ًام علویRubia tinctorum :
خاًَادُ :رًٍاس Rubiaceae
خصَصیات گیاّشٌاسی:

گیاّی است ػلفی اصتیشٓ سًٍاس بِ استفاع  0/5تا  1/5هتش
داسای سالِ ّای خطي بصَست چْاسگَش ٍپَضیذُ
اصخاس،باال سًٍذُ،با بشگْای دساصبیضَی ًَن تیضٍگلْای
وَچه بِ سًگ صسد بِ صَست چتشی هتؼذدوِ دسلسوت
اًتْای سالِ یا هحَسآى ٍجَدداسد.هیَٓ آى گَضتی ٍبِ سًگ
لشهضتیشُ است.ایي گیاُ بِ حالت ٍحطی،بِ گًَِ ّای
هختلف،دستوام هٌطمِ هذیتشاًِ آسیای صغیشٍآفشیما ٍ سایش
ًماط لاسُ آسیا هی سٍیذ .
رًٍاس از ًظر طب قدین ایراى گرم ٍ خشک است.

 باص وٌٌذُ گشفتگیّا دس بذى است.
 ادساس آٍس است ٍ حبسالبَل سا دسهاى هیوٌذ.
 بشای هؼالجِ بیواسی فلج آى سا با ػسل هخلَط وشدُ ٍ بِ بیواس بذّیذ.
 تشضح ضیش ساص یاد هیوٌذ.
 دسد سیاتیه سا سفغ هیوٌذ.
 یبَستّای سخت سا هؼالجِ هیوٌذ.
 اضتْاآٍس است.
 لاػذُآٍس است.
 خاسش پَست سا بشطشف هیوٌذ بذیي هٌظَس هیتَاى اص ضواد آى استفادُ وشد ٍ یا ایٌىِ جَضاًذُ آى سا دس
 اى حوام بشیضیذ ٍ هذتی دس آى استشاحت وٌیذ.
 اٍسُ خَى سا پائیي هیآٍسد.
 جَش خَسدى استخَاى ضىستِ سا تسشیغ هیوٌذ.
 تَسم سا دس بذى اص بیي هیبشد.
اص ووپشس جَضاًذُ سًٍاس بشای سفغ بیواسیْای پَستی استفادُ وٌیذ طشص استفادُ دم وشدُ  :یه لاضك هشباخَسی
سیطِ خشد ضذُ سًٍاس سا دس یه لیَاى آب جَش سیختِ ،بگزاسیذ بِ هذت  10دلیمِ دم بىطذ .همذاس هصشف آى
ًصف فٌجاى سِ باس دس سٍص است .جَضاًذُ سًٍاس 10 :گشم سیطِ سًٍاس سا دس یه لیتش آب سیختِ ٍ بگزاسیذ بشای
هذت دُ دلیمِ بجَضذ .ایي جَضیذُ سا دس ٍاى حوام بشیضیذ ٍ بشای سفغ بیواسیْای پَستی دس آى استشاحت وٌیذ.
زیاىّا:

ّواًطَس وِ گفتِ ضذ سًٍاس تشضح ادساس سا صیاد هیوٌذ ٍ فطاس آى سا باال هیبشد بٌابشیي هوىي است دس اثش استفادُ
صیاد ایجاد خَى دس ادساس وٌذ ٍ دس ایٌصَست بْتش است وِ سًٍاس با وتیشا خَسدُ ضَد .

اًدام دارٍیی  :سیضٍم (سالِ ّای صیشصهیٌی) ٍسیطِ گیاُ .
تركیبات شیویایی :گلیىَصی دی بٌام اسیذ سٍبِ سیتشیه ،آلیضاسیي ،پَسپَسیي ،سٍبیادیي ،گلَوض،هَاد چشب ٍ ... .
خَاص درهاًی دیگر:

واّص دٌّذُ اٍسُ خَى .دسهاى یبَستْای ضذیذ ٍهضهي .اضتْا آٍس .صفشا آٍسٍووه بِ ّضن غزا.
هقدار هصرف ٍ رٍش تْیِ:

رٍش اٍل :سِ ًَبت دسسٍص .دسّشًَبت  1لاضك هشبا خَسی سشخالی ( 1-4گشم) اصگشد سیطِ سا دس یه لیَاى اب جَش
سیختِ ،پس اص هذت 10دلیمِ آًشا صاف وشدُ ٍ 1ساػت بؼذاصغزا هیل هیگشدد.
رٍش دٍم 1/5-3 :لاضك سَپخَسی( 15-30گشم) اص سیطِ ًیوىَب سًٍاس سا دس 5لیَاى آب )(1لیتش بِ هذت 5
ثاًیِ هی جَضاًین ٍپس اص هذت  15دلیمِ آًشا صاف هی وٌین .اصهحلَل حاصلِ یىساػت بؼذ ّشغزا  1لیَاى هیل
هیگشدد .
عَارض جاًبی :تغییشسًگ ادساسبِ لشهض (بی ضشساست).
هصرف دربارداری ٍشیردّی :هوٌَع است.
هَارد هٌع هصرف :وَدواى صیش 12سال .افشاد هبتال بِ بیواسیْای التْابی سٍدُ .هصشف هذاٍم بیص اص 8-10سٍص.دٍساى
باسداسی ٍ ضیشدّی .

رًٍاس" هاًدگارتریي رًگ قرهس جْاى
با ٍجَد تَلیذ اًبَُ سًگْای ضیویایی ٍ استفادُ اص آى دس صٌؼت فشش ،سًگْای سٌتی ّوچٌاى جایگاُ اصیل خَد سا
حفظ وشدُ ٍ دس سالْای اخیش ضاّذ استمبال بیطتش فشضبافاى اص ایي سًگْای هاًذگاس ّستین.
سًگْای ایشاًی هَسد استفادُ دس صٌؼت فشش بِ ٍیژُ
فشضْای دستبافت حاصل تالش ٍ رٍق آهیضش سًگْا
است وِ اص پذساى ٍ ًیاواى پیص اص ها دس لشٍى گزضتِ بِ
یادگاس هاًذُ استً .گْذاسی ٍ تَجِ بِ ّش آًچِ اص
دٍساًْای دٍس بِ ػٌَاى صٌؼت وْي ایشاى صهیي بشایواى
بِ یادگاس هاًذُ است ،دس ٍالغ حفظ یافتِ ّای داًص
دیشٍص ٍ هواًؼت اص ساًذُ ضذى آًْا بِ حاضیِ ّاست ٍ
تَجِ بِ ایي هْن هایِ افتخاس ًسل جَاى اهشٍصی است.
اص سیطِ گیاُ سًٍاس سًگ لشهض هایل بِ ًاسًجی بِ دست
هی آیذ وِ بِ ًام سًگ لشهض سًٍاس ضٌاختِ هی ضَد ٍ دس صٌؼت فشش ایشاى سابمِ ای بِ لذهت تاسیخ فشش دس
ایشاى داسد .

