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Title: Iranian Herbal Pharmacopoeia (IHP).  
Authors: Ghassemi Dehkordi N,(Dr.rer,nat); Sajjadi SE,(PhD); Ghannadi A,(PhD); Amanzadeh Y, 
(PhD); Azadbakht M,(PhD); Asghari GR,(PhD); Amin GR,(PhD); Hajiakhoondi A,(PhD); Taleb AM,(PhD). 
Introduction: Nowadays many scientists and companies have focused on research and development of 
medicinal plants and herbal medications. In addition, Iran has a very rich flora due to its diverse climates. 
Such great potentials have drawn attention of scientists to investigate on the herbal medications However, 
the lack of a national scientific reference, being reliable, comprehensive and rich in content encouraged us 
to prepare the first herbal pharmacopoeia of Iran.  
Method: In 1996, academics of the Department of Pharmacognosy at Isfahan University of Medical 
Sciences started writing of Iranian Herbal Pharmacopoeia (IHP) with the aid of academics of most Iranian 
universities. The executive committee for preparation of IHP established the guidelines for writing 
monographs. All one hundred monographs presented in this pharmacopoeia were organized according to 
these guidelines for its scientific contents. Each monograph was evaluated and organized by a committee of 
referees.  
Results: After compilling the IHP monographs include: definition, scientific and common names, plant 
morphology and parts recommended for use, geographical distribution of the plant, microscopic 
characteristics, constituents, medicinal applications and pharmacology of the plant and/or active 
constituents, control methods and other properties (if any, e.g. toxicity, dosage forms, ete).  

 
Keywords: Pharmacopeia, herbal medicine, medical plants, Iran.  
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 مجله پژوهشي حكيم 

 
 

 : چکیده
هش بر روی گیاهان     امروزه بسیاری از دانشمندان، پژوهشگران، کارخانجات و شرکتهای داروسازی، تحقیق و پژو                :مقدمه

تمایل روز افزون به مصرف این قبیل فرآورده ها سبب گردیده که بازار              . دارویی را در اولویت برنامه های خود قرار داده اند         
تجارت گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در برخی کشورها نظیر آلمان، آمریکا، فرانسه، هند و چین از رونق ویژه ای برخوردار                     

در سالهای اخیر فعالیتهای ارزشمندی     .  نیز با شرایط آب و هوایی بسیار متنوع، از فلور گیاهی غنی برخوردار است               ایران. باشد
 تحقیقاتی و بویژه     همگام با تالش های جهانی در زمینه گسترش کاربرد گیاهان دارویی و داروهای گیاهی توسط مؤسسات علمی               

، مستند و کارآمد در زمینه معرفی و         ی به هر حال فقدان یک منبع علمی جامع        ول. دانشگاه های سراسر کشور صورت گرفته است     
کنترل این قبیل فرآوده ها سبب گردید که طرح تدوین فارماکوپه گیاهی ایران در گروه فارماکوگنوزی دانشکده داروسازی                      

 . دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به اجرا درآید
 تن از متخصصین فارماکوگنوزی، فارماکولوژی و گیاه شناسی از            45یی شامل    در نخستین مرحله، کمیته اجرا       :روش کار 

در مرحله بعد کمیته اجرایی طرح با تشکیل جلسات متعدد نسبت به تهیه و تنظیم                   . دانشگاه های سراسر کشور تشکیل شد     
اول طرح نگارش تک نگارهای     گیاه دارویی که در مرحله       100مواردی نظیر طرح الگوی نگارش تک نگارهای فارماکوپه، تعداد          

آنها انجام می گیرد، چگونگی نظارت و داوری بر روی محتوای علمی و کاربرد تک نگارهای فارماکوپه، تقسیم بندی گیاهان                      
 . دارویی مورد نظر بر حسب تجارب علمی و عملی همکاران در طرح و موارد دیگر اقدام نمود

در فصل تک نگارها به    .  فصلهای مقدمه، تک نگارها و روشهای تهیه معرفها تدوین شد          فارماکوپه گیاهی ایران مشتمل بر     :یافته ها
گیاه و اندام دارویی    (، ریخت شناسی   )اسامی علمی، فارسی، عربی، انگلیسی، آلمانی و فرانسوی        ( نامهای گیاه     عناوین، تعریف 

ش های گوناگون کنترل های شیمیایی و بسیاری از موارد        ، دامنه انتشار، خرده نگاری، مواد متشکله تا موارد کاربردی نظیر رو           )آن
 . دیگر توجه شده است

 

 . ،  گیاهان دارویی، ایران ، طب گیاهی فارماکوپه :واژگان گل
 

 

 :قدمهم
داروهـای گیاهـی طی قرون متمادی تنها منبع قابل دسترس           

در عصر حاضر با وجود     ). 1(جهـت درمـان دردهـا و آالم بـوده اند          
سعه چشمگیر کاربرد داروهای سنتزی، هنوز گیاهان       پیشرفت و تو  

دارویـی و اشـکال دارویـی حاصل از آنها در مقیاس وسیعی مورد              
اسـتفاده قـرار مـی گـیرند، بطوریکـه در برخـی کشـورها از اجزاء                 
الینفک سیستم دارودرمانی محسوب می شوند و بازار تجارت آنها          

). 1(فزونتری دارد   نیز در مقایسه با سایر داروهای شیمیایی رونق ا        
 بعنوان مرکز سیاستگزاری و     (WHO)1سـازمان بهداشـت جهانی      

 با 1978نظـارت جهانـی در امـر بهداشت، برای اولین بار در سال            
صدور اعالمیه آلما آتا خاطر نشان نمود که هنوز بخش عمده ای از             
جامعـه بشـری بـه داروهـای گیاهـی اعـتقاد دارند و جهت تأمین             

به این ترتیب   ). 1(از آنها استفاده می کنند      سـالمت عمومـی خـود       
، بعنوان یکی از     کاربـرد داروهـای گیاهـی و بطور کلی طب سنتی          

 
1 - World Health Organization 
 

» 2000بهداست برای همگان تا سال      « در برنامه    WHOاهـداف   
 بـا ارائه راهکارها و خطوط  WHOبـنابر ایـن   ). 2(مـنظور گـردید     

ای راهـنمای کلـی، اسـتفاده از طـب سنتی و همچنین درج داروه         
گیاهی را در سیاستها و برنامه های اجرایی کشورهای عضو بعنوان           

این ). 2( توصیه نموده است   2بخشـی از سیاسـتهای دارویـی ملـی        
سازمان یکی از اقدامات و راهکارهای ثمر بخش کشورهای عضو          
را جهـت سـاماندهی و بهره برداری از توانمندیهای خود در عرصه             

تدوین فارماکوپه گیاهی ملی    گـیاهان دارویـی و صـنایع وابسـته،          
منطـبق بـا اصـول و موازین ارائه شده در کنگره ها و کارگاههای               

.  برگزار گردیده است   WHOآموزشی می داند که تا کنون از سوی         
WHO           طـی دهه های اخیر دستورالمعل ها و رهنمودهای ارزشمند 

در زمیـنه طب سنتی و بویژه داروهای گیاهی را از دفاتر منطقه ای              
 در اختـیار کشورهای عضو قرار داده است که در آنها عالوه             خـود 

بـر ارائـه راهکارهایـی جهت طراحی و تعیین سیاست های ملی و              
                                                           
2 - natinal drug policies  
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منطقه ای و همچنین چگونگی اجرای مقررات و ضوابط مربوط به           
تولـید و کاربـرد داروهـای گیاهـی، به موارد حائز اهمیت دیگری              

... ل کیفیت و    چـون ایمنـی مصـرف، اثربخشـی و روشهای کنتر          
مجموعه تالش های فوق سبب گردیده      ). 4و3و1(اشاره شده است    

تا هم اکنون در برخی کشورهای پیشرفته و درحال توسعه توجه و            
عالقـه روزافـزون به استفاده از فرآورده های گیاهی کامالً مشهود            

 فروش داروهای گیاهی در     1989بـرای مـثال طـی سـال         . باشـد 
 درصد کل   10ارد دالر رسید که معادل       میلـی  7/1آلمـان بـه رقـم       

، درحالیکه این رقم     فروش بازار دارویی آلمان در این سال می باشد        
عالوه ). 5و1( میلیارد مارک افزایش یافت      7/4 به   1995در سـال    

بـر ایـن عرضـه گسترده داروهای گیاهی سنتی در هند نیز جالب              
ی مزبور  بطوریکه در سال های اخیر عرضه داروها      . توجـه می باشد   

 ). 1( میلیون دالر رسیده است 300سالیانه به حدود 
بهـره مندی از پوشش گیاهی متنوع و همچنین وجود فرهنگ           
و عالقه باطنی عمومی ایرانیان به کاربرد داروهای گیاهی، صرف          
نظـر از گسترش روز افزون صنایع دارویی گیاهی و توانمندی های            

یک منبع و مرجع استاندارد     بالقوه موجود، طی سالیان اخیر فقدان       
. ملـی در زمیـنه داروهـای گیاهـی بیش از پیش نمود یافته است              

بنابرایــن بــا بررســی امکانــات، تجهــیزات و نــیز تعــدد تحقــیقات 
ارزشـمندی کـه در چند دهه اخیر توسط کلیه پژوهشگران محترم            

 تحقیقاتـی کشـور انجـام گرفته است لذا طرح           -در مراکـز علمـی    
 . اکوپه گیاهی ایران مدنظر قرار گرفتتدوین اولین فارم

 
 : روش کار

پس از تصویب طرح تدوین فارماکوپه گیاهی از سوی معاونت          
 1375پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال          

در نخسـتین گام از اجرای طرح نمایندگانی از دانشگاه های سراسر    
ته اجرایی  کمی. کشور جهت تشکیل کمیته اجرایی دعوت گردیدند      

طـرح متشـکل از جمعـی از متخصصـین و همکاران عضو هیئت              
علمـی اسـت کـه همـه آنهـا دارای تجربـیات ارزشـمند در زمینه                 
تحقـیقات فارماکوگـنوزی، فیتوشیمی، گیاه درمانی و فرموالسیون         

کمیته مزبور با تشکیل جلسات متعدد      . داروهـای گیاهـی می باشند     
 . دندنسبت به انجام امور ذیل اقدام نمو

 تهیه و تدوین الگوی تک نگارهای فارماکوپه گیاهی -1
 تعریف و تبیین عناوین موجود در الگوی نمونه -2
تهـیه و ارائه فهرست گیاهان داریی مورد نظر جهت درج         -3

 آنها در فارماکوپه 
دعـوت بـه همکـاری و مشـارکت اعضای محترم هیئت             -4

علمـی دانشـگاههای سراسـر کشـور کـه دارای تجارب            

 ارزنـده ای در رابطـه با گیاهان دارویی،          علمـی و عملـی    
فرموالسـیون داروهـای گیاهـی، مطالعه بالینی و بررسی          

 . اثربخشی آنها می باشند
تقسـیم بـندی گیاهان دارویی مورد نظر بر حسب تجارب            -5

 همکاران عالقمند به شرکت در طرح 
ارسـال مصوبات و تصمیمات اخذ شده در کمیته اجرایی           -6

 ده در طرحجهت همکاران شرکت کنن
ــه شــده از ســوی    -7 بررســی نظــرات و پیشــنهادهای ارائ

همکاران و متخصصین جهت افزایش کیفیت و محتوای        
 علمی تک نگارهای فارماکوپه 

ارائـه تـک نگارهـای آمـاده جهت داوری و اظهار نظر به               -8
 . داورانی که از سوی کمیته اجرایی تعیین می شوند

 
 : یافته ها

ان طرح، الگوی نمونه جهت     پـس از جلسـات متعدد با همکار       
نگـارش و تدوین تک نگارهای مندرج در فارماکوپه تهیه و تنظیم            

الگـوی نهایی که به تصویب اعضای کمیته اجرایی طرح          . گـردید 
 : رسیده است مشتمل بر عناوین ذیل می باشد

تعـریف و تعییـن استاندارد گیاه بر حسب مهمترین ماده            -1
 . موجود در آن

، فارسی،  )التین( اسـامی علمـی      شـامل (نـام هـای گـیاه        -2
 ) عربی، انگلیسی، آلمانی و فرانسوی

 زیـــر عـــنوان 2خصوصـــیات گـــیاه شناســـی شـــامل  -3
  و اندام دارویی گیاه 1ریخت شناسی

 زمان جمع آوری  -4
 دامنه انتشار  -5
 خرده نگاری  -6
 مواد متشکله  -7
موارد مصرف در   :  زیـر عنوان   4مـوارد اسـتعمال شـامل        -8

عوارض جانبی و موارد    پزشـکی گذشـته، مـیزان مصـرف،         
 احتیاط مصرف

 آثار فارماکولوژی  -9
 زیر  4روشـهای گونـاگون کنـترل هـای شیمیایی شامل            -10

آزمایشات مقدماتی، آزمایش خلوص، بررسی کیفی      : عـنوان 
ناخالصی ها  : محـتویات دارو و سنجش های مرغوبیت شامل       

انـواع خاکسـتر حاصـل از داروها و نهایتاً تعیین مقدار مواد             
 ص آنمؤثره شاخ

                                                           
1 - morphology  
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 شرایط نگهداری  -11
 اشتباهات  -12
 اشکال دارویی موجود در بازار  -13
 منابع  -14

در مـرحله بعـد کمیته اجرایی طرح فهرست گیاهان دارویی را            
بـر اساس معیارهایی نظیر اهمیت و کاربرد گیاه مورد نظر در طب             
نویـن، پیشینه مصرف آن در طب سنتی، وجود و گسترش آنها در             

تهیه و آن را در اختیار سایر ...  و  فلـور کشـور، بومـی بـودن گـیاه         
سـپس طـبق تجـارب علمی و عملی و          . اعضـای طـرح قـرار داد      

 همکار طرح تدوین فارماکوپه     45همچنیـن اعالن آمادگی تمامی      
گیاهـی، مسئولیت نگارش یک یا چند تک نگار فارماکوپه بر عهده            

 ). 1جدول (هر یک از همکاران گذارده شد 
 

 :بحث
همانـند سـایر فارماکوپـه های گیاهی معتبر         فارماکوپـه مـزبور     

موجـود در آلمـان، فرانسه و انگلستان، گیاهان دارویی را در قالب             
تـک نگارهایـی متشـکل از چندیـن بخـش و زیـر عنوان معرفی                

در تنظـیم تـک نگارهـای فارماکوپـه که بر حسب نام             . مـی نمـاید   
 یاه ابتدا قسمت دارویی هر گ    .  فارسی گیاهان دسته بندی شده است     

 

 
 

شـرح داده مـی شود و استاندارد آن بر حسب مهمترین ماده مؤثره              
سـپس نـام های گوناگون گیاه به        . موجـود در آن ذکـر مـی گـردد         

 و همچنین اسامی    1، نام های مترادف   )التیـن (ترتیـب نـام علمـی       
 .  فارسی، عربی، انگلیسی، آلمانی و فرانسوی بیان می شود2متداول

و اندام دارویی آن جایگاه ویژه ای       بررسـی ریخت شناسی گیاه      
در تنظـیم تـک نگارهـا دارد و سبب می شود تا همکاران عالقمند               

این . گـیاه شـناس نـیز قادر به استفاده الزم از این مجموعه باشند             
قسمت واجد تصویر طراحی شده گیاه و اندام دارویی آن است که            

حث واقع  بدنـبال آن زمـان جمـع آوری و دامنه انتشار گیاه، مورد ب             
یکی از ویژگی های ارزشمند فارماکوپه گیاهی ایران، که         . مـی شود  

وقـت زیادتـری جهت تنظیم و ارائه مناسب آن صرف شده است،             
این بخش  . وجـود بخش خرده نگاری در متن هر تک نگار می باشد           

کـه بـه بررسی ماکروسکوپی و میکروسکوپی گیاه می پردازد، زیر            
بخش . حی و ارائه گردیده است    نظـر متخصصـین گیاه شناسی طرا      

مهمـی از مطالـب هـر تـک نگار به شرح مواد متشکله اختصاص               
دارد که در پایان آن ساختمان شیمیایی مهمترین مواد مؤثره گیاه           

موارد استعمال، بخش دیگری است که در آن        . رسـم شـده اسـت     
مصـارف سنتی و جدید گیاه مورد بحث تک نگار واقع گردید و در              

.  مصرف، عوارض جانبی و موارد احتیاط ذکر می شود    پایـان مقـدار   

                                                           
1 - synonym names  
2 - common names 
 

  اسامی گیاهان دارویی که در اولین مرحله از طرح تدوین فارماکوپه گیاهی ایران تک نگار آنها نگارش یافته است-1    جدول 
 

اندام دارویی مورد 
 استفاده 

 ردیف نام فارسی گیاه نام علمی گیاه خانواده گیاهی

 1 آنغوزه  .Umbelliferae  Ferula assa-foetida L اولئوگم رزین
 2 آویشن  Lamiaceae Thymus daenensis celak اندام هوایی 
 3 آویشن شیرازی  Lamiaceae Zataria multiflora Bosis اندام هوایی 
 4 اروانه  .Lamiaceae Salvia hydrangea DC. Ex Benth اندام هوایی 

 5 اسطوخودوس  .Lamiaceae  Lavandula angustifolia mill گل 
 6 اسفرزه  .Plantaginaceae  Plantago ovata Foesk دانه 
 7 انیسون  .Apiaceae  Pimpinella anisum L میوه 
 8 اوکالیپتوس   .Myrtaceae  Eucalyptus globulus Labill برگ 
 9 باباآدم  .Compositae  Arctium lappa L ریشه 
 10 هبابون  .Asteraceae  Matricaria recutita L گل 

 11 بادرشیبو   .Lamiaceae Dracocephalum moldavica L اندام هوایی 
 12 بادرنجبویه   .Lamiaceae Melissa officinalis L برگ 
 13 بارهنگ  .Plantaginaceae  Plantago major L دانه

 14 باریجه   .Apiaceae  Ferula gumosa Boiss اولنوگم رزین 
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الزم بـه ذکـر است که مصرف نادرست غیرعلمی گیاهان داروئی            
همچـون داروهـای سـنتتیک تولـید شـده در آزمایشـگاه میتواند              
 عـــــــــــــــــــــــــوارض بســـــــــــــــــــــــــیار 

 

 

اندام دارویی مورد 
 استفاده 

 ردیف نام فارسی گیاه نام علمی گیاه خانواده گیاهی

 15 برگ بو  .Lauraceae  Laurus nobilis L برگ 
 16 برنجاسف   Asteraceae Achillea wilhelmsii C.Koch اندام هوایی 
 17 بنفشه سه رنگ .Violaceae  Viola tricolor L اندام هوایی 
 18 بومادران   .Asteraceae  Achillea millefolium L اندام هوایی 

 19  نارنجبهار  .Rutaceae Citrus bigardia Duh گل 
 20 به دانه   Rosaceae Cydonia oblonga Miller دانه 

 21 به لیمو   Verbenaceae Lippia citroiodora Kunth برگ 
 22 بید   .Salicaceae  Salix alba L پوست 

 23 پرسیاوشان   .Adiantaceae Adiantum capillus-veneris L اندام هوایی 
 24 پنیرک   .Malvaceae Malva sylvestris L گل 
 25 پیرو  .Cupressaceae Juniperus communis L میوه 
 26 تاتوره   .Solanaceae  Datura stramonium L برگ

 27 تاجریزی   .Solanaceae  Solanum nigrum L اندام هوایی 
 28 تاناستوم  .Asteaceae  Tanacetum parthenium (L.) Schulz Bip اندام هوایی 

 29 ترنجبین  .Papilionaceae  Alhagi pseudalhagi (M.B.) Desv ان م
 30 جعفری  Umbelliferae  Petroselinum crispum (Miller) A.W.Hill میوه

 31 حنا  .Lythraceae  Lawsonia inermis L برگ 
 32 خارخاسک  .Zygophyllaceae  Tribulus terrestris L میوه 
 33 خار مریم  .Asteraceae  Silybum marianum L میوه 
 34 خاکشی  .Cruciferae  Descurainia sophia L دانه 

 35 دارچین   Lauraceae  Cinnamomum zeylanicum Blume پوست 
 36 دم گیالس   .Rosaceae  Cerasus avium L دم میوه
 37 دیژیتال   Scrophulariaceae Digitalis nervosa Steud & Hochst برگ

 38 رازک  .Cannabaceae Humulus lupulus L گل آذین 
 39 رازیانه   Apiaceae  Foeniculum vulgare Miller میوه 
 40 رزماری   .Lamiaceae Rosmarinus officinalis L برگ 
 41 روبارب  .Polygonaceae  Rheum palmatum L ریشه 

 42 ریحان   .Laminaceae  Ocimum basilicum L اندام هوایی 
 43 زالزالک   Rosaceae  Crataegus curvisepala Lindman برگ و گل 

 44 زردچوبه  .Zingiberaceae  Curcuma longa L ریزوم 
 45 زرشک  .Berberidaceae Berberis vulgaris L پوست ریشه 

 46 زعفران .Iridaceae  Crocus sativus L کالله 
 47 زنجبیل   Zingiberaceae Zingiber officinale Roscoe ریزوم 
 48 زنیان  .Umbelliferae  Trachyspermum copticum L میوه

 49 زیتون  .Oleaceae  Olea europaea L برگ 
 50 زیره سبز   .Apiaceae  Cimunum ciminum L میوه
 51 زیره سیاه  .Umbelliferae  Carum carvi L میوه
 52 زیره کوهی   .Umbelliferae  Bunuim persicum Boiss میوه

 53 سپستان   .Boraginaceae  Cordia myxa L میوه 
 54 سدر   .Rhamnaceae  Zizyphus spina-christi (L.) Willd برگ 
 55 سنا  Leguminosae  Senna italica Miller برگ 

 56 سنبل الطیب   .Valerianaceae  Valeriana sisymbriifolia Vahl ریشه و ریزوم 
 57 سیاه دانه  .Ranunculaceae  Nigella sariva L دانه 
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 مجله پژوهشي حكيم 

 

اندام دارویی مورد 
 استفاده 

 ردیف نام فارسی گیاه نام علمی گیاه خانواده گیاهی

 58 سیر  .Liliaceae  Alliun sativum L پیاز 
 59 شاه پسند  .Verbenaceae  Verbena officinalis L اندام هوایی 
 60 شاهتره   .Fumariaceae  Fumaria parviflora Lam اندام هوایی 

 61 شنبلیله  .Fabaceae  Trigonella fornum-graecum L دانه 
 62 شوید  .Apiaceae  Anethum graveolens L میوه 
 63 شیرخشت   Rosaceae  Cotoneaster discolor Pojark مان 

 64 شیرین بیان  .Leguminoseae Glycyrrhiza glabra L ریشه 
 65 صبر زرد   .Liliaceae  Aloe vera L شیرابه 

 66 عروسک پشت پرده  .Solanaceae  Physalis alkengi L میوه و برگ 
 67 علف چای .Hypericaceae  Hypericum perforatum L اندام هوایی 

 68 عناب  .Rhamnaceae  Zizyphus jujuba Mill میوه 
 69 فلفل سیاه   .Piperaceae  Piper nigrum L میوه 
 70 قدومه شیرازی   .Cruciferae  Alyssum homalocarpum Boiss دانه 
 71 قره قاط   .Grossulariaceae  Ribes biebersteinil Berl میوه 
 72 ) ریشه(کاسنی  .Compisitae  Cichorium intybus L ریشه 
 73 ) گل(کاسنی  .Compisitae  Cichorium intybus L گل 
 74 کاکل ذرت   .Poaceae  Zea mays L خامه 

 75 کاکوتی   .Lamiaceae  Ziziphora tenuiour L اندام هوایی 
 76 کتان   .Linaceae  Linum usitatissimum L دانه 

 77 کتیرا  .Leguminosae  Astragalus gossypinus Fisch صمغ 
 78 کدو  .Cucurbitaceae  Cucurbita pepo L دانه 
 79 کرچک   .Euphorbiaceae  Ricinus commnis L دانه 
 80 کرفس   .Apiaceae  Apium graveolens L میوه 
 81 کنجد   .Pedaliaceae  Sesamum indicum L دانه 

 82 کندر   .Burseraceae  Boswellia papyrifera (Del.) Hochst اولئوگم رزین 
 83 کنگر فرنگی  .Asteraceae  Cynara scolymus L برگ 
 84 گاوزبان   .Boraginaceae  Echium amoenum Fisch. & Mey گل 
 85 گزانگبین   Fabaceae  Astragalus brachycalyx Fischer مان 

 86 گزنه  .Urticaeae  Urtiandrum dioica L برگ 
 87 گشنیز  .Umbelliferae  Coriandrum sativum L میوه 
 88 گلپر  Umpelliferae  Heracleum persicum Desf.ex Fischer میوه 

 89 گل ساعتی   Passifloraceae  Passiflora incarnata اندام هوایی 
 90 گل مغربی  .Onagraceae  Oenothera biennis L دانه 
 91 لیمو عمانی   Rutaceae  Citrus aurantifolia (christm). Swingle میوه 

 92 مامیران   .Papaveraceae  Chelidonium majus L اندام هوایی 
 93 مرز نگوش   .Lamiaceae  Organum vulgare L اندام هوایی 

 94 مریم گلی   .Lamiaceae  Salvia officinalis L برگ 
 95 مورد  .Myrtaceae  Myrtus communis L برگ 
 96 میخک هندی  .Myrtaceae  Eugenia caryophyllata thung گل 

 97 نعنا   .Lamiaceae  Mentha longifolia L برگ 
 98 وشاء   .Umbelliferae  Dorema ammoniacum D گم رزین 

 99 هل   .Zingiberaceae  Elettaria cardamomum maton میوه 
 100 یشه بهار هم  .Compositae  Calendula officinalis L گل 
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 . جدی و خطیری را درپی داشته باشد
 همچین در این بخش سعی شده است تا از منابع معتبر طب 

ی و تجربـیات ارزشـمند دانشـمندان صاحب نام ایران رازی،            سـنت 
در . بوعلی سینا، ابوریحان بیرونی، جرجانی و دیگران استفاده شود        

ادامـه قسـمتهای مخـتلف تـک نگـار، بخـش آثار فارماکولوژی و               
جدیدترین یافته های فارماکولوژیک مواد مؤثره گیاه بیان می گردد          

ارتباط بین مواد مزبور با اثر      کـه در تنظـیم آن حتـی االمکان ذکر           
شاید مهمترین بخش کاربردی    . فارمـاکولوژی مـد نظر بوده است      

تـک نگارهـای فارماکوپـه از دیدگاه صنایع دارویی گیاهی، بخش            
در تنظیم این   . روشـهای گونـاگون کنـترل های شیمیایی آن باشد         

بخـش سـعی بـر این بوده است که طبق دستورالعمل و الگوهای              
ه فارماکوپـه هـای معتـبر دقیق ترین و در عین حال             مـورد اسـتفاد   

. سـاده تریـن روش هـای کنـترل کیفی و کمی هر گیاه بیان گردد               
بعـبارت دیگـر در نگـارش این بخش ذکر روشهای قابل انجام در     
آزمایشـگاه هـای کنـترل بـا حداقـل امکانات موجود مد نظر بوده               

یشات روش های کنترل مورد بحث در این بخش شامل آزما         . است
، سنجش های مرغوبیت و     1مقدماتـی، کروماتوگرافـی الیـه نـازک       

 و غیره   2تعییـن مقـدار با استفاده از روشهای متداول طیف سنجی          
همچنین شرایط نگهداری داروی گیاهی و اشتباهاتی       . مـی باشـد   

که می تواند در بازار گیاهان دارویی در مورد هر گیاه بوقوع بپیوندد             
ورده هـای دارویی استاندارد موجود در       و در نهایـت مهمتریـن فـرآ       

مـنابع علمی مورد استفاده     . بـازار در ایـن بخـش ذکـر مـی گـردد            

عالوه بر  . درنگـارش هـر تک نگار در آخرین بخش آن آمده است           
ایـن جهت برقراری امکان ارتباط علمی با نویسنده، در ابتدای هر            

 .تک نگار نام و آدرس وی ذکر شده است
ست نگارش اولین فارماکوپه دارویی ایران      در نهات آنکه امید ا    

در قالـب یـک فارماکوپه گیاهی گام بلندی در جهت عرضه بهینه             
گـیاهان دارویـی، پیشرفت و اعتالی روزافزون صنایع تولید کننده           
داروهـای گیاهـی و همچنیـن توسـعه فرهـنگ کاربـرد داروهای              

 . گیاهی در سیستم دارودرمانی کشور باشد
 

 :تشکر و قدردانی
در پایـان بـرخود الزم مـی دانـیم ضـمن تشکر و ابراز سپاس                
فـراوان از کلیه دانشمندان، محققین و عالقمندانی که هر یک به            
نحـوی با بذل توجه و صرف وقت گرانبار خویش کمیته اجرایی و             
علمـی طـرح تدویـن فارماکوپـه گیاهـی ایـران را یاری نمودند و                

، درمــان و  تهمچنیــن معاونــت محــترم پژوهشــی وزارت بهداشــ
آموزش پزشکی و کارکنان قسمت های مختلف این اداره، توفیق و           

 . سعادت روزافزون همگان را از درگاه خداوند منان آرزو نمائیم
 

 
1- thin layer chromatography (TLC) 
2- spectrophotometery  
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