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(دريافت مقاله-99/66/68:پذيرش مقاله)91/2/63:

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 کار برده شده در فرهنگهای گوناگون ،زمينه را جهت کشف داروهای جديد فراهم ميسازد .هدف از اين
پژوهش شناخت گياهان دارويي بوده است که به صورت سنتي در منطقه جنوب غربي کوه مند در شمال خليجفارس،کاربرد دارويي دارند.
موادوروشها :دادههای اتنوفارماکولوژيک گياهان دارويي از  23نفر آگاه بومي منطقه جنوب غربي کوه مند به صورت مصاحبه حضوری
گرداوری شد و شاخصهای فراواني ثبت نسبي ( )Relative Frequency of Citationو شاخص اهميت فرهنگي
( )Cultural Importance Indexبرای هر گياه دارويي محاسبه گرديد.
يافتهها :به طور کلي 661گونه گياه دارويي در منطقه جنوب غربي کوه مند در استان بوشهر مربوط به  19خانواده شناسايي گرديد .گياهان
آويشن شيرازی ( ،)Zataria multifloraسربرنجاسف ( ،)Achillea eriophora DCرازيانه( ،)Foeniculum vulgareهلپه
( ،)Teucrium poliumگل زرد ( ،)Haplophyllum tuberculatumزيره سبز ( ،)Cuminum cyminumاسفرزه
( ،)Plantago psylliumسياهدانه ( )Nigella sativaو آلوئهورا ( )Aloe veraدارای باالترين شاخص اهميت فرهنگي بودند .گياهان
آويشن شيرازی ( ،)Zataria multifloraرازيانه ( ،)Foeniculum vulgareسياهدانه ( ،)Nigella sativaزيره سبز
( )Cuminum cyminumو سربرنجاسف ( )Achillea eriophora DCنيز باالترين فراواني ثبت نسبي را از خود نشان دادند .شايعترين

کاربرد دارويي گياهان به ترتيب برای بيماریهای دستگاه گوارشي ،زنان و زايمان ،متابوليک ،تنفسي و بيماریهای عفوني به دست آمد.
نتيجهگيری :تنوع گستردهای از گياهان دارويي در منطقة جنوب غربي کوه مند وجود دارد که هر چند همان کاربردهای درماني که در
طب سنتي ايران رايج است از آنها انجام ميشود ولي مردم اين منطقه شماری از گياهان را برای درمان بيماریهايي به کار ميبرند که ويژة
اين منطقه است .برای مثال استفاده از آويشن ،سربرنجاسف ،رازيانه و گل زرد در دردهای شكمي ،سياهدانه در عوارض بعد از زايمان،
آلوئهورا برای چربي خون باال ،اسفرزه برای آبسههای چرکي ،گل زرد در عفونتها و دردهای عضالني و رازيانه در زردی را ميتوان
برشمرد .پژوهش پيرامون اين گياهان دارويي مي تواند آغازگر راهي برای کشف داروهای جديد در عرصه درمان باشد.
واژگان کليدی :اتنوفارماکولوژی ،طب سنتي ،گياهان دارويي ،استان بوشهر
*بوشهر ،مرکزتحقيقات زيست فناوري دريايي خليجفارس ،پژوهشكده علوم زيست پزشكي خليجفارس ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران
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اتنوفارماکولوژی گیاهان دارویی جنوب غربی کوه مند

الوری و همكاران

اتنوفارماکولوژی گياهان دارويي جنوب غربي کوه مند836 /

مقدمه
در تمدنهاي پياپي ،براي نگهداشت سالمت و

بومي دانست .اتنوفارماکولوژي يک ميدان پژوهش چند

پيشگيري از بيماريها و درمان گستردهاي از بيماريها

تخصصي است که شالوده آن بر گياهشناسي،

استفاده ميشده است .يادمانهاي به جا مانده از

فارماکولوژي ،زهرشناسي ،فيتوشيمي و شيمي قرار دارد

تجهيزات گياهان دارويي بابلي و سومريها در 0333

ولي با رشتههاي ديگر علوم همچون مردمشناسي و

هزار سال قبل از ميالد مسيح ،خود گوياي اين مطلب

بومشناسي

بنابراين،

است .آثار ثبت شده از تمدن چين و هند باستان در

اتنوفارماکولوژي را ميتوان کاوش علمي مواد فعال از

 0033سال قبل از ميالد مسيح و پاپيروس اِبرس

نظر زيستي دانست که به طور سنتي توسط انسان به کار

( )ebersدر مصر در  0003سال قبل از ميالد ،نشانگر

رفته و يا مشاهده شده است ( .)0از اين رو ،پژوهشهاي

اوج دانش گياهان دارويي در اين تمدنها ميباشد (.)0

اتنوفارماکولوژي براي يافت ترکيبات دارويي جديد

بر اساس تخمينهاي سازمان غذا و کشاورزي جهاني

بسيار حائز اهميت است؛ اما يافت و توسعه داروهاي

( ،)FAOتعداد گونههاي گياهان دارويي ،به بيش از 03

جديد با انجام پيمايشهاي اتنوفارماکولوژيک ،بسيار

هزار گونه گياه بالغ ميشود .با وجود ماهيت باستاني

پيچيده بوده و نيازمند آن است که پژوهشگران بر کيفيت

سنت استفاده از گياهان دارويي ،گفته شده است که بين

دادههاي جمعآوري شده و روشهاي ثبت و ضبط

 03تا  03درصد مردم سراسر دنيا براي برآورد نيازهاي

يافتهها ،مراقبتهاي الزم را انجام دهند ( 6و  .)0در

مراقبتهاي اوليه سالمت خود به گياهان دارويي وابسته

ايران ،مطالعات اتنوفارماکولوژيک آغاز شده است و هر

ميباشند و  00درصد از گياهان دارويي تجويزي شامل

روز بر تعداد مقاالت چاپ شده از نواحي گوناگون

اجزاي فعال گياهان ميباشند ( 0و  .)0اين آمار نشان

افزوده ميگردد.

ميدهند حتي در دوران مدرنيته نيز گياهان دارويي ،نه

خوشبختانه در جنوب ايران نيز مطالعات گستردهاي

تنها ارزش خود را از دست ندادهاند بلكه در دوران

توسط پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكي بوشهر در

پسامدرن نيز نگرش نسبت به گياهان دارويي با استقبال

منطقه روده حله ،بندرگناوه و شهرستان دشتستان انجام

فراواني روبرو شده است .از اين رو ،حجم بسيار بااليي

شده است (.)0-03

از مقاالت در زمينه گياهان دارويي چاپ شدهاند که

پژوهش کنوني معطوف به بررسي اتنوفارماکولوژيک در

نتايج مطالعات اتنوبوتاني کشورهاي منطقه آفريقا،

منطقه جنوب غربي کوه مُند در استان بوشهر ،در ادامه

هندوستان ،جنوب شرقي آسيا ،خاورميانه و آمريكاي

تحقيقات فوقالذکر است .در اين پژوهش روستاهاي

مرکزي و جنوبي را منعكس مينمايند .بدينسان ،دانش

حاشيه ساحلي جنوب غربي کوه مند شامل روستاهاي

اتنوبوتاني در حوزه گياهان دارويي ،بسيار مورد پذيرش

شهرستانهاي تنگستان و دشتي مورد پيمايش

مجامع علمي قرار گرفته است و شاهد رشد روزافزون

اتنوفارماکولوژيک قرار گرفتند .اين منطقه از خليجفارس

دانش اتنوفارماکولوژي هستيم (.)4

جايگاه بسيار وااليي در تاريخ ايران زمين دارد زيرا

اتنوفارماکولوژي را ميتوان مشاهده ،شناسايي ،توصيف

جايگاه تمدنهاي باستاني شامل ايالميان ،مادها،
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از زمانهاي باستان ،گياهان دارويي و دانش پيرامون آنها

و بررسي تجربي اجزاي سازنده و اثرات باليني داروهاي

سال بيستم /شماره  /4مهر و آبان 6891

 /832طب جنوب

اسالمي نيز دريانوردان اين خطه از خليجفارس،

براي حيوانات وحشي است .پوشش گياهي منطقه از

ارتباطات گستردهاي را با بنادر مهمي همچون بندر

نوع گياهان مرتعي ،بوته زار و گياهان علفي يک يا چند

سيراف ،بندر نجيرم ،بندر جنابه و بندرسي نيز داشتهاند.

ساله بوده و پوشش غالب منطقه ،درخت کنار در

دريانوردان اين بخش از کرانههاي خليجفارس ،در

دشتها ،بنه و بادام کوهي در ارتفاعات است.

تبادالت گياهان دارويي از اقيانوس هند ،شمال آفريقا و

جنوب غربي کوه مند قسمتي از نواحي شهرستان

درياي عمان به سوي شمال خليجفارس ،عراق ،شام و

تنگستان و دشتي را در برميگيرد که تعداد  00روستا را

مديترانه ،نقش مهمي ايفا ميکردند .از سوي ديگر ،بنادر

شامل ميشود .اين منطقه حدود  00هزار نفر جمعيت

اين بخش از خليجفارس در رشد و شكوفايي دانش

دارد .مردم اين مناطق به دليل قرار گرفتن در نواحي

فارماکولوژي و ارائه داروهاي گياهي به مكتب پزشكي

ساحلي خليجفارس مراودات فراواني را از طريق دريا با

جندي شاپور ،نقش بيهمتايي را از خود نشان دادهاند

ساير مناطق داشتهاند .روستاهاي محل پژوهش شامل

( .)00از اين رو ،پژوهش پيرامون دانش نهفته در قلب

روستاهاي محمدعامري ،باشي ،دالرام ،بربو ،بوجيكدان،

مردمان ساکن در حاشية ساحلي جنوب غربي کوه مند

بندر رستمي ،گهي ،بوالخير ،عامري ،خورشهابي ،بنجو،

در خليجفارس ميتواند گوياي گنجينة دانش پزشكي و

سالم آباد ،کري ،کالت ،هدکان ،چاه پهن ،زيراهک،

فارماکولوژي تاريخي در اين گوشه از ايران زمين باشد.

بريكان ،الور ساحلي ،گلستان ،کبكان و زيارت ميباشد.

همچنين از آنجا که با تغيير شكل زندگي و
مدرنيزاسيون ،امكان نابودي اين دانش وجود دارد ،اين

گردآوری دادهها

پژوهشها ميتوانند در نگهداشت و پاس داشت از

جمعيت مورد مطالعه شامل  03نفر فرد آگاه ميباشد.

غناي علم اتنوفارماکولوژي بسيار کارساز باشند.

نخست ضمن تماس با افراد آگاه و آشنا به اقليم و مردم
و منطقه ،به شناسايي افرادي که آشنايي ژرفي نسبت به

مواد و روشها

گياهان دارويي و روشهاي سنتي درماني رايج در منطقه

جغرافيای محل پژوهش

را دارد اقدام شد ،سپس با يافت اين افراد کليدي و آگاه،

مكان مورد پژوهش ،منطقه جنوب غربي کوه مند

ضمن مصاحبه حضوري با آنان ،افراد بعدي را جهت

ميباشد .کوه مند با  60333هكتار مساحت در موقعيت

مصاحبه و پژوهش معرفي کردند .به اين صورت

جغرافيايي  00 00طول شرقي و  00 06عرض شمالي

پژوهشگر با تماس با افرادي که به صورت غربال گرايانه

تا  00 04طول شرقي و  00 00عرض شمالي و

شناسايي ميشدند و در روستاهاي منطقه جنوب غربي

درشهرستانهاي دشتي و تنگستان از توابع استان بوشهر

کوه مند سكونت داشتهاند ،اطالعات خود را جمعآوري

واقع گرديده است .دامنه تغييرات ارتفاع منطقه

نمود .از خود اهالي روستاها نيز دوباره جهت يافت افراد

کوهستاني بين  03متر تا  007متراز سطح درياست.

بيشتر پرس و جو شد با اين روش مجموعاً  03نفر از

ضمن دارا بودن چشماندازهاي وسيع و زيباي

افراد آگاه و آشنا به گياهان دارويي و روشهاي درماني

کوهستاني ،درههاي پر پيچ و خم طوالني و تنگهها و

سنتي شناسايي شدهاند (که اغلب به کار طب سنتي و
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پارسها ،اشكانيان و ساسانيان بوده است و در تمدن
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Of

،)Number

درمان با گياهان دارويي در محل سكونت خود مشغول

(Use

بودند) ما جهت آساني کار ،اين افراد را آگاهان بومي

( ،)Frequency of citationشاخص فراواني ثبت نسبي

( )Informantميناميم .در مصاحبه حضوري نخست

( )relative frequency of citationو شاخص اهميت

به صورت بارش افكار از فرد آگاه بومي درخواست شد

فرهنگي ( )culture importance indexبراي هر گياه

که گياهان دارويي مورد استفاده خود را که در منطقه،

ثبت شد .شمار افراد آگاه بومي که کاربرد گونه گياهي را

رويش دارند با بيان کاربردهاي آنها فهرست نمايند.

بيان کرده باشند ،فراواني ثبت ناميده ميشود ،شاخص کمي

سپس براساس فهرستي که از گياهان دارويي منطقه در

فراواني ثبت نسبي ( )RFCبا تقسيم فراواني ثبت

اختيار داشتيم نسبت به يادآوري نام گياهان اقدام نموده

( ،)Frequency of citationبر تعداد افراد آگاه بومي در

و کاربرد بومي اين گياهان نيز از آنان پرسش شد.

مطالعه بهدست ميآيد .شاخص کمي فراواني ثبت نسبي از

فرواني

ثبت

آناليز آماری

گياه مورد نظر عنوان نكرده باشد) تا يک (که تمام افراد

ابزار پژوهش به صورت مصاحبه حضوري و بارش افكار

آگاه بومي کاربرد دارويي براي گياه مورد نظر بيان کرده

و هدايت براساس اهداف پژوهش توسط پژوهشگر

باشند) متغير است .براي محاسبه گزارش کاربردي هر گياه،

ميباشد .اطالعات اتنوفارماکولوژيک نخست به صورت

نخست گزارش کاربرد ( )URتمام افراد آگاه بومي در هر

گزارش کار ( )Use reportنوشته شد که خود شامل

گروه کاربري آن گياه ثبت شده و سپس تمام گزارشات

ترکيبي از  0متغير ،فرد آگاه بومي ( )Iکاربرد گونه گياه ()S

کاربردي گروههاي کاربري گوناگون را با هم جمع کرديم.

و خود گروه کاربردي ( )Uميباشد .در اين پژوهش

براي محاسبه شاخص اهميت فرهنگي ،گزارش

گزارش کاربرد ( ،)Use reportتعداد کاربرد

کاربردهاي گوناگون هر گياه خاص ( )URبا تقسيم بر
تعداد افراد آگاه بومي بدست آوردهايم.

𝑛𝑖

𝑐𝑛𝑢

𝑖𝑢𝑅𝑈 ∑ 𝐶𝐼 = ∑ .
𝑁

𝑢=𝑢1 𝑖=𝑖1

𝑠𝐶𝐹
𝑁
يافتهها
در اين پژوهش افراد آگاه بومي به  006گونه گياهي از
حدود  60خانواده اشاره کردند .البته گروه پژوهش
موفق نشد نام علمي  7گياه محلي را يافت نمايد.
نمودارهاي  0و  0به ترتيب فراواني ثبت و نيز گزارش
کاربرد گياهان با باالترين فرواني ثبت و گزارش کاربرد
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= 𝑠𝐶𝐹𝑅
را نشان ميدهد.
باالترين شاخص اهميت فرهنگي ( )CIبه ترتيب مربوط
به گياهان آويشن شيرازي(،)Zataria multiflora
سربرنجاسف ( ،)Achillea eriophora DCرازيانه
(vulgare
(polium

،)Foeniculum
،)Teucrium

هلپه
گل

زرد
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)Nigella sativa(  سياهدانه،)Plantago psyllium(
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.)0 ) بود (نمودارAloe vera( و آلوئهورا

 طب جنوب/834

سبز
اسفرزه

زيره

،)Haplophyllum tuberculatum(
،)Cuminum

cyminum(

) گياهان دارويي در منطقه جنوب غربي کوه مندFC( ) فراواني ثبت0 نمودار
Fig 1) The frequency of citation (FC) of medicinal plants in the Southwest of Mond Mountain

) گياهان دارويي منطقه جنوب غربي کوه مندUR( ) گزارش کاربرد0 نمودار
Fig 2) The use report(UR) of medicinal plants in the Southwest of Mond Mountain
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) گياهان دارويي منطقه جنوب غربي کوه مندCI( ) شاخص اهميت فرهنگي0 نمودار
Fig 3) The culture importance index (CI) of medicinal plants in the Southwest of Mond Mountain

) گياهان دارويي منطقه جنوب غربي کوه مندRFC( ) فراواني ثبت نسبي4 نمودار
Fig 4) The relative frequency of citation (RFC) of medicinal plants in the Southwest of Mond Mountain

به صورت کلي باالترين تعداد کاربرد مربوط به گياهان

همچنين باالترين فراواني ثبت نسبي گياهان آويشن

Achillea (  سربرنجاسف،)Aloe vera( آلوئهورا

رازيانه

)Foeniculum vulgare(  رازيانه،)eriophora DC

سياهدانه

)Haplophyllum tuberculatum( و گل زرد

سبز

.)0 ميباشد (نمودار

،)Zataria

multiflora(

،)Foeniculum
زيره

سربرنجاسف

و

شيرازي
vulgare(

،)Nigella

sativa(

)Cuminum

cyminum(

.)4 ) بود (نمودارAchillea eriophora DC(
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 /831طب جنوب

Fig 5) The number of use (NU) of medicinal plants in the Southwest of Mond Mountain

باالترين فراواني کاربرد گياهان بومي منطقه جنوب

بيماريهاي عفوني ،بيماريهاي پوست ،کليه و مجاري

غربي کوه مند در بيماريهاي دستگاه گوارش بود.

ادراري ،روماتولوژي ،بيماريهاي خون ،قلب و عروق،

رتبههاي بعدي به ترتيب مربوط به بيماريهاي زنان و

ارتوپدي ،دندان پزشكي ،چشم و عمومي(ضعف

زايمان ،بيماريهاي متابوليک ،بيماريهاي تنفسي،

عمومي بدن) بود (نمودار .)6

نمودار  ) 6فراواني نسبي کاربردهاي دارويي گياهان بومي منطقه جنوب غربي کوه مند براساس ارگان -سيستم
Fig 6) The relative frequency of medicinal plants uses in the Southwest of Mond Mountain based on organs-systems
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نمودار  )0تعداد کاربرد ( )NUگياهان دارويي منطقه جنوب غربي کوه مند

اتنوفارماکولوژی گياهان دارويي جنوب غربي کوه مند833 /

الوری و همكاران

منطقه جنوب غربي کوه مند را بر اساس سيستم نشان

شكمي

اسپاسمي

ميدهد .از ديدگاه سيستمي ،شايعترين کاربرد در

( )Anti spasmoticاين گياه بر روي گونههاي مختلف

دستگاه گوارش مربوط به کنترل دردشكم ،نفخ ،اسهال،

ماهيچههاي صاف اشاره شده است ( )04-06و يک

يبوست ،يرقان و استفراغ بود.

مطالعه نيز وجود دارد که به اثرات سودمند اين گياه بر

بوده

است.

اثرات

ضد

روي مدلهاي تجربي بيماري التهابي روده ( )IBDدر
موش پرداخته است و گزارشاتي دال بر اثر اين گياه در

بحث
در اين پژوهش اتنوفارماکولوژيک ما پي برديم که
گياهان آويشن شيرازي ،سربرنجاسف ،رازيانه ،هلپه ،گل
زرد ،زيره سبز ،اسفرزه ،سياهدانه و آلوئهورا باالترين
شاخص اهميت فرهنگي ( )CIرا در منطقه جنوب غربي
کوه مند داشتهاند.
شاخص اهميت فرهنگي ( )CIنشانگر گستردگي کاربرد
(تكرار افراد آگاه بومي که گياه را به کار ميبرند) براي
هرگونه گياهي همراه با در نظر گرفتن تنوع کاربردي آن
است .صاحب نظران بر اين عقيدهاند که اين شاخص به
صورت ژرف ،نتايج مصاحبهها را به صورت نيمه
ساختاري ارائه داده و در انتقال دانش نهان بسيار
سودمند است.
آويشن شيرازي ( )Zataria multifloraگياهي پايا،
بوتهاي ،با ساقههاي بسيار منشعب و نقرهاي رنگ کامالً
چوبي شده است که گلهاي آن بسيار کوچک به رنگ
سفيد و مجتمع در پاي برگها داشته و بومي استان
فارس ،به ويژه اطراف شيراز و ديگر استانهاي جنوبي
ايران است (.)00
در

طب

سنتي

ايران،

آويشن

شيرازي

( )Zataria multifloraاثرات ضدعفوني کنندگي ،آرام
بخشي و ضد نفخي دارد ( )00و همچنين به صورت دم
کرده و بخور در رفع سرماخوردگي هم به صورت سنتي
مصرف ميشود (.)00
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بيماري سندرم روده تحريکپذير ( )IBSوجود دارد(00
و  ،)00اما با توجه به اثرات ضد درد شكمي آويشن در
مطالعه ما ،به نظر ميرسد که انجام مطالعات جامعتر و
انجام کارآزماييهاي باليني جهت بررسي اثر ضد درد
آن در بيماريهاي گوارشي ،به ويژه  ،IBSبه خوبي
احساس ميشود.
نكتة جالب آن که ساکنين ساحلي جنوب غربي کوه مُند
به اثرات ضد چربي آويشن اشاره کردهاند .هرچند که
هيچ مطالعه کار آزمايي باليني انساني پيرامون اثر اين
گياه بر روي سطوح چربي در سطح مطالعات پزشكي
بر نميخوريم اما يک مطالعه به اثرات آويشن بر روي
قند خون و پروفايل چربي در موشهاي بالغ در معرض
قرار گرفته با بيس فنول  Aبرميخوريم که نشان ميدهد
آويشن ميتواند هيپرگليسمي و هيپرليپيدمي را در اين
موشها کاهش دهد (.)07
از آويشن شيرازي در منطقه مورد مطالعه ما براي
عوارض پس از زايمان استفاده ميشود؛ هم اکنون
طرحي در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در دست
اجرا است که هدف آن بررسي اثر مصرف کپسول
آويشن شيرازي بر درد پس از زايمان است ( .)03از
سوي ديگر از آويشن نيز براي درد هنگام قاعدگي در
منطقه مورد مطالعه استفاده ميگردد؛ با توجه به اثرات
ضد اسپاسماتيک در عضالت صاف اين گياه ،اثرات
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( .)04-06در يک مطالعه توسط پژوهشگران ايراني،

مراحل گوناگون رشد و نمو بوده است ()06؛ از اين رو،

اثرات باليني عصاره آويشن شيرازي بر ديسمنوره اوليه

به نظر ميرسد خواص ضد درد آن به ويژه در ناحيه

مورد مطالعه قرار گرفت که نشان دهنده اين بود که

شكمي ،نياز به پژوهشهاي فارمارکولوژيک در سطح

ميتوان از اين گياه به عنوان درمان ديسمنوره اوليه

پايه و باليني دارد.در يک پژوهش به اثر افزايش دهنده

استفاده کرد (.)00

آنالژزيک مورفين در راتهاي آزمايشگاهي که عصاره

اخيراً از عصاره آويشن شيرازي براي منع فعاليت آلفا

هيدروالكلي  Achillea millefoliumرا دريافت کرده

گلوکوزيداز استفاده شده است؛ از آنجا که گلوکوزيدازها

بودند ،اشاره شده است (.)00

گروهي از آنزيمها هستند که نقش اساسي در هضم

رازيانه ( )Foeniculum vulgareگياهي علفي ،معطر،

کربوهيدراتها دارند ،منع کنندههاي گلوکوزيدازها

به ارتفاع  0تا  0متر داراي برگهايي با پهنک منقسم به

ميتوانند به عنوان درمان بالقوه ديابت نوع دو مطرح

قطعات نازک و نخي شكل است .به حالت وحشي ،به

شوند ( .)00ساکنين ساحلي جنوب غربي کوه مند از

صورت گياهي چند ساله است ولي اگر پرورش يابد،

آويشن براي کنترل قند خون استفاده ميکنند.

داراي وضع دو ساله ميشود .پراکندگي آن به صورتي

سربرنجاسف ( )Achillea eriophora DCاز تيره

است که بر اثر کشتهاي مداوم ،تدريجاً حالت خودرو

مرکبان بوده که به صورت علفي با ساقههاي چوبي و

يا نيمه وحشي پيدا نموده و در وسعتهاي پهناوري از

کم برگ و از گياهان بومي نواحي جنوبي ايران است

اروپا ،مخصوصاً منطقه مديترانه تا آسيا و ايران ،نفوذ

( .)00از جنس  07 ،Achilleaگونه در ايران وجود دارد

يافته است ( .)00نكتة جالب آن است که رازيانه از نظر

که گونة Achillea eriophora DCبه برنجاسف

طب قديم گياهي گرم و خشک است ولي نزد ساکنين

معروف است و بومي ايران بوده و انحصاراً در

ساحلي کوه مند از اين گياه براي اثرات ضدگرمي

استانهاي جنوبي اين کشور رشد ميکند (.)00

استفاده ميشود؛ از نظر اين مردم ،شرايط گرمي شامل

اثرات فارماکولوژيک گوناگوني براي گياهان جنس

تغليظ ادرار و دل رفتگي و بروز بثورات پوستي است.

 Achilleaگزارش شدهاند که شامل اثرات ضدالتهابي،

شايد مجموع اين عاليم نشانگر وجود شرايط التهابي

ضد اسپاسم ،خواص معرقي ،مدري ،ضد باکتريايي ،ضد

در اين بيماران بوده است .هم اکنون اثرات ضد التهابي

آلرژي و اختالالت قاعدگي ميباشند (.)04

و ضد اکسيداني اين گياه به اثبات رسيده است ( 07و

شايعترين کاربرد سربرنجاسف در مطالعة ما ،جهت

 .)03رازيانه همچنين داراي خواص گوارشي ميباشد

دردهاي شكمي و اسهال بوده است که از اين رو با

که اين اثرات شامل محافظت کنندگي معدهاي

گزارشهاي ديگر که از مناطق گوناگون ترکيه ارائه

( )gastroprotectiveو اثرات محافظت کنندگي بر کبد

شدهاند ( )00و همچنين منطقة رودخانه حله استان

است ( .)07از سوي ديگر ،ترکيب اسانس روغني

بوشهر ،همخواني دارد (.)0

رازيانه و زردچوبه ،موجب بهبودي عالئم و کيفيت

در سطح مطبوعات بينالمللي پزشكي ،مطالعات بسيار

زندگي در بيماران دچار سندرم روده تحريک پذير

اندکي پيرامون اين گياه انجام شده است و عمدة

گرديده است ( .)00در مطالعهاي ديگر رازيانه ،در
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اتنوفارماکولوژی گياهان دارويي جنوب غربي کوه مند839 /

عملكردي فوقاني شكم مؤثر بوده است (.)00

القا شده توسط سديم والپروئيک در راتهاي

کمپيلوباکتر ژوژني که عامل عفونتهاي رودهاي ،به

آزمايشگاهي بوده است (.)07

ويژه در کودکان ،است و موجب اسهال ميگردد نسبت

گياه هلپه ( )Teucrium poliumيک گياه گلدار با

به عصارة گياهي اتانولي و اسانس روغني رازيانه در

رويش وحشي ميباشد که به فرواني در نواحي باير و

شرايط آزمايشگاهي از خود پاسخ نشان داده است (.)00

سنگالخي و ماسه زارهاي نواحي مختلف اروپا و

اين مطالعات نشان ميدهد که رازيانه ميتواند در درمان

مديترانه ،شمال آفريقا و جنوب غربي آسيا از جمله ايران

بيماريهاي دستگاه گوارشي نقش مهمي داشته باشد.

ميرويد ( .)43در منطقه مورد مطالعه ،اين گياه به خوبي

در واقع ،دومين کاربرد شايع رازيانه در منطقه مورد

شناخته شده است و براي کاهش قند خون در ديابت نوع

مطالعه ما براي رفع دردهاي شكمي بوده است.

دو به کار ميرود .در مطالعهاي که در دانشگاه علوم

مردم محلي منطقه از رازيانه براي رفع يبوست استفاده

پزشكي بوشهر به صورت کارآزمايي باليني بر روي 40

ميکردند که با گزارشاتي که از اروپا و هند در مورد

بيمار مبتال به ديابت نوع دو انجام گرديد ،نشان داده شد

کاربرد سنتي اين گياه گزارش شده است ،همخواني دارد

که مصرف هلپه ميتواند ميزان متوسط قند خون را در

( .)04در مطالعهاي که به شكل کارآزمايي باليني يک

مدت مصرف آن کنترل و اثراتي مشابه قرص

سوي کور کنترل شدة متقاطع تصادفي بر روي  03بيمار

گليبنکالميد از خود نشان دهد (.)40

انجام گرديد ،رازيانه در ترکيب با گياهان دارويي ديگر

طي  43سال گذشته ترکيبات گوناگوني از بخشهاي

براي درمان يبوست مزمن استفاده گرديد که نتايج نشان

مختلف هلپه جدا گرديده است که مهمترين گروهها

دهنده اثرات مليني اين ترکيب بود (.)00

شامل ترپنوئيدها و فالونوئيدها ميباشد .نشان داده شده

از خواص دارويي ديگر رازيانه در طب قديم ،وجود

است که اين ترکيبات داراي خواص ضد آنتياکسيداني،

اثرات قاعدهآوري استروژنيک و زياد کردن ترشحات

ضد سرطاني ،کاهندگي قند خون ،محافظت کنندگي

شيري است ( 06 ،07 ،00و  .)00از کاربردهاي رايج

کبدي ،کاهندگي سطح چربي ،ضدباکتريايي ،ضد

رازيانه نزد ساکنين ساحلي جنوب غربي کوه مند،

قارچي و ضد التهابي ميباشد ( .)40وجود فالونوئيدها

استفاده از آن در عوارض بعد از زايمان و ازدياد

و استرولها در اين گياه به ويژه مسئول اثرات ضد

ترشحات شيري بوده است.

التهابي آن است (.)40

از کاربردهاي ديگر رايج در منطقه جنوب غربي کوه مند

در حقيقت ،شايعترين کاربرد اين گياه نزد ساکنين

استفاده از آن به عنوان درمان زردي کودکان ميباشد؛

ساحلي جنوب غربي کوه مُند ،براي مصارف ضدگرمي

هر چند که مطالعهاي پيرامون اثرات ضدزردي رازيانه

بوده است که شايد در پيوند با اثرات ضد التهابي آن

وجود ندارد اما اسانس روغني دانه رازيانه اثرات

باشد .از هلپه در اين منطقه براي درمان زردي نيز

محافظت کنندگي کبد پس از ايجاد اثرات کبدي در

استفاده ميگردد .فعاليت محافظتي هلپه در مسموميت

نتيجه تتراکلريد کربن در حيوانات آزمايشگاهي از خود

کبدي القاء شده توسط استامينوفن در راتهاي

نشان داده است ( .)00همچنين روغن رازيانه داراي

آزمايشگاهي نشان داده شده است ( .)44مطالعه با
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ترکيب با ديگر گياهان دارويي در درمان دردهاي

اثرات مثبت بر ساختار بافتي کبد در نتيجه آسيب کبدي

سال بيستم /شماره  /4مهر و آبان 6891

 /893طب جنوب

است فعاليتهاي محافظت کنندگي کبد اين گياه تا

بومي به شكل موضعي از آن براي تسكين دردهاي

حدي در نتيجه فزوني در سطوح گلوتاتيون درون

عضالني و کوفتگي استفاده ميکردهاند.

سلولي ميباشد ( .)40در مطالعهاي ديگر نيز به اثرات

در مناطق بياباني کشورهاي عربي شامل آفريقا از اين

محافظت کنندگي کبدي عصاره اتيل استاتي هلپه در

گياه براي تسكين دردهاي روماتيسمي و دردهاي

راتهاي آزمايشگاهي که دچار آسيب کبدي در نتيجه

ماهيچهاي نيز استفاده ميشود ( .)47-00مردم ساکن

تتراکريد کربن شدهاند ،اشاره شده است (.)46

حاشيه جنوب غربي کوه مند براي درمان عفونتهاي

گل زرد ( )Haplophyllum tuberculatumبا نام

مختلف از اين گياه استفاده ميکردند .در گزارشات

فارسي سدابي جنوبي يكي از گونههاي تيره سداب

مختلف اثرات ضد ميكروبي ،ضد قارچ ،ضد انگلي اين

( )Rutaceaeاست که در سواحل خليجفارس از

گياه مورد پژوهش قرار گرفته است ( .)47-00در يک

بوشهر ،هرمزگان تا سيستان و بلوچستان پراکنش دارد

پژوهش

،E.coli

(.)40-47

انتروکوکوس فكاليس و الکتوباسيلوس آن به اثبات

خواص ضد سرطاني ،ضد اکسيداني ،شل کنندة

رسيده است (.)00

عضالت رحمي ،ضد باکتريابي و ضد  HIVاين گياه

زيره سبز ( )Cuminum cyminumجزء گياهان

تاکنون مورد بررسي قرار گرفته است که اين

دارويي مهم و از اقالم صادراتي ايران است .اين گياه،

خصوصيات به دليل وجود مواد آروماتيک مانند

علفي يک ساله ،ظريف و معطر از خانواده چتريان

آلكالوئيدهايي همچون هاپلوفيتن  Aو  Bو اسانسهاي

ميباشد .از زيره سبز در طب سنتي به عنوان تقويت

روغني آن ميباشد ( .)47-00اين گياه در سيستان و

کننده معده ،ادرار آور ،ضد نفخ و سوء هاضمه،

بلوچستان براي سردرد و آرتريت ،برداشت زگيل،

ضدتشنج ،محرک تعريق و همچنين در تسريع در به

عفونتهاي پوستي ،بيماريهاي انگلي ،دردهاي پس از

وجود آمدن قاعدگي در هر دوره استفاده ميشود (.)04

زايماني استفاده ميشود ( )47که بسياري از اين

شايعترين مصرف زيره سبز نزد مردم ساکن حاشيه

خصوصيات مشابه با کاربردهاي سنتي اين گياه نزد

جنوب غربي کوه مُند براي درمان دردهاي شكمي و

ساکنين ساحلي جنوب غربي کوه مند ميباشد.

مسائل گوارشي مانند يبوست و نفخ شكم بوده است.

اما شايعترين کاربرد اين دارو در سواحل خليجفارس و

فعاليت ضد زخم اين گياه بر عليه زخم القايي توسط

ساکنين ساحلي جنوب غربي کوه مُند براي دردهاي

ديكلوفناک سديم در معده،در راتهاي آزمايشگاهي در

شكمي بوده است که در مردمان بومي ساکن بيابانهاي

مقايسه با امپرازول مورد مطالعه قرار گرفت .عصاره زيره

عربي نيز از همين گياه براي کنترل مسائل معدهاي ،نفخ

سبز فرآيند بهبودي را تسريع نمود و همچنين اين

شكم استفاده ميشود ( .)47با توجه به اينكه اثرات

عصاره حفاظت و بازآفريني موسين معدهاي را افزايش

فعاليت شلکنندگي رحم در اين گياه مورد پژوهش قرار

داد ( 00و .)06

گرفته است انجام مطالعات بر روي اثرات تسكين دهنده

در يک فرموالسيون چند گياهي ،اثرات ضد اسپاسمي

دردهاي شكمي اين گياه نيز توصيه ميشود .از نكات

زيره سبز همراه با چند گياه بر روي ايلئوم خوک مورد
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عصارة آبي هلپه بر روي هموستاز گلوتاتيون نشان داده

جالب کاربردي اين گياه در اين مطالعه آن بود که مردم

الوری و همكاران

اتنوفارماکولوژی گياهان دارويي جنوب غربي کوه مند896 /

آتروپيني اين فرموالسيون گياهي بود (.)00

در سرکه براي التهاب ،قرمزي و درد دندان توصيه شده

اسفرزه يا بنگو ( )Plantago psylliumگياهي علفي،

است (.)60

يک ساله ،کوچک ،داراي ساقه کوتاه و برگهاي باريک

سياهدانه با نام علمي ( )Nigella sativaاز خانواده

و دراز و نوک تيز ،پوشيده از تارهاي نرم و نقرهاي که

رانونكوالسه ،گياهي است يكساله و گلدار با گلهاي

در نواحي گرم و مرطوب زيست ميکند و بيشتر از

سفيد يا آبي کم رنگ تا آبي پر رنگ ،داراي دانههاي

جنوب ايران جمعآوري ميگردد (.)00

سفيد شيري رنگ که در تماس با هوا سياه رنگ ميشود

از جوشانده گياه بنگو براي درمان سرماخوردگي و

( 00و .)60

ناراحتيهاي تنفسي و درمان سرفه استفاده ميشده

به نظر ميرسد معجزه دارويي اين گياه به دليل وجود

است .محلول استخراج شده از گياه بنگو در

جزء فعال زيستي اسانس روغني تحت عنوان

خوکچههاي هندي داراي اثر گشادکنندگي بر روي

( )thymoquinoneميباشد ( .)64مردم ساکن حاشيه

برونشها بوده است اما نسبت به سالبوتامول و آتروپين

جنوب غربي کوه مُند عمدتاً از سياهدانه براي کاهش

اثر کمتري داشته است؛ همچنين استفاده از اين گياه در

عوارض بعد از زايمان ،دردهاي شكمي و ناباروري

بهبود برونشيت مزمن ،تنگي نفس ،سرفه و

استفاده ميکردهاند .هر چند که نشان داده شده است که

سرماخوردگي گزارشاتي وجود دارد ( .)00با توجه به

سياهدانه انقباض ماهيچه صاف رحمي را که با تحريک

اينكه در طب سنتي از بنگو در نزلههاي مزمن ،خلط

اکسي توسين ايجاد شده است منع ميکند و داراي

خوني(هموپتزي) استفاده ميشده است ،لزوم طراحي

خواص ضداکسيتوسين ( )Anti oxytosinاست

يک کارآزمايي باليني در اين خصوص منطقي ميباشد.

( ،)60اما هيچ گونه مطالعه باليني براي بررسي اثرات

از کاربردهاي شايع ديگر در مطالعه ما استفاده از ضماد

سياهدانه در مورد مسايل بعد از زايمان در سطح

اين گياه براي درمان آبسههاي چرکي ،زخمهاي عفوني

مطبوعات بينالمللي پزشكي وجود ندارد؛ لذا طراحي و

و کورک ميباشد .استفاده از گياه اسفرزه به عنوان درناژ

انجام اين گونه مطالعات جهت بررسي اثرات بعد از

عفونت از دملها و جوشها در طب سنتي ايران ريشهاي

زايمان سياهدانه به خوبي احساس ميشود.

قديمي دارد ( .)07اثرات محافظت کنندگي پليساکاريد

مطالعات باليني نشانگر اثرات پيشگيري کنندگي و

پكتين بر عليه عفونت سيستميک استرپتوکوکوس

تسكين دهندگي سياهدانه و اجزاي آن بر روي

پنوموني در موشهاي آزمايشگاهي نشان داده شده است

بيماريهاي دستگاه گوارش ميباشد ( .)66ترکيب

و به نظر ميرسد که اين اثر محافظتي ناشي از تحريک

سياهدانه

عفونت

سيستم ايمني باشد ( .)63همچنين در بررسي ديگر اثر

هليكوباکترپيلوري مؤثر بوده و به عنوان يک عامل ضد

ضدباکتريابي و ضدکانديدايي گياه اسفرزه مورد تأييد قرار

ديس پپسي در بيماران مؤثر بوده است (.)60

گرفت (.)60

در يک کار آزمايي باليني دو سوي کور تصادفي کنترل

از نكات جالب اينكه يک نفر از افراد بومي به کاربرد

شده ،اثر بخشي فرموالسيون روغن دانه سياهدانه با

ضد درد و ضد عفونت دندان گياه بنگو اشاره کرده

عسل در ديس پيسي عملكردي ،مورد بررسي قرار
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بررسي قرار گرفت که نشان دهنده فعاليت مؤثر شبيه

است .در طب سنتي ايران جويدن بنگوي خيس خورده

 /892طب جنوب

سال بيستم /شماره  /4مهر و آبان 6891

بهبودي عالمتي چشمگيري را در بيماران با ديس پپسي

کلسترول را کاهش و سطوح  HDLکلسترول را افزايش

عملكردي که درمان ضد ترشحي استاندارد را دريافت

دهد ( .)00در يک متاآناليز ديگر نيز نشان داده شد که

کرده بودند ،ايجاد کند (.)60

مصرف خوراکي آلوئهورا به شكل چشمگيري قندخون

آلوئهورا ( )Aleo veraيا صبرزرد از تيره

ناشتا را تا حد  46/6ميليگرم و  HbA1cرا 0/30

 Asphodelaceaeبوده که بين  63تا  033سانتيمتر

درصدکاهش ميدهد (.)00

رشد ميکند.اين گياه داراي برگهاي آن نيزهاي کلفت

از نكات جالب و کاربردي اين گياه نزد بوميان اين

و گوشتي با لبههاي دندانهدار است و رنگ آن سبز تا

منطقه استفاده از آلوئهورا براي درمان سوختگي و ترميم

خاکستري ميباشد.اين گياه دارويي در پزشكي ،تاريخي

زخم ميباشد .در مدل حيوانات آزمايشگاهي نشان داده

طوالني دارد و پيشينة استفاده از آن به سال  0003قبل

شده است که ترميم زخم در گروه آلوئهورا در مقايسه

از ميالد مسيح برميگردد ( .)40عصاره برگ آن براي

با گروه سولفاديازين نقره مشهودتربوده است و از اين

رفع مسموميت ،يبوست ،سم زدايي ،بهبودي در هضم

رو براي درمان آسيبهاي سوختگي توصيه شده است

و درمان زخم پپتيک استفاده ميشود ( .)67در طب

( .)04در مطالعهاي که در ايران انجام گرديد ،نشان داده

هندي نيز براي بيماريهاي گوارشي مانند کوليک

شد که ژل آلوئهورا ميتواند اپيليزاسيون و

شكمي ،يبوست ،بيماريهاي پوستي و انگلي و

گرانولوالسيون بافت را در مقايسه با نيتروفورازون 0

عفونتها و در طب آمريكايي مكزيكي براي درمان

درصد در زخمهاي سوختگي درجه دو ،را فزوني دهد

ديابت تيپ دو ،در طب چيني براي بيماريهاي قارچي

که اثر ترميمي آن به دليل اثرات ضدالتهابي ،مرطوب

و در طب غربي در صنايع آرايشي ،دارويي و غذايي

کنندگي و هيدروکلروئيدي آن ميتواند باشد ( .)00در

استفاده ميشود (.)03

آخرين مطالعه بر روي آلوزين جدا شده از آلوئهورا

در مردم ساکن جنوب غربي کوه مند از شيره برگ

نشان داده شد که اين ماده ميتواند هر فاز از فرآيند

گوشتي اين گياه (معروف به سربتل) جهت درمان

ترميم زخم شامل التهاب ،تكثير ،باز آرايي

يبوست ،سردرد ،قند خون باال ،سوختگي ،چربي خون

( )remodelingرا از طريق مسيرهاي پيام دهي Smad

باال و ترميم زخم استفاده ميشود.

و  MAPK/Rhoبهبود بخشد (.)06

در يک کارآزمايي باليني در بيماران دچار يبوست ،آلوئه

در مطالعهاي ديگر که در ايران انجام شده است ژل

ورا در ترکيب با گياه ( celandineگياهي از تيره

آلوئهورا بر روي  03بيمار با زخم مزمن (باالتر از 0

شقايقيان)و اسفرزه ،به عنوان يک ملين مؤثر ،نقش ايفا

هفته) استفاده شد که نتايج نشان داد درمان با اين ژل در

نمود (.)00

مقايسه با گروه شاهد اثرات سودمندي بر زخمهاي

در يک مطالعه مروري ساختارمند و متا آناليز بر روي

مزمن دارد ( .)00در نهايت ،مطالعات مختلف نشان

کارآزماييهاي کنترل شده تصادفي ،نشان داده شده که

ميدهند که آلوئهورا در ترميم زخمهاي پوستي نقش

آلوئهورا ميتواند در بيماران پيش ديابتي و افراد با ديابت

مهمي را ايفا ميکنند؛ اما پيرامون مكانيسم اثر بخشي آن

درمان نشده در مراحل اوليه ،به شكل مؤثري سطوح قند

مطالعات بيشتري نياز است ( .)00براي مثال نشان داده
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898 /اتنوفارماکولوژی گياهان دارويي جنوب غربي کوه مند

الوری و همكاران

است از آنها انجام ميشود ولي مردم اين منطقه شماري

TGF شده است که کاربرد ژل اين گياه ميتواند بيان ژن

از گياهان را براي درمان بيماريهايي به کار ميبرند که

بتا را افزايش داده و در نهايت فرآيند ترميم زخم را

، براي مثال استفاده از آويشن.ويژة اين منطقه است

.)07( تسريع دهد

، رازيانه و گل زرد در دردهاي شكمي،سربرنجاسف

 از اين،بسيار جالب است که مردم منطقه مورد مطالعه ما

 آلوئهورا براي چربي،سياهدانه در عوارض بعد از زايمان

 تاکنون.گياه براي درمان چربي خون باال استفاده ميکردند

 گل زرد در، اسفرزه براي آبسههاي چرکي،خون باال

اثر ژل برگ آلوئهورا بر روي ساخت شيارهاي چربي در

عفونتها و دردهاي عضالني و رازيانه در زردي را

 پروفايلهاي چربي در،خرگوشهاي هايپرکلستروميک

 پژوهش پيرامون اين گياهان دارويي.ميتوان برشمرد

 توده چربي احشايي در،راتهاي هايپرکلسترولوميک

ميتواند آغازگر راهي براي کشف داروهاي جديد در

است

شده

بررسي

ZDF

راتهاي

.عرصه درمان باشد

.)03-00(

تضاد منافع

نتيجهگيری
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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 in the Southwest of Mond Mountain in the North of Persian Gulf.
Materials and Methods: The medical uses of medicinal plants were gathered from 20 local informants by face
to face interviews. The relative frequency of citation (FRC) and cultural importance (CI) indices were calculated.
Results: A total of 116 medicinal plants belonging to 65 families were identified. Zataria multiflora,
Achillea eriophora DC, Foeniculum vulgare, Teucrium polium, Haplophyllum tuberculatum, Cuminum
cyminum, Plantago psyllium, Nigella sativa and Aleo vera had the highest cultural importance indices.
Zataria multiflora, Foeniculum vulgare, Nigella sativa, Cuminum cyminum, and Achillea eriophora DC had
the highest FRC indices. The highest medical uses were for gastrointestinal diseases, gynecological diseases,
metabolic disorders, respiratory disorders and infectious diseases, respectively.
Conclusion: There is a vast variety of medicinal plants in the Southwest of Mond Mountain. Although most of
therapeutic applications of these plants in this region are the same as Iran’s traditional medicine, but the people in
the Southwest of Mond Mountain use some of these plants for some diseases which are unique for this region.
For example, the native people of this region used Zataria multiflora, Achillea eriophora DC, Foeniculum vulgare
and Haplophyllum tuberculatum for abdominal pain, Nigella sativa for postpartum complications, Aleo vera for
hyperlipidemia, Plantago psyllium for drainage of abscesses, Haplophyllum tuberculatum for infectious diseases
and muscular pain and Foeniculum vulgare for jaundice. Thus, investigation about these plants should be initiated
to discover novel drugs for clinical applications.
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