
Appendix 7 – Baluch Governance and Livelihoods Report 
The occupations of the Baluch nomads are livestock herding, farming and handicraft production. 
Handicraft production among the Baluch is dependent on daz, a plant growing in their territories. 
This report focuses on the handicraft production and daz as well as clothing, dialects, house 
types and way of life of the Baluch. 

عشایر بلوچستانمعیشت 

 کشاورزی:

خشک و گرم است که علیرغم وجود تفاوتهایی در جغرافیای طبیعی، بلوچستان بطور کلی سرزمینی 

 آب آن منابع تنها و است کم آن در بارش میزان. میرسد سانتیگراد درجه چهل آن به سطدرجه حرارت متو

 ندگیپراک میزان طبیعی، شرایط این نتیجه در .شوند می تغذیه مینیزیرز آب از که هستند کاریزهایی و قناتها

اطق مسکونی در فاصله های طوالنی از یکدیگر قرار دارند. به لحاظ هوای گرمسیری من و باالست آن در جمعیت

بیشتر درختان این پهنه خرما و مرکبات اند. چون آب و هوای این منطقه شباهتی بسیار نزدیک به آب و هوای 

از . ندوستان دارد، درختانی چون انبه، نارگیل، موز، انجیر و تمبر هندی و ... در بلوچستان پرورش می یابنده

)ذرت دام، هندوانه، صیفی یونجه، توتون، کنجد، محصوالت جالیزی جو، توان به دیگر محصوالت زراعی می

 های گرمسیریتان از لحاظ تولید میوهبه طور کلی استان سیستان و بلوچس ها اشاره کرد.و انواع سبزیجات( 

ای رتبه مقام اول، از لحاظ تولید پیاز مقام دوم و از لحاظ تولید خرما مقام سوم و از جهت تولید گیاهان علوفه

  .پنجم را به خود اختصاص داده است
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 :دامداری

و یکی از مهمترین منابع درآمد جوامع  کندمى دامدارى و دامپرورى در زندگى مردم بلوچستان نقش مهمى را ایفا

 ادیاقتص ایپدیده عنوان به کوچ و دارد رواج بلوچ عشایری طوایف میان در بیشتر بومی به شمار می رود. دامداری

 محدود آن برگ و شاخ و خرما به منطقه این در که گیردمی انجام خوراک آوریجمع منظور به ایلی حیات در

بارندگى و از بین رفتن  بودالى متعدد، کموجود خشکس. است

مراتع استان، شیوع بیماریهاى دامى به علت مجاورت با 

هاى کشورهاى افغانستان و پاکستان خطرى جدى براى دام

هم اکنون در سیستان و بلوچستان . روداین استان به شمار مى

 .یابندهایى مانند گوسفند، بز، گاو و شتر پرورش مىدام

و  با آبمنطقه از نوع بلوچى و افغانى هستند که  گوسفندان

بزهاى این منطقه از نژاد د. هواى استان سازگارى دارن

یکى از  و باشدانى و دشتیارى و سیستانى مىپاکستانى، سراو

هایى است که در سیستان و بلوچستان تولید و مهمترین دام

شرایط خشک و کم آب و علف استان،پرورش مى  یابد زیرا در

. دهندبزها مقاومت بیشترى از خود نشان مى

. باشدگاوهاى استان نیز از نژاد سیستانى و دشتیارى مى

شود، بلکه زیرا نه تنها از گوشت و شیر آن استفاده مى ،اى استشتر در میان عشایر استان داراى اهمیت ویژه

. یابنددر این استان پرورش مى درصد از شترهاى کشور4۸. شودحمل و نقل کاال نیز با شتر انجام مى

 000/۱۳0/2رأس دام و بیش از  000/400/۱در حدود  سیستان و بلوچستان درصد از دام استان 25در حدود 

. شودقطعه طیور توسط عشایر استان نگهدارى مى  
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 صنایع دستی در استان سیستان و بلوچستان

سیستان و بلوچستان هاى بسیار دور صنایع دستى در استان از گذشته

جایگاهى ممتاز داشته است. صنایع دستى از لحاظ تأمین درآمد پس از 

اى برخوردار است و زنان روستایى در کشاورزى و دامدارى از موقعیت ویژه

کنار خانه دارى و کمک به امر کشاورزى و دامدارى به ساخت انواع صنایع 

شامل گلیم بافى،  دستى اشتغال دارند. برخی از هنرهاى دستى مردم

چادر بافى، سفره بافى، حصیر بافى، سوزن دوزى، سکه دوزى، سفال 

است. سازى

 گلیم بافى

گلیم بافى بیشتر توسط زنان چادرنشین، درون سیاه چادرها انجام 

سالمى به مساحت۱056، جمعا۱۳۷۷گیرد. در هزار۸۸۷4گلیم و زیلو

 ده است.متر مربع در این استان تولید ش

چادر بافى

بافند و با چادرنشینان، چادرهاى خود را از موى بز بر روى دارقالى مى

فراهم آوردن سه قطعه در کنار هم، چادرى را براى زندگى کردن در زیر 

کنند.آن درست مى
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 حصیربافى

از برگ نخل وحشى )زینتى( گویند ـ و همچنین حصیر از برگ درخت خرما که به گویش محلى به آن پیش مى

به عنوان اقتصادی ترین گونه گیاهی در استان سیستان و  زدرختچه داشود. بافته مى« داز»کوتاه به نام 

تمام قسمتهای  .داردایشان بلوچستان نقش بسزایی در زندگی روزمره مردم محلی و نیز توسعه صنایع دستی 

رد استفاده قرار می گیرد ولی کاربردی ترین قسمت آن برگ مواعم از برگ، ساقه، میوه و هسته درختچه داز 

بیشتر وسایل مورد نیاز روستاییان در  و می شوداستفاده ماده اولیه صنایع دستی  به عنوان کهاست  چهدرخت

 از آن تهیه می شود.    منطقه بلوچستان

عکاس: رامین روحانی

91



، تور)کمر بندی که از آن برای باال رفتن )حصیر(، روپک )جارو( تگردمحلی شامل  دست بافته هایبرخی از این 

)نوعی کفش بلوچی که پا را سرد نگاه می دارد(،  از درخت نخل و چیدن خرما استفاده می شود(، سواس

(، )سبد بزرگ کتیر)صندوقچه ای که زنان بلوچ از آن برای نگهداری وسایل خیاطی استفاده می کنند(، سَپت

 )نوعی غربال(، شاهیم )باد بزن(، تیچک )طناب(، گوات گیچن ، چیلک)شبیه خورجین( مسله )جانماز(، کَچ

)سبدی مخصوص برای  )سبد کوچک برای نگهداری خرمای تازه( و سُند )پرده حصیری(، کپات)ترازو(، پرده

از آن برای تهیه پوشاک و حتی (، سایه بان است و همچنین ت و نگهداری خوشه خرما روی درختمحافظ

میوه و مغز داخل ساقه داز استفاده . شیره، در طول تاریخ استفاده شده و می شودو کلبه  از نوع کپرمسکن 

دارد و ساقه و چوب)کنده( خشک آن نیز به عنوان هیزم آتش تنور جهت پخت و پز مورد  و دارویی خوراکی

.استفاده قرار می گیرد

، در کانون عشایر فضل الهی نیکشهر ح سازییک کارگاه تسبیدر  ˈکونلˈهسته میوه درختچه داز یا با نام محلی 

در بازار با قیمت خوبی را ساخته بهترین تسبیح   ح ساخته شده از هسته میوه دازتسبیبه فروش می رساند. و

.مشتریان خاص خود را دارد و بسیار بادوام است  
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نمد مالى

از دیگر هنرهاى دستى نمدمالى است. 

 وظیفهشستن، رنگرزى و تهیه پشم 

باشد ولى ساخت نمد مردان بلوچ مى

نمدهاى بلوچ به لحاظ ترکیب  به عهده بانوان است. بعضى از 

ها از آثار هنرى نیز متنوع رنگ

 شود.محسوب مى

 سفره بافى

شود.شود و در وسط آن اغلب ترنجى نقش بسته مىاز پشم شتر بافته مى« جهیزى» با نام محلیسفره 

 سوزن دوزى و سکه دوزی
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هاى هنر دستى ایران محسوب باشد و از بهترین نمونهسوزن دوزى در بلوچستان هنر خانگى و بسیار کهن مى

درد و دلهای زنانه و بازتاب خاطرات  محصولتوان آن را ای دراز دارد و میاین هنر در بلوچستان پیشینهشود. مى

می  هپدید آمدن آثاری جاودان روی پارچه و موجب نقش بستن بهتلخ و شیرین قومی در طول تاریخ برشمرد که 

شود این هنر تقریبا در تمامى سوزن دوزى بلوچ براى تزئین جامه محلى زنان، و سرپوش چادر استفاده مىشود. 

انداز دوزی در خانواده بلوچ نقش صندوق پسای نه چندان دور هنر سکهدر گذشته روستاهاى استان رواج دارد.

دستی و رفاه، مازاد درآمد خانواده را تبدیل به ن صورت که زنان هنرمند بلوچ در مواقع گشادهرا داشته است به ای

 هایشده از سکهنمودند و در مواقعی که خانواده دچار تنگدستی میدوزی استفاده میسکه کرده و از آن در سکه

 ولیدت دیوارکوب تزئینات و پیچ  خوابزه این هنر، به عنوان تزئین رویة رختامرو گرفتند.انداز شده، کمک میپس

د. شومی عرضه بازار به و

  :گویش و پوشش

زبان بلوچی با گویشهای مختلف محلی نیز یکی دیگر از جلوه های حفظ آداب و سنن است. در عین حال، 

ادر به لوچهای باسواد قفرهنگ بلوچ بشدت تحت تاثیر فرهنگ ملی ایران قرار گرفته، بنحوی که امروزه بیشتر ب

خواندن خط بلوچی اصیل خود نیستند و در گویش ها و صحبتهای روزانه عمدتا کلمات فارسی بکار میبرند. 

همین وضعیت در بلوچستان پاکستان مشاهده میشود، اما زبان بلوچی در بلوچستان پاکستان به میزان قابل 

60ton2dy.samenblog.com عکس از:
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چستان امروز به رغم حفظ بسیاری از سنتهای خود که توجهی با کلمات انگلیسی آمیخته شده است. مردم بلو

یادگار اجداد آنهاست، تحت تاثیر مظاهر مدرنیسم نیز قرار گرفته اند.

های رایج در زبان فارسی، به دو بخش ها و سابقه برخی از اصطالحزبان بلوچی با توجه به ریشه بسیاری از واژه

بیشتر در نواحی زاهدان، خاش و سیستان متداول است شود؛ بخش بلوچی شمالی یا سرحدی که تقسیم می

تفاوت اصلی این  .بخش بلوچی جنوبی )مکرانی یا مکورانی( که در ایرانشهر، سراوان، سرباز و چابهار رایج است و

ها تنها در تلفظ است و در حقیقت همانند تفاوتی است که در دو لهجه در تلفظ و آهنگ زبان است. این تفاوت

فارسی رایج در ایران و افغانستان و تاجیکستان وجود دارد.تلفظ بین 

از شاخص های ظاهری مرد و زن بلوچ که وی را از اقوام دیگر متمایز میسازد پوشش اوست. پوشاک بلوچ بخاطر 

شکل خاصی بخود گرفته است.  ،موقعیت جغرافیایی و گرمای زیاد منطقه و کار و تالش مردم و دالیل دیگر

ن بلوچ بر لباس خود در دهها طرح و نقشه، جزو صنایع دستی مهم کشور بشمار میرود و شهرت سوزن دوزی ز

 جهانی پیدا کرده است.

لباس مردان بلوچ

لباس بلوچی، لباسی است که در یک منطقه بزرگ جغرافیایی از قدیم مورد استفاده مردم بوده است. مناطقی چون 

 هایی از استان کرمان و ی از خراسان )به خصوص جنوب آن(، بخشهایناحیه سیستان و بلوچستان ایران، بخش

ها را در آن ها هرمزگان، کشورهایی چون پاکستان، هندوستان، افغانستان و ... از جمله نواحی هستند که این لباس

قومی،  ،های مشترک مردمیکنیم. شباهت لباس برخی دیگر از اقوام ایرانی با لباس بلوچ به دلیل ریشهمشاهده می

اس بل این با آشنایی که افرادی یا و غیربلوچ فرد یک دید از شاید .تبارشناسی، فرهنگی و تاریخی مردم ایران است

ها یک شکل و یکسان دیده شوند و تفاوتی با هم نداشته باشند. اما در واقعیت این گونه ندارند، همه این لباس

های قومی و اجتماعی فرد است. به عنوان نمونه نوع ویژگی دهندهنیست و فرم و ساختار لباس و شلوار نشان

برد  توان پیای است که با دیدن لباس و شلوار، میپوشش و نوع دوخت اهالی شهرهای مختلف بلوچستان به گونه

 . که آن فرد متعلق به کدام شهر، منطقه یا طایفه بلوچ است
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.شودها اشاره میدر زیر به آن لباس مردان بلوچ شامل مواردی است که

طرف آن را از  یک ولى پیچند،مى خود سر دور را دستار یا عمامه هابلوچ .بندندمی سر بر که گرد ایعمامه پاک:

سوارى باد آن را شود در موقع اسبکنند. گفته مىآویزان مىرسد، ها مىپشت سر به حدى که تا میان پشت آن

 افزاید. یه آن به سرعت خود مىبلند کرده و اسب از سا

.گذارندمی سربر عبادت و مسجد در و است عرقچین نوعی کاله سوپی:

کنند.بیشتر قشر مرفه و اعیان از آن استفاده می که شده دوزیدست کاله چکن دوز:

 جادار و گشاد است ایمردانه پیراهن جامگ:

 .آویزندمی گردن دور به که است ایپارچه لنگ:

 پیراهن زیر پراک:گنج 

 رد را آن هاىپارچه که است سفید و نازک پارچه از غالباً هاآن شلوار. است بلوچی دارچینو گشاد شلوار پاجامک:

گذارند و در این حالت به کردها شباهت زیادى دارند.جوراب مى
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.شودمی بسته شلوار برای روی بر که است ایپارچه کمربندی سرین بند:

.پوشندمی زمستان در که میپش کت شال:

.شودمی بافته وحشی خرمای برگ با که کفش نوعی سواس و پوزا:

کنند.تهیه می گاو پوست از که است پاافزاری دوبنده:

چرمی کفش کوش:

زمستان برای پشمی جوراب کرو:

 نتزئی( کارى چشمه) دوزىابریشم وسیله به آن جلوى طرف دو گاهى که است ساده پوشش یک لباده بلوچى:

 .شودمى

لباس زنان بلوچ

تان و تاریخ سیساست. سنتی برای زنان و مردان بلوچ که بیانگر هویت اصلی آنان  اهمیت دادن به پوشش لباس

دم با تار و پود فرهنگی مر و است ایرانی های اصیلبرگرفته از طرحدهد که لباس زنان بلوچ، بلوچستان نشان می

و  حکایت  ، ابریشم سبز، قرمز، نارنجی و مشکی های شاد و زیباانتخاب رنگ یی است.رنگی باالتنوع  دارایآمیخته

 .شناسی این قوم دارد.از حس هنردوستی و زیبایی

 وتا زانو است این پیراهن . قد است وسط ا چاکی در که دارای یقه ی گرد ب پیراهن بلوچی، پیراهنی گشاد

، پولک و سبز و سرمه ای زرشگی،زیین می گردد که با گالبتون های درزهای آن توسط نوارهای دست بافی ت

منجوق هماهنگ با رنگ لباس قالب دوزی می شود. آستین ها با توجه به اندازه مچ دست انتخاب شده و دارای 

این پیراهن دارای رنگ های شاد از قبیل زرد، نارنجی، صورتی، سبز و قرمز  تزیینات مشابه ولی کمتر می باشد.

به دلیل استفاده استفاده می کنند. قیمت این تن پوش  و ساتن است و در دوخت آن بیشتر از پارچه های حریر

دوخته می شود که رنگ آن به  ن لباس بیشتر در جلو و روی سینهتزیی. بسیار گران استاز پارچه های نفیس 

 )تکو( ، چادر)سرریگ( روسری، هنی، شلواررنگ پارچه و سلیقه افراد بستگی دارد. این پیراهن به همراه زیر پیرا

زیورآالت زنان شامل گوشواره، پولک، پولوه، کیگ، پور )سینه ریز(، کید، سربند و . مورد استفاده قرار می گیرد

        باشد.مِزبری می
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دین و مذهب:

تشتی، یهودی و مسیحی رایج بود و ها و ادیانی همچون مانوی، مهرپرستی، زردر این منطقه پیش از اسالم، آیین

دین جایگزین کلیه ادیان موجود در آن زمان شد. اکثریت ساکنان منطقه بلوچستان غالباً پیرو این با ورود اسالم 

شاخه حنفی می  شود.خوانده می« مولوی»رهبر مذهبی در بلوچستان د. اشنبمذهب تسنن

 ، آداب و رسوم:ویژگیهای قومی

نگها و باورهای مخصوص بخود زندگی می کنند. بلوچها یکی از اقوام اصیل و شناخته شده اقوام مختلف با فره

وعی دارای نو  ایرانی هستند و بیشترین جمعیت آنان در سه کشور ایران، پاکستان و افغانستان بسر می برند

مراسم ها و  ،ندهنظام معیشتی کوچاعم از،  فرهنگ و باورهای خاص و متفاوت اند. آداب و سنن ویژه و جالب

سنتی، سکه اندازی و... ، ازدواج درون گروهی، فامیلی و خانوادگیگردهمایی های مختلف،  در بین موسیقی های

 وجود دارد. جوامع بلوچ 

مردم بلوچ به تاثیر از شرایط خاص محیط خویش، استوار، بردبار و با حداقل امکانات زندگی میکنند و شاید 

 الت و سختیها، در هیچ یک از طوایف ایران وجود نداشته باشد. تحمل آنها در برابر مشک

  میارجلی )پناهنده پذیری(:

میار و باهوت به معنای پناهنده شدن به کسی و میارجلی به معنی پناهنده پذیری است. اگر شخصی گناهکار یا 

ی تر پناه برد و از او طلب مظلومی به علت ترس از جان، محل سکونت خود را ترک گوید و به سردار یا طایفه قو

 forum.special.ir عکس از:www.kalokan.ir عکس از:
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پناهندگی و حمایت کند، او نیز با سنجیدن جوانب، پناهنده را قبول می نماید. ابتدا پناه دهنده سعی می کند با 

وساطت مشکل پناهنده خود را با طرف مقابلش حل و فصل نماید. چنانچه این روش موثر نیفتاد، پناه دهنده تا 

 بل دشمنانش دفاع خواهد کرد.ر مقاپای جان از پناهنده خود د

  قول:

چنانچه بلوچ به کسی قول بدهد، نباید هیچگاه به قول خود بی تعهد باشد و از این رو به قول خود وفادار است و 

سرون بروت بله قولن )کولون(  "این وفاداری و تعهد آنقدر زیاد است که به صورت ضرب المثل در آمده است: 

 از طنم جدا شود ولی بدقولی نکنم.یعنی حاضرم که سرم  "مروت

 مهمان دوستی:

مهمان نوازی مردم بلوچستان ریشه در فرهنگ اسالمی آنها دارد و از این نظر شهره خاص و عام هستند. مهمان 

دوستی مردم بلوچ خصلتی پسندیده است که در بین همه اقشار غنی و فقیر بلوچ وجود دارد. مهمان نوازی و 

 صمیمیت و احساس خاصی همراه است. باپذیرایی از مهمان 

  حشر و مدد:

حشر و مدد به معنی همیاری و تعاون گروهی افراد در کارهاست. تنها زیستن برای فرد بلوچ مفهومی ندارد و 

تنهایی به منزله نابودی است. از این رو در سیر زندگی و مقابله ای نابرابر با طبیعت خشن آموخته است که 

قوم و هم کیشان خود زندگی کند تا از هرگونه گزند و آسیبی در امان باشد. حشر و مدد بیشتر همواره در کنار 

 و دفاع دیده میشود. ساخت سدو ساخت و الیروبی قنوات، کشاورزی در اموری مانند، ساختن مدرسه، خانه، 

  بجار )کمک در امر ازدواج(:

سر پاست. بجار کمک و همراهی مادی با  "بجار"وع یکی از پسندیده ترین و مفیدترین سنتهای قوم بلوچ موض

تا موجب خجالت جوان محتاج نشود. مبلغ بجار بستگی به میزان است ازدواج و تشکیل خانواده  درحال جوان

ز و قالی، ب میتواند نقدی و غیر نقدی )فرش،کمک توانایی و همت فرد دارد و بیشتر از جانب خویشاوندان است. 

 د.گوسفند و ...( باش

  چنده )کمک به امور دینی(:

مردم مسلمان بلوچ برای ساخت و بنای مساجد، حوزه های علمیه و مخارج طالب، حقوق مدرسین و دیگر امور 

 .دینی با پرداخت وجوه نقدی و غیر نقدی مشارکت میکنند

  قسم جن طالق )زن طالق(:
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اتهامات وارده و همچنین برای عملی نمودن سخنان  بلوچها برای اعالم تعهد، وفای به عهد، پیمان، اعالم برائت از

و حتمی ساختن انتقام خود از شخصی یا طایفه ای، قسم زن طالق یاد میکنند. این شیوه سوگند خوردن بدان 

. ر ناموس پرستی تعصبی خاص دارندسبب است که آنان د

دیوان: 

یش سفیدان قوم یا اقوام در یک محل معین دیوان در جامعه بلوچی به معنای مجلس و همایش است. بزرگان و ر

که به این تجمع، دیوان میگویند. دیوان برای حل  رسیدگی می کنندگرد هم می آیند و به کارهای مهم مردم 

عروس و ... تشکیل میشود. بیشتر کشمکش  اختالف دو شخص یا دو طایفه، مشخص کردن میزان مال و مهریه

 مذهبی بزرگان و طوایف روسای دست به میدهد، رخ بلوچ  ایف که در جامعهها و نا راضی های افراد و حتی طو

 طریق از را خود  مسئله دعوا طرفین باشد، حقوقی و شدیدتر اختالف که مواردی در. میشود فصل و حل قوم

  کنند.  می فصل و حل شریعت

 پتر: 

اگر بین دو شخص یا دو قوم اختالف  پتر را می توان به معنی پذیرش قصور و اشتباه تلقی کرد، بدینصورت که

شخصی، خانوادگی و فامیلی بوجود آمده باشد، یا در اثر درگیری و بر خورد کسی زخمی یا کشته شود، جهت 

جلوگیری از گسترش دامنه اختالف و انتقام گیری، بزرگان طایفه به همراه شخص خطا کار برای اظهار ندامت و 

ارزش و احترام دادن به زیان دیده به خانه او میروند و ضمن قبولی تقصیر از پشیمانی و پذیرفتن اشتباه خود و 

 او معذرت خواهی میکنند و حاضر به جبران خسارت میشوند.

 اقامتگاه های بلوچ: 

،سرپناه از چهارچوب بلند نام دارد و عمدتا بیضی شکل یا نیمکره است. اینکَپَر مسکن سنتی در بلوچستان 

است. با برگ نخل به صورت افقی و مسطح  و به صورت عمودی است. ورودی آنگز  ، داز ونخل عموماً از درختان

عالوه بر اینکه مسکن برخی از کپر شود. درخت خرما و گز پوشانده میها نیز با شاخ و برگ حدفاصل چوب

شود.استفاده می نیز فروش اقالم و محصوالتو های کشاورزی یا محلی برای خرید در زمینعشایر بلوچ است   
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معیشتی: -طرح های حفاظتی  

 کاشت و پرورش گیاه پنیر باد

برداری منطقه بلوچستان به ویژه شهرستان خاش و بخش ایرندگان، دارای انواع گیاهان دارویی است که بهره

و همچنین زایی برای بومیان  تواند موجب درآمدزایی و رونق اقتصادی منطقه و اشتغالها میمطلوب از آن

است که از دیرباز بومیان منطقه از آن « پنیر باد»شود. یکی از گیاهان دارویی این منطقه حفاظت از گونه بومی 

این گیاه برای درمان سرطان نیز مفید  . جوامع بومی معتقد هستندگرفتندبرای درست کردن پنیر، بهره می

کوبیدند و از پودر آن به سبب برخورداری آن را می ،ذر یا میوه این گیاهاست. اهالی منطقه پس از خشک شدن ب

این بوته جنگلی در تمام فصول سال سبز است و در  .کردنداز خاصیت انعقاد شیر، به عنوان مایه پنیر استفاده می

میوه آن به ثمر می برخی کتاباوایل تابستان در به نام ویتانیا یادرسد و گیاه این این گیاه دارایها از شده است.

های گوشتی و سبز رنگ است که از خاک در برگ

های این گیاه کند. شاخهبرابر طوفان نیز محافظت می

های آن چرمی، سخت و منشعب و سفید رنگ، برگ

های کروی و زرد رنگی ای شکل است و میوهنیزه

های دارد. این بوته جزو پوشش گیاهی شهرستان

، سرباز، سیب و سوران، زابلی، سراوان، ایرانشهر

ایرندگان، کوه بیرک و حوالی زاهدان به ویژه در 

رود و در دشت و دامنه آباد به شمار میمنطقه اُسکل

. رویدکوه به وفور می  

  چای ترش یا چای مکی

 کشت گیاهان دارویی یکی از پر درآمدترین مشاغلی است که جوامع محلی می توانند به آن بپردازند.

رنگ آن سبز تیره متمایل به قرمز است. این گیاه در و دار ساله، شاخهیک است گیاهییاه چای ترش گ

های شود. در ایران این گیاه و محصول کاسبرگ آن به نامهای مختلف خوانده میهای مختلف خود با نامرویشگاه

گیاه کاهش دهنده فشار خون،  دم کرده اینشود. چای مکی یا چای مکه، چای قرمز و چای ترش شناخته می

medplant.ir:عکس از

102



خنک کننده ی بدن، رقیق و تصفیه کننده ی خون، کنترل کننده ی کلسترول خون، اختالالت کبدی و 

یکی از مهم ترین خواص چای قرمز شباهت ترکیبات آن با انسولین است و صفراوی و همچنین آرامبخش است. 

د از دانه های این گیاه به عنوان یک دارو برای به همین جهت این گیاه خواص ضد دیابتی هم دارد. در هن

.است ، آهن و مسسستی، گیجی و سوء هاضمه استفاده می شود و دانه های آن غنی از چربی و پروتئین  

گونه از این گیاه در سراسر جهان در مناطق گرمسیر و  ۳00بیش از 

شود اما وطن اصلی آن غرب آفریقا است و نیمه گرمسیر یافت می

زه در سطح وسیعی در غرب آفریقا، آسیا )از هند تا مالزی(، امرو

مرکزی و بسیاری از کشورهای گرمسیر استرالیا، اتریش، آمریکای 

باشد و کشت آن در ایران شود. این گیاه بومی ایران نمیکشت می

 تنها در سیستان و بلوچستان گزارش شده است. 

 کاشت و پرورش درختچه داز

های پنجه ای شکل که بصورت وحشی ست با برگا ایدرختچه ،صطالح محلی دازنخل وحشی یا در ا

علت قرار ه سد و ببرالی سه متر  دون ممکن است به آگاهی طول  می روید. بلوچستانهای منطقه درکوهستان

نخل بی و هوای گرم منطقه در فصول تابستان دارد.آگرفتن در منطقه گرم و خشک سازگاری خوبی با کم 

 است.میوه درخت کنار وحشی  به اش شبیهی یکبار در طول سال و در فصل تابستان میوه میدهد که میوهوحش

 در باران و باد، حیوانات توسط داز هسته. میکنند تغذیه نآ میوه از نیز منطقه اهلی و وحشی حیوانات از بسیاری

. دشو می بلوچستان مناطق در نآ پراکندگی و رویش باعث و شده منتشر منطقه  
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تهیه جهت  نآاز  و داردعشایر  داز نقش بسیار مهمی در زندگی مردم بلوچ بخصوص روستاییان و

آموزش بافت انواع صنایع دستی می کنند. استفاده  و وسایل مورد نیاز زندگی مسکن، پوشاک، خوراک

 ترهایرا از بزرگدانش کان این با درخت داز از نسل های گذشته به نسل های کنونی منتقل شده است و کود

 عکاس: رامین روحانی
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با پرورش این گیاه، عالوه بر تامین نیاز معیشتی جامعه نسبت به آن، میتوان به حفاظت این  آموزند. می خود

 گیاه با ارزش پرداخت و از خطر نابودی آن در زیستگاه طبیعی خود جلوگیری کرد. 

:منابع مورد استفاده  

dir.wikipg.com     
www.afkarnews.ir 

goshtmodarn2000.persianblog.ir 

105


