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(دريافت مقاله -39/2/2:پذيرش مقاله)39/5/22 :

چكيده
زمينه :اتنوفارماکولوژی ابزاری است نيرومند که با ايجاد فرصت برای همكاری ميان رشتهای و چند رشتهای و نيز کسب اطالعات بسيار
با ارزش در مورد گياهان دارويي به کاربرد شده در فرهنگ های گوناگون ،زمينه را جهت کشف داروهای جديد فراهم ميسازد .هدف از

اين پژوهش شناخت گياهان دارويي بوده است که در منطقه بندر گناوه بوشهر در شمال خليجفارس ،کاربرد سنتي دارند.
مواد و روشها :کاربردهای گياهان دارويي از  92نفر آگاه بومي منطقه بندر گناوه بهصورت مصاحبهی حضوری گردآوری شده و
شاخصهای فراواني نسبي ( )Relative Frequency of Citationو شاخص اهميت فرهنگي ( )Cultural Importance Indexبرای
هر گياه دارويي منطقه بندر گناوه نيز محاسبه گرديد.
يافتهها :بهطور کلي  39گونه گياه دارويي در منطقه بندر گناوه استان بوشهر مربوط به  55خانواده شناسايي گرديد .گياهان اسفرزه
( ،)Plantago psylliumهلپه ( ،)Teucrium poliumاسپند ( ،)Peganum harmalaخاک شير ( ،)Descuraninia sophiaکاسني
( ،)Cichorium intybusسربرنجاسف ( ،)Achillea eriophora DCبابونه ( )Matricarria charmomillaو هندوانه ابوجهل
( ) Citrolus colocynthisباالترين شاخص اهميت فرهنگي را در منطقه داشتند .گياهان اسفرزه ( ،)Plantago psylliumخاک شير
( )Descuraninia sophiaو آويشن ( )Zataria multifloraنيز باالترين شاخص فراواني نسبي را از خود نشان دادند .شايعترين کاربرد
دارويي گياهان بهترتيب برای بيماریهای گوارشي ،زنان و زايمان ،بيماریهای تنفسي ،عفوني ،مزاج گرم و بيماریهای متابوليک بهدست
آمد .افزون به کاربرد اين گياهان در درمان بيماری ها که در طب قديم ايران نيز وجود داشته است ،مردم بندر گناوه به صورت ويژه از
گياه بنگو (اسفرزه) برای درمان آبسه و دملهای چرکي ،سينه درد و بيماریهای پوستي ،هلپه برای قندخون و شستشو و ضدعفوني کردن
زخم ،اسپند برای عفونتهای رحمي و کرامپ های شكمي ،خاک شير برای درمان امراض قلبي و گرمازدگي ،کاسني برای گرمازدگي و
تصفيه کبد ،سربرنجاسف برای درمان رف الکس ،قندخون و ترميم زخم ،بابونه برای تشنج ،دردهای قاعدگي ،هندوانه ابوجهل برای

هموروييد ،قند خون و روماتيسم و آويشن جهت آرامبخشي ،درمان دردهای شكمي و بيماریهای تنفسي استفاده ميکنند.
نتيجهگيری :تنوع گسترده ای از گياهان دارويي در منطقه بندر گناوه وجود دارد که هر چند همان کاربردهای درماني که در طب سنتي
ايران رايج است از آنها انجام ميشود ولي مردم گناوه شماری از گياهان را برای درمان بيماریهايي بهکار ميبرند که ويژه اين منطقه

است و پژوهش پيرامون اين گياهان دارويي ميتواند آغازگر راهي برای کشف داروهای جديد در عرصه درمان باشد.
واژگان کليدی :اتنوفارماکولوژی ،طب سنتي ،گياهان دارويي ،استان بوشهر
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اتنوفارماکولوژي گياهان دارويي بندر گناوه

سال هفدهم /شماره  /5آذر و دی 3939

/ 362طب جنوب

مقدمه
کانونهاي مهم علوم گوناگون بهويژه داروسازي و

نمونه ميتوان به تحقيقات اتنوبوتاني منطقه ترکمن

کشت و پرورش گياهان دارويي بوده است ( ،)1از اين

صحرا ( ،)5آذربايجان غربي ( ،)6کهگيلويه و

رو جاي شگفتي نيست که بيش از  033گونه گياه در

بويراحمد ( ،)7منطقه سراوان بلوچستان ( ،)8مناطق

ايران و شبه جزيره عربستان ،کاربرد دارويي دارند (.)2

کوهستاني هزار در جنوب شرقي ايران ( )1و منطقه

بنابراين دانش اتنوبوتاني و اتنوماکولوژي در کشورهاي

رودحله استان بوشهر ( )13اشاره کرد و پزشکان

با سابقه تمدني مانند کشورهاي منطقه افريقا،

ميتوانند نقش بسيار مهمي در پژوهشهاي

هندوستان ،جنوب شرقي آسيا ،آمريکاي مرکزي و

اتنوفارماکولوژيک ايفا نمايند که يکي از نقشها،

جنوبي ،خاورميانه و بهويژه ،ايران گسترههاي فراواني

مصاحبه حضوري با درمانگران سنتي و مترجمان

را

فرا

روي

پژوهشگران

ميگشايند.

دانش

ترمينولوژي سنتي ،به همسانان پيشرفته مربوطه است.

اتنوفارماکولوژي فرصتي براي همکاري ميان رشتهاي و

همچنين انجام مطالعات باليني بهصورت کارآزماييهايي

چند رشتهاي در بين پژوهشگران گياه شناسي،

باليني ميتواند از کارآمدي و کارآيي ترکيبات و

فارماکولوژي ،سمشناسي ،شيمي ،آنتروپولوژي و

فرآوردههاي گياهان دارويي پرده بردارد (.)0

جامعهشناسي را فراهم ميآورد ( .)0در حقيقت،

باتوجه به اهميت فزاينده دانش اتنوفارماکولوژي و

پژوهشهاي اتنوفارماکولوژيک ،شامل پژوهشهاي

کمبود اطالعات در منطقه بندرگناوه ،تالش شد تا در

ميداني و نيز تجربي است که اطالعات بسيار با ارزش

پژوهشي ميداني به شناسايي گياهان دارويي رايج در

را در مورد گياهان دارويي که در فرهنگهاي گوناگون

بندر گناوه نزد درمانگران سنتي ،در قالب طب عاميانه

به کار برده ميشوند و بسياري نيز تبديل به دارو

اين منطقه ،پرداخته شود.

شدهاند ،عرضه ميدارد (.)0

دانش پزشکي عاميانه که خود دانشي ميان رشتهاي

انجام مطالعات اتنوفارماکولوژيک ميتواند در شناخت

( )folk medicineاست و از گسترههاي گوناگوني

داروهاي جديد و نيز جلوگيري از نابودي دانش نهان و

چون انسانشناسي ،فلسفه ،پزشکي ،داروشناسي،

شهودي در نزد فرهنگهاي گوناگون کمک نمايد .در يک

گياهشناسي و اتنوفارماکولوژي بهره ميبرد و اساساً بر

بررسي تحقيقاتي که انجام گرفت ،مشخص گرديد 111

نظام ويژهاي بنيان يافته است که با ساختار اجتماعي،

ترکيب دارويي وجود دارد که از  13گياه استخراج شده و

فرهنگي ،ديني اعتقادي و تجربه توده مردم جامعه،

بهصورت دارو مصرف ميشوند و نکته شگفتآور آنکه

نسل اندر نسل مربوط و هماهنگ است و ميتواند

 77درصد اين ترکيبات از طريق بررسي کاربردهاي

بهصورت منبعي بيپايان براي شناخت شيوههاي

اتنوفارماکولوژيک بوده است و امروزه نيز تقريباً به همان

درماني خودنمايي کند.

شيوه کاربردي در طب عاميانه مصرف ميشوند (.)4

همانگونه که اشاره شد هدف از اين اين پژوهش

با وجود اهميت فراوان پژوهشهاي اتنوبوتاني و

درپيآنيم که در پس زمينه کنکاش در طب عاميانه

اتنوفارماکولوژي به اندک گزارشهايي از پژوهشهاي

مردم بندر گناوه به ريشههاي اتنوفارماکولوژي منطقه
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سرزمين ايران در اعصار مختلف تاريخ همواره از

اتنوفارماکولوژيک در ايران برميخوريم که بهعنوان

مرادی و همكاران

اتنوفارماکولوژی گياهان دارويي بندر گناوه363 /

و پرنعمت بوده و بازرگانان آن شهرت فراوان داشتهاند

دهستان و  2شهر با  51آبادي است و با مساحتي

تا جايي که نام اين بندر در رديف نام بنادر ثروتمند و

حدود  1807کيلومتر مربع در ساحل شمالي

آباد خليجفارس همچون مهروبان و سيراف ،پيوسته از

خليجفارس قرار دارد .اين شهرستان از شمال غربي به

قلم جغرافيدانان و جهانگردان برجسته جاري بوده

شهرستان ديلم ،از شمال شرقي به استان فارس ،از

است ( ،)11به زبان ديگر ،بندر گناوه ،در حلقه زنجيره

مشرق به شهرستان دشتستان ،از جنوب به شهرستان

طاليي بنادر باستان شمال خليجفارس ،بهويژه در

بوشهر و از مغرب به خليجفارس منتهي ميشود.

دوران تمدن اسالمي ،قرار ميگيرد.

ساکنان اين شهرستان از اقوام گوناگوني تشکيل

از اين رو پژوهش پيرامون پزشکي عاميانه و

شدهاند .مهاجريني که بيشتر از دهستان ليراوي (ديلم)

اتنوفارماکولوژي بندر گناوه ميتواند از دانش

و روستاهاي اطراف شهرستان به آن مراجعه کردهاند

فارماکولوژي و تجارت گياهان دارويي در حوزه

عمدتاً ريشههاي لري دارند .اعراب نيز محله

خليجفارس و خط سير مسير حمل و نقل دريايي و

مخصوص خود را داشته و همچنين از اقوام دشتي نيز

عبور جاده ابريشم دريايي پردهبرداري نمايد؛ زيرا

عدهاي در گناوه ساکن هستند.

شمال خليجفارس نقش بيهمتايي را در ورود و پخش

شهرستان گناوه جلگهاي خشک و بياباني است و

گياهان دارويي از جنوب شرقي آسيا ،هندوستان،

ارتفاعاتي در شمال و شمال غربي دارد .رودخانه حله

شمال آفريقا ،غرب آفريقا و حوزه مديترانه در طول

از محل درودگاه با تالقي دو رود دالکي و شاپور پس

تاريخ از زمان باستان به دوران تمدن اسالمي تا قرن

از عبور از جنوب شهرستان گناوه (دهستان حله) به

نوزدهم و اواسط قرن بيستم داشته است .در حقيقت

خليجفارس ميريزد .رودخانه شور از ارتفاعات گچ

همين تبادالت فرهنگي و انتقال دانش گياهشناسي بوده

ترش و کاله فرنگي سرچشمه گرفته و از حد فاصل

است که رشد و نمو مکاتب پزشکي جندي شاپور و

دهستان حيات داوود و شبانکاره گذشته و در خور

مکتب پزشکي سيراف در شمال خليجفارس را

مزين وارد خليجفارس ميشود .هر دو رود غير فصلي

امکانپذير کرده است (.)12

و شور ميباشند.

اميد است که يافتههاي اين پژوهش بتواند نه تنها غناي
دانش پزشکي و داروسازي منطقه خليجفارس را
آشکار نمايد بلکه بتواند غناي فرهنگ پزشکي بندر
گناوه را نيز رخ نمود سازد.

گردآوری دادهها
جمعيت مورد مطالعه شامل  03نفر فرد آگاه ميباشد.
نخست ضمن تماس با افراد آگاه و آشنا به اقليم و مردم
و منطقه ،به شناسايي افرادي که آشنايي ژرفي نسبت به
گياهان دارويي و روشهاي سنتي درماني رايج در منطقه

مواد و روشها

دارند اقدام شد ،سپس با يافت اين افراد کليدي و آگاه،

جغرافيای شهرستان گناوه

ضمن مصاحبه حضوري با آنان ،همين افراد نفرات

مکان پژوهش شهرستان گناوه ميباشد که يکي از

بعدي را جهت مصاحبه و پژوهش معرفي کردند.

شهرستانهاي استان بوشهر است .مرکز اين شهرستان

به اين صورت تيم پژوهش با تماس با افرادي که
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دست يابيم .بندر گناوه از گذشتههاي دور بندري آباد

بندر گناوه است .اين شهرستان داراي  2بخش 2

سال هفدهم /شماره  /5آذر و دی 3939

/ 362طب جنوب

بهصورت غربالگرايانه شناسايي ميشدند و در روستاهاي

()RFC

توابع شهرستان گناوه سکونت داشتند ،اطالعات خود را

( )Frequency of citationبر تعداد افراد آگاه بومي

جمعآوري نمود ،از خود اهالي روستاها نيز دوباره جهت

در مطالعه بهدست ميآيد .شاخص کمي فراواني ثبت

يافت افراد بيشتر پرس وجو شد .با اين روش ،مجموعاً

نسبي از صفر (در زماني که هيچ فرد آگاه بومي

 03نفر از افراد آگاه و آشنا به گياهان دارويي و روشهاي

کاربردي را براي گياه مورد نظر عنوان نکرده باشد) تا

درماني سنتي شناسايي شدند.

يک (که تمام افراد آگاه بومي کاربرد دارويي براي گياه

ما جهت آساني کار ،اين افراد را آگاهان بومي

مورد نظر بيان کرده باشند) در متغير است.

( )informantميناميم .در مصاحبه حضوري ،نخست

براي محاسبه گزارش کاربردي هر گياه ،نخست

بهصورت بارش افکار از فرد آگاه بومي درخواست شد

گزارش کاربرد ( )URتمام افراد آگاه بومي در هر

که گياهان دارويي مورد استفاده خود را که در منطقه

گروه کاربري آن گياه ثبت شده ،و سپس تمام گزارش

رويش دارند با بيان کاربردهاي آنها فهرست نمايند،

کاربردي گروههاي کاربري گوناگون را با هم جمع

سپس بر اساس فهرستي که از گياهان دارويي منطقه

کرديم .براي محاسبه شاخص اهميت فرهنگي ،گزارش

در اختيار داشتيم نسبت به يادآوري نام گياهان اقدام

کاربردهاي گوناگون هر گياه خاص ( )URرا با تقسيم
بر تعداد افراد آگاه بومي بهدست آورديم.

1

پرسش شد.
تجزيه و تحليل دادهها
ابزار پژوهش بهصورت مصاحبه حضوري و بارش افکار

يافتهها

و هدايت بر اساس اهداف پژوهش توسط پژوهشگر

در اين پژوهش ،افراد آگاه بومي به  10گونه گياهي از

ميباشد .اطالعات اتنوفارماکولوژيک نخست بهصورت

 55خانواده اشاره کردند .البته گروه پژوهش موفق نشد

گزارش کار ( )Use reportنوشته شد که خود شامل

نام علمي  12گياه محلي را يافت نمايد .نمودارهاي 1

ترکيبي از سه متغير فرد آگاه بومي ( ،)Iکاربرد گونه گياه

و  2بهترتيب فراواني ثبت و نيز گزارش کاربرد براي

( )Sو خود گروه کاربردي ( )Uميباشد.

گياهان با باالترين فراواني ثبت و گزارش کاربرد را

در اين پژوهش ،گزارش کاربرد ( ،)Use reportتعداد

نشان ميدهند.

ثبت

باالترين شاخص اهميت فرهنگي ( )CIبهترتيب

( ،)Frequency of Citationشاخص فراواني ثبت

مربوط به گياهان بنگو ( ،)Plantago psylliumهلپه

کاربرد

(use

of

،)Number

فراواني

نسبي ( )Relative frequency of citationو

(polium

شاخص اهميت فرهنگي ( Culture Importance

(harmala

 )Indexبراي هر گياه ثبت شد .شمار افراد آگاه بومي

(sophia

،)Teucrium
،)Peganum
،)Descuraninia

اسپند
خاک

شير
کاسني

که کاربرد گونهي گياهي را بيان کرده باشند ،فراواني
ثبت ناميده ميشود .شاخص کمي فراواني ثبت نسبي
http://bpums.ac.ir

1

NU: number of use FC: frequency of citation
UR: use reports
CI:cultural importance index
RFC: relative frequency of citation
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نموده و مورد کاربرد بومي اين گياهان نيز از آنان

با

تقسيم

فراواني

ثبت

مرادی و همكاران

(intybus

اتنوفارماکولوژی گياهان دارويي بندر گناوه369 /

،)Cichorium

(eriophora

سربرنجاسف

،)Achillea

( )Zataria multifloraبود (نمودار .)4

بابونه

( )Matricarria charmomillaو هندوانه ابوجهل

نمودار  )4فراواني ثبت نسبي ( )RFCگياهان دارويي در بندر گناوه

بهصورت کلي ،باالترين تعداد کاربرد مربوط به
نمودار  )1فراواني ثبت ( )FCگياهان دارويي در بندر گناوه

گياهان ،هلپه ،بابونه و کاسني ميباشد (نمودار .)5

نمودار  )2گزارش کاربرد ( )URگياهان دارويي در بندر گناوه
نمودار  )5تعداد کاربرد ( )NUگياهان دارويي در بندر گناوه.

باالترين فراواني کاربرد گياهان بومي منطقه بندر گناده
در دستگاه گوارش بود .رتبههاي بعدي مربوط به
بيماريهاي زنان و زايمان ،دستگاه تنفس ،بيماريهاي
عفوني ،مزاج گرم ،اختالالت متابوليک ،بيماريهاي
پوست ،کليه و مجاري ادراري ،اعصاب ،گوش حلق و
بيني ،بيماريهاي خوني ،دندانپزشکي و ارتوپدي،
نمودار  )0شاخص اهميت فرهنگي ( )CIگياهان دارويي بندر گناوه

روماتولوژي ،چشم و قلب و عروق بود .نمودار ،6

همچنين باالترين فراواني ثبت نسبي بهترتيب مربوط

فراواني نسبي کاربردهاي دارويي گياهان منطقه بندر

به گياهان بنگو ( ،)Plantago psylliumخاک شير

گناوه را بر اساس سيستم نشان ميدهد .از ديدگاه

آويشن

سيستمي ،شايعترين کاربرد در دستگاه گوارش مربوط

(sophia

)Descuraninia

http://bpums.ac.ir
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( )Citrolus colocynthisبود (نمودار .)0

سال هفدهم /شماره  /5آذر و دی 3939

/ 369طب جنوب

به کنترل دل درد ،يبوست ،يرقان ،اسهال ،استفراغ ،آب

جنوب ايران جمعآوري ميگردد (.)10

آوردگي شکم و بواسير بود.

دانه اين گياه داراي اثرات مليني است و پس از جذب
آب ،تورم حاصل کرده و بهطور مکانيکي سبب لينت و
مورد اثرات اين گياه بر دستگاه گوارش انجام شده
است و نقش درماني آن در يبوست ،اسهال ،بيماري
التهاب روده مانند کوليت اولسراتيو ،سندرم روده
تحريکپذير ،سرطان کولون ،ديابت و هيپرکلسترولمي
مورد پژوهش قرار گرفته است ( 14و  .)15در منطقه

نمودار  )6فراواني نسبي کاربردهاي دارويي گياهان بومي بندر گناوه بر اساس
سيستم

بندر گناوه نيز از اثرات ضد يبوستي اين گياه به خوبي
آگاه بودهاند و از آن بهصورت شايع استفاده

بحث

ميکردهاند.

در اين پژوهش اتنوفارماکولوژيک،گياهان بنگو ،هلپه،

از ديگر کاربردهاي گياه اسفرزه در بندرگناوه ،استفاده

اسپند ،خاک شير ،کاسني ،سربرنجاسف ،بابونه و

از آن بهصورت جوشاندهاي از نبات و آب جهت

هندوانه ابوجهل باالترين شاخص اهميت فرهنگي ()CI

درمان سرفه و سينه درد ميباشد .هر چند در طب

را در بندرگناوه داشتند .گياهان اسفرزه (بنگو) ،خاک

سنتي نيز به کاربرد اسفرزه در نزلههاي مزمن و خلط

شير و آويشن نيز باالترين شاخص فراواني نسبي ثبت

خوني (هموپتزي) اشاره شده است ( )16ولي در سطح

را از خود نشان دادند.

مطبوعات بينالمللي پزشکي به نشاني از نقش اين گياه

شاخص اهميت فرهنگي ( )CIنشانگر گستردگي

در کنترل بيماريهاي تنفسي برنميخوريم .از اين رو،

کاربرد (تکرار افراد آگاه بومي که گياه را به کار

با توجه به اينکه پژوهشي در زمينه کاربرد اين گياه در

ميبرند) براي هر گونه گياهي همراه با در نظر گرفتن

بيماريهاي دستگاه تنفسي در سطح جهان وجود

تنوع کاربردي آن است .صاحب نظران بر اين عقيدهاند

ندارد ،طراحي يک کارآزمايي باليني در اين خصوص

که اين شاخص بهصورت ژرف ،نتايج مصاحبهها را

منطقي ميباشد.

بهصورت نيمه ساختاري ارائه داده و در انتقال دانش

در بندر گناوه ،مقداري دانه گياه بنگو را روي پارچه

نهان بسيار سودمند است.

خيسي گذاشته و روي زخم يا آبسه ميگذارند و از
(اسفرزه)

اين ضماد بهعنوان ضدعفوني کننده زخم استفاده

در

مطالعه

کنوني،

( ))Plantago psylliumداراي باالترين شاخص

ميکنند .همچنين مقداري بنگو را درون مقداري شير

اهميت فرهنگي بود .اين گياه که علفي است يکساله،

ريخته ،پخته و روي آبسه يا زخم ميگذارند .استفاده

کوچک ،داراي ساقه کوتاه و برگهاي باريک و دراز و

از گياه اسفرزه بهعنوان درناژ عفونت از دملها و

نوک تيز ،پوشيده از تارهاي نرم و نقرهاي که در

جوشها در طب سنتي ايران ريشهاي قديمي دارد

نواحي گرم و مرطوب زيست ميکند و بيشتر از

( .)17اثرات محافظت کنندگي پليساکاريد پکتين بر

http://bpums.ac.ir

گياه

بنگو
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سهولت دفع مواد را فراهم ميکند .مطالعات کافي در

مرادی و همكاران

اتنوفارماکولوژی گياهان دارويي بندر گناوه365 /

موشهاي آزمايشگاهي نشان داده شده است و به نظر

نشان داده شد که عصاره اين گياه ميتواند غلظت

ميرسد که اين اثر محافظتي از تحريک سيستم ايمني

قندخون را  4ساعت پس از تزريق وريدي و 24

باشد ( .)18همچنين در بررسي ديگر اثر ضد باکتريايي

ساعت پس از تزريق درون صفاقي کاهش دهد (.)20

و ضد کانديدايي گياه اسفرزه مورد تأييد قرار گرفت

در مطالعهاي ديگر بر روي حيوانات آزمايشگاهي،

( .)11نکته جالب در پژوهش پيش رو آن بود که دو

عصاره هلپه توانست سطح قندخون را با ترشح

نفر از آگاهان محلي از اسفرزه براي درمان ترک دست

انسولين از پانکراس کاهش دهد (.)24

و پا استفاده ميکردند .در يک مطالعه جديد نشان داده

از نکات جالب آنکه در طب عاميانه بندر گناوه از گياه

شده که عصاره اسفرزه اثرات خوبي روي فرايندهاي

هلپه بهعنوان ضد عفوني کننده محيط و شستشو دهنده

بهبود زخم دارد و از اين رو بهعنوان کانديدي در

و ضدعفوني کننده زخم استفاده ميشده است .اثرات

درمان زخم محسوب ميگردد (.)23

ضد باکتريايي جنس  Teucriumو گياه هلپه در

گياه هلپه ( )Teucrium poliumاز گياهاني است که

مطالعات مختلف مورد پژوهش قرار گرفته است

يکي از باالترين شاخصهاي فرهنگي را در منطقه

( .)25-28در جديدترين مطالعه ،ترکيب شيميايي مواد

بندر گناوه به خود اختصاص داد.

ضد باکتريال گياه هلپه مورد سنجش دقيق با کاربرد

هلپه گياهي است پايا ،علفي ،پرشاخه ،پوشيده از

اسپکتروسکوپي و  NMRدو بعدي قرار گرفت.

تارهاي متراکم و بلند و نرم ،بوتههاي تقريباً چوبي به

يافتههاي مطالعه نشانگر وجود اثر ضد باکتريايي

ارتفاع  03تا  63سانتيمتر دارد و برگهاي آن دراز و

عصاره خام و نيز چهار متابوليت جدا شده از اين گياه

پوشيده از کرکهاي پنبهاي در هر دو سطح پهنک

بر عليه استافيلوکوکوس اورئوس بود ( .)28مطالعه

است .اين گياه در نواحي باير و سنگالخي و ماسه

اسماعيلي و اميري نشانگر اثرات ضد باکتريهاي گرم

زارهاي نواحي مختلف اروپا و مديترانه ،شمال آفريقا

مثبت و گرم منفي اسانس اين گياه بود که اثرات

و جنوب غربي آسيا از جمله ايران ميرويد (.)21

بيشتري از آنتيبيوتيک جنتامايسين را از خود نشان داد

در منطقه بندر گناوه و همچنين شهرستانها و

( .)21از نکات جالب ديگر استفاده از اين گياه در طب

روستاهاي بوشهر اين گياه به خوبي شناخته شده است

عاميانه بندر گناوه ،کاربرد اين گياه براي اختالالت

و براي کاهش قندخون در ديابت نوع دو به کار برده

قاعدگي است .مطالعه ناصري و همکاران نيز نشان

ميشود .در مطالعهاي که در دانشگاه علوم پزشکي

داده است که عصار آبي اين گياه انقباضات رحمي را

بوشهر بهصورت يک کارآزمايي باليني بر روي 40

در موش صحرايي کاهش ميدهد (.)03

بيمار مبتال به ديابت نوع دو انجام گرديد نشان داد که

در اين مطالعه گياه کاسني ()Cichorium intybus

مصرف داروي گياه هلپه ميزان متوسط قندخون را در

داراي شاخص اهميت فرهنگي باال بود .اين گياه در

مدت مصرف آن کنترل و اثراتي مشابه قرص

قبل از ميالد مسيح نيز کاربرد داشته و شهرت آن نزد

گليبنکالميد از خود نشان ميدهد ( .)22البته اثر

مردم به اين دليل بوده که آن را گياهي مفيد براي کبد

کاهندگي قندخون در طب عاميانه براي هلپه شناخته

ميدانستند و در درمان قولنجهاي کبدي ،زردي و
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عليه عفونت سيستميک استرپتوکوکوس پنومونيا در

شده ميباشد و در سطح مطالعات آزمايشگاهي نيز

سال هفدهم /شماره  /5آذر و دی 3939

/ 366طب جنوب

در نزد مردم بندر گناوه نيز از گياه کاسني بهعنوان

عصاره گياه اسپند جمعآوري شده در ايران داراي اثر

تصفيه کننده کبد و صفراآور بهصورت شايع استفاده

سميت سلولي بوده و اين امر ارتباط مستقيمي با ميزان

کبد

الکالوئيدهاي بتا-کاربوليني موجود در عصاره ،به ويژه

ميشود.

اثرات

محافظت

کنندگي

( )Hepatoprotectionگياه کاسني را به پيشگيري از

مقدار هارمين آن دارد (.)05

آسيب کبدي وابسته به راديکالهاي آزاد منتسب

بررسي عصارههاي متانوليک گياه اسپند ،ويژگي هاي

ميدانند ( .)01همچنين به نظر ميرسد که کاسني

ضد ميکروبي برجستهاي را از خود نشان داده است

ميتواند تخريب اکسيداتيو  DNAدر بافت کبد را منع

( .)06در بررسي ديگر ،اين گياه بر استافيلوکوکوس

نمايد ( .)01در جانوران آزمايشگاهي نيز نشان داده

اورئوس ،کانديدا آلبيکنس و اسينتوباکتر مؤثر بوده است

شده است که عصاره ريشه کاسني ،آسيب هپاتوسلوالر

( .)07اخيراً توانستهاند پروتئيني ضد قارچي با

حاصله از تتراکلريدکربن را کاهش داده است (.)02

ويژگيهاي ضد پروليفراسيوني و ضد فعاليت ترانس

از کاربردهاي ديگر کاسني ،اثرات ضد تب آن است که

کريپتاز معکوس  HIV-1از گياه اسپند جدا کنند (.)08

در زمانهاي قبل نيز بهعنوان تب بر استفاده ميشده

در طب سنتي ايران و طب عاميانه بندر گناوه از دود

است ( .)02اخيراً فعاليت ضد باکتريال عصارههاي

گياه اسپند براي ضدعفوني کردن محيط استفاده

محلول در آب ،اتانول و اتيل استات کاسني گزارش

ميشود .بررسي چگاليده دود دانههاي اسپند نشان داد

شدهاند ()00؛ اما نکته جالب در اين پژوهش آن بود

که هارمين استاندارد و نيز عصاره دايکلرومتاني داراي

که شايعترين کاربرد سنتي در نزد آگاهان بومي ،کاربرد

فعاليت ضد ميکروبي هستند (.)01

آن بهصورت يک سردي دهنده براي مقابله با مزاج

در طب عاميانه مردم بندرگناوه ،مصرف غير خوراکي

گرم بوده است .هرچند که هنوز پژوهشگران به

اسپند براي دل پيچه و نيز بهعنوان آرامبخش استفاده

بررسي کاربرد سردي دهنده کاسني در شرايط باليني

ميشود .در شرايط آزمايشگاهي نشان داده شده است

در سطح مطبوعات پزشکي اشارهاي نکردهاند ،اما

که عصاره الکالوئيدي اين گياه موجب کاهش

ابوعلي سينا با خصوصيت سردي دهندگي کاسني به

چشمگير درد در مقايسه با گروه کنترل در جانوران

خوبي آشنايي داشته است (.)04

آزمايشگاهي شده است (.)43

گياه اسپند ( )Peganum harmalaنزد بوميان بندر

به نظر ميرسد که فعاليت ضد درد مرکزي و محيطي

گناوه بهعنوان ضدعفوني کننده محيط در شرايط ويژه،

آن از راه گيرندههاي اپيوئيدي باشد (.)41

کاربرد گسترده دارد .براي مثال؛ براي ضدعفوني کردن

خاک شير ( )Descuraninia sophiaدر طب سنتي

محيط پس از زايمان و يا مصرف موضعي براي کنترل

ايران بهعنوان رفع گرمازدگي و ضد اسهال به کار برده

عفونتهاي زايماني استفاده ميگردد در طب سنتي

ميشده است ( .)10ما نيز در اين پژوهش پي برديم که

ايران ،دانههاي اسپند بهعنوان ضدعفوني کننده ،مصرف

از اين گياه بهعنوان درمان سرخک استفاده ميشود.

عمومي داشته است و البته بايد دانست که مصرف

کاربرد آن در اين مورد برخاسته از کارايي اين گياه

خوراکي آن بهعلت سمي بودن آن منع شده است

جهت پايين آوردن تب ميباشد که از قديم در
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نارسايي اعمال کبد آن را بهکار ميبردهاند (.)16

( .)10نتايج مطالعه اخير در ايران نشان داده است که

اتنوفارماکولوژی گياهان دارويي بندر گناوه367 /

مرادی و همكاران

استفاده ميشده است (.)42

مستقيم اسپاسموژنيک در ناحيه آنتروم است و کولين

نکته قابل تعمق آن است که يک نفر از آگاهان محلي

موجود در ترکيب شيميايي آن عامل ايجاد اين اثر

بندر گناوه به اثرات قلبي خاک شير اشاره کرده است.

است و از اين رو اثرات مشاهده شده پروکاينتيک اين

دانههاي خاکشير مورد سنجش دقيق از لحاظ ترکيبات

گياه ميتواند پايه فارماکولوژيکي جهت کاربرد سنتي

موجود به ويژه گليکوزيدها قرار گرفته است ( )40و

سربرنجاسف براي درمان سوهاضمه باشد (.)48

گليکوزيدهاي قلبي در اين گياه گزارش شده است (.)44

همچنين از اين گياه براي درمان اسهال در منطقه بندر

از نکات برجسته خاکشير که در طب سنتي خاور دور

گناوه و چهارمحال بختياري استفاده ميشود ،بررسي

مورد توجه قرار گرفته است اثرات ضد سرطاني است

هاي انجام شده در دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور

و هم اکنون نيز اثرات سيتوتوکسيک و ضد التهابي

نشانگر وجود اثرات عصاره Achillea kellalensis

ترکيبات دانههاي اين گياه تحت بررسي ميباشد (.)45

بر عليه ويروس روتا بوده است (.)41

شايعترين کاربرد سربرنجاسف در منطقه رود حله و

از نکات جالب ديگر اينکه دو نفر از آگاهان بومي

بندر گناوه ،دل درد و نفخ و رفالکس (برسوزک) بوده

منطقه گناوه ،به اثرات ويژه گياه سربرنجاسف در

است ( .)13اين گونه گياه از تيره مرکبان بوده که

درمان زخم اشاره کردهاند .پتانسيل بهبود زخم گياه

بهصورت علفي با ساقههاي چوبي شده و کم برگ،

 Achillea biebersteiniدر شرايط آزمايشگاهي و

بومي نواحي جنوبي ايران است (.)10

مدلهاي جانوري مورد تأييد قرار گرفته است (.)53

از جنس  11 ،Achilleaگونه در ايران وجود دارد که

شماري از آگاهان بومي نيز اثر ضد قند سربرنجاسف

گونه  Achillea erophoraکه در ايران به

را بيان کردند .در مطالعه اتنوفارماکولوژيک که در

سربرنجاسف معروف است ،بومي ايران است و

فلسطين اشغالي انجام شده است نيز به اثر کاهندگي

انحصاراً در استانهاي جنوبي ايران رشد ميکند (.)46

قند با  Achillea fragrantissimaاشاره شده است

به نظر ميرسد که اين گياه داراي ويژگيهاي ضد درد،

( )51و در مطالعهاي با موشهاي آزمايشگاهي به اثر

به ويژه در ناحيه شکمي ،ميباشد که نياز به

کاهندگي قندخون با  Achillea millefoliumاشاره

پژوهشهاي فارماکولوژيک در سطح پايه دارد .در

گرديد (.)52

پژوهشي به اثر افزايش دهنده آنالژزيک مورفين در

در شرايط آزمايشگاهي ،گونه  Achillea santolinaنيز

راتهاي آزمايشگاهي که عصاره هيدروالکلي

که در جنوب ايران ،به ويژه بوشهر ،رشد ميکند فعاليت

 Achillea millefoliumدريافت کرده بودند ،اشاره

خوبي جهت کاهش قندخون از خود نشان داده است و

شده است (.)47

به نظر ميرسد که اين عمل توسط اثرات ضداکسيداتيو

در مطالعه کنوني ،مردم بومي گناوه به اثرات

آن باشد ( )50زيرا استرس اکسيداتيو در فرايند اختالل

ضدرفالکس (برسوزک) اين گياه اشاره کردند .در

سلولهاي بتاي پانکراس نقش دارد (.)50

پژوهشي که بر روي عصاره Achillea millefolium

هندوانه

خيارگرگو

در سطح موشهاي آزمايشگاهي و معده انسان انجام

( )Citrulus colocynthisگياهي سمي است و
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خاورميانه بهعنوان ضد تب براي سرخک و آبله

شده است ،نشان داده شد که اين گياه داراي اثرات

سال هفدهم /شماره  /5آذر و دی 3939

/ 369طب جنوب

عنوان مسهل و همچنين به عنوان داروي بواسير و

انقباض (آنتي اسپاسماتيک) گياه بر روي گونههاي

روماتيسم مصرف دارويي دارد ( .)10شايعترين کاربرد

مختلف ماهيچههاي صاف ،در مطالعات مختلف

در منطقه رودخانه حله نيز براي کنترل قندخون و

مشاهده شده است ( .)57-51دومين کاربرد شايع آن

بواسير بوده است .متأسفانه مطالعهاي در مورد اثر ضد

براي اثرات ضد نفخ اين گياه بوده است .اثر آويشن بر

بواسيري اين گياه تاکنون انجام نشده است.

روي بيماريهاي دستگاه گوارش مورد مطالعه قرار

در سطح مطبوعات پزشکي به معرفي يک مورد

گرفته است .يکي از جالبترين بررسيها ،اثر آويشن

رکتوراژي حاد (خونريزي مقعدي) پس از مصرف اين

شيرازي بر روي مدل تجربي موش دچار بيماري

گياه برميخوريم که نياز است کساني که به امور طبابت

التهابي روده ( )IBDميباشد که نشان داد عصاره اين

ميپردازند در مورد ترکيبات اين گياه که خواص تجزيه

گياه جانوران را از بيماري التهابي رودهاي که بهصورت

کنندگي غشاء دارد ،آگاهي داشته باشند (.)54

تجربي القا شده بود به خوبي محافظت ميکند و اين

در مورد فعاليت ضد ديابتي اين گياه ،مطالعاتي که در

اثر برخاسته از اثرات ضد اکسيدانتي ،ضد ميکروبي و

سطح جانوران آزمايشگاهي انجام شده است نشان

ضد التهابي اين گياه ميباشد (.)63

ميدهد که اين گياه ميتواند توده سلولهاي بتاي

نکته بعدي پيرامون اين گياه آن است که اثرات

پانکراسي را در مدلهاي جانوران آزمايشگاهي که با

پيشگيري کننده عصاره هيدرواتانوليک آن بر روي مدل

داروي استرپتوزوسين ( )STZديابتي شدهاند تا حدي

جانوري بيماري مزمن انسداد ريوي ( )COPDقابل

حفظ کرده و يا به حالت اوليه بازگرداند (.)55

مقايسه و حتي بهتر از اثرات دگزامتازون بوده است

آويشن شيرازي ( )Zataria multifloraگياهي پايا،

( .)61در طب عاميانه و نزد مردم بومي گناوه نيز از

بوتهاي ،با ساقههاي بسيار منشعب و نقرهاي رنگ

جوشانده آن براي درمان سرماخوردگي استفاده

کامالً چوبي شده است که گلهاي آن بسيار کوچک به

ميشود .شايد اين اثر برخاسته از اثرات گياه بر روي

رنگ سفيد و مجتمع در پاي برگها داشته و بومي

التهاب مجاري تنفسي و يا اثرات ضد ميکروبي شناخته

استان فارس به ويژه اطراف شيراز و نيز ديگر

شده آن باشد (.)62

استانهاي جنوبي ايران است (.)10

در هر صورت ،مطالعات در شرايط آزمايشگاهي و
شيرازي

 in vivoنشانگر آن بودهاند که آويشن شيرازي داراي

( )Zataria multifloraداراي اثرات ضدعفوني

اثرات تنظيم کنندگي سيستم ايمني از راه ايجاد تعادل

کنندگي ،آرامبخشي و ضد نفخي ميباشد ( )56و

در  Th1/Th2با افزايش  INF-Ɣو کاهش  IL-4را

همچنين بهصورت دم کرده و بخور در رفع

دارد ( )60و از راه همين اثر ايمونولوژيک است که

سرماخوردگي هم مصرف سنتي دارد (.)10

اين دارو براي درمان بيماريهايي همچون آلرژي ،خود

در مطالعه ما ،شايعترين کاربرد آويشن استفاده از آن

ايمني و بيماريهاي عفوني که در آنها تعادل  Th1و

به عنوان داروي قاعدهآور است ،اما ما به شواهدي دال

 Th2اختالل يافته است ،سودمند جلوه مينمايد.

بر وجود مطالعات در اين زمينه در سطح مطبوعات

يکي از افراد آگاه بندرگناوه به اثرات ضد ديابتي اين

در

طب

سنتي
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ميوههاي زرد آن در مقدار بسيار کم در طب سنتي به

بينالمللي پزشکي برنخورديم؛ هر چند که اثرات ضد

اتنوفارماکولوژی گياهان دارويي بندر گناوه363 /

مرادی و همكاران

عصاره آويشن شيرازي بر روي راتهاي آزمايشگاهي

آلماني بر روي بيماري اضطراب منتشره انجام شده

که فروکتوز بااليي به آنها داده بودند و دچار مقاومت

است ( 67و  .)68اثر تقويت کنندگي معده و هضم

نسبت به انسولين شده بودند ،مورد بررسي قرار گرفت

کنندگي غذا نيز توسط آگاهان محلي بندر گناوه

( .)64در اين مطالعه ،مشاهده گرديد که عصاره آويشن

گزارش شد .در سطح مطبوعات پزشکي به کاربرد

داراي اثرات شبه انسوليني بوده و موجب افزايش

ترکيب بابونه آلماني و آلوئه ورا در درمان سندرم روده

سطح آديپونکتين گرديده و بيان پروتئين  PPARƔرا

تحريکپذير ( )IBSبرميخوريم (.)61

نيز موجب ميشود (.)64

مردم بومي بندر گناوه عمدتاً از بابونه به عنوان رنگ

بابونه ( )Matricarria charmomillaاز گياهاني

مو و نيز درمان سردرد استفاده ميکنند و يک نفر نيز از

است که داراي شاخص فرهنگي بااليي نزد مردم بندر

کاربرد ضد تشنج آن اطالع داد .مطالعه بر عصاره بابونه

گناوه مي باشد و در موارد فراواني به کار برده ميشود.

آلماني ( )Matricaria recutitaبر روي موشهاي

کاهش درد قاعدگي و درد پس از زايمان از کاربردهاي

آزمايشگاهي مؤيد اثرات ضد تشنجي اين عصاره بوده

متداول اين گياه دارويي در بندر گناوه ميباشد .در

است (.)73

مطالعهاي که بر روي  13دانشجوي ساکن در خوابگاه

در يک فراگرد کلي ،تنوع گستردهاي از گياهان دارويي

در ايران انجام شد نشان داده شد که عصاره اين گياه از

در منطقه بندر گناوه وجود دارد که هر چند همان

مفناميک اسيد در تسکين سندرم پيش قاعدگي مؤثرتر

کاربردهاي درماني که در طب سنتي ايران رايج است

است ( .)65اثر عصاره بابونه بر روي مدلهاي

از آنها انجام ميشود ولي مردم گناوه شماري از

آزمايشگاهي سندرم تخمدان پلي کيستيک نيز مورد

گياهان را براي درمان بيماريهايي بهکار ميبرند که

مطالعه قرار گرفته است (.)66

ويژه اين منطقه است و پژوهش پيرامون اين گياهان

از کاربردهاي شايع بابونه در طب سنتي ايران و

دارويي ميتواند آغازگر راهي براي کشف داروهاي

همچنين طب عاميانه بندر گناوه استفاده از اين گياه به

جديد در عرصه درمان باشد.
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Abstract

Background: Ethnopharmacology has been seen as a multidisciplinatary approach for novel drug discovery
by providing valuable data about medicinal plants in different cultures. The aim of this ethnopharmacological
study was to identify medicinal plants of the Genaveh port in the North of Persian Gulf.
Material and Methods: The medical uses of medicinal plants were gathered from 30 local informants by
face to face interview. The relative frequency of citation (FRC) and cultural importance (CI) indices were
calculated.
Results: A total of 93 medicinal plants belonging to 55 families were identified. Plantago psyllium,
Teucrium polium, Peganum harmala, Descuraninia sophia, Cichorium intybus, Achillea erophora DC,
Matricarria charmomilla and Citrolus colocynthis had the highest cultural importance indices. Plantago
psyllium, Descuraninia sophia and Zataria multiflora had the highest FRC indices. The highest medical
uses were for gastrointestinal diseases, gynocological diseases, respiratory disorders, infectious diseases,
nature of cool and metabolic disorders, respectively. In addition to the use of these plants to treat diseases
as in Iran’s traditional medicine, people in the Genaveh port particularly use Plantago psyllium for
drainage of infective boils and abscesses, cough, skin diseases, Teucrium polium for diabetes mellitus,
wound washing and sterilizing, Peganum harmala for uterus infections and abdominal cramps,
Descuraninia sophia for heart diseases and heatstroke, Cichorium intybus for heatstroke and liver
diseases, Achillea eriophora DC for reflex, diabetes mellitus and wound healing, Matricarria charmomilla
for seizure and dysmenorrhea, Citrolus colocynthis for hemorrhoid, diabetes mellitus and rheumatism and
Zataria multiflora for sedation, abdominal pain and respiratory diseases.
Conclusion: There is a vast variety of medicinal plants in Genaveh port. Although most of therapeutic
applications of these plants in the Genaveh port are the same as Iran’s traditional medicine, but the people
of this region use some of these plants for some diseases which are unique for this area. Thus,
investigation about these plants should be initiated to discover novel drugs for clinical applications.
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