
 خواص گیاهان دارویی

  

خالصه ای از خواص برخی از گیاهان دارویی))برگرفته شده از کتاب فرهنگ جامع گیاهان دارویی و 

 میوه ها ، اثر اینجانب(( :

 -------------------------(الف) گروه 

 Cynara Scolymusی(:آرتیشو)کنگر فرنگ -1

 گرم و تر(-)خنک

- آور صفرا – ادرار سوزش ضد – آور ادرار – دیابتی افراد برای مفید –ضد کبد چرب و سیروز کبدی 

 .داخلی عفونت ضد  

 Cuscuta Epithymumآفتیمون شامی: -2

 )گرم و خشک(

 تقویت کبد. -ضد بیماریهای روحی -ضد سودا و بلغم بسیار قوی

 Prunus Cerasus lآلبالو: -3

 )سرد وخشک(

– کننده الغر -خون غلظت کاهش – روماتیسم و نقرس ضد – اوره و وقند چربی ضد –کاهش فشار خون 

 .کبدی سیروز و چرب کبد ضد

 آلوورا)مراجعه شود به صبر زرد(.-5

  Prunus Spinosaآلوسیاه: -6

 )سرد و معتدل(

http://rezamohammadijavidi.blogfa.com/post-9.aspx


 .دهان خشکی کاهش –نده خون بسیار قوی کن تصفیه – مفصلی درد ضد – صفرا ضد –ملین گیاهی 

 Peeledآمله)مقشر(: -7

 )سرد و خشک(

 -گرمی ضد -بدن رطوبت ضد – سرفه ضد -بلغم و سودا ضد –ضد سیاتیک  -ضد اسهال مزمن و خونی

 .معده تقویت

 Thymeآویشن: -8

 )گرم و خشک(

 عفونت ضد –گی نفستن و سرفه ضد – خون غلظت کاهش –( کرمک)انگل ضد –ضد نفخ وتقویت معده 

 .بلغم و سودا ضد – تریاک و سیگار سم ضد – خارجی و داخلی

 Juniperus Sabina lابهل)میوه سرو کوهی(: -9

 )گرم و خشک(

 به صورت ضماد: ضد ورم و التهاب

 شستشو: ضد خونریزی و بواسیر.

 اترج)مراجعه شود به بالنگ(-10

 Ceratonia Siliqua lاذخر )کاه مکه(: -11

 و خشک()گرم 

 .داخلی التهاب ضد -آور قاعده –( آسیت)شکم در آب تجمع ضد –ضد التهاب کبد 

 ارپه )مراجعه شود به مریم نخودی(. -12

 ارتیمیزیا)مراجعه شود به بومادران(. -13



 ارژن )مراجعه شود به بادام تلخ(. -14

 Mespilus Germanica lازگیل: -15

 )سرد و خشک(

 .خون کننده قلیایی – دهان بزاق کاهش –ضد ورم پروستات ومعده و روده  –ضد اسهال و اسهال خونی 

 اسپست )مراجعه شود به یونجه( -16

 Lavandula Veradcاسطوخدوس)الواند(: -17

 )گرم و خشک(

 – قوی  افسردگی ضد و آرامبخش - قلب مقوی – خوردگی سرما و سرفه ضد –درمان مخملک و سرخک 

 ضد درد )ماساژ روغن(. -ش بینی)مالش روغن در بینی(آبریز و عطسه ضد -میگرن ضد

 Plantago Psylliumاسپرزه)اسفرزه(: -18

 )سرد و تر(

 .بر تب -گرمی ضد – بواسیر درمان – گیاهی ملین –ضد قند و چربی و فشار خون 

 Spinacia Oleroceaاسفناج : -19

 )سرد و معتدل(

تحلیل ورمهای داخلی و  -ش و بند آمدگی ادرارسوز ضد –ملین گیاهی  -ضد کم خونی)با گوشت قرمز(

 ضد قولنج اعصاب -تقویت کبد -خارجی

 Peganum Narmala lاسپند)اسفند(: -20

 )گرم و خشک(

 روده کرم ضد – تریاک و سیگار سم ضد –افزایش فشار خون  -دانه در روز( 5مفید برای دیابت)به مقدار 

 ورت پزشک مصرف شود(.مش با. )قوی بلغم و سودا ضد – نواری نوع از



  

 Dorema Ammoniacum domاوشق)عشاق(: -21

 )گرم و خشک(

 تخم زرده با ضماد صورت به)درد ضد -قوی بلغم ضد-آور قاعده -مدر – مسهل –محرک روده و معده 

 (.شود مصرف پزشک مشورت با(. )مرغ

  

  Artemisia Absinthiumافسنتین: -22

 )گرم و خشک(

 کرم ضد -مالت تب برای مفید – مدر – خون جریان سرعت افزایش –نان جوان رفع قطع قاعدگی در ز

 .بلغم و سودا ضد پارچه بید

 )با مشورت پزشک مصرف شود(.

 .Melilotus Officinalis lاکلیل الملک)ناخنک(: -23

 )گرم و خشک(

 دگی .قاع خون کننده روان – خارجی و داخلی التهاب ضد – خوردگی سرما رفع –شل کننده خون 

 Rosemarinusاکلیل کوهی)رزماری(:  -24

Officinalis l. 

 )گرم و خشک(

 نافع -(ضماد) درد ضد -(شستشو)مو پیاز تقویت – معده شیره و صفرا کیسه ترشح افزایش – مدر –معرق 

 (.ضماد)پا و دست فلجی برای

 افراد مستعد میگرن نباید از این گیاه استفاده کنند.



 شود(.)با مشورت پزشک مصرف 

 Acorus Calamus lاگیر ترکی: -25

 )گرم و خشک(

 خواب -تومور ضد – اسپرم تولید افزایش -سرفه ضد – خون جریان تسریع –مسکن اعصاب مرکزی 

 (.شود مصرف پزشک مشورت با) -آور

  Punica Granatumانار: -26

 )سرد وخشک(

 ضد -ساز خون –ضد گرمی بدن  – خون فشار کاهش – اسهال ضد – خون پاالیش –محرک ترشح صفرا 

 .قابض – داخلی زخم

  Mangifera inica l:انبه – 27

 )گرم و خشک(

 .معدنی مواد و ویتامین دارای -کننده چاق –اشتها آور 

  Lavageانگدان رومی: -28

 )گرم و خشک(

 مصرف پزشک مشورت با. )سمی جانوران مسمویت،سم ضد – بلغم ضد -(بخور)سینوزیت ضد –ضد سرفه 

 شود(.

 Ficus Carica lانجیر:  -29

 )گرم و خشک(

 . معده زخم ضد – جنسی قوای تقویت – سودا ضد – حنجره تقویت –( اجیرخیس)ملین –انرژی بخش 

 Astagalus Fasciculifolus boissانزروت: -30



 )گرم و خشک(

زشک مصرف پ مشورت با. )-جنسی قوای تقویت – کش کرم -رس زود انزال ضد –مسهل صفرا و بلغم 

 شود(.

  Vitis vinifera lانگور – 31

 )گرم و تر(

 و فیبرین بین اعتدال – التهاب ضد – خونی کم رفع -ضدیبوست – عروق گرفتگی ضد –پاالیش خون 

 .سودا ضد -تخم سلول شدن پسر به وکمک رحم ترشحات کردن قلیایی – فیبرینوژن

 Arctostaphylosuva ursiانگور خرس:-32

 )سرد(

 .قلیایی نوع از کلیه سنگ ضد -ادراری مجاری عفونت ضد – بر تب –هال ضد اس

 انگور دشتی)مراجعه شود به سپستان( -33

 انگورروباه)مراجعه شود به تاجریزی( -34

 انگورک)مراجعه شود به تاجریزی( -35

 انیس ستاره ای)مراجعه شود به بادیان ختایی( -36

  Pimpinella anisunانیسون)بادیان رومی( -37

 )گرم و خشک(

 .شکم نفخ ضد – اسپرم افزایش – معده به کمک –اشتها آور  -شیر افزا -قاعده آور

 Eucaliptusاوکالیپتوس: -38

 )گرم و خشک(



 (.شستشو)زخم کننده عفونی ضد -(بخور)ضدسرفه –ضدعفونت سینوسها و برونشها)بخور( 

 -------------------------گروه))ب((:

  Arctium lappa lباباآدم: -1

 )گرم و خشک(

 زنانگی بیماریهای رفع –( گیاهی انسولین)  خون قند کاهش – میکروبی و عفونی امراض ضد –ضد نقرس 

 مسمومیت آورضد صفرا – بدن مقاومت افزایش – ریزی خون ضد -مار سم ضد – هیستامین افزایش ضد –

 پوست کننده روشن – روده سرطان ضد–ن خو عناصر تمام افزایش – گیاهی مدر – خون پاالیش – جیوه با

 ( .ضماد)ریزی خون ضد -(ضماد)مار سم ضد –( روغن مالش)خونی مویرگ رویاندن –

 Anthemis Nobilis lبابونه: -2

 )گرم و خشک(

 کولیت ضد  - روده و معده وزخم معده ورم ضد – روده و( هالیکوباکترها)معده عفونت ضد –قاعده آور 

 شل – روان و اعصاب مسکن – آرامبخش – مادر شیر افزایش –ضد درد قاعدگی  -(روده قولنج)روده

 درد ضد – سرماخوردگی رفع –( سازی سفید گلبول)بدن ایمنی افزایش – میگرن ضد -عضالت کننده

 گل و ختمی گل با صورت پوست کننده روشن و جوش ضد -خوابی بی رفع – بلغم و سودا ضد  - قاعدگی

 (.بابونه جوشانده در نشستن)زنانگی عفونت ضد –تقویت پیاز موی سر)شستشو(  -(صورت بخور) پنیرک

  Cynara Cardunculus lباد آورد)کنگر کوهی(: -3

 )گرم و خشک(

 ضد – خون چربی و قند کاهش – زدگی دریا ضد – کننده خشک – بلغم و ضدسودا – کننده چاق –شیرافزا 

 الیروبی معده و روده. -د اسهالض – داخلی ریزی خون ضد – روده و معده زخم

   Amygdalus Ammaraبادام تلخ: -4

 )گرم و خشک(



 با)  -(ماساژروغن)سر وخارش شوره ضد-(ماساژروغن)درد ضد – انگل ضد –ضد یبوست  -ضد قند

 (.شود مصرف پزشک مشورت

  Arashis Hypogaeaبادام زمینی: -5

 )گرم و خشک(

 عقب برای مفید – خون قند و چربی کاهش –سپرم و تخمک ا تقویت – گیاهی ملین –تقویت حافظه 

 . ذهنی ماندگی

  Amygdalus Communisبادام شیرین: -6

 )گرم و خشک(

 خونریزی برای مفید – عمومی مقوی – تخمدان تقویت – سازی اسپرم افزایش –مقوی قوای جنسی 

ویت پیاز موی تق -(روغن)سر شوره و خارش ضد -(روغن) ثقل ضد – کننده چاق – داخلی

 سر)ماساژروغن(.

  Asperugo Proumbensبادرنجبویه: -7

 )گرم و خشک(

 . صفرا ضد – بلغم ضد – عصبی نوع از خون فشار کاهش – قلب تقویت -مسکن –آرام بخش  -ضدقولنج

  Star Aniseبادیان ختایی:-8

 )گرم و خشک(

 قاعده آور. -نوشابه کردن معطر –( گاوزبان گل با)صرع ضد –شیر افزا  -تقویت معده

 بادیان رومی)مراجعه شود به انیسون( -9

 (باباآدم به شود مراجعه) باردان  -10

  Plantago Major  lبارهنگ: -11



 )سرد و خشک(

   - ها لوزه التهاب ضد – سرفه ضد –( نعناع عرق با)ثقل ضد و معده تقویت –ملین مالیم 

 ادرار. تکرر کاهش –ضد چربی خون  -ضد خونریزی داخلی

  Ferula Gummosa Boissباریجه: -12

 )گرم و خشک(

 با)0(ضماد)کمردرد ضد – گیاهی بیوتیک آنتی – شراب با مسمومیت ضد – آسم و سرفه ضد –قاعده آور 

 (.شود مصرف پزشک مشورت

  Vica favaباقال: -13

ه به صورت ضد احتباس شیر در پستان)باقال +آرد جو +نعناع و سرک -)سرد(ضد پوکی استخوان

 فسفات دی هیدروژناز(بسیار خطر ناک است.6ضماد(.مصرف باقال برای افراد فاویسم)کمبود آنزیم گلوکز 

  Citrus Mediicalبالنگ)اترج(: -14

 )گرم و خشک(

 .آور قاعده -(ضماد)ماروعقرب سم ضد – قابض – دلپیچه ضد – مسمومیت ضد –ضد اسهال و استفراغ 

 بالنگو: -15

 )گرم و خشک(

 .عصبی خون فشار کاهش -سینه خشونت و سرفه ضد –ضد اسهال مزمن و خونی)با گالب( 

 Esculentusبامیه:  -16

 )گرم و خشک(

 افزایش  -صدا تقویت – ادرار سختی رفع – راحت زایمان – سازی اسپرم ازایش –ضدسنگ کلیه و مثانه 

 (.گل کرده دم) سودا ضد – عرق کننده زیاد – روده و معده گاز



  Laurus nobilis:بو برگ – 17

 )گرم و خشک(

 سمی آن گل مصرف.))عروق کننده باز – آور قاعده-معده تقویت – غذا چاشنی – آور اشتها –شادی آور 

 ((.است

  Oryza Sativa lبرنج: -18

 )سرد وخشک(

 برنج( شلتوک آب با شستشو)سر موی تقویت -روده التهاب ضد – اسهال ضد –چاق کننده)به صورت کته( 

  Artemisia Vulgaris l:برنجاسف – 19

 )گرم و خشک(

 (.شود مصرف پزشک نظر زیر) – آور اشتها – آور قاعده –تقویت معده 

  Linum usitatissimumبزرک: -20

 )گرم و خشک(

 (.شود مصرف پزشک نظر زیر) -شکم نفخ ضد – درونی التهاب ضد – سینه کننده نرم –مسهل و ملین 

  Verbas Mthapsusبزیر: -21

 )گرم و خشک(

 (.شود مصرف پزشک نظر زیر(. )برگ)اسهال ضد –( شیر در گل)سل ضد–ضد آسم و تنگی نفس 

  Polypodium Vulgare lبسفایج: -22

 )گرم و خشک(



 – قولنج ضد – پستان در شیر انعقاد ضد – نقرس ضد – کلیه ضدورم -درد دل ضد – سودا دفع –ضد بلغم 

 . )زیر نظر پزشک مصرف شود(.(ضماد)روماتیسم ضد

  Atropa Belladonna(:کمر قرص)بالدر – 23

 )گرم و خشک(

تقویت کمر زنان بعد اززایمان))خوراکی :بافوفل +دارچین +زجفیل، و مالشی با روغن بادام تلخ یا 

 )زیر نظر پزشک مصرف شود(. -کنجد((

   Qurecus Species:بلوط – 25

 )سرد وخشک((

 -(زیتون روغن و کندر با خوراکی)ادراری شب ضدتکررادرارو -لثه سفتی–خونی  ضد اسهال و اسهال

 (شستشو)بواسیر ضد-(مضمضه و غرغره)دهان آفت و گلودرد ضد

 Indiana Hazelnutبندق هندی: -26

 )گرم و خشک(

 سردی ضد –تقویت قوای جنسی 

  Violette Odoranteبنفشه ایرانی: -27

 )سرد و تر(

  – بر تب –ضد سرفه  –رفع سرماخوردگی 

  –( بینی در روغن مالش) بینی از خونریزی ضد –ضد درد)مالش روغن(  -آرام بخش

  – اطفال در مقعد زدگی بیرون ضد –ضد صفرا 

 ((.دارند حساسیت گیاه این به برخی.))مخملک و زردی ضد –ضد سردرد)مالش روغن( 

 Hypnotic ROOT:بوزیدان – 28



 )گرم و خشک(

  – ضددردمفاصل –اسید اوریک  کاهش –ضد سم 

 قاعده آور. -محرک قوای جنسی -پاک کننده معده

 )زیر نظر پزشک مصرف شود(.

 Cresson de tontaine(: چشمه علف)اوتی بوالغ – 29

 )گرم و مرطوب(

 -آور قاعده – اشتهاآور – کش کرم – معده مقوی – نقرس و روماتیسم ضد – خون تصفیه –ضد قند خون 

( شستشو)سر موی پیاز تقویت –( شستشو)زنانگی خارش ضد – بدن ایمنی افزایش –نیروبخش  – افزا شیر

 (.شود مصرف پزشک نظر زیر) -

 Achillea Millefoliuumبومادران: -30

 )گرم و خشک(

 عضله تقویت – آور قاعده – معده زخم و ورم ضد – داخلی التهاب ضد –ضد خونریزی داخلی و خارجی 

 به.)قاعدگی تنظیم و قاعدگی درد ضد – آسکاریس کرم ضد –راری در انسان و دام اد خون ضد – قلب

 (.کنید میل کرده دم صورت

  Pyrus Cudonia lبه: -31

 )سردو تر(

  –نرم کننده سینه و ضد سرفه خشک)به دانه( 

)میوه بند شاش رفع –( میوه)قلب عروق کننده باز -(دانه به)داخلی خونریزی ضد –ضد اسهال)به دانه( 

 شادی – خون فشار افزایش -(میوه) سکته از پیشگیری –کاهش چربی خون )میوه(  -به صورت کباب(

 .آور

  Citrus Aurantium lبهارنارنج: -32



 )گرم و خشک(

 آرام – تشنج ضد -آور قاعده -کودکان در ادراری شب ضد – افسردگی ضد –مقوی قلب و اعصاب 

 .بخش

 Lippa Citriodora Kunth:لیمو به – 33

 )سرد وخشک(

  -نوشیدنی مواد چاشنی – بخش آرام –تقویت معده 

 ضد گرمی. -ضد تپش قلب

 (:سفید –بهمن)سرخ  -34

 )گرم و خشک(

 جنسی قوه تقویت – بخش گرمی –اسپرم ساز 

  Salix Albal lبید: -35

 )سرد و خشک(

 -اشی از تبن تشنج ضد -خون تصفیه – گرمی ضد – بر تب –ضد عفونت داخلی و خارجی 

 مقوی کبد. -ضد خونریزی معده

  Chiendentبید گیاه)مَرغ(: -36

 )گرم و خشک(

 ضد – ونقرس روماتیسم ضد -خون قند ضد –تنظیم کار غدد داخلی  -مثانه(-ضد زخم داخلی)معده

 .دام در وشیرافزا اشتها باعث – خون چربی

 Salix Aegyptiaca lبیدمشک)بهرامج(:  -37



 م()معتدل رو به گر

 قلب تپش ضد – بر تب –مقوی قلب و اعصاب 

  Salix Fragilis lبید خشت)بید انگبین(:-39

 )سرد و معتدل(

 گرمی ضد-مغز و قلب مقوی -بر تب –ضد سرفه 

 -------------------------گروه))پ((:

  Papricaپاپریکا)فلفل قرمز آمریکایی(:-1

 )گرم و خشک(

 (.عروق لختهداخل)ترومبوز ضد –ایش بزاق دهان افز – خون کننده رقیق –محرک اشتها 

 Tussilago Farfara lپاخِری)علف سرفه(: -2

 )گرم و خشک(

 -معرق-مدر-مسهل -ضدسرفه و ناراحتی ریوی

 ضدالتهاب داخلی. -ضد سل

  Primula Veris lپامچال:-3

 )گرم و خشک(

 معرق - مدر – داخلی عفونت ضد –آرامبخش 

 Alchemilla vulgarisپای شیر: -4

 )گرم و خشک(



 دمکرده در نشستن)زنانگی عفونت ضد -(شستشو)ضدبواسیر -آور قاعده – معده مقوی –ضدعفونت 

 (.گیاه

  Lycopodium Clavatum lپای گرگ: -5

 )معتدل رو به سرد(

  – داخلی التهاب ضد –رفع ناراحتی کلیه و مثانه 

 .نقرس و مفاصل درد ضد –رفع آماس 

  Citrus Aurantium l:پرتقال -6 

 )سرد وخشک(

  -ضدسرماخوردگی -مقوی کبد -ضد اسکوربوت

  – ادرار کننده اسیدی– ولوزالمعده سینه سرطان ضد -مغزی سکته از پیشگیری –ضد استرس 

 .باروری توان افزایش و اسپرم ازدیاد –افزایش طول عمر 

 Adiantum Capillus پَرسیاوشان:  -7

 )معتدل تا گرم وخشک(

  – وسودا ضدبلغم –ناراحتی تنفسی  ضدسرفه و

 (.شستشو) زخم زرد ضد -(شستشو)سر موی تقویت–قاعده آور 

 Pistachioپسته:-8

 )گرم و خشک(

  -خشکاننده – بخش گرمی –رفع کم خونی 

 -باروری اسپرمو تولید افزایش –ضداسهال 



 -روشن کننده پوست و مقوی پوست)مالش روغن(

 روغن(.ضد سوختگی و ترمیم پوست)مالش 

  Castus lپنج انگشت: -9

 )گرم و خشک(

 پزشک نظر زیر)- آور اشتها و محرک – التهاب ضد -مسهل – سازی اسپرم کاهش –کاهش فشار شهوت 

 (.شود مصرف

  potentilla reptans lپنج برگ: -10

 )گرم و خشک(

) زیر نظر پزشک -وسیاتیک مفاصل درد درمان – داخلی خونریزی ضد – اسهال ضد –ضد التهاب داخلی 

 مصرف شود(.

  Malva Silvestris lپنیرک)گلِ آبی(: -11

 )سرد و تر(

 -سرماخورگی رفع – آرامبخش –ضد سرفه 

 روشن کننده پوست)ماسک صورت(. -ضد التهاب پروستات

   Ingifolia lپونه : -12

 )گرم و خشک(

 ضد – آسم و سرفه سیاه رفع – دردناک قاعدگی ضد – غذا هضم و معده مقوی –رفع بی اختیاری ادرار 

 .آرامبخش -مفاصل درد و نقرس

 پونه کوهی)مراجعه شود به کاکوتی( -13

 Allium Cepa lپیاز:  -14



 )گرم و خشک(

 از پیشگیری -تهوع ضد -مسمومیت ضد -اسپرم تولید افزایش -خون قند کاهش –ضد سرطان کبد 

رقیق کننده  -کمک به هضم غذا -نخو فشار تنظیم -اضافی سدیم دافع -خون چربی ضد -سکته

 -ضد کوه گرفتگی -ضد سرماخوردگی -اشتها آور -تقویت عضله قلب -افزایش نیروی جنسی -خون

 الغر کننده.))پیاز سفید را برای سرخ کردن وساالد، ولی پیاز قرمز را فقط برای ساالد استفاده کنید((.

 پیاز حصرتی)مراجعه شود به سورنجان( -15

  Urginea Maritimaصُل)پیازدشتی(پیاز عُن-16

 )گرم و خشک(

 تقویت پیاز موی سر)مالش روغن(.

 -------------------------گروه))ت((:

 Datura Stramonium lتاتوره:-1

 )گرم و خشک(

 خود پزشک با مصرف هنگام است،به سمی گیاه این))ضددرد – اسپاسم ضد –ضد سم سیگار و تریاک 

 ((.نمایید مشورت

 زلف عروسان(-خروس)گل حلواتاج -2

Celosia Cristata l                                    

 )سرد و خشک(

افزاینده -ضد اسهال مزمن و خونی -ضد سوزش ادرار -مفید برای آبله مرغان-ضد خون ریزی داخلی

 رفع سرماخوردگی.-حس بینایی و شنوایی

 Solanum Dulcamara lتاجریزی:-3

 )سرد وخشک(



 ضد عفونت)دود دادن(.-ضدخون ریزی داخلی-مسهل

 تخم شربتی:)تخم گیاه بادروج(-4

 -مدر-قلب مقوی  -عطش ضد –خنکی 

  Rphanus Sativus lترب: -5

 )گرم (

-ضد سموم کبد-ضد سنگ کلیه از نوع اسیدی-)ترب سیاه نسبت به نوع قرمز خواص بیشتری دارد (مدر

 اوره دهنده کاهش –ضد سرطان روده بزگ  -ون و ادرارقلیایی کننده خ -مدر صفرا -ضد عفونت روده

 .سلولی مبادالت افزایش -روماتیسمی های درد و نقرس ضد -خون

 تربانتین)مراجعه شود به سقز(-6

 Artemisia Dracunculus lترخون: -7

 )گرم و خشک(

  -ضد انگل -ضد تومورهای سرطانی -اشتها آور

 ضد در مفاصل.

 د به عاقرقرحا(ترخون کوهی)مراجعه شو -8

 Rumex Acetosa lترشک)رومکس(:-9

 )سرد و خشک(

 سرشار -جنسی میل کاهش – خون کننده رقیق -خون کننده تصفیه -فشار و چربی کاهش –الغر کننده 

 (.نشود نگهداری مسی ظروف در)خماری و مستی رفع-خنکی-سکسکه ضد -تهوع ضد-ث ویتامین از

 Hedysarum Alhagi lترنجبین: -10

 نک()خ



ملین -خنکی-آرامبخش-ضد زردی در نوزادان -رفع ناراحتی های روده و معده در کودکان و نوزادن

 (.کنید مشورت مربوطه پزشک با نوزادان برای استفاده هنگام در.)سرفه ضد–

  Allium Ampeloprasum lتره: -11

 )گرم و خشک(

رفع  -پیشگیری از دیابت -شتها آورا -معده و روده کننده عفونی ضد –شیر افزا  -ضد سرما خوردگی

 مفید برای شیمیایی شدگان -ضد یبوست -کم خونی

ضد اسید  -قلیایی کننده خون -ضد بیماریهایی ناشی از جذب اشعه رادیو اکتیو -ضد چربی خون-

 ضد فشار خون. -تقویت جهاز هاضمه -اوریک و نقرس

 Lepidium Sativum lتره تیزک)شاهی(: -12

 )گرم و خشک(

 .بدن مقوی -عروق کننده باز -اسپرم تولید افزایش –شیر افزا  -صفرا بر -تها آوراش

 Powaroتره فرنگی:-13

 )گرم و خشک(

-ضد چربی خون -کاهش اوره و ضد نقرس -منبع غنی فیبر گیاهی -ضد کم خونی -باز کننده عروق

 باز کننده صدا. -ضد سنگ کیسه صفرا -رفع در عضالت و مفاصل

 هی)مراجعه شود به مومیایی(تریاق کو -14

 تمرمکی)مراجعه شود به چای ترش( -15

  Tamarindus Indica lتمرهندی: -16

 )سرد و خشک(



-ضد انزال زود رس -ضد تهوع -ضد قند خون -ضد انگل -کاهش فشار خون -قاعده آور -مسهل

ضد  -غذایی چاشنی –رقیق کننده خون  -ضد اگزما و خارش پوستی -خنکی -کاهش میل جنسی 

 ضد التهاب گلو )غرغره کردن(. -اوره

 Rubus Idaeusتمشک)تمیس(: -17

 )سرد و خشک(

مقوی  -مفید برای آبله مرغان -ضد اسهال)تمشک سیاه( -رقیق کننده خون -کاهش قند و چربی خون

 .بر تب -خون تصفیه –ضد زخم دهان  -ضد آلبومینوری -کبد

  Morus Alba lتوت سفید:-18

 )گرم(

 -افزایش نیروی جنسی -تقویت حافظه -کاهش قند خون -دارای آنتی اکسیدان -نرژی زامقوی و ا

 ضد زخم معده و روده. -مسهل

  Morus Nigra lتوت سیاه: -19

 )گرم و مرطوب(

 .مفاصل درد ضد -قابض و اسهال ضد –رقیق کننده خون  -کاهش چربی و قند خون

 Limeتیول)زیرفون(: -20

 )گرم(

مفید برای  -ضد عفونت زنانگی -ضد عفونی کننده داخلی -کاهش سردرد میگرن  –روان کننده خون 

کاهش اسید اوریک.)زیر نظر پزشک مصرف  -روان کننده خون -ضد التهاب داخلی -سرماخوردگی

 شود(.

 -------------------------گروه))ث((:

    Orchis Latifolia lثعلب:-1



 )گرم و خشک(

 -مفید برای کم خونی -مقوی بدن -افزایش اسپرم سازی -ضد سرفه -نیجزو مواد تشکیل دهنده بست

 ضد سودا. -شادی آور

 -------------------------گروه))ج((:

 Petroselinum Crispum Millجعفری:-1

 )گرم و خشک(

 -رفع کم خونی-اشتها آور -ضد بلغم -قاعده آور

 شیرافزا. -ز کننده عروق خونیبا -افزایش میل جنسی -محرک عمومی -ضد اوره و فشار خون

 Gentiana Lutea lجنتیانا: -2

 )گرم و خشک(

  -ضد هپاتیت کبدی -افزایش گلبول سفید -شیرافزا

  -رفع عرق شبانه -اشتها آور -داروی ترک سیگار

 ضد صفرا و بالغم. -ضد انزال زود رس -قاعده آور -ضد دیسک و سیاتیک

 Hordeum Vulgareجو:-3

 )سرد و خشک(

 -خونی و مزمن اسهال ضد -خون چربی و قند کاهش-مدر –ملین  -ر کننده مواد شیمیایی سرطانزامها

 مفید -مثانه و کلیه محرک -مروارید آب ضد -کننده چاق -مثانه و کلیه سنگ ضد -چرکی درد گلو ضد

 مالت)تیروئید غده ضدپرکاری-(جو جوانه=جو مالت)کلیوی فوق غدد افزایش -قلبی روماتیسم برای

 تقویت کبد.  -جو=جوانه جو(

  Avena Sativa lجودوسر)یوالف(:-4



 )سرد و خشک(

 التهاب ضد -زا سرطان شیمیایی مواد کننده مهار -ومثانه کلیه محرک–مدر -کاهش قند و چربی خون

 .مثانه فلجی برای مفید -مثانه و کلیه سنگ ضد-داخلی

 Opopanax Chrionium Kochiجو شیر:-5

 )گرم و خشک(

 (ضماد)شکستگی و درد رفع-مسهل-آور قاعده -سیاتیک ضد –درد عضالت ضد 

 )زیر نظر پزشک مصرف شود(

 Gin Sengجین سینگ:-6

 )گرم و خشک(

  -افزایش حافظه -کاهش قند -افزایش متابولیسم آهن

-تصفیه خون -ضد استرس -افزایش ایمنی بدن -ضد رعشه -مفید برای ترک اعتیاد -مقوی کل بدن

 وی جنسی.افزایش نیر

 -------------------------گروه))چ((:

 چادروا:)مراجعه شود به صبر زرد(-1

 Secale Cerealeچاودار: -2

 )سرد(

 -ضد التهاب پروستات -ضد خونریزی داخلی

 کاهش میل جنسی. -کاهش رشد -کاهش اشتها

 چاوشی)مراجعه شود به جوشیر(-3



  Tea Sinesis lچای:-4

 )گرم تر(

ضد پارگی -رفع خستگی -ضد عفونی کننده -قابض-ضد خونریزی داخلی -ضد قارچ -دوپینگ مالیم

 مویرگ چشم و خارش)شستشو(.

 Sour Teaچای ترش: -5

 )سرد و خشک(

 ضد نقرس. -کاهش میل جنسی-ضد گرمی-ضد غلظت خون -اوره( خون -چربی-قند-کاهش) فشار

 Green Teaچای سبز)چای الغری(:-6

 )سرد و خشک(

-دهان-ضد سرطان )سینه-ضد آلزایمر)فراموشی(-ضد اوره خون-قند(خون-شارف–کاهش )چربی 

کهباعث  90ضد مسمومیت با استرونسیوم -جلوگیری از سکته قلبی -دارای آنتی اکسیدان-پوست(

 ضداسهال.-الغرکننده-سرطان میشود

  Wite Teaچای سفید)چای رجال(:-7

 )سرد تا معتدل(

ضد -ضد سرماخوردگی)با ناخونک(-عفونی کننده داخلیضد -مُسَکِن درد-شادی آور -آرامبخش

 خون ساز.-تب بُر-اسهال

 Hypericum Perforatum lچای کوهی: -8

 )گرم و خشک(

مفید برای سرما -مفید برای کلیه -مدر-مقوی اعصاب و روان -ضد درد قاعدگی -ضد میگرن

 ضد کم خونی دختران جوان.-قاعده آور -ضد نقرس -ضد افسردگی -خوردگی



  Beta Vulgaria lچغندر: -9

 )سرد(

کاهش فشار  -اشتها آور -افزایش نیروی جنسی-بند آورنده خون -ضد کم خونی -تصفیه کننده خون

 تقویت کبد.-خون

 Platanus Orientalis lچنار:-11

 )سرد و خشک(

 ضد خونریزی داخلی.-ضد سرفه-ضد آسم و تنگی نفس -چاق کننده

 Aralia Ginseng Baillچوب چینی :-12

 )گرم(

ضد -ضد غدد سرطانی -رقیق کننده خون-مُسکن اعصاب و خواب آور -ضد خارش شدید -ترک اعتیاد

 ضد نازایی. -افزایش میل جنسی -قند

 Saponaria Officinaچوبه)غاسول(: -13

 )گرم و خشک(

 تصفیه خون.-ضد خیز عمومی-ضد یرقان-مسهل

 )در هنگام مصرف با پزشک معالج مشورت شود(

 -------------------------))ح((:گروه

  Ipis Judiacusحجر الیهود:-1

 )گرم و خشک(

)در هنگام مصرف با پزشک معالج -ضد خونریزی روده-ضد التهاب پروستات-ضد سنگ کلیه و مثانه

 مشورت شود(.



  Lawsonia Inermis lحنا:-2

 )گرم و خشک(

تقویت ناخن -درمان پزوریازیس)شستشو( -ضد التهاب پوستی)شستشو( -ضد بیماریهای پوستی)شستشو(

 ضد سرطان پوست)شستشو(.-رنگ کردن مو -و مو)ضماد(

 Cucumis Colocynthis lحنظل)هندوانه ابوجهل(:-3

 )گرم و خشک(

مسهل)میوه(. )در هنگام مصرف با -ضد انگل)میوه(-ضد قند)میوه( -ضد بلغم)میوه(-ضد سم مار)تخم(

 پزشک معالج مشورت شود(.

 -------------------------:گروه))خ((

 خارا گوش)مراجعه شود به افسنتین(-1

  Tribulus Terrestris lخارخسک)خار سه گوش(:-2

 )گرم و خشک(

ضد التهاب  -ضد سودا-ضد سنگ کلیه و مثانه -افزایش اسپرم سازی)جوشانده با شیر(-ضد سرفه

 قاعده آور.-مدر-ضد بند آمدگی ادرار -مجاری ادراری

  Alhagi Comelorumخارشتر:-3

 )سرد و خشک(

 -آور قاعده–مدر -تب بر -ضد عفونت کلیه و مثانه-ضد التهاب مجاری ادراری -ضد سنگ کلیه و مثانه

 .قلب تپش ضد -کبد مقوی

 خار شکر)مراجعه شود به شکر تیغال( -4

  Carduus Marianusخارمریم:-5



 )گرم و خشک(

ضد -ضد اسهال شدید-مسهل صفرا-ضد هپاتیت -ت کبدترمیم کننده باف -ضد کبد چرب)سیروز کبدی(

 سردرد میگرنی.

  Sisymbrium Officinale Scop lخاکشی: -6

 )خنک(

اشتها  -ضد سودا -ضد مخملک و سرخک-ضد استفراغ -ضد عفونت داخلی-تنظیم دسستگاه گوارشی

 ضد عفونت زنانگی)دود(. -ضد اسهال خونی-آور

 Alcea rosea lختمی:-7

ضد اسهال  -ضد التهاب پستان)ضماد( -تنظیم قاعدگی-روشن کننده پوست)بخور صورت(-تب بُر-ملین

 مفید برای سرما خوردگی. -خونی

  Cucumis Melo lخربزه: -8

 )گرم و تر(

ضد بواسیر )قبل از -ضد سنگ کلیه و مثانه -ضد کم خونی -ضد سو دا وبلغم -افزایش اسپرم سازی

 افزایش رشد. -قلیایی کننده خون -لبیپیشگیری از سکته ق-مقوی روده-غذا(

  Sinapis Alba lخردل سفید:-9

 )گرم و خشک(

 ایجاد تهوع برای افراد مسموم-چاشنی غذا و سُس

 Prtulace Oleracea lخرفه:-10

 )سرد و تر(



ضد -مفید برای گواتر -ضد چربی خون -ضد اوره ونقرس-افزایش نعوظ -کاهش عطش-ضد قند

 رفع لکنت زبان. -تصفیه خون -زخم داخلی

 خرگوشک)مراجعه شود به بارهنگ(-11

  Phoennix Dactyliferaخرما:-12

 صنخر= خرمای خشک.

 کفری= فقور=خرمای نر.

 بشرم= شیره خرما.

 مرحله تشکیل خرما.7از5قسب= تمر=مرحله

 مرحله تشکیل خرما.7از6رطب= مرحله

 خالل = بلح =خرمای نارس.

 تارونه = غنچه خرما.

 )گرم و خشک(

 ضد– خون تصفیه  -تقویت اعصاب و روان-بهترین قند برای افراد دیابتی -مقوی معده -مقوی عمومی

 (.تارونه) درد مسکن - خون کننده قلیایی - سردی

  Diospyros Kaki lخرمالو:-13

 )گرم و خشک(

افزایش فعالیت  -مفید برای تاال سمی -کاهش فشار خون -ضد سرطان -ضد کم خونی -اشتها آور

 افزایش نیروی جنسی. -ولهاسل

 Alpinia Officinarumخولنجان)خسرودارو(: -14

 )گرم و خشک(



افزایش نیروی -افزایش اسپرم سازی-ضد روماتیسم-دیسک(-سیاتیک-استخوان-ضد درد )مفاصل

 ضد قولنج. -گرمی بخش -ضد سودا -جنسی

  Sang Dragonخون سیاوشان:-15

 )سرد و خشک(

 .اسهال ضد -مُسکن –ضد سرفه -ی داخلیضد خونریز -ضد اسهال خونی

 Caneficeierترکی(:-خیار چنبر)کازرونی-16

 )سرد(

تصفیه  -زایمان راحت -کاهش اسید اوریک-ضد نقرس-ضد عطش -شیر افزا-اشتهاآور -ضد صفرا

ضد التهاب  -پیشگیری از سرماخوردگی در زمستان -رفع سنگ کلیه و مثانه -ضد آلبومینوری -خون

 لطافت پوست صورت)ماسک صورت(. -طانضد سر -داخلی

  Cucumis Saivus lخیار سبز: -17

 )سرد و تر(

تصفیه  -زایمان راحت -کاهش اسید اوریک-ضد نقرس-ضد عطش -شیر افزا-اشتهاآور -ضد صفرا

ضد التهاب  -پیشگیری از سرماخوردگی در زمستان -رفع سنگ کلیه و مثانه -ضد آلبومینوری -خون

 طافت پوست صورت)ماسک صورت(.ل-ضد سرطان -داخلی

 -------------------------گروه))د((:

  Cinnamomum Zeylanicum lدارچین: -1

 )گرم و خشک(

ضد  -افزایش نیروی جنسی -اشتها آور -ضد درد استخوان -چاشنی غذا و چای-ضد قند -ضد سردی

 خوشبو کننده عرق بدن. -شادی بخش-قاعده آور -بلغم

  Piper Longumدار فلفل:-2



 )گرم و خشک(

 گرمی بخش.-ضد رطوبت معده -مقوی معده -محرک نیروی جنسی-چاشنی غذا

  Viscum Album lکشمش کولی(:-دارواش)مویزک عسلی-3

 )گرم و خشک(

کاهش فشار  -رفع التهاب داخلی -ضد خونریزی داخلی -ضد روماتیسم و نقرس -ضد سودا و بلغم

 ضد گلودرد چرکی)غرغره(.-عروق )آرترواسکلوروز( ضد سفتی-ضد تومورها -مقوی قلب -خون

 )درهنگام مصرف با پزشک خود مشورت نمایید(.

 درخت تب نوبه)مراجعه شود به اوکالیپتوس(-4

  Artemisia Abrotanum lدرمنه: -5

 )گرم و خشک(

کاربرد در  -ضد ورم و زخم)شستشو(-ضد التهاب -مقوی معده -ضد انگل -اشتهاآور -ضد اسهال

 ع عطر سازی.صنای

  Equisetum Arvense lدُم اسب:-6

 )سرد و خشک(

تقویت پیاز موی  -ضد سفتی عروق)آرترواسکلورز(-ضد التهاب داخلی -ضد خونریزی داخلی

ضد تورم سطحی و زخم)شستشو(.)در دوران -ضد لک و جوش صورت)بخور صورت( -سر)شستشو(

 حاملگی و شیر دهی مصرف نشود(.

 ک خود مشورت نمایید(.)درهنگام مصرف با پزش

 دُم گیالس)باکس گیالس(:-8

 )سرد و خشک(



ضد التهاب  -ضد آلبومینوری -کاهش اسید اوریک و ضد نقرس -ضد سنگ کلیه و مثانه -مدر قوی

 رفع بیماریهای آمیزشی. -پروستات

 -------------------------گروه))ذ((:

 Zea Maysذرت:

 )معتدل و خشک(

ضد خونریزی -ضد اسهال -ضد سل -کاهش خیز عمومی-ربی خونکاهش چ -مقوی قلب و کبد

ضد -ضد نقرس -ضد آلبومینوری-ضد کم خونی-معده و روده(-ضد سرطان)پروستات -داخلی

 کاهش اسید اوریک . -خرد کردن سنگ کلیه-نفریت

 -------------------------گروه))ر((:

  Humulus Lupulusرازک:-1

 )سرد(

 میل افزایش –مُسکن اعصاب و روان  -رفع کابوس -ضد دلهره و اضطراب -کاهش نیروی جنسی مردان 

 ترک -الکل با مسمومیت ضد -مرکزی اعصاب بر مستقیم تاثیر -معده مقوی -آور اشتها -زنان جنسی

 – هنگام زود یاءسگی باعث حد از بیش مصرف-است ناک خطر باردار زنان برای(.)استنشاق)حشیش

 سردرد میشود( )درهنگام مصرف با پزشک خود مشورت نمایید(. -یبوست- خارش -قاعدگی در اختالل

 رازیانه)مراجعه شود به بادیان ختایی(.-2

 رازیانه شامی)مراجعه شود به انیسون(.-3

 راسن)مراجعه شود به زنجبیل شامی (.-4

 رزماری)مراجعه شود به اکلیل کوهی(.-5

 روبان)مراجعه شود به انار(. -6

 راجعه شود به کرچک(.روغن چراغ )م -7



 رومکس)مراجعه شود به ترشک(. -8

  Rubia Tinctorum lروناس:-9

 )گرم و خشک(

 رنگ مو)با حنا(-کاهش ترشح کیسه صفرا -ضد نقرس -ضد سنگ کلیه و مثانه -ضد آلبومینوری

 )درهنگام مصرف با پزشک خود مشورت نمایید(.

  Ocimum Basilicumریحان:-10

 )گرم خشک(

ضد حالت  -افزایش تولید اسپرم -ضد یبوست-ضد افسردگی -پیشگیری از سکته قلبی -نیرفع کم خو

 .آور شادی -افزا شیر  -تهوع

 ریشه ایرسا)مراجعه شود به زنبق(-11

 ریشه )مِجویامَک(:مراجعه شود به شیرین بیان-12

 Rheum Palmatum lریواس:-13

 )سرد و خشک(

 تقویت موی سر)شستشو( -رفع مستی-نتصفیه خو -کاهش قندخون-اسیدی کننده خون

 Tanguticum maximریوند چینی:-14

 )گرم و خشک(

 ضد مسمومیت.-قاعده آور-ضد اسهال خونی)با گل سرخ( -ضد خلط

 )درهنگام مصرف با پزشک خود مشورت نمایید(.

 -------------------------گروه))ز((:



  Crataegus Monogyna lکویج(:-زالزالک)کیالک-1

 )سرد(

 -تب بر-ضد جوش و لک صورت -کاهش فشار خون-ضد گرمی -ضد تپش قلب -تصفیه کننده خون

 ضد تکرر ادرار.

  Frxinum Excelsior lزبان گنجشک: -2

 )گرم و خشک(

 ضد اوره . -ضد نقرس -الغر کننده -افزایش تولید اسپرم و نیروی جنسی -رفع لکنت زبان )با مویز(

  Prunus Armeniaca lزرد آلو:-3

 )سرد و تر(

 ضد -ریزی عرق ضد کننده چاق -خون کننده قلیلیی -عطش ضد –ضد یبوست  -کاهش مواد صفراوی

 .اسپاسم

  Curcuma longa lزرد چوبه:-4

 )گرم خشک(

 مصرف -غذایی چاشنی -خون چربی کاهش-(دهان – سینه –ضد سرطان)معده  -ضد التهاب داخلی

 ش شدید میشود.خار– روده و معده یبوست باعث حد از بیش

  Yellow Carrotزردک:-5

 )گرم و تر(

-افزایش اسپرم سازی -ضد بلغم -افزایش طول عمر -ضد اسهال -ضد سرطان-Aرفع کمبود ویتامین

 ضد سنگ کلیه.

  Berberis Vulgaris lزرشک:-6



 )سرد و خشک(

ضد اوره و -کاهش چربی و قند خون -ضد گرمی-ضد خارش -تب بر -ضد صفرا -تصفیه خون

ضد خونریزی بین -ضد سیروز کبدی و کبد چرب-ضد سنگ صفرا-مقوی کبد -ضد نقرس-روماتیسم

 قاعدگی.

 Dracocephalum kotschy boissزرین گیاه: -7

 )گرم و خشک(

 .داخلی التهاب ضد – درد ضد–ضد سرما خوردگی 

  Crocus Stivus lزعفران:-8

 )گرم و خشک (

 -شادی آور -افزایش میل و توان جنسی -غم و سودابل ضد -آور سنگ –قاعده آور -ضدافسردگی

 مقوی اعصاب و روان.

 زعفران تقلبی: )مراجعه شود به گلرنگ(.-9

 زعفران هندی)مراجعه شود به زرد چوبه(.-10

  Comus mans lزغال اخته:-11

 )سرد و خشک(

 -صفراضد  -کاهش قند خون -ضد عطش-مقوی کبد -ضد عفونت کبد -ضد اسهال -تصفیه خون

 کاهش قند خون.

 زلف عروس)مراجعه شود به تاج خروس(.-12

 Zingiber Officinale roseزنجبیل)زنجفیل(:-13

 )گرم و خشک(



ضد سرطان)کاهش رشد تومورهای -گرمی بخش -ضد آلزایمر)فراموشی( -کاهش چربی خون

افزایش -آورقاعده  -ضد تهوع -مسکن درد استخوان -ضد بلغم و سودا -ضد انعقاد خون-سرطانی(

 میل و توان جنسی)تولید اسپرم(.

  Trachyspermum Copticum lزنیان:-14

 )گرم و خشک(

 .انگل ضد -مثانه و کلیه سنگ ضد -معده مقوی–ملین 

  Hyssopus Officinalis lزوفا:-15

 )گرم و خشک(

ضد  -ضد بلغم -ضد سنگ کلیه -قاعده آور -ضد عفونت ریه -مفید برای آسم و تنگی نفس

 ضد برونشیت . -رماخوردگیس

 Olea Europaeaزیتون:-16

 )زیتون سبز:سرد و خشک(.-)زیتون سیاه:گرم و خشک(

-الغرکننده -ضد مسمومیت با سرب -باز کننده عروق کرونری قلب -ملین -کاهش فشار و چربی خون

پیاز موی مقوی  -ضد درد)ماساژ روغن(-کاهش اسید اوریک -قلیایی کننده خون -افزایش کار تیروئید

 ضد سفتی عروق. -ضد کم خونی-سر)مالش روغن(

 زیرفون)مراجعه شود به تیول(.-17

 زیره رومی)مراجعه شود به انیسون(. -18

 Cuminum Cyminum lزیره سبز)دشتی(:-19

 )گرم و خشک(



افزایش سوخت و ساز چربی  -ضد اسهال-الغر کننده-مقوی معده -افزایش کار تیروئید-ضد کم خونی

 ضد -زنانه هورمون دارای-غذا چاشنی-افزا شیر-زایمان تسهیل به کمک -آور قاعده–بلغم  ضد -ها

 .قاعدگی درد ضد -زیاد عرق

 Carum Carvi lبازاری(:-زیره سیاه)کرمانی-20

 )مراجعه شود به خواص زیره سبز،با این تفاوت که اثر دارویی قوی تری نسبت به نوع سبز دارد(.

 د به انجدان رومی(.زیره کوهی)مراجعه شو-21

 -------------------------گروه))ژ((:

 ژست)مراجعه شود به مخمر آبجو(. -1

 ژنیسان)مراجعه شود به جین سینگ(. -2

 ژینسنگ)مراجعه شود به چوب چینی(. -3

 -------------------------گروه))س((:

  Cordi Myxa lسپستان:-1

 )معتدل و تر(

 مفید برای سرما خوردگی. -ضد خشونت صدا -ضد سودا -لینم -ضد سرفه -نرم کننده سینه

  Ruta Graveolens lسُداب:-2

 )گرم و خشک(

 افزایش -(شوید با)فلجی ضد -سازی اسپرم کاهش -جنسی میل کاهش -روماتیسم ضد –قاعده آور 

 (.شود مصرف معالج پزشک نظر زیر) -کننده الغر -پارگی برابر در مویرگها مقاومت

  Zizyphus Spina Chiristi lسدر: -3

 )سرد و خشک(



 ضدخارش و حساسیت پوستی)شستشو(. -مقوی پیاز مو)شستشو( -ضد چربی سر)شستشو(

 Pinus sppسقز)تربانتین(:-4

 )گرم و خشک(

 مصارف صنعتی.-ضد درد)ماساژ روغن(

  Ferula Persica willdسکبیج:-5

 )گرم و خشک(

 -ضد درد مفاصل و روماتیسم -قاعده آور -خشگرمی ب -حب در روز:ضد آب مروارید 2مصرف 

 )زیر نظر پزشک معالج مصرف شود(.-ضدانگل

  Cassia Obovata lسنا :-6

 )گرم و خشک(

 ضد سودا و بلغم.-قاعده آور -مسهل

 Voleriane Officinalis lسنبل الطیب:-7

 )گرم و خشک(

-قاعده آور -ضد میگرن-مقوی قلب -مفید برای ترک اعتیاد -ضد درد -آرامبخش -مقوی اعصاب

 کاهش عرق.-افزایش شیر مادر

  Spinosa lسنجد:-8

 )گرم و خشک(

 افزایش نیروی جنسی. -مفید برای پوکی استخوان -ضد درد پا و کمر-ضد اسهال

 سنگ ارمنی:)مراجعه شود به حجرالیهود(. -9



 سنگ مرداب:)مراجعه شود به مردار سنگ(.-10

 Colchicom Autumnate linnسورنجان:-11

 )گرم و خشک(

 .بخش گرمی -مفاصل درد رفع -سودا و بلغم ضد -سیاتیک و دیسک درد ضد–ضد درد استخوان 

 سوسن زرد)مراجعه شود به اگیر ترکی(.-12

 Thymus Serpylhumسوسن عنبر: -13

 )گرم و خشک(

 . پروستات ورم ضد -سرفه و سکسکه ضد –ضد عفونی کننده  -مقوی معده

  Glycine Max lسویا:-14

 )گرم(

کاهش سلولهای  -افزایش جذب پروتئین روده -مفید برای دوران یائسگی -کاهش قند و چربی خون

 -پیشگیری از آب مروارید -افزایش فشار خون-تخمدان و معده(-ضدسرطان)رحم -داسی شکل خون

 ضد تورم غدد داخلی.-مفید در برنامه غذایی افراد سوخته

 سیاب)مراجعه شود به سداب(.-15

  Nigella Sativa Sibthسیاه دانه:-16

 )گرم وخشک(

 -تنظیم قاعدگی دختران جوان -ضد گُرگرفتگی زنان یائسه -ضد آلزایمر و تقویت حافظه -تصفیه خون

 جلوگیری از سفیدی موی سر)شستشو(. -ضد سنگ کلیه و مثانه -مقوی پیاز مو)شستشو(

  Pyrus Malus lسیب:-17

 )گرم و تر(



متعادل کردن -مفید در نازایی -ضد روماتیسم و نقرس-ضداسهال -مقوی قلب -کتهاضد چسبندگی پال

 ضد آلزایمر.-شادی آور -ضد سنگ کلیه -ترشح بزاق

 Solanum Tuberosum lسیب زمینی:-18

 )سرد(

قلیایی کننده -ضد نقرس و اسید اوریک -دارای هورمون جنسی زنانه -چاق کننده -ضد سیروز کبدی

 د برق گرفتگی چشم ناشی از جوش کاری)ضماد ،پخته سیب زمینی(.ض-ضد باکتری -خون

  Helianthus Tuberosus lسیب زمینی ترشی: -19

 (گرم و خشک(

 افزایش نیروی جنسی. -تصفیه خون -ضد قند -ضد اوره -ضد الغری

  Allium Sativum lسیر:-20

 )گرم و خشک(

ضد  -افزایش نیروی جنسی -سرطان ضد-ضد رطوبت استخوان -کاهش فشار خون -رقیق کننده خون

مفید برای پوکی  -نیرو بخش -ضد چسبندگی پالکتهای خون -ضد سل ریوی -التهاب داخلی

 ضد روماتیسم و نقرس. -کاهش اوره خون -ضد بزرگی شکم -استخوان

 سیر کوهی)مراجعه شود به موسیر(.-21

 -------------------------گروه))ش((:

 ه مِهرگیاه(.شاهبیزک)مراجعه شود ب-1

  Fumaria Parviflora lشاهتره:-2

 خنک( -)گرم وتر



-مفید برای تبخال -مقوی کبد-کاهش قند -ضد گرمی-ضد حساسیت پوست-ضد خارش پوست

 ضدجوش و اگزمای پوستی.

 شاهی)مراجعه شود به تره تیزک(-3

  Trifoliumشبدر:-4

 )گرم و خشک(

از گیاهان عسل دهنده خوب)برای زنبور -اسهال ضد-پیشگیری از سکته-ضد سرفه-تصفیه کننده خون

 داران(.

  Cornus Sanguinea lشفت:-5

 )سرد و خشک(

 قابض. -تب بُر -اشتها آور

  Papaver rhoeas lشقایق:-6

 (سرد و خشک(

)در برخی افراد ایجاد حساسیت می کند،در هنگام مصرف با پزشک معالج مشورت -مُسکن-آرام بخش

 کنید(.

  Echinops Persicus lشکر تیغال:-7

 خنک( -(معتدل و تر

 ملین. -ضد گلو درد چرکی-ضد سرفه

  Saccharum officinarum lشکر سرخ:-8

 (خنک–(گرم و تر 

 مفید برای کم خونی. -مفید برای سرماخوردگی -باز کننده صدا-ضد ثقل -ملین



  Brassica Napusشلغم:-9

 خنک(-(گرم و تر

افزایش -ضد سرفه و نرم کننده سینه -ضد چسبندگی پالکتها -ضد سرطان-پیشگیری از سرماخوردگی

 ضد اسید اوریک و نقرس. -ضد سنگ کلیه و مثانه -اشتها آور-تولید اسپرم

  Nectarineشلیل:-10

 )سرد و تر(

 ضد صفرا.-کاهش غلظت خون-کاهش اوره خون -تصفیه خون-مقوی کبد-ملین

  Trigonella graaecum lشنبلیله:-11

 ()گرم و خشک

 کاهش فشار خون -تصفیه خون-چاق کننده-ضد قند

 ضد کم خونی.-

  Anethum graveolenns lشوید:-12

 (گرم و خشک(

ضد باد روده و -کاهش ضربان قلب-مُدر -کاهش نیروی جنسی مردان-مقوی معده-ضد چربی خون

 معده.

 شونیز)مراجعه شود به سیاه دانه(.-13

 Fraxinus ornus lشیرخشت: -14

 ر()سرد و ت



کاهش فشار -ضد التهاب داخلی-کاهش نیروی جنسی مردان-رقیق کننده اسپرم-ضد گرمی -ضد قند 

ضد زردی -تب بُر-ضد خارش پوست-ضد جوش بدن -ضد آفت دهان-ضد سنگ کیسه صفرا-خون

 ملین.-مقوی معده-وهپاتیت

  Glycyrrhiza glabra lشیرین بیان:-15

 )گرم و خشک(

ضد -ضد سرفه-مقوی معده-افزایش فشار خون-م معده ورودهضد زخ-ضد عفونت معده و روده

 اسیداوریک و نقرس.

 ------------------------گروه))ص((:

  Aloaera Bakerصبر زرد:-1

 )گرم و خشک(

-شیر از بچه گرفتن-خون فشار کاهش– مفاصل درد ضد-خون قند آورنده پایین–مسهل 

 شاش و سوزی عرق برای مفید–تگی)مالشی( سوخ آفتاب ضد-ضدپُرخوری-(زخم روی پاشیدن)ضدزخم

 حساسیت گیاه این به افراد برخی که باشید داشته توجه مصرف هنگام در))-انگل ضد-(مالش)سوزی

 ....((پس دارند

 )درهنگام مصرف با پزشک معالج مشورت شود(.

 صمغ سنگال)مراجعه شود به صمغ عربی(.-2

 Acacia Senegal willdصمغ عربی:-3

 ()گرم و خشک

 ضد عفونت گلو-ضد خشونت صدا-نرم کننده سینه

کاربرد در -دقیقه در روز( 20ضد عفونت رنانگی)نشستن در جوشانده صمغ عربی و بابونه به مدت -

 صنعت نقاشی.



 -------------------------گروه))ط((:

 طارونه)مراجعه شود به خرما(-1

 Musk melonطالبی)سمسوری(:-2

 )گرم(

 ضد چسبندگی پالکتها-خشگرمی ب-ضد کم خونی

 ضدورم پروستات)با تخم خیار(.-افزایش شیر مادر -ضد نقرس واسیداوریک-

 Bamboo mannaطباشیر:-3

 )سرد وخشک(

 ضد گرمی-ضد آفت دهان)مضمضه(-ضد اسهال

 )در هنگام مصرف با پزشک خود مشورت کنید(.-

 طالمشک)مراجعه شود به کاکوتی(.-4

 -------------------------گروه))ع((:

  Pyrethrumعاقرقرحا:-1

 )گرم و خشک(

 رفع لکنت زبان)با مویز(.-ضد غش و صرع-ضد سرفه

  Lens Esculenta lعدس:-2

 (سرد و خشک(

ضد -درمان دیفتری)با سماق(-باز کننده رنگ چهره-ضد کم خونی-مقوی حافظه-اسیدی کننده خون

 کنترل آلزایمر و پیشگیری از آن.-(تجمع شیر در پستان) ضماد:عدس+آرد باقال+برگ کلم قمرری



  Physalis Alkekengi lعروسک پشت پرده:-3

 )سرد و خشک(

 ضد نقرس و اسید اوریک.-ضد آلبومینوری-سرشار از ویتامین ث-قاعده آور قوی

 )در هنگام مصرف با پزشک خود مشورت کنید(.

 عشق در قفس)مراجعه شود به عروسک پشت پرده(.-4

 د به چای کوهی(.علف چای)مراجعه شو-5

 علف هزار چشم)مراجعه شود به چای کوهی(.-6

 علف هزار چشمه)مراجعه شود به بوالغ اوتی(.-7

 علف سرفه)مراجعه شود به پاخری(.-8

 علف گربه)مراجعه شود به سنبل الطیب(.-9

 (.بزیر  علف خرگوش)مراجعه شود به-10

 Polygonum ayiculare lعلف هفت بند:-11

 )سرد(

 ضدقند و نقرس.-بند آورنده خونریزی-ضد اسهال

  Rhamnus zizyphus lعناب:-12

 (معتدل و تر(

 خونساز-نرم کننده سینه و ضد سرفه-سرشار از ویتامین ث-کاهش قند و چربی خون-کاهش فشار خون

 تصفیه خون.-مفید برای سرماخوردگی-ضد نقرس و اسید اوریک-ضد صفرا-ضد سنگ کلیه-



 -------------------------گروه))غ((:

  Eupatorium cannabinum lغافث:-1

 (گرم و خشک(

کاهش اسید اریک و ضد -ضد اسهالو اسهال خونی -ضد سودا -قاعده آور-ضد شب اداری کودکان

 ضد خون ریزی داخلی.-نقرس

 )در هنگام مصرف با پزشک خود مشورت کنید(.

  Sour grapeغوره:-2

 (سرد و خشک(

ضد درد سیاتیک)ضماد با -کاهش قند و چربی خون-ضد چاقی-د اوریکضد نقرس و اسی-تصفیه خون

 ضد صفرا.-عسل(

 -------------------------گروه))ف((:

 فرنجمشک)مراجعه شود به بادرنجبویه(.-1

 Capsicum annuum lفلفل سبز:-2

 )گرم و خشک(

 -مقوی قلب)به مقدار کم(-سرشار از ویتامین ث

 کاهش اسید اوریک و ضد نقرس-رقیق کننده خون-التیام زخم-نضد سرطا-پیشگیری از سکته مغزی

 اشتها آور.-

  White pepperفلفل سفید:-3

 )گرم و خشک(



 اشتها آور.-ضد مسمویت-ضد بلغم-ضد تکرر ادرار-ضد آلزایمر-پیشگیری از سکته مغزی

 [ Piper nigrum lفلفل سیاه:-4

 )گرم و خشک(

 اشتها آور.-مُدر-مُعرق-محرک-قوای جنسی مقوی-ضد آلزایمر-پیشگیری از سکته مغزی

 فلفل قرمز آمریکایی)مراجعه شود به پاپریکا(.-5

 Cassia Fistula lفلوس:-6

 (گرم و تر(

ضد اسید اوریک و -ضد برفک دهان-سهولت در زایمان-کاهش زردی در نوزادان-مقوی کبد-ملین

 نقرس.

 Corylus avellans lفندق:-7

 )گرم و خشک(

 فشار کاهش–ضد سرطان -ضد اختالالت قاعدگی-چاق کننده-ایش نیروی جنسیافز-ضد کم خونی

 (.روغن مالش)ابرو و مژه تقویت-رخسار زردی ضد-اسپرم تولید افزایش-خون

 Areca catechu lفوفل:-8

 )گرم و خشک(

 گرمی بخش.-چاشنی ادویه-ضد درد پهلو و استخوان-افزایش قوای جنسی-ضد سستی اعصاب

 -------------------------گروه))ق((:

 Mushroomقارچ خوراکی:-1

 (گرم(



مفید برای -مقوی اعصاب-مفید برای نازایی-ضد قند-افزایش نیروی جنسی-آنتی بیوتیک گیاهی

 ضداسهال.-افزایش فشار خون-ضد گواتر-آلزایمر

 Alyssum Baracteatum lقدومه:-2

 خنک(-)گرم و تر

نعوظ -ضد زردی در نوزادان-افزایش نیروی جنسی-خنک کننده-نرم کننده سینه-ملین -ضد سرفه

 ضد سودا.-ضد سرطان پوست)ضماد با عسل(-آور)خیسانده با گالب(

 قرص کمر)مراجعه شود به بالدر(.-3

  Caryophllus Aromaticusaقرنفل)میخک(:-4

 )گرم و خشک(

رطوبت  ضد-ضد سودا و بلغم-چاشنی ادویه و چای-گرم بخش-ضد درد استخوان-مُسکن دندان درد

 کاهش اسید اوریک و ضد نقرس.-افزایش نیروی جنسی-خوشبویی عرق بدن و دهان-بدن

 Vaccinium myrtillus lقره قاط:-5

 )سرد(

افزایش نیروی -نعوظ آور-ضد ورم پروستات-ضد اسید اوریک و نقرس-ضد چربی و قند و فشار خون

 ضد بی اختیاری ادرار.-جنسی)مخلوط با شیر(

 Centaurea Cyanua lدم(:قنطوریون)گل گن-6

 )گرم و خشک(

-تقویت بینایی)شستشو و خوراکی(-ضد بلغم و سودا-ضد التهاب کلیه-مقوی قوای جنسی-مُدر قوی

 قاعده آور.)در هنگام مصرف با پزشک خود مشورت کنید(.-مقوی معده-کاهش قند خون

 Coffea Arebica lقهوه: -7



 )گرم و خشک(

ضد -دارای هورمون جنسی-ضد مسمومیت با تریاک-رکمح-انرژی بخش-ضداسهال-ضد خواب

 خستگی.)زنان باردار مصرف نکنند(.

 -------------------------گروه))ک((:

  Chichorium Intybus lکاسنی:-1

 )سرد و خشک(

ضد جوش و -ضد التهاب داخلی و سنگ کلیه-مفید برای زنان باردار-تصفیه خون -مقوی کبد و کلیه

-ضد سیروز کبدی و کبد چرب-ضدزردی و هپاتیت-خنکی -اک)با آویشن(ضد سم تری-لک صورت

 کاهش چربی و فشار خون.

 Zea mays lکاکل ذرت:-2

 )سرد(

ضد -ضد ورم پروستات-کاهش قند و فشار خون-ضد اسید اوریک و نقرس-ضد سنگ کلیه و مثانه-مُدر

 کلیه و مثانه.ضد عفونی کننده -ضد آلبومینوری-مفید در بیماریهای آمیزشی-خارش بدن

 کاکنج)مراجعه شود به عروسک پشت پرده(.-3

 کافشه)مراجعه شود به گلرنگ(.-4

 Zizyphora tenuior lکاکوتی)پونه کوهی(:-5

 )گرم و خشک(

 و  اعصاب قوانج ضد -اعصاب مقوی–ضد درد استخوان -باال بردن هضم غذا -چاشنی دوغ و ماست

 اردار مضر است(.ب زنان برای)-سیاتیک و دیسک در مفید-معده

 کاه مکه)مراجعه شود به اذخر(.-6



 Lactuca sativa lکاهو:-7

 )سرد و تر(

مقوی -مفید در کم خونی-کاهش فشار خون-ضد پوکی استخوان-زایمان راحت-قلیایی کننده خون

-ضد قاعدگی سخت-شیرافزا-ضد سرطان-ضد قند و چربی خون-ضد احتالم شبانه پسران-حافظه

ضد خوابهای جنسی.)تخم کاهو برای زنان باردار مضر  -ادل کردن اعمال جنسیمتع-رفع سختی رگها

 مصرف زیاد کاهو باعث کاهش جذب ویتامین ث میشود (.-است

 کپ شیر)مراجعه شود به شیرخشت(.-8

  Astragalus gummifera lکتیرا:-9

 )سرد و خشک(

مقوی معده و -مقدار زیاد مسهل ملین و به-الغرکننده)با بادام و شکر(-نرم کننده سینه و ضد سرفه

 حالت دهنده و نرم کننده وتقویت موی سر)شستشو(.-ضد درد دندان)ضماد(-روده

 Cucurbita Maxima duchکدو حلوایی:-10

 )سرد و تر(

 ضد زخم داخلی.-مقوی قلب-ضد انگل-ضد ورم پروستات

 Cucurbita pepo lکدو مسمایی)خورشتی(:-11

 )سرد و تر(

کاهش قندو -کاهش فشار خون-سال مداوم مصرف شود(3ضد سنگ کیسه صفرا)-ضد چاقی)آب پز(

 ضد اوره.-رقیق کننده خون-ضدسرطان دستگاه گوارش-چربی خون

  Ricinus communis lکرچک:-12

 )گرم وخشک(



 داری خود زیاد مصرف از.)ثقل ضد–ضد بلغم -باز کننده عروق-مقوی پیاز مو )مالشی(-ملین و مسهل

 (.شود

 Apium Graveolens lکرفس:-13

 )گرم(

ضد فلجی مثانه و سنگ کلیه -ضد چسبندگی پالکتها- -بازکننده عروق-تقویت حافظه-ضد روماتیسم

 ضد-مثانه افتادگی ضد-دوغ چاشنی-نفس تنگی در مفید-(گزنه+ذرت کاکل+گیالس دم+یوالف  )با

 .حافظه تقویت-خون قند و فشار کاهش-(خارشتر با)ادراری عفونت

 رومی)مراجعه شود به جعفری(.کرفس -14

 کلپوره )مراجعه شود به مریم نخودی(.-15

 Brassica Oleracea lکلم:-16

 )گرم و تر (

آنتی بیوتیک -مقوی حافظه-تصفیه خون-ضد روماتیسم)کام قرمز(-ضدکم خونی-ضدسیروز کبدی

-شار خونتنظیم ف-ازدیاد تولید اسپرم-ضد اسید اوریک و نقرس)کلم قرمز(-ضد مرض قند-گیاهی

زود به راه -ضد مستی-رفع مار گزیدگی-ضد انگل تنیا ساژیناتا-افزایش کار تیروئید)الغر کننده(

))مصرف بیش از حد -رفع بزرگی شکم )کلم پخته(-ضد سرطان-ضد قندو چربی خون-افتادن بچه

-کابوس در خواب-گرمی-ازدیاد سودا-باد شکم-ورم کیسه صفرا-باعث کاهش جذب ویتامین ث

 ون میشود((.فشارخ

  Sesamum indicum lکنجد:-17

 )گرم وخشک(

گشودن -ضد چربی خون-انرژی بخش -ضد پوکی استخوان)با پودرجوانه گندم و شیر و پودر سنجد(

ضد -مقوی پیاز موی سر و ضد شوره سر)مالش روغن(-ضد بلغم-پیشگیری از سرطان-قاعدگی

 کننده. چاق-خواب راحت)مالش روغن به کف پا(-درد)مالش روغن(



 Boswellia Carterii birdکُندُر:-18

 )گرم و خشک(

ضد -ضد انزال زود رس-تقویت قوای جنسی و اسپرم ساز-مقوی معده-ضد آلزایمر و تقویت حافظه

 قند خون.

 کویج)کیالک())مراجعه شود به زالزالک((.-19

 کندل)مراجعه شود به اوشق(.-20

 کنگر کوهی)مراجعه شود به بادآورد(.-21

 نگر فرنگی)مراجعه شود به آرتیشو(.ک-22

 -------------------------گروه))گ((:

 (.شیر جو به شود مراجعه)گاوشیر         -1

 Juglans regia l:گردو         -2

 )گرم و خشک(

ضد -ضد اسید اوریک و نقرس-ضدبلغم-تقویت حافظه-ضد سرطان روده-ضد قندو چربی خون

 منبع غنی فسفر.-ضد التهاب غددلنفاوی-ضد التهاب پروستات-آلبومینوری

 Avariety Ofcanta loupeگرمک:-3

 )خنک(

ضد هپاتیت -ضد ورم پروستات-مفید برای کبد و کلیه-ضد مرض قند-شادی آور-مفید برای کم خونی

 شیرافزا.-ضد سیاتیک-و یرقان

  Citrus paradiseگریپ فروت:-4

 )سرد و خشک(



مفید برای افراد چاق -ضد دفع عضوپیوندی به بدن-عفونت زا ضد عامل-الغر کننده-کاهش فشار خون

ضد -ضد واریس-ضد تکررادرار-قلیایی کننده خون-ضد روماتیسم-افزایش ترشح صفرا-و پُرخور

 چربی خون.

 Tamarix gallicaگز)گزانگبین(:-5

 )گرم و خشک(

ضد -تنگی نفسضد سرفه و -ضد اسهال خونی-ضد زخم روده و معده-ضد اسهال-سرشار از ویتامین

 یرقان ناشی از کیسه صفرا.

 Quercus species olivگزعلفی:-6

 )معتدل(

 ضدسرفه.-ملین-قاعده آور-ضد ثقل

  Uritca dioica lگزنه:-7

 (گرم و خشک(

-ضد بلغم-ضدالتهاب داخلی-ضدالتهاب پروستات-ضد ورم سرطانی-ضد کم خونی-ضد قند خون

ضد -مُسکن درد-ضد سنگ کیسه صفرا-اعدگیتنظیم ق-ضد سم تریاک-نیرو بخش-ضدتب یونجه

 رفع آسم.-روماتیسم

  Coriandrum satvum lگشنیز:-8

 خنک(-)گرم و تر

-جنسی میل کاهش-(بوداده تخم)خونی اسهال و اسهال ضد-معده قولنج ضد و  مقوی معده-ضد قند

 خونریزی ضد-ادراری شب ضد-قلب تپش ضد– میگرن ضد-آور اشتها-حافظه مقوی-چاقی ضد

 ضد گاز روده ومعده.-مفید در سرماخوردگی-خلیدا

 گشنیز چاه)مراجعه شود به پر سیاوشان(.-9



 Pyrus Communis lگالبی:-10

 خنک(-)گرم و تر

 ضد عطش.-ضد سوزش مثانه-کاهش فشار خون-ملین-ضد خونریزی داخلی-ضد اسهال

  Salvia Hydrangeaگل ارونه:-12

 )گرم و خشک(

 د در سرماخوردگیمفی-ضد التهاب داخلی-مُسکن

 Heracleum glabrescens lگلپر:-13

 )گرم و خشک(

 قاعده آور.-شیر افزا-مقوی عمومی-ضد سکسکه-کاهش فشار خون-اشتها آور-چاشنی ادویه ترشی

 گل پونه)مراجعه شود به زوفا(.-14

 گل حسرت)مراجعه شود به سورنجان(.-15

 گل حلوا)مراجعه شود به تاج خروس(.-16

 راجعه شود به چای کوهی(.گل راعی)م-17

 Carthamus tinctorius lگلرنگ:-18

 )گرم و خشک(

 چاشنی رنگ غذا)زعفرانی(.-ضد سم-قاعده آور-ضد تومور-ملین و مسهل

  Rosa centifolia lگل سرخ:-19

 )معتدل(



ضد اسهال و -ضد تب-مقوی حافظه-مقوی قوای جنسی-ضد افسردگی-ملین-مقوی قلب و اعصاب

 ی لثه و ضد خونریزی لثه)مضمضه(.سخت-اسهال خونی

  Borago Officinalis lگل گاوزبان:-20

 )گرم و خشک(

-سینه-ضد سرطان)پروستات-شادی آور-مقوی قلب و اعصاب-افزایش فشار خون-ضد افسردگی

 .نقرس و  اوریک ضداسید –کاهش چربی خون -ضد شب ادراری کودکان-ضد سودا و بلغم-مغز(

 ه بزیر(.گل ماهور)مراجعه شود ب-21

 گل محمدی)مراجعه شود به گلسرخ(.-22

 گل گندم)مراجعه شود به آقونیتون(.-23

 Calendula officinalis lگل همیشه بهار:-24

 )سرد وخشک(

 مقوی کبد.-ضد جوش و لک صورت)بخور صورت(-ضد اسیداوریک و نقرس-ضد قند-خواب آور

 گل یوسف:)مراجعه شود به تاج خروس(.-25

 عه شود به انزروت(.گنجیده)مراج-26

 Triticum sppگندم:-27

 )گرم و خشک(

 ملین. -ضدچاقی-الف((( سبوس گندم:مقوی پیاز موی سر)شستشو(

روشن کننده و -مقوی عمومی -ضد کم خونی-ب(((جوانه گندم:افزایش رشد به ویژه برای کودکان

-یم کار تیروئیدتنظ-افزایش اسپرم سازی و تخمک گذاری-مقوی پوست صورت)ماسک ورغن و کِرم(

 ضد فسفات در ادرار. -مفید برای) اسکیزو فرنی( و )سایکوز:جنون(



 .کننده سیر-مقوی–چاق کننده -ج(((نان گندم:غذای نسبتاً کامل

 مقوی بدن.-مقوی قوای جنسی -د(((سمنو:ضد کم خونی

می کند که توجه :گندم ،بخاطر وجود گلوتن،دربرخی افراد و بخصوص در اطفال ایجاد چسبندگی روده 

باعث درد در ناحیه دور ناف می شود که با پرهیز غذایی و استفاده از نان ذرت این ناراحتی از بین می 

 رود.

 ترکی )مراجعه شود به ذرت(.-گندم مکی-28

 گندم سیاه)مراجعه شود به چاودار(.-29

 Cinchona officinalis lگِنه گِنه:-30

 (گرم و خشک(

 ضد ماالریا)ضماد با سرکه(.-وط با روغن بادام تلخ(ضد درد)ماساژ ،به صورت مخل

 Solanum lycopersicum lگوجه فرنگی:-31

 )سرد(

مفید برای اسهال -ضد سرطان ریه و پروستات-ضد قند خون-ضد چربی خون-ضد نقرس و اسید اوریک

 ضد چسبندگی پالکتها.-ضد چاقی-کودکان ناشی از فقر ویتامینی

 یگرن از این گیاه استفاده نکنند.توجه:افراد دارای ناراحتی م

 گیاه آتش)مراجعه شود به گزنه(.-32

 Cerasus avium lگیالس:-33

 )سرد و تر(

–سرشار ارز ویتامین -تصفیه خون-ضد فشار خون-افزایش حالت نعوظ-ضد نقرس و اسید اوریک

 (.شیر با)چاقی ضد-خون کننده قلیایی



ضد اسهال -ضد سنگ کیسه صفرا-ضد ورم پروستات-یضد قند و چرب-دُم گیالس:ضد سنگ کلیه و مثانه

 کاهش فشار خون.-و اسهال خونی

 -------------------------گروه))ل((:

  Phasaeolus vulgaris linnلوبیا:-1

 )گرم و تر(

 افزایش تولید اسپرم.-ضد فشار خون-ضد سرطان مخصوصاً سینه-چاق کننده-ضد قند و ضد چربی

 به سویا( لوبیا چینی)مراجعه شود-2

  String beansلوبیا سبز:-3

 )سرد(

 ضد سرطان-مفید برای کم خونی-ضد قند و چربی

 ضد اسید اوریک و نقرس.-پیشگیری از سکته مغزی-مُدر

 لویزه)مراجعه شود به به لیمو(-4

 Citrus limon lلیمو ترش:-5

 پوسته)گرم و تر(-داخل میوه)سرد و تر(

رفع -ضد عطش-ضد اسکوربوت-کمک به جذب آهن-رطانضد س-سرشار پیشگیری از سرماخوردگی

-بخش شادی –ضد گرمی -ضد آفت دهان-ضد اسید اوریک و نقرس-ضد استرس-چسبندگی پالکتها

 -(تلخ بادام روغن با ماساژ)واریس ضد-ث ویتامین از سرشار

  Citrus limon varلیمو شیرین:-6

 )سرد و تر(



ضد -ضد اسید اوریک و نقرس-ضد آبله مرغان-هضد حصب-رفع سرماخوردگی-سرشار از ویتامین ث

 از پیشگیری–افزایش کار کلیه -مخصوص دوران نقاهت-ضد بیماریهای عفونی-ضد تب تیفوئید-ماالریا

 (.شود میل ناشتا)چشم دور سیاهی رفع-صفرا کیسه سنگ ضد-مروارید آب

  Limon fruitلیموعمانی:-7

 )سرد و تر(

 رومبوزضد ت-ضد چربی خون-کاهش فشار شهوت

 .خورشت چاشنی–ضد احتالم -اشتها آور-ضد سفتی عروق-

 -------------------------گروه))م((:

  Asparagus officinalis lمارچوبه:-1

 ریشه)سرد و تر(.-گیاه)گرم و تر(

 ملین-ضد اسید اوریک و نقرس -چاق کننده-ضدقند

 شار خون.افزایش ف-ضد تپش قلب-مقوی کبد-ضد سم رطیل-افزایش میل جنسی-

 ))زیر نظر پزشک مصرف شود((.

 مازو)مازوج()مراجعه شود به بلوط(.-2

 )سرد و خشک(

 ضد هموروئید)بواسیر()شستشو(.

 Vica Sativa lماش:-3

 )سرد و خشک(

ضد لکهای سیاه دور چشم و -ضد غلظت خون-تنظیم کار روده-تب بُر-محرک ترشح انسولین)ضد قند(

 معرق.-بدن



 Malt)سمنوی جو(:مالت جو)جوانه جو(-4

 )گرم(

-ضد بیماری ترس از نور-ضد ریزش مو-افزایش طول عمر-ضدیبوست دائم-قوی ترین آنتی اکسیدان

ضد -ضد چربی خون-مقوی عمومی-ضد پُر کاری غده تیروئید-جلوگیری ازسفید شدن موی سر

ماده برای زنان قطع کننده شیر زنانی که فرزند مرده به دنیا آورده اند.))مصرف این -ضد قند-اسهال

 باردار مضر است((.

 Linaria vulgaris millمخلصه:-5

 )گرم و خشک(

 -ضد درد مفاصل-مُسکن درد استخوان-الغر کننده

 شُل کننده عضالت.

 Yeastمخمر آبجو:-6

 )گرم(

 آنتی بیوتیک-ضد قند-ضد کم خونی-مقوی عمومی

کاهش فعالیت غدد -سهال خونیضد اسهال و ا-جلوگیری از سفید شدن موی سر-تقویت قوای جنسی-

 چربی روی پوست سر.

 )زیر نظر پزشک مصرف شود(.

 Lithargeمُردارسنگ)نقره سنگ(:-7

 )سرد وخشک()ماده معدنی(

 .بدن عرق بد بوی ضد–مالشی:ضد عرق 

 )چند ساعت پس از مصرف، حتماً آن قسمت بدن را بشویید(.



  OrIganum majorana lمرزنگوش)مرزنجوش(:-8

 شک()گرم و خ

تحریک ترشح -ضد سینوزیت-مفید در سرماخوردگی-ضد سردرد -ضد التهاب-ضد عفونی کننده

باز -آمادگی جهت امتحان-ضد بی خوابی-محرک کلیه-ضد بلغم-مقوی معده-ضد میگرن-پپسین

کاهش نیروی -ضد خونمردگی)ضماد با عسل(-مقوی اعصاب-الغر کننده-مقوی قلب-کننده عروق

 ضدسینوزیت)بخور(.-جنسی

  Satureja hartensis lمرزه:-9

 )گرم و خشک(

ضد ورم -قاعده آور-ضد اسهال و اسهال خونی)غیر عفونی(-مقوی نیروی جنسی-الغر کننده)با پنیر(

 ضد اسید اوریک و نقرس.-افزایش میل جنسی-ضد نرمی استخوان-ضد غلظت خون-طحال )با سرکه(

 مَرغ)مراجعه شود به بید گیاه(.-10

 Myrrhمُرمکی:-11

 )گرم و خشک(

-ضد عفونت زنانگی)دود دادن(-پیشگیری از سرماخوردگی-ضد قاعدگی سخت-خشک کننده

 )زیر نظر پزشک مصرف شود(.-ضدبلغم

 مریم چمنی)مراجعه شود به مریم گلی(.-12

 Salvia officinalis lمریم گلی:-13

 )گرم و خشک(

ضد -مقوی معده -ضد چاقی -مقوی حافظه و ضد آلزایمر-پیشگیری از سرطان-ضد عرق-ضد قند

ضد خونریزی -ضد تورم کبد-ضد سینوزیت)بخور(-ضد عفونت داخلی-سهولت در زایمان-نازایی

 باال برنده فشار خون.-داخلی



 Tecurium chamaedrys lمریم نخودی:-14

 )گرم و خشک(

جزو گیاهان عسل -ضد آلزایمر و تقویت حافظه-رفع سرماخوردگی-ضد قند-ضد عرق-قاعده آور

 ضد عفونی کننده داخلی.-هد

 مریمی)مراجعه شود به مریم گلی(.-15

 مشک دانه)مراجعه شود به بامیه(.-16

 مشمش)مراجعه شود به زرد آلو(.-17

 Pistacia lentiscus lمصطکی:-18

 صمغ)گرم و خشک(

ضد زخم -ضد رطوبت بدن-ضد سردی-تسریع جریان خون-ضد صرع-مقوی حافظه-ضد سودا و بلغم

 ضد اشتها.-ضد قند)با کندر(-مقوی قوای جنسی-ضد انزال زود رس-همعده و رود

  Comoiphora myrrhaمُقل ازرق)ملک ازرق(:-19

 )گرم وخشک(

ضد عفونت زنانگی)دود دهی با کندر و -تسهیل زایمان-ضد ورم معده-ضد سرفه -ضد چاقی

 تقویت قوای جنسی.))زیر نظر پزشک مصرف شود((.-تاجریزی(

 Myrtus communis lمورد:-20

 )سرد و خشک(

ضد شقاق و -ضد آفت دهان)مضمضه با تباشیر(-ضد ریزش موی سر)شستشو(-ضد اسهال و اسهال خونی

 ضد خونریزی داخلی.-هموروئید)شستشو(

 Musa sapientum lموز:-12



 )گرم و معتدل(

-قلبپیشگیری از سرطان -چاق کننده)با شیر(-قلیایی کننده خون-زیاد کننده اسپرم-مقوی معده

 سرطان ضد-آلبومینوری ضد–کاهش بزاق دهان -ضد زخم معده-آرام بخش)با شیر(-مقوی جنین

 .ریه

 Allum ascalonicum lموسیر:-13

 (گرم و خشک(

 ضد اسید اوریک ونقرس.-اشتها آور-ضد سرطان-ضد سفتی عروق-کاهش فشار و قند خون

 مومیایی)مومالیی(:-14

 )گرم و خشک(

تقویت قوای جنسی.رفع شکستگی -ضد رعشه-رفع پارگی رگها-خوانترمیم بافت است-ضد سردی

))افراد دارای فشار خون و ناراحتی قلبی از این ماده -اعضاء)خوراکی وماساژ با روغن زرده تخم مرغ(

 استفاده نکنند((.

 Currantsمویز:-15

 )گرم و خشک(

 مقوی عمومی.-ضد آلزایمر-تقویت حافظه

 .میخک)مراجعه شود به قرنفل(-16

 میران )مراجعه شود به شفت(.-17

 -------------------------گروه))ن((:

 ناخنک)مراجعه شود به اکلیل الملک(.-1

 Cocos nuciferaنارگیل:-2



 )گرم وخشک(

-ضد روماتیسم-ضد آرتروز)ماساژ روغن(-افزایش اسپرم-ضد مرض قند-ضد سودا-مقوی عمومی

 گرمی بخش.-آرام بخش-رفع کم خونی-یر افزاش-ضداسهال و اسهال خونی-افزایش نیروی جنسی

 Citrus nobolis lourنارنگی:-3

 )سرد و تر(

 تب بُر.-ملین-ضداسکوربوت-مقوی معده

 نانخواه)مراجعه شود به زنیان(.-4

 Cicer arientinum lنخود:-5

 )گرم و خشک(

ضد اسید -فزاشیرا-ضد فلجی اعضاء)جوشانده نخود سیاه(-تقویت حافظه و ضد آلزایمر -قاعده آور

قلیایی کننده -ضد سرطان پروستات-رفع کم خونی-ضد جذام-ضد قند و چربی-اوریک و نقرس

 ضد بواسیر خونی.-ضد برص-خون

  Mentha spicata lنعناع: -6

 )گرم و خشک(

ضد -ضد اسهال-ضد سکسکه-تنظیم فشار خون-ضد تهوع-مقوی معده-مقوی اعصاب-آرام بخش

ضد پُر -اشتها آور)برای کودکان(-ضد غلظت خون-ضد چربی خون-افزایش اسپرم-ثقل)با بارهنگ(

 ضد تجمع شیر در پستان)ضماد با آرد جو و باقال(.-ضد سفتی عروق-خوری

 نعناع انگلیسی)مراجعه شود به سوسن عنبر(.-7

  Menthal piperita lنعناع فلفلی:-8

 )گرم و خشک(



ضد -ضد التهاب داخلی ضدعفونی کننده و-ضدتشنج-ضد سرفه-آرام بخش-مقوی معده

 سینوزیت)بخور(.

 Nymphaea alba lنیلوفر آبی گل سفید: -9

 )گرم و خشک(

آرام بخش.))برای زنان -کاهش فشار عصبی-مُسکن-کاهش ضربان قلب-کاهش فشار شهوت-ملین

 ((.است مضر دارند قلبی ناراحتی که کسانی و باردار 

 -------------------------گروه))و((:

 Allinum ursinum lر جنگلی(:والک)سی-1

 )سرد(

رفع تنگی -ضد نقرس و اسید اوریک-تصفیه خون-باز کننده رنگ چهره-کاهش فشار خون-مسهل

 )برای کودکان و زنان باردار مضر است(.-نفس

  Vanilla planifoliaوانیل:-2

 )گرم و خشک(

 زیاده روی نشود(.)در مصرف این ماده -محرک دستگاه عصبی-مقوی قوای جنسی-معطر)عطر کیک(

 (.لیمو به  ورون)مراجعه شود به-3

 ویولت)مراجعه شود به بنفشه(.-4

 -------------------------گروه))ه((:

 Amomum cardamon lهِل:-1

 )گرم و خشک(



-چاشنی ادویه و چای-ضد درد استخوان -ضد سردی و رطوبت-افزایش میل جنسی و نیروی جنسی

-رفع بی خوابی-مقوی حافظه-ضد بلغم-داد کبدی)به مقدار کم(رفع انس-شادی بخش-انرژی بخش

 خوشبوکننده دهان و عرق بدن.

  Prunus persical lهلو:-2

 (سرد و تر(

افزایش نیروی -قلیایی کننده خون-کاهش اوره-زیبایی نوزاد)به مقدار کم(-ضد عصبانیت بچه ها

 زایمان. تسهیل-رقیق کننده خون-ضد تکرر ادرار-رفع ورم پروستات-جنسی

  Yellow myrablanهلیله زرد:-3

 )سرد و خشک(

مقوی حافظه و -ضد تهوع-رفع درد پا-ضد اختالالت کبدی-مقوی معده ضد انگل-ضد سودا و بلغم

 مقوی حواس پنج گانه.-باز کننده رنگ چهره-اعصاب

 Black myrablanهلیله سیاه:-4

 )سرد و خشک(

ضد التهاب -الغر کننده-تصفیه خون-تقویت حافظه-همقوی معد-ضد انگل-پیشگیری از سفید شدن مو

 ضد سودا.-لثه)مضمضه(

  Chebolic myrublanهلیله کابلی:-5

 )معتدل و خشک(

ضد -ضد لقوه و رعشه-ضد عطش در بیماران دیابتی-پیشگیری از سفید شدن موها-ضد سودا و بلغم

 مقوی حافظه.-کمر درد

 هلیون)مراجعه شود به مارچوبه(.-6

 Citrullus vulgaris schrad:هندوانه-7



 )سرد وتر(

-تب بُر-ضد گرمی-ضد عطش-ضد شقاق-ضد سنگ کلیه و عفونت ادراری-محرک کلیه-تصفیه خون

ضد چسبندگی -افزایش طول عمر)آنتی اکسیدان فراوان(-ضد سوزش ادرار-کاهش فشار شهوت

ضد شاش -ریک و نقرسضد اسیداو-شیرافزا-ضد قند)آب پوست(-ضد التهاب دستگاه تناسلی -پالکتها

 ضد فشار خون.-بند

 هندوانه ابوجهل)مراجعه شود به حنظل(.-8

 هوفاریقون)مراجعه شود به چای کوهی(.-9

 Daucus carota lهویج:-10

 )گرم و تر(

تنظیم -ضد سَم نیکوتین-ضد نقرس واسیداوریک-لوزالمعده(-ریه-ضد سرطان)سینه-باز کننده عروق

افزایش -رفع پرکاری غده تیروئید-ضد اسهال-ضد ورم لوزالمعده-ضدسنگ کیسه صفرا-کار غدد بدن

افزایش -ضد چسبندگی پالکتها-رفع کم خونی-ضد هپاتیت-تقویت حواس پنجگانه-بزاق دهان

 رفع شب کوری.-ضد قند-ضد چربی-ضد زخم معده-منبع ویتامین آ-اسپرم

 هویج وحشی)مراجعه شود به زردک(.-11

 -------------------------گروه))ی((:

 Jasminum officinale lیاسمن:-1

 )گرم و خشک(

 نعوظ آور.-ضد دردهای روماتیسمی و درد مفاصل-روغن ،به صورت مالشی:ضد درد

  Medicago sativa lیونجه:-2

 )گرم و خشک(



 قاعده–ضد تشنج -افزایش رشد-ضد جوش صورت-تصفیه خون-تقویت اعصاب-چاق کننده-اشتها آور

مفید -ضد راشیتیسم-منبع خوب ویتامین آ-افزایش اسپرم-ویت نیروی جنسیتق-خونی کم ضد-آور

 شیرافزا.-برای افراد هموفیلی

  

 با سپاس،رضا محمدی جاویدی.

  

 


