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 1394پاييز ، سومي شماره،ششمتي اسالم و ايران، سالطب سنّيمجلّه 

  
  بررسي اثرات درماني حنا در طب سنتي ايران

   
  ب خديجه امامي، ب هما حاجي عليمحمدي، *الف ژيال مشيري

  پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگريشناسي  مدير گروه اسطوره و آيين پژوهشكده مردم الف
  شناسي پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري كارشناس ارشد پژوهشكده مردم ب

  

  چكيده
. است  ها بوده ترين گياهان زينتي و دارويي براي ما ايراني ترين و قابل توجه هاي دور تا امروز حنا يكي از مهم از گذشته :سابقه و هدف

و در  داردنيز اما اين گياه رنگي خواص بسياري  .سنتي ايران گياهي سرد و خشك و هم گرم و خشك استحنا به گفته حكماي طب 
  .رفته است ها به كار مي طب عاميانه براي پيشگيري و درمان بسياري از بيماري

هاي موجود در  به همين منظور بخش طب سنتي در مردم نگاري. روش بررسي در اين پژوهش روش اسنادي است :ها مواد و روش
در اين مقاله درمان سنتي با حنا در مناطقي از ايران بررسي شده، سپس . شناسي مورد مطالعه قرار گرفت آرشيو پژوهشكده مردم

  .مصارف حنا در طب كهن مورد پژوهش قرار گرفته است
آنچه كه در اين پژوهش . ررسي قرار گرفتاستان كشور مورد پژوهش و ب 13حنا و درمان سنتي با استفاده از اين گياه در  :ها يافته

عالوه بر آن براي . هاي پوست و مو بوده است حائز اهميت است، استفاده از اين گياه در سراسر منطقه مورد بررسي براي بيماري
  .شده است دردهايي چون سردرد و پادرد و همينطور درمان زخم نيز از اين گياه استفاده مي

اي عظيم در هر منطقه از كشور هستند، نياز به بررسي و تحقيق بيشتري  محلي و دانش عاميانه سنتي كه گنجينههاي  درمان :گيري نتيجه
  .تواند، راهگشاي متخصصان طب سنتي قرار گيرد چراكه اين تحقيقات مي. دارند

  .داروييحنا، طب سنتي، گياهان  :ها كليد واژه
  

  

  :مقدمه
از آغاز تمدن، ارتباط مردم بـا گياهـان پيرامونشـان وجـود     

اعتقاد بـه قـدرت شـفادهي گياهـان شـايد خيلـي       . داشته است
تر از اينكه آنها به ثبت برسند در ميان مردمان وجود داشته  پيش
ها  گياهان عالوه بر اينكه در زندگي و حيات مادي انسان. است

هـا باورهـا و    گيـري سـاختار اسـطوره    اند، در شكل نقش داشته
  .اند اعتقادات نيز دخيل بوده

 هـاي  گذشته به ايران در حنا كاربرد و كشت كه است روشن

 مهـم  هـاي  فـرآورده  از يكـي  گيـاه  و اين گردد بازمي دور بسيار

 هم و بسياري داشته كاربرد ايران داخل در هم كه بوده كشاورزي

 كشـت  مركز .است شده مي صادر خارج به آن از فراواني بخش

منـاطق   از اي پـاره  و آبـاد  بهـرام  و بم ويژه به ايران كرمان، حناي
  )1. (است بوده هرمزگان ويژه به جنوب،

هاي دور مورد استفاده قـرار   حنا گياهي است كه از گذشته 
نا به گفته حكماي طب سنتي ايران گياهي سـرد و  گرفته و ب مي

هـاي   اين گياه بـراي بيمـاري  . خشك و هم گرم و خشك است
ضماد برگ آن بـا بـرگ گـردو    . سر و چشم و دهان نافع است
وز حنا هاي دور تا امر از گذشته .براي سردرد توصيه شده است

ـ  ترين و قابل توجه يكي از مهم رين گياهـان زينتـي و دارويـي    ت
ايـن گيـاه حتـي جايگـاه خاصـي در      . ها بوده است براي ايراني

 93بهمن : افتيدر خيتار

 94مهر : تاريخ پذيرش
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كـاربرد دارويـي و اسـتفاده از آن در    . داردايران آداب و رسوم 
ها و مراسم از عمده كاربردهاي حنـا در گذشـته    برگزاري آيين

زدايي و زداينـدگي آن بـراي   همچنين از ويژگي گند. بوده است
بســياري از . انــد تميــزي و خنكــي پوســت و مــو بهــره گرفتــه

ها از اين مـاده ارزان و در دسـترس بـراي     ها و آسيايي آفريقايي
هـاي گـرم اسـتفاده     خنك كـردن و تميـزي موهايشـان در مـاه    

هـاي   حنا در آيين طور كه ذكر شد عالوه بر اين همان. كردند مي
سـوران، زار و مراسـم ديگـر     عروسي، ختنـه از جمله  گوناگون،

كه نشاني از تقدس اين گيـاه در بـين عامـه     كاربرد داشته است
اثـري از   و  اسـت حنا گياهي بهشـتي   به باور مردم .مردم است

هـا   در استان. بختي دارد اي از شادي، مهر و نيك بهشت و نشانه
يري عنوان درمان و پيشگ و مناطق مختلف كشور، از اين گياه به

شود، اين تحقيق به بررسي نقش اثـرات   ها استفاده مي از بيماري
 .پردازد درماني حنا در طب سنتي ايران مي

  
 : ها مواد و روش

اين پژوهش، تحقيقي اسنادي و آرشيوي بوده كه با استفاده 
عالوه بر بررسي . اي انجام گرفته است از روش مطالعه كتابخانه

ــاب ــن    كت ــود در اي ــاي موج ــنتيِ   ه ــب س ــش ط ــه، بخ زمين
شناسـي نيـز    هاي موجود در آرشيو پژوهشكده مردم نگاري مردم

مورد پژوهش قرار گرفـت و نتـايج آن در مـورد خصوصـيات     
گياه، پراكنش توليـد، مصـارف درمـان و پيشـگيري محلـي بـه       

  . تفكيك مشخص و ارائه شد
  
  :ها  يافته

  خصوصيات گياه حنا
 است) Lythraceae (آ  راسهخانواده ليت به وابسته گياهي حنا

 خوانده) Lawsonia Inermis(اينرميس  علمي لئوسونيا نام با كه

 متـر اسـت  و   5/2تـا   5/1حنـا از   درختچـه  بلنـدي . شـود  مي

 خوشـبو  سفيد، هايي گل و انار هاي درخت برگ مانند هايي برگ

 و دهـد  سـال بـار   بيست تواند مي درخت اين. دارد اي خوشه و
نام  محلي خاصـي  ) 2( .است گرم هواي و آب آن رويش محل

شود، تنها  در ايران ندارد و در همه مناطق به همين نام تلفظ مي
. طرز تلفظ آن ممكن است در برخي نقاط تفاوت داشـته باشـد  

نشين استان گلسـتان   چنان كه در گنبد كاووس و مناطق تركمن
) گلسـتان   -گنبـد كـاووس   -نـام تركمنـي  ( (Hina)به آن حينا 

) 3. (گويند و در مناطق جنوبي و قشـم بـه آن حنيـر گوينـد     مي
هــاي ديگــري از جملــه مهنــدي  گذشــته از ايــن حنــا بــه نــام

)MehendiT(  ــت ــا ميگنون ، )Jamaica Mignonette(، جامايك
خوانده   )Alkanna(و الكانا ) Egyptian Privet(پريوت مصري

  )1. (شود مي

  
كند، ولـي از   نميطور طبيعي در ايران رشد  اين درختچه به 
هاي آن در صنعت رنگرزي  دليل استفاده از برگ ها پيش به مدت

مينـاب،  (در مناطق گرمسيري جنـوب و جنـوب شـرق كشـور     
 )3. (شود كاشته مي) هامون، جاز موريان، ايرانشهر

  پيشينه گياه حنا
 و سـخت  حنـا  كـار  و كشـت  رويشگاه و پيشينه تحقيق در

 دوره هـاي  انسـان  كـه  دهـد  مي نشان چنين شواهد. است دشوار

 Catal(هيـوك   كتـل  در) مـيالد  از پـيش  هفتم هزاره(نوسنگي 

Huyuk (""و دسـت  كردن رنگ براي حنا از "جايي در آناتول 
 بـه  وابسـته  كـه  هـا و مراسـمي   آيـين  برگزاري هنگام به پايشان

ها،  سومري بابليان، آشوريان،. كردند مي استفاده بوده، باروري الهه
شهري در شـمال  ") Ugaritic(ها  اوگاريت و ها كنعاني ها، سامي
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  مشيري و همكاران           

  251 --- 1394، پاييز ي سوم شماره، سال ششم  

حنـا   از باستان روزگار در كه بودند مردماني نخستين از  "روسيه
  )4. (بردند مي بهره

 بسـياري  نيـز مطالـب   حنا درخت خاستگاه نخستين درباره

. داننـد  مـي  حنا خاستگاه نخستين اي هند را عده. است شده گفته
 باستان را مصر حنا رويشگاه و خاستگاه نخستين ديگر برخي اما

 مصر از ميالدي 12 سده در گياه اين كه پندارند اين بر و دانند مي

 دهد مي نشان شناسي باستان هاي پژوهش. است شده هند برده به

 رنـگ  بـراي  موميـايي،  عمـل  از حنا، پيش از باستان مصر در كه

 حتـي . كردنـد  مـي  فراعنـه اسـتفاده   پاي و دست انگشتان كردن

 پيچيده شده رنگ حنا با هايي پارچه با كه شده پيدا هايي موميايي

 فراعنـه  بـه  اختصـاص  حنـا  كاربرد همه، اين با) 4. (شده بودند

 مسايل و پا و دست براي آذين حنا از نيز ديگر مردمان و نداشت

 اين باور گذشته هاي زمان در. كردند مي استفاده دارويي پزشكي

 قـدرتي  چون اخرا، حنا و خون رنگي سرخ مواد در كه بود رايج

 بيشـتر  فرازمينـي  نيروهـاي  از را انسـان  آگـاهي  كـه  است نهفته

نگهداري چنين معنويت و نيرويي از  براي روي، از اين. كند مي
 ويژه، گونه به كه مكتوبي گواه نخستين. گرفتند اين گياه بهره مي

 دهد مي ننشا و نوعروسان زنان دستان آذين براي را حنا كاربرد

 از پـيش  سـال  2100 بـه  كـه  آنات است و بعل افسانه اوگاريت

 آفريقا، و خاورميانه در بسيار مناطق از گذشته. گردد بازمي ميالد

 هـاي  آيـين  و مراسـم  برگـزاري  در نيـز از حنـا   چين جنوب در

  )1. (كردند مي استفاده گوناگون
 يـاد  ايـران  در حنـا  كشـت  از )مـيالدي  ده سـده (ابومنصور 

 مغول روزگار در حنا شدن از گران هم سيستان تاريخ در. كند مي

 مـن  ارزش يـك  آصـف  هاشم محمد. است آمده ميان به سخن

 دينـار  زنديـه ششصـد   روزگـار  در را شـاه  وزن به خوب حناي
  ) 5. (نويسد مي

  
  :مصارف درماني محلي حنا در مناطق مختلف ايران

  :استان سمنان
را بـراي جلـوگيري از   ) سردي ( حنا  :شهرستان شاهرود

  . مالند ريزش مو بروي سر مي
حنا و سدره را جداگانه براي رفع جوش و خارش بدن، بر 

  )6. ( مالند روي آن مي

حنا، روغن بادام، روغن نارگيل و روغـن حيـواني را بـراي    
  .كنند درمان ريزش مو استفاده مي

در گرمسار از حنـا و كتيـرا بـراي جلـوگيري از     : گرمسار
  ) 7. (شود مو استفاده مي ريزش
تراشــند و بــر روي آن حنــا  ســر را بــا تيــغ مــي: ســمنان

  )8.(گذارند مي
  :استان بوشهر

حنــا را بــراي رفــع ســردرد بــر موضــع  :شهرســتان ديــر
  )9(مالند مي

 ــتي ــتان دش ــن و    :شهرس ــك، آويش ــاطره، كوش ــا، ش حن
  .گذارند برنجاشك را كوبيده و براي رفع سردرد بر روي سر مي

كــرده حنــا در درمــان ســردرد بــر روي ســر      خــيس 
  )10.(گذارند مي

 ــتان ــتان دشتس ــتفاده    :شهرس ــردرد اس ــان س ــراي درم ب
  )10.(شود مي

  :استان سيستان و بلوچستان
شده اسـت  براي درمان پادرد از حنا استفاده مي: سيستان .

)11(  
  :استان گلستان

 براي شستن موي سـر اسـتفاده    :آباد كتول شهرستان علي
  )12. (شود مي

 هاي آن را با آب مخلوط كرده،  پودر برگ :گنبد كاووس
  )13. (مالند براي رفع سردرد و رنگ كردن مو بر سر مي

  :استان خراسان شمالي
حنــا و ســدر را بــراي رفــع  :شهرســتان تربــت حيدريــه

  )14. (مالند سرگيجه در حمام به سر مي
روغـن   اگر زخم آب كشيده باشد، اندكي حنا و پيه بـز و  -

  )11. (گذارند عقرب روي آن مي
  :استان خراسان جنوبي

براي درمان كچلي سر را بند انداخته و : شهرستان بيرجند
حنا را يا شاهتره يا پوست تخم مرغ پودر شده مخلوط كـرده و  

  )15. (گذارند روي سر مي
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  :استان اردبيل
از حنا براي درمان سردرد، خارش سر و پوست « : اردبيل
بـه ايـن   . شود ديدگي استفاده مي تقويت موي سر و ضرببدن، 

  .مالند ترتيب كه آن را با آب مخلوط كرده و روي موضع مي
در روستاي فوالدلو براي درمان سودا گزنـه، حنـا و رنـگ     

  . بستند هم مخلوط كرده و روي موضع مي سياه را با
براي درمان سردرد حنا و شاهتره را مخلوط كـرده بـه سـر    

همچنين حنـا را بـا ريشـه كاسـني كوبيـده بـه سـر        . دندمالي مي
حنا و صفراي گاو را نيز مخلوط كرده و بـه پيشـاني   . بستند مي
  . بستند مي

آباد جهت رفع چشم درد، حنا را بر سـر   در روستاي عباس
  . گذارند مي

اوغلي براي درمـان شـب ادراري، صـابون،     در روستاي قلي
  .گذارند موضع مي حنا، پياز و تنباكو را روي شكم يا

را مخلوط  azvāyبراي درمان كچلي، حنا، شاهتره و ازواي  
در امامرود، حنا، زاج و شـاهتره  . مالند كرده، بر روي موضع مي

در روستاي حاج كامل ادرار شتر، حنا، ازواي . مالند را به سر مي
  . مالند و روغن محلي را مخلوط كرده، روي زخم كچلي مي

رمان تبخال، حنا را با خامه گـاو مخلـوط   در فوالدلو براي د
در اصـطالح محلـي بـه تبخـال،     . گذارند كرده، روي تبخال مي

و يـا اوچـوخ الر    uĉuxliيا اوچوخ لي  ĉuxlāmāxچوخ الماخ 
uĉuxlar شود گفته مي .  

جهت درمان جوش صورت و بدن حنا و سدر را بـه بـدن   
  . مالند مي

مورد و زرده تخـم  براي درمان ريزش مو، پوست انار، حنا، 
  . بندند مرغ را مخلوط كرده، به سر مي

در درمان گري، مقداري حنا را در آب حل كرده، بـه روي  
  . بستند گري مي

، چيلـه داغـي،   boyāxدر درمان شكستگي، حنا، گياه بوياخ 
زرده تخم مرغ، عسل، آرد، سرشيم و روناس را مخلـوط، روي  

محـل شكسـتگي    اي گذاشـته، بـر روي   پارچه سـفيد آب نـزده  
  . چسبانند مي

افرادي كه داراي سوداي خشك هستند، به خارش پوسـت  
شود كـه   شوند در اين افراد خارش يه قدري شديد مي دچار مي

كند براي درمان  شخص با خاراندن شديد موضع آن را زخم مي
حنا و رنـگ سـياه را بـاهم مخلـوط كـرده و بـر روي موضـع        

  )16. (مالند مي
حنا و پيه مرهمي براي التيـام زخـم تهيـه    از مخلوط كردن  
  )3. (كنند مي

سراب  
يعد از تمام شدن بيمـاري آبلـه، تـن بيمـار را بـا دمكـرده       

  .شويند تا آثار بيماري كالً از بدن دفع شود شاهتره و حنا مي
براي ترك پاشنه پا سقز نجويده را با حنا مخلـوط كـرده و   

. بدن خارج شـود بندند تا حرارت  بر روي پاشنه و كف پت مي
  .علت ترك پا حرارت بدن است

براي درمان زرد زخم چشم گوسفند قرباني عيد قربان را با 
  )16. (پاشند سابند و بر روي زخم مي حنا مي

  : استان ايالم
رويد و از گـل آن   اي مي صورت بوته اين گياه كه به: ايالم

آيد، عالوه بر رنگ كردن مـو بـراي سـردرد و     حنا به دست مي
اين گياه طبع سـرد دارد و  . رود يراي درمان زخم سر به كار مي

در فصل تابستان براي جلوگيري از گرمازدگي زنان و مردان به 
  )17. (زنند سر خود مي

براي درمان زخم سر يك سير حنا، نيم سـير ارزقـان، يـك    
سير بابونه و چهار مثقال عرق بـادام شـيرين را مخلـوط كـرده     

  )17. (ا درمان شودگذارند ت روي زخم مي
  : استان كرمان

حنــا از گياهــاني اســت كــه در منــاطق گرمســير : كرمــان
بهتـرين نـوع آن   . رويد و مركز عمده آن بم و شـهداد اسـت   مي

و مرسوم است به حمـاي دسـتروك و   ) نزديك كرمان(خبيض 
مركز نرم كـردن و  . نوع ديگر آن معروف است به حناي خرمني

  .است بندي حناي ايران يزد بسته
اگر چند بار حنا را خيس كرده و روي انگشتان دست و پـا  
ببندند، رنگ آن سياه درخشان مايل به قرمز خواهد شد كـه بـه   

گويند و اسـتفاده از آن خيلـي مرسـوم بـوده      آن حناي سياه مي
زماني كه اولين هواپيماي به كرمان آمده بود اين شـعر را  . است

بـه كرمـون، خبـر بـرده بـه       يالون اومده«. خواندند ساخته و مي
  )18(» .بندند تهرون، كرمونيا لوندند، حنا سياه مي
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ي بلكه يروستائيان حنا را نه به خاطر زيبا: روستاي ميمند
هنگام سرماخوردگي و يا سردرد بر روي سر گذاشـته روي آن  

گـاهي همـراه حنـا، قنطـران را نيـز روي سـر       . بندند پارچه مي
  )19. (گذارند مي

  :لرستاناستان 
براي درمان سر درد گياه شاهتره كوبيده و با حنا : آباد خرم

  .كنند ضماد مي
كننـد و   يا مقداري جو را برشته كرده  و با حنا مخلوط مـي 

  )20. (گذارند روي سر بيمار مي
به سردردهاي شديد سراشـي مـي گوينـد و  بـراي درمـان      

  ) 20. ( مالند وسمه و حنا را مخلوط كرده بر سر مي
  :ستان كرمانشاها
كند مدت كوتاه كهير را درمان مي ماليدن حنا به :كرمانشاه .

)11(  
براي درمان سردرد حنا را با آب مخلـوط كـرده روي سـر    

  )21. (كنند ضماد مي
براي درمان ريزش مو آب برگ بيد، پويا نازه گردو، سـماق  

  )21. (كنند كنند و بر سر ضماد مي و حنا را باهم مخلوط مي
  :فارس استان

براي درمان خارش حنا و شاهتره و پوست نـارنج  : شيراز
مدت يك ساعت در هنگـام اسـتحمام    را با آبليمو خيسانده و به

  )22. (زنند به بدن خود مي
دماغ حنا و سدر را باهم مخلوط  براي درمان سردرد و خون

  )22. (زنند كرده و بر سر مي
تنهـايي   بـه . حنـا داراي مـزاج سـرد اسـت    : روستاي دوان

گذارنـد، بـراي رفـع سـردرد      صورت خيسانده روي سـر مـي   به
برگ نكوبيده آن را همراه با روغن بادام يـا  . معمولي مفيد است

يـا روغـن زيتـون را طـوري     ) روغـن كرچـك   ( روغن شـيره  
اين ماده به صـورت  . حرارت داده كه به صورت سوخته درآيد

براي رفع بخـار  . رود هاي سوختگي به كار مي مالشي براي زخم
سودا حناي پودر شده را در آب جوشانده، شاهتره و گل ختمي 

دهنـد و چنـد    كه به صورت خمير درآمده روي سـر قـرار مـي   
پـودر حنـا را   . گذارنـد  ساعتي آن را به همـان حـال بـاقي مـي    

خيسانند و آب صاف شده آن را صبح ناشتا جهـت تقويـت    مي
خيسانده . برند ار ميماند به ك كه جنين در رحمش نمي رحم زني

  )23.(رسد مصرف مي آن براي رفع عرق كف پاودست به
  :ستان زنجانا
براي درمان سردرد موها را با پـودر شـده سـنگ    : زنجان

  )24. (كنند شويند، سپس موها را با حنا ضماد مي چخماق مي
بـراي  . زخم سودا ناشـي از گرمـاي بـدن و واگيرداراسـت    

حنا خيس كرده و بر روي محل  درمان علف سودا را با مقداري
  )24. (گذارند زخم مي

  
  :مصارف حنا در طب كهن

حنا و آب كنـدس را  . در اول سرد و در دوم خشك است«
دهانـه  . بادشكن اسـت . رنگ كند بر موي بيندايند موي را سرخ

كننـده   بخش و نـرم  روغن حنا بسيار گرمي. كند ها را باز مي رگ
گرم و بلغمـي و ورم پـره بينـي    پز حنا در عالج ورم  آب. است

پز حنـا بـراي سـوختگي پاشـند      آب. خشكاند مفيد است كه مي
براي معالجه استخوان شكسته حناي تنها يـا داخـل   . مفيد است

روغن حنا خستگي را از . مرهم موم و روغن گل سودمند است
اگر مخلوط حنا و سركه را بر پيشاني بمالند سردرد . برد بين مي

حنــا و ســركه در عــالج زخــم دهــان و . هــدد را تســكين مــي
درد زهـدان را  . هاي زبـان و پيرامـون زبـان مفيـد اسـت      جوش

  ). 25. (كند درمان مي
در تهيه نوعي فالج كه در اثر آن گـردن بـه   : ديسقوريدوس«

( هاي مخصوص خنـاق   ود و نيز در تهيه مرهمش عقب مايل مي
تهيــه هــاي گــرم در بــيخ ران و همچنــين در  و ورم) ديفتــري 

. دهنـد  هاي از بين برنده خستگي مورد استفاده قـرار مـي   روغن
برگ حنا قابض است و اگر آن را بجوند، برفك دهان و زبان را 

  ). 26(» كند درمان مي
زيان است كه براي رنگ كـردن   هاي طبيعي بي حنا از رنگ«

گرد برگ حنا، برگ هلو . شود موي سر و دست و پا استفاده مي
ر گياهان مختلف را مخلوط كرده، براي رفع اگزما دا و برگ تانن

قـرار دادن گـرد   . مالنـد  و جلوگيري از عرق دست و پا بدان مي
حنا و يا خيسانده آن بر روي زخـم و جراحـات جهـت بهبـود     

  ). 27(» آنها، بين مردم معمول است
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از جوشاندن برگ حنا و پوست ميوه  گـردو و انـار رنـگ    «
هاي حنـا و گيـاه    از سائيده برگ. كنند ثابتي براي الياف تهيه مي

نيل گردي به نام رنـگ حنـا جهـت رنـگ مـوي سـر درسـت        
ضماد برگ حنا را مخلوط با روغن زيتون براي زخـم،  . كنند مي

جوش، كورك، سوختگي و ريشه شدن ناخن انگشـت بـه كـار    
  ). 28( » برند  مي

براي رويانيدن ناخن اصلي به جاي ناخن كـج اثـر خـوب    «
ر از برگ خشك كوبيده آن با پيه ضماد درسـت كننـد،   اگ. دارد

  ).29(» براي التيام زخم گوشه ناخن مفيد است 
  
 :گيري نتيجه

طب سنتي طبي پويا و عميق است كه بر پايه دانش بومي و 
يا مردم   محلي شكل گرفته است و نقش خاص درمانگران بومي

تـوان   ها در مناطق مختلف نمي را در تشخيص و درمان بيماري

طور كه ذكر شد، در طب عاميانه بـراي   حنا همان. ناديده گرفت
در طب . هاي مختلف كاربرد فراواني داشته است درمان بيماري

بـا بررسـي در   . شد كهن نيز از اين گياه براي درمان استفاده مي
هاي پوستي و مو از  مناطق مورد مطالعه تأثير اين گياه بر بيماري

ايـن  . اكثـر ايـن نقـاط مشـاهده شـد     جمله نكاتي بـود كـه در   
اي عظـيم در   هاي محلي و دانش عاميانه سنتي كه گنجينه درمان

توانـد   هر منطقه از كشور هستند، با بررسي و تحقيق بيشتر مـي 
راهگشاي متخصصان طب سنتي قرار گيرد، لذا انجام تحقيقات 
كارآزمايي باليني را به محققان طب سنتي و طب جديد توصـيه  

  .كند مي
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    ٣٥٨، ص ١٣٧٥تهران، دانشگاه تهران،. چاپ ششم). جلدي  ٥(زرگري، علي، گياهان دارويي  .٢٧

 ٢١٨، ص ١٣٨١، )ماه نشر ( مشهد، دفتر جغرافيايي و انتشارات ماهوان . چاپ اول. ماه وان، احمد،  فرهنگ گياهان ايران .٢٨

 ٢١، ص١٣٨٢تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمي، . پنجم ، چاپ)جلدي  ٨(ميرحيدر، حسين، معارف گياهي  .٢٩
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