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نگاهي دوباره به علف هایي كه هرز نیستند؛ 
بازخواني خواص چشمگیر گیاهان اطراف ما:

                                       ختمی خبازی 

در ادامة سلس��له  مطالب مربوط به معرفي گونه هاي گياهي دارويي واقع در پرديس 
دانشگاه فردوسي مشهد، در اين بخش به بررسي گياه ختمی خبازی مي پردازيم.

گیاهشناسي و رویشگاه
ختمی خبازی، گياهي است علفي به ارتفاع20 تا 120سانتی متر، ُكرک دار يا بدون 
كرک، با ريش��ة ضخيم س��فيدرنگ، س��اقة راس��ت و دارای برگ های متناوب و 
دايره ای شکل با 5 تا 7 لوب دندانه دار با دمبرگ دراز. ُگل ها در اين گياه، منفرد يا 
در دسته های10تايی به رنگ صورتی يا ارغوانی مايل به بنفش هستند كه خشك شدة 
آن، به رنگ آبی مايل به بنفش درمی آيد. ميوة اين گياه، مدّور بوده و مرّكب از10 
تا 11برچة كليوی شکل است. ختمی خبازی معموالً در اراضی مرطوب باير، باغ ها 
و باغچه ها می رويد و در پرديس دانش��گاه فردوس��ي مش��هد نيز يافت می شود. نام 
علمی اين گياه Malva sylvestris اس��ت كه از  خانوادة Malvaceae به شمار 
می آيد و به نام های پنيرک و نان كالغی نيز ش��ناخته می ش��ود. گاهی به اش��تباه به 
آن گل بنفش��ه هم گفته اند. ُگل ختمی خبازی يکی از تركيبات جوش��اندة خنکی 
اس��ت كه در بازار گياهان دارويی ايران، عرضه شده و مورد تجويز و استفاده قرار 

می گيرد. 

تركیبات شیمیایي
در تمام قسمت های گياه عالوه بر تانن، مواد لعابی فراوان، قند، مواد رزينی، پکتيك 
و اكساالت كلس��يم وجود دارد. در گل پنيرک عالوه بر مواد فوق، مقداری ماده 
رنگی مالوين وجود دارد كه بر اثر هيدروليز، به گلوكز و مالوی نين تجزيه می شود.

خواص و كاربردها
طبع ختمی خبازی، سرد و تَر است و تمام قسمت های گياه، كاربرد دارويی دارد؛ اما 
در ايران، ُگل های آن بيش��تر مورد استفاده قرار می گيرد. اين گياه، اثر نرم كنندگی 
داشته و آرام بخش، مُدّر و رافع ناراحتی های سينه است و برای رفع يبوست كودكان 
و افراد مُسن، بسيارمؤثر است. جوشاندة حاصل از برگ و ُگل آن به صورت غرغره 
به عنوان دهان شويه در رفع تحريکات مخاط دهان، ورم لوزه ها، درد گلو و آنژين، 
اثر مفيدی دارد و برای درمان آفت های دهانی نيز مؤثر اس��ت. تنقية جوشاندة آن، 
دل پيچه را تس��کين می دهد. دم كردة يك مشت برگ خشك پنيرک در يك ليتر 
آب ج��وش به مدت10دقيق��ه، محلول شستش��ويی را می س��ازد كه برای تس��کين 
تحريکات پوست صورت و جوش ها و نيز ايجاد لطافت پوست  ، بسيارمناسب است. 
گذاش��تن لِه ش��دة برگ تازة آن در محل نيش زدگی عقرب و زنبور باعث كاهش 
درد می ش��ود. با خيساندِن ُگل خشك ش��دة اين گياه در آب سرد، می توان رنگ 
زيبايی را ايجاد نمود كه از آن برای خوش رنگ س��ازی شربت های خنك استفاده 

می كنند.

احتیاط
كسانی كه كلية سنگ ساز از نوع اكساالت دارند، نبايد از اين گياه استفاده كنند. 


