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چکیده
قوم گیاه شناسی یا اتنوبوتانی بازیابی سنت هایی می باشد که هیچ ثبتی از آنها انجام نشده و درخطر نابودی هستند .هدف از این
تحقیق بررسی فلور و شناسایی گیاهان دارویی و شناخت موارد ناشناخته و کاربرد آن ها براساس دانش و تجربه اهالی بومی
سمنان بوده است .در این مطالعه که یک پژوهش کیفی در مقوله اتنوبوتانی است از تکنیک های کیفی گردآوری اطالعات مانند
مصاحبه و مشاهده مشارکتی استفاده شد و پس از شناسایی منطقه با استفاده از نقشه های جغرافیایی روستاهای شهرستان
سمنان شناسایی و تفکیک شدند و باورهای سنتی مردم و تجارب افراد بومی ،خصوصیات دارویی گیاهان به صورت پرسشنامه ها
ثبت گردید 68 .گونه گیاه دارویی در میان مردم سمنان و روستاهای اطراف آن رواج دارد .طریقه مصرف و خواص درمانی آن ها
در این تحقیق بررسی شد .خانواده های مهم شامل (Lamiaceaeنعناعیان)(Asteraceae ،آفتاب گردان)Apiaceae ،
(چتریان)(Fabaceae ،بغوالت) هستند .بیشترین مصارف گیاهان دارویی مربوط به بیماریهای گوارشی ،تقویت قلب و سیستم
ایمنی ،کاهش قند و چربی خـون ،درمـان سنگ کلیه و عفونـت و التیام زخم و جراحت می باشد .به نظر می رسد که مطالعات
اتنوبوتانی گیاهان برای دستیابی به گیاه درمانی منطقه ضروری بوده و ایران و همچنین شهر سمنان ظرفیت مناسبی برای توسعه
این عرصه در پزشکی دارد .همچنین به دلیل وجود محدودیت در منابع داخلی ،توسعه ی طرح های اشتغال زایی برمبنای کشت و
توسعه ی گیاهان دارویی سازگار با شرایط اکولوژیک منطقه ،می تواند راهکار مناسبی برای حفظ منابع موجود باشد .باریجه،
زعفران و گل محمدی از مهمترین گیاهانی هستند که در استان سمنان با عنوان گیاهان دارویی کشت و صادرات می شوند.
کلمات کلیدی :سمنان ،گیاهان دارویی ،اتنوبوتانیکی ،کاربرد سنتی ،درمان سنتی

مقدمه
دانش قومی از ترکیب  2مفهوم قوم شناسی و علم نشات می گیرد ،این اصطالح برای رشته های مختلف مبتنی بر اجتماعات محلی مانند
قوم ستاره شناسی ،قوم محیط شناسی ،قوم گیاه شناسی ،قوم داروشناسی ،قوم جانورشناسی ،قوم برزن شناسی و سایر رشته های مرتبط
به کار میرود( .)Iranmanesh, 2016در این میان برای مثال یکی از آثار اولیه وان لینه که در سال  1737تحت عنوان گیاهان لپانیکـا
منتشر شد ،مبنی بر ارائه مباحثی در ارتباط با شیوه های مصرف گیاهان خاص در نزد مردم الپلندر یا مـردم سـامی بـود(.)UK, 2003
کاراکا ( )charakaفیزیکدان مشهور قرن  10هند در پرسش محققی که از او می خواست تا فهرستی از گیاهان بی مصرف منطقه اش را
به او بگوید گفت :برو و از مردم بپرس( .)Eldeen et al., 2016مطالعات مردم گیاه شناسی کـاربرد هـا متفـاوتی دارد از جملـه اینکـه
دانش مردم گیاه شناسی به طور ویژه روی گیاهان متمرکز است زیرا گیاهان بخش مهمی از زندگی اقتصادی و فرهنگ انسان را تشـکیل
می دهند .همچنین نقش مهمی در زیست بوم داشته و مطالعات این رشته می تواند نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی و فرهنگی داشته
باشد(  .)Kalvandi, 2007; kuhnlein, 2009باوجود تاکید اولیه بر کاربرد گیاهان در تعریف قوم گیاه شناسی در تعاریف متاخر بـر
مفهوم روابط میان مردم و گیاهان که شامل کاربرد ،شناخت و محیط شناسی است .گروهی از پژوهشگران بـراین نظرانـد کـه قـوم گیـاه
شناسی با وجود آنکه عمدتا در مناطق روستایی به پژوهش می پردازد می تواند در محیط های شهری نیز بـا تمرکـز بـر روی اجتماعـات
قومی مهاجر به فعالیت پژوهشی بپردازد(  .)Ghollassi,2009; Ghorbani; 2005به طور سـنتی جریـان عمـده ای در گیـاه مـردم
شناسی با شناسایی گونه های گیاهی جوامع بومی و کاربردهای بومی آن در پی یافتن داللت هـای اقتصـادی بـرای تجـاری سـازی ایـن
گیاهان جهت سودبخشی به جوامع توسعه یافته بود( .)Iranmanesh, 2016درواقع این روش امروزه به دنبال تثبیـت حقـوم مالکیـت
معنوی اجتماعات محلی در ارتباط با دانش بومی موجود است .در نهایت باید گفت قوم گیاه شناسی جدا از داللت های نظری امـروزه بـه
مثابه یک رشته که به ارزش های عملی قابل توجه منتهی می گردد درحال ظهور است .ایران کشوری با تنوع غنـی در زمینـه زیسـتی و
فرهنگی است( .)Miraldi, 2001از سویی با توجه به وسعت آن تقریبا تمام اقلیم های جهان در آن وجود دارد .کـه ایـن خـود موجـب
شده است در حوزه ی رشد و رویش گیاهان ایران از تنوع قابل توجهی برخوردار باشد .چنانکه گونه هـای گیـاهی موجـود در ایـران را 5
برابر تمام گونه های گیاهی در قاره اروپا می دانند .بررسی فلور ایران حاکی از وجود  11هزار گونه گیاهی در قالـب  180خـانواده و 120
جنس است( .)Parsapajouh, 2004از سویی دیگر ایران به عنوان کشوری چند فرهنگـی دارای اقـوام و مردمـی گونـاگون اسـت کـه
هریک در تداومی تاریخی دارای فرهنگ منحصربه فردی هستند .مردمی که هرکدام در گوشه ای از این کشور ارتباط نزدیک و تنگاتنگی
را با منابع طبیعی از جمله گیاهان برقرار ساخته اند(  .)Vojdani, 2003; Assadi; 2010در کتاب فلور ایرانیکا و فلورایران ،به گونـه
های گیاهی که از استان سمنان جمع آوری شده  ،اشاره گردیده است( .)Mozaffarian, 1998همچنین فهرستی از گونه های گیاهی
استان سمنان توسط مظفریان منتشر شده است.گیاهان دارویی ارتفاعات استان سمنان نیز توسـط بسـتان رودی و همکـارانش در سـال
 1388نیز منشر شده است( .)Rudi, 2008با این وجود اما مطالعات بسیار محدودی در زمینه گیاهان دارویی پر کاربرد مردم سمنان تا
کنون انجام گرفته است .که هدف از این مطالعه معرفی گیاهان دارویی مورد مصرف مردم سمنان و خواص درمانی و نحوه مصرف سـنتی
این گیاهان است.

مواد و روش ها
از آن جا که قسمت بسیارمهمی از یک مطالعه اتنوبوتانی مربوط به چگونگی به دست آوردن اطالعات از گروه های انسانی موردمطالعه است لـاا روش اصـلی و
پایه در تحقیق پیش رو مبتنی بر اطالعات یابی به شیوه مستقیم و جمع آوری داده ها بوده است .در این گونـه اطالعـات پرسـش هـای شـفاهی و مشـاهده و
مشاهده مشارکتی از افراد خبره که شامل  50نفر از اهالی روستاهای رکن آباد ،عال ،و خیر آباد انتخاب شدند که در میـان حـدود  % 60از آنهـا اافـراد تحصـیل
کرده دانشگاهی بودند و  % 40از افراد مسن و بدون تحصیالت دانشگاهی و مسن ولی با تجربه بسیار در زمینه مصرف سنتی گیاهـان دارویـی بودنـد .در میـان
ساکنان منطقه به دست آمده است .پرسش های شفاهی با محوریت گیاهان خوراکی و دارویی طراحی شد و در هر حالت نام گیاهـان ،نحـوه مصـرف و خـواص
گیاهان مورد بررسی قرار گرفت .انواعی از روشهای جمع آوری اطالعات به شیوه ای هدف مند در طی پرسشنامه هایی طراحی گردید .در مصاحبه هـا ،پرسـش
ها با محوریت گیاهان خوراکی و دارویی طراحـی شـد و در هـر حالـت ،نـام محلی گیاهان ،فرم رویش ،زمان جمع آوری ،اندام مورد استفاده ،در این پژوهش از
همراهی افراد با سواد و مطلع به گویش و زبان محققین و ساکنین روستاهای عال ،،رکن آباد و خیر آباد بهره گرفته شـد .درنهایـت از اطالعـات کسـب شـده از
شیوه های متفاوت مصاحبه فیش برداری شده و استخراج مفاهیم کلیدی براساس هدف تحقیق صـورت پایرفت .همچنین برای یافتن طبیعت گیاهان سـمنان
ازکتاب قرابادین کبیر( )Aghili Khorasani, 1371استفاده شد.
معرفی منطقه :سمنان یکی از شهرهای استان سمنان در جنوب رشته کوه البرز و شمال دشت کـویر در طـول جغرافیـایی  53درجـه و  23دقیقـه و عـر
جغرافیایی  35درجه و  34دقیقه واقع شده است .و ارتفاع متوسط آن از سطح دریا  1130متر است .آب و هوای آن خشک و معتدل و نژاد مردم سمنان ایرانی
است و به زبان فارسی و سمنانی سخن می گویند .آب و هوای این شهر در تابستان گرم و در زمستان سرد می باشد .میزان متوسط بارندگی ساالنه  140میلـی
متر است .متوسط درجه حرارت ساالنه  17/1سانتی گراد می باشد .این درحالی است که حداکثر مطلق حرارت  43/5سانتی گراد و حداقل مطلق  -8/4سـانتی
گراد گزارش شده است .همچنین متوسط تعداد روزهای یخبندان در طول سال در حدود  48روز است .بادهای کویری و غربی نیز در آب و هوای سمنان تـاثیر
دارد .برپایه سرشماری عمومی در سال  95جمعیت این شهر  185129نفر بوده است .سیمای عمومی استان سمنان در بخش شـمالی کوهسـتانی و در بخـش
جنوبی بیابانی است که بیانگر وجود تنوع زیاد در ویژگی های اکولوژیک منطقه می باشد .مطالعه معرفی گیاهان دارویی پر مصرف مـردم سـمنان از روسـتاهای
عالء ،رکن آباد و خیر آباد انجام گرفت(شکل .)1

نتایج و تحلیل
در این بررسی تعداد 68گونه گیاهی طی پرسش های شفاهی در یک ماه جمع آوری شد که در این بین خانواده های  Lamiaceaeبا  10گونه Fabaceae ،و
 Asteraceaeبا  5گونه گیاهی بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند .تمامی گونه های شناسایی شده در این بررسی دارای کاربرد سنتی و محلی به صورت
خوراکی و دارویی بودند (جدول.)1
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نتیجه گیری
 68گونه گیاده دارویی در میان مردم سمنان و روستاهای اطراف آن رواج دارد .طریقه مصرف و نوع خواصی که در این تحقیق بررسی شد در بسیاری موارد جدید
بوده و نیاز به بررسی آزمایشگاهی و مطالعات بیشتری را می طلبد که مطمئنا در اینده نتایج خوبی را به ارمغان خواهد داشت .اغلب خانواده های مهمی که در این
منطقه حضور دارند از جمله (Lamiaceaeنعناعیان)(Asteraceae ،آفتاب گردان)( Apiaceae ،چتریان)(Fabaceae ،بغوالت) هستند.
مصاحبه شـوندگان از بین مصارف دارویی گیاهان بیشترین مورد را بـه بیمـاریهـای گوارشی و تقویت قلب و سیستم ایمنی سپس قند و چربی خـون و درمـان
سنگ کلیه و عفونـت و التیام زخم و جراحت نسـبت می دادند .بر اساس مطالعات حسینی و همکارانش( )2020که در مورد اتنوبوتانیکی گیاهان دارویی شهرستان
کرمان است ،غالب مصرف گیاهان دارویی در زمینه گوارشی ،عمومی پوستی ،تنفسی ،اعصاب و عضالنی بود که در سمنان نیز این نوع از بیماریها توسط گیاهان
دارویی معالجه می شدند .نتایج این بررسی گویـای آن اسـت کـه دانـش بـومی منطقه سمنان و روستاهای اطراف آن پیرامون گیاهان اطرافشان بسیار غنـی بوده و
جنبه های متفاوتی از اتنوفارمـاکولوژی تـا اتنوبوتـانی و اتنواکولوژی را دربرمی گیرد .سایر بررسی ها در شهرستان سمنان گویایی این مطلب است که دانش بومیان
درمورد گیاهان بسیار وسیع است ،به طوریکه درمـورد شناسـایی گیـاه ،زیستگاه گیاه ،فرم ظـاهری و خـواص دارویـی و خـوراکی آن آگاهی کافی دارند ،چنانکه
اغلب مردمان بومی ایـن اسـتان بـه خوبی محیط اطراف خود و اجزا و عناصر آن را مـیشناسـند و برای هر گیاه و هر قسمت از عرصه ،نام ،تعریف و واژه خاصی
دارند .شـناخت ایشـان از اشیا و پدیده ها کلی است ،لاا تمرکز دانش بومی گیاهشناسی نیز تنها بر گیاه نیست ،بلکه مشتمل بر روابط بین گیـاه و سـایر عوامل
محیطی مرتبط با آن نیز است که این مسئله ای است که در بین اقوام مختلفی از ایرانیان در گوشه گوشه این سرزمین به چشم می خورد که این اطالعات سینه به
سینه و نسل به نسل بین مردم منتقل شده است( .)Gary, 2003بررسی های مشابه در کشور نیـز گـواه آن است که دانش بومی افراد محلی پیرامون گیاهان
بسیار گسترده است ،به طوریکه با استفاده از دانش بومی میتوان به آسانی و در کوتاهترین زمان به اطالعات ارزشـمندی پیرامـون خـواص دارویـی ،انـدام دارویـی،
زمـان رویـش ،تعیـین بهتـرین زمـان جمع آوری و مناطقی که پتانسیل رویشی این گیاهـان را دارنـد ،دست یافت .یافته های این تحقیق گواه دیگری است بـر
ایـن مـدعا کـه ایران منطقهای غنی از لحاظ فرهنگی و تنوع قـومی اسـت کـه دارای تنوع بی نظیری در شرایط اقلیمی و اکوسیستم های طبیعی برای پـرورش
گیاهـان خـودروی خـوراکی و دارویـی است .شرایط جغرافیایی متنوع و رویشگاههای گونـاگون از سـویی و فرهنــگ کهنســال ایرانــی از ســوی دیگــر
گنجینــهای از آفرینندگیهای مردمی را در زمینه گیاهشناسی سنتی و خـواص هر یک از گونه های گیاهی فـراهم کـرده اسـت ( .)Kalvandi, 2007لـاا قابـل
قبـول نیسـت کـه در کشـوری همچـون ایـران ،دانـش بـومی گونه های گیاهی و ارزشمند آن که سالهـا از آن در خـوراك و طب سنتی استفاده می شد ،مورد
ارزیـابی قـرار نگرفتـه و ثبـت نشد .اگر ممیزی اراضـی ،معـدنیـابی و شناسـایی کـانیهـا و ارزیابی و بهرهگیری از منـابع معـدنی ،جزیـی از فعالیـتهـای روزمره
دولتها و بخش خصوصی در کشور است ،پس باید به همین شکل دانش بومی گونـه هـای گیـاهی ارزشـمند و گاهـاً منحصر به فرد آن نیز مورد بررسی و مطالعه
قرار گیـرد ،در غیـر این صورت ،بخش بسـیار مهمـی از میـراث معنـوی و طبیعـی کشور که نسلهای آینده به طور مستقیم یا غیر مستقیم بـه آنهـا وابسته اند
نادیده گرفته شده و به دست فراموش سپرده خواهـد شد.
نکته مهم در این تحقیق این است که اغلب گیاهان دارویی رویش یافته در این جا طبیعت گرم و خشک دارند که  % 67گیاهان در این منطقه دارای طبیعت گرم و
خشک هستند %18 .گیاهان دارای طبع سرد و خشک %10 ،دارای طبع گرم و تر و  %5دارای طبع سرد و تر هستند(نمودار .)1درواقع بین میزان طبیعت گیاهان و
اقلیم شهر سمنان که گرم و خشک است .ارتباط تنگاتنگی وجود دارد که مطابق با اعتقادات طب سنتی و اسالمی ایران است که دوای هر بیماری در هر منطقه ای
را باید از گیاهان زیر پای او جستجو کرد .به نظر می رسد که مطالعات اتنوبوتانی گیاهان برای دستیابی به گیاه درمانی منطقه ضروری بوده و ایران و در کنار آن
سمنان ظرفیت مناسبی برای توسعه این عرصه در پزشکی دارد .همچنین به دلیل وجود محدودیت در منابع داخلی ،توسعه ی طرح های اشتغال زایی برمبنای
کشت و توسعه ی گیاهان دارویی سازگار با شرایط اکولوژیک منطقه ،می تواند راهکار مناسبی برای حفظ منابع موجود باشد .باریجه ،زعفران و گل محمدی از
مهمترین گیاهانی هستند که در استان سمنان با عنوان گیاهان دارویی کشت و صادرات می شوند.
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