
 

 ثب ٍلی سیحبى ثِ ؿجیِ ،ًؼٌبػیبى خبًَادُ اص یخَدسٍٍ  ػبلِ  یک گیبّی# سیحبى کَّی$ شربتی تخم

 اص یکی$ ّب  آصتک کِ ًحَی ثِ ثَدُ هشکضی آهشیکبی ثَهی گیبُ ایي. هیجبؿذ سیضتش ّبی  تخن ٍ ثشگْب

 ُ اًذ ٍهیکشد اػتفبدُ اصلی غزای ؼٌَاىث ّب داًِ ایي اص ثِ ّوشاُ رسّت،# ثبػتبى یآهشیکب ّبی  توذى

 خَاف ثِ هکضیک هشدم کِ ػبلْبػت. اػت ؿذُ ثشدُ ًیض، خْبى ًمبط دیگش ثِ رست وبًٌذّ ،آى ثزس

 ٍ ثَدُ ؿشثتی تخن عشفذاساى اص ّن ایشاى هشدم. هیکٌٌذ اػتفبدُ آًْب اص ٍ ثشدُ پی ّب  داًِ ایي همَی

 ػشیؼبً ،ؿَد سیختِ آة دس کِ صهبًی ٍ اػت ؿفبف ػیبُ آى تخن .هیجشًذ کبس ثِ ػغؾ سفغ ثشای سا آى

 فؼبلیت کشدى کٌذ ثب ای طلِ هبدُ ایي .دهیگشد خبکؼتشی ثِ هتوبیل سًگؾ ٍ لغضًذُ ثؼیبس کِ کشدُ ایدبد آة دس داس  لؼبة ٍ ای طلِ یب خویشی حبلتی

 تبثؼتبى فصل ثشای فمظ کِ ًیؼت ًَِایٌگ ٍ داسد صیبدی خَاف ؿشثتی تخن .هیکٌذ خلَگیشی ثذى دس آًْب ػشیغ تدضیِ اص ،ّب کشثَّیذسات سٍی ثش آًضیوْب

 .داسد ًیض چپا دانه ٍ ثَسًگ ،خشاػبًی تشُ ثبدسٍج، خولِ اص دیگشی بیًبهْ گیبُ ایيهیجبؿذ. تش ٍ گشم عجیؼت آى . گشدد تَصیِ

 شربتی تخم خواص ●

 ّبی  داًِ. اػت ٍصى کشدى کن ثشای هَاد ثْتشیي اص یکی ،آة هخلَط ثب سیحبى تخن اص اػتفبدُ -

 خبی ثِ ٍ ذًهیذاس ًگِ ػیش سا فشد ّب هذت تب ،ثبؿذ داؿتِ کبلشی آًکِ ثذٍى ؿشثتی تخن طالتیٌی

 اگش کشد. اػتفبدُ ؿشثتی تخن اص هیتَاى ،ٍ الغش ؿذى اؿتْب کبّؾ ثشای آٍس صیبى داسٍّبی خَسدى

 لؼبة ثبػث آًْب دس هَخَد فیجش ایٌکِ خبعش ثِ کٌیذ؛ اػتوبد ؿشثتی تخن ثِ ؿَیذ الغش هیخَاّیذ

 .هیکٌٌذ ایدبد ثیـتشی ػیشی احؼبع ٍ گـتِ ؿذًـبى داس 

 ثشًٍـیت ٍ آًفلَاًضا ػشهبخَسدگی، ػشفِ، آػن، دسهبى دس ػؼل ٍ صًدجیل ثب داًِ ّب اص هخلَعی -

 .ّؼتٌذ ثشثِ کبس سفتِ ٍ دس ایي صهیٌِ هؤ

 ـَد.هی اػتفبدُ ٍ ... پَػت ػفًَت هثبًِ، ػفًَت ثشیذگی، صخن، هبًٌذ هَاسدی دسهبى ثشای هیأیذ، دػت ثِ ّب  تخن کشدى خشد ثب کِ سٍغٌی اص -

 ٍ ّبضوِ ػَء یجَػت، ًفخ، هؼذُ، دسد ۺهبًٌذ گَاسؿی ّبی  ًبساحتی دسهبى ثشای ؿشثتی تخن اص -

 ثِ ٍ داؿتِ ای الؼبدُ فَق غزایی فیجش ؿشثتی تخن ـَد.هی اػتفبدُ ّب  سٍدُ کبسکشد ًظوی ثی

 .اػت ػبلی گَاسؿی ّبی ثبفت دسهبى ٍ گَاسؽتمَیت  ثشای دلیل، ّویي

 ٍ هیگشى افؼشدگی، ػصجی، ّبی  تٌؾ رٌّی، هفشط خؼتگی ،کشدُ خَة سا فشد خَی ٍ خلك -

 ًوبیذ.  هی ثشعشف سا هبلیخَلیب

 کٌذ.هی ثشعشفًیض،  سا ػشفِ ػیبُ داسد، اػپبػوی ضذ تأثیش کِئیآًدب اص -

 .اػت هفیذ ّب ًبخي ٍ هَ پَػت، ػالهتی ثشای آى هصشف -

 دسد پغ هصشف آى شدُ ٍ دس خَد ًگِ هیذاسآة سا خزة ک ثشاثش ٍصًؾ 01داًِ خیغ خَسدُ تب  -

 اػت. هَثش ثؼیبس# سٍصُ داسی$ثَیظُ دس  ٍ پیـگیشی اص آى ػغؾ سفغ

 پبییي ٍ حـشات ٍ هبس گضیذگی هؼذُ، دسد ػفًَت، دسهبى ثشای ،چیي کـَس دس چپب تخن اص -

 ـَد.هی اػتفبدُ ثذى دهبی آٍسدى

 ثِ هؼذًی هبدُ یک ثذاًٌذاػت خبلت  ،داسًذ هـکل کلؼین خزة دس کِ یکؼبً .اػت کلؼین ٍ پتبػین ،آّي ،پشٍتئیي فشاٍاًی همذاس داسای ؿشثتی تخن -

 ـَد.هی اػتخَاًْب ثِ کلؼین ثْتشیبفتي  اًتمبل ٍخَد داسد کِ هَخت ؿشثتی تخن دس ثَسٍى ًبم

 ؿشثتی تخن اگش ذاسًذ.هی ًگِ اهبى دس ۲ ًَع دیبثت ثِ اثتال خغش اص سا ؿوب ثٌبثشایي کٌٌذ؛ تٌظین سا خًَتبى لٌذ هیضاى هیتَاًٌذ سًگ ػیبُ سیض ّبی داًِ ایي -

 سٍص عَل دس هتؼبدل اًشطی تذسیدی ثغَس ؿوب تشتیت ایي ثِ ٍ هیکٌٌذ آصاد سا خَد دس هَخَد لٌذ تذسیح ثِ ای ًـبػتِ هَاد ؿَد، خَسدُ غزاثب  ّوشاُ

 .اػت ػبلی دیبثتی ثیوبساى ثشای هصشف آىهیکٌذ،  کوک خَى گلَکض تؼبدل اص آًدبئیکِ ایي هغلت ثِ .داؿت خَاّیذ

 .داسد# هلّیي$ هضاج کٌٌذگی ًشم ٍ ػٌگ کٌٌذگی دفغ آٍسی، ػغؼِ خبصیت هیکٌذ ٍ کوک آًْب خَة ػولکشد ثِ ،ّب  سٍدُ عشیك اص ثذى صائذ هَاد دفغ ثب -

 اػت. هفیذ ثؼیبس عفل صیجبیی ٍ سًگی خَؽ، هضاج صحت ،للت تمَیت ثشای ؿشثتی تخن گشم 01 سٍصاًِ هصشف ثبسداسی دٍساى دس -

 ًـَد. سٍی صیبدُ آى هصشف دسثْتش اػت کِ  ٍلی دهیگشد هبدس ؿیش اصدیبد ػجت ؿیشدّی، دٍسُ دس ؿشثتی تخن هصشف -

 (ریحانیا  شربتی) چپا تخم مصرفبا  درمانی روش چنذ ●

 سا آى ٍ کٌیذ هخلَط ثبدسًدجَیِ ػشق دس سا ؿشثتی تخن ثبس دٍ یب یک سٍصاًِ ۺ اػصبة تمَیت %

 .ًوبئیذهیل  ٍ کشدُ ؿیشیي ػؼل ثب

 گزؿت اص ثؼذ ٍ کشدُ اضبفِ داسیذ دٍػت کِ ؿشثتی ثِ سا چپب تخن اص همذاسیۺ  ػغؾ %

 .یذکٌسا تٌبٍل  حبصلِ هخلَط ،دلیمِ دٍ حذالل

 .ذفشهبئیًَؽ خبى  ٍ ثشیضیذ ًؼتشى یب هـک ثیذ ػشق دس سا سیحبى تخن ۺ للت تمَیت %

 ٍلشم آة لیَاى یک دس سا ؿشثتی تخن هشثبخَسی لبؿك یک ۺ خـک ّبی  ػشفِ ٍ ًفغ تٌگی %

 ثٌَؿیذ. خشػِ خشػِ سا آى سیختِ تب طلِ ای ؿَد. ػپغ
 
 



 

 شربتی تخم اجزای ●

 هٌجغ ؼٌَاىث سا هَص اگش. داسد کلؼین ،ؿیش اص ثیـتش ثشاثش ۶ تب ۵ کِ غَسیث اػت کلؼین  الؼبدُ  فَق هٌجغ ؿشثتی تخن -

 آّي اػفٌبج اص ثیـتش ثشاثش ۳ ٍ پتبػین هَص اص ثیـتش ثشاثش دٍ سیض ّبی  داًِ ایي کِ ثذاًیذ ثْتش اػت هیـٌبػیذ پتبػین

 آًتی ًظش اص .اػت پشتمبل دس هبدُ ایي هیضاى ثشاثش ۷ آى، دس هَخَد C ٍیتبهیي هیضاى !$هفیذ ثشای کبّؾ فـبسخَى# داسًذ

 .#ّب اکؼیذاى آًتی اص $ػشؿبس هیجبؿذ ثلَثشی هبًٌذ ای  هیَُ اص تش  لَی ًیض اکؼیذاًی 

 کَچکی ایي ثِ ّبی  داًِ ٍصىاص  "۲1 حذٍد ٍالغ دس. هیجبؿذ ۶ ٍ ۳ اهگب چشة اػیذّبی  الؼبدُ فَق هٌجغ ؿشثتی تخن -

 اص یکی ًیض کتبى تخن کِ هیذاًیذ حتوبً. داسد کتبى تخن ثب صیبدی ؿجبّت ًظش ایي اص کِ اػت چشة اػیذّبی ایي حبٍی

 خَاف ثِ حتوبً ،ذٌثبؿ دٍس ؿوب اص ػشٍلی للت ٍ هغض بیثیوبسیْ هیخَاّیذ اگش. هیجبؿذ ۳ اهگب چشة اػیذّبی غٌی هٌبثغ

 ؿشثتی تخناػت#!  ػبلوَى هبّی ثشاثش ۸ ؿشثتی، تخن دس هَخَد ۳ اهگب $هیضاى کٌیذ اػتوبد سیض ّبی داًِ ایي هحبفظتی

 .بؿذهیج آة دس هحلَل فیجشّبی اص ػشؿبس ٍ A  ٍیتبهیي ،B3# ٍیتبهیي$ ًیبػیي ،#سٍی$ صیٌک ،هغ ،هٌگٌض ،هٌیضین  الؼبدُ فَق هٌجغ ّوچٌیي

 تٌظینٍ # اػتشع َّسهَى$ کَستیضٍل کبّؾ ثِهَخَد دس آى  هٌیضیَم هیـًَذ. هبًٌذ لؼبة ٍ گشفتِ خَد ثِ سا آة ،ـبىٍصً ثشاثش 0۲ الی ۹ تب ّب  داًِ ایي -

 اکؼیذاى آًتی ثبالی هیضاى داؿتي ثشای اختِ صغبل .هیـَد ثذى# دس هٌیضیَم ػغح $ثب افضایؾ خؼتگی ٍ ػشدسد سفغ هَخت ٍ کشدُ کوکضشثبًبت للجی 

 !هیجبؿذ داسد، ٍخَد اختِ صغبل دس آًچِ اص تش لَی ثشاثش ػِ چیب، داًِ اص ٍػذُ یک دس هَخَد اکؼیذاى آًتی همذاس ٍلی اػت ثَدُ ػتبیؾ هَسد ّویـِ

اػیذ آهیٌِ غیش  دضث ؿشثتی تخن اؿبسُ ًوَد.فؼفش ٍ # "۲1$حذٍد پشٍتئیي ، چشثیْبی اؿجبع ًـذُ، کشثَّیذساتْبدیگش هیتَاى ثِ هَخَد اص خولِ هَاد  -

 تَلیذ دس ثذى ثِ ،آى دس هَخَد تشپیتَفبى آهیٌِ اػیذ .هیـَد هحؼَة کبهل غزایی ٍ داسد خَد دس سا ثذى ًیبص هَسد ّبیاػیذ  آهیٌَ ّوِ ،تَسیي پشٍتئیٌی

 .ًوبیذ هی هجبسصُ اضغشاة ثب ًیض ػشٍتًَیي ٍ هیکٌذ کوک ػشٍتًَیي

 کٌیذ! اػتفبدُ خَد غزاّبی دس حبصلِ طلِ ، اصهشؽ تخن دبیث ٍ کشدُ هخلَط آة ثب سا آى اػت کبفی تٌْب. اػت هشؽ تخن ثشای خَثی ثؼیبس خبیگضیي -

 شربتی تخم مصرف منع موارد ●

 کٌٌذ. اػتفبدُ ؿشثتی تخن اص ًجبیذ هؼذُ اًگلی یب هیکشٍثیآلَدگی  ثِ هجتال اؿخبف -

 ـَد.هی ثیٌبیی حغ دس اختالل ثشٍص ّوچٌیي ٍ ػشگیدِ ایدبد هَخت چپب، تخن هصشف دس سٍی صیبدُ -

 ًویگشدد. تَصیِ ،ًیض هیخَسًذ اًؼمبد ضذ داسٍّبی کِ افشادی ثشای ّب  داًِ ایي هصشف -

 ایي ثِ حؼبع افشاد خضٍ ؿوب اگش ٍ ّؼتٌذ گلَتي حبٍی سیض ّبی داًِ ایي کِ ثبؿیذ داؿتِ تَخِ -

 کٌیذ. دلت آى هصشف دسحتوبً  ّؼتیذ تشکیت

 .ًوبئیذ هـَست خَد پضؿک ثب ؿشثتی تخن هصشف اص لجل اػت ثْتش ،هیکٌیذ اػتفبدُ خبصی داسٍی اگش -

 ثبؿذ. ایي هَضَع ثِ حَاػـبى ثبیذ هیکٌٌذ هصشف خَىفـبس ضذ داسٍی کِ ػبلوٌذاًی ،ّویي ثشای ٍ َدهیـ فـبسخَى کبّؾ ثبػث ؿشثتی تخن -

 لیموترش آب با شربتی تخم شربت ●

 پتبػین، ،#ؿیش اص تش صٍدّضن$ کلؼین ّب، ٍیتبهیي اص ػشؿبس کِ کٌیذ تْیِ ػبلن ٍ ػبدُ ًَؿیذًی یک ؿشثتی تخن ٍ تبصُ لیوَتشؽ آة ثب هیتَاًیذ ؿوب

 ثذى ٍاسد اًذکی اًشطی الجتٍِ $ هیـَد خَى لٌذ هیضاى تٌظین ٍ ػیشی احؼبع ایدبد ثبػث ًَؿیذًی ایي. اػت فٌَلی ّبی اکؼیذاى آًتی ٍ پشٍتئیي

 ثشای ثَیظُ ػبلی، هکول یک ٍ کشدُ کوک اًذاهتبى تٌبػت ثِ فشاٍاى، اکؼیذاى آًتی ٍ هغزی هَاد ثَدى داسا ذلیلث ًَؿیذًی ایي هٌظن هصشف#. هیکٌذ

 اػت! الؼبدُ فَق ّب خبًن یصیجبئ ٍ ػالهتی ثشای هَاد ایي تشکیت. داسًذ لشاس یبئؼگی هشحلِ دس کِ اػت خبًوْبیی

 یؼٌی. اػت ثیشًٍی صیجبیی هؼٌبی ثِ ٍیتبهیي کوجَد ثذٍى ٍ تَکؼیي ثذٍى ػبلن، ثذًی داؿتي !اػت تش خَؽ «خَاًی ٍ صیجبیی» ػخي ثگزسین چِ ّش اص

 ّبی سطین ٍ آلَدگی ثٌفؾ، هبٍسای ّبی اؿؼِ هؼشض دس داؿتي لشاس اػتشع، وبًٌذّ ػَاهلی ثذاًیذ ثبیذ. هیشػذ ًظش ثِ ثبًـبط ٍ صیجب ،اػت ػبلن کِ فشدی

 گزس ٍ ؿَیذ تش ػبلن ٍ صیجبتش ،ؿشثتی تخن ٍ لیوَتشؽ آة ؿشثت لیَاى یک ًَؿیذى ثب هیتَاًیذ ؿوب. هیـًَذ ٌّگبم صٍد پیشی ثشٍص ثبػث ،ًبدسػت غزایی

 ثب ّب اکؼیذاى آًتی ایي تشکیت. اػت اکؼیذاًی آًتی تشکیجبت هٌجغ ؿشثتی تخن کِ ینثگَئ ثبیذ هیگشدیذ تأثیش ایي دلیل دًجبل ثِ اگش. دّیذ ؿکؼت سا ػوش

 ٍاسد ّبی آػیت احیبی ثبػث ؿشثتی تخن دس هَخَد ّبی اکؼیذاى آًتی. ثَد خَاّذ هَثش الؼبدُ فَق آصاد ّبی سادیکبل ًبثَدی ٍ همبثلِ ثشای لیوَتشؽ آة

 هیـًَذ. پَػت استدبػی خبصیت ثْجَد ٍ التْبة ثب همبثلِ پَػتی، ّبی ػلَل ثِ ؿذُ
 

 غزاخَسی. لبؿك یک .... ػؼل - ػذد یک .... لیوَتشؽ - لیتش هیلی ۳11 هؼبدل لیَاى ًین ٍ یک .... آة - گشم ۵ .... ؿشثتی تخن ۺ الصم هَاد %

 تخن ثب کِ ًَؿیذًی ّش هبًٌذ ۺ ؿشثتی تخن ٍ لیوَتشؽ آة ؿشثت تْیِ سٍؽ% 

 آة لیَاى ًصف دس ّب چپب تخن دّیذ اخبصُ اثتذا کِ اػت الصم ،هیـَد تْیِ ؿشثتی

 ای طلِ ٍ ؿذُ غلیظ ّبیی داًِ ثب ػبػت یک اص ثؼذ. ؿًَذ خیغ# لیتش هیلی $011

 لیوَتشؽ آة کِ اػت کبفی ثؼذ هشحلِ دس. ّؼتٌذ هغزی ثؼیبس کِ هیـَیذ سٍثشٍ

 ْبیسیحبً تخن ػپغ. گشدد هخلَط# لیتش هیلی ۲11$ آة لیَاى یک ثب ٍ ؿذُ گشفتِ

 ػؼل غزاخَسی لبؿك یک ثب سا خَد ًَؿیذًی. کٌیذ اضبفِ لیَاًتبى ثِ سا ای طلِ

 ،ًَؿیذًی ایي هٌظن هصشف ثب. ًوبئیذ هیل ًبؿتب صَستث تشخیحبً ٍ کشدُ ؿیشیي

 !ثَد خَاّیذ ؿبّذ سا آى الؼبدُ فَق خَاف




