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 7مرکز تحقيقات زيست فناوری دريايي خليجفارس ،پژوهشكده علوم زيست پزشكي خليجفارس ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران
(دريافت مقاله -41/2/75 :پذيرش مقاله)41/5/25 :

چكيده
زمينه :اتنوفارماکولوژی ابزاری است نيرومند که با ايجاد فرصت برای همكاری ميان رشتهای و چند رشتهای و نيز کسب اطالعات بسيار
با ارزش در مورد گياهان دارويي به کار برده شده در فرهنگهای گوناگون ،زمينه را جهت کشف داروهای جديد فراهم ميسازد .هدف
از اين پژوهش شناخت گياهان دارويي بوده است که بهصورت سنتي در منطقه کنگان-عسلويه،کاربرد دارويي دارند.
مواد و روشها :دادههای اتنوفارماکولوژيک گياهان دارويي از  20نفر آگاه بومي منطقه کنگان -عسلويه بهصورت مصاحبه حضوری
گرداوری شد و شاخصهای فراواني ثبت نسبي ( )Relative Frequency of Citationو شاخص اهميت فرهنگي
( )Cultural Importance Indexبرای هر گياه دارويي محاسبه گرديد.
يافتهها :به طور کلي  40گونه گياه دارويي در منطقه کنگان -عسلويه در استان بوشهر مربوط به  52خانواده شناسايي گرديد .گياهان
آويشن شيرازی ( ،)Zataria multifloraهلپه ( )Teucrium poliumمور تلخ ( ،)Salviamirzayaniiبنه ( ،)Pistacia atlanticaانزروت
( ،)Astragalus fasciculifoliusسربرنجاسف ( ،)Achillea eriophora DCدرمنه ( ،)Artemisia sieberiسنا ( )Cassia italicaگل
زرد ( ،)Haplophyllum tuberculatumدارای باالترين شاخص اهميت فرهنگي و نيز باالترين فراواني ثبت نسبي را از خود نشان دادند.
شايعترين کاربرد دارويي گياهان به ترتيب برای بيماریهای گوارشي ،عفوني ،پوستي ،تنفسي و متابوليک به دست آمد.
نتيجهگيری :تنوع گستردهای از گياهان دارويي در منطقهی کنگان -عسلويه وجود دارد که هر چند همان کاربردهای درماني که در طب
سنتيايران رايج است از آنها انجام ميشود ولي مردم اين منطقه شماری از گياهان را برای درمان بيماریهايي به کار ميبرند که ويژه اين
منطقه است .برای مثال استفاده از آويشن ،هلپه ،بنه ،درمنه ،جهت دردهای شكمي ،گل زرد و بومادران جهت کوليک نوزادی ،آويشن و
مورتلخ ،برای سرفه و سرماخوردگي ،انزروت برای شكستهبندی ،هلپه و درمنه برای ديابت و بيماریهای التهابي ،سنا جهت يبوست ،بنه
جهت سوختگي پای بچه و گلو درد ،گل زرد جهت سردرد و تقويت اعصاب و بومادران جهت زردی را ميتوان برشمرد .پژوهش پيرامون
اين گياهان دارويي ميتواند آغازگر راهي برای کشف داروهای جديد در عرصه درمان باشد.
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ترکيبات زيستي تحت پژوهش و مطالعات پيش باليني

مقدمه
دانش اتنوفارماکولوژي يک رهيافت تنوع يافته جهت

هستند و بسياري از مؤسسات بينالمللي مانند سازمان

کشف دارو است که شامل مشاهده ،توصيف و

بهداشت جهاني ،سازوکارهاي نويني را براي ايجاد و

بيولوژيک آنها است که بر پايهي گياهشناسي،
بيوشيمي ،شيمي ،فارماکولوژي و ديگر رشته ها مانند

آغاز کرده اند (.)1
در تاريخ پزشكي و داروشناسي به انبوهي از دارو هاي

انسانشناسي ،باستان شناسي ،تاريخ و زبانشناسي

شناخته شده برمي خوريم که از گياهان دارويي توسعه

مي باشد که منتهي به کشف محصوالت طبيعي با

يافته اند مانند آسپرين ،آتروپين ،آرتميزينين ،کلشي

فعاليت زيستي ميگردد .اين دانش همراه با کشف

سين ،ديگوکسين ،افدرين ،فيزوستيگمين ،پيلوکارپين،

داروها از محصوالت طبيعي نقش نويدگري را در

کينين ،کينيدين ،رزرپين ،تاکسول ،توبوکورارين ،وين

سناريوي کنوني در کشف دارو ايفا مي کند (.)1

کريستين و وين بالستين.

از اين رو  ،پالتفورم هاي مطالعات اتنوفارماکولوژي در

از

قرن بيستم نيز نه تنها کاهش نيافته است بلكه با وجود

اتنوفارماکولوژي نقش بيهمتايي را مي تواند در سر

پيشرفت هاي گسترده در "غربالگري ارزيابي زيستي

منشأ کشف و بهرهبرداري از محصوالت طبيعي و

فرادقيق" ،رو به گسترش است و توسعه ي اين دانش

ترکيبات زيستي در صحنه علوم پزشكي و

نه تنها در شناخت و کشف داروهاي جديد کمک

داروشناسي از خودنشان دهد .خوشبختانه در کشور

کننده است بلكه ارزش هاي فرهنگي و غناي اجتماعي

عزيزمان بيش از سه دهه است که با رويكرد به طب

جوامع گوناگون بومي را رخنمود مي نمايد ( 1و .)2

سنتي ايران پژوهش هاي اتنوفارماکولوژي نيز مورد

امروزه با بررسي فرهنگ هاي باستاني و پرغناي

توجه قرار گرفته اند.

چيني ،هندي ،يوناني ،آزتكي ،ايراني و اسالمي

اين پژوهش ها نيز توسط تيم هاي تحقيقاتي دانشگاه

مي توانيم به سر منشاء طب سنتي بر پايهي
اتنوفارماکولوژي دست يابيم .هر چند که دانش طب
سنتي و اتنوفارماکولوژي به نظر مي رسد با شتاب در

اين رو،

چنين

مي نمايد

که

مطالعات

علوم پزشكي بوشهر از يک دهه پيش در شمال
خليجفارس آغاز گرديده است که هدف آن شناسايي
گياهان دارويي و کاربرد هاي سنتي آن نزد مردم مناطق

حال نابودي باشد اما در حقيقت اين دانش به صورت

ساحلي و جزاير خليجفارس در بخش شمالي آن

ساده تحت فشار هاي چالش قرن بيست و يكم به

است .پژوهش کنوني در راستاي تحقيقات پيشين در

رشد بالنده خود ادامه مي دهد(.)3

اين زمينه ،در بخش جنوبي استان بوشهر ،در مناطق

فراورده هاي زيستي منبع اجزاي فعال بسياري از

شهري و روستايي شهرستان کنگان و عسلويه،

داروها از زمانهاي پيش تاکنون بوده است به گونه اي

طراحي و اجرا گرديد.

که نيمياز داروهايي که از سال  1991مورد تأييد واقع

اين منطقه از اين جهت اهميت دارد که در مجاورت

شده اند ،بر پايه محصوالت طبيعي بوده اند .هم اکنون

بندر سيراف قرار دارد و صادرات و واردات گياهان

بيش از  1۱۱محصول طبيعي استخراج شده از

دارويي و فراوردههاي وابسته از سواحل ژاپن ،چين،
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بررسي

تجربي

دارو هاي بومي و

فعاليت هاي

تنظيم کنترل کيفي و استاندارد سازي داروهاي گياهي

 /577طب جنوب

سال بيست و يكم /شماره  /5آذر و دی 7941

فالت ايران ،مديترانه شرقي ،آسياي ميانه و قفقاز از

باغ شيخ ،باغ کو ،برکه چوپان ،پرک ،تنبک ،چاه

طريق اين بندر بوده است که تبلور آن را ميتوان در

مجنون ،زبار ميباشند و بي شک با نابودي اين بخش

رشد و شكوفايي مكتب پزشكي سيراف مشاهده نمود.

از شيرينو ،عوينات ،قلعه ميان و نخل غانم مي باشد.

از سوي ديگر ،اهميت اين منطقه از اين لحاظ مهم

شهرستان عسلويه جنوبي ترين شهرستان استان بوشهر

است که روستاها و مناطق مسكوني آن به دليل رشد

و با جمعيت حدود  ۵1هزار نفر مي باشد که از مناطق

و توسعه مناطق صنعتي نفت و گاز پارس جنوبي که

مهم و تأثيرگذار در حوزه نفت و گاز است .موقعيت

در اين منطقه جوالن مي دهد ،در حال نابودي مي

شهر عسلويه شامل عرض جغرافيايي  2۵درجه و 19

باشند و بي شک نابودي اين بخش از سرزمينمان

دقيقه و طول جغرافيايي  ۶2درجه و ۰2دقيقه است.

بخش عمده اي از دانش نهفته دردل بوميان آگاه به

ارتفاع از سطح آب هاي آزاد حدود  1۱متر است.

دانش طب سنتي منطقه نيز ناپديد خواهد شد؛

شهرستان عسلويه داراي روستاهايي به نام هاي

بنابراين لزوم مطالعات گسترده اتنوفارماکولوژي در

بندو،چاه مبارک ،زبار ،بيدخون ،اخند ،خيارو ،خره،

اين منطقه ،بيش از پيش احساس مي شود.

بساتين ،عسكري ،صفيه ،بستانو ،کنار خيمه ،دهنو،
بزباز ،مروع و سواحل مي باشد.

مواد و روشها

گردآوری داده ها

جغرافيای محل پژوهش

جمعيت مورد مطالعه شامل  2۱نفر فرد آگاه مي باشد.

مكان مورد پژوهش ،منطقه شهرستان هاي کنگان و

نخست ضمن تماس با افراد آگاه و آشنا به اقليم و

عسلويه مي باشد .شهرستان کنگان از توابع استان

مردم و منطقه ،به شناسايي افرادي که آشنايي ژرفي

بوشهر با جمعيت حدود  1۱۱هزار نفر و با مساحتي

نسبت به گياهان دارويي و روش هاي سنتي درماني

حدود  ۰۱۱کيلومتر مربع در فاصله  21۱کيلومتري

رايج در منطقه دارند اقدام شد ،سپس با يافت اين

جنوب شرقي استان بوشهر واقع گرديده است و ۶۰/2

افراد کليدي و آگاه ،ضمن مصاحبه حضوري با آنان،

درصد از مساحت استان را در بر مي گيرد .اين

افراد بعدي را جهت مصاحبه و پژوهش معرفي

شهرستان در محدوده مختصات جغرافيايي  ۶1درجه

کردند .به اين صورت ،پژوهشگر با تماس با افرادي

و  ۶9دقيقه تا  ۶2درجه و  ۶۵دقيقه طول شرقي

که به صورت غربالگرايانه شناسايي مي شدند و در

جغرافيايي و در فاصله  2۵درجه و  1۱دقيقه تا 2۵

روستاهاي منطقه کنگان -عسلويه سكونت داشته اند،

درجه و  ۶۰دقيقه عرض شمالي جغرافيايي قرار گرفته

اطالعات خود را جمعآوري نمود.

است .ارتفاع اراضي منطقه از سطح دريا به طور

از خود اهالي روستاها نيز دوباره جهت يافت افراد

متوسط  ۶متر بوده و شيب عمومي زمين از سمت

بيشتر پرس و جو شد .با اين روش ،مجموعاً  2۱نفر

شرق رشته کوههاي زاگرس و به سمت غرب سواحل

از افراد آگاه و آشنا به گياهان دارويي و روشهاي

نيلگون خليجفارس مي باشد .شهرستان کنگان در

درماني سنتي شناسايي شده اند (که اغلب به کار طب
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سنتي و درمان با گياهان دارويي در محل سكونت

گياهان نيز از آنان پرسش گرديد.

خود مشغول بودند) .ما جهت آساني کار ،اين افراد
حضوري نخست به صورت بارش افكار از فرد آگاه

در اين پژوهش افراد آگاه بومي به  9۱گونه گياهي از

بومي درخواست شد که گياهان دارويي مورد استفاده

حدود  12خانواده اشاره کردند .البته گروه پژوهش

خود را که در منطقه ،رويش دارند با بيان کاربردهاي

موفق نشد نام علمي  ۵گياه محلي را يافت نمايد.

آنها فهرست نمايند .سپس بر اساس فهرستي که از

نمودارهاي  1و  2به ترتيب فراواني ثبت و نيز گزارش

گياهان دارويي منطقه در اختيار داشتيم نسبت به

کاربرد گياهان با باالترين فرواني ثبت و گزارش

يادآوري نام گياهان اقدام نموده و کاربرد بومي اين

کاربرد را نشان مي دهد.

نمودار  )1فراواني ثبت ( )FCگياهان دارويي در منطقه کنگان-عسلويه
Fig 1) The frequency of citation of medicinal plants in the Kangan-Asaluyeh area

نمودار  )2گزارش کاربرد ( )URگياهان دارويي منطقه کنگان -عسلويه
Fig 2) The use of report of medicinal plants in the Kangan-Asaluyeh area
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 عسلويه-) گياهان دارويي منطقه کنگانCI( ) شاخص اهميت فرهنگي3 نمودار
Fig 3) The cultural importance index of medicinal plants in the Kangan -Asaluyeh area

 درمنه،)Achillea eriophora DC( سربرنجاسف

همچنين باالترين فراواني ثبت نسبي نيز مربوط به

) گلCassia italica(  سنا،)Artemisia sieberi(

،)Zataria multiflora( گياهان آويشن شيرازي

.) بودHaplophyllum tuberculatum( زرد

تلخ

.)1 (نمودار

مور

)Teucrium

polium(

هلپه

،)Pistacia atlantica(  بنه،)Salviamirzayanii (
،)Astragalus

fasciculifolius(

انزروت

 عسلويه-) گياهان دارويي منطقه کنگانRFC( ) فراواني ثبت نسبي1 نمودار
Fig 4) The relative frequency of citation of medicinal plants in the Kangan-Asaluyeh area
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(polium

)Teucrium

و

خاکشير

به صورت کلي ،باالترين تعداد کاربرد مربوط به

هلپه

گيا هان آويشن شيرازي (،)Zataria multiflora

( )Descuraninia Sophiaميباشد (نمودار .)۶

Fig 5) The number of use of medicinal plants in the Kangan-Asaluyeh area

باالترين فراواني کاربرد گياهان بومي منطقه کنگان-

ضعف عمومي بدن ،قلبي و خون ،روماتولوژي،

عسلويه در بيماري هاي دستگاه گوارش بود .رتبه هاي

روانپزشكي ،ارتوپدي و چشم و دهان و دندان بود

بعدي به ترتيب مربوط به بيماري هاي عفوني ،پوست،

(نمودار .)۰

تنفسي ،متابوليک ،زنان و زايمان ،نورولوژي و کليه،

نمودار  )۰فراواني نسبي کاربردهاي دارويي گياهان بوميمنطقه کنگان -عسلويه بر اساس سيستم
Fig 6) The relative uses of medicinal plants in the Kangan-Asaluyeh area

در نمودار ،۰فراواني نسبي کاربردهاي دارويي گياهان

دستگاه گوارش مربوط به کنترل درد شكم ،نفخ،

منطقه کنگان -عسلويه را بر اساس سيستم نشان

اسهال ،يبوست ،يرقان و استفراغ بود.

مي دهد .از ديدگاه سيستمي ،شايع ترين کاربرد در
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شيرازي ،اثر مثبتي بر روي کاهش تكثير ويروس زير

بحث
گياهان آويشن شيرازي ،هلپه ،بنه ،انزروت ،سرزرده،

مطالعه کارآزمايي باليني ،عصاره آويشن شيرازي در

دريمه ،سنا ،و گل زرد باالترين شاخص اهميت

مقابل دارونما ،موجب اثر چشمگيري بر کاهش عالئم

فرهنگي را داشته اند .شاخص اهميت فرهنگي نشانگر
گستردگي کاربرد (تكرار افراد آگاه بومي که گياه را به

رينيت آلرژيک و افت بيان ژني  IL-17گرديد .از اينرو،
مصرف آن در مبتاليان به رينيت آلرژيک در کنار

کار مي برند) براي هر گونه گياهي همراه با در نظر

درمانهاي رايج توصيه شده است ( .)۵در مدل حيواني

گرفتن تنوع کاربردي آن است .صاحب نظران بر اين

آسم آلرژيک نشان داده شد که عصاره آويشن موجب

عقيده اند که اين شاخص به صورت ژرف ،نتايج
مصاحبه ها را به صورت نيمه ساختاري ارائه داده و
در انتقال دانش نهان بسيار سودمند است .آويشن
شيرازي ( ،)Zataria multifloraاز

گياهان

بومي استان فارس به ويژه اطراف شيراز و ديگر
استان هاي جنوبي ايران است ( .)1همانگونه که در
طب سنتي ايران از دم کرده و بخورآويشن شيرازي
در رفع سرماخوردگي استفاده مي شده است ( ،)1در
مطالعه ما نيز شايع ترين کاربرد اين گياه جهت درمان

کاهش سيتوکينهاي پيش التهابي در آسم مانند ،IL-4
 TGF ،IL-17بتا و افزايش سيتوکينهاي ضد التهابي
مانند اينترلوکين گاما و ( Treg )Foxp3ميشود که
نشانگر اثر درماني ويژه اين عصاره در آلرژي ،خود
ايمني و بيماريهاي عفوني از طريق افزايش Th1و منع
 Th2و  Th17است ( .)۱در يک مطالعه اخير ،در
بيماران آسمي نشان داده شد که آويشن شيرازي و جز
آن ( )carvacrolدرصد  FEV1را بهبود بخشيد و ميزان
ويزينگ و سطح پالسمايي  NOرا کاهش داد (.)9

سرفه و سرماخوردگي بوده است .در يک مطالعه

کاربرد آويشن شيرازي در مجروحين جنگ شيميايي

مروري بر روي پنج مطالعه باليني که کارآمدي اسانس

با گاز خردل موجب گرديد که سلولهاي التهابي و

روغني يا عصاره آويشن را در ترکيب با گياهان ديگر

مارکر هاي زيستي اکسيدان کاهش يافته و مارکرهاي

به شكل شربت يا قطره خوراکي و يا کپسول براي

ضد اکسيدان افزايش يابد و در تست عملكرد ريوي

درمان سرفه حاد در مقايسه با دارونما يا داروهاي

بيماران نيز بهبودي حاصل شد ( .)1۱دومين کاربرد

سنتتيک مانند بروموهگزين ،دکسترومتورفان و
فلوبيوتينول مورد مطالعه قرار داده بودند ،مشخص
گرديد که اين گياه مي تواند در تسكين سرفه حاد در

اين گياه در ناراحتي هاي گوارشي مانند شكم درد و
نفخ شكم بود .همانگونه که در مطالعات قبلي اشاره
شد ،اثرات ضد اسپاسمي ( )antispasmoticاين گياه

اطفال و بزرگساالن ،بدون عارضه جانبي موثر باشد.

بر روي گونه هاي مختلف ماهيچه هاي صاف وجود

به نظر مي رسد که اثرات ضد التهابي ،ضدميكروبي،

داشته است ( )11-13و يک مطالعه نيز وجود دارد

آنالژزيک ،شل کنندگي ،فزوني دهنده سيستم ايمني

که به اثرات سودمند اين گياه بر روي مدل هاي تجربي

اين گياه ،در اثرات تسكين دهندگي سرفه آن مؤثر
باشد (.)۶
در مطالعات حيواني (مرغ) ،اسانس روغني آويشن
http://bpums.ac.ir
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ما ،به نظر مي رسد که انجام مطالعات جامعتر و انجام

از خود نشان مي دهد (.)1۱

کارآزمايي باليني جهت بررسي اثر ضد درد آن در

همچنين مردم منطقه مورد بررسي از گياه هلپه براي

بيماري هاي گوارشي به ويژه (  )IBSالزم است.

درمان چربي خون استفاده مي کردند .در عصاره

ساکنين منطقه کنگان -عسلويه از آويشن براي درمان

هيدروالكلي هلپه ،اثرات قوي ضد ليپيدمي در

ديابت و چربي خون استفاده مي کردند .اثرات ضد

حيوانات آزمايشگاهي ،مشاهده شد ( .)19در

ديابتي و ضد اکسيدان ترکيبات موجود در آويشن

مدل هاي حيوانات آزمايشگاهي اثرات عصاره گياه

شيرازي توسط پژوهشگران ايران مورد تحقيق قرار

هلپه که حاوي فالوونوييد ها است بر روي متابوليسم

گرفته است و نتايج مطالعه نشان مي دهد که اين گياه

ليپيد و کربوهيدرات ها مورد مطالعه قرار گرفته است

مي تواند حاوي ترکيبات ضدديابتي باشد ( .)1۰در

که اين مطالعه نشانگر وجود اثر اينسولينوتروپيک و

بررسي اثرات سودمند آويشن شيرازي در بيماري هاي

ضدهيپرگليسميک بود ( .)2۱در يک مطالعه بر روي

متابوليک نشان داده شده است که آويشن به تنهايي و

آئورت رات هاي ديابتي نشان داده شد که عصاره هلپه

يا در ترکيب با ورزش مي تواند باعث افزايش آيريزين

مي تواند اختالل عملكردي اندوتليوم را با تنظيم

( )irisinشود ( .)1۵از اين رو ،بسيار جالب توجه

 eNosو بيان ژن  VCAM-1و فعاليت عروقي،

است که مردم بومي منطقه کنگان -عسلويه از آويشن

بهبودي ببخشد ( .)21مردم بومي منطقه از هلپه براي

جهت کاهش وزن و ايجاد الغري استفاده مي کنند .از

درد قاعدگي و درد بعد از زايمان استفاده مي کنند .در

آنجايي که از آويشن شيرازي در منطقه مورد مطالعه

مطالعهاي که در ايران روي موش صحرايي انجام

جهت کاهش عوارض پس از زايمان و تنظيم قاعدگي

گرفت ،نشان داده شد که عصاره اين گياه انقباضات

استفاده مي شود ،انجام کارآزمايي هاي باليني جهت

رحمي را کاهش مي دهد (.)22

بررسي اثر ضد درد پس از زايمان اين گياه بسيار حائز

در يک مطالعه بسيار جالب کارآزمايي باليني در

اهميت است.

دانشگاه شهيد بهشتي آشكار گرديد که هنگامي که از

گياه هلپه ( )Teucrium poliumدومين مقام را از

پودر هلپه به مقدار  2۶۱ميليگرم استفاده شود در

لحاظ شاخص اهميت فرهنگي در منطقه کنگان-

مقايسه با گروه دارونما مي تواند طي سه روز اول

عسلويه به خود اختصاص داد .در اين منطقه و

قاعدگي از خونريزي قاعدگي به شكل چشمگيري

همچنين شهرستان ها و روستاهاي بوشهر ،اين گياه به

بكاهد (.)23

خوبي شناخته شده است و براي کاهش قند خون در

همچنين مردم منطقه از هلپه براي دردهاي شكمي

ديابت نوع دو ،به کار برده مي شود.

استفاده مي کنند .هر چند که هيچ مطالعه اي در سطح

در مطالعه اي که در دانشگاه علوم پزشكي بوشهر به

حيوانات آزمايشگاهي و انساني بر روي اثرات

صورت يک کارآزمايي باليني بر روي  13بيمار مبتال

ضددرد شكمي هلپه وجود ندارد ،اما با وجود اثرات

به ديابت نوع دو انجام گرديد نشان داد که مصرف

ضد اسپاسم هلپه بر روي عضالت ديواره رحم،

داروي گياه هلپه ميزان متوسط قند خون را در مدت

مي توان حدس زد که اين گياه نيز مي تواند داراي
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باشد .يک نفر از آگاهان بومي منطقه کنگان -عسلويه

پانكراس اين حيوانات شود .با توجه به اثر ترميمي

اشاره نمود که از عسل هلپه مي توان براي ترميم زخم

در بافت آسيب ديده پانكراس ،اين گياه مي تواند مورد

استفاده کرد .در مطالعهاي که بر روي رات هاي

توجه پژوهشگران براي اثرات ضد ديابتي قرار گيرد

آزمايشگاهي انجام شده است ،عسل هلپه توانست

( .)2۵با توجه به اثر تسكيندهندگي اين گياه بر روي

جمع شدگي زخم ،زمان بستن و قدرت کشيدگي آن

دردهاي

خواص

را بهبود بخشد .مطالعات هيستوپاتولوژيک نيز

ضداسپاسماتيک آن توصيه ميشود .جالب اينجاست

گرانوالسيون،

که اين گياه داراي اثرات تنظيم کنندگي سيستم ايمني،

آنژيوژنزيسي و بافت همبند فيبروزي در جانوران

منع کنندگي سيستم ايمني و ضد التهابي مي باشد .اثر

تيمار شده بود (.)21

منع کنندگي يک سكوسترين از مورتلخ بر روي

گياه دارويي مور تلخ (به گويش محلي منطقه کنگان-

 NF-kBنشان مي دهد که اين گياه مي تواند کانديد

عسلويه مورتهل)( ،)Salvia mirzayaniiگياهي پايا،

خوبي براي درمان بيماري هاي التهابي باشد

بوتهاي ،پرساقه با شاخه هاي تقريباً درهم به ارتفاع

(.)2۱-3۱

 2۱تا  1۱سانتيمتر است .در طب سنتي از اين گياه

بنه

(به

براي درمان اسهال ،شكم درد ،سردرد ،چربي خون،

( )Pistacia atlanticaاز گياهاني است که انتشار آن

ديابت و ترميم زخم استفاده ميشده است ( .)2۶در

از جزاير قناري و کشورهاي ساحل مديترانه آغاز

منطقه مورد مطالعه ما از اين گياه براي رفع عالئم

مي شود و تا آسياي صغير ،سوريه ،قفقاز ،ايران،

سرماخوردگي و سرفه استفاده مي شود .خصوصيات

افغانستان و پاکستان امتداد مي يابد .در طب سنتي از

ضد باکتريايي روغن مورتلخ مورد پژوهش واقع شده

اين گياه در درمان اگزما ،عفونت گلو ،سنگ کليه ،به

است و نشان داده شده که اين گونه ،از گونه هاي

عنوان قابض ،ضد التهاب ،ضد تب ،ضد باکتري و

ديگر جنس  Salviaداراي اثرات ضد ميكروبي

ضد ويروس استفاده ميشده است ( .)31اهالي بومي

بيشتري است ( .)2۰کاربرد دوم شايع در منطقه براي

منطقه مورد مطالعه ما از بنه در درمان معده درد

درمان ديابت بوده است .در طب سنتي استان کرمان

استفاده مي کنند .در يک مطالعه اخير ،اثر محافظتي

نيز از همين گياه به عنوان داروي ضد قندخون

اسانس روغني بر روي زخم معده ايجاد شده توسط

استفاده مي گردد .هر چند که ساير گياهان اين جنس

اتانول در مدل هاي حيواني نشان داده شد در مطالعه

از لحاظ اثرات ضد ديابتي مورد پژوهش قرار

 in vitroنيز فعاليت ضد هليكوباکتر پيلوري بنه مورد

گرفته اند ،اما مطالعهاي که بر روي انسان اين اثرات

بررسي قرار گرفت که نتايج بيانگر حساس بودن همه

را بررسي کرده باشد در سطح مطبوعات بينالمللي

سويه هاي هليكوباکترپيلوري به اين اسانس روغني

موجود نمي باشد .اما اثر ضد هايپرگاليسمي حاد و

بود .آلفا پينن ( )pineneبه نظر مي رسد که عامل

مزمن عصاره متانولي در موش صحرايي نشان داد که

مسئول در اين اثرات باشد ( .)32از کاربردهاي بسيار

اين گياه مي تواند باعث کاهش قندخون حيوانات

شايع بنه نزد مردم منطقه ،استفاده از برگ آن براي

نشانگر

پروليفراسيون
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فيشر هاي مقعدي بود.

بلوري شكل هستند که اغلب به يكديگر چسبيده و

عصاره گياه بنه بر روي سوختگي پوست رات هاي

قطعات درشتتري را تشكيل مي دهند و در اثر

آزمايشگاهي مورد بررسي واقع شد که نتايج

کمترين فشار شكسته مي شوند .اين قطعات بلوري و

بيان کننده آن بود که اين گياه داراي اثر وابسته به

شفاف ،ترشحات صمغي حاصل از نوعي گون تيغدار

غلظت بر روي ترميم زخم هاي سوختگي پس از 11

است که خواصي شبيه به کتيرا داشته و در اثر جذب

روز از درمان است که به نظر مي رسد اين اثر از طريق

آب ،محلول کلوييدي و چسبناکي را ايجاد مي کنند.

فزوني در غلظت  bFGFو PDGFو بهبودي در

مزه آن تلخ ،کمي شيرين و تند است و بوي مشخصي

آنژيوژنزيس باشد (.)33

ندارد .شكل ظاهري صمغ و وجود حشرهاي سخت

مطالعه ديگر تسريع در بستن زخم سوختگي با

بالپوش و بسيار کوچک که در نتيجه خرده نگاري

بكارگيري فرمولي از گياهان سنتي شامل گياه بنه

يافت گرديده است ،نشان مي دهد که اين صمغ

نشان داده شد ( .)31در يک کارآزمايي باليني تصادفي

مي بايستي در اثر فعاليت حشره ايجاد شده باشد.

دوسويه کور روي  ۰۱نفر بيمار مبتال به پاي ديابتي

وجود خار و برگچه هاي بيضوي شكل در صمغ ،تعلق

در بيمارستان ،آشكار شد که استفاده از عصاره بنه به

آن به گونهي ياد شده را تأييد مي کند .اين صمغ به

صورت پماد با مانع شدن از رشد گروهي از

عنوان تسكين دهنده درد و نرم کننده و شفاف کننده

باکتري ها ،مدت زمان بهبودي و بستري بيماران را

پوست و همچنين بهصورت مشمع در شكسته

کاهش داد و بهبودي پاي ديابتي تسريع گرديد (.)3۶

بندي ها مصرف سنتي دارد ( .)1در نزد مردم منطقه

در يک کارآزمايي باليني تصادفي بر روي يكصد نفر

کنگان -عسلويه از انزروت براي شكستگي ها،

مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني تهران ،اثر

درد هاي بدني و درد مفاصل استفاده مي شود .در يک

پماد بنه بر درمان فيشر نوک پستان و درد حاصله از

مطالعه ،اثر التيامي صمغ گياه انزروت از ديدگاه

آن در زنان شيرده مورد بررسي واقع شد که نتايج

هيستوپاتولوژيک با پماد موضعي کاالندوال در

نشان دهنده  ۱3درصد کاهش در شدت فيشر و ۱۶

حيوانات آزمايشگاهي مورد مطالعه قرار گرفت که

درصد کاهش درد در گروه درماني در مقايسه با گروه

نتايج نشان داد صمغ انزروت براي اثر التيامي،از ابتدا

شاهد بود ( .)3۰تسريع در بهبودي موکوزيت دهاني

تا آخر دوره درماني مناسب بود ( .)3۱از آنجا که

القا شده توسط  ۶فلورويوراسيل با مصرف اسانس

مردم منطقه از اثرات درماني انزروت بر روي

روغني بنه در حيوانات آزمايشگاهي نشان داده شد

شكستگي هاي ياد نمودند سزاوار است که پيرامون

که اثر ترميمي روغن بنه ممكن است به صورت عمده

اثرات ترميمي آن در سطح آزمايشگاهي و باليني بر

وابسته به اثر آنتي اکسيداني و اجزاي اسيدهاي چرب

روي شكستگي ها ،مطالعاتي انجام گيرد .تعدادي از

موجود در آن باشد (.)3۵

مردم نيز به اثرات ضدعفوني کنندگي انزروت و

انزروت ( )Astragalus fasciculifoliusيا کنجيده

درمان آبسه ،اشاره کردند .اثرات ضدباکتريايي

سرخ و سفيد ،قطعات تقريباً کروي و کوچک (به قطر

انزروت در سطح مطالعات آزمايشگاهي مورد بررسي
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مقاصد درماني در ترميم زخم ،سوختگي پاي بچه و

تا  2ميليمتر) به رنگ زرد و سفيد يا سرخ و شفاف

 /574طب جنوب

سال بيست و يكم /شماره  /5آذر و دی 7941

سربرنجاسف ( )Achillea eriophora DCاز تيره

در منطقه براي بيماري هاي گوارشي به ويژه کوليک

مرکبان بوده که به صورت علفي با ساقه هاي چوبي

نوزادان استفاده مي شود ،بتواند بر عضالت صاف

شده و کم برگ ،بومي نواحي جنوبي ايران است (.)1۱

دستگاه گوارش اثرات منع کنندگي داشته باشد (.)11

از جنس  19 ،Achilleaگونه در ايران وجود دارد که

دومين کاربرد شايع سربرنجاسف براي رفع زردي

گونه ي  Achillea eriophora DCدر ايران به

نوزادي بوده است .سربرنجاسف در طب سنتي براي

برنجاسف معروف است و بومي ايران بوده و انحصاراً

حفاظت کبدي استفاده ميشده است .مطالعه اخير

در استان هاي جنوبي اين کشور رشد مي کند (.)11

پژوهشگران ايراني بر روي اسانس روغني گونه

اين گياه و گونه هاي وابسته در طب سنتي ايران عليه

 A. wilhelmsiدر رات هاي القا شده با استامينوفن

بيماري هاي کبدي گوناگون ،ديسمنوره ،التهاب ،تب

که دچار مسموميت کبدي شده بودند ،نشان داد که

و بيماري قلبي عروقي به کار مي رود ( .)12بومادران

اين اسانس روغني مي تواند داراي اثرات درماني بوده

داراي اجزاي فنولي و فالونوئيدي است که مسئول

و کبد را مورد محافظت قرار دهد (.)1۶

اثرات فارماکولوژيک آن است .در مطالعات ،اثرات

درمنه (به گويش محلي مردم منطقه دريمه)

عصاره بومادران به عنوان مواد آنتي اکسيدان نشان

( )Artemisia sieberiگياهي بوتهاي به رنگ سبز

داده شده است .شايع ترين کاربرد اين گياه نزد مردم

متمايل به خاکستري است که در ايران سه گونه علفي

بومي منطقه مورد مطالعه براي رفع کوليک نوزادي و

يكساله و چند ساله دارد که در سراسر اين کشور

نيز نفخ شكم بوده است .بررسي قبلي ما در جنوب

پراکنده اند .درمنه خواص ضدعفوني کنندگي،

غربي کوه مند و رودخانه حله نشان دهنده آن بود که

ضدسرفه ،بادشكن ،اشتها آور ،ضد انگل آسكاريس،

در اين مناطق نيز از اين گياه براي دردهاي شكمي و

تب بر ،و مسكن دردهاي احشايي و سردرد و ضد

ناراحتي هاي گوارشي مانند اسهال استفاده مي شود .از

التهاب است .در سابق ،جهت تسكين درد عصبي

آنجا که هيچگونه پژوهش پيرامون اثرات گوارشي

بيماري تابس دورساليس و درمان هپاتيت ،از درمنه

اين گياه انجام نشده است ،به نظر مي رسد خواص

استفاده ميشده است ( .)1۰شايع ترين کاربرد درمنه

ضد درد آن به ويژه در ناحيه شكمي ،نياز به

در منطقه مورد مطالعه ما براي رفع شكم درد بوده

پژوهش هاي فارمارکولوژيک در سطح پايه و باليني

است .اثر اسانس روغني ميوه اين گياه براي کنترل

دارد .در يک پژوهش به اثر افزايش دهنده آنالژزيک

درد و اثرات ضد التهابي در حيوانات آزمايشگاهي

مورفين در رات هاي آزمايشگاهي که عصاره

نشانگر وجود اين اثرات بوده است (.)1۵

هيدروالكلي  Achillea millefoliumرا دريافت

در مطالعهاي ديگر ،اثر ضد دردي درمنه در موشهاي

کرده بودند ،اشاره شده است ( .)13در يک مطالعه

سوري نشان داده شد .در همين مطالعه ،اثر ضد دردي

عصاره  A. millefoliumبر روي انقباضات ايلئوم

عصاره در مرحله درد مزمن به نسبت مورفين بارزتر

حيوانات آزمايشگاهي بررسي گرديد که نتايج بيانگر

بود ( .)1۰در رات هاي ديابتي شده توسط آلوکسان

آن بود که اين عصاره مي تواند انقباضات ايلئومي را

( )alloxanمشاهده شد عصاره اسانس روغني درمنه
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قرار گرفته است (.)39

منع نمايد .از اين رو ،شايد گياه سربرنجاسف نيز که

اتنوفارماکولوژی گياهان دارويي منطقه کنگان -عسلويه520 /

آل ابراهيم و همكاران

سطح چربي ها ،BUN،ESR ،اسيد اوريک و کراتينين

بومي مناطق گرمسيري از جمله بسياري از کشورهاي

گرديد ( .)1۱در مطالعهاي ديگر ،اثر ضد ديابتي در

افريقايي ،هند ،سريالنكا ،و قسمت هايي از خاورميانه

خرگوش هاي القا شده ديابتي توسط آلوکسان مورد

شامل ايران ،عراق و پاکستان مي باشد .اين گونه تنها

بررسي واقع شد .در مطالعه مذکور اسانس روغني به

گونه بومي سنا در ايران مي باشد و در نواحي جنوب

شكل چشمگيري قند خون را کاهش داد .اين

کشور خصوصاً در استان هاي هرمزگان ،سيستان و

مطالعات حيواني تأييد کننده اثرات ضد ديابتي درمنه

بلوچستان و بوشهر ديده مي شود .برگچه و ميوه سنا

است که به شكل سنتي در فالت ايران و کشورهاي

از قرن  9و  1۱ميالدي نخستين بار توسط پزشكان

خاورميانه و شمال آفريقا از آن استفاده مي شود (.)19

ايراني و عرب به عنوان مسهل استفاده ميشده است.

نكته جالب آنكه مردم منطقه از اين گياه براي درمان

( ۶3و  .)۶1شايع ترين کاربرد کروسه در منطقه

چربي خون و فشار خون استفاده مي کردند .مطالعات

کنگان -عسلويه براي رفع يبوست و درمان سوء

پژوهشگران ايراني نشان داد که اين آثار بر ميزان

هاضمه بوده است .در يک مطالعه باليني در  111بيمار

ليپوپروتئين ها و جلوگيري از پديده آترواسكلروز در

سرپايي مراجعه کننده جهت انجام اوروگرافي

خرگوش هاي هايپرکلسترميک مؤثر است ( .)۶۱از

ترشحي ،آشكار شد که رژيم امادگي روده اي با

اين رو ،مطالعات گسترده تري جهت بررسي تأثير اين

استفاده از عصاره استاندارد شده گياه سنا در ايجاد

گياه بر پيشرفت بيماري آترواسكلروز در انسان،

پاک شدگي روده اي به نحو بارزي مؤثرتر از روغن

پيشنهاد مي شود.

کرچک عمل نموده و توسط بيماران به خوبي تحمل

در طب سنتي ايران ،از جمله منطقه کنگان – عسلويه،

گرديد .ميزان عوارض جانبي در رژيم امادگي با

از درمنه براي درمان عفونت هاي انگلي در انسان و

عصاره سنا به شكل چشمگيري پايينتر از رژيم

حيوانات استفاده مي شود .در مطالعات  in vivoو

آمادگي دوره اي با روغن کرچک بود ( .)۶۶در

 in vitroاثر درمنه به عنوان يک عامل

حيوانات آزمايشگاهي ،اثر مليني سنا نشان داده شد،

ضدتريكوموناسي در کبوتر هاي آزمايشگاهي نشان

که به نظر مي رسد اثر تحريكي آن برموتيليتي روده اي

داده شد ( .)۶1در يک مطالعه آزمايشگاهي ،اسانس

بوده است (.)۶۰

روغني قسمت هاي هوايي گياه درمنه بر روي

گل زرد ( )Haplophyllum tuberculatumبا نام

پروتواسكولكس هاي کيست هيداتيد در مقايسه با

فارسي سدابي جنوبي يكي از جنسهاي تيره مرکبات با

داروي آلبندازول مورد مقايسه قرار گرفت .نتايج

 ۵۱گونه است که در ايران 3۱ ،گونه آن رويش پراکنده

مطالعه نشان داد اين روغن داراي اثر پروتواسكولكس

دارد و از اين ميان  11گونه منحصر به کشور ميباشد.

کشي قابل قبولي در مقايسه با داروي آلبندازول است

در سواحل خليجفارس ،جوشانده خوراکي سدابي

و

مي توان

از

آن

به

عنوان

يک

ماده

پروتواسكولكسکش طبيعي استفاده کرد (.)۶2

سنا

(به

گويش
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محلي

منطقه

کروسه)

جنوبي براي ناراحتيهاي معده استفاده ميشود.
مطالعات ما در منطقه سواحل جنوب غربي کوه مند
و منطقه کنگان -عسلويه نيز نشان داد شايع ترين
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موجب کاهش چشمگير در قند خون ،گلوکاگون،

( ،)Cassia italicaگونه گياهي چند ساله است که

سال بيست و يكم /شماره  /5آذر و دی 7941

 /527طب جنوب

مي باشد ( .)۶۵در طب سنتي مصر نيز از اين دارو

نتايج نشان داد اين گياه ضمن عدم آسيب به سلولهاي

براي درمان دردهاي معده ،تهوع و يبوست ،روماتيسم

سالم ردههاي مختلف سلول سرطاني ،تأثير اختصاصي

مفصلي ،بيماريهاي زنان و ماالريا استفاده ميشده

دارد (.)۶۱

است (.)۶۱
سدابي جنوبي نه تنها بر دردهاي شكمي بلكه به صورت

نتيجهگيری

موضعي نيز در منطقه جنوب غربي کوه مند براي تسكين

در يک فراگرد کلي ،تنوع گستردهاي از گياهان دارويي

دردهاي عضالني و کوفتگي و در منطقه مورد مطالعه ما

در منطقهي کنگان -عسلويه وجود دارد که هر چند

براي دردهاي پس از زايمان و سردرد نيز استفاده

همان کاربردهاي درماني که در طب سنتي ايران رايج

ميشود .هرچند که اثر شل کنندگي رحم آن و ترکيبات

است از آنها انجام ميشود ولي مردم اين منطقه شماري

موجود در آن از نظر اثر بر روي گيرندههاي آدرنرژيک

از گياهان را براي درمان بيماريهايي به کار ميبرند که

بتا  2بررسي شده است ( )۶9اما هنوز اثرات ضد درد

ويژهي اين منطقه است .براي مثال ،استفاده از آويشن،

آن نياز به مطالعات ژرفتري دارد .در يک مطالعه اخير،

هلپه ،بنه ،درمنه ،جهت دردهاي شكمي ،گل زرد و

اثرات ضد التهابي و ضددرد سدابي جنوبي در حيوانات

بومادران جهت کوليک نوزادي ،آويشن و مورتلخ براي

آزمايشگاهي مورد مطالعه قرار گرفت .اثر محافظت

سرفه و سرماخوردگي ،انزروت براي شكستهبندي ،هلپه

کنندگي بر معده ( )gastroprotectiveآن پس از ايجاد

و درمنه براي ديابت و بيماريهاي التهابي ،سنا جهت

زخم معده در نتيجه اسيد و اتانول مورد بررسي قرار

يبوست ،بنه جهت سوختگي پاي بچه و گلو درد ،گل

گرفت .نتايج نشان داد عصارههاي ارگانيک اين گياه

زرد جهت سردرد و تقويت اعصاب و بومادران جهت

داراي اثرات آنالژزيک محافظت کنندگي معده است

زردي را ميتوان برشمرد .پژوهش پيرامون اين گياهان

( .)۰۱هرچند که اميدهاي فنوليک تيپ ان -فنيل اتيل

دارويي ميتواند آغازگر راهي براي کشف داروهاي

بنزوئيلاميد موجود در سدابي جنوبي جهت بررسي اثر

جديد ،در عرصه درمان باشد.

بر سيستم عصبي مورد پژوهش قرار گرفته است (.)۶9

اين پروژه از هيچ مكاني بودجه تحقيقاتي دريافت

اما از آنجا که از اين گياه در منطقه مورد مطالعه براي

ننموده است.

رفع سردرد و تقويت اعصاب استفاده ميشود ،انجام
پژوهشهاي گستردهتر در اين زمينه ،توصيه ميشود.

تضاد منافع

خوشبختانه در کشور ما ،پژوهشهاي علمي بر روي اين

هيچگونه تعارض منافع توسط نويسندگان بيان

گياه آغاز گرديده است .براي مثال ،عصاره متانولي اين

نشده است.

گياه بر روي ردههاي سلولهاي سرطاني از لحاظ
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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 Kangan-Asaluyeh area in the north of the Persian Gulf .
Material and Methods: The medical uses of medicinal plants were gathered from 20 local informants by
face-to-face interviews. The relative frequency of citation (FRC) and cultural importance (CI) indices were
calculated .
Results: A total of 90 medicinal plants belonging to 42 families were identified. Zataria multiflora, Teucrium
polium, Salvia mirzayanii, Pistacia atlantica, Astragalus fasciculifolius, Achillea eriophora DC, Artemisia
sieberi, Cassia italic and Haplophyllum tuberculatum had the highest CI and FRC indices. The highest medical
uses were for gastrointestinal discomforts, infectious diseases, skin diseases, respiratory diseases, and the
metabolic disorders, respectively.
Conclusion: There is a vast variety of medicinal plants in the Kangan-Asaluyeh area. Although most of the
therapeutic applications of these plants in this region are the same as Iran’s traditional medicine, the people in the
Kangan-Asalouyeh area use some of these plants for some diseases which are unique for this region. For example,
the native people use Zataria multiflora, Teucrium polium, Pistacia atlantica, Artemisia sieberi for gastrointestinal
discomfort and abdominal pain. They use Achillea eriophora DC, Haplophyllum tuberculatum for neonatal colic,
Zataria multiflora for cough, Astragalus fasciculifolius for fracture, Teucrium polium and Artemisia sieberi for
diabetes mellitus and inflammatory diseases, Cassia italic for constipation, Pistacia atlantica for diaper rash and
sore throat, Haplophyllium tuberculatum for headache and improving mental health and Achillea eriophora DC
for jaundice .Thus, investigation about these plants should be initiated to discover novel drugs for clinical
applications.
Keywords: Ethnopharmacology, traditional medicine, medicinal plants, Bushehr
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