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1400تابستان  ،دوم ة، شماردوازدهمتي اسالم و ايران، سال طب سنّ مجلّة   

 

 (مطالعة موردي در شهر اردستان) اتنوفارماكولوژي گياه دارويي شويد
 
 

 بسلمي كياني صديقه ،الف*قوام ، منصورهالفزاده عليرضا مؤمن

 
 

 ايران كاشان، كاشان، دانشگاه زمين، علوم و طبيعي منابع كدةدانش آبخيزداري، و مرتع گروهالف
 نايرا كاشان، كاشان، دانشگاه زمين، علوم و طبيعي منابع دانشكدة اكوتوريسم، گروه جغرافيا وب

 چكيده
شويد كند.  دارويي عرضه مي ي را در مورد گياهانباارزشهاي ميداني و تجربي است كه اطالعات بسيار  اتنوفارماكولوژي شامل پژوهش سابقه و هدف:

Anethum graveolens L. ةكنند برطرف، ضدتشنج ،كننده يضدعفون عنوان به بذر و برگ آن از سنتي، طب دراز خانوادة چتريان است كه  ساله كگياهي ي 
 شهر شويد در اتنوفارماكولوژي تحليل هدف با حاضر . مطالعةشود يم استفاده خون چربي ةدهند كاهش ة شير ودهند شيافزا، سوءهاضمهكنندة  برطرف نفخ،

 كه سابقة طوالني در كشت و مصرف اين گياه دارد. اردستان انجام شد
ي گلوله برفگيري  روش نمونه به شويد صنعتي و خوراكي دارويي، سنتي هاي استفاده زمينة در ابتدا مصاحبه از افراد محلي سالخورده و خبره در :ها روشمواد و 

 كوكران فرمول با استفاده از نمونه حجم. تهيه شد بومي اطالعات اين از ساخته آوري اطالعات محلي، پرسشنامة محقق انجام شد. پس از جمع 1398در زمستان 
 استادان از يسنجنظر از بعد تحقيق ابزار روايي. توزيع شد 1399تصادفي در بين مردم شهر اردستان در بهار  صورت بهشد و پرسشنامه  برآورد نفر 375 تعداد به
 و تي تست آزمون و 22نسخة  SPSS افزار نرمها با  آماري داده ليوتحل هي. تجزشد دييتأ 894/0 مقدار به كرونباخ آلفاي از استفاده با پايايي آن و متخصصان و

 انجام شد. فريدمن

درصد استفاده از بذر تازة آن جهت  13/3 نيانگيطور م بهنشان داد كه  ترتيب درمان به منظور بهبررسي نتايج فراواني وضعيت متغيرهاي مصرف شويد  :ها هتافي
درصد  73/1ة بذر جهت افزايش شير در زنان و كرد دمدرصد استفاده از  87/1ة بذر جهت درمان درد معده، كرد دمدرصد استفاده از  02/2كاهش چربي خون، 

 )غذاها در چاشني( خشك صورت بهدرصد)  1/34رد مصرف، برگ گياه و بيشترين شيوة مصرف (استفاده از بذر جهت رفع نفخ در دام بود. بيشترين اندام مو
 بود.
 شهر مختلف هاي محله ساخته در گويان به پرسشنامة محقق ي مختلف شويد، پاسخكاربردهارغم دانش غني سالخوردگان و خبرگان محلي از  علي ي:ريگ جهينت

 گياهان از استفاده درها  آن كمتر آگاهي و تر جوان نسل كمتر تجربة گفت بتوان شايدنداشتند.  اعتقاد آن به يا داشتند دشوي از كمي درماني بومي دانش اردستان،
  باشد. امر اين بر دليلي دارويي

 طب سنتي ايران، گياهان دارويي، درمان :ها كليدواژه
 

 مقدمه:
 تأمين در ها دارويي با درمان و پيشگيري از بيماري گياهان
 اي ويژه مختلف از اهميت جوامع سالمت و بهداشت
ها و  نگاري دانش مردم ).2، 1هستند ( و بوده برخوردار
شناسي اقوام و ملل  هاي سنتي و از آن جمله دانش گياه فناوري
ي را برا هزارسالهتواند راه آزموده چند جهان مي سال كهن

 معرفي برخي گياهان از هر نوع و گياهان جايگزين و مكمل
كردن و پرورش اقالم جديدي  اهلي منظور بهغذايي و دارويي را 

 ةدر حوزي نگار مردم گياه ).3از گياهان نمايان سازد ( هركداماز 
نام دارد. » اتنوفارماكولوژي«و كاربرد درماني،  گياهان دارويي
و بررسي مشاهده، شناسايي، توصيف  علم اتنوفارماكولوژي

به ؛ استباليني داروهاي بومي تجربي اجزاي سازنده و اثرات 
با كاربرد سنتي كاوش علمي مواد فعال زيستي عبارت ديگر 
 ).4است ( اتنوفارماكولوژيتوسط انسان 

 التـين ام) با ن.Anethum graveolens L( شويد گياه

Dill 30با ارتفاع  ساله ك. شويد گياهي ياسـت چتريانة رياز ت 

  1400فروردين : افتيدر خيتار
1400شهريور  تاريخ پذيرش:  
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 شـكل با يمرغـ تخم آنبذر  كهمتر است  سانتي 100تا 
تركيبات  .ماننـد بـه رنـگ زرد روشن اسـت بـالي هـا كناره

 از متشكل فرار تانن، رزين و اسانس شامل شويد شيميايي بذر

عصارة  در .باشد يم چرب مادة و يك كارون كتون، ليمونن،
 وجود آنتول هاي آن برگ و در اسانس آن فالندرن هاي برگ

 ). 5دارد (

 ضدتشنج و كننده يضدعفون عنوان به ويدش از سنتي، طب در

 نفخ، ةكنند برطرف بادشكن، معده، مقوي نيرودهنده، همچنين و
 ةافزايند اشتهاآور، اسپاسم، و استفراغ سوءهاضمه، كنندة برطرف
 چربي ةدهند كاهش و نيمل درد، ةدهند نيتسك آور، قاعده شير،

 ).7، 6( شود يم استفاده خون
ده است كه جوشاندة مخلوط در مطالعات گذشته ذكر ش

 برايبه نسبت مساوي  تونيز روغن وشويد  ةبرگ تاز ةعصار
رود.  كار مي به ها سفتي كردن نرم و اعصاب مفاصل، درد تسكين

و از  چركي و تر هاي شويد براي التيام زخم همچنين از گرد
 ). مصرف8شود ( ضدباكتري استفاده مي عنوان به شويد اسانس

است.  كننده كمك بسيار سموم رفع جهت سلع شويد همراه با
 علت به كه كمردردهايي تسكين براي طب سنتي چين در

 از شويد. شود مي تجويز شويد شود، مي ايجاد عضالني انقباض
مزاج  گرمافراد مين دليل ه به است؛ خشك و گرم طبيعت، نظر

ها و افراد  غوره و ترشي بايد آن را با آبليمو و سكنجبين و آب
 ).9مصرف كنند ( عسل و دارچين با بايدزاج سردم

طور سنتي براي  شويد اثرات درماني فراواني دارد و به بذر
 ضدتشنج، بذر شويد. شود معده استفاده ميدرد تسكين 
 شويد همچنين بذر. است آورو ادرار شكم ضدنفخ ضددرد،

 بذر ةكرد دم شود. مي استفاده غذاها در چاشني و ادويه عنوان به
كردة  دم .است مفيد بسيار كمي دارند، شير كه زناني براي شويد

 3 تا 2 روزانة در يك ليتر آب و مصرف شويد بذر گرم 18 تا 4
 رفعغذا براي تسكين درد معده و ة از هر وعد بعد فنجان
 ).10است ( مفيد بسيار اطفال درد دل

مطالعات اتنوفارماكولوژي در ايران حاكي از آن است كه 
شمال شرقي خليج فارس از برگ و بذر شويد مردم منطقه 

مان درو  خون چربي رمانخوري براي د صورت خام به
). مردم شمال شرقي 11كنند ( ناباروري در مردان استفاده مي

ضدچربي خون، عنوان  خوزستان بذر و برگ اين گياه را به
). در مطالعة 12كنند ( ه مصرف ميضدنفخ و تقويت معد

منتخبي از گياهان خودروي شهرستان و شناسايي  يآور جمع
ن چربي خو ةآورند عنوان پايين بهاستفاده از ميوة شويد  ،بافت

ده و همكاران، در مطالعة  سبزي نوجه). 13بيان شده است (
در داغ  قره ةهاي دارويي از گياهان جوامع بومي در منطق ستفادها

 عنوان بهدريافتند كه مردم از گل گياه شويد  شهرستان اهر
 ).14كنند ( دارويي براي الغري استفاده مي

 (ع)معصومين از  شده احاديث پزشكي نقل مطالعةبا 
 جهتگياهان دارويي شفابخشي دريافت كه  توان يم

شده پيشنهاد معرفي و ها  بيماري مداوايو  نمودن گيريپيش
ها  بيماري مداوايها در پيشگيري و  آن ريامروزه تأث است كه
 ). 15( اسـت ثابت شده

با توجه به اهميت و قدمت دانش بومي مردم محلي شهر 
گياه  ژهيو بهاردستان در زمينة كشت و مصرف گياهان دارويي و 

شويد، مطالعة حاضر با هدف تحليل دانش سنتي اين مردم در 
ي و دارويي طراحي شد. خوراك عنوان بهزمينة كاربرد اين گياه 

كاربردهاي مختلف  يي نظير: مردم شهر اردستان ازها هيفرض
درماني و صنعتي سنتي شويد آگاهي دارند و مردم شهر 

اي غذايي، دارويي و صنعتي شويد استفاده ه هفرآورداردستان از 
در اين مطالعه مورد ارزيابي قرار گرفت. گفتني است  كنند يم

شده نظير  كه مطالعة اتنوفارماكولوژي گياهان دارويي كشت
سپس بررسي آگاهي و كاربرد شويد توسط خبرگان محلي و 

در هيچ  باًيتقرهمة مردم از اين دانش كهن در حال حاضر، 
اي انجام نشده است و از اين جهت اين مطالعه حائز  منطقه

 اهميت خواهد بود.

 :ها روشو  مواد
 معرفي منطقة مورد مطالعه

 جنوب در اصفهان، استان شمال در اردستان، شهرستان
 درجه 52 و شمالي پهناي دقيقة 23 و درجه 33 در نمك، كوير

 از. دارد قرار گرينويچ روز نيم به نسبت شرقي طول دقيقة 22 و
 هاي شهرستان به باختر از گرمسار، و سمنان استان به شمال
 از و نايين شهرستان به خاور از ميمه، و برخوار و نطنز كاشان،
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 اردستان. است محدود نايين و اصفهان هاي شهرستان به جنوب
 كاشان مسير در و اصفهان شهر شرقي شمال كيلومتري 118 در
 اين يوهوا گرفته است. آب قرار يزد و نايين سمت به

 تير در حرارت درجة بيشترين و بوده خشك و گرم شهرستان
 اين گياهي پوشش. است بهمن و دي در آن كمترين و مرداد و

 زا غيرمنظمي هاي كوه. است بياباني استپ گونة از ناحيه
 سطح از گذرد و مي شهرستان جنوب از كركس كوه هاي شعبه
در شهرستان اردستان  .دارد ارتفاع متر 207 و هزار يك دريا

د. نشده وجود دار صورت خودرو و كشت گياهان دارويي به
، بارهنگ، نعنا، شويد، خارشتر، انيب نيريزيره، آويشن، ش

ستان كاكوتي و خرگوشك از جمله گياهان دارويي اين شهر
ترين گياهان دارويي با قدمت كاشت بسيار  . شويد از مهمهستند

سنتي در  طور بهطوالني در اردستان است كه توسط مردم 
 شود. درمان و خوراك استفاده مي

 روش تحقيق
پژوهش حاضر از نظر هدف، كاربردي و به لحاظ ماهيت 

ها و اطالعات الزم  تحليلي است. داده -روش مطالعه، توصيفي
اي و ميداني  اي انجام اين پژوهش به دو روش كتابخانهبر

اي براي بررسي ادبيات،  گردآوري شد. در روش كتابخانه
سوابق مسئله و موضوع تحقيق از منابع تحقيق مانند كتب، 

... استفاده شده است.  ها و هاي مطالعاتي، آمارنامه مقاالت، طرح
صاحبه و در روش ميداني براي گردآوري اطالعات از روش م

نامه  اين مطالعه براساس پايان ابزار پرسشنامه بهره برده شد.
 باشد. مي 2659921كارشناسي ارشد با كد 

 گيري و ابزار سنجش نمونه
براي اين منظور ابتدا با افراد خبرة محلي، عطارها و آگاهان 
كه اغلب سالخورده بودند در زمينة كاربردهاي مختلف شويد 

 1398در زمستان  افتهيساختار شنامة نيمهمصاحبة شفاهي با پرس
انجام شد. معيار انتخاب اين افراد، دانش بومي فرد در زمينة 

هاي مختلف شويد بود. براي اين  كاربردهاي مختلف از اندام
منظور از روش گلوله برفي استفاده شد. به اين صورت كه از 
ا اولين افراد مورد مصاحبه خواسته شد افراد ديگري را كه ب

، جهت شركت در پژوهش (مصاحبه) شناسند يمتجربه مشابه 
معرفي كنند. گروه نمونه به نظر شبيه به يك گلوله برفي غلتان 

اطالعات كافي  شود يم. همچنان كه نمونه ساخته كند يمرشد 
. اين تكنيك گردد يمي آور جمعبراي استفاده در تحقيق 

 ها آني به ي مخفي كه دسترسها تيجمعي اغلب در ريگ نمونه
 رود. كار مي براي محقق مشكل است به

 منظور بهي اين اطالعات بومي آور جمعپس از 
ها بر  گويي به فرضيه ي پژوهش و پاسخها مؤلفهكردن  عملياتي

مبناي مطالعات پيشينة پژوهش و مباني نظري از پرسشنامة 
هاي مختلف  ساخته استفاده شد و گويه ساختاريافتة محقق

ة خبرة محلي طراحي شد. شوند مصاحبهسخ افراد مرتبط با پا
اي ليكرت (خيلي كم، كم،  ها براساس طيف درجه اين گويه

تدوين و تنظيم  5تا  1متوسط، زياد، خيلي زياد) با كدگذاري 
نفر از شهروندان  15744شد. در اين پژوهش، جامعة آماري 

نفر و جمعيت  7959شهر اردستان بودند كه جمعيت مردان 
)، 1نفر بود. با استفاده از فرمول كوكران (فرمول  7785زنان 

 :1فرمول  نفر برآورد شد. 375حجم نمونه به تعداد 

 
 از: اند عبارتاز پارامترها  هركدامدر اين رابطه 

N ،حجم جامعه، تعداد كل جمعيت :T =سطح اطمينان :
96/1 ،q = 5/0: احتمال عدم وجود صفت ،p احتمال وجود :

 ).16( 5/0صفت=
تصادفي ساده در بين مردم شهر  صورت بهسپس پرسشنامه 

به مطالعه شرايط ورود توزيع شد.  1399اردستان در بهار 
گياهان دارويي و  بهسال، عدم عالقه  18دارابودن حداقل سن 

 65بود. افراد باالي  نوشتن به زبان فارسيتوانايي خواندن و 
در بخش اول  انكنندگ مشاركتو  سال 18سال و سنين كمتر از 
 د.از مطالعه خارج شدن يعني خبرگان محلي

 روايي و پايايي ابزار سنجش
 ) توسطContent Validityمحتواي پرسشنامه ( روايي
(حوزة استفاده از گياهان دارويي، با  متخصصان از تعدادي

لحاظ  به سال سابقة كار و تدريس) 5مدرك دكتري و حداقل 
 انجام شد. ارزيابي مفهوم دگيرسانن و ها بخش انتخاب درستي
 بود. همچنين روايي 8/0و  6/0ترتيب  بهCVR و  CVIضريب
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توسط استادان دانشگاه و  ):Construct Validityساختار (
(حوزة استفاده از گياهان دارويي و جغرافياي  نظران صاحب

سال سابقة كار و تدريس)  5انساني، مدرك دكتري و حداقل 
پديدة  نظري مفاهيم و ها يتئور ابزار با رساختا ارتباط به لحاظ

به اين منظور ابزار پژوهش در اختيار  انجام شد. بررسي، مورد
ايشان گذاشته شد و با دريافت نظرات اصالحي ايشان و اعمال 
نظرات، پرسشنامه به روايي الزم دست يافت. در تحقيق حاضر، 

ابتدا  آلفاي كرونباخ در دو مرحله مورد ارزيابي قرار گرفت.
هايي كه ميزان آلفاي  آزمون انجام شد و گويه مرحلة پيش

اند مورد اصالح و بازبيني قرار گرفتند.  كرونباخ نامناسبي داشته
هاي اصلي  ي پرسشنامهآور جمعسپس در مرحلة نهايي بعد از 

دوباره آمارة آلفاي كرونباخ محاسبه شد. نتايج حاصل از 
نشان از پايايي ابزار تحقيق  894/0محاسبة ميزان آلفا به مقدار 

 دارد. 
 آناليز آماري

 22 ةنسخ SPSSمورد استفاده در اين پژوهش  افزار نرم
آلفاي كرونباخ،  دييتأها پس از  داده ليوتحل هيتجزبود. براي 

، ميانگين، انحراف فراواني درصد( آمار توصيفي فراواني توسط
 تحقيق توسطي ها هفرضيو و ارزيابي و ارتباط متغيرها  )معيار

مقادير متغيرهاي كمي . انجام شد تست و فريدمنآمار تي 
معيار و مقادير متغيرهاي كيفي  انحراف±صورت ميانگين به
 نمايش داده شدند.  ت درصد فراوانيصور هب

 :ها افتهي
نفر بودند  25نتايج نشان داد كه خبرگان محلي در مجموع 

داراي نفر  9 ،زن نفر 11 و مرد نفر 14 كه از اين تعداد،
 و بودند سيكل زير نفر 6 سيكل و نفر 10 و تحصيالت دپيلم

 بود.سال  70مورد استفاده باالي  افراد سن
ساخته  محقق پرسشنامة نمونة 375براساس نتايج حاصل از 

 زن نفر 178 و مرد نفر 197 تصادفي توسط مردم، صورت به
 35-45 اند. بيشترين افراد مورد مطالعه را گروه سني بوده

درصد)،  6/37درصد) با تحصيالت كارشناسي ( 5/39(
 9/78اجتماعي ( نيتأمدرصد)، بيمة  84( متأهل، تأهلوضعيت 

ميليون  2-1 درآمددرصد) و ميزان  8/32درصد)، شغل كارمند (

دادند. محل سكونت غالب اين افراد،  درصد) تشكيل مي 5/40(
 6/85(ن درصد) و محل تولد شهر اردستا 5/28( ها شهرك

 ).1درصد) بود (جدول 
هاي  قسمت متغيرهاي مصرف وضعيت فراواني بررسي

 در شهر اردستان  مختلف شويد جهت درمان
هاي  قسمت هاي نحوة مصرف متغير توصيفي وضعيت

 52/3ميانگين  طور بهنشان داد كه  مختلف شويد جهت درمان
درصد از ميوه،  14/2درصد از ساقه،  64/2درصد از برگ، 

درصد از بذر گياه شويد استفاده  30/2درصد از گل و  09/2
 كردند.  مي

 هدف مصرف شويد  از نظر بررسي
درصد  3/13نتايج مطالعه نشان داد كه از گياه شويد مقدار 

 1/33بيماري،  از درصد براي پيشگيري 9/18در درمان بيماري، 
غذا و  افزودني و درصد چاشني 7/15خوراكي،  درصد مصرف

  غذا استفاده شده است. و خورشت رصد در تهيةد 9/18
 درمان شويد جهت مصرف بررسي نحوة

درصد  1/34نتايج مطالعة حاضر نشان داد به ترتيب 
تازه  صورت به 3/28، )غذاها در چاشني( خشك صورت به

درصد  4/6، جات يعرق صورت بهدرصد  6/25(خوراكي)، 
 صورت بهصد در 3/1جوشانده و  صورت بهدرصد  3/4، كرده دم

 استفاده شده است. درمان از شويد جهت اسانس
 براي شويد متغيرهاي مصرف وضعيت فراواني بررسي

 درمان مصرف
بررسي نتايج فراواني وضعيت متغيرهاي مصرف شويد 

درمان به ترتيب نشان داد كه ميانگين استفاده از بذر  منظور به
 از درصد، استفاده  13/3تازة آن جهت كاهش چربي خون 

درصد، استفاده از  02/2ة بذر جهت درمان درد معدهكرد دم
درصد و استفاده  87/1ة بذر جهت افزايش شير در زنان كرد دم

 درصد بود. 73/1از بذر جهت رفع نفخ در دام 
 براي شويد متغيرهاي مصرف وضعيت فراواني بررسي
 صنعتي مصارف
 شويد متغيرهاي مصرف وضعيت فراواني بررسي نتايج

ميانگين ميزان  طور بهمصارف صنعتي نشان داد كه منظور  به



 و همكاران زاده مؤمن 

  141 ---1400دوم، تابستان  ة، شمارسال دوازدهم 

در تهية هانيه،  مرغ تخماستفاده از برگ خشك همراه با  63/2
در  55/3، جات يعرقدر توليد  01/2در توليد اسانس،  32/1

كاربرد در توليد  صورت به 53/2توليد سبزي خشك و 
 شود. محصوالت غذايي سنتي مثل خيارشور استفاده مي

ساخته در پرسشنامة محقق كنندگان شركتي شناخت تيجمعي ها يژگيو. 1ولجد
 درصد فراواني متغير

 جنسيت
 5/52 197 مرد
 5/47 178 زن

 سن

 9/9 37 سال 25كمتر از 
 24/8 93 25-35بين 
 39/5 148 35-45بين 
 19/2 72 45-55بين 

 6/7 25 55باالتر از 
 35±044/1 معيار انحراف ±ميانگين

 ميزان تحصيالت

 36 135 ديپلم
 7/18 70 كارداني

 6/37 141 كارشناسي
 7/6 25 كارشناسي ارشد

 1/1 4 و باالتر يدكتر

 84 315 متأهل تأهلوضعيت 
 16 60 مجرد

 بيمه درماني

 78/9 296 اجتماعي نيتأم
 14/7 55 درمان نيتأم

 4/8 18 شهري و روستايي
 1/1 4 نيروهاي مسلح

 5/0 2 ساير

 شغل

 8/32 123 كارمند
 5/23 88 مشاغل آزاد

 5/32 122 دار خانه
 5/0 2 بيكار

 6/5 21 تحصيل در حال
 1/5 19 بازنشسته

 ميزان درآمد

 3/17 65 يك تا دوميليون تومان
 5/40 152 ميليون تومان دو تا سه

 5/31 118 سه تا چهارميليون تومان
 7/10 40 ن تومانبيش از چهارميليو

 2000000±933/0 معيار انحراف ±ميانگين

 محل سكونت

 16/5 62 محال
 7/5 28 فهره
 8/5 32 مون

 9/6 36 كبودان
 5/9 22 راهميان

 4/3 16 باب الرحي
 7/7 29 بازار
 5/3 20 ابالي

 6/1 23 كوشك
 28/5 107 ها شهرك
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ر اردستان در زمينة هاي مختلف شه بررسي دانش بومي محله
  كاربرد درماني گياه شويد

دهد كه  نشان مي تي آزمون استنباطي يها آماره از حاصل نتايج
(برگ، ساقه، ميوه، گل و  شويد گياه مختلف هاي از قسمت

ها  درمان، برگ گياه شويد بيشتر از ساير قسمت جهت بذر)

 05/0مورد استفاده بوده است؛ زيرا سطح معناداري آن كمتر از 
باشد. ديگر  هاي باال و پايين آن مثبت مي بوده و كرانه

درمان با توجه به سطح  جهت شويد گياه مختلف هاي قسمت
ها داراي استفادة  بودن كرانه و منفي 05/0تر از  معناداري پايين

 ).2كم هستند (جدول 
 

اه شويد در درمانهاي مختلف گي قسمت هاي استنباطي آزمون تي براي بررسي اثر . يافته2جدول
 3: متوسط حد 

 ارزيابي
 تي آمارة زيرمعيارها بعد شاخص

 سطح
 معناداري

 تفاوت
 ميانگين

 95% سطح در اطمينان
 باال كرانة پايين كرانه

هاي مختلف گياه  قسمت اثر
 شويد در درمان

> 8/304 برگ 001/0  استفادة زياد 0/65 0/40 0/523 
> 5/558- ساقه 001/0  استفادة كم 0/23- 0/49- 0/360- 
> 13/870- ميوه 001/0  استفادة كم 0/73- 0/98- 0/856- 
> 14/669- گل 001/0  استفادة كم 0/79- 1/04- 0/915- 
> 10/457- بذر 001/0  استفادة كم 0/57- 0/83- 0/696- 
> -244/9 كل 001/0  استفادة كم -3628/0 -5588/0 -46080/0 

 
با گياه شويد به  درمان قابلهاي  واع بيماريشناسايي انمنظور  به

. شود مي مراجعه 3در جدول  تي آزمون استنباطي هاي آماره
دهد كه استفاده از بذر و تازة  مي نشان ميانگين از حاصل نتايج

باشد؛ زيرا سطح معناداري  آن جهت كاهش چربي خون زياد مي

مثبت است. هاي باال و پايين آن  بوده و كرانه 05/0آن كمتر از 
هاي ذكرشده با توجه  استفاده از شويد در درمان ديگر بيماري

ها كم  بودن كرانه و منفي 05/0تر از  به سطح معناداري پايين
 .هستند

 
 هاي استنباطي آزمون تي براي بررسي موارد درماني گياه شويد . يافته3جدول

 3: متوسط حد 
 ارزيابي
 سطح تي آمارة زيرمعيارها بعد شاخص

 معناداري
 تفاوت
 ميانگين

 95% سطح در اطمينان
 باال كرانه پايين كرانة

ي ها يماريب
با  درمان قابل
شويد و  گياه

 مشتقات آن

ة بذر جهت درمان كرد دماستفاده از 
> 17/776- درد معده 001/0  استفادة كم 0/87- 1/08- 0/976- 

ة بذر جهت كرد دماستفاده از 
> 20/265- افزايش شير در زنان 001/0  استفادة كم 1/02- 1/24- 1/131- 

استفاده از بذر جهت رفع نفخ در 
> 24/818- دام 001/0  استفادة كم 1/17- 1/37- 1/267- 

استفاده از بذر و تازة آن جهت 
> 2/108 كاهش چربي خون 005/0  استفادة زياد 0/26 0/01 0/133 

-208/19 كل  < 001/0  81000/0-  8929/0-  7271/0-  استفادة كم 
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هاي مختلف شهر اردستان در  بررسي دانش بومي مردم محله

 زمينة كاربرد صنعتي شويد
 هاي از آماره شويد كاربردهاي صنعتي ارزيابي و براي بررسي

 نشان ميانگين از حاصل نتايج. شد استفاده تي آزمون استنباطي
 سبزي گياه شويد، توليد از دهد كه در استفادة صنعتي مي

هاي باال و  و كرانه 05/0سطح معناداري كمتر از  ليدل بهخشك 
هاي مختلف استفادة زيادي دارد.  پايين مثبت در بين مردم محله

با توجه به سطح  ذكرشدهديگر كاربردهاي صنعتي شويد 
هاي باال و پايين  بودن كرانه و منفي 05/0تر از  معناداري پايين

 ).4(جدول داراي استفادة كم بين مردم هستند 
 

 شويد هاي استنباطي آزمون تي براي بررسي كاربردهاي صنعتي . يافته4جدول
 3: متوسط حد 

 ارزيابي
 تي آمارة زيرمعيارها بعد شاخص

 سطح
 معناداري

 تفاوت
 ميانگين

 95% سطح در اطمينان
 باال كرانة پايين كرانة

كاربرد صنعتي 
شويد و 
 ها فرآورده

شك همراه استفاده از برگ خ
> 5/676- در تهية هانيه مرغ تخمبا  001/0  استفادة كم 0/24- 0/49- 0/365- 

> 45/218- توليد اسانس 001/0  استفادة كم 1/61- 1/75- 1/680- 
> 19/953- جات توليد عرقي 001/0  استفادة كم 0/89- 1/08- 0/987- 

> 10/028 توليد سبزي خشك 001/0  اداستفادة زي 0/66 0/44 0/549 
كاربرد در توليد محصوالت 
> 7/284- غذايي سنتي مثل خيارشور 001/0  استفادة كم 0/35- 0/60- 0/475- 

-713/16 كل  < 001/0  59147/0-  6611/0-  5219/0-  استفادة كم 
 
 

بندي و مقايسة ميزان مصرف شويد در درمان برخي  سطح
 ها  بيماري

بق آزمون نتايج بررسي ميزان مصرف شويد براي درمان، ط
) نشان داد كه ميانگين >001/0فريدمن (سطح معناداري 

مصرف در مورد گياهان مختلف با يكديگر متفاوت است. در 
 است 559/0معيار آن  و انحراف 5/2گياه شويد ميانگين مصرف 

است. استفاده از بذر و گياه تازة شويد جهت كاهش چربي 
ت، داراي مصرف خون، با توجه به اينكه در سطح اول قرار گرف

ة بذر كرد دمباشد. استفاده از  خيلي زياد در نزد شهروندان مي
جهت درمان درد معده، افزايش شير در زنان و رفع نفخ در دام 
 در سطح سوم و داراي مصرف كم براي درمان است (جدول

5.(
 

 هاي استنباطي آزمون فريدمن براي بررسي كاربردهاي درماني شويد . يافته5جدول
ف درمانيهد  ميزان مصرف ميانگين 

44/3±063/0 استفاده از بذر و تازة آن جهت كاهش چربي خون  مصرف خيلي زياد 

37/2±055/0 ة بذر جهت درمان درد معدهكرد دماستفاده از   مصرف كم 

19/2±056/0 ة بذر جهت افزايش شير در زنانكرد دماستفاده از   مصرف كم 

00/2±051/0 دام استفاده از بذر جهت رفع نفخ در  مصرف كم 
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 ي:ريگ جهينتبحث و 
و  عالقه محيط شهري يك در دريافت كه توان يم يروشن به
منتقل  نسل به نسل و نهيس به نهيس دارويي گياهان كاربرد شيوة

هاي مختلف مصرف شويد شامل  در بين روش شده است.
، تازه (خوراكي)، اسانس و جات يعرق، كرده دمجوشانده، 

مصرف  صورت بهچاشني در غذاها)، بيشترين فراواني خشك (
 اسانس صورت بهخشك (چاشني در غذاها) و كمترين فراواني 

در مطالعة صفري و درمان گزارش شد.  از شويد جهت
همكاران، در بررسي اتنوبوتاني و اتنوفارماكولوژي گياهان 
دارويي و صنعتي مراتع سميرم، گياه شويد، گشنيز و شنبليله 

در مطالعة  ).17شدند ( افزودني به غذا استفاده مي عنوان بهر بيشت
حشمتي و همكاران، در مطالعة اتنوبوتاني و اتنواكولوژي 

هاي غالب كاسني،  هاي دارويي مراتع كچيك، كه خانواده گونه
نعناعيان و چتريان (گشنيز و شويد) بودند، بيشترين نحوة 

صورت  و مرهم بهكرده  كردن توسط مردم جوشانده، دم آماده
استفاده از بذر و گياه  به شيوة مصرف داخلي بودند. غالباًتازه و 

تازة شويد جهت كاهش چربي خون، با توجه به اينكه در سطح 
اول قرار گرفت، داراي مصرف خيلي زياد در نزد شهروندان 

ة بذر جهت درمان درد معده، افزايش كرد دمبود و استفاده از 
نفخ در دام در سطح سوم و داراي مصرف شير در زنان و رفع 
 .)18(كم براي درمان بود 

در بررسي نتايج فراواني وضعيت متغيرهاي مصرف شويد 
درمان، هدف درماني كاهش چربي خون بيشترين و  منظور به

استفاده از بذر جهت رفع نفخ در دام كمترين فراواني را داشت. 
 از يبرخ يسنت مصارف و ييشناسا در خود ةمطالع در ،يريوز
كه  كرد گزارش قم، استان جعفرآباد بخش در ييدارو اهانيگ

 منطقه نيا در كشت مورد غالب اهانيگ از يكيعنوان  به ديشو
 اريبسبرگ  صورت به مصرف قيطر از خون يچرب كاهش در

از شويد  .دارد تطابق حاضر جينتا با كه) 19( ستامؤثر 
)Anethum graveolens L. (لف، كاربردهاي مخت در منابع

). عصارة شويد با 20درماني نسبتاً مشابهي ذكر شده است (
ي از دانياكس يآنتخاصيت ضدچربي باال، باعث بهبود وضعيت 
). اين 21شود ( طريق كاهش پراكسيداسيون چربي در كبد مي

خام در تهية غذا، عرقيات و كاهش ميزان چربي  صورت بهگياه 
شناسايي  منظور ). به19شود ( اي مصرف مي گسترده طور بهخون 

با گياه شويد، استفاده از بذر و  درمان قابلهاي  انواع بيماري
باشد.  مصرف تازة آن جهت كاهش چربي خون زياد مي

بودن مصرف شويد در مؤثرفروزش و همكاران در مطالعة خود 
هاي گوارشي و قند را  درمان كاهش چربي خون، بيماري

ايج حاضر در مصرف شويد جهت ) كه با نت22گزارش كردند (
كاهش چربي خون مطابقت دارد. در مطالعة فدوي، نتايج نشان 

هاي پوستي،  داد كه مردم شهرستان اردستان براي درمان بيماري
تنفسي، سرماخوردگي، عصبي، گوارشي، رواني، عروقي، 

از  ...، چربي خون وفشارخوندرد، سردرد، پادرد،  معده
). در شهرستان اردستان 23كنند ( ميداروهاي گياهي استفاده 
هاي رايجي است كه اكثر مردم براي  چربي خون از بيماري

كنند.  ويژه شويد استفاده مي درمان آن از گياهان دارويي و به
) در شمال شرق 12مشابه خداياري و همكاران ( طور به

) در شمال شرق حوزة 11پور ( خوزستان و دولتخواهي و نبي
) در شهرستان 13س، و مهرباني و همكاران (آبريز خليج فار

كاهندة  عنوان بهبافت نيز استفاده از بذر، ميوه يا برگ شويد 
چربي خون را گزارش دادند كه با نتايج حاضر منطبق است. 

) خون 25) و كلسترول (24آورندة چربي ( عصارة شويد پايين
ن ميزان قند خو تواند يكه شويد م دهد مينشان ات مطالعاست. 

تواند  مي اكسيداني علت داشتن خواص آنتي را كاهش دهد و به
گليسريد و كلسترول  زمان با كاهش قند خون ميزان تري هم

 ).26( يين بياوردانيز پ خون را
كردة بذر براي درمان  براساس نتايج، استفاده از دم

معده در درجة دوم فراواني قرار داشت كه  هاي ناراحتي
ضدنفخ و  عنوان بهيز به كاربرد اين گياه خداياري و همكاران ن

كه همسو با نتايج حاضر  )12( اند كردهاشاره  هتقويت معد
 غذا ندارندبه  زيادي اشتهايكساني كه  برايبذر شويد  است.

كند  شود؛ زيرا اشتها را زياد و معده را تقويت مي توصيه مي
 زيرة و رازيانه، انيسون با مشابه درماني خاصيت شويد ). بذر27(

 كودكان ضدنفخ يها فرآوردهاز  بعضي تهية در و دارد سياه

اين گياه  يها برگ). تركيبات 28( شود يم استفاده شيرخوار
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 انقباضي خاصيت داراي كه هستند ها فنل پلي گروه از اغلب

 در شويد عصارة است كه نشان داده ). مطالعات29( باشند يم

بوده  مؤثر موش در آن ترشحات مهار معده و يها زخم درمان
نظر  شود. به موش مي در معده زخم كاهش بروزباعث  و است
 در و فالونوئيدها ها ترپن وجود ليدل به راتيتأث اين رسد مي

  ).27باشد ( ة اين گياهعصار
همچنين در بين مصارف صنعتي شويد، توليد سبزي خشك 
داراي بيشترين و تهية اسانس داراي كمترين مصرف بود. 

سياه، معطر  ةمانند زيرشويد گياه  ةشد اي تازه و خشكه برگ
كار برده  از غذاها به تهية بسياريدهي در  باشند و براي طعم مي
براي  سبزي معطر يك عنوان سبزي خشك شويد به. از دنشو مي
براي كاهش خشك شود. شويد  استفاده مي پلو يسبز ةتهي

بوده و ، پوكي استخوان، رفع استفراغ مفيد كلسترول خون
هاي موجود  خاصيت نيتر كي از مهم. يدباش مقوي معده هم مي

، پتاسيم، منگنز، وجود موادي مانند مسخشك، در اين سبزي 
هاي موجود در آن است كه براي پوست و  منيزيوم و ويتامين

باشد. همچنين دارابودن فيبر و  مو و سيستم عصبي بدن مؤثر مي
ديگر اين سبزي است.  اكسيدان از خواص بودن از آنتي غني

بوده و تركيبات آن  يا العاده حاوي خواص فوقشويد خشك 
است. ها شامل كارون، كومارين، فالونوئيدها، ليموئن و فتاليد

دهد كه كارون و ليموئن موجود در  ها نشان مي نتايج بررسي
شويد باعث نابودي تومورها شده و فالونوئيدهاي موجود در 

كند. كومارين و فتاليدها نيز  را خنثي ميهاي آزاد  آن، راديكال
كننده با  هاي مقابله تركيباتي هستند كه باعث تحريك آنزيم

 .)7( شوند سرطان در بدن مي
زياد  سرعت با معطر و دارويي گياهان با مرتبط بومي دانش

 ليدل بهاردستان  است. شهرستان رفتن بين از و فراموشي حال در

 لحاظ به ارزشمند اي منطقه هي،گيا هاي گونه از برخورداري

بومي از مناطق مهم گياهان دارويي  دانش و اي گونه غناي
هاي حاصل از خبرگان محلي در زمينة  شود. يافته مي محسوب

 براي كاربرد گياه شويد، حاكي از آن بود كه مردم در گذشته

هاي مختلف  از اين گياه به شيوه ها يماريب از پيشگيري و درمان
 داشته وجود منطقه در قبل ها نسل از اين آگاهي و بردند يم بهره

 شده ش گزار ها در اين است كه خواص است. اهميت اين يافته

 با گرفته نشئت ها آن بومي دانش از كه محلي مردم توسط

 همسو و منطبق است. هاي كنوني علمي و يافته مستندات

 آگاهي حاصل از سنجش هاي همچنين از سوي ديگر از يافته

حال حاضر ساكن در شهر اردستان در زمينة دانش بومي  مردم
و سنتي كاربرد گياه شويد در درمان و خوراك و در واقع 

توان نتيجه گرفت كه با  گيري از دانش گذشتگان مي بهره
ي حال ها شرفتيپي سو بهجوامع و حركت  شدن مدرنيته

فراموشي است و همة كاربردهاي  حال در بومي حاضر، دانش
 هنوز آگاهو  مسن افراد ولي شته به همان قوت باقي نيست،گذ

 خود دانش و علم بر هستند كه تجربي علم اين از غني منبعي

تر و  دارند. شايد بتوان گفت تجربة كمتر نسل جوان تأكيد بسيار
در استفاده از گياهان دارويي دليلي بر اين امر  ها آنآگاهي كمتر 

 استفاده به مربوط بومي كه دانش است اين دهندة نشان باشد، كه

 كم محلي اردستان در جوامع خوراكي و دارويي گياهان از

 دانش مستندسازي و حفظ تحقيق حاضر قوت باشد. نقطة مي

 گياه بودن آن در زمينة و بررسي جاري مردم بومي و سنتي

 .باشد مدرن طب ي برايا هيپا تواند يم كه است شويد ارزشمند
كاربرد بذر و برگ شويد  تاكنونة دور همچنان كه از گذشت

 جهت كاهش چربي خون داراي مصرف زياد است.
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