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مطالعۀ دانش بومی و مصارف سنتی برخی از گیاهان دارویی در منطقۀ بلوچستان ایران

ج

مریم دیدهورالف ،محمّدتقی عبادیالف* ،معصومه حسن بارانیب ،روجا رحيمی

الفگروه علوم باغبانی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
بگروه زیست شناسی ،واحد اسالمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اسالمشهر ،ایران
ج گروه داروسازی سنتی ،دانشکدۀ طب ایرانی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران

چکیده
سابقه و هدف :علم اتنوبوتانی به تحقیق و بررسی چگونگی بهکارگیری مردم یک قوم ،فرهنگ یا منطقۀ خاص از گیاهان بومی موجود در آن منطقه میپردازد .با
توجه به اینکه روشها و موارد مصرف گیاهان دارویی در مناطق مختلف متفاوت است ،پژوهش حاضر با هدف آشنایی با فرهنگ استفادۀ سنتی از گیاهان دارویی
منطقۀ بلوچستان جهت درمان بیماریها انجام شد.
مواد و روشها :به این منظور پس از شناسایی گیاهان منطقه بهطور همزمان نام محلی ،خواص دارویی ،نحوۀ استفاده و سایر اطالعات مربوط به گونهها
گردآوری شد.
یافتهها :در این مطالعه  02گونۀ گیاهی متعلق به  81خانواده بررسی شد .بیشترین کاربرد دارویی گونههای مورد بررسی در این منطقه در درمان بیماریهای
گوارشی ( 1گونه 02/6 ،درصد) ،مسکن و درمان کوفتگی ( 6گونه 00/0 ،درصد) و کاهش قند خون و چربی خون ( 5گونه 81/5 ،درصد) و کمترین آن
بیماریهای چشم ( 8گونه 3/7 ،درصد) میباشد .بررسی نوع مصرف گیاهان بیانگر این نکته بود که بیشترین نوع مصرف بهصورت جوشانده و ضماد است.
نتيجهگيری :با توجه به کثرت گیاهان دارویی در این منطقه و استفادۀ وسیع مردم بومی از آنها جهت درمان بسیاری از بیماریها میتوان با مطالعات بیشتر بهویژه
در دستهبندی بیماریها به نتایج راهگشایی در زمینۀ کاربرد گیاهان دارویی در درمان بیماریها دست یافت.

تاریخ دریافت :تير 0011
تاریخ پذیرش :مهر 0011

کليدواژهها :گیاهان دارویی ،بلوچستان ،اتنوبوتانی ،بیماریهای گوارشی ،مسکن

مقدمه:

گونههای گیاهی ناشناختهای وجود دارند که دارای کاربردهای

ایران از نظر فلور گیاهی ،یکی از غنیترین مناطق در ناحیۀ

دارویی توسط مردم بومی هستند (.)8

غرب آسیا است .گیاهان دارویی و معطر بخش قابل توجهی از
گونههای گیاهی ایران را شامل میشوند و تنوع گیاهی ایران از

استفاده از تجربههای خاص و تاریخی افراد محلی که در
اصطالح به آن دانش بومی ()Indigenous Knowledge

این نظر منحصربهفرد است .امروزه به دلیل مشکالت و عوارض

میگویند ،روشی برای شناسایی تجربههای مردم محلی از

ناشی از مصرف داروهای شیمیایی ،اقبال مردم به استفاده از

رویشگاههای طبیعی هر منطقه و راهی برای ثبت تجربهها است

برداشت گستردۀ گیاهان از منابع طبیعی شده است .بررسی

مرگ هر فرد مسن روستایی بخش بزرگی از این گنجینۀ

گیاهان گوناگونی که در طبیعت یافت میشوند همراه با ارزیابی

ارزشمند به فراموشی سپرده میشود .مطالعه و معرفی دانش

ویژگیهای دارویی آنها ،افقهای جدیدی را پیش روی محققان

بومی مرتبط با استفادۀ سنتی گیاهان هر منطقه ،میتواند سبب

رشتههای مختلف باز کرده و زمینه را برای درمان تعدادی از

حفظ میراث علمی نحوۀ استفاده از گیاهان دارویی و معطر

بیماریها فراهم آورده است .هنوز در بسیاری از نواحی کشور،

جهت کاربردهای متنوع دارویی و غیره شود (.)0

* فرد مسئول مكاتباتmt.ebadi@modares.ac.ir :
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داروهای گیاهی افزایش چشمگیری یافته و این امر موجب

که در دورۀ حاضر در حال فراموشی هستند؛ به گونهای که با

مطالعۀ دانش بومي و مصارف سنتي ...

اگرچه دانش بومی قدمت زیادی دارد اما واژۀ اتنوبوتانی را

شرر

مازنردران ( ،)7بررسری اتنوبوترانی مقردماتی منطقرۀ

اولین بار هارشبرگر ( ،)Harshbergerگیاهشناس آمریکایی،

حفاظتشردۀ ارژن-پریشران ( ،)1بررسری اتنوبوترانی گیاهران

مطرح کرده است .بر اساس منابع علمی ،این دانش بهعنوان

دارویی منطقۀ سیستان ( ،)2معرفی گیاهران دارویری پرمصررف

زیرمجموعهای از دانش سنتی ()Traditional knowledge

شهرستان دشتستان با تأکید بر کاربرد سرنتی آنهرا ( ،)82مطالعرۀ

تعریف شده است .علم اتنوبوتانی به تحقیق و بررسی نحوۀ

اتنوبوتانی برخی از گیاهان دارویی شهرستان ابهر ،استان زنجان

استفاده افراد یک منطقه یا فرهنگ خاص از گیاهان خودرو

( ،)88بررسی اتنوبوتانی گیاهان دارویی استان هرمزگان ( )80و

موجود در آن ناحیه میپردازد .کلمه «اتنو» به معنی قوم و

مطالعررۀ اتنوبوتررانیکی گیاهرران دارویرری شهرسررتان کررازرون

«بوتانی» به معنی گیاهشناسی است .میتوان اینگونه بیان نمود

شناسایی ،پراکنش و مصرارف سرنتی ( ،)83مطالعرۀ اتنوبوترانی

که علم اتنوبوتانی ،بررسی روابط متقابل بین گیاهان و انسان

گیاهان دارویی منطقۀ الشتر لرستان ( )84هستند.

است که جهت رسیدن به این دانش ،آشنایی با علم گیاهشناسی

منطقۀ مورد مطالعه

و مردمشناسی ضروری میباشد .بهطور کلی میتوان اظهار

مسراحت اسرتان سیسرتان و بلوچسرتان حردود 818478

داشت که مطالعات اتنوبوتانی سبب میشود که این اطالعات

کیلومترمربع (اندکی بیش از  88/4درصد مساحت کشور) و در

ارزشمند بومی بهطور دقیق مستندسازی گردد و کاربردهای هر

حد فاصل بین  05درجه و  3دقیقره ترا  38درجره و  07دقیقرۀ

گیاه و حتی مضرات آنها بر اساس اطالعات بهدست آمده از

عرض شمالی از خط استوا و  51درجه و  52دقیقه تا  63درجه

زندگی مردم بومی مشخص شود (.)3

و  08دقیقۀ طول شرقی واقع شده است .این اسرتان در جنروب

نتایج اتنوبوتانی نشان میدهد که هر گیاه در هر منطقه

شرقی کشور و در کنار دریای عمران قررار دارد و برا دو کشرور

دارای کاربرد یا روش استفادۀ متفاوتی است بهطوریکه ممکن

پاکستان و افغانستان همسایه است و دارای  322کیلرومتر مررز

است یک گیاه در منطقهای بهصورت جوشانده کاربرد داشته

آبی با دریای عمان در جنوب و  8122کیلومتر مررز خراکی برا

باشد ولی در ناحیۀ دیگر ،بهصورت ضماد مصرف شود.

کشورهای پاکستان و افغانسرتان (در شرر ) و نیرز اسرتانهرای

همچنین امکان دارد در دو ناحیۀ مختلف برای درمان دو

خراسران جنروبی (در شرمال) ،کرمران و هرمزگران (در غررب)

بیماری متفاوت مصرف گردد .علم اتنوبوتانی در سالیان اخیر

میباشد (.)85

بسیار مورد توجه محافل علمی و شرکتهای بزرگ دارویی

این استان از دو منطقه که از نظر طبیعی برا یکردیگر کرامال

قرار گرفته است و با مستند نمودن و مکتوب کردن آن میتوان

متفاوت هستند ،تشکیل شده است .منطقۀ سیسرتان در قسرمت

میراث غنی پزشکی سنتی ایران را حفظ کرد .لذا با توجه به

شمالی استان قرار گرفته است .منطقرۀ بلوچسرتان کره قسرمت

متمایز بودن این علم در نواحی مختلف جغرافیایی کشور و

جنوبی استان را در برمیگیرد با  872315کیلومترمربع بیشرترین

همچنین از دست رفتن آن با مرگ هر فرد سالمند بومی،

مسرراحت اسررتان را برره خررود اختصرراص داده اسررت .منطقررۀ

گردآوری و مستندسازی آن اهمیت زیادی دارد (.)4

بلوچستان ،منطقۀ وسریع کوهسرتانی اسرت کره برین  04ترا 32

توسط هوپر و فیلد ( )Hooper and Fieldانجرام شرده اسرت

مناطق جنوبی استان با توجره بره نزدیکری برا دریرای عمران و

( .)5در چند سال اخیر پژوهشگران کشور مطالعاتی را در زمینۀ

بهرهگیری از بادهای موسمی ،دارای اقلیم متفاوتی مریباشرد .از

اتنوبوتررانی گیاهرران دارویرری و کرراربرد سررنتی آنهررا در منرراطق

مشخصههای اساسی اقلیم منطقه میتوان به باال برودن میرانگین

مختلف انجام دادهاند؛ از جمله مواردی که میتروان ذکرر کررد،

دما و پایین برودن نوسرانات آن اشراره کررد .بیشرتر جریانرات

شامل بررسی اتنوبوتانی گیاهان دارویی شهرسرتان سریرجان در

رودخانهای به دلیل پایین بودن نرزوالت جروی و عردم وجرود

استان کرمان ( ،)6معرفی گیاهان پرمصرف در طب سنتی منطقۀ

منررابع برفرری کوهسررتانی ،مرروقتی و فصررلی اسررت و در بخررش
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اولین پژوهش اتنوبوتانیکی گیاهان دارویی کشورمان ایرران

درجۀ عرض شمالی و  51تا  72درجۀ طول شررقی قررار دارد.

ديدهور و همكاران

وسیعی از استان ،منابع محدود آبهای زیرزمینی تنها امکانرات

کوه بزمان از جمله پدیدههای طبیعی اسرتان هسرتند کره سربب

تأمین آب محسوب میشوند .وجود مخروط آتشفشانی تفتران

تغییرات میکروکلیماتیک در این منطقه شدهانرد و از دشرت ترا

با  3248متر ارتفاع در شمال بلوچستان مرکزی ،شرایط اقلیمری

انتهای قله شررایط کلیمراتولوژی مختلفری را دربرر مریگیرنرد.

متنوع و جالبی را فراهم آورده است (.)86

ارتفاعررات تفترران پوشرریده از جنگررلهررای بنرره ( Pistacia

از لحاظ جغرافیرای تراریخی ،بلوچسرتان شرامل دو بخرش

 )atlanticaو بررادام کرروهی ( )Amygdalus scopariaو

است ناحیۀ شمالی (سرحد) و ناحیۀ جنوبی (مکران) .سررحد،

ارتفاعات سراوان حراوی جنگرلهرای زیترون وحشری ( Olea

شهرستانهای خاش و زاهدان را دربر میگیررد .منطقرۀ سررحد

 )europaeaمیباشد .مهمترین گونههای این منطقه عبارتانرد

بهعلرت وجرود ارتفاعرات از جملره کروه تفتران ،دارای هروای

از بادام کوهی ،بنه ،تاغ ( ،)Haloxylon spp.گرز ( Tamarix

معتدلی است .از شهرستانهای ایرانشرهر و سرراوان ترا حاشریۀ

 )spp.و اسکنبیل (.)Calligonum spp.

دریای عمان ،مکران نامیده میشرود .مکرران در مجمروع دارای

 -0رویشگاه خلیجی -عمانی که شامل شهرستانهای ایرانشهر،

اقلیم گرم و خشک میباشد .در کرانههای دریرای عمران گرمرا

نیکشهر و چابهار است .از مهمترین گونههای جنگلی در این

شدت زیادی دارد و وجود رطوبت بر ناسازگاری هوا میافزاید

منطقه میتوان به کهور ایرانی ( ،)Prosopis cinerariaکلیر

(.)87

( ،)Capparis deciduaچگرد (،)Acacia ehrenbergiana

حردود  5/3درصرد از مسراحت اسرتان را جنگرلهرای

چش ( ،)Acacia niloticaتوج (،)Salvadora oleoides

گرمسیری تُنک و خیلی تُنک دربر میگیرد که بره دو رویشرگاه

کنار ( ،)Ziziphus spina-christiاستبر

( Calotropis

مجزا تقسیم میشوند

 ،)proceraداز ( )Nannorrhops ritchianaو گز روغنی

 -8رویشگاه ایران -تورانی که شامل شهرستانهرای زابرل،

( )Moringa peregrinaاشاره کرد (( )81شکل .)8

زاهدان ،خاش و بخشی از سوران است .کوه تفتان و ارتفاعرات
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شکل .8موقعیت جغرافیایی منطقۀ مورد مطالعه

مطالعۀ دانش بومي و مصارف سنتي ...

منطقۀ بلوچستان به دالیل مختلف از جمله گستردگی زیراد

مصرراحبههررای متعررددی بررا افررراد مطلررع در ایررن زمین ره مثررل

منطقه ،تنوع جغرافیایی و قرارگیرری در تقسریمات فلورسرتیک

سالخوردگان ،روستاییان ،افراد باتجربه ،عطارهرا و فروشرندگان

ایرانی تورانی و نوبرو سرندی ،فلرور گیراهی نسربتا غنری دارد.

گیاهان دارویی انجام گرفت .در این مصاحبهها ،پرسشهایی برا

شرایط خاص منطقره از جملره گسرتردگی ،نبرود کرافی ترراکم

مضامین نام ،سن ،حرفه و سطح سواد فرد اطالعدهنده ،سابقه و

جمعیت ،وجود شررایط آب و هروایی سرخت و کمبرود منرابع

قدمت استفاده از گیاهان در این شهرستان ،اسامی محلی گیاهان

شرده اسرت کره سراکنان منطقره از گذشرتۀ دور

دارویی ،خواص دارویی ،اندام مورد اسرتفاده و نحروۀ مصررف

حداکثر استفاده را از منابع مورد دسترس انجام دهند که بخرش

گیاهان مطرح و دانستهها و اطالعرات افرراد محلری ثبرت شرد.

مهمی از این منابع طبیعی مورد استفاده ،گیاهان هستند (.)82

رضایت آگاهانه از مصاحبهشوندگان بهصورت شفاهی کسب و

لذا وجود تنوع بسیار باالی اکولوژیک از یکسو و رویکرد

مصاحبهها براساس کد برینالمللری اخرال کره توسرط جامعرۀ

گستردۀ عمومی مردم به استفاده از گیاهان دارویی و طب سنتی

بین المللی اتنوبیولوژی در سال  0226تعریف شده برود ،انجرام

از سوی دیگر ،نشاندهندۀ لزوم تحقیقات گسترده در زمینۀ

شد ( .)02همچنین مشخصات مربروط بره افرراد پرسرششرده

گیاهان دارویی این منطقه است؛ بنابراین در این پژوهش تالش

(سن ،جرنس و تحصریالت) در جردول شرمارۀ  8آورده شرده

شده است تا با شناسایی و معرفی گیاهان بومی دارویی و موارد

است .شناسایی و تأیید گونههای گیاهی در هرباریوم آزمایشگاه

استفادۀ آنها ،اطالعات مفیدی از منطقۀ مورد مطالعه ارائه کنیم.

گیاهشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر برا اسرتفاده از

هدف از انجام این تحقیق ،مطالعۀ دانش بومی مردم منطقۀ

فلورهای معتبر از جمله فلور ایرانیکا ( )08و فلرور ایرران ()00

بلوچستان در خصوص استفاده از گیاهان دارویی است.

توسررط خررانم دکتررر معصررومه حسررن بررارانی انجررام گرفررت و

طبیعی ،باعر

اطالعات مربوط به نرام محلری و نرام فارسری براسراس کتراب

مواد و روشها:

فرهنررررگ نررررامهررررای ایررررران ( )03جمررررعآوری شررررد.

به منظور دستیابی بره اطالعرات اتنوبوتانیرک و کاربردهرای
محلی ،سنتی و طبی گیاهان دارویی پرمصررف در ایرن منطقره،

جدول .8مشخصات افراد مصاحبهشونده در حوزۀ مورد مطالعه
تعداد افراد پرسششونده و شرایط سنی و سواد آنها
سطح تحصيالت
جنسيت

بیسواد

زیر دیپلم

دیپلم

فوقدیپلم و باالتر

مرد

80

88

83

80

زن

84

88

88

88

63-75

45-62

42-47

06-35

محدودۀ سنی

منطقۀ بلوچستان بهدلیل پوشش گیاهی متنوع ،منطقۀ

آنها در جدول شمارۀ  0آورده شده است و تصاویر مربوط به

مناسبی برای مطالعات گیاهان دارویی میباشد .اطالعات

محصول در حال عرضۀ آنها در عطاریهای منطقه در شکل 0

جمعآوریشده دربارۀ برخی گیاهان دارویی در این منطقه به

قابلمشاهده است .در این مطالعه  02گونۀ گیاهی متعلق به 81

همراه ویژگیها شامل نام علمی ،نام فارسی ،نام محلی،
 --- 0مجلّۀ طب سنّتي اسالم و ايران
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یافتهها:

خانوادههای گیاهی ،اندام گیاهی مورد استفاده و نحوۀ استفادۀ

ديدهور و همكاران

جدول .0مشخصات برخی گیاهان دارویی مورد استفاده در منطقۀ بلوچستان
ردیف

نام فارسی

نام محلی

نام علمی

خانواده

8

اسپند

اسپنتان

Peganum harmala
L.

Zygophyllaceae

0

استبر

کرک

Caltropis procera
Aiton.

Asclepidaceae

گواتام

Amygdalus
scoparia Spach.

Rosaceae

4

برنجاسف

برنجاسک

Artemisia vulgaris
L.

Asteraceae

5

پنیرباد

پنیرباد

Withania somnifera
L.

Solanaceae

روپاسک

Solanum nigrum L.

Solanaceae

3

6

بادام
کوهی

تاجریزی

اندام
گياهی
دانه

خواص درمانی

نحوۀ استفاده

ضدعفونیکننده و درمان

دودکردن و پودر بهصورت

رماتیسم

خوراکی

برگ و

ورم مفاصل ،کمردرد و

شیرابه

گزیدگی زنبور

میوه

درمان قند خون ،فشار خون و
چربی خون

برگ و

درمان حالت تهوع ،دلدرد و

دانه

دلپیچه

برگ و
میوه
برگ و

درمان درد مفاصل ،درمان
ناراحتیهای گوارشی ،کاهش
قند و چربی خون

ضماد موضعی
خام بهصورت خوراکی
جوشانده و دمکرده
پودر بهصورت خوراکی و
ضماد موضعی

درمان حساسیت پوستی

ضماد موضعی

7

خار سنبل

هله جیر

Blepharis edulis
Forssk.

Acanthaceae

دانه

رفع خارش و سوزش چشم

پودر بهصورت سرمه

1

خرگل

کرتس

Gaillonia aucheri
Guill.

Rubiaceae

میوه

درمان نفخ

جوشانده

2

درخت بنه

گون ،صمغ با

Pistacia atlantica
Desf.

Anacardiaceae

صمغ

82

درمنه

درنگ

Artemisia aucheri
Boiss.

Asteraceae

برگ و گل

درمان حالت تهوع و دلپیچه

88

ریواس

ریوند

Rheum ribes L.

Polygonaceae

ریشه

هپاتیت ،عفونتهای گوارشی

جوشانده و دمکرده

زارچ

Berberis
integerrima Bunge.

Berberidaceae

ریشه

درمان کوفتگی

جوشانده با شیر گوسفند

83

شنجار

ازبوتک

Psammogeton
canescens Vatke.

Apiaceae

دانه

سیاه

نام گونجک

میوه

درمان عفونت و مسکن درد
دندان

جوشانده و دود
خام بهصورت خوراکی و
شستوشوی بدن با محلول
دمکرده

80

زرشک
کوهی

درمان حساسیت و سرفه و
گرفتگی صدا ،رفع دلدرد و
اسهال نوزادان

مصرف خوراکی بهصورت
تفتداده ،جوشانده و دود

85

فلوس

دارپهلو

Cassia fistula L.

Fabaceae

میوه و دانه

دلدرد و دلپیچه

جوشانده

86

قدومه

توتری

Alysum comepstre
L.

Brassicaceae

دانه

سرفه و گرفتگی صدا

جوشانده با شیر گوسفند

87

گلدر

گلدر

Otostegia persica
Boiss.

Lamiaceae

برگ و گل

استخواندرد ،کاهش قند خون
و ترک اعتیاد

جوشانده

81

مارموت

مارموت

Carolluma edulis
Edgew.

Apocynaceae

میوه

کاهش قند خون و چربی خون

جوشانده

82

مورد

مورت

Myrtus communis
L.

Myrtaceae

برگ

حساسیت پوستی

پودر بهصورت موضعی

کلکشتگ

Citrullus
colocynthis L.

Cucurbitaceae

02

هندوانۀ
ابوجهل

دانه و
برگ

کاهش قند خون

خام بهصورت خوراکی و
ضماد موضعی

سال دوازدهم ،شمارۀ سوم ،پاييز 5 ---0011
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84

سداب

سداپ

Ruta graveolens L.

Rutaceae

گل و میوه

رفع نفخ ،درمان کوفتگی

جوشانده و ضماد موضعی

مطالعۀ دانش بومي و مصارف سنتي ...

برنجاسف؛  )5پنیرباد؛  )6تاجریزی سیاه؛  )7خارسنبل؛  )1خرگل؛  )2صمغ بنه؛  )82درمنه؛  )88ریواس؛  )80زرشک کوهی؛  )83شنجار؛  )84سداب؛ )85
فلوس؛  )86قدومه؛  )87گلدر؛  )81مارموت؛  )82مورد؛  )02هندوانۀ ابوجهل.
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شکل .0تصویر گیاهان دارویی درجشده در جدول  8که در حال عرضه در عطاریهای منطقۀ بلوچستان هستند )8 .اسپند؛  )0استبر ؛  )3بادام کوهی؛ )4

ديدهور و همكاران

بیشترین کاربرد دارویی گونههای مورد بررسی در این منطقه در

چربی خون ( 5گونه 81/5 ،درصد) و کمترین آن بیماریهای

درمان بیماریهای گوارشی ( 1گونه 02/6 ،درصد) ،مسکن و

چشم ( 8گونه 3/7 ،درصد) میباشد (جدول .)3

درمان کوفتگی ( 6گونه 00/0 ،درصد) و کاهش قند خون و
جدول .3خواص درمانی گیاهان دارویی مورد بررسی
گروه

تعداد گونه

درصد

بيماریهای تنفسی

0

7/4

بيماریهای گوارشی

1

02/6

بيماریهای پوستی

0

7/4

مسکن و درمان کوفتگی

6

00/0

کاهش قند خون و چربی

5

81/5

بيماری چشم

8

3/7

سایر

3

88/8

گیاهان مورد استفاده در بیماریهای گوارشی در منطقۀ

 ،)persicaمارموت ( ،)Carolluma edulisبادام کوهی و

مورد مطالعه شنجار (،)Psammogeton canescens

هندوانۀ ابوجهل ( )Citrullus colocynthisو از گیاهان

برنجاسف ( ،)Artemisia vulgarisپنیرباد ( Withania

مسکن و درمان کوفتگی میتوان به اسپند ( Peganum

خرگل

 ،)harmalaپنیرباد ،استبر  ،گلدر و زرشک کوهی

( ،)Gaillonia aucheriریواس ( ،)Rheum ribesدرمنه

( )Berberis integerrimaاشاره کرد .بررسی نوع مصرف

( )Artemisia aucheriو فلوس ( )Cassia fistulaبودند .از

گیاهان بیانگر این نکته است که بیشترین نوع مصرف بهصورت

گیاهانی که برای کاهش چربی و قند خون در منطقۀ مورد

جوشانده ( 88گونه 45/1 ،درصد) و ضماد ( 5گونه02/1 ،

مطالعه استفاده میشوند میتوان به پنیرباد ،گلدر ( Otostegia

درصد) است (جدول .)4

،)somnifera

سداب

(graveolens

،)Ruta

جدول .4نحوۀ استفاده از گیاهان دارویی مورد بررسی
جوشانده

88

45/1

دمکرده

0

1/3

ضماد

5

02/1

پودر

3

80/5

خام و تازهخوری

3

80/5

بحث و نتيجهگيری:

متنوع عطاری و فروش گیاهان دارویی بهصورت سنتی در

منطقۀ بلوچستان از جمله مناطقی در کشور است که باور

شهرهای این منطقه ،نشاندهندۀ گستردگی این باور است .این

به مصرف اشکال مختلف گیاهان خودرو برای معالجۀ

منطقه از لحاظ استفاده از گیاهان دارویی دارای تنوع زیادی

بیماریها در آن قدمت زیادی دارد .وجود مغازههای متعدد و

است که از دالیل آن میتوان به دارا بودن اقلیمهای آب و
سال دوازدهم ،شمارۀ سوم ،پاييز 7 ---0011
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گروه

تعداد گونه

درصد

مطالعۀ دانش بومي و مصارف سنتي ...

هوایی و گیاهان دارویی متنوع و همچنین اقوامی با آداب و

و بیشترین شکل مصرف دارو بهصورت دمکرده و جوشانده

رسوم ویژه اشاره کرد .منطقۀ بلوچستان گیاهان دارویی متنوعی

بود (.)2

دارد که بهرهبرداری مطلوب از آنها میتواند موجب

از پژوهشهای انجامشده در زمینۀ شناسایی و معرفی

درآمدزایی و رونق اقتصادی منطقه و اشتغالزایی برای افراد

گیاهان دارویی میتوان به پژوهش کیاسی و فروزه ( )8321در

محلی و همچنین حفاظت از گونههای بومی شود.

شهرستان آباده اشاره کرد .براساس نتایج این مطالعه 72 ،گونۀ

در پژوهش حاضر ،مطالعهای اتنوبوتانیکی با تمرکز بر

دارویی ،متعلق به  01خانواده شناسایی شد و از میان مصارف

برخی از گیاهان دارویی منطقۀ بلوچستان انجام شد .البته

سنتی و محلی نیز بیشترین کاربرد را در درمان بیماریهای

گونههای دارویی بسیار زیاد هستند که در اینجا فقط به بخش

گوارشی ،تصفیۀ خون و تنظیم فشارخون ،قند خون ،چربی

کوچکی از مهمترین و پراستفادهترین آنها اشاره گردید.

خون ،ضدعفونیکردن ،خلطآور و ضدسرفه و سرماخوردگی به

اسرتفادۀ زیاد گیاهان دارویی در طب سنتی ایران به دلیل

خود اختصاص دادند ( .)05در پژوهش دیگری ،مرادینژاد و

گرایش زیاد مردم به درمانهای طبیعی و بیضرر و در عین

وزیرپور ( )8328به مطالعۀ اتنوبوتانی گیاهان دارویی مردم

حال مقرونبهصرفه بودن آنها و همچنین سازگاری فرهنگی آن

مبارکه پرداختند که طبق نتایج این مطالعه ،بیشترین کاربرد این

است و برا توجره بره اینکه افراد سرالخروردۀ روسرتاها

گیاهان در زمینۀ رفع مشکالت گوارشی با فراوانی  87درصد

اطالعراتی دربرارۀ ایرن گیاهان دارند و با مرگ این افراد ،دانش

بود ( .)06گنجعلی و خاک سفیدی ( )8325با بررسی

سنتی آنها نیز بهسرعت نابود میشود ،بهنظر میرسد که ثبرت

اتنوبوتانی برخی از گیاهان دارویی بیرجند به بررسی  36گونه

و محفروظ نگهداشتن ایرن اطالعات ،بیش از پیش الزم است

گیاه دارویی متعلق به  00خانواده پرداختند .بیشترین قسمت

(.)2

مورد استفاده در گیاهان تحت مطالعه در این منطقه ،برگ و

نتایج حاصل از بررسی کاربرد سنتی و درمانی گیاهان
دارویی منطقۀ تحت مطالعه نشان داد که استفادههای دارویی

کاربرد عمدۀ گیاهان مورد استفاده در ناراحتیها و اختالالت
دستگاه گوارشی و ادراری بود (.)07

متنوعی از گیاهان دارویی موجود در این منطقه میشود.

پژوهشهایی در مورد ترکیبات گیاهان مورد مطالعه در این

همچنین مشخص شد که بیشترین استفادۀ دارویی از گیاهان

تحقیق و موارد مصرف سنتی انجام شده است که نتایج آنها به

جهت درمان بیماریهای گوارشی ،مسکن و درمان کوفتگی و

این شرح است

تنظیم فشار خون و قند خون است .بررسی و مقایسۀ نتایج این

گیاه اسفند حاوی آلکالوئیدهای مهمی از جمله هارمالین،

مطالعه با تحقیقات پیشین شباهتها و تفاوتهایی داشت؛

هارمین و هارمان است .ترکیبات آلکالوئیدی این گیاه دارای اثر

بهطور مثال در پژوهش میرشکار و همکاران ( )8327که در

ضدعفونیکنندگی و درمانکنندگی رماتیسم است (.)01

صورت گرفت 00 ،گونۀ گیاه دارویی در منطقۀ خاش مربوط

بهمنظور درمان بیماریهرای مختلفی مثل جذام ،تب ،خونریزی

به  84خانواده شناسایی شد؛ متداولترین کاربرد دارویی گیاهان

رحم ،ماالریا و مارگزیدگی استفاده میشود .تمام بخشهای

بهترتیب برای مشکالت گوارشی ،درد مفاصل ،امراض زنانه و

گیاه بهویژه دانهها و شریرابه ،سمی بروده و آلکالوئیردها و

بیماریهای عفونی بود ( .)04با بررسی اتنوبوتانی گیاهان

گلیکوزیردهای متنروعی دارد کره تعرداد زیرادی از آنها در

دارویی منطقۀ سیستان ،در مجموع  32گونه از  00تیره و 02

داروسرازی و همچنین بهعنوان حشرهکش استفاده میشوند.

جنس شناسایی شدند که این گیاهان در طب سنتی بهعنوان

شیرابۀ گیاه دارای خاصریت ضرددرد و التیامدهندۀ زخم و

مدر ،مقوی معرده ،التیرامدهندۀ زخرم ،درمران ترب ،انرواع

ریشۀ گیاه دارای خواص ضدبارداری و ضدزخم معده است.

دردهرا و التهابها ،خلطآور و  ...مورد استفاده قرار میگرفتند

خواص حفاظت کبردی و آنتیاکسیدان گیاه را به

 --- 8مجلّۀ طب سنّتي اسالم و ايران
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راستای مصارف سنتی برخی گیاهان دارویی شهرستان خاش

قسمتهای مختلف درخت استبر بهویژه پوست ریشه،

ديدهور و همكاران

فالونوئیدهای موجود در گلهای آن نسبت دادهاند .شیرابۀ گیاه

باال استفاده میشود .سزکوئیترپن کورکومن ترکیب اصلی

منبع مهمی از فالونوئید کوئرسرتین ،گلیکوزیردهای

اسانس است که معموال در تعدادی از گونههای گیاهی یافت

فالونوئیردی ،آنتوسریانین ،رزین ،آنزیمهای هضمکنندۀ

میشود و بهدلیل خواص ضدالتهابی ،سمیت سلولی و

پروتئین ،ساپونین و تریترپنوئیردها است .آنرالیز شریمیایی

ضدتوموری معروف است (.)35

استبر

عصررارۀ برگرری گیرراه اسررتبر وجود ترکیبرراتی از قبیررل

بهطور کلی صمغ بنه از دو بخش فرار تربانتین و غیر فرار

گلیکوزیرردها ،پروتئینها ،تررریترپنوئیرردها ،اسررتروئیدها و

کلوفان تشکیل شده است .تربانتین دارای ترکیبات باارزش

فالونوئیدها را آشکار کرده است که بیانگر اهمیت و خواص

متعددی مثل آلفا-پینن است که در بخش پزشکی نیز از آن در

دارویی گیاه مذکور میباشد (.)02

درمان بعضی از بیماریها بهعنوان ضدعفونیکننده استفاده

ترکیب آمیگدالین موجود در بادام کوهی قند خون را

میشود (.)36

کاهش میدهد ،آمیگدالین یک گلوکوزید سیانوژن است که

درمنه بهدلیل وجود ترکیبات فالونوئیدی مانند کوئرستین و

فعالیت آنزیمهای لوزالمعده را تسریع میکند؛ لرذا ایرن امرر

ترکیبرات کومارینی جهت درمان حالت تهوع و دلپیچه مورد

میتواند ساخت و رهایش انرسولین را افرزایش بدهد .ایرن

استفاده قرار میگیرد (.)37

هورمون هم از شکستهشدن گلیکوژن در کبرد و درنتیجه
افزایش آن در خون جلوگیری میکند (.)32

ساقۀ ریواس دارای خاصیت مسهلی است و برای درمان
یبوست بهکار میرود .از عصارۀ ریشۀ آن نیز برای درمان

برنجاسف حاوی ترکیبات سزکوئیترپن الکتونی و

دیابت ،ناراحتیهای معده ،کبد ،آبله و سرخجه استفاده میشود.

فالونوئیدهاست که به آن خاصیت ضدمیکروبی و ضدانگلی

همچنین ریواس دارای ترکیبات فالونوئیدی ،ویتامین،B ،A

دادهاند (.)38

مقدار زیادی ویتامین  ،Cاسید اگزالیک ،اسید سینامیک و

گیاه پنیرباد بهدلیل دارابودن الکتونهای استروئیدی موسوم

مادهای تلخ به نام بتاگلوکوگالین است (.)31

به ویتانولیدها بسیار مورد توجه قرار گرفته است .اثر کاهش

از ریشۀ زرشک کوهی برای درمان کوفتگیها استفاده

قند خون و درمان درد مفاصل این گیاه را میتوان به ترکیب

میشود و طبعی عملکرد دارویی بسیار خوب آن بهدلیل وجود

ویتافرین ( Aنوعی ویتانولید) نسبت داد (.)30

ترکیبات فالونوئیدی و فنولی است (.)32

گیاه تاجریزی سیاه بهدلیل خواص حفاظت از کبد،

از میوۀ خشک گیاه شنجار به طور سنتی برای درمان درد

ضدالتهابی و آنتیاکسیدانی بهطور گستردهای مورد استفاده قرار

معده استفاده میشود .در ایران میوه و برگهای گیاه شنجار به

میگیرد که ترکیبات مهم آن عبارتاند از گلیکوآلکالوئیدها

سوپ ،پنیر و ماست اضافه میشود .گیاه شنجار حاوی

(سوالمارژین ،سوالزونین و سوالنین) ،گلیکوپروتئینها،

ترکیباتی با فعالیتهای ضدمیکروبی و آنتیاکسیدانی میباشد

پلیساکاریدها و پلیفنولها (اسید گالیک ،کاتچین ،اسید

(.)42

پروتوکاتوئیک ،اسید کافئیک ،اپیکاتسین ،روتین و نارینگنین)

و آلکالوئیدهای کینولینی است و در طب سنتی برای درمان

از خار سنبل برای درمان آسم ،سرفه ،تب و التهاب گلو

بیماریهای گوارشی ،کلیوی ،گوش و حلق و بینی ،اعصاب،

استفاده میشود .این گیاه بهصورت موضعی برای بهبودی

مفصلی ،ریوی ،زنان ،دفع انگلها ،درد ،اسپاسم و التهاب

زخمها نیز کاربرد دارد .دانههای این گیاه حاوی آالنتوئین

نواحی مختلف بدن و مسمومیتها استفاده میشود (.)48

است .کاتکول و تانن نیز در این گیاه وجود دارد (.)34

گیاه فلوس حاوی گلیکوزیرردهای آنتراکینررونی است و

گیاه خرگل در طب سنتی بهعنوان ضددرد ،ضدباکتری،

برهعنروان مسرهل و ملرین مطرح است و خاصیت ضرردکرم،

ضدقارچ و بهعنوان یک داروی عامیانه برای درمان فشار خون

مفصلی،

درمرران

سرروزش

ادرار،

تسکین

دردهای
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ناراحتیهرای قاعردگی و ترببر دارد ( .)40بررسیهای

در کاهش قند خون مؤثر میباشند ( .)46وجود گلیکوزیدهای

فیتوشیمیایی نشان دادند کره بررگهرا ،گرلهرا ،دانره ،پوسرت

پرگنان در گیاه مارموت نشاندهندۀ خواص ضددیابتی آن است

و میروۀ گیرراه فلروس ترکیباتی از جمله اسرترولهررا،

( .)47وجود ترکیبات فنولیک ،فالونوئیردها و آلکالوئیردها

کرومرونهرا ،فالونوئیردها ،آنتراکوئینرونهرا ،دیترپنوئیدها،

تأییدکنندۀ اثررات ضدالتهاب گیاه مورد میباشد (.)41

تریترپنوئیدها ،کاتچین ،فورفرورال ،کرومرون ،کریزوفانول و
کریزوفانین دارد (.)43
در طب سنتی از گیاه قدومه به همراه بارهنگ جهت درمان
سرفه و گرفتگی صدا استفاده میشود ( .)44گیاه قدومه حاوی
ترکیبات فنولی ،فالونوئیدی و موسیالژی میباشد (.)45
ترکیبات پلیفنرولی موجرود در برخی گیاهان در بهبود
عوارض ناشی از دیابت مفیرد هرستند .گیاه گلدر دارای

تأثیر هندوانۀ ابوجهل در کنترل قند خون و درمان دیابت
بهدلیل وجود اجزای گلیکوزید (کلوسنتین) و ساپونین است
(.)42
با توجه به وفور گیاهان دارویی در این منطقه و استفادۀ
گستردۀ مردم بومی منطقه ،با مطالعات بیشتر میتوان به نتایج
راهگشایی در زمینۀ کاربرد گیاهان دارویی در درمان بیماریها
دست یافت.

ترکیبررات پلرریفنررولی ماننررد فالونوئیدها و تاننهاست که

] [ Downloaded from jiitm.ir on 2022-01-23

 --- 01مجلّۀ طب سنّتي اسالم و ايران

... مطالعۀ دانش بومي و مصارف سنتي

[ Downloaded from jiitm.ir on 2022-01-23 ]

References:
1. Gholipour A, Ghorbani Nohooji M, Rasuli N, Habibi M. An ethnobotanical study on the medicinal plants
of Zarm-rood rural district of Neka (Mazandaran Province). Journal of Medicinal Plants. 2014 Dec
10;13(52):101-21.
2. Tabatabaei SM, Avatefi Hemmat M, Jalali SG, Amin G. Traditional knowledge of the use of wild
medicinal plants in Chupanan rural district, north of Naein county. Journal of Islamic and Iranian Traditional
Medicine. 2019 Sep 10;10(2):157-84.
3. Razmjoue D, Zarei Z, Armand R. Ethnobotanical study (Identification, medical properties and how to use)
of some medicinal plants of Behbahan city of Khuzestan province, Iran. Journal of Medicinal Plants. 2017
Dec 10;16(64):33-49.
4. Hosseini M, Rahim Forouzeh M, Barani H. Identification and investigation of ethnobotany of some
medicinal plants in Razavi Khorasan province. Journal of Medicinal Plants. 2019 May 10;18(70):212-31.
5. Hooper D, Field H, Dahlgren BE. Useful plants and drugs of Iran and Iraq. Chicago: Field Museum of
Natural History; 1937 Jun 30;9(3):71-241.
6. Sharififar F, Koohpayeh A, Motaghi MM, Amirkhosravi A, Puormohseni Nasab E, Khodashenas M.
Study the ethnobotany of medicinal plants in Sirjan, Kerman province, Iran. Journal of Medicinal Herbs,.
2010 Dec 1;1(3):19-28.
7. Ahvazi M, Akbarzadeh M, Khalighi-Sigaroodi F, Kohandel A. Introduce some of the medicinal plants
species with the most traditional usage in East Mazandaran Region. Journal of Medicinal Plants. 2012 Nov
10;11(44):164-75.
8. Dolatkhahi M, Amininejad GH, Baghernejad J, Dolatkhahi A. Study of the primary ethnobotanical of
Arjan – Parishan protected area in Fars province. National Congress on Medicinal Plants. Yasuj – Iran.
August 2012.
9. Iranmanesh M, Najafi S, Yosefi M. Studies on ethnobotany of important medicinal plants in Sistan.
Journal of Medicinal Herbs. 2010 Aug 1;1(2):58-65.
10. Dolatkhahi M, Ghorbani Nohooji M. The most used medicinal plant species of Dashtestan (Bushehr
province), with emphasize on their traditional uses. Journal of Medicinal Plants. 2013 May 10;12(46):85105.
11. Vafadar M, Toghranegar Z. Ethnobotanical study of some medicinal plants of Abhar county, Zanjan
province. Journal of Medicinal Plants. 2020 Sep 10;19(75):30-54.
12. Safa O, Soltanipoor MA, Rastegar S, Kazemi M, Dehkordi KN, Ghannadi A. An ethnobotanical survey
on Hormozgan province, Iran. Avicenna Journal of Phytomedicine. 2013;3(1):64-81
13. Dolatkhahi M, Ghorbani Nohooji M, Mehrafarin A, Amini Nejad GR, Dolatkhahi A. Ethnobotanical
study of medicinal plants in Kazeroon, Iran: Identification, distribution and traditional usage. Journal of
Medicinal Plants. 2012 May 10;11(42):163-78.
14. Mehrnia M, Hosseini Z. Ethnobotanical study of native medicinal plants of Aleshtar region (Lorestan).
Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine. 2020 May 10;11(1):81-112.
15. Khaksafidi A, Noura N, Biroudian N, Najafi NA. Rainfall temporal distribution patterns in Sistan &
Balouchestan province (Iran). Journal of Water and Soil Conservation (Journal of Agricultural Sciences and
Natural Resources). 2010;17(1):45-61.
16. Gholam Rezaei Y, Hassan Abadi D. Investigating and analyzing the system of divisions in Iran with
emphasis on scientific and geographical variables. Geography (Regional planning). 2018 Feb 20;8(1):27798.
17. Malekzadeh H, Koosheshgaran SA. Typology of kapar architecture, in southern half of Baluchestan,
Iran. Journal of Architecture in Hot and Dry Climate. 2018;5(6):81-96.

 مجلّۀ طب سنّتي اسالم و ايران--- 00

[ Downloaded from jiitm.ir on 2022-01-23 ]

... مطالعۀ دانش بومي و مصارف سنتي

18. Nouri GH, Sarani S. Introducing the species diversity of Bazman region as natural tourism potentials of
Makran.The First National Conference on the Development of the Makran Coast and the Maritime Authority
of the Islamic Republic of Iran. February 2013.
19. Koshtegar S, Ghahremaninejad F, Podineh H, Farznjo M. Ethnobotanical study of some medicinal plants
in Sistan and Baluchestan province. The Third National Conference of Medical Herbs and Stable
Agriculture. Hamedan- Iran. June 2015.
20. International society of ethnobiology, ISE code of ethics (with 2008 additions). Available at:
http://www.ethnobiology.net/what-we-do/core-programs/ise-ethics-program/code-of-ethics/code-in-english/.
(Accessed 16 May 2017).
21. Rechinger KH. Flora Iranica. No:1-178. Austria, Graz: Akademische Drucku.Varlasanstalt; 1963-2010.
Vol.1-174.
22. Parsa A. Flore de, Iran. Ministry of Culture and Higher Education of Islamic Republic of Iran Publishing,
Offset Press. 1960-1989. Vol. 1-5. [In Persian].
23. Mozaffarian V. A dictionary of Iranian plant names. Tehran: Farhang Moaser; 2008. [In Persian].
24. Mirshekar M, Ebrahimi M, Ajorlo M. Ethnobotanical study and traditional uses of some medicinal plants
in Khash city. Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine. 2019;9(4):361-370.
25. Kiasi Y, Forouzeh MR. Ethnobotanical study of the medicinal plants in Abadeh (Case study: Almalicheh
rangelands). Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine. 2019 May 10;10(1):71-88.
26. Mardani-Nejhad S, Vazirpour M. Ethno-botany of medicinal plants by Mobarakeh’s people (Isfahan).
Journal of Medicinal Herbs. 2012 Aug 1;3(2):111-26.
27. Ganjali AR, Khaksafidi A. Ethnobotanical study of some medicinal plant species in Birjand. Journal of
Islamic and Iranian Traditional Medicine. 2016 Dec 10;7(3):349-57.
28. Abdosi V, Rostaee Z, Ahadi P. A new look at the pharmacological effects of Peganum harmala. The
Third National Conference on New Concepts in Agriculture. Faculty of Agriculture, Saveh Branch, Islamic
Azad University.Desember 2015.
29. Nejad AH, Asadi KM, Rezanejad F. Isolation and sequencing of chalcone synthase (CHS) in calotropis
procera. Journal of Cell and Tissue. 2015;6(4):461-470.
30. Ghaibi N. Study of amygdalus lycioides root extract on blood glucose concentration in intact and diabetic
rats. Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences. 2014;22(2):32-38.
31. Yarizadeh K, Hosseini R. Comparative Investigation on antibacterial and anti yeast propertise of
methanolic and aqueous extracts of hairy root, root and aerial parts of Artemisia vulgaris. Journal of
Microbial Biotechnology. 2012;4(14):47-52.
32. Mandlik DS, Namdeo AG. Pharmacological evaluation of Ashwagandha highlighting its healthcare
claims, safety, and toxicity aspects. Journal of Dietary Supplements. 2021 Mar 4;18(2):183-226.
33. Jain R, Sharma A, Gupta S, Sarethy IP, Gabrani R. Solanum nigrum: Current perspectives on therapeutic
properties. Alternative Medicine Review. 2011 Mar 1;16(1):78-85.
34. Saqib F, Janbaz KH, Latif MF, Gilani AH, Bashir S. Ethnopharmacological studies on antispasmodic,
bronchodilator and antiplatelet aggregation activities of Blepharis edulis Pers. Asian Journal of Natural &
Applied Sciences. 2012;1:33-45.
35. Asgarpanah J, Ghavami S. Volatile constituents of gaillonia aucheri from south of Iran. Chemistry of
Natural Compounds. 2016 Jul;52(4):743-4.
36. Mahdavi A. Non wood forest and rangeland products of Zagros exploitation methods, use cases and their
medical benefits. University of Ilam Press. 2011.
37. Hakimizadeh E, Askary A, Shamsizadeh A, Rahmani M, Vazirinejad R, Ayoobi F, et al. Effect of hydroalcoholic extract of Artemisia aucheri on castor oil-induced diarrhea in male rat. Journal of Shahrekord
University of Medical Sciences. 2013 May 15;15(3):1-8.

 مجلّۀ طب سنّتي اسالم و ايران--- 02

ديدهور و همكاران

[ Downloaded from jiitm.ir on 2022-01-23 ]

38. Shokri H, Farokhi F, Heidari R, Manaffar R. The effect of hydroalcoholic extract of rhubarb root on
blood glucose and histopathological changes of pancreas in alloxan-induced diabetic rats. Qom University of
Medical Sciences Journal. 2015 Mar 10;8(5):20-6.
39. Alirad Y, Ladan Moghadam AR. Check the chemical composition of essential oil of wild barberry
(Berberis integerrima). Iranian Journal of Plant & Biotechnology. 2016;10(3,4):45-54.
40. Kazemi M, Rostami H. Chemical composition, antimicrobial and antioxidant activities of the essential oil
of Psammogeton canescens. Natural Product Research. 2014; 29(3):1-4.
41. Naghibi Harat Z, Kamalinejad M, Sadeghi MR, Sadeghipour HR, Eshraghian MR. A review on Ruta
graveolens L. its usage in traditional medicine and modern research data. Journal of Medicinal Plants. 2009
May 10;8(30):1-9.
42. Jaffary F, Nilforoushzadeh MA, Ansari N, Rahimi M. Treatment of cutaneous leishmaniasis: Cassia
fistula fruit gel- intralesional glucantime vs. placebo gel- intralesional glucantime combination. Tehran
University Medical Journal TUMS Publications. 2009;67(10):705-711.
43. Vafaei AA, Miladi-Gorgi H, Moghami HR, Ameri M. The effect of fruit Cassia fistula aqueous extract
on sleeping time and the level of anxiety in mice. Journal of Gorgan University of Medical Sciences. 2011
Jan 10;12(4):1-6.
44. Parsa A. Medicinal plants and drugs of plant origin in Iran II. Plant Foods for Human Nutrition.
1959;6:69–96.
45. Tsiftsoglou OS, Lazari DM, Stefanakis MK, Kokkalou EL. Flavonoids and phenolic acids from the aerial
parts of Alyssum alyssoides L.(Brassicaceae). Biochemical Systematics and Ecology. 2019 Apr 1;83:51-3.
46. Hedayati M, Pouraboli I, Pouraboli B, Dabiri S, Javadi A. Effects of Otostegia persica extract on serum
level of glucose and morphology of pancreas in diabetic rats. Koomesh. 2012;13(2):201-208.
47. Patel AK, Phulwaria M, Rai MK, Gupta AK, Shekhawat S, Shekhawat NS. In vitro propagation and ex
vitro rooting of Caralluma edulis (Edgew.) Benth. & Hook. f: An endemic and endangered edible plant
species of the Thar Desert. Scientia Horticulturae. 2014 Jan 22;165:175-80.
48. Ismaili A, Eisvand HR, Rezaeinejad A, Sameey K, Zabeti SM. Study of germination indices and
characters and seed establishment of Myrtus communis L. Yafte. 2012;14(2):71-80.
49. Barghamdi B, Ghorat F, Asadollahi K, Sayehmiri K, Peyghambari R, Abangah G. Therapeutic effects of
Citrullus colocynthis fruit in patients with type II diabetes: A clinical trial study. Journal of Pharmacy &
Bioallied Sciences. 2016 Apr;8(2):130-134.

03 ---0011  پاييز، شمارۀ سوم،سال دوازدهم

[ Downloaded from jiitm.ir on 2022-01-23 ]

... مطالعۀ دانش بومي و مصارف سنتي

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 مجلّۀ طب سنّتي اسالم و ايران--- 00

