


یگیاهان دارویی شایع در بیماریهای تنفس

دکتر محمد یوسف پور
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران



انی جریان شناسی در حوزه طب سنتی ایر

(سنتیطب)هاحجامتیجریان•

اسالمیطبجریان•

(ایرانیطب)آکادمیکجریان•

محلیدرمانگرانوعطاران•
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اعضای تنفس
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قصبه

حنجره

صدر

1. حنجره

2. ریه 

3. قصبه

4. عروق خشنه

5. عروق

6. حجاب

7. عضالت

8. صدر 



راه هوایی فوقانی
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حنجره



شرایين و وریدهاعروق خشنه، 
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.ریه، خادم است برای ترویح  قلب❖

.ریه نقش نگهداری از قلب را به عهده دارد❖

.استنیاز به تنفس به سبب قلب است چرا که قلب معدن و سرچشمه ی حرارت غریزی❖

.  نیاز به ریه برای انضاج هواست❖

.مادامی که هوا در ریه است انسان زنده است❖

.  گفته اندحیات نیزأ مبد( محترق)روح حیوانی و دفع بخارات دخانی حریه را به سبب تروی❖

یاهميت ریه از نظر طب ایران



مرض است شامل 27امراض جزئیه ریه و صدر، بالجمله❖

(دیس پنه)سوء تنفس و عسر النفس و تقلص النفس و ضیق النفس ❖
(اورتوپنه)انتصاب النفس ❖
(تاکی پنه)تضاعف النفس ❖
( آپنه)انقطاع النفس ❖
(آسم)ربو و بهر ❖
(  سرفه)سعال ❖
( هموپتیزی)نفث الدم ❖
(پنومونی) ذات الریه❖
....و ❖
و امراض ریه اکثر در زمستان و خریف افتد به سبب کثرت نوازل خصوصا در خریف ❖
ایداا یافتده و جمله هواى بارد ریه را ضرر دارد مگر کسى را که در هواى گرم مقام بسیار کرده و به حرارت شددید❖

. باشد

بيماریهای ریه



ریه و اعضای تنفسدالئل احوال 

«نفس»•

(آواز)صوت•

نبض•

(سعال)سرفه•

(نفث)مخاطیترشحات•

....و•



«  نفس»
برویژهبباطنیهامراضاحوالبردالهدالئلاخصودالئلترینقوىنفس•

استریهوصدراحوال

معتادیعىطبامررعایتچنانکهآندرعادتمراعاتبعداستنبضمقامقائم•

وبلدوصلفوسنالئقنبضىراانسانهرکهزیرامیشودکردهنیزنبضدر

نفسکالکوباشدمىغیره



نفس 
آنهامیانکونسدووحرکتبدویابدمىاتمامآنکهاستتنفسآالتانبساطىوانقباضىحرکت•

محترقهاجزاىوگرمهواىدافعانقباضىدومونسیمجاذبانبساطىحرکتیکىحرکتدوآن•

روح

آخرمیانهکباطنىسکوندوموانقباضاولوانبساطآخرمیانظاهرىسکونیکىسکوندوآن•

انبساطاولوانقباض

بارادهدهدرتغییراآنانسانکهاستممکناستارادىنفسحرکتآنکهمگرنبضامرقیاسبر•

متغیرراآنادهبارتواندنمىیعنىاستارادىغیرصرفطبیعىنبضحرکتوطبیعىمجراىازخود

طبیعىمجراىازگرداند



انواع نفس غیرطبیعی
صغیروعظیم•
خافضوشاهق•
ضیق•
قصیروطویل•
بطىوسریع•
متفاوتومتواتر•
باردوحار•
منقطعومتصل•
مرتعش•
مختلف•
مضاعف•
منتصب•
منتن•
....و•



فائده تنفس 
دخانىبخاردفعوخارجازباردنسیمبجاباستحیوانىروحترویحنبضهمچونو•

.فقطحجاببحرکتیابدمىاتمامآفتازخالىطبیعىمعتدلتنفسحرکت•

مشاركصدرتعضالبالضروروننمایدوفابدانتنهاحجابحرکتافتدبزیادتىاحتیاجاگرو•

الاستسیاربهواىدفعوبجابمحتاجکهکشدشاهقعالىنفسکهخواهدهرگاهمثالشوند

آیندمىدربحرکتحاجتحسباوبعضیاتمامىصدرعضالتوحجابمحاله



سرفه
فسیاز شایعترین عالمت بیماریهای تن



( طب جدید )سرفه 

.هاستریهوهواییهایراهحفاظتیضروریعامل•

وحسیوررسپترویبرپاتولوژیوفیزیولوژیعواملتوسطسرفهرفلکس•

میدهدرخمرکزیعصبیدستگاهوهاعقده

استریویبیماریهایازسرنخیمعموال•



(کامل الصناعه)سعال یا سرفه 

للبدنالمدبرةالطبیعةفعلمنفیعرض•

الهواءلخروجفسالنآالتفیالکائنالمؤذیءالشیلدفعالدافعةالقوّةمنقویةحرکةأنهذلکو•

والصدرفیمامعهعفیندفبحمیةالهواءفیخرجقویاًقبضاًالرئةعلىالصدربانقباضیکونالای

الفضولمنالرئةقصبة

وبالمجاریلتشبثهالعهاتقأنللقوّةیمکنالالتیاللزجةبالغلیظةلیستالمادةتکونأنیحتاجو•

وفیه،انتکالایموضعهاإلىترجعوالمجرىعنتزلقالتیبالرقیقةالوالنفس،طرقسدها

متىوالحاشا،والزوفابعدلهایعدلهاویلطفهاأنإلىالطبیباحتاجغلیظةالمادةکانتمتىلالک

.المجرىاهایجریماوبالسکنجبینقطعهالزجةکانتإنوبالحساء،غلظهارقیقةکانت



سعال
سرفهیعنیفارسیبهسعال

.شریکندآنبازدندمدرکهاندامهاییحرکتوششحرکت:اکبریطب•

.مایدنمیدفعتنفساعضایازرااذیتآنباطبیعتکهاستحرکاتیاز:اکسیر•

.آنندمشاركیاوآنبهمتصلهاعضایوریهسعال،درعضوآن•

جنبوسینههایعضلهاضالع،مستبطنحجابالصدر،منصّفحاجز،حجابقصبه،حجاب:اندامها•

انداحشاسائروامعارحم،کبد،،معدهدل،نخاع،دماغ،مشاركاعضای•

(لدماغالسعال للصدر كالعطاس ل)سرفه برای ریه و صدر، مثل عطسه است برای دماغ •

.
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ن چهار علـت معمـول بـرای سـرفه در پزشكی نوی

حلقپشتترشح-•

هواییراههایزیادفعاليت-•

معدیریفالکس-•

استبرونشيت-•



(   طب رایج)سرفه مدت زمـان بـروز سـرفه راهـی بـرای شناسایی دلیل 

وخارجیموادورودوتنفسدیدسدتگاهعفوندتهدایدلیدلبهبیشترمیکشندطولهفتده3ازکمتدرکدهحادهایسرفه❖

.اسدتشدیمیاییمدوادتنفس

.استبرونشیتیماندهبداقیبیمداریهدایدلیدلبدهواستهفته8تا3ازحادتحتهدایسدرفه❖

استعروقیبیقلوریدویقلبیبیماریهایازگستردهایطیفدلیلبهمیکشندطدولهفته8ازبیشترکهمزمنهایسرفه❖

ومیشودحساساحلقناحیهدادنغلغلدکصدورتبدهواسدتمعمولایگستردهصورتبدهایـدیوپاتيكمزمنسرفه❖

کنددتدداخلافدرادشدغلباوباشدفرساطاقتمیتواندواسدتخشدکمعمولطوربه



(کامل الصناعه)اپروج به سرفه 

السعالحدوثفیالسببو
الحنجرةوقصبتهاوالرئةوالصدرعضلعلىیغلبباردأوحارمختلفمزاجسوءمنإما

الدافعة،بالقوّةالمؤذیءالشیدفعالطبیعةفتروم
تحدثادةالمهاهوإخراجها،ودفعهاالطبیعةتعجزالتنفسآالتفیتکونمادةمنإماو:
داخلمنإماوخارجمناما.
دخانالوالغباروالرئةقصبةفییدخلالایالشرابوالطعامبمنزلةخارجمنإماو.
فیکونداخلمنأماو:
فییعرضکالایالصدروالرئةوالرئةقصبةوالحنجرةإلىالرأسمنتنحدرمادةمنإما

النزالت،
الکبدحدبهمنیصعدکیموسمنإماو
تکونالتیالمادةةبمنزلوالغلیظالخلطبمنزلةالرئةقصبةأقسامفییحتقنءشیمنإماو

والصدرقروحفیتکونالتیالمدةبمنزلةالصدرفیتحتقنوالرئةذاتوالجنبذاتفی
.ایضاالرئة



: تشخيص اسباب سرفه 
؟آیدمیربآندررطوبتچیزییااستخشكسرفهبپرسندکهاوازنمایدسرفهشكایتکههر✓

؟نهیاشودمیمعلومدردجائیدرکهکنندسوالگویدخشكاگر✓

 یا الریهذاتیامریورمآثارآنباوکندبیانجگر یامعدهیاپهلو یاسينهیاحلقدردرداگر✓

اعضانایورمسببششودیافتهنیزکبدورمیامعده ورمیاذات الجنبیاصدردرمدهاجتماع

.بودخواهد
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:تشخيص اسباب سرفه 
؟کندمیشدتوقتکدامسرفهکهبپرسندکندانكاردردازاگر✓

تمددوحلقدردغدغهوسینهسویبهچیزینزولازنزلهعالماتوگویدخواببعدوشبدراگر•

.باشدحارنزلهسببشبودنیزغیرهومنخرینسدهوجبههقریب

.باشدمعدهمشارکتسببشگویدغذاهضمومعدهامتالئیوقتآنشدتاگر•

تناولوهواگرمیوقتآنکمیوگویدباردهاشيایتناولوهواسردیهنگامسرفهزیادتیاگر•

سباباتقدموعطشقلتوسبزیبهمائلسفیدیعنیرصاصیچهرهرنگوباشدحارهاشیای

سببشدباشباردهاشیایبوئیدنومبردهاشربهواغذیهتناولوباردمكاندرسكونمثلمبرده

.بودریهبرودت
26



:تشخيص اسباب سرفه 
آبازتربیشباردهوایبهاوتسكینکهدائمعطشصدرالتهابباوبگویدگرمیهنگاماگر•

ازراحتوآتشوحماموآفتابحرارتازتضررونبضعظموچهرهسرخیوباشدسرد

ثرتکوگرماشربهواغذیهتناولوگرمهوایدربسیارقیامتقدموبارداشربهوسردهوای

.باشدریهحرارتسببشبودحارروائحشمیدن

ومگرهوایازورسدمیهمبهالمدخانوغبارازوخواندنوگفتنسخنوقتکهگویداگر•

.باشدریهبثورسببشباشدتندوگرمبولوسریعنبضوکندمیزیادتیسرفهحاراشربه
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:تشخيص اسباب سرفه 
پریوسكوندعنوبگویدسرفهزیادتییابسهاشيایتناولوگرسنگیوحرکتوقتاگر•

دنبونمایدروخفتماءالشعیروممزوجشرابمثلمرطباتشربواستحمامومعده

ستفراغاتاکثرتمثلمجففهاسبابتقدموضیق النفسومتواتروسریعنبضوالغر

.باشدیهریبوستسببشباشدنیز یابسهحارهمساکندرسكونوجماعوصومووجوع

.اشدببدنهمهمشارکتسببشبودوبائییاویومحماییامحرقهتب باسرفهاگر✓

.باشدطحالمشارکتبهبودطحالصالبتبااگر✓
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:تشخيص اسباب سرفه 

مثلیهرقصبهمخشناسبابتقدمنشود یافتهمذکورهعالماتازیكهيچاگر✓

یزیچوقوعیاوحریفیاعفصیاترشاشیایخوردنیادخانیاغباررسیدن

.باشدهمانسببشکنداقرارکههااینازکدامهربهبپرسندحنجرهدر

ربنفثجنسپسبگویدسرفهدررطوبتآمدنبراولسوالدرمریضاگر✓

قلثوجودوشودخارجسرفهدرکهخلطیرنگازیعنیکندداللتمادهجنس

.مایندناستداللمادهنوعبرخلطهرغلبهمخصوصهعالماتدیگروسینهدر

.استباردنزلهدلیلزکامبعدعروضوشدیدسرفهبهلزجخلطخروج✓
29



:تشخيص اسباب سرفه 
سقایاستودعتاصحابواناثواطفالمثلمرطوبينومشایخبهسعالعروضووجهبشرهلین✓

درمقاممثلمرطبهاسبابتقدمواوبعدوخوابدرخصوصاخرخرهکثرتورطبوباردزقی

استرطوبیسعالنشانآنهااستنشاقومرطبهاشیایتناولورطبهمواضع

ویهرقصبهشعبهیاحلق یاریهجرممده وریشهخشكنفثازریهقروحعالماتسرفهبااگر✓

.دباشسلسببشبودصدروریهدبیلهواورامیانفث الدمواکالهنوازلازبعدآنحدودث

گرددارجخهمبرازوبولبلكهکنندقیآنشدتازوبودعامکباروصغارمردماکثربهسرفهاگر✓

باشدواهتعفنازوبائیسرفهافتدچشمهاوروتهبجآخرودربوداشتهاسقوطوتشنگیعدمو
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سرفه

ورم اعضا

ورم مری حلق

درد دارد

خشك

ذات الریه سینه

اجتماع مدّه در صدر
ذات الجنب

پهلو

ورم معده معده

ورم کبد جگر

بثور ریه درد در وقت سخن گفتن ، خواندن ، بخار و دخان

نزله حار خوابموقعدروشبوقت

چه وقت سرفه دارد؟

درد ندارد
مشارکت معده وقت امتالی معده و هضم غذا

برودت ریه وقت سردی هوا و تناول هوای سرد

حرارت ریه وقت گرمی هوا

یبوست ریه وقت گرسنگی و تناول اشيای یابس

به هر کدام از اسباب ماتقدم اقرار کند سببش همان باشد  هيچ یك از عالمات مذکوره  یافته نشود 

نزله بارد خروج خلط لزج به سرفه شدید و عروض بعد زکام

رطوبت از آن بر آید

سعال رطوبی
مثل اطفال و اناثمشایخ و مرطوبين 

اصحاب دعت 
استسقای زقی بارد و رطب 

کثرت خرخره خصوصا در خواب و بعد او  و تقدم اسباب مرطبه 

سل

عالمات قروح ریه 
نفث خشك ریشه و مده  جرم ریه  یا حلق یا شعبه قصبه ریه 

حدودث آن بعد از نوازل اکاله و نفث الدم
اورام و دبيله ریه و صدر

سرفه وبائی از تعفن هوا

عامکباروصغارمردماکثر
برازوبولخروجشدید،قی

تشنگیعدم
بوداشتهاسقوط
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.نفث با وى نباشد: یابس •
سوء مزاج حار یابس ساده 1.
سوء مزاج بارد یابس ساده 2.
ابتداى حدوث اورام حاره3.
ورم صلب4.
اورام کبد و نواحى معالیق و بندرت در اورام طحال5.
امتالى فضاى صدر از ریم6.

با خروج نفث بود : رطب•
سرفه در زمستان و بهار 1.
در ربیع معتدل و باد شمال2.
صاحبان مزاج رطب و پیران3.
انصباب نزله4.

32
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عالج کلی بیماریهای ریه
تیلینمشغولبلکهدنمایننهآنهاتجفیفدرمبالغهباشندغلیظریهوصدراخالطکههنگامىو•

گردندتحلیلمعآنهاتقطیعو

باشدتحلیلازترزیادهتقطیععنایتیعنىبودتحلیلازاهمتقطیع•

وجالیهونافاهقوتآندرکهزیرانمایندداخلالعسلماءادویهاینجمیعدرکهبایدو•

.استملینه



:هاتوصيه

برنجونشاستهمانندمغلظغذاهایوخشخاشحریرهمانندباردغذاهایازاستفاده،مادهبودنرقيقصورتدر✓

.آنخروجبهکمكومادهبهدادنقوامجهت

.نيستحدتبدوناماباشدبلغمازچندهرسرفهزیرا،مسكناتباحدترفع✓

رفعوهتغریوقوامتعدیلونضجخاصيتدارای،استفوقهدفدوهربهرسيدنبرایچيزبهترینماءالشعير✓

.استحدت

.پونهمانندملطفغذاهایازاستفاده،مادهبودنغليظدرصورت✓
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:در طب سنتیتدابير کلی سرفه



.مادهتقطيعجهتتندغذاهایوسكنجبينازاستفاده،مادهبودنلزجصورتدر✓

.شوداستفادهقندپودرباپاچهوسرخشكرباحليممانندچربوشيرین،لزج،نرمغذاهای✓

.رمكیمبامرغتخمزردهیاکشمشمانندکنندمیتقویتراریهخاصيتبهکهغذاهاییازاستفاده✓

فندقیاومویزوپستهوباداموخشكانجيرازاستفاده✓

ماءالعسلخلطشكلبهمادهدفعبرکنندهکمكوسينهمنقیکهغذاهاییازاستفاده✓
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:غذاهایازپرهيز

شور✓

تند✓

چرب✓

ترش✓

قابض✓

هبِمانندقابضنفاخ✓

مزمنسرفهدرسرد✓
36

:پرهيزات



:هاتوصيه

بادامروغنباماءالشعيروشيرمانندمرطبغذاهایازاستفاده✓

باداممغز✓

نباتباتازهمسكه✓

پاچه،فربهپرندگانگوشت✓

برشتنيممرغتخم✓

مقشرجوازحریرهوبادامروغنباباشندپختهبنفشهوعنابآندرکهجوآش✓

.بزغالهپاچهباجوکشك،بادامحریره،بادامروغنوشكروسفيدخشخاش✓

شوداستفادهبنفشهشربتوجالب،آبجایبه✓

.شودریختهشيرینبهدانهوخطمیتخمنوشيدنیآبدر✓
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(اکسير:)خشكسرفه کاربردی تدابير 



خطمی 



.نامندنرخطمىوبرىخطمىباشد،گلبىآنچهوباشدمىمختلفهالوانوسرخوسفید✓

.اندشمردهخبّازىانواعازوترىوسردىبهمایلوالقوىمرکباکثر،واعتدالبهگرم،«الرئیسشیخ»ودانستهتروسرد،«جالینوس»✓

.انددانستهبهترکنند،استعمالکوبیدهکرده،خشكرااوساقوبرگهرگاهوساقوبرگازترضعیفاوگلومرخىورادعومنضجومحلّل✓

موادومغصواسهالوحاّرهسرفهوالدمنفثوامعاءقرحهوحیضوبولگشودنوقولنجتحلیلجهتآنمثقالیكومسهلهادویهتندىضرررافعومقعدوامعاءجالىاوطبیخآب✓
عرقواعضاءشكستگىوخزازوجراحاتورمومقعدوپستانورمودملوجراحاتنضجوخنازیروآنتحلیلوورمهادردتسكینوقروحالتیامجهتاوضمادوخامخلطوسوداوى

منضجایتغبهروغن،بااوپختهضمادوالریهذاتوالجنبذاتجهتروغنهاومناسبهادویهباوآتشسوختگىوهوامّگزیدنجهتزیتونروغنباونقرسومفاصلوالنسا
جهتشكراباولعابوگردهسنگجهتاوکوبیدهتخم.مفیدعقیم،زنانورحمفمانضمامومقعدورمجهتاوطبیخجلوسوموىداشتننرمجهتاونطولوحارّهاورامدراالثرسریع
غایتبهورم،هتجکنندطالسرکهباکهخرمادانهجزءدوبااوتخمجزءیكوحیوانىسمومجهتسرکهوزیتونروغنباوبهقجهتنشینندآفتابدرکهسرکهبااوضمادوحارّسرفه

ارتعاشولنسااعرقومثانهخامفضالتدفعوحصاةوبولعسرجهتشرابباوآنقرحهوامعاءسدهوزحیرومغصجهتآنطبیخوالتّحلیلقوىوملیّنغایتبهاو،بیخپوست.مجرب
اىلتهدروبیدهکرااوبیخچونواستنافعدندان،دردجهتسرکهبااوطبیخمضمضهواعضاءصالبتومفاصلتحجرجهتاوتضمیددستوربهواوطبیخدرجلوسوعضالتشكافو

مضر.استثراهمیننیزاوطبیخوالدمنفثوحارّهسرفهجهتبهومؤثرچشم،پلكتهبجرفعجهتاوطالىگردد،منجمدآبکهبگذارندچندانآسمانزیردرگذاشتهآبدربسته
صمغوبّازىخبدلشومثقالسىتااوطبیخازومثقالدوتامثقالیكازشربتشقدرواوستمصلحعسل،واستریهمضرّگویندورازیانهوعسلوزرشكعصارهاومصلحومعده

.استصفراوىرافعوطبعقابضوتشنگىمسكّنغایتبهخطمى،

.استسفیدگلشاروپایینوع✓

.داریمراAltheaدیگرانواعایراندرما✓

.باشدمیهمبهشبیهبسیارپنیرکوختمیاثرات✓

.داردالتهابیودردضداثراتشوند،استفادهدرقروحضمادصورتبهاگر✓

.شودمیاستفادهآنازمورشددر✓







خبّازی✓

بخیلکرااواهگیمازندراندروکاجیایمترکیبهوپنیركوغکالنانفارسیبهوخطمیستجنساز✓

وریخفارسیبهرااوبرّیواستاملوخیابستانیونامند

همراهبهو.دباشمیخشکهایسرفهمانندتنفسیهایبیماریدرآناولجایگاهفراوانلعابعلتبه✓

.داردخوبیاثراتختمی

.داردحنجرهبرخوبیاثرآنگلدمنوش(الصوتبحت)صداتغییربیماریدر✓

.نموداستفادهآنازتوانمیگزیدگیزنبورمحلدر✓

کهدهدمیامبهراپیاماینوشودمیاستفادهسبزیکوکوهایسبزیدرطالقاندرگیاهدراینبرگ✓

.دارداستفادهبرایوسیعیسالمتآنبرگ

.داردوجودآنازادراریسوزشومثانهحوزهدرآناثراتازبالینیمطالعاتدرخوبیگزارشات✓

✓.



به دانه





( خلط دار)سرفه رطب 
در مشایخ و مرطوبين•

عالمت
.بلغم بسيار خارج شود•
.در حلق بچسبد •
خرخره سينه بخصوص در خواب و بعد از بيدارى•

عالج
:نضج•
.دمنوش بادیان و تخم کرفس و زوفاى خشك، پرسياوشان بنوشند✓

:تنقيه بلغم •
.ء کنندتخم ترب و بيخ مهك بجوشانند و صاف نموده با عسل آميزند و بنوشند و قى✓
( ایارجات)مسهالت مناسبه ✓

:نشف رطوبت•
.کنندرب السوس، زوفاى خشك وایرسا و مغز بادام تلخ و حلتيت و تخم انجره با عسل آميزند وتناول✓
.اغذیه ناشف چون قالیا و کردناج بخورند✓
ریاضت ✓
از هرچه رطوبت افزاها بپرهيزند✓
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:هاتوصيه

.باردهنزلسرفهتدابير✓

.غذاکردنکم✓

.جالياتبهمخلوطخشكنانوکبابمانندرطوباتناشف،مجففغذاهایازاستفاده✓

رشخووعسلوبادامروغنباباقالآبیاباقالآردحریرهمانندجالیغذاهایازاستفاده✓

.ترهوکلمازشدهتهيههای

نكته

رد و در در صورت غليظ بودن ماده ، تحليل و جال در حدی انجام شود که تسخين زیاد صورت نگي

اده شود مانند غلظت ماده نيفزاید و از غذاهایی که تليين ، تقطيع و ازالق کرده و منقی باشند استف

.ليسيدن عسل 
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(اکسير:)سرفه رطوبیکاربردیتدابير



.قرطموباداممغزبامرغگوشتنخودابمانندلطيفغذاهایازاستفاده✓

.ماساژوسينهحرکتخصوصبهغذاازقبلورزشانجام✓

مغزیاوهپستیاوگردومغزیاباداممغزباخشكانجيرمانندخشكهایميوهازاستفاده✓

.مویزوخرماوشكرباچلغوزه

ستفادهاباشدترغليظمادهاگروجالبمانندآبجایبهجالیهاینوشيدنیازاستفاده✓

.ماءالعسلاز

:پرهيزات

.رطبهایميوهوافزارطوبتغذاهایازپرهيز✓

.چربهایگوشتوچربغذاهایازپرهيز✓

.مبرداتازپرهيز✓
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(اکسير:)سرفه رطوبیکاربردیتدابير







پرسياوشان
نامندسنبلعوامووشانپرسیاهفارسیبهواستدواءالصّدرمعنیبهویونانیلغت•

مواضعدرویاهسوصلبوباریكبسیاراوهایشاخهوثمروساقبیوگشنیزبرگبهشبیهبرگشاستنباتیآن•

ماندمیباقیماهششتاقوتشورویدمیسایهونمناک

بلغموسودامسهلوحیضوبولمدرّ ومنضجومفتّحومحلّلومجفّفوملطّفوخشكیوگرمیبهمایلمعتدل•

امعاءومعده

وسافنخونومشیمهاخراجوحصاهویرقانوسینهدردوالنّفسضیقوربووششوسينهتنقيةجهتو•

شقمحروربغجهتاوهیدیخاونافعالتبیدوبواسیروخنازیروالثّعلبداءجهتروغنباباشندپختهکهضمادش
وافعنخبیثهروحقجهتاوتازةطالیواسهالجهتاوخشكسفوفوحزازوآنرویانیدنوموریختنمنعجهت

ذرورواستعنافبسیارسردردجهتگاوساقمغزبااوکوبیدةطالیومفیدضماداَ وشرباَدیوانهسگگزیدنهتج

هفتتاواجرمازشربتقدروباشدمیمصطكیمصلحشوسپرزمضرومفیدآکلهوقروحاندمالجهتاوسوختة

.تاسالسّوساصلاونصفوبنفشهشوزنبهششآالمجهتبدلشودرهمبیستتاطبیخشآبازودرهم



موکولیتیك ها
ن  انیسوهستند آویشن، مقطع گیاهانی که در طب سنتی دارای خاصیتی بنام

دارندیا رازیانه یا روغن سیر خاصیت موکولیتیك 
ونت می کند که مقطع اند، نوعا آنتی باکتریال هم هستند یعنی منع عفیاهانی گ

باشد این به در واقع چون تقطیع می کنند آنتی باکتریال اند وقتی که تقطیع ن
هم چسبیدن موکوس موجب پنهان شدن باکتری و یا دور شدن از سطح 

.  دسترسی دارو می شود



آویشن



آویشن شیرازی



Geographical distribution
Indigenous to southern Europe. It is a pan-European 
species that is cultivated in Europe, the United States of 
America and other parts of the world 

Uses described in pharmacopoeias
Thyme extract has been used orally to treat 

dyspepsia and other gastrointestinal disturbances; 

coughs due to colds, bronchitis and pertussis; 

and laryngitis and tonsillitis 



آویشن
:علمیهاینامبااستنعنائیانتیرهاز•

•hymus vulgaris L.(اروپاییآویشن)
•Zataria multiflora Boiss(صعتریاشیرازیآویشن)
دارندباالییمیکروبیالضداثراتمرزهواویشن•
وویرالضداثراتو.هستندایزومرکهدارندکارواکرولوتیمولمولکول2•

.هستایزومردواینبهمربوطضدباکتریال









رازیانج
.  گویندبادیانبه فارسی •

بستانی او در اوّل سیم گرم و در آخر اوّل خشک •
و تخمش گرمتر از برگ او و بیخش قویتر از سایر اجزاء •

مثانه و و مفتّح سدّة جگر و سپرز و گرده و، مجموع او مولّد شیر و مدرّ بول و حیض •
، وم حیوانی و تریاق سم، و محلّل ریاح و اخالط غلیظه ، و مقوّی معده و باصره ، سینه 

با و ، مجرّبخفقان و غشی با گل گاوزبان و با قوّة  قابضه جهت ، و مجفّف قوی 
ی جهت یه تنهاو با ادویة مناسبه و ب، پرسیاوشان و انجیر جهت سرفه و ربو و عسر نفس 

بدرقه شدن ریاح غلیظه و قولنج و درد پهلو و تهیگاه و رفع رطوبات و اسهال مزمن و
و با سکنجبین جهت تبهای کهنه نافع است ، قوّة ادویه 

و مضرّ محرورین •



Anethole



انیسون







Anethole



:انیسون
.شودمینامیدههمرومیرازیانجیارومیبادیانهاینامبا•
pimpinellaآنعلمینام• anisumاستجتریانتیرهازو.
.شوندمیگرنصورتیهاگلگیاهلقاحازپسکهداردرنگسفیدهایگلانیسون•
.گیردمیقراراستفادهمورداشمیوهانیسون•
.داردنامAnetholeآنتولشودمیآنخواصعمدهوبوباعثانیسوندرکهترکیبی•

.استآنتولهمیناشموثرهمادههمرازیانه
.نیدکاستفادهانیسونازنداشتیدرازیانهاگرکهشدهسفارشجهتهمینبه•



پونه



سپاس از توجه

و پوزش از تصدیع



:هاتوصيه

.فریادازناشیصداگرفتگیویابسسرفهتدابير✓

وشكرباازهتمسكهوبرشتنيممرغتخمیاوبادامروغنوشكرونشاستهازحریرهمانندمملسمغریغذاهایازاستفاده✓

.بادامروغنوشكروخشخاشومقشرجوازحریره

وبادامغزمباباقالآردمزورهونباتوبادامروغنونشاستهومقشرباقالیآردازحریرهمانندجالیغذاهایازاستفاده✓

.شكر

.ماءالشعيرازاستفادهمزاج،درحرارتوجودصورتدر✓

:پرهيزات

.جاتترشیازپرهيز✓

جاتشوریازپرهيز✓
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(راکسي:)سرفه از خشونت مجاری تنفسی ناشی از غبار و دود و فریادکاربردی تدبير 



مشارکت معده 
عالمت

تشدید سرفه در وقت پرى معده•

نقصان آن در حالت خلوّ معده•

عالج

ء و اسهالتنقيه معده با قى•

تدارك سرفه با شربت بنفشه و شربت زوفا•
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(اکسير:)مشارکتیسایر انواع سرفهکاربردی تدبير 

:هاتوصيه

.غذاتقليلباشد،معدهامتالیمشارکتبهاگر✓

لشعيرماءابامزاجتسكينباشد،کبدورمیاحرارتمشارکتبهاگر✓
.شودهگرفتنظردروسطحدونشودمبالغهکبدتبریددربایداما
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(اکسير:)تدابير سرفه وبایی

:هاتوصيه

مرغنخودابمانندلطيفغذاهایازاستفاده✓

ایبجمسهلزمانوآبجایبهبادیانونارنجبهارعرقازاستفاده✓
آميختهبرابرنارنجبهاروگاوزبانعرقآب

وناناریآبوگاوزبانلعابمانندهاترشیومفرحاتازاستفاده✓
.بخاراآلوخيساندهونارنجبهارعرقوگالب
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کبد اعتراف پزشكان به اشتباه در تشخیص بیماریهاى
:نویسدمى«مدیكالپاتولوژى»کتاباولجلد638صفحهدررادووالرىپاستور•

تشخيصرداشتباهباعثواستزنندهگولبالينىمنظرهنظرازحادتحتشكلمخصوصاکبدیامراضمختلفهاشكال»•
«شودمى

:نویسدمىبارهایندر«کبدبيماریهاى»کتابدر(Mongour)مونگور•

:نویسدمىنيز«پزشكىالمعارفدائرة»در«استمشكلخيلىتشخيص»•

.«کننداشتباهاستممكنمجرباطباىازبسيارىحتى»•
ازشكایتیضمر.استریهوسينهدراوقاتبيشترآنعالئمولىکبددرمرضکهاینستکبداورامتشخيصدراشكالعلت•

وخشكمكررهاىسرفهوكندمى(سينهپائينوراستقسمتدر)پشتياOmoplat)کتفیا(Clavicule)ترقوهناحيهدردردى

وكندمىجلبريهوجنبپردهبيمارىيكبطرفرااوتوجهواندازدمىباشتباهراطبيبرادووالرىپاستوربقولودارد،نفستنگ
باشدمىارکدرکبدورمیاهپاتيتونيستچنينکهدرحالىاست،جنبپردهوریهبيمارىیكبهمبتالبيمارشودمىتصور

بودنشكلمبهاعترافاروپامعروفپزشكانکهدهدمىنشانوشدهنوشتهامروزکتابهاىدرکهاستمطالبىخالصهاینها•
.کنندمىاشتباهریهوجنبپردهبيماریهاىباراهپاتيتغالباودارندمرضاینتشخيص



یك کیس ریپورت از حكیم رازی
توجهباهکدهدمىشرحهپاتيتبهمبتالبيماریكدربارهراخودبالينىمشاهدات(کبيرحاوى)کتابدررازى•

:نویسدمىرازى.استآوراعجابحقيقتامرضتشخيصبودنبمشكل

شدهستهشآندرخامگوشتکهبودآبىبهشبيهکهدیدمطشتدررااوبرازنخستورفتمبيمارىبعيادت»•
دهمبروزيزىچخودتشخيصاینازاینكهبدونسپس؛کبدىاختالالتبراىاستمشخصىکامالعالمتاینوباشد،

عضواینعمالادراختاللفقطیاهستکبددرورمىآیانمایممعلومتاگرفتمرااونبضوشدهحاضربيمارباليندر
.استکبدرموبهمبتالبيمارکهکردمپيدااطمينانو،یافتمکبددرورموجودازعالئمىنبضامتحاندر.داردوجود
بهبيمارد؛کنمىدرداینجاگفتمگذاشتهاستکبدموضعکهجائىراست،طرفپشتهاىدندهروىرادستمآنگاه

.کرداقرارآن

شروعموقعهمانرداتفاقاوکرد،تصدیقبالفاصلهبيماروخشكکوتاههاىسرفهکنىمىسرفهتوگفتمباوسپس•
وشود،مىدترشدیکنىمىحسپهلودرکهرادردىبكنىعميقتنفساگرگفتمباووکردنسرفهگونهبهمانکرد

رسد،مىوهترقبناحيهدردکهبگویمباوخواستممىونمائى،مىهادندهزیرراستطرفدرسنگينىحسهمچنين
بيمارایندرکهنداشتمیقيناماشود،مىظاهرترقوهناحيهدردردىباشدشدیدکبدورموقتىکهدانستممىزیرا

آنجادردردتاسممكنگفتماستنشدهاوعارضدردىچنينشایداینكهباحتمالپسباشد،شدهپيداحالىچنين
.استشدهعارضبمننيزدردایندادجواببيمار.شودمىکشيدهپائينبطرفترقوهکهنمائىاحساسوشودپيدا

131، صفحه 7حاوى كبير، چاپ هند، جلد -(1) 



(اکسیر)نسخ کلی درعالج سرفه
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گرمستربخاکگرفتهخميردروریزندآندربادامروغنآوردهبراوشحمکردهسوراخآندروشيریناناریكصبحهر✓

.گيرنددهندرالسوسربیاواندازنداوثفلوکنندمصاوآبپسنمایندبریان

.مایندنکتفدوبينمابينوصدرتدهين،باشندگداختهآتشبرمصطكىآندرکهموموشيرینبادامروغنبا✓

الحالفیسرفهقوىمسكنشكروگاوزبانطبيخنوشيدن✓

استبمجرراسرفهانواعاکثرکردناستعمالساختهحبکردهچرببادامروغنباکتيراصمغ،بليله،انارپوست✓

.مجربجزونيممویزوجزویكواحدهرشكروباداممغز✓

نافعشكرونشاستهحلواى✓

مزمنسرفهبرایخوردنالعسلماءبهسودهفندق✓



:انواع سرفه و علل آن در طب جدید 

.تاسدودوشيمياییعواملوآسپيراسيون،هواییهایراهعفونتعلتبهوبيشتربودههفته3ازکمتر:حاد•

عفونتازبعدهسرفسندرومیاسرفهسياهنظيرهاییبرونشيتتراکئوماندهباقیمعموالوبودههفته3–8:حادتحت•

.باشدمیویرالهای

قلبیوالسمینئوپ،عفونی،التهابیعللشاملریویقلبیبيماریهایتوسطاستممكنوبودههفته8ازبيشتر:مزمن•

.گرددایجادعروقی
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سرفه مزمن

:شاملباشدطبیعیگرافیرادیوومعاینهاگرمزمنسرفهعللترینشایع•

(.باشدمیسرفهسنتیطبدرربوعالئماز)ایسرفهنوعآسم1)

(سنتیطبدرسرفهایجاددرریهبامعدهفممشارکت)مریبهمعدهریفالکس2)

(سرفهباديهاسباب)ACEIمثلییداروهاوفارنژیالنازودرناژ3)

(.داردنظردرسنتیطبکهعللی).استشايعبسيارمزمنايديوپاتيکسرفه✓

باکهگرددمیطبيعیريهگرافیبامزمنسرفهباعثائوزينوفيلیخلطبامزمنائوزينوفيلیبرونشيت✓

(.باشدحارنزلهسرفهنوعيکشايد).کندمیپيداخوبیبهبودیاستنشاقییهاکورتون
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:  تدابير سرفه در طب جدید 

هابيوتيكآنتیمثلدرمانهاانواعذکرازبعد

هيستامينهاآنتی

هاکولينرژیكآنتی

هااسپری

هااسيدآنتی

...وبينیسالينباشتشو

دروتنهرسداشتننگهباال،غذاییرژیمتغييرشدهذکرجملهیكدرفقط
تندهسدیگریدرمانیهایروشمعدهکنندهتخليهداروهایوخوابحين

.
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