
هت اعت کِ ًقؼ تغیار سیادی در تْثَد عال یاس هَاد کِ حاٍی رٍغي ٍ اًَاع هختلف# ًَػی داًِ ػلفی اعت کوَى ٌّذییا  ؽًَیش، ِ تخوِعی$ دانه سیاه 

هقارف هتؼذدی داؽتِ ٍ در درهاى تغیاری اس اهزاك  ىة عٌتی ایزاىداًِ در   اعت. عیاُ خیٌغیٌگ ایزاًیٍ هؾَْر تِ  داؽتِ ْاٍ هثارسُ تا اًَاع تیواری

درهاى سخن $ ّای قلثی، مؼف خغواًی، هؾکالت گَارؽی  عزدرد هشهي، اعْال، اعتفزاؽ، عزهاخَردگی، اس دعت دادى اؽتْا، آعن، تیواری : ّوچَى

ؽذُ ٍ تغیاری هَارد دیگز تدَیش ّا   وک تِ درهاى عزىاىکهاتیغن، ٍ، دیاتت، ر#ًاتَدی عوَم در کثذ ٍ تذى ،تٌظین عیغتن گَارػٍ عَء ّاموِ،  هؼذُ

ذاًِ عیاّ ؽذُ اعت. ٍ اس قذین تؼٌَاى مذ اًگل، مذ تاکتزی ٍ هغْل اعتفادُ هی تَدُ عیاخٌَب غزتی آایي داًِ تَهی  ٍ هَرد اعتفادُ قزار هیگزفتِ اعت.

 .اعت گزمتغیار ٍ خؾک  آى، ىثیؼت اعتفادُ هیؾَد. تزؽیداتداؽتِ ٍ تؼٌَاى ادٍیِ در هَاد غذایی تَیضُ  یتلخ ىؼن

 درمانی و نُسَخ خواص ●
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 د.َرت تاػث خَاى ؽذى پَعت فَرت هیگزدداًِ تز ف کٌیذ. هالیذى خَّز عیاُ 
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 ّای قلثی ٍ ػزٍقی هفیذ اعت. ٍ تیواری  داًِ، در درهاى عل  هَخَد در عیاُهَاد هؼذًی  ٍ ّا ٍیتاهیي  -15
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 رفغ هغوَهیت خًَی کوک هیکٌذ. تقَیت عیغتن ایوٌی تذى ٍداًِ آّي ٍ پتاعین فزاٍاًی دارد ٍ تِ درهاى کن خًَی،   عیاُ -17

 ل کزدُ کِ در حفظ عالهت پَعت ٍ هَ ًیش، هفیذ اعت.ٍخَد اعیذّای چزب فزاٍاى در عیاّذاًِ، آى را تِ ًَػی هَاد غذایی مذ عزىاى تثذی -18

 هؤثز اعت. ،در کاّؼ قٌذ خَى در افزاد دیاتتی، تقفیِ کلیِ، تؼادل فؾارخَى، تْثَد آرتزٍس ٍ التْاب لثِ ،داًِ در تزًاهِ غذایی رٍغي عیاُ  گٌداًذى -19

 ٍ در هَقغ تزٍس دل پیچِ ٍ دل درد، تٌَؽیذ. ػغل تِ آى امافِ کزدُقيزُ رٍغي عیاّذاًِ ٍ کوی  7ًیغَى را خَؽاًیذُ، آتِ هقذار تزاتز سیزُ، ًؼٌا ٍ  -21

ٍػذُ هیل کٌٌذ، تِ عِ اعتکاى ػقارُ تزُ تیشک $ؽاّی# هخلَه کزدُ ٍ پظ اس فزف غذا در ًقف قاؽق غذاخَری عیاُ داًِ آعیاب ؽذُ را تا یک اگز  -

 تَدى#.قيغ اعْال کوک هیکٌذ $خافیت قاتل 

گزم  51گزم ّلیلِ عیاُ ٍ  25گزم تخن گؾٌیش،  25گزم ىثاؽیز،  25گزم سیزُ عثش،  51،گزم عیاُ داًِ 51تزای اعتفادُ اس عیاّذاًِ در کاّؼ ٍسى،  -

 چایخَری تا ػغل ٍ آب گزم هیل کٌیذ. قاؽقًقف سًیاى را اس ػيّاری هَرد اػتواد خَد خزیذاری ٍ کاهال پَدرکزدُ، رٍسی 

قاؽق هزتاخَری اس آى را هیل ک ی #رٍسّفت تِ هذت $ری اس پَدر عیاُ داًِ را تا گیاُ فثز سرد $آلَئِ ٍرا# ٍ ػغل هخلَه کزدُ ٍ ّز فثح ًاؽتا هقذا -

 ی کثذی کوک هیکٌذ.ایي کار تِ رفغ ًاراحتی ّاذ. ًوایٌ

تکِ هیخک کَتیذُ  3راسیاًِ دارد# ٍ تِ ًیغَى $داًِ ّایی ؽثیِ قاؽق آًقف عیاُ داًِ آعیاب ؽذُ تا اس قاؽق ًقف خْت کوک تِ رفغ عزدرد هیگزًی،  -

در ٌّگام ؽزٍع  اس ایي هؼدَى دارٍیی را هیتَاى فٌداىیک د#. ؽَذ $تْتز اعت کوی ػغل خالـ ًیش امافِ لیَاى ؽیز تدَؽیک گزدد ٍ تا ؽذُ، هخلَه 

 ذ.ٌچزب کٌ خَب عزدرد ٍ هیگزى ًَؽیذ. در موي تا رٍغي عیاُ داًِ، گیدگاُ ٍ ؽقیقِ را ّن

قيزُ رٍغي چٌذ قاؽق هزتاخَری ػغل را تا یک ، عزگیدِ ٍ درد گَػتزای کوک تِ رفغ  -

 اداهِ دّیذ. ّفتِ 2عیاُ داًِ هخلَه کزدُ ٍ ّز فثح ًاؽتا، هیل کٌیذ. ایي کار را حذاقل تا 

لیتز آب تدَؽاًیذ ٍ یک اعتکاى عیاُ داًِ را در یک کلیَی،  درد ٍ ًاراحتی ّایتزای درهاى  -

اس هقذاری  اًِرٍسیا  یذ.ّفتِ، فثح ًاؽتا آى را هیل ًوائک یتا ػغل ؽیزیي کزدُ تِ هذت 

 پٌحتا ٍ رٍغي عیاُ داًِ را تِ آى افشٍدُ قيزُ  7 لیَاى آب خَؽاًیذُ،یک فزی را در خؼعثشی 

 .هیل کٌیذاس آى را فٌداى یک فثح ٍ ؽة ّز  رٍس،



قاؽق چایخَری اس یک ، تا حزارت هقذاری تفت دّیذ ٍ تا هقذاری عیاُ داًِ هخلَه کزدُ ٍ تکَتیذ تا کاهال ًزم ؽَد. پَعتِ تخن هزؽ را پظ اس ؽغتي -

 .تا تِ رفغ تی اختیاری ادراری کوک ًوایذ ّفتِ هیل کٌیذیک آى را تِ ّن تشًیذ ٍ فثح ٍ ؽة، تِ هذت  لیَاى ؽیز ریختِ ٍیک ایي هخلَه را در 

 تأثیز بز درمان سخم معذه ●

اس ػَارك خاًثی دارٍّائی کِ در درهاى تیواریْای التْاتی تغیار پزکارتزد ّغتٌذ، ایداد سخن هؼذُ 

تزیي دارٍّا در عيح خْاى# در   غیزاعتزٍئیذی $اس پزهقزفدر افزاد هیثاؽذ. دارٍّای مذ التْاب 

تیواری ّایی کِ احتیاج تِ درهاى ىَالًی هذت دارًذ هاًٌذ آرتزیت رٍهاتَئیذ، آرتزٍس ٍ ّوچٌیي 

در تغکیي دردّای هختلف اس خولِ دردّای سٍدگذر ػنالًی، عزدردّای هیگزًی ٍ دردّای تؼذ اس 

 ػول خزاحی تدَیش هیؾًَذ.

ؽذُ، اثز پیؾگیزی ٍ درهاًی گیاُ   قاتی کِ اخیزاً تَعو یکی اس پضٍّؾگزاى کؾَرهاى اًدامدر تحقی

هَػ  تز رٍیگزفتِ   در تحقیقات اًدامداًِ  عیاُ تِ اثثات رعیذُ اعت.  ایٌذٍهتاعیيدارٍی مذ التْاب غیزاعتزٍئیذی ًاؽی اس  سخن هؼذُرٍی تز داًِ  عیاُ 

اثز درهاًی تزای سخن هؼذُ اس خَد ًؾاى داد. در ایي هيالؼِ اثز درهاًی ، "71هَارد اس ایداد سخن هؼذُ پیؾگیزی کزدُ ٍ در حذٍد " 81فحزایی، در حذٍد 

 اعت!داًِ در درهاى ٍ پیؾگیزی اس سخن هؼذُ حتی اس دارٍی هؼزٍف ٍ پزهقزفی ّوچَى راًیتیذیي ًیش تیؾتز تَدُ کِ ایي هَمَع تغیار خالة تَخِ  عیاُ 

 مصزف در بارداری و شیزدهی ●

 !داًِ ًخَرًذ  عیاُّغتٌذ، خَدعزاًِ تاردار ٍ تَیضُ اگز  ُدتا پشؽک هؾَرت ًوَ ّای گیاّی حتواً ّؾذار خذّی ایٌکِ، افزاد تزای اعتفادُ اس ػزقیات ٍ داًِ  -

 هیؾَد. هادر تزؽح ؽیزافشایؼ اعت سیزا تاػث  هفیذ سًاى ؽیزدُداًِ تزای   هقزف عیاُ -

 (مخلوط سیاه دانه و عسل)دوسین خواص معجون * 

هختلف  قَرت کِ خَاؿ دارٍ را تِ اػناءتِ ایٌ .ػٌَاى حاهل ػول هیکٌذِ ت ،فٌؼت دارٍعاسیدر ػغل در تغیاری اس تزکیثات دارٍیی گیاّی ٍ ّوچٌیي 

هیکٌذ ٍ تاثیز افلی تا عیاُ داًِ اعت. عیاُ داًِ در  ءهیزعاًذ ٍ خذب دارٍ را سیاد هیکٌذ. در تزکیة عیاُ داًِ ٍ ػغل ًیش، ػغل تٌْا ّویي ًقؼ را ایفا

ِ کٌٌذ#. تزکیة ِ تکّه غلیظ را تکّافزادی کِ هشاج تلغوی دارًذ، دارٍی تغیار هٌاعثی اعت ٍ تلغن تذى آًْا را اس تیي هیثزد $دارٍّای گزم هیتَاًٌذ اخال

د. عیاُ داًِ را تایذ آعیاب ٍ تالفافلِ تا ػغل تزکیة ًوٍَاحذ ػغل تزکیة  3ٍاحذ عیاُ داًِ را تایذ تا یک اعت؛ تِ ایٌقَرت کِ  3تِ یک عیاُ داًِ ػغل 

قاؽق هزتاخَری اس ایي  3تا  2یلَگزم دارًذ، هیتَاًٌذ رٍسی ک 55افزاد تشرگغال کِ ٍسًی تیؾتز اس  .در غیز ایٌقَرت خَاؿ خَد را اس دعت هیذّذ ،کزد

 ٌذ.، اعتفادُ ًوایاس ایي هخلَه قاؽق هزتاخَرییک قاؽق چایخَری تا ًقف عال ًیش، هیتَاًٌذ رٍساًِ اس  6تزکیة اعتفادُ کٌٌذ. کَدکاى تاالی 

درهاى عزهاخَردگی ّای  ، تِکزدُتقَیت عیغتن ایوٌی تذى را اعت کِ هؼدَى عیاُ داًِ ایي ت هْوتزیي خافیّ -1

 .هؤثز اعترفغ تة ّای تلغوی ٍ عَداٍی  درٍ  کوک هی ًوایذپی در پی 

پزٍعتات هفیذ تَدُ ّوچٌیي تِ درهاى ػفًَتْای غذُّ تشرگی ٍ التْاب اعت، تزای هزداى هثتال تِ $هُذرّ# ادرارآٍر  -2

 کلیِ ٍ هثاًِ کوک هیکٌذ. درتؾکیل ؽذُ ادراری  دفغ عٌگ ّایؽکغتي ٍ ادراری ٍ 

 .هیثاؽذهفیذ  ،تزای درهاى عزدردّایی کِ هزتثو تا هشاج عزد ّغتٌذ -3

 .اعتهفیذ $تَزَط# تزای تْثَد تیواری ّای پَعتی، لک ٍ پیغی تقَرت خَراکی یا هقزف هَمؼی،  -4

 اس آى را درهاى ٍ اس تزٍس سخن هؼذُ پیؾگیزی هیکٌذ. ٍ اًگل ّای رٍدُ دارد، ًفخ هؼذُ ٍ دل درد ّای ًاؽیتاثیز خَتی تز دعتگاُ گَارػ  -5

تِ تیواریْای هشهي ٍ عزىاى خلَگیزی هیکٌذ. چَى اثز هؼدَى عیاُ داًِ تِ هذت ىَالًی در تذى تاقی هی هاًذ، تاػث کاّؼ ػَارك دارٍّای  ءاس اتتال -6

 ؽیوی درهاًی تز کلیِ ّا هیؾَد.

 هیگزدد.$ًاؽی اس عزدی# افغزدگی ػالئن اس تیي رفتي  هَخةٍ تَدُ  اًزصی ساتا ىثغ گزم خَد، تغیار  -7

 هیؾَد. #تٌظین مزتاى$قاؽق هزتاخَری اس تزکیة رٍغي عیاُ داًِ ٍ ػغل خالـ تِ ًغثت هغاٍی، تاػث درهاى اميزاب ٍ تپؼ قلة یک هقزف  -8

 ٍ آعن تغیار هفیذ اعت.درهاى حغاعیت ُ ای ّغت کِ در تذى تَلیذ آًتی ّیغتاهیي هیکٌذ ٍ تِ ّویي دلیل تزای عیاُ داًِ دارای هادّ -9

ذُ، عپظ آى را یخیغاً آتلیوَگز عیاُ داًِ را چٌذیي تار در ا -11

 ّا فشایؼ دٌّذُ ىثیؼی هیل خٌغی ٍ افشایٌذُ تؼذاد اعپزمتخَرًذ، ا

 $کوک تِ درهاى ًاتارٍری حافل اس کوثَد تؼذاد اعپزم# هیثاؽذ.

 تذّکزات* 

هشاخی تغیار گزم ٍ خؾک  ،ػغل - کِ تزکیة عیاُ داًِ اس آًدائی -

 در فقَل عزد عال هقزف ؽَد.تْتز اعت دارد، 

خی اس هشاج ّا ًیش، ػَارك سیادی هقزف عیاُ داًِ ٍ ػغل در تز -

 .خَاتی ٍ یا فؾارخَى تاال ایداد هیکٌذتی هؾکالت پَعتی، : هاًٌذ 

در رم ٍ دردّای گلَ َّت تزٍس داًِ هَخة اعزاف در خَردى عیاُ -

در آى را  ؾَد. اس ایي خْت، گزم هشاخاى تایغتی کِهی گزم هشاخاى

 تخیغاًٌذ ٍ عپظ تخَرًذ.عزکِ 




