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 1393سوم، پاييز  ي، شمارهپنجمتي اسالم و ايران، سالطب سنّيمجلّه 

  
   بارزد

 

  جحجت اله عاليي،  بشيرين مراد خاني، *الف، ناصر ميرازي الفمژگان قبادي پور
  

  گروه زيست شناسي، دانشكده علوم،دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ايرانالف
  گروه فارماكوگنوزي، دانشكده داروسازي، دانشگاه علوم پزشكي همدان، همدان، ايرانب
  گروه فيزيولوژي، دانشكده علوم پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايرانج

  

  

  چكيده
حتي در هنگام بيماري، . از زمانهاي كهن انسانها در تمام اقوام و قبايل براي درمان بيماريهاي خود از گياهان دارويي استفاده مي كردند

به نام  و متون قديميدر منابع  .Ferula gummosa BIOSSگياه . جانوران گوشتخوار به صورت غريزي به مصرف گياهان رو مي آورند
از نظر طبيعت طبق رأي . نامندمي) Galbanum(باريجهگياه را شيرابه خارج شده از آن . جاوشير شناخته مي شودبه نام ر در بازاو بارزد 

بـه همـراه خاصـيتهاي     مدر حيضو  ترياق سمها، محلل، باد شكنحكماي طب سنتي خيلي گرم و خشك و از نظر خواص آنرا ملين،
محرك، ضد عفوني كننده، مقوي رحـم در سـاير كشـورها و    : ران است ولي امروزه به عنواناين گياه بومي اي. بسيار ديگري دانسته اند

اثر بر افـزايش فشـار خـون، اثـر بـر اعتيـاد بـه        : با بررسيهاي آزمايشگاهي خواص متنوعي مانند. بسيار كمتر در ايران استفاده مي شود
روري بر دانسته هـاي كهـن و يافتـه هـاي اخيـر      بام لعه سعي شده تادر اين مطا. مورفين، اثر بر يبوست اين گياه به اثبات رسيده است

طـب سـنّتي و پزشـكي جديـد     در تا مورد استفاده  گرفتهمجموعه اي مفيد و ارزشمند از ويژگيهاي اين گياه در اختيار خوانندگان قرار 
  .قرار گيرد
  .، طب سنّتيGalbanumبارزد، باريجه،  :ها كليد واژه

  

  

  :مقدمه
از گذشته هاي دور انسان دريافته است كه بعضي از گياهان 

چنين . براي از ميان بردن بيماري و برقراري سالمت موثرند
بنظر مي رسد كه يكي از درمان هاي ابتدايي و خيلي قديمي كه 

ياه و گمي باشد گياهان  استفاده از، است بشر بدان توسل جسته
درباره گياهان بهبودبخش . درماني در رأس درمانها بوده است

بوده كه  زيادي آنطور كه از تاريخ ايران باستان برمي آيد تعداد
در ). 1(از خواص آنها استفاده هاي زيادي بعمل مي آمده است

كتاب دينكرد پهلوي شرح مفصلي براي پزشك و پزشكي 
براي درمان هر  اورمزد"از جمله آن كه . نوشته شده است

در ايران بسياري از . "بيماري حداقل يك گياه آفريده است
انواع گياهان دارويي را مي شناخته اند به طوري كه از تاريخ بر 

هنگامي كه به هندوستان رفت در آن  "برزويه طبيب"مي آيد 
جا به مطالعه گياهان دارويي پرداخت و اطالعات پرارزشي را 

العه كتابهاي دارويي طب سنتي مستلزم مط). 2(به ايران آورد
اين است كه گياهان دارويي موجود در اينكتابها را كامالً 

لذا در اين مطالعه سعي . شناخته و با ويژگيهاي آنها آشنا شويم
شده با مروري بر يادگارهاي گذشتگان و بررسي مستندات 

ه ارزشمند گذشته با بعلمي موجود ضمن مشاهده تطبيق تجر
اي جديد به معرفي گياه بارزد كه گياهي ملّي ايران است يافته ه
  . بپردازيم

گياه بارزد گياهي است كه در مغازه هاي عطاري كمتر در 
صمغي توليد  ،دسترس است و ديگر به ندرت استفاده مي شود

و  "جاوشير"مي كند كه اين صمغ نزد عطاران  بيشتر به نام 

 93خرداد : افتيدر خيتار

 93شهريور: تاريخ پذيرش
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بر اساس كتابهاي  اما اين گياه. معروف است "باريجه"كمتر
موجود در مناطق مختلف ايران به نامهاي ديگري نيز خوانده 

بريجا، خلباني، قاضي، بريزَن، : اين نامها عبارتند از.مي شود
برزِه، پاززه، بيرزي، بيرزه، كلياني، بيرزد، قسني، قناوشق، لبنو، 

  ).3(باريچه، بارزد، گاوشيره، قاسني، قنه، وِشا
: باسامي  ر ايران در مناطق مختلفاين صمغ رزيني د

  ،)4( "بارزد"در كتب طب سنتي با نام  "باريجه، باليجه، بالنبو"
  3،6("قنه"به عربي(، 

   6("خلباني"به يوناني(، 

   قاسي و قاصني "به تركي"، 

  به فرانسوي"Galbanum" 

 به انگليسي"Galbanum plant"  )4 ،7(، 

  به آلماني"Galbanpflanze, Galvenkarut, Echte 

Galbanplanze")3 4و(Galban، 

  به ايتاليائيGalbano)8 ( 

  3،4("جواشير"به هندي اين گياه را به نام (
  "بريجا"و

   6(نامند "گنده بهروزه"به لغتي.(  
شيره يا شيرابه اي كه به هنگام قطع ساقه اين گياه و دو 

 .Ferula schair Borszeو  .Ferula rubricaulis Boissگونه 

تا همين اواخر در اكثر ). 8(نام دارد "باريجه"آيد،  بدست مي
 Ferulaو .Ferula gummosa Boissگونه هاي  )4،3(كتابها 

galbaniflua Boiss et Buhse.را مترادف يكديگر مي دانستند .
تا اينكه كنعاني و همكاران موقعيت تاكسونوميكي هر گونه ) 4(

  ).9(را مسجل كردند
  

 .Ferula gummosa Boiss  :علمينام
 Eukaryota  :باالسلسله
 Viridiplantae  :سلسله
 Streptophyta  :شاخه
 Asterids  :زيررده
 Apiales  :راسته

 Apiineae  :زيرراسته
 Apiaceae  :خانواده

 Apoideae  :زيرخانواده
 Ferula  :جنس

  
  
 

 مشخصات گياه شناسي -1

  .متر 8/0 -3ارتفاع گياه پايا ، بلند و برخاسته، به 
 ضخيم، استوانه اي، بدون برگ و برهنه، : ساقه

در باال داراي انشعابات فراهم چرخه اي، غالباً بسيار بلند 
ساقه گياهان مذكور، داراي مجاري ترشحي ). 10(است

متعددي است كه در ناحيه پوست، آبكش پسين و 
آبكشهاي غير طبيعي واقع در حاشيه خارجي مغز 

  ).8(ارند پراكندگي د
 بشدت بريده و ريش، پائينيها يا بن رستها : برگ

مجموع پهنك و (سانتيمتر  30بسيار طويل، تقريباً 
ميليمتري، كركينه پوش، متمايل  6، با تقسيمات )دمبرگ

بار تقسيمات شانه اي عميق، با 4به خاكستري، با 
تقسيمات ابتدائي و ثانوي دمبرگدار و تخم مرغي، 

-ه و تنك، دور از هم، خطيكوچك، بسيار كوتا
تارابريشمي، كامل يا سه بخشي، ساقه ايها تحليل يافته و 

  .تبديل شده به غلف پهن دراز، نوك تيز و بي دوام
 زرد با گلبرگهاي بدون كرك، مجتمع در : گل

پرتو، فاقد گريبان، دمگل بسيار  6-12چترهاي داراي 
  . كوتاه، ضخيم

 كمي  پهن دراز يا بيضي، با حاشيه: ميوه
باريكتر از بخش محتوي دانه، پره ها يا تيغه هاي پهلوها 

مجراي ترشحي متورم : كمي برجسته، سطح پشتي، شامل
  .ولي سطح الصاق فاقد آن

 10(خرداد -ارديبهشت :موسم گل(.  
 در اواسط و اواخر بهار  :زمان برداشت باريجه

بسته به موقعيت جغرافيايي از نيمه خرداد تا اواخر . )11(
هنگاميكه برگها خشك شده و در شرف ). 29(يور شهر

  ).7(از بين رفتن باشند 
 نواحي و مناطق اطراف دماوند، : انتشار جغرافيايي
: بين تهران و فيروزكوه، دره الر، شمال شرقي: البرز

سمنان، كپه داغ بين قوچان و لطف آباد، گردنه اهللا 
داالن كوه، فريدن، ) 11(اطراف مشهد ). 10(اكبر

گلپايگان، خوانسار، سميرم، كاشان، فريدونشهر، شهرضا 
متري،  2000دره هراز در : مازندران). 12(و داران
كيلومتري جنوب سلطانيه بين زنجان و قيدار  35: خمسه

متري، كرمانشاه، كوه  2220تا  2050در ) خدابنده(
Gasavandمتري كوه  2000شهرستانك در : ، تهران
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متري، بين دماوند و 3000تا  2640درماوند در ارتفاع 
متري، قزوين،  2550تا 2380، دره الر در )Tar(تار

: متري، مغرب ايران 2200تا 2300اعات گچسر در ارتف
  .)8، 3(بختياري

  
  مشخصات صمغ باريجه -1-2

صمغ باريجه نيز مانند اغلب صمغها در بازار به دو صورت 
كه دو محصول  .)4،8(عرضه مي شود "توده اي"و  "اشكي"

  :حاصل از دو نوع برداشت از گياه به ترتيب زير است
باريجه اشكي در اثر گزش حشرات، خراش  -1

طبيعي يا ايجاد شكاف بر روي ساقه گياه به خارج ترشح 
مي شود و پس از چند روز شيره حاصل در مجاورت ها 

نوع اشكي آن به  .)13(سفت شده از گياه جدا مي شود
رنگ سفيد مايل به سبز يا قرمز از نظر ابعاد در حد يك 
فندق و مقطع آن اگر شكسته شود به رنگ سفيد مايل به 

ه رنگ زرد شفاف است كه در مجاورت سبز يا قرمز ب
اينگونه باريجه، مدتها نرمي خود را  .)4(شود هوا تيره مي
كند ولي بعداً به مرور زمان سخت و شكننده  حفظ مي

صورت گرد در  شود بطوريكه بر اثر خرد شدن، به مي
مقدار اين محصول كمتر بوده و از قيمت  .)8(آيد مي

  .)11(بيشتري برخوردار است
. سوزد شود و مانند كندر مي ه آتش گذارند گداخته مياگر ب

اگر . طعم آن گس و تلخ و گزنده با بوي قوي و نامطبوع است
 .)4(با آب مخلوط شود به سهولت تبديل به امولسيون مي شود

  .)7(گردد آن در آب وارد مي% 25به نحوي كه 
ابتدا خاك پاي ) 7(هنگام صبح و رو به آفتاب -2

گودالي به عمق بيست سانتيمتر دور آن گياه را كنار زده 
حفر مي كنند سپس گياه را از قسمت يقه قطع مي نمايند 
به اين ترتيب شيرابه گياه سريعاً خارج شده داخل گودال 

گردد هر هفته يكبار با برداشتن اليه اي به قطر  جمع مي
نيم سانتيمتر پايين تر از محل بريده شده قبلي اصطالحاً 

شوند  ده موجب خروج شيرابه بيشتري ميزخم را تازه كر
  .)11(يابد شدن كامل شيرابه ادامه مي و اين عمل تا خشك

نوع توده اي آن به شكل قطعات نامنظم و بزرگتر به رنگ 
با  .)4(سفيد كثيف و مخلوط با مواد خارجي و ناخالص است

افزودن شيره هاي جمع آوري شده دفعات مختلف به يكديگر 
  .)8(آيد لف الشكلي بدست ميتوده حجيم و مخت

مي گويند كه شيرابه اي  "باريجه عسلي"باريجه نرم را 
شبيه بوي كرفس ) 13(غليظ شبيه عسل با بوي تند و نافذ و 

به رنگ زرد متمايل به رنگ قهوه اي تيره مي باشد و مزه اي 
و در اثر برش طولي يا برش عرضي ) 13و 11(تلخ دارد 

 30تا  25شح مي شود واجد قسمت يقه گياه به خارج تر
باريجه عسلي را از پااليش باريجه . درصد اسانس مي باشد

الزم به ذكر است كه بهره  .)13(توده اي نيز بدست مي آورند
برداري مناسب از گياه در ادامه حيات آن بسيار مؤثر است، به 
طوري كه تيغ زني بايستي از سال پنجم به بعد صورت گيرد، 

اه در سنين كمتر به نابودي گياه منجر خواهد زيرا تيغ زني گي
  .)12(شد

از گروه گياهان مونوكارپيك مي باشد بدين  Ferula جنس
. معني كه در تمام طول عمر خود تنها يك بار گل خواهند داد

بدين ترتيب كه در چند سال اول زندگي گياه فقط با برگهاي 
ساقه قاعده اي ظاهر مي شوند و در سال آخر زندگي گياه، 

. ظاهر شده كه بعداً گل و ميوه روي آن تشكيل داده مي شوند
پيشنهاد . در اين سال ريشه پوسيده شده و گياه از بين مي رود

مي شود زمانيكه گياه در سال آخر حيات مي باشد از تيغ زد 
  .)7(گياه به منظور توليد بذر جلوگيري به عمل آيد 

باريجه تنوع  الزم به توجه است كه، در بين اكوتيپهاي
با توجه به اينكه اكوتيپ هاي باريجه از . بااليي وجود دارد

مناطق مختلف جغرافيايي هستند و تركيبات اسانس آنها 
متفاوت است، وجود تنوع ژنتيكي تاييدكننده اين مطلب مي 
باشد كه اختالفات فيتوشيميايي نمونه ها تنها به واسطه اثر 

مل ژنتيكي هم كنترل مي محيطي نمي باشند، بلكه توسط عوا
  .)14(شوند

گرم تا  50ميزان محصول هر بوته به نسبت از حداقل 
اين ميزان محصول با عوامل زيادي . گرم مي باشد 150حداكثر 
دفعات تيغ زدن، قدرت گياه و نوع برداشت رابطه : از جمله

  .)7(دارد 
  

  تركيبات شيميايي باريجه -1-3
صمغ % 27رزين و %  5/63اسانس، %  5/9باريجه داراي 

است مرغوبيت آن از خاكستر باقيمانده در اثر سوختن مشخص 
  .)8(بيشتر باشد% 10مي شود كه نبايد از 

) Cadinene( ،)Cadinol(اسانس باريجه داراي كادينين
، آلفا )Valerianat de bornyle) (8(كادينول ، بورنيل والرينات 
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استات و گوايل پينن، بتا پينن، ميرسن، كارن، ليمونن، فنچي 
از تقطير خشك پس از تقطير با بخار آب بدست  .)15(است 

در گرماي  895/0و 890/0مي آيد، داراي وزن مخصوصي بين 
  .)8(درجه است  15

به نام اومبلي )Lactone(ماده رزيني آن شامل نوعي الكتون
به حالت آزاد يا به صورت تركيب با ) Ombeliferone(فرون 

 resinotanaolegalbano(انورزينوتانولالكل، به نام گالب
  .)8(است)

- بتا%) 356/4: (تركيبات اصلي روغن اساسي شامل
ال 9- ان2-منت - پي%) β-Guriunene( ،)356/15(گورينن

%) 603/5(پينن،  -بتا%) p-ment-2en-9 ol E( ،)790/21(اي
 Trans propenyl sec(ترنس پروپنيل سك بوتيلدي سولفايد

butyl disulfide (ي باشندم)روغن اساسي شيرابه باريجه ) 16
  .)17(تركيب سزكوئي ترپني است 160داراي 

تركيب شيميايي شيرابه باريجه از سه جزء نشكيل شده  
  : است

 ):18(مونوترپنها و مونوترپنوئيدها  .1

ميرتنول : تركيب الكلهاي مونوترپن، مانند 130از
)Myrtenol(ال -7-دي ان -1،8- ، منتا)mentha-1,8-dien-7-

ol(ال - 8 –دي ان - 1،5-، دو ايزومر پينوكارويول و منتا
)mentha-1,5-dien-8-ol (تركيبهاي غالب هستند)19(. 

 )18(سزكوئي ترپنها و سزكوئي ترپنوئيدها  .2

 - ، آلفا)bulnesol(تركيب، الكلهاي بولنسول  106از 
 )α-bisabolol(بيسابولول  - و آلفا) α-eudesmol(يودسمول 

 .)19(فراوانترين مي باشند

 )18(تري ترپنها و تري ترپنوئيدها  .3

- ، منتا)Myrtenol(كه الكلهاي موتوترپن مانند ميرتنول 
، دو ايزومر )mentha-1,8-dien-7-ol(ال -7- دي ان - 1،8

-mentha-1,5-dien-8(ال -8 –دي ان - 1،5-پينوكارويول و منتا

ol (تركيبهاي غالب هستند)19(.  
دانه داراي ترپنوئيدها و آلكالوئيدها  عصاره استني 
-β(پنين - بتا%) 78/43(روغن فرار آن داراي  .)20(است

pinene( ،)27/27 (%پنين - آالفا)α-pinene ( و)37/3 (%
  .)21(است) myrcene(ميرسين

  
  
  

 درجه بندي باريجه -1-4

براي درجه بندي باريجه نياز به دانستن مقدار مواد غير 
جوش مي باشيم با اين روش چهار درجه  90محلول در الكل 

  .نوع باريجه با استانداردهاي زير مشخص گرديده است
  

  درجه بندي باريجه -1جدول 
 90تعداد مواد غير محلول در الكل   نوع باريجه

  درجه
  %10تا   ممتاز 

  %25 -11  درجه يك
  %35 -26  درجه دو
  %50 -36  درجه سه

% 10نبايد از  در هيچ يك از موارد فوق مقدار خاكستر كل
  .)7(بيشتر باشد 

  
  سيري در منابع سنّتي -2

پزشكان به نام ايراني از طريق تجربه هاي شخصي، كتابها و 
دستنوشته هاي موجود آن زمان به اين گياه و خواص آن آشنا 
بوده اند و از طريق كتابهاي خود آنرا براي ما به يادگار گذاشته 

  .گردداند كه در اينجا ارائه مي 
قنه انگم گياهي است كه به خيزران ": ريدوس گويدديسقو

 "مكانيون"بعضي آنرا . ماند و در سوريا يعني در شام رويد
  .)5(گويند 

 صمغ نباتي است برگ آن شبيه به برگ : ماهيت
چنار مشابه نبات سكبينج و ساق آن باريكتر از آن و 
سفيد مايل به زردي و شبيه به كندر بهتر از سرخ و زرد 

 ).6(و ثقيل الوزنآن است 

 يكي كره مانند و : عموماً دو نوع است: گزينش
). 5،22(تر و گرانتر ديگري پرمايه.سفيدوزن و بسيار سبك

تر است كه به كندر شبيه است و با  نوع بهتر متراكم
دست خرد مي شود و ماده چوبي بسياري در آن نيست 

  .و كمي از تخم گياهش با وي قاطي است
 5(و در سوم خشكاننده استدر دوم گرم : مزاج(. 
 به و منسوب دويم اواسط در خشك سيم و اول در گرم

در اول سوم گرم  .)6(تر خشك آن از آن كهنه و مشتري
است و قوتش تا ده سال پايدار و در دوم خشك 

  .)23(است
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 24،23،6،5(نرمي بخش، تحليل برنده  :خاصيت( ،
مفّتحو  ).5(بخش، التهابي و جاذب است بادشكن، گرمي

و  ريزاننده سنگمدر حيض و مسقط جنين و با عسل 
 .آن است و جاذب هاگرده و ترياق سم گشاينده بستگي

و اختناق رحم و  1و سرفة كهنه و ربو تنگي نفسجهت 
عصب و بيماريهاي و  بريدگي عضالتصرع و بواسير و 

و است بلغمي و ضعف معده و جگر و سپرز مفيد تهايعل
 )6،23،24(استسودمند2و طفسيقون ها سم باشراب جهت

  .)23،24(و ضمادش جهت دمل مجرب است
 5(جوشهاي عدسي را قطع كند: آرايش(.  
 5،6،23،24(است داروي خنازير :ورم(  
 با سركه برقرحه شيري مالند خوب : قرحه
  .)5(است
 ترنجيدن  )5،6،23،24(كزاز وخستگي و : مفاصل

  .)23، 5(ماهيچه مفيد است
 صرعي دار آنرا بو كند . استداروي سر درد : سر

 .)5(عالج گيجي و بيهوشي است .)5،6،24(به هوش آيد
گذاشتن او بر دندان كرم خورده جهترفع درد آن مجرّب 

و قطور نيمه گرم او با روغن سوسن  )5،6،23،24(است
  ).5،23،24(جهت درد گوش و درد سر بلغمي مفيد است

 5(عالج برنشيت و سرفه هميشگي است: سينه.(  
 در ريزش دادن حيض بسيار قوي  :ندامان رانندها
بخورش جهت اختناق رحم و اخراج جنين و ). 5(است
اگر بردارند و با شراب خورند  .)5،24(نافع است 3مشيمه

 ).5(خفگي زهدان و دشوار ادرار كردن را معالجه كند
اگر با سماق و . اگر در روغن بريان كنند شكم براند

اگر با سركه بپزند سده . ببنددسركه بپزند قبض كند و 
  ).21(جگر بگشايد اما بواسير آورد

 با شرابي بخورند، پادزهر تير زهرآلود و سم : زهرها
دودش حشرات موذي را تارومار كند . مار و كژدم است

  ).5(و در مبارزه با سم قوي است
 ّتندرستو مفسد گوشت ) 6،23،24(دماغ: مضر 
مزاج مضر است براي اشخاص گرم ). 24،23،6،5(است

 .)4(ق گرم و فصول گرم نيز تجويز نمي شودطو در منا
جذام و صداع و بيخوابي و درد معده و خاصره آورد و 
رنگ را سياه گرداند و مولد سرطانات و سده جگر 

  ).21(باشد

 6،23،24(روغن بنفشه و كافور: مصلحش(.  
 بدل .)5(تنها از سكبينه كم توانتر است: مشابه 

  .)24،23(است شير ناوجاو بعوز سكبينجور و شپنجوزنا
 قدر شربتش يك درهم و به جهت : دوز مصرف

  .)24(سموم يك مثقال است
  
  مصرف در نسخه هاي سنّتي 2-1

اين گياه در نسخه هاي تركيبي و داروهاي مختلف استفاده 
ضماد قوي جهت آماس معده، استفاده از : از جمله. مي شد

ايستادن حيض پيش از وقت، و دود صفت سنجر مينا جهت باز 
و نمونه هاي ) 25(دادن تركيبي جهت خروج بچه مرده از رحم

  :ديگر شامل نسخه هاي زير است
  در دستوري از پزشكي بابل يك جوشانده براي

است و در آن مقدار مصرف نيز ذكر گرديده  "صفرا"
صمغ كاج، ) گرم است 6هرسيكل (سيكل  10 ": است

 "سيكل باريجه، خردل، اشنان 10سيكل گل سرخ،  10
)7(.  

 يذاب دهن بنفسج مع  ": نسخه براي رفع شقاق
شمع أصفر ومثل جميعه من البارزد ثم يمسح الشقاق 

روغن بنفشه با موم زرد ذوب  ".بالليل ويبكر على الحمام
شود و برابر آن بارزد اضافه گردد سپس در شب بر 

ر بادنجان اگ .)22(حمام بروند شكاف ماليده و صبح به
زرد با روغن بارزد بپزند و از آن موم روغن سازند و بر 

  ).23(شقاق كعبتين و ميان انگشتها بمالند سود دارد
  نسخه جهت پيش گيري از سرمازدگي انگشتان

هنگام بر نشستن پيش آتش نبايد رفت البته، و پاي را : پا
به روغن فرفيون يا به روغن بارزد بمالند يا بسير ويا 

بر انگشتان نهند و به كاغذ  "بز "ان و لختي موي بقطر
در نپيچند و پاتابه درپيچند و به موزه فرو كنند، از سرما 

 .)27(سالمت يابند

 گل بارزد را اگر سايه خشك كنند : درمان بواسير
اگر گل بارزد را با . براي بواسير ماليدني سودمند است

بمالند نفع روغن بادام تلخ هم چندان بكوبند و بر بواسير 
دهد و خونروي را باز دارد به خاصيت و بهتر آن بود كه 
در آب نمك بخيسانند و با روغن كنجد و بادام بريان 

  ).23(كنند يا با سركه و كرويا
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  بارزد

  طب سنّتي اسالم و ايران ي مجلّه  ---  250

  تقلب -3
از گذشته تا به امروز نمونه هاي تقلبي آن در بازار يافت 

وسيله گاهي به ": مي شود به اين ترتيب كه بنا به گفته پور سينا
 .)5("انگم صنوبر و آرد نخود و باقلي قنه تقلبي مي سازند

  .)6(مغشوش به راتينج و اشق و آرد باقال مي نمايند
  

  موارد مصرف امروزي -4
صمغ باريجه در هند به عنوان محرّك، ضد عفوني كننده و 
داروي سينه و در موارد برونشيتهاي مزمن و آسم و براي 

  .)4(تقويت رحم تجويز مي شود 
باريجه اثر ضد باكتريايي، ضد ادمي، ضد عفوني، قاعدگي 
آور، ملين، خلطĤور، محرك، اشتهاآور، مقوي رحم، بهبود 

، نيرودهنده، ضد نزله و ضد تشنج دارد ولي )28(دهنده زخم
امروزه كمتر در مصارف داخلي بكار مي رود در ايران به عنوان 

  .)8(رفع درد معده از آن استفاده به عمل مي آيد
در مورد خواص درماني باريجه تاكنون بيشتر از مصارف 

بنا به اطالع در اطراف شيراز : مثالً. صنعتي توجه شده است
  .)7(شود حتي براي ضد عفوني كردن جوي آب هم استفاده مي

اين محصول از اقالم مهم صادراتي ايران بوده و در صنعت 
ز باريجه در صنعت ا .)11(عطر و ادكلن استفاده فراوان دارد

چسبي تهيه مي شود كه بيرنگ است و براي چسبانيدن شيشه، 
تركيب اين چسب به .الماس و سنگهاي قيمتي به كار مي رود

معادل آن . قسمت سريشم ماهي را در آب حل كرده  8صورت 
رزين حاصله از گياه ( محلولي از يك قسمت گم آمونياك 

Dorema ammoniacum وDorema aucheri (مت و يك قس
مصارف مهم صنعتي  .)8،7(باريجه تهيه كرده بدان مي افزايند

صنعت چاپ، صنعت : ديگري كه اين گياه دارد عبارت است از
  .)7(نساجي، نقاشي و داروسازي

پيشنهاد شده از پلي ساكاريدهاي صمغ باريجه به عنوان 
افزودني مقاومت خشك كاغذهاي حاصل از الياف بازيافتي از 

اين زيست پليمرهاي بومي . كهنه استفاده شودكارتن كنگره اي 
مي توانند جايگزيني مناسب و در دسترس براي پليمرهاي 

هاي اساسي  كاربرد موضعي روغن .)29(مصنوعي رايج باشند
مي ) E. kuehniella(كيونيال . بارزد باعث كنترل موثر الرو ا

مي تواند به  ppm 12اسانس باريجه در غلظت .)30(شود
صورت بالقوه در گلخانه هاي خيار براي مبارزه با سفيدبالك 

شيرابه باريجه مي تواند براي توليد  .)31(پنبه به كار رود
قرصهايي با ويژگيهاي مكانيكي مطلوب براي اهداف ويژه مفيد 

باشد و مي تواند به عنوان چسب جايگزين ديگري در صنايع 
  .)14(داروسازي استفاده شود

  
  روش مصرف -5

هر وقت قصد خوردن صمغ باريجه باشد، توصيه اين است 
كه آن را در روغن بادام تلخ و يا در آب سداب حل كنند و 
قبل از مصرف باريجه اگر از نوع توده اي و مخلوط با خار و 
خاشاك باشد، بايد آنرا ابتدا در آب گرم بيندازند تا باز شود و 

روي آب مي آيد بگيرند و  فقط قسمت روغن و صاف آنرا كه
  .)4(با پارچه اي بدون فشار صاف كنند و مصرف نمايند

  
  مطالعات فارماكولوژي بارزد -6

 اثر ضد ميكروبي و ضد باكتريايي -6-1

عصاره متانولي و اتانولي ريشه باريجه داراي فعاليت ضد 
در محيط  4سودوموناس آئروژينوزاميكروبي بيشتري عليه 

فعاليت  .)33و  32(آزمايشگاه نسبت به عصاره آبي آن است
فعاليت آنتي . دارد اشرشيا كليو (+) عليه باكتريهاي گرم 
روغن  .)33(دارد سودوموناس آئروژينوزاباكتريايي اندكي عليه 

استافيلوكوكوس (فرار ميوه بارزد بر باكتريهاي گرم مثبت 
، )باسيلوس سابتيليسو  استافيلوكوكوس اپيدرميس، اورئوس

 و سالمونال تيفي، اشرشيا كلي(بر باكتريهاي گرم منفي 
. كو  كانديدا آلبيكنس(و بر قارچها ) سودوموناس آئروژينوزا

  ).21(اثر مهاري فوق العاده اي دارد) C. kefyr(كفير
 اثر بر افزايش فشار خون -6-2

فعاليت منظم هوازي و مكمل آنتي اكسيداني گياه باريجه 
قلبي در موش هاي صحرايي در معرض  5بر دستگاه آپلينرژيك

را ) Apelin( 6آپلين ،)34(پرفشار خوني اثر مطلوب نشان داده
افزايش مي دهد و فشار خون را در رتهاي با فشار خون باال 

و بر عملكرد و ساختار بافت كليه مبتاليان ) 36(كاهش مي دهد
 يپرفشار .)36(داردبه پرفشار خوني مزمن آثار حفاظتي مثبتي 

خون با التهاب عروقي همراه است، كه فعاليت منظم هوازي و 
مكمل آنتي اكسيداني گياه باريجه احتماالً از طريق مهار عوامل 
التهابي و تقويت عوامل ضد التهابي باعث ايجاد آثار حفاظتي 

  .)37(دستگاه عروقي بدن در طي پرفشار خوني مزمن مي شود
 د به مورفيناثر بر اعتيا -6-3

عصاره گياه داراي تركيباتي است كه مي تواند براي تسكين 
  .)38(سندرم ترك مورفين مفيد باشد
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 اثر بر يبوست -6-4

از آنجايي كه مهار فعاليت بيش از حد انقباضي ايلئوم پايه 
، استاسهال : اي،مانند روده -اي از اختاللهاي معده درمان برخي

  .)39(باليني براي درمان اينحالت داشته باشدفوايد  تواند مي بارزد
 اثر ضدصرعي -6-5

اثرات ضد صرعي و ضد سمي روغن اساسي آن ميتواند به 
 (α-thujene)توجين -و آلفا) pinene(ترتيب با تركيبهاي پنين

  .)40(كه در روغن اساسي وجود دارند در رابطه باشند
 اثر ضد دردي و ضد التهابي -6-6

ژوهش يافته كه همديگر را نقض مي در اين مورد دو پ
در اولين پژوهش به اين نتيجه رسيدند كه، باالترين . كردند

دوز غير مسكن هر كدام از سه عصاره آبي، متانولي و استوني 
هيچكدام از عصاره ها اثر ضد . بر مدل درد شديد اثر ندارد

در صورتيكه در پژوهش .)41(التهابي بر مدل التهاب ندارند
داده شد كه، آزمايشها بر موش سوري مدل نشان  دوم نشان

ميلي گرم بر كيلوگرم وزن  100دادند كه شيرابه باريجه با دوز 
بدن قادر به كاهش درد مي باشدو در كاهش درد حاد و مزمن 
رفتاري مشابه داروهاي ضد التهابي غيراستروئيد و نيز مورفين 

اثر ضد از خود نشان مي دهد و مطابق آزمايشها احتماالً 
  .)42(التهابي هم دارد

 اثر ضد تشنج -6-7

عصاره استني دانه هاي بارزد فعاليت ضد تشنج دارد و در 
آزمايشها موشهاي كوچك آزمايشگاهي را از حمله هاي صرع 

عصاره ريشه اثر پيشگيري كننده از .)20(قوي محافظت مي كرد
حمله هاي تونيك وابسته به دوز را به نمايش گذاشت ولي كم 

  .)43(تحركي و تسكين در بعضي از دوزها ايجاد كرد
 اثر آنتي اكسيدان -6-8

ريشه بارزد فعاليت هاي آنتي اكسيداني و ضد انعقادي در 
  .)44(سطوح مختلف دارد

 اثر ضد سرطان -6-9

عصاره اتانولي بارزد داراي اثر مهاري بر روي رشد سلولي 
د تكثيري و اثرض ).7MCF)45رده سلولي سرطان پستان انسان 

  .)46(و القاء آپوپتوز در خط سلولي سرطان معده دارد
 اثر بر پوكي استخون -6-10

عصاره اتانوليريشه بارزد داراي تاثيرات مثبت بر تكثير و 
تمايز به استخوان در سلولهاي بنيادي مزانشيمال انساني 

  .)47(است

  تركيبات بارزد -7
هاري بر در جستجوي تركيبات طبيعي با خاصيت فعاليت م

، (Acetylcholinesterase= AChE)استيل كولين استراز 
با اين A (Farnesiferol A)و فارنسيفرول  (auraptene)اوراپتين 

  .)48(فعاليت باريجه مشاركت مي كردند
  
  تالش جهت تكثير آزمايشگاهي گياه بارزد -8

از آنجايي كه اين گياه دارويي بسيار ارزشمندي است و در 
ي از خاور ميانه تحت شرايط زيست محيطي مناطق محدود

توليد آن از طريق كشت بافت صورت . ويژه اي رويش مي كند
بهترين نتيجه از ريزنمونه هاي محور زير لپه  .پذيرفت

)hypocotyl ( بدست آمد ولي تعداد جنينهاي غير طبيعي توليد
كشت جنين مي تواند زمان نهفتگي و جوانه  .)49(شده باال بود

براي يك ) C˚5(شستن و سرمادهي  .)16(زني را كاهش دهد
روزه موثرترين روش در شكستن نهفتگي بذر بارزد  14دوره 
  .)50(است
  
  ايراني داروهاي فرموله شده -9

  بر اساس پژوهشهاي انجام شده شركتهاي دارويي
از . مختلف پرداختندايراني اقدام به توليد داروهاي 

به  (Lavandulastoechas)تركيب باريجه با اسطوخدوس
توليد لوسيون ضدجوش و موضعي جهت درمان آكنه و 
با تركيب با مورد و شمعداني عطري به توليد محلول 

 ).51(جهت درمان هموروئيد نمودند

  
  :نتيجه گيري

با پيشرفت علم ودانش روز افزون پزشكي، دانشمندان 
مبذول داشته ) Plant therapy(بيشتري به گياه درماني عالقه 

اند اين توجه ويژه به جهت احتراز از عوارض جانبي داروهاي 
. شيميايي مي باشد كه در اين مقطع بر همگان روشن است

استعمار تحميلي دارويي از طرف كشورهاي صادر كننده سبب 
تنوع مي شود كه به منابع سرشار گياهان دارويي كشورمان و 

آنها به جهت جلوگيري از خروج ارز دارويي و معالجه بيماران 
از طريق مواد موثره بدون زيان آنها و يا به جهت تامين مواد 

از اين روست كه . مورد مصرف در صنعت اقدام به عمل آوريم
نياز به برگزاري سمينارهاي داخلي و خارجي به عنوان 

نه گياهان داروئي راهگشاي اجراي طرحهاي تحقيقاتي در زمي
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در اين راستا مي توان ضمن مطلع شدن از . بوجود مي آيد
آخرين پديده هاي پزشكي به رسالت منابع و مراجع اصيل 
پزشكي سنتي ايران چون قانون ابن سينا، حاوي رازي و غيره 
كه قرنهاي متمادي مورد استفاده پزشكان گذشته در درمان 

ختلف ترجمه و در بيماريها بوده است و به زبانهاي م
  . كشورهاي بيگانه تدريس شده و مي شود پي برد

اقالمي از گياهان كه كاربرد صنعتي و تكنيكي دارند 
متاسفانه به صورتهاي خام صادر و به شكلي ديگر با چندين 

بنابراين شناخت اين . برابر قيمت به كشور سرازير مي شوند
آنها سبب خواهد قبيل گياهان و پي بردن به مواد موثره صنعتي 

  .)7(تدريج به فكر كاربرد آنها باشيم شد كه به
ميليليتر باريجه ايراني در شبكه اينترنت با قيمت  5وقتيكه 

بايد  .)52(ريال به فروش مي رسد 8/539455معادل  09/12 €
حساب كرد كه وقتيكه جاي فروش عمده باريجه خام به 

دازيم با در صادرات محصوالت فرآورده هاي حاصل از آن بپر
نظر گرفتن فوايد اجتماعي و كارآفريني اين سود چه ميزان 

بنابراين نگرش به اينگونه گياهان نبايد . افزايش خواهد داشت
  .)7(داشتن اختصاصات ويژه دارويي باشدتنها به سبب 

در منابع طب سنتي افعال و خواص و به طور كلي 
بودند كه  ويژگيهايي براي خاصيتهاي درماني هر گياه قائل

بارزد  شدهمانگونه كه به صورت خالصه در اين مقاله مرور 
اين افعال و خواص بر اساس . هم از اين اصل مستثني نيست

 .مشاهدات و تجربيات پزشكان در آن زمان بدست آمده است
با بررسي آثار اثبات شده بارزد بين شدهمانگونه كه مشاهده 

كه منجر به  دارد اين دو هم خواني و قرابت نزديكي وجود
  .ساخت فرآورده هاي دارويي هم شده است

حجم باالي تقاضاي اين گياه توسـط كشـورهاي خـارجي    
اختصاص يافتن اين عطيه الهي فقط به كشور ايران، چرا كه در 
مناطق ديگر دنيا به علت نداشتن تشـابه آب و هـوايي و غيـره    

ر بـه  ،منجمحصولي به مرغوبيت باريجه ايران توليد نمـي شـود  
شده كه شبكه هاي تقلـب و قاچـاق در ايـن زمينـه راه      اين امر

اين امر ما را به فكر وامي دارد كه چه بسا شايد از .دناندازي شو
ايـن محصـول در كشـور هـاي پيشـرفته اسـتفاده هـاي بســيار        

  !!حساسي مي شود كه ما از آن غافليم؟
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