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اتنوفارماکولوژی گیاهان دارویی کوه گیسکان
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مقدمه

سال بيست و چهارم /شماره  /3مرداد و شهريور 1400

دالر در سال  2050خواهد رسيد (.)3

ميباشد و شامل مشاهده ،توصيف و بررسي تجربي گياهان

به گونهای که از  13اقليم شناخته شده در دنيا 11 ،اقليم آن

دارويي بومي و فعاليتهای زيستي آنها مي باشد که

مربوط به ايران ميباشد .تاکنون حدود  8000گونة گياهي

براساس گياهشناسي ،شيمي ،بيوشيمي ،فارماکولوژی و ديگر
شاخههای علوم مانند انسانشناسي ،باستانشناسي ،تاريخ و
زبانشناسي استوار شده است ( .)1دانش اتنوفارماکولوژی

در ايران شناسايي شده است که اين رقم حداقل دو برابر
قاره اروپا در تنوع گونهای ميباشد .بيش از  2300عدد از
اين گونهها خواص دارويي و ادويهای دارند و در زمينة

بهصورت سينه به سينه از نسلهای قديم به نسلهای جديد

آرايشي -بهداشتي و عطری کاربرد دارند .همچنين گفته

منتقل شده است .مستندسازی دانش بومي از طريق مطالعات

شده است که تعداد  1728گونه از اين گياهان بومي منحصر

قومشناسي گياهي برای حفظ گياهان دارويي بسيار حائز

به کشور ايران ميباشند (.)3

اهميت است که اين دانش از طريق تعيين نام محلي و

دانش اتنوفارماکولوژی صرفاً توصيف کاربردهای سنتي و

کاربردهای بومي اين گياهان توسط جمعآوری اطالعات از

محلي گياهان دارويي نيست بلكه مطالعة ترکيبي و گستردة

افراد آگاه بومي صورت ميگيرد (.)2

انسانشناسي ،داروشناسي و توکسيكوژی اين محصوالت

عليرغم تالشهای جهاني و گستردهای که در جهت

ميباشد ( .)4از اين رو ،هدف از سلسله پژوهشهای

شناسايي اجزاء و کاربردهای گياهان دارويي انجام شده

اتنوفارماکولوژی در استان بوشهر که از بيش از ده سال پيش

است ولي تاکنون کمتر از  10درصد از  250گونههای

آغاز گرديده است نه تنها توصيف کاربردهای عمومي و

گياهي ،مورد پژوهشهای بيولوژيک قرار گرفته است.

محلي گياهان دارويي در هر منطقة اين استان است بلكه

گياهان دارويي منبع عمدهای برای کشف مولكولهای

اين پژوهشها با اثرات فارماکولوژيک ،توکسيكولوژيک و

زيستي جديد هستد و ميتوانند بهعنوان يک ظرفيت قابل

باليني اين گياهان دارويي دنبال ميگردد.

توجه برای پژوهشگران بهکار روند ( .)2تقريباً نيمي از

کوه گيسكان در شمال استان بوشهر در شهرستان دشتستان

داروهای تأييد شده از سال  1994بر پاية محصوالت طبيعي

واقع است .کشف آثار باستانشناسي از زمان هخامنشيان و

هستند .غربالگری تصادفي گياهان برای يافتن داروهای
جديد بسيار پرهزينه و زمان بر ميباشد ولي با رهيافت
اتنوفارماکولوژی ميتوان ترکيبات فعال زيستي که نقش

ساسانيان در کوه گيسكان بيانگر پيشينة تاريخي کهن اين منطقه
ميباشد .با توجه به موقعيت آب و هوايي کوهستاني اين منطقه
که در جوار دشتهای هموار قرار گرفته است ،ميتوان انتظار

ارزشمندی در توليد دارو دارند را شناسايي کرد و بدين

پوششي غني از گياهان دارويي را در آن داشت .پژوهشهای

طريق مولكولهای نوين زيستي را با هزينه و زمان کمتری

اتنوفارماکولوژيک در اين منطقه ميتواند گويای نحوة

کشف نمود (.)1

رويارويي مردم بومي با بيماریهای شايع آن منطقه باشد .در

با وجود پيدايي داروهای بيولوژيک با سطح فناوری باال و

پژوهش حاضر به شناسايي و کاربرد گياهان دارويي منطقه کوه

توليد داروهای صناعي پيشرفته ،اقبال به سوی گياهان

گيسكان استان بوشهر ميپردازيم.

دارويي در سراسر دنيا بهصورت روزافزوني در حال
گسترش است به نحوی که طبق پيشبينيهای سازمان بانک

مواد و روشها

جهاني تجارت گياهان دارويي در سراسر دنيا از 100

جغرافيای مكان پژوهش

ميليارد دالر در در سال  2010به عددی حدود  5000ميليارد

گيسكان از توابع بخش ارم شهرستان دشتستان ميباشد و
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اتنوفارماکولوژی رهيافتي بسيار متنوع برای کشف دارو

کشور ايران سرزميني غني از جهت تنوع زيستي ميباشد؛

حسيني و همكاران

از چند آبادی پراکنده شامل:گشيني ،لرده ،جمغاری ،ناخا،
باغ تاج و انارستان تشكيل شده است و اين مناطق
خطالرأس کوه گيسكان را تشكيل ميدهند اين کوه در ادامة
دارد که بلندترين آنها :قله گر تنپي منطقه ناخا و قله پررأس
منطقه لرده ميباشد .مناطق کوهپايهای کوه گيسكان
روستاهايي از قبيل رود فارياب ،تنگ فارياب ،تنگ در کش،
جميله ،تلخ آب ،مورد خير ،خيرک ،شكرک و نيز شهر تنگ
ارم قرار دارد .اين روستاها از سمت غرب به کوه گيسكان
و از شرق به کوههای کله شاخ ميرسد .از ديگر کوههايي
که در اين منطقه وجود دارد کوه قصر دختر ،کوه شيتان ،تل
بردی ،تپه سه تلون را ميتوان نام برد .اين منطقة کوهستاني
به نسبت ساير نقاط استان بوشهر آب و هوايي معتدلتر و
خنکتر دارد .قوميت مردم منطقه فارس و ترک ميباشد.

مورد کاربرد بومي اين گياهان نيز از آنان پرسش شد.
تجزيه و تحليل دادهها
ابزار پژوهش به صورت مصاحبه حضوری و بارش افكار و
هدايت بر اساس اهداف پژوهش توسط پژوهشگر ميباشد.

اطالعات اتنوفارماکولوژيک ،نخست به صورت گزارش کار
( )Use reportنوشته شد که خود شامل ترکيبي از  3متغير،
فرد آگاه بومي )I( ،کاربرد گونة گياه ( )Sو خود گروه کاربردی
( )Uميباشد .در اين پژوهش ،گزارش کاربرد (،)Use report
تعداد کاربرد ( ،)Number of useفرواني ثبت
( )Frequency of citationشاخص فراواني ثبت نسبي
( )Relative frequency of citationو شاخص اهميت
فرهنگي ( )Culture importance indexبرای هر گياه ثبت
شد .شمار افراد آگاه بومي که کاربرد گونه گياهي را بيان کرده
باشند ،فراواني ثبت ناميده ميشود .شاخص کمي فراواني ثبت

گردآوری دادهها

نسبي

جمعيت مورد مطالعه شامل  21نفر فرد آگاه بود .نخست ضمن

( ،)Frequency of citationبر تعداد افراد آگاه بومي در

تماس با افراد آگاه و آشنا به اقليم و مردم و منطقه ،به شناسايي

مطالعه ،بهدست ميآيد.

افرادی که آشنايي ژرفي نسبت به گياهان دارويي و روشهای

شاخص کمي فراواني ثبت نسبي از صفر (در زماني که هيچ

سنتي درماني رايج در منطقه دارند اقدام شد؛ سپس با يافتن

فرد آگاه بومي کاربردی را برای گياه مورد نظر عنوان نكرده

اين افراد کليدی و آگاه ،ضمن مصاحبه حضوری با آنان ،همين

باشد) تا يک (که تمام افراد آگاه بومي کاربرد دارويي برای گياه

افراد ،نفرات بعدی را جهت مصاحبه و پژوهش معرفي کردند.

مورد نظر بيان کرده باشند) ،متغير است .برای محاسبه گزارش

به اين صورت ،تيم پژوهش با تماس با افرادی که بهصورت

کاربردی هر گياه ،نخست گزارش کاربرد ( )URتمام افراد

غربالگرايانه شناسايي ميشدند و در اين منطقه سكونت

بومي در هر گروه کابردی آن گياه ثبت شده و سپس تمام

داشتند ،اطالعات خود را جمعآوری نمود .از خود اهالي

گزارشات کاربردی گروههای کاربری گوناگون با هم جمع

روستاها نيز دوباره جهت يافت افراد بيشتر پرس وجو شد .با

گرديد .برای محاسبه شاخص اهميت فرهنگي ،گزارش

اين روش ،مجموع ًا  21نفر از افراد آگاه و آشنا به گياهان

کاربردهای گوناگون هر گياه خاص ( )URبا تقسيم بر تعداد

دارويي و روشهای درماني سنتي شناسايي شدند .ما جهت

افراد آگاه بومي ،بهدست آمد.

()RFC

آساني کار ،اين افراد را آگاهان بومي ( )informantميناميم.

در مصاحبه حضوری ،نخست به صورت بارش افكار از فرد
آگاه بومي درخواست شد که گياهان دارويي مورد استفاده خود
را که در منطقه رويش دارند با بيان کاربردهای آنها فهرست
نمايند ،سپس بر اساس فهرستي که از گياهان دارويي منطقه
در اختيار داشتيم نسبت به يادآوری نام گياهان اقدام نموده و
http://bpums.ac.ir
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رشته کوه زاگرس قرار دارد و قلههای متعددی در آن وجود
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نشد نام علمي  9گياه محلي را يافت نمايد.

يافتهها
در اين پژوهش ،افراد آگاه بومي به  126گونه گياهي از

نمودارهای  1و  2به ترتيب فراواني ثبت و نيز گزارش

حدود  58خانواده اشاره کردند .البته گروه پژوهش موفق

کاربرد گياهان با باالترين فرواني ثبت و گزارش کاربرد را
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نشان ميدهد.

نمودار  )1فراواني ثبت ( )FCگياهان دارويي در منطقه گيسكان
Fig 1) The frequency of citation of medicinal plants in the Giskan mountain

نمودار  )2گزارش کاربرد ( )URگياهان دارويي در منطقه گيسكان
Fig 2) The use of report of medicinal plants in the Giskan mountain

باالترين شاخص اهميت فرهنگي ( )CIبهترتيب مربوط
به گياهان آويشن شيرازی ( ،)Zataria multiforaگل
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، چكم، گينجه جميل،)Foeniculum vulgare (
پرسياوش
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مشكورک

،)Salvia

compressa (

هلپه

،)Plantago

psyllium (

بنگو

capillus (

تشنک

،)Teucirum

polium (

.) ميباشدOliveria decumbens Vent (

کاسني

،)Scrophularia

striata (

رازيانه

،)Cichorium

intybus (

و

)Adianthum

مرمرشک

،)Pistacia atlantica(  بنه،)Glycyrrhiza glabr (

) گياهان دارويي منطقه گيسكانCI( ) شاخص اهميت فرهنگي3 نمودار
Fig 3) The cultural importance index of medicinal plants in the Giskan mountain

، چكم، هلپه، کاسني، اسپند، مشكورک، پرسياوش،بابونه

همچنين باالترين فرواني ثبت نسبي بهترتيب مربوط به بنه

.)4 بادام کوهي يا الوک بود (نمودار

، مرمرشک، شيرينبيان، سربرنجاس، تشنک، بنگو،و آويشن

) گياهان دارويي منطقه گيسكانRFC( ) فراواني ثبت نسبي4 نمودار
Fig 4) The relative frequency of citation of medicinal plants in the Giskan mountain
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به صورت کلي باالترين تعداد کاربرد مربوط به بنه،

بادام کوهي ،رازيانه ،زدی ،انار ،آويشن ،مرمرشک ،کاسني

سربرنجاس ،تشنک ،بابونه ،چكم ،خاکشير ،هلپه ،مورد،

بود (نمودار )5

Fig 5) The number of use of medicinal plants in the Giskan mountain

باالترين فراواني کاربرد گياهان بومي منطقه جنوب

(اصالح مزاج و ضعف بدن) ،عفوني ،متابوليک،

دشتستان در دستگاه تنفسي (بهبود عاليم سرماخوردگي از

دندانپزشكي ،پوست و مو ،روان پزشكي و مغز و اعصاب،

قبيل گلو درد ،تب و تنگي نفس) بود .رتبههای بعدی

روماتولوژی ،اورتوپدی ،کليه و مجاری ادراری ،چشم،

بهترتيب مربوط به گوارش ،زنان و زايمان و عمومي

خون و قلب و عروق بود( .نمودار .)6

نمودار  )6فراواني نسبي کاربردهای دارويي گياهان منطقه گيسكان
Fig 6) The relative uses of medicinal plants in the Giskan mountain based on the organ system
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نمودار  )5تعداد کاربرد ( )NUگياهان دارويي منطقه گيسكان
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در اين پژوهش آشكار گرديد که در منطقه گيسكان،

جهت تسكين دردهای شكم ،اسهال و نفخ شكم استفاده

باالترين شاخص اهميت فرهنگي ( )CIبهترتيب مربوط به

مينمودند .اثرات مثبت اين گياه بر روی اختالالت گوارشي

گياهان آويشن شيرازی ،گل بابونه ،سربرنجاسف،

از قبيل التهاب دهان ،زخم معده و اثنيعشر ،سندرم روده

شيرينبيان ،بنه ،بنگو ،هلپه ،تشنک ،کاسني و رازيانه

تحريکپذير ،بيماری التهابي روده ،عفونتهای رودهای و

ميباشد .در مطالعة کنوني ،گياه آويشن شيرازی

حتي سرطان روده و اثرات محافظتي آن بر روی کبد ،مورد

( )Zataria multifloraاز خانوادة  ،Labiataeدارای

پژوهش قرار گرفته است ( .)10در مطالعه محبوبي،

باالترين شاخص اهميت فرهنگي بود.

مشخص گرديد که  60قطره دوزاژ روزانة اسانس روغني

اين گياه سبز رنگ بوتهای و معطر با ساقههای منشعب

( 2درصد) آويشن ميتواند در تسكين عاليم سندرم روده

ميباشد .برگ و گلهای گياه ،اندام دارويي آن هستند (.)5

تحريکپذير ،بدون اثرات جانبي ،مؤثر باشد ( .)11در مدل

نزد مردم منطقه مورد مطالعه ،آويشن به دو نوع تقسيمبندی

حيواني القا زخم از طريق ايندومتاسين نشان داده شد که

ميشود به نامهای آويشن پهن و آويشن سرحدی که

عصاره هيدروالكلي آويشن شيرازی از طريق کاهش ترشح

باتوجه به گستردگي کاربرد آويشن پهن در منطقه ،در اين

اسيد و فعاليت پپسين در کنار افزايش ظرفيت آنتياکسيداني

پژوهش به کاربردهای دارويي آن پرداخته شد.

بافتي ميتواند باعث بهبود زخم معده شود ( .)12يكي ديگر

بوميان منطقه از آويشن شيرازی جهت بهبود سرماخوردگي،

از کاربردهای آويشن در ميان بوميان منطقه ،کاهش درد پس

عفونت ريوی ،سرفه و گلودرد استفاده ميکنند .در دانش

از زايمان و همچنين تسكين درد قاعدگي بود .در مطالعة

فارماکولوژی کالسيک ،اثرات گشادکنندگي برونش،

پارسا و همكاران بر روی  100مادر باردار زايمان کرده به

ضدالتهابي ريه و ضدسرفة آن نشان داده شده است ( 6و

روش طبيعي ،آشكار گرديد که کپسول آويشن شيرازی

 .)7در يک مطالعة کارآزمايي باليني بر روی  18فرد

همانند ايبوبروفن در کاهش درد پس از زايمان مؤثر

آسماتيک آشكار گرديد که اثرات گشادکنندگي برونش

ميباشد( .)13در مطالعهای بر روی  108دختر جوان  18تا

آويشن و شربت تئوفيلين برابر ولي طول اثر آن از تئوفيلين

 24ساله که از ديسمنوره اوليه در رنج بودند ،مشخص شد

طوالنيتر بود ( .)8مطالعهای در دانشگاه مشهد جهت

که اسانس آويشن شيرازی در مقايسه با پالسبو در بهبود

بررسي مكانيسم اثر اين گياه بر روی مدل آسمي موش

ديسمنوره به شكل معناداری مؤثر ميباشد ()14؛ با اين

آزمايشگاهي انجام گرديد که نتايج نشان داد عصارة اين

وجود ،اثرات آويشن شيرازی بر روی شدت سندرم پيش

گياه ،سيتوکينهای پيش التهابي در آسم مانند

از قاعدگي در يک مطالعه کارآزمايي باليني دوسويه کور

TGF

مورد تأييد قرار نگرفت ( .)15از اين رو ،مطالعات بيشتر

( )Transforming Growth Factor Betaرا کاهش ميدهد

باليني در جهت بررسي اثر آويشن بر روی ديسمنوره و

و همچنين بيان ژني سيتوکينهای ضد التهابي مانند

سندرم پيش از قاعدگي توصيه ميگردد زيرا در سطح

 )Interferon gamma( IFN-γو تعداد سلولهای

آزمايشگاهي آويشن شيرازی نقش مهاری بر اثرات

 T regulatoryدر اسپلنوسيتهای موش آسمي را افزايش

اسپاسموتيک ناشي از آزادسازی کلسيم از ذخاير درون

ميدهد .اين يافتهها حاکي از اثرات درماني اين گياه در

سلولي در ماهيچه صاف رحم رت داشته است که اين يافته

IL-4

(،)Interleukin-4

IL-17

و

-β

آلرژی ،بيماریهای خود ايمني و عفوني از طريق باال بردن

تأييد کننده کاربرد اين گياه در ميان مردم بومي است (.)16

توان  )T helper-1( Th1و مهار  Th2و  Th17ميباشد (.)9

گياه بابونه دومين رتبة شاخص فرهنگي را بهدست آورد.
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شيرازی

که مورد تأييد مطالعات حيواني نيز قرار گرفته است ،انجام

( )M. chamomilla L. var. chamomillaيا بابونه

کارآزمايي باليني بر روی بيماران با شكايات گوارشي

اصلي است که در ميان مردم بومي کاربرد دارويي داشته و

توصيه ميگردد.

نوع گاوی ( )Tanacetum partheniumکه استفاده

در منطقه مورد پژوهش ما از بابونه بهعنوان کاهنده درد و

دارويي ندارد .بابونه آلماني که در واقع واريته ديگری از

خونريزی قاعدگي نيز استفاده ميشود .در  7مطالعه

بابونه شيرازی است ،در جنوب ايران قابل کشت ميباشد.

کارآزمايي باليني که تاکنون انجام شده است دو مطالعه

اين گياه از خانوادة  Asteraceaeميباشد که در زبان محلي

برروی اثر بابونه بر روی ديسمنوره اوليه ،دو مطالعه بر روی

بابينک گفته ميشود .گياهي علفي ،يكساله و خودرو

حجم خونريزی قاعدگي و سه مطالعه بر روی ميزان درد و

ميباشد .دو نوع گلچة سفيد و زرد رنگ دارد .اندام دارويي

حجم خونريزی در ديسمنوره اوليه اشاره کردهاند که گويای

گياه گلچهها هستند و موسم گلدهي و جمعآوری آن فصل

اين مطلب است که بابونه را ميتوان بهعنوان درمان مؤثر

بهار است (.)5

برای ديسمنوره اوليه و کاهش خونريزی قاعدگي استفاده

از کاربردهای شايع بابونه در منطقه گيسكان استفاده از آن

کرد ( .)21جالب اينجاست که از اين گياه در منطقه برای

بهعنوان آرامبخش اعصاب و ضداضطراب ميباشد .در يک

سرماخوردگي ،سينوزيت و عاليم تنفسي مانند سرفه

مطالعه کارآزمايي باليني بر روی  179بيمار مبتال به

استفاده ميشود .در يک کارآزمايي باليني دوسو کور بر روی

اضطراب عمومي همراه با افسردگي نشان داده شد که

 74بيمار مبتال به رينوسينوزيت مزمن توسط نعمتي و

تجويز روزانه  1500ميليگرم عصاره بابونه به مدت  8هفته

همكاران که انجام شد ،تجويز داخل بيني عصاره بابونه

عالوه بر اثرات ضداضطرابي ،نتايج ضدافسردگي قابل

بهمدت سه هفته موجب کاهش عاليم باليني و بهبود کيفيت

توجهي نيز داشته است .از اين رو ،پيشنهاد گرديد که

زندگي در رينوسينوزيت مزمن گرديد ( .)22همچنين در

مطالعات کارآزمايي باليني در افراد دچار اختالل افسردگي

مطالعة باليني ديگری تجويز دهانشوية حاوی عصاره 1

ماژور اوليه در جهت تأييد اثرات ضدافسردگي بابونه انجام

درصد بابونه در بيماران تحت درمان با پروتزهای دنداني،

شود ( .)17پيش از اين ،فعاليت ضدافسردگي بابونه در افراد

موجب کاهش خونريزی لثه و تشكيل پالک شد که احتماالً

مضطرب و افسرده در يک کارآزمايي تصادفي دوسويه کور

اين اثرات ناشي از فعاليتهای ضدالتهابي و ضدباکتريال

مورد بررسي واقع شده بود که نتايجي مشابه مطالعة ذکر

بابونه ميباشد (.)23

شده در باال گزارش گرديد (.)18

سومين رتبه در شاخص اهميت فرهنگي به گياه سربرنجاس

در منطقه گيسكان نيز مانند ديگر مناطق استان بوشهر از

يا بومادران ( )Achillea eriophora DCو از خانواده

بابونه برای تسكين دردهای شكمي و نفخ استفاده ميشود.

کاسني ( )Asteraceaeميباشد .اين گياه به صورت علفي

در يک مطالعه حيواني اسهال القا شده توسط روغن

با ساقههای چوبي کم برگ ميباشد ( .)24از جنس

کرچک ،عصاره آبي -الكلي بابونه از طريق فعالسازی

 ،Achillaeهفت گونه در ايران وجود دارد که گونة

کانالهای پتاسيمي همراه با مهار خفيف کانال کلسيمي،

 Achillea eriophora DCانحصاراً در استانهای جنوبي

اثرات ضداسهالي ،ضدترشحي و ضداسپاسموتيک از خود

ايران رشد ميکند ( .)25ارديبهشت و خرداد ،زمان

نشان داد ( .)19در مطالعهای ديگر در مدلهای جانوری

جمعآوری اين گياه است (.)5

زخم معده القا شده توسط ايبوبروفن ،تجويز بابونه موجب

در ميان بوميان منطقه گيسكان ،سربرنجاس برای کاهش

بهبود زخم معده به صورت وابسته به دوزاژ گرديد ()20؛

عوارض بعد از زايمان ،تسكين درد و خونريزی قاعدگي و

نوع

اول
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گستردهای جهت دل پيچه ،سوزش سر دل ،اسهال و

شيرين مزه ميباشد ( .)5مهمترين ماده مؤثره موجود در

استفراغ و همچنين جهت تسكين عاليم سرماخوردگي از

ريشه شيرين بيان اسيد گليسيريزين هست که  50برابر از

قبيل سرفه ،گلودرد و تب کاربرد دارد.

شكر معمولي شيرينتر است (.)30

در يک مطالعه کارآزمايي باليني کنترل شدة سه سو کور که

در ميان بوميان منطقه مورد مطالعه ما ،بيشترين کاربرد

در دانشگاه علوم پزشكي اراک انجام شد نشان داده شد که

شيرين بيان برای سرماخوردگي ،گلودرد ،سرفه و تب بود.

تجويز کپسول عصارة هيدروالكلي سربرنجاس به همراه

در مطالعه باليني انجام شده بر روی  80بيمار با آسم متوسط

مفناميک اسيد در مقايسه با دارونما ،از روز اول قاعدگي تا

که تحت درمان با کورتيكواستروييدهای استنشاقي و بتا

اتمام آن برای دو سيكل متوالي ميتواند باعث کاهش ميزان

آگونيستهای طوالني اثر بودند نشان داده شد که تجويز

و طول مدت خونريزی در زنان سنين باروری مبتال به

همزمان کپسول ليكوريس  500ميليگرم که معادل 100

منوراژی شود ( )26و همچنين در مطالعهای مشابه که در

ميليگرم گليسيريزين ميباشد به صورت دو بار در روز به

مرکز درماني ولي عصر وابسته به دانشگاه علوم پزشكي

مدت چهار هفته به همراه داروهای رايج ميتواند باعث

تهران انجام گرديد 150 ،ميليگرم کپسول بومادران و 500

بهبودی معنادار در درصد )Forced vital capacity( FVC

ميليگرم کپسول مفناميک اسيد به گروه مداخله داده شد و

و  )forced expiratory volume( FEV1در مقابل گروه

در گروه دارونما ،کپسول دارونمای بومادران و مفناميک

کنترل شود ( .)31عالوه بر اثرات ضدسرفهای شيرين بيان،

اسيد در طي  7روز سيكل قاعدگي تجويز شد که مطالعه

چند تن از افراد بومي منطقه به اثرات آن در تسكين درد

نشانگر تأثير سربرنجاس در کاهش منوراژی بود (.)27

معده اشاره کردند .در يک مطالعه حيواني القا زخم معده

جالب اينجاست که با وجود اثرات مفيد گوارشي

ناشي از ايندومتاسين نشان داده شد که عصاره شيرين بيان

سربرنجاس در طب سنتي ايران ،مطالعهای باليني در اين

در بهبود اين نوع زخم معده اثری مشابه با فاموتيدين دارد

خصوص يافت نشد .تنها يک مطالعه بر روی مدل حيواني

و همچنين تجويز همزمان هر دو با هم اثر بيشتری نسبت

زخم معده ناشي از ايندومتاسين در موش صحرايي پيدا شد

به تجويز هرکدام به تنهايي دارد ( .)32همچنين مطالعه

که نشانگر اثرات ضدالتهابي و ترميمي اين گياه بر روی

باليني انجام شده بر روی 120بيمار دچار زخم معده با تست

زخم معده ناشي از ايندومتاسين ميباشد (.)28

اوره آز مثبت نشان داد که اضافه کردن شيرين بيان به رژيم

در ميان آگاهان بومي منطقه گيسكان تعدادی به اثر ضد

درماني سه دارويي منجر به افزايش موفقيت در ريشهکني

فشار خوني آن نيز اشاره کردند در يک مطالعه حيواني بر

اچ پيلوری بهويژه در بيماراني که زخم معده داشتهاند،

روی رتهای آزمايشگاهي ،اثرات عصاره هيدروالكلي

گرديده است ( .)33با توجه به اينكه پژوهش کنوني در

سربرنجاس مورد مطالعه قرار گرفت که باعث کاهش فشار

منطقه گيسكان در زمان اپيدمي کرونا انجام گرفت مردم

خون سيستوليک و دياستوليک در مقايسه با رتهای گروه

بومي منطقه از شيرين بيان نيز برای رفع عاليم تنفسي

کنترل شد ( .)29از اين رو ،انجام کارآزماييهای باليني با

فوقاني بيماران استفاده ميکردند .جالب اينجا ميباشد که

گياه سربرنجاس برای کنترل فشارخون پيشنهاد ميگردد.

در جديدترين مطالعه که در سال  2021انجام گرفت ،نشان

شيرين بيان ( )Glycyrrhiza glabra L.از تيرة

داده شد که گليسيريزين از طريق مهار يكي از پروتئازهای

 Fabaceaeاست که در زبان محلي محک ناميده ميشود.

مهم

Mpro

شيرين بيان گياهي علفي و چندساله است .اين گياه شاخ و

( ،)main proteinaseمانع از تكثير ويروس ميشود ،از

برگ انبوه دارد .اندام دارويي گياه ،ريشة آن است که در

اين رو ،شيرين بيان ممكن است در درمان کوويد  19مؤثر
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ميشود (.)34

و  )platelet derived growth factor( PDGFو در نتيجه

درخت بنه ( )Pistacia Atlanticaاز خانوادة

تحريک آنژيوژنز باعث افزايش سرعت ترميم زخمهای

 Anacardiaceaeميباشد .نام فارسي آن پسته وحشي

سوختگي پس از  14روز از درمان گرديد ( .)37همچنين

است که در ميان مردم بومي به بِنَک معروف است .در ايران،

از بينزه در ميان بوميان منطقه کوه گيسكان برای عفونت

در مناطق مختلف از ارتفاعات زاگرس تا بلوچستان

زخم استفاده ميشود که اثرات ضدباکتريالي آن بر روی

ميرويد .ميوة نارس اين درخت را بنمشک و ميوة رسيدة

باکتریهای گرم مثبت و منفي در مطالعات جديد نشان داده

آن را بِنَک مينامند .کٌلخٌنگ در واقع گونة ديگری از درخت

شده است (.)36

بنک ميباشد که ميوة آن سبزتر و ريزتر از بنک ميباشد.

گياه اسفرزه يا بنگو متعلق به خانواده ،Plantaginaceae

صمغ درخت بنک را بينزه مينامند و در نزد اين مردمان

يكي از گياهان دارويي است که دارای شاخص اهميت

کاربردهای فراواني از جمله برای عفونتهای تنفسي،

فرهنگي بااليي در منطقه گيسكان ميباشد .دو گونه مهم از

گلودرد ،سرفه ،آسم و تنگي نفس دارد و همچنين بينزه در

اين

ترکيب با ميخک به صورت ضماد جهت تسكين درد دندان

 Plantago ovata Forssk.ميباشد ( )38که به نظر

و نيز همراه با عسل و روغن حيواني جهت سوختگي بهکار

ميرسد گونة  Plantago psylliumهمان گياه بنگو است

ميرود .از کاربردهای رايج گفته شده برای ميوة اين گياه

که مردم بومي منطقه گيسكان به آن اشاره کردهاند.

تقويت قوای بدن و قوای جنسي ،گرم کردن مزاج بدن در

 P. psylliumگياهي علفي و يکساله است با ارتفاع

فصول سرد و دفع سنگ کليه ميباشد.

حداکثر  30-40سانتيمتر .زمان گلدهي از اواخر اسفند

همچنين مردم محلي کوه گيسكان از بنه برای ناراحتيهای

شروع ميشود ( .)38قسمت مورد استفادة اين گياه دانه آن

گوارشي مانند سوزش سردل و شستشوی روده استفاده

است (.)39

ميکنند.در يک مدل حيواني القا کوليت روده از طريق

در منطقه مورد مطالعه ما همانند مناطق ديگر استان بوشهر

استيک اسيد ،تجويز خوراکي و رکتالي عصاره روغني بنک

همچون بندر گناوه از گياه اسفرزه (بنگو) برای ترميم زخم

باعث بهبودی چشمگير ماکروسكوپيک و هيستوپاتولوژيک

و درناژ عفونت دمل و آبسه استفاده ميشود؛ به اين صورت

و همچنين کاهش سطح )Malondialdehyde( MDA

که مقداری بنگو را درون شير جوشانده و روی موضع

در بافت کولون گرديد .از اين رو ،بيان گرديد که اين دارو

ضماد ميگذارند .هر چند که درپژوهشهای جديد به اثر

ممكن است در درمان کوليت اولسراتيو موثر باشد (.)35

ترميم کنندگي زخم  P. psylliumو همچنين اثر آن بر

در منطقه گيسكان از جوشانده ميوه بنه برای شكستن

روی درناژ آبسههای سطحي برنميخوريم ولي گونهای

سنگهای کليوی استفاده ميشود و همچنين اثرات

ديگر از اين جنس به نام  P. ovataکه شباهت بسياری به

سنگشكني و ادرارآوری آن در کتب معتبر طب سنتي ايران

 P. psylliumدارد ،دارای اثرات ضدباکتريال و ضدالتهابي

مانند قانون ابنسينا و مخزناالدويه عقيلي خراساني اشاره

( )40و همچنين اثرات ترميم کنندگي زخم ميباشد (.)41

شده است ( )36ولي با اين وجود پژوهشي که اثرات کليوی

ميدانيم که در طب سنتي ايران برای درمان نزلههای مزمن

بينزه را نشان دهد در مطالعات جديد يافت نميگردد.

از بنگو استفاده ميشده است .در منطقه مورد مطالعه ما نيز

همانگونه که گفته شد از صمغ اين گياه همراه با عسل و

از دانه اين گياه برای سرماخوردگي ،سرفه و گلودرد استفاده

روغن حيواني برای سوختگي در منطقه کوه گيسكان

ميشود هر چند مطالعاتي بر روی اين گونه وجود ندارد اما

استفاده ميشود .در يک مطالعه حيواني ،عصاره رزين اين

مطالعات بر روی  plantago majorنشان دادهاند که بر
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گياه با باال بردن سطح )Fibroblast growth factor( FGF

حسيني و همكاران

روی

فعالسازی
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 neutrophil respiratory burstاثر دارد به اين صورت

بلكه کلسترول و تریگليسريد را نيز کاهش دهد و استرس

که عصاره اين گياه مانع از توليد گونههای فعال اکسيژن

اکسيداتيو را در آئورت و بافت قلبي تعديل نمايد (.)48

نوتروفيلي ميگردد .همچنين در گياه بنگو گلوکوزيدی به

گياه تشنهداری ( )Scrophularia striataکه در زبان

نام  aucubinوجود دارد که بر منع گونههای فعال اکسيژن

محلي به تشنک معروف است متعلق به تيرة

نوتروفيلي اثر دارد ( .)42ميتوان پيشبيني نمود که اثرات

 Scrophulariacaeاست .گياه تشنهداری در ايران دارای

تنفسي بنگو نيز مانند گونه ديگر يعني  P. majorباشد .از

 5گونه است .گياهي پايا با ساقههای متعدد و شاخههای

اين رو ،بررسي اثرات ضدتنفسي بنگو نيز درکارآزمايي

کم و بيش برگدار با گلهای کوچک ميباشد که زمان گل

باليني توصيه ميگردد .در مطالعات جديد به آلرژن بودن

دادن آن در فصل بهار است ( .)49در ميان مردم بومي،

بنگو اشاره شده است به نحوی که در يک گزارش موردی،

بيشترين کاربرد اين گياه برای ترميم زخمهای ديابتي،

تجويز خوراکي آن در يک خانم  42ساله موجب بروز

پوستي و گوارشي ميباشد .در مطالعات جديد بر روی

آنافيالکسي کشنده گرديد .از اين رو ،بايد در تجويز آن اين

مدلهای حيواني ثابت شده است که عصاره گياه تشنه داری

مسئله را مدنظر قرار داد (.)43

از طريق تحريک و تكثير فيبروبالستها و سلولهای

هلپه ( )Teucrium poliumمتعلق به خانواده Labiatae

اندوتليال ( )50و نيز با افزايش ساخت کالژن و تسريع

ميباشد .هلپه گياهي است علفي ،چندساله ،به ارتفاع  10تا

انقباض ميوفيبروبالستها موجب افزايش سرعت ترميم

 35سانتيمتر و دارای ظاهر سفيد پنبهای ميباشد ( 44و

زخم ميگردد ( .)51در پژوهش باليني که در سال 2017

 .)45در منطقه کوه گيسكان ،شايعترين کاربرد هلپه در

در دانشگاه جندی شاپور اهواز انجام گرفت بيان شد که

درمان ديابت بود .در مطالعهای که در دانشگاه علوم پزشكي

تجويز موضعي (کرم) گياه تشنهداری موجب ترميم سريعتر

بوشهر بهصورت يک کارآزمايي باليني بر روی  43بيمار

زخم اپي زياتومي در زنان اولزا شده است ( .)52همچنين

مبتال به ديابت نوع  2انجام گرديد ،نشان داده شد که مصرف

در يک مطالعة حيواني ،عصاره هيدروالكلي و آبي اين گياه

گياه هلپه ميزان متوسط قندخون را در مدت مصرف آن

از طريق افزايش سنتز کالژن و تحريک آنژيوژنز موجب

کنترل کرده و اثراتي مشابه قرص گلي بن کالميد از خود

بهبود زخم معدة القا شده با اتانول گرديد (.)53

نشان ميدهد ( .)40اخيراً مطالعهای با هدف يافتن مكانيسم

تشنهداری در ميان مردم منطقه در درمان آبسه ،تاول و دمل

ضدديابتي هلپه ،اثر عصارة آن بر روی سلولهای ماهيچهای

بهکار ميرود .اثرات آنتيباکتريال اين گياه در مقاالت جديد

مورد بررسي قرار گرفت که نتايج نشانگر آن بودند بخشي

ثابت شده است؛ از جمله پژوهشي که در دانشگاه ايالم

از فعاليت ضدديابتي هلپه ناشي از افزايش ترانس لوکاسيون

صورت گرفت بيان گرديد که گياه تشنهداری ميتواند

 )Glucose transporter type 4( GLUT4به غشای

بهعنوان درمان جايگزين در عفونت استافيلوکوک اورئوس

پالسمايي ماهيچههای اسكلتي است ( .)46از کاربردهای

و پسودوموناس ائروژينوزا استفاده شود ( .)54همچنين در

ديگر هلپه در منطقه مورد مطالعه جهت کنترل چربي خون

پژوهشي که توسط شرافتي و همكاران انجام شد اثرات

باال است .اثر عصارة هيدروالكلي هلپه در رتهای

آنتيباکتريال تشنهداری عليه باکتری اشيريشيا کولي به اثبات

هيپرکلسترولميک بر کاهش مارکرهای التهابي و بهبود

رسيد (.)55

پروفايل چربي نشان داده شد .از اين رو ،بهعنوان يک درمان

در اين مطالعه ،گياه کاسني ( )Cichorium intybusاز

مكمل در بيماریهای قلبي عروقي پيشنهاد گرديد ( .)47در

خانوادة  Asteraceaeدارای شاخص اهميت فرهنگي

مطالعهای ديگر که بر روی رتهای ديابتي انجام گرديد

بااليي بود .کاسني گياهي علفي است که عمدتاً در اطراف
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گل ،ساقه ،بذر و ريشه ميباشد .شايعترين کاربرد اين گياه

را نيز معرفي نماييم.

در کوه گيسكان بهعنوان سردی دهنده برای مقابله با گرمي

گياه موشكورک ( )Oliveria decumbens Ventاز

مزاج و سودا است .اين گياه همچنين بهطور گستردهای

خانوادة چتريان ،گياهي علفي يکساله معطر به ارتفاع 20

برای درمان زردی نوزادی به کار ميرود و در درمان اگزما

تا  50سانتيمتر است .بهطور محلي به آن "موشكورک"

و خارش پوستي نقش مؤثری در ميان مردم بومي منطقه

ميگويند ( .)59شايعترين کاربرد اين گياه نزد مردم منطقه

دارد .در مقاالت فراواني به اثرات محافظت کنندگي کبد

کوه گيسكان برای درمان سوزش سر دل ،دل درد و نفخ

گياه کاسني اشاره شده است که برای مثال ميتوان به مقالة

است .هرچند که هيچ مطالعهای در سطح ادبيات پزشكي

جديد مولودی و همكاران اشاره نمود .پژوهشگران اين

برای بررسي اثرات گوارشي اين گياه وجود ندارد اما با

مطالعه در مدل حيواني کلستاز انسدادی کبدی نشان دادند

توجه به اينكه  thymolو  carvacrolاز اجزا اصلي اسانس

که عصارة هيدروالكلي برگهای کاسني بهصورت

روغني مشكورک است به نظر ميرسد که به دليل اثرات

LFT

ضدباکتريال اين اجزا ،گياه موشكورک بتواند بر روی

( )Liver function testو همچنين مارکرهای التهابي

هليكوباکترپيلوری نيز اثر داشته باشد .در طب فولكلوريک،

 )Tumor necrosis factor-alpha( TNF-αو NO

از اين گياه جهت درمان اختالالت گوارشي از قبيل سوء

( )Nitric oxideرا در سطح سرمي در مقايسه با گروه کنترل

هاضمه ،اسهال و دردهای شكمي استفاده ميشود ( .)60در

کاهش ميدهد و از سوی ديگر باعث افزايش سطح سرمي

نتيجه طراحي کارآزماييهای باليني برای بررسي اثر درماني

آلبومين در مقايسه با گروه کنترل ميگردد ( .)56هرچند که

اين گياه بر روی ديسپپسي ،سوهاضمه و سندرم روده

هنوز پژوهشگران به بررسي کاربرد سردی دهنده کاسني در

تحريکپذير توصيه ميگردد .در يک فراگرد کلي ،تنوع

شرايط باليني در سطح مطبوعات پزشكي اشارهای نكردهاند،

گستردهای از گياهان دارويي در منطقه کوه گيسكان با همان

اما ابوعلي سينا با خصوصيت سردی دهندگي کاسني به

کاربردهای درماني رايج در طب سنتي ايران وجود دارد که

خوبي آشنايي داشته است ( .)57مردم منطقه کوه گيسكان

اين کاربردها با پژوهشهای جديد منتشر شده نيز مطابقت

از کاسني برای درمان بثورات پوستي مانند کهير و رفع سودا

دارد .عالوهبر اين ،مردم منطقه کوه گيسكان ،شماری از

استفاده ميکنند .در يک بررسي مروری به اثر مفيد کمپرس

گياهان را برای درمان بيماریهايي به کار ميبرند که ويژة

موضعي کاسني و خصوصيات ضدالتهابي آن در

اين منطقه است و تاکنون در مطالعات جديد بررسي

بيماریهای پوستي شامل درماتيت ،بيماری التهابي غشأ

نشدهاند .از اين رو ،پژوهش پيرامون اين کاربردها ميتواند

مخاطي ،زخمها و تروما اشاره شده است .همچنين کاسني

آغازگر راهي برای کشف داروهای جديد باشد.

معنيداری

PT

(time

،)Prothrombin

عالوه بر اثرات ضدالتهابي دارای اثرات ضدسپتيک و
مرطوب کنندگي نيز ميباشد (.)58

تضاد منافع

با وجود اينكه گياه موشكورک در رتبة پانزدهم از نظر

هيچگونه تعارض منافع توسط نويسندگان بيان

شاخص فرهنگي قرار داشت ولي با توجه به اينكه اين گياه

نشده است.

در پژوهشهای قبلي تيم تحقيقاتي ما در استان بوشهر
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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 Giskan mountain area.
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 126 medicinal plants belonging to 58 families were identified. Zataria multiflora, Achillea
eriophora DC, Matricario chamomilla, Glycyrrhiza glabra, Pistacia Atlantica, Plantago psyllium, Teucirum
polium, Scrophularia striata, Cichorium intybus, Foeniculum vulgare had the highest CI and FRC indices. The
highest medical uses were for respiratory diseases, gastrointestinal discomforts, obstetrics and gynecology,
general conditions (temprament and weakness), infectious diseases and metabolic disorders.
Conclusion: There is a vast variety of medicinal plants in the Giskan mountain 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
Giskan mountain 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.
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