
خواص 
ميوه های خوراکی

دکتر محمدرضا امینی

4931
    انتشارات سيمرغ خراسان



سرشناسه: امینی/ محمدرضا/1349
عنوان و نام پدیدآور: خواص میوه درمانی/ محمدرضا امینی

مشخصات نشر: مشهد، سیمرغ خراسان، 
شابک:978-600-5313-4-5

موضوع: میوه  مصارف درمانی.
RS 164 /رده بندی کنگره: 1388 9خ 764الف

رده بندی دیویی: 615/32
شماره کتابشناسی ملی: 1888443

        
  

                                                   انتشارات سيمرغ خراسان

.                           

                     نام کتاب: خواص ميوه های خوراکی

ناشر: انتشارات سيمرغ خراسان
صفحه آرا: فاطمه برزگر

تدوین و نظارت فنی:هيئت علمی انتشارات سيمرغ خراسان
چاپ: دقت

شابک978-600-5313-4-5
قطع: رقعي

)حق چاپ براي ناشر محفوظ مي باشد.(

 دکتر محمدرضا امینیمؤلف: 

 دکتر محمدرضا امینیمؤلف: 

 طراحی جلد: جواد حقیقت خواه

 ویراستار: نرگس رخصت

 4931 -نوبت چاپ: دوم 

 4931 -نوبت چاپ: دوم 

 03510005090|  93پلک  – 41مطهری شمالی  –مشهد 
www.SimorgheKhorasan.ir 

4931



تقدیم به:
                  به پدر و مادر دلسوز و مهربانم که 

               سرچشمه حیات زندگي ام بوده و هستند.

تقدیم به:
               همسر و فرزندان عزیزم که همیشه 

               یار و مددکار زندگي مطالعاتي ام بوده اند. 

سپاسگزارم :

     از جناب آقای دکتر حسین نجارزاده، که در مراحل 

      تحقیق و پژوهش این اثر ما را یاری کردند.

   و از رهنمود های علمی ایشان بهره جستیم.



فهرست 
 انگور............................................................................................................... 7
کشمش..............................................................................................................9
عناب.................................................................................................................9

آلبالو.................................................................................................................11
تمشک..............................................................................................................16
توت سفید.........................................................................................................21
توت فرنگی.......................................................................................................24
آوو کادو..........................................................................................................27
فندق.................................................................................................................29
کیوی................................................................................................................32
به......................................................................................................................31
بادام هندی........................................................................................................34
گریپ فروت.....................................................................................................35
زیتون................................................................................................................38
هندوانه.............................................................................................................43
انبه...................................................................................................................48
بالنگ...............................................................................................................51
ازگیل...............................................................................................................53
پسته..................................................................................................................54
چلغوز...............................................................................................................57
خربزه................................................................................................................58
خرما.................................................................................................................62
خرمالو..............................................................................................................65
زالزالک............................................................................................................68
زرد آلو.............................................................................................................69
سنجد................................................................................................................73
سیب.................................................................................................................75
شاه توت...........................................................................................................80
شلیل.................................................................................................................82
طالبی...............................................................................................................83



گردو..............................................................................................................86
گلبی..................................................................................................................................93
گوارا....................................................................................................................................97
گيلس................................................................................................................................98
ليچی.................................................................................................................................101
ليمو ترش........................................................................................................................102
ليمو شيرین....................................................................................................................105
آلو......................................................................................................................................107
آلو خشک .......................................................................................................................108
آلو سياه............................................................................................................................109
انجير.................................................................................................................................113
موز....................................................................................................................................121
خيار چنبر.......................................................................................................................125
خيار..................................................................................................................................126
هویج.................................................................................................................................129
نارگيل...............................................................................................................................131
جو.................................................................................................................................... 135
زرشک...............................................................................................................................136
باقل...................................................................................................................................138
بادمجان............................................................................................................................140
بادام...................................................................................................................................142
آناناس...............................................................................................................................145
پرتغال...............................................................................................................................147
نارنج..................................................................................................................................149
هلو.....................................................................................................................................153
ریواس...............................................................................................................................156
گوجه فرنگی....................................................................................................................157
زغال اخته........................................................................................................................158
 منابع................................................................................................................................159



مقدمه:

کنجكاوي  با  و  بوده  علقه مند  طبيعت  شناخت  به  نسبت  دیرباز  از  بشر 

از همين  استفاده  با  و  بر آمده است  کائنات  درصدد کشف رموز طبيعت و 

دست  مختلف  زمينه هاي  در  اکتشافاتي  به  است  توانسته  علم جویي  حس 

یابد. و البته انسان اندیشمند و پاك سرشت با مشاهده ي آیات و نعمت هاي 

خداوندي به فكر فرو مي رود و در بين همه ي امكانات طبيعي و الهي که در 

اختيار بشر قرار داده شده تا در سّر آن بياندیشد و از آن در جهت زندگي بهتر 

استفاده کند. گياهان و ميوه ها از نعمت هایي هستند که بشر روش استفاده  

از آن ها را آموخت و در پاسخ به احتياجات زندگي خود از آن ها یاري جست 

نحوه ي  در  تحّولت عظيم  ایجاد  با  و حّتي  قرن ها  از کذشت  اکنون پس  و 

زندگي انسان، هنوز هم خواص موجود در گياهان و ميوه ها راه گشاي بسياري 

از مسائل پيش آمده در زمينه هایي دارویي و نيز بدست آوردن مواد غذایي 

بهتر با ارزش غذایي بيشتر مي باشد.

را مورد  این مجموعه تلش شده خواص مختلف ميوه های خوراکی  در 

بررسي قرار دهيم و سعي بر آن است تا اّطلعاتي در این خصوص در اختيار 

شما قرار دهيم تا با بهره گيري صحيح از آن ها، گامي در جهت حفظ سلمتي 

و زندگي سالم تر برداریم و نعمت هاي الهي را پاس بداریم.

                                                          )) محمد رضا اميني((
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انگور 
انگور ميوه اي شيرین و لذیذ است که از نوع ميوه هاي خوشه اي است نارس آن ترش مزه، سبز 

رنگ است که به آن غوره مي گویند و رسيده آن به رنگ هاي گوناگون است

آب انگور پس از تخمير به شراب تبدیل مي شود و از تقطير آن الكل به دست مي آید، شيره 

و سرکه نيز از انگور گرفته مي شود و درخت انگور را »رز«، »تاك« و »مو« نيز مي گویند.

در ایران انواع و اقسام انگور به اسامي مختلف به عمل مي آید که تنها در آذربایجان، شصت 

نوع انگور وجود دارد.

نشانه هاي بهترین انگور آن است که درشت، پوست نازك و کم تخم باشد، در آیات قرآن 

کریم از این ميوه یاد شده است.

و خواصي که ذیًل براي انگور بيان مي شود، نشانگر بخشي از اعجاز قرآن 

در رابطه با ميوه ها مي باشد.

و در احادیث وارد شده است که امام محمد باقر )ع( فرمود:

چهار ميوه از ميوه هاي بهشتي هستند: انگور، رطب، انار و سيب

حبه های انگور روی خوشه شبيه قلب هستند و هر دانه آن شبيه سلول های خونی، امروز 

تحقيقات نشان داده که انگور برای حيات قلب مفيد می باشند.

انگور مورد استفاده قرار مي گيرد  ، از درخت  قسمت هایي که در تغذیه و درمان امراض 

عبارتند از:

1.ميوه انگور

2.دانه و تخم انگور 
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3.برگ انگور

4.شاخه هاي نازك و تازه

5.پيچک هاي انگور

»مهمترین مناطق انگور کاري ایران عبارتنداز:

فارس، آذربایجان، خراسان، اصفهان و قزوین، از معروفترین انگور ایران 

مي توان:عسكري و یاقوتي را نام برد که هر دوبي هسته هستند و ریش 

بابا،رجبي و شاهاني که هسته دار هستند«

1.انگور رسيده،شربت مقوي  وکاملي که حاوي مقدار زیادي ویتامين و مواد 

غذایي و حياتي مفيد براي بدن مي باشد.

2.کودکان یا افرادي که خيلي لغر هستند و مایلند چاق شوند،مي توانند 

یک ليوان صبح و یک ليوان عصر آب انگور بخورند.

3.آب انگور بيشتر به کساني داده مي شود که بر اثر یک بيماري بقيه  اگر 

انگور  از  ستون مهره های خود مراقبت کنيد، روزانه یک خوشه  می خواهيد 

متوسط به رژیم غذایی خود بيفزایيد. به گزارش CNM انگور حاوی ماده ای   

است که در محافظت از غضروف کمر مفيد است. این ترکيب ضد التهابی؛ در 

حفظ سلمت قلب نيز موثر است،محققان معتقدند که این ماده مانع استحاله 

ستون مهرها که اغلب با درد قسمت تحتانی آن مرتبط است می شود.البته 

راه های  مهم ترین  از  یكی  نيز  کمر  ماهيچه های  نگه داشتن   قوی  و  ورزش 

داشتن کمر وستون فقرات سالم است .
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خواص كشمش

بدون  و  فيبر  از  پایين سدیم، سرشار  ميزان  به  بدون کلسترول  کشمش 

هرگونه چربی است. دارای70 درصد فيبر است که به سرعت انرژ ی بدن را 

تأمين می کند. خاصيت آنتی اکسيدان آن باعث تصفيه خون می شود. برای 

تراکم استخوان مفيد و با کاهش خطر پوکی استخوان در زنان ارتباط دارد.

ماده مغزی موجود در کشمش برای لثه و دندان مفيد است. کشمش جلوی 

روند بيماری چشم را می گيرد، سرشار از کالری و منبع انرژی به خصوص 

در  و  بوده  فيبر  خوب  منبع  می شود.  محسوب  ورزشكاران  و  کودکان  برای 

بهبود بيماری پوستی مناسب است.

اعناب

عناب به کاهش وزن کمک می کند.

عناب یكی از قدیمی ترین ميوه های جهان است که 4هزار سال پيش در 

طب چين به کار برده می شد.

niacin-ribofavin- حاوی  ميوه  گزارش)Eating well(این  به 

thiamine، و 2نوع ویتامين Aاست. ميزان ویتامين Cدر عناب 100 برابر 

بيشتر از سيب و 20برابر بيشتر از مرکبات است.این ميوه دارای کلسيم،مس، 

اسيد  23نوع  است.از  روی  و  سدیم  ،پتاسيم،  فسفر  منگنز،   ، ،منيزیم  آهن 

آمينه،18 نوع آن در عناب موجود است.
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خواص این ميوه عبارت است از:

1ـ ارتباط سلولی را بهبود می بخشد.

2ـ از آسيب های رادیكال های آزاد جلوگيری می کند.)ضد سرطان(

3ـ گلو درد را از بين می برد.

4ـ در هضم غذا موثر است.

5ـ به عملكرد کبد و طحال کمک می کند.

6ـ بدن را سم زدایی می کند.

7ـ به ذهن راحتی می بخشد.

8ـ ضعف و خستگی مفرط را بر طرف می کند.

9ـ مصرف این ميوه به بهبودی بيمار سرعت می بخشد.

10ـ انرژی زاست.

11ـ از عفونت های روده جلوگيری می کند.

12ـ به معده تسكين می بخشد.

13ـ اشتها را کاهش می دهد.

14ـ برای سلمت قلبی و عروق موثر است.

15ـ سوخت و ساز بدن را تقویت می کند.

16ـ انگل های موجود در روده را از بين می برد.

17ـ برای سلمت قلب، ریه و کليه مفيد است.

18ـ سيستم دفاعی بدن را تقویت می کند.
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19ـ تاثير پيری زود رس را کند می کند.

20ـ به کاهش وزن کمک می کند.

21ـ عناب برونشيت را تسكين می دهد.

22ـ جوش ،کورك و زخم ها را درمان می کند.

23-  تب را کاهش می دهد.

24ـ آلرژی راکاهش می دهد.

خواص آلبالو

شيرین  و  ترش  و  کوچكتر  ولي  گيلس  شبيه  رنگ  سرخ  است  ميوه اي 

مي باشد. ميوه آلبالو لذیذ، مطبوع و نام دیگرش آلي بالي است.

درخت آلبالو در مناطق مختلف ایران مي روید و از ميوه تازه و خشک آن استفاده 

مي کنند و یا از آن شربت ،  مربا، آلبالو  پلو، خورشت آلبالو درست مي کنند.

از آنجا که قند موجود در آلبالو از نوع گلوکز است، براي بيماران مبتل به 

مرض قند )دیابت( مضر نيست و جذب آن آسان است.

بهترین آلبالو براي خوردن، آلبالوی تازه است که رنگي کامًل قرمز و درخشان 

دارد و آلبالوی نارس ،دیر هضم است و کار روده ها را مختل مي کند.

آلبالو به علت داشتن لولز کافي براي تقویت نطفه مردان نيز مفيد است 

زیرا گلوکز براي تغذیه و حرکت سلول هاي نطفه مرد لزم و ضروري است.

از یک هكتار باغ آلبالو تحت شرایط مساعد مي توان انتظار20 - 25 تن 

محصول سالنه را داشت. 



12

راه  از  آلبالو  ازدیاد  است.  مشهد  چمپاي  ایران  آلبالوي  رقم  معروف ترین 

پيوند و گاهي به طریق قلمه گيري و خوابانيدن انجام مي شود.

آلبالو را در زبان عرب، َکَرز یا َحُبّ الملوك مي گویند.

آلبالوی  آب   ورزش،  از  قبل  که  افرادی  که  می دهد  نشان  تحقيقات 

طبيعی و بدون شكر مصرف می کنند نسبت به سایر ورزشكاران کمتر دچار 

دردهای عضلنی پس از ورزش می شوند. به گفته ي آن ها آب آلبالو سرشار از 

آنتی اکسيدان هاست و به همين دليل از بيماری های قلبی، آرتروز و دردهای 

عضلنی و مفصلی پيشگيری می کند.

مي کنند،  استفاده  درمان  و  تغذیه  در  آلبالو  درخت  از  که  قسمت هایي 

عبارتند از: 1ـ ميوه 2ـ دم ميوه 3ـ مغز هسته ي ميوه
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از دیگر خواص و ویژگي هاي  آلبالو عبارت است از:

1. طبع آلبالو سرد و خشک است.

2. تصفيه کنندِ ي خون مي باشد. جهت این کار به این صورت مصرف شود 

10 صبح و 5 عصر حدود صد گرم ميل شود.

3. ادرار آور است، البته در صورتي که به صورت زیر مصرف شود:30 گرم 

آب آلبالو را روزی 4 ليوان ميل شود.

4.جهت باز شدن اشتها، یک ساعت قبل از غذا یک فنجان آلبالو ميل شود؛ 

زیرا آب آلبالو اشتها  آور است.

5. جهت درمان رماتيسم، صبحانه فقط آلبالو و گيلس ميل شود.

6. شربت آلبالو +کمی ليمو، دفع کننده ي حرارت بدن و عطش می باشد.

7. برطرف کننده ي غلظت خون می باشد.

8. جهت شست و شوي مجاری ادرار: آلبالو+ عسل، به صورت شربت ميل 

شود. یعنی آب آلبالو با عسل را مخلوط و به آن آب اضافه کرده، هر 4 ساعت 

یک ليوان ميل شود.

9. اگر به  مقدار 100 گرم آلبالو قبل از غذا ميل شود، کمک مؤثري در 

پایين آوردن فشارخون دارد.

10.برای کسانی که چاق هستند، بهتر است یک وعده ي غذایی خود را 

فقط آلبالو بخورند.
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11. براي درمان خارش پوستی: ساعت10 صبح و 5 عصر، هر مرتبه 50 

گرم آلبالو ميل شود.

با کمی  را  براي درمان سنگ مثانه و سنگ کليه: پودر دانه ي آلبالو   .12

رازیانه )دانه ي آن سمی است. با احتياط مصرف شود( به طور مساوی مخلوط 

کرده و صبح بعد از صبحانه ميل شود. 

13. براي تقویت نيروی جنسی، قبل از غذا حدود 50 گرم آلبالو ميل شود. 

زیرا اسپرم )اسپرم ماتوزوئيد( را زیاد می کند.

4.کسانی که قند دارند، قبل از غذا یک فنجان آب آلبالو ميل نمایند.

15.ماسک زیبایی: هفته ای یک شب له کرده ي آلبالو را به مدت 15 دقيقه 

روی پوست بگذارید.

16. جهت سوء هاضمه، قبل از غذا، حدود 50 گرم آلبالو ميل شود.

17. جهت رفع تصلب شرائين، حدود 50 گرم آلبالو را در ساعات10 صبح 

و 5 عصر ميل نمایيد.

18. صفرا بُر است، جهت این منظور، یک ساعت بعد از غذای اصلی حدود 

100 گرم از آلبالو یا آب آلبالو خورده شود.

19. کسانی که نقرس دارند، یک ساعت بعد از غذای اصلی و اگر شب فقط 

آلبالو بخورند بهتر است.

20. ضد کلسترول مي باشد، بهتر است یک ساعت بعد از غذا ميل شود.

21. کسانی که ورم کليه دارند، بعد از خوردن آلبالو یک فنجان آب گرم   
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بخورند و سپس بعد از چند دقيقه آلبالو ميل نمایند.

22.کساني که ورم معده دارند، بالی غذا  اصًل نخورند و قبل از غذا و یا 

در فواصل غذا با آهستگی دانه دانه بخورند.

23. سرد مزاجان کمتر آلبالو بخورند.

24. آلبالو سرشار از ویتامين )A،B،C( است و موادی چون کلسيم، آهن، 

منيزیم، سدیم، پتاسيم، روی و فسفر دارد.

باز  را  نرم کننده ي سينه است. مكيدن آن رنگ رخسار  آلبالو  25.صمغ 

کرده و قلب را جلء می دهد.

26. آلبالو و گيلس را بعد از غذا فوراً نخورید.

27. سی گرم ُدم آلبالو را در یک ليتر آب خيس نموده، بعد از 12ساعت 

آن را جوشانده، روزی 3 ليوان ميل شود. برای کسانی که دچار بيماری های 

کليه و مثانه هستند مفيد می باشد.
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خواص تمشك 

تمشک ميوه اي شبيه شاه توت و توت فرنگي است. و به رنگ زرد یا سرخ 

مایل به سياهي یافت مي شود. ميوه ي تمشک ترش مزه بوده و به صورت خام 

یا پخته، شربت، کمپوت و ... خورده مي شود. بوته ي تمشک در مناطق گرم و 

مرطوب در جنگل ها و صحراها مي روید و گاهي آن را مي کارند.

تمشک  ساقه هاي  و سه گلي مي باشد.  توت وحشي  تمشک،  دیگر  نام هاي  

نرم و به رنگ قرمز و داراي خارهاي دراز است. برگ هاي آن متفاوت و بيضي 

شكل و اطراف آن کنگره کنگره و به شكل دندانه هاي  راه راه مي باشد.

گل هاي تمشک به رنگ هاي سفيد، صورتي یا به صورت خوشه در ماه هاي 

مرداد پدیدار مي شود و تا مهر دوام مي آورد.

قسمت هاي مورد استفاده ي بوته ي تمشک عبارتند از: 

                ميوه، برگ، تخم و دانه و گل

از دیگر خواص و ویژگي هاي تمشك عبارت است از:

جهان  معتدل  مناطق  درتمام  که   است   خوش طعمی  ميوه ي  تمشک   .1

کشت می شود. به گزارش)Eat well( این ميوه مواد مغزی زیادی دارد که 

عبارت است از چربی، سدیم، کربوهيدرات، فيبر، قند، پروتئين، ویتامين های 

C،F،K،A،B6، کلسيم، آهن، منيزیم، فسفر، پتاسيم. 

2.  این ميوه از تكثير سلول های سرطانی و تشكيل غده در قسمت های 

مختلف بدن از جمله روده جلوگيری می کند.
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3. مصرف روزانه 3 وعده یا بيشتر از این ميوه از کم بينایی در بزرگسالی 

جلوگيری می کند.

4.چهار ماده  موجود در آن خطر ابتل به بيماری قلبی را کاهش می دهد    

وتأثير پيری را به تأخير می اندازد.

5. تمشک منبع خوب نوعی آنتی اکسيدان است که ميزان زیاد آن را در بدن 

کاهش می دهد و باعث به حداقل رسيدن واکنش های آلرژی در بدن می شود.

6. وجود اسيدساليسيليک  در این ميوه روند سفت شدن رگ ها را کاهش می دهد.

7. منگنز و ویتامين C موجود در آن از بافت های بدن محافظت می کند.

8. تمشک یكی از معدود ميوه هایی است که مصرف آن تاثير زیادی روی 

ميزان قند بدن ندارد.

9.نتيجه بررسی ها نشان می دهد که مصرف منظم این ميوه برای افرادی 

که از التهاب رنج می برند، مفيد است.

10. طبع تمشک خشک و سرد است.

11. تمشک ملين و مدر است.

12. کسانی که بيماری قلبی دارند از تمشک استفاده کنند.

13. کسانی که رماتيسم دارند، از دم کرده ي برگ خشک تمشک بعد از         

نهار و شام استفاده نمایند. )30 گرم در یک ليتر آب جوش ریخته، به مدت 

20 دقيقه دم کرده، صاف نموده و با  عسل مخلوط شود.( بعد از هر غذا یک 

فنجان ميل شود.
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14. شربت تمشک تب بُر است.

درمان  را  ادرار  مجاری  عفونت  و  روده ها  اختللت  تمشک  شربت   .15

می کند. به این منظور هر ساعت یک ليوان شربت تمشک ميل کنيد. )یک 

پنجم ليوان شربت و بقيه آب مخلوط شود(

16.شربت تمشک باعث روشن شدن پوست خانم ها می گردد.

17.غرغره ي محلول تمشک جهت درمان آنژین و ورم لوزتين مفيد است.30 

تا 50 گرم برگ درخچه تمشک را در یک ليتر آب جوش ریخته، بگذارید دم 

بكشد سپس صاف نمایيد و غرغره نمایيد.

18.جهت معالجه ي برونشيت 30 تا50 گرم برگ درختچه ي تمشک را در 

یک ليتر آب جوش ریخته، سپس دم کرده و صاف نمایيد با عسل مخلوط 

و صرف شود.

19. این محلول تب بُر و عرق آور است.

20. کسانی که یبوست دارند، یک و نيم کيلو ميوه ي تمشک را در گوشه ای 

به حال خود بگذارند سپس آب آن را گرفته، با 90 گرم شكر مخلوط نموده، 

با حرارت ملیم پخته و هم بزنيد تا شربت سفتی تهيه شود. شب و صبح یک 

قاشق از آن را مصرف کنند.

برگ  دم کرده ي  می کنند(از  )ترش  دارند  معده  سوزش  که  21.کسانی 

تمشک بنوشند.30 تا 50 گرم برگ خشک را در یک ليتر آب مخلوط شود، 

بعد از هر غذا یک فنجان ميل شود.
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22.تمشک رقيق کننده ي خون است.

23.جهت رفع کک و مک، با ميوه ي تمشک پوست را ماساژ دهيد.

24.کسانی که صفرا دارند، از دم کرده ي برگ تمشک استفاده نمایند.

25.ماسک تمشک برطرف کننده ي منافذ باز پوست صورت می باشد.

تمشک  شربت  از  ليوان  روزی4  دارند،  کليوی  ناراحتی  که  26.کسانی  

استفاده کنند.

برگ  گرم  پوست،100  تحریكات  و  صورت  جوش های  درمان  برای    .27

تمشک را به مدت 10 دقيقه جوشانده، صاف نموده و صورت را با آب آن 

شست وشو دهيد.

28. برای درمان پوست های خشک، از کوبيده ي برگ تمشک به صورت 

ضماد استفاده نمایيد.

ناشتا  به صورت  روز   به مدت چند  روده،  و  معده  نمودن  پاك  برای   .29

تمشک ميل بفرمایيد.

30. دم کرده ي برگ تمشک برای خانم هایی که بچه سقط کرده اند و از 

بين بردن دردهای زایمانی بسيار مفيد است. )5 گرم در 150 سی سی آب 

جوش به مدت 15 دقيقه دم کنيد.(

31.جوشانده ي ریشه برگ تمشک  برای تسكين سرفه های سخت و سياه سرفه 

مفيد است.

32. خوردن تمشک برای تقویت قلب مفيد می باشد.
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33. برای تقویت نيروی جنسی از تمشک استفاده کنيد.

34. تمشک خونریزی سينه را قطع می کند.

35. تمشک خونریزی رحم را بند می آورد.

36. ضماد برگ آن برای زخم ها و ورم های اطراف چشم مناسب است.

37. جویدن برگ یا ميوه ي آن برای زخم های لثه و سستی لثه و بوی بد 

دهان نافع است.

38. برای جلوگيری از خونریزی بو اسير، ضماد برگ آن و یا عصاره  ي برگ 

آن که در سایه غليظ شده باشد، استفاده می گردد.

39. ماساژ با دم کرده ي برگ و یا ميوه ي آن برای سياه کردن مو استفاده می شود.

40. برای خنک کردن سنگ کليه می توان از جوشانده ي پوست ریشه ي 

تمشک استفاده نمود.

41. ماليدن عصاره ي ميوه ي تمشک جهت خشک کردن زخم ها و جراحت ها 

بهتر و جلوگيری از جریان چرك به کار می رود.

42. کسانی که فشارخون دارند، خوردن تمشک را فراموش نكنند.

43. کسانی که نقرس دارند، روزی دو بار هر بار یک ليوان شربت تمشک 

یا 100 گرم تمشک ميل نمایند.

44. شربت تمشک یک نوشيدنی خوب برای کسانی که سرخک یا آبله 

مرغان گرفته اند می باشد.
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45. تمشک که غنی از آنتی اکسيدان است در خنثی کردن رادیكال های 

کمک  می رساند،  آسيب  سلولی  ساختارهای  و  سلول  به  که  بدن  در  آزاد 

می کند.

خواص توت سفيد

توت سفيد  است. درخت  لّذیذ  و  ریز، شيرین  ميوه اي آب دار،  توت سفيد 

بزرگ و تنومند و داراي برگ هاي پهن است که در تغذیه کرم هاي ابریشم 

مورد استفاده قرار مي گيرد.

قسمت هایي که در تغذیه و پزشكي مورد استفاده است عبارتند از: 

ميوه، برگ، شيره، پوست و شاخه هاي تازه. 

توت سفيد را تازه مي خورند و براي مصارف زمستان آن را خشک کرده و 

مانند کشمش مي خورند.

در زبان عربي توت سفيد را »توت البيض« گویند.

از دیگر خواص و ویژگي هاي توت سفيد عبارت است از:

1. توت سفيد، شيرین طبع گرم و مرطوب دارد.

2. اگر توت شيرین صبح ناشتا ميل شود به عنوان صبحانه ملين است.

3. مدر می باشد )صبح ناشتا به عنوان صبحانه(

4. پاك کننده ي خون است. )صبح و عصر ميل شود(

5. تقویت کننده ي قوه ي باه است )مانند شماره 3 ميل شود(

6. مفيد برای کبد است. )مانند شماره 3 ميل شود(
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7. برای طحال مفيد است. )بالی غذاهای گوشتی و چرب خورده نشود(

8. زیاد کننده ي شير مادران می باشد، به شرط آن که همراه غذاهای چرب 

ميل نشود.

9. برگ درخت توت خون را خنک می کند و التهاب چشم را از بين می برد 

)به صورت دم کرده(

10. برگ درخت توت چشم ها را درخشان می سازد و التهاب چشم را از 

بين می برد. )به صورت دم کرده(

)به  و خون ساز می باشد.  کننده ي خون  توت صاف  برگ درخت   .11

صورت دم کرده(

12. کسانی که رماتيسم دارند، از برگ )به صورت دم کرده( و ميوه ي توت 

استفاده نمایند.

13. برگ و ميوه ي توت برای رفع سرفه مفيد می باشد. )برگ آن به صورت 

دم کرده و یا توت خشک همراه با آب جوش ميل شود(

14.  برگ و ميوه ي توت برای کسانی که آسم دارند، مفيد می باشد.

15. کسانی که گرم مزاج هستند، از خوردن توت خودداری کنند. )بنا به 

گفته ي ابوعلی سينا( در صورتی که می خواهند بخورند بهتر است بعد از یک 

ساعت یا 2 ساعت کمی سكنجبين بنوشند.

16. صمغ درخت توت ضد دندان درد و بازکننده ي سر ُدمل می باشد.
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از کرم خوردن  و  را محكم می کند  لثه  توت،  17. جویدن صمغ درخت 

دندان جلوگيری می کند.

18. خوردن توت باعث چاقی نمی شود.

19. کسانی که دیابت دارند، به جای قند از توت خشک استفاده کنند.

20. اگر برگ درخت توت و برگ شفتالو را مخلوط نموده، جوشانده و ميل 

شود. امكان دارد کرم کدو را از بين ببرد.

21. کسانی که اسيداوریک یا اوره دارند بهتر است به جای قند از توت 

خشک استفاده کنند.

لثه کودکان  برای  توت خشک  در  و فسفر  داشتن کلسيم  به خاطر   .22

مفيد است و تأمين کننده ي انرژی برای سالمندان است. 

برای گياه خواران: 50 گرم توت خشک،50 گرم  23. یک صبحانه خوب 

بادام  دانه   5 زمينی،  بادام  دانه   3 فندق،  دانه   5 نمک،  بدون  نخودبرشته 

درختی و یک ليوان آب هویج با یک قاشق عسل.
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خواص توت فرنگی 

توت فرنگي ميوه اي شبيه توت است ولي کمي درشت تر و رنگش سرخ 

و طعم آن ترش و  مطبوع است. بوته اش کوتاه و داراي برگ هایي درشت و 

ساقه هایي باریک و خزنده دارد که روي زمين مي خوابد و ریشه مي دواند.

توت فرنگي به صورت و حشي و اهلي مي روید و به اسامي: چپلک، چپالک، 

شالكه، چلم نيز خوانده مي شود.

ميوه ي توت فرنگي به صورت قرمز، گوشت دار، و داراي هسته هاي ریز است 

که از ماه اردیبهشت پدیدار مي شود و تا آخر مرداد دوام مي آورد.

قسمت هایي از بوته ي توت فرنگي که مورد استفاده قرار مي گيرد، عبارت است از:

1ـ ميوه   2ـ برگ   3ـ ریشه

توت فرنگي به صورت هاي گوناگون ذیل مورد استفاده قرار مي گيرد: 

خام، جوشانده، مربا، شربت، بستني 

توت فرنگي ها از نظر مدت گل دهي به دو گروه بهار )که سالي یک بار گل 

توليد  محصول  رشد،  فصل  سراسر  در  )که  بار  هميشه  و  مي دهند(  ميوه  و 

مي کنند( تقسيم مي شوند و اکثر ارقام تجارتي از نوع بهاره هستند.

براي ازدیاد توت فرنگي، مي توان از ساقه هاي رونده که خود به طور طبيعي 

در اثر تماس با زمين ریشه دار شده اند و یا تقسيم طوقه استفاده کرد. در ایران 

توت فرنگي، در سطوح کوچک و در اکثر نقاط به عمل مي آید.


