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 1399بهار ، 1، شماره هشتم، سال 29فصلنامه اكوفيتوشيمي گياهان دارويي، شماره پياپي 
 

 

 گیاهان دارویی منطقه جنوب کرمانبررسی اتنوبوتانی 
 

 1قراء ه رمضانی، عبدال2باک، حسین بی*1سیدحمزه حسینی

 جیرفت، ایران، نشکده علوم پایه، دانشگاه جیرفتشناسی، داگروه زیست ،استادیار1
 ، جیرفت، ایرانشناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه جیرفتگروه زیست ،مربی2

 

 29/2/99 ؛ تاريخ پذيرش: 27/11/98تاريخ دريافت: 
 

 چکیده
هزاار هکتزار    50مطالعه دانش اتنوبوتانی مردم بومی هفت شهرستان جنوبی استان کرمان به مساحت  باهدفپژوهش حاضر 

آگزاه   129شناسزی  گیاهکه دانش قوم صورت نیبدانجام شد.  1396-1398 یها سالکه به منطقه جنوب کرمان معروف است، طی 

برداران از منابع طبیعی و افراد محلی با تحصیالت مزرتب  بزا گیاهزان    محلی، بهره یها درمان اهیگسال( شامل  25-80محلی )سن 

 اطالعزات قزرار گرفزت.    مطالعزه  موردبارش افکار  مصاحبه حضوری و روش صورت بهدارویی با استفاده از پیمایش صحرایی و 

. ثبزت شزد   گیزاهی  ههرگونز بزرای   مورداسزتفاده ، انزدام  مصزرف  روشمصرف محلزی،   نوع کاربرد ونام علمی، نام محلی، شامل 

جنس در این منطقه شناسایی گردیزد. کزاربرد اتنوبوتزانیکی     206خانواده گیاهی و  63 به گیاه دارویی متعلق گونه 251 ،درمجموع

گونه گیاهی برای اولین بار در این منطقه شناسایی و ثبت گردید. بیشترین گاارش کاربرد گیاهان این منطقه به ترتیب مربوط  103

، Ferulaهزای  و جنس Lamiaceaeو  Asteraceae ،Apiaceaeهای های گوارشی، پوستی، عمومی و تنفسی بود. خانوادهیماریه ب

Artemisia  وNepeta گیاهان با گاارش استفاده باال،  نهیزم درترتیب بیشترین گیاهان دارویی این منطقه را شامل شدند.  بهRhazya 

stricta ، Calotropis procera ، Artemisia spp.، Zataria multiflora وBerberis integerrima ترتیب بیشترین گاارش استفاده  به

رایز  و جوشزانده و ضزماد شزکل      اندام، گلدر درمان زخم، اگاما، معده درد، اختالالت تنفسی و دیابت را شامل شدند. برگ و 

دهد کزه اطالعزات اتنوبوتزانیکی درون    های این تحقیق نشان مییافتهها بودند. معمول استفاده از گیاهان دارویی در درمان بیماری

 تواند سرآغاز مناسبی برای تحقیقات کاربردی در صنایع دارویی و بهداشتی باشد. های مردم این منطقه میفرهنگخرده
 

جنوب کرمان، گیاهان دارویی ،اتنوبوتانی های کلیدی:واژه
 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
 Hamze@ujiroft.ac.ir: نویسنده مسئول*

 
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.SId.ir


  كرمان جنوب منطقه دارويي گياهان اتنوبوتاني بررسي

31 

 همقدم

های متابولیت داشتن سنتا واسطه بهگیاهان دارویی 

هززا بطززور گسززترده در درمززان بیمززاری متنززوع،ثانویززه 

 ,.Tuttolomondo et alگیرنزد ) قرار مزی  مورداستفاده

2014 Sureshkumar et al., 2017;.)  در بطوریکززه

علزم پاشزکی و    هزای رغزم پیشزرفت  بههای اخیر سال

در دارویززی گیاهززان اقبززال بززه اسززتفاده از  ،داروسزازی 

 جامعززه افززاایش یافتززه اسززت  بهداشززت سززالمت و 

(Silambarasanand Ayyanar, 2015) .   بززر اسززا

(، در WHOهزای سزازمان بهداشزت جهزانی )    گاارش

بززرای   جمعیزت جهزان  درصد  80حدود ر حال حاض

 گیاهزان بزه   سالمت خزود  نیازهزای اولیزه مراقبزت از

 80متکی هستند و حزدود  و داروهزای سزنتی  دارویی

دارای مواد دارویزی مسزتقیم یزا غیرمسزتقیم      درصد از

 ,Azadbakht and Hosseiniانززد )منشززگ گیززاهی 

یکی از مراجع مهزم کزه بزه کشزر داروهزای      (.2016

و  اتنوبوتزانی اسزت  شود، دانش منجر می ی جدیدگیاه

 Ahmad) باشزد شناسایی و ثبت آن امری ضروری می

et al., 2017; Ishtiaq et al., 2015; Heinrich et al., 
اخیزرا  بسزیاری از کشزورهای     در همین راستا،(. 2018

چزین، تایلنزد، مکایزن، نیجریزه( در     از جمله: جهان )

های حاصل از دانزش  یافته آوری و استخراججمعحال 

اتنوبوتانی و طب سنتی به سیستم بهداشت و سزالمت  

هزا  باشند. زیرا بر این باورند که این قبیل یافتهخود می

 Kulkarni etشود )منجر به کشر داروهای جدید می

al., 2014بنا بر توصزیه سزازمان بهداشزت     ،(. همچنین

جهانی، مناسبترین راهکار برای دسترسی عمزوم مزردم   

هزای  بس  و توسعه اسزتفاده  به طب مطمئن، شناخت،

از طرفززی،  .(WHO, 2002) گیاهززان دارویززی اسززت 

فرهنگ غنی ایرانی، تنوع آب و هوایی و شرای  متنوع 

اکولوژیکی کشزور موجزب شزده کزه سزرزمین ایزران       

گنجینززه ارزشززمندی از گیاهززان دارویززی جهززان باشززد 

(Noori et al., 2016 .)جنزوب  منطقه ، در همین راستا

 7هلیل رود تا جازموریان بزا داشزتن تمزدن    کرمان از 

ای، سزرد و  هاار ساله و شرای  اقلیمی متنوع )مدیترانه

خشن، گرم و خشن و بیابانی( بسزتر مناسزبی بزرای    

بززوده اسززت و پیززرو آن طززی  انززواع گیاهززان رویززش 

دانش داروشناسزی سزنتی    های طوالنی انباشتی از زمان

بتواند که  یمعجا . بنابراین تحقیقرا فراهم آورده است

ی ایززن منطقززه را  یکدانززش انباشززت شززده اتنوبوتززان  

الگزو و سزرن    بعنوان تواند آوری و ثبت کند، می جمع

واقزع  مناسبی جهت کشزر داروهزای گیزاهی جدیزد     

. البته الزم بزه ککزر اسزت کزه تزاکنون تحقیقزات       شود

کزاربرد سزنتی گیاهزان دارویززی     نزه یزم درارزشزمندی  

 Bibakگرفتزه اسزت )   صورت برخی نقاط این منطقه

and Moghbeli, 2017 Sadat-Hosseini et al., 
(، اما از لحاظ تنوع اقلیمزی، پوشزش گیزاهی و    ;2017

گی منطقه جنزوب کرمزان، فاقزد    نفرهشرای  همچنین 

جامعیت مد نظر پژوهش حاضر اسزت. چزرا کزه ایزن     

بررسی و ثبت دانش اتنوبوتزانی خزرده    باهدفتحقیق 

تزا   صورت گرفزت کرمان های مختلر جنوب فرهنگ

گیاهزان   ٴ  نهیدرزم به معنای واقعی، دانش قومی منطقه

 . قرار دهدبررسی را مورد  دارویی

 

 ها مواد و روش

 یهزا  سزال تحقیزق حاضزر طزی     :مطالعه موردمنطقه 

نطقه مدر منطقه جنوب کرمان انجام شد.  1398-1396

 های جیرفزت، عنبرآبزاد،   شامل شهرستان جنوب کرمان

بززا  و فاریززاب منوجززان ،گززن ، رودبززارقلعززهکهنززوج، 

هزاار کیلزومتر مربزع در جنززوب     50حزدود   مسزاحتی 

 56کرمان در محزدوده طزول جارافیزایی    شرقی استان 

 26درجه و دو دقیقه و عرض  59دقیقه تا  17درجه و 

دقیقه واقزع شزده    35درجه و  29دقیقه تا  43درجه و 

  متوسز  (.Ahmadpur and Mirsardoo, 2008اسزت ) 

و  متزر  1100 جیرفت شهرستان در دریا سطح از ارتفاع

 به حرارت درجه متر، متوس  505کهنوج  شهرستان در
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 32گزراد   درجه سزانتی  مطلق حداکثر ،25 و 17 ترتیب

درجززه  -20و  -2، حززداقل مطلززق بززه ترتیززب   50و

ای، متوسز   سانتیگراد در منزاطق کوهسزتانی و جلگزه   

استحصالی سزالیانه   متر و میاان آبمیلی 170بارندگی 

میلیارد متر مکعب است که از منزابع چزاه     5/3حدود 

هزا  عمیق و نیمه عمیق، قنات، چشزمه و آب رودخانزه  

 و آب فزرد ه بز  منحصزر  شزرای   گرد. وجزود تگمین می

ری، ززگرمسی نیمه گرمسیری، متنوع هایاقلیم و ییهوا

 بسزتر  وشش،زپز  تحزت  مناطق در سردسیری و معتدل

 زراعزی  و باغی اکثر محصوالت پرورش جهت مناسبی

 محصزوالت  زیرکشزت  سزطح  آورده، بطوریکزه  فراهم

 کزه  هکتزار  هزاار  230 از بزیش  منطقزه  و باغی زراعی

 میلیزون  5/2و  استان زیرکشت سطح درصد 30 حدود

 درصد4 و رمانززززک استان تولید درصد 70 معادل تن

 خزود  بزه  را کشزور  کزل  کشزاورزی  محصوالت تولید

 ,Ahmadpur and Mirsardooاسزت )  داده اختصاص

2008 .) 

بندی هزر  در تحقیق حاضر جهت طبقه روش بررسی:

های جارافیزایی،   ناطق مختلر ابتدا نقشهمشهرستان به 

پوشزش   وضزعیت  طبیعزی،  های دستیابی، عزوارض  راه

 استفاده های موجود در منطقه بافرهنگخرده و گیاهی

قرار گرفت و هر بومی مورد بررسی  افراد اطالعات از

های جنوب کرمان به مناطق مختلفی کدام از شهرستان

 هزای بررسزی  از (. پزس 2و  1تقسیم شزدند )جزدول   

 مراجعزه  و موردمطالعزه  هایمحدوده تعیین و مقدماتی

ا تز  1396 یها سال طی شده، مشخص قبل از مناطق به

 آوریجمززع منززاطق مختلززردارویززی  گیاهززان 1398

با توجزه بزه تنزوع اقلیمزی، پوشزش گیزاهی و        .شدند

گیاهززان  ینززهیدرزمآگززاه محلززی  129فرهنگززی، نظززر 

افراد آگزاه  (. 2و  1دارویی بررسی و ثبت شد )جدول 

مزورد مصزاحبه قزرار    محلزی کزه در پزژوهش حاضزر     

محلی، عطاران، عشایر و  یها درمان اهیگشامل  گرفتند،

از همچنزین   .بودنزد  روستاییان منطقه بویژه افراد مسن

 منطقزه کزه دارای   جوانان عشایر و روسزتایی اطالعات 

بودنزد  تحصیالت در حوزه کشاورزی و منابع طبیعزی  

و کاربردهزای آنهزا   هزای گیزاهی   شناسایی گونهجهت 

در ایزن مطالعزه تمرکزا زیزادی بزر روی       استفاده شد.

برداران از منابع طبیعی صورت بهره اتنوبوتانیکی دانش

گرفت کزه وابسزتگی حزداکثری بزه طبیعزت داشزته و       

بخش قابل توجهی از نیازهای درمانی آنها بزه گیاهزان   

 دارویی متکی بود.  

 

 های جیرفت و عنبرآبادمربوط به شهرستان موردمطالعهمناطق معرفی  :1جدول 

 بخش
 روستا-دهستان

 منطقه عشایری-

تعداد افراد آگاه 

 محلی
 جنسیت

 سطح تحصیالت
محدوده سنی 

 زن مرد )سال(

 اسفندقه

 1 3 4 سرگا
سواد، دیپلم، بی

 لیسانس

 فوق لیسانس

80-30 
 1 1 2 آباددولت

 2 1 3 آبادحسین

 - 4 4 قرغطوئیه

 اسماعیلی

 1 1 2 بلوک

 سواد، فوق دیپلم،بی

 لیسانس
65-35 

 1 2 3 اسماعیلی

 6 4 10 متاع

 کهن

 

 

 

 

 

 

 

 

2 1 1 

 2 2 4 آبادکریم
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 جبالبارز شمالی

 1 2 3 محمدآباد مسکون
 سواد، زیردیپلم،بی

 لیسانس، فوق لیسانس
 - 2 2 جبالبارز 75-40

 - 1 1 سقدر

 جبالبارز جنوبی

 1 1 2 مردهن

 50-80 سواد، زیردیپلمبی

 1 1 2 سعدآباد
 2 3 5 گرم
 سیاهتیغ

 
2 2 - 

 1 2 3 روداب

 ساردوئیه

 1 4 5 دلفارد

 سواد، دیپلمبی

 زیردیپلم

 لیسانس

 فوق لیسانس

75-25 

 1 5 6 سربیژن
 3 - 3 محمدآباد روزپیکر

 1 1 2 کهنوج سادات

 2 1 3 دامنه
 1 3 4 رمون
 - 2 2 بهرآسمان

 38-80 سواد، دیپلم، دکتریبی 1 5 6 نراب مرکای
عطاران شهر 

 جیرفت

5 4 1 

 90 مجموع

 
 گن  و رودبارشهرستانهای کهنوج، فاریاب، رودبار، قلعهمربوط به  مطالعه موردمناطق  :2جدول 

 شهر
-روستا-دهستان

 منطقه عشایری
تعداد افراد آگاه 

 محلی

 سطح تحصیالت جنسیت
 زیردیپلم،سواد، بی

 دیپلم، لیسانس
 محدوده سنی )سال(

 زن مرد

 کهنوج

 1 1 2 دهکهان
 سواد، دیپلم،بی

لیسانس، فوق 
 لیسانس

70-26 
 4 2 6 زرچین

 1 1 2 کوتن و چاه زیارت

 1 4 5 عطاران شهر کهنوج

 فاریاب

 2 2 4 سرگریچ

 سواد، لیسانس،بی
 فوق لیسانس

65-30 
 1 3 3 مهروئیه

 - 1 1 موردان

 - 1 1 عطاران شهر فاریاب

 روبادر جنوب

 - 2 2 کلوتزه

 - 2 2 ان شهر رودباررعطا 25-35 لیسانس

 - 1 1 نمداد

 گن قلعه

 - 1 1 قلعهسرخ

 25-75 زیر دیپلم، لیسانس
 1 2 3 مارز

عطاران شهر 
 گن  قلعه

4 1 3 

 منوجان
 - 1 1 نودژ

 35-70 لیسانسزیر دیپلم، 
 - 1 1 شهر منوجان

 39 مجموع

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.SId.ir


 1-15/ صفحات:  1399، بهار 1، سال هشتم، شماره 29فصلنامه اكوفيتوشيمي گياهان دارويي، شماره پياپي 

34 

بزا حضزور    های گیاهی:آوری و شناسايی نمونهجمع

 هززای از طریززق پیمززایش و در منززاطق مززورد بررسززی

هززای بززر اسززا  روش گیززاهی هززای نمونززه صززحرایی

 آوری و نززام و مختصززات محزززل   اسززتاندارد جمززع  

... و شزیب  جهزت  ارتفاع از سطح دریزا،  برداری، نمونه

گردید. جهت تطابق اطالعزات محققزین و مزردم     ثبت

آوری و شناسزایی   جمزع  بومی، در مزوارد مزورد نیزاز،   

 صورت گرفت.   برداران هر منطقهها با کمن بهرهنمونه

 تهیزه  اطالعات اتنوبوتزانیکی پزژوهش حاضزر بزا    

 پرسشنامه و از طریق مصاحبه حضوری با افزراد آگزاه  

گیاهزززان دارویزززی، کشزززاورزان،  ٴ  نزززهیدرزممحلزززی 

هزای کشزاورزی مشزاول بزه     های رشزته آموخته دانش

آوری شد. ها جمعکشاورزی، و همچنین عطاریحرفه 

 آوری،جمزع  زمان ها شامل اطالعاتی از قبیلپرسشنامه

نحزوه    شزکل یزا    نزوع اسزتفاده دارویزی،    نام محلزی، 

 بود.   مورداستفادهاندام  و مصرف

 از پززس شززده یآور جمززع هززای گیززاهی نمونززه

شناسزی گیزاهی    هرباریوم گزروه زیسزت   به سازی آماده

نمونه هربزاریومی تهیزه )کزد     و منتقل دانشگاه جیرفت

فلورهزای   از استفاده با گذاری و انتقال به هرباریوم( و

ایران،  شناسی، شناسایی آنها انجام شد )فلورمعتبر گیاه

Assadi  et al., 2005    ،فلزور ایرانیکزا ،Rechinger, 

 ؛ فلززور عززراق، Davis, 1988 ؛ فلززور ترکیززه،  2005

Townsend and Guest, 1960 ؛ و منزززابع معتبزززر

 ;Mozaffarian, 1996 Mobayen, 1985) شناسزی،  گیاه
Ghahreman, 1977; Maassoumi, 2003; 

Takhtajan, 1986;) .های گونه زیستی اشکال همچنین

انکیزائر  ربندی فیایونومی سیستم طبقه اسا  گیاهی بر

 (.Sharifi et al., 2014) گردیدتعیین 

 

 های مورد درمان با استفاده از گیاهان دارویی جنوب استان کرمانبندی بیماریطبقه :3جدول 

 های ثبت شدهبیماری کال  بیماری شماره

1 (OTH-A) عمومی   
هایی که در سایر ، گلودرد، آلرژی، کمر درد، بیماریضد عفونت، تقویت بدن، تبسالمت و 

 غیر درمانی ها قرار ندارد، استفادهکال 

2 (GAS-D) گوارشی   
های درد، بیماریهای گوارشی، انگل روده، اسهال، یرقان، تهوع، معدهدرد، بیمارییبوست، دندان

 کبدی، نف ، هضم غذا
3 (EYE-F) چشم   های چشم، بیماریبینایی 
4 (EAR-H) گوش   های گوشدرد، بیماریگوش 
5 (CAR-K) قلبی و عروقی   کننده خونهای قلبی و عروقی، حمله قلبی، تصفیهفشار خون، هموروئید، مقوی قلب، بیماری 
6 (Blood-B) خونی   خونی، انعقاد خون، چربی خونکم 

7 
(SKE-L) اسکلتی و  

 عضالنی
 ای، گرفتگی عضالت، روماتیسم، آرتروزای، التهابات ماهیچهو ماهیچه دردهای اسکلتی

8 (NER-N) عصبی   
خوابی، آلاایمر، تقویت حافظه، سرگیجه، مشکالت عصبی، میگرن، اسپاسم، مسکن، آرامبخش، بی

 افسردگی، سردرد، سردرد، ترک اعتیاد، صرع

9 (RES-R) تنفسی   های ریوی، آنفلوآنااسرماخوردگی، برونشیت، بیماریهای تنفسی، سرفه، آسم، بیماری 

10 (DER-S) پوستی   
های پوستی، حساسیات پوستی، گایدگی حشرات، کوفتگی، سوختگی، ضخم، اگاما، بیماری

 زیبایی پوست و صورت، آکنه، جای ضخم، تاول پوست، تقویت مو، شوره سر، ریاش مو، زگیل
11 (MET-T)دیابت قند خون 
12 (URO-U) ادراری   های کلیویمشکالت ادراری، سنگ کلیه، بیماری 
13 (PRE-W) باروری   ، شیرافاای مادرانباروری مرد 

14 (GYN-X) بیماری زنان   قاعدگی زنان، عفونت زنان، تقویت تخمدان 
15 (CAN-C) سرطان   سرطان 
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هاای ماورد درمااا باا اسا ااده ا       بندی بیماریطبقه

ها توس  گیاهان طیر وسیعی از بیماریگیاهاا منطقه: 

گیرنزد.  دارویی منطقه جنوب کرمان مورد درمان قرار می

المللزی  بندی بزین ها از طبقهبندی این بیماریجهت طبقه

 The International Classificationهای اولیزه ) مراقبت

of Primary Care .اسززتفاده شززد )ICPC  روش یززن

هزای اولیزه   بندی مراجعات مراقبتبندی برای دستهطبقه

توان اطالعات مربوط بزه  باشد که با استفاده از آن میمی

هززا، و مززداخالت  مراجعززه بیمززار، مشززکالت تشززخیص

 ,.Okkeset al) بنزدی کزرد   های اولیزه را دسزته  مراقبت

 بززر اسززا   3بنززدی در جززدول  ( ایززن طبقززه 2000

های مورد درمان بزا اسزتفاده از گیاهزان دارویزی      بیماری

 منطقه جنوب کرمان ارائه شده است.

 

 ن ايج

 900هزای گیزاهی بزیش از    جهت شناسزایی گونزه  

گونه  251نمونه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت 

 1بازدانزه و   3لپزه،  تن 11، دولپه 236گیاهی دارویی )

خززانواده در  63جززنس و  206سززرخس( مربززوط بززه 

(. 4)جززدول شززد منطقززه جنززوب کرمززان شناسززایی  

بطوریکه بیشترین فراوانی گیاهزان بزا کزاربرد دارویزی     

 Asteraceae (74/11ه ترتیززب مربززوط بززه خززانواد  بززه

 26درصززد؛  Apiaceae (20/10گونززه(،  30درصززد؛ 

گونه(  23درصد؛  9)  Fabaceaeو  Lamiaceaeگونه( 

 (.4بود )جدول 

گیاهان دارویی  محلی در ارتباط با خواص درمانی

منطقه، نتای  حاکی از این بزود کزه برخزی از گیاهزان     

قززرار  مورداسززتفادهغالبزا  بززرای یززن بیمززاری خاصززی  

دارویزی   هزای برخی دیگر دارای اسزتفاده  گیرند اما می

بطوریکزه  رنزد.  اد محلی افراد ای توس سنتی چندگانه

 Calotropisهززای خززانواده خرزهززره از جملززه: گونززه

procera  ،Pergularia tomentosa ، Rhazya stricta 

هزای  درمزان بیمزاری   نزه یزم درکاربرد شزاخص آنهزا    

 Dracocephalumهزایی از قبیزل   پوستی بود و گونزه 

polychaetum بززا نززام محلززی زراب ، integerrima-

Berberis  وRydingia persica  دارای کاربرد چندگانه

 باشند.  می

 صزورت  به تحقیق، این از حاصل بطور کلی نتای 

است. در این جدول نام  شده کرک 4خالصه در جدول 

 دارویی، گیاهی یها گونه محلی، نام فارسی، نام علمی

ارائزه   مورداستفادهموارد مصرف، نحوه مصرف و اندام 

بزه ترتیزب    مورداسزتفاده شده اسزت. بیشزترین انزدام    

 هزای هزوایی گیاهزان   مربوط به برگ، گل، بذر و اندام

و جوشانده و ضماد بیشترین روش اسزتفاده را در   بود

بین مردم این منطقه به خود اختصاص دادند. همچنین 

بندی فیایونومی رانکایر حاکی از این بزود کزه از   طبقه

 102دارویی ثبزت شزده در جنزوب کرمزان،      یاهگ 251

 3/14ژئوفیت )گونه  36درصد(،  6/40تروفیت )گونه 

ونزه  گ 59درصزد(،   9/11کامئوفیت )ونه گ 30درصد(، 

-گونززه مربززوط بززه همززی    24( و 5/23فانروفیززت )

 (.4)جدول بود درصد(  6/9ها )کریپتوفیت

هاای ماورد درمااا باا اسا ااده ا  گیاهااا       بیماری

بیشززترین فراوانززی اسززتفاده گیاهززان  ياای منطقااه:دارو

دارویی منطقه جنزوب کرمزان بزه ترتیزب مربزوط بزه       

(، OTH-Aعمزومی )  (،GAS-D) های گوارشیبیماری

-NER(، اعصاب )RES-R(، تنفسی )DER-Sپوستی )

N ( و اسکلتی و عضزالنی )SKE-L   2( بزود )شزکل .)
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 های مورد درمان با استفاده از گیاهان دارویی در منطقه جنوب کرمانفراوانی بیماری :2شکل 

 

از لحزاظ   هزا: شکل استفاده گیاهان برای درمان بیماری

شکل یا روش اسزتفاده از گیاهزان دارویزی در منطقزه     

جنززوب کرمززان، بیشززترین فراوانززی مربززوط بززه فززرم  

درصزد   47صزورت کزه بزیش از    جوشانده بود. بزدین 

مزردم   مورداسزتفاده گیاهان دارویی منطقه با این روش 

گرفت. همچنین رتبه بعدی مربوط به اسزتفاده  قرار می

 (.3بود )شکل درصد  23با حدود به صورت ضماد 

 

 
 هافراوانی شکل استفاده از گیاهان دارویی در منطقه جنوب کرمان در درمان بیماری :3شکل 

 

بزر اسزا  نتزای      دارویزی:  مورداسزتفاده اندام گیزاهی  

 مورداسزتفاده حاضزر، بیشزترین فراوانزی انزدام     تحقیق 

درصد بود و گزل، بزذر،    30مربوط به برگ با بیش از 

هزای  های هوایی و صمغ به ترتیب در رتبزه میوه، اندام

 (.4بعدی قرار داشتند )شکل 
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 هاگیاهان دارویی در منطقه جنوب کرمان در درمان بیماری مورداستفادهفراوانی اندام  :4شکل 

 

 بحث

 یاقلیمز  ای بزا تزاری  کهزن،   منطقزه  کرمانجنوب 

. بدیهی اسزت کزه   باشدمیغنی  گیاهی پوشش و متنوع

هزای مختلزر   در زمینهتواند خدادادی می پتانسیلاین 

مفیزد واقزع    های آنو فراورده گیاهان داروییاز جمله 

گزردد.  منطقزه  رونزق تولیزد و اشزتاال    شده و موجب 

گیاهزان دارویزی    ٴ  نزه یزم در جزامعی تزاکنون مطالعزه   

که سزادات   طوری هجنوب کرمان گاارش نشده است. ب

(، Sadat-Hosseinia et al., 2017حسینی و همکاران )

گیاه دارویی در جنوب استان کرمزان را گزاارش    115

 Bibak andبززاک و مقبلززی )همچنززین بززی .کردنززد

Moghbeli, 2017)،  گیزاه دارویزی در    147در تحقیقی

. امزا در  نزد ثبزت کرد ناسزایی و  ششهرستان جیرفت را 

گونزه گیزاهی بزا     251تفاوتی آشکار در تحقیق حاضر 

خزانواده گیزاهی در    63مربزوط بزه    خاصیت دارویزی 

هزا  جنوب کرمان شناسایی و ثبت شزد. بنزابراین یافتزه   

 251حاکی از این است که منطقزه جنزوب کرمزان بزا     

دارویزی در مقایسزه سزایر منزاطق اسزتان      گیاهی گونه 

(، بافزت  Sharifi et al., 2014گونه ) 65)جوپار کرمان 

(؛ میمند Mehrabani et al., 2012گونه دارویی ) 95با 

 در( Ramazani and Parishani, 2008گونزه ) 105بزا  

 ای بززاالتریگیاهززان دارویززی از غنززای گونززه   نززهیزم

هزای  ها، خانوادهباشد. بر اسا  این یافتهبرخوردار می

Asteraceae (74/11  30درصززد؛  ،)گونززهApiaceae 

 Fabaceae و Lamiaceaeگونززه(  26درصززد؛  20/10)

 کاربردهززایگونززه( بیشززترین فراوانززی  23درصززد؛  9)

هزا  دارویی را به خود اختصاص دادند. همچنزین یافتزه  

های گیاهی درصد گونه 95حاکی از این بود که حدود 

معرفزی  که بعنوان گیاه دارویی توس  مردم این منطقزه  

. بودنززددرصززد اهلززی   5شززدند، خززودرو و حززدود  

 Sadat-Hosseiniaهای پیشین در این منطقزه )  گاارش

et al., 2017; Bibak and Moghbeli, 2017  نیا نتای )

 کند.حاضر را تگیید می

گیاهان دارویزی منطقزه   از بیشترین فراوانی استفاده 

هزای گوارشزی   جنوب کرمان مربوط به درمان بیمزاری 

هزای بزه تنهزایی    بطوریکه این گروه از بیمزاری به بود. 

گیاهان دارویی منطقه را به از درصد استفاده  33حدود 

ها مؤیزد دانزش سزنتی    . این یافتهندخود اختصاص داد

گیاهان مؤثر در درمزان   ٴ  نهیدرزمغنی مردم این منطقه 

باشد. یکی از فواید این گونزه   های گوارشی میبیماری

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.SId.ir


 1-15/ صفحات:  1399، بهار 1، سال هشتم، شماره 29فصلنامه اكوفيتوشيمي گياهان دارويي، شماره پياپي 

56 

هزای  قیقات این است که به شزناخت بهتزر بیمزاری   تح

کنزد  غالب موجود در بین مردم ین منطقه کمزن مزی  

(Panmei et al., 2019 این بخش از نتای  نیا با سایر .)

گیاهزان دارویزی    ٴ  نهیدرزمهای صورت گرفته گاارش

 Sadat-Hosseinia et al., 2017 Bibak andمنطقزه ) 

Moghbeli, 2017;اسزتان )  ( و سایر مناطقSharifi et 

al., 2014.در طززب سززنتی ایرانززی از  ( مشززابهت دارد

هزای  ای به درمزان بیمزاری  جمله قانون نیا توجه ویژه

شززده اسززت بززا اسزتفاده از گیاهززان دارویزی   گوارشزی  

(Derakhshan et al., 2019 Naseri et al., 2016;.) 

در  گیاهانی بود کزه از جمله ( Pistacia atlanticaبنه )

بیشزترین اسزتفاده را در درمزان     منطقه جنزوب کرمزان  

سزایر  گوارشزی بزه خزود اختصزاص داد.      یهابیماری

هزای حاضزر   های اتنوبوتانیکی نیا مؤیزد یافتزه  گاارش

 Mahjoub etو همکزاران ) محجزوب  است. بطوریکه 

al., 2018 مختلزر ایزن    یهزا که اندام( گاارش کردند

هاضمه، انگزل دسزتگاه   بطور سنتی در درمان سوءگیاه 

گوراش، یبوست، نف ، تهوع، استفراغ و کولیزن روده  

همچنین نتای  تحقیزق بزر     .دنگیرقرار می مورداستفاده

گیاه روی مدل حیوانی حاکی از اثر مناسب ماده مؤثره 

و ترکیبزات   بنه بر روی کولین و التهزاب روده اسزت  

دلیل احتمالی ماده مؤثره آن، ستروئیدی توکوفرولی و ا

 ;Tanideh et al., 2014) انزد عنزوان شزده  ایزن اثزر   

Shimizu et al., 2001.)     از لحزاظ فیتوشزیمیایی ایزن

 شززامل یگیززاه حززاوی ترکیبززات فیتوشززیمایی متنززوع 

دار(، ترپن اکسیژن)منوترپن و ساکویی های فرار روغن

، فنولیززن اسززیدیترپنوئیززدی، فنلززی و فالونوئیززدی )

ها و ،توکوفرولاسیدهای چرب ،(نیفالونو ی وفالونول

 (. Tehrani et al., 2013باشد )می هاوئیداستر

هزای پوسزتی دومزین فراوانزی اسززتفاده از     بیمزاری 

گیاهززان دارویززی منطقززه جنززوب کرمززان را بززه خززود  

حسزینی و  ای کزه سزادات  اختصاص دادند. در مطالعزه 

( نیززا در Sadat-Hosseinia et al., 2017همکززاران )

شهرستان جیرفت انجام دادنزد، نتزای  آنهزا حزاکی از     

ه گیاهززان دارویززی در درمززان   بززاالی اسززتفاد  رتبززه

و دلیزل آن را شزدت و مزدت     بودهای پوستی  بیماری

زمان باالی تششزعات خورشزیدی عنزوان کردنزد. امزا      

یدهای میزدانی و مصزاحبه   دعالوه بر دالیل مذکور، باز

ه عوامزل محیطزی   با افراد آگاه محلی و عطزاران منطقز  

های حاوی کرات خزاک  باد و طوفانجمله از  ،دیگری

مخصوصا  در برخی از مناطق از جمله رودبار جنزوب  

-توانند نقش مؤثری در فراوانی بیمزاری گن  میو قلعه

گیاهززان خززانواده  هزای پوسززتی منطقززه داشززته باشززند. 

هزای  خرزهره بیشترین اسزتفاده را در درمزان بیمزاری   

 Rhazyaنوب کرمان داشتند. بطوریکه پوستی منطقه ج

stricta درمزان  در ر دانش سنتی مردم جنزوب کرمانز  د

 .ای برخزوردار اسزت  های جلدی از جایگاه ویژهضخم

تحقیقات صورت گرفته حاکی از همین زمینه نتای  در 

عصاره آبزی ایزن گیزاه تزگثیر مناسزبی در       این است که

ای بززاز پوسززتی مززوش سززفید بززارگ هززتززرمیم زخززم

سززایر . (Khaksari et al., 2000) دارد آزمایشززگاهی

 Calotropicاستبرق ) گیاهان خانواده خرزهره از قبیل

procera) و ( لباشیرPergularia tomentosa)   نیزا در

های پوسزتی  این منطقه بطور گسترده در درمان بیماری

در شززمال آفریفززا و   بززویژه اگامززا اسززتفاده داشززتند.  

کشورهای عربی حوزه خی  فار  نیا از ایزن گیاهزان   

های پوستی اسزتفاده  سنتی در درمان بیماری صورت به

عمده ترکیبزات مزاده   (. Hamed et al., 2006شود )می

را گلیکوزیزدهای قلبزی    خرزهره مؤثره گیاهان خانواده

شزوند و ایزن   از نوع کاردنولیدگلیکوزیدها شزامل مزی  

باشزند  مزی  قزوی ترکیبزات دارای اثزر سزمیت سزلولی     

(Hosseini et al., 2019.)   بنابراین شاید دلیل احتمزالی

شیرابه گیاهانی چون استبرق و لباشیر بزرای  از استفاده 

همین اثزر  در جنوب کرمان، های پوستی بیماریدرمان 

سمیت قوی آنها باشزد چراکزه بزر اسزا  بازیزدهای      

احبه بزا افزراد آگزاه محلزی، اسزتفاده از      میدانی و مصز 
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نابودی بافزت بیمزار پوسزتی    شیرابه این گیاهان باعث 

کزه   این منطقه معتقدندمردم محلی  از طرفی،. شودمی

مزثال   جایا است و مذکور فق  استفاده موضعی گیاهان 

در صورت ورود شیرابه آنها به چشم موجزب آسزیب   

 د.گردجدی به بافتهای آن و نابینایی می

هززا مربززوط بززه  اوانززی بیمززاریسززومین رتبززه فر

های تنفسی بود. در این زمینه نیا، گرد و غبزار   بیماری

مهمی در فراوانی باالی  نقشتوانند  و باد و طوفانها می

باشزند. همچنزین نزوع    داشزته  ها در منطقه این بیماری

شال مردم این منطقه که غالبزا  کشزاورزی و دامزداری    

با گرد و غبار بیشزتری در   ،خشکسالیاست و به دلیل 

توانزد در  فعالیت روزانه سر و کزار دارنزد و ایزن مزی    

های تنفسی منطقه مؤثر باشزد.  گستردگی وقوع بیماری

آویشن کزوهی و آویشزن شزیرازی بیشزترین گزاارش      

های تنفسی در ایزن منطقزه را   بیماریدرمان کاربرد در 

ی هززاسززایر گززاارش  .بززه خززود اختصززاص دادنززد  

 های تحقیزق حاضزر اسزت   نیا مؤید یافته بوتانیکیاتنو

(Ghelichnla, 2018 Sajed et al., 2013; .)  از لحزاظ

بخزش  آویشن گیاهی معطزر اسزت و    نیا فیتوشیمیایی

آن مربزوط بزه تیمزول و کزارواکرول     ماده مؤثره عمده 

نتززای  حاصززل از   (.Tohidi et al., 2017) اسززت

از اثزر مفیزد    های بالینی مختلر نیزا حزاکی  کارآزمایی

های تنفسزی از جملزه سزرفه اسزت     آویشن بر بیماری

(Kemmerich, 2007 Kemmerich et al., 2006; .)

 دارویی کمیسیون نگارهبر اسا  تن گیاه اینهمچنین 

 نگزاره تزن  در و مثبزت درمزانی   وضعیت دارای آلمان

 سزازمان  و اروپزا  دارویی گیاهان متخصصین کمیسیون

 اسزت  درمزانی  رتبزه نخسزت   حزائا  جهزانی  بهداشت

(Heinrich, 2004.) 

نیا یکی از گیاهزان   (،Cionuraerectaکندورانگو )

دارویی است که توسز  مزردم جیرفزت بزویژه منطقزه      

آور و درمزان گلزودرد   نراب به میاان زیاد بعنوان خل 

های میدانی بیزانگر  گیرد اما بازدیدقرار می مورداستفاده

رویشگاهی این گیاه به دلیزل  وضعیت نامناسب شرای  

رویه آن است. عامل دیگری کزه مایزد بزر    برداشت بی

علزت بحرانزی شزدن شزرای  ایزن گیزاه شزده اسزت،         

ای ایزن گیززاه در چنزد نقطززه   پزراکنش محزدود و لکززه  

 ٴ  نزه یدرزمباشزد.  می تنگ دلفارد و نراب()دره کوچن

کنزدورانگو  ترکیبات فیتوشیمیایی و فعالیت بیولوژیکی 

چندانی صزورت نگرفتزه اسزت. بزر اسزا        تحقیقات

ترکیززب  19هززای صززورت گرفتززه، محززدود گززاارش

اسانسی در ماده مؤثره کندورانگو شناسایی شده اسزت  

ها حاکی از این است که عصاره آن فعالیت ضد و یافته

 (.Mozaffari  et al., 2014حشرگی مناسبی دارد )

از لحاظ شکل یا روش استفاده از گیاهان دارویزی  

هزای گیزاهی فزرم    ر منطقه جنوب کرمزان، جوشزانده  د

درصزد   47بزود. بطوریکزه بزیش از     مورداستفادهرای  

مزردم   مورداسزتفاده گیاهان دارویی منطقه با این روش 

گرفت. همچنین استفاده به شکل ضزماد رتبزه   قرار می

. بیشترین فراوانی اندام به خود اختصاص دادبعدی را 

درصد بود و  30ا بیش از مربوط به برگ ب مورداستفاده

هزای  های هوایی و صمغ در رتبزه گل، بذر، میوه، اندام

اتنوبوتانیکی  تحقیقاتدر این زمینه، بعدی قرار داشتند.

بززه نتززای  نیززا در داخززل و خززارج از کشززور مختلززر 

-Panmei et al., 2019 Sadatانزد ) مشابهی دست یافته

Hosseini et al., 2017; Gumisiriza et al., 2019; 
Al-Fatimi, 2019;.) 

انزار   مصرف منطقه جنوب کرماا:گیاهاا دارويی پر

بعنوان یکی از گیاهان ( Tecomella undulataشیطان )

 کاربردهززایدارای  دارویززی بززا ارزش جنززوب کرمززان،

های پوستی، قند خون مان بیماریمختلفی )ازجمله: در

منزابع  بزرداران از  این گیزاه توسز  بهزره   . باشدمی...( و

استفاده تری طبیعی در بخش اسفندقه به میاان گسترده

های صورت گرفته، عصزاره  اسا  گاارشبر. گرددمی

های بیولزوژیکی مختلفزی از جملزه    فعالیت انار شیطان

باکتریایی، (، ضزززززدHIVویروسزززززی )ایزززززدز: ضد
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کننززده و مقززوی درد، محافظززتنیسززکتضززدمیکروبی، 

از خزود نشزان   را بافت کبدی و تقویت سیستم ایمنزی  

رغزم خزواص و   (. اما بهDhir et al., 2012داده است )

که ککر شد، انار شزیطان در زمزره گیاهزان     کاربردهایی

 Goyal etقزرار دارد )  IUCNدر معرض خطر لیسزت  

al., 2010 بنابراین توجه به حفاظت ژنتیکی این گیاه .)

های مدیریت پوشزش گیزاهی   بایستی از جمله اولویت

 این منطقه باشد. 

 Berberis) زرشزززن ،بزززارز جنزززوبیدر جبزززال

integerrima)  که بیشترین گاارش کزاربرد   بودگیاهی

را به خود اختصاص داد و غالبزا  بعنزوان ضزد دیابزت     

ترکیبات آلکالوئیدی و فالونوئیدی بخش . کاربرد دارد

 Alemardan)دهنزد   تشکیل میآن را عمده ماده مؤثره 

et al., 2013 )توانزد  می زرشندیابتی و خاصیت آنتی

ی فالونوئیزد ترکیبزات  دانی یاکسمربوط به فعالیت آنتی

باشد. تحقیقات انجام شده نیا مؤید اثر ضد دیزابتی   آن

 (.Sharif et al., 2016) استگیاه زرشن مناسب 

 بادرنجبویزززه کرمزززانی  ،در جبالبزززارز شزززمالی 

(Dracocephalum polychaetum)  را  استفادهبیشترین

بعنزوان   آنبطوریکزه از   اهداف درمزانی داشزت.   برای

-یاد مز ها از جمله درمان دیابت یز درمان همه بیماری

میزدان اکولوژیزن محزدودی دارد و     این گیاه د. اماکنن

رویش منطقه جنوب کرمان گیر فق  در ارتفاعات برف

نشان های میدانی و مصاحبه با افراد بومی بررسیدارد. 

در معرض  در منطقه جنوب کرمانکه این گیاه  دهدمی

رویزه  اسزتفاده بزی   آن دلیزل قزرار دارد و  خطر نابودی 

به دلیزل کاربردهزای درمزانی مختلزر آن     توس  مردم 

ترکیبزززات فیتوشزززیمیایی شزززناخته شزززده آن . اسزززت

 هسزتند  ن()از جمله آپیژنززین و لوتئززولی   فالونوئیدها

(Rajabi et al., 2012) آنتیی از اثر کها حاو گاارش-

دیززابتی مناسززب ایززن گیززاه اسززت  آنتززیاکسززیدانی و 

(Pouraboli et al., 2016 .) 

 درمنه کزوهی و درمنزه ایرانزی   ساردوئیه در منطقه 

هزا بزویژه اخزتالالت    رایز  در درمزان بیمزاری    انگیاه

 آویشزن و متزاع  اسزفندقه   در .نزد بوددستگاه گزوارش  

بیشترین گزاارش کزاربرد    بومادرانو  کوهی و شیرازی

در منطقزه کهنزوج شزامل:     را به خود اختصاص دادند.

 ،گززن ، رودبززار و منوجززان  کهنززوج، فاریززاب، قلعززه  

Rydingia persica ،Calotripis Procera وRhazya 

stricta    .در  بیشترین کاربرد داوریزی سزنتی را داشزتند

 تسزکین البا  در التیام ضزخم و  غ R. stricta این مناطق،

 یهزا فعالیزت . گزردد مزی ضماد استفاده  صورت بهدرد 

 هنزده تسکین بیولوژین گاارش شده از این گیاه شامل

ضزد   ،دردهای عصبی، سیتوتوکسیکی، ضزد میکروبزی  

باشززد و کشززی مززیاکسززیدانی و حشززرهقززارچی، آنتززی

ترکیبززات غالززب مززاده مززؤثره آن هسززتند آلکالوئیززدها 

(Marwat et al., 2012بنززابراین مززی .) تززوان دلیززل

احتمززالی فعالیززت ضززد دردی آن را بززه ترکیبززات     

 Pergulariaهمچنین لباشیر ) آلکالوئیدی نسبت دارد.

tomentosa  یکززی از گیاهززان پرمصززرف در جنززوب )

کرمان و بزویژه عشزایر ایزن منطقزه اسزت. بطوریکزه       

عصاره آبی آن را بزا مقزداری نمزن مخلزوط کزرده و      

از پوسزت دام کشزتار شزده اسزتفاده      زدایزی  موجهت 

کننزد. بخزش عمزده مزاده مزؤثره آن را کاردنولیزد        می

گلیکوزیززدهایی از قبیززل گاالکینوزیززد و کززاالتروپین و 

انززد و تحززت تززگثیر ایززن  مشززتقات آنهززا تشززکیل داده

ترکیبات، دارای خاصزیت ضزد تومزوری قزوی اسزت      

(Hosseini et al., 2019 .)ره ایزن  عصازدایی  عامل مو

 باشزززندمزززی گیزززاه احتمزززاال  کاردنولیدگلیکوزیزززدها

(Hosseini, 2018)های صزورت  . اما بر اسا  گاارش

باشزد و دلیزل   گرفته، لباشیر گیاهی نادر و در خطر می

آن ریشه کنی بیش از توس  مردم بومی منطقزه اسزت   

(Hosseini et al., 2018.)     همچنزین گیاهزانی از قبیزل

نخزودی( و حنزا در   کلپوره )مریمپونه، نعناع، آویشن، 

همه مناطق استفاده تقریبا  مشترک و رایجی داشتند. در 
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هزای گیزاهی دارای فراوانزی    فهرسزت گونزه   4جدول 

 باالی استفاده ارائه شده است.

 

 گیری نهايین یجه

جنزوب  های این تحقیزق،  بر اسا  یافتهکلی بطور

یم و اقل کهن فرهنگ و تاری ای است که منطقهکرمان 

متنوعی دارد و مجموعه این عوامزل جلزوه خاصزی از    

تنوع پوشزش گیزاهی در ایزن منطقزه را فزراهم آورده      

 هزای تحقیزق حاضزر،   بر اسزا  یافتزه  بطوریکه است. 

را درصززد از کززل گیاهززان دارویززی ایززران  10بززیش از 

از  میزاان و ایزن   توان در این منطقزه مشزاهده کزرد    می

برای منطقه کوچکی در جنوب کشزور   گیاهان دارویی

گونزه   251عدد قابل توجهی است. بزه عبزارت دیگزر    

خزانواده گیزاهی در ایزن     63گیاهی دارویی متعلق بزه  

است که  بارگونه آن اولین  103منطقه شناسایی شد و 

بیشترین استفاده گیاهان  شود.این منطقه گاارش می در

ود کزه  بز های گوارشزی و پوسزتی   برای درمان بیماری

بزرداران از  بهزره رژیزم غزذایی   تنوع پزایین  تواند به  می

و شرای  آب و هوایی منطقه مرتب  باشد. منابع طبیعی 

 ؛Calotropis procera ؛Rhazya stricta  یهززاگونززه

Artemisia spp.؛ Zataria multiflora؛ Berberis 

integerrima؛ Cionura erecta؛ Glycyrrhiza 

glabra و Rydingia persica جملززززه گیاهززززان  از

درمانی در منطقه جنوب کرمان  مقاصدپرمصرف برای 

برخی از گیاهان پرکاربرد در این منطقه از قبیل  بودند.

، لباشیر و بادرنجبویه کرمانی از کندورانگویطان، شانار 

لحاظ اکولوژیکی وضعیت مناسزبی ندارنزد و پیشزنهاد    

و  شود اقدامات مدیریتی مقتضزی جهزت حفاظزت   می

احیاء آنها در ترکیب پوشزش گیزاهی منطقزه صزورت     

 گیرد.

 

 تشکر و قدردانی

 -6این پروژه در قالب طرح پژوهشزی بزه شزماره    

منززدی از اعتبززارات پژوهشززی  و بززا بهززره 3818 - 97

 دانشگاه جیرفت به انجام رسیده است.
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Abstract 
The aim of this study was to examine the ethnobotanical knowledge of 7 cities in the south 

of Kerman. The Ethnobotanica ldata was collected from 129 local herbalists, natural resource 
users and local people with education related to medicinal plants using field surveying and face-
to-face interviews by semi-structured questionnaires. Information including local name, 
scientific name, type of application and local consumption, consumption method, organs used 
for each plant was recorded. A total of 251 plant species belonging to 63 families were 
identified and recorded as the medicinal herbs. Identification of the 103 plant species as the 
medicinal herb for the first time in this region was the highlighted result of this study. Most of 
the area's plant use reports were related to gastrointestinal, skin, general, and respiratory 
diseases, respectively. Rhazyastricta, Calotropisprocera, Artemisia spp., Zatariamultiflora and 

Berberisintegerrima were the most widely used herbal remedies for wound healing, eczema, 
stomach pain, respiratory disorders, and diabetes, respectively. The most commonly parts used 
were leaf, flower, seed, and fruit. Decoctions and ointments were the usual form of medicinal 
plants used to treat diseases. The findings of this study showed that the ethno-botanical 
information within the folk subcultures can be a big help for pharmaceutical and health 
industries. 
 
Keywords: Ethnobotany, Medicinal plants, South Kerman 

                                                           
Corresponding author; Hamze@ujiroft.ac.ir 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.SId.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

