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Abstract

People have long believed in the healing power of herbs. The influence of herbs on human life has been 
instrumental in shaping the structure of myths, and people’s beliefs. There are different approaches to 
the use of medicinal herbs in the culture of Iranian ethnicity, each of which, based on the experiences 
of Iranian ethnicity, can be seen in different therapeutic patterns. One of the mentioned species is found 
in the region of Hircani forests of Northern Khorasan. Hyrcanian forests of North Khorasan are of great 
ecological importance because of their location in the dry, semi-arid and Caspian region. This is why 
the variety of herbs, especially medicinal herbs, is visible in that area. This article aimed to examine the 
medicinal herbs of the easternmost Hircani forests in Northern Khorasan. 
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چكیده
 اعتقاد به قدرت شفادهی گیاهان از ديرباز میان مردم رواج داشته است. تأثیر گیاهان در زندگی انسان در شکل گیری ساختار 
اسطوره ها، باور ها و اعتقادات مؤثر بوده است. در فرهنگ اقوام ايراني رويکردهای گوناگونی در مورد نحوۀ استفاده از گیاهان 
دارويی وجود دارد که در هر يک، بر اساس تجارب اقوام ايرانی، می توان الگوهای درمانی گوناگونی را مشاهده کرد. يکی از انواع 
يادشده در منطقۀ جنگل های هیرکانی خراسان شمالی مشاهده مي شود. جنگل های هیرکانی خراسان شمالی، به دلیل اين که 
در حد فاصل مناطق خشک، نیمه خشک و منطقۀ خزری واقع است، اهمیت بوم شناسي زيادی دارد. بدين لحاظ تنوع گیاهان، 
به خصوص گیاهان دارويی، در آن منطقه به چشم می خورد. اين مقاله گیاهان دارويی شرقی ترين جنگل های هیرکانی را در 

خراسان شمالی بررسي مي کند.
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مقدمه
خراسان شمالی، به مرکزيت شهر بجنورد، در شمال شرقي ايران 
واقع شده است. آثار کشف شده در اين استان قدمت تاريخی آن 
از  با کشور ترکمنستان،  از شمال  اين استان  را نشان مي دهد. 
شرق و جنوب با استان خراسان رضوی، از جنوب غربی با استان 
سمنان و از غرب با استان گلستان هم مرز است. اقوام ساکن در 
آن به زبان های فارسی، کردی، و ترکی و گويش های تاتی و رازی 
سخن می گويند. اين استان بین دو رشته کوه کپه داغ در شمال 
و دنبالۀ البرز، يعنی آال داغ شاه جهان، در جنوب محصور است و 

سرزمینی کوهستانی با دشت های حاصلخیز در میان کوه هاست 
دارد.  دامپروری  و  کشاورزی  برای  مساعدی  بسیار  شرايط  که 
است.  کوهستانی  معتدل  در مجموع  ولی  متنوع،  آن  آب وهوای 
تنوع اقلیم های مختلف در اين استان، به دلیل وجود کوهستان ها، 
جنگل ها، مراتع وسیع و منابع آب سرشار، بسیار چشمگیر است. 
گونه های  از  متنوع  موزه اي  مانند  استان  هیرکانی  جنگل های 
مختلف جنگلی بلوط، افرا، شیردار، نسترن، زرشک، زالزالک و ... 
است. با توجه به گونه های فراوان گیاهی در اين جنگل، داروهای 

گیاهی بین آنها جايگاه ويژه ای دارد )مکاری، 1376: 143(. 

شكل 1. نمایی از جنگل های هیرکانی خراسان شمالی

انسان از آغاز خلقت تاکنون همواره در مقابله با مشکالتي که از 
طبیعت يا ساير مخلوقات متحمل شده است به دنبال چاره بوده 
و سعی کرده تا جای ممکن از طبیعت و خرد جمعی استفاده 
کند و عواملی را که برای ادامۀ زندگی او مضر يا مفید بوده، براي 
حفظ سالمتی خود، در اختیار بگیرد. از جملۀ اين عوامل مفید 
انواع گیاهان دارويی است که به وفور يافت می شود. انسان ها، بر 
اثر تجربه، با استفاده از اين گیاهان دردهای جسمی و روحی خود 

را درمان می کنند.

خراسان شمالی، به خصوص منطقۀ جنگل های هیرکانی، با داشتن 
آب وهوای خاص، شرايط مطلوبی برای رشد گیاهان دارويی دارد. 

از  جدانشدنی  جزء  گیاهی  داروهای  و  سنتی  طب  از  استفاده 
گیاهی  داروهای  .اين  اين جنگل هاست  اطراف  زندگی ساکنان 
از دردهای جسمی و روحی مردم را، که طی  تاکنون بسیاری 
قرون متمادی تجربه شده، درمان کرده است )شکل های 1 و 2(.

مشاهدۀ  از  استفاده  با  اطالعات  است.  میدانی  پژوهش  اين 
اطراف  روستاهای  در  امراض  از  بعضی  درمان  شیوۀ  مستقیم 
اين جنگل ها و مصاحبه با درمانگران محلی و افراد مسن، اعم 
از مرد و زن، گردآوری شده است. آنچه ارائه می شود توصیفی 
بر اساس يافته های میدانی پژوهش و بررسي اسنادی در سطح 

است. منطقه 
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داروهای گیاهی و کاربرد آنها 
درمان از طريق گیاه بیانگر فرهنگ قومی و تجربۀ عملی مردم 
آنهاست.  درمان  و  بیماري ها  از  پیشگیری  برای  کهن  ادوار  در 
انواع گیاهان دارويی در کنار درمان های  از  استفاده  به عبارتی 
متنوع ديگر يادآور می شود که بهره گیری از گیاه، مخصوصا ساقه، 
و  دردهاي جسمی  تسکین  و  درمان  برای  ريشه،  و  گل  برگ، 
روحی ريشه در تاريخ و فرهنگ اين مرز و بوم دارد، زيرا در طول 
تاريخ انسان برای سالمتی خود و ديگران کوشش کرده و همواره 
مؤثرترين راه را برای درمان انتخاب کرده است. بررسی داروهای 
گیاهی در درمان بیماری ها در خراسان شمالی و نیز روستاهای 

شكل 2. نمایی دیگر از جنگل هاي هیرکانی خراسان شمالی

تا  می دهد  را  امکان  اين  ما  به  هیرکانی  به جنگل های  نزديک 
بیماری ها  درمان  و  تشخیص  روش های  به  دستیابی  بر  عالوه 
از نحوۀ استفاده از گیاهان مختلف برای درمان اطالعاتی را به 
دست آوريم. به اين وسیله می توان در تبیین و تشريح آن ها به 
نماد و نشانه هايی از انواع آيین، رفتارهای آيینی و اعمال ماورايی 
دست يافت )سلیمی مؤيد، 1390: 163(. در ادامه ابتدا تعدادی 
از داروهای گیاهی منطقه را در جدول 1 آورده شده است. سپس 
به مواردی که امروزه نیز در طب سنتی منطقه استفاده می شود، 

به صورت توصیفی، اشاره خواهد شد.

جدول 1. داروهای گیاهی منطقۀ خراسان شمالی و اطراف جنگل های هیرکانی

کاربرد درمانیآوانگارینام گیاه دارویی )محلی(

دم کردۀ آن براي سرماخوردگیajordاجورد

سرمازدگی و سرماخوردگیesvadاسود

درمان گرفتگی بدن بر اثر سرمازدگیsalmeسلمه

آرامش اعصابsarigolساری گل

ضد نفخkakliotiکک لی اوتی
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درمان نازايی و دردهای زايمانcarbiyaچربیه

درمان زخم و جراحاتsirmavaشیرموا

رفع عفونت معدهterexsترخش

رفع کم اشتهايیxordidanaخوردی دانه

.................kasonakکسونک

آرام بخش، خواب آور و رفع کم اشتهايیqalacayقله چای

.................Yezanamota يزنم اوته

درمان شکستگی )کوفتگی، دررفتگی(simotiسیم اوتی

درمان زخم ها و چشم دردbartangبارتنگ

دندان دردkatiraکتیره

درمان انواع گزيدگی )مار، عقرب و ...(toxcamتخچم

درمان درد کلیه و دردهای معدهmixlasangمخلسنگ

درمان انواع گزيدگی )مار، عقرب و ...(aqbasآقباش

.................daqmexiداقمجی

درمان سردرد و سرگیجهCeq qerچق قر

درمان کم اشتهايیberi nexotiبری نخودی

درمان درد کلیه و پهلوmarzaمرزه

درمان درد معده و هضم غذاgesnizگشنیز 

..................malbehiمال بهی

درمان سرمازدگی و گرفتگی گلوdarmantorkiدرمان ترکی

درمان دل درد و ترش کردن معدهsatarraشات اره

رفع يبوست و درمان درد معدهholbahهل به

درمان گرمازدگیqasniقسنی

رفع گرفتگی معده و رودهanqozaانقوزه

رفع ترش و اضطرابOsanajobeاوشان اوجوبه

تقويت معده و رفع مسمومیتBixبیخ

درمان سرماخوردگی و برونشیتannexآن نخ 

رفع نفخ معده و يبوستziraزيره

کاربرد درمانیآوانگارینام گیاه دارویی )محلی(
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استفاده  نیز  شیوه ها  اين  از  سنتی  درمان  برای  مناطق  اين  در 
می شود:

شكسته بندی: شکسته بند بعد از معاينه محل شکستگی را جا 
شبیه  که  کمر  دال«  »گیاه  با  را  شکسته  محل  روی  مي اندازد. 
آفتابگردان است می بندند. داخل اين گیاه رشته های نازک همانند 
پنبه وجود دارد که براي آتل بندی شکسته بندی استفاده مي شود. 

در رفتگی لگن یا کتف: داروی گیاهی »بیخ« را می جوشانند و 
شیرۀ آن را که حالت چسبناکی دارد روی پارچه می مالند. سپس 
سه روز روی کتف يا لگنی که دررفته است، می بندند و يا به عنوان 

آتل روی قسمت شکسته بسته می شود..

بعد  می جوشانند.  را  چربیه  گیاه  ريشۀ  اعضا:  دررفتگی سایر 
پارچه ای نخی پهن می کنند و روی محل  از خنک شدن روی 
دررفتگی می مالند. يکی دو روز بسته می ماند تا استخوان نرم شود 

.)72  :1396 )مکاری، 

آبله: برای درمان آبله پوست درخت بید را جوشانده و می خورند 
)شکل 3(. 

می کنند.  استفاده  گل گاو زبان  دم کردۀ  از  اعصاب:  آرامش 
وگل  بنفشه  گل  گشنیز،  ختمی،  گل  جوشاندۀ  از  همچنین 

می کنند. استفاده  محمدی 

بی خوابی: دم کردۀ گل گاو زبان را با نبات می خورند.

پستان درد: گشنیز را می کوبند و با خاک )گل سر( مخلوط و 
روی پستانی که درد می کند، می گذارند. 

دردهای گوش و حلقdermanaدرمنه

رفع يبوست و کارکن معدهgolzardگل زرد

ناراحتی قلبی و آرام بخشgolgavzabanگل گاوزبان

درمان انواع گزيدگی )مار، عقرب و ...(golseqarbagareگل سقر بقره

درمان درد معده و ضد نفخpotingپوتینگ

درمان درد معده و ترمیم شکستگیsosokسوسوک

شت و شوی تن هنگام گرمازدگیpodenaپودنه

رفع ترش کردن معده و ضد اسپاسم معدهgolbehگل به

خشک کردن چرک و عفونتgelinburmaqiگلین بورماقی

نفخ و درد معده bayram boyomبايرام بويوم

شست و شوی دست و صورتqasmarotuقاشمار اوتو

رفع تنگی نفسsiqirquyroquسیقیر قويروغو

درمان سرخکgolkacireگل کچیره

کاربرد درمانیآوانگارینام گیاه دارویی )محلی(

شكل 3. درخت بید )منبع: نگارنده(. خ
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با آب لیمو و شکر مخلوط  را  خاکشیر  دانه های  رفع تشنگی: 
روی  را  خاکشیر  هم  برخی  مي خورند.  و  کرده  تهیه  شربتی  و 
ريحان  گیاه  شربت  هم  بعضی  می خورند.  و  می ريزند  هندوانه 

مي خورند.  و  می کنند  درست 

زکام: شلغم، تخم گشنیز، شاخه های درخت سويد، قارا آقاچ و 
َدَزک )عنبر نسارا( را همراه آب در ظرفی دردار ريخته بر روی 
حرارت می گذارند تا جوش بیايد. سپس بخار حاصل از آن را برای 
رفع زکام استفاده می کنند )شمس اردکاني، 1390( )شکل 4(.

يا  سبز  گوجه  موخوره،  و  مو  ريزش  از  جلوگیری  برای  مو: 
به اصطالح محلی »لوشی خشک« را بدون هستۀ آن مي جوشانند 
تا خوب جا افتاده و غلیظ شود. سپس بر روی سطح مو می کشند 
و موها را می بافند. بعد از چند ساعت سر را مي شويند )مکاری، 

 .)202 :1383

تقویت و جلوگیری از ریزش مو: گیاه آت يالوبه )دم اسب( را 
از جنگل و صحرا می چینند و به صورت خام می خورند. اين شیوه 

برای تقويت و رشد مو بسیار مثمرثمر است )شکل 6(.

شكل 4. قارا آقاچ )منبع: نگارنده(ئ

زگیل: تعدادي دانۀ جو را روی هر يک از زگیل هاي دست و پا 

می زنند. بر اين باورند با اين کار زگیل رفع می شود. برخی نیز 

دانۀ جو را روی زگیل می بندند. 

درمان سرفه: از شیر، تخم مرغ آب پز و شیر برنج يا دم کردۀ قارا 

قالپاق يا دم کردۀ ورک استفاده مي کنند )شکل 5(. 

شكل 5. بوتۀ َوَرك )منبع: نگارنده(ئ

شكل 6. بوتۀ آت یالو )دم اسب( )منبع: نگارنده(

با »تََشنک« و آرد جو  را  برای رفع نفخ معده سیاه ُگلی  نفخ: 
مخلوط می کنند. به صورت پماد در می آورند و با پارچه ای به 

می بندند. شکم 

را  »بادامچه«  يا  َخرنی«  »گل  برگ  يا  به  برگ  نفس:  تنگی 
می جوشانند و می خورند. دم کردۀ »سیقیر ُقويروغو« و تخم آن 

نیز براي رفع تنگي نفس مؤثر است )شکل 7 و 8(.

شكل ۷. بوتۀ سیقیر قویروغو )منبع: نگارنده(ر
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کرم دندان: روغن گیاهی »بَندو« ياغو را گرفته داغ می کنند تا 
به مرحله ای برسد که دود از آن بلند شود. دهان را در معرض 
دود اين روغن قرار می دهند. بر اين باورند با اين کار کرم دندان 

از دهان بیرون می رود )مکاری، 1389: 139( )شکل 9(.

می خورند  را  گوزو«  »گزر  خاِم  پیاِز  جوشاندۀ  بدن:   ضعف 
)شکل 10(.

سرخک: صدر و تريخت )ترخ( را با همديگر مخلوط مي کنند و 
می کوبند. سپس پارچه اي پنبه ای را به آب اين دو گیاه آغشته 
می کنند و آن را بر تن مريض می پیچند. بر اين باورند که اين 
شیوه مريض را درمان مي کند. اگر مريض نوزاد باشد، او را با برگ 
درخت بید و قارا آقاچ قنداق می کنند تا بهبود يابد. همچنین 
محمدی  گل  و  اسطوقدوس  کچیره،  گل  سبز،  زيرۀ  دمنوش 
برای درمان سرخک مفید است. برخی هم اسفند دود می کنند 
قرار می دهند  آن  دود  معرض  در  را  دارد  که سرخک  فردی  و 

)همان( )شکل 11(.

شكل 8. تخم سیقیر قویروغو )منبع: نگارنده(ئ 

شكل 9. گیاه بندو یاغو )منبع: نگارنده(و

شكل 10. بوتۀ گزر گوزو )منبع: نگارنده(ئ

خراشیدگی های  و  زخم ها  درمان  برای  جراحات:  و  زخم 
نیمه عمیق و سطحی گیاهان سیم کش، برگ بید، گل ختمی را 
با همديگر می جوشانند. بعد از ولرم شدن محل را چندين بار در 
شبانه روز مي شويند. اين عمل از عفونت جلوگیري مي کند، زخم 

را بهبود مي دهد و پوست را ترمیم مي کند. 

انگل معده: گل گاو زبان، قسنی و گل زرد را با نبات می کوبند و 
در طول روز به دفعات می خورند. اين کار انگل روده و معده را دفع 

نموده و اشتها را زياد مي کند. 

اوتو«  »قاشمار  گیاه  از  نیز  صورت  و  دست  شست وشوی  برای 
             .)12 )شکل  می کنند  استفاده 

شكل 12. قاشمار اوتو )منبع: نگارنده(ئ
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بحث و نتیجه گیری
مناطق مختلف ايران، به خصوص نواحی شمالی، به دلیل اقلیم 
مناطق، طی  اين  دارد. ساکنان  ويژه ای  اهمیت  گیاهی  تنوع  و 
قرون متمادی، توانسته اند با استفاده از تجارب نیاکان خود و نیز 
آمیختگی با طبیعت بهرۀ الزم را از آن ببرند. استفاده از گیاهان 
از  روحی  و  بیماری های جسمی  از  بسیاری  بر  غلبه  و  دارويی 
ثمرات تنوع گیاهی جنگل های خراسان شمالی است. اين مناطق 
جنگلی قابلیت های آشکار و پنهاني دارد که می توان از آنها در 
و  گیاهی  داروهای  را کرد.  استفاده  بهترين  امور طبیعت گردی 

استفاده از آنها در طب سنتی گوشه ای اندک از تنوع گیاهی اين 
استان و نیز جنگل های هیرکانی است. بدين دلیل الزم است از 

آنها محافظت و نگهداري شود.

سپاسگزاری
نويسنده از تمامی افرادی که برای انجام پژوهش، کمک نموده اند، 

تشکر و قدردانی می نمايد. 

تعارض در منافع
نويسنده هیچ گونه تعارضی در منافع گزارش نکرده است. 
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