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مقدمه
آوریهایسنتيبه
هاوفن 

يابندهازمردمنگاریدانش


سرشاخهاهمیت
گیاهشناسيمردمي
 
ایدرمردمنگاریاست(فرهادی.)41:1384،اينشیوه


بندیدرونرشته
عنوانيکطبقه
1
از مطالعه در زبان انگلیسي با واژه اتنوبوتاني شناخته ميشود که در فارسي ترجمههای
متنوعي از آن ارائه شده است :مردمشناسي گیاهشناختي ،انسانشناسي گیاهشناختي،
)،قومگیاهشناسي(حاجيعلي

شناسيگیاهي(گیاهمردمشناسي)(فکوهي38:1379،


مردم
محمدی و همکاران )176 :1386 ،و گیاه مردمنگاری (فرهادی .)41 :1384 ،در اغلب
پژوهشهایفارسيازواژهانگلیسياتنوبوتانياستفادهشدهاست .

3
2
اتنوبوتانيکهازدوواژهاتنو بهمعنایقوموبوتاني بهمعنایگیاهشناسي ساخته
شدهاستشیوه ایازپايشعلمياطالعاتموجوددراذهانعمومياست.موضوعاينعلم

چگونگياستفادهازگیاهاندرزندگييکقوماست.گیاهقومشناسيعلميفراگیراستزيرا

هیچگروهيازمردمرانميتوانيافتکهزندگیشانبهگیاهانوابستهنباشد (حاجيعلي
محمدیوهمکاران.)177:1386،بخشبسیارمهميازمنابعاطالعاتيايندانش مربوط
بهداده هايياززندگييکقومدرارتباطبانگرشوشیوهاستفادهآنهاازگیاهاناستکه

بهصورتمعمولدرذهنوزبانمردمساختاریرواييوبکردارند،ميتوانگفتکهاين

علمشاخهایازدانشبومياستکهبهشناختچندجانبهنقشگیاهانيکمنطقهدر
دانش زيستمحیطي اقوام محلي ميپردازد .به عبارتي گیاه مردمنگاری يک روش مطالعه
منظموقاعدهمندمواجهانسانوگیاهاست(امیدیوهمکاران .)52:1391،
دانشبوميگیاهشناسيقدمتيبرابرباتاريخبشردارداماواژهاتنوبوتانيرااولینبار

هارش برگر ،4گیاهشناس آمريکايي در اواخر قرن  19میالدی به کار برد که به مطالعه
گیاهان مورد استفاده مردمان بومي ميپرداخت (قريشي و غفران .)2293 :2007 ،5اين
گرايشازآنزمانبهبعدبهعنوانبخشيازدانشسنتيتعريفشدهاستوبهبررسي
چگونگي استفاده جوامع مختلف انساني از گیاهان ميپردازد .تمامي جوامع به شیوههای
گوناگون با گیاهان اطراف خود در ارتباط هستند ،اما جوامع محلي تمايل زيادی برای
ایاستکهگاهتضمینکنندهبقایآنهااست


استفادهازگیاهاندارندزيرااينامرمسئله
(باراني و همکاران .)64 :1390 ،استفاده از گیاهان در طول سالیان متمادی سبب
شکل گیریاعتقاداتخاصيشدهاستواينجوامعباتماموجودنسبتبهگیاهاناحساس

تعلقووابستگيدارند(غفاری:1357،پیشگفتار) .
بهرهبرداران ،بومیان و مردمان محلي اجزاء جداييناپذير هر زيستبومي هستند.

هایمختلفمحیطزندگيخودانکارناپذيراست.گیاهمردمنگار


ينافراددربارهجنبه
دانشا
1

ethnobotany
ethno
3
botany
4
Harshburger
5
Qureshi and Ghufran
2
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گیاه 
مردم
  

برآناستکهدانشگیاه شناسيشفاهيجوامعبوميراکهازطريقآزمونوخطاشکل

گرفتهودرخاطرهجمعيآنهاثبتشدهاست؛بهصورتينظاممندمکتوبکند.ازنکات

قابلتوجه آن است که مطالعات گیاه مردمنگاری از شرايط و ويژگيهای يک پژوهش

بسترسازبرخورداراست(امیدیوهمکاران)59:1391،بهعنوانمثالمحققاندرعرصه
گیاهانداروييبرایشناسايياثراتگیاهانمختلفکهسالهادرطبسنتيموردتوجه

پژوهشهابهعنوانبستراولیه

بودهاندوهمچنینساختداروهایجديدميتوانندازاين 

تحقیقاستفادهکنند (وجداني.)11:1381،کارشناسانامورتغذيهپیرامونگیاهانخوراکي
هایمطلوبباارزشهایچندمنظورهنیز


ومتولیاناصالحواحیایمراتعدرشناساييگونه
ميتوانند از اين مطالعات به عنوان قدمهای اولیه تحقیق بهره گیرند .اطالعات
مستندسازیشدهايندانشدرجهتتوصیفمناطقگردشگریبرایمسافرانقابلاستفاده

است که  با کمتر کردن اثرات منفي بازديدکنندگان به مناطق بومي همراه ميشود
(مارتین .)72 :1995 ،1زبانشناسان نیز امکان دستيابي به معنای کهنتر و وجه تسمیه
فراموششده گیاهان را از مطالعات گیاه مردمنگاری مييابند (فرهادی.)55 :1384 ،

رغماثراتسودمنداينگونهمطالعاتوآگاهيمجامععلميازارزشحفظدانشبوميو


علي
بهويژهدانش بومي مرتبطباگیاهان،اينتحقیقاتبهندرتدر زمرهطرحهایپژوهشي
ها،سازمانهاومراکزمرتبطبافرهنگعامهوبه

ت 
خانه
ثبتميشودوبايد اعترافکردوزار 

شناسانايرانيدراينزمینههاکهميتوانستاهمیتفرهنگسنتي


نگارانوانسان

تبعمردم
ما و انسانشناسي را آشکار سازد هنوز فعالیت منسجمي نداشتهاند (فرهادی.)5 :1389 ،
قیقاتآزمايشگاهيوياعرصهایباشندچراکه

شايداينتحقیقاتبسیارضروریترازتح

زمانبرایانجامآزمايش هاعلميهمیشههستاماهمیشهفرصتثبتدانشمختصپیران

ایخاصدرجامعه ایخاصوجودندارد.باتوجهبهمباحثمذکور،دراينمطالعهبه


دوره
بررسيدانشبوميگیاهانمراتعديلگاندراستانکهگیلويهوبويراحمدپرداختهشدهاست
ومحققینبهدنبالپاسخبرایدوپرسشاصليهستند :
 )1چه دانشي درباره گیاهشناسي گونههای مرتعي نزد عشاير مرتع ديلگان يافت
ميشود؟ 

چهدانشيدرموردخواصوشیوهمصرفگونههایمذکورنزدمردممنطقهوجود

)2
دارد؟

معرفی منطقه
مرتع ديلگان در حدود  80کیلومتری شمال شرقي شهر ياسوج در استان کهگیلويه و
بويراحمدواقعشدهاست.اينمنطقهبامساحتي معادل 90864هکتاردرمحدودهطول
جغرافیايي 51ᵒ 8 ′تا 51ᵒ 13 ′وعرضجغرافیايي 30ᵒ 47 ′تا 33ᵒ 9 ′قرارداد.میانگین
Martin

1



پژوهشهایانسانشناسيايران،دوره،4شماره 1

112

گرمترين ماه سال ،مردادماه با دمای
بارندگي ساالنه در منطقه مذکور  1081میليمتر  ،
گرادوسردترينماهسال،بهمنماهبادمایمتوسط-0/7درجه


درجهسانتي
متوسط 20/9
سانتي گراد است .اقلیم منطقه بر اساس روش دومارتن ،مرطوب سرد است .تیپ اراضي

مرتفعتامرتفعباقللتیزوبريدهبريده ودربعضينقاطبه


هاینیمه

صورتکوه
عمدتاًبه
صورت صخرهای است و از نظر اکولوژيک ،مرتعي يیالقي به شمار ميرود (مقدم:1377 ،
هایدائميوفصليوچشمههایمتعدداست.سیمای


منابعآبيحوزهشاملرودخانه
.)12
گیاهي عرصه به صورت علفي ،بوتهای ،درختي و درختچهای است که با فراواني نسبتاً
متفاوتدرآنپراکندههستند .
منطقهموردمطالعهسکونتگاهيیالقيسهطايفهازعشايرايلبويراحمدبهنامهای
باباکاني،شیخواوالدمیرزاعلياستکهبهصورتمشاعيازسهسامانعرفيخوددرمرتع

کنند.محلسکونتموقتاينعشايرسیاهچادرهاييموسومبهبُهونو


برداریمي

مذکوربهره
کپرهایهستندکهعمدتاًباسنگوسیمانوشاخوبرگدرختانبلوطدرستشدهاست.
شودومهمترين


عمدهدرآمداقتصادیخانوارهایجامعهموردمطالعهازدامداریحاصلمي
ويژگياينشیوهمعیشتاتکابهمراتعطبیعيدرچارچوبدامداریسنتياست.براساس
گرفتهعمدهدامهای منطقهدرمالکیتخصوصيبهرهبردارانقراردارد.


ایصورت
بررسيه

تعدادکسانيکهداماشتراکيدارنديازدهخانواراستکهپدروپسربهصورتاشتراکيدام

کنند.اغلبخانوارهایيکطايفهبرایچرایدامهایخودازچوپانانمشترك

نگهداریمي
1
استفادهميکنند.گوسفندانموقعشیردهيبهمحلوُرد آوردهومجدداًتاغروببهمراتع
بازگردانده مي شوند .با آنکه پیشه اصلي عشاير منطقه دامداری سنتي است اما زراعت و
باغ دارینیزبرایآندستهازخانوارهاييکهمحلوُردآنهابهچشمهويارودخانهجاریدر

اينناحیهنزديکاست،سهمياندكدرتأمینمعیشتدارد.محصولعمدهباغيگردوو
محصوالت زراعي ،غالت و صیفي جات است .هر چند که اغلب خانوارها تمايل به انجام
طرحهایآبیاری
باغداریوزراعتدرکنارپیشهدامداریدارنداماکمبودآب،عدماجرای  

توسطسازمانهایمتوليوهمچنینعدمواگذاریاراضياز طرفدولتبرایکشاورزیاز

مشکالتپرورشمحصوالتزراعيوباغيمنطقهاست .
جمعآوری گیاهان خوراکي و دارويي از ديگر فعالیتهای عشاير اين منطقه جهت

مصرف سالیانه خانوار و فروش است .فروش اين محصوالت به دو صورت انجام ميشود
بخشيازگیاهاندرهمانمحلسکونتبهدالالنيفروختهميشودکهازشهرهایاطراف
آيند.ايندالالنسالهایمتمادیدر

جهتخريدگیاهانخوراکيوداروييبهمنطقهمي
فصل رويش به مرتع ديلگان آمدهاند و مورد اعتماد عشاير هستند به گونهای که ساالنه
قیمت هر محصول توسط اين افراد مشخص ميشود .بخش ديگری از اين گیاهان به
 1محلاسکانموقتهرخانوارعشايراستکهشامليکياچندبُهونومحلهاييجهتنگهداریدامموسوم
بهقاشگلهاست.عشايرتركزبانبهآنيورتنیزميگويند.





 
نگاریگونههایخوراکيوداروييمرتعديلگان،استانکهگیلويهوبويراحمد 113

گیاه 
مردم
  

شهرهایاطرافبردهميشودومستقیماًتوسطخودعشايردربازارشهرهایياسوج،بهبهان،

گچسارانوشیرازبهفروشميرسد .
کلجمعیتانسانيمستقردرمنطقهموردبررسي 626نفروکلخانوارهایمستقر
درآن 137خانواراست 63/62.درصدازکلجامعهباسوادهستند.بیشترينباسوادیدر
گروههایسني 10ـ 7سالومعادل 90درصدوکمترينمیزانباسوادیدرگروهسني

باالتراز 65سالومعادل 14/89درصداست.بااستنادبهگزارشادارهامورعشايراستان،
گیری های کالن در هر سه تیره باباکاني ،شیخ و اوالد میرزا علي به عهده شورای
تصمیم 

مشورتياستکهاعضایآنازبینخبرگانمحليانتخابميشوند(ادارهکلامورعشاير
استانکهگیلويهوبويراحمد45:1390،ـ .)5


روش پژوهش
قسمت بسیار مهمي از يک مطالعه گیاه مردمنگاری مربوط به چگونگي دستيابي به
اطالعات از گروههای انساني مورد مطالعه است .روش اصلي در پژوهش حاضر مبتني بر
آوریدادههایخامبودهاست.بهاينمنظوردر


هابهشیوهمستقیموجمع

آوریداده

جمع
راستای يک منطق مرحلهای ،پس از شناسايي خبرگان محلي و گفتگوهای مقدماتي،
چارچوب اولیه پرسشها طراحي و برای مصاحبههای بعدی (ساختارمند کمي ،نیمه
ساختاريافته و يا بدون ساختار کیفي) تصمیمگیری شد .در نهايت دامنهای از روشهای
نامههای طراحيشده تا
جمعآوری اطالعات به شیوه ساختارمند کمي همچون پرسش 

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

ها،پرسشهابامحوريتگیاهانخوراکيوداروييطراحيشدودرهرحالت،نام


مصاحبه
محلي گیاهان ،زمان ،محل و شکل رويش ،گیاهان همراه ،زمان جمعآوری ،اندام مورد
استفاده ،نحوه آمادهسازی ،مقدار مصرف ،نحوه مصرف و خواصگیاهان مورد بررسي قرار
گرفت .محققینبرآنبودند که اينپرسشها بههردوصورتمصاحبهدرمحلزندگي
عشاير و مشاهده مشارکتي در محل رويشگاه گیاهان صورت پذيرد؛ هرچند شیوه اصلي،
مصاحبههمراهبامشاهدهبود.اينشیوهبرایپژوهشاکتشافيدرزمینهگیاهشناسيبسیار

مناسباست،چراکههمپرسیدنرابرایمصاحبهکنندهوهميادآوریوتداعيرابرای

مصاحبهشونده (راوی) آسان ميسازد و از برداشتهای غلط مصاحبهگر (پرسنده) و راوی

(اطالعدهنده) پیشگیری و به تدريج مصاحبهگر را در شناخت خود از گیاهان دقیقتر

ميکند (فرهادی .)59 :1384 ،اين مصاحبهها در هر موضوع تا جايي تکرار ميشد که

کردوادامهمصاحبههانکتهجديدیرابهمطالب

پاسخهایتکراریبرایمحققاثبات 
مي

قبلياضافهنمي کرد.ازاطالعاتموجوددردانشبوميازيکسوازساختاریرواييبرخوردار

است و از سوی ديگر ،شرط الزم جهت جمعآوری و تجزيه و تحلیل صحیح اطالعات
دريافتيازدانشبوميدرموردگیاهانتأکیدبرزبانوواژگانمحلياستوگاهيترجمان
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نادرستازاينواژگانبهاستنباطوتحلیلنادرستمحققمنجرخواهدشد،لذادراين
پژوهش از همراهي افراد باسواد و مطلع به گويش و زبان محقق و ساکنان منطقه ياری
هایمتفاوتمصاحبهفیشبرداریشدو


شدهازشیوه

.درنهايتازاطالعاتکسب
گرفتهشد
استخراجمفاهیمکلیدیبراساسهدفتحقیقصورتپذيرفت.دراينبررسي همزمانبا
مصاحبه مشارکتي ،نمونههای هرباريومي از گیاهان برداشت و بر اساس منابع معتبر
گیاهشناسيشناساييشد .



یافتههای پژوهش
حدود  60گونه در طي تحقیقات صورت گرفته در مرتع ديلگان شناسايي شد .گونههای
گونهعلفيوبوتهایاستکهدانشبوميتنها 20گونه

مذکورشامل 3گونهدرختيو 57
گونهعلفيوبوته راشامل

دراينتحقیقآوردهشدهاستکهتمامگونههایدرختيو 17

آوریشدهآنبودکه
هایجمع 


ایازبینگونه

هایعلفيوبوته

شود.دلیلانتخابگونه

مي
شدهتوسطمحققیننشاندادکهازبینگونههایمذکورتنها


هایانجام

)بررسيمصاحبه
1
1
 17گونههستندکهاساميمحلي،خواصوبرخيازخصوصیاتفنولوژی آنهانظیرزمان
توسطخبرگانمحليدرطيمصاحبههایانفرادیتأيیدميشود.درمورد

رويشوبرداشت،
سايرگونههاهرچندکهگیاهبهعنوانگیاهيخوراکيياداروييشناختهميشدامايادر

موردنام،کاربرد،خواصويافنولوژیآنهااتفاقنظروجودنداشت)2.استخراجنتايجگويای
آنبودکهگونه هایمذکورگیاهانيبودندکهبهلحاظمصرفخوراکيوکاربردداروييدر

هایدرختيشناساييشدهبه


ایکهتماميگونه

قراردارندبهگونه
ترينگونهها


زمرهپرمصرف
جزمصارفخوراکيياداروييدارایمصارفچندمنظورهدرساختابزار،سرپناهوتأمین
علوفه دام عليالخصوص بز هستند و تمام گیاهان علفي و بوتهای به جز تأمین نیازهای
مینبخشيازمعیشتساکنینازطريقجمعآوریو

خوراکيوداروييسالیانهخانواردرتأ
فروش يا تأمین علوفه دام دخیل هستند و به همین علت اغلب عشاير منطقه در زندگي
هابهشیوههایمتفاوتاستفادهنمايندوآنهارابه


روزمرهخودازآنهابیشازسايرگونه
خوبي شناسايي ميکنند و به نیازهای متفاوت بومشناختي و همچنین خواصخوراکي يا
درمانيآنهااشرافدارند.ناممحليوسايرخصوصیاتگیاهشناسيگیاهانمذکوردرجدول

رخيازخصوصیاتبومشناختي ونحوه

شماره 1آوردهشدهودانشبوميعشايرپیرامونب
کاربردهريکازآنهادرادامهآمدهاست .





1فنولوژی()Phenologyشاملتاريخوزمانوقايعمهمگیاهدرطولدورهرشدهمچونجوانهزدن،رشد
رويشي،تشکیلمیوه،انتشاربذروزمانبرداشتميشود(آذرنیوندوچاهوکي.)137:1389،
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گیاه 
مردم
  

:گیاهانبررسيشدهدرمرتعديلگانومشخصاتآنها 

جدول1
کاربرد

نام
محلی

نام فارسی

نام علمی

خانواده

فرم
رویشی

بخش
مورد
استفاده

فصل
جمعآوری

خوراکي

بیلِهَر-کندل
کوهي

Dorema
aucheri

Apiaceae

علفي
چندساله

ساقهگل
دهنده
(نروك)

اوايلبهار

چَويل

Ferulago
angulata

Apiaceae

علفي
چندساله

گل

اوايل
تابستان

کاکوتيکوهي


Ziziphora
clinopodioi
des

Lamiaceae

بوتهچند
ساله

برگ

اوايلبهار

بَکَلو

علفچشمه–
بوالغاوتي

Nastutium
officinalis

Brassicace
ae

علفي
چندساله

برگ،ساقه

بهار

بَن

بنه

Pistacia
atlamantica

Anacardiac
eae

درخت

صمغ،میوه

میوه:بهار
صمغ:
تابستان

پیدِن
اُويي

پونه

Mentha
longifolia

Lamiaceae

علفي
چندساله

برگ

بهارو
تابستان

تولَه

پنیرك

Sylvestris
Malva

Malvaceae

علفي
يکساله


برگ

اوايلبهار

زول

زول

Eryngium
campestre

Apiaceae

بوتهچند
ساله

ساقه،ساقه
گلدهنده
(نروك)

اوايلبهار

کرفس بختیاری

Kelussia
odoratissim
a

Apiaceae

علفي
چندساله

برگ

اوايلبهار

لیزَك

بنسرخ

Allium
jesdanum

Lilaceae

علفي
چندساله

برگ

اوايلبهار

اُواَندول

آباندول-
آوَندول

Smyrnium
cardifolium

Apiaceae

علفيچند
ساله

برگ،ساقه،
ساقهگل
دهنده
(نروك)

اوايلبهار

زَرويي

-

-

-

علفي
چندساله

برگ

بَلي

بلوط

Quercus
brantii

Fagace

درخت

میوه

اُولیله

گیاهسنبلهای
مودار

Stachys
pilifera

Lamiaceae

علفيچند
ساله

برگ

بیلِهَر

چَويل
اُوريشم
کِرّو

خوراکيودارويي

کَلُوس

بهار
يهارو
تابستان

دارويي

دارويي

اوايلبهار
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پژوهش
116
Asteraceae

علفيچند
ساله

گل

اواسطبهار


Lamiaceae

علفي
چندساله

برگ

بهار

علفي
چندساله

پیاز

اوايلبهار

علفي
چندساله

برگ

بهار

درخت

صمغ،میوه

میوه:بهار
صمغ:
تابستان

علفي
چندساله

برگ،ساقه

بهار

ِبرِنجاس

بومادران

Achillea
wilhelmsii

پیدِن
کُهي

پونهکوهي

Stachys sp.

گُل
نِگین

اللهواژگون

Fritillaria
imperialis

Liliaceae

هَلپَه

کلپوره-مريم
نخودی

Teucrium
polium

Lamiaceae

ارزَن

سیاهتنگرس

Rhamnus
persica

جاشیر

جاشیر

Prangos
ferulacea

Rhamnace
ae

Apiaceae

دانش بومی پیرامون برخی از خصوصیات بومشناختی و نحوه کاربرد گیاهان
گیاهان خوراکی
بیلِهَر

1

گیاهيعلفيوچندسالهاستک هدرآخرينروزهایزمستانواوايلبهاراغلبدراراضي
رويد.برگهایآنبهرنگسبزنقرهایاستواوايلتااواسطتیرماهبهگلو

سنگالخيمي
بذرمينشیند.البتهبهگفتهعشايربهدلیلبرداشتهایبیشازحدکمترميشودآنرادر

حالتگليابذردادنمشاهدهکرد.دراوايلتابستانکامالًخشکميشودوممکناست
تنهاريشهآنپیداباشد.ساقهونروكاينگیاهمصرفخوراکيداردالبتهنروكآنهرچند
ساليکباررشدميکندوتازه آندارایطعمتلخاستوبايدپیشازخوردنبهاصطالح

شیرينشود.آنراداخلفويلهایآلومینیوميميپیچند وبرای مدتيزيرخاکسترگرم
گذارندوياآنراآبپزميکنند،آبآنراميگیرندوبرایمدتيدوبارهزيرآبسرد

مي
2
ميگیرندتاطعمتلخبابهاصطالحمحليزيت آنگرفتهشود.گاهينیزآنرابررویآتش
کبابميکنند.عشايرمعتقدندکهنروكبیلهرحتمابايدباماستخوردهشودتاطبعآن

ماليمشود.بههمینسبباغلبهمراهباماستودوغمصرفميشود.البتهگاهپختهآنرا
بانانمحليميخوردند .


bilehar

1

  2آبتلخوتیرهایکهمعموالپسازپختهشدنگیاهانيخوراکيکهطعمتندوتلخيدارندبیرونآمدهو
پسازگرفتهشدنآنآب،طعمگیاهازحالتتلخيدرامدهوقابلمصرفميشود.
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گیاه 
مردم
  

چَویل

1

گیاهيعلفيوچندسالهاستکهظاهریشبیهجاشیرداردبااينتفاوتکهساقههایآن
چوبيترازجاشیراست.اينگیاهنمادسرسبزیوطراوتاستودراشعاروادبیاتتغزلي

عشاير بیشتر از ساير گیاهان به آن اشاره ميشود .رويشگاه آن در ارتفاعات است چنانکه
عشايرميگوينددرجاييکهچويلمي رويدفقطدوفصلبهاروزمستانوجوددارد.فصل

رويشآناوايلبهاراستامابقايایآنهمیشهديدهميشودبهطوریکهتااواخرتابستان

سبزاستوبوتهخشکآنتازمانيکهبرفبیايدسرپااست.درخاكهاینرماثریازآن

العبوروبرفگیريافتميشود.گلچويل


ها،مناطقسنگالخيصعب

نیستوبیشتردرتنگه
بسیارمعطراست.آنرادراوايلتابستانبرداشتميکنندوپسازخشککردنبهصورت
پودردرمي آورند.ازاينپودرتنهاويامخلوطبابرگگیاهانخاریوچاهوكبرایخوشبو
طعمکردنماست،دوغ،کشکوروغنحیوانياستفادهميکنند.گاهينیزمانند


وخوش
سماقآنبررویکبابمي ريزند.برخالفگل،برگوساقهآنطعميتندداردوبههیچ

وجهخوراکينیست.تندیبرگآنبهحدیاستکهدامنیزقادربهتعلیفتازهآننیست .
گیاهان خوراکی و دارویی
اُواَندول

2

ازعلفي هایچندسالهاستکهزمانرويشآنازفروردينتااوايلارديبهشتاستودر
خرداد ماه دانه ميدهد .به گفته ساکنان گاهي از نیمه اسفند ميتوان آن را در منطقه
شودوديگربقايایآنهمديدهنميشود.


مشاهدهکرد.دراواخربهاربهتدريجخشکمي
هایمحلرويشآنتیرهرنگ


زمانبرداشتآناواخرفرودينواوايلارديبهشتاست.خاك
هایسنگالخيديدهنميشود.سالهایپربارانهرجاکهبلوطباشد


ونرماستودرمکان
شودامادرمکانهاييکهبلوطنباشدحضورآنبهندرتاست.اينگیاه


ديدهمي
اواندولهم
3
سانتیمترقدميکشدوبا

سالييکبارگرزيانروكميدهد .گرزآنگاهيتاحدود 80

طعميشیرينياملسبرایذائقهساکنانخوشآينداست.اينگیاهدارایمصارفخوراکي

آنهمراهباغذاخوردهميشود.چوپانانازبرگوساقهتازهآن

ودارويياست.برگتازه
کنندوپوسترويينروكياساقهآنراخامميخورند.ازبرگ


برایرفععطشاستفادهمي
کندومصرفانسانيآنازساقهوبیشترازساقهگلدهندهياهمان


آنبیشتردامتعلیفمي
نروك گیاه است .گاهي نیز نروك آ ن را سرخ و همراه با نان به عنوان يک وعده غذايي
دمکردهآنبرایافراد
ندولرادراوايلرويشميچینندکه 

مصرفميکنند.گرزيانروكاُواَ

کردهآنکههمبهانسانوهمدامدادهميشود.


مبتالبهبیماریقندخونمناسباست.ازدم
ميشود .
برایدرمانبندآمدنادرارنیزاستفاده 
čavil
andulô

دهندهگیاهانعلفينظیرجاشیر،چويل،بیلهرو...نروكميگويند.


بومیانبهساقهگل
3

1
2
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اُوریشم کِرّو

1

اُوريشم کِرّو با اسم اوريشم سردسیری نیز شناخته ميشود .گیاهي بوتهای است که
هاميرويدودراواسطاينفصلگل

الیتخته 
سنگ


هایجوانآندراوايلبهارالبه

سرشاخه
دهد.اوريشمکررورااغلبفقطکرروميخوانندوميگويندکهاينگیاهبرایهمهچیز

مي
کردهها آن را
یل 
خوب است .از برگ اين گیاه استفادههای متعدد دارويي ميشود .تحص 
ميدانند و از دمکرده آن را برای مداوای زکام و سرماخوردگي استفاده
ضدعفونيکننده  

ميکنند .قديميترها معتقدند برای آرامش اعصاب ،ناراحتي معده ،باد شکم ،درد بدن و

هایزنانهمفیداست.همچنینبهعنوانطعمدهندهومعطرکنندهدوغو


عفونت
همچنین
ماستوادويهدرخورشتمورداستفادهقرارميگیرد.عشايرگیاهمذکوررادمميکنندو
ميخورند .
مانندچایبهصورتروزانه 


بَکَلو 2
علفي چندساله با گل سفید رنگ است .محل رويشگاه آن در اطراف جویهای آب و
ماند.برگآنبهصورتيکسبزی

چشمههااستوگاهيبرگهایآندررویآبشناورمي

.طبعآنسرداستوازدمکردهبرگاينگیاهبرایدرمان

ميخورند
خوراکيهمراهباغذا 
شود.اگرکسيدچارسنگکلیهشدهباشدخوردندمکردهآنرا

زردی(يرقان)استفادهمي
دانند.جوشاندهبکلورابهمادرنوزادیميدهندکهزردیگرفتهباشدو

برایبیمارمفیدمي
گیرد.درمانحساسیتهایپوستيناشيازسوداو

معتقدندکهشیرمادرزردیبچهرامي
صافکردنخونومتعادلساختنطبعکسانيباطبیعتسردازسايرويژگيهایآناست .

بَلی 3
درختي با مصارف متعدد است که در اواسط بهار شکوفههايي خوشه مانند ميدهد و در
ابتدایپايیزبهثمرمينشیند.ازمیوهبلينانيبهنامکلگپختهميشود.پسازچیدنمیوه
بلوطدراوايلپايیز،پوستهاولآنبااسمرُنگرادرميآورندسپسپوستهدومبهنامجَفت
دلپیچهواسهال
جداميشود.جَفتقابضاستوازآنبرایسفتکردنمعدهودرمان  

ريزندکهازعطاریهای


هاييمي
استفادهميشود.برایاينکارجَفتراپودرودرونکپسول

اند.پسازجداکردنجفت،میوهسفیدرنگبلوطمعلومميشود.اينمیوه


شهرتهیهکرده
وعيآسیاببرقي)آردميکنند.آردرابامقداریآبخمیر

راباآسیابدستيويامکینه(ن
کنندودرظرفيبهمدتسهروزمي خوابانند،معموالًرویاينظرفرالحافوياپتو


مي
ميکشند و در گوشهای از چادر مي گذارند .پس از سه روز ،خمیر را در زير آب روان

هاييدرآوردهوخشکميکنند


صورتگلوله
گذارندتاشیرينشود.آردشیرينشدهرابه


مي
1

rišom-e kerruô
bakalu
3
bali
2
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گیاه 
مردم
  

وهرزمانکهخواستندآنرابامقداریآبمخلوطوسپسخمیرميکنندتاباآننان

بپزند.نانکلگمقویودرعینحالکميديرهضماستبنابراينمعموالًآنراصبحهنگام
زندودربرپاييسیاهچادر

هایبليتیرهایچوبيميسا


کنند.ازتنهاصليوشاخه

مصرفمي
وساختکپرازآنبهرهميبرند .

بَن

1

میوهايندرختدراواسطبهاروقبلازرسیدنمانندخوشههایانگورامابسیارريزترو

ترشمزهاستوچوپانانازآنبرایرفععطشاستفادهميکنند.درحالتسبزعشايرآنرا

برداشتوباآننوعيترشيدرستميکنند.پسازآنکهمیوهاينگیاهدراواخرتابستاناز
حالتسبزخارجوسفتشد،ظاهریشبیههستهگیالسپیداميکندبااينتفاوتکه

درونپوستهسختبیرونيمغزیبهرنگسبزوخوشطعمبهوجودميآيدکهازآنبه

شود.میوهسفتشدهآنراداخلهاونميکوبندوبهبرنجاضافه


تنقالتاستفادهمي
عنوان
ميکنندکهبهاينغذاشُلهبَنيميگويند .میوهاين گیاهدارایچربيزياداستو برای

تقويتبیناييچشممصرفمي شود.بريزهآنهمانسقزاستکهازآنبرایدرماندردهای
يشود ،بريزه را در
مزمن استخواني مانند کمردرد ،گردندرد و درد مفاصل بهره گرفته م 
زنندوبرایمدتيدرآفتابظهرنگهميدارندتا


گذارند.پارچهراگرهمي

ایمي

میانپارچه
بريزهدرونآنحالتنرموانعطافپذيریبهخودبگیرد.درهمانپارچهکميآنراورز

کنندودرموضعدردميچسبانندوبهمدت


دهندوسپسازمیانپارچهآنراخارجمي

مي
دوياسهساعتآنرانگهميدارندتادردبهبوديابد .

پیدِن اُویی

2

زارهاآغازميشودودراواخربهاربهگل


هاوچشمه

رويشآنازاوايلفروردينکنارجوی
مي نشیندکهيکگیاهعلفيچندسالهاست.بویتیزترینسبتبهپیدنکُهيدارد.برگ

كودارواستفادهميشودو آنراباغذابهخصوصپنیروبهعنوانسبزی

آنبرایخورا
همچنینآنراخشکوبهعنوانطعمدهندهبهبرخيازغذاهااضافهميکنند.

ميخورندو 

به عنوان مثال در طبخ غذايي به نام شُله کشکي از آن استفاده ميشود .طبخ اين غذا
همانند شیر برنج يا شله شیری است با اين تفاوت که به جای شیر از کشک استفاده
.ابتدابرنجرادرآبميريزندوبررویآتشميگذارند،پسازآنکهآببهجوش

ميشود

آمد،کشکيراکهقبالًدرهاونکوبیدهوباآبمخلوطشدهاستبهآناضافهميکننددر
ريزندوآنقدربرروی

شدهرابادستپودرميکنندو درآنمي


ادامهپیدناویخشک
آتش ميماند تا به اندازه کافي غلیظ شود .از دم کرده برگ گیاه مذکور نیز برای درمان
دردبهرهگرفتهميشود .


دل
ban
piden-e ôvi

1
2
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تولَه

1

علفييکسالهاستکهدرخاكمرطوببیشترميرويد،بهعنوانمثالدرکنارمزرعهها.


شودبااينتفاوتکهدرگرمسیربلندميشوداما


ديدهمي
همدرگرمسیروهمدرسردسیر
شدهبررویزمینديدهميشود.استفادهخوراکيوداروييدارد.


درسردسیربهحالتپهن
2
ازپختهبرگآندرتهیهنوعيريچال بهنامماستولَهاستفادهميکنند.بهعالوهبرگتوله
ورندويابهعنوانيکافزودنيخوشطعمومقوی،به

پزندوبانانميخ

رامانندلیزكمي
برنجاضافهمي کنند.طبعاينگیاهگرماستواعتقادبرايناستکه باعثتقويت بدن
مي شود.اگرچهاکثراًآنرابهعنوانيکگیاهخوراکيميشناسندامابرخياعتقاددارندکه

دمکردهآنبرایدرمانعفونتمؤثراست؛برگآنرابهصورتتنهاوگاهينیزباگیاهيبه

نامبلهگوشکمخلوطميکنند،ميکوبندوازآنبرایدرمانعفونتاستفادهميکنند .


3

زَرویی 

 رنگآنسبزپررنگودارایطعموبوييتنداست.علفيچندسالهاستکهدرارتفاعات
ایيافتميشودوبههمینواسطهازدسترسدام


هایصخره

دناودرکمرکوهدرمکان
شودکهبرفها


مصوناست.بهواسطهارتفاعدوستبودنبیشتردراوايلتابستانديدهمي
آبشدهودماجهترويشمناسباست.زمانبرداشتبرگوساقهآنتیرماهاست.به
گفتهبومیانطبیعتيگرمداردوبرایدرمانبادشکمودردمفاصلکاربرددارد؛برگآنرا
بهصورت دمکرده مورد مصرف قرار ميدهند .از خشکشده برگ آن برای طعم دادن و

خوشبوکردندوغوماستوبهعنوانادويهدرخورشتهماستفادهميشود.البتهبرخالف

سايرگیاهان،رويشگاهآنرابهواسطهصعبالعبوربودنفقطعدهمعدودیميدانستندوبه

ندرت  حاضر به نشان دادن رويشگاه آن به سايرين بودند .چوپانان و افراد مطلع قادر به
تشخیص رويشگاه آن از طريق استشمام بوی گیاه بودند .با خشک شدن آن در اواخر
تابستان هیچ اثری از آن مشاهده نميشود .گیاهي است بسیار کمیاب و به قول چوپانان
خبرهمنطقهنسلآنروبهنابودیاست .

زول

4

گیاهي بوتهای و چندساله است که در دامنه کوه و در مناطقي با خاكهای عمیق و
کند.رنگآنسبزمايلبهنقرهایاست.فصلرويشآنازاوايلبهار

سنگريزهایرشدمي

tula

1

  2عشاير ديلگان به مخلوط ماست يا دوغ و برخي گیاهان خوراکي نظیر توله ،بیلهر و يا کاسني ريچال
ميگفتند.

3
نمونههرباريوميازاينگیاهجهتشناسايييافتنشدzarue.
zul

4
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گیاه 
مردم
  

شروعوتاشهريوردرمنطقهديدهمي شود.زماناستفادهآنهماناوايلبهاراستکهساقه
ونرو كآنجواناستوهنوزچوبينشدهاست.درطبیعتازطريقشکلظاهریآنکامالً
شناختهمي شودچراکهخارهایدرشتومحکميدارد.خارزولبهلحاظتیزیواستحکام
معروفاست.عشايرهنگاممقايسهارادهواستقامتشانباشخصديگریميگفتند”:گَرتو

.اينگیاهطبعيگرمداردوساقهجوانوخوشطعمآنرابرای

خارکنگری،مُوخارزولُم“
خورند.چوپانانميگفتندهنگاهيکهخیليگرسنهباشندوغذاهمراهشان

تقويتبدنمي
دهندهآنراباچاقوجداميکنندوپوستروييآنراميخورند.


نباشد،ساقهجوانوگل
؛ريشهاينگیاهراهمراهباآبحرارتميدهند

يکيازخواصدرمانيزولرفعيبوستاست
تابهجوشآيد،دراينحالتکفسفیدرنگيحاصلميشدکهآنرابرایدرمانيبوست

بهاندازهيکنصفهلیوانبهبیمارميدهند.درمصرفآنبايددقتکردچراکهمصرفبیش

ازحدآنموجباسهالواستفراغميشود .


کَلُوس

1

زمرهگیاهانياستکهدرگرمسیرميتوانآنراديد.علفيچندسالهاستکهازاواسط

در
فروردين تا ا اوايل ارديبهشت در ارتفاعات و مکانهای سنگالخ و همراه درختان بلي
ميرويد .ظاهری کشیده و زيبا دارد و آدمهای باريک و خوشاندام را به کلوس تشبیه

ميکنند .چادرنشینان کلوس را به عنوان يک گیاه خوراکي و دارويي ميشناسند .جهت

مصرفخوراکي،مانندگیاهلپهبرگتازهوآنقسمتازساقهکهجوانتراسترادراوايل

چینند،خردوبرایخوشبووخوشطعمکردنبهماستودوغوهمچنین


بهاربادستمي
دُوا (آش دوغ) اضافه ميکنند .اين گیاه به صورت تازه و کمتر به صورت خشک مورد
گیرد.ازدمکردهبرگتازهاينگیاهبرایدرمانعفونتمثانهوبندآمدن

استفادهقرارمي
ادرارانسانوداماستفادهميشود .


لیزك

2

بهآنبُنسُرنیزگفتهميشد.اينگیاهدراواسطفرورديندرمکانهاييباخاكهایشنيو
سنگريزهایرشدمي کند.گیاهيعلفيوپیازداراست.دارایطبعبسیارگرمياستبهقول
يکيازچوپانانمنطقه”:مِنِبَرفَمايخوريشسَردِتنیبُو“(حتياگردرمیانبرفهمآنرا
بخوریتوراگرمميکند).بهآنبنسرميگويندزيراکهقسمتپايینبرگآنبهرنگسرخ

رازبرگآناستفادهميکنندوکمترپیازآنرادرميآورند.دراوايل

کمرنگاست.بیشت

بهاربرگآنراميچینندوهمانزمانخشکميکنند.برگلیزكرابهعنوانيکسبزی

طعمدهنده و خوشبو به برنج ،آش و خورشتهای مختلف ميافزايند .بومیان معتقدند که

kalôs
lizak

1
2
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دمکردهبرگاينگیاهعالجکلیهدرداستوراباکاکلذرت،خارخسکوگاهياوقاتبا

سنگدان کبک مخلوط ميکنند و  دمکرده آن به بیماران مبتال به درد کلیه ميدهند.
هاآنرابرایدرمانپروستاتوسنگکلیهمفیدميدانند.

تحصیل 
کرده



گیاهان دارویی
ارزَن

1

هایآنميريزد،اوايلارديبهشت


بهاربرگ
هاديدهميشود.اواسط 


اغلبدراطرافآبراهه
شکوفهميزدهدواواخربهارمیوهآنمي رسد.پوستدوممیوهآنراباگیاهعلفپشموکي

کنند.همچنینازدمکرده


کردهآنجهتدرمانسرماخوردگياستفادهمي
مخلوطوازدم
اين پوست ثانوی برای درمان امراضي همچون بند آمدن ادرار ،سنگ کلیه و مثانه بهره
گرفته ميشود .جوانترها ميگفتند دمکرده آن برای درمان سرطان پروستات نیز خوب
است.ازتنهدرختارژنيکنوعِبريزِه2بهنامِزدیخارجميشودکهگاهيحجمآنزيادو
بهاندازهيکمیوهنارنج ميشود.زدیبرایتفننوهمچنینخوشبوکردندهانجويده
شدهآنبرایشستشویبدنبهرهاستفادهميشد.بومیان


شود.درگذشتهازپودرخشک

مي
دردياآبسهدندانمقداریزهيرابررودندانميگذارندتادردرابکشد.


برایدرماندندان
هایپوستينظیربروزدملوزخمهایعفونيدرانسان


اززهيبرایدرمانبرخيازبیماری
ميکنندوبر
واننیزاستفادهميشود؛زهي،برگمرورشکوکتیرهراباهممخلوط  

وحی
گذارند.ازچوبتنهايندرختدرساختنعصا،چوبدست،


رویزخميامحلعفونتمي
دستهبیلوکلنگنیزاستفادهميشود.

اُولیله

3

علفيچندسالهبابرگهایچسبندهاست.رنگبرگهایآنشبیهبهرنگپوستلیمو


است،درمناطقيباخاكهایشنيونرمميرويدوتقريباًهرجاکهاوريشمکررويافت

شود؛ماننداوريشمنیزدراوايلبهارميرويدواواخرخردادگل


شود،اولیلههمآنجاديدهمي
دهد.چنانچهدامبهسراغآننرودتااوايلپايیزميتوانآنرادرمنطقهيافت.هماز


مي
برگوهمازساقهآناستفادهميشودوساکنانآنراکمتربهعنوانيکگیاهخوراکيو

بیشتر به عنوان گیاهي دارويي مي شناسند .از اين گیاه برای درمان درد و آبسه دندان
دهند.بادمکردهبرگآنوآرد


کردهبرگآندهانراشستشومي
استفادهميشود؛بادم

کنندکهمعتقدندبدنراتقويتميکند.اينحلوارابرایزناني


گندمحلوايينیزدرستمي

arzan

1

 2بومیانمنطقهبهصمغيکهازبرخيگیاهاننظیربن،کلخنگياارژنخارجميشودبريزهميگويند.
lilaô

3
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گیاه 
مردم
  

که تازه وضع حمل کردهاند و همچنین در روز عید فطر درست ميکنند تا بدن انرژی
تحلیلرفتهرادوبارهبازيابد.

ِ
برِنجاس

1

يکگیاهعلفيچندسالهاستکهبهگفتهعشايرمنطقه،نبايددرارتفاعاتبهدنبالآنبود
چراکهدراواخراسفندمعموالًدردشت،دامنهکوهودراطرافوُردميرويدودراواسطبهار
بهگلمينشیند.ازآنجاکهدامنیزگلآنراميخوردبايدتاقبلاززمانچرایدامگل
زردرنگآنرابرداشت.ازدمکردهتازهوخشکگلبرنجاسبرایدرماندردهایبسیاری

درد،انواعواقسامبیماریهایدستگاهگوارش


شود:برایالتیامزنانباردار،دل
استفادهمي
همچنین برای مداوای امراض قند و چربي خون .جهت مصرف ،گل برنجاس را خشک
ميکنند و پس از پودر کردن آن را با قند در هاون ميکوبند .بیماران مبتال به دردهای

مذکوراندازهيکقاشقچایخوریازاينپودررادردهانميريزندوبالفاصلهبعدازآنآب

مينوشند .مصرف بیش از حد برنجاس خطرناك است چون باعث سردرد ميشود و به
اصطالحآدمرابَنگيميکند.همچنینازجوشاندهغلیظمخلوطبرنجاس،اُوريشمموری،
دِرَمِهوگلنگی نضمادیبهنمامدَوُیِريلييادَوُیِمحليبرایدرمانتاولودملپوست
ناشيازسودایبدناستفادهميشود .

پیدِن کُهی 2
هرجاکههلپهواوريشمکهيوجودداردپیدنکهيهمهست.علفيچندسالهاستکهاز
اواسطبهاردرارتفاعاتوزمینهایسنگيوسنگالخيميرويد.بیشترخواصپیدناوييبه
پیدنکهيهمنسبتدادهمي شود.عالوهبرآنبرایدرمانآببهآبشدنکهنشانههای
کردهبرگپیدنکهيرامناسبترميدانند.اين


آنتهوعواسهالاست،مصرفتازهوخشک
گیاهدراواخرتیرواوايلمردادبهگلمينشیند .
جاشیر

3

رويد.نامگیاهبهدلیلتاثیرآنبرزياد،خوشطعم

علفيچندسالهاستکهدراوايلبهارمي
ومعطرکردنشیرداماست.رويشگاهآندرارتفاعاتوداخلسنگريزههااستواگردر
ارتفاعپائینديدهشوداحتماالًخودمردمبذرآنراکشتکردهاند.جاشیرباگونوکَتو
(نوعيجووحشي)همراهاس ت.دراواسطبهارکلساقهوبرگآنرابرداشتودرباالی
کپرهاخشکميکنندکه عايقمناسبيدربرابرنورآفتاباست.کاهجاشیربرایدامبسیار

1

berenjâs
piden-e kohi
3
jaŝir
2
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باارزشومقویاست.بستهبهپرآبيوکم آبيزمانرويشوبرداشتآنمتفاوتاست،در

سالهاييبابارندگيخوبهمپوششبیشتریتولیدميکندوهمزودتربرداشتميشود.
جاشیردارایطعمتندیاستوباوربرايناستکههمینطعمتندباعثازبینرفتنهر
شودوبهدامهایمبتالبهعفونتجاشیرميدهند .

نوعمرضوانگلوکرمدربدنداممي

گُل نِگین

1

علفيپیازداراستکهدرارتفاعاتواطرافدرختانشنوارزندراوايلبهارظاهرميشود
و تا نیمه فروردين به گل مينشیند .گل و برگ اين گیاه عمر کوتاهي دارد .بومیان
معتقدندکهپیازآندرمان بیشتردردهایمفاصل ،کوفتگيبدنوحتيدرمانفلجشدن
قسمتيازبدناست.اينشکلدردهایبدنبانامبادبدنيادميشودوکسيکهدچار
ایخشکشده


ربادگرفتگيشدهاست.عده
عارضهاینظیردردهایمذکورباشدبدنشدچا
پیازآنرابرایدرمانچربيخونبسیارمؤثرومفیدميدانستند.جهتمصرفبرایانسان،
پیازآنرااواسطارديبهشتماهاززيرخاكدرميآورندوپسازکوبیدن،آنرابامقداری

خاكقندمخلوطميکنندوبهفردبیمارميدهند .

هَلپَه

2

اينگیاهعلفيچندسالهازنیمهفرورديندرارتفاعاتيافتميشودودراوايلخردادبه


گل مي نشیند .ساکنان منطقه معتقدند که برگ اين گیاه اثرات متعدد دارويي دارد .باور
عموميبرايناستکهاينگیاهبهشدتقندوچربيخونراپايینميآورد.برایدرمان
کسيدچارزخميعفونيشدهباشدويادرمانزخمهاييکهمعموالًرویپابهدلیلابتالبه
بیماریقندبهوجودميآيد،هلپهرادرمقداریزغالافروختهمياندازندتادودکندوزخم

رادرمقابلآنميگیرندواينکاررابهمدتدوتاسهباردرروزانجامميدهندتازماني

کهزخمبهبوديابد.ازخواصديگراينگیاهرفعبوینامطبوعبدناستچنانکهبهکساني
دهد،توصیهميشودکهبا


کندوبویبدنشاناطرافیانراآزارمي

کهبدنشانبسیارعرقمي
آبهلپهاستحمامنمايندويامقداریازبرگآنرادرکفشخودبگذارند،تأثیرآنرادراز
آساميدانند.هلپهکاربردیشبیهنفتالیننیزدارد


بینبردنبوینامطبوعبدنبسیارمعجزه
چادرهامقداریبرگهلپهدرالبهالیآنها


يعنيبرایجلوگیریازبیدزدگيپشمونخوسیاه
ندوسپسآباولیهرادورميريزندو

گذارند.همچنینهلپهراباکميآبحرارتميده


مي
با چوبي تمیز برگهای اولیه آنقدر فشار ميدهند تا آب آن گرفته شود .به گفته
چادرنشیناناينآبمثلزهرتلخاستامادوایهردردومرضياستبههمینخاطرهر
ازچندگاهيومعموالًهنگاميکهتازهبهمناطقسردسیرواردميشوندحدودنیملیوان

gol negin
halpa
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گیاه 
مردم
  

کشندوبعدازآنمدتيپیادهرویميکنندزيراعقیدهداشتند


بارهسرمي

آبهلپهرابهيک
به اين ترتیب تا مدتها مريض نميشوند .زنبورداراني که در کنار چادر عشاير کندوهای
گفتندکههلپهوبرنجاسبهترينعسلراميدهد .گاهي

زنبورخودراقراردادهبودند،مي
اوقاتشیردامبهخصوصبزبویخاصيبهخودميگیردکهدراينحالتاصطالحاگفته
ميشود” :شیربو ِاشنُفتِه“ .برایرفعاينبوینامطلوبتشتياديگيراکهشیردرآن

شود،باآبهلپهشستشوميدهند.بهباورعشايراينکارباعثازبینرفتنبوی


ريختهمي
نامطلوبوافزايشبرکتشیرميشود .

نتیجهگیری
هایرويشيعلفييکسالهوچندساله،


شدهدراينمطالعهمتعلقبهفرم

گیاهانبررسي
بوته ایودرختبودندکهازاينمیانفرمرويشيعلفيچندسالهدارایبیشتريندرصد

استفاده جهت مصارف متعدد را داشت .گیاهان بررسيشده به  9خانواده گیاهي تعلق
داشتندکهدراينبینخانوادههایچتريان1ونعنائیان 2بیشترينسهمرادارابودند.نتايج
دست آمده از اين بررسي گويای آن است که عشاير مرتع ديلگان از تمامي گیاهان
به 

شدهاستفاده هایمتعددخوراکي،داروييوبهداشتيداشتندبهطوریکهاز20

جمع 
آوری

گونهبررسيشدهدراينتحقیق،از2گونهاستفادهخوراکيوتقويتيداشتند،به9گونههم

دادندوبرایسايرگونههامصارفدارويي


استفادهخوراکيوهماستفادهدارويينسبتمي
شوندگانازبینمصارفداروييگیاهانبیشترينموردرابهبیماریهای


قائلبودند.مصاحبه
يوسپسقندوچربيخونودرمانعفونتاختصاصميدادند.همچنینبیشترين

گوارش
بخش قابل استفاده جهت مصرف خوراکي و دارويي در گیاهان با فرم رويشي درختي به
ترتیبمیوهوصمغودرگیاهانبافرمرويشيعلفيوبوتهایبهترتیب،برگ،ساقه،ساقه

.هرچندکهشیوههایمصرفمتنوعيبرایگیاهانخوراکي

گلدهنده،گلوپیازگیاهانبود

وداروييمشاهدهشدامامصرفپختهشدهبرگوساقهدرموردگیاهانخوراکيوجوشانده

کردهبرگ،درموردگیاهانداروييمتداولترينشکلمصرفبود.


ودم
آيد،يکيازمهمتريناطالعاتکاربردیدانشبومي

چنانکهازنتايجاينتحقیقبرمي
عشاير منطقه ،شناخت و معرفي زيستگاههای بالفعل و پیشبیني زيستگاه بالقوه گیاهان
است به طوری که عشاير ديلگان به خوبي با توجه به عوامل محیطي موجود نظیر
خصوصیات اقلیمي ،خاکي ،توپوگرافي ،میزان رطوبت و گیاهان همراه يک منطقه قادر به
ياعدموجودگیاهانهستند.بهعنوانمثالميگويند 

پیشبینيوجود


”برای ديدن توله بايد در کنار مزرعهها و برای يافتن بکلو بايد اطراف
چشمهها به دنبالشان بگردی زيرا اينها آب زيادی ميخواهند ،چويل در

apiaceae
lamiaceae
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مناطق برفگیر ميرويد ،اواندول همراه بلوط پیدا ميشود ،برنجاس را
نميتواني در ارتفاعات پیدا کني و يا زول در کمر کوه و در مناطقي که

خاكعمیقوسنگريزهایداردسبزميشود“ 


استفادهازاينبعددانشگیاهشناسيجوامعمحلي،زمینهتحقیقاتپیشرووآغازگر

را جهت دسترسي آسانتر و ارزانتر به پیشبیني زيستگاه گونههای مطلوب و حفاظت و
آوردچراکهيکيازاولويتهایمهمدراستفادهبهینهازمنابع

تاينمکانهافراهممي

تقوي
بومهای مرتعي و اصالح آنها آگاهي از حضور واقعي گونههای گیاهي و
موجود در زيست 
هایمتفاوتاست.پیشبینيزيستگاهواحتمالحضورو


آنهادرمقیاس
پیشبینيحضور 

هيکاربردوسیعيدرزمینههایمختلفداردوبهطورعمدهبرایتعداد

توزيعگونههایگیا

قاتکاربردیدربومشناسيبهويژه جهتتشريحنیازهایجوامعگیاهيو

بسیاریازتحقی
1
عوامل فیزيکي و شیمیايي محیطي مؤثر بر حضور آنها مناسب است (الیس و لزويک ،
.)677:2009استفادهازدانش بوميدرپیشبینيزيستگاه گونههای مطلوب ،بهمديران
مرتعکمکميکندتا باصرفزمانوهزينهکمتر،زيستگاههای بالفعلوبالقوهراجهت

2
حفاظت از گونههای کلیدی و کنترل گونههای مهاجم (واکالويک و مینتمیر :2009 ،
 )3248شناسايي کنند و رويشگاه مناسب را به منظور ارائه پیشنهادها اصالحي در
برنامههایبیولوژيکتوسعهواحیایمراتعتشخیصدهند .

 نتايج اين بررسي گويای آن است که دانش بومي عشاير منطقه مورد مطالعه پیرامون
بومشناسي
وجنبههایمتفاوتيازگیاهقومشناسيوقوم 

گیاهاناطرافشانبسیارغنياست
برميگیرد چنانکه آگاهي آنها از گیاهان نه فقط شامل خواص خوراکي و دارويي
را در  
شهبرداریو
گیاهانبلکهشاملاطالعاتيبسیارمفیداززيستگاهگیاهانبهلحاظادافیکي،نق 
زبرخيخصوصیاتفنولوژیوبومشناسي

اقلیمياست.همچنینطوايفساکنبهخوبيا
گیاهان پیرامون خود آگاه بودند .ساير بررسيها در زمینه گیاه مردمنگاری در استان
کهگیلويه و بويراحمد نیز مؤيد اين مطلب است که دانش بومیان اين ناحیه در مورد
بومشناختي  گیاهانبسیاروسیعاست،بطوريکهدرموردشناساييگیاه،زيستگاهگیاه،فرم

ظاهری و نظاير آن آگاهي کافي دارند (غفاری ،)59-97 :1391 ،چنانکه بهخوبي محیط
اطرافخودواجزاوعناصرآنرامي شناسندوبرایهرگیاهوهرقسمتازعرصه،نام،
تعريف و واژه خاصي دارند ،از ديدگاه بومیان ،يک شي يا يک تجربه را نميتوان جدا از
محیطاطرافشدركکرد.شناختاوازاشیاوپديدههاکلياست،لذاتمرکزدانشبومي
گیاهشناسينیز  تنهابرگیاهنیستبلکهمشتملبرروابطبینگیاهوسايرعواملمحیطي

مرتبط با آن نیز هست و شايد به همین دلیل است که اغلب ميگويند ”گیاه را بايد در
صحرا ببینیم تا بشناسیم“ (ديف رخش .)168 :1391 ،همچنین بررسيهای مشابه در
Elith and Leathwick
Vaclavik and Meentemeyer
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گیاه 
مردم
  

نواحيعشايرنشینوروستاييدرسايرنقاط کشورنیزگواهآناستکهدراين نواحي،
دانش بومي پیرامون گیاهان بسیار گسترده است و جنبههای متفاوتي شناسايي و کاربرد
گیاهان را دربر ميگیرد به طوری که با استفاده از دانش بومي ميتوان به آساني و در
کوتاهترينزمانبهاطالعاتارزشمندیپیرامونخواصدارويي،اندامدارويي،زمانرويش،

تعیینبهترينزمانجمع آوریومناطقيکهپتانسیلرويشياينگیاهانرادارند،دست

يافت (میرديلمي و همکاران( ،)147 :1389 ،مقصودی و پارسا پژوه،)157 :1390 ،
(ذوالفقاریوهمکاران(،)121:1391،سجادیوهمکاران .)35:1390،
گواهديگریاستبراينمدعاکهايرانمنطقهایغنيازلحاظ

يافتههایاينتحقیق

بومهای
زيست 

فرهنگي و تنوع قومي است که دارای تنوع بينظیری در شرايط اقلیمي و 
طبیعيبرایپرورشگیاهانخودرویخوراکيودارويياست.شرايطجغرافیاييمتنوعو
رويشگاههای گوناگون از سويي و فرهنگ کهنسال ايراني از سوی ديگر گنجینهای از

شناسيسنتيوخواصهريکازگونههایگیاهي


هایمردميرادرزمینهگیاه

آفرينندگي
فراهمنمودهاست(فرهادی  .)44:1385،قابلقبولنیستکهدرکشوریهمچونايران،
هایگیاهيوارزشمندکهسالهادرخوراك،طبسنتيوصنعتاستفاده

دانشبوميگ 
ونه
ميش ده است ،مورد ارزيابي قرار نگیرد و ثبت نشود .اگر ممیزی اراضي و معدنيابي و

هایروزمرهدولتها


گیریازمنابعمعدني،جزئيازفعالیت

هاوارزيابيوبهره
شناساييکاني
و بخش خصوصي در کشور است ،پس بايد به همین شکل دانش بومي گونههای گیاهي
ارزشمندوگاهامنحصربهفردآننیزموردبررسيومطالعهقرارگیرد،درغیراينصورت
هایآيندهبهطورمستقیميا


بخشبسیارمهميازمیراثمعنویوطبیعيکشورکهنسل
غیرمستقیمبهآنهاوابستهاندناديدهگرفتهشدهوبهدستفراموشيسپردهخواهدشد .
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