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چکیده
اين پژوهش به بررسی نسخه  81عطاری شهر زاهدان برای درمان و يا کم کردن اثـرات ناشـی از
ويروس کرونا بر مراجعهکنندگان به اين عطاریها پرداخته است .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه
و مصاحبه باز با عطاران و کسب اطالعات از ايشان دربارۀ نحوۀ درمان ايـن بیمـاری بـا گیاهـان
دارويی بوده است.
نتايج پژوهش نشان میدهد که  85درصد از عطاریها به معرفی و تجـويز گیاهـان دارويـی و يـا
داروهای گیاهی برای کم کردن اثرات اين بیماری پرداختهاند .گیاهان دارويی تجويز شـده شـامل
زوفا ،آويشن ،پونه ،کاکوتی ،مستار ،زنیان و ...بوده است.
با توجه به ناشناخته بودن ويروس کرونا ،اثرات استفاده از گیاهان دارويی و يا گیاهان استفاده شده
برای کاهش اثرات ويروس در بدن میتواند به پزشکان طب سنتی در درمـان ايـن ويـروس و يـا
ويروسهای ناشناخته ديگر کمک کند .همچنین شناخت سلیقه و رويکرد جوامع به مصرف گیاهان
دارويی و توجه به ديدگاهها و پیشنهادهای مصـرفکننـدگان مـیتوانـد راهنمـای خـوبی بـرای
برنامهريزان و سیاستگذاران صنعت دارويی کشور باشد.
کلیدواژهها :عطاری ،کرونا ،گیاهان دارويی ،زاهدان ،طب سنتی.

 .2این مقاله برگرفته از پژوهشی اس

که با عنوان «بررسی مردمشناسی مصرف گیاهان دارویی براساس اطالعات عطاریهتای

شهر زاهدان» در مهر 2400 ،در پژوهشکده مردمشناسی پژوهشگاه میرا

فرهنگی انجام گرفته اس .

 .1دکترای سیاستگذاری فرهنگی و مدیرگروه مردمشناسی اسطوره و آیین پژوهشکده متردمشناستی وزارت میترا
گردشگری و صنایع دستی ،رایانامهjilamoshiri@gmail.com :

فرهنگتی،

98فصلنامه فرهنگ مردم ايران

 .1مقدمه
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گیاهدرمانى یک نظام طبى اس
تقوی

که در آن از گیاهان بتراى پیشتگیرى ،درمتان و ثفتظ و

تندرستى استفاده مىشود و در بین متردم جایگتاه ویتژهاى دارد .متردم معتقدنتد کته

طبیع  ،داروى گیاهى مناسب هر بیمارى را خلق کرده اس

و به رابطه بین انسان و گیاهتان

محی زندگى او در درمان بیماری باور دارند .درمان با گیاهان ،دارای پیشتینهای بستیار کهتن
اس و قرنهاس کته متردم از گیاهتان بترای بهبتود و ستالم خویش استفاده متیکننتد.
«در طول تاریخ گیاهان بهعنوان غتذا یتا دارو جه درمان و یا پیشگیری استتفاده شتدهانتد.
چنانچه اولین نوشتهها در زمینه گیاهان دارویی در ایران به ثدود  5000ستال پیش در زمتان
سومریهتا بتازمیگتردد» گامیری عقدایی و دیگران . 237 :2838 ،استفاده از گیاهان دارویتی
بهعنوان طب مکمل ،سالهاس که در ایران رایج است و عطتاریهتا کته عرضتهکننتدگان
اصلی گیاهان دارویی هستند ،بهعنوان یک شغل و منبع درآمد ،برای بسیاری از مردم شتناخته
شدهاند« .طب سنتی ایران با پیشینه چند صد ساله ،ظرفی های بتاالیی در زمینته پیشتگیری و
درمان بیماریها دارد که در تعامل با طب نوین متیتوانتد بستیاری از مشتکالت بهداشتتی و
پ شکی را ثل نماید .از آنجایی که طب سنتی ایران عمدتاً بر پایه استفاده از گیاهتان دارویتی
میباشد ،بس و توسعه آن در کشور ،عالوه بر گسترش صنع گیاهتان دارویتی بته توصتیه
سازمان بهداش جهانی مناسبترین راه برای دسترسی عموم به طب مطمتئن و ارزان قیمت
میباشد» گرضایی83 :2877 ،
شیو ویروس کرونا در جهان و ایران ،پیامدهای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی زیادی
به همراه داش

و درمان این بیماری با مرگ و میرهای فتراوان ،بته یکتی از چتالشهتای

اساسی تبدیل شد .در ابتدای شیو بیماری ،با توجه به ناشتناخته بتودن ویتروس کرونتا و
ناتوانی علم پ شکی در کنترل و درمان آن ،بسیاری از مردم بترای درمتان بته طتب ستنتی
روی آوردند .تأثیر طب سنتی بر درمان و یا کاهش اثرات ویروس کرونا در بدن از ابتتدای
شیو این بیماری مطرح شد و بسیاری از مبتالیان به استفاده از گیاهان مؤثر بترای درمتان
این بیماری پرداختند ،البته در ابتدا ،مناقشات بسیاری بر سر این موضو بتین متخصصتان
طب سنتی و مخالفان آن صورت گرف ولی با ایتن ثتال ،بعتد از گذشت یتک ستال از
شیو این ویروس ،هنوز هم استفاده از گیاهتان دارویتی بترای درمتان و پیشتگیری از آن
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متداول اس  .عطاریها از مراک ی هستند که برای خرید گیاهان دارویی بته آنهتا مراجعته
میشود و اغلب نی نسخههایی برای درمان و یتا پیشتگیری از ایتن بیمتاری دارنتد .شتهر

پاکستانی نی مشغولاند .با شیو ویروس کرونا دلتتا در استتان سیستتان و بلوچستتان کته
مرگ و میر فراوانی را باع

شد ،عالوه بر درمتانهتای پ شتکی ،بستیاری از متردم بترای

درمان سنتی نی به عطاریها روی آوردند .به همین دلیل ،بررسی گیاهتان تجتوی شتده از
سوی عطاران برای درمان این بیماری ،مهتم و قابتل توجته است  .ایتن پتژوهش ،نستخه
عطاریها را برای درمان کرونا ویروس از طریق گیاهان دارویی ،بررسی میکند.
 .2پیشینه پژوهش

درباره طب سنتی در مناطق مختلف ایران ،پژوهشهای متعددی انجام شده اس  .از
جمله در گ ارشهای مردمنگاری پژوهشکده مردمشناسی بخشی جداگانه با عنوان طب
سنتی وجود دارد .در ثوزه استان سیستان و بلوچستان نی سته مقالته مستتخرج از ایتن
مردمنگاریها در فصلنامه پیام بهارستان چاپ شده اس  .در ایتن فصتلنامه ،در مقالتهای
که طب سنتی زاهدان را بررسی متیکنتد ،بته داروهتای گیتاهی و غیرگیتاهی و درمتان
بیماریهای جسمی و روثی از طریتق طتب ستنتی پرداختته شتده است  .گبرآبتادی و
م ارعیان 2830 ،جانباللهی گ 2830نی در طب سنتی ایرانشهر ،بیماریهتای مختلتف
را به همراه درمان آنها با طب سنتی بیان کرده اس  .در طب سنتی چابهار هتم ،گیاهتان
دارویی و درمان بیماریها از طریق آنها ،به همراه مراسم گواتی و زار و بادهایی کته در
منطقه وجود دارد ،توضیح داده میشود گضمیر . 2830 ،همچنین در مقالتهای بتا عنتوان
بررسی اتنوبوتانی گیاهان دارویی سیستان ،گیاهان دارویی زابل مورد پژوهش اتنوبوتانی
قرار گرفتهاند.گگنجعلی و خاکستفیدی 2834 ،در ایتن پتژوهش  15گونته از گیاهتان
دارویی شناسایی شدهاند .تعدادی از گیاهان دارویی از قبیل هندوانته ابوجهتل ،رازیانته،
اوکالیپتوس ،زنیان و خرفه را افراد زیادی شناختهاند و بته ختواص درمتانی آنهتا اشتاره
کردهاند .اکثر این گیاهان در طب سنتی منطقه بهعنوان مدر ،مقوی معتده و التیتامدهنتده
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زاهدان از شهرهایی اس که مغتازههتای عطتاری در آن بته وفتور دیتده متیشتود .ایتن
عطاریها عالوه بر فروش گیاهان دارویی به فروش ادویه ،داروهتای ترکیبتی و داروهتای
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زخمها به کار میروند .در پژوهش دیگری با عنوان مطالعه اتنوبوتانی و مصارف ستنتی
برخی از گیاهان دارویی شهرستان خاشگمیرشکار و دیگران 2837 ،به مطالعته مقطعتی
 11گونه دارویی در دو روستای «ایرندگان» و «کاروانتدر» در جنتوب شهرستتان ختاش
پرداخته شده اس  .این مطالعه شایعترین کاربرد گیاهان دارویتی را در رفتع مشتکالت
گوارش ،درد مفاصل ،امرا زنانه و بیماری های عفونی میداند .متردم ایتن دو روستتا
گیاهانی نظیر گ  ،درمنه ،پنیرباد و مواردی از این دست را بتا هتم ترکیتب متیکننتد و
میسوزانند و از خاکستر و دود ثاصل ،بهعنوان یک مسکن خوب و قوی برای تسکین
درد مفاصل استفاده میکنند .با جستجو در کتابها و مقاالت ،پژوهش دیگری در ثوزه
طب سنتی در شهر زاهدان به دس نیامد و با توجه به اینکه کرونا و درمان و پیشگیری
از این بیماری ،به دلیل شیو آن در دو سال گذشته ،موضوعی جدید بوده اس  ،منبعتی
درباره درمان کرونا با گیاهان دارویی در این شهر یاف نشد.
 .3روش پژوهش

این پژوهش در واقع برگرفته از طرح پژوهشی با نام «بررسی مردمشناستی مصترف
گیاهان دارویی بر اساس اطالعات عطاریهای شهر زاهدان» در پژوهشکده مردمشناسی
پژوهشگاه میرا فرهنگی اس  .در این طرح پژوهشی ،به بررستی متردمنگارانته نقتش
عطاریها و فروش گیاهان دارویی در شهر زاهدان در دو بازه زمانی اسفند متاه  2833و
مهرماه  2400پرداخته شده اس  .با توجه به اینکه عطاریها اصلیتترین محتل مراجعته
برای تهیه داروهای گیاهی هستند ،انتظار میرف که اطالعتات مربتوط بته نتو گیاهتان
مورد مصرف در درمان ،پیشگیری و یا کم کردن اثترات ناشتی از بیمتاری کویتد  23در
شهر زاهدان نی از این طریق به دس آید .بر اساس اطالعات اتحادیه خواربارفروشها،

 280عطاری در شهر زاهدان مشغول به کار هستند که اکثر 2آنها مجتوز دارنتد .بتر ایتن
اساس  30عطاری 1بهعنوان نمونه ،انتخاب و بررسی شدند .اطالعات ،از طریق مصتاثبه
 .2الزم به توضیح اس

از  280عطاری شهر زاهدان  200عطاری ثائ شرای بوده و نمونته تصتادفی از  200عطتاری واجتد

شرای انتخاب شده.
 .1در این پژوهش عطاری های شهر زاهدان همکاری بسیار خوبی داشتند .از آنها و دو عطار گرانقدر آقایان تشکری و رضتایی
در پاسخگویی و همکاری صمیمانهشان سپاسگ ارم.

نسخه عطاریهای شهر زاهدان برای درمان و پیشگیری از کرونا 424

با فروشندگان عطاریها ثب شده اس  .در این مطالعه ،عطاریهایی واجد شترای ورود
به مطالعه بودند که ثداقل یک سال از تأسیس آنهتا گذشتته باشتد و ستؤاالت از فتردی

تجوی میشود ،در پرسشنامهای که ثاوی این سؤال و سئواالت دیگر بود ،ککر کردند و
از طریق مصاثبه چگونگی استفاده از گیاه را برای درمان بیماری شرح دادند .روش این
پژوهش ،توصیفی بوده اس  .روش پژوهش توصیفی ،شامل مجموعه روشهایی است
که هدف آنها توصیف کردن شرای یا پدیدههای مورد بررسی است  .اجترای پتژوهش
توصیفی میتوانتد صترفاً بترای شتناخ
تصمیمگیری باشد .گبازرگان71 :2837 ،

شترای موجتود و یتا یتاری دادن بته فرآینتد

مصاثبهشوندگان این پژوهش ،ارائهکنندگان خدمات درمان گیاهی یا عطارها بودنتد
که به صورت نمونهگیری تصادفی  30نفتر آنان از شهر زاهدان انتختاب شتدند و متورد
بررسی قرار گرفتند 33 .درصد از مصاثبهکنندگان مرد بودنتد و از ایتن تعتداد  41نفتر
مدرک پایینتر از دیپلم 11 ،نفر دیپلم 4 ،نفر دارای مدرک کاردانی و کارشناسی و  1نفر
کارشناسی ارشد گدر رشته علوم گیتاهی و کشتاورزی داشتتند .در مجمتو اطالعتات
مربوط به  30عطاری مورد تحلیل قرار گرف  .میانگین سنی عطاران بین 85ت 15ستال و
میانگین تجربه کتاری آنهتا در این ثرفه  20سال بوده اس .
 .4بحث و بررسی

1ـ .4نحوه مصرف گیاهان دارويی
بر اساس اطالعات عطاریهای زاهدان ،دانش استفاده از گیاهان دارویتی عتالوه بتر
عطاران ،در بتتین ختتانوادههتتا نی وجتتود دارد .نحوه مصرف گیاهتان ،متنتو است
و با توجه به نو خاصی

آنها از ریشه ،ساقه ،گل و قسم های دیگرشان برای درمتان

بیماریهای مختلف استفاده میشود .در مورد درمان بیمتاریهتا بتویژه بیمتاری کرونتا،
بیشترین نو استفاده از گیاهان دارویی به شرح زیر اس .
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پرسیده شده که ثداقل یک سال سابقه فعالی در آن عطاری را داشته اس  .پرسشتگران
نام داروهای گیاهی و همچنین گیاهانی را که برای درمان بیماری کرونتا از ستوی آنتان
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جوشانده :مقداری از انتدام متورد مصترف گیتاه را در آب میری ند و میجوشتانند
تا به غلظ مورد نظر برسد.
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دم کرده :مقتداری از انتدام متورد مصترف گیتاه را در آب جوش میری ند و بترای
مدتی میگذارند تتا عصتاره آن وارد آبجوش شود و بعد مصرف میکنند.
کپهای خوردن :اندام خوراکی گیتاه را میسایند و به صتورت خشتک و کپتهای بتا
کمی آب یا مایع دیگر میبلعند.
عرقگیری :اندامهای مورد مصرف گیاه را در آب میخیسانند و بخار ایجاد شتده را
با دستگاهی که به آن گالبگیر یا عترقگیر میگویند سترد متیکننتد و در یتک ظترف
جمعآوری و مصرف میکنند.
بخور :برخی از گیاهان صرفاً برای بخور استفاده میشوند و برخی دیگر ،هتم مصترف
خوراکی دارند و هم به صورت بختور قابتل استفادهاند .برای بختار کتردن انتتدام متتورد
مصترف را در داخل بخوردان در مجاورت آتش میستوزانند و یتتا انتهتتای شتاخه گیتاه
مورد نظر را آتش میزنند و اجازه متیدهنتد تتا ضتمن سوختن ایجاد دود کند.

تدخین :در این روش ،اندامهایی از گیاه در مجتاورت گرمتتا و آتتش ایجتاد دودی
میکند که بترای استتفاده دارویتتی آن را وارد دستتگاه تتنفس متیکننتد .شتتیره گیتتاه
خشتخاش کته بته آن تریاک میگویند ،یکی از رایجترین گیاهان برای تتدخین استت »
گناصرینیا و دیگران. 70 :2831 ،
2ـ .4گیاهان تجويز شده برای درمان و يا پیشگیری از کرونا
با شیو بیماری کرونا و پیک پنجم آن که از شهر زاهدان شرو شد ،مترگ و میتر و میت ان
ابتال به این بیماری ،به شدت اف ایش یاف  .به همین دلیل ،بتر استاس اطالعتات عطتاریهتای
این شهر ،مراجعه به آنان برای درمان با گیاهان دارویتی بیشتتر شتد و عطتاران نیت بتر استاس
تجریه و دانشی که از گیاهان داشتند ،به تجوی آنها پرداختند .الزم اس توضتیح داده شتود کته
این گیاهان به تنهایی و یا بر اساس نظر عطار با مخلوط چند گیاه دیگر استفاده میشدهاند و بته
گفته عطاران ،اثرات بسیار خوبی در درمان و یا پیشگیری از بیماری داشتهاند .در زیر به گیاهتان
دارویی تجوی شده بر اساس علم عطاران در این شهر پرداخته میشود.
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زوفا
زوفا گیاهی با نام علمی  Hyssopus officinalisاز تیره نعناعیان اس

چوبی و برگهایش

کوچک و نوکتی و بسیار معطر اس  .گلهایش نی زیبا و معطر اس  .ایتن گیتاه چنتد
ساله اس

و تا  70سانتیمتر رشد میکند .گمختارپور . 3 :2833 ،زوفا بیشترین استتفاده

گیاهی را در دوران کرونا در زاهدان داشته اس  .خاصی
ضدعفون

درمانی این گیاه ضدویروس،

و نافع برای سرفه اس  .روش استفاده از این گیاه جوشاندن و دم کتردن آن

بوده اس .

● مقداری از گیاه را داختل لیتوانی از آب جتوش متیری نتد و بته متدت  5دقیقته

میگذارند تا دم بکشد.

● یا آن را در آب درثال جوشیدن میری ند و بعد از چند دقیقه استفاده میکنند.

دارچین
دارچین گیاهی اس

با نام علمی  Cinnamomum zelanicumکه از گذشته در دنیتا

مورد استفاده بوده اس  .این درخ

 5تا  7متر ارتفا دارد و همیشه سب اس  .از تمتام

قسم های آن بویی مطبو به مشام مىرسد .گستلطانی 157 ،2834 ،دارچتین یکتی از
گیاهان دارویی اس

که در عطاریهای زاهدان به وفور یاف

میشود و بته دلیتل طبتع

گرمی که دارد ،از پرفروشترین گیاهتان دارویتی در ایتن عطتاریهاست  .دارچتین در
پیشگیری و درمان کرونا ،بسیار مؤثر و در صورت بیاشتهایی بیمار ،بستیار نتافع است .
دارچین را به صورت ادویه مورد استفاده قترار متىدهنتد .روشهتاى دیگتر استتفاده از
دارچین براى درمان کرونا به شرح زیر اس :

● نوشیدن چاى دارچین ،که براى تهیه آن با جوشاندن یتک تکته دارچتین بتا آب،

چاى دارچینى تهیه مىشود .این دمکرده را مىتوان یک تا سه بار در روز نوشید.
● اف ودن مقدار کمى دارچین به قهوه

● اف ودن مقدار کمى دارچین به آب جوشانده شده و دم کردن آن
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خودرو میروید .ریشهاش ضخیم و منشعب و ساقههایش به نسب

که بته ثالت
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زنجبیل
شماره  76زمستان 0011

زنجبیل از گیاهی زردرنگ دارای رگههای بنفش با نام علمتی Zingiber officinale

به دس

میآید .بهطور معمول از زنجبیل بهعنوان ریشه آن گیاه نام برده متیشتود ولتی

در اصل قسم

مورد استفاده گیاه ،ساقه متورم شده زیرزمینی آن اس

که «ریت وم» نتام

دارد .جنس زنجبیل سردهای از تیره زنجبیلیان علفی ایستاده چندساله با ثدود  70گونته
بومی آسیای جنوب شرقی اس

با ساقه باریک و نیمانند و برگهتای سترنی های ستتب

براق که از زمینساقهای غدهای میرویند؛ گلهای آنها سب مایل به زرد با لبهای ارغوانی
و لکههای کرمرنتگ و گلآکین مخروطی و کوچتک و ستنبلهای متتراکم است

کته در

تابستان از زمین ساقه بیرون میزند گقاسمی دهکردی . 837 :2832 ،بر اساس اطالعات
عطاران ،زنجبیل به دلیل طبع گرمی که دارد ،در درمان کرونا بسیار مؤثر است  .زنجبیتل
یا چای زنجبیل با تولید گرما در بدن ،مواد سمی و زائد را به صورت عرق از آن ختارج
میسازد .خاصی

آنتی اکسیدانی زنجبیل ثتی متیتوانتد از ابتتال بته ایتن بیمتاری نیت

جلوگیری کند .برای این منظور ،زنجبیل به صورت زیر مورد استفاده قرار می گیرد.

● زنجبیل تازه را رنده و در آبجوش دم می کنند و به تنهایی یا با عسل و آویشتن

مینوشند.

● در صورت گلودرد میتوان دم کرده زنحبیل را از صافی گذراند و با آن قرقره کرد.

● در صورت سینه درد ،دستمالی را با دمنوش زنجبیل خیس میکننتد و روی ستینه

میگذارند.
پونه
پونه با نام محلی پورچینگ 2و با نام علمی  Mentha pulegiumگیاهی است

معطتر

با برگهایی شبیه به گیاه نعنا  ،اما گردتر از آن و معموالً در زمینهتای مرطتوب بتویژه
کنار جویبارها میروید .گلهای ارغوانی خوشهای و برگهای پرکُرک از مشخصتههتای
بارز این گیاه در کنار بوی خاص آن اس  .گگتلگتالب 147 :2837 ،پونته از گیاهتانی
1. porčing
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اس

که به دلیل خاصی

ضدویروسی و ضدعفونیکننتدگی در زمتان شتیو کرونتا از

سوی عطاران بسیار تجوی میشود .پونه همان طور که برای آنفلوان ا بسیار مفید است ،
اس

و برای ناراثتیهای گوارشی ناشی از کرونا نی دمنوش آن مؤثر اس .

● مقداری از برگ پونه را در آبجوش میری ند و بترای متدت  5یتا  20دقیقته دم

میکنند.

● پونه اگر به همراه زنجبیل استفاده شود ،تتب و لترز را در بیمتار کرونتایی التیتام

میدهد.
آويشن
آویشن با نام محلی ازگن 2و با نام علمی  Thymesگیاهی بوتتهای ،پایتا و کوتتاه از
خانواده نعنا اس

که طول ساقه آن به  50سانتیمتتر متیرستد .دارای ستاقه مستتقیم،

چوبی و بسیار منشعب و کرکدار اس  .برگها دارای دمبرگ کوچک به شکل خطی یتا
لوزی و افقی ،دارای غدد ری ثاوی اسانس و ثاشیه پیچدار هستند که در سطح زیترین
پرز دارند و به صورت متقابل بر روی ساقه قرار میگیرند .گمظفریان 547 :2833 ،ایتن
گیاه در استان سیستان و بلوچستان به وفور یاف

میشتود ،و بترای درمتان سترفههتای

ناشی از کرونا و تنگی نفس ،دم کترده یتا جوشتانده آن را مصترف متیکننتد .براستاس
اطالعات عطاران این گیاه خل آور اس .

● دمکرده گل آویشن برای سرفههای ناشی از کرونا بسیار نافع اس .

● جوشانده گل آویشن بویژه با گیاهانی مانند مستار و کاکوتی و زوفتا ،خلت آور و
برای اسهال و استفراغ ناشی از کرونا بسیار سودمند اس .

● بیماران کرونایی میتوانند آن را به چای سیاه هم اضافه کنند و بنوشند.

● مصرف زیاد این گیاه برای خانم های بارداری که به کرونا مبتتال شتدهانتد ،جتای
نیس .
1. ezgen
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برای کرونا نی نافع و ضد تب و سرفه اس  .این گیاه ،خشککننتده عفونت هتای ریته
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مستار

1
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مستتار بتا نتام علمتی  s.leptoclada Rech.f.گیتاهی چندستاله و ایستتا بته ارتفتا
200ت 250سانتی متر دارای ری وم عمودی ضخیم ،مولد برگهای طوقتهای بتنرست

و

ساقههای گلدهنده بدون برگ اس  .این گیاه در نواثی صخرهای و به طور معمتول در
ارتفا ثدود  2700متری از سطح دریتا متیرویتد .گ Rechinger, 1986: 279یکتی از
خواص مستار در درمان کرونا ،تببر بودن آن اس  .دمکرده مستار در از بین بتردن درد
و تب ناشی از کرونا مؤثر اس .
● مقداری از گیاه مستار را در آب جوش میری ند و میگذارنتد کمتی دم بکشتد و
بعد میخورند .بعد از خوردن مستار ،بیمار عرق میری د و بعد از آن سبک میشود.
کندر
کندر با نام محلی کندرک 1و با نام علمی  Boswellia thuriferaصمغ نوعی درخ
خاردار با ارتفا تقریبی  1متر اس

که در آب و هوای گرم و خشک رشد متیکنتد .بتا

ایجاد خراش در تنه این درخ  ،صمغ آن که همان قستم

ختوراکی است  ،ترشتح و

جمعآوری میشود .این شیرابه را که در مجاورت هوا به تدریج سف

شتده است  ،بته

صورت کندر خوراکی در بازار عرضه میکنند .ثتاجی علیمحمتدی و دیگتران:2835 ،
 30کندر دارای طعمی تلخ و معطر و تا ثدی گس اس  .همچنین خواص زیادی دارد
و در درمان کرونا نی بستیار متوثر است  .کنتدر در دو نتو ختوراکی و دودکردنتی در
عطاری ها موجود اس  .و از آن برای درمان سرفههای کرونا ،سردردهای ناشتی از ایتن
بیماری ،تنگی نفس و دلدرد ناشی از کرونا استفاده میکنند .در استفاده بیشتر از  8گترم
از کندر در روز باید اثتیاط کرد .برای درمان کرونا از کندر ،روشهای زیتر را بته کتار
میبرند:

1. mastâr
2. kondork
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● دمنوش کندر :یک قاشق چایخوری کندر را در یک لیوان آبجوش میری ند و بعد
از ده دقیقه استفاده میکنند .از آنجا که این دمنوش بسیار تلخ است

بترای اینکته کمتی

سرد شد ،اضافه کرد .این دمنوش در صورتی که سه بار در روز استفاده شود ،در بهبتود
سرفههای ناشی از کرونا مؤثر اس

و ریه را نی تمی میکند.

● کندر را به صورت تکه های کوچک برای از بین بردن تب ناشی از کرونا استتفاده

میکنند.

● برای پاکسازی محیطی که بیمار کرونتایی در آن ثضتور دارد ،استفند و کنتدر را

دود میکنند .کندر و اسفند خاصی

ضدعفونی کننده دارند.

● در صورت تنگی نفس ،مقداری کندر را در آب سرد میری ند و هتم متیزننتد و

اجازه میدهند کامالً ثل شود .استفاده دو بار صبح و شب باع

میشتود تنگتی نفتس

برطرف شود.
گوانجک :1شیره درخت بنه يا آدامس کوهی
بنه یا پسته کوهی یا پستته وثشتی ،بتا نتام علمتی  ،Pistacia atlanticaدرختتی از
زیرمجموعه انوا پسته اس  .درخ
ثتی گاه  3اس

سق از تیره پستهییان بوده با ارتفا  1تا  7متتر یتا

که به طور معمول در کوهستانهای بتا آب و هتوای نته چنتدان سترد

میروید .عمر درخ

سق طوالنی اس

عمر  2500سال یاف

میشود .گابریشمی 127 :2878 ،سق یا آدامس کتوهی از صتمغ

یا شیره غلیظ درخ

در فصتل

بنه به دس

چنان که در بعضی مناطق ایران درخ هایی بتا

میآید .بهطور معمول از تنته ایتن درخت

پایی بهطور طبیعی یا با ایجاد شکاف ،صمغی خارج میشود که در فارستی بته آن ستق
میگویند .این صمغ اغلب به صورت جویدنی استفاده میشود و در زبان بلوچی بته آن
گوانجک میگویند.

1. goâjank
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م هاش بهتر شود ،یک قاشق عسل اضافه میکنند .عسل را باید بعتد از اینکته آب کمتی
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● گوانجک خاصی

ضدعفونیکننده دارد و در زمان ابتال بته کرونتا بتا جویتدن آن

میتوان به درمان بیماری کمک کرد.
شماره  76زمستان 0011

● جویدن گوانجک میتواند از ابتال به کرونا نی پیشگیری کند.

● نرم کردن سینه و تسکین دردهای ریوی ،از ختواص گوانجتگ است

و بته ایتن

منظور از پودر سق به صورت خوراکی استفاده میشود.

شیکرتیغال
شیکرتیغال با نام علمی  Echinopsگیاهی اس

ختاردار بته شتکل خارخستک کته

گلهایش به شکل گلولهای خاردار و آبیرنتگ در انتهتای ستاقه قترار دارنتد .در ستاقه
بوتهای به نام کنوره ،ثشرهای از راسته قابباالن به نام خ وکک برای نگه داری تخمهتا
و نوزاد خود ،پیلهای ایجاد میکند که به اندازه یک فندق سفید رنگ اس  .جتنس پیلته
این ثشره از ترشحات گیاه کنوره 2اس

و شتکر تیغتال نتام دارد .گامتین230 :2834 ،

شکرتیغال برای ریه و سرفههای ناشی از کرونا بسیار مؤثر اس .
در واقع این گیاه خشک کننده عفون

اس  .برای درمان آن را به صورت جوشتانده

استفاده میکنند .طریقه استفاده به شرح زیر اس .

● پس از خارج کردن پروانه داخل شکرتیغال ،آن را میکوبند و مقتدار یتک قاشتق

مرباخوری از آن را به همراه یک قاشق غذاخوری بارهنگ آرام آرام با شعله مالیم در 1
لیوان آب میجوشانند .جوشاندن را تا زمانی که مقدار آب به یک لیتوان کتاهش یابتد و
جوشانده به اصطالح لعاب اندازد ،ادامه میدهند .ستپس آن را بتا کمتی عستل شتیرین
مصرف میکنند .تا سه روز از این جوشانده استفاده میکنند.

● دم کرده شکرتیغال ،زوفا و آویشن برای درمان کرونا بسیار مؤثر اس  .بتا شترو

کرونا سه بار در روز مصرف شود.

 .2ماری تیغال
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کاکوتی
کاکوتی با نام علمی  Ziziphoraگیاهی چند ساله از تیره نعنائیتان است

آن معموالً به  10تا  50سانتیمتر میرستد .کتاکوتی بیشتتر در نتواثی

کوهستانی میروید و دارای طبیعتی گرم و خشک اس  .محتل رویتش آن استتانهتای
خراسان شمالی ،سمنان ،سیستان و بلوچستان ،آکربایجان و  ...است  .گمظفریتان:2833 ،
 531این گیاه برای تنگی نفس و تقوی

سیستم ایمنی بدن بسیار نافع است  .همچنتین

در صورت ابتال فرد کرونایی به بیمارهتای گوارشتی ،استتفاده از چتای کتاکوتی بستیار
سودمند اس

و اکسیژن خون مبتالیان را باال میبرد .بترای درمتان بته صتورت زیتر از

کاکوتی استفاده میکنند.
مقداری کاکوتی را در آب جوش میری ند و به مدت  20دقیقه دم میکنند تتا آمتاده
مصرف شود.
کاکوتی را به همراه آویشن و زوفا دم متیکننتد .مصترف آن بترای تقویت

سیستتم

ایمنی بدن نافع اس .
گل نیلوفر
گل نیلوفر با نام علمی  Ipomoeatricolorگیاهی چند ساله ،پیچنده و رونتده است
که ارتفاعی در ثدود  1تا  4متر ،برگهایی مارپیچ ،ساقههایی نرم و شکننده و گلهتایی
شیپوریشکل به رنگ آبی یا بنفش دارد .گلهای ایتن گیتاه در فصتل تابستتان و اوایتل
پایی شکوفا میشوند و اغلب به رنتگ آبتی بتا مرکت ستفیدند .گثتاجیعلیمحمتدی و
دیگران 53 :2835 ،این گیاه ،اکسیژنساز و برای بیماران کرونایی که تنگی نفس دارنتد،
بسیار نافع اس .

● گل نیلوفر را ابتدا با گل الله ،آویشن و زوفا مخلتوط و ستپس در آب جتوش دم

میکنند.

● جوشانده گل نیلوفر در درمان بیماریهای گوارشی ناشی از کرونا مؤثر اس .
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بوتههای پرپش

کته ارتفتا
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انزروت
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ان روت با نام محلتی گنجت  2و بتا نتام علمتی  Astragalu sarcocollaگونتهای از
سرده 1گون و درختچه بومی ایران اس  .این گیاه دارای ارتفاعی بین  2تا  1متر ،خاردار
و یکساله اس  .ان روت بهطور عمده در جنوب ایران می رویتد .بترگ آن شتبیه بترگ
مورد و کندر اس

و صمغی دارد که بهترین نو آن ،به رنتگ ستفید است  .ایتن گیتاه

معموال در اواخر زمستان و فصل بهار به گل مینشیند و گلهای آن به رنگ صتورتی و
سفیدند .گامین 51 :2834 ،گیاه گنج

در بهبود سرفههای ناشی از کرونتا بستیار متؤثر

اس  .این گیاه تقوی کننتده سیستتم ایمنتی بتدن نیت هست  .گیتاه انت روت خاصت
ضدویروسی دارد و به همن دلیل در درمان کرونا بسیار نافع اس .

● مقداری از گیاه ان روت را در آب جوش دم میکنند و بعد از  20دقیقه مینوشند.

یکی از موارد بسیار مهمی که عطاران بر آن تأکید داشتند ،این بود که استفاده بتیش از 8
گرم از این گیاه باع

مسمومی

شدید یا ثتی مرگ میشود.

خشخاش
خشخاش با نام محلی کوکنار 8و نتام علمتی  Papaver somniferumگیتاهی است
علفی که ارتفا آن به  1متر هم میرسد .برگهای ستب غبتارآلود ،گتلهتای درشت
زببا به رنگهای سفید تا صورتی ،میوههای درش

و

و کپسولمانند با یک تتاج مشتخص

در باال از مشخصات بارز گیاه است  .گیتاه خشتخاش از تیتر تتا مترداد گتل متیدهتد.
بخش های مختلف خشخاش بویژه شیره خشکشتده کاستبرگ آن بته تریتاک معتروف
اس

گمظفریان 831 :2833 ،میوه شکسته شده خشخاش را کوکنار میگوینتد .ترکیتب

کوکنار با گیاهان دیگری که در درمان کرونا متؤثر هستتند ،بستیار نتافع است  .کوکنتار

1. gonjet
 .1رده ،دسته.
3. koknâr
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خاصی

ضد درد دارد و برای بدندرد مفید اس  .همچنین برای درمان سردرد ناشتی از

کرونا بسیار نافع اس .

● یکی از درمان های رایج در منطقه زاهدان بویژه در زمتان شتیو گستترده کرونتا،
استفاده از شیره تریاک برای درمان بیماری کرونا بود ،ثتی باور داشتند که در پیشتگیری
از ابتال به کرونا نی بسیار مؤثر اس  .به همین دلیل استفاده از شیره در زمان شیو ایتن
بیماری و ازدیاد مرگ و میر بر اثر کرونا در این منطقه به شدت افت ایش یافت

و ثتتی

سن استفاده از شیره به کمتر از  20سال هم رسید.
برا گل الله
الله گیاهی اس

از تیره سوسنیان که دارای پیاز و برگهتایی طویتل است

و ستاقه

گلدهنده آن از وس برگها خارج میشود .گل آن که در انتهای ساقه قرار دارد ،اغلتب
منفرد اس

ولی ممکن اس

معدودی از گونهها  1تا چندین گل نی داشته باشتند .گلبتو

و رونهمارک . 23 :2855 ،برگ گل الله برای آسم و تنگی نفس نتافع است  .بته همتین
دلیل نی به همراه گیاهان دیگر برای بیماران مبتال به کرونا تجوی میشود.

● برگ گل الله را به همراه برگ گل نیلوفر و آویشن و زوفا ،دم و استفاده میکنند.

زنیان
زنیان با نام محلی ازتبک 2و با نام علمی  Trachyspermumنام یتک سترده از تیتره
چتریان شامل گیاهان یکساله با برگهای شانهای مرکب و گلبترگهتای ستفید است .

گامین 273 :2834 ،این گیاه برای ناراثتیهای گوارشی بسیار نافع اس  .برای بیمتاران
کرونایی که به اسهال و استفراغ دچار میشدند ،عطار زنیان تجوی میکرد.

● مقداری زنیان را با تخم کرفس مخلوط میکنند ،در آبجوش میری نتد و بترای

 20دقیقه دم میکنند و میخورند.
1. ezbotk
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● آویشن ،زوفا و کوکنار را در آب جوش دم و مصرف میکنند.
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قس شیرين

1
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قس شیرین ساقه زیرزمینی گیاهی چندساله اس

که ارتفا آن به دو متر متیرستد.

تخمهای گیاه قس  ،سیاه ،براق و تقریباً مکعبشکلاند و انتهای آنها کِرمیرنتگ است .
ساقه زیرزمینی گیاه قس شیرین ،کِرمیرنگ ،روشن مایل بته زرد و بته نستب
اس ت  ،قس ت شتتیرین ،رایحتتهای ختتوش و طعمتتی بتته نستتب

کلفت

شتتیرین دارد .گثتتاجی

علیمحمدی و دیگران 41 :2835 ،ایتن گیتاه را در زمتان شتیو کرونتا بستیار تجتوی
میکردند .قس شیرین خاصی

ضدعفونیکننده دارد و برطرفکننده سرفه و ضد تنگی

نفس اس .

● برای تهیه دمنوش  1قاشق از پودر گیاه را به مقداری آب میاف اینتد و  25دقیقته

صبر میکنند ،سپس ترکیب را از صافی عبور میدهند و استفاده میکنند.
جدول  .1گیاهان مورد استفاده در درمان کرونا

نام محلی

اندام مورد
استفاده

نحوه
استفاده

0

پونه

پورچینگ
()porčing

برگ

جوشانده
دمکرده

2

زوفا

زوفا

برگ گیاه

جوشانده
دمکرده

3

زنجبیل

زنجبیل

ساقه

جوشانده و
دمکرده

0

آویشن

5

مستار

ردیف نام گیاه

ازگن
()ezgen
مستار
()mastâr

برگ و گل
برگ

جوشانده و
دمکرده
جوشانده و
دمکرده

مصارف درمانی
ضد تب و سرفه ،خشککننده
عفونتهای ریه ،بیماریهای
گوارشی ناشی از کرونا
ضدویروس ،ضدعفونت و نافع برای
سرفه
ضدویروس ،درمان گلودرد و سینهدرد
و بیماریهای گوارشی ناشی از
کرونا
نافع در درمان سرفه و چرک سینه
تببر و ضد درد

1. qeste širin
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کندرک
()kondork

6

آدامس
کوهی

8

اسفند

گوانجک
()goânjak
دودنی
()dudni

9

شیکرتیغال

شیکرتیغال

گل

01

کاکوتی

کاکوتی

برگ

گل نیلوفر

گل

پنیرک

گل ،برگ

00
02
03

انزروت

00

خشخاش

گنجت
()gonjet
کوکنار
()koknâr

صمغ
دانه

برگ
برگ ودانه

05

برگ
گل الله

گل الله

برگ

07

دارچین

دارچین

پوست

06

زنیان

08

قسط
شیرین

ازبتک
()ezbotk
قسط شسرین
( qeste
)širin

برگ
ساقه

دمکرده

ضدعفونیکننده گلو
ضدعفونیکننده ،پودر آن برای
درمان معده
خشک کردن عفونت ریه ،درمان
سرفه
تنگی نفس و تقویت سیستم ایمنی،
باال بردن اکسیژن خون
اکسیژن ساز و ضد تنگی نفس
سرفه ،گلودرد ،ناراحتیهای پوستی
ضد ویروس ،باال بردن سیستم ایمنی
بدن
رفع سردرد ،آرامبخش ،پیشگیری از
کرونا
آسم و تنگی نفس
درمان سرفه ،ضد کرونا
جلوگیری از اسهال و استفراغ ناشی
از کرونا
ضدعفونیکننده و برطرفکننده
سرفه و ضد تنگی نفس

0ـ .4گیاهان ترکیبی برای درمان کرونا
● ترکیب گیاهان گل آویشن ،پونه ،کاکوتی ،زوفا ،گل اللته ،گتل نیلتوفر و مستتار،
سهپستان و تخم گشنی را برای بیمارانی تجوی میکنند که تتازه بته کرونتا مبتتال شتده
باشند.
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7

کندر

گل
نیلوفر
گل
پنیرک

صمغ

جوشانده،
دمکرده،
دودکردنی
جویدنی،
دمکرده
جوشانده،
پودر دانه
دمکرده،
جوشانده
دمکرده،
جوشانده
جوشانده و
دمکرده
جوشانده،
ضماد
جوشانده و
دمکرده
دمکرده،
جوشانده
جوشانده،
دمکرده
دمکرده،
چاشنی
دمکرده،
جوشانده

درمان سرفههای کرونا ،سردردهای
ناشی از این بیماری ،تنگی نفس و
دلدرد ناش از کرونا
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● عرق بید و یا دمکرده برگ بید برای بیماران کرونایی بستیار نتافع است  .ایتن گیتاه از
لخته شدن خون در بیماران کرونایی پیشگیری میکنتد و در واقتع آستپیرین گیتاهی است .
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چون طبع بید سرد اس  ،بهطور طبیعی نباید برای کرونا استفاده شود ولی چون تنهتا گیتاهی
اس

که خاصی

جلوگیری از لخته شدن خون را دارد برای بیماران تجوی میشود.

● دمکرده شکرتیغال ،زوفا و آویشن برای درمان کرونا بسیار مؤثر اس .

● گل الله ،گل نیلوفر و گل آویشن را مخلوط و برای رفع تنگی نفس استفاده میکنند.

● جوشتتانده ستترماخوردگی بتترای بیمتتاری کرونتتا نیتت مفیتتد استت  .جوشتتانده

سرماخوردگی شامل گیاهان دارچین ،زنجبیل ،آویشتن ،جوزهنتدی ،هتل بتاد ،جتدوا،2
پرسیاوش ،عناب ،سهپستان ،پونه ،ختمی خبازی ،نیلوفر و تاجخروس است  .جوشتانده
سرماخوردگی در بستههای پلم

شده در عطاریها به فروش میرسد.

● میخک را در چای سیاه میاندازند و میخورند .میخک بترای زنتان مفیتد نیست

چون باع

ناباروری میشود.

● در چای ،میخک ،آویشن و گلمحمدی میری ند و مینوشند.
● در چای دارچین و زنجبیل میری ند و مینوشند.

● داخل قلیان به جای آب ،عترق نعنتا و دو قاشتق روغتن ستیاهدانته متیری نتد و
میکشند؛ برای پاکسازی ریه بسیار مؤثر اس .

● هل 1و میخک را در چای میری ند و مینوشند .برای یپیشگیری از کرونتا بستیار

نافع اس .
 .5جمعبندی

داروهای گیاهی که در هر منطقه استفاده میشوند ،با اقلتیم و فرهنتگ آن منطقته در
ارتباط اند و به طور ثتم در درمان یا پیشگیری بیماری مؤثر بودهاند .بتا توجته بته ایتن
موضو پژوهش ثاضر با نگاهی انستان شناستانه بته نقتش عطتاران در پانتدمی کرونتا
1. jadvâ
 .1با نام محلی اِل
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پرداخته اس  .میانگین سنی عطاران در این پژوهش 15ت 85ستال محاستبه شده است .
این میانگین سنی میتواند نشان دهنده آمادگی بیشتر این گروه برای پذیرش و دریافت
بودهاند ،نیاز به آموزش طب سنتی و عطاران سنین باالتر ،تجربه و دانتش بتومی را الزم
دانستهاند .اکثر کسانی که برای درمان کرونا به عطاریها رفتهاند ،کسانی بودهانتد کته در
مراثل اولیه بیماری قرار داشتهاند و یا برای پیشگیری مراجعه کردهانتد .در ایتن مرثلته
کنترل با داروهای گیاهی راث تر صورت میگیرد .هر چند خود عطاریها معتقدند کته
استفاده از داروهای گیاهی برای کنترل بیماری به بهبود آن کمک بهتری خواهد کترد .از
نظر عطاران ،بیمارانی که برای درمان کرونا به آنان مراجعه میکنند ،افترادی هستتند کته
به درمتان گیتاهی اعتقاد دارند ،یا دس
و ساخ

کم مایلاند که با توجه به نبود اطالعتات کتافی

داروهای شیمیایی درباره این بیماری ،طب سنتی را تجربته کننتتد کته اثترات

جانبی کمتری دارد .به نظر میرسد بررسی گیاهان دارویی و دانتش بتومی و ستنتی کته
اکثر عطاران از آن بهره دارند ،گنجینها ی عظتیم در هتر منطقته از کشتور است  ،کته بتا
بررسی و پژوهش بیشتر میتواند راهگشای متخصصان طب سنتی قرار گیرد.
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برنامهری یهای آموزشی باشد .برای مثتال ،اکثتر عطتارانی کته در رده ستنی یتاد شتده
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