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 چكيده
اتنوفارماکولوژي رهيافتي بسيار متنوع جهت کشف دارو است که شامل مشاهده، توصيف و بررسي تجربي داروهاي بومي و  :زمينه

شناسي، استانشناسي، بها مانند انسانشناسي، شيمي، بيوشيمي، فارماکولوژي و ديگر رشتهها است که بر پايه گياههاي زيستي آنفعاليت

ان کند. هدف از اين پژوهش شناسايي گياهشناسي استوار است و به کشف محصوالت طبيعي با فعاليت زيستي کمک ميتاريخ و زبان

 فارس، کاربرد سنتي دارند.دارويي بوده که در منطقه شهرستان تنگستان بوشهر در شمال خليج

حضوري گردآوري شده و  ةنفر آگاه بومي منطقه شهرستان تنگستان به صورت مصاحب 23از  کاربردهاي گياهان دارويي :هاروش و مواد

( براي هر گياه Cultural Importance Index( و شاخص اهميت فرهنگي )Relative Frequency of Citation) هاي فراواني نسبيشاخص

 دارويي منطقه شهرستان تنگستان نيز محاسبه گرديد.

خانواده شناسايي شدند. گياهان آويشن  33گونه گياه دارويي در منطقه شهرستان تنگستان در استان بوشهر مربوط به  931طور کلي به ها:افتهي

 (، سربرنجاسفMatricarria charmomilla) (، بابونهDescuraninia sophia) (، خاکشيرZataria multiflora) شيرازي

(Achillea eriophora DCمور تلخ ،) (Salvia mirzayaniiاسفرزه ،) (Plantago psylliumگل زرد ،)  

(Haplophyllum tuberculatumهلپه ،) (Teucrium polium( و بادام کوهي )Prunus amygdalus داراي باالترين شاخص اهميت ،)

هاي گوارشي، عفوني، ان به ترتيب براي بيماريترين کاربرد دارويي گياهفرهنگي و نيز باالترين فراواني ثبت نسبي را از خود نشان دادند. شايع

 زنان و زايمان، متابوليک و پوست بود.

ار برده هاي گوناگون به کاي از گياهان دارويي در منطقه تنگستان استان بوشهر وجود دارد که در مواردي از بيماريتنوع گسترده گيري:نتيجه

د. اما با اين وجود باشالمللي پزشكي ميهاي علمي منتشر شده در مطبوعات بيندر ايران و يافتهشوند که اين کاربردها منطبق با طب سنتي رايج مي

شود که ويژه اين منطقه است و پژوهش پيرامون اين گياهان دارويي هايي به کار برده ميدر اين منطقه شماري از گياهان براي درمان بيماري

 يد در عرصه درمان باشد.تواند آغازگر راهي براي کشف داروهاي جدمي

 اتنوفارماکولوژي، طب سنتي، گياهان دارويي، استان بوشهر :کليدي واژگان

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
is

m
j.2

3.
4.

33
0 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 is
m

j.b
pu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             1 / 16

mailto:Email:
mailto:inabipour@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-6980-8866
http://dx.doi.org/10.52547/ismj.23.4.330
https://ismj.bpums.ac.ir/article-1-1332-en.html


  9511/ مهر و آبان 4/ طب جنوب                                                                                     سال بيست و سوم/ شماره 559

http://bpums.ac.ir 

 

 مقدمه
دانش اتنوفارماکولوژی یک رهیافت گسترده جهت کشف 

دارو است که شامل مشاهده، توصیف و بررسی تجربی 

 ها است که برهای بیولوژیک آنداروهای بومی و فعالیت

شناسی، بیوشیمی، شیمی، فارماکولوژی و دیگر گیاه ةپای

شناسی، تاریخ و شناسی، باستانها مانند انسانرشته

باشد که منتهی به کشف محصوالت شناسی میزبان

گردد. این دانش همراه با طبیعی با فعالیت زیستی می

کشف داروها از محصوالت طبیعی، نقش نویدگری را در 

 (.1) کندکشف دارو، ایفا می سناریوی کنونی در

های طبیعی و داروهای گیاهی برای سالیان وردهافر

ترین منبع دارویی در طب شرقی و غربی طوالنی مهم

اند و موجب رشد شیمی آلی برای توسعه و پیشرفت بوده

ات های ترکیبدر متدهای سینتتیک جهت ساخت آنالوگ

های آن ه نمونهاند کدارویی با پتانسیل درمانی قرار گرفته

توان استفاده از گنگنه برای درمان ماالریا در قرن را می

هفدهم، دیجیتالیس، مورفین، آسپیرین و بیش از صد 

هایی (. با تمام پیشرفت2) ترکیب دارویی دیگر دانست

که هم اکنون در بحث اکتشاف دارو در دوران پساژنومیک 

گیاهان دارویی روی داده استریال فرآورده های طبیعی و 

کنند و در این میان نقش مهمی را هنوز در طب بازی می

دانش اتنوفارماکولوژی، رهیافتی است که دانش قومی را 

با فناوری کنونی برای توسعه دارو با استفاده از 

نماید. از آنجا که این دانش های جدید ترکیب میرهیافت

 یشامل مشاهده، توصیف و بررسی تجربی داروهای قوم

یمی، شناسی، شها بر اساس دانش گیاهو فعالیت زیستی آن

شناسی شناسی، تاریخ و زبانبیوشیمی، داروشناسی، انسان

 های طبیعی با فعالیت زیستی،است، در اکتشاف فراورده

(. هر چند که دانش 1) نقش مهمی را بر عهده دارد

 1691اتنوفارماکولوژی و کاربرد اصطالح آن از سال 

شوند اما هزاران مقاله مربوطه در سال چاپ میباشد می

ن باشد. ایو این گستره در حال پیشرفت شگرفی می

هایی در علم است که ویژگی فرا دانش یکی از گستره

 -عنوان پلی میان علوم اجتماعی ای را دارد و بهرشته

کند. فرهنگی و زیست پزشکی، نقش کلیدی را بازی می

هشی برای توسعه زندگی پر از این رو، این رشته پژو

 ها مطرح شده استکیفیت، سالمت و تندرستی انسان

های علمی و (. بنابراین، امروزه این دانش پایه3)

ای برای استخراج اطالعات جهت کاربرد دانش منطقی

ها ها به دست آورده است که این شیوهمربوطه و انتشار آن

کولوژی توانند موجب رشد و ترقی دانش اتنوفارمامی

 هایهای علمی شوند. برای مثال، مدلبسان دیگر رشته

های سلولی و فارماکولوژیک جدید که بر مکانیسم

 هایتوانند برای ارزیابیمولکولی استوار هستند می

اتنوفارماکولوژیک و داروهای قومی استفاده شوند. اما با 

ای در مورد وضعیت کنونی های منطقیاین وجود، پرسش

ی پژوهش در اتنوفارماکولوژی وجود دارد که هاشیوه

 مطرح نمود: هاها را در این چارچوبتوان آنمی

 های اتنوفارماکولوژیک بررسی ةاهداف اولی -1

 چه هستند؟

های رهیافت علمی خوب برای بررسی -2

 اتنوفارماکولوژیک کدام است؟

های فارماکولوژیک کدام روندهای کنونی در شیوه -3

 (4) یک هستند؟

در یک فراگرد کلی، ما به مطالعاتی نیاز داریم که سطوح 

های دانش بومی و سنتی تا بیولوژی گوناگونی را از سامانه

مولکولی، فارماکوژنومیک، ژنومیک و پروتئومیک پوشش 

دهند تا بتوانیم گیاهان دارویی را از لحاظ مواد فعال 

 ههای ویژزیستی مورد غربالگری قرار داده و مکانیسم

 ها ها و مواد جدا شده از آنها را در قالب عصارهاثرات آن
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را در فارماکولوژی و توکسیکولوژی، مورد پویش قرار 

های بالینی، کارآمدی دهیم تا بتوانیم در عرصه ارزیابی

ها و کاربرد واقعی در گستره سالمت را مورد بررسی آن

 توانیم بهقرار دهیم. در چنین چارچوبی است که می

اهداف رهیافت مبتی بر شاهد در عرصه اتنوفارماکولوژی 

 (.5) در قرن بیست و یکم نایل شویم

های تحقیقاتی دانشگاه علوم اندازی تیمبا چنین چشم

های پزشکی بوشهر از یک دهه پیش پژوهش

اتنوفارماکولوژیک را در استان بوشهر آغاز کرده است 

 کاربردهای سنتیکه هدف آن شناسایی گیاهان دارویی و 

های ساحلی شمال آن نزد مردم روستاها و کرانه

ر باشد. پژوهش کنونی دفارس در استان بوشهر میخلیج

راستای شناخت اتنوفارماکولوژی گیاهان دارویی منطقه 

 تنگستان در استان بوشهر، طراحی و اجرا گردید.

تواند نه های اتنوفارماکولوژی در این منطقه میپژوهش

از دانش فارماکولوژی و تجارت گیاهان دارویی در تنها 

تواند از دانش فارس پرده بردارد بلکه میحوزه خلیج

ای از دانش گیاهان فارس که آمیزهبومی از کرانه خلیج

دارویی جنوب شرقی آسیا، هندوستان، شمال آفریقا، 

غرب آفریقا و حوزه مدیترانه را که در طول تاریخ از زمان 

وران تمدن اسالمی تا قرن نوزدهم و اواسط باستان به د

 قرن بیستم امتداد داشته است را آشکار نماید.

تواند موجب نه تنها شک، مطالعات در این زمینه میبی

های دارویی و اکتشاف و توسعه گسترش پژوهش

ای از داروهای نوین گردد بلکه از نابودی بخش عمده

طب سنتی  دانش نهفته در دل بومیان آگاه به دانش

 نماید.پیشگیری می
 

 هاروش و مواد

 جغرافياي محل پژوهش

مکان مورد پژوهش، شهرستان تنگستان واقع در استان 

باشد. این شهرستان از نظر اقلیمی در منطقه بوشهر می

گرم و خشک و در جنوب شرقی بوشهر واقع است و 

کیلومتر مربع وسعت دارد. مرکز آن اهرم در  1629

کیلومتری جنوب شرقی بندر بوشهر با ارتفاع  96فاصله 

متر قرار دارد. کوه قله دختر با امتداد  95از سطح دریا 

-جنوبی، کوه بیرمی با امتداد شمال غربی -شمالی

های زاگرس در جنوب شرقی و کوه سرخ از رشته کوه

این شهرستان واقع است. قسمتی از رشته کوه مند نیز 

، اهالی تنگستان به زراعت یابد.به تنگستان امتداد می

سازی و قالی بافی اشتغال دامداری، صید ماهی، لنج

دارند. محصول عمده آن گندم، جو، خرما، مرکبات، 

بار است. از آنجا که شهرستان تنگستان از تنباکو و تره

نظر اقلیمی در دو منطقه ساحلی و کوهستانی تشکیل 

ن ییافته است، مطالعه کنونی در بخش کوهستانی ا

روستاهای منطقه  شهرستان متمرکز گردید و عمدتاً

 خائیز را شامل شد. این منطقه در جنوب شرق شهر اهرم

هزار  42)مرکز شهرستان تنگستان( با وسعتی بیش از 

هکتار، از شمال به جنوب، پنج روستای بنیان، گشی، 

یخ، مخدان و اشی را در بردارد و در بین دو کوه بیرمی 

دارد؛ به این صورت که از شمال به و کوه سرخ جای 

رودخانه باهوش و ارتفاعات قلعه دختر، از جنوب به 

ارتفاعات بیرمی، از شرق به کوه سرخ و از غرب به تپه 

های کم ارتفاع مشرف به اهرم ختم ماهورها و کوه

ای از رشته شود. این منطقه کوهستانی محدودهمی

االترین های زاگرس، ارتفاعات بوشکان است. بکوه

باشد، این ارتفاع بام استان متر می 1656ارتفاع منطقه 

های معدنی و آب شود. چشمهبوشهر محسوب می

های شیرین کوه بیرمی، گیاهان و درختان متنوع و گونه

های طبیعی گردشگری منطقه متنوع جانوری از جاذبه

باشند. در این پژوهش، روستاهای مخدان، یخ، گشی، می

محمود احمدی و خود شهر اهرم مورد  اشی، بنیان،

 بررسی قرار گرفتند.
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 هاگردآوري داده

باشد. نفر فرد آگاه می 26جمعیت مورد مطالعه شامل 

نخست ضمن تماس با افراد آگاه و آشنا به اقلیم و مردم 

و منطقه، به شناسایی افرادی که آشنایی ژرفی نسبت به 

رایج در منطقه های سنتی درمانی گیاهان دارویی و روش

داشتند اقدام شد؛ سپس با یافت این افراد کلیدی و آگاه، 

ضمن مصاحبه حضوری با آنان، همین افراد نفرات 

 بعدی را جهت مصاحبه و پژوهش معرفی کردند.

به این صورت تیم پژوهش با تماس با افرادی که به 

شدند و در روستاهای صورت غربالگرایانه شناسایی می

ن تنگستان سکونت داشتند، اطالعات خود توابع شهرستا

آوری نمود. از خود اهالی روستاها نیز دوباره را جمع

جهت یافت افراد بیشتر پرس وجو شد. با این روش، 

نفر از افراد آگاه و آشنا به گیاهان دارویی و  26مجموعاً 

 های درمانی سنتی شناسایی شدند.روش

 ن بومیما جهت آسانی کار، این افراد را آگاها

(Informantمی ) نامیم. در مصاحبه حضوری، نخست

به صورت بارش افکار از فرد آگاه بومی درخواست شد 

که گیاهان دارویی مورد استفاده خود را که در منطقه 

ها فهرست نمایند رویش دارند با بیان کاربردهای آن

سپس بر اساس فهرستی که از گیاهان دارویی منطقه در 

نسبت به یادآوری نام گیاهان اقدام نموده  اختیار داشتیم

 و مورد کاربرد بومی این گیاهان نیز از آنان پرسش شد.

 

 هاتجزيه و تحليل داده

ابزار پژوهش به صورت مصاحبه حضوری و بارش 

اساس اهداف پژوهش توسط  افکار و هدایت بر

باشد. اطالعات اتنوفارماکولوژیک نخست پژوهشگر می

( نوشته شد که Use reportر )به صورت گزارش کا

( کاربرد I) متغیر، فرد آگاه بومی 3خود شامل ترکیبی از 

 باشد. درمی (U) و خود گروه کاربردی (S) گونه گیاه

(، تعداد Use reportگزارش کاربرد ) ،این پژوهش

، فروانی ثبت (Number Of use) کاربرد

(Frequency of citation) شاخص فراوانی ثبت ،

و شاخص  (relative frequency of citation) نسبی

برای  (Culture importance index) اهمیت فرهنگی

ونه که کاربرد گ هر گیاه ثبت شد. شمار افراد آگاه بومی

 .شودگیاهی را بیان کرده باشند، فراوانی ثبت نامیده می

با تقسیم  (RFC) فراوانی ثبت نسبی شاخص کمی

، بر تعداد افراد (Frequency of citation) فراوانی ثبت

 آید. شاخص کمیدست میهدر مطالعه بآگاه بومی

فراوانی ثبت نسبی از صفر )در زمانی که هیچ فرد آگاه 

کاربردی را برای گیاه مورد نظر عنوان نکرده  بومی

 کاربرد دارویی باشد( تا یک )که تمام افراد آگاه بومی

ای شند( متغیر است. بربرای گیاه مورد نظر بیان کرده با

محاسبه گزارش کاربردی هر گیاه، نخست گزارش 

در هر گروه کاربری تمام افراد آگاه بومی (UR) کاربرد

آن گیاه ثبت شده و سپس تمام گزارشات کاربردی 

های کاربری گوناگون را با هم جمع کردیم. برای گروه

محاسبه شاخص اهمیت فرهنگی، گزارش کاربردهای 

با تقسیم بر تعداد افراد  (UR) ر گیاه خاصگوناگون ه

 ایم. دست آوردههب آگاه بومی

 

𝐶𝐼 =  ∑ . ∑ 𝑈𝑅𝑢𝑖
𝑁

𝑖𝑛

𝑖=𝑖1

𝑢𝑛𝑐

𝑢=𝑢1

 

 

𝑅𝐹𝐶𝑠 =
𝐹𝐶𝑠

𝑁
 

 

 هايافته
گونه گیاهی از  166در این پژوهش افراد آگاه بومی به 

خانواده اشاره کردند. البته گروه پژوهش موفق نشد  55

 دارویی را یافت نماید.گیاه  4نام علمی 
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به ترتیب فراوانی ثبت و نیز گزارش  2و  1نمودارهای 

 کاربرد گیاهان با باالترین فراوانی ثبت و گزارش کاربرد 

 دهد.را نشان می

 

 

 گیاهان دارویی در منطقه شهرستان تنگستان( FC( فراوانی ثبت )1 نمودار

Fig 1) The frequency of citation of medicinal plants in the Tangestan 

  

 

 

 شهرستان تنگستان ( گیاهان دارویی در منطقهUR) ( گزارش کاربرد2 نمودار

Fig 2) The use of report of medicinal plants in the Tangestan area 
 

ترتیب مربوط ( بهCI) فرهنگیباالترین شاخص اهمیت 

(، Zataria multiflora) به گیاهان آویشن شیرازی

 (، بابونهDescuraninia sophia) خاکشیر

(Matricarria charmomillaسربرنجاسف ،) 

(Achillea eriophora DCمور تلخ ،)  

(Salvia mirzayaniiاسفرزه ،)  
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(Plantago psyllium)گل زرد ،  

(Haplophyllum tuberculatumهلپه ،)  

(Teucrium poliumبادام کوهی ،)  

(Prunus amygdalusبود ) (.3 )نمودار 
 

 
 

 ( گیاهان دارویی در منطقه شهرستان تنگستانCI) ( شاخص اهمیت فرهنگی3نمودار 

Fig3) The cultural importance index of medicinal plants in the Tangestan area 
 

( نیز مربوط RFC) همچنین باالترین فراوانی ثبت نسبی

(، Zataria multifloraبه گیاهان آویشن شیرازی )

 (، گل زردAchillea eriophora DCسربرنجاسف )

(Haplophyllum tuberculatumبابونه ،) 

(Matricarria charmomillaهلپه ،)  

(Teucrium polium تخم شملی ،) 

(Trigonella foenumgraecum اسفرزه ،)

(Plantago psylliumبادام کوهی ،)  

(Prunus amygdalus مور تلخ ،)

(Salviamirzayanii خاکشیر ،) 

(Descuraninia sophiaبود ) (.4 )نمودار 

 

 

 ( گیاهان دارویی در منطقه شهرستان تنگستانRFC) ( فراوانی ثبت نسبی4نمودار

Fig 4) The relative frequency of citation of medicinal plants in the Tangestan area 
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( مربوط به NU) کاربردبه صورت کلی، باالترین تعداد 

 (، گل زردAchillea eriophora DC) سربرنجاسف

(Haplophyllum tuberculatumو بادام کوهی ) 

(Prunus amygdalusمی )(.5 )نمودار باشد 

 

 
 ( گیاهان دارویی در منطقه شهرستان تنگستانNU) ( تعداد کاربرد5 نمودار

Fig 5) The number of use of medicinal plants in the Tangestan area 
 

، فراوانی نسبی کاربردهای گیاهان منطقه 9 در نمودار

اه دهد. از دیدگتنگستان را بر اساس سیستم نشان می

ربوط گوارش مترین کاربرد در دستگاه سیستمی، شایع

به درمان درد شکم، نفخ، اسهال، استفراغ و یبوست بود.

 

 

 

 ( فراوانی نسبی کاربردهای گیاهان بومی در منطقه شهرستان تنگستان بر اساس سیستم9 دارنمو

Fig 6) The relative uses of medicinal plants in the Tangestan area base on organ system 
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 بحث
در این پژوهش ما دریافتیم که گیاهان آویشن شیرازی، 

خاک شیر، بابونه، سربرنجاسف، مور تلخ، اسفرزه، گل 

زرد، هلپه و بادام کوهی، باالترین شاخص اهمیت 

اند. شاخص اهمیت فرهنگی نشانگر فرهنگی را داشته

کار هآگاه بومی که گیاه را ب)تعداد افراد  گستردگی کاربرد

بردند( برای هر گونه گیاهی همراه با در نظر گرفتن می

 تنوع کاربردی آن است.

  در مطالعه ما، گیاه آویشن شیرازی

(Zataria multiflora دارای باالترین شاخص )

 اهمیت فرهنگی بود.

یار های بسای، با ساقهآویشن شیرازی گیاهی پایا، بوته

ای رنگ کامالً چوبی شده است که منشعب و نقره

های آن بسیار کوچک به رنگ سفید و مجتمع در پای گل

استان فارس، به ویژه اطراف شیراز ها داشته و بومیبرگ

 در طب سنتی (.9) ایران است های جنوبیو دیگر استان

، کنندگیاثرات ضدعفونیدارای ایران، آویشن شیرازی 

صورت ( و همچنین به1) استبخشی و ضد نفخی آرام

مصرف  دم کرده و بخور در رفع سرماخوردگی هم

در این مطالعه، کاربرد شایع این گیاه در  (.9) شودمی

منطقه تنگستان، بیشتر در درمان دردهای شکمی، 

 باشد.سرماخوردگی و کنترل چربی خون می

ای در دانشگاه شیراز که جهت بررسی اثر این در مطالعه

های آزمایشگاهی دیابت بر روی راتگیاه در کنترل 

انجام گردید، نشان داده شد که این گیاه موجب کاهش 

و از طرفی  آلفا TNFکلسترول،  LDLمالون دی آلدئید، 

کلسترول، ظرفیت ضداکسیدانی  HDL موجب افزایش

ر شود. از طرفی دیگر دموتاز میتام و سوپر اکسید دیس

تواند در اه میهمین مطالعه نشان داده شد که این گی

 .(8) ثر باشدؤبهبودی قندخون و آسیب کبدی م

یکی از کاربردهای آویشن در منطقه تنگستان، استفاده 

ها و ترشحات واژینال است. در یک از آن در عفونت

ای اثر کرم واژینال آویشن شیرازی و مطالعه مقایسه

های واژینال شامل قرص مترونیدازول در عفونت

ژینوز باکتریال در زنان دوران بارداری تریکوموناس و وا

مورد مطالعه قرار گرفت که نتایج مطالعه نشان داد کرم 

آویشن شیرازی دارای همان اثر قرص مترونیدازول در 

های واژینوز و درمان واژینیت بهبودی عالیم بالینی گروه

 (.6) باشدباکتریایی می

قه منطیکی دیگر از کابردهای مهمِ استفاده مردم بومی 

وی های ریتنگستان از این گیاه، در درمان سرفه، عفونت

و آسم است. یک مطالعه در دانشگاه مشهد جهت 

بررسی اثر مکانیستیک این گیاه بر روی مدل آسمی 

موش آزمایشگاهی انجام گردید که نتایج نشان داد 

مل های پیش التهابی در آسم شااین گیاه سیتوکین ةعصار

را کاهش داده  بتا TGFو  11 ترلوکین، این4 اینترلوکین

گاما( و  IFN) های ضدالتهابیولی بیان ژنی سیتوکین

های موش ( در اسپلنوسیتFOXP3)Tregتعداد 

ها حاکی از آن دهد. این یافتهآسمی را افزایش می

عصاره این گیاه در  ةباشد که اثرات درمانی ویژمی

یق باال های خود ایمنی و عفونی از طرآلرژی، بیماری

 (.16) باشدمی Th17 و Th2منع  و Th1بردن توان 

کاربرد مهم دیگر گیاه در این منطقه، درمان دردهای 

ای که در شکمی و اثر ضد اسپاسم است. در مطالعه

 ةدانشگاه اصفهان انجام گردید نشان داده شد عصار

های تواند در راتهیدروالکلی آویشن شیرازی می

حاصله از ایندومتاسین را مورد آزمایشگاهی زخم معده 

این اثر از طریق کاهش  محافظت قرار دهد و احتماالً

ترشح اسید و فعالیت پپسین در کنار افزایش ظرفیت 

 (.11) باشدضد اکسیدانی بافتی می
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از گیاه آویشن شیرازی برای پیشگیری و درمان 

( تجربی استفاده شد. IBD) ایهای التهابی رودهبیماری

های آزمایشگاهی، العه نشان داد که در موشنتایج مط

مصرف آویشن شیرازی دارای اثرات مفیدی در مقایسه 

با پردنیزولون است. اثرات ضد اکسیدانی، ضد باکتریایی 

اشند هایی بو ضد التهابی این گیاه ممکن است مکانیسم

های آزمایشگاهی را در تواند موشکه عصاره آن می

 (.12)مورد محافظت قرار دهد القایی تجربی  IBDبرابر 

(، Descuraninia sophia) گیاه دارویی خاکشیر

دومین گیاه از لحاظ اهمیت شاخص فرهنگی بود. در 

منطقه مورد مطالعه ما از خاکشیر برای درمان یبوست 

شد. در یک مطالعه یک سویه کور تصادفی استفاده می

 مکارآزمایی بالینی، اثر خاکشیر بر روی عالیم سندرو

پذیر مورد مطالعه قرار گرفت که نتایج روده تحریک

دهنده بهبودی در عالیم این سندروم شامل فراوانی نشان

درد، نفخ، فراوانی دفع مدفوع و سفتی آن بود، در نتیجه، 

ز توان ابر اساس پیشنهاد پژوهشگران این مطالعه، می

خاکشیر برای بهبودی در عالیم سندروم روده 

 برجستگی عالیم بالینی آن با یبوستپذیر که تحریک

(. در 13) عنوان خط اول درمانی، استفاده کرداست، به

در دانشگاه شهید بهشتی  2611ای که در سال مطالعه

ثیر خاکشیر بر روی یبوست عملکردی أانجام شد ت

ت که در این مطالعه فرار گرقبزرگساالن مورد بررسی 

ای بودند هتفهمه شرکت کنندگان تحت درمان چهار ه

ثیر مثبت و بدون عارضه در درمان یبوست أکه در پایان ت

(. از آنجایی که 14) مزمن عملکردی مشخص شد

آگاهمندان دارویی منطقه تنگستان از خاکشیر برای 

کردند بررسی اثر درمان سرماخوردگی نیز استفاده می

خاکشیر بر روی دستگاه تنفسی مورد جستجو قرار 

ایوانی در مدل آسماتیک موشی گرفت. پژوهشگران ت

تواند ارتشاح ائوزینوفیلی و نشان دادند که خاکشیر می

 Th2حساسیت هوایی را با کاهش دادن تولید سیتوکین 

ظیم عنوان یک تنبهبودی ببخشد. از این رو، خاکشیر به

های آلرژی معرفی شده کننده ایمنی قوی در واکنش

تی ایرانی و (. از قدیم از خاکشیر در طب سن15) است

عنوان ضد تب برای سرخک و آبله استفاده خاورمیانه، به

شده است. در منطقه مورد مطالعه ما نیز از خاکشیر می

 شده که احتماالًبرای درمان سرخک در قدیم استفاده می

 (.19) باشداین کاربرد برخواسته از اثر ضد تب آن می

منطقه  در این( Matricaria chamomilla) گیاه بابونه

ه و در ای داشتمانند دیگر نقاط استان نیز کاربرد گستره

 شود. گیاه بابونه در طب سنتیموارد فراوانی استفاده می

اربرد ترین کمنطقه تنگستان برای سرماخوردگی، شایع

را دارد. اثرات ضدالتهابی، ضدباکتریال و ضد آلرژی آن 

ریق از طاثرات ضد التهابی آن  شناخته شده است و اخیراً

 صورت باز تنظیمیبه Th1-Th2تغییر در تعادل 

Th1 (. از این رو، 11) مورد بررسی قرار گرفته است

رسد اثرات ضد سرماخوردگی آن با اثرات نظر میبه

ضدالتهابی و کاهش التهاب در سطح مخاط در پیوند 

باشد. دومین کاربرد شایع در منطقه تنگستان از گیاه 

شرایط اضطرابی و ایجاد حالت بابونه، مصرف آن در 

بخشی است. اثرات درمانی بابونه برای بیماری آرام

ها پیش شناخته شده بود و در اضطراب عمومی از مدت

مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در یک 

کار آزمایی بالینی، مصرف طوالنی مدت آن نه تنها بدون 

ری گیری بیماعارضه بوده بلکه به صورت چشم

 اضطراب عمومی را در حد متوسط تا شدید، کاهش داد

(. از کاربردهای دیگر شایع بابونه در منطقه مورد 18)

بررسی، کاربرد آن در دردهای زمان قاعدگی بوده است. 

ای را برای این گیاه این اثر، نیز جایگاه علمی ویژه

در یک مطالعه کار . دارویی به خود اختصاص داده است

ینی تصادفی دو سویه کور نشان داده شد که آزمایی بال
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مصرف بابونه از مفنامیک اسید در کاهش شدت سندروم 

(. از کاربردهای 16) ثرتر بوده استؤپیش قاعدگی م

معمول سنتی دیگر در منطقه از بابونه، استفاده از آن در 

باشد هر چند که هنوز تحقیقی در این درد شکم می

ه انجام نرسیده است اما زمینه در سطح مجامع پزشکی ب

  در یک مطالعه، عصاره بابونه در ترکیب با

Melissa officinalis  وHA122  برای درمان کولیک

کودکان در یک کار آزمایی تصادفی باز مورد بررسی 

واقع شد که نشان دهنده اثر چشمگیر آن در مقایسه با 

 (.26) سایمتیکون بود

از تیره  (Achillea eriophora DC) سربرنجاسف

ده های چوبی شصورت علفی با ساقهمرکبان بوده که به

(. از 9) ایران است نواحی جنوبی و کم برگ، بومی

 ةایران وجود دارد که گون گونه در Achillea ،16جنس 

Achillea eriophora DC ایران به برنجاسف  در

ایران بوده و انحصاراً در  معروف است و بومی

 (.21کند )این کشور رشد می های جنوبیاستان

های وابسته در طب سنتی ایران علیه این گیاه و گونه

های کبدی گوناگون، دیسمنوره، التهاب، تب و بیماری

(. بیشترین 22) رودعروقی به کار می -بیماری قلبی 

کاربرد استفاده از این گیاه در منطقه مورد مطالعه، درمان 

 های قبلی ما دررسیدردهای شکمی و کولیکی است. بر

مند و غربی کوهمنطقه رودخانه حله، بخش جنوب

عسلویه نیز نشان دهنده کاربرد این گیاه در دردهای 

 های گوارشی مانند اسهال است.شکمی و ناراحتی

گونه پژوهشی پیرامون اثرات گوارشی این از آنجا که هیچ

رسد خواص ضددرد گیاه انجام نشده است، به نظر می

های ویژه در ناحیه شکمی، نیاز به پژوهش آن به

فارماکولوژیک در سطح پایه و بالینی دارد. مطالعه بر روی 

Achillea wilhelmsii گونه دیگر از این جنس، نشان ،

های این گیاه در دو گروه دارونما داد که مصرف کپسول

و تجربی، شدت عالیم و کیفیت زندگی در بیماران دچار 

پذیر، بهبودی یافتند هر چند که کسندروم روده تحری

(. در مطالعه ما، 23) تفاوتی بین دو گروه مشاهده نشد

آگاهمندان دارویی منطقه تنگستان از گیاه سربرنجاسف 

برای درمان عفونت رحم و تنظیم قاعدگی استفاده 

ای در مورد سربرنجاسف در چند مطالعه کردند. هرمی

ندارد اما در  المللی پزشکی وجودسطح مطبوعات بین

که  Achillea millefolium یک مطالعه که بر روی

صورت یک کارآزمایی بالینی دو سویه کور تصادفی به

انجام گردید، مشخص شد که این گیاه در کاهش شدت 

 (.24) ثر استؤدرد دیسمنوره اولیه م

از عصاره متانولیک برگ سربرنجاسف برای تحریک 

ت پرولیفراسیون و مهاجرهای انسانی از دید فیبروبالست

عنوان دو مرحله اساسی در فرایندهای ترمیم ها، بهآن

 هایزخم، استفاده گردید. پژوهشگران این مطالعه برگ

عنوان یک منبع احتمالی برای بهبودی در این گیاه را به

 (.25) های پوستی پیشنهاد نمودندترمیم زخم

چربی در منطقه مورد مطالعه ما از سربرنجاسف برای 

ه شد. در یک مطالعه بالینی با استفادخون باال استفاده می

نشان  Achillea wilhelmsii هیدروالکلی ةاز عصار

، گلیسیریدتواند سطوح تریداده شد که این گیاه می

کلسترول را کاهش و سطوح  LDLکلسترول تام و 

HDL (.29) را افزایش دهد کلسترول 

وی این گیاه انجام شد ای در دانشگاه مشهد بر رمطالعه

 اکسیدانیآن دارای فعالیت آنتی دهد عصارهکه نشان می

تواند جایگزین طبیعی برای ای است که میقابل مالحظه

های مصنوعی در داروسازی و صنعت غذا اکسیداننتیآ

 (.21) باشد

در یک پژوهش به اثر افزایش دهنده آنالژزیک در 

 هیدروالکلیهای آزمایشگاهی که عصاره رات
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Achillea millefolium  را دریافت کرده بودند، اشاره

 (.28) شده است

  مور تلخ یا به گویش محلی= مورتهل

(Salvia mirzayanii در منطقه تنگستان برای )

رسد این اثر سرماخوردگی کاربرد دارد که به نظر می

ضد سرماخوردگی آن در پیوند با اثرات ضد میکروبیال 

چی قارباکتریالی و ضدهای ضدرا فعالیتآن باشد؛ زی

(. از 26) یید قرار گرفته استأاسانس روغنی آن مورد ت

کاربردهای دیگر این گیاه در منطقه تنگستان، استفاده از 

باشد. در یک مطالعه بر روی آن برای تنظیم قندخون می

حیوانات دیابتی شده، نشان داده شد که عصاره مورتهل 

 شود وندخون در این حیوانات میباعث پایین آوردن ق

 شودها موجب میپر خون شدن بافت پانکراس را در آن

(. جالب است که اثر مهار کنندگی آلفا گلوکزیداز 36)

 مورتهل در مقایسه با آکاربوز نیز گزارش شده است

های (. در طب سنتی ایران از مور تهل در بیماری31)

استفاده  دستگاه گوارش و انواع گوناگون اسپاسم

بایست اثرات ضداسپاسم این (. می32) شده استمی

گیاه از طریق اثر بر عضالت صاف و مکانیسم ضد درد 

 آن مورد پژوهش قرار گیرد.

( نیز یکی از Plantago psylliumگیاه اسفرزه یا بنگو )

گیاهان دارویی بود که دارای شاخص اهمیت فرهنگی 

دفع  ملینی و سهولتباالیی در منطقه تنگستان بود. اثر 

این گیاه به خوبی شناخته شده است و نقش درمانی آن 

در یبوست، اسهال، بیماری التهابی روده مانند کولیت 

پذیر، سرطان کولون، اولسراتیو، سندروم روده تحریک

 دیابت و هیپرکلسترولمی مورد پژوهش قرار گرفته است

رد شکم و منطقه ما نیز از این گیاه برای ددر  (.34و  33)

نگو ترین کاربرد بشده است. اما شایعیبوست استفاده می

 الریه، زخم، ذاتدر منطقه تنگستان برای سرماخوردگی

عفونت دندان بوده  های چرکی وچرکی، کورک و دمل

است. مطالعات فیتوشیمی نشان داده است که گیاهان 

دارای مقادیر عظیمی از ترکیبات  Plantagoجنس 

ات ها( است. به ویژه ترکیبنوئیدها و تانین)فالو فنولیک

رسد نقش مهمی در کنترل رشد فنولیک به نظر می

کند و باکتریال داشته و از پوسیدگی دندان جلوگیری می

زایی فلور پاتوژنیک دهانی نقش در کاهش رشد و بیماری

(. در یک مطالعه که در دانشگاه 35) کندمهمی ایفا می

گرفت، اثرات ضدباکتریایی  فارس بوشهر انجامخلیج

Plantago ovate  بر علیه باسیلوس اسفاریکوس و

(. از این رو، به 39) سودوموناس ائوژِینوزا نشان داده شد

رسد که بررسی اثرات ضدباکتریال و تخلیه چرک نظر می

ها که در تب سنتی به آن اشاره شده است، از آبسه

 بایست مورد پژوهش قرار گیرد.می

( با نام Haplophyllum tuberculatum) گل زرد

با  های تیره مرکباتیکی از جنس فارسی سدابی جنوبی

گونه آن رویش پراکنده  36گونه است که در ایران  16

باشد. گونه منحصر به کشور می 14دارد و از این میان 

فارس، جوشانده خوراکی سدابی در سواحل خلیج

شود. مردم می های معده استفادهجنوبی برای ناراحتی

تنگستان نیز از گل زرد برای دردهای دستگاه گوارش 

کنند. فعالیت محافظت کنندگی معده این نیز استفاده می

های آزمایشگاهی که با گیاه دارویی در رات

های گاستریک هیدروکلریک اسید و اتانول دچار زخم

(. در هر صورت، اثرات 31) شده بودند، نشان داده شد

ای و آنالژزیک آن ، محافظت کنندگی معدهضد التهابی

مورد توجه قرار گرفته است. از کاربردهای دیگر شایع 

این گیاه در منطقه مورد بررسی استفاده از آن در کاهش 

های زنان دردهای بعد از زایمان، عفونت رحم و ناراحتی

باشد. بررسی فارماکولوژیک ترکیبات جدا و زایمان می

نشان دهنده اثر آن بر روی شده از سداب جنوبی 

کنندگی رحم آدرنرژیک برای ایجاد شل 2 های بتاگیرنده
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های بود که این مطالعه بر روی رحم جدا شده از رات

حامله و غیرحامله انجام گردید؛ هر چند که مطالعات 

سازی اتصال ترکیب جدا شده بر داکینگ برای مدل

ب آن که در (. نکته جال38) نیز انجام شد 2 گیرنده بتا

ها نیز این منطقه از سداب جنوبی برای درمان شکستگی

 بایست این اثر با اثراتمی شود که احتماالًاستفاده می

آنالژزیک و ضددرد آن در پیوند باشد. مشابه این کاربرد، 

در منطقه جنوب غربی کوه مند استان بوشهر، از همین 

نی عضالگیاه به صورت موضعی برای تسکین دردهای 

  (.36) شودو کوفتگی استفاده می

( از Teucrium poliumدر منطقه تنگستان گیاه هلپه )

لحاظ شاخص اهمیت فرهنگی نیز مانند دیگر نقاط 

استان بوشهر مورد توجه بوده و مانند این مناطق برای 

و تنظیم چربی استفاده  2 کاهش قندخون در دیابت نوع

گیاه دارویی از قدیم به شود. اثرات متابولیک این می

خوبی شناخته شده است و مطالعات فراوانی در این 

ای که در دانشگاه علوم زمینه وجود دارند مانند مطالعه

پزشکی بوشهر به صورت یک کار آزمایی بالینی بر روی 

انجام گردید که نتایج  2بیمار مبتال به دیابت نوع  43

سط قندخون را مطالعه حاکی از آن بود که این گیاه متو

 (. 46) دهدکالمید کاهش میبنمانند مصرف قرص گلی

نکته دیگر آن که مانند دیگر مناطق استان بوشهر مانند 

عسلویه، مردم منطقه تنگستان نیز از هلپه  -منطقه کنگان

کردند. هر چند که هیچ برای دردهای شکمی استفاده می

 نی برای در سطح حیوانات آزمایشگاهی و انسامطالعه

روی اثرات ضددرد شکمی هلپه وجود ندارد، اما با 

وجود اثرات ضد اسپاسم هلپه بر روی عضالت دیواره 

توان حدس زد که این گیاه نیز دارای اثر بخشی رحم، می

(. 41) باشدبر روی عضالت صاف دستگاه گوارش می

نکته جالب آن که دو نفر از آگاهمندان دارویی منطقه از 

ت کردند. اثرامان عفونت چشم استفاده میهلپه برای در

ضد باکتریال و ضدقارچی این گیاه مورد توجه قرار 

 (.42) گرفته است

 الوک تلخ( با نام علمی =)نام محلی بادام کوهی

Prunus amygdalus  یکی دیگر از گیاهان با شاخص

فرهنگی باال در منطقه تنگستان است. طی چندین سال 

های زیستی نوید دهنده مانند گذشته بسیاری از فعالیت

 کنندگیاثر کاهندگی سطح چربی و قندخون، تحریک

سیستم ایمنی، ضد اکسیدانی و فزونی دهندگی شناختی 

وان یک عناز این گیاه شناخته شده است؛ همچنین به

محافظ کننده کبدی و فزونی دهنده باروری و 

(. 43) آوری، این گیاه مطرح گردیده استشهوت

ترین کاربرد الوک تلخ در منطقه تنگستان برای کنترل شایع

سر  48قندخون بود. در یک مطالعه آزمایشگاهی بر روی 

موش سفید صحرایی که به دو گروه سالم و دیابتی تقسیم 

های دیابتی با آمیگدالین و عصاره بادام ششدند، تیمار مو

 4کوهی باعث کاهش معنادار گلوکز سرم در دوره زمانی 

ساعت بعد از آخرین تیمار با این ترکیبات در مقایسه  8و 

ساعت و  24های زمانی با گروه سالم شد ولی در دوره

ثیری بر قندخون نداشتند و تفاوت آماری بین أیک هفته ت

در یک کار آزمایی ، (. اخیرا44ً) نشدها مشاهده گروه

بالینی، نشان داده شده است که با لحاظ نمودن بادام تلخ 

به یک رژیم غذایی با سطح کربوهیدرات پایین اثرات 

مشابهی در بهبودی گلوکز خون ناشتا و پس از غذا در 

(. اثر باز 45) شودمشاهده می 2بیماران دیابت تیپ 

ترس اکسیداتیو و تنظیمی در هیپرگلیسمی و اس

های دیابتی نیز نشان داده شده است هیپرلیپیدمی در رات

ها و یا تعدیل استرس اکسیداتیو که به دلیل منع آنزیم

ای که بر روی هفته 24(. در یک مطالعه 49) باشدمی

دیابت در هندوستان انجام گرفت، اثر بادام  2بیماران تیپ 

از قلب و تلخ کوهی بر روی قندخون و عوامل خطرس

عروقی مورد بررسی قرار گرفت که نشان دهنده آن بود 
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نیز  HbA1C نه تنها سطح لیپیدها بلکه سطح هموگلوبین

 (.41) بهبودی یافتند

 

 گيرينتيجه

ای از گیاهان دارویی در منطقه تنگستان تنوع گسترده

های استان بوشهر وجود دارد که در مواردی از بیماری

شوند که منطبق با طب سنتی میگوناگون به کار برده 

های علمی منتشر شده در رایج در ایران و یافته

، باشد. اما با این وجودمی المللی پزشکیبینمطبوعات 

در این منطقه، شماری از گیاهان برای درمان 

شوند که ویژه این منطقه هایی به کار برده میبیماری

تواند بوده و پژوهش پیرامون این گیاهان دارویی می

آغازگر راهی برای کشف داروهای جدید در عرصه 

 درمان باشد.

های مالی معاونت تحقیقات و فناوری این پروژه با حمایت

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به انجام رسیده است.
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Abstract 

Background: Ethnopharmacology is a very diverse approach to drug discovery that involves the  

observation, description, and experimental study of native drugs and their biological activities based on 

botany, chemistry, biochemistry, pharmacology, and other disciplines such as anthropology, archeology, 

history, and linguistics that helps discovering of  natural products with biological activity. The aim of this 

study was to identify medicinal plants that have a traditional use in the Tangestan region of Bushehr 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 109 medicinal plants belonging to 55 families were identified. Zataria multiflora,  

Descuraninia Sophia, Matricarria charmomilla, Achillea eriophora DC, Salvia mirzayanii, Plantago  

psyllium, Haplophyllum tuberculatum, Teucrium polium, Prunus amygdalus had the highest CI and FRC 

indices. The highest medical uses were for gastrointestinal problems, infectious diseases, gynecology and 

obstetrics, metabolic diseases, and skin problems. 

Conclusion: There is a wide variety of medicinal plants in the Tangestan region of Bushehr province which 

are used for  various diseases that are consistent with the traditional medicine uses that are common in Iran 

and had been reported in the international medical literature. However, in this region, a number of plants are 

used to treat diseases that are specific to this region and research on these medicinal plants can be the 

beginning of a way to discover new drugs in the therapeutic field. 
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