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  چکیده

ها براي بقا و بهبود کیفیت زندگی خود از طرق مختلف به  بشر از گذشته تا به امروز در بسیاري از زمینه

نگاري روشی براي شناخت این وابستگی و ارتباط بین مردم و گیاهان  گیاه مردم. ته بوده استگیاهان وابس

نگاري گیاهان خودروي منطقه بسطام در استان  جانبه گیاه مردم هدف از این پژوهش بررسی همه. است

اي چشمه بید جامعه انسانی موردمطالعه در این تحقیق اهالی دو روست. لرستان از ناحیه رویشی زاگرس است

روش پژوهش بکار رفته در این مطالعۀ گیاه . و چشمه صالح از شهرستان سلسله در استان لرستان است

ها از مشاهدة مستقیم، مشاهدة همراه با  براي گردآوري داده. نگاري بوده است نگاري، روش مردم مردم

برداري  افراد منتخب به روش نمونه ها با مصاحبه. شده است مشارکت و مصاحبۀ نیمه ساختاریافته استفاده

خانواده گیاهی توسط  41گونه گیاهی متعلق به  125نتایج نشان داده که . شده است گلوله برفی انجام

)9/6(، سوسنیان )درصدSitae) (14/4(هاي گیاهی کاسنیان  خانواده. شده است رسانان شناسایی اطالع

)Liliaceae 9/6(و گلسرخیان) درصد) (Rosaceae هاي  بیشترین فراوانی را در بین خانواده) درصد

نتایج بیانگر این است که دانش و کاربرد گیاهان بسیار متنوع بوده و بیشتر شناخت و . اند گیاهی داشته

 34اي،  استفاده علوفه) درصد 2/41(گونه  49استفاده خوراکی، ) درصد 6/49(گونه  59ها شامل  استفاده

. دستی کاربرد داشته است براي ابزار و صنایع) درصد 8/16(گونه  20ستفاده دارویی و ا) درصد 6/28(گونه 

گذاري آنها، مکان رویش، خواص  اي از دانش بومی گیاهان شامل دانش نام نتایج نشان داد که بخش عمده

از خصوصیات  هاي محلی گیاهان اغلب متأثر برداري و شیوه استفاده از گیاهان است و نام گیاهان، شیوه بهره

  .ها است آن) کاربرد(و خواص ) میوه(شناسی، ثمره  ریخت

  .اي، چشمه صالح، دانش بومی، زاگرس استفاده خوراکی، استفاده علوفه:ها واژهکلید

                                               
ahmadbazgir58@yahoo.com    .آباد، ایران دکتري جنگلداري دانشگاه لرستان، خرم *

ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي،  دانشیار جنگلداري مؤسسه تحقیقات جنگل **
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  مقدمه

امروزه و در آینده . ها براي بقاي خود از طرق گوناگون به گیاهان وابسته هستند همه انسان

گیاهان رکن . راي بهبود کیفیت زندگی به آنها وابسته هستیمها ب ما در بسیاري از زمینه

. هستند) اکوسیستم(ها  سازگان اساسی براي عملکرد جوامع بشري و عملکرد کلیه بوم

دار تشکیل تمام انرژي مصرفی ما  ها تقریباً عهده ها و جلبک فتوسنتز گیاهان همراه با باکتري

:Prance, 2007(هستند  اهان براي موارد مختلفی از جمله غذا، دارو، ها از گی انسان). 1

دامداري، کشاورزي، زنبورداري، مصالح ساختمان، بهداشت، آرایش، ابزار و غیره استفاده 

 ,.Rahman et al؛ 1391:2؛ اهوازي و همکاران، 45و  44: 1385فرهادي، (کنند  می

2019:383; Kathambi et al., 2020:479,480 .(ول تکامل بشر منجر ها در ط این استفاده

برداري از گیاهان جهت بهتر نمودن زندگی  اي براي بهره هاي ارزنده گیري تجربه به شکل

عنوان یادگار و ثروتی  اي که براي نسل امروز به تجربه.در طی سالیان متوالی شده است

؛ پورهاشمی، 165:1391اهوازي و همکاران، (جاي مانده است  ارزشمند از پیشینیان به

ها و روابط انسان با  بررسی و ثبت و ضبط این تجربه). Xiong et al., 2020:402؛ 63:1399

گیاهان را در اصالح اتنوبوتانی
1

:Prance, 2007(نگاري گویند  یا گیاه مردم  1.(  

اي از علم اتنواکولوژي نگاري شاخه گیاه مردم 
2

باشد  است که مربوط به گیاهان می

شناس  اصطالح اتنوبوتانی براي اولین بار توسط گیاه. )30:1390سجادي و همکاران، (

آمریکایی دکتر جان ویلیام هرشبرگر
3

، در یک سخنرانی در فیالدلفیا آمریکا در سال 

گیاهان تولید شده توسط مردم "هاي خود با عنوان  میالدي، براي توصیف پژوهش 1895

بومی
4

اي براي روشن کردن شرایط  هعنوان زمین هرشبرگر اتنوبوتانی را به. ، استفاده شد"

                                               
1. Ethnobotany

هاي مردم یک منطقه در خصوص  شناسی مردمی به مطالعۀ کلیدي یافته یا بوم) Ethnoecology(اتنواکولوژي  - 2

).30: 1390سجادي و همکاران، (پردازد  محیط طبیعی می

3. John William Hershberger
4. Plants produced by primitive and indigenous peoples
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فرهنگی یک جامعه در رابطه با گیاهان بیان کرده است که از گیاهان براي غذا، ) وضعیت(

حفاظت، دارو، لباس، شکار، آرایش، پرچین، هیزم، الوار، غذا، ابزار کشاورزي، مصالح 

ین گیاهان و اتنوبوتانی در واقع مطالعه رابطه ب. شود ساختمانی و مراسم مذهبی استفاده می

هاي خاکی و آبی است؛ که اتنو هاي مختلف در بوم سازگان انسان در طول زمان و مکان
1
 

ها و بوتانی مطالعه در رابطه با انسان
2

 Prance, 2007:1,2; Rahman(مطالعه گیاهان است  

et al., 2019:382.(  

یک قوم، یک نگاري به مطالعه و بررسی چگونگی استفاده افراد  بنابراین گیاه مردم

حیدري و (پردازد  فرهنگ و یا یک ناحیه خاص از گیاهان بومی موجود در آن منطقه می

نگاري علمی گسترده است چرا که تقریبًا تمامی مردم  گیاه مردم). 330: 1393همکاران، 

شان به گیاهان وابسته و در ارتباط است، اما جوامع محلی و روستاییان  کره زمین زندگی

اي است که در بسیاري موارد  تري با گیاهان دارند زیرا این امر مسئلهارتباط بیش

توان علمی غالبًا تجربی و تا  کننده بقا و معیشت آنها است، بنابراین این علم را می تضمین

  ).52: 1385فرهادي، (اندازه زیادي کاربردي قلمداد کرد 

هاي مختلفی از زندگی  نبهطور که اشاره شد دربرگیرنده ج نگاري همان دانش گیاه مردم

هاي حال حاضر جهانی، شامل امنیت غذایی،  هاي نگرانی مردم است و در بسیاري از زمینه

عالوه بر این . وهوایی، حفظ تنوع زیستی و سالمت انسان کاربرد دارد تغییرات آب

ابع تواند بینشی در ارتباط با نحوه تعامل محلی جوامع با من نگاري می مطالعات گیاه مردم

هاي بسیار قدیم گیاهان را براي درمان بیمارهاي  مردم از زمان. طبیعی خود فراهم آورد

ترین موضوعات گیاه  اند و امروزه مطالعه آنها به یکی از مهم آوري کرده مختلف جمع

گروه قومی در  2000درصد از  80گیاهان دارویی که توسط . شده است نگاري تبدیل مردم

گیرد، مورد توجه بسیاري از دانشمندان و عموم مردم قرار  قرار می جهان مورد استفاده

  ).Zhao et al., 2020: 473; Xiong et al., 2020:402(گرفته است 

                                               
1. ethno
2. botany
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داروي اولیه پزشکی که  252درصد از  11، 1بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی

ن گیاهان خودرو همچنی). Rahman et al., 2019:383(ضروري هستند، منشأ گیاهی دارند 

مالک را در سطح جهانی و  ویژه براي کشاورزان خرده ها به توجهی از علوفۀ دام بخش قابل

ها در بیشتر مناطق  ازنظر تاریخی، جنگل. کنند توسعه تأمین می بیشتر در کشورهاي درحال

 ها و وسطی، برگ درختان و درختچه از قرون. اند ها داشته جهان نقش مهمی در تغذیه دام

شده است،  عنوان علوفه در کشورهاي اروپایی استفاده همچنین گیاهان علفی خودرو به

ها و  که کمبود خوراك دام وجود دارد، به درختچه مثال، دامداران در زمستآن عنوان به

  .)Luske and Eekeren, 2018:975(کردند خوراك اتکا می سبز خوش درختان همیشه

یی تقریباً یک میلیارد نفر حیاتی است و مصرف دام براي معیشت و امنیت غذا 

 ,.Robinson et al(گذارد  محصوالت دامی بر رژیم غذایی و سالمت این جمعیت تأثیر می

ویژه در  اي توسط دامداران به شناخت و چگونگی مدیریت گیاهان علوفه). 2014:1

تعیین پایداري تواند تأثیر مهمی در  هاي تجاري باال است می شرایطی که قیمت علوفه

Geng(استفاده از این منبع و امنیت غذایی جوامع داشته باشد  et al., 2020:456 .( بخش

است ) WEPs(2نگاري دانش استفاده از گیاهان خوراکی خودرو مهم دیگر گیاه مردم

)Shin et al., 2018:1). WEPs شده در طبیعت براي  آوري هاي گیاهی جمع در واقع گونه

ها فراهم  مواد مغذي مهمی براي انسان WEPs. وان غذا یا نوشیدنی استعن مصرف به

هاي غذایی  توانند تنوع رژیم ها می عنوان یک منبع مهم انرژي و ریزمغذي کنند و به می

  .انسان را افزایش دهند

WEPs که عرضه عادي مواد غذایی مختل شده  همچنین در هنگام قحطی و هنگامی

، WEPsرغم اهمیت و سودمندي  در حال حاضر، علی. اند بوده است، منابع غذایی مهمی

 Shin(کنند  عنوان غذاي اصلی مصرف می هاي گیاهی را به ها تعداد محدودي از گونه انسان

et al., 2018:1 .(تواند منجر به کمبود جهانی غذا و از دست دادن دانش  این محدودیت می

                                               
1. World Health Organization
2. Wild edible plants (WEPs)
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سازي را  د محصوالت جدید از طریق اهلیامکان تولی WEPsهمچنین . شود WEPsدر مورد 

ها سنت غذاي محلی نوعی فرهنگ است و از دست دادن دانش سنتی  دارند، عالوه بر این

WEPs  به معناي از دست دادن بخشی از هویت فرهنگی است)Shin et al., 2018: 1 .(

از  گیاهان نیز ها در ارتباط با ها بخشی از تنوع زبان زمان با از دست رفتن تنوع فرهنگ هم

کند که در هر دهه، صدها زبان  بیان می 2007در سال  1مثال، پرنس عنوان به. رود دست می

 50درصد در  50روند و احتماًال بیش از  زبان باقیمانده در جهان از بین می 7000از تقریباً 

:Prance, 2007(سال آینده از دست خواهد رفت  1 .(  

ها از جمله ساخت  نگاري در دیگر زمینه انش گیاه مردمشده، د عالوه بر موارد اشاره

براي انسان و دام، وسایل و ابزار کار و خانه، تأمین سوخت و غیره ) ساختمان(سرپناه 

وار اشاره شد بخش بسیار کوچکی از دانش گیاه  آنچه که فهرست. کاربرد داشته و دارد

: 1385فرهادي، (ال نابودي است نگاري است که متأسفانه با شتابی تند شونده در ح مردم

دهیم  دهندة این است که ما میراث فرهنگی خود را با سرعت از دست می ها نشان این). 46

براي . دهد هاي ما را براي دستیابی به پایداري در آینده کاهش می طورجدي فرصت که به

در هر هاي مختلف برخورد با طبیعت که  معکوس کردن این روندها، باید به خرد روش

:Prance, 2007(جامعه وجود دارد احترام بگذاریم  1,2.(  

فرهادي، (زندگی ایرانیان مانند هر فرهنگ کهنسال دیگري متأثر از گیاهان بوده است 

تواند  با توجه تنوع اقلیمی کشور ایران اهمیت گیاهان در زندگی ایرانیان می). 44:1385

 11اي که  گونه هاي حیاتی جهان است به اقلیمایران تقریبًا داراي اغلب . تر باشد پررنگ

حسینی و همکاران، (شده است  شده جهان در آن ثبت اقلیم شناخته 13اقلیم از 

ترین  توان آن را جزء غنی وهوایی می بنابراین ازنظر تنوع اقلیمی و آب). 472:1387

بی را براي نظیر شرایط مناس هاي جغرافیایی جهان شمرد و همین تنوع اقلیمی کم بخش

قاسمی دهکردي و (رویش انواع گیاهان خودرو در این عرصه پهناور فراهم آورده است 

شده است  گونه گیاهی در آن گزارش 7000که حدود  طوري ، به)107:1391همکاران، 

                                               
1. Prance
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عباسی و (باشد  کشور ایران می) اندمیک(گونه انحصاري  1727که از این تعداد حدود 

هاي گیاهی کشور  اي است که تعداد گونه اندازه اي به ین تنوع گونها). 147:1391همکاران، 

هاي گیاهی اروپا است و این تنوع باال توجه پژوهندگان تمام  ما بیشتر از پنج برابر تمام گونه

  ).43:1385فرهادي، (کشورهاي جهان را به کشور ما جلب کرده است 

فالت ایران سکونت دارند، موجب  این تنوع گیاهی و نیز تنوع اقوام گوناگونی که در 

اهوازي (نگاري نیز از غنا و تنوع ارزشمندي برخوردار باشد  شده است که دانش گیاه مردم

ناحیه رویشی زاگرس که در کشور ایران از شمال غرب تا جنوب ). 165:1391و همکاران، 

دود این ناحیه رویشی ح. هاي کشور هستند ترین جنگل گیرد وسیع شرق را در برمی

هاي مختلف ایرانی  شود و شامل اقوام و فرهنگ سوم جمعیت انسانی کشور را شامل می یک

که سکونتگاه قوم  استان لرستآن. از جمله کرد، ترك، لر و غیره با سبقه تاریخی کهن است

میلیون هکتار  5/1استان لرستان بیش از . ترین مناطق زاگرس است لر است یکی از مهم

شده  گونه گیاهی از این استان گزارش 1200و در فلور ایرانیکا بیش از  جنگل و مرتع دارد

زندگی مردمان این استان مانند سایر مناطق زاگرس ). 86:1388احمدي و همکاران، (است 

ها بوده است که این وابستگی  هاي این جنگل هاي دور تا به امروز وابسته به عرصه از گذشته

نگاري در بین مردمان این ناحیه شده  غنی گیاه مردم گیري دانش و ارتباط موجب شکل

  ).181و  180: 1394بازگیر و همکاران،(است 

نگاري در ناحیه رویشی زاگرس  حال مطالعات صورت گرفته در زمینه گیاه مردم بااین  

این در . شده است و استان لرستان محدود بوده است و بیشتر در زمینه گیاهان دارویی انجام

هاي دیگر مانند  نگاري در زمینه طور که بیان شد دانش گیاه مردم است که همانحالی 

سرپناه، غذا و علوفه دام نیز اهمیت بسیار باالیی داشته و حتی موجب بقاي انسان در طول 

:Zerabruk and Yirga, 2012(تاریخ شده است  با توجه به حجم زیاد گیاهان ). 165

تواند همۀ گیاهان یک استان یا  افیایی، هیچ شخص نمیازنظر کمی و کیفی و گسترش جغر

اما کار مداوم در مناطق جغرافیایی . آوري و موردمطالعه قرار دهد کشور را شناسایی، جمع

تواند شناخت مناسبی از این دانش و گنجینه بزرگ را براي ما و آیندگان  تر می کوچک
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رو این پژوهش تالش دارد  ازاین ).107: 1391قاسمی دهکردي و همکاران،(فراهم نماید 

نگاري گیاهان خودرو منطقه بسطام در استان لرستان از  جانبه گیاه مردم تا با بررسی همه

هاي  نگاري روستاییان را در زمینه اي از دانش گیاه مردم ناحیه رویشی زاگرس بتواند گوشه

  .گوناگون نشان دهد

  

  ها مرور پیشینه

ر کشور ایران تقریبًا نوظهور است و در دو دهه گذشته نگاري د هاي گیاه مردم پژوهش

متمرکز بر استفاده دارویی و خواص شده  هاي انجام بیشتر پژوهش. قوت گرفته است

هاي دانش بومی  دارویی گیاهان خودرو در مناطق مختلف کشور بوده است و به دیگر جنبه

نگاري  در ارتباط با گیاه مردم .نگاري کمتر توجه شده است استفاده از گیاهان یا گیاه مردم

صورت  است که در ادامه بهشده  هاي موردي متعددي انجام گیاهان دارویی پژوهش

  .استشده  مختصر به برخی از آنها اشاره

آوري و شناسایی گیاهان دارویی موجود در استان  به جمع) 1388(احمدي و همکاران 

گیاه دارویی  151در این تحقیق درمجموع . اند هاي سنتی آنها پرداخته لرستان و استفاده

، )Lamiaceae(هاي گیاهی شامل خانواده نعنائیان  ترین خانواده شده که مهم شناسایی

  .بوده است) Papilionaceae(و باقالئیان ) Asteraceae(کاسنیان 

نگاري گیاهان دارویی مردمان بومی  به بررسی گیاه مردم) 1393(خدایاري و همکاران 

گونه گیاهی  174نتایج نشان داده که . اند ق شمال شرقی استان خوزستان پرداختهمناط

هاي کاسنیان، نعنائیان و چتریان  ها بیشتر متعلق به خانواده این گونه. شده است شناسایی

)Apiaceae ( ،بوده که بیشترین موارد مصرف به ترتیب در زمینه رفع مشکالت گوارشی

  .شده است هش قند و چربی خون مشاهدهتنفسی، سیستم ادراري و کا

پژوهشی با هدف شناسایی گیاهان دارویی مورد ) 1396(میرزایی و همکاران  علی

نتایج محققین . اند برداران عشایر چهل کمان استان خراسان رضوي انجام داده استفاده بهره
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ا نیز مانند شده است که در اینج گونه دارویی شناسایی 51نشان داده است که در منطقه 

اند و  هاي گیاهی کاسنیان و نعنائیان بیشترین فراوانی را داشته چندین تحقیق دیگر خانواده

  .اند هاي گوارشی مورد استفاده قرارگرفته بیشتر براي درمان بیماري

نگاري گیاهان دارویی در منطقه زاغه و  به بررسی گیاه مردم) 1398(دلفان و همکاران 

خانواده گیاهی را  55گونه دارویی از  218محققین . اند لرستان پرداختهبیرانشهر از استان 

هاي گیاهی کاسنیان، باقالئیان، نعنائیان،  اند که بیشتر مربوط به خانواده شناسایی کرده

همچنین بیشتر خواص دارویی . بودند) Rosaceae(و گلسرخیان ) Liliaceae(سوسنیان 

  .بوده است) درصد 16(و تنفسی ) درصد 36(گیاهان مربوط به رفع مشکالت گوارشی

اي در کشور زامبیا به بررسی کاربرد گیاهان در  در مطالعه) 2019(و همکاران  1چینسمبو

هاي پوستی  هاي ایدز، سل، ماالریا و عفونت ویژه درمان بیماري هاي عفونی به درمان بیماري

یاهی، عمدتاً از خانواده باقالئیان خانواده گ 38گونه گیاهی از  84درمجموع . اند کرده اشاره

  .شده است ها استفاده شده است که از ریشه، برگ و پوست آنها در درمان بیماري شناسایی

اي در جنوب غربی چین به بررسی  در مطالعه در منطقه) 2020(و همکاران  2ژیونگ

گونه گیاه  121نتایج نشان داده که در کل . اند نگاري گیاهان دارویی پرداخته گیاه مردم

بیشترین استفاده را در ) درصد 25(برگ گیاهان . شده است دارویی توسط بومیان استفاده

) درصد 63(صورت جوشانده  ترین روش تهیه دارو به هاي گیاهان داشته و متداول بین اندام

درصد گیاهان قبالً مکتوب  نشده  46کنند که ارزش دارویی  محققین بیان می. بوده است

نگاري در ثبت و شناخت گیاهان دارویی  که این نشان از اهمیت مطالعات گیاه مردم است

  .جدید دارد

هاي دیگري نیز با تأکید بر شناسایی گیاهان دارویی در مناطق مختلف کشور  پژوهش

در بخش ) 1386(شده است از جمله اهوازي و همکاران  ایران و دیگر کشورها انجام

سنجی شهرستان ارومیه، ذوالفقاري  در مراتع خرابه) 1391(کمالی الموت قزوین، بهرامی و 

                                               
1. Chinsembu
2. Xiong
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در شهر ) 1391(در منطقه ارسباران، قاسمی دهکردي و همکاران ) 1391(و همکاران 

در ناحیه کوه جوپار استان کرمان، ) 1392(فر و همکاران  جندق استان اصفهان، شریفی

ن گلستان، حیدري و همکاران در منطقه کچیک در استا) 1393(میردیلمی و همکاران 

در ) 1393(پور  در منطقه ییالقی نمارستاق از استان مازندران، دولتخواهی و نبی) 1393(

در روستاهاي جنگلی ) 1394(فارس، خالقی و همکاران  حوزه آبریز شمال شرق خلیج

 در شهرستان شازند از استان) 1398(شهرستان کلیبر از استان آذربایجان شرقی، ابطحی 

در شهرستان الشتر از استان لرستان، پورهاشمی و پناهی ) 1399(مرکزي، مهرنیا و حسینی 

در جزایر بالئاري ) 2012(2و والز 1در شهرستان نورآباد ممسنی استان فارس، کاریو) 1399(

 5اي در غرب کشور اتیوپی و زاهو در منطقه) 2018(4و یرگا 3در دریاي مدیترانه، زرابروك

در این تحقیقات به شناسایی گیاهان و کاربرد دارویی . در کشور چین) 2020(و همکاران 

شده است که گیاهان بیشتر براي درمان مشکالت گوارشی، تنفسی و عفونی  آنها اشاره

ها بر روي گیاهان دارویی در حالی است که  تأکید پژوهش.اند مورد استفاده قرارگرفته

اند و دانش بومی گیاهان  ها داشته گوناگونی براي انسانهاي بسیار  گیاهان خدمات و استفاده

صورت محدود و موردي  در ادامه به برخی مطالعات که به. محدود به دانش دارویی نیست

  .شده است شده اشاره در کشور ایران و برخی که در خارج از کشور انجام

هرستان ممسنی به بررسی دانش بومی استفاده از بلوط در ش) 1383(ازکیا و یوسفی 

شود از  هاي مختلفی می دهند که از بلوط استفاده اند، در این پژوهش نشان می پرداخته

استفاده غذایی براي انسان، خوراك دام، استفاده دارویی، آرایشی و بهداشتی، : جمله

  .محیطی، دباغی و رنگرزي ساخت ابزار، استفاده زیست

                                               
1. Carrio
2. Valles
3. Zerabruk
4. Yirga
5. Zhao
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خودروي کمره در شهرستان خمین  نگاري گیاهان به گیاه مردم) 1385(فرهادي 

شده است  گونۀ گیاهی توسط افراد بومی شناسایی 120در این تحقیق حدود . پرداخته است

دستی و  که خواص و کاربردهاي متفاوتی از جمله براي تهیه دارو، غذا، علوفه، ابزار، صنایع

  .اند غیره داشته

در شهرستان کامیاران محصول اصلی غیرچوبی را  16) 1387(مهدوي و همکاران 

کند، ازجملۀ این محصوالت شیرة سقز، میوه زالزالک، میوه  استان کردستان شناسایی می

بنه، بادام، سماق، میوه بلوط، عناب، آلوچه، گالبی وحشی، برگ بلوط، برگ بنه، گلبرگ 

  .نسترن، گزو، سنجد، میوه و گلبرگ نسترن است

نگاري گیاهان دارویی و خوراکی مرتع  مردمبه بررسی گیاه ) 1393(فروزه و همکاران 

 گونه گیاهی شناسایی 60در این تحقیق . اند کهگیلویه و بویراحمد پرداخته دیلگان در استآن

محققان همچنین اشاره دارند که دانش بومی جامعه موردمطالعه منحصر به . شده است

تر  گیاهان بسیار وسیعخواص دارویی و خوراکی گیاهان نیست و دانش آنها در ارتباط با 

  .است

نگاري مرتع خوش ییالق استان  در پژوهشی به گیاه مردم) 1398(کیاسی و همکاران 

در این تحقیق عالوه بر خواص دارویی گیاهان، استفاده خوراکی آنها . اند گلستان پرداخته

 17، شده گونه شناسایی 30نیز مدنظر بوده است به شکلی که نتایج نشان داده است که از 

گونه استفاده دارویی و سه گونه کاربرد دارویی و  10دارویی، -گونه استفاده خوراکی

رسانان نام محلی گیاهان را منطبق  نتایج همچنین نشان داده است که اطالع. اند صنعتی داشته

اند و اطالعات جامعی در مورد  شناسی گیاه برگزیده شناسی و نیاز بوم با خصوصیات ریخت

  .شتندگیاهان دا

در تحقیقی در کشور اتیوپی به بررسی استفاده از گیاهان خودرو ) 2001(1زمد و مفسین

گونه گیاهی توسط جوامع محلی  203اند که نتایج آنها نشان داده است که  خودرو پرداخته

درصد گیاهان  37شده شامل  گیاهان شناسایی. مورد شناسایی و استفاده قرار گرفته است

                                               
1. Zemede and Mesfin
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درصد درختان بودند که براي اهداف خوراکی،  31ها و  هدرصد درختچ 32علفی، 

  .اند اي، ابزاري و غیره مورد استفاده قرارگرفته دارویی، علوفه

 44گونه از  83اي در ایالتی در کشور میانمار  در مطالعه) 2018(و همکاران  1شین

یجات وحشی عنوان سبز ها به بیشتر گونه. اند شناسایی کرده WEPعنوان  خانواده گیاهی به

گونه عالوه  18همچنین . اند مورد استفاده قرارگرفته) گونه 31(، میوه و آجیل )گونه 47(

  .اند عنوان غذاهاي دارویی مصرف داشته بر استفاده خوراکی به

اي  نگاري جوامع روستاي در منطقه به بررسی گیاه مردم) 2020(و همکاران  2کاتامبی

خانواده  73گونه گیاهی متعلق به  214ن پژوهش درمجموع در ای. اند در کشور کنیا پرداخته

ترین  مهم 3که خانواده گیاهی باقالئیان، نعنائیان و فرفیونیان. شده است گیاهی شناسایی

عنوان گیاهان دارویی، خوراکی،  موارد مصرف گیاهان به. اند هاي گیاهی بوده خانواده

 دستی گزارش تقادي و ساخت صنایعوساز، سوخت، سموم دفع آفات، اع اي، ساخت علوفه

  .شده است

نگاري در رابطه با گیاهان خوراکی و  مطالعۀ گیاه مردم) 2020(و همکاران  4وانگ

نتایج این تحقیق نشان داده که درمجموع، . اند اي از کشور چین انجام داده دارویی در منطقه

را ) گونه 14(اد گونه خانواده گلسرخیان بیشترین تعد. شده است گونه گیاهی ثبت 105

، )گونه 34(میوه . شکل غالب رویشی گیاهان بوده است) گونه 58(داشته و گیاهان علفی 

  .هاي اصلی گیاهان براي طبخ غذا بودند قسمت) گونه 20(و شاخه ) گونه 21(ریشه 

در استان ) 1394(در استان خوزستان، بازگیر و همکاران ) 1394(همچنین رضوي 

) 2012(و همکاران  5در استان خراسان رضوي، ماتینز) 1397(و همکاران لرستان؛ حسینی 

همکاران  1در کشور آفریقاي جنوبی و موتی) 2019(و همکاران  6در کشور برزیل، موتته

                                               
1. Shin
2. Kathambi
3. Euphorbiaceae
4. Wang
5. Martins
6. Moteetee
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نگاري هستند که دانش و  هاي گیاه مردم هایی از پژوهش در کشور ایتالیا نمونه) 2020(

در پژوهش حاضر نیز . اند لف مورد بررسی قرار دادههاي مخت استفاده از گیاهان را از جنبه

  .نگاري گیاهان خودرو پرداخته شود جانبه به گیاه مردم تالش شده است که به شکل همه

  

  منطقه مطالعه

شناسایی دانش "تر در سطح استان لرستان با عنوان  این مقاله بخشی از یک پژوهش گسترده

 ")استان لرستان: مطالعه موردي(ۀ منابع گیاهی هاي زاگرس در زمین بومی روستاییان جنگل

شاخص براي انجام آن، معیارهاي شناخت محقق از  2هاي عرفی است که براي تعیین سامان

جوامع محلی، تنوع گیاهی منطقه، وابستگی به منابع طبیعی و گوناگونی دانش بومی آنها 

هاي  ك تعیین سامانهمراه با سطح همکاري جوامع محلی براي همکاري با تحقیق، مال

به این منظور محققین ابتدا از منطقه جنگلی بسطام و روستاهاي . عرفی شاخص بوده است

اي  هاي اولیه آورند و با چندین نفر از روستاییان مصاحبه آن بازدید میدانی کاملی به عمل

و هاي اولیه مشخص شد که اغلب دامداران روستاهاي چشمه بید  در مصاحبه. انجام دادند

شده با تنوع گیاهی  اي حفاظت چشمه صالح در فصل بهار به ارتفاعات سفیدکوه که منطقه

هاي میانی  که دامداران روستاهاي دیگر در دامنه کنند، درحالی مالحظه است کوچ می قابل

همچنین این روستاها به دلیل وابستگی . و به شکل محدود کوچ بهاره دارند) منطقه گهواره(

) مانند سراب سقاء و دارماهی(دامداري نسبت به روستاهاي دیگر منطقه زیاد به شغل 

در نهایت پس از مشورت با برخی کارشناسان . وابستگی بیشتري به منابع طبیعی داشتند

اداره منابع طبیعی و آبخیزداري و نیز کارشناسان مؤسسه تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی 

چشمه بید و چشمه صالح از منطقه بسطام در دهستان  استان لرستان سامان عرفی دو روستاي

  .شده است عنوان منطقه موردمطالعه انتخاب هنام از شهرستان سلسله، استان لرستان به

                                                                                                             
1. Motti

اي جغرافیایی با حدود مشخص است که معموالً براي اسکان، دامـداري و   منظور از سامان عرفی در اینجا محدوده -2

.گیرد صورت مشترك توسط روستاییان مورد استفاده قرار می چراي دام به
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سامان عرفی دو روستاي چشمه بید و چشمه صالح که براي هر دو روستا مشترك است 

قرار  246554تا  229457و عرض جغرافیایی  3731872تا  3722280در طول جغرافیایی 

عمده مساحت سامان . کیلومتري جنوب شهرستان سلسله قرار داد 35دارد و در فاصله 

گیرد و گونۀ  عرفی موردمطالعه را اراضی جنگلی و جنگل با زراعت زیراشکوب در برمی

سامان عرفی چشمه بید و . دهند درختی غالب منطقه را درختان بلوط ایرانی تشکیل می

بخش جنوبی سامان عرفی در منطقه . هکتار دارد 6712حتی برابر با چشمه صالح مسا

شده سازمان حفاظت  سفیدکوه از مناطق حفاظت. گیرد شدة سفیدکوه قرار می حفاظت

  . زیست است محیط

هاي خود را به مدت دو تا سه ماه به دامنۀ سفیدکوه  روستاییان دامدار در اواسط بهار دام

دهند و در آنجا ساکن  تري دارد کوچ می علف تازه و متنوعتر و گیاه و  که هواي خنک

متر  1400متر و حداقل آن  2100حداکثر ارتفاع از سطح دریا در سامان عرفی . شوند می

متر  1400در ارتفاع ) چشمه بید و چشمه صالح(هاي سامان عرفی  همچنین روستا. باشد می

براي تعیین اقلیم و . اند قرارگرفته از سطح دریا و تقریبًا در قسمت مرکزي سامان عرفی

ترین ایستگاه هواشناسی به منطقه موردنظر با آمار بلندمدت  وهواي منطقه، نزدیک آب

شده  متر از سطح دریا واقع 1567ایستگاه هواشناسی شهرستان سلسله است که در ارتفاع 

 9/12الیانۀ دما متر و متوسط س میلی 1/444میزان بارندگی ساالنه در این ایستگاه . است

اي نوع اقلیم منطقه نیمه مرطوب با تابستان معتدل و  بر اساس تحلیل خوشه. درجه است

  ).47:1393رضایی بنفشه و کاکولوند، (زمستان بسیار سرد است 

جامعه انسانی موردمطالعه در این تحقیق ساکنین روستاهاي چشمه بید و چشمه صالح 

جمعیت دو روستاي موردمطالعه  1395ایران در سال  طبق نتایج سرشماري مرکز آمار. است

طایفه (ساکنین این دو روستا همگی از یک قوم . خانوار بوده است 31نفر در قالب  137

این دو روستا در گذشته یک . کنند تکلم می 1هستند و به زبان لکی) بسطام از ایل حسنوند

                                               
.ه شمالی غربی رایج در غرب ایران استهاي ایرانی شاخ زبان لَکی از زبان - 1
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ناسب روستاي چشمه صالح و نیز اند ولی در چند دهه گذشته به علت مکان نام روستا بوده

منبع اصلی تأمین معیشت روستاییان . اند شده اند به دو روستا تقسیم اختالفاتی که داشته

همچنین کشاورزي به شکل محدود و دیم با محصوالتی از جمله گندم و . دامداري است

ایان کشت وسیله تراکتور و حتی چهارپ این محصوالت در اوایل پاییز به. شود جو انجام می

محصوالت کشاورزي بیشتر ). 1شکل (شوند  شوند و در اواخر تابستان برداشت می می

همچنین . رسند گیرند و کمتر به فروش می ها مورد استفاده قرار می عنوان علوفه دام به

کاه، یونجه، (ها اقدام به خرید علوفه  منظور تأمین علوفه مصرفی دام روستاییان هرساله به

ها در فصل بهار  طورمعمول از فروش دام کنند که هزینه مورد نیاز آن به می )گندم و جو

  . گردد تأمین می

طور متوسط بین  و بز است که هر خانوار به 1هاي روستاییان اغلب گوسفند لري دام 

طورمعمول  اي است که به گونه ها به ترکیب گله. کند رأس دام نگهداري می 150-200

هاي سبک  همچنین برخی روستاییان در کنار دام. داد بزها بیشتر استتعداد گوسفندان از تع

گاو براي تأمین لبنیات خانوار و نیز فروش محصوالت ) یک تا چند رأس(تعداد محدودي 

کنند که زحمت اصلی پرورش و نگهداري آنها بر عهده زنان خانواده  لبنی آن نگهداري می

کننده معاش خانوارها  داري ازنظر اقتصادي تأمینتوان بیان کرد که دام طورکلی می به. است

است ولی در صورت قیمت مناسب دام زنده و نیز قیمت پایین علوفه و همچنین مناسب 

انداز و  توانند بخشی از درآمد آن را نیز پس بودن علوفه جنگل و مراتع، دامداران می

  .گذاري کنند سرمایه

                                               
تا فارس وجود ) جز کردستان به(گوسفندي است با دنبه بزرگ که به نژاد لري معروف است و در سرتاسر زاگرس - 1

  .دارد
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  ه چهارپایان در روستاهاي موردمطالعهوسیل زنی به نگارنده در حال شخم -1عکس

  

روش تحقیق

. شده است نگاري استفاده آوري اطالعات این پژوهش از روش تحقیق مردم منظور جمع به

هاي تحقیق از مشاهدة مستقیم و مشاهدة همراه با  آوري داده بنا بر روش تحقیق براي جمع

صورت نیمه ساختاریافته و با روش ها به مصاحبه. شده است مشارکت و نیز مصاحبه استفاده

مصاحبه به این صورت بوده است که محورهاي . شده است برداري گلوله برفی انجام نمونه

شوندگان  شد و از مصاحبه صورت چک لیستی بر روي کاغذي نوشته می ها به اصلی سؤال

ده در ش شوندگان منتخب افراد مطلع شناخته مصاحبه. گرفت منتخب مورد پرسش قرار می

رسان  اطالع 34درمجموع . اند زمینۀ اطالعات مورد نیاز تحقیق، افراد مسن و چوپانان بوده

دقیقه براي هر مصاحبه در این تحقیق  15مصاحبه با متوسط یک ساعت و  22در قالب 

شده  مصاحبه به شکل گروهی و هفت مصاحبه به شکل فردي انجام 15. اند شرکت کرده

سال  36سال و متوسط سن  71-12نفر مرد، با سن  29نج نفر زن و رسانان پ اطالع. است

ذکر است که با توجه به عدم آشنایی کافی محققین با زبان لَکی که زبان  قابل. اند بوده
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روز زمان صرف  20ها حدود  مردمان روستاهاي موردمطالعه است، قبل از انجام مصاحبه

این کار از طریق مطالعه مطالب و . گردد شده است تا با زبان لَکی آشنایی اولیه حاصل

  . هاي لَکی و نیز مکالمه با افراد لَک زبان صورت پذیرفت نوشته

رسانان نام محلی آنها بیا نشده بود  که توسط اطالع در مرحله بعد براي شناسایی گیاهآن  

ا روستاییان ویژه چوپانان و نیز کوچ ب هاي طبیعی همراه با افراد محلی به با مراجعه به عرصه

هاي  آوري نمونه در فصل بهار اقدام به جمع) ارتفاعات سفیدکوه(به ارتفاعات سامان عرفی 

منظور شناسایی علمی گیاهان شده است، همچنین در  برداري از آنها به گیاهی و عکس

در . عرصه گیاهان جدید توسط افراد بیان شد که اطالعات آن نیز ثبت و تکمیل گردید

شناسی از جمله  هاي گیاهی با استفاده از منابع معتبر گیاه آوري نمونه جمع نهایت پس از

) 1392(و مظفریان ) 1391(، مظفریان )1388(، مظفریان )1398-1368(اسدي و همکاران 

در مؤسسه تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی  1شناس و با کمک گرفتن از متخصصین گیاه

  .اند قرارگرفتهاستان لرستان گیاهان مورد شناسایی 

  

  نتایج

خانواده گیاهی توسط روستاییان مورد  41گونه گیاهی متعلق به  125در این پژوهش 

 4/14با ) Compositae(هاي گیاهی کاسنیان  خانواده). 1جدول (شناسایی قرار گرفته است 

درصد  6/9با ) Liliaceae(درصد و سوسنیان  6/9با ) Rosaceae(درصد، گلسرخیان 

هاي متعلق به  نام و تعداد گونه. اند هاي گیاهی داشته فراوانی را در بین خانوادهبیشترین 

فرم . آمده است 2هاي گیاهی داراي بیشترین گونه در منطقه موردمطالعه در شکل  خانواده

درصد  2/7درصد درختی و  4/18درصد علفی،  4/74شده  رویش گیاهان شناسایی

  .اي بودند درختچه

                                               
ا ) بیوسیستماتیک گیاهی - شناسی رشته تخصصی زیست(حسین ویسکرمی  گیاهان با کمک جناب آقاي دکتر غالم1-

.اند گرفتهمورد شناسایی قرار 
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  هاي گیاهی داراي بیشترین تعداد گونه در منطقه موردمطالعه انوادهخ -2عکس 

  

ها  نتایج بیانگر این بود که دانش روستاییان در ارتباط با گیاهان بسیار متنوع است، آن

دانش الزم از خواص گیاهان براي استفاده براي موارد مختلف را داشتند و از گیاهان براي 

آرایشی،  دستی، لوازم دارو، علوفه، ساختمان، ابزار، صنایع، )غذا(مواردي از جمله خوراك 

، )دانند گل یا برگ کردن برخی گیاهان را نشانه آمدن یک فصل می(شناسی  تزیینی، فصل

سوخت، زنبورداري و (و غیره ) زخم عنوان چشم استفاده از برخی گیاهان به(اعتقادي 

دانستند ولی  روستاییان نام آنها را می همچنین گیاهانی بودند که. استفاده داشتند) رنگرزي

فراوانی استفاده از . اي از آنها نداشتند شناختند یا استفاده عنوان علف هرز می آنها را به

ذکر است که از برخی  آمده است، قابل 3گیاهان براي موارد مختلف استفاده در شکل 

  .اند گیاهان چندین استفاده داشته
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  استفاده از گیاهان در منطقه موردمطالعهفراوانی انواع  -3عکس 

  

ها از دانش چگونگی استفاده از گیاهان،  عالوه بر دانش کاربرد و خواص گیاهان، آن

مند  اندام مورد استفاده گیاهان، فصل رویش آنها و فصل مناسب برداشت گیاهان نیز بهره

بیشتر در فصل بهار رویش گیاهان علفی . بودند و براي هرکدام از گیاهان نام محلی داشتند

گرفتند؛ همچنین  داشتند به همین دلیل در این فصل بیشتر مورد استفاده و برداشت قرار می

ها بیشتر در فصل تابستان و پاییز مورد برداشت و استفاده قرار  میوه درختان و درختچه

شده در نگاري اَهم گیاهان شناسایی در ادامه تالش شده است به گیاه مردم. گرفت می

تر بوده است پرداخته شود که شامل  منطقه و گیاهانی که دانش بومی پیرامون آنها گسترده

  .شود گونه گیاهی می 44
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باشد که میوه آن  می 2"اَرچن"نام محلی دیگر این درختچه  :1"اَرجن"اَرژن یا 

امان عرفی اي در ارتفاعات میانی و باالیی س این گونۀ درختچه. است 4"لَتَه"یا  3"چقالَه"

میوه اَرژن . شود هاي است که چوب و میوه آن استفاده می رویش دارد و از گونه) ییالق(

هاي فروردین و اردیبهشت  گیرد، یک زمان در ماه در دو زمان مورد استفاده قرار می) لَتَه(

است که در این زمان میوه نارس است و پوستۀ آن سفت و استخوانی  نشده است و پس از 

صورت خام و معموًال همراه با نمک مصرف  مزة آن، پوستۀ آن به ردن هستۀ تلخجدا ک

زمان دیگر استفاده که بسیار . شود، عمده شکل مصرف میوه اَرژن به همین صورت است می

مصرف است، در  باشد که پوستۀ میوه سفت شده و غیرقابل نادر است در فصل تابستان می

سازي مورد مصرف  پوستۀ آن استخراج و پس از شیریناین زمان هستۀ میوة پس از شکستن 

  . گیرد قرار می

خَشه کردن در واقع . گویند کردن می 5"خَشه"سازي را در اصطالح  فرآیند شیرین

روش کار به این . شد تر می روشی است که از طریق آن تلخی میوه از بین رفته و قدري نرم

ریزند و مقداري نمک بدان  اي از آب می لمههاي میوه را در قاب صورت است که مغز یا دانه

دقیقه پخته شود، سپس آب آنها را عوض  45-30کنند تا همراه با آنها در حدود  اضافه می

ها باز به همان اندازه پخته شوند، این کار  کنند تا بادام کرده و دو مرتبه نمک اضافه می

  . تر شود تر و نرم طعمشود تا میوة خوش مرتبه به همین شکل تکرار می 7-5اغلب 

خصوص  فرمی و به استفاده دیگر از این درخت استفاده از چوب آن است که به خوش

از چوب این درخت در موارد مختلفی مانند دسته ابزار و . سختی و محکمی شهره است

از درختان ارژن همچنین صمغی . شود دست چوپان استفاده می ویژه ساخت عصا و چوب به

شود، از  نامیده می "6ژُویی"شود که در اصطالح محلی  خود خارج می هصورت خودب به

                                               
1. arjen
2. arčen
3.čqālah
4. latah
5. xaša
6. žowei
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شود در گذشته براي شست و  راحتی و با دست برداشت می ژُویی که در فصل تابستان به

نحوه استفاده از ژُویی به این صورت بوده . شده است شوي و تقویت موي سر استفاده می

که همانند شامپو نیز کف  دند و از پودر آنکر وسیله هاونگ پودر می است که آن را به

 ها استفاده داشته است براي شست و شوي موي سر و حتی در مواردي براي شستن لباس

  .شده است

. این گیاه علفی در فصل بهار در ارتفاعات سفیدکوه رویش دارد :1"اَنش"اَنشک یا 

راه با صرف غذا در عنوان سبزي تازه هم بو و طعم اَنشک خاص و قدري تند است و به

نبش و باریک دارد در فصل بهار  برگ این گیاه که شکلی سه. شود فصل بهار مصرف می

آوري و فروش این گیاه در بازار  همچنین برخی از افراد اقدام و جمع. شود برداشت می

  .کنند که قیمت نسبتاً باالیی در بازار دارد می

و میوه این گونه متفاوت از اَنجیرهاي  ها شکل ظاهري برگ :2"انجیر کوي"اَنجیر یا 

اَنجیر . شود گفته می) به معنی کوهی یا وحشی(ها است به همین دلیل به آن اَنجیرکوي  باغ

استفاده از . ها رویش دارد سنگ در ارتفاعات پایین سامان عرفی و معموالً بر روي تخته

وراکی، دارویی و با اهداف خ) شیره(اَنجیر شامل استفاده از میوه، چوب و صمغ 

عنوان میوه خوراکی و  شود به از میوه اَنجیر که فصل تابستان برداشت می. دستی است صنایع

شود، همچنین روستاییان از خواص ملین کننده انجیر آگاهی  به شکل خام استفاده می

 4"مشکَه"یا در اصطالح محلی  3زنی هاي مشک دوغ چوب انجیر براي ساخت دست. دارند

استفاده از چوب درخت انجیر و دیگر درختان مثمر براي . شود ه میاستفاد 4"مشکَه"

ساخت دسته مشک به این دلیل است که اعتقاد دارند که استفاده از چوب این درختان 

هاي درخت انجیر استفاده از  از دیگر استفاده. شود سبب خیروبرکت بیشتر مشک دوغ می

                                               
1. aneš
2. anjirkoey

است که براي ساخت آن از چوب انجیر و ) nūmnirek(» نوم نیرك«هاي مشک دوغی زنی  یک از اجزاي دسته-3

  .شود دیگر درختان مثمر استفاده می

4. maškah
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ه از آن بسته به بزرگی زگیل یک یا شیره آن براي از بین بردن زگیل است که چند قطر

ذکر است که استفاده از شیره انجیر  شود تا اثر کند، قابل چند مرتبه به محل زگیل زده می

همچنین از شیره انجیر براي تهیه مایه ماست . شود باعث سوزش در محل استعمال نیز می

شود زمانی به این  ینامیده م "1گُلَما"مایه ماست که در اصطالح محلی . شود استفاده می

روش تهیه به این صورت است که مقداري . شود که ماست در دسترس نباشد روش تهیه می

قطره صمغ درخت که از شاخه  20-10شود و حدود  اي ریخته می شیر در لیوان یا کاسه

شود، پس از گذشت  شده است به آن شیر اضافه می شکسته یا میوة چیده شده آن استخراج

عنوان مایه ماست  توان از آن به شود و می اعت شیر تبدیل به مایه ماست میحدود یک س

  .براي تبدیل شیر به ماست استفاده کرد

هاي کم ارتفاع و در کنار  طورمعمول در مکان این گیاه علفی به :2"اَسبن"اسفند یا 

و  زخم عنوان چشم از بذرهاي گیاه اسفند به. روید هاي متروکه می مزارع یا پرچین

دهی این گیاه فصل بهار است و در فصل  زمان گل. شود کننده محیط استفاده می ضدعفونی

شوند و آنها را بر  این بذرها برداشت می. شوند هاي این گیاه به بذر تبدیل می تابستان گل

ریزند تا دود کند، چرا که اعتقاد دارند دود این گیاه دورکننده چشم بد  روي زغال می

ذکر است که در  قابل. ی خاصیت ضدعفونی کردن هوا و محیط را دارداست و از طرف

مواردي از بذرهاي این گیاه که درون پوشش سفیدرنگی قرار دارند براي ساخت تابلوهاي 

  .زخم را دارند و هم اینکه جلوه زیبایی دارند شود که هم نقش چشم تزیینی استفاده می

ي این گونه درختی در ارتفاعات میانی ها تعداد محدودي از پایه :3"وزم"اوجا یا 

این گونه به همراه دنبه گوسفند براي ) خاك اره(خرد چوب . سامان عرفی وجود دارد

صورت موردنظر مداوا  نشده و کج شده است  درمان استخوانی که در اثر شکستگی به

مخلوط  شده که در واقع روش استفاده به این شکل است که داروي تهیه. شود استفاده می

                                               
1. golamā
2. asban
3. vezm
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شود، به  گفته می 1"وِزم و دمه"خاك اره و دنبه گوسفند است و در اصطالح محلی به آن 

اي بسته  شود و با پارچه شکل ضماد به محل شکستگی استخوانی کج مداوا شده زده می

در اثر . شود شود و به مدت تقریبی چند روز تا یک هفته به همان شکل نگهداري می می

توان آن را دو  شود و می در محل شکستگی نرم شده و از هم جدا میاین کار استخوان 

روش دیگر استفاده از چوب اوجا . طور صحیح مداوا شود بندي کرد تا به مرتبه شکسته

شوند تا  هاي نازك و جوان این درخت با آب جوشانده می گونه بیا نشده است که شاخه این

شود تا به مایع تبدیل  سفند نیز حرارت داده میشیرابه غلیظی از آن تهیه شود، سپس دنبه گو

شود و همانند مورد قبل به محل موردنظر زده  شود و با جوشانده چوب نارون مخلوط می

  .شود تا مداوا شود می

بند و مرتفع سامان عرفی و  گیاهی علفی است که در مناطق میان: 2"پینومه"آوندول یا 

ساقه این گیاه که در اوایل رویش نرم و . داردبیشتر در مناطق پرشیب و سنگالخی رویش 

شود  شده و پوست آن کنده می وسیله دست یا چاغو برداشت ماه به آبدار است در فروردین

ذکر است که اگر از زمان  قابل. شود عنوان سبزي خوراکی مصرف می صورت خام به و به

مصرف نیست و  قابل شود که دیگر برداشت این گیاه بگذرد ساقه آن سفت و توخالی می

زمینی  برخی افراد نیز ریشه آن را که همانند سیب. کنند ها از آن استفاده می بیشتر دام

متري از سطح خاك است را در اواخر بهار از زمین  سانتی 20کوچکی در فاصله حدود 

  .کنند دهند تا پخته شود و مصرف می کنند و در زیر زغال و خاکستر قرار می خارج می

اي در ارتفاعاتی پایین تا میانی سامان  این گونه درختچه :3"وایم"برگ یا  بی بادام

گونه شامل  دانش و استفاده ازاین. گیر رویش دارد عرفی و در مناطق سنگالخی و آفتاب

دستی و دامداري  هاي آن با هدف غذایی، دارویی، ساخت صنایع استفاده از میوه و سرشاخه

رسیدن آن اوایل تیرماه تا اواخر مردادماه است در اصطالح  میوه این گونه که فصل. است

                                               
1. vezmodoma
2. penūma
3. bām
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باشد و دلیل  چِنجه در زبان محلی به معناي تُخمه می. شود نامیده می 1"چِنجه"محلی 

برگ نیز به همین علت است که شبیه به تخمه است، این میوه  گذاري میوه بادام بی نام

شود، خَشه 2"خَشه"ین یا در اصطالح مزه بوده و براي مصرف خوراکی آن باید شیر تلخ

  . شود تر می کردن در واقع روشی است که از طریق آن تلخی میوه از بین رفته و قدري نرم

ریزند و  اي از آب می هاي بادام را در قابلمه روش کار به این صورت است که دانه   

یقه پخته شود، سپس دق 45-30کنند تا همراه با آنها در حدود  مقداري نمک بدان اضافه می

ها باز به همان اندازه پخته  کنند تا بادام آب آنها را عوض کرده و دو مرتبه نمک اضافه می

تر و  طعم شود تا میوة بادام خوش شوند، این کار اغلب هفت مرتبه به همین شکل تکرار می

منظور  بهصورت تلخ و بیشتر  مواردي نیز وجود دارد که میوه درخت بادام به. تر شود نرم

. شود هاي قلبی استفاده می خاصیت دارویی براي درمان قند خون، چربی خون و ناراحتی

صورت تازه و خام  مصرف آن به این شکل است که معموًال چند عدد از آن در روز و به

  .شود مصرف می

شود  برگ که در فصول مختلف سال برداشت می استفاده از سرشاخه درخت بادام بی 

ها و  عنوان پوشش زیر پاي بزغاله ظور از جمله ساخت سبد، جاروي دستی و بهبه چند من

هاي  ها چند نوع و براي استفاده شده از سرشاخه سبدهاي بافته. شود ها استفاده می بره

یا  3"درج"شود  یک نوع از سبدها که توسط زنان و با دست بافته می. مختلف هستند

اي  اي از زنان روستایی به شکل استوانه ساخته اقع دستدرج در و. شود نامیده می 4"رك"

است، که براي  5»شَلت«برگ یا بید موسوم به  هاي باریک درختان بادام بی نامنظم از شاخه

گذاري ماکیان در فصول بهار و تابستان و در فصول سرد در  نگهداري و محل تخم

  .گیرد هاي با دماي مناسب مورد استفاده قرار می مکان

                                               
1. čenja
2. xaša
3. dorč
4. rok
5. šalt
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برگ به علت دوام و  ها از شاخه درختان بادام بی ساخته اي ساختن این گونه دستبر

ها پس  شود، به اعتقاد روستاییان اگر این شاخه قوام بیشترشان نسبت به بید بیشتر استفاده می

ها باید  هاي پاییزي برداشت شوند بهتر است چون براي ساختن درج این شاخه از بارش باران

تر است؛ البته در  ها راحت تر باشند کار با آن تر و نرم وند بنابراین اگر مرطوببافته ش هم به

ها، با خوابانیدن آنها در آب  هاي دیگر یا خشک بودن شاخ صورت برداشت آنها در فصل

در هنگام . متر دارند سانتی 100-50هاي بادام اکثرًا بلندي بین  شاخه. قابل نرم شدن هستند

. شود عنوان درب باز گذاشته می شود و یک طرف آن به آن بسته میبافتن درج یک طرف 

متر و  سانتی 100شود ولی طول تقریبی اکثر آنها  هاي مختلفی ساخته می ها در اندازه درج

. رسد متر است که در قسمت انتهایی قطر آن به صفر می سانتی 50قطر آنها در وسط حدود 

تیژه در واقع آبکشی است . است 1"تیژه"ه شاخه باداموسیل شده به نوعی دیگر از سبد بافته

متر به شکل  سانتی 55به شکل دایره با اندکی فرورفتگی در مرکز آن با اندازة قطر حدود 

  . شود وسیله زنان ساخته می دایره که به

شود، بر روي تیژه کشک  از تیژه براي آبکش کردن مواد غذایی مانند برنج استفاده می 

اي یک نفره نیز  عنوان سفره کنند، همچنین در مواردي از آن به ه هم خشک میو کَشکین

مواد . هاي بادام است وسیله شاخه شده به دیگر وسیله ساخته 2"سله". کنند استفاده می

ساخت و چگونگی ساختن سله تفاوتی با درج و تیژه ندارد ولی ابعاد و کاربرد و شکل 

شکلی شبیه به تشت لباسشویی دارد، که بسته به اندازة آن،  سلَه. ظاهري آن متفاوت است

طورکلی  شود ولی به سله در ارتفاعات متفاوتی ساخته می. شود دربی نیز براي آن ساخته می

کاربرد . باشد متر کمتر نمی سانتی 50متر است و قطر دهانۀ آن از  سانتی 50بلندي آن حدود 

هاي  ها و بزغاله رچ شده، نگهداري ظروف خانگی، بره، مرغ ک3ُسله در نگهداري آرد بلوط

هاي  ذکر است به سله قابل. تازه متولدشده، براي شستن گندم، جو، پر مرغ و غیره است

                                               
1. teyža
2. sala

  .رجوع شود "هاي غذایی از بلوط استفاده"به قسمت آنازاستفادهچگونگیازاطالعبراي- 3
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شود در اصطالح محلی  هاي بادام نیز ساخته می اي با شاخه کوچک که براي آنها دسته

  .شود گفته می 1"سلیته"

هاي سوخته  فاده از درخت بادام استفاده از دود سرشاخهاستفاده یا دانش بومی دیگر است

شده  شده آن در ساخت مشک دوغ است، دود دادن به این صورت است که مشک ساخته

دهند به شکلی که درون و  دقیقه قرار می 15- 10شده با بادام به مدت  را در باالي آتش تهیه

زنظر روستاییان سبب قوام بیشتر دود دادن مشک ا. طور کامل دود داده شود بیرون آن به

طور که  هاي بادام همان استفاده دیگر از شاخه. شود مشک و نیز ثابت شده رنگ آن می

ها است تا زیر پاي آنها تمیزتر بماند و  ها و بره اشاره شد استفاده از آنها براي زیر پاي بزغاله

ها یا  ب مریضی بزغالهمحل نگهداري آنها در اثر دفع ادرار و مدفوع کثیف نشود و موج

هاي بادام صاف و بلند  هاي بادام به این منظور است که شاخ استفاده از شاخه. ها شود بره

ها  گیرند و از طرف دیگر اعتقاد دارند که این شاخه ها قرار می خوبی زیر پاي دام هستند و به

  .مزه بودن دورکننده مریضی دام نیز هستند تلخ به دلیل تلخ

این گیاه در منطقه مطالعه رویش ندارد بلکه در  :2"سمسا"دنایی یا  بادرنجوبه 

خوبی  حال مردم منطقه این گیاه را به بااین. روید می 3هاي گرین ارتفاعات باالي کوه

این گیاه بسیار خوش . روند شناسند و برخی به کوه گرین براي برداشت این گیاه می می

برگ و . هی، اواسط خرداد تا اواسط مرداد استعطر است و زمان رویش آن تا پایان گلد

اي با ارزش و خوش عطر در طبخ غذاها  عنوان ادویه شده این گیاه به گل تازه و خشک

در ارتباط با جایگاه ویژه این گیاه و البته دو گیاه دیگر در بین . گیرد مورد استفاده قرار می

گرین اره سه چی خاص، سمسا و بِچم ": کند روستاییان شعري وجود دارد که بیان می

که به این معنی است که به کوه گرین سفر کنم براي سه گیاه  "مفَراح و چویر بوخاص

  .، مفراح و چویر که عطر و بوي خوشی دارند)بادرنجوبه دنایی(هاي سمسا  خاص به نام

                                               
1. salitah
2. semsā

ایـن  . له، بروجـرد و دلفـان اسـت   کوهی مرتفع در شمال شهرستان سلسله و مابین سه شهرسـتان سلسـ   گَرین نام رشته -3

.شده است عنوان منطقه شکار و صید ممنوع اعالم زیست به منطقه چندین سال است از طرف سازمان حفاظت محیط
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ه در نام محلی این گونه واژ) یا ماده مخدر حشیش(بنگ  :1"بنگه لوله"بذرالبنج یا 

این گیاه علفی . کاررفته است که نشان از تأثیر نشئه کننده و راون گردان بودن آن دارد به

ها و  ها و اطراف تپه ها و دره در فصل بهار در ارتفاعات پایین سامان عرفی و درکنار خرابه

هاي آن  مصرف برگ و دانه. گردد هاي آن باعث نشئه شدن می روید خوردن دانه مزارع می

کننده دارد و با توجه به علم روستاییان به این مورد، کمتر کسی از آن  وانخاصیت ر

گردان بودن وجود داشته است در  مصرف دارد، چرا که در بین آنها سابقه مصرف و روان

  .شده است حدي که شخص حالت دیوانگی پیداکرده و در بیمارستان بستري

ترین گونه گیاهی منطقه دانست  مهم این گونه درختی را شاید بتوان :2"بلی"بلوط یا 

بلوط در . چراکه نقش بسیار مهمی در زندگی روستاییان در گذشته و حال داشته است

منظور  از اجزاي مختلف درخت بلوط به. ارتفاعات پایین تا باالي سامان عرفی رویش دارد

فاده خوراکی براي است. شود دستی و علوفه استفاده می خوراك، دارو، ابزار، سوخت، صنایع

شود اواخر مهرماه و پس از  نامیده می "بلی"فصل رسیدن میوه بلوط که در اصطالح محلی 

باشد که  باشد، برداشت بلوط پس از بارش باران به آن دلیل می هاي پاییزه می اولین بارش

استفاده خوراکی . کند تر می کاهد و آن را براي مصرف مناسب باران از تلخی میوه بلوط می

شود و با آرد آن نان تهیه  از میوه بلوط به دو صورت است یکی اینکه از آن آرد تهیه می

کنی به  دهند و پس از پوست گردد و دیگري اینکه میوه بلوط را قدري حرارت می می

  . 3شود شکل خام مصرف می

هاي گوارشی  میوه بلوط خاصیت دارویی نیز دارد که در پیشگیري و درمان ناراحتی 

یژه اسهال مؤثر است؛ در این بین مصرف آرد بلوط به همراه ماست براي درمان اسهال و و به

داستان و شعر در درمان مشکل معدة شاعر معروف . شود اسهال خونی بیشتر توصیه می

نیز در منطقه مطالعه معروف است که مشکل معده این شاعر را پزشکان  4ُلرتبار میرنوروز

                                               
1. bangeh loelah
2. bali

  .مراجعه شود) 1394(براي مطالعه بیشتر در این زمینه به مقاله بازگیر و همکاران - 3

.تان نام یکی از شاعران لر در قرن دوازدهم هجري استمیرنوروز ملقب به رند لرس -4
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آید با خوردن چند عدد بلوط درمان  ی زمانی به لرستان میکنند ول شیرازي درمان نمی

بهتره دو شال و ***همونی بلی، رنجه کی عسگري ساز": سراید شود و شعر زیر را می می

پوست ) رنجه(که به این معنی که، همانا بلوط که با چاغوي کوچکی  "نال شهر شیراز

  .بهتر استکنده و خورده شده است از آواز شهر شیراز و پزشکانش 

سازي، ابزار و  عالوه بر این از چوب درختان بلوط براي موارد مختلفی مانند ساختمان

شود که با توجه به  عنوان پرچین و نیز سوخت استفاده می دستی، به دسته ابزار، صنایع

ترین  اما امروزه مهم. پذیر نیست محدودیت حجم مقاله تشریح هرکدام از آنها از امکان

ویژه دامداران، استفاده از برگ و میوه  درختان بلوط در زندگی روستاییان بهنقش ملموس 

استفاده از برگ و میوه درختان بلوط در شرایط . عنوان علوفه دام است این درختان به

هاي باالي زندگی، نقش بسیار مهمی در استمرار دامداري و تأمین  گرانی علوفه و هزینه

ط که از منابع عمدة تأمین علوفۀ دام و به اعتقاد بسیاري برگ بلو. معیشت دامداران دارد

برگ درختان . ها براي تغذیه دام است ترین و بهترین برگ در بین درختان و درختچه مقوي

  .گیرد بلوط در فصول بهار، تابستان و پاییز مورد استفاده دامداران قرار می

ر روش اول براي درختان گیرد د استفاده از برگ این درختان به چند روش صورت می

ها است، در این روش  یا جست گروه 2"چِرو"روي زمین یا در اصطالح محلی  1زاد شاخه

گیرد و یا  ها مورد استفاده قرار می ها توسط خودم دام به دلیل ارتفاع کم درختان، برگ

هاي  گشوند تا بر وسیله دست خم و شکسته می وسیله اره دستی برخی از پایه قطع و یا به به

روش دوم براي درختان . منظور سوخت مورد استفاده قرار گیرد آن براي دام و چوبش به

گیرند  تک پایه یا چندپایه قطور است، این درختان خود به دو روش مورد استفاده قرار می

 3"جلد"وسیله چوب بلند یا در اصطالح  روش اول این گونه است که برگ درختان به

وسیله اره  دیگر استفاده از این نوع درختان این گونه است که به روش. شود تکانده می

  . شده تا همانند قبل مورد استفاده قرار گیرند هاي پر برگ قطع شاخه

                                               
 شده است و ارتفاع آنها از درختان تـک پایـه   زاد درختی است که از چندین پایه در کنار هم تشکیل درخت شاخه-1

  .طورمعمول کمتر است به

2. čerū
3. jald
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که علوفۀ کف جنگل کاهش  کر است که استفاده از برگ بلوط در اواخر تابستان ذقابل

ها بیشتر است، دلیل دیگر  زمان طور کامل نرسیده است از دیگر ها به یابد و میوة بلوط می

تر است و از تلخی آن کاسته  خوراك این است که در این زمان برگ بلوط براي دام خوش

میزان استفاده از میوه و برگ درختان بستگی به بارندگی مناسب آن سال و . شده است

بهتر باشد استفاده از برگ و میوه درختان کاهش  گیاهان کف جنگل دارد که هر چه

طور عام براي درختان مضر  یابد، بنابراین کاهش بارندگی و خشکسالی عالوه بر اینکه به می

طور خاص فشار دامداران را به درختان براي تأمین علوفه مورد نیاز بیشتر  تواند به است می

استفاده از برگ درختان در زمان کوچ دامداران در فصل بهار به منطقه ییالقی . کنند

  .ها وجود دارد یج نیست چرا که میزان علف به حد کافی براي چراي دامرا) سفیدکوه(

هاي درختان همانند استفاده از برگ، استفاده از میوه بلوط از اهمیت  در بین میوه

درختان . بذر درختان بلوط از منابع عمده تأمین خوراك دام است. بیشتري برخوردار است

گیرند،  شود بذر بیشتري می گفته می 1"دار"بزرگ بلوط که در اصطالح محلی به آنها 

تر  دهند، البته درختانی که از دار کوچ شوند بذر نمی تر که چرو نامیده می درختان کوچک

. دهند شوند به مقدار کم بذر می نامیده می 2"شیره تل"تر هستند و  هستند و از چرو بزرگ

شوند و  خود از شاخه جدا می بهکنند و خود با رسیدن فصل پاییز بذرها شروع به رسیدن می

وسیلۀ  افتند، یا در مواردي که بخواهند بذرها را خودشان بتکاند این کار به بر روي زمین می

شود، استفادة دام  وسیلۀ پرتاب سنگ انجام می ها به چوب بلند و یا تکان دادن شاخه

ه از بذر بلوط براي استفاد. یابد روستاییان از بذر درخت بلوط تا اواخر زمستان ادامه می

حال برخی از دامداران در فصل  صورت مصرف در عرصه است، بااین خوراك دام بیشتر به

کنند تا در روزهاي  ها می آوري بذر بلوط و ذخیرة آن براي خوراك دام پاییز اقدام به جمع

فاده منظور است شوند به مصرف برسد همچنین به ها به عرصه برده نمی برفی و بارانی که دام

مصرف بذر بلوط براي دام معموًال یک وعده در روز . گوسفندان پرواري استفاده دارد

  .است و ترجیحاً اگر عصرها به دام داده شود بهتر است

                                               
1. dār
2. širahtal
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) پایه(پا )+ سرخ(نام محلی سورپا مرکب از دو واژه سور  :1"سورپا"بن سرخ یا 

این گیاه علفی داراي . گیاه استگذاري این گونه قرمزرنگ بودن پایه این  است و دلیل نام

بن سرخ در فصل بهار در . خواص خوراکی و دارویی با ارزشی در بین روستاییان است

ارتفاعات سفیدکوه رویش دارد و نحوة استفاده از آن به این شکل است که پس از 

صورت تازه و  هاي اردیبهشت و خرداد به وسیلۀ دست در ماه هاي جوان آن به برداشت برگ

ریزند و مورد  هاي محلی می کنند و یا اینکه آنها را در آش پزند و مصرف می تنهایی می به

شود تا در مواقع نیاز  این گیاه همچنین توسط روستاییان خشک می. دهند مصرف قرار می

کردن بن سرخ  ویژه در فصل زمستان در طبخ آش مورد استفاده قرار گیرد، نحوة خشک به

کنند سپس آنها را  گیاهان چیده شده را با چاغویی ریز ریز می به این صورت است که

زنند به شکلی که آب گیاه از آن خارج  وسیله دست چنگ می ریزند و به درون ظرفی می

کنند تا  کنند و بر روي سینی یا سبدي پهن می شود، سپس آنها را قدري از هم جدا می می

کردن این است که چنگ زدن  شکدلیل چنگ زدن گیاه براي خ. در سایه خشک شوند

ذکر است که در  قابل. شود که گیاه تازگی و خاصیت خود را از دست ندهد باعث می

صورت جوشانده براي درمان مشکالت کلیوي از  شده گیاه به مواردي برگ تازه یا خشک

  .گیرد جمله درد، عفونت و سنگ کلیه مورد استفاده قرار می

گذاري این گونه درختی به وي سفته این است که وقتی  مدلیل نا :2"وي سفته"بنه یا 

شود  رسد سفت و استخوانی و توخالی می طور کامل می میوه آن در فصل پاییز به

 "دار"است که  "3دار جاجک"نام محلی دیگر این گونه . مصرف نیست که قابل نحوي به

، دلیل این نام، در زبان لکی به معناي آدامس یا سقز است "جاجک"به معناي درخت و 

گیر  بنه بیشتر در مناطق آفتاب. شود صمغ یا سقزي است که از این درخت استخراج می

میوه این گونه در . شود رویش دارد و از میوه و صمغ آن استفاده خوراکی و دارویی می

                                               
1. sowerpā
2. vey sefta
3. dār jājek



  1400بهار و تابستان ، 15شماره یران، سال هفتم، هاي بومی ا دو فصلنامه علمی دانش  |   114

  

شود و به شکل تازه و  اواخر تابستان و اوایل پاییز که نرم و در واقع نارس است برداشت می

اما استفاده و دانش اصلی . گیرد م و یا در ساخت ترشیجات خانگی مورد استفاده قرار میخا

به استخراج . شود پیرامون این گونه مربوط به سقز یا صمغی است که از آن استخراج می

برداشت سقز از این درختان بیشتر . شود گفته می "جاجگیري"سقز یا صمغ در اصطالح 

زنی و  به روش تیشه) خردادماه(شاه معموًال در اواخر بهار توسط کردهاي استان کرمان

  . شود شود انجام می گفته می 1"کوچله"گذاري که در اصالح محلی  کاسه

: شود سقز یا جاجک براي روستاییان کاربرد دارویی دارد که در موارد زیر استفاده می

نخود ریز بر روي دندان یا  مقدار از آن به اندازة تقریبی یک: هاي دندان درمان ناراحتی) 1

شود تا درد  درون دندانی که در اثر پوسیدگی در آن سوراخ ایجاد شده است گذاشته می

شدت عارضه متفاوت است و  دندان یا عفونت آن را برطرف کند، زمان اثر آن بسته به

براي : هاي گوارشی درمان بیماري) 2. باشد بیشترین اثر آن در برطرف کردن عفونت می

رمان معده درد، عفونت روده و پاك کردن معده و روده از میکروب مقداري از سقز د

شود تا با گردش در دستگاه گوارش اثر  شود و پس از نرم شدن قورت داده می جویده می

براي برطرف کردن عفونت ریه و یا حتی : هاي تنفسی درمان ناراحتی) 3. خود را بگذارد

. ر روي زغال دود کرده تا شخص بیمار آن را تنفس کندسرماخوردگی مقداري از آن را ب

) 4. برخی نیز معتقد بودن که اگر مانند تریاك دود این صمغ استنشاق شود اثر بیشتري دارد

هاي عفونی مورد  ویژه زخم ها، به براي کمک به روند بهبودي زخم: درمان زخم، عفونت

شدت عارضه پودر و بر روي  ن بسته بهگیرد، به این شکل که مقداري از آ استفاده قرار می

ذکر است که تأثیر این کار در بهبود  شود، قابل اي بسته می شود و با پارچه زخم گذاشته می

روش دیگر استفاده از آن براي کمک به روند بهبودي و یا . زخم عفونت یافته بیشتر است

. ی زخم استضدعفونی کردن زخم، استفاده از آن به شکل دود دادن آن در نزدیک

هاي چوبی مشک به نام  همچنین از چوب درخت بنه به دلیل مثمر بودن براي ساخت دسته

                                               
1. kočelah
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استفاده از چوب درختان مثمر براي . شود استفاده می 2"نوم نیرك"و  1"دسل خوت"

ساخت دسته مشکل به این دلیل است که اعتقاد بر این است که چوب درختان مثمر موجب 

  .شود هاي لبنی می آوردهبرکت مشک در تولید فر

این گیاه علفی در اطراف روستا و مزارع در فصل بهار  :3"داس برنج"بومادران یا 

استفاده . صورت خوراکی، دارویی و ساخت مشک است رویش دارد و استفاده از آن به

دوغ پخته و غلیظ شده براي ساخت (خوراکی از این گیاه در ساخت پنیر محلی و شیراز 

صورت  هاي این گیاه به است به این صورت که از برگ و گل) ف با پنیرکشک یا مصر

کنند تا سبب  شده و پودر شده بسته به مقدار پنیر یا شیراز، به آنها اضافه می تازه یا خشک

همچنین از این گیاه . بو و مزه شدن آنها شود و نیز از تغییر طعم آنها جلوگیري کند خوش

دهند تا عطر و بوي خوش گیاه به آنها منتقل  یراز قرار میدر اطراف خیک جاي پنیر و ش

شود و از طرفی بوي آن مانع از نزدیک شدن حیوانات و حشرات به خیک حاوي پنیر و 

شده آن  استفاده دارویی از این گیاه استفاده از برگ و گل تازه یا خشک. شود شیراز می

همچنین برگ و گل این گیاه . ستدرد و انگل روده ا صورت جوشانده براي درمان دل به

براي ساخت مشک یا خیک جاي شیراز و پنیر کاربرد دارد، استفاده از آن به این صورت 

شود و  است که در مراحل ساخت خیک از پودر برگ و گل این گیاه با دوغ مخلوط می

  .بو شدن خیک یا پوست شود شود تا موجب خوش چندین مرتبه به پوست زده می

گیاهی علفی است که در ارتفاعات سامان عرفی و : 5"بیلهر"یا  4"ولهرب"پیکل یا 

این . رویش دارد 6"نسار"ها یا در اصطالح محلی  گیر و البته در سایه بیشتر در مناطق برف

اي با برگ و ساقه آبدار  گونه که در فصل بهار و اوایل تابستان رویش دارد از گیاهان علوفه

کننده است؛ روستاییان  خوراك و چاق ن براي دام بسیار خوشاست که طبق دانش روستاییا

                                               
1. dasalxot
2. nūmnirek
3. Berenj dās
4. bowlehar
5. beylehar
6. nesār
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. گویند می 1"بیم دار"کننده دام هستند در اصطالح گیاهان  به گیاهانی مانند پیکل که چاق

کنند زودتر آماده  ها وقتی از این گیاه تعلیف می ذکر است که به اعتقاد روستاییان دام قابل

هاي دیگر این گیاه  از ویژگی. گیرند می 2"بر"ی شوند یا در اصطالح محل گیري می جفت

کند که  این است که در کنار آن قارچی با نام قارچ بولهر نیز در فصل بهار رویش می

خوراکی باالي  باید توجه داشت که با توجه به خوش. طعم است خوراکی و بسیار خوش

.ها قرار دارداین گونه متأسفانه این گونه درخطر تخریب و نابودي توسط دام

هاي مرطوب و در ارتفاع  این گونه درختی در مسیر رودها و مکان :3"تاوي"تادار یا 

هاي مورداحترام در بین  این گونه درختی از گونه. پایین تا باالي سامان عرفی رویش دارد

عنوان  چوب تادار به. شود دستی و خوراکی می بومیان است و از آن استفاده اعتقادي، صنایع

شود که به معنی  گفته می 4"نَجس"شود که اصطالحاً به چوب آن  زخم استفاده می شمچ

زخم در موارد زیادي مانند استفاده در گردن  عنوان چشم استفاده به. زخم است همان چشم

ها سبک و سنگین، بستن بر روي شاخه درختان مثمر باغی، استفاده در گهواره  دام

بند نوزادان، استفاده براي ساخت  ه شکل کمان براي پشهکودکان، استفاده از شاخه آن ب

  . هاي مشک و دیگر موارد مشابه است دسته

هچل . مورد تأکید است 5"هچل"گونه براي ساخت ابزاري به نام  همچنین از چوب این

سانتیمتر است و براي  20-10اندازه  اي به که داراي دسته Uو یا  7هچل چوبی به شکل عدد 

همچنین میوه سبز و تازه این درخت . شود ار بر دوش ستوران از آن استفاده میگیره و بد ب

صورت تازه و در حد کم  ماه که پوست رویی آن نازك و تازه است به در اردیبهشت

رسد که شیرین و  در اوایل پاییز می 6"بر تاوي"شود، میوه این گونه با نام  استفاده می

ذکر است که استفاده از  قابل. گیرد استفاده قرار می مزه و به رنگ زرد است و مورد خوش

  .میوة این درخت توسط افرادي محدود و در حد خودمصرفی است

                                               
1. bimdār
2. bar
3. tāvi
4. najes
5. hačal
6. bartāowi
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ها و مناطق  ها و رودخانه گیاه علفی چندساله است که در کنار آبراهه :1"زل"جائیریا 

اي تنها استفاده از این گیاه مربوط به گذشته است که از آن بر. مربوط رویش دارد

نحوه استفاده به این صورت بوده . شده است سازي در فصول مختلف سال استفاده ساختمان

وسیله اره یا داس برداشت  است که ساقه این گیاه که به گیاه نی شباهت دارد را به

. اند چیده کردند و آنها را بر روي تیرهاي چوبی سقف خانه یا طویله در کنار هم می می

وسیله ساقه جائیر،  پوشیده شدن سقف به. اند ریخته 2»شَمسه«هگل یا سپس بر روي آنها کا

هم باعث مناسب پوشش مناسب سقف شده است و هم به اعتقاد روستاییان به علت برنده 

شده است که از نفوذ حشرات و جانوران مانند مار  بودن ساقه این گیاه موجب می

  .جلوگیري شود

ثمر  هیچ استفاده و ثمره دیگري ندارد و در مورد بیطور که گفته شد این گیاه  همان   

بودن آن و نیز درخت کیکم میرنوروز شاعر شعري سروده است که در بین روستاییان 

همنشین ناکسم، بیا و ***باغوان کیکمم، اویار زلم":کند معروف است و بیان می

اشاره کرده ) زل(ئیر شاعر در شعر خود به باغبانی از درختان کیکم و آبیاري گیاه جا"سیلم

است که در واقع کنایه از انجام کاره بیهوده است چراکه درختان کیکم و گیاه جائیر ثمري 

  .براي خوردن ندارند

این گیاه در فصل بهار در ارتفاعات سفیدکوه و معموالً  :3"چویر"چویل سه پاره یا 

شده است رویش  گیر و مناطق سنگی و مرتفع که برف آنها ذوب هاي برف درون چاله

بو است در اواخر بهار براي  هاي زردرنگ این گیاه که بسیار معطر و خوش گل. دارد

نحوه استفاده به این صورت است که . شوند برداشت می) هیزه(خوشبو کردن خیک روغن 

که هنوز به گل تبدیل   4"گُر"یا در اصطالح محلی ) آذین گل(هاي گیاه  ها و غنچه گل

                                               
1. zal

2-)šamsa (استفاده از کاه براي بیشتر شدن قوام گل است و نمک براي . در واقع مخلوطی از کاه، گل و نمک است

  .شود زدگی سبب خراب شدن گل می ر فصول سرد است؛ چرا که یخجلوگیري از یخ زدن آن د

3. čowir
  .شود گفته می) gor(در زبان لکی به غُنچه، گُر  - 4
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همچنین از . شود تا آن را خوش عطر کنند حل خروج روغن قرار داده مینشده است در م

عنوان  ریزند تا خوشبو شود، از برگ و گل این گیاه به برگ و گل این گیاه در دوغ می

این گیاه استفاده دارویی نیز دارد به شکلی که از . شود اي معطر نیز استفاده می ادویه

رد، قولنج و نفخ شکمی انسان و حتی حیواناتی د جوشانده گل و غنچه آن براي رفع دل

  . شود مانند اسب و قاطر استفاده می

عنوان یکی از بهترین گیاهان براي تغذیه دام مورداشاره قرار گرفته  همچنین این گیاه به

است که برگ، گل و ساقه آن در فصل بهار توسط دام دامدارانی که به سفیدکوه کوچ 

دامداران معتقدند که استفاده از این گیاه موجب . گیرد ار میاند مورد استفاده قر کرده

چویل سه . شود ها می سالمت دام، افزایش وزن آنها و نیز خوش عطر شدن شیر و لبنیات دام

پاره از گیاهانی است که در بین مردم به زیبایی و خوش عطري شهره است و در مواردي 

شده است،  عطر معشوق از این گیاه استفاده در اشعار محلی براي توصیف زیبایی زلف و یا

که  "پروده کردیا و گالو و عطر***چتر چی چویر چویر چی چتر": عنوان نمونه شعر به

به این معنی است که زلفان یار مانند گیاه چویر زیبا است و مانند گیاه چویر به عطر و 

  .گالب پروده شده است

گیر رویش  نند بنه بیشتر در مناطق آفتاباین گونه نیز هما: 1"وي نرمه "خینجوك یا

شباهت دارد ولی میوه این گونه به نام ) وي سفته(دارد و درخت و میوه آن بسیار به بنه 

تر است و مغز پرچربی دارد  شود نسبت به بنه نرم که در فصل پاییز برداشت می "2قلنگ"

گذاري این گونه به وي  مدلیل نا. گیرد که به شکل تنقالت مورد استفاده خوراکی قرار می

قلنگ در استان . تر بودن میوه این گونه نسبت به میوه درخت وي سفته است نرمه نیز نرم

همراه با  3"شو چِله"هایی که در شب یلدا یا در اصطالح محلی  لرستان یکی از خوراکی

قرار گندم شیر، شاه دانه، کشمش و غیره توسط بسیاري از مردم خریداري و مورد استفاده 

                                               
1. vey narmah
2. qoleng
3. šowčela
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این گونه نسبت به درخت بنه بسیار کمتر ) جاجک(ذکر است که مقدار سقز  قابل. گیرد می

البته همانند . شود است به همین دلیل این درخت کمتر براي برداشت سقز استفاده می

شود، هرچند باید ذکر کرد با  درخت بنه از چوب آن براي ساخت دسته مشک استفاده می

هاي سنتی  رقی استفاده از چوب این درختان براي ساخت مشکهاي ب استفاده از مشک

  .کمتر شده است) پوستی(

گیاهی علفی است که در فصل بهار در میان مزارع و  :1"پقالچگَه"خاکشیر ایرانی یا 

برگ گیاه در ابتداي رویش در اوایل بهار که فاقد گل است توسط . ها رویش دارد باغ

شکل این گیاه در ابتدا رویش شبیه به . شود نی استفاده میعنوان سبزي خورد برخی افراد به

که معادل پاي مرغ  2"قُل مرخ"پنجۀ پاي مرغ است به همین دلیل در ابتداي رویش به آن 

بذرهاي این گیاه . شود شود پقالچگَه نامیده می تر می وقتی گیاه بزرگ. شود است گفته می

ها را با  رسند، براي برداشت بذرها غالف یکه درون غالفی قرار دارند در اواخر بهار م

پس از . کنند تا خشک شوند دست از گیاه جدا کرده و دو تا سه روز جلوي آفتاب پهن می

کنند که با کوبیدن آنها و اَلک کردنشان  ها حالت شکننده پیدا می خشک شدن غالف

براي رفع هاي خاکشیر در آب و شربت  از دانه. کنند هاي خاکشیر را جدا می دانه

اي خاکشیر  همچنین برخی معتقدند که دانه. شود گرمازدگی در فصل تابستان استفاده می

  .هاي معده و روده نافع است براي ناراحتی

اي است که در ارتفاعات مختلف سامان  اي درختچه گونه :3"تویلک"خوشک یا 

عنوان جارو و زیر  به گونه براي ساخت سرمه و نیز استفاده استفاده ازاین. عرفی رویش دارد

شود، روش تهیۀ آن  ها و برگ خوشک براي تهیه سرمه استفاده می شاخه. ها است پاي دام

به این شکل است که قسمت داخلی یک تابه را به چربی گوسفند آغشته کرده به شکلی 

ها و برگ  نازکی از چربی روي آن تشکیل شود بعد آن را باالي آتشی از شاخه که الیه

                                               
1. pa qelačga
2. qol merx
3. towilek
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ذکر است که  قابل. گذارند تا دود آن به زیر تابۀ آغشته به چربی بچسبد یخوشک م

ها باید به شکلی باشد که همراه با دود باشد، براي این کار اطراف آتش و  سوختن خوشک

تر از آن خارج شود و به  کنند تا دود کم جز چند محل براي ورود هوا محصور می تابه را به

شود که  اي شبیه به دوده در قسمت داخلی تابه تشکیل می الیهتابه بچسبد، پس از این کار 

ء نازك مانند یک کاغذ، با کشیدن بر روي آن  وسیلۀ شی همان سرمه است، که آن را به

ذکر است که برخی اعتقاد دارند که سرمه عالوه بر خاصیت زیبایی که  قابل. کنند جمع می

ویژه دامداران  الوه بر این روستاییان و بهع. شود دارد باعث جلوگیري از کاهش دید نیز می

عنوان جارو براي جارو زدن حیات و نیز  کنند و به هاي گیاه خوشک را دسته می شاخه

عنوان  هاي این گیاه به مورد دیگر استفاده از شاخه. دهند ها مورد استفاده قرار می طویله

) روز از تولد آنها گذشته است 20(روزه  20هاي حدوداً  ها و بره پوششی در زیر پاي بزغاله

  .است تا زیر پاي آنها تمیز بماند و مریض نشوند

این گیاه علفی از گیاهان با ارزش ازنظر روستاییان  :1"جوشن"درمنه زاگرسی یا 

روید و زمان گلدهی آن اوایل تابستان  است که فصل بهار در ارتفاعات باالي سفیدکوه می

اندام مورد . ن از خواص خوراکی و دارویی برخوردار استاین گیاه در بین روستاییا. است

رنگ آن است که در اواسط و اواخر تابستان و حتی  تیره) بذر(هاي  استفاده این گیاه دانه

ها به این صورت است که دست را  نحوه برداشت دانه. پاییز زمان برداشت آنها است

ن کنده شود و درون مشت فرد باقی هاي آ کشند که دانه اي بر روي ساقه گیاه می گونه به

اي که زیاد بوییدن آن سبب  گونه این گیاه عطر بسیار خوش و البته تندي دارد به. بمانند

اي بسیار خوش  عنوان ادویه هاي آن به از دانه. شود سردرد و حتی سوزش چشم می

در لبنیات  کوبیده و سایر غذاها و حتی عطروطعم در غذاهایی مانند آبگوشت، اُملت، کباب

عالوه بر این افراد بومی اعتقاد دارند که جوشن . شود مانند ماست و دوغ استفاده می

صورت  صورت ادویه در غذاها و چه به خاصیت دارویی فراوانی دارد و خوردن آنچه به

                                               
1. jošan
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تواند موجب سالمتی شود، همچنین برخی از جوشانده آن براي درمان انگل  جوشانده می

  .کنندروده استفاده می

اي است که  اي درختچه گونه. است2"هلونَه"نام دیگر این گونه  :1"برالک"راناس یا 

که معموًال قائم به خود نیست و درکنار درختان دیگر و در ارتفاعات پایین تا باالي سامان 

بیشتر در (که در کنار درختان دیگر نباشد  این درختچه درصورتی. عرفی رویش دارد

اي و کشیده شده بر روي  صورت کپه به) رفی که درخت کمتر استارتفاعات سامان ع

استفاده . دستی دارد راناس استفاده خوراکی، دارویی و براي صنایع. شود زمین دیده می

رنگ و  اي کوچک قرمز و نارنجی خوراکی و دارویی از این گونه شامل استفاده از میوه

هاي اردیبهشت و خرداد  که در ماهاست  "هلونَه"طعم این درختچه با نام محلی خوش

برخی اعتقاد . شود صورت جوشانده مصرف می صورت خام در طبیعت یا به برداشت و به

استفاده دیگر از این . کننده معده درد است دارند که میوه راناس مقوي معده و درمان

 رنگ و البته سخت و محکم آن درخت مربوط به استفاده از چوب تقریبًا قرمز و خوش

. گیرد دست چوپانان مورد استفاده فراوان قرار می است که براي ساخت عصا و چوب

  .ذکر است که میوه راناس در ارتفاعات یکی از غذاهاي خرس در سامان عرفی است قابل

ها و  اي درختی است که بیشتر در مسیر رودخانه گونه :3"ونو"گنجشک یا  زبان

گنجشک میوه یا  زبان. شود سامان عرفی دیده می ها و در ارتفاعات پایین و میانی چشمه

دستی و نیز  استفاده خوراکی ندارد ولی چوب و برگ آن براي ساخت ابزار و صنایع

چوب این درخت صاف، سبک و البته . استفاده براي علوفه دام موردپسند روستاییان است

ته ابزارهاي ها سبب شده است که از آن براي دس تا حدودي محکم است و همین ویژگی

مختلف مانند بیل، کلنگ، تیشه و غیره و نیز ساخت دوك، خیش چوبی و موارد دیگر 

استفاده شود، همچنین در موارد بسیاري از چوب آن در طبیعت براي ساخت سیخ براي 

                                               
1. berālek

2 -halūnah  لونَه نیز میبرخی بنا بر نام میوه آن، به درختچه راناسگویند نام ه.  

3. vanoe
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شود و اعتقاد بر این است که با این چوب طعم گوشت کباب شده  کباب کردن استفاده می

استفاده دیگر از این درخت که مورد توجه . شود طعم می وششود و بلکه خ تلخ نمی

دامداران معتقد هستند . عنوان علوفه دام است دامداران است، استفاده از برگ این گونه به

خوراك و مقوي است، برگ این گونه بیشتر  گنجشک براي دام بسیار خوش که برگ زبان

ها  یابد از طریق بریدن سرشاخه ش میدر اواخر تابستان و پاییز که علوفه در طبیعت کاه

  .گیرد ها قرار می وسیله اره در طبیعت و به شکل تازه مورد تعلیف دام به

است که  2"گل گایاري"نام محلی دیگر این گونه : 1"پیشوك"زعفران جوقاسم یا 

به دلیل گل کردن این گونه علفی در اواخر تابستان و اویل پاییز است که زمان شخم زدن 

گل این گونه . است) زنی با گاو شخم(ن براي کشاورزي یا در اصطالح محلی گایاري زمی

که به گل گیاه زعفران بسیار شباهت دارد سمی است و خوردن آن سبب مسمومیت شدید 

اما استفاده اصلی از این گیاه علفی مربوط به . شود و روستاییان از آن آگاه هستند می

پیاز زعفران جوقاسم در زیر زمین قرار دارد و زمان . تاستفاده خوراکی از پیاز آن اس

نحوة . وسیله یک چوب یا آهن نوك تیز است هاي فروردین و اردیبهشت به برداشت آن ماه

گیرد به این صورت است که پیاز تازة  مصرف این گونه که اغلب در طبیعت صورت می

.سپس پوست کنده و مصرف شوددهند تا پخته و  آن را زیر زغال همراه با خاکستر قرار می

گیر سامان  گیاهی علفی است که در ارتفاعات برف :3"زرشک"سریش تماشایی یا 

هاي  این گونه از گونه. ها در فصل بهار رویش دارد عرفی و در محل آب شدن برف

خوراکی موردپسند اهالی منطقه است که هرساله در فصل بهار براي برداشت آن در اوایل 

اي  گونه کنند، برداشت این گونه در حد زیاد است به فاعات سفیدکوه مراجعه میبهار به ارت

برند تا توانایی حمل و  هاي بزرگ و چهارپا همراه می که برداشت کنندگان با خود کیسه

روش برداشت این . انتقال آنها را از مسیر سخت و پرشیب سفیدکوه تا روستا را داشته باشند

                                               
1. pišūk
2. golgāyari
3. zerešk
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تر از سطح زمین ساقۀ آن قطع و  وسیله چاغو و اندکی پایین به گونه به این شکل است که

تر باشد  ذکر است که هرچه این گونه در زمان برداشت جوان شود، قابل برداشت می

دهی  تر است و اگر به مرحله گل خوراك تر و خوش هاي آن طعم بهتري دارد و نرم برگ

وسیله  سریش پس از برداشت بهگیاه .شود مصرف می برسد برگ آن سفت و تلخ و غیرقابل

شود و پس  شود و همراه با مقدار کمی برنج پخته می تر خرد می هاي کوچک چاغو به تکه

. گیرد شده به شکل بورانی همراه با نان مورد مصرف قرار می از اضافه کردن پیاز سرخ

سریش از گیاهانی است که مصرف خوراکی باالیی در منطقه دارد به شکلی که برخی 

.کنند و در شهرها و بازار نیز مشتري و فروش دارد آوري و فروش آن می افراد اقدام به جمع

این گیاه علفی در فصل بهار در ارتفاعات پایین تا  :1"سلمونه حالله"تره یا  سلمه

گونه . هاي جنگلی رویش دارد هاي کشاورزي و عرصه باالي سامان عرفی و درون زمین

اهت بسیار زیاد به سلمه تره وجود دارد که به آن در اصطالح گیاهی علفی دیگر با شب

هاي زبرتري دارد و  سلمونه حرومه برگ. 2شود گفته می "سلمونه حرومه"محلی به آن 

تره  هاي سلمه حال برگ خوراك نیست، بااین خوراکی نیست که حتی براي دام نیز خوش

هاي این گیاه  برگ. اکی داردتر و تا حدودي مخملی شکل هستند خاصیت خور که نرم

نحوه . شوند شوند و پس از طبخ شدن به شکل بورانی مصرف می وسیله دست چیده می به

ها را  شوند، سپس برگ ها با مقدار کمی آب طبخ می گونه است که ابتدا برگ طبخ آن این

فت فشارند تا آب آنها خارج شود و آنها را مجدد با روغن و پیاز َت وسیله دست می به

مزه در فصل بهار است،  کنند که ازنظر روستاییان غذایی بسیار خوش دهند و مصرف می می

تره خاصیت ملین کننده دارد ولی هدف اصلی مصرف  البته باید ذکر کرد که مصرف سلمه

  .آن خوراکی است

                                               
1. salmūah

Chenopodium murale(اي با نام علمی  این گونه گیاهی سلمک برگ گزنه- 2 L. (است.  
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بند و باالیی سامان  گیاه علفی که در ارتفاعات میان :1"گَنل"سنبل بیابانی رفیع یا 

برگ و ساقه این گونه براي رنگرزي و نیز در مواردي . در فصل بهار رویش دارد عرفی

منظور رنگرزي مربوط  استفاده از برگ و ساقه این گونه به. براي مارگزیدگی استفاده دارد

براي رنگرزي اواخر . شود چندان دور است و امروزه دیگر از آن استفاده نمی به گذشته نه

طورمعمول توسط  وسیله داس برداشت و به ها و ساقه گیاه به برگبهار و اوایل تابستان 

اي همراه با  ازآن ساقه و برگ گیاه در قابلمه شده است، پس چهارپایان به روستا منتقل می

ها در آن  شود پس از گرم شدن آب و پختن و رنگ دادن گیاه به آب، پشم آب ریخته می

ها به رنگ زرد درآیند، این کار  شوند تا پشم میوسیلۀ چوبی هم زده  شود و به فروبرده می

ها  هاي متفاوتی به پشم توان رنگ برد، پس از این کار می حدود یک تا دو ساعت زمان می

  . زد

ها یکدست  شود بدان منظور است که رنگ پشم زنی نامیده می در واقع این کار که گنل

اشاره شد از برگ گنل براي طور که  همان. شود و پشم رنگ را بهتر به خود جذب کند

نحوه استفاده . شده است ویژه در فصل تابستان و بیشتر در گذشته استفاده مارگزیدگی به

شده است و پس از  گونه بوده است که مقدار از برگ گیاه با مقدار کمی آب طبخ می این

وز بسته ر 3-2اي تا  شده و با پارچه له کردن به محل مارگزیدگی به شکل ضماد گذاشته

  .پذیرفته است شده است، این کار دو تا سه مرتبه براي بهبود مارگزیدگی صورت می می

هاي با خاك  هاي کشاورزي و زمین این گیاه علفی اغلب در زمین :2"شنگ"شنگ یا 

هاي فروردین و اردیبهشت از  کند و فصل برداشت آن ماه نرم در اطراف روستا رویش می

صورت خام  شود و به وسیله چاغو برداشت می گ بیشتر توسط زنان بهشن. باشد فصل بهار می

ذکر است که این گونه از  قابل. شود و تازه همراه با نمک و گاهی آبغوره مصرف می

  .خوراك براي مصرف دام است گیاهان خوش

                                               
1. ganel
2. šeng
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این گیاه علفی در ارتفاعات میانی سامان عرفی در  :1"هپلوك"شنگ اسبی کاکلی یا 

برخی افراد ریشه این گیاه که . یش و برگ آن به گیاه شنگ بسیار شبیه استفصل بهار رو

شود را از زیر  گفته می 2"سرك"در واقع پیازي شکل است و در اصطالح محلی به آن 

کنند و زیر زغال و خاکستر قرار  اي چوبی یا فلزي نوك تیز خارج می خاك با وسیله

زمینِی پخته مصرف  پوست کندن مانند سیب دهند تا پخته شود و پس از پخته شدن و می

  .شود می

گذاري این گونه میوه آن  شاید دلیل نام :3"کشمش کاولی"شیرخشت زاگرسی یا 

اي است  اي درختچه شیرخشت زاگرسی گونه. باشد که تا حدودي به کشمش شباهت دارد

نش و استفاده از دا. ها رویش دارد که در بیشتر در ارتفاعات میانی سامان عرفی و درون دره

چوب این درختچه بسیار به . این گونه شامل استفاده از چوب و میوه این گونه است

حال از آن  تر است، بااین درختچۀ راناس شباهت دارد ولی کیفیت و زیبایی آن  قدري پایین

همچنین این گونه در اواسط پاییز . شود دست چوپان استفاده می براي ساخت عصا و چوب

گیرد و البته از  رسد که در حد کم و در طبیعت مورد مصرف انسان قرار می می اش میوه

  .ها است ویژه کبک هاي موردپسند و مصرف پرندگان به میوه

این گیاه علفی یکساله در فصل بهار آب را در  :4"آوگرَك"شیرمرغ ایرانی یا 

) مورد نیاز(گَرك )+ آب(آو : دارد به همین دلیل نیز به این نام کاسبرگ خود نگه می

این گیاه از گیاهان خوراکی است که در فصل بهار درون مزارع اطراف . نامیده شده است

وسیله زنان برداشت و همراه با گیاه غازیاقی یا کنگر  وسیله چاغو به روستا رویش دارد و به

ساقه این  طعم این گیاه نیز شبیه به گیاه غازیاقی است و درون. شود پخته و با نان مصرف می

  .شود طعمی وجود دارد که به خاطر همین ماده خورده می گیاه ماده چسبناکی و خوش

                                               
1. hapelūk
2. serek
3. kešmeš kāoweli
4. āowgerak
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خورد  روستاییان و دامداران به گیاهانی که دام از آنها نمی :1"بلَه"شیرین بیان یا 

گذاري شیرین بیان نیز همین مورد باشد که  گویند شاید دلیل نام می "بله گیاه"طورکلی  به

هاي  ها و زمین شیرین بیان گیاهی علفی است که در جنگل. کند ن گیاه تعلیف نمیدام از ای

. شود کشاورزي در ارتفاعات پایین تا میانی سامان عرفی در فصل بهار و تابستان دیده می

مورد استفاده از این گیاه، استفاده دارویی از ریشه آن است که خاصیت آن در پزشکی نیز 

شود، سپس تمیز و  اي مانند کلنگ از زمین استخراج می اه با وسیلهریشه گی. ثابت شده است

رنگی از آن حاصل شود که این شیره  شود تا شیرابه غلیظ و تیره همراه با آب جوشانده می

  .گیرد هاي دستگاه گوارش و زخم معده مورد استفاده قرار می براي درمان ناراحتی

ی به معناي هندوانه است و دلیل شومی در زبان لک :2"شومی شیطونی"فاشرا یا 

تر از هندوانه و در  اي شکل آن ولی بسیار کوچک هاي هندوانه گذاري این گونه، میوه نام

صورت چسبیده به  فاشرا بیشتر در ارتفاعات سامان عرفی و به. اندازه توپ تنیس است

رسد داراي برگ و میوه این گیاه علفی که در فصل پاییز می. شود گیاهان دیگر دیده می

میوه این گیاه به خاطر خاصیت مسهل آن در صورت نیاز استفاده . خواص دارویی است

شود، همچنین اعتقاد بر این است که براي پایین آوردن فشارخون مصرف میوه آن مفید  می

از طرف دیگر برخی روستاییان بیان کردند که مصرف جوشانده برگ و ساقه این . است

  .ان معده و روده مفید استگیاه براي درمان سرط

) شیر(شیل + نام محلی این گونه مرکب از دو واژه خوش  :3"خوشیل"فرفیون یا 

این گیاه علفی در ارتفاعات پایین تا باالي سامان عرفی . است که به معنی شیردهنده است

رویش دارد که داراي انواع گونه در منطقه است و در فصل بهار و تابستان و حتی پاییز 

استفاده دارویی شامل . اي دارد این گیاه استفاده دارویی، زنبورداري و علوفه. ویش دارندر

دهد اگر ساقه  طور که از نام محلی این گیاه نشان می استفاده از شیره گیاه است که همان

                                               
1. balah
2. šūmišetūni
3. xošil
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شود که براي درمان  این گیاه بریده یا شکسته شود شیرابه سفیدرنگی از آن خارج می

ذکر است که  زنند تا اثر کند، قابل را چند بار به محل موردنظر می میخچه و زگیل آن

اي ریخته شود قابل پاك شدن نیست و لَکۀ  شیرابه این گیاه اگر بر روي لباس یا هر پارچه

هاي موردپسند زنبورها و نیز خود گیاه  هاي این گیاه از گونه همچنین گل. ماند آن باقی می

  .استها  خوراك دام از گیاهان خوش

این گیاه علفی در سامان عرفی رویش ندارد  :1"مفَراح"یا ) وارنگ بو(فرنجمشک 

روید  هاي گرین که در شمال شهرستان سلسله است می بلکه در ارتفاعات باالي کوه

حال روستاییان از این گیاه استفاده و برداشت دارند و آن را یکی از گیاهان با ارزش  بااین

گیاه مفراح شبیه به گیاه پونه است و برگ آن در فصل بهار و . ننددا غذایی و دارویی می

اي معطر در تهیه غذاها مورد  عنوان ادویه شود و به وسیله دست چیده و خشک می تابستان به

همچنین جوشانده برگ این گیاه براي برطرف کردن عفونت داخلی . گیرد استفاده قرار می

تر نیز ذکر شد در ارتباط  طور که پیش همان. گیرد رار میویژه معده و روده مورد استفاده ق به

بِچم گرین ": کند با جایگاه ویژه این گیاه در بین روستاییان شعري وجود دارد که بیان می

که به این معنی است که به کوه گرین  "اره سه چی خاص، سمسا و مفَراح و چویر بوخاص

، مفراح و چویر که عطر و )بادرنجوبه دنایی(هاي سمسا سفر کنم براي سه گیاه خاص به نام

  .بوي خوشی دارند

این گیاه علفی در ارتفاعات پایین سامان عرفی و درون مزارع  :2"کُم"کتان سفید یا 

برگ و ساقه این گیاه داراي ماده چسبناکی است به . ها در فصل بهار رویش دارد و راه

نحوه . شته و حتی امروزه کاربرد داردبندي انسان و حیوان در گذ همین دلیل در شکسته

کوبند و با  شده این گیاه را می استفاده به این صورت است که برگ و ساقه تازه یا خشک

این ماده را همراه . اي چسبنده و محکم تهیه گردد کنند تا ماده مرغ مخلوط می زردة تخم

                                               
1. mofarāh
2. kom
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شکسته شده شده از حرکت محل  دهند تا ضمن خشک آتل در محل شکستگی قرار می

  .جلوگیري کند و موجب مداواي استخوان شکسته شود

هاي محلی واژه حالل یا حالله  گذاري طورمعمول در نام به :1"کمه حالله"کما یا 

نشان بهتر بودن یک گیاه نسبت به گیاه مشابه آن است، در اینجا نیز این گیاه نسبت به گیاه 

این گونه علفی . است بیشتر مورد اقبال است که گیاه علفی آدمک 2"کمه گَره"مشابه با نام 

خوراك و مقوي  هاي خوش که در ارتفاعات ییالقی و در فصل بهار رویش دارد از گونه

ها برگ، ساقه و گل گیاه کما را در فصل بهار تعلیف  دام. شود براي دام محسوب می

  .خوراك نیستاندازه این گونه براي دام خوش به) کمه گره(کنند، ولی گیاه آدمک  می

کنگر گیاهی علفی است که در ارتفاعات پایین و میانی  :3"کَنَر"کنگر خوراکی یا 

استفاده از این گیاه شامل استفاده خوراکی و . سامان عرفی در فصل بهار رویش دارد

هاي اصلی خوراکی این  ریشه و ساقه جوان این گیاه در ابتداي بهار اندام. اي است علوفه

ها نیاز به دیملی فلزي یا چوبی است، پوسته ریشه گیاه پس  براي برداشت آن گیاه هستند که

ریشه و ساقۀ کنگر در تهیۀ خورش کنگر، پخت . شوند شود و پاك می از استخراج جدا می

استفاده خوراکی دیگر از این گیاه . شود صورت خام با نان استفاده می با شیر و برنج و یا به

شود و دانه یا بذر  گیاه در اواخر فصل بهار است که کنگر پیر می شامل استفاده از بذر این

صورت خام مصرف  گویند که به می 4"دنوکه"کند که به بذر آن در اصطالح محلی  می

ویژه  ها به ها و ساقه کنگر توسط دام همچنین برگ. شود طعم خوبی شبیه به پسته دارد می

گیرد، به دلیل خاردار بودن برگ گیاه  قرار میبزها در فصل بهار و تابستان مورد استفاده 

سابند تا خار آن کم شود و بتواند از  ها ابتدا برگ آن را با سم یا شاخ به زمین می کنگر، دام

ذکر است  ویژه ساقه آن را بخورند، قابل قسمت انتهایی ساقه که خار کمتري دارد برگ و به

  .که این گیاه نیز از گیاه مقوي براي دام است

                                               
1. kamah
2. Kamah garah
3. kanar
4. dænūka
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این گونه درختی در ارتفاعات پایین تا باالیی سامان عرفی و بیشتر  :1"جیوه"کیکُم یا 

دستی و  استفاده از این درخت شامل استفاده در ساخت صنایع. ها رویش دارد درون دره

هاي است که در اصطالح محلی به  چوب درخت کیکم داراي گره. تأمین علوفه است

هاي چوب کیکم به دلیل نقش و  هاي یا برآمدگی ین گرهشود، از ا گفته می "2زِپ"آنها

نگارهاي زیبا و البته محکمی که دارد توسط افراد ماهر براي ساخت پیپ و وافور استفاده 

دارد بومیان معتقد هستند که دلیل این نقش و نگارها بر روي چوب کیکم عکس گرفتن 

تصویر آن منظره در لحظه که ! درخت کیکم از طبیعت در روز خاصی از فصل بهار است

عنوان دسته ابزار مانند  همچنین از چوب این درخت به. بندد ثبت بر روي چوب نقش می

استفاده دیگر از درخت کیکم شامل استفاده از برگ درختان براي . شود تیشه استفاده می

تان توسط ویژه تابستان و پاییز از طریق بریدن شاخه درخ تأمین علوفه دام در فصول بهار و به

اي براي مصرف  طور که مشخص است میوه درخت کیکم همان. شود دامداران استفاده می

اند  ثمر بودن درخت کیکم شعري سروده ندارد به همین دلیل میرنوروز شاعر در رابطه با بی

شاعر در شعر "همنشین ناکسم، بیا و سیلم***باغوان کیکمم، اویار زلم": کند که بیان می

انی از درختان کیکم اشاره کرده است که در واقع کنایه از انجام کاره بیهوده خود به باغب

  .است چراکه درختان کیکم نیز ثمري براي خوردن ندارند

)+ دانه(نام این گیاه مرکب از دو واژه دو  :3"دو ملیچک"گل آفتاب اروپایی یا 

ها  ي گنجشکهاي این گیاه غذا است که به این معنی است که دانه) گنجشک(ملیچک 

ها و در ارتفاعات  این گیاه علفی معموًال در فصل بهار میان مزارع و کنار رودخانه. است

هاي این گیاه  این گیاه استفاده خوراکی در حد کم دارد، غنچه. روید پایین سامان عرفی می

ها باز شود گاهی توسط افراد در  هاي ریزي درون آن است قبل از اینکه گل آن که دانه

اندازه و شکل  که به هاي ریز آن شود، همچنین دانه صورت خام مصرف می یعت بهطب

  .شود خاکشیر هستند گاهی در طبیعت توسط افراد مصرف می

                                               
1. jivah
2. zep
3. dūmeličak



  1400بهار و تابستان ، 15شماره یران، سال هفتم، هاي بومی ا دو فصلنامه علمی دانش  |   130

  

این گیاه در ارتفاعات پایین و میانی سامان عرفی رویش  :1"گل هیرو"گل ختمی یا 

وجود دارد، این هاي مختلف در مناطق مختلف سامان عرفی  گل ختمی با رنگ گل. دارد

استفاده دارویی این گیاه شامل استفاده از گل . گیاه از خردادماه تا اواخر تابستان گل دارد

عنوان شامپو براي درمان ریزش مو، شوره و  از جوشانده گل این گیاه به. این گیاه است

او هاي آن براي درمان بیماري زردي گ همچنین از جوشانده گل. شود چربی سر استفاده می

  .شود و گوسفند استفاده می

هاي با ارزش منطقه است که بیشتر در  این گونه علفی از گونه :2"زویل"موسیر یا 

پیاز این گونه در فصل تابستان . هاي نرم رویش دارد ارتفاعات سامان عرفی و در خاك

. شود طعم کردن دوغ یا ماست و در آش و ترشیجات استفاده می منظور عطردهی و خوش به

براي مصرف موسیر، ابتدا پیاز آن را از غالف بیرون آورده و سپس در آب جوشانده تا 

، بعدازاین مرحله آن را به حالت )دهند برخی این کار را انجام نمی(تلخی آن از بین برود 

دلخواه قاچ کرده و در مسیر آب قرار داده تا مزه تلخ آنها از بین برود در مواردي نیز آنها 

بار آب  ساعت یک 4-3ساعت هر  48زمان حدود  دهند و مدت آب قرار میرا در ظرف 

  .ازاین مرحله موسیر آماده مصرف است کنند، پس آنها را عوض می

کنند تا خشک  براي نگهداري از موسیر پس از شیرین کردن آن، جلوي آفتاب پهن می

به ماستی . کنند میصورت پودر یا قاچ شده در غذاها و ترشیجات استفاده  شود و آن را به

این گونه از . گویند یا همان ماست موسیر می "زویل و ماس"ریزند  که موسیر در آن می

هاي پرمصرف و بازاري در استان لرستان و کشور است که هر کیلوي پیاز تَر آن در  گونه

متأسفانه برداشت پیاز این گونه . هزار تومان دارد 90-70در بازار قیمت بین  1399سال 

بب از بین رفتن گیاه خواهد شد ولی خوشبختانه در منطقه موردمطالعه برداشت عمده آن س

گیرد، عدم برداشت به دلیل حفاظتی بودن منطقه و تخلف محسوب شدن  صورت نمی

  .برداشت این گونه است

                                               
1. gol herū
2. zowil
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) دارو(داري + نام این گیاه مرکب از دو واژه خرس  :1"خرسداري"میناي پرکپه یا 

گذاري این گونه را مصرف این  داروي خرس است، روستاییان دلیل نام است که به معنی

ها بیان کردن، این گیاه طعم بسیار تندي دارد و  گیاه در ارتفاعات سامان عرفی توسط خرس

روستاییان اعتقاد داشتند که حیوانی مانند خرس تحمل خوردن این گیاه با چنین طعم تندي 

گیر سامان عرفی رویش  است که در ارتفاعات برف میناي پرکپه گیاهی علفی. را دارد

این گیاه به دلیل طعم بسیار تند آن استفاده خوراکی ندارد و تنها استفاده آن در موارد . دارد

کرده این  گل و برگ این گیاه در فصل بهار چیده و از دم. ضروري استفاده دارویی است

طعم این گیاه بسیار تلخ است و . شودگیاه براي درمان چربی خون و قند خون استفاده می

  .کننده توان مصرف مقدار کمی از آن را دارد شخص مصرف

) دارد(داره )+ مو(نام این گونه مرکب از دو واژه می  :2"میداره"نسترن کوهی یا 

گذاري کرك دار بودن  دلیل این نام. است که به این معنی است که این گونه مو دارد

اي در واقع  این گونه درختچه. گیاه است که به مو شباهت دارنددرون تخمدان گل این 

ها و مناطق نسبتًا مرطوب در سراسر  ها و کنار رودخانه یک گل است که در درون دره

میوه یا در واقع تخمدان گُل این گونه استفاده خوراکی و دارویی . سامان عرفی رویش دارد

ترش و شیرین  برداشت است که طعمی قابلتخمدان گل نسترن کوهی در فصل پاییز . دارد

صورت خام به دلیل کرك دار بودن و بذردار بودن تخمدان این  براي مصرف به. دارد

  . شود صورت خام مصرف می هاي آن به گیاه، بعد از درآوردن بذر و کرك

درد، اسهال درمان  روستاییان اعتقاد دارند که مصرف تخمدان این گونه براي درمان دل

روش دیگر استفاده از تخمدان گل نسترن کوهی، استفاده از آن . و مقوي معده استاست 

درد به این صورت استفاده  صورت جوشانده است که برخی براي درمان اسهال و دل به

نگاري آن پرداخته شد بسیاري  هاي گیاهی که تا اینجا به گیاه مردم عالوه بر گونه.کنند می

شده بودند و نسبت به آنها دانش  ند که براي بومیان شناختهدیگر از گیاهان وجود داشت

                                               
1. xersdāri
2. midārah
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توان به  اي که دامداران نسبت به آنها شناخت داشتند می از جمله گیاهان علوفه. داشتند

گیاهان سرشکافته، کماي مرتفع، زول، توت روباهی، شکرتیغال، سربال، سیلن، شنبلیله، 

قفا، گوش خرگوش،  نبه، زبان پسماشک خزري، پنیرك، جگن، گوش بره، گون، خارپ

خلر، گاودانه، ناخنک، کاردي، تُرشک شفادهنده، بی تی راخ، گل گندم طالیی، خاکشیر 

قفا، فیکاریکا، گزپرشاخه، گیس چسبک،  پهن، زبان پس تلخ مواج، کالغک، ماشک برگ

  .بنگرو و خارخسک اشاره کرد

ویی مانند بنه، شنگ اسبی همچنین بسیاري دیگر از گیاهان با خواص خوراکی و دار 

تره، آویشن، چاي کوهی، کاکوتی کوهی،  پلوري، شکرتیغال، خردل بیابانی، سنجد، شاه

پهن، ناخنک، زالزالک  پونه، تره کوهی، پیازکالغ، پنیرك، خشخاش زراعی، ماشک برگ

گاوزبان،  ارمنستانی، زالزاك خونین، گالبی وحشی، آلوچه، تمشک، تاجریزي و مو گل

دانش بومی در ارتباط با برخی . دارویی، گل ختمی در منطقه وجود داشته است بابونه

دستی بوده است که شامل گیاهانی از جمله شَن،  گیاهان مربوط به ساخت ابزار و صنایع

  .علف جارو، قمیش، نی، محلب، پده، زربید، بید سفید، صنوبر شرقی و بنگرو است

  

  گیري بحث و نتیجه

شان است  دهنده دانش غنی روستاییان منطقه از گیاهان محیط زندگی انانجام این تحقیق نش

هاي دارویی از گیاهان ختم  دهد که دانش روستاییان تنها به استفاده روشنی نشان می که به

شود بلکه از گیاهان براي اهداف مختلف خوراکی، دارویی، علوفه، ابزار، ساختمان،  نمی

گیرند، استفاده چندجانبه از گیاهان در  ه قرار میپرچین و مواردي دیگر مورد استفاد

، )119و  118و  117: 1393(، فروزه و همکاران )46و  45و  44: 1385(مطالعات فرهادي 

نیز مورد بررسی قرار ) 166:1398(وکیاسی و همکاران ) 190:1394(بازگیر و همکاران 

نگاري گیاهان در کشور  ردمجانبه گیاه م هاي بررسی همه که پژوهش ازآنجایی. گرفته است

ها و  تواند اهمیت گیاهان را در زندگی انسان تر می ایران محدود است به نظر مطالعات جامع
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از طرف دیگر صرف پرداختن به خواص . نشینان بیشتر نمایان کند ویژه بومیان و جنگل به

یاهان دارویی را تواند تقاضا براي این گ سازي گیاهان می دارویی گیاهان و تشویق به تجاري

هاي گیاهی و نیز استفاده نادرست و ناپایدار از آنها  افزایش دهد و موجب تهدید این گونه

  .ویژه در تأمین معیشت آنها شود و در نهایت ایجاد مشکل براي بومیان به

گونه گیاهی متعلق به  125نتایج بیانگر دانش غنی در رابطه با گیاهان بود به شکلی که 

خانواده گیاهی کاسنیان، سوسنیان و . گیاهی در منطقه موردمطالعه شناسایی شد خانواده 41

نتایج مربوط . هاي گیاهی را داشتند گونه بیشترین گونه 12و  12، 18گلسرخیان به ترتیب با 

ویژه در  شده در کشور ایران به هاي انجام هاي گیاهی با پژوهش ها در خانواده به توزیع گونه

، )544:1391(، ذولفقاري و همکاران )98:1388(مله احمدي و همکاران غرب کشور از ج

میرزایی و  ، علی)135:1393(، میردیلمی و همکاران )16:1393(خدایاري و همکاران 

و البته مطالعه زاهو و همکاران ) 67:1398(و دلفان و همکاران ) 193:1396(همکاران 

هاي خارج از کشور مانند  نتایج پژوهش در کشور چین همخوانی دارد، ولی با) 476:2020(

، ژیونگ و همکاران )5:2019(، چینسمبو و همکاران )1024:2012(کاریو و والز 

، قاسمی )62:1391(هایی در کشور ایران مانند بهرامی و کمالی  و نیز پژوهش) 406:2020(

ه همسو نیست، ک) 40:1392(فر و همکاران  ، شریفی)108:1391(دهکردي و همکاران 

شناسی مناطق با یکدیگر و در  تواند مربوط به تفاوت بوم دلیل اصلی این ناهمخوانی می

  .نتیجه ایجاد تنوع گیاهی متفاوت در این مناطق باشد

اند که در طول زمان  برداران این منابع بوده ها و منابع طبیعی نخستین بهره بومیان جنگل

گذاري آنها، مکان  اند، دانشی که شامل نام اي پیداکرده ها دانش گسترده نسبت به این گونه

طبق نتایج این . برداري، شیوه استفاده و غیره شده است رویش، خواص گیاهان، شیوه بهره

شناسی  هاي گیاهی با توجه به خصوصیات ریخت گذاري محلی گونه تحقیق نام

، نشانه گیاهان، شباهت به گیاهان دیگر) کاربرد(، خواص )میوه(، ثمره )مورفولوژیک(

عنوان نمونه در رابطه با تأثیر  به. اي بودن و مکان رویش است تغییر فصل، خوراکی یا علوفه

به  سوراشاره کرد که ) بن سرخ(سورپاتوان به گیاه  شناسی می نام از خصوصیات ریخت
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معنی قرمز و پا به معنی پا یا پایه است که در واقع به قرمزرنگ بودن پایه این گیاه داللت 

به معناي  وركبه معناي دنبه و  دمیکه ) گوش خرگوش(می وركارد، یا گیاه دد

هاي این گیاه به دنبه گوسفند شباهت  برگ دهنده این است که  گوسفند است که نشان

دهنده این  به معنی سگ است و نشان گَمالکه ) گلرنگ مقدس(گَمال دمدارد، یا گیاه 

م سگ شباهت دارداست که برگ و گل این گیاه به د .  

اش  اند، مثًال به درخت بنه که میوه گذاري شده برخی گیاهان از روي ثمره یا میوه نام

گفته  وي نرمهتر است  اش نرم و به درخت خینجوك که میوه وي سفتهاستخوانی است 

شود که به این  اطالق می) مو دارد(داره  میشود، یا به درختچه نسترن کوهی نام محلی  می

هاي دیگر نیز وجود  اش کرك یا به بیانی دیگر مو دارد، گونه ل است که درون میوهدلی

هاي محلی زالزالک  اند از جمله نام گذاري محلی شده دارند که به دالیل مشابه نام

هاي نیز بودند  گونه. ارمنستانی، زالزالک خونین، گیس چسبک، شیرخشت زاگرسی و غیره

اند مانند زرد بید که در کنار آبها رویش دارد  گذاري شده مکه به دلیل مکان رویش آنها نا

ها هم  شود و یا بید سفید که در خشکی گفته می) به معنی بید کنار رودي(وي رويو به آن 

طور که اشاره  همان. شود اطالق می) به معنی بید خشکی(وي چمنیرویش دارد و به آن 

توان به  بوده است از جمله این گیاهان می گذاري آنها مؤثر شد خواص گیاهان نیز در نام

به (خوشیلبه دلیل تأثیر نشئه کننده آن، فرفیون با نام محلی  بنگه لولهگیاهان بذرالبنج یا 

هاي  دانه(دوملیچکبه دلیل شیره آن، گل آفتاب اروپایی با نام محلی ) معنی شیره دار

خرسداريي پرکپه با نام محلی هاي آن و مینا به دلیل استفاده گنجشک از دانه) گنجشک

  .به دلیل استفاده خرس از این گیاه اشاره کرد) غذاي خرس(

اند  گذاري شده گیاهانی نیز بودند که به دلیل شباهت به گیاهان دیگر توسط بومیان نام 

به دلیل شباهت آن به گیاه کنگر، کاکوتی  کنگر خارمانند خارپنبه شاهویی با نام محلی 

به دلیل شباهت عطروطعم آن به گیاه پونه و نام محلی  پینه کوهیحلی کوهی با نام م

چندین گیاه دیگر از جمله تره کوهی، والک، ماشک خزري، شنبلیله و جوخودرو 

ذکر که در بین گیاهان مورد بررسی گل گیاه زعفران جوقاسم در بین  قابل. ذکر هستند قابل
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گُل ییز بود به همین دلیل نام این گل را زنی و اول پا دهنده زمان شخم روستاییان نشان

دهنده  نوعی نشان اند که به نهاده) دهنده زمان شخم و گاویاري به معنی گل نشان(گایاري 

  .فصل پاییز است

هاي محلی گیاهان با بررسی فروزه و همکاران  شناسی نام نتایج بررسی ریشه

اند همخوانی دارد، محققین در  هکه در استان کهکیلویه و بویراحمد انجام داد) 121:1393(

گذاري بر اساس دانش بومی است و  اند نام کرده گذاري چند گونه گیاهی اشاره مورد نام

عنوان  گذاري آنها تأثیرگذار بوده است، به خواص و خصوصیات ظاهري گیاهان در نام

دن شیر دام گذاري گیاه جاشیر را بر اساس خصوصیت و تأثیر این گیاه در زیاد کر نمونه نام

در مطالعه خود در استان گلستان نیز بیان ) 186:1398(کیاسی و همکاران . اند دانسته

شناسی، نیازهاي  گذاري محلی گیاهان متناسب با خصوصیات ریخت اند که نام کرده

ایشان در تحقیق خود اشاره . ، بو، طعم و محل رویشگاه آنها است)اکولوژیک(شناسی  بوم

گزینی پرنده کبک زیر گیاه آویشن به آن نام محلی به معنی علف  یل النهکنند که به دل می

گونه  نیز این) خرسداري(شود که در تحقیق حاضر نیز نام گیاه میناي پرکپه  کبک گفته می

  . شده بود انتخاب

گذاري برخی از گیاهان وابسته به  رسد نام البته باید توجه داشت که به نظر می

عنوان نمونه نام محلی گیاه  دیدگاه آنها نسبت به گیاهان باشد بهورسوم محلی و  آداب

به معناي ناخُن عروس است در حالی ) 166:1398(غازیاقی در مطالعه کیاسی و همکاران 

هاي قاز است، که این تفاوت  هاي آن به پنجه در مطالعه حاضر نام آن به دلیل شباهت برگ

ها در مطالعه  این گیاه براي رشد ناخن زنان و عروس به نظر بیشتر مربوط به استفاده از روغن

است، که در مطالعه دیگر نیامده است و در تحقیق حاضر ) 166:1398(کیاسی و همکاران 

هاي گیاهان براي مخاطبان ناآشنا و  نیز چنین مورد دیده نشد، بنابراین ممکن است برخی نام

  . ناملموس باشد و مربوط به یک فرهنگ خاص باشد

در تحقیق خود اشاره دارند که اسامی که نام حیوانات اهلی ) 51:2001(د و مسفین زم

طورمعمول خوراکی هستند و آنهایی که نام حیوانات وحشی و  کاررفته است به در آنها به
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کاررفته است خوراکی نیستند، هرچند چنین نتایجی در تحقیق ما به  خطرناك در آنها به

گذاري برخی گیاهان  ی نتایج بیانگر این بود که براي ناماي دیده نشد ول شکل برجسته

شده است مانند نام محلی گیاه سلمه تره یا کما،  استفاده "حالل"خوراکی و مفید از پسوند 

همچنین با توجه به نجس بودن حیوان سگ در فرهنگ و دین اسالم یا جایگاه پایین االغ 

دهنده غیرخوراکی بودن و استفاده کم  نشان در فرهنگ مردم واژه سگ یا خَر معموالً) خَر(

از آن گیاه است مانند نام محلی گیاه گلرنگ مقدس و گیاه کالغک، که با نتایج زمد و 

شناسی و  با توجه به مطالب ذکر شده به نظر با ریشه. همخوانی دارد) 51:2001(مسفین 

هاي محلی  نهفته در دل نامتوان به دانش بومی  خوبی می تحقیق در مورد نام محلی گیاهان به

شود که در صورت  رو پیشنهاد می یافت، ازاین هاي جامعه دست و حتی برخی فرهنگ

هاي گیاهی که ریشه و مفهوم قوي ندارند در  گذاري فارسی برخی گونه امکان نام

اي باشد  گونه هاي باید به گذاري شناسی موردبازنگري قرار گیرند، البته نام هاي گیاه کتاب

فهم باشد نه اینکه مربوط به یک فرهنگ خاص باشد،  براي غالب جامعه ملموس و قابل که

تر  هاي این گیاه مناسب با توجه به ویژگی خرسداريرسد نام محلی  عنوان نمونه به نظر می به

  .از نام میناي پرکپه باشد

ان نیست گذاري گیاه طور که نتایج نشان داد دانش بومی روستاییان محدود با نام همان

دهی و میوه دهی تمامی گیاهان  بلکه آنها از مکان رویش، مراحل رویش، زمان گل

خوبی و دقیق محل رویش  عنوان نمونه بومیان به به. خوبی اطالع دارند شده به شناسایی

گیاهان با ارزش خوراکی یا دارویی مانند سریش تماشایی، بن سرخ، آویشن، کاکوتی 

اي مانند آوندول، توت  یگر و حتی گیاهان با ارزش علوفهکوهی و بسیاري گیاهان د

دانند و یک از دالیل اصلی کوچ  خوبی می روباهی، کما، شکرتیغال، پیکل و غیره را به

از . مندي از این گیاهان است دامداران روستایی به ارتفاعات سامان عرفی در فصل بهار بهره

خوبی آگاه هستند  نواع استفاده بهطرف دیگر از زمان دقیق برداشت گیاهان براي ا

مثال این دانش را دارند که زمان برداشت گیاه آوندول براي استفاده خوراکی اوایل  عنوان به

شود که  بهار است که ساقه آبدار و نرم است و اگر از این زمان بگذرد ساقه گیاه سفت می
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ه میوه درخت بنه اوایل بهار نرم و کنند و یا اینک ها از این گیاه تغذیه می در آن زمان تنها دام

این . شود مصرف می خوراکی است و در اواخر بهار و تابستان سفت و استخوانی و غیرقابل

: 1393(، میردیلمی و همکاران )126و  125: 1393(هاي فروزه و همکاران  نتایج با یافته

همخوانی ) 188:1398(و کیاسی و همکاران ) 83:1397(، حسینی و همکاران )142و  141

  .دارد

برداري، شیوه  دانش بومی در ارتباط با گیاهان عالوه بر موارد ذکر شده شامل شیوه بهره

نتایج نشان داد . شود ویژه براي خواص دارویی آنها می و مقدار مصرف به) مصرف(استفاده 

، بن برگی، سریش تماشایی که استفاده خوراکی و دارویی از گیاهانی مانند بلوط، بادام بی

برداري و فرآوري آنها  سرخ، بنه، اوجا، میناي پرکپه، موسیر و غیره نیازمند دانش بهره

، چینسمبو و )53:1397(، حسینی و همکاران )512:1387(مهدوي و همکاران . است

کنند  هاي خود بیان می در پژوهش) 483:2020(و کاتامبی و همکاران ) 4:2019(همکاران 

هاي مختلف گیاهان شامل ریشه،  برداري و استفاده از اندام رهکه مردمان محلی دانش به

هاي گوارشی، قلبی و  ساقه، برگ، گل و میوه آنها براي استفاده خوراکی و درمان بیماري

نتایج در ارتباط . دهنده دانش بسیار گسترده بومیان از گیاهان است تنفسی را دارند که نشان

شده  هاي شناسایی گونه) گونه 59(درصد  6/49اد که با استفاده خوراکی از گیاهان نشان د

  . ها بوده است اند که بیشترین استفاده در بین سایر استفاده استفاده خوراکی داشته

ترین انواع استفاده از گیاهان در  از مهم) WEPs(استفاده خوراکی از گیاهان خودرو 

ی و خشکسالی در کشور ایران طور که حتی در زمان قحط گذشته تا به امروزه بوده است به

Shin؛ 72:1385فرهادي، (دهنده جان مردمان بوده است  و دیگر کشورها نجات et al., 

2018: رغم اهمیت دانش بومی پیرامون گیاهان خوراکی خودرو بررسی این  علی). 1

فرهادي . ها در کشور ایران و دیگر نقاط جهان کمتر مورد توجه بوده است گونه

ر مطالعه خود در مراتع شهرستان خمین به شناسایی بیش از پانزده گونه د) 61:1385(

اند از جمله این گیاهان یوالف، بن سرخ، غازیاقی، پونه، پیاز کوهی،  خوراکی اشاره داشته



  1400بهار و تابستان ، 15شماره یران، سال هفتم، هاي بومی ا دو فصلنامه علمی دانش  |   138

  

تره کوهی، زعفران جوقاسم، سیرکوهی، کنگر، و موسیر بوده است که در تحقیق حاضر 

  .شده و مورد استفاده بوده است ن شناساییها توسط روستاییا نیز اغلب این گونه

به برداشت از شیره سقز، میوه زالزالک، بنه، ) 512:1387(همچنین مهدوي و همکاران  

بادام، بلوط، گالبی وحشی براي استفاده خوراکی اشاره دارند که در منطقه مورد ما نیز این 

در مراتع شهرستان ) 43:1397(حسینی و همکاران . هاي خوراکی بوده است ها از گونه گونه

تر گیاهان خوراکی  اند که نشان از تنوع پایین گیاه خوراکی شناسایی کرده 36نیشابور 

تواند تفاوت جغرافیایی مناطق و نیز  نسبت به تحقیق حاضر دارد، دلیل این تنوع پایین می

و همکاران تأکید بیشتر محققین بر خواص دارویی گیاهان باشد، چرا که نتایج تحقیق شین 

شده است  انجام WEPsکه با هدف بررسی ) 227:2020(و موتی و همکاران ) 1:2018(

گیاه خوراکی شده است و از این نظر به نتایج تحقیق حاضر  80منجر به شناسایی بیش از 

رغم اهمیت باالي آنها در  علی WEPsبنابراین با توجه به بررسی محدود . تر است نزدیک

هاي آینده به این مهم و نقش این  شود در پژوهش کشور ایران پیشنهاد می زندگی بومیان در

  .گیاهان در تغذیه و امنیت غذایی بومیان بیشتر توجه شود

اي یا گیاهان مورد  نگاري مربوط به شناخت گیاهان علوفه بخش دیگر نتایج گیاه مردم

اي، فصل  ان نام گیاهان علوفهبومی. توجهی برخوردار بود ها بود که از غناي قابل استفاده دام

از جمله گیاهان . دانستند خوبی می کنندگی و مکان رویش آنها را به رویش، قدرت چاق

توان برگ و میوه درخت بلوط، برگ درختان  اي که براي دام مقوي بود می علوفه

گنجشک و کیکم، گیاهان چویل سه پاره، آوندول، توت روباهی، کما، شکرتیغال،  زبان

مطالعه در ارتباط با دانش بومی در ارتباط با گیاهان . شنبلیله و سرشکافته اشاره کرد پیکل،

 70و  67و  66و  61: 1385(فرهادي . شده است اي در کشور ایران بسیار اندك انجام علوفه

، بته کبوده، اَسینگَرَكدر مطالعه خود اشاره دارند که گیاهی با نام محلی ) 78و  72و 

عنوان علوفه دام  در شهرستان خمین به زول، جوبرابر، تیغ شکري، لخه پهنهت، بیسخمینی

اند و مردم محلی نسبت به آنها شناخت دارند، ولی با توجه به عدم  مورد استفاده قرارگرفته

استفاده محقق از نام علمی گیاهان امکان مقایسه نتایج با تحقیق حاضر وجود ندارد، 



  

  

  

  

139   |، بازگیر و پورهاشمی  ... گیاه مردم نگاري گیاهان خودروي منطقه بسطام

نتایج نشان بیانگر . شده است اي در تحقیق انجام گیاهان علوفهدهنده اهمیت  حال نشان بااین

  .اند اي داشته شده استفاده علوفه شناسایی) گونه 49(درصد گیاهان  2/41این بود که 

ها در فصول  استفاده از گیاهان شامل استفاده از برگ و میوه درختان و درختچه 

استفاده . در فصول بهار و تابستان استمختلف سال و نیز استفاده از گیاهان علفی بیشتر 

2و ایکرن 1، لوسک)179:1394(اي از گیاهان همچنین در مطالعه بازگیر و همکاران  علوفه

به دلیل . نیز مورد اشاره قرار گرفته است) 479:2020(و کاتامبی و همکاران ) 975:2018(

خودروي مورد استفاده  شده در کشور ایران شناخت از تنوع گیاهان مطالعات محدود انجام

دام در کشور بسیار کم است، این در حالی است که مطابق نتایج سرشماري عمومی 

میلیون رأس دام  8/43میلیون دامدار به پرورش  2/1، نزدیک به 1393کشاورزي در سال 

کننده بخش مهم از پروتئین مصرفی در کشور است، بنابراین  اند که تأمین سبک پرداخته

هاي دیگر در سایر مناطق کشور به شناخت و اهمیت مصرف  شود در پژوهش یپیشنهاد م

از طرف دیگر . ها و معیشت دامداران پرداخته شود اي در تغذیه دام گیاهان خودروي علوفه

عنوان علوفه دام، انجام مطالعه در این زمینه  با توجه به تنوع باالي گیاهان مورد استفاده به

هاي حفاظتی براي حفظ تنوع این گیاهان  ها و ایجاد برنامه ین گونهمنظور مدیریت مؤثر ا به

  .تواند مفید باشد می

گیاهان ) گونه 34(درصد  6/28نتایج استفاده دارویی در این تحقیق بیانگر این بود که 

هاي دیگر  نتایج پژوهش. براي اهداف دارویی مختلف توسط روستاییان کاربرد داشته است

اند  طور خاص به بررسی گیاهان دارویی پرداخته و دیگر نقاط دنیا که بهکه در کشور ایران 

؛ 85:1388احمدي و همکاران، (منجر به شناسایی تعداد بیشتري گیاه دارویی شده است 

؛ دلفان و همکاران، 157:1396میرزایی و همکاران،  ؛ علی12:1393خدایاري و همکاران، 

؛ ژیونگ و 369:2019نسمبو و همکاران، ؛ چی81:1399؛ مهرنیا و حسینی، 64:1398

هاي  شده در پژوهش دالیل اصلی اختالف تعداد گونه شناسایی). 401:2020همکاران،

                                               
1. Luske
2. Eekeren
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در (، روش مطالعه )تر بوده است هاي دیگر وسیع در پژوهش(دیگر مربوط به سطح مطالعه 

و ) است هاي که طبق دانش بومیان خواص دارویی دارند ذکر شده تحقیق حاضر تنها گونه

  . منطقه مطالعه است

هاي  شده در تحقیق حاضر در پژوهش هاي دارویی شناسایی البته بسیاري از گونه

 76و  75و  73: 1398(، دلفان و همکاران )97و  96و  95و  94: 1388(احمدي و همکاران 

) 200:1398(که در استان لرستان و نیز مطالعه ابطحی ) 81:1399(و مهرنیا و حسینی ) 77و 

اند از جمله این گیاهان که در تحقیق ما  شده شده است گزارش که در استان مرکزي انجام

هاي دارویی از بلوط، بنه، انجیر، اوجا،  توان به استفاده اند می نیز مورد شناسایی قرارگرفته

نسترن کوهی، موسیر، بابونه، بن سرخ، سریش، فرفیون، کنگر، پونه، چاي کوهی، آویشن، 

حال تفاوت در  بااین. بادرنجوبه دنایی، زعفران جوقاسم و فرنجمشک اشاره کردشنگ، 

شده در این است که در اینجا تالش شده است دانش بومی  تحقیق حاضر و مطالعات انجام

  .تر تشریح گردد طور جامع گیاهان دارویی منتخب به

از ) اي و دارویی وفهخوراکی، عل(نتایج بیانگر این بود که عالوه بر سه استفاده اصلی 

دستی، ساختمان، پرچین و آرایشی، تزیینی و غیره استفاده  گیاهان براي ساخت ابزار، صنایع

و بازگیر و همکاران ) 15:1383(هاي دیگر از جمله ازکیا و یوسفی  در پژوهش. شود می

صورت موردي به استفاده از درخت بلوط براي ساخت ابزار، ساختمان و  به) 179:1394(

در پژوهش خود به استفاده ) 87و  78و  67و  62: 1385(فرهادي . شده است پرچین اشاره

کنند که  عنوان نمونه بیان می دستی اشاره دارند به از گیاهان براي ساخت ابزار و صنایع

عنوان دفع شور چشمی و تزیینی  بومیان از چوب ارژن براي ساخت عصا و ابزار، از اسفند به

ها براي  گیاه روناس براي رنگرزي، از شکرتیغال و برخی دیگر از گونهدر منازل، از 

زنبورداري و از چوب کیکم براي ساخت پیپ و وافور استفاده دارند، همچنین از گیاهانی 

اند که این نتایج در تحقیق حاضر نیز  براي ساختن جارو و نیز تأمین سوخت استفاده داشته

به مقدس بودن درخت کنار در بین ) 120:1394(رضوي. مورد تأیید قرار گرفته است

کند، که با نتایج تحقیق حاضر و اعتقاد به چوب درخت تادار در دفع  بومیان اشاره می
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در کشور آفریقاي جنوبی نیز ) 21:2019(موتته و همکاران . مقایسه است شورچشمی قابل

استفاده اعتقادي از  عنوان حصار، دسته ابزار، سوخت و به استفاده از شاخه درختان به

عنوان تنباکو  شده است که از چندین گیاه به درختان اشاره دارند البته در این تحقیق اشاره

شود که به دلیل تفاوت در پوشش گیاهی دو منطقه گیاهی، این استفاده در  نیز استفاده می

  .تحقیق حاضر یافت نشد

کل جامع مورد بررسی قرار نگاري گیاهان خودرو به ش در مطالعه حاضر گیاه مردم

منظور  بعدي به گیاهان و شناخت محدود از آنها به دهد نگرش تک گرفت که نشان می

تواند منجر به صدمه به زنجیره دانش بومی گیاهان و حتی  استفاده تجاري یا صنعتی می

صدمه به معیشت بومیان گردد، چرا که دانش و وابستگی روستاییان نسبت به گیاهان 

هاي  شده جنگل رو با توجه به شرایط شکننده و تخریب ازاین. نبه و پیچیده استجا همه

ها  ها و کمک این گیاهان به انسان زاگرس و نیز وابستگی شدید جوامع بومی به این جنگل

سالی، استفاده معیشتی و نه اقتصادي از گیاهان  در زمان مشکالت اقتصادي، سختی و قحط

هاي ملموس از  همچنین باید توجه داشت این استفاده. باشد خودرو شاید پیشنهاد بهتري

که گیاهان خدمات اکوسیستمی  گیاهان بودند که در این تحقیق مورد توجه بودند درحالی

رو ارزش گیاهان  کنند، ازاین ها فراهم می تر و حتی ارزشمندتري را براي انسان بسیار متنوع

  .هاي ملموس گردد استفادهو نگرش نسبت به آنها نباید منحصر به این 

  

  سپاسگزاري

هاي محترم رضایی بسطامی و ولی  ویژه خانواده از همه اهالی روستاهاي موردمطالعه به

اند نهایت تشکر را داریم،  رسان بوده زاده که در انجام تحقیق و اسکان در محل بسیار یاري

حوصله زحمت همچنین از جناب آقاي دکتر غالمحسن ویسکرمی که با نهایت صبر و 

  .اند بسیار متشکریم هاي گیاهی را متقبل شده شناسایی گونه
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شهرستان کامیاران، استان : مطالعه موردي(برداري از آنها  هاي بهره غیرچوبی جنگل و روش

  .520-507: 4، شماره 16، دوره تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، »)کردستان
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  شده در منطقه موردمطالعه مشخصات گیاهان شناسایی -1جدول 

ف
دی

ر
  

  نوع کاربرد  نام علمی  خانواده  نام محلی  نام فارسی

  علوفه، ابزار.AceraceaeAcer monspessulanum L  درخت جیوهکیکم  1

  وي سفته  بنه  2
Anacardiaceae  

Pistacia atlantica Desf.
خوراکی، دارویی، 

  ابزار

  خوراکی، ابزار.Pistacia khinjuk Stocks  وي نرمهخینجوك  3

  دارویی.Boraginaceae  Anchusa italic Retz  گل گازو  گاوزبان گل  4

  Caprifoliaceae  اَشه  شَن  5
Lonicera nummulariifolia 

Jaub. & Spach
  ابزار

  خوراکی.Chenopodiaceae  Chenopodium album Lسلمونه  تره سلمه  6

7  
ابی گل آفت

  اروپایی
 Cistaceae  Helianthemum ledifoliumدوملیچک

(L.) Miller
  خوراکی، علوفه

  قالور  خارپنبه  8

Compositae

Onopordon acanthium L.علوفه  

9  
شنگ اسبی 

  پلوري
 Scorzonera calyculata  توقه

Boiss.
  خوراکی

10  
خارپنبه 

  شاهویی
Onopordon  کنگر خار carduichorum

Bornm & Beauv.
  علوفه، خوراکی

Tragopogonشنگ  شنگ  11 graminifolius
DC.

  خوراکی، علوفه

  دارویی.Matricaria recutita L  گل اسبیه  بابونه دارویی  12

  فصل شناسی.taraxacum sp  گل گاویاري  گل قاصد  13

 Tanacetum polycephalum  خرسداري  میناي پرکپه  14
Schultz spp.

  دارویی

15  
شنگ اسبی 

  کاکلی
  خوراکی.Scorzonera papposa DCهپلوك

16  
گل گندم 

  طالیی
  خوراکی، علوفه.Centaurea behen Lتلَه

17  
کنگر 

  خوراکی
  خوراکی، علوفه.Gundelia tournefortii Lکنر

  ابزار.Lactuca orientalis Boiss  دم جارو  علف جارو  18

  قن شکروك  شکرتیغال  19
Echinops Haussskenchtii 

Boiss.

دارویی، علوفه، 

  زنبورداري

  علوفه.Echinops spشش پر  شکرتیغال  20
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21  
درمنه 

  زاگرسی
 Artemisia haussknechtiiجوشن

Boiss.
  خوراکی، دارویی

 Silybum marianum (L.)مور شیشه  خار مریم  22
Gaertn.

  علوفه، خوراکی

 Carthamus oxyacantha  درك زرده  گلرنگ زرد  23
M.B.

  علف هرز

 Achillea Wilhelmsii  داس برنج  بومادران  24
C.koch

دارویی، خوراکی، 

  دستی صنایع

25  
گلرنگ 

  مقدس
  علف هرز.Carthamus lanatus L  گمال دم

26  
گوش 

  خرگوش
  دمی ورك

Cruciferae  

Conringia orientalis (L.) 
Andrz.

  علوفه

  خوراکی.Sinapis arvensis L  ترپوکه  خردل بیابانی  27

28  
خاکشیر 

  ایرانی
 Descurainia Sophia (L.)  پقالچکه

Webb & Berth.
  خوراکی، دارویی

29  
خاکشیر تلخ 

  مواج
  علوفه.Erysimum repandum L  گل زرد

  فاشرا  30
شومی 

  شیطونی
Cucurbitaceae  

Bryonia multiflora Boiss. 

& Helder.دارویی  

  علوفه.Cyperaceae  Carex sp  پیزلجگن  31

  Dipsacaceae  گرگ آو  سرشکافته  32
Cephalaria syriaca (L) 

Schrad.
  علوفه

  خوراکی.Elaeagnaceae  Elaeagnus angustifolia Lسرینجهسنجد  33

34  
فرفیون، 

  شیرسگ
  خوشیل

Euphorbiaceae  
Euphorbia sp.دارویی، علوفه  

  دارویی.Euphorbia helioscopia L  شیرشیرك  فرفیون  35

  علوفه.Fabaceae  Lathyrus sativus L  هلره  خلر  36

Fagaceae  Quercus Brantii Lindlبلی  بلوط ایرانی  37

علوفه، فصل 

شناسی، خوراکی، 

دارویی، ابزار، 

  دستی، صنایع

  خوراکی.Fumariaceae  Fumaria officinalis Lشاتره  تره شاه  38

  علوفه.GeraniaceaeGeranium tuberosum Lلیچکهسوزن چوپان  39
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40  
زعفران 

  جوقاسم
  Iridaceaeپیشوك

Crocus haussknechtii 

Boiss.خوراکی  

ازبوأآویشن  41

Lamiaceae  

Thymus kotschyanus 

Boiss. & Hohen.

خوراکی، دارویی، 

  علوفه

  کُلکنه  چاي کوهی  42
Stachys lavandulifolia 

Vahl.

خوراکی، دارویی، 

  لوفهع

43  
بادرنجوبه 

  دنایی
 Dracocephalum Kotschyi  سمسا

Boiss.
  خوراکی، دارویی

44  
کاکوتی 

  کوهی
  پینه کوي

Ziziphora clinopodioides 

Lam.خوراکی، دارویی  

  دارویی، خوراکی.Mentha longifolia L  پینه  پونه  45

46  
سنبل بیابانی 

  رفیع
 Eremostachys Laevigataگَنل

Bunge
  نگرزي، داروییر

  خوراکی، علوفه.Phlomis olivieri Benth  بله گوشه  گوش بره  47

  دارویی، خوراکی.Melissa officinalis Lمفراح  فرنجمشک  48

  پیازوکه  تره کوهی  49

Liliaceae

Allium Ampeloprasum L.خوراکی  

  خوراکی.Allium tripedale Trautv  اَنش  اَنشک  50

 & Allium jesdianum Boiss  اسورپ  بن سرخ  51
Bushe.

  خوراکی، دارویی

  سیر کوهی  والک  52
Allium akaka
S.G.Gmel. ex

Schult. & Schult.f.
  خوراکی، دارویی

 .Muscari neglectum Guss  خرونه کی  کالغک  53
ex Ten.

  علوفه

54  
سریش 

  تماشایی
  خوراکی.Eremurus spectabilis M.B  زرشک

  خوراکی.Allium hirtifolium Boiss  یل یا موسیرز  موسیر  55

  خوراکی، دارویی.Allium paniculatum Lسیموکه  تره کوهی  56

Allium  تره گاکوي  پیاز کالغ  57 ampeloprasum L.خوراکی  

  مصرف گراز.Bellevalia sp  هیسملتمشکین  58

 Linum album Kotschy. ex  کُمکتان سفید  59
Boiss.

  وییدار

60  
شیرمرغ 

ایرانی
 Ornithogalum persicum  آوگرك

spp.
  خوراکی
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  گل هیرو  گل ختمی  62
Malvaceae  

Alcea L.دارویی  

  خوراکی، علوفه.Malva neglecta Wallr  توله  پنیرك  63

انجیر  انجیر  64

Moraceae  

Ficus carica L.
خوراکی، ابزار، 

  دارویی

  کَرَه  انجیر  65
Ficus carica L. subsp. 
Rupstris Hausskn. ex 

Boiss.
  ابزار، دارویی

66  
زیان 

  گنجشک
  Oleaceaeونو

Fraxinus rotondifolia 
Miller

  ابزار، علوفه

67  
خشخاش 

  زراعی
  خوراکی.Papaveraceae  Papaver rhoeas L  تره شیرینه

  بله  شیرین بیان  68

Papilionaceae  

Glycyrrhiza glabra L.دارویی  

69  
 ماشک

  خزري
  ور نوژي

Vicia hyrcana Fisch. & C. 

A. Mey.علوفه  

70  
ماشک 

  پهن برگ
  خوراکی، علوفه.Vicia narbonensis Lباقله

  گونه  گون  71
Astragalus adscendens 

Boiss. & Hausskn.زنبورداري  

 Astragalus (Poterium)  بره جی جی  گون  72
fasciculifolius Boiss.

خوراکی، 

  اري، علوفهزنبورد

  علوفه.Trigonella L  شودر گیاه  شنبلیله  73

  علف هرزهAlhagi pseudalhagiشتر خارخارشتر  74

.Vicia ervilia (L.) Willdگاینهگاودانه  75
علوفه، 

  دستی صنایع

  خوراکی، علوفه.Astragalus hamosus L  چنگ گروهناخنک  76

  علوفه.Plantaginaceae  Plantago lanceolata L  پرپلیک  کاردي  77

  کرتک  پنجه مرغی  78

Poaceae  

Cynodon dactylon (L.) 
Pres.

  علف هرز، علوفه

 .Hordeum spontaneum C  جو شش پر  جو خودروي  79
Koch

  علف هرز

.Arundo donax L  شََنقمیش  80
ساخت چیت، 

  دارویی

 .Sorghum halepense (L)زلچائیر  81
Pers.

  ساختمان
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 Phragmittes australis  نی  نی  82
(Cav.) Trin. Ex Steud

  ساختمان

 Saccharum ravennae (L.)  گابر  تباشیر هندي  83
Murray

  علف هرز

  علف هرز.Avena Lهر  یوالف  84

 Biebersteinia multifidaکمه گره  آدمک  85
DC.

  علوفه

  ریواس  ریواس  86

Polygonaceae

Rheum ribes L.یخوراک  

87  
تُرشَک 

  شفادهنده
  علوفه.Rumex patientia L  تُرشک

88  
زبان پس 

  قفا
  گل ماساوه

Ranunculaceae
Delphinium sp.علوفه  

  علوفه.Ficaria Adans  لیچکه پپلکی  فیکاریکا  89

میداره  نسترن کوهی  90

Rosaceae  

Rosa canina L.دارویی، خوراکی  

91  
زالزالک 

  ارمنستانی
  گُیرچ زرد

Crataegus Meyeri A. 

Pojark.خوراکی، دارویی  

92  
زالزالک 

  خونین
  گُیرچ سور

Crataegus atrosanguina A. 

Pojark.خوراکی  

93  
گالبی 

  وحشی
  خوراکی.Pyrus glabra Boiss  مرو

 Cerasus Mahale (L.)  ملحو  محلب  94
Miller

  ابزار، تزیینی

 .Cerasus microcarpa (C.A  برالک یا هلونه  راناس  95
Mey.) Boiss.

  خوراکی، علوفه

  ارژه  ارژن  96
Amygdalus Haussknechtii 

(C. K. Schneider) Bornm.
  خوراکی، ابزار

Amygdalus arabica Olivier  وایم  برگ بادام بی  97
خوراکی، علوفه، 

  ابزار

98  
شیرخشت 

  زاگرسی
 Cotoneaster morulus  کشمش کاولی

Pojark.
  زارخوراکی، اب

Prunus domestica  اَلی  آلوچه  99 L.خوراکی  

  تمشک  100
تی (رِگ  تی

  )هرَه
Rubus sp.خوراکی، پرچین  

  علوفه.Sanguisorba minor Scop  قطران  توت روباهی  101
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  علوفه.Rubiaceae  Galium aparine L  پیچنک  بی تی راخ  102

  )پیت(پلک   پده  103

Salicaceae  

Populus euphratica 
Olivier.

  ابزار

  ابزار.Salix acmophylla Boiss  وي رویی  زرد بید  104

  ساختمان.Salix alba L  وي چمنی  بید سفید  105

  ساختمان، ابزار.Populus nigra L  کیاوه  صنوبر شرقی  106

  بنگ لُیله  بذرالبنج  107
Solanaceae  

Hyoscamus Nigra L.دارویی  

Solanum  رزله  تاجریزي  108 nigrum L.خوراکی  

 Tamaricaceae  Tamarix ramosissima  گیز  گز پرشاخه  109
Ledeb.

  علوفه

110  
خوشک، 

  تیولک
  آرابشی.Thymelaeaceae  Daphne mucronata Royle  تویلک

  وزم  اوجا  111
Ulmaceae  

Ulmus minor Miller.دارویی  

  یاعتقادي، خوراک.Celtis caucasica Willd  تاوي  تادار  112

  پاقزوغازیاقی  113

Umbelliferae  

Falcaria vulgaris Bernh.خوراکی  

  علوفه.Eryngium sp  زوري  زول  114

115  
چویل سه 

  پاره
  چویر

Ferulago angulate 

(Schlecht.) Boiss.

خوراکی، دارویی، 

  علوفه

  علوفه.Ferula macrocolea Boiss  بیژ  کماي مرتفع  116

  علوفه.Ferula sp  کمه حالله  کما  117

 Smyrnium cordifolium  پینومه  آوندول  118
Boiss.

  خوراکی

119  
گیس 

  چسبک
 Turgenia latifolia (L.)  دیسنک

Hoffm.
  علوفه

Smyrniopsis  هر یا بیلهر بولهپیکل  120 Aucheri 
Boiss.

  علوفه

  علف هرز.Urticaceae  Urtica dioica L  گزنه  گزنه دوپایه  121

 Verbenacae  Vites Pseudo-Negundo  کرف  روبنگ  122
(Hausskn.) Hand.

علوفه، ساخت 

  جارو

  خوراکی.Vitaceae  Vitis vinifera Lخوره  مو  123

  اَسبن  اسفند  124
Zygophyllaceae  

Peganum Harmala L.دارویی، اعتقادي  

  علوفه.Tribulus terrestris L  پیکلخارخسک  125

  



  

  

  

  

153   |، بازگیر و پورهاشمی  ... گیاه مردم نگاري گیاهان خودروي منطقه بسطام

  ب سامان عرفی موردمطالعهتصاویر گیاهان منتخ

  
  آدمک

  
  اَرژن

  
  اَنشک

  
  اَنجیر

  
  بذر گیاه اسپند

  
  آوندول
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  برگ بادام بی

  
  بادرنجوبه دنایی

  
  بذرالبنج

  
  بن سرخ

  
  بنه

  
  بومادران
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  پیکُل

  
  تادار

  
  جائیر

  
  خاکشیر ایرانی

  
  جوشن  خوشک
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  راناس

  
  زعفران جوقاسم

  
  سریش تماشایی

  
  سلمه تره

  
  سنبل بیابانی رفیع

  
  شنگ



  

  

  

  

157   |، بازگیر و پورهاشمی  ... گیاه مردم نگاري گیاهان خودروي منطقه بسطام

  
  شنگ اسبی کاکلی

  
  شیرخشت زاگرسی

  
  شیرمرغ ایرانی

  
  فاشرا

  
  فرنجمشک

  
  کتان سفید
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  کماي مرتفع

  
  موسیر

  
  میناي پرکپه

  
  نسترن کوهی

  


