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 סלעית דפנה©  - צמחי מרפא סיניים 

  אינדקס צמחים

 PIN YIN -שם הצמח ב  שם הצמח בעבריתקטגוריה מינוןעמוד
AI YEעלה, לענהמפסיקי דימום 1433-9
 AN XI XIANGשרף, בנזויןארומאטיים פותחי פתחים 2190.6-1
 BA JI TIAN שורש, מורינדה YANGמחזקי  1846-15
 BAI BIAN DOU זרע, שעועית לבלב QIמחזקי  1739-30
BAI BU שורש, סטמונהמפסיקי שיעול וצפצופים 1123-9
 BAI DOU KOU פרי, עגול) הל(קרדמון ארומאטיים מתמירי לחות 1203-6
 ALUNITE BAI FAN, מינרללשימוש חיצוני 2351-36
 BAI FU ZI קנה שורש, טיפוניוםמתמירי ליחת קור 1073-6
BAI GUOאגוז, ינקו'גמכווצים/ סופחים  2054.5-9
 BAI HE פקעת, חבצלת YINמחזקי  1949-30
 BAI HUA SHE SHE CAO צמח, הידיוטיסמסלקי חום ורעילות 6415-30

BAI JI קנה שורש, בלטילהמפסיקי דימום 1423-15
 BAI JI LI פרי, פתילת המדברמסלקי רוח ומפסיקי רעידות  2246-15
 BAI JIANG CAO צמח, פטריניהמסלקי חום ורעילות 626-15

BAI JIANG CANמשי תולעת מסלקי רוח ומפסיקי רעידות   2263-9
 BAI JIE ZI זרע, חרדל לבןמתמירי ליחת קור 1073-9
 BAI MAO GEN קנה שורש, משיןמפסיקי דימום 1419-30
BAI QIAN קנה שורש, חנקמתמירי ליחת קור 1093-9
 BAI SHAO (YAO) שורש, )לבנה(אדמונית מחזקי דם 1776-15
 BAI TOU WENG שורש, פולסטילה סיניתמסלקי חום ורעילות 646-15
BAI WEIשורש, חנקמסלקי חום מחוסר 703-12
 BAI XIAN PI  קליפת שורש, דיכטמנוסמסלקי חום ורעילות 654.5-9
 BAI ZHI שורש, ליקה'אנגמשחררי חיצון חמימים 323-9

 BAI ZHU קנה שורש, אטרקטילודוס QIמחזקי  1706-15
 BAI ZI REN זרע, ביוטה מזרחית  נפשמרגיעי  2133-9
 BAN LAN GEN שורש, איסטיסמסלקי חום ורעילות 599-15

BAN XIA קנה שורש, פינליהמתמירי ליחת קור 1063-9
 BEI SHA SHEN שורש, גלהניה YINמחזקי  1919-15
BI XIE קנה שורש, טוקורו  משתנים מנקזי לחות 859-15
 BIAN XU צמח, ארכוביתלחותמשתנים מנקזי  849-15

 BIE JIA שריון, צב רך YINמחזקי  1969-30
 BING LANG (ZI) זרע, סיניתמר   מסלקי פרזיטים 2316-15
BING PIANבורנאולארומאטיים פותחי פתחים 2190.01-0.3
BO HEצמח, מנטהמשחררי חיצון קרירים 373-6

 BU GU ZHIפרי, שרעול YANGמחזקי  1854.5-9
 CAN SHA צואה, תולעת משי  לחות-מסלקי רוח 924.5-9
 CANG ER ZIפרי, לכידמשחררי חיצון חמימים 353-9

 CANG ZHU קנה שורש, אטרקטילודוסארומאטיים מתמירי לחות 1183-9
 CE BAI YE עלה, ביוטה מזרחיתמפסיקי דימום 1406-15
 CHAI HU שורש, צלע השורמשחררי חיצון קרירים 413-9
 CHAN TUIנשל, ציקדהמשחררי חיצון קרירים 383-9
 CHE QIAN ZI זרע, )פלנטגו(לחך משתנים מנקזי לחות 819-15

 CHEN PI קליפה, )בשלה(מנדרינה  QIמסדירי  1283-9
 CHEN XIANG שרף, אקוילריה QIמסדירי  1321-1.5
 CHI SHAO (YAO) שורש, )אדומה(אדמונית   מניעי דם 1516-15
 CHI SHI ZHI מינרל, קאוליןמכווצים/ סופחים  2029-18
 CHUAN BEI MU פקעת, גביעוניתמתמירי ליחת חום 993-9

אינדקס צמחים

אינדקס צמחים � צמחי מרפא סיניים
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 סלעית דפנה©  - צמחי מרפא סיניים 

  אינדקס צמחים

 PIN YIN -שם הצמח ב  שם הצמח בעבריתקטגוריה מינוןעמוד
AI YEעלה, לענהמפסיקי דימום 1433-9
 AN XI XIANGשרף, בנזויןארומאטיים פותחי פתחים 2190.6-1
 BA JI TIAN שורש, מורינדה YANGמחזקי  1846-15
 BAI BIAN DOU זרע, שעועית לבלב QIמחזקי  1739-30
BAI BU שורש, סטמונהמפסיקי שיעול וצפצופים 1123-9
 BAI DOU KOU פרי, עגול) הל(קרדמון ארומאטיים מתמירי לחות 1203-6
 ALUNITE BAI FAN, מינרללשימוש חיצוני 2351-36
 BAI FU ZI קנה שורש, טיפוניוםמתמירי ליחת קור 1073-6
BAI GUOאגוז, ינקו'גמכווצים/ סופחים  2054.5-9
 BAI HE פקעת, חבצלת YINמחזקי  1949-30
 BAI HUA SHE SHE CAO צמח, הידיוטיסמסלקי חום ורעילות 6415-30

BAI JI קנה שורש, בלטילהמפסיקי דימום 1423-15
 BAI JI LI פרי, פתילת המדברמסלקי רוח ומפסיקי רעידות  2246-15
 BAI JIANG CAO צמח, פטריניהמסלקי חום ורעילות 626-15
BAI JIANG CANמשי תולעת מסלקי רוח ומפסיקי רעידות   2263-9
 BAI JIE ZI זרע, חרדל לבןמתמירי ליחת קור 1073-9
 BAI MAO GEN קנה שורש, משיןמפסיקי דימום 1419-30
BAI QIAN קנה שורש, חנקמתמירי ליחת קור 1093-9
 BAI SHAO (YAO) שורש, )לבנה(אדמונית מחזקי דם 1776-15
 BAI TOU WENG שורש, פולסטילה סיניתמסלקי חום ורעילות 646-15
BAI WEIשורש, חנקמסלקי חום מחוסר 703-12
 BAI XIAN PI  קליפת שורש, דיכטמנוסמסלקי חום ורעילות 654.5-9
 BAI ZHI שורש, ליקה'אנגמשחררי חיצון חמימים 323-9

 BAI ZHU קנה שורש, אטרקטילודוס QIמחזקי  1706-15
 BAI ZI REN זרע, ביוטה מזרחית  נפשמרגיעי  2133-9
 BAN LAN GEN שורש, איסטיסמסלקי חום ורעילות 599-15

BAN XIA קנה שורש, פינליהמתמירי ליחת קור 1063-9
 BEI SHA SHEN שורש, גלהניה YINמחזקי  1919-15
BI XIE קנה שורש, טוקורו  משתנים מנקזי לחות 859-15
 BIAN XU צמח, ארכוביתלחותמשתנים מנקזי  849-15

 BIE JIA שריון, צב רך YINמחזקי  1969-30
 BING LANG (ZI) זרע, סיניתמר   מסלקי פרזיטים 2316-15
BING PIANבורנאולארומאטיים פותחי פתחים 2190.01-0.3
BO HEצמח, מנטהמשחררי חיצון קרירים 373-6
 BU GU ZHIפרי, שרעול YANGמחזקי  1854.5-9
 CAN SHA צואה, תולעת משי  לחות-מסלקי רוח 924.5-9
 CANG ER ZIפרי, לכידמשחררי חיצון חמימים 353-9

 CANG ZHU קנה שורש, אטרקטילודוסארומאטיים מתמירי לחות 1183-9
 CE BAI YE עלה, ביוטה מזרחיתמפסיקי דימום 1406-15
 CHAI HU שורש, צלע השורמשחררי חיצון קרירים 413-9
 CHAN TUIנשל, ציקדהמשחררי חיצון קרירים 383-9
 CHE QIAN ZI זרע, )פלנטגו(לחך משתנים מנקזי לחות 819-15

 CHEN PI קליפה, )בשלה(מנדרינה  QIמסדירי  1283-9
 CHEN XIANG שרף, אקוילריה QIמסדירי  1321-1.5
 CHI SHAO (YAO) שורש, )אדומה(אדמונית   מניעי דם 1516-15
 CHI SHI ZHI מינרל, קאוליןמכווצים/ סופחים  2029-18
CHUAN BEI MU 239 פקעת, גביעוניתמתמירי ליחת חום 993-9

 סלעית דפנה©  - צמחי מרפא סיניים 

 PIN YIN -שם הצמח ב  שם הצמח בעבריתקטגוריה מינוןעמוד
 CHUAN LIAN ZI פרי, איזדרכת QIמסדירי  1334.5-9
CHUAN NIU XI שורש, סיאטולהמניעי דם 1554.5-9
 CHUAN XIN LIAN צמח, אנדרוגרפיסמסלקי חום ורעילות 636-15

 CHUAN XIONG קנה שורש, עשב לובימניעי דם 1473-9
 CHUN (GEN) PI קליפה, אילנתה בלוטיתמכווצים/ סופחים  2016-9
 CI SHIאבן, מגנטמרגיעי נפש 21015-30
CI WU JIA שורש וענף, ינסנג סיבירי'ג QIמחזקי  1729-30
 CONG BAI פקעת, ירוקבצל משחררי חיצון חמימים 343-9

DA FU PI קליפת האגוז, סיניתמר  QIמסדירי   1304.5-9
 DA HUANG שורש וקנה שורש, ריבס)מרוקנים(מנקזים מטה  733-15

DA HUI XIANGכוכב אניס  מחממי פנים  1633-9
DA JI צמח ושורש, סירסיוםמפסיקי דימום 1389-15
 DA QING YE עלה, איסטיסמסלקי חום ורעילות 599-15

 DA SUANפקעת, שוםמסלקי פרזיטים  2324.5-9
 DA ZAO פרי, )ובה'וג'ג(שיזף סיני  QIמחזקי  17110-30
 DAI ZHE SHIהמטיטמסלקי רוח ומפסיקי רעידות  2279-30
 DAN DOU CHI פולים מעובדים, סויהמשחררי חיצון קרירים 406-12

 DAN NAN XINGקנה שורש, אריסמה מעובדתחוםמתמירי ליחת  1063-6
 DAN SHEN שורש, מרווהמניעי דם 1476-15
 DAN ZHU YE צמח, לופטרוםמסלקי אש 456-9

 DANG GUI שורש, ליקה'אנגמחזקי דם 1774.5-15
DANG GUI SHEN ראש השורש, ליקה'אנגמחזקי דם  177
DANG GUI TOU זנב השורש, ליקה'אנגמחזקי דם  177
DANG GUI WEI גוף השורש, ליקה'אנגמחזקי דם  177
 DANG SHEN שורש, קודונופסיס QIמחזקי  1686-9
 DENG XIN CAO ליבת הצמח, סמרמשתנים מנקזי לחות 831.5-4.5
 DI FU ZIפרי, קוכיהמשתנים מנקזי לחות 849-15
DI GU PI קליפת השורש, אטדמסלקי חום מחוסר 696-15

 DI LONG תולעת, שלשולמסלקי רוח ומפסיקי רעידות  2254.5-15
 DI YU שורש, סנגויסורבהמפסיקי דימום 1399-15
 DING XIANG ניצן הפרח, ציפורןמחממי פנים 1631-3
 DONG CHONG XIA CAO )פטריית זחל(קורדיספס  YANGמחזקי  1823-9
DONG GUA PI קליפת הפרי, בנינקסה  משתנים מנקזי לחות  8515-30
 DONG GUA ZI זרע, בנינקסהמשתנים מנקזי לחות 859-15
DU HUO שורש, ליקה'אנגלחות-מסלקי רוח 903-9

 DU ZHONG קליפת העץ, אוקומיה YANGמחזקי  1879-15
E JIAO לטין עור חמור'גמחזקי דם 1783-9
 E ZHU קנה שורש, כורכוםמניעי דם 1523-9
 FAN XIE YEעלה, סנה)מרוקנים(מנקזים מטה  741.5-9
 FANG FENGשורש, סילרמשחררי חיצון חמימים 314.5-9

FENG MIדבש דבורים  QIמחזקי   17415-30
 FO SHOUפרי, אתרוג QIמסדירי  1303-9
 FU HAI SHI שלד, קוסטזיהמתמירי ליחת חום 1036-10
 FU LING פטריה, פוריהמשתנים מנקזי לחות 799-15

 FU LONG GANפיח ואפרמפסיקי דימום 14415-30
 FU PEN ZIפרי, פטלמכווצים/ סופחים  2046-12
 FU XIAO MAIגרעין, חיטהמכווצים/ סופחים  20515-30
FU ZI שורש, חונק הדבמחממי פנים 1603-15
 GAN CAO שורש, )ליקוריץ(שוש קרח  QIמחזקי  1711.5-9

צמחי מרפא סיניים � אינדקס צמחים
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 סלעית דפנה©  - צמחי מרפא סיניים 

 PIN YIN -שם הצמח ב  שם הצמח בעבריתקטגוריה מינוןעמוד
 GAN JIANG קנה שורש, זנגביל יבשמחממי פנים 1603-9
GAN SUI שורש, חלבלוב)מרוקנים(מנקזים מטה  760.5-1.5
 GAO BEN קנה שורש, ליגוסטיקוםמשחררי חיצון חמימים 323-9

 GAO LIANG JIANG קנה שורש, גלנגהמחממי פנים 1623-9
GE GENשורש, קודזומשחררי חיצון קרירים 409-21

 GE JIE )גקו(שממית  YANGמחזקי  1813-6
 GENG MIזרע, אורז QIמחזקי  1749-15
GOU QI ZIפרי, אטדמחזקי דם 1786-12
 GOU TENG ענפיף, גמבורמסלקי רוח ומפסיקי רעידות  2236-15
GU YAנבט, אורזמסלקי תקיעות מזון 1249-15
 GUA DIעוקץ, מלוןעידוד הקאהי "מסלקי ליחה ע 1153-6
 GUA LOU פרי, טריכוסנטסמתמירי ליחת חום 1009-21
 GUA LOU PI קליפת הפרי, טריכוסנטסמתמירי ליחת חום 1016-12
 GUA LOU REN זרע, טריכוסנטסמתמירי ליחת חום 1019-15
 GUAN ZHONG קנה שורש, סירטומיוםמסלקי פרזיטים 2316-9
GUI BAN שריון, צב אגמים YINמחזקי  19615-45
 GUI ZHI ענפיף, קינמוןמשחררי חיצון חמימים 293-9
 HAI FENG TENG גבעול, פוטוקדסורהלחות-מסלקי רוח 936-12

 HAI PIAO XIAOעצם, דיונוןמכווצים/ סופחים  2066-12
 HAI TONG PI קליפת העץ, אריטרינהלחות-מסלקי רוח 916-15

HAI ZAO אצה, סרגסוםמתמירי ליחת חום 1046-15
 HAN FANG JI שורש, ספלולמשתנים מנקזי לחות 874.5-9

 HAN LIAN CAO צמח, אקליפטה YINמחזקי  1949-15
HE HUAN HUA פרח, מימוסהמרגיעי נפש  2154.5-9
 HE HUAN PI קליפה, מימוסהמרגיעי נפש 2156-15
 HE SHOU WU שורש, ארכוביתמחזקי דם 1769-30
HE TAO REN זרע, אגוזי מלך YANGמחזקי  1859-15
HE YEעלה, לוטוסמסלקי חום ורעילות 643-9

 HE ZI פרי, טרמינליהמכווצים/ סופחים  2003-9
 HEI ZHI MA זרע, שומשום שחור YINמחזקי  1959-30
 HONG HUA פרח) חריע(קורטם מניעי דם 1523-9
 HOU PO קליפת העץ, מגנוליהארומאטיים מתמירי לחות 1183-9
 HU LU BAזרע, חילבה YANGמחזקי  1844.5-9
 HU POענברמרגיעי נפש 2111.5-3
 HU TAO REN זרע, אגוז מלך YANGמחזקי  1859-15
 HUA JIAO קליפת הפרי, ואני'פלפל סצמחממי פנים 1623-6
 HUA SHIטלקלחותמשתנים מנקזי  819-15

 HUAI (HUA) MI ניצן הפרח, סופורהמפסיקי דימום 9‐1404.5
 HUAI NIU XI שורש, רב מוץמניעי דם 1546-15
 HUANG BAI קליפת העץ, פלודנדרוםמסלקי חום ולחות 553-12

 HUANG JINGקנה שורש, חותם שלמה סיבירי QIמחזקי  1729-15
 HUANG LIAN קנה שורש, קופטיסמסלקי חום ולחות 541.5-9

 HUANG QI שורש, )אסטרגלוס(קדד  QIמחזקי  1699-15
 HUANG QIN שורש, קערוריתמסלקי חום ולחות 543-9
 HUO MA RENזרע, קנביס)מרוקנים(מנקזים מטה  759-15

 HUO XIANG צמח, ולי'פאצארומאטיים מתמירי לחות 1193-9
 JI NEI JIN קורקבןאנדותל , תרנגולמזוןמסלקי תקיעות  1253-9
 JI XUE TENGענף, מילטיהמניעי דם 1489-15
 JIANG CAN  תולעת משימסלקי רוח ומפסיקי רעידות  2263-9

אינדקס צמחים � צמחי מרפא סיניים
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 סלעית דפנה©  - צמחי מרפא סיניים 

 PIN YIN -שם הצמח ב  שם הצמח בעבריתקטגוריה מינוןעמוד
 JIANG HUANG קנה שורש, כורכוםמניעי דם 1493-9
JIE GENG שורש, פלטיקודוןמתמירי ליחת קור 1093-9
 JIN QIAN CAO צמח, ליסימכיהלחותמשתנים מנקזי  8615-30
 JIN YIN HUAפרח, יערהמסלקי חום ורעילות 586-20

JIN YING ZI פרי, דובדבן מוזהבמכווצים/ סופחים  2036-12
 JING JIE צמח, סכיזונפטהמשחררי חיצון חמימים 304.5-9

 JU HONGקליפה חיצונית, מנדרינה בשלה QIמסדירי  1283-9
 JU HUAפרח, חרציתמשחררי חיצון קרירים 394.5-15

JU LUOפנימיתקליפה , מנדרינה בשלה QIמסדירי   1283-5
 JUE MING ZI זרע, )קינמון סיני(כסיה מסלקי אש 489-15

 KU LIAN (GEN) PI קליפת השורש, זדרכתיאמסלקי פרזיטים 2304.5-9
KU SHEN שורש, סופורהמסלקי חום ולחות 563-9

 KUAN DONG HUA פרח, טוסילגומפסיקי שיעול וצפצופים 1114.5-9
KUN BU אצה, למינריהמתמירי ליחת חום 1046-15
 LAI FU ZIזרע, צנוןמסלקי תקיעות מזון 1254.5-9
LI LU שורש וקנה שורש, ורטרוםי עידוד הקאה"מסלקי ליחה ע 1150.1-0.15
 LI ZHI HEזרע, י'ליצ QIמסדירי  1349-15
 LIAN (ZI) XIN ליבת הגרעין, לוטוסמסלקי אש 471.5-3
 LIAN QIAO פרי, פורסיתיהמסלקי חום ורעילות 586-15

 LIAN ZIזרע, לוטוסמכווצים/ סופחים  2026-15
 LING YANG JIAO קרן, אנטילופהמסלקי רוח ומפסיקי רעידות  2231-3
LING ZHI פטריה, )גנודרמה(ריישי מרגיעי נפש 2143-15
LONG CHI שיני מאובניםמרגיעי נפש  20915-30
 LONG DAN CAO שורש, ערבז סינימסלקי חום ולחות 553-9

LONG GU עצם מאובנתמרגיעי נפש 20915-30
 LONG YAO ROUפרי, לונגןמחזקי דם 1799-15
LU DOU זרע, שעועית משמסלקי חום ורעילות 6515-30

 LU FENG FANGחלת דבשלשימוש חיצוני 2363-6
LU GEN קנה שורש, סוףמסלקי אש 4715-30
 LU HUI צמח, אלוורה)מרוקנים(מנקזים מטה  741.5-4.5

LU JIAO קרן בוגרת, אייל YANGמחזקי   1815-10
LU JIAO JIAO לטין מקרן אייל'ג YANGמחזקי   1816-12
LU JIAO SHUANG משקע, לטין מקרן אייל'ג YANGמחזקי   1819-15
 LU LU TONG פרי, ליקוידמבר ליבנימניעי דם 1564.5-9
 LU RONG )לא בוגרת(קרן , אייל YANGמחזקי  1811-2
 LUO SHI TENG ענף, כוכב יסמיןלחות-מסלקי רוח 956-15
MA BO פטריה, לסיופריה  מסלקי חום ורעילות  661.5-6
 MA HUANG צמח, שרביטןחיצון חמימים משחררי 293-9

 MA HUANG GEN שורש, שרביטןמכווצים/ סופחים  2053-9
 MAI MEN DONG שורש, אופיופוגון YINמחזקי  1926-15
MAI YAנבט, שעורהמסלקי תקיעות מזון 1249-15
 MAN JING ZI פרי, שיח אברהםמשחררי חיצון קרירים 396-12
 MANG XIAO )סודיום סולפט(מירביליטום )מרוקנים(מטה מנקזים  736-18

 ALUNITE MING FAN, מינרללשימוש חיצוני 2351-36
 MO YAOשרף, מורמניעי דם 1543-9
 MU DAN PI קליפת השורש, אדמוניתמקררי חום בדם 516-12
 MU GUAפרי, חבושלחות-מסלקי רוח 916-12

 MU LIקונכייהמרגיעי נפש 2099-30
MU TONGענף, אקביהמשתנים מנקזי לחות 823-6

צמחי מרפא סיניים � אינדקס צמחים
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 סלעית דפנה©  - צמחי מרפא סיניים 

 PIN YIN -שם הצמח ב  שם הצמח בעבריתקטגוריה מינוןעמוד
 MU XIANG שורש, אוקלנדיה QIמסדירי  1313-9
 NAN GUA ZIזרע, דלעתמסלקי פרזיטים 23230-60
NAN SHA SHEN שורש, גלהניה  YINמחזקי   191
 NIU BANG ZIפרי, דקוריתמשחררי חיצון קרירים 376-12

 NIU HUANG אבן מרה, בקרארומאטיים פותחי פתחים 2200.2-0.5
 NIU XI שורש, רב מוץמניעי דם 1546-15
NU ZHEN ZI פרי, ליגוסטרום YINמחזקי  1959-18
OU JIE מפרק קנה השורש, לוטוסמפסיקי דימום 1439-15
 PANG DA HAI זרע, סטרקוליהמתמירי ליחת חום זרעים 1042-3
PAO JIANGקנה שורש, זנגביל יבש מושחר  מחממי פנים  160
PEI LAN צמח, אופטוריוםארומאטיים מתמירי לחות 1193-9
 PI PA YEעלה, שסקמפסיקי שיעול וצפצופים 1126-15
 PU GONG YING צמח, שן הארימסלקי חום ורעילות 609-30

PU HUANG אבקת פרחים, סוףמפסיקי דימום 1373-9
 QIAN CAO GENשורש, פואהמפסיקי דימום 1389-15
QIAN HU שורש, אחישבתמתמירי ליחת חום 993-9

 QIAN SHI זרע, אוריאלהמכווצים/ סופחים  2039-15
 QIANG HUO שורש, נוטופטריגיוםמשחררי חיצון חמימים 313-9
 QIN JIAOשורש, ערבזלחות-מסלקי רוח 943-9
 QIN PI קליפת העץ, פרקסינימסלקי חום ולחות 566-12
 QING DAI אבקה, אינדיגומסלקי חום ורעילות 601.5-3
 QING HAOצמח, לענהמסלקי חום מחוסר 696-12

 QING PI קליפה, )בוסר(מנדרינה  QIמסדירי  1283-9
 QU MAIצמח, ציפורןמשתנים מנקזי לחות 839-15

 QUAN XIEעקרבמסלקי רוח ומפסיקי רעידות  2262-4.5
 REN SHEN שורש, ינסנג'ג QIמחזקי  1683-9
 ROU CONG RONGגבעול, יחנוק YANGמחזקי  1829-21
 ROU DOU KOU זרע, אגוז מוסקטמכווצים/ סופחים  2013-9
ROU GUI קליפת העץ, קינמוןמחממי פנים 1611.5-4.5
 RU XIANGשרף, לבונהמניעי דם 1533-9
 SAN LENG קנה שורש, ספרגניוםמניעי דם 1533-9
 SAN QI שורש, ינסנג'נוטוגמפסיקי דימום 1373-9
 SANG BAI PI קליפת השורש, עץ תותמפסיקי שיעול וצפצופים 1136-15
 SANG JI SHENG ענף, דבקון לבןלחות-מסלקי רוח 929-15

 SANG PIAO XIAO פקעת ביצים, גמל שלמהמכווצים/ סופחים  2064.5-9
 SANG SHEN (ZI)פרי, עץ תותמחזקי דם 1799-15
SANG YE עלה, עץ תותמשחררי חיצון קרירים 384.5-9
 SANG ZHI ענפיף, עץ תותלחות-מסלקי רוח 949-15

 SHA REN פרי, )הל(קרדמון ארומאטיים מתמירי לחות 1203-6
 SHA YUAN JI LI זרע, )אסטרגלוס(קדד  YANGמחזקי  1889-18
 SHA YUAN ZI זרע, )אסטרגלוס(קדד  YANGמחזקי  1889-18
 SHAN DOU GEN שורש, סופורהמסלקי חום ורעילות 663-9

SHAN YAOקנה שורש, )דיוסקוריאה(טמוס  QIמחזקי  1709-30
 SHAN ZHA פרי, )עוזרר(עוזרד מסלקי תקיעות מזון 1239-12
 SHAN ZHU YU פרי, דובדבן האודםמכווצים/ סופחים  1996-12
 SHE CHUANG ZIפרי, סנידיוםלשימוש חיצוני 2353-9
SHE GAN קנה שורש, בלמקנדה  מסלקי חום ורעילות 673-9

SHE XIANG הפרשת טבור אייל, מושקארומאטיים פותחי פתחים 2180.03-0.1
 SHEN QU מסת צמחי מרפא מותססתמסלקי תקיעות מזון 1236-15

אינדקס צמחים � צמחי מרפא סיניים



243

242

 סלעית דפנה©  - צמחי מרפא סיניים 

 PIN YIN -שם הצמח ב  שם הצמח בעבריתקטגוריה מינוןעמוד
 MU XIANG שורש, אוקלנדיה QIמסדירי  1313-9
 NAN GUA ZIזרע, דלעתמסלקי פרזיטים 23230-60
NAN SHA SHEN שורש, גלהניה  YINמחזקי   191
 NIU BANG ZIפרי, דקוריתמשחררי חיצון קרירים 376-12

 NIU HUANG אבן מרה, בקרארומאטיים פותחי פתחים 2200.2-0.5
 NIU XI שורש, רב מוץמניעי דם 1546-15
NU ZHEN ZI פרי, ליגוסטרום YINמחזקי  1959-18
OU JIE מפרק קנה השורש, לוטוסמפסיקי דימום 1439-15
 PANG DA HAI זרע, סטרקוליהמתמירי ליחת חום זרעים 1042-3
PAO JIANGקנה שורש, זנגביל יבש מושחר  מחממי פנים  160
PEI LAN צמח, אופטוריוםארומאטיים מתמירי לחות 1193-9
 PI PA YEעלה, שסקמפסיקי שיעול וצפצופים 1126-15
 PU GONG YING צמח, שן הארימסלקי חום ורעילות 609-30

PU HUANG אבקת פרחים, סוףמפסיקי דימום 1373-9
 QIAN CAO GENשורש, פואהמפסיקי דימום 1389-15
QIAN HU שורש, אחישבתמתמירי ליחת חום 993-9

 QIAN SHI זרע, אוריאלהמכווצים/ סופחים  2039-15
 QIANG HUO שורש, נוטופטריגיוםמשחררי חיצון חמימים 313-9
 QIN JIAOשורש, ערבזלחות-מסלקי רוח 943-9
 QIN PI קליפת העץ, פרקסינימסלקי חום ולחות 566-12
 QING DAI אבקה, אינדיגומסלקי חום ורעילות 601.5-3
 QING HAOצמח, לענהמסלקי חום מחוסר 696-12

 QING PI קליפה, )בוסר(מנדרינה  QIמסדירי  1283-9
 QU MAIצמח, ציפורןמשתנים מנקזי לחות 839-15
 QUAN XIEעקרבמסלקי רוח ומפסיקי רעידות  2262-4.5
 REN SHEN שורש, ינסנג'ג QIמחזקי  1683-9
 ROU CONG RONGגבעול, יחנוק YANGמחזקי  1829-21
 ROU DOU KOU זרע, אגוז מוסקטמכווצים/ סופחים  2013-9
ROU GUI קליפת העץ, קינמוןמחממי פנים 1611.5-4.5
 RU XIANGשרף, לבונהמניעי דם 1533-9
 SAN LENG קנה שורש, ספרגניוםמניעי דם 1533-9
 SAN QI שורש, ינסנג'נוטוגמפסיקי דימום 1373-9
 SANG BAI PI קליפת השורש, עץ תותמפסיקי שיעול וצפצופים 1136-15
 SANG JI SHENG ענף, דבקון לבןלחות-מסלקי רוח 929-15
 SANG PIAO XIAO פקעת ביצים, גמל שלמהמכווצים/ סופחים  2064.5-9
 SANG SHEN (ZI)פרי, עץ תותמחזקי דם 1799-15
SANG YE עלה, עץ תותמשחררי חיצון קרירים 384.5-9
 SANG ZHI ענפיף, עץ תותלחות-מסלקי רוח 949-15

 SHA REN פרי, )הל(קרדמון ארומאטיים מתמירי לחות 1203-6
 SHA YUAN JI LI זרע, )אסטרגלוס(קדד  YANGמחזקי  1889-18
 SHA YUAN ZI זרע, )אסטרגלוס(קדד  YANGמחזקי  1889-18
 SHAN DOU GEN שורש, סופורהמסלקי חום ורעילות 663-9

SHAN YAOקנה שורש, )דיוסקוריאה(טמוס  QIמחזקי  1709-30
 SHAN ZHA פרי, )עוזרר(עוזרד מסלקי תקיעות מזון 1239-12
 SHAN ZHU YU פרי, דובדבן האודםמכווצים/ סופחים  1996-12
 SHE CHUANG ZIפרי, סנידיוםלשימוש חיצוני 2353-9
SHE GAN קנה שורש, בלמקנדה  מסלקי חום ורעילות 673-9

SHE XIANG הפרשת טבור אייל, מושקארומאטיים פותחי פתחים 2180.03-0.1
 SHEN QU מסת צמחי מרפא מותססתמסלקי תקיעות מזון 1236-15
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 סלעית דפנה©  - צמחי מרפא סיניים 

 PIN YIN -שם הצמח ב  שם הצמח בעבריתקטגוריה מינוןעמוד
 SHENG DI HUANG שורש, אצבעוניתמקררי חום בדם 509-15
SHENG JIANG קנה שורש, זנגויל טרימשחררי חיצון חמימים 333-9
 SHENG MA קנה שורש, קוהוש שחורמשחררי חיצון קרירים 413-9

 SHI CHANG PU קנה שורש, אקורוס רפואיארומאטיים פותחי פתחים 2203-9
SHI DI עוקץ, אפרסמון QIמסדירי  1343-12
 SHI GAOגבסמסלקי אש 4415-60

 SHI HU צמח, סחלב דנדרוביום YINמחזקי  1936-12
 SHI JUE MING קונכיה, אוזן היםמסלקי רוח ומפסיקי רעידות  22515-30
SHI JUN ZI פרי, קויסקואליסמסלקי פרזיטים 2309-12
 SHI WEI עלה, פירוסיהמשתנים מנקזי לחות 846-9

 SHU DI HUANG שורש, )מעובדת(אצבעונית מחזקי דם 1769-30
 SHUI NIU JIAO קרן, תאו מיםמקררי חום בדם 5030-120
 SI GUA LUOפרי, לופהמסלקי חום ורעילות 626-15
 SONG JIE מפרק הענף, אורן מסוקסלחות-מסלקי רוח 959-15

 SU HE XIANG שרף, סטירקספותחי פתחיםארומאטיים  2180.3-1
 SU ZI  פרי, פרילהמפסיקי שיעול וצפצופים 1123-9
 SUAN ZAO REN זרע, שיזף חמוץמרגיעי נפש 2139-15
SUO YANGצמח, טפל YANGמחזקי  1835-15
 TAI ZI SHEN שורש, פסודוסטלריה QIמחזקי  1699-30
 TAO RENזרע, אפרסקמניעי דם 1514.5-9
 TIAN HUA FEN שורש, טריכוסנטסמסלקי אש 4810-15

TIAN MA קנה שורש, גסטרודיהמסלקי רוח ומפסיקי רעידות  2243-9
 TIAN MEN DONG פקעת, אספרגוס YINמחזקי  1926-12
 TIAN NAN XING קנה שורש, אריסמהמתמירי ליחת קור 1063-9
 TIAN ZHU HUANGהפרשת הצמח, )במבוק( חיזרןמתמירי ליחת חום 1023-9
TING LI ZI זרע, שחלייםמפסיקי שיעול וצפצופים 1133-9
 TONG CAO ליבה, טטרפנקסמשתנים מנקזי לחות 822-4.5
 TU FU LING קנה שורש, קיסוסיתמסלקי חום ורעילות 6515-60

 TU SI ZIזרע, כשות YANGמחזקי  1886-15
 WA LENG ZIצדפה, ליביהמניעי דם 1579-30
 WANG BU LIU XING זרע, סיבוניתמניעי דם 1554.5-9
WEI LING XIAN שורש, זלזלת סיניתלחות-מסלקי רוח 906-9

WU BEI ZI אגוז, סומק סינימכווצים/ סופחים  2043-9
 WU GONGנדלמסלקי רוח ומפסיקי רעידות  2271-3
 WU JIA PI קליפת השורש, אכנטופנקסלחות-מסלקי רוח 934.5-9

 WU LING ZHI צואה, סנאי מעופףמניעי דם 1563-9
 WU MEI פרי, שזיף מומהמכווצים/ סופחים  2006-12
 WU WEI ZI פרי, שיזנדרה סינימכווצים/ סופחים  1993-6
 WU YAO שורש, לינדרה QIמסדירי  1323-9
 WU ZHU YUפרי, אבודיהמחממי פנים 1611.5-4.5
XI GUAפרי, אבטיחמסלקי אש 4615-30
 XI JIAOקרן, קרנףמקררי חום בדם 501.5-6
 XI XIAN CAO צמח, סגיסבקיהלחות-מסלקי רוח 959-15
 XI XIN צמח ושורש, נרד סינימשחררי חיצון חמימים 331-3

 XI YANG SHEN שורש, ינסנג אמריקאי'ג YINמחזקי  1913-6
 XIA KU CAOקוץ, פרונלהמסלקי אש 469-15

 XIAN HE CAOצמח, אבגרמפסיקי דימום 1416-12
 XIAN MAO קנה שורש, קורקוליגו YANGמחזקי  1863-9
 XIANG FUשורש, גומא QIמסדירי  1316-12
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 XIANG RUצמח, מוסלהמשחררי חיצון חמימים 343-9

 XIAO HUI XIANGפרי, שומרמחממי פנים 1633-9
 XIAO JI צמח, סירסיוםמפסיקי דימום 1399-30
 XIE BAI פקעת, עירית סינית QIמסדירי  1335-9
 XIN YI HUA ניצן הפרח, מגנוליהמשחררי חיצון חמימים 353-9

 XING REN  זרע, משמשמפסיקי שיעול וצפצופים 1113-9
 XU DUANשורש, קרד YANGמחזקי  1879-18
 XUAN FU HUAפרח, טיוןמתמירי ליחת קור 1093-9
 XUAN SHEN שורש, לועניתמקררי חום בדם 519-15

 XUE YU TAN שיער אדם חרוךמפסיקי דימום 1424.5-9
 YAN HU SUO קנה שורש, קורידליסמניעי דם 1483-9
 YE JIAO TENG ענף, ארכוביתמרגיעי נפש 21515-30
 YE JU HUA פרח, חרצית ברמסלקי חום ורעילות 619-15

 YI MU CAO צמח, זנב ארימניעי דם 1509-15
 YI TANG דבש לתת/סוכר QIמחזקי  17315-60
 YI YI REN זרע, דמעות איובמשתנים מנקזי לחות 809-30

 YI ZHI REN פרי, שחור) הל(קרדמון  YANGמחזקי  1863-9
 YIN CHAI HU שורש, סטלריהמסלקי חום מחוסר 703-9
 YIN CHEN HAOצמח, לענהמשתנים מנקזי לחות 869-30

YIN XINGאגוז, ינקו'גמכווצים/ סופחים  2054.5-9
 YIN YANG HUO צמח, אפימדיום YANGמחזקי  1833-9
YU JIN שורש, כורכוםמניעי דם 1496-12
 YU LI RENזרע, דובדבן)מרוקנים(מנקזים מטה  753-9
 YU MI XU שערות, תירסמשתנים מנקזי לחות 8715-30
 YU XING CAO צמח, הוטויניהמסלקי חום ורעילות 6315-30

YU ZHU קנה שורש, חותם שלמה YINמחזקי  1936-15
 YUAN HUAפרח, נקווה'ג)מרוקנים(מנקזים מטה  761.5-3

 YUAN ZHI שורש, נץ החלבמרגיעי נפש 2146-15
 ZAO JIAO פרי, סיניגלדיטסיה מתמירי ליחת קור 1081-1.5
 ZAO JIAO CI קוץ, גלדיטסיה סינימתמירי ליחת קור 1083-9
 ZAO XIN TUפיח ואפרמפסיקי דימום 14415-30
ZE LAN צמח, כף הזאב  מניעי דם  1509-15
ZE XIE קנה שורש, אליסמהמשתנים מנקזי לחות 804.5-9

 ZHE BEI MU פקעת, גביעוניתמתמירי ליחת חום 1004.5-9
 ZHEN ZHUפנינהמרגיעי נפש 2100.3-1
 ZHEN ZHU MUאם הפנינהמרגיעי נפש 21115-30
ZHI GAN CAO שורש, שוש קרח מעובד QIמחזקי  1711.5-9
 ZHI KE פרי, )בשל(תפוז מר  QIמסדירי  1293-9
 ZHI MU קנה שורש, אנמרהנהמסלקי אש 446-12

 ZHI SHI פרי, )בוסר(תפוז מר  QIמסדירי  1293-9
 ZHI ZIפרי, גרדניהמסלקי אש 456-9

 ZHU LI מיץ הצמח, )במבוק(חיזרן מתמירי ליחת חום 10230-60
 ZHU LING פטריה, פוליפורוסמשתנים מנקזי לחות 796-12

 ZHU RU שבבי הענף, )במבוק(חיזרן מתמירי ליחת חום 1034.5-9
 ZHU SHA )כספית( צינוברמרגיעי נפש 2120.1-1.5
 ZI CAO  שורש, גלעיניתמקררי חום בדם 523-9

 ZI HE CHEשליית אדם  YANGמחזקי   1892-3
 ZI HUA DI DINGצמח, סיגליתמסלקי חום ורעילות 6115-30
ZI SU YEעלה, פרילהמשחררי חיצון חמימים 305-9
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 ZI SU ZI  פרי, פרילהמפסיקי שיעול וצפצופים 1123-9
 ZI WAN שורש, אסטר סגולמפסיקי שיעול וצפצופים 1115-9
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