
        
 

 
 
 

 1395ويژه نامه زمستان تي اسالم و ايران،طب سنّيمجلّه 

  )اسقيل( عنصل
  

 زيرگروه گياهان دارويي و داروسازي طب سنتي گروه حكمت، طب اسالمي و طب سنّتي، فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسالمي ايران 

 
Drimia maritima 

 
  چكيده

در طـب  . در طب سنتي ايران شناخته شده اسـت  "بصل الفَار"و "اسقيل"مارچوبه است كه با نامهاي مختلفي نظير عنصل گياهي متعلق به خانواده 
در اين مقاله سعي شده تا نمونه عنصل موجود در بازار دارويي ايران با مطالـب  . نام برده شده است "سرخ"و  "سفيد"سنتي ايران از دو نوع عنصل
نتيجه اينكه گياه اسقيل و يا عنصل ذكر شـده در منـابع طـب    . ب طب سنتي تطبيق داده شده و نام علمي آن تعيين گرددمربوط به ماهيت آن در كت

.. باشدآنچه به عنوان قسمت دارويي از اين گياه پذيرفته شده است پيازهاي سفيد آن مي. مطابقت دارد  Drimiam aritima (L.) Stearnسنتي با گياه
  .شود پيازهاي سفيد برداشت شده از نواحي مختلف استچه در بازار دارويي عرضه ميدر ايران نيز آن

  

  
  :مقدمه

 99گونـه معرفـي شـده كـه      160در دنيا  Drimia از جنسِ
هستند يا معتبـر شـناخته    Synonymگونه آن معتبر است و بقيه 

بـه   Drimia maritime ي از ايـران فقـط يـك گونـه    . نشده انـد 
صورت وحشي وجود داردكه در استانهاي جنوبي و گـاهي در  

قـبال در  اين گونـه  . جنگلهاي بلوط غرب ايران ديده شده است
مـي شـده    شـناخته  Urginea maritima(L.) Baker ايران با نام

واريته و زيرگونه در دنيا معرفي شـده كـه    5از اين گونه . است
  .قرار گرفته اند Synonymهمگي 

 Index)اسامي مترادف معتبر ايـن گونـه كـه در اندكسـكيو    

Kew)1 ذكر شده به صورت زير مي باشد:  
Charybdis maritima (L.) Speta 

Ornithogalum anthericoides (Poir.) Link ex Steud. 
Ornithogalum maritimum (L.) Lam. 

Ornithogalum squilla Ker Gawl.  
Scilla anthericoides Poir.  

Scilla lanceolata Viv. 
Scilla maritima L. 

Scilla serotina Schousb. 
Squilla anthericoides (Poir.) Jord. &Fourr. 

Squilla insularis Jord. &Fourr. 
Squilla littoralis Jord. &Fourr.  

Squilla maritima (L.) Steinh. 
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  عنصل 

  

Squilla sphaeroidea Jord. &Fourr. 
Urginea anthericoides (Poir.) Steinh. 

Urginea insularis (Jord. &Fourr.) Grey 
Urginea littoralis (Jord. &Fourr.) Grey 

Urginea maritima (L.) Baker 
Urginea sphaeroidea (Jord. &Fourr.) Grey 

    
  : سيري در منابع گذشته

پياز عنصـل توسـط روميـان، سـوريها و احتمـاال مصـريان       
باستان شناخته شده بوده است و نشانه هايي وجود دارد كه اين 

رمان  ادم به عنوان درمان جانشـين جراحـي، مـورد    گياه براي د
بقراط و پليني بـه آن اشـاراتي   ).1(استفاده قرار مي گرفته است 

داشته اند و ديوسكوريدوسضمن اشـاره بـه روش فـراوري آن،     
پخته  آن را براي مصرف توصيه كرده است و تاكيـد مـي كنـد    

  ).2(اگر به خوبي نپزد مي تواند آسيب رسان باشد 
اي طـوالني در طـب سـنتي اقـوام     تفاده از عنصل سـابقه اس

هـايي اشـاره   به فرموالسـيون  2در پاپيروس ابِرس. مختلف دارد
دانش اسـتفاده از  ). 3(شده كه يكي از اجزاي آنها عنصل است 

عنصل به يونانيان انتقال داده شده و اكثر دانشمندان يوناني ايـن  
  ).4(شناخته اند گياه را مي
گويند ه ابن سينا عنصل را از آن جهت بصل الفَار ميبه گفت

هـاي  پياز مـوش و پيـاز دشـتي نـام    ). 5(كه كشنده موش است 
پيـاز  . طبع عنصل گرم و خشك است. باشدفارسي اين گياه مي

اين گياه نسبت به برگ و دانه هاي آن از نظر پزشكي بسيار بـا  
اجـزاي گيـاه در   اهميت تر است به همين دليل بيشـتر از سـاير   

پياز عنصل گالبـي شـكل اسـت و    . منابع شرح داده شده است
-6(نيز ذكر كرده اند  3بعضي از عطاران وزن آن را تا پنج رطل

به گفته حكيم جرجاني بهترين نوع پياز عنصل نوعي است ). 8
كه بسيار بزرگ يا بسـيار كوچـك نباشـد چـون رطوبـت و يـا       

ع ميانـه و معتـدل در انـدازه    خشكي زيادي خواهد داشت و نو
در برخي از كتـب طـب سـنتي    ). 10(بهترين نوع عنصل است 

-اشاره شده كه پياز عنصل در دو رنگ سفيد و سرخ يافت مـي 

-بسياري از مؤلفين به عنصل سرخ اشاره نكرده). 11و  9(شود 

اند با اين حال بيان كرده اند كه نوعي از عنصل جهت مصارف 
تر است كه سفيد و درخشان و به رنگ مرواريد درماني مناسب

-باشد و نوع ديگر اين گياه براي درمان مورد استفاده قرار نمـي 

در هنگام استفاده از ايـن پيـاز بايـد از بخـش     ).  12و  8(گيرد 

) . 8(داخلي آن استفاده نمود و بخش خارجي را كنار گذاشـت  
ز از خـاك  در كتب طب سنتي پيشنهاد شده كه بعد از آن كه پيا

خارج شد ساقه آن از درون پياز بيرون كشيده شود و به وسيله 
يك پارچه شعله ور بر محل خارج شدن ساقه، داغ نهاده شـود  

برگ پياز عنصل را بـه بـرگ سوسـن،    . تا قوت دارو حفظ شود
اند با اين تفاوت كه از آنها بلنـدتر و  زنبق يا نرگس شبيه دانسته

ود رطوبت فضليه زياد برگهـا از پيـاز   به دليل وج. پهن تر است
مانند و تا هنگـامي  يابند و مدت زمان زيادي باقي ميرويش مي

-هاي قديمي، بـرگ كه پياز در خاك است با خشك شدن برگ

هاي خشـك  گردند و برگشوند و افراشته ميهاي تازه سبز مي
ساقه آن تـوپر و سـبز مايـل    )  8(شوند بر روي زمين پخش مي

ساقه نزديك ريشه كمي پهن اسـت  )  7(كر شده است به زرد ذ
و بر سر آن گلهاي سفيد طوالني قرار دارد و وسط گلها سـفيد  

  ) .7(ماند اين گياه در زمستان سبز مي. است
در منابع معتبر سنتي نام هاي متفاوتي براي عنصل ذكر شده 

  :كه مهم ترين آنها به شرح زيراست
سقيل، اصقال، پياز دشـتي،  ، اصالنبصل العنصل، اشقيل، عن

  )14و  9-5(موشان پياز ، پياز موش،بصل الفَار
يكي از مواردي كه در شرح گياه عنصل هميشه مورد توجه 
حكماي طب سنتي بوده عدم استفاده از گيـاه بـه فـرم خـام در     

هـاي گونـاگوني    داروهاي خوراكي است و به اين منظور روش
هـاي   يكـي از روش . شده است مي براي فرآوري عنصل استفاده

ــز    ــا امــروز ني ــوده كــه ت ــه ســركه آن ب اســتفاده از عنصــل تهي
در روشي كه در حال . ترين راه استفاده از اين گياه است متداول

رود و در برخي منابع به آن اشاره شده عنصل  حاضر به كار مي
عالوه بر اين روش، در ) . 13(شود  تازه در سركه جوشانده مي

ب سنتي راهكارهـاي ديگـري نيـز جهـت تهيـه سـركه       منابع ط
ها پياز عنصل  در برخي از اين روش. عنصل پيشنهاد شده است

به صورت تازه و گاهي پس از خشك كردن در ظرفي سفالي و 
روز و گـاهي تـا شـش مـاه بـاقي       60يـا   40دربسته به مـدت  

  .شده است مانده و سپس سركه آن مصرف مي مي
توان به تشـويه آن در   ري عنصل ميهاي فرآو از ديگر روش

به اين نحـو كـه پيـاز عنصـل را درون     . خمير يا گل اشاره كرد
اي از خمير به خصوص خمير تهيه شده از آرد گياه كرسـنه   اليه
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  1395زمستان  ويژه نامه
 

    

دادند و سپس درون اجـاق يـا    اي از گل قرار مي و يا درون اليه
پس از پخته شدن خمير يا خشـك شـدن   . پختند تنور آن را مي

كردند و براي درمان بـه كـار    پياز را از درون آن خارج مي گل،
پز كردن گياه  همچنين خيساندن پياز خشك شده  آب. بردند مي

هاي فرآوري گياه بوده  در شراب يا روغن زيتون از ديگر روش
 ) .8(است 

 
  : شناسي مشخصات گياه

  Drimia maritime (L.) Stearn: نام علمي
  (Asparagaceae)مارچوبه :نام تيره

 Squill, Sea onion:  نام انگليسي

سانتيمتر قطر، و يك  20گياهي است با پياز درشت، حدود 
كيلو هم ذكر شـده، تقريبـا    5/3كيلوگرم وزن و گاهي بيشتر تا 

كروي با فلس هاي كاغذي قهوه اي در خارج، تا نيمه از سطح 
برگهاي قاعده اي زود اُفت، طويـل بـا   . استزمين خارج شده 

، (glauce)آبـي  -حدود يك متر طول، نيزه اي، سبز تيره يا سـبز 
دمگل آذين كـه بعـد از خشـك    . چرمي و با حاشيه ساده است

شدن برگها ظاهر مي شود، خوشه اي منفرد بـوده و قرمزرنـگ   
 5/1-2است و كركهاي قرمزارغواني داشته و ارتفاع آن حـدود  

ماده با پايك ارغواني و ستاره اي شكل -گلهاي نر. دمتر مي شو
-100سانتيمتر بوده و در هر گل آذين تقريبا  5/1به قطر حدود 

كاسبرگ سفيدرنگ بوده كـه گـاهي    6گلها داراي . گل دارد 50
. عدد مي باشـد  6پرچم ها . يك رگه قرمز طولي در وسط دارد

متر طـول  سانتي 1-2ميوه كپسول و . تخمدان سه برچه اي است
  .دارد

ــره   ــابقا در تي ــه س ــن گون ــره  Liliaceaeاي ــپس در تي و س
Amaryllidaceae     توسـط   2009قرار داشـته و اخيـرا در سـال

Stearn  در تيرهAsparagaceae 15(قرار گرفته است. (  
سواحل سنگي و صـخره اي، بـه   :پراكنش در جهان و ايران 

آسيا و خصوص در حاشيه مديترانه، جنوب اروپا، جنوب غربي 
در ايـران در سـواحل خلـيج فـارس و در     . شمال آفريقا اسـت 

  ) .15(جنگلهاي بلوط زاگرس مي رويد
  موارد مصرف در طب سنتي

عنوان شده )7(طبيعت اين گياه در آخر سوم گرم و خشك 
منابع كهن طبي اين پياز ). 6(در دوم خشك نيز گفته اند . است

. آور مـي داننـد  را داراي رطوبت فضـليه، مـدر بـول و قاعـده     
دارد و ) سـوزاننده (همچنين آمـده اسـت كـه رطوبـت محرقـه      

بـراي ايـن گيـاه در بيمـاري     ). 14،6(پوست را زخمي مي كند 
از . بخش هاي مختلف بـدن اثـرات درمـاني ذكـر شـده اسـت      

بيماري هاي دماغي مي توان به انواع سردرد، صرع، ماليخوليـا،  
پيــاز عنصــل ). 7،6(انــواع فلــج و ورم ســرد مغــز اشــاره كــرد 

همچنين در بيماري هاي ريوي و گوارشي واجد اثرات درماني 
اين دارو در تنگي نفس، سـرفه مـزمن، خشـونت ريـه و     . است

عنصل مي تواند باعث تقويت معـده و  . بيماري ربو كاربرد دارد
در بزرگـي طحـال   . هاضمه شده، تخليه معده را تسـريع نمايـد  

ن مـي توانـد در درد مفاصـل،    اين دارو همچني). 14(مفيد است
اسقيل به صورت موضـعي  . عرق النَسا و نقرس مفيد واقع شود

دربـاره سـركه ي آن   ). 14(در داءالثَّعلب و داءالحيه موثر اسـت 
آمده است كـه بـن دنـدان سـخت كنـد و بـوي دهـان خـوش         

  ).16(كند
  :موارد مصرف امروزي

پـودر  (كاربرد انواع فراورده هاي استاندارد شده پياز عنصـل 
بر اسـاس  IIو  Iدرنارسايي قلبي ) خشك، عصاره و يا تنتور آن 

، آريتمي و مشـكالت عصـبي قلـب تأئيـد     NYHA9ظبقه بندي
) مشـتقات بوفـادي انوليـدها   (گليكوزيـدهاي قلبـي   . شده است

يـك  سبب بروز اثـر كرونوتروپيـك منفـي و همچنـين اينوتروپ    
مثبت روي ظرفيت كار عضـله قلـب كـه در نهايـت اثـر كلـي       
كاهش عملكرد قلب را در پي دارد و از طـرف ديگـر موجـب    
ــز پرفشــاري   كــاهش پرفشــاري دياســتوليك بطــن چــپ و ني

  پاتولوژيك وريدها مي گردد، 
از نكات قابل مالحظه در اسـتفاده از ايـن گيـاه و فـراورده     

رف در انسـداد دهليـزي   هاي دارويي حاوي آن، موارد منع مص
، هيپر كلسـمي، هيپوكـالمي، كارديوميوپـاتي    3يا  2بطني درجه 

هيپرتروفيك، سندروم سـينوس كاروتيـد، تاكيكـاردي بطنـي و     
. مـي باشـد  WPW (10يا سندروم(آنوريسم آئورتي قفسه سينه 

عالوه بر ايـن همچـون سـاير فـراورده هـاي دارويـي حـاوي        
ت دارويي و مصرف بيش از گليكوزيدهاي قلبي بايد به تداخال
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  عنصل 

  

دقـت كـافي نمـود    ) يا فراورده هـاي حـاوي آن  (حد اين گياه 
)17.(  

  
  :نتيجه گيري

هـايي نظيـر اسـقيل و    در منابع طب سنتي گياه عنصل با نام
در ايـن مطالعـه توضـيحات    .  بصل الفَار  شرح داده شده است

سي شناذكر شده در مورد گياه عنصل در طب سنتي و كتب گياه
تـوان نتيجـه   بر اين اساس مـي . جديد مورد بررسي قرار گرفت

گرفت كه گياه اسقيل و يا عنصل ذكر شده در منابع طب سـنتي  
آنچه بـه  . مطابقت دارد  Drimia maritima (L.) stearn با گياه

عنوان قسمت دارويي از اين گياه پذيرفته شده اسـت پيازهـاي   
نيـز آنچـه در بـازار دارويـي     در ايران ). 18(باشند سفيد آن مي
شود پيازهاي سفيد برداشت شده از نـواحي مختلـف   عرضه مي

البته هر چند در مقاالت منتشر شده عنصل به خصـوص  . است
اما همچنان به ) 19(نوع سفيد در برخي موارد فاقد سميت بوده 

علت وجود تركيبات گليكوزيد قلبي خطر بروز عوارض جانبي 
هـاي بـه كـار گرفتـه     از ميان روش. ودهمواره محتمل خواهد ب

. جالب توجه استعنصل شده براي فرآوري عنصل تهيه سركه 
در محيط سمي چرا كه بر اساس تحقيقات انجام شده تركيبات 

  .شونداسيدي حذف مي
حتّي در صـورت عـدم سـميت عنصـل، حـذف تركيبـات       

تواند منجر به كاهش عـوارض  گليكوزيد قلبي توسط سركه مي
در هر حال بـه هنگـام تجـويز عنصـل و     . حتمالي گرددجانبي ا

شـود  سركه آن و يا هر فرآورده ديگري كه از اين گياه تهيه مـي 
بايد عالئم مسموميت مانند كاهش اشتها، تهوع، اسهال و ريـتم  

  .  نامنظم قلب توسط پزشك و داروساز به بيمار گوشزد گردد
  

  :پي نوشتها
سـت اسـامي   فهر: (Index Kewensis)شـاخص كيـو    .١

علمي گياهان دانه دار در سطح جنس و گونه كه توسط باغ 
 )ويكي پديا(.گياه شناسي سلطنتي لندن منتشر مي شود

دست نوشته مصريان مربوط : (Ebers)پاپيروس ابِرس  .٢
 سال پيش از ميالد 1550به 

گـرم   31627/409واحـد وزن حـدودا معـادل    : رطل  .٣
  )دارونامه طوبا(
 .دم زدن را گوينـد ) دشواري(دشخواري به تازي : ربو .۴
 ).ذخيره خوارزمشاهي(

خـانم  ( .ساقه در واقع همان دم گـل آذيـن مـي باشـد     .۵
  )مهندس خاتم ساز

از جملـه دردهـاي مفاصـل اسـت كـه از      : عرقُ النَّسـا  .۶
مفصل سرين شروع شده، سپس از پشت بر ران پايين مـي  

هرچه  آيد، ممكن است تا زانو و قوزك پا هم امتداد يابد و
فرهنـگ  (. مدتش طوالني تر شـود، بيشـتر پـايين مـي آيـد     

  ).اصطالحات طب سنتي ايران
بيماري روباه، بيماري است كه در آن مـاده  : داءالثَّعلَب .٧

در سـر و ابـرو و   (رديئه اي در پوست و رويشگاه هاي مو 
در نتيجه با خوردن ريشـه  . ساكن مي شود) موي و صورت

ي گذارد غذا به ريشـه هـاي   ي مو آن را فاسد مي كند و نم
اين حالت را به سبب اينكه در روباه ها هم روي . مو برسد

فرهنگ اصطالحات طـب  (.ناميده اند "داءالثَّعلَب"مي دهد، 
  ).سنتي ايران

بيماري مار، مانند داءالثَّعلَـب اسـت، بـا ايـن     : داءالحيه .٨
تفاوت كه تنها به مو و ريزش آن منتهي نمـي شـود، بلكـه    

مانند پوست اندازي مار در پوست نازك بدن ايجـاد  حالتي 
در اثر داءالثَّعلَب و داءالحيه موي بدن بريزد و فساد .مي كند

فرق بينهما آن است كـه اگـر بـا وجـود     . در جلد پديد آيد
تقرح جلد و سقوط موي، پوست باريك همچـون پوسـت   

گر گويند و ا "داءالحيه"مار نيز از آن محل جدا شود، آن را 
ــب "پوســت منســلخ نگــردد، ــد  "داءالثَّعلَ فرهنــگ (خوانن

 ).اصطالحات طب سنتي ايران

٩. NYHA(New  York Heart  Association) :  انجمـن
 متخصصين قلب نيويورك 

١٠. WPW )Wolff Parkinson White :( نوعي آريتمي
اسـت كـه موجـب افـزايش     ) بي نظمي در ضربانات قلب(

 .ني مي شودتعداد انقباضات بطني با منشاء فوق بط
  
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

itm
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               4 / 5

http://jiitm.ir/article-1-799-fa.html


  1395زمستان  ويژه نامه
 

    

References: 
 

1.  . Norn S, Kruse PR. Cardiac glycosides: From ancient history through Withering's foxglove to endogenous 
cardiac glycosides. Dan MedicinhistArbog. 2004:119-32. 

2. J Stannard. SquillIn Ancientand MedievalMateriamedica, With Special Referencetoits 
EmploymentforDropsy. Bull N Y ACAD MED. 1974 Jun; 50(6): 684–713. 

3. Stoll A. Sur les substances cardiotoniques de la scille maritime (Scilla maritima L). Experientia 1954; 
10:282-297. 

4. Aliotta G, De Santo NG,PollioA,Sepe J, Touwaide A. The diuretic use of Scilla from Dioscorides to the end 
of the 18th century. J Nephrol 2004;17(2): 342-347 

 ٣٥٣ص . کتاب اول. ١٤٢٥موسسه االعلمی للمطبوعات : بيروت. القانون فی الطب. ابوعلی سينا .٥

انديشه ظھور، . فرجادمند، فاطمه. رحيمی، روجا. شمس اردکانی، محمد رضا: تصحيح. مخزن االدويه .عقيلی خراسانی، سيد محمد حسين .٦
  .١٤٦- ١٤٧ص . ١٣٨٩تھران، 

مؤسسه نشر شھر، . فرجادمند، فاطمه. شمس اردکانی، محمد رضا. رحيمی، روجا: تصحيح. تحفه المؤمنين: تنکابنی، سيد محمد حسين .٧
 .٤٢- ٤٣ص . ١٣٨٦تھران، 

 .٣٣١- ٣٥١ص . ١٣٨٧انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ايران، تھران، . الشامل فی الصناعه الطبيه: قرشی، ابن نفيس .٨

 ٥٠- ٥١ص . ١٣٧٠مرکز نشر دانشگاھی،: تھران. زرياب، عباس: تصحيح. الصيدنه فی الطب. نبيرونی، ابوريحا .٩

 ٤١٧ص . ١٠ج. انتشارات دانشگاه تھران: تھران. تاج بخش، حسن: گرد آوری. ذخيره خوارزمشاھی. جرجانی، سيد اسماعيل .١٠

 .١٣٤ص. ٣ج. ١٣٨٧انتشارات جالل الدين،: قم. کامل الصناعه الطبيه. مجوسی، علی بن عباس .١١

 ٥٧٣ص . ١٣٨٢دانشگاه علوم پزشکی ايران،: تھران. خالصه التجارب. رازی، بھاء الدوله .١٢

مرکز مطالعات تاريخ پزشکی، طب اسالمی و . دانشگاه عبوم پزشکی ايران. قرابادين کبير: عقيلی خراسانی، سيد محمد حسين .١٣
 ٦٢٠ص . ١٣٨٧. مکمل

چاپ .انتشارات دانشگاه تھران: تھران .)روضه االنس و منفعت النفس(هاالبنيه عن حقائق االدوي .ھروی، موفق بن علی .١٤
 ٥٣.ص.١٣٤٦اول،

15. http://www.kew.org/science-conservation/plants-fungi/drimia-maritima-maritime-squill 

 ٦١٣ص. ١٣٨٤. انتشارات دانشگاه تھران: تھران. فرھنگ کتاب اغراض الطبيه و المباحث العالئيه. تاج بخش، حسن .١٦

و  یو مکمل، دانشگاه علوم پزشک یطب اسالم ،یپزشک خيمؤسسه مطالعات تار .يیدارو اھانيکتاب مرجع گ .و ھمکاران. ا یامام .١٧
 ١٣٩٢، ١٤٤٣- ٦صص . جلد دوم .رانيا یدرمان یخدمات بھداشت

18. British Pharmacopoeia. 2012. P.3641 

19. Bozorgi M, Amin Gh, Shekarchi M, Rahimi R. Medicinal Plants of the Genus Drimia: a Review on 
Traditional Uses, Phytochemistry,Pharmacology and Toxicology. J Tradit Chin Med. 2015. In press 

  
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

itm
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               5 / 5

http://jiitm.ir/article-1-799-fa.html
http://www.tcpdf.org

