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 1391چهارم، زمستان ي، شمارهسومتي اسالم و ايران، سالطب سنّيمجلّه 

  
  1387ها در شهر تهران در سال  شايعترين گياهان دارويي خريداري شده از عطاري

  
  *ـه، باقر ميناييد، فائزه سوداگريجشيباني، سميرا ج، سحر جانبخشب، عليرضا عباسيانالفنداعشايري

  
عضو انجمن تحقيقات طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي تهران. پزشك عمومي الف  

دستيار طب سنتي، دانشكده طب سنتي، دانشگاه علوم پزشكي تهران ب  
كارشناس گياهان دارويي ج  

عضو مركز پژوهشهاي دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي تهران. پزشك عمومي د  
عضو هيئت علمي، دانشكده طب سنتي، دانشگاه علوم پزشكي تهران هـ  

  
  

  چكيده
امروزه استفاده از گياهـان دارويـي بـه شـدت درحـال      . باشند مي ترين منابع قابل استفاده در درمان گياهان يكي از اولين و در دسترس

همچنين توجه به ديدگاهها و پيشنهادهاي مصرف كنندگان شناخت سليقه و رويكرد جوامع به مصرف گياهان دارويي و . افزايش است
ريـزي ، آموزشـهاي   و با برنامه ريزان و سياست گزاران صنعت دارويي كشور باشدتواند راهنماي خوبي براي برنامهگياهان دارويي، مي

شايعترين گياهان داروييخريداري شده از لذا در اين مطالعه . الزم در مورد گياهان پرمصرفتر به پزشكان و حتي به ساير مردم داده شود
  .مورد بررسي قرار گرفت1387عطاري ها ي شهر تهران در سال 

هـاي عطـاري بدسـت    در اين مطالعه اطالعات مربوط به مصرف داروهاي گياهي در شهر تهران از طريق پرسش از فروشندگان مغـازه 
رابتدا شهر تهران به پنج منطقه  شمال، جنوب، مركـز، شـرق و غـرب    د. نمونه گيري به روش چند مرحله اي انجام گرديد. آمده است

پرسشگران نام پرفروشترين داروهـاي  . تقسيم شده و سپس از هر منطقه ده عطاري به روش نمونه گيري تصادفي وارد مطالعه شده اند
لي، سـابقه كـار در عطـاري و    آوري اطالعات ثبت وسطح تحصيالت، رشته تحصـي هاي جمعگياهي در فصول مختلف سال را در فرم

  .است نيز پرسيده شدمنبعي كه اين فروشنده اطالعات دارويي خود را از طريق آن كسب كرده
و ميانگين تجربه كـاري آنهـا    08/40ميانگين سني عطاران . در مجموع اطالعات مربوط به پنجاه عطاري مورد آناليز آماري قرار گرفت

عترين گياهان خريداري شده از عطاران در فصل بهـار بـه ترتيـب، گـل گـاو زبـان، سـنبل الطيـب         شاي. سال  بود77/16در اين حرفه  
،خاكشير ، بنفشه در فصل تابستان به ترتيب خاكشير، كاسني، شاتره، تخم شربتي ، در فصل پاييز، به ترتيب آويشن، پنيرك، گل ختمي، 

  . گل و آويشن بوده استگل بنفشه و در فصل زمستان به ترتيب دارچين، زنجبيل، چهار 
رسد بايد برنامه ريزي الزم در جهت آموزش پزشكان و حتي در  مي با توجه به شيوع باالي مصرف برخي گياهان در بين مردم، به نظر

  .باشند صورت گيرد مي كه پر كاربردتر صرف و نحوه صحيح مصرف اين گياهانحد محدودتر، ساير مردم در خصوص موارد صحيح م
  .گياهان دارويي، عطاري، تهران :واژگان كليدي

  

  

  :مقدمه
كه ريشه در تاريخ دارد و گياه درماني دانش كهنسالي است 

هاي اصلي مكاتب مشهور از قبيـل مكاتـب   همواره يكي از پايه

رايج در تمدنهاي باستاني مصر، هند، آشور، بابل، چين، يونـان،  
ايران و نيز طب اسالمي بوده است و گياهان يكـي از اولـين و   

، )1. (انـد در دسترسترين منـابع قابـل اسـتفاده در درمـان بـوده     

 91شهريور : افتيدر خيتار

 91آذر : تاريخ پذيرش
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داشت جهاني نيز در پروتكل هاي خود همـه كشـور   سازمان به
، )2.(ها را به احيا و ترويج طب سـنتي خـود فراخوانـده اسـت    

اگرچه مصرف گياهان دارويي با توسـعه و پيشـرفت داروهـاي    
شـوند  سنتتيك و شيميايي كه به شـكلهاي مختلـف توليـد مـي    

، اما امروزه در تمام دنيا توجه خاصي به )3(محدود شده است 
اي ، بـه گونـه  )4(منابع براي درمان بيماران ايجاد شده استاين 

كه بزرگان علم داروسازي، قرن بيستم را به نام قرن بازگشت به 
، همچنين )5. (اندطبيعت و استفاده از داروهاي گياهي نام نهاده

اي است كه محققين داروسازي اهميت گياهان دارويي به اندازه
كننـد و  گياهان جسـتجو مـي   داروهاي قرن بيست و يكم را در

-معتقد هستند كه حالل مشكالت پزشكي آينـده، گياهـان مـي   

  )6.(باشند
امروزه استفاده از گياهان دارويي در كشورهاي توسعه يافته 
به شدت درحال افزايش است و درصد افرادي كه از داروهـاي  

به عنـوان مثـال   ) 5.(كنند رو به افزايش استگياهي استفاده مي
آلمان كه يكي از توليد كنندگان دارو در سطح جهـان  در كشور 

است مصرف داروهاي گياهاي هم در بيماران و هم در پزشكان 
همچنين تعداد افرادي كـه در امريكـا   ) 7.(رواج پيدا كرده است

از محصوالت گياهي بـه منظـور پيشـگيري و درمـان بيماريهـا      
رو بـه  ضـمناً گـرايش   ) 8.(كنند رو به افزايش اسـت استفاده مي

افزايش مردم كانادا به درمان با داروهـاي گيـاهي باعـث شـده     
شركتهاي داروسازي صاحب نام در اين كشور توليدات دارويي 

  )9.(با منشا گياهي خود را گسترش دهند
طب سنتي ايران با پيشينه چند صد ساله، ظرفيتهاي بـااليي  

طـب  در زمينه پيشگيري و درمان بيماريها دارد كه در تعامل بـا  
تواند بسياري از مشكالت بهداشتي و پزشكي را حـل  نوين مي

از آنجايي كه طب سنتي ايران عمـدتاً برپايـه اسـتفاده از    . نمايد
باشد، بسط و توسعه آن در كشور، عالوه بـر  گياهان دارويي مي

گسترش صنعت گياهان دارويي بـه توصـيه سـازمان بهداشـت     
بـه طـب مطمـئن و    جهاني مناسبترين راه براي دسترسي عموم 

با اين حال هنوز كـوچكترين تحـولي در   . باشد ارزان قيمت مي
سيستم گياه درماني سنتي كه به صورت غير بهداشتي و ابتدايي 

  )10.(شود، رخ نداده استها عرضه ميدر عطاري

در حال حاضر در ايران بيش از پـنج هـزار واحـد عطـاري     
ي موجـود در  فعاليت دارند و حدود صد تا دويست گونه گيـاه 

ايران نيز به عنوان داروي گياهي برجسته شناخته شده و توسط 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي تهيـه و توليـد   

، بـر اسـاس بررسـيهاي    )11.(گياهان دارويي معرفي شده است
انجام شده، در ايران عطاريهـا مهمتـرين كـانون مراجعـه مـردم      

  )12.(ده اندجهت گرفتن خدمات گياهان دارويي بو
شناخت سليقه و رويكرد جوامع به مصرف گياهان دارويـي  

ها و پيشنهادهاي مصـرف كننـدگان   و همچنين توجه به ديدگاه
ريـزان و  تواند راهنماي خوبي بـراي برنامـه  گياهان دارويي، مي

ريـزي  سياست گزاران صنعت دارويي كشور باشد تا بـا برنامـه  
فرهنگ مصرف داروهاي مناسب علمي شاهد بازيابي اصالت و 

گياهي بود، لذا بررسي موارد عمده مراجعه افراد به عطاريهـا و  
شـود الزم بـه نظـر    گياهاني كه براي درمان به ايشان توصيه مي

  . رسدمي
  

  :روش بررسي
در اين مطالعه اطالعات مربوط به مصرف داروهاي گيـاهي  

هــاي در شــهر تهــران از طريــق پرســش از فروشــندگان مغــازه
ها اصليترين محـل  با توجه به اينكه عطاري. ري بدست آمدعطا

باشد انتظار داشت كه اطالعـات  جهت تهيه داروهاي گياهي مي
مربوط به نوع گياهان مورد مصرف و نيز علـت اسـتفاده مـردم    

  .شهر تهران از اين طريق با تقريب مناسبي بدست آيد
بـا مراجعـه بـه ليسـت مشـاغل موجـود در سـايت پايگـاه         

عاتي كتاب اول، ليست اسـامي، تلفـن و آدرس عطاريهـاي    اطال
. ثبت شده شهر تهران به تفكيك مناطق شهرداري بدسـت آمـد  

سپس در هر منطقه به شيوه غير احتمالي آسان به تعـداد حجـم   
نمونه محاسبه شده حداقل از هر منطقه جغرافيايي يك عطاري 

  .انتخاب گرديد
فروشـندگان عطاريهـا ثبـت    اطالعات، از طريق مصاحبه با 

لذا جهت كاهش خطا، پـيش از شـروع مرحلـه اجـراي     . گرديد
طرح، كليه پرسشگران نسبت بـه سـواالتي كـه بايـد بپرسـند و      

  .نحوه مصاحبه آموزش كامل ديدند و كامال هماهنگ شدند
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  عشايري و همكاران       

  479 ---  1391چهارم، زمستان ي  سال سوم، شماره  

در اين مطالعه عطاريهايي واجـد شـرايط ورود بـه مطالعـه     
هـا گذشـته باشـد و    بودند كه حـداقل يـك سـال از تاسـيس آن    

سواالت از فردي پرسيده شد كه حداقل يك سال سابقه فعاليت 
در صورتي كـه عطـاري انتخـاب    . در آن عطاري را داشته باشد

گيري واجد اين شرايط نبـود، نزديكتـرين   شده در مرحله نمونه
  .گرديدعطاري به فروشگاه مورد نظر جايگزين آن 

س تلفنـي شـرايط   پيش از مراجعه به عطاري از طريق تمـا 
شــد و جهــت مصــاحبه بــا ورود عطــاري بــه مطالعــه بررســي 

  .ترين فرد مشغول در عطاري هماهنگ گرديدباسابقه
ترين داروهـاي گيـاهي در فصـول    پرسشگران نام پرفروش

-مختلف سال در هر يك از عطاريهاي مورد مطالعه را در فـرم 

 سطح تحصيالت، رشـته . آوري اطالعات ثبت كردندهاي جمع
تحصيلي، سابقه كـار در عطـاري و منبعـي كـه ايـن فروشـنده       

اسـت نيـز   اطالعات دارويي خود را از طريـق آن كسـب كـرده   
  .هاي جمع آوري اطالعات ثبت گرديد پرسيده شد و در فرم
آوري شده پس از بررسي و دسته بندي وارد اطالعات جمع

شد و مـورد تجزيـه و تحليـل آمـاري قـرار       SPSS 15افزار نرم
 .رفتگ

  
  :هايافته
در مجموع اطالعات مربوط به پنجاه عطاري مـورد آنـاليز    

 . آماري قرار گرفت

  اطالعات مربوط به عطاران: الف
 SD= (08/40 29/12(ميانگين سني عطاران مـورد مطالعـه   

)  =89/9SD(سال و ميانگين تجربه كـاري آنهـا در ايـن حرفـه    
  . سال بوده است 77/16

از مجمـوع شـركت كننـدگان در    از نظر سطح تحصـيالت،  
ديـپلم، پـنج   %) 52(نفر  26زير ديپلم، %) 14(مطالعه، هفت نفر 

ليسـانس و چهـار نفـر    %) 12(فوق ديپلم، شش نفر %) 10(نفر 
  . فوق ليسانس بودند%) 8(

اطالعات مربـوط  %) 94(نفر  47از پنجاه فرد مورد مطالعه، 
ي آموخته به حرفه عطاري و گياهان دارويي را به صورت تجرب

، فارغ التحصيل رشته گياه شناسي بـوده و  %)6(بودند و سه نفر 
  .اطالعات خود را از اين طريق كسب كرده بودند

  اطالعات مربوط به اقالم عرضه شده: ب
اقالم عرضه شده بسيار متنوع و از مفرادت دارويي معـدني،  
گيـاهي و حيـواني تـا عرقيــات و نسـخ تركيبـي مشـترك بــين       

سخ تركيبي خاص و حتي بعضي داروهاي شيميايي عطاريها و ن
  . شدند مي و مكمل هاي كارخانه اي را شامل

شايعترين موارد خريداري شده از عطاران در فصل بهار به  
در . ترتيب، گل گاو زبان، سنبل الطيب ،خاكشـير و بنفشـه بـود   

فصل تابستان به ترتيب خاكشير، كاسني، شاتره و تخم شربتي ، 
ز، به ترتيب آويشـن، پنيـرك، گـل ختمـي و گـل      در فصل پايي

بنفشه و در فصل زمستان به ترتيب دارچين، زنجبيل، چهار گل 
و آويشـن   )انپر سياوش -گل گاوزبان  -گل كدو  -زوفا گل (

  . بوده است
  

  :گيريبحث و نتيجه
توانـد   مـي  ميانگين سني تقريباً  چهل سـال عطـاران كشـور   

بـراي پـذيرش و دريافـت    نشانگر آمـادگي بيشـتر ايـن گـروه     
حال آنكه درصد افراد باسـواد يـا   . ريزيهاي آموزشي باشد برنامه

 مستعد آموزش از لحـاظ تـوان بـدني در سـنين بـاالتر كـاهش      
البته مطالعات با كيفيت بـاالتر و دقيقتـر در ايـن زمينـه     . يابد مي

مشخص شدن اين ميانگين سني كمـك شـاياني در   . الزم است
چراكـه  . اريهاي كالن كشور خواهد كردمورد پذيرش سياستگذ

رعايت نكات روانشناسي و جامعه شناسي سن مذكور قابليـت  
  .دهد مي پذيرش اين سياستگذاريها وآموزشها را افزايش

تواند نشانگر ايـن باشـد    مي سال نيز 16ميانگين سابقه كار 
يا عطاري به عنوان شغلي كـاذب و يـا موقـت بـراي افـراد      : كه

يا ورود افراد تازه كار در اين رشته محـدود  حساب نمي شود، 
  .است ويا تعداد افراد پر سابقه در اين رشته زياد است

موارد خريداري شده در هر فصل تقريباً تـابع مـزاج فصـل    
يعني در فصول گرم سال بيشـتر گياهـان سـرد مـزاج و در     . اند

فصول سرد بيشتر گياهان گرم مزاج جهت تعديل مزاج توسـط  
، گل بنفشـه بـه طـور مشـترك در     )13.(شود مي ريمردم خريدا

  . فصول بهار و پاييز جزو گياهان پر طرفدار است
ــه ــال  در مطالع ــه در س ــش از   1380اي ك ــق پرس از طري

بيشـترين علـل   فروشندگان عطاريهاي استان سمنان انجام شـد  
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سرماخوردگي، نـاراحتي كليـه،    اين استانمراجعه به عطاريهاي 
ندخون، ناراحتي معده و بـاال بـودن چربـي    آرتروز، باال بودن ق

خون و بيشترين گياه ارايه شده براي ايـن بيماريهـا بـه ترتيـب     
) و تخم(عناب، خارشتر، پودر گنه گنه در روغن كرچك، عرق 

، )14.(گـزارش شـد  شـويد  ) و تخـم (شنبليله، زيره سبز، عـرق  
مقايسه اين مطالعه با نتايج مطالعه حاضر نشانگر آن اسـت كـه   

نظر از تفاوت اقليمها، كه در انتخاب نوع گياهـان مـوثر    صرف
است، گياهان يا تركيبات خاصي براي برخي بيماريهـاي شـايع   

گيرنـد كـه ممكـن اسـت در فهرسـت       مـي  مورد اسـتفاده قـرار  
يـك علـت ايـن امـر     . شايعترين گياهان مورد اسـتفاده نباشـند  

 مـثال . استفاده هاي شايع غير درماني گياهان پر مصـرف اسـت  
خاكشير در شربت ها و گـل  (يا تفنني ) دارچين(استفاده غذايي 

 ).گاو زبان به عنوان چاي

اي كـه در شـهر اصـفهان انجـام شـد      همچنين نتايج مطالعه
نشان داد درصد قابل توجهي از افراد طبقـات غنـي، متوسـط و    

انـد و فقـط    ضعيف جامعه ، از گياهان دارويـي اسـتفاده نمـوده   
طبقات، نسبت به استفاده از اين تركيبـات   افراد اين% 11حدود 

منـدي افـراد در    رغـم وجـود عالقـه    علي. اند تمايلي نشان نداده
ــي و    ــي، متوســط و ضــعيف، مســائلي چــون گران طبقــات غن
غيربهداشتي بودن محصوالت عرضه شده در عطاريهـا افـراد را   

% 4/45با محدوديت مصرف مواجه ساخته است به طوري كـه  
لعه، محصوالت دارويي مذكور را تنها بين دو تا افراد جامعه مطا

 )15.(اند سه بار در طول سال مورد استفاده قرار داده

هدف تعيـين ميـزان آگـاهي،    در يك مطالعه توصيفي كه با 
 نگرش و عملكرد عامه مردم نسبت به مصرف گياهـان دارويـي  

از  %63نتـايج نشـان داد كـه     در شهر اصفهان انجام شده است،
زنـان   از %59راي سطح آگاهي ضـعيف تـا متوسـط و    مردان دا

از نظـر اعتقـاد بـه مصـرف     . داراي سطح آگاهي خـوب بودنـد  
بيماريها، هر دو گـروه جنسـي داراي    داروهاي گياهي در درمان

دو  سطح اعتقاد خوبي بودند و از نظـر وضـعيت عملكـرد هـر    
گروه عملكردي ضعيف نسـبت بـه مصـرف داروهـاي گيـاهي      

اعتقاد و عملكرد زنان در هر  كلي ميزان آگاهي،به طور . داشتند
دليـل   ، كـه احتمـاالً بـه   (p=0.001) سه زمينه بهتر از مردان بود

گرفتن اطالعات از مادران خود و نوع مسؤوليت آنهـا در خانـه   
داري در بـين گروههـاي سـني از نظـر      معنـي  اختالف. باشد مي

ي داروهـا  سطوح آگاهي، عملكرد و اعتقاد نسـبت بـه مصـرف   
در مجموع عملكرد هر دو گروه  .(p<0.05) گياهي مشاهده نشد

  )16(.داروهاي گياهي ضعيف بود  جنسي در زمينه
فهرست گياهي به دست آمده در اين مطالعـه بـا توجـه بـه     

توانـد بـراي متوليـان كاشـت ، داشـت،       مـي  تفكيك فصـلي آن 
برداشــت، فــراورده ســازي و ذخيــره ســازي گياهــان دارويــي 

از سـوي  . ست گذاري، برنامه ريزي و اجرا باشدراهگشاي سيا
ديگر برنامه ريزي براي بردن تحقيقها به سمت ايـن مـوارد پـر    
مصرف، كشـف مـوارد مصـرف فولكلوريـك، مـوارد مصـرف       
جهاني، عوارض جانبي، موارد منع مصرف مطلق يا نسبي براي 

همچنـين آمـوزش   . نمايـد  مـي  به جامعه الزامـي  خدمت رساني
به اين گياهان پر مصرف به گروههاي مختلـف  تحقيقات راجع 

جامعه از مردم عـوام تـا عطـاران و دسـتياران طـب سـنتي بـه        
 .باشد مي صورت مجزا و در هر گروه به فراخور حال الزامي

 
  :تشكر و قدرداني

اين مطالعه حاصل اجراي يك طـرح تحقيقـاتي بـا عنـوان     
عطاريها در تعيين شايعترين گياهان دارويي مورد خريداري از «

با گرنت دانشجويي در دانشگاه علوم » 1387شهر تهران در سال
پزشــكي تهــران، مركــز رشــد اســتعدادهاي درخشــان و مركــز 

  .پژوهشهاي دانشجويي بوده است
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