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در کشور ما ایران با  .اندگیاهان دارویی بدون شک از زمان های بسیار کهن مورد توجه انسان ها بوده:چکیده

موقعیت های بی نظیری برای ، کویرها و کرانه دریاها، دشت ها، پستی و بلندی ها، داشتن آب و هوای گوناگون

به ویژه گیاهان دارویی که به صورت وحشی و طبیعی در دشت  رویش گیاهان بسیار متنوعی فراهم گردیده است.

استان هرمزگان به عنوان یکی از استان های مهم و  ها و زیستگاه های خاص خود یافت می شوند.ه دامنه کو، ها

اهالی دهستان کمشک از توابع و دیدگاه های  بررسی باورها یز از این قاعده مستثنی نیست.ن، متنوع کشور

یمایشی به صورت پاین تحقیق  داروی منطقه می پردازد. شهرستان بستک نسبت به خواص معجزه آسای گیاهان

ام حلیل محتوا انجروش گردآوری  اطالعات با استفاده از مصاحبه ساختارمند و ت .و میدانی انجام گرفته است

 گرفته است. روش تجزیه تحلیل اطالعات به صورت کلید واژهای کلیدی انجام گرفته است.

 هرمزگان.، بستک، کمشک، خواص گیاهان دارویی، : باورهای بومیکلیدواژه

 مقدمه

مواد معدنی و دارای خواص دارویی ، چربی ها، قندها، پروتئین ها، هورمون ها، حاوی ویتامین ها، ))گیاهان به عنوان مهم ترین منابع غذایی

هر روز به اهمیت ، به خصوص انسان ها هستند.کشف پی در پی مواد اثرات جدید و گشودن رمز و رازهای حیرت انگیز، برای موجودات

 آنها می افزاید.

 شاعر بلند مرتبه و شیرین سخن ایران می فرماید: "سعدی"چنانچه 

 هر ورقش دفتری است معرفت کردگار((.                               اربرگ درختان سبز در نظر هوشی

 (18:1:51، 2جلد، صالحی سورمقی)
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در معالجه و درمان بیماری ها بوده است.طی سالیان متمادی داروهای گیاهی اساس ، استفاده از گیاهان از دیر باز تاکنون، یکی از موارد مهم

به کرات از گیاه درمانی صحبت شده ، ))در افسانه ها و داستان ها سینه به سینه نقل شده می شد.درمان بیماری های گوناگون محسوب 

ن افتادند. از بهشت ترنجبین هایی به زمی، است.به عنوان مثال:نوشته اند که برای قوم سرگردان بنی اسرائیل هنگامی که از مصرروانه شده بودند

به دست می ، که دارای ارزش درمانی است، می باشد. از پوسته آن نوعی نوشیدنی داروییدر حقیقت این گیاه محصولی از درخت گز 

قدیمی ترین اطالعات ثبت شده در مورد استفاده از گیاهان در عصر ساختن اهرام مصر یعنی حدود چهار هزار سال . (:5121:1، آید((.)فقیه

ارگران سازنده اهرام استفاده می شده و برخی گیاهان هم در مداوای بیماری ها از سیر و پیاز در تغذیه ک، قبل است.طبق اسناد به دست آمده

گیاه شناسی و خواص گیاهان مورد توجه بوده ، حتی در زمان قبل از بقراط، در شرق. (4:1:59، به کار گرفته می شده است.)قاسمی

ز میالد نوشته شده است. این کتاب احتماال یکی از قدیمی سال قبل ا 333:است.بزرگ ترین کتاب گیاه شناسی چین به نام))پن تسه ئوا(( 

ارسطو فیلسوف و پزشک بزرگ . (4:1:51، ترین کتاب های گیاه درمانی است که جزئیات زیادی در مورد داروهای گیاهی در بر دارد.)فقیه

نحوه ساخت انواع ترکیبات دارویی و ، ابکتابی به نام))صندوق طالیی اسرار(( از خود به یادگار گذارده است.در این کت، یونان قدیم

ی وی و شاگردانش قرار گرفته  مورد مطالعه، همچنین طرز تشخیص بیماری ها با استفاده از گیاهان مشخص، دستورالعمل استفاده از آن ها

پایه  ،ستانی متمرکز شده بودمجموعه اطالعات بسیار ارزشمند علم قدیم مربوز به گیاهان دارویی که در کشورهای با. (4:1:51، است.)فقیه

در این میان ایران باتوجه به . (1:55، در اروپا تشکیل داد.)کیانمهر، های بنیادین دانش نوین گیاهان دارویی را مانند برخی از علوم دیگر

))هرگیاه حاوی صدها متنوع با ارزش دارویی فراوان می باشد.، دارای گیاهانی، عظمت و گستردگی و دارا بودن مناطق مختلف جغرافیایی

، لحی سورمقیصاماده با اثراتی جالب و در حقیقت بزرگ ترین آزمایشگاه طبیعت است که به عنوان منابع بی انتها در اختیار ما قرار دارند((.)

می  درمانی متفاوتدارای گیاهانی بسیار ارزشمندبا خواص ، استان هرمزگان نیز با توجه به گستردگی و تنوع آب و هوایی. (1:54::1، 1ج

رد همراه با خواص درمانی و کارب، باشد.در این تحقیق سعی شده که درباره ی تعدادی از گیاهان روستای کمشک از توابع شهرستان بستک

اخته دنسبت به استفاده از داروهای گیاهی پر، آن ها مورد بررسی قرار گیرد و نیز به بررسی نگرش صاحب نظران و افراد با تجربه ی روستا

پرسش  ،افراد سالخورده و مسن می باشند لذا یکی از اهداف مهم طرح، گفتنی است مهم ترین منابع اطالعاتی سنتی و گیاهان دارویی شود.

القه ع یاز این افراد است تا بتوان چنین گنجینه گرانبهایی را از حافظه و گفتار تبدیل به نوشتار نمود.به این امید که قابل دسترسی برای همه 

به تمامی مردم استان هرمزگان ، مندان به علم طب سنتی و گیاهان دارویی باشد و از سوی دیگر فواید و مزایای گیاهان این خطه از استان

 شناسانده شود.

 بیان مساله

ری دارو تعداد بیشتخود درمانی که به عنوان معمولی ترین فرم خود مراقبتی تلقی می شود عبارت است از به دست آوردن و مصرف یک یا 

بدون استفاده از نظر یا تشخیص توسط پزشک و نیز بدون نسخه یا نظارت درمانی است که شامل مصرف داروهای گیاهی یا صناعی می 

(. به هر حال خود درمانی یکی ازمسایل مهم اجتماعی سالمت است که می تواند در بسیاری ازموارد معضالت مهمی را برای فرد و 1باشد)

ه ایجاد نماید. طی دهه گذشته مصرف دارو به عنوان یک کاالی استراتژیک مشمول یارانه و به عنوان یک نیازاساسی عامه مردم در جامع

کشورافزایش یافته است. مطالعات صورت گرفته حاکی از آن است که مصرف دارو در کشور فاقدالگوی صحیح است. تالش های صورت 

ودسرانه نابجا و خ، موفقیت چندانی برخوردارنبودند و نظام دارویی کشور همچنان با مشکل مصرف بی رویهگرفته برای اصالح این الگو از 
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(. خود درمانی عامل بروز عواقب زیادی می باشد یکی از علل مهم خود درمانی فرهنگ و تصور مردم از دارو است 2دارو روبرو است )

ماً نسخه دارویی آنها هم به مقدار زیادی برای آنها نوشته شود البته مردم هم دالیلی از یعنی مردم میل دارند در موقع مراجعه به پزشک حت

وقفه در کار و... را ابراز می دارند. لذا اگر زمانی پزشکی ، بیکار شدن از شغل، اتالف وقت، قبیل پرداخت وجه ویزیت و کرایه رفت و آمد

یگر مراجعه نموده یا خود اقدام به مصرف دارو می نمایند که در این صورت زمینه مصرف اقدام به تجویز دارو برای بیمار ننماید به پزشک د

بسیاری از مردم عالوه بر داروهای تجویز شده به طور مستقیم ، (. گذشته ازاین وضعیت:خودسرانه و بی رویه دارو در کشور فراهم می آید)

اغلب غلط نیز می باشد برای پیشگیری و درمان بیماری ها یا تقویت خود  به داروخانه ها مراجعه می نمایند و بر حسب تشخیص خود که

دارو تهیه و مصرف می کنند این امر موجب شده است که نزدیک به نیمی از داروهای مصرف شده بی مورد باشد. متاسفانه در کشورهای در 

تهیه شده طبیعی )داروهای گیاهی یا سنتی( ریشه در مجموعه  حال توسعه این سوء استعمال دارو ها ریشه ای دیرینه دارد به طوری که داروی

(. در حال حاضر این پدیده یعنی مصرف خودسرانه داروها باعث شده است عواملی 9فرهنگ اجتماعی اکثر کشورهای در حال توسعه دارد)

(. 8عوارض ناخواسته و... افزایش پیدا کند) آثار جانبی و، مسمومیت های ناخواسته و حتی عمدی، عدم درمان بهینه، مثل مقاومت باکتریایی

عالوه بر اینها مصرف ، (9آن که دسترسی آسان به دارو موجب گردیده تا در خودکشی هم داروها نقش اول را داشته باشند)، خطر عمده دیگر

(. داروهای 6در جامعه می گردد) هدر رفتن هزینه و افزایش سرانه مالی مصرف دارو، خودسرانه داروها منجر به اختالل در بازار دارویی

، ستیبو، ضعف عمومی، نازایی، آرامبخش نیز که به وفور به صورت خودسرانه مصرف می شوند دارای عوارضی همچون نقصان فشار خون

م ضررترین ک یرقان و کاهش گلبولهای سفید می باشد. از دیگر داروهایی که به صورت خودسرانه استفاده می شوند آنتی بیوتیک ها هستند که

پنی سیلین دارای عوارضی چون تظاهرات آلرژی پایدار و حتی مرگ می باشد. همچنین مصرف خودسرانه برخی داروها عوارضی مانند ، آنها

(. هر ساله 9رود)مسمومیت کبدی ومشکالت کلیوی ایجاد می کند. خود درمانی یکی از علل عمده طوالنی و مزمن شدن دردها به شمار می

 (WHO) مهمی از بودجه های درمانی صرف تهیه و مصرف داروها می گردد به طوری که بر اساس برآورد سازمان بهداشت جهانیدرصد 

(. مصرف دارو در کشور ما نیز طی سال های اخیر مرتب سیر صعودی داشته و همچنان 1هزینه های درمانی صرف داروها می شود ) %93تا 

در پایان سال  %19میلیارد ریال بوده که این رقم با رشد متوسط  21معادل  1:86رف دارویی کشور در سال ادامه دارد به عنوان مثال کل مص

 1441هم طی گزارشی در سال  Scrip (. نشریه5میلیارد ریال بالغ گردیده است) 83:به  1:53میلیارد ریال و در سال  132به رقم  1:66

میلیون دالر( و سپس داروهای  41ارویی ایران مربوط به عوامل ضد میکروب )با ارزش اعالم داشت که بیشترین فروش دو شرکت عمده د

میلیون دالر( بوده است همچنین این نشریه بیان می دارد که اولین  8:میلیون دالر( و داروهای گوارشی )با ارزش  61با ارزش ) CNS موثر بر

(. 4میلیون دالر بوده است ) 1میلیون دالر و سپس آمپی سیلین با ارزش  :1آموکسی سیلین با ارزش  1441داروی پرفروش ایران در سال 

 .عدد دارو مصرف می کند که بیش از استاندارد جهانی است4::براساس تحقیقات انجام شده هر ایرانی ساالنه 

 اهمیت و ضرورت تحقیق 

ای ه گونهب -اشتغال و، زیست محیطی، بهداشتی، قتصادیهای توسعه انقش رو به تزاید مصرف و تولید گیاهان دارویی در زمینه اهمیت و

 ،های فراوانی را برای واردات مواد مؤثر با منشا گیاهی جهت ساخت و تولید دارو در کشورشاناست که امروزه کشورهای توسعه یافته هزینه

بالقوه طبیعی و جغرافیایی جهت کاشت و تولید  های طب گیاهی وهمچنین استعدادکنند. ایران با برخورداری از فرهنگ تاریخی در زمینهمی

قیقات ها وبرخی از تحاما بررسی، به عنوان یکی از کشورهای پیشگام در زمینه تولید و مصرف داروهای گیاهی باشد تواندگیاهان دارویی می
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میلیون دالر  833ارویی و هزینه کردناز داروی مصرفی کشور از طریق گیاهان د %1تا  %:دهد. مصرف ساالنه فقط این مطلب را نشان نمی

تواند باشد. آمارهای میزان مصرف داروهای ( دلیلی در این زمینه می 1میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور برای تامین دارو ) 33:ارز و 

های رد. میزان مصرف داروآوری و مصرف این گونه داروها در میان مردم داگیاهی در برخی از کشورها نشان از ضعف فراوان ما در عمل

درصد  98در ژاپن ، درصد28در امریکاو انگلیس ، درصد8:در کشور سویس ، درصد 11گیاهی از کل داروهای مصرف شده در کشور آلمان 

گونه که اشاره شد نسبت مصرف داروهای ( در حالی که در کشورمان همان2رسد )درصد می83ودر چین وهندوستان این رقم به بیش از 

تواند از جهات بدون شک بررسی و شناسایی علل عدم مصرف داروهای گیاهی در میان مردم می. باشددرصد می 1گیاهی به شیمیایی حدود 

 توان نسبت به توسعه واست که می باورها و دیدگاه های مردمچرا که تنها با شناخت وشناسایی ، گوناگون قابل توجه وبا اهمیت باشد

رسد که کمترین توجه و مباحث در سمینارها و مقاالت هی در کشور اقدام موثر انجام داد. از طرف دیگر به نظر میگسترش داروهای گیا

 .یابد که خود جای تامل و بازنگری داردتهیه شده در کشور نیز به این امر اختصاص می

 پیشینه تحقیق

Dedy Almasdyو Azmi Sharrif  که عمل خود درمانی و مصرف دارو بدون نسخه پزشک در در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند

ای خود نشانه های اصلی بر بین دانشجویان دانشگاه ها بسیار شایع است. در بین این جمعیت دالیل برای خود درمانی متفاوت است عالئم و

 مطالعه ای که توسط شادی سرهرودی و(. در 12اسهال می باشد) سرماخوردگی و، سرفه، آنفلوانزا، تب، دردهای خفیف، درمانی سردرد

درد ، درصد ازخود درمانی ها استفاده از مسکن ها به دلیل سردرد 6/16همکارانش بین دانشجویان ایران انجام شده است بیان شده است که

تجویز داروها در ، دوستان وخانواده، قاعدگی ومعده درد بوده است ومنبع اطالعات مورد استفاده در بین این جمعیت برای مصرف دارو

 (. :1دانش پزشکی آنها و توصیه های یک دارو ساز بوده است)، گذشته

درصداز دانش 1/16انجام شد نتایج به این صورت بیان شده است که  Asifa Khanum وAzhar Hussain در مطالعه ای که توسط

درصد آنها به مصرف دارویی که قبال ازنتیجه آن  26ای جزئی ودرصد برای بیماری ه 9:/1دوستان وبستگان ؛، آموزان با مشاوره از خانواده

 (. 19راضی بودند جهت خود درمانی اقدام کردند. آنان کمبودوقت واین که خود دارو یک منبع ارزان می باشد را دلیل خود درمانی ذکر کردند)

گاه کراچی نشان می دهد که شایع ترین علت خود و همکارانش در بین دانشجویان دانش  Syed Nabeel Zafar نتایج حاصل از مطالعات

ک و ضد تب آنتی بیوتی، تب می باشد که به ترتیب داروهای ضد درد، آنفلوانزا، درمانی تجربه ی قبلی می باشد و شایع ترین عالئم سردرد

(. در 18وجود دارد) ( P=5/3ی )بودند. همچنین تفاوت معنی داری بین شیوه مصرف خودسرانه دارو در بین دانشجویان پزشکی و غیرپزشک

نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه های شهر اصفهان نسبت به خود درمانی که توسط آقای اسالمی ، مطالعه ای تحت عنوان بررسی آگاهی 

عدم خود نگرش و عملکرد دانشجویان در خصوص ، دانشجوی شرکت کننده میانگین نمره آگاهی 633از مجموع ، و همکارانش انجام شد

نگرش ، ( P=31/3نا داری در میانگین نمره آگاهی )مع اختالف و بود 85/41±94/6، 92/95±88/1، :5/:4±4/11درمانی با دارو به ترتیب 

(336/3 = P) ) 31/3و عملکردP =)  دانشجویان رشته های علوم پزشکی و غیر پزشکی وجود داشت عالوه بر آن تفاوت معنی داری در

(. در مطالعه ای تحت عنوان 16دانشجویان در مقاطع تحصیلی مختلف دیده شد ) (P = 32/3و نگرش ) ( P= 31/3گاهی )میانگین نمره آ

، انجام شد  1:54بررسی خود سرانه دارو در میان دانشجویان دانشگاه های شهر اردبیل که توسط دکتر فیروز امانی و همکارانش در سال 
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 ،انه دارو را تجربه کرده بودند و شایع ترین دلیل این مصرف خود سرانه دارو توسط دانشجویاندانشجویان مصرف خود سر %53بیش از 

(. هم چنین در بین دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی با مصرف خود سرانه دارو %5/51عدم ایجاد عارضه با مصرف خود سرانه ذکر گردید )

 (.11)  (P = 3/:3تفاوت معنی داری وجود داشت )

( اما در 18و همکارانش در شهر کراچی نگرش دانشجویان در خصوص خود درمانی را در سطح متوسط گزارش نمود ) zafar مطالعه 

 (.15و همکارانش نگرش دانشجویان در زمینه خود درمانی مثبت ذکر شد ) james مطالعه

 (.14گزارش شد )و همکارانش شیوع خود درمانی در زنان بیشتر از مردان   figueiras در مطالعه 

در مطالعه ای که توسط باقیانی مقدم و احرام پوش تحت عنوان سنجش و نگرش عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی  

از دانشجویان مورد بررسی مصرف خود سرانه دارو داشتند . داده های این بررسی  %:5یزد نسبت به خود درمانی با دارو انجام شد : بیش از 

ولی  ،نشان می دهد که میانگین نگرش دانشجویان پرستاری و مامایی نسبت به مصرف خود سرانه دارو بیش تر از دیگر دانشجویان است 

 (.23مصرف خود سرانه دارو در دانشجویان بهداشت بیش تر بوده است )

 اهداف تحقیق

 دهستان کمشکاهالی  بین درمان رسمی غیر نظام در  دارویی گیاهان  شناسایی جایگاه .1

 در مورد گیاهان دارویی اهالی دهستان کمشکبررسی باورها و دیدگاه های مردم  .2

 مشکالت استفاده از گیاهان دارویی از نظر اهالی دهستان کمشک .:

 فواید و مضرات استفاده از گیاهان دارویی از نظر اهالی دهستان کمشک .9

 روش تحقیق

می باشد. در این مطالعه نمونه  مردم اهالی دهستان کمشکتحلیلی است که در آن جامعه ی مورد  -این پژوهش از نوع مقطعی و توصیفی

به عنوان  در بین مردم اهالی کمشک باورهای ودیدگاه هاخواهند شد. در مطالعه حاضر مردم اهالی دهستان کمشک ها به طور طبقه ای از 

 یشناخت خواص گیاهان داروی، گیاه درمانی، میزان آگاهی از گیاهان دارویی، وضعیت تأهل، سن، خصاتی مانند جنسیتمتغیر وابسته و مش

 به روش تحلیل محتوا و کلید واژه های کلیدی  و همچنین به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شدند . پس از جمع آوری اطالعات داده ها 

SPSS 16 است مصاحبه ساختارمندار می گیرند. روش جمع آوری اطالعات در مطالعه حاضر مورد تجزیه و تحلیل قر. 

 یافته های تحقیق 

 ویژگی فردی
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نفر را برای مصاحبه ساختارمند انتخاب کرده و دیدگاه و باورهای آنها مورد تحلیل و بررسی  83با توجه به نتایج تحقیق به روش گلوله برفی 

 قرار گرفت.

 سن پاسخ گویان 

درصد(، و کمترین فراوانی  :.85نفر )  21سال با فراوانی  63تا  81نتایج تحقیق نشان می دهد که سن اکثریت پاسخ گویان در رنج سنی 

 درصد( می باشد. 6.2نفر ) :سال به باال با فراوانی  11مربوط به گروه سنی 

 هاي جامعهتوزيع فراواني ويژگي -1جدول 

 ويژگی مردم بومی

 فراوانی  درصد

 گروه هاي سنی  

4/11 8 41-15 

3/18 72 11-05 

1/75 17 01-25 

 و باالتر 21 3 7/0

 سطح تحصيالت  

 بي سواد 73 4444

 ابتداي 70 1347

 راهنماي 1 744

 

اه چوبی می شوند.برگ های این گی، بوته ای به ارتفاع حدود یک متر وساقه هایی چهار گوش که در قسمت های پایینگیاهی است دائمی با 

مع در که به صورت مجت است خودوس آبی مایل به بنفش -نوک تیز و به طور متقابل بر روی ساقه قرار می گیرند.گل های اسطو، باریک

الحی صالی انگشتان بیشتر استشمام می شود. )، گیاه دارای بوی نافذی است که با له کردن برگ ها.قسمت هوایی انتهای ساقه قرار می گیرند
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، )خدادادی با مزه ای تند و تلخ می باشد.، جو اریک وسرخ رنگ شبیه پرز خوشه یاین گیاه با پرزهایی ب. (84:1:41، 1ج ، سورمقی

 .(21:1:51، :ج ، تلخ و سوزنده می باشد.)بریمانی مایل به رنگ سبز و دارای مزه ی بهترین نوع اسطوخودوس. (268:1:41

 خواص درمانی:

 ی آرام بخش و برطرف کننده، ادرار آور، مقوی معده، کاهنده قند خون، ضد آلزایمر، ضد افسردگی، ضد التهاب، ضد میکروب، ضد نفخ

. (63:1:54، 1ج ، صالحی سورمقیبرای درمان سرماخوردگی مناسب است.)ضد دیابت و ، ضد اضطراب و صفرا آور، خوابمشکالت 

تلخی موجود در آن گدازنده و لطافت بخش است و از عفونت ، درد مفاصل را تسکین می دهد، همچنین بلغم و سودا را از بین می برد

 وثیر و فایده ی این گیاه را تسکین دهنده ی درد مفاصل و استخوان اهالی روستا نیز بیشترین تأ. (268:1:41، جلوگیری می کند.)خدادادی

ین برای و همچن، زنان محل نیز برای به جریان انداختن قاعدگی و تنظیم آن اعصاب می دانند.داروی مخصوص سرماخوردگی و زکام و 

همچنین بر  می کند.دفع این معضل معجزه اسطو خودوس را به صورت چای می نوشند و معتقدند که در دم کرده ی ، بهبود عفونت رحم

 ،این باورند که کلیه داروهای خواب آور شیمیایی صرفا خواب مصنوعی ایجاد می کنند در حالی که طبیعت با نیروی اعجاب انگیزخود

 مقوی مغز و اعصاب نیز می باشد.، بودن خواب آوراسطوخودوس را بوجود آورده که ضمن 

 

 در مورد گیاه اسطو خودوس باور و دیدگاه پاسخ گویان

از مخلوط الکل و اسطو خودوس برای ، و به دنبال آن نفوذ شپش به موها، در زمان های گذشته به دلیل کمبود امکانات بهداشتی و رفاهی

ر امان بید داز آفت ، همچنین ساکنان محل معتقدند اگر مقداری اسطوخودوس را در ال به الی لباس بگذارند دفع شپش استفاده می کردند.

از شدت زخم و ، اسطوخودوس را پخته و ضماد کرده و بر روی زخم بگذارند، یا اگر جانور گزنده ای به انسان آسیب برساند می ماند.

 جراحت می کاهد.
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روید.ساقه آن به رنگ  یسانتی متر دارای بویی معطر که در چمنزارها و اراضی شنی م 3:بابونه گیاهی است علفی و کوچک به ارتفاع تقریبا 

، 1ج  ،صالحی سورمقیو دارای بریدگی های باریک و نامنظم و پوشیده از کرک است.)برگ های آن کوچک متناوب ، سبز مایل به سفید

 (269:1:41، رد است.بویی سنگین دارد و مزه اش به تلخی می زند.)خدادادیگل آن سفید و مدور و وسط آن ت(. 15:1:54

 خواص درمانی

را تقویت  و مغز اندام های داخلی، خوردن آن در مداوای ورم سخت داخلی مفید است کننده ی مجاری هوایی و لوله ی گوارش است. باز

یرقان را از و  .زخم های دهان را بهبود می بخشد.اخالط سینه را پاک می کنددارویی سودمند تر است می کند و برای رفع خستگی از هر

( یکی از مهم ترین خواص بابونه 266:1:41، که گل ارغوانی دارد در دفع سنگ از طریق ادرار موثر است.)خدادادیبین می برد.بابونه ای 

ادرار آور و ، درمان زخم معده و ورم معده است و این گیاه به آسانی این مرض را درمان می کند. همچنین قوای جنسی را تقویت می کند

ه ورم رود، بی اشتهایی و کم خونی است، سردرد و میگرن درمان کننده ی، ان شیرده افزایش می دهدقاعده آور است. ترشح شیر را در مادر

بابونه دارای خواص دارویی . و کرم روده را نیز درمان میکند.چای بابونه برای تسکین دردهای عضالنی و همچنین بی خوابی مفید است

ماالریا و ضد فشار خون و اوره خون و نفخ معده و ناراحتی های گوارشی نیز می ضد آماس و ، ارزشمندی است که در کنار مزیت های باال

، :ج ، صالحی سورمقیروغن بابونه برای درمان گوش درد و ناراحتی های پوستی مناسب می باشد.). (18:1:55، 2ج ، باشد.)کیانمهر

( و 18:1:55، 2ج، صرف آن بسیار متداول است.)کیانمهر( این گیاه در کشورهای غربی بخصوص در اروپا از جمله کشور آلمان م49:1:43

چون این گیاه در پزشکی علمی دارای اهمیت زیاد می باشد در بعضی از جمهوری های شوروی سابق آنرا کاشته و پرورش می دهند.)دمیروف 

 رند.ابرای آن بر می شم، در باال ذکر شد و بیشتر خواصی کهیک داروخانه ی کامل است ، بابونه به اعتقاد مردم آبادی. (91:1:56، و شکروف

 در مورد خواص دارویی بابونه باور و دیدگاه مردم اهالی کمشک 

ع دیگری گفتنی است که نو این مشکل برطرف می شود.، داشته باشد و آب بابونه را بر بدن خود بمالد می گویند اگر مردی ناتوانی جنسی

 روید وتقریبا همان خواص بابونه ی چشم یا عین البقر هم وجود دارد که در روستای کمشک نیز میاز بابونه به نام بابونه گاوی یا گاو 

 وحشی را دارد.

 

 بروز

 (barvez نام محلی:بروز  )
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آب باران در دشت ها و صحراها از  ی بروز یا مروک یکی از گیاهان دارویی منطقه ی بستک و الرستان می باشد که در فصل بهار به واسطه

زمین می روید. این گیاه دارویی در برخی از کوه ها نیز یافت می شود که البته نوع کوهی آن با بوته های کوچکتر و دانه های ریزتر می 

 باشدکه از لحاظ خاصیت تفاوتی با بوته های صحرایی ندارد.

 خواص درمانی:

از قبیل  ضیراعفونت گلو و ناراحتی های معده مورد استفاده قرار می گیرد. در گذشته ام، سرفه، گلو درد، این گیاه برای درمان سرماخوردگی

مخلوط بروز و شکر درمان می نمودند. به این ترتیب که مخلوط ذکر شده را بر روی  ی کورک و دمل های ریشه دار و چرکین به وسیله

های عفونی بهبود می یافت. دانه های بروز را با داروهای دیگر مخلوط و مرهم زخم  دمل می گذاشتند و بعد مدتی تمام رشته ها و چرک

 ی گرم دانه 8آن لزج است خورده می شود)  یطریقه و میزان مصرف: دانه های این گیاه بصورت خام یا پخته که پخته  درست می کنند.

 گیاه را با مقداری آب می جوشانیم بعد از خنک شدن می نوشیم(

 جانبی و منع مصرف :ندارد. عوارض

 زمان رویش:اوایل بهار

 زمان برداشت:اواسط بهار

 مکان رویش: دشت ها و صحراها البه الی توده های جو و گندم

و برگ  دانه یبرگ های آن نیز خیلی خوشبو و معطر است که فضای اتاق را به وسیله بروز همراه با دانه های گیاه: ی قسمت مورد استفاده

 عطرآگین می کنند. ها

.این گیاه در سال یک سازندضربه زدن با چوپ دانه ها را از جایگاه جدا می  یطرز چیدن:گیاه را پس از چیدن خشک می کنند و به وسیله 

 چین بیشتر ندارد.

 و دیدگاه مردم در مورد خواص گیاهان دارویی  باور

که در هنگام سبز شدن مگس بر روی این گیاه می نشیند و به آن می چسپد و دیگر از بروز به عنوان پشه کش نام می برند.و بر این باورند 

 راه گریزی ندارد.
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 انقوزه

 1ferulaنام علمی: 

 (hengezaهنگزه  )نام محلی: 

 

هی به است که ارتفاع آن گا علفی و چند ساله، بوته ای بزرگ، آنگوزاکما و کورن کما، آنغوزه به نام های فارسی خوراکما یگیاه تولیدکننده 

وری که طول آن ها طب ;می باشد.برگ های قاعده بزرگ و ضخیم هستند خشنان نسبتا محکم و ضخیم و سطحی  یمتر می رسد.ساقه  8/2

قطعاتی دندانه دار تبدیل می شوند. گل های این گیاه زرد رنگند  به سانتی متر می رسد.این برگ ها تقسیمات زیادی دارند بطوری که 63تا 

 8ام مسطح می باشند که روی هر کد ابیضی شکل و تقریب، یه او به صورت گل آذین چتری در انتهای ساقه قرار می گیرند.میوه ها دو فندق

گیاه دارای دو گل  این. (:6-9:  1:51، 2ج، ی سورمقیصالحمیوه ها قهوه ای تیره است.) گخط وجود دارد و کناره ها بال مانند هستند.رن

نر و ماده است که توسط حشرات گرده افشانی می کند. این گیاه از نوع خود بارور است)سایت ویکی پدیا(.از ریشه یا قاعده ی ساقه ی این 

تلخ و  یست.آنغوره ابتدا شیری رنگ است و مزه به دست می آید که به آنغوره مشهور ا، اولئوگم زرینگیاه بر اثر تیغ زدن ماده ای به نام 

ستان ابه همین دلیل از قدیم به نام ))مدفوع شیطان((معروف شده است.این گیاه در ایران)، نی دارد که تهوع آور استفتند و نیز بوی بد و متع

 (69:1:51، 2ج، صالحی سورمقیکرمان و نواحی جنوبی(وجود دارد.)، بلوچستان، خراسان

 درمانی:خواص 

، ی جنسیقوا ی تقویت کننده، ضد تومور، ضد عفونی کننده، پالکت ها، ندگیبضد چس، ضد درد، ضد اسپاسم روده ای، ضد نفخ، خلط آور

رم ک، رحم ی تقویت کننده، معده ی تقویت کننده، محرک تنفسی، فشار خون ی کاهش دهنده، قارچ کش، شیرافزا، ادرار آور، هضم کننده

، در کنار همه خواص گفته شده (69-8به کار می رفته است.)همان:، ءپنبه و نیز به عنوان محرک با، میخچه، درمان سرطان شکمکش و برای 

الت درمان مشک، کرم کش، مردم روستا خواصی از قبیل انگل کش اصلی ترین کاربرد آنغوزه به صورت رایحه در عطریات می باشد)همان(.

 بر می شمارند.، جای زخم را برای انقوزه که همان هنگزه می نامند ی ترمیم کننده، استخوان درد، گوارشی و معده

ت های ت و عفونشیبرو ن، سیاه سرفه، آسم، آن را برای دندان درد مفید می دانند.همچنین دارویی موثر برای درمان یبوست ی ضماد کوبیده

 قارچی می دانند.
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 طریقه و میزان مصرف:

مچک یا هنگزه به صورت خام یا پخته خورده می شود.قارچ این گیاه نیز به هر دو شکل خام یا پخته قابل خوردن  ی در اصطالح محلی ساقه

 ون اسفناج بعدچاین گیاه را نیز هم ی  است.آنقوزه با توجه به خواص ارزشمندش به شکل های مختلف قابل مصرف است.کالهک شاخه

 از پختن با دوغ یا ماست تناول می کنند.

 اور و دیدگاه اهالی کمشک در مورد خواص گیاه دارویی انقوزهب

 اهالی آنقوزه را معادل دیازپام می دانند. .1

 انقوزه را اگر تیغ بزنند به کلی نابود می شود. .2

 بهترین نوع انقوزه در کوه ها می رویدو جنبه ی درمانی فراوانی دارد. .:

 رویدکه بسیار تلخ است و فایده و خواصی آن چنانی ندارد. نوعی دیگر از انقوزه در نواحی گچی و زمین های گچی می .9

 قارچ هنگزه نیز مصرف دارویی دارد و خیلی پهن و حجیم است. .8

 سستی و گیجی را برطرف می کند.، خوردن ماهی سرخ شده و یا خرما بعد از تناول کردن آنقوزه .6

 

 خرزهره

 2nerium o leanderنام علمی:

  نام محلی: خرزهره

 

 

خاورمیانه و مناطق مدیترانه ای می باشد. این گیاه در مکان هایی که آفتاب زیاد دارد رشد می ، ای است همیشه سبز که بومی آسیادرختچه 

سانتی متر است. گل های آن به رنگ  18باریک و کشیده به طول متوسط ، سبز، متر می رسد برگ های ان متقابل 9کند.ارتفاع خرزهره تا 

حصار به کار می  برایسفید یا قرمز می باشد که مانند چتر در انتهای ساقه ظاهر می شود.این درخچه به عنوان گیاه زینتی در منازل و 

 (.885:1:51، 2ج ، رود)خوش بین

 پی خوره نیز می نامند)سایت ویکی پدیا(. پهی و، جار، شبرنگ، در فارسی گیش این گیاه را
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 خواص درمانی:

 (.884ضربان قلب را تنطیم می کند)همان:، تقویت کننده قلب است، تنگی نفس را درمان می کند، ور استآمصرف داخلی: ادرارالف(

برای رفع بیماری ، روغن آن برای درمان کچلی، درد سیاتیک را برطرف می کند، مصرف خارجی: ضماد آن ضد تورم استب(

 (.863های پوستی و خارش نیز مفید است)همان:

 ی درخت خرزهره را برای درمان زنبور گزیدگی بسیار مفید می دانند همچنین برگ تازه ی استخراج شده از ساقه ی شیره، مردم روستا

 سر و نیز خارش بدن موثر می دانند. ی خرزهره را پس از کوبیدن برای رفع شوره

 پودر برگ خرزهره را بر روی زخم های عفونی می ریختند و با این عمل به التیام زخم عمل می کردند.در گذشته 

 خرزهرهباور و دیدگاه اهالی کمشک در مورد خواص گیاه دارویی 

 باشد.حشرات موذی و پشه ها را فراری می دهد و دارویی موثر برای رفع چشم زخم می از دیدگاه مردم روستا و شهرستان خرزهره 

، او ی بر باالی گهواره، درگذشته این باور بسیار قوی تر از اکنون بوده است. به طوری که به منظور حفاظت کودک از چشم زخم و حسادت

 می آویختند.، خرزهره را که به اشکال گوناگون در آورده بودند ی رشته هایی از چوب خشک شده و قالب داده شده

ت خرزهره را در منزل بد یمن و شوم کاشتن درخ، زینت می دادند.در کنار این باور، تراشیده یا این چوب هاهمچنین سقف خانه ها را نیز ب

 می دانستند که جز تلخ کامی و غم چیزی برای صاحب خانه به دنبال ندارد.

ر باعث نابودی و رنج و از طرفی خرزهره در حکم چشم زخم عمل می کند از سوی دیگ ;به نظر دو باور متضاد و متناقض حکمفرماست

 غم دارندگان آن می گردد.

 نکته قابل توجه: 

 نوع صورتی آن مرغوب تر می باشد.، از میان دو نوع خرزهره با گل های سفید و صورتی 

 .از چوب این درخت نی های سنتی به ویژه نی لبک می ساختند 

 خرزهره را در پارچه ای می گذاشتند و به پا می بستند تا درد پا بهبود یابد. ی برگ پخته شده 
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 آویشن

 thymus:نام علمی: 

  (have�̌�aنام محلی: هوشه  )

 

که در نواحی کوهستانی در بین تخته سنگ می روید.ساقه های ، سانتی متر 3:دارای شاخه های زیاد و چوبی به ارتفاع، گیاهی است علفی

رار بر روی ساقه ق، نوک تیز و به صورت متقابل، لوزی شکل، پوشیده از کرک و برگ های کوچک زیادی است.برگ های آن کوچکآویشن 

فید و س، گلی رنگ، دارند.این برگ ها به رنگ خاکستری روشن و با بوی بسیار نافذ دارای دم برگ هایی کوچک می باشد.گل های کوچک

 (.88:1:54، 1ج، صالحی سورمقیرار گرفته اند)به صورت مجتمع در انتهای ساقه ق

 .آویشنه یا آوشن است، نام های دیگر آن آویشهدر فرهنگ معین 

 خواص درمانی:

ضد درد مفاصل و معده و ضد کرم به کار می رود و دم ، قاعده آور، ضد جوش سر و صورت و بدن، مقوی معده، نآویشن به عنوان باد شک

 (.232:1:58، برای کنترل ادرار بچه در شب توصیه شده است)صمصام شریعت برگ آن به مقدار یک فنجان ی کرده

کوچک مناسب است. به این ترتیب که آویشن را پس از نرم کردن با آب مخلوط می کنند و روی  ی همچنین برای درمان زخم ناف بچه

اهالی  (.2:6:1:59، ان برای درمان سرما خوردگی و رفع استخوان درد مناسب می باشد) بالود ی زخم قرار می دهند و به عالوه جوشانده

سر درد و رفع ناراحتی های اعصاب و روان مفید می دانند.و معتقدند ، چربی خون، اویشن را برای درمان قند خون، روستا و سالخوردگان

است بطوری که مواد گوناگون و فوق العاده موثر در آن به اندازه مجموعه داروهای  که آویشن یکی از گران بهاترین گیاهان دارویی روی زمین

 عالوه بر این خاصیت ضد عفونی کنندگی و عطرآگینی هم دارد.، یک داروخانه در وجود ادمی تاثیر می گذارد

 و دیدگاه اهالی کمشک در مورد آویشنباورهای 

ط مخلو، همچنین برای بیرون راندن مار از سوراخ دور کردن عقرب می توان استفاده کرد. اهالی محل معتقدند که از سوزاندن آویشن برای

باعث خروج مار از ، می سوزانندکه دود حاصل از این سوختن و انتشار آن به جایگاه مار، آویشن و موی بز را با چند تکه زغال افروخته

باعث نابودی موریانه و حشرات موذی می شود.از دیگر اعتقادات عوام ، اسپند با سوزاندن مخلوط آویشن، عالوه بر این سوراخ می گردد.

شخص  اگر، بو کردن آویشن برای جلوگیری از شدت زخم بعد از عمل جراحی می باشد. به این شکل که طبق باور اهالی، راجح به این گیاه
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باعث تشدید زخم بیمار می گردد. برای همین ، حضور یابد، ندمعطر به ادکلن و انواع عطور به نزد بیماری که دوران نقاهت را می گذرا

 آویشن از این خطرات جلوگیری می کند.

در مفهوم مطلق آویشن کوهی یا وحشی می باشد که خاص مناطق بستک و حومه می باشد.نوع دیگری از این ، در این جا اصطالح آویشن

لی این گیاه می باشد و در شیراز کشت می شود.از نظر شکل ظاهری این دو نوع اه ی گیاه به نام آویشن شیرازی هم موجود است که نمونه

 که البته خواص درمانی آویشن کوهی بسیار بیشتر از آویشن شیرازی است.، آویشن با هم فرق دارند

 نتیجه گیری

ه اند.حکیمان و طبیبان بزرگ کشور که از دیر باز در کشور ایران گیاهان دارویی را شناخته و از آن جهت درمان بیماری ها سود می جست

بهترین داروهای خود را از گیاهان تهیه و تامین می کردند و می توان گفت این بخش از منابع طبیعی قدمتی همپای ، شهرتشان عالمگیر بوده

ت علم را کمرنگ نمود. با پیشرففاده از این فراورده های ارزشمند طبیعت وم فراورده های شیمیایی کم کم استمتاسفانه هج بشر داشته است.

مجددا دنیا را به استفاده از فراورده های گیاهی فرا خواند.چرا که ، و توجه دانشمندان و جهانیان به اثرات زیان بار این ترکیبات شیمیایی

عه و این مطال فزایش است.خواص درمانی و فواید گیاهان دارویی برکسی پوشیده نیست لذا چشم انداز استفاده از داروهای گیاهی رو به ا

تحقیق به معرفی تعدادی از گیاهان دارویی خاص روستای کمشک از توابع شهرستان بستک واقع در غرب استان هرمزگان و خواص درمانی 

وهای رو مصرف دا نتایج تحقیق نشان داد که سطح آگاهی آن ها و نیز به بررسی نگرش مردم به استفاده از گیاهان دارویی پرداخته است.

 .به گونهاستگیاهی در زنان این مناطق بیش از مردان است. همچنین آگاهی و مصرف داروهای گیاهی در گروه های سنی مختلف متفاوت 

دارای سطح نگرش مطلوب تر و مصرف بیشتری از داروهای گیاهی ، ای که گروه های سنی مسن تر نسبت به گروه های سنی جوان تر

 در این تحقیق همچنان مشخص بر تمامی اهالی روستا واضح و مبرهن است.، جانبی استفاده از داروهای شیمیاییبودند.ضمن اینکه عوارض 

استفاده از گیاهان دارویی به شکل جوشانده و دم کرده می باشد.زمان رویش این گیاهان بیشتر اوایل بهار و زمان  ی گردید بیشترین نحوه

نیز از زبان تعدادی از زنان و مردان با تجربه ذکر می گردد.همچنین است.خواص درمانی این گیاهان برداشت آن ها اواخر بهار گزارش شده 

اشاره شده است.ضمن اینکه باورهای ، های گلدار و برگ ها می باشد گیاهان این منطقه که سرشاخه ی به بیشترین قسمت مورد استفاده

ون آویشن و خرزهره به تصویر کشیده شده است.ساکنان محل اکثر این داروها را بدون عامیانه اهالی در مورد برخی از گیاهان دارویی هم چ

با توجه به اینکه منطقه بستک دارای پوشش گیاهی غنی به خصوص گیاهان دارویی می  عوارض جانبی و یا حداقل عوارض برشمرده اند.

خایر نیازمند توجه بیشتر به این ذ، لف گیاهان دارویی نهفته استباشد و از طرفی با توجه به عصاره های شفا بخشی که در اندام های مخت

 به این امید که گیاهان دارویی این خطه از هرمزگان به همگان شناسانده و مصرف گیاهان دارویی در کل ایران فراگیر شود. ارزشمند است.
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