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 مقدمه 

 

وجود دارند اما منتظر فرصت هستند   ی بدن یهاآنها در بافت  ی برخ شوند،ی وارد بدن م  یق ها به چند طر عفونت 

  یکنند. اما برخ   یانآورند و به طرق مختلف خود را نمادست  فرصت را به  ینبدن، ا یمنی ا یستم که با ضعف س

وارد بافت   یط خراش از مح یک  یا ضربه  یک عنوان مثال با . به شوندی پوست وارد بدن م  یقها از طرعفونت 

شوند ی بدن فرد م  

کنند، مثل   یانهستند تا بتوانند خود را نما ی مناسب  یططلب نام دارند که منتظر شراها فرصتعفونت  یگر دسته د

  یگرد یهاتر از عفونت طلب سختفرصت  یها. در اکثر اوقات درمان عفونت یگرد هاییماری و ب  یدز ا یماری ب

  ی ها سطحعفونت  ی، اما برخ کرد راجعهبه پزشک م یدبا  یقو یهابردن عفونت  ینازب  یحال برا یناست. با ا

حال اگر از نوع   ین کرد. با ا یری از بروز و رشد آنها جلوگ یی دارو  یاهانگ  یبا کمک برخ  توانی هستند و م

  ین. همچن ید با پزشک مشورت داشته باش  ییدارو یاهانگ  ین بهتر است قبل از مصرف ا  یدعفونت خود خبر ندار 

به   ید مدت حاصل نشد، با ینبعد از ا  یکند و اگر بهبود  یدا روز ادامه پ10از  یشترب  یدداروها نبا ین مصرف ا

ید پزشک مراجعه کن  
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 چای سبز  

 چای سبز از گیاهان کنترل کننده عفونت است. 

 

  ی سبز م یچا یاز برگها ین دارند. همچن یهم درپ  ی ا یدرمان ید شده که خواص و فوا  ید تول  یدنیسبز، نوش یچا

و سرعت   یاری هش  یشافزا  یشود برا یسبز، م  یو بعنوان دارو مصرف نمود. از چا یه ته  یشود عصاره ا

معده، تهوع، اسهال،    تکاهش وزن و درمان اختالال  ی سبز، برا یاز چا ین . همچنیندنما  یتفکر استفاده م 

  یها بررو ی سبز، بعض یچا یدنشود. بجز نوش یجامد استفاده م  ی سرطان  یاستخوان و تومورها ی سردرد، پوک

از   یشگیری به پ   ینکاسته و همچن یداز نور خورش  یناش ی سبز گذاشته تا از شدت سوختگ یپوست خود چا

  ییداثرات تا ی . در ادامه به بررسیدنما ک کم یدیخورش  ی ها یب و آس ی از آفتاب سوختگ ی سرطان پوست ناش

استفاده نمود و   یاهگ ین شود از ا یها م  یماریاز مشکالت و ب یکدر کدام ینیم تا بب   یمپرداز ی سبز م یشده چا

است  یرتاث ی ب یاه گ یندر کدام مشکل ا  

یموثر است برا  یادسبز، به احتمال ز  یچا  

 یکه بشکل پماد موجود است، از طرف سازمان غذا و دارو  یاز عصاره چا ی. نوع خاصیتناسل یها زگیل 

شده است  یید تا یتناسل یل درمان زگ  ی برا یکاآمر   

یند نما ی که درخود دارد، استفاده م ینیکافئ  یل بدل ی، ذهن یاریهش  یش افزا یسبز برا یچا از  

در افراد مسن  یستادنهنگام بلندشدن و ا  یجهاز سرگ پیشگیری   

و پانکراس )لوزالمعده(  ی از سرطان مثانه، تخمدان، مر پیشگیری   

ینسونپارک  یماریانداختن ظهور ب یقبتعو یاخطر و   کاهش  
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بعد از غذاخوردن در افراد مسن  یینفشارخون پا بهبود   

یسرید گل یکلسترول خون و تر یل خون از قب  یچرب  ی سطح باال کاهش  

دهد  یرخ م  ی انسان یلومایپاپ  یروسدر گردنه رحم که در اثر و  یرطبیعیغ یسلول ها یرطبیعی رشد غ کاهش  

و به دور از نور   یک تار ی و در محل  یزیدبر یره ت  ی سبز، بهتر است آن را در ظرف یتازه و معطر ماندن چا یبرا

  یکهر   یو به ازا  یختهر  یسبز، را در قور یچا یقاشق مرباخور ۱هر نفر  ی. برایدکن  یو رطوبت نگهدار

  یقه دق  ۸تا  ۷را به مدت   یدرجه به آن اضافه کرده و درب قور  ۸۵تا  ۸۰ یآب داغ با دما یوان ل ۱قاشق،  

حرارت ندارد  یبه دم کردن رو  یازی ن یاهس  یز، مانند چاسب ی. چاید. سپس آن را بنوش یدبگذار  

سبز  یمضرات چا  

و    یردهباردار، ش ی. خانم هاکندی مخصوصا آهن م یاز جذب مواد معدن  یری جلوگ ین، خاطر داشتن کافئ به

  یاده که ضربان قلبشان نامنظم است، بهتر است در مصرف آن ز ییاعصاب دارند و آنها یکه ناراحت  یافراد

نکنند   یرو  

 

در   یرو یاده دهد. ز ی را کاهش م  یمآهن و کلس ی،به همراه غذا جذب رو یاهس یهمچون چا یچا ین ا مصرف

شود  یبوست مدفوع و   یآب از بدن و خشک یادباعث دفع ز  تواندی م  یچا ین مصرف ا  

 

مصرف  دارد.  یمحسوب شده و عوارض جانب  ی رو یادهسبز، ز  یاز چا یشتر ب یا روزانه پنج فنجان و   مصرف

فنجان باشد ۲از  یشتر ب ید نبا یردهروزانه زنان باردار و ش  
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سبز،   یموجو در چا  ینآنها شود. کافئ ی تواند باعث بدتر شدن کم خون  یسبز، در افراد کم خون م  یچا مصرف

در افراد مبتال به اختالالت   یزیخونر یش تواند باعث افزا یم  ین تواند باعث بدتر شدن اضطراب شود. کافئ  یم

دهنده شود  یزیخونر  
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 پونه کوهی 

 پونه کوهی از گیاهان مفید  در درمان عفونتها است

 

به عنوان  یهادو ینشود و قرنهاست که ا یمختلف استفاده م یو درغذاها یستن یابیکم یاهپونه گ

کند یرا درمان م یعفون یها یماریبخصوص ب یماریهاانواع ب یاهگ ینکاربرد دارد ،ا ییدارو یاهگ  

پونه  یپونه است چا یفنجان چا یک یدننوش یدرمان یتبهره از خاص یراه ها یناز بهتر یکی

.یکندبدن مبارزه م یو عفونت ها یروسرا درمان و با و یکروبیگلودرد م یگلو دردحت  

 یمولو ت یداس یکرزمارن یکند و حاو یم یترا تقو یمنیا یستمموجود در پونه س یداناکس یآنت 

 ینکند همچن یمبارزه م یسرطان یموجود درپونه با سلولها یباتداده ترک اناست. مطالعات نش

را بهبود  یرا کاهش و مرگ سلول یسرطان یاست که رشد سلول ها ینکوئرست یپونه حاو  

 یبرا یمناسب یگزینتوانند جا یآن م یساقه ها ینپونه و همچن یبخشد. برگ ها و گل ها یم

ها باشند یوتیکب یاز آنت یاریبس  
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یاهگ یندمنوش ا یدپونه و فوا یموارد استفاده از چا   

ی افسردگ رفع  

 آنفوالنزا

 شپش

 زخم

 آلرژی 

 سوختگی

 خستگی

 یبوست

 قارچ

 سرفه

 سردرد 

یتبرونش یاغدد  تورم  

 انگل
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و  یتوان استفاده کرد البته تحت نظر متخصص طب سنت ینفخ و گاز معده م یگوارش مشکالت

فرد  یو داخل یجسم یتوضع یبعد از بررس  

پونه یو چا یاهو خواص گ یدفوا یگرد   

برد و سکسکه  یم ینو ضعف معده را هم از ب ییاشتها یب یکوه ۀکه پون یدداشته باش یادبه  -1

دهد یم ینرا تسک  

 

پونه با دفع  ینکند. همچن یکمک م یگوارش یها یماریپونه به درمان ب یمصرف خوراک -2

کند یانباشته شده در روده به بهبود نفخ شکم کمک م یزهاگا  

 

پونه چای  

پونه یچا یاهیها و عفونت ها با دمنوش گ یماریب درمان  

رود یمعده به شمار م یو کاهش دردها ینتسک یبرا یعال یاز درمان ها یکیپونه  -3  

دهد یم یشصفرا را افزا یدکبد، تول یکآن است و با تحر یصفراآور یتپونه خاص -4  

کند یکمک م یپونه تب بُر است و به درمان آنفوالنزا و سرماخوردگ -5  
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و عرق کند درمان خواهد شد یدشستشو ده یکوه ۀخود را با آب پز و پون یرقانی یماراگر ب -6  

 

کند یکمک م یعضالن یپونه به کاهش دردها  -7  

 

مناسب است. پونه با  یا ینهگز یزدارند، ن ییباال یکاور یداس یزانکه م یکسان یپونه برا -8

کند یکمک م یم،که ذکر کرد ییها یماریاز ب یریبه جلوگ یکاور یدکاهش اس  

 

 ینشوند. ا یجادچرخه ها به موقع ا ینکند تا ا یکمک م یقاعدگ یچرخه ها یمپونه با تنظ -9

افتد یاق ماستروژن و پروژسترون اتف یهورمون ها یکپونه به لطف تحر یژگیو  

 

شود یم یهو رحم توص یهکل ی،ادرار یمجرا یبهبود عفونت ها یمصرف پونه برا -10  
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 گیاه پونه

در عفونتها است گیاه پونه از گیاهان مفید  

سودمند است یرز هاییماریمقابله با ب یپونه برا  

 حالت تهوع و استفراغ -

 یکند و برا یم یریکه از ترش کردن معده جلوگ یبه طور یگوارش یها یمشکالت و ناراحت -

است یدهضم غذا و برطرف کردن سکسکه مف  

آنفلوآنزا، آسم ی،سرماخوردگ -  

سرفه یاهسرفه و س -  

ینیب یگرفتگ -  

 ینتوان از ا یکه در عصاره و اسانس پونه وجود دارد، م یکروبیبا توجه به خواص ضدم -

ها استفاده کرد  یوتیکب یآنت یبرا یعیطب یگزینها به عنوان جافرآورده   

آن  یکند. برگ ها یم یتپونه گرم و نشاط آور است. اعصاب و حافظه سالمندان را تقو طبیعت

کند  یمعده، غذا را به سهولت هضم م یرهو ش یغدد بزاق یکتحر یبادشکن و ضدنفخ است و برا

است.  یو اشتهاآور خوب  
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 ییدارو ریایی،ضدباکت یباتدارا بودن ترک یلبد دهان موثر است و به دل یآن در رفع بو یدنجو

 یبوده و مانند آنت نیچرک یو گلودردها یادرار ی،تناسل یرفع عفونت ها یفوق العاده برا

 یبوستآن موجب  یادو ضد اسهال است و مصرف ز یقو یکند. تانن آن ماده ا یعمل م یوتیکب

است یدمف یزن یچهدرمان استفراغ و دل پ یبرا یاهگ ینشود. ا یم  

 

 مضرات پونه

 زنان باردار پونه نخورند

رحم را منقبض  یها یچهتواند ماه یزنان باردار مضر است. چراکه م یپونه برا یادمصرف ز

سردرد کمک کرده و فشار خون و پمپاژ قلب را  یدبه تشد یاهگ ینشود. ا ینکرده و سبب سقط جن

مضر است یهمعده و کل یآن موجب تشنج شده و برا یادبخشد. مقدار ز یشدت م  
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 فواید گل پامچال 

گل پامچال  یتگل پامچال,خواص گل پامچال,خاص  

که از ساقه، برگ ها و   یعیاست و روغن طب یتو پرخاص  یباز  یاهیگل پامچال، گ  

دارد.   ییشود، استفاده دارو یم یهگل آن ته  یگاه  

و ... را دفع  یچرب ید،اس یم،سموم بدن مانند سد یق طر  ینادرارآور دارد و از ا خاصیت

کند یم  

بدن دارد  یسلول ها یدر بازساز یمهم نقش  

کننده است  یو ضدعفون یضدقارچ یایی،ضدباکتر  یتخاص ی دارا  یعیطور طب  به  

کند یرا به طور موثر درمان م ینی مانند گلودرد و عفونت ب  ییها ناراحتی   

دهد یرا کاهش م یائسگیو پس از  یقبل از قاعدگ عالیم  

کند و   یاسترس و اضطراب را رفع م  یجهدارد، در نت یضدافسردگ یتآن خاص  روغن

 آرامش بخش است

پوست است یعی طب تمیزکننده  
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و    ین کند و چ یم یشگیریپوست پ یانقباض عضالت و بافت ها، از افتادگ  یشافزا با

برد یم ین از ب یز چروک را ن  
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 انجیر  

هان کنترل کننده عفونت استانجیر از گیا  

درمان  ی است.برا یو مغذ یداست که هر دو حالت خشک و تازه آن مف  یا  یوهم یرانج 

 ینبه عنوان بهتر  یزن یمیقد ی کاربرد دارد ،از منظر قرآن و اطبا  یماریهااز ب یاریبس

شده است یاد  یتونهمراه ز یوهم  

یرهاانج یبهداشت یایمزا   

یر بهبود سالمت گوارش با مصرف انج  

بخشند. هر روز   یهضم را بهبود م یدهند و سالمت کل یرا کاهش م یبوستها  انجیر

یدکن  ی خداحافظ یتا با مشکالت گوارش یدمصرف کن یرصبح انج   

بهبود سالمت قلب ی برا یرخواص انج   

دهند و به بهبود سالمت قلب  یرا در خون کاهش م یسیریدگل  ی سطوح تر انجیرها

هستند که  6و امگا  3چرب امگا  یدهایفنل ها و اس  یحاو ینکنند همچن یکمک م

دهند یرا کاهش م یقلب  یماریخطر ب  
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یر با خوردن انج یینکلسترول پا  

 یبر. فیدهندمحلول هستند که سطح کلسترول را کاهش م یبر ف ین،پکت  یها حاو  انجیر

برد و آن  یم ین گوارش شما را از ب یستماز حد در س  یشکلسترول ب یر موجود در انج

کند ی را به روده منتقل م  

 

از سرطان روده بزرگ  یری جلوگ  ی برا یرخواص انج   

  یرانج در یبرتواند خطر سرطان روده بزرگ را کاهش دهد. ف یم  یرمنظم انج مصرف

از سرطان روده   یریجلوگ یکند که برا  یبه سرعت به حذف زباله ها در بدن کمک م

است یدبزرگ مف   

 

یر با مصرف انج  یدرمان کم خون  

سطوح آهن خود را نظارت کنند تا  یدنوجوانان در حال رشد و زنان باردار با کودکان،

قرار داشته  یجراحتحت عمل  یا یدهست یماراگر ب ینکنند. همچن یریاز عوارض جلوگ

 یابد  یش آهن در بدن شما افزا یزان تا م یدخود اضافه کن ییغذا یمرا در رژ یرانج  ید،باش

یدو مشکل را زودتر برطرف کن  
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یابتید یماران در ب یینقند پا  یزانبا م یرانج   

 یژگیو  یدارا  یر انح یاست. برگها یدسالمت شما مف یبرا یزبلکه برگ ن یوه،تنها م نه

کند یقند خون شما کمک م یزانم یمهستند که به تنظ یزشگفت انگ یها  

 

ها یداناکس  یدر آنت یغن یرانج   

 یآزاد را در بدن شما خنث  ی ها یکالها هستند و آنها راد یداناکس  یها منبع آنت انجیر

 یها یداناکس  یاز آنت یمنبع غن  یک  یرهاکنند.انج یها مبارزه م یماری کنند و با ب یم

کنند و   یم یها را در پالسما غن یپوپروتئینل  یرها در انج  یداناکس  یهستند ، آنت یفنول

کنند یر آنها را محافظت م یشت ب یداسیوناز اکس  

  یک،آلرژ یممکن است باعث واکنش ها یرا، ز یدکن  یاز حد خوددار یش از مصرف ب

خارش پوست شود یاستفراغ و اسهال و حت  

استفاده کنند یراز انج  یدهستند، نبا یسابقه آلرژ یاپوست حساس  یکه دارا  افرادی    
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 بادرنجبویه

 بادرنجبویه از گیاهان مفید در عفونتها است

در ابتدا  یاهگ ینا یدهد. گل ها یو مرداد گل م یرت یماه ها یاندر فصل تابستان در م یهبادرنجبو

چهار  یهبادرنجبو یکند. ساقه ها یم ییربه رنگ بنفش تغ یتو در نها یدزرد کمرنگ ، سپس سف

است یزر یاز کرک ها یدهباشد و کامال پوش یگوش و به صورت راست م  

دارد  یادیز یاراست و خواص بس یدیو مف یدهپر فا یاهگ بادرنجبویه  

 کاهش درد قولنج نوزادان

مان در یدهد. برا یرخ م یباشد که در چهار ماه اول زندگ یم یعشا یماریب یکقولنج نوزادان 

 ینخواص آرام بخش و تسک یدارا یاهگ ینکمک گرفت. ا یهتوان از بادرنجبو یعارضه م ینا

باشد یموثر م یارکاهش درد قولنج نوزادان بس یباشد و برا یدهنده م  

 

یالغر یموزن و رژ کاهش  

ها موثر است و  یاز رشد بافت چرب یریجلوگ یبرا یهدهد که عصاره بادرنجبو ینشان م تحقیقات

 یدکه در تول ییها ینپروتئ یها یتفعال یاهگ ینشود. عصاره ا یباعث کاهش وزن در افراد م

دهد یدخل هستند را کاهش م یچرب  
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یکبد یها یماریدرمان ب  

با فعال کردن  یهشود. بادرنجبو یجادخون باال و قند باال ا یتواند از چرب یم یکبد یها بیماری

کند.  یکمک م یکبد یها یماریکند به درمان ب یم یهچرب را تجز یدهایکه اس ییها یمآنز

موثر است یالتهاب یها یتوکینو س یدسف یگلبول ها یتکاهش فعال یبرا یهبادرنجبو  

 

ی استرس و ضد افسردگ کاهش  

 ییها یتبا توجه به خاص یاهگ یندارد. ا یخواص ضد اضطراب و ضد افسردگ یدارا بادرنجبویه

بخشد یشود و خلق و خو را بهبود م یکه دارد باعث کاهش استرس م  

 کاهش التهابات

باعث کاهش سطح استرس  یاهگ ینشود. ا یاز التهاب م یباعث کاهش ورم ناش یهبادرنجبو

شود  یدر افراد م یداتیواکس  

نوع دو یابتد درمان  

نوع  یابتمبتال به د یدر موش ها یچرب یزانقند خون شده و م یزانباعث کاهش م بادرنجبویه

شود یم ینبدن به انسول یتحساس یشباعث افزا یاهگ یندهد. ا یدوم را کاشه م  
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 کاهش درد

 یشود. اگر م یباعث کاهش درد م یتریکن ینآرژن یدبا بستن اکس یاهگ ینموجود در ا عصاره

یدمصرف کن یهبادرنجبو یددرد را کاهش ده یدخواه  

یخواص ضد سرطان  

 یبیروند خود تخر یاهگ ینسرطان پستان کوچک شوند. ا یشود تا تومورها یباعث م بادرنجبویه

از سرطان روده بزرگ  یریجلوگ یبرا یاهگ ینا یندهد. همچن یرا کاهش م یسرطان یسلول ها

شود یدر بدن م یسرطان یاز رشد سلول ها یریباعث جلوگ یاهگ ینر است. اموث  

 

شود تا  یباعث م یهشود. بادرنجبو یمختلف م یها یماریب یباعث متوقف کردن چرخه سلول و

سرطان پروستات  یادکند مانع از رشد ز یم یهرا تغذ یکه تومور سرطان یرشد عروق خون  

شود یم  
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 گیاه پنیرک

 گیاه پنیرک از گیاهان مفید در عفونتها است

یرکخواص پن  

کنند یدارو استفاده م یهته یاست که مردم از گل و برگ آن برا یتپرخاص یاهگ یک پنیرک  

 یشبا ب ی،کوهستان یعیطب یها یستگاهگرفته تا ز یخاک ها، از مناطق ساحل یشتردر ب پنیرک

شود یم یافتمقاوم،  یاهگ ینا یمناسب برا یماتتنظ ینتر  

 

یاهگ ینمورد استفاده ا یها قسمت  

ها یشهها، گل ها، غالف دانه، ر برگ  

 برداشت محصول

تابستان یلها در بهار؛ گل ها در اواخر بهار؛ غالف دانه در اوا برگ  

بزرگ باشند، برداشت شوند یاهخود بوته گ یبرا ی توانند هر زمان که به اندازه کاف یها م ریشه  

 

 

www.takbook.com



Page 36 of 50 
 

و معاصر یسنت یکاربردها  

دارد  ییدارو یدر کاربردها یطوالن یسابقه ا یزن یرکپن ی،خوراک یاهاناز گ یاریبس همانند  

 یبرا یژهدهنده و آرامش بخش را به و ینتسک یاهانآن، گ یباال یلعاب یمحتوا یلبه دل پنیرک

شود یبه کار برده م ی،تنفس یا یگوارش ی،ادرار یمجار یبرا یاالتهاب،   

توانند  یم یرکپن یمادران تازه ممکن است دوست داشته باشند بدانند که برگ ها یاباردار  زنان

ها یتامینو یشترو ب یرو یناز آهن را فراهم کنند، همچن یدیمف یرمقاد  

یرکپن یایمزا  

 

سی یتامینو یاهی،روغن گ یدها،شامل مخاط، تانن، فالونوئ یرکگل پن یها و غنچه ها برگ  

هستند یگرو مواد د   

گلو و  یسرفه، عفونت ها یت،آسم، برونش یبرا یاهیدرمان گ یکبه عنوان  یبه طور سنتپنیرک 

شود یاستفاده م یزمآمف  

تواند به صورت  یم یاهگ یناش، ا یو خواص ضد التهاب یاییبه علت داشتن عوامل قابض، باکتر

حشرات، خارش  یشزخم ها، کورک ها، جوش ها، ن یبرا یاهیدرمان گ یکبه عنوان  یموضع

باشد یدپوست، اگزما، آکنه و تورم مف  
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 یرفع تورم ها یدمنوش برا ینشود و ضد اسهال است . ا یم یچهسبب درمان دلپ یرکدمنوش پن

دمنوش خلط آوربوده و  یناست . ا یدآن مف ینیخواص مل یلبه دل یبوستو  یو معده ا یروده ا

 ی، بعض یربواس یها یاستعمال جوشانده آن به صورت کمپرس گرم و حمام موجب رفع ناراحت

شود یچشم و ... م پلکتومورها، ورم   
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تره فرنگی گیاه  

در کنترل عفونت مفید است تره فرنگیگیاه   

بدن دارد  یبرا یادی ز یدفوا یتره فرنگ  

پوست صورت یپاک ساز  

کبد به پاک  یژهبدن به و یو پاک ساز ییبوده که با سم زدا یعیطب یورتیکد یک یفرنگ تره

پوست  یپوست صورت هم کمک کرده و به درمان آکنه و جوش صورت و جوان ساز یساز

کند یصورت کمک م  

 

یعیضد آفتاب طب  

سی و آهن  یتامینبتا کاروتن، و یباال مقادیر  

عمل کرده و پوست صورت و بدن را از  یعیضد آفتاب طب یکعنوان  به  یموجود در تره فرنگ 

کند یمحافظت م یدآزاد و اشعه ماورا بنفش خورش یها یکالراد یبآس  
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رشد مو یشو افزا یتتقو  

سی ویتامین  

 یتبه بهبود گردش خون در بدن و پوست سر کمک کرده و به تقو یو آهن موجود در تره فرنگ

کند یم یریمو جلوگ یزشرشد مو کمک کرده و از ر یشمو و افزا یها یکولفول  

ی تره فرنگ یو درمان ییدارو فواید  

9ب  یتامینو یباال یرمقاد  

از بروز نقص  یشود( موجود در تره فرنگ یو فوالت هم شناخته م یداس یکفول ی)که به نام ها

کند یم یشگیریپ یدر دوران باردار ینجن یعصب یستمس  

 

زنان باردار در  یجاز مشکالت را یکیرا که  یبوستخطر ابتال به  یموجود در تره فرنگ فیبر

دهد یاست، کاهش م یدوران باردار  

 

 یقباعث رق یتریکن یداکس یدتول یشبا افزا یموجود در تره فرنگ یها یدفالونوئ یباال یرمقاد

کند یشده و به درمان فشار خون باال کمک م یخون یشدن خون و آرام شدن رگ ها  
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ب  خانواده یها یتامینو ینآهن و همچن یباال یرمقاد  

فقر آهن و  یدرمان کم خون یقرمز خون شده و برا یگلبول ها یشبا افزا یموجود در تره فرنگ

باشد یم یدمف یآنم  

 

 یمغز برا ییحافظه و توانا یتبه بهبود تمرکز، تقو یفسفر و فوالت موجود در تره فرنگ یزیم،من

را  ینسونو پارک یمرعقل، آلزازوال  یها یماریپردازش اطالعات کمک کرده و خطر ابتال به ب

دهد یکاهش م  
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 اکالیپتوس 

 اکالیپتوس از گیاهان مفید در عفونتها است

هنوز هم  حالیناست. باا یافتهراه  یزن ییاز مناطق استوا یاریبه بس یدشخاطر فوابه یپتوساکال

 ها،یهند ها،ینی. هزاران سال است در طب چشودیمحسوب م یانوسیهاز صادرات عمدٔه قارٔه اق

شود. پس یاستفاده م یپتوساز اکال هایماریاز ب یاریدرمان بس ینقاط اروپا برا یرو سا هایونانی

با  رنگیب یعیروغن ما نی. اآیدیدست مبه یروغن یپتوس،برگ اکال یرو تقط یرتبخ یندهایاز فرا

است یو قو یرینش ی،چوب یبو  

 یتخاص یتنفس یفوقان یمجار زاییماریب هاییباکتر یبرخ یبر رو تواندیم یپتوسروغن اکال

 یآنفوالنزا و برخ یلوسبه هموف توانیم هایباکتر ینداشته باشد. ازجملٔه ا یاییضدباکتر

از  یمیآنفوالنزا مسئول گسترٔه عظ یلوساسترپتوکوکوس اشاره کرد. هموف هاییهسو

هاستعفونت  

به کاهش عالئم  تواندیوجود دارد و م یاز محصوالت درمان سرماخوردگ یاریدر بس یپتوسکالا

کردن کمک بکنداز آن مانند سرفه یناش  

 یتو برونش ینوزیتبهبود گلودرد، س یبرا یپتوسغرغره با برگ تازٔه اکال یاهیگ یهادرمان در

است.  یجرا  
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ضداحتقان داشته باشد و استفاده از آن  یتخاص تواندیم یپتوساستنشاق بخار روغن اکال ینهمچن

است یتو برونش یسرماخوردگ یمعروف برا یدرمان خانگ یک  

داشته  یاریبس یدفوا تواندیآن م یمصرف چا ینابرااست. بن یمادٔه ضدالتهاب قو یک یپتوساکال

سرچشمه  یپتوساکال یدردها گرفته تا محافظت از قلب از خواص ضدالتهاب ینباشد. از تسک

عضالت رنج  یدگیکه از آسم، التهاب مفصل و کش یافراد یاغلب برا یپتوساکال ی. چاگیردیم

.شودیم توصیه برند،یم  

موجب  تواندیم یپتوساکال یبه بهبود دردها کمک بکند. چا تواندیم یپتوساکال یمصرف چا 

 ییناز بروز تصلب شرا یپتوساکال یها بشود. چاو سرخرگ یخون یهاکاهش التهابات در رگ

محافظت بکند یو سکته مغز یاز شما در برابر حمله قلب تواندیو م کندیم یریجلوگ  

 

آن  نشان دادند که روغن یزکمک بکند و مطالعات ن درد ینبه تسک تواندیم یپتوسعصارٔه اکال

 یپزشک یکاییکه در مجلٔه آمر یاضددرد داشته باشد. براساس مطالعه یتممکن است خاص

( درد ساعد یپتومینتکمک منتول )اکالپژوهشگران توانستند به یدچاپ رسبه یو توانبخش یزیکیف

در ده نفر را بهبود بدهند یقدام  
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