
است وٝ در فصُ تٟار درخت را  درخت ٘ار٘جٕٞاٖ ضىٛفٝ ٔؼغّز، تُزد ٚ ضىٙٙذٜ  بهار نارنج

در ػغزساسی، ساخت  . ایٗ ٌُسیٙت دادٜ ٚ در پاییش ٚ سٔستاٖ، جای خٛد را تٝ ٔیٜٛ ٘ار٘ج ٔیذٞذ

تٟیٝ ٔزتا، ٌش، سٛٞاٖ ٚ ... وارتزد تسیار  ٘ٛضیذ٘ی ٞای فصّی، ػزلیات ٌیاٞی،اسا٘س، تِٛیذ ا٘ٛاع 

ٞای ٌیالٖ، ٔاس٘ذراٖ ٚ فارس رٚیص دارد.  درخت ٘ار٘ج در ٘ماعی اس ایزاٖ اس جّٕٝ استاٖ دارد. 

تا رایحٝ سحزاٍ٘یش تٟار ٘ار٘ج، ٞز رٍٞذری را سزٔست ضیزاس ٚ تاتُ ٔاٜ، ضٟزٞای   در اردیثٟطت

تٛٔی ٔٙاعك در اصُ ایٗ درخت  ٔی ٘أٙذ! نارنج شهر بهارٔیىٙٙذ تٝ ٘حٛی وٝ ایٗ دٚ ضٟز را 

ٞز ٌزْ تٝ خٛتی رضذ ٔیىٙذ.  است ٚ در ٔٙاعك ٌزْ ٚ ٘یٓ چیٗ ٚ  ٞٙذاستٛایی آسیا اس جّٕٝ 

٘یش، ٔا٘ٙذ وطٛرٞای اعزاف دریای ٔذیتزا٘ٝ  یدیٍز تغٛر ٚسیغ در ٔٙاعكایٗ ٌیاٜ أزٚسٜ  چٙذ

 است. ضىٛفٝتزیٗ خاصیت ٞای ایٗ  یىی اس ٟٔٓ احساس آرأصتٟار ٘ار٘ج خٛاظ دارٚئی فزاٚا٘ی دارد ٚ ایجاد  وطت ٔیطٛد.

 خواص گل بهار نارنج ●

 چیٙٙذ ٚ  ٘ار٘ج را صثح سٚد تٝ حاِت غٙچٝ ٘طىفتٝ ٔی ٞای تٟار  چٝ در پخت ٔزتا ٔٛرد استفادٜ لزار ٔیٍیزد ِٚی تزای ٔصزف دارٚیی، ضىٛفٝ ایٗ ٌُ اٌز

وزدٜ )دْ ٘ٛش(، ػزق ٚ   اس اضىاَ دارٚئی حاصُ اس ٌُ تٟار ٘ار٘ج؛ رٚغٗ، دْ سپس در ٔحّی تاریه، آٟ٘ا را سزیغ خطه ٔیىٙٙذ تا سیاد تغییز رً٘ ٘ذٞٙذ.

 .ٔیثاضذخطه ٚ ٌزْ عثیؼت ایٗ ٌُ  اسا٘س ٔیثاضذ.

 در تمٛیت ٔؼذٜ تسیار ٔؤثز است.)تٛیژٜ ٔزتای آٖ( ج ٌُ تٟار ٘ار٘ *

 ٚ اضغزاب را اس تیٗ ٔیثزد. ، تطٛیص٘أٙظٓ لّةتپص  *

 تزای رفغ سزٌیجٝ اس ضزتت تٟار ٘ار٘ج استفادٜ ضٛد.* 

 تٛئیذٖ تٟار ٘ار٘ج تزای تٟثٛد سزٔاخٛردٌی ٔٛثز است.* 

 .ٔیثاضذتٟار ٘ار٘ج در واٞص ضذت ػالئٓ یائسٍی ٔٛثز ٔصزف * 

 ٕٞچٙیٗ تزای رفغ سىسٝ تٝ وار ٔیزٚد. تٛدٜ،اضتٟاءآٚر ٚ ضذ سزفٝ * 

 ذ.یىٙٔ وٕه٘اراحتی ٞای ٔؼذٜ رفغ افشٚدٖ تٟار ٘ار٘ج تٝ چای، تٝ ٞضٓ غذا ٚ * 

 .ٔذاٚٔت در ٔصزف تٟار٘ار٘ج تزای رفغ تشرٌی عحاَ ٔفیذ است* 

 وسا٘ی وٝ یثٛست دار٘ذ آب تٟار ٘ار٘ج را ٕٞزاٜ ػسُ ضیزیٗ وزدٜ ٚ تخٛر٘ذ.* 

 ٞا ٚ درٔاٖ وٕىی در حّٕٝ لّثی ٞٓ، اس آٖ استفادٜ ٔیطٛد.  تطٙج تزای وٕه تٝ وٙتزَ* 

 ٘ار٘ج تٙٛضیذ. ٘ٛش( تٟار پیص اس خٛاب ٔمذاری چای )دْ ساػت 2 ، حتٕاًخٛاتییا تیٚ خٛاتی   وٓ جٟت رفغ *

 ٔیطٛد.اس ٔخّٛط آب وزفس ٚ ػزق تٟار٘ار٘ج، تزای دفغ سٍٟٙای وّیٝ ٚ ٔثا٘ٝ ٚ خزد وزدٖ آٟ٘ا ٘یش، استفادٜ * 

 ضستٗ صٛرت تا آب تٟار ٘ار٘ج، تاػث تستٝ ضذٖ ٔٙافذ درضت پٛست ٔیٍزدد ٚ تخٛر آٖ رً٘ پٛست چٟزٜ را تاس ٔیىٙذ.* 

تخص ٚ ضذ ٞیجا٘ات دستٍاٜ ػصثی تٛدٜ ٚ ضذّت سز   تزیٗ خاصیت دارٚئی تٟار ٘ار٘ج، تاثیز آٖ رٚی سیستٓ ػصثی تذٖ است. تٟار ٘ار٘ج آرأص  ٟٔٓ* 

 ٚ ٔیٍز٘ی را واٞص ٔیذٞذ ٚ یه ٘طاط آٚر ٔفیذ است!ٞای ػصثی درد

فطارٞای ػصثی ٚ ٘اراحتی ٞای ٔزتٛط تٝ ٞیجاٖ تمٛیت رٚحیٝ ٚ وٕه تٝ رفغ درٔاٖ دردٞای ٔتٛاتز ضىٕی، ٘فخ، اسپاسٓ )لِٛٙج ػصثی(، سٛء ٞاضٕٝ، * 

 ٚ ػاعفٝ )ٞیستزی( ٘یش، اس ٔٛارد ٔصزف اسا٘س تٟار ٘ار٘ج ٞستٙذ.

ی آ٘تی اوسیذاٖ ٞای تسیاری است وٝ اس تذٖ در ٔماتُ رادیىاَ ٞای آساد ٔحافظت وزدٜ ٚ در ٘تیجٝ ٔٛجة واٞص خغز اتتال فزد تٝ تٟار ٘ار٘ج دارا* 

 تیٕاری ٞای جذی ٚ ٔشٔٗ ٔیٍزد٘ذ.

اس ٔغاِؼات ا٘جاْ ضذٜ، اس تٟار ٘ار٘ج ٔیتٛاٖ تؼٙٛاٖ یه پیص دارٚی ٔٛثز جٟت واٞص اضغزاب لثُ اس ػُٕ جزاحی در تیٕاراٖ،  حاصّٝتا تٛجٝ تٝ ٘تایج * 

ػزق یا استفادٜ وزد. تزرسی ٘طاٖ ٔیذٞذ وٝ ٔیشاٖ واٞص اضغزاب در تیٕاراٖ پس اس ٔصزف 

 ی ٕ٘ایذ!تزاتزی ٔدیاسپاْ تٟار ٘ار٘ج، تا ٘تایج حاصُ اس ٔصزف دارٚی دٔٙٛش 

ٞای خطه ٘ار٘ج تزای  تجای ٘فتاِیٗ وٝ تٛی ٘أغثٛػی دارد، ٔیتٛا٘یذ اس پٛست ٚ ضىٛفٝ * 

 جٌّٛیزی اس آسیة دیذٖ ِثاسٟا تٛسظ حطزات استفادٜ وٙیذ.

 عرق بهار نارنج ●

ٚ  ٌزْٞای تٟار ٘ار٘ج، ػزق تٟار ٘ار٘ج ٘أیذٜ ٔیطٛد وٝ عثیؼتی  آب حاصُ اس تمغیز ٌُ 

داضتٝ ٚ در آضپشی ٔٛرد استفادٜ لزار ٔیٍیزد. ػزق تٟار ٘ار٘ج درصٛرتیىٝ دارای غّظت  خطه

ساَ یه ٞای ٔیىزٚتی ٚ لارچی ٘ذاضتٝ تاضذ )ػزق تٟار ٘ار٘ج تٝ ٔذت   ٔٙاسة تٛدٜ ٚ آِٛدٌی

ٞا ٚ دستٍاٜ  ی تیٙی، اس تیٗ تز٘ذٜ تزضحات سیٙٛس ، ٘طاط آٚر، تمٛیت وٙٙذٜ ٔغش، تاس وٙٙذٜ ٌزفتٍی ٔجاراثز درٔا٘ی خٛد را حفظ ٔیىٙذ( ،ٝاس تاریخ تٟیّ

 تٙفس است. ٘اضتا خٛردٖ آٖ در درٔاٖ اسٟاَ ٞای رعٛتی )اسٟاَ ٘اضی اس افشایص رعٛتت دستٍاٜ ٌٛارش( ٔفیذ است.

 .ٔیثاضذسٛدٔٙذ  (ٔمٛی جسٓ ٚ رٚح) افسزدٌی رفغ غٓ ٚ ،وٙٙذٜ تزای تسىیٗ ضٛن ػصثی  تؼٙٛاٖ آراْػزق تٟار٘ار٘ج 



( تٛصیٝ ٔیطٛد ِذا Faintٔصزف ػزق تٟار ٘ار٘ج، ٍٞٙاْ تزٚس ٘اراحتی تٝ افزاد ٔثتال تٝ تیٕاری غص ٚ ضؼف )

 ٚجٛد یه ضیطٝ اس آٖ در ٔٙشَ السْ است!

 وٕه ٔیىٙذ. تزدٖ ٘فخ اس تیٗ  تٛدٜ ٚ تٝآٚری لٛی ءاضتٟا ایٗ ػزق ٕٞچٙیٗ

افزاد ؼزیك تذٖ سیاد ٔیطٛد، خّك ٚ خٛی تسیاری اس ٚ ٔیشاٖ ت رفتٝدر رٚسٞای ٌزْ تاتستاٖ وٝ دٔای ٞٛا تاال 

ِیٛاٖ ٘صف  ،تزای پیطٍیزی اس ایٗ حاِت تٛصیٝ ٔیطٛد ٞز رٚس ػصز تحت تاثیز لزار ٌزفتٝ ٚ تٙذ ٔیٍزدد!

 لاضك سىٙجثیٗ ضیزیٗ ٚ ٔیُ وٙٙذ.یه لغؼٝ یخ ٔخّٛط ٚ آٖ را تا  2ِیٛاٖ آب ٚ ٘صف ػزق تٟار ٘ار٘ج را تا 

وٙٙذٜ ٚ ٘طاط تخطی وٝ در فصُ تاتستاٖ اس آٖ ٔیتٛاٖ استفادٜ وزد، ػزق تٟار٘ار٘ج تٝ تٟتزیٗ تزویة خٙه 

 ٕٞزاٜ ٌالب ٚ آب است.

 عرق بهارنارنجاز استفاده غیرخوراکی  ●

ِٛدٌی در والس درس یا سیاد تٛئیذٖ آٖ تی خٛاتی ایجاد ٔیىٙذ. اس ایٗ خاصیت ٔیتٛاٖ در ٔٛالغ ٘یاس تٝ رفغ خٛاب آِٛدٌی استفادٜ وزد. اٌز ٍ٘زاٖ خٛاب آ

 یذ!آٖ را تٛ وٙجّسٝ أتحاٖ ٞستیذ یه ضیطٝ وٛچه اس ػغز تٟار٘ار٘ج را ٕٞزاٜ خٛد داضتٝ تاضیذ ٚ 

اسا٘س تٟار ٘ار٘ج ٚ اسا٘س حاصُ اس تمغیز  ٕٞچٙیٗ، ٞای خطه ٚ جٌّٛیزی اس ضىٙٙذٌی ٔٛیزٌٟا استفادٜ ٔیطٛد. وزدٖ پٛست   آٖ تزای ٘زْ اسانس •

 د.طٛدر صٙؼت دارٚساسی ٔصزف ٔی ،زٔؼغّ ای ٚ تؼٙٛاٖ ٔادٜ ٌزفتٝٞای جٛاٖ، در تٟیٝ ادوّٗ ٔٛرد استفادٜ لزار   ٞا ٚ ضاخٝ تزي 

 ٔیأیذ. ٞای وأالً تاس ضذٜ ٚ تاسٜ تٝ دست  آٖ اس تمغیز ٌُ  روغن •

یه لاضك اس ٌُ خطه را تٝ وزدٜ،   چای دْ تٟیّٝتزای  : دمنوش •

 دلیمٝ صثز وزدٜ سپس ۰۱ٔیّی ِیتز آب ٌزْ اضافٝ ٕ٘ائیذ ٚ  ۰۵۱

 یذ.ٕ٘ائوزدٜ ٚ ٔیُ آٖ را صاف 

 مضرات بهار نارنج ●

ػصارٜ تٟار ٘ار٘ج سثة تاال رفتٗ فطارخٖٛ ٚ افشایص ضزتاٖ لّة  -

آٖ  اس حذاستفادٜ تیص  ٔیطٛد ٚ افزاد دچار تیٕاری لّثی تایذ اس

 پزٞیش وٙٙذ.

تا احتیاط  ٔی تایستیتٟار ٘ار٘ج ، در دٚراٖ تارداری ٚ ضیزدٞی -

 ٔصزف ضٛد.

تی  ایجادتزػىس ػُٕ وزدٜ ٚ  سیادٜ رٚی در خٛردٖ ػزق ٘ار٘ج -

 ٌالب ٔصّح )اصالح وٙٙذٜ ضزر( تٟار ٘ار٘ج است. ٔیىٙذ!خٛاتی  

 ٔماْٚ تٝ ٘ٛر ٚ تٝ دٚر اس رعٛتت صٛرت ٔیٍیزد.تستٝ، ب ظزٚف در، در آٖ ضىٛفٝ ٞای خطه ضذٜ ٍٟ٘ذاری *




