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

  شناسي، باستان  شناسي،انسان  مانند  هارشته   ديگر  و  فارماکولوژي  بيوشيمي،  شيمي،  شناسي،گياه  پايه   بر  که   است  هاآن  زيستي   هايفعاليت

  گياهان   شناسايي   پژوهش  اين  از  هدف  کند.  مي   کمک  زيستي   فعاليت  با  طبيعي   محصوالت  کشف  به   و  است  استوار  شناسي زبان  و  تاريخ

 .دارند  سنتي  کاربرد فارس، خليج شمال  در وشهرب دشتستان  شهرستان غرب و شمال  منطقه  در که  بوده دارويي 

 حضوري  مصاحبة   صورت  به   دشتستان  شهرستان  غرب  و  شمال  منطقه   بومي   آگاه  نفر  52  از  دارويي   گياهان  کاربردهاي  :هاروش  و  مواد

  فرهنگي   اهميت   شاخص   و  (Citation of Frequency Relative)  بي نس  فراواني   هايشاخص  و  شده  گردآوري

(Cultural Importance Index) گرديد محاسبه  نيز دشتستان  شهرستان غرب و شمال  منطقه  دارويي  گياه هر براي. 

  شن ي آو   اهان ي گ   شدند.   شناسايي   خانواده   63  به   مربوط   دشتستان   شهرستان   غرب   و   شمال   منطقه   در   دارويي   گياه   گونه   117  کلي   طور به   ها: افته ي 

 بومادران   ، ( Aloe vera)   ورا   الوئه   ، ( Cuminum cyminum)   سبز   ره ي ز   ، ( Zataria multiflora)   ي راز ي ش 

 (Achillea eriophora DC ) ،   بابونه   (Matricario chamomilla ) ،   گاوزبان   گل   (Echium amoenum ) ،   ان ي زن 

 (Trachyspermum copticum ) ،   ه ان ي راز   (Foeniculum vulgare ،)   اسفرزه   (Plantago psyllium ) ،   شاهتره 

 (Fumaria parviflora )   اهدانه ي س   و   (Nigella sativa )   گياهان   اين   يي دارو   کاربرد   ن ي تر ع ي شا   بودند.   ي فرهنگ   ت ي اهم   شاخص   ن ي باالتر   ي دارا  

  و   مو   و   پوست   ، اعصاب   و   مغز   و   ي روانپزشك   ، مان ي زا   و   زنان   ، ادرار   ي مجار   و   ه ي کل   ، اطفال   ، ي تنفس   ، ي عفون   ، ي گوارش   ي ها ي مار ي ب   جهت   ترتيب به 

  منطقه   اين   مردم   ولي   شد مي   استفاده   دارويي   گياهان   اين   از   است   رايج   ايران   سنتي   طب   در   که   درماني   ي کاربردها   همان   چند   هر   .بود   ک ي متابول 

  درمان   هت ج   بومادران   از   استفاده   مثال   ي برا   باشند. مي   منطقه   اين   ويژه   کاربردها   اين   که   برند ي م   کار   به   هايي ي بيمار   درمان   ي برا   را   گياهان   از   ي شمار 

  هاي عفونت  براي  اسفرزه  زايماني،  دردهاي   تقويت  جهت   گاوزبان  گل  شكمي،   درد   و  نفخ  درمان   و  تب  ضد   عنوان  به  بابونه  کورک،   و  دمل   زخم، 

 . برشمرد   توان مي   را   عضالني   - سكلتي  ا   دردهاي   براي   دانه   سياه   و   کودکان   زردي   براي   تره ه شا   چرکي، 

 از  مواردي  در  که   دارد  وجود  بوشهر  استان  دشتستان  شهرستان  غرب  و  شمال  منطقه   در  دارويي   گياهان  از  ايگسترده  تنوع  گيري:نتيجه 

  شماري   منطقه   اين  در  وجود  اين  با   اما  .باشدي م   ايدن  روز  ي پزشك  دانش  با  منطبق  کاربردها  اين  که  شوندمي   برده  کار  به   گوناگون  هايبيماري

 تواند مي   دارويي  گياهان  اين  پيرامون  پژوهش  و   است  منطقه   اين  ويژه   کاربردها  اين  که  شودمي   برده   کار  به  هايي بيماري  درمان  براي  گياهان  از

 . باشد هابيماري درمان عرصه  در جديد  داروهاي کشف براي راهي  آغازگر

 دشتستان شهرستان بوشهر، استان دارويي، گياهان ران،يا سنتي  طب ،ياتنوفارماکولوژ :کليدي واژگان
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 مقدمه
  پیرامون   دانش  و  دارویی  گیاهان   باستان،  هایزمان  از

  و   سالمت   نگهداشت   برای  پیاپی،  هایتمدن  در  هاآن 

  ها بیماری  از  ایگستره  درمان  و  هابیماری  از  پیشگیری

  از   مانده  جا  به  هاییادمان  است.  شدهمی  استفاده

  3000  در  هاسومری  و   بابلی  دارویی  گیاهان  تجهیزات

  مطلب  این   گویای   خود  مسیح،   میالد  از  قبل  سال  هزار

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

 اِبرس  پاپیروس  و  مسیح  میالد  از  قبل  سال  2500

(ebers)  نشانگر   میالد،  از  قبل  سال  1550  در  مصر  در  

 (. 1) باشدمی هاتمدن   این در دارویی گیاهان دانش اوج

 جهانی  کشاورزی  و  غذا   سازمان  هایتخمین  اساس  بر

(FAO،)  50  از   بیش  به  دارویی،  گیاهان  هایگونه  تعداد  

  باستانی   ماهیت   وجود  با  شود.می  بالغ  گیاه  گونه  هزار

  بین   که  است   شده  گفته  دارویی،   گیاهان  از  استفاده   سنت 

  نیازهای   برآورد  برای  دنیا  سراسر  مردم  درصد  80  تا  70

  وابسته   دارویی  گیاهان  به  خود   سالمت  اولیه   هایمراقبت 

  شامل  تجویزی دارویی گیاهان از درصد 25 و باشندمی

  نشان   آمار  این  .(3  و  2)  باشندمی  گیاهان  فعال  اجزای

  نه   دارویی  گیاهان  نیز  مدرنیته  دوران  در  حتی  دهندمی

 دوران  در  بلکه  اندنداده  دست   از  را  خود  ارزش  تنها

  استقبال   با  دارویی  گیاهان به نسبت   نگرش  نیز  پسامدرن

  باالیی   بسیار  حجم  رو،  این  از  است.  شده   روبرو  فراوانی

  که   اندشده  چاپ  دارویی  گیاهان  زمینه  در  مقاالت  از

 آفریقا،  منطقه  کشورهای  اتنوبوتانی  مطالعات  نتایج

 آمریکای  و  خاورمیانه  آسیا،  شرقی  جنوب  هندوستان،

 دانش  سان،بدین  نمایند.می  منعکس  را  جنوبی  و  مرکزی

 پذیرش  مورد  بسیار  دارویی،  گیاهان  حوزه  در  اتنوبوتانی

  روزافزون   رشد  شاهد  و  است   گرفته  قرار  علمی  مجامع

 (.4) هستیم اتنوفارماکولوژی دانش

  توصیف   شناسایی،  مشاهده،  توانمی  را  اتنوفارماکولوژی

  داروهای   بالینی   اثرات  و   سازنده  اجزای   تجربی  بررسی  و

 چند  پژوهش  میدان  یک اتنوفارماکولوژی  دانست.  بومی

  شناسی، گیاه  بر  آن  شالوده  که  است   تخصصی 

 دارد  قرار  شیمی  و  فیتوشیمی  زهرشناسی،  فارماکولوژی،

  و   شناسی مردم  همچون  علوم  دیگر  هایرشته  با  ولی

  بنابراین،   است.   ارتباط   در  هم  شناسیبوم

  از   فعال  مواد  علمی   کاوش  توانمی  را  اتنوفارماکولوژی

  کار   به  انسان  توسط  سنتی  طور  به   که  دانست   زیستی  نظر

 های پژوهش  رو،  این  از   (.5)  است   شده  مشاهده  یا  و  رفته

 جدید  دارویی   ترکیبات  یافت   برای  اتنوفارماکولوژی

  داروهای   توسعه  و  یافت   اما  است؛  اهمیت   حائز  بسیار

  بسیار   اتنوفارماکولوژیک،  هایپیمایش   انجام  با  جدید

  کیفیت  بر  پژوهشگران  که  است   آن  نیازمند  و  بوده  پیچیده

  ضبط   و  ثبت   هایروش  و   شده   آوریجمع  هایداده

 .(7 و 6) دهند  انجام را الزم هایمراقبت  ها،یافته

  برای   را  فرصت   یک  ایجاد  اتنوفارماکولوژی  دانش

 بین   در  ایرشته  چند  و  ایرشته  میان  همکاری

  شناسی، سم  فارماکولوژی،  شناسی،  گیاه  پژوهشگران

 (.4)  آوردمی  فراهم  شناسیجامعه  و  آنتروپولوژی  شیمی،

  شامل   اتنوفارماکولوژیک،  هایپژوهش  حقیقت   در

 اطالعات  که  است   تجربی  نیز  و  میدانی  هایپژوهش

  در   که  دارویی  گیاهان  مورد  در  را   باارزش  بسیار

  نیز  بسیاری و شوندمی برده کاربه گوناگون  هایفرهنگ

 (. 4) آوردمی فراهم اند،شده دارو به تبدیل

  در   اتنوفارماکولوژی  مطالعات  هایپالتفورم   ،رواین  از

  وجود   با  بلکه  است   نیافته  کاهش  تنها  نه  نیز  بیستم  قرن

  زیستی   ارزیابی  غربالگری"  در  گسترده  هایپیشرفت 

  نه   دانش  این  یتوسعه  و  است   گسترش  به  رو  ،"فرادقیق

  کننده   کمک  جدید  داروهای  کشف  و  شناخت   در  تنها

  جوامع   اجتماعی  غنای و  فرهنگی   هایارزش  بلکه  است 

 (.9 و 8) نمایدمی رخنمود را بومی گوناگون
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  چینی،   پرغنای   و  باستانی  هایفرهنگ  بررسی  با  امروزه

  سر   به  توانیممی  اسالمی  و  ایرانی  آزتکی،  یونانی،  هندی،

  یابیم.   دست   اتنوفارماکولوژی  ةپای  بر  سنتی  طب   ءمنشا

 نظر  به  اتنوفارماکولوژی  و  سنتی  طب   دانش  که  چند  هر

  حقیقت  در  اما  باشد  نابودی   حال  در  شتاب  با  رسدمی

  قرن   چالش  هایفشار  تحت   ساده   صورت  به  دانش  این

 (.10) دهدمی ادامه خود بالنده رشد به یکم و  بیست 

  داروها   از  بسیاری   فعال  اجزای   منبع   زیستی   های فراورده

  از نیمی  که  ایگونه  به  است  بوده  تاکنون  پیش  هایزمان  از

  بر   اند،شده  واقع  ییدأت   مورد  1994  سال  از  که  داروهایی

  100  از  بیش  اکنون  هم  اند.بوده  طبیعی  محصوالت  پایه

 تحت   زیستی  ترکیبات  از  شده  استخراج  طبیعی   محصول

  از   بسیاری  و  هستند  بالینی  پیش  مطالعات  و  پژوهش

  ، جهانی  بهداشت   سازمان  مانند  المللیبین  سساتؤ م

  کیفی   کنترل  تنظیم  و  ایجاد   برای   را   نوینی  سازوکارهای

 (. 8) اندکرده آغاز گیاهی  داروهای استانداردسازی و

  اتنوفارماکولوژی   مطالعات  که  نمایدمی  چنین   ،رواین  از

  و   کشف  أمنش  سر  در  تواندمی  را  همتاییبی   نقش

  در   زیستی  ترکیبات  و  طبیعی  محصوالت  از  برداریبهره

 دهد. نشان خود از داروشناسی  و پزشکی علوم صحنه

  سالیان   برای  گیاهی  داروهای   و  طبیعی  هایفراورده

  غربی   و  شرقی  طب   در   دارویی  منبع  ترینمهم  طوالنی

  و   توسعه  برای  آلی  شیمی  رشد  موجب  و  اندبوده

  های آنالوگ  ساخت   جهت   سینتتیک  متدهای  در  پیشرفت 

 که  اندگرفته  قرار  درمانی  پتانسیل  با  دارویی  ترکیبات

  درمان   برای   گنگنه   از  استفاده  توانمی  را  آن  هاینمونه

  و   آسپیرین مورفین، دیجیتالیس، هفدهم، قرن در ماالریا

 (. 11) دانست   دیگر دارویی ترکیب  صد از بیش

  اکتشاف   بحث   در  اکنون  هم  که  هاییپیشرفت   تمام  با

  های فرآورده   اند،داده  روی  پساژنومیک  دوران  در  دارو

 طب   در  هنوز  را  مهمی  نقش  دارویی  گیاهان  و  طبیعی

  اتنوفارماکولوژی،   دانش  میان  این  در  و  کنندمی  بازی

  برای   کنونی  فناوری  با  را  قومی  دانش  که  است   رهیافتی

  ترکیب  جدید  هایرهیافت   از  استفاده  با  دارو  توسعه

  توصیف   مشاهده،  شامل  دانش  این  که  آنجا   از  نماید.می

 هاآن زیستی فعالیت  و  قومی داروهای تجربی بررسی و

  بیوشیمی،   شیمی،  شناسی،گیاه  دانش  اساس  بر

  است،   شناسی زبان  و  تاریخ   شناسی، انسان  داروشناسی، 

  فعالیت  با  طبیعی  هایفراورده  اکتشاف  در  دانش  این

  که   چند  هر  (.8)  دارد  عهده  بر  را  مهمی  نقش  زیستی،

  سال   به  آن  اصطالح  کاربردن  به  و  اتنوفارماکولوژی  دانش

  زمینه   این  در  سال  در  مقاله   هزاران  اما  گرددمی  باز  1967

  شگرفی   پیشرفت   حال  در  گستره  این  و  شوندمی  چاپ

 که   است   علم  در  هاییگستره  از  یکی  دانش  این  باشد.می

 علوم  میان  پلی  عنوانبه  و  دارد  ای رشته  فرا  ویژگی

  ای  کلیدی نقش پزشکی، زیست  و فرهنگی - اجتماعی

  کند.می بازی را

 در   شده   چاپ  هایداده   بانک  روی   بر  که   مطالعه   یک   در 

 شد  آشکار  گردید   انجام   2018  سال   در  المللی بین   سطح 

 و  داروشناسی   به   مربوط   مقاالت   این   از   درصد   34/ 4  که 

 25/ 3  گیاهی،   علوم   به  مربوط   درصد   28/ 6  فارماسی، 

 طب   به  درصد   20/ 6  و  دارویی   شیمی   به   مربوط  درصد 

 8  کدامیک  هر   برزیل   و  آمریکا   اند. بوده   یکپارچه  و   مکمل 

 تولید را  اتنوفارماکولوژی  حوزة   در  مقاالت این  از  درصد 

 کشورهای  از  گستره  این   در  نیز  برجسته  کشور  ده  و   کرده 

 که  سازدمی   هویدا  را   این   موضوعی  بررسی   بودند.  آسیایی 

 زمینه  این   در   فرهنگی  –   اجتماعی   علوم  به  ناچیزی   توجه 

  (. 12)  است   شده  داده   ها آن   به  مقاالت   این   در 

  بومی   های  بررسی  به  اتنوفارماکولوژی  علم  که  چند  هر

 ها آن  کاربرد  و  دارویی  مواد   بیرون  دانش  سنتی   و

  به   پرداختن  جای  به  که  رسدمی  نظر  به  اما  پردازدمی

  به   بایستمی  توجه  کانون  سنتی،  داروهای  پیرامون  دانش
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 مطالعات  انجام  باشد.  هاییدرمان  چنین  پیامدهای  درک 

  نیاز   نگرگذشته  هایپژوهش  به  اتنوفارماکولوژی  در  پیامد

 کاربرد   چگونه  که  این  بر  هاییپژوهش  چنین  در  دارد.

  یک   برای  سالمت   بر  شدة  گزارش  پیامدهای  با   گیاه 

 یابد،می  تمرکز  است   مانأتو   در  شده  تعریف  بیماری

 این کارآمدی و ایمنی پیرامون توانندمی مطالعاتی چنین

 فراهم  ما  برای  را  ارزشی  با  اطالعاتی  دارویی  گیاهان

 (. 13) سازند

  دانش   هایسامانه  در  مطالعاتی  به   ما  کلی،  فراگرد  یک  در

  فارماکوژنومیک،   مولکولی،  بیولوژی  تا  سنتی  و  بومی

  گیاهان   بتوانیم  تا  داریم  نیاز  پروتئومیک  و  ژنومیک

  و   کرده  غربالگری  زیستی  فعال  مواد  لحاظ  از  را  دارویی

  و   هاعصاره  قالب   در  را  هاآن  اثرات  ویژه  هایمکانیسم

  و   فارماکولوژی  در  هاآن   از  شده  جدا  مواد

  در   بتوانیم  تا  دهیم  قرار   پویش  مورد  توکسیکولوژی،

  کاربرد   و  هاآن   کارآمدی  بالینی،  هایارزیابی  عرصه

  در   دهیم.  قرار  بررسی  مورد  سالمت،  گستره  در  واقعی

  رهیافت  اهداف   به  توانیممی  که  است   چارچوبی  چنین

  بیست  قرن  در  اتنوفارماکولوژی  عرصه  در  شاهد  بر  مبتی

 (. 10) شویم نایل یکم، و

 پزشکان  ک،یاتنوفارماکولوژ  یهاپژوهش  ةیپا  سطح  در

  ی آگاه  ضمن  ،یدانیم  یهاپژوهش  ةهنگام  از  توانندیم

 اهانیگ   از  برخاسته  یسنت   یدرمان  وهی ش  سودمند  اثرات  از

  گر ت یهدا  ،هاآن  ین یبال  لی تحل  و  هیتجز  و  ییدارو

  ی درست  به  دیبتوان  تا  باشند  ست یفارماکولوژ   پژوهشگران

  ی سو   از  و  ردهک   یسامانده  را  خود  یشگاهیآزما  یکارها

  اهان یگ  یکاربرد  دانش  یهمانندنگر  و  قت باطم  با  گرید

  ، ینیبال  و  یپزشک  یهانهیزم  با  مارانیب  درمان  و  ییدارو

 سطح  در  سودمند  ییدارو  اهانی گ   رواج  ت ی تقو   به  نسبت 

 . (4) کنند  کمک جامعه

  از   سینه  به  سینه   صورت  به  اتنوفارماکولوژی  دانش

  است.   شده  قلمنت  جدید  هاینسل  به  قدیم  هاینسل

  شناسی قوم   مطالعات  طریق  از  بومی  دانش  مستندسازی

  اهمیت  حائز  بسیار  دارویی  گیاهان  حفظ  برای  گیاهی

 و  محلی  نام  تعیین  طریق  از  دانش  این  که  است 

  اطالعات   آوریجمع  توسط   گیاهان  این  بومی  کاربردهای

 (. 14) گیردمی صورت بومی  آگاه افراد از

  علوم   دانشگاه  تحقیقاتی  هایتیم  اندازیچشم  چنین  با

  های پژوهش  پیش  دهه   یک  از  بوشهر   پزشکی

  است  کرده  آغاز  بوشهر  استان  در  را  اتنوفارماکولوژیک

  سنتی   کاربردهای  و  دارویی  گیاهان  شناسایی  آن   هدف  که

 شمال  ساحلی  هایکرانه  و  روستاها  مردم  نزد  آن

 در  کنونی  پژوهش  باشد.می  بوشهر  استان  در  فارسخلیج

 منطقه  دارویی  گیاهان  اتنوفارماکولوژی  شناخت   راستای

  و   طراحی  بوشهر،  استان  در  غرب(  و  )شمال  دشتستان

 گردید.  اجرا

  نه   تواندمی   منطقه  این  در  اتنوفارماکولوژی  هایپژوهش

 در دارویی گیاهان تجارت و فارماکولوژی دانش از تنها

  دانش   از  تواندمی  بلکه  بردارد  پرده  فارسخلیج  حوزه

 گیاهان   دانش  از  ایآمیزه  که  فارسخلیج  کرانه  از  بومی

  آفریقا،   شمال  هندوستان،  آسیا،  شرقی  جنوب  دارویی

 از  تاریخ  طول  در  که  را  مدیترانه  حوزه  و  آفریقا  غرب

  و   نوزدهم  قرن  تا  اسالمی  تمدن  دوران  به  باستان  زمان

 نماید.  آشکار را است   داشته امتداد بیستم قرن اواسط

  گسترش   موجب   تنها  نه  زمینه  این  در  مطالعات  شک،بی

  نوین   داروهای  توسعه  و  اکتشاف  و  دارویی  هایپژوهش

  دانش   از  ایعمده  بخش  نابودی  از  تواندیم  بلکه   گرددمی

  نیز   سنتی   طب   دانش  به  آگاه   بومیان  دل  در  نهفته

 نماید.  پیشگیری

 دشتستان   شهرستان  اتنوفارماکولوژی  به   این  از   پیش  در  ما

  گیسکان   کوه  و  جنوبی  بخش  در  بوشهر  استان  در

  به   ما  توجه  حاضر  مطالعه  در  (.16  و  15)  ایم  پرداخته
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 شهرستان  این  شمالی  و   غربی  بخش  روستاهای  سوی

  شهرستان   )مرکز  برازجان  شهر  بر  که  چند  هر  باشد،می

  دیگر   زبان  به   است.   شده   ایویژه  توجه   نیز  دشتستان( 

  نظر   مد   پژوهش  این  در  شهری  اتنوفارماکولوژی  رویکرد

 است.  گرفته قرار

 از  پوشانیهم  یک  شهری  اتنوفارماکولوژی  واقع،  در

 از  سنتی  رسوم  و  آداب  جریان  تاریخ،  شناسی،انسان

  و  پزشکی شناسیقوم  شناسی،باستان گیاه ها،نسل طریق

 محصوالت  و  گیاهان  مطالعه  آن  هدف  که  است   زراعت 

  ساکنین   و  شهر  در  استفاده  مورد  دارویی  گیاهان  پایه  بر

 (. 17) است  هاشهرستان

  اهمیت  لحاظ  این  از  اتنوفارماکولوژی  از  نوین  شاخه  این

  صورت   به  روستاها   ساکنین  از  ایعمده  بخش  که  دارد

  شهرهای   به  و  اندیافته  سوق  مهاجرت  سوی  به  ایفزاینده

  به   رو  شهری  جمعیت   و  کنندمی  مهاجرت  خود  پیرامونی

 است.  افزایش

 در  نهفته   اتنوفارماکولوژی   دانش   خود  با   مهاجرین   این 

 انتشار  موجب   و  آورند می   ارمغان  شهرها   به  را  تاریخ   قلب 

 جالب   شوند. می   شهرها   ساکنین  میان   در   سنتی  دانش 

 شهرها،  این  در   مدرن   های درمان   وجود   با   که   اینجاست 

 استقبال  درمانی   هایشیوه   این  از  شهروندان   از   بسیاری 

 این از بتواند   است  ممکن  اتنوفارماکولوژی   دانش  و کرده 

 بررسی   رو،  این  از  دهد.   ادامه   خود  حیات  به  طریق

 باشد.می   اهمیت   حائز   بسیار   شهری   اتنوفارماکولوژی 

 گسترة  به  که   پژوهش   از  بخش   این   در   ما   که   است   چنین

 شهرستان  مرکز  به  دارد،  اختصاص  اتنوفارماکولوژی

 ایم.داشته   خاصی   توجه  برازجان،   شهر  یعنی  دشتستان 
 

 کار روش 
 پژوهش مكان  جغرافياي الف/

  برازجان،   مرکزیت   به  دشتستان،   شهرستان  پژوهش  مکان

 و  درجه  29  و  طول  دقیقه  12  و  درجه  51  مدارهای  در

  شهر   دومین  شهرستان  این  .دارد  قرار  جغرافیایی  دقیقه  16

  65  در  و  است   جمعیت   نظر  از  بوشهر   استان  بزرگ

  ارتباطی  راه  سر  بر  و  بوشهر   بندر  شرق  شمال  کیلومتری

  سطح   از  متری  80  ارتفاع  در  بوشهر  به  شیراز  بازرگانی  و

 نخلستان  از  مملو   برازجان  اطراف  است.  شده  واقع  دریا

 هستند. کشور های نخلستان ترینمتراکم که است 

 شهر  9  و  دهستان  12  بخش  6  دارای  دشتستان  شهرستان

 منطقه  باشد.می  مربع  کیلومتر   6366  نآ  مساحت   و  است 

 هایبخش  شامل  عمدتاً  ما  مطالعه  در  پژوهش  مورد

  شهر  ،برازجان شهر شامل  شهرستان این غربی و شمالی

  شبانکاره   ،قاآنظر  ،راهدار  ،زیارت  روستاهای  و  وحدتیه

 بود.  چاهخانی و

 

 ها داده گردآوري ب/

  د. باشمی  آگاه  فرد  نفر  25  شامل  مطالعه  مورد  جمعیت 

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

  به   نسبت  ژرفی آشنایی  که  افرادی  شناسایی   به منطقه، و

  منطقه   در  رایج  درمانی  سنتی  هایروش  و  دارویی  گیاهان

  آگاه،   و  کلیدی  افراد  اینیافت   با  سپس  شد،  اقدام  داشتند

 جهت   را  بعدی  افراد  آنان،  با  حضوری  مصاحبه  ضمن

  صورت   این  به  .کردند  معرفی  پژوهش  و  مصاحبه

  گرایانه   غربال  صورت  به  که  افرادی  با  تماس  با  پژوهشگر

  سکونت  مطالعه  مورد  ةمنطق  در  و  شدندمی  شناسایی

   .نمود آوریجمع را خود اطالعات اند،داشته

  بیشتر   افراد  یافت   جهت   دوباره  نیز   روستاها  اهالی  خود   از

  افراد   از   نفر  25  مجموعاً   روش  این  با   .شد  وجو   پرس

  سنتی   درمانی  هایروش  و  دارویی  گیاهان  به  آشنا  و  آگاه

  با   درمان  و   سنتی  طب   کار   به   اغلب   که)  شدند  شناسایی

   (.بودند مشغول خود  سکونت  محل در دارویی گیاهان
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  . نامیممی  1بومی   آگاهان  را  افراد  این  کار،  آسانی  جهت   ما

  از   افکار  بارش  صورت به نخست   حضوری   مصاحبه  در

  مورد   دارویی  گیاهان  که  شد  درخواست بومی  آگاه   فرد

 بیان  با  دارند  رویش  منطقه  در  که  را  خود  استفاده

  فهرستی   براساس  سپس  .نمایند  فهرست   هاآن  کاربردهای

  به   نسبت   داشتیم  اختیار  در  منطقه  دارویی   گیاهان  از  که

 این   بومی  کاربرد  و  نموده   اقدام  گیاهان  نام  یادآوری

   .شد پرسش آنان از نیز گیاهان

 

 ها داده   تحليل   و   تجزيه   ج/ 

  بارش   و   حضوری   مصاحبه   صورت   به   پژوهش   ابزار 

  توسط   پژوهش   اهداف   اساس   بر   هدایت  و   افکار 

   . باشد می   پژوهشگر 

  صورت   به   نخست   اتنوفارماکولوژیک   اطالعات 

  3  از   ترکیبی   شامل   خود   که   شد   نوشته   2کار   گزارش 

  خود   و   ( S)   گیاه   گونه   کاربرد   ( I)   بومی   آگاه   فرد   متغیر، 

  گزارش  پژوهش   این  در   . باشد می  ( U)  کاربردی  گروه 

  شاخص   ، 5ثبت   فروانی   ، 4کاربرد   تعداد   ، 3کاربرد 

  برای 7فرهنگی  اهمیت   شاخص  و  6نسبی  ثبت فراوانی 

 . شد   ثبت   گیاه   هر 

  بیان   را   گیاهی   گونه   کاربرد   که بومی   آگاه   افراد   شمار 

  شاخص   شود، می   نامیده   ثبت   فراوانی   باشند،   کرده 

  فراوانی   تقسیم   با   ( RFC)   نسبی   ثبت   فراوانی کمی 

 
1-Informant 
2-Use report 
3-Use report 
4-Number Of Use 
5-Frequency of citation 
6-Relative frequency of citation 
7-Culture importance index 
8-Frequency of citation 

  بدست  مطالعه   در   بومی   آگاه   افراد   تعداد   بر   ، 8ثبت 

  در )   صفر   از   نسبی   ثبت   فراوانی   کمی   شاخص   . آید می 

  گیاه   برای   را   کاربردی   بومی   آگاه   فرد   هیچ   که   زمانی 

  افراد   تمام   که (  تا یک )   باشد   نکرده   عنوان   نظر   مورد 

  بیان   نظر   مورد   گیاه   برای   دارویی   کاربرد   بومی   آگاه 

 . است   متغیر   ( باشند   کرده 

  نخست  گیاه،   هر   کاربردی   گزارش   محاسبه   برای 

  هر   در   بومی   آگاه   افراد   تمام   ( UR)   کاربرد   گزارش 

  تمام   سپس   و   شده   ثبت   گیاه   آن   کاربری   گروه 

  با   را   گوناگون   کاربری   های گروه   کاربردی   گزارشات 

  اهمیت  شاخص   محاسبه   برای   . کردیم   جمع   هم 

  خاص   گیاه   هر   گوناگون   کاربردهای   گزارش   فرهنگی، 

 (UR )   بومی   آگاه   افراد   تعداد   بر   تقسیم   با   

   . ایم آورده   بدست 

 

 ها يافته 
  گیاهی   گونه   117  به   بومی   آگاه   افراد   ، پژوهش   این   در 

  موفق   سفانه أ مت   ما   . کردند   اشاره   خانواده   63  حدود   از 

  2  و   1  نمودارهای   نشدیم.   گیاه   3  علمی   نام   یافت  به 

  با   گیاهان   کاربرد   گزارش   نیز   و   ثبت   فراوانی   ترتیب به 

   را   کاربرد   گزارش   و   ثبت  فروانی   باالترین 

 .د ن ده می   نشان 
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 گیاهان دارویی در شهرستان دشتستان  (FC) فراوانی ثبت (1 نمودار

Fig 1) The frequency of citation of medicinal plants in the north and west of Dashtestan 
 

 
 

 گیاهان دارویی در شهرستان دشتستان  (UR)  گزارش کاربرد (2 نمودار

Fig 2) The use of report of medicinal plants in the north and west of Dashtestan 

 

 

  مربوط   ترتیببه(  CI)  فرهنگی  اهمیت   شاخص  باالترین

  ورا،   الوئه   ، سبز  زیره  شیرازی،  آویشن  گیاهان  به

  اسفرزه،   رازیانه،  زنیان،  گاوزبان،  گل  بابونه،  بومادران،

  انار،   نخل،  پونه،  کاسنی،  پرپین،  سیاهدانه،  شاهتره،

  لیموعمانی   و  مشکورک   گندم،   بغیض،  چشم  ،لیموترش

   (.3 )نمودار باشدمی
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 گیاهان دارویی شهرستان دشتستان ( CI) شاخص اهمیت فرهنگی (3نمودار 

Fig3) The cultural importance index of medicinal plants in the  north and west of Dashtestan 
 

  به   مربوط  ترتیب به  نسبی  ثبت   فروانی  باالترین  همچنین

  زنیان،   بومادران،  کاسنی،  سیاهدانه،  نخل،  کنجد،  پونه،

 گاوزبان،   گل بابونه، اسفرزه، آویشن، سبز،  زیره  رازیانه،

 مشکورک،   خاکشیر،  گندم،  ورا،  آلوئه  شاهتره،  دارچین،

 . (4 نمودار)  است  بوده انار بغیض، لیموترش،

 

 
 گیاهان دارویی شهرستان دشتستان ( RFC)  فراوانی ثبت نسبی (4 نمودار

Fig 4) The relative frequency of citation of medicinal plants in the north and west  of Dashtestan 

 

  آویشن،   به  مربوط  کاربرد  تعداد  باالترین  کلی  صورت  به

  گاوزبان،   گل  اسفرزه،  سیاهدانه،  اسپند،  بابونه،  گل

 چوبه،  زرد  هلیله،  بغیض،  چشم  انار،  شنبلیله،  انگدان،

 شوید،  بلوط،  سیاه،  هلیله  نخل،  زعفران،  رواتربک،

 (. 5 نمودار) است  بوده مرمرشک بومادرانو 
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 گیاهان دارویی شهرستان دشتستان  (NU) تعداد کاربرد( 5 نمودار

Fig 5) The number of use of medicinal plants in the north and west of Dashtestan 

 

  در   دشتستان  منطقه  بومی  گیاهان   کاربرد  فراوانی   باالترین

  به   مربوط  ترتیب به  بعدی  هایرتبه  .بود  گوارشی  دستگاه

  و   زنان  ادراری،  مجاری  و  کلیه   اطفال،  عفونی،  تنفسی،

  و   قند)   متابولیک  اعصاب،  و   مغز  و  روانپزشکی  زایمان،

  قلب  و  خون  بینی،  و  حلق   و  مو،گوش  و  پوست   ،(چربی

 ارتوپدی  مزاج(،  اصالح  و  بدن  )ضعف  عمومی  عروق،  و

  بود   چشم  و  )هموروئید(  جراحی  روماتولوژی،  و

 . (6 )نمودار
 

 
 کاربردهای دارویی گیاهان شهرستان دشتستان فراوانی نسبی  (6نمودار 

Fig 6) Thr relative uses of medicinal plants based oin organ systems in the north and west of Dashtestan 
 

 گیاهان   دارویی  کاربردهای  نسبی  فراوانی  6  نمودار  در

  . شودمی داده  نشان سیستمی صورت به  دشتستان منطقه

  گوارش   دستگاه  در  کاربرد  ترینشایع  سیستمی  دیدگاه  از

  اسهال   استفراغ،  تهوع،   قبیل  از   گوارشی  عالیم  بهبود  در

 .بود پیچه دل و

 بحث 
 غرب  و  شمال  منطقه  در  که  شد  آشکار  پژوهش  این  در

  ( CI)   فرهنگی  اهمیت   شاخص  باالترین  دشتستان 

  سبز،   زیره  شیرازی،  آویشن  گیاهان  به  مربوط  ترتیب به

  رازیانه،   زنیون،  گاوزبان،  گل  بابونه،  بومادران،  ورا،  الوئه
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 نخل،  پونه،  کاسنی،  پرپین،  سیاهدانه،  شاهتره،  اسفرزه،

 و  مشکورک   گندم،  بغیض،  چشم  لیموترش،  انار،

 .باشدمی لیموعمانی

  کاربرد  گستردگی   نشانگر   ( CI)   فرهنگی   اهمیت   شاخص 

  هر  برای  ( برند می   کار   به   را   گیاه  که  بومی   آگاه   افراد  تکرار ) 

  . است   آن   کاربردی   تنوع   گرفتن   نظر   در   با   همراه   گیاهی   گونه 

  صورت   به   شاخص   این   که   اند عقیده   این   بر   نظران   صاحب 

  ارائه  ساختاری   نیمه   صورت   به   را   ها مصاحبه   نتایج   ، ی ژرف 

 .است   سودمند   بسیار   نهان   دانش   انتقال   در   و   داده 

 شیرازی  آویشن  گیاه   کنونی،  ة مطالع  در

Zataria multiflora  ةخانواد   از  Labiatae،  دارای 

  سبز   گیاه   این  .بود  فرهنگی  اهمیت   شاخص  باالترین

  برگ   .باشدمی  منشعب   های ساقه  با  معطر  و  ای   بوته  رنگ

 منطقه  در  (.18)  هستند  آن  دارویی  اندام  گیاه  هایگل  و

  شیرازی   آویشن  از  دشتستان  شهرستان  غرب   و  شمال

  ویژه   به تحتانی  و  فوقانی  تنفسی  دستگاه   تمشکال  برای

  گشادکنندگی   اثر  شد.می  استفاده   ریوی  هایعفونت 

  قرار   بررسی  مورد  تئوفیلین  با  شیرازی  آویشن  برانش

  مقایسه   قابل  گیاه  این  اثر   بود  نآ  از  حاکی  نتایج   که  گرفت

 (. 19) باشدمی تئوفیلین با

 به   لرژیکآ  رینیت   به  مبتال   بیمار  30  دیگر  مطالعه  یک  در

 بندیتقسیم  کنترل  و  زمایشیآ  گروه  2  در  تصادفی  شکل

  از   ماه  2  از  پس  که  بود  نآ  بیانگر  حاصله  نتایج  شدند.

  رینیت  عالیم  کاهش  در   شیرازی  آویشن  شربت   ،درمان

  برخواسته   است   ممکن  اثر  این  که  بود  موثر  بسیار  لرژیکآ

 (. 20) باشد گیاه این التهابی ضد  اتیخصوص از

  برگ   عصاره  مصرف  از   پس  جدید  بسیار   مطالعه  یک  در

  و  تنفسی  عالیم  در  چشمگیری  بهبودی  آویشن  ساقه  و

 (.21) شد ایجاد سماتیکآ بیماران  ریوی عملکرد

  در   شیرازی   آویشن   عصاره   که   است  جالب   بسیار 

  زمون آ   مقادیر   افزایش   و   التهابی   های ن ی سیتوک   کاستن 

  در   تنفسی   عالیم   در   بهبودی   و   ( PFT)   ریوی   عملکرد 

  ( COPD)   مزمن   انسدادی   ریوی   بیماری   دچار   افراد 

 (. 22)   است   بوده   ثر ؤ م 

 آویشن  از  ما  مطالعه  مورد  منطقه  بومی  گاهمندانآ

 درد  مانند  گوارشی  هایناراحتی  برای  همچنین  شیرازی

  سوهاضمه   و  نوزادی  کولیک  ،اسهال  ،شکم  نفخ  و

  آویشن   اثر  ،بالینی  مطالعه  یک  در  کردند.می  استفاده

  پذیرتحریک  روده  سندرم  دچار  بیماران  روی  بر  شیرازی

 کپسول ، مطالعه این اساس بر گرفت. قرار ارزیابی مورد

  بیماری  این عالیم روی بر مثبتی اثرات شیرازی آویشن

  حرکات   و  یبوست   ،شکم  نفخ  و  درد  کاستن  در  ویژه  به

   (.23) داد نشان خود از ایروده

 مفید   گیاه  یک  شیرازی  آویشن  ،دشتستان  مردم   نزد  در

  قاعدگی   درد  تسکین  و   زایمان  از  پس  مسائل  درمان  برای

  شیرازی   آویشن  واژینال  کرم  اثر   ةمقایس  ةمطالع  در  بود.

  این   که  شد  داده  نشان  ،مترونیدازول  خوراکی  قرص  و

 مبتال  هایگروه  بالینی  عالیم  بهبود  در  درمانی  شیوه  دو

  اثرات   باکتریایی  واژینوز  درمان  همچنین  و  واژینوز  به

 (.24) اندداشته مشابه

 زماییآکار  یک  در  ، همکاران  و  روزبهانی  طورهمین

  مفنامیک   و  آویشن  اثر  مقایسه   به   کور  یه سو   یک  بالینی

  به   کننده  مراجعه  هایخانم   از   نفر  214  روی  بر  اسید

 نشان  نتایج  که   پرداختند  اراک  در   ازدواج  مشاوره   مرکز

  باعث  اندازه  یک  به  دو  هر  آویشن  و  اسید  مفنامیک  داد

 به  رسدمی   نظر  به  که  شدنددیسمنوره اولیه    درد  کاهش

 آویشن   ضدانقباضی  و   ضدپروستاگلندینی  اثرات  علت 

 (. 25) باشد

  مردم ،ما مطالعه مورد  منطقه  در که است  نآ جالب  نکته

  استفاده   نیز  ادراری  مجاری  عفونت   برای  گیاه  این  از

 در  شیرازی  آویشن  ارگانیسمی   ضد  اثرات  کردند.می

  توجه   مورد  بسیار  پزشکی  المللیبین  مطبوعات  سطح
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  های عصاره  ضدباکتریایی  اثر   مثال  برای  است.  گرفته  قرار

  دارو   چندین  به  مقاوم  هایارگانیسم  روی  بر  گیاه  این

   (.26) است  شده  داده نشان پنومونیه کلبسیال مانند

  دهان   عفونت  در  گیاه  این   از  منطقه  بومیان   ،ما  مطالعه  در

 اثر  که  مطالعه  یک  در  کردند.می   استفاده  هم  دندان  و

  استوماتیت  درمان  در  نیستاتین  و  آویشن  ضدقارچی

  بالینی   زماییآکار  یک  در  مصنوعی   دندان  از  حاصل 

  قطره   که  گردید  شکارآ   گرفت   قرار  مطالعه  مورد  تصادفی

 از  کاستن  در  نیستاتین  قطره  اندازه  به  شیرازی  آویشن

 کاندیدا  کلونی  شمارش  کاهش  و  دهانی  کام  اریتم

 (. 27) است  بوده ثرؤ م البیکنس

 ة رتب  دومین  Cuminum cyminum  سبز  زیره   گیاه 

  از   گیاه   این   .آورد  دست   به   را  فرهنگی   اهمیت  شاخص

  دو   از  یکی  سبز  زیره  که   باشدمی   Cuminum  یخانواده

  ای دانه  سبز  زیره  .باشدمی  طبیعت   در  موجود  زیره  نوع

  سبز   زیره  میوه  البته  .است   کرک   بدون  و  یکساله  معطر،

  با   و  شیار  با  سبز  زیره  علفی  ساقه  .باشدمی  دارکرک 

  تیره  از سبز زیره .باشدمی تایی سه  و تایی دو انشعابات

 (. 18) است  9چتریان 

 عنوانبه  دشتستان  منطقه  در  سبز   زیره   شایع   کاربردهای  از

  سو  /استفراغ  و  تهوع  از  اعم  گوارشی  مشکالت  درمان

 بعد  عوارض  کاهش  و شکم  نفخ  /نوزاد  کولیک  هاضمه،

 بود.  زایمان از

  به   سبز  ةزیر  ، دیابتی  های موش  روی  بر   مطالعه  یک  در

  وضعیت  ،ایمعده   مخاط  محتوای  بر  چشمگیری  شکل

 در   سلولی  ATPase  نزیمآ  سطوح  و  ضداکسیدانی

 (.28) داد نشان افزایش کنترل  گروه  با مقایسه

  57  روی  بر  تهران  دانشگاه  در  دیگر  ایمطالعه  یک  در

  که   شد هداد  نشان  پذیرتحریک  روده  سندرم  به   مبتال  فرد

 نفخ  و  درد  از  اعم  را  بیماری  این  عالئم  تمام  سبز  زیره

 
9-Apaiaceae  

  دفع   احساس  ،کافی  دفع  عدم  احساس  ،تهوع  ،شکم

  طور همین  و  مدفوع  در  موکوس  وجود  ،مدفوع  اورژانسی

 کاهش   چشمگیری  طوربه  را  مدفوع  دفع  دفعات  تعداد

 (.29) دهدمی

  زیره   ضداسپاسمی   اثرات   گیاهی،   چند   فرموالسیون   یک   در 

  بررسی  مورد   خوک  ایلئوم  روی  بر  گیاه   چند  با  همراه  سبز 

  این   تروپینی آ   شبه   ثر ؤ م   فعالیت   دهنده   نشان   که   گرفت   قرار 

  کاربرد   کننده   تأیید   مطالعه   این   نتایج   بود.   گیاهی   فرموالسیون 

 (. 30)   باشد می   شکمی   اسپاسمی   درد   در   گیاه 

 سیاه(  )دوای  نام  به  ترکیبی  از  ما  مطالعه   مورد  منطقه   در

 شوت  تخم  ،زنیان  ، زیره  حاوی  که  شدمی  استفاده

 دارچین   ،خسرودار  ،زنجبیل  ،رازیانه  ،سیاهدانه  ،خشک

  ترکیب این در سبز زیره از استفاده بود. قلم زردچوبه و

 منطقه  مردم  نزد  گیاه  این  کاربردی  موارد  ترینشایع  از

   گردد. می  محسوب  زایمان  از  بعد  عوارض  کاهش  جهت 

  که  گیاهی   ترکیب   یک   اثر   بررسی   به   ، دیگر   ای مطالعه   در 

  از   پس   وضعیت   بهبود   روی   بر   بود   نیز   سبز   زیره   شامل 

  بر   گیاهی   ترکیب   این   داد   نشان   نتایج   شد.   پرداخته   زایمان 

  دهانه   بازگشت   در   تسهیل   ، ایمنی   وضعیت   بهبودی 

  و   لوشیا   کاهش   و   طبیعی   حالت   به   رحم   و   سرویکس 

  از  پس   در   خود   طبیعی   چرخه   به   تخمدان   تر سریع   برگشت 

 (. 31)   است   بوده   ثر ؤ م   زمایشگاهی آ   بوفالوهای   در   زایمان 

  گیاه  به مربوط فرهنگی اهمیت  شاخص در رتبه سومین

  از   گیاه  این  بود.  (Aloe vera)  زرد  صبر  یا  وراآلوئه

  سرده   از  که   باشدمی  (Asphodelacea)  خانواده 

   . است   سریشیان  خانواده  و  سانانمارچوبه  راسته  ها،سِگِل

  گیاه   این  .شودمی  شناخته  نیز  آلوئه  نام  با  معموالً  وراآلوئه

  کشت  داروئی  گیاه  و   زینتی  گیاه  عنوانبه  دیرباز  از

  و   آپارتمانی  گیاه  عنوانبه  آن  از  توانمی  و  است   شدهمی

 (. 32) کرد نگهداری نیز گلدان در
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  بوده   عربستان  جزیرهشبه  شرقجنوب  بومی  گیاه  وراآلوئه

  و   گرمسیرینیمه  و  گرمسیری   وهوایآب  مناسب   و

  و   کشیده  هایبرگ  ورا  آلوئه  .است   خشکنیمه  و  خشک

  مویین   الیاف  ،هابرگ  طول  در  .دارد  چسبناک   ژل  حاوی

  گیاه   استحکام  باعث   که  دارد  وجود  بسیاری  ةدهند  پیوند

  برای   وراآلوئه  ،دشتستان  منطقه  بومیان  میان  در  .شوندمی

  دیابت  و  پوست   ترمیم  و   زیبایی  / سوختگی   کاهش

 . داشت  کاربرد

  پوستی   هایسیب آ  بهبود  جهت  ورالوئهآ  از   سنتی  طب   در

  به   گوارشی  مسایل   و  اگزماها(  و  هاگزیدگی  )سوختگی

 استفاده  آن  میکروبی  ضد  و  ضدالتهابی  خاصیت   دلیل

 (. 33) است  شدهمی

 بر  وراآلوئه   اثر  با  رابطه  در  ایمطالعه   ،2016  سال  در

  یا   بودن  اژدوز  به  وابسته  همچنین  و  اسکار  و  زخم  بهبود

  استفاده   گروه  سه   از  مطالعه  این   در  که   شد  انجام  آن  نبودن

  گروه   در  ،زخم  برروی  سالین  نرمال  ،اول  گروه  در  .شد

لیترمیلی  25  دوز  با  وراآلوئه   ،دوم دسی  بر   در  و  گرم 

لیترمیلی  50  سوم  گروه دسی  بر   زخم  روی  بر  گرم 

  و   التهاب  بهبود  روی  بر  وراآلوئه   اثر  .شد  استعمال

 اپیتلیزاسیون   و  زخم  شدگی  جمع  میزان  افزایش  همچنین

  .شد  مشاهده  روز  30  طی  اسکار  بافت   اندازه  کاهش  و

  و   کالژنی  محتوای  افزایش  اثر  ،عالوه  به

  مشاهده   درمان  تحت   ضایعات  در  گلیکوزامینوگلیکان

  همراه   به  بهبودی  میزان  افزایش   اثر   همچنین  گردید.

 (. 34) بود مأتو  نیز اژدوز افزایش

  شده می   استفاده   دیابت   درمان   در   ورا وئه آل   از   پیش   ها مدت   از 

  اثر  مکانیسم   درک  برای   جدید   ار ی بس  مطالعه   یک  در  است. 

  دیابتی   زمایشگاهی آ   های رت   در   دیابت   تسکین   در   گیاه   این 

  پروتئومیک   رهیافت   یک   طریق   از   استرپتوزوتوسین   با   شده 

 
10-Zonullin 
11-Asteraceae 

  ن آ   پپتیدی پلی   و   کربوهیدراتی   جز   دو   که   گردید   شکار آ 

  های مسیر   طریق   از   دیابت   درمان   در   یستیک ژ سینر   اثرات 

  بخش   که   ای گونه   به   ، دارد   بیماری   این   پیشرفت   در   درگیر 

  مکانیسم   طریق   از   دیابت   تسکین   در   کربوهیدراتی 

  کند. می   اعمال   را   خود   اثر   گلوکز   برداشت   و   ضداکسیدانی 

  نفوذپذیری   برقراری   واسطه   به   پپتیدی پلی   بخش   که حالی   در 

  ایفا   نقش   10زونولین   یافته   کاهش   سطوح   طریق   از   ای روده 

 (. 35)   کند می 

  گیاه   ،فرهنگی  اهمیت   شاخص  در  رتبه  چهارمین

 Achillea eriophora DC  بومادران   یا  سربرنجاس

  با   علفی  صورت  به  و  است   11کاسنی   خانواده  از  که  بود

  ، Achillae جنس از . باشدمی برگ کم چوبی هایساقه

 ة گون  که  دارد  وجود   ایران  در  گونه  19

Achillea eriophora DC  ًهای استان  در  انحصارا  

 (.37 و 36) کندمی رشد ایران  جنوبی

  ، دشتستان  شهرستان  غرب   و  شمال  بومیان  میان  در

 اسهال  نوزاد،  کولیک  /شکم  درد  و  نفخ  برای  سربرنجاس

 زایمان  از  بعد  عوارض  کاهش  و  هاضمهءسو /  استفراغ  و

 .دارد کاربرد کورک  و

 میزان  بر  بومادران  الکلی  -بیآ  عصاره  اثر  ایمطالعه   در

 مورد   صحرایی  موش  سر  24  روی  بر  معده  اسید  ترشح

  بومادران   عصاره  که  داد  نشان  نتایج  .گرفت   قرار  بررسی

 در  نآ  اثر  مقایسه  که  دارد.   اسید  ةپای  ترشح  بر  مهاری   اثر

  طریق   از  عملکرد  بیانگر  ،واگوتومی  و  پایه  وضعیت   دو

 (.38) باشدمی معدی واگ  عمل مهار

  ترمیمی   و  ضدالتهابی  اثر  ،دیگر  ایمطالعه   در  همچنین

  ایندومتاسین   از  ناشی  معده   زخم  درمان  در  بومادران  گیاه

  داده   نشان  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  صحرایی  موش  در

  معده   زخم  بروز  از  توجهی  قابل  طوربه  گیاه  این  که  شد
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 نظر  به   که  کندمی  جلوگیری  ایندومتاسین  از  حاصل

  و   معده  اسید  ترشح  مهار  بر  افزون   عملکرد   این  رسدمی

  داشته   نیز   اکسیدانی  نتیآ  نقش  ، موکوز  ترشح  افزایش

 (. 39) باشد

  گیاه   از  دشتستان  منطقه  دارویی  مندانگاهآ  ما  مطالعه  در

  استفاده   زایمان  از  بعد  عوارض  برای  سربرنجاس

  بر   کور  یهسو   سه  بالینی  زماییآکار  یک  در  کردند.می

 شد  داده  نشان  منوراژی  به  مبتال  زنان  از   نفر  120  روی

  خونریزی   مدت  و  میزان  کاهش  باعث   بومادران  که

 (. 40) شودمی

  برای   سربرنجاسف  مورد  در  ایمطالعه   چند  هر

 پزشکی   المللیبین  مطبوعات  سطح  در  اولیه  دیسمنوره

 روی   بر  که  مطالعه  یک   در  اما  ندارد  وجود

Achillea millefolium  کارآزمایی   یک  صورت  به  که  

 شد  مشخص  گردید،  انجام   تصادفی  کور  سویه  دو  بالینی

  با   مقایسه  در  اسید  مفنامیک  با  ترکیب   در  گیاه  این  که

  دیسمنوره   درد  شدت  کاهش  در  تنهایی  به  اسید  مفنامیک

 (. 41) است  ثرؤ م اولیه

  درمان   برای   بومادران   از   ایران   سنتی   طب   در   ، کلی   طور به 

  تسهیل   ، قاعدگی   اختالل   مانند   زنان   های بیماری   انواع 

  عفونت   کنترل   و   رحم   دهانه   های چسبندگی   کاهش   ، زایمان 

  ترکیبات   ، اخیر   مطالعات   در   است.   شده   توصیه   رحم 

  ثره ؤ م   مواد   و   درمانی   ثار آ   و   ه د ش   شناسایی   ، گیاه   این   شیمیایی 

  کاهش   و   قاعدگی   سیکل   تنظیم   ، تخمدان   کیست   بر   ن آ 

 (. 42)   است   شده   گزارش   ، قاعدگی   های درد 

  به   بومی   گاهان آ   از   نفر   دو   که   این   دیگر   جالب   نکات   از 

  اشاره   کورک   و   دمل   ، زخم   درمان   در   گیاه   این   ویژه   اثرات 

 .نشد   یافت   زمینه   این   در   علمی   مدارک   سفانه أ مت   که   کردند 

 
12-M.chamomilla L.var.chamomilla 
13-Tanacetum parthenium 

  گیاه  ،فرهنگی اهمیت   شاخص   رتبه نظر از گیاه پنجمین

  نوع   دو  .باشدمی   Matricario chamomilla  بابونه

  که   شد  برده  نام  دشتستان  منطقه  مردم  توسط  بابونه  گیاه

 در  که  اصلی بابونه یا 12شیرازی  بابونه عنوان با  اول نوع

  نوع   و  است   داشته  دارویی   کاربرد  بومی  مردم  میان

 در که آلمانی بابونه  .نداشت  دارویی استفاده که 13گاوی 

  جنوب   در  است،  شیرازی  بابونه  از  دیگری  وارینت   واقع

 ةخانواد  از   گیاه  این  .باشدمی  کشت   قابل   ایران

Asteraceae  گفته   بابینک  محلی  زبان  در  که  باشدی م  

  دو   .باشدمی  خودرو  و   یکساله  علفی،  گیاهی  و  شودمی

  ، گیاه  دارویی  اندام   .دارد  رنگ   زرد  و  سفید  ةگلچ  نوع

  فصل  آن آوریجمع و  دهیگل  موسم و  هستند هاگلچه

 (. 18) است  بهار

  در   دشتستان  ساکن  مردم  نزد  بابونه  کاربرد  ترینشایع

  های بیماری  برای  نآ  از  استفاده  غربی  و  شمال  بخش

 اثرات  باشد.می  لرژیآ  و  سرفه  ،سرماخوردگی  ،دارتب 

  یک  در رینوسینوزیت   درمان بر بابونه  عصاره بینی قطره

  گرفت  قرار  بررسی  مورد  تصادفی  کور  دوسویه  مطالعه

  اندوسکوپی   هاییافته  در  یبهبود  دهنده  نشان  نتایج  که

  گروه   با  مقایسه  در  تداخلی   گروه   در  نازال  ناحیه  از

  کاهش   در  بابونه  عصاره  ، دیگر  زبان  به  بود.  دارونما

  به   مبتال  بیماران  زندگی  کیفیت   بهبود  و   بالینی  عالیم

 (. 43) باشدمی ثرؤم مزمن رینوسینوزیت 

  سطح  در  بابونه  تب   ضد  اثر  مورد  در  ایمطالعه   چند  هر

  بسیار   اما  نکردیم  یافت   پزشکی  المللیبین  مطبوعات

  و   طبیعی  عسل  با  ترکیب   در  بابونه  که  است   جالب 

  درمان   و  پروفیالکسی  در  مکمل  یک  صورتبه  سیاهدانه

  زیرا   است.  شده  پیشنهاد  پاندمی  طی  در  19  یدوکو 

 این  درمانی  مفید  اثرات  ،مروری  بررسی  و  هانالیزآمتا
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  و   دیابت  مانند  انسانی  های بیماری  از  بسیاری   در  مکمل

  ، است   19  ویدو ک  با  همراه  هایبیماری  از  که  فشارخون

 (. 44) اندداده نشان

 ما   مطالعه   مورد   منطقه   در   بابونه   شایع   کاربرد   دومین 

 در  است.   بوده   عصبی   رامبخش آ   عنوان   به   ن آ   از   استفاده 

 نتایج   روی   بر   نالیز آ متا   و   مروری   مطالعه   یک 

 که   ید آ می   نظر   به   ، تصادفی   نیمه   و   تصادفی  هایزمایی رآ کا 

 اضطرابی  های بیماری   و   خواب   کیفیت   برای   بابونه 

 هایزمایی آ کار   ، رو   این   از   باشد.   ایمن   و   ثر ؤ م  ، عمومی 

 روی  بر   ن آ   اثرات   تا   است   نیاز   مورد   بزرگتر   تصادفی   بالینی 

 (.45)   گیرد  قرار   مطالعه   مورد   ، خوابی بی   و  اضطراب 

  رفع   در  بابونه  از  که  سنتی  طب   مکاتب   دیگر  مانند

 منطقه در است  شدهمی استفاده گوارش دستگاه اسپاسم

  کاربرد   شکم  نفخ  و  درد  برای  گیاه  این   نیز  ما  مطالعه  مورد

  بر   بابونه  اثرات  دهنده  نشان  که  شاهدی  است.  داشته

 بیرون  مطالعات  سطح  در  باشد  صاف  هایماهیچه  روی

  قابل   اثر  نآ  اسانسی  روغن  که  ایگونه  به  دارد.  وجود  تنی

  از   کنندگی  شل  صورت  به  صاف  هایماهیچه  بر  توجهی

  مطالعات   همین  در  اثر  این  ویژه  به  است.   داده  نشان  خود

  این   یافت   .شد  مشاهده  انسانی  ژژنوم  از  هاییمادهآ  در

  در   سنتی  داروی  این  منطقی  تجویز  بیانگر   هانشانه

 (. 46) است  گوارش  دستگاه اسپاسموتیک هایبیماری

  کاهش   جهت   بابونه  از  دشتستان  غرب  و  شمال  مردم  بین

 ایمطالعه  در  شد.می  استفاده   نیز  زایمان  از  بعد  عوارض

  بابونه   کپسول  ثیرأت  مقایسه  به  همکاران  و  عابدیان  توسط

  با   زنان   در  زایمان  از  پس   خونریزی  بر  اسید  مفنامیک   و

  و   بابونه  کپسول  داد  نشان  نتایج  شد.  پرداخته  درد  پس

 خونریزی  میزان  بر  یکسانی  ثیرأت  دو  هر  اسید  مفنامیک

  نسبت  بابونه  ولی  دارند  درد  پس  با  زنان  در  زایمان  از  پس

  وثرتر ؤ م   زایمان  درد  پس   کاهش  در  اسید  مفنامیک   به

 (. 47) است 

  128  شرکت  با  تصادفی  بالینی  زمایی آکار  ةمطالع  یک  در

  استنشاقی   عنوان  به  بابونه  درصد  5  روغن  از  ،باردار  زن

 زنان  در  سزارین  عمل  درد  روماتراپیآ  درمان  در

  این   استنشاق  ،حاصله  نتایج  طبق  .شد  استفاده  زانخست 

 زانخست   زنان   در  سزارین  عمل  از  پس  بالفاصله  روغن

  ، بنابراین  بود.  مأتو   مسکن  به  نیاز  کاهش  و  درد  کاهش  با

  و   ساده  ایشیوه عنوان به گیاه  این   روماتراپیآ  از   استفاده

 عمل  از  پس  درد  کاهش  در  جانبی  عوارض  بدون

 (. 48) است  شده پیشنهاد ،سزارین

  سنتی   طب   در   Echium amoenumگاوزبان  گل

 بخش  آرام  و  خون  فشار  دهنده  افزایش  و  معرق  عنوانبه

  بابونه   گیاه   با   گیاه   این  فرهنگی  شاخص  . شودمی  استفاده

 .بود برابر

 و  آوریجمع  ایران  شمال  هایکوهستان  از  گاوزبان  گل

  دارای   آن  های گل  شود،می  عرضه  ایران  بازارهای   به

  گریپ  عوارض  رفع  در  و  باشندمی  معرق  خصوصیات

  ایرانی   اصیل  داروی  یک  عنوانبه  سرماخوردگی  و

  و   دهندگی  تسکین  اثرات  .است   شدهمی  مصرف

 طب   در  گاوزبان  گل  ضداضطرابی  و  آنالژیک  ضدالتهابی،

 (. 49) است  شده شناخته بسیار ایران سنتی

  گل   از  غربی  و  شمالی  بخش  در  دشتستان  منطقه  مردم

 شایع  طوربه  ترس  و  اضطراب  تسکین  برای  گاوزبان

 مدیآکار  ،بالینی  و  تجربی  مطالعات  کردند.می  استفاده

  - عصبی  بیماری  چندین  درمان  در  را  گیاه  این

  مغزی   سکته   ،افسردگی  ،اضطراب  مانند  روانپزشکی

 اند.داده  نشان  درد  و  لزایمر آ  بیماری  ،تشنج  ،ایسکمیک

  را   عصبی  هایسلول  بر   گاوزبان  گل  که  رسدمی  نظر  به

  همچنین   و  التهابی  و  اکسیداتیو  استرس  تعدیل  طریق  از

 (. 50) کندمی اثر اعصاب  دستگاه در پوپتوزآ تعدیل

  گل   از  اروپایی   کشورهای  دیگر  و  ایران  در  که  نجاآ  از

  ، عفونی  هایبیماری  در  سنتی  شکل   به  گاوزبان
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  گل   بیآ  عصاره   ،شودمی  استفاده  تب  و  سرماخوردگی

  علیه   بر  تنیبرون  محیط  در  نآ  شده  خشک

  اثر   که  گرفت  قرار  بررسی  مورد  ارئوس  استافیلوکوکوس 

 (. 51) داد نشان خود از غلظت  به وابسته  ضدباکتری

 فعالیت   روی  بر  گاوزبان   گل  عصاره  همچنین

  و   بوده   گرما  به  مقاوم  نآ  اثر  که  داد  نشان  ضدویروسی 

  را   گاوزبان  گل  سنتی  کاربرد  شاید  نتایج  این  مجموعه

  نآ  ضدتب   فعالیت   طورهمین  و  عفونی  هایبیماری  برای

 (. 52) کند توجیه را

 منطقه  در  گیاه  این  سنتی  کاربرد  مورد  در  جالب  نکته

 زایمانی   هایدرد  تقویت  در  نآ  از  استفاده  ما  مطالعه  مورد

  داغ(   نبات  صورت  به  گیاه  چهل  عرق  با  ترکیب   )در

  المللی بین  مطبوعات   سطح  در  اینکه  به  توجه  با  باشد.می

  ارزیابی   ،شودنمی  یافت   زمینه  این   در  ایمطالعه  پزشکی

  مورد   بایست می  خصوص  این  در  بالینی  هایزماییآکار

 گیرد.   قرار توجه

  را   فرهنگی  اهمیت   شاخص   در  رتبه  هفتمین  زنیان

  از   Trachyspermum copticum  زنیان  داشت.گیاه

  های نام  به  دنیا  مختلف  نقاط  در  و  بوده  14جعفری  تیره

  که   علفی  است   گیاهی  شود. می  خوانده  متفاوتی

  های بریدگی  با  هاییبرگ  و  منشعب   بسیار  هاییساقه

  ها میوه  این  دارد.  گرد  نسبتاً  و  کوچک  هایمیوه  و  فراوان

  هر   روی   بر  و  بوده   اییقهوه  به  متمایل   خاکستری  رنگ  به

  شود. می  مشاهده  موازی  و  برجسته  خط   پنج  نآ  بخش

  و   عطر  عنوانبه  زنیان  است.  تند  و  معطر  قوی   نآ  بوی

 (. 16) دارد سنتی مصرف ،نفخ ضد و دهنده طعم

 و  شمالی   بخش  در  دشتستان   ساکن   بومی   مردم   نزد   در 

 هایناراحتی   برای   شایع  صورت به   زنیان  از   غربی 

 
14-Umbelliferae 
15-Vulgare foeniculum 

 ، استفراغ   و   تهوع   ، شکم   نفخ   و   درد   مانند   گوارشی 

 کردند.می   استفاده 

 بررسی  هدف  با  ،همکاران  و  کمیلی  توسط  ایمطالعه 

 زخم  درمان  بر  زنیان  گیاه  ةدان  هیدروالکلی  عصاره  اثرات

 .شد  انجام  صحرایی  موش  در  ایبوبروفن  از  ناشی  معده

  عصاره   یا  و  امپرازول  با  حیوانات  ،زخم  ایجاد  از  پس

 500  و  250  ،125  هایدوز  با  زنیان  گیاه  دانه  هیدروالکلی

  مدت  به  و  روز  در  نوبت   دو  ،کیلوگرم  ازای  به  گرممیلی

 زنیان   گیاه  دانه  عصاره  گرفتند.  قرار  درمان  تحت   هفته  دو

 در  معده  زخم  بهبودی موجب   دوز   به  وابسته  صورت  به

 امپرازول  با  مقایسه  در  درمانی  اثر  این  که  شد  حیوانات

  دار معنی  کیلوگرم  بر  گرم میلی  250  و  125  هایدوز  در

  نیازمند  اثر این مکانیسم و وسعت  شناخت  بنابراین بود.

 (. 53) باشدمی بیشتری مطالعات

  و   الکلی  عصاره  کشندگی  اثر   نیز   تجربی  مطالعه  یک  در

  در   المبلیا  ژیاردیا  کیست   روی  بر  زنیان  گیاه  اسانس

 (. 54) شد  داده نشان زمایشگاهیآ شرایط

  از   تعدادی  بر  زنیان  اسانس  ضدمیکروبی  فعالیت 

  و   عفونت   شاخص  استاندارد  میکروبی  هایسویه

  بررسی   مورد  زمایشگاهیآ  شرایط  در  غذایی  مسمومیت 

  مختلف   های غلظت   اثر   از  حاکی  نتایج  که  گرفت   قرار

  منفی   گرم  به  نسبت   مثبت   گرم  هایباکتری  بر  اسانس  این

  به   مربوط   بازدارندگی  هاله  بیشترین   بود.

 (. 55) بود ارئوس  استافیلوکوکوس

  رتبه  هشتمین  دارای  Foeniculum vulgara رازیانه 

  با   برابر   فرهنگی   )اهمیت   فرهنگی   اهمیت   شاخص   در 

 .بود   زنیان( 

  دارای   متر  2  تا  1  ارتفاع  به  معطر،  علفی،  گیاهی،  15رازیانه

 شکل  نخی  و  نازک   قطعات  به  منقسم  پهنک  با  هاییبرگ
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 ساله  چند  گیاهی  صورتبه  وحشی،  حالت   به  .است 

 ساله  دو  وضع  دارای  یابد،  پرورش  اگر  ولی  است 

  اثر   بر  که  است  صورت  این  به  آن  پراکندگی  .شودمی

  وحشی   نیمه  یا  خودرو  حالت   تدریجاً  مداوم،  هایکشت 

 مخصوصاً  اروپا،  از  پهناوری  هایوسعت   در  و  نموده  پیدا

 . است  یافته نفوذ ایران، و آسیا تا مدیترانه منطقه

 از  بعد  عوارض  درمان  در  شایع  صورت  به  رازیانه  از

 این  از  شد.می  استفاده  ما  مطالعه  مورد  منطقه  در  یمانزا

  مسائل   و  دردها  از  ایگستره  برای   شایع  شکل  به  گیاه 

 شود. می استفاده ایران  سنتی طب  در زنان گوناگون

  ، دیسمنوره  درمان  در  رازیانه  خوراکی  روغن  مدیآکار

  و   شیردهی  ،یائسگی  ،منورهآ  ،قاعدگی  از  پیش  سندرم

  مورد   بالینی  مطالعات  در  کیستیکپلی  تخمدان  سندرم

  واژینال   و  موضعی  ةعصار  همچنین  اند.گرفته  قرار  تأیید

  اتروفی   جنسی  فعالیت   درمان  در  خوبی  مدیآکار  نآ

 (. 56) است  داده نشان خود از پرمویی و واژینال

  پس  دردهای بر  ایبوبروفن قرص  و رازیانه کپسول ثیرأت

  بر   بالینی  زماییآکار  یک  در  زا  چند  زنان  در  زایمان  از

 کپسول   گرفت.  قرار  بررسی  مورد  مادران  از  نفر  70  روی

 پس  شدت  کاهش  موجب   ایبوبروفن  قرص   و  رازیانه

 (.57) شدند زایمانی هایدرد

 و شکم نفخ و درد درمان در شایع  صورت به رازیانه از

  استفاده   دشتستان  غرب  و  شمال  در  نوزادی  کولیک

 ضددردی  عمل  تداخل  ،حیوانی  مطالعه  یک  در  شد.می

  و   رازیانه  میوه  بیآ  عصاره  همزمان  صفاقی   درون  تزریق

  . گرفت   قرار  بررسی  مورد   صحرایی  موش  در  مورفین

  مورفین   و  رازیانه  بیآ   عصاره  که   کرد  تأیید  مطالعه  این

  اثر   رازیانه  ةمیو   ةعصار  و  کرده   عمل   سینرژیک   صورتبه

 (.58) کندمی تقویت  را مورفین ضددردی

  به   مبتال  بیمار  121  روی   بر  بالینی  زماییآکار  یک  در

 از  ،پذیرتحریک  روده  سندرم  متوسط  تا  ضعیف  عالئم

  ها ن آ  عالئم  تسکین  در  رازیانه  روغن  و  زردچوبه  ترکیب 

  بهبودی   عالیم  ،درمان  از  روز  30  از  پس  شد.  استفاده

 (. 59) یافت  افزایش  بیماران  این زندگی کیفیت   و یافته

  Plantaginaceae  خانواده   به   متعلق   بنگو   یا   اسفرزه   گیاه 

  شهرستان   در   فرهنگی   اهمیت   شاخص   رتبه   نهمین   دارای 

 جنس   این   از   مهم   گونه   دو   . بود   دشتستان 

Plantago psyllium   وPlantago ovata Forssk.   د باش می  

  گیاه  همان   Plantago psyllium  ة گون   رسد می   نظر   به   که 

  اشاره   آن   به   دشتستان   منطقه   بومی   مردم   که   است   بنگو 

  ارتفاع   با   کساله ی   و   علفی   گیاهی   P. psyllium  اند کرده 

  اواخر   از   آن   دهی گل   زمان   است.   متر سانتی   30- 40  حداکثر 

   (. 60)   شود می   شروع   اسفند 

  این   در   . ست ا   آن   دانه   گیاهان   این   ة استفاد   مورد   قسمت 

  ، ریه   عفونت   ، سرفه   ، سرماخوردگی   برای   اسفرزه   ، منطقه 

  کار   به   چشم   عفونت   و   لثه   عفونت   ، کورک   ، چرکی   زخم 

  درمان   برای   نیز   ایران   سنتی   طب   در   که   دانیم می   شد. می   برده 

 . ( 61)   است   شده می   استفاده   گیاه   این   از   مزمن   های نزله 

 علیه  Plantago major  پکتین  ساکاریدپلی  محافظتی  اثر

  های موش  در  پنومونیه  استرپتوکوکوس  باکتری

  اثر   با  مأتو   اثر   این  که   شد.  داده  نشان   زمایشگاهیآ

 (.62) بود ذاتی ایمنی سیستم تحریک

  درمان  در  Plantago major  از  سنتی  طب   در  که  نجاآ  از

  استفاده   رایج  صورت  به  دهانی  و  گلو   های التهاب

  نکته   این   بر  خود  تحقیقات  در  پژوهشگران  ،شودمی

  درمانی   هایسودمندی  این  شاید  که  ندگذاشت  صحه

  و   اکسیداتیو   سیب آبر  گیاه  این  محافظتی  اثر  از  حاصل

 (. 63) باشد آن سیتوتوکسیسیتی

  سنتی   هایدرمان  در  Plantago  گوناگون  هایگونه

 نظر  به   که  شوندمی  استفاده  عفونی  و   پوستی  های بیماری

  ، ضدالتهابی  خصوصیات  از  حاصل  اثرات  این  رسدمی
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  و   ضددرد  ،ضداکسیدانی  ،ضدقارچی  ،ضدباکتریایی

 (.64) باشد هان آ ایمنی ةکنند تنظیم

 منطقه  در   گیاه  این  از  که   نیست   تعجب   جای  بنابراین 

  های زخم و هاعفونت   از ایگستره  برای ما مطالعه مورد

  در   د.و ش می  استفاده  گردن  و  سر  ناحیه  در  ویژه  به  چرکی

  ، تصادفی  کور  سویه  دو  بالینی  زماییآکار  مطالعه  یک

 روی  بر  Plantago major  و  ورالوئهآ  ژل  مدیآکار

  مورد   دیابتی  پای  زخم  به  مبتال  بیمار  40  پای  زخم

 گزارش  مطالعه   این  پژوهشگران   گرفت.  قرار  بررسی

  و  ارزان ،مفید درمانی  ،ژل این رسدمی  نظر  به که کردند

  دیابتی   پای  زخم  به  مبتال   بیماران  زخم  بهبود  در  ایمن

 (. 65) است 

  در   Plantago major  بالینی  اثر  دیگر  ایمطالعه   در

  نوع  این به مبتال بیمار 130 روی بر فشاری زخم درمان

 مورد تصادفی  ةشد کنترل  زماییآکار یک قالب  در زخم

  یک   خود   از   موضعی  فرموالسیون   که   گرفت   قرار  مطالعه

 کنترل  گروه  بین  سیب آ   در  بهبودی  در  چشمگیر  تفاوت

 (. 66) داد نشان زمونآ مورد و

  با   گیاه   دهمین  ،Fumaria parviflora  ریز  گل   شاهتره 

  خاانواده   به  متعلق  گیاهی  ،باال  فرهنگی  اهمیت   شاخص

Fumariace   است  شده  یافت   گونه  8  ایران  در  که  است  

 (.67) دارد وسیعی استفاده سنتی طب  در و

 برای  فراوانی  به   شاهتره  از   نیز   ما   مطالعه   مورد  منطقه   در 

 رسدمی   نظر   به   که   شود می   استفاده   نوزادی   زردی  درمان 

 باشد.می   کبد   در   گیاه   این  محافظتی   توان   از   مده آ بر   اثر   این 

 کبدی  توکسیسیتی   علیه   شاهتره   عصاره   اثر   ، مطالعه   یک   در 

 زمایشگاهیآ   جانوران   در   کریستین   وین   توسط   شده   القا 

 محافظتی اثر  دیگر  ای مطالعه  در  اما  (. 68)  نشد  داده  نشان 

 دچار  که  صحرایی های موش  روی بر  شاهتره  گیاه  کبدی

 بررسی  مورد  ،بودند  شده   کربن   تتراکلرید  از  ناشی سیب آ 

 مشاهدات  و   کبدی   هاینزیم آ   بررسی   گرفت.   قرار 

 عصاره  که   بود   ن آ  بیانگر   کبد   هیستوپاتولوژیک 

 کبدی  ضایعات  بود  توانسته  شاهتره   گیاه   هیدروالکلی 

 (.69)   دهد   کاهش  را   کربن  تتراکلرید   از   حاصله 

 خصوص  در   نقیض   و   ضد   اثرات   این   به   توجه   با   ، بنابراین 

 در  ن آ   سنتی   کاربرد   و   کبد   روی   بر   شاهتره   محافظتی   اثر 

 مطالعات  بایست می   ، نوزادی  زردی   ویژه ه ب   ، یرقان   درمان 

 موضوع   این  شود.   انجام   تری گسترده   بالینی   و  زمایشگاهیآ 

 مطبوعات  سطح   در   که   است   اهمیت   حائز   جهت   این  از 

 خوریم.نمی   بر   خصوص   این   در   مقاالتی   به   پزشکی   علمی

  درمانی   کاربرد   مورد  در  منطقه  بومیان  که   جالبی   موارد  از

 درمان   در  نآ  از  استفاده  بودند  کرده  اشاره  شاهتره 

  خارش   ضد  اثر  بررسی  است.  بوده  مزمن  هایخارش

  است  شده  اشاره  نآ  به   ایران  سنتی  طب   در  که  شاهتره 

  کرم   درصد  4  ةعصار  اثرات  دارد.  بالینی  بررسی  به  نیاز

  بیمار   44  روی  بر  هفته  4  برای  روز  در  بار  دو  که  شاهتره

  بود   نآ  دهنده  نشان  ،شد  استفاده   پوستی   اگزمای  به  مبتال

  پوستی   اگزمای  درمان  در  ثرؤ م  عاملی  عصاره  این  که

 (. 70) باشدمی مزمن

 خانواده  از   Nigella sativa  علمی   نام   با   سیاهدانه

 هایگل   با  گلدار  و  یکساله  است   گیاهی   رانونکوالسه،

 سفید  های دانه   دارای   رنگ،   پر   آبی   تا   رنگ   کم   آبی   یا   سفید 

 (.71)   شودمی   رنگ  سیاه   هوا   با   تماس  در   که  رنگ  شیری

  سیاه   درمان  جهت   سیاهدانه  از  دشتستان  ساکن  مردم

 از بعد عوارض کاهش ،(روغن) سر سفید موهای شدن

  ، ( عسل  با  ترکیب   در)  کلیه  سنگ  ،(سیاه   دوای)  زایمان

  کمردرد   شکم،  نفخ  ،(عسل   با  ترکیب   در)  ادراری   عفونت 

 .کردندمی استفاده مفصلی روماتیسم و (روغن)

  به   ،خوراکی  یا  موضعی  صورت  به  سیاهدانه  روغن

  درد   ،کمردرد  درمان  در  ایران  سنتی  طب  در  رایج  صورت

  استفاده   روماتیسمی  و  عضالنی  اسکلتی  مسائل  و  مفاصل

  سیاهدانه   از  مردم  نیز  ما   مطالعه  مورد  منطقه  در   شود.می
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  روی   بر  مطالعات  کردند.می  استفاده   کمردرد  درمان  در

 اثرات  بیانگر  سیاهدانه  روغن  تیموکینون  محتوای

  گوناگون   هایمسیر  طریق  از  نآ  ضددردی  و  ضدالتهابی 

  و   خوراکی  اثر  از  حاکی  نیز  بالینی  مطالعات  باشد.می

 تریت آر  به  مبتال  بیماران  روی  بر  سیاهدانه  موضعی

 (. 72) باشدمی ،عوارض ایجاد بدون ،روماتوئید

 سنگ  ضد   اثر  به  منطقه  بومیان  که  است   نآ  جالب   نکته

  جز   که  دانیممی  نمودند.  اشاره  سیاهدانه  ادراری

 درمان  و  پیشگیری  در  مثبتی  اثرات  سیاهدانه  تیموکینون

  های مکانیسم  طریق  از  کلیه  نارسایی  و  کلیوی هایسنگ

  ایمنی  سیستم کننیده تنظیم و ضدالتهابی ،اکسیداتیو  ضد

 در  نآ  محتوای  اجزای  و  سیاهدانه  ،رو  این  از  دارد.

  و   هاسنگ  شامل   کلیوی  بیماری  درمان  و   پیشگیری

 (.73)  باشدمی مفید ادراری  هایاسیب 

 

 

 گيرينتيجه 

 با ندشتستا منطقه در  دارویی گیاهان از ایگسترده تنوع

  وجود   ایران  سنتی  طب   در  رایج  درمانی  کاربردهای  همان

  شده   منتشر  جدید  هایپژوهش  با  کاربردها  این  که  دارد

 از  شماری  منطقه   مردم  ،این  بر  عالوه  .دارد  مطابقت   نیز

  که   برندمی  کار  به  هاییبیماری  درمان  برای   را   گیاهان

 جدید  مطالعات  در  تاکنون   و   است   منطقه  این  ةویژ

  این   پیرامون  پژوهش  رو  این  از  .اندنشده  بررسی

  داروهای   کشف  برای  راهی  آغازگر  تواندمی  کاربردها

 .باشد جدید

طرح از  پروژه  و  این  تحقیقات  معاونت  مصوب  های 

 باشد.می فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
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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 north and west of Dashtestan county, 

Bushehr in the north of Persian Gulf . 

Materials and Methods: The medical uses of medicinal plants were gathered from 25 local informants 

by face-to-face interviews. The relative frequency of citation (FRC) and cultural importance (CI) indices 

were calculated. 

Results: A total of 117 medicinal plants related to 63 families were identified in the north and west of 

Dashtestan region. Zataria multiflora, Cuminum cyminum, Aloe vera, Achillea eriophora DC, Matricario 

chamomilla, Echium amoenum, Trachyspermum copticum, Foeniculum vulgare, Plantago psyllium,  

Fumaria parviflora and Nigella sativa had the highest cultural importance index. The highest medical uses 

were for gastrointestinal discomforts, infectious diseases, respiratory diseases, pediatric problems, kidney 

and urinary tract diseases, OB & Gyn problems, psychiatric and neurological diseases, dermatologic and the 

metabolic disorders, respectively. The native people used some of these medicinal plants for some diseases 

which these usages were unique for this region. For example, they used Achillea eriophora DC for ulcers, 

abscesses, and carbuncles, Matricario chamomilla for fever and abdominal discomfort, Echium amoenum 

for promotion of labor pain, Plantago psyllium for purulent infections, Fumaria parviflora for neonatal  

jaundice and Nigella sativa for musculoskeletal pains.  

Conclusion: There is a vast variety of medicinal plants in the north and west of Dashtestan region. 

Although most of the therapeutic applications of these plants in this area are the same as Iran’s traditional  

medicine, the people in this region use some of these plants for some diseases which these usages are unique for 

this region. Thus, investigation about these plants should be initiated to discover novel drugs for clinical  

applications. 
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