
گیاه   خواص  ی  درباره  چیزی  آیا 
 موسیر میدانید؟ 

موسیر یکی از گیاهانی است که کمتر دیده شده است ولی خواص بی نظیر این گیاه تا به  
امروز باعث شده تا مصرف این گیاه بسیار افزایش پیدا کند. این گیاه تا حدودی یک گیاه  
دورگه از خانواده سیر و پیاز محسوب می شود. ما در ایران دو نوع موسیر داریم. موسیر 

از ایران کشت می شوند.    دو نوع موسیر هستند که در بخش هایی  وحشی و موسیر کوهی 
کنگاور، سپیدان، نهاوند، خمین و یاسوج جزء بخش هایی هستند که گیاه موسیر در آنها  

وه استفاده و قرار  و نح موسیر  گیاه   خواص  کشت می شود. ما قصد داریم در این مقاله راجب 
  خواص  دادن آن در رژیم غذایی صحبت کنیم. اگر شما هم عالقه به شنیدن اطالعات درباره

 .دارید به شما پیشنهاد می کنیم که ادامه این مقاله را از دست ندهید موسیر گیاه

 

 

 

 

 

 

https://helesabz.com/benefits-of-shallot/


 در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم ؟ 

 موسیر   گیاه   خواص  •

 پوست   برای  موسیر   گیاه   خواص  •

 موسیر   و  مو   ریزش  •

 موسیر   با   وزن  کاهش  •

 کودکان   برای  موسیر   گیاه   خواص  •

 موسیر   یاه گ   مصرف   عوارض •

 

 خواص گیاه موسیر 
گیاه موسیر مزیت های بسیاری مهمی برای سالمت بدن و به خصوص عملکرد اندام 
های داخلی بدن دارد. همچنین بر بخش های بیرونی مانند پوست، تاثیرات بسیار  

را برای شما ارائه کنیم. شما   موسیر   گیاه   خواص  زیادی دارد. ما در ادامه قصد داریم

https://helesabz.com/?p=3651&preview_id=3651&preview_nonce=2e4a32fe54&preview=true#benefits
https://helesabz.com/?p=3651&preview_id=3651&preview_nonce=2e4a32fe54&preview=true#skin
https://helesabz.com/?p=3651&preview_id=3651&preview_nonce=2e4a32fe54&preview=true#hair
https://helesabz.com/?p=3651&preview_id=3651&preview_nonce=2e4a32fe54&preview=true#weight
https://helesabz.com/?p=3651&preview_id=3651&preview_nonce=2e4a32fe54&preview=true#kids
https://helesabz.com/?p=3651&preview_id=3651&preview_nonce=2e4a32fe54&preview=true#cons


هنگام میتوانید  خاصیت   ارگانیک   محصوالت   خرید  همچنین  انواع  از  جات  ادویه  و 
 باشید همراه مقاله  این  آخر تا ما با . موسیر با اطالع شوید

. 

 
 

 همه چیز درباره خواص گیاه موسیر 
 خواص گیاه موسیر برای پوست 

، تاثیر مثبت آن بر پوست است. یکی از فرآورده های موسیر  گیاه  خواص یکی از مهم ترین
موسیر، ماسک هایی است که بر روی پوست قرار می گیرد. مزیت های زیادی دارد. از موسیر  

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


از گیاه موسیر که برای جوان سازی پوست استفاده کنید. استفاده    گوگرد   منبع می توانید 
  مفید   شما  پوست  شادابی  و  جوانسازی  در  میتواند  موسیر  گیاهی عرقیات  خرید  کنار   در است
  این   شده  خشک  ، موسیر  ویژگی  این  از  شدن  بهرمند  برای  توانید  می  همچنین  شما  باشد.

  انجام  صبح روز هر را کار  این بشویید. گیاه آن آب با را خود صورت و  بگذارید آب در را گیاه
 . باشید داشته جوان و  شفاف پوستی تا دهید

 

 ریزش مو و موسیر 
از مواد معدن برای کاهش ریزش مو بسیار حیاتی  فولیکول یکی  باشد که وجودش  ی می 

است. همانطور که در باالتر نیز گفته شد، موسیر حاوی مقادیر زیادی گوگرد است. گوگرد  
شده و می تواند به راحتی جلوی ریزش موی   مو   فولیکول  موجود در موسیر باعث تقویت

شدید را بگیرد. برای استفاده موسیر برای کاهش ریزش مو نیز باید موسیر خشک شده را 
ابتدا در آب قرار دهید و سپس آب موسیر را به موهای خود بمالید تا خوب جذب شود. پس  

 .دقیقه می توانید سر خود را با شامپو و آب گرم بشویید 15از گذشت 

 کاهش وزن با موسیر 
های مختلف را امتحان کردید تا ادویه که بتواند وزن شما   ادویه   خرید  شاید شما به مراتب

را کاهش دهد پیدا کنید ولی موفقیت آمیز نبوده است و یا روند پیشرفت خیلی کند پیش  
ی را با سرعت بیشتری برای شما به ارمغان بیاورد. موسیر  می رود. موسیر می تواند الغر 

https://helesabz.com/buy-spirits/
https://www.organicfacts.net/health-benefits/vegetable/shallots.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Hair_follicle
https://helesabz.com/buy-spices/


باعث کاهش جذب و ذخیره سازی چربی در بدن می شود. این یعنی چربی مضر بدن شما  
 .پایین می آید و وزن شما در نهایت کم می شود

 موسیر و بارداری 
ین الزم دارد  همه ما می دانیم که در هنگام بارداری تامین ویتامین ها و مواد معدنی که جن 

بسیار مهم است و این کار به مراتب بسیار سخت تر از زمان های عادی پیش می رود. همین 
باعث شده تا موسیر برای زنان باردار بسیار مفید باشد. زنان باردار می توانند با مصرف به  

ند.  اندازه موسیر، مواد معدنی و ویتامین های مورد نیاز بدن خودشان و جنین را فراهم کن 
همچنین فوالت که یکی از مهم ترین مواد موسیر است می تواند به تکمیل سیستم عصبی  

 .جنین کمک کند

 

 خواص گیاه موسیر برای کودکان 
کودکان برای رشد و نمو نیازمند ویتامین ها و مواد معدنی متفاوتی هستند که این وظیفه 

ست تا خوراکی هایی را برایشان تامین کنید که ویتامین و مواد معدنی داشته باشد.  شما
چه چیزی بهتر از موسیر که می توانید آن را حتی در غذا نیز استفاده کنید. موسیر حاوی 

است و همچنین مواد معدنی بسیار   C و ویتامین A ویتامین های ضروری مانند ویتامین
 .م، آهن، روی، فوالت، فسفر و… در این گیاه ارزشمند وجود داردمهمی مانند کلسیم، منیزی

 



 گیاه موسیر و دیابت 
سیر و پیاز جزء گیاهانی هستند که تاثیر زیادی بر روی کاهش دیابت دارند و موسیر نیز جزء  

می توان به   موسیر  گیاه  خواص همین خانواده است و همین خواص را نیز دارد. از دیگر
ان افزایش  کرد.  توانایی  اشاره  میشود  قندخون  و  دیابت  کاهش  باعث  که  بدن  در  سولین 

همچنین فیبر موجود در موسیر می تواند به تنظیم قندخون باال و همچنین بهبود بیماری  
 .دیابت نوع دو کمک های زیادی کند

 عوارض مصرف گیاه موسیر 
، ما تصمیم گرفتیم تا عوارض این گیاه را برای شما بیان کنیم تا  موسیر  گیاه  خواص  در کنار

بدانید با زیاده روی در مصرف این گیاه ممکن است چه خطرات و بیماری هایی شما را تهدید  
 .کند. در ادامه با ما همراه باشید

 مشکالت آلرژیک 

بعضی افراد به موسیر حساسیت دارند و مصرف این گیاه باعث ایجاد حساسیت می شود 
خواهد شد. البته این     که اغلب باعث خارش چشم، مشکالت پوستی، قرمزی چشم، آسم و…

 .مشکالت بعد از گذشت مدت کوتاهی از بین می روند

 مشکالت معدوی 

ما وقتی شما در مصرف این گیاه زیاده  مصرف به اندازه گیاه موسیر مشکلی ایجاد نمی کند ا
روی می کنید باعث بروز مشکالت معدوی می شود. مصرف زیاد موسیر باعث ایجاد ریفالکس  
معده و یا سوزش دل می شود. البته در مواقع شدید می تواند باعث ایجاد و یا تشدید عالئم  

 .سندروم روده تحریک پذیر شود



 

  

 کالم پایانی 
این مقاله درباره “خواص گیاه موسیر” بود و شما خواص زیادی را درباره این گیاه یاد گرفتید. 
همچنین بعضی از معایب مصرف این گیاه را نیز آموختید. به یاد داشته باشید که در تهیه  
موسیر، خرید محصوالت ارگانیک موسیر در اولویت است. از اینکه تا آخر این مقاله با ما  

 .وده اید کمال تشکر و قدردانی را داریمهمراه ب

 


