
 

 روش هاي تهيه مواد دارويي گياهي براي مصرف

هايي مانند دم كرده، جوشانده، تنتور، شربت ها،  گياهان دارويي يا داروهاي خام گياهي به اشكال مختلف به صورت فراورده
كه در اين بخش به طور  مراحل تهيه برخي از اين فراورده ها آسان بوده،. دارويي قابل استفاده هستند ضمادها و ساير فراورده هاي

، )كفگير مانند ( چاقو، قاشق اسپاتول : فراورده هاي گياهي دارويي شامل وسايل مورد نياز براي ساخت. خالصه ارائه مي شوند
فشار يا عصاره گير مواد گياهي، ترازوي دقيق  تابه، قوري استيل، لعابي يا شيشه اي، الك هاي نايلوني و پالستيكي، دستگاه ماهي
بزرگ و غيره  ظرفهاي شيشه اي يا پالستيكي تيره رنگ با دهانه تنگ و گشاد به ابعاد كوچك و و) خشك كن ( تريكي، آون الك

روش و شرايط . گياه مي شوند، به هيچ وجه نبايد استفاده كرد از ظرفهاي آلومينيومي كه بالقوه سمي اند و به راحتي جذب. هستند
دم كرده ها به صورت . است ي به منظور جلوگيري از كاهش خواص دارويي آنها حائز اهميتهاي دارويي گياه نگهداري فراورده

تنتور و . شرطي كه در محل خنك نگهداري شوند، قابل مصرف هستند ساعت به 48تازه و جوشانده ها براي مصرف حداكثر تا 
خنك، و پمادها، كرم ها و  تيره و در محلها، مانند شربت و اسانس به مدت چند ماه در ظرف هاي شيشه اي  ساير فراورده

تمامي وسايل مورد نياز ساخت فراورده . استاندارد قابل نگهداري هستند كپسولها در ظرف هاي شيشه اي يا پالستيكي تيره رنگ و
دقت پس از آغشته شدن به محلول به  دقيقه در محلول استريل كننده قرار داده و 30گياهي مي بايست حداقل به مدت  هاي

 .آبكشي شده و در آون خشك شوند

 دم كرده ها

گياهي چون برگ، گل يا اجزاي خشك و برداشت شده  تهيه اين فراورده دارويي با استفاده از قسمت هاي ظريف و تازه اندام هاي
د طبيعي موا جوش را برداشته و به قوري يا فنجان داراي بخش هاي خرد شده و يا قطعه شده آب در حال. امكان پذير است

اين . دقيقه، دم كرده آماده شده صاف و ميل شود 10پس از  گياهي اضافه كرده و با قرار دادن درپوش يا نعلبكي بر روي آنها،
ماده خشك گياهي  گرم 3 – 2حجم يك قاشق مرباخوري حدود ( گرم گياه خشك  20چند گياه به مقدار  فراورده داراي يك يا

دم كرده ها به صورت سرد . براي تهيه يك دوز مصرفي به كار مي رود ميلي ليتر آب است كه 500ر گرم گياه تازه د 30يا ) است 
 .نوشيده مي شوند يا گرم

  

 دم كرده هاي روغني

چربي گياهان مي شوند، كه به دو روش داغ به  اين روش تهيه مواد دارويي گياهي سبب تسهيل در استخراج تركيبات محلول در
روغن  هر دو نوع فراورده براي مصارف خارجي به عنوان. نور خورشيد انجام مي گيرد و سرد به وسيلهكمك حرارت ماليم 

دم كرده هاي روغني داغ با مخلوط كردن مواد خرد . هستند يا به صورت افزودني به كرم ها و پمادها قابل استفاده) ماليدني(ماساژ 
اي و حرارت دادن ماليم  در يك ظرف شيشه) فتابگردان، زيتون و غيره روغن هاي خوراكي مانند آ( مايع  شده گياهي و روغن

پس از سرد شدن روغن ومواد گياهي همراه، آنها را با دستگاه . خواهند شد ساعت آماده 3 – 2آنها به طور غير مستقيم براي 
در دم . ز نگهداري مي كنندتمي گير فشرده، سپس صاف كرده و مايع حاصل را درون بطري هاي شيشه اي تيره رنگ و عصاره



 

را درون ظرف شيشه اي درپوش دار ريخته پس از تكان دادن، بطري را به مدت  كرده هاي روغني سرد، مواد گياهي همراه روغن
ميلي  750گرم گياه تازه در  500خشك يا  گرم گياه 250در اين روش فراوري، . هفته در معرض نورخورشيد قرار مي دهند 6 – 4

 .روش سرد يا داغ آماده مي شود مايع خوراكي مخلوط و به ليتر روغن

  

 جوشانده ها

 20در اين روش . با روش دم كردني مناسب تر است تهيه جوشانده از اجزايي چون ريشه، پوست تنه، تركه، ميوه و بذر در مقايسه
ريخته و آنرا ) قابلمه  ) سرد در داخل ظرفي ميي ليتر آب 750همراه با ) مخلوط چند گياه ( تازه  گرم گياه 40گرم گياه خشك يا 

تا جوش آمده و حجم مايع باقيمانده درون ظرف به دو سوم حجم اوليه  دقيقه قرار داده 30 – 20بر روي شعله كم اجاق به مدت 
و در مناسب و درپوش دار ريخته  سپس جوشانده سرد و صاف شده را در داخل ظرف شيشيه اي. برسد) ميلي ليتر 500( خود 

سرد يا گرم ميل مي شود و مقدار تهيه شده براي مصرف سه دوز براي همان  جوشانده ها به صورت. محل خنك نگهداري كنيد
 .كرد جوشانده ها و دم كرده ها را مي بايست تازه و روزانه تهيه. كفايت مي كند روز

  

 تنتورها

تنتور تهيه )  5:1( پنج قسمت به صورت مخلوط  الكل اتيليك در اين روش با خيساندن مواد گياهي طبيعي به نسبت يك قسمت و
كردني ها و  آساني به وسيله الكل استخراج مي شوند، در نتيجه، اثر بخشي تنتور نسبت به دم تركيبات فعال گياه به. مي شود

پيل موسوم به الكل چوب الكل متيليك يا الكل ايزوپرو بايد دقت كرد، از الكل هاي صنعتي چون. جوشانده ها بيشتر مي شود
را خرد كرده و در ظرفهاي  گرم گياه تازه 300گرم گياه خشك يا  200براي تهيه تنتور . بسيار سمي هستند استفاده نكرد، زيرا

الكل به آن اضافه مي كنند، به طوري كه روي مواد گياهي را الكل  شيشه اي بزرگ دهان گشاد و تميز قرار مي دهند، سپس
 14 – 10خنك و تاريك به مدت  از قرار دادن درپوش ظرف، آن را به مدت چند دقيقه تكان داده و سپس در محل پس. بپوشاند

سپس فراورده را صاف و مايع حاصل را در بطري هاي تميز و . تكان مي دهند روز نگه مي دارند و يك روز در ميان نيز ظرف را
اتاق صورت گيرد و براي جلوگيري از  گياهي در الكل مي بايست در دمايخيساندن مواد . اي تيره رنگ نگهداري مي كنند شيشه

 اين فراورده ضمن سهولت. اكسيداسيون ماند اسيد اسكوربيك نيز به كار برده شود اكسيداسيون آنها بهتر است كمي مواد ضد
 .مصرف تا مدت دو سال قابل نگهداري است

  

 

 



 

 شربت ها

گرم  500در اين روش . تنتور استفاده مي شود وشانده ها از شربت هاي ساخته شده ازدر برخي مواقع به جاي دم كرده ها و ج
حل شود و  ميلي ليتر آب مخلوط كرده و به آرامي حرارت مي دهند تا تمامي شكر و عسل 250 عسل يا شكر تصفيه نشده را در

ميلي ليتر  5ميلي ليتر و يك قاشق چايخوري  20غذاخوري  ميلي ليتر، يك قاشق 150حجم يك فنجان معادل ( مخلوط قوام يابد 
درپوش چوب  يك تا سه قسمت تنتور با سه قسمت شربت مخلوط شده را در داخل بطري استريل با پس از سرد شدن،). است 

طبيعي گياهي، شامل استخراج همه تركيبات سلول زنده،  تهيه شربت از مواد. پنبه اي ريخته و در محل خنك نگهداري مي كنند
داراي نمك ( سلول ها  البته، به دليل پيچيدگي محتويات واكوئل. يك محلول آبكي و كمي اسيدي است دون تغيير در آنها، درب

استخراج شربت ها چندان آسان نبوده و شربت به دست آمده داراي غلظت و  ( هاي محلول مختلف همراه با تركيبات متعدد ديگر
هاي برابر دم كرده ها يا جوشانده  در ساخت شربت ها، از تركيب نسبت. ت پااليش شودزيادي خواهد بود كه مي بايس چسبندگي

از عسل يا شكر به ( به كمك حارت دادن به مدت طوالني، استفاده مي شود  هاي گياهي به همراه عسل و شكر تصفيه نشده،
داروهاي گياهي به ويژه براي اطفال استفاده  وععامل محافظت كننده، و يا طعم دهنده براي قابل پذيرش تر شدن طعم ناوطب عنوان

 .سه بار در روز است) قاشق مرباخوي  2 – 1( ميلي ليتر  10 – 5 دوز قابل مصرف شربت ها). مي شود 

  

 كرم ها

تهيه مي شود، به اين صورت كه ماده امولسيون  به همراه آب) يك امولسيون ( در ساخت كرم ها، مخلوطي از روغن يا چربي 
كرده، سپس  با حرارت غير مستقيم ذوب) پيركس ( را در يك ظرف شيشه اي نسوز ) تهيه است  ار داروخانه ها قابل( ده كنن

گرم گياه  30ميلي ليتر آب و  80گرم گليسيرين،  75كننده،  گرم ماده امولسيون 150به ( مقداري گليسيرين، آب و مواد گياهي 
به آرامي حرارت مي  ، در هنگام هم زدن به آن اضافه كرده و به مدت سه ساعت) تازه اضافه مي شود گرم گياه 75خشك يا 

آنگاه با يك . پيوسته هم زده تا به طور كامل سرد شده و قوام يابد سپس مخلوط حاصل را به آهستگي صاف كرده و به طور. دهند
كرم ها از . مي كنند تا فاسد نشود ال نگهداي، در ظرف شيشه اي تيره رنگ و در پوش دار ريخته و در يخچ)اسپاتول  ) كاردك

توصيه مي  به عنوان نگه دارنده به آنها "بنزوئين "بناباين افزودن چند قطره تنتور روغن ها و چربي ها سريع تر فاسد مي شوند،
كرم ها در . پوست، سبب خنكي و نرمي آن مي شوند كرم ها به راحت جذب پوست شده و افزون بر امكان تعويق و تنفس. شود

 .بار و با ماساژ آرام قابل توصيه هستند 3 – 2محل آسيب ديده روزانه 

  

 پمادها

را در ظرف شيشه اي ) به كمك بخار پز ( يا پارافين نرم  در تهيه پمادها، مقداري وازلين. پمادها بر خالف كرم ها، فاقد آب هستند
مستقيم به آرامي بهم مي زنند  افه كرده و به طور مرتب در حرارت غيرمواد گياهي نرم يا خرد شده را اض ريخته، سپس) پيركس ( 



 

 مواد گياهي مخلوط و). گرم گياه تازه از يك يا چند گياه  150گرم گياه خشك يا  60گرم وازلين يا پارافين نرم با  500مخلوط ( 
ظرف هاي شيشه اي تميز ريخته، پس از  درون بي درنگ) به كمك دستكش ( را با فشردن و صاف كردن ) پماد مذاب ( داغ شده 

 .در يخچال نگهداري مي كنند خنك شدن و گذاشتن درپوش، آنها را

  

 ضمادها يا مرهم ها

مرهم ( عضو آسيب ديده بدن قرار مي دهند ضماد  به مخلوطي از مواد گياهي تازه، خشك يا پودر شده كه به طور مستقيم بر روي
خارج  عضالني، رگ به رگ شدن، شكستگي استخوان ها همچنين براي –دردهاي عصبي  بخش ضمادها آرام. گفته مي شود) 

دقيقه به آهستگي  2مواد گياهي را به مدت  در اين روش. ساختن چرك از زخم هاي عفوني يا سوختگي ها استفاده مي شوند
كردن از  جلوگيري براي( موضع ماليده  سپس مقداري روغن روي. با فشار دادن خارج مي كنند حرارت داده و مايعات اضافي آنرا

گياهي داغ يا گرم شده را روي آن قرار مي دهند و سپس به كمك  و مواد) چسبيدن مواد گياهي به محل زخم يا محل آسيب ديده 
شده را دو تا سه ساعت به دفعات  مرهم تازه تهيه. ساعت پانسمان مي كنند 3استيريل، عضو آسيب ديده را به مدت  باند يا گاز

 .مي توان به كار برد

  

 لوسيون و كمپرس ها

رقيق شده براي حمام كردن التهابات يا تحريك هاي  در اين روشها، مواد گياهي آبكي چون دم كرده ها، جوشانده ها يا تنتورهاي
ميلي ليتر آب  500تنتور در  ميلي ليتر 25نده و يا ميلي ليتر دم كرده، جوشا 500( كار برده مي شوند  پوستي به عنوان لوسيون به

خيسانده شده در لوسيون ها هستند كه به دو صورت گرم و سرد روي موضع  كمپرس ها در واقع پارچه تميز). به كار مي رود 
بسيار موثر  كاهش تب به صورت موضعي اين دو فراورده گياهي براي بهبود درد، تورم، كوفتگي، سردرد و. داده مي شوند قرار

براي جلوگيري از چسبندگي كمپرس، مي توان كمي روغن . به دفعات تعويض شوند بوده و به منظور كارآيي بهتر، مي بايست
. مدت يك ساعت روي ساعت روي آن قرار داد موضع ماليده و پارچه آغشته به لوسيون تازه را به خوبي آبگيري كرده و به روي

 .استريليزه به مدت دو روز داخل يخچال، قابل نگهداري هستند ش دار،لوسيون ها در بطري هاي درپو

  

 ساير فراورده هاي دارويي

بخورها كه در رفع ناراحتي هاي دستگاه تنفس : عبارتنداز ديگر فراورده هاي دارويي گياهي كه در تسكين موضعي مناسب هستند،
در داخل ظرفي بزرگ ريخته و  ميلي ليتر دم كرده گياهي، 25قطره اسانس يا  10 – 5از ليتر آب جوشيده با  در تهيه آنها. موثرند

دهان . غرغره كن ها بر روي غشاي مخاطي دهان و گلو آثار آرام بخشي دارند دهان شويه و. به مدت ده دقيقه بخور مي دهند



 

شياف ها براي درمان . ساخته مي شوند) آب داغ  ميلي ليتر 100لي ليتر در مي 5( ها از دم كرده يا جوشانده يا تنتور رقيق  شويه
تسكين دردهاي دست  حمام هاي دارويي روشي مناسب براي. وتناسلي مورد استفاده قرار مي گيرند بيماري هاي دستگاه گوارشي

. قطره اسانس استفاده مي شود 10 – 5 ميلي ليتر دم كرده يا 500 براي اين منظور از رقيق كردن. و پا و گرفتگي سينوس هاست
اسانس ها موجب تحريك  از آنجا كه. يا اسانس ها براي تسكسن دردهاي خفيف و يا استرس ها مفيد هستند روغن هاي فرار

قطره اسانس در كمي روغن بادام براي ماساژ پوست،  10 – 5شوند،  پوستي مي شوند پيش از مصرف بايد به كمك روغن رقيق
براي اين . شبانه روز آماده مي شوند خيساندن سرد مايعاتي هستند كه با مخلوط مواد گياهي در آب سرد به مدت يك .مفيد است

روش  اين. ليتر آب سرد خيسانده و پس از يك شبانه روز آنرا صاف و مصرف مي كنند ميلي 500گرم مواد گياهي در  25منظور 
. ، مناسب تر است)مانند دم كرده ها يا جوشانده ها . ( شوند بر اثر حرارت تجزيه مي تهيه در برخي مواد گياهي كه ماده موثر آنها

موضعي به كار برده مي  با دستگاه آب ميوه گيري فشرده و صاف شده و به صورت خوراكي يا) افشره ها  ) آب تازه گياهان
 .شوند

 


