
 

آیا درباره ی خواص گیاه خاکشیر چیزی می  

 دانید؟ 
خاکشیر یکی از گیاهانی است که در ایران به صورت عمده می توان یافت. این گیاه  

خواص بسیار زیادی دارد و در بیشتر مناطق ایران کشت می شود. خاکشیر  

کاربردهای زیادی دارد. از استفاده و قرار دادن این گیاه در رژیم غذایی گرفته تا فرآورده  

 .گیاه خاکشیر هستند  های پزشکی، جزء مهم ترین کاربردهای

آشنا کنیم. قطعا در   خاکشیر   گیاه   خواص  ما در این مقاله می خواهیم شما را با تمام

ادامه شما خواصی را خواهید دید که تا االن نشنیده باشید و با شنیدنشان متعجب  

هاد می کنیم برای آشنایی با این خواص خارق العاده با ما تا آخر  شوید. به شما پیشن 

 .این مقاله همراه باشید

 

https://helesabz.com/benefits-of-descurainia-sophia


 آشنایی با خواص گیاه خاکشیر 

بدون معطلی می خواهیم در اولین بخش از 

آشنا   خاکشیر  گیاه خواص این مقاله شما را با 

کنیم. قطعا شما نیز از تاثیرات معجزه گر 

داروهای گیاهی بر بعضی از بیماری ها باخبر  

  خرید هستید و همین باعث شده تا 

های مختلفی را در طول ماه انجام   ادویه

دهید. خاکشیر نیز یکی از گیاهانی است که  

معموال در ادویه فروشی ها می توانید تهیه  

کنید. اما قبل از خرید خاکشیر بهتر است که  

با خواص گیاه خاکشیر آشنا شوید. ادامه این  

 .مقاله را از دست ندهید

 

 پاکسازی کامل کبد با مصرف خاکشیر  .1

برای بدن درمورد کبد است. شاید ندانید   خاکشیر  یاه گ  خواص  یکی از معروف ترین

اما کبد مسئول سم زدایی از بدن است و اگر پاکسازی کبد انجام نشود قطعا کبد با  

 .مشکالت زیادی روبرو می شود که سالمتی شما را به خطر می اندازد

ت.  یکی از بهترین داروهایی که می توانید برای پاکسازی کبد مصرف کنید خاکشیر اس

بله درست شنیدید، خاکشیر خاصیت پاکسازی باالیی دارد چون می تواند ادرار را  

بیشتر کند. وقتی ادرار بیشتر شود، سموم به سرعت بیشتری از بدن خارج می  

 .شوند و همین باعث می شود تا شما با مشکالت کبدی روبرو نشوید

  کبد همچنین یکی دیگر از مشکالت بسیار مهمی که درمورد کبد وجود دارد، 

است. بسیاری از افراد اکنون به این بیماری مبتال هستند. این بیماری با   چرب
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گسترش حتی می تواند به پیوند کبد نیز ختم شود. به همین دلیل باید سریع برای  

 .درمان آن عمل کنید. برای این کار استفاده از خاکشیر را فراموش نکنید

 خواص گیاه خاکشیر برای الغری 

  خرید زیادی را برای الغری امتحان کردید. افراد زیادیقطعا تاکنون راه های  

مختلف را امتحان کردند اما جوابی نگرفتند. شاید شما هم به دنبال راهی   عرقیات

برای الغری باشد. یکی از راه های الغری سریع و بدون عوارض، مصرف خاکشیر و  

 .این گیاه به برنامه غذایی است  اضافه کردن

شاد برایتان جالب باشد بدانید که خاکشیر کالری بسیار کمی دارد اما ارزش غذایی  

این گیاه بسیار باال می باشد. این یعنی شما با خوردن این گیاه تا زمان زیادی به غذا  

 .نیاز ندارید و همچنین کالری زیادی ندارد که باعث چاق شدن شما شود

 

 رفع بوی دهان با خاکشیر  .3

سومین “خواص گیاه خاکشیر” برای بدن، بسیار کاربردی و مهم است. بوی بدن  

ت بسیار ازار دهنده است که باعث می شود در اجتماع نیز شما  دهان یکی از مشکال 

دچار مشکل شوید. اکثر مواقع که از خواب بیدار می شوید و یا در طول روز شاید از  
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اطرافیانتان بشنوید که دهانتان بوی بدی می دهد و این خبر بسیار ناراحت کننده  

 .است

ن خالص شوید، ما برای شما یک  برای اینکه به راحتی بتوانید از شر بوی بدن دها

مصرف خاکشیر را امتحان   ارگانیک محصوالت خرید راهکار داریم. شما می توانید با

 .کنید. خاکشیر در از بین بردن بوی بدن دهان و خوش بو کردن آن توانایی باالیی دارد

 نسی افزایش قوای ج  .4

بسیار از آقایان و بانوان از اینکه میل جنسی زیادی ندارند رنج می برند و در زندگی  

دچار مشکل شده اند. نداشتن میل جنسی می تواند دالیل متفاوتی مانند سرد  

مزاجی داشته باشد که این راه حل دارد و شما می توانید به راحتی آن را رفع کنید.  

باعث می شود تا نیرو جنسی شما تقویت شود   استفاده از خاکشیر به صورت روزانه

 .و شما میل بیشتری به برقراری رابطه جنسی خواهید داشت

 

 یبوست و خاکشیر  .5

یکی از مشکالتی است که در سنین مختلف اتفاق می افتد و دالیل متفاوتی   یبوست

دارد. در سنین باال و یا افراد مسن، این مشکل به دلیل کمبود آب بدن به وجود می  
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آید و بسیار اذیت کننده است. برای رفع این مشکل شما می توانید خاکشیر را  

 .ده و میل کنیدبکوبید و پودر آن را با آب داغ و عسل مخلوط کر 

یبوست برای کودکان نیز اتفاق می افتد و این اتفاق باعث می شود تا کودکان در روی  

پوست دچار جوش زدگی شوند و همچنین معده درد برای آنها رخ دهد. برای درمان  

این بیماری نیز می توانید کوبیده خاکشیر را با آب ولرم مخلوط کرده و به کودک  

 .بدهید

نیز گروه دیگری هستند که با این مشکل روبرو خواهند شد. چه در دروان  زنان باردار 

بارداری و چه بعد از بارداری، یبوست ممکن است رخ دهد. همانطور که می دانید در  

دوران بارداری نمی توانید از هر نوع دارویی برای رفع مشکالت استفاده کنید. همین  

 .یار به شما کمک کندبس خاکشیر   گیاه   خواص  دلیل باعث می شود تا

 کالم پایانی درباره خواص گیاه خاکشیر 

بود. شما در این مقاله یاد   خاکشیر  گیاه خواص  این مقاله درباره خاکشیر و یا همان

گرفتید ک خاکشیر چه خواصی برای بدن دارد و می تواند چه بیماری های مهمی را  

ید. از اینکه تا آخر این مقاله با  رفع کند. امیدوارم از خواندن این مقاله لذت برده باش 

 .ما همراه بوده اید کمال تشکر را داریم

 :  ncbi.nlmمنبع

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4930533/#:~:text=Seed%20of%20Descurainia%20sophia%20Webb,%2C%20skin%20eruptions%2C%20and%20impotence.

