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 چکیده

نگاریاستکهایدرمردمبندیدرونرشتهاریمطالعهمواجهانسانوگیاهويکطبقهنگگیاهمردم

هایهایيکپژوهشآغازگروبسترسازبرخورداراست.اينمطالعهباتوجهبهغنایگونهازويژگي

درفصل بويراحمدرا استانکهگیلويهو هایرويشگیاهيودانشبوميگیاهانمرتعديلگاندر

آوریاطالعاتازهایجمعایازروشدامنهموردبررسيقراردادهاست.1392هاروتابستان(سال)ب

پرسششیوه همچون کمي روشهایطراحينامههایساختارمند تا ساختارشده بدون کامالً های

پرسش است. شده استفاده گفتگویآزاد و محوريتگیاهانخوراکيوکیفيهمچونديدار با ها

اروييبهصورتمصاحبهدرمحلزندگيعشايرومشاهدهمشارکتيدررويشگاهگیاهانصورتد

گونه20گونهگیاهيشناساييشدکهدانشبوميمرتبطبا60پذيرفتهاست.دراينتحقیقحدود

نهایمذکوراتفاقنظرخبرگانمحليپیراموشود.دلیلانتخابگونهازآنهادراينمقالهتحلیلمي

شدهبهنام،خواص،فنولوژی،فراوانيکاربردومصرفآنهادرمیانعشايربودهاست.گیاهانبررسي

بیشترينسهمرادارا نعنائیانو هایچتريانخانوادهگیاهيتعلقداشتندکهدراينبینخانواده9

هایگوارشي،قند،ریشوندگانازبینمصرفداروييگیاهانبیشترينموردرابهبیمابودند.مصاحبه

نتايجبتميچربيخونودرمانعفونتنس بررسيگويایآناستکهدانشبوميعشايردادند.

منطقهموردمطالعهپیرامونبرخيگیاهاناطرافشانبسیارغنياستکهتنهاشاملخواصخوراکي

گیاهانبهلحاظادافیکي،وداروييگیاهاننیستبلکهدربرگیرندهاطالعاتيبسیارمفیداززيستگاه

توپوگرافيواقلیمياست.

نگاری،گیاهانخوراکي،گیاهاندارويي،دانشبومي،کهگیلويهوبويراحمد،گیاهمردمکلید واژگان:

مرتعديلگان.
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 مقدمه
هایسنتيبهآوریهاوفننگاریدانشيابندهازمردمسرشاخهاهمیتمردميشناسيگیاه

(.اينشیوه1384:41نگاریاست)فرهادی،ایدرمردمبندیدرونرشتههعنوانيکطبق

اتنوبوتاني واژه انگلیسيبا زبان در مطالعه مي1از فارسيترجمهشناخته در که هایشود

مردم است: شده ارائه آن از گیاهمتنوعي انسانشناسي گیاهشناختي، شناختي،شناسي

شناسي)حاجيعلي(،قومگیاه1379:38اسي()فکوهي،شنشناسيگیاهي)گیاهمردممردم

 همکاران، و 1386محمدی مردم176: گیاه و ) )فرهادی، 1384نگاری اغلب41: در .)

هایفارسيازواژهانگلیسياتنوبوتانياستفادهشدهاست.پژوهش

ساختهشناسيبهمعنایگیاه3بهمعنایقوموبوتاني2اتنوبوتانيکهازدوواژهاتنو

ایازپايشعلمياطالعاتموجوددراذهانعمومياست.موضوعاينعلمشدهاستشیوه

شناسيعلميفراگیراستزيراچگونگياستفادهازگیاهاندرزندگييکقوماست.گیاهقوم

)حاجيعلي توانيافتکهزندگیشانبهگیاهانوابستهنباشدهیچگروهيازمردمرانمي

مربوطدانش(.بخشبسیارمهميازمنابعاطالعاتياين1386:177کاران،محمدیوهم

هايياززندگييکقومدرارتباطبانگرشوشیوهاستفادهآنهاازگیاهاناستکهبهداده

توانگفتکهاينبهصورتمعمولدرذهنوزبانمردمساختاریرواييوبکردارند،مي

دانشبومياعلمشاخه ستکهبهشناختچندجانبهنقشگیاهانيکمنطقهدرایاز

بهعمحیطياقواممحليميدانشزيست مردمپردازد. يکروشمطالعهنگاریبارتيگیاه

(.1391:52)امیدیوهمکاران،ندمواجهانسانوگیاهاستممنظموقاعده

تنوبوتانيرااولینبارشناسيقدمتيبرابرباتاريخبشردارداماواژهادانشبوميگیاه

گیاه4هارشبرگر ، قرن اواخر در مطالعه19شناسآمريکايي به که برد کار به میالدی

مي بومي مردمان استفاده مورد غفرانگیاهان و )قريشي 5پرداخت ،2007 اين2293: .)

گرايشازآنزمانبهبعدبهعنوانبخشيازدانشسنتيتعريفشدهاستوبهبررسي

گیاهانميچگو مختلفانسانياز جوامع شیوه.پردازدنگياستفاده به هایتماميجوامع

برای زيادی تمايل محلي جوامع اما هستند، ارتباط در خود اطراف گیاهان با گوناگون

اينامرمسئله ازگیاهاندارندزيرا استایاستکهگاهتضمیناستفاده بقایآنها کننده

 همکاران، و 1390)باراني سبب64: متمادی سالیان طول در گیاهان از استفاده .)

گیریاعتقاداتخاصيشدهاستواينجوامعباتماموجودنسبتبهگیاهاناحساسشکل

:پیشگفتار(.1357تعلقووابستگيدارند)غفاری،

مردبهره و بومیان جداييبرداران، اجزاء محلي زيستمان هر هستند.بوميناپذير

نگارهایمختلفمحیطزندگيخودانکارناپذيراست.گیاهمردمينافراددربارهجنبهدانشا
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شناسيشفاهيجوامعبوميراکهازطريقآزمونوخطاشکلبرآناستکهدانشگیاه

بهصورتينظام است؛ ثبتشده نکاتگرفتهودرخاطرهجمعيآنها از مندمکتوبکند.

مطالعقابل که است آن مردمتوجه گیاه ويژگيات و شرايط از پژوهشنگاری يک های

(بهعنوانمثالمحققاندرعرصه1391:59بسترسازبرخورداراست)امیدیوهمکاران،

درطبسنتيموردتوجهگیاهانداروييبرایشناسايياثراتگیاهانمختلفکهسال ها

ايناندوهمچنینساختداروهایجديدميبوده بهعنوانبستراولیهپژوهشتواننداز ها

(.کارشناسانامورتغذيهپیرامونگیاهانخوراکي1381:11)وجداني، تحقیقاستفادهکنند

هایچندمنظورهنیزهایمطلوبباارزشومتولیاناصالحواحیایمراتعدرشناساييگونه

قدممي عنوان به مطالعات اين از تحقیتوانند اولیه گیهای بهره اطالعاتق رند.

برایمسافرانقابلاستفادهدانشدرجهتتوصیفمناطقگردشگریشدهاينمستندسازی

مي همراه بومي مناطق به بازديدکنندگان منفي اثرات کردن کمتر با  که شوداست

1)مارتین ،1995 زبان72: امکاندست(. وجهتسمیهيابيبهمعنایکهنشناساننیز و تر

گیافراموش مردمشده گیاه مطالعات از را ميهان نگاری )فرهادی، 1384يابند :55.)

گونهمطالعاتوآگاهيمجامععلميازارزشحفظدانشبوميورغماثراتسودمنداينعلي

زمرهطرح اينتحقیقاتبهندرتدر گیاهان، دانشبوميمرتبطبا هایپژوهشيبهويژه

هاومراکزمرتبطبافرهنگعامهوبهها،سازمانخانهتاعترافکردوزار شودوبايدثبتمي

توانستاهمیتفرهنگسنتيهاکهميشناسانايرانيدراينزمینهنگارانوانسانتبعمردم

انسان و فعالیتمنسجمينداشتهما هنوز سازد آشکار شناسيرا 1389اند)فرهادی، :5.)

تحشايداينتحقیقاتبسیارضروری از عرصهتر يا کهقیقاتآزمايشگاهيو ایباشندچرا

هاعلميهمیشههستاماهمیشهفرصتثبتدانشمختصپیرانزمانبرایانجامآزمايش

ایخاصوجودندارد.باتوجهبهمباحثمذکور،دراينمطالعهبهایخاصدرجامعهدوره

بويراحمدپرداختهشدهاستبررسيدانشبوميگیاهانمراتعديلگاندراستانکهگیلويهو

ومحققینبهدنبالپاسخبرایدوپرسشاصليهستند:

گیاه (1 درباره دانشي گونهچه مرتعشناسي يافتهای ديلگان مرتع عشاير نزد ي

شود؟مي

هایمذکورنزدمردممنطقهوجودچهدانشيدرموردخواصوشیوهمصرفگونه (2

 دارد؟

 

 معرفی منطقه
حدو در ديلگان مرتع و80د کهگیلويه استان در ياسوج شهر شرقي شمال کیلومتری

مساحتيمعادل اينمنطقهبا است. درمحدودهطول90864بويراحمدواقعشده هکتار

قرارداد.میانگین9ᵒ33′تا47ᵒ30′وعرضجغرافیايي13ᵒ51′تا8ᵒ51′جغرافیايي
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 مذکور منطقه در ساالنه دمایگرممتر،میلي1081بارندگي با مردادماه سال، ماه ترين

درجه-7/0ماهبادمایمتوسطگرادوسردترينماهسال،بهمندرجهسانتي9/20متوسط

اراضيسانتي تیپ است. سرد مرطوب اساسروشدومارتن، بر منطقه اقلیم است. گراد

به بريدههاینیمهصورتکوهعمدتاً قللتیزو مرتفعبا ودربعضينقاطبهبريدهمرتفعتا

اکولوصورتصخره نظر از مي ژيک،ایاستو مرتعييیالقيبهشمار )مقدم، :1377رود

هایمتعدداست.سیمایهایدائميوفصليوچشمهمنابعآبيحوزهشاملرودخانه (.12

بوته علفي، صورت به عرصه درختچهگیاهي و درختي نسبتاًای، فراواني با که است ای

تفاوتدرآنپراکندههستند.م

هایگاهيیالقيسهطايفهازعشايرايلبويراحمدبهناممنطقهموردمطالعهسکونت

صورتمشاعيازسهسامانعرفيخوددرمرتعباباکاني،شیخواوالدمیرزاعلياستکهبه

ومبهبُهونوچادرهاييموسکنند.محلسکونتموقتاينعشايرسیاهبرداریميمذکوربهره

است.کپرهایهستندکهعمدتاًباسنگوسیمانوشاخوبرگدرختانبلوطدرستشده

ترينشودومهمعمدهدرآمداقتصادیخانوارهایجامعهموردمطالعهازدامداریحاصلمي

ويژگياينشیوهمعیشتاتکابهمراتعطبیعيدرچارچوبدامداریسنتياست.براساس

دامایصورتهبررسي مالکیتخصوصيبهرهگرفتهعمده دارد.هایمنطقهدر بردارانقرار

صورتاشتراکيدامتعدادکسانيکهداماشتراکيدارنديازدهخانواراستکهپدروپسربه

هایخودازچوپانانمشتركکنند.اغلبخانوارهایيکطايفهبرایچرایدامنگهداریمي

آوردهومجدداًتاغروببهمراتع1فندانموقعشیردهيبهمحلوُردکنند.گوساستفادهمي

مي زراعتوبازگردانده استاما دامداریسنتي منطقه اصليعشاير پیشه آنکه با شوند.

دارینیزبرایآندستهازخانوارهاييکهمحلوُردآنهابهچشمهويارودخانهجاریدرباغ

محصولعمدهباغيگردوواينناحیهنزديکاست،سهميان دكدرتأمینمعیشتدارد.

صیفي و غالت زراعي، انجاممحصوالت به تمايل خانوارها اغلب که چند هر است. جات

هایآبیاریطرحیدارنداماکمبودآب،عدماجرایداریوزراعتدرکنارپیشهدامدارباغ

طرفدولتبرایکشاورزیازهایمتوليوهمچنینعدمواگذاریاراضيازتوسطسازمان

مشکالتپرورشمحصوالتزراعيوباغيمنطقهاست.

فعالیتجمع ديگر دارويياز جهتآوریگیاهانخوراکيو اينمنطقه هایعشاير

مي انجام صورت دو به محصوالت فروشاين فروشاست. و خانوار سالیانه شودمصرف

شودکهازشهرهایاطرافنيفروختهميبخشيازگیاهاندرهمانمحلسکونتبهدالال

ايندالالنسالجهتخريدگیاهانخوراکيوداروييبهمنطقهمي هایمتمادیدرآيند.

آمده ديلگان مرتع گونهفصلرويشبه به هستند عشاير اعتماد مورد و ساالنهاند ایکه

مي مشخص افراد اين توسط محصول هر گقیمت اين از ديگری بخش بهشود. یاهان

                                                           
هاييجهتنگهداریدامموسوممحلاسکانموقتهرخانوارعشايراستکهشامليکياچندبُهونومحل1

 گويند.بهقاشگلهاست.عشايرتركزبانبهآنيورتنیزمي
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دربازارشهرهایياسوج،بهبهان،شودومستقیماًتوسطخودعشايرشهرهایاطرافبردهمي

رسد.گچسارانوشیرازبهفروشمي

نفروکلخانوارهایمستقر626کلجمعیتانسانيمستقردرمنطقهموردبررسي

ب62/63خانواراست.137درآن یشترينباسوادیدردرصدازکلجامعهباسوادهستند.

درصدوکمترينمیزانباسوادیدرگروهسني90سالومعادل7ـ10هایسنيگروه

درصداست.بااستنادبهگزارشادارهامورعشايراستان،89/14سالومعادل65باالتراز

شورایگیریتصمیم عهده عليبه میرزا اوالد شیخو باباکاني، تیره سه هر هایکالندر

شوند)ادارهکلامورعشايرمشورتياستکهاعضایآنازبینخبرگانمحليانتخابمي

(.5ـ1390:45استانکهگیلويهوبويراحمد،



 روش پژوهش

مردم گیاه مطالعه يک از مهمي بسیار دستقسمت چگونگي به مربوط بهنگاری يابي

گروه روشاصاطالعاتاز است. مطالعه مبتنيبرهایانسانيمورد پژوهشحاضر ليدر

بهاينمنظوردرهایخامبودهاست.آوریدادههابهشیوهمستقیموجمعآوریدادهجمع

مرحله منطق يک مقدماتي،راستای گفتگوهای و محلي خبرگان شناسايي از پس ای،

پرسش اولیه مصاحبهچارچوب برای و طراحي نیمهها کمي، )ساختارمند بعدی های

تصمیمساختار کیفي( ساختار بدون يا و نهايتدامنهيافته در روشگیریشد. از هایای

پرسشجمع همچون کمي ساختارمند شیوه به اطالعات طراحينامهآوری تاهای شده

درروش شد. استفاده آزاد گفتگوی و ديدار همچون ساختار بدون کامالً کیفي های

راکيوداروييطراحيشدودرهرحالت،نامهابامحوريتگیاهانخوها،پرسشمصاحبه

جمع زمان همراه، گیاهان رويش، شکل و محل زمان، گیاهان، موردمحلي اندام آوری،

آماده نحوه بررسيقراراستفاده، خواصگیاهانمورد مصرفو نحوه مصرف، مقدار سازی،

اينپرسش محققینبرآنبودندکه بههردوصورتمصاحبهدگرفت. رمحلزندگيها

شیوه هرچند گیاهانصورتپذيرد؛ محلرويشگاه مشارکتيدر مشاهده و اصلي،عشاير

شناسيبسیارمصاحبههمراهبامشاهدهبود.اينشیوهبرایپژوهشاکتشافيدرزمینهگیاه

برایمصاحبه کههمپرسیدنرا چرا برایمناسباست، تداعيرا وهميادآوریو کننده

آسانميشومصاحبه )راوی( برداشتنده از و راویهایغلطمصاحبهسازد و )پرسنده( گر

پیش)اطالع مصاحبهدهنده( تدريج به و گیری در را دقیقگر گیاهان از ترشناختخود

مي )فرهادی، 1384کند مصاحبه59: اين مي(. تکرار جايي تا موضوع هر در کهها شد

بهمطالبکردوادامهمصاحبهميهایتکراریبرایمحققاثباتپاسخ نکتهجديدیرا ها

کرد.ازاطالعاتموجوددردانشبوميازيکسوازساختاریرواييبرخوردارقبلياضافهنمي

جمع جهت الزم شرط ديگر، سوی از و اطالعاتاست صحیح تحلیل و تجزيه و آوری

استوگاهيترجماناژگانمحليدريافتيازدانشبوميدرموردگیاهانتأکیدبرزبانوو
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اين در لذا تحلیلنادرستمحققمنجرخواهدشد، اينواژگانبهاستنباطو نادرستاز

ياری ساکنانمنطقه زبانمحققو گويشو مطلعبه و باسواد همراهيافراد پژوهشاز

یشدوبردارهایمتفاوتمصاحبهفیششدهازشیوه.درنهايتازاطالعاتکسبگرفتهشد

همزمانبااستخراجمفاهیمکلیدیبراساسهدفتحقیقصورتپذيرفت.دراينبررسي

نمونه مشارکتي، معتبرمصاحبه منابع اساس بر و برداشت گیاهان از هرباريومي های

شناسيشناساييشد.گیاه



 پژوهشهای  یافته
 ديلگانشناسا60حدود مرتع در طيتحقیقاتصورتگرفته در گونهگونه هایييشد.

گونه20ایاستکهدانشبوميتنهاگونهعلفيوبوته57گونهدرختيو3مذکورشامل

راشاملگونهعلفيوبوته17هایدرختيودراينتحقیقآوردهشدهاستکهتمامگونه

دلیلانتخابگونهمي کهشدهآنبودآوریهایجمعایازبینگونههایعلفيوبوتهشود.

هایمذکورتنهاشدهتوسطمحققیننشاندادکهازبینگونههایانجام(بررسيمصاحبه1

آنهانظیرزمان1فنولوژیگونههستندکهاساميمحلي،خواصوبرخيازخصوصیات17

شود.درموردهایانفرادیتأيیدميتوسطخبرگانمحليدرطيمصاحبهرويشوبرداشت،

هرچنسايرگونه داروييشناختهميها بهعنوانگیاهيخوراکييا دردکهگیاه يا شداما

(استخراجنتايجگويای2آنهااتفاقنظروجودنداشت.فنولوژیموردنام،کاربرد،خواصويا

هایمذکورگیاهانيبودندکهبهلحاظمصرفخوراکيوکاربردداروييدرآنبودکهگونه

شدهبههایدرختيشناساييایکهتماميگونهقراردارندبهگونههاترينگونهزمرهپرمصرف

جزمصارفخوراکيياداروييدارایمصارفچندمنظورهدرساختابزار،سرپناهوتأمین

علي دام بوتهعلوفه علفيو گیاهان تمام و هستند نیازهایالخصوصبز تأمین جز ایبه

آوریومینبخشيازمعیشتساکنینازطريقجمعخوراکيوداروييسالیانهخانواردرتأ

زندگي منطقهدر بههمینعلتاغلبعشاير تأمینعلوفهدامدخیلهستندو فروشيا

سايرگونه بیشاز آنها از خود بهشیوهروزمره بهها را آنها نمايندو هایمتفاوتاستفاده

نیازهایمتفاوتبومکخوبيشناساييمي به همچنینخواصخوراکيياشناختينندو و

شناسيگیاهانمذکوردرجدولدرمانيآنهااشرافدارند.ناممحليوسايرخصوصیاتگیاه

ونحوهشناختيرخيازخصوصیاتبومآوردهشدهودانشبوميعشايرپیرامونب1شماره

کاربردهريکازآنهادرادامهآمدهاست.






                                                           
وانهزدن،رشدشاملتاريخوزمانوقايعمهمگیاهدرطولدورهرشدهمچونج(Phenology)فنولوژی1

 (.1389:137شود)آذرنیوندوچاهوکي،رويشي،تشکیلمیوه،انتشاربذروزمانبرداشتمي
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رتعديلگانومشخصاتآنهاشدهدرم:گیاهانبررسي1جدول

فصل 

 آوری جمع

بخش 

مورد 

 استفاده

 فرم

 رویشی 
 نام فارسی نام علمی خانواده

نام 

رد محلی
ارب

ک
 

 اوايلبهار

ساقهگل

دهنده

 )نروك(

علفي

 چندساله
Apiaceae 

Dorema 

aucheri 

کندل-بیلِهَر

 کوهي
 بیلِهَر

ي
راک
خو

اوايل 

 تابستان
 گل

علفي

 چندساله
Apiaceae 

Ferulago 

angulata 

 چَويل

 
 چَويل

 برگ اوايلبهار
بوتهچند

 ساله
Lamiaceae 

Ziziphora 

clinopodioi

des 

 کاکوتيکوهي


 

اُوريشم

 کِرّو

ي
روي
دا
يو

راک
خو

 

 برگ،ساقه بهار
علفي

 چندساله

Brassicace

ae 

Nastutium 

officinalis 

–علفچشمه

 بوالغاوتي
 بَکَلو

 میوه:بهار

صمغ:

 تابستان

Anacardiac درخت صمغ،میوه

eae 

Pistacia 

atlamantica 
 بَن بنه

بهارو

 تابستان
 برگ

علفي

 چندساله
Lamiaceae 

Mentha 

longifolia 
 پونه

پیدِن

 اُويي

 برگ اوايلبهار
علفي

 سالهيک
Malvaceae 

Sylvestris
Malva 

 تولَه پنیرك

 اوايلبهار

ساقه،ساقه

گلدهنده

 )نروك(

بوتهچند

 الهس
Apiaceae 

Eryngium 

campestre 
 زول زول

 برگ اوايلبهار
علفي

 چندساله
Apiaceae 

Kelussia 

odoratissim

a 

 بختیاری کرفس

 
 کَلُوس

 برگ اوايلبهار
علفي

 چندساله
Lilaceae 

Allium 

jesdanum 
 لیزَك بنسرخ

 وايلبهارا

برگ،ساقه،

ساقهگل

دهنده

 )نروك(

علفيچند

 ساله
Apiaceae 

Smyrnium 

cardifolium 

-آباندول

 آوَندول
 اُواَندول

 بهار

 
 برگ

علفي

 چندساله
 زَرويي - - -

يهارو

 تابستان
 Fagace درخت میوه

Quercus 

brantii 
 بَلي بلوط

 برگ اوايلبهار
علفيچند

 ساله
Lamiaceae 

Stachys 

pilifera 

گیاهسنبلهای

 مودار

 

 اُولیله

ي
روي
دا

 

ي
روي
دا

 

http://www.theplantlist.org/browse/A/Apiaceae/
http://www.theplantlist.org/browse/A/Apiaceae/
http://www.theplantlist.org/browse/A/Lamiaceae/
http://www.theplantlist.org/browse/A/Lamiaceae/
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 اواسطبهار


 

 گل
علفيچند

 ساله
Asteraceae 

Achillea 

wilhelmsii 
 ِبرِنجاس بومادران

 برگ بهار
علفي

 چندساله
Lamiaceae 

Stachys sp. 

 
 پونهکوهي

پیدِن

 کُهي

 پیاز اوايلبهار
علفي

 چندساله
Liliaceae 

Fritillaria 

imperialis 
 اللهواژگون

گُل

 نِگین

 برگ بهار
علفي

 چندساله
Lamiaceae 

Teucrium 

polium 

مريم-کلپوره

 نخودی
 هَلپَه

 میوه:بهار

صمغ:

 ابستانت

 درخت صمغ،میوه
Rhamnace

ae 

 

Rhamnus 

persica 
 ارزَن سیاهتنگرس

 برگ،ساقه بهار
علفي

 چندساله
Apiaceae 

Prangos 

ferulacea 
 جاشیر جاشیر

 

 گیاهان و نحوه کاربرد شناختی ن برخی از خصوصیات بومدانش بومی پیرامو

 

 گیاهان خوراکی

 1بیلِهَر
هدرآخرينروزهایزمستانواوايلبهاراغلبدراراضيگیاهيعلفيوچندسالهاستک

ایاستواوايلتااواسطتیرماهبهگلوهایآنبهرنگسبزنقرهرويد.برگسنگالخيمي

شودآنرادرهایبیشازحدکمترمينشیند.البتهبهگفتهعشايربهدلیلبرداشتبذرمي

خشکميحالتگليابذردادنمشاهدهکرد.درا شودوممکناستوايلتابستانکامالً

هرچندتنهاريشهآنپیداباشد.ساقهونروكاينگیاهمصرفخوراکيداردالبتهنروكآن

آندارایطعمتلخاستوبايدپیشازخوردنبهاصطالحتازهکندوباررشدميساليک

داخلفويل آنرا برایمدتيزيرخاکسترگرمپیچندهایآلومینیوميميشیرينشود. و

گیرندوبرایمدتيدوبارهزيرآبسرد،آبآنراميکنندگذارندوياآنراآبپزميمي

آنگرفتهشود.گاهينیزآنرابررویآتش2گیرندتاطعمتلخبابهاصطالحمحليزيتمي

وردهشودتاطبعآنکنند.عشايرمعتقدندکهنروكبیلهرحتمابايدباماستخکبابمي

شود.البتهگاهپختهآنرا.بههمینسبباغلبهمراهباماستودوغمصرفميماليمشود

خوردند.بانانمحليمي

 

                                                           
1 bilehar 

آبتلخوتیرهایکهمعموالپسازپختهشدنگیاهانيخوراکيکهطعمتندوتلخيدارندبیرونآمدهو2

 شود.قابلمصرفميپسازگرفتهشدنآنآب،طعمگیاهازحالتتلخيدرامدهو

http://www.theplantlist.org/browse/A/Lamiaceae/
http://www.theplantlist.org/browse/A/Lamiaceae/
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1چَویل
 

هایآنگیاهيعلفيوچندسالهاستکهظاهریشبیهجاشیرداردبااينتفاوتکهساقه

راوتاستودراشعاروادبیاتتغزليترازجاشیراست.اينگیاهنمادسرسبزیوطچوبي

مي آناشاره گیاهانبه ساير از بیشتر ارتفاعاتاستچنانکهعشاير آندر رويشگاه شود.

رويدفقطدوفصلبهاروزمستانوجوددارد.فصلگوينددرجاييکهچويلميعشايرمي

یکهتااواخرتابستانشودبهطوررويشآناوايلبهاراستامابقايایآنهمیشهديدهمي

هاینرماثریازآنسبزاستوبوتهخشکآنتازمانيکهبرفبیايدسرپااست.درخاك

گلچويل.شودگیريافتميالعبوروبرفها،مناطقسنگالخيصعبنیستوبیشتردرتنگه

صورتکنندوپسازخشککردنبهبسیارمعطراست.آنرادراوايلتابستانبرداشتمي

آورند.ازاينپودرتنهاويامخلوطبابرگگیاهانخاریوچاهوكبرایخوشبوپودردرمي

ميوخوش کشکوروغنحیوانياستفاده دوغ، گاهينیزمانندطعمکردنماست، کنند.

ريزند.برخالفگل،برگوساقهآنطعميتندداردوبههیچسماقآنبررویکبابمي

ست.تندیبرگآنبهحدیاستکهدامنیزقادربهتعلیفتازهآننیست.وجهخوراکينی
 

 گیاهان خوراکی و دارویی

  2اُواَندول

هایچندسالهاستکهزمانرويشآنازفروردينتااوايلارديبهشتاستودرازعلفي

مي دانه ماه ميخرداد اسفند نیمه از گاهي ساکنان گفته به دهد. در را آن منطقهتوان

شود.شودوديگربقايایآنهمديدهنميمشاهدهکرد.دراواخربهاربهتدريجخشکمي

رنگهایمحلرويشآنتیرهزمانبرداشتآناواخرفرودينواوايلارديبهشتاست.خاك

هایپربارانهرجاکهبلوطباشدشود.سالهایسنگالخيديدهنميونرماستودرمکان

هاييکهبلوطنباشدحضورآنبهندرتاست.اينگیاهشودامادرمکانديدهمياواندولهم

کشدوباسانتیمترقدمي80.گرزآنگاهيتاحدود3دهدبارگرزيانروكميسالييک

آينداست.اينگیاهدارایمصارفخوراکيطعميشیرينياملسبرایذائقهساکنانخوش

برگتازه شود.چوپانانازبرگوساقهتازهآنآنهمراهباغذاخوردهميودارويياست.

خورند.ازبرگکنندوپوسترويينروكياساقهآنراخامميبرایرفععطشاستفادهمي

دهندهياهمانکندومصرفانسانيآنازساقهوبیشترازساقهگلآنبیشتردامتعلیفمي

نروكآ گاهينیز است. غذايينروكگیاه عنوانيکوعده نانبه با همراه سرخو نرا

کردهآنبرایافراددمچینندکهندولرادراوايلرويشميکنند.گرزيانروكاُواَمصرفمي

.شودکردهآنکههمبهانسانوهمدامدادهميمبتالبهبیماریقندخونمناسباست.ازدم

شود.ميبرایدرمانبندآمدنادرارنیزاستفاده

                                                           
1 čavil 
2 andulô 

 گويند.دهندهگیاهانعلفينظیرجاشیر،چويل،بیلهرو...نروكميبومیانبهساقهگل3
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  1اُوریشم کِرّو

کِرّو مياُوريشم شناخته نیز سردسیری اوريشم اسم بوتهبا گیاهي کهشود. است ای

رويدودراواسطاينفصلگلهاميسنگالیتختههایجوانآندراوايلبهارالبهسرشاخه

رایهمهچیزگويندکهاينگیاهبخوانندوميدهد.اوريشمکررورااغلبفقطکرروميمي

استفاده گیاه اين برگ از است. ميخوب دارويي متعدد تحصهای راکردهیلشود. آن ها

دمميکنندهضدعفوني از و استفادهدانند سرماخوردگي و زکام مداوای برای را آن کرده

قديميمي وکنند. بدن درد شکم، باد معده، ناراحتي آرامشاعصاب، برای معتقدند ترها

همچنینبهعنوانطعمعفونتهمچنین معطرکنندهدوغوهایزنانهمفیداست. دهندهو

کنندوگیرد.عشايرگیاهمذکوررادمميماستوادويهدرخورشتمورداستفادهقرارمي

خورند.ميمانندچایبهصورتروزانه



 2بَکَلو
اسعل رنگ سفید گل با چندساله جتفي اطراف در آن رويشگاه محل ووی. آب های

صورتيکسبزیماند.برگآنبههایآندررویآبشناورميهااستوگاهيبرگچشمه

کردهبرگاينگیاهبرایدرمان.طبعآنسرداستوازدمخورندميخوراکيهمراهباغذا

کردهآنراشود.اگرکسيدچارسنگکلیهشدهباشدخوردندمزردی)يرقان(استفادهمي

دهندکهزردیگرفتهباشدودانند.جوشاندهبکلورابهمادرنوزادیميبیمارمفیدميبرای

هایپوستيناشيازسوداوگیرد.درمانحساسیتمعتقدندکهشیرمادرزردیبچهرامي

هایآناست.صافکردنخونومتعادلساختنطبعکسانيباطبیعتسردازسايرويژگي



3بَلی

م شکوفهدرختيبا اواسطبهار استکهدر مانندميصارفمتعدد درهاييخوشه دهدو

شود.پسازچیدنمیوهبهنامکلگپختهمييناننشیند.ازمیوهبليهثمرميابتدایپايیزب

آورندسپسپوستهدومبهنامجَفتبلوطدراوايلپايیز،پوستهاولآنبااسمرُنگرادرمي

پیچهواسهالدلقابضاستوازآنبرایسفتکردنمعدهودرمانشود.جَفتجدامي

هایريزندکهازعطاریهاييميبرایاينکارجَفتراپودرودرونکپسولشود.استفادهمي

شود.اينمیوهاند.پسازجداکردنجفت،میوهسفیدرنگبلوطمعلومميشهرتهیهکرده

کنند.آردرابامقداریآبخمیروعيآسیاببرقي(آردميآسیابدستيويامکینه)نبارا

رویاينظرفرالحافوياپتوکنندودرظرفيبهمدتسهروزميمي خوابانند،معموالً

گوشهمي در و ميکشند چادر از روانای آب زير در را خمیر روز، سه پساز گذارند.

کنندهاييدرآوردهوخشکميصورتگلولهشدهرابهگذارندتاشیرينشود.آردشیرينمي

                                                           
1 rišom-e kerruô 
2 bakalu 
3 bali 
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مقداریآبمخلوطوسپسخمیرمي با باآننانوهرزمانکهخواستندآنرا کنندتا

بپزند.نانکلگمقویودرعینحالکميديرهضماستبنابراينمعموالًآنراصبحهنگام

چادرزندودربرپاييسیاهساهایبليتیرهایچوبيميکنند.ازتنهاصليوشاخهمصرفمي

برند.وساختکپرازآنبهرهمي



  1بَن

اواسطبهاروقبلازرسیدنمانندخوشه ايندرختدر بسیارريزترومیوه اما هایانگور

کنند.درحالتسبزعشايرآنرامزهاستوچوپانانازآنبرایرفععطشاستفادهميترش

کنند.پسازآنکهمیوهاينگیاهدراواخرتابستانازتميبرداشتوباآننوعيترشيدرس

مي ظاهریشبیههستهگیالسپیدا اينتفاوتکهحالتسبزخارجوسفتشد، کندبا

آيدکهازآنبهطعمبهوجودميدرونپوستهسختبیرونيمغزیبهرنگسبزوخوش

کوبندوبهبرنجاضافهلهاونميشدهآنراداخشود.میوهسفتتنقالتاستفادهميعنوان

بَنيميمي شُله برایکنندکهبهاينغذا دارایچربيزياداستو اينگیاه میوه گويند.

شود.بريزهآنهمانسقزاستکهازآنبرایدرماندردهایتقويتبیناييچشممصرفمي

گردن کمردرد، ممزمناستخوانيمانند گرفته مفاصلبهره درد و دريدرد را بريزه شود،

دارندتازنندوبرایمدتيدرآفتابظهرنگهميگذارند.پارچهراگرهميایميمیانپارچه

انعطاف ورزبريزهدرونآنحالتنرمو همانپارچهکميآنرا در پذيریبهخودبگیرد.

دوبهمدتچسباننکنندودرموضعدردميدهندوسپسازمیانپارچهآنراخارجميمي

دارندتادردبهبوديابد.دوياسهساعتآنرانگهمي
 

     2پیدِن اُویی

شودودراواخربهاربهگلزارهاآغازميهاوچشمهرويشآنازاوايلفروردينکنارجوی

نشیندکهيکگیاهعلفيچندسالهاست.بویتیزترینسبتبهپیدنکُهيدارد.برگمي

نیروبهعنوانسبزیآنراباغذابهخصوصپشودوكودارواستفادهميآنبرایخورا

کنند.دهندهبهبرخيازغذاهااضافهميهمچنینآنراخشکوبهعنوانطعمخورندومي

مي استفاده آن از کشکي شُله نام به غذايي طبخ در مثال عنوان اينغذابه طبخ شود.

ا شیری شله يا برنج شیر بهمانند که تفاوت اين با کشکاستفادهست از شیر جای ه

برنجرادرآبميشودمي گذارند،پسازآنکهآببهجوشريزندوبررویآتشمي.ابتدا

کننددرآمد،کشکيراکهقبالًدرهاونکوبیدهوباآبمخلوطشدهاستبهآناضافهمي

بادستپودرميادامهپیدناویخشک را بررویريزندوآندرآنميکنندوشده قدر

آتشمي دم از کافيغلیظشود. اندازه به برایدرمانماندتا نیز مذکور برگگیاه کرده

شود.دردبهرهگرفتهميدل
                                                           
1 ban 
2 piden-e ôvi 
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1تولَه
 

ها.رويد،بهعنوانمثالدرکنارمزرعهسالهاستکهدرخاكمرطوببیشترميعلفييک

شوداماشودبااينتفاوتکهدرگرمسیربلندميديدهميهمدرگرمسیروهمدرسردسیر

شود.استفادهخوراکيوداروييدارد.شدهبررویزمینديدهميدرسردسیربهحالتپهن

کنند.بهعالوهبرگتولهبهنامماستولَهاستفادهمي2ازپختهبرگآندرتهیهنوعيريچال

طعمومقوی،بهورندويابهعنوانيکافزودنيخوشخپزندوبانانميرامانندلیزكمي

باعثتقويتبدنبرنجاضافهمي ايناستکه بر اعتقاد گرماستو طبعاينگیاه کنند.

شناسندامابرخياعتقاددارندکهشود.اگرچهاکثراًآنرابهعنوانيکگیاهخوراکيميمي

آنرابهصورتتنهاوگاهينیزباگیاهيبهکردهآنبرایدرمانعفونتمؤثراست؛برگدم

کنند.کوبندوازآنبرایدرمانعفونتاستفادهميکنند،مينامبلهگوشکمخلوطمي



3زَرویی
 

رنگآنسبزپررنگودارایطعموبوييتنداست.علفيچندسالهاستکهدرارتفاعات

ودوبههمینواسطهازدسترسدامشایيافتميهایصخرهدناودرکمرکوهدرمکان

هاشودکهبرفمصوناست.بهواسطهارتفاعدوستبودنبیشتردراوايلتابستانديدهمي

به ساقهآنتیرماهاست. زمانبرداشتبرگو دماجهترويشمناسباست. آبشدهو

ارد؛برگآنراگفتهبومیانطبیعتيگرمداردوبرایدرمانبادشکمودردمفاصلکاربردد

دمبه ميصورت قرار مصرف مورد خشککرده از ودهند. دادن طعم برای برگآن شده

شود.البتهبرخالفخوشبوکردندوغوماستوبهعنوانادويهدرخورشتهماستفادهمي

دانستندوبهالعبوربودنفقطعدهمعدودیميسايرگیاهان،رويشگاهآنرابهواسطهصعب

بهندرت قادر مطلع افراد و چوپانان سايرينبودند. به آن رويشگاه نشاندادن به حاضر

اواخر در آن خشکشدن با بودند. گیاه بوی استشمام طريق از آن تشخیصرويشگاه

نمي آنمشاهده بهقولچوپانانتابستانهیچاثریاز کمیابو گیاهياستبسیار شود.

است.خبرهمنطقهنسلآنروبهنابودی



  4زول

بوته خاكگیاهي با مناطقي در و کوه دامنه در که است چندساله و وای عمیق های

ایاست.فصلرويشآنازاوايلبهارکند.رنگآنسبزمايلبهنقرهایرشدميسنگريزه

                                                           
1 tula 

ي2 و بیلهر توله، نظیر خوراکي گیاهان برخي و دوغ يا ماست مخلوط به ديلگان ريچالعشاير کاسني ا

 گفتند.مي
3zarue نمونههرباريوميازاينگیاهجهتشناسايييافتنشد.  

4 zul 
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شود.زماناستفادهآنهماناوايلبهاراستکهساقهشروعوتاشهريوردرمنطقهديدهمي

كآنجواناستوهنوزچوبينشدهاست.درطبیعتازطريقشکلظاهریآنکامالًونرو

شودچراکهخارهایدرشتومحکميدارد.خارزولبهلحاظتیزیواستحکامشناختهمي

معروفاست.عشايرهنگاممقايسهارادهواستقامتشانباشخصديگریمي گَرتو”گفتند:

طعمآنرابرای.اينگیاهطبعيگرمداردوساقهجوانوخوش“ خارکنگری،مُوخارزولُم

گفتندهنگاهيکهخیليگرسنهباشندوغذاهمراهشانخورند.چوپانانميتقويتبدنمي

باچاقوجدامينباشد،ساقهجوانوگل خورند.کنندوپوستروييآنراميدهندهآنرا

دهند؛ريشهاينگیاهراهمراهباآبحرارتمييکيازخواصدرمانيزولرفعيبوستاست

شدکهآنرابرایدرمانيبوستتابهجوشآيد،دراينحالتکفسفیدرنگيحاصلمي

دهند.درمصرفآنبايددقتکردچراکهمصرفبیشبهاندازهيکنصفهلیوانبهبیمارمي

شود.ازحدآنموجباسهالواستفراغمي



  1کَلُوس

توانآنراديد.علفيچندسالهاستکهازاواسطزمرهگیاهانياستکهدرگرمسیرميدر

مکان و ارتفاعات در ارديبهشت اوايل ا تا بليهفروردين درختان همراه و سنگالخ ای

آدممي و دارد زيبا و کشیده ظاهری خوشرويد. باريکو کلوستشبیههای به را اندام

کلمي چادرنشینان داروييميکنند. خوراکيو يکگیاه عنوان به جهتوسرا شناسند.

تراسترادراوايلمصرفخوراکي،مانندگیاهلپهبرگتازهوآنقسمتازساقهکهجوان

طعمکردنبهماستودوغوهمچنینچینند،خردوبرایخوشبووخوشبهاربادستمي

مي اضافه )آشدوغ( صودُوا به گیاه اين صورتخشکموردکنند. به کمتر و تازه رت

ازدماستفادهقرارمي کردهبرگتازهاينگیاهبرایدرمانعفونتمثانهوبندآمدنگیرد.

شود.ادرارانسانوداماستفادهمي



  2لیزك

هایشنيوهاييباخاكشد.اينگیاهدراواسطفرورديندرمکانبهآنبُنسُرنیزگفتهمي

کند.گیاهيعلفيوپیازداراست.دارایطبعبسیارگرمياستبهقولشدميایرسنگريزه

)حتياگردرمیانبرفهمآنرا“مِنِبَرفَمايخوريشسَردِتنیبُو”يکيازچوپانانمنطقه:

قسمتپايینبرگآنبهرنگسرخزيراکهگويندکند(.بهآنبنسرميبخوریتوراگرممي

بیشتکم دراوايلکنندوکمترپیازآنرادرميرازبرگآناستفادهميرنگاست. آورند.

کنند.برگلیزكرابهعنوانيکسبزیچینندوهمانزمانخشکميبهاربرگآنرامي

خورشتطعم آشو برنج، به خوشبو و بومیانمعتقدندکههایمختلفميدهنده افزايند.

                                                           
1 kalôs 
2 lizak 



 

 

 




1،شماره4شناسيايران،دورههایانسانپژوهش122

 

رداستوراباکاکلذرت،خارخسکوگاهياوقاتباکردهبرگاينگیاهعالجکلیهددم

مي کبکمخلوط دمسنگدان  و ميکنند کلیه درد به مبتال بیماران به آن دهند.کرده

 دانند.هاآنرابرایدرمانپروستاتوسنگکلیهمفیدميکردهتحصیل



 گیاهان دارویی

1ارزَن
  

اواسطهاديدهمياغلبدراطرافآبراهه  اوايلارديبهشتهایآنميبهاربرگشود. ريزد،

رسد.پوستدوممیوهآنراباگیاهعلفپشموکيزدهدواواخربهارمیوهآنميشکوفهمي

همچنینازدمکردهآنجهتدرمانسرماخوردگياستفادهميمخلوطوازدم کردهکنند.

 ادرار، آمدن بند امراضيهمچون بهرهاينپوستثانویبرایدرمان مثانه و سنگکلیه

مي جوانگرفته ميشود. دمترها خوبگفتند نیز پروستات سرطان درمان برای آن کرده

شودکهگاهيحجمآنزيادوبهنامِزدیخارجمي2است.ازتنهدرختارژنيکنوعِبريزِه

نارنجمي يکمیوه اندازه زدیبرایتفننوهمچنینخوشبوکردندهانجوبه يدهشود.

شد.بومیانشدهآنبرایشستشویبدنبهرهاستفادهميشود.درگذشتهازپودرخشکمي

گذارندتادردرابکشد.دردياآبسهدندانمقداریزهيرابررودندانميبرایدرماندندان

هایعفونيدرانسانهایپوستينظیربروزدملوزخماززهيبرایدرمانبرخيازبیماری

باهممخلوطواننیزاستفادهميوحی کنندوبرميشود؛زهي،برگمرورشکوکتیرهرا

ازچوبتنهايندرختدرساختنعصا،چوبرویزخميامحلعفونتمي دست،گذارند.

 شود.دستهبیلوکلنگنیزاستفادهمي

 

  3اُولیله

برگ رنگبرگعلفيچندسالهبا بهرنگپوستلیموهایآنشبیههایچسبندهاست.

خاك درمناطقيبا يافتهایشنيونرممياست، کهاوريشمکررو هرجا رويدوتقريباً

رويدواواخرخردادگلشود؛ماننداوريشمنیزدراوايلبهارميشود،اولیلههمآنجاديدهمي

اوايلپايیزميمي چنانچهدامبهسراغآننرودتا درمنطدهد. همازتوانآنرا قهيافت.

شودوساکنانآنراکمتربهعنوانيکگیاهخوراکيوبرگوهمازساقهآناستفادهمي

عنوانگیاهيداروييمي به دندانبیشتر آبسه و برایدرماندرد اينگیاه از  شناسند.

دماستفادهمي با شستشوميشود؛ دمکردهبرگآندهانرا با کردهبرگآنوآرددهند.

کند.اينحلوارابرایزنانيکنندکهمعتقدندبدنراتقويتميگندمحلوايينیزدرستمي

                                                           
1 arzan 

 گويند.بومیانمنطقهبهصمغيکهازبرخيگیاهاننظیربن،کلخنگياارژنخارجميشودبريزهمي2
3 lilaô 
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کرده حمل وضع تازه درستميکه فطر عید روز در همچنین و انرژیاند بدن تا کنند

 رفتهرادوبارهبازيابد.تحلیل

ِ 

  1برِنجاس

ددرارتفاعاتبهدنبالآنبوديکگیاهعلفيچندسالهاستکهبهگفتهعشايرمنطقه،نباي

رويدودراواسطبهارچراکهدراواخراسفندمعموالًدردشت،دامنهکوهودراطرافوُردمي

خوردبايدتاقبلاززمانچرایدامگلنشیند.ازآنجاکهدامنیزگلآنراميبهگلمي

برایدرماندردهایبسیاریکردهتازهوخشکگلبرنجاسزردرنگآنرابرداشت.ازدم

برایالتیامزنانباردار،دلاستفادهمي انواعواقسامبیماریشود: هایدستگاهگوارشدرد،

خشک برنجاسرا گل مصرف، جهت خون. چربي و امراضقند مداوای برای همچنین

هاونميمي قنددر با کردنآنرا پودر پساز و درکنند بیمارانمبتالبه دهایکوبند.

ريزندوبالفاصلهبعدازآنآبخوریازاينپودررادردهانميمذکوراندازهيکقاشقچای

ميمي سردرد باعث چون است برنجاسخطرناك حد بیشاز مصرف بهنوشند. و شود

بَنگيمي اُوريشمموری،اصطالحآدمرا همچنینازجوشاندهغلیظمخلوطبرنجاس، کند.

نضمادیبهنمامدَوُیِريلييادَوُیِمحليبرایدرمانتاولودملپوستدِرَمِهوگلنگی

شود.ناشيازسودایبدناستفادهمي

 

2پیدِن کُهی
هرجاکههلپهواوريشمکهيوجودداردپیدنکهيهمهست.علفيچندسالهاستکهاز

شترخواصپیدناوييبهرويد.بیهایسنگيوسنگالخيمياواسطبهاردرارتفاعاتوزمین

هایشود.عالوهبرآنبرایدرمانآببهآبشدنکهنشانهپیدنکهيهمنسبتدادهمي

دانند.اينترميکردهبرگپیدنکهيرامناسبآنتهوعواسهالاست،مصرفتازهوخشک

نشیند.گیاهدراواخرتیرواوايلمردادبهگلمي

 

  3جاشیر

طعمرويد.نامگیاهبهدلیلتاثیرآنبرزياد،خوشکهدراوايلبهارميعلفيچندسالهاست

ارتفاعاتوداخلسنگريزه رويشگاهآندر اگردرومعطرکردنشیرداماست. استو ها

کشتکرده خودمردمبذرآنرا گونوکَتوارتفاعپائینديدهشوداحتماالً جاشیربا اند.

برداشتودرباال)نوعيجووحشي(همراهاس دراواسطبهارکلساقهوبرگآنرا یت.

.کاهجاشیربرایدامبسیاردربرابرنورآفتاباستعايقمناسبيکنندکهکپرهاخشکمي
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آبيزمانرويشوبرداشتآنمتفاوتاست،درباارزشومقویاست.بستهبهپرآبيوکم

شود.کندوهمزودتربرداشتميولیدميهاييبابارندگيخوبهمپوششبیشتریتسال

جاشیردارایطعمتندیاستوباوربرايناستکههمینطعمتندباعثازبینرفتنهر

دهند.هایمبتالبهعفونتجاشیرميشودوبهدامنوعمرضوانگلوکرمدربدنداممي



  1گُل نِگین

شودتانشنوارزندراوايلبهارظاهرميعلفيپیازداراستکهدرارتفاعاتواطرافدرخ

مي گل به فروردين نیمه تا بومیانو دارد. کوتاهي عمر گیاه اين برگ و گل نشیند.

کوفتگيبدنوحتيدرمانفلجشدن آندرمانبیشتردردهایمفاصل، معتقدندکهپیاز

بادبدنيادمي نام اينشکلدردهایبدنبا کسيکهدچارشودوقسمتيازبدناست.

شدهایخشکربادگرفتگيشدهاست.عدهاینظیردردهایمذکورباشدبدنشدچاعارضه

دانستند.جهتمصرفبرایانسان،پیازآنرابرایدرمانچربيخونبسیارمؤثرومفیدمي

آورندوپسازکوبیدن،آنرابامقداریپیازآنرااواسطارديبهشتماهاززيرخاكدرمي

دهند.کنندوبهفردبیمارميكقندمخلوطميخا



  2هَلپَه

شودودراوايلخردادبهاينگیاهعلفيچندسالهازنیمهفرورديندرارتفاعاتيافتمي

باورگلمي داروييدارد. اثراتمتعدد برگاينگیاه معتقدندکه ساکنانمنطقه نشیند.

آورد.برایدرماندوچربيخونراپايینميعموميبرايناستکهاينگیاهبهشدتقن

هاييکهمعموالًرویپابهدلیلابتالبهکسيدچارزخميعفونيشدهباشدويادرمانزخم

اندازندتادودکندوزخمآيد،هلپهرادرمقداریزغالافروختهميبیماریقندبهوجودمي

دهندتازمانيدوتاسهباردرروزانجامميگیرندواينکاررابهمدترادرمقابلآنمي

کهزخمبهبوديابد.ازخواصديگراينگیاهرفعبوینامطبوعبدناستچنانکهبهکساني

شودکهبادهد،توصیهميکندوبویبدنشاناطرافیانراآزارميکهبدنشانبسیارعرقمي

درکفشخودبگذارند،تأثیرآنرادرازآبهلپهاستحمامنمايندويامقداریازبرگآنرا

دانند.هلپهکاربردیشبیهنفتالیننیزداردآساميبینبردنبوینامطبوعبدنبسیارمعجزه

الیآنهاچادرهامقداریبرگهلپهدرالبهيعنيبرایجلوگیریازبیدزدگيپشمونخوسیاه

ريزندوندوسپسآباولیهرادورميدهگذارند.همچنینهلپهراباکميآبحرارتميمي

برگ تمیز چوبي آنبا اولیه ميهای فشار گفتهقدر به شود. گرفته آن آب تا دهند

چادرنشیناناينآبمثلزهرتلخاستامادوایهردردومرضياستبههمینخاطرهر

هنگاميکهتازهبهمناطقسردسیرواردمي ودنیملیوانشوندحدازچندگاهيومعموالً

                                                           
1 gol negin 
2 halpa 
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کنندزيراعقیدهداشتندرویميکشندوبعدازآنمدتيپیادهبارهسرميآبهلپهرابهيک

مدت اينترتیبتا مريضنميبه کندوهایها عشاير چادر کنار در زنبوردارانيکه شوند.

گاهيدهد.گفتندکههلپهوبرنجاسبهترينعسلراميزنبورخودراقراردادهبودند،مي

گیردکهدراينحالتاصطالحاگفتهاوقاتشیردامبهخصوصبزبویخاصيبهخودمي

کهشیردرآن“شیربوِاشنُفتِه” شود:مي ديگيرا برایرفعاينبوینامطلوبتشتيا .

دهند.بهباورعشايراينکارباعثازبینرفتنبویشود،باآبهلپهشستشوميريختهمي

شود.وافزايشبرکتشیرمينامطلوب
 

 گیری نتیجه
اينمطالعهمتعلقبهفرمگیاهانبررسي در سالهوچندساله،هایرويشيعلفييکشده

ایودرختبودندکهازاينمیانفرمرويشيعلفيچندسالهدارایبیشتريندرصدبوته

بررسي گیاهان داشت. را متعدد مصارف جهت استفاده به تعلقخانو9شده گیاهي اده

2ونعنائیان1هایچتريانداشتندکهدراينبینخانواده
بیشترينسهمرادارابودند.نتايج 

گیاهاندستبه تمامي از ديلگان مرتع عشاير که است آن گويای بررسي اين از آمده

20هایمتعددخوراکي،داروييوبهداشتيداشتندبهطوریکهازشدهاستفادهآوریجمع

گونههم9گونهاستفادهخوراکيوتقويتيداشتند،به2شدهدراينتحقیق،ازگونهبررسي

هامصارفداروييدادندوبرایسايرگونهاستفادهخوراکيوهماستفادهدارويينسبتمي

هایشوندگانازبینمصارفداروييگیاهانبیشترينموردرابهبیماریقائلبودند.مصاحبه

دادند.همچنینبیشترينيوسپسقندوچربيخونودرمانعفونتاختصاصميگوارش

رويشيدرختيبه فرم گیاهانبا داروييدر جهتمصرفخوراکيو بخشقابلاستفاده

ایبهترتیب،برگ،ساقه،ساقهترتیبمیوهوصمغودرگیاهانبافرمرويشيعلفيوبوته

هایمصرفمتنوعيبرایگیاهانخوراکي.هرچندکهشیوهدهنده،گلوپیازگیاهانبودگل

شدهبرگوساقهدرموردگیاهانخوراکيوجوشاندهوداروييمشاهدهشدامامصرفپخته

 ترينشکلمصرفبود.کردهبرگ،درموردگیاهانداروييمتداولودم

ربردیدانشبوميتريناطالعاتکاآيد،يکيازمهمچنانکهازنتايجاينتحقیقبرمي

زيستگاه معرفي شناختو منطقه، پیشعشاير و بالفعل گیاهانهای بالقوه زيستگاه بیني

نظیر موجود محیطي عوامل به توجه با خوبي به ديلگان عشاير که طوری به است

به قادر يکمنطقه گیاهانهمراه میزانرطوبتو توپوگرافي، خاکي، خصوصیاتاقلیمي،

گويندياعدموجودگیاهانهستند.بهعنوانمثالميبینيوجودپیش


مزرعه” کنار در بايد توله ديدن اطرافبرای بايد بکلو يافتن برای و ها

زيادیميچشمه آب اينها زيرا بگردی دنبالشان به درها چويل خواهند،

                                                           
1 apiaceae 
2 lamiaceae 
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مي برفگیر بلمناطق همراه اواندول ميرويد، پیدا راوط برنجاس شود،

مناطقيکهتوانينمي در و کوه کمر زولدر يا کنيو ارتفاعاتپیدا در

“شودایداردسبزميعمیقوسنگريزهخاك



شناسيجوامعمحلي،زمینهتحقیقاتپیشرووآغازگراستفادهازاينبعددانشگیاه

جهتدسترسيآسان ارزانرا و بهپیشتر گونهتر حفاظتوبینيزيستگاه هایمطلوبو

هازمنابعهایمهمدراستفادهبهینآوردچراکهيکيازاولويتهافراهمميتاينمکانتقوي

زيست در گونههایبومموجود واقعي حضور از آگاهي آنها اصالح و وهمرتعي ایگیاهي

مقیاسبینيحضورپیش در پیشآنها واحتمالحضوروهایمتفاوتاست. بینيزيستگاه

هایمختلفداردوبهطورعمدهبرایتعدادهيکاربردوسیعيدرزمینههایگیاتوزيعگونه

جهتتشريحنیازهایجوامعگیاهيوشناسيبهويژهقاتکاربردیدربومبسیاریازتحقی

لزويک )الیسو است مناسب آنها حضور بر مؤثر محیطي شیمیايي و فیزيکي ،1عوامل

2009 دانشبوميدرپیش677: از استفاده گونه(. بهمديرانبینيزيستگاه هایمطلوب،

زيستگاهمرتعکمکمي هزينهکمتر، صرفزمانو با جهتکندتا را بالقوه هایبالفعلو

گونه از کلیدیحفاظت گونه های کنترل مینتمیرو و )واکالويک مهاجم 2های ،2009:

کنند3248 شناسايي پیشنهاد( ارائه منظور به را مناسب رويشگاه درو اصالحي ها

هایبیولوژيکتوسعهواحیایمراتعتشخیصدهند.برنامه

پیرامو مطالعه مورد منطقه عشاير دانشبومي که است آن گويای بررسي اين ننتايج

شناسيبومقوموشناسيگیاهقومهایمتفاوتيازوجنبهگیاهاناطرافشانبسیارغنياست

در آنهاگیردبرميرا آگاهي خواصخوراکيچنانکه شامل فقط نه گیاهان دارويياز و

وبرداریشهنقیاهانبهلحاظادافیکي،اطالعاتيبسیارمفیداززيستگاهگگیاهانبلکهشامل

همچنینطوايفساکنبهخوبيا برخيخصوصیاتفنولوژیوبوماقلیمياست. شناسيز

بررسي ساير بودند. آگاه خود پیرامون زمینگیاهان در مردمها گیاه استانه در نگاری

است مطلب اين مؤيد نیز بويراحمد و  کهگیلويه دانش موردکه در ناحیه اين بومیان

گیاهانبسیاروسیعاست،بطوريکهدرموردشناساييگیاه،زيستگاهگیاه،فرمشناختيبوم

 )غفاری، آگاهيکافيدارند آن نظاير 1391ظاهریو به97-59: چنانکه حیطخوبيم(،

مي وعناصرآنرا نام،اطرافخودواجزا وهرقسمتازعرصه، شناسندوبرایهرگیاه

يکشي بومیان، ديدگاه از خاصيدارند، واژه نميتعريفو را يکتجربه ازتوانجدايا

شناختاوازاشیاوپديده تمرکزدانشبوميمحیطاطرافشدركکرد. لذا هاکلياست،

تنهابرگیاهنیستبلکهمشتملبرروابطبینگیاهوسايرعواملمحیطيشناسينیزگیاه

اغلبمي شايدبههمیندلیلاستکه آننیزهستو بايددر”گويندمرتبطبا را گیاه

بشناسیم تا ببینیم “صحرا رخش، 1391)ديف بررسي168: همچنین در(. مشابه های

                                                           
1 Elith and Leathwick 
2 Vaclavik and Meentemeyer 
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سايرنقاط روستاييدر ايننواحي،نواحيعشايرنشینو آناستکهدر نیزگواه کشور

جنبه استو گسترده کاربرددانشبوميپیرامونگیاهانبسیار هایمتفاوتيشناساييو

مي دربر را ميگیاهان دانشبومي از استفاده با که طوری به درگیرد و آساني به توان

انکوتاه دامدارويي،زمانرويش،ترينزمانبهاطالعاتارزشمندیپیرامونخواصدارويي،

دستتعیینبهترينزمانجمع دارند، آوریومناطقيکهپتانسیلرويشياينگیاهانرا

 همکاران، و )میرديلمي 1389يافت :147 پژوه، پارسا و )مقصودی ،)1390 :157،)

(.1390:35(،)سجادیوهمکاران،1391:121)ذوالفقاریوهمکاران،

ایغنيازلحاظگواهديگریاستبراينمدعاکهايرانمنطقههایاينتحقیقيافته

بي دارایتنوع قومياستکه تنوع فرهنگيو شرايطاقلیميو هایبومزيستنظیریدر

شرايطجغرافیاييمتنوعو طبیعيبرایپرورشگیاهانخودرویخوراکيودارويياست.

کهنرويشگاه فرهنگ و سويي از گوناگون ايهای گنجینهسال ديگر سوی از ازراني ای

هایگیاهيشناسيسنتيوخواصهريکازگونههایمردميرادرزمینهگیاهآفرينندگي

فراهمن قابلقبولنیستکهدرکشوریهمچونايران،(.1385:44مودهاست)فرهادی،

ستفادهدرخوراك،طبسنتيوصنعتاهاهایگیاهيوارزشمندکهسالونهدانشبوميگ

معدنشمي و اراضي ممیزی اگر نشود. ثبت و نگیرد قرار ارزيابي مورد است، وده يابي

هاهایروزمرهدولتگیریازمنابعمعدني،جزئيازفعالیتهاوارزيابيوبهرهشناساييکاني

همینشکلدانشبوميگونه به پسبايد است، کشور بخشخصوصيدر هایگیاهيو

العهقرارگیرد،درغیراينصورتامنحصربهفردآننیزموردبررسيومطارزشمندوگاه

طورمستقیمياهایآيندهبهبخشبسیارمهميازمیراثمعنویوطبیعيکشورکهنسل

اندناديدهگرفتهشدهوبهدستفراموشيسپردهخواهدشد.غیرمستقیمبهآنهاوابسته



















 

 

 

 



 

 

 




1،شماره4شناسيايران،دورههایانسانپژوهش128

 

 منابع

تهران،انتشاراتدانشگاهتهران.:شناسيمرتعبوم(.1389وزارعچاهوکي،محمدعلي)ینآذرنیوند،حس

 علمي بازنويسي بر مبتني رويدادی اتنوبوتاني؛»(.1391) بهزاد محبوبه؛ذوالفقاری، ساز، اسداله؛خاتم امیدی،

.51-60،صص:1شماره ،ايران و اسالم سنّتي طب مجله.«مردمي هایروايت

محمدرضاباران بهاره؛شهرکي، بهمنش، حسین؛ شناسيگیاهانداروييمنطقهدانشبوميگیاه»(.1390) ي،

 ..61-86،صص:2،شمارهنامهدانشبوميفصل،«چهارباغازمراتعاستانگلستان

 تقوی هما؛ محمدی، علي عبدالباسطحاجي قرباني، مريم؛ 1385)شیرازی، درماني»(، گیاه اطلسمردم

 .175-198،صص:35و34،شمارهنامهعلوماجتماعيفصل،«ايران

معصومه سیده ایمنطقهدليکما،هایغیرعلوفهدانشبوميمهمترينگونهبررسي(.1391) ديفرخش،
بويراحمدناستا و کهگیلويه منابعطبیعيپايان، علومکشاورزیو دانشگاه کارشناسيارشدمرتعداری، امه

 .گرگان

 بررسي و شناسايي آوری،جمع»(.1391تبار،مقداد) يوسفعلي تیری،ايمان؛ صادقي،مسعود؛ ی،بهزاد؛ذوالفقار

 .113-123صص: ،1شماره ،3 سال،ايران و اسالم سنّتي طب ،«بابل شهر گیاهان از منتخبي سنّتي مصارف

ازمصارفسنتيمنتخبيآوریوبررسيجمع»(.1390بتولي،حسینوقنبری،علي)سجادی،سیدابراهیم،

 .29-36صص: ،1شماره 2 ،سالايران و اسالم سنّتي طب ،«گیاهانشهرستانکاشان

 تا.انتشاراتبي،ياسوج:ایدربارهپوششگیاهيکهگیلويهوبويراحمدمقدمه(.1357غفاری،يعقوب)

انتشارات،اصفهان:يراحمدکهگیلويهوبونبسنتيوتاريخچهطبجديددراستاط(.1391غفاری،يعقوب)

 نقشمانا.

مرتضي مردم»(.1384) فرهادی، نمونهگیاه و چکیده با مردمنگاری گیاه از خودرویهايي گیاهان نگاری

 .41-93،صص:35و34،شمارهنامهعلوماجتماعيفصل،«کمره

مرتضي 1389) فرهادی،  هایآوریفن و هادانش نگاریمردم»(، ،«ايران نگارانمردم“شب ننا”سنتي:

 .1-37،صص:1،شمارهنامهدانشبوميفصل

 نشرني.،تهران:شناسيهایانسانپاره(.1385فکوهي،ناصر)

فرصتهایشغليکانونتوسعهعشاير ايجاد تولیداتو فعالیتها، مجموعهمطالعاتامکانسنجيتوسعه
کهگیلويهونرکشور،ادارهکلامورعشايراستاعشايسازمانامور(.1390) ديلگانياسوج،فصلهفتموهشتم

 .بويراحمد

 انتشاراتدانشگاهتهران.،چاپاول،تهران:مرتعومرتعداری(.1377مقدم،محمدرضا)

 هایگونه اتنواکولوژی و اتنوبوتاني مطالعه»(،1389) میرديلمي،سیدهزهره؛حشمتي،غالمعلي؛باراني،حسین

،1،شمارهنامهدانشبوميفصل،«گلستان( استان شرق شمال در کچیک مراتع موردی لعهکچیک)مطا دارويي

 .125-150صص:

م )مقصودی، سپیده پژوه، پارسا و 1390نیژه قوم»(. تهرانگیاه شمالشهر در پسقلعه ،«شناسيمنطقه

 .137-161،صص:2،شماره1،سالشناسيايرانهایانسانپژوهش

شماره ،دامدار مجله ،«ودامپروری امپزشکيد در آنها کاربرد و دارويي گیاهان(.»1381)حمیدرضا وجداني،

 .10-12صص:145

Qureshi, Rizzwana Aleem & Ghufran, Muhammad Asad (2007), Indigenous Knowledge of 

Selected Medicinal Wild Plants of District Attock, Pakistan Journal of Botany. 42(2): 839-

851. 

Martin Gary J (1995), Ethnobotany: A Methods Manual. London: Royal Botanic Gardens, 

Chapman and Hall Press. 

Elith, Jane & Leathwick, John R (2009a), "Species Distribution Models: Ecological 

Explanation and Prediction Across Space and Time", In Annual Review of Ecology, 

Evolution and Systematics. 40: 77-697. 













 129 اکيوداروييمرتعديلگان،استانکهگیلويهوبويراحمدهایخورنگاریگونهمردمگیاه  

 

Vaclavik, Tomas &  Meentemeyer, Ross K (2009), "Invasive Species Distribution 

Modeling (ISDM): Are Absence Data and Dispersal Constraints Needed to Predict Actual 

Distributions?" In Ecological Modelling. 220: 3248–3258.



 

 

 


