمعشود و با جلب اعتماد مردم و صرف زمان زیاد در منطقه می
براي رسیدن به این هدف، پس از شناسایی منطقه مورد مطالعه و اقدامات اولیه اقدام بـه اسـکان در منطقـه مـورد      ).1382آستانه، 

در دو نوبت صبح و بعدازظهر  به عرصه مراجعه شـده و  مطالعه شد. براي شناسایی اولیه گیاهان به همراه روستاییان مصاحبه شونده 
اي گروهی شکل گرفت. شوندگان در جلسهها، شناسایی نهایی گیاهان با حضور همۀ مصاحبهدر انتها بعد از تکمیل کردن پرسشنامه

ها، نام علمی آنآوري شده و پس از پرس و خشک کردن، جهت تعیین هاي گیاهی در حین تکمیل پرسشنامه، جمعهمچنین نمونه
  به هرباریوم انتقال داده شدند.

  
  نتایج   -3

 

 آغوزدره

نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه - 1شکل  
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هـا در جـداول مجـزا ارائـه     ها، ابتدا گیاهان را به دو دستۀ گیاهان دارویی و خوراکی تقسیم شدند که هر کـدام از آن در تنظیم یافته
هـا اشـاره شـده    برداري آنهمچنین زمان بهره عالوه بر نام محلی گیاهان، به اندام مصرفی، کاربرد محلی و 2و  1اند. در جدول شده

  است.  
 

اسامی و مشخصات کلیه گیاهان دارویی در منطقه - 1جدول   

اندام   کاربرد محلی  زمان بهره برداري
  مصرفی

فرم 
  رویشی

اسم 
  محلی

اسم 
  ردیف  اسم علمی  خانواده  فارسی

  Compositae Achillea vermicularis 1  بومادران  مایرم بو  علفی  برگ  دل درد، شکم درد  اوایل تا اواسط بهار

  Malvaceae Althaea officinalis 2  ختمی  ختمی  علفی  گل  دل درد، شکم درد  اوخر بهار
اواسط بهار تا اواسط 

گل و   بهبود زخم، تقویتی  تابستان
  Boraginaceae Arnebia decumbens 3  گل عسلی  هوکچو  علفی  ریشه

درختچه   هریش  دفع انگل، تقویتی  بهار و تابستان
  Berberiaceae Berberis integrima 4  زرشک  زرشک  اي

اواسط بهار تا اواسط 
  Compositae Cichorium intybus 5  کاسنی  کاسنی  علفی  ریشه  خنکی  تابستان

اندام   استخوان درد، تب بر  اواسط تا اواخر بهار
  Athyriaceae Cystopters fragilis 6  سرخس  کمرچماز  علفی  هوایی

  Cruciferae Discurainia sophia 7  خاکشیر  خاکشیر  علفی  بذر  تب بر، خنکی  اراواخر به

گل   اشکو  علفی  گل  سرماخوردگی، گلودرد  اواسط تا اواخر بهار
  Boraginaceae Echium amoenum 8  گاوزبان

 Euphorbiaceae Euphorbia  شیرسگ  ورگه شیر  علفی  شیرة ساقه  بهبود زخم، زگیل  اوایل تا اواخر بهار
helioscopia 

9  

زخم، تقویت مو و   اواسط بهار
  کاهش ریزش

اندام 
  Fumariaceae Fumaria parviflora 10  شاهتره  شاتره  علفی  هوایی

  Labiatae Salvia sclarea 11  مریم گلی  کرم کُش  علفی  برگ  دفع انگل (در دام)  بهار

از بین بردن کنه در   بهار
درختچه   برگ  دام

 -پلم  پلم  اي
  Caprifoliaceae Sambacus eloulus 12  آقطی

مسمومیت، دل درد،   اوایل تا اواسط بهار
  Labiatae  Scutellaria sp 13  بشقابی  هیزعلف  علفی  برگ  اسهال

برگ و   قند، چربی خون  کل سال
  Urticaceae Urtica dioica 14  گزنه  گزنه  علفی  ساقه

  Violaceae Viola sp 15  بنفشه  گل ونوشه  علفی  گل  سرماخوردگی، سرفه  اوایل بهار

                                                                                                             
اسامی و مشخصات کلیه گیاهان خوراکی در منطقه مورد مطالعه - 2جدول   

اندام  کاربرد محلی  زمان بهره برداري
  مصرفی

فرم 
  رویشی

اسم 
  محلی

اسم 
  ردیف  اسم علمی  خانواده  سیفار

اندام  تنقالت، خورشت  اوایل بهار
پیاز گل   پیاز غول  علفی  هوایی

  Liliaceae Allium minutiflorum 1  ریز
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اندام  پلو  اویل بهار
کوك   علفی  هوایی

  Primulaceae Androsace maxima 2  -  جوجو

اواسط بهار تا اواخر 
  بهار

  Boraginaceae Arnebia decumbens 3  گل عسلی  هوکچو  علفی  گل تنقالت

اواخر بهار  تا اواسط 
  تابستان

درختچه   میوه تهیه ترشی
  Berberiaceae Berberis integrima 4  زرشک  زرشک  اي

اندام  پلو  اوایل بهار
  Umbelliferae Coriandrum sativum 5  گشنیز  ازبنا  علفی  هوایی

درختچه   میوه تنقالت  اواسط تابستان
  Rosaceae Crataegus pentagyna 6  ولیک  ولیک  اي

اندام  پلو  اوایل بهار
نوك لک   اینرکا  علفی  هوایی

  Geraniaceae Erodium cicutarium  7  لکی

  Umbelliferae Erygium sp. 8  زول  زولنگ  بوته اي  برگ پلو  اوایل بهار
اواخر بهار یا اوایل 

  تابستان
درختچه   میوه تنقالت

  Rosaceae Prunus sp  9  نوعی آلو  سیاه علی  اي

درختچه   میوه تنقالت، تهیه مربا  اواسط تابستان
  Rosaceae Rubus idaeus 10  تمشک  لب لبو  اي

اندام  پلو  اوایل بهار
شانه   درزنی  علفی  هوایی

  Umbelliferae Scandix stellata 11  ونوسی

نوعی   کَرگزنه  علفی  برگ پلو، خورشت  اواسط تا اواخر بهار
  Labiatae Scutellaria sp. 12  بشقابی

اواسط بهار تا اواخر 
  تابستان

کَمرپیتن  بوته اي  برگ ماست، خورشت
  Labiatae  Thymus Kostchyanus 13  آویشن  ك

  Compositae  Tragopogon sp. 14  شنگ  شنگ  علفی  برگ پلو  اوایل تا اواسط بهار
 

  بحث و نتیجه گیري   -4
تئوري باشد، بلکه دانشی است فعال و پویا که با استفاده از تجربیات  هاي علمی نیست که فقط در حددانش بومی مانند دانش

اند. تر کردههاي بعدي آن را متکاملگذشتگان و مردم بومی هر منطقه به دست آمده و از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و نسل
می گنجینه عظیمی از دانش شفاهی و دانش بومی به سرعت در حال نابودي است به طوري که با مرگ هر پیر مرد روستایی و بو

شناسی گیاهی است که در روستاهاي وزوار و آغوزدره در مراتع رود. تحقیق حاضر بخشی از مطالعات مردمغیرمکتوب نیز از بین می
ویی و ییالقی هزارجریب بهشهر استان مازندران انجام شده است. دانش روستاییان منطقه مورد مطالعه در ارتباط با گیاهان دار

ها براي مصارف برند و از آنخوراکی در حد قابل قبولی بوده، به طوري که از این گیاهان در طبابت سنتی خود بهره فراوانی می
بنابراین با چنین مطالعاتی در زمینه طب سنتی و استفاده از گیاهان دارویی در بین روستاییان کنند. درمانی و خوراکی استفاده می

اي که با آزمون و خطاهاي مکرر به دست آمده اي از اطالعات چندین سالهتوان گنجینهها میر و ثبت و ضبط آنو عشایر در کشو
ها را مستندسازي نمود. چرا که با از بین رفتن هر یک از افراد مسن روستایی و عشایري مطمئناً از بانک اطالعاتی طب حفظ و آن

 مردم سنتی استفاده اهمیت به توجه زیست اطراف، فاصله خواهیم گرفت. باعت و محیطسنتی و استفاده از گیاهان دارویی از طبی
- می و ضروري الزم ارتباط این در ارزشمند اطالعات این از گیريخویش، بهره هايناراحتی و امراض رفع براي دارویی از گیاهان

هاي مرتعی و همچنین حفاظت، مدیریت پایدار عرصهتواند راهکاري مناسب در جهت هاي سنتی میباشد. همچنین حفظ این نظام
رسیدن به این دانش مناسب، تنها از راه تداوم در براي دهد که تجربه دو دهه اخیر نشان میها باشد. برداري از آنتوسعه و بهره

تجربۀ چندین سالۀ شک بیپذیر است. هاي جوان امکانها و آموزش این دانش گرانبها از افراد بزرگسال به نسلکاربرد این روش
به عنوان گنجینه ها، برداران، چوپانان و عشایر در زمینۀ شناخت گیاهان دارویی و نحوة استفاده از آنروستاییان و به تبع آن بهره
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هاي ها براي نسلها و انتشار آنثبت کردن این دانش در کتابلذا،  .خواهد داشتگرانبهاي این دانش، نقش مهمی در این راستا 
تواند باعث باال بردن جدید و تطبیق دادن این اطالعات و علم با دانش روز و آخرین مقاالت انتشار یافته در این زمینه از طرفی می

  .درمان و بهداشت باشد هاي مطالعات داروغرور ملّی و ایجاد خودباوري شده و از طرف دیگر دستمایه غنی براي محققان در زمینه
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