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هدايه  “، نويسنده کتاب ابوبکر اخوينی بخارائی
اولين کتاب فارسی پزشکی ”المتعلمين فی الطب

:می گويد
بر هر آدمی واجب است اندکی از علم ... <

بياموزد، تا تن را بدرستی نگاه ) پزشکی(بجشکی
تن او ) پزشکان قالبی(دارد تا مفتعالن بجشکان

>...را هالک نکنند
 



تاريخچه داروسازی 
 كه .است پزشكي مهم بسيار شاخه هاي از داروسازی   

.ندويگ مي » هَليَدالَص « عربي به را آن
  است آن از حاکي موجود شواهد و قراين از بسياری   

  ايران در بار نخستين داروسازی فن و دانش که
 بکار با بيماران درمان و است برآورده سر زمين
 شده شروع ها آريان يا کهن ايرانيان از داروها بردن
.است

   



  شده، نقل اوستا در آنچه و زرتشتيان عقيده حسب بر     
 گرشاسب پدر  (Trita)" تريتا " نام به طبيب اولين

.است بوده پهلوان
  از او و ميباشد جادو کننده باطل که است فردی اولين او    

  داشته اطالع آنها عصاره و دارويي گياهان خواص
 .است

  بن على( "العجايب تحفة "کتاب ادعا، اين شواهد از يکی     
  که است شده نقل حکايتی آن در که است )اثير بن محمد
  و اند داده نسبت جمشيد به را آن استعمال و شراب تهيه

.است کرده معرفی )شراب(خمر مکتشف را او
    



 داروی عنوان به " می " از باستان ايران در   
.گرفتند می کمک جراحی اعمال برای بيهوشی

 سقوط از پس باستان، ايران در داروسازی و طب   
 پيشرفت به يونانيان با ارتباط نتيجه در هخامنشيان،

  .يافت دست ای مالحظه قابل های
 در بار نخستين برای شاپور جندی دانشگاه در   

  تفکيک يکديگر از داروسازی و پزشکی ايران،
.شدند



 حکمای داروسازی و پزشکی کتب از بسياری   
 اين در سقراط و ارسطو و جالينوس نظير يونانی

.شد ترجمه فارسی زبان به دانشگاه
:اسالم از بعد داروسازی تاريخچه    
 ، بار نخستين « : که گويد مي دورانت ويل   

 ها آن هم و شد ايجاد مسلمانان ي وسيله به داروخانه
.کردند بنياد را داروشناسي ي مدرسه نخستين

 بعضي در را استنشاق ي وسيله به هوشي بي آنها  
 ديگر و حشيش از و بردند مي کار به جراحي امور
 مي استفاده عميق خواب ايجاد براي ، مخدر مواد

.کردند



  گياه و دارو علم رازی، زکريای محمدبن ابوبکر   
  بيمارستان داروساز َصيَدالنی شيخ نزد را شناسی

.آموخت بغداد
  پيدا توان می داروسازی زمينه در او کارهای از   

 از ”الکل“ و (Alum) زاج از ”جوهرگوگرد“ کردن
.برد نام را نشاسته

 داروها آزمايش اصول بار اولين برای رازی همچنين  
  به آيندگان برای آنرا و نموده باب طب در را ومواد
.است گذاشته ارث

    



ابن ماسويه
    ماسويهشاپور جندی دانشگاه داروسازان از يکی   

 به شاپور جندی بيمارستان در سال 40 مدت که بود
  .بود مشغول داروشناسی و داروسازی کار

  قرن تا که است نوشته داروها باب در کتابی وی   
  مشتاقان تحصيلی و درسی کتاب ميالدی شانزدهم

.است بوده داروشناسی علم
 برای "َافَسنتين "شربت مثال طور به کتاب اين در   

  مداوای در  "قيمتي سنگ معجون" و اشتهايي بی
  خايه "و صرع مداوای برای "ُمشک" و قلب ضعف
.است شده تجويز سل مداوای برای "روباه



"هل شاپور بن َس"
 تدريس به شاپور درجندی که ديگری افراد از   

  سهل بن شاپور" توان می بود، مشغول داروسازی
 بوده جنديشاپور بيمارستان صاحب “جنديشاپوري

 .است
  كتاب نام به عربي به را خود مشهور كتاب وي   

  .نوشت باب 22 در "يندالقرابا"
 ششم قرن از قسمتي تا سوم قرن اواخر از كتاب اين   

  و بغداد بيمارستان هاي و داروفروشي دكان هاي در
 .است شده مي  استفاده ايران



  االدوية" نام به كتابى در ،”صورى بن رشيدالدين"  
 .است آورده را گياهی یداروها ليست “المفردة

  و آنها بر كه كرده ياد داروهايى از او ، كتاب اين در   
 از ذكرى گذشتگان و است داشته آگاهی منافعشان

.اند نكرده آنها
 رويش محل به ، گياهان بارها در تحقيق براى ،او   

 متعدد رنگهاى با نقاش مردى او، با و رفته مى آنها
 .است شده مى همراه متنوع و
    



 كه ديگر جاهاى و لبنان كوهستان در مناطقى به وى   
  جوجست را گياهان و رفته مى بوده، گياهان رويشگاه

 نقاش  شخص به آنها، مشاهده از پس و هکرد می
 ، برگ مقدار ، رنگ ، بدينسان .است داده مى نشان
 شده مى نقاشى دقت با و ثبت گياه هاى ساقه و شاخه
.است



    
  داروسازی زمينه در که ها كتاب مهم ترين جمله از   

:توان می است شده نوشته
  موفق ابومنصور" که “ االدويه حقايق عن االنبيه"  •

.است هكرد تأليف چهارم قرن در "هروي علي بن
  مؤمن محمد" تأليف ،"مؤمن حكيم تحفه" كتاب•

.برد نام را صفوي سليمان شاه پزشك " تنکابنی
.....سينا ابن )2 و 5 ج(”الطب فی قانون“ کتاب•



بارهنگ



نام علمی•
• Plantago major L. 

نام انگليسی•
• Common plantain,  Plantago seed 

از تيره بارهنگيان: تيره گياه•
لسان الَحمل الكبير: نام عربی•
در (، َرکيشه )در آذربايجان(بيزووشا:نام های ديگر•

، بارتنگ)کردیزبان 



  ايران نقاط تمام در تقريبًا گياه اين :رويش مکان•
  شمال اروپا، کل در گياه اين انتشار محل.دارد رويش

.است آسيا مرکزی های قسمت و
خوشه گل، برگ، ريشه، :گياه اندام موثر بخش•
دوم درجه ،خشك و سرد :گرمی و سردی درجه•
:درمانی خواص•
  کليه، بيماريهای امعاء، زخم و شکم خراشيدگی سل،•

 )هدايه( مِحَر زخمهای َرِحمی، خونريزی کبد، ورم
  و عفونی زخمهای اسهال، روده، زخم گوش، درد•

 ضد کليه، جگر، لثه، خونريزی قطع ها، زخم ديگر
)االبنيه( صفرا



نه و نو، دملهای هقطع خونريزی، درمان دملهای ک•
 سوختگی، ورممخملک، ، کهير، )خنازير( گردن

های بيخ گوش، داءالفيل، درد گوش، درد دندان، 
صرع، برونشيت، درد کبد، درد کليه، زخم روده، 

)قانون(خونريزی بواسير، تب نوبه 



سنجد



نام علمی•
• Elaeagnus angustifolia L. 

نام انگليسی•
• Silver berry, Oleaster 

از تيره سنجديان: تيره گياه•
ُغِبيرا: نام عربی•
در (، َسرين َچک )درآذربايجان(ايده : نام های ديگر•

، پستانک، چوب دانه)کردستان
در اغلب مناطق معتدل و در سراسر : مکان رويش•

.ايران می رويد و در اطراف تبريز زياد است



ميوه، ريشه، چوب، پوست و  : بخش موثر اندام گياه•
برگ  

، درجه اولسرد و خشك: درجه سردی و گرمی•
:خواص درمانی•
خراشيدگی شکم و زخم امعاء، درد شکم و درد پهلو  •

)هدايه(
  با موافق تشنگي، كننده برطرف اسهال، ضد قابض،•

)االبنيه(صفرا ضد خورند، شير تا كودكان طبيعت
  ضد سرفه، درمان قابض، خونريزی، آورنده بند•

)قانون(مدر اسهال، ضد استفراغ،



زيره

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Carum_carvi_-_K%C3%B6hler%E2%80%93s_Medizinal-Pflanzen-172.jpg�


نام علمی•
• Carum carvi L. - Apium carvi 

• نام انگليسی
• Caraway, Caraway seed 

از تيره چتريان: تيره گياه•
کراويا: نام عربی•
شاه زيره، َتِقده، کمون رومی: نام های ديگر•



در اغلب مناطق ايران، وکشورهای : مکان رويش•
ديگر از جمله افغانستان، ازبکستان، تاجيکستان،  

. ترکيه رويده می شود
ميوه: بخش موثر اندام گياه•
گرم وخشک، درجه سوم  : درجه سردی و گرمی•
:خواص درمانی•
گلو درد، اسهال، درد سينه، سنگ کليه، زخم مثانه  •

)االبنيه(



 گل آرزوی هضم، سوء معده، درد بينی، درد•
  خروج اسهال، سکسکه، آروغ، ،)ويار(خواری

  و شکم درد کبد، درد پهلو، درد و شکم درد مقعد،
  مثانه، زخم شکم، آوردن آب کبد، ورم ناف، پيچش
  فتق، حيض، خونريزی قطع شهوت، نيروی کاهش

  و شکم خراشيدگی کليه، سنگ َرِحمی، خونريزی
)هدايه( امعاء زخم

 در کننده کمک معده، مقوی استفراغ، ضد شکن، باد•
 روده، درد مدر، خفقان، ضد سکسکه، غذا، هضم
)قانون(کرم ضد بواسير، ضد



مرزنگوش

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Illustration_Origanum_vulgare0.jpg�


نام علمی•
• Origanum Vulgare L.

• نام انگليسی
• Marjoram, Oregano

از تيره نعناعيان: تيره گياه•
مردکوش: نام عربی•
  گويَچکه ،)آذربايجان در(َقنيق قارا :ديگر های نام•

  کوهی، پونه کوهی، آويشن ،)کردستان در( ِمله
مرزنجوش



اين گياه بومي شمال اروپاست و در : مکان رويش•
مناطق مديترانه و مکزيک و ايران هم رويده می 

.شود
سر شاخه های گلدار: بخش موثر اندام گياه•
گرم وخشک، درجه دوم  : درجه سردی و گرمی•
:خواص درمانی•
  ،)بيماری از ناشی کمای(لتارژی شقيقه، درد سردرد،•

  وزوز کام، فروافتادن شدن، فلج صرع، آلودگی، خواب
  درد گوش، سنگينی گوش، درد سردرد، گوش، کردن
  فتق، َرِحم، دردهای کردن، اسهال آروغ،  بينی،

)هدايه( رحم گرفتگی دق، تب کوژپشتی،



  درمان دهان، کجی بيماری معده، درد درد، سر•
)االبنيه( مغزی های گرفتگی

 ورم ضد چشم، زير خونی های لکه زدودن ُمسِهل،•
 درد درد، سر ران، و پشت درد مسکن بلغمی،
 عقرب نيش زهر پاد روده، پيچش و درد گوش،

)قانون(



زنجبيل

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Zingiber_officinale_-_K%C3%B6hler%E2%80%93s_Medizinal-Pflanzen-146.jpg�


نام علمی•
• Zingiber officinale 

• نام انگليسی
• Ginger 

از تيره زنجبيليان: تيره گياه•
زنجبيل: نام عربی•
زنجفيل، زنَزبيل: نام های ديگر•
  ولی است شرقی جنوب آسيای بومی :رويش مکان•

 و مکزيک جامائيکا، شمالی، آفريقای ايران، در،
.شود می کشت نيز ژاپن



ريشه: بخش موثر اندام گياه•
گرم وخشک، درجه سوم  : درجه سردی و گرمی•
:خواص درمانی•
 سردرد، ،)موی ريزش بيماری(الثعلب داء مدر،•

 کردن، سرفه دهان، کجی بيماری شدن، فلج سکته،
  قولنج کردن، اسهال سکسکه، هضم، سوء معده، ورم

  کليه، سنگ کبد، درد ،)پهلو درد و شکم درد(
 آوردن آب شهوت، نيروی کاهش کليه، بيماريهای

 درد مفاصل، بيماريهای و درد َرِحم، دردهای شکم،
  بلغمی، تب پيسی، دق، تب داءالفيل، پشت،

)هدايه (مسموميت



  چشم، تاريکی رفع جنسی، نيروی ندهافزاي نفخ، ضد•
 کهنه زخمهای درمان معده، درد سينه، درد دردمان

)االبنيه(
 کننده تقويت جنسی، نيروی مقوی ملين، شکن، باد•

  رفع گلو، و سر رطوبتهای ضد حافظه، و هوش
 رافع غذا، هضم در کننده کمک چشم، تيرگی کننده

)قانون(موذی حشرات زهر پاد معده، و کبد سردی



آويشن

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Thymus_vulgaris_-_K%C3%B6hler%E2%80%93s_Medizinal-Pflanzen-271.jpg�


نام علمی•
• Thymus vulgaris L. 

• نام انگليسی
• Dittany, Thyme 

از تيره نعناعيان: تيره گياه•
َصعتر: نام عربی•
، آزربه )در آذربايجان(ککليک اوتی: نام های ديگر•

  صعترالحمار،، )در کردستان(، ِهه ِزبی)در همدان(
حاشا، سوسنبر آويشم،



آذربايجان، کردستان، کرمان، دامنه  : مکان رويش•
های جنوبی البرز، کرمانشاه

ريشه، گل، برگ: بخش موثر اندام گياه•
گرم وخشک، درجه سوم  : درجه سردی و گرمی•
:خواص درمانی•
  بيماريهای و درد هضم، سوء سرفه، ضد مدر،•

 کردن وزوز دهان، کجی سردرد، سياتيک، مفاصل،
 کردن، قی َرِحم، دردهای قلبی، بيماريهای گوش،

 کوژپشتی کردن، اسهال شقيقه، درد سکسکه،
)هدايه(



  زخمها، ترميم معده، تقويت زخم، زرد نفخ، ضد•
 حيض، خون آورنده مدر، دهان، کننده بو خوش
  )االبنيه(دندان درد چشم، ديد تقويت

 های ورم ضد زگيل، ضد خونريزی، آورنده بند•
  چشم، سويی کم ضد ها، دنده درد سياتيک، بلغمی،
 مدر، هاضمه، سوء ضد غذا، هضم در کننده کمک

)قانون(ها ريه و سينه پاالينده



زيتون

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Olea_europaea_-_K%C3%B6hler%E2%80%93s_Medizinal-Pflanzen-229.jpg�


نام علمی•
• Olea europaea

نام انگليسی•
• Olive, Olive tree

از تيره زيتون: تيره گياه•
زيتون، َعَتم: نام عربی•
، چوب سيد  )درکردستان(َکلَکم و َکلکام : نام های ديگر•

)در گرگان(



 کشورهای در درخت اين رويش محل :رويش مکان•
  يونان،ايتاليا آناتولی، مناطق در( مديترانه حاشيه

 شمال در چنين هم .باشد می )اسپانيا و ،فرانسه
.شود می روييده رودبار شهرستان مخصوصًا ايران

  پوست، چوب، برگ، ريشه، :گياه اندام موثر بخش•
ميوه

 طب نظر از رسيده زيتون :گرمی و سردی درجه•
 و سرد آن، نارس ميوه قابض، و گرم ايران، قديم

 خشك و گرم ،زيتون روغن و خشك
.است خشك و سرد نيز آن برگ و چوب•



:خواص درمانی•
 ،)خنازير(ای غده آماس ناف، پيچش و شکم درد•

 هرچهار تب( ربع تب بلغمی، تب شدن، فلج صرع،
 )هدايه(سردرد ،)روزه

  دهان، های آفت طحال، درد دندان، درد معده، درد•
)االبنيه(بواسير درمان حيض، خون آورنده مدر،

  تقويت عرق، ضد عقرب، نيش زهر پاد کننده، پاک•
 التهاب و خارش ضد ،)مو سفيدی ضد(سر موی

  دندانها کننده مستحکم نقرس، ضد سياتيک، پوست،
  های زخم گوش، درد ها، لثه خونريزی کننده قطع و

  )قانون(تنفسی بيماريهای و برونشيت چشم،



سياه دانه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Nigella_sativa_-_K%C3%B6hler%E2%80%93s_Medizinal-Pflanzen-227.jpg�


نام علمی•
• Nigella  sativa L.

نام انگليسی•
• Blackseed, Black caraway

از تيره آاللگان: تيره گياه•
ةرَكة الَبَبَح: نام عربی•
،  )در آذربايجان(قره چوره ک اوتی: نام های ديگر•

، شونيز)در کردستان(سياَوله
.اين گياه بومی جنوب غربی آسياست: مکان رويش•



دانه: بخش موثر اندام گياه•
گرم و خشک، درجه سوم: درجه سردی و گرمی•
:خواص درمانی•
  گل آرزوی هضم، سوء شدن، فلج سردرد، مدر،•

 کبد، درد کردن، اسهال سکسکه، ،)ويار(خواری
 هر تب کليه، سنگ ناف، پيچش و شکم درد آروغ،
  طحال، امراض شکم، آوردن آب روزه، چهار

  َرِحمی، خونريزی سياتيک، فتق، َرِحم، دردهای
  تب يرقان، بلغمی، تب پشت، درد جنين، سقوط

)هدايه( افيالوس



  گرفتگی ماه پيسی، زگيل، کدو، کرم ُکشنده نفخ، ضد•
  ربع، تب نفس، تنگی پوست، روی سياه های لکه و

  زخم درمان زکام، ضد حيض، خون آورنده مدر،
 اند آمده بوجود حشرات گزش اثر در که هائی

)االبنيه(
  زکام، ضد بلغمی، ورم ضد کننده، تنقيه شکن، باد•

 سنگ کليه، سنگ کرم، ضد دندان، درد درد، سر
 نيش پادزهر سودايی، و بلغمی های تب ضد مثانه،
)قانون(رتيل

  درمان دانه سياه« :فرمودند )ص(اسالم پيغمبر•
»است مرگ جز به ها بيماری تمامی



اسطوخودوس

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Topped_lavendar_flowerhead.jpg�


نام علمی•
• Lavandula officinalis l. 

نام انگليسی•
• Lavander

از تيره نعناعيان: تيره گياه•
رم روميسَبضرم، شاه ِا: نام عربی•
ايستی قودوز، يونان الوانداسی  : نام های ديگر•

)درآذربايجان(



  دنيا نقاط بيشتر در گياه اين :رويش مکان•
 فرانسه، جنوب ايران، مختلف مناطقدر "مخصوصا

  خودرو حالت به تورنتو در و مديترانه مناطق
.می رويد

گلدار های سرشاخه و برگ :گياه اندام موثر بخش•
دوم درجه خشک، و گرم :گرمی و سردی درجه•
:درمانی خواص•
  جذام، ،آلودگی خواب لتارژی، سردرد، افسردگی،•

 صرع، اسکيزوفرنی، روزه، هرچهار تب ماليخوليا،
)هدايه(افيالوس تب کابوس، کردن، سرفه



  پوست زيبائی ريه، تقويت بدن، های گرفتگی درمان•
)االبنيه(ماليخوليا صرع، درمان دمل، درمان بدن،

  ماليخوليا، عصبی، دردهای ُمسِکن عفونت، ضد•
  کننده دفع ادراری، مجاری کننده مستحکم صرع،

)قانون(سودا و بلغم



بابونه

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Matricaria_recutita_-_K%C3%B6hler%E2%80%93s_Medizinal-Pflanzen-091.jpg�


نام علمی•
• Chamaemelum nobile 

نام انگليسی•
• Chamomile 

از تيره مرکبيان: تيره گياه•
بابونج: نام عربی•
گول   ،)در آذربايجان(چوبان ياستيغی: نام های ديگر•

)در کردستان(حاجيانه



  لرستان، آذربايجان،فارس، در گياه اين :رويش مکان•
  از بعضی .می رويد دماوند و تهران اطراف خوزستان،
.می رويد اروپا مختلف نواحی در بابونه ديگر گونه های

گل :گياه اندام موثر بخش•
دوم درجه خشک، و گرم :گرمی و سردی درجه•
:درمانی خواص•
  شل خاصيت کننده، باز گرم، های ورم نشاننده فرو•

  های زخم سردرد، مغز، مقوی خستگی، رفع کنندگی،
  ضد سينه، کننده پاک چشم، جرب و خارش دهان،

  و حيض کننده روان بر، تب مدر، مثانه، يرقان،سنگ
)قانون(بچه آوردن بيرون در موثر



  کجی بيماری شدن، فلج مانيا، سرسام، سردرد، مدر،•
 کردن وزوز بينی، درد گوش،  سنگينی دهان،
  و شکم درد( قولنج معده، ورم آروغ، سل، گوش،

  کليه، سنگ کبد، ورم خستگی، رفع ،)پهلو درد
 زخمهای کليه، بيماريهای ، طحال امراض يرقان،
  خونی، تب دق، تب روزانه، تب کوژپشتی، َرِحم،

 الريه، ذات دندان، درد َرِحم، گرفتگی افيالوس، تب
)هدايه(سياتيک غشی، تب الَجنب، ذات

  از کوفتگی و خستگی رفع پوست، منافذ کردن باز•
  دردهای تشنج، ضد نفخ، ضد عفونی، های تب بدن،
)االبنيه(نسِکُم ،َرِحم



صبر



نام علمی•
• Aloe vera L. 

نام انگليسی•
• Aloe 

از تيره سريشيان: تيره گياه•
صبر: نام عربی•
، َشب يار، آلو  )در آذربايجان(َازوای: نام های ديگر•

، صباده ، صبره، )در مـازنـدران(ورا، انجير بغدادى
آلوئه ، آلوئس، ازوال  

 



 در و است آفريقا بومی گياه اين :رويش مکان•
  رويش آنـتيل جـزايـر و هندوستان گرم نواحى

 که است گياهانی جمله از ورا آلوئه .دارد بيشترى
  ”معموال آن رشد محيط و می ميرد درجه صفر در
  مناطق دليل  به همين و باشد درجه 2 از باالتر بايد

  به مناطق دراين حرارت درجه که کشور جنوبی
 توليد برای مستعد مناطق از  نمی رسد درجه صفر

.می شوند محسوب گياه اين



برگ: بخش موثر اندام گياه•
گرم و خشک، درجه دوم: درجه سردی و گرمی•
:خواص درمانی•
 دهان، های زخم درمان مو، ريزش ضد آور، خواب•

  زبان، و بينی دهان، های زخم سردرد، مفاصل، درد
 معده، درد چشم، خارش و درد ماليخوليا، سودا، ضد

)قانون(مقعد ورم ُمسِهل، يرقان،
 انسداد و گرفتگی رفع بلغم، از سر و معده کننده پاک•

)االبنيه(آور خلط چشم، ديد تقويت کبد،



بيماری کجی  ، زخم سر، سردرد، )خوره(داءالثعلب•
 بيماريهای چشم، ناخنک، زکام، درد گوش، دهان،

درد معده ، سوء   درد بينی، تنگی سينه و برونشيت،
هضم، آرزوی گل خواری، قی کردن، اسهال سرد، 

درد و  امراض طحال، يرقان، زخم مثانه،ورم کبد، 
بيماريهای مفاصل، درد پشت، فتق، داءالفيل، جذام،  

قطره قطره آمدن  برص، پيسی ظاهر پوست، آبسه، 
مسموميت  گرفتگی َرِحم، تب غشی، بواسير، ادرار، 

)هدايه(تب افيالوس، بند آوردن خونريزی



پرسياوشان

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Capelvenere03(Parco_dei_Nebrodi).JPG�


نام علمی•
• Adiantum capillus veneris L. 

نام انگليسی•
• Venus's hair 

از تيره پر َسرخسيان: تيره گياه•
شعرالَجَبل، شعر الَجبار: نام عربی•
، َقيته  )در آذربايجان(بالديرى قره : نام های ديگر•

در شمال  (،چاه سياَلک و سيالک )در کردستان(ران
سنبل، جنطيانا، )ايران

 
 



  اروپای مديترانه، نواحی در گياه اين :رويش مکان•
  مناطق در( ايران و آمريکا جنوبی، و مرکزی
 در تهران در و گيالن مازندران، جمله از شمالی
  .می کند رشد )غربی جنوب و غرب شرق، مناطق

 و دار سايه اماکن مرطوب، نقاط در معموًال گياه اين
 .می رويد نور کم

تمام قسمت  های اين گياه : بخش موثر اندام گياه•
)قانون(گرم و خشک: درجه سردی و گرمی•

)االبنيه(معتدل است به سردی و گرمی         



:خواص درمانی•
 درد سرفه، ضد چشم، بيماريهای سردرد، مدر،    

  اسهال امعاء، و شکم زخم معده، ورم سل، گلو،
  مثانه، زخم کليه، سنگ کبد، ورم بواسير، خونی،
  گوش، درد م،ِحَر زخمهای می،ِحَر خونريزی آبسه،
  رفتگی در و ها شکستگی جراحات، و ها زخم عالج

)هدايه( خونريزی آوردن بند ها،
 ضد دمل، مو، رشد مدر، کليه، سنگ آور، خلط•

)االبنيه(سينه ورم صفرا،



قابض، ريزش مو، ضد اسهال، حيض آور، ضد •
شوره سر، پاد زهر، تقويت موی بدن، ضد سرفه، 

)قانون(درد طحال، يرقان، بول آور، سنگ کليه 



اسپند

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Peganum_harmala0.jpg�


نام علمی•
• Peganum harmala 

نام انگليسی•
• Harmal 

از تيره نيترارياسه: تيره گياه•
حرمل: نام عربی•
در (، قاَنگ)در آذربايجان(اوَزرليک: نام های ديگر•

)کردستان

 



اين گياه در نواحی مختلف ايران از : مکان رويش•
جمله تبريز، تهران، قم، دامغان، سمنان، خراسان،  

. می رويد.... بلوچستان-سيستان
دانه: بخش موثر اندام گياه•
گرم و خشک، درجه سوم: درجه سردی و گرمی•
:خواص درمانی•
)االبنيه(آور قی ديد، تاريکی رفع مدر، آور، خلط  •
  حيض قولنج، مدر، چشم، سوئی کم مفاصل، درد•

)قانون(آور



رازيانه

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Foeniculum_vulgare_-_K%C3%B6hler%E2%80%93s_Medizinal-Pflanzen-148.jpg�


نام علمی•
• Foeniculum vulgare

نام انگليسی•
• Fennel

از تيره چتريان: تيره گياه•
شومر: نام عربی•
باديان: نام های ديگر•

 
 



اين گياه درمناطق مديترانه اي بخوبي  : مکان رويش•
رشد مي كند و در ايران در مناطق شمالي كشور در 

.دامنه هاي كوههاي البرز بطور خودرو مي رويد
ريشه، دانه، برگ: بخش موثر اندام گياه•
گرم و خشک، درجه اول: درجه سردی و گرمی•



:خواص درمانی•
  سرخک، سرخچه، حيض، ايستادن باز قولنج،    

  کبد، ورم معده، درد دهان، کجی بيماری افسردگی،
  تب يرقان، امعاء، زخم و شکم خراشيدگی آروغ،

  شکم، آوردن آب ، کليه بيماريهای درميان، روز يک
  تب جنين، سقوط ی،مِحَر خونريزی ،طحال امراض

  ماليخوليا، افيالوس، تب ربع، تب بلغمی، تب دق،
  گرفتگی کليه، سنگ اسکيزوفرنی، کردن، سرفه

)هدايه( سردرد ،مِحَر



  تب، ضد نفخ، ضد مدر، ديد، تاريکی شير، افزايش•
 سنگ کليه، سنگ سردرد، جنسی، نيروی تقويت
)االبنيه(مثانه کننده پاک معده، از بلغم دفع مثانه،

  سنگ شير، افزايش معده، التهاب چشم، ديد تقويت•
 حشرات نيش زهر پاد تب، ضد اسهال، ضد کليه،

)قانون(



پنج انگشت

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Vitex2180.jpg�


نام علمی•
• Vitex agnus-castus L.

نام انگليسی •

• Vitex, Chaste Tree 

از تيره نعناعيان: تيره گياه•
کف مريم: نام عربی•
، فلفل بری يا  )در آذربايجان(َارکوده : نام های ديگر•

فلفل بيابانی

 
 



 بوده آسيا مرکزی نواحی در گياه اين :رويش مکان   
 جمله از ديگر نواحی به زياد، استفاده علت به ولی

 .است يافته راه اروپا جنوب و مديترانه از مناطقی
  نواحی :از اند عبارت ايران در گياه رويش محل

 خرمشهر، خراسان، کرج، تهران، البرز، مختلف
 خليج به نزديک جنوبی نقاط بعضی کازرون،

.قم و آباد صالح عباس، بندر فارس،
برگ ميوه، :گياه اندام موثر بخش•
گرم و خشک، درجه سوم: درجه سردی و گرمی•



:خواص درمانی•
  ،مِحَر گرفتگی طحال، امراض کليه، سنگ کبد، ورم    

)هدايه(جنسی نيروی کاهنده کليه، بيماريهای
  پاد طحال، و جگر های گرفتگی ، ورم ضد نفخ، ضد•

  ضد َرِحم، دردهای طحال، دردهای حشرات، زهرنيش
)االبنيه(مادر شير افزايش خستگی،

  و طحال های گرفتگی کننده باز خستگی، ضد شکن، باد•
  نيش زهر پاد َرِحم، دردهای درد، سر آور، خواب کبد،

)قانون(هار سگ گرفتگی گاز و حشرات



ميخک

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Dianthus_carthusianorum_Sturm24.jpg�


نام علمی•
• Dianthus barbatus L.

نام انگليسی•
• Sweet William 

از تيره ميخکيان: تيره گياه•
قرنفل: نام عربی•
)  در آذربايجان(قرنفل : نام های ديگر•

 
 



  شمال ، آذربايجان نواحی در گياه اين :رويش مکان•
  ايران شرقی و جنوبی نواحی و البرز ارتفاعات و

.می رويد
گل: بخش موثر اندام گياه•
گرم و خشک، درجه دوم،: درجه سردی و گرمی•

)قانون(گرم و خشک، درجه سوم    



:خواص درمانی•
  قلبی، بيماريهای گلو، درد بينی، درد مو، ريزش   

 شکم درد کردن، اسهال آروغ، کردن، قی معده، ورم
 کبد، ورم شکم، آوردن آب کبد، درد پهلو، درد و

  گرفتگی ی،مِحَر خونريزی شهوت، نيروی کاهش
)هدايه( هضم سوء غشی، تب دندان، درد عضالت،

 ضد دهان، کننده بو خوش جگر، و معده کننده تقويت•
)االبنيه(آور نشاط استفراغ،

  چشم، ديد تقويت استفراغ، ضد دهان، کننده بو خوش•
)قانون(کبد و معده کننده تقويت



شاه دانه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Cannabis_sativa_Koehler_drawing.jpg�


نام علمی•
• Cannabis sativa L.

نام انگليسی•
• Hashish, Hemp

از تيره شاهدانگان: تيره گياه•
َقَنب هندي: نام عربی•
، شاه )در آذربايجان(َکناف يا َچَتَنه : نام های ديگر•

دانج، تخم بنگ، شهدانج، ماری جوآنا، علف، گراس

 
 



 جهان نقاط اکثر در که است گياهی :رويش مکان•
  اصفهان، فارس، آذربايجان، در شاهدانه .ميرويد
.می شود کشت ايران شمال و تهران،

برگ، گل، دانه، بوته،  : بخش موثر اندام گياه •
سرشاخه های گل دار

گرم وخشک، درجه دوم،  : درجه سردی و گرمی•
)قانون(گرم وخشک، درجه سوم



:خواص درمانی•
)هدايه(سرسام سردرد، سياتيک، دندان، درد •
 شوره آن با سر شوی و شست گوش، درد شکن، باد•

)االبنيه(جنسی نيروی برد،کاهنده می را سر
  حيض چشم، و بدن در زايد گوشت ی برنده بين از•

)قانون(ادراری سوزش آور،



ُقسط

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Maranta_galanga_Ypey51.jpg�


نام علمی•
• Alpinia galanga L.

نام انگليسی•
• galanga plant, Bitter Costus

از تيره زنجبيليان: تيره گياه•
ُقسط: نام عربی•
خولنجان، کوشنه: نام های ديگر•
  

 
 



  فيليپين تا و است هند بومی گياه اين :رويش مکان•
 نيز آسيا شرقی جنوب مناطق ساير در و دارد انتشار
 .شود می کاشته

ريشه، ساقه، تخم: بخش موثر اندام گياه •
گرم وخشک، درجه سوم: درجه سردی و گرمی•
:خواص درمانی•
مدر، حيض آور، سياتيک، خلط آور، افزاينده نيروی  •

جنسی، پاد زهر نيش حشرات، تقويت کننده جگر، 
)االبنيه(قلب، طحال، درد معده و جگر



 کجی بيماری شدن، فلج گوش، درد سردرد، مدر،•
  برونشيت، نفس، و سينه تنگی سياتيک، دهان،
)هدايه(سکته

  پوست روی سياه های لکه کننده طرف بر آور خلط•
 درد ها، ماهيچه و اعصاب سستی سياتيک، بدن،

 درد آور، حيض کدو، کرم کننده دفع آور، بول سينه،
 نيش زهر پاد سرسام، و اغما شکن، باد ملين، رحم،

)قانون(حشرات



با تشکراز شما سروران گرامی
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