
 

قطعا شما هم تا االن نام سیاه دانه را در بین محصوالت یک فروشگاه خرید ادویه دیدید. سیاه دانه  

یکی از دانه های بسیار مفید با خاص دارویی زیاد است که قدمت بسیار زیادی دارد. این گیاه شاید  

تعریف شد   20از   گیاه  این  برای  تاکنون  زیادی  و خواص  است  شده  می  استفاده  پیش  استقرن   .ه 

شاید نام این گیاه را روی بسیاری از کرم ها و لوسیون های دست و صورت دیده باشد. این گیاه در  

بسیاری از داروهای پزشکی نیز استفاده می شود زیرا خواص بسیار زیادی دارد. آیا با این خواص  

دارید؟  آشنایی 

آشنا کنیم. اگر شما هم   دانه  سیاه  دارویی   خواص ما در این مقاله می خواهیم به طور کامل شما را با

شنهاد می کنیم که تا  مایل به یادگیری جدیدترین و مهم ترین خواص دارویی سیاه دانه هستید به شما پی

 .آخر این مقاله همراه ما باشید 

مواردی   چه  با  مطلب  این  در 
 آشنا می شویم ؟

 دانه سیاه دارویی خواص با آشنایی •

 دانه  سیاه دارویی خواص انواع •
 

خواص   با  آشنایی 
 دارویی سیاه دانه

آیا فکر می کنید که خواص دارویی سیاه دانه  

خواندن   با  مطمئنیم  دانید؟  می  خوبی  به  را 

که   دید  خواهید  را  خواصی  مقاله  این  ادامه 

نمی   و  است  نگفته  شما  به  کسی  تابحال 

دانستید. این خواص جدیدترین مواردی است  

نتی  که طبق تحقیقات علمی و همچنین طب س

این   دیدن  برای  است.  شده  کشف  ایران 

https://helesabz.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87/
https://helesabz.com/?p=4512&preview_id=4512&preview_nonce=8caa670dae&preview=true#part1
https://helesabz.com/?p=4512&preview_id=4512&preview_nonce=8caa670dae&preview=true#part2


سیاه دانه هم به سالمتی بدن   عرقیات  خرید خواص تا آخر این مقاله با ما همراه باشید. همچنین 

 . بسیار کمک می کند
 
 دانه  سیاه و  باال خون  قند و  فشارخون  •

 دانه  سیاه با پوستی  مشکالت  و  یونجه تب  درمان  •

 دانه  سیاه از استفاده با گوارش سیستم بهبود و  صرع رمان د •

 دانه  سیاه با پوستی  مشکالت  و  یونجه تب  درمان  •

 پایانی کالم •

 انواع خواص دارویی سیاه دانه

 خواص دارویی سیاه دانه برای برای فشارخون و قند خون باال

زیادی   شیمایی  داروهای  و  هستند  فشارخون روبرو  مشکل  با  که  شناسید  می  را  زیادی  افراد  قطعا 
مصرف می کنند. اکثر داروهای شیمیایی که برای کاهش فشارخون استفاده می شوند دارای عوارض  
هستند و مشکالت دیگری را بوجود می آورند. اما مصرف سیاه دانه شما را از مصرف داروهای  

به رژیم غذایی و دستورات   شیمایی  باید حواستان  ندارد شما هم  تاثیر زیادی  کند ولی  نیاز می  بی 
 .پزشکی باشد

بیماری   از  یکی  نیز  باال  قندخون 
هایی است که بسیار در افراد جامعه 
مشاهده می شود. طبق آمار سازمان  
خون  قند  به  مبتالیان  تعداد  بهداشت، 
این   و  بوده  افزایش  حال  در  همیشه 

یکی بسی  است.  کننده  نگران  ار 
که می توان برای  سنتی   داروهای از

خون   قند  کاهش  یا  و  پیشگیری 
استفاده کرد، سیاه دانه است. این گیاه  
و   کاهش  در  زیادی  بسیار  تاثیر 

همچنین دارد.  قند خون    خرید  کنترل 
اون  ادویه مصرف  و  دانه  سیاه 

بصورت ادویه در غذا هم در کاهش  
 . قند خون موثر است
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 درمان تب یونجه و مشکالت پوستی با سیاه دانه

تب یونجه یکی از بیماری های تنفسی است که به دالیل مختلف ممکن است به آن مبتال شوید. این 
اری، سرفه و آلرژی است. یکی از  بیماری باعث ایجاد مشکالت تنفسی می شود. عالئم مهم این بیم 

بهترین روش های خالص شدن از شر این بیماری استفاده از سیاه دانه است. البته در این مورد تنها  
 .برای بهبود این بیماری کافی است و می تواند بسیار موثر باشد دانه سیاه مصرف روغن

از  اگزما  حتی  یا  و  پوستی  خارش  مثال  برای  دارد.  وجود  مردم  بین  در  متعددی  پوستی  مشکالت 
مشکالت رایج هستند. برای بهبود این بیماری ها باید از پماد سیاه دانه استفاده شود که می توانید از  

یه کنید. البته خوردن روغن سیاه دانه نیز یکی از راهکارهای درمان بیماری  داروخانه به راحتی ته
به   نسبت  بیشتری  بسیار  تاثیر  دانه  سیاه  پماد  از  استفاده  روش،  دو  این  بین  در  است.  پوستی  های 
استفاده از روغن سیاه دانه دارد. البته در هر صورت این با توجه میل شخصی شما است که کدام 

 .کنید  روش را انتخاب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87


 

 

درمان بیماری صرع و بهبود مشکالت مربوط به سیستم گوارش و معده با استفاده از سیاه 

 دانه 

صرع نما دیگر بیماری تشنج است که شاید تا االن برای شما رخ داده باشد. تشنج خیلی کم در افراد  
با تشنج روبرو    بزرگسال رخ می دهد اما آمار تشنج در کودکان باال است و این یعنی کودکان بیشتر

می شوند. یکی از راه های جلوگیری از تشنج مصرف روغن سیاه دانه است. شما می توانید روغن 
تهیه کنید و به مقدار الزم روغن سیاه دانه  ارگانیک  محصوالت  خرید سیاه دانه را از یک فروشگاه

 .روز مصرف کنید. با مرور زمان دیگر دچار تشنج نخواهید شدرا در طی 

درمان  برای  مفید  بسیار  دارویی  عنوان  به  دانه  سیاه  از  پزشکی  علم  در  هم  و  سنتی  طب  در  هم 
مشکالت گوارشی و بیماری های معدوی نامبرده می شود. اگر با مشکالتی همچون یبوست، اسهال 

 .رف کنید تا تاثیر آن در درمان این بیماری ها را ببینیدو … روبرو شده اید حتما سیاه دانه مص

 

 

 درمان مشکالت تنفسی و قلبی و عروقی با استفاده از سیاه دانه

متاسفانه بعضی از نقاط کشور ما هوای آلوده دارد. برای مثال تهران یکی از آلوده ترین شهرهای  
مانند سرفه های پی در پی و یا تنگی جهان است و گاهی این هوای آلوده باعث ایجاد مشکالت تنفسی 

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


نفس می شود. برای درمان این بیماری های کافی است گه سیاه دانه را به اندازه و منظم مصرف  
 .کنید تا این مشکالت باعث ایجاد بیماری هایی جدی نشوند

یکی از مهم ترین خواص سیاه دانه در درمان مشکالت قلبی و عروقی است. اکثر مشکالت قلبی و  
عروقی به دلیل باال بودن کلسترول بدن رخ می دهند. گاهی این بیماری ها می توانند به بسته شدن 
کامل رگ های قلبی و سکته قلبی شوند. پس برای اینکه بتوانید این بیماری ها را از خود دور نگه 

رکیب سیاه دانه و دارید و یا آنها را درمان کنید باید سیاه دانه مصرف کنید. البته معجون دوسین که ت
 .عسل است برای درمان این بیماری ها معجزه می کند

 

 کالم پایانی 

شما در این مقاله شاهد خواص دارویی سیاه دانه بوده اید. ما این مقاله را برای شما ارائه کردیم تا 
کنید.   استفاده  خطرناک  های  بیماری  درمان  برای  آن  از  گیاه  این  خواص  شناخت  با  بتوانید  شما 

وده اید کمال تشکر را  امیدوارم این مقاله برای شما مفید باشد. از اینکه تا آخر این مقاله با ما همراه ب 
 .داریم

 


