
گیاه خردل : دانه خردل بطورکلی بعنوان یک ادویه مفید برای سالمتی شناخته شده و در واقع غنی 
از مواد مغذی گیاهی، مواد معدنی، ویتامینها و آنتیاکسیدانهاست. نام این داروی گیاهی از ٥٠٠٠ 
سال پیش، در نوشتههای باستانی سانسکریت و عهد عتیق ذکر شده است. از خواص درمانی و فواید 
دانه خردل در روم و یونان باستان نیز استفاده می شده است. جالب است که بدانید، خردل در ابتدا 
صرفاً بعنوان دارو در طب سنتی استفاده می شده و این کاربرد سالهای مدیدی رواج داشته و بعدها 

استفاده از این دارو بعنوان چاشنی مواد گوشتی و سُس ساندویچ معمول شده است.
گیاه و دانههای خردل حاوی کالری پایین و دارای ارزش تغذیهای باالئی بوده و منبع بسیار خوبی از 
ویتامینهای ضروری گروه B مانند فوالت، نیاسین، تیامین، ریبوفالوین، ویتامین B6 یا 

پیریدوکسین و اسید پانتوتنیک است (بدن باید این ویتامینها را از منابع خارجی تأمین کند). این گروه از ویتامین های B، در ساخت و ساز آنزیم ها، عملکرد 
سیستم عصبی و تنظیم متابولیسم (سوخت و ساز) بدن نقش مهمی دارند. دانههای خردل حاوی پروتئین، فالونوئید و برخی از آنتی اکسیدانها مانند کاروتن، 

لوتئین و زیاگزانتین و اسیدهای چرب امگا -۳ هستند. عالوه براین، این دانهها دارای مقدار کمی از ویتامینهایی نظیر ویتامین A، ویتامین C و K میباشند.
طبیعت خردل بسیار گرم و خشک بوده و بعنوان منبعی غنی از بسیاری از مواد معدنی مفید برای سالمت بدن، به شمار میرود. کلسیم، منگنز، مس، آهن، 
سلنیوم و روی، برخی از این مواد معدنی هستند که در دانه خردل به وفور وجود دارند. کلسیم به ساخت استخوانها و دندانها کمک میکند. منگنز توسط بدن 
بعنوان یک عامل مورد نیاز برای ساخت آنتیاکسیدان (مواد ضد سرطان) استفاده میشود. مس در تولید سلولهای قرمز خون مورد نیاز است. آهن نیز برای 
تشکیل گلبولهای قرمز خون و سوخت و ساز سلولی مورد استفاده قرار میگیرد. دانه خردل دارای مزایا و خواص ضد سرطانی و ضد التهابی قویّ است. بعنوان 
یک منبع بسیار خوب از سلنیوم و منیزیم (مواد ضد التهابی)، دانههای خردل (سیاه) میتوانند التهاب را کم کرده و عالئم بیماریهایی مانند آرتریت روماتوئید 

یا آسم را کاهش دهند. دانهها همچنین حاوی موادی به نام ایزوتیوسیانیتها هستند که دارای خواص و اثرات ضد سرطانی میباشند.
از زمانهای قدیم، خواص ملین بودن دانههای خردل بعنوان بهترین مزیت آنها در نظر گرفته شده است؛ اما امروزه این داروی گیاهی همچنین برای اثرات آنتی 
باکتریال (ضد عفونی کننده) و ضد قارچی نیز ارزشمند شناخته میشود. محصوالت تولید شده از خردل برای سرعت بخشیدن به سوخت و ساز بدن و در نتیجه 

برای بهبود عملکرد سیستم گوارشی مورد استفاده قرار میگیرند. جالب است بدانید که دانه خردل ترشح بزاق را تحریک کرده و اشتها را بهبود می بخشد.
یکی دیگر از مزایای مهم دانههای خردل، کاهش دفعات حمالت میگرنی است، به این منظور باید پوست سر خود را با روغن خردل ماساژ دهید؛ این کار 

کیفیت موهایتان را نیز به طور قابل توجه بهبود بخشیده و از ریزش مو نیز، جلوگیری میکند.
فرآوردههای خردل و روغن خردل بطور موثر برای قرنها و به منظور کاهش فشار خون باال و جلوگیری از تصلب شرایین مورد استفاده قرار گرفتهاند. آنها 
همچنین برای بهبود ایمنی بدن مفید بوده و به مبارزه با بیخوابی کمک میکنند .دانههای خردل در درمان مسائلی مانند اضطراب، اختالالت روانی، اثرات 
تنش و افسردگی، برونشیت، اختالالت جنسی، نشانههای یائسگی و بسیاری از مشکالت دیگر مفید هستند. روغن خردل غنی از اسیدهای چرب اشباع نشده 

است و تنها میزان بسیار اندکی از چربیهای اشباع شده را داراست؛ به همین دلیل بسیار برای قلب سالم بوده و مناسب برای پخت و پز است.
روغن خردل همچنین دارای خواص ضدعفونی کنندگی و ضد قارچی است، لذا با ماندن در هوای اتاق فاسد نمیگردد (فقط بو و طعم آن تندتر میشود). این 

روغن با توجه به مطالعات انجام شده توسط فیثاغورس (دانشمند یونان باستان)، بعنوان درمانی برای نیش عقرب نیز، مورد استفاده قرار گرفته است.
 مجموع خواص درمانی خردل :
- خواص ضد سرطان و ضد التهابی؛

- کاهش دهنده عالئم بیماریهایی مانند آرتریت روماتوئید یا آسم؛
- ملین و رفع کننده یبوست ناشی از سردی؛

- اثرات ضد قارچی و ضد عفونی کنندگی؛
- سرعت بخشیدن به سوخت و ساز بدن؛

- بهبود عملکرد سیستم گوارشی و کمک به گوارش و هضم غذا؛
- بهبود اشتها؛

- کاهش دفعات حمالت میگرنی؛
- کاهش فشار خون باال و جلوگیری از تصلب شرایین؛

- مبارزه با بیخوابی (بویژه در زنان یائسه ای که مشکل خواب دارند)؛
- کمک به استفراغ در مسمومیتهای تصادفی؛

- بهبود وضعیّت ایمنی بدن (خاصیّت آنتی اکسیدانی) و خواص ضد سرطانی بدلیل حذف مواد مضر (رادیکالهای آزاد)؛
- درمان مسائلی مانند اضطراب، اختالالت روانی، اثرات تنش و افسردگی، برونشیت، اختالالت جنسی، نشانههای یائسگی؛



 کاربردهای دیگر خردل :
- تسکین گلودرد : کمی پودر خردل را با مقداری آب لیمو، یک قاشق چایخوری نمک، عسل و 
نصف لیوان آب گرم مخلوط کرده و بگذارید به مدت ١٠ دقیقه بماند، سپس محلول را غرغره 
کنید تا گلو باز شود. تاثیر این دارو تا چند روز محسوس خواهد بود. در صورت بازگشت گلودرد، 

این عمل تکرار شود.
- بوگیر بطری ها : برای از بین بردن بوی مواد قبلی موجود در بطری، کمی پودر خردل و آب 
داغ در داخل بطری ریخته و محکم هم بزنید و سپس بطری را بشویید. این عمل، بالفاصله بو را 

از بین خواهد برد.
- رفع سرفه و خلط سینه : بنا به دالیلی (بویژه وجود مواد اکسپکتورانت گیاهی)، خردل خلط به وجود آمده را از بین میبرد. کمی پودر خردل و آرد گندم را 
خمیر کرده و از قبل روی گلو و سینه خود وازلین بمالید. سپس خمیر مرهم را وسط حوله خیس پهن کرده و آن را تا کنید. حوله را حداکثر١٠ دقیقه روی 

سینه بگذارید. مطمئن باشید در عرض چند دقیقه احساس بهتری پیدا خواهید کرد. این کار برای کمردرد و سینوزیت نیز مفید و برای واریس مضرّ است.
- ماسک زیبایی : خردل عالوه بر بهبود طعم غذا، تاثیر مثبتی روی پوست به ویژه صورت دارد. مایه تهیه شده از پودر خردل و کمی آب را روی پوست بمالید و 

پس از چند دقیقه بشویید، پوست صورت را نرم و شاداب خواهد کرد. البته این ماسک برای پوست های خیلی حساس توصیه نمیشود.
- تسکین دهنده دردهای عضالنی : اغلب ورزشکاران و افراد مسن از سفتی و خستگی عضالت شکایت دارند. در چنین مواردی در آب وان حمام کمی پودر 

خردل و سولفات منیزیم بریزید و در آن دراز بکشید تا این درد را از بین ببرد.
- تسکین خستگی پا : روز پر مشغله میتواند موجب خستگی و درد پا شود. خوب است با پاشویه 
حاوی خردل این خستگی را رفع کنید. ٢ قاشق مرباخوری پودر خردل را با کمی آب گرم مخلوط 

کنید و به مدت نیم ساعت پاها را درون آن قرار دهید این زمان برای از بین بردن درد پا کافی است.
- درمان کمر درد : کمردرد میتواند بسیار آزاردهنده باشد و حرکت بدن را محدود و دردآور بکند. درد 
آرتروز و درد پیچ خوردگی را با حمام ٢٠ دقیقه ای در وان آب گرم (حدود ۴٠ درجه) حاوی ٢۳٠ 

گرم پودر خردل برطرف کنید و یا کاهش دهید.
- پیشگیری از رشد علف هرز : طبق گفته محققان، مواد رها شده از دانه های خردل سفید درون 
خاک، مانع رشد علف هرز و یا گیاهان مزاحم دیگر میشود. یک مشت دانه خردل در باغچه به طور پراکنده بریزید. اگر چه علف هرز در می آید اما به طرز 

چشمگیری تعداد آن کمتر خواهد شد. قبل از استفاده از پودر دانه خردل خوب تحقیق کنید زیرا که این دانه برای برخی از گیاهان میتواند مضرّ باشد.
- نرم کننده و حالت دهنده مو : روغن خردل برای درمان موهای آسیب دیده بسیار عالی است و به موها نرمی 
و شادابی می بخشد. مقدار کافی از روغن را در کف دست بریزید و دستها را به هم مالیده، سپس موها را خوب 

ماساژ دهید. روغن مدت ۸ ساعت روی مو بماند و بعد آن را با شامپو و نرم کننده بشویید.
- برای رفع بد اشتهایی توصیه میشود که مقداری دانه خردل سیاه را با شیر مخلوط کرده و ١٥ تا ٢٠ دقیقه 
قبل از غذا آن را بنوشید. جهت رفع یبوست سردی، یک قاشق غذاخوری دانه خردل سفید را چند روز در آب 
خیسانده سپس صبح ناشتا میل شود (از مصرف زیاد این دانه خودداری شود). زمانی که بی اشتها میشوید و یا 
احساس سنگینی میکنید، جوشانده خردل میتواند کمکتان کند. درواقع خردل با افزایش ترشحات معده نیز، به 
هضم بهتر غذا کمک میکند. یک قاشق چایخوری نوک ساقههای خردل سیاه را با یک فنجان آب جوش به 

مدت ٥ دقیقه دم کنید. محلول را صاف کرده و روزانه ۳ فنجان از آن را (تا زمان رفع شدن عالئم بیاشتهایی و احساس سنگینی در معده) میل نمائید.
- خردل دفع کننده اخالط از اعماق بدن بوده، برای تقویت ذهن و حافظه مفید میباشد. جهت تقویت نیروی جنسی خردل را با عسل مخلوط و میل نمایند.
- جهت درمان سردرد، خردل را با عسل مخلوط نموده بر پیشانی بمالند (٥ دقیقه) و جهت تنگینفس و سرفه، خردل را با عسل مخلوط نموده، میل کنند.

 توجه : در پزشکی از خردل به دو صورت استفاده میشود: خردل سفید و خردل سیاه. 
خردل سیاه بصورت دانه و خردل سفید به شکل آرد استفاده میگردد. معموالً مردم خردل را 
بصورت سس (مثالً با سوسیس هات داگ!) استفاده میکنند که ترکیبی از دانه کوبیده 
خردل، سرکه، روغن زیتون، نمک و فلفل است. استفاده از تخم خردل برای گرم مزاجان 

مضرّ است. این افراد بایستی خردل را به همراه سرکه و کاسنی میل نمایند.
مصرف خردل برای بیماران دارای ورم شدید پروستات، تصلّب شرائین تثبیت شده، ورم و 

نارسائی کلیه، سکته مغزی، یبوست ناشی از گرمی و اسید اوریک باالی خون، مضرّ میباشد.




