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چکیده
گياهان جزو ذخائر و منابع طبيعی هر کشور محسوب میشوند .این بخش یکی از مهمترین منابع تأمين غذایی و دارویی بشر در
طول نسلها بوده است .استان گلستان بهدليل موقعيت جغرافيایی مناسب ،از نظر پوشش گياهی بسيار غنی میباشد .مردم این منطقه با
قوميتهای مختلف ،از گذشتههای دور ارتباط نزدیکی با محيط اطراف خود ،بهویژه گياهان داشتهاند .از آنجایی که در ایران عطاریها
مهمترین مراکز در عرضه گياهان دارویی هستند ،در این تحقيق با مراجعه به عطاریهای چهار شهرستان شرق استان گلستان ،شامل
گنبدکاووس ،گاليکش ،مينودشت و کالله ،اطالعات مربوط به افراد مشغول در عطاری ،مراجعان و علل مراجعه به عطاریها ثبت شد.
مشخص شد که  %۵۶از عطاریها در شهرستانهای مذکور ،دارای قدمتی بين  14تا  84سال هستند .ميانگين سن افراد مشغول در
عطاریها 24 ،تا  ۵4سال تخمين زده شد که  %3۶آنها مرد و  %31این افراد بدون داشتن تحصيالت مرتبط و تنها از طریق تجارب
خانوادگی یا گذراندن دورههای مرتبط با گياهان دارویی به این شغل مشغول شده بودند .بيشترین علت مراجعه مردم منطقه به
عطاریها نيز مربوط به بيماریهای کبد و دستگاه گوارشی گزارش شد؛ که این ممکن است به دليل الگوی زندگی و یا رژیم غذایی
نادرست و نامناسب مردم منطقه باشد .با وجود فلور غنی و جغرافيای مناسب استان گلستان ،همچنين تمایل مردم منطقه به استفاده از
داروهای گياهی ،نتایج تحقيق نشان داد که تنها  %21از گياهان مورد نظر از داخل استان تهيه شده بودند و بقيه از استانهای مجاور
وارد میشوند؛ بنابراین بهنظر میرسد با اطالعرسانی و آموزش مناسب افراد بومی بتوان از این ظرفيت استان برای تأمين گياهان مورد
استفاده و همچنين ایجاد اشتغال استفاده بهينه کرد.
واژههای کلیدی :استفادههای سنتی ،عطاریها ،گنبد کاووس ،گياهان دارویی.

مقدمه
گياهان دارویی به گروهی از گياهان گفته میشود که
اندامهای آنها دارای ترکيبهایی با خواص دارویی است و
بهدليل اثرهای درمانی برای انسان یا دام ،در صنعت داروسازی

استفاده میشوند ( .)Saadati et al., 2021رهبران دینی و
کتابهای آسمانی به تعدادی از گياهان دارویی در مداوا و
معالجه بعضی از بيماریها اشاره و مصرف آنها را توصيه
کردهاند .ازجمله در قرآن کریم نيز به تعدادی از گياهان اشاره
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شده که امروزه نقش دارویی بودن آنها بر همگان روشن است
( .)Abedi et al., 2016سازمان بهداشت جهانی تخمين زده
است که حدود  %۶4از جمعيت جهان در کشورهای در حال
توسعه به علت کمبود امکانات بهداشتی مدرن ،برای درمان
بيماریها به گياهان متکی هستند ( .)Polat, 2019باید به این
نکته توجه داشت که بين گياهان دارویی و داروهای گياهی
تفاوت وجود دارد .گياهان دارویی گياهانی هستند که برخی
خواص درمانی آنها به اثبات رسيده است .اما داروهای گياهی
حاصل تبدیل برخی گياهان به دارو در کارخانههای داروسازی
طی فرایندهای خاص هستند ( .)Zargari, 1991-1993ازاینرو
عطاریها تنها حق فروش گياهان دارویی را دارند و نه
داروهای گياهی .البته بيش از  %5۵از داروهای گياهی عضو
ليست داروهای بدون نياز به نسخه پزشک هستند و فقط %۵
داروهای گياهی در صورت مصرف نابجا عوارض داشته و
برای مصرف آنها نياز به نسخه پزشک است ( Ebrahimpour
.)& Eidizadeh, 2009
کشور ایران بهدليل طبيعت و اقليم متنوع ،گياهان فراوانی را
در خود جای داده است و این تنوع پوشش گياهان دارویی در
کشور باعث شده ،بوميان مناطق مختلف کشور برای درمان
بسياری از بيماریها از آنها استفاده کنند ( & Zolfaghari
 .)Confectionery, 2001استان گلستان به دليل موقعيت ویژه
جغرافيایی ،تنوع اقليمی و ادافيکی از نظر فلور بسيار غنی
است ،بهطوری که دارای بيش از  1043گونه گياهی میباشد.
استان گلستان در زمينه طب سنتی ،گذشته پرافتخاری داشته و
دانشمندان زیادی ازجمله سيداسماعيل جرجانی که از
چهرههای درخشان این دیار بود باعث شده این منطقه همواره
مهد علم و تمدن روز باشد ( .)Hossaini et al., 2008اقوام
ساکن در استان گلستان بهترتيب عبارت است از :ترکمن،
سيستانی ،بلوچ ،کرد ،قزاق و بقيه جمعيت قوم فارس را تشکيل
میدهند که این قوميتها به دو گروه عمده مهاجر و بومی
تقسيم میشوند .دامداری اصلیترین منبع امرار معاش برای
بيشتر این اقوام بوده ،ازاینرو برای رفع نيازهای خود ارتباط
نزدیکی با طبيعت اطراف خود برقرار کرده بودند .اما با گذشت
زمان و تغييراتی که در شرایط اجتماعی و اقتصادی آنها بوجود
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آمد ،دامداری و مرتع جای خود را به کشاورزی و زراعت داد
(.)Mirdeilami et al., 2012
حدود  ۶444عطاری در ایران وجود دارد که به خرید و
فروش گياهان دارویی میپردازند ،که بهعنوان ظرفيت جدید
مطرح است و میتواند زمينه خوبی برای شناسایی گونههای
بومی باشد و امکان شناسایی کاربردهای گياهان را فراهم کند.
در ایران گياهان دارویی یا توسط عطاریها و یا در
بستهبندیهای مدرن که از طریق شرکتهای مختلف تهيه و
توزیع میشود بدست مردم میرسد ( .)Naderi et al., 2010در
کشور ما عطاریها به شکل رسمی ،رابطه خاص و مشخصی با
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ندارند ،تنها بهعنوان
یک گروه صنفی تحت نظارت وزارت صنعت ،معدن و تجارت
هستند .البته در حال حاضر برای تأسيس یک عطاری ،داشتن
شرایط خاصی بجز آنچه در تأسيس هر مغازه یا مرکز تجاری
دیگر مورد نياز است ،ضرورتی ندارد ( Hosseini et al.,
.)2017
در سطح کشور مطالعات مشابهی در حوزه فعاليت
عطاریها انجام شده است Naderi .و همکاران ( )2414به
بررسی عرضه و مصرف گياهان دارویی موجود در عطاریهای
استان لرستان پرداختند که طی آن نتایج نشان داد که تعداد کل
گياهان دارویی موجود در عطاریها حدود  88۶گونه و
ميانگين کل وزن فروش  123/33کيلوگرم در سال است و
بيشتر گياهان دارویی از خارج از استان وارد میشود و تنها %۵
آنها در استان لرستان تهيه و در اختيار عطاریها قرار میگيرد.
 Rahimiو  ،)2414( Pourmirzaeiوضعيت گياهان دارویی را
در عطاریهای شهر کرمان بررسی کردند .این کار از طریق
مصاحبه حضوری با  2۵عطاری معروف شهر کرمان انجام شد.
نتایج نشان داد که  %88/8از عطاران دارای تحصيالت زیر
دیپلم هستند و هيچ یک از آنها دارای تحصيالت مرتبط با
گياهان دارویی نبودند %۶۶/۶ .از عطاران سن باالی  84سال
داشتند %82/2 ،علت عطار شدن را شغل پدری اعالم کردند و
 %۶0/3به عالقه شخصی و جنبههای اقتصادی اشاره کردند.
 Ashayeriو همکاران ( ،)2418مطالعهای با عنوان شایعترین
گياهان دارویی خریداری شده از عطاریها در شهر تهران را
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انجام دادند؛ در این مطالعه اطالعات مربوط به مصرف گياهان
دارویی در شهر تهران بدست آمده است .طبق نتایج ،ميانگين
سنی عطاران 34/43 ،و تجربه کاری آنها 1۶/00 ،سال برآورد
شده است؛ همچنين شایعترین گياهان مورد استفاده در فصول
مختلف نيز ثبت شده است Heidarifar .و همکاران ( )2424به
بررسی وضعيت مصرف گياهان دارویی و عوامل همراه آن در
شهر قم پرداختند که طی آن  %8۵/33نمونههای مورد پژوهش
برای درمان و  %11/۵۵برای پيشگيری از گياهان دارویی
استفاده کرده بودند .بيشترین موارد مصرف بهترتيب شامل دل
درد ،سرماخوردگی و گلو درد و بيشترین گياهان مورد استفاده
بهترتيب نعناع ،خاکشير و دارچين بود Hosseini .و همکاران
( ،)2410طی تحقيقی عرضه و مصرف گياهان دارویی در
عطاریهای شهر شيراز را بررسی کردند ،نتایج آنان نشان داد
که ميانگين سنی افراد مشغول در عطاریها حدود  85سال بوده
و تنها حدود  %0از این افراد تحصيالت مرتبط با گياهان
دارویی دارند؛ همچنين اینکه بيشتر افرادی که به عطاریها
مراجعه میکنند از طبقه ضعيف جامعه هستند.
امروزه ،با توجه به گرایش مردم به طب سنتی ،شناخت

سليقه و رویکرد جوامع به مصرف گياهان دارویی میتواند
راهنمای مناسبی برای سياستگذاران صنعت دارویی کشور
باشد تا با برنامهریزی علمی مناسب شاهد افزایش فرهنگ
استفاده از گياهان دارویی باشيم؛ ازاینرو بررسی جزئيات
مربوط به عطاریها ،همچنين موارد عمده مراجعه افراد به
عطاریها و گياهانی که برای درمان به آنها توصيه میشود،
الزم بهنظر میرسد .با توجه به مطالعات انجام شده ،مشخص
شد که تاکنون بررسی در این زمينه در استان گلستان انجام
نشده است .بر این اساس ،این تحقيق برای بررسی وضعيت
گياهان دارویی موجود در عطاریهای شرق استان برای اطالع
از تنوع گياهی ،مقدار مصرف و مناطق تأمينکننده گياهان
دارویی موجود انجام شد.

مواد و روشها
این مطالعه به صورت مقطعی انجام و از روش پيمایشی
برای انجام مطالعه استفاده شد .برای شروع این مرحله از
تحقيق ،ابتدا شهرهای هدف مشخص شدند که شامل
گنبدکاووس ،مينودشت ،گاليکش و کالله بود (شکل .)1

شکل  -1موقعیت مناطق مورد مطالعه در نقشه استان گلستان
Figure 1. Location of studied regions on Golestan province map
Target cities are marked with a circle.
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سپس درخواستی مبنی بر صدور معرفینامه به اداره
اصناف شهرستانها ،به معاون آموزشی دانشکده علوم
دانشگاه گنبدکاووس ارائه شد .بعد از صدور معرفینامه از
سوی دانشگاه ،به اتاق اصناف شهرستانها مراجعه و مجوز و
معرفینامه و همچنين ليست عطاریهای دارای مجوز ،برای
مراجعه به آنها دریافت شد؛ سپس به عطاریها مراجعه و

88۵

مصاحبه حضوری با افراد مشغول در عطاری انجام شد.
برای جمعآوری اطالعات ،از روش تبيين پرسشنامه
استفاده شد؛ برای این کار ،قبل از شروع مصاحبه ،ليستی از
سئواالت مورد نظر تهيه شد و در اختيار افراد قرار گرفت و
در نهایت پاسخهای آنها جمعآوری و ثبت گردید.

پرسشنامه مربوط به مراجعه به عطاریها

نام عطاری ..........................:نام فرد دارای مجوز کسب..........................................:سن فرد یا افراد مشغول در
عطاری ..............................:ميزان تحصيالت ........................:رشته تحصيلی..............................:
 -1چند نفر در عطاری مشغول به کار هستند؟
 -2علت روی آوردن افراد به شغل عطاری چيست؟
 -8آیا این شغل اصلی فروشنده است یا خير؟
 -3آیا ميزان درآمد برای گذران زندگی کافی است؟
 -۵اطالعات مربوط به گياهان را از چه طریقی کسب کردهاند؟
 -۶چند سال سابقه کار عطاری را دارند؟
 -0آیا در دورهها و کالسهایی که صنف برگزار میکند شرکت میکنند؟
 -3گياهان دارویی و فرآوردههای آنها بيشتر از کجا تهيه میشود؟
 -5آیا از گياهان جمعآوری شده توسط افراد بومی و محلی خرید دارند؟
 -14جنسيت رده سنی بيشتر مشتریان چيست و از چه قشری (ضعيف ،متوسط ،مرفه) هستند؟
 -11چه گياهانی در فصول سرد و چه گياهانی در فصول گرم سال بيشتر مصرف دارند؟
 -12بيشترین تمایل افراد به استفاده از گياهان دارویی است یا فرآوردههای آنها؟
 -18بيشترین علل (بيماری) مراجعه مردم به عطاریها چيست؟
در این بررسی به تمام عطاریهای دارای مجوز در
شهرستانهای کالله ،گاليکش و مينودشت مراجعه شد (شکل
 ،)2ولی به علت باال بودن تعداد عطاریها در شهرستان

گنبدکاووس ،همچنين کمبود وقت ،امکان مراجعه به تمام
عطاریهای این شهرستان وجود نداشت و بهطور تصادفی به
 %۵4آنها مراجعه شد.
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شکل  )a -2مراجعه حضوری به اتاق اصناف شهرستانها و عطاریها و  )bگیاهان عرضه شده در عطاریها
Figure 2. a) In-person visiting guild chambers of cities and perfumeries and b) Plants supplied in perfumeries

نتایج
در مجموع از بين  ۶0عطاری دارای مجوز در چهار
شهرستان مورد بررسی ،به  03%آنها مراجعه حضوری شد.
طبق بررسی انجام شده در سطح این عطاری ها
(جدول  ،)1مشخص شد که افراد مشغول در عطاری ها،
بين  24تا  ۵4سال سن دارند %3۵ ،از این افراد دارای
تحصيالت دیپلم و باالتر هستند و  %1۵آنها تحصيالت
زیر دیپلم دارند %21 .از این افراد دارای تحصيالت مرتبط
هستند و  %31آنها بدون داشتن تحصيالت مرتبط و با
کسب تجربه از طریق استاد و شاگردی ،یا گذراندن
دورههای مرتبط با گياهان دارویی و از روی عالقه به این
شغل روی آورده اند .یادآوری می شود که تعدادی از
عطاران این شغل را به عنوان شغل اجدادی خود معرفی
کردند و اطالعات خود را از طریق نسل قبل و مطالعات
شخصی بدست آورده اند ،به نحوی که با بررسیهای انجام
شده مشخص شد ،مردم به عطاریهایی که دارای سابقه
بيشتری هستند ،نسبت به سایر عطاریها با وجود نداشتن

تحصيالت مرتبط با گياهان دارویی ،برای گرفتن مشاوره
و استفاده از این گياهان اعتماد بيشتری دارند %۵۶ .از
عطاریها در شهرستان های مذکور ،دارای سابقه بين 14
تا  84سال هستند %33 .از آنها کمتر از  14سال سابقه
کاری دارند و در عطاریها با توجه به بزرگی و کوچکی
و همچنين تعداد مراجعان ،یک تا سه نفر مشغول به کار
بودند و تعداد کمی از آنها کار در عطاری را به عنوان شغل
اصلی خود معرفی کردند %28 .از عطاران بيشترین
مراجعان خود را زن %10 ،مرد و  %۵5اعالم کردند که به
نسبت مساوی از هر دو جنس مراجعهکننده دارند (شکل
 .)8رده سنی مراجعان بيشتر افراد ميانسال را شامل
می شود و بيشترین مراجعان به عطاریها را قشر ضعيف و
متوسط جامعه تشکيل می دهند ؛ با توجه به اینکه شغل
بيشتر مردم منطقه کارگری ،دامداری و کشاورزی است،
استفاده از داروهای گياهی با قيمت پایين تر نسبت به
داروهای شيميای ی برای این اقشار ،مقرون به صرفه تر
به نظر می رسد.
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جدول  -1برخی صفات مورد بررسی برای افراد مشغول به کار در عطاریهای مورد مطالعه
Table 1- Some traits checked for people working in perfumeries under study
Percentage

Frequency

Information about perfumers

78%

52

Total number of perfumers referred

86%

45

)Seller gender (male

13%

7

)Seller gender (female

21%

11

)Salesman education (related

79%

41

)Salesman education (unrelated

65%

44

)Education level (diploma and higher

15%

8

)Education level (below diploma

56%

29

)Perfumers experience (more than 10 years

44%

23

)Perfumers experience (less than 10 years

40%

21

Amount of plant purchase from indigenous people

60%

31

Not buying the plants from the natives

79%

41

Plants supply from other provinces

21%

11

Plants supply from within the province

 ،)Fisch. & C.A.Mey.کاسنی (،)Cichorum intybus L.
اسپند ( ،)Peganum harmala L..گل محمدی
( )Rosa damasceaeو کاکوتی ()Ziziphora hispanica L
تشکيل میدهد؛ ولی  %۶4از آنها هيچ خریدی از مردم بومی
و محصوالت بومی نداشتند (شکل  .)۵همچنين نتایج نشان
داد که بيشترین علل مراجعه به عطاریها بيماریهای کبدی
و گوارشی ،ازجمله معده است (شکل .)3

طبق بررسیهای انجام شده مشخص شد که عطاریها
بيشتر محصوالت شرکتی خود را از سایر استانهای کشور
ازجمله اصفهان ،شيراز ،تبریز و تهران تهيه میکنند%05 .
گياهان دارویی از استانهایی مانند تهران ،خراسان (مشهد) و
زاهدان و مقدار کمی از آنها از شهرستان گرگان تهيه میشود.
 %34از عطاران بيان کردند که بين  %۵-14از گياهان
دارویی را از مردم بومی منطقه تهيه میکنند ،درصد باالی
این گياهان بومی را گل گاوزبان ( Echium amoenum

مراجعين مرد
Male clients
مراجعين زن

مراجعين از هر دو

% 10Female clients
% 28

مراجعين از هر دو جنس

جنس
Male & female
…clients

مراجعين زن

مراجعين مرد

شکل  -3جنسیت مراجعان به عطاریها
Figure 3. Client’s gender of perfumeries
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بيماری کبد و معده
Liver & stomach disease

%8۵
سایر بيماریها

تعداد کل عطاریها
Total number of
…perfumers

Other diseases

%13

تعداد کل عطاریها

سایر بيماریها

بيماری کبد و معده

شکل  -4دالیل مراجعه مردم به عطاریها
Figure 4. Reasons for people to refer to perfumeries

40%

60%

Non- native medicinal plants
Native medicinal plants

شکل  -5تأمین گیاهان دارویی توسط عطاریها
Figure 5. Medicinal plants supply by perfumers

در مورد پرمصرفترین گياهان دارویی خریداری شده
در هر فصل نتایج نشان داد که موارد خریداری شده در
استان گلستان برای هر فصل تابع مزاج فصل است .بهطوری
که در فصل بهار بهترتيب گياهان اسفرزه ،گل گاوزبان،
شاهتره ،تخم شربتی و بابونه ،در فصل تابستان تخم شربتی،

خاکشير ،کاسنی و اسفرزه ،در پایيز گياهان دارچين ،بابونه،
پونه ،ميخک و آویشن و در زمستان آویشن ،ميخک،
زنجفيل ،بابونه و دارچين میباشد .ليست مهمترین گياهان
دارویی در فصول مختلف سال در جدول  2نشان داده شده
است.
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جدول  -2مشخصات گیاهان دارویی پرمصرف عرضه شده در عطاریهای مورد بررسی در فصول مختلف سال
Table 2- Characteristics of high-consumption medicinal plants offered in studied perfumeries in different
seasons of the year
Autumn to winter

Spring to summer

)Darchin (Cinnamomum zeylanicum)Avishan (Thymus vulgaris

)Esfarzeh (Plantago ovata)Tokhme sharbati (Ocimum basilicum
)Golgavzaban (Barago officinalis)Khakeshir (Descurainia sophia
)Shahtareh (Fumaria parviflora)Kasni (Cichorium intibus)- Babuneh (Matricaria chamomilla

)Babuneh (Matricaria chamomilla
)Puneh (Mentha pulegium)Zanjefil (Zingiber officinale

بحث
طبق یافتهها ،در فصول مختلف سال گياهان متفاوتی
برای تعدیل مزاج افراد مورد استفاده قرار میگيرد ،در فصول
سرد سال ،بيشترین فروش مربوط به گياهانی با طبع گرم و
در فصول گرم سال ،بيشترین تقاضا مربوط به گياهان دارای
طبعی سرد میباشد که این نتایج با یافتههای  Ashayeriو
همکاران ( )2418و نيز  Hosseiniو همکاران ()2410
مطابقت دارد.
 %01دليل مراجعه مردم به عطاریها ،مشکالت گوارشی،
شامل مشکل معده ،کبد چرب و در درجه بعدی ،درد مفاصل
ثبت شده است .البته در فصولی از سال مشکالت تنفسی،
حساسيتهای فصلی و سرماخوردگی ،در درجات بعدی
علل مراجعه به عطاریها مطرح شدند .ازاینرو بيشترین
علل مراجعه به عطاریها ،بيماریهای کبدی و گوارشی
ازجمله معده است .بنابراین میتوان نتيجه گرفت که مردم
منطقه از این بيماریها بيشتر رنج میبرند ،بهنحوی که این
ممکن است بهدليل الگوی زندگی و یا رژیم غذایی نادرست
و نامناسب مردم منطقه باشد .ازاینرو ،به نظر میرسد که
متخصصان طب سنتی و مدرن با توجه و بررسی این شواهد،
از شيوع انواع بيماریهای خطرناک و العالج ،ازجمله انواع
سرطان سيستم گوارش که روز به روز در منطقه در حال
افزایش است ،با ارائه راهکارهایی ازجمله رژیم غذایی
مناسب پيشگيری کنند .در درجه بعدی علل مراجعه به
عطاریها ،درد مفاصل بود که این مورد نيز ممکن است
بهدليل رطوبتی بودن منطقه و یا بدليل نوع شغل مردم منطقه

Row
1
2
3

که بيشتر از طریق کارگری ،کشاورزی و دامپروری امرار
معاش میکنند باشد ،زیرا بسياری از افراد در چنين مشاغلی،
نکات ایمنی و الزم را برای سالمتی ستون فقرات رعایت
نمیکنند .بنابراین بهنظر میرسد که با آموزشها و ارائه
پوشش بيمهای مناسب برای این قشر از جامعه ،بتوان از
بروز چنين مشکالتی که باعث ناکارآمدی افراد جامعه از نظر
جسمی و البته روحی برای اجتماع میشوند ،پيشگيری کرد.
این نتایج ،با دادههای تحقيقی که محققان در شهرستان
گرگان استان گلستان انجام دادهاند ،مطابقت دارد ( Bagheri
 .)& Frozeh, 2019مطالعهای که در سال  1834از طریق
پرسش از فروشندگان عطاریهای استان سمنان انجام شد
بيشترین علل مراجعه به عطاریهای این استان
سرماخوردگی ،ناراحتی کليه ،آرتروز ،باال بودن قندخون،
ناراحتی معده و باالبودن چربی خون گزارش شده است
(.)Mojab et al., 2003
طبق یافتههای این مطالعه بيشترین مراجعان به عطاریها
را زنان نسبت به مردان ( %28در مقابل  )%10تشکيل
میدهند که این نتيجهگيری با یافتههای  Ameriو همکاران
( )2418که استفاده از گياهان دارویی بين مردان و زنان
ایرانی را بهترتيب  %04در برابر  %08/۵نشان دادند تطابق
دارد .این موضوع نشاندهنده تفاوت رفتار جنسيتی و
جامعهشناختی ميان جامعه مردان و زنان ایرانی در استفاده از
گياهان دارویی است ،بهنحوی که دالیل مختلفی را در این
رابطه میتوان بيان کرد Morgan .و همکاران ( )1532بيان
کردهاند که در مورد ميزان بيماری تفاوتهای فاحشی در
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مورد دو گروه جنسيتی زنان و مردان وجود دارد .بهنظر
میرسد برخالف ميزان مرگ و مير ،زنان بيماریهای مختلف
فراوانتری را در مقایسه با مردان تجربه میکنند.
 )1552( Cockerhamمعتقد است با در نظر گرفتن
متغيرهایی مانند مرگ و مير ،ميزان بيماری و اميد به زندگی،
تفاوتهای مشخصی در جامعه زنان و مردان مشاهده میشود،
بهطوری که تفاوتهای گروههای جنسيتی در ارتباط با
مرگ و مير معنیدار هستند .بيشتر تفاوتها به این موضوع
ارتباط دارد که اميد به زندگی زنان باالتر از مردان است و
این موضوع در سراسر جهان مصداق دارد .استفاده بيشتر
زنان از گياهان دارویی در ایران نيز افزون بر ميزان بيشتر
بيماری ،به این دليل است که آنها به بيماری خود توجه
بيشتری داشته و در رابطه با گزارش بيماریها حساسيت
بيشتری نسبت به مردان نشان میدهند .طبيعتاً کسانی که
حساسيت بيشتری نسبت به گزارش بيماری خود دارند ،برای
درمان آن نيز بيشتر از داروها استفاده میکنند .اميد به زندگی
باالتر در زنان نيز بهطور حتم به همين دليل است که زنان
بيشتر به درمان روی میآورند و استفاده از گياهان دارویی
نيز جزئی از فرایندهای درمان آنان است.
با وجود فلور غنی و جغرافيای مناسب استان گلستان،
همچنين تمایل مردم منطقه به استفاده از داروهای گياهی،
نتایج این تحقيق نشان داد که تنها  %21از گياهان مورد نظر
از داخل استان تهيه شده و بقيه از استانهای مجاور وارد
میشوند .بهطوری که عطاران منطقه دالیل آن را عدم تمایل
به خرید گياهان از افراد بومی ،نداشتن اطمينان از نحوه
خشک شدن گياهان ،همچنين رطوبت باالی منطقه را که
مانع از نگهداری طوالنیمدت گياهان میشود ،بيان کردند.
بنابراین بهنظر میرسد با شناسایی مناطق مناسب برای رشد
و پرورش گياهان دارویی ،همچنين اطالعرسانی و آموزش
افراد بومی در این مناطق ،بتوان از این ظرفيت استان برای
تأمين گياهان مورد نظر و به طبع آن ایجاد اشتغال استفاده
بهينه کرد Naderi .و همکاران ( )2414در بررسی عرضه و
مصرف گياهان دارویی موجود در عطاریهای استان لرستان
بيان کردند که با وجود تقاضای باالی مصرف گياهان دارویی
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در سطح استان لرستان ،مناطق تأمينکننده گياهان دارویی
موجود در عطاریهای استان عمدتاً خارج از استان
میباشد .نتایج  Hosseiniو همکاران ( )2410در بررسی
عرضه و مصرف گياهان دارویی در عطاریهای شهر شيراز
نشان داد که بيشتر گياهان موجود در عطاریها از خود
استان تهيه میشود؛ علت این موضوع میتواند سياستهای
درست مسئوالن این استان برای شناسایی و کشت گياهان
دارویی و یا حفاظت از عرصههای طبيعی رشد گياهان باشد
(.)Hosseini et al., 2017
همه افراد مشغول در عطاریها معتقد بودند که مردم به
استفاده از گياهان دارویی و فرآوردههای آنها ،نسبت به
گذشته تمایل بيشتری پيدا کردهاند ،ولی براساس بازدیدهای
ميدانی و مصاحبه با عطاران به دالیلی مانند بيمه تکميلی،
همچنين طوالنی بودن فرایند درمان بهوسيله گياهان و با
توجه به مدرن شدن زندگی مردم و افزایش مشغله و کمبود
وقت در بين اقشار مختلف جامعه ،بيشتر افراد ابتدا به طب
مدرن مراجعه میکنند و در صورت نگرفتن جواب از
داروهای شيميایی ،به طب سنتی و عطاریها روی میآورند.
همچنين عطاران بيان کردند که افزایش قيمت گياهان دارویی
طی یک سال اخير و کاهش قدرت خرید مردم نيز یکی از
دالیل کاهش تقاضا بوده است .در تحقيقی ،کمبود طبيب و
پزشک متخصص در زمينه داروهای گياهی ،عدم
حمایتهای بيمهای از داروهای گياهی و عدم دسترسی
آسان به داروهای گياهی برخالف داروهای شيميایی ازجمله
عواملی هستند که در کاهش انگيزه مردم به استفاده از
داروهای گياهی نقش دارند (.)Rashidi et al., 2012
مطالعه در مورد تحصيالت افراد مشغول در عطاریها
نشان داد که تنها  %21آنها دارای تحصيالت مرتبط با گياهان
دارویی و داروهای گياهی بودند و  %05این افراد تحصيالت
غيرمرتبط داشته و بيشتر از روی تجربه شخصی و خانوادگی
و یا با گذراندن دورههای مرتبط ،از سمت سازمانهای
مختلف ازجمله جهاد دانشگاهی اقدام به گرفتن مجوز برای
عطاری کردهاند؛ همچنين عدهای نيز در کالسهای آموزشی
که بعد از گرفتن مجوز از سوی اداره اصناف شهرستانها
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برگزار میشود ،شرکت میکردهاند .همچنين طی این بررسی
مشخص شد که مدرک تحصيلی  %۶۵از عطاران دیپلم و
باالتر و  %1۵دارای مدرک زیردیپلم بودهاند؛ اتفاقاً بيشترین
سابقه کاری در مورد عطاریها مربوط به دستهای بود که
دارای تحصيالت غيرمرتبط و پایينتر بوده و اطالعات خود
را از روی تجربه و بهصورت نسل به نسل دریافت کرده
بودند و بهنظر میرسيد مردم بومی نيز اطمينان بيشتری به
این عطاریها و تجویز آنها داشتند .در بررسی که بر روی
استفاده از گياهان دارویی در ایران انجام شد ،مشخص
گردید که  %۶5/1از گياهان دارویی مصرفی در جامعه
توسط اقوام و آشنایان و از طریق سنتهای گذشته که در
بين افراد منتقل شده ،معرفی و مورد استفاده قرار گرفتهاند؛
همچنين بيان کردند که  %۶۶/3از گياهان دارویی در ایران،
از عطاریها تأمين میشود که این دادهها میتواند تصدیق
نتایج این بررسی باشد ( Nasiri .)Ameri et al., 2013و
همکاران ( ،)2418در تحقيقی با عنوان بررسی درمان زخم
سوختگی بر مبنای طب سنتی مردمی و شفاهی از طریق
عطاریهای استان مازندران ،ميزان تحصيالت  %2۵از افراد
مشغول در عطاریها را دیپلم و زیردیپلم و  %0۵را مدرک
باالی دیپلم بيان کردند ،که در این بين  %2۶/۵از افراد
دارای مدرک تحصيلی مرتبط و  %08/۵اطالعات خود را به
صورت نسل به نسل و تجربه و مطالعات شخصی بدست
آوردهاند .مطالعات عطاریهای شهرستان گرگان نيز نشان
داد که  %88افراد دارای مدرک تحصيلی دیپلم و زیردیپلم و
 %۶0دارای مدرک باالتر از دیپلم بودهاند ( & Bagheri
.)Frozeh, 2019
ميانگين سنی عطاران در این تحقيق  8۵سال محاسبه
شد Bagheri .و  )2415( Frozehميانگين سنی عطاران در
شهرستان گرگان را  8۵/5محاسبه کردند Nasiri .و
همکاران ( )2418طی تحقيقی در عطاریهای مازندران،
ميانگين سنی عطاران را  80/3گزارش کردند Ashayeri .و
همکاران ( )2418ميانگين سنی افراد مشغول در عطاریهای
شهر تهران را  34سال معرفی نمودند و بيان کردند این
ميانگين سنی میتواند نشانگر آمادگی بيشتر این گروه برای
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پذیرش و دریافت برنامهریزیهای آموزشی باشد .ميانگين
سنی در بررسی عرضه و مصرف گياهان دارویی در
عطاریهای شهر شيراز  85سال گزارش شده است .مشخص
شدن ميانگين سنی کمک شایانی در مورد پذیرش
سياستگذاریهای کالن کشور خواهد کرد ،زیرا رعایت
نکات روانشناسی و جامعهشناسی سن مذکور قابليت
پذیرش این سياستگذاریها و آموزشها را افزایش میدهد
(.)Hossaini et al., 2008
ميانگين سابقه کار افراد  24سال است (جدول  .)1در
نزدیکترین تحقيق نيز  Bagheriو )2415( Frozeh
ميانگين سابقه کار  38عطاری در گرگان را  0/۶سال و
حداقل سابقه کار عطاران را  2سال و حداکثر را  8۶سال
گزارش کردهاند .همچنين بيان کردهاند افرادی که عطاری
شغل اصلی آنها است ،تالش و دقت بيشتری در ارائه
سفارش به مشتری داشته و قابل اعتمادتر هستند Nasiri .و
همکاران ( )2418سابقه کار و تجربه عطاران در مازندران را
 14سال بيان کردند Moradi .و  )2413( Islahiميانگين
سابقه کار در عطاریهای استان خراسان رضوی را
 5/8سال گزارش کردند .نتایج این تحقيق بيشتر بودن سابقه
کار در عطاریهای شرق استان گلستان را بيان میکند.
بنابراین بهنظر میرسد سابقه طوالنیتر کار نشان میدهد که
افراد مشغول به کار در عطاری ،این شغل را بهعنوان شغل
اصلی انتخاب کردهاند و از شرایط کاری خود رضایت دارند.
امروزه ،با توجه به گرایش مردم به طب سنتی ،شناخت
سليقه و رویکرد جوامع به مصرف گياهان دارویی ،میتواند
راهنمای مناسبی برای سياستگذاران صنعت دارویی کشور
باشد تا با برنامهریزی علمی مناسب شاهد افزایش فرهنگ
استفاده از گياهان دارویی بود؛ ازاینرو بررسی جزئيات
مربوط به عطاریها ،همچنين موارد عمده مراجعه افراد به
عطاریها و گياهانی که برای درمان به آنها توصيه میشود،
الزم بهنظر میرسد .در پایان ،با عنایت به اینکه عطاریها
نقش مهمی در عرضه گياهان و فرآوردههای آنها دارند،
بررسیهایی در سطح عطاریهای چهار شهرستان شرقی
استان که بهنظر میرسيد نقش مؤثرتری در عرضه گياهان
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دارویی در منطقه دارند انجام شد و اطالعات اوليهای در
مورد مراجعان و عطاران ،همچنين کاالهایی که در این
عطاریها عرضه میشود ،جمعآوری شد .مهمترین نتيجهای
که از این بررسی بدست آمد این بود که مهمترین علت
مراجعه مردم به عطاریها ،بيماریهای کبدی و گوارشی
میباشد .همچنين مشخص شد که بيشتر عطاران ،اطالعات
مربوط به گياهان دارویی را بهصورت اجدادی و با تجربه
شخصی بدست آوردهاند و تعداد معدودی از آنها دارای
تحصيالت مرتبط با این موضوع بودهاند.
طی انجام این بررسی ،مشخص شد که در شهرستان
گنبدکاووس که یکی از شهرستانهای بزرگ و پرجمعيت
استان گلستان محسوب میشود ،نسبت به سه شهرستان
مورد بررسی دیگر ،مردم تمایل کمتری به استفاده از گياهان
دارویی دارند .برخی از عطاران معتقد بودند که بيشتر ساکنان
شهرستان گنبدکاووس کارمند و دارای بيمه تکميلی هستند،
بنابراین تمایل بيشتری را به استفاده از تسهيالت بيمهای
دارند ،ولی شغل بيشتر مردم در سه شهرستان کالله ،گاليکش
و مينودشت کشاورزی و دامپروری است ،همچنين چون
گونههای گياهی دارویی زیادی در این مناطق رویش دارند،
رغبت بيشتری به تهيه و استفاده از گياهان دارویی ،از طریق
برداشت از مناطق رویش گياهان و یا از طریق مراجعه به
عطاریها و استفاده از گياهان دارویی دارند .تعداد زیادی از
عطاران دليل عدم خرید محصوالت از افراد بومی را عدم
اطمينان از بهداشتی بودن و یا نحوه خشک کردن گياهان
بيان کردند ،همچنين معتقد بودند که چون این منطقه دارای
رطوبت باالیی است ،گياهان نيز آبدار و مرطوب هستند،
بنابراین برای نگهداری در عطاریها برای طوالنیمدت
مناسب نيستند .اما در مقابل ،عطارانی که از افراد بومی خرید
داشتند ،همين دالیل ،یعنی آبدار بودن و مناسب بودن شرایط
آب و هوایی رشد گياهان را برای استفاده مردم منطقه از این
گياهان مناسبتر میدانستند و تمایل داشتند گياهان دارویی
را که در منطقه رویش دارند از مردم بومی تهيه و خریداری
کنند.

بررسی عرضه و مصرف گیاهان دارویی ...
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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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