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آشنايي باداروهاي "نه تنها جهت دوره آموزشي   جزوه ايي که پيش رو داريد بهورزان عزيز

تهيه شده بلکه به منظور ارتقا سطح آگاهي شما با "گياهي در پيشگيري و درمان بيماريها 

، اثرات دارويي آنها وآموزش اين مطالب به جامعه تحت پوشش خود  خصوصيات اين گياهان

همانطور که مي دانيدآموزش برنامه هاي سالمت اولين جز از اجزاي مراقبتهاي اوليه  .مي باشد

وشش  آموزش مطالب مورد نياز جامعه تحت پ. بهداشتي و يکي از وظائف اصلي بهورزان است

فراهم   ،موجبات ارتقا سطح سالمت آنان  در سطوح مختلفدر زمينه هاي مختلف آموزشي 

         .مي اورد

 .مي باشدتهيه شده منحصرا  درحد سطح تحصيلي ووظايف کاري شما مطالب 

کنيد متوجه مي شويد  که درهر بخش شامل  وقتي شما مطالب اين جزوه را مطالعه مي

مي   آن مطلب بطور ساده وخالصه  خواص درمانيگياه  ،  ترکيبات شيميايي،  گياه معرفي،

 .باشد

 .اميد است جزوه تهيه شده مفيد واقع شود
 استاد دانشگاه علوم پزشکي تهران ،تاليف دکترعلي زرگري –کتاب گياهان دارويي :   منبع تهيه مطالب

 محمدصادقيتاليف  –با داروهاي معجزه گر گياهي کتاب درمان بيماريها  :                           

 تاليف احمد حاجي شريفي -اسرار گياهان دارويي  کتاب :                                 

 کتاب باريج اسانس:                                 

 واحد آموزش بهورزي  انکارشناسعشرت فيروزي   - ويدا هاشميان : گردآ وري مطالب 

 مر کز بهداشت استان خراسان رضويدکتر حسين خوبان مدير توسعه شبکه و ارتقاء سالمت  : زير نظر

 و

 دکتر حسن عبداله زاده کار شناس مسئول واحد آموزش بهورزي مرکز بهداشت استان رضوي 
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 :مقدمه 

تاريخچه طب گياهي به اندازه قدمت بشر است يعني با پيدايش اولين بيماريها انسان 

به طور غريزي شروع به درمان با آنها کرد و اين درمان را با مواد اطراف و البته 

انسان با گذشت . بودند آغاز نمود گياهان فراوان و متفاوتي که در اطراف و اختيارش 

زمان به تدريج با قدرت معجره آساي گياهان در درمان بيماريها و امراض آشنا و آنها 

و توجه به اين گياهان مفيد در سال هاي گذشته  اگر چه عالقه. را به کار بست 

 . ناچيز بوده ولي خوشبختانه اخيراً مورد توجه و عنايت بيشتري قرار گرفته است 

اما بايد دانست که گرچه گرايش به استفاده از داروهاي گياهي طي چند دهه اخير 

رواج بيشتري پيدا کرده ولي عوارض ناشناخته آن تهديد جدي براي مصرف 

در حال حاضر تصور غلطي که . شود  خودسرانه و بيش از حد مجاز آنها محسوب مي

ض کمتر داشته و کم خطرند وجود دارد آن است که داروهاي با منشاء گياهي عوار

در حالي که اين تصور درست نيست و هر دارويي با منشاء گياهي عالوه بر منافع ، 

لذا توصيه مي شود قبل از استفاده از آنها با پزشک مشورت و . عوارضي نيز دارد 

داروهاي گياهي از مراکز فروش معتبر يا عطاري هاي داراي مجوز تهيه و هنگام 

 . ض جانبي و نحوه مصرف دقت شود عوار خريد به 
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 گياهان دارويينکات مهم در مورد 

اين ماده که کمتر . گياهان دارويي گياهاني هستند که يک يا برخي از اندام هاي آنها حاوي ماده موثره است 

همچنين . وزن خشک گياه را تشکيل مي دهد داراي خواص دارويي موثر بر موجودات زنده است %  0از 

 . گيرد  نجام ميداشت و برداشت اين گياهان به منظور استفاده از ماده موثره آنها ا کاشت ،

 
 

  :مهم در توليد گياه  نکته

اگر نحوه آماده سازي داروهاي گياهي و تحويل آنها به مردم به نحو صحيح انجام نگيرد خواص درماني گياه 

 . گردد  از بين رفته يا تقليل مي يابد که اين امر موجب عدم تاثير گياه در درمان بيماري مي

 

 

  :گردد  شي گياه ميمواردي که باعث کاهش اثر بخ 

 . کشت در زميني که از نظر مواد خاص مورد نياز گياه ، دچار کمبود باشد  -

عدم مبارزه صحيح با آفات و بيماريهاي گياهان دارويي کشت شده که اغلب موجب کاهش مواد موثر  -

 . گردند  گياه يا تغيير نسبت ترکيبات مفيد گياه مي

 ( بر حسب وضعيت هوا و ساعات روز ) رعايت نکردن زمان مناسب برداشت  -

مدت زمان خشک کردن يا سرعت  از نظر درجه حرارت ،) خشک کردن گياه در شرايط نامناسب  -

 ... ( خشک کردن و 

فرار بودن برخي ترکيبات، آلودگي گياه برداشته شده به ) عدم نگهداري صحيح و بسته بندي مناسب  -

 .. ( باکتري و  قارچ يا

گياهي به عنوان گياه ديگر به صرف داشتن ظاهر  برخي از اوقات به عمد يا غيرعمدي ،) تقلبات دارويي  -

مشابه فروخته مي شود و اين مساله عالوه بر اينکه در سطح گونه گياهي ، به فراواني ، اتفاق مي افتد 

 . گيرد  گاهي در حد جنس گياه نيز صورت مي ،

 

 رف گياهان دارويي  شکل هاي مص

 : شوند  گياهان دارويي عمدتا به فرمهاي زير مصرف مي

 گياه تازه  - 0

 گياه خشک شده يا کنسرو شده  – 1

 بصورت فراوري شده توسط حرارت  – 3

 استحصال مواد موثره در صنعت  – 1
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 (خيسانده ها جوشانده ها ودم کرده ها  و )روش تهيه برخي از اشکال مصرفي داروهاي گياهي 

 

 :  دم کرده

دم کردن ، بيشتر در موارد گل آذين ، سر شاخه گلدار ومخصوصا گل انجام مي گيردمقدار تعيين 

 شده 

براي اينکار بايد عضو گياه رادر ظرفي جاي داده ، آب جوش بر روي آن بريزند وسپس آنرا براي 

 مدتي که معين شده به حال خود باقي گذارند تا دم شود

 : جوشانده 

  بهاآب ر در تهيه جوشانده ها بايد عضو گياه را در ظرف محتوي آب سرد وارد نمود وسپس گرماي      

 مرحله جوشانيدن رسانيد

محلولهاي حاصل از جوشاندن يا دم کردن ، بهتر است به حالت خالص ودر غير اينصورت ، پس   

 .ازشيرين کردن با قند يا عسل مصرف شود

دقيقه  1وشاندن گياه زمان معيني ذکر نشده باشد ،بايد پس از آنکه محلول به مدت اگر براي ج-

 .مدتي که تعيين گرديده به حال خود گذاشت تا دم شود يجوشيد ، آنرا از گرما دورکردوبرا

در تهيه جوشانده ها ودم کرده هاي گياهي ، مي توان يک گياه دارويي معين را اعم از اينکه به -

زيرا اگر گياه تازه به علت داشتن آب ، . يا خشک شده باشد ، به مقاديرمساوي بکار بردحالت تازه 

وزن بيشتري دارد درعوض مواد موثره آن فعالتر اثر مي کند بطوري که اثر درماني آن تقريبا برابر با 

 نوع خشک خواهد بود

                                   ا                                                                                                                                                                                           :خيسانده 

 براي تهيه خيسانده. توصيه مي شود  روند ، ن ميياين شکل براي مواد موثري که در اثر حرارت از ب

 . ساعت مي بندند01الي  6در ظرف را  مقدار مشخصي از پودر گياه را در حجم معيني از آب ريخته ، ،
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    (zizyphus  jujuba     )  عناب 

وغيره مي اونافدار  -اوناف  –شيالنگ   -سيالنه  –شيالنه :  نام هاي ديگر

بسيار مقاوم به متر 8تا  6به ارتفاع کوتاه است درختي :  مشخصاتباشد     

برگهاي آن زيبا ،  .واريته هاي آن تيغ دار وبدون تيغ مي باشدو خشکي 

گلهاي آن سبز روشن مايل به زرد ومجتمع .متناوب ودندانه داراست کوچک ، 

اندازه خرما  ونوعي ديگر به به رنگ قرمز شفاف و به بزرگي يک  ميوه اش که عناب ناميده مي شود.در کناربرگهاست

 . ي استبوي ضعيفوداراي  شيرين لعابي و کمي يک فندق  وطعم هردو

 .معتدل در حرارت وبرودت ومايل به رطوبت است طبيعت عناب : i طبيعت آن

  : ترکيبات شيميايي 

 .است   cويتامين   عناب داراي لعاب فراوان ، مواد قندي مختلف ، درصدي مواد پروتئيني ، امالح آلي و

 :درماني خواص 

مصرف آن چون هيچ گونه تحريکي در دستگاه هاضمه ايجاد نمي کند ، از اين جهت براي . عناب اثر ملين دارد 

  .مناسب است  اشخاصي که دستگاه هاضمه حساسي دارند ،

جوشانده آن در آب يا شير اثر ملين ، آرام کننده و ضد  عناب در مصارف پزشکي ، بصورت خشک مصرف مي گردد ،

استفاده از عناب در طب عوام هنوز هم بعنوان نرم کننده سينه  .دارد ضمناً بطور خفيف ادرار را زياد مي کند  هنزل

 . عناب داراي تانن فراوان و اثر قابض است . بين مردم معمول است

در طب عوام انجير ، خرما و کشمش بعنوان داروي مفيد براي درمان بيماريهاي سينه  از جوشانده مخلوط عناب ، 

  .استفاده به عمل مي آيد 

در ايران در سواحل بحر خزر ،ودامنه هاي نيل کوه در . بومي مناطق گرمسيري استدرخت عناب  :محل رويش

 . مينو دشت، گرگان ،لرستان وبختياري ،الموت ،خراسان ، بلوچستان وکرمان بطور خودرو مي رويد

. 
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 )   foenicvlum  yulgare) رازيانه 

 باديان سبز وبسياري نام هاي ديگر مي باشد -–باديون  :نام هاي ديگر

متر به حالت وحشي  1تا  0، معطر به ارتفاع گياهي علفي :  مشخصات

و به صورت گياهي چند ساله است ولي اگر پرورش يابد داراي وضع دو 

مداوم پراکندگي آن بصورتي است که بر اثر کشت هاي . ساله مي شود 

 .تدريجاً حالت خود رو يا نيمه وحشي پيدا مي کند 

ولي بوي معطر و مطبوع آن و ساقه . بي شباهت به شويد نيست  آن ظاهر کلي رازيانه مخصوصاً  از نظر نوع برگ

ميوه آن . گل هاي آن زردرنگ و مجتمع بصورت چتر است . مرتفع و ريشه ضخيم گياه آنرا از شويد متمايز مي کند 

هم چنين طعم آن معطر و کم و بيش . ميليمتر و داراي بوي معطر است  1تا  1و به عرض  01تا  6کوچک به طول 

 قسمت هاي مورد استفاده رازيانه ، ريشه ، برگ و ميوه آن  است . وي آن ماليم  و به حالت تازه ناپسند است ب

 .دارد  گرم وخشک طبيعتي  :  طبيعت آن

 :ترکيبات شيميايي 

بعالوه . درصد ماده روغني است که آن هم در لبه هاي دانه گياه ذخيره گرديده است  11تا  01ميوه رازيانه داراي 

مقدار درصد اسانس و ترکيب مواد . درصد مي باشد  6تا  1شامل کمي ماده قندي ، موسيالژ  و اسانس به مقدار 

تيره  ازيانه ، حالت روان و به رنگ سبزروغن حاصل از ميوه ر. متشکل آن بر حسب محل رويش گياه فرق مي کند 

اسانس آن بوسيله . درجه انجماد کامل پيدا مي کند است وبوي مخصوص رازيانه را دارد و در دماي پايين صفر 

 .تقطير يا بخار آب حاصل مي شود که مايعي سيال و بي رنگ يا به رنگ زرد پريده است 

از اين جهت بايد در ظروف . بر اثر کهنگي به مرور زمان قهوه اي رنگ مي شود . بو و طعم آن ماليم و معطر است 

 .دور از نور و روشنايي نگهداري شود کامالً دربسته و در محل خنک و 

 :خواص درماني 

 :قسمتهاي مختلف رازيانه داراي مصارف درماني متعدد است 

به علت . اوره و اسيد اوريک را دفع مي کند بعالوه اشتها آور و قاعده آور است . مدر قوي دارد اثر  ريشه رازيانه -

  .نفريت و بيماريهايي نظير آن مصرف  مي شود  ، دفع ادرار ، سنگ کليه براي  مدر بودن در موارد کمي

6 

 

www.ko
lbe

da
ne

sh
.co

m

www.kolbedanesh.com



 .کليه قسمتهاي گياه اگر به مقادير زياد مصرف شود ، اثر قاعده آور ظاهر مي شود  و برگ رازيانه

و باد  مادرآور ، آرام کننده ، قاعده آور ، زياد کننده ترشحات شيراشتها  اثر نيرو دهنده ، مقوي معده ،  ميوه رازيانه

 بايد به تناسب اينکه زنان شير ده تا چه  اگر مصرف ميوه رازيانه به منظور زياد کردن ترشحات شير باشد ، .شکن دارد

 .گرم ميوه را بکا ربرند 05تا  6گرم يا  01تا  1حد تحمل مصرف آنرا داشته باشند ، به تفاوت دم کرده 

جوشانده . اثرات خوب در رفع گلو درد و گرفتگي صدا دارد در استعمال خارجي ، جوشانده هاي آن بصورت غرغره 

از جمع شدن شير در  حاصل از کليه قسمتهاي گياه ، اگر به حالت گرم بر روي پستان زنان شيرده قرار داده شود ،

 .پستان و انسداد مجاري شير جلوگيري بعمل آورده و رفع التهاب و ناراحتي مي کند 

گرد . در مصارف داخلي و استعمال خارج استفاده بعمل آمده است ( ميوه ) رازيانه از گرد دانه دامپزشکي در 

رازيانه در فرمول گردهاي اشتها آور ، هضم کننده و زياد کننده شير وارد گرديده و به بز و حيوانات شاخدار داده مي 

 .شود 

تفاله بجاي مانده از تقطير پس از خشک  .جوشانده آن به منظور رفع سوء هضم و نفخ به حيوانات خورانده مي شود 

 شدن غذاي خوبي براي حيوانات است

 : اشکال دارويي رازيانه

به مقدار يک قاشق سوپخوري براي يک فنجان بعنوان مدر بکار                    (ريشه تازه بر خشک مزيت دارد ) دم کرده ريشه 

دم کرده يک قاشق چايخوري ميوه . تجاوز نکند  مشروط بر آنکه مدت دم کردن از يک ربع ساعت. مي رود 

 31برگ رازيانه به صورت دم کرده . نيمکوب رازيانه براي يک فنجان بعد از هر غذا به عنوان باد شکن مصرف دارد 

 .در هزار و به مقدار يک ليوان متوسط بعد از هر غذا بعنوان مقوي اعصاب و هضم کننده مصرف مي شود 

 کرمان و خراسان است _آذربايجان   _مازندران  _گرگان  :محل رويش 
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  (   corian drum stivum)  گشنيز 

. کسيره وغيره مي باشد-کورياندر–گشنيز مزروع :  نام هاي ديگر

که ارتفاع يکساله به رنگ سبز درخشان گياهي است : مشخصات 

تقسيمات برگهاي آن سبز درخشان با .بوته آن تا يک متر مي رسد

 که بصورت گروهي در انتهايگل هايي کوچک ، ريز به رنگ سفيد يا صورتي و مجتمع به صورت چتر دارد .مکررند

مايل به زرد و بوي  قهوه اي  رنگ آن. قسمت مورد استفاده گشنيز ميوه آن است  . شاخه گل دهنده ظاهر مي شود

حسب محل پرورش گياه و نژادهاي آن فرق مي کند  شکل ظاهري ميوه ، رنگ و مواد متشکله آن بر مخصوص دارد

. 

 طبيعت برگ گشنيز سرد است ولي طبيعت تخم گشنيز سرد وخشک مي باشد:  عت آنطبي

 :ترکيبات شيميايي 

 مقدار کميمواد چرب ،  مواد پروتئيني ، سلولز ، مواد غير ازته و  مقداريدرصد آب ،  چندميوه گشنيز داراي 

 .اسانس است 

رنگ يا به رنگ زرد بي اسانسش مايعي . اسانس گشنيز از ميوه کامل گياه بر اثر تقطير يا بخار آب حاصل مي شود 

 .شکل ظاهري ، رنگ و مقدار درصد اسانس ميوه گشنيز بر حسب نژادهاي مختلف آن فرق مي کند  .روشن است 

 :خواص درماني 

و زيره سياه است و مانند آنها خاصيت نيرو دهنده ، هضم کننده  ميوه گشنيز داراي اثر درماني مشابه ميوه رازيانه

هم چنين در رفع بلع هوا . غذا ، باد شکن ، مدر ، ضد تشنج و بطور ماليم قاعده آور ، ضد صرع و ضد کرم است 

 .موثر است 

آبله ي  بيرون ريختن دانه ها . عطش وآشفتگي را تسکين مي دهد،براي تسکن سرفه وتنگي نفس  مفيد است 

ولي براي ) را کم مي کند در مردانجنسي وسرخک را تسريع مي کند سرما خوردگي رابرطرف ساخته وتحريکات 

 (زنان افزايش هورمونهاي زنانه را دارد 
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 .ميوه گشنيز بعنوان مقوي معده و به منظور معطر ساختن بعضي اغذيه و شيريني در خانواده ها مصرف مي شود 

هم چنين از ميوه گشنيز در تهيه . تهيه مي شود ( يک هشتم )يز معموالً تنطور از ميوه گشن :دارويي  اشکال

 فراورده هاي دارويي استفاده مي شود

و  _بلوچستان  _اطراف آبادان  _کرمانشاه -تبريز  _آذربايجان . اغلب شهر هاي ايران مخصو صا : محل رويش

در تهيه اغذيه و و  به عنوان سبزي خوردنپرورش گشنيز در غالب نواحي به منظور استفاده آن . بوشهر مي باشد 

 شيريني معمول است
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       (   amygdalus communis   ) بادام

 لوزالمر-لوز:نام هاي ديگر

آن ساده  برگهاي.متر 8تا  1بادام درختي است زيبا ، به ارتفاع : مشخصات 

زيباي صورتي رنگ يا داراي گل هاي .، بيضي ونوک تيز وکمي موجي است

. .از پيدايش برگ گياه ظاهر مي شود ر قبل گلي روشن که در اوايل بها

قسمت مورد استفاده درخت بادام  آهکي کمي خشک بهتر صورت مي گيرد پرورش درخت بادام در زمين هاي 

 است ( نوع شيرين و تلخ )م باداپوست ميوه و مغز دانه  ،گل ،

در حالت تازه فاقد بو مي باشد و داراي گليسريدهاي . حالت روان ، رنگ زرد روشن و طعم ماليم دارد روغن بادام 

 .اسيدهاي چرب مي باشد و بايد در شيشه هاي مملو از آن و کامالً در بسته نگهداري شود 

 بادام شيرين و تلخ و روغن آنها ، هم چنين گل و قسمتهاي ديگر هر يک خواصي به شرح زير دارند  :خواص درماني

از دم . از نظر درماني داراي اثر مسهلي ماليم است . گل درخت بادام بوي مطبوع ولي طعم تلخ دارد: شکوفه بادام

گرم برگ  31دم کرده  .مل مي آورند کرده شکوفه درخت بادام شيرين مخصوصاً در طبابت هاي اطفال استفاده بع

فنجان کوچک در  1دقيقه در رفع سرفه هاي پياپي به مقدار  01رم گل درخت بادام در يک ليتر آب به مدت گ 05و

 .فاصله غذا ها  وهمچنين درمان نارسايي اعمال کبد به مقدار يک فنجان قبل ازهر غذا اثردرماني ظاهر مي کند

 بادام تلخ  _ 1بادام شيرين   0يد است  بادام داراي دو واريته مف

 (لوز)بادام شيرين 

 کمي گرم وتر است:طبيعت آن

التهاب  _سرفه  _گرم پوست ميوه در يک ليتر آب ، جهت رفع گلودرد  51جوشانده  : بادام شيرين پوست ميوه

عده اي از پزشکان معتقدند که اين جوشانده اثر تسکين دهنده دارد ولي بيماري را . مجاري تنفسي مفيد است 

 . .معالجه نمي کند

و چون اعمال کبد را تقويت مي کند . برگ درخت بادام شيرين ، اثر آرام کننده و صفرا بر دارد : شيرين برگ بادام

 .از اين نظر مصرف آن در نارسايي اعمال کبد توصيه شده است 
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بعالوه در تهيه . مغز بادام به حالت خشک شده و به صورت خام يا بو داده مصرف مي شود  :شيرينمغز بادام 

مغز بادام شيرين دير هضم است و حتي نانهاي قندي و . مورد استفاده قرار مي گيرد  ها بعضي از اغذيه و شيريني

 .صرف آن نبايد  زياده روي نموددر م. داده شود  اغذيه داراي آن نبايد به کساني که معده ضعيف و حساس دارند ،

از اين روغن در رفع سرفه هاي خشک با منشا  عصبي ، . روغن بادام شيرين اثر ملين دارد  :شيرينروغن بادام 

بي تابي هاي کودکان ناشي از دل پيچه و غيره استفاده بعمل   هاي کليوي ، دفع سنگ کليه ، برونشيت حاد، قولنج

در مبتاليان به ناراحتي هاي .جهت رفع االتهاب هاي سطحي بدن استفاده مي شود  در استعمال خارجي .مي آيد 

 .پوستي مانند اگزماي خشک اثرتسکين دهنده بصورت ماليدن برروي عضو ظاهر مي کند

 (لوزالمر)بادام تلخ 

 بسيارگرم وخشک است :طبيعت آن

 .در مصرف آن بايد نهايت دقت صورت گيرد  از اين نظر. بادام تلخ داراي گلوکز يد مولد اسيد سيانيدريک است 

 .برگ و پوست ميوه بادام تلخ داراي مصارف مختلفي شبيه بادام شيرين است 

از مغز بادام تلخ با رعايت احتياط مي . مغز بادام تلخ در تهيه بعضي شربت ها ، امولسيونها و روغن بادام بکار مي رود 

خمير بادام تلخ بجاي صابون مي تواند . عوارض آسم و غيره استفاده کرد  ،توان در سرفه هاي منشا عصبي ، گريپ 

 .مورد استفاده مبتاليان به اگزما قرار گيرد 

اسانس بادام تلخ به سهولت با اکسيژن هوا ترکيب مي شود از اين جهت شيشه حاوي آن بايد کامالً از اسانس پر 

اسيد   زيرا در صورت مجاورت با هوا و جذب اکسيژن ،. د شده باشد تا با اکسيژن هواي درون ظرف ترکيب نشو

 .نگهداري شود  شيشه حاوي اسانس بايد دور از نور و در جاي سرد . رسوب مي دهد  وبنزونيک متبلور

، به صورت ضماد در تسکين دردهاي  شده باشددر استعمال خارج ، له شده مغز بادام تلخ که کمي آب به آن اضافه 

 .و دردهاي روماتيسمي اثر مفيد ظاهر مي کند ( ميگرن ) سردردهاي يکطرفه  هاي کبدي و کليوي ، عصبي  ، قولنج

 .امولسيون آن در رفع خارشهاي جلدي و خارشهاي دستگاه تناسلي زنان اثر قاطع دارد 

 .از بادام تلخ بايد هميشه به مقادير کم مخصوصاً در مداواي کودکان استفاده بعمل آورد 

 .درخت بادام در نقاط مختلف ايران مانند پرورش مي يابد  :محل رويش 

 .در جنگلهاي ارسباران  و  اراک نيز به حالت خودرو ديده مي شود 
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 (   berbris vularis)   زرشک 

 :زرشک با توجه به انواع آن   نام هاي ديگر

و زرشک دانه دار : زرشک به دو صورت در طبيعت وجود دارد 

-زرشک گلي -را زرشک پلويي زرشک بي دانه. زرشک بي دانه 

 زرشک آبي وزرشک آبگيري -زرشک سياه -را زرشک هسته دار زرشک دانه دار. نيز مي گويند  زارچ و زرنک

 گويند

ارتفاع بعضي  .متر و داراي شاخه هاي شکننده است  3تا  0زرشک درختچه اي است خاردار به ارتفاع :  مشخصات

چوب  آن رنگ زرد دارد بطوري که اگر شاخه آن . مي رسد  متر نيز 6از نمونه هاي آن در محيط هاي مساعد به 

اين درختچه در ارتفاعات البرز غالباً توام با درختان ديگر به چشم . مي گردد  شکسته شود ، اين رنگ بخوبي ظاهر

 .مي خورد 

گل هاي آن که در ارديبهشت و خرداد ظاهر مي شود به رنگ زرد زيبا و . شاخه هاي بلند آن تيغ هاي فراوان دارد  

 1تا  3و به عرض  01تا  2 کوچک ، قرمز رنگ ، بيضوي به طول نميوه آ. مجتمع بصورت خوشه اي آويز است 

 .ميوه زرشک طعم ترش ماليم دارد .ميلي متر است 

 .ساقه ، برگ ، گل و ميوه آن است  فسمت مورد استفاده اين گياه ، ريشه ، پوست ريشه ،

 .طبيعت زرشک بي دانه سرد وخشک است:  طبيعت آن

، چوب و  برگ . مي باشد  cو ويتامين  وديگر اسيدهاي مفيد اسيد ماليک-اسيد هاي آلي :ترکيبات شيميايي

به مقدار . طعم خيلي تلخ دارد . بربرين در گياهان ديگر نيز يافت مي شود . پوست اين گياه داراي بربرين است 

بربرين از مواد دفعي گياهاهان است  زيرا . خيلي کم در آب سرد ولي به مقدار زياد در آب گرم و الکل حل مي شود

 .ل متابوليک در آنها ستفاقد هر گونه عم

در صنعت نيز جهت رنگ کردن  ا لياف پشم ، ابريشم وپنبه از بربرين استفاده مي شودزيرا مستقيما بر روي آنها اثر 

 .همچنين در رنگ کردن چرم و منبت کاري مورد استفاده قرار مي گيرد. کرده ورنگ زرد ايجاد مي نمايد

در جوانه ها .صمغ و احتماالً نوعي اسيد عطري است  ، يکمواد پکتي  اسيد ماليک ، داراي مواد قندي ، ميوه زرشک

 .ي وتانن وجود دارد ک، مواد پکتي  نوعي قند ، مواد رزيني ، موسيالژ ، وريشه زرشک
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 :خواص درماني 

، از داروهاي تلخ بشمار آمده و اثر مقوي صفرا بر و مسهلي به مقادير نسبتاً زياد  ريشه و پوست ساقه زرشک

ضد  د که اثر تصفيه کننده خون ،آنچه از نظر درماني قابل ارزش است پوست ثانوي ريشه و ساقه مي باش. دارند 

 .و کمي مسهلي دارند  عفوني کننده

گوارش که منشاء کبدي يا کليوي داشته باشد هم تگاه پوست ريشه و ساقه زرشک را در بي نظمي هاي محل دس

تب هاي عفوني        _رماتيسم  _يرقان  _زردي  _يبوست  _چنين در سوء هضم هاي مزمن همراه با بي اشتهايي 

 .تيفوئيد و خونريزي هايي که در فواصل قاعدگي رخ مي دهد بکار مي رود  _

زيرا . مي شود  مصرف (    cعوارض ناشي از فقدان ويتامين ) برگ زرشک در ديسانتري هاي مزمن و اسکوربوت 

 .جويدن برگ باعث سفت شدن لثه دندان در بيماري اسکوربوت مي گردد 

و در شستشوي زخمها نتيجه خوبي دارد از ميوه زرشک که ( بصورت غرغره ) دم کرده برگ زرشک در آنژين 

تيفوس و ديسانتري استفاده  تهيه کرده و در تب هاي عفوني ، بق ساليموناد درنوعي   اسيدهاي فراواني در بردارد ،

 .از ميوه زرشک بعلت طعم ترشي که دارد در تهيه شربت و مربا بعالوه در اغذيه مصرف مي شود . ردند کمي 

 : اشکال دارويي 

در نيم ليتر آب سرد ( يا ساقه  پوست ريشه) گرم پوست ثانوي گياه  1دم کرده يا جوشانده : دم کرده يا جوشانده 

فنجان  در روز جهت رفع  3وارد کرده به مرحله جوشاندن مي رسانند سپس با عسل يا قند شيرين کرده و به مقدار

ريشه گياه در رفع زردي ، ترشحات زنانگي و بيماريهاي . آب آوردن ، بين غذاهاي  صبح وظهر وشب  مصرف نمايند 

 .وددهان اثرات مفيد ظاهر مي ش

  ...خراسان و بر خي از استانهاي ديگر کشور است وگيالن ، رودبار  ، نواحي کوهستاني شمال ايران ، آن محل رويش
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 (  cydonia oblonga)    به                                 

 .شال به وغيره مي باشد -آبي-آني -بهي: نام هاي ديگر 

 قهوه اي سيردرخت به ، درخت کوچکي که ساقه آن به رنگ :  مشخصات

شکاف نمي خوردمگر وقتي که درخت کهن سال شد، قطعاتي از . است 

برگهاي آن پوشيده از کرک وروي برگ صاف .پوست درخت کنده مي شود 

گل هاي آن درشت به رنگ سفيد يا سفيد مايل به .وبي کرک وتار است 

وشيده از کرک و محتواي دانه هاي لعابدار و داراي بوي مطبوع ، طعمش شيرين يا ميوه اش درشت پ. صورتي است 

 قسمت مورد استفاده ، ميوه ، دانه و برگ درخت به است .کمي ترش و قابض است 

 .، وبه ترش سرد وخشک است  وتر به شيرين معتدل ويا گرمطبيعت  : طبيعت آن

 :ترکيبات شيميايي

مغز دا نه به داراي امولسيون ،  .است  aپروويتامين و  b   ،c ، ppپکتين ويتامين هاي  _به داراي مواد قندي 

 .ماده روغني است  مقداريپروتئين هاي مختلف و

، نوعي محلول موسيالژ آن در آب . درصد موسيالژ محلول در آب است  11تا  11پوشش خارجي دانه به داراي 

انه در يک  گرم د 1مقدار موسيالژ پوسته دانه به اندازه اي است که با وارد کردن  .ود مي آوردکلوئيدي غليظ بوج

 (موسيالژ يا لعاب دانه به .)  با غلظت شبيه به سفيده تخم مرغ بدست مي آيد  وليفنجان کوچک آب محل

 :خواص درماني به 

به داراي اثرات . ، شربت ، خيسانده يا جوشانده در آب به مصارف درماني مي رسد  لهبه صورت مختلف کمپوت ، ژ

در ورم حاد روده ها ، خونريزي هاي رحمي و . مقوي اعمال معده و متوقف کننده اسهالهاي ساده و ديسانتري است 

  .بواسيري و ترشحات مهبلي اثر مفيد ظاهر مي نمايد 

در استعمال خارج اثر نرم کننده دارد . مخاط ها و رفع سرفه بکار مي رود  در رفع التهاب هاي داخلي دانه به

  .اثر مفيد ظاهر مي سازد ( لب  _نوک پستان ) و ترک پوست  ه در سوختگي ها ، سرمازدگي ،بطوري ک
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در درمان  و  قرار دادن بر روي عضو  خيسانده يک مشت دانه کوبيده به در نيم ليتر آب نيم گرمدر استعمال خارج 

موثر ( لعاب ) سوختگي ها و تحريکات جلدي مختلف بعلت داشتن موسيالژ  ترک پستان ،شکاف و   سرما زدگي ،

پوست دانه به را در مصارف داخلي به صورت له شده نبايد از مغز جدا کرد زيرا در مجاورت آب ايجاد اسيد . است 

 .ايجاد مي کند يدريک نموده و سميت سيان

به علت دارا بودن مقدار کمي گلوکز يد مولد اسيد سيانيدريک اثر آرام کننده ومسکن دارد و  ،برگ درخت به 

 . معموالً به صورت دم کرده بکار مي رود 

 نام برده مي شود و سيستم گوارشي  در طب سنتي از به به عنوان مقوي سيستم قلبي عروقي

 :اشکال دارويي 

 .شيره رقيق شده به مخلوط در عسل يا قند بعنوان قابض در طبابت مصرف مي شود  – 0

 گرم شيره و افزودن هم وزن آن قند تهيه مي نمايند  011تا  51شربت به که از تغليظ  – 1

 .در هزار بکار مي رود  31تا  01دانه به بصورت جوشانده  – 3

در هزار بصورت لوسيون براي استعمال  051تا  011ف داخلي و در هزار برگ درخت براي مصار 31از جوشانده  – 1

 .خارج تهيه مي کنند 

 .براي بهداشت پوست صورت و پيشگيري از چين و چروک از لوسيون تهيه شده از پوست به استفاده مي کنند 

 محل رويش 

( گرگان ، گيالن  )ن درخت به در ايران پرورش مي يابد ، به حالت وحشي نيز در نواحي مختلف شمال ايرا

 .مي رويد  نواحي ديگرآذربايجان و
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 (  carum carvi)   زيره سياه          

 .وغيره مي باشد زيره رومي -شاه زيره-زيره کرماني-زيره: نام هاي ديگر 

تا  51به ارتفاع ،  برخي ارقام آن يکساله و گياهي است دو ساله: مشخصات

گل هاي  .ساقه آن تو خالي ، برگهاي سبز آن داراي بريدگي است.سانتي متر 11

ميوه اش بيضي . ساقه هاي گل دهنده ظاهر مي شود در انتهاي آن کوچک ، سفيد يا صورتي و مجتمع بصورت چتر

قوي ، مطبوع و طعم  بوي آن بسيار معطر ،. است  سياه به  مايل  ي سيراميلي متر به رنگ قهوه  6تا  1ل شکل بطو

 قسمت مورد استفاده زيره ، ميوه آن است .آن تند کمي سوزان و معطر است 

 .گرم وخشک است طبيعت زيره سياه :  طبيعت آن

 :ترکيبات شيميايي 

، مواد قندي مختلف ، مواد ازته ، اسيد هاي مختلف ، تانن ، ماده روغني ،  موم ، موسيالژ ، مواد رزيني  يازيره دار

 .است  فرار وديگر مواد  اسانس ،ppويتامين  کلسيم ، آهن ، 

مخصوصاً اسانس آن ، بر حسب مشخصات محل رويش و اختصاصات زمين  زيره ،( دانه ) مواد تشکيل دهنده ميوه 

در حالت تازه ، مايعي . اسانس زيره از ميوه گياه بوسيله تقطير يا بخار آب حاصل مي گردد . فرق مي کند زراعتي 

بايد در  رااسانس زيره . بيرنگ است ولي در مجاورت هوا تدريجاً زردرنگ مي شود و حالت تغليظ يافته پيدا مي کند 

 .ايي نگهداري کرد در محل خشک و خنک و دور از نور و روشن شيشه هاي دربسته ،

 :خواص درماني 

مدر و بطور خفيف  هضم کننده ، باد شکن ، داراي اثر نيرو دهنده ،. خواص درماني زيره شباهت زياد به رازيانه دارد 

با توجه به خواص درماني . همچنين اثر زياد کننده ترشحات شير را دارد . قاعده آور ، ضد کرم و ضد تشنج است 

تاخير  نفخ ، بلع هوا ، دل پيچه کودکان ، الجه بيماريهاي مختلف مانند ضعف عمل دستگاه هضم ،زيره در معآن ،از

  .ضعف اعصاب و غيره استفاده بعمل مي آيد  ن جوان ،وقوع قاعدگي زنا

، بي اشتهايي و کم شدن شير دامها مانند گاو اسپاسم هاي معدي  وار زيره  براي رفع قولنج ها  دامپزشکيدر

 .مي شود استفاده
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 :شکال دارويي ا

گرم در يک ليتر آب  1تا  1دم کرده  و گرده زيره به مقدار نيم تا يک گرم مخلوط در عسل براي چند دفعه در روز

قطره بر روي يک حبه قند براي  1تا  3از اسانس زيره به مقدار . هر غذا مصرف مي شود  به مقدار يک فنجان بعد از

 .ماهيچه هاي معده و راشي تيسم استفاده بعمل مي آيد  اراديتسکين يافتن گرفتگي غير  تحريک اشتها ،

از . غيره استفاده بعمل مي آيد نان ، پنير و  در تهيه برخي اغذيه مانند سوپ ،  از گرد زيره به عنوان ادويه و چاشني ،

 اسانس زيره در تهيه صابونهاي عطري و در قنادي مصرف دارد

 :محل رويش 

نزديکي تبريز ، آذربايجان ، زنجان ، کوههاي سبالن   خراسان گيالن ، زيره در نواحي شمال ايران ، مازندران ،

 .، قزوين مي رويد مرکز ايران ، تهران ، شاهرود  همدان ، جنوب ايران ، کرمان ، ،
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 (    cominvm cyoninvm)     زيره سبز         

 سنوت -کمون -زيره سفيد: نام هاي ديگر

        ساتتي متر 61آن تا ارتفاع گياهي است يک ساله وعلفي که :مشخصات

برگهاي آن بريده شده بشکل نوار هاي باريک نخي شکل وسبز  .مي رسد 

هايي کوچک ، سفيد يا صورتي رنگ و مجتمع بصورت گل  کهرنگ 

ميوه اش بيضوي کشيده ، بسيار معطر . دارد  درانتهاي ساقه گل دهندهچتر

 ديگر سبز وخاکستري ودرممکن است  نمختف آواريته هاي   رنگ گياه بر حسب. است ميلي متر  6به طول  ،

 ميوه آن است اه ،قسمت مورد استفاده اين گي .باشد  واريته هاحتي سفيدوزرد

 .گرم وخشک است :  طبيعت آن

 . وديگر مواد مي باشداسانس رزين ،ميوه اين گياه داراي تانن ، روغن ،  :ترکيبات شيميايي 

اسانس آن مايعي بي رنگ است ولي به مرور زمان ، کمي زردرنگ و تدريجاً قهوه اي مي شود و بعالوه حالت 

نگهداري اسانس زيره سبز بايد دور از هوا و نور ، . قوي، تقريباً زننده است  بوي آن بسيار. چسبنده پيدا مي کند 

 .درشيشه هاي کامالً در بسته و مملو از آن صورت گيرد 

 :خواص درماني 

زيره سبز داراي صفاتي شبيه زيره سياه است ودر بيماريهاي مختلف بعنوان ضد تشنج ، مقوي معده ، مدر ، بادشکن 

هاضمه ، بلع هوا ، رفع گازهاي  وءسزيره سبز در نزله هاي حاد و مزمن بروشنها ، نفخ ناشي از  .مصرف مي شود 

 روده ، رفع ترشحات مهبلي و قطع حالت قاعدگي در زنان جوان مفيد است

 .، پنير ، و تهيه بعضي ليکورها استفاده به عمل مي آيد  ناز زيره سبز براي معطر کردن نا -

به همين . تمايل جنسي را درانواع ماده آنها زياد مي کنند  ندن زيره سبز به چهارپايان ،با خورا ، دامپزشکيدر  -

 .ها فراهم شود ندليل آنرا به گاو ماده و ماديان معموالً آنرا مي خورانند تا آمادگي بيشتر براي جفت گيري در آ

 

کاشته  ايراننقاط  اغلبدر . آب وهواي مديترانه اي مي رويد در بطور وحشي در نواحي وسيعي :محل رويش 

 .مي شود
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 (      zingiber  officinale)  زنجبيل          

 .زيگژيبرس مي باشد  –جربيل -زنربيل-زنجفيل: نام هاي ديگر 

 دارايگياهان تيره زنجبيل ، معموالً علفي و چند ساله هستند : مشخصات

برگهاي . ساقه خارج مي شود 1يا  3ناهموارو منشعبي که از آن ريزوم غده اي 

گل هاي آنها غالباً بسيار زيبا مايل به .نوک تيز است شکل و آن متناوب  ، ،بيضي

تکثير آن از طريق کاشتن قطعات  . که در انتهاي آن ظاهر مي شود زرد منقوش به لکه هايي به رنگ قهوه اي

قسمت مورد استفاده اين گياه ريزوم . ي مرطوب و اصالح يافته صورت مي گيرد ريزوم جوانه دار ، در زمين ها

 .طعمش گرم ، نافذ و سوزاننده است. زنجبيل بوي قوي ، معطر و مطبوع دارد  .آن است 

 .گرم وخشک است:  طبيعت آن

 :ترکيبات شيميايي 

 .با طعم سوزاننده است  ديگر  ين و مواديرزروغني فرار ، نشاسته ،زنجبيل داراي اسانس 

 :خواص درماني 

بلغم هاي چسبيده به ديواره .زنجبيل داراي  اثر نيرو دهنده ، مقوي معده ، بادشکن و ضد اسکوربوت است 

واگر بر روي پوست بدن مالش داده شود  چربي خون را کم مي کند .دستگاه گوارش را کنده ودفع مي نمايد

جبيل از ادويه خوراکي است و به منظور خوش طعم ساختن نان قندي و زن. ايجاد تحريک و قرمزي مي کند 

 .برخي اغذيه استفاده به عمل مي آيد 

 

در  01دم کرده  و( معموال مخلوط با دارچين )زنجبيل بصورت گرد به مقدار نيم تا يک گرم :  اشکال دارويي

  بعنوان بادشکن  نيز مورد استفاده قرار مي گيرد هزار

 :محل رويش 

در نواحي چنين سيالن سرزمين هاي مشرق زمين ،هم اين گياه به حالت وحشي در شمال ايران ، هند ،چين،

  . وديگر نقاط  مي رويدکوهستاني 
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 (    cinnamomum   zeylanicum) دارچين          

 .دارجيلينگ وغيره مي باشد -دارصيتي–دار چيني :نام هاي ديگر 

متر هميشه سبز  2تا  5دارچين درختي است کوچک به ارتفاع :  مشخصات

گل . مطبوع دارچين استشمام مي شود  وکه از تمام قسمتهاي آن بوي معطر 

به  ،مي گردد    تا اوايل فروردين ظاهرهاي آن که در فاصله ماههاي بهمن 

آبرفتي بهترين وسيليسي   اراضي ساحلي ، شني ، . مجتمع بصورت خوشه مي باشد  ورنگ سفيد مايل به زرد 

 .زمين براي پرورش اين درخت است 

سطح خارجي آنها رنگ . يي شکل در بازرگاني عرضه مي شود پوست خشک شده دارچين به صورت لوله ا 

ر و گرم ، ماليم و کمي شيرين داراي بوي مطبوع ، طعم معط. حنايي ولي سطح داخلي به رنگ قهوه اي است 

 .است ولي تدريجاً تند و سوزاننده مي شود 

  گرم و خشک است:  طبيعت آن

 :ترکيبات شيميايي 

 دارچين داراي تانن ، يک ماده رنگي ، اسانس ، رزين و ديگر مواد مي باشد 

اسانس دارچين که تنها قسمت مهم دارچين است به مقدار يک درصد در پوست گياه وجود دارد و و از تقطير 

ولي به مرور زمان بعلت اکسيده است آن با آب نيز حاصل مي شود که در صورت تازه بودن به رنگ زرد روشن 

 .شدن به رنگ هاي زرد طاليي و سپس قهوه اي مايل به قرمز در مي آيد 

 : ص درماني خوا

بعلت دارابودن اين دوماده ، اثر محرک و قابض . اثر فيزيولوژيکي دارچين مربوط به اسانس و تانن آن است 

دارچين داراي خاصيت تقويت کننده اعمال هضم و جريان گردش خون است و از آن براي رفع . ظاهر مي کند 

به علت دارچين . مي شود   ن بادشکن استفاده واسوء هاضمه مخصوصاً در مواردي که با نفخ همراه باشد بعن

ن براي رفع اسهال ، ضعف عمومي بدن و همچنين براي درمان خونروي در فواصل قاعدگي و غيره ندارابودن تا

 .قرار مي گيرد مورد استفاده 

 61تا  01گرم وآب مقطر به مقدار   5دارچين در مصارف داخلي بصورت گرد وبه مقدار نيم تا :  اشکال دارويي

 .ديگر مصرف مي گردد اشکالسي سي  وهمچنين 

 :محل رويش 

 و در ايران نمي رويد . الن و هندوستان مي رويد يدر سگياه اين 
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 (     origanum  vulgare)   آويشن           

 سه سنبل وغيره مي باشد-آوشن -آويشم-آويشن شيرازي: نام هاي ديگر

وچند ساله که شبيه پونه کوهي علفي ،پايا آويشن گياهي است: مشخصات

تا  11به ارتفاع  متعددوپرپشت،کوتاه وخزنده داراي ساقه هاي هوايي.است

جنگل  دامنه کوهستانها ، درياها ،داراي بوي معطر که به حالت خودرو در نواحي خشک ، سواحل  ،سانتي متر 51

 .بعالوه به منظور استفاده هاي درماني نيز پرورش مي يابد . مي رويد   ها

تا تير که  مايل به سرخ يا بنفش داردنگ سفيدراين گياه داراي برگهايي به رنگ سبز تيره و گل هاي مجتمع به 

اين گياه . مي آيدفراهم ر وفراوان براي زنبور عسل ا ز گل هاي اين گياه نوش معط. د شومي  يا مرداد ماه تمام 

. برگ وسرشاخه هاي گلدار آن به مصارف درماني مي رسد. از قديم االيام مورد استفاده هاي درماني بوده است

 .اين اسانس در عطر سازي و صابون سازي حائز اهميت است. واز آنها اسانس گيري مي شود

 .طبيعتي گرم وخشک دارد:  طبيعت آن

 

 :ترکيبات شيميايي 

مي شود  يافت  وديگر مواد  روغني فرار خ و اسانس، يک ماده تل تلف اين گياه ، موادي نظير تانن در اعضاي مخ

 .اکسيده شده و تغيير رنگ مي دهد اسانس که بوسيله تقطير يا بخار آب از گياه بدست مي آيد به سهولت . 

تماس حاصل کند که در اينصورت رنگ آن  تا حد قرمز   طير يا بعدا با ظروف آهنيقبخصوص اگر در ضمن ت

 ب محل رويش گياه تفاوت کلي دارد  اين اسانس بر حستغيير مي کند 

شيشه هاي  بايد دردرصد مواد روغني با خاصيت خشک کننده قوي است و  31تا  15ميوه اين گياه داراي 

 .د در جاي سرد و دور از نور نگهداري شود کامالً مسدو

 

 :خواص درماني 

بعالوه چون داراي . دار اين گياه داراي اثر نيرودهنده است و در رديف مغزهاي تلخ قرار دارد سرشاخه هاي گل

آن استفاده مي شود  مقوي معده ، مسکن اعصاب و قاعده آور است در درمان بيماريهاي مختلف از خاصيت مدر ،

. 
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                        مصرف دم کرده آن براي درمان نزله هاي مزمن ، آسم ، سرفه و موارد ديگر استفاده مي شود 

معده را تقويت مي کند وبراي تقويت ديد چشم . مصرف تازه آن بصورت سبزي به همراه غذا بسيار مفيد است 

 نافع است 

مخلوط نيمکوب سرشاخه اين گياه را با مر يم گلي وبابونه  درون پارچه ريخته وبه حالت گرم در دل پيچه ها ، 

  .رماتيسم وغيره بر روي محل درد ناک قرار مي دهند  

 .از اسانس گياه در تهيه مواد عطري استفاده مي شود و داراي اثر التيام دهنده و ضد عفوني کننده مي باشد  

اسانس آن هم نيز به همين . وجه داشت که مصرف زياد از حد دم کرده ، شديداً قلب را تحريک مي کند بايد ت

 .صورت بايد به مقادير کم مورد استفاده درماني قرار گيرد 

 

فنجان در روز قبل از غذاهاي ظهر 3گرم  سرشاخه گلدار گياه به مقدار  11تا  01دم کرده :   اشکال دارويي

مشمعع گرم حاصل از نيمکوب سر شاخه گلدار  –گرم  درروز  1تا 1گرد گلهاي خشک گياه به مقدار  –وشب 

وگيري از  آلودکي وا لتيام آنها گياه و پماد ساخته شده ازگياه براي پانسمان وضدعفوني کردن زخمها  وجل

 .استفاده مي شود

 : محل رويش 

ازجمله ارتفاعات منجيل، اراک ،کردستان ،کرمانشاه ،دامنه  گونه هاي مختلف اين گياه در مناطق مختلف ايران

 .مي رويد خراسانو  هاي جنوبي البرز
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 sesmum  indicum)کنجد        

 جلجالن -سمسم : هاي ديگر  نام

سانتي 051تا  61بوته آن ه ارتفاعک گياهي است يکساله :  مشخصات

  .بيضي شکل ، باريک ، دراز ونوک تيزندبرگها داراي دمبرگ، . متر است

قسمت فوقاني ساقه آن پوشيده از کرک ولي قسمتهاي تحتاني عاري از 

گل هاي آن که بطور منفرد در کناره برگهاي قسمت . کرک مي باشد 

ه اش يوم .انتهايي ساقه ظاهر مي گردد به رنگ سفيد يا قرمز است 

 .کوچک ، مسطح وبيضوي استنه هاي  ومحتوي دا( کپسول )ه شينداراي پو

قسمت مورد استفاده کنجد ، دانه هاي آن است رنگ دانه کنجد به تفاوت بر حسب واريته هاي مختلف گياه 

 . قهوه اي سياه و ابلق باشد  ممکن است سفيد ، حنايي ،

 :دانه هاي گياهان مولد روغن کنجد انواع 

ي به رنگ گلي يا سفيد مايل به گلي و لي در هر حال واريته مولد دانه هاي سفيد گل هاي:  دانه هاي سفيد -0

 .ماه است  1دوره نمو گياه مولد اين دانه ها خيلي کوتاه و حداکثر . روشن تر از واريته هاي ديگر است 

انه هاي آن  واريته مولد دانه سياه گل هايي به رنگ گلي يا قرمز داشته و روغن حاصل از د:  دانه هاي سياه -1

 .همچنين در عطرسازي و تهيه فراورده هاي زيبايي نيز از آن استفاده مي شود . ارويي است داراي مصارف د

 .اراي ارزش کم است و واريته آن از نظر کشت چندان مورد توجه نيست د:  دانه هاي قهوه اي يا حنايي -3

هاي سفيد بهترين روغن کنجد ولي روغن دانه هاي سياه بيشتر از نظر توليد مقدار زياد تر  دا نه روغن حاصل از 

ابتدا دانه ها  را بخوبي تميز و پاک نموده در آب مي شويند تا  براي استخراج روغن کنجد ، .روغن قابل توجه است 

سپس دانه ها را له کرده و در . دد انه که موجب رنگين شدن روغن مي گردد از آنها خارج گر مواد رنگي پوسته د

مغز  دانه هاي جدا شده را پس از خشک . انه در سطح آب شناور و از آن جدا شود  آب وارد مي کنند تا پوسته د

شدن در کمي آب جوش بصورت خمير در مي آورند و تحت اثر فشار ، بدون مداخله گرما ، از آنها روغن استخراج 

نيز روغني حاصل مي گردد که منحصراً به مصارف  شار اول ، تحت اثر گرما و فشار ،از باقي مانده ف. مي کنند 

رنگ زرد  روشن با طعمي ماليم است در زمستان به کنجد خوراکي  روغن .صنعتي و تهيه صابون و غيره مي رسد 

 .تحت اثر برودت منجمد نمي شود 
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 داردگرم وتر  طبيعتي: طبيعت آن
 :ترکيبات شيميايي 

و  ليسيتينروغن کنجد مرکب از گليسريدهاي اسيدهاي چرب مايع ، گليسريدهاي  اسيدهاي چرب جامد ، 

 .وديگر مواد مي باشدeرزين ، تانن ، لعاب ، اسانس ، پکتين ، ويتامين ارسنيک مواد قندي ،

باز . براي نرم کردن سينه مفيد مي باشدو صدا را باز مي کند. کنجد مغذي ،مدرونرم کننده است :خواص درماني 

باالوبيماريهاي کننده گرفتگي هاوانسداد است، براي روماتيسم، بي حسي وکرختي ، يبوست ، کاهش فشار خون 

 .رحم تجويز مي شود 

از روغن کنجد به علت . گرم آن اثر ملين دارد 61تا 11مقدار . نوع مرغوب کنجد به مصارف تغذيه مي رسد  

هم چنين براي سرخ کردن  .خاصيت تند نشدن آن در مصارف درماني بجاي روغن زيتون  استفاده  بعمل مي ايد

نوع ناخالص و فشار دوم روغن کنجد در تهيه صابون و چرب  .بدليل تحمل حرارت باال جزء روغنهاي مناسب است

باقيمانده دانه کنجد پس از استخراج روغن به مصارف تغذيه چهارپايان .ه بعمل مي آيد کردن ماشين آالت استفاد

نوع خالص روغن کنجد در . مواد چرب و فسفات هاي کلسيم و پتاسيم دارد   زيرا مواد پروتئيدي فراوان ،. مي رسد 

 .موم سفيد تهيه مي شودتهيه فراوده هاي آرايشي و بهداشتي ارزش فراوان دارد از روغن کنجد نوعي کرم و 

      پرورش وساير نقاط دنيا ن واريته هاي آن در ايرا ولي . محل اصلي رويش اين گياه هندوستان است  :محل رويش

 .مي يابد
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 ( borag   officinalis) گاوزبان            

 .ديم حاج وغيره مي باشد -لسان الثور: نام هاي ديگر

زبري روي برگها با برگهاي زبروچون  گاوزبان گياهي است: مشخصات

 . را گاو زبان ناميده اندزبري زبان گاو دارد ،از اين جهت آن شباهت  به 

سانتي متر ،  21تا  05به ارتفاع  و يکساله علفي ،گاو زبان گياهي است 

گل هاي آن که به تناسب محل  رويش در فاصله ماههاي فروردين و 

گاو زبان را به منظور  استفاده هاي درماني ، در برخي  .تير ظاهر مي شود رنگ آبي زيبا و بندرت سفيد يا گلي دارد

 .نقاط پرورش مي دهند

برگ گاوزبان داراي بوي ضعيف و طعم . ا سرشاخه گلدار آن است قسمت مورد استفاده اين گياه  گل ، برگ و ي

 .بدون مزه است ولي گل هايش طعم لعابي دارد 

 گل گاوزبان طبيعتي گرم دارد:  طبيعت آن

 :ترکيبات شيميايي 

اعضاي سبز گياه  داراي . درصد است  31فراوان حدود  گل و به طور کلي اعضاي مختلف گياه داراي لعاب نسبتاً 

کلسيم ، مقدار بسيار جزئي اسانس ، امالح منگنز ، منيزيوم و  تالنظير زرين ها ، مايترات پتاسيم  و مواد ديگري ن

 .اسيد فسفريک مي باشد 

 :خواص درماني 

مواردي تمام مصرف آن در . آرام کننده و تصفيه کننده خون را دارد ،معرق ، مدر  گل و برگ گاوزبان اثر نرم کننده ،

بي اختياري ادراري  نزله ، برونشيت ، زکام ، سرفه ،: مانند  باشد، تقويت اعمال کليه ، برونشها و پوست احتياج به که

 .و غيره توصيه گرديده است 

آنچه مسلم است اين . و تسکين دردهاي ناشي از آن موثر واقع مي شود ( نفريت ) در رفع التهابات و  ورم کليه 

له شده  در استعمال خارج ،.شده اثري قاطع وسريع انتظار داشت رنبايد در درمان بيماريهاي ذکاست که از گاوزبان 

 برگهاي تازه گاوزبان اگر برروي آبسه ها و سوختگي هاي بدن قرار گيرد حالت تسکين درد و بهبودي ظاهر مي شود 

استرس هاي فس ، آرام بخش  در هم چنين براي برطرف کردن وسواس ، کاهش التهابات کليه ،ضعف قلب ، تنگي ن

  ناگهاني توصيه  مي شود
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 :اشکال دارويي 

براي آنکه دم ) فنجان در روز ، در فاصله غذاها  3تا  1گرم برگ يا گل در يک ليتر آب به مقدار  61تا  11دم کرده 

 51جوشانده .استفاده دارد( کرده گاوزبان داراي همان رنگ طبيعي خود باشد بايد عمل دم کردن سريع انجام شود 

به صورت  از برگهاي جوان آن در بسياري نواحي. گرم آن در يک ليتر آب براي استعمال خارج کاربرد دارد  011تا 

 مي آورند  ساالد  استفاده بعمل

 .باشد مي کوهستاني يشتر درشمال غربي ايران وبعضي نقاط باين گياه محل رويش  :محل رويش
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  Juglans   reghaگردو 

        .مغز وغيره مي باشدچار -جوز -گوز –گردکان :  گرنام هاي دي

گل زيبا و از درختان مفيد به شمار مي رود  است درختي:  مشخصات

يا  آويزان وگلهاي ماده جداگانه و منفردوهاي نر به شکل استوانه ايي 

ميوه آن کروي وداراي سه  .گروهي در انتهاي شاخه جوان ظاهر مي شود

 -1.پوست پرده اي نازک که روي مغز چسبيده است  -0.پوست است

پوست سخت روي مغز که به رنگ قهوه هي روشن است ومغزرا از پوسته 

پوسته خارجي گردو که سبز رنگ وکمي گوشتي  -3. ي کندرويي جدا م

چون ظاهري زيبا و سايه افکن دارد از اين جهت غالباً اقدام به .که اگر مدتي بماند رنگ آن سياه مي شوداست 

 .انتشار و پراکندگي آن به نحوي است که تا ارتفاع زياد در کوهستانها باال نمي رود . پرورش آن در باغها مي شود 

 .و چوب آن است  برگ ، قسمت گوشتدار ميوه سبز ، پوست ثانوي سمت مورد استفاده درخت گردو ،ق

 .طبيعت مغز گردو گرم وخشک است : طبيعت آن 

 :ترکيبات شيميايي 

برگ درخت گردو داراي اسانسي با بوي مخصوص و محتوي مقدار زيادي پارافين ، تانن ، ماده اي که اثر نرم کننده 

ب ، امالح معدني و داراي مقدار کمي از نوعي ماده چر. رود  اثر آن از بين ميکه در برگهاي خشک پوست بدن دارد 

 .قند ، اسيدهاي آلي ، فسفات و ديگر مواد مي باشد  پوسته گوشتدار ميوه سبز گردو داراي . نوعي آنزيم است 

 :خواص درماني 

روده وسوزش مي باشد ،براي بيماري ريه وحنجره مفيد است ،درد مقوي بدن وحواس است ، محرک کليه هاومعده

 سر دل وترش شدن غذا در معده را رفع مي نمايد، از اسهال خوني جلوگيري کرده ، تصفيه کننده خون و خون ساز

 .سنگ در کليه ودر کيسه صفرا مي شود است ،مانع تشکيل

بيشتر از گردو به عنوان تغذيه استفاده مي شود مخصو صا به عنوان مصلح پنير و لبنيات هم چنين همراه مواد 

  غذائي که طبيعتي سرد دارند به عنوان معتدل کننده استفاده مي شود
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برگ درخت گردو و قسمت گوشتدار . ثر التيام دهنده زخم و جراحات و ضدعفوني کننده دارد در استعمال خارج ا

و عوارض مختلف آن مانند عوارض استخواني ،  رآن بصورت دم کرده يا جوشانده در لنفاتيسم ، خنازيسبز ميوه 

برگ درخت اثر قاطع در  هم چنين جوشانده. مي تواند مصرف شود .....بيني ، حلق و    مجراي مفصلي ، ضايعات 

 ظاهر مي کند.... رفع اولسرها ، سردرد ، سرمازدگي و

  : حل رويشم

همچنين در ارسباران  ......درخت گردوبطور خودرو در مناطق وجنگلهاي شمال ايران  در آستارا، طالش،رودبار ،و

 .شته مي شود نيز کا  مخصو صا مناطق سردسير و معتدلوروجود دارد ودر باغهاي ساير مناطق کش
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 plantago   majorبارهنگ                         

گياهي  :مشخصات .  سمن دو دم و غيره مي باشد-لسان الحمل  –بارتنگ :  نام هاي ديگر

برگهاي آن تخم . باشد  وبدون ساقه،ميسانتي متر15تا  01به ارتفاع علفي و خودرو

انتها ي يک پايه که در  مرغي،پهن وضخيم،به رنگ سبزوگلهاي آن خوشه اي 

گلهاي آن به رنگ خاکستري روشن يا  .گل دهنده گرز مانند ظاهر مي شوند

 8تا  1اش پوشينه داشته وحاوي ميوه  . يل به قرمز ومجتمع مي باشندما تقريبا

برگ ، ريشه و دانه هاي آن است که در طب عوام    ،قسمت مورد استفاده اين گياه  .دانه کوچک وبيضوي مي باشد

اين گياه توليد نوش نمي کند ولي زنبور عسل براي استفاده از دانه هاي گرده ، . د يبه مصارف درماني عديده مي رس

 به سمت آنها جلب مي شود 

 .طبيعت برگ بارهنگ سرد وخشک است  :طبيعت آن 

 :ي خواص درمان

برگ و دانه گياه اثر قابض و نرم کننده دارد و از آنها به عنوان تصفيه کننده خون ، آرام کننده و رفع  ريشه ،

تحريکات در نزله هاي مزمن برونشها ، نزله مجاري ادرار ، دستگاه هضم ، رفع ناراحتي هاي آسم مرطوب استفاده 

 .مي شود 

 .جهت رفع نزله هاي مزمن ششها است  جوشانده اين گياه ، يکي از بهترين داروها

دم کرده تخم بارهنگ زخم هاي دستگاه گوارش را ا لتيام مي بخشد، سينه را نرم مي کند ، براي درمان  -

 ..ه ، کبد وطحال مي باشد ليناراحتي هاي ريه وآسم موثر است وتقويت کننده ک

زخمهاي باز گذارده شود نه تنها زخمها را برگ تازه بارهنگ که چند ساعت در آب جوشانده شود ، اگر بر روي  -

 .از خطر آلودگي حفظ مي کند بلکه سرعت التيام آنها را باعث مي شود 
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 .جوش ناحيه بيني ، چانه و گونه ها مفيد است  بکار بردن کرم بارهنگ در رفع جوشهاي صورت ، -

سوختگي سبک قرار داده شود در رفع برگ تازه و له شده بارهنگ اگر در محل خارش و تحريکات پوستي يا  -

 .ظاهر مي شود ناراحتي هاي مذکور مفيد 

دقيقه در شير بجوشانند و سپس مايع حاصل را پس  5مقداري برگ تازه بارهنگ را به مدت :  بهداشت پوست -

تي با اين عمل پوست نرم و شاداب شده و ح. از صاف و سرد شدن بر روي پوست اثر داده و به ماليمت بماليد 

برگ تازه له شده بارهنگ . ناراحتي هاي ناشي از تاثير گرما و اشعه خورشيد بر روي پوست نيز از بين مي رود 

اده شود اثرات مفيد ظاهر مي اگر در محل خارش و تحريکات پوستي و يا محل هاي سوختگي هاي سبک اثر د

 .کند 

 .خيلي بيشتر از مصارف داخلي آن است بارهنگ از گياهاني است که ارزش درماني آن در استعمال خارج -

 

 

 

بطور کلي علف هرز مراتع محسوب . گونه هاي مختلف بارهنگ در غالب نواحي ايران مي رويند: محل رويش 

مي شود ومعموال در باغها ، روي چمن ها وکنار جوي آب در نواحي معتدله زمين به وفور يا فت مي شودودر 

 .توليد مي گرددبعضي مناطق به طور پرورشي نيز 
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   roda      damascenaگل سرخ                                   

  

                      .گل محمدي ياگل گالب گويندنوع خيلي معطرآن را : نام هاي ديگر

 . احمر بستاني از ديگر نام هاي آن است و ورد احمر

گياهي است کوچک با شاخه هاي گل دهنده ،خميده وتيغ :  مشخصات

برگچه دارد وهر برگچه داراي  5تا 3برگهايش .  دار با تيغ هاي درشت وريز

آن گرد يا تخم مرغي به طول يک و  ميوه. . روي برگجه صاف وسبز پشت آنها سبز کمرنگ است. دندانه است

 گلبرگهاي آن ، رنگ صورتي روشن يا سفيد دارند نيم سانتي متر  مي با شد

  .نند گرم وتر مي دا :يعت آن طب

نخستين بار از ايران آغاز گرديد و بعد به  ،(گالب )مدارک تاريخي نشان مي دهد که تهيه آب مقطر گل سرخ 

اسانس گل سرخ خيلي قوي است ولي اگر به حالت رقيق شده در آيد بسيار بوي . نواحي ديگر سرايت کرد

 .مطبوع مي گردد 

قسمت جامد آن فاقد . باشد  يکي جامد و ديگري مايع مي ، است اسانس گل سرخ از نظر کلي داراي دو قسمت

 .داردمي باشد ولي قسمت مايع بوي قوي  بو 

از اين . دور از نور و در جاي سرد نگهداري شود  مملو ود در ظروف در بسته به حالت اسانس گل سرخ باي

 .اسانس براي معطر ساختن و خوش طعم کردن فراورده هاي دارويي و غذايي استفاده مي شود 

 

 :خواص درماني 

از اين جهت براي رفع يبوست کودکان ، اشخاص مسن و بيماران در دوران . گلبرگهاي آن ، اثر ملين دارد 

ضعف قلب را برطرف  لطيف کننده اعضاي بدن استو مفرح ،مقوي . غنچه هاي گل سرخشودنقاهت مصرف مي 

  .مي کند

 بوييدن آن سبب تقويت اعصاب وقلب وساير اعضاي بدن مي شود

 در طب سنتي از گل سرخ به عنوان دفع کننده اخالط مضر استفاده ميشود 

 .استفاده مي گردد.... وصو صا دوغ هم چنين به عنوان مصلح به همراه ابنيات مخ

 :محل رويش 

نوع معطر . جنگلهاي مينو دشت ديده مي شود ودر مناطق البرز ودر اراک انتشار دارددربطور وحشي اين گياه 

ديگري از شهرهاي ايران کشت مي  بعضيآن در مناطق مختلف ايران به خصوص در قمصر کاشان ، راوند و

 . شود
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 anethum     graveolensشويد                   

 .شبت وغيره مي باشد -شوت–شود : نام هاي ديگر 

سانتي متر تا يک متر  11شويد گياهي يکساله  به ارتفاع :  مشخصات

وبي کرک رگها سبز تيره است ب ساقه آن قائم ، استوانه اي بي کرکو 

وگلهاي آن کوچک وزرد رنگ که بصورت گروهي مانند چتر در انتهاي 

ميوه اش بيضوي و مسطح به طول . د نمخروطي شکل و به رنگ سفيد مي باش  کهشاخه گل دهنده قرار دارند

گل هاي ريزو زرد رنگ شويد . ميلي متر و به رنگ قهوه اي شکالتي روشن است  3ميلي متر و به عرض  1تا  3

 .مي گيرند    قراريد زنبور عسل کم توليد مي کند ولي کم و بيش مورد بازدنوش با  آنکه  

 .ميوه و برگ آن است  قسمت مورد استفاده شويد ،

 . داردگرم وخشک برگ شويد طبيعتي :  طبيعت آن

 :ترکيبات شيميايي 

يک ماده چرب واسانس  –يک ماده رزيني  –مس وديگرمواد وتخم شويدداراي  تانن  -شويد داراي اسانس برگ

 . روغني فرار مي باشد

 :خواص درماني 

شويد داراي اثرات درماني مشابه رازيانه و زيره سياه است ، اثر نيرودهنده ، مقوي معده ، هضم کننده غذا ،  ميوه

اسانس روغني آن ضد . مي باشدضد تشنج ، رفع استفراغ ، آرام کننده و زياد کننده ترشحات شير مدر ، بادشکن ،

براي تسکين درد معده ، رفع . د شکن استهم چنين دم کرده تخم شويد مقوي معده وبا انگل قوي مي باشد

 .رفع کم شدگي شير زنان وبر طرف کردن بي خوابي اث مفيد دارد  دل پيچه اطفال ،

ولي بيشتر در مصارف داخلي مورد استفاده قرار مي . در استعمال خارجي اثر نرم کننده و التيام دهنده دارد 

 گيرد و

 استعمال ميوه شويد در فرمول تهيه بعضي از فراورده هاي ضد نفخ کودکان شيرخوار وارد مي شود 

 .در تغذيه به عنوان طعم دهنده و نيز مصلح برخي از غذاها با طبيعتي سرد از جمله ماهي و برنج مي باشد 
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از ميوه آن براي رفع نفخ و دردهاي ناشي از آن براي چهارپاياني مانند بز و گوسفند و دامها  دامپزشکي در 

 .استفاده مي شود 

مي  آن نيز به همين منظور ميوه. از برگ شويد بعنوان چاشني و معطر ساختن اغذيه استفاده بعمل مي آيد 

 .رود 

گرد ميوه  –فنجان در روز بعد از هر غذا  3 تا1ه مقدار ب(دانه )در هزارميوه  08تا  1دم کرده :  اشکال دارويي

در استعمال خارج . گرم تا يک گرم بر روي يک حبه قند % 15اسانس شويدبه مقدار –گرم در روز 3 تا1به مقدار

 .در هزاربرگ وسرشاخه گلدار گياه براي تهيه لوسيون بکار مي رود  011تا 51جوشانده هاي 

 :محل رويش 

خراسان و غيره به  عالوه بر آن در نواحي مختلف ايران مانند تبريز  ،. نقاط ايران پرورش مي يابد شويددر غالب 

 .صورت خودرو و نيمه خودرو يافت مي شود 
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 c0mm0n     purslaneخرفه                 

 پرنيان وغيره مي باشد-بقله-خلفه-پرپهن: نام هاي ديگر

با ساقه هايي  گياهي است علفي ، گوشتدار و يکساله: مشخصات 

نژادهاي . که گل هايي کوچک و به رنگ زرد دارد  خوابيده به رنگ قرمز 

وحشي آن عمدتاً ساقه هاي گسترده بر سطح زمين ولي نژاد پرورش 

 11تا  01يافته آن ساقه اي ضخيم ، گوشتدار به وضع قائم و به ارتفاع 

ه هاي متروک نمونه هاي وحشي آن معموالً کنار جاد .تخم هاي آن سياه وبسيار ريز مي باشد .سانتي متر دارند 

 نواحي سايه دار يافت مي شود ، حاشيه درياچه ها و اراضي شندار مناطق معتدله و 

 تر دارد برگ خرفه طبيعتي سرد و:  طبيعت آن

  :ترکيبات شيميايي 

،هيدراتهاي کربن ، کلسيم ،فسفر، تيامين ،  مواد چرب ،پکتين درصد آب ، مواد لعابي ، 15تا  11خرفه داراي 

 است  نياسين ، ريبوفالوين ، منيزيم ،منگنز ،پتاسيم ، سديم 

 :خواص درماني 

مصرف خام . تصفيه کننده خون و تسکين دهنده تشنگي است  خرفه داراي اثر مدر ، ضد اسکوربوت ، تب بر ،

التهاب دستگاه هضم و دستگاه دفع ادرار مي : مانند کمک مفيد در رفع التهاب هاي داخلي بدن  يا پخته آن ،

هم چنين در موارد سرفه هاي مقاوم و تسکين نيافتني ، بيخوابي و خونروي در فواصل قاعدگي مي تواند . نمايد 

در خونرويهاي لثه دندان که معموالً در بيماري اسکوربوت پيش مي آيد اگر برگهاي  .مورد استفاده قرار گيرد 

ي گردد در استعمال خارج  از ه ضمن جويدن به آهستگي مصرف گردد اثر مفيد در بهبود آن ظاهر متازه خرف

استفاده درماني سوختگي ها  روي عضو در رفعه يا شيره برگهاي آن بصورت قرار دادن بر برگهاي له شده خرف

 بعمل مي آيد

وع تهيه مي شود که به عنوان خنکي و در نواحي شمال ايران مانند رشت و اطراف آن از خرفه نوعي غذاي مطب

ه به حالت خام در ساالد و يا به حالت فمصرف ساقه برگدار  و جوان خر. تصفيه کننده خون مصرف مي شود 

 . پخته در نواحي مختلف اروپا به جاي اسفناج در تهيه نوعي آش استفاده مي شود 

 :محل رويش 

يکبار کشت گردد نه تنها همه ساله در آنجا بطور خودرو ظاهر نواحي ايران اگر خرفه در محيطي فقط در کليه  

 .خواهد شد ، بلکه در اطراف آن منطقه نيز توسعه خواهد يافت 
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 descurainia    sophia     خاکشير                                 

 .خاکژي وغيره مي باشد-اکشورخ –خاکشي : نام هاي ديگر

داراي  ، يکساله ودوساله از تيره شب بو علفيگياهي است : مشخصات 

قسمت پايين . سانتي متر تا يک متر مي باشد 31متغير  ساقه اي به ارتفاع

تمام ودر بعضي موارد و باالي گياه بدون کرک کرکازگياه داراي پوششي 

ميوه آن  .گل هاي آن به رنگ زرد روشن مي باشد . گياه بدون کرک است 

 .در داخل غالف خورجين دانه ها قرار دارند  خورجين درازداشته که

 .نه خاکشير گرم وتر است  طبيعت دا: طبيعت آن 

 :خواص درماني 

اشتها آور و . وبراي رفع التهاب پوستي مانند کهير موثر مي باشد . داراي اثر التيام دهنده زخم و جراحات است 

.            از بين برنده اخالط ريه  مي باشدوحرکات دودي روده راتحريک مي کند.باز کننده گرفتگي صدا مي باشد

دانه .  رفع ترشحات زنانگي استفاده بعمل مي آمده است ده گياه براي رفع اسهال هاي ساده وسابقاً از جوشان

مصرف آن در دوران بارداري . شده است  مي هاي آن نيز بعنوان تب بر ، دفع کرم و رفع التهاب کليه مصرف

 .بعنوان ملين ، مخلوط در آب سرد استفاده مي شود   (دانه گياه ) در ايران از خاکشير . مفيد ذکر شده است 

سهال مفيد است و چنانچه به همراه آب جوش اگر از دانه آن همراه آب سرد استفاده شود براي در مان ا

  استفاده شود اثر ضد يبوستي دارد

 : محل رويش

 .مي رويد  مختلف ايرانناطق و م اين گياه بصورت خودرودر باغها وصحراها 
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 fumaria   parvifloraشاهتره   

تلخي وغيره مي  -البقولطان سل -شاهترج -شاتره: نام هاي ديگر

داراي ساقه نسبتاً قوي ،  يکسالهياهي علفي وگ:مشخصات  .باشد

گل هاي آن به رنگ سفيد . برگهاي کم و بيش سبز و غبار آلود 

، مجتمع بصورت خوشه  رنگ بنفش مايل به قرمزبه  ونوعي ديگر ،

در نواحي مرطوب و ن گياه بطور خودرو اي. ميلي متر مي باشد  1بيضوي به قطر  ياهاي کوتاه و ميوه اش مدور 

تره ها از ارديبهشت تا مهرماه جمع آوري شاه.  زمين هاي نرم ومتروک مي رويد ديوارهاوکنار جريانهاي آب ،

 .کليه قسمتهاي گياه به مصارف درماني مي رسد  که گياه داراي گل و برگ است ، صورت مي گيرد 

 . گرم وخشک است:  طبيعت آن

اعضاي مختلف اين گياه داراي موادي نظير مواد رزيني ، امالح معدني مختلف ، موسيالژ ،  :  شيمياييترکيبات 

 .وديگر مواد مي باشد اسيد آلي بنام اسيد فورميک و آلکالوئيد تانن ،، يک ماده تلخ قابل استخراج 

 :خواص درماني 

و برخي تومورهاي سرطاني اثرات مفيد ظاهر خلط آور ، مدر و معرق است و در رفع بيماري هاي پوستي تره شاه

براي گياه خشک  .مصرف آن استفراغ را متوقف مي کند . بعالوه اثر مقوي معده و تصفيه کننده خون دارد . مي کند 

 .واز آن براي رفع بيماريهاي پوستي استفاده بعمل مي آورند. مدر ، اشتها آور ، ومعرق قائل اند اثرات

به مصارف درمان  ترهعرق شاهمتهاي گياه نوعي آب مقطر تهيه مي شود که تحت نام در ايران از کليه قس

 .تصفيه کننده خون استفاده بعمل  مي آيد  مي رسد  بعالوه از آن بعنوان بيماريهاي پوست

  :محل رويش 

خراسان و اطراف اين گياه در مناطق مرطوب و نيمه مرطوب از نواحي شمال ايران ، آذربايجان ، فارس ، کرمان ، 

 .تهران مي رويد 
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  harmel      اسفند                          

 .حرمل وغيره مي باشد -سپند-اسپند: نام هاي ديگر

 11تا  31به ارتفاع  چند ساله  گياهي است علفي ، پايا:  مشخصات

ي يگلها با برگهايي به رنگ سبز روشن وسانتي متر و حتي بيشتر 

است کروي شکل ميوه آن کپسولي . درشت وزيبا به رنگ سفيد تيره  

در برخي نواحي باير ايران تا جايي که به حالت خودرو در  در داخل آن مي باشد ومتعدد  دانه هاي سياه رنگ  که

 .دانه گياه است  قسمت مور د استفاده آن ،.  مي شود   شوره زمين زياد نباشد فراوان ديده

 .داردگرم وخشک طبيعتي :  طبيعت آن

 :ترکيبات شيميايي 

يک نوع .لوئيدهاي مختلفي است که به صورت بلورهاي منشوري يا سوزني مي باشندلکادانه هاي اسفند داراي آ

مقدار کشنده آن در موش . الکالوئيد داراي اثر نيرو دهنده سيستم اعصاب مرکزي بوده وماده اي سمي است 

 . ميلي گرم برحسب هر کيلوگرم وزن بدن جانور است  011صحرايي 

 :خواص درماني 

ل کرده وترشح شير را بادهاي روده را تحلي. به عنوان تب بروبراي درد معده تجويز  مي شود دانه اين گياهمصرف 

در طبابت  .ه وجنين را سقط مي کند ئدم کرده برگ اسفند ، قاعده آوراست ترشح شير را زياد کر. افزايش مي دهد

 . مصرف داشته است  هاي قديم اعراب بعنوان خواب آور ، معرق ، ضد کرم و قاعده آور

  

 :محل رويش 

کرمان ،  تهران به قزوين ، راه تهران به قم و اصفهان ، کوير ايران ،اين گياه در بسياري از نواحي باير و حاشيه هاي 

 .فارس ، سيستان و بلوچستان ، خراسان و ديگر نقاط ايران مي رويد 
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  fenug  reckشنبليله                           

 وغيره مي باشد  خلبه -حلبه –گياه اقبال  -شنبيله: نام هاي ديگر 

سانتي  51تا  01 با ارتفاع آن يکساله گياهي است علفي ،: مشخصات

زرد روشن ، بنفش يا   هاي مختلف متر  که گل هايي منفرد به رنگ

ودر داخل آن بيست دانه  شکل غالف دراز بوده ميوه آن به. سفيد دارد

قوي بوي آن .  وجود داردرنگ زرد حنايي تا قهوه اي  شنبليله به 

 .و طعمش تلخ است ومعطر

 .شنبليله بطور کلي دو نوع است ، يکي گونه زينتي ومعطروگونه ديگر خوراکي 

 .داردگرم وخشک  طيبعتي : طبيعت آن

 : ترکيبات شيميايي

 اسانس ،مواد ازته ، مقدار زيادي مواد فسفردار ، تانن ، يک ماده زردرنگ   مواد چرب ، مواد نشاسته اي و قندي ،

 که عامل جلوگيري از بيماري پالگر استاسيد نيکوتينيک .وديگر مواد مي باشد( ppويتامين )،اسيد نيکو تينيک 

بمقدار ناچيز در سلولهاي زنده ولي به مقاديرزياد در جگر ، خمير مايه ، شير ، گوشت سفيد، يونجه ، سبزيجات 

  .گشادکنندگي مجاري عروق خوني را دارد رواز نظر درماني اث. وغالت يافت مي شود

 :خواص درماني 

ت جلدي دارد بلکه دارويي است نيرو بخش که داراي اثر ترميم ادانه شنبليله نه تنها اثر نرم کننده و رفع تحريک

ظور از اين نظر اختصاصاً در بيماران مبتال به سل و افراد الغر و نحيف به من. کننده قواي از دست رفته مي باشد 

 يبا مصرف دانه شنبليله ، حالت عمومي بيمار سريعاً بهبود. فراهم آوردن ذخاير الزم در بدن مفيد ظاهر مي شود 

محسوس پيدا                  مي کند و اين بهبودي نيز حتي در هنگامي که تب در بيمار هنوز قطع نشده ، قابل 

لوزه ها ، درد گلوو بصورت تنقيه  رمليله بصورت غرغره در ودر استعمال خارج از جوشانده دانه شنب. تشخيص است 

 . افتادگي رکتوم استفاده بعمل مي آيد  در التهاب و ورم معده و روده ، اسهال هاي ساده  ، بواسير ،

 38 
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استفاده   رحم به صورت لوسيون در آفت و کمپرس گرم در ترک خوردن لب يا نوک پستان زنان و رفع التهاب 

 .و محلول هاي آن براي شستشوهاي مهبلي مورد استفاده قرار مي گيرد. بعمل مي آيد 

قاشق آرد دانه شنبليله در سرکه مي توان ضماد چربي جهت رفع التهاب هاي سطحي بدن و اولسرها  3با پختن 

 .رس بکار مي رود درهزار دانه شنبليله براي تنقيه و يا بصورت کمپ 011تا  61جوشانده  .تهيه نمود

 

 :اشکال دارويي

دانه خرد  -(به شرطي که مدت جوشيدن آن نسبتا طوالني باشد )درهزاردانه نيمکوب  00تا30جوشانده

عصاره روان بمقداريک قاشق  –قاشق قهوه خوري مخلوط درعسل يامربايا شکالت 3تا 1شده وياآردعاري ازبوبه مقدار

 .در هر غذا مصرف مي شودقهوه خوري

 :محل رويش 

رتهيه اغذيه پيوسته مورد استفاده ابد و از سبزيهاي مفيدي است که دشنبليله در نواحي مختلف ايران پرورش مي ي

بعالوه بصورت خودرو در نواحي مختلف آذربايجان ، اصفهان ، فارس ، خراسان و نواحي مرکزي ايران   . قرار مي گيرد 

 .مي رويد 
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 liquoriceشيرين بيان                                             

 .مويانه وغيره مي باشد  -ريشه مجو–گياه شيرين : نام هاي ديگر 

به  هوايي بلند ساقه وچند ساله ، داراي گياهي است علفي:  مشخصات

مي  هممتر 1طول نيم تا يک متر که در محيط هاي مساعد به ارتفاع 

گل هاي آن به رنگ آبي . آن به رنگ سبز غباري  استبرگهاي . رسد 

ميوه آن . و غالباً همراه با لکه هاي سفيد رنگ است ، بنفش ، زرد روشن

ريشه اين گياه خيلي عميق در .به رنگ قهوه اي يا قهوه اي روشن است 

واص فيزيو لوژيکي کامال که از نظر ظاهري شبيه بهم هستند اما از نظرخ اين گياه دو نوع دارد. زمين فرو مي رود

ريشه يکي از آنها تلخ مزه بوده وتقريباسمي است وتلخه يا تلخ بيان نام دارد وديگري که مورد . متفاوت مي باشند

ريشه و ريزوم شيرين بيان مصارف دارويي  .نظر طبي است ريشه شيرين مزه دارد وشيرين بيان ناميده مي شود

 مخصوص و طعم آنها شيرين است بوي  ودارايدارند 

 گرم وتر است : طبيعت آن 

و ديگر مواد مي  سسان،کمي ا ساکارز ، رزين  داراي گلوکز ، گياه شيرين بيان ريزوم و ريشه :ترکيبات شيميايي 

 باشد  ولي ماده اصلي آن گليسيرين است که طعمي شيرين دارد

 :خواص درماني 

داروسازي جهت مخفي ساختن طعم ناپسند بعضي داروها بکار مي رود با مسهل هاي شيرين بيان عالوه بر آنکه در 

زيرا مصرف آن موجب کم . قوي نيز که مصرف آنها معموالً پيچش و ناراحتي بوجود مي آورند مخلوط مي گردد 

 .اضات روده مي شود شدن انقب

مصرف آن در موارد التهاب معده .  ر استموثرفع سرفه هاي عصبي ، برونشيت و التهاب ناي  شيرين بيان براي  

توجه داشته باشيد که ريشه شيرين بيان فشار خون را باال مي برد .زخم معده و اثني عشر اثر درماني ظاهر مي کند  ،

. 

آذربايجان ، کردستان ، همدان ، فارس ، خراسان  مانند گرگان ، مختلف ايرانوشهرهاي نواحي  اکثردر :محل رويش 

 مي رويد ودر باغها برروي بانه هاي انگور، ديوارها ودامنه کوهها به وفور يافت مي شودو ديگر شهرها 
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 matricarichamomilliبابونه                               

 .وغيره مي باشد بابونه صغير - اقحوان-بابونچ :هاي ديگر نام

برگهاي  هيک متر کگياهي است يکساله بسيار معطر به ارتفاع :  مشخصات

وبسيار گل هاي آن به رنگ سفيد و زرد.  سبزبريده شده وبسيار نازک آن

و بسيار کوچک مي  هميوه اش فندق .درفصل بهار وتابستان مي رسند و معطرکه در يک طبق مدورکوچک قرار دارد

 باشد

قسمت مورد استفاده اين گياه کاپيتول هاي آن است که در فاصله ماههاي ارديبهشت تا مهر آنرا از ساقه جدا کرده 

 .کردن به صورت قشر نازکي مي گسترانندو براي خشک 

 .طبيعت آن گرم وخشک است  :طبيعت آن

 :ترکيبات شيميايي 

کاپيتول هاي اين گياه داراي اسانس است که در حالت تازه رنگ .داراي تانن ،انواع اسيدهاي آلي وديگر موادمي باشد

اين اسانس حالت چسبنده دارد و در . اي مي شود رنگ آن سبز و قهوه  تدريجاً با تاثير هوا و نور ،. آبي تيره دارد 

اين اسانس بايد در ظروف شيشه اي کامالً در بسته در جاي سرد و دور از نور . هواي صفر درجه منجمد مي شود 

 .نگهداري شود 

 :خواص درماني 

اثر                      آور و التيام دهنده است ،قاعده  صفرابر ، اشتها آور ، هضم کننده غذا ، مدر ، معرق ، مقوي معده ، بادشکن ،بابونه 

 .بعالوه مسکن درد و ضد تشنج است . ضدعفوني کننده ضعيف ولي قاطع دارد 

با مصرف آن تعداد گلبولهاي سفيد خون نيز زياد مي گردد و چون . اسانس آن اثر ضد تشنج وبي حس کننده دارد 

به کار بردن آن در رفع يبوستهايي  از اين نظر ، يري بعمل مي آورد ،از ترشح و التهاب هاي  چرکين مخاط ها  جلوگ

از اين اسانس براي معطر ساختن  .اثر مفيد ظاهر مي کند  ولون چپ جمع مي گردد ،ککه مواد دفعي مخصوصاً در 

 ي از غذاها استفاده بعمل مي آيد طعم بعض
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کاپيتولهاي گياه افزوده شود ، دل پيچه هاي ناشي از نفخ و حاالت اگر به شير نوزادان مقدار کمي از دم کرده 

 تشنجي کودک رفع مي گردد

ج ، ضماد در استعمال خار. تنطور گل هاي اين گياه ، اثر فعال در برقراري حالت قاعدگي و تنظيم آن ظاهر مي کند 

بطوري که از آنها براي محفوظ نگهداشتن .  قاطع در رفع بيماريها  دارد رفراورده هاي اين گياه اث  ، لوسيون و حمام

 .زخم از آلودگيها و بهبود آن مي توان استفاده بعمل آورد 

 .حمام گرم آن زخمها را ضد عفوني و التيام آنها را تسريع مي کند 

 ( در تمام موارد معناي قرار دادن تمام بدن يا عضو بيمار در محلوالت دارويي است  منظور از حمام ،) 

يا لفاف فراورده هاي اين گياه اثر معالج در زخمهاي واريسي ، اگزماهاي کهنه و خارشهاي اشخاص مسن دارد  حمام

. 

اثر مفيد در رفع اگزما ي مرطوب و دردناک و کچلي  از گرد اين گياه مي توان به صورت پاشيدن بر روي عضو ،

 .کودکان به دست آورد 

عصاره حاصل از کاپيتول هاي اين گياه . دارد کاربرد ن و تغيير رنگ مو جوشانده کاپيتولهاي گياه براي شفاف کرد

پماد آن براي جلوگيري از آلودگي زخمها و  وبراي ضد عفوني کردن مخاط دهان و لثه ها پس از دندان کشيدن ،

 .خراش و همچنين ترک پوست و نظاير آن بکار مي رود  جراحات ، سوختگي ها ، بهبود جوشها ،

 

 : محل رويش

درباغچه ها نيز کاشته .لرستان ، خوزستان اطراف تهران و دماوند مي رويد برخي مناطق شمال،شوشتراين گياه در

  .مي شود
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        achhllea     millefolium بومادران                                 

    

         .باشدهزار برگ وغيره مي  –الف ورقه  -بوي مادران: هاي ديگر نام

     ساقه هاييوسانتي متر 81تا 11ع اارتفساله باگياهي است چند :  مشخصات

 .استپوشيده ازکرک  کوچک و برگهاي آن.زرد رنگ باريک

ودربعضي گونه هاسفيد مايل به  خيلي کوچک وسفيدرنگ آن گلهاي

از کليه  .دهنده ظاهر مي شوند که درتابستان به شکل گروهي درانتهاي ساقه گل کبوديامايل به صورتي دارد

قسمتهاي اين گياه بوي قوي استشمام مي شود بطوري که به مجرد دست زدن به اعضاي گياه اين بو احساس مي 

 .قسمت مورد استفاده اين گياه ، سر شاخه گل دار و برگ آن است که طعم تلخ و بوي قوي دارند .گردد 

 .طبيعت آن گرم وخشک است: طبيعت آن

 :شيميايي ترکيبات

ميلي گرم ، مواد چرب ،  3سرشاخه گلدار بو مادران داراي اسانس ، نوعي ماده مولد اسيد سيانيدريک به مقدر 

 .مواد مومي ، تانن و غيره مي باشد نياسين ،

 :خواص درماني 

تيام دهنده زخم و قاعده آور ، بند آوردن خون و ال نيرودهنده ، ضد تشنج ، رفع بواسير ، بومادران داراي اثر مقوي ،

رفع نفخ و ترش کردن غذا   دم کرده سرشاخه گلدار بومادران در رفع گاستريت هاي حاد و مزمن ،. جراحات است 

ن و مواد تلخ و انبومادران به علت دارا بودن ت.هضم هاي ناشي از نفخ را از بين مي برد  ضمناً سوء. اثر نافع دارد  ،

بطوري که در موارد درماني مختلف مانند خستگي عمومي . ب نيز اثر مي نمايد بر روي سلسله اعصاب و قل عطري ،

بعلت قابض . ضعف قلب و بيماريهاي عصبي مانند ضعف اعصاب ، صرع و قولنج هاي تشنج آور نتايج مفيد مي دهد  ،

بومادران بيشتر از نظر ارزش  درماني . بودن ، در رفع ترشحات زنانگي ، بند آمدن خون و ديگر موارد اثر معالج دارد 

 .خاصيت بند آوردن خون و عالج بواسير است 

تازه گياه موجب مي گردد که اثر قابض بر روي مخاط ها ظاهر شود و موجبات رفع احتقاق و تسکين  همصرف شير

 .ناراحتي هاي اعضاي ملتهب را فراهم آورد 
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خراش و شکاف پوست بدن  اولسرها ، التيام دهنده زخمها ، ه آن در آب ، اثردتازه يا دم کر هدر استعمال خارج ، شير

 .ناحيه مقعد و نوک پستان دارد  ،

 .اسانس بومادران از داروهاي موثري است که دردهاي عصبي و هم چنين رماتيسمي را آرام مي کند 

ده و غيره استفااز جوشانده هاي غليظ آن مي توان براي رفع خون در ادرار و رفع جرب گوسفندان  دامپزشکيدر 

 .کرد

 :اشکال دارويي 

اين دم کرده چون سريعاً فاسد و تيره رنگ مي شود بايد ) گرم سرشاخه گلدار در نيم ليتر آب ،  11تا  01دم کرده 

 .استفاده مي شود فنجان در روز  3تا  0به مقدار ( هميشه آنرا در مقادير کم تهيه کرد 

هزار سرشاخه گلدار گياه براي لوسيونهاي حمام و هم چنين بکار بردن آن  61تا  31در استعمال خارج از جوشانده 

در هزار بومادران اگر بر روي پوست سر ماليده شود از  11تا  31شانده وج. بصورت تنقيه استفاده به عمل مي آيد 

 .ريزش موي سر جلوگيري مي کند 

پماد جهت تسکين دردهاي  – 1شياف براي درمان بواسير و  – 0: تهيه شده از بومادران  فراورده هاي دارويي

 .رماتيسمي مي باشد 

 :محل رويش 

راه گرگان به  اروميه ، تبريز ، نواحي مختلف رشته جبال البرز ، اشتران کوه ، اطراف دماوند ، نواحي کوهستاني زروند ،

،مراتع وچراگاه ها همراه با ساير علفها وحتي اين گياه بصورت خودرو در باغها ، مزارع  .مشهد و جنگل گلستان است 

 . قبل از آنها مي رويد 
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      artemisiaترخون                                               

   .   الحوذان مي باشد –تلخون  -طرخون:  نام هاي ديگر       

آن به حدود  ارتفاع و که ساقه آن زياد بلند نمي شودگياهي  است :  مشخصات

وبدون دمبرگ زيبا تيره داراي برگهايي ساده به رنگ سبز  مي رسدسانتي متر 61

سبز مايل به زرد بصورت خوشه اي که از کنار برگهاي متصل به  آن گلهاي . است

ساقه برگدار گياه اگردر بين انگشتان فشرده شود ، بوي  .ساقه ظاهر مي شود 

 .نس از آن استشمام مي شود مشخصي بر اثر آزاد شدن اسا

طعم آنها در حالت تازه تند و کمي . برگ و سرشاخه هاي جوان و برگدار گياه است  قسمت مورد استفاده ترخون ، 

 .تلخ  و بوي آنها مطبوع است 

 .طبيعت آن گرم و خشک مي باشد :  طبيعت آن

 :ترکيبات شيميايي 

اسانس . نيز در گياه وجود دارد  وديگر مواد  بعالوه مقدار کمي تانن. است روغني فراراسانس  گياه تازه داراي 

. در غالب روغنها حل مي شود ولي در گليسيرين عمالً غير محلول است . ترخون رنگ زرد روشن تا عنبري دارد 

س ار اسان. اسانس ترخون را بايد در ظروف شيشه اي به صورت مملو در جاي سرد و دور از نور نگهداري کرد 

 .ترخون براي مطبوع ساختن بعضي از مواد غذايي استفاده بعمل مي آيد 

 :خواص درماني 

در طب عوام از آن براي رفع . مدر ، ضد اسکوربوت و بطور خفيف ضد کرم و قاعده آور است  مقوي معده ، اشتها آور ،

 .اي دردناک موثر واقع مي شود در رفع سکسکه ، بلع هوا و درمان قاعدگي ه. دردمفاصل استفاده بعمل مي آورند

بعد از غذا يا  (دقيقه  01مدت دم کرده ) در هزار  31تا  11ترخون را مي توان در درمان بيماريها ، بصورت دم کرده 

 .بار در روز بکار مي رود 1تا  3قطره مخلوط در عسل و  3 ات 1اسانس آن به مقدار .  در طول روز مصرف کرد 

 :محل رويش 

 .پرورش ترخون در ايران معمول است و.ومي کوهستانهاي اروپا ، شوروي ،امريکا وشوروي است اين گياه ب
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           olea   europacaزيتون                               

 . کلکام مي باشد  –کلکم : نام هاي ديگر

که (هميشه سبز )درختچه اي است با برگهاي سبز دائمي:  مشخصات

ولي اگر در شرايط .  است 2متر تا  5معمول آن در حدود ارتفاع 

درخت . مي رسد  هممتر 05تا  01مساعد پرورش يابد ارتفاع آن به 

مقاوم به رنگ زرد توام با خطوطي به رنگ قهوه  وزيتون چوب سخت 

يبهشت ماه گل هاي آن کوچک و مجتمع بصورت خوشه هايي متعدد در کنار برگهاست و معموالً در ارد. اي دارد 

و داراي عمر طوالني است و مي ( پس از رسيدن ) ميوه اش بيضوي و گوشتدار به رنگ سبز تيره . ظاهر مي شود 

قسمتهاي مورد استفاده . ولي در مقابل سرماهاي شديد و ناگهاني مقاومت ندارد . سال زندگي کند 0111تواند تا 

 .درخت زيتون ميوه و برگ آن است 

 .است  و تر ميوه نارس آن سرد وميوه رسيده آن گرم  طبيعت:  طبيعت آن

 :ترکيبات شيميايي 

تر ،سديم ،پتاسيم ، اولورروپئين، آب ، سلولوز، منگنز ، خاکس مواد چرب وروغني ، مواد ازته ، گلوکوزيدزيتون داراي 

 مي باشد A-C-D- Eمس،فسفروويتامينهاي گوگرد،منيزيم،کلر،آهن ،

 

 .موم ، کلروفيل ، تانن و ديگر مواد مي باشد  مواد قندي ، مواد رزيني ، مواد تلخ ،برگ درخت زيتون داراي 

 :روغن زيتون 

سپس خمير حاصل  براي استخراج روغن زيتون ، ميوه ها را بدون آنکه هسته آنها خرد شود در آسياب له مي کنند ،

حت فشار ماليم بدون مداخله گرما قرار مي را در داخل کيسه هايي که از الياف گياهي بافته شده است جاي داده ت

که براي مصارف دارويي از اين . اين روغن مرغوبترين نوع خوراکي است که به روغن خالص موسوم است . دهند 

بدون آن و تحت اثر فشار زياد روغن  از باقي مانده فشار اول با افزودن مقداري آب جوش يا. روغن استفاده مي شود 

 .ود که روغن زيتون معمولي است ديگري حاصل مي ش
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از باقيمانده فشار دوم تحت اثر فشار زياد ، روغن فشار سوم تهيه مي شود که طعم نامطبوع داشته و به مصارف 

فشار سوم نيز روغن تهيه مي شود که منحصراً به مصارف صنعتي مي  از پسآب. تي و تهيه صابون مي رسد صنع

که اگر . گويند  هسته زيتوناز نيمکوب هسته زيتون تحت اثر فشار روغني بدست مي آيد که به آن روغن . رسد 

ه انجام آن بدون مداخله گرما صورت گيرد به رنگ زرد روشن و اگر با مداخله گرما صورت گيرد به رنگ متمايل ب

 .سبز است 

 :برخي خواص درماني 

صفرابر دارد و از آن در رفع  و ملين مصارف جاري در تغذيه است ، اثر نرم کننده ،داراي  روغن زيتون عالوه بر آنکه 

دفع يبوست هاي مزمن قولنج هاي ناشي از نفريت و مسموميت  سرب مخصوصاً براي کارگران  سنگهاي صفراوي ،

روغن زيتون در رفع سرفه هاي خشک همراه با . ي سرو کار دارند استفاده بعمل مي آيد چاپخانه که با حروف سرب

 .انسداد روده اثر مفيد دارند  يبوستهاي مزمن ، حاالت تحريک آميز ،

از روغن زيتون بصورت تنقيه يا ماليدن روي پوست بدن نيز استفاده مي شود زيرا در استعمال خارج اثر آرام کننده  

 . وست بدن در موارد آفتاب زدگي دارد تحريکات پ

روز از ريزش  01و ادامه آن به مدت ( قبل از خوابيدن ) مالش دادن روغن زيتون تازه به پوست سر ، هنگام شب 

پس از مالش دادن بايد سر را با پارچه اي پوشاند و هنگام صبح با شامپو موي . موي سر جلوگيري بعمل مي آورد 

 .سر را شستشو داد 

 : وست وبرگ درخت  زيتون پ

 .تب بر و کم کننده فشار خون است  مقوي ، قابض ، داراي طعم تلخ و اثر مدر ،

 :محل رويش 

در آب وهواي معتدل ومرطوب مي رويدودر شمال ايران نيز در رودبارومنجيل  اين درخت در بيشترنقاط زمين

 .پرورش داده مي شود
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 قطره افشرده شويد

 
 :  درمانيخواص 

 ن آورنده چربي خون يپاي

 : متابوليسم 

اسانس شويد از راه مخاط معده و دوازدهه جذب شده و به صورت ترکيبات غيرترپني و کمي نيز بدون تغيير 

 . از ادرار دفع مي شود 

 :   مقدار مصرف

 سه مرتبه در روز قبل ازغذا در يک استکان آب سرد  قطره 01-11  :بزرگساالن

در يک  -سه مرتبه در روز همراه غذا( فقط در موارد نفخ معده ) قطره  5-01  :سال  4االي  کودکان ب

 استکان آب 

در يک  –غذا  سه مرتبه در روز همراه( فقط در موارد نفخ معده ) قطره  1-5  :سال   1-4کودکان بين 

 استکان آب 

در يک  -سه مرتبه در روز همراه غذا( فقط در موارد نفخ معده ) قطره  0-1  :کودکان زير يک سال 

 استکان آب 

 : موارداحتياط 

 (بخصوص جهت کودکان ) حتماً با نظر پزشک تجويز شود  – 0

ممکن است باعث بثورات جلدي، تهوع و استفراغ و ( قطره  11بيش از ) مصرف بيش از مقدار مجاز  – 1

  .تقليل اسپرم شود 

 .مقادير مصرفي بيش از حد ، موجب هذيان و اختالالت کبدي مي شود 
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 افشرده زيره قطره 

 
 :  خواص درماني

 ضد اسپاسم گوارشي  -

 ضد نفخ  -

 جلوگيري از اشتهاي کاذب  -

 : متابوليسم 

مواد متشکله اسانس از راه معده و روده واردخون شده و قسمتي بدون تغيير از راه ادرار دفع شده و قسمتي 

 . گردد نيز در کبد تجزيه شده و دفع مي

 

 :  مقدار مصرف 

 قطره سه مرتبه در روز بعد از غذا در يک استکان آب سرد   01-11  :بزرگساالن

سه مرتبه در روز همراه غذا در يک استکان ( در موارد نفخ معده ) قطره  5-01   :سال  4کودکان باالي  

 آب   

 سه مرتبه در روز همراه غذا در يک استکان آب  ( در موارد نفخ معده) قطره  1-5  :سال   1-4کودکان بين 

 ب  سه مرتبه در روز همراهغذا در يک استکان آ( در موارد نفخ معده ) قطره   0-1  :کودکان زير يک سال 

 

 : موارد احتياط 

 ( بخصوص جهت کودکان ) حتماً بانظر پزشک تجويز شود  -0

 . مصرف خوراکي اين اسانس به ندرت در برخي افراد موجب بثورات پوستي مي شود  -1

 . مصرف خيلي زياد اين افشرده موجب مسموميت مي گردد  -3

زياده روي در مصرف افشرده زيره ايجاد هذيان و بي نظمي و ناهماهنگي حرکات عضالت نموده و  -1

 . نمايد  همچنين آسيب کليوي ايجاد مي
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 نعناع قطره افشرده 

 
 : خواص درماني 

 هضم کننده  -

 ضدنفخ  -

 : متابوليسم 

مواد متشکله اين اسانس از راه معده و روده جذب خون شده و مقداري بصورت تجزيه شده و مقداري نيز به 

 .   شوند  صورت دست نخورده از راه ادرار دفع مي

 

 :  مقدار مصرف 

 قطره دوبار در روز همراه غذا در يک استکان آب سرد   01-11    :بزرگساالن

 اب   قطره دوبار در روز همراه غذا دريک استکان 5-01   :سال  4کودکان باالي  

 قطره دوبار در روز همراه غذا در يک استکان آب   1-5   :سال   1-4کودکان بين 

 قطره دوباره در روز همراه غذادر يک استکان آب   0-1   :کودکان زير يک سال 

 

 

 : موارداحتياط 

 ( کودکانبخصوص جهت ) حتماً با نظر پزشک تجويز شود  -0

و بطور متناوب موجب تهوع و ( قطره  11بيش از  ) مجاز تعيين شده  مصرف مقدار چند برابر حد -1

 .دل درد و کاهش فشار خون مي شود 
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 آويشن قطره افشرده 

 
 : خواص درماني 

 گوارشي  –آنتي سپتيک مجاري تنفسي  -

 خلط آور  -

 ضد اسپاسم مجاري گوارشي   -

 

 : متابوليسم 

اين ماده سبب تغيير رنگ ادرار به . اسانس آويشن از راه مخاط معده جذب شده و از ادرار دفع مي شود 

 . رنگ سبز تيزه ياسياه مي گردد 

 

 :  مقدار مصرف 

 قطره سه مرتبه در روز بعد از غذا در يک استکان آب سرد   01-11با توجه به مورد بيماري    :بزرگساالن

 قطره سه مرتبه در روز بعد از غذا در يک استکان آب   5-01   :سال  4کودکان باالي  

 : موارداحتياط 

 . سال غيرمجاز مي باشد  1مصرف افشرده آويشن در مورد کودکان زير  -0

 . مصرف افشرده آويشن در افراد مبتال به بيماري تيروئيدي ممنوع مي باشد  -1

 . گردد استفراغ و درد معده و اسهال مي اسانس آويشن درانسان بالغ باعث تهوع و بيش از حدمصرف  -3

ميلي ليتر به ازاء هر کيلوگرم وزن  5/1آور اسانس آويشن در خرگوش از راه خوراکي   مرگ مقدار -1

 . بدن مي باشد 
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 رازيانه قطره افشرده 

 
 : خواص درماني 

 افزايش شيردهي  -

 رفع عدم قاعدگي  -

 

 : متابوليسم 

 . شود  ادرار دفع مي طريق راه مخاط معده جذب شده و از اسانس رازيانه از

 

 :  مقدار مصرف 

 قطره سه بار در روز همراه غذا در يک استکان آب سرد  01-11    :بزرگساالن

 

 

 : موارداحتياط 

 . مصرف اين افشرده در دوران حاملگي غيرمجاز است  -0

 . باشد  مصرف افشرده رازيانه براي بيماران مبتال به صرع ممنوع مي -1

 . زياده روي درمصرف اسانس رازيانه اثر تشنج آور دارد  -3

 . مصرف زياد اسانس رازيانه در حيوانات موجب ترسو شدن آنها شده است  -1
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 ميکسچر رازيانه قطره 

 
 : خواص درماني 

 تنظيم قاعدگي  -

 ضد اسپاسم گوارشي  -

 ضدتهوع  -

 : متابوليسم 

مواد متشکله اين اسانس از راه مخاط معده جذب، وارد سيستم گردش خون شده و  از طريق کليه دفع 

 . گردد  مي

 :  مقدار مصرف 

 قطره دوبار در روز بعد از غذا در يک استکان آب سرد   01-11   :بزرگساالن

 

 : موارداحتياط 

 . مصرف اين ميکسچر در دوران حاملگي غيرمجازاست -0

 . مصرف اين ميکسچر در افراد مبتال به بيماري صرع ممنوع مي باشد  -1

 . زياده روي در مصرف اين ميکسچر باعث تشنج مي شود  -3

 .توصيه نمي شود % 1مصرف همزمان اين ميکسچر با ساير افشرده هاي  -1

 . سال غير مجاز است 1مصرف اين ميکسچر در کودکان زير   -5

 

توضيح اينکه اين فرآورده عالوه بر خواص درماني ويژه فوق العاده داراي خاصيت آنتي اسيد هم :   توجه

 .مي باشد و مصرف همزمان آن با ميکسچر آويشن ممنوع است 
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 افشرده پونه قطره 

 
 : خواص درماني 

 ضدسرفه  -

 آور خلط -

 ضد نفخ  -

 

 : متابوليسم 

اسانس پونه از طريق معده و دوازدهه جذب خون شده و قسمتي از اسانس از مجاري تنفسي و ادرار دفع مي 

 . گردد

 

 :  مقدار مصرف 

 قطره حداکثر سه بار در روز بعد از غذا در يک استکان آب سرد  01-11    :بزرگساالن

 سه بار در روز همراه غذا در يک استکان آب ( در موارد نفخ معده  )قطره  5-01:  سال به باال  4کودکان 

 

 : موارداحتياط 

 . مصرف اين افشرده در دوران حاملگي غيرمجاز است   -0

مصرف مقدار زياد و بي رويه و متوالي اسانس پونه باعث کاهش فشار خون ، استفراغ و اسهال مي  -1

 . شود 
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 افشرده ترخون  قطره 

 
 : خواص درماني 

 اشتها آور  -

 

 : متابوليسم 

لي و اسکوربيک اسيد مقداري از راه ادرار ناسانس ترخون از راه معده و روده جذب و پس از تبديل به مواد ف

 . و مقداري نيز از راه مدفوع دفع مي شود 

 

 :  مقدار مصرف 

 آب سرد  قطره سه بار در روز بعد از غذا در يک استکان 01-11   :بزرگساالن

 قطره سه بار در روز بعد از غذادر يک استکان آب    5-01:    سال به باال 4کودکان  

 

 

 : موارداحتياط 

 . مصرف اين افشرده در دوران حاملگي غيرمجاز است  -0

 . مصرف بيش از مقدار مجاز تعيين شده سمي است  -1

 .سال توصيه نمي شود  1مصرف اين افشرده براي کودکان زير   -3
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 ميکسچر آويشنقطره 

 
 : خواص درماني 

 ضد اسيدمعده  -

 درمان زخم معده  -

 

 : متابوليسم 

 . گردد  مواد متشکله اين اسانس از راه مخاط معده جذب و از طريق کليه دفع مي

 

 :  مقدار مصرف 

 در يک استکان آب سرد   -قطره دوبار در روز بعد ازغذا 01-11  :بزرگساالن

 دريک استکان آب  –قطره دوبار در روز بعداز غذا  5-01  :سال  4  کودکان باالي

 

 : موارداحتياط 

 . مصرف اين ميکسچر در دوران حاملگي غيرمجاز است  -0

 . مصرف اين ميکسچر در افراد مبتال به بيماريهاي تيروئيدي ممنوع مي باشد  -1

 . شود  توصيه نمي% 1مصرف همزمان اين ميکسچر با ساير افشرده هاي  -3

 . سال غير مجاز است  1مصرف اين ميکسچر در کودکان زير  -1
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  گل سرخقطره افشرده 

 
 : خواص درماني 

 ضد افسردگي  -

 

 : متابوليسم 

اسانس گل سرخ از پوست و دهان و مخاط روده و معده قابل جذب بوده و مقداري تجزيه شده و مقداري نيز 

 . تبديل مي شود   A , Cمقدار کمي نيز به ويتامين هاي . مستقيماً از ادرار خارج مي شود 

 

 :  مقدار مصرف 

 قطره دوبار در روز بعد از غذا در يک استکان آب سرد   01-11   :بزرگساالن

 قطره دوبار در روز بعد از غذا در يک استکان آب  5-01  :سال  4کودکان باالي  

 

 : موارداحتياط 

 برابر 5براي اسانس گل سرخ هيچگونه سميتي گزارش نشده است بلکه بايد توجه داشت که مصرف بيش از

 .لي موجب تهوع ، استفراغ وکاهش فشار خون مي شود متوا مجاز بطور دز
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 مرزه قطره افشرده 

 
 : خواص درماني 

 ضد اسهال عفوني 

 : متابوليسم 

اسانس مرزه از راه مخاط معده جذب و بعد از ورود به کبد به شکل ترکيبات کونژوگه سولفوريک و 

 . گليکوکورونيک اسيد و کينون درآمده از راه ادرار دفع مي شود 

 

 :  مقدار مصرف 

 ( قبالً جوشيده ) بار در روز بعد از غذا در يک استکان آب سرد  قطره سه 01-11  :بزرگساالن

 قطره سه بار در روز بعداز غذا دريک استکان آب  5-01  :سال  4باالي  کودکان 

 

 : موارداحتياط 

 . مصرف اين افشرده در دوران حاملگي غير مجاز است  -0

 . مصرف چندبرابر دز مجاز ايجاد تهوع و سرگيجه مي نمايد  -1

 ين اسانس ايجاد ناراحتي پوستي مي کندمصرف زياد ا -3

 .سال توصيه نمي شود 1کودکان زير مصرف اين افشرده براي  -1
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 ليمو ترشقطره افشرده 

 
 : خواص درماني 

 مدر  -

 ضدچاقي -

 ( پايين آورنده چربي خون )  -

 

 : متابوليسم 

دي  اسانس ليموترش از طريق معده و دوازدهه واردخون شده قسمتي بدون تغيير و مقداري نيز به مواد

 . ترپني و کينولها تبديل و از راه ادرار دفع مي شود 

 

 :  مقدار مصرف 

 قطره سه بار در روز بعد از غذا دريک استکان آب سرد   01-11  :بزرگساالن

 قطره سه بار درروز بعدازغذا در يک استکان آب  5-01  :سال  4کودکان باالي  

 

 : موارداحتياط 

 . گردد  موجب بروز فراموشي ميزياده روي در مصرف اسانس ليمو  -0

 . ممنوع مي باشد  فشارخون پايينمصرف اين افشرده براي بيماران مبتالبه  -1
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 پرتغالقطره افشرده 

 
 : خواص درماني 

 ملين  -

 ضدچاقي  -

 

 : متابوليسم 

اسانس پرتغال از راه  معده و دوازدهه جذب شده و بعد از متابوليسم در کبد دفع شده و مقداري نيز بدون 

 . گردد تغيير از راه ادرادفع مي

 

 :  مقدار مصرف 

 قطره سه بار در روز بعد از غذا در يک استکان آب سرد     01-11  :بزرگساالن

 در روز بعد از غذا در يک استکان آب قطره سه بار  5-01   :سال  4کودکان باالي  

  

 : موارداحتياط 

 . مصرف مقادير زياد اسانس پرتغال سبب تهوع مي شود  -0

موجود در اسانس کهنه مي تواند منجر به مسموميت شود لذاحتماً در تاريخ مجاز مصرف  موادچون  -1

 . تجويز گردد 

 .نوع مي باشد مم فشار خون پايينمصرف اين افشرده براي بيماران مبتال به  -3

 

 

 

 61 

  

www.ko
lbe

da
ne

sh
.co

m

www.kolbedanesh.com



 

 

 گشنيز قطره افشره 

 
 : خواص درماني 

 فع دردهاي روماتيسمي ر -

 

 : متابوليسم 

از راه معده و دوازدهه جذب شده ، مقداري درکبد متابوليزه و دفع گرديده و مقداري از آن بي تغيير از ادرار 

 . دفع مي شود 

 

 :  مقدار مصرف 

 قطره سه بار در روز قبل از غذا دريک استکان آب سرد  01-05  :بزرگساالن

 

 : موارداحتياط 

ه گشنيز سبب اختالل حواس و خواب آلودگي و ضعف نيروي جنسي و دافراط در مصرف افشر -0

 .گردد کاهش اسپرم مي

 . عالوه بر خواص درماني ويژه فوق العاده اين دارو داراي خاصيت پايين آورده قند خون نيز مي باشد -1

 . ممنوع مي باشد  قند خون پايينمصرف اين افشرده براي بيماران مبتال به  -3
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 درمنه  افشرده  بخور 

 
 : خواص درماني 

 ضد اسپاسم ريوي  -

 : متابوليسم 

از ورود به سيستم تنفسي توسط اکسيژن موجود به الکتونها تبديل شده و از طريق اسانس درمنه پس 

 . مي شود  مجاري تنفسي و ادرار دفع

 

 :  مقدار مصرف 

بار در  1) سي سي آب جوشيده و يادستگاه بخور ريخته و بخور مي دهند  011قطره افشرده را در   01-5

افشرده را روي پارچه تميز ريخته و بين حالتهاي آسمي مرتباً  استشمام  ند قطرهج و يا اينکه مي توان( روز 

 . نمود 

 

 : موارداحتياط 

و مو و پوست  درمواردي که حالت آسمي ناشي از حساسيت و بو و دانه گرده گياهان ، گرد و خاک -0

 . دارو اثر قاطعي ندارد  حيوانات باشد ، اين

 خوراکي آن توصيه نمي شودو مصرف اسانس درمنه براي انسان سمي است  -1

 

 بخور افشرده اکاليپتوس 

 
 : خواص درماني 

 ضدعفوني کننده  -

 :  مقدار مصرف 

 ( بار در روز  1) سي سي آب جوشيده  و يا دستگاه بخور ريخته و بخور مي دهند  011قطره را در   1
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 ام . سي قطره افشره 

 
 : خواص درماني 

 تسکين دردهاي روماتيسمي   درمان آسيب ديدگي ماهيچه ها ، -

 :  مقدار مصرف 

روزي دو مرتبه روي موضع مورد نظر مالش دهيد و محل آن را ( قطره  11-11معادل) ميلي ليتر  2-0

 .  بهتر است قبالً محل مورد نظر باآب ولرم و صابون شستشو داده شود . پوشانيده و گرم نگهداريد 

 : ياط موارداحت

قطره اين فرآورده موجب تهوع ، استفراغ و افت فشار  11اين محل خوراکي نيست مصرف خوراکي  -0

 . خون مي گردد 

در اين . در موارد نادر ممکن است افراد از خود نسبت به اين فرآورده حساسيت پوستي نشان دهند  -1

 . گونه موارد مصرف قطع شود

 

 محلول افشرده مورد 

 
 : خواص درماني 

 درمان آفت  -

 درمان تبخال  -

 :  مقدار مصرف 

 . ه روي موضوع ماليده شودبنبار در روز هر بار چند قطره با پ 1-6:   درمان آفت  -

 . ع بماليد طره از محلول را مستقيماً به موضق 5-01حداکثر سه بار در روز  :  درمان تبخال  -

 : موارداحتياط 

ت مصرف خوراکي بيش از يک سي سي در روز ممکن است عوارضي افشرده مورد خوراکي نيس -0

در اين صورت بايستي شخص را . هذيان و سردرد ايجاد نمايد  همچون تهوع و کاهش فشار خون ،

 . وادار به استفراغ نمود و  فشار خون شخص راکنترل کرد
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 محلول ضد جوش باريجه                                              

 
 : خواص درماني 

 درمان آکنه و جوشهاي چرکي  -

 :  مقدار مصرف 

 ( پس از شستشوي محل با آب ولرم و صابون )قطره دوبار در روز صبح و شب  5-1 -

 : موارداحتياط 

در صورت بروز عالئم حساسيتي مثل قرمزي ، گرما و سوزش زياد ، مصرف سوزش زياد ، مصرف  -

 . دارو قطع شود 

 

 

 

 محلول ضدلک الواند

 
 : خواص درماني 

 درمان لک هاي حاملگي  -

 درمان لکهاي آفتاب زدگي  -

 (لک هاي ناشي از هايپر پيگمانتاسيون )       

 :  مقدار مصرف 

 ( پس از شستشوي محل با آب ولرم و صابون ) قطره دوبار در روز صبح و شب  5-1 -

 

 : موارداحتياط 

به ندرت برخي افراد به اسانس الواند حساسيت استنشاقي و يا آلرژي پوستي نشان مي هند که  -

 . دراين صورت مي بايست مصرف دارو قطع شود 
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 حناقطره افشره                                                      

 
 : خواص درماني 

 ضد شوره سر  -

 ضد قارچ  -

 تقويت کننده مو  -

  

 :  مقدار مصرف 

 . سي سي شامپو مخلوط نموده و در هر استحمام استفاده شود  011-111افشره حنا رابا    -0

ه حنا را در يک ليوان آب سرد حل نموده ، سر و دسي سي معادل يک قاشق مرباخوري افشر 5-3 -1

 . دقيقه استحمام شود  بغل و کشاله ران و انگشتان را آغشته و ماساژ داده و پس از ده

 1قطره از افشره حنا را درنصف استکان آب حل نموده و روزي   11براي درمان قارچ پوستي   -3

 . هفته مداوا قطع شود  0-1مرتبه به موضع ماليده و پس از  
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 ميکسچر آويشنقطره 

 
 : خواص درماني 

 ضد اسيدمعده  -

 درمان زخم معده  -

 

 : متابوليسم 

 . گردد  مواد متشکله اين اسانس از راه مخاط معده جذب و از طريق کليه دفع مي

 

 :  مقدار مصرف 

 در يک استکان آب سرد   -قطره دوبار در روز بعد ازغذا 01-11  :بزرگساالن

 دريک استکان آب  –قطره دوبار در روز بعداز غذا  5-01  :سال  4کودکان باالي  

 

 : موارداحتياط 

 . ميکسچر در دوران حاملگي غيرمجاز است  مصرف اين -5

 . مصرف اين ميکسچر در افراد مبتال به بيماريهاي تيروئيدي ممنوع مي باشد  -6

 . شود  توصيه نمي% 1مصرف همزمان اين ميکسچر با ساير افشرده هاي  -2

 . سال غير مجاز است  1مصرف اين ميکسچر در کودکان زير  -8
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  گل سرخقطره افشرده 

 
 : خواص درماني 

 ضد افسردگي  -

 

 : متابوليسم 

اسانس گل سرخ از پوست و دهان و مخاط روده و معده قابل جذب بوده و مقداري تجزيه شده و مقداري نيز 

 . تبديل مي شود   A , Cمقدار کمي نيز به ويتامين هاي . مستقيماً از ادرار خارج مي شود 

 

 :  مقدار مصرف 

 قطره دوبار در روز بعد از غذا در يک استکان آب سرد   01-11   :بزرگساالن

 قطره دوبار در روز بعد از غذا در يک استکان آب  5-01  :سال  4کودکان باالي  

 

 : موارداحتياط 

 برابر 5براي اسانس گل سرخ هيچگونه سميتي گزارش نشده است بلکه بايد توجه داشت که مصرف بيش از

 .متوالي موجب تهوع ، استفراغ وکاهش فشار خون مي شود  مجاز بطور دز
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 مرزه قطره افشرده 

 
 : خواص درماني 

 ضد اسهال عفوني 

 : متابوليسم 

اسانس مرزه از راه مخاط معده جذب و بعد از ورود به کبد به شکل ترکيبات کونژوگه سولفوريک و 

 . گليکوکورونيک اسيد و کينون درآمده از راه ادرار دفع مي شود 

 

 :  مقدار مصرف 

 ( قبالً جوشيده ) بار در روز بعد از غذا در يک استکان آب سرد  قطره سه 01-11  :بزرگساالن

 قطره سه بار در روز بعداز غذا دريک استکان آب  5-01  :سال  4باالي  کودکان 

 

 : موارداحتياط 

 . مصرف اين افشرده در دوران حاملگي غير مجاز است  -5

 . مصرف چندبرابر دز مجاز ايجاد تهوع و سرگيجه مي نمايد  -6

 ين اسانس ايجاد ناراحتي پوستي مي کندمصرف زياد ا -2

 .سالتوصيه نمي شود 1کودکان زير مصرف اين افشرده براي  -8

 

 

 

 58 

 

 

 

 

www.ko
lbe

da
ne

sh
.co

m

www.kolbedanesh.com



 

 

 ليمو ترشقطره افشرده 

 
 : خواص درماني 

 مدر  -

 ضدچاقي -

 ( پايين آورنده چربي خون )  -

 

 : متابوليسم 

دي  اسانس ليموترش از طريق معده و دوازدهه واردخون شده قسمتي بدون تغيير و مقداري نيز به مواد

 . ترپني و کينولها تبديل و از راه ادرار دفع مي شود 

 . تبديل مي شود   Aمقداري از لينالول و سيترال موجود در اسانس به ويتامين 

 

 :  مقدار مصرف 

 قطره سه بار در روز بعد از غذا دريک استکان آب سرد   01-11  :بزرگساالن

 بعدازغذا در يک استکان آب  قطره سه بار درروز 5-01  :سال  4کودکان باالي  

 

 : موارداحتياط 

 . گردد  زياده روي در مصرف اسانس ليمو موجب بروز فراموشي مي -3

1- LD50   ميکروگرم بر کيلوگرم وزن بدن مي باشد511لينالول موجود دراسانس ليمو معادل . 

5- LD50 گرم بر کيلوگرم وزن بدن مي باشد  25/1ندرن موجود در اسانس ليمو معادل فال. 

 . ممنوع مي باشد  Hypotecnsionمصرف اين افشرده براي بيماران مبتالبه  -6
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 پرتغالقطره افشرده 

 
 : خواص درماني 

 ملين  -

 ضدچاقي  -

 

 : متابوليسم 

اسانس پرتغال از راه  معده و دوازدهه جذب شده و بعد از متابوليسم در کبد دفع شده و مقداري نيز بدون 

 . تبديل شود  Aسيترال و لينالول موجود در آن مي تواند به ويتامين . گردد تغيير از راه ادرادفع مي

 

 :  مقدار مصرف 

 ر يک استکان آب سرد   قطره سه بار در روز بعد از غذا د  01-11  :بزرگساالن

 قطره سه بار در روز بعد از غذا در يک استکان آب  5-01   :سال  4کودکان باالي  

  

 : موارداحتياط 

 . مصرف مقادير زياد اسانس پرتغال سبب تهوع مي شود  -1

چون سزکوئي ترپنهاو دي ترپنهاي موجود در اسانس کهنه مي تواند منجر به مسموميت شود  -5

 . اريخ مجاز مصرف تجويز گردد لذاحتماً در ت

6- LD50   گرم به ازاء هر کيلوگرم وزن بدن مي باشد  25/1فالتدرن موجود در اسانس پرتقال . 

 .ممنوع مي باشد  Hypotensionمصرف اين افشرده براي بيماران مبتال به  -2
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 گشنيز قطره افشره 

 
 : خواص درماني 

 فع دردهاي روماتيسمي ر -

 

 : متابوليسم 

از راه معده و دوازدهه جذب شده ، مقداري درکبد متابوليزه و دفع گرديده و مقداري از آن بي تغيير از ادرار 

 . دفع مي شود 

 

 :  مقدار مصرف 

 قطره سه بار در روز قبل از غذا دريک استکان آب سرد  01-05  :بزرگساالن

 

 : موارداحتياط 

سبب اختالل حواس و خواب آلودگي و ضعف نيروي جنسي و ه گشنيز دافراط در مصرف افشر -1

 .گردد کاهش اسپرم مي

 . عالوه بر خواص درماني ويژه فوق العاده اين دارو داراي خاصيت پايين آورده قند خون نيز مي باشد -5

 . ممنوع مي باشد  Hypoglycemiaمصرف اين افشرده براي بيماران مبتال به  -6
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 درمنه  افشرده  بخور 

 
 : خواص درماني 

 ضد اسپاسم ريوي  -

 : متابوليسم 

اسانس درمنه پس از ورود به سيستم تنفسي توسط اکسيژن موجود به الکتونها تبديل شده و از طريق 

 . مي شود  مجاري تنفسي و ادرار دفع

 

 :  مقدار مصرف 

بار در  1) ريخته و بخور مي دهند سي سي آب جوشيده و يادستگاه بخور  011قطره افشرده را در   01-5

افشرده را روي پارچه تميز ريخته و بين حالتهاي آسمي مرتباً  استشمام  ند قطرهج و يا اينکه مي توان( روز 

 . نمود 

 

 : موارداحتياط 

و مو و پوست  درمواردي که حالت آسمي ناشي از حساسيت و بو و دانه گرده گياهان ، گرد و خاک -3

 . دارو اثر قاطعي ندارد  اينحيوانات باشد ، 

 و مصرف خوراکي آن توصيه نمي شوداسانس درمنه براي انسان سمي است  -1

 

 بخور افشرده اکاليپتوس 

 
 : خواص درماني 

 ضدعفوني کننده  -

 :  مقدار مصرف 

 ( بار در روز  1) سي سي آب جوشيده  و يا دستگاه بخور ريخته و بخور مي دهند  011قطره را در   1
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 ام . سي قطره افشره 

 
 : خواص درماني 

 تسکين دردهاي روماتيسمي   درمان آسيب ديدگي ماهيچه ها ، -

 :  مقدار مصرف 

روزي دو مرتبه روي موضع مورد نظر مالش دهيد و محل آن را ( قطره  11-11معادل) ميلي ليتر  2-0

 .  بهتر است قبالً محل مورد نظر باآب ولرم و صابون شستشو داده شود . پوشانيده و گرم نگهداريد 

 : موارداحتياط 

استفراغ و افت فشار  قطره اين فرآورده موجب تهوع ، 11اين محل خوراکي نيست مصرف خوراکي  -3

 . خون مي گردد 

در اين . در موارد نادر ممکن است افراد از خود نسبت به اين فرآورده حساسيت پوستي نشان دهند  -1

 . گونه موارد مصرف قطع شود

 

 محلول افشرده مورد 

 
 : خواص درماني 

 درمان آفت  -

 درمان تبخال  -

 :  مقدار مصرف 

 . بار در روز هر بار چند قطره با پينه روي موضوع ماليده شود 1-6:   درمان آفت  -

 . قطره از محلول را مستقيماً به موضوع بماليد  5-01حداکثر سه بار در روز  :  درمان تبخال  -

 : موارداحتياط 

افشرده مورد خوراکي نسيت مصرف خوراکي بيش از يک سي سي در روز ممکن است عوارضي  -1

در اين صورت بايستي شخص را . هذيان و سردرد ايجاد نمايد  همچون تهوع و کاهش فشار خون ،

 . وادار به استفراغ نمود و  فشار خون شخص راکنترل کرد
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 محلول ضد جوش باريجه 

 
 : خواص درماني 

 درمان آکنه و جوشهاي چرکي  -

 :  مقدار مصرف 

 ( پس از شستشوي محل با آب ولرم و صابون )قطره دوبار در روز صبح و شب  5-1 -

 : موارداحتياط 

در صورت بروز عالئم حساسيتي مثل قرمزي ، گرما و سوزش زياد ، مصرف سوزش زياد ، مصرف  -

 . دارو قطع شود 

 

 

 

 محلول ضدلک الواند

 
 : خواص درماني 

 درمان لک هاي حاملگي  -

 درمان لکهاي آفتاب زدگي  -

 (لک هاي ناشي از هايپر پيگمانتاسيون )       

 :  مقدار مصرف 

 ( پس از شستشوي محل با آب ولرم و صابون ) قطره دوبار در روز صبح و شب  5-1 -

 

 : موارداحتياط 

ي و يا آلرژي پوستي نشان مي هند که به ندرت برخي افراد به اسانس الواند حساسيت استنشاق -

 . دراين صورت مي بايست مصرف دارو قطع شود 
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 حناقطره افشره 

 
 : خواص درماني 

 ضد شوره سر  -

 ضد قارچ  -

 تقويت کننده مو  -

  

 :  مقدار مصرف 

 . سي سي شامپو مخلوط نموده و در هر استحمام استفاده شود  011-111افشره حنا رابا    -1

ه حنا را در يک ليوان آب سرد حل نموده ، سر و دسي سي معادل يک قاشق مرباخوري افشر 5-3 -5

 . دقيقه استحمام شود  بغل و کشاله ران و انگشتان را آغشته و ماساژ داده و پس از ده

 1قطره از افشره حنا را درنصف استکان آب حل نموده و روزي   11براي درمان قارچ پوستي   -6

 . هفته مداوا قطع شود  0-1اليده و پس از  مرتبه به موضع م
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