
بارهنگ گیاهی است چند ساله و علفی که تا ارتفاع ۷۰ سانتیمتری رشد میکند. 
ساقه این گیاه بیشتر ایستاده و گاهی به طرف زمین متمایل شده است، همچنین فاقد 
شیار بوده و به تعداد فراوان میباشد. برگهای بارهنگ بیضی شکل و دارای دمبرگهای 
بلندی هستند که از این گیاه خارج میشوند. این برگ ها ۳ تا ۹ رگبرگ مشخص و 
برجسته دارند. گل هایش کوچک و بصورت اجتماع سنبله استوانه ای، در انتهای ساقه 
قرار گرفته اند و به رنگ سبز متمایل به قهوه ای هستند. قسمت مورد استفاده گیاه، 
برگ، ریشه و دانه آن است. دانه های آن ریز و کوچک و به رنگ قهوه ای تیره هستند. 
زمان جمع آوری این دانه ها، از اواسط بهار به بعد است. گیاه تقریبا در تمام نقاط 

ایران، از باغچه ها و پارکها گرفته تا حاشیه جدول خیابانها رویش دارد!
 تاریخچه :

بارهنگ از دیر باز در دسترس بشر بوده و در کشاورزی استفاده میشده است. رویش گونه های خاصی از بارهنگ، همراه با سکنی گزیدن انسان در مناطق 
 "English Man’s Foot" مختلف (بویژه در مستعمرات اروپایی) افزایش یافته است. سرخپوستان آمریکای شمالی و مائوری های نیوزلند، بارهنگ را
(رد پای مرد انگلیسی) می نامند؛ زیرا رویش آن از نواحی مربوط به مستعمره های انگلیسی آغاز شده است. در نواحی آذری زبان کشورمان، این گیاه به 

نام " بیزوشا " معروف و متداول میباشد. طبیعت این گیاه سرد و خشک است.
دانه بارهنگ در تفاله مالت (که قبال بعنوان کود مصرف میشد) دیده شده و کاربرد آن در خوراک طیور متداول است. مخلوطی از دانه آسیاب شده بارهنگ 
و روغن را بصورت موضعی و برای رفع التهاب به کار می برند. همچنین مخلوط جوشانده آن را با عسل برای درمان گلو درد مصرف میکنند. کاربرد دانه و 

کلوئید تصفیه شده بارهنگ در محصوالت مسهل (ضد یبوست) تجاری و عرضه شده بصورت فله ای متداول است.
برگ بارهنگ در درمان تورم و نزله های قسمت های فوقانی تنفسی (بعلت دارا بودن تانن و موسیالژ گیاهی) موثر است. تمام اشکال خیسانده، شربت، 

عصاره مایع، آب برگ تازه و پاستیل های تهیه شده از آن، به این منظور مصرف میشود.
 برگ و ریشة آن را بیشتر جهت استعمال خارجی و تخم بارهنگ را بیشتر برای مصارف 
داخلی استفاده میکنند. برگهای تازه بارهنگ، خواص ضدباکتریایی قوی دارد؛ به همین جهت، 
برای التیام زخم ها، جراحت ها و سطوح ملتهب و آزرده بدن مورد استفاده قرار میگیرد. در 
حالیکه دم کرده و جوشانده برگ، فاقد اثر است؛ چرا که در اثر گرما، د- گلوکزیداز آن شکسته 
شده و از عمل فعال شدن اجسام بعدی، جلوگیری میکند. دانه بارهنگ در درمان یبوست 

کاربرد داشته و بعنوان داروی ضدالتهاب در دستگاه گوارش، مصرف میشود.
 طریقه و میزان مصرف :

برگ : بر روی ۲ تا ۴ گرم برگ خرد یا پودر شده، یک لیوان آب سرد ریخته و فقط تا حد 
جوشیدن، حرارت داده و بعد از آن حرارت را خاموش کنید. سپس ۱۰ دقیقه صبر کرده و 
محصول را صاف و میل کنید. فرآوردههای گیاهی برگ بارهنگ، بیشتر بصورت تی بگ حدود 
یک گرمی عرضه میشود و داروهای گیاهی تهیه شده از برگ، بصورت قطره یا شربت، بعنوان 

ضد سرفه و خلط آور در بازارهای جهان، در دسترس هستند.
دانه : دانه ها را با کمی شکر داخل نصف استکان آب ولرم ریخته، مخلوط کرده و میل نمائید.

 مهم ترین اثرات گزارش شده بارهنگ (مربوط به برگ و دانه) :
- ضد آلزایمر

- ضد آرتریت (ورم مفاصل) و ضد روماتیسم
- ضد تصلب شرائین و تصفیه کننده خون

- آنتی باکتریال، آنتی ویروس و ضد عفونی کننده
- ضد سرطان و ضد تومور

- ضد کرم های روده ای
- ضد شکنندگی عروق

- ضد ادم
- ضد التهاب و پائین آورنده تب

- آنتی اکسیدان
- ضد زخم های داخلی

- ضد قارچ کاندیدا



- محرک ایمنی بدن و انرژی زا (بویژه در کسانی که در دوره نقاهت بعد از یک بیماری سنگین به سر می برند)
- ضد سرفه، خلط آور و بازکننده برونش ها

- قابض در بیماریهای اسهالی
- ملین و مسهل در درمان یبوست

- معرق
- هضم کننده غذا و ضد عفونی کننده معده و روده

- ادرار آور و رفع کننده التهابات کلیه و مثانه
- محافظ کبد

- شیرافزا
- کاهش دهنده چربی خون

- مقوی رحم
- ترشح کننده اسیداوریک در ادرار

- درمان کننده زخم (بویژه زخم حاصل از سوختگی)
- نتایج بررسیهای جدید، خواص دارویی بارهنگ برای کاهش عالئم آلرژی را تایید کرده است.

 عوارض جانبی :
با مصرف برگ و دانه در حد دارویی، همراه  با عارضه خاصی نیستند. پخته شده ریشه و برگ آن میتواند برای ریه مضر باشد که مصلح آن عسل است.

 نکات ضروری :
- در هنگام مصرف بارهنگ، باید مایعات به مقدار زیاد بنوشید تا موسیالژ روی سطح دانه ها، به خوبی بتوانند آب را جذب کرده و متورم شوند و از رسوب 

و تراکم آنها در معده و روده جلوگیری گردد. منابع مختلف، مصرف روزانه بین ۵ تا ۱۵ گرم از دانه را توصیه کرده اند.
- مصرف بارهنگ در زمان حاملگی و شیردهی توصیه نمیشود؛ چون روغن دانه که شباهتی به روغن خردل دارد، باعث تحریک رحم شده و با حالت 

مسهلی که ایجاد میکند، ممکن است مشکل ساز گردد. 
- روغن بارهنگ زردرنگ بوده، بو و طعمی شبیه به روغن گردو دارد و ممکن است در بعضی از افراد حساس، باعث بروز آلرژی، التهاب و درماتیت گردد.

- ممکن است دانههای بارهنگ موجود در بازار ایران مربوط به گونه دیگری از بارهنگ به نام بارهنگ کبیر و یا با نامهای مترادف دیگری باشد. دانه بیشتر 
گونه های بارهنگ حاوی موسیالژ بوده که در نقاط مختلف جهان مورد مصرف دارویی مشابه دارند.

- مخلوطی از دانه های بارهنگ، قدومه، به دانه و تخم مرو به نام "چهار تخمه" تهیه میشود که در طب عوام، بعنوان نرم کننده سینه و برطرف کننده 
سرفه های خشک، رفع گرفتگی صدا، خشکی و خارش های گلو بویژه ناشی از سرماخوردگی و بهبود انواع سرفهها، مصرف میگردد.

- مالیدن له شده برگ تازه و تمیز بارهنگ بر روی زخمهای جدید، ضمن اینکه آنها را از چرکی شدن محافظت میکند، باعث التیام آنها نیز میشود. مالیدن 
این گیاه روی زخمهای کهنه و چرکی شدید نیز، سبب بازشدن سر زخم و خروج چرک و در نهایت، بهبود زخم میشود. از مخلوط ۱۰% پودر برگ بارهنگ 
با وازلین، پمادی به دست میآید که مالیدن آن روی زخمهای چرکین و دردناک، سبب بهبود آنها میشود و به سرعت، چرک را میخشکاند. کمپرس 
برگهای تازه و خرد شده بارهنگ برای فرونشاندن ورم ها، ناراحتیهای پوستی و جوش های صورت، نقاط ضرب دیده و کوفتگی ها و التیام زخمهای عفونی، 
سوختگی های ناشی از آتش و جای نیش حشرات (مثل زنبور)، مفید است. جوشانده برگ این گیاه، مسکن درد گوش و بند آورنده خون دماغ بوده و برای 
خونریزی ها نیز نافع است. همچنین باعث راحت و سریع تر شدن خونریزی های قاعدگی شده، به بهبود خونریزی از مقعد (در افرادی که مبتال به بواسیر 
هستند) نیز کمک میکند. مضمضه کردن دم کرده ریشه یا آب برگ بارهنگ برای کاهش ورم مخاط دهان و تسکین درد دندان، توصیه میشود. برای تهیه 
جوشانده ریشه یا برگ بارهنگ، ۸۰ تا ۱۰۰ گرم تمیز شده آن را در یک لیتر آب میجوشانند و پس از صاف کردن، روزی ۳ تا ۴ فنجان میل میکنند. 

زخمهای اطراف بینی (ناشی از سرماخوردگی) نیز با این برگ برطرف میشود.
- برای درمان بیماریهای ریوی، برگ تمیز و شسته شده بارهنگ را روی پارچه تمیزی پهن میکنند تا خشک شود سپس آن را خرد میکنند و هم وزن آن، 

عسل اضافه کرده به مدت ۲۰ دقیقه، دم میکنند. مصرف این دم کرده برای بیماری های ریوی بسیار مفید میباشد.
- جوشانده تخم بارهنگ در رفع التهابات دستگاه ادراری بویژه درصورت وجود خون در ادرار، مؤثر 
است. بارهنگ برای ورم مخاط دهان و ایجاد حاالتی مثل آفت، ورم و خونریزی لثهها، ورم دندانها، 
ورم لوزه ها و گلودرد ناشی از سرماخوردگی بسیار مفید است (میتوان ریشه گیاه را جوشانده و با 
عسل شیرین کرد و این جوشانده را مصرف نمود). از دیگر خواص مفید آن، خاصیت ضدالتهابی 

برای مقابله با ویروسها میباشد.
- عصاره گیاه بارهنگ گزینه مناسبی برای تقویت کردن قوای فکری، جسمی و همچنین افزایش 

توان باروری (جنسی) است.
- عرق بارهنگ ضد اسهال بوده و زخم های داخلی بدن، بویژه زخم معده را درمان میکند.




