
 برگ گ�ردو: تنظیم کننده قاطع قند خون ، ملین یک اس��تکان بصورت غلی��ظ قبل از صبحانه 
مصرف شود.

 شنبليله : ملین ، مفید برای اشخاص ضعیف ، پائین آورنده قند خون ، قبل از صبحانه نصف 
لیوان مصرف شود.

 شويد : کاهش چربی خون ، مفید برای آرتروز ، هر روز قبل از صبحانه نصف استکان 
مصرف شود.

 شيرين بيان : درمان قاطع زخم معده ، اثنی عشر ، رفع ترش کردن معده ، نصف 
استکان در یک لیوان آب بعد از غذا با نبات مصرف شود .

 کاسنی : ضد حساسیت ، درمان قاطع جوش و لک صورت ، تصفیه کننده خون ، 
جلوگیری از غلظت خون ، مفید برای کبد ، روزانه نصف لیوان بصورت غلیظ مصرف 

شود .
 گل گاوزب�ان : تقویت قلب و اعص��اب ، ضد تهوع ، مفید ب��رای ورم کلیه ، ضد 
عفونی کننده دس��تگاه گوارش ، قبل از خواب یک فنجان در یک لیوان آب بصورت 

شربت مصرف شود.
 يونجه : اشتها آور ، چاق کننده حاوی انواع ویتامینها ، برای کودکان یک ساعت 

قبل از غذا نصف لیوان مصرف شود.
 گزن�ه : اس��تحکام لثه ، مقوی معده ، کاه��ش دهنده قند خ��ون ، تنظیم کننده 

پروستات ، یک سوم لیوان با آب مصرف شود .
 نعناء : گرم ، مقوی ورم معده ضد نفخ ، رفع س��ردی و دل درد ، بعد از غذا یک س��وم 

لیوان با آب بصورت شربت مصرف شود.
 افشره نعناء : ضد روماتیسم ، رفع دردهای عضالنی ، استخوان درد ، کمر درد و پا درد ، 

درمان میگرن ، مورد مصرف آب بصورت ماساژ روی پا و کمر و سر می باشد.
 اسفناج : ضد کم خونی ، ازدیاد آهن خون ، روزانه نصف استکان بصورت غلیظ مصرف شود .

 مورد : ضد خونریزی ، قابض روده ، مفید برای موی سر ، مصرف خارجی دارد .
 گل ختمی : نشاط آور ، نیکو کننده رخس��ار ، رفع التهاب مثانه و قطع ادرار ،درمان آسم و گرفتگی صدا ، 

خواص گياهان دارويی
معصومه آیت اللهی

اهان دارويی  ی است كه بيشترين گي شور آسياي ی از هفت ك در ايران كه يك
ش وجود داشته است و در سه دهه گذشته شاهد روند رو به  ن گراي را دارد اي
ای طب سنتی هستيم. اهی و احي نه استفاده از داروهای گي رشد مردم در زمي
اهی وجود  ش از 130 نوع داروی گي شورمان نيز بي براساس آمار موجود در ك
ی مشتق  بات داروي اهان هستند. استفاده از تركي دارد و منشا اصلی آن ها گي
شمار  ل عوارض جانبی بی  ادی دارد، بلكه به دلي اهان، نه تنها قدمت زي از گي
ن در درمان برخی  های متعدد طب نوي سو و نارسايی  ی از يک  داروهای شيمياي
ی با رشد  اهان داروي گر پرورش و توليد گي ها با گذشت زمان، بار دي از بيماری 

توجهی روبرو شده است. قابل 
شور با تحوالت علمی-  ک سال پيش در ك اهی از ي گاه داروهای گي جاي
رانی،  ی و طب اي اهان داروي ل ستاد گي تخصصی نظام مندتر شده است. تشكي
قاتی و آموزش  جاد درمانگاه ها و مراكز تحقي ده طب سنتی، اي س دانشك تاسي
ان و داروسازان نمادی از تحول و نظام مندی نسبت  تخصصی گروهی از پزشك
اهی است.در ادامه خواص برخی  ران و درمان دارو گي گاه طب سنتی اي به جاي

اهان را بررسی خواهيم كرد. از اين گي
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البته عرق برگ چنار جهت آسم و س��ینه درد مفیدتر از عرق گل ختمی 
می باشد. یک فنجان در یک لیوان آب سرد مصرف شود .

 گالب : مقوی اعصاب ، مقوی قلب ، س��خت کننده لث��ه ، نرم کننده 
پوست ، بصورت شربت قبل از خواب یک چهارم لیوان با آب و شکر مصرف 

شود . 
 مخلصه : مق��وی ، ملین بهتری��ن پادزهر ، برای قولن��ج و دردهای 

عضالنی هم مفید می باشد . نصف لیوان بصورت غلیظ مصرف شود .
 رزماری : ضد سرماخوردگی و سیاه سرفه ، باید بخور داده شود ، یک 

لیوان در سه لیتر آب ریخته شود و بخور داده شود . مفید برای معده .
 اکاليپتوس : درست همان مورد مصرف و طریقه مصرف رزماری را 

دارد .
 نس�ترن : تقویت قلب و اعصاب ، رفع کمبود ویتامی��ن ث ، درمان 

پوکی استخوان ، بصورت شربت میل شود .
 کلپ�وره : ضد س��رفه ، عفونتهای دهان ، لثه و لوزه ها ، ضد جوش و 

خارش ، رفع سوء هاضمه ، یک فنجاندر یک لیوان آب سرد مصرف شود .
 گش�نيز : نیرو دهنده ، ضد تش��نج ، ضد کرم و باکتری و بیماریهای 

روده ای .
 کرفس : درمان روماتیسم ، درد مفاصل ، یک فنجان در یک لیوان آب 

سرد مصرف شود . 
 طارونه : مسکن اعصاب ، خواب آور ، یک فنجان در یک لیوان آب 

سرد یا به صورت شربت مصرف شود . 
 عرق آويشن : ضد ریزش مو ، مفید برای سرماخوردگی 
، تقویت بینایی ، ضد عفونی کننده  ، مقوی معده 
و اعصاب ، بعد از غذا نصف فنجان در یک لیوان 

آب بصورت شربت مصرف شود.
 ع�رق اس�طوخودوس : نیرو 
بخش ، رفع انواع سردرد و سرگیجه 
، درمان برونشیت مزمن ، معرق 
– یک فنجان در یک لیوان آب 

بصورت شربت مصرف شود .
 ع�رق بابون�ه : مفید 
ب��رای ام��راض پوس��تی، 
تقویت پوست ، مفید برای 
جوش و لک صورت ، ضد 
درد هنگام دن��دان بندی 
کودکان ، بع��د از غذا یک 
فنجان در ی��ک لیوان آب 

مصرف شود .
 ب�اد رنجبوي�ه : ضد 
خستگیهای روحی ، علمی 
ترین دارو برای اعصاب ، ضد 
اس��تفراغهای دوران بارداری ، 
ضد تشنج ، شفا بخش هیستری ، 
مفید برای آلزایمر ، ضد قولنج ، یک 
فنجان در یک لیوان آب سرد مصرف 

شود.
 عرق برگ چنار : رفع تنگی نفس ، آسم 

، س��ینه درد ، اختالالت حنجره ، چاق کننده ، یک فنجان بصورت غلیظ 
مصرف شود . 

 عرق بومادران : درمان یبوست ، ضد بواسیر ، نقرس ، رفع قاعدگی 
، بعد از غذا نصف فنجان در یک لیوان آب سرد به صورت شربت مصرف شود . 

 عرق بهارنارنج : آرامبخش ، رفع ضعف اعصاب ، درمان بیخوابی ، 
قبل از خواب نصف فنجان در یک لیوان به صورت شربت مصرف شود.

 عرق بيدمشک : بهترین دارو برای تقویت قلب و ناراحتیهای قلبی و 
کاهنده فشار خون ، بصورت شربت میل شود . 

 عرق بيد : خنک ، تب بر ، رفع زخم دهان ، دفع آفت دهان ، ضد آبله 
مرغان ، روزانه نصف لیوان بصورت غلیظ مصرف شود . 

 عرق پون�ه : گرم ، خلط آور ، بادشکن ، ضد سیاه سرفه و گریپ ، اثر 
محرک بر ترشحات معده ، یک فنجان در یک لیوان آب مصرف شود . 

 عرق کاکوتی : ضد عفونی کننده مجاری تنفسی ، مورد مصرف آن 
در دوغ و ماست می باشد .

 عرق چهل گياه : ترکیبی از چهل گیاه دارویی ، هضم کننده غذا ، آسان 
سازی گوارش ، تقویت اعصاب ، رفع کمر درد و پا درد ، مسکن دردها ، یک 

فنجان در یک لیوان آب بصورت شربت مصرف شود . 
 عرق خارشتر : ضد سنگ کلیه و مثانه ، ضد سیاه سرفه ، روزانه یک 

فنجان بصورت غلیظ مصرف شود .
 هل : معط��ر ، تقوی��ت روده ، از بین بردن ب��وی بد ده��ان ، در غذا و 

شیرینجات مصرف می شود .
 دارچي�ن : معطر ، رفع س��ردی ، رف��ع ضعف بدن ، خوش��بو کننده 

شیرینیجات و غذا.
 رازيان�ه : افزایش ش��یر مادران ، ازدیاد آهن خون ، مصرف آن فقط 
برای زنان می باشد . قبل از غذا یک فنجان در یک لیوان آب مصرف شود . 
 کيال�ک : تصفیه کننده خون ، جلوگیری از وس��عت کلسترول خون 
، جلوگیری از تنگ ش��دن رگها ، قبل ازغذا با یک لیوان آب سرد مصرف 

شود . 
 زنيان : ضد انگل ، دفع سموم بدن ، مقوی جنسی ، رفع اعتیاد به مواد 
مخدر ، ضد سکسکه ، مورد مصرف آن همراه با یک فنجان عرق کاسنی 

باید باشد .
 زيره : ضد چاقی و نف��خ ، یک فنجان در یک لی��وان آب قبل ازغذا ، 

نصف لیوان عرق زیره با نصف لیوان آبغوره میل شود .
  س�نبل الطيب : مس��کن ، درمان طپش قلب ، جلوگیری از التهاب 

روده ، یک فنجان در یک لیوان آب با نبات میل شود . 
 چهار عرق گرم : تقویت کننده مع��ده ، رفع ناراحتیهای روده ، یک 

فنجان در یک لیوان سرد بعد از غذا مصرف شود . 
 چهار عرق سرد : کاهنده چربی و قند ، ضد عفونی کننده ، تصفیه 

کننده خون ، یک فنجان در یک لیوان آب سرد بعد از غذا میل شود .
 برگ زيتون : پائین آورنده فشار خون ، مقوی ، قابض معده ، تب بر ، 

یک فنجان در یک لیوان آب سرد مصرف شود . 
 سير : پائین آورنده قاطع فشار خون ، ضد باکتری ، تنظیم کلسترول ، 
مفید برای بیماریهای عروقی و کاهش  قند خون ، رفع مسمومیت حاصل 
از نیکوتین سیگار و آلودگی هوا ، مفید برای حصبه ، نصف استکان در یک 

لیوان آب مصرف شود . 
 شاه تره : شفا بخش عفونتهای پوستی و قارچهای جلدی ، ضد خارش 

بدن ، روزانه نصف لیوان به صورت غلیظ مصرف شود .
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