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 Foetida .آنغوزه بومی بیابانھای خشک ایران، کوھای افغانستان بوده و بیشتر در ھند کشت می شود

 آنغوزه از گیاھان دارویي مھم.در التین به معنای بوی بد است که به بوی نامطبوع این گیاه اشاره دارد

 این گیاه علفي، چند ساله کرکدار، بوته اي یا درختچه اي و مونوكارپین است. تیره چتریان مي باشد

بسته به شرایط اللیمي محل رویش ، سال پنجم  .(گیاھاني که در طول رویش فمط یکبار به گل مي روند)

رود و سپس دوره سال به گل مي  ً  داراي تعدادي 10تا  6یا ششم و به گفتة بعضي از محممین پس از 

تدریجا  . برگ والع بر روي سطح زمین مي باشد در پنج سال اول منحصرا. رویشي آن خاتمه مي یابد

ساله اي راست ، تمریبا  استوانه اي و  از بین برگ ھاي آن که عموما  ظاھري غبار آلود دارند ،

در انتھاي ساله ھاي اصلي و . کند متر پیدا مي 2تا 1گوشتدار خارج مي شود که ارتفاعي متجاوز از 

گلھا ھرمافرودیت . مي شود فرعي گلھاي زرد رنگ و مجتمع به صورت گل آذین چتر مركب پدیدار

سانتي متر و فالد  60تا  50برگھاي لاعدة سالة این گیاه عموما  گوشتدار، به طول متوسط  .ھستند

لطر ریشة این گیاه بر حسب . لوبدار است منمسم به لطعاتي با تمسیمات فرعي دندانه دار یا دمبرگ و

سانتي متردر خاک فرو  40-30سانتي متر مي باشد و معموال  تا عمك 15-7گیاه متفاوت و حدود  سن

ریشه ھا به صورت افمي و به موازات سطح خاک لرار دارند که در حفاظت خاک اھمیت  . مي رود

طح خاک لرار دارند که در حفاظت خاک اھمیت ریشه ھا به صورت افمي و به موازات س .فراواني دارد



برگھا سبز تیره و داراي بریدگي . برگھا به صورت روزت و روي زمین گسترده مي باشند .فراواني دارد

تمسیمات فرعي مي باشند و برگھاي لاعدۀ سالة این گیاه عموما  گوشتدار، به طول  ھاي عمیك و

منمسم به لطعاتي با تمسیمات فرعي دندانه دار یا لوبدار  سانتي متر و فالد دمبرگ و 60تا  50متوسط 

شکل . به رنگ لھوه اي تیره یا لھوه اي خرمایي و بوي تند دارد( دو فندله)میوة آن شیزوکارپ .است

خط مشخص در ھر مریکارپ با کناره تغییر شکل یافته به صورت  5نسبتا  مسطح و داراي  آن بیضوي

رسیدن از یکدیگر جدا مي شوند و ھر کدام به یک بذر تبدیل و ریزش مي فندله در زمان  دو. بال است

پوست بیروني ریشه به رنگ لھوه . ریشة این گیاه از دو الیة ضخیم و نازک تشکیل شده است  . کنند

 پوست. متمایل به تیره است و پس از خشک شدن به صورت یک الیة نازک به راحتي جدا مي شود اي

 شیرابه. ریشه ھا راست،گوشتدار و نسبتا  ضخیم مي باشند. دروني ضخیم و به رنگ سفید مي باشد

منطمة یمة گیاه پوشیده از  .خشک شده این گیاه از ریزوم و یا ریشه باالیی آنغوزه استخراج می شود

حافظ براي الیاف یک الیة م این. الیافي است که بالیماندۀ غالف خشک شده برگھاي سنوات لبل است

شیرۀ پرورده براي ساختن  پس از تشکیل بذر چون در گیاه بالغ، تمامي. این منطمه به حساب مي آیند

حملة حشرات و آفات لرار  بذر به مصرف مي رسد گیاه براي ھمیشه خشک مي شود و ریشه مورد

به دماھای . ی پسندداین گیاه خاکھایی عمیك و غنی و ھمچنین مکانھایی آفتابی را م .گرفته و مي پوسد

ھای گوناگون سازگاری دارد ولی بھترین رشد را pH به خاکھایی با بافتھا و. مماوم است درجه -10زیر 

صمغ % 25رزین، % 64تا  40ترکیبات عمده آنغوزه  .عمیك و با زھکش مناسب دارد در خاکھایی

،فرولیک  B و A وعن asaresinotannolsدارای رزین. اسانس می شود% 10-17ھای درون زا و 

بدست آمده تازه سفید خاکستری است و  رزین. ترکیب ناشناخته دیگر می شود 4اسید، آبلی فرون و 

معموال . در ھنگام پخت بوی نامطبوع آن کمتر می شود .پس از خشک شدن کھربایی پررنگ می شود

شود برای عمل ھضم  استفاده لرار می گیرد و گفته می در آشپزی به صورت چاشنی و یا ترشی مورد

پخت غذاھا استفاده شده و اھمیت آن مانند ادویه ھای دیگر  در ھند به عنوان ادویه ای در. مناسب است

این است که ضد نفخ بوده و می تواند رشد باکتری ھای  یکی از خواص این گیاه.مثل زردچوبه است

در طب غربی از این گیاه برای . کند میزان تولید گاز را کم ھمزیست را در روده کاھش دھد و در نتیجه

از این گیاه برای مبارزه با آنفوالنزا نیز . استفاده می شد 19و  18درمان آسیبھای شکمی در لرنھای 

برای مبارزه با آنفوالنزای شایع شده در اسپانیا استفاده  از این گیاه 1918در سال . استفاده می شود

ریشه آنغوزه دارای ترکیبات ضد ویروسی طبیعی است که  همحممان نشان دادند ک 2009در سال . شد

عالوه بر این، گفته می . شرایط درون شیشه ای نابود کند را در( آنفوالنزا ( H1N1 می تواند ویروسھا

در طب سنتی این گیاه را به گردن . برونشیت نیز کمک کند شود که این گیاه می تواند به درمان آسم و

آنغوزه می تواند به عنوان ماده ای ضد باروری و یا سمط  .خوردگی می آویختندکودکان مبتال به سرما

عالوه بر این به عنوان پادزھری برای تریاک نیز . است رزین آنغوزه ضد صرع. جنین استفاده شود

برای درمان ھیستری، برخی بیماری ھای عصبی،  در علم گیاھان دارویی مدرن. شناخته می شود

رزین این گیاه ضد اسپاسم، ضد نفخ، خلط آور، . شود رفه ھای شدید استفاده میبرونشیت، آسم و س

عالوه بر این، . صمغ آن برای درمان آسم مفید است اسانس بدست آمده از. ملین و آرام بخش است

در یک تحمیك به . آمدن فشار خون می شود آنغوزه میزان جریان خون را کم کرده و باعث پایین



تاثیر اسپري آن براي كنترل آفات كلیدي كرمان  نه تولید سوسپانسیون آبي آنغوزه وبررسي شرایط بھی

 و مگس سفید )castaneuem Tribolium )شپشه آردیfabae Aphisاز جمله شته الالیا ،

(tabacci Bemisia ( عصاره عالوه بر آفت كش بودن به علت  نشان داده شد که این. پرداخته شد

نیز مي باشد كه به حفاظت محصوالت  وان دافع خوبي براي حشرات مضر دیگربوي خاصي كه دارد بعن

شیمیایی برای اولین بار در ایران استفاده  به منظور ایمنی زیستی و کاھش اثرات سموم. كمن مي كند

کنترل بیولوژیک تعدادی از آفات کلیدی که  از لارچ لکانیسیلیوم موسکاریوم و عصاره آبی انغوزه برای

در این مطالعه نیز نشان داده شد که . گرفت خسارات زیادی به محصوالت وارد می کنند، صورت ساالنه

آنغوزه می تواند . به خوبی صورت گرفت کنترل بیولوژیکی آفات ھدف با استفاده از عصاره این گیاه

تواند  گفته می شود آنغوزه می. سرطانی شود میزان التھاب را کم کرده و ھمچنین باعث مرگ سلولھای

نشاکاری . بھترین روش تکثیر این گیاه استفاده از بذر است .میزان کلسیم استخوانھا را افزایش دھد

میزان تاثیر این گیاه در افراد مختلف می تواند متفاوت : عوارض جانبی  .برای این گیاه مناسب نیست

برخی . متخصص مصرف شود حد امکان با توصیه پزشک و یا فرد از اینرو باید با احتیاط و تا. باشد

به طور کلی این گیاه می تواند در برخی افراد . حساسیت دارند Apiaceae افراد به گیاھان خانواده

در برخی . عوارض جانبی این گیاه اطالعات کمی موجود است با این وجود درباره. ایجاد حساسیت کند

ولھای تخمدان و گلبولھای سفید خون که عصاره آنغوزه برای سل مطالعات آزمایشگاھی نشان داده شد

آنغوزه می تواند خطر افزایش . می شود DNA تیامیدین به عالوه بر این مانع از جذب. سمی است

که اختالالتی در ارتباط با خونریزی دارند نباید از این گیاه  به ھمین دلیل افرادی. خونریزی داشته باشد

بنابراین زنان باردار نباید . برای سمط جنین استفاده می شد این گیاه به صورت سنتی نیز. استفاده کنند

 anticoagulants)داروھایی مانند آسپرین، تنگ کننده ھای عروق این گیاه با. از این گیاه استفاده کنند

و داروھای  clopidogrel ضد پالکتھای خونی مانند ،داروھای heparin یا warfarin مانند)

از آنجاییکه باعث کاھش فشار . اختالل دارد naproxen و ibuprofen داستروئیدی ضد التھاب مانن

مصرف ژینکو و سیر با . خون مصرف شود خون می شود نباید ھمزمان با داروھای پایین آورنده فشار

 شود این گیاه می تواند اختالالت خونی مانند خونریزی را سبب

 

 



 


