
درباره   را  ویژگی  چند  این 
 ! خواص سیاه دانه بدانید 

سیاه دانه یکی از گیاه های بسیار مغذی و ارزشمند است که تاکنون خواص زیادی از 
سال پیش وجود داشته است و   2000آن کشف شده است. طبق شواهد این گیاه از  

کردند می  آن مصرف  از  درمان   دانه  سیاه  خواص . مردم  در  که  است  زیاد  قدری  به 
  ..بسیاری از بیماری ها از آن استفاده می شود

سیاه دانه یکی از گیاهانی است که برای تهیه بسیاری از داروها به کار می رود و از  
  خواص  یناین جهت گیاه بسیار با ارزشی است. ما می خواهیم در این مقاله مهم تر 

را به شما معرفی کنیم. برای آشنایی بیشتر با این گیاه تا آخر این مقاله با   دانه  سیاه 
 . ما همراه باشید

 
 

 

 

 

https://helesabz.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87/


 در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم؟ 

 !بدانید   را   دانه   سیاه   خواص   درباره   ویژگی   چند   این •

 دانه   سیاه  خواص   درباره   چیز   همه  •

 پایانی   م کل  •

 

سیاه   خواص  درباره  ویژگی  چند  این 
 !دانه را بدانید 

در  دارد.  باالیی  بسیار  دارویی  ارزش  دانه  گفته شد خواص سیاه  که  همانطور 
گذشته مردم از این گیاه برای مداوا سردرد، کرم روده و یا گرفتی بینی استفاده  
می کردند اما امروزه محققان بر طبق آزمایشات علمی، مزیت های زیادی از این 

در فروشگاه های مختلف می   ادویه  خرید گیاه را ارائه کرده اند. همچنین هنگام

https://helesabz.com/?p=3190&preview_id=3190&preview_nonce=e71c6a15cc&preview=true#property
https://helesabz.com/?p=3190&preview_id=3190&preview_nonce=e71c6a15cc&preview=true#everything
https://helesabz.com/?p=3190&preview_id=3190&preview_nonce=e71c6a15cc&preview=true#fin
https://helesabz.com/buy-spices/


بروید! نیز  با عجیب ترین   توانید سراغ سیاه دانه    سیاه   خواص  برای آشنایی 
 .ادامه این مقاله را از دست ندهید دانه

 
 

 
 

 همه چیز درباره خواص سیاه دانه  •
 حل مشکلت معدوی 

اولین خاصیت سیاه دانه که می خواهیم با شما بررسی کنیم، حل مشکلت معدوی  
است. زیره سیاه به صورت خارق العاده ای در حل مشکلت معدوی موثر است و می  



تواند بیماری هایی مانند اسهال، کولیک، گاز معده، یبوست، بواسیر و… را حل کند.  
 !عرق سیاه دانه را فراموش نکنید از عطاری ها هستید، خرید عرقیات خرید اگر اهل

 

 حل مشکلت تنفسی 

دومین خاصیت سیاه دانه برای مشکلت تنفسی است. اکثر افراد مسن و افرادی که  
در معرض هوای آلوده قرار دارند با مشکلتی مانند آلرژی و یا سرفه روبرو هستند.  

ری های تنفسی  سیاه دانه برای حل این مشکلت بسیار موثر است. همچنین بیما
دیگری مانند برونشیت، احتقان، آنفوالنزا، آمفیزم و… در برابر سیاه دانه نمی توانند  

 .مقاومت کنند

  

 بهبود بیماری آسم 

بر طبق تحقیقات علمی مشخص شده است که مصرف عصاره سیاه دانه در افراد 
 مبتل به آسم می تواند موجب کاهش سرفه و خس خس شود اما این در صورتی

است که داروهایی مانند تئوفیلین و یا سالبوتامول شاید اثرات بهتری در بهبود 
از فروشگاهی مطمئن و  ارگانیک  محصوالت خرید بیماری داشته باشند. اگر به دنبال

 .سالم هستید حتما به هایپر سلمت هل سبز مراجعه کنید

 درمان رینیت آلرژیک 

https://helesabz.com/buy-spirits/
https://helesabz.com/buy-organic-products/


رینیت آلرژیک و یا همان تب یونجه جزء بیماری های تنفسی است که به مرور زمان  
باعث ایجاد آلرژی و سرفه می شود. مصرف سیاه دانه می تواند به روند درمان این  

تحقیقات انجام شده، مصرف روغن سیاه دانه می تواند دارای    بیماری کمک کند. طبق
و همچنین بیوتین و بتاکاروتن است که می تواند آلرژی و سرفه را بهبود   E ویتامین
 .ببخشد

 

 خواص سیاه دانه برای اگزما و خارش پوست 

و بیوتین است که نقش   بتاکاروتن ، Eهمانطور که گفته شد، سیاه دانه دارای ویتامین
بیشتری در درمان بیماری ها مختلف دارند. خوردن مواد غذایی که دارای روغن سیاه  
دانه باشند می تواند این موارد را وارد بدن شما کند و به مرور باعث بهبود بیماری  

 .های پوستی مانند اگزما و خارش پوست شود

ید راه دیگری برای استفاده از این  البته اگر نمی خواستید که روغن سیاه دانه بخور 
فروشگاه های خرید   از  را  دانه  پماد سیاه  توادی  است. شما می  العاده  خارق  گیاه 

هفته میزان الزمی از آن را در محل مورد   4محصوالت ارگانیک تهیه کنید و در طی  
 .نظر استفاده کنید. سپس خودتان تغییرات را احساس می کنید

 برای آن   تشنج و خواص سیاه دانه 

https://en.wikipedia.org/wiki/%CE%92-Carotene


نیز   البته کودکان بد ضعیفی  باالیی دارد.  آمار بسیار  تشنج به خصوص در کودکان 
نیز   دانه  سیاه  خواص دارند و این بیماری راحت تر می تواند به بدن نفوذ کند. یکی از

 .بهبود صرع در کودکان است

شخصی که مبتل به تشنج های پی در پی است باید روغن سیاه دانه بخورد. این 
باعث می شود تا بعد از یک ماه بتواند جلوی این بیماری بایستد. البته افراد بزرگسال  
نیز می توانند از این گیاه برای بهبود بیماری تشنج استفاده کنند فقط قبل از آن باید 

 .سیاه دانه برای آنها ضرری نداشته باشید با پزشک خود مشورت کنند که

 کاهش فشار خون با سیاه دانه 

فشار خون یکی از رایج ترین مشکلتی است که افراد مسن با آن دست و پنجه نرم  
می کنند. افرادی که دارای فشار خون هستند می توانند با مصرف عصاره سیاه دانه  

خون خود را اندکی پایین بیاورند.    به صورت دو بار در روز و به مدت دو ماه، فشار
البته این کاهش فشار خون زیاد نیست و شما باید همه اقدامات الزم را برای کنترل  

 .کردن فشار خون خود انجام دهید

 
 

 

 



 درمان بی اختیاری در ادرار 

بی اختیاری در ادارار نیز یکی از مشکلتی است که دردسرهای زیادی ایجاد می کند.  
برای درمان این بیماری ابتدا باید یک تخم مرغ را به صورت کامل بشویید و سپس  

 .ا جدا کرده و با حرارت کمی تف دهیدپوست آن ر

سیاه دانه ها را اضافه کنید و خوب بکویید تا کامل یکدست خرد شود. این مخلوط 
را صبح و شب به میزان یک قاشق در یک لیوان شیر ریخته و به مدت یک هفته  

 .مصرف می کنید تا بیماری بهبود یابد

 خواص سیاه دانه و کاهش قند خون 

کی دیگر از خاصیت های مهم سیاه دانه است. افرادی که دچار  کاهش قند خون ی
بیماری هایی مانند دیابت هستند می توانند با مصرف این گیاه با ارزش قند خون  
خود را پایین بیاورند. البته کسانی که از این گیاه برای کاهش قند خون استفاده می 

اهش شدید قند خون روبرو  کنند همیشه باید سطح قند خون خود را چک کنند تا با ک
 .نشوند

 کلم پایانی 

دانه” بوده اید. برای خرید این گیاه می   سیاه   خواص   بهترین  “در این مقاله شما شاهد 
توانید به فروشگاه های فروش و خرید ادویه مراجعه کنید. از اینکه تا آخر این مقاله  

 .با ما همراه بوده اید کمال تشکر و قدردانی را داریم



 

 


