
 

 
 

 
 

 مالحظات و مخاطرات مصرف گیااهن دارویی رایج رد عطاری 

 
به های اصلی درمانگری بوده است و شده و به عنوان پایهها استفاده میهای بسیار قدیم برای درمان بیماریگیاهان از زمان

چین، ایران و در طب  ها در کشورهای مصر، هند، بابل، آشور، یونان،ترین منابع برای درمان بیماریدسترسعنوان اولین و در 
 کاهش یافته و داروهای بهبود سطح اقتصادی جوامع،مصرف گیاهان دارویی با پیشرفت علم و  (1) اسالمی کاربرد داشته است.

توجه به اثبات اثرات نامطلوب داروهای شیمیایی، مردم بیشتر به مصرف  شیمیایی جایگزین آنها شدند. اما در چند دهه اخیر با
 (2گیاهان دارویی روی آورده اند. )

 
استفاده از گیاهان دارویی در کشورهای توسعه نیافته بیشتر از کشورهای توسعه یافته است و طبق آمار سازمان بهداشت      

 ریکودکان ز در یک مطالعه بر روی( 3کنند. )مشکالت بالینی استفاده میدرصد مردم جهان از گیاهان برای درمان  08جهانی 
اند که بیشتر برای رفع عوارضی کردهدرصد آنها از گیاهان دارویی استفاده می 5/38 ، مشخص شده است کهیرانیسال ا 18

ده گیاهان دارویی استفا هم چون دل پیچه و سرماخوردگی بوده است. همچنین مشخص شد کودکانی که برای بهبود خواب از
 (4)اند. اند از کیفیت خواب باالتری برخوردار بودهکردهمی
 

هایی از گیاه است بسیاری از افراد بین گیاهان دارویی و داروهای گیاهی تفاوتی قائل نیستند. گیاهان دارویی شامل قسمت     
ما داروهای گیاهی، در کارخانجات ارازیانه، هل یا دارچین مانند زیره،  شودها عرضه میدر عطاری ،فرآوری هرگونهکه بدون 
ا مجاز به عرضه گیاهان دارویی )با تنه ،هاشوند. عطاریاز فرآوری گیاهان دارویی در شرایط خاص تهیه میو  داروسازی
( هرچند در کشور ما استفاده از گیاهان دارویی و داروهای گیاهی رایج از جنبه 2باشند. )ایط خاص بهداشتی( میرعایت شر

 (1) ، اتفاق نظر وجود ندارد.بین پزشکاندر  خصوص استفاده از این اقالم، است ولی درقانونی، مجاز 
 

بر اساس هان دارویی است. های کاربردی گیاقسمتاز جمله پوست  دانه، میوه، ساقه، ریشه، سرشاخه و برگ، گل،      
درمان گیاهان دارویی بیشتر برای گیاهان دارویی متفاوت است.  نحوه مصرف و دوز مصرفخاصیت درمانی مورد نظر، 

ها آنبا مصرف با وجود اثرات درمانی گیاهان دارویی،  (1د. )نالتهابی کاربرد دار -روانی، ایمنی -های گوارشی، عصبیبیماری
 ارد.نیز وجود دکلیوی، اثرات سمی بر روی جنین و عوارض جانبی در جراحی و بیهوشی مانند مشکالت  بروز عوارضامکان 

 (7و  6و  5مصرف شوند. )گیاهان دارویی بعد از مشورت با متخصصین مرتبط شود بنابراین پیشنهاد می
 

های باشد. روشخاک میاز که منشا آنها اغلب  وجود دارندها تعداد زیادی از باکتری بر روی گیاهان داروییبه طور معمول      

د. طبق نتایج نوش یسازی نیز ممکن است باعث آلودگی بیشتر گیاهان دارویبندی، و ذخیرهکردن، بستهقدیمی برداشت، خشک

مربوط به فصل زمستان و کمترین میزان آلودگی مربوط به فصل بهار  یلودگی گیاهان دارویآبیشترین درصد  به دست آمده،

باشد( ار میفصل به این گیاهان )که اکثراً برداشتکه هر چه از زمان  استباشد که این نکته نشانگر این موضوع و پاییز می



 

 
 

 
 مربوط به عدماین موضوع، که  ؛یابدآلودگی نیز افزایش می وجوداحتمال  ،زمان بگذرد

ی قرار موارد مورد بررس باشد. اگر اینبندی و نقل و انتقال گیاهان دارویی میبسته ،آوری، نگهداریت اصول اولیه در جمعرعای

ف در های مختلهای مناسب روی آنها اعمال نشود باعث تخریب سریع این محصوالت شده درنتیجه بیماریو تیمار نگرفته

 (9و  0کنند. )انسان را ایجاد می

 

از  ورود فلزات سمی .جدی و در حال گسترش است تمشکالیکی از های آبی با فلزات سنگین، ها و محیطآلودگی خاک     

ذب تواند منجر به جها شده است مقادیر اضافی فلزات در خاک میهای انسانی، باعث آلودگی بسیاری از خاکطریق فعالیت

توانند میباشد؛ زیرا فلزات سنگین نن فلزات، پایداری آنها در محیط میاز خصوصیات ای یاهان شود.توسط ریشه گآنها بیشتر 

های آلی دیگر، از طریق فرآیندهای شیمیایی یا زیستی در طبیعت تجزیه شوند. گیاهان دارویی که در کنندهمانند بیشتر آلوده

های آلوده و استفاده از آب    سرب و ...  ،دارای جیوه هاکشکنند و همچنین استفاده از سموم و آفتهای آلوده رشد میزمین

 (18) تواند موجب آلودگی گیاهان دارویی به فلزات سنگین شود.می

 

 شوند، ازسبب به هم خوردن تعادل در موجودات زنده به ویژه انسان می ،فلزات سنگین با ایجاد ساز و کارهای متعدد     

توان به سرطان زایی، اثر بر سیستم اعصاب مرکزی و محیطی، اثر بر روی پوست، اثر مهمترین اختالالت و عوارض آنها می

که بیشتر رد. با توجه به اینها اشاره کعروقی، آسیب به کلیه و تجمع در بافت ـ بر روی سیستم خون، اثر بر سیستم قلبی

د، باید های کلیوی هستنعروقی و نارسایی ـ مصرف کنندگان از گیاهان دارویی در ایران، افراد کهنسال دارای مشکالت قلبی

به طور کلی غلظت فلزات سنگین در گیاهان مالحظاتی در نظر گرفته شود.  درخصوص مصرف طوالنی مدت این محصوالت

 ها بستگی دارد.کردن، ذخیره سازی، حمل و نقل و فرآوری آنها، نوع گونه گیاهی، شرایط خشکد آندارویی به محیط رش

(12) 

 

ی از های کشاورزو فعالیت هاساخت، احداث صنایع و کارخانه در ایران با توجه به افزایش روند توسعه صنعتی در برنامه     

خصوصاً  ،های آرسنیکی و کودهای حاوی کادمیم در اکثر مناطقکشهای حاوی جیوه، حشرهکشقبیل استفاده از آفت

های شمالی و شمال غربی کشور، آلودگی خاک به فلزات سنگین افزایش یافته است. در ایران گیاهان دارویی اغلب از استان

احتمال به  ،آلوده هایآوری شده و به دلیل امکان برداشت از مکانهای نامعلوم از طبیعت جمعبین گیاهان خودرو و مکان

 (11) .خطر افتادن سالمت و ایمنی مصرف کنندگان وجود دارد

 
 در معرض اهانیقرار گرفتن گ لیبه دل است که آنوجود دارد، عرضه گیاهان دارویی  نهیکه در زم یاز جمله مشکالت     

آنجا  شوند. ازمیآلوده  یبه راحت اهانیگ، یطیمح یهایو آلودگ هینقل لیاها و وسبراثر رفت و آمد انسانو همچنین آزاد  یهوا

ذا احتمال ل دنشویعرضه م هایعطار مناسب در یبندو بدون بسته یبه صورت سنت شتریب ییدارو اهانیدر کشور ما گکه 

 (9)آلودگی خیلی باالتر است. 



 

 
 

 
 

گیرند، این مستقیم نور تحت تاثیر قرار میها بر اثر تابش خصوصاً اسانس گیاهان دارویی ودر بسیاری از موارد، مواد موثر      

گیاهان  هآن دست شود بیشتر ازبه مصرف کنندگان توصیه می .مطلب در مورد گیاهان گران قیمت بیشتر مورد توجه است

رما دوست و های گباید حرارت ببینند؛ زیرا حرارت باعث از بین رفتن میکروارگانیسم ،دارویی استفاده کنند که برای مصرف

 کنند و بهداشتی هستند، گیاه داروییها را رعایت میهایی که استانداردشود از عطاریشود و نیز توصیه میدون اسپور میب

 (9ها در گیاهان حداقل ممکن باشد. )مورد نیاز خود را تهیه کنند تا حضور میکروب

 

 و تاثیر بالشک آن در سالمت و اثربخشی گیاهان بندی گیاهان داروییموارد ذکر شده در خصوص بستهاهمیت با توجه به      

مان زهای طبیعی، سنتی و مکمل ساداره کل امور فرآوردهبندی گیاهان دارویی توسط اضوابط واحدهای متقاضی بسته دارویی،

 غذا و دارو، تدوین و در اختیار همگان قرار گرفته است. 

 

ن زاده راد؛ کارشناسان اداره نظارت و ارزیابی رسول اسفندیار و فائزه حسیگردآوری و تنظیم محتوا: 

 های طبیعی، سنتی و مکملفرآورده
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