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  چکیده

گاه  عنوان یک ذخیرهشمال ایران، مخصوصاً مراتع ییالقی و مناطق جنگلی استان مازندران، به

دم  فرد ازجملههاي دارویی با خواص منحصر به محیطی، گنجینه گرانبهایی از گونه ژنتیکی و زیست

وفه در عنوان گیاه دارویی و همچنین علاسبیان بهاست. در فرهنگ بومی، دم Equisetaceaeاسبیان 

هاي مختلف دمآوري و شناسایی گونهگیرد. این بررسی با هدف جمعتغذیه دام مورد استفاده قرار می

هاي میدانی در مناطق مختلف استان مازندران، اسب در مازندران انجام گردید. در این راستا، با پویش

ده از فلورهاي معتبر شد. ها با استفااسب و شناسایی آنهاي مختلف دمآوري گونهاقدام به جمع

شناسی مردمی (اتنوبوتانی) آنها نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد پراکنش، اکولوژي و گیاه

 Equisetum arvense L. ،Equisetum palustre L. ،Equisetumهاي اسب با نامگونه دم 4 که

ramosissimum Desf.  وEquisetum telmateia Ehrh. بااسبیان بعضی از دمران وجود دارد. در مازند 

شور و گاهی در مناطق نیمه  هاي معتدل مرطوبدر اقلیم ،متر 5هاي عمیق بیش از  داشتن ریزوم

هاي ثانوي  . مواد معدنی سیلیس، کلسیم، آهن، پتاسیم، منیزیم، روي و متابولیتگسترش دارند

کیبات فنولیک در این گیاهان وجود دارد. بنابراین آلکالوئیدي، فالونوئیدي، ساپونینی، آنتوسیانینی و تر

عنوان گیاه دارویی ارزشمند، مکمل غذایی انسان، خوراك دام و کود معدنی توان بهاسبیان میاز دم

هاي این تیره اسب در استان، کشت گونههاي مختلف دماستفاده کرد. لذا با توجه به گسترش گونه

  گردد.خیز توصیه میمله مناطق کم حاصلگیاهی در نواحی مختلف استان ازج

  اسبیان، گیاه دارویی، مازندران.دم ي کلیدي:ها واژه
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 بیان مسئله

در زمره گیاهان  Equisetaceaeاسبیان دم

اي شمال ایران با پراکنش  ارزشمند دارویی و علوفه

متري در  1400گسترده از سواحل دریا تا ارتفاعات 

وند با توجه به ارزش شاستان مازندران یافت می

اي که گیاهان دارویی در  اقتصادي و جایگاه دیرینه

بهداشت و سالمت جامعه دارد، نخستین گام در 

ها، نیازهاي  تولید داروهاي گیاهی، شناسایی گونه

ها و اخذ اطالعات از مردم بومی در بومی آنزیست

مورد چگونگی مصرف است. گام بعدي استخراج و 

هاي ثانوي گیاه دنی و متابولیتشناسایی مواد مع

  باشد.می

ها در فرهنگ عمومی  اگرچه مصرف این گونه

مردم این منطقه سابقه دیرینه دارد، ولی متأسفانه 

دلیل عدم شناسایی عمومی آنها، تخریب به

تر عدم رویه و از همه مهم ها، مصرف بی رویشگاه

محیطی انجام مطالعات بنیادي اکولوژیکی و زیست

اند و روند تضعیف ذخایر  ناشناخته مانده کامالً

  ژنتیکی آن ادامه دارد.

گل با قدمت چندین بی یاهانیاسبیان گدم

گیر، هاي آفتابمیلیون ساله هستند که در محیط

درجه  30و دماي  5/7تا  5/6بین  pHمرطوب، 

هاي تخریب شوند. در جنگلیافت میگراد سانتی

همراه سرخسیان در عنوان گیاهی مهاجم بهشده، به

توالی اولیه ظاهر شده و از این طریق از فرسایش 

  کنند.خاك جلوگیري می

باشند هاي زیرزمینی میاسبیان داراي ساقهدم

هاي هوایی از آن نمو که در اواخر زمستان ساقه

تا  10ارتفاع  بهعلفی یابند. گیاهانی دائمی، می

 ،و خشن زبرها دوشکلی، ساقه متر.سانتی 180

فلسی و  رفته،ا تحلیلـه برگ .بندبند ،دار هـرگ

اطه ـاحرا  هـساق اـه محل گره درمانند که غالف

بدون سبزینه، ساده و بدون  هاي زایا ساقه کند.می

هاي ساقه .از هاگ منتهی به مخروط انتهایی شاخه،

ها ، مجتمع در محل گرهسبز ها شاخهدار، شاخه نازا،

  یر قرار دارد.(فراهم) و به تعداد متغ

 مختلف مناطق در زمینی هايپیمایش بـا

 هايگونه آوريجمع به اقدام مازندران استان

 رنگی فلورهاي اساس بر سپس. شد اسبدم مختلف

 نیز و فلسطین اورینتال، اروپا، روسیه، پارسا، ایران،

 و ایران موسسه هرباریوم هاينمونه با تطبیق

هاي کنون گونهشدند و تا شناسایی ایران مرکزي

Equisetum arvense L. ،Equisetum palustre 

L. ،Equisetum ramosissimum Desf. و 

Equisetum telmateia Ehrh.  در مـازنـدران

اسبیان در نقش حیاتی دم شده است. ساییشنا



  اسب در مازندران با تأکید بر خواص دارویی: معرفی گیاهان تیره دمکلبادي و خوشمو                                                   75

عنوان یک علوفه مغذي، هاي طبیعی، به رویشگاه

خیز کننده و پاالینده خاك حائز اهمیت حاصل

  ت.اس

اسب به هاي هوایی دم در باورهاي مردمی اندام

هاي دارویی مثل مرزنجوش،  همراه بعضی گونه

آویشن، گزنه و تخم شنبلیله در تقویت و ضدعفونی 

کننده مو و ناخن، پوست، مو، رفع شوره سر، براق

بندآورنده خون، مدر، کاهش قند و چربی، ضد 

التهاب، رفع پوکی استخوان، درمان دردهاي 

هاي کلیه و  هاي قلبی و عفونت ماتیسمی، بیمارير

ها، مورد تغذیه شود. همه گونه مثانه استفاده می

ها و وحوش مثل مرغـابی، غاز و گوزن قـرار دام

  .گیرندمی

  هاها و تحلیلیافته

یاهانی علفی، گاسبیان: شناسی دممشخصات گیاه

ها ریزوممتر، سانتی 180تا  10ارتفاع  به دائمی

ها دوشکل (زایا و ساقه متر. 5طول بیش از ق بهعمی

ها توپر و در  محل گره بندبند؛ در ،دار رگه ،زبرنازا)، 

فلسی  رفته، ها تحلیل برگ .توخالی هاگرهمحل میان

م متصل شده و ه ها به محل گره در نوك باریک،

 کند.میاحاطه  غالفصورت یک را به ساقه

 اده و بدون شاخه،بدون سبزینه، س هاي زایا ساقه

 هاي نازاساقه .از هاگ منتهی به مخروط انتهایی

ها ، مجتمع در محل گرهسبز ها شاخهدار. شاخه

اسب)، به تعداد متغیر. نام فارسی گیاه (دم (فراهم)،

دار گیاه دارد که شبیه به هاي شاخهاشاره به ساقه

  ).1388اسب است (کلبادي،  دم

 
  Equisetum ramosissimum - 1شکل 

  
  Equisetum telmateia Ehrhهاي زایا و نازا در گونه ساقه - 2شکل 
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  )Equisetum palustre L( اسب باتالقیدم گونه - 3شکل 

  

  
  )Equisetum arvense L( ییاسب صحرامو نازا در د ایزا يهاساقه - 4 شکل

  

  اکولوژي

هاي غنی از  زمیناسبیان، دمرویشگاه بیشتر 

هاي گیاهی در حال  بقایاي اندام خاك برگ یا

در  و رطوبت دو عامل مهم نورپوسیدن است. 

ها هستند. البته بعضی از آن هاپراکنش این گونه

توانند شرایط اقلیمی سرد را نیز کم و بیش  می

تحمل کنند. این گروه نسبت به سایر گیاهان 

 داران به نور کمتري نیاز دارندآوندي یعنی دانه

اسب از تکثیر غیرجنسی دم ).1383 (قهرمان،

صورت عمیق در داخل خاك هطریق تقسیم ریزوم ب

هاي  اسب در افقهاي دم ریزوماست.  از آب اشباع

که  در حالی .شوند ) متمرکز میC( تر خاكعمیق
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) متمرکز Oافق سطحی(دیگر در گیاهان  يها ریشه

 ذخیرهمقدار این محقق رابطه مثبت بین  .شوند می

 ،اسبچند گونه دم يها عال با ریزومنیتروژن ف

. حتی زمانی که اي مثبت را گزارش دادرابطه

اسبیان از رشد دم ،مقدار کم وجود داردنیتروژن به

  . باالیی برخوردارند

طور عمیق در هاسب قادرند بهاي دم ریزوم

عنوان یک تلمبه در اراضی مرطوب نفوذ کنند و به

در اراضی عمل کنند. جذب مواد غذایی خاك 

توانند مقادیر  اسب میهاي دم گونه ،مرطوب آالسکا

وانی از فسفر، پتاسیم و کلسیم را از الیه زیرین افر

کنند. سپس این مواد غذایی  ذخیرهخاك جذب و 

را به سطح خاك آورده و در دسترس گیاهان دیگر 

اسب به تناسب وارد هاي دم قرار دهند. بیشتر گونه

هاي مرطوب  زاربه بوتهکردن مواد غذایی خاك 

 ،در طول یک دوره دو سالهاسب دم .کنند کمک می

 و درصد 55درصد، فسفر  75مقدار کلسیم را به

 ,Husbyکند ( خاك می درصد را وارد 41پتاسیم 

2003.(  

 pHهاي مرطوب،  ترجیحآً در خاكاسبیان دم

گراد به درجه سانتی 30و دماي  5/7تا  5/6بین 

اجم مخصوصاً در مناطقی که عنوان یک گونه مه

اي داشته باشند، رویش دارند  رطوبت بهینه

)Huxley, 1992 .( همچنین ایـن گیاهــان در

 Ecخنثی تا قلیایی،  pHهاي مرطوب با  خاك

لومی رشد مناسب با بافت سبک شنی یا شنی

مطابقت ) Huxley )1992کنند که با مطالعات  می

مقدار آن با  و دهداراي سیلیکات بو اسبیاندمدارد. 

خاك در  pHرود. نقش افزایش  افزایش سن باال می

جذب سیلیس بیشتر است، لذا افزایش کمی 

  خاك است. pHسیلیس در این مناطق ناشی از 

 هاي تخریب شده، بهاسبیان در جنگلدم

همراه سرخسیان در توالی عنوان گیاهی مهاجم به

خاك اولیه ظاهر شده و از این طریق از فرسایش 

  ).1388کنند (کلبادي جلوگیري می

اسب به داران از عصاره دمهاست که باغ سال

عنوان کودي مقوي دلیل وجود سیلیس فراوان به

خیزي و تقویت وضعیت رویشی گیاهان براي حاصل

خوبی براي عامل کنند. همچنین  استفاده می

ها  زا و پاتوژن مقاومت در مقابل عوامل بیماري

کی از مناطق ی 1). دره طالHusby, 2003(دانند  می

معروف معدن طال در کانادا است که حجم زیادي از 

جیوه طی فرایند بازیابی در آن آزاد شده است. 

میلیون تن از فضوالتی که  3شود که  حدس زده می

ماند شامل  می يها برجاهاي معدنی آن از فعالیت

                                                           
1 Goldenville 
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منجر  است که رسینک و تیتانیمآکادمیم، سرب، 

دست شده است. هاي پائین لودگی اکوسیستمبه آ

اسب در کاهش غلظت این  هاي دم ش گونهیرو

 اي برخوردار است. بنابراین ها از اهمیت ویژه آالینده

توانند در  اسبیان میکه دم گرفتنتیجه  توانمی

آرسینک و  توسطشده  کاهش آلودگی مناطق آلوده

  باشند. جیوه نقش داشته 

هاي ثانوي  متابولیتبررسی کمی و کیفی  

نشان داد که با افزایش  ارتفاعات مختلفگیاه در 

میزان ارتفاع، ترکیبات آلکالوئیدي، تانن، فنل، 

آنتوسیانین، فالوونوئید و ساپونین افزایش یافته 

  .)1388(کلبادي  است

  خواص دارویی

هاي  هاي آزاد گونه رادیکال فعالیت بازدارندگی

E. telmateia، E.arvense  وE. ramosissimum 

آوري شده بود جمعي کانادا هاي گورا که از کوه

ه ـک شـد خصـمش قـرار گـرفت، یـررسـورد بـم

E. telmateia  در مقایسه با دو گونه دیگر داراي

و منبعی غنی  رادیکالی بیشترین مقدار فعالیت ضد

بین مواد فنلی و  باشد.می ها اکسیداناز آنتی

اسب، رابطه صاره دماکسیدانی عخاصیت آنتی

عصاره  ).Nunes et al., 2017مستقیم وجود دارد (

در درمان  Equisetumهاي مختلف جنس  گونه

هاي کلیه، مثانه،  عفونت دستگاه ادراري، سنگ

ها کاربرد دارد. این گیاه به  ها و سوختگی زخم

از بروز  ،پس از تروما ورمصورت خوراکی در 

بی دستگاه ادراري هاي باکتریایی و التها بیماري

تحتانی و سنگ کلیه جهت باز نمودن مجاري به 

صورت موضعی نیز در درمان و التیام رود. به کار می

(ضیایی و همکاران،  هاي چرکین کاربرد دارد زخم

1384.(  

اسب ازجمله ترکیبات اصلی ساقه گیاه دم

نوعی جوشانده مدر بوده که در عین حال تعرق 

دهد (زمان،  نیز کاهش می بیش از حد در انسان را

شکل اسب مکمل غذایی به). از عصاره دم1379

شود. در بین مواد موجود در عصاره، چاي تهیه می

مقدار سیلیس آن نسبت به یک برش نان کمتر بود. 

اسب توان نتیجه گرفت که اهمیت دمبنابراین می

براي سالمتی فقط مربوط به سیلیس موجود در آن 

 و لینالول دوتیمول ). Ranger, 2010نیست. (

از  اسبو ضدقارچی در گیاه دم ترکیب ضدمیکروبی

برخی  ).1378 باشد (مجد و پیرنیا، ها می فنل گروه

ین آوردن یممکن است در پا Equisetumهاي  گونه

سطح گلوکز خون کمک کنند و در درمان دیابت 

همچنین ). Anhauser, 2003( دنمفید باش 2نوع 

کیل توده پالکت جلوگیري کرده است از تش ممکن
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شود تصلب شرایین  و و مانع تشکیل لخته خونی

)Mekhfi et al., 2004اسب پماد ). از عصاره دم

هاي انسانی و حیوانی تهیه جهت ترمیم سریع زخم

  ).  Patova et al., 2019شده است (

 بـا افزایشسیلیس کلوئیدي (غیرمحلول) 

تواند در  ن میخاصیت ارتجاعی و مقاومت پوست بد

هاي داخلی  ها و درمان زخم ترمیم و تقویت بافت

کپسول یا  پودر در صورتموثر واقع شود و اگر به

براي جلوگیري یا کاهش پوکی  ،چاي خورده شود

  است. استخوان مفید

گونه از  4طبیعی   استان مازندران رویشگاه

دار  باشد که نواحی سایه می Equisetumجنس 

گیر جنگلی، کوهستانی سرد، مرطوب تا آفتاب

ها، اطراف مزارع آبی،  ها، آبراهه حاشیه رودخانه

شور و کناره ساحلی را به خود مناطق نیمه

اند. همه چهار گونه این جنس از اختصاص داده

 1800تا  - 8شرق تا غرب مازندران و از ارتفاع 

هـاي گـونـه .شوندمتري از سطح دریـا یـافت می

E. telmateia )اسب کبیر)،دم E. ramosissimum 

اسب صحرایی) و  (دم  E. arvenseواش)،(بنـدك

E. palustre ترتیب بیشترین اسب باتالقی) به(دم

الذکر، هاي فوقفراوانی را داشتند. از بین گونه

اسب کبیر و بیشترین استفاده دارویی متعلق به دم

  اسب صحرایی بوده است. دم

اسب ه، جایی که دمدر باورهاي مردم منطق

رویش دارد، آب آن منطقه پاك، قابل شرب و عاري 

ها بوده و از آن در استعمال داخلی و  از آالینده

خارجی و مصارف غذایی و مخصوصاً دارویی 

  کنند. استفاده می

هاي  از سرشاخه دست،پایین طقامردم من

ی در یهاي دارو اسبیان جهت استفادهجوان دم

لتیام زخم و تحریک رشد مو و ا درمان خونریزي و

کنند. مردم ساکن مناطق استفاده می پوست

التهابی،  براي مصارف ضداسبیان کوهستانی از دم

کنند استفاده می سرطانی کنندگی و ضد ضدعفونی

نسبت ترکیبات فنولی کثرت به توان آن را که می

کرده ). همچنین از دم1388داد (کلبادي 

هاي هپاتیت، یرقان بیماريها براي درمان سرشاخه

 آخوندي و بلیغشود. حاجی و زردي استفاده می

) علت اثرات فوق را به وجود ترکیبات 1381(

مغذي سیلیس، پتاسیم، روي، ساپونین و فالونوئید 

و ترکیبات فنولی نسبت دادند. در باورهاي مردمی 

کردند. عنوان ردیاب طال استفاده میاز این گیاه به

توان به اثرات ضد آرتریتی این گیاه را میبنابراین 
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 ؛1373 (میرحیدر،طالي موجود در آن نسبت داد 

  .)1374 زرگري،

اسب در ارتفاعات شرق مازندران، گونه دم 

عنوان علوفه خشک براي تغذیه اسب مورد کبیر به

گیرد. در روستاهاي مرکزي استان، استفاده قرار می

ن سم ارگانیک عنوااسب کبیر بهاز جوشانده دم

براي مبارزه با شپشک خیار و زنگ نعنا استفاده 

  شود.می

  توصیه ترویجی

المللی گیاهان با توجه به اهمیت دارویی بین

اسب، نیاز به شناخت جامع و کامل این تیره دم

گونه موجود در  4باشد. از بین گیاهان در کشور می

 ایران، فقط اطالعات دارویی (فارماکوپه) و خوراکی

موجود است.  E. arvense اسب صحرایی گونه دم

هاي معتبري مانند زردبند هم اکنون شرکت

اسب کبیر داروهاي موضعی و شامپوهایی از گونه دم

E. telmateia دلیل فقدان اند. اما بهتهیه کرده

فارماکوپه آن هنوز قادر به ساخت داروهاي خوراکی 

اسب ر دماند. از طرف دیگر میزان وفواز آن نشده

صحـرایی در کشور مکفی نیست، لــذا جهت 

خودکفایی و تهیه دارو از آن نیاز به کشت و 

  شود: رو توصیه میباشد؛ از اینپرورش انبوه آن می

ي جنس هاگونه همهکامل در مورد  اتقیتحق به .1

 یخوراک ییو کسب اطالعات دارو اسبدم

 .شود پرداخته

لف ازجمله با اهداف مخت يامزرعه يهایبررس .2

 امکانعلوفه  دیتول ایو  ییدارو اهانیگ دیتول

و   E. palustre  یباتالق اسبدم گونه دوکشت 

 به مقاوم کهE. ramosissimum واش بندك

 ، انجام شود.هستند یباتالقو  يشور يهاتنش

 هیتجز میآنز( نازیامیت میآنز وجود بهتوجه  با .3

 مختلف ریمقاد به) B1 نیتامیو ای نیامیت کننده

بهتر است که پس از  اسب،دم يهاگونه همه در

 .رندیگخشک کردن مورد استفاده قرار 

  

  منابع 

  ص. 752، هاي ایران (سیستماتیک گیاهی). مرکز نشر دانشگاهی، تهران، جلد اول . کوروموفیت1383قهرمان، ا. 

  ها و مراتع، مازندران. حقیقات جنگلاسبیان. انتشارات موسسه ت. نگارش فلور ایران، تیره دم1388کلبادي، ا. 

ها). دفتر نشر فرهنگ اسالمی، جلد  (کاربرد گیاهان در پیشگیري و درمان بیماري . معارف گیاهی1373میرحیدر، ح. 

  ص. 560، ششم

Anhauser, M. 2003. Pharmacists seek the solution of shaman Drug Disco Today. 8 (19): 868-9. 



  اسب در مازندران با تأکید بر خواص دارویی: معرفی گیاهان تیره دمکلبادي و خوشمو                                                   81

Husby, CE. 2003. Ecology and Physilogy of the Giant Horsetails. Last updated March, 19: 1-7. 

Mekhfi, H., Haouri, ME. and Legssyer, A. 2004. Platelet anti-aggregant Property of some Moroccan 

medicinal plants. Journal of Etnopharmacol, 94 (2-3): 317-322. 

Nunes, R., Pasko, P., Tyszka-Czochara, M., Szewczyk, A., Szlosarczyk, M. and Carvalho, I. S. 2017. 

Antibacterial, antioxidant and anti-proliferative properties and zinc content of five south Portugal 

herbs. Pharmaceutical Biology, 55: 114-123. 

Patova, O.A., Smirnov, V.V., Golovchenko, V.V., Vityazev, F.V., Shashkov, A.S. and Popov, S.V. 2019. 

Structural, rheological and antioxidant properties of pectins from Equisetum arvense L. and 

Equisetum sylvaticum L. Carbohydrate polymers, 209: 239-249. 

Ranger, B., Sverre Forberg, T. and Paulsen, B.S. 2010. Horsetail (equisetum spp.) as a source of silicon 

supplement in human nutrition. Journal of Herbs Spice & Medicinal Plants, 16 (2): 119-125. 

Štajner, D., Popović, B.M., Čanadanović-Brunet, J. and Boža, P. 2006. Free radical scavenging activity of 

three Equisetum species from Fruška Gora Mountain. Fitoterapia, 77: 601-604 

 

 


