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  چكيده
اما نكته . باشد اطالعات و نحوه مصرف گياهان دارويي در منابع قديمي و يا كتب ترجمه شده مختلف قابل دسترس مي :مقدمه

مند را  رساني مناسب افراد عالقه قابل توجه اين است كه اطالعات سنتي مناطق مختلف ايران مورد توجه قرار گيرد و با اطالع
  .ها نموده و زمينه را براي تحقيقات جامع در زمينه خواص و تركيبات اين گياهان مهيا شودتشويق به مصرف آن

باشند لذا يكي از اهداف مهم اين طرح  ترين منابع اطالعات سنتي و گياهان دارويي افراد سالخورده و مسن مي ممه :هدف
و گفتار تبديل به متون نمود تا قابل دسترس براي همه پرسشگري از اين افراد است تا بتوان اين گنجينه گرانبها را از حافظه 

  .مندان به علم طب سنتي و گياهان دارويي باشد عالقه
هاي جغرافيايي منطقه از مراجع رسمي كشور تهيه و پس از شناسايي مسيرها و  در اين تحقيق ابتدا نقشه :يبررس روش

هايي از  نمونه. ه و مجرب در رابطه با گياهان دارويي منطقه سؤال شدسپس از افراد سالخورد. دشروستاهاي منطقه به محل مراجعه 
  .آوري و جهت شناسايي به هرباريوم پژوهشكده گياهان دارويي جهاددانشگاهي انتقال يافت گياهان مورد سؤال جمع

مقايسه . و شناسايي شدندآوري  تيره جمع 11گونه گياه دارويي متعلق به  14در اين تحقيق اطالعات طب سنتي مربوط به  :نتايج
دهد كه در برخي موارد نحوه استفاده از گياهان و نيز خواص ذكر شده  اطالعات موجود با تحقيقات مشابه در منطقه البرز نشان مي

ش براي آنها با هم تفاوت زيادي دارد و در ساير موارد تقريباً با هم مشابه و يا كمي متفاوت است كه آن نيز ناشي از آداب و رو
  .باشد زندگي در هر منطقه مي

كه اين منطقه داراي پوشش گياهي غني به خصوص گياهان دارويي است و نيز داراي سابقه تاريخي درباره  يياز آنجا :گيري نتيجه
 از سوي ديگر ما اثرات جديدي از گياهان دارويي يافت. باشد لذا نيازمند توجه بيشتر به اين ذخاير ارزشمند است طب سنتي مي
  .اي براي تحقيقات بعدي باشد تواند زمينه نموديم كه مي

  اتنوبوتاني، گياهان دارويي، طب سنتي، شرق مازندران :واژگان گل
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...پرمصرف معرفي گياهان دارويي  

 

  مقدمه
از روزگاران كهن و از زماني كه انسان پا به عرصه جهان 
نهاد همواره در پي تالش براي معاش و زندگي بهتر و رفع 

در اين راستا كسب . دهاي خود سعي و كوشش نمو نيازمندي
تجربيات ارزنده كه تنها به طور تصادفي به خلق آنها دست زد 

برداري از طبيعت اطراف خود جهت بهتر نمودن  منجر به بهره
ارزشمندترين . هاي متوالي بوده است زندگي در طي سال

اي كه اكنون يادگار پيشينيان و ثروت رسيده از آنها به  تجربه
استفاده از گياهان به عنوان دست بشر امروزي است 

ترين مواد موجود در اطراف او جهت درمان و حتي  طبيعي
تر از درمان است  ها كه بالطبع آسان پيشگيري از بيماري

علم استفاده از گياهان دارويي در سراسر دنيا از . باشد مي
ترين علوم پزشكي بوده و اهميت آن تا جايي بود كه برخي  مهم

ترين آنها همت  ت و برداشت برخي از مهماز كشورها به كاش
هاي  جا مانده و مرور تاريخه هاي ب وجود كتاب. گماشتند مي

امروزه با وجود . گذشته ملل مختلف دليلي بر اين مدعاست
حجم باالي محصوالت دارويي با منابع شيميايي همچنين بروز 

العالج و نيز درمان سريع  هاي گوناگون و صعب بيماري
با داروهاي سنتتيك كه درد و تألم بيماري را سريع  ها بيماري

نمايد، جايگزيني گياهان دارويي جهت درمان آنها  فروكش مي
تري نسبت به داروهاي  كه داراي روند درمان تقريباً طوالني

 .رسد شيميايي دارد، مشكل و حتي غيرمحتمل به نظر مي

 به عقيده حكماي طب قديم هميشه پيشگيري بهتر از درمان
بوده و حفظ و تعادل طبايع بدن با مصرف منابع طبيعي اطراف 

ترين  لذا مصرف گياهان دارويي كه مهم. بدن مهيا خواهد شد
. پذير خواهد نمود منبع طبيعي است رسيدن به اين امر را امكان

آوري اطالعات گياهان دارويي و نحوه مصرف  براين جمعبنا
لي به نسل بعد منتقل هاي مختلف كشور كه از نس آنها از مكان

  . باشد شده، منبع با ارزشي از طب قديم در زمان حال مي
كشور پهناور ايران با داشتن اقوام مختلف و آداب و رسوم 

سنتي است كه در طي گذشت اي از طب  متفاوت داراي گنجينه
  يابي به آنها تنها از طريق  كنون محفوظ مانده و دستها تا نسل

  

  

عات و نحوه مصرف سنتي گياهان از پرسشگري و كسب اطال
باشد، در مناطق زيادي از ايران  پذير مي اين اقوام امكان

 مطالعات اتنوبوتاني انجام گرفته است كه شامل منطقه اَلَموت
، منطقه روئين در ]3[ ، شهرستان سيرجان]2[، اقوام تركمن ]1[

 به دليل. باشد مي... و ] 5[ ، منطقه سيستان]4[ استان خراسان
و ) اقوام تركمن( همجواري استان مازندران با استان گلستان

منطقه اَلَموت اطالعات حاصل در اين تحقيق با اطالعات به 
كه اين امر  در اين دو منطقه مقايسه خواهد شددست آمده 

مندان به گياهان  هاي بعدي عالقه تواند زمينه را براي تحقيق مي
  .نمايد هاي علمي مهيا  دارويي در تمام عرصه

  
  اهداف
 هاي كهن  با توجه به اينكه استان مازندران از سرزمين

ايران با پيشينه تاريخي قابل توجه و داراي اقوام اصيل و نيز 
جهت انجام  ،باشد پوشش گياهي بسيار غني و متنوع مي

العبور به  از آنجايي كه مناطق صعب. پرسشگري انتخاب شد
جهت رفع مايحتاج  دليل مشكالت حمل و نقلي، بوميان را

منابع طبيعي اطراف خود  زندگي روزانه مجبور به استفاده از
و نيز اطالعات سنتي در رابطه با مصرف گياهان  نمايد مي

لذا در اين تحقيق پرسشگري  ،ماند تر باقي مي دارويي محفوظ
العبور و ييالقات آن  در منطقه شرق مازندران و در نقاط صعب 

 . آغاز شد

 هاي  اهان دارويي بخصوص گونهاطالعات گي  
پر مصرف در منطقه ثبت شد و نيز نحوه استفاده آنها در 

 .روستاهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت

  با منابع و مطالعات مشابه در مناطقي  به دست آمدهنتايج
  .مقايسه شد) شمال و جنوب البرز(هاي همجوار  از استان

  
  ها مواد و روش

 طقهبررسي و پرسشگري از من

  منطقه شرق مازندران شامل سه شهرستان نكا، گلوگاه و 
  

165 

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir
 

 و همكاران اهوازي

 

البرز واقع رشته كوه  شماليهاي  كه در دامنه باشد بهشهر مي
منطقه مربوط به ييالقات  ترين مرتفع .)1شكل شماره ( است

از نظر آب و . باشد ترين منطقه گلوگاه مي نكا و كم ارتفاع
گاه هواشناسي در استان ايست 15هوايي، ميانگين حداكثر دما در 

و در طول يك دوره  1390گراد در خرداد  درجه سانتي 8/29
همچنين . گراد بوده است درجه سانتي 8/29ساله  30آماري 

گراد در  درجه سانتي 10ايستگاه  15ميانگين حداقل دما در اين 
درجه  1/9و در طول يك دوره آماري  1390ماه سال  خرداد
 15ميانگين رطوبت نسبي در اين . گراد بوده است سانتي

درصد و در طول يك دوره آماري  79، 1390ايستگاه در خرداد 
هاي  جهت بررسي]. 6[ درصد گزارش شده است 81ساله  30

اي   و نيز نقشه 1:25000هاي جغرافيايي در مقياس  ابتدايي نقشه
نوع پوشش . دشهاي روستايي از منطقه مورد نظر تهيه  از راه

هاي  بندي اكم آن در منطقه شناسايي و طبق زمانگياهي و تر
هاي دور  طبق نقشه از تمام روستا. مناسب به منطقه مراجعه شد

و نزديك در منطقه پرسشگري انجام شد و گياهان دارويي كه 
شد و نحوه مصرف  تقريباً در تمامي روستاها به آن اشاره مي

بوميان ها اطالعات  در برخي از پرسشگري. دشآنها يادداشت 
منطقه واضح نبود و گاهي ما را دچار شك و شبه در 

نمود كه آيا گياه ثبت شده در روستاي  هاي قبلي مي پرسشگري
قبلي همان گياه معرفي شده در اين روستا است يا خير؟ لذا از 

اي از گياه موردنظر را به  شد نمونه فرد مورد پرسش خواسته مي
شد  ميان منطقه خواسته ميما نشان دهد و يا برخي مواقع از بو

آوري آن گياه از رويشگاه آن، ما را همراهي  تا جهت جمع
يار ما قرار تاز روستاهاي مهمي كه اطالعات خوبي در اخ. نمايد

  پاسند، كال، خورشيد، اليي توان به آلوكنده، سياوش دادند مي
لنگه، خرم  كال، اميرآباد، يعقوب محله، رستم شيركال، گالش

. اشاره نمود ....بند و  آباد، بيشه خيل، پركال، تازه هچماز، سوت
آوري و شناسايي  پس از انجام اين مراحل گياه موردنظر جمع

بيشترين گياهاني كه در اين منطقه مورد ]. 7 - 13[شد  مي
شده است و در  آورده 1گيرد در جدول شماره  ميمصرف قرار 

منابع پرداخته انتها به بحث و بررسي و مقايسه آنها با ساير 
  .]1،2، 14 -27[ شده است

  
  

  
  )بهشهر، نكا، گلوگاه(منطقه مورد مطالعه  -1شكل شماره 
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...پرمصرف معرفي گياهان دارويي  

 

تيره شناسايي  11گونه گياهي متعلق به  14در اين تحقيق تعداد 
شد كه بيشترين مصرف را در طب سنتي منطقه داشته و در اكثر 

. شد شده و به ما معرفي مي نقاط نيز توسط همه افراد بومي شناخته
همراه با  1 شماره جهت سهولت مطالعه گياهان فوق در جدول

در انتها به دليل همجواري . مصارف سنتي آنها آورده شده است
نسبي اين استان با دو استان قزوين و گلستان و نيز تشابه 

هاي گياهي و گياهان دارويي آنها سعي شده است در  پوشش
اتنوبوتاني اين سه منطقه آورده شود تا  لعاتمطا 2 شماره جدول

  . اثرات درماني حاصل از اين گياهان با هم مقايسه شود

  
  بحث

هاي دور  استفاده از طب سنتي و گياهان دارويي از گذشته
هاي  تاكنون مدنظر بشر بوده و همواره جهت درمان و رفع نياز

. استپرداخته  آورده و به جستجو مي غذايي خود به طبيعت رو
استفاده از گياهان دارويي و طب سنتي از علومي است كه به 
واسطه تجارب پي در پي در اقوام مختلف صورت گرفته و 

اما با گذشت زمان تعدادي از . نسل به نسل انتقال يافته است
اين اطالعات بومي به داليل مختلفي از جمله مهاجرت، نابودي 

هاي آب و  ر اقليمهاي گياهي، توسعه شهرنشيني، تغيي پوشش
به ورطه فراموشي سپرده شده و تا اينكه با رشد ... هوايي و 

علوم مختلف، داروهاي سنتتيك جاي خود را به گياهان دارويي 
هاي اخير استفاده مجدد از گياهان دارويي  اما در دهه. داده است

مدنظر قرار گرفته و توجه خاصي به بررسي و تحقيق در طب 
جه به طب سنتي و نحوه استفاده از گياهان تو. سنتي شده است

دارويي در هر منطقه جهت استفاده در طب نوين از اهميت 
زيادي برخوردار بوده چرا كه امروزه با در دست داشتن 

ثره ؤهاي جديد آزمايشگاهي و امكان بررسي مواد م تكنولوژي
گياهي، راهي براي ساخت داروهاي متفاوت با منشأ طبيعي را 

لذا بررسي در طب سنتي مناطق مختلف . نموداهد فراهم خو
مندان به اين عرصه از علم  ايران راه را براي رسيدن عالقه

استان مازندران با داشتن پوشش گياهي بسيار . نمايد فراهم مي
العبور، منطقه  متنوع و انبوه و وجود مناطق كوهستاني و صعب

از . دباش بسيار مناسبي براي مطالعات در زمينه طب سنتي مي
رو شرق اين استان كه داراي مناطق ييالقي، كوهستاني و  اين

باشد، جهت انجام اين  جنگلي و نيز داراي منطقه ساحلي مي
آوري شده درباره طب سنتي  اطالعات جمع. تحقيق انتخاب شد
هايي كه در  بيماري. آورده شده است 1 شماره منطقه در جدول

باشد شامل قند  مان مياين منطقه با گياهان دارويي قابل در
خون، چربي خون، مشكالت دستگاه گوارش، دستگاه تنفسي و 

هاي عفوني است و بيشترين گياهي كه در اين منطقه  بيماري
توان گفت همه افراد اين منطقه آن  شود و تقريباً مي استفاده مي

 دانند گل گاوزبان ايراني را شناخته و موارد مصرف آن را نيز مي
)Echium amoenum Fisch. et. Mey.( باشد كه در  مي

شود و در  حجم وسيعي از مناطق مستعد منطقه نيز كاشته مي
منابع هم به اثرات آرام بخشي و برطرف كننده سرماخوردگي 

از گياهان مهم ديگر كه در بيشتر  ]7[ آن اشاره شده است
گيرد كاسني  روستاهاي منطقه مورد مصرف قرار مي

)Cichorium intybus(  است كه در اكثر مناطق پرسشگري
خوني،  شده به عنوان گياه تب بر، دفع كننده سنگ كليه، رفع كم

تسكين درد و در بهبودي بيماري سرخك از آن استفاده 
در حالي كه در منابع از اين گياه به عنوان مدر، ملين، . كنند مي

هاي كليه،  ضدتب، مقوي كيسه صفرا و نيز جهت رفع ناراحتي
كننده  هاضمه، تصفيه سم، نقرس، هموروئيد، درمان سوءرماتي

زردي، هيستري، رفع عفونت  هاي كبدي،  خون، رفع قلنج
مجاري ادراري و در طب سنتي هند گياهي مفيد براي خنكي 

گياه سرخه وليك ]. 17،18،21[ طبع نام برده شده است
)Crataegus microphylla(  نيز از گياهاني است كه در طب

رود و  كار ميه لَموت به عنوان از بين برنده لخته خون بسنتي اَ
در اين منطقه عالوه بر خواصي مانند پايين آورنده چربي خون، 
كاهش و تنظيم فشار خون، به عنوان ازدياد ادرار نيز كاربرد 

در حالي كه در منابع نيز عالوه بر خواص مذكور اشاره به . دارد
با توجه به ]. 19[است مدر بودن ضعيف اين گياه نيز شده 

به عنوان  )Plantago major(فارماكوپه گياهي ايران بارهنگ 
  عنوان ضد التهاب دستگاه گوارش ه درمان كننده يبوست و ب
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معرفي شده است اما در طب سنتي شرق مازندران و منطقه 
هاي تنفسي،  هاي دستگاه اَلَموت از بذر آن براي درمان ناراحتي

رشي و از برگ آن پس از گرم كردن جهت رفع عفونت گوا
در رابطه با گياه ]. 1، 16[شود  كورك و تب و لرز استفاده مي

به عنوان درمان  منابعدر برخي از  )Artemisia annua(درمنه 
، )در طب سنتي چين(دار بخصوص ماالريا  هاي تب بيماري

انديدا همچنين ضد مخمر ك سكته قلبي، زخم و خونريزي بيني و
در صورتي كه در طب سنتي منطقه از . آلبيكنس ياد شده است

ها و نيز  چكاندن آب تازه گياه در گوش جهت رفع درد گوش بچه
كه با تحقيقات بيشتر  شود درد استفاده ميها جهت پا از ضماد برگ

توان خواص اين گياه را در  در زمينه آثار فارماكولوژيكي آن مي
  ].20، 22[ثبت رساند  هاي فارماكوپه به كتاب

وجود شرايط مناسب آب و هوايي در اين منطقه سبب شده 
در اين منطقه رويش بسيار  ).Urtica dioica L(كه گياه گزنه 

. خوبي داشته و تقريباً در اكثر نقاط پراكنش داشته باشد
همچنين اين گياه در سبد مصرفي اكثر بوميان اين منطقه قرار 

در . باشد مصرف آن نيز با هم مشابه ميداشته و تقريباً نحوه 
صورت تازه و يا ه هاي هوايي آن چه ب بيشتر نقاط از سرشاخه

خشك شده، براي پايين آوردن قند و چربي خون استفاده 
در برخي نقاط براي دفع كرم معده و روده و در نقاط . شود مي

هاي آن براي رفع سرماخوردگي استفاده  ديگر از بخور ريشه
همچنين در برخي منابع خواصي چون قابض، مدر،  .شود مي

پايين آورنده اسيد اوريك، مقوي كه خونريزي را كنترل 
زدا، كاهش فشار و قند خون، در مصرف داخلي  كند، سم مي

جهت كم خوني و آرتريت، هموروئيد و روماتيسم و نقرس و 
مشكالت پوستي، در مصرف خارجي براي دردهاي آرتريت، 

  هموروئيد، گزش حشرات و خونريزي بيني،  نقرس، سياتيك،
  

در مورد ساير ]. 16، 17[ اگزما، ريزش مو ذكر شده است
خواص ذكر شده توسط افراد بومي نيز بهتر است مطالعات 

كه اين استان همجوار با  از آنجايي. بيشتري انجام گيرد
باشد و از طرفي مطالعات  هاي قزوين و گلستان مي استان

اين مناطق انجام شده است، در اين تحقيق اتنوبوتاني در 
از گياهاني . اي بين گياهان دارويي اين مناطق انجام شد مقايسه

توان به  گيرند مي كه در هر سه منطقه مورد استفاده قرار مي
و بارهنگ اشاره شير، گردو زبان ايراني، خاكگاو  كاسني، گل

دي زبان كه در هر سه منطقه براي بهبوگياه گل گاو. كرد
شود، در منطقه اَلَموت قزوين به دليل  سرماخوردگي مصرف مي

شود اما به دليل  رويه كمتر در طبيعت يافت مي هاي بي برداشت
در . شود ها كاشته مي مصرف زياد بوميان منطقه، در باغچه خانه

منطقه شرق مازندران نيز در وسعت زيادي به صورت تجاري 
هر سه منطقه جهت بهبودي از گياه خاكشير در . شود كاشته مي

از گياهان ديگري كه . شود كاركرد دستگاه گوارش استفاده مي
شود مريم نخودي  جهت بهبودي دستگاه گوارش استفاده مي

جهت . است كه فقط در منطقه شرق مازندران كاربرد دارد
سهولت مطالعه، نحوه استفاده و خواص ذكر شده براي اين 

  .آورده شده است 2شماره گياهان در هر منطقه در جدول 
  

  تشكر و قدرداني
وسيله مراتب تشكر و قدرداني خود را از مسئولين  بدين

محترم پژوهشكده گياهان دارويي جهاددانشگاهي، معاونت 
ها و  سسه تحقيقات جنگلؤمحترم پژوهشي جهاددانشگاهي و م

مراتع استان مازندران كه در اين طرح صميمانه ما را ياري 
   .داريم م مينمودند، اعال
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Abstract 
 

Background: Some knowledge about medicinal plants is available in old references or books. 
But important point is, the information of traditional usage of medicinal plants from different 
parts of Iran be worthwhile and people is encouraged to use of them, another way it is a good 
background for future examination about medicinal plants. 
Objective: One of the most important sources of traditional medicine data collection is 
indigenous people. So the aims of the study are asking the knowledge from eldest and native 
people to accumulation the wealth and to guide interested people to use of medicinal plants. 

Methods: We started our investigation after prepared a map to distinction the area and 
different villages. Then we interviewed about medicinal plants in the region from eldest and 
native people. The specimens that were collected in the region were transferred to herbarium 
(ACECR) to recognition. 
Results: In this investigation 14 medicinal species belong to 11 families were collected and 
identified. In comparison with another survey in some region in neighboring provinces, there are 
some differences between how to use of medicinal plants and traditional usage that it is due to 
mores of indigenous people in the each part. 
Conclusion: Considering that the region has a favorable weather and rich flora especially 
medicinal plants and also has a previous historical of traditional medicine, so it is needed to pay 
attention to protect them. Another way we found some new effects of the medicinal plants that 
can be subjected for investigations to more examination. 
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