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گياهان دارويي پركاربرد در  بررسي وضعيت فروشندگان گياهان دارويي و معرفي

 هاي شهر گرگان عطاري
 

 *الف، محمدرحيم فروزهالفزهرا باقري

 

 طبيعي، گرگان، ايران منابع و كشاورزي علوم دانشگاه مرتع و آبخيزداري، دانشكدة مرتع، يريتمد گروهالف 

 چكيده
گذاران صنعت  تواند راهنماي خوبي براي سياست ترين عوامل در بازار گياهان دارويي مي عنوان اصلي ها به وضعيت گياهان دارويي و عطاري سابقه و هدف:

هاي گياهان دارويي مورد  . لذا در اين پژوهش برخي از ويژگيهاي اين گياهان در كشور است، باشد ترين رويشگاه كي از مهمكه يدارويي كشور و استان گلستان 
 هاي شهر گرگان مورد بررسي قرار گرفت. استفاده در طب ايراني و عطاري

 اي بود كه شامل مشخصات نامه ها پرسش . ابزار گردآوري دادهگرفتعطاري در شهر گرگان انجام  43صورت پيمايشي بر روي  اين تحقيق به ها: مواد و روش
اجتماعي خريداران بود.  -ترين گياهان دارويي و وضعيت اقتصادي ترين و پرفروش هاي مهم ها، ويژگي دموگرافيك عطاران، نحوة كسب اطالعات و آگاهي آن

سبه و تعيين شد. در ها از طريق محاسبة ضريب آلفاي كرونباخ محا رب و پايايي آنن مجبا نظرات كارشناسان و برخي از فروشندگا نامه پرسشروايي محتواي 
 . شدندتجزيه و تحليل  SPSSافزار  بندي با نرم شده پس از بررسي و دسته آوري نهايت اطالعات جمع

 3/9سال بود. تنها  6/7ها  و ميانگين تجربة كاري آن 09/35 ها ينفر از عطاران بود كه ميانگين سني افراد مشغول در عطار 43جامعة مورد مطالعه شامل  ها: يافته
 در موجود گياهان ترين پرفروش درصد ديگر داراي رشتة تحصيلي ديگري بودند. از 6/90درصد عطاران رشتة تحصيلي مرتبط با گياهان دارويي داشته و 

مشكالت و  ،ها كرد؛ همچنين بيشترين علل مراجعه به عطاري اشاره درصد) 20ير (و خاكش )درصد 20(گاوزبان  ، گل)درصد 22(آويشن  به توان مي ها عطاري
  هاي كبد و كليه، درد مفاصل و سرماخوردگي بود. بيماري
باالي برخي صرف گيرد. با توجه به م هاي متنوعي صورت مي شده، از گياهان دارويي در شهر گرگان استفاده هاي شناخته براي مقابله با اثرات بيماري گيري: نتيجه

گذاري الزم جهت  ريزي و سياست شود برنامه و كسب اطالعات اغلب عطاران از طريق تجربه و مطالعه توصيه ميدرآمد مردم  از گياهان دارويي در بين اقشار كم
 هاي آموزشي براي فروشندگان در اين شهر مدنظر قرار گيرد.  پرورش گياهان دارويي و ارائة دوره

 هان دارويي، طب ايراني، عطار، گرگانگيا :ها كليدواژه
 

 

 :مقدمه
اي طوالني دارد و طب  گياهان در درمان پيشينه استفاده از

هاي  هاي اصلي درمانگري در تمدن گياهي همواره يكي از پايه
اكنون نيز گياهان دارويي داراي اهميت  باستاني بوده است. هم

دنيا را به خود در  اي هستند و حجم بااليي از تجارت العاده فوق
نسالي است كه درماني دانش كه ). گياه1اند ( اختصاص داده

هاي اصلي مكاتب  ريشه در تاريخ دارد و همواره يكي از پايه
هاي باستاني مصر، هند،  مشهور از قبيل مكاتب رايج در تمدن

آشور، بابل، چين، يونان، ايران و نيز طب اسالمي بوده است و 

ترين منابع قابل استفاده در  در دسترس ين وگياهان يكي از اول
ها بيشتر از طريق  . امروزه درمان بيماري)2اند ( درمان بوده

گيرد كه منشأ صنعتي دارند و فقط در  داروهايي صورت مي
ها در درمان  شوند و اثرات قاطع آن آزمايشگاه تهيه مي

ها شده است، با توجه به  ها، موجب توسعة مصرف آن بيماري
رسد  هايي به بدن مي ا مصرف بعضي از اين داروها زيانكه باين

ها توجه  هاي آن ه روز به گياهان دارويي و فرآوردهروز ب
ها پيوسته  بيشتري شده و اعتقاد عمومي در مورد استفاده از آن

طوري كه تقريباً يك چهارم داروهاي  ). به3شود ( تقويت مي

 98 تير: افتيدر خيتار
  98دي  تاريخ پذيرش:
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طور مستقيم از  ا بهكه يشدة دنيا داراي منشأ گياهي هستند  تهيه
اس تركيب گياهي سنتز اند و يا بر اس شدهگيري  گياهان عصاره

ايرانيان باستان معتقد  ،). در زمينة گياهان دارويي4اند ( شده
ها آفريده  بودند كه همة گياهان براي تندرستي و درمان بيماري

ها را در  ترين تاريخچه اند. از آنجا كه ايران يكي از غني شده
)، امروزه استفاده از گياهان دارويي و 5تي دارد (ب سنط

گياهي در ايران در ميان پزشكان، موافقان و مخالفان داروهاي 
ايران جزو كشورهايي  ،زيادي دارد ولي از جنبة رسمي و دولتي

ها  است كه استفاده از گياهان دارويي را در درمان بيماري
گياهان دارويي يكي از منابع بسيار ارزشمند ). 6پذيرفته است (

ت شناخت وسيع مراتع ايران است كه در صور ةدر گستر
تواند نقش مهمي در سالمت جامعه  علمي، كشت و توسعه مي

دليل  به يرانطبيعت و اقليم متنوع ا ).7زايي ايفا نمايد ( و اشتغال
وقعيت قرار گرفتن در گسترة وسيعي از عرض جغرافيايي و م

سرزمين نسبت به درياها و گسترة آبي مجاور خود، گياهان و 
جانوران فراواني در خود جاي داده است كه هم از نظر تعداد و 

انگيز  هم از نظر تنوع در مقايسه با ساير نقاط جهان شگفت
گونة  7500ايران بيش از  ارانها و كوهس است، در پهنة دشت

هاي هر يك از  گونهگياهي يعني حدود دو برابر تعداد 
). درمانگران 8كند ( ميكشورهاي اروپاي غربي گياه رشد 

دهندة  عنوان انتقال خصوص عطاران به محلي و بومي و به
روش سينه به  هاي زيادي از منابع طب سنتي شفاهي، به قسمت

به در اختيار قرار دادن گياهان  قداماند و ا سينه شناخته شده
متنوع درماني و يا تكميلي به  هاي دارويي مختلف و توصيه

هاي  ). بر اساس بررسي9كنند ( كنندگان مي مردم و مراجعه
ترين كانون مراجعة مردم  ها مهم انجام شده در ايران، عطاري

لذا در  ؛)10اند ( دارويي بوده-جهت گرفتن خدمات گياهي
دهندة  ارائه هاي اصلي عنوان يكي از گروه كشور ما عطاران به

شكل  اند و به خدمات طب سنتي در بين مردم شناخته شده
رسمي رابطة خاصي با وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

گروه صنفي تحت نظارت  ن يكعنوا پزشكي ندارند و تنها به
 روي بر تحقيق كي ). نتايج11وزارت بازرگاني هستند (

 هاي عطاري در موجود دارويي گياهان مصرف و عرضه بررسي
 در موجود دارويي گياهان كل تعداد كه داد نشان لرستان استان

 48/128 فروش وزن كل ميانگين و گونه 336 حدود ها عطاري
 از) درصد 5/94( دارويي ياهانگ ثراك. است سال در كيلوگرم

 استان در ها آن درصد 5/5 تنها و شوند مي وارد استان از خارج
 .)12( گيرند مي قرار ها عطاري اختيار در و تهيه لرستان

 تهران شهر در عطاران سني ) ميانگين13( همكاران و عشايري
 77/16 حرفه اين در را ها آن كاري تجربة ميانگين و 08/40 را
 شده خريداري گياهان ترين شايع همچنين .كردند ارشگز لسا
 الطيب، سنبل گاوزبان، گل ترتيب به بهار فصل دررا  نعطارا از

 زنجبيل، دارچين، ترتيب به زمستان فصل در و بنفشه خاكشير،
هاي  كردند. با توجه به بررسي بيان آويشن و چهارگل

مينه در ين زاي در ا كنون مطالعه شده، مشخص شد كه تا انجام
ضر شهر گرگان صورت نگرفته است، بر اين اساس تحقيق حا
هاي  براي شناسايي و معرفي گياهان دارويي پركاربرد عطاري

هايي كه مردم براي  ترين بيماري شهر گرگان، بررسي شايع
ترين  كنند و پرفروش ها مراجعه مي ها به عطاري درمان آن

 گياهان دارويي در هر فصل است.
 33/1كيلومتر مربع،  7/20460ان با وسعت گلستاستان 

كشور را به خود اختصاص داده است. درصد از كل مساحت 
 ةتوان به سه ناحي ها مي را از نظر ناهمواري اين استان

اي تقسيم كرد. ميزان بارش در  اي و جلگه كوهستاني، كوهپايه
متر و در نقاط جنوبي  ميلي 200ترين نقاط كمتر از  شمالي

متوسط بارندگي . رسد متر مي ميلي 700البرز به بيش از  ةايكوهپ
حرارت نقاط مختلف استان  ة. درجاستمتر  ميلي 442 آن

از غرب به شرق و از جنوب به شمال  كه ، چنانيكسان نيست
 ةشود. ميانگين دماي متوسط ساالن افزوده مي هوابر دماي 

. گراد است سانتي ةدرج 5/17هواشناسي گرگان  ايستگاه
 6/43و  6/9 نيز ايستگاه گرگان ةترين و بيشترين دماي ساالنكم

دليل  . استان گلستان بهگراد گزارش شده است سانتي ةدرج
موقعيت ويژة جغرافيايي و تنوع اقليمي از نظر فلور بسيار غني 

گونة گياهي  1704جنس و  678طوري كه در آن  است به
 ةگون 1704شناسايي شده است كه در حال حاضر از اين 

 95 گونه گياه دارويي متعلق به 400حدود  ،موجود در استان
تيرة گياهي وجود دارد كه ظرفيت خوبي را براي استان ايجاد 

هاي مرتبط با  جا كه برآيند فعاليت ). از آن14كرده است (
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صنعت گياهان دارويي در راستاي حفظ و ارتقاي سالمت 
گياهان دارويي عيت گيرد، توجه به اهميت وض جامعه قرار مي

در بازار گياهان  ترين عامل عنوان اصلي ها به موجود در عطاري
گذاران صنعت  تواند راهنماي مناسبي براي سياست دارويي، مي

ريزي مناسب  دارويي كشور و استان گلستان باشد تا با برنامه
علمي شاهد اصالح فرهنگ مصرف گياهان دارويي و از همه 

استان گلستان باشيم. الزم به ذكر است در  تر ارتقاء سالمت مهم
 اعتمادسازي در دشواري حاضر حقيقت محدوديت ترين عمده

 شد سعي آن رفع جهت كه بود شوندگان مصاحبه و محققان بين
 كامل صورت به تحقيق مسئلة ابتدا آغازين، ديدارهاي در تا

 پرسش به مبادرت سپس و شده داده شرح هدف ةجامع براي
 از محقق تا شد سعي ها مصاحبه از برخي در همچنين شد؛

در  تا شوند معرفي ها آن به عطارها اداعتم مورد افراد سوي
 كامل اعتماد بستر در و درستي  به اطالعات صورت امكان

 است آن نيز مذكور تحقيق قوت نقطة ترين عمده. دنشو منتقل
 زياد نسبتاً استفادة منطقه، دارويي گياهان غناي رغم عليكه

 تا شهر، در متعدد هاي عطاري وجود و دارويي گياه از ممرد
 گياهان و ها عطاري هاي ويژگي خصوص در اي مطالعه كنون

 .بود نگرفته صورت ها آن در شده عرضه دارويي
 ها: مواد و روش

تحقيق حاضر يك مطالعة پيمايشي است. جامعة مورد 
هاي  گاهمطالعه كلية عطاران شهر گرگان بوده است كه در فروش

 عطاري مشغول به كار بوده و حداقل يك سال سابقة فعاليت
اند، بدين صورت  در فروش و تجويز گياهان دارويي را داشته

عطاري واجد شرايط شناسايي شد. شيوة تعيين عطاريها  43
نحوي كه ابتدا با  ) بود، بهSnow ballروش گلوله برفي ( به

شهر گرگان، بان مراجعه به يك فروشگاه عطاري در يك خيا
وري حض ةهاي ديگر تعيين و مراجع ليست و آدرس عطاري

آوري شدند. اين  شدن جمع ها پس از تكميل شد، سپس فرم مي
انجام شد.  1398تا ارديبهشت ماه  1398مطالعه از فروردين ماه 

اي بود كه شامل  نامه ها فرم يا پرسش ابزار گردآوري داده
قالم گياهان دارويي، اد امشخصات دموگرافيك عطاران، تعد

خصوص مفاهيم نحوة كسب اطالعات و آگاهي عطاران در 

ترين گياهان دارويي در هر فصل  كلي طب سنتي و پرفروش
نامه شامل متغيرهاي سن،  هاي دموگرافيك پرسش بود. ويژگي

، وضعيت تأهل، رشتة تحصيلي، سابقه يالتحصتجنس، سطح 
نامه مربوط به  رسشها بود. بخش دوم پ و تجربة كاري آن

د گياهان سؤاالت اختصاصي بود كه متغيرهايي نظير تعدا
ترين و  دارويي، منابع كسب اطالعات طب سنتي عطاران، مهم

-ترين گياهان دارويي شهر گرگان و وضعيت اقتصادي پرفروش
اجتماعي خريداران بررسي شد. در اين تحقيق روايي محتواي 

ي از فروشندگان مجرب برخ نامه با نظرات كارشناسان و پرسش
 شاخص ةمحاسب از امحتو تأئيد روايي منظور بررسي شد. به

 ) استفادهCVRمحتوا ( نسبت روايي و )CVIمحتوا ( روايي

 براي كه است ابداع شده الوشه توسط محتوا روايي شد. نسبت

 از ها گويه تك تك خبرگان دربارة اعضاي نسبت، اين محاسبة

 ).16، 15ند (كن مي قضاوت ضرورت نظر
 محتوا روايي شاخص محاسبة

بودن،  روان و سادگي معيار هس شاخص اين محاسبة براي
 4ليكرت  طيف از استفاده با شفافيت، و وضوح و بودن مرتبط
 گرفت. شاخص قرار استفاده مورد گويه هر براي اي گزينه

 :شد محاسبه فرمول اين از استفاده با روايي محتوا
 

CVI=  

 
 محتوا روايي نسبت

متخصصان  از نفر 15 نظرات از نسبت اين محاسبة منظور به
 استفاده با ها گويه شد. تك تك گرفته بهره نظر صاحب افراد و

 ولي است مفيد هگوي"، "است ضروري گويه"سه طيف از

 شد. نسبت بررسي "ندارد ضرورتي گويه "و "ضروري نيست

 شد. محاسبه زير فرمول زا دهاستفا با روايي محتوا

CVR=  

 شده ارائه اعداد با آيتم، هر براي شده محاسبه هاي نسبت

 نسبت مقدار در صورتي كه و شد مي مقايسه توسط الوشه
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 آن محتواي روايي بود، جدول مقادير بزرگتر از دست آمده به

نيز از طريق ها  پايايي آن .گرفت  مي قرار يديمورد تأ آيتم
. همچنين محاسبة ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه و تعيين شد

-test- reنامه از روش بازآزمايي ( براي تعيين پايايي پرسش

test( 15نامه توسط  براي اين منظور پرسش كه نيز استفاده شد 
نامه  ضمن پرسششوندگان تكميل شد. در  نفر از محاسبه

عات ستادي و پيمايشي مطالصورت خودساخته و از طريق  به
نهايت اطالعات پيشتاز و اوليه تهيه و تدوين شد. در 

 SPSSافزار  بندي با نرم آوري شده پس از بررسي و دسته جمع
 مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. 

 ها: يافته
نتايج حاصل از محاسبة نسبت روايي محتوا نشان داد كه در 

 15االتر از جدول الوشه براي ده بش ها مقادير ارائه تمامي گويه
دليل كسب نمرة پايين  اي به ) لذا هيچ گويه49/0نفر بود (

همچنين شاخص روايي محتوا نيز براي تمام  .حذف نشد
منظور تعيين پايايي  محاسبه شد. به 79/0ها باالي  گويه

نامه، ضريب آلفاي كرونباخ مورد استفاده قرار گرفت كه  پرسش
همچنين از روش  .محاسبه شد رصدد 78باالي ميزان آن 

نامه  كه پرسش يز بهره گرفته شدن )test-re-testبازآزمايي (
نفر از ارزيابان تكميل شد و نتايج نشان داد از  15توسط 

 ) برخوردار است.R=0/85ضريب همبستگي مطلوب (
 اطالعات مربوط به عطاران -الف

گان كنند نفر مصاحبه شد كه بيشتر شركت 43در مجموع از 
ي سال قرار گرفتند. پس از بررس 21-31مرد و در بازة سني 
نامه (مشخصات دموگرافيك عطاران)  بخش اول پرسش

هاي  مشخص شد كه ميانگين سني افراد مشغول در عطاري
سال است. توزيع فراواني افراد مورد  09/35شهر گرگان 

ارائه شده است  1بررسي برحسب سطح تحصيالت در جدول 
ن فراواني مربوط به كارشناسي و كمترين فراواني شتريكه بي

 يكل است.مربوط به س
نتايج بررسي متغيرهايي همچون ميزان استفاده از وام و 

هاي  ها و كالس تسهيالت توسط عطاران، شركت در دوره
دهد كه بيشتر  آموزشي و ملكي بودن واحد عطاري نشان مي

با گياهان تبط هاي آموزشي مر عطاران شهر گرگان در دوره
از  اند و تعداد كمي درصد) شركت كرده 06/79دارويي (
اندازي  درصد) از تسهيالت بانكي براي راه 93/20(عطاران 

اند؛ همچنين نتايج نشان داد كه  واحد عطاري خود استفاده كرده
جر أدرصد) مالك عطاري نبوده و مست 69/90اغلب عطاران (

 رفتند. شمار مي به
 

كار در  ت مورد بررسي براي افراد مشغول بهصفا برخي .1جدول 
 رگانهاي شهر گ عطاري

صفات مورد 
 بررسي

 فراواني متغير
درصد 
 فراواني

 جنسيت
 مرد
 زن

31 
12 

09/72  
91/27  

 هاي سني بازه

31-21  
41-31  
51-41  
61-51  

17 
15 
7 
4 

53/39  
88/34  
27/16  
32/9  

 سطح تحصيالت

 سيكل
 ديپلم

 فوق ديپلم
 كارشناس

 ارشدناس كارش

1 
13 
7 
16 
6 

32/2  
25/30  
27/16  
3/37  
9/13  

 100 43  جمع
 

توزيع افراد مورد بررسي برحسب نحوة كسب اطالعات در 
عبارتي نتايج مطالعه  شرح زير است، به زمينه گياهان دارويي به

نشان داد كه درصد بيشتري از افراد مشغول در واحدهاي 
گياهان  ةفاداست ري اطالعات مربوط به خواص و مواردعطا

ين بررسي اند. طي ا دارويي را از طريق مطالعه كسب كرده
مشخص شد كه شغل عطاري بين عطاران شهر گرگان پيشينة 

اند،  موروثي نبوده و بيشتر عطاران اين شغل را خود برگزيده
درصد عطاران اين شغل را بدون  41/74بدين صورت كه 

موروثي شروع  صورت ها به درصد آن 59/25وراثتي و  ةپيشين
راد مشغول اند. همچنين مشخص شد كه حداقل تعداد اف كرده
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درصد از  25/44نفر است و در  1كار در واحدهاي عطاري  به
كار بوده و در  هاي مورد بررسي تنها يك نفر مشغول به عطاري

است. از نظر  2صورت جدول بهها وضعيت  ساير عطاري
دارويي به  ة گياهانتهي بندي اقتصادي افرادي كه براي طبقه

بيشترين فراواني كنند،  هاي شهر گرگان مراجعه مي عطاري
مربوط به قشر متوسط و كمترين فراواني مربوط به قشر غني 

تري  است، بدين صورت كه افرادي كه بضاعت مالي پايين
الوصول  دليل ارزان و سهل به، دارندنسبت به قشر غني جامعه 

 آورند. گياهان دارويي روي مياز  بودن گياهان، به استفاده
 
 

ها و  عطارها، افراد شاغل در عطاري ةمرجع مورد استفاد .2جدول
 بندي اقتصادي خريداران  طبقه

 فراواني متغير صفات مورد بررسي

مرجع مورد استفاده در افراد مشغول 
در عطاري
 

ب اطالعات 
ها براي كس
دارويي

 

55/39 مطالعه  
25/23 تجربه  

95/13 ربهتج –مطالعه   
3/9 دورة آموزشي –تجربه   
97/6 شيدورة آموز -مطالعه  

98/6 دورة آموزشي  

افراد مشغول در 
عطاري
 

هاي شهر 
گرگان

25/44 يك نفر   
89/41 دو نفر  
86/13 نفر بيش از دو  

طبقه
 

بندي اقتصادي 
مراجعه
 

كنندگان عطاري
 

هاي شهر
گرگان

 

25/23 ضعيف  
46/60 متوسط  
34/2 غني  

95/13 همة طبقات اقتصادي  

 
در اين تحقيق، عطاران بيان داشتند عالوه بر بررسي موارد فوق 

كه موفقيت در اين شغل بستگي به عالقه، تجربه، مطالعه، 
 روابط عمومي باال و صداقت دارد.

 شده: اطالعات مربوط به نوع اقالم عرضه -ب
معدني،  روييشده بسيار متنوع و از مفردات دا اقالم عرضه

هاي  ها، دمنوش، شربت گياهي و حيواني تا عرقيجات، روغن
هاي  گياهي و حتي بعضي از داروهاي شيميايي و مكمل

درصد عطاران بيان  81/55شدند.  اي را شامل مي كارخانه
كنندة محصول در  بندي و نوع شركت عرضه داشتند كه بسته

 كنندگان به ظاهر و فروش آن مؤثر است و مراجعه
دهند اما ساير  بودن محصوالت رغبت زيادي نشان مي اشتيبهد

دانستند. ليست  بندي را در فروش مؤثر نمي ان بستهعطار
ترين گياهان دارويي پرمصرف در فصول مختلف سال در  مهم

 داده شده است. نشان 3جدول 
توان  از جمله عرقيات گياهي پرمصرف در شهر گرگان مي

ه، زنيان، چهل گياه، آويشن، رازيانه، زير تره، نعنا، به كاسني، شاه
 شتر اشاره كرد.يونجه، بيدمشك و خار

طي اين تحقيق مشخص شد كه بيشترين علل مراجعه به 
هاي كبد و كليه، مشكالت  ها در شهر گرگان بيماري عطاري

 ).4ها است (جدول  بيمارياعصاب، درد مفاصل و ساير 
موجود در هان دهد كه بيشتر گيا نتايج تحقيق نشان مي

ر گياهان شود. همچنين بيشت ها از خود استان تهيه مي عطاري
وارداتي به استان شامل آويشن از شيراز، گل گاوزبان از مشهد، 

شاهتره از  –پنيرك از سمنان، چاي سبز از الهيجان و كاسني
است. اطالعات مربوط به خواص و موارد مصرف در كاشان 
استخراج شده و پس از بيان شهر ، در ابتدا از عطاران 5جدول 

ر مورد يك خاصيت، اغلب تكرارهاي متعدد از زبان ايشان د
گياهان دارويي و  شناخت«هاي  آنها با منابع معتبري نظير كتاب

گياهان دارويي و «) و 18( »گياهان دارويي«)، 17( »معطر ايران
همچنين با توجه به نتايج  ) تطبيق داده شد؛19( »گياه درماني

بيشترين قيمت فروش به ازاي هر كيلوگرم از گياه قيق تح
 ميليون ريال و كمترين قيمت 5وط به گل بنفشه با دارويي مرب
ميليون ريال 1ترتيب مربوط به خارخاسك و ختمي با  فروش به

شده در  ترين گياهان دارويي عرضه است. مشخصات مهم
 آورده شده است. 5ها در جدول  عطاري
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 ي مورد بررسي در فصول مختلف سالها فروش رفته) در عطاري شده (به ياهان دارويي پرمصرف عرضهات گمشخص .3جدول

 مقدار زمستان مقدار پاييز مقدار تابستان مقدار بهار رديف
 %17 آويشن %16 گل بنفشه %20 خاكشير %16 بهارنارنج 1
 %15 ركيپن %15 چهارتخم %14 تخم شربتي %15 گل گاوزبان 2
 %13 چاي سبز %14 بابونه %11 ختمي %13 بتيم شرتخ 3
 %10 گزنه %11 الطيب سنبل %10 نعنا %11 گل محمدي 4
 %9 زنجبيل %10 رازيانه %9 عناب %9 بيدمشك 5
 %8 بارهنگ %9 دم اسب %8 كاسني %8 بارهنگ 6
 %8 گل نيلوفر %5 گل گاوزبان %7 مرزه %7 گالب 7
 %6 وفاز %5 آويشن %5 شاه تره %6 كنگر 8
 %5 تاج خروس %4 پونه %4 رازيانه %5 ريواس 9
 %4 كلپوره %4 بومادران %4 هل %4 زنبق 10
 %4 كاكوتي %3 مرزنجوش %3 گل داوودي %3 شنگ 11
 %3 گل گندم %2 بابونه %3 بابونه %2 دارچين 12
 %2 پونه %2 چاي كوهي %2 دانه سنا %1 گل بنفشه 13
 
 

 

 ها ين علل مراجعه به عطارييشترتوزيع فراواني ب .4جدول

 مقدار ها علل مراجعه به عطاري

%27 بيماري كبد و كليه  
%24 مشكالت اعصاب  

%14 درد مفاصل  
%13 سرماخوردگي  
%10 چاقي و الغري  

%5 ديابت  
%4 مشكالت گوارشي  

%3 فشارخون  
 
 
 

 
 



 باقري و همكار          

  297 ---1398سوم، پاييز  ة، شمارسال دهم 

  
 انگرگ هاي شده در عطاري ترين گياهان دارويي عرضه مشخصات مهم .5جدول

ف
ردي

 

 نام
 گياه

ميانگين قيمت 
(ريال 

 كيلوگرم)

محل 
ري خريدا
 گياه

ميانگين فروش 
ساالنه 

 (كيلوگرم)
 مصرف ةنحو خواص و موارد مصرف

دوره 
 مصرف
 (روز)

 1500000 گل گاوزبان 1
-مشهد

 كاشان
14 

 تيتقو ،ضدالتهاب ،مدر ،بخش آرام
 اعصاب

 8/13 كرده دم

 40 كرده دم غريال 23/17 الهيجان 240000 چاي سبز 2

 14 كرده دم رقانين درما ،مسهل 18/8 گرگان 200000 برگ سنا 3

 15/25 كرده عرق/ دم كبد تيآور، تقو صفرا ،يخون ضدكم 9/26 كاشان 200000 كاسني 4

 22/24 عرق/ دمنوش درد رفع دل ،سرماخوردگي 57/15 شيراز 2500000 آويشن شيرازي 5

 20 شربت رفع التهاب ،يفع گرمازدگر 14/8 گرگان 600000 خاكشير 6

 6/13 كرده دم عرق/ مدر، مقوي معده ،ضدتب 18/8 گرگان 150000 زنيان 7

 15 كرده دم عرق/ روسيضدو ،ضدنفخ 45/34 گرگان 250000 نعنا 8

 42/8 كرده دم ضدسرفه ،سرماخوردگيرفع  4/7 گرگان 100000 ختمي 9

 12 كرده دم تسكين عصبانيت ،مسكن 22/16 گرگان 3000000 الطيب سنبل 10

 30 كرده دم عرق/ تقويت اعصاب 12 گرگان 600000 بهارنارنج 11

 5/15 كرده دم سرماخوردگي 76/10 خراسان 150000 كلپوره 12

 28/10 گرگان 300000 اسفرزه 13
كاهش  ،بخش آرام ،رفع يبوست

 قندخون
 98/12 كرده دم

 5/11 كرده دم عرق/ بادشكن ،يدگسرماخور 42/12 گرگان 200000 پونه 14

 20 كرده دم يخواب يرفع ب ،ينيب يزيقطع خونر 7/13 گرگان 150000 بومادران 15

 18/14 كرده دم پهلو نهيدرمان س ،مسهل 14 گرگان 1500000 اسطوخدوس 16
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 گرگان هاي عطاري در شده عرضه دارويي گياهان ترين مهم مشخصات .5جدول ةادام

ف
ردي

 

 منا
 اهگي

ميانگين قيمت 
(ريال 

 كيلوگرم)

محل 
خريداري 

 گياه

فروش  ميانگين
ساالنه 

 (كيلوگرم)
 نحوة مصرف خواص و موارد مصرف

دورة 
 مصرف
 (روز)

 4/12 كرده دم عرق/ تنظيم فشارخون ،دفع سنگ كليه 6/10 گرگان 100000 خارخاسك 17

 33/12 گرگان 400000 سياهدانه 18
رفع  ،رفع يبوست ،درد مفاصل

 خوني كم
 5/19 كرده دم روغن/

 14 كرده دم گلودرد ،سرماخوردگي 86/9 سمنان 1500000 پنيرك 19

 15 كرده دم آور قاعده ،الغري 83/14 گرگان 150000 تخم كتان 20

 15 كرده دم عرق/ درد درمان گوش 85/26 شيراز 1500000 بابونه 21

 15 عرق يمقو ،يبدك ياه يدرمان ناراحت 7/88 كاشان 400000 تره شاه 22

 5000000 بنفشه 23
 ،مشهد

 نيشابور
 14 كرده دم مدر و معرق ،ماخوردگيسر 8/5

 6/15 كرده دم كنترل فشار ،سرماخوردگي 57/18 گرگان 200000 برگ زيتون 24

 18/28 گرگان 200000 رزماري 25
افزايش  ،ضدنقرس ،ضداسهال

 فشارخون
 18 كرده دم

 14 كرده دم سرماخوردگي ،درمان يبوست 42/12 نگرگا 1000000 بارهنگ 26

 20 كرده دم قابض ،بخش آرام ،درمان يبوست 41/12 مشهد 2000000 گل محمدي 27

 20 كرده دم درمان تب، سرفه و سرماخوردگي 10 گرگان 400000 شيرين بيان 28

 77/32 گرگان 800000 فلفل 29
درمان سردرد  ،ان سوءهاضمهمدر

 و اختالالت تنفسي
 - رپود

 - همراه با غذا ورآ صفرا، ضدالتهاب ،ادويه 26 گرگان 300000 زردچوبه 30

 20 كرده دم مسكن اعصاب ،مقوي معده 57/7 گرگان 300000 مرزنجوش 31

 16/12 گرگان 500000 هميشه بهار 32
، رفع گلودرد، كاهش فشارخون

 بخش اميالت
 30 كرده دم عرق/

 5/20 عرق آور تهوع ،كننده سقط ،اآوراشته 27/11 گرگان 300000 يونجه 33
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 گرگان هاي عطاري در شده عرضه دارويي گياهان ترين مهم تمشخصا .5جدول ةادام

ف
ردي

 

 نام
 گياه

ميانگين قيمت 
(ريال 

 كيلوگرم)

محل 
خريداري 

 گياه

ميانگين فروش 
ساالنه 

 (كيلوگرم)
 مصرف ةنحو خواص و موارد مصرف

 ةدور
 مصرف
 (روز)

 900000 اهزيره سي 34
 ،كرمان

 سبزوار
 25 كرده دم عرق/ بادشكن ،سوز چربي 71/25

 15 كرده دم ضدنفخ ،خون يةتصف 85/7 گرگان 300000 بابا آدم 35

 14 كرده دم سرماخوردگي 9 گرگان 800000 گل نيلوفر 36

 21 كرده دم ضداسپاسم ،ضدروماتيسم 22/6 گرگان 1000000 زيرفون 37

 15 كرده دم عرق/ رفع نفخ معده ،الغري 84/13 گانگر 300000 رازيانه 38

 30 كرده دم تقويت اعصاب -اشتهاآور 6/7 گرگان 400000 افسنطين 39

 40 كرده دم ملين -بخش آرام -بادشكن 8 گرگان 200000 ناخنك 40

 15 كرده دم عرق/ كاهش چربي خون ،ضدنفخ 8/20 گرگان 500000 آويشن باغي 41

 10 كرده دم عرق/ تقويت كبد، درد رفع معده 10 رگانگ 800000 بادرنجبويه 42

43 
 ةوانهند

 ابوجهل
 15 كرده دم خون و رشد مو ةيتصف ،مسهل 1/7 گرگان 200000

 30 كرده دم كنترل فشارخون 28/11 الهيجان 1000000 چاي ترش 44

 13 بندرگز 500000 پرسياوشان 45
رفع التهاب مجاري  ،ضدسرفه

 ادراري
 10 كرده دم

 20 گرگان 700000 زنجبيل 46
 ،گرمابخش بدن ،ضدالتهاب

 صفراآور
 22 كرده دم

 75/17 كرده دم محرك و قويمقوي قلب،  28 مشهد 800000 دارچين 47

 40 كرده دم عرق/ دفع سنگ كليه و مثانه ،معرق 4/12 گرگان 200000 خارشتر 48

 16/7 گرگان 300000 گل گندم 49
درمان  ،رفع عطش ،رفع تب

 تصفية خون ،خوردگيسرما
 20 كرده دم

 15 كرده دم درمان جوش ،مسهل 85/7 گرگان 200000 تاج خروس 50
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هاي گياهي پركاربرد در جدول زير  همچنين فراواني اندام
هاي گياهي شامل برگ و گل  ترين اندام آمده است، پرمصرف

 ).6است (جدول 
 

هاي  اده در عطارياستفهاي گياهي مورد  توزيع فراواني اندام. 6جدول
 شهر گرگان

 مقدار هاي گياهي اندام

 %22 برگ
 %18 گل
 %16 دانه
 %12 ميوه
 %10 ساقه
 %8 ريشه

 %6 سرشاخه
 %5 پوست
 %3 ها تمام اندام

 

 گيري:  بحث و نتيجه
سال است كه  09/35ميانگين سني عطاران گرگان 

دهندة آمادگي نسبي اين گروه براي پذيرش  نشان
هاي كالن كشور است. در اين راستا عشايري و  ذاريگ ستسيا

هاي  ) نيز ميانگين سني افراد مشغول در عطاري13همكاران (
سال معرفي كردند و بيان كردند اين ميانگين  40شهر تهران را 

تواند نشانگر آمادگي بيشتر اين گروه براي پذيرش و  سني مي
كار بين  ةسابقگين هاي آموزشي باشد. ميان ريزي دريافت برنامه

 2ي عطاران، كار ةسال است، حداقل سابق 6/7عطاران گرگان 
سال است. ميانگين سابقة كار در مردان و زنان  36و حداكثر 

سال است. از آنجا كه  75/6و  96/7ترتيب  عنوان عطار به به
دهندة اين است كه عطاري شغل  تر كار نشان سابقة طوالني

نگر اين باشد كه يا عطاري شغل نشا تواند اصلي افراد است مي
است يا بيشتر عطاران گرگان فرعي و موقتي عطاران گرگان 

سابقه هستند و تعداد افراد پرسابقه در اين رشته در شهر  كم
) نيز ميانگين سابقة 20گرگان زياد نيست. مرادي و اصالحي (

سال گزارش  3/9هاي استان خراسان رضوي را  كار در عطاري
دهندة اين  تر كار نشان طوالني ةكردند كه سابق بيانكردند و 

كه افراد مشغول به كار در عطاري، اين شغل را موضوع است 
اند و از شرايط كاري خود  عنوان شغل اصلي انتخاب كرده به

سال  7/18هاي شيراز  رضايت دارند. اين مقدار براي عطاري
 كمتردهندة  ). نتايج اين تحقيق نشان21گزارش شده است (

هاي گرگان نسبت به خراسان  بودن سابقة كار در عطاري
رسد افرادي كه عطاري شغل  نظر مي و شيراز است. بهرضوي 

تر  ها است، تالش و دقت بيشتري در ارائة مناسب اصلي آن
سفارش به مشتري داشته و آن واحد عطاري قابل اعتمادتر 

 است.
 در اين تحقيق مشخص شد كه بيشتر عطاران گرگان

عات دارويي خود را از طريق تجربه و مطالعة كتب دارويي اطال
هاي تخصصي در  اند، زيرا بيشتر عطاران آموزش ب كردهكس

اند. همچنين  ها طي نكرده زمينة گياهان دارويي را در دانشگاه
ترين منبع  تجربه را اصلي و) مطالعه 21حسيني و همكاران (

براي عطاران ويي براي كسب اطالعات در زمينة گياهان دار
) نيز 22ن (شهر شيراز معرفي كردند. نتايج رنجبر و همكارا

ها و فروشندگان گياهان دارويي در  نشان داد كه عطاري
كرمانشاه بيشترين اطالعات خود را از تجربيات گذشتگان و 

آورند. در مطالعة  دست مي سپس مطالعة كتاب و يا اينترنت به
شده است كه اطالعات شخص ) نيز م23گلشادي و همكاران (

ها،  لف مانند روزنامهطور عمده از منابع مخت گياهي افراد به
آيد. در شهر  دست مي كتاب، راديو تلويزيون و خويشاوندان به

هاي آموزشي مرتبط با  گرگان تعداد عطاراني كه در دوره
اند بيشتر از تعداد عطاراني است  گياهان دارويي شركت كرده

اند. يكي از داليل  تخصصي شركت نكرده هاي كه در اين دوره
هاي آموزشي در گرگان  رگزاري دورهاين امر آن است كه ب

ها  كنند با شركت در اين دوره تر است و عطاران تالش مي رايج
به تجربيات جديدي دست پيدا كنند، اين در حالي است كه 

درصد از  6/53) بيان داشتند كه 12نادري و همكاران (
ارتباط با حرفة عطاري آموزش تخصصي  ن درپاسخگويا

اند.  ها آموزش تخصصي ديده از آن درصد 9/44اند و  نديده
درصد از  94) نيز اعالم كردند كه 13عشايري و همكاران (
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عطاران شهر تهران اطالعات مربوط به حرفة عطاري را 
 ةالتحصيل رشت درصد فارغ 6صورت تجربي آموخته بودند و  به

و اطالعات خود را از اين طريق كسب  بودهشناسي  گياه
 اند. كرده

درصد از  7/62ين تحقيق مشخص شد كه همچنين طي ا
عنوان شغل اصلي  درصد از زنان عطاري را به 9/27مردان و 

اند و جز درآمد حاصله از اين شغل منبع درآمد  خود برگزيده
رسد افرادي كه عطاري شغل اصلي  نظر مي ديگري ندارند، به

تر سفارش به  تالش و دقت بيشتري در ارائة مناسب هاست آن
ته و آن واحد عطاري قابل اعتمادتر است. رنجبر و مشتري داش
كنندگان گياهان  ) نيز اظهار داشتند كه اكثر عرضه22همكاران (
عنوان شغل اصلي خود  درصد) اين شغل را به 88دارويي (

اين زمينه  رصد)د 12ها ( انتخاب كرده و تنها تعداد كمي از آن
) 21همكاران ( اند. حسيني و عنوان شغل دوم اختيار كرده را به

هاي شهر  نيز بيان كردند كه از بين افراد مشغول در عطاري
درصد  14هاست و  درصد عطاري شغل اصلي آن 86شيراز، 

ها  ديگر شغل اصلي ديگري داشته و عطاري حرفة فرعي آن
 شود. محسوب مي

و تسهيالت بين عطاران شهر گرگان  وام همچنين استفاده از
درصد عطاران براي  93/20فقط صورتي كه  رايج نبوده به

اند و  اندازي واحد عطاري خود از تسهيالت استفاده كرده راه
مانده با سرماية شخصي وارد اين زمينه  درصد باقي 06/79

دليل مشكالت  اند. عواملي همچون عدم دريافت وام به شده
موقع و كافي نبودن مقدار وام عامل اين  افت بهدري اداري، عدم
) 22اين صورت كه در پژوهش رنجبر و همكاران (امر است به 

درصد عطاران از هيچ نوع وامي در  68نيز مشخص شد كه 
درصد  32اند و تنها  اندازي كسب و كار خود استفاده نكرده راه

 اند. از ايشان از تسهيالت بانكي استفاده كرده
ها در شهر گرگان مشكالت  علل مراجعه به عطاريرين بيشت

كبد و كليه، درد مفاصل، سرماخوردگي، چاقي و  هاي و بيماري
الغري، اعصاب، ديابت، تقويت دستگاه گوارش، فشارخون 

 ها گوياي آن است كه مراجعه براي بود. نتايج ساير بررسي
، كليههاي كبد و  هايي نظير سرماخوردگي، بيماري درمان بيماري

هاي ساير مناطق كشور نيز از  اعصاب و قندخون در عطاري

اواني بيشتري برخوردار است، چنانكه حسيني و همكاران فر
ها در شهر  ) بيان داشتند كه بيشترين علل مراجعه به عطاري21(

هاي اعصاب،  شيراز مشكالت معده، سرماخوردگي، بيماري
در  چنينهم .هاي پوستي است چربي، فشارخون و بيماري

از طريق پرسش از فروشندگان  1380اي كه در سال  مطالعه
هاي استان سمنان انجام شد بيشترين علل مراجعه به  عطاري
هاي اين استان سرماخوردگي، ناراحتي كليه، آرتروز،  عطاري

باالبودن قند خون، ناراحتي معده و باال بودن چربي خون 
شتند كه ن دا) نيز بيا22گزارش شد. رنجبر و همكاران (

 باالهاي گوارشي، اعصاب و سرماخوردگي و سپس  بيماري
هاي  فشارخون و قند خون عامل مراجعة مردم به عطاريبودن 

گياهان دارويي است. خوانساري و  ةكرمانشاه براي تهي
) نيز در بررسي مروري خود به اين نكته اشاره 24همكاران (

ارويي در مطالعات ان دترين مورد استفاده از گياه دارند كه شايع
تهابي، گوارشي، ال -رواني، ايمني-هاي عصبي مختلف بيماري

 عروقي و سرطان هستند. -قلبي
هاي شهر گرگان قشر  كنندة به عطاري بيشترين افراد مراجعه

متوسط و ضعيف است. اين نتايج گوياي آن است كه اقشار 
جهت دسترسي كمتر به مراكز  متوسط و با درآمد كمتر به

برداري از اين  تي و يا عدم توان مالي كافي جهت بهرههداشب
جهت  ت، رغبت بيشتري به استفاده از گياهان دارويي بهتسهيال

) 25كه مارشال ( تر دارند چنان الوصول بودن و قيمت پايين سهل
تري دارند  هايي كه توان مالي پايين گزارش كرد كه انسان

شار غني ز اقخصوص در كشورهاي جهان سوم بيشتر ا به
چنين هم .درماني وابسته هستند جامعه به طب سنتي و گياه

بندي اقتصادي  ) بيان كردند از نظر طبقه21حسيني و همكاران (
ها مراجعه  منظور تهية گياهان دارويي به عطاري افرادي كه بهدر 
 42كنند، بيشترين فراواني مربوط به قشر ضعيف است و  مي

 ةدرصد طبق 10و  هستند توسطم ةقها جزو طب درصد از مشتري
ايج مطالعة مرادي و اصالحي شوند. نت غني جامعه را شامل مي

درصد از افرادي كه به  11) نيز نشان داد كه حدود 20(
اقتصادي  ةكنند، طبق هاي خراسان رضوي مراجعه مي عطاري

غني جامعه هستند و طبقات متوسط و ضعيف جامعه نيز 
 شوند.  ان را شامل ميشتريدرصد م 63و  53ترتيب  به
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هاي مصرفي  رد اندامنتايج گوياي آن است كه بيشترين كارك
همچنين نتايج  .گياهان شامل برگ، گل، دانه و ميوه است

تحقيقات برخي از محققان در استان خوزستان نيز مؤيد اين 
مطلب است كه بيشترين كاركرد اندام مصرفي گياهان برگ 

) در مطالعة 26مكاران (و ه كه رزمجويي هاست، چنان آن
برخي گياهان دارويي  ةاستفاد ةشناسايي خواص درماني و نحو

شهرستان بهبهان در استان خوزستان اذعان كردند كه برگ 
درصد از بيشترين ميزان مصرف دارويي برخوردار  27گياهان با 

نژاد و همكاران  )، نيك27است كه با نتايج مشي و همكاران (
 ) مطابقت دارد.30) و ديفرخش (29ران (همكا)، فروزه و 28(

كاربرد درماني گياهان نشان داد كه  نتايج حاصل از بررسي
شده از گياهان دارويي،  هاي شناخته براي مقابله با اثرات بيماري

گيرد و مشخص شد كه  هاي متنوعي صورت مي استفاده
هاي  بيشترين استفادة دارويي از گياهان جهت درمان بيماري

هاي عصبي، سرماخوردگي و كمترين ميزان  بيماري رشي،گوا
خوني، تصفية خون و رفع  گياهان مربوط به كماستفاده از 

يبوست است. نتايج تحقيقات برخي از محققان در استان 
خراسان رضوي و شمالي نيز مؤيد اين مطلب است كه 
بيشترين استفادة دارويي از گياهان براي درمان انواع 

ي، عفوني و سرماخوردگي است؛ چنانكه وارشهاي گ بيماري
) در استان خراسان رضوي 31( علي ميرزايي و همكاران

هاي  درصد از گياهان براي درمان بيماري 14/43دريافتند كه 
مرتبط با سرماخوردگي (تب، گلودرد و سرفه) مورد استفاده 

) در بررسي 32گيرند. همچنين حبيبي و همكاران ( قرار مي
هان پرمصرف شهرستان شيروان در استان گيا اتنوبوتاني

جي مشابه دست يافتند. تبد و جليليان خراسان شمالي به نتاي
زريوار شهرستان  ة) نيز در بررسي گياهان دارويي منطق33(

دارند كه بيشترين استفادة دارويي از  مريوان نيز اظهار مي
 هاي مجاري هاي گوارشي و ناراحتي گياهان، به درمان بيماري

باشد و پس از آن استفاده از گياهان براي  سي مربوط ميتنف
هاي مربوط به دستگاه  هاي پوستي و بيماري ن بيماريدرما

 گيرند.  عصبي در درجات بعدي اهميت قرار مي
هاي  دست آمده در اين مطالعه و ويژگي فهرست گياهي به

تواند براي متوليان  ها مي عرضه و مصرف گياهان در عطاري

اشت، فرآوري و ذخيرة گياهان دارويي دت، برداش كاشت،
ريزي باشد. با توجه به اقليم  ذاري و برنامهگ راهگشاي سياست

التحصيل  مناسب و وجود نيروي كار جوان و جوياي كار فارغ
هاي كشاورزي و منابع طبيعي در استان، زمينة توليد انبوه  رشته

ن صنعت از ل ايبسياري از گياهان دارويي وجود دارد. لذا تكمي
ياهان بندي و عرضة بهداشتي محصوالت گ طريق صنايع بسته

دارويي با توجه به عرضه و مصرف گستردة اين محصوالت 
 .رسد نظر مي امري منطقي و دورانديشانه به
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