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 -1کارشناسی ارشد علوم مرتع دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،ایران

مقدمه :دانش اتنوبوتانی بخشی از سرمایهی ملی هر قوم است که باورها و آگاهیهای محلی آنان از گیاهان و خواص آنها را در
برمیگیرد که حاصل قرنها آزمون و خطا در محیط طبیعی است و به دلیل شفاهی بودن در معرض انحطاط است.
نیشابور در استان خراسان رضوی صورت گرفت.
روش بررسی :در این مطالعه دانستنیهای سنتی مردم پیرامون گیاهان در قالب مصاحبهی آزاد و مشاهدهی مشارکتی گردآوری شد.
مصاحبهها با محوریت نام محلی گیاهان ،اندام مورد استفاده ،خواص و شوه مصرف گیاهان مطرح و تا جایی ادامه پیدا میکرد که پاسخ
های تکراری ثبات و صحت مصاحبه را محقق میساخت .گیاهان جمعآوری شده با استفاده از منابع معتبر گیاهشناسی شناسایی شد.
نتایج :در این مطالعه  70گیاهی دارویی متعلق به  29خانواده شناسایی شد که در این بین خانوادههای ،Lamiaceae
 Brassicaceae ،Compositae ،Apiaceaeو  Polygonaceaeاز بیشترین سهم برخوردار بودند .نتایج حاصل از بررسی کاربرد
سنتی گیاهان نشان داد که بیشترین استفاده دارویی از گیاهان جهت درمان بیماریهای گوارشی ،درمان سرماخوردگی ،درمان
بیماریهای عصبی ،مسکن و آرامبخش میباشد .بیشترین کارکرد اندامهای مصرفی گیاهان شامل سرشاخههای گلدار ،برگ و ساقه
های جوان بود .بررسی و مقایسه کاربردهای مختلف گیاهان در منطقه مورد مطالعه و همچنین سایر نقاط ایران تشابه موارد مصرف
در میان برخی گونههای گیاهی مشابه در مناطق مختلف کشور را به اثبات میرساند.
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هدف :تحقیق حاضر با هدف آشنایی و مستندسازی فرهنگ استفاده سنتی از گیاهان دارویی مرتع زبرخان از رویشگاههای شهرستان

نتیجهگیری :وجود  70گیاه دارویی غنای مراتع مورد مطالعه را نشان میدهد .شناخت این گیاهان و مستندسازی دانش پیرامون آنها
گلواژگان :اتنوبوتانی ،دانش بومی ،زبرخان ،گیاهان دارویی ،مشاهده مشارکتی
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میتواند زمینه مناسبی برای شناسایی اثرات درمانی جدید گیاهان ،استفاده بهتر از گیاهان دارویی و فرآوردههای آنها را فراهم آورد.

شناسايي و بررسي اتنوبوتاني ...

مقدمه

بومی نسبت به دانش فنی دارای دو مزیت است :بدون هزینه

محلی بر پایهی منابع طبیعی ،تجربیات و باورهای خود که

میباشد .زیرا مردم سالیان متمادی با این ارزشها و باورها

همگی زاییدهی تالش برای معیشت پایدار است ،استوار بوده

زندگی کرده و توسعهای که این ارزشها را نادیده بگیرد،

اند .این باورها ،دانستهها و ارزشها زندگی آنان را در برمی

چندان مقبولیت و مشروعیت نخواهد یافت و منجر به شكست

گیرد و به بخشی از سرمایهی ملی آن جامعه تبدیل میشود

خواهد بود [ .]1۰بدیهی است که دانش مذکور از حوزه

[ .]1-3بهرهگیری از خرد تجربی انباشته و تاریخی بهرهبرداران

جغرافیایی خاصی سرچشمه گرفته و به طور طبیعی تولید می

محلی ،اصطالحاً دانش بومی نام گرفته است [ .]۴این همان

شود و بر اساس کارایی و سازگاری با شرایط محیطی به

دانشی است که در طی قرون با استفاده از آن ،اقوام گوناگون

نواحی مجاور و دور دست انتقال مییابد .نظامهای دانش بومی

روزی خود را از محیطشان جستهاند .پوشاکشان را تهیه کرده

بشر در زمینههای مختلفی مانند زبانشناسی ،گیاهشناسی،

اند ،خود را در سرپناهی اسكان داده ،فرزندان خود را تربیت

جانورشناسی ،پزشكی ،بومشناسی ،اقلیم ،کشاورزی ،دامداری،

کردهاند ،جامعهی خود را سامان داده و سالمت خود و احشام

مهارتهای حرفهای ،صنایع دستی و ...که همگی زاییده تالش

خود را حفظ کردهاند [ .]5افراد یك جامعه دانش مذکور را بر

برای معیشت پایدار در محیط زیست اوست ،جلوهگر میشود.

اساس تجربه و انطباق با فرهنگهای محلی و محیط زیست در

ثبت و جمعآوری این دانش اغلب به عهده مردم نگاران است

طول زمان کسب کردهاند که برای حفظ منابع ژنتیكی و ادامهی

[ .]11اتنوبوتانی یا گیاه مردم نگاری شاخهای از دانش بومی

بقا از آن استفاده میشود و فهرستی ذهنی از منابع بیولوژیكی

است که به شناخت نقش گیاهان یك منطقه در دانش محلی

محلی میباشد .این دانش بخشی از سرمایهی ملی هر قوم است

آنها میپردازد [ .]12دانش بومی قدمتی به عظمت تاریخ بشر

که باورها ،ارزشها ،روشها و آگاهیهای محلی و دانش

دارد ،اما واژهی اتنوبوتانی را اولین بار هارشبرگر گیاهشناس

اکولوژیك آنها از محیط زندگیشان را در برمیگیرد و حاصل

آمریكایی ،مطرح کرده است که به مطالعهی گیاهان مورد

قرنها آزمون و خطا در محیط طبیعی ،اجتماعی و اقتصادی

استفاده توسط مردمان بومی پرداخته است .این دانش از آن

است .این نوع دانش به دلیل شفاهی بودن سخت در معرض

زمان به بعد به عنوان بخشی از دانش سنتی تعریف شده است

انحطاط است [ .]6دانش محلی هر قوم ،بومیان را قادر به تأمین

که دانش این جوامع در مورد گیاهان پیرامونشان است و مطالعه

نیازمندیهای خود از منابع طبیعی بدون تحلیل آنها کرده است.
بنابراین مجموعهی دانش بومی جهان گزینهی ارزشمندی از
روشها و ابزار زمان آزمودهای است که در توسعهی پایدار
تمام جوامع به کار خواهد آمد .از آنجا که دانش ،حاصل تعامل
فرد با محیط پیرامونش میباشد دانش بومی نیز حاصل تعامل
بومیان با محیط پیرامونشان است [ .]۷برای این دانش نامهای
دیگری مانند دانش محلی ،دانش فنی بومی ،دانش سنتی و
به کار گرفته میشود .دانش مذکور زمینههای مساعدی را برای
توسعه

فراهم

میکند

[.]8

دانش

پناهگاه ،درمان ،لباس ،شكار ،مراسم مذهبی و  ...استفاده می
شوند [ .]13طی دهه گذشته احیای عالقه بیماران ،پزشكان،
ال
محقین ،دانشمندان ،صنعتگران و تجار به گیاهان دارویی کام ً
مشهود بوده و همین امر دلیل گسترش مطالعات اتنوبوتانی در
سراسر جهان میباشد .ردی و همكاران [ ،]1۴پنگل و همكاران
[ ]15و ایرومناز و همكاران [ ]16در این زمینه مطالعات زیادی
صورت گرفته بویژه در کشورهای آمریكای جنوبی از جمله
برزیل و کشورهای آسیایی مانند هند ،پاکستان ،تایلند و حتی
برخی

از

کشورهای

آفریقایی

مانند

فصلنامه گياهان دارويي ،سال هجدهم ،دوره دوم،
شماره مسلسل هفتادم ،بهار 1398

گینه
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دانش مردمی وجود دارد .اما اصطالح دانش بومی بیش از همه

ای است که تالش میکند دریابد گیاهان چگونه به عنوان غذا،
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هایی که به شهرها دسترسی ندارند ابعاد مختلف زندگی جوامع

بسیاری از برنامههای توسعه منطبق نبودن آنها با دانش بومی

] [ DOR: 20.1001.1.2717204.2019.18.70.17.0

در بسیاری از نقاط جهان بویژه نقاط دور افتاده و مكان

است و به سادگی در دسترس میباشد [ .]۹علت شكست

حسيني و همكاران

در آفریقای مرکزی ،الئوس و حتی جزیره دِک در اتیوپی در

منحصر به فرد بودن این دانش در نقاط مختلف جغرافیایی و

زمره این مطالعات هستند [ .]1۷کاربرد گیاهان در زندگی جوامع

همچنین عدم وقت کافی برای ثبت این دانش و از بین رفتن آن

بومی باعث شده است که ایشان اطالعات زیادی در مورد گونه

با مرگ هر کهنسال بومی ،پرداختن به آن ضروری و اجتناب

های مختلف گیاهی نظیر پراکنش ،زیستگاه ،فرم رویشی ،عمر،

ناپذیر است .هدف از این مطالعه شناسایی برخی از گیاهان

دوره گلدهی ،زمان برداشت و شیوه برداشت گیاه داشته باشند

دارویی مهمی است که به طور گسترده بوسیله ساکنان محلی

[ .]18-22در ایران نیز محققان مختلف به پژوهش در این مقوله

منطقه زبرخان از مراتع شهرستان نیشابور در درمان بیماریها

پرداختند به عنوان نمونه دولتخواهی و نبیپور [ ]23با بررسی

مورد استفاده قرار میگیرد.

اتنوبوتانی حوزهی آبریز شمال شرقی خلیج فارس به  ۷۰گونهی
بیشترین خانوادهها مربوط به کاسنی و جنس کاسنی بود و بیش
ترین استفاده در درمان بیماریهای گوارشی انجام گرفت.
خدایاری و همكاران [ ]1۷با بررسی اتنوبوتانی گیاهان دارویی
شهرستان ایذه (استان خوزستان)  8۴گونه گیاهی دارویی متعلق
به  35تیره گیاهی شناسایی کردند که تیرههای  Asteraceaeبا
 12گونه Lamiaceae ،با  12و  ،Apiaceaeبا  11گونه،
 Legominosaeبا  8گونه گیاهی دارای بیشترین کاربرد بودند.
فروزه و همكاران [ ]12نیز در بین عشایر مراتع دیلگان در استان
کهكیلویه و بویر احمد  ۷۰گونه را جمعآوری نموده که از 8
گونه استفاده خوراکی -تقویتی ،برای  ۷گونه استفاده خوراکی-
دارویی و برای سایر گونهها مصارف دارویی و بهداشتی قائل
استان زنجان نتایج به اینگونه بود که  52گونهی دارویی متعلق
به  22خانواده در منطقه شناسایی و بیشترین تعداد را خانواده
های نعنائیان و کاسنی تشكیل دادند که بیشترین مصرف برای
درمان بیماریهای گوارشی انجام میشد .با توجه به نتایج
اتنوبوتانی در هر منطقه میتوان به این اصل دست یافت که
استفاده از گیاهان در هر منطقه آداب متفاوتی دارد ،به عنوان مثال

مراتع زبرخان از رویشگاههای بخش زبرخان شهرستان
نیشابور در استان خراسان رضوی میباشد .این منطقه در شمال
شرقی ایران و قسمت مرکزی استان خراسان رضوی و شمال
شرقی قدمگاه در محدودهی طول جغرافیایی  5۹درجه و
 3دقیقه تا  5۹درجه و  18دقیقه طول شرقی و  35درجه و 58
دقیقه تا  36درجه و  1دقیقه عرض شمالی واقع شده است
(شكل شماره  .)1مراتع این منطقه دارای مساحتی حدود 6۰
هزار هكتار است که در ارتفاع حدود  1213متر از سطح دریا
قرار گرفته شده است [ .]26این منطقه شامل  26روستا و دو
شهر تابعه میباشد .طبق سرشماری سال  13۹۰جمعیت کل
منطقه  1۴۹65نفر بوده که از این تعداد  8۷2۷نفر جمعیت
شهری و  5۹68نفر جمعیت روستایی هستند .دو شهر دررود و
قدمگاه جزء شهرهای تابعه میباشند و همچنین روستاهای
داس ،کالته لویدانی ،کالته سلطان ،خرم بیگ ،مجدآباد ،سخدر،
سرتلخ ،کاریزنو ،دولتآباد ،حاجیآباد ،جعفرآباد ،گرینه ،حریم
آباد ،باغشن ،قرهداش ،محمدآباد ،دانه کاشفیه ،چناران ،دیزباد
باال ،کوشان ،حسینآباد (چنگه عباسی) ،جوادیه ،قلعه وزیر ،ده

ی دیگر به صورت ضماد مورد استفاده قرار گیرد همچنین

جمله روستاهای اطراف این مراتع محسوب میشوند .اکثریت

ممكن است در دو منطقهی مختلف برای درمان دو بیماری

مردم آن به زبان فارسی تكلم میکنند .آب و هوای منطقه

متفاوت مصرف شود [ .]25استفاده از گیاهان دارویی به قدمت

براساس طبقه بندی اقلیمی دمارتن در ناحیهی آب و هوایی

عمر بشر است و با مكتوب کردن دانش بومی گیاهان دارویی

خشك تا نیمه خشك قرار گرفته است ،که در نواحی

کشور میتوان به مرجعیت علمی و انحصاری ایران و میراث

کوهستانی معتدل و در نواحی دشتی به تدریج به میزان دما

مكتوب غنی پزشكی آن دست یافت .لذا با توجه به متمایز و
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ممكن است یك گیاه در یك منطقه به عنوان دمنوش و در منطقه

زمان (چشمه خسرو) ،علیآباد ،حصار زبرخان ،باز حیدر از
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بودند .طبق بررسی سعادتپور و همكاران [ ]2۴در سجاسرود در

معرفی منطقه
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گیاه دارویی متعلق به  3۷خانواده و  62جنس دست یافتند که

مواد و روشها

شناسايي و بررسي اتنوبوتاني ...

از ابتدای فصل تابستان شروع و تا اواخر پاییز ادامه مییابد

سیلتی -لومی که جوامع محلی عالوه بر دامداری به زراعت

(شكل شماره  .)2متوسط دما حدود  1۴/25درجهی سانتیگراد

غله و علوفه نیز اشتغال دارند و نواحی جنوبی یا دشتی با بافت

میباشد .دی ماه با متوسط  2/1درجهی سانتیگراد سردترین

خاک سنگین که عمدتاً باغات پسته در آن رو به گسترش می

ماه و تیر با متوسط حدود  25/8درجه سانتیگراد گرمترین ماه

باشد .این تنوع عوامل محیطی (عمدتاً توپوگرافیكی و ادافیكی)

سال میباشد و حداقل و حداکثر مطلق درجه حرارت  -6/۷5و

موجب تغییر و تنوع در پوشش گیاهی و انواع بهرهبرداری شده

23/8درجهی سانتیگراد گزارش شده است .متوسط میزان

است؛ به طوری که انواع فرمهای رویشی گیاهی با خواص

بارندگی ساالنه منطقه حدود  23۰/۹میلیمتر است .حداکثر

مختلف خوراکی و دارویی را میتوان در منطقه مالحظه نمود

بارش در منطقهی کوهستانی  322/5میلیمتر و حداقل بارش

همچنین آثار و بقایای موجود از قبیل رباطها ،سنگ نوشتههای

در مناطق دشتی  1۴8/3میلیمتر میباشد .بیشترین بارندگی

کهن و درختان چنار دیرزیست منطقه همه نشان از قدمت کهن

ماهانه حدود  ۴۷/2میلیمتر مربوط به اسفند ماه و کمترین

و تاریخی و سابقه بهره برداری طوالنی و بالطبع دانش بومی

بارش مربوط به مرداد ماه  ۰/3میلیمتر است [.]2۷

غنی این مناطق ییالقی و کوهستانی را نمایان میسازد .حدود

خشك ناحیه ایران و تورانی به شمار میرود .این ناحیه بیشتر

حسینی تشكیل میدهند که اغلب کهنساالن ،چوپانان ،طبیبان

به صورت بوته و چمنزار است که در گذشته جنگل بوده و در

محلی و خبرگان آن به لحاظ برخورداری از دانش بومی مرتبط

حال حاضر در بعضی نقاط آن خاک کامالً فرسوده شده و

با طبیعت نظیر دامداری ،زنبورداری ،زراعت و شناسایی و بهره

استعداد تبدیل به جنگل خصوص ًا جنگلهای خشك را دارا می

برداری از گیاهان دارویی در میان طوایف دیگر شهره هستند.

باشد .گونههای غالب این منطقه شامل :درمنه ،مرغ ،پونه اسبی،

اما متأسفانه علیرغم تمام اثرات سودمندی که مطالعات

جو میش ،گیاهان بالشتكی و ماش و درختچهها میباشد .این

اتنوبوتانی میتواند داشته باشد و مجامع علمی نیز به خوبی در

منطقه به لحاظ عوامل محیطی (عمدتاً خاک و ارتفاع از سطح

جریان ارزش حفظ دانش بومی و از جمله دانش بومی مرتبط

دریا) به سه ناحیه تقسیم میشود :نواحی شمالی یا کوهستانی

با محیط طبیعی و گیاهان هستند ،به ندرت این تحقیقات در

که دارای بافت خاک نسبت ًا سبك میباشد و عمدتاً باغداری در

مطالعه

منطقه

مورد
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مراتع مورد مطالعه در زمره جوامع گیاهی مناطق نیمه

 ۷۰درصد از بهرهبرداران را طوایف نیمه کوچنشین سادات

] [ DOR: 20.1001.1.2717204.2019.18.70.17.0

افزوده و از بارندگی کاسته میشود .ماههای خشك سال عمدت ًا

آن رواج دارد ،نواحی مرکزی یا کوهپایهای با بافت خاک

] [ Downloaded from jmp.ir on 2023-01-08

شکل شماره  -1موقعیت مراتع زبرخان در شهرستان نیشابور []45

حسيني و همكاران

شکل شماره  -2منحنی آمبروترمیک منطقه مورد مطالعه

روش بررسی

] [ DOR: 20.1001.1.2717204.2019.18.70.17.0
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از آنجا که گام ابتدایی در مطالعات اتنوبوتانی شناخت
صحیح محدوده منطقه مورد بررسی است و در این راستا
شناخت تمامی عوارض طبیعی ،راهها و جادهها الزامی میباشد؛
لذا پس از بررسی نقشههای توپوگرافی و الیههای به دست
آمده از آن همچون نقشه شیب و جهت و تعیین اولیه محدوده
منطقه از طریق عكسهای ماهوارهای ،با حضور در ناحیه مورد
مطالعه ،پیمایش صحرایی و استفاده از اطالعات افراد بومی،
مسیرهای تردد ،عوارض طبیعی و روستاهای منطقه مورد
شناسایی قرار گرفته و طرح مناسبی جهت بررسیهای میدانی،
مصاحبهها و جمعآوری نمونههای گیاهی تهیه شد .این نمونه
برداری طی سالهای  13۹6تا  13۹۷طی فصول مختلف رویش
گیاهان صورت پذیرفت .گیاهان جمعآوری شده پس از آماده
سازی به هرباریوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان منتقل شده و با استفاده از منابع معتبر گیاهشناسی ایران
[ ]2۹-36و برخی مناطق همجوار و همسایه ایران [ ]3۷ ،38و

] [ Downloaded from jmp.ir on 2023-01-08

صورت گرفته است .گرچه شاید این تحقیقات بسیار
ضروریتر از تحقیقات آزمایشگاهی و یا عرصهای باشند چرا
که زمان برای انجام آزمایشات علمی همیشه هست اما دانشی
که مختص پیران دورهای خاص در جامعهای خاص است،
همیشه فرصت ثبت آن وجود ندارد .به عالوه بررسی منابع
گویای آن است که تحقیقات دانش بومی پیرامون محیط طبیعی
و گیاهشناسی در هر جای دنیا دارای یافتههایی هستند که در
سایر تحقیقات مشابه در جاهای دیگر نیامده است و این از
شاخصترین ضرویات انجام این گونه پژوهشهاست [.]28

سایر منابع گیاهان دارویی [ ]3۹-۴3شناسایی شدند .عملیات
پیمایش صحرایی با توجه به آب و هوا ،اقلیم منطقه ،فصل و
محل رویش گیاهان صورت گرفت؛ در این مطالعه باورها و
دانستنیهای سنتی مردم پیرامون گیاهان در قالب مصاحبه آزاد
و مشاهده مشارکتی گردآوری شد .الزم به توضیح است که در
مشاهده مشارکتی محقق به همراه افراد بومی در محل رویشگاه
گیاهان و یا هنگام فرآوری و بهرهبرداری از آن حضور یافته و
این امر سبب میشود که درک بهتری از گیاه و شیوههای
مصرف آن داشته باشد .این شیوه برای کار اکتشافی در این
زمینه بسیار مناسب است ،چراکه هم کار پرسیدن پیرامون
گیاهان را برای مصاحبه کننده و هم کار یادآوری و تداعی را
برای مصاحبه شونده آسان میسازد و از برداشتهای غلط
مصاحبهگر و اطالع دهنده پیشگیری به عمل میآید و به تدریج
مصاحبهگر را در شناخت خود از گیاهان دقیقتر میسازد [.]۴۴
مصاحبهها به صورت هدفمند از خبرگان محلی ساکنان
روستاها صورت گرفت و لذا در مدت اقامت در منطقه از
اغلب افراد آگاه در گروههای متفاوت سنی کسب اطالعات
شد .این افراد شامل سالخوردگان ،زنان خانهدار ،طبیبان محلی،
جوانان ،تحصیلكردگان عشایر ،عطارها و چوپانان مجرب بودند
[ .]11مصاحبهها با محوریت نام محلی گیاهان ،فرم رویشی،
زمان جمعآوری ،نحوه برداشت ،اندام مورد استفاده و نحوه
مصرف ،مقدار مصرف ،شیوه آمادهسازی ،زمان و نحوه جمع
آوری و خواص گیاهان مطرح و اطالعات مورد نظر گردآوری
شد .الزم به ذکر است پرسش و مصاحبه تا جایی ادامه پیدا می
کرد که پاسخهای تكراری ثبات و صحت مصاحبه را محقق می
ساخت.

شناسايي و بررسي اتنوبوتاني ...

شوندگان از  26تا  ۷6سال بود .گروههای سنی افراد مصاحبه
شونده در شكل شماره  3ارائه شده است؛ همچنین سطح
تحصیالت و جزئیات مربوط به جمعآوری اطالعات جوامع
محلی به ترتیب در جدول شمارههای  1و  2آورده شده است.

در مجموع از  ۷۰نفر مصاحبه شد که از این تعداد  ۴۰نفر
مرد و  3۰نفر زن بودند .در مجموع  ۴2مصاحبه فردی و
 5مصاحبه جمعی در گروههای  5تا  ۷نفره انجام شد که اکثر
مصاحبه شوندگان مسن و بیسواد بودند .سن مصاحبه

] [ Downloaded from jmp.ir on 2023-01-08
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شکل شماره  -3گروههای سنی افراد مصاحبهشونده
جدول شماره  -1مشخصات افراد پرسش شونده در منطقه مورد مطالعه
سطح تحصیالت

بیسواد

سیکل و پایینتر

دیپلم

فوق دیپلم و باالتر

مرد
زن

13
1۷

2
3

1۰
۷

15
3

جدول شماره  -2جزئیات مربوط به جمعآوری اطالعات از افراد محلی در منطقه مورد مطالعه
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

روستای داس
روستای قره بیک
روستای پست فروشان
روستای کالته لویدانی
روستای کالته سلطان
روستای خرم بیگ
روستای مجدآباد
روستای سخدر
روستای سرتلخ
روستای کاریزنو
روستای دولت آباد
روستای حاجی آباد
روستای جعفر آباد
روستای گرینه
روستای حریم آباد
روستای باغشن
روستای قره داش
روستای محمد آباد

زن
2
1
2
2
2
3
1
1
2
1
1
2
1
-
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ردیف

منطقه

افراد پرسش شده در مطالعه
مرد
1
1
2
3
2
3
2
2
3
1
1
4
3
2

حسيني و همكاران
ادامه جدول شماره -2
افراد پرسش شده در مطالعه

19

روستای دانه کاشفیه

-

20

روستای چناران

1

21

روستای دیزباد باال

2

1

22

روستای کوشان

-

2

23

روستای حسین آباد (چنگه عباسی)

-

1

24

روستای جوادیه

3

-

25

روستای قلعه وزیر

1

2

26

روستای ده زمان (چشمه خسرو)

1

-

1
1

27

روستای علی آباد

1

-

28

روستای حصار زبرخان

-

1

29

روستای باز حیدر

-

1

30

40

مجموع

نتایج

از گیاهان کاربردهای چندگانهای در طب سنتی افراد محلی دارند

مراتع زبرخان به علت تنوع در پوشش گیاهی ،برای انجام

که از آن میان میتوان به ،Heracleum persicum

مطالعات گیاهان دارویی مناسب میباشد .برای تسهیل در ارائه

 Achillea millefoliumو  Alcea officinalisاشاره نمود.

مطالب ،اطالعات جمعآوری شده پیرامون گیاهان دارویی این

اندامهای هوایی گونههای جمعآوری شده شامل برگ،

مرتع به همراه ویژگیهای هر گیاه شامل نام محلی ،نام فارسی،

سرشاخههای تازه ،ساقه و بذر گیاهان بیشترین استفاده را در بین

نام علمی ،اندام مورد استفاده و مصارف سنتی آن توسط بهره

جوامع محلی منطقه دارا بود (شكل شماره .)5

گویای آن است که مراتع مورد بررسی  ۷۰گونه دارویی دارد که
متعلق به  2۹خانواده است .بیشترین سهم در ترکیب گونهها به
ترتیب مربوط به خانوادههای  Lamiaceaeبا  1۴گونه،
 Apiaceaeبا تعداد  8گونه ۷ Compositae ،گونه و
 Brassicaceaeبا تعداد  6گونه است (شكل شماره .)۴
خانوادههای مذکور در بین خانوادههای گیاهی از غنای زیادی
برخوردار بوده و از نظر ویژگیهای دارویی گیاهان نیز از
خانوادههای پر اهمیت گیاهان گلدار به شمار میآیند .از میان
مصارف سنتی و محلی بیشترین کاربرد مربوط به درمان
بیماریهای گوارشی ،سرماخوردگی و بیماریهای عصبی بود
(جدول شمارههای  3و  .)۴هرچند که غالب گونهها مصارف
 Allium oschaniniiو  Allium xiphopetalumبه هر دو
صورت خوراکی -دارویی به مصرف میرسند؛ همچنین برخی

218

تعداد افراد آگاه بومی که کاربرد گونهی گیاهی را بیان کرده
باشند فراوانی ثبت نامیده میشوند .شاخص کمی فراوانی ثبت
نسبی با تقسیم فراوانی ثبت نسبی بر تعداد افراد آگاه بومی در
مطالعه به دست میآید .این شاخص از صفر (در زمانی که هیچ
فرد آگاه بومی کاربردی را برای گیاه مورد نظر عنوان نكرده باشد)
تا یك (که تمام افراد آگاه بومی کاربرد دارویی برای گیاه مورد نظر
بیان کرده باشند) متغیر است .طبق بررسیهای صورت گرفته
گیاهانی از قبیل کنگر ( ،)Gundelia tournefortiiریواس
(،)Rheum khorasanicumترهکوهی (،)Alliumam peloprasum
چای کوهی ( )Stachys levendofoliaو پونه کوهی
( )Mentha longifoliaدارای باالترین فراوانی ثبت و ثبت نسبی
در بین گیاهان دارویی منطقه میباشند (شكل شمارههای  6و .)۷

] [ DOI: 10.29252/jmp.2.70.212

دارویی داشتند ،اما تعدادی نیز نظیر ،Allium ampeloprasum

فراوانی ثبت ( )FCو فراوانی ثبت نسبی ( )RFCگیاهان دارویی منطقه

] [ DOR: 20.1001.1.2717204.2019.18.70.17.0

برداران در جدول شماره  3آورده شده است .جدول مذکور
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ردیف

منطقه

زن

مرد
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تعداد

۱۶
۱۴
۱۲
۱۰
۸
۶
۴
۲
۰

شکل شماره  -4پرجمعیتترین خانوادههای گیاهی منطقه مورد مطالعه

آگاه بومی که کاربرد گونهی گیاهی را بیان کرده باشند)
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شکل شماره  -6فراوانی ثبت ( )FCگیاهان دارویی منطقه زبرخان برای گیاهانی که باالترین میزان فراوانی ثبت را داشتهاند (فراوانی ثبت :تعداد افراد
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شکل شماره  -5اندام گیاهی مورد استفاده و درصد آنها
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خانواده گیاهی
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فراوانی ثبت بر تعداد افراد آگاه بومی منطقه به دست میآید)

بحث

خانواده و در بررسیهای دولتخواهی و همكاران  ۹1گونه متعلق

در این مطالعه گیاهان جمعآوری شده متعلق به  2۹خانواده
بودند

که

در

این

بین

خانوادههای

،Lamiaceae

به  3۹خانواده جمعآوری شد که در هر سه بررسی خانوادههای
 Lamiaceaeو  Apiaceaeبیشترین سهم را داشتند.

میرزایی و همكاران [ ]۴6نیز در بررسی دانش بومی گیاهان

منطقه مورد مطالعه ،استفادههای دارویی متنوعی صورت می

دارویی مرتع چهل کمان استان خراسان رضوی نیز دریافتند که

گیرد و مشخص شد که بیشترین استفاده دارویی از گیاهان

بیشترین سهم گیاهان دارویی مورد استفاده جوامع محلی

جهت درمان بیماریهای گوارشی ،درمان سرماخوردگی ،خلط

مربوط به خانوادههای  Apiaceae ،Lamiaceaeو

آور ،تببر ،نرمکننده سینه ،درمان بیماریهای عصبی ،مسكن و

 Brassicaceaeمیباشد؛ همچنین سجادی و همكاران [ ]۴۷در

آرامبخش میباشد و کمترین میزان استفاده از گیاهان منطقه

نتایج تحقیق خود که دربردارنده جمعآوری و بررسی مصارف

مربوط به رفع کمخونی ،تصفیه خون و کاهش فشار

سنتی منتخبی از گیاهان شهرستان کاشان بود به این امر پی

خون ،درمان بیماری قند و چربی خون و ضدعفونی کننده

بردند که از کل گونههای جمعآوری شده عمدهترین مصارف

میباشد (شكل شماره  .)8نتایج تحقیقات برخی از محققین در

سنتی مربوط به گونههایی از خانواده نعنائیان (،)Lamiaceae

استان خراسان رضوی و خراسان شمالی نیز مؤید این مطلب

چتریان ( )Apiaceaeو کاسنی ( )Compositaeمیباشد.

است که بیشترین استفاده دارویی از گیاهان جهت درمان انواع

برخی از بررسیها در مناطق با شرایط اقلیمی مشابه نظیر

بیماریهای گوارشی ،عفونی و سرماخوردگی میباشد چنانكه

بررسیهای فروزه و همكاران [ ]12در استان کهگیلویه و

علی میرزایی و همكاران [ ]۴6در استان خراسان رضوی

بویراحمد ،رزمجویی و همكاران [ ]۴8در شهرستان بهبهان،

دریافتند که  ۴3/1۴درصد از گیاهان به منظور درمان بیماری

استان خوزستان و همچنین دولتخواهی و همكاران [ ]۴۹در

های گوارشی و  23/53درصد از گیاهان در جهت درمان

شهرستان کازرون استان فارس نیز گویای نتایج مشابهی است.

بیماریهای مرتبط با سرماخوردگی (تب ،گلو درد و سرفه)

چنانكه در بررسی فروزه و همكاران  ۷۰گونه از  3۰خانواده و در

مورد استفاده قرار میگیرند؛ همچنین حبیبی و همكاران

بررسی رزمجویی و همكاران نیز  6۰گونهی گیاهی متعلق به 23
فصلنامه گياهان دارويي ،سال هجدهم ،دوره دوم،
شماره مسلسل هفتادم ،بهار 1398

225

] [ DOR: 20.1001.1.2717204.2019.18.70.17.0

 Polygonaceaeاز بیشترین سهم برخوردار بودند .علی

برای مقابله با اثرات بیماریهای شناخته شده از گیاهان دارویی

،Apiaceae

،Compositae

Brassicaceae
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شکل شماره  -7فراوانی ثبت نسبی گیاهان بومی زبرخان برای گیاهانی که باالترین میزان فراوانی نسبی ثبت را داشتند (فراوانی ثبت نسبی از تقسیم

حسيني و همكاران

در استان خراسان شمالی به نتایجی مشابه دست یافتند .تبد و

خواص درمانی و نحوه استفاده برخی گیاهان دارویی شهرستان

جلیلیان [ ]51نیز در بررسی گیاهان دارویی منطقه زریوار

بهبهان در استان خوزستان اذعان نمودند که برگ گیاهان با 2۷

شهرستان مریوان نیز اظهار میدارند که بیشترین استفاده دارویی

درصد از بیشترین میزان مصرف دارویی برخوردار است که با

از گیاهان ،به درمان بیماریهای گوارشی و ناراحتیهای

نتایج مشی و همكاران [ ،]53نیكنژاد و همكاران [ ،]5۴فروزه

مجاری تنفسی مربوط میباشد و پس از آن استفاده از گیاهان

و همكاران [ ]55و دیفرخش [ ]28مطابقت دارد.

برای درمان بیماریهای پوستی و بیماریهای مربوط به دستگاه

طبق بررسیهای صورت گرفته خانواده نعناییان

عصبی در درجات بعدی اهمیت قرار میگیرند .پژوهشهای

( )Lamiaceaeدر زمره خانوادههایی است که بیشترین فراوانی

دولتخواهی و نبیپور [ ]23در حوزهی شمال شرقی خلیج

ثبت را به خود تخصیص دادهاند .این نتایج با بررسیهای

فارس و سعادتپور و همكاران [ ]2۴نیز در مراتع سجاسرود

الوری و همكاران [ ،]56مرادی و همكاران [ ]5۷و قاسمی

زنجان نیز مؤید این مطلب است که بیشترین کاربرد محلی

دهكردی و همكاران [ ]58مطابقت دارد .همچنین یافتههای

گیاهان مربوط به بیماریهای گوارشی است؛ همچنین این نتایج

علی میرزایی [ ]۴6در مراتع چهل کمان استان خراسان رضوی

با نتایج بررسیهای مردانی نژاد و وزیرپور [ ]2در منطقهی

نیز گویای آن است که بیشترین فراوانی ثبت به گونههایی از

مبارکهی اصفهان و خدایاری و امانی [ ]52در خوزستان

خانواده  Lamiaceaeتعلق دارد.

بیشترین کاربرد گیاهان دارویی در جوامع محلی برای درمان

مطالعه و همچنین سایر نقاط ایران تشابه موارد مصرف در میان

بیماریهای گوارشی معرفی شده است.

گونههای گیاهی مشابه در مناطق مختلف کشور را به اثبات می

نتایج گویای آن است که بیشترین کارکرد اندامهای مصرفی

رساند .به عنوان مثال در تحقیق دیگری که در استان خراسان

گیاهان شامل سرشاخههای گلدار ،برگ و ساقههای جوان می

رضوی صورت گرفته است ،کاربردهای مشابهی برای برخی از
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مطابقت دارد و گویای این است که در مناطق بررسی شده نیز

بررسی و مقایسه کاربردهای مختلف گیاهان در منطقه مورد

] [ DOR: 20.1001.1.2717204.2019.18.70.17.0
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شناسايي و بررسي اتنوبوتاني ...

گونهها به چشم میخورد .چنانكه در هر دو مطالعه

اغلب گیاهان خودروی دارویی در مناطق مختلف تقریب ًا دارای

گونه  Malva neglectaبرای درمان سرفه ،گلو درد و

کارکرد مشابه خوراکی و دارویی در میان جوامع محلی هستند.

بر ،رفع دلپیچه و دل درد و همچنین  Heracleum persicumبه

و عشایر به دلیل کمبود نیروی انسانی آموزش دیده و کمبود

منظور درمان نفخ و ضدعفونیکننده محیط مورد استفاده واقع می

تسهیالت بهداشتی و عدم دسترسی مناطق دور افتاده به

شود [ .]۴6مرور تحقیقات صورت گرفته پیرامون دانش بومی

امكانات بهداشتی ،قادر به استفاده از امكانات بهداشتی نخواهند

گیاهان دارویی در سایر نقاط کشور و مقایسه آن با تحقیق حاضر

بود از اینرو استفاده از گیاه درمانی نه تنها یك اولویت بلكه

نیز گویای کارکردهای مشابهی برای برخی از گیاهان میباشد .به

یك انتخاب اجتنابناپذیر و بدون جایگزین برای این جوامع

عنوان مثال یافتههای این تحقیق گویای آن است که گیاهانی نظیر

است .در این مناطق نیاز به تحقیقات دقیقی نسبت به گیاهانی

Mentha ،Althaea officinalis ،Allium ampeloprasum

که صدها سال توسط بومیان با موفقیت در درمان امراض

 longifoliaو  Stachys lavandulifoliaبه ترتیب برای

مختلف استفاده میشوند ،احساس میشود [ .]6۴عالوهبر این

امراضی مانند یبوست ،تقویت موی سر ،کمك به هضم بهتر غذا و

امروزه در تمام دنیا توجه خاصی به گیاهان دارویی به دلیل

درمان سرماخوردگی مورد استفاده جوامع محلی قرار میگیرند .این

دسترسی آسان ،هزینه کم و مهمتر از همه عدم ایجاد عوارض

نتایج با یافتههای فروزه و همكاران [ ]55و دیفرخش [ ]28در

جانبی به وجود آمده است ،به گونهای که بزرگان علم

بررسی مصارف سنتی گیاهان دارویی برخی از مراتع ییالقی استان

داروسازی ،قرن بیستم را قرن بازگشت به طبیعت و استفاده از

کهگیلویه و بویراحمد مطابقت دارد؛ همچنین گیاهانی نظیر

داروهای گیاهی نام نهادهاند [ .]65عالوه بر این بسیاری از

 Cichorium intybusو  Capparis spinosaکه به ترتیب

داروهایی که امروزه تجویز میشوند از گیاهان مشتق شدهاند.

به منظور تصفیه کننده خون و تسكین تورم و درد مفاصل به

چنانكه یك چهارم از داروهای مرسوم که حدود  12۰داروی

کار میروند ،دارای کارکرد مشابهی در دانش محلی بهرهبرداران

جدید نسخه شده را شامل میشود حداقل حاوی یك ترکیب

شهرستان کازرون در استان فارس میباشند [.]۴۹

فعال مشتق شده از گیاهان میباشد .طبیعت اطراف ما سرشار از

و  Mentha longifoliaنیز دارای مصارف سنتی مشابهی در

است که برای کشف خواص آنها ممكن است به سالها وقت

منطقه مورد مطالعه و دهستان زارمرود نكا در استان مازندران

نیاز باشد [ .]66 ،6۷گاهی در برخی مناطق از گونههای گیاهی

میباشند [ .]5۹این نتایج گویای آن است که در مناطق مختلف

خاصی به عنوان گیاه دارویی استاده میشود که هنوز علوم

ایران فرهنگها و رسوم متنوعی در زمینه استفاده از گیاهان

جدید به آنها دست نیافته است و با استفاده از تجربه اهالی

وجود دارد که گرچه این تفاوت فرهنگها سبب گوناگونی

بومی میتوان به این مهم دست یافت [ .]23لذا نتایج این

هرچند اندک کاربردهای ذکر شده توسط مردم از یك گونه می

بررسی و سایر تحقیقات مشابه میتواند پتانسیل مناطق مورد

شود ،اما در اغلب موارد این کاربرد و موارد استفاده شبیه

مطالعه را از نظر ذخایر ژنتیكی گیاهان دارویی مشخص ساخته

یكدیگر میباشند .نتایج بررسیهای جاویدتاش [،]6۰

و بستر مناسبی را برای بسط فعالیتهای تحقیقاتی و فراهم

ذوالفقاری و همكاران [ ،]61دیفرخش [ ،]28مقصودی و

آوردن زمینه مناسب برای استفاده بهتر از دانش بومی و گیاهان

صالحی [ ]62و سعادتپور [ ]63نیز مؤید این مطلب است که

] [ DOR: 20.1001.1.2717204.2019.18.70.17.0
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ضدسرماخوردگی ،گونه  Achillea millefoliumبه عنوان تب

نتایج این بررسی مبین آن است که جوامع محلی روستایی

دارویی برای تولید فرآوردههایی با اثر بخشی بیشتر و مضرات
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Abstract
Introduction: Ethnobutany, as a part of every region’s national capital, contains local beliefs
and knowledge about plants and their characteristics being the result of centuries of trial and
error in the natural environment. Though, it is unwritten and exposed to degeneration.
Purpose: The purpose of this study was to acquire and document the culture of traditional use
of Zebarkhan rangeland medicinal plants from Neyshabur in Razavi Khorasan province.
Method: In this study, the traditional knowledge of the people about the plants was collected in
free interviewing and participatory observations. Questions posed about local names, growth
form, harvest methods, organ usages and properties of plants. Interviews then went on until the
repeated responses confirmed the reliability and validity. Collected Plants were identified by
applying valid botanic sources.
Conclusion: In this study, 70 medicinal plant species belonging to 29 families were identified.
The largest proportion of plant species were respectively related to Lamiaceae, Apiaceae,
Brassicaceae and Polygonaceae. Among traditional uses, the most belonged to diseases treatment
related to digestive, colds, neurological problems and sedation. The most commonly used organs
were floral branches, leaves and young stems. Investigating and comparing different uses of
plants in the study area as well as the other parts of Iran proves the similarity usage of similar
plant species in different regions of the country.
Result: The existence of 70 medicinal plants in Neyshabur rangelands confirms the richness of
this region, so identification and documentation of their indigenous knowledge can pave the way
for a better usage of medicinal plants and their products.

KeyWords: Indigenous knowledge, Ethnobotany, Medicinal plants, Participatory observation,
Zebarkhan.

