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  Apiaceaeبرخی از گیاهان دارویی تیره کاربردهاي سنتی شیوه برداشت و بررسی 
  

  3، حسین بارانی 2، غالمعلی حشمتی *1محمد رحیم فروزه 

 rfroozeh@yahoo.comاستادیارگروه علوم مرتع، دانشکده مرتع و آبخیزداري، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان  1
  ع، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگاناستاد گروه علوم مرت 2
  دانشیار گروه علوم مرتع، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان 3

  
    چکیده  

در طول قرن گذشته، طب سنتی بر گیاهان دارویی موضوع حائز اهمیتی در سراسر جهان بوده است و این گیاهان از یک 
گیاهان تیره چتریان  .اندوامع محلی و از سویی دیگر در قلمرو تجارت جهانی داشتهسو تاثیر بسزایی در قلمرو بهداشت ج

از گیاهان پرکاربرد در دانش بومی و طب سنتی هستند چرا که اغلب دارویی و صنعتی بوده و تعدادي از آنها به عنوان 
ارویی برخی از گیاهان این تیره در شوند. در این مطالعه برخی از استفاده هاي سنتی خوراکی و دغذاي انسان مصرف می

مرتع دیلگان استان کهگیلویه و بویراحمد مورد بررسی قرار گرفته است. جهت گردآوري اطالعات ابتدا مطالعاتی پیشتاز 
در منطقه مورد بررسی به منظور شناخت وضعیت اکولوژیکی و آگاهی از دانش افراد بومی ساکن در منطقه صورت گرفت. 

مقدماتی، آشکار شد که هرچند خبرگان محلی از آگاهی عمیقتري نسبت به سایر افراد برخوردارند اما با پس از مصاحبه 
هاي توجه به ماهیت دانش بومی که همانا توزیع و پراکنش آن در سطح کل افراد جامعه هدف است، لذا از اغلب گروه

نفر در قالب مصاحبه  156آوري اطالعات از سنی ساکن در منطقه مورد مطالعه مصاحبه صورت گرفت. در مجموع جمع
نتایج تحقیق صورت گرفته گویاي آن است که در منطقه مورد مطالعه از سه گونه از تیره هاي فردي و گروهی صورت پذیرفت. 

) و آنغوزه Echinophora platyloba)، خوشاریزه (Smyrnium cardifoliumهاي آب اندول () به نامApiaceaeچتریان (
)Ferula assa-foetida( هاي مذکور را اي که عشایر منطقه به خوبی گونهگیرد. به گونههاي متعددي صورت میاستفاده

  .شناخته و از رویشگاه، زمان رویش، نحوه بهره برداري و خواص آنها آگاه بودند
  .استفاده سنتی، کهگیلویه و بویراحمد گیاهان دارویی، : تیره چتریان،واژگان کلیدي
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  مقدمه

هاي غیر دارویی و شناسایی زیستگاه آنها تواند نمایاننده استفادهآگاهی از روابط بین گیاهان و محیط زیست و بشر می
توان زیستگاه و پراکنش بخصوص گیاهان دارویی و سمی و کاربردهاي صنعتی، باشد، بطوریکه با استفاده از این دانش می

رسد با توجه به سوابق ارائه شده گیاهان موجود در مناطق مختلف بیشتر در ارزیابی نمود. به نظر میساختمانی و غیره را 
شوند و اغلب در زمینه چگونگی برداشت و مکان یابی رویشی گیاهان ساختمان سازي و تهیه ابزار آالت استفاده می

گیاهان دارویی از بحث انگیزترین موضوعات دهه  باشد. عالوه بر این، مباحث وابسته بهاطالعات ارزشمندي در دست می
کند. به طوریکه مردم بومی هر منطقه اي را دچار شگفتی میاخیر بوده است و گستره عقاید در این زمینه هر فرد جوینده

ی باشند که حتی توجه بخشی از جوامع علمجغرافیایی ولو با وسعت محدود، داراي اطالعات ارزشمندي در این زمینه می
مبتنی بر گیاهان دارویی  طب سنتیدر طول قرن گذشته،    .)1389 و همکاران میردیلمیرا به خود جلب نموده است (

موضوع حائز اهمیتی در سراسر جهان بوده است و گیاهان از یک سو تاثیر بسزایی در قلمرو بهداشت و از سویی دیگر در 
  ).Akerele 1988اند (قلمرو تجارت داشته

دهد، جایی که یاهان از منظر کاربردهاي دارویی بیشتر خود را در کشورهاي در حال توسعه نشان میتوجه به گ
پزشکی مبتنی بر گیاهان دارویی تاریخچه طوالنی و بالانقطاعی داشته است. یکی از دالیل عمده تداوم استفاده از گیاهان 

هاي مدرن و داروهاي شیمیایی اي بهداشتی به شیوههدارویی در میان کشورهاي درحال توسعه، قیمت فزاینده مراقبت
هاي سنتی استفاده از گیاهان دارویی از نقطه نظر معنوي و فرهنگی است. همچنین در این کشورها به دلیل آنکه روش
  ).Cunningham 1998پذیرند (مورد اعتماد بیشتري است لذا مردم آن را بهتر می
ه سلسله اصول و نظرات علمی و متکی به مشاهدات و تجربیات دقیق طب سنتی یک مکتب اصیل پزشکی مستند ب

چند هزار ساله است که همواره طی قرون و اعصار مورد تایید عموم پزشکان قدیم ایران و سایر ملل باستانی بوده است. 
دارویی، ابن بطور مثال در مورد گیاهان  .مجموعه عقاید مزبور در بسیاري از متون طبی قدیم ثبت و ضبط شده است

هاي سینا در جلد دوم کتاب قانون به شرح مفصلی در مورد این گیاهان پرداخته، هرکدام را عالوه بر معرفی با ذکر نام
کند که بسیار جالب توجه و در نوع خود بی فارسی و عربی و محل رویش با شرحی از صفات مورفولوژیکی گیاه بیان می

اغلب دارویی و صنعتی  گیاهان پرکاربرد در دانش بومی و طب سنتی هستند چرا کهچتریان از  گیاهان تیره نظیر است.
شوند. برخی غذاي مشترك انسان و دام هستند و برخی به صورت تعدادي از آنها به عنوان غذاي انسان مصرف می بوده و

  ترکیبات سمی قابل استفاده نیست. گیرند. زیرا علوفه تر آنها به دلیل داشتنعلوفه خشک و انباري مورد استفاده قرار می
هاي آنها متناوب، غالبا بدون گوشوارك و دمبرگشان اغلب رشد یافته و به اي هستند. برگگیاهان این تیره علفی یا بوته

آذین چتر مرکب یا چتر ساده یا اند. گلاي یا داراي بریدگی و به ندرت سادهها تقریبا مرکب شانهشکل غالف است. برگ
ها اغلب در انتها شکافدار و از نظر اندازه اند. قطعات گل پنج تایی و گلبرگماده -ها نرمانند (کروي) است. گل سرسان

-شناسایی گیاهان این تیره از روي میوه و گل مساوي یا نامساوي، سفید، زرد یا زرد مایل به سبز، آبی یا ارغوانی هستند.
حکیمی میبدي و صادقی نیا ( دارندساختمان داخلی خود اغلب مجاري ترشحی آذین آنها امکانپذیر است. این گیاهان در 

ن این تیره در استان کهگیلویه و در این مطالعه برخی از استفاده هاي سنتی خوراکی و دارویی برخی از گیاها .)1388
  بویراحمد مورد بررسی قرار گرفته است.

  
  ها:مواد و روش

کیلومتري شمال  80رود که در حدود ي استان کهگیلویه و بویراحمد به شمار میمرتع دیلگان در زمره مناطق سردسیر
تا  ᵒ51 8 ′هکتار در محدوده طول جغرافیایی  34/9854شرقی شهر یاسوج واقع شده است. این منطقه با مساحتی معادل 

′ 13 ᵒ51 47 ′و عرض جغرافیایی ᵒ30  9 ′تا ᵒ33 1388 هگیلویه و بویراحمدقرار داد (سازمان جهاد کشاورزي استان ک .(
هاي باباکانی، شیخ و اوالد میرزاعلی به گاه ییالقی سه طایفه از عشایر ایل بویر احمد به ناممنطقه مورد مطالعه، سکونت
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کنند. محل سکونت موقت این آید که بصورت مشاعی از سه سامان عرفی خود در مرتع مذکور بهره برداري میشمار می
اند. اقلیم هایی موسوم به بهون و کپرهاي هستند که عمدتا با سنگ و شاخ و برگ درختان درست شدهعشایر سیاه چادر

منطقه بر اساس روش دومارتن، مرطوب سرد است که داراي زمستانهایی سرد و پربارش بوده و در ارتفاعات اغلب به 
هاي آذر، دي و بهمن از بیشترین و است که ماهمتر میلی 835صورت برف است. میانگین بارندگی ساالنه در مرتع دیلگان 

 234هاي خرداد، تیر، مرداد و شهریور از کمترین میزان بارندگی برخوردارند. حداکثر بارش ماهانه در آذر ماه حدود ماه
  میلیمتر در منطقه مطالعاتی است. 6/1میلیمتر و حداقل بارندگی ماهانه خردادماه حدود

به منظور شناخت وضعیت اکولوژیکی و آگاهی ا مطالعاتی پیشتاز در منطقه مورد بررسی جهت گردآوري اطالعات ابتد
افراد بومی ساکن در منطقه صورت گرفت. در ابتدا با مشاوره کارشناسان اداره کل امور عشایر استان، خبرگان  دانش از

که هرچند خبرگان محلی از  پس از مصاحبه مقدماتی، آشکار شدمحلی عشایر ساکن در منطقه شناسایی گردیدند. 
آگاهی عمیقتري نسبت به سایر افراد برخوردارند اما با توجه به ماهیت دانش بومی که همانا توزیع و پراکنش آن در سطح 

هاي سنی ساکن در منطقه مورد مطالعه مصاحبه صورت گرفت. در مجموع کل افراد جامعه هدف است، لذا از اغلب گروه
نفر  64نفر مرد و  92نفر در قالب مصاحبه هاي فردي و گروهی صورت پذیرفت. از این تعداد  156آوري اطالعات از جمع

سال داشت.  93و پیرترین ایشان  16سال بود که جوانترین آنها  7/54زن بودند. میانگین سن مصاحبه شوندگان 
ه مشارکتی محقق به همراه افرادي شد. در مشاهدها اغلب به صورت مصاحبه باز و مشاهده مشارکتی انجام میمصاحبه

هاي هرباریومی تهیه شناختند در رویشگاه گیاهان حاضر شده و از گیاهان نمونهکه به خوبی گیاهان و زیستگاه آنها را می
  کرد. این افراد اغلب چوپانان مجرب و درمانگران محلی بودند.می

  
  نتایج

هاي آب به نام )Apiaceaeمورد مطالعه از سه گونه از تیره چتریان ( نتایج تحقیق صورت گرفته گویاي آن است که در منطقه
-استفاده )Ferula assa-foetidaو آنغوزه ( )Echinophora platyloba)، خوشاریزه (Smyrnium cardifolium(اندول 

ھای ای کھ عشایر منطقھ بھ خوبی گونھگیرد. بھ گونھھای متعددی صورت می
ویشگاه، زمان رویش، نحوه بھره برداری و خواص مذکور را شناختھ و از ر

ھای صورت بھ تفکیک گونھ ذکر گردیده آنھا آگاه بودند. نتایج بررسی
  است:

  
  ).Smyrnium cardifolium Boiss( آب اندول

عد نیز می زمستان به ب اواخراست. البته گاهی از  فروردینی است که زمان رویش آن از اواسط گیاهانر زمره دبه اذعان بومیان 
هم هست  آب اندولهاي پرباران هر جا که بلوط باشد است و در سال 1وطتوان آن را در منطقه مشاهده نمود. بیشتر زیر درختان بل

گیاهانی توان می آب اندولاطراف چوپانان مجرب منطقه بیان داشتند که . استحضور آن به ندرت  بلوط هاي عاري ازاما در مکان
کند که مانند آن شروع به رشد می گل آذینرا نیز یافت. حدود بیست روز پس از رویش،  5و ریواس 4، زول3سرخ بن، 2جاشیر نظیر

آن  زیتوده زنده خرداد،روز پس از  10. حدود کندهاي بسیار زیادي تولید میدانه خرداد گل آذینتوخالی است و در اواسط  6کرفس
ست بتوان بر روي زمین دید. این گیاه استفاده خوراکی و دارویی دارد اما در گروه آن را ممکن ا الشبرگ سرپايخشک شده و تنها 

به لحاظ  آب اندولشود. گیاهانی است که جهت استفاده خوراکی تنها تازه آن مصرف شده و پخته یا خشک شده آن استفاده نمی

                                                             
1Quercus brantii Lindl. 
2 Prangos ferulacea (L.) lindi 
3Allium jesdianum Boiss. & .Buhse 
4 Eryngium billardieri F. Delaroche 
5 Rheum ribes L. 
6 Kelussia odoratissima Mozaff. 
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که هنوز  آب اندولگل آذین که از قسمت باالیی  شود چراو به لحاظ شیوه مصرف با ریواس مقایسه می 1ظاهري با جاشیر و چویل
گاهی تا  گل آذین آب اندول .تَجیک است استفاده خوراکی می شود که از این نظر شبیه به ریواس است عشایر تازه یا در اصطالح

ست و اغلب به شود به لحاظ خوراکی طعم شیرین یا ملس داشته و در ذائقه بومیان خوش طعم اسانتیمتر نیز بلند می 80حدود 
تازه آن براي رفع عطش استفاده گل آذین گیرد. همچنین چوپانان از ساقه و صورت سبزي تازه همراه با غذا مورد مصرف قرار می

خورند که از و قسمت داخلی آن را که طعمی شیرین دارد می برداشتهرا گل آذین نمایند بدین صورت که پوست رویی ساقه و می
-استفاده دارویی نیز میگل آذین آب اندول ابل مقایسه بوده با این تفاوت که شیرینی آن از زول کمتر است. از این لحاظ با زول ق

شود چنانکه آن را در اوایل رویش که در حدود نیمه اردیبهشت است چیده و از دم کرده آن براي مداواي کسانی که به بیماري قند 
شود بدین رسد جهت دفع سنگ کلیه استفاده میمی خردادنیز که در اواسط  آب اندول بذرشود. از خون مبتال هستند استفاده می

کنند. این مخلوط را آنقدر مخلوط می 2انگشت پنجرا خشک نموده و با دانه گیاه گرمسیري دیگري با نام  آب اندول بذرنحو که 
کنند. از این دم کرده براي درمان بند آمدن ف میمصر 3خشککوبند تا به شکل آرد درآید و سپس جهت مداوا آن را به صورت می

شود. گاهی نیز برگ و ساقه این گیاه را پخته و آب آن را جهت درمان عفونت مثانه و ادرار افراد مبتال به سنگ کلیه نیز استفاده می
انستند. با وجود آنکه مقدار این دها آن را براي درمان پروستات نیز مفید مینوشند. تحصیلکردهسنگ کلیه تا روزي دو استکان می

  توان آن را مرتع مشاهده نمود.گیاه نسبت به گذشته کمتر شده ولی هنوز به وفور می
  

 ).Echinophora platyloba DC( وشاریزهخ
اطراف برف توان در ارتفاعات و به قول عشایر در شود. بته خاري را تنها میبه بیان چوپانان خبره این گیاه بته خاري نامیده می 

شود. افراد محلی اذعان داشتند که چون انبارها مشاهده نمود. خاري در زمره آخرین گیاهان سردسیر است که از کوه برداشت می
هاي سبز این گیاه در اواخر فرودین روئیت شده ها، برگشود لذا پس از ذوب شدن برفها دیرتر آب میدر ارتفاعات باالي کوه برف

تابستان  اواسطبایست تا هاي زرد رنگ و خوشبوي آن میوایل تابستان قابل مشاهده است اما براي برداشت گلآن ا گل آذینو 
کنند. از کوه برداشت می کوچ به قشالقدر زمره آخرین مواردي است که عشایر تاپیش از  خوشاریزهصبر نمود، به همین دلیل گل 

توان تا اخرین روزهاي فصل روییده و دام به آن دسترسی نداشته است را حتی می هاي صعب العبورمکانکه در  هایی از گیاهپایه
هاي زمانی متفاوت به محل رویشگاه آن در دوره این گیاهگرم در سردسیر مشاهده نمود. بنابراین عشایر براي برداشت برگ و گل 

یکی  خوشاریزههاي یافتن کنند.  از نشانهرداشت میب مرداد ماهو گل آن را پس از  خردادروند. چنانکه برگ آن را در اواسط می
تر بوي آن است، چرا که بوي آن از شبیه به چویل دارد اما شاخصه مهم گل آذینیو  4آنغوزههایی شبیه به شکل آن است که برگ

بوي خوب دارند ولی بوي  تمام گیاهان کوه "چند متري براي افراد با تجربه قابل استشمام است به قول یکی از چوپانان سالخورده 
بلند است که منتهی به  گل آذینداشتن  این گیاههاي دیگر از نشانه  ."هاي دیگر استخاري مثل بوي گل محمدي در بین گل

را از  گل آذین. عشایر هنگام برداشت گل، کل استاي دور کامال قابل تشخیص د و براي بومیان از فاصلهوشزرد رنگی می هايگل
-گذاشتند و میهاي یک پایه را برداشت نموده و بقیه را بر روي گیاه باقی مینمودند بلکه تا حدود سه چهارم از گلگیاه جدا نمی

آیند و فقط به فکر منفعت شود. اما به اذعان ایشان کسانی که از جاهاي دیگر میگفتند اگر اینکار را نکنیم سال دیگر گیاه سبز نمی
را نسبت به گذشته همین شیوه از برداشت غلط آن  خوشاریزهکنند که دلیل کمتر شدن را با داس میگل آذین د کل خود هستن

شود چراکه تازه آن از طعم تندي برخوردار است خاري را بیشتر به عنوان دانستند. از این گیاه به صورت خام و تنها استفاده نمیمی
ناسند چنانکه ازخشک کرده  برگ و بویژه گل خاري جهت معطر نمودن لبنیات نظیر شیک گیاه ادویه اي خوشبو و معطر می

                                                             
1 Ferulago angulata (Schlecht) Boiss. 
2 Vitex pseudonegundo (Hausskn.) Hand.-Mazz. 

هان دارویی که به صورت خشک شده هستند و باید به همان صورت خشک و نه به صورت جوشانده یا محلول در آب مصرف شوند را با دست برخی از گیا ٣
شود گیاه نوشند که بدین صورت گفته میریزند سپس آن را به دهان ریخته و بالفاصله آب میپودر نموده و به اندازه یک قاشق چایخوري در کف دست می

گیرند داراي طعم تند و تلخی هستند لذا گاهی آنها را درون رت خشک مصرف شده است. معموال داروهایی که به این شکل مورد مصرف قرار میبه صو
 .نمایندهاي شهر خریداري شده ریخته و سپس مصرف میهایی که از عطاريکپسول

4 Ferula assa-foetida L. 
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شود. باور البته براي ریختن آن بر روي غذا باید حد تعادل را ها، گوشت قوورمه استفاده میماست و دوغ، روغن محلی، خورشت
خی خواهد شد.  البته تا اوایل پاییز فقط از برگ رعایت نمود زیرا علیرغم خوشبویی و خوش طعمی، زیادي آن بر روي غذا باعث تل

-هاي مختلف استفاده میآن استفاده شده و پس از برداشت گل در اواسط تابستان، گل و برگ با هم مخلوط شده و در خورشت
خورشت را نیز گردد. گل آن در میان بومیان طرفدار بیشتري دارد زیرا هم خوشبو تر است و هم به دلیل رنگ زردي که دارد، رنگ 

شود. البته براي اضافه کند. همچنین از گل خشک و پودر شده آن مانند سماق بر روي کباب و نیز بر روي دوغ استفاده میبهتر می
بایست جانب احتیاط را رعایت نمود زیرا افزودن بیش از اندازه آن به غذا نمودن خاري به غذاهاي پختنی نظیر انواع خورشت ها می

شود. شدن مزه غذا خواهد شد. به جز مصرف خوراکی از خاري به عنوان گیاهی ضد نفخ و ضد عفونت نیز استفاده میسبب تلخ 
این اثر  خوشاریزهعموم بر اینست که دوغ و ماست پس از غذا ممکن است باعث دل پیچه شود اما اضافه نمودن گیاهانی مثل باور 

شود. از گیاهانی است که به ست که هم تازه و هم خشک آن در بازار خرید و فروش میدر زمره گیاهانی ا خوشاریزهکند. را رفع می
شود چرا که افرادي که براي جمع نمودن گیاهان کوهی به دلیل برداشت ناصحیح به نسبت گذشته کمتر در منطقه دیده می

کنند چنانکه در یشتر گیاه را ریشه کن میبه قصد جمع آوري سریعتر و منفعت ب گل آذینمنطقه می آیند، به جاي چیدن برگ یا 
به دین طرف بستگی دارد اگر کافر باشد آن را از ریشه "کنید گفته شد پاسخ به این سوال محقق که این گیاه را چطور برداشت می

  ."زندکند، اگر مسلمان باشد با چاقو چند برگ را میمی
  

  ).Ferula assa-foetida L( آنغوزه

در آنغوزه روید. می هاکوهپایهدارد. این گیاه در  1جاشیر گیاهنطقه، گیاهی است که از فاصله دور ظاهري شبیه به بیان عشایر م 
 گویند.بریز بونَخَش میو به صمغ آنغوزه  صمغکنند عشایر به صمغ گیاهان عشایر از صمغ آن استفاده میزمره گیاهانی است که 

داراي بوي  صمغ آنغوزهکه طعم و عطر خوبی دارد،  3نهو ب 2نژدرختانی مانند ار مغصدلیل این نامگذاري نیز آنست که علیرغم 
هاي هاي خالی که از عطاريبسیار بد و طعم تلخی است. لذا شیوه مصرف آن بدین گونه است که مقدار کمی از آن را درون کپسول

هاي خالی، جهت تسهیل بلع و عدم کپسولنمایند. در صورت در دسترس نبودن کنند ریخته و مصرف میشهر خریداري می
دهند. گفتنی است احساس بو و طعم بد آن به هنگام مصرف، مقدار کمی از آن را با کره محلی مخلوط نموده و بالفاصله قورت می

ن کسانی که شود و از آن براي درماهاي متعدد دارویی میاستفاده آنوجود دارد زیرا از  صمغ این گیاه سیاه چادرهاکه در اغلب 
 بذر آنغوزهآورند. اي مفید براي درمان چربی خون به شمار میکنند. همچنین آن را مادهدچار دل پیچه و دل درد شده استفاده می

و  6کاکوتی کوهیو همچنین برگ  5میناي صخره زيو  ٤بومادرانآوري نموده و از مخلوط آن با گل را نیز در اواخر تابستان جمع
نیز مهارت خاصی را طلبیده و در چندین مرحله  صمغ این گیاهان دل پیچ و دل درد استفاده می گردد. گرفتن جهت درم 7پونه

هاي باالیی آن را با در آستانه زرد شدن است قسمت گیاهکه  مرداد ماهگیرد بدین صورت که در مرحله نخست در اواخر صورت می
دهند به اذعان بومیان بدین نند، در ادامه سنگی درشت را بر روي آن قرار میخوابادست در هم پیچیده و آن را بر روي زمین می

هاي هاي پایینی آن جمع شود، پس از چند روز که قسمتگیاه در قسمت صمغشوند که تمام را عقیم نموده و باعث می گیاهشکل 
در مرحله بعد دو شیوه در منطقه صمغ  نمایند. جهت گرفتنباالیی گیاه در آستانه خشک شدن بود مجددا به آن مراجعه می

دهند تا هاي آن قرار میحفر نموده و سنگی را بر روي بن ساقه گیاهاي در اطرف مشاهده گردید. شیوه نخست آن بود که چاله
ز محل را که ا صمغ آنغوزهها به صورت خوابیده روي زمین قرار گیرند پس از حدود دو روز به همان بوته مراجعت نموده و ساقه

-هایی بر روي آن ایجاد مینمایند. در شیوه دوم به جاي خواباندن ساقه گیاه خراشآوري میشکستگی ساقه خارج شده است جمع
هاي نزدیک به زمین شروع شده و به تدریج در روزهاي بعد در ها از قسمتآن به تدریج خارج شود. این خراش صمغکنند تا 

                                                             
1 Prangos ferulacea (L.) lindi. 
2 Rhamnus persica Boiss. & Hohen. 
3 Pistacia atlantica Desef. 
4 Achillea wilhelmsii C. Koch. 
5 Tanacetum polycephalum Sch.Bip 
6 Ziziphora clinopodioides lam. 
7 Mentha longifolia (l.)Huds. 
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تا ده بار و هر دو تا سه روز  گیاهریشه گیاه ایجاد می شود. چنانکه گاه ممکن است بر روي یک  هاي عمیقتر بر روي ساقه وقسمت
آن جمع آوري شود. جوانترها که توان به کوه رفتن در روزهاي متوالی را داشتند اغلب از شیوه دوم  صمغیکبار تیغ زده شده و 

گرم و آفتابی اینکار صورت گیرد زیرا در روزهاي ابري و خنک بایست حتما در روزهاي می صمغکردند. جهت گرفتن تبعیت می
آن گرفته شود به تدریج خشک شده و در سال دیگر  صمغکه  گیاهیشود. کمتر از بن ساقه و ریشه گیاه خارج می آنغوزه صمغ

که علت آن برداشت بیش از حد شود دیده می هاکوهپایهنسبت به گذشته به مقدار بسیار کمتري در  آنغوزهاثري از آن نخواهد بود. 
بردند تنها به عنوان گیاهی دارویی نام می آنغوزهباشد. اغلب عشایر منطقه دیلگان از و چراي بیش از حد و رغبت زیاد دام به آن می

 1هیه ریچالتازه آن استفاده خوراکی داشته و از پخته آن به صورت تنها یا در ت گل آذیناما خانوارهایی نیز بودند که از برگ و 
ها محسوب می شود اما به دلیل کمیاب بودن گیاه از اقالم پرفروش و گران در عطاري آنغوزه صمغنمودند. هر چند که استفاده می

  رساندند.آن را جهت مصارف شخصی نگه داشته و کمتر به فروش می صمغدر منطقه اغلب خانوارها 
  

  بحث و نتیجه گیري:
- رفته از اندام گیاهان بیشترین استفاده مربوط به برگ، گل و ساقه گیاهان بود که از آنها استفادههاي صورت گاز بین استفاده

هاي بعدي فراوانی مصرف توسط بومیان قرار شد. استفاده از دانه، صمغ، گیاهان نیز در مرتبههاي متنوع خوراکی و دارویی می
) 1392پور () و دولتخواهی و نبی1391)، اهوازي و همکاران (1389ن (منش و همکاراداشت. این نتایج با نتیجه مطالعات ایران

الخصوص هاي هوایی علی) اندام2007و همکاران ( Tahraoui) و 2009و همکاران ( Ahmadian-Attariهمخوانی دارد. همچنین 
  کنند.ها را داراي بیشترین کاربرد جهت مصارف سنتی توسط بومیان معرفی میبرگ و گل
ت حائز اهمیت در مورد شیوه پاسخگویی سوال شوندگان منطقه عدم قطعیتی بود که اغلب مستقیم یا غیرمستقیم در از نکا

الخصوص در مورد ذکر خواص دارویی بیشتر مشاهده گردید. بطوریکه در مورد خوراکی یا پاسخ ایشان نهفته بود. این ویژگی علی
ما از آن خوراکی درست نکردیم، شاید «گردید گر گیاهی خوراکی نبود بیان میشد و ادارویی نبودن چیزي جواب مطلق داده نمی

در ». دانیماین گیاه حتما خاصیتی دارد اما ما آن را نمی«گفتند و یا اگر از گیاهی استفاده درمانی نداشتند می» دیگران بکنند
اند ن گونه خوراکی یا دارویی، در آن مناطق دیده و یا شنیدهدادند که از آاینگونه مواقع، معموال برخی از افراد آدرس مناطقی را می

نیز معتقد است که هیچ پدیده قطعی در جهان و جود ندارد  ٣صاحب نظیره پدیده شناسی یا فنومولوژي ٢کانت شودکه مصرف می
دار نقشی تحلیل آنها عهده ها قابل تجویز باشد. به اعتقاد وي انسان در برخورد با مسایل پیرامون خویش وکه براي همه محیط

هاي گوناگون از یک نوع گیاه، هاي افراد متفاوت در موقعیت). به همین دلیل است که بین برداشت1377خالق است (خاتون آبادي 
  شیوه مصرف و خواص آن تفاوت وجود دارد.

ناسایی گیاهان بوده و به خواص بود. لیکن مطلعین و خبرگان محلی که قادر به ش 7/54میانگین سن افراد مصاحبه شونده 
اغلب آنها واقف بودند عمدتا سالخورده بودند. خبرگان محلی علت این امر را استفاده کمتر از گیاهان بومی، کاهش حضور و 

ها، کاهش درمانگران خبره محلی، مرگ سالخوردگان آشنا با هاي مذکور، اطالعات ناقص و نادرست در مورد گونهپراکنش گونه
هاي دانند. این نتایج با بررسیگیاهان و عدم رغبت جوانان به فراگیري دانش گذشتگان و استفاده از گیاهان بومی میخواص 
Deribe ) 2006و همکاران ،(Reddy ) 2009و همکاران ،(Panghal ) و 2010و همکاران (Irum Naz ) هم2014و همکاران (-

  خوانی دارد.
  
  
  

                                                             
 مخلوط پخته شده هر گیاه خوراکی با دوغ و ماست را ریچال گویند. ١

2 kant 
3 Phenomology 
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