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  اند.يافته دست موردنظردارويي 
 گزارشي اولين بار در طب سنتي منطقه برابا استفاده از شاخه گياه سنگ كليه  و پروستاتالتهاب ، خون چربي درمان گيري:نتيجه
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  اتنوفارماكولوژي، داروشناسي بومي ،اتنوبوتاني ،Amygdalus lycioides ،تنگرس واژگان:گل
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... درختچه تنگرس داروشناسي بومي  

 

  مقدمه
هاي سنتي استفاده از گياهاني كه حفاظت از شيوه و آوريجمع
سهمي دارند، از زمره تحقيقات ضروري  بوميمعاش مردم  در امرار

ريز حفظ و نگهداري برنامه يهانسفارش شده توسط سازما
اي رشتهماهيت ميان. ]1[ شودمحسوب ميسالمت جهاني 
در مطالعات طب سنتي بسيار  )اتنوفارماكولوژيداروشناسي بومي (

، يشناسهاي گوناگوني همچون مردمرشته و ]2[ استحائز اهميت 
مهم. ]3[ كندشناسي، پزشكي، داروسازي و شيمي را طلب ميگياه
ن هدف اتنوفارماكولوژي كشف تركيبات جديد مشتق شده از تري

تواند در گياهان و جانوران در سيستم دارويي محلي است كه مي
 كه يتحقيقات ييك بررس در .]4[ توسعه داروهاي جديد به كار رود

 13 از كه دارد وجودي داروي تركيب 111 دش مشخص گرفت، انجام

 از تركيبات نيا درصد 77آنكه  آورشگفت نكته و شد استخراج گياه
 نيز امروزه و است بوده اتنوفارماكولوژيك يكاربردها يبررس قيطر

  .]5[ شونديم مصرف عاميانه طب در يكاربرد شيوه همان به باًيتقر
-هاي موردي با شيوهمراكز پژوهشي و آموزشي به پژوهش

-درماني پرداختههاي متفاوت به موضوع گياهشناسيها و روش

شناسي، داروشناسان از شناسان صرفاً از ديدگاه گياه، گياهاند
منظر تركيبات شيميايي و خواص شيميايي و درماني آن و 

-صورت عام پرداختهپزشكان نيز صرفاً به خواص درماني آن به

ترين ضعف اتنوفارماكولوژي در همسويي ضعيف مهم. ]6[ اند
كمي از كه تعداد  ]7، 8[ نگاري و داروسازي استمردم

نگاري، از هاي مردمدر تحليل يافته ]9، 10[ مانندها پژوهش
اكثر  كه طوري به اندخوبي بهره گرفته اطالعات داروشناسي به

ها تنها محدود به كاربرد، روش تهيه و نحوه مصرف پژوهش
اين  ،طب قومي زمينه هرچند در .]4[ باشدداروهاي بومي مي

دم عادي در سراسر جهان، نكته كه درمانگران محلي و مر
تركيبات گياهي را بر اساس نگرش آنها به ساختمان بدن، 

شده  اند، امري پذيرفتهها كشف كردهها و نوع درمان آنبيماري
پژوهشگراني كه قصد تحقيق در موضوعات . ]11[است 

اتنوبوتاني و اتنوفارماكولوژي دارند، بايد قبل از شروع عمليات 
  مطالعاتي پيرامون اتنوفارماكولوژي  طلعينمميداني و پرسش از 

جمله استفاده دارويي، نحوه استفاده و مقادير  گياهان دارويي از
  ها و منابع معتبر علمي انجام دهند مصرف با استفاده از كتاب

  

ها را بياموزند بيماري عالئمو همچنين آشنايي مقدماتي با  ]12[
حساسيت ل آنها هاي ميداني و تحليآوري دادهجمع در تا

 .بيشتري را اعمال كنند

 گونه يكبر روي  شناسي قوميهاي گياهپژوهش ينهزم در
در پژوهش  ]13[ همكاراننجفي و  به مطالعهتوان مي ،گياهي

مازندراني و  و همچنين ساي بينالوديداروسازي مردمي گونه پونه
سب ابررسي اتنوفارماكولوژي و مواد مؤثره دمدر  ]14[ همكاران

 ملتي و همكاران كرد. اشارههاي مختلف مازندران در رويشگاه
دار در چند ساي برگهدر مطالعه اتنوبوتاني گونه پونه ]15[

پرسشنامه و مصاحبه با استفاده از شهرستان در خراسان رضوي 
به رويشگاه يكدر مناطق نزد يها و افراد محلحضوري با عطاري

سؤاالت پرسشنامه شامل نام محلي طبيعي اين گياه پرداختند، ي ها
سازي، نحوه مصرف، گياه، موارد استفاده، اندام مصرفي، نحوه آماده

آوري، درآمد اقتصادي، مقدار زمان و مكان برداشت، مقدار جمع
  ت محصول بود.يممصرف ساالنه و ق

 .Amygdalus lycioides Spach var( درختچه تنگرس

horrida(  يخانوادهازRosaceae   گياهي است به ارتفاع يك
توراني و  - متر، داراي خار فراوان، متعلق به مناطق ايران 

ي بومي ايران كه تنها در مركز و جنوب ايران زاگرسي و گونه
در طب سنتي ايران از جوشانده تنه و  ].16[ گسترش دارد

درمان درد،  يبرا Amygdalus lycioides Spach يهاشاخه
 .]17[ شودميكروبي استفاده مي عفوني و يهايبيمار التهاب، و

و آنتي اكسيدانيخاصيت آنت اين گياهاز برگ و پوسته ميوه 
. در طب سنتي لرستان از ]18[ رش شده استاراديكالي گز
 و دندان درد تسكين مرغ جهتتخم زرده آن با مخلوط صمغ

 برگ جوشانده شود. همچنين ازمي استفاده سر موي شستشوي
. مردم ]19[ دشومي اي استفادههاي رودهانگل دفع آن نيز جهت

 Amygdalusبومي مناطق جنوب ايالم از دود سرشاخه

lycioides انگلي و عفوني دام استفاده  هاييماريبراي درمان ب
هاي براي التيام زخماين گياه صمغ همچنين . ]20[ كنندمي

 تنگرس. عصاره ساقه و شاخه ]21[ عفوني دام اثربخش است
هاي پوستي و ضدالتهابي دارد و براي درمان بيماري خاصيت

از ريشه اين گياه خاصيت  .]22[ مؤثر استپسوريازيس 
اندام هوايي ساقه و عصاره  .]23[ شده است ضدالتهابي گزارش
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مهاركننده تنگي  horridaواريته  هاي درختچه تنگرسشاخه
 ن ازهمچني .باشندمي اكسيدانيعروق و داراي خواص آنتي

براي درمان ديابت استفاده  اين گياهاندام هوايي و ريشه  عصاره
ي ريشه تنگرس باعث در آزمايشي، عصاره ].24[ دشومي

آميگدالين از ]. 25[ هاي ديابتي شدكاهش قند خون در موش
است كه سابقاً از اين   Amygdalusتركيبات شاخص جنس

  نگرس از اندام هوايي ت .]26[ شده است گياه گزارش
 ,quercetin 3-O-rhamnosideهاي (فالونوئيد به نام 6

luteolin 7-O-rhamnoside, isorhamnetin 3-O- 
rutinoside, kaempferol 3-Orhamnoside, apigenin, 

naringenin همچنين  ].24[ استخراج و شناسايي شد
ؤثري دارد كه در گياه نارينجنين در فرآيند ضدالتهابي نقش م

Amygdalus lycioides 23[ وجود دارد.[  
محلي هاي دارويي استفاده يآورجمع هدف اين تحقيق با

در طب سنتي مناطق شمال شرق استان اصفهان تنگرس گياه از 
  .صورت پذيرفته است

  هامواد و روش
  

  بررسي ميداني
تا  1394از ارديبهشت داروشناسي بومي درختچه تنگرس 

و مشاهده  يافتهساختار يمهبا استفاده از مصاحبه ن 1395آبان 
با  فرد عادي) 114عطاري و  6( رساناطالع 120با  مشاركتي

از خواص گياه صورت گرفت كه سال  61ميانگين سني 
نفر زن  39مرد و رسانان از اطالع نفر 81 .تنگرس اطالع داشتند

بود. مناطق سال  88تا  24آنها نيز بين  محدوده سنيبودند. 
هرهاي خور، جندق، انارك و روستاهاي مورد مطالعه شامل ش

آباد، زالوبند، هفتومان، چوپانان، كبودان، عروسان، عباس
 باشدبازياب، ارديب، گرمه و خنج در شرق استان اصفهان مي

  .)1(شكل شماره 

  

 

  منطقه مورد مطالعه در شرق استان اصفهان -1شكل شماره 
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... درختچه تنگرس داروشناسي بومي  

 

كساني  با و بود صورت هدفمند بهاين بررسي  گيرينمونه
در مورد  سنتيكه در جامعه به داشتن دانش مصاحبه شد 
، خصوصاً افرادي كه از گونه مشهور بودند گياهان دارويي

كه  ييآنجااز . اندتنگرس جهت مصارف دارويي استفاده كرده
گيري هدفمند در انتخاب موارد غني از اطالعات قدرت نمونه

ي دستيابي به اين ؛ برا]27[ دبراي مطالعه عميق اهميت دار
د، كه از اولين شبرفي استفاده  گيري گلولههدف از روش نمونه

هاي مورد مصاحبه كه افراد سالخورده و درمانگران محلي نمونه
-شد كه افراد ديگري را كه باتجربه مشابه ميبودند، خواسته مي

  شناسند، جهت شركت در پژوهش معرفي كنند. 
  

 موارد مورد بررسي در مصاحبه

 رسانانبررسي داروشناسي بومي شامل مشخصات اطالع
، نام محلي گياه، خواص )جنسيت، محل سكونت سن،(

 درماني، اندام مورداستفاده، طرز تهيه، نحوه مصرف، مقدار
زمان استفاده، عالئم و مشخصات بيماري، ميزان  مصرف، مدت

اثر دارو، عوارض جانبي، داروهاي همراه يا جايگزين براي 
رسان از مورد اينكه آيا خود اطالع در بود و عالوه بر آن، درمان

اين گياه جهت مصارف درماني استفاده نموده يا از افراد 
د. اطالعات حاصل از شنيز بررسي  ،كندديگري نقل قول مي

 بندي و خالصه شدنددسته Excel-2013افزار ر نرمدمصاحبه 
و فراواني  )Frequency of citation(و فراواني نقل قول 

براي هر طبقه  )Frequency of Consumption(مصرف 
د. در فراواني مصرف، فقط افرادي كه از گياه استفاده شمحاسبه 

شوند اما در فراواني نقل قول ممكن در نظر گرفته مي ،اندكرده
اي نكرده باشد و از كتاب يا شونده از گياه استفادهاست مصاحبه

  شخص ديگري نقل قول كند.
  

  ي گونه يشناسا
در هرباريوم دانشكده داروسازي دانشگاه  تنگرسنمونه 

و با شماره هرباريومي  شناسايي شد علوم پزشكي تهران
6568-TEH  د.شثبت  

  

  

   نتايج
  

  محلي گياهعلمي و نام 
مورد بررسي با نام  هاي هرباريومي، نمونهبررسي اساسر ب

متعلق  Amygdalus lycioides Spach var. horridaعلمي 
در  د.ششناسايي  Rosaceaeو تيره  Amygdalusبه جنس 

شود كه از منطقه موردمطالعه به اين گياه تَنگَز يا تَنگَس گفته مي
كه اشاره به خارهاي گزنده  »گز«به معناي بدن و  »تن«دو واژه 
اثر فرورفتن در  رد كه اين خارها است شده يلتشك ،آن دارد

شود و در صورت ماندن احتي ميبدن انسان و دام سبب نار
  .شودشدت درد افزوده مي خار در بدن بر

  
 موارد استفاده دارويي

مطالعه از اين گياه براي درمان ديابت،  مردم محلي منطقه مورد
پروستات، سنگ كليه، التهاب چربي، فشارخون، درد شانه، درد پا، 

د. عطاريكننمدر استفاده مي، يبوست و به عنوان آسم، سرماخوردگي
ها نيز آن را براي درمان ديابت، چربي و فشارخون و انگل مؤثر 

    ).1 (جدول شماره اندكنندگان توصيه نمودهدانسته و به مراجعه
  

  هابيماريعالئم و مشخصات 
، خالصه شده هدشذكر  2 شماره ي كه در جدوليهابيماري

ضعيت از و رساناناطالعگفتاري است كه با توجه به عالئمي كه 
ده شعلمي ذكر  يسازعيناً و بدون معادل ،اندشان بيان كردهبيماري

 شوندگان بهها از زبان مصاحبهاست. مثال چند مورد از بيماري
  :صورت زير بوده است

درد و دل شدهزماني كه معده سفت « ):rudelبيماري رودل (
؛ كاركن معده يا شودكه بايد كاركُن يا مسهل مصرف  شروع شود

شوندكه سبب بكار انداختن معده ميهستند گياهاني  ،رندهب.«  
را براي استفراغ  وعالئم پهلودرد  مطلعينيكي از  سنگ كليه:

بيان كرد كه پس از مصرف جوشانده شاخه تنگرس در سنگ كليه 
شده بود و  مدت يك هفته سنگ كليه از مجاري ادرار خارج

بل مشكل سنگ كليه ديگري كه سه سال قشونده مصاحبههمچنين 
پس از مشاهده عالئم سوزش در محل ادرار و « داشته بيان كرد كه

تنگرس، پس از  ميوه خام دانه 3- 2 روزانه كاهش ادرار، با مصرف
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  ).2(جدول شماره  »آمده استيك هفته همراه ادرار خاك بيرون آمد و پس از آن نيز ادرار با فشار 
  

  در منطقه مورد مطالعه تنگرس درختچهخواص دارويي و روش استفاده از  -1جدول شماره 
  طول درمان  مقدار مصرف  طريقه مصرف  نحوه تهيه  مصرفي قسمت  خواص دارويي

  ماه) 2كنترل موقت (  *فنجان 1  خوراكي  جوشانده  شاخه  1 نوع ديابت

  2 نوع ديابت
  كنترل  فنجان 1  خوراكي  جوشاندهشاخه
  كنترل  عدد 4  خوراكي  مخا  ميوه
 كنترل  تلخ شدن دهان  گذاشتن پا در جوشانده ميوه  جوشانده  ميوه

  ماه) 5-2(  فنجان 1  خوراكي  جوشانده  شاخه  خون چربي
  -  عدد 4  خوراكي  خام  ميوه

  كنترل  فنجان 1  خوراكي  جوشانده  شاخه  خون فشار
  دو هفته  استكان 2  خوراكي  جوشانده  شاخه  پروستاتالتهاب 

  دو هفته  فنجان 1  خوراكي  جوشانده  شاخه  مدر

  دو هفته  فنجان 1  خوراكي  جوشانده  شاخه  سنگ كليه
  يك هفته  عدد 2  خوراكي  خام  ميوه

  روز 20-15  استكان 2  خوراكي  جوشانده  شاخه  درد شانه
  روز 14-10  استكان 2  خوراكي  جوشانده  شاخه  درد پا

  -  استكان 2  خوراكي  جوشانده  شاخه  تنگيسينه
  روز 6-4  -  استشمام  بخور  ميوه  ماخوردگيسر

  -  عدد 6- 4  خوراكي  شدهشيرين  ميوه  يبوست
 باشد.استكان مي 24فنجان و  14ليتري برابر با  5/1 ظرفهر  *

  

 قول مطلعين)ها (نقلعالئم و مشخصات بيماري -2جدول شماره 

  عالئم و مشخصات بيماري بيماري
  انگشتان يحسيها، درد كليه، كاهش بينايي، درد شانه، بش پا، خورده شدن بين انگشتان پا توسط مورچهزخم شدن و باد كردن پا، سوز 2 ديابت نوع
  خونريزي چشم، كاهش بينايي، چربي خون  1 ديابت نوع

  انگشتان  يحسيدرد بند انگشتان، سوزش پشت گردن و كف پا، كمردرد شديد، ب  خون چربي
  يآلودگو خواب يحاليب  فشارخون

  قطره آمدن ادرار، تكرر ادرارقطره  پروستاتهاب الت
  فشار كم ادرار مدر

  بذر تنگرسروز پس از مصرف  2پهلودرد و استفراغ، فشار كم ادرار، سوزش در محل ادرار، آمدن خاك همراه ادرار تا   سنگ كليه
  كشيدگي رگ شانه، درد كتف و سرانگشتان، درد كمر  درد شانه

  يبينكيپ شدن   سرماخوردگي
  خس سينهسخت شدن تنفس، خس  تنگيسينه

  درددلشود، سفت شدن و كارنكردن معده، و هضم نمي مانديمغذا روي دل   رودل
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  قولنقلفراواني  و فراواني مصرف
از اين گياه جهت كاربردهاي  شوندگانمصاحبهنفر از  43

عنوان فراواني مصرف ثبت  به كهدارويي استفاده كرده بودند 
نفر ديگر تنها از خواص دارويي گياه اطالع  77همچنين  .دندش

درماني استفاده نكرده بودند كه داشتند و از گياه جهت مصارف 
  ).1 قول ثبت شدند (نمودار شمارهعنوان فراواني نقل به

  
 اندام مورداستفاده

ها، به ترتيب براي درمان بيمارياستفاده  يشترين اندام مورد
  )، ريشه درصد 11پس از آن ميوه () درصد 86شاخه (

) بودند كه در صورت برداشت درصد 8/0برگ ( و )درصد 2(

- ، برگ به همراه ساقه گياه استفاده مييدهشاخه در زمان برگ

نيز به همراه ساقه جهت  گياه ريشه استفاده از همچنين ود.ش
براي درمان ديابت ماه  2كه پس از  دشدرمان ديابت گزارش 

از  شوندگانمصاحبهنفر از  2. تنها نبوده استمؤثر  1 نوع
تركيب ريشه و شاخه گياه براي درمان ديابت استفاده كردند كه 
از ماه دوم به بعد از ميزان اثر دارو كاسته شده بود. همچنين 

از جوشانده  شوندگانمصاحبهبراي درمان پروستات نيز يكي از 
شدن با استفاده از  درمانكرده بود كه استفاده ريشه و ساقه گياه 
عدم نياز به استفاده از ريشه گياه دهنده نشان ميوه و شاخه گياه

  ).2(شكل شماره  باشدها ميجهت درمان اين بيماري

  

 
   تنگرسداروشناسي بومي  -1ه شمار نمودار

  

 
  هابراي درمان بيماري اندام مورد استفاده درختچه تنگرس -2شماره  شكل
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  سازي نحوه آماده
سازي گياهان، بيشترين روش مورداستفاده براي آماده

)، درصد 4/9آن به ترتيب خام ( از ) و پسدرصد 89جوشانده (
) بود. درصد 8/0) و شيرين كردن ميوه (درصد 8/0بخور (

ترين شده است. رايج هاي مختلفي آمادهجوشانده به روش
ا روش آن قرار دادن مقدار مشخصي از مواد گياهي (شاخه ي

كه زير سطح آب برود. اكثر  طوريه ريشه) در آب است، ب
زماني  دانستند كه اندام گياه چه مدتنمي مصاحبه شوندگان

بايد جوشانده شود تا بهترين عصاره را داشته باشند و اين زمان 
ها بر جوشاندن به اكثر آنساعت متغير بود اما  8دقيقه تا  20از 

ن برخي درمانگران عقيده ساعت تأكيد داشتند. همچني 2مدت 
 داشتند هرچه اندام ساقه يا ريشه بيشتر بجوشد (تا زماني كه 

نتيجه  گيري بهتر انجام شده و درآب آن بخار شود) عصاره
اثربخشي بهتري دارد. همچنين معتقد بودند كه خواص عصاره 

اي طور سنتي در ظروف شيشه كه به حاصل از جوشانده شاخه
  يابد. هفته كاهش مي 3پس از  ،شودستيكي نگهداري مييا پال

كردن دانه تنگرس، ابتدا مغز را از پوسته جدا جهت شيرين
كنند و سپس سه بار در آب جوشانده و در آن نمك ميمي

اي گذاشته و در آب ريزند و در صورت وجود تلخي در كيسه
ب گذارند تا شيرين شود. همچنين مصرف خوراكي آروان مي

حاصل از جوشاندن مغز بادام براي انسان و دام سمي است و 
پاي بيمار ديابتي را تا زمان تلخ  ،جهت كاهش ميزان قند خون

  . دهندقرار ميشدن دهان در آن 
  

  زمان استفاده
زمان مصرف دارو براي درمان ديابت و چربي، صبح ناشتا 
 بوده و براي درمان پروستات، درد دست و درد پا در زمان

است و براي  شده يهصبح ناشتا و شب قبل از خواب توص
ها به زمان خاصي اشاره نشد و همچنين درمان ساير بيماري

افرادي كه در زمان ،پروستاتالتهاب سنگ كليه و درمان جهت 
  اند.روز مصرف كردند نيز درمان شدههاي متفاوت شبانه

  
  
  

  سرعت درمان 
ها نشان داد كه ن بيمارينتايج بررسي اثر گياه و طول درما

نشده  شوندگانمصاحبهاين گياه براي ديابت سبب درمان قطعي 
را كنترل كرده و در ديابت  فشارخون و 2است و ديابت نوع 

ماه قند خون بيماران را كنترل نموده  2نيز فقط به مدت  1 نوع
چربي خون، هاي التهاب پروستات، سنگ كليه، است اما بيماري
شانه و درد پا در افراد مبتال به چربي  دردنين يبوست و همچ

خون باال درمان شده بودند. براي سرماخوردگي نيز بخور ميوه 
-گياه سبب باز شدن مجراي بيني شده است. براي درمان سينه

از اين گياه استفاده نكرده  شوندگانمصاحبهتنگي به دليل اينكه 
كرده بودند،  ولقنقلبودند و فقط از گذشتگان براي درمان آن 
هاي درمان بيماري در سرعت درمان آن مشخص نشده. نشانه

  بيماري بوده است. عالئمبرطرف شدن  رساناناطالعبين 
  

  داروهاي همراه و جايگزين گياه تنگرس براي درمان بيماري
ماه) عصاره شاخه تنگرس جهت  4- 2اثر كوتاه مدت ( يلبه دل

 1براي درمان ديابت نوع  و همچنين ريشه تنگرس 1كنترل ديابت 
پز، عرق صورت آب از گياهان دارويي همچون برگ شلغم به 2و 

از خون چربي  كاهشبوقناق و كلپوره استفاده شده است. براي 
همراه  )Citrullus colocynthis (L.) Schrad(هندوانه ابوجهل 

. مصرف با عصاره شاخه تنگرس نيز يك مورد استفاده ذكر شد
نيز سبب كنترل  ).Ferula assa-foetida L(غوزه برگ گياه آن

شده بود. مصرف گياهان  شوندگانمصاحبهقند و چربي خون در 
و برگ گندمي باريك  ).Teucrium polium L(كلپوره 

)Agriophyllum lateriflorum Moq(  به همراه داروهاي
شيميايي كاهنده قند خون سبب شده بود قند خون بيماران ديابتي 

آگاهان محلي جهت  .)3(جدول شماره بيايد تر از حد نرمال پايين
 Amygdalus( خون از ميوه بادام كوهيكاهش قند و چربي 

scoparia Spach( برگ خرفه ،)Portulaca oleracea L.( ،
برگ كلپوره، برگ، شيره آنغوزه، ميوه هندوانه ابوجهل و بذر گياه 

). 3دول شماره (جكردند گندمي باريك نيز استفاده ميبرگ 
و چربي، پرهيز  همچنين عالوه بر مصرف دارو براي درمان ديابت

  ذكر شد. شوندگانمصاحبه غذايي و ورزش نيز توسط
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  شوندگانتوسط مصاحبه هاداروهاي جايگزين تنگرس براي درمان بيماري -3جدول شماره 

 داروي همراه و جايگزين براي درمان بيماري

 صاره كلپوره در صبح و شباستكان ع 2مصرف روزي 

  قند خون
  صورت پخته گندمي باريك به استفاده از بذر گياه برگ

  مخلوط پودر كلپوره و عسل به مقدار مساوي و مصرف يك نخود پس از هر وعده غذايي
 صورت خام و پخته استفاده از برگ آنغوزه به

  چربي خون

صورت  شق آرد جو مخلوط كرده و بهيك قاشق پودر محتويات هندوانه ابوجهل را با سه قا
 .شودروز صبح بعد از صبحانه همراه با عصاره تنگرس مصرف مي قرص هر

  صورت خام و پخته استفاده از برگ آنغوزه به
  مصرف آبغوره بعد از غذا

 
 

  استفادهعوارض 
روي در مصرف (بيش از يك ليوان در در صورت زياده

ه ، برسيدهتر از حد نرمال طور موقت پايين روز) قند خون به
كننده حالت كه فشارخون نيز كاهش يافته و به استفاده طوري

حالي دست داده است، همچنين و بي يآلودگاستفراغ، خواب
روي در مصرف اين دارو زيادهكردند كه رسانان اشاره مياطالع

ممكن است سبب كاهش بينايي و آسيب به چشم شود. به 
مقدار بيش از يك  شوندگانمصاحبهسط همين دليل است كه تو

قند  و خونفنجان در روز خصوصاً براي افرادي كه فشار
  شود.توصيه نمي ،خونشان پايين است

  
  بحث

داد تمام افرادي كه از خواص دارويي  نشاننتايج تحقيق 
كنند و لذا تعداد از آن استفاده نمي ،گياه آگاهي دارنداين 

فراواني مصرف دارو  گياه با خواص داروييقول فراواني نقل
و اين موضوع به اين دليل است كه ممكن است  متفاوت است

يك يا چند خواص دارويي براي گياه قائل شونده مصاحبههر 
هرحال بررسي تفاوت بهاما از آن استفاده نكرده باشد، باشد، 

آيد و چه چيزي واقعاً حساب مي اينكه چه چيزي مفيد به
. كه در بيشتر ]28[ شده است ندرت انجام هشود باستفاده مي

مطالعات اتنوبوتاني و اتنوفارماكولوژي همچون (ملتي و 

 ؛]30[ و همكاران Heitzman ؛]29[ Joshi ؛]15[ همكاران
Polo 31[ و همكاران[؛ Panghal و همكاران ]؛]1 

Sarangzai 33[ و همكاران پورقلي ؛]32[ و همكاران[. 
Ishtiaq 34[ و همكاران[؛ Silambarasan و همكاران ]35[( 
قول خواص دارويي گياه ذكرشده است و تفاوتي بين تنها نقل
 رساناناطالعمصرف گياه توسط فراواني قول و نقلفراواني 

از خواص دارويي  يكردن فهرست اند. اگرچه بين بيانل نشدهئقا
وجود  زياديتفاوت  مطلعينگياه و استفاده واقعي از آن توسط 

ارد، اما تعداد افرادي كه تنها فهرستي از خواص گياه را ارائه د
  .]36[ دهنده اهميت فرهنگي گياه استدادند نيز نشان

و  horridaبا توجه به اينكه گونه تنگرس دو واريته 
lycioides و  بابايي جز به، در مطالعات انجام شده ]16[ دارد
ياه اشاره داشتند، گ )horrida(كه به نوع واريته  ]24[ همكاران

 Amygdalusتنها به  ]17- 23، 25[ در ديگر مطالعات

lycioides Spach اند كه نوع واريته آن در اين اكتفا نموده
مطالعه از سرشاخه  در منطقه مورد باشد.مطالعات مشخص نمي
شود كه در پروستات استفاده مي التهاب تنگرس جهت درمان

نجنين كه از ي. نارنشده استمنابع اين خاصيت براي گياه ذكر 
، يفرنگگوجه تركيبات شاخص تنگرس است و در مركبات،

نيز و نارنج  فروتيپگالبي، سيب، آويشن، پوست بادام، گر
كه اين تركيب جهت درمان سرطان پروستات  ]37[ وجود دارد

  از عصاره سرشاخه  استفاده همچنين .]38[ شده است شناخته
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بابايي د كه در پژوهش شخون نيز ذكر اين گياه جهت كاهش فشار
تنگي عروق يا ضد فشارخون  هعنوان مهاركنند به ]22[ و همكاران

تنگرس جهت ميوه شده است. در منطقه موردمطالعه از  شناخته
شود كه در طب سنتي مردم شهركرد نيز درمان يبوست استفاده مي

ن از همچني. ]39[ گيردمورد استفاده قرار ميعنوان ملين  به
جوشانده سرشاخه آن در طب سنتي منطقه جهت دفع انگل 

 جهت آن برگ در استان لرستان از جوشانده شود امامياستفاده 
  .]19[شود مي اي استفادههاي رودهانگل دفع

 دردر منطقه موردمطالعه،  تنگرس بيشترين استفاده از گياه
رويي به خواص دادرمان ديابت بود كه در طب سنتي ايران نيز 

براي  ].17[ است اشاره شدهدرمان ديابت نظر در گياه مورد
انگشتان  حسييبيماري ديابت عالئم درد شانه، درد پا و ب
 شوندگانمصاحبهدست، اختالل در بينايي و درد كليه توسط 

توان به كننده شانه درد مياز عوامل مستعدد، چنانچه شذكر 
ختالالت حسي ديابت، فلج، محدوديت حركتي در شانه و ا

شانه درد شده، بين ديابت و  در مطالعات انجام .]40[ اشاره كرد
 .]41[ داري وجود داشته استپس از سكته مغزي ارتباط معني

در ديگر مطالعات نيز براي ديابت عوارض عروق كوچك، 
-مانند درگيري چشمي و كليوي و همچنين عوارض اسكلتي

تأثير عصاره  .]42-43[ ويژه شانه درد ذكرشده استبعضالني، 
تركيب نارينجنين در  يلسرشاخه گياه بر روي ديابت نيز به دل

توجهي  نارينجنين مقدار قابلزيرا  .]36[ باشداين گياه مي
سرعت در معرض  كه پس از مصرف به داردگليكوزيد 

شكسته شدن قند به دو قسمت شده و آگلي كون آزاد را از 
. همچنين در پژوهشي، ]44[ كنددستگاه گوارش خارج مي

اثر ضد ديابتي  2هاي مبتال به ديابت نوع نارينجنين در موش

هاي تجويز نارينجنين بر موش ].45[ نشان داده است
و نيز  Bلپيدمي، افزايش توليد آپو آزمايشگاهي از بروز ديس

انسولين در مدل تجربي مقاومت به انسولين جلوگيري نموده و 
سيون اسيدهاي چرب در بافت كبد در جهت افزايش اكسيدا

 ]25[ در مطالعه غيبي و همكاران ].46[ عمل نموده است
هاي ديابتي عصاره ريشه تنگرس سبب كاهش قند خون موش

 2صورتي كه در اين پژوهش عصاره ريشه فقط تا  شده بود، در
شده است و پس از آن اثري  مطلعينماه سبب كاهش قند خون 

شاخه و ميوه آن قند خون بيمار را در نداشته اما استفاده از 
  كند.كنترل مي 2 ديابت نوع

  
  گيرينتيجه

  جهت درمان  گونه تنگرسمطالعه از  در منطقه مورد
استفاده از شاخه آن جهت  اماشود بيماري استفاده مينوع  11

منابع گزارش ساير و چربي در  ، سنگ كليهدرمان پروستات
ستفاده از ميوه و شاخه به نشده است. مردم محلي منطقه با ا

دهنده عدم كه نشان بودند يافتهخواص درماني موردنظر دست
  كن كردن گياه و تخريب رويشگاه است.نياز به ريشه

 

  تشكر و قدرداني
، اجني سفيو دكتر، دكتر مرتضي ابوعلياز جناب آقاي 

دكتر  ،شكان محلي منطقهپز همچنين وراد صاليمهندس هادي 
انجام اين تحقيق در كه ما را  دكتر رضا مراد مهدي حلواني و

  نماييم.تشكر و سپاسگزاري مي ،صميمانه ياري نمودند
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Abstract 
 

Background: Documenting of indigenous knowledge related to traditional medicine often leads 
to discovery of new drugs and prevent from destruction and forgotten it. 
Objective: Documentation of medicinal use of Amygdalus lycioides Spach var. horrida in 
traditional medicine of local people Naein, Khoor and Biabanak county in northeast of Esfahan 
in Iran. 
Methods: Ethnopharmacological information was collected using snowball sampling, 
Participant Observation and semi-structured interviews from 120 informants. The question of the 
interviews includes demography of informants, plant local name, medicinal properties, symptoms 
of the disease, used part, mode of application, route of administration and effectiveness of 
medicine, Adverse Drug Reaction, Medications or alternatives for treatment, In addition, it was 
also investigated about whether the informants used it for therapeutic purposes. 
Results: In Traditional medicine of Case study the A.lycioides are used in the treatment of 
disease such as diabetes, blood fat, hypotensive, Inflammation of the prostate, durectic, kidney 
stone, pain, Constipation, Colds and asthma. 98% of informants have reached the desired 
medicinal properties using aerial parts of the species. 
Conclusion: This study report Medicinal properties of A. lycioides treating blood fat, 
Inflammation of the prostate, durectic, and kidney stone for the first time. Also the result shows 
that for medicinal uses it is not necessary to use the root of plant. 
 
Keywords: Amygdalus lycioides, Ethnopharmacology, Ethnobotany, Indigenous knowledge, 
Tangars
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