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 چكيده
مربوط به مغز و هاي  اسطوخودوس گياهي دارويي است كه پيشينة طوالني مصرف در طب ايراني دارد. بيشترين كاربرد آن در رابطه با بيماري سابقه و هدف:

شناسي، مطالب متعددي در منابع طب ايراني بيان شده است كه  ياد شده است. در خصوص مشخصات گياه» جاروب دماغ«عنوان  اعصاب بوده است و از آن به
 اند. دهد گياهان مختلفي در قرون مختلف به عنوان اسطوخودوس استفاده شده نشان مي

 L. Lavandula stoechas، Lavandulaشامل  ،Lamiaceaeخانوادة گونه منتسب به اسطوخودوس از در اين مقاله سه  ها: مواد و روش 

angustifolia Mill. و Nepeta menthoides Boiss. ها با موارد بيان شده در منابع طب ايراني در خصوص ماهيت  شناسي آن بررسي شد و گياه
 اسطوخودوس، مقايسه شد. 

دانست. قابل ذكر  Lavandula stoechasتوان اسطوخودوس را معادل  يم ،يرانيانجام شده و شرح مذكور در منابع طب ا يها يسبا توجه به برر :ها افتهي
 است. هشد ياسطوخودوس روم نيگزيو جا يعنوان اسطوخودوس معرف به رانيا ييدر بازار دارو Nepeta menthoidesه ايگ ستم،ياست كه از اواسط قرن ب

 هاي مذكور باشد. تواند راهگشاي محققين گياهان دارويي جهت كار روي هر يك از گونه ايج اين كار مينت گيري: نتيجه

 طب ايراني : اسطوخودوس، جاروب دماغ،ها كليدواژه
 

 

 مقدمه:
طور  اسطوخودوس گياهي است كه در منابع طب ايراني به

هاي مختلف شامل  عمده با همين نام ولي با نگارش
طوخودوس، اوسطوخدوس، اسطوقدوس، اسطوخدوس، اوس

.. به آن اشاره . اسطوخودس، اسطوخوذوس، اصطوخدوس و
خشك در درجة  طور عمده گرم و شده است. طبيعت آن را به

 دانند. اسطوخودوس با پيشينة اول و يا در درجة دوم مي

 
طوالني در طب ايراني و طب ساير اقوام مورد توجه بوده از 

هاي مختلف  در طيف وسيعي از بيماري اين رو شرح كاربرد آن
ذكر شده است. بيشترين كاربرد اسطوخودوس در رابطه با 

هاي مربوط به مغز و اعصاب است و عالوه بر اين  بيماري
هاي مربوط به ريه و دستگاه گوارش نيز  اثرات آن در بيماري

 ). امروزه نيز اسطوخودوس يكي از 1شرح داده شده است (

98ارديبهشت : افتيدر خيتار
 98خرداد اريخ پذيرش: ت
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در بازار جهاني گياهان دارويي بوده و  گياهان با اهميت
هاي متعددي از اين گياه تهيه شده و در اختيار بيماران  فرآورده

قرار گرفته است. ماهيت گياه اسطوخودوس در كتب طب 
صورت يكسان بيان نشده و حتي در برخي موارد  ايراني به

شناسي هاي شاخصي در بيان ماهيت و خصوصيات گياه تفاوت
رد. از اين رو در اين مقاله ضمن بررسي ماهيت آن وجود دا

هاي مختلفي كه  گياه اسطوخودوس در منابع طب ايراني، گونه
 شاملتر هستند هاي ارائه شده نزديك به توصيفتا حدي 

Lavandula stoechas L., Lavandula angustifolia Mill., 
Nepeta menthoides Boiss. & Buhse. شوند. مي بررسي 

 منابع گذشته در يريس

و مصرف  ييدور شناسا اريبس يها اسطوخودوس از زمان
 ژهيبه و يونانيگوناگون  يها تيروا ي). بر مبنا2-4( شد مي

 ياصل شگاهي، روشيحشادر كتاب  دوسيوسكوريد يها نوشته
 »نگهدار ارواح« يبه معنا Stoechadesبه نام  يريجزا اهيگ نيا

فرانسه  ينوب بندر مارسدر ج كه احتماالً يري. جزاستبوده ا
در آن و  اهيگ شيرو اتياند و بر اساس همان روا واقع شده

ها سبب جذب و نزول و آرامش ارواح  بخش آن فرح يبو
 ركه ب يعالوه بر توع روم يرونيب حانيابور ). 5شده است ( يم

را شاخصه آن قلمداد كرده  يكافور يبو هيماسو ابن ةاساس گفت
بوده و  يتر از نوع روم كه بزرگ يا هنوع غزن ياست، به معرف

منابع  شتري). در ب6( داشته، پرداخته است يديبه سف ليرنگ ما
 هيخر برگ اسطوخودوس را به برگ صعتر شبأمتقدم و مت

 يشناس اهيگ فاتيتوص نياز بهتر يكي دي). شا7، 3، 2( دان دانسته
از  آن را يها گونه يتمام يتعلق داشته باشد. و يآن به غسان

 اريتا دو ذرع، بس كي ةجنس صعتر دانسته با ارتفاع آن به انداز
و خوشبو كه  يارغوانبا رنگ  كيبار يها پرشاخه با برگ

ها  كه بر سر آن ييها آن ساقه يدارد و بر رو يچوبي ها ساقه
جو)  خكيقارچ س وانه،ي(گندم د لميمانند سنبله ش ييها زائده

باشد و در  يه بلوط مبند انگشت و مشاب ةدر درازا به انداز

بنفش رنگ از دو تا پنج عدد موجود  يها برگ دياطراف آن زوا
 ). 4است (

كه گياه اسطوخودوس رومي، بومي  قدر مسلم آن
هاي مشرق زمين نيست با اين وجود در منابع طب و  رويشگاه

هاي  داروسازي اشارات فراواني به كاربرد آن در درمان بيماري
توان نتيجه گرفت، اين گياه در  ن ميگوناگون شده، بنابراي

كتاب  ةاسحق در ترجم بن حنيندسترس درمانگران بوده است. 
اشاره شده، سعي در  براي مفردات ديوسقوريدوس الحشايش

در كتاب گونه كه اشاره شد  ) و همان8يابي كرده است ( معادل
اگرچه نام در هنگام ترجمه،  )5( سي و ششم ةسوم و مفرد

ولي مفرده را معادل  ؛كند مي بيان آوانگاري ونةبه گ مدخل را
كند. پر واضح است كه ساختار  االسطوخدوس عربي معرفي مي

واژة مذكور ريشه در زبان عربي ندارد بلكه به وضوح يوناني 
اضافه نمودن ال در ابتداي  -ترين شكل ممكن است و به ساده

از واژه، معرب شده است. از اين كاربرد واژه صورت گرفته 
توان نتيجه گرفت كه  اسحق، مي بن مترجم توانايي همچون حنين

يقين مفردة  ساخت زباني و در نتيجه به احتمال نزديك به
زبانان معروف و  مذكور در روزگار مترجم تا آنجا در ميان عرب

هيچ تكلفي در زمان نگارش مدخل  مصطلح بوده است كه بي
بنابراين پيش فوق آمده است: سطوحاس و هو االسطوخذوس. 

اسطوخودوس رومي (به احتمال  الحشايشاز حنين و ترجمة 
قوي از راه تجارت) اگرچه نه به سادگي، در دسترس مردم 

نامة  مشرق زمين بوده و در نتيجة ترجمة متون وارد واژه
 دانشوران مشرق زمين نشده است. 

كند كه نام   حكيم مؤمن تنكابني در كتاب خود عنوان مي
). امروزه شكل نزديك به 9خودوس، تروم است (ديگر اسطو

رِم به عنوان نام محلي گياه  واژة تروم، به صورت تـ
Rosmarinus officinalis كار  رويد، به كه در مازندران مي

در بازار  1934تا  1929هاي  اي كه بين سال رود. در مطالعه مي
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گياهان دارويي ايران صورت گرفت مشخص شد كه 
 Lavandulaور بازار گياهان دارويي تهران اسطوخودوس مشه

dentate شد؛ حال آنكه اين گياه  است كه از شيراز وارد مي
اي در ايران نبوده است و احتماالً از  هيچ وقت بومي هيچ منطقه

شد. بنابراين منبع  حجاز به شيراز و ساير بازارها توزيع مي
ه حجاز ها نه اروپا بلك اسطوخودوس بازار ايران در اين سال

بوده است و در بازار گياهان دارويي كنوني هم به 
 اسطوخودوس شامي شهرت دارد.

 مصارف درماني گياه در طب ايراني

عنوان  بر اساس منابع طب ايراني اسطوخودوس از ديرباز به
شد. اين گياه واجد اثرات دارويي  يك گياه دارويي مصرف مي

ي و مفتّح متعددي است. اسطوخودوس محلّل، ملطّف، جال
هاست، كه اين اثر را با قوت جزو حار لطيف خود بروز  سده
دهد. نيز به دليل جزء ارضي بارد خود داراي قوت قابضه  مي

است. اين گياه مقوى بدن و دل و دماغ و احشا و جميع قواى 
اي كه  قوه[و مفكّره  ]حافظه[ظاهرى و باطني و قوت مذكّره 
و  ]كند پرده شده، تصرف ميدر آنچه نزد خيال به امانت س

 ). 1است ( ]شادي آور[مصفى روح و مفرح 
) و از اين 9عديل است ( در تقويت ارواح دماغى بى

شود. همچنين مانع  روست كه حافظ االرواح خوانده مي
 ). 9عفونت اخالط و منضج و منقّى مرّه سوداى دماغى است (

ا هاي بدن ر الدين هروي اين گياه سده از نگاه موفق
هاى غليظ را لطيف  دهد و ماده گشايد و پوست را جال مي مي
). جرجاني بر اين باور است كه مطبوخ او 10گرداند ( مي

هاي سرد و ماليخوليا را سود دارد و سودا و  خداوند عصب
). افزون بر اين 11بلغم را از حوالى دل و دماغ فرود آرد (

كند و  مياند كه اسطوخودوس استفراغ سودا  حكما آورده
سازي  را پاك ]سست كننده[فضول دماغي و رطوبات مرخيه 

هايي از جمله صرع، ماليخوليا،  كند؛ از اين رو در بيماري مى

شود،  علتي است كه وقتي عارض مي[جنون، نسيان، جمود 
انسان به همان حالتي كه هست باقي ماند، چه ايستاده، چه 

، استرخاء ، وسواس سوداوى]نشسته و چه به حالت خواب
مرضي است عصباني، يعني مرتبط با انواع عصب، كه در آن [

، تشنج ]گردد عضله و اعصاب حركتي ضعيف و سست مي
در هم كشيده شدن عصب است كه مانع انبساط [رطب امتالئى 

ها و چشم يا  پريدن رگ[، رعشه، خدر، اختالج ]شود آن مي
فع است. به ، و براي زوال غم و اندوه نا]قسمتي ديگر از بدن

سبب اين ويژگي مهم، عقيلي خراساني معتقد است كه: 
 ).1» (اسطوخودوس جاروب دماغ است«

طور كلي معتقدند اين مفرده با قوت مسهله و دافعه خود  به
كند  اخالط فاسدة بلغمية رطبه و سوداويه را از بدن خارج مي

)1 .( 
اير جز مغز، اين گياه جهت امراض سينه، سعال، نزله و س به

شد. همچنين جهت  امراض عفوني و علل عصباني مصرف مي
نيز مفيد است. از ديدگاه   امراض كبدى، طحالى و مجارى بول

عقيلي، اسطوخودوس در امراض سينه و سعال و نزله از زوفا 
 ). 1تر است ( قوي

 يشناس اهيمشخصات گ
 ها گونه كليد شناسايي

هم و   ك بهها نزدي اي، چرخة گل آذين سنبله الف. گل 1
 متراكم، دمگل آذين بلند، لبة بااليي كاسة گل اغلب داراي زائده

................................................................................................2 
ها با فاصله نسبت به  اي، چرخة گل آذين سنبله ب. گل 1

گل بدون زائده هم، بدون دمگل آذين، لبة بااليي كاسة 
.....................................................................................Nepeta 

هاي گل  متر، چرخه سانتي 5/4تا  5/1آذين  الف. دمگل 2
 Lavandula stoechas..........................................فشرده كمي
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هاي گل كامالً  متر، چرخه تيسان 35آذين بلند تا  ب. دمگل 2
 Lavandula angustifolia.............................جدا و مشخص

 
 .Lavandula stoechas L :نام علمي

 اسطوخودوس فرانسوي نام فارسي:
 lavender  Toppedيا Spanish lavender :نام متداول

)(U.S.  ياFrench lavender (U.K.) )12( 
 )Lamiaceae )Labiateae :خانواده

متر و يا بيشتر  سانتي 45طول  )، به13اي ( گياهي است بوته
هاي فوقاني به صورت  دار است. برگ صورت كرك و به

 5تا  1اي و كشيده، بيضوي تا بيضوي باريك، در ابعاد  سرنيزه
متر، اندكي به سمت داخل برگشته، به همراه  ميلي 40تا  14در 

بيشتر به سمت داخل هاي كوچك كه   تعداد زيادي برگ
اند و به صورت راست و باالرونده و موازي از محل  برگشته

ها داراي دم مشخص  اند. خوشة گل ساقه و پاية ساقه جداشده
مرغي  متر، كشيده تا تخم سانتي 5/4تا  5/1هستند، در ابعاد 

هاي برگ مانند كامل، در  زائده شكل، متراكم و پيوسته است.
شكل و  متر، لوزي شكل تا قلبي ميلي 8 تا 3در  7تا  4ابعاد 
هاي برگ مانند فوقاني به رنگ بنفش يا  دار است. زائده كرك

متر، به شكل واژ  ميلي 8تا  2در  30تا  7سفيد، در ابعاد 
مرغي يا باريك و كشيده و بدون گل در ساقه هستند.  تخم

تا 4گل هستند. كاسبرگ به طول  10تا  6هاي گل داراي  چرخه
رگه، دندانة باال محدبي شكل تا كمي كشيده، 13متر، با  ميلي 6

در  2تا  1 هايي به ابعاد دار (با يا بدون) زائده كمي يا كامالً لوب
 5/4متر هستند. گلبرگ به رنگ بنفش تيره و در  ميلي 1تا  5/0

 ).14باشد ( متر مي ميلي 5/8تا 
 جمله اي دارد؛ از پراكندگي در جهان: خاستگاه مديترانه

 ).15، 14يونان، تركيه ( و ايتاليا اسپانيا، فرانسه،

 :Lavandula angustifolia Mill.  Syn :نام علمي

Lavandula officinalis Chaix                       
 اسطوخودوس برگ باريك: نام فارسي
 Englishيا  True lavender يا Lavender :نام متداول

lavender )15( 
 )Lamiaceae )Labiateae :خانواده

هاي آن  در دم خوشة گل L.stoechas وجه تمايز آن با
هاي  رسد و باريك است و خوشه متر مي سانتي 35است كه تا 

اند و  اي دارد كه به صورت منقطع قرار گرفته اي و حلقه طبقه
هاي برگ  هاي گل كامالً جدا و مشخص هستند. زائده چرخه

، اي هاي ساقه ند، داراي گلا مانند آن شبيه به يكديگر و يكدست
كاسبرگ زائده دارد و تقريباً قلبي و نامشخص ، چسبيده به هم

متر  ميلي 12تا 10جام گل بنفش و در ابعاد ،  شكل است
باشد. كاسة گل به صورت قلبي شكل امتداد پيدا كرده است،  مي

متر  ميلي 12تا  10به صورت تيره، جام گل بنفش،به طول 
 ).14باشد ( مي

 جمله اي دارد؛ از كندگي در جهان: خاستگاه مديترانهپرا
 ).16كرواسي، تركيه ( ايتاليا، فرانسه، اسپانيا،
 

 Nepeta menthoides Boiss. & Buhse :نام علمي
 ساي سبالني  پونهنام فارسي: 
 Ustukhuddus or Persian lavender نام متداول:

 )Lamiaceae )Labiateae خانواده:
 متر، سانتي 71 تا 34 ارتفاع به علفي، چندساله، گياهي

 از پوشيده خميده، تا راست هاي ساقه با متر، سانتي 15 ندرت به
. پايك بدون ترشحي هاي غده و اكممتر منشعب سفيد هاي كرك
 هاي برگ غشايي؛ اي، قهوه ها فلس فلسي؛ اي قاعده هاي برگ
  به پهنك متر؛ سانتي 2تا 5/0طول  به دمبرگ دار؛ دمبرگ اي ساقه
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 -مرغي تخم متر، سانتي 5/1تا  7/0عرض  به و 5 تا 2 طول
 هاي برگ دار؛ دندانه حاشيه در اي، گوه در قاعده اي، سرنيزه

 از تر و كوچك دمبرگ بدون آذين گل ناحية هاي برگ و الييبا
 و رنگ سفيد اي ستاره هاي كرك از پوشيده اي، ساقه هاي برگ
 از متشكل سنبله، آذين گل. بدون پايك ترشحي هاي غده

 و يكديگر از جدا پائيني هاي چرخه هم؛ به نزديك هاي چرخه
 متر، ميلي 6 تا 5 طول به ها برگه. هم به نزديك انتها طرف به

 كاسة. اي ستاره نمدي هاي از كرك پوشيده اي، سرنيزه -خطي
 سطح خارجي در مورب، گلوي با متر، ميلي 8 تا 6 طول به گل

 2 طول به ها دندانه دندانه؛ سه داراي بااليي لبة كرك؛ از پوشيده
 11 طول به بنفش، گل جام. اي گوش، سرنيزه سه متر، ميلي 3 تا
 كاسه درون گل جام لولة كرك؛ از پوشيده متر، ميلي 16 تا

 داراي گل جام بااليي لبة متر؛ ميلي 7 تا 5 طول به لوله مخفي؛
 داراي پائيني لبة متر؛ ميلي 2 طول به ها لوب لوب؛ دو و بريدگي

 داراي وسط در متر، ميلي 5 تا 4 عرض به مياني لوب لوب؛ سه
 به و 5/2تا  2 طول به دانه فندقه. صاف حاشية با بريدگي،

 متر. ميلي 5/1 تا 1 عرض

 .تابستان گلدهي: زمان
 كوه ايران، از تيپ نمونه. عراق و ايران در جهان: پراكندگي

 ).17هاي كوهستاني ايراني توراني ( دامنه :ايران در .سبالن
 يموارد مصرف امروز

L. angustifolia : جهت درمان ونه گاين  مكملدر طب
تسكين  و يو آسم برونشعضالت  يميگرن، انواع گرفتگ

بخش  (به صورت لينمان) و همچنين آرام يروماتيسم يدردها
 يها ، التيام زخمي، رفع خستگيعضالن يها يدر درمان كشيدگ

 بالشدرون خواب آور  عنوان به و به صورت حمامديرجوش 
هاي متعدد فارماكولوژيك كه  نتايج پژوهش .شود استفاده مي

اكي از وجود اثرات متنوعي از روي اين گياه صورت گرفته ح

نئوپالستيك، ضد  جمله ضد ميكروب، مضعف اعصاب، آنتي
 باشد.  التهاب، ضد درد و ضد نفخ مي

هاي  هاي باليني گوناگون، اثربخشي فرآورده كارآزمايي
ي، اشتهاي يبدارويي حاوي عصاره يا روغن فرار اين گونه را در 

و  دش خوناختالالت دستگاه گري، خواب يعصبانيت و ب
همين دليل به صورت  تأييد كرده است و به سوءهاضمه
يا ي مانند بيقرار يدرمان اختالالت رفتار يبراخوراكي 

 يعصب كعملكرد شكم (تحري و مشكالت مربوط به يبيخواب
  .)18شود (  يروده) استفاده م يعصب ينفخ و دردها معده،

 ينشاقاست ،ياثرات آن به اشكال مختلف از جمله آروماتراپ
ضد  يدارو كيعنوان  ، بهيشكل خوراك آن به ةو عصار
 ).19( است دهيه اثبات رسب اضطراب
)، كاهش عالئم 20( كياستوليكاهش فشار خون د نيهمچن

 ها در بچه جراحي لوزه)، كاهش درد بعد از 21( سمنورهيد
) و اثرات 23تا متوسط ( فيخف ي)، كاهش عالئم افسردگ22(

 ينيبال يها ييدر كارآزما زي) ن24دمانس ( درآن  يموضع
 مختلف ثابت شده است.

نكتة قابل توجه آنكه مطالعات مصرف بيش از حد اين گياه 
را سبب تضعيف سيستم اعصاب مركزي، يبوست، تضعيف 
تنفسي، سردرد، انقباض مردمك، استفراغ و حتي تشنج گزارش 

 ). 18اند ( كرده
L.stoechas :گاهي، آثار مطالعات روي حيوانات آزمايش

كليوي عصاره و  –ضد التهاب و همچنين محافظت كبدي 
روغن فرار حاصل از اين گونه را به اثبات رسانده است. 

هاي خوراكي يا موضعي حاوي اين گياه در  همچنين فرآورده
مواردي نظير سردرد، تحريكات عصبي، سرماخوردگي، تهوع، 

و ...  بهبود زخم، دردهاي روماتيسمي، دور كنندة حشرات
 ). اشكال دارويي حاوي عصاره و يا 27-25(شود  استفاده مي
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 روغن فرار اين گياه به شكل كرم، ژل موضعي و قطره در
عنوان  اند كه به فهرست داروهاي گياهي رسمي ايران ثبت شده
عضالني و  -ضد آكنه، ضد التهاب، مسكن دردهاي عصبي

 ).29، 28كمك به درمان سوختگي كاربرد دارند (
N menthoides: تني كه بيانگر   هاي برون نتايج پژوهش

آثار قابل توجه ضد باكتري، كشندگي الرو ماالريا و همچنين 
هاي آزمايشگاهي توسط عصاره و  بقاء و بازيابي حافظه موش

هاي باليني روي  روغن فرار اين گونه بوده است. كارآزمايي
در كاهش  هاي حاوي اين گياه نيز اثر بخشي آن را فرآورده

اضطراب بيماران مبتال به افسردگي و همچنين در تركيب با 
خوابي به اثبات رسانده است  برخي گياهان دارويي در بهبود بي

)30-36.( 

 گيري: بحث و نتيجه
با توجه به توصيفاتي كه از اسطوخدوس در منابع طب 

 Lavandula stoechasتوان آن را معادل  ايراني آمده است مي

آنچه در بازار گياهان دارويي ايران تحت عنوان دانست و 
هاي  رسد با گونه اسطوخدوس شامي به فروش مي

Lavandula stoechas  وLavandula angustifolia  تطابق
در بازار  Nepeta menthoidesدارد. از اواسط قرن بيستم گياه 

عنوان اسطوخودوس معرفي شد. اين  گياهان دارويي ايران به
آذيني شبيه ميوة بلوط دارد، رنگ  يران است، گلگياه بومي ا

هاي آن ارغواني است و بويي شبيه كافور دارد. اين  گل
ها در كنار خواص طبي آن احتماالً موجب جايگزيني  شباهت

.اين گياه با اسطوخودوس رومي يا حجازي شده است
.
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