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 1392ي چهارم، زمستانشماره،چهارمتي اسالم و ايران، سالطب سّنيمجلّه 

  
  ها از ديدگاه طب سنتي روغن

  
  ج ، وحيده آذغانيج رعنا رنجبر، بسيد عارف حسيني، *وب الف عين اله ولي زاده

  
 ربي، گروه بيولوژي ، دانشگاه پيام نور ، تهران ، ايرانم الف

  مركز تحقيقات تغذيه، دانشكده بهداشت تغذيه، دانشگاه علوم پزشكي تبريز ب
 كارشناس بيولوژي دانشگاه پيام نور بنيس ج

  

  

  چكيده
ي درمـان و تسـكين بسـياري    كـه امـروزه اسـتفاده ازآنهـا بـرا      روغنهاي طبيعي گياهي ازجمله داروهاي طبيعـي و پرخاصـيتي هسـتند   

ميـوه و   مغـز،  دانـه،  از كـه  شود. ايـن روغنهـا   تجويزمي هاي درماني طبيعي توصيه و ازبيماريهاي جسم وروح توسط درمانگران شيوه
شود امروزه به صورت موضعي وخوراكي براي درمان بيماريهاي مختلـف مورداسـتفاده قرارمـي گيـرد. روغنهـاي       پوست آنها تهيه مي

 و كنجـد ، ذرت سويا، كانوال، امالح معدني هستند و روغنهايي چون آفتابگردان، و ويتامينها بع غني اسيدهاي چرب ضروري،گياهي من
  .بدست مي آيند ها برخي دانه انواع مغزهاي آجيلي و .... شناخته شده ترين روغنهاي خوراكي گياهي بوده كه از

طب سنتي مانند قانون در طب ، ذخيره خوارزمشاهي، همچنـين نـرم افزاركتابخانـه    در اين مقاله براي جمع آوري مطالب ازمتون معتبر 
  اسالمي استفاده شده است.  -جامع طب سنتي

طب سنتي دستورات پيشگيرانه را مقدم بر درمان مي داند و يكي از راههاي پيشگيري از بيماريها را رعايت اصول تغذيه سالم مي داند، 
طيـف   تنها به سالمت جسم كمك ميكند بلكه آثار روحي و رواني متعددي را در جوامـع بـه دنبـال دارد.    چرا كه رعايت اين اصول نه
به دليل  و ها يا داروخانه ها به فروش مي رسند جهت مصارف آرايشي بهداشتي درعطاريعالوه بر تغذيه، وسيعي از روغنهاي گياهي 

كاربردهـاي موضـعي    گرفته اند. در ايـن مقالـه برخـي ازخـواص درمـاني و     قرار  توجه خانمها خواص و ويژگيهاي فراوان بسيارمورد
  .كنيم روغنهاي طبيعي را مرور مي

  .روغنهاي طبيعي، طب سنتي، تغذيه سالم ها: كليد واژه
  

  
  مقدمه:

 در بـومي  سـنتيمردم  طـب  دانـش  كه هايي سرنخ از استفاده

 وحشـي  موجودات از گذار مسير دهد مي دست به داروها زمينه

 قابـل  نكتـه  ايـن  .كنـد  مـي  كوتاه بسيار را تجاري محصوالت به

 كه خالص دارويي هاي تركيب از % 47 حدود كه است توجهي

 هـاي  رهنمـود  اسـاس  بر شود مي مصرف جهان از جايي هر در

 كـه  آنجـا  از كهـن،  طـب  نظر از. است آمده دست به سنتي طب

 ادافـر  بيشـتر  دارد، وجـود  نـدرت  به مطلق طور به معتدل انسان

 بر .هستند سرد يا گرم هاي مزاج از يكي بيش و كم غلبه گرفتار

 جملـه  از ايرانـي  كهـن  طب به مربوط هاي كتاب مطالب اساس

 ماننـد  كهن هاي طب از ديگري انواع نيز و سينا ابن قانون كتاب

 عربـي  كهـن  طب ،)مزاج 5 ( چيني كهن طب يوناني، كهن طب

 و سـرد  مرطـوب،  و رمگ خشك، و گرم مزاج چهار به افراد ...و
 مزاج دو بين اين از كه شوند مي تقسيم مرطوب و سرد و خشك

 مزاج گرم افراد دهند، مي تشكيل را اصلي هاي مزاج سرد و گرم

 كـه  هسـتند  برونگـرا  و فعـال  پركـار،  پرانـرژي،  افـراد  معمـوال 

 92مهر : افتيدر خيتار

 92بهمن تاريخ پذيرش: 
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  زاده و همكاران ولي           

  391 ---1392زمستاني چهارم،  شماره، چهارمسال   

 و گرم افراد كه طوري به دهند مي بروز سريع را خود احساسات
 زود وخيلـي  دارنـد  اي العـاده  قفـو  پـذيري  تحريـك  خشـك 

 .شوند مي خشمگين

 احسـاس  و هـا  انـدام  سـوزش  معمـوال  مـزاج  گرم افراد در

 گـرم  افـراد  نبض. شود مي مشاهده علت بدون ناگهاني حرارت

 كه طوري به .است فراخ و برجسته ها، رگ و زند مي سريع مزاج

 كه خوني فراواني دليل به شان چهره رنگ مرطوب، و گرم افراد

 گـرم  افراد بدن. دارد گرايش سرخي به شود مي وارد ها رگ رد

 فيزيولوژيـك  و فيزيكـي  عوامل با راحتي به سرد هواي در مزاج

 راحتـي  بـه  گـرم  هواي در آنها بدن شدن خنك اما شود مي گرم

 از( مزاج گرم غذاهاي معموال مزاج گرم افراد .نيست انجام قابل

  . ندكن نمي تحمل خوبي به را )سنتي طب نظر
 ناتواني، سستي، سرد، مزاج داراي افراد بين در ديگر طرف از

 افـراد  كـه  طوري به است؛ شايع ضعف احساس و انرژي كمبود

 تمايـل  و بوده حوصله بي و حال بي كند، مزاج، مرطوب و سرد

 ندرت به مزاج خشك و سرد افراد و ندارند كار انجام به چنداني

  .  دارند كار امانج براي كافي انرژي روز پايان تا
 احساسـات  و بـوده  گـرا  درون مزاج سرد افراد كلي طور به

 تحريـك  مزاج مرطوب و سرد افراد .دهند مي بروز كمتر را خود

 آرام درآنها نبض .حساسند غير و خيال بي و دارند پايين پذيري

 بـه .دارد جريـان  آنها در اندكي خون و است باريك رگها و بوده

 و سـرد  مـزاج  داراي افراد در يدگيپر رنگ و سفيدي كه طوري
 سـردي  غلبـه  دچار كه افرادي بدن. است مشهود كامال مرطوب

 و فيزيكـي  عوامـل  بـا  راحتـي  بـه  سـرد  هـواي  در هسـتند  مزاج
 ايـن  بـدن  در زيادي مدت تا سرما و شود نمي گرم فيزيولوژيك

 از( مزاج سرد غذاهاي معموال مزاج سرد افراد. ماند مي باقي افراد

 پاسـخ  كه آنجا از !كنند نمي تحمل خوبي به را )سنتي طب نظر

 سـمپاتيك،  اعصاب يعني سيستم سه طريق از ها استرس به بدن

 كـه  گيـرد  مـي  صورت كليوي فوق وغدد پاراسمپاتيك اعصاب

 روي متفـاوتي  اثـرات  هـا  سيسـتم  ايـن  از كـدام  هـر  تحريـك 

 آنها عملكرد و داشته بدن در )بدن اعمال تعادل حفظ( هوموستاز

 پـژوهش  ايـن  در دارنـد،  بدن اعمال تعادل حفظ در مهمي نقش

 افراد بدن در ها سيستم اين فعاليت كه شود داده نشان شد سعي

  .دارند يكديگر با هايي تفاوت چه مزاج سرد و مزاج گرم

 طـب  در تنهـا  نه سردمزاج و مزاج گرم به افراد بندي تقسيم

 تقسـيم  ايـن  بـه  كـه  كهن هاي طب تمامي در بلكه ايراني، كهن

 توانايي داراي بدن اصل، اين مطابق.دارد وجود دارند، باور بندي

 شـاخه  تمـام  حقيقـت  در .است سالمتي نگهداري و ايجاد ذاتي

 قابليـت  از تـا  كوشند مي مختلف هاي شيوه به مكمل طب هاي

 پزشـك،  نقـش  ميـان  اين در .كنند استفاده بدن خوددرماني هاي

 شناسـايي  با تا بكوشد بايد او. است مراحل اين اجراي به كمك

 وجـود  سـالمتي  حفظ روند و جريان راه در كه را موانعي دقيق،

 همكـار  پزشـك  متفـاوت،  نگـرش  ايـن  در .سازد برطرف دارد

 بـا  درمـان  سـرعت  افـزايش  به كمك وي نقش و است طبيعت

 تعويق به را بدن خوددرماني روند كه است موانعي كردن برطرف
  . كند مي گيريجلو آن از يا اندازد مي

 را خـود  تـرميم  و بهبود قدرت تنهايي به انسان بدن واقع در

 تقويت را فرآيند اين كه است معالجاتي نيازمند تنها بيمار و دارد

 عمـده  اهـداف  از يكـي  بدن ايمني سيستم عملكرد بهبود و كند

 خاص وجود يك بيمار، هر.شود مي محسوب روشها اين تمامي

 منحصـر  علتي و ويژه شرايط فرد، به منحصر تاريخچه با است،

 روند و برنامه محتاج بنابراين و است شده بيماري سبب كه بفرد

 پزشـكي  هـاي  درمـان  خالف بر. است خود مخصوص درماني

 برنامـه  اسـت،  متمركز جامعه آماري هاي شاخص روي كه رايج
 شكل شخص خود هاي ويژگي اساس بر مكمل طب در درماني

 مثل طبيعي هاي درمان بر بيشتر سنتي طب متخصصان و گيرد مي

 عمل و دارند تكيه گياهي داروهاي و ورزش غذايي، هاي رژيم

  .است چاره راه آخرين و نادر بسيار ها روش اين در جراحي
  
  روغنها: انواع

  :)نارجيل( نارگيل روغن
 تسكين براي نارگيل كهنه روغن ماليدن است خشك و گرم 

 صـابون  صـنعت  در و اسـت  مـؤثر  زانـو  و بواسـير  كمـر،  درد

 ماليـدن  و خـوردن  همچنـين . است روغن بهترين وشامپوسازي

 مفيـد  سـر  مـوي  و عضـالت  تقويت براي بدن بر نارگيل روغن

 كند مي دفع را گوارش دستگاه كرم كه روغنهايي جمله از. است

 كه دهد مي نشان ايرلندي محققان تحقيقات .است نارگيل روغن

 از را ن دنـدا  پوسيدگي مسبب تريهايباك تواند مي نارگيل روغن
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  ها از ديدگاه ...  روغن 

 طب سنّتي اسالم و ايران ي مجلّه  ---  392

 روغـن  دريافتنـد  خـود  مطالعـات  در ايرلنـدي  محققان.ببرد بين

 دنـدان  مخـرب  بـاكتري  رشـد  از كـه  دارد را قابليت اين نارگيل

 اسـتفاده  ندان د از مراقبت محصوالت توليد در و كند جلوگيري

 ميتوانـد  نارگيل روغن معتقدند همچنين ايرلندي محققان. .شود

 داشـته  مـوثري  نقـش  برفـك  آورنده بوجود ر مخم با قابلهم در

 چربـي  گيـاهي،  هـاي  روغـن  انواع تمام از نارگيل روغن .باشد

  . است مضر قلب سالمت براي و دارد بيشتري اشباع
  

  زميني: بادام روغن
 روغن از يكي است تر و وگرم شود مي ناميده آراشيه روغن

 ايـن  .دارد ئينپـروت   %55 وتقريبـاً  است مرغوب و سبك هاي

 و غذايي مصرف زيتون روغن با مخلوط يا خالص طور به روغن
 براي سر پوست بر حمام از قبل روغن اين ماليدن .دارد دارويي

 علـت  بـه  زمينـي  بادام روغن. است مفيد مو ريزش و سر شوره

 كـه  افـرادي  بـراي  خـالص  كلسترول فقدان و f ويتامين داشتن

 آتـروم  بيمـاري  بروز از و ودهب مفيد است زياد شان خون چربي

 اثرات .مينمايد پيشگيري )ها شريان جدار در چربي شدن جمع(

 كلسـترول  كـاهش  در آن كـره  و زميني بادام حاوي غذايي رژيم

 نتـايج  .شـد  مقايسـه  ها آمريكايي غذايي رژيم ميانگين با خون،

 مكرر و متناوب مصرف با قلبي هاي بيماري 6 خطر كه داد نشان

  . يابد مي كاهش )كم مقدار به بار هر (نيزمي بادام
  :زميني بادام روغن غذايي ژيم ر اثرات

  )بد كلسترول( كلسترول LDL و كلسترول كل كاهش -1
  )خوب كلسترول( كلسترول HDL نگهداري و حفظ -2
   گليسيريد تري كاهش -3

 بـادام . اسـت  اشـباع  غير چربي زيادي مقدار داراي همچنين

 و هسـتند  پروتئين از اي صرفه با و خوب عمنب آن، كره و زميني
 آينـد،  مـي  بدسـت  سـختي  به كه را امالحي و ها ويتامين بيشتر

 فوليـك،  اسـيد  شـامل  امالح و ها ويتامين اين كه كنند مي تامين

 هاي رنگدانه همچنين و روي منيزيم، سلنيوم، مس، ، E ويتامين

   .باشند مي خوراكي فيبر و گياهي
  :به روغن
 اسـهال  درمـان  بـراي  به روغن خوردن است خشك و سرد

 بـدن  بـر  روغن اين ماليدن .است مفيد روده و معده زخم مزمن،

 صـداي  بدن، شپش سر، شوره معالجه گال، و جرب درمان براي

 همچنـين  .اسـت  مفيـد  دهـان  سـوزش  و ها زخم گوش، وزوز

 عرق دفع از پا و دست كف بر به روغن مرتبه يك روزانه ماليدن
   .كند مي يجلوگير زياد

  :)الفستق(پسته روغن
 و كنـد  مـي  تقويـت  را قلـب  پسـته  روغـن  اسـت  گـرم  

 بيني در پسته روغن قطره چند چكاندن .است دهان خوشبوكننده

 در روغـن  ايـن  .اسـت  مـؤثر  سـموم  دفع و حافظه تقويت براي

 در گسـترده  طـور  به روغن اين .دارد فراوان مصرف عطرسازي

 يـك  پسـته  روغـن  .دارد كـاربرد  بهداشـتي  و آرايشـي  مـواد 

 حالت و شود مي جذب سرعت به و بوده مطلوب كننده مرطوب

 گزينـه  بـدن  و صـورت  ماساژ براي و كند نمي ايجاد چسبندگي

 از ناشـي  هاي زخم اثر آن 6 امگا چرب اسيدهاي. است مناسبي

 و چشـم  دور چـروك  و چـين  واز برده بين از را جراحي اعمال
. كنـد  مي شفاف را موها تر مهم همه از و كرده جلوگيري صورت
 آن فسـفر  و داشـته  درماني جنبه نيز روغن اين خوراكي مصرف

 تكامـل  و رشـد  بـه  آن اسـيدفوليك  افـزايش  را حافظه و هوش

 را قلـب  ضربان پسته روغن .كند مي كمك جنين عصبي سيستم

 بـراي  و كـرده  كمـك  هـا  سلول بهتر رساني اكسيژن به و تنظيم

 به روغن اين .دارد انگيزي شگفت اثر استخواني دردهاي درمان

 مضـر  ديابـت  بـه  مبـتال  افراد براي كربوهيدرات كم مقدار دليل

 بد كلسترول كاهش با گياهي هاي فيتواسترول جهت به و نيست

  . شود مي قلب سالمت موجب خون
  :مرغ تخم زرده روغن

 جهـت  سـر  پوسـت  بـر  روغـن  اين ماليدن است تر و گرم 

 و زرده روغـن  مخلوط همچنين .است ؤثرم بسيار موها روياندن
 تنهـايي  به آن ماليدن و بدن اعضاي مردگي خون جهت زعفران

  . مؤثراست پا كف و شقاق درمان براي
  :فندق روغن

 است روغني و شود مي تهيه فندق مغز از است خشك گرم 

 و دارد كـاربرد  آشپزي در كه ماليم طعمي با روشن زرد رنگ به
 روغـن  نقاشـان،  برخي .است بادام روغن هشبي آن درماني اثرات

 روغني رنگ تابلوهاي تا كنند مي داخل نقاشي روغن در را فندق
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 وآرايشـي  درمـاني  كـاربرد  دو فندق روغن .شوند خشك زودتر

 از كـه  دردسـينه  و سـرفه  بـراي  خشك و گرم طبع دليل به .دارد

 در اي العـاده  فوق اثر آن بتاسيتوسترول .است نافع باشد سردي

 اسـيدچرب  و داشـته  پروستات و سينه هاي سرطان از يشگيريپ
 ايـن  .كند مي جلوگيري خون بد كلسترول افزايش از آن اولئيك

 هاي ماهيچه سالمت براي E ويتامين از بودن غني دليل به روغن

 .كنـد  مي كمك مثل توليد سيستم طبيعي عملكرد به و نافع قلب

 و سـالمتي  ايبـر  خـوراكي  هـاي  ويژگي بر عالوه فندق روغن
 ابروهاسـت  مـوثر  كننـده  تقويـت  و بـوده  نـافع  پوسـت  لطافت

 دفـع  در گرم15 روزانه و هفته دو مدت به فندق روغن مصرف.

 با فندق روغن مساوي مخلوط اينكه ضمن است مؤثر كدو كرم

 روغـن  اين. است مفيد موها رنگ كردن سرخ براي زيتون روغن
 بـه  سـريعا  را نروغـ  اين اگر. شود مي مصرف هم درعطرسازي

  . برد مي بين از را زهر بماليد رتيل و عقرب گزيدگي محل
  :)الخوخ اللب( هلو هسته مغز روغن

 روغـن  ماليـدن  بواسير هاي ناراحتي و دردها تسكين براي 

 تسكين براي همچنين روغن اين .است مفيد موضع بر هلو هسته

 بشـ  و نموده مخلوط عسل با را آن اگر و بوده مؤثر گوش درد
  . است مفيد بسيار دستها داشتن نگه نرم براي بماليد دستها روي بر

  :)الزيت( زيتون روغن
 خـواص  بـوده  طاليـي  رنگ به روغن اين است نرم و گرم 

 كاهنـده  الهضـم،  سـهل  ملين، .دارد فراوان غذايي ارزش و طبي

 ديابتي و گرفته آنان عروق كه قلبي بيماران براي كلسترول ميزان

 دسـتگاه  هـاي  بيمـاري  بعضـي  معالجـه  در .شـود  مي تجويز ها

 از .شـود  مي استفاده آن از جلدي امراض و روده قولنج گوارش،

 .كنـد  مي توليد انرژي كالري 9 زيتون روغن گرم هر غذايي نظر

 كنـد  مي توليد كالري گرم 7 فقط پروتئين گرم هر كه صورتي در

 هاسـتفاد  و است صورت و دست پوست كننده نرم زيتون روغن
  .گردد مي غذاها بيشتر شدن لذيذ باعث آشپزي در آن از

  :)النعناع( نعناع روغن
 اسـانس  از است مانتول پماد همان كه روغن اين است گرم 

 كننـده  آرام عضو،اثر بر مالش صورت در و شود مي گرفته نعناع

 عصـبي  دردهـاي  رفـع  بـراي  و داشـته  موضـعي  دردهـاي  بـر 

 عنوان به همچنين. رود مي كار به دندان درد و سردرد ،)سياتيك(

  .دارد كاربرد كننده عفوني ضد ماده يك
  :)القرفت( دارچين روغن

 پادردهـاي  كننـده  برطـرف  روغـن  اين است خشك و گرم 

 كننده درمان همچنين. است مفاصل رطوبتي دردهاي و رطوبتي

 زخم دچار كه كساني و حامله هاي خانم به .است معده دردهاي

 .بخورند دارچين روغن بايد هستند معده ابهمش هاي ناراحتي و

 گـوش  سـنگيني  بردن بين از باعث گوش در روغن اين چكاندن
  .شود مي

  :)الحنا( حنا برگ روغن
 مفاصـل  و اعصـاب  درد مسكن و مقوي بوده قابض و سرد 

 دوبـاره  را شـده  ريخته موهاي زيتون روغن با آن مخلوط است،
 ضـد  را سـر  و بوده مفيد بسيار سر موي تقويت براي .روياند مي

 خصوصـا  زخـم  التيـام  جهـت  پيه با آن مخلوط كند، مي عفوني

  .است مؤثر بسيار ناخن كردن گوشه
  :)الحنا( حنا گل روغن

 .آيد مي دست به زيتون روغن در آن جوشانده از روغن اين 

 حنا گل روغن تركيب .است رخسار رنگ نيكوكننده و مو مقوي

 سـود  اعضا كوفتگي و پهلو درد جهت سرخ گل روغن و موم با

  .دارد فراوان
  :)السمسم( كنجد روغن

 را معـده  پرزهـاي  روي اسـت،  گـرم  روغـن  ايـن  طبيعـت 
 زيـادي  ارزش معده زخم به مبتاليان جهت رو اين از پوشاند مي

 چـاق  بـوده،  مفيد بسيار سر موي جالي براي كنجد روغن .دارد

 برابـر  در بـدن  تاستقام زيادكننده صدا، كننده لطيف بدن، كننده

 روي بر روغن اين ماليدن همچنين .است گزنده جانوران سموم

 مخلـوط  مـرغ  تخم زرده با را آن اگر .است مفيد سوختگي زخم

 فـرو  را آن بگذاريـد  پلـك  ورم و جلـدي  هاي ورم روي و كرده
 در شـود  نمـي  تنـد  چـون  و داشـته  ملين اثر اينكه ضمن برد مي

  .است زيتون روغن از تر مرغوب درماني مصارف
  :)الورد( سرخ گل روغن
 در سـرخ  گـل  آب جوشـاندن  از كه روغن اين است معتدل

 آن كـوفتگي  و اعضـا  درد جهـت  آيـد  مي دست به كنجد روغن
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  ها از ديدگاه ...  روغن 

 طب سنّتي اسالم و ايران ي مجلّه  ---  394

 بـه  عطرسـازي  صنعت در ديرباز از روغن اين .است مؤثر بسيار

 گـزش  محـل  و سـوختگي  جهـت  روغـن  ايـن  از .رود مـي  كار

  .شود مي استفاده حشرات
  :ياسو روغن
 در گيـاهي  صـورت  بـه  وقتي روغن اين است خشك و گرم

 ايـن  .شـود  مي استفاده مايونز سس و ساالد تهيه در آن از آيد مي

 و دارد شـده  اشـباع  چـرب  اسـيدهاي  كمي مقدار گياهي روغن
 ضـروري  هاي چربي تمام اين وجود با است كلسترول از عاري

 انعطـاف  ،دهد مي كاهش را قلبي خطرات احتمال لذا داراست را

 هـاي  سـرطان  از جلـوگيري  در كند، مي زياد را خوني هاي رگ

 كلسترول نداشتن علت به و دارد بسزايي نقش سينه و پروستات

 بـاال  فشـارخون  و سـالخورده  چاق، افراد عموما افراد همه براي

  .است مؤثر
  : )االسود التوت( دانه سياه روغن
 كرده جلوگيري موها زودرس سپيدي از است خشك و گرم

 نـافع  معـده  هاي كرم رفع در دارد، مؤثري نقش مو سياهي در و

 پوسـت،  و دست ترك زگيل، بردن بين از جهت همچنين .است

  .دارد بسزايي تأثير ها ورم و تحليل و مفاصل درد
  : )الكتان البذر( كتان تخم روغن
 بسيار كننده نرم باال، بسيار موسيالژ داشتن علت به بوده گرم

 درمـان  در همچنـين .دارد تأثير يبوست درمان در و است خوبي

 نقـش  پريـود  دردهـاي  و معده زخم ادرار، مجاري هاي بيماري

  .دارد بسياري
  : )البابونج( بابونه روغن
 مفيد نقرس و كمر درد براي بابونه روغن ضماد بوده معتدل

 بـه  آن وماليـدن  بينـي  در شـيرازي  بابونه روغن چكاندن .است

 را ورم بوده مؤثر طرفه يك و ميگرني ردسرد رفع جهت پيشاني

 ترك كند؛ مي خشك را آبكي و چركي زخمهاي و نشاند مي فرو

 ماليـدن . ميشود معالجه روغن اين با باشد سرما اثر بر كه پوست

 فـوري  تسـكين  باعـث  كنـد  مـي  درد كـه  اي ناحيه بر روغن اين
  .شود مي

  
  

  : )البنفسج( بنفشه گل روغن
 و سـردرد  درمـان  بـراي  اسـت  سـرد  كمي نداشته قبوضيت

 .است مفيد پيشاني و سر پوست بر بنفشه روغن ماليدن بيخوابي،

 خشكي و موخوره شده، مو ريزش مانع سر بر روغن اين ماليدن

 خـارش،  رفـع  مفاصـل،  كـردن  نـرم  براي كند، مي برطرف را مو

 نـاخن  روي و پوسـت  بـر  بنفشـه  روغن ماليدن ناخن، نگهداري
 بـراي  و بـوده  آور خـواب  و سرد بنفشه روغن.است مفيد بسيار

 اطفال برسينه بنفشه روغن. ماليدن شود مي استفاده بيني خشكي

  .است مؤثر نهايت بي آنها خشك سرفه درمان جهت
  :اسفند روغن
 خشـك  و گرم طبيعت نظر از روغن اين بوده خشك و گرم

 اعضاي ناگهاني پريدن و صرع سستي، رعشه، فلج، براي و است

 تنقيـه  .است مفيد ضماد طريق از چه و خوردن طريق از چه بدن

 رحـم  و كليه سردي و سياتيك و كمر درد تسكين براي نيز آن با

  . است نافع
    :اسطوخودوس روغن
 تـا  دو با ريوي هاي بيماري درمان براي است خشك و گرم

 و سـينه  زيتـون،  و بادام روغن و اسطوخودوس روغن قطره سه
 توانيد مي آرامش و خستگي رفع براي .دهيد ماساژ را بيمار پشت

 بـه  و ريختـه  گرم آب درون را اسطوخودوس روغن قطره چند

 رفـتن  خـواب  جهـت  .بكشيد دراز آن در ساعت ربع يك مدت

 كننـده  درمـان  وهمچنـين  شـود  مـي  اسـتفاده  آن از پـا  و دسـت 

  . است نقرس و آرتروز روماتيسم،
  :)الخدمت( سنجد روغن

 بـه  زيتـون  روغـن  در سـنجد  برگ جوشاندن از روغن اين 

 ورم و درد تسـكين  جهـت  روغـن  ايـن  ماليـدن  .آيـد  مي دست

 سـر  بـر  آن ماليـدن  .اسـت  نافع شده حس بي اعضاي و مفاصل

 چركي دمل روي بر آن گذاشتن و شود مي سر موي بلندي باعث

  . دهد مي التيام را آن زخم و برده بين از را چرك
  :)الجوز( گردو روغن

 طعـم  و طاليـي  رنـگ  بـا  است روغني بوده خشك و گرم 

 نشـده  اشباع چرب اسيدهاي داراي( 3امگا حاوي گردو، مطبوع

 چربـي  كننده برطرف و عروق بازكننده ،)مضاعف اتصال چند با
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 بـه  غـذاخوري  قاشـق  7 مفاصل درد رفع. براي است مضر هاي

  . شود مي مصرف خارجي استعمال صورت
  ):الزنجبيل( زنجبيل روغن
 با مسي به متمايل طاليي رنگ با روغني است خشك و گرم

 هيسـتامين،  ضـد  خـون،  انعقاد ضد قابليت .زنجبيل مطبوع طعم

 ضـد  آن ماسـاژ  .جنسـي  نيـروي  تقويت و سرگيجه جهت مفيد

 و خانگي مصارف در آن مصرف .ميباشد سر موي قارچ و شوره
  . است مطبوع بسيار شيريني

  ):محبوب اللوز( شيرين بادام روغن
 خشك سرفه براي مفيد بيخوابي، رفع اعصاب، يمقو معتدل

 رفع باعث چشم پلك به آن ماليدن .باشد مي صدا كردن صاف و

 ماساژ را پشت هاي مهره مدتي اگر .شود مي بهتر ديد و خستگي

 پرپشت جهت .است مفيد پيرامون خميدگي و نقرس براي دهند

  . شود مي استفاده ها مژه و ابرو شدن
  :)فتاك لوزال( تلخ بادام روغن

 و روشـن  تقريبـا  طاليي رنگ با روغني بوده خشك و گرم 
 وچروك چين شدن صاف و لكه رفع جهت .تلخي ضعيف بوي

 و درد كـردن  برطـرف  و پا و دست ترك و خشكي رفع پوست،
  . است نافع گوش صداي

  :)القرع البذر( كدو تخم روغن
ـ  تيره سبز رنگ با روغني كند قوي را مغز است تر و سرد   اب
 جهـت  .شـود  مـي  رنگ عقيقي نور، مقابل در كه كدو، تلخ طعم

 تـأثير  اعصاب و مغز براي همچنين .است مفيد پروستات درمان

 يـك  تـا  مربـاخوري  قاشق يك از شده توصيه مقدار .دارد مثبت

 در حرارتـي  اگرخـارش  .باشـد  مـي  روز در غـذاخوري  قاشـق 

 در ارتحر اگر بمال، برآن را كدو روغن است ظاهري اندامهاي

 و بخورد آن از بيمار بگذار و بمال روغن ازباال است مثانه و كليه
 آن از اسـت  بـدن  سراسـر  در اگرحرارت دهد، قرار خورش نان

 در حرارت از ناشي خارش اگر باشد، خورشش نان و كند تناول

 كنند عطسه و بينيكشند به و بمالند سر بر را كدو سراست،روغن

 مـاده  شدت اثر از و است رودهها رد حرارت درد اگر باالخره و

  .است مفيد احوال همه در كه كنند، تناول آن از است، زهره
  

  :)الملك التوت( شاهدانه روغن
 مطبـوع  طعـم  و سـبز  رنـگ  با روغني است خشك و سرد 

 مـؤثري  نقـش  اسـترس  رفـع  در و بوده آور نشاط خام شاهدانه

 ي،عصـب  دردهـاي  مسـكن  .اسـت  مفيد خواب تنظيم براي .دارد

 و بوده مفيد شديد هاي سوختگي براي .است عضالني گرفتگي
   .است آفتاب ضد

  :)الحمص( نخود جوانه روغن
. اسـت  مغـذي  و اشـتهاآور  سـاز،  خـون  بوده خشك و گرم 

 جواني نيروي كننده تقويت و بوده بدن غريزي حرارت افزاينده

 رفـع  و مـو  تقويـت  در آن از غـذاخوري  قاشق دو تا يك .است

    .است يدمف سردرد
  :)الخروج( كرچك روغن

 بسـيار  ابرو و مژه سر، موي رشد افزايش جهت و بوده گرم 

 موثرتري نقش يبوست درمان در آن خوراكي نوع.است سودمند

 .اسـت  نـافع  بسـيار  پيچـه  دل و درد دل رفـع  در همچنين .دارد

 هسـتند  آوردن در دنـدان  حـال  در كه كودكاني سر بر آن ماليدن

 راحـت  را اوردن در دنـدان  و داده كاهش ار كودك سر حرارت

 بكشد را شكم كرمهاي و اورد فرود تن از ستبر هاي بلغم.ميكند

 و كشـد  بيرون سر از را سرد وبادهاي اورد سود را معده اماس و
  .بود نيك را پشت سردي

  :سداب روغن
 ساق درد مثانه درد پا درد كمر و پشت درد براي است گرم 

 و اسـت  گـوش  درد و بادها كننده حل و راو ادرار است مفيد پا
 ريختن يا و خوردن يا و ماليدن طور به نيز سر درد و صرع براي

   .است مفيد كردن تنقيه و گوش در
  :)الحنطه( گندم جوانه روغن

 درمـان  بـراي  بهداشتي و آرايشي محصوالت در روغن اين 

 .شـود  مي استفاده پسوريازيس و اگزما مثل پوستي هاي ناراحتي

 چـرب  اسـيدهاي  و E ويتـامين  از سرشـار  گنـدم  جوانه وغنر

 راديكال زيانبار آثار آن E ويتامين باالي درصد و است ضروري

 و چـين  و زودرس پيـري  از و كـرده  خنثـي  را پوسـت  آزاد هاي
 پوسـت  محافظت روغن، اين .كند مي جلوگيري پوست چروك

 سـبب  آن ماسك و بوده خورشيد بنفش ماوراي پرتوي برابر در
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 يائسـگي  دوران در خصـوص  بـه  صورت پوست نرمي و لطافت
   .شود مي

  :گلرنگ روغن
 كنـد  خـارج  را بلغلـم  اسـت  ممكـن .دارد مسهلي خاصيت 

 غـذاها  در گلرنـگ  روغن از استفاده است اعصاب كننده تقويت

 شـرايين  تصـلب  كردن برطرف در و اورد مي پايين را كلسترول

 هاي ناراحتي و ردهاد.است بدن عمومي كننده تقويت است مفيد

 در و اسـت  ورآ خلـط . ميكنـد  برطرف را ماهيانه عادتهاي از قبل
 براي است موثر الريه ذات مانند ريوي بيماريهاي كردن برطرف

 و ميكند مداوا را خوني استفراغ است مفيد يرقان بيماري معالجه
    .دارد تورمي ضد خاصيت

  ):العنب التوت( انگور دانه روغن
 الزم پوسـت  بازسـازي  بـراي  آن، در موجود لينولئيك اسيد

 روغـن  ايـن  .دارد مـو  و پوسـت  روي اي كننده نرم تاثير و است
 مـورد  پوسـت  كننـده  تقويـت  و منقبضـكننده  عنوان به تواند مي

 دور سـياهي  رفـع  بـراي  روغـن  اين مصرف .گيرد قرار استفاده

   .است مفيد نيز چشم
 و كـاهش  را (LDL )مضـر  كلسـترول  انگـور  هسـته  روغن
 قلبي هاي بيماري از.دهد مي افزايش را ) HDL ( مفيد كلسترول

 راديكال با آن اكسيداني آنتي خاصيت .كند مي جلوگيري عروقي

 هـاي  بررسـي  .كنـد  مـي  مقابلـه  بـدن  در موجود مضر آزاد هاي

 سرطاني هاي سلول گسترش از روغن اين كه داده نشان متعددي

 تركيـب .كنـد  مـي  يجلـوگير  معـده  و پروسـتات  روده، ريه، در

 جلـوگيري  هـا  مـويرگ  بـه  رسـيدن  آسـيب  از آن در موجـود 
 مفصل پذيري انعطاف و خون جريان روغن اين مصرف.كند مي

 سيستم در هيستامين ترشح از جلوگيري با .بخشد مي بهبود را ها

 و آلـرژي  بـه  مربـوط  عالئـم  زا، آلرژي واكنش هنگام بدن ايمني
 خون در موجود قند كاهش در روغن اين .دهد مي كاهش را آسم

    .است مفيد
  :زنيان روغن

 ضـد  خاصـيت  آن طبيعـي  روغـن  بـوده  خشـك  و گـرم  

 ماده فيبر، از سرشار دارد كننده حس بي و قارچي ضد باكتريايي،

 و هاضـمه  سـوء  نفـخ،  اسـت  اكسـيدان  آنتي و ويتامين معدني،

 مربـاخوري  قاشـق  يـك  است كافي كند، مي برطرف را عفونت

 و كنيـد  حـل  ولرم آب ليوان يك در را نمك كمي رمقدا و زنيان
 را زنيـان  مقداري ميگرن، و سرماخوردگي از التيام براي.بنوشيد

 قلب جوش، آب با همراه آن مصرف.كنيد بو و بپيچيد پارچه در

 طبيعـي  روغـن  كمي زانو، و پا درد رفع براي.كند مي تحريك را

 ايـن  هـاي  دانـه  دود استنشاق.بماليد خود زانوي و پا به را زنيان

 3 روزي.است موثر درد دندان درمان براي سوختن حال در گياه

 را درد دنـدان  نمـك  كمـي  و گيـاه  ايـن  جوشـانده  با غرغره بار

 سـپس  و بجويـد ززنيان دانه كمي سرفه رفع براي.كند مي برطرف

   .بنوشيد ولرم آب
  :)مرزنجوش( مرزنگوش روغن

 مرزنگوش وغنر طبيعي هاي يوتيك آنتي پادشاه بوده گرم 

 در البتـه،  .كننـد  مي اثبات را آن تاثير مختلف تحقيقات كه است

 قابـل  محصـول  قـدرت  ميزان ديگر، چيزهاي مثل هم مورد اين

 در حتمـاً  خريـداري  از قبل است بهتر دليل همين به است تغيير

 انجام بالشي پاول توسط كه تحقيق سه در. كنيد تحقيق آن مورد

 همـه  از درصـد  96 مرزنگـوش  روغـن  كه شد مشخص گرفت،
 نايسـريا،  هـاي  بـاكتري  از درصـد  95 پنوموكوك، هاي باكتري

 هـاي  رشـته  بعضـي  .برد مي بين از را استافيلوكوك و پروتئوس

 .اسـت  مسـئول  مننژيت يا سوزاك مثل هايي بيماري در نايسريا

 مسـئول  استافيلوكوك و است روده عفونت نوعي نيز پروتئوس

 33٪ مرزنگوش روغن .است غذايي يها مسموميت انواع برخي

 گلـودرد  بـا  كـه  را هـا  انتروكـوك  از% 34و هـا  اسـتپتوكوك  از

 شـوك  سـندرم  روماتيسـمي،  تـب  مخملك، تب استرپتوكوكي،

 هستند ارتباط در آنوركسيا و زخمي هاي عفونت كيست، سمي،

  .برد مي بين از نيز را
  
  :گيري نتيجه و بحث
 بشر سوي از كه تاس درمان شكل ترين قديمي گياهي طب 

 .اسـت  گرفتـه  مـي  قـرار  اسـتفاده  مورد ديرباز از و شده شناخته

 يك و دارد سابقه ها تمدن تمامي در درماني روش اين از استفاده

 گرايش. رود مي شمار به رايج پزشكي علم پيشرفت در مهم جز

 ها فرآورده اين روزافزون توليد و گياهي داروهاي به مردم مجدد
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  397 ---1392زمستاني چهارم،  شماره، چهارمسال   

 بـراي  اسـت  اي بهانه جهان داروسازي معتبر يشركتها سوي از

  . گياهي هاي درمان به بيشتر توجه
 درمـان  و پيشـگيري  بـراي  دارو عنـوان  به گياهان از استفاده

 سـنتي  طب متخصصان توجه مورد كهن روزگاران از ها بيماري

 بـراي  روش معتبرتـرين  شـانزدهم  قـرن  ابتـداي  تا و داشته قرار

 نخستين از سينا ابوعلي. است رفته يم شمار به ها بيماري درمان

 علمـي  بررسـي  و شـرح  به قانون كتاب در كه است دانشمنداني

  .است پرداخته گياهان درماني خواص
 بـه  رازي سـوي  از كه الحاوي كتاب با همراه سينا ابن قانون

 بـه  قرنهـا  و بوده گياهي طب ارزشمند منابع درآمد، تحرير رشته

 قـرن  .اند بوده غربي دانشمندان هاستفاد مورد مرجع كتاب عنوان

 در. بود همراه پزشكي علم در نوين هاي نگرش آغاز با شانزدهم

 روشـهاي  كـم  كـم  ، درمـان  جديد هاي ديدگاه اين ظهور نتيجه

 از اسـتفاده  و شـد  گـذارده  كنـار  گياهـان  بـا  هـا  بيمـاري  درمان

 هم تازه داروهاي اما شد؛ درماني گياه جانشين شيميايي داروهاي

 زيـاد  بسـيار  جـانبي  عـوارض . داشت را خود خاص التمشك

 بـه  مـردم  مجدد گرايش موجب آنها گراني و شيميايي داروهاي

 گيـري  بهره در اي عمده پيشرفت اخير قرن در .شد گياهي طب

 در مجهز هاي آزمايشگاه و است شده حاصل دارويي گياهان از

 يـت فعال و كـار  بـه  داروها اين اثرات بررسي براي جهان سراسر

  . مشغولند
  :جديد عصر در سنتي طب

 انواع وجود كه نباشد تصور قابل مردم از بسياري براي شايد 

 تحقيـق  حاصل رنگارنگ هاي بندي بسته در شيميايي داروهاي

 بدانيـد  نيسـت  بـد  .اسـت  دارويـي  گياهان موثر اجزاي روي بر

 در پزشـكان  سـوي  از شـده  تجويز داروهاي از درصد 5  حدود

. هسـتند  گياهـان  از مشـتق  جزو يك شامل حداقل همتحد اياالت
 ديگر گروهي و شده تهيه گياهان عصاره از داروها اين از بعضي

 استفاده آمار .شوند مي ساخته گياهي أمنش با شيميايي تركيبات از

  . است توجه قابل اخير سالهاي در گياهي داروهاي از
 حاضـر  حـال  در كه زند مي تخمين جهاني بهداشت سازمان

 طـب  از نفـر  ميليـارد  7 حـدود  يعنـي  جهان جمعيت درصد 38

 خاطرنشـان  WHO. كنند مي استفاده ها بيماري درمان در گياهي
 آن مـورد  47 حـدود  گيـاهي  داروي 119 حـدود  از كه سازد مي

 پزشـكان  اسـتفاده  مـورد  سنتي طب در آنها كاربرد همانند دقيقا

 كنـون ا هـم  كـه  است شده موجب موضوع همين. گيرد مي قرار

 خـواص  داروسـازي  شـركتهاي  سـوي  از اي گسترده تحقيقات

 مواد اكنون هم. گيرد انجام جهان مختلف مناطق گياهان درماني

 .دارنـد  داروسـازي  صـنعت  در اي عمـده  نقش گياهان از مشتق

 انواع باال، خون فشار ، قلبي بيماري درمان براي داروهايي چنين

 عنوان به. رود مي كار هب ها بيماري ديگر و آسم ، مزمن دردهاي

 هـزار 5 از بـيش  چينـي  سنتي طب در كه است گياهي افدرا مثال

. اسـت  بـوده  استفاده مورد تنفسي هاي بيماري درمان براي سال
 تهيـه  در سـابقاً . است گياهي داروي اين فعال جزو كه وافدرئين

 گيـاه  ديگـر  مثـال  .رفـت  مي كار به آسم تسكين براي داروهايي

)Foxglove هـا   سـال  از آن درمـاني  خواص. است )نگشتانها گل
 در .دارد فراوانـي  اسـتفاده  گيـاهي  طـب  در و شده شناخته پيش

 ميليون براي قلبي داروي عنوان به گياه اين برگ پودر رايج طب

   .شود مي تجويز بيمار ها
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