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 1394تابستان ، دوميشماره،ششمتي اسالم و ايران، سالطب سّنيمجلّه 

  
 دارويي با اقليم هاي مختلف در ايرانبررسي و تحليل ارتباط مصرف گياهان 

  

  
  ج، سيد مهدي سيفي تيزابي ب، محمدرضا وهابي *الففاضل عامري

  
  

 داري، دانشگاه صنعتي اصفهان  آموخته كارشناسي ارشد مرتع دانش  الف

  استاديار گروه مرتع و آبخيزداري، دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه صنعتي اصفهان ب 
 آموخته كارشناسي ارشد بيابانزدايي، دانشگاه صنعتي اصفهان دانش ج

  

  چكيده
بررسي روابط متقابل انسان با طبيعت از لحاظ مصرف گياهان دارويي، كه از ديدگاه پزشكي پاسخ به شدت مشكالت محيطي و از : مقدمه و هدف

كند، نيازمند دستيابي به اطالعات و بيـنش عينـي از   هاي طبيعي را تبيين ميبرداري رويشگاهديدگاه منابع طبيعي ضرورت حفاظت و نظارت در بهره
  .آيددست مي  وضعيت جوامع ساكن در نواحي اقليمي مختلف ايران است كه با استفاده از تحقيقات اجتماعي به

عات و چگونگي از مصرف گياهـان دارويـي   منظور كسب اطالبه . اي انجام گرفتروش پرسشنامه اين منظور تحقيق حاضر بهبه : ها مواد و روش
نفر تعيين و در مجموع  682اندازه جامعه آماري . ها كليه اعضاي خانواده دانشجويان مقيم دانشگاه صنعتي اصفهان را مورد سؤال قرار دادپرسشنامه

  .انجام شد  ) ANOVA( ه طرف هاي آماري، به وسيله آزمون تجزيه واريانس يكپرسشنامه تكميل و مقايسه نظرات گروه 1047
و  6/75به ترتيب ( كنندگان گياهان دارويي در مناطق سردسير بيشترين و در مناطق معتدل كمترين مقدار بود  نتايج نشان داد نسبت مصرف: ها يافته

به صـورت عرقيجـات اسـتفاده     كرده و در مناطق گرمسير طور عمده گياهان دارويي رابه شكل دمهمچنين ساكنان مناطق سردسير به ). درصد 5/66
تـرين منـابع تـأمين    ها مهـم از مقايسه منابع تهيه گياهان دارويي نيز مشخص شد كه در مناطق سردسير طبيعت و در مناطق گرمسير عطاري. كنندمي

  .گياهان دارويي براي ساكنين اين مناطق هستند
ميـزان وابسـتگي زيـاد بـه      .براي ساكنين اين منـاطق در پـي دارد   ت بيشتري رارسد شرايط اقليمي سرد مشكالنظر ميبدين ترتيب به : گيري نتيجه

تـرين منبـع   به عنـوان مهـم  (ها هاي گياهان دارويي در اقاليم سرد، تهديدي جدي براي تخريب رويشگاهطبيعت و برداشت بيش از حد از رويشگاه
منظور حفـظ ذخـاير    گياهان دارويي به هاي علمي، زراعي كردنروش ح بر مبناي برداري صحيرود و توجه به بهرهشمار ميبه) تهيه گياهان دارويي

  .برداري پايدار امري اجتناب ناپذير استژنتيكي و بهره
  

 .گياهان دارويي، اقليم، طب گياهي، نحوه مصرف، ايران :ها كليد واژه
  

  

  

  :مقدمه
 وجـود  هوا و انسان ميان هاواكنش و تبادالت از سري يك

 و رفتـاري  هـاي ناهنجـاري  بـروز  به انسان در تواند مي كه دارد
 نشـاط  و كامـل  سـالمتي  حس يك ايجاد برعكس، يا و بيماري
 جهـاني  بهداشت سازمان). 2 و 1(شود  منجر جسمي و روحي

 جسـمي،  كامـل  تندرسـتي  از حـالتي  به عنـوان  را بهداشت نيز،

 كـرده  تعريـف  ضعف و بيماري عدم تنها نه و اجتماعي ذهني،
 اقلـيم  بـه  نسـبت  تندرستي اين خاص هايجنبه شك بي. است

 بـر  زمـين  مختلف مناطق از هريك مردم و) 3( هستند حساس
 آمـادگي  امـراض  از بعضـي  دريافت براي طبيعي شرايط حسب
 در تفـاوت  بـه  منجـر  تأثيرات اين نتيجه، در). 4(دارند  بيشتري
 بررسـي  كـه  شـود  مـي  دارويي گياهان و داروها انواع از استفاده

 92مرداد : افتيدر خيتار

 92آبان : تاريخ پذيرش
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  ... بررسي و تحليل ارتباط مصرف گياهان دارويي 

 طب سنّتي اسالم و ايران ي مجلّه  ---  180

 معيشـت  نـوع  و زمـين  بلندي و پستي اقليم، وضع با آنها رابطه
 هـاي زمينـه  در ايناحيه هايريزي بهبود برنامه به تواندمي مردم

 كمـك  طبيعـي  منابع مديريت و اجتماعي - اقتصادي بهداشتي،
  .كند

 از دفـاع  قابـل  و منطقـي  معيارهـاي  و هـا مالك تعيين براي
 ايران مختلف اقاليم در ساكن جوامع واقعي نيازهاي و وضعيت

 بـه  نيـاز  باشـد، سـازگار   منطقـه  هـر  در موجـود  واقعيات با كه
 ايـن  كـه  اسـت  جوامع بطن از عيني بينش و اطالعات دريافت

 بـا  ايـن  بنـابر . آيـد نمي به دست اجتماعي تحقيقات با جز مهم
 در سـاكن  مـردم  كه حقايقي و مسائل و عيني واقعيات شناخت

 اهـداف  گرفتن نظر در با همراه هستند، رو روبه آن با اقاليم اين
 ترسـيم  در تـوان مـي  شـده  گـذاري  هـدف  هايشاخص و كالن

 ارائه و محيطي و اقتصادي - اجتماعي بهداشتي، مناسب الگوي
 بــه گيــاهي و طــب دارويــي گياهــان منظــر از مهندســي نقشــه
 ياري ذيربط اجرايي هايدستگاه مجريان و مسؤالن ريزان، برنامه
  .رسانيد

 توسـط  مـيالد  از قبـل  پـنجم  قـرن  از انسان بر مؤثر شرايط
 مكـان  شرايط هوا، و آب از عبارتند كه است شده مطرح بقراط

 تكيـه  طبيعـي  جغرافيـاي  به بيشتر اول عامل دو كه شغل نوع و
). 5( شـود مـي  متأثر اجتماعي جغرافياي از سوم عامل و كندمي
 تـأثير  بـه  تفصـيل  بـه  نيـز  ايراني بزرگ طبيبان گذشته قرون در

  .اندپرداخته انسان بدن بر اقليمي شرايط
 تحت كتابي  ،(James Clark) كالرك  جيمز 1829 سال در
 امـراض  بخشـي  درمـان  و جلوگيري در هوا و آب تأثير« عنوان
 اقليم درباره هاكتاب ترينعلمي از يكي كه ساخت منشر» مزمن

  ).6( آيدمي شمار به پزشكي شناسي
 عوامـل  تـأثيرات  زمينـه  در تحقيـق  نيـز  بيستم قرن اوايل از
 و ســالمتي در اجتمــاعي -اقتصــادي شــرايط و طبيعــي محــيط

ــت ــومي، بهداش ــاربرد عم ــم ك ــاي عل ــكي جغرافي  در را پزش
 علـم . سـازد مـي  برجسـته  ايمنطقه و ايناحيه هايريزي برنامه

 بـا  را انسـاني  و طبيعـي  الگوهـاي  پراكندگي پزشكي جغرافياي
 مكـان  در كـه  هـا آن داخلـي  پيوستگي و علمي روابط به توجه
  ). 7( دهدمي قرار مطالعه مورد شوندمي ظاهر ايويژه

 گونـاگون  اشكال به را محيطي عوامل) Jacques( جاكوئس
 بيداركننـده  حالـت  يـا  و امراض گسترش و تشديد پيدايش، در

 و فرهنگـي  طبيعي، عوامل به را هاآن و داندمي مؤثر هاآن براي
 ميزان جوي، هايريزش جغرافيايي، عرض تقسيم و بيولوژيكي
 سـرعت  ابري، و آفتابي روزهاي فشار، حرارت، درجه رطوبت،

 مغناطيسـي  قـوه  و هـا آب هـا، خـاك  ها،ناهمواري باد، جهت و
 به). 8( كندمي معرفي طبيعي عوامل ترين مهم عنوان به را زمين
 نظيـر  فرهنگـي  عوامـل  روي بـر  نيـز  اقليمـي  عوامل حتم طور

 بيولوژيكي عواملو  جمعيت تراكم و پراكندگي زندگي، شرايط
 از خود هاي نوشته در نيز (Armstrong) آرمسترانگ .است مؤثر

 ســاخت و رنــگ اغلــب كــه بــرد مــي نــام شــرايطي و عوامــل
 جامعه افراد بيماري يا و سالمت در نحوي به و دارد جغرافيايي

  ).10و  9( است مؤثر
    
  :ها روش و مواد

 دانشجويان كمك به و ايپرسشنامه روش به حاضر تحقيق
 بـه  پرسشنامه. گرفت انجام اصفهان صنعتي دانشگاه خوابگاهي

 شـامل  را خانوار اعضاي كليه اطالعات كه شد طراحي اي گونه
 و تحصـيالتي  سـني،  هـاي گـروه  گيـري  نمونـه  بنابراين شد؛ مي

 توزيـع  بـه  توجـه  بـا . داشت بر در را متفاوت اجتماعي سطوح
 كشـور  مختلف نقاط در دانشجويان سكونت هايمحل تصادفي

 بـه  مطالعـه  مـورد  نمونـه  كارشناسـي  نظرات كسب همچنين و
 نمونـه  انـدازه . شـد  گرفتـه  نظر در ايراني جامعه نماينده عنوان
 تعيين خوابگاهي دانشجويان نفري 4000 جامعه كل از نفر 682
  . شد

 سياسـي،  تقسيمات زمينه در سئواالتي تنظيمي پرسشنامه در
 جنسـيت  خـانوار،  افـراد  آمار ، سكونت محل اقليمي و محيطي
 شده گنجانيده دارويي گياهان پرمصرف انواع و كنندگان استفاده

  .بود
 از هريـك  توسـط  كـه  گيـاهي  نـوع  هـر  پرسشـنامه  اين در
 جنسـيت،  نوع با همراه داشت، دارويي استفاده خانواده اعضاي

 شـيوه  همچنـين  شـونده،  پرسـش  بـا  كننده مصرف نسبت و سن
 سئوال مورد دارويي گياه آن از آگاهي منبع و تهيه منبع مصرف،
 و تهيـه  منبـع  مصرف، شيوه به مربوط اطالعات. گرفت قرار مي
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  عامري و همكاران           

  181 ---  1394تابستان ، ي دوم شماره، سال ششم  

 در نيـز  شـونده  پرسـش . نداشت خاصي بندي گروه آگاهي منبع
 هـايي  نمونـه   موضوع تبيين براي تنها و بود آزاد اطالعات ارائه
  . شد مي معرفي وي به

 كافي اطالعات داشتن عدم از ناشي خطاي كاهش منظور به
 عمده منطقة سه قالب هوايي در و آب مناطق شوندگان، پرسش

. گرفـت  قـرار  سـؤال  مورد معتدله و سردسير گرمسير، عرفي و
 عرفي اقليم توانستمي به راحتي شونده پرسش فرد گونه، بدين
 ايـن  مزايـاي  ديگـر  از. كنـد  تعيـين  را خود سكونتگاهي منطقة

 يــا بــزرگ شــهرهاي برخــي در كــه اســت ايــن بنــدي تقســيم
 قـرار  اقليمـي  عرفـي  منطقة دو در شهر دارد امكان هاشهرستان 

 اقلـيم  نـوع  بنـدي  تقسـيم  اين مبناي بر صورت اين در كه گيرد
  . است تفكيك قابل اقاليم ديگر از آساني به شهر

 خطـاي  احتمـال  به توجه با هاپرسشنامه آوري جمع از پس
 برخي از شده تكميل هايپرسشنامه اندازه از بيش تعداد از ناشي
 بـه  نسـبت  ،)گزينـي  بومي مسئله دليل به باالخص( كشور نقاط

 خطاي كاهش جهت در هاآن از برخي حذف و صحت ارزيابي
 مورد شده تكميل پرسشنامه 1047 انتها در. شد اقدام مورد نظر

 خطـاي  آمـاري  هـاي بررسـي  بـه  توجه با و گرفت قرار تحليل
 مقايسـه  و بررسـي  منظور به. شد تعيين درصد 4/2 گيري نمونه
 آماري تحليل و تجزيه آماري، جامعه مختلف هايگروه نظرات

  افـزار نـرم  بـه وسـيله   و (ANOVA)واريانس  تجزيه روش به
MINITAB  گرفت انجام 14 نسخه.  

  
  :ها يافته
 كنندگان استفاده آمار -3-1

 گياهـان  كننـدگان  مصـرف  مـورد  در آمـده  بـه دسـت   نتايج
 تفكيـك  بـه  و جامعـه  كل براي ايران، مختلف اقاليم در دارويي
  .است آمده 1 شماره جدول در زن و مرد جنسيت

  
  
  
  
  

 مناطق در دارويي گياهان كنندگان مصرف – 1 شماره جدول
  ايران اقليمي مختلف

P  سردسير(%) (%)معتدل  (%)گرمسير   

جامعهكل 3/74 5/66 6/75  033/0
 مردان 1/72 7/64 3/76 020/0

 زنان 5/77 1/69 6/74 173/0

  

 منـاطق  ساكنين از بيشتري نسبت آمده به دست نتايج طبق 
 اسـتفاده  دارويـي  گياهـان  از منـاطق  ديگـر  بـه  نسـبت  سردسير

 ايـن . اسـت  كمتـرين  معتـدل  منـاطق  در نسـبت  اين و كنند مي
  . است دار معني درصد 5 اطمينان سطح در هاتفاوت

 تفاوت مختلف اقاليم در كننده استفاده مردان نسبت همچنين
 مـردان  از بيشـتري  نسـبت  كـه  ايگونهبه  داد؛ نشان داري معني
 گياهـان  از منـاطق  ديگـر  بـا  مقايسـه  در سردسير مناطق ساكن
 كمتـرين  معتدل مناطق در نسبت اين و كنندمي استفاده دارويي
 اقليمـي  مختلـف  منـاطق  در زنـان  جوامع ميان در. است مقدار
 در زنـان  بيشـتر  استفاده گرچه. نشد مشاهده داري معني تفاوت
 و جامعـه  كل آمار با را بيشتري و متفاوت روند گرمسير مناطق
 و تأمـل  جـاي  دهـد  مي نشان سردسير مناطق در مردان، جوامع
  . دارد بحث
  استفاده نحوة -3-2

 از استفاده مختلف هاينحوه كاربرد نسبت 2 شمارة جدول
   . دهدنشان مي را ايران اقليمي مختلف مناطق در دارويي گياهان

 دارويي گياهان مصرف در تفاوت آمده به دست نتايج اساس بر
 همچنـين . اسـت  دار معني ايران مختلف اقاليم در عرق شكل به
 بـه  اسـتفاده  روش در سردسـير  و گرمسير منطقه دو مقايسه در

  .شودمي مشاهده دار معني تفاوت كردن، دم شكل
  

 در دارويي گياهان مصرف هاينحوه از استفاده -2 شمارة جدول
   ايران هوايي و آب مختلف مناطق

P سردسير(%) (%)معتدل (%)گرمسير  

 خام 1/29 2/29 3/31 590/0

 كردني دم 2/38 8/41 9/47 136/0

 عرقيجات 1/29 24 1/18 023/0

 غيره 6/3 5 7/2 396/0
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  ... بررسي و تحليل ارتباط مصرف گياهان دارويي 

 طب سنّتي اسالم و ايران ي مجلّه  ---  182

   تهيه منابع -3
 هـا آن از دارويي گياهان تأمين و تهيه ميزان و مختلف منابع

  . است آمده 3 شمارة جدول در ايران اقليمي مختلف مناطق در
  
 توسط دارويي گياهان تأمين ميزان و تهيه منابع -3 شمارة جدول

   ايران هوايي و آب مختلف درمناطق آنها

P معتدل    (%) سردسير (%)   (%) گرمسير

000/0  طبيعت 3/17 6/21 7/38

023/0  عطاري 2/74 4/68 3/51

118/0 داروخانه 7/2 8/4 9/1

876/0  مغازه 5/4 4/4 2/5

057/0  غيره 3/1 8/0 9/2

  
 ديگـر  بـه  نسبت سردسير مناطق ساكنان دهدمي نشان نتايج
 طور به را خود مصرفي دارويي گياهان از بيشتري ميزان مناطق،
 سـاكنان   كـه  حـالي  در كننـد؛ مي آوري جمع طبيعت از مستقيم
 و آوري جمع براي را طبيعت به مراجعه كمترين گرمسير مناطق
 گرمسـير  منـاطق  سـاكنان  مقابل در. دارند دارويي گياهان تأمين
 هـا عطـاري  از را بيشتري دارويي گياهان مناطق، ديگر به نسبت
 ميـزان  كمتـرين  سردسير مناطق در نسبت اين كه كنندمي تأمين
  .است
  
  :گيري و نتيجه بحث

 بدن تعادل تغييرات در مؤثر عامل اولين را هوا و آب بقراط
. اسـت  دانسته پزشكي دانش بايدهاي اولين از را آن به توجه و

 از قبـل  اسـت،  پزشكي هنر طالب كه كس آن": است گفته وي
 سرد بادهاي اثرات از سپس و كند توجه فصول تأثيرات به همه
 حتم طور به). 5( "آورد به دست اطالعاتي آنها كيفيت و گرم و

 منبـع  تريناصلي كه دارويي گياهان وسيله به مشكالت اين رفع
 اسـت  داشته بفردي منحصر اهميت بوده تاريخ طول در داروها

  .پابرجاست نيز همچنان علوم و هاسنت اين و
 اسـت  اين دهندة نشان حاضر تحقيق از آمده به دست نتايج

 سردسير، مناطق در دارويي گياهان از كنندگان استفاده نسبت كه

 معتدلـه  منـاطق . است بيشتر ايران اقليمي مناطق ديگر به نسبت
 را ايران در دارويي گياهان از كنندگان استفاده نسبت كمترين نيز
 كـه  خاصي هايبيماري و مشكالت رسدمي نظر به. هستند دارا
 بروز هوايي و آب شرايط دليل به گرمسير و سردسير مناطق در
 گياهـان  از كننـدگان  مصـرف  افـزايش  باعـث  توانـد مـي  كندمي

 شدت و تفاوت گرفتار كمتر كه معتدله مناطق به نسبت دارويي
 كنندگان استفاده بودن بيشتر. شود هستند، هوايي و آب تغييرات

 معتدلـه  منـاطق  به نسبت گرم و سرد هوايي و آب منطقة دو در
 سـرد  يـا  گـرم ( طبع به توجه كه باشد نكته اين گوياي تواندمي

 بـر  غلبـه  بـراي  ديـرين  راهـي  دارويـي  گياهـان ) طبيعت بودن
  .است بوده ايرانيان ميان در اقليم از حاصل مشكالت
 طـب  علـم  بزرگان هاييافته به نگاهي با شرايط اين تحليل

 و آب شـرايط  سـينا  ابـن  زمـان  در. اسـت  توضـيح  قابل ايراني
 اول؛ اقلـيم : شـامل  اقليمـي  منطقـه  پـنج  به كالً را جهان هوايي
 منطقـه  سوم؛ اقليم گرمسيري، منطقه دوم؛ استوايي، اقليم منطقه
 منطقه پنجم، اقليم و معتدله منطقه چهارم؛ اقليم گرمسيري، نيمه
  .اند كرده مي بندي طبقه قطبي

-معتـدل  داراي چهارم، اقليم ساكنان كه بود معتقد سينا ابن

 و دوم اقلـيم  سـكنه  با چهارم اقليم مردمان ضمناً. اند مزاج ترين
 در گـاهي  خورشـيد  سـوم  و دوم اقلـيم  در زيرا متفاوتند، سوم
 خورشـيد  تابش گرمي از و آنهاست به نزديك و آنان سر باالي
 آن گرمـاي  از و اسـت  دور خورشيد گاهي و شوندمي مندبهره
 از پـنجم  اقلـيم  به نسبت مردم اين ترتيب همين به و نصيبندبي

-نظر مـي  به اساس اين بر). 11(برخوردارند  تري معتدل مزاج

 نسـبت  معتدله منطقه ساكنان به سينا ابن كه مزاجي اعتدال رسد
 غلبـه  به منظور دارويي گياهان از استفاده شود مي باعث دهدمي
 كـه  طـور  همـان . كنـد  پيـدا  كـاهش  نيز بدن تعادل مشكالت بر

ــه در وي پيداســـت ــاكنان دوم وهلـ ــاطق سـ ــير منـ  و گرمسـ
 و قطبـي  منـاطق  سـاكنان  از تـر المزاج معتدل را گرمسيري نيمه

 كننـدگان  مصرف نسبت بيشترين تفاسير اين با. داند مي سردسير
 منـاطق  در مـزاج  اعتـدال  كمتـرين  بـر  مطابق دارويي گياهان از

  .است سردسير نقاط عنيي اقليمي
 پزشـكي  كتـاب  در هجـري  پـنجم  قرن در جرجاني حكيم

 تغييـرات  و اقلـيم  بـا  رابطـه  در مطلبـي  به خوارزمشاهي ذخيره
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  عامري و همكاران           

  183 ---  1394تابستان ، ي دوم شماره، سال ششم  

: شـرح  بـدين  اسـت  كـرده  اشاره انسان بدن وضعيت بر فصول
 انـدر  و باشـد  معتـدل  حـال  همـه  اندر بهاران فصل اندر نبض«

 معتـدل  شهرهاي اندر و هوا اعتدال سبب به باشد زيادت قوت
 و ضـعيف  و متواتر و سريع تابستان فصل اندر و باشد همچنين
 باشد، صغير و بطئي و متفاوت زمستان فصل اندر و باشد صغير

 نـبض  لكن. هوا سردي سبب به باشد كمتر حاجت آنكه بهر از
 تـر قـوي  شـد  بـازگو  هوا سردي با ايشان حرارت كه محروران

 اعتقـاد  بـه  پـس ). 12(» باشد چنين سرد شهرهاي اندر و گردد
 تغييـرات  گرفتـار  كمتـري  ميـزان  بـه  معتدل مناطق ساكنان وي

 استفاده به كمتري احتياج اساس اين بر و شوندمي بدن عملكرد
  . كنندمي پيدا داروها از

 محـيط  بـا  انسـان  رابطه خلدون ابن هجري، هشتم قرن در
 عوامـل  تـأثير  كـه  رود مـي  پيش آنجا تا و كندمي بيان را طبيعي

 دخالـت  نيز ذهني استعدادهاي و خوي و خلق در را جغرافيايي
  و چهـارم  اقلـيم  از بيشـتر  پيغمبـران  و هـا  نبوت حتي«: دهد مي

 معتـدل  محـيط  در زيسـتن  سـبب  به اقليم اين ساكنان اند،پنجم
 و پوشـيدني  و خانه لحاظ از مردمان اين بينيممي چه ترند، كامل

 امـا  گيرنـد، مـي  نظـر  در را روي ميانـه  نهايت صنايع و خوراك
 احـوال  همـه  در هفـتم  و ششـم  و دوم و نخست اقليم ساكنان
 ماننــد و خورنــدعلــف مــي دورنــد، اعتــدال از بســي خــويش
 دو ايـن  كـه  اسـت  ايـن  آن علت و... كنند مي زندگي حيوانات

 بـه  سـرعت  بـه  ايشان هايمزاج طبيعت دورند، اعتدال از گروه
 نسـبت  همان به انسانيت از و شودمي نزديك زيان بي جانوران
 آنچـه  از جـداي  خلـدون  ابن كلي ديدگاه). 13(» شونددور مي

 تعـادل  بـر  اسـتواري  تأكيـد  لكـن  رسدمي به نظر افراطي شايد
 بـه  حركـت  بـا  تعـادل  كاهش و معتدله مناطق در بدن وضعيت
-تعـادل مـي   عدم اين شك بي كه دارد سرد و گرم اقاليم سوي

 و يافتـه  كاهش گياهان طبع از استفاده با تاريخ طول در توانسته
 بيشـتر  مصـرف  گـرم  و سـرد  اقـاليم  در نتيجـه  در و يابد بهبود

  . شود سبب را دارويي گياهان
 خاصـي  جايگـاه  نيـز  معاصـر  قـرون  در حتي فكر طرز اين
ــاتول چنانكــه اســت، داشــته  (Anatolia France) فــرانس  آن

 در ادبـي  نوبـل  جايزة برندة و فرانسوي نگار روزنامه و نويسنده
 در مـردم  ترينبرجسته«: بود گفته تمسخر حالت به 1921 سال

 شـايد  مـردم  ايـن . بيننـد را نمي زمستان هرگز كه هستند جايي
 »!خورنـد نمـي  هرگز سـرما  ترديد بدون اما بميرند، عقيده براين

)1  .(  
 دان، حقـوق  شناس، جامعه نويسنده،» مونتسكيو بارون« حتي
 با خود ارزندة كتاب در فرانسوي سياسي فيلسوف و اقتصاددان

 در تئـوري  كرد، منتشر 1748 سال در كه» القوانين روح« عنوان
 عصـبي  سيسـتم  بـر  هـوايي  و آب تغييـرات  تأثيرات خصوص

 وي تحقيقـات  سـال  20 نتـايج  پايـة  بر كه كرد مطرح را انسان
 يـك  از انسـان  رفتارهـاي  ارتبـاط  بررسي به و بود شده استوار
-مـي  ديگـر  طـرف  از هـوايي  و آب و جوي رفتارهاي و طرف

  ).2( پرداخت
 عنـوان  بـا  را علمـي  دانشـمندان  كـه  اسـت  علـل  همين به

 به كه نهادند بنيان (Biological Weather) »زيستي هواشناسي«
 زنـده   موجـودات  و جـوي  هايپديده ميان هايواكنش مطالعة
 علم اين حقيقت در. پردازدمي انسان و حيوانات گياهان، شامل

 طـوالني  زمـاني  دورة يـك  در كـه  پردازدمي روابطي بررسي به
 و افتـد مـي  اتفـاق  زنده موجودات و جوي حوادث ميان مدت،

 هايآسيب بيماري، تشخيص فيزيولوژيك، هايجنبه از تواندمي
  .شوند مطالعه درماني هايروش و پيشگيري قابل

 هـا تفـاوت  جامعـه  كـل  هماننـد  نيـز  مردان جوامع ميان در
 سردسـير  منـاطق  در كننـدگان  اسـتفاده . است دارمعني و مشهود
 در اگرچـه . هسـتند  منـاطق  ديگر از كمتر معتدله در و بيشترين
 نيسـت  دارمعنـي  تفـاوت  زنان جوامع بين مطالعه، مورد مناطق
 گرمسـير  و معتدله با سردسير منطقة دو بين مقايسة در تنها ولي
 دهد نشان تواندمي  مسئله اين. بود دارمعني هاتفاوت معتدله با
 از مردان استفادة در را بيشتري تغييرات هوايي و آب تفاوت كه

  . شود مي باعث بدن تعادل كاهش درنتيجه و دارويي گياهان
 كننـده  اسـتفاده  زنـان  نسبت معتدل و گرمسير منطقة دو در
 گرمسـير  مناطق در تنها هاتفاوت اين البته. است مردان از بيشتر
 زنـان  به نسبت كننده مصرف مردان بيشتر نسبت. است دارمعني
 جالـب  نبـود  دار معني آماري نظر از چند هر سردسير مناطق در

 و گـرم  منـاطق  در و هـم  كشـور  كـل  در هم  زيرا است، توجه
 ايـن  كـه  هسـتند  مـردان  از تـر  بيش زن كنندگان استفاده معتدل
 مـورد  مختلف نقاط در پزشكي تحقيقات در تواند مي  ها تفاوت
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  ... بررسي و تحليل ارتباط مصرف گياهان دارويي 

 طب سنّتي اسالم و ايران ي مجلّه  ---  184

 در زنان به نسبت مردان بيشتر استفاده مسئله. گيرد قرار بررسي
 هـاي  نـرخ  زنـان  كـه  اسـت  جالـب  دليل اين به سردسير مناطق
 بـراي  بيشـتري  تمايـل  و داشته مردان به نسبت بيشتري بيماري
 به نظـر  ليكن) 14( دارند خود هاي بيماري درمان و آن گزارش

 حـداقل  يـا  باشـد  متفاوت اندكي اوضاع منطقه اين در رسد مي
  .باشد برقرار تعادل مردان و زنان جوامع بين

 در دارويـي  گياهان مصرف مختلف اشكال كاربرد از اطالع
     راســتاي در را بهتــري بيــنش توانــد ايــران مــي مختلــف اقــاليم
 مسيري در توليدات پيشبرد منظور به تجارت، بازار ريزيبرنامه

 داد نشان نتايج. دهد به دست شود مواجه بيشتري استقبال با كه
 بـه  نسبت كردني دم شكل به گياهان مصرف سردسير مناطق در

 گياهـان  مصـرف  رسـد مـي   نظر به. است بيشتر گرمسير مناطق
 خـواص  از همزمـان  استفادة دليل به كردني دم شكل به دارويي
 و گـواراتر  سردسـير  مناطق در نوشيدني حرارت و گياه دارويي
 عرقيجـات  از استفاده مقابل، در .گيردمي قرار توجه مورد بيشتر
 در و بيشـتر  منـاطق  ديگـر  بـه  نسبت گرمسير مناطق در گياهي
  .است كمتر سردسير مناطق
 اين در را گياه هر به مربوط مصرف دستورات نبايد گرچه 
 سردسيرتر منطقه هرچه كلي طور به ولي دانست، تأثيربي نتيجه
 مناطق سمت به حركت با و بيشتر گياهان كردن دم كاربرد باشد

   .يابدمي افزايش گياهي عرقيجات از استفاده گرمسير
 مختلـف  منـاطق  در دارويـي  گياهـان  تهيـه  منـابع  از اطالع

 اهميـت  با رابطه در را تأثيرگذاري هايارزيابي تواندمي اقليمي
 هايحساسيت سرمايه، گردش نظر از بازار در هاآن تأمين منابع
  .شود منجر عرضه، بازار ريزي برنامه و منابع

 ديگـر  بـه  نسبت سردسير مناطق ساكنان دهدمي نشان نتايج
 طـور به را خود مصرفي دارويي گياهان از بيشتري ميزان مناطق
در ايـن بـين از فرآينـد     كننـد يعنـي  مي تهيه طبيعت از مستقيم

 تنوع رسد مي نظر به .اي وجود نداردبرداشت تا مصرف، واسطه
 ديگر مناطق به نسبت سردسير مناطق در گياهي هايگونه بيشتر

 برداشـت  براي موجهي دليل گرمسير، به نسبت معتدل مناطق و
 مناطق ديگر طرف از. باشد گياهان اين بيشتر مصرف و مستقيم
 گيرد مي قرار تفرجگاهي و تفريحي استفادة مورد بيشتر سردسير

 از دارويـي  گياهـان  مسـتقيم  برداشت تواندمي فرايندي چنين و
  .دهد افزايش مصرف براي را طبيعت

 مختلف مناطق در دارويي گياه كه صورتي در است واضح 
 و آنهـا  هاي رويشگاه اكولوژيك ظرفيت و اندازه از بيش كشور

 برداشـت  و بـرداري  بهره همچنان رويهبي و اصولي غير طور به
 فشـار  تحـت  كشور گياهي ژنتيك ذخاير و گياهي جوامع شود،
 رو روبـه  نابودي خطر و جدي تنش با برداري،بهره حد از بيش
 برداري بهره مديريت و نظارت بر تأكيد ضمن امر اين و شودمي

 هايدستگاه توسط آموزش لزوم طبيعي، هاي اكوسيستم از بهينه
ــربط ــيله ذي ــه وس ــزاري ب ــالس برگ ــايك ــي ه ــراي آموزش  ب
 هـاي رسـانه  طريق از همگاني آموزش و عمده كنندگان برداشت
 در نظارت و جامعه آحاد و كنندگان برداشت  كليه براي جمعي
 جـدي  طـور  به پيش از بيش را دارويي گياهان برداشت فرآيند

 مناطق براي هابرنامه اين كه دهدمي نشان نتايج. سازدنمايان مي
 زيـرا  شود دنبال و تدوين بيشتري حساسيت با بايستي سردسير
 بـه  نسبت مناطق اين در دارويي گياهان مستقيم برداشت نسبت
 كمبـود  اگرچـه . اسـت  برابـر  دو به نزديك ديگر اقليمي نواحي
 اهميـت  بـر  دليلـي  خـود  نيـز  گرمسير مناطق در گياهي پوشش
  .كاهدنمي امر حساسيت از و است مناطق آن در ريزي برنامه
 سردسـير  مناطق به نسبت گرمسير مناطق ساكنان مقابل، در
 جبـران  از نشان كه كنندمي تهيه هاعطاري از را بيشتري گياهان
 بـوده  هاعطاري توسط طبيعت در گياهي پوشش و تنوع كمبود

 حال هر در ليكن. شود مي آنها نقش شدن تررنگ پر موجب كه
 گياهـان  تهيـه  منبـع  مهمتـرين  ايران مناطق تمامي در هاعطاري
 و سـالمت  حفـظ  منظـور بـه   هاآن بر نظارت و هستند دارويي
 بايـد  كـه  كنـد مي پيدا دوچندان اهميت كنندگان، مصرف اعتماد
ترتيب  بدين. گيرد قرار ذيربط مسئوالن و هادستگاه توجه مورد

 متقاضـي  افـراد  صـالحيت  احـراز  سو يك از بايستي هاسازمان
 جـديت  بـا  اجتماعي حتي و علمي لحاظ از را عطاري تأسيس

 بــراي ديگــر ســوي از و دهنــد قــرار بررســي مــورد بيشــتري
 از كه دارويي گياهان هاي فراورده و محصوالت استانداردسازي

 اسـت،  ناپـذيري  اجتنـاب  امـر  و بـوده  برخوردار زيادي اهميت
  .به كار برند را الزم تمهيدات
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به طور حتم پايش اطالعـات مصـرف گياهـان دارويـي در     
هـاي اجـرا شـده بـه     تواند ميزان تأثير  برنامـه اقاليم مختلف مي
  .اهداف مورد نظر را مشخص كندمنظور رسيدن به 

  
  :تقدير و تشكر

هاي آقايان، دكتـر سـيد   بدين وسيله از حمايت و راهنمايي
آبادي، دانشـيار گـروه توسـعه روسـتايي دانشـگاه       احمد خاتون

صنعتي اصفهان، دكتر مهدي اديبي سـده، عضـو هيئـت علمـي     
گروه علوم اجتماعي دانشگاه اصـفهان، دكتـر مصـطفي تـركش     

عضو هيئت علمي گروه مرتع و آبخيزداري دانشـگاه  اصفهاني، 
ــروه     ــتاد گ ــغري، اس ــا اص ــر غالمرض ــفهان و دكت ــنعتي اص ص
فارماكوگنوزي دانشگاه علوم پزشـكي اصـفهان در انجـام ايـن     

  .شود تحقيق سپاسگزاري مي
همچنين از زحمات دوستان عزيزي كه در رونـد توزيـع و   

دانشـگاه  هـا همكـاري كـرده و دانشـجويان     بررسي پرسشـنامه 
صنعتي اصفهان كه با دقت و سعه صدر بـه تكميـل پرسشـنامه    

  . شود مبادرت ورزيدند، صميمانه قدرداني مي
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