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  تاثیر چند گیاه دارویی بر درمان بیماري هاي پوستی
  

   2، مهدي نجفی1امیر ششتمدي
  کارشناسی ارشد اقصاد کشاورزي، دانشگاه تربت حیدریه  اندانشجوی

  چکیده:
  

هـاي گیـاهی نسـبت بـه      فرآورده . پوست یکی از قسمتهاي حساس بدن بوده و نگهداري از آن در زیبـایی انـسان مـؤثر اسـت
هـاي دارویـی و    یمیایی عوارض کمی داشته و اثرات فارماکولوژیک مؤثري بر پوسـت دارنـد و از آنهـا در تهیـه فـرآورده     مواد ش

دلیل حـساسیت زیـاد پوسـت بایـد از عـوارض جانبی مواد آرایشی مورد اسـتفاده چـه    آرایشی استفاده میشود. ضـمن اینکه به
اي در درمــان  کننــده گذشــته گیاهــان نقــش تعیــینل  ر یکصـد سـاد .شـیمیایی و چـه گیاهی آگـاهی کـافی داشـت

تـدریج نقش آنهـا کمرنـگ    اما با پیدایش داروهاي شـیمیایی و صـناعی بـه .بیماریها از جمله بیماریهاي پوستی ایفا مـیکردنـد
در سالهاي اخیـر بـه خـاطر رویکـرد مجـدد      طوروسیعی کاربرد پیدا کردند.  هـا و داروهـاي شیمیایی به بیوتیـک شـد و آنتـی

نفع داروهاي گیاهی در حـال رقـم خــوردن   نبی کمتر آنها، تعـادل مـصرف بـهمردم به مـصرف داروهـاي گیاهی و عوارض جا
در واقع استفاده از گیاهان دارویی یکی از روشهاي مهـم درمانی است که دردرمان بیماریهاي پوستی نیز نقـش مهمـی    .اسـت 

در ایـن مقالـه، تـأثیر  مثبت گیاهان دارویـی   واد مؤثره گیاهی براي درمـان بیمـاریهـاي پوسـتی بسـیار متـداول اسـت.مرد دا
ي اسـتفاده یـا    اي در زمینـه  بر پوسـت (بـدون در نظرگـرفتن عـوارض جـانبی) را مـرور کـردیم، ضـمن اینکـه هـیچ توصـیه 

کتابهـا،   .صـورت کلـی بیـان گردیـده اسـت      ایـن مقالـه نـشده و فقـط نتـایج تحقیقـات بـه منـع اسـتفاده از ایـن گیاهان در 
اي الکترونیکـی براي تعیین گیاهان دارویی با اثرات مثبت بـر پوسـت بـدون درنظرگـرفتن اثــرات       هـاي داده مقاالت و پایگـاه

تعـدادي   .چشمگیر دارند، انتخاب و بررسی شدند که در درمان بیماریهاي پوستی نقش گیاه تعدادي .ناسـازگار جـستجو شدند
حنـا،  آرد جو دو سر، شیر ترش، از گیاهان که در درمان بیماریهاي پوستی نقش داشته و اثرات آنها اثبـات شـده بـود ، از جمله 

گـل  کنگر،، ابونـه ب، ومـادران ، بچـاي ، گنـدم ، کتـان  ،آویشـن )، برنجاسف (درمنهسفید ،  سوسن،  اکالیپتوس،  ووکادو، آورا آلوئه
  .انتخاب و مرور شدند  گل گاو زبانسازویی، 

  
  پوست، آلوئه ورا، گیاهان دارویی، درمان،گل گاو زبان.واژگان کلیدي:
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  مقدمه:
اکسیدانها نقـش زیـادي در    اکـسیدانی دارند و این آنتی گیاهـان دارویـی زیـادي هستند که پتانسیل بـاالیی از فعالیـت آنتـی

از طرفی زیانهــا و اثــرات ســوء مـواد      مبـارزه بـا رادیکالهاي آزاد، که علت اصلی تغییرات پوستی منفی متعدد هستند، دارند 
کـار   آوردن زیبــایی از طریـق بـه    دست آرایـشی شـیمیایی و صـناعی بـر کـسی پوشـیده نیست و روشن و مسلم است که به

هـا و  دلیـل اینکـه آسـیب مقایسه با مواد شیمیایی تا چه حد مزیـت دارداز طرفی به هـا در بردن گیاهان، سـبزیجات و میـوه
جراحات پوستی بر زیبایی ظاهري مؤثر هستند، بـسیار مورد توجه قرار میگیرنـد و اسـتفاده از داروهــا و مــوادي کـه بتواننـد       

گذشـــته گیاهـــان   ل  واهنـد شـد. در یکصــد ســا    سـرعت و کیفیـت بهبـودي را بـاال ببرنـد بـا استقبال بیشتري مواجـه خ 
اما با پیدایش داروهاي شــیمیایی   .اي در درمــان بیماریها از جمله بیماریهاي پوستی ایفا مـیکردنـد کننــده نقــش تعیــین

دا کردنـد. در  طوروسیعی کـاربرد پیـ   هـا و داروهـاي شیمیایی به تـدریج نقش آنها کمرنگ شـد و آنتـیبیوتیـک و صـناعی بـه
نفـع   نبی کمتر آنها، تعــادل مــصرف بــه   سالهاي اخیر به خاطر رویکرد مجدد مردم به مـصرف داروهـاي گیاهی و عوارض جا

در واقع استفاده از گیاهان دارویی یکـی از روشـهاي مهــم درمـانی اسـت کـه        .داروهاي گیاهی در حـال رقـم خـوردن اسـت 
  واد مؤثره گیاهی براي درمـان بیمـاریهـاي پوسـتی بسـیار متـداول اسـت.  مقش مهمی دارد دردرمان بیماریهاي پوستی نیز ن

  
هـاي گیـاهی نسـبت بـه      فرآورده . پوست یکی از قسمتهاي حساس بدن بوده و نگهداري از آن در زیبـایی انـسان مـؤثر اسـت

هـاي دارویـی و    ارنـد و از آنهـا در تهیـه فـرآورده    مواد شیمیایی عوارض کمی داشته و اثرات فارماکولوژیک مؤثري بر پوسـت د 
دلیل حـساسیت زیـاد پوسـت بایـد از عـوارض جانبی مواد آرایشی مورد اسـتفاده چـه    . ضـمن اینکه بهآرایشی استفاده میشود

  ).Kinkel,1984( .گیاهی آگـاهی کـافی داشـتشـیمیایی و چـه 
ـ            ،(ه دنبـال ضـایعه پوسـت و سـایر نسـوج ایجـاد مـی شـود        التیـام یـا تـرمیم زخـم یـک فراینـد بهبـودي اسـت کـه ب

Ferguson,1998.( زخم در زمان کوتاه تر و با عوارض جانبی کمتـر اسـت. کوتـاه کـردن      یکی از اهداف علم پزشکی، ترمیم
. باشدزمان بهبود زخم به دلیل کم کردن احتمال عفونت و یا عوارض زخم و کاهش هزینه ها از اهمیت به سزایی برخوردار می 

هدنبال آن از مواد شیمیایی، ترکیبات صـناعی، هورمونهـا و صـدها روش مختلـف      ابتدا از مواد طبیعی (خاك، گل، گیاه و...) و 
تــرین آن اســتفاده از صــمغ     استفاده کرده است. براي مثال روشهاى گونـاگونى در درمـان زخـم استفاده میشود که قـدیمی 

 هـا و امـروزه اســتفاده از محلـولهــاى ضـدعفونى      ان یا عـصاره بـرگ چاى توسط چینـی درختان و عسل توسط مصریان باست
  ).Sabistan,1991 .(بخشیدن به روند التیام بافت صـدمه دیـده مـیباشـد کننده است که همه این روشها براى سرعت 

  
  

  روش بررسی:
ظرگـرفتن عــوارض جــانبی) را مــرور کــردیم، ضــمن      در ایـن مقالـه، تـأثیر  مثبت گیاهان دارویی بر پوسـت (بـدون در ن 

ي استفاده یا منـع اسـتفاده از ایـن گیاهان در ایـن مقالـه نـشده و فقـط نتــایج تحقیقــات    اي در زمینه اینکـه هـیچ توصیه
 Magiran ،PubMed ،ISI Web اي الکترونیکــی و  هـاي داده کتابها، مقاالت و پایگـاه .صورت کلی بیان گردیده است به

of Science  IranMedex          براي تعیین گیاهان دارویی با اثرات مثبـت بـر پوسـت بـدون درنظرگـرفتن اثــرات ناســازگار
  .که در درمان بیماریهاي پوستی نقش چشمگیر دارند، انتخاب و بررسی شدند گیاه تعدادي .جـستجو شدند

  
   

  
  

  گیاهان داوریی موثر بر پوست:
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  :آرد جو دو سر
اکسیدانی و التهابی مختلف پوست مانند خارش، درماتیت آتوپیـک،   ستفاده از آن در بیماري هاي ضدالتهابی دارد و آنتیا

کنندگی آن از پوست در برابـر  آکنـه و عفونتهاي ویروسی مؤثر اسـت . همچنـین فالونوئیـدهاي آرد جو دوسر در اثر محافظت
وسر ممکن است در درمان تعـداد زیـادي از بیماریهـاي پوسـتی مـؤثر باشـد، ولــی        اشـعه ماوراي بنفش نقش دارند. آرد جو د

آرد جـو دوسـر در بیماریهـاي پوسـتی بـه شـکل        .اثربخشـی آن در بیماریهاي پوستی به اندازه کـافی بررســی نشــده اســت    
  ).Pazyar,2012(موضعی استفاده میشود فرموالسیونهـاي 

   
  

  ر ترش:شی
جـات اسـتفاده    زنان فراعنه مصر، براي لطافت پوست خود از وان شیر ترش و شیره بعضی میـوه  ـردم باسـتان و ازجملهم

نـام آلفــا هیدروکــسی     جات اسـیدهاي آلـی بـه    تحقیقــات نــشان داده کــه در شــیر تــرش و بعــضی میوه .کردنـد می
لطیـف و   .سـلولهـا را افـزایش و پوسـت را اندازي ي کراتینـه پوسـت را حـل کرده و پوست اسـید وجود دارد که قادرنـد الیـه

  ).SabistanW,1991( شاداب نمایند
  
  

  حنا:
هایــشان حنـا زده و    دسـت  در ایران، زنان روستایی براي جلوگیري از زبرشـدن دستها در آب و هواي سرد و خشک، بـه 

    ).Bakhtiyari,2008(زنند نیز حنا می براي جلوگیري از زخم و ترك کف پا ، پاها را 
  
  

  ورا آلوئه
صـورت   سال قبل از میالد مــسیح بـه   300سال مـورد استفاده قرار گرفته و از  2000ورا یا صبر زرد به مدت  گیاه آلوئه

رود از ایـن   کــار مــی   امـر زیبـائی بــه    در متحده در ایالـت 1930در سـال  .شد. صدها سال است کـه در  سنتی مصرف می
مهـاي ناشـی از سوختگی و مشکالت پوستی مثل انواع زخمهـا، آکنــه، تبخـال، گـال، پسـوریازیس و     گیـاه بـراي درمـان زخـ

ي پوســت بـوده و بـه رشـد سـلولهــاي جدیــد        کننــده  ورا تحریک ژل آلوئه .شد  استفاده می برخـی تومورهـاي پوسـتی 
 خنککننـده و طراوتـزا و همچنــین مرطــوب     ورا التیـامبخــش، ضــدقارچ، ضــدباکتري،    کمـک مـیکنــد. از طرفــی آلوئــه   

تابش آفتاب و اشعه ماوراء بـنفش محافظـت میکنـد و در     ورا پوست را در مقابل اثـر  باشد. آلوئه کننـدهاي منحصر به فرد می
درمان ترکهاي پوستی و خشکی پوست مؤثر است، بهویژه به بهبود اگزماي دور چشم یا پوستهاي بـسیار حساس کمک میکنـد  

حدي است کـه حتــی    تأثیر این گیاه به .با رساندن اکسیژن بیـشتر بـه سلولهاي پوست، سبب ترمیم بافت پوسـت مـیشـودو 
 ـهعنـوان یـک داروي موضـعی بــراي ورا قرنهاسـت کـه ب در پیـشگیري از بروز بیماریهاي پوستی نیز مؤثر است. در واقع آلوئه

ورا براي زخمهاي مزمن که معـضل پزشــکی امـروز اسـت، نسـبت بـه       ود گیاه آلوئهاسـتفاده از بیماریهاي پوستی مصرف میش
ورا، نه تنها بـه بهبــود   آلوئه .صرفهتر است، عالوه بر آن سرعت بهبود را نیز تسریع میکند  درمانهاي رایج مفیدتر و مقـرون به

  ).Avijgan,2004(ت میبخشد سـاختار سـلولی فیبروبالست کمک میکند، بلکه فرآیند تولید کالژن را سرع
  
  
  : ووکادوآ

علـت   آن بـه  ، پروتئین، لسیتین و اسیدهاي چرب اسـت و روغــن D، بتاکـاروتن، ویتـامین E آووکادو سرشار از ویتامین
صورت مجزا یا مخلوط با روغــن کنجــد بـراي تهیـه کـرمهــاي       کاربرد زیادي در مواد آرایشی دارد. به "ویتامین آ"دارا بودن 
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کـار مـیرود. هـمچنـین روغـن آووکـادو را میتوان براي جلوگیري چـروك پوســت    تلـف مخـصوص پوسـتهـاي خشک بـهمخ
  ـار بـرد  بـهک

آووکادو براي کاهش آسیب ناشـی از التهـاب پوسـت و اشعه ماورا بنفش نیز کاربرد دارد، همچنـین در حفاظـت پوسـت     
  ).Otuki,2011(در برابر آفتاب نقش زیادي دارد 

  
  :اکالیپتوس

اکالیپتوس داراي تنوعی از فلوروگلوسینول و تاننها میباشد. بعـضی از ایـن ترکیبـات داراي فعالیـت هـاي بیولوژیـــک از  
ضدمیکروب و ضـدقارچ اسـت بـهعنــوان ضـدعفونیکننــده، تـسکیندهنــدهی درد و       جملــه آنتــیاکــسیدان، ضــدباکتري،

ر میگیرد. اسانس اکـالیپتوس یک ترکیـب ضـدالتهابی، ضـدقارچ، ضـدباکتري ضــعیف و ضــدویروس       خارش مورد استفاده قرا
  ).Bhatia,2010(اسـت 

  
  سفید: سوسن

   ).Shoohani,2010(کـار میرود  ازسوسن براي جلوگیري از بروز چـروك بـه
  

  :)برنجاسف (درمنه
 جلوگیري از پیري پوست دستها مؤثر اســت. اســتفاده  کــردن و  صــورت لوســیون بــراي نــرم و لطیــف بــه درمنه

عوامـل   اســتعمال رهـا مـیشـود و مقاومـت در برابـز اینگیاه موجب لطافت و نرمشدن پوست و جلوگیري از چـروك زودرس آن
  مختلف را افزایش میدهد

ـادي ازجملـه ضـدمیکروبی،   درمنه موجب درمان کچلی نـاخن مـیشـود آنجا که گیاه درمنـه کـوهی خــواص بیولوژیــک زیـ      
ضـدالتهابی و اتـساع عـروق دارد، به نظر میرسد که بتواند در روند ترمیم زخم مؤثر بوده و باعث افـزایش سـرعت بهبـود زخـم     

  ).Gindan,1998(شود 
  

  :آویشن          
با  .رب اسـتفاده میشود هـاي مناسـب پوسـتهـاي چـ کننـده در فرآورده کننده و ضـدعفونی عنوان تقویت از آویشن به 

توجه به مطالعات مختلف در منابع پزشکی  و داروشناســی تعــدادي از گیاهــان از جملــه آویـــشن شـیرازي، حنـا، سـیر و     
هاي گیاهی مؤثر بر سالک را دارند. همچنین عصاره هیدروالکلی آویـشن و بومادران درالتیام زخم سالک تأثیر  بومادران فرآورده

  ).Hejazi,2009(اند شتهخوبی دا
  
  :کتان 

شـده بـه روش سـرد) حـاوي ترکیبات مؤثري مانند اسید لینولئیک اسـت کــه بــراي محافظـت و     روغـن کتـان (تهیـه
هــمچنـــین در تهیـــه    . کردن بـسیاري از بثـورات جلـدي مـؤثر اسـت تقویت پوست، جلوگیري از بـروز چـروك و برطرف

شـدن پوسـت نیـز     پوسـته  کارمیرود. بـراي سـوختگی و پوسـته    ي پوستهاي خشک و تیره به بــسیاري از محــصوالت ویــژه
    ).Nakhaee Moghaddam,2009( مـیتـوان از روغـن کتـان استفاده کرد

  
  :گندم

رمکننـده و مرطوبکننــده اســت و بــهعلـــت     اسـت، آنتیاکسیدان بـوده، ن  A-E جوانـه و گـل گنـدم حـاوي ویتـامین
  ).Kapoor,2010( ضدچروك میباشد (کــاروتن) A داشــتن پــیشســاز ویتــامین
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  :چاي
ي زخم استفاده میکنند که ضـــدقارچ و   کننده عنوان داروي التیام بخش و ترمیم در طب سنتی از روغن درخت چاي به

اژ پوستهاي معمولی و خشک مناسب اسـت. ایـن گیـاه بـراي مراقبتهـاي پوسـتی    کننــده اســت و جهــت ماســ ضــدعفونی
 کننـده، نــرم   اکسـیدان، مرطـوب   ي چــاي ســبز داراي اثــرات آنتی در تهیه لوازم آرایشی کـاربرد دارد. از طرفــی عــصاره

ه و ضدپیري پوست است. همچنـین  کننـده و ضـدچروك است. چاي سبز پوست را در مقابل اشعه ماوراء بـنفش محافظت کرد
    ).Camouse,2009(چاي سبز و چاي سفید نقش حفاظتی و مؤثري براي پوست در مقابل آفتاب دارند

  
  :ومادرانب

گیاه بومادران داراي اثرات ضدالتهابی بـوده و بــراي درمـان التهابـات پوسـتی، زخمهـا و سوختگیهــا اســتفاده میشـود.         
کار رفتـه و در ترکیـب لوسـیونهـاي مخصـوص رفــع شــورهی     یـا لوسـیونهـاي محافظ آفتاب به بومـادران بـراي تهیـه کـرم

    ).Falk,1975(کـار میرود همچنین این گیاه در التیـام زخـم سـالک نیـز بـه .شـود سـر از آن اسـتفاده مـی
  

  :بابونه
 ون، شـــامپو، صــابونهـــاي مخـــصوص و فـرآورده    ي انـواع کــرم، لوســی هاي مختلفی دارد کـه در تهیـه بابونه گونه

 کننـده صـورت بـه    کننـده و نـرم  ي حمام استفاده میشود. روغن بابونه را مـیتـوان بـراي تهیـه کـرمهـاي مرطـوب هاي ویژه
در ي ســر مــؤثر اســت. بابونــه      کردن جوش و التهابات جلدي، چربـی و شـوره   کـار بـرد. بـراي محافظـت پوسـت، برطرف

ـــاربرد دارد  ـــم ک ـــام زخ ــتی      .التی ــایعات پوس ــاب و ض ـــارش، الته ـــردن خ ـــین ب ـــه، از ب ــتی بابون ــاربرد پوس ــترین ک بیش
  ).Charousaei,2011(است

  
  کنگر:
ي انواع لوسیون، کرم و ماسک براي تقویت پوست، جلــوگیري   اکـسیدان اسـت. در تهیه ي این گیاه منبـع آنتـی عصاره

ي ایـن گیـاه    شـده  کـارمیرود. در طـب سـنتی ترکیـه از دانـه خشک ـظ زیبـایی و لطافـت پوسـت بـهاز بـروز چـروك و حف
اثرات ضددردي و ضـدالتهابی ایـن گیـاه     .پیسی) و از ساقه براي رفع التهاب استفاده میشـود (براي درمـان بیمـاري ویتیلیگـو 

بـر تـشکیل تومورهاي پوستی ناشــی از فیتواسـترولهــاي گیــاه    همچنین اثرات بازدارنـدهی کنگـر فرنگـی  .اثبات شده است
  ).Naghdi Badi,2005(در موش مشاهده گردیده است

  
  
  
  
  

  :گل سازویی
 

 کـه در  گیاهی است خودرو، چند ساله و از تیره گل میمون یا اسکروفوالریا استریاتا با نام محلی تشنه داريگل سازویی 
 ایالم ساکن استان اما مردم نشده شناسایی می کند.ترکیبات شیمیایی این گیاه رشد وزستانازاستان خ ایالم و مناطقی استان

بیمـاري هـاي    درمـان  در به صور مختلف از قبیل جوشانده خوراکی، بخور و ضـماد  این گیاه از که به صورت تجربی سالهاست
فـونی، اپـی زیـاتومی، درد و اخـتالالت     متفاوت از جمله التهاب و عفونت چشم و گوش، سوختگی هـاي پوسـتی، زخـم هـاي ع    

  ).Mozafarian,1999 گوارشی، سرماخوردگی، هموروئید، کورك و... استفاده می کنند
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 :گل گاو زبان

 
گل گاو زبان یکی از منابع بسیار غنی از این ماده است که به صورت  خودرو و یکساله  به وفور در بیشتر مناطق ایران می 

،  بهبود  زخم  والتهاب ،  لول و تنظیم متابولیسم کلسترول ات فیزیولوژیک زیادي مثل حفظ غشاء سداراي اثر GLAروید.   
  سلولی  بهبود  بیماري هاي  پوستی  التهابی، باکتریال، قارچی  وبهبود عملکردایمنی

ی و  جوانی می دانند و در در بعضی از کشورها ي اروپایی مثل فرانسه و هلند گل گاوزبان را به عنوان گیاه سالمت. می باشد
در  ).Griven ,2000(رژیم غذایی روزانه به صورت  تازه همراه با ساالد یا از دمکرده خشک شده آن استفاده می کنند 

سالهاي اخیر مطالعات زیادي در ارتباط با تاثیر مصرف پوستی و خوراکی این  گیاه بر  درمان  بیمار یهاي  متفاوت  از جمله 
اتیت انجام گرفته اما متأسفانه هنوز هیچ مطالعه مشخصی در ایران به این منظور یا انجام نگرفته و یا در متون اگزما و درم

علمی و مجالت چاپ نشده است. منابع معتبر بی ضرر بودن استفاده موضعی عصاره این گیاه را تأیید نموده اند 
)Chung,2002.(گل گاو زبان موضعی بر بهبودي و عود ضایعات کودکان مبتال  از طریق مقایسۀ تأثیر داروي کورتون و عصارة

% ضعیف 24% متوسط و 4% خوب، 72به درماتیت اتوپیک انجام گرفت. میزان بهبودي در پاسخ به مصرف عصارة گل گاو زبان 
ظ آماري تفاوت پاسخ به عصارة گل گاو زبان خوراکی و پالسیو از ن )،2000و همکارانش ( 1بود؛ در حالیکه در مطالعۀ هنز

به طور کلی با توجه به  ).Henz,2000(مشخصی در بر نداشته؛ اما از نظر بالینی عالئم بیماري تا حدودي بهبود یافته بود
نتایج به دست آمده به دلیل میزان بهبودي بیشتر  و عود کمتر با عصارة گل گاو زبان موضعی نسبت به کاربرد داروي کورتون 

 ن که یک روش معمول درما

درماتیت اتوپیک است، خاطر نشان می گردد که این گیاه با فواید زیاد درمانی به صورت خودرو و به وفور در دامنۀ 
 ).1375(زرگري،کوهستانهاي بیشتر نواحی ایران به ویژه مازندران و آذربایجان می روید

 
  

  :گیري نتیجه
آرد جـو دو سـر،   اثرات آنها اثبـات شـده بـود ، از جملـه   تعدادي از گیاهان که در درمان بیماریهاي پوستی نقش داشته و

، بابونـه ، ومادران، بچاي، گندم، کتان ،آویشن)، برنجاسف (درمنهسفید ،  سوسن،  اکالیپتوس،  ووکادو، آورا آلوئهحنا، شیر ترش، 
گیري و درمــان بیمـاریهــاي   گیاهان دارویی زیادي میتواننـد در پیــش   .انتخاب و مرور شدند  گل گاو زبانگل سازویی، کنگر،

هاي دارویی و آرایـشی مـورد اسـتفاده قرار  صورت سنتی و چه در تهیه فرآورده پوسـتی نقـش داشـته و استفاده از آنها چه به
دنبال تحقیقات مختلف روي گیاهان متعدد، اثرات تعداد زیادي از آنها از نظر علمـی اثبـات شـده کـه میتـوان از ایـن        گیرد. به

هاي دارویی و آرایشی استفاده کردانسان همیشه براي زیبایی پوست و چهـره خــود و همچنـین    عات جهت تولید فرآوردهاطال
 دنبـال بهترین راهها و درمـانهـاي ممکـن بـوده و روشهـاي مختلف را بهکـار بـرده اسـت    براي درمان بیمـاریهـاي پوسـتی بـه

صورت سـنتی   تلـف بـر پوسـت غیرقابـل انکــار اسـت و اســتفاده از آنهـا چــه بههـا و سـبزیجات و گیاهـان مخ اثرات میوه
هـاي آرایـشی و ترکیب با مـواد شـیمیایی بـراي نگهـداري از پوسـت و پیشگیري و درمان بیماریهـاي   و چه در تهیه فـرآورده

ات تعدادي از آنها از نظـر علمـی اثبـات شـده کـه      مختلف برگیاهان متعدد، اثر دنبال تحقیقات پوستی امـري متـداول است. به
امیـد اســت ایــن مقالــه توانــسته باشــد        .هاي آرایشی و دارویـی استفاده کرد مـیتـوان از این اطالعات براي تولید فرآورده

  . ز استاطالعـاتی را در راسـتاي ایـن هـدف ارائـه دهـد. تأکیـد مـیشـود، بـه تحقیقات وسیعتري در این زمینه نیا
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