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 1مرکز تحقيقات طب گرمسيری و عفوني خليجفارس ،پژوهشكده علوم زيست پزشكي خليجفارس ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران
 2مرکز تحقيقات زيست فناوری دريايي خليجفارس ،پژوهشكده علوم زيست پزشكي خليجفارس ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران
(دريافت مقاله - 99/7/20 :پذيرش مقاله)99/8/1 :

چكيده
دانش زمينه :دانش اتنوفارماکولوژی يک فرصت بيهمتا را برای همكاران ميان رشتهای در بين پژوهشگران گياهشناسي ،فارماکولوژی،
سمشناسي ،شيمي ،آنتروپولوژی و جامعهشناسي فراهم ميآورد .هدف اين پژوهش ،شناخت گياهان دارويي است که به صورت سنتي در
منطقة جنوب دشتستان از شهرستان بوشهر کاربرد دارويي دارند.
مواد و روشها :دادههای اتنوفارماکولوژيک گياهان دارويي از  20نفر آگاه بومي منطقة جنوب دشتستان در استان بوشهر به صورت
مصاحبة حضوری ،گردآوری شده و شاخصهای فراواني نسبي ثبت ( )Relative frequency of citationو شاخص اهميت فرهنگي
( )Cultural important indexبرای هر گياه دارويي محاسبه شد.
يافتهها :به طور کلي 97 ،گونه گياه دارويي در منطقه جنوب دشتستان استان بوشهر مربوط به  51خانواده شناسايي گرديد .گياهان آويشن
شيرازی ( ،)Zataria multiforaسربرنجاسف ( ،)Achillea eriophora DCبابونه ( ،)Matricario chamomillaسياهدانه
( ،)Nigella sativaرازيانه ( ،)Foeniculum vulgareگل گاوزبان ( ،)Echium amoenumکندر ( ،)Boswellia sp.زنيان
( ،)Trachyspermum copticumانزروت يا کنجيدة سرخ و سفيد ( ،)Astragulus fasciculifoliusزنجبيل ()Zingiber officinale
دارای باالترين شاخص فرهنگي بودند .شايعترين کاربرد دارويي گياهان بهترتيب برای بيماریهای گوارشي ،متابوليک ،زنان و زايمان و
بيماریهای تنفسي بود.
نتيجهگيری :تنوع گستردهای از گياهان دارويي در منطقة جنوب دشتستان 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 ميباشد .پژوهش پيرامون اين گياهان دارويي ميتواند آغازگر راهي برای کشف داروهای جديد در عرصة درمان باشد.
واژگان کليدی :اتنوفارماکولوژی ،طب سنتي ،گياهان دارويي ،استان بوشهر ،دشتستان
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کارهای آزمایشگاهی خود را ساماندهی کرده و از سوی

مقدمه
کشف دارو میباشد که در این رهیافت ،مشاهده،

دارویی و درمان بیماران با زمینههای پزشکی و بالینی،

توصیف و بررسیهای تجربی داروهای بومی و

نسبت به تقویت توان رواج گیاهان سودمند دارویی در

فعالیتهای زیستی آنها که بر پایه گیاه شناسی ،شیمی،

سطح جامعه کمک کنند (.)۳

بیوشیمی ،فارماکولوژی و دیگر رشتهها (انسان شناسی،

در هر صورت ،انجام مطالعات اتنوفارماکولوژیک بسیار

باستان شناسی ،تاریخ ،زبان شناسی) استوار است ،نقش

حائز اهمیت است ،زیرا پژوهشهای اتنوفارماکولوژیک،

مهمی را در کشف فرآوردههای طبیعی با فعالیت زیستی

موجب جلوگیری از نابودی دانش نهان و شهودی در نزد

ایفا مینمایند (.)1
از این رو ،امروزه دانش اتنوفارماکولوژی ،پایههای
علمی و منطقیای برای استخراج اطالعات جهت کاربرد

فرهنگهای گوناگون شده و هم از اثرات مخربی که
ممکن است از طریق انتقال از نسلی به نسل دیگر صورت
بپذیرد ،پیشگیری مینماید .از سوی دیگر ،ثبت اطالعات

دانش مربوطه و انتشار آنها به دست آورده است که

دارویی که در نزد اقوام و فرهنگهای متنوع وجود دارد،

این شیوهها میتوانند موجب رشد و ترقی این دانش

برای مستندسازی سنتهای فرهنگی بسیار سودمند بوده

بسان دیگر رشتههای علمی شوند .برای مثال ،مدلهای

و همچنین اطالعات بسیار با ارزشی را که برای نگهداری

فارماکولوژیک جدید که بر مکانیسمهای سلولی و

از منابع طبیعی الزم هستند ،خلق میکند (.)4

مولکولی استوار هستند ،میتوانند برای ارزیابیهای

در یک بررسی پژوهشی آشکار گردید که از 11۹

اتنوفارماکولوژیک و داروهای قوی استفاده شوند؛ اما با

ترکیب دارویی که از  ۹۰گیاه استخراج شده و کاربرد

این وجود ،پرسشهای منطقیای در مورد وضعیت

دارویی دارند ۷۷ ،درصد آنها از طریق بررسیهای

کنونی شیوههای پژوهش در اتنوفارماکولوژی وجود

اتنوفارماکولوژیک بوده است و امروزه نیز تقریباً به همان

دارد که میتوان آنها را در این چارچوب ها مطرح کرد:

شیوه کاربردی در طب عامیانه مصرف میشوند (.)5

 )1اهداف اولیه بررسیهای اتنوفارماکولوژیک چه

چنین است که در هزاره نوین نیز گیاهان دارویی نه تنها

هستند؟

ارزش خود را از دست ندادهاند بلکه نگرش نسبت به

)۲

رهیافت

علمی

خوب

برای

بررسیهای

این گیاهان با استقبال وصفناپذیری توأم گردیده است

اتنوفارماکولوژیک کدام است؟

و از این رو شاهد چاپ و انتشار هزاران مقاله اصیل

 )۳روندهای کنونی در شیوههای فارماکولوژیک

پیرامون اتنوفارماکولوژی درسطح ادبیات بینالمللی

کدامیک هستند (.)۲
در سطح پایه پژوهشهای اتنوفارماکولوژیک ،پزشکان
میتوانند از هنگامة پژوهشهای میدانی ،ضمن آگاهی

پزشکی هستیم که عمده آنها از انجام مطالعات
اتنوفارماکولوژی و اتنوبوتانی کشورهای منطقه آفریقا،
هندوستان ،جنوب شرقی آسیا ،خاورمیانه و آمریکای

از اثرات سودمند شیوه درمانی سنتی برخاسته از گیاهان

مرکزی و جنوبی بهدست آمدهاند (.)۳

دارویی و تجزیه و تحلیل بالینی آنها ،هدایتگر

بر اساس تخمینهای سازمان غذا و کشاورزی جهانی

پژوهشگران فارماکولوژیست باشند تا بتوانید به درستی
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دانش میان رشتهای اتنوفارماکولوژیک رهیافت برای

دیگر با مطابقت و همانندنگری دانش کاربردی گیاهان

 /571طب جنوب

سال بيست و سوم /شماره  /6بهمن و اسفند 1399

سنت استفاده از گیاهان دارویی ،گفته شده است که بین

آن نیز توسط دیگر اعضاء تیم پژوهشی ما در حال پویش

 ۷۰تا  8۰درصد مردم سراسر دنیا برای برآورد نیازهای

است و در اینجا ما به نتایج مطالعه اتنوفارماکولوژیک

مراقبتهای اولیه سالمت خود به گیاهان دارویی وابسته

در بخش جنوبی این شهرستان میپردازیم.

میباشند و  ۲5درصد از گیاهان دارویی تجویزی شامل
اجزاء فعال گیاهان هستند ( 6و .)۷
امروزه با وجود پیشرفتهای گستره در "غربالگری

مواد و روشها

ارزیابی زیستی فرادقیق" ،پالتفورمهای مطالعات

جغرافيای منطقه مورد پژوهش

اتنوفارماکولوژِیک ،رو به گسترش هستند؛ زیرا توسعه

مکان پژوهش جنوب شهرستان دشتستان میباشد که

اتنوفارماکولوژی نه تنها در شناخت و کشف داروهای

یکی از شهرستانهای استان بوشهر است .مرکز این

جدید کمک کننده است بلکه به ارزشهای فرهنگی و

شهرستان ،شهر برازجان میباشد .این شهرستان ،دومین

غنای اجتماعی گوناگون بومی نیز میافزاید (.)8

شهر بزرگ استان بوشهر از نظر جمعیت است و در 65

هدف از اجرای مطالعه کنونی اتنوفارماکولوژیک در

کیلومتری شمال شرق بندر بوشهر و بر سر راه ارتباطی

منطقه جنوب دشتستان ،در راستای همان اهدافی است

و بازرگانی شیراز به بوشهر ،در ارتفاع  8۰متری از سطح

که پیش از این در مناطق دیگر استان بوشهر پیگیری

دریا واقع شده است .اطراف برازجان مملو از نخلستان

نمودیم ()۹-14؛ که در واقع آشنایی با دانش گیاهان

است که متراکمترین نخلستانهای کشور هستند.

دارویی بومی و گشایش بزرگراهی به سوی غنای

برازجان یکی از مراکز تمدنی در دوران هخامنشی به

مکاتب تاریخی پزشکی ایران باستان و دوران اسالمی

شمار میآید.

در ایران زمین میباشد .مکان پژوهش ،منطقه جنوبی

شهرستان دشتستان دارای  6بخش 1۲ ،دهستان و  ۹شهر

شهرستان دشتستان است که از قدیمیترین مناطق ایران

است و مساحت آن  6۳66کیلومتر مربع میباشد .مردم

بوده و جغرافیدانان از آن با نام دشتستان یاد کردهاند و

دشتستان به زبان فارسی ،گویش دشتستانی و به لهجة

آن را جزء نواحی گرمسیرات فارس ذکر نمودهاند.

محلی تکلم مینمایند که به علت همجواری سرزمینی

اصطخری آن را از نواحی اردشیر خوره که از کوههای

با مردم لر زبان ،با گویش لری ،قرابت دارد و دربردارندة

پنجگانه فارس قدیم بوده است ،محسوب داشته است.

بعضی واژه های لری است .گویش دشتستانی با

در واقع ،دشتشتان منطقهای وسیع بوده است که تاریخ

گویشهای مشابه دشتی و تنگسیری در استان بوشهر و

آن به فراسوی دوران هخامنشی میرسد و کاخهای

گویش لری بختیاری ،شباهتهایی دارد.

هخامنشی چرخاب و بردک سیاه این منطقه ،سندهای

منطقة مورد پژوهش در مطالعة ما شامل بخشهای

زنده از ژرفای تاریخی آن هستند .با توجه به وجود

جنوبی این شهرستان بود که شامل خود شهر برازجان

مناطق دشت و کوهستانی در این شهرستان ،منطقه

و شهر کلمه و روستاهای گزبلند ،بنداروز ،نینیزک ،آپای

دشتشتان از لحاظ اتنوفارماکولوژیک به سه منطقه تقسیم

ارغنون ،خرزله دو ،ابوالفریز ،سرکره و حسن آباد

گردید که نتایج مطالعات اتنوفارماکولوژیک منطقه زیراه

میباشد .به دلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط زیست
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هزار گونه گیاه بالغ میشود .با وجود ماهیت باستانی

آن پیش از این به چاپ رسید ( )1۲و منطقه کوهستانی
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بومی ،دو روستای سمل شمالی و سمل جنوبی نیز از

ترکیبی از  ۳متغیر ،فرد آگاه بومی )I( ،کاربرد گونة گیاه ()S

شهرستان تنگستان در این پژوهش لحاظ شدند.

و خود گروه کاربردی ( )Uمیباشد .در این پژوهش،
گزارش کاربرد ( ،)Use reportتعداد کاربرد
of

گردآوری دادهها

(use

جمعیت مورد مطالعه شامل  ۲۰نفر فرد آگاه میباشد.

( ،)Frequency of citationشاخص فراوانی ثبت نسبی

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

( ،)Relative frequency of citationو شاخص اهمیت

و منطقه ،به شناسایی افرادی که آشنایی ژرفی نسبت به

فرهنگی ( )Culture importance indexبرای هر گیاه

گیاهان دارویی و روشهای سنتی درمانی رایج در منطقه

ثبت شد .شمار افراد آگاه بومی که کاربرد گونه گیاهی را

دارند اقدام شد؛ سپس با یافتن این افراد کلیدی و آگاه،

بیان کرده باشند ،فراوانی ثبت نامیده میشود .شاخص کمی

ضمن مصاحبه حضوری با آنان ،همین افراد ،نفرات

فراوانی ثبت نسبی ( )RFCبا تقسیم فراوانی ثبت

بعدی را جهت مصاحبه و پژوهش معرفی کردند .به این

( ،)Frequency of citationبر تعداد افراد آگاه بومی در

صورت ،تیم پژوهش با تماس با افرادی که به صورت

مطالعه ،بدست میآید.

غربالگرایانه شناسایی میشدند و در روستاهای توابع

شاخص کمی فراوانی ثبت نسبی از صفر (در زمانی که

شهرستان دشتستان سکونت داشتند ،اطالعات خود را

هیچ فرد آگاه بومی کاربردی را برای گیاه مورد نظر

جمعآوری نمود .از خود اهالی روستاها نیز دوباره

عنوان نکرده باشد) تا یک (که تمام افراد آگاه بومی

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

کاربرد دارویی برای گیاه مورد نظر بیان کرده باشند)،

مجموعاً  ۲۰نفر از افراد آگاه و آشنا به گیاهان دارویی و

متغیر است .برای محاسبه گزارش کاربردی هر گیاه،

روشهای درمانی سنتی شناسایی شدند .ما جهت آسانی

نخست گزارش کاربرد ( )URتمام افراد بومی در هر

کار ،این افراد را آگاهان بومی ( )informantمینامیم.

گروه کابردی آن گیاه ثبت شده و سپس تمام گزارشات

در مصاحبه حضوری ،نخست به صورت بارش افکار از

کاربردی گروههای کاربری گوناگون را با هم جمع

فرد آگاه بومی درخواست شد که گیاهان دارویی مورد

کردیم .برای محاسبه شاخص اهمیت فرهنگی ،گزارش

استفاده خود را که در منطقه رویش دارند با بیان

کاربردهای گوناگون هر گیاه خاص ( )URبا تقسیم بر

کاربردهای آنها فهرست نمایند ،سپس بر اساس

تعداد افراد آگاه بومی بدست آوردهایم.
𝑛𝑖

فهرستی که از گیاهان دارویی منطقه در اختیار داشتیم

𝑐𝑛𝑢

𝑖𝑢𝑅𝑈 ∑ 𝐶𝐼 = ∑ .

نسبت به یادآوری نام گیاهان اقدام نموده و مورد کاربرد

𝑁

𝑢=𝑢1 𝑖=𝑖1

𝑆𝐶𝐹
𝑁

بومی این گیاهان نیز از آنان پرسش شد.

= 𝑆𝐶𝐹𝑅

تجزيه و تحليل دادهها
ابزار پژوهش به صورت مصاحبه حضوری و بارش افکار

يافتهها

و هدایت بر اساس اهداف پژوهش توسط پژوهشگر

در این پژوهش افراد آگاه بومی به ۹۷گونه گیاهی از

میباشد .اطالعات اتنوفارماکولوژیک ،نخست به صورت

حدود  51خانواده اشاره کردند .البته گروه پژوهش

گزارش کار ( )Use reportنوشته شد که خود شامل

موفق نشد نام علمی  6گیاه محلی را یافت نماید.
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،)Number

فروانی

ثبت

 /573طب جنوب

سال بيست و سوم /شماره  /6بهمن و اسفند 1399

را نشان میدهد.

نمودارهای  1و  ۲به ترتیب فراوانی ثبت و نیز گزارش
کاربرد گیاهان با باالترین فروانی ثبت و گزارش کاربرد

1۹
15

16

16

15

14

1۲

15

1۳

14

15
1۰

FC

11

11

11

1۲

1۲

18

1۷

1۹
16

۲۰

5
۰

نمودار  )1فراوانی ثبت ( )FCگیاهان دارویی در جنوب دشتستان
Fig 1) The frequency of citation of medicinal plants in the south of Dashtestan
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Fig 2) The use of report of medicinal plants in the south of Dashtestan
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۲5

574 / اتنوفارماکولوژی گياهان دارويي جنوب دشتستان

sativa(

) به ترتیب مربوط بهCI( باالترین شاخص اهمیت فرهنگی

 انزروت،)Zingiber officinale(  زنجبیل،)copticum

 گل گاوزبان،)Zataria multifora( گیاهان آویشن

،)Nigella

زنیان

.)۳ ) بوده است (نمودارAstragulus fasciculifolius(

،)Echium

سربرنجاسف

amoenum(

،)Boswellia sp.(  کندر،)Achillea eriophora DC(
سیاهدانه

،)Matricario

۲
۲
1

chamomilla(

بابونه

۲/4

۳

CI
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) گیاهان دارویی جنوب دشتستانCI( ) شاخص اهمیت فرهنگی۳ نمودار
Fig3) The cultural importance index of medicinal plants in the South of Dashtestan

رازیانه

،)Achillea

eriophora

DC(

همچنین باالترین فروانی ثبت نسبی بهترتیب مربوط به

.)4 ) بود (نمودارFoeniculum vulgare(

 آویشن،)Echium amoenum( گل گاوزبان
سربرنجاسف

،)Zataria

multifora(
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Fig 4) The relative frequency of citation of medicinal plants in the South of Dashtestan
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سربرنجاسف

sativa(

به صورت کلی باالترین تعداد کاربرد مربوط به بابونه

.)5 ) میباشد (نمودارAchillea eriophora DC(
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) گیاهان دارویی جنوب دشتستانNU( ) تعداد کاربرد5 نمودار
Fig 5) The number of use of medicinal plants in the South of Dashtestan
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اميربندی و همكاران

دشتستان در دستگاه گوارش بود .رتبههای بعدی

عمومی

دندانپزشکی،

بهترتیب مربوط به زنان و زایمان ،متابولیک ،دستگاه

روماتولوژی و چشم بود (نمودار .)6

(ضعف

بدن)،

عمومی

تنفسی ،مغز و اعصاب ،پوست و مو ،عفونی ،کلیه و
۳۰

26

۲5
15

۲۰

15

15

11
5/8

5
0/6

1/9

2/5

1/2

2/9

4

5

در صد

1/9

7/2

1۰
۰

نمودار  )6فراوانی کاربردهای دارویی گیاهان جنوب دشتستان بر اساس سیستم
Fig 6) Thr relative uses of medicinal plants based oin organ systems in the South of Dashtestan

در نمودار  6فراوانی نسبی کاربردهای دارویی گیاهان

در مطالعة ما مانند بسیاری دیگر از مناطق استان بوشهر،

منطقه جنوب دشتستان به صورت سیستمی نشان داده

گیاه آویشن شیرازی (،)Zataria multifora

میشود .از دیدگاه سیستمی شایعترین کاربرد در

سربرنجاسف ( ،)Achillea eriophora DCبابونه

دستگاه گوارش ،درد و نفخ شکم ،اسهال ،یبوست و رفع

(chamomilla

،)Matricario

گرسنگی نوزاد بوده است (نمودار .)6

(sativa

،)Nigella

(vulgare

،)Foeniculum

سیاهدانه
رازیانه

گل

گاوزبان

بحث

( ،)Echium amoenumاز شاخص فرهنگی باالیی

در این پژوهش ما دریافتیم که گیاهان آویشن شیرازی،

برخوردار بودند و کاربردهای آنان در طب سنتی منطقه

گل گاوزبان ،سربرنجاسف ،بابونه ،کندر ،سیاهدانه،

همانند دیگر بخشهای استان بوشهر بود که برای

زنیون ،رازیانه ،گنجه و زنجبیل ،باالترین شاخص

اجتناب از دوبارهگویی ،پژوهشگران محترم را به مقاالت

اهمیت فرهنگی را داشتهاند .شاخص اهمیت فرهنگی

پیشین چاپ شدة تیم پژوهشی اتنوفارماکولوژی استان

نشانگر گستردگی کاربرد (تعداد افراد آگاه بومی که گیاه

بوشهر که در مجلة طب جنوب به چاپ رسیدهاند،

را بکار میبرند) برای هرگونه گیاهی همراه با در نظر

ارجاع داده میشود (.)۹-14

گرفتن تنوع کاربردی آن است.

از محصوالت گیاهان دارویی منحصر به جنوب
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باالترین فراوانی کاربرد گیاهان بومی منطقه جنوب

مجاری ادراری ،خون و قلب و عروق ،ارتوپدی،

 /577طب جنوب

سال بيست و سوم /شماره  /6بهمن و اسفند 1399

موجود در شاخص فرهنگی را بدست آورد ،کندر

بیماریهای آرتریتی استفاده می شده است .دادههای

( )Boswellia sp.میباشد .کندر صمغی رزینی است

بالینی در مطالعات مختلف نیز نشانگر تأیید کندر در

که در بازار ایران از دو گونة  B. carteriکه بومی

درمان روماتیسم مفصلی و استئوآرتریت بوده است؛ البته

سواحل دریای سرخ خصوصا ناحیة شمال شرقی

برای نظر قطعی اثرکندر در بیماریهای روماتیسمی به

آفریقاست و محل اصلی تولید آن کشورهای سومالی و

طراحی مطالعات کارازمایی بالینی تصادفی بزرگ نیاز

اتیوپی می باشند و گونة  B. serrataکه در مناطق

میباشد (.)18

مختلف هندوستان میروید ،بدست میآید .این رزین از

در منطقة دشتستان جنوبی از کندر برای تقویت حافظه

عصرهای کهن مورد شناخت بشر بوده و به عنوان بخور

و پیشگیری از زوال عقل استفاده میشود .اخیراً در یک

معطر از آن استفاده میشده است .در ایران باستان برای

مطالعه کارآزمایی بالینی دو سویه کور تصادفی دارای

بخور دادن و ضدعفونی کردن ،آن را به کار میبردهاند

دارونما که بر روی  ۷۰فرد مسن انجام شد ،مشخص

و در اوستا نیز از آن بهعنوان یکی از داروهای مؤثر در

گردید که مصرف قرصهای حاوی کندر میتواند در

درمان بیماریهای گوناگون از جمله سرطان ،تهوع،

بهبودی حافظه کمک کند ( .)1۹در همین راستا ،ترکیب

اسهال و داروی تقویت حافظه یادشده است ( .)15از

کندر با  Melissa officinalisکه برای بررسی بهبودی

آنجایی که کندر دارای خواص ضداکسیدانی و

در حافظه در مدلهای آزمایشگاهی استفاده گردید،

ضدالتهابی است ،اثر کندر بر مدلهای آزمایشگاهی

نشانگر اثر این ترکیب بر افزایش توانایی حافظه در این

آسیب با آب اکسیژنه ( )H2O2یا  INFɣ+TNFαبر

حیوانات بود (.)۲۰

سلولهای اپیتلیال رودة بزرگ ،مورد ارزیابی قرار گرفته

یکی دیگر از گیاهان دارویی منطقه دشتستان جنوبی که

است .نتایج مطالعه نشان داد که عصارة کندری

دارای

زنیان

 B. serrataمیتواند سد دفاعی اپی تلیال رودهای را از

( )Trachyspermum copticumاست .زنیان گیاهی

آسیب های التهابی و اکسیداتیو ،نگه دارد ( .)16از این

علفی است که ساقههایی بسیار منشعب و برگهایی با

رو ،پژوهشگران مطالعه مذکور کندر را پیشنهاد کردند.

بریدگیهای فروان و میوههای کوچک و نسبت ًا گرد دارد.

در یک مطالعه دیگر نیز از کندر برای درمان کولیت

این میوهها به رنگ خاکستری متمایل به قهوهای بوده و

مزمن استفاده شد که نشانگر تأثیر آن در بهبود عالئم

بر روی هر بخش آن پنج خط برجسته و موازی مشاهده

این بیماری در مقایسه با داروی سولفاالزین بود (.)1۷

میشود .بوی آن قوی ،معطر و تند است .زنیان به عنوان

در منطقه دشتستان جنوبی نیز از کندر برای رفع

عطر و طعم دهنده و ضد نفخ مصرف سنتی دارد (.)۲1

ناراحتیهای گوارشی مانند درد شکم و به عنوان

در منطقة مورد مطالعة ما نیز از این گیاه برای ناراحتیهای

روانکننده شکم نوزاد استفاده میشود .نکته جالب آن

گوارشی و دردهای معدهای و به عنوان چربی سوز،

که در منطقة مورد بررسی ما از کندر برای رفع خشکی

کاهش صفرا و آرامبخش استفاده میشد .در یک

مهرههای کمر استفاده میگردد .بررسی متون طبی

کارآزمایی بالینی تصادفی شدة دو سویه کور در ایران تأثیر

آیروودیک ( )Ayurvedicهندی و منابع طب سنتی نیز

زنیان بر سوء هاضمه عملکردی ،شدت اسئاتوز و
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دشتستان که در این مطالعه یکی از باالترین امتیازهای

حاکی از آن است که از کندر قرنها برای درمان

اميربندی و همكاران

اتنوفارماکولوژی گياهان دارويي جنوب دشتستان 578 /

در  55شرکت کننده در مطالعه ،مورد بررسی قرار گرفت

جهت کنترل عفونتهای رحمی ،توصیه میشود.

و این مطالعه نشان داد که در انتهای  8هفته از مداخله،

یکی دیگر از گیاهان مهم ازدیدگاه اهمیت فرهنگی در

سطح آنزیم  ،ALTمیزان استئاتوز کبدی و شدت سوء

منطقة دشتستان جنوبی ،گیاهی است به نام

هاضمه در گروه دارو نسبت به دارونما ،بهبودی از خود

 ،Astragulus fasciculifoliusانزروت یا کنجیدة

نشان داند .بنابراین ،به نظر میرسد که مصرف کپسول

سرخ و سفید که نام محلی آن در منطقة مورد مطالعه

زنیان در بهبود نسبی بیماری کبد چرب غیر الکلی مؤثر

«گنجه» است.

بوده است ( .)۲۲در یک مطالعه جالب دیگر نشان داده

انزروت یا کنجیده سرخ و سفید ،قطعات تقریباً کروی

شد که مصرف عصارة دانة گیاه زنیان در درمان زخم معده

و کوچک (به قطر تا  ۲میلیمتر) ،به رنگ زرد و سفید

بسیار مؤثر بوده و اثر درمانی آن با داروی امپرازول در

یا سرخ و شفاف بلوری شکل هستند که اغلب به

مدل حیوانی قابل مقایسه است ( .)۲۳از موارد مورد

یکدیگر چسبیده و قطعات درشتتری را تشکیل

استفادة زنیان در منطقة دشتستان جنوبی ،کاربرد آن در

میدهند که در اثر کمترین فشار شکسته میشوند .در

آرامش اعصاب میباشد .در یک مطالعه بر روی مدلهای

طب سنتی ،صمغ این گیاه بهعنوان تسکین دهنده درد،

جانوری در آزمایشگاه ،اثر عصارة هیدروالکلی بر گیاه

نرم کننده و شفاف کنندة پوست و همچنین بصورت

زنیان بر رفتار اضطراب ،مورد بررسی قرار گرفت که

مشمع در شکستهبندیها مصرف سنتی دارد (.)۲1

نتایج مطالعه نشان داد این عصاره در دوز پایین دارای

پراکنش انزروت در استانهای جنوب ایران در کرمان،

اثرات ضد اضطرابی میباشد (.)۲4

سیستان و بلوچستان ،فارس و هرمزگان میباشد که

از موارد دیگر مورد استفاده از گیاه زنیان در منطقة مورد

تحقیقات برروی توان دارویی این گیاه نشانگر باال بودن

بررسی ،استفاده از آن در رفع عفونت رحم است.

ترکیبات فنولی و پلی ساکاریدی آن است (.)۲8

بررسی اجزاء بذر گیاه زنیان منطقة بومی سیستان نشان

در منطقه مورد استفاده ما از کاربردهای شایع این گیاه،

داد که تیمول موجود در ترکیبات اسانس این گیاه ،نقش

درمان کولیک نوزادی و ناراحتیهای گوارشی نوزادان

مهمی در خاصیت ضد میکروبی آن دارد ( .)۲5همچنین

میباشد .اثر ضد درد این گونه برروی نمونههای

در مطالعات نشان داده شده است که اسانس روغنی این

آزمایشگاهی نشان داد که عصارة انزروت میتواند اثرات

گیاه به عنوان ماده ضدمیکروبی طبیعی خوبی برای

ضد درد و ضد التهابی را به دلیل وجود مقادیر باالیی از

پاتوژنهای غذایی مانند  E. coliاست ( .)۲6این

ساپونین ( )saponinداشته باشد ( )۲۹متأسفانه اثرات

مطالعات نشان میدهند که عصارة گیاه زنیان میتواند

ضد درد این گیاه بر روی سیستم دستگاه گوارشی هنوز

در کنترل عفونتها مؤثر باشد .از گونة دیگر از گیاه

مورد بررسی قرار نگرفته است اما اثر ضد اسپاسمولیتیک

( Trachyspermum anmi )Lتوانستهاند اسانس

(ضد اسپاسم) گونة  Astragulus sarcocollaبر روی

روغنی از میوة آن جدا کنند که موجب منع رشد

ماهیچههای صاف رودهای خرگوش در شرایط برون

پاتوژنهای واژن میشود ( .)۲۷با توجه به کاربرد زنیان

تنی مورد بررسی قرار گرفته است .این مطالعه نشان داد

در منطقة مورد بررسی برای عفونتهای رحم ،انجام

که فعالیت ضد اسپاسمی این گیاه در نتیجة فعال سازی
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ضداسپاسمی مشاهده شدة ایلئوم خرگوش از طریق

درمان روماتیسم مفصلی استفاده میشده است (.)۳۳

فعال سازی کانال پتاسیم انجام میشود ( .)۳۰از آنجا که

در مطالعهای بر روی بیماران مبتال به روماتیسم مفصلی،

در منطقة مورد بررسی ما از این گیاه برای کاهش

در سه چهارم افراد ،تسکین درد و التهاب را با زنجبیل

دردهای قاعدگی نیز استفاده میشود بررسی مکانیزم

پیدا کردند و بیماران دیگر با ناراحتیهای ماهیچهای نیز

دقیق ضد دردی آن بر روی ماهیچههای صاف و یا

تسکین درد را تجربه نمودند .هیچکدام از بیماران در

سیستم اعصاب خودکار ،توصیه میشود.

طی مصرف زنجبیل که از سه ماه تا دو و نیم سال به

گیاهی دیگر که دارای اهمیت فرهنگی باال در منطقة

طول انجامید ،گزارشی از عوارض جانبی ندادند (.)۳4

زنجبیل

از کاربردهای دیگر زنجبیل در منطقه دشتستان جنوبی،

 Zingiber officinaleاست .زنجبیل به عنوان دارو از

اثرات آرامبخشی آن بر روی اعصاب میباشد .در واقع

زمان باستان مصرف میشده است و این موضوع در

اثرات آرامبخشی زنجبیل در طب سنتی بسیاری از

متون پزشکی چین ،یونان قدیم ،روم و عرب ثبت شده

کشورها ،گزارش شده است ( )۳5در مطالعات بر روی

است .در آسیا از هزاران سال پیش زنجبیل خشک

مدلهای حیوانی ،اثرات ضدافسردگی عصاره

بهصورت خیسانده و یا دم کرده (جوشانده) ،به عنوان

هیدروالکلی زنجبیل ،مورد بررسی قرار گرفت که به نظر

دارو در درمان درد معده یا درد شکم ،اسهال و تهوع

میرسد این اثرات با فعالسازی سیستم دوپامینرژیک،

استفاده میشده است (.)۳1

همبستگی داشته باشد که خود موجب ایجاد فعالیتهای

یکی از کاربردهای زنجبیل در جنوب دشتستان ،اثر

ضد اضطرابی و ضد افسردگی میگردد ( )۳6دی

ضدنفخی آن میباشد .در بررسی مطالعات نشان داده

هایدروزینجرون ( )Dehydrozingeroneکه یک

شده است که زنجبیل در پیشگیری از زخمهای معدهای

ترکیب فنولیک جدا شده از ریشة زنجبیل است نشان

القا شده با داروهای ضدالتهابی ضد استروییدی و

داده شد دارای اثر ضد افسردگی قویای میباشد که

زخمهای معدهای القا شده با هلیکوباکترپیلوری در

احتماالً این اثرات برخواسته از درگیری آن با

جانوران آزمایشگاهی ،مؤثر بوده است .همچنین

سیستمهای سروتونرژیک و نوروآدرنرژیک است (.)۳۷

مطالعات فراوان پیش بالینی و بالینی نشانگر اثر ضدتهوع

از نکات جالب آن که در منطقة جنوب دشتستان از

و استفراغی آن بر روی محرکهای قی آور گوناگون

زنجبیل برای تقویت اسپرمسازی استفاده میشود .در

بوده است .از آنجا که زنجبیل دارای خصوصیات

یک مطالعه ،زنجبیل موجب محافظت سلولی بافت بیضه

رفتگری رادیکالهای آزاد ،ضداکسیدانتی و منع کنندگی

در نتیجة مصرف داروی شیمی درمانی سیس پالتین

پراکسیداسیون لیپیدی میباشد ،ممکن است که این

گردید که این موضوع از طریق بررسی تغییرات

مکانیزمها بر روی اثرات محافظت کنندگی معدهای،

میکروسکپیک شامل سلولهای لیدیگ ،سروتولی و

مشاهده شده در مطالعات بالینی ،مؤثر بوده باشند (.)۳۲

اسپرماتوگونیا حاصل آمد (.)۳8

از کاربردهای دیگر زنجبیل در منطقة مورد مطالعة ما،

آگاهمندان منطقة موارد بررسی به اثرات سودمند

استفاده از آن برای مقاصد ضد روماتیسمی بود .از زنجبیل

زنجبیل در دردهای زمان قاعدگی نیز اشاره کردند .در

جنوب

دشتستان

http://bpums.ac.ir

بود

گیاه

Downloaded from ismj.bpums.ac.ir at 11:21 +0430 on Thursday June 24th 2021

مکانیزم  ATP𝑘 +میباشد به زبان دیگر اثر

برای قرنها در بسیاری از کشورها به شکل سنتی در

Downloaded from ismj.bpums.ac.ir at 11:21 +0430 on Thursday June 24th 2021

580 / اتنوفارماکولوژی گياهان دارويي جنوب دشتستان

اميربندی و همكاران

این منطقه شماری از گیاهان را برای درمان بیماریهایی

یک مطالعة سیستماتیک و متاآنالیز به این نتیجه

به کار میبرند که ویژة این منطقه است و پژوهش

 درمان مناسبی،رسیدهاند که مصرف خوراکی زنجبیل

پیرامون این گیاهان دارویی میتواند آغازگر راهی برای

.)۳۹( برای دردهای قاعدگی میباشد

.کشف داروهای جدید در عرصة درمان باشد

نتيجهگيری
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 تنوع گستردهای از گیاهان دارویی،در یک فراگرد کلی

هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان

 با همان کاربردهای درمانی،در منطقه جنوب دشتستان
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Abstract
Background: Ethnopharmacology, as a multidisciplinary approach for novel drug discovery, provides
valuable data about medicinal plants in different cultures. The aim of this ethnopharmacological study was
to identify medicinal plants in the south of Dashtestan area in the north of the Persian Gulf.
Materials and Methods: The medical uses of medicinal plants were gathered from 20 local nformants by
face-to-face interviews. The relative frequency of citation (FRC) and cultural importance (CI) indices were
calculated.
Results: A total of 97 medicinal plants belonging to 51 families were identified. Zataria multiflora, Achillea
eriophora DC, Matricario chamomilla, Nigella sativa, Foeniculum vulgare, Echium amoenum, Boswellia
sp., Trachyspermum copticum, Astragulus fasciculifolius, and Zingiber officinale had the highest CI and
FRC indices. The highest medical uses were for gastrointestinal discomforts, metabolic disorders, obstetrics
and gynecology, and respiratory diseases.
Conclusion: There is a vast variety of medicinal plants in the south of Dashtestan area. Although most of
the therapeutic applications of these plants in this area are the same as Iran’s traditional medicine, the people
in the south of Dashtestan area use some of these plants for some diseases which are unique for this region.
Thus, investigation about these plants should be initiated to discover novel drugs for clinical applications.

Keywords: Ethnopharmacology, traditional medicine, medicinal plants, Bushehr Province, Dashtestan
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