
بارهنگ: نام مشـهور

.L:نام  عل  ـمـي  Plantago major
 ,General Plantain:نام انگليسي

Great Plantain



10-70گياهي است علفي با ساقه اي به طول :گياه شناسي

ت، سانتي متر، ايستاده يا خيزان، برگ ها طوقه اي و بن رس

وه به شكل تخم مرغي پهن يا دراز، گل ها سبز متمايل به قه

اي، كوچك و مجتمع در خوشه هاي دراز، دانه ها كوچك، تخم 

.مرغي شكل و تيره رنگ كه متعلق به خانواده مي باشد

برگ، دانه و ريشه گياه:بخش مورد استفاده

سال، ريشه آن 3تا 2سال، دانه گياه 2برگ آن تا :عمر مفيد

سال10تا 



در دوم سرد و خشك:طبيعت

:مهمترين افعال و خواص کلي

.  مقوي، مفتّح، مسكن، ملطف، محلل



مهمترين افعال جزيي

افع بارهنگ مقوي جگر و مفتّح سّده آن، مسكن تشنگي و ر
در رفع خلط. سوء هاضمه و سّدة طحال و ضعف آن مي باشد

خوني و خونريزي همه اعضاء، سل، تنگي نفس، صرع و 
يد مي در سّده کليه و سوزش ادرار نيز مف. سرگيجه مؤثر است

به صورت موضعي جهت التيام زخمها و ورم آنها، . باشد
ي زخمهاي بدخيم و فراگير نظير سياه زخم و خوره، سوختگ

آتش، فيل پايي، درد گوش حار، امراض چشم و مزمزه آن در 
ن درد دندان، آفت و برفک دهان و مقوي لثه و شياف مهبلي آ

.  جهت درد و اختناق رحم مؤثر است



. مضر ريه و مصلح آن عسل مي باشد:مضرات•

عصاره آن نيز مضر طحال و مصلح آن مصطکي 

.است

با آشاميدن عدس مطبوخ( ترشک)حماض بستاني :بدل•

.برگ آن بدل سلق در ربو و استسقاي حارمي باشد



دانه آن در درمان اسهال و به عنوان ضد :يافته هاي جديد

.التهاب دستگاه گوارش استفاده مي گردد

تاكنون گزارش نشده است ولي همانند :عوارض جانبي

ساير گونه هاي مشابه مانند اسفرزه ممكن است مصرف 

دانه هاي گياه در موارد نادر سبب بروز واكنش هاي 

.حساسيتي شود



همانند ساير گونه هاي مشابه مانند :هشدارها و موارد منع مصرف
ر اسفرزه بهتر است نكات ذيل را هنگام مصرف خوراكي دانه آن د

:نظر داشت
ل روش احتمال تنگي دستگاه گوارش و يا انسداد روده بزرگ به دلي

تجويز نامناسب و يا عدم مصرف آب كافي
ل در اختالل در تنظيم قند خون بيماران ديابتي و به همين دلي-

.موارد شديد اين بيماري منع مصرف دارد
بنات تداخل با داروهاي پايين آورنده قند خون، كاربامازپين و كر-

ليتيوم 

10-40گرم از آب برگ يا ريشه و يا 50-100:ميزان مصرف
مهمترين. گرم دانه گياه در روز بسته به مورد مصرف مي شود

وزيدي مواد متشكله دانه بارهنگ شامل چربي، لعاب، تركيبات گليك
.است... و 




