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 چکیده
بشر در  ییو دارو ییغذا نيمنابع تأم نیاز مهمتر یکیبخش  نی. اشوند یهر کشور محسوب م یعيو منابع طب رئذخا وجز اهانيگ     

با منطقه  نی. مردم اباشد یم یغن اريبس یاهياز نظر پوشش گ ،مناسب ییايجغراف تيموقع ليدل ها بوده است. استان گلستان به سلطول ن

 ها یعطار انریکه در ا ییاز آنجااند.  ویژه گياهان داشته اط نزدیکی با محيط اطراف خود، بهارتبدور  یها از گذشتههای مختلف،  قوميت

شرق استان گلستان، شامل  هرستانچهار ش یها یبا مراجعه به عطار قيتحق نیدر ا ،هستند ییدارو اهانيگ  مراکز در عرضه نیمهمتر

. شدثبت  ها یعلل مراجعه به عطار و نامراجع ،یو کالله، اطالعات مربوط به افراد مشغول در عطار نودشتيم کش،يگنبدکاووس، گال

سن افراد مشغول در  نيانگيسال هستند. م 84تا  14 نيب یقدمت یمذکور، دارا یها در شهرستان ها یاز عطار %۵۶مشخص شد که 

تجارب  قیمرتبط و تنها از طر التيافراد بدون داشتن تحص نیا %31و  آنها مرد %3۶زده شد که  نيسال تخم ۵4تا  24 ها، یعطار

مردم منطقه به   مراجعهعلت  نیشتري. ببودند شدهشغل مشغول  نیبه ا ییدارو ناهايمرتبط با گ یها گذراندن دوره ای یخانوادگ

 ییغذا میرژ ایو  یزندگ یالگو ليدله ممکن است ب نیکه ا؛ گزارش شد یکبد و دستگاه گوارش یها یماريمربوط به ب زين ها یعطار

تان گلستان، همچنين تمایل مردم منطقه به استفاده از با وجود فلور غنی و جغرافيای مناسب اس. نادرست و نامناسب مردم منطقه باشد

های مجاور  از استان بقيه وبودند از گياهان مورد نظر از داخل استان تهيه شده  %21داروهای گياهی، نتایج تحقيق نشان داد که تنها 

مين گياهان مورد أت برایز این ظرفيت استان رسانی و آموزش مناسب افراد بومی بتوان ا رسد با اطالع نظر می هشوند؛ بنابراین ب وارد می

 .کردبهينه ایجاد اشتغال استفاده همچنين  و استفاده

 

 .گياهان داروییکاووس،  گنبد ها، های سنتی، عطاری استفاده های کلیدی: واژه

 
 مقدمه

که  شود یگفته م اهانياز گ یبه گروه ییدارو اناهيگ
است و  ییص داروبا خوا هایی بيترک یآنها دارا یها اندام

 یدام، در صنعت داروساز ایانسان  یبرا یدرمان هایاثر دليل به

و  ینیرهبران د (.Saadati et al., 2021) شوند میاستفاده 
در مداوا و  ییاهان دارويگ از یبه تعداد یآسمان های ابکت

ه يو مصرف آنها را توص ها اشاره یمارياز ب یمعالجه بعض
اهان اشاره ياز گ یز به تعداديم نین کردر قرآ جملهاند. از کرده
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 بودن آنها بر همگان روشن است ییداروش که امروزه نق شده
(Abedi et al., 2016.) زده  نيتخم یسازمان بهداشت جهان

در حال  یها جهان در کشور تياز جمع %۶4است که حدود 
درمان  یمدرن، برا یتوسعه به علت کمبود امکانات بهداشت

باید به این  (.Polat, 2019هستند ) یمتک اهانيگ به ها یماريب
 یاهيگ یو داروها ییاهان داروين گيبنکته توجه داشت که 

 یهستند که برخ یاهانيگ ییاهان داروي. گتفاوت وجود دارد
 یاهيگ یده است. اما داروهايآنها به اثبات رس یخواص درمان

 یازداروس یها اهان به دارو در کارخانهيگ یبرخ لیحاصل تبد
رو  ازاین. (Zargari, 1991-1993) خاص هستندهای ندیفرا یط

را دارند و نه  ییاهان دارويفروش گ ها تنها حق یعطار
عضو  یاهيگ یاز داروها %5۵ش از يب البته. یاهيگ یداروها

 %۵ از به نسخه پزشک هستند و فقطيبدون ن یست داروهايل
و  داشته در صورت مصرف نابجا عوارض یاهيگ یداروها

 Ebrahimpour) استاز به نسخه پزشک ينبرای مصرف آنها 

& Eidizadeh, 2009.) 

فراوانی را  اهانيگ ،دليل طبيعت و اقليم متنوع ایران بهکشور 
در  ییدارو اهانيتنوع پوشش گجای داده است و این در خود 

درمان  یمناطق مختلف کشور برا انيکشور باعث شده، بوم
 & Zolfaghari) کنند استفادهآنها  از ها یمارياز ب یاريبس

Confectionery, 2001) . ژه یت ويموقع دليلاستان گلستان به
 یار غنياز نظر فلور بس یکيو اداف یمي، تنوع اقلییايجغراف

 .باشد یم یاهيگونه گ 1043ش از يب یکه دارا یطور است، به
 داشته و ی، گذشته پرافتخارینه طب سنتيگلستان در زم استان
 که از یل جرجانيداسماعيازجمله س یادیمندان زدانش

همواره  ن منطقهیار بود باعث شده این دیدرخشان ا یها چهره
(. اقوام Hossaini et al., 2008) مهد علم و تمدن روز باشد

، ترکمن :از است عبارتب يترت ساکن در استان گلستان به
ل يکت قوم فارس را تشيجمع بقيهو قزاق ، کرد ،، بلوچیستانيس
 یگروه عمده مهاجر و بوم دو ها به این قوميتدهند که  یم

ی منبع امرار معاش برا نیتر یاصل یدامدار شوند. یم ميتقس
رفع نيازهای خود ارتباط برای رو  ازاین ،این اقوام بودهبيشتر 

اما با گذشت  نزدیکی با طبيعت اطراف خود برقرار کرده بودند.
بوجود آنها  یو اقتصاد یجتماعا طیکه در شرا یراتييزمان و تغ

 و زراعت داد یخود را به کشاورز یو مرتع جا ی، دامدارآمد
(Mirdeilami et al., 2012) . 

و  دیوجود دارد که به خر رانیدر ا یعطار ۶444حدود 
 دیجد ظرفيتعنوان  که به پردازند، یم ییدارو اهانيفروش گ

 یها گونه ییشناسا یبرا یخوب نهيزم تواند یمطرح است و م
. کندرا فراهم  اهانيگ یکاربردها ییو امکان شناسا باشد یبوم

در  ایو  ها یتوسط عطاریا  ییدارو اهانيگ رانیدر ا
و  هيمختلف ته یها شرکت قیمدرن که از طر یها یبند بسته
(. در Naderi et al., 2010) رسد یمردم م بدست شود یم عیتوز

با  یخاص و مشخص  هرابط ،یبه شکل رسم ها یکشور ما عطار
عنوان  تنها به ،ندارند یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

 صنعت، معدن و تجارت رتتحت نظارت وزا یگروه صنف کی
داشتن  ،یعطار کی سيسأت یدر حال حاضر براالبته  .هستند

 یمرکز تجار ایهر مغازه  سيسأتبجز آنچه در  یخاص طیشرا
 ,.Hosseini et alرد )ندا یاست، ضرورت ازيمورد ن گرید

2017 .) 
 تيفعال در حوزه یدر سطح کشور مطالعات مشابه

( به 2414و همکاران ) Naderi. است شدهانجام  ها یعطار
 یها یموجود در عطار ییدارو اهانيعرضه و مصرف گ یبررس

نشان داد که تعداد کل  جیآن نتا یکه ط استان لرستان پرداختند
گونه و  88۶ها حدود  یارموجود در عط ییدارو اهانيگ
در سال است و  لوگرميک 33/123کل وزن فروش  نيانگيم

 %۵شود و تنها  یاستان وارد م زاز خارج ا ییدارو اهانيگ بيشتر
 .رديگ یها قرار م یعطار اريو در اخت هيآنها در استان لرستان ته

Rahimi  وPourmirzaei (2414وضع ،)را  ییدارو اهانيگ تي
 قیکار از طر نیکردند. ا یشهر کرمان بررس یها یدر عطار
 انجام شد.معروف شهر کرمان  یعطار 2۵با  یحضور مصاحبه

 ریز التيتحص یاز عطاران دارا %8/88نشان داد که  جینتا
با  تبطمر التيتحص یاز آنها دارا کی چيهستند و ه پلمید
سال  84 یاز عطاران سن باال %۶/۶۶نبودند.  ییدارو اهانيگ

اعالم کردند و  یعلت عطار شدن را شغل پدر %2/82داشتند، 
اشاره کردند.  یاقتصاد یها و جنبه یبه عالقه شخص% 3/۶0

Ashayeri ( 2418و همکاران)نیتر عیبا عنوان شا یا ، مطالعه 
در شهر تهران را  ها یشده از عطار یداریخر ییدارو اهانيگ
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 اهانيگمطالعه اطالعات مربوط به مصرف  نیانجام دادند؛ در ا
 نيانگيم ج،یدر شهر تهران بدست آمده است. طبق نتا ییدارو

سال برآورد  00/1۶آنها،  یکار  و تجربه 43/34عطاران،  یسن
مورد استفاده در فصول  اهانيگ نیتر عیشا نيشده است؛ همچن

( به 2424و همکاران ) Heidarifarاست. شده ثبت  زيمختلف ن
عوامل همراه آن در  و ییاهان دارويت مصرف گيوضع یبررس

مورد پژوهش  یها نمونه %33/8۵پرداختند که طی آن  شهر قم
 ییاهان داروياز گ یريشگيپبرای  %۵۵/11 درمان و برای

ب شامل دل يترت ن موارد مصرف بهیشترياستفاده کرده بودند. ب
اهان مورد استفاده ين گیشتريو بو گلو درد  یسرماخوردگ، درد

و همکاران  Hosseiniو دارچين بود.  ، خاکشيرنعناع بيترت به
در  ییدارو اهانيعرضه و مصرف گ یقيتحق ی(، ط2410)

نشان داد آنان  جینتا ،کردند یرا بررس رازيشهر ش یها یعطار
سال بوده  85حدود  ها یافراد مشغول در عطار یسن نيانگيکه م

 اهانيمرتبط با گ التيافراد تحص نیاز ا %0و تنها حدود 
 ها یکه به عطار یافراد بيشتر نکهیا نيد؛ همچندارن ییدارو

  جامعه هستند. فيضع  از طبقه کنند یمراجعه م
شناخت ،یمردم به طب سنت شیامروزه، با توجه به گرا

 تواند یم ییرودا اهانيجوامع به مصرف گ کردیو رو قهيسل
کشور  ییصنعت دارو ارانذگ استيس یبرا یمناسب یراهنما

فرهنگ  شیمناسب شاهد افزا یعلم یزیر باشد تا با برنامه
 اتيجزئ یبررس رو ازاین م؛يباش ییدارو اهانياستفاده از گ

موارد عمده مراجعه افراد به  نيهمچن ها، یمربوط به عطار
 شود، یم هيتوص نهادرمان به آ یکه برا یاهانيو گ ها یعطار

انجام شده، مشخص  مطالعاتبا توجه به  .رسد ینظر م الزم به
انجام در استان گلستان  نهيزم نیدر ا بررسی تاکنون شد که

 تيوضع یبررس یبرا قيتحقاین  ،اساس نیبر ا .نشده است
اطالع  برایاستان شرق  یها یدر عطار موجودیی دارو اهانيگ

 اهانيکننده گ نيمقدار مصرف و مناطق تأم ،یاهيگ از تنوع
 .شد انجام موجود ییدارو

 

 ها مواد و روش
 یشیمايانجام و از روش پ یصورت مقطع مطالعه به نیا

مرحله از  نیشروع ا یانجام مطالعه استفاده شد. برا یبرا
هدف مشخص شدند که شامل  یابتدا شهرها ق،يتحق

 (.1)شکل  و کالله بود کشيگال نودشت،يگنبدکاووس، م

 
 استان گلستاننقشه مورد مطالعه در  مناطق تیموقع -1شکل 

Figure 1. Location of studied regions on Golestan province map 
Target cities are marked with a circle. 
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به اداره  نامه یبر صدور معرف یمبن یسپس درخواست
دانشکده علوم  یبه معاون آموزش ها، اناصناف شهرست

از  نامه یدانشگاه گنبدکاووس ارائه شد. بعد از صدور معرف
ها مراجعه و مجوز و  شهرستان دانشگاه، به اتاق اصناف سوی
 برایمجوز،  یدارا یها یعطار ستيل نيو همچن نامه یمعرف

مراجعه و  ها یشد؛ سپس به عطار افتیمراجعه به آنها در

 .انجام شد یبا افراد مشغول در عطار یحضور  بهمصاح
نامه  پرسش نيياطالعات، از روش تب یآور جمع یبرا

از  یستيز شروع مصاحبه، لکار، قبل ا نیا یاستفاده شد؛ برا
افراد قرار گرفت و  اريشد و در اخت هيتهر واالت مورد نظئس

 .دیو ثبت گرد یآور آنها جمع یها پاسخ تیدر نها

 

 ها نامه مربوط به مراجعه به عطاری پرسش

د مشغول در ا..........سن فرد یا افرنام عطاری:.......................... نام فرد دارای مجوز کسب:................................

 تحصيلی:..............................  عطاری:.............................. ميزان تحصيالت:........................ رشته

 چند نفر در عطاری مشغول به کار هستند؟ -1

 علت روی آوردن افراد به شغل عطاری چيست؟ -2

 فروشنده است یا خير؟ آیا این شغل اصلی -8

 آیا ميزان درآمد برای گذران زندگی کافی است؟ -3

 اند؟ اطالعات مربوط به گياهان را از چه طریقی کسب کرده -۵

 کار عطاری را دارند؟  چند سال سابقه -۶

 کنند؟ کند شرکت می هایی که صنف برگزار می ها و کالس آیا در دوره -0

 شود؟ ها بيشتر از کجا تهيه مین آ های گياهان دارویی و فرآورده -3

 آوری شده توسط افراد بومی و محلی خرید دارند؟ آیا از گياهان جمع -5

 مشتریان چيست و از چه قشری )ضعيف، متوسط، مرفه( هستند؟ بيشترسنی   جنسيت رده -14

 چه گياهانی در فصول سرد و چه گياهانی در فصول گرم سال بيشتر مصرف دارند؟ -11

 آنها؟های  وردهآفرشترین تمایل افراد به استفاده از گياهان دارویی است یا بي -12

 ها چيست؟ مردم به عطاری  بيشترین علل )بيماری( مراجعه -18

 

مجوز در  یدارا یها یربه تمام عطا یبررس نیدر ا
)شکل  مراجعه شد نودشتيو م کشيکالله، گال یها شهرستان

در شهرستان  ها یعطاربه علت باال بودن تعداد  ی، ول(2

کمبود وقت، امکان مراجعه به تمام  نيگنبدکاووس، همچن
 به طور تصادفی شهرستان وجود نداشت و به نیا یها یعطار

 ها مراجعه شد.آن ۵4%
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 ها ( گیاهان عرضه شده در عطاریbها و  و عطاری ها اتاق اصناف شهرستان هب حضوری مراجعه( a -2شکل 

Figure 2. a) In-person visiting guild chambers of cities and perfumeries and b) Plants supplied in perfumeries 
 

 

 نتایج
 چهار در مجوز یدارا یعطار ۶0 نيب از مجموع در

. شد یحضور مراجعهآنها  %03 به ،یبررس مورد شهرستان
  ها یعطار نیا سطح در شده انجام یبررس طبق

 ها، یعطار در مشغول افراد که شد خصمش ،(1)جدول 
 یدارا افراد نیا از %3۵ دارند، سن سال ۵4 تا 24 نيب

 التيتحص هاآن %1۵ و هستند باالتر و پلمید التيتحص
 مرتبط التيتحص یدارا افراد نیا از %21. دارند پلمید ریز

 با و مرتبط التيتحص داشتن بدون آنها %31 و هستند
 گذراندن ای ،یشاگرد و استاد قیطر از تجربه کسب
 نیا به عالقه یرو از و ییدارو اهانيگ با مرتبط یها دوره
 از یتعداد که شود یادآوری می. اند آورده یرو شغل

 یمعرف خود یاجداد شغل عنوان به را شغل نیا عطاران
 مطالعات و قبل نسل قیطر از را خود اطالعات و کردند
 انجام یها یررسب باکه  نحوی به اند، آورده بدست یشخص
  سابقه یدارا که ییها یعطار به مردم شد، مشخص شده

 نداشتن با وجود ها یعطار ریسا به نسبت هستند، یشتريب

 مشاوره گرفتن برای ،ییدارو اهانيگ با مرتبط التيتحص
 از %۵۶. دارند یشتريب اعتماد اهانيگ نیا از استفاده و

 14 نيب  قهساب یدارا مذکور، یها شهرستان در ها یعطار
 سابقه سال 14 از کمتر آنها از %33. هستند سال 84 تا

 یکوچک و یبزرگ به با توجه ها یعطار در و دارند یکار
 کار به مشغول نفر سه تا کی ن،امراجع تعداد نيهمچن و

 شغل عنوان به را یعطار در کار هاآن از یکم تعداد و بودند
 نیرشتيب عطاران از %28. کردند یمعرف خود یاصل

 به که کردند اعالم %۵5 و مرد %10 زن، را خود نامراجع
)شکل  دارند کننده مراجعه جنس دو هر از یمساو نسبت

 شامل را انساليم افراد بيشتر نامراجع یسن  رده .(8
 و فيضع قشر را ها یعطار به نامراجع نیشتريب و شود یم

؛ با توجه به اینکه شغل دهند یم ليتشک جامعه متوسط
مردم منطقه کارگری، دامداری و کشاورزی است،  بيشتر

تر نسبت به  استفاده از داروهای گياهی با قيمت پایين
تر  ی برای این اقشار، مقرون به صرفهداروهای شيميای

 رسد.  نظر می هب

a a 

b b 
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 مورد مطالعههای  عطاری برخی صفات مورد بررسی برای افراد مشغول به کار در -1جدول 
Table 1- Some traits checked for people working in perfumeries under study 
Information about perfumers Frequency Percentage 

Total number of perfumers referred 52 78% 
Seller gender (male) 45 86% 

Seller gender (female) 7 13% 
Salesman education (related) 11 21% 

Salesman education (unrelated) 41 79% 
Education level (diploma and higher) 44 65% 

Education level (below diploma) 8 15% 
Perfumers experience (more than 10 years) 29 56% 

Perfumers experience (less than 10 years) 23 44% 
Amount of plant purchase from indigenous people 21 40% 

Not buying the plants from the natives 31 60% 
Plants supply from other provinces 41 79% 

Plants supply from within the province 11 21% 

 

 ها یانجام شده مشخص شد که عطار یها یطبق بررس
کشور  یها استان ریخود را از سا یمحصوالت شرکت بيشتر

 %05. کنند یم هيو تهران ته زیتبر راز،يان، شازجمله اصفه
تهران، خراسان )مشهد( و  مانند ییها از استان ییدارو اهانيگ

. شود یم هياز آنها از شهرستان گرگان ته یزاهدان و مقدار کم
 اهانياز گ %۵-14 نيکردند که ب بياناز عطاران  34%

 یدرصد باال کنند، یم هيمنطقه ته یرا از مردم بوم ییدارو
 Echium amoenum) را گل گاوزبان یبوم اهانيگ نیا

Fisch. & C.A.Mey.)ی، کاسن (.Cichorum intybus L ،)
  ی، گل محمد(.Peganum harmala L.) اسپند

(Rosa damasceae) کاکوتی و (Ziziphora hispanica L )
 یبوم ماز مرد یدیخر چياز آنها ه %۶4 یول دهد؛ یم ليتشک

نشان  جینتاچنين هم. (۵)شکل  داشتندن یو محصوالت بوم
 یکبد یها یماريب ها یبه عطار  علل مراجعه نیشتريبکه داد 

 .(3 )شکل استازجمله معده  ،یو گوارش

 

مراجعين مرد

Male clients

10%
مراجعين زن

Female clients 

28%

مراجعين از هر دو 

جنس
Male & female 

clients… 

مراجعين مرد مراجعين زن مراجعين از هر دو جنس
 

 ها جنسیت مراجعان به عطاری -3شکل 
Figure 3. Client’s gender of perfumeries 
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بيماری کبد و معده

Liver & stomach disease

8۵%
سایر بيماریها

Other diseases

13%

تعداد کل عطاریها
Total number of 

perfumers… 

بيماری کبد و معده سایر بيماریها تعداد کل عطاریها
 

 ها یمردم به عطار  مراجعه لیدال -4 شکل

Figure 4. Reasons for people to refer to perfumeries 

 

60%

40%

                        Non- native medicinal plants

                    Native medicinal plants

 
 ها تأمین گیاهان دارویی توسط عطاری -5 شکل

Figure 5. Medicinal plants supply by perfumers 

 

ده ش یداریخر ییاهان داروين گیتر پرمصرف مورددر 
شده در  یداریج نشان داد که موارد خریدر هر فصل نتا
 یطور به .استهر فصل تابع مزاج فصل  یاستان گلستان برا

گل گاوزبان،  ،اهان اسفرزهيب گيترت که در فصل بهار به
 ،یدر فصل تابستان تخم شربت ،بابونه و تخم شربتی، تره شاه

، بابونه، دارچيناهان يز گیيدر پا و اسفرزه، کاسنیر، يخاکش
 ميخک،شن، یو در زمستان آو ، ميخک و آویشنپونه

اهان ين گیترمست مهيباشد. ل یم و دارچين ، بابونهزنجفيل
نشان داده شده  2در فصول مختلف سال در جدول  ییدارو

 است.
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 بررسی در فصول مختلف سال های مورد عطاری مشخصات گیاهان دارویی پرمصرف عرضه شده در -2جدول 

Table 2- Characteristics of high-consumption medicinal plants offered in studied perfumeries in different 

seasons of the year 

Row Spring to summer Autumn to winter 

1 Esfarzeh (Plantago ovata)- 

Tokhme sharbati (Ocimum basilicum) 
Darchin (Cinnamomum zeylanicum)-  

Avishan (Thymus vulgaris) 

2 Golgavzaban (Barago officinalis)-  

Khakeshir (Descurainia sophia) Babuneh (Matricaria chamomilla) 

3 Shahtareh (Fumaria parviflora)-  

Kasni (Cichorium intibus)- Babuneh (Matricaria chamomilla) 
Puneh (Mentha pulegium)-  

Zanjefil (Zingiber officinale) 

 

 بحث
 یمتفاوت اهانيدر فصول مختلف سال گها،  یافته طبق

در فصول  رد،يگ یمورد استفاده قرار ممزاج افراد  لیتعد برای
با طبع گرم و  یاهانيفروش مربوط به گ نیشتريسرد سال، ب

 یداراگياهان تقاضا مربوط به  نیشتريدر فصول گرم سال، ب
و  Ashayeriهای  که این نتایج با یافته باشد میسرد  یطبع

( 2410و همکاران ) Hosseini( و نيز 2418همکاران )
 مطابقت دارد.

 ،یمشکالت گوارش ها، یمردم به عطار مراجعه ليدل 01%
درد مفاصل  ،یبعد مل مشکل معده، کبد چرب و در درجهشا

 ،یاز سال مشکالت تنفس یدر فصول لبتهاشده است. ثبت 
 یدر درجات بعد ،یو سرماخوردگ یفصل یها تيحساس

 نیشتريب رو ازاین مطرح شدند. ها یعلل مراجعه به عطار
 یو گوارش یکبد یها یماريب ها، یبه عطار  علل مراجعه

گرفت که مردم  جهينت توان یم نیبنابرا .استازجمله معده 
 نیکه ا نحوی به برند، یرنج م شتريب ها یماريب نیمنطقه از ا

نادرست  ییغذا میرژ ایو  یزندگ یالگو ليدل هممکن است ب
که  رسد یم نظره برو،  ازاین .مردم منطقه باشد مناسبو نا

شواهد،  نیا یو مدرن با توجه و بررس یطب سنت نامتخصص
خطرناک و العالج، ازجمله انواع  یها یماريانواع ب وعياز ش

گوارش که روز به روز در منطقه در حال  ستميسرطان س
 ییغذا میازجمله رژ ییراهکارها  ست، با ارائها شیافزا

علل مراجعه به  یبعد در درجهکنند.  یريشگيمناسب پ
ممکن است  زيمورد ن نیدرد مفاصل بود که ا ها، یعطار

نوع شغل مردم منطقه  ليبدل ایبودن منطقه و  یرطوبت ليدل هب

امرار  یو دامپرور یکشاورز ،یکارگر قیاز طر بيشترکه 
 ،یمشاغل نيچن دراز افراد  یاريبس زیراباشد،  دکنن یمعاش م
 تیستون فقرات رعا یسالمت یبرارا و الزم  یمنینکات ا

  ها و ارائه که با آموزش رسد ینظر م هببنابراین . کنند ینم
قشر از جامعه، بتوان از  نیا یمناسب برا یا مهيپوشش ب
ر افراد جامعه از نظ یکه باعث ناکارآمد یمشکالت نيبروز چن

 کرد. یريشگيپ ،دشون یماجتماع  یبرا یو البته روح یجسم
شهرستان در محققان های تحقيقی که  این نتایج، با داده

 Bagheri)دارد اند، مطابقت  گرگان استان گلستان انجام داده

& Frozeh, 2019.) ق یاز طر 1834سال  که در یا مطالعه
شد  سمنان انجام استان یها یپرسش از فروشندگان عطار

استان  نیا یها ین علل مراجعه به عطاریشتريب
 ه، آرتروز، باال بودن قندخون،يکل ی، ناراحتیسرماخوردگ

 ه استگزارش شد خون یمعده و باالبودن چرب یناراحت
(Mojab et al., 2003.) 

ها  به عطارین امراجعبيشترین این مطالعه های  طبق یافته
تشکيل  (%10در مقابل  %28را زنان نسبت به مردان )

و همکاران  Ameriهای  گيری با یافته دهند که این نتيجه می
 زنان و مردان نيب ییدارواهان يگ از تفادهاس( که 2418)
دادند تطابق  نشان %۵/08 برابر در %04 بيترت را به یرانیا

و  یتيتفاوت رفتار جنس دهنده نشانموضوع دارد. این 
در استفاده از  یرانیزنان ا و ان جامعه مردانيم یشناخت جامعه

ن یرا در ا یل مختلفیالکه د نحوی به، است ییاهان دارويگ
( بيان 1532)و همکاران  Morgan .دکران يتوان ب یرابطه م

 در فاحشی یها تفاوت یماريب ميزانکه در مورد  اند کرده
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نظر  زنان و مردان وجود دارد. به یتيجنس گروه دو مورد
 فمختل یهایمارينان بز ،مرگ و مير ميزانبرخالف  درس یم

کنند.  یم تجربه مردان با سهیمقا در را یتر فراوان
Cockerham (1552 )با در نظر گرفتن  معتقد است

 ،ید به زندگيو ام یماريب ميزانر، يمرگ و م مانند ییرهايمتغ
 شود، یمشاهده م در جامعه زنان و مردان یمشخص یتفاوتها

در ارتباط با  یتيجنس یها هگرو یها که تفاوت یطور به
 موضوعن یبه ا ها شتر تفاوتيدار هستند. ب یر معنيو م مرگ

 تر از مردان است والزنان با ید به زندگيکه ام ارتباط دارد
شتر يستفاده با. در سراسر جهان مصداق دارد موضوعن یا

شتر يب ميزان افزون بر زيران نیدر ا ییاهان دارويزنان از گ
خود توجه   یماريب است که آنها به دليل نی، به ایماريب
 تيها حساس یماريبگزارش  با رابطه در و داشته یترشيب
 که یکسان طبيعتاً. دهند نشان می مردان به نسبت یشتريب

 یخود دارند، برا یماريب گزارش به نسبت یشتريب تيحساس
 ید به زندگيکنند. ام یم شتر از داروها استفادهيز بيدرمان آن ن

ل است که زنان يدل نيحتم به هم طور ز بهير در زنان نتالبا
 ییاهان دارويگ آورند و استفاده از یم یشتر به درمان رويب
 است.آنان درمان یندهای افراز  یز جزئين

با وجود فلور غنی و جغرافيای مناسب استان گلستان، 
همچنين تمایل مردم منطقه به استفاده از داروهای گياهی، 

از گياهان مورد نظر  %21قيق نشان داد که تنها نتایج این تح
های مجاور وارد  از استان بقيه از داخل استان تهيه شده و

عدم تمایل  دالیل آن را عطاران منطقهکه  طوری به .شوند می
  به خرید گياهان از افراد بومی، نداشتن اطمينان از نحوه

که را خشک شدن گياهان، همچنين رطوبت باالی منطقه 
کردند.  بيانشود،  مدت گياهان می نع از نگهداری طوالنیما

رسد با شناسایی مناطق مناسب برای رشد  نظر می هبنابراین ب
رسانی و آموزش  و پرورش گياهان دارویی، همچنين اطالع

 برایافراد بومی در این مناطق، بتوان از این ظرفيت استان 
ال استفاده نظر و به طبع آن ایجاد اشتغگياهان مورد مين أت

عرضه و  ی( در بررس2414و همکاران ) Naderi .کردبهينه 
استان لرستان  یها یموجود در عطار ییدارو اهانيمصرف گ

 ییاهان دارويمصرف گ یباال یتقاضا با وجود ان کردند کهيب

 ییاهان دارويکننده گ نيلرستان، مناطق تأم در سطح استان
از استان  عمدتاً خارج استان یها یعطار موجود در

 یبررس( در 2410و همکاران ) Hosseiniج ینتا باشد. یم
 رازيشهر ش یها یدر عطار ییاهان دارويعرضه و مصرف گ

ها از خود  یعطار اهان موجود دريشتر گيکه ب دادنشان 
های  سياست تواند می موضوع؛ علت این شود یه مياستان ته

هان شناسایی و کشت گيا برایاین استان  ندرست مسئوال
گياهان باشد های طبيعی رشد  دارویی و یا حفاظت از عرصه

(Hosseini et al., 2017 .) 
معتقد بودند که مردم به  ها یمشغول در عطار افراد  همه

آنها، نسبت به  یها و فرآورده ییدارو اهانياستفاده از گ
براساس بازدیدهای  یول ،اند کرده دايپ یشتريب لیگذشته تما

، یليتکم مهيمانند ب یلیبه داله با عطاران ميدانی و مصاحب
و با  اهانيگ لهيوس هدرمان ب فرایندبودن  یطوالن نيهمچن

مشغله و کمبود  شیمردم و افزا یتوجه به مدرن شدن زندگ
افراد ابتدا به طب بيشتر اقشار مختلف جامعه،  نيوقت در ب

و در صورت نگرفتن جواب از  کنند یمدرن مراجعه م
. آورند یم یرو ها یو عطار یبه طب سنت ،ییايميش یداروها
 ییدارو اهانيگ متيق شیکه افزا کردند انيعطاران ب نيهمچن

از  یکی زيمردم ن دیو کاهش قدرت خر ريسال اخ کی یط
و  بيکمبود طب ،یقيدر تحق کاهش تقاضا بوده است. لیدال

عدم  ،یاهيگ یداروها نهيپزشک متخصص در زم
 یو عدم دسترس یاهيگ یروهااز دا یا مهيب یها تیحما

ازجمله  ییايميش یبرخالف داروها یاهيگ یآسان به داروها
استفاده از  بهمردم  زهيدر کاهش انگ هستند که یعوامل

 (. Rashidi et al., 2012دارند )نقش  یاهيگ یداروها
 ها در مورد تحصيالت افراد مشغول در عطاری  مطالعه

تحصيالت مرتبط با گياهان آنها دارای  %21نشان داد که تنها 
این افراد تحصيالت  %05دارویی و داروهای گياهی بودند و 

شخصی و خانوادگی  از روی تجربه بيشترتبط داشته و غيرمر
های  های مرتبط، از سمت سازمان یا با گذراندن دوره و

برای  مختلف ازجمله جهاد دانشگاهی اقدام به گرفتن مجوز
های آموزشی  ای نيز در کالس دههمچنين ع اند؛ کرده  عطاری

ها  اصناف شهرستان اداره سویمجوز از  گرفتنه بعد از ک
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همچنين طی این بررسی اند.  کرده شود، شرکت می می ربرگزا
از عطاران دیپلم و  %۶۵مشخص شد که مدرک تحصيلی 

بيشترین  اًاند؛ اتفاق دارای مدرک زیردیپلم بوده %1۵باالتر و 
ای بود که  ها مربوط به دسته عطاریکاری در مورد  سابقه

تر بوده و اطالعات خود  دارای تحصيالت غيرمرتبط و پایين
به نسل دریافت کرده   صورت نسل هو ب  را از روی تجربه

ی به رسيد مردم بومی نيز اطمينان بيشتر نظر می هبودند و ب
که بر روی  در بررسیها داشتند. ها و تجویز آن این عطاری
مشخص  ،شدگياهان دارویی در ایران انجام استفاده از 

از گياهان دارویی مصرفی در جامعه  %1/۶5که  گردید
های گذشته که در  سط اقوام و آشنایان و از طریق سنتوت

اند؛  افراد منتقل شده، معرفی و مورد استفاده قرار گرفتهبين 
از گياهان دارویی در ایران،  %3/۶۶کردند که  بيانهمچنين 

تواند تصدیق  میها  شود که این داده مين میأها ت از عطاری
و  Nasiri (.Ameri et al., 2013بررسی باشد )این نتایج 

درمان زخم  یسبررتحقيقی با عنوان  ، در(2418) همکاران
ق یاز طر یو شفاه یمردمی طب سنت یبر مبنا یسوختگ

افراد از  %2۵ميزان تحصيالت  مازندران، استان یها یعطار
مدرک  را %0۵دیپلم و زیردیپلم و  راها  ر عطاریمشغول د

از افراد  %۵/2۶ ، که در این بينندکرد بيانباالی دیپلم 
به را اطالعات خود  %۵/08دارای مدرک تحصيلی مرتبط و 

صورت نسل به نسل و تجربه و مطالعات شخصی بدست 
های شهرستان گرگان نيز نشان  مطالعات عطاری. اند آورده

فراد دارای مدرک تحصيلی دیپلم و زیردیپلم و ا %88داد که 
 & Bagheriاند ) بودهدارای مدرک باالتر از دیپلم  ۶0%

Frozeh, 2019.) 
سال محاسبه  8۵ق ين تحقیعطاران در ا ین سنيانگيم
( ميانگين سنی عطاران در 2415) Frozehو  Bagheri شد.

و  Nasiri محاسبه کردند. 5/8۵شهرستان گرگان را 
های مازندران،  طی تحقيقی در عطاری (2418) همکاران

و  Ashayeri گزارش کردند. 3/80ميانگين سنی عطاران را 
 یها یافراد مشغول در عطار ین سنيانگيم( 2418)همکاران 

ن یان کردند اينمودند و ب یمعرف سال 34تهران را  شهر
 ین گروه برایشتر ايب یتواند نشانگر آمادگ یم ین سنيانگيم

ميانگين  باشد. یآموزش یها یزیر افت برنامهیدر رش ویپذ
در  ییاهان دارويعرضه و مصرف گ یبررسدر سنی 
مشخص سال گزارش شده است.  85 رازيشهر ش یها یعطار

 رشیپذ در مورد یانیکمک شا ین سنيانگيشدن م
 تیرعا زیراکالن کشور خواهد کرد،  یها یگذار استيس

ت يمذکور قابلسن  یشناس و جامعه یشناس نکات روان
 دهد یش میها را افزا آموزشها و  یگذار استين سیاش ریپذ
(Hossaini et al., 2008.)  

در (. 1)جدول  استسال  24 ن سابقه کار افراديانگيم
Frozeh (2415 )و  Bagheriترین تحقيق نيز  نزدیک

سال و  ۶/0عطاری در گرگان را  38ميانگين سابقه کار 
سال  8۶سال و حداکثر را  2را  حداقل سابقه کار عطاران

اند افرادی که عطاری  کردهبيان همچنين . اند گزارش کرده
  شغل اصلی آنها است، تالش و دقت بيشتری در ارائه

و  Nasiriسفارش به مشتری داشته و قابل اعتمادتر هستند. 
( سابقه کار و تجربه عطاران در مازندران را 2418همکاران )

ن يانگيم Islahi (2413)و  Moradiکردند. بيان سال  14
 خراسان رضوی را  استان یها یسابقه کار در عطار

شتر بودن سابقه يق بيتحق نیج اینتا .سال گزارش کردند 8/5
 کند. را بيان می شرق استان گلستان یها یکار در عطار

که دهد  نشان میتر کار  یسابقه طوالنرسد  نظر می هببنابراین 
عنوان شغل  هن شغل را بی، ایدر عطار مشغول به کار افراد
 ت دارند. یخود رضا یط کاریشرااز اند و  انتخاب کرده یاصل

شناخت  ،یمردم به طب سنت شیامروزه، با توجه به گرا
 تواند یم ،ییدارو اهانيجوامع به مصرف گ کردیو رو قهيسل

کشور  ییصنعت دارو ارانذگ استيس یبرا یمناسب یراهنما
فرهنگ  شیمناسب شاهد افزا یعلم یزیر مهباشد تا با برنا
 اتيجزئ یبررس رو ازاین ؛بود ییدارو اهانياستفاده از گ

موارد عمده مراجعه افراد به  نيهمچن ها، یبه عطار طمربو
 شود، یم هيدرمان به آنها توص یکه برا یاهانيو گ ها یعطار

 ها یعطار نکهیبه ا تی، با عناپایان. در رسد ینظر م الزم به
آنها دارند،  یها وردهآو فر اهانيگ در عرضه یش مهمنق

 یرقچهار شهرستان ش یها یدر سطح عطار ییها یبررس
 اهانيگ  در عرضه یثرترؤنقش م ديرس ینظر م استان که به
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در  یا هيو اطالعات اول شددر منطقه دارند انجام  ییدارو
 نیکه در ا ییکاالها نيو عطاران، همچن نامراجع مورد
 یا جهينت نیمهمتر. شد یآور جمع شود، یعرضه م ها یعطار

 علت نیبود که مهمتر نیبدست آمد ا یبررس نیکه از ا
 یو گوارش یکبد یها یماريب ،ها یمردم به عطار   مراجعه

عطاران، اطالعات  شتريمشخص شد که ب ني. همچنباشد یم
  و با تجربه یصورت اجداد هرا ب ییدارو اهانيمربوط به گ

 یاز آنها دارا یاند و تعداد معدود آوردهبدست  یشخص
 .اند بودهموضوع  نیمرتبط با ا التيتحص
مشخص شد که در شهرستان  ،یبررس نیانجام ا یط

 تيبزرگ و پرجمع یها از شهرستان یکیگنبدکاووس که 
نسبت به سه شهرستان  شود، یاستان گلستان محسوب م

 اهانياز گبه استفاده  یکمتر لیمردم تما گر،ید یمورد بررس
ساکنان  بيشتراز عطاران معتقد بودند که  یدارند. برخ ییدارو

هستند،  یليتکم  مهيب یکارمند و دارا نبدکاووسشهرستان گ
 یا مهيب التيبه استفاده از تسهرا  یشتريب لیتما نیبنابرا

 کشيمردم در سه شهرستان کالله، گال بيشترشغل  یدارند، ول
چون  نياست، همچن یو دامپرور یکشاورز نودشتيو م
دارند،  شیمناطق رو نیدر ا یادیز ییدارو یاهيگ یها گونه

 قیاز طر ،ییدارو اهانياستفاده از گ و هيبه ته یشتريب بترغ
ق مراجعه به یاز طر ایو  اهانيگ شیبرداشت از مناطق رو

از  یادیدارند. تعداد ز ییدارو اهانيو استفاده از گ ها یعطار
را عدم  یمحصوالت از افراد بوم دیعدم خر ليعطاران دل

 اهانيگ ردنخشک ک نحوه ایبودن و  یاز بهداشت نانياطم
 یمنطقه دارا نیمعتقد بودند که چون ا نيکردند، همچن بيان

آبدار و مرطوب هستند،  زين اهانياست، گ ییرطوبت باال
مدت  یطوالن یبرا ها یدر عطار ینگهدار یبرا نیبنابرا

 دیخر یکه از افراد بوم یقابل، عطاران. اما در مستنديمناسب ن
 طیو مناسب بودن شرا نآبدار بود یعنی ل،یدال نيداشتند، هم
 نیمردم منطقه از ا استفاده یرا برا اهانيرشد گ ییآب و هوا

 ییدارو اهانيداشتند گ لیو تما دانستند یتر م مناسب اهانيگ
 یداریو خر هيته یدارند از مردم بوم شیکه در منطقه رورا 

 کنند.

 سپاسگزاری
 علوم دانشکده محترم نوالئمس از مقاله نویسندگان

 مراجعات برای ها هماهنگی انجام برای گنبدکاووس دانشگاه
 عطاران و ها انشهرست اصناف ادارات از همچنين حضوری،
 هایی همکاری برای مطالعه، مورد های شهرستان زحمتکش

 و تشکر کمال اند، داشته الزم اطالعات کسب برای که
 .دارند را قدردانی
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Abstract 
    Plants are part of the natural resources of any country. This section has been one of the most 

important sources of human food and medicine for generations. Golestan province is very rich 

in vegetation due to its suitable geographical location. The people of this region with different 

ethnicities have had a close relationship with their surroundings, especially plants, from the 

distant past. Since in Iran, perfumeries are the most important centers in the supply of medicinal 

plants, in this study, by referring to perfumeries in four cities of eastern Golestan province, 

including Gonbad Kavous, Galikesh, Minoodasht, and Kalaleh, information about people 

working in perfumeries, clients, and reasons for referring to perfumeries were recorded. It was 

found that 56% of perfumeries in these cities are between 10 and 30 years old. The average age 

of people working in perfumeries was estimated to be 20 to 50 years old, 86% of whom were 

male and 41% of whom were employed without any relevant education and only through family 

experience or taking courses related to medicinal plants. The most common reason for people to 

refer to perfumeries was related to liver and gastrointestinal diseases; this may be due to the 

wrong lifestyle or diet of the people of the region. Despite the rich flora and suitable geography 

of Golestan province, as well as the tendency of the people of the region to use herbal 

medicines, the results showed that only 21% of the plants were prepared from within the 

province and the rest are imported from neighboring provinces. Therefore, it seems that with 

proper information science and education of local people, this capacity of the province could be 

optimized to provide the used plants and also create employment. 
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