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گزارش

نگاهي دوباره به علف هایي كه هرز نیستند؛ 
بازخواني خواص چشمگیر گیاهان اطراف ما:
 بوم�ادران 

در ادام��ة سلس��له  مطالب مربوط به معرفي گونه هاي گیاه��ي دارويي واقع در پرديس 
دانشگاه فردوسي مشهد، در اين بخش به بررسي گیاه بومادران مي پردازيم.

گیاهشناسي و رویشگاه 
به ط��ور کلي، به گونه هاي جنس Achillea از خانوادۀ کاس��ني، بومادران مي گويند. 
طبق روايت "هومر" در اثر حماس��ي خود به نام "ايلیاد"، "آشیل"، قهرمان جنگ هاي 
تروجان در افس��انه هاي يوناني، براي قطع خونريزي زخم هاي سربازان خود، از لِه شدۀ 
برگ هاي بومادران استفاده مي کرده است؛ به همین جهت، نام علمي آن، از اين اسطورۀ 
يوناني )آش��یل( گرفته شده اس��ت. از جمله نام هاي ديگري که به گیاهان اين جنس 
نسبت داده اند، مي توان به بوي مادران، بوماران، بومادرو، سرزردو، الف ورقه )هزاربرگ(، 
ساري باش، کلپوره، برنجاسف و قیصوم اشاره کرد.در منابع قديمي، اطالق برنجاسف و 
قیصوم به اين گیاهان، با اختالف نظرهايي همراه بوده است؛ اما به نظر مي رسد اين دو 
نام، بايد به گونه هايي از جنس Artemisia مربوط باشد. به گمان قوي، برنجاسف، 
 Achillea  اس��ت ک��ه در برخ��ي از منابع، به اش��تباه Artemisia vulgare
eriophora ذکر ش��ده است. از حدود 350گونه بومادران در دنیا، 18گونه در ايران، 
پنج گونه در خراس��ان رضوي و دو گونه در پرديس دانشگاه فردوسي مشهد، مشاهده 

و گزارش شده است.
بومادران هاي ايران، در دو دستة گل سفیدها و گل زردها قرار مي گیرند و ما در اينجا، به 

مهم ترين آنها، با توجه به کاربردهاي درماني شان، اشاره اي مي کنیم. 

•Achillea millefolium، بومادران گل سفیدي است که خواص دارويي گسترده اي 
 Achillea ب��راي آن ذکر کرده اند و در برخي منابع، فوايد آن را به گونه هاي ديگر جنس
نیز تعمیم داده اند که البته نمي تواند درست باشد. به اين گونة بومادران، هزاربرگ )الف ورقه( 
اطالق کرده اند که در خراس��ان رضوي، بندرت ديده مي ش��ود و مورد اس��تفادۀ چنداني قرار 
نمي گیرد. اين گونه، همان گیاهي است که "آشیل" استفاده مي کرده و در اروپا، گیاه دارويي 

مفید و شناخته شده اي است که در طّب يوناني نیز اشارات زيادي به آن کرده اند.
•Achillea eriophora، بوم��ادران گل زردي اس��ت ک��ه به آن، بومادران ش��یرازي 
ه��م مي گويند؛ اما ش��یرازي ها آن را "س��رزردو" مي نامند. هرچند کلپ��وره، مربوط به گیاه 
Teucrium polium مي باشد؛ اما در خراسان جنوبي، به اين گونه از بومادران، کلپوره 

مي گويند.
•Achillea pachycephala، نوعي بومادران گل زرد اس��ت که در خراسان  رضوي و 

شمالي مي رويد و مورد استفاده افراد محلي قرار مي گیرد.
•Achillea biebersteinii نی��ز گون��ه اي بومادران گل زرد اس��ت ک��ه در اکثر نقاط 

استان هاي خراسان مشاهده مي شود و مورد استفاده قرار مي گیرد.
بوم��ادران  غال��ب  گون��ة   ،Achillea santolinoides subsp. wilhelmsii•
اس��ت که با ُگل ه��اي زردرنگ و جثة کوچك تر و انبوه خود، در اکثر نقاط خراس��ان بزرگ 
به صورت علف هرز گسترش داشته و مورد استفادۀ وسیعي قرار مي گیرد؛ لذا، در اينجا فقط به 

ويژگي هاي گیاهشناسي گونة اخیر اشاره اي مي کنیم.
اين گونه، گیاهي است چندساله به ارتفاع10تا 35سانتي متر، با کرك هاي فشرده يا گستردۀ 

نمدي سفیدرنگ. برگ ها، ُکرك دار يا َکم کرك، انبوه و هم اندازه بوده و 
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س��اقه ها، تا زير گل آذين، برگ دار هس��تند. ُگل هاي زبانه اي3تا 5تايي، زردرنگ و سه لوبه 
مي باش��ند. اين گونه، در ترکیه، ايران، قفقاز، آسیاي مرکزي، افغانستان، پاکستان، عراق و 
س��وريه مي رويد. در ايران نیز به صورت علف هرز در نواحي دامنة کوهستاني، کنار جاده ها، 

حاشیة مزارع )به خصوص مزارع گندم( و باغ ها مي رويد.

تركیبات شیمیایي
گلوکوزيدهاي آکیلئین و آکیلتئین موجود در گیاه، موجب انعقاد خون در محل بريدگي و در 
نتیجه، قطع خونريزي مي شوند. ُگل هاي آن، داراي مادۀ آزولین بیشتري هستند که خاصیت 
ضّد ورم و ضّد درد دارد. ترپنیول و سینئول موجود در آن، خاصیت ضدعفوني کنندگي دارند 
و مادۀ کولین در اين گیاه، پايین آورندۀ فش��ار خون مي باش��د. توي��ون )توجون( موجود در 

اسانس آن، خاصیت حشره کشي يا دورکنندگي حشرات را دارد.

خواص و كاربردها
طبق نظر ُحکمای طب سنتی، طبیعت بومادران، گرم وخشك است. اين گیاه، به عنوان 
تقويت کنندۀ دس��تگاه گوارش مطرح بوده و به خاطر دارابودن خاصیت بادشکني، ضّد 
نفخ خوبي براي بیماران به شمار مي رود. همچنین، به دلیل داشتن خاصیت ضد اسپاسم، 
براي درمان دل درد و گاس��تريت هاي حاّد و ُمزمن، به ويژه کودکان، مورد استفاده قرار 
مي گیرد. عالوه ب��ر اين، به عنوان آرام کنندۀ دردهاي معده و ضّد خونريزي در مصارف 
داخلي و به عنوان شستشو دهنده و ضّدعفوني کننده در مصارف خارجي، مصرف سنتي 
دارد. همچنین، از پودر آن براي کش��تن و فراري دادن حش��رات موذي، حتي سوسك 
و موش مي توان بهره برد؛ به همین جهت، روس��تايیان، سرشاخه هاي خشك آن را در 
ب��االي ورودي اتاق هاي خود قرار مي دادند. َدم کردۀ سرش��اخه هاي ُگل دار آن، مقّوي 

معده و رافع ترش کردن هاي مکّرر در افراد مبتال مي باشد.
     

طریقه و مقدار مصرف
سرش��اخه هاي ُگل دار گیاه که مورد اس��تفاده قرار مي گیرند، بسیار تلخ هستند و بويي 
قوي دارند. دم کردۀ10گرم بومادران در نیم لیتر آب جوش، براي رفع مشکالت و تنظیم 
عادت ماهیانة بانوان، توصیه ش��ده اس��ت. خوردن2تا 4گرم از پ��ودر آن، براي کنترل 
حمالت صرع، تجويز ش��ده است. براي التیام بواس��یر خوني،50گرِم خشك آن را در 
يك لیتر آب در حال جوش به مدت10دقیقه با شعلة َکم قرار داده و پس از سردکردن، 
آن را در مح��ل ضايع��ه، کمپرس مي کنند تا خونريزي را بند آورد. همچنین، شس��تن 
زخم هاي پوستي و نوك پستاِن تََرك برداشته با اين جوشانده، مي تواند التیام بخش باشد.
به طور کلي، در اس��تفاده هاي خوراکي، بايد يك تا دو قاش��ق مرباخ��وري از آن را در 
يك چهارم لیتر آب جوش ريخته و به مدت 15دقیقه َدم کنند و روزي سه پیمانه )صبح، 
ظهر و شب( میل نمايند. براي رفع تلخي مزه، مي توان آن را همراه با عسل يا آب لیمو 

مصرف کرد.   

احتیاط
کودکان زير دوس��ال، نبايد از آن اس��تفاده کنند. مصرف گیاه براي بالغین، به استثناي 
زنان باردار و مادران ش��یرِده که بايد با نظر کارش��ناس يا پزشك از آن استفاده کنند، 
بالمانع اس��ت. به لحاظ وجود مقاديري از مواد س��ّمي، مصرف زياد و متوالي بومادران، 

ممنوع اعالم شده است.   


