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:شناسی ماهیت و گیاه 

سانتیمتر نیز می رسد .  40سیر گیاهی است علفی و دائمی که ساقه آن تا ارتفاع 

قطعه و محصور در غشاهاي نازك و  12تا  5قسمت زیر زمینی آن متورم و مرکب از 

به سفید می باشد . برگهاي آن باریک و نواري شکل به ظریف برنگ خاکستري مایل 

تیره و گلهاي آن کوچک و صورتی رنگ که به صورت یک چتر در انتهاي  زرنگ سب

نوع برّي و بستانی و جبلی  3در منابع طب سنتی ایران داراي .ساقه ظاهر می شود 

.الحیه نامند   م برّي آن را به یونانی اسقوردیون (سقوردن) و به عربی ثو.باشد  می

باشد: یکی بسیار دانه یعنی چند دانه به هم متصل و یکی   بستانی آن دو قسم می

جبلی آن .است کمتر آن به نسبت این  منحصر بر یک دانه و به قدر پیاز کوچکی و

دانه آنست و جبلی آن  گ بهتر از همه بستانی مشهور بزر.را به فارسی موسیر نامند

(پروراندن آن با سرکه) بهتر و بدون مخلل این قسم کم از جهت مخلل نمودن 

  .مستعمل و تازه همه اقسام بهتر از کهنه آن است

  

)طبیعت (مزاج

در سوم گرم و خشک و با رطوبت فضیله و حرارت او شبیه حرارت غریزي است و 

.بري آن در درجه چهارم گرم و خشک است

:افعال و خواص در منابع طب سنتی ایران

.خوردن آن با مراعات زمان و مزاج و حد اعتدال حافظ صحت مزاج است



.موجب پاکسازي معده و مفاصل از رطوبات می باشد

کننده خون  رقیق

مدر (جاري کننده) ادرار و خون قاعدگی و عرق

هاي مختلف و تعفن خصوصاً با سرکه آن دافع مضرت آب

جهت تصفیه حلق و صوت و تنگی نفس

و فالج و رعشه و اکثر امراض عصبانی جهت فراموشی

جهت دردهاي مفاصل و سیاتیک و نقرس

در افراد داراي مزاج مرطوب محرك قواي جنسی و مولد منی

در افراد داراي مزاج گرم کاهنده میل جنسی و معطش

ناشی از بلغم یهاي کهنه و درد معده و رفع تشنگ جهت تب

م و سنگ کلیهلطیف کننده غذاهاي غلیظ و تحلیل اورا

نیکوکننده رنگ چهره و مداومت خوردن آن باعث ریزش موي سفید و روئیدن 

.موي سیاه

پختن آن با شیر گوسفند و بریان کردن با روغن گاو تازه و با عسل شیرین نموده 

.حلوا ساخته در تحریک قواي جنسی و انعاظ بسیار مفید است

.جوییدن برگ آن کاهنده بوي آن است 

المتعلمین در موارد متعددي از سیر نام برده است و در   اخوینی در کتاب هدایته

کاهش اشتها، ویار بانوان حامله به گل خوردن، اسهال بلغمی، کم شدن خون 

  .االمعا، بهق و برص آن را تجویز کرده است  قاعدگی زلق



:ها  مضرت

:روي در مصرف آن  زیاده

.خون و مضر چشم و ریه و بواسیر استموجب سردرد (مصدع) و سوزاننده 

براي زنان حامله و مبتالیان به زحیر (اسهال) مضر است

هاي   موجب تولید صفراي بسیار تند شده و کاهنده قواي جنسی و مهیج بیماري

.داراي دوره (امراض نائبه) است

اخوینی در موارد: آب مروارید چشم، بواسیر، زیادي خون قاعدگی و زردي چشم 

.علت آن مربوط به یرقان نباشد مصرف آن را منع نموده استکه 

:مصلح

پختن آن در آب با کمی نمک و اضافه نمودن روغن بادام و یا کره و استعمال آن با 

.گشنیز و سکنجبین و پس از خوردن آن، آشامیدن آب انار ترش و شیرین

کنندگی   یت گرمنویسد: سیر خاص  رازي در کتاب الحاوي از قول دیسقوریدوس می

سازد و معده را خشک کرده و به همین سبب عطش   دارد، نفخ شکم را برطرف می

جالینوس معتقد است سیر براي اهالی مناطق سردسیر و زمستان سودمند .زا است  

است زیرا اخالط سرد را گرم کرده و اخالط غلیظ و چسبنده را که حضور آنها در 

نماید.  یابد قطعه قطعه می  یبدن هنگام فصل زمستان افزایش م

غلیظ و کننده دارد و اخالط  گوید: سیر خاصیت گرم   همچنین از قول روفس می

براي چشم مضر است زیرا به علت دربرداشتن  ، چسبناك را قطعه قطعه کرده

کند و وارد مایعات موجود در   کننده از دیوارهاي نازك آن عبور می  خاصیت گرم

شود. گرچه برخی از حکما ازجمله   شود و بدین ترتیب باعث تاري دید می  آن می



.دانند  حنین، سیر را براي چشم مرطوب سودمند می

  در مورد سیر می نویسد: بدن را به مقدار زیاد گرم میرازي در کتاب منافع اغذیه 

ماند و حرارت آن شبیه به گرمی تب نیست بلکه یک حرارت   کند، در بدن زیاد نمی

مطبوع شبیه به حرارت غریزي است و این بزرگ ترین مزیت اوست. بادها را در 

طوریکه  سازد و از هر غذایی بیشتر این خاصیت را داراست به  بدن پراکنده می

کند.  شود و اگر به خوردن آن ادامه دهند عطش را برطرف می  مانع قولنج می

کند و مانند پیاز سبب   دردهاي پشت و همچنین دردهاي کهنه و مزمن را برطرف می

هاي غلیظ مانند کشکیه را   گردد. خون را رقیق و خوراك  صعود بخار به سر نمی

.نماید  لطیف می

شود اما   هاي بلغمی و سرد، نیازي به خوردن مصلح پیدا نمی  همچنین براي مزاج

اشخاصی که مزاجشان گرم است باید از خوردن آن اجتناب کنند مخصوصا در 

فصول گرم سال و چنانچه میل به خوردن آن داشتند و براي نفخ شدیدي که احیانا 

سرکه میل ، باید آن را با  عارض مزاج ایشان شده است ناچار به خوردن آن بودند

نمایند و یا با قریص و ماست و امثال اینها مصرف کنند و روي آن قدري سکنجبین 

.بنوشند یا انار ترش بمکند و از آب بسیار خنک بنوشند

روز   کسانی که براي معالجه نفخ ناچارند سیر مصرف کنند، نباید در مدت یک شبانه

صتی باشد که سیر اثر خود را از آنچه براي اصالح آن شرح دادیم میل نمایند تا فر

بخشیده و بادها را دفع کند. بعد از آن چنانچه حرارت سیر آزاردهنده بود از 

.مصلحات به تدریج و کم کم استفاده نمایند 



:اثرات بررسی شده سیر در منابع جدید

:دهنده  روي سیر نشانمطالعات انجام شده بر 

  اثرات آنتی،کاهش چربی خون،ضدقارچ)،اثرات ضدمیکروبی (آنتی میکروبیال

داراي قدرت مهار تجمع پالکتی بوده و موجب .و فیبرینولیتیک استاکسیداتیو

اثر کاهندگی سیر بر روي چربی خون به واسطه .شود افزایش زمان انعقاد خون می 

 هاي هپاتوسیت انجام می   کلسترول در سلول مهار سنتز استرول و بیوسنتز

اکسیدانی  همچنین با افزایش سطح داخل سلولی گلوتاتیون موجب اثرات آنتی.شود

 .شود می 

  :Eموارد مصرف مورد پذیرش کمیسیون

همچنین جهت ،افزایش سطح کلسترول خون،فشارخون باال،آترواسکلروزیس

  واسطه افزایش سن مصرف می جلوگیري از تغییرات ایجاد شده در عروق به

از سیر به صورت خوراکی در  (folk medicine)همچنین در طب افواهی.شود

هاي  هاي التهابی تنفسی، برونشیت، اختالالت هضمی، اسپاسم مواردي مانند بیماري

.شود  دستگاه گوارش، برخی اختالالت قاعدگی، قند خون باال استفاده می

ب سنتی ایران، تشخیص علت نازایی است به این یکی از کاربردهاي سیر در ط

شود که حبه سیر را با   صورت که با تجویز و راهنمایی پزشک از خانم خواسته می

شرایط خاص داخل واژن نگاه دارند و با بررسی نمودار زمانی پیدایش بوي سیر 

به  الزم به ذکر است افراد مبتال.در دهان، علت ایجاد نازایی تشخیص داده می شود

بیماري مانند فشارخون، چربی خون، دیابت، اختالالت عروقی و گوارشی در مورد 



مصرف سیر با پزشک خود مشورت کرده و از مصرف خودسرانه و بی رویه این گیاه 

  .پرهیز نمایند
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