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 چکیده
 اطالعات و زیستی تنوع ازمؤثر  حفاظت و منابع از منطقی برداری بهره برای سنتی غيرمکتوب اطالعات ثبت نگاری مردم گياه      

 گيالن استان رودبار شهرستان در جوبن روستای محلی مردم بومی دانش ثبت هدف با رو پيش پژوهش است. جامعه هر در فرهنگی

 خبره 73 باهای نيمه ساختارمند  مصاحبه از استفاده با پژوهش اطالعات شد. انجامو خوراکی  دارویی گياهان از استفاده زمينه در

 استفاده ارزش شاخص قول، نقل نسبی فراوانی شاخص مانند توصيفی آمار الگوهای از ها داده تحليل و تجزیه برای آمد. ستد هب محلی

 درمانی ارفمص برای خانواده 11 از گياهی گونه 71 مطالعه، مورد منطقه در که داد نشان نتایج شد. استفاده فرهنگی اهميت شاخص و

 باترتيب  ( بهAsteraceae( و کاسنيان )Lamiaceae) نعناعيان(، Apiaceae) چتریانهای  خانواده گياهان. دنشو می استفاده خوراکی و

 گاوزبان گل پنيرک، ترتيب به منطقه در دارویی گياهان مهمترین داشتند. منطقه در را کاربرد بيشترین، درصد 1 و 11 ،11های  فراوانی

 بين در را قول نقل نسبی فراوانی و فرهنگی اهميتهای  شاخص مقدار بيشترین که بودند رازیانه و )چوچاق( زولنگ گزنه، ،انیایر

 های بيماریدر مورد  گياهان، از مردم درمانی استفاده هدف بيشترین که بود آن از حاکی ها یافته همچنين داشتند. منطقه دارویی گياهان

 با ارتباط در غنی دانش جوبن روستای مردمطور کل،  به .دندش می استفاده غذاها طبخ در خوراکی شيوه به عمدتا که بود گوارشی

 است. داشته وجود منطقه در پيش ها نسل از آگاهی این و دارند خوراکی و دارویی گياهان از استفاده

 

 .یکمّ شاخص بومی، دانش دارویی، خواص چتریان، پنيرک، :کلیدی های واژه

 

 مقدمه
 هوای و آب از برخورداری با ایران پهناور کشور
 مطابق و بوده متنوعی و غنی بسيار فلور دارای مختلف،

 دنيا در که گياهانبيشتر  ،دارویی گياهان محققان نتایج
 باشد می کشت و شناسایی قابل سرزمين این در رویند می

(Omidbeigi, 2015). از گياهی گونه 133 گيالن استان در 

رشد  استان این مراتع و ها جنگل در که هستند دارویی عنو
 گياهانکنون تا قدیم های زمان از (.Amani, 2010)کنند  می

 جهت از هم جوامع سالمت و بهداشتتأمين  در دارویی
 و ارزش از درمان نظر از هم و ها بيماری از پيشگيری

 ,.Sadeghi et al) هستند و بوده برخوردار ای ویژه اهميت

 از متمادی ساليان طول در دارویی گياهان از استفاده (.2005
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 بين گسست دليل به اما است، شده منتقل دیگر نسل به نسلی
 پيوسته وقوع به حاضر عصر در که شدیدی تغييرات و نسلی
 به جوان افراد به مسن افراد از اطالعات انتقال است ممکن

 های گشت مک و ها گشت گم بهدر نهایت  و انجام نشود درستی
 فراموشی اینهای اثر کاهش برای بنابراین بينجامد. بسياری
 دانش از بایگانی ایجاد و سنتی های دانسته ثبت گسترده،
  .(Heinrich, 2000) ستضروری خردمند مردمان

 در اتنوبوتانی اطالعات از استفاده اخير های سال در
 رونق علمی جوامع از بسياری در دارویی گياهان تحقيقات

 ,.Heinrich et al؛ Ghorbani et al., 2006) است یافته

 در اگرچه که دارند وجود بسياری گياهان هنوز (.1998
 هنوز محلی طور به اما گيرند نمی قرار استفاده مورد عام سطح

 محسوب جوامع این دارویی فرهنگ جزء و دارند کاربرد
 انشد بين پلی عنوان به علم این (.Zohary, 1973) شوند می

 های تکنولوژی آوردن بدست برای علمی دانش و سنتی
 .باشد می طبيعی توليدات پيشرفته

 مکتوب غير اطالعات ثبت شناسی گياه قوم یا اتنوبوتانی
 ازمؤثر  حفاظت و منابع از منطقی برداری بهره برای سنتی
 باشد می جامعه هر در فرهنگی اطالعات و زیستی تنوع

(Bandari, 2018.) توسط بار اولين برای تنوبوتانیا کلمه 
 1111 سال در هارشبرگر جوهان نام به آمریکایی شناس گياه

 شد. معرفی انسان توسط گياه استفاده مطالعه عنوان با
 کند می مطالعه را گياه و انسان بين پيچيده ارتباط اتنوبوتانی

 در محققان مطالعات و مشاهدات پایه بر کلی  طور به و
 عمومی فرهنگ و اعتقادات همه و است واراست بومی جوامع
 Ghorbani) گيرد می دربر گياه از استفاده با رابطه دررا  مردم

et al., 2006.) در مختلفی تحقيقات اتنوبوتانی زمينه در 
 Dolatkhahi et؛ Fathi, 2014) است انجام شده ایران کشور

al., 2012 ؛Khaleghi et al., 2016 ؛Ghavam et al., 

 (.Safari et al., 2020؛ Mirdilami et al., 2011 ؛2018
 رشد کرده دارویی گياهان فلور بررسی هدف با مطالعهاین 

 و سنتی مصرف شيوه و گيالن استان جوبن روستای در
 روستا این مردم توسط گياهان این زمينه در آنها بومی دانش

 اطالعات یکمّ بررسی نوین رویکرد با که است شده طراحی

 اولين برای مختلف، های شاخص از استفاده با وتانيکیاتنوب
 است. شده انجام بار
 

 ها روش و مواد

 منطقه جغرافیایی محدوده

 شهرستان مرکز و ایران شمالی شهرهای از یکی رودبار
 است. گيالن استان شهرستان ترین متنوع و ترین وسيع رودبار،

 يلومتریک 211 در و رشت-تهرانآزادراه  مسير در شهر این
 به رودبار شهر است. شده واقع رشت کيلومتری 11 و تهران
 ، بازار پایين آباد، خليل شامل: که شود می تقسيم منطقه چند
 و بادآ رستم عصر، ولی شهرک بازار، وسط آباد، ولی بازار، باال

 تقسيم قسمت سه به خود آباد رستم منطقه است. آباد جمشيد
 و مرکزی بادآ رستم ی،شمال آباد رستم شامل: که شده

 آباد رستم منطقه در جوبن روستای است. جنوبی آباد رستم
 E "71 و N "7 '37 º71 جغرافيایی های عرض در جنوبی

'23 º11 به جنوب از ،آباد رستم شهر به شمال از دارد. قرار 
 یيالق به مغرب از و بادآ رحمت به شرق از گنجه، روستای
  دریا از منطقه هلفاص شود. می محدود دارستان

 و متر 711 دریا سطح از منطقه رتفاعا است. کيلومتر 3/11
 است. متر 311 آبادی باالترین در
 

 گیاهان شناسایی و آوری جمع

 در 1711 بهشتیارد تا 1711 اسفند از منظور نیا یبرا
 در اهانيگ حضور زمان ژهیو به و مختلف های زمان در منطقه
 هرباریوم نمونه آوری جمعرای ب .شد مراجعه منطقه به عرصه
 تهيه دهی بذر یا گلدهی زمان در گياهی نمونه که شد سعی
 گردید. برداری عکس نمونه از مختلف های زمان در و شود
 گذراندن و طبيعی منابع دانشکده به انتقال از پس ها نمونه

 شناسی گياه معتبر منابع از استفاده با پرس و خشک مراحل
 فلور (،Rechinger, 1963-1998) يکاایران فلور ازجمله

-Asadi, 1989) ایران فلور ،(Townsed, 1968) عراق

 ؛Ghaharman, 1998) ایران رنگی فلور (،2019
Ghaharman, 1979-1995) دیگر معتبر منابع و (Mobin, 
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 و شدند شناسایی (Mobin, 1995 ؛Mobin, 1985؛ 1975
 داده پایگاه استاندارد با گياهان علمی نام

(www.theplantlist.org) شد. داده مطابقت  

 

 نگاری مردم گیاه

 تحقيق از بخش این پژوهش، موضوع ماهيت  به بنا
 این در است. بوده نگاری مردم مقوله در کيفی روش یک

 با و شود می بدل جامعه از عضوی به پژوهشگر شيوه
 ثبت به ميدان در زیاد زمان صرف و مردم اعتماد جلب
 باز های نامه پرسش از استفاده با همچنين ،پردازد می وقایع

 گيری نمونه بررسی این درکند.  آوری می را جمع اطالعات
 گران درمان و خبرگان ،سالمند افراد از هدفمند صورت به

 بومی دانش زمينه در بيشتر تجربيات دارای که محلی
 از هدف این به دستيابی برای است. شده انجام بودند
 اولين از که صورت این به گردید، استفاده برفی گوله روش

برای  را دیگر افراد شد  خواسته شونده مصاحبه فرد
 نفر 73 مجموع در که کند معرفی پژوهش در مشارکت

  گرفتند. قرار مصاحبه مورد

 از یمحدود تعداد فقط افراد با مصاحبه انجام هنگام
 این ذکر به اشاره با و شد می بيان آنها های استفاده و نگياها
اما  شد. می قطع مصاحبه نيستم، بلند چيزی دیگر من که نکته

 ،مختلف های گونه به محققهای  هاشار و گفتگو ادامه با
 آمد. می خاطرشان به بيشتری اطالعات رسانان اطالع

 های پاسخ که داشت ادامه جایی تا پرسش و مصاحبه
 به جدیدی نکته مصاحبه ادامه و شد دریافت ریتکرا
  کرد. نمی اضافه ها اشتدیاد

 و بندی مقوله روش از ها داده وتحليل تجزیه برای
 از حاصل اطالعات و گردید استفاده ها یافته بندی کالسه

شد.  بندی طبقه شده مطرح مباحث به توجه با ها احبهصم
 گياهان بومی نشدا اتنوبوتانيکی اطالعات یکمّ بررسیبرای 

 یالگوها از (2111 )اکسل افزار نرم از استفاده با دارویی
 (،RFC) ها قول نقل نسبی فراوانی شامل توصيفی آماری
 .گردید استفاده (CI) فرهنگی اهميت و (UV) استفاده ارزش

 از استفاده اساسی های ارزش از استفاده با ها شاخص این
 Number of (NU)) هانگيا از استفاده تعداد مانند گياهان

Use)، استفاده گزارش ((UR) Use Reports) فراوانی و 
 شدند محاسبه (Frequency of Citation(FC)) ها قول نقل

(Tabatabaei, 2016). 
 

 (RFC) قول نقل نسبی فراوانی شاخص

 از استفاده به کهرا  افرادی تعداد وابستگی شاخص این
 شاخص این دهد. یم نشان اند کرده اشاره خاص گونه یک
 رسانان اطالع تمام که زمانی یعنی ،باشد 1-1 بازه در باید

 که زمانی و یک مقدارش باشند کرده اشاره گياه آن به
 مقدار شد. خواهد صفر باشد نکرده اشاره آن به کس هيچ

RFC گونه یک قول نقل فراوانی تقسيم حاصل از (FC) بر 
 & Tardío) یدآ می بدست (N) مصاحبه مورد افراد تمام

Pardo-de-Santayana, 2008) شاخص (.1 )فرمول 
RFC تعداد به و ندارد توجه گياهان از استفاده طبقات به 

 اند نوشته گياه هر برای گویان پاسخ که دارویی خواص
 ,Mathur & Sundaramoorthy) شود نمی قائل تفاوتی

2013). 
 

(1         ) 

 

 (Use Value (UV) ) هاستفاد ارزش شاخص

و  Phillips شاخص از استفاده با گياهان از استفاده ارزش

Gentry (1117 )(2)فرمول  شود می محاسبه. 

 
 

(2        )  
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 مختلفی های استفاده تعداد با است برابر Ui اینجا در که
 کل تعداد n و شده اشاره رسانان اطالع توسط که

 این در .شد مصاحبه آنها از i گونه کهاست  رسانان اطالع
 و (2113و همکاران ) Yaseen روش از پژوهش

Silambarasan  وAyyanar (2113) از نقل به Phillips  و
 گياه آن به که گویانی پاسخ تعداد را N (1111همکاران )

 ,Tabatabaei) است شده گرفته نظر در اند کرده اشاره

2016.) 
 

 (CI) فرهنگی اهمیت شاخص

CI، برای را گویان پاسخ عدادت که است افزایشی شاخص 
 کند. می محاسبه مختلف های استفاده همچنين و گونه هر

 طبقات کل تعداد شاخص این برای نظری ارزش حداکثر
-Tardío & Pardo-de) است (NC) استفاده مورد

Santayana, 2008.) کاربرد یک با فقط های گونه برای CI 
 گياهان فرهنگی اهميت شناخت با باشد. می RFC با برابر
 انواع یا گياهی پوششی تيپ و ها رویشگاه مهمترین توان می

 هر در ها گونه ینمهمتر به توجه با را زمين از استفاده
 (.Ghorbani et al., 2006) کرد مشخص فرهنگ
 فرهنگی اهميت شاخص که اند عقيده این بر نظران صاحب

 و هداد ارائه ساختاریافته نيمه صورت به را ها مصاحبه نتایج
 پژوهش این در است.بوده مؤثر  بسيار نهان  دانش انتقال در

 تعداد را N مقدار (Parthiban et al., 2016) مطالعه براساس
 شده هتگرف نظر در اند کرده اشاره گونه همان به که افرادی

 مقدار شاخص این هرچه . البتهباشد می N=FC که است
 در فرهنگی تاطالعا قوت دهنده نشان باشد داشته بيشتری

 .هاست گونه از یک هر مورد
 

(7) 

 
 

 استفاده مورد طبقه u که  ن،آ در که 7 فرمول
 هر از استفاده مورد مختلف طبقات کل دتعدا NC است،
 در )که گونه هر برای استفاده گزارش کل تعداد UR ،گونه
 تعداد N و شده( معرفی قول نقل عنوان به مطالعه این

 & Tardío) اند کرده اشاره گونه آن به که است یانیگو پاسخ

Pardo-de-Santayana, 2008 ؛Signorini et al., 2009.) 

 

 نتایج

 مردم استفاده مورد گیاهان تنوع

 شد ثبت خانواده 11 در گياهی گونه 71 مطالعهاین  در
 قرار استفاده مورد خوراکی و دارویی طبقات در که
 و گونه 3 )با Apiaceae های تيره (.1 )جدول گرفتند می
 و (%13 و گونه 3 )با Lamiaceae آن از پس و (21%

Asteraceae بيشترین دارای ترتيب به (%13 و گونه 3 )با 
که  است گفتنی همچنين (.1 شکل) بودند گياهی گونه تعداد

 ،%31 و گونه 23 با یعلف شده یآور جمع یها گونه شتريب
 %1 و گونه 2 با یدرخت و %13 و گونه 3 با یا بوته آن از بعد

 .(2 شکل) بودند
 

 گیاهان مصرف بومی دانش اطالعات تحلیل

 برای گياهان از استفاده بيشترین 7شکل  به توجه با
 بعد و است شده گزارش% 17 با گوارشی های بيماری درمان

 های بيماری برای روستا ییدارو اهانيگ از مردم آن از
 کنند. می استفاده %17 خوردگی سرما و% 13 عفونی
 مصرف طریقه بيشترین که آنست انگريب 1 شکل جینتا
 بعد و (%13) غذا تهيه و خوراکی صورت به دارویی گياهان

 ،ها استفاده سایر و ادویه جوشانده، کرده، دم ترتيب به آن از
 بومی اطالعات به توجه با هستند. تر پایين درصدهای دارای

 گياهان از مصرفی اندام بيشترین رسانان اطالع محلی و
 بذر، ميوه، ساقه، ترتيب به آن از بعد و% 72 با برگ دارویی

 هستند استفاده تر پایين درصدهای دارای ریشه و پياز و گل
 (.3شکل )
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 خانواده هر در گیاهی های گونه فراوانی درصد نمودار -1شکل 

 

 

 

 
 رویشیشکل  براساس گیاهی های هگون ینفراوا درصد -2 شکل
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 مردم توسط روستا دارویی گیاهان با درمان قابل های بیماری درصد -3 شکل

 

 
 مردم توسط یاهیگ های گونه یساز آماده نحوه یفراوان درصد -4شکل 

 

 
 روستا در دارویی گیاهان مصرفی های اندام فراوانی درصد -5 شکل

 

 (RFC) قول نقل نسبی فراوانی تحلیل

این شاخص از تقسيم تعداد افرادی که به مفيد بودن گونه 
آید  اند بر تمام افراد مورد مصاحبه بدست می گياهی اشاره کرده

 RFCدارای باالترین  11/1 که در این مطالعه گياه پنيرک با

دهنده اهميت محلی این گياه در بين  ثبت شده است که نشان
های گوارشی، سرفه،  يماریافراد روستا برای درمان عفونتی، ب

،  گاوزبان ، گل ترتيب بلبو خوردگی و ... است. پس از آن به سرما
 (.1قول داشتند )شکل  گزنه و واینه بيشترین فراوانی را در نقل



 

 ءالفبا حروف بیترت به نبجو یروستا یخوراک ییدارو های گونه یبوم دانش جینتا -1 جدول

 علمی نام نام فارسی نام محلی خانواده
فرم 

 رویشی

فرم 

 زیستی

بخش مورد 

 استفاده
 نوع بیماری

شیوه 

 مصرف

ماده 

 غذایی

تعداد 

 قول نقل
RFC UV CI 

Adoxaceae شوند شکيشن Sambucus ebulus L. 11/1 12/1 11/1 7 ستين ضماد مفاصل برگ و ساقه چندساله یا بوته 

Amaryllidaceae 
)زیر تيره: 

Allioideae) 

 یکوه ازچهيپ الش
Allium ampeloprasum 

subsp. iranicum 

Wendelbo 

 ساله یک یعلف
برگ و ساقه و 

 گل
 11/1 13/1 13/1 2 هست یخوراک گوارش  و عفونت

 چندساله علفی .Allium canadense L تره کوهی قوقوری
ساقه و پياز و 

 برگ

ارش و عفونت گو

 و سرماخوردگی

خوراکی و 

 کرده دم
 11/1 11/1 12/1 1 هست

Apiaceae 

 Ammi visnaga (L.) خالل دندان دندون خاله

Lam. 
 12/1 12/1 12/1 1 ستين وشو شست بهداشت گل ساله یک یعلف

 Foeniculum vulgare انهیراز نهیوا

Mill. ساله یک یا بوته 
برگ و ساقه و 

 شهیر

 یغرگوارش و ال

 و زنان

و  یخوراک

 هیادو
 31/1 11/1 13/1 1 هست

 12/1 12/1 12/1 1 هست خوراکی گوارش برگ و ساقه ساله یک علفی .Coriandrum sativum L گشنيز کوهی خيل

 Anisosciadium ناجور چترک یدرزن

orientale DC 
 عفونت گوارش و برگ و ساقه ساله یک یعلف

و  یخوراک

 جوشانده
 11/1 13/1 13/1 2 هست

 Ferulago galbanifera باالمبو شتال

(Mill.) W.D.J.Koch 
 12/1 12/1 12/1 1 ستين یخوراک گوارش ساقه ساله یک یا بوته

 گلپر گلپر
Heracleum persicum 

Desf. ex Fisch., 

C.A.Mey. & Avé-Lall. 

 13/1 12/1 13/1 2 هست هیادو گوارش بذر چندساله یعلف

 بٌلبو
چوچاق، 

 ولنگز
L.Eryngium planum  برگ و ساقه ساله یک علفی 

گوارش و عفونت 

و چربی خون و 

 مسکن

خوراکی و 

 کرده دم
 1/1 11/1 2/1 3 هست

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-294983
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-294983
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-294983
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 نام علمی نام فارسی نام محلی خانواده
فرم 

 رویشی

فرم 

 زیستی

بخش مورد 

 استفاده
 نوع بیماری

شیوه 

 مصرف

ماده 

 غذایی

تعداد 

 قول نقل
RFC UV CI 

Asteraceae 

 غاليت ريش واش ريش
Taraxacum officinale 

(L.) Weber ex 

F.H.Wigg. 

 12/1 12/1 12/1 1 ستين جوشانده گوارش برگ ساله یک یعلف

 Matricaria chamomilla بابونه سفده گلی

L. 
 13/1 13/1 12/1 1 نيست جوشانده گوارش و عفونت گل ساله یک علفی

 شنگ شَنگ
Tragopogon 

buphthalmoides (DC.) 

Boiss. 

 12/1 12/1 11/1 7 ستين یخوراک گوارش برگ و ساقه ساله یک یعلف

 Silybum marianum (L.) میخار مر یالکييت

Gaertn. 
 گوارش و عفونت برگ و ساقه چندساله یعلف

و  یخوراک

 کرده دم
 13/1 13/1 12/1 1 هست

 12/1 12/1 12/1 1 هست یخوراک گوارش برگ ساله یک یعلف .Cichorium intybus L یکاسن یکاسن

Anacardiaceae سماق سماق Rhus coriaria L. 12/1 12/1 12/1 1 هست هیادو گوارش وهيم چندساله یا بوته 

Brassicaceae اب تره ارمیاب ز Nasturtium officinale 

R.Br. 
 11/1 12/1 11/1 3 هست یخوراک گوارش برگ و ساقه ساله یک یعلف

Boraginaceae گل گاوزبان ناگل گاوزب Echium amoenum 

Fisch. & C.A.Mey. 
 گل ساله یک یعلف

اعصاب و 

سرماخوردگی و 

 رفع ورم

 12/1 11/1 71/1 12 نيست دمکرده

 Chenopodiaceae غازیاغی ونی Falcaria vulgaris 

Bernh. برگ و ساقه ساله یک علفی 
گوارش  عفونت و

 کاهش چربی خون

راکی و خو

 کرده دم
 31/1 11/1 13/1 1 هست

Cucurbitaceae هندوانه ابوجهل شال خيار 
Citrullus colocynthis 

(L.) Schrad. 
 12/1 12/1 12/1 1 نيست جوشانده کاهش قند خون ميوه چندساله علفی

Equisetaceae یدم اسب سکيپل Equisetum arvense L. 12/1 12/1 12/1 1 ستين یخوراک گوارش ساقه ساله یک یعلف 
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 نام علمی نام فارسی نام محلی خانواده
فرم 

 رویشی

فرم 

 زیستی

بخش مورد 

 استفاده
 نوع بیماری

شیوه 

 مصرف

ماده 

 غذایی

تعداد 

 قول نقل
RFC UV CI 

Fabaceae 

 Medicago orbicularis ونجهی یدب دب

(L.) Bartal. 
 وهيم ساله یک یعلف

و  عفونت

 دگیسرماخور
 13/1 13/1 12/1 1 هست یخوراک

 یباقاال
 ینخود فرنگ

 ی، پؤلوکوحش
Pisum sativum L. 12/1 12/1 12/1 1 هست خوراکی گوارش وهيم ساله یک یعلف 

Lamiaceae 

 خنش
پونه )نعنای 

 وحشی(
Mentha arvensis L. برگ و ساقه ساله یک علفی 

گوارش، 

 خوشبوکننده دهان

خوراکی و 

 ادویه
 11/1 13/1 13/1 2 هست

صابون 

 یصابون
 12/1 12/1 12/1 1 ستين شستشو بهداشت برگ و گل ساله یک یعلف .Veronica persica Poir زابيس

 برگ و ساقه ساله یک یعلف .Origanum vulgare L مرزنجوش نهيسفده پ
گوارش و تنفس، 

 یسرماخوردگ
 23/1 11/1 12/1 7 هست کرده دم

 برگ ساله یک علفی Mentha pulegium L پونه معطر خالواش

گوارش و 

سرماخوردگی و 

 سرفه

خوراکی و 

 کرده دم
 11/1 11/1 12/1 1 هست

 11/1 12/1 11/1 7 هست ادویه گوارش برگ چندساله ای بوته .Melissa officinalis L فرنجمشک پلنگمشک
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 نام علمی نام فارسی نام محلی خانواده
فرم 

 رویشی

فرم 

 زیستی

بخش مورد 

 استفاده
 نوع بیماری

شیوه 

 مصرف

ماده 

 غذایی

تعداد 

 قول نقل
RFC UV CI 

Malvaceae پنيرک پنرکو Malva sylvestris L. ساله یک علفی 
برگ و ساقه و 

 ریشه

گوارش و عفونت 

 و سرماخوردگی

خوراکی و 

 کرده دم
 13/1 11/1 11/1 13 هست

Oleaceae زولگ 
برگ درخت 

 زیتون
Olea europaea L. برگ چندساله درختی 

فشار خون و 

 دیابت
 11/1 13/1 13/1 2 نيست جوشانده

Polygonaceae ترشک صيفه Rumex acetosa L. 71/1 13/1 13/1 1 هست خوراکی گوارش و عفونت برگ و ساقه ساله یک علفی 

Rosaceae دانه به دونه به Cydonia oblonga Mill. 12/1 12/1 12/1 1 نيست جوشانده ماخوردگیسر دانه چندساله درختی 

Urticaceae گزنه گزنه Urtica dioica L. برگ و ساقه ساله یک علفی 

دیابت و پوکی 

استخوان و 

 پروستات

کرده و  دم

 خوراکی
 33/1 11/1 23/1 1 هست

Violaceae بنفشه کوهی گل بنفشه Viola cornuta L. گل و برگ ساله یک علفی 
سرماخوردگی و 

 فهسر
 13/1 13/1 11/1 7 نيست کرده دم
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 (RFC) قول نقل نسبی فراوانی -6 شکل

 

 (UV) استفاده ارزش تحلیل

 گياه برای UV ميزان بيشترین 3 شکل های یافته براساس
 استفاده مختلف بيماری 1 درمان برای که است 1 با برابر بلبو

 داروییگياه  عنوان بهرا  گونه نای رسان اطالع 3 و شود می
  .اند دهکر گزارش

 

 
 (UV) گیاهان از استفاده ارزش شاخص -7 شکل

 

 (CI) فرهنگی اهمیت شاخص تحلیل

 شاخص بيشترین با گياهان که آنست گویای 1 شکل
 بلبو و پنرکو های گونه شامل ،منطقه در فرهنگی اهميت

 از استفاده در باال فرهنگی اهميت دهنده نشان کههستند 
 .است منطقه در دارویی گياهان
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 (CI) یاهانگ یفرهنگ یتاهم شاخص -8 شکل

 

 بحث
 بومی خبرگان شناسایی برای شده انجام های مصاحبه در
 مورد در توجه  قابل دانش دارای افراد از بسياری ،منطقه

 سن کهولت علت به یا بودند شده فوت روستا دارویی گياهان
 اطالعات نيز نهاآ فرزندان و بودند شده مبتال لزایمرآ به

 سابقه برخالف (.Mirdilami et al., 2011) نداشتند چندانی
 حال در مردم که رسد می نظر به ایران، در سنتی طب طوالنی
 از بسياری برای دارو عنوان به که گياهانی کردن فراموش
 بودن دسترس در که هستند شده می استفاده ها بيماری
 روستایی مناطق در بهداشتی های مراقبت های سيستم

 افراد (.Mossadegh, 2008) باشد آن برای دليلی تواند می
 درمان برای دارویی گياهان به بيشتر که بودند کسانی خبره

 خودرو گياهان این از غذا تهيه برای حتی و داشتند اعتقاد
 شده تهيه خوراک که بودند معتقد و کردند می استفاده بيشتر

 .است مفيد عمرشان طول و سالمتی برای گياهان این از
 برای کارآمد ابزار یک عنوان به فرهنگی اهميت شاخص
 مورد افراد ميان در باال توافق با های گونه کردن مشخص

 شناخته افراد این از گذاشته اشتراک به دانش ميزان و مطالعه
 بدست نتایج براساس (.Ghorbani et al., 2006) است  شده

 غذا و دارو عنوان به منطقه در که گياهانی ینمهمتر مدهآ
 نسبی فراوانی شاخص در درجه باالترین و شدند می استفاده

 داشتند را (IC) فرهنگی اهميت شاخص و (RFC) قول نقل
 بودند رازیانه و چوچاق گزنه، گاوزبان، گل پنيرک، ترتيب به
 یروستا در علفی گياهان گير چشم حضور به باتوجه که

 Ziraee) ای مطالعه در رسد. می ظرن  به بدیهی امر این جوبن

et al., 2015) بوشهر استان )توز( زیرراه دشستان جلگه در، 
 فرهنگی شاخص دارای گياهان ءجز گاوزبان گل و پنيرک

 (Tabatabaei, 2016) یپژوهش در اما خورد. می چشم به باال
 اهميت ميزان بيشترین گز درختچه نایين شهرستان در

 فراوانی بيشترین خاکشير و شکرتيغال های گونه و فرهنگی
 افراد که است این دهنده نشان که داشتند را قول نقل نسبی

 در آن دارویی کاربرد ولی شناسند می را گونه این کمتری
 است. بيشتر منطقه محلی مردم ميان

 

 استفاده مورد گیاهان تنوع

 تنوع و فراوانی دمور در پژوهش این از حاصل های یافته
 که داد نشان محلی مردم استفاده مورد دارویی های گونه

 مورد گونه بيشترین دارای( Apiaceae) چتریان خانواده
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 تحقيقات مختلف در ولی ،منطقه در سنتی استفاده
(Tabatabaei, 2016 ؛Dolatkhahi et al., 2012 ؛

Khodayari et al., 2014 ؛Ja'fari & Zarifian, 2015؛ 
Bagheri & Heydari, 2020 ؛Safari et al., 2020) 

 استفاده مورد گونه بيشترین( Asteraceae) کاسنی خانواده
 از بعد Lamiaceae و Asteraceae مطالعهاین  در بود.

 مطالعه با که داشت را دارویی استفاده گونه بيشترین چتریان
Ghavam ( 2111و همکاران) این آن دليل است. همسو 

 از منطقه در چتریان خانواده های گونه تنوع که است
Asteraceae و اقليمی نيازهای به توجه با است. بيشتر 

 ازجمله چتریان خانواده های گونه برای الزم حرارتی
 و کافی رطوبت ميزان و درجه 11-13 دماهای در زنی جوانه
 در را ای گونه تنوع بيشترین منطقه در موجود متناسب خاک
 محلی، افراد شده انجام پژوهش در کلی طور هب .دندار منطقه

 عنوان به را خانواده 11 به مربوط گياهی گونه 71
 خوراکی و دارویی مختلف مصارف در گياهان پرکاربردترین

 خوراکی شکل به گياهان عمده مصرف شيوه که کردند ذکر
 است. همسو Kamali (2111)و  Bahrami مطالعه با که بود

دليل   به خوراکی مصارف برای گياهان این از استفاده دليل
 گياهان این از شده تهيه های خوراک سالمت و نبود مفيد

 مردم رسد می نظر  بهبنابراین  غذاهاست. سایر به نسبت
 های بيماری درمان و پيشگيری برای عمدتاً جوبن روستای
 غذاهادر  و خوراکی شيوه به دارویی گياهان از گوارشی،

 کرده دم شيوه داد، نشان نتایج همچنين ند.کن می استفاده
 Tabe که داشت قرار اهميت دوم درجه در دارویی گياهان

 اهميت اول درجه در را مصرف شيوه این بهبهان در (2111)
 مصارف برای استفاده مورد اندام بيشترین بود. نموده ارزیابی
 جوامع بيشتر در که نحوی ، بهبود برگقسمت  در دارویی

 گياهی داروهای تهيه برای برگ از دنيا سرتاسر در قومی
 (.Silambarasan & Ayyanar, 2015) کنند می استفاده
Fathi (2111) و طبس شهر در Safari  (2111)و همکاران 

 تنگه در (2111)و همکاران  Ghavam سميرم، در
 ایلگنه حوزه در (2111)و همکاران  Khaleghi بالنگستان،

 استان در (2111)و همکاران  Mirdilami و ارسباران چای

 مردم اند. کردهبيان  برگ را مصرفی اندام بيشترین نيز ستانلگ
 دانند می گياهان نابودی سبب را ریشه از استفاده محلی

(Tabatabaei, 2016.) 

 

 ها بیماری بندی طبقه

 روستا دارویی گياهان از استفاده بيشتر مطالعهاین  در
 های بيماری برای لیمح خبرگان اطالعات براساس
 ,Fathi) طبس در یپژوهش در .است %17 گوارشی

 سميرم در و( Tabe, 2016) بهبهان شهرستان در ،(2014
(Safari et al., 2019) گياهان مصرف نیشتريب زين 

 تنها اگرچه است. گوارشی های بيماری برای دارویی
 ازرا  بخصوصی تشخيص توان نمی ها نشانه براساس
 ارزیابی در کامل حال شرح یک ولی کرد، مطرح بيماری

 داشته بيماری شناخت در زیادی اهميت تواند می نيز بيمار
  این در(. Ebrahimi Daryani et al., 2003) باشد

 بيان رسانان اطالع که صورت همان به ها بيماری مطالعه
عالئم  براساس االمکان حتی شده سعی و شده ثبت کردند

 درستی و صحت همچنين و بيماری نوع شده گزارش
عالئمی  محلی مردم منطقه این در .شود مشخص اطالعات

 و یبوست آروغ، نفخ، پيچه، دل درد، دل ،نکرد ترش مانند
 گوارش به مربوط های بيماریعالئم  از را اسهال یا

 گند بيماری (Tabatabaei, 2016) نتایج با که دانند می
 به اردبيل ستانا در دوران روستای مردم است. یکی آروغ

 Haji Ali Mohammadi et) ویندگ می هيضه بيماری این

al., 2007.)  آن عالمت که است معده فساد بيماریهيضه 
  معده گاز ایجاد اثر در که است بدبو های وغرآ

  بيماری به کند. می اسهال ایجاد و آید بوجود می
 گویند می هم تِریش اردبيل استان در معده کردن ترش

(Haji Ali Mohammadi et al., 2007.) از بعد 
 گياهان که بودند آن بر رسانان اطالع گوارشی های بيماری
 برای آن از بعد و عفونی های بيماری درمان برای دارویی

 .استمؤثر  و شود می استفاده سرماخوردگی
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 نسبی فراوانی شاخص و (CI) فرهنگی اهمیت شاخص

 (RFC) قول نقل

 برای مدآکار ابزار یک عنوان به فرهنگی اهميت شاخص
 افراد ميان در باال توافق با های گونه کردن مشخص

 افراد این زا گذاشته اشتراک به دانش ميزان و رسان اطالع
این  در (.Ghorbani et al., 2006) است شده شناخته
 اهميت شاخص بيشترین چوچاق و رکيپن گياه مطالعه

 در را قول نقل انیفراو شاخص بيشترین همچنين و فرهنگی
 گياه ترتيب به ،گياه دو این از بعد و داشتند منطقه مردم بين
 قول نقل فراوانی بيشترین دارای رازیانه و گزنه گاوزبان، گل

 .بودند
 

 (UV) استفاده ارزش شاخص

 این از حفاظت برای تهدیدی باال UV ارزش با گياهان
 اینکه دليل به ایده این رسد می نظر به باشد، می ارزش با گونه
 درست تواند نمی ،گيرد نمی نظر در را ماریآ جامعه تمام

 بيشترین چوچاق گياه پژوهشاین  در مثالعنوان  به باشد.
 آن درمانی خواص که است  آمده دستب 1 عدد UV ميزان
؛ است شده ثبت بيماری 1 درمان برای رسان اطالع 3 توسط

 که گزنه و زبان وگا گل پنيرک،مانند  گياهانی که صورتی در
 در اند کرده اشاره آنها خواص به نفر 1 و 12 ،13 ترتيب به

 ارزش شاخص و باال رتبه دارای فرهنگی اهميت شاخص
 درک فرهنگی اهميت شاخص باشد. می کم هاآن استفاده
 گياه حفاظتی وضعيت همچنين و برداشت ميزان از بهتری

 باید گياهان برای حفاظتی وضعيت تعيين برای دهد. می ئهاار
 ميزان پراکنش، رویشی، فرم فراوانی، مانند عواملی
 و برداشت های روش استفاده، مورد اندام دهی، محصول
 مورد شود می انجام سنتی صورت به که حفاظتی عمليات
 (.Ghorbani, 2005) بگيرد قرار مطالعه

 سانانر اطالع همه که دليل این به استفاده ارزش شاخص
 کند هبمحاس را فرهنگی درون تنوع تواند نمی دگير دربرنمی را
 & Mathur) گيرد می نادیده را فرهنگی اهميت پویایی و

Sundaramoorthy, 2013). کم استفاده ارزش با گياهان 

 دهنده نشان بلکه ،نيست گونه آن بودن اهميت بی دهنده نشان
 بين در که است گياهی گونه آن بومی دانش بودن خطر در

 است فراموشی خطر در و شود نمی گذاشته اشتراک به افراد
(Chaudhary et al., 2006). چوچاق گياه مطالعه این در 
 در هاستفاد ارزش بيشترین باو  گياه UV مقدار بيشترین با

 استفاده مورد بيماری 1 درمان برای که شد شناخته منطقه
 .گيرد می قرار

 

 گیاهان داروشناسی

 منطقه دارویی گياهان ینرمهمت محلی مردم دیدگاه از
 بودند رازیانه و گزنه زبان، گاو گل چوچاق، پنيرک، ترتيب به
 همچنين و (RFC) فرهنگی اهميت ميزان بيشترین که

 منطقه گياهان بين از را( CI) قول نقل نسبی فراوای بيشترین
 اینکه بر عالوه دارویی های گونه این داشتند. مطالعه مورد

 تنوع و کاربرد از د،نشد قول نقل دیزیا رسان اطالع توسط
 از استفاده موارد بيشترین ند.بود برخوردار نيز باالیی استفاده

 درمان بدن، عفونت درمان برای منطقه در پنيرک گياه
 شود می استفاده یبوست رفع برای و گلودرد سرماخوردگی،

 ایبر آن هجوشاند پنيرک خواص از نيز سنتی طب در که
 مفيد و ثرؤم خونی لسهاا و شدید یفههاسر ،مثانه عفونت

 دارای و یبوست رچاد که کسانی ایبر آن دهکر دم و ستا
 کپنير گبر گردد. می توصيه ،هستند تنبلی روده و همعد

 گیردسرماخو ارضعو در مؤثر نگياها از یکی انعنو به
 نفرموالسيو از دییاز ادتعد دراین گياه  .است سرفه ویژهبه

 .(Emami, 2014) دارد دجوونيز  گرید نگياها با طمخلو
 فشار قند، نازایی، عفونت، درمان پنيرک خواص از وی

 .است کرده بيان را کمردرد و درد دل زخم، درد، سينه خون،
 خواص از خود دارویی گياهان کتاب در زرگری همچنين

 مختلف اعضای تحرکات رفع بخش، آرام کنندگی، نرم پنيرک
 رفع تنفسی، مجاری ادراری، یمجار گوارشی، تحرکات ،بدن

 درد، گلو برونشيت، در سرفه رفع مسن، افراد و اطفال یبوست
 مطالعه در رسانان اطالع پاسخ با که برده نام ... و سردرد رفع

 .(Zargari, 2016) دارد تطابق
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 چوچاق گياه از محلی مردم که درمانی خواص بيشترین
 و عفونت ن،خو چربی گوارش، برای بودن مفيد کردند بيان

 نيز Zargari (2111) .بود دارویی گياه این بودن مسکن
 براصفر بادشکن، معده، مقوی بودن، مدر را چوچاق خواص

 شده ذکر خواص از برخی با که است کرده بيان بر تب و
 مردم که دارویی خواص از دارد. تطابق روستا افراد توسط
 مقوی به توان یم اند کرده اشاره زبان گاو گل گياه برای منطقه

 Zargari .کرد اشاره ورم رفع و سرماخوردگی اعصاب،
 تصفيه و کننده آرام عنوان به گاوزبان گل خواص از (2111)

همچنين  ،یاد کرده ادرار دفع اختياری بی زکام، سرفه، خون،
 و ورم و بسهآ ویر بر آن برگ شده لهاشاره کرده که 

 با که ددار بهبودی و درد تسکين حالت ها سوختگی
 برای منطقه مردم .دارد تطبيق محلی گویان پاسخ اطالعات

 پوکی دیابت، برایبودن  مفيد مانند دارویی خواص گزنه گياه
 Emami نتایج با که اند کرده اشاره پروستات و استخوان

کاربرد  و قند بيماری درمان گزنه خواص از که (2111)
 همچنين ارد.را بيان کرده تطبيق د خون فشار برای آن برگ

Zargari (2111) ورم رفع بودن، مدر به گزنه خواص از 
 و خونی اختالالت رفع خون، قند کاهش مثانه، ورم کليه،

 موارد برخی در که است کرده اشاره مزمن رماتسيم درمان
 موارد برخی در ولی دارد تطبيق انویگ پاسخ اطالعات با

 منطقه بومی دانش بودن غنی از نشان این که ندارد مطابقت
 برای بودن مفيد به منطقه مردم رازیانه گياه برای .است

 Emami .اند کرده اشاره زنان مشکالت و الغری گوارش،
 شکم معده، های ناراحتی التيام برای گياه این از (2111)

 از Zargari (2111) و مادر شير افزایش شکم، نفخ درد،
 دهنده، نيرو ده،مع مقوی آور، هقاعد به رازیانه درمانی خواص

 با موارد برخی در که کرده اشاره گرفتگی رگُ و درد گلو رفع
 ضبط و ثبت عدمالبته  دارد. مطابقت گویان پاسخ اطالعات

 و اطالعات انفجار با عصری در محلی مردم بومی دانش
 .شد خواهد سپرده فراموشی به رسانه
 پژوهش براساسکلی باید گفت که  گيری نتيجهعنوان  به

 منطقه در خودرو گياهی گونه 71 ،منطقه در شده جامان
 های استفاده مورد محلی افراد توسط که شد شناسایی

  این ميان از .گيرد می قرار ابزاری و دارویی خوراکی،
 درصد بيشترین گزنه و پنيرک رازیانه، زولنگ، گونه 71

 بود. دارا را غذا تهيه برای همو  درمان عنوان به هم استفاده
 از  استفاده با ارتباط در غنی دانش جوبن روستای ممرد

 از جلوگيری و درمان برای که داشتند دارویی گياهان
 در قبل ها نسل از آگاهی این و بردند می بهره ها بيماری
 گزارش خواص بيشترکه  نحوی به است. داشته وجود منطقه
 گرفته تأنش نهاآ بومی دانش از که محلی مدمر توسط شده

 شدن مدرنيته به توجه با .است برابر علمی نداتمست با
 ولی است فراموشی حال در بومی دانش روستایی جوامع

 بر که هستند تجربی علم این از غنی منبع هنوز مسن افراد
 زیبا طبيعت به توجه با دارند. تأکيد بسيار خود دانش و علم

 برای شهرها به جوانان مهاجرت همچنين و منطقه بکر و
 در گردشگری مراکز اندازی راه با توان می بيشتر مدآدر کسب
 کمک روستا به بخشيدن رونق به منطقه شناسایی و منطقه
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Abstract 
    Ethnobotany is the recording of traditional unwritten information for the rational exploitation 

of resources and the effective protection of biodiversity and cultural information in any 

community. The present study aimed at recording the local's indigenous knowledge of Jubon 

village in Rudbar city of Guilan province about using medicinal and edible plants. The research 

data were obtained through the semi-structured interviews with 35 local experts. The descriptive 

statistics models such as the relative frequency of citation, use value, and cultural significance 

indices were used to analyze the data. The results showed that 34 plant species from 19 families 

were used for therapeutic and edible purposes in the study area. Plants of the families apiaceae, 

lamiaceae, and asteraceae with the frequencies of 19, 16, and 9%, respectively, were the most 

used in the region. The most important medicinal plants in the region were Malva sylvestris L., 

Echium amoenum Fisch. & C.A.Mey., Urtica dioica L., Eryngium planum L., and  

Foeniculum vulgare Mill., respectively, which had the highest cultural significance and relative 

frequency of citation indices among the medicinal plants of the region. The findings also 

indicated that the most common purpose of therapeutic use of the plants was about the 

gastrointestinal diseases, which were mainly used orally in cooking. In general, the people of 

Jubon village have a rich knowledge about the use of medicinal and edible plants, and this 

knowledge has existed in the region for generations. 

 

Keywords: Malva sylvestris L., Apiaceae, medicinal properties, indigenous knowledge, 

quantitative index.  

 


