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زیر نظر غالمرضا امین

این کتاب شامل تک نگارهایی است که به معرفی یک گیاه و یا گیاهانی با ترکیبات ،ساختار و یا اثرات مشابه میپردازد و از چند بخش
تشکیل شده است:
نامها :این قسمت شامل.1:نام علمی گیاه توسط مرکز نامگذاری گیاهان برگزیده شده است.2 .نام عمومی گیاه مهمترین نام
 
انگلیسی گیاه است.3 .تیره گیاهی.4 .نام تجاری گیاه شناخته شدهترین نام گیاه در فارماکوپههای دارویی و یا بازار تجاری
 مشخصاتظاهریگیاه :در این قسمت به مهمترین ویژگی کاربردی برای شناسایی گیاه میپردازد.
 رویشگاه :در این قسمت محل رویش هر گیاه در دنیا با تاکید بر مناطق رویش آن در ایران ذکر میشود.
 بخشمورداستفاده :این بخ ش مهمترین قسمت مورد استفاده گیاه است.

 موارد مصرف  :در این قسمت به چندین کاربرد ن ظیر کاربرد تایید شده ،کاربرد غیر ر سمی ،کاربرد در
هومیوپاتی و کاربرد در طب سنتی پرداخته شده است .کاربرد تایید شده گیاه به مواردی اشاره دارد که توسط کمیسیون  Eاروپا
و با توجه به مدارک و شواهد مستدل مورد تایید قرار گرفته است ،کاربرد غیر رسمی نیز به استفادههای مردمی گیاه در بین اقوام
مناطق مختلف دنیا اشاره دارد ،کاربرد در هومیوپاتی بر اساس رقیقسازی تا درجات بسیار باال صورت گرفته و کاربرد در طب سنتی با
توجه به تعریف خاص بیماریها ،عالئم و گیاهان در این طب با وفاداری حداکثر به متون سنتی پرداخته است.

 مهمترینترکیبات :این قسمت به مهمترین ترکیبا ت هر گیاه با ت وجه به م طال عا ت سا لهای اخیر پرداخته است.
 نحوه،مقدارومدتمصرف :این قسمت

با استناد به منابع معتبر نگاشته شده است.

 مصرفدردورانبارداریوشیردهی :در این قمست در م ورد اثر م صر ف گیا ها ن در د ورا ن باردار ی بر جنین یا
مادر و همینطور دوران شیردهی توصیههایی بیان نموده است.
 تداخالت دارویی ،تداخالت غذایی  :در این قسمت به تداخالت مصرف همزمان یا با فاصله محدود گیاه با داروهای دیگر
مصرفی بیماران یا غذاهای خاص اشاره شده است.
 عوارضناخواسته :ع وار ض ناخ وا سته م صر ف هر دار و از جمله گیا ها ن دار ویی به م وارد ی گفته میشود که در
اثر مصرف آن گیاه ،این عوارض با احتماالت متفاوتی ،امکان بروز دارد.

 مواردمنعمصرف :در این بخش به موارد منبع مصرف گیاه اشاره دارد.
 فارماکولوژی :در این قمست مکانیسمهای کشف شده در مورد اثرات درمانی گیاه قید شده است.
فرآوردههای داوریی در ایران  :در این قمست به فرآوردههای موجود در بازار دارویی ایران که از گیاه مورد نظر در آنها


استفاده شده ،اشاره دارد.
این کتاب در انتها دارای واژهنامه و فهرست منابع نیز میباشد.
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