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1394زمستان ، چهارمي  شماره، ششمتي اسالم و ايران، سال طب سنّ ي مجلّه 

 
 )خروع( كرچك

 
 اردكاني،  محمدرضا شمس سلطاني، بوالقاسما آزاده رييس دانا، ،*المرضا امين، بهزاد ذوالفقاري، روجا رحيميغ

  زاده محقق طالب، عبدالعلي ميرمهديميثم شيرزاد، ا
 

 اسالمي و طب سنتي، فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسالمي ايرانشاخه گياهان دارويي، گروه طب 
 

 چكيده
 :مقدمه و هدف

 4تـا   1كرچك كه در طب سنتي به نام خروع و بيدانجير معروف است، گياهي است يك تا چند ساله به رنگ سبز تا قرمز، بدون كرك بـه ارتفـاع  
هاي آن لوبيايي و داراي خطوط تيره و  ميوه آن پوشيده از خارهاي نرم و دانه. اي با دمبرگ بلند هاي پنجه هاي آن ضخيم توخالي و برگ ساقه متر، با

هـاي ناشـي از غلبـه اخـالط سـرد و       در طب سنتي ايران به عنوان مسهل قوي اخالط بارده شناخته شده و جهـت درمـان بيمـاري   . است پر چرب
 .Ricinus communis Lمشخصات ذكر شده در منابع طب سنتي بـا مشخصـات گيـاه كرچـك بـا نـام علمـي        . ويت احشاء كاربرد داردهمچنين تق

 .مطابقت دارد
 
 
 
 

 

 
 :مقدمه

ذكـر شـده كـه     خروعكرچك كه در منابع طب سنتي به نام 
اسـت كـه در   ) Euphorbiaceae(يكي از گياهان تيـره فرفيـون   

. شـود  بسياري از نقاط ايران به صورت كاشـته شـده ديـده مـي    
كرچك گياهي است اغلب يكساله، ولي در نقاط مرطوب و يـا  

شاورزي تحت آبياري مـداوم بـه صـورت چنـدين     هاي ك زمين
هـاي سـبز تـا     اي بـه رنـگ   هاي پنجه برگ. ساله نيز وجود دارد

هـاي   اي، ميـوه  هـاي خوشـه   قرمز، ساقه توخالي و ضـخيم، گـل  
شـكل بـا خطـوط     هاي لوبيايي داراي خارهاي بلند و نرم و دانه

در منـابع طـب سـنتي    . تيره از مشخصات عمده كرچك اسـت 
خشك در درجـه دوم بـراي آن ذكـر شـده و از      طبيعت گرم و

، ملين عصـب، مسـهل قـوي خلـط     3، جالي2افعال آن به محلّل
 5عروق، مقوي اعضا، مدر حيض و مخرج مشـيمه  4سرد، منقّي

 .اشاره شده است
 
 

 : سيري در منابع گذشته
تر از درخت انجير و برگ آن شـبيه   كرچك درختي كوچك

سـاقه و  . و مايل به سياه اسـت  تر به برگ درخت چنار ولي نرم
 ،دار خوشه ،آن خاردار ميوه .هايش مانند ني توخالي است شاخه

دار و شبيه  خالدانه قهوه و پوست آن  اندازهآن به  تخم مدور و
 محـل رويـش آن  . اسـت روغـن   پـر  و ديو مغـز آن سـف   به كنه

 ).2، 1(است معتدل  هاي سرزمين
ـ  اخـتالف نظـر   پژوهشـگران   نيدر مورد خاستگاه كرچك ب

 ،يياز حبشــه، مصــر، منــاطق اســتوا انيــم نيــدر ا. وجــود دارد
شـده   افـت يو هند نام برده شده است؛ اما شـواهد   ايجنوب آس
آن مـيالد از  سال قبل از  4000باستان در  انيدهد مصر ينشان م

سال  400هرودت در . اند كرده يبه عنوان روغن چراغ استفاده م
آن را بـه   زيـ ن ينـ يبه كاربرد آن اشاره داشـته و  پل  الديقبل از م
 ).3(كرده است  فيتوص نيعنوان مل

دانه ). 2(طبيعت آن گرم و خشك در آخر درجه دوم است 
 و سـرد  خلـط  قوي مسهل و عصب كرچك محلل، جالي، ملين

 94دي : افتيدر خيتار
 94بهمن : تاريخ پذيرش
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مشيمه است  مخرج و حيض مدر و اعضاء مقوي و عروق منقّي
ي عـدد دانـه آن مسـهل بلغـم و     آشاميدن ساييده مغز س). 4-6(

و رطوبـت مـايي اسـت و باعـث ايجـاد حالـت تهـوع و         6مرّه
به همين دليل باعث سسـتي شـديد معـده    . شود تحريك قي مي

 رقيق كنندگي، ذوب خاصيت داراي كرچك دانه). 5، 4(شود  مي
 امـراض  بـراي ). 4( اسـت  اعضـا  تقويت و كردن لطيف كردن،
 ناشـي  مفاصـل  درد و رعشه  و  لقوه و 8فالج و 7قولنج و بارده
 ).7، 5، 2( اسـت  مفيـد  بـارد  سرفه و تنگي نفس و رطوبات از

كوبيـده   9ضـماد ). 7( كنـد  مي نرم را سفتي نوع هر كرچك دانه
. آن نـافع اسـت   درد و بلغمي اورام و دانه كرچك  جهت زگيل

هاي پستان پس از  همچنين ضماد آن با سركه براي تسكين ورم
 ). 4(مفيد است  10وضع حمل و نيز نقرس و باد سرخ

 تـر  ضعيف ولي است، جالي و مسهل و محلل كرچك برگ
قوت ترياقيت برگ بيشتر از دانـه اسـت و   ). 4، 2(است  دانه از

 سـم  هت رفـع ج بدان كردن قي و مدر آن تازه عصاره آشاميدن
ضماد مطبـوخ  ). 2( اينها نافع است امثال و افيون و 11بيش بارد

 ).  5(برگ آن براي نقرس بارد و درد مفاصل نافع است 
 و گشـودن مجـاري   و دل پيچه رفع پوست ريشه آن جهت

 ).2(كاربرد است  12سدد
) 7(تر اسـت   تر و لطيف روغن كرچك از روغن زيتون گرم

 وجـع  مسـكن  و آور قـي ). 5(دارد و خاصيت تحليـل بيشـتري   
ــؤاد ــارد 13الف ــالي). 6(اســت  ب ــردن   14ط ــرم ك ــت ن آن جه
 درد و جلـد  كبـودي  آثـار  رفع مقعد، ، ورم15ها، برص صالبت

  ). 8، 6، 4(گوش نافع است 
و  17كَـرب  موجـب  و اشتها مسقط و16دانه كرچك مرخي

 ).6، 2(نعناست  و مصطكي و كتيرا مصلحش و غثيان و قي
 ذكـر  كرچـك  بـراي  متفـاوتي  هاي نام سنتي، معتبر منابع در
 :است زير شرح به آنها ترين مهم كه شده

 خروع : عربي
 . بيدانجير، دانه آن را به شيرازي كنتو نامند: فارسي
فسـقين، قيقـي،    و سـوقيروس، فسـقي   و سورفيرس: يوناني

 قيموسارقوس
 دانه آن را قراري نامند: سرياني
 طمر، طمورا: رومي

  كرچك :تركي
 )2(. درخت آن را ارند و دانه آن را ارندي نامند: هندي

 
 كرچك

 .Ricinus communis L: نام علمي

 )Euphorbiaceae(فرفيون  :نام تيره
  Castor : نام انگليسي

در (گيـاهي اسـت علفـي يكسـاله      :مشخصات گياهشناسـي 
در اغلـب  (به رنگ سبز كلمي ) مناطق گرم و مرطوب چند ساله

. متـر  5تـا   1بـدون كـرك، بـه ارتفـاع     )  قرمز رنگموارد كامالً
هــاي آن راســت و در بخــش فوقــاني پرشــاخه، ضــخيم،  ســاقه

متـر يـا بيشـتر بـا      سـانتي  25تا  6هاي آن به طول  برگ. توخالي
هـاي   لـوب و لـوب   11تـا   7دمبرگ بلنـد، پهنـك بـرگ داراي    

هاي آن بـه صـورت گـل     گل. دار اي، دندانه سرنيزه -مرغي تخم
هاي نر بـه   اي محوري يا انتهايي به دو صورت، گل خوشهآذين 

هاي متعدد و  لوبي و پرچم 5تا  3متر با گلپوش  طول يك سانتي
متر با گلپوش پنج لوبي، ريزان و  هاي ماده حدود يك سانتي گل

ميـوه آن بـه   . اي، كروي يا تخم مرغي داراي تخمدان سه حجره
و داراي زوايـد   طول يك سانتي متر يا بيشتر بـا پوسـته سـخت   

شـكل و داراي نقـش و نگـار     ها لوبيـايي  شكل، دانه خار و تيغي
 .بنفش رنگ هستند

جنـوب و غـرب اروپـا، تركيـه، ايـران،       :پراكنش در جهـان 
 .افغانستان، آسياي گرم و مرطوب، آفريقا و جنوب امريكا

به صورت كاشـته شـده در بيشـتر نقـاط      :پراكنش در ايران
ن، گـيالن، مازنـدران، يـزد، خوزسـتان،     هـاي تهـرا   استان. ايران

 ).10و  9(بوشهر، هرمزگان، بلوچستان 
روغـن حاصـل از    يكاربرد خـوراك : موارد مصرف امروزي

آنهـا   نيتـر  مطرح است كه مهـم  يدانه كرچك در موارد متعدد
 يا روده يهـا  حاد، التهاب روده، دفع كـرم  بوستيشامل درمان 

ر روغـن حاصـل از   موجـود د  دياسـ  كينولئيسير بيترك. است
ضد جذب و محرك ترشـح،   بيترك كيدانه كرچك به عنوان 

 يعـ يفـراورده طب  نياز ا نيهمچن. استآن  نياثر مل يعامل اصل
آبسه، كورك، دمـل   ،ياز اختالالت پوست يدر درمان التهاب ناش

سـردرد   يضـمادها  بيترك در يو حت يانيالتهاب گوش م زيو ن



 كرچك 
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مـوارد   نياز ا يگر چه برخ. شود ياستفاده م يبه صورت موضع
مطالعـات بـاليني در    يول هستند،مصرف در روند درمان مطرح 

 ).11( خصوص اثرات فوق الذكر در دسترس نيست
 
 :گيري نتيجه

در منابع طب سنتي نام خروع و بيدانجير را بـراي كرچـك   
در اين تحقيق بـا مطابقـت دادن شـرح ماهيـت و     . اند ذكر كرده

منابع طب سنتي با شرح گياهشناسي و موارد افعال ذكر شده در 
هاي  گيري شد كه خروع همان دانه طور نتيجه مصرف جديد اين

 .است .Ricinus communis Lكرچك با نام علمي  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ها نوشت پي
آورده  يبا مدخل خروع در منابع طب سنت كرچك  :خروع 

 شده است

 تحليل برنده: محلّل

 جال دهنده :جالي

 كننده پاك: منقّي

 جفت جنين: مشيمه

قوت و شدت است؛ بر صفرا اطـالق   يدر لغت به معن: همرَّ
هاست و بـر سـوداء    خلط نيتر ياز آن جهت كه آن قو شود يم
 .است شترياخالط ب رياز جهت آنكه صالبت و ثباتش از سا ز،ين

و بيماري دردناك در روده بزرگ كه خروج مـدفوع  : قولَنج
 .سازد باد را مشكل مي

 فلج : فالَج

و نرم باشد بر عضو بمالند  عيالقوام كه ما ظيآنچه غل: ضماد
 ايـ بر او بندند اعم از آنكـه مـوم و روغـن داشـته باشـد و       اي و

 .باشد نداشته

 ريسـا مفرط كـه از غلبـه خـون بـر رخ و      يسرخ: باد سرخ
 .ها ظاهر شود اندام

 )Aconitum ferox(آقونيطون هندي : بيش

از  كيـ بسـته شـدن هر   اي يگرفتگجمع سده به معني : سدد
 هاي بدن رگ ايمجاري 

 فم معده درد :وجع الفُواد

 .كه بر عضو بمالند قيرق ييدوا: طال

 پيسي : برَص

 كننده سست :مرخي

 دل آشوب: كَرب

 )Croton tiglium(بيد انجير هندي : دند
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