
 خواص سیب

درخت سیة در تیطتز ًقاط دًیا پزٍرش دادُ هی ضَد ٍ سیة هیَُ ایست کِ هی تَاى گفت در ّز خای 

 .دًیا ٍخَد دارد ٍ ّوِ هزدم دًیا آًزا هی ضٌاسٌذ

 Apple سیب

 Nigella Sativa نام علمی

الّیداى ٍ رٍدسز آًزا در کطَر ػشیش ها ایزاى ایي درخت تصَرت ٍحطی در خٌگل ّای ضوال ٍخَد دارد در 

 . آسیة ، ّسی ٍ ّسیة ٍ در هاسًذراى تِ آى سِ هی گَیٌذ

سیة اًَاع هختلف دارد . اًَاع ٍحطی آى کَچک ٍ پزٍرش یافتِ آى درضت ٍ تزد هی تاضذ . سیة ًَع تزش 

 . ٍ ضیزیي دارد

 :خَاظ دارٍئی

پکتیي سیاد آب اضافی تذى را خارج سیة یک هیَُ قلیایی است ٍ تویش کٌٌذُ تذى است ٍ تؼلت دارا تَدى (۱

 هی ساسد

سیة را هی تَاى تزای تزطزف کزدى اسْال حتی تزای کَدکاى تکار تزد . تذیي هٌظَر سیة را تایذ رًذُ (۲

کزد ٍ استفادُ ًوَد .سیة را هی تَاى پخت ٍ تزای آًْایی کِ رٍدُ تٌثل دارًذ آى را رٍی آتص هالیوی 

یا تفلَى استفادُ کٌیذ سیزا تِ ایي طزیق پکتیي ٍ ٍیتاهیي ّای آى حفظ هی تپشیذ الثتِ حتوا اسظزف لؼاتی 

 .ضَد

ضزتت سیة تْتزیي دارٍ تزای درهاى سزفِ ٍ گزفتگی صذا هی تاضذ .تزای تْیِ ضزتت سیة یک کیلَ (۳

سیة راضستِ ٍ تا پَست قطؼِ قطؼِ کٌیذ ٍ در یک لیتز آب تپشیذ سپس آًزا تا پارچِ ًاسکی صاف کٌیذ ٍ 

ٌذ تکِ قٌذ تِ آى اضافِ کٌیذ ٍ دٍتارُ رٍی آتص هالین قزار دّیذ تا قَام تیایذ ٍ آى را اس رٍی آتص چ

 .تزداریذ رٍسی سِ تا چْار فٌداى اس ایي ضزتت تٌَضیذ

سیة دارای هقذر سیادی کلسین است ٍ کلسین سیة تِ تذى کوک هی کٌذ کِ کلسین غذاّای دیگز را (۴

 .ًیش خذب کٌذ

 یثَست را تزطزف هی کٌذ ٍ تزای خستگی هفزط هفیذ استخَردى سیة (۵

 .دم کزدُ تزگ درخت سیة ادرار آٍر است ٍ درهاى کٌٌذُ التْاب کلیِ ٍ هثاًِ هیثاضذ(۶

 .ًَضیذى آب سیة دارٍی هَثزی تزای درهاى سزهاخَردگی ٍ گزفتگی صذا ٍ سزفِ است(۷

 .سیة هقَی کثذ ٍ اضتْا آٍر است(۸

 ًفس تسیار هفیذ است حتی تَئیذى سیة ًیش ایي خاصیت را دارد سیة تزای درهاى تٌگی(۹

 . سیة پختِ تقَیت کٌٌذُ هؼذُ ٍ کثذ ٍ دفغ کٌٌذُ سَدا ٍ سوَم تذى است(۱۱

 . سیة حزارت را اس تذى خارج هی ساسد(۱۱



 .سیة را رًذُ کٌیذ ٍ در دستوال تپیچیذ ٍ رٍی چطن تگذاریذ درد چطن را تزطزف هی کٌذ(۱۲

 .سیة حتی تزای آًْایی کِ تیواری قٌذ دارًذ هفیذ است چَى قٌذ خَى را تاال ًوی تزدخَردى (۱۳

 . کساًیکِ هی خَاٌّذ الغز ضًَذ حتوا تایذ سیة را تا پَست تخَرًذ(۱۴

 دم کزدُ گل سیة دارٍی سزفِ ٍ تَرم هدزای تٌفسی است(۱۵

 سیة دارٍی خَتی تزای درهاى سخن ّا هی تاضذ(۱۶

 ٍ تزای سَء ّاضوِ است سیزا دارای هقذر سیادی پکتیي هی تاضذسیة تْتزیي دار(۱۷

 .آب سیة را حتی هی تَاى تزای تٌقیِ استفادُ کزد . ایي تٌقیِ تزای تیواریْای رٍدُ تسیار هَثز است(۱۸

 . پَست سیة را هاًٌذ چای دم کٌیذ ٍ تیاضاهیذ ایي چای تْتزیي دٍست کلیِ است(۱۹

در هٌشل تْیِ کٌیذ ٍ فَرا آًزا تٌَضیذ سیزا در اثز هاًذى آًشین ّای خَد را اس آب سیة را تا آتویَُ گیزی (۲۱

 . دست هی دّذ

آب سیة تزای سیثایی پَست استفادُ سیادی دارد تخصَظ تزای اس تیي تزدى چیي ٍ چزٍک پَست هَثز (۲۱

تِ ّویطِ است تذیي هٌظَر آب سیة را صثح ٍ ضة رٍی پَست گزدى ٍ صَرت توالیذ ٍ هاساص دّیذ الث

 .آب سیة تاسُ استفادُ کٌیذ

استفادُ دیگز اس سیة تزای لطافت پَست سیة پختِ است سیة راتپشیذ ٍ سپس لِ کٌیذ ٍ تا ضیز هخلَط 

 . کٌیذ ٍ ایي هخلَط را تصَرت ًین گزم رٍی پَست تگذاریذ ٍ پس اس چٌذ دقیقِ آًزا تزداریذ

 خَاظ سیة تزش

 .ٍ دل تْن خَردگی را اس تیي هی تزدسیة تزش قاتض است ٍ حالت استفزاؽ -۱

 سیة تزش را تپشیذ درهاى اسْال خًَی است-۲

 آب سیة تزش هخلَط تا اًار تزای تقَیت هؼذُ ٍ درهاى اسْال ٍ دل تْن خَردگی تکار هی رٍد-۳

 رب سیة تزش ػالج اسْال ، استفزاؽ ٍ درد ٍ غن است-۴

 ٌسی هفیذ استهزتای ضکَفِ سیة تزای ضؼف هؼذُ ٍ اسدیاد ًیزٍی خ-۵

سیة تزش تزای آًْائیکِ هشاج گزم دارًذ تسیار هفیذ است تالؼکس آًْائیکِ هشاج سزد دارًذ تایذ سیة -۶

 ضیزیي تخَرًذ

 ت.سیة در قذین هؼالح ًقزس ٍ تیواریْای ػصثی تَدُ اس

 


