
عبلِ هیجبؽس. زٍ یب  یک( گیبّی اعت ػللی ٍ ثَتِ ای کِ ذبکؾی)یب ثِ اصؽالح صحیح تز، ذبکؾیز 

 ،عبًتیوتز 5/3ثِ ؼَل  یهتز هیزعس ٍ اصَالً هیَُ ّب ثصَرت ذَرخیي ثبریکیک ارتلبع آى گبّی ثِ 

کِ هغوت هَرز اعتلبزُ زارٍیی  آىثصَرت توزیجبً ػوَزی ثز رٍی اًتْبی عبهِ هزار هیگیزًس. زاًِ ّبی 

پظ اس رعیسى کبهل هیَُ ٍ زر هززاز ٍ ؽْزیَر هبُ خوغ آٍری هیکٌٌس. گیبُ ذبکؾی  ،گیبُ هیجبؽٌس را

، ػزام، ایزاىاس خولِ  هبرُ آعیبٍ ًَاحی هؼتسل ٍ ارٍپب رٍیؼ زارز. ذبکؾی ثَهی  ایزاىزر اکثز ًوبغ 

 هیجبؽس.الدشیزُ ٍ هزاکؼ ، هصزهبًٌس ؽوبل آكزیوب ٍ ٌّس ، چیي، اكـبًغتبى، پبکغتبى

 ٍ آثلیوَ ذبکؾی را ثب آة عزز ،اس هسین زر ایزاى .ثبػث اس ثیي ركتي ػؽؼ ٍ تؾٌگی هیؾَزهصزكؼ ذبکؾیز خشء آى زعتِ اس ذَراکی ّبیی اعت کِ 

هیجبؽٌس. اعتئبریک ٍ اٍلئیک ، یکئلیٌَل، زة پبلویتیکاعیسّبی چتزکیجبت زاًِ ذبکؾی ؽبهل  هرلَغ ٍ ثؼٌَاى هلیي ٍ ذٌکی هصزف هی ًوَزُ اًس.

ٍ چزثی ، هَعیالص، صوؾ، پزٍتئیيهیجبؽٌس. زاًِ ّوچٌیي حبٍی هٌیشین ٍ عسین ، کلغین، پتبعین، آّي، كغلز، کلز، گَگززاهالح هَخَز زر زاًِ ؽبهل 

هؽبلؼبت كبرهبکَلَصیکی زر هَرز ذبکؾی چٌسیي ذبصیت آى را رٍؽي ًوَزُ اعت: صوؾ ٍ هَعیالص رٍی زاًِ ذبکؾی ثب خذة آة  اعت.تزکیجبت است زار 

ّبی  ایشٍتیَعیبًبتهتَرم ؽسُ ٍ تَلیس صل حدیوی هی ًوبیس کِ زارای ذبصیت ًزم کٌٌسُ ثَزُ ٍ ثبػث عَْلت ذزٍج هسكَع ٍ اثز هلیي آى هیؾَز. اصَالً 

ى، زارای ذبصیت ظس هیکزٍثی ثَزُ، ثِ ّویي زلیل ذبصیت ظس تت ذبکؾی را هیتَاى ثِ آًْب ًغجت زاز. اس ؼزكی چَى َّرهَى تیزٍئیس هَخَز زر آ

ثسى  ظبّزاً ٍاثغتِ ثِ تٌظین زرخِ حزارت ثسى هیجبؽس، هوکي اعت ثب کبّؼ تَلیس ٍ تزؽح تیزٍکغیي، هتبثَلیغن ثبسال کبّؼ یبكتِ ٍ زرخِ حزارت

 :ػجبرتٌس اس ذَاؿ ذبکؾیز ثؽَر کلّی  ى کبّؼ یبثس.هتؼبهت آ

 ًظز ؼت هسین ایزاى گزم ٍ تز اعت ذبکؾیز اسؼجیؼت  .(۱

 ٍ زرهبًی ثزای آة آٍرزى ًغَج هیجبؽس (ظوبز) التیبم زٌّسُ سذن ٍ خزاحبت .(۲

 ُ، ذًَی ٍ ركغ تزؽحبت سًبًگی هلیس اعتخَؽبًسُ ذبکؾیز ثزای ركغ اعْبل ّبی عبز .(۳

 ثَزُ، التْبثبت کلیِ را ثزؼزف ٍ عٌگ کلیِ را زكغ هیکٌسازرار آٍر  تت ثُز ٍ ذبکؾیز .(۴

 ٍ اؽتْبءآٍر )ثَیضُ ثزای زذتزاى الؿز(هؾکالت عَء ّبظوِ هوَی هؼسُ، ركغ  .(۵

 هلیس اعتٍ ذزٍج ذلػ اس عیٌِ ٍ ریِ  ، ظسػلًَی کززىثزای زكغ کزم .(۶

 هیجبؽسٍ ذٌک کٌٌسُ  ، صلزا ثز)ركغ کٌٌسُ یجَعت( يلیّهُ .(۷

 کٌس )هلیس ثزای ذَاًٌسُ ّب(ذبکؾیز صسا را ثبس هی .(۸

 اعتلبزُ ًوبئیس)ٍ زٍز عَذتِ آى( اس ذبکؾیز  ،ت پَعتیثزای اس ثیي ثززى کْیز ٍ التْبثب .(۹

 اعتلبزُ کزز Cٍیتبهیي اس گلْب ٍ ثزگْبی گیبُ هیتَاى ثزای ركغ ثیوبری ًبؽی اس کوجَز  .(۱۱

 ؽؼ ًیش ثِ کبر هیزٍززای ركغ ػٍُ ثز ایٌکِ ؼؼن ثغیبر ذَثی زارز ثذبکؾیز ػالؽزثت  .(۱۱

 ثِ زرهبى عزذک ٍ هرولک کوک ًوَزُ ٍ ثؼٌَاى ذٌک کٌٌسُ زر اهزاض حصجِ ٍ اًَاع آثلِ تدَیش ؽسُ اعت .(۱۲

 (ؽیزیٌی سیبز ایدبز هیؾَزکِ ثؼلت ذَرزى چزثی ٍ )خَؽْبی صَرت لک ٍ ثزؼزف کززى کوک ثِ رًگ تیزُ پَعت،  ثبس کٌٌسُ .(۱۳

 کِ هشاخؾبى عَزایی اعت. هلیس ثزای کغبًی ٍ ذَة ثزای ًوزط، ثِ ًَػی هلیس زر زرهبى عزؼبى یظس ػلًَی کٌٌسُ، پبزسّز (.۱۴

اس آى ثشرگتز ٍ رًگ آى عزخ هبیل زٍم ریشُ کِ رًگ آى هبیل ثِ عزذی ٍ ؼؼن آى اًسکی هبیل ثِ تلری اعت ٍ یکی ًَع هیجبؽس، زٍ  ؼجی زارای ذبکؾی

 ًَع ثصَرت ذَزرٍی زر صحزاّب ٍ ثبؿْب ٍ زاهي کَُ ّب هی رٍیٌس.زٍ ثِ تیزگی هیجبؽس. ّز 

 ۺطریقٍ ي میسان مصرف  ●

 ذبکؾی را زر آة عزز ثزای چٌسیي عبػت ثریغبًیس ٍ هیل کٌیس. ۺ خیساوذٌ -

 ٍ پظ اس عزز ؽسى هرلَغ را هیل ًوبییس. زهیوِ ثب آة ثدَؽبًیس 10ذبکؾی را ثِ هست  ۺ جًشاوذٌ -

صَرت ظوبز زرآٍریس. ظوبز ٍ ثثزای ركغ سذن، خزاحبت ٍ ركغ ٍرم ّب، ذبکؾی را کَثیسُ  ۺ ضماد -

 .صَرت هَظؼی هَرز اعتلبزُ ذَاّس ثَزث

 با جًش صًرت يداع کىیذ ◄

تزکیت ذَثی ثزای هؾک  تزُ، ػزم کبعٌی ٍ ػزم ثیس هبؽن ؿذاذَری ذبکؾیز ثب ػزم ؽب 2هرلَغ 

اس یک اعتکبى اس ّز یک کِ ّبی صَرت اعت. ثزای اعتلبزُ اس ایي هرلَغ کبكی اعت   زرهبى خَػ

ّبی صَرت را زرهبى  هبؽن ؿذاذَری ذبکؾیز تزکیت کٌیس. ًَؽیسى ایي تزکیت ػالٍُ ثز آًکِ خَػ 2ّبی گیبّی را ثب ّن هرلَغ کززُ ٍ آى را ثب   ػزم

ّلتِ  3هَثز اعت. هست زرهبى ثب ایي ًغرِ زعت کن  ،ثزای اكزازی کِ زچبر گزكتگی صسا ّغتٌس ًیشرا ّن ثزؼزف هی ًوبیس ٍ ؽَرُ ٍ ذبرػ عز  ،هیکٌس

 ًتبیح ثْجَز ثِ هزٍر زر چْزُ ثیوبر ًوبیبى هیؾَز. ،ٍ پظ اس ایي هست ثَزُ

 َا با خاکشیر  ريشه کردن روگ پًست بذن ي بُبًد لک ◄

 اعت. ذیغبًسُ ؽسُ تزًدجیيآة ذبکؾیز ٍ هرلَؼی اس ًَؽیسى  ّب اس ثْتزیي رٍػ یکی ، ثَیضُ صَرت یپَعتّبی  ثزای اس ثیي ثززى لک 



ثؼس اس هستی ثب رٍؽٌی  ،ّلتِ اعتلبزُ کٌٌس 3هست  اكزازی کِ اس ایي تزکیت ثصَرت رٍساًِ ٍ هغتوز ثِ 

یي تزکیت ًیش السم اعت ّبی صَرت ٍ پَعتؾبى رٍثزٍ هیؾًَس. ثزای تْیِ ا پَعت ٍ اس ثیي ركتي لک 

 هبؽن ذبکؾیز هرلَغ کززُ ٍ هیل ًوبیٌس. 2عبػت زر آة ذیغبًسُ ٍ صبف ؽسُ آى را ثب  5تزًدجیي را 

را ثب  هثوبل ؽکزچْبر ٍ  زهثوبل ذبکؾیزٍ ّز رٍس  ٍ پَعت ثسى، رذغبرتیزُ رًگ  ٍ ثبس کززى ثزای ًیکَیی

 رٍس ثصَرت ذَراکی هصزف کٌیس. 10تب  کوی گالة

 سىگ کلیٍ دفع ◄

  عبسی  ْب اعتؼساز عٌگثزای زرهبى عٌگ کلیِ زر اكزازی کِ ثِ ایي ثیوبری هجتال ّغتٌس یب کلیِ آً را زرهبًگزاى، هصزف هرلَؼی اس ذبکؾیز ٍ تزًدجیي

عبػت ذیغبًسُ ٍ پظ اس ایي  5هست   لیَاى آة ثِیک هبؽن ؿذاذَری تزًدجیي را زر  3زارز، تَصیِ هیکٌٌس. ثزای تْیِ ایي ًغرِ ذبًگی کبكی اعت 

صَرت رٍساًِ ثِ ًوبئیس. ًَؽیسى ایي هرلَغ ثهرلَغ کززُ ٍ آى را هیل ذبکؾی هبؽن ؿذاذَری  2هست آى را صبف کٌیس. عپظ تزًدجیي صبف کززُ را ثب 

هیتَاًٌس اس ایي ًغرِ اعتلبزُ  ،س ًیشزلیل ػلًَت ٍ هؾکالت ثلـوی ّغتٌ  اكزازی کِ زچبر ثَی ثس زّبى ثِ ،زكغ عٌگ کلیِ کوک هیکٌس. ػالٍُ ثز ایي

 .ًوَزاس هرلَغ ذبرؽتز، ذبکؾیز ٍ تزًدجیي ثصَرت خَؽبًسُ، صجح ًبؽتب هصزف  ّوچٌیي هیتَاى کٌٌس.

 محرک قًای جىسی ◄

هصزف آة  ٍ ثِ کبر ثجزًس. گزم( کق ًوبیٌس 20) هثوبلچْبر ثِ هیشاى ؽکز را ثب  ذبکؾیزگزم( اس  10)هثوبل زٍ ّز رٍس 

 زر پبئیي آٍرزى كؾبرذَى ثغیبر هلیس اعت. ،عزز حبٍی ذبکؾیز )ثسٍى ؽکز(

 اگر ديست داریذ يزن اضافٍ کىیذ ◄

اكزاز الؿز ٍ کغبًی کِ توبیل زارًس ٍسى ذَز را ثبال ثجزًس، هیتَاًٌس اس ایي ًغرِ اعتلبزُ کٌٌس. ایي گزٍُ اگز ذبکؾیز را 

ثِ اػتوبز زرهبًگزاى، زرصَرتیکِ ؽیز تبسُ ٍ . ًوبیٌسثِ زرهبى الؿزی ٍ اكشایؼ ٍسى ذَز کوک  ،صجح ًبؽتب آى زرثب ؽیز هیل کٌٌس هیتَاًٌس ثب ًَؽیسى 

 اعتلبزُ کٌٌس. آىاس  کِ ثْتز اعت ٍ رٍعتبئی، ؽیز ؼجیؼیزعتزعی ثِ  زرصَرتثٌبثزایي بثیزگذاری ایي ًغرِ ثیؾتز هیؾَز. ؼی ثبؽس هیشاى تؼجی

 ي عسل بخًریذ شیرگیریذ، خاکاگر دل ضعفٍ می ◄

بی گزم تبثغتبى یب زر ایبم هبُ رهعبى ثِ عزاؽ اكزاز ظؼلِ هوکي اعت زر ؼَل رٍسّ ثزذی اس اكزاز ّغتٌس کِ زر ؼَل رٍس زچبر زل ظؼلِ هیؾًَس. ایي زل

 غتی اس هجل،ػغل را ثب ّن تزکیت کززُ ٍ هیل کٌیس. ثزای تْیِ آة ػغل ثبیٍ آة  ظؼلِ کبكی اعت ذبکؾیز،  هرتلق ثیبیس. ثزای پیؾگیزی اس ثزٍس ایي زل

خَؽیس کلی رٍی آى تؾکیل هیؾَز کِ ثبیس اس زیگز هَاز هَخَز زر ظزف ثؼس اس هستی کِ ایي تزکیت  .کیلَ ػغل را ثب ّن ثدَؽبًیسیک ٍ  لیتز آةیک 

حزارت، ثزذی اس  زر اثز توبط ثبظؼلِ ٍ پیؾگیزی اس ثزٍس آى هصزف هیؾَز. اگز چِ ػغل   خسا ؽَز. هبثوی هَاز ّوبى تزکیجی اعت کِ ثزای ثْجَز زل

 ظؼلِ ثغیبر هٌبعت اعت.  َاز هلیسی زر آى ثبهی هیوبًس کِ ثزای زرهبى زلّب ٍ هَاز هـذی ذَز را اس زعت هیسّس اهب زر ػیي حبل ه  ٍیتبهیي

 اسُال را درمان کىیذ ◄

زارٍیی را  عٌتی ایزاى ثزای زرهبى ایي هؾکل ثِ اعْبل زر كصل تبثغتبى یکی اس اذتالالتی اعت کِ زر کَزکبى ثغیبر ؽبیغ اعت. زرهبًگزاى ؼت ءاثتال

رٍی  را ثب آة ثدَؽبًیس ٍ یب ایٌکِ آى راّب اهکبى تْیِ ٍ هصزف آى ٍخَز زارز. ثزای تْیِ ایي زارٍ کبكی اعت ذبکؾیز   تدَیش هیکٌٌس کِ زر توبهی ذبًِ

 .ثبر ثزای اٍ تدَیش هیکٌٌسیک عبػت  2ثِ ثیوبر ثسّیس. ایي تزکیت را هتٌبعت ثب عي ثیوبر، ّز  کززُ،ثَ زازُ ٍ ثب آة ٍ ػغل هرلَغ  آتؼ حزارت

 ۺ جٍوکات قابل تً *

 رثغتِ، زٍر اس ًَر، حزارت ٍ رؼَثت ًگْساری ؽًَس.زثبیس زر ظزٍف  ززاًِ ّبی ذبکؾی - ۱

ٍ  ، ؼؼنلذا ثبیس ثِ رًگ، اًساسُ هززم هَرز اعتلبزُ هزار هیگیزًس گبّی زاًِ ّبی گیبّبى ذبًَازُ ذبکؾی کِ هؾبثِ ثب آى هیجبؽٌس ثِ اؽتجبُ تَعػ - ۲

 ؽکل زاًِ ّب زهت کبكی ًوَز.

ظس ) ذبصیت هلیيؼجیؼت عزز ٍ زارای آة عزز هثالً ذبکؾی هرلَغ ثب  یز زر اثزات زارٍیی آى زذبلت زارزؽکل هصزف ذبکؾثبیس تَخِ زاؽت کِ  - ۳

زر آة هتَرم  ززر حبلت اٍل صوؾ ٍ هَعیالصّبی ذبکؾی هیجبؽس. (ظس اعْبلهبثط )ذبصیت ؼجیؼت گزم ٍ زارای  خَؽبًسُصَرت ( ٍ ذبکؾی ثیجَعت

 تزکیجبت زاذل ذبکؾی اعترزاج ؽسُ ٍ ذبصیت ظس اعْبل را ایدبز هی ًوبیٌس. ،زر حبلیکِ زر خَؽبًسُ ؾًَسؽسُ ٍ ثبػث ركغ یجَعت هی

ْبی ثبرزار هیتَاًٌس كغ یجَعت زر زٍراى ثبرزاری، ذبًوخْت ر ۺ مصرف خاکشیر در بارداری •

ثب کوی ػغل ؽیزیي  آة خَؽیسُ ٍلزم ریرتِ،لیَاى یک ذبکؾیز را زر اس هبؽن چبیرَری یک 

هصزف ذبکؾیز زر اٍاذز ثبرزاری رٍی آهبزُ ًوَزى  .ًوبیٌسثبر هصزف  2الی  یککٌٌس ٍ رٍسی 

لذا تَصیِ هیگززز ثب تَخِ ثِ ایٌکِ هصزف ذبکؾیز زّبًِ رحن ثزای سایوبى ٍاصیٌبل هَثز اعت 

 ت تغْیل سایوبى اعتلبزُ ؽَز.زر سًبى ثبرزار خْ ،زرزٍراى ثبرزاری هٌغ هصزف ًسارز

عت عجت اكشایؼ هَهتی ًلد ؽکن هوکي اآى،  هصزف سیبز ۺ مصرف خاکشیر در شیردَی •

 ٍ ثزٍس ًلد ٍ زل زرز زر ًَساز ؽَز.هبزر 

ثؼعی اس اكزاز ٌّگبهیکِ ذبکؾیز هیرَرًس هوکي اعت عززرز ثگیزًس. ایٌگًَِ  ۺ اتمضرّ •

 ًوبیٌس.اؽربؿ ثبیس ذبکؾیز را ثب کتیزا هصزف 




