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 نباتات طبی واهمیت آنها در طبابت

 

مسؤل  تنیؤیم مؤا    سردار محمد دوست تهیه و ترتیب: 

 ط یعی دفتر ساحوی  نیاد آقاخان

 ۲۰۱۵ف روری  ۱۷

 

  دخشان -اشکاشم

 

 یارن اتات ط ی که از قدیم االیام در ط یعیت وجود داشؤته  انؤد د ر شتشؤته  ؤای  سؤ

اینگونؤه دورکه  نوز ط ا ت عصری وجود نداشت مؤردم  خؤاطر عؤبی  یمؤاران از

 ؤا وصؤفیکه طؤب عصؤری فیشؤرفت قا ؤ   استفاده مینمودند،در حؤا  حارؤر ن اتات 

؛درساختن دارو ای ن اتات ط ی نه تنها ا میت خودرا  م نوز نموده استمبحیه 

رت ط ا ؤت یونؤانی  صؤو یشتردر عصؤر حارؤر م  لکؤه  ؛ازدست نداده انؤد ط ی ؛

تؤرین   اید خاطرنشان سؤاخت کؤه خؤوبخو ترین ومفید .دموارد استفاده قرارمیگیرن

 ادویه جات عصری نیز از ترکی ات این ن اتات  دست می آید.

را  طؤؤور  دو ن ؤؤات ط ؤؤی قؤؤره قؤؤات وشؤؤیرین  ویؤؤه دوایؤؤی در تیؤؤ  میخؤؤوا م ا میؤؤت

علومؤؤات م  ؤؤه عبقمنؤؤدان مختصؤؤر

 .د م

 

 قره قات

 ؤم  قات یگانه ن اتی اسؤت کؤهقره 

 رگ وفندک  ،تر وخشک از میوه

یؤؤؤؤا موخاؤؤؤؤه  ؤؤؤؤای آن در ط ا ؤؤؤؤت 
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 در ،نوع قؤره قؤات موجؤود اسؤت 100  یشتر از . درجهان در حدودمیگردداستفاده 

که از جمله قره قات سؤیاه کؤه مفیؤد تؤرین یافت میشود آن  نوع 7افغانستان  یشتراز 

  .افغانستان  شک  وحشی وجود دارد نوع آن است در  دخشان ودر مجموع در

 ؤه خصوصؤیات تیؤ  توجؤه  هؤا خاطر تفکیک قره قات سیاه از سایر نوعیت قره قات

 داشته  اشید

و یشتر از ان نیز میروید، لندی قؤدن ات الؤی  2600قره قات سیاه در ارتفاعات الی 

 8-7متر میرسد،رنگ نوده  ای جؤوان  زردو تاریؤک می اشؤد،طو   رشهؤای آن 2

شک  ش  آن زنگوله شک  است سانتی متر میرسد، 7الی 6سانتی متر وعرض انها 

ملی متر است و عرؤ  حسؤب  8-6سانتی متر می اشد،حجم میوه آن 8-6وطو  شلها 

 سب کبنتر نیز شده میتواند.امحیط من

 تی  از ا میت دوایی قره قات سیاه  طور مختصر یاد آور میشوم.در

 یماریهؤؤؤؤا  ؤؤؤؤرای کؤؤؤؤدام نؤؤؤؤوع  تفصیبت
 موارد استفاده دارد

کؤؤؤؤؤؤدام  ترکیب ویتامینها
قسؤؤمت 

 ن ات

نؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام 
ونوعیؤؤؤؤؤت 
 ن ات ط ی

 شماره

 :برای تنظیم قلب

 70الؤی  60شر ت تازه میوه قره قات مقؤدار  

مرات ه دریؤک روز  مؤدت دو  فتؤه  3ملی لیتر

 نوشیده شود.
 برای گرفتگی صدا:

قاشؤؤؤا اؤؤؤایخوری شؤؤؤکر ا صؤؤؤد ملؤؤؤی لیتؤؤؤر  2

 3مخلؤؤؤوط نمؤؤؤوده روزانؤؤؤه شؤؤؤر ت قؤؤؤره قؤؤؤات 
 قاشا کبن استفاده شردد. 2مرات ه 

 برای پندیده گی ودرد پا ها:

قؤؤؤره قؤؤؤات در یؤؤؤر   ؤؤؤرگ 12تؤؤؤا  10مقؤؤؤدار 

لیتؤؤر آب جوشؤؤانیده شؤؤده  عؤؤد از 5،0 ؤؤا شیشؤؤه

 2 مؤؤدت  مرت ؤؤه در روز 6الؤؤی 4سؤؤرد شؤؤدن 
 نوشیده شود  فته 4الی 

 ؤؤؤؤؤؤؤرای فعؤؤؤؤؤؤؤا  نگهداشؤؤؤؤؤؤؤتن 
اعصؤؤؤؤؤؤؤاب، رای فرامؤؤؤؤؤؤؤو  
خؤؤؤؤاطران، رای درد وفندیؤؤؤؤده 

و نؤؤؤد ای فا ؤؤؤا  شیهؤؤؤای فا ؤؤؤا
،رد فشار  لنؤد، فعؤا  ودستها

سؤؤؤؤاختن  یشترسیسؤؤؤؤتم دوران 
خون، یماریهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤای 
شرده،مثانه،رؤؤؤؤد  یماریهؤؤؤؤای 
سرطان، رای نگهداری عقؤ  
سؤؤؤالم در کهؤؤؤن سؤؤؤاالن، رای 

داشؤؤؤؤؤؤتن نؤؤؤؤؤؤور در هسؤؤؤؤؤؤالم نگ
اریهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ماشمان،رؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  ی

شؤؤؤؤؤؤؤکر، رای کؤؤؤؤؤؤؤم خؤؤؤؤؤؤؤونی 
 خصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  خانمهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤای 

طعؤؤام ر، رای  رؤؤمیت  ؤؤاردا
 وغیره

A,B1,B2,B6,P,
PP,D,E,K,C, 

ماکروالیمینتهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا 
ومیکؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرو 
الیمینتها)کلسؤؤیم،فتا
شؤؤیم،مگنیزیم،م 
،آ ن،فاسؤؤؤؤفور ،
کو الت،مؤؤال رین،ف

 (لورین 

 میؤؤؤؤؤؤوه
 و رگ

قؤؤؤره قؤؤؤات 
 سیاه

1 
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  برای تنظیم قلب .1

مرات ؤؤه در یؤؤک  3ملؤؤی لیتؤؤر 70الؤؤی  60شؤؤر ت تؤؤازه میؤؤوه قؤؤره قؤؤات را مقؤؤدار 

 روزدرمدت یک  فته نوشیده میشود ودر مدت دو  فته قلب تنییم میشود.

 

           برای گرفتگی آواز یا صدا .2

 100قاشا اایخوری شکر ا  2شر ت میوه قره قات را  ا کمی شکر شیرین کرده)

مرت ه استعما  شردد،نه تنها صدا  3قاشا کبن 2روزانه ملی لیتر آب مخلوط کرده

اد فؤؤوا رؤؤد سؤؤرفه نیؤؤز وکیؤؤب ومؤؤر ؤؤر میگردانؤؤد  لکؤؤه  مؤؤین ترا  ؤؤه حالؤؤت  ؤؤادی 

 می اشد(

 برای پندیده گی بندها ی دست وپا .3

 رگ قره قؤات را در یؤر  شیشؤه انداختؤه نؤیم لیتؤر آب جؤو  داده 12تا  10مقدار

 6تؤا  4 شده  ؤه آن عؤبوه میگؤردد و عؤد سؤر آن محکؤم میگردد، عؤد از خنؤک شؤدن

  فته استعما  میگردد. 4الی 2مرت ه در روز  ه مدت 

 برای بیماری گرده .4

ملی لیتر  400قاشا کبن آنرا  ا 2نوده  ای  اریک قره قات و رشها رامیده نموده 

-5ملی لیتر آن روزانه  60آب در یرفی مخلوط نموده سر   سته میگردد،مقدار 

 مرات ه نو  جان شردد،ادامه تدوای وا سطه  ه  ه ود یا ی مریض است.6

 ردنپیشاب کدیر مشکل  سنگ گرده و .5

ملؤی لیتؤر آب جوشؤانیده در یؤک  600تؤا  400دانؤه میؤوه قؤره قؤات  ؤا  20 ه تعؤداد 

مرات ؤه در روز  6-5ساعت یک قاشا کبن روزانه  8ترمو  محکم کرده  عد از 

 در حالت شرم نوشیده شود.

 بیماری توبر کلوز ودرد مفاصل .6
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یرفؤؤی  ؤؤا نؤؤیم لیتؤؤر آب جوشؤؤیده قاشؤؤا  رشهؤؤای میؤؤده شؤؤده قؤؤره قؤؤات را در  3مقؤؤدار 

ملؤؤی لیتؤؤرآن  60آنؤؤرا از داکؤؤه تیؤؤر کرده،مقؤؤدار  سؤؤاعت 2مخلؤؤوط کؤؤرده و عؤؤد از 

 نوشیده شود،مدت تداوی دوامدار است. مرات ه 4روزانه 

 ،فشار خون ورگهایادفراموشیبیماریهای  .7

حصه قؤره قؤات ویؤک حصؤه شؤکرآمیخته  2میوه  ای قره قات را  ا شکر ه اندازه 

قاشؤا کؤبن آب جوشؤانیده شؤود 3قاشا کبن میوه  ؤای قؤره قؤات را  ؤا  ،سف  یک

 ؤؤه  ه ؤؤودی مؤؤریض تعلؤؤا  مرات ؤؤه اسؤؤتعما  شردد،ادامؤؤه تؤؤداوی 5-4ودر یؤؤک روز 

 دارد.

 

 :نگرددمیوه قر قات استفاده از مواردیکه در

 در حالتیکه معده تیزا یت  وزخم داشته  اشد. -1

 داشته  اشند  زردی کسانیکه  یماری -2

 .روده واثنا عشرزخم  -3

 

 شیرین بویه واستفاده آن در طبابت

شیرین  ویه نیز از جمله ن اتات ط ی 

است که از قدیم موارد استفاده داشته 

،شؤیرین  ویؤه کؤه در کتؤاب ا ؤو است 

از آن  نؤؤؤام فؤؤؤدرطب علؤؤؤی سؤؤؤینا ا ؤؤؤن 

ا تؤؤدا ط ی ؤؤان ،اسؤؤت  کؤؤردهسؤؤو  یؤؤاد 
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در انشمندان یونان آنؤرا د  مینمودند وسفوستانیها وت تها از آن استفاده داینایی ، ن

آنؤرا استفاده مینمودنؤد در ا تؤدا تنهؤا  خؤاطر از  ؤین  ؤردن  لغؤم ونفؤ  تنگؤی ط ا ت 

در حا  حارر دانشؤمندان وط ی ؤان ملفؤا شؤدندکه از مؤاده ،ولی  استعما  مینمودند

 کؤه  یمؤاری  ؤای ال عؤبی را حؤاال ننؤدک عشلیسریزین آن انؤدین نؤوع دوا را اختؤرا

 تداوی وعبی مینمایند.

                        ترکیباااشیریااایرن ر یاااش 

هدی گیتد  استت  ت   هدی ز نزمینت    ر هت  ، ستدق و ت قسمت مورد استفادد  یتین ب  

مت   و ت تن ب مدد  ای    موجب یین ن  یین ب   دارای تن یبدت مخفلا  است. مهم

 نا تن  50هدی گید     ندم اسید گلیسن ز ک استت  ت   یود، تن یب موجود در ر ه 

  د د.  یکن یین ن  دارد. اسید گلیسن ز ک  د افزا ش سب گید  افزا ش م 

 تد ووستیدگ  دنتداف مایتد هستفند.  تنای ماد لت   و  تن یبدت موجود در ر ه  یین ب  

تواف از یین  ا ب گیتد   ت  ونتواف  م ،  ند نا ب داردمیکن     همچنیب خدصیت ضد

 ند.هد اسفادد    دنداف  ن مهدی یسفهوی دهدف   نیز  مدد  ضدووسیدگ  در محلول

 ملتوز،قنؤدیات، فرکتؤوز، شلوکؤوز، کار و ایدریؤد ا، درترکیؤب ریشؤه شؤیرین  ویؤه

موجؤود  غیؤرهو قترانها)شؤیره اسؤفناک( اسؤید ای شلیسؤریزی، اسؤید ای عرؤوی،

 .است که ا میت دوایی ن ات را  لند  رده است
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  :میگردداز ا میت دوایی شیرین  ویه  شک  مختصر یان  در تی 

 ،پروستات وسوزاکسرطان برای بیماریهای -1

 ؤا نؤیم لیتؤرآب مخلؤوط  ی)یک قاشا ریشه خشک میده شده شیرین  ویؤه را دریرفؤ

شود،این محلو  میدقیقه جوشانیده  10و مدت میگتارندنموده در االی آت  ریعی  

 مرات ؤه نؤیم سؤاعت فؤی  ازطعؤام 3حصه یک حصه آن روزانؤه  3آماده شده را از 

 .استفاده میکنند

 برای بیماری توبر کلوز شش -2

یؤا  راه دوکریشه میده کرده شده شؤیرین  ویؤه را  ؤا علؤ  خشؤک کؤرده شؤده  نؤام) 

قاشا آنؤرا  ؤا نؤیم لیتؤر آب در یرفؤی  3آمیخته را  ه اندازه مساوی  ا م (  ندک کاه

دقیقه جوشانیده میشود،سف   مدت نیم ساعت دم داده میشؤود و عؤد  5انداخته  مدت 

حصؤه تقسؤیم نمؤوده  6-5شؤود ایؤن محلؤو  آمؤاده شؤده را  ؤه  ردهداکه تیر ک آن ازاز

 رد. فته را در  ر میگی 2دوام معالجه دقیقه ق   از غتا استفاده شود، مدت  15

 برای نفس تنگی وبرانشیت -3

شؤؤرام ریشؤؤه شؤؤیرین  ویؤؤه را در یؤؤر   ؤؤا نؤؤیم لیتؤؤر آب در آتؤؤ  رؤؤعی   30مقؤؤدار 

جوشؤانیده، عداز سؤؤرد شؤؤدن آنؤرا از داکؤؤه شترانیؤؤده سؤؤف  یؤک قاشؤؤا کؤؤبن در یؤؤک 

 روز را در ر میگیرد. 15تا  10مرات ه استفاده شردد مدت تداوی 4روز

 ودستها برای درد مفاصل وپندیده گی پا ها -4

 ویه رادر یؤر  سؤیرکدار)یرفیکه زنؤگ نمؤی زنؤد(  شیرین شرام ریشه 10مقدار 

قؤؤ ج جوشؤؤانیده شؤؤده یکجؤؤا نمؤؤوده سؤؤرفو  آن محکؤؤم شؤؤردد  ملؤؤی لیتؤؤر آب 200 ؤؤا 

 یسؤت دقیقؤه در آتؤ  رؤعی  شؤرم شردد)جوشؤانیده نشؤود(  عؤد آ  20تا  15و مدت 

  40 مدت 

قاشا  5-4داکه شترانیده شود،وروزانه دقیقه در جای دیگر شتاشته شود وسف  از 

 روز است 20تا  10کبن  دون در نیر داشت غتا خورده شود،مدت استفاده آن 
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 برای بلند بردن سیستم محافیتی بدن -5

یک قاشا خورد ریشه میده کرده شده شؤیرین  ویؤه را  ؤا یؤک قاشؤا کؤبن کنجؤاره 

شرفتؤه در یرفؤی   رگ سوزن  رشهؤای )صؤنو ر(را شرام 50تا  40آفتاب فرست و

 لیتر آب جوشانیده شده مخلوط کرده وسف   2 ا 

محلو  تیار شده  ا دقیقه در آت  رعی  جوشانیده میشود  عدآ  8این محلو   مدت 

 قاشا کبن 2مقدار 

میوه شلخار را که میده شده  اشد  مدت یک دقیقه دو اره جوشؤانیده میشؤودومحلو   

ی شؤؤردد سؤؤف  مؤؤواد را از داکؤؤه تؤؤر در ترمؤؤو  نگهؤؤدار سؤؤاعت 12تؤؤا 10 مؤؤدت 

درجه در آورده وسف  مقدار  60محلو  را دو اره تا حالت نیم جو  یا کرده، عدا 

مرات ؤؤه در روز اسؤؤتفاده  3ملؤؤی لیتؤؤر آنؤؤرا کؤؤه نؤؤیم شؤؤیب  میشؤؤود  مؤؤدت  50-60

 روز است. 10شردد،دوام تداوی 

 برای مساعدت طول عمر -6

استفاده از ریشه شیرین  ویه  ه طو  عمر اکثریت ط ی ان شرا  رین عقیده اند که 

می افزاید)اون شیرین  ویه قا لیت کؤم کؤردن کلسؤترو  در خؤون را داردو مانؤان 

 مغز سر را غتا مید د وعصب را مدام راحت نگهمیدارد.

 (جاغور اندوکرینی) تداوی بیماری -7

ملؤؤی لیتؤؤر آب  200میؤؤده اؤؤایخوری ریشؤؤه میؤؤده شؤؤده شؤؤیرین  ویؤؤه را ؤؤا  یؤؤک قاشؤؤا

جوشؤؤانیده شؤؤده  ؤؤا  ؤؤم یکجؤؤا کؤؤرده  یؤؤک یؤؤا یؤؤک ونؤؤیم سؤؤاعت در محلؤؤی نگهداشؤؤته 

میشود،  عد از سرد شدن محلو  آنرا از داکه تیر کرده  عدآ مقدار یک قاشا کؤبن 

الجه مدت یک  فتؤه میشود،دوام معکرده  مرات ه ق   از غتا استفاده  3دریک روز 

 دوام میکند.

 تداوی الکولست ها ) نشه یا بد مستی( -8

شؤرام علؤ  مؤادرو) وغم(   50شرام ریشه میده کرده شده شیرین  ویه را ؤا 50مقدار

دقیقؤؤؤه جوشؤؤؤانیده 15-10لیتؤؤؤر آمیختؤؤؤه ودر آتؤؤؤ  رؤؤؤعی   مؤؤؤدت  3در یرفؤؤؤی  ؤؤؤا 
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ملؤی لیتردریؤک 200، عد از سرد شدن محلو  را از داکه تیر کرده  عدآ مقدار شود

 مرات ه استعما  شردد.3روز 

 

 گردد:مینتوصیه  شیرین بویه استفاده در حاالتیکه

 افرادیکه فشار  لند داشته  اشند -1

 کسانیکه دارای قلب رعی   ستند -2

را  ؤار  مثانؤه استفاده دوامدار آن نیم فیشاب را مترؤرر سؤاخته وفندیؤده شؤی -3

 می آورد.

زیؤؤاد اسؤؤتفاده نماینؤؤد  اعؤؤ   شؤؤیرین  ویؤؤه را نگؤؤام ط ا ؤؤت اشرمرد ؤؤا محلؤؤو   -4

 ریز  موی میگردد.

، قلب  تد  بتد  د تد از گند ر صورت  دال  ودف فهدر خوف  د دایفب ندراحف  د -5

 ونهیز  ند. و  مصنف یین ب  

هتدی دف  تنای زنتدن   ت  در د راف  تدرداری  تد  مصتنف ا تب گیتد    فند رد  -6

 است. اند، ممنوع  یینده 


