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  در خراسان جنوبی  ) (Peganum harmala  اسپند از گیاهیی وردادانش بومی استفاده 
  

  2عابد زیدعلی ،   1 ،*حسین رجنی

University.Ranger@Gmail.com  1دانشجوي کارشناسی ارشد مرتعداري، دانشگاه گنبد کاووس  
 ندانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگا2

  
  

  چکیده
تواند هاي معیشت جایگزین میراه بر  یهي موجود در مراتع و تکمنابع بالقوه گذاري در سایرمنظوره و سرمایه امروزه استفاده چند

هدف از این  سازد. منددرآمدزایی بهره افراد محلی را از فوایدش ازجمله اشتغال و ،يا علوفه یرغهمانند استفاده از محصوالت 
است. گیاه  آندرآمدزایی  و نقشو معرفی گیاه مرتعی اسپند  تعو چند منظوره از مرا يا علوفه یرغهاي میت استفادهتحقیق اه

 در استان خراسان جنوبی است تقریبا رویش آن نشانه زوال و نابودي آن منطقه می باشد .این گیاهیک گونه گیاهی مرتعی  اسپند
این گیاه که شامل دامداران، زنان  برداران بهرهآوري گیاه با عات در مورد چگونگی جمعبراي به دست آوردن اطال رویش دارد. نیز

  .پرداختند مصاحبه شدروستایی و افراد روستا بودند و در زمان برداشت به این کار می
یباً ارزش خوراکی تقر شود و نسبت باالیی از سم در این گیاه وجود دارد یمگیاه اسپند با توجه به اینکه جز گیاهان سمی محسوب 

کند، حتی در هنگام  ینمو نه دام و نه انسان از آن استفاده  نیز این گیاه ارزش خوراکی نداشته برداران بهرهطبق بیان  ندارد.
شوند. گیاه  یمشدید  سردرد دچارقرار بگیرند ه افرادي که زیاد در معرض آن برداشت گیاه به دلیل بوي بسیار نامطلوب این گیا

گزیدگی حشرات و موارد درمانی نظیر رفع سوزش مانند ساخت توپ سبنجی و پرده سبنجی و دستی، صنایع ند در صنعت اسپ
  گیرد.جانوران، رفع گوش درد و رفع قرمزي چشم مورد استفاده قرار می

  

  دانش بومی، خراسان جنوبی، هاي چندمنظوره، استفاده ،اسپندکلمات کلیدي: 
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  مقدمه 
 یدانش .دهد میدارد و تا وقتی که بر پا است به عنوان یک فرهنگ به تکامل خود ادامه  ي گذشتگان بهریشه در تجرومی دانش ب

). 1375(رضایی مقدم،  اند بخشیدهو آن را در طول زمان در جامعه خود توسعه و بهبود  اعتقاد دارند آنم محلی به داست که مر
خلق یا تولید شده به صورت طبیعی در یک سرزمین یا منطقه که « کند مین تعریف فرهنگ آکسفورد واژه دانش بومی را چنی

و  1950 هاي دههدر طول  به نقل از فرهنگ انگلیسی آکفورد). 285، 1387(ازکیا و ایمانی، » مربوط به و مختص به اهالی آن است
با این همه در حال حاضر دانش بومی به طور  .ستندنگری میبه دانش بومی به عنوان یک مانع ناکارآمد و مطلق براي توسعه  1960

در واقع این دانش به عنوان پاسخ به شکست ، به عنوان زیر منبع اساسی با ارزشی به رسمیت شناخته  شده است اي فزاینده
قبل مربوط  ايه دههگرا براي چشم انداز تغییر از  فنی هاي حل راهو  شود میبزرگ توسعه توسط کشورهاي بزرگ دیده  هاي تئوري

خاستگاه اکولوژیکی منابع طبیعی، مراتع به عنوان  .)413، 1995،اگراوالبه اکثریت دهقانان و کشاورزان کوچک در جهان است (
شهرستان  بسزایی داشته باشد. تأثیرمراتع  برداران بهرهبر اقتصاد  توانند می صحیح مدیریتی است که در صورت اري از گیاهانیسب

منابع طبیعی  هاي تواناییو مدیریت استفاده از این  ریزي برنامه براياست.  اکولوژیکی گیاه اسپند هاي رویشگاهز بیرجند  یکی ا
  بی انجامد. ریزي برنامههرچه بیشتر این  موفقیتبه  تواند می برداران بهرهتوجه به نظرات و تجربیات 

اي محیطی داراي اهمیت ویژه یستزاقتصادي و  لحاظ ازند و دههاي مرتعی سطح وسیعی از اراضی جهان را تشکیل میاکوسیستم
هاي درصد ارزش 5/75و  5/24دالر در هکتار معادل 57اي آن ارزش علوفه ،دالر است 232هستند. ارزش یک هکتار مرتع در سال 

طیفوري و همکاران، ی، کنترل بیولوژیکی و غیره (افشان گردهمحیطی مانند حفظ خاك، آب، تنظیم گاز، دفع ضایعات، زیست
از آنجا که بیشتر استفاده از مراتع در  بیانجامد.تواند به درك درست از منابع طبیعی مرتع میاي شناخت  فواید غیر علوفه . )1388

 (آذرنیوند و زارع تواند یک ضامن سالمت براي مراتع باشدهاي چند منظوره از مراتع میایران براي دامداري است، شناخت استفاده
 يها فرآورده درصد 30 تقریباً عین حال در ولی هستند شیمیایی مدرن داروهاي عمده بخش اینکه رغم علی). 1389چاهوکی 

دانش بومی مردم همان منطقه  از). اگر براي شناخت گیاهان دارویی هر منطقه 2009 زینگ، و زنگ( دارند گیاهی منشأ دارویی
اي تواند اطالعات پایهینه پایداري استفاده از مراتع برداشت و این موضوع میزم درادي هاي مهم و بنیتوان گاماستفاده شود می

  ).1380مهمی را در اختیار محققان گرایش مختلف این حوضه تحقیقاتی و کاربردي قرار دهد (سرطاوي، 
 بهال آسان تولید گیاهان دارویی بازدهی اقتصادي باال و قابلیت استحص وجود بابیان کردند مراتع  )2004همکاران ( و ویجاوان

  .اند قرارگرفته توجه موردین تولیدات فرعی مرتع در مطالعات نوین تر مهم عنوان 
) اظهار کردند محصوالت فرعی مرتع شامل صمغ، ریشه، میوه، برگ، میوه گیاهان است که براي 1389زارع چاهوکی ( آذرنیوند و 

و در حد مجاز  ها آنبرداري از گیاهان براي تولید محصوالت باید متناسب با توان رهاهمیت هستند، به حائزهاي صنعتی استفاده
  شود. برداران بهرهتواند باعث افزایش درآمد می باشد و

  

داشته  برداران بهره درآمدنقش مهمی در افزایش  تواند یم) اعالم کردند که درآمد حاصل از کرفس 1388طیفوري و همکاران (
  باشد.

پرداخته است تا  و صنعتی موارد داروییدر  گیري از دانش بومی افراد محلی به مطالعه نقش گیاه اسپند جام شده با بهرهپژوهش ان
با استفاده از دانش بومی افراد بتوان بهترین استفاده ممکن از مراتع برد. در این پژوهش سعی براین است تا گیاهان مرتعی را از 

است اما از لحاظ غیر علوفه داراي کاربردها و  خوراك خوشند، به طوري که اسپند یک گیاه غیر معرفی ک اي علوفهدیدگاه غیر 
  بسیاري است. يکارکردها
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   ها روشمواد و 
  منطقه مورد مطالعه

با تفکیک استان خراسان به استان خراسان جنوبی با  1383خراسان بزرگ بود در سال مناطق  استان خراسان جنوبی یکی از
 57و طول  دقیقه شمالی 53درجه و  34دقیقه تا  31درجه و  30 یاییجغرافاین استان در عرض  شد. یستأسیت بیرجند مرکز

  قرار دارد. دقیقه شرقی 57درجه و 60دقیقه تا  3درجه و 
این شهر با  هاي خشک و گرم است. میزان بارش درهاي سرد و تابستانب و هواي بیرجند، نیمه بیابانی بوده و داراي زمستانآ

دهد که در فصل زمستان اغلب به صورت بارش  توجه به آب و هواي آن، کم بوده و بیشترین میزان آن، از آذر تا اردیبهشت رخ می
درجه  8و  24بر اساس اطالعات این ایستگاه، میانگین سالیانه بیشترین و کمترین درجه حرارت این شهر برابر با  .برف است

   در سال است. متر یلیم 171وع بارش سالیانه در شهر بیرجند به طور میانگین برابر با است. مجم گراد یسانت
  مشاهده و مصاحبه اطالعات: يآور جمعوسایل 

. اما هر کار بیان شدهاي چند منظوره از مراتع اهمیت و دالیل تحقیق بر تعریف دانش بومی و استفاده در بخش مقدمه عالوه
تا داراي ارزش علمی شود در اینجا به معرفی  و نحوه انجام تحقیق  شود هاي مشخص انجاموشپژوهشی باید طبق اصول و ر

  شود.پرداخته می
در یک تحقیق اجتماعی که با مردم در ارتباط است، محقق باید از مشاهدات عینی و غیر عینی خود تحقیق را آغاز کند و به تجربه 

یا  یشناس مردمهاي مشاهده یکی از وسایل عمده در مطالعات و پژوهشحقیق برسد. مردم درباره امور بپردازد تا به هدف اصلی ت
مشاهده به وسیله شخص کار دارد.  و که با مردم عشایري و روستایی سر يها پژوهشتحقیقاتی است که به مردم، به خصوص 

، در این روش محقق به صورت گیرد یمیا اینکه به صورت گروهی یا دسته جمعی انجام  شود یممحقق یا شرکت مستقیم انجام 
 یشتريبدیگر تحقیق مانند مصاحبه و پرسشنامه از اعتبار  يها روش. مشاهده نسبت به کنند یممستقیم هدف مورد نظر بررسی 

   ).1380، طیبی( برخوردار است
-مصاحبه شونده گردآوري مییا محقق با  پژوهشگرمصاحبه روشی است که در آن اطالعات مورد نظر از طریق ارتباط مستقیم بین 

مورد نظر خود به کسب اطالعات مبادرت  سؤاالتبا طرح مباحث و  گر مصاحبهدو طرفه است که  يا مکالمهشود. در واقع مصاحبه 
الزم را کسب کرد، و اگر ابهامی در مورد  اطالعاتاز طریق گفتگو  سواد یباز افراد  توان یمدر مصاحبه  ).1389(احمدي،  ورزدمی
اضافی را به دست  سؤاالتجواب  توان یمتوان به راحتی بر طرف شود. در این روش پرسیده شده وجود داشته باشد می االتسؤ

 مصاحبهبود به همین دلیل در این پژوهش از روش مشاهده و  نامه پرسشبرتري روش کار با مصاحبه نسبت به  مواردورد و این آ
  استفاده شد. تن تن به مستقیم 

مراتع به  برداران بهرهمصاحبه با افراد محلی و  مشاهده و  با استفاده از حقیق که حاصل پژوهش میدانی است ودر این ت :روش کار
گردآوري شد. رساندند، یا افرادي که این گیاه را به فروش میاسپند که به صورت مستقیم براي برداشت گیاه  یبرداران بهرهخصوص 
  تحقیق دست یافت. سؤاالتاهداف و  بهبا آن ها موضوعاتی بودند که بتوان  د بحث قرار گرفته انددر این تحقیق مورکه  یموضوعات

  
  جامعه آماري
دهند. روي کل جامعه تعمیم میکنند و نتیجه را انتخاب می تصادفی هستند که بصورتاي در تحقیقات اجتماعی عده جامعه آماري

تر صورت گیرد نتیجه بررسی و تعمیم آن بر کل جامعه اطمینان گیري دقیقنمونه نمونه باید داراي مشخصات جامعه باشد و هرچه
مرکز استان  ،شهرستان بیرجندبرداران مراتع مردم محلی و بهرهین تحقیق جامعه آماري در ا). 1380بخش تر خواهد بود (طیبی، 

  یح داده شد.توضینده آکه در مورد آن در سطوح  استخراسان جنوبی 
  محور بود: حول سهمصاحبه  سؤاالت به طور کلی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


این گیاه که شامل  برداران بهرهآوري گیاه با آوري گیاه: براي به دست آوردن اطالعات در مورد چگونگی جمعروش جمع -
 مصاحبه شد. ان برداشتدر زم ان روستایی و افراد روستا بودنددامداران، زن

 یهایاز گیاه براي رفع بیماري قبالًین موضوع عالوه بر مصاحبه با افراد مسن که آگاهی یافتن از ا مصرف گیاه: برايموارد  -
 هاي سطح شهرستان بیرجند نیز مصاحبه شد تا اطالعات کامل به دست آید.استفاده کرده بودند با برخی از عطاري

بودند براي رسیدن به  یمحلن و مردم برداران واقعی این گیاه روستائیا: با توجه به این که بهرهییزا اشتغالو  وريبهره  -
 پرسیده شد. برداران بهرهدر مورد قیمت خشک و تر گیاه، میزان برداشت از  یسؤاالتاین موضوع  يها جواب

  
  نتایج

 ي بدون کرك از خانوادهسبز و علفی، پایا،چند ساله ،گیاهی   Peganum harmala گیاه اسپند با نام عملی: شناخت گونه اسپند 
Zygophyllaceae .گل ها نسبتا درشت است.  نامنظم، دراز و زیادهاي این گیاه به رنگ سبز روشن پر آب با تقسیمات برگ است

به صورت  است. میوه متعدد يها شاخه، چوبی و حاوي با پنج کاسبرگ باریک و پنچ گلبرگ که غالبا سفید هستند. ساقه این گیاه
  ت.اس تیره يا قهوهدار،  یهزاوهاي دانهخانه کپسول حاوي تعداد زیادي  هر استاي و به شکل کروي کپسول سه خانه

  کربولین ایندول آمین شامل:- اسپند داراي آلکالوئید هاي بتا
  .  نورهارمان، هارمین، هارمول و تري متیل هارمان است هارمولین ، نورهارمان، تتراهیدرو

. این ل آفریقا، ترکیه، سوریه و . . . است و در اکثر نقاط ایران نیز پراکنش داردمااي شاین گیاه در مناطق مدیترانهانتشار جغرافیایی 
  .و ظهور آن نشانه ي نابودي پوشش گیاهی آن محل می باشد رویدمیدر اراضی بایر، تخریب یافته و رو به زوال  معموالًگیاه 

محل رویش این گیاهان بیان کردند، به طور ند را شده که داراي خاك فقیر هست هاري ها نزمی برداران بهره: يآور جمعمکان 
 بومیان و بهره برداران ي این گیاه بیان کردند.آور جمعي اصلی رویش و ها محلشود را  یموارد سد  آبی که یها مکان مثال
خشک شده و خاك ي که بندها آبیا  وانی در محیط (به واسطه ي جریان آب) وي فراها اشغال ي رویشگاه هاي این گیاه راها نشانه

  ، ذکر نمودند.از  نوع خاك ماسه هستند ها آن
کـه گیـاه بـه     یتا زمان برداران بهرهشود، طبق گفته  یمي گیاه اسپند از اوایل تابستان شروع آور جمعزمان : نحوه برداشتزمان و  

شـود و   یمکه کل گیاه از ساقه کنده  ي به این صورت استبردار بهرهبرداري ادامه دارد. روش صورت سبز در طبیعت یافت شود بهره
  شوند.   یمخشک  آفتابیابد. میوه به صورت سبز از گیاه جدا و در محیط زیر نور  یمانتقال  ها دانهي جداسازبه محل 

بوي بسیار نـامطبوعی از گیـاه خـارج مـی     ي گیاه اسپند با دست زدن به این گیاه آور جمعمحلی بیان کردند که هنگام  برداران بهره
شـود کـه روزانـه    شوند و ایـن باعـث مـی    یمدرد شدید  گیرند دچار سرشود و در صورتی که به مدت طوالنی در معرض این بو قرار 

  آوري کرد.نتوان مقدار زیادي از این گیاه جمع
  موارد استفاده از اسپند: 

  خوراکی
ارزش  یباًتقر ،در این گیاه وجود دارد یسممواد از  و نسبت باالیی شود یمگیاهان سمی محسوب  وگیاه اسپند با توجه به اینکه جز

، حتی در هنگام کند ینمنه انسان از آن استفاده  این گیاه ارزش خوراکی ندارد و نه دام و برداران بهرهطبق بیان خوراکی ندارد. 
  شوند یمشدید  سردرد دچار برداشت گیاه به دلیل بوي بسیار نامطلوب این گیاه افرادي که زیاد در معرض این بو قرار بگیرند

  در بین احشام هم نیز گاو حساسیت بیشتري به این گیاه داشته و می تواند موجب آسیب رساندن و حتی مرگ آن شود .
  

  دارویی
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به این  استفاده. نحوه شود یمنیش جانوران استفاده  و ها یدگیگزاز پودر تهیه شده از برگ گیاه اسپند براي درمان  رفع گزیدگی:
 آب به آن اضافه يهنگام استفاده براي رفع گزیدگی مقدار ،کنند یمرا خشک  ها آنگیاه را جدا و ي ها برگرت است که ابتدا صو

اسپند یک مسکن  یاهگضماد  ،. طبق بیان مردم محلیگذارند یم محل گزیدگی يروآن را و درآید  می کنند تا به صورت پماد
  ت و عقرب است.بسیار قوي براي درمان گزیدگی نیش حشرا

، به طوري براي رفع کنند یممتناوب استفاده  هاي یماريبخراسان از گیاه اسپند به منظور درمان  منطقهمردم  رفع گوش درد:
نحوه استفاده از آن بدین صورت است که ابتدا مقداري زغال روشن کنند. این گیاه مرتعی استفاده می همه اجزايگوش درد نیز از 
تا  دهند یمو گوش خود را روي دود حاصل شده از سوختن اجزاي گیاه اسپند قرار  ریزند یم زغالیاه اسپند را روي کرده و اجزاي گ

  وارد شود و عفونت گوش را از بین ببرد. ها آندود حاصل درون گوش 
و  کوبند یمساقه را ابتدا ، به این صورت که برگ و شود یمبراي رفع قرمزي از برگ و ساقه گیاه اسپند استفاده  رفع قرمزي چشم:

تهیه شود  اي از آن تا عصاره کنند یمآب جوشیده شده را از داخل صافی رد و  جوشانند یمدر مرحله بعد آن را در داخل آب جوش 
  .ریزند یمزمانی که آب سرد شد آب را در داخل چشم 

 دریختنـ  یمـ  گداخته زغالخشک شده را بر روي  يها دانهاز مقداري هوا در اتاق و منازل کردن براي ضد عفونی  :کننده یضدعفون
  و متعقد بودند که دود حاصل از آن حشرات موذي را دفع و در ضد عفونی شدن هوا نقش دارد . 

  
   

  
  : گیرينتیجهبحث و 

شاخه و  از همه اجزاي گیاه مانند برگ،و بیماري هاي دیگررفع گوش درد  و  یدگیگزگیاه اسپند براي درمان  ازخراسان  منطقه
اینکه داراي  یکی از صد ها گیاه غیر خوشخوراك و غیر قابل استفاده ي موجود در ایران است، بااسپند  .کنند یممیوه استفاده 

   ویژه است. یي ارزشاتجاري داریاه در موارد زینتی، و دارویی و اما این گ سمی زیاد است و مصرف خوراکی ندارد، خاصیت
ا غیر علوفه اي مراتع ایران داراي خواص دارویی بسیار موثر می باشند، اما با صنعتی شدن شهر ها و بسیاري از گیاهان سمی و ی

  پیدایش تکنولوژي و علوم برخواسته از غرب، این کاربرد ها و استفاده هاي درمانی به تاریخ خواهند پیوست .
و دارو سازي می توان اطالعات تایی و عشایري روس استفاده از دانش بومی و علوم مشترك بین گیاه شناسی، جامعه شناسی

  .ارزشمندي را استخراج نموده و بسیاري از امراض و بیماري ها را به کمک گیاهانی به ظاهر بی ارزش و ارزان قیمت درمان نمود
  
  
  

  :  پیشنهاد
 ینتر مهمد دام کار راحتی نیست. براي کاهش تعدا دامداران ، اما رضایتاست اتع تعداد زیاد داماز جمله دالیل اصلی تخریب مر 

  به دام است.وابسته یل آن است که امرار معاش خانواده دامداران دل
  ، دارویی و خوراکی،برداشت گیاهان صنعتیتولید و  منظم درآمد دامداران را از طریق واگذاري طرح اي با برنامه اگر

 باشند.فعال تر احیا مراتع و منابع طبیعی در حفظ و ود آید تا برداران به وجمیل و رغبتی در بهرهافزایش یابد، می تواند 
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