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 چکیده
گیاهان دارویی و  طب سنتی، طبی پویا و عمیق است که بر پایه دانش بومی و محلی شکل گرفته است

 هعد  ای در تأمین بهداشت، سالمت جوامع،، پیگعگیری و درمعان بیمعاری دارنعد        در آن جایگاه ویژه
هعای درمعان بعا    این تحقیق با بررسی شعیوه  بررسی طب سنتی عگایر الر دماوند است  حاضر پژوهش

های رایج، به مطالعه و بررسعی پششعکی مردمعی و کعاربرد آن در     استفاده از گیاهان بومی و سایر شیوه
بعا رو  کیفعی انمعام شعده و رویکعرد آن       پعژوهش های مردم منطقه الر پرداخته است  درمان بیماری

پعژوهش   هایآوری اطالعات استفاده شده است  یافته اری است و از مصاحبه میدانی برای جم،نگ مردم
دهد  به غیر از این گیاهان بعرای  ها نگان میهای متعدد گیاهان بومی و محلی را در درمان بیماریگونه
شعده بعرای    اغلب کاربردهای دارویی گشار  شود های دیگری نیش استفاده میهای بومی از شیوهدرمان

هعای زنعان، سعنل کلیعه و     درد، بیمعاری سرفه و سرماخوردگی، مگعکالت گوارشعی، نفعک شعکل، د     
شعود   کرده، جوشانده، شربت و مرهل استفاده معی گیاهان دارویی به صورت دمها و    است  شکستگی

توجه به درمان سعنتی  گیرد   د استفاده قرار میبه جش گیاهان دارویی، داروهای دیگری نیش در درمان مور
، ادامه حیات طب سنتی است و در صعورت ععدم ضعب  و  بعت آن، دانعش بعومی       و دانش درمانگران

 درمانگران سنتی از بین خواهد رفت 
 : بیماری، دماوند، طب سنتی، گیاه دارویی، الرها کلیدواژه
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 مقدمه

وجعود رابطعه   »اند  تغذیه، بهبود و سالمت خویش بهره بردهها است که مردم از گیاهان برای قرن
ای که های بگری است، رابطههای تمامی فرهنلترین ویژگی عمیق بین مردم و گیاهان از قدیمی

همیگگی و ضروری بوده است و شاید به دلیل بدیهی دانستن این رابطعه در بسعیاری از اوقعات    
ته است  گیاهعان همعواره بیگعی اساسعی از غعذای      گرفهای علمی قرار نمیمورد توجه پژوهش

تبع، در فرهنعل معادی     اند، سهل بسیار مهمی در ساختن انواع ابشارها و بهها را تگکیل دادهانسان
هعا، اعتقعادات    اند و نیش در سطحی دیگر دارای نقش قابل توجهی در انواع درمعانگری بگر داشته

توجهی از فرهنل معنوی بگر نیش در ارتبعا     قابلمذهبی و ماوراءطبیعی هستند و بنابراین بیش 
(  عالوه بعر تغذیعه، درمعان بعه     138: 1390)مقصودی و پارساپژوه، « با گیاهان شکل گرفته است

هعا در زمینعه گیاهعان دارویعی در     چنانچه اولین نوشته»وسیله این گیاهان نیش قدمتی دیرینه دارد  
)امیری عقدایی و زارع زردینعی،  « گرددها بازمییسا  پیش در زمان سومر 5000ایران به حدود 

هعای طعب   ریگعه »(  سیریل الگود درباره پیگینه گیاهان دارویی در ایران معتقد است 196: 1393
رسد  طبق نظر او، پششکی قبل از طب یونعانی  سا  قبل از میالد می 8000سنتی ایران به بیش از 

« که طب یونانی نامیده شد، به یونانیان تعلیل دادند وجود داشته است  ایرانیان اصو  آن چیشی را
 ( 22: 1371)الگود، 

شده و یکعی از شعرای    بسیاری از نیازهای انسان در محی  اطرافش به طور طبیعی یافت می
های اولیه بهداشتی، مصر  داروهای مناسب است  گیاهان ها و مراقبتالزم برای معالمه بیماری
ای دارد، بوده و هستند و از آنمایی که کگعور معا تنعوع اقلیمعی گسعترده     از مناب، عمومی داروها 

گیاهان دارویی نیش از این ویژگی برخوردارند و هر قوم با توجه به منطقه زندگی خود از گیاهانی 
های حیاتی جهان است  بنابراین از نظر تنعوع  ایران تقریباً دارای اقلیل»کند  برای مداوا استفاده می

های جغرافیایی جهان دانست  تعداد گونهترین بیش توان آن را جشء غنیآب و هوا می اقلیمی و
های گیاهی اروپاست و این پدیده توجه بیش از های گیاهی کگور ما بیش از پنج برابر همه گونه

تردید در میان فلور گیعاهی   حد پژوهگگران کگورهای جهان را به کگور ما جلب کرده است  بی
فردی وجود دارند که در تمام جهان متعلق بعه ایعران اسعت  بعه      به های منحصرن، گونهمتنوع ایرا

آوری شده اسعت کعه   طور کلی، تاکنون یازده هشار گونه گیاهی از ایران معرفی، شناسایی و جم،
شعود    شعرای  جغرافیعایی متنعوع و     های بشرگ ایران به صورت موزه نگهداری معی  در هرباریوم
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ناگون از سویی و فرهنل مردم کهنسا  ایرانی )مانند هر فرد کهنسعا  دیگعر( از   های گورویگگاه
« شناسی سنتی فراهل کرده اسعت های مردمی را در زمینه گیاهای از آفرینندگیسوی دیگر، گنمینه

 ( 44و  43: 1385)فرهادی، 
یگعگیری،  ای از طب سنتی است که در آن از گیاهعان بعرای پ  درمانی شاخهشناسی و گیاهگیاه

شود  این طب نه تنها بعرای پیگعگیری، تگعیی  و     درمان، حفظ و تقویت تندرستی استفاده می
رود، بلکه برای مراقبت از سالمت و بهبود کیفیت زندگی نیعش کعارایی    ها به کار می درمان بیماری

ی در این نگر درباره فرد و جامعه دارد  در مقدمه کتاب نهضت پششک دارد  بنابراین رهیافتی جام،
حکمای قدیل ایران و یونان قوانینی صحیح برای حفظ سالمت بگر وض، کعرده  »باره آمده است: 

کردند و اجرای این دستورات بهداشتی به تدریج جشء ععادات و   ها عمل می بودند که مردم به آن
هعا   معاری آداب اجتماعی درآمد و در نتیمه مردم مشاجی سالل داشتند و استعداد ابتال بعه انعواع بی  

پششکی کهن ایران و تعاریک آن  (  »8: 1358)مصطفوی کاشانی و پاکدامن، « اصوالً کل بوده است
شده طب کهن اسعت،   گوهری ناسفته و دری نایافته است  طب جدید که در حقیقت ارائه تکمیل

ها و منطق جدید در ایعن سعرزمین و سعایر کگعورها جعای خعود را بعاز کعرد و         با پگتوانه شیوه
توانگده طب سنتی سرازیر شد و آن را هل درنوردیعد  در صعورتی   ای بر پیکر بین صیرههمچو

توانست جایگاه های آن، طب سنتی نیش به حق می که به موازات طب جدید و خوبی و شفابیگی
جایگاهی که در سالیان اخیعر بیگعتر بعه آن توجعه      .(180:1372بیش،  )تاج« خود را داشته باشد

 ها بیگتر مورد توجه قرار گرفته است ز آن به عنوان درمان بعضی از بیماریشده و استفاده ا
طب سنتی ایران برگرفته از دانش بومی مردمی است که سالیان سا  طبق تمربعه و آزمعون و   

اند که در درمان یک بیماری یا پیگعگیری از آن معر ر اسعت  ایعن طعب بعر       خطا، گیاهی را یافته
ها و آداب مرسوم درمان افراد آن قعوم شعکل گرفتعه و    قه، سنتاساس چارچوب فرهنل هر منط

وجود این چارچوب باعث شده که طب بومی رایج آن منطقه منطبق بر فرهنعل، آداب و عقایعد   
مردم باشد  برای تأمین سالمت جهانی، مطالعه، بررسی و بکارگیری دانش بومیعان در اسعتفاده از   

گرفته امروز مورد نیاز است  در حالی که با وجود تغییرات مندی از آن در صنای، پی گیاهان و بهره
ایمادشده از طریق فناوری در زندگی مدرن و تأ یرات به ظاهر فریبنده این عصر، دانعش محلعی   
به عنوان علمی کهن و کارآمد برای آشنایی و حفظ مناب، طبیعی برای آیندگان بسیار مورد توجعه  

رگی از راه رسیدن به این هد ، بعر دو  کسعانی اسعت    است  شاید این گونه باشد که بیش بش
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هعا و دانعش   که با این علل کهن ارتبا  مستقیل دارند  امروزه با مرگ کهنساالن، بسیاری از دانسته
های گیاهی، در حعا   بومی این حوزه به سمت نابودی خواهد رفت؛ همچنان که بسیاری از گونه

انعد بعا دیعدگاه و رو     شناسان کمتر توانسته مردم نابود شدن هستند و هنوز متیصصان از جمله
ها از سهل انسان در طبیعت بپردازند  بر همعین اسعاس مقالعه     ترین خود به جستمو و کگف مهل

های رایج درمان با استفاده از مناب، طبیعی، به مطالعه طعب سعنتی در میعان    حاضر با بررسی شیوه
 پردازد  عگایر منطقه الر دماوند می

 هشروش پژو
کننعدگان تحقیعق و    بررسی باورها و آداب و رسوم جعاری در زمینعه پششعکی در بعین مگعارکت     

شعناختی اسعت    های مردم شناخت داروهای گیاهی مورد استفاده از نکات حائش اهمیت در بررسی
نگاری استفاده شعده اسعت  در    و برای این منظور در این پژوهش از رو  کیفی با رویکرد مردم

آوری شود که بعه طبابعت    عی شده است اطالعات از طریق مصاحبه با افرادی جم،این مطالعه س
 پردازند و رو  کار آنها مورد بررسی قرار گرفت    محلی می

 میدان تحقیق و افراد مورد مطالعه
در این تحقیق عگایر منطقعه الر، از توابع، شهرسعتان دماونعد معورد بررسعی قعرار گرفتنعد  الر         

، 1390تری شعر  تهعران از توابع، دماونعد اسعت  بعر اسعاس سرشعماری         کیلوم 75روستایی در 
(  این روستا در دهسعتان  1390نفر است )مرکش آمار و اطالعات ایران،  2075جمعیت این روستا 

بعوده اسعت  سعربندان از سعمت شعر ،       1393ابرشیوه قرار دارد  زمان انمام این تحقیعق، سعا    
سرخده و مغانک از جنوب محدوده این دهستان را تگکیل ورزان از غرب، هویر از شما  و  آیینه
دهند  شغل اصلی مردم این روستا کگاورزی و دامداری است  در این تحقیق، افراد محدودی  می

ترین اطالعات در زمینة مورد بحث بودند، برای مطالعه در نظعر گرفتعه شعدند  بعا      که دارای غنی
نفر هستند که زنان و مردان سعاکن   26این تحقیق  کنندگانتوجه به جمعیت منطقه الر، مگارکت

سا  سن دارند  از آنمایی کعه زنعان سعالیورده     90تا  30شوند که بین  در منطقه الر را شامل می
کننعدگان از بعین آنهعا    دهند، سعی شده اسعت کعه مگعارکت    بیگتر کار طبابت محلی را انمام می

اند، دربعاره موضعوع تحقیعق    نتی را انمام دادهانتیاب شوند  ولی از مردانی هل که کار پششکی س
 سرا  پرسیده شد 
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 های افراد مورد مطالعه (: ویژگی1جدول )

 کنندگان تعداد شرکت شغل

 2 درمانگران بومی

 6 زنان

 14 زنان سالمند

 4 مردان سالمند

 پیشینه پژوهش

از اسالم و چه بععد از  های میتلف تمدن این مرزوبوم چه پیش  درباره طب سنتی ایران، در دوره
تعرین   سینا بعشرگ  آن طبیبان و دانگمندان بشرگی چون برزویه طبیب )حکیل دوره ساسانی( و ابن

دانگمند ایرانی پا به عرصه پششکی گذاشتند و سهمی بسعشا در ترقعی و تععالی علعوم در جهعان      
ا در شعناخت  هع  بهعاترین دانعش   و با آ اری گرانقدر چون قانون در طب که حعاوی گعران    داشتند

انعد )سعالمی،    ها است، نه تنها در ایران بلکه در دنیا شناخته شده خواص گیاهان و درمان بیماری
1381 :9 ) 

هایی نیش در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی به چاپ رسیده اسعت کعه از مهمتعرین    کتاب
کتعاب، انعواع بیمعاری   المعار  مصور گیاهان دارویی را نام برد  در ایعن   کتاب دایره توانآنها می

)حعاجی   ترتیعب الفبعا بیعان شعده اسعت     های انسان و درمان آن با استفاده از گیاهان دارویی بعه  
کتاب پششکی سنتی مردم ایران، نوشته ایرج افگار سیستانی در سعا   . (1395زاده،  شریفی و زدی

هعای   شار به نگار  درآمده و درباره طب سنتی و پششکی سنتی معردم ایعران اسعت  گع     1370
های بسیاری نیش در حوزه طب سنتی ایران و گیاهان دارویی نوشعته  نامه پژوهگی، مقاالت و پایان

هعای   نگعاری  های پژوهگی درباره طب سنتی مناطق میتلعف ایعران در معردم    گشار  .شده است
شعود، از ایعن نمونعه اسعت      شناسی نگهعداری معی  شده که در مرکش اسناد پژوهگکده مردم انمام
نگعاری گیاهعان خعودروی     در پژوهگی به بررسی گیاه معردم  1385تضی فرهادی نیش در سا  مر

شناسعی  شناسعی مردمعی، گیعاه   هعای گیعاه  او در این کتاب ضمن بیان ویژگی کمره پرداخته است 
پعژوه نیعش در    عامیانه در چند روستای کمره را بررسی کرده است  منیژه مقصودی و سپیده پارسعا 

کیفی و با استفاده از مصاحبه و مگاهده، به اطالعاتی درباره دانش بعومی اهعالی    تحقیقی با رو 
قلعه، واق، در شما  تهران دست یافتند  در این تحقیعق سععی شعده اسعت گیاهعان       روستای پس
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هعای  پردازنعد  ایعن گیاهعان طعی سعا       آوری آنها میخودرویی شناسایی شوند که اهالی به جم،
و در زنعدگی روزمعره و    ک و دارو، معورد اسعتفاده انسعان و دام بعوده    های خورامتوالی در حوزه
طعور کلعی جشئیعات    گیاهعان و بعه   اند  نحوه و میشان استفاده از این  کاربرد داشته  باورهای مردمی

در مقاالت دیگری نیش خالقی  .ها در زندگی اهالی در جریان پژوهش  بررسی شده استنقش آن
بعه   1393، مقصودی و صالحی، 1393، میردیلمی و همکاران، 1394، رضوی، 1394و همکاران، 

( نیعش  1399انعد  منیعژه مقصعودی و صعدیقی )    بررسی گیاهان دارویی در مناطق میتلف پرداخته
های بومی، سعنتی و   درمانجامعه زرتگتیان یشد انمام داده و  درهای بومی  پژوهگی درباره درمان

نامه طعب سعنتی( نیعش     در ممله پیام بهارستان )ویژه اند  کردهجایگاه آن در دنیای مدرن را بررسی 
در مقاالت متعدد طب سنتی مناطق میتلف ایران بررسعی شعده اسعت  دربعاره عگعایر الر منبع،       

 مستندی یافت نگد که طب سنتی این منطقه را مورد مطالعه قرار داده باشد 

 های جسمی درمان بیماری
 تب -

 هعایش   اندازند تا عر  کند و استیوان و رگ وابانند، رویش را میخ بیمار را در زیر آفتاب می
 نرم شود 

حا  اگر زمستان هل بود و آفتاب نبود، بیمار را کنار آتش بیوابانند، ععر  کنعد تعب تمعام     »
 ساله، الر(  72)مرد،  «خواهد شد

 گعل   دهند  چهارگل شامل گل هندوانه، گل طالبی، گعل کعدو و   کرده چهارگل به بیمار می دم
 ختمی است 

 کنند  بیمار را با آب نمک ولرم پاشویه می 
 خورند  جوشانده آب عناب را چند بار می 
 دهند  وقتی تب شدید باشد، دست و پای بیمار را در آب نمک مالش می 
 کرده زرنگو، آویگن و بارهنل برای تب مفید است  دم 
 پشند  آ  داغ آماج برای بیمار می 

  خورند  جوشانند، آب آن را می میبرگ یا پوست بید را 
)معرد،  « برگ بید استامینوفن گیاهی است، تا جوشانده آن را بیوری تب پایین خواهد آمعد »

 ساله، الر(  45
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 آید  اگر فرد بیمار را زیر درخت بید بیوابانند، تب او پایین می 
 کننعد، داخعل    معی اندازند یا آجعری را داغ   ها می کنند، حوله داغ روی آن ها را چرب می کتف

 گذارند  پارچه و در پگت بیمار می

 سرماخوردگی -
 ریشنعد  سعپس    دهند  سرکه را در آب در حا  جوشیدن معی  بیمار را با آب و سرکه بیور می

 دهند  اندازند و او را بیور می ای بر سر بیمار می حوله
  بیور با آویگن یا شلغل برای درمان سرماخوردگی مر ر است 
 ماند تا آب  کنند  یک ساعت روی آتش می را توخالی و آن را پر از شکر می یک شلغل بشرگ

 خورند  برای عفونت سینه و گلو بسیار خوب است بیندازد، بعد می
 کرده چهارگل برای درمان سرماخوردگی مفید است  دم 
  میلو  بارهنل، تیل به و چهارتیل نیش برای درمان این بیماری مفید است 

 رای این بیماری بسیار خوب است کرده آویگن ب دم 
 دهند  جوشانده عناب، گل ختمی و بارهنل به بیمار می 

 درد چشم -
 زدنعد و   کردند، کمی زردچوبه به آن معی  درد، روغن زرد را با آرد خمیر می برای درمان چگل

 گذاشتند  روی چگل می
 مطالعه است درد در منطقه مورد  های درمان چگل شستگو با چای پررنل یکی از راه 

 درد مفید است  شستگوی چگل با شیر زنی که فرزند دختر دارد، برای درمان چگل 
 کگند  کنند و به چگل می برای درمان درد چگل از پی بش سورمه تهیه می 

ها  بسیار خوب بعود  خیلعی زود    ها پیرزنی بود که از پیه بش سرمه درست کرد، سرمهقدیل»
 ساله، الر(  49 )زن،« کرددرد را دوا می چگل

 دارنعد   بندند  صبح آن را برمی گذارند و شب چگل را با آن می گوشت خام را روی پارچه می
 گذارند  و یک می

 ای بعاالی آن   گذارنعد، پنبعه   دهند یا مدفوع االغ را در آتش معی  چگل را با مدفوع االغ دود می
 بندند  گیرند، سپس پنبه دودگرفته را روی چگل می می
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   گذارند  دهند و بر روی چگل می مرغ و روغن حیوانی را در دستمالی قرار می زرده تیلمیلو 

 بیماری اعصاب -

  جوشانده چهارگل، آویگن و پونه برای تقویت اعصاب مر ر است 
 دهند  گاوزبان به بیمار می الطیب و گل جوشانده لیمو خگک عمانی، سنبل 
 دار برای تقویت اعصاب مر ر است  عسل موم 

 دهند  چای کوهی به بیمار می 
 کرده گل زرد برای بیماری اعصاب و درمان آن مر ر است  دم 
 دانند  برای تقویت اعصاب، جعفری خام را مر ر می 

 کمردرد -

 مالند  برای رف، کمردرد ضماد روغن حیوانی و زیره به کمر می 
 مالند  کوهان شتر یا روغن گرم به موض، می 
 کوبنعد و بعر    آورند و مغعش  را معی   کنند، پوست آن را درمی میچا    قرص کمر را در آتش

 گذارند  روی کمر می
 مرغ برای درمان کمر مفید است  ضماد مورت و تیل 
 گذارند  پشند، زمانی که ولرم شد، بر روی محل درد می گیاه گو  خر را می 

 آسم -

  شیر مادیان برای درمان آسل مفید است 
 دهند  االغ می برای درمان آسل به بیمار شیر 
 دهند  ریشند و مریض را با آن بیور می عنبر نسارا )پگکل االغ( که آن را در یک ظر  می 
  گردوی تازه برای درمان آسل مر ر است 

  ادرار شتر برای درمان آسل مفید است و باید دو بار صبح ناشتا یک استکان بیورد 
 پگت نیش برای درمان آسل مر ر است  تیل الک 

 پادرد -

 دهند تا پا عر  کند و درد رف، شود  با سوخته تریاک پا را مالش می 
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 مالند  گیرند و خونش را به پا می خون حواصیل )پرنده سیاه با کله سفید( را می 

 بندند  میلو  نمک و اسفند روی پا می 

 بندند  کند، کوهان شتر می بر روی قسمتی که درد می 
 کننعد یعا بعا آب جعو  بعه پعا        روغن میلو  معی کنند، با  پگت را خگک می زرده تیل الک

 مالند  می
 دارند  مالند و آن را گرم نگه می میلو  دارچین و روغن پاک را به پا می 
 گذارند  پشند و وقتی ولرم شد، روی محل درد می گیاه گو  خر را می 
 بندند  کنند و درون پارچه روی محل درد می نمک داغ می 

 بندند به محل درد پگل شتر می  
 مالند  خورند یا به موض، می غوره می آب 
 مالند  به محل درد نفت می 

 ترک پا -
 گذارند  بر روی ترک پا حنا می 
 زنند  کنند و به محل ترکیدگی می کنند، به آن زردچوبه اضافه می پی گوسفند را داغ می 
کنند، ایعن  های شهری هست، استفاده نمیهای ایل که جوراب و کفش به آن شکل که در زنزن»

 ساله، الر(  49)زن، « گذارد پاها قاچ بیوردپی گوسفند و زردچوبه نمی

 مالند  کنند و می میلو  موم یا شم، و روغن یا پی بش و روغن را گرم می 
 زنند  گیاه گشگشوله به پا می 

 زانودرد -
 بندند  کنند و به زانو می پوست زیر دنبه را با نمک گرم می 
 د خورن شیره باریمه می 
 مالند  روغن آریگه به محل درد می 
 گذارند  کنند و بر روی زانو می آجر داغ می 

 دهند  های گرم مانند عسل به بیمار می خوراکی 
 مالند  روغن تگی یا کوهان شتر به زانو می 
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 ریشند  گذارند و خاک داغ تنور روی آن می کَنند، پا را در آن می ای می اگر شدید باشد، چاله 

  ،مالند  مرغ و عسل را به پا می روغن حیوانی، تیلضماد حنا 

 آب زانو-
 زنند  کنند و تیغ می حمامت می 
 بندند  گیاه گو  خر پیته را روی آن می 
 گذارند  کنند و روی آن می ماسه بادی گرم می 
 اندازند  زالو می 
 خورند  دو روز در میان یک دانه سیر خام می 
  پیچند  میپوست زیر دنبه گوسفند را دور زانو 
 بندند  نمک داغ به زانو می 

 تهوع -

 ریشند  بیمار می آب خیس کرده نعنا و کولک را روی سر 

 داغ، عر  نعنا، انمیر خگکه، خرما و حلوای خعانگی بعه بیمعار     های گرم مانند نبات خوراکی
 دهند  می

 اندازند  یک دانه گلپر در دهان بیمار می 
  دهند بیمار میترشی دارد به  آ  دوغ و چیشهایی که 
  دهند  درد باشد، به بیمار کگک می اگر از د 
 دهند  کنند و با نبات به بیمار می می از سردی باشد، آویگن را دم 

 لیمو برای تهوع مر ر است  جوشانده پونه و شربت آب 

 دهند  هل کوبیده و نبات را با آب سرد یا گرم به بیمار می 

 اسهال -

 دهند دانه به بیمار می شاه  
 دهند  کنند و به بیمار می پیت و سپس خرد می کگک را زیر آتش نیل 
 دهند  گیاه برنمک )تلک است و بوته کبودرنل و گل زرد دارد( به بیمار می 

 پش برای درمان اسها  مفید است  مرغ آب پونه، آب دوغ و تیل 
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 بندند  مالند و با پارچه گرم می با پی بش پگت او را می 

  دهند  کنند و به بیمار می در آب خیس مینعنا و کولک را 
 اندازنعد و   ای روی آن معی  گذارنعد و پارچعه   شده گوسفند را روی آتعش معی   فضوالت سفت

 نگیند  مریض روی آن می

 مسمومیت -
 دهند  گنه گنه به بیمار می 
 قروت یا کگک برای مسمومیت ناف، است  قره 
 لیمو برای رف، مسمومیت مر ر است  آب 
 دهند  ن و چای کوهی به بیمار میجوشانده آویگ 

 دهند  ریشند و به بیمار می فلفل سیاه در ماست می 
 ریشند تا باال بیاورد  در صورت مسمومیت شدید، شیر در گلوی مسموم می 

 درد دندان -

 گذارند  کنند و روی آن می درد، سیک را داغ می برای رف، دندان 
 گذارند  شیره باریمه روی دندان می 
  گذارند  روغن ترمش روی دندان میسیر یا 
 گذارند  پودر توری چراغ توری که سوخته باشد، بر روی دندان می 
 گذارند  کنند و روی دندان می پی را با زردچوبه میلو  می 

  گذارند  میلو  نگاسته و پی را روی دندان می 
 گذارند  ریشند و در محل درد می نفت روی پنبه می 
  درد مر ر است  ی دندانجویدن دو دانه گلپر برا 
 گذارند  فیلتر سیگار روی دندان می 

 گذارند  آرد خام روی محل درد می 

 درد گوش -

  مالند  ای را به پگت گو  یا زیر گلو می زهره گاو یا گوساله 
 بندند  مالند، بعد با پارچه گرم می زنند، دور گو  بچه می شیر یک زن را نمک می 
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  مالند  میدر اطرا  گو  تریاک 
 بندند  ریشند و روی گو  می ادرار سل را روی پارچه می 
 گذارند  باریمه را الی پنبه در گو  می 
 مالند  کنند و به گو  می باریمه را با شیر مادری که دختر دارد، میلو  می 
 دهند  گذارند و درون گو  قرار می باریمه را با روغن پاک در پگل می 

 شده  گذارند، سپس روغن آب ریشند، آن را بر روی آتش می از میروغن نباتی را در پوست پی
 ریشند  را در گو  می

 سنگ کلیه -

 کرده هسته گیالس برای رف، سنل کلیه مفید است  دم 
 های الر، برای سنل کلیه مفید است  آب چگمه 

 کرده آویگن برای سنل کلیه مفید است  دم 
 د است جوشانده پوست هندوانه برای دف، سنل کلیه مفی 
 دهند  جوشانده گشنک به بیمار می 

  آب چگمه آب اسک برای درمان این بیماری مفید است 

 دهند  دار است، به بیمار می جوشانده گشنه یا پیکل که گیاهی شبیه پنیرک و تیغ 
 کنده ساقه خاردار( برای سنل کلیه خوب است  خربشه و کنگر )پوست 

  ساقه و برگ تربچه نیش مفید است 
 دهند  اه به بیمار میترب سی 
 دهند  پشند و به بیمار می کفتر چاهی را با روغن زیتون می 

 درمان چربی خون -

 دهند  قروت را به بیمار می آب نموشیده قره 
  آب ماست نیش برای درمان چربی مر ر است 
  کدو مسمایی و ریواس برای درمان بیمار مبتال به چربی مفید است 

  خوب است  خوردن لیمو نیش تأ یر دارد ترشی برای چربی  خوردن 
  گیاه گشنک نیش برای دف، چربی مر ر است 
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 زگیل -
 اندازند  اگر کسی بردارد و  گذارند و در جاده می ها در پارچه می سنل یا برنج به تعداد زگیل

 ریشد  ها زمین بریشد، زگیل هل می باز کند و آن
 هعا   خوانند  جارو را همشمان روی زگیل  میاهلل هو او  ماه هفت بار سوره حمد و هفت بار قل

 کگند  می

 ریشد  بندند  وقتی خگک شود، زگیل می قورباغه را گوشه آغل می 
 مالند  سپس قلوه را داخعل زمعین چعا      گیرند و سر زگیل می ندیده را می قلوه گوسفند آفتاب

 افتد  کنند، زگیل می می
 پوسعد و   اندازند  معی  ند و داخل کهنه چا  میزن شمرند، به زگیل می جو را به تعداد زگیل می

 شود  زگیل خوب می
 بستند تا بپوسد و بیفتد  از ریگه با نک می 
 سوزاندند  زگیل را می 
 مالند  شیره برگ انمیر بر روی زگیل می 
 دهند  پوست مار را روی زگیل دود می 
 کنند  مالند و بعد بادممان را در خاک چا  می ها می یک بادممان را به زگیل 
 کردند و روی آن زردچوبه یعا زغعا     کوبی می بریدند و جای آن را با سوزن خا  زگیل را می

 رییتند  می
 کنند  زگیل را داغ می 

 گذارند  کنند و روی آن می پگکل شتر را داغ می 
 گذارند  ضماد پی بش، زردچوبه و پیاز روی آن می 

 های زنانه بیماری 
هعا از زن و   توان پرکارترین و تالشگرترین قگر اجتماعی کگور به حساب آورد  آن عگایر را می

مرد و کودک همواره از سنین کل تا زمانی که تعوان حرکعت نداشعته باشعند، دسعت از تعال  و       
دارنعد و زنعان عگعایر وظعایف متععددی از       وپنمه نرم کردن بعا طبیععت و زنعدگی برنمعی     دست
ت فرزندان، دوشیدن شیر، رسعیدن بعه امعور دام و    را بعر عهعده دارنعد  همعین        داری، تربی خانه
کعه از طعب سعنتی غنعی      ها درحالی ها مصون داشته است  آن ها را از بسیاری بیماری ها آن تال 
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شوند  از طر  دیگر حمب و حیای سعنتی آنهعا معان، از صعحبت      برخوردارند، کمتر مریض می
دست آمد، کلیاتی بعه شعرز زیعر    شود  آنچه در این تحقیق به نان میهای ز مستقیل درباره بیماری

 است:

 درمان عفونت زنان -
  دهنعد یعا اینکعه در زیعر      هعای زنانعه، پگعکل االغ )خسعو ( را دود معی      برای درمان عفونعت

 دهند  شان، کاه گندم را بیور می دامن

 زایمان -
 مالیدند  بش به محل زخل می برای درد بعد از زایمان، سرخ دارو را همراه با پی خام 
   برای تقویت زائو تا سه روز جو  جوشک )حلوای خانگی با زیره، بادیون، آرد و شکر( بعه

 دادند  او می
 مالند و بعرای جلعوگیری از عفونعت     برای درمان جای زخل زایمان، آن را با روغن خوب می

 دهند  با خسو  )پگکل االغ( دود می

 درمان نازایی -

یان زنان ایل که فرزندآوری یکی از ارکان زندگی آنها است، بیماری است که ممکعن  نازایی در م
های سنتی و مدرن برای درمان است شیرازه زندگی آنان را از هل بپاشد  به همین خاطر از رو 

 کنند نازایی استفاده می
  شود  روز خورده می 40برای درمان نازایی معمون کنمد، صبر زرد و شیر، صبح ناشتا تا 
 اندازد  پا است، می خورند  معتقدند آب پنیرک بچه خوره را که مثل سنل آب پنیرک می 
  ،روز هر روز یعک گنمگعک نعر را کبعاب      40برای اینکه مردان قدرت باروری داشته باشند

 خورند  کنند و می می

 رییتند میلو  خون قربانی و آب را روی سر نازا می 
  نازایی دختر شب زفا  نباید خربشه بیورد معتقدند برای جلوگیری از 
  کوبیدند و با زیره، بعادیون و روغعن    انداختند، مغش آن را می قرص کمر )گیاه( را در آتش می

 دادند  کردند و به زن نازا می حیوانی کاچی درست می
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ز دار نگده بودم  مادرم نگران بود و خانواده همسعرم معدام ا   دوسا  بعد از ازدواج هنوز بچه»
پرسیدند  مادرم چند هفته پیاپی این معمون را به من و همسرم داد و بعاردار   باردار شدنل می

 ساله، الر(  30)زن،« شدم

 خورند برای باروری بیگتر، زن و مرد ناشتا صبح به صبح تیل غاز می 
  جوشانده پونه برای باروری مر ر است 
  خاویار ماهی الر برای باروری مر ر است 

 ینجن سقط  -
   جنین، زن باید روغن مومیایی یا روغن خوب را سر پا بیورد  برای جلوگیری از سق 
 انداختند  زدند و به گردن زن می گره می 41کردند  یک نک بلند را  می 1اودوم 

داد،  شد، شوهر زود طالقش می   نمی ها که مثل االن دکتر دم دست نبود  زن آگه بچه قدیل»
شون  شدند که بچه ها به هر چیشی متوسل می میصوصاً تو ییال ، زن دوا و دکتر هل که نبود،

خوند  بمونه و نیفته  اودوم کردن یکی از اونا بود  نک پگمی را کسی که بلد بود، دعا بهش می
)زن، « انداختند تا بچش نیفتعه  زد  وقتی چهل گره شد، آن را بر گردن زن حامله می و گره می

 ساله، الر(  75

 پنیر گوسفندی را در آب حل  ریشی داشته باشد، مایه ه زن بعد از حاملگی خوندر صورتی ک
 ریشی را بند آورد  دهند تا خون کنند و به او می می

 بندند  ریشی زیاد باشد، با نک موی گوسفند باالی پاها و بازوهای زن را می اگر خون 
  ند گیر روند و دعا می جنین پیش دعانویس می  برای جلوگیری از سق 
 کنند  با کوزه کمر زن را بادکش می 

 های کودکان بیماری
 افتادن ناف نوزاد -
 گذارند میلو  روغن چراغ و خاکستر روی نا  می. 
 رییتند  کردند و دور نا  می از داخل تنور مقداری خاک نرم درست می 
 افتاد زدند، دو روز بعد نا  می میلو  روغن و خاکستر را تمیش می. 

 ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
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افتاد، چند بار بهش گفتل از این روغن و خاکستر بعشن،   دار شده بود  بچش نافش نمی بچهام  نوه»
داد، تا اینکه یک شب بدون اینکه مادر بچه بفهمه، به نعافش روغعن و خاکسعتر زدم،     گو  نمی

 ساله، الر(  75)زن، « دونند ها رو نمی ها قدر دوا و درمون قدیمی دو روز بعد نا  بچه افتاد  این

 پاشعیدند، خعوب    ک تربت، دوده مطبک یا ته قشقون )دیل بشرگ مسی( روی زخل نعا  معی  خا
 .شد می

 ترس کودک یا مضرتی شدن -
 گرفتند  از بینی تعا پنمعه پعا را روغعن      ای از جایی بیفتد یا بترسد، رگ هو  او را می اگر بچه

 .مالیدند گوسفندی می
 بیورددهند  کگند و می زهره، جگر یا دست گرگ را آب می. 
 دهند زنند و سپس آب را به بچه می نمک می  کنند و سه بار در آب سیک را داغ می. 
 پیتند، بدین ترتیب که آرد را در روغن سرخ و مقداری شیره بعه آن اضعافه    حلوای ترس می

 .کردند می
 بندند دهند و موی بش به بازویش می آب طال می. 

 اند  کعودک بایعد آن    گذارند که داغ کرده میکنند  آن را روی سنل کبودی  ترحلوا درست می
 .را تند و سری، بیورد

 زبان باز کردن -
 دهند به کودک می پش یا خام صورت آبتیل کفتر یا گنمگک به. 

تونست حر  بشنه، این قدر بهش تیل کفتر دادم تا زبون وا  سالگی نمی 3همین پسر من تا »
« هیچ وقت درست و حسعابی صعحبت کنعه    تونه گفتند این خوب نمیگه و نمی کرد  همه می

 ساله، الر(  60)زن، 

 دهند کنند و به کودک می پش می تیل کبک را آب 

 ادراری شب -

 دهند  کنند و به کودک می را کباب می دنبالن گوسفند 
 گذارنعد و کمعی    دهند  نبات را در ظرفی بر روی آتش می کنند و به بچه می داغ تهیه می نبات

 دهند  ریشند و آن را به کودک می کرد، در آن آب میکه رنل آن تغییر 
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 مالند  میلو  حنا، عسل و نبات کوبیده را به تن بچه می 
 ادراری مفید است  دهند و چون گرم است، برای شب عسل به کودک می 

 برای افزایش هوش -

 دهند  به کودک مغش ماهی می 
 ر است تیل کبک یا تیل یک پرنده وحگی برای افشایش هو  کودک مر  
 کند  خوردن عدس، کندر، کگمش، گردو و عدس به افشایش هو  کمک می 

 انگل -

 زنند  مقعد بچه را خیلی کل تیغ می 
 دهند، برای رف، انگل مفید است  باریمه و قارچ به کودک می 
 دهند  کنند و ناشتا به کودک می انمیر خگک را خیس می 
 خورانند  یزنند و به کودک م انمیر تازه را در آب چنل می 

  1تل -

 شود و آرامش ندارد  گاهی بعه   غذا می تل بیماری است که وقتی کودک به آن مبتال گردد، کل
شود  برای درمان باید تل او را دربیاورند  برای ایعن کعار، زیعر     اسها  و استفراغ نیش دچار می

دهعد    صدایی معی رود، گلوی بیمار  کنند  وقتی تل پایین می گلو را چرب و در بینی فوت می
 دهند تا جایش پر شود  مرغ به کودک می بعد از گرفتن تل، زرده تیل

اشتها شده بود  حتی بردمش دکتر، هیچ تعأ یر   بچل یک هفته مریض بود، تب کرده بود و کل»
گیره  بردمش پیش اون، زیر گلوشو چرب کعردن و   نداشت  یه خانمی اینما هست که تل می

یه استیوان کوچک از دهانش خارج شد  مثعل آبعی کعه بعر روی      ا  فوت کرد و و در بینی
 ساله، الر(  35زن، ) «آتش رییته باشند بود  بچه از فردای آن روز خوب و سرحا  شد

 درد سینه -

 گذاشعتند و شعیر را بعه     کردند، درون شیر می شکستند، روی آتش داغ می نعلبکی چینی را می
 دادند  بچه می

 گذارند  سینه بچه می مقداری پگل گوسفند روی 

 ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
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 انداختنعد و   ای روی سینه بچه می زدند  پارچه کردند، مقداری آب می آجر یا کلوخ را گرم می
 گذاشتند  آن را روی سینه می

 دهند  کرده بارهنل میبه کودک دم 

 درد مفید است  پش برای سینه مرغ آب تیل 
 دهند  کنند و به کودک می نگاسته را در آب گرم خیس می 
 مالند  و  زردچوبه و کره محلی را به سینه میمیل 
 کرده آویگن برای کودک مفید است دم 

 درد مفید است  دانه برای سینه جوشانده گل ختمی، چهار گل، بارهنل و به 
 دهند تا خل  برطر  شود  به کودک کگکلک یا پنیرک می 
 دهند  ناشتا به بیمار شیر جوشیده گاو می 

 زنند  دهند، آب، کمی نمک و زردچوبه می کل روی آتش تاب می آرد گندم را با روغن خیلی
 دهند  و به مریض می

 درد مفید است  پگت برای سینه تیل الک 
 دهند  جوشانده اسفند و گلپر را به بیمار می 
 شود  کنند، سینه گرفته باز می پهن االغ ماده را مانند توتون با قلیان دود می 

 دهند  جوشانند و به بیمار میل را میسیمنج )مثل خاکگیر است( و بارهن 

 درد دل -

 درد مفید است  دانه برای د  برگ شاه 
  درد مفید است  معمون خاسین )آویگن( و نبات یا نبات داغ و عر  نعناع برای د 
 دهند  جوشانده نبات و آویگن چای کوهی به بیمار می 
  درد مفید است  خاکگیر و شیرخگت برای د 
  دهند  فلوس یا گیاه ترنمبین به بیمار میجوشانده شیرخگت و 
  درد مفید است  عر  نعنا برای د 
 های انار قرار دارد، مفید است  الی دانه پی انار که البه 
 ریشند کوبند و روی غذا می ریگه ملیل را می. 
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 سردرد -

 خورند  اگر سردرد از سردی باشد، مربای گل سرخ می 
 گذارند  میکنند و بر روی پیگانی  حوله داغ می 
 بندند  ریشند که خیس است و سپس به پیگانی می ای می نمک را روی کهنه 
 مالند  اگر سردرد از گرمی باشد، سدر یا میلو  ماست و سدر به سر می 
 های درمان سردرد است  بادکش کردن پیگانی یکی از راه 
  مالند  با روغن حیوانی پگت چگل و ابرو و سر را می 
 مدت چهعار یعا   مرغ، حنا، مورت، نیود کا  و بابونه را به شد، میلو  تیلخونی با اگر از کل

 گذارند  پنج ساعت روی سر می
 بندند  حنا بر سر می 
 مالند  کنند و به پیگانی می زنمفیل را آب می 

 دهند  بیور کاه گندم می 
 مرغ، نیود خعام، خاکعه معا ، لیمعوتر ، و خاکعه چعای را روی سعر         میلو  مورت، تیل

 ند بند می
  مالند  تراشند و روغن گوسفند می سر را می 
 شویند  گیرند و با آن سر را می جوشانده گشگشک )گشنه( یا بابونه را می 

 بندی شکسته 

بند معرو  است و کار او جعا   بندی در بین عگایر الر بر عهده فردی است که به شکسته شکسته
 انداختن استیوان و تهیه ضماد و مرهل است 

 شکستگی -
 زنند  پی و زهره مار با مقداری زردچوبه را به محل شکستگی می 
 بندند  کنند و محل شکستگی را می مرغ و نبات را میلو  می مورت، زرده تیل 

 کنند  بیماری را که شکستگی دارد، در پوست بش نر می 
 بندند  با خمیر، پارچه و چوب آتل می 
 بندند  یضماد مومیایی و روغن گوسفند را به محل شکستگی م 
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 بندند  مرغ را به محل می ضماد مورت و تیل 

 بندند  واروم و مقداری زردچوبه روی زخل می 
 بندند  کنند و روی شکستگی می نمد یا پگل گوسفند را داغ می 

 اندازند  به محل شکستگی زفت می 
 بندند  ضماد خرما و دنبه روی محل شکستگی می 

 د گذارن می سوزانده پگل گوسفند را روی محل 

 کردند  بندی می با چوب آتل 

 دررفتگی -
 معرغ و زردچوبعه    بندند تعا نعرم شعود  سعپس ضعماد زرده تیعل       قبل از جا انداختن، دنبه می

 بندند  می
 اندازنعد و   کنند، با روغن جا می دهند و سپس موض، را چرب می ابتدا با آب گرم شستگو می

 ریشند  روی آن آرد گندم می

  بندند  مرغ و روغن خوب روی آن می تیلپس از جا انداختن، ضماد 
 بندند  اندازند، سپس ضماد دنبه و خرما می محل را جا می 

  بندند  مرغ می پس از جا انداختن تا سه روز مورت و تیل 

 زنند و روی دررفتگی  دهند، نمک می یک تکه نمد یا پگل گوسفند با شیر گوسفند جو  می
 گذارند  می

 کوفتگی-

  مالند  سرخ( روی محل میگل ارمنی )خاک 
 گذارند  ضماد نمک و خاکستر بر روی محل کوفتگی می 

 مالند  شده بر روی محل می ضماد نمک و خاکستر گرم 

  چرب کردن با روغن حیوانی برای کوفتگی مفید است 

 مالند  ضماد مومیایی و روغن خوب می 
 گذارند  میدیدگی  ای روی ضرب کنند و در کیسه کود گوسفند را گرم می 

 مالند  به محل کوفتگی پی بش می 
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 گیری نتیجه

های گوناگون با توجه به شیوه زندگی در عمق فکعر و  های هر قومی در زمینهعقاید و باورداشت
که با دید باز و تفکری ژر  به مفعاهیل و باورهعای عامیانعه در    ذهن آن قوم ریگه دارد  هنگامی

یل، درخواهیل یافت که در این دستورات راز و رمشی پنهان حوزه گیاهان دارویی توجه داشته باش
یابی و تحلیل این باورها های نیاکان ماست  ریگهها و گرایشهایی از اندیگهوجود دارد که جلوه

اسعت   های طوالنی، دچار تغییراتی شده و در ا ر پیگرفت روزافشون بگر فرامو  شعده  در زمان
 ده عدم شناخت کامل بگر اولیه از محی  و طبیعت اطرافش بعوده دهنبسیاری از این باورها نگان

صورت پنعدار و خرافعه درآمعده اسعت  ولعی      دلیل افشایش علل و آگاهی او به است که امروزه به
های مسعیر تکعاملی و پیگعرفت    عنوان گنمینههای درمانی و باورهای مرتب  با آن بهبررسی شیوه

ای از ایعن باورهعا،   میراث معنوی و ناملموس ما هستند  نمونعه هایی از های بگری، نمونه اندیگه
هسعتند و در علعل پششعکی کهعن و       برخی از کاربردهای درمانی است که گاهی برای ما عمیعب 

تعرین  سبب ریگه داشتن در فرهنل مردم، دارای عمیقشود، اما این باورها بهجدید نیش تأیید نمی
هعا اراده مسعتقیل و رویکعرد    گیعری آن اجتماعی هستند  در شعکل های عقیدتی، انسانی و مایهبن

هستی ای در کار نبوده و حاصل تبیین ذهنی و عاطفی مردم و نوع ارتبا  و نگر  آنان بهعامرانه
هعا و شعاکله  های گوناگون علعت ها و ملیتشان است  این باورها متناسب با قومو محی  زندگی

های مذهبی دارند و بعضی هل با نعوع زنعدگی، شعرای     ها زمینههای متفاوتی دارند  برخی از آن
های متفاوت جغرافیعایی  اقلیمی و فرهنل خاص مردم یک منطقه ارتبا  مستقیل دارند  در حوزه

ها که در همعه منعاطق   شود  این رو کار برده می های گوناگونی برای درمان بهو فرهنگی رو 
رزه با بیماری و با استفاده از مناب، طبیعی و در دسترس بوده ایران وجود دارد، راهکاری برای مبا

های گیاهی و غیرگیاهی معورد  های موجود در بین عگایر الر و درمان است  در این مقاله بیماری
ها مورد بررسی قرار گرفت  دانش بومی بشرگی که با توجه بعه کهنسعا    استفاده برای این بیماری

های گیاهی در حا  نعابودی اسعت    ب و هوایی و از بین رفتن گونهبودن حامالن آن و تغییرات آ
ها یا درمان با مواد غیرگیاهی در اعتماد معردم و  باور مربو  به تأ یر این گیاهان در درمان بیماری

مر ر بودن طب سنتی ریگه دارد و از آنمایی که برگرفته از فرهنل و هویت مردم است، بررسی 
توانعد راهگگعای    ای عظیل در هر منطقه از کگور است کعه معی   گنمینهاین دانش بومی و سنتی، 

 متیصصان طب سنتی قرار گیرد 
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 منابع
   ترجمه محسن جاویدان  تهران: اقبا  تاریخ پزشکی ایران(  1371الگود  سیریل ) 

باااار  بررسی عوامل مؤثر بر بهبود و توسعه (  1393زارع زردینی  حسین ) ،اله امیری عقدایی  سید فتح
  195-214  1تحقیقات بازاریابی نوین   گیاهان دارویی در ایران )مطالعه موردی شهر اصفهان(.

   تهران: دانگگاه تهران تاریخ دامپزشکی و پزشکی ایران: دوران اسالمی(  1372تاج بیش  حسن )

تهعران: حعافظ    المعارف مصور گیاهان دارویی. دایره(  1395زاده  محمدرضا ) زدی ،حاج شریفی  احمد
 نوین 
دانش اکولوژیک سنتی (  1394شیروانی  انوشیروان ) ،شامیی  تقی ،عواطفی همت  محمد ،خالقی  باقر

های   دانشای در حواه ایلگنه چای ارسبارانمردم محلی اا خواص دارویی گیاهان علفی و بوته
  234-201  4بومی  

هان خودرو در شمال شار  خواساتان: مطالعاه    دانش بومی استفاده اا گیا(  1394رضوی  منصوره )
   140-3(  102)2های بومی ایران  دانش موردی شهرستان ایده.

 تهران: کازرونیه  طب قدیم ایران )طب سنتی روان(.(  1381سالمی  عبدالنبی )

هاایی اا گیااه ماردم نگااری گیاهاان       گیاه مردم نگاری با چکیده و نمونه(  1385فرهادی  مرتضی )
  96-41  35و  34  علوم اجتماعی  خودرو کمره

   تهران: مرکش آمار و اطالعات ایران تهران سالنامه آماری استان ( 1390مرکش آمار و اطالعات ایران )

  مقایسه طب قدیم ایران باا پزشاکی ناوی    (  1358پاکدامن  ابوالقاسل ) ،مصطفوی کاشانی  سید جال 
 تهران: دانگگاه تهران 

  شناسای منطقاه پال قلعاه در شامال تهاران       گیااه قاوم  (  1390پارساپژوه  سپیده ) ،نیژهمقصودی  م
  161-137(  2)1شناسی   های انسان پژوهش

   244-67  272  علوم اجتماعی  شناسی منطقه اوانگیاه قوم(  1393صالحی  پروین ) ،                         

های بومی، سنتی و جایگاه آن دنیای مادرن: مطالعاه    درمان. (1399صدیقی  فریبعا )  ،                         
  188-145  13دانش بومی ایران   درمانی در میان ارتشتیان. موردی مانتره

های  مطالعه اتنوبوتانی و اتنواکولوژی گونه(  1393بارانی  حسین ) ،حگمتی  غالمعلی ،میردیلمی  زهره
های بومی  دانش موردی مراتع کچیک در شمال شر  استان گلستان.دارویی کچیک: مطالعه 
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