
(نانخواه)زنیان 

كمون ملوكي و به هندي اجواین

Trachyspermum:نام  عل  ـمـي  copticum (L.) 

Link 

Syn: Carum copticum

Ajowan:نام انگلیسي (Bishop’s weed,  Omum)





گیاه شناسي

گياهي است علفي، بدون كرك و معطر با ساقه اي •

سانتي متر و برگ هاي 20-50افراشته به ارتفاع 

يد منقسم كه مانند ساير اعضاي اين خانواده گل هاي سف

. رنگ آن به شكل چتر روي دمگل قرار مي گيرند

ميوه گياه است كه اندازه آن :بخش مورد استفاده•

.  دكوچك، تخم مرغي شكل و به رنگ زرد تيره مي باش

خط طولي به رنگ زرد روشن روي سطح 5وجود 

ميوه همراه با بوي مشخص تيمول از شاخصه هاي مهم 

ه تشخيص آن از ميوه ساير گياهان دارويي اين خانواد

.است



طبیعت

•

اول درجه سوم گرم و خشك و بعضي در آخر •



باقوت مجففه •

قوت ترياقيه •

قوت ملينه •

محلل رياح•

مدر بول و حيض و شير و عرق•



مهمترین افعال جزیي

فالج•

رعشه•

استرخاء•

درد سینه•

تفتیح سدد قلب•

صالبت کبد•

مغص•

فواق، غثیان•

تخمه •

برودت معده و کبد•

ترک افیون•

فربه کردن•

رافع سنگ گرده و مثانه•

اعادة اشتهاي مأیوسین•

رفع خون منجمد تحت جلد•



آشاميدن آن جهت فالج و رعشه و استرخا•

درد سينه ودفع رطوبات و تنقية چرك و لزوجات آن •

تفتيح سدد•

تقلب قلب •

تليين بطن •

•



تحليل رياح •

تحليل صالبت كبد و طحال •

كايه رفع مغص ريحي و آنچه بسبب دواي سمي شديدالن•

و مسهل قوي مانند ماهودانه و امثال آن عارض شده 

باشد



فواق •

قي و غثيان •

جشا و آروغ بدبو •

تخمه و رياح و قراقر •

هضم طعام•

دفع فساد اشتها •

بلت و برودت معده و كبد و احشا•



عسرالبول و حصاه و مبهي•

مسخن احشا و كبد و گرده و مثانه•

مسكن مغص و مقوي و مسخن معده و كبد باردين•

ناشتا خوردن آن رافع سنگ گرده و مثانه و از مجربات •

شمرده اند 

االي چون در آب ليمو آنمقدار كه آنرا بپوشاند و يك انگشت ب•

ند جهت آن آيد بخيسانند و خشك كنند و هفت مرتبه تكرار نماي

.اعادة شهوت باه مايوسين مجرب گفته اند



آشاميدن سه مثقال آن كه دريك رطل شير جوشانيده •

قند ( گرم30) باشند تا بنصف رسيده باشد با يك اوقية

افراط سفيد كه باالي ان لحوم خورده شود باعث فربهي ب

.  گردد

خوردن و طال نمودن آن بر بدن بالخاصيت موجب •

زردي بشره 

نهاآمقوي فعل با عسل و ادوية برص و بهق و آثار جلد •



مضرت افيون و بجهت ترك عادت آن•

ا با عسل جهت درد جميع اعضا و تحليل اورام خصوص•

.باطين قيموليا از مجربات شمرده اند

فرزجه و حقنة آن جهت تنقية رحم از رطوبات بدبو و•

تجفيف آن



مصدع محرورين و اكثار آن مورث ظلمت بصر و زردي •

بدن مصلح آن گشنيز 

مقلل شير مرضعه و مني بجهت آنكه مجفف اين هردو است•

مصلح آن ترمس

مقدار شربت آن تا سه درم •

بدل آن در غير تسمين شونيز بوزن آن•



یافته هاي جدید
وء به عنوان ضد احتقان روي دستگاه گوارش و تنفس در مواردي مانند نفخ، س•

مورد استفاده قرار مي ... هاضمه، التهاب روده بزرگ، گلو درد، برونشیت و 

همچنین مطالعات انجام شده     ویژگي هاي ضد تجمع پالكتي، كاهنده. گیرد

رم و فشار خون، مهار ویروس هپاتیت سي، ضد قارچ، ضد باكتري، كشنده اسپ

مهمترین مواد متشكله میوه زنیان نیز شامل روغن. آن را گزارش نموده اند... 

.  فرار، گلیكوزید، ویتامین ها و انواع كاتیون  مي باشند

اط مصرف روغن فرار رقیق نشده آن سبب تحریك پوست و مخ: عوارض جانبي•

.مي گردد

به علت حضور مقدار زیاد تیمول باید از تجویز: هشدارها و موارد منع مصرف•

.میوه زنیان در دوران حاملگي اجتناب مي شود

میلي گرم از عصاره آن 125گرم از میوه یا 3-6روزانه مقدار : میزان مصرف•

.تجویز مي شود




