
هتؼلق ثِ تیطُ گل ؾطذیبى اؾت ٍ ثب ؾیت ٍ گالثی ّن ذبًَازُ هیجبقس.  ازگیل ژاپنی

 01زز. زض قطى کكت ٍ کبض هیگط غاپيؾبل اؾت کِ زض  0111ایي هیَُ ثیف اظ 

 ،ثؼس اظ آىایي گیبُ . هؼطفی قس اضٍپبیک زضذت ظیٌتی ثِ ؼٌَاى اظگیل غاپٌی ث ،هیالزی

هیالزی،  0691اظ اضٍپب ثِ ایبلت فلَضیسا ٍ اظ غاپي ثِ ایبلت کبلیفطًیب ضؾیس. اظ ؾبل 

ؾجت گؿتطـ کكت ٍ  ،ٍ پبکَتبّی آى "ثِزضذت "پیًَس اظگیل غاپٌی ضٍی پبیِ 

 .زض فلؿؽیي اقغبلی گطزیس گیبُپطٍضـ ایي 

ذبٍضزٍض ٍ ، ذبٍضهیبًِ، هٌبؼق هرتلف اضٍپب، تبیَاى، غاپيایي زضذت هیَُ زض جٌَة 

 هٌبؼق هرتلف آهطیکب ٍ جٌَة آفطیقب، ًیَظیلٌسٍ  ؾتطالیبا، ٌّس، قوبل آفطیقب، ًعزیک

بًیب، غاپي، پبکؿتبى ٍ زض چیي، اؾپ صٌؼت هْنزضحبل تجسیل قسى ثِ یک  (کٌَُؼ یب کًََؼ گیلکی گَیف)ثب  پطٍضـ زازُ قسُ اؾت. اظگیل غاپٌی

 (.ًیع یبز هیکٌٌس یب اًجِ قوبل ثطذی هطزم اظ آى ثب ًبم اًجِ هحلی) گطززکكت هی کكَضزض هٌبؼق هحسٍزی اظ قوبل ، ایطاىزض  ٍ تطکیِ اؾت

س. ایي هیَُ ّب آثساض ٍ ذَـ ؼؼن ٍ کوی تبیی هی ضٍی ۰۱تب  ۳ًبضًجی، کوی هؼؽط ٍ زض ذَقِ ّبی  ثِ ضًگ ظضز ،، هسٍض ٍ گالثی هبًٌسهیَُ اظگیل غاپٌی

 B1ٍیتبهیي ، Aٍیتبهیي ، پطٍتئیي، چطثی، فیجط، کطثَّیسضات ّب، اًطغیؾبًتیوتط ؼَل زاضًس. هیَُ اظگیل غاپٌی حبٍی  ۵تب  ۲تطـ ّؿتٌس ٍ حسٍز 

، هٌیعین، آّي، کلؿین ،Cٍیتبهیي (، فَلیک اؾیس) B9ٍیتبهیي  (،پیطیسٍکؿیي) B6ٍیتبهیي (، ًیبؾیي) B3ٍیتبهیي (، ضیجَفالٍیي) B2ٍیتبهیي (، تیبهیي)

، فیجط، پتبؾین Aٍلی ٍیتبهیي  ؾتا کوتطیي هقساضایي هیَُ  هیعاى چطثیْبی اقجبع ٍ کلؿین زضزض هجوَع، هیجبقس.  ضٍیٍ  ؾسین، پتبؾین، فؿفط، هٌگٌع

 .ذَز اذتصبل هیسٌّسثِ ضا زض هیَُ ّبی ایي گیبُ  هَجَزاظ هَاز  ثیكتطیي هقساضٍ هٌگٌع 

ز هیَُ یب ثب هیَُ ّبی زیگط زض ؾبالٍ هیتَاى آى ضا ثصَضت تبظُ هصطف کطز  ٍ اؾت پکتیيٍ  ؾیسا، هیَُ قٌسحبٍی هقساض ظیبزی ایي هیَُ ّوچٌیي 

 .ٍ هصطف کطز ُتْیِ ًوَزًیع، تَاى اظ هیَُ ایي گیبُ هطثب، تطقی ٍ غلِ هی اؾتفبزُ ًوَز.

 ٍ ؽ، ظس ؾطفِ، ظس ٍیطٍؼ، قبثط، هسضزضز، ظس ثبکتطی، کبّف اؾتفطاٍ تؿکیي زٌّسُ کبٌّسُ  : ّوچَى هصبضف زضهبًیایي گیبُ ثطای  ثطگٍ  هیَُاظ 

 .اؾت ذكکٍ  ؾطزؼجق ًظط حکوبی ؼت ؾٌتی اظگیل ثط ،اظ ًظط ؼجیؼت ذلػ آٍض اؾتفبزُ هیگطزز.
 

 ثطذی اظ هْوتطیي ذَال اظگیل ثؽَض ذالصِ ػجبضتٌس اظ : 
 

 مقوی سیستم تنفسی 

تطکیت ثطگ اًجِ ٍ چٌس  اظ تٌفؿی ثؿیبض هفیس اؾت.  ثطای ثْجَز ػولکطز ؾیؿتن

( ٍ هؿکي ٍ ًطم کٌٌسُ ؾیٌِ )زاضٍی ذلػ آٍض هبزُ زیگط ثطای ؾبذت اکؿپکتَضاًت

ثطای  قطثت اًجِ یب اظگیل غاپٌی زض ؼت چیٌی  ثطای زضز ؾیٌِ اؾتفبزُ هیگطزز.

 ؾطفِ اؾتفبزُ هیكَز.زضهبى گلَزضز ٍ ضفغ 

ّبی آى  ٍ یب جَقبًسُ ثطگ  "آة هیَُ کًََؼ  " ذَز ثؽَض ؾٌتی زض گیالى اظ

ٍضم گلَ ٍ ثطای زضهبى آثؿِ زّبى، ثطفک زّبى، گلَ زضز )آًػیي(، ًبضاحتی ّبی حلق 

آة  لیتط یکگطم ثطگ ضا زض  01اظ جَقبًسُ ثطگ اظگیل کِ ) كسُ اؾتاؾتفبزُ هی

 ز(.ثصَضت غطغطُ ثطای فطًٍكبًسى ٍضم هربغ گلَ ٍ ًبضاحتیْبی حلق اؾتفبزُ هیكَ ،ثجَقبًٌس

 خاصیت ضد سرطان 

ٍ زض  ّبی آظاز ثسى  ضازیکبلثِ زلیل ٍجَز ّویي آًتی اکؿیساًْب، ثبػث اظ ثیي ضفتي ٍ  ثَزُفطاٍاى  آًتی اکؿیساىی زاضای اظ هیَُ ّبیکی  غاپٌی اظگیل

 كَز.هی ّب  ؾطؼبىاظ پیكگیطی اظ اثتال ثِ ثؿیبضی  ًتیجِ

 خواص گوارشی 

ثطای  ثطذی اظ حکوب، هصطف ایي ًَع اظگیل ضا ثطای هجتالیبى ثِ ًفد ٍ تطـ کطزى هؼسُ، هسفَع ؾَظاى ٍ ػَاضض تت ًبفغ هیساًٌس. ّوچٌیي هصطف آى

قبثط ٍ ثب تبًي قبثل هالحظِ ای کِ زاضز هقَی  کوک ثِ ّعن غصا ثؿیبض هفیس اؾت.

ثطای زضهبى اؾْبل ؾبزُ، ذًَطیعی هحسٍز زاذلی، ٍ ٍضم ضٍزُ ضا کبّف هیسّس  ،اؾت

ٍضم ضٍزُ ٍ هٌظن کطزى کبضکطز ضٍزُ ّب، هعوعِ ثب جَقبًسُ ثطگ زضذت اظگیل 

 ؾَزهٌس اؾت.

ذبضج ضا ّؿتِ  کٌسُ، گطم اظگیل ًبضؼ ضا پَؾت 011زض حسٍز  : قطثت اظگیل *

 00 - 01لیتط آة زض حسٍز  یککطزُ ٍ گَقت آى ضا قؽؼِ قؽؼِ هی ًوبیٌس ٍ زض 

 ،ثِ آى اظبفِ کطزُضا گطم ثطگ تبظُ اظگیل  01زض حسٍز  ؾپؽزقیقِ هی جَقبًٌس ٍ 

قٌس اظبفِ هی ًوبیٌس تب ثِ  ثِ آى ثؼس ثکكس.زم هیگصاضًس تب ؾبػت  4 - 0ثِ هست 

فٌجبى زض قجبًِ ضٍظ ثطای ضفغ  زٍإلی  یکاظ ایي قطثت  .زضآیس یقکل قطثت غلیظ

 ت.هفیس اؾ)ضٍزُ ّب( جوغ قسى قکن  ثطای حبلت اؾْبلی ثِ ثچِ ّب هیسٌّس ٍ ذیلی



 کاهش فشار خون 

تٌظین فكبضذَى هجتالیبى ت ثطای فطاٍاى ثَزُ ٍ ثِ ّویي جْ پتبؾین. ایي هیَُ حبٍی هیجبقسیکی اظ ذَال اظگیل ًطهبل کطزى ٍ کبّف فكبضذَى ثبال 

فكبضذَى ثبال، ثبیس هصطف هَاز غصایی ؾطقبض اظ ؾسین ضا کبّف زٌّس ٍ زض ػَض، ثیوبضی هفیس اؾت. ثؿیبضی اظ هؽبلؼبت ًكبى هیسّس افطاز هجتال ثِ 

 ، هٌیعین ٍ کلؿین ضا افعایف زٌّس.نهصطف هَاز غصایی ؾطقبض اظ پتبؾی

 تقویت اعصاب 

ل غاپٌی ثبػث ذَضزى هقساض ظیبز اًجِ یب اظگی ثطای تقَیت اػصبة هفیس اؾت. ،ّبی گطٍُ ة ٍیتبهیيهیَُ اظگیل ثِ زلیل ؾطقبض ثَزى اظ اًَاع هصطف 

 آضام ثرف اؾت. ذَاة آلَزگی هیگطزز ٍ

 تنظیم عادات ماهانه زنان 

هیَُ اظگیل  كَز.ػبزت هبّیبًِ هیّبی   هصطف هٌظن هیَُ اظگیل ثبػث ًظن ثركیسى ثِ زٍضُ

هصطف  ثَزى ثیكتطی ضا زاقتِ ٍقبثط  ذبصیتاگط ًبضؼ ثبقس ذبصیت قبثط ثَزى ضا زاضز ٍ 

 .جلَگیطی اظ ذًَطیعی هفیس اؾت قؽغ یب ثطایآى 

 درمان اسهال و یبوست 

اظ ذَال یکی  اؾتفبزُ هیگطزز. اؾْبلطای زضهبى ثَزُ ٍ ث قبثطثطگْبی ایي گیبُ زاضی ذبصیت 

ّب ضا کبض ضٍزٍُ  هیجبقسهَثط  یجَؾتِ ثطای زضهبى اؾت کآى اظگیل هؿْل ثَزى  ضؾیسُهیَُ 

 ایي ذَال زٍگبًِ، یکی اظ هؼجعات ؼجیؼت اؾت! ؾت(.قجط کٌٌسُ ضٍزُ ّبجوغ کٌٌسُ ٍ کبل ٍ ًبضؼ اظگیل هبًٌس ثطگف،  س )هیَُتٌظین هیکٌ

 مفید برای بیماران دیابتی 

ؾطقبض اظ فیجط اؾت کِ ایي هیَُ . ّوچٌیي هیجبقسّبی ثؿیبض هٌبؾت ثطای افطاز زیبثتی   زُ ٍ یکی اظ هیَُثٍَاجس اًسکؽ گالیؿویک پبئیٌی اظگیل   هیَُ

 ى زیبثتی کوک هیکٌس.اثیوبضزض ذَى  طل قٌسثِ کٌت

  درمان سنگ کلیهکمک به 

ؾٌگ  اظ آى ثطای اظ ثیي ثطزى ی. اظ ایي ضٍی ظیبز اؾتیکی زیگط اظ ذَال اظگیل زاقتي آة هَلکَل

ؾٌگ قکي اؾتفبزُ ٍ ازضاض آٍض ؼٌَاى ٌیي زض ؼت ؾٌتی اظ ّؿتِ اظگیل ثکلیِ اؾتفبزُ هیكَز. ّوچ

یَُ ًیع هیكَز ٍلی الظم ثِ شکط اؾت ثساًین ّوبًٌس ؾبیط گیبّبى ذبًَازُ گل ؾطخ ّب، ّؿتِ ایي ه

ٌتی هترصبى ؼت ؾ ًظط اجبظُ ٍ ثسٍى لصااؾت ٍ کسضیاؾیس ّیسضٍؾیبًیی ؾوّذؽطًبک ٍ حبٍی هبزُ 

 .ًیؿت جبیعآى  هصطفاؾتفبزُ ٍ 




