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

 شناسي شناسي و دانشجوي دكتري جامعه كارشناس ارشد پژوهشكده مردم الف
 گذاري فرهنگيشناسي و دانشجوي دكتري سياست مردممديرگروه اسطوره و آيين پژوهشكده  ب

 گذاري فرهنگيشناسي و دانشجوي دكتري سياست كارشناس ارشد پژوهشكده مردم ج

 

 چكيده
 وقتى .شودصورت خودرو يافت ميبومي مناطق آفريقايي و گرم و خشك است و در مناطق جنوبي ايران به) وراآلو(گياه صبر زرد  :سابقه و هدف

 هـا، زخـم  درمـان  بـراى  را گياه اين هامصرى بار نخستين. دارد اىالعادهدارويى خارق اثر كه شودمى خارج گياه داخل از ژلى شود، بريده آن برگ
 و شـد  انجـام  گيـاه  ايـن  دارويـى  خواص و تركيبات روى بر وسيعى و علمى تحقيقات بعد به 1930 دهه از. بردند كاربه هاعفونت و هاسوختگى
 بـراي   -شـود  مـي  كاشـته  دنيا تمام در امروز كه - آلوورا از .به تأييد رسيد هاسوختگى و هازخم درمان در گياه اين شدهصاف ژل عجيب قدرت
 محـيط  از دانشي كه مردم بـومي  .شود مي استفاده سوختگي و جوش درمان سوءهاضمه، تا گرفته ميگرن انواع از هابيماري از وسيعي گستره درمان
. اسـت  ضـروري  و الزم انـد، نـابودي  حال در سرعتبه كه اطالعات اين نگهداري و دارند، بسيار باارزش است و ثبت گياهان ويژهبه خود اطراف
 . ، از جمله گياهان دارويي جزيره قشم است)آلووورا(صبر زرد  گياه بررسي پژوهش، اين هدف از
 آنها ساله چندين دانش آوريجمع اي بهو نيز استفاده از منابع كتابخانه مصاحبه مشاهده و هايبا استفاده از روش پژوهش اين در: هاروش مواد و
 . شد گردآوري ... و سنتي مصارف شامل؛ خصوصيات گياه، كاربردهاي آن، نحوه درمان محلي و  گياه گوناگون و اطالعات شده پرداخته
هاي درمان سنتي در منطقـه همچنـان   رغم پيشرفت روزافزون دانش پزشكي استفاده از گياهان دارويي و روشكه؛ علي داد نشان نتايج: گيرينتيجه

 .توان به كشت وسيع اين گياه پرداختبه مساعد بودن شرايط اقليمي منطقه، مي رايج است و باتوجه
 . دانش بومي، قشم آلوورا، صبر زرد،  بيماري، :ها كليد واژه

 
 
 
 
 

 :مقدمه
، از انـواع گياهـان چندسـاله    )وراآلو(گياه دارويي صبر زرد 

است كه كاشت آن از هزاران سال پيش در مناطق مختلف دنيـا  
ايـن گيـاه   . اسـت و در طب سنتي مورد توجه بوده  رواج داشته

هـاي پوسـتي   ها از جمله ناراحتيبراي درمان بسياري از بيماري
رفته، همچنين فوايـد  كار ميها بهو روده و نيز در درمان عفونت

هـايي  بيمـاري . اسـت مربوط به اثرات نيروبخشي آن ذكر شـده  
واسير، خـارش،  نظمي معده، يبوست، بخوابي، بينظير زخم، بي
-مويي، امراض لثه و دهان، درد كليه، تـاول و تـاول  سردرد، كم

سـوختگي،   هاي پوستي، آفتابهاي ناشي از سوختگي، ناراحتي
 ...هاي سمي وهاي روي پوست، پادزهر زخمبرطرف كردن لكه

اين گياه مخصوص نـواحي حـاره بـوده و منشـأ اصـلي آن      
همچنـين  . آفريقا است گرمسيري مناطق حارهمناطق گرم و نيمه

ــدرعباس، قشــم،    ــد بوشــهر، بن ــوبي كشــور مانن ــاطق جن در من
صورت خودرو يافت وبلوچستان، خوزستان و سمنان بهسيستان

 . شودمي
در هر عصري از زندگي اجتماعي انسـان و در هـر يـك از    

شناسـي و  مراحل تاريخ تمـدن بشـر، مطالعـاتي در زمينـه گيـاه     
و روزبه روز نقـش عمـده ايـن     اثرات طبي آن صورت پذيرفته

 .اسـت  دانشمندان مشخص شده خصوصاثرات براي همگان به
اهميت گياهان و كـاربرد آن در زنـدگي    هشكي نيست كه امروز

كـه در   طوريهب است،  شدهها و جهت ساختن دارو ثابت انسان
علـت اينكـه برخـي از    هاي داروسازي بـه ها و دانشكدهدانشگاه

94ارديبهشت: افتيدر خيتار
 94آذر : تاريخ پذيرش
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گياهي دارند مبحثـي تحـت عنـوان گيـاه دارويـي      داروها ريشه 
 . شودتدريس مي

هـا  ها و ميـوه ها، گياهان، سبزياز طرفي درباره خواص گل
 ،عالقـه مـردم   اسـت،  هاي گوناگون بحث زيادي شدهدر كتاب

درمـاني،  خصوص كشورهاي پيشـرفته بـراي اسـتفاده از گيـاه    به
ود را بـه  كارخانجات داروسازي را بر آن داشـته كـه توجـه خـ    

ساخت و ارائه داروهاي گياهي مبذول دارند كه اين امر توسـعه  
همين مسئله باعث شـده كـه    .است روزافزوني را به خود گرفته

طـب  . گرايش مردم به سمت طب سنتي دستخوش تغيير شـود 
دليـل ايـن   و به بودهسنتي يكي از مظاهر فرهنگ و آميخته با آن 

بـاقي مانـده    ،يـرات گسـترده  رغـم تغي آميختگي تا به امروز علي
طب سنتي در ايران ريشه در باورها و اعتقـادات مـذهبي   . است
آنهـا  بـراي  كننـد  مردم وقتي از طبيبان سنتي صـحبت مـي  . دارد

هـاي ايـن طبيبـان، منطبـق بـر      ويژگـي . نـد ا نوعي قداست قائل
 . ها استسنتي قديمي يا همان دكتر علفي انهاي طبيبويژگي

 
 :مواد وروش ها

انجام اين پژوهش مطالب مربوط به حوزه مورد مطالعـه   در
با استفاده از روش ميـداني و حضـور در منطقـه     -شهر قشم  -

. اسـت مورد پژوهش و مصاحبه با افراد مطلع، گردآوري شـده  
اطالعات مربوط بـه كاربردهـاي ايـن گيـاه در نقـاط گونـاگون       

بـراي   دست آمده اسـت، همچنـين  اي بهجهان از منابع كتابخانه
يابي به آخرين اطالعات در اين زمينه با اسـتفاده از منـابع   دست

اينترنتي چند مقاله به زبـان انگليسـي مطالعـه شـد كـه ترجمـه       
 . استهايي از آنها در اين مقاله مورد استفاده قرار گرفته بخش

 محدوده مورد مطالعه
ورا در سـطح وسـيعي در شـهر    باتوجه به رويش گيـاه آلـو  

 . عنوان منطقه مورد پژوهش انتخاب شدشهر بهقشم، اين 
 

 
 

كيلومتري جنوب بندرعباس قرار  22جزيره قشم در حدود 
هاي بنـدر قشـم و بنـدر     دارد و داراي دو بندرگاه كوچك به نام

عنــوان مركــز ايــن جزيــره در شــهر قشــم بــه. درگهــان اســت
رغم آنكه اين شهر نسـبت  است و بهترين نقطه واقع شده شرقي

علت موقعيـت مهـم   كل جزيره مركزيت هندسي ندارد، اما بهبه 
استراتژيك و ديد گسترده به جنوب، شمال و شرق، تنگه هرمز 
ــوده و     ــت ب ــديم داراي اهمي ــدرعباس، از ق ــه بن ــي ب و نزديك

) 1. (اسـت شـده   گاه جزيـره محسـوب مـي   ترين سكونت عمده
عنـوان پايگـاه اصـلي توسـعه منطقـه آزاد      انتخاب شهر قشم بـه 

 .استصنعتي قشم نيز بر اهميت اين شهر افزوده  -تجاري 
هـاي گـرم و خشـك قـرار دارد و      قشم در گـروه سـرزمين  

دماي متوسط سـاليانه  . رطوبت نسبي هوا در اين منطقه باالست
گراد و اختالف درجه حرارت فصلي در  درجه سانتي 26حدود 

 10تيـر تـا    10تـرين زمـان    گـرم . اين جزيره بسيار زيـاد اسـت  
 )1. (ها دي و بهمن است شهريور و سردترين ماه

 
 :ها يافته

 مشخصات گياه
 گيـاهي   Aloe Veraصبر، صبر زرد با نـام علمـي آلـوورا     

ــگل ردهاســت از  ــا  س ــته Aloe Segelه ــه راس ــا اي مارچوب  ه
Asparagales  سريشيان تيره Asphodelaceae  اين گياه بومي ،
 .است آفريقاي شمالي
اي  البته برخـي از آنهـا داراي سـاقه   . است ساقه  صبر زرد بي

كنـد   رشد ميمتر  سانتي 100تا  60اين گياه . بسيار كوتاه هستند
صـورت   شود و در صورتي كه بـه  تكثير مي پاجوشو از طريق 
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. متر نخواهـد رسـيد   سانتي 40اورگانيك كشت شود به بيش از 
دار اسـت   هاي دندانـه  كلفت و گوشتي با لبه اي نيزههاي آن  برگ

هـاي ايـن گيـاه    تنهـا بـرگ  . و رنگ آن سبز تا خاكستري اسـت 
هـا نيـز بـراي    هاي مختلف برگارزش دارويي دارند، اما بخش

ژلـه شـفاف و   . گيرنـد اهداف گوناگوني مورد استفاده قرار مـي 
ن اين ژله و بي. شودهاي داخلي برگ ترشح ميسفتي از قسمت

هاي خاصـي حـاوي مـايع زردرنـگ     پوست بيروني برگ سلول
شود، سبب توليـد  وقتي كه اين مايع خشك مي. قرار دارد يتلخ

هـاي آن زردرنـگ اسـت و در انتهـاي     گـل  .شود مي آلوئهشيره 
 اي سـنبله شـود، بـر روي   ها خارج مياي كه از وسط برگساقه
هاي  هر كدام از گل. متر درازا داردسانتي 90رويند كه گاه تا  مي

 . سانتيمتري است 3-2اي  لوله جاماست و داراي  آن آويخته 
توليـد پـاجوش، تكثيـر     ،قلمه سـاقه صورت ورا بهتكثير آلو

در بسياري از مـوارد هـر بوتـه تـا ده     . ريشه و كاشت بذر است
اين گياه پايدار و چندسـاله اسـت و هـر    . كندپاجوش توليد مي

برگ كنـاري برداشـت و    4تا  3توان از هر بوته ماه يكبار ميسه
 )2. (تفاده قرار دادبراي استخراج محصول در كارخانه مورد اس

 
 پيشينه گياه آلوورا
اولـين  . اي بسيار طوالني و درخشـان دارد گياه آلوورا سابقه

ورا اشـاره شـده، متعلـق بـه     گزارش مكتوب كـه در آن بـه آلـو   
هـا و  چهارهزار سال پيش از ميالد مسيح است كه در غارنوشـته 

 هاي روي ظروف در معابد باستاني مصر كشف شـده كاريكنده
اسـت كـه   جا مانده از مصر باستان آمـده هاي بهدر افسانه. ستا

آلوئه گياهي چنان گرامي بوده كه افراد براي حضور در مراسـم  
هاي آلوورا تقديم اي از برگپس از مرگ يك فرعون بايد تحفه

تي از هايي نيز درباره استفاده كلئوپاترا و نفرتي داستان. كردندمي
را حتي مصـريان آن  . شودان گفته ميآلوورا براي حفظ زيباييش

ورا كـه   از آلـو . بردندكار ميبراي موميائي كردن مردگان خود به
سال بر آن متصور است در كتاب انجيل  3500اي بيش از  سابقه

كـه عيسـي از   هنگـامي ... نيز نام برده شده؛  39آيه  19در فصل 
بردنـد  هاي بدنش را با آلوئه پيچيدنـد و  صليب باز كردند زخم

 )4(و)3... . (

 هزار ساله هندي، آيـورودا، نيـز بـه    5آلوورا در طب سنتي 
هـاي يونـاني،   تمـدن . شـود همين ترتيب ارزشمند شـمرده مـي  

رومي، آفريقايي، مايايي، سرخپوستان امريكايي و چيني نيـز آن  
داشتند و مسلمانان بسياري از نقـاط هنـوز هـم در    را گرامي مي

ورا هاي آلودر بازگشت از سفر حج برگ بسياري از نقاط جهان
 )5. (كنندهايشان آويزان ميرا باالي در خانه

شكارچيان  منشأ و خاستگاه اين گياه آفريقاي جنوبي بوده و
 ماليدند تا عرق آفريقايى از ژل آن بر بدن خود مى

د تا بـراي شـكار كردنشـان    نگيرتندي نكنند و بدنشان بوى 
 ) 6(. وجود نيايدمشكلي به

 ورا  در طب نوينكاربرد آلو

سـازي و شـناخت خـواص دارويـي     با پيشـرفت علـم دارو  
گياهان در نيمه قرن بيستم، در اولين مرحله ماده مسهل حاصـل  
از عصاره برگ آلوئه شناخت شد و سـاليان طـوالني ايـن گيـاه     

. شـد براي استخراج مسهل قوي آن در جزاير كارائيب كاشته مي
هـاي  ي كـه در مركـز تحقيقـات و بررسـي    اخيرًا در يك بررسـ 

ورا در تگـزاس انجـام شـده، داليـل      المللي آلـو پژوهشكده بين
متعددي را براي درك بهتر موارد اسـتفاده ايـن گيـاه و مزايـا و     

-اند؛ گياهي كه شبيه كاكتوس است و برگ فوايد آن منتشر كرده

هاي سـبز خاكسـتري قطـور آن حـاوي ژل شـفاف و رقيـق و       
است، در قرن شانزدهم ميالدي از آفريقـاي جنـوبي   داري بافت

هـا قبـل   كه اين گياه قرنبه امريكاي شمالي آورده شد، در حالي
هـاي  در مصر باستان به گياه جـاودانگي شـهرت داشـته و قـرن    

عنـوان گيـاه دارويـي و اكسـير     متمادي از آن در طب سـنتي بـه  
 ) 7. (استشده حيات استفاده مي

تـر كـردن دوران نقاهـت پـس از      تـاه آلوورا همچنين در كو
انگيـزي دارد   هاي سخت و عمل جراحي نيز اثر اعجـاب بيماري

در مـورد  . بخشـد  سـرعت بهبـود مـي   و قواي عمومي بدن را به
شـوند،   هـاي غـرور، خـالص نمـي    افرادي كه از آكنه يا جـوش 

است؛ اين افراد ملزم بودند روزانـه پوسـت   آزمايشي انجام شده
ل مخصوصي كه خواص ضد جوش داشت صورت خود را با ژ

محققان ژل جديدي ساختند كه حاوي آلوورا بـود  . ماساژ دهند
و به افراد مورد بررسي توصيه كردند به نيمي از صـورت خـود   

سـرعت  . ژل قبلي و به نيمه ديگر ژل حـاوي آلـوورا را بمالنـد   
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سـاعت بيشـتر از ژل قبلـي بـود و      72اثربخشي اين ژل حدود 
انگيزي شاهد بهبـود و ريشـه كـن شـدن      شگفت طرزبيماران به

اي از صـورت خـود بودنـد كـه بـا ژل آلـوورا        هاي نيمهجوش
دكتر جيمز نولتون، متخصص پوست و زيبايي . بودمعالجه شده 

هر نوع زخمي كـه  «: گويد در دانشگاه نيوپورت بيچ كاليفرنيا مي
باشد با اسـتفاده از ژل آلـوورا قابـل     بر روي پوست ايجاد شده
هاي عميق گرفته تا محـل بخيـه شـدن    درمان است، از بريدگي
برداري شده جهت انجـام تسـت    هاي اليهعمل جراحي و بخش

 )8(. »سرطان
اي در مورد اثر اين گيـاه در بهبـود    همچنين بررسي گسترده

مانند ديگر انجام شـده كـه نشـان     هاي تاولها و زخمسوختگي
دهد استفاده از ژل آلوورا در درمان سوختگي دوره درمان را  مي

تـر   مراتب رضايت بخش اثربخشي آن نيز به. استتر كرده كوتاه
 . است

زدگي اعضاي بدن نيز ژل آلوورا در درمان سرمازدگي و يخ
كند و با افزايش سرعت گردش خون در آن قسـمت،   معجزه مي

يت آنتي بيوتيك بسـيار  بخشد و خاص روند درمان را سرعت مي
هـاي پوسـتي ناشـي از اشـعه ايكـس،      ديـدگي  آسيب. قوي دارد

موارد خاصي از پيسي يا جذام نيز با استفاده از ژل آلوورا قابـل  
هـاي مـزمن و   هاي سيستم گوارش، اسهالعفونت .درمان است

شود و معـده   زخم معده نيز با نوشيدن عصاره آلوورا درمان مي
با انرژي و ورزيدگي بيشتر به حيـات خـود   هاي داخلي و اندام
 .دهند ادامه مي

هـاي مفصـلي   در مورد بيماران مبتال به ديابت نيـز بررسـي  
افرادي كه درمان بيماري قنـد آنهـا هنـوز بـه     . استانجام شده 

در . ورا آزمـايش شـدند   ، با عصـاره آلـو  انسولين نياز پيدا نكرده
ه باشـد، ميـزان قنـد    پايان دوره بدون آنكه وزنشان تغييري كـرد 

 .خونشان كاهش يافته بود
صـورت تزريـق   استفاده روزانه و مداوم عصـاره آلـوورا بـه   

ــر    ــز اث ــروز مفاصــل ني ــه آرت ــتال ب ــراد مب وريــدي در مــورد اف
است، در مورد افرادي كـه ورم و آرتـروز   انگيزي داشته  اعجاب

آلـوورا  . اند، درد برطرف شده اسـت  مفاصل و درد شديد داشته
آساي ديگري نيز در درمان سرطان ريه دارد و از معجزهخواص 

بـا  . كنـد  هاي مولد سـرطان جلـوگيري مـي   رشد و تكثير سلول

هـاي  توقف پيشرفت بيماري سرعت اثربخشي داروها و مراقبت
 )9(. شود پزشكي نيز چند برابر مي
صورت كنسرو و نوشيدني نيز در بـازار   آلوورا كه امروزه به

بخشي براي دهـان و دنـدان دارد و از   زندگيشود، اثر  يافت مي
هاي مولد بوي بـد دهـان نيـز    ها و رشد باكتريپوسيدگي دندان
ها را سـرعت  روند گوارش غذا و بهبود زخم. كند جلوگيري مي

در درمان . دهد بخشد و به پوست و مو طراوت و شادابي مي مي
علـت  هاي پوست و جلوگيري از پيري پوستي بهچين و چروك
 ) 8. (اي شبيه كالژن اثر بسيار قابل توجهي دارد دارا بودن ماده

هاي مزمن و يـا  در مورد افرادي كه دچار افسردگي، بيماري
صورت خوراكي سبب افزايش بستري هستند، مصرف آلوورا به

شـود و احسـاس بهتـري بـه آنهـا       نيروي حيـات و انـرژي مـي   
معـدني مـورد نيـاز     ها و موادچون حاوي تمام ويتامين. دهد مي

بدن براي غلبه بر احسـاس ناخوشـنودي و ضـعف اسـت و از     
تر اثرات جانبي نيز ندارد و تاكنون مورد چنـدان قابـل   همه مهم

توجهي در مورد حساسيت يا ساير عوارض جـانبي متـداول از   
 .استآلوورا گزارش نشده 

انـد   سـاخته  خوردني دانشمندان اسپانيايي از گياه آلوورا ژلي
هـا را پوشـاند و زمـان     تـوان ميـوه   استفاده از ايـن ژل مـي  با  كه

 ،نگهداري آنها را با حفـظ تـازگي و بـدون تغييـرات شـيميايي     
دهد  را تغيير نمي هاميوهاين ژل كه طعم و ظاهر . تر كرد طوالني

ضـرر   صـورت يـك پوشـش كـامال طبيعـي و بـي      توانـد بـه   مي
از برداشـت  جايگزين مواد نگهدارنده مصنوعي شـود كـه بعـد    

 )6(. شود مي ها به آنها اضافه ميوه
 در قشم) آلوورا(كابردهاي درمان سنتي صبر زرد

صبر زرد از نظر طب قديم گرم و خشك است و شيرابه آن 
 رسد؛در منطقه به مصارف گوناگون مي

 .كننده كل بدن است بنابر اعتقاد مردم اين گياه تقويت

-باعث نشاط مـي  برد وخستگي و ضعف بدن را از بين مي

 .شود

در رفع ريزش مو مورد اسـتفاده اسـت، خـوردن آن سـبب     
تقويت مو شده و شستن سر با شيره آن ريزش مـو را برطـرف   

 .كندمي

 .براي نرم و مرطوب نگه داشتن پوست مفيد است
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اي بدن فرد را بگزد مقداري از شيره گيـاه را  كه حشرهزماني
سوزش و خارش موضـع  مالند و بالفاصله بر محل گزيدگي مي

هـاي پوسـتي كـه    امروزه در رفع انواع حساسـيت . يابدالتيام مي
شـود از ايـن   سبب بروز خارش و سوزش و قرمزي پوست مي

 .كنندشيره استفاده مي

اگر بخشي از پوسـت در اثـر آفتـاب و يـا حـرارت دچـار       
باشد جهت بهبـود درد سـوختگي و نيـز تـرميم      سوختگي شده

 . مالندبر روي آن ميمحل از شيره گياه 

ها و التهاب ناشـي از آنهـا هـم از ايـن     ها و خراشدر زخم
سـبب چسـبناك    كنند و معتقدند شـيره گيـاه بـه   گياه استفاده مي

 .شودها ميبودن باعث بهبود سريع زخم

كـار  همچنين در هنگام بروز تبخال و زگيل شيره گياه را به 
 .تدبرند تا تبخال برطرف شده و زگيل بيفمي

هـا  در برطرف كردن يبوست مؤثر است چون شيره آن روده
 . اين گياه مسهل است. كندرا تميز مي

كند از بروز بواسـير جلـوگيري كـرده و    ها را روان ميروده
 .شودباعث التيام آن مي

هاي مختلف نوشيدن روزانه مقداري از شيره گياه در شربت
شود و عده ميباعث از بين رفتن حالت ترش كردن و سوزش م

 .كندبه هضم غذا كمك مي

ويـژه بـراي كودكـان مبـتال بـه انگـل       اثر ضد كرم دارد و به
 .شودصورت خوراكي و ضماد استفاده مي به

 .كندخون را تصفيه مي
خصوص صورتشان زياد جوش كه بدن و بهمعتقدند كساني

زند در اثر بد كار كردن كبد است و مصرف مرتب آلوورا را مي
 .دانندبهبود عملكرد كبد مناسب ميبراي 

باشـد و يـا كنـار    اگر چشمان فردي قرمـز و ملتهـب شـده    
باشد شيره گيـاه را در  چشمش جوش عفوني و قرمز رنگ زده 
 .دهندآب حل كرده چشمان را با آن شستشو مي

 .كنندهمچنين از آن در پايين آوردن قند خون استفاده مي

 .شودباعث افتادن سنگ كليه مي

در سرماخوردگي و سـردرد مقـداري از ژل گيـاه را در آب    
 .دهندجوش ريخته با آن بخور مي

در زمان قارچي و پوسته شدن بـين انگشـتان روزانـه از ژل    
 .مالندگياه بر موضع مي

براي رفع عفونت لثه و دندان با ايـن ژل دهـان را شستشـو    
 .دهندمي

ين گيـاه  اي را با خوردن شربت ادردهاي موضعي و ماهيچه
 .دهنديا ماليدن ژل آن تسكين مي

 
 در قشم) آلوورا(مضرات استفاده از صبر زرد

صبر زرد اگر به اندازه مصرف شـود، خطـري نـدارد، ولـي     
همين دليـل زنـان   به. شودمقدار زياد آن باعث اسهال خوني مي

شيرده نيز نبايد از آن استفاه كنند، زيرا از طريق شـير وارد بـدن   
ايـن گيـاه   . كنـد هاي نوزاد را تحريك     مـي رودهشده و طفل 

براي زنان حامله هم خوب نيست، زيرا ممكـن اسـت بـا بـروز     
امـا مـادران   . هاي شديد رحمي سبب سقط جنين شـود انقباض

مالند را به سينه ميبراي از شير گرفتن كودك مقدار كمي از آن 
 .تا تلخي زياد آن باعث تنفر كودك شود

 
 :گيرينتيجه

برانگيز پيرامون گياهان دارويـي، دانـش   يكي از موارد بحث
هاي متفـاوتي  اين دانش بسيار گسترده است و جنبه. بومي است

 .گيردگياهان دارويي را نيز در بر مياز جمله اتنوبوتاني
در اين تحقيق يك ارزيـابي اتنوبوتـانيكي در منطقـه مـورد     

تفاده از آوري اطالعـات بـا اسـ   جمـع . مطالعه صورت پـذيرفت 
ها بـا دانـش روز از طريـق    پژوهش ميداني و سپس تطبيق داده
 .بررسي منابع جديد انجام پذيرفت

اطالعات مربوط به گياه شامل؛ نام فارسي، نام علمي، سـاير  
هـاي گيـاه، مشخصـات گيـاه، خـواص درمـاني در منطقـه،        نام

-خواص درماني در جهان و كاربردهاي متنوع گياه آورده شده 

 . است
اغلب كاربردهاي دارويي گزارش شده در منطقه براي التيام 

سوختگي، رفع التهابات پوست، مو و چشم، جوش، محل آفتاب
 . درد استمشكالت گوارشي، نفخ شكم و دل

اين گياه عالوه بر خاصيت دارويي داراي خواص خـوراكي  
تواند بسـتر   هاي بيشتر ميو ساير كاربردهاست كه انجام بررسي
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هـاي  را جهت تبديل اين منطقـه و منـاطقي بـا ويژگـي    مناسبي 
هاي گردشگري فرهنگي، طبيعي و علمـي  فرد به قطبمنحصربه

 . فراهم آورد
ــه    ــاالت انگليســي و  مقايس ــه مق ــه حاصــل از ترجم نتيج
كاربردهاي اين گياه در منطقه مورد پژوهش و ديگر نقاط جهان 

هـاي  ادهبيانگر اين حقيقت است كـه؛ در مـوارد بسـياري اسـتف    
منزله مهر آيد و اين امر بهعمل ميدرماني يكساني از اين گياه به

تأييدي بر صحت مطالب گردآوري شـده در تحقيـق محسـوب    
 . شودمي

رغم نكات مثبت ذكر شده پس از نطبيـق اطالعـات   اما علي
مردم با دانش نوين، مطالبي هم يافت شده كه حاكي از اسـتفاده  

مـثالً  . ها بـود ه در درمان برخي بيمارينادرست مردم از اين گيا
در مقاالت علمي در مورد استفاده از اين گياه در زنان بـاردار و  

يا بيماران كليوي هشدارهايي داده شده كه مردم بومي اطالعاتي 
را در ايـن  مـوارد    در اين زمينه نداشتند و حتـي اسـتفاده از آن  

حقيقــات در ايــن مــوارد ضــرورت دارد ت. دانســتندجــايز مــي
تري انجـام شـود تـا بـا آزمايشـات علمـي درسـتي يـا         گسترده

 .نادرستي مطالب فوق نيز تأييد شود
 

 :تشكر و قدرداني
از مردم خوب و مهربان قشم كه در تهيه اين مقاله همكاري 

 .اندداشته
  
 
. 
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