
 )صبرزرد(ورائھ آلو
گرم و خشك :طبیعت

:خواص درمانی

 ،ضدکرم،آرام بخش،محرک جریان صفرا،گیاه منتخب سازمان بھداشت جھانی بھ عنوان مسھل قوی
یھ فتقویت كننده بدن ، رفع سوء ھاضمھ ،تص،ضدعفونی کننده،نرم کننده والتیام دھنده پوست،اشتھا آور

مفید در ، گرفتگي كبدي رفع کننده اسھال خونی،تمیز کنده روده ھا،کننده خون،درمان اگزما،معالجھ 
معالجھ آسم و صرع،رفع گرفتگی کبد،کنترل قندخون، براي رفع ریزش مو ، شیرابھ آنرا بھ سر مالیده و 
موھا را با آن ماساژ دھید، براي التیام زخم ھا شیرابھ آنرا روي زخم بمالید، براي برطرف كردن خارش 

زیدگي حشرات شیرابھ آنرا روي پوست بمالید، صبر زرد بھترین كرم مرطوب كننده است ناشي از گ
.برگھا را بشكنید و ژلھ آنرا بھ پوست بمالید

 :عوارض جانبی

صبر زرد اگر باندازه مصرف شود خطري ندارد ولي مقدر زیاد آن باعث اسھال خوني مي شود ضمنا زنان شیرده نباید 
این گیاه نیز براي زنان . زیرا صبر زرد از طریق شیر ودر بدن طفل مي شود و ایجاد اسھال مي كند از آن استفاده كنند 

  .حاملھ خوب نیست زیرا ممكن است باعث سقط جنین شود

بعلت  سال12درکودکان زیر .مصرف زیاد آن باعث تھوع واستفراغ می شود.باعث خونریزی مفرط درقاعدگی می شود
ازمصرف مداوم آن خودداری شود چون باعث وابستھ شدن کار روده ھا بھ این .ھا مجازنمی باشدتخلیھ آب والکترولیت 

 ).بعلت دفع پتاسیم توسط ھردو گیاه(ھمزمان با شیرین بیان مصرف نشود.مواد می گردد



 اسطوخودوس
 گرم وخشک: طبیعت

 :خواص درمانی
 ,شل کتتده عضالت,خواب آور مالیم,ضدتشنج,آرام بخش,سیستم عصبیمقوی  ,ضدعفونی کننده

ضدآفتاب سوختگی ومسکن جای نیش ,ترمیم کننده زخم ھا,ادرارآور ,محرک جریان صفرا,ضدنفخ
وسوءھاضمھ مصرف می  سردردھای تنفسی ونیزبرای قولنج,برای رفع خستگی عصبی ,حشرات

بر كبد را بكار مي تب بر،صفرا ،معرق، آورادرار.گرفتگي ھا را باز مي كند مقوي معده است .شود
 .ضد تشنج است . ،بیماري ھاي كبديکننده برطرف اندازد و 

رفع بیماریھاي مجاري ،مسھل ،،درمان زكام یماري ھاي سینھ و سرفھ کننده ب برطرف  ..ضد کرم ،
 نندهبرطرف ك ،رفع بیخوابي ،رفع فراموشي و تقویت حافظھ  ،براي رعشھ و سرگیجھ .،رفع ادرار

سردرد ،.رفع حالت تھوع و سرگیجھ. ،زرديکننده طرف  ، پیشگیري از آب آوردن بدن. ،غم و اندوه
طپش قلب را از بین مي برد .براي معالجھ ضعف اعصاب مفید است .را درمان مي كند  میگرنو 
 .براي رفع ترشحات زنانھ مي توانید از این گیاه استفاده كنید .آسم را برطرف مي كند .

 :عوارض جانبی

 .نوع استمصرف درزنان باردارمم.گرم درروز باعث طپش قلب وصدمھ بھ دستگاه تنفسی می شود 10بیش از  صرفم



 )تودری(شیرازی  قدومھ
گرم وتر:طبیعت

:خواص درمانی

بازشدن صدا برای ،وبازشدن رنگ چھره  اعثب ،اشتھاآور،ملین,برطرف کننده سرفھ ,نرم کننده سینھ
 تحلیل،تورم پستان و ھا  ورم بیضھکننده  درمان ،. می شود قطع اخالط خونیسبب .می شود آواز
،باعث )بھ صورت ضماد (نقرس و  ھای سرطانی جوش،درمان کننده )بھ صورت ضماد (  ھای سفت ورم

 .چاق شدن می شود
جوشانده تودری باعث بازشدن عروق ریز  خوردن.می شود خروج اخالط غلیظ از ریھ و سینھ باعث 

توان استفاده کرد ابتدا خیس  جھت کولیت کبدی و کلیوی از قدومھ می.شود مخصوصًا عروق کرونر می
 .سبب دفع شن کلیھ می شود.باشد قدومھ ضد سودا می.وشانده و میل شودنموده سپس ج

:عوارض جانبی

درصورتی کھ دانھ ھای قدومھ بھ صورت .مصرف آن درافرادمبتال بھ مشکالت تیروئیدی ممنوع است
بدلیل کاھش زمان انتقال مواددردستگاه .احتمال بروز انسداد روده وجود دارد,خشک مصرف شوند

 .است در جذب سایرمواداختالالتی بروز کند گوارش ممکن



 آدونیس
 گرم وخشک :طبیعت

 :خواص درمانی

تر شنیده مقوی قلب،تنظیم کننده ضربان قلب،پس از مصرف آن صداھای قلبی واضح تروقوی
برای تقویت نیروی جنسی و تولید اسپرم بھ خصوص پیران دانھ این گیاه .مدر،کاھش فشارخون.میشود

جھت تسکین .گردد شستشو با آب جوشانده این گیاه باعث نیکویی رنگ چھره می .باشد  بسیار مفید می
 .درد مفاصل از جوشانده چوب این گیاه بھ صورت کمپرس بگذارید

 
 :عوارض جانبی

درمواردی کھ فرد تحت درمان با گلیکوزیدھای قلبی .منحصرا زیر نظرپزشک استفاده شود این دارو باید
مصرف بیش از .ویا دچارکمبود پتاسیم است نباید ازاین گیاه استفاده شود.میباشد)دیگوکسین(دیژیتال 

دانھ این گیاه برای گرم مزاجان مضر است با گشنیز میل .حد مجاز ایجاد تھوع ،استفراغ وآریتمی میکند
 .باشد کنید از چوب این گیاه بھ صورت خوراکی استفاده ننمائید زیرا بسیار قابض می سعی. شود

 

 

 



 )اسفند(اسپند
 گرم وخشک:طبیعت

 :خواص درمانی

 ،چاق کننده بدن ، ،ضدکرم،کمک بھ ھضم غذاضدعفونی کننده ،خلط آور،کاھش قند خون شیرافزا،
آرتروز یا درد  ننده ساکت ک .می شود، رفع فراموشی،باعث آور  خواب ،دفع کننده بلغم ،قاعده آور

دود کردن اسپند خارش بدن را تسکین  ، )بھ صورت ضماد(با سرکھ  درد نقرس کننده ساکت و مفاصل
برای بیماری لقوه یا صرع شبی ھفت دانھ اسپند میل .برد خوردن اسپند ترس را از بین می.دھد می

دانھ اسپند را در یک  ١٠توانند  شوند می اند و دیگر حاملھ نمی ھایی کھ یک بار حاملھ شده خانم.شود
 .دقیقھ دم کرده استفاده کنند ٢٠استکان آب بھ مدت 

 :عوارض جانبی

بھ علت اثرات نامطلوب برروی اعصاب استفاده خوراکی از آن ممنوع شده است وتنھا کاربرد آن بھ صورت سوزاندن 
ھای باردار بھ ھیچ وجھ اسپند  خانم .تدریجی دانھ ھا واستفاده از بوی متصاعدشده درضدعفونی کردن بوی فضا می باشد

 .روی شود بھ خاطر داشتھ باشید کھ اسپند سمی است و نباید در مصرف آن زیاده. مایندمیل نن
 
 

               
 



 اسفرزه
 سردوتر:طبیعت

 :خواص درمانی

ضد زخم روده ، نرم کننده شکم، ضدبواسیر,ضداسھال,کاھش کلسترول خون,رفع التھاب ,نرم کننده,ملین
ضد تب و ،نشاط آور،ضد خونریزي سینھ، ضد اسھال ساده و خوني،ضد حرارت و عطش،و معده

 .،کاھش اشتھا وکاھش چربی وقند خون.لرز

 :عوارض جانبی

کودکان وخانمھای بارداروافرادی کھ ,افرادی کھ دیابت دارند,بھ نارسایی ھا واحتقان قلبی مبتالیان 
مصرف درکودکان شایع .دچارمشکالت تنفسی ھستند بایدقبل ازمصرف  اسفرزه باپزشک مشورت کنند

 .نیست

 .ھنگام مصرف اسفرزه بایدآب زیاد نوشیده شود*

 

                                         



 
 

 افسنطین
 خشکخیلی  گرم و :طبیعت

 :خواص درمانی

دارویی ,درمان حالت اضطراب,ضدافسردگی, تونیک گوارشی تلخ,قاعده آور,ضدعفونی کننده ,ضدکرم
ضد ،تقویت کننده اعصاب ،تنظیم کننده قاعدگی ، ضد نفخ ،اشتھاآور,موثربرطحال وکیسھ صفرا

اگر ھم دم کردۀ  .معالجھ یرقان ،درمان اختالالت قاعدگی ،رحم کننده  تحریک ،کبد کننده تقویت ،روماتیسم
 .آن را بنوشید و ھم ضماد کنید ، برای گزیدگی عقرب نافع است

 :عوارض جانبی

ودرسایرافرادھم .ممنوع استو مبتالیان بھ ناراحتی ھای دستگاه گوارش مصرف دربارداری وشیردھی 
این گیاه  .تشنج عصبی و صرع می شود,مسمومیتاگربھ دفعات مکرر یا مقادیر زیاد مصرف شودباعث 

برای دھانۀ معده مضر است ،ایجاد سردرد میکند ، باید در حد مجاز و زیر نظر پزشک مصرف 
 .ازمصرف دمکرده یاجوشانده مانده خودداری شود.شود

 

 

 

                               



 آنغوزه
 خشکنسبتا  گرم وخیلی خیلی  :طبیعت

 :خواص درمانی

کاھنده ,درمان مشکالت ساده گوارشی نظیرنفخ واسپاسم معده,مقوی قلب,ضداسپاسم,ضدکرم بسیارقوی

مقوی .حتقان بینی وبرونشیت می کندبھ صورت بخور کمک بھ درمان ا,رقیق کننده خون,فشارخون
ت رفع یبوس درمان دردھای مفاصل ، استخوان درد ،،خلط آور,ضدنفخ ,)بھ صورت تنتور(,مالیم قلب

بھ عنوان مقوي معده و براي كشتن ،معالجة ھیستري مفید است  ،شیره آن برای دفع کرم ، دندان درد و

رفع خشونت حلق و صاف كردن صدا  ،قاعده آور ، آورادرار .بادشكن استوكرم معده مصرف مي شود 
 .نظیر فلج؛ رعشھ ، سستي اعضا، صرع كودكان نافع است مغزی  ھايبیماري رفع ضد تشنج؛ و  ،

 :عوارض جانبی 

 .سال مجازنمی باشد6مصرف برای کودکان زیر.مصرف آنغوزه ھمراه ترکیبات اسیدی ممنوع است

 

 



 
 انیسون

 گرم وخشک:طبیعت
  :خواص درمانی

 
انیسون دارای خاصیت ضد نزلھ، محرك، ضد اسپاسم، بادشكن، ھضم كننده غذا، .این گیاه ضد بلغم است

،ضدکرم ضد اسھال، مسكن، ضد چربی خون، تقویت كننده بدن، معرق، محرك، خواب آور و اشتھا آور 
مغز، ضد پاركینسون، رفع سرگیجھ، رفع میگرن، کننده  تقویت .ٍضداسپاسم،ضددرد وادرارآور است

تواند در درمان سرفھ،  انیسون خلط آور است و می.استبرطرف كننده ضعف شدید و ضد درد عصبی 
پیچھ ، باز  ھاضمھ، ضد نفخ، رفع دل انیسون تقویت كننده معده، رفع سوء .آسم و برونشیت نیز مفید باشد

  .ل استكننده رطوبت طحاكننده انسداد كبدی و رفع 
 

كننده دل پیچھ و كولیت اطفال  دھنده شیر مادران، درمان انیسون داروی گیاھی ضد اسپاسم رحم، افزایش
انیسون برای  .از طریق شیرمادر است و در درمان اختالالت قاعدگی و كاھش چربی خون مؤثر است

مؤثر بوده و روشن كننده ) ضماد(مردگی ھمچنین در رفع خون. تقویت پوست مفید و ضد خارش است
 .سرشار از استروژن استانیسون . شود مصرف آن موجب باز شدن عروق می .رنگ رخسار است

انیسون  .ھای میكروبی است كھ مصرف آن عوارض سمی ندارد مسكن دردھا و برطرف كننده ناراحتی
  .یكی از گیاھان دارویی است كھ افزاینده میل جنسی است

  :عوارض جانبی
 

تواند موجب بروز سردرد شود ھمچنین ممكن است موجب سقط  مصرف انیسون برای گرم مزاجان می
 .حساسیت پوستی و كبدی شود جنین و 

                                            



 آویشن
 گرم وخشک:طبیعت

 :خواص درمانی

یک ,)اکسپکتورانت طبیعی(گیاه مورد تایید سازمان بھداشت جھانی بھ عنوان خلط آور وضدسرفھ
ضدآسم ,.شوندینھ کھ با خلط غلیظ وزرد مشخص میضدعفونی کننده مناسب برای عفونت ھای عمقی س

درعطردرمانی ,ضدکرم ,ضدالتھاب ,غذاکمک بھ ھضم ,درمان کننده اختالالت خفیف گوارشی ,وبرونشیت
ضد اسپاسم، درمان سیاه سرفھ، عفونت  .رفع افسردگی وایجاد آرامش می شود,موجب انبساط خاطر 

 .شود استفاده می آمفیزم وھای عضالنی  ریھ، سرماخوردگی، آنفلوآنزا و برای درمان نفخ و گرفتگی
کنند، حمام آویشن برای  و تھوع استفاده می چای دم کرده آن را نیز برای درمان عفونت گوش میانی،

ضماد آویشن برای نیش و گزیدگی . مبتالیان بھ دردھای عضالنی، مفصلی و روماتیسمی مفید است
 .حشرات موثر است 

 :عوارض جانبی

مصرف .بزرگ شدن غده تیرویید وحجیم شدن زبان می شود,استفاده طوالنی مدت باعث افزایش طپش قلب 
 .درافرادباردارممنوع است وافراد دارای فشارخون باالمصرف نکنند

 

                       



 
 

 بابونھ
 گرم وخشک:طبیعت

 :خواص درمانی
ضدعفونی  ,و مدر قاعده آور,جلوگیری کننده ازاستفراغ,آرام بخش,مقوی عمومی,صفراآور,اشتھاآور

بیماری ھای درمان  )موضعی(شفاف کننده وطالیی کننده رنگ مو,ضدالتھاب,مسکن ,تب بر,کننده
 ،خوابیبی,وسوءھاضمھ IBS)(تحریک پذیرموثردررفع سندرم روده ,دستگاه تناسلی وناحیھ مقعد

تب یونجھ ,بخورآن درآبریزش بینی ,شویھ  رفع التھاب دھان بصورت دھان.است اضطراب وفشارعصبی
اعصاب و قواي  ،تقویت کنندهزخم معده و ورم معدهکننده  درمان  .آسم یا برونشیت بھ کار می رود,

استفاده از بابونھ سنگ مثانھ .و میگرن است درمان كننده سردرد شیرافزا و.مقوي مغز است و جنسي
 درمان  و و تقویت كننده معده، بابونھ درمان كننده كمي ترشحات عادت ماھیانھ.را خرد و دفع مي كند

 .است کردنقطره قطره ادرار 

بابونھ تسكین دھنده  .است كرم معده و روده وضد درمان كننده كم خوني و ورم روده  کننده  بابونھ رفع
در مورد  است اسانس بابونھ چون اثر قي آور.بابونھ براي رفع زردي مفید است .است  قاعدگیدردھاي 

  .است ضد آلرژي و  اختالالت یائسگي رفع کتتده .ي مصرف مي شودمسمومیت ھاي غذای
 

 :عوارض جانبی
 

 .مصرف آن درزنان باردارممنوع است
 
 

                             
 



 بادرنجبویھ
 گرم وخشک :طبیعت

  :خواص درمانی
 

شل ,ضداسپاسم,معرق,دافع گازھای روده,بھبوددھنده عمل ھضم ,محرک گوارش,ضدافسردگی,آرام بخش
،کمک بھ مقوی قلب,ضدتھوع,خواب آور ,محرک جسمی وفکری ,ضدباکتری ,کننده عروق محیطی 

خوشبوکننده ،ضد بیماری ھای قلب، معده و روده ،مفرح و نشاط آور، ،انبساط روح ، باعثھضم غذا
 .باال برنده فشار خون، ضد درد، نیرو دھنده، ضد تشنج ،دھان
 ،سرماخوردگیاول بھبود مراحل  ،احساس صداھای مبھم در گوش، ھیستری، مالیخولیا کننده رفع

و برای استحکام لثھ و دندان ھا  تنگی نفسھمچنین برای  ،و ازدیاد ھوش و حافظھ  کبدتقویت معده ، 
دھد کھ راه درمان سنتی  دم کرده آن تعریق بدن را افزایش می .را آرام می کند سکسکھو  ،مفید است

  .است تبھای ھمراه با  سرماخوردگی
 

 :عوارض جانبی
 

یک بیماری خاص و مصرف یک از مصرف بیش از اندازه آن باید خودداری کنید و در صورت داشتن 
 .داروی خاص از مصرف خودسرانھ آن پرھیز نمایید و قبل از مصرف آن با پزشک مشورت کنید

نخورند و اگر ھم مصرف کردند، برای رفع عوارض آن می  رابھتر است اشخاص گرم مزاج این گیاه 
 ،تھوع و گیجی  یاد آنازدیگر عوارض جانبی مصرف ز.توانند از گل بنفشھ و سکنجبین استفاده کنند

عمومی، احساس سنگینی در سر، بی حسی  خستگی،در مواردی ناراحتی گوارشی  و تحریکات پوستی
 .استو سپس خواب عمیق 

 
 

  

http://www.tebyan.net/nutrition_health/diseases/teeth/2009/10/1/103760.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/diseases/teeth/2009/10/1/103760.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/diseases/teeth/2009/10/1/103760.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/diseases/teeth/2009/10/1/103760.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/diseases/respiratory/2010/10/16/140178.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/diseases/gland/2008/6/14/68143.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/diseases/respiratory/2010/2/1/114592.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/diseases/nerves/2010/1/13/112945.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/diseases/infection/2009/5/18/92018.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/diseases/otherdisease/2009/12/13/110145.html


 بلوط
 گرم وخشک:طبیعت

 :خواص درمانی

،مفید جھت رفع ترشحات زنانھ ،رفع تعریق بیش از )ضداسھال وبند آورنده خون(قابض

،پادزھر )بصورت موضعی(درمان اخالط خونی،درمان بواسیر،اگزمارفع  ،مقعد التھابضدحد،

می کند وبرای تقویت نرمی استخوان را برطرف .آلکالوئیدھا،بھ درمان بی اختیاری ادرار درکودکان
 .عمومی بدن مفید است

 

 :عوارض جانبی

زیاده  روی درمصرف آن عوارضی ازقبیل .ھفتھ بطور متوالی استفاده شود 3تا  2از این نباید بیش از

تھوع ،دردمعده وروده ،احساس درد شدید وحالت چنگ زدگی در معده ،خستگی معده،احساس درد در 

 .را دربرداردعضلھ قلب وتحریک دستگاه ھاضمھ 
 

 
 

          



 
 بنفشھ
 سردوتر:طبیعت

 :خواص درمانی
 

 صورتناراحتی ھای پوستی ازجملھ جوشھایدربسیاری از ,تصفیھ کننده خون,ملین,مدر , معرق
ضدرماتیسم واستحکام بخش ,خلط آور.بثورات ناشی از ادرار وزخمھای واریسی بھ کار می رودو

 .عروق خونی است
درمان  ،صفرابر.پا درکودکان مصرف می شودخفیف پوستی وپوستھ شدن رسبورھبھ صورت خارجی د 

،بازکننده )صورت ضمادبھ (سر درمان شوره ،سرطان  درمان ،تسكین خارش مھبل،ورم رحم
ضد  ،سل ریوی،درمان پركاری تیروئید،درمان درمان سرخك و سرخجھ ،درمان میگرن ،)بخور(بینی

 .تنظیم كننده صفرا ،درمان برفك دھان ،افسردگی
 

 :عوارض جانبی
 

 .ازمصرف مقادیر زیادگیاه خودداری شود چون تھوع آور می باشد
 
 

                     



 
 

 بھ لیمو
 گرم:طبیعت

 :خواص درمانی
 

و خس������تگی ھ������ای روح������ی  ح������االت عص������بی  درس������رگیجھ،  ض������درف������ع ت������پش قل������ب، ، 
 .ض���������������������������������د تش���������������������������������نج، ، بس���������������������������������یار مفی���������������������������������د اس���������������������������������ت  

و عالئ������م  عص������بى دردھ������اى،نفخض������د درم������ان سوءھاض������مھ،  ،مع������دهکنن������ده  تقوی������ت
خ�����������واب ،بخش رام،آک�����������ش خواص ب�����������اکترى ک�����������ش و میک�����������روب ،س�����������رماخوردگى

 .سمآضد، حافظھ کننده تقویت ،ضد سردرد  ،ضد میگرن  ،آور

 

 

                   



 
 

 بھارنارنج
 گرم وخشک :طبیعت

 :خواص درمانی
ضددل دردھای ،تسکین دھنده قوی دراطفال ,اشتھا آور ,ضداسپاسم ,خواب آور,مسکن ,آرام بخش

بوئیدن شکوفھ آن . بخش، مقوی مغز و ریھ و دستگاه گوارش است پادزھر سم گزندگان، شادی  ،شبانھ
شود، جھت رفع ضعف مغز و  برنده زکام است و عرق آن کھ عرق بھار نامیده می مقوی مغز و تحلیل

و از  ھا، بستھ بودن منافذ استخوان پرویزنی، درد سینھ، تپش قلب، قولنج گشودن منافذ بدن و رفع نزلھ
مصرف آن از . و مثانھ مؤثر است کلیھشود و با آب کرفس در سنگ  بین بردن آروغ و نفخ استفاده می

در . کند کننده وضع رحم است و با شیر مادیان بھ آبستنی کمک می آور و اصالح طریق واژن، قاعده
اء عصبی، ضعف ھای با منش خوابی موارد اسپاسم بھ ویژه درد ناحیھ شکم کودکان، ضعف اعصاب، بی

خوابی  شود، اما زیاد بوئیدن آن موجب بی جریان گردش خون و ضعف نیروی جنسی استفاده می
گفتھ شده است کھ آشامیدن آن جھت درمان اسھال رطوبی مفید است و در درمان برونشیت . شود می

، گاستریک د اپیھای بھار نارنج در طب چینی شامل در استفاده. گیرد مزمن نیز مورد استفاده قرار می
 .باشد اشتھایی می استفراغ و کم

 :عوارض جانبی

درزخم معده ویا زخم اثنی عشر .ممکن است مشاھده شود,حساسیت بھ نوربھ خصوص درافرادی کھ پوست روشن دارند
 .دوزھای باال درکودکان باعث ایجاد اثرات سمی شود.منع مصرف دارد

 
 

                      



 بومادران
 گرم وخشک :طبیعت

 :خواص درمانی
  ,ضدنفخ,صفراآور ,ضدالتھاب ,تب یونجھمثل  آبریزش بینی درمان حساسیت ھای ھمراه با

 .،تب بردرمان اختالالت قاعدگی,محرک انعقادخون,اضطرابدرمان ,ترمیم کننده زخم ,قاعده آور

  

 :عوارض جانبی

 .استفاده طوالنی مدت آن یبوست آور است.شود مصرف بومادران باعث حساسیت پوست بھ نور می
 تشنج وشروع سردردھای ,مصرف بی رویھ باعث سردرد. باید بالفاصلھ پس ازدم کردن مصرف شود

 .دردوره بارداری مصرف نشود.میگرن می شود

 

 

 

                            



 
 

 )ختمی خبازی(پنیرک
 .کمی سردوتراست وعده ای آن را معتدل می دانند :طبیعت

 :خواص درمانی
دردرمان سرماخوردگی ,کاھش آبریزش بینی ,مسکن,مدر ,ملین ,ضدسرفھ ,ضدسوختگی,نرم کننده 

ضد ،مقوی رحم  ،ضد درد، ضد التھاب، ضد عفونی کننده، قابض،  ادرار آور، خلط آور .مصرف می شود
از سویی چون . و تورم دھان و گلو مصرف می شود) زکام(ھم چنین بھ عنوان ضد نزلھ. سرفھ است

بھ منظور مشکالت مثانھ و . دارای خاصیت قابض ضعیف است، تا حدی بھ عنوان ضداسھال عمل می کند
دا است مفید برای رفع گرفتگی صخلط آور،. بھ صورت ضماد موضعی در التیام زخم ھا استفاده می شود

معدی، مناسب  –درمان کم خونی، تورم قسمت ھای باالی راه ھای تنفسی و گلو، تورم ھای روده ای ،در
 .است

ھای  ھای تنفسی و جوش  در درمان التھاب  ،کند   ط خیلی رقیق را معتدل میاخالط غلیظ را رقیق و اخال
ھای کلیھ و مثانھ بسیار مؤثر  است و در درمان بیماری  Cو  Bو  Aپوستی کاربرد دارد، دارای ویتامین 

ھای شدید موثر   ھای مثانھ، اسھال خونی و سرفھ جوشانده ی آن برای عفونت . ینھ استاست، مرھم س
ای تنبلی ھستند، ھ  و دارای معده و رودهیبوست  و مفید است، دم کرده ی آن برای کسانی کھ دچار

شود، بھ صورت غرغره در رفع   شود در درمان برونشیت و استفراغ نیز استفاده می توصیھ می 
 .تحریکات مخاط دھان و درد گلو اثر مفیدی دارد و ھمچنین برای رفع سوزش مجرای ادرار مفید است

 .اثر مفید دارد ھا، درد گلو و آنژین برای رفع سردردھای یک طرفھ شدید، دل پیچھ، ورم لوزه
 

 :عوارض جانبی
 
 .اکنون عوارضی از مصرف گل و یا برگ پنیرک گزارش نشده استت

 
 

 

                        

http://www.tebyan.net/nutrition_health/nutrients/vitamins/2010/4/27/122106.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/nutrients/vitamins/2007/8/7/44109.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/dites/disease_dites/digestive/2010/12/21/148475.html


 کرفس
 گرم وخشک:طبیعت

 :خواص درمانی
 ،رماتیسم وسرماخوردگی  ضد .خواھند وزن خود را کم کنند  کسانی کھ می چربی سوز،مناسب برای 

اسید اوریک باال ، کرفس بیش از ھمھ سبزیجات دارای ویتامین ث  درمان عفونت مجاری ادراری و
جویدن برگ و ساقھ کرفس بھ .ھاست سرماخورده در نتیجھ یک داروی خوب و خوش عطربرای. است
 .،تب بر،تصفیھ کننده خون استکند مت لثھ و دندان شما کمک میسال

فشار خون را . برند نقش یک سد پیری را دارد این سبزی برای کسانی کھ در میانسالی بھ سر می
در آن از بین کند و دردھای مفصلی و رماتیسم بھ واسطھ گوگرد موجود  کاھش داده و تنظیم می

آنتی اکسیدان زیاد موجود در این سبزی یک منبع بزرگ برای مبارزه با ملین قوی وضدنفخ،.روند می
 .ھای کلیھ و مجاری ادرار  سنگضد. ھای سرطانی است سلول

مصرف آن برای تقویت حافظھ مفید . فسفر یکی دیگر از موادی است کھ بھ وفور در کرفس وجود دارد
 ، ضدیرقان،صفرا ضد  ،ریھ  ، محرك نیروي جنسي .برد قدرت یادگیری را باال میاست و در کودکان 

 ضد،گرفتگي بیني  ضد،درمان الغري  ،درد پستان  درمان،تنگي نفس - پیس وجذام  و نقرس وقند  ضد
 . تقویت حافظھ ،آلرژي

 
 :عوارض جانبی

بچھ شیرده و كساني كھ ھاي حاملھ و  خانم .مصرف تخم کرفس ممکن است موجب سقط جنین شود 
 .دخودداري كننخام یا پختھ آن  بیماري كلیوي یا صرع دارند سعي كنند از خوردن كرفس

 

               +                 



 ترشک
  وخشک سرد :طبیعت

 :خواص درمانی
 
دربدن را برطرف Cکمبود ویتامین ,خنک کننده ,قاعده آور ,اشتھا آور,تصفیھ کننده خون, ملین ,مدر

ین گیاه بھ دلیل ،ا )صورت موضعیب(برای درمان دمل مفید،مسکنی برای بھبود درد مفاصل .می کند
  ،شادی آور،درمان یرقان،بر تب ،موثر استداشتن مقدار فراوان آھن برای درمان کم خونی 

 .مقاومت بدن در مقابل امراض باال بردن ،رفع زگیل ،کبد و معده کننده تقویت
،بھبود دھنده رفع اختالالت خونی، آلرژی ھای بھاری، سل غدد لنفاوی گردن، اختالالت حاد پوستی

 تنظیم  ،)بھ صورت موضعی(ن ضدعفونی کننده و منقبض کننده خو ،کارآیی کبد، کلیھ و روده ھا 
از آن جا کھ جذب مواد مغذی را بھبود می بخشد برای تقویت مو، ناخن  .است طبیعی اسیدمعدهکنننده 

کم کننده چربی  ،پائین آوردن  فشار خون  ،درمان بیماری پسوریازیس ،و کیفیت پوست موثر است
 .خون

 
 :عوارض جانبی

این گیاه نباید بی رویھ مصرف شود، زیرا باعث آسیب زدن بھ مثانھ و کلیھ  .مصرف زیاد آن باعث مسمومیت می شود
 .می شود

  

           



 جعفری
 گرم وخشک:طبیعت

 :خواص درمانی تخم جعفری
م براي سقط اادرار آور و قاعده آوراست،در قدیم االی.شریان ھا و رگ ھا راتمیز مي كند .،ضد نفخ شكم

 .،اشتھا آور،تنظیم قاعدگی.جنین شیاف تخم جعفري را در داخل مھبل قرار مي دادند
 :خواص برگ و ساقھ جعفري

جوش ھاي صورت ،روشن کننده  رنگ پوست ،تب بر،دم كرده برگ جعفري براي رفع کننده لكھ ھا و 
ھضم کننده غذا،بعد از خوردن سیر براي برطرف كردن بوي دھان .بواسیر و سنگ كلیھ مفید است 

  براي درمان ضرب خوردگي و خون مدرگي لھ شده برگ .ي نفس را خوشبو مي كندفرجع.جعفري بجوید
  .عضو ضرب دیده بگذارید و ساقھ جعفري را روي  

ترکیب ایپزنین سطح آنتی بادی ھایی را کھ باعث افزایش حساسیت . می اندازد جعفری پیری را بھ تاخیر
محققان .می شود، کاھش می دھد و ھمچنین فعل و انفعاالت مرتبط با عالئم حساسیت را کم می کند

قوی موجود در برخی میوه ھا و سبزیھا از  ترکیب ایپزنین بھ عنوان یک آنتی آکسیدان: ژاپنی دریافتند
. ضد التھاب بوده و روند پیری انسان را بھ تاخیر می اندازد سیب وپرتقالجملھ جعفری و کرفس،

براساس این تحقیقات، ایپزنین ھمچنین از تخریب شدن کدھای وراثتی محافظت می کند و پیری و 
                               .بیماری ھای مزمن را بھ تاخیر می اندازد

 :خواص ریشھ جعفري 
 دفع کننده سنگ کلیھ،درمان کننده اسھال،.ریشھ جعفري اشتھا آور است ،ادرار آور و قاعده آور است 

 .است درمان کننده تنگي نفسو
 

 :عوارض جانبی
 .ریشھ ودانھ دربارداری ممنوع است

 

                 



 نگیجین س
 گرم وخشک :طبیعت

 :خواص درمانی
گیاه منتخب سازمان بھداشت جھانی برای باال بردن کارایی فیزیکی وروانی بدن ،محرک دستگاه 

،تقویت کننده قلب،محافظ مدر عصبی،جسمی وذھنی،محرک غدد جنسی،کاھنده قند وتری گلیسیرید خون،
، افزایش حافظھبھبود فعالیت ،پیری ،کاھش خستگیکبد،ضددردھای رماتیسمی،بھ تاخیرانداختن عالئم 

، تقویت سیستم ایمنی بدن، تنظیم استرسو نشاط، افزایش قدرت تحمل و پایداری، از بین بردن  شادابی
و بد خوابی، كاھش عوارض  بی خوابی، بھبود سردردبدن، جلوگیری از ) متابولیسم( سوخت و ساز

 .افسردگی، مقابلھ با فشار خون، برطرف ساختن یا بھبود مشكالت جنسی، تنظیم یائسگی
  

، کاھش میزان و ھمچنین این گیاه قادر بھ از بین بردن تومورھا و افزایش طول مدت زندگی افراد است
 .در فصل زمستان سرماخوردگیشدت 

 
 :عوارض جانبی

افراط در مصرف آن موجب تورم دردناک پستان درھردو .درزمان حاملگی مصرف آن ممنوع است
 .عصبی ،کاھش یاافزایش فشارخون وعدم تعادل احساسات میشود جنس مذکر ومونث ،دردھای

مصرف فرآورده .گرم امکان بروز سندرم تیرگی شعور وجود دارد 15درصورت مصرف خوراکی حدود 
ھفتھ ای تجاوزکند ودرصورت لزوم باید مجدداازسرگرفتھ 6تا4ھای مختلف این گیاه نبایداز دوره ھای

  .شود
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 چای ترش
 سردو خشک:طبیعت

 :خواص درمانی
مصرف منظم چای ترش، از یبوست و .ین و برای سالمت بسیار مفید استچای ترش بدون کافئ. 

 .سرماخوردگی  عوارضرفع .خاصیت ضد میکروبی و ضد سرطان دارد.عفونت مثانھ پیشگیری می کند
 

است کھ مانع از تولید آمیالز  ای بازدارندهاین گیاه حاوی آنزیم . بھ طور موثر کاھش دھنده وزن است
جذب کربوھیدرات را کاھش  آمیالز قندھای پیچیده و نشاستھ را در بدن می شکند و در نتیجھ. می شود
 .است کھ در تقویت سیستم ایمنی بدن نقش مھمی دارد Cمنبع غنی ویتامین .می دھد

 .کند و در سم زدایی بھ بدن کمک می کند سیستم ایمنی بدن را در مقابل آثار منفی استرس تقویت می
ش دھنده فشار خون و کلسترول کاھ.قویت رگ ھای خون بسیار موثر استقلب را تقویت می کند و در ت

چای ترش، سردکننده .انواع سرطان پیشگیری می کندآنتی اکسیدان موجود در آن از بروز برخی .است
 .طبیعی بدن بھ حساب می آید

 
 :عوارض جانبی

 
آنجا کھ روی قدرت تمرکز تاثیر منفی می گذارد، مصرف آن قبل از رانندگی یا کاری کھ نیاز بھ از 
افرادی کھ میزان استروژن در آن ھا پایین است از مصرف این .وشیاری کامل دارد توصیھ نمی شودھ

 .مصرف آن در دوران بارداری و شیردھی توصیھ نمی شود.رھیزندچای بپ
 

                       



 
 چای سبز

 گرم وخشک:طبیعت
 :خواص درمانی

بیماریھای مزمنی چون بیماریھای قلبی، سكتھ، پیشگیری ازیک ترکیب ضدسرطان و آنتی اكسیدان، 
باعث ترمیم سلولھای آسیب دیده رگھا و قلب  می شود وسرطان، مشکالت دھانی دندانی، و استئوپرز

سكتھ ھای مغزی و قلبی را بھ حداقل رسانده و  .می شود و روند ترمیم سلولھا را تسریع می کند
از تجمع پالکتھای خونی جلوگیری می کند کھ این امر گردش خون را . سرعت بھبود را افزایش می دھد

از عوارض ناشی از دیابت ھمچون  ،دیابتجلوگیری از ،كاھش تری گلیسیرید خون .بھبود می بخشد 
 . كند می زه آسایی جلوگیریآب مروارید و بیماریھای كلیوی بھ طرز معج

سوخت كالرى و  دھنده افزایش. می شناسند (Anti - Aging) چای سبز را بھ عنوان داروی ضدپیری
آنتی اکسیدانھای موجود در چای سبز سلولھای ،چربیھاى ذخیره شده بدن و در نتیجھ كاھش وزن

عوامل ایجاد سرطان و افتادگی و آسیب پوست را در مقابل آسیبھا بھ ویژه رادیکالھای آزاد کھ یکی از 
بھ این ترتیب چای سبز مانع از بروز سرطان، افتادگی و چروک . بھ پوست اند، محافظت می کند

 .خوردن پوست بھ ویژه پوست صورت می شود
آرامش وسیستم عصبی تقویت . ،آرام بخش ،کاھش خطر ابتال بھ ورم مفاصل ناشی از روماتیسم 

نقص و  ،از تجمع چربی در كبد  جلوگیری كبد وسم زدایی  ،ارھای عصبی اعصاب و دوری از فش
در نھایت . كمبود استروژن را در دوران یائسگی جبران كرده و از پوكی استخوان جلوگیری می کند

باال بردن قدرت فکری و تمرکز،  .اینكھ چای سبز منجر بھ ایجاد آرامش روح و روان شما می شود 
 MS مفاصل، درمان و پیشگیری از بیماریمثل آلزایمر، درمان التھاب و آماس پیشگیری از امراضی 

(multiple sclerosis) ،  باعث از بین بردن باکتریھای مولد مسمومیت غذایی یا سم تولیدشده توسط
این باکتریھا شده و بدین ترتیب در مسمومیتھای غذایی ھم بھ عنوان دارویی مفید استفاده می 

بیماریھای فصلی مانند  دربرابررا  بدن ،موجود در چای سبز با تقویت سیستم ایمنی C ویتامین.شود
سرماخوردگی و آنفلوآنزا در زمستان، اسھال و استفراغ در تابستان و حساسیتھای فصل پاییز مقاوم 

 .ضد عفونی کنندهادرار آور،کاھش کلسترول خون ،ضداسھال ،،محرک،قابض ،.می کند
 :عوارض جانبی

 .تئیسم می شودمصرف زیاد آن باعث مسمومیت .مادران وشیرده نباید زیاده روی کنندجذب آھن،زخم معده، کاھش

             



 خاکشیر
 گرم وتر:طبیعت

 :خواص درمانی

ب����ھ ص����ورت (التی����ام دھن����ده زخمھ����ا, ت����ب ب����ر ,درم����ان تنبل����ی روده,مق����وی مع����ده, خن����ک کنن����ده ,مل����ین
خاکش���یربا آب س���رد خاص���یت ضداس���ھالی دارد ام���ا خاکش���یر گ���رم اگرب���ھ مق���دار زی���اد مص���رف  ,)موض���عی

جوش�انده خاكش�یر ب�راي رف�ع اس�ھال ھ�اي       .التی�ام دھن�ده زخ�م و جراح�ات اس�ت       .خاصیت ملینی دارد,شود
 .التھاب كلیھ را برطرف مي كند.خاكشیر ادرارآور است.ساده و رفع ترشحات زنانگي مفید است 

ب�راي از ب�ین ب�ردن كھیروالتھاب�ات پوس�تي      .خاكشیر صدا را باز مي كن�د  .سرخك و مخملك را دوا مي كند 
ھ��ای  دان��ھ. بخش��د ھ��ا و جراح��ات را التی��ام م��ی زخ��م .س��نگ كلی��ھ را دف��ع م��ي كن��د .ده كنی��د از خاكش��یر اس��تفا

افزای�د و   ب�ذر آن ب�ر می�زان ش�ھوت و می�ل جنس�ی م�ی       . ض�د ک�رم ھس�تند    و خاکشیر اندکی ض�دعفونی کنن�ده  
. س�ازد  ھ�ا مرتف�ع م�ی    تنظیم کننده دس�تگاه گوارش�ی ب�وده و اب�تالء مع�ده را ب�ھ بیم�اری       .کند اشتھا را باز می

 .کنن��������������������ده اس��������������������ت  س��������������������ازد و فرب��������������������ھ  گرفتگ��������������������ی ادرار را برط��������������������رف م��������������������ی  
خاكش�یر التھ�اب كلی�ھ را برط�رف     . ید اس�ت ھای نقرس، ورم گوش و دستگاه تناسلی مف برای رفع بیماری 

 . برای از بین بردن كھیر و التھابات پوستی از خاكشیر استفاده كنید. كند می

 
دانھ خاکشیر بھ ھیچ وجھ نباید شکستھ شودچون مواد سمی از خود :نکتھ مھم 

 .خارج می کند

       



 گل ختمی 
 سردوتر:طبیعت

 :خواص درمانی
 ریشھ ختمی با افزایش اسیدیتھ معده مبارزه می کندوبھ درمان ,نرم کننده بافتھای مو,خلط آور,ضدسرفھ

ملین .دم کرده گل وبرگ ھای آن تکررادرار رابھبود می بخشد.زخم معده وگاستریت کمک می کند
سرفھ ھای خشک راازبین .می کند برطرفبیماری ھای تنفسی را .وبرطرف کننده یبوست است

  .برگ ختمی رعشھ رابرطرف می کند.تنظیم کننده قاعدگی است.بردمی

ضماد برگ ختمي در برطرف كردن دمل ھا و ورم .براي رفع گلو درد جوشانده گل ختمي را غرغره كنید 
درآورده و روي  براي التیام شكستگي ھا ، برگ ختمي را بصورت ضماد.پستان و روم معده موثر است 

ورم بناگوش را با .ضماد برگ ختمي در برطرف كردن درد سیاتیك مفید است .محل شكستگي بگذارید 
 .ضماد برگ ختمي درمان كنید

 
 :عوارض جانبی

 .کسانی کھ سردمزاج ھستند بایدختمی راباعسل بخورند
 

       



 
 

 خرفھ
 ترسردو خیلی:طبیعت

 :خواص درمانی
ضدنفخ ,خواب آورضعیف,طراوت بخش,تب بر,ضداسکوربوت,مدر,تصفیھ کننده خون,ضدکرم,نرم کننده

اختالالت و التھابات مجاری درمان .  ترشیده  مفیداستمعده  مصرف آن درمواردی کھ برگشت غذا ومحتویات ,خفیف
ای سردرد و دردھضماد خرفھ بر روی پیشانی سبب از بین رفتن  ،ضد عفونی کننده، ضد اسپاسم، مدر ،ادراری
این گیاه در بیماران آسمی اثر گشاد .دشو ضماد ریشھ خرفھ برای رفع زگیل پوستی استفاده می. شود می میگرنی

کننده مجاری تنفسی و پایین آورنده قند خون را دارد و خاصیت تقویت عضالت قلبی و ضد توموری نیز در آن دیده 
عدنی مثل منیزیم، پتاسیم، کلسیم و ھمچنین ویتامین در قسمت رویشی آن، مواد م 3عالوه بر وجود امگا. شده است

ھا  اکسیدانآنتی غنی بودن از . ھای آن وجود دارد بھ مقدار زیاد در بافت) تر  گرم ماده 100گرم در  میلی 16(ث 
 B2و  B1 ،)پیش ساز ویتامین آ( بتاکاروتنخرفھ سرشار از . ھای این گیاه است از دیگر مزیت) رنگ قرمز ساقھ(

 . ھای کبدی مفید است رای درمان بیماریعصاره ساقھ و برگ آن ب.کاھنده کلسترول خون است.باشد نیز می
در معالجھ اسھال و برای رفع سرفھ،  .شود تلقی می 3امگامنبعی غنی از اسیدھای چرب غیر اشباع، بھ خصوص 

برگ و .شود ارت رحم و سوزش آن استفاده میتسکین دردھای سینھ و سوزش مجرای ادرار و مثانھ و رفع حر
ھای گرم و  دھد و برای تسکین حدت تب مسکن صفرا است و حرارت خون و کبد و معده را تسکین می ھی خرف ساقھ

توان بھ  از خواص تخم خرفھ می.مفید است بیماری دیابتصفراوی و تسکین عطش و کنترل ترشح ادرار در مورد 
خاصیت ضد کرم، بھ . تصفیھ کنندگی خون، رفع التھابات گوارشی، رفع سرفھ و تسکین دھنده تشنگی اشاره کرد

 .است تقویت کننده قوای عمومی بدن .خصوص علیھ کرم کدو دارد
 :عوارض جانبی

افراد سرد مزاج باید آن را با نعناع و . دھد نور چشم را نقصان می دھد و اسراف در خوردن آن، اشتھا را کاھش می
 .کرفس بخورند
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 دارچین
 گرم وخشک:طبیعت

 :خواص درمانی
 ,ادرارآور,محرک گردش خون,محرک انقباض رحم,ضداسپاسم,مقوی عمومی,ضدعفونی کننده,نفخضد

دارچین رمز جواني .رفع درد،تب بر،اثرآرام کننده وشادکننده دارد،رفع مشکالت سوءھاضمھ,اشتھا آور
دارچین براي زیاد شدن و بازیافتن . رد اجوان نگھ مي د  است و مصرف روزانھ آن انسان را سالمت

نیروي جنسي نیز بكار مي رود كلیھ را گرم مي كند و ضعف كمر و پاھا راازبین مي برد و كم خوني را 
 . دارچین رگھا را باز مي كند .درمان مي كند 

رد و آن قوي كردن مصونیت بدن در مقابل امراض است و حتي مي ادارچین خاصیت عجیب دیگري د
اگر حس كردید كھ ضعیف . ان گفت كھ اثر پني سیلین و آنتي بیوتیك را بھ مقدر زیادي دارا است تو

شده اید و ممكن است مریض شوید چاي درجین را فراموش نكنید و حتي اگر سرما خورده اید یا ضعف 
 . شدید چاي دارچین بھترین دارو است 

رید حتما از دارچین استفاده اراین اگر ناراحتي معده دبناب. دارچین معده را تمیز و آرام و قوي مي كند  
حتي اگر چاي معمولي مي نوشید آنرابا یك . رد ادارچین با این ھمھ خواص طعم بسیار خوبي د .كنید

 .قطعھ پوست دارچین بھم بزنید كھ طعم آنرا بھتر كند 
 :عوارض جانبی

دارچین  مصرف.ه یاروده مصرف آن ممنوع استدرصورت وجودزخم معد.زیاده روی درمصرف آن مسمومیت زا است
 .دردوره بارداری بااحتیاط وکم مصرف شود.دربرخی افرادایجاد کھیرھای پوستی وزخم ھایی دردھان ولثھ می کند

 
 

 



 
 دم اسب

 سردوخشک:طبیعت
 :خواص درمانی

خون ,قابض,بندآورنده خونریزی,التیام دھنده زخمھا,تامین کننده موادمعدنی,دافع سنگھای ادراری,مدر
کاھش خونریزی شدید ,ضدفرسودگی بافتھا,.)باعث تشکیل گلبولھای قرمز خون می شود(ساز

دھای آرتروز وورم مفاصل مفید کردن درکمپرس آن دربرطرف ,کمک بھ بھبود اختالالت ریوی,قاعدگی
ضدالتھاب،ضدتعریق شدید،رفع خستگی وسردردھای ناشی از  ،ضدتشنج،ضدمیکروب قوی، است

 .است استرس
 این گیاه دارویی عالوه بر کمک بھ تقویت ناخن ھا، باعث استحکام موھا شده و با تقویت رشد آن 

  .مسکن قوی استو ،ضد پوکی استخوانموجب افزایش کیفیت موھا می شود
چشمان  براي درمان التھاب چشم ،. برا ي رفع گلو درد و روم گلو جوشانده دم اسب را غرغره كنید 

 .ضرب خوردگي قسمت ھاي بدن را با كمپرس دم اسب التیام دھید .خود را با جوشانده دم اسب بشوئید 
 

 :عوارض جانبی
دربیماران تورم وادم ناشی از نارسایی .حت نظرپزشک انجام شودھفتھ ادامھ یابد حتماباید ت 6اگرمصرف آن بیش از 

اگردرحین مصرف در ادرار خون مشاھده شودویا تغییری درروند خونریزی قاعدگی مشاھده .قلبی یا کلیوی مصرف نشود
 .دشود باید مصرف قطع گشتھ وباپزشک مشورت شو

 

         
 
 



 
 )فراسیون قلبی(دم شیر

 گرم وخشک :طبیعت
 :خواص درمانی

 آرام بخش،مقوی قلب واعصاب،قابض ،ضدنفخ ،ضداسپاسم ،ضددردھای قاعدگی ،قاعده آور
گرگرفتگی را کاستھ، اضطراب شدت .وضداضطراب،دردرمان نقض عملکرد تیروئید ونفخ کاربرد دارد

 .گردد را تخفیف بخشیده، باعث آرامش اعصاب می
این گیاه غنی از کلسیم است و خواب شبانھ راخصوصٌا اگر گرگرفتگی در تداوم آن تداخل ایجاد نماید، 

این گیاه، محافظ عمومی تمام . نماید بخشد ، ضخامت و االستیسیتی دیواره رحم را حفظ می بھبود می
 .باشد بخشھای سیستم تولید مثل زنان می

 
 :عوارض جانبی

 .اگرخونریزی قاعدگی شدید باشد نباید ازاین گیاه استفاده کرد. تمصرف دربارداری ممنوع اس
 
 

            



 رازک
 

 گرم:طبیعت
 :خواص درمانی

،مسکن دردھای عصبی ودرد )افزایش سرعت بھ خواب رفتن  وکیفیت خواب(آرام بخش وخواب آور،
کاھش میل جنسی .،آثارشبھ استروژن،کنترل استرس مفاصل،اشتھا آور،ضدالتھاب ،ضداسپاسم

 .مردان،شیرافزا،ادرارآور،تنظیم کننده قاعدگی وتسکین دردھای قاعدگی
 

 :عوارض جانبی

وزنان مبتال بھ  یدرکودکان ، در زمان بارداری وشیردھ.درافرادمبتال بھ افسردگی منع مصرف دارد
 .گیاه رازک ممکن است موجب حساسیت پوستی شود.سرطان پستان ممنوع است

 
 

 



 رازیانھ
 

 گرم وخشک:طبیعت
 :درمانیخواص 

دردرمان سرفھ وبرونشیت کاربرد ,شیرافزا.معده استبادشکن ومقوی  آور،اشتھا ,قاعده آور
رازیانھ وبخصوص شیره آن دید را قوی می .دردرمان تبھای مزمن مفید استوادرارآور،ضدکرم .دارد
سم ، آماده رقیق كننده خون ، براي برطرف كردن  برطرف کننده حالت تھوع،.بندآمده را می گشاید.کند

رفع کننده  اسھال .سرفھ و تنگي نفس از دم كرده تخم رازیانھ بمقدر سھ فنجان در روز استفاده كنید 
رازیانھ مغز را فعال مي كند .نھ رشد دخترھا را جلو مي اندازد ن ھورمون زناشت،رازیانھ بعلت دا

 .ودردھاي مفاصل را برطرف مي كند 
 

 :عوارض جانبی
 .اسانس میوه این گیاه بدلیل سمیت بالقوه درنوزادان وکودکان منع مصرف دارد.دربارداری مصرف آن ممنوع است

 
 
 

         



 )اکلیل کوھی(رزماری

 گرم وخشک:طبیعت
 :خواص درمانی

ضدمیکروب ,تقویت گردش خون ,اشتھا آور,مقوی معده,ضدنفخ,سردردومیگرنضد,ضدالتھاب
تبدیل موھای کرکی بھ موھای ،تقویت رشدمو وحفظ رنگ آن,پیشگیری یا جلوگیری از پیشرفت تومور,

 .وبیماریھای رماتیسمی استفاده می شودبطورموضعی دردرمان دردھای عضالنی ,ضخیم 

 وتقویت حافظھ  ،تقویت سیستم ایمنی  .سوءھاضمھ,رفع خستگی ,آنفلوآنزا,رفع سرماخوردگی 

بھبود  ،درد  تسکین ،کاھش التھاب ،پیشگیری از سرطان، تقویت روحیھ ،پیشگیری از ابتال بھ آلزایمر

 .بوی دھان 
 :عوارض جانبی

درافرادمبتال بھ میگرن سبب شروع .درصورت مصرف زیادسبب افزایش گردش خون وتحریک سیستم عصبی میشود

 .    سردرد میشود

 

                                         



 

 دا�ه جا�ع

 ع��ی کار�دی

 

 

 رژیم هاي سالمتی
 

:ارائه دهنده  

 احمد یوسفی

 

:نام استاد  

کردجناب آقاي مهندس   

 

:رشته تحصیلی  

 گیاهان داروئی

 

96بهار   
1 
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 روزه سالمتی 15رژیم 
 .ابتدا طرز تهیه بعضی از خوردنی ها که در این رژیم آمده است را بیان می کنیم

 :طرز تهیه ساالد مخصوص: الف

قاشق کنجد،  2جوانه گندم، کاهو، خیارسبز با پوست، انواع کلم ها، سیب رسیده و شیرین، 
عدد لیموترش تازه و کمی  1قاشق روغن زیتون،  4پودر نارگیل یا پودر بادام خام، کشمش، 

 .ه کنیدبهتر ساالد یک قاشق عسل به آن اضاف طعم نمک را با یکدیگر مخلوط کرده و براي

 :طرز تهیه شیر بادام : ب
. بادام ها را در آب گرم بریزید: طریقه پوست کندن(شیرین را پوست کنده گرم مغز بادام  15

همراه با یک قاشق غذاخوري عسل و یک ) چند دقیقه که گذشت پوست آن ها را جدا کنید
 .ه میل کنیددقیق 5آرام آرام در مدت . دقیقه مخلوط کنید 5لیوان آب در مخلوط کن 

 :طرز تهیه شربت عسل: پ
و به آرامی میل نموده یک لیوان آب، یک قاشق عسل و یک قاچ لیموترش تازه را با هم مخلوط 

 .کنید

 :طرز تهیه مرباي خام: ت
میوه هایی که در رژیم می باشد را همراه با یک قاشق مرباخوري عسل و یک قاشق غذاخوري 

 .لیموترش تازه مخلوط کرده و میل کنیدپودر بادام خام و نصف قاچ 
لیوان آب سیب تازه با لیموترش  2به جاي میوه می توانید ... بین وعده ها میوه بخورید: توجه

 .تازه و عسل بخورید
 .ورزش یا پیاده روي انجام دهید -

 .یر شویدغذا را زیاد بجوید یا زود س -

نان، چاي، آب جوش و  روز غذاي پخته شده از قبیل گوشت، مرغ، 15در طول این  -
 .غیره نخورید

 .فراورده هاي لبنی، بستنی، تنقالت، نوشابه نخورید -

 .لیوان آب میل نمائید 6در طول روز حتماً  -
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 )روزه سالمتی 15رژیم ( 
 

 روز اول
میان وعده ساعت  صبحانه

 صبح 10
 6میان وعده ساعت  ناهار

 عصر
 شام

لیوان شربت عسل و یک 
چند قاشق مرباي هویچ خام 

 یا یک لیوان شیربادام

یک عدد سیب رسیده 
 و شیرین

خیارسبز با عدد  4 ساالد مخصوص
 پوست و سر و ته آن

عدد  10عدد مغز بادام خام و  30
انجیر و یک نوع میوه تازه و رسیده 

 و شیرین
 روز دوم
میان وعده ساعت  صبحانه

 صبح 10
 6میان وعده ساعت  ناهار

 عصر
 شام

یک لیوان شربت عسل و 
یا چند  یک لیوان شیربادام

 قاشق مرباي سیب خام

یک لیوان آب سیب 
 طبیعی

عدد خرما  5قاشق کنجد خام و  5 لیوان عرق کاسنی 1 ساالد مخصوص
یا رطب و یک نوع میوه تازه و 

 رسیده و شیرین
 روز سوم
میان وعده ساعت  صبحانه

 صبح 10
 6میان وعده ساعت  ناهار

 عصر
 شام

یک لیوان شربت عسل و 
یا چند  یک لیوان شیربادام

 قاشق مرباي موز

عدد  5ساالد مخصوص و  یک لیوان عرق شاطره
خرما و یک عدد میوه تازه و 

 رسیده و شیرین

عدد خیار سبز با  4
 پوست و سر و ته آن 

عدد  10عدد بادام هندي و  10
انجیر و یک نوع میوع تازه و 

 رسیده و شیرین
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 روز چهارم
میان وعده ساعت  صبحانه

 صبح 10
 6میان وعده ساعت  ناهار

 عصر
 شام

و یک لیوان شربت عسل 
یا چند  یک لیوان شیربادام

 هویچ خامقاشق مرباي 

عدد سیب رسیده یک 
 و شیرین

عدد  5و  ساالد مخصوص
خرما و یک عدد میوه تازه و 

 رسیده و شیرین

عدد مغز گردو و  5عدد خرما و  7 لیوان عرق کاسنی 1
یک عدد خیارسبز با پوست و یک 

 نوع میوه رسیده و شیرین
 روز پنجم

وعده ساعت میان  صبحانه
 صبح 10

 6میان وعده ساعت  ناهار
 عصر

 شام

یک لیوان شربت عسل و 
یا چند  یک لیوان شیربادام

 قاشق مرباي سیب خام

یک لیوان آب سیب 
 طبیعی

عدد  5و  ساالد مخصوص
انجیر و یک عدد میوه تازه و 

 رسیده و شیرین

عدد خیارسبز با  4
 پوست و سر و ته آن

خرما و عدد  5گرم نارگیل و  50
یک نوع میوه تازه و رسیده و 

 شیرین
 روز ششم

میان وعده ساعت  صبحانه
 صبح 10

 6میان وعده ساعت  ناهار
 عصر

 شام

 1گرم جوانه گندم و  50
عدد بادام  10قاشق عسل و 

خام و یک نوع میوه تازه و 
 رسیده و شیرین

 

ساالد مخصوص و یک عدد  یک لیوان عرق شاطره
 شیرین میوه تازه و رسیده و

عدد خرما  5عدد بادام خام و  40 لیوان عرق کاسنی 1
و یک نوع میوه تازه و رسیده و 

 شیرین
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 روز هفتم
میان وعده ساعت  صبحانه

 صبح 10
 6میان وعده ساعت  ناهار

 عصر
 شام

یک لیوان شربت عسل و 
یا چند  یک لیوان شیربادام

 هویچ خامقاشق مرباي 

یک عدد سیب رسیده 
 و شیرین

عدد  5ساالد مخصوص و 
خرما و یک عدد میوه تازه و 

 رسیده و شیرین

عدد خیار سبز با  4
 پوست و سر و ته آن 

عدد انجیر و  10قاشق کنجد و  5
یک نوع میوه تازه و رسیده و 

 شیرین
 هشتمروز 

میان وعده ساعت  صبحانه
 صبح 10

 6میان وعده ساعت  ناهار
 عصر

 شام

یک لیوان شربت عسل و 
یا چند  لیوان شیربادامیک 

 سیب خامقاشق مرباي 
 

لیوان آب سیب یک 
 طبیعی

عدد  5ساالد مخصوص و 
خرما و یک عدد میوه تازه و 

 رسیده و شیرین

عدد بادام خام و مقداري عسل  10 لیوان عرق کاسنی 1
و یک نوع میوه تازه و رسیده و 

 شیرین

 روز نهم
میان وعده ساعت  صبحانه

 صبح 10
 6وعده ساعت  میان ناهار

 عصر
 شام

یک لیوان شربت عسل و 
با چند  لیوان شیربادام یک

 قاشق مرباي موز
 

عدد خیارسبز با  4 ساالد مخصوص یک لیوان عرق شاطره
 پوست و سر و ته آن

گرم میوه تازه و رسیده و  500
 شیرین
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 روز دهم
میان وعده ساعت  صبحانه

 صبح 10
 6میان وعده ساعت  ناهار

 عصر
 شام

لیوان شربت عسل و  یک
یا چند  یک لیوان شیربادام

 قاشق مرباي خیار خام

یک عدد سیب تازه و 
 رسیده و شیرین

ساالد مخصوص و یک عدد 
 میوه تازه و رسیده و شیرین

عدد  10عدد بادام خام و  30 لیوان عرق کاسنی 1
انجیر و یک نوع میوه تازه و رسیده 

 و شیرین
 روز یازدهم

ساعت  میان وعده صبحانه
 صبح 10

 6میان وعده ساعت  ناهار
 عصر

 شام

عدد بادام  10جوانه گندم و 
خام و مقداري عسل و میوه 

 تازه و رسیده و شیرین

یک لیوان آب سیب 
 طبیعی

عدد خیار سبز با  4 ساالد مخصوص 
 پوست و سر و ته آن 

عدد مغز گردو و  5عدد خرما و  7
یک عدد خیار سبز با پوست و یک 

 تازه و رسیده و شیریننوع میوه 
 روز دوازدهم

میان وعده ساعت  صبحانه
 صبح 10

 6میان وعده ساعت  ناهار
 عصر

 شام

یک لیوان شربت عسل و 
یا چند  یک لیوان شیربادام

 قاشق مرباي شاه توت خام

عدد بادام خام و یک عدد میوه  50 لیوان عرق کاسنی 1 ساالد مخصوص  یک لیوان عرق شاطره
 رسیده و شیرینتازه و 
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 وز سیزدهمر
میان وعده ساعت  صبحانه

 صبح 10
 6میان وعده ساعت  ناهار

 عصر
 شام

یک لیوان شربت عسل و 
یا چند  لیوان شیربادام یک

 قاشق مرباي گیالس خام

یک عدد سیب تازه و 
 رسیده و شیرین

عدد خیارسبز با  4 ساالد مخصوص
 پوست و سر و ته آن

صورت نبودن در (گرم انگور  500
آن سایر میوه هاي شیرین و 

 )رسیده و تازه
 روز چهاردهم

میان وعده ساعت  صبحانه
 صبح 10

 6میان وعده ساعت  ناهار
 عصر

 شام

یک لیوان شربت عسل و 
یا چند  یک لیوان شیربادام

 قاشق مرباي زردآلو خام

یک لیوان آب سیب 
 طبیعی

ساالد مخصوص و یک عدد 
 شیرینمیوه تازه و رسیده و 

عدد  5عدد بدام هندي و  10 لیوان عرق کاسنی 1
انجیر و یک نوع میوه تازه و رسیده 

 و شیرین
 روز پانزدهم

میان وعده ساعت  صبحانه
 صبح 10

 6میان وعده ساعت  ناهار
 عصر

 شام

یک لیوان شربت عسل و 
یک لیوان شیربادام یا چند 

 قاشق مرباي آلبالو خام

مخصوص و یک عدد  ساالد یک لیوان عرق شاطره
 میوه تازه و رسیده و شیرین

عدد خیار سبز با  4
 پوست و سر و ته آن 

عدد  10عدد مغز بادام خام و  40
انجیر و یک نوع میوه تازه و رسیده 

 و شیرین
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پختنی و یا دم کردنی و چاي و آب داغ و روز لب به هیچ گونه غذا و یا  15لطفاً در طول این  

و فقط می توانید از مایعات  ارت دیده باشد و پخته شده باشد نزنیدکالً هر چیزي که حر

 .آب میوه هاي طبیعی و عسل استفاده کنید -خنک

حرص  -روزه 15تحمل اجباري رژیم  -روز نباید انجام دهید 15کارهایی که در طول این 

سوءظن  -زیاد حرف زدن با موبایل -دن به تلویزیون، کامپیوتر و موبایلزیاد نگاه کر -خوردن

شب ها خوردن نوشیدنی در حالت  -خرده خوري کردن -پرخوري کردن -داشتن به کسی

 قهوه و شکالت و غیره  -غذا خوردن -ایستاده

مابقی آش  بار سوپ، شیربرنج با زیره سبز یا سیاه و 3اي بعد از رژیم پانزده روزه بایستی هفته

 .ها مصرف شود

اي که سوپ و آش زیاد مصرف شود رنگ سالمتی بیشتر یافت در خانه): ع(فرمایش امام صادق

 .می شود
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 آش و سوپ مربوط به پاکسازي کبد

 سوپ

یک قاشق + یک قاشق غذاخوري زردچوبه+ جعفري+ گشنیز+ برگ چغندر + اسفناج + هویچ 

یک عدد پاچه + جو پوست کنده یا پرك+ نمک و فلفل قرمزکمی + مرباخوري پودر زنجفیل

 .قاشق غذاخوري زرشک 2+ عدد آلوبخارا 15+ گوسفند

وقتی که سوپ پخته شد روغن زیتون و لیموترش تازه به آن اضافه کرده و با نان سنگک یا 

 .)وعده میل کنید 2اگر خیلی گرسنه شدید . به عنوان یک وعده. (بربري میل کنید

به ترتیب یکی از آش هاي زیر را درست ) ناهار(سه مرتبه به عنوان یک وعده غذایی  ايهفته

 آش تمر هندي -آش انار -آش آبغوره -کرده و میل کنید

 آش ها

یا  )رب انار( طرز تهیه کلیه آش ها به صورت زیر است ولی در ترکیبات آن یا آبغوره یا آب انار

 :آب تمر هندي اضافه شود

تمر هندي را با آب گرم مخلوط «آبغوره یا آب انار یا آب تمر هندي (پیمانه  2+ پیمانه ماش 4

 1+ پیمانه برنج 1) +»کرده و آن را از صافی عبور دهید تا آب صاف شده آن به دست آید

چغندر (کمی نعنا و گشنیز و برگ چغندر + نمک و فلفل و زردچوبه+ کمی پیازداغ+ پیمانه لپه

قاشق مرباخوري پودر زنجبیل همه را به  1+ ودر زیره سبز یا سیاهقاشق غذاخوري پ 1)+ خام

 -اي یک بار به ترتیب از هر کدام میل کنیدهار هفتهاوعده ن 1بپزید و به عنوان صورت آش 

روزي که آش آبغوره می خورید بالفاصله بعد از آن یک لیوان دوغ ترش خیلی گازدار را با یک 

 .مخلوط کرده و میل نمایید) حمديگل م(قاشق غذاخوري پور گل سرخ 
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 جهت گرفتگی عروق و رگهاي قلب

عدد لیموترش تازه با پوست را ابتدا  5حبه سیر خشک همراه با پوست و تعداد  30تعداد 

لیوان آب  6بشویید تا گرد و خاك آن پاك شود سپس همه آنها را با پوست چرخ کنید و تعداد 

اصالً جوش نخورد، . به آن اضافه کرده و بگذارید روي شعله مستقیم گاز تا به نقطه جوش برسد

اموش و با یک پارچه تمیز آن را صاف کنید و کامالً فشار دهید تا تمام آب آن خارج شعله را خ

سپس تفاله ها را دور بریزید و آب آن را در یخچال بگذارید و هر روز صبح ناشتا قبل از . شود

سپس . استکان کوچک کمر باریک از آن را میل کنید تا تمام شود 1خوردن هر چیز دیگري 

تا اتمام آن هر  دوبارهاخته و مجدداً شروع به آماده کردن مجدد آن بکنید و روز وقفه اند 14

 .مرتبه تکرار کنید 1ماه  6این کار را هر  -استکان کوچک از آن را بخورید 1روز 

11 
 



 

 
 ریشھ بابا آدم 

 سردوخشک :طبیعت
 :خواص درمانی

 دفع کننده (ضدنقرس ورماتیسم ,مدر,ضدامراض پوستی,کاھنده قندخون,مقوی,معرق ,آنتی بیوتیک 
تصفیھ کننده  داروی پاک کننده و,تقویت پوست سر ،سرما خوردگی نندهبرطرف ک) اسیداوریک 

بھترین  .شوددرمواردتجمع سموم کھ منجربھ عوارض پوستی یا کندی کارگوارش می شود استفاده می 
جوشھاي صورت و .كرده و سموم را از بدن خارج مي كند  تصفیھ كننده خون است و خون را تمیز

و  بیماریھاي پوستي نظیر اگزما ، گل مژه .سیستم لنف بدن را تمیز مي كند.كورك را برطرف مي كند 
ریشھ بابا آدم عالج كم خوني .تقویت كننده بدن است .تورم را از بین میبرد .زخم ھا را برطرف مي كند 

در معالجھ .براي معالجھ  آرتروز مفید است .و رنگ پریدگي است زیرا داراي مقدر زیادي آھن است 
آب .درد موثر است در برطرف كردن كمر . درد سیاتیك را آرام مي كند.بیماریھاي عفوني موثر است 
 .ورم كلیھ را دفع مي كند.ھضم غذا را تسریع مي كند .آوردن بدن را درمان مي كند 

ریشھ بابا آدم را لھ كرده و یا بجوشانید و آنرا روي كورك و یا اگزما بمالید تا .كھیر را برطرف مي كند
شھ بابا آدم را بھ سر براي جلوگیري از ریزش مو و تقویت آن جوشانده غلیظ ری.آنرا برطرف كند 

 . مالیدب
 :عوارض جانبی

    . ممنوع استی وشیردھی ان باردارممصرف آن درز
 
 

   
 

 



 )کرکم(زردچوبھ
 گرم وخشک:طبیعت

 :خواص درمانی
تسکین دردھای ,کمک بھ دفع سنگھای صفراوی، تنظیم کننده قاعدگی ,صفراآور ,ضدنفخ

 .پیشگیری ازسرطان دستگاه گوارشی ,) بھ صورت موضعی(درمان برخی التھابات پوستی ,رماتیسمی
موثر دردرمان .گرفتگي و انسداد صدا را باز مي كند و براي تمیز كردن كبد بكار مي رود 

زردچوبھ بادشكن ، تصفیھ كننده خون ، تب بر ،  ،خشك كننده  زخم ھا و رفع درد آنھایرقان،ضدتورم،
رمان كمر ،از زردچوبھ براي د .ندن دمل نیز مفید است  زردچوبھ براي رسا. محرك و انرژي زا مي باشد 

درمان کننده اسھال و اسھال خوني ،درمان کننده .درد ، پشت درد و سینھ درد نیز استفاده مي شود 
زردچوبھ از .براي درمان التھاب لثھ ، زردچوبھ را دم كرده و آنرا قرقره كنید .است رماتیسم و سل

 . سرطان جلوگیري مي كند 
 :عوارض جانبی

درصورت انسداد مجاری .افرادمبتال بھ زخم معده نبایداز زردچوبھ استفاده کنند.مصرف ان درزنان باردارممنوع است
 .صفراوی بدلیل خاصیت صفراآوری ویا وجودسنگ صفرا منع مصرف دارد

 .دارد در خانمھایی کھ قصد با رداری دارند  بخاطرمھارلقاح وزایایی توسط مقادیرزیاد زردچوبھ منع مصرف
   

        

          



 زعفران
 گرم وخشک:طبیعت

 :خواص درمانی
 

 ,شادی آور,مسکن برروی اعصاب سطحی بدن,اشتھا آور,صفراآور,کمک بھ ھضم غذا
 ,)موض�عی (تس�کین موق�ت دن�دان درد    ,کم�ک ب�ھ درم�ان برونش�یت م�زمن     ,س�رفھ  دھن�ده  تسکین ,قاعده آور

 باعث تحریك اعصاب،)بویژه سالمندان(تقویت قوای ذھنی ,کاھش کلسترول خون,ضدعفونی کننده
مص�رف زعف�ران خونریزیھ�اي بع�د     .زعفران خون سازاست و گ�ردش خ�ون را آس�ان م�ي س�ازد      .مي شود 

 .كبد را تصفیھ وقوي مي سازد. قواي جنسي را تقویت مي كند.از زایمان را از بین مي برد 

از مع��ده را گ��. زعف��ران ض��د تش��نج اس��ت  .كلی��ھ و مثان��ھ را پ��اك م��ي كن��د، آرام بخ��ش و خ��واب آور اس��ت     
 .شادکننده،تنظیم کننده قاعدگی است.برطرف مي كند ادرار آور است 

 :عوارض جانبی
 .گرم آن کشنده است 20گرم آن سقط کننده و 10,گرم آن درروز سمی  5 مصرف

 
 

 

       



 
 

 زنجفیل
 گرم وخشک:طبیعت

 :خواص درمانی
 درمان تھوع ھای زمان مسافرت و(مورد تاییدسازمان بھداشت جھانی بھ علت خاصیت ضدتھوع گیاه 

 ضدانعقاد,ضدعفونی کننده ,معرق ,خلط آور ,ضدنفخ ,رفع سوءھاضمھ,محرک گردش خون ,)بارداری

گیاه ھمراه با گیاھان دیگر بعنوان تقویت كننده این   .جلوگیری ازرشدغده ھای سرطانی,اشتھا آور ,خون
،زنجبیل تازه وشربت است معالجھ کننده زخم معده. بادشكن و ضد نفخ بكار میرود  ، معده و بدن

در بدن گرما تولید كرده و بدین وسیلھ مواد سمي و زادئد بدن را بصورت عرق از  زنجبیل با چاي زنجبیل
 .ي خانم ھائیكھ عادت ماھیانھ آنھا عقب مي افتند تجویز شده است این گیاه برا. بدن خارج مي سازد 

ھنگامي كھ حس كردید دچار سرماخوردگي شده . زنجبیل بھترین داروي سرماخوردگي و گلو درد میباشد 
 اید چند بار چاي زنجبیل بنوشید و اگر گلو درد دارید عالوه بر آنكھ چاي آنرا میل مي نمائید با آن نیز

. زنجبیل را حتي براي كمپرس نیز مي توان استفاده كرد كھ سموم بدن را خارج مي سازد .د قرقره كنی
دستمالي را با آن آغشتھ و آب اضافي آنرا فشار داده در  ،براي این منظورابتدا چاي زنجبیل استفاده كنید

 .محل زخم یا درد بگذارید 
 :عوارض جانبی

ھم .دیابتی ونیز داروھای ضدانعقادی تداخل ایجاد کند,مصرفی بیماران قلبی مقادیرزیادزنجفیل ممکن است با داروھای 
چنین دردوره ھایی از حاملگی وشیردھی بھتر است از مصرف بیش ازمقدارمصرف رایج آن دررژیم غذایی پرھیز 

 .درمواردی کھ کبد ضعیف است بایدزنجفیل را خیلی کم صرف کرد.کرد
 
 

 

 



 زنیان
 گرم وخشک:طبیعت

 :خواص درمانی
ج و رعشھ و سستی مؤثر بوده لخوردن زنیان جھت ف. دارای قوت تحلیل برندگی بادھا و قابض می باشد

جھت . و ریختن آب پختھ شده آن در گوش جھت برطرف گردن سنگینی شنوایی مفید گزارش شده است
درد سینھ و دفع رطوبات و پاک کردن چرك و لزوجات آن و باز کردن انسدادھا و تحلیل باد و صالبت كبد 

نظر طب سنتی جھت سکسکھ و قي و دل این دارو از . و طحال و رفع دل پیچھ مؤثر دانستھ شده است
بھم خوردگی و آروغ ترش و بدبو و نفخ و انباشتگی و عدم ھضم غذا و و دفع فساد اشتھا و سردی معده 

افزایش دھنده جھت دارویی . و كبد و احشا و سختی و دشواری ادرار و دفع سنگ کلیھ مناسب می باشد
مثانھ و مسكن دل پیچھ و مقوي معده و كبد افراد سرد  تمایالت جنسی و گرم کننده احشا و كبد و کلیھ و

  .شیرافزا ومعرق است.ادرار آور وقاعده آوراستمزاج بوده و 
در منابع . این دارو ھم اکنون در بازار دارویی بھ عنوان عطر و طعم دھنده و ضد نفخ مصرف سنتی دارد

ضد اسھال، دافع سرفھ، ضد التھاب و گیاه درمانی مدرن این دارو را بھ عنوان ضد نفخ، ضد اسپاسم، 
ھم چنین در مطالعات بالینی اثرات ضد فشار خون، ضد درد، گشاد کنندگی . تحریک کننده ذکر نموده اند

برونش، آنتی اکسیدان و محافظت کنندگی کبد این دارو مورد ارزیابی قرار گرفتھ کھ نتایج رضایت بخشی 
آثار خون مردگی و جوش ھای چرکی مناسب گزارش شده ھم چنین جھت رفع  .را بھ دست داده است

 .است
 :عوارض جانبی

  .مصرف آن برای زنان باردارممنوع است
 

             

 



 زوفا 
 گرم وخشک:طبیعت

 :خواص درمانی

قاعده ,آرام بخش,شل کننده عروق محیطی ,ضدالتھاب ,ضداسپاسم,ضدآبریزش بینی ,خلط آور,ضدسرفھ 

اسانس آن دارای خاصیت ضدویروس ایدز بوده برای درمان اگزما وزخمھای جلدی مفید ودارای ,آور

،تقویت كننده  معده ،ضدنفخ،ادرار آور، ضدآسم،اشتھا نرم كننده سینھ  .عامل تنظیم کننده فشارخون است

درد .آور،ضدافسردگي ،رفع کم خونی،درمان تبخال،در قدیم از زوفا براي سقط جنین استفاده مي كردند 

 .شكستگي را مي توان با كمپرس زوفا آرام كرد

 :عوارض جانبی

ست خانمھای بارداروشیرده ھم چنین بھترا.افرادی کھ کبدحساسی دارند ازمصرف آن خودداری کنند
بدلیل ایجادتشنج ( .اسانس آن درمداوای بیماران عصبی مزاج منع مصرف دارد.ازآن استفاده نکنند

 .ودرسایرافرادھم باید با احتیاط مصرف شود)وایجاد عالئم شبیھ صرع 
 
 
           

 



 زیرفون
 گرم:طبیعت

 :خواص درمانی
 

تب خوردگی،،نرم کننده عضالت ،ایجادخواب آرام،ضداضطراب وترس،موثردرسرماآرام بخش
ھاي مزمن،  و ضد ناراحتي ھاي عصبي و تشنج ھا، ضدمیگرن .،معرق،رقیق کننده خونبر

روماتیسم، ضدبیخوابي، ضد سردرد، بیماري ھاي ریوي، زكام، ضد غلظت خون، ضد استفراغ، ضد 
 .آرتروز، نقرس و سیاتیك است

 
  :عوارض جانبی

 .مصرف زیرفون براي خانم ھاي باردار ممنوع است. مصرف زیاد آن موجب افت فشار خون مي شود
 
 
 

                

  



 
 



 زیره سبز
 گرم وخشک:طبیعت

 :خواص درمانی
 

 ,دفع گاز معده,معرق,قاعده آور ,بادشکن,مدر ,مقوی معده ,ضدتشنج وصرع,ضدنفخ

 . ضد تشنج است. قابض و خشك كننده است  .افزایش میل جنسی درخانمھا,رفع ترشحات زنانھ

 .قاعده آور است .در دفع گاز معده موثر است  

 ،اشتھا آور،سوءھاضمھ ننده براي برطرف ك.براي رفع برونشیت از دم كرده زیره استفاده كنید 

 . استزخم چشم دھنده  التیام ،نفخ روده و معدهضد ،قطره قطره ادرارننده برطرف ك
ھنگامیكھ اطفال شیر خوار دل درد دارند و نفخ در شكم شان پیچیده چند قطره اسانس زیره را با روغن 

و باالخره زیره را در غذاھایي كھ نفاخ ھستند .بادام مخلوط كرده و با آن شكم آنھا را ماساژ دھید 

 .مخصوصا حبوبات استفاده كنید 

 

 
 



  زیره سیاه
 گرم وخشک:طبیعت

 :خواص درمانی

تقویت  ،خفیف ضدکرم ,ضدعفونی کننده ,اشتھا آور ,قاعده آور ,شیرافزا ,مدر ,ضداسپاسم و ضدنفخ

معالجھ بیماریھاي مانند ضعف ) خفیف(كننده و نیرودھنده ، بادشكن ، ضد عفوني كننده ، قاعده آور 
 .عمل دستگاه ھضم ، بلع ،دل پیچھ كودكان

گرفتگي غیر  تسكین یافتن،تأخیر وقوع قاعدگي زنان جوان ، ضعف اعصاب ، تقویت میل جنسيرفع 
 .م ، بخور جھت جلوگیري از ریزش آب از چشم سیارادي ماھیچھ ھاي معده و راشیت

 

 :عوارض جانبی

 مصرف مداوم و بی رویھ آن موجب پیدایش ناراحتی ھایی دربدن شده وبرای کبد وکلیھ ھا 
 .مضر است

 

 

 



 )زالزالک(سرخ ولیک
 وخشکسرد:طبیعت

 :خواص درمانی
کم�ک ب�ھ   ,خفی�ف  آرام بخ�ش  ,ض�دآریتمی ,بھبودفعالیت قلب�ی ,درمان نارسایی احتقانی قلب,کاھش فشارخون

ب�ھ نظ�ر   . بھ عنوان مقوی قلب اس�تفاده م�ی ش�ود    گلھای آن.درمان آنژین خفیف وپایدارصدری مرحلھ یک
رگ ھ�ای قل�ب ، ک�اھش خط�ر س�کتھ قلب�ی و کم�ک ب�ھ ع�ادی          می رسد باعث بھبود وضع گردش خ�ون در  

 .ش������������������������������������������وندخ������������������������������������������ون م������������������������������������������ی  ش������������������������������������������دن فش������������������������������������������ار
اف�زایش گ�ردش خ�ون ع�روق قل�ب      , کنن�دگی ع�روق   بھ طور کل�ی س�رخ ولی�ک دارای خواص�ی مانن�د گش�اد       

, شود و تنظیم کننده فعالیت الکتریکی و در نتیجھ ضربان قل�ب   باعث بھبود خونرسانی بھ عضلھ قلب می
اف�زایش برون�ده قل�ب و ک�اھش     , اکسیژن  افزایش تحمل عضلھ قلب بھ کمبود, ضلھ قلب بھبود عملکرد ع

گ�ل    و ی�ا گ�رد  ) زالزال�ک وحش�ی   (ھ�ای ولی�ک    ه گ�ل  م کرد بھ طور کلی، د. مقاومت عروق محیطی می باشد
س�رگیجھ،  خوابی، عصبی از جملھ نگرانی، بی خشک شده برای ضعف قلب، آنژین، ورم آئورت، اختالالت

از ب��روز نارس�ایی قلب�ی در بیم��ارانی ک�ھ در مراح�ل اولی��ھ     .اس�ت   ر گ�وش و نظ��ایر آن مفی�د   ا د ص�د  احس�اس 
کمبود اکس�یژن و   با افزایش تحمل عضلھ قلبی بھ. کند باشند جلوگیری می باشند و یا در معرض آن می می

 .گردد آنژین صدری و سکتھ قلبی می بھبود خونرسانی آن موجب پیشگیری از بروز
  

 :ض جانبیعوار
کردنی در  مصرف این دم.تعریق وبثورات جلدی برروی دستھا می شود,خستگی ,زیاده روی درمصرف آن باعث تھوع 

شود، ھمچنین مصرف این دم کردنی در زنان باردار و کودکان کمتر  کنند توصیھ نمی بیمارانی کھ دیگوکسین مصرف می
 .باشد سال ممنوع می 12از 
 
 
 

         



 سماق
 سردوخشک:طبیعت

 :خواص درمانی

بھ (کاھش کلسترول خون ,کاھنده قندخون,ضدخونریزی داخلی وترشحات مھبلی ,ضداسھال ,قابض 
درمان ترک ,تقویت لثھ ودرمان آبسھ وخونریزی لثھ ,داروی سنتی شب ادراری کودکان,)مقدارناچیز

معده،دارای خاصیت آنتی بیوتیکی برای ،اشتھا آور،پاک کننده )بھ صورت موضعی(وشکاف نوک پستان

برطرف کننده نقرس و رماتیسم،کاھنده تعریق،مفید  دستگاه گوارش،مدر،تب بر،تصفیھ کننده خون،
غرغره دم کرده سماق برای ورم گلو و دھان مفید . برای درد دندان است وباعث تقویت لثھ می شود

 .است

 :عوارض جانبی

 .بھ مقدارزیاد مصرف نشودوسماق خشک نیزیت می کندمصرف میوه تازه سماق ایجاد مسموم
 

 
 

       



 سنا
 گرم وخشک  :طبیعت

 :خواص درمانی
 قاعده آور .وبھ منظور تخلیھ روده قبل از عمل جراحی ودرمان یبوست استفاده می شود ملین ،مسھل
درد نیمھ سر، درد پھلو و ھمچنین خارش بدن را  درمانبر،تب  ،دافع بلغم، سودا و صفرا است .است

سنا اخالط سوختھ را از زوایای مجاری بدن مثل مغز، ششھا و دستگاه ھای داخلی . برطرف می کند
لذا درخشان کننده پوست است و جوش ھای کھنھ ای . جذب کرده و از راه دستگاه گوارش دفع می کند
سنا خارش بدن و نقرس را از . شوند را مداوا می کندرا کھ با معالجات سطحی و جلدی برطرف نمی 

بین می برد و در بیماری ھای روانی، وسواس، صرع و جنون نیز استفاده می شود برای کشتن و دفع 
کرم معده و رفع ترک دست وپا و تسکین درد مفاصل حاصل از بلغم و سودا می توانیم از سنا استفاده 

 .کنیم
 

 :عوارض جانبی
استفاده .صرف ایجاد دل پیچھ می کندباکمی رازیانھ یا زیره سبز جھت رفع دل ییچھ استفاده  می شودچون بعداز م

طوالنی مدت باعث وابستھ شدن کارروده ھا بھ این مواد واز دست دادن آب وامالح زیاد از بدن میشود ونباید بیش از 
سال نصف دز  12ودرکودکان زیرسال ممنوع است  6مصرف در کودکان زیر.یک ھفتھ بطورمداوم مصرف شود

 .مصرف در زمان بارداری ممنوع است.بزرگساالن است
فت شدن مدفوع زسدرصورت داشتن تھوع ،استفراغ یا عالئم آپاندیسیت ،جراحی حاد شکمی،انسدادروده ای ناشی ا

 .مصرف نشود وسایرمواردانسداد ودرد غیرمشخص شکمی
 
 

        



 سنبل الطیب
 گرم وخشک :طبیعت

 :خواص درمانی
 

 گیاه منتخب سازمان بھداشت جھانی کھ اثرات متعدد درمانی بھ ویژه ضددرد،تسکین دھنده اعصاب،
،کاھش دھنده آورخلط  ، ضدنفخ.اضطراب برایش ذکرشده استآرام بخش و ضد

افرادطبیعی بی خواب وافرادی ی برروی خواب آورفشارخون،ضدصرع،ضدافسردگی،این گیاه اثرمالیم 
باخواب غیرطبیعی رانشان میدھد بھ طوری کھ زمان شروع خواب را کوتاه می کند،بی نظمی خواب 

ضد تشنج ،ضد اسپاسم ،تب بر ،ضد كرم معده و  .،بیدارشدن مکرر درطول خواب را اصالح می نماید
 .ف الكل را رفع مي كندروده، ضد ھیجان ،ضدمیگرن، سرددرھاي ناشي از سیگار كشیدن و مصر

برطرف كننده دلھره، تشویش و نگراني ،موثردر درمان بیماري مالیخولیا، برطرف كننده سیاتیك 
تقویت كننده نیروي جنسي .سكسكھ مداوم را از بین مي برد.معده را برطرف مي كنددرد،

در معالجھ .مي كنددھان را خوشبو .استفراغ را برطرف مي كند.،ادرارآور،دردسینھ را برطرف مي كند
 .مرض قند موثر است

 
 :عوارض جانبی

 
ھفتھ بدون انقطاع نباید مصرف شود،این گیاه اثر داروھای  3یا 2بیش از .مصرف درزنان باردار وشیرده ممنوع است

 .خواب آور را تقویت می کند،بنابراین از مصرف ھمزمان این گیاه وداروھای شیمیایی خواب آور خودداری شود
 .ت باعث تشدید بیماریھای اسکیزوفرنی وافسردگی شودممکن اس

 
 

                            



 )گل حسرت(سورنجان
 گرم وتر:طبیعت

 :خواص درمانی
ض��دنقرس ،ض��دتب،قی آور،ض��ددرد،معالج تومورھ��ای سرطانی،ض��دخارش ودردھ��ای عص��بی،درمان ت��ب     

اعض�اء ب�دن و ب�ا نی�روی جم�ع کنن�دگی ھم�راه و ب�از کنن�ده گرفتگ�ی ھ�ا و ج�ذب              مسھل بلغم از تمام .مالت
 در زکام و ریزش آب از بینی مؤثر. است کننده اخالط لزج از عمق نسوج مخصوصًا از مفاصل

بوئیدن گل آن باز کنندۀ گرفتگی ھای دماغی و ح�ل کنن�ده نف�خ و س�ردرد س�رد و داف�ع س�م م�ی         . می باشد 
 .ح������ب س������ورنجان نق������رس را نف������ع م������ی بخش������د و درد را در س������اعت تس������کین م������ی دھ������د     . باش������د

 
 :عوارض جانبی

مصرف .ازفرآورده ھای ان باید تحت نظر پزشک  مصرف شودگیاه مزبوربشدت سمی است وازاین رو مصرف ھریک 
 دربیماران مسن وبیماران قلبی،کلیوی وگوارشی.مصرف دربارداری ممنوع است.این گیاه با تانن وبوراکس ممنوع است

برای معده بسیار مضر و باعث دل پیچھ و ضعف معده و کبد می شود کھ مصلح آن کتیرا و  .باید با احتیاط مصرف شود
 .کر و زعفران استش
 
 

 
 



 سیاھدانھ
 گرم وخشک :طبیعت

 :خواص درمانی

 ،ش����یرافزا، قاع����ده آور ،ض����دالتھاب ،)ب����ویژه دراطف����ال(ض���دورم مع����ده،آنتی س����پتیک ،ض����دکرم  ،ضدنفخ
بیماریھ�ای گوارش�ی ،تنفس�ی     ،ضدنفخ ،ضدتشنج،ض�د ضدتومور و ضدباکتري ،ضدحساسیت،شیرافزا،ملین

 . درمان سنگ كلیھ و مثانھ استموثردراگر سیاه دانھ را با عسل و آب تناول نمایند، ،و کلیوی 

ھ�ا و   ھ�ا و ج�وش   ورمرف�ع  مفی�د ب�رای   :كن�د  وار چنین بیان م�ی  سینا منافع سیاه دانھ را بھ طور فھرست   ابن
ھ��ای  ب�رای چش��مھایی ك�ھ اش�ك ف��راوان دارن�د و چش�م      ،ھ�ای چركین؛س�ردردھای میگرن��ی و س�رگیجھ؛     زخ�م 

ھ�ای گ�وش و    ؛ب�رای دس�تگاه  )ف�س و بیم�اری ش�بیھ آس�م    تنگ�ی نف�س، بلن�دی ن   (ضعیف؛برای دستگاه تنفس 
  .انواع تبضدحلق و بینی و دھان؛

 :عوارض جانبی

مصرف درزمان بارداری  .یکندزیاده روی درمصرف آن عوارض گوناگون پوستی وگوارشی ایجادم
 .  ممنوع است

                                                                                                        

                                                                                                                             



 سیر
 گرم وخشک:طبیعت

 :خواص درمانی
اش�تھا   ,آنت�ی بیوتی�ک  ,کاھن�ده قن�د خ�ون    ,)کلس�ترول وت�ری گلیس�یریدھا   (کاھش  غلظت وفشاروچربی خ�ون 

مح�رک  ,ض�دکرم ,ض�دمیخچھ ,ضدرماتیسم ,افزاینده تعداد گلبولھای سفید خون,ھضم کننده غذا,ضدنفخ ,آور
تقوی�ت نی�روی   .دردھ�ای مفص�لی راخ�وب م�ی کن�د     رطوب�ت مع�ده راازب�ین ب�رده و     ,ضدسرطان,گردش خون 

س�یر داروي س�رماخوردگي و زك�ام    .كنن�ده اس�ت   سیر بادشكن وض�د عف�وني    .جنسی وافزایش تولید اسپرم
 .واثر خوبي در تنگي نفس داردخون را رقیق مي كند  ارد،سیر اثر خوبي در معالجھ سل د.است 

سیر چ�ون گ�رم و خش�ك اس�ت بن�ابراین رطوب�ت مع�ده        .خوردن مداوم سیر لقوه ورعشھ را از بین مي برد 
س��یر درم��ان كنن��ده دردھ��اي مفاص��ل ، س��یاتیك و  .را از ب��ین م��ي ب��رد و دردھ��اي مفاص��ل را خ��وب م��ي كن��د 

 . نقرس مي باشد 
س�یر س�نگ ھ�اي    .ن مي ب�رد  درمان قطره قطره ادرار کردن است ، زخم ھاي ریھ و درد معده را زا بیسیر

س�یر  . مالی�دن س�یر پخت�ھ ب�ھ دن�دان ، درد دن�دان را تس�كین م�ي دھ�د          . كلیھ را شكستھ و خ�ارج م�ي س�ازد    
براي از بین بردن میخچ�ھ ك�ف پ�ا از ض�ماد س�یر      . بعلت مدر بودن براي رفع آب آوردن انساج مفید است 

 . ر س�لولھاي س�رطاني را از ب�ین م�ي ب�رد      خ�وردن س�ی  . ضد انعقاد و لختھ شدن خون است . استفاده كنید 
 .خوردن سیر از سرطان جھازھاضمھ جلوگیري مي كند . روي مرض ایدز اثر مثبت دارد و

 :عوارض جانبی
درسایر افراد ھم مصرف زیاد سیر ممکن است .زیاده روی درمصرف آن  دوران دربارداری وشیردھی ممنوع است

کسانیکھ یبوست دارند نباید .ینایی و تحریک مخاط معده وروده شودضعف ب,تشنگی زیاد ,موجب پیدایش سردرد 
ن روغن بادام یا کره اضافھ کنند تا آسیربخورند وبرای رفع مضرات آن باید سیر را با آب ونمک پختھ وکمی بھ 

 .اشخاص گرم مزاج باید سیر را بپزند یا ازترشی سیر استفاده کنند.مضرنباشد
 

 



 
 )شاطره(شاه تره

 
 سرد:طبیعت

 
 :خواص درمانی

،  درم�ان مش�کالت پوس�تی نظیراگزم�ا    ,بھبود ک�ار کب�د  ,اشتھاآور ,تصفیھ کننده خون ,تب بر ,صفراآور ,مدر
 ضـد خـارش و یـرقـان، رفـع نارسائی کبد، داراي ویتامین ث، ،رفع عفونتھا و قارچھای پوستی

 .ضد صفرا و نشاط آور، ، ادرار آور، دفع بلغم، تقویت لثھ و از خونریزی آن جلو گیری می کند  

 
                                                                                                                                                                                                            :عوارض جانبی

 .  مصرف این گیاه درمقادیرباال موجب مسمومیت میشود
 

 

     



 شنبلیلھ
 گرم وخشک :طبیعت

 :خواص درمانی
 ,ضدالتھاب,خلط آور ,اشتھا آور,تسھیل زایمان,محرک انقباض رحم,کاھنده کلسترول وقندخون

یاستازھاي دازتھ و  آھن ، شنبلیلھ چون داراي مواد فسفره ، .ملین,شیرافزا,چاق کننده,تونیک گوارشی
مختلف مي باشد تقویت كننده لوزالمعده نیز مي باشد و بنابراین دستگاه ھاضمھ را بكار انداختھ و 

 . الغري ھاي مفرط را از بین مي برد 

شنبلیلھ بطور كلي شفادھنده بیماریھاي روحي و جسمي است وحتي اثرات مفیدي در اشخاص مبتال بھ 
 .در قدیم شنبلیلھ براي مداواي بیماري قند بكار مي رفتھ است .ردامرض قند و سل ریوي و استخواني د

باید آنرا  ،دانھ شنبلیلھ با این ھمھ خواص مفید داراي بوي ناپسند است بنابراین براي استفاده از آن دانھ
 . بوي بد آن را تا اندازه اي برطرف كند  تابا مواد معطر مخلوط نمود 

 :عوارض جانبی
ودربیماران مصرف . دردیابت وابستھ بھ انسولین قبل ازاستفاده باپزشک مشورت شود.است مصرف دربارداری ممنوع

 .کننده داروھای ھورمونی وضدانعقاد این گیاه با احتیاط وتحت نظرپزشک مصرف شود
 

 

    



 شوید         
 گرم  وخشک:طبیعت    
 :خواص درمانی   

 
 ضد درد، نفخ شکم ، ادرار آورو ، تخم شوید اثرات درمانی زیادی دارد از جملھ بعنوان ضد تشنج

برای کسانیکھ اشتھای زیادی بھ غذا ندارند و الغر ھستند تخم شوید .تقویت معده بکار می رود 
 .بھترین دارو است زیرا اشتھا را زیاد کرده معده را تقویت می کند و انرژی بھ بدن می دھد 

ر خانمھای شی. تخم شوید را می توان برای ناراحتی معده ، بی خوابی و ضد گاز معده بکار برد 
و در غذای خود مصرف کنند    ده کھ شیر آنھا کم است باید حتما روی چند بار دم کرده تخم شوید

 .بطور معجزه آسائی شیر آنھا زیاد خواھد شد 
طب گیاھی ایران خواص زیادی را برای شویدقائل است مثال در مورد درد شدید و ورم معده از 

 .فوری درد  دم کرده شوید استفاده می کردند کھ اثر تسکین
در مورد بیمارانی کھ مبتال بھ استفراغ شدید ھستند و ھیچ غذایی حتی آب را نمی توانند در معده 

د را آھستھ آھستھ یاین نوع بیماران باید دم کرده شو. د است یخود نگاھدارند بھترین درمان شو
 .بنوشند 

 .اشد بکار میبرند در چین حتی شوید را برای کمر دردھایی کھ بعلت انقباض عضالنی ب
     

               
 

http://seresht-shop.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C/
http://seresht-shop.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C/
http://seresht-shop.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C/


 شیرین بیان
 معتدل:طبیعت

 :خواص درمانی

ضدسرفھ ,کاھش دھنده اسید معده,ضعیف ملین ,واسپاسم گوارشی  ضدنفخ ,خلط آور, ضدالتھاب
و  ه، درمان كننده زخم معدهتسکین دھنده درد غشای مخاطی معد,وبرونشیت بویژه سرفھ ھای عصبی

 نرم كننده سینھ ،. جلوگیري مي كند تقویت کننده  عمومي بدن ، خوردن آن از پیري،سرطان معده  

ورم معده را . مدر و عرق آوراست ،براي برطرف كردن زخم و التھاب دھان ریشھ شیرین بیان را بمكید 
تنگي نفس را تسكین مي دھد ،درمان کننده  سوء ھاضمھ ،چشم را تقویت كرده و رفع .برطرف مي كند 

براي رفع بوي بد زیر بغل و پا . یان را بھ سر بمالید سردرد مي كند ،براي درمان موخوره چاي شیرین ب
  .از برگ ھاي شیرین بیان پماد درست كرده و در این قسمت ھا بگذارید

 :عوارض جانبی
مصرف دربارداری ممنوع  .عروقی ومبتالیان بھ فشارخون باال بایدبااحتیاط مصرف شود–دربیماران بااختالالت قلبی 

مصرف آن درمبتالیان بھ .شتقات آن را مصرف می کنند نبایدازشیرین بیان استفاده کنندافرادی کھ دیگوکسین وم.است
 .قندخون ممنوع است

نباید مورد مصرف  احتباس آب ونمک ودرنتیجھ افزایش فشارخون عروقی وکاھش ادرار ازعوارض آن است بنابراین
 .بانظرپزشکھفتھ مداوم مصرف نشود مگر  6تا  4بیش از.طوالنی مدت قرار گیرد

 

                                                                  



 عناب
 .لی سینا معتقداست کھ کمی سرد استابوع اما  معتدل:طبیعت

 :خواص درمانی

،برطرف کننده سرفھ ،رفع گرفتگی صدا،نرم کننده سینھ،درمان آرترواسکلروزیس آرام بخش  ملین،
   .،ضدآسم،مقاوم سازی دندانھا دربرابر پالک وپوسیدگی،تقویت کننده کبد

 .آسم وتنگي نفس را برطرف مي كند،خواب آور ،خون کننده  ،تمیزآرام كننده اعصاب  ،ادرار آور
براي برطرف كردن ورم چشم ، عناب .رشد موي سر را زیاد مي كند .خستگي شدید را برطرف مي كند 

اشتھا آور،رفع افسردگی .حافظھ را تقویت مي كند .دستگاه ھاضمھ را تقویت مي كند.را بھ چشم بمالید 
 .این میوه قدرت ماھیچھ ھا و توان بدنی را افزایش می دھد .ده سرطانوغم واندوه،درمان کنن

ھضم تصفیھ کننده خون بوده و بھ . ، بند آورنده خون و مقوی استضد سرطانعناب خشک، آرام بخش، 
  .استفاده می شودتعریق زیاد بدن در درمان نامرتب بودن ضربان قلب، عرق شبانھ و . کمک می کندغذا 
 .کمک می کند افزایش وزنبھ 

 . را برطرف می كند خستگی. آور است و بی خوابی را برطرف می كند خواب

 

      

http://www.tebyan.net/nutrition_health/dites/disease_dites/cancer/2008/10/2/75615.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/dites/disease_dites/digestive/2008/9/18/74859.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/dites/disease_dites/digestive/2008/9/18/74859.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/dites/disease_dites/digestive/2008/9/18/74859.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/dites/disease_dites/digestive/2008/9/18/74859.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/diseases/skin_hair/skin/2008/6/23/68836.html
http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=235
http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=66176
http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=66176
http://www.tebyan.net/sports/educational_scientificcontent/2008/1/15/58412.html


 فلفل سیاه
 :طبیعت

 :خواص درمانی
 

،بزاق آور،محرک،تسکین ضدعفونی کننده موضعی،مسکن ،ضدالتھاب،ضدرماتیسم،اشتھا آور،ضدنفخ
عطسھ آور،افزایش جریان خون،ضدسم ورفع کننده برخی ،)بصورت موضعی(درددندان بطور موقت

 .مسمومیتھای غذایی
میزان کلسترول خون این موضوع موجب  دھنده کاھش .شود باعث کاھش بروز زخم معده میفلفل 

ھای خونی جلوگیری  شود، این گیاه ھمچنین از انعقاد خون در رگ ھا می کاھش احتمال گرفتگی رگ
ھای قلبی و  شود کھ مصرف فلفل بھ پیشگیری از بیماری کند، این دو خاصیت موجب می می

 .کمک کند) ھا سخت شدن رگ(آرترواسکلروز 
این گیاه ابتدا سبب تحریک درد . فلفل یک مسکن قوی است. سرطانی نیز داردفلفل خاصیت ضد 

ھای درد در  این امر کاھش شدت سیگنال. دھد شود، اما سپس شدت عالیم درد را در بدن کاھش می می
تواند از ایجاد عفونت جلوگیری  شود، بھ ھمین دلیل می فلفل موجب تحریک سیستم ایمنی می.بدن است

ھای عفونی مبتال  خورند، کمتر بھ بیماری کسانی کھ بھ طور مرتب فلفل می ت نشان دادهتحقیقا. کند
 .شوند می

فلفل مانند یک داروی ضد . شود عفونی می خاصیت ضد باکتری فلفل موجب پیشگیری و درمان اسھال
 .شود ھا می احتقان، سبب رقیق شدن خلط و خارج شدن آن از ریھ

 
 

     
 



 فلفل سیاه
 :طبیعت

:خواص درمانی

،بزاق آور،محرک،تسکین ضدعفونی کننده موضعی،مسکن ،ضدالتھاب،ضدرماتیسم،اشتھا آور،ضدنفخ
عطسھ آور،افزایش جریان خون،ضدسم ورفع کننده برخی ،)بصورت موضعی(درددندان بطور موقت

.مسمومیتھای غذایی
میزان کلسترول خون این موضوع موجب  دھنده کاھش .شود باعث کاھش بروز زخم معده میفلفل 

ھای خونی جلوگیری  شود، این گیاه ھمچنین از انعقاد خون در رگ ھا می کاھش احتمال گرفتگی رگ
ھای قلبی و  شود کھ مصرف فلفل بھ پیشگیری از بیماری کند، این دو خاصیت موجب می می

 .کمک کند) ھا سخت شدن رگ(آرترواسکلروز 
این گیاه ابتدا سبب تحریک درد . فلفل یک مسکن قوی است. سرطانی نیز داردفلفل خاصیت ضد 

ھای درد در  این امر کاھش شدت سیگنال. دھد شود، اما سپس شدت عالیم درد را در بدن کاھش می می
تواند از ایجاد عفونت جلوگیری  شود، بھ ھمین دلیل می فلفل موجب تحریک سیستم ایمنی می.بدن است

ھای عفونی مبتال  خورند، کمتر بھ بیماری کسانی کھ بھ طور مرتب فلفل می ت نشان دادهتحقیقا. کند
 .شوند می

فلفل مانند یک داروی ضد . شود عفونی می خاصیت ضد باکتری فلفل موجب پیشگیری و درمان اسھال
 .شود ھا می احتقان، سبب رقیق شدن خلط و خارج شدن آن از ریھ



 قره قاط
 سرد:طبیعت

 :خواص درمانی

 مق���وی ومح���افظ عروق،درم���ان اخ���تالالت عروق���ی وبیماریھ���ای غیرالتھ���ابی ش���بکیھ ،ض���دنفخ،تونیک و    

فشار خون را کم می کند و برای معالج�ھ م�رض قن�د     .چربی خون را پایین می آورد  ،کاھش قند خونمدر
عض�لھ س�ازی عوام�ل م�وثر ب�ر رگ ھ�ا و ب�ا اث�ر مس�تقیم ب�ر          تغیی�ر تولی�د و آزاد   ب�ا  .نیز توصیھ شده اس�ت 

خ��ونی و ک��اھش پاس��خ انقباض��ی، ع��وارض قلب��ی عروق��ی دیاب��ت را ک��اھش م��ی           ص��اف ج��دار رگ ھ��ای  

م�ی   مصرف گی�اه ق�ره ق�اط س�یاه می�زان قن�د خ�ون و ع�وارض قلب�ی را در مبتالی�ان ب�ھ دیاب�ت ک�اھش              .دھد
سازی عوامل موثر ب�ر رگ ھ�ا و ب�ا     تغییر تولید و آزاد دراز مدت قره قاط سیاه با، تجویز خوراکی و .دھد

اثر مستقیم بر عضلھ صاف جدار رگ ھای خونی و کاھش پاسخ انقباضی، عوارض قلب�ی عروق�ی دیاب�ت    
  .را ک����������������������������������������������������������������������������اھش م����������������������������������������������������������������������������ی دھ����������������������������������������������������������������������������د  

ت رگ از عوامل خطر مھم بیماری ھای قلب�ی عروق�ی اس�ت و یك�ی از ع�وارض مھ�م دیاب�ت اخ�تالال         دیابت

 .ھای خونی در قسمت ھای مختلف بدن است



 
 

 کاسنی
 خنک:طبیعت

 :خواص درمانی
 مفید برای ,کاھنده چربی خون ,فزااشیر,ملین,تصفیھ کننده خون,ادرارآور,تب بر ,اشتھاآور ,صفراآور

،  ،شھوت افزاینده خون،فشار کاھنده  ،رارت صفراوىنده حاز بین بر،امراض کبدی و درمان یرقان
پزشکان قدیم و جدید ھر دو اثر . خانواده ھائیکھ کاسنى مى خورند فرزند پسر بیش از دختر دارند

وسازى یاختھ ى قطعى دانستھ و در طب جدید ثابت شده است کھ کاسنى در نکبد کاسنى را در امراض 
 آنجوشانده .استتقویت کننده کودکان  کاسنیشربت  ، مقوى معده. ى نقش برجستھ اى داردکبد ھاى 

 .زایمان را آسان مى کند
 :عوارض جانبی

بیماران دارای سنگ صفراوی قبل از مصرف بایدبا .استفاده طوالنی مدت ممکن است باعث کاھش فشارخون شود
 .با توجھ بھ اثرات تحریک رحم وسقط آوری ازمصرف آن دردوره بارداری پرھیز شود. دکننپزشک مشورت 

 
 

 

http://cdn.akairan.com/akairan/tandorosti/health/bimari-behdasht/hptyt.html
http://cdn.akairan.com/akairan/tandorosti/health/bimari-behdasht/hptyt.html


 کتانتخم 
 گرم  :طبیعت

 :خواص درمانی
تحریکات جلدی والتھابات  ملین،موثردردرمان التھاب معده وروده وسوءھاضمھ ،مسکن التھاب گلو،رفع

 Eداراي ویتامین  Omega 3روغن تخم كتان عالوه بر داشتن . )بھ صورت موضعی(پوستی نظیراگزما
مصرف شود عوارض ) یك قاشق چایخوري در روز ( نیز مي باشد و حتي اگر بمقدر بیش از احتیاج 

 .جانبي نخواھد داشت 
میگرنھاي دردناك را شفا داده و عادات . خاصیت مھم دیگر روغن كتان اثر ضد تورم آن مي باشد 

مطالعات جدید نشان داده است كھ روغن تخم كتان حتي مي تواند . ماھانھ دردناك را از بین مي برد
 . استفاده از این روغن از سرطان جلوگیري مي كند . مصونیت بدن را در مقابل بیماریھا باال ببرد 

تخم كتان بعلت داشتن موسیالژ زیاد نرم كننده بسیار خوبي است و در رفع یبوست مي توان از آن 
ظور باید تخم كتان را روي زبان ریخت و با مقدري آب آنرا بدون جویدن بلعید و بدین من. استفاده كرد 

 .یا مي توان تخم كتان را در آب خیس كرده و صبح ناشتا خورد 
دم كرده آن عالج بیماریھاي مجاري ادرار ، زخم معده و ورم . دم كرده تخم كتان نیز معجزه گر است 

  .سرفھ ، دردھاي پریود و حتي مرض قند مي باشد  ، ، سنگ كلیھ روده ، یبوست ، ورم مثانھ
 :عوارض جانبی

ازمصرف .بھ عالوه درموقع استفاده باید مقدارکافی آب نوشیده شود.دانھ کتان درموارد انسداد روده نباید مصرف شود
 .دانھ ھای نارس کتان خودداری گردد چون باعث بروز مسمومیت می شود

.  دانھ کتان نباید بو ومزه مشخص یاتندی بدھد.ساعت  نگھداری شود24باید بیشتراز دانھ خردشده کتان ن:نکتھ مھم   

                                                   

                              



 
 کدوی تخمھ کاغذی

 سردومرطوب:طبیعت
 :خواص درمانی

،ضدانگل بویژه دربانوان باردار وکودکان،درمراحل  ملین ، مدر و رفع کننده یبوست و سوء ھاضمھ
خون ساز،تب بر،برطرف کننده التھاب  .خوش خیم پروستات مفیداست) بزرگ شدن(نخست ھیپرپالزی

تخم .و روده است   شده درمان بواسیر و خونریزي معدهخوردن پوست کدوی خشک  ،کبدوکلیھ، معده
كدو براي . رد و چون سمي نیست اطفال نیز مي توانند از آن استفاده كنند اكدوي خام اثر دفع كرم روده د

ننده سرفھ و برطرف كننده اخالط کتخم كدو درمان . اشخاص گرم مزاج و صفراوي غذاي خوبي است 
كدو و تخم كدو . ا و مثانھ و سوزش مجراي ادرار تخم كدو مصرف كنیدبراي زخم روده ھ. است  یخون

 .ھر دو براي پیشگیري سرطان مفید

و اشخاص سیگاري و حتي آنھائیكھ با مي باشند كدو و تخم كدو در پیشگیري سرطان ریھ بسیار موثر 
ند باید از كدو اشخاص زندگي مي كنند و باصطالح سیگاري دست دوم ھستند براي اینكھ مریض نشو  این

 .استفاده كنند

 .  درحین مصرف درپروستاتیسم باید بطورمرتب با پزشک مشورت شود:نکتھ 

   

                                                                   



 )مریم نخودی(کلپوره

 گرم وخشک:طبیعت

 :خواص درمانی

کاھنده قند ,اثرات ضدتوموری,بھبودسیستم ایمنی,ضددردوالتھاب ,ضدنفخ,ضدتشنج,نیرودھنده,مقوی 

رفع ناراحتی ،،بیماریھای دستگاه تناسلی ـ ادراری و ضعف عمل دستگاه تغذیھ رفعرفع سردرد، ،خون

سرماخوردگی است ودربر تب،رفع درد ناحیھ قلب  ده آور،قاع ضد ، اسپاسم قوی ،درد ھاضمھ و دل

 .شود مصرف می

 

      



 
 

 کندر
 

 گرم وخشک:طبیعت
 

 :خواص درمانی
 

– ماده معطر درصنایع آرایشی,بخوردربیماریھای تنفسی,تسکین درددندان بھ صورت موضعی,ضدالتھاب

اثرات مفید در کاھش ،ھای التھابی روده  برای بھبود بیماری ،مفیدالتھاب  ضد .خوشبوکننده ھوا,بھداشتی

 .ضد سرطان ،کبدقند خون، کاھش چربی خون و محافظت از 

بر خوردن کندر  پیامبر اسالم. و رفع فراموشی و ضعف حافظھ بسیار موثر استتقویت حافظھ کندر در 

بھبود و افزایش حافظھ توصیھ  اند؛ و ھمچنین خوردن آن را برای بسیار تاکید کرده دوران بارداریدر 

  .اند کرده

 

                              

    

 

 

http://www.tebyan.net/nutrition_health/nutrition_news/healthy_nutrition/2010/2/9/115303.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/food_plans/all_age_nutrition/pregnancy_lactation/2010/3/9/118182.html


 گل گاوزبان
 گرم:طبیعت

 :خواص درمانی

خلط  ،سرفھضد ، معرق ,ضدرماتیسم,تب بر,ادرارآور,شیرافزا,محرک غده فوق کلیھ
. ضدعفونی کننده ,درمان کننده عالئم سرماخوردگی,خون، آرام بخش  ننده تصفیھ کن,آور

بي اختیاري دفع ادرار را .در درمان برونشیت موثر است  .كلیھ ھا را تقویت مي كند
برگھاي تازه گل گاو زبان داراي  .و ورم كلیھ را درمان مي كند  لتھابا .درمان مي كند 

  .مي باشد Cمقدر زیادي ویتامین 

 
 :عوارض جانبی

بعلت .استفاده طوالنی مدت از برگ وگل گاوزبان باعث صدمھ جدی بھ کبدمی شود 
 .داشتن آلکالوئید برای زنان بارداروکودکان مضر است

 
 

 



گزنھ 
 گرم وخشک:طبیعت

 :خواص درمانی

 ,ادرارآور ,تونیک مغزی ,بند آورنده خونریزی,قابض, ,رفع سرماخوردگی وبیماری دستگاه تنفسی 
دارای آھن ,)ریشھ گزنھ(موی سر  کمک بھ رشد,کاھش بزرگ شدن پروستات,ضدحساسیت,.شیرافزا

تصفیھ بدن ,وویتامین ث فراوان است ومناسب جھت افراد مبتال بھ کم خونی فقرآھن است
 ،رفع شوره سر،رفع عفونت مثانھ ،التیام دھنده زخمھای سرطانی،رفع کھیر،اگزما ,رماتیسم ,درآرتریت

خوني،برطرف کننده بیماریھاي تقویت کننده دستگاه ھاضمھ ،درمان کننده بیماري قند،رفع اخالط 
،رفع خون درادرار ،معرق،پاك كننده اخالط سینھ ، ریھ و معده ،تقویت ھپوستي، باز كننده  عادت ماھیان

کننده نیروي جنسي،رفع گرفتگی ھای کبدی، براي از بین بردن زگیل ، ضماد برگھاي تازه آنرا روي 
ناراحتي ھاي زنانھ قبل از عادت ماھیانھ از چاي گزنھ کاھش درد نقرس،براي برطرف كردن .زگیل بمالید 

كرم معده و روده را . استفاده كنید ،رفع ناراحتي ھاي كلیھ ،ضماد آن درد عضالني را برطرف مي كند 
براي برطرف كردن درد رماتیسم ، برگھاي تازه آنرا روي پوست .درمان كننده بواسیر است.مي كشد

 .بمالید 

 :عوارض جانبی
دردوران باردھی وشیردھی درمصرف آن احتیاط .روی درمصرف آن موجب افزایش فشارخون می شود زیاده
.دربرخی افراد مصرف فرآورده ھای حاوی گزنھ موجب ایجاد حساسیت وتورم پوستی می شود.شود



 گشنیز
 سردوخشک:طبیعت

 :خواص درمانی

 ،محرک،محرک معده،خوشبوکننده دھان،کاھنده چربی خون ،ضدنفخشبیھ اثرات درمانی زیره ورازیانھ ،
تخم گشنیز را پودر كرده و با ).بھ صورت موضعی(ضدعفونی کننده ضعیف،درمان دردھای رماتیسمی

 .نسبت مساوي با شكر و یا عسل مخلوط كنید براي تقویت بدن بسیار مفید است 
، ضد باكتري،ضدکرم معده وروده،قاعده آور ،ادرار آور ،كمك بھ ھضم غذا  .  معدهه دنتقویت كن

جوشانده تخم گشنیز خواب آور است ،سینھ ننده نرم ك،درد و بیماریھاي عفوني روده کننده  برطرف
جوشانده تخم گشنیز یا .تقویت كننده قلب است  .افزا ستتخم گشنیز شیر .زكام را برطرف مي كند ،

 .خوردن تخم گشنیز بوداده اسھال خوني را برطرف مي كند
 خواص برگ وساقھ گشنیز 

مواد پروتئیني را برطرف مسمومیت ھاي حاصلھ از .مسكن و آرام كننده است  .گشنیز خواب آور است
طحال را .تشنگي را برطرف مي كند  .با غذا گشنیز بخورید تا از ترش شدن غذا جلوگیري كند.مي كند 

 .دل درد را برطرف مي كند.براي فتق مفید است .تمیز و تقویت مي كند
 

 :عوارض جانبی
،ورم معده وروده،پیدایش )مفرطنوعی سستی توام باخستگی (گرم باعث سرگیجھ   10استفاده بیش از 

 .خون درادرار،سوزش والتھاب کلیھ ومجاری ادراری ودرمقادیرباالتر موجب اختالل حواس میشود
 

 



 گل سرخ
 .عده ای آن راسردوخشک وعده ای آن را گرم وتر می دانند:طبیعت

 :خواص درمانی

 
می توان .عصاره روغنی آن برای تقویت اعصاب ودرمان اضطراب وافسردگی بکار می رود,ملین ضعیف

برای آن خاصیت کاھش .آن را بھ داروھای پوستی اضافھ کرد یا برای رفع مشکالت گوارشی بھ کاربرد
تقویت کننده جنسی ،، مقوی و شاداب کننده، آرام بخش  .کلسترول خون ھم دربرخی منابع ذکرشده است

در موثرھا و درمان سرماخوردگی معمولی  مقاومت بدن کودکان در برابر عفونتدھنده است و افزایش 
ھمچنین با خوردن گالب، دردھای  ،بوی بد دھان ،رفع نشاط آور است، تقویت قلب  و درمان بیماری سل

تسکین سوزش سر معده و  ،داروی ضد تھوع و قابض ،شود عضالنی و سردردھا برطرف می
 .تقویت کننده و برطرف کننده تپش شدید قلب است ،ھای معده ناراحتی

 
ر ھای گل سرخ دارای اثر قابض مالیم است و امتیاز آن نسبت بھ سای گلبرگ. نفخ معدهضد ،ضد اسھال، 

ھایی  توان از آن در درمان بیماری می و معطر آن است و در مصارف داخلی داروھای مشابھ بوی مالیم
ھای دستگاه گوارش  انواع رز با عفونت. ھای مزمن، اخالط خونی و غیره استفاده کرد چون اسھال
ن شود پس از مصرف یک دوره آنتی بیوتیک در میزا ھا موجب می کند و خوردن آن مبارزه می

 .ودھای بی ضرر و مفید موجود در دستگاه گوارش تعادل برقرار ش باکتری
 

 

 
 



 انزروت
 گرم وخشک :طبیعت

 :خواص درمانی
 

دارویی است ملین و از بین برنده نفخ دستگاه گوارش و سایر اعضاء بدن، مسھلی است کھ مواد زائد و بیماری 
صفرا خواھد بود و  را از عمق بدن جذب و دفع می نماید و چنانچھ با ھلیلھ زرد و سکجبین خورده شود مسھل

کرده و در چشم بچکانند غدد میبومیوس لبھ پلک ھا را تحریک کرده و چسبندگی پلک اگر آنرا در شیر دختر حل 
لی کرده و مقداری انزروت در آن گذاشتھ و روی آتش گذارند تا ا پیازی را خ ھرگاه داخل. ھا را برطرف می کند

بچکانند بجوشد مایعی کھ از آن خارج می شود داروی خوبی است برای درد گوش و چون در گوش دردناک 
این صمغ  .و بیماری اوتیت گوش را مداوا می نماید داده  داخل گوش را ضدعفونی کرده و درد آن را تسکین

 .چاق کننده است.مصرف می شود ای دستگاه گوارش نیزجھت درد مفاصل و اخراج انگلھ
 :عوارض جانبی

  .چون جنین را ساقط می گرداند برای زنان باردار خورن آن جایز نیست 
 
 

                     

 

 

 



 
 مریم گلی

 گرم وخشک:طبیعت

 :خواص درمانی
داروی���ی . ك��اھش قن���د خ���ون اس���تفاده م���ی ش���ود  ای��ن گی���اه داروی���ی ض���د درد، آرام���ش بخ���ش و ب���رای 

اگ�����ر از . ھمچن�����ین ی����ك داروی ض�����د عف�����ونی كنن����ده بس�����یار ق����وی اس�����ت   . مق����وی اعص�����اب اس����ت  
دھ���ان را جوش���انده ای���ن گی���اه بص���ورت قرق���ره اس���تفاده ش���ود، جوش���ھای داخ���ل دھ���ان و بعض���ًا آف���ت   

 .،ص������������فرا آور،م������������در،تب بر،ک������������اھش دھن������������ده ترش������������ح ش������������یر.درم�����������ان م������������ی كن������������د 
 

و  ندر آن���ژی.ھمچن���ین ب���رای زخمھ���ایی ك���ھ ب���ر اث���ر واری���س ب���ھ وج���ود م���ی آی���د بس���یار م���ؤثر اس���ت    
از جوش����انده ای����ن گی����اه ب����رای ض����ماد و    . ان����واع گل����و درد نی����ز از ای����ن گی����اه اس����تفاده م����ی ش����ود     

ظ ای����ن گی����اه اگ����ر ب����ا آب مخل����وط ش����ود ب����رای  جوش����انده غل����ی. جوش����ھای ب����دن اس����تفاده م����ی ش����ود
 .دردھای مفصلی، رماتیسم و حتی راشیتیسم كودكان بسیار مفید و مؤثر است 

 
 

                   
 



 مصطکی
 .گرم وخشک است وبرخی آن را معتدل می دانند تقریبا:طبیعت

 :خواص درمانی

آن را مثل آدامس بجوید و دائم آب دھان را پایین ببرید و در آخر آن را میل نمایید محلل و مقوی است ، 

کھ واس حمی باشد ، در مورد سل ریھ باعث اخراج اخالط می گردد ، اختالل  مغزتقویت کننده قلب و 

آورد ، دھان ھمراه با عصبانیت باشد را درمان می کند ، لثھ را سالم و محکم می کند و بر آن گوشت می

اگر بھ طور متناوب .را خوشبو می کند و درد دندان را تسکین می دھد ، موجب تقویت معده می شود

 .استمقدار کمی از آن با کمی کندر خورده شود برای تقویت ھوش و حافظھ بسیار موثر 

آن را در آب بجوشانید و بخوریدو برای آرام کردن سرفھ ھای سرد و قطع خونریزی از سینھ و تقویت 

آن را با سعد کوفی بجوشانید و با آن دندان ھا را .کبد و کلیھ و معده و روده ھا و قطع اسھال مفید است

 .ور برطرف می سازدبوئیدن دائم آن وسواس را بھ مر.بوی بد دھان را مرتفع می سازد. بشوئید

 

                           



 

 )قرنفل(میخک
 گرم وخشکخیلی  :طبیعت

 :خواص درمانی
 ,بی حس کننده موضعی,ضددرد,معرق,آرام کننده درد دندان ,اشتھاآور ,ضدنفخ ,ضدعفونی کننده

میخك تقویت كننده مغز مي باشد و كسانیكھ حافظھ  .تقویت کننده عمومی بدن,ضدکرم وانگل,ضداسپاسم
میخك از سرطان جلوگیري كرده و حتي درمان كننده .استفاده كنندضعیف دارند باید از دم كرده میخك 

ضعف اعصاب .در برطرف كردن فلج و لقوه موثر است . براي رفع سردرد مفید است.سرطان مي باشد 
 .مقوي معده و جھاز ھاضمھ است .براي رفع تنگي نفس مفید است .را درمان مي كند 

براي تقویت نیروي جنسي سرد مزاجان مفید  .طرف مي كندسكسكھ را بر.كبد و كلیھ را تقویت مي كند 
گرم از پودر میخك را با شیر مخلوط كرده و ھر روز بمدت یك ھفتھ از آن  1بدین منظور باید   است

 .استفاده كرد 

براي ترمیم قرنیھ چشم و . كسانیكھ قطره قطره ادرار مي كنند براي درمان آن باید چاي میخك بنوشند
میخك تب بر .كھ در چشم ، مي توان چند قطره از محلول آبي میخك در چشم بچكانید برطرف كردن ل

و یا دو قطره اسانس   براي درمان كمردرد ، چاي میخك. براي گردش خون و قلب مفید است. است
استفاده از میخك گرفتگي عضلھ را از بین مي . میخك را با آب گرم و یا چائي مخلوط كرده و بنوشید 

 .برد
 :ارض جانبیعو

گرم ازآن ممکن است باعث مسمومیت وبیماریھای  1مصرف روزانھ .مصرف بی رویھ میخک ممنوع است
 .حادمرکزاعصاب فوقانی شود

 

                     

                                             

 



 نعناع 
 گرم وخشک: طبیعت

 :خواص درمانی

ضد بوی بد دھان کھ ناشی از ,آرام بخش,ضدعفونی کننده ,ضدسرفھ,ضداسپاسم,ضدنفخ ,معدهمقوی 
بخورآن برای رفع احتقان ,رفع دل پیچھ ھای زمان اسھال وضداسھال خفیف,اشتھاآور .سوءھاضمھ باشد
تقویت كننده معده وبدن ،ضد  .مصرف می شودکمپرس آن برای رفع التھاب مفاصل .بینی  موثراست

چاي گرم نعناع سینھ را آرام مي كند، مسكن ، قاعده آور،نعناع درمان سرماخوردگي و آنفلوانزا ،تشنج 
 .مي باشد 

برطرف کننده ناراحتي ھاي عصبي ،آشامیدن چاي نعناع و یا عصاره نعناع خونریزي سینھ را قطع مي 
سكسكھ و دل بھم خوردگي و استفراغ ،ادرارآور،از بین بردنده گلو درد، كند ،ضدکرم،از بین بردنده 

 . بر معرق ،تب
 :عوارض جانبی

 
نعناع .ھیچ شکلی ازنعناع رانباید بھ نوزاد داد. درافراد حسا س احتمال واکنش حساسیت زا وجود دارد
شدید کبدی مصرف التھاب کیسھ صفرا وبیماری ,نباید برای مبتالیان بھ سنگ صفرا ومجاری صفراوی 

 .شود
 

 



 ھل 
 گرم و خشك  :یعتطب

 :خواص درمانی
 ،مدر،تقویت كننده بدن ،و گاز معده و روده را خارج مي سازد  است بادشكن،تقویت كنده قلب 

زخم ھاي دھان را برطرف مي كند بدین منظور دم كرده ھل را در دھان  ،مقوي سیستم ھضم،قاعده آور 
 .مضمضھ كنید 

تسكین درد ،خوردگيامعالج سرم،تب بر،تھا آور ،اش دل بھم خوردگي و تھوع دفع  ،خوشبو كننده دھان 
 .ضد مسمومیت ،ترشي معده برطرف کننده ،رماتیسم 

              
 
 
 

         



 )بلیلھ(ھلیلھ سیاه
 

 سردوخشک:طبیعت
 :خواص درمانی

 
،درمان مشکالت گوارشی وتنفسی ،کمک بھ درمان گلودرد،گرفتگی صدا وسرفھ ملین،مقوی و قابض

 .مانع از سفید شدن مو می شود،ھلیلھ تقویت کننده حافظھ است .می کند
  

مصرف آن ،. مصرف آن بھ طور موثر اسیدیتھ و سوزش سردل را درمان می کند،تقویت کننده معده 
، )شستشوی چشم(درمان ناراحتی ھای چشمی ،ضدآسم،پس از غذا، اسیدیتھ معده را خنثی می کند

 . .برای برطرف کردن سیاھی دور چشم موثر است، خون کننده تصفیھ
  

 :عوارض جانبی
 

 .مصرف در زمان بارداری ممنوع است
 
 
 

                                                                         



 )آذرگون(ھمیشھ بھار
 سرد وخشک:طبیعت

 :خواص درمانی
کاھنده فشارخون با اتساع ,معرق, مدر,صفراآور,رفع دردھای قاعدگی,قاعده آور,درمان التھاب معده

برای درمان اختالالت كبدی مانند رفع مشکالت یائسگی،,ضدعفونی کننده,ضدسرطان,عروق محیطی
. تنظیم كننده قاعدگی وروده، درمان زخم معده ،درمان التھاب لولھ ھاضمھ ،درمان یبوست ،زردی

ضد سرفھ و سینھ  ،درمان ورم طحال ،ضد تشنج ،درمان یبوست،درمان سرگیجھ ،سرطان پوستدرمان 
 .گرفتگی عضالت معده ،درد

 :بھ صورت موضعی 
درمان زخمھای ,ختگیضدآفتاب سو, ضداگزماوخشکی پوست,ضدقارچ,التیام دھنده زخمھا,ضدالتھاب

 ندهبین براز ،)کرم(چین و چروك صورت ندهبین براز کورک وآکنھ،,میخچھ وزگیل,سرمازدگی,واریسی
ی پوست   پینھو میخچھ و زگیل،مفید برای رفع خارش پوست ،)بصورت ضماد(درمان بواسیر ،كك مك 

 .دست و پا
 

 :عوارض جانبی
 .استمصرف دربارداری وشیردھی بصورت خوراکی ممنوع 

 
 

 



 ھ ابوجھلنھندوا
 خیلي گرم و خشك  :تعیطب

 :خواص درمانی
باشد زیرا مسھل بسیار قوي بلغم است و  براي بیماران بلغمي مفید مي .یك مسھل خیلي قوي است 

براي درمان .سعي شود حتمًا زیر نظر پزشك استفاده گردد.كند اخالط بلغمي را از اعماق بدن خارج مي
جھت درد سیاتیك از روغن این .بیوتیك قوي است ابوجھل یك آنتي ھندوانھ.آوردن انساج مفید است آب

 .عصب بمالندگیاه بھ محل 
جھت واریس از روغن آن بر .میوه ھندوانھ ابوجھل ماساژ دھندجھت درد مفاصل و نقرس با روغن 

و لقوه و صرع نیز مفید  ھاي سردرد و درد شقیقھ و فلج جھت بیماري .ھاي واریس بمالند قسمت
راه كمي ادویھ با ھم براي جلوگیري از ریزش مو حدود نیم گرم از پودر كامًال سائیده این گیاه .باشد مي

كساني كھ سكتھ .ل را با ماست مخلوط كرده بمالندجھت خارش پوست پودر ھندوانھ ابوجھ.غذا میل شود
براي بیماري قند نیم گرم ھمراه .روز در ماه میل كنند 4ھ با غذا اند نیم گرم ھمراه نشاست مغزي كرده

 .روز در ماه میل كنند 7نشاستھ با غذا 

 :عوارض جانبی

 .باشد ھاي حاملھ مناسب نمي ي كساني كھ ورم روده دارند و خانمبرا

 

 

    
 



 

 )گل راعی(ھوفاریقون 
 گرم وخشک:طبیعت

 :خواص درمانی
 ضدسرفھ و,ضدباکتری,ضددرد,ضدالتھاب ,ضداسپاسم,درمان اختالالت عصبی بویژه افسردگی ومیگرن

کمک بھ شب ,مداوای ویروس تبخال,اشتھاآور ,تب بر ,مدر,بھبوددھنده ھضم,قابض,ناراحتی ھای تنفسی
تحریک پذیری یا ناراحتی ھای عاطفی بویژه ,تنش عصبی,دراضطراب ,ایدزضدویروس ,ادراری کودکان 

 .ضد كرم معده و روده مي باشد .موارد ناشی از یائسگی یا سندرم پیش از قاعدگی مصرف می شود
 .براي درمان مرض كزاز بكار مي رود.گرفتگي صدا را باز مي كند و خلط آور است.قاعده آور است 

 .سھال خوني است درمان كننده اسھال و ا
اگر مشكوك بھ خونریزي مغزي ھستید و یا احتمال خونریزي مغزي وجود دارد حتما از این دارو استفاده 

 .براي درمان فلج بكار مي رود.درمان كننده بیماري مننژیت است .ضعف جنسي را درمان مي كند.كنید 
در درمان .درمان كننده بیخوابي است .براي كم خوني مفید است . سیاه سرفھ را از بین مي برد

 .سرماخوردگي معجزه مي كند 
 :عوارض جانبی

بنابراین ھنگام مصرف آن نباید ,مصرف گیاه حساسیت بھ نور ایجاد می کند.ممنوع استی ان باردارممصرف آن درز
کسانی کھ داروھای .آن باعث کاھش اثربخشی داروی ضدبارداری می شود مصرف.درمعرض نور خورشید قرار گرفت

تحت درمان باداروی (درمبتالیان بھ ایدز .شیمیایی ضدافسردگی مصرف می کنند قبل ازمصرف گیاه باپزشک مشورت کنند
 .باعث کاھش اثربخشی دارو می شود)ایندنیاویر
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