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  و ها چالش و ایران، جهان در دارویی گیاهان اقتصادي اهمیت و جایگاه
 گیاهان دارویی پرورش به توجه ضرورت 

  
  2، ابراهیم محمودي1محمد علی علیزاده

 دانشجوي کارشناسی ارشد مرتعداري دانشگاه گنبد -1

  کارشناس ارشد مرتعداري اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري خراسان شمالی -2
  دهچکی

 چرخه در را این گیاهان نقش آن از حاصله هاي فرآورده و دارویی گیاهان از استفاده افزون روز رویکرد
 محدوده در فقط گیاهی داروهاي و دارویی گیاهان صنعت از حمایت .است کرده تر پررنگ جهانی اقتصاد
 .است صنعت این سعهتو اساسی راهکارهاي از یکی نیز این خود چند هر گنجد، مالی نمی هاي حمایت
صحیح،  ریزي برنامه با توانیم می ولی هستیم، راه ابتداي در دارویی گیاهان توسعه صنعت زمینه در اگرچه
 گیاهان اهمیت به توجه با بنابراین، .دهیم اختصاص خود به را جهانی بازارهاي از توجهی قابل بخش

 این اقتصادي باالي پتانسیل و بشري امعجو تأمین سالمت در آنها از مشتق هاي متابولیت و دارویی
 زمینه این در جامعی و مدون برنامه نیز ما کشور در است الزم درآمد مطمئن، منبع یک عنوان به گیاهان،
 شناسایی، تولید روي بر تحقیقاتی موسسات و ها دانشگاه در کشاورزي تحقیقات از و بخشی شده تدوین

 .یابد اختصاص گیاهان این از دارویی هاي بولیتمتا استخراج روش سازي بهینه و صنعتی
  

  ، ایرانها چالش، دارویی گیاهان، اقتصادي اهمیت کلمات کلیدي:
  

  مقدمه
 یک از بعد که) موثر و فعال دهنده تشکیل مواد(  ترکیباتی داراي که گیاهی نوع هر موجود تعاریف اساس بر

 به یا و درمانی اثرات داراي و آمد بدست گیاه يرو بر...  و تقطیر ، استخراج فشردن، مثل عملیات سري
 به جامعه عمومی گرایش امروزه. گویند می دارویی گیاه را باشد دارویی ي فرآورده یک از جزئی عنوان

 اثبات مصرف، فرهنگ در تنوع ایجاد جهانی، شدن جوامع تر ثروتمند علت به گیاهی داروهاي از استفاده
 اجتماعات در دارویی از گیاهان استفاده به اعتماد افزایش و شیمیاییداروهاي  جانبی و مخرب اثرات

و  گیري عصاره طریق از درمان سمت به توجه افزایش باعث محیطی زیست ایجاد آلودگیهاي و صنعتی
 فرآورده از وسیعی در طیف دارویی گیاهان اسانس گسترده کاربرد و قدیم روش به گیاهی داروهاي ساخت

 خود نوبه به طبیعی، هاي فرآورده مصرف جهانی از بهداشت سازمان حمایت. )2(ستا شده غذایی هاي
متأسفانه  .باشد برخوردار جهان در توجهی قابل رونق از محصول این تجارت  و تولید که است شده باعث
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 مسائل و دارویی، مشکالت گیاهان جهانی تجارت به افزون روز توجه و اقتصادي کالن هاي سودآوري
 دادن دست از یا انقراض خطر با گیاهی را هاي گونه نسل و آورده وجود به منابع این براي را ريناگوا

 گیاهان اقتصادي اهمیت و جایگاه هدف از این تحقیق بررسی .)3(است ساخته مواجه متفاوت هاي ژنوتیپ
 است. گیاهان دارویی پرورش به توجه ضرورت و ها چالش و ایران، جهان در دارویی

   
  ایران و جهان در دارویی گیاهان اقتصادي یگاهجا

 چرخه در را این گیاهان نقش آن از حاصله هاي فرآورده و دارویی گیاهان از استفاده افزون روز رویکرد
 حال در کشورهاي به اختصاص تنها تزاید آن روبه مصرف بطوریکه. است کرده تر پررنگ جهانی اقتصاد
 خوشبختانه .گردد می محسوب نیز پیشرفته کشوري مهم بهداشتی ورهايفاکت از یکی بلکه نداشته، توسعه

 سال وارد اند، شده می مصرف قبل سال 200 از که دارویی گیاهان از دسته اغلب آن بیستم قرن اواخر در
 دالر میلیارد 200 به اخیر دهه این در دارویی گیاهان جهانی مبادالت حجم مجموع در و اند شده 2000

 ).5(است هگردید بالغ
 مورد داروهاي براي تأمین یارانه پرداخت صرف کشور عمومی بودجه از ریال میلیارد 600 حدود ایران در

 با ایران که است حالی در این .بود میلیون دالر 400 حدود 1379 سال در دارو خرید هزینه .شود می نیاز
 می مختلف گیاهان تولید در ظیرن کم کشوهاي از متنوع، یکی اقلیمی و اکولوژیکی خصوصیات داشتن

 .است داده اختصاص خود به را اقلیم 11 جهان، در موجود اقلیم 13 از که ایران طوري به). 26(باشد تواند
 ویژگی از دیگر است اروپا کل فلور برابر 2 معادل که گیاهی گونه 8000 تقریباً و آفتابی روز 300حدود 

 حجم فلیپین کشور مثال براي . دارد زیادي اقتصادي اهمیت ژن بانک این که باشد، می کشورمان هاي
. آورد می بدست کشورها دیگر به وحشی گیاهان و دارویی گیاهان فروش از را خود درآمد آز عظیمی
 برنامه با توانیم می ولی هستیم، راه ابتداي در دارویی گیاهان توسعه صنعت زمینه در اگرچه بنابراین،

 ).7(دهیم اختصاص خود به را جهانی بازارهاي از وجهیت قابل صحیح، بخش ریزي
 نماییم، اما رقابت اند، رسانده انبوه تولید به را خود محصوالت که کشورهایی با نتوانیم ابتداي کار در شاید

 مواردي در و جهان نداریم در چندانی رقباي دارویی هایی گونه طبیعی تولید و اي گونه تنوع لحاظ به
 از بتوانیم و بشناسیم را کشور دارایی هاي که است نکته این به منوط اینها همه. ستیمه رقیب بی حتی
 طریق این از را ملی ناخالص تولید از درصد 5 تا توان حتی می صورت این در .نماییم بهینه استفاده آنها

  .نمود تأمین
 دارویی گیاهان پرورش به توجه ضرورت

 معرض در بشر، تأمین سالمت در دارویی گیاهان اهمیت و نقش ،بیولوژیک و شیمیایی داروهاي ظهور با
 .است شده روبرو توجهی قابل رشد با گیاهان دارویی از استقبال زمان، گذشت با اما. گرفت قرار فراموشی

 به افزون روز طور به و اند شده خسته مدرن طب هاي سري نارسایی یک از جهان مردم رسد می نظر به
 ادعا و کشیدند آتش به غرب در را سینا ابن قانون که زمانی اصوالً. آورند می ی رويگیاه داروهاي سمت
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 طب اکنون هم که به طوري. شد کشیده انحراف به طب اند، شناخته را فیزیولوژي و مولکول شیمی، کردند
 وعموض این به درسی کتب در اخیر هاي طی سال و ندارد را بشر مشکالت از بسیاري حل توانایی مدرن

 طبیعی منشاء جهان در شده تولید داروهاي درصد 50 امروزه حدود دلیل، همین به .اند کرده اعتراف
 معدنی، منابع از مقدار این از نیمی که گیرند می قرار استفاده مورد دارو به عنوان تغییراتی با که دارند

 هاي مصرفی هورمون تمام مثال، براي .دارد گیاهی منشاء دیگر نیمی و آید می بدست و باکتریایی حیوانی
 .آیند می دست غیره به و شنبلیله مکزیکی، زمینی سیب نظیر مختلفی گیاهان از و هستند گیاهی

 بدست گیاه از هستند سرطان داروهاي ضد از که کریستین وین و بالستین وین مثل ترکیباتی همچنیین
   .)11شوند( می محسوب اداروه گروه  این جمله از قلبی گلیکوزیدهاي یا و آیند می

 کننده محافظت صنایع غذایی، در دهنده طعم و نگهدارنده عنوان به گیاهان از زیادي ترکیبات امروزه البته
 استفاده مورد آروماتراپی در مختلف فرار هاي و روغن بهداشتی و آرایشی صنایع در پوست کننده شاداب و

 همولوگ ترکیبات وجود و طبیعی ماهیت دلیل 20یی دارو به گیاهان دارویی گیاهان .گیرند می قرار
 خصوص به لذا هستند، ناخواسته عوارض فاقد معموالً و دارند سازگاري بهتري بدن با هم، کنار در دارویی

دارویی  گیاهان مثال، عنوان به. باشند می مناسب بسیار مزمن، هاي بیماري در و مصرف طوالنی موارد در
 عدد میلیارد 6بیشترین  .بود خواهند انتخاب بهترین عنوان به روان و اعصاب اختالالت از بسیاري در

 داراي که باشد می روان و اعصاب  حدود تعداد با 1380 سال در مصرفی داروهاي هاي ناراحتی به مربوط
 با را آنها از توجهی قابل بخش توان می به راحتی حالیکه در .باشند می متعددي ناخواسته عوارض
 از استفاده پایه بر عمدتاً که دارد فراوانی هاي قابلیت ایران سنتی طب کرد جایگزین گیاهی يداروها

زمینه  در باالیی هاي ظرفیت ساله، صد چند ي پیشینه با ایران سنتی طب .دارویی است گیاهان
 و تیبهداش از مشکالت بیساري تواند می نوین طب با تعامل در که دارد ها بیماري درمان و پیشگیري

 روان، و اعصاب مشکالت یا کبدي پوستی، اختالالت درمان زمینه در مثال، عنوان به .نماید حل را پزشکی
 عده اختیار در فقط که دارد وجود فردي به منحصر و مطمئن هاي درمانی روش سنتی، طب از استفاده با

 .)12(است معدودي ي
 گیاهان از و استفاده است استوار دارویی گیاهان از استفاده پایه بر عمدتاً ایران سنتی طب آنجایکه از

 راهکارهاي از یکی تنها نه در کشور سنتی طب توسعه و بسط دارد، ایرانیان ما سنت در ریشه دارویی
 روش از یکی جهانی بهداشت سازمان هاي به توصیه توجه با بلکه است، داویی گیاهان صنعت گسترش

 .)13(باشد می قیمت ارزان و مطمئن طب به مردم راحت عموم دسترسی براي مناسب هاي
 همچنین هاي داروسازي دانشکده .است کشور داروسازي قوت نقطه دارویی گیاهان صنعت در پژوهش
 امکان این از استفاده .باشد می گیاهان دارویی صنعت با مرتبط هاي زمینه در مختلف متخصصین حضور

 سرمایه هاي زمینه بهترین از یکی مجموع در .شود اروییگیاهان د صنعت توسعه و رشد باعث تواند می
 شکست با که صنایعی از یکی جهانی بازار به ورود با زیرا باشد، می صنعت کشور همین داروسازي گذاري
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 در قوت نقاط وجود این عالرغم .باشد می موجود شیمیایی داروسازي صنعت شد خواهد روبرو قطعی
 .)21دارد( وجود کشور در مذکور نیز صنعت توسعه در موانعی و مشکالت دارویی، گیاهان زمینه

 هاي قابلیت از مسئولین کافی شناخت عدم کشور  در دارویی گیاهان صنعت توسعه مشکالت مهمترین
. گیرد قرار حاشیه در کماکان صنعت مذکور که شود می باعث مسئله ایناست. دارویی  گیاهان صنعت
 در اینکه رغم علی. دنیاست در رقمی دو رشد که داراي است صنایعی معدود از دارویی گیاهان صنعت
آموزش  و درمان بهداشت، صنایع دارایی، و اقتصادي امور بازرگانی، هاي مختلفی وزارتخانه نهادهاي کشور

 را صنعت این از مسئولیت حمایت و توانایی غیره و زیست محیط حفاظت سازمان کشاورزي، جهاد پزشکی،
 .)9شود( نمی مقوله این به چندانی عمل توجه در کافی، درك و شناخت عدم دلیل به اما هستند، دار

 ملی برنامه وجود عدم 
 هر گنجد، مالی نمی هاي حمایت محدوده در فقط گیاهی داروهاي و دارویی گیاهان صنعت از حمایت

 پس در کشور واناییت از بسیاري .است صنعت این توسعه اساسی راهکارهاي از یکی نیز این خود چند
 ملی و جامع اي برنامه وجود عدم در ریشه این مشکالت، اهم .اند مانده پنهان اي عدیده مشکالت و موانع
 و سازمان هر .کنند نمی برخورد استراتژیک صورت به مسئله این کشور، با مدیران آن تبع به که دارد

آن  نتیجه که کند می فعالیت به اقدام زمانیسا درون هاي اولویت و نیازسنجی بر مبناي عمل در ارگانی
 داروهاي تجویز عدم .)15دارد( همراه به رنگ کم و موضعی نتایجی و است تکراري و پراکنده کارهاي
 این آنها، خواص و گیاهی داروهاي با پزشکان آشنایی عدم دلیل بیماران به به پزشکان، وسیله به گیاهی
 بوجود نیامده آن براي مناسبی بازار نتیجه در. شوند نمی تجویز مارانبی براي داخلی توسط پزشکان داروها
 بیماران به را داروها این قبیل و اند دیده آموزش زمینه این در پزشکان یافته، توسعه کشورهاي در. است

 دوره حتی و ها رسانه مطبوعات، طریق از داروهاي گیاهی کشورها این در اینکه ضمن .نمایند می تجویز
 که شود می سازي فرهنگ اي گونه به و شود، می رسانی شهروندان اطالع به مدت کوتاه آموزشی هاي
   کنند. می پیدا دارویی گیاهان خواص از  مطلوبی شناخت افراد

 نامناسب توزیع سیستم
 این درصد90 بیش از توزیع طوریکه به است، نامناسب کشور در نیز داویی گیاهان توزیع و تهیه سیستم

 چند هر. است ها عطاري به وابسته مسائل بهداشتی، رعایت عدم و بهداشت وزارت نظارت بدون ردهافرآو
 سودجو بعضاً و تجربه کم افرادي ورود با اخیراً اما دارند، وجود و توانمند پرتجربه افراد نیز عطاران بین در

  .)16(است شده دار خدشه نیز ها عطاري خوب  زمینه
 ایرانی تجار از برخی ضعیف عملکرد

 اکثر .اختیار نداریم در را بازار این از ایی شایسته سهم ما ایرانی، تجار ضعیف و بد عملکرد دلیل به
 .نمایند می قطع آنها با را ارتباط خود ایرانی، تجار با معامله بار چند حداکثر یا و یک از پس خریداران

 سهم که شوند می یافت نیز خصوصی بخش در موفق کنندگان صادر از محدودي تعداد بین، این در البته
 و تقلب شخصی، هاي سودجویی به مشکل این از بخش .اختیار دارند در را بزرگ بازار این از اندکی
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 جمع نحوه با صادرکنندگان و تجار آشنایی عدم به مربوط آن عمده بخش شود، ولی می مربوط بدقولی
 و گرما، سرما در مثالً .باشد می دارویی گیاهان فروش و نقل و حمل بندي، بسته آوري، نگهداري،

 طوریکه به شوند، می و حمل نگهداري نامناسب بسیار شرایط در و بنادر کنار و گوشه در ایرانی محصوالت
   .)18(دهند می دست از را المللی بین بازارهاي  در عرضه قابلیت و الزم استاندارد مدتی از پس

 دارویی گیاهان تهیه و فرآوري فناوري در ضعف
 .شوند می تولید یا شربت و قطره گیاه، عصاره از یعنی هستند، محلول عمدتاً داخل، تولید گیاهی داروهاي

 نظر از هم کپسول و قرص) جامد اشکال.(شود می تعیین بیمار نیاز براساس دارو شکل داروسازي، در اما
 عدم دلیل به متأسفانه که هستند داروسازي در مناسب اشکال دارویی مصرف راحتی نظر از هم و پایداري

چنین   تولید امکان محدود موارد در جز گیاهی داروسازي صنایع محصوالت، تولید این فناوري به دسترسی
 پیچیدگی علیرغم فناوري  چنین به دستیابی امکان تحقیقات طریق از حالیکه در. ندارد را هایی فرآورده
  .)1( دارد وجود فرآیند،
 مناسب هاي ساخت یرز فقدان

 گیاهان صنعت روي توسعه پیش نیز زیربنایی کمبودهاي و مشکالت سري یک شده، مطرح موارد بر عالوه
 اشاره آنها اهم به ذیل در و است حیاتی و  الزم بسیار آنها رفع که دارد وجود گیاهی داروهاي و دارویی

  شود. می
 کشاورزي خشکسالی، غیراصولی، و رویه بی رداريدارویی بهرب گیاهان مختص ژن بانک وجود عدم -الف

 روند و نموده وارد طبیعی هاي عرصه بر بیشتري فشار روزه هر دیگر، و عوامل زیستی تنوع کاهش و مدرن
 در منابع حفظ این بر عالوه بنابراین .بخشد می سرعت را دارویی گیاهان جمله از زنده هاي انقراض گونه

  .است حائز اهمیت نیز ژن هاي بانک در آنها نگهداري و آوري جمع طبیعی، هاي محیط
 بذر، و نهال تهیه و اصالح مؤسسه تحقیقات و مراتع و ها جنگل تحقیقات مؤسسه قبیل از نهادها از برخی
 آنها فعالیت اما اند، داده انجام توجهی قابل گیاهی کارهاي هاي نمونه نگهداري و آوري جمع به نسبت

 گیاهان مختص که ژنی بانک حاضر، حال در .شود می ثبت مشخصات گیاهان عمدتاً و بوده عمومی
 در آن غیره و استخراج شیوه مؤثره، مواد مقدار و نوع قبیل از گیاهان دارویی و خصوصیات باشد دارویی

 مقوله این در اصلی تحقیقات لوازم از یکی اطالعات این وجود صورتیکه در .ندارد وجود باشد، شده ثبت
  .)20( است

 مردم و پزشکان آموزش و رسانی اطالع شد، ذکر که سازي همانطور فرهنگ و رسانی اطالع در ضعف -ب
 توجه موضوع این به کمتر ما کشور در و باشد می مختلف کشورهاي در این صنعت توسعه راهکارهاي از

 برنامه در و همچنین دندار وجود دارویی گیاهان پیرامون اي مقوله یا نشریه هیج حاضر حال در .شده است
 در دارویی گیاهان متأسفانه .شوند مشاهد نمی مورد این در چندانی مطالب پزشکی دانشجویان درسی
  .4اند( شده واقع توجهی کم و مهري بی مورد ایران
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 و بشري جوامع تأمین سالمت در آنها از مشتق هاي متابولیت و دارویی گیاهان اهمیت به توجه با بنابراین،
 برنامه نیز ما کشور در است الزم درآمد مطمئن، منبع یک عنوان به گیاهان، این اقتصادي باالي سیلپتان

 موسسات و ها دانشگاه در کشاورزي تحقیقات از و بخشی شده تدوین زمینه این در جامعی و مدون
 این از یداروی هاي متابولیت استخراج روش سازي بهینه و صنعتی شناسایی، تولید روي بر تحقیقاتی

 .یابد اختصاص گیاهان
 شناسان گیاه .کنند می بندي طبقه مختلفی هاي روش به گیاهان دیگر مانند را دارویی گیاهان معموالً

 لینه، اینکه تا .داد می مختلفی قرار طبقات در نیاز، و زمان مکان، به بسته را دارویی گیاهان مختلف،
 طبقه عنوان به لینه بندي طبقه امروزه و .بندي کرد طبقه شناسی ریخت خصوصیات را براساس گیاهان

 .)8(گیرد انجام می جهان تمام در گیاهان مرجع بندي
 مهمترین از برخی که نمود، بندي گروه توان می مختلفی نظرهاي نقطه از را دارویی گیاهان

 :است زیر شرح به آنها
  اکولوژیک نیازهاي براساس بندي طبقه

 یا مرطوب سایه، خشک آفتابی،  هوایی و آب شرایط هر با اقلیمی لحاظ از وییدار گیاهان کلی طور به 
 می آبدار و گوشتی گیاهان تولید و رویش سریع موجب مرطوب، و خیز حاصل خاکهاي. هستند سازگار
 از بنابراین، . است بیشتر فقیر خاکهاي در دارند کند که رشد گیاهانی در معطر و اسانس ترکیبات . شوند
 در بلکه نبوده،  مراتع ها، جنگل  طبیعی هاي عرصه به منحصر گیاهان دارویی ، زیستگاه تنوع لحاظ
 که گیاهان از اي دسته .هستند رویش به قادر کشتزارها حاشیه ، باغات کشتزارها، مختلف، مانند اراضی

 زیر در یا نور) (کم هسای شرایط در تعدادي هم اما داشته، نیاز نور پر هاي ن مکا به هستند گروه بیشترین
 و معطر بنفشه ترخون، الطیب، سنبل نعناع، مانند جعفري، شوند، می کشت جنگلی درختان کوب اش

 .غیره
 هستند، توجهی صنعتی قابل و دارویی ارزش داراي و اند یافته سازگار خشک هاي ن درمکا دیگر اي دسته
 مریم گاوزبان، گل بابونه، خرفه، چک، پنیرك،کر اسپند، ، خارشتر قاصد، گل روناس، بیان، شیرین مانند
 هواي و آب با انبوه هاي گل جن از که بوده پسند رطوبت گیاهان دارویی از دیگر اي دسته .غیره و گلی
 هستند. سازگار اي مدیترانه معتدل ) اي جلگه و  مرطوب نیمه ( کوهستانی یا نواحی و مرطوب و گرم

 و ختمی آدم،کاسنی، بابا  وحشی، پسند شاه گنجشک، زبان درخت ، بنه درخت توس)، ( غان درخت مانند
  .)4( غیره

 رشد عادت لحاظ از بندي طبقه
 به دیگر درختی، برخی اي، درختچه اي، بوته ، علفی برخی رویند می مختلفی اشکال به دارویی گیاهان
 بوته ا ي علفی ساله دچن برخی  ساله دو یا یک گیاهان غالب . هستند پرچین یا پوششی گیاهان صورت

 .کنند می بندي تقسیم دسته سه به رشد براساس عادات را مختلف گیاهان اساس همین بر . هستند اي
 علفی یا ساله یک گیاهان
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 از که .رسانند می به اتمام زراعی فصل یک در را خود رویش فصل که هستن گیاهانی گیاهان از دسته این
  کرد. اشاره بابونه و رهتاتو پنیرك، مرزه، به توان می آن

 دوساله گیاهان
 ساقه به براي سال دوم در گیاهان این .کنند می طی زراعی فصل دو طول در را خود زندگی که گیاهانی

 و کشنیز اروپایی، زیره به توان می گیاهان  این از دارند. سرمایی دوره یک به نیاز دهی گل و رفتن
 . )13(کرد اشاره جعفري
 ساله چند یا پایا گیاهان
 سپري فصل زراعی چند در را خود زندگی و هستند اي ه درختچ و اي ه بوت اغلب که هستند گیاهانی

 فرا با آنها از برخی اما برگ هستند از پوشیده و زنده فصل تمام در گیاهان این بیشتر معموالً. کنند می
 و لیمو به سنگ، جین آویشن، به توان می این گیاهان، از . روند می زمستانی خواب به زمستان رسیدن
 کرد. اشاره زرشک
 مصرف قابل اندام یا مرفولوژیک لحاظ از بندي طبقه

 از روش این کردند، در می بندي طبقه استفاده، قابل هاي بخش به توجه با را دارویی گیاهان گذشته در
 حتی یا و ریشه، پوست ه،ساق ، پوست میوه بذر، ، گل برگ، غده، ریزوم، ریشه، مانند گیاهی مشخص اندام

 نمود. اشاره زیر موارد به توان می که شود می رداريببهره  گیاهی اندام یک مختلف هاي بخش از
 ، بومادران معطر، رنگ، بنفشه سه بنفشه عروس، انگشت اسطوخودوس، آویشن، مانند گیاهانی :سرشاخه

 .)17(شود می استفاده آنها هوایی يها از سرشاخه که هستند گیاهانی جزء غیره و پونه ، پرسیاوشان
 برگ ، بو برگ اکالیپتوس، آویشن، به توان می شود می استفاده آنها ساقه و ها برگ از که گیاهانی :برگ

 .داشت اشاره غیره و سبز چاي توتون، گاوزبان، برگ زیتون،
 ذرت، کاکل زعفران، ختمی، نارنج، بهار بونه، با مانند شوند می استفاده آنها هاي گل از که هایی گونه :گل

 .غیره و بهار همیشه گل محمدي، گل ساعتی، گل گلرنگ،
 بادام، اسفرزه، ، ارزن، انار ، بنه به ان تو می گیرد می قرار استفاده مورد آنها میوه که گیاهانی از :میوه
 .داشت اشاره غیره و بارهنگ تلخ، بادام
 می پیازها و ها ها، غده ریشه ، ها م ریزو همچون زمینی رزی هاي قسمت از که گیاهانی : زمینی زیر اندام
 بیان، شیرین شقاقل، ، سورنجان، زنجبیل روناس، ثعلب، آدم، بابا آقونیطون، : مانند کرد استفاده توان

 غیره و موسیر
 ها، صمغ شامل فرعی آنها هاي آورده فر از توان می که دارند وجود دارویی گیاهان از اي دسته :ترشحات

 کندر، کتیرا، زرد، صبر تیغال، ترنجبین، شکر آنغوزه، به توان می دسته آن از کرد استفاده ها، گال ها، ن ما
 .کرد اشاره ..... و سقز

 درمانی اثر نوع حسب بر بندي طبقه
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 که گرفت می آنها صورت ) درمانی خواص ( ده استفا نوع حسب بر بیشتر گیاهان بندي طبقه لینه از قبل
 :به توان می لهجم آن از
 ....و شاتره بابونه ، زبان گاو ماهور، گل سیاه، آقطی :معرّق گیاهان -1
 اوتی بوالغ :خون کننده تمیز گیاهان -2
 ...و نسترن میوة جعفري، ریشه کوهی، سرو :مدر گیاهان -3
 ... و آنغوزه خشخاش، :درد دهندة کاهش گیاهان -4
 گنه گنه و سنجد میوه :بر تب گیاهان -5
 .کرد اشاره .... و بارهنگ پنیرك، ختمی، ماریتیغال، :سرفه ضد گیاهان -6

  شناسی گیاه نظر از بندي طبقه
 .اند شده تقسیم دسته دو به گیاهی هاي واحد اساس بر گیاهان دیگر مانند دارویی، گیاهان حاضر حال در

 ، ها سرخس ، گرگیان پنچه ن،دم اسبیا ) دار آوند گیاهان و  ها جلیک و اي خزه ( آوند بدون گیاهان
 ویژگی حسب بر که هستند نهاندانگان جزء گیاهان دارویی از زیادي ي ها ه گون اما دار دانه گیاهان
  .)10(کرد تقسیم  ها اي لپه دو و  ها اي لپه تک زیر رده دو به را آنها توان می هایشان

 و ساختار به ) گیاهان شیمی علم ( وشیمیمؤثره فیت ماده نوع یا شیمیایی ترکیبات اساس بر بندي طبقه
 طول در سپس و گیاه زندگی طول در آنها تبدیل سیستم و دارویی، تغییرات گیاهان مؤثر مواد وضعیت

مواد  تأثیر بررسی یعنی ارماکولوژي ف با گیاهی شیمی پردازد، می گیاهی داروهاي و تهیه شدن انبار مدت
 ارتباط بیماریها علیه آنها  کاربرد موارد و دفع و جذب ، آنها تأثیر عتسر و کار سازو انسان، بدن بر دارویی

یک  انجام از پس دارویی گیاهان . دارد نزدیک ارتباط بالینی پزشکی با نیز کولوژي فارما دارد تنگاتنگی
 .)15( شوند می تبدیل گیاهی داروهاي به متابولیک دگرگونی رشته

 گیاهان درمانی برخی آثار .گذارند می تأثیر انسان بدن بر بیشتر که اند مختلفی مواد داراي گیاهان این
 قرار استفاده مورد و شده که شناخته است سال هزاران یبوست ضد ملین عنوان به  فلوس مانند دارویی،
  .)3( است گرفته
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