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 4مرکز تحقيقات طب گرمسيري و عفوني خليج فارس ،پژوهشكده علوم زيستپزشكي خليجفارس ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
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(دريافت مقاله -34/4/41 :پذيرش مقاله)34/5/41 :

چكيده
زمينه :دانش اتنوفارماکولوژي يک فرصت بيهمتا را براي همكاري ميان رشتهاي در بين پژوهشگران گياهشناسي ،فارماکولوژي،
سمشناسي ،شيمي ،آنتروپولوژي و جامعهشناسي فراهم مي آورد .هدف اين پژوهش شناخت گياهان دارويي است که به صورت سنتي در
منطقه باستاني توز در جلگه زيرراه دشتستان کاربرد دارويي دارند.
مواد و روشها :دادههاي اتنوفارماکولوژيک گياهان دارويي از  29نفر آگاه بومي منطقه باستاني توز در جلگه زيرراه دشتستان به
صورت مصاحبه حضوري گرداوري شده و شاخصهاي فراواني نسبي ثبت ( )Relative Frequency of Citationو شاخص اهميت
فرهنگي ( )Cultural Importance Indexبراي هر گياه دارويي محاسبه شد.
يافتهها :به طور کلي  494گونه گياه دارويي در منطقه باستاني توز در جلگه زير راه دشتستان استان بوشهر مربوط به  22خانواده
شناسايي گرديد .گياهان پنيرک (،)Malva sylvestrisآويشن شيرازي ( ،)Zataria multifloraهليله ( ،)Terminalia chebulaزيره سبز
(cyminum

،)Cuminum

رازيانه

(vulgare

،)Foenicum

لعل

بيابان

(decumbens

،)Olivera

گلگاوزبان

( ،)Echium amoenumهلپه ( ،)Teucrium poliumشاهدانه ( )Cannabis sativaو خشخاش ( )Papaver somniferumباالترين
اهميت فرهنگي را در منطقه داشتند .گياهان چشمبغيض ( ،)Ducrosia anethifolia Biossسياهدانه ( ،)Nigella sativaلگجي
( )Capparis spinosaو گزنه ( ) Urtica dioicaنيز داراي باالترين فراواني ثبت نسبي را از خود نشان دادند .شايعترين کاربرد دارويي
گياهان به ترتيب براي بيماريهاي گوارشي ،بيماريهاي زنان و زايمان و بيماريهاي پوستي بود.
نتيجهگيري :تنوع گسترده اي از گياهان دارويي در منطقه باستاني توز در جلگه زيرراه دشتستان ،با همان کاربردهاي درماني که در طب
سنتي ايران رايج بوده وجود دارد ولي مردم اين منطقه شماري از گياهان را براي درمان بيماريهايي به کار ميبرند که ويژه اين منطقه
است و پژوهش پيرامون اين گياهان دارويي ميتواند آغازگر راهي براي کشف داروهاي جديد در عرصه درمان باشد.
واژگان کليدي :اتنوفارماکولوژي ،طب سنتي ،گياهان دارويي ،استان بوشهر
* مرکز تحقيقات زيست فناوري دريايي خليج فارس ،پژوهشكده علوم زيستپزشكي خليجفارس ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
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اتنوفارماکولوژي گياهان دارويي جلگه دشتستان در منطقه

سال هجدهم /شماره  /4مهر و آبان 4934

/ 424طب جنوب

مقدمه
بر اساس يافتههاي باستانشناسي ،کاخهاي يافت شده

هزاران سال دانش پيچيده و بسيار گستردهاي از کاربرد

هخامنشي در دشتستان (کاخهاي چرخاب و بردک

دارويي گياهان در دل نسلهاي بشر نهان گرديده است

سياه) چنين برميآيد که اين منطقه در زمان کورش و

که کارايي و سودمندي خود را با ازمون گذر زماني و

داريوش از رونق فراواني برخوردار بوده و به عنوان

آزمون و خطا نشان دادهاند .حتي در دوران مدرنيته نيز

مکان سيادت ايرانيان در خليجفارس خودنمايي

گياهان دارويي نه تنها ارزش خود را از دست ندادهاند

ميکرده است و اين منطقه نيز داراي سازمان پزشکي

بلکه در دوران پسامدرن نيز نگرش نسبت به گياهان

همانند ديگر شهرهاي هخامنشي بوده و تشکيالت

دارويي با استقبال فراواني روبرو شده است و از اين

پزشکي و داروسازي در آنجا پابرجا بوده است .در

رو حجم بسيار بااليي از مقاالت در زمينه گياهان

حقيقيت اين منطقه باستاني همان منطقه تئوکه (تااوکه)

دارويي که در کشورهاي غربي به چاپ رسيده است

بطلميوس است که در لوحهاي ديواني تخت جمشيد

که از مجموع مطالعات اتنوبوتاني کشورهاي منطقه

هزاران نفر در آنجا براي برداشت محصول مأموريت

آفريقا ،هندوستان ،جنوب شرقي آسيا ،خاورميانه و

گرفتهاند .به احتمال فراوان با اين ساختار جمعيتي و

آمريکاي مرکزي و جنوبي ميباشد .بدين سان دانش

سيستم پزشکي ميبايست پزشکان ديگر کشورها مانند

اتنوبوتاني در حوزه گياهان دارويي ،بسيار مورد

مصر و بابل و يونان نيز در آنجا وجود داشتهاند (.)1

پذيرش مجامع علمي قرار گرفته است و شاهد رشد

اين شهر سپس در دوره ساساني به توز تغيير نام داد و

روزافزون دانش اتنوفارماکولوژي هستيم .دانش

جغرافي دانان دوره اسالمي نيز با نام شهر توز (توّج)

اتنوفارماکولوژي ايجاد يک فرصت را براي همکاري

از رونق و شکوه آن ياد کردهاند (.)2

ميان رشتهاي و چند رشتهاي در بين پژوهشگران گياه

ويرانهها و يافتههاي باستان شناسانه آن که در جلگه

شناسي،

زيرراه پراکنده است نشانگر گستردگي آن است .از اين

انتروپولوژي و جامعه شناسي فراهم ميآورد ( .)4در

رو چنين به نظر ميرسد که با چنين پيشينه و حضور

حقيقت پژوهشهاي اتنوفارماکولوژي شامل روشهاي

تاريخي ميبايست مکاتب گوناگون طبي از زمان ايران

شناخت و بررسي است که اطالعات بسيار با ارزش را

باستان تا دوره اسالمي به اين منطقه رايج بوده و از

در مورد گياهان دارويي که در فرهنگهاي گوناگون

آنجا که در مسير کاروانرو بنادر تاريخي به منطقه

بکار برده ميشود و بسياري نيز تبديل به دارو شدهاند،

پارس بوده است خود جلوه گاه داد و ستد گياهان

فراهم ميآورد (.)4

دارويي مناطق گوناگون مناطق خليج فارس ،اقيانوس

انجام مطالعات اتنوفارماکولوژي بسيار حائز اهميت

هند ،درياي سرخ و مکتب جندي شاپور و بندر

است زيرا پژوهشهاي اتنوفارماکولوژي هم از ،از

سيراف بوده است (.)3

دست دادن دانش نهان و شهودي در نزد فرهنگهاي

بنابراين پژوهش پيرامون اتنوفارماکولوژي گياهان

گوناگون جلوگيري ميکند ،و هم از اثرات مخربي که

دارويي منطقه باستاني توز (زيرراه) دشتستان ميتواند

ممکن است از انتقال نسلي به نسل ديگر صورت
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منطقه زير راه دشتستان داراي تاريخ بس کهن است که

از غناي نهفته در دل تاريخ اين منطقه رازگشايي نمايد.

زيرايي و همكاران

اتنوفارماکولوژي گياهان دارويي دشتستان 423 /

دارويي که در نزد اقوام و فرهنگ متنوع وجود دارد

تاريخي پزشکي ايران باستان و دوران اسالمي آشنا

براي مستند سازي سنتهاي فرهنگي بسيار سودمند

سازد بلکه ميتواند گنجينه با ارزش از گياهان دارويي

بوده و همچنين اطالعات بسيار با ارزشي را که براي

را که نويد دهنده کشف داروهاي آينده هستند را براي

نگهداري از منابع طبيعي الزم هستند خلق ميکند (.)5

ما آشکار سازند.

از سوي ديگر به علم اتنوبوتاني در هم آغوشي با
اتنوفارماکولوژي به عنوان ابزاري نيرومند جهت کشف
داروهاي جديد روشي براي حفظ سنتها و نيز نمايي

مواد و روشها

از همکاري ميان مردم بومي و دانشمندان نگريسته

جغرافياي منطقه مورد پژوهش

ميشود (.)6

مکان پژوهش جلگه زير راه در شهرستان دشتستان در

در يک بررسي تحقيقاتي که انجام گرفت مشخص

استان بوشهر ميباشد .شهرستان دشتستان از قديميترين

گرديد  111ترکيب دارويي وجود دارد که از  19گياه

شهرستانهاي ايران ميباشد .دشتستان از قديميترين

استخراج شده و به صورت دارو مصرف ميشود و

مناطق ايران است که جغرافيدانان از آن به نام دستقان ياد

نکته شگفتآور آنکه  77درصد اين ترکيبات از طريق

کردهاند .و آن را جزء نواحي گرمسيرات فارس ذکر

بررسي کاربردهاي اتنوفارماکولوژيک بوده است و

کردهاند .اصطخري آن را از نواحي اردشيرخوره که از

امروزه نيز تقريباً به همان شيوه کاربردي در طب

کورههاي پنجگانه فارس قديم بوده است ،محسوب

عاميانه مصرف ميشوند ( .)7پيش از اين پيرامون

داشته است .اين شهرستان از  6بخش و  12دهستان

اتنوفارماکولوژي گياهان دارويي بندر گناوه و رودخانه

همراه با هر شهر و  113روستا تشکيل شده است.

حله دشتستان استان بوشهر پژوهشهايي انجام شده و

سعدآباد از بخشهاي مهم شهرستان دشتستان است که

نتايج آن را در مجالت علمي -پژوهشي به چاپ

در شمال اين شهرستان واقع شده است و  59متر از

رسيده است ( 8و  .)1اين پژوهشها نشانگر تنوع

سطح دريا ارتفاع دارد .بخش سعدآباد داراي  27روستاي

گستردهاي از گياهان دارويي در اين مناطق بود که هر

مسکوني و  19روستاي غيرمسکوني و  2دهستان

چند اين گياهان همان کاربردهاي درماني که در طب

وحدتيه و زيرراه مي باشد .دو رودخانه دالکي در قسمت

سنتي ايران رايج است از آنها انجام ميشد ،ولي مردم

شرق و شاهپور در سمت شمال و غرب آن واقع است

مناطق مذکور شماري از گياهان را براي درمان

که ساالنه  49ميليون مترمکعب آب در مسير خود جابجا

بيماريها به گونهاي به کار ميبردهاند که ويژه اين

نموده و يک ميليون و هشتصد هزار اصله نخل را سيراب

مناطق بود .با توجه به غناي فرهنگي و تاريخي منطقه

ميکند .و از اين رو اين بخش بهعنوان يکي از قطبهاي

توز (زيرراه دشتستان) پژوهشگران تصميم گرفتند که

شاخص کشاورزي است .دهستان زير راه در منطقه

گستره پژوهشهاي خود را در روستاهاي جلگه زيرراه

باستاني شهر توز (توّج) در بخش سعدآباد قرار دارد .به

در شهرستان دشتستان گسترش دهند .بيشک

مرکزيت دهستان زيرراه .روستاهاي اين دهستان و

يافتههاي اين پژوهش اتنوفارماکولوژيک پيرامون

روستاهاي بخش شبانکاره ،بخش آبپخش و بخش
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بپذيرد ،پيشگيري ميکند .از سوي ديگر ثبت اطالعات

گياهان دارويي ميتواند نه تنها ما را از غناي مکاتب

/ 491طب جنوب

مرکزي شهرستان دشتستان مورد پويش قرار گرفت.
گردآوري دادهها
جمعيت مورد مطالعات شامل  23فرد آگاه ميباشد.
مردم و منطقه ،به شناسايي افرادي که آشنايي ژرفي
نسبت به گياهان دارويي و روشهاي سنتي درماني
رايج در منطقه دارد اقدام شد ،سپس با يافت اين افراد
کليدي و آگاه ،ضمن مصاحبه حضوري با آنان ،افراد
بعدي را جهت مصاحبه و پژوهش معرفي کردند .به
اين صورت پژوهشگر با تماس با افرادي که به
صورت غربال گرايانه شناسايي ميشدند و در
روستاهاي توابع دشتستان با محوريت مرکزي زيرراه
سکونت داشتهاند ،اطالعات خود را جمعآوري نمود.
از خود اهالي روستاها نيز دوباره جهت يافت افراد
بيشتر پرس و جو شد با اين روش مجموعاً  23نفر از
افراد آگاه و آشنا به گياهان دارويي و روشهاي
درماني سنتي شناسايي شدهاند (که اغلب به کار طب
سنتي و درمان با گياهان دارويي در محل سکونت
خود مشغول بودند) ما جهت آساني کار اين افراد را
آگاهان بومي ( )Informantميناميم .در مصاحبه
حضوري نخست به صورت بارش افکار از فرد آگاه
بومي درخواست شد که گياهان دارويي مورد استفاده
خود را که در منطقه ،رويش دارند با بيان کاربردهاي
آنها فهرست نمايند .سپس براساس فهرستي که از
گياهان دارويي منطقه در اختيار داشتيم نسبت به
يادآوري نام گياهان اقدام نموده و کاربرد بومي اين
گياهان نيز از آنان پرسش شد.
تجزيه و تحليل دادهها
ابزار پژوهش به صورت مصاحبه حضوري و بارش
افکار و هدايت بر اساس اهداف پژوهش توسط
http://bpums.ac.ir

پژوهشگر

ميباشد.

اطالعات

اتنوفارماکولوژيک

نخست به صورت گزارش کار ( )Use reportنوشته
شد که خود شامل ترکيبي از  3متغير ،فرد آگاه بومي
( )Iکاربرد گونه گياه ( )Sو خود گروه کاربردي ()U
ميباشد.

در

پژوهش

اين

گزارش

کاربرد

( ،)Use reportتعداد کاربرد (،)Number Of Use
فرواني ثبت ( ،)Frequency of citationشاخص
فراواني ثبت نسبي ( relative frequency of

)citation

و

شاخص

اهميت

فرهنگي

( )culture importance indexبراي هر گياه ثبت
شد .شمار افراد آگاه بومي که کاربرد گونه گياهي را
بيان کرده باشند ،فراواني ثبت ناميده ميشود ،شاخص
کمي فراواني ثبت نسبي ( )RFCبا تقسيم فراواني ثبت
( ،)Frequency of citationبر تعداد افراد آگاه بومي
در مطالعه بهدست ميآيد.
شاخص کمي فراواني ثبت نسبي از صفر (در زماني که
هيچ فرد آگاه بومي کاربردي را براي گياه مورد نظر عنوان
نکرده باشد) تا يک (که تمام افراد آگاه بومي کاربرد
دارويي براي گياه مورد نظر بيان کرده باشند) متغير است.
براي محاسبه گزارش کاربردي هر گياه ،نخست گزارش
کاربرد ( )URتمام افراد آگاه بومي در هر گروه کاربري
آن گياه ثبت شده و سپس تمام گزارشات کاربردي
گروههاي کاربري گوناگون را با هم جمع کرديم .براي
محاسبه شاخص اهميت فرهنگي ،گزارش کاربردهاي
گوناگون هر گياه خاص ( )URبا تقسيم بر تعداد افراد
آگاه بومي بهدست آوردهايم.
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نمودارهاي  1و  2به ترتيب فراواني ثبت و نيز گزارش

يافتهها
در اين پژوهش افراد آگاه بومي به  131گونه گياهي از

کاربرد گياهان با باالترين فرواني ثبت و گزارش کاربرد

حدود  62خانواده اشاره کردند .البته گروه پژوهش

را نشان ميدهد.
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موفق نشد نام علمي  16گياه محلي را يافت نمايد.

نمودار  )1فراواني ثبت ( )FCگياهان دارويي در جلگه توز دشتستان

نمودار  )2گزارش کاربرد ( )URگياهان دارويي جلگه زيرراه (توز)

باالترين شاخص اهميت فرهنگي ( )CIبه ترتيب

(sylvestris

توله

(multiflora

مربوط

به

http://bpums.ac.ir

گياهان

)Malva
،)Zataria

و

آويشن
هليله

/ 492طب جنوب

(chebula
(cyminum
(vulgare

سال هجدهم /شماره  /4مهر و آبان 4934

)Terminalia
)Cuminum
)Foeniculum

(decumbens

،)Oliveria

زيره

و

سبز

،)Echium

(amoenum

و

رازيانه

(polium

،)Teucriuma

مشک

کورک

(sativa

)Cannabis

گل

گاوزبان

هلپه
و

و

شاهدانه
خشخاش

( )Papaver somniferumبوده است (نمودار .)3

همچنين باالترين فرواني ثبت نسبي به ترتيب مربوط

 )poliumو آويشن ( )Zataria multifloraبود

به چشم بغيض ( )Ducrosia anethifoliaو سياه

(نمودار .)4

دانه ( )Nigella sativaو هلپه ( Teucriuma

نمودار  )4فراواني ثبت نسبي ( )RFCگياهان دارويي جلگه زيرراه (توز)
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به صورت کلي باالترين تعداد کاربرد مربوط به گياهان
سربرنجاس

(eriophora

،)Achillea

هليله

(chebula

)Terminalia

و

سياه

دانه

( )Nigella sativaميباشد (نمودار .)5

باالترين فراواني کاربرد گياهان بومي منطقه زيرراه و

کليه و مجاري ادرار -آندرولوژي و ليبيدو -دستگاه

جلگه دشتستان در دستگاه گوارش بود .رتبههاي بعدي

تنفس -روماتولوژي -خون و قلب -مسکن و آرام

به ترتيب مربوط به بيماريهاي زنان و زايمان،

بخش -موارد عفوني و يا ضد عفوني کردن-

بيماريهاي پوست ،موارد عمومي (کسالت -گرمي-

بيماريهاي اعصاب -دندانپزشکي -ارتوپدي -چشم،

سردي) -اختالالت متابوليکي -گوش و حلق و بيني-

بود (نمودار .)6

نمودار شماره  )6فراواني نسبي کاربردهاي دارويي گياهان بومي جلگه زيرراه(توز)
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نمودار  )5تعداد کاربرد ( )NUگياهان دارويي جلگه زيرراه (توز)

سال هجدهم /شماره  /4مهر و آبان 4934

/ 494طب جنوب

منطقه زيرراه (توز) در جلگه دشتستان بهصورت

سرفه و ناراحتيهاي تنفسي بهکار برده ميشده است و

سيستمي نشان داده ميشود .از ديدگاه سيستمي

برگهاي تازه آن نيز بهصورت پماد بروي زخمها و

شايعترين کاربرد در دستگاه گوارش و کنترل دل درد،

آماسها اثر داده ميشود ( .)19نکته جالب آنکه در

نفخ ،يبوست ،اسهال ،يرقان ،استفراغ ،آب آوردگي

مکزيک نيز از همين گياه براي بيماريهاي تنفسي

شکم ،و بواسير بوده است.

استفاده ميشود و در يک مطالعه آزمايشگاهي گزارش
شده که عصاره متانولي آن رشد مايکوباکتريوم آويوم

بحث

را کنترل ميکند ( .)8کاربرد آن در آماسها و

در اين پژوهش اتنوفارماکولوژيک ما پي برديم که

ناراحتيهاي عفوني تنفسي بهصورت سنتي اين نکته را

گياهان توله (پنيرک) ،آويشن ،هليله ،زيره سبز ،رازيانه،

به ذهن ميآورد که ممکن است اين گياه داراي اثرات

مشک کورک ،گل گاوزبان ،هلپه ،شاه دانه ،خشخاش،

ضد التهابي و ضد اکسيدانتي باشد که مطالعات اخير

باالترين شاخص اهميت فرهنگي ( )CIرا در جلگه

آزمايشگاهي اين نکته را تأييد نموده است و فعاليت

زيرراه داشتهاند .گياهان سياه دانه ،چشم بغيض

خورندگي راديکالهاي آزاد و ( Chelateکي ليت)

(مشکک) ،گزنه ،لگجي نيز باالترين شاخص فراواني

کردن فلزات در محيطهاي آزمايشگاهي نشان داده

نسبي ثبت را از خود نشان دادهاند.

شده است (.)11

شاخص اهميت فرهنگي ) (CIنشانگر گستردگي

از کاربردهاي سنتي اين گياه در منطقه ،کاربرد آن

کاربرد (تکرار افراد آگاه بومي که گياه را به کار

بهعنوان کاهش قندخون ميباشد ،در جديدترين

ميبرند) براي هر گونه گياهي همراه با در نظر گرفتن

مطالعه که در مکزيک انجام شده است اثرات کاهش

تنوع کاربردي آن است .صاحب نظران بر اين عقيدهاند

قندخون برگهاي پنيرک در  ratهاي ديابتي

که اين شاخص به صورت ژرف ،نتايج مصاحبهها را

آزمايشگاهي مورد بررسي قرار گرفته است .که نتايج

به صورت نيمه ساختاري ارائه داده و در انتقال دانش

آن نشان دهنده آن بود که عصاره اگزاني برگهاي

نهان بسيار سودمند است.

پنيرک ميتواند بهصورت کارا مقاومت به انسولين را

گياه پنيرک ( )Malva sylvestrisبا نام محلي توله در

منع کند (.)12

منطقه مورد بررسي (جلگه زيرراه دشتستان) باالترين

از کاربردهاي ديگر سنتي پنيرک در منطقه مورد بررسي،

ميزان شاخص اهميت فرهنگي را داشت در تحقيقات

افزايش قدرت باروري زنان ،اشتهاآور و ترشح شير را

گياه شناسي به بررسيهاي کاربردهاي طب سنتي اين

ميتوان نام برد و بدن درد که مطالعات آزمايشگاهي و

گونه از پنيرک از کمارج ،بوشهر ،و  16کيلومتر جنوب

باليني در اين موارد توصيه ميشود.

بندر ريگ نيز گزارش شده است.

گياه هلپه ( )Teucurium poliumاز گياهاني است که

عموماً ،در منطقه رودخانه حله و جلگه زيرراه

يکي از باالترين شاخصهاي فرهنگي را در منطقه

دشتستان براي رفع سرفه ،ناراحتيهاي سينه و

زيرراه (توز) جلگه دشتستان به خود اختصاص داد.

سرماخوردگي استفاده ميشود .در طب سنتي ايران

هلپه گياهي است پايا ،علفي ،پرشاخه ،پوشيده از

http://bpums.ac.ir

Downloaded from ismj.bpums.ac.ir at 8:23 +0430 on Monday June 25th 2018
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ارتفاع  39 -69سانتيمتر دارد و برگهاي آن دراز و

مطالعه اسماعيلي و امير نشانگر اثرات ضد باکتريهاي

پوشيده از کرکهاي پنبهاي در هر دو سطح پهن است.

گرم مثبت و گرم منفي اسانس اين گياه بود که اثرات

اين گياه در نواحي باير و سنگالخي و ماسه زارهاي

بيشتري از آنتيبيوتيک جنتامايسين را از خود نشان

تواحي مختلف اروپا و مديترانه ،شمال آفريقا و جنوب

داد .همچنين يکي از کاربردهاي شايع در نزد مردم

غربي آسيا از جمله ايران ميرويد ( )13در منطقه مورد

منطقه زيرراه و جلگه دشتستان کاربرد اين گياه براي

مطالعه ،اين گياه به خوبي شناخته شده است و براي

اختالالت قاعدگي است .مطالعه ناصري و همکاران

کاهش قند خون در ديابت نوع دو به کار برده ميشود.

نيز نشان داده است که عصاره آبي اين گياه انقباضات

در مطالعهاي که در دانشگاه علوم پزشکي بوشهر به

رحمي را در موش صحرايي کاهش ميدهد (.)29

صورت کارآزمايي باليني بر روي  43بيمار مبتال به

در

ديابت نوع  2انجام گرديده نشان داد که مصرف داروي

( )Zatara multifloraداراي اثرات ضدعفوني

گياه هلپه ميزان متوسط قندخون را در مدت مصرف

کنندگي ،آرام بخشي ،و ضد نفخي ميباشد ( )21و

آن کنترل و اثراتي مشابه قرص گلي بن کالميد از خود

همچنين به صورت دم کرده و بخور در رفع

نشان ميدهد ( .)14البته اثر کاهندگي قندخون در طب

سرماخوردگي هم مصرف سنتي دارد (.)14

عاميانه براي هلپه شناخته شده ميباشد و در سطح

در مطالعه ما ،شايعترين کاربرد آويشن استفاده از آن

مطالعات آزمايشگاهي نيز نشان داده شده که عصاره

بهعنوان داروي قاعدهآور است .اما به شواهدي دال بر

اين گياه ميتواند غلظت خون را  4ساعت پس از

وجود مطالعات در اين زمينه در سطح مطبوعات

تزريق وريدي و  24ساعت پس از درون صفافي

بينالمللي پزشکي برنخورديم هر چند که اثرات

کاهش دهد ( .)15در مطالعهاي ديگر بر روي حيوانان

ضدانقباض (آنتي اسپاسماتيک) گياه بر روي گونههاي

آزمايشگاهي عصاره هلپه توانست سطح قندخون را با

مختلف ماهيچههاي صاف ،در مطالعات مختلف

ترشح انسولين از پانکراس کاهش دهد (.)16

مشاهده شده است ( .)22-24دومين کاربرد شايع آن،

از نکات جالب آنکه در طب عاميانه دشتستان و زيرراه

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

از گياه هلپه به عنوان شستشو دهنده و ضدعفوني

روي بيماريهاي دستگاه گوارش مورد مطالعه قرار

کننده محيط و شستشو دهنده و ضد عفوني کننده

گرفته است يکي از جالبترين بررسيها ،اثر آويشن

زخم استفاده ميشده است .اثرات ضد باکتريايي آن

شيرازي بر روي مدل تجربي موش دچار بيماري

مورد مطالعات مختلف قرار گرفته است (.)17-11

التهابي روده ( )IBDميباشد که نشان داد عصاره اين

در جديدترين مطالعه ،ترکيب شيميايي مواد

گياه ،جانوران را از بيماري التهابي رودهاي که به

ضدباکتريال گياه هلپه مورد سنجش دقيق با کاربرد

صورت تجربي القاء شده بود به خوبي محافظت

اسپکتروسکويي و  NMRدوبعدي قرار گرفت.

ميکند و اين اثر برخاسته از اثرات ضد اکسيدانتي،

يافتههاي مطالعه نشانگر وجود اثر ضدباکتريايي عصاره

ضد ميکروبي و ضد التهابي اين گياه ميباشد (.)25

خام و نيز چهار متابوليت جدا شده از اين گياه بر عليه

نکته بعدي پيرامون اين گياه آن است که اثرات
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تارهاي متراکم و بلند و نرم ،بوتههاي تقريباً چوبي به

استافيلوکوکوس اورئوس بود (.)11

/ 492طب جنوب

سال هجدهم /شماره  /4مهر و آبان 4934

مدل جانوري بيماري مزمن انسداد ريوي ()COPD

محافظ کننده کبد در کسانيکه شيمي درماني دريافت

قابل مقايسه و حتي بهتر از اثرات دگزامتازون بوده

ميکنند مورد توجه قرار گرفته است (.)39

است ( .)26در طب عاميانه و نزد مردم بومي جلگه

همچنين از کاربردهاي سنتي نزد مردم منطقه کاربرد آن

دشتستان در منطقه زيرراه ،نيز از جوشانده آن براي

در دندان درد ميباشد با توجه به اثرات ضد باکتريال

درمان سرماخوردگي استفاده ميشود .شايد اين اثر

آويشن به نظر ميرسد کاربرد آن در التهابهاي دهاني

برخاسته از اثرات گياه بر روي التهاب مجاري تنفسي

به دليل اثرات ضدعفوني آن بر عليه پاتوژنهاي دهاني

و يا اثرات ضد ميکروبي شناخته شده آن باشد (.)27

باشد ( )31در يک مطالعه باليني در استئوميت در

در هر صورت ،مطالعات در شرايط آزمايشگاهي و

نتيجه دندان مصنوعي که توأم با کانديدا بوده است

 invivoنشانگر آن بودهاند که آويشن شيرازي داراي

نشان داده شد که ژل آويشن شيرازي ،سرخي سطحي

اثرات تنظيم کنندگي سيستم ايمني از راه ايجاد تعادل

کام را بهتر از ژل ميکونوزول کاهش ميدهد هر چند

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

که به خوبي ميکونوزول شمارش کلوني سطح دندان

دارد ( )28و از راه همين اثر ايمونولوژيک است که

مصنوعي را کاهش نداد (.)32

اين دارو براي درمان بيماريهايي همچون آلرژي،

هر چند که در منطقه از آويشن بهعنوان داروي

خودايمني و بيماريهاي عفوني که در آنها تعادل

ضدانگل نيز نام برده شده است ما به مطالعاتي که تأئيد

 Th1و  Th2اختالل يافته است ،سودمند جلوه

کنندهي اين مطلب باشد برنخورديم ،اما اثرات

مينمايد .همچنين چند نفر از افراد آگاه بومي از اين

پيشگيري کننده و درماني عصاره متابوليکي

گياه جهت بيماري قندخون نيز استفاده ميکرده است.

 Metanolicآويشن شيرازي روي کيست هيداتيک

در مطالعهاي تجربي اثرات سودمند عصاره آويشن

مورد بررسي قرار گرفته است (.)33

شيرازي بر روي راتهاي آزمايشگاهي که فروکتوز

رازيانه ( )Foeniculum vulgareبه عنوان ضد نفخ و

بااليي به آنها داده بودند ،و دچار مقاومت نسبت به

مقوي و مدر مصرف سنتي داشته ،عرق حاصل از اين

انسولين شده بودند ،مورد بررسي قرار گرفت ( )21در

ميوه نيز به همين منظور مصرف ميگردد .از اقالم

اين مطالعه ،مشاهده گرديد که عصاره آويشن داراي

صادراتي ايران است (.)34

اثرات شبه انسولين بوده و موجب افزايش سطح

معموالً از اين گياه در طب آريوودايي بهصورت چند

آديپونکتين گرديده و بيان پروتئين  PPARGرا نيز

دارويي در درمان بسياري از بيماريها کاربرد سنتي

موجب ميشود (.)21

دارد ( )35و عصارههاي اين گياه در بسياري از

نکته قابل توجه پيرامون اين گياه آن است که اثرات

بيماريها و شرايط طبي مورد پژوهش قرار گرفته که

تقويت کنندگي کبد توسط مردم مورد توجه واقع شده

ميتوان به اثرات ضد پيري -آلرژي -ضد کوليک-

است .در مطالعات آزمايشگاهي آسيبهاي بافت

ضد هيرسوتيسم – ضد التهابي -ضد باکتريايي و

کبدي القاء شده توسط سيکلوفسفومايد در موشهاي

ضدويروسي و ضد موتاسيون زايي -ضد درد -ضد

آزمايشگاهي بخوبي توسط آويشن شيرازي مورد

تب -ضد اسپاسم -ضد استرس -ضد ترومبوزيس-
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پيشگيري کننده عصاره هيدرواتانوليک آن بر روي

محافظت قرار گرفته است و از اين رو اين دارو بعنوان

اتنوفارماکولوژي گياهان دارويي دشتستان 498 /

زيرايي و همكاران

در سيستمهاي قلب و عروق -دستگاه گوارش-

همچنين از اين گياه جهت تسکين دردهاي پس از

سيستمهاي متابوليک ،تقويت کننده حافظه -کاهش

زايمان استفاده ميکنند .که در مطالعات انجام شده،

سطح قند و چربي خون -محافظت کننده کبد ،و اثرات

اسانس ميوه رازيانه باعث مهار فعاليت اکسي توسين و

ديوريتيک -تحت مطالعه قرار گرفته است .مردم منطقه

پروستاگالندين ميشود (.)41

زيرراه در جلگه دشتستان نيز از اين گياه در موارد رفع

گل گاوزبان ( )Echium amoenumدر طب سنتي

کسالت ،يبوست ،رماتيسم ،تقويت کبد ،درد پس از

بهعنوان معرق و افزايش دهنده فشار خون و آرام

زايمان استفاده ميکردند .شايد اثرات مورد تأئيد

بخش استفاده ميشود (.)34

ضداضطراب و ضد استرس اين گياه با کاربرد رفع

گلهاي

کسالت آن در منطقه قابل پيوند باشد .زيرا عصاره

کوهستانهاي شمال ايران جمعآوري و به بازارهاي

اتانوليک ميوه رازيانه فعاليت چشمگير ضد اضطرابي

ايران عرضه ميشود ،گلهاي آن داراي خصوصيات

در مقايسه با ديازپام از خود در حيوانات آزمايشگاهي

معرق ميباشند در رفع عوارض گريپ و

نشان داد (.)36

سرماخوردگي بهعنوان يک داروي اصيل ايراني

در تحقيقي ديگر سطح ادراکي اسيد وانيليل مندليک

مصرف ميشده است (.)19

( )VMAو اسيد اسکوربيک در  Ratهاي

اثرات تسکين دهندگي و ضد التهابي ،آنالژيک و

آزمايشگاهي بهعنوان شاخص فعاليت ضد استرس پس

ضداضطرابي گل گاو زبان در طب سنتي ايران بسيار

از مصرف رازيانه مورد بررسي قرار گرفته است .مردم

شناخته شده است ( )42در طب سنتي جلگه دشتستان

محلي منطقه از رازيانه براي رفع يبوست استفاده

(منطقه زيرراه) از گل گاوزبان جهت آرام بخشي و

ميکردند که با گزارشاتي که از اروپا و هند در مورد

شل کننده ماهيچه -گرمي -رفع سرماخوردگي -رفع

کاربرد سنتي اين گياه گزارش شده است همخواني

سرفه -استفاده ميشود با توجه به اثرات ضد ويروسي

دارد ( )37اما هنوز پيرامون اثرات ضديبوستي رازيانه

اين گياه کاربرد آن در موارد سرماخوردگي قابل توجيه

مطالعهاي انجام نشده است .اثرات گوارشي رازيانه

است (.)43

بهصورت اثر ضدزخم بر روي آسيبهاي معدهاي در

اثرات آنتياکسيداني آن نيز به دليل وجود اجزاء خاص

حيوانات آزمايشگاهي مورد مطالعه قرار گرفته است

آن مانند اسيد راسمارينيک ( )Rosmarinicو

( )38از نکات جالب پيرامون کاربرد سنتي روغن

فالوونوئيدي مورد تأييد قرار گرفته است (.)42

اسانس دانه رازيانه اثرات محافظت کنندگي کبد پس از

هر چند که پيرامون اثرات شل کنندگي گياه گل

ايجاد آسيب کبدي باشد ( CCL4تتراکلريد کربن) در

گاوزبان ايراني ( )Echium Amoenumتاکنون مطالعه

حيوانات آزمايشگاهي از خود استفاده ميکنند ( )31در

انجام نشده است اما پيرامون اثرات ضداسپاسمي گياه

مطالعات تحقيقي اثرات ضد التهابي نشان داد که اين

ديگر از تيره گاوزبان ()Borago officianalis

اسانس در حيوانات آزمايشگاهي از طريق اثر بر روي

مطالعاتي انجام شده است که نشان دهنده آن بوده

مسيرهاي سيکلواکسيژناز و ليپواکسيژناز اثر ضدالتهابي

است که مکانيسم شل کنندگي و ضد اسپاسمي آن با
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ضد استرس اشاره کرد .همچنين فعاليتهاي اين دارو

دارد (.)49
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ميتواند کاربرد سنتي گاوزبان را در بيماريهاي،

در مطالعه ما به اثرات ضد قند و ضد سنگ کليه نيز

گوارشي تنفسي ،قلبي و عروقي توجيه نمايد (.)44

اشاره شده است.در  Ratهاي آزمايشگاهي که با دارو

به زبان ديگر اثرات برونکوديالتوري (گشادکنندگي

در آنها ديابت القاء شده بود اسانس اتانوليکي اين

مجاري تنفسي) گل گاوزبان احتماالً از طريق منع

دارو اثرات ضد ديابتي از خود نشان داد ( .)41اثرات

کانالهاي کلسيمي صورت ميگيرد (.)44

محافظت کننده کليه نيز در مطالعات ديگر نشان داده

هليله ( )Terminalia chebulaعبارت است ميوههايي

شده است (.)59

به شکل زرد و سياه ميباشد که تخم مرغي و کشيده که

لعل بيابان ( )Oliveria decumbensکه نزد مردم

متعلق به واريتههاي مختلف درختي است بنام ترميناليا

محلي به مشکورک موسوم است به شکل سنتي براي

چبوال  Terminalia chebulaکه بهطور وحشي در

سوء هاضمه ،اسهال ،دردهاي شکمي و شرايط تبدار

جنگلهاي شمال ،مرکز و بنگال هندوستان رويش دارد.

استفاده ميشود (.)51

چنانچه ميوههاي درخت را در هنگام نارس چيده و

نزد مردم بومي منطقه دشتستان و جلگه زيرراه ،براي

خشک نمائيد رنگ آن تيره و سياه ميشود که به آن

درد و ورم معده ،عوارض بعد از زايمان ،اسهال ،دل

هليله سياه گويند که بهعنوان مسهل درمان سنتي دارد.

درد کاربرد دارد .شايد اثرات ضد اسهال آن به دليل

همچنين اگر ميوهها کامالً برسند رنگ زرد متمايل به

فعاليت ضد ميکروبي اين گياه باشد .زيرا بر اساس

قهوهاي خواهد داشت که بسيار سخت بوده و به نام

مطالعات انجام شده اسانس روغن آن داراي فعاليت

هليه زرد يا کابلي معروف است و جهت رفع اسهال و

ضد ميکروبي بر عليه باکتريهاي گرم مثبت و گرم

مقوي معده مصرف سنتي دارد (.)34

منفي و سويههايي از قارچها بوده است ( .)51اثر لعل

مردم بومي منطقه مورد مطالعه عمدتاً از هليله در

بيابان بر رشد و بقاء الکتوباسيلوس و بيوفيدوباکتريوم

بيماريهاي گوارش مانند سوء هاضمه ،سوزش سَردل،

در توليد شير گياهي بيوپروتيک و دوغ به دليل خواص

نفخ شکم ،رفع يبوست استفاده ميکنند .مطالعات نشان

ضد باکتريايي آن مورد بررسي قرار گرفته است(.)52

دادهاند که هليله موجب افزايش تخليه معده ميشود ()45

با توجه به اثر ارتقاء دهنده لعل بيابان در متابوليسم

اثرات ضد اسپاسماتيک ميوه اين گياه در اسپاسمهاي

باکتريايي اسيد الکتيکي در شير شايد بتوان اينگونه

رودهاي نيز مورد تأييد قرار گرفته است (.)46

برداشت نمود که کاربرد آن در موارد اسهال و

اثرات ضد زخم دوازدهه اين ميوه در حيوانات

بيماريهاي گوارشي شامل ورم معده و دل درد در

آزمايشگاهي نيز مورد مطالعه قرار گرفته است که تأييد

رشد و نمو باکتريهاي پروبيوتيک باشد.

کننده آن در مصرف سنتي در درمانهاي گوارشي

کَوَر در زبان محلي لگجي ()Capparis spinosa

ميباشد ( .)47نکته جالب آنکه از همين گياه اثرات

گفته ميشود .لگجي نيز از گياهان دارويي بود که

کبدي توسط مردم محلي گزارش گرديد که به عنوان

داراي ثبت فراواني نسبي قابل توجه در نزد مردمان

مرتفع کننده درد کبدي استفاده ميشود .فعاليت

جلگه دشتستان ،منطقه زيرراه برخوردار بود .و اين

محافظت کننده کبدي اين گياه پس از مصرف

مردم از آن در موارد ملين و رفع زردي و در موارد
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مکانيسم آنتاگونسيتي کلسيم ميباشد که اين خاصيت

داروهاي ضد سل مورد تأييد قرار گرفته است (.)48

زيرايي و همكاران

اتنوفارماکولوژي گياهان دارويي دشتستان 493 /

بيـماريهاي مختلف مخصوصاً در بيماريهاي مربوط

فاکتور ترجماني ،فاکتور هستهاي  KBرا منع کند

به کبد و طحال مصرف ميشده است (.)19

( .)51اين اثرات و همچنين اثر (تيموکينون) روي بيان

اما مطالعات جديد نشان دادهاند که عصاره اتانولي اين

سيکلواکسيژناز و توليد پروستا گالندين ()69

گياه داراي فعاليت ضد اکسيداني و ضد التهابي بوده

نشانگاني هستند که بر اثر ضد التهابي و ضد درد و

است (.)53-55

ضد رماتيسمي اين گياه صحه ميگذارند (.)69

مطالعات جديد نشان دادهاند که بيفالونوئيدهاي ميوه

از کاربردهاي ديگر سياهدانه در منطقه جلگه زيرراه

اين گياه ميتواند فعاليت  NF-KBرا مهار سازند

دشتستان به عنوان يک داروي ضد ناباروري بوده

( .)56اثرات محافظت کنندگي کبدي بخش محلول

است .مطالعات اخير نشان داده شده که جزء

متانوليکي عصاره آبي اين گياه در مطالعاتي که

تيموکينون ( )TQميتواند اثرات مخرب متوتروکسايد

مسموميت کبدي با تتراکلريد کربن  CCL4و

را بر بافت بيضه بيماراني که از اين دارو استفاده

پارااستامول ايجاد شده بود يافت گرديد (.)57

ميکنند کاهش دهد ()61

سياهدانه ( )Nigella sativaبه عنوان زياد کننده

همچنين از سياهدانه در موارد بعد از زايمان نيز

اشتها ،ضد انگلهاي رودهاي ،مسهل و ضد نفخ

استفاده ميشود .نشان داده شده است که سياهدانه

مصرف سنتي دارد ( .)34در نزد مردم جلگه دشتستان

انقباض ماهيچه صاف رحمي را که با تحريک

در منطقه زيرراه از سياهدانه جهت درمان سوء

اکسيتوسين ايجاد شده است منع ميکند .دادهها

هاضمه ،تقويت معده ،رفع کسالت ،درد کبد ،درد کمر،

نشانگر پتانسيل ضد اکسيتوسين ()Anti oxytosin

رفع يبوست ،رماتيسم ،ناباروري ،رفع خونريزي بعد از

هست (.)62

زايمان ،مُسکّن استفاده ميشود .در مکاتب مختلف

چشم بغيض ( )Ducrosia anethifoliaاز گياهاني

پزشکي از سياهدانه در موارد فراواني استفاده شده

که داراي ثبت فراواني نسبي بااليي داشتند گياه

است و در طب النّبي نيز از اين دارو در موارد

مشگک بود که نام محلي ان چشم بغيض بود .مشگک

بيماريهاي گوارشي به عنوان ضد فشار خون ،تحريک

گياه دارويي از خانواده چتريان ميباشد که بومي ايران

کننده اشتها ،تسکين دهنده درد ،و بيماريهاي پوستي

و قسمتهايي از افغانستان بوده و در طب سنتي

و ضد باکتريايي استفاده شده است.

بهعنوان داروي سردرد و کمر درد استفاده ميشود

به نظر ميرسد معجزه دارويي اين گياه به دليل وجود

( .)63نزد مردم بومي جلگه دشتستان منطقه زيرراه از

جزء فعال زيستي اسانس روغني تحت عنوان

اين گياه در موارد عوارض بعد از زايمان و اسهال و

( )thymoquinonميباشد ( .)58در مطالعات باليني و

بينظميهاي قاعدگي ،تأخير در قاعدگي و تنظيم

آزمايشکاهي اثرات گوارشي محافظت کنندگي کبد که

قاعدگي استفاده ميشود ( .)64ترکيب شيميايي اسانس

توسط آگاهان محلي بر آن اشاره شده بود مورد مطالعه

روغني آن و اثر سايتوتوکسيک اين گياه مورد پژوهش

قرار گرفته است (.)51

قرار گرفته است ( 65و .)66

در شرايط آزمايشگاهي نشان داده شده است سياهدانه

گزنه ( )Urtica dioicaکه مردم محلي آن را
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بواسير استفاده ميکنند .هر چند که اين گياه سابقاً در

ميتواند سيتوکينهاي التهابي مانند  IL-1و ،IL-6
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قديم جهت تقويت عمل هضم ،ازدياد ادرار ،رفع نزله،

 8هفتهاي زيره سبز در افراد با وزن زياد اثر مشابه مصرف

بندآوردن خون ،عالج بيماري قند ،رفع بيماريهاي

قرص  Orli Statبر روي وزن و  BMIاز خود نشان داد

جلدي ،اثر مسهلي ،قاعدهآوري و احتماالً ازدياد ترشح

( .)61خواص آنتي اکسيدانتي براي زيره سبز پيشنهاد

شير استفاده ميشده است ( .)19بسياري از اين

شده است ( .)79در مطالعات انساني نيز اثرات زيره سبز

خواص دارويي با خواص دارويي گزارش شده توسط

در کاهش  LDLاکسيد شده و افزايش سطح

مردم محلي منطقه مورد بررسي ،همخواني دارد .در

 Paraoxanaseگزارش شده است ( .)71اثرات

مطالعات کارآزمايي باليني ،عصاره آبي ريشه گزنه که

ضداکسيداني و افزايش محتواي مخاط معدهاي و کاهش

به صورت  ،129mgسه بار در روز استفاده شده است

امتياز زخم معدهاي زيره سبز در حيوانات آزمايشگاهي

بهبودي چشمگير عالئم مجاري ادرار تحتاني و امتياز

نيز نشان داده شده است (.)72

عالئم پروستات بينالمللي ( )IPSSپس از  6ماه از
درمان از خود نشان داد ( .)67مطالعات کارآزمايي
باليني ديگري نيز در پيوند با دستگاه ادراري و
هايپرپالزي خوش خيم پروستات با گياه گزنه گزارش
شده است (.)68
زيره سبز ( )Cuminum cyminumبه عنوان عطر و طعم
دهنده و ضدعفوني کننده و ضد نفخ مصرف سنتي دارد
و نيز از اقالم صادراتي ايران است ( .)34در منطقه جلگه
زيرراه دشتستان از زيره سبز براي کاهش وزن ،رماتيسم،
ضد نفخ ،درد کبد ،دل پيچه ،کاهش عوارض بعد از

نتيجهگيري
در يک فراگرد کلي تنوع گستردهاي از گياهان دارويي
در منطقه باستاني توز در جلگهي زيرراه دشتستان ،با
همان کاربردهاي درماني که در طب سنتي ايران رايج
بوده وجود دارد ولي مردم اين منطقه شماري از
گياهان را براي درمان بيماريهايي به کار ميبرند که
ويژهي اين منطقه است و پژوهش پيرامون اين گياهان
دارويي ميتواند آغازگر راهي براي کشف داروهاي
جديد در عرصهي درمان باشد.
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Abstract

Background: Ethnopharmacology has been seen as a multidisciplinary 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 Zirrah (Touz)/Dashtestan/Bushehr
province in the North of Persian Gulf.
Material and Methods: The medical uses of medicinal plants were gathered from 23 local informants by
face to face interviews. The relative frequency of citation (FRC) and cultural importance (CI) indices were
calculated.
Results: A total of 131 medicinal plants belonging to 62 families were identified. Malva sylvestris, Zataria
multiflora, Terminalia chebula, Cuminum cyminum, Foenicum vulgare, Olivera decumbens, Echium
amoenum, Teucriuma polium, Cannabis sativa and Papaver somniferum had the highest cultural
importance indices. Ducrosia anethifolia Bioss, Nigella sativa, Capparis spinosa and Urtica dioica had the
highest FRC indices. The highest medical uses were for gastrointestinal diseases, gynecological diseases
and dermatological uses, infectious diseases, nature of cool and metabolic disorders, respectively.
Conclusion: There is a vast variety of medicinal plants in Zirrah (Touz)/Dashtestan/Bushehr province.
Although most of therapeutic applications of these plants in the Zirrah (Touz)/Dashtestan/Bushehr
province 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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