خواص دارويی ميخک
ميخک
)(clove
يکی از ادويه ھای غذايی و دارويی بوده وغنچه درخت بزرگی می باشد که زادگاه اوليه ان
جزاير ”ملوک“در اقيانوسيه است و اکنون در زنگبار ماداگاسکار و جزاير انتيل ان را می کارند
و چون پس از خشک شدن يک قيه و بدنه ای شبيه به ميخ دارد به اين جھت در فارس به ان
ميخک می گويند.نبايد اين گياه را با گل گلدانی ميخک که اين روزھا در گل فروشی ھا وجود دارد
اشتباه گرفت .ھيچگونه نسبت و شباھتی به ان ندارد فقط بوی گل انھا کمی شبيه بوی ان است
.قرنفل نام گلی است که خوشه ای بوده و قد ان کوتاھتر از گل ميخک می باشد به ان حسن
يوسف قرنفل باغی و قرنفل شاعر ھم می گويند و يک نوع وحشی وخودرو ھم دارد و
فرنجمشک نوع بستانی ان است .باری اين توضيحات فقط برای اين داده شد که ميخک دارويی با
گل ميخک گلدانی و ھر دوی ان ھا را با گل قرنفل اشتباه نفرماييد .ميخک يا قرنفل سياه و تند با
عطريت قوی وتلخ در طبيعت گرم و خشک است.
ميخک مقوی عقل و حافظه و مسکن اعصاب می باشد ھوش را زياد ميکند و برای رفع سر درد
مفيد است .برای درمان فلج و سکته ناقص تجويز شده و می گويند از سکته مغزی جلوگيری می
کند
خواص دارويی ميخک:
ميخك يعني خشك شده ،غنچه درخت ميخك از دو ھزار سال پيش بعوان ادويه بكار مي رفته است
 .ميخك از نظر طب قديم ايران خيلي گرم و خشك است و داراي خواص بسياري است .
(١براي رفع دندان درد و گوش درد يك قطره از اسانس ميخك و يا روغن آنرا روي دندان بماليد
و يا در گوش بچكانيد .
(٢ميخك تقويت كننده مغز مي باشد و كسانيكه حافظه ضعيف دارند بايد از دم كرده ميخك استفاده
كنند.
(٣ميخك از سرطان جلوگيري كرده و حتي درمان كننده سرطان مي باشد .
(٤براي رفع سردرد مفيد است
(٥در برطرف كردن فلج و لقوه موثر است
(٦ضعف اعصاب را درمان مي كند
(٧براي رفع تنگي نفس مفيد است
(٨كسانيكه مبتال به بيماري وسواس ھستند براي درمان آن بايد ميخك بخورند
(٩مقوي معده و جھاز ھاضمه است
(١٠كبد و كليه را تقويت مي كند
(١١سكسكه را برطرف مي كند
(١٢براي تقويت نيروي جنسي سرد مزاجان مفيد است بدين منظور بايد  ٢گرم از پودر ميخك را
با شير مخلوط كرده و ھر روز بمدت يك ھفته از آن استفاده كرد
(١٣كسانيكه قطره قطره ادرار مي كنند براي درمان آن بايد چاي ميخك بنوشند
(١٤ميخك اشتھاآرو است
(١٥بدن را تقويت مي كند
(١٦براي ترميم قرنيه چشم و برطرف كردن لكه در چشم  ،مي توان چند قطره از محلول آبي

ميخك در چشم بچكانيد .
(١٧ميخك تب بر است
(١٨ميخك كرم كش است و داروھاي كرم كش داراي ميخك مي باشند
(١٩براي گردش خون و قلب مفيد است
(٢٠اسھال و دل درد را تقويت مي كند
(٢١براي درمان كمردرد  ،چاي ميخك و يا دو قطره اسانس ميخك را با آب گرم و يا چاي مخلوط
كرده و بنوشيد .
(٢٢نوشيدن يك فنجان چاي ميخك بعد از غذا گاز و درد معده را از بين مي برد
(٢٣استفاده از ميخك گرفتگي عضله را از بين مي برد
اسانس ميخك داراي اوژنول ،كاربوفلين ،الكل ،بنزيليك ،بنزوات دموتيل ،فورفوول و اتيلن مي
باشد اوژونول كه ماده اصلي ميخك مي باشد ،آرام كننده و ضد عفوني كننده از آن در دندان
پزشكي براي آرام كردن درد دندان استفاده مي شود.
ـ خواص طبيعي گل ميخك:
خشك شده غنچه درخت از دو ھزار سال بيش به عنوان ادويه به كار مي رفته است .از نظر طب
قديم ايران ميخك خيلي گرم و خشك است و داراي خواص بسياري است.
ـ براي رفع دندان درد و گوش درد يك قطره از اسانس ميخك و يا روغن آن را روي دندان بماليد
و يا در گوش بچكانيد.
ـ ميخك تقويت كننده مغز مي باشد و كساني كه حافظه ضعيف دارند بايد از دم كرده ميخك استفاده
كنند.
ـ ميخك از سرطان جلوگيري كرده و حتي درمان كننده سرطان مي باشد.
ـ حالت تھوع و استفراغ را برطرف مي كند ،بدين منظور مي توان  ٢قطره از اسانس ميخك را
در يك ليوان ريخت و نوشيد و يا از يك فنجان دم كرده ميخك استفاده كرد
براي رفع سردرد مفيد است.
ـ ضعف اعصاب را درمان مي كند.
ـ در برطرف كردن فلج و لقوه مؤثر است.
ـ براي رفع تنگي نفس مفيد است.
ـ جويدن ميخك بوي بد دھان را برطرف مي كند ولي مواظب باشيد كه با زبان تماس نگيرد زيرا
باعث سوزش زبان مي شود.
ـ كساني كه مبتال به بيماري وسواس ھستند براي درمان آن بايد ميخك بخورند.
ـ مقوي معده و جھاز ھاضمه است .
كبد و كليه را تقويت مي كند.
ـ سكسكه را برطرف مي كند.
ـ كساني كه قطره قطره ادرار مي كنند براي درمان آن بايد چاي ميخك بنوشند.
ـ براي درمان غذايي و تقويت رحم بايد از  ٤گرم ميخك ،ھر روز به طور مرتب استفاده نمود.
ـ ميخك اشتھا آور است و بدن را تقويت مي كند.
ـ ميخك ضد عفوني كننده بسيار خوبري است و مي توان از آن به عنوان كمپرس براي
شستشوي زخم ھا استفاده كرد.

ـ براي آسان كردن زايمان خانم ھاي حامله بايد در ماھھاي آخر بارداري ھر روز چاي ميخك
استفاده كنند و حتي در اتاق ھاي زايمان نوشيدن چاي ميخك ،زايمان را تسھيل مي كند.
ميخك تب بر و كرم كش است و داروي كرم كش داراي ميخك مي باشند.
ـ براي گردش خون و قلب مفيد است.
ـ اسھال و دل درد را درمان مي كند.
ـ براي برطرف كردن دردھاي رماتيسمي  ٣تا  ٤قطره روغن ميخك را با  ٥گرم روغن بادام
مخلوط كرده و روي قسمت ھاي دردناك بماليد.
ـ براي درمان كمر درد ،چاي ميخك و يا  ٢قطر اسانس ميخك را با آب گرم و يا چاي مخلوط كرده
و بنوشيد.
ـ استفاده از ميخك گرفتگي عضله را از بين مي برد.
ـ نوشيدن يك فنجان چاي ميخك بعد از غذا ،گاز و درد معده را از بين مي برد) .براي تھيه چايي
يا دم كردن ميخك مقدار  ١٠گرم ميخك را با يك ليتر آب جوش مخلوط كرده و به مدت  ٥دقيقه دم
كنيد(.
مضرات ميخك:
ھمانطور كه گفته شد ميخك بسيار گرم است ،بنابراين براي گرم مزاجان مناسب نيست و ممكن
است باعث ناراحتي كليه و روده ھا شود .اين گونه افراد بايد ميخك را با صمغ عربي مخلوط
كرده و بخورند.
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