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گياهان يكي از اولين و در دسترس ترين منابع قابل استفاده در درمان میباشند و گیاهان دارویی از ارزش

و اهمیت خاصی در تآمین بهداشت و سالمت جوامع برخوردار هستند .این مطالعه با هدف بررسی ویژگیهای

حرفهای و سطح دانش عرضه کنندگان گیاهان دارویی منطقهی سیستان شامل پنج شهرستان (زابل ،زهک ،هیرمند،
نیمروز و هامون) ،مورد بررسي قرار گرفت .جامعه آماری این مطالعه توصیفی -پیمایشی را  62عطاری شناسایی

شده منطقهی سیستان تشکیل داد و به منظور جمع آوري داده ها به روش مصاحبه با تکمیل و آنالیز پرسشنامه مورد
سنجش قرار گرفت.

نتایج نشان داد که میانگین سنی افراد مشغول در عطاری  38/29 ±12/47سال با سابقه کار حدود 9/95 ± 8/63

سال که تنها 12/90درصد از این افراد دارای تحصیالت دانشگاهی هستند که  4/84درصد مدرک مرتبط با گیاهان
و کشاورزی میباشند و  56/45درصد دیپلم و  30/65درصد تحصیالت زیر دیپلم داشتند و از سطح دانش اندکی در
زمینه گیاهان دارویی برخوردار بودند .گیاهان دارویی پرتقاضا به ترتیب شامل شوید ،زیره ی سبز ،رازیانه ،گشنیز،
آویشن ،هل ،دارچین ،فلفل سیاه ،اسپند و زردچوبه بود.

واژه های کلیدی :عطاری ،گیاهان دارویی ،سالمت ،سیستان
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مقدمه

فروش گياهان دارويي را دارند و نه داروهاي

كشور پهناور ايران به لحاظ دارا بودن

گياهي(.)Ebrahimpour and Eidizadeh, 2009

گياهي است .همچنين به دليل دارا بودن اقوام

واحد عطاري فعاليت دارند .حدود  100تا200

اقليمهاي متفاوت داراي پوششهاي مختلف

در حال حاضر در ايران بيش از 8000هزار

مختلف ،طيف وسيعي از فرهنگها و آداب

گونه گياه ي موجود در ايران نيز به عنوان گیاه

و رسوم متفاوت در اين كشور وجود دارد.

دارویی برجسته شناخته شده و توسط وزارت

يكي از قابل توجه ترين اين آداب استفاده از

بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي براي تهيه

گياهان دارويي به شيوههاي مختلف است
.(Jean, 2006

و توليد گياهان دارويي معرفي شده است .بر

گیاهان یکی از اولین و در

اساس بررسيهاي انجام شده ،در ايران عطاري

دسترس ترین منابع قابل استفاده در درمان

ها مهمترين كانون مراجعه مردم جهت گرفتن

میباشند .امروزه استفاده از گیاهان دارویی به

خدمات طب سنتی بوده اند

شدت در حال فزونی است و درصد افرادیکه از

) .1994در کشور ما ،عطاران به عنوان يکی از

داروهای گیاهی استفاده میکنند ،رو به افزایش
است

(1994

گروه های اصلی ارائه کننده خدمات طب

 .)Amydbygy,به عنوان مثال در

سنتی در بین مردم شناخته شده اند ،در حالی که

كشور آلمان كه يكي از توليد كنندگان دارو

به شکل رسمی رابطه خاصی با وزارت بهداشت،

در سطح جهان است مصرف داروهاي گیاهي

درمان و آموزش پزشکی ندارند و تنها به عنوان

هم در بيماران و هم در پزشكان رواج پيدا

كرده است

(1999

(Atarnezhad,

يک گروه صنفی تحت نظارت وزارت صنعت،

 .)Kraft,گياهان دارويي

معدن و تجارت هستند .در حال حاضر برای

شامل بخشهايي از گياه است كه پس از

اشتغال به عطاری ،داشتن شرايط خاصی به جز

عطاریها به فروش مي رسد .اشتباه رايجي كه

(Bagheri et

خشكاندن ،بدون ايجاد هرگونه تغييري در

آنچه در تأسیس هر مغازه يا واحد تجاری ديگر
مورد نیاز است ،ضروری نیست

در بين اكثر افراد وجود دارد ،قائل نبودن تفاوت

 .)al., 2005افتخاری نسب و همکاران در سال

بين گياهان دارويي و داروهاي گياهي است.

 1392در مطالعهایی بیان داشتند كه اكثر عرضه

گياهان دارويي مثل زيره ،رازيانه ،هل يا دارچين

كنندگان گياهان دارويي در سطح نمونه مورد

گياهاني هستند كه بي ضرر يا كم ضرر بودن

مطالعه در شهر كرمانشاه از دانش متوسط در

حاصل تبديل اجزاء گياهان به اشکال دارویی

هاي آموزشي تخصصي خاصي را طي نكرده

آنها به اثبات رسیده است .اما داروهاي گياهي

خصوص گياهان دارويي برخوردارند و دوره

میباشند که غالبا مواد تشکیل دهندهی آنها

اند

می تواند آثار ناخواستهای را بر مصرف کننده

تحصیالت افراد دارای تحصیالت متوسط و

ترکیبات قوی و موثر میباشد که استفاده نابجا

(et al., 2014

 .)Ranjbarمطالعات مرادی

و رضایی ( )1393نشان داد که از نظر سطح

ایجاد نماید .لذا بايد گفت كه عطاريها تنها حق

دیپلم بیشترین فراوانی را در عطاریها دارا بودند
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) .(Moradi and Rezaei, 2014تحقیقات مرادی

لذا بررسي سطح دانش و مهارت ارائه دهندگان

از افراد دارای تحصیالت متوسطه و دیپلم هستند

دارویی در منطقه الزم به نظر مي رسد .این

و همکاران ( ) 1396نشان داد که  44.94درصد
که بیشترین فراوانی را داشتند

خدمت به مردم و تعیین پر مصرف ترین گیاهان

تحقیق جهت رسیدن به اهدافی از قبیل تعیین

(Moradi et al.,

سطح دانش و مهارت عطاران از ویژگیهای

 .)2017بسیاری از مردم کشورمان هر روزه برای

گیاهان دارویی ،تعیین پر مصرفترین گیاهان

رفع مشکالت سالمتی خود به عطاران مراجعه

دارویی و تعیین کاربرد سنتی گیاهان دارویی

می کنند و خدماتی را از آنان دريافت می کنند

پرتقاضا در منطقه صورت گرفت.

اما همچنان به دليل فعاليت وسيع عطاريها در

مواد و روش ها

زمينه تجويز گياهان دارويي و فروش تركيبات

منطقهی سیستان در شمال استان سیستان

دست ساز با وجود ممنوعيت قانوني آن و وجود

تقاضا از سوي مردم چالشي جدي پيش روي

و بلوچستان شامل پنج شهرستان زابل ،زهک،

 .)Movagharدر اين رابطه اين

 15197کیلومتر مربع در محدوده ی جغرافیایی

سياستگذاران اين حيطه وجود

et al., 2009

نیمروز ،هیرمند و هامون می باشد که با مساحت

دارد(Rahimi

بین  60درجه و  15دقیقه تا  61درجه و  50دقیقه

سؤال مطرح که است آيا عطاران در شرايط

طول جغرافیایی و  30درجه و  5دقیقه تا 31

فعلی از توانمندیها و دانش الزم برای ارائه

چنین خدماتی برخوردار هستند؟ با این تفاسیر

درجه و  28دقیقه عرض جفرافیایی شمالی ،در

گياهان دارويي عالوه بر اینکه مي تواند راهنماي

است ( .)Tavousi and Yary, 2013این شهرستان

شمال استان سیستان و بلوچستان واقع گردیده

با شناخت سليقه و رويكرد جوامع به مصرف

از شمال و شرق به کشور افغانستان ،از جنوب به

خوبي براي برنامه ريزان و سياست گزاران صنعت

دارويي كشور باشد و همچنین با برنامهريزي

شهرستان زاهدان و از مغرب و شمال غربی به

مصرف گیاهان دارویی و داروهاي گياهي بود،

جنوبی محدود می شود (شکل.)1

دشت لوت و شهرستان نهبندان استان خراسان

مناسب علمي شاهد بازيابي اصالت و فرهنگ

شکل :1موقعیت منطقه ی مورد مطالعه (سیستان در استان سیستان و بلوچستان )
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جدول  -1تعداد عطاریهای مورد مطالعه به تفکیک شهرستان
ردیف

تعداد عطاری

نام شهرستان

1

زابل

45

2

زهک

6

3

هامون

5

4

نیمروز

2

5

هیرمند

4

فرد فروشنده در عطاری و فروشگاه گیاهان

در اين مطالعه توصیفی  -پیمایشی ،جامعه

آماري پژوهش را ،کلیه عطاريهاي منطقهی

دارویی سوال نموده و نام پر فروشترین گیاهان

آوري داده ها با استفاده از روش هاي اسنادي و

مورد مطالعه در پرسشنامه جمع آوری اطالعات

دارویی در طول سال در هر یک از واحدهای

سیستان تشکیل می دهند .و به منظور جمع
ميداني نسبت به طراحي پرسشنامه اقدام و پایایی

که شامل ( سطح تحصیالت ،رشته تحصیلی،

گرفت و اطالعات مربوط به مصرف گیاهان

در عطاري ،موارد منع مصرف و  )...ثبت کردند

سابقه کار در عطاری ،تعداد افراد مشغول به كار

و روایی پرسشنامه نیز مورد آنالیز و سنجش قرار

و در نهایت داده های جمع آوری شده با استفاده

دارویی در شهرستانهای زابل ،زهک ،هیرمند،

از نرم افزار

نیمروز و هامون از طريق مصاحبه و تکمیل
پرسشنامه ها از فروشندگان بدست آمد .با

SPSS1

تحلیل قرار گرفت.

توجه به اينكه عطاريها اصلي ترين محل جهت
تهيه گیاهان دارویی مي باشد .انتظار است كه

نسخه  22مورد تجزیه و
نتایج

در این مطالعه بیشتر مصاحبه شوندگان را

مردان تشکیل می دادند و فقط  8/06درصد

اطالعات مربوط به نوع گياهان مورد مصرف

متصدیان خانم بودند و میانگین سنی افراد مشغول

و نيز علت استفاده مردم منطقهی سیستان از

اين طريق با تقريب مناسبي بدست آيد .نحوه

در عطاری  38/29 ±12/47سال با میانگین سابقه

منطقه شناسایی و کلیه موارد تحت پرسشگری

دانشگاهی که  4.84درصد مرتیط با گیاهان و

کار  9/95 ± 8/63سال می باشد .در این مطالعه

انتخاب عطاریها با توجه به بررسی و فعالیت

تنها 12/90درصد از این افراد دارای تحصیالت

اماکن مذکور کلیه واحدهای فعال ( 62باب) در

کشاورزی و  9/68درصد تحصیالت غیر مرتبط

قرار گرفت (جدول .)1

جهت كاهش خطا ،پيش از شروع مرحله

داشتند و قسمت اعظم  56/45درصد دیپلم و

كه بايد بپرسند و نحوه مصاحبه آموزش كامل

سطح دانش اندکی در خصوص گیاهان دارویی

 30/65درصد تحصیالت زیر دیپلم داشتند و از

اجراي مطالعه ،كليه پرسشگران نسبت به سواالتي

ديدند .در این مطالعه پرسشگران از با سابقه ترین

1 Statistical Package for the Social
Sciences
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جدول  -2توزيع فراواني سطح تحصیالت متصديان در عطاریهای منطقه
سطح تحصیالت

فراوانی

در صد فراوانی نسبی

زير ديپلم

19

30/65

ديپلم

35

56/45

کارداني و کارشناسي

7

11/29

کارشناسي ارشد و باالتر

1

1/61

برخوردار بودند و اکثرا به صورت تجربی در

بيشترين افراد مشغول به كار در عطاري هاي

نتایج این بررسی نشان داد که در منطقهی

سابقه کار زیر  5سال  41/94درصد و در چند

خانواده شناسایی که به ترتیب  10گیاه دارویی

توان نتیجه گرفت استقبال مردم جهت استفاده

هل ،دارچین ،فلفل سیاه ،اسپند و زردچوبه از

 70درصد عطاریهایی که با سابقه کار زیر 5

مذكور به ترتيب يك و پنج نفر بود .افراد با

این حرفه فعالیت داشتند (جدول .)2

سال اخیر فعالیت را آغاز نموده بودند که می

مورد مطالعه  20گونه گیاه پر تقاضا از 12

از گیاهان دارویی روند مطلوبی دارد و بیش از

شوید ،زیرهی سبز ،رازیانه ،گشنیز ،آویشن،

سال ،اکثر اقالم خود را از عطاریهای با سابقه

پر تقاضاترین و به عنوان گیاهان دارویی رایج

بیشتر در منطقهی سیستان تهیه می نمودند .می

مورد استفاده در کل سال در این منطقه قرار

توان بطور کلی بیان کرد که عطاران منطقه اقالم

گرفت که ناشی از آداب و رسوم زندگی در

مورد نیاز را از مشهد (خراسان رضوی) ،زاهدان

این منطقه و همچنین استفاده های متعدد از گیاه

(مرکز استان) و کمتر از تهران ،اصفهان ،شیراز

به عنوان مثال تهیه ادویه محلی و غذاهای محلی

و کردستان و  ...تهیه می نمودند .در این تحقیق

از دانه شوید ،گشنیز و زیرهی سبز است .برای

برخی صفات دیگر نیز بررسی شد .جدول (.)4

هر  20گونه گیاه پرفروش در منطقه ،نام علمی،

بحث

نام محلی ،اندام مورد استفاده ،خاصیت درمانی

استفاده از طب سنتي و گياهان دارويي

رایج ،فرم تهیه و مصرف گیاه دارویی در منطقه

از گذشته هاي دور تاكنون مدنظر بشر بوده و

در جدول ( )3تدوین شد و نام علمی گیاهان با

همواره جهت درمان و رفع نيازهاي غذايي خود

فهرست بین المللی اسامی گیاهان ( )2IPNIتطابق

به طبيعت رو آورده و به جستجو ميپرداخته

داده شد.

نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه در62/ 90

است .استفاده از گياهان دارويي و طب سنتي

مشغول به كار مي باشد در27 / 42درصد ديگر

در اقوام مختلف صورت گرفته و نسل به نسل

از علومي است كه به واسطه تجارب پي در پي

درصد از عطاريهاي مورد بررسي تنها يك نفر

انتقال يافته است .اما با گذشت زمان تعدادي از

از واحدها دو نفر و در 9/ 68درصد از واحدها

اين اطالعات بومي به داليل مختلفي از جمله

بيش از دو نفر مشغول بكار هستند .كمترين و

مهاجرت ،نابودي پوشش هاي گياهي ،توسعه

2 - International Plant Names Index
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جدول  -3مشخصات گونههای پرفروش گیاهان دارويي در عطاریهای منطقهی سیستان
Family

ردیف  Scintifical Nameنام علمی
نام محلی

قسمت مورد

1

شکل مصرف

Anethum
graveolens L

برگ ،ساقه ،دانه

کاربرد محلی

شويد

کاربرد دارویی

Apiaceae

2

استفاده
شويد

Cuminum
cyminum L

3

خام ،چاشني

ضد سرفه ،درمان آسم ،هضم غذا ،ضد نفخ ،ضد قارج ،بهبود کولیک در
نوزادان ،تقويت ديد ،طعم دهنده (.)Rather et al., 2016

غذا و رفع دل پیچه  ،هضم سرفه

ضماد،

زيره سبز

Foeniculum
vulgare Mill

4

رفع دل درد ،ضد درد ،ضد باد

Apiaceae

رازيانه

Coriandrum
sativum

محرک ترشح شیر ،رفع سوء هاضمه ،ضد نفخ ،ضد میکروب ( Hamza,

زيرّه

Apiaceae

گشنیز

تخم شويد (شوتک)
میوه

باديو

Apiaceae

دمکرده،
جوشانده
چاشني ترکیبي
برگ  ،دانه

گشنیز

کاهش دهنده اضطراب ،رفع

تسکین درد و التیام بخش ،ضد سرفه ،خلط آور ،درمان سرماخوردگي
(.)Sajed et al., 2013

ضدعفوني کننده ،رفع سرفههای
خشک ،رفع سرماخوردگي
مقوی معده ،رفع تهوع ،بادشکن

ترکیبي،دمکرده بيخوابي ،کاهش دهنده فشار خون
جوشانده

ادويه ،چاشني،

ضدنفخ و بادشکن ،ضد مسمومیت ،درمان عفونت های دستگاه ادراری ،آنتي

چاشني،
دمکرده،

اکسیدان ،ضد فشار خون باال (.)Verma et al., 2009
درمان سرفه ،درمان ورم مفاصل و
گلودرد

دمکرده

قارچ ،چاشني غذا (.)Mandal and Mandal, 2015

تقويت معده ،ضد باکتری های گوارشي ،افزايش دهنده شیر زنان ،ضدنفخ ،ضد

شکم
ضدنفخ ،هضم کنندهی غذا ،مقوی
معده

دمکرده

برگ ،ساقه ،دانه،

5

.)2017
تسهیل هضم غذا ،باد شکن ،ضداسپاسم ،ضد میکروب ،آنتي اکسیدان
(.)Al-Snafi, 2016( ،)Iranmanesh et al., 2010
افزايش دهنده شیر مادر ،تسکین

ادويه ،چاشني

ريشه

Zataria
multiflora

آويشن

6

7

Lamiaceae

Elettaria
cardamomum

Cinnamomum
zeylanicum

آويشن

هل

دارچین

برگ ،گل،

Zingiberaceae
Lauraceae

شیرازی
ال
دارچین

سرشاخههای تازه
میوه
پوست

ضد میکروب ،آنتي اکسیدان ،کاهش تدريجي قند خون ،درمان گرفتگي
عضالت(.)Ranasinghe et al., 2013
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ردیف  Scintificalنام علمی
Name

فلفل

سیاه

Peganum
harmala L

Piper nigrum 8

9

اسپند

Curcuma
longa

11

10

زرد

چوبه

Zingiber
officinale

12

زنجبیل

Echium
amoenum

گل گاو

زبان

Teucrium
polium

13

کلپوره

14

Mentha
piperita

نعناع

Family
Piperaceae

Zygophyllaceae

Zingiberaceae

Zingiberaceae

قسمت مورد
استفاده
میوه

شکل مصرف
ادويه ،چاشني

ادويه چاشني

میوه  ،برگ ضماد  ،خیسانده

ساقه زيرزمیني،
ريزوم

ساقه متورم شده
زيرزمیني

کاربرد دارویی

کاهنده قند خون ،ضد التهاب ،ضد انعقاد خون ،ضد افسردگي ،بهبود و التیام زخم،

ضد افسردگي ،ضد میکروب (.)Asgarpanah and Ramezanloo, 2012

آسم (.)Meghwal and Goswami, 2013

تقويت کبد ،ضد مسمومیت و تقويت مسکن دردهای عصبي ،ادرارآور بوده ،آنتي اکسیدان ،ضد افسردگي ،ضد التهاب ،ضد
معده
ضدعفوني کردن محیط  ،چشم زخم و
مناسب برای ناراحتي های گوارش

ضد التهاب ،کنترل ديابت

مقوی قلب  ،ضد سرفه ،ضد تهوع،
ضد التهاب

ضد درد (.)Hosseini and Hosseinzadeh, 2018

ضد باکتری ،آنتي اکسیدان ،کاهنده اشتها و چربي سوز ،ضد التهاب ،ضد درد
(.)Ojewole, 2006

گل

ضددرد و ضد التهاب ،آرام بخش ،ضد آرام بخش ،خواب آور ،مدر ،درمان برونشیت ،ضد ويروس ،آنتي اکسیدان ،ضددرد،

دمکرده

سرشاخه گلدار
گیاه

ضعف عمل سیستم گوارش

مقوی ،ضد دل درد و مناسب برای کاهنده قند خون ،درمان ناراحتيهای دستگاه گوارش ،تسکین درد ،تسکین دردهای

تب ،پايین آورنده فشار خون

جوشانده،
دمکرده
خوراکي،

اثرات ايمني (.)Azizi et al., 2018

قاعدگي ،درمان ديابت نوع.)Bahramikia and Yazdanparast, 2012( 2

تقويت دستگاه گوارش ،ضد نفخ،رفع Shah and Mello,ضد نفخ ،تسکین غاليم سرماخوردگي ،ضدتهوع ،ضد درد (

ادويه ،چاشني

کاربرد محلی

ادامه جدول  -3مشخصات گونههای پرفروش گیاهان دارویی در عطاریهای منطقهی سیستان
نام محلی
فلفل سیه
دودني،
اسفند

زر چووه

زنجفیل

تلخي

 Boraginaceaeگل گاو زبان

Labiatae

Labiatae

نعنا

برگ ،ساقه
دمکرده ،چاشني

سرماخوردگي

)2004.
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Althaea
officinalis

Aloysia citrodora

Nigella
sativa L.

15

16

17

ردیف  Scintifical Nameنام علمی

گل ختمي

بهلیمو

سیاهدانه

18

پونه

Plantago
lanceolata L.

19

20

بارهنگ

Mentha
)longifolia( L

Rosa damascena

گل

محمدی

Family

Malvaceae
Verbenaceae
Ranunculaceae

Plantaginaceae

Lamiaceae

Rosaceae

 ،دم کرده
جويدن

کاربرد محلی
ضد سرفه ،ضد سوزش سینه ،ضد ورم معده

بي خوابي

زخم،ناراحتي های پوستي ،ملین بهبود
هضم غذا ،ضد نفخ

رفع دردهای شکمي و مشکالت گوارشي ،کاهش

کاربرد دارویی

ضد آسم ،کاهنده قند خون ،تسکین دردهای شکمي ،ضد آلرژی ( Kalus
.)et al., 2003

تسکین درد ،درمان سرفه های مزمن ،درمان يبوست ،آرام بخش ،آنتي

استفراغ ،ضد گلودرد ،ضد میکروب (.)Al-Bayati, 2009

کاهنده اسید معده ،ضد نفخ ،تقويت معده ،رفع بي اشتهايي ،ضد تهوع و

میکروب و بهبود عملکرد ترشح شیر (.)Stewart, 1996

و کهنه ،التیام سرفه های و سرماخوردگي رفع رفع ناراحتي های تنفسي ،درمان زخم های عفوني ،نرم کننده سینه ،ضد

باال باال ،درمان چربي فشارخون و ديابت درمان

بخش ،مسکن دردهای قاعدگي زنان (.)Ponce-Monter et al., 2010

ضد نفخ ،تقويت حافظه و ايجاد آرامش و درمان افزايش چربي سوزی ،آنتي اکسیدان ،کاهش التهاب ،ضد اسپاسم و آرام

(.)Khosravan et al., 2017

رفع سوء هاضمه و درمان سرماخوردگي و ضد سرفه ،بهبود زخم پستان

ادامه جدول  -3مشخصات گونههای پرفروش گیاهان دارویی در عطاریهای منطقهی سیستان
نام محلی

قسمت مورد
استفاده
گل ،میوه

بهلیمو

شکل مصرف
جوشانده ،دم

،ريشه
برگ

سیه دونَه

گل ختمي

کرده
دم کرده

دانه (میوه)

برگ

برگ  ،دانه دم کرده  ،ضماد

دم کرده

بارهنگ

پودنَه

گل
محمدی

گل

دمکرده

خونريزی در دوران قاعدگي ،کاهش التهاب و
.حساسیت در بدن

اکسیدان ،ضد باکتری (.)Boskabady et al., 2011
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جدول  -4بررسی برخی صفات افراد مشغول در عطاریها
شاخص

افراد مجرد

عطاری به عنوان شغل اصلی

افراد متاهل

تعداد

4

58

55

درصد

6/45

93/55

87/71

شهرنشيني ،تغيير اقليم هاي آب و هوايي

و...

).(Dolatkhahi and Ghorbani Nohooji, 2013

به ورطه فراموشي سپرده شده و تا اينكه با رشد

در بررسی اتنوبوتانی گیاهان دارویی تعداد

به گياهان دارويي داده است .اما در دهههاي

خارشتر ،پنیرك ،سیاهدانه ،اوکالیپتوس،

علوم مختلف ،داروهاي سنتتيك جاي خود را

 30گونه شامل زیرهی سبز ،رازیانه ،زنیان،

اخير استفاده مجدد از گياهان دارويي مدنظر

اسفرزه ،ازمک ،اسپند ،بارهنگ ،جغجغه ،عناب

قرار گرفته و توجه خاصي به بررسي و تحقيق

از پیشینهي مصرف سنتیِ بیشتري در منطقهی

در طب سنتي شده است .توجه به طب سنتي و

سیستان برخوردار بودند که با این مطالعه

نحوه استفاده از گياهان دارويي در هر منطقه

مطابقت دارد .نتایج نشان میدهد استقبال مردم

جهت استفاده در طب نوين از اهميت زيادي

از گیاهان دارویی که به صورت دم کردنی و

برخوردار بوده چرا كه امروزه با در دست

جوشانده است ،بیشتر میباشد

داشتن تكنولوژي هاي جديد آزمايشگاهي و

(Iranmanesh et

 .)al., 2010میانگین سنی عطاران در این تحقیق

امكان بررسي مواد مؤثره گياهي ،راهي براي

 38/29سال محاسبه شد .ميانگين سني افراد

ساخت داروهاي جدید با منشأ طبيعي را فراهم

مشغول در عطاري هاي شهر تهران را40/ 08

خواهد نمود ) .(Ahvazi et al., 2012در ایران

سال گزارش و بيان كردند اين ميانگين سني

درمانهای گیاهی و به طور کلی گرایش زیاد

پذيرش و دريافت برنامهريزيهاي آموزشي

گرایش عمومی جامعه به استفاده از داروها و

مي تواند نشانگر آمادگي بيشتر اين گروه براي

مردم به درمانهای طبیعی و بی ضرر و در عین

باشد .و همچنین میانگین تجربه کاری در این

حال مقرون به صرفه و هم چنین سازگاری

حرفه را  16/77سال بیان کردند

فرهنگی آن ،باعث استفاده وسیع گیاهان دارویی

.)al., 2012

در طب سنتی ایران بویژه در چند سال اخیر

(Ashayeri et

ميانگين سني افراد مشغول در عطاريهای

شده است .استفاده از گیاهان دارویی جایگاه

شیراز را حدود  39سال با سابقه كار حدود19

خاصی در فرهنگ ایران زمین دارد باورهای

سال و تعداد متصدیان با تحصیالت مرتبط با

سنتی مردم مبنی بر سالمت استفاده از گیاهان

گیاهان دارویی را  7/28درصد و  94.44درصد

دارویی و وجود خاستگاههای گسترده این منابع

افراد در عطاریها دارای تحصیالت متوسطه

طبیعی ،بستر مناسبی برای استفاده از گیاهان

و دیپلم بودند که بیشترین فراوانی را داشتند

دارویی را در سیستم درمانی فراهم کرده است

(et al., 2017
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 .)Moradiکه با مطالعه حاضر
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مطابقت دارد .در مطالعهایی دیگر ميانگين سابقه

التحصیالن رشته های مرتبط دانشگاهی و

سال گزارش و بيان كردند كه سابقه طوالنيتر

-4برنامه ریزی جهت اصالح فرهنگ استفاده

افرادیکه دوره های آموزشی را گذرانده اند.

كار در عطاريهاي خراسان رضوی را 9/3

از گیاهان دارویی (استفاده از دانشگاهیان در این

كار نشان دهنده اين موضوع میباشد كه افراد

زمینه).

مشغول به كار در عطاري ،اين شغل را به عنوان

شغل اصلي انتخاب كردهاند و شرايط كاري

خود رضايت دارند

(Moradi and Rezaei,

سپاسگزاری

نویسندگان بر خود الزم میدانند از کلیه

 .)2014که نزدیک به نتایج این مطالعه است.

عزیزانی که در این مطالعه ما را یاری رساندند

مورد پذیرش سیاست گذاری های کالن کشور

اجرای این تحقیق از هیچ منبعی کمک مالی

تشکر و قدردانی نماید و اعالم میداریم جهت

مشخص شدن میانگین سنی کمک شایانی در

دریافت نشده است.

خواهد کرد ،چرا که رعایت نکات روانشناسی

و جامعه شناسی سن مذکور قابلیت پذیرش این

سیاست گذاری ها و آموزشها را افزایش می
دهد ).(Ashayeri et al., 2012

یافته های ترویجی

با توجه به فعالیت تجربی اکثر فروشندگان

در عطاری ها ،علم و دانش اولیه در زمینه
گیاهان دارویی ،عوارض و تداخالت با داروهای

شیمیایی را ندارند و توجه به نکات ذیل ضروری
به نظر می رسد:

 -1تحلیل و بررسی وضعیت موجود و برنامه

ریزی جهت کشت گیاهان پر تقاضا توسط

سازمان های مربوطه و فراهم نمودن بستر ایجاد
صنعت گیاهان دارویی.

-2برگزاری دوره های آموزشی در زمینه

آشنایی با عوارض و تداخالت گیاهان دارویی

با داروهای شیمیایی توسط ارگان ها و سازمان

های مربوطه ویژه فروشندگان گیاهان دارویی و
عالقه مندان در این حوزه.

 -3برنامه ریزی ،طراحی و تدوین فرآیندهای

اعطای مجوز فعالیت به عطاران با اولویت فارغ
66
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Medicinal plants are first and most available resources for disease treatment. The
aim of this study is investigation of professional characterization and the level of
knowledge of the sellers of medicinal plants and finding top bestselling medicinal
plants in Sistan. All identified apothecaries shop in Sistan were determined as
statistical population. Data was collected using standard questionnaire. Reliability
and validity of the questionnaire were also assessed. The results show that average
age of the individuals is around 38.29 ± 12.47 years with work experience of
9.95±8.63 years. The study has showed that the 12.9% has college education that
4.84% of them are related to medicinal plants, 56.4% are diploma and the others are
under the diploma. Ten high demand medicinal plants were determined as Anethum
graveolens, Cuminum cyminum, Foeniculum vulgare, Coriandrum sativum,
Zataria multiflora, Elettaria cardamomum, Cinnamomum zeylanicum, Piper
nigrum, Peganum harmala and Curcuma longa.Those who work as a medicinal
plant vendor, do not have Science and knowledge in the field of medicinal plants
of side effects and interactions with chemical drugs. It seems necessary to train all
herbal drug sellers for medicinal plants, it is complications and interactions.
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