
سیاه دانه

(شونیز)سیاه دانه : نام مشـهور

شونیز، حبت السودا:نام عربی

Nigella sativa:   نام عل  ـمـي  L.
 Black cumin , Black: انگلیسي

caraway 





گیاه شناسی

سانتی 40گیاهی است علفی و یک ساله به ارتفاع تا •
. متر که گاه از کرک های ظریف پوشیده شده است

ه است ب( منشعب)برگ های آن دارای تقسیمات زیادی 
. طوری که باریک و به شکل نخ مانند در آمده است
گل ها تک تک بر روی ساقه قرار گرفته اند و به

باشندرنگ سفید مایل به شیری می 

ایران در اراک و اصفهان می روید و در سایر در •
.نواحی هم پرورش می یابد

دانه گیاه :بخش مورد استفاده•

هفت سال:عمر مفید•



طبیعت

در اّول سوم گرم و خشك•



مهمترین افعال و خواص كلي

محلّل 1.

شیر ادرار و و منس مدّر 2.

مقّطع اخالط 3.

مجفّف 4.

جنین مسقط 5.

تریاق سموم بارده 6.



مهمترین افعال جزیي
جهت قولنج ریحي •

درد سینه •

سرفه •

استفراغ خونی•

تهوع•

تنگی نفس•

مثانه کلیه و سنگ •

سوخته آن جهت بواسیر •

انسداد بینیضماد آن جهت تقّشر جلد و درد مفاصل و درد سر بارد و •

جهت درد رحم در حین نفاس •

منع نزالت •

درد سر مزمن •

درد دندان بارد جهت •

درد گوش و سّده ریاح آن •

نعوظ افزایش میل جنسی و روغن سیاه دانه جهت •



ده برای سیاه دانه ذکر شخواص گوناگونی در طب سنتی 
:است که از جمله مهم ترین آن ها عبارتند از

منضج و قوام آورنده اخالط
خشک کننده رطوبات

بر سر جهت زکام و کاهش ( قراردادن پارچه گرم)کماد 
.ریاح، سریع االثر است

رفع درد سینه و تنگی نفس، ضد سرفه
ضد استفراغ

چاق کننده



ین روغن آن با روغن زیتون و کندر جهت افزایش باه مأیوس•
.به صورت مالیدنی و نوشیدنی مفید است

ه مناسب برای بعضی بیماری های کبدی و طحال، از جمل
.در یرقان مفید است

.خاصیت شکننده سنگ کلیه و مثانه دارد
.شیرافزامدر، 

.تضد نفخ و به همراه سرکه دفع کننده اقسام کرم معده اس
ه در تحف)سوخته آن جهت بواسیر خصوصاً با رب مورد 

.میشوداستفاده ( آب مورد ذکر شده
ید ضماد کوبیده آن با گالب برای زخم سوداوی ساق پا مف

است



صلح از دیدگاه طب سنتی می تواند مضر کلیه باشد و م•

ی مصرف زیاد آن می تواند سبب خفگ. آن کتیرا است

گرم مزاجان و سرگیجه شود و اصالح آن خیسانیدن 

.دارو در سرکه و سکنجبین است



:خواص سیاه دانه از دیدگاه طب رایج•
ات زیادی با توجه به کاربرد سیاه دانه در طب سنتی ملل مختلف تحقیق

.  در مورد این گیاه انجام شده و کاربردهای زیادی پیدا کرده است
:بعضی از مهم ترین خواص سیاه دانه عبارتند از

 :دستگاه تنفس
جهت حساسیت، سیاهدانه حداقل دو مطالعه مدعی اثرات تنفسی 

ر یک د. سرفه، التهاب ریه، آمفیزم، آسم، آنفلوآنزا و احتقان ریه است
بیمار مبتال به 152مطالعه بالینی، درمان با روغن سیاه دانه در 

و  IgEحساسیت، شامل آبریزش بینی و آسم ریوی، مقدار
ائوزینوفیل را کاهش داد و مصرف روغن سیاه دانه جهت درمان 

.کمکی در این شرایط را تأیید کرد

 :ضدالتهاب و ضددرد
مصرف سنتی سیاه دانه به صورت ضماد پودر شده دانه ها برای 

ی دردهای التهابی مثل روماتیسم، سردرد و بعضی مشکالت پوست
.توسط مطالعات جدید به اثبات رسیده است



 :ضد دیابت•
سیاه دانه جهت کاهش فشار خون و دیابت در طب بومی

ار اثرات بسی. جنوب شرق مراکش کاربرد داشته است
دانه در مطالعات حیوانی هم به اثباتدیابتی ضدمفید 

.رسیده است اما مطالعات بالینی مورد نیاز است

 :کاهش فشار خون
اگرچه مطالعات مثبت حیوانی در مورد احتمال کاهش 

ی فشار خون سیاهدانه دیده شده است اما مطالعات بالین
.بیشتر نیاز است

افزایش ایمنی بدن و ضد سرطان و آنتی اکسیدان



 :بیماری های زنان•
یک مطالعه. و افزاینده شیر استمنس سیاه دانه محرک 

اف نشان داد که سیاه دانه اثرات ضدانقباضی در ماهیچه ص

. رحمی موش دارد و مانع انقباضات خودبخودی می شود

مصرف عصاره دانه یک تا ده روز پس از آمیزش موش 

.ها، سبب جلوگیری از حاملگی در آنان شده است

رفع سیاه دانه اثرات ضد نفخ و رفع کولیک داشته و جهت

اربرد ، یبوست و تسکین بواسیر هم ک(ساده و خونی)اسهال 

 .داشته است



 :اثرات ضدمیکروبی و ضد انگلی•
سیاه دانه به طور سنتی در درمان آب مروارید، آبسه،

اثرات. انگل و سایر آلودگی ها استفاده می شده است

ضد باکتری، ضد قارچ، ضد ویروس و ضد کرم از 

اسانس، عصاره آبی و خود سیاه دانه در مطالعات 

ات حیوانی و سلولی گزارش شده است اما نیازمند مطالع

بیشتر بالینی است



:در طب رایج و سنتیمیزان مصرف سیاه دانه•
در چای گرم 1.2تا 0.6اگرچه مصرف دانه له شده بین 

توصیه شده است اما تحقیقات بیشتری در مورد اعالم

2در طب سنتی تا .  دقیقتر دوز دارویی مورد نیاز است

حدود )درهم 0.5در سردمزاجان و تا ( گرم6حدود )درهم 

مصرف . در گرم مزاجان توصیه شده است( گرم1.5

( گرم3حدود )درهم 1روغن این گیاه هم در طب سنتی تا 

. گزارش شده است



:عوارض جانبی سیاه دانه•
عصاره دانه و محتویات آن جزء مواد با درجه سمیت 

مورد التهاب 2بسیار پایین تقسیم بندی شده اند و تنها 

پوستی از مصرف موضعی روغن آن گزارش شده 

. است

در مطالعات کمی که در مورد سمیت های احتمالی 

سیاهدانه و محتویات آن وجود دارد سمیت خاصی 

.  گزارش نشده است و مطالعات بیشتری نیاز است



 :مصرف سیاه دانه در بارداری و شیردهی•
به دلیل ( به خصوص در دوز باال)روغن و دانه 

اثرات انقباضات رحمی در بارداری توصیه نمی

در شیردهی در حد مصرف خوراکی به نظر . شود

رش مانعی ندارد و از گیاه اثرات افزاینده شیر گزا

ن با این وجودتحقیقات بیشتری در ای. شده است

مورد الزم است



:تداخالت دارویی و غذایی سیاه دانه•
اگرچه احتمال دارد با توجه به اثرات درمانی 

مختلف، این گیاه با بعضی از داروهای 
ریه، فشارخون، شل کننده عضالت، متسع کننده

ضددیابت، ضد افسردگی، شیمی درمانی، بی
حسی، مدر و غیره تداخالت داشته باشد و 

، موجب کاهش یا افزایش عوارض یا اثرات شود
.  اما اطالعات کامل و بالینی در دسترس نیست

. مشورت با پزشک توصیه می شود

:منع مصرف سیاه دانه
مورد خاصی شناخته نشده است




