
 علَم پششکی سیزجاى داًشکذُ
 هذیزیت غذا ٍدارٍ

 

 تذاخالت
گیاّاى دارٍیی ٍ دارٍّا   

 هعزفی بزخی اس گیاّاى دارٍیی ٍ ًحَُ ی
تذاخالت آًْا با دستِ ّای دارٍیی هختلف    

دقت در ًَع ٍ ًحَُ ی 
هصزف هکول ّا، دارٍّای 

گیاّی ٍ گیاّاى دارٍیی بزای 
دارٍّای اثزبخشی هطلَب 

. الشاهی ستّوزاُ   

 جیي سیٌگ
Panax ginseng 

 آى سیطِ ثِ هشثَـ گیبُ ایي داسٍیی  خَاظ
 تَاى افضایص ّوچَى اثشاتی داسای ٍ است

 حبفظِ فؼبلیت ثْجَد خسوبًی، ٍ رٌّی
  تقَیت ،استشس ثشدى ثیي اص ، ضبداثی افضایص
  ثذى، سبص ٍ سَخت تٌظین ثذى ایوٌی سیستن

 ػَاسؼ کبّص خَاثی، ثذ ٍ خَاثی ثی ثْجَد
 ػشٍقی، ٍ قلجی سیستن قذست افضایص ،یبئسگی
 خَى قٌذ، سطح ،تٌظین خَى فطبس تٌظین

 ثذى خٌسی ٍ ػوَهی قَای  کٌٌذُ تقَیت ثذى
  گیبُ ایي ػول هکبًیسن ثِ تَخِ ثب .ثبضذ هی

 ؾذ داسٍّبی ثشخی ثب گیبُ ایي ّوضهبى هػشف
 ػالئن ثِ هٌدش داسٍی فٌلضیي هبًٌذ افسشدگی

 هػشف ّوچٌیي .ضَد هی سشخَضی ضجِ
 اص ثشخی دس داس کبفئیي ّبی فشاٍسدُ خَساکی

 استفبدُ .ضَد هی خَى پشفطبسی ثِ هٌدش افشاد
 ضَد، ًوی تَغیِ دیبثتی افشاد دس گیبُ ایي اص

 هی ّب آى اًسَلیي دٍص تطجیق ثِ هٌدش صیشا
 ؾذاًؼقبدی فؼبلیت گیبُ هػشف ثب .گشدد

 هػشف .کٌذ پیذا کبّص است هوکي ٍاسفبسیي
 قٌذ تٌظین  داسٍّبی ثب گیبُ ایي ّوضهبى

 تذاخل ثَسایذ گلی ٍ سپبگیلیٌیذ هبًٌذ خًَی
 .داسد

 

 چبی سجض
Camellia sinensis 

 ٍ داسٍیی ای، تغزیِ اثش داسای سجض چبی
 اثشات هْوتشیي.است ثبال کٌٌذگی تحشیک
 ّبی ثیوبسی ثِ اثتال خطش کبّص آى دسهبًی

 ّوچٌیي.است ّب سشطبى ٍ ػشٍقی -قلجی
 ثذى، ٍصى کبّص خَى، فطبس ؾذ اثشات داسای

 ؾذ ثبکتشیبیی، ؾذ ٍیشٍسی، ؾذ فؼبلیت
 ثِ گیبُ ایي ّوضهبى هػشف اص.ثبضذ هی دیبثتی
 هشکضی اػػبة سیستن ّبی داسٍ ثشخی ّوشاُ
 ّبیی افسشدگی ؾذ ٍ کلشپشٍهبصیي هبًٌذ

 تشاًیل ٍ فٌلضیي ایضٍکشثَکسبیذ، ّوچَى
 اص ّوضهبى استفبدُ .ضَد خَدداسی سیپشٍهیي

 تئَفیلیي ٍ کبفئیي تشکیجبت دلیل ثِ سجض چبی
 هبًٌذ هؼذُ اسیذ ی دٌّذُ کبّص داسٍّبیی ثب

  خولِ ثیَتیکْباص آًتی اص ثشخی ٍ  سبیوتیذیي
 ثب گیبُ ایي.داسد تذاخل سییپشٍفلَکسبسیي

 اثش ٍ ًوبیذ هی تذاخل اًؼقبد ؾذ داسٍّبی
 ٍخَد دلیل ثِ.دّذ هی کبّص سا ٍاسفبسیي
 آى اًذاصُ اص ثیص هػشف سجض، چبی دس کبفئیي

  هی خَاثی ثی ٍ قشاسی،ػػجبًیت ثی سجت
 ّوشاُ ثِ سجض چبی هػشف ّوچٌیي.ضَد

 ضَد،چَى هػشف ًجبیذ آّي ّبی فشآٍسدُ
 .ضَد هی ّب آى اثش کبّص سجت



 ٍ گیبّی داسٍّبی کِ ػوَهی تػَس خالف ثش
 ایي ّستٌذ، ؾشس ثی "کبهال داسٍیی گیبّبى
  اًجَُ ٍ پیچیذُ تشکیجبت حبٍی ّب فشاٍسدُ

 پیچیذگی ػلت ثِ کِ ثبضٌذ هی هَثشُ هَاد
 چٌذ ٍ چٌذیي آٍسدى ثَخَد اهکبى سبختبس
 سا گیبُ-داسٍ ٍ گیبُ-گیبُ داسٍ،-داسٍ تذاخل
   .داسًذ

 
 داسٍ چٌذ ی کٌٌذُ هػشف ثیوبساى کلیِ ثِ

 داسٍّبی اص لیستی ّویطِ ضَد هی تَغیِ
 ٍ داسٍخبًِ ثِ هشاخؼِ ٌّگبم سا خَد هػشفی
 اص ٍ ثبضٌذ داضتِ ّوشاُ ثِ پضضکی هؼبیٌبت

 قطغ یب ٍ هػشف تغییش ٍ کشدى اؾبفِ
 ثِ گیبّی ّبی فشاٍسدُ ٍ خَد داسٍّبی
 هذت طَالًی هػشف غَست دس خػَظ

 .فشهبیٌذ خَدداسی
 

 گیبّی ٍ داسٍیی تذاخالت اص اطالع خْت
 اص ٍ ًوبیٌذ هطَست داسٍسبص ثب "حتوب هػشفی

 ٍ هتخػع غیش افشاد ّبی تَغیِ ثِ اتکب
 .ٍسصًذ خَدداسی ػلوی هؼتجش غیش هٌبثغ
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 تَصیِ ّای هْن در خصَص هصزف 
:فزاٍردُ ّای گیاّاى دارٍیی   

 

چایعلف   
Hypericum perforatum L 

 ػالئن ثْجَد ضبهل گیبُ ایي هػشف هَاسد
 اؾطشاة، اضتْب، کبّص ّوچَى افسشدگی

 ػالئن ثْجَد ، خستگی خَاة دس اختالل
 گشگشفتگی ٍ خلق تغییشات ّوچَى یبئسگی

 ٍسیلِ ثِ پَستی التْبثبت ٍ ّب صخن ثْجَد ٍ
 تذاخالت داسٍ ایي .ثبضذ هی آى سٍغي ی

 خولِ اص .داسد ای گستشدُ ثسیبس داسٍیی
 ٍ ایذص ؾذ داسٍّبی ثب آى تذاخالت هْوتشیي
 ثِ .ثبضذ هی پیًَذ سد اص خلَگیشی داسٍّبی

 ثب هشکضی اػػبة سیستن ثش اثشگزاسی ػلت
 هَؾؼی کٌٌذگی حس ثی ثیَْضی، داسٍّبی

 تذاخل افسشدگی ؾذ داسٍّبی ٍ
 آًتی هػشف غَست دس ّوچٌیي.داسد

 ثبسداسی ؾذ داسٍّبی ، خَساکی ّبی ثیَتیک
 ٍاسفبسیي هبًٌذ خَى ؾذاًؼقبد داسٍّبی ٍ

 هػشف اصضشٍع قجل حتوب ضَد هی تَغیِ
 هؼبلح پضضک ثب گیبُ ّبی فشاٍسدُ ایي

 گیبُ ایي هػشف ّوچٌیي.گشدد هطَست
 سا آفتبة ًَس ثشاثش دس پَست حسبسیت

 قشاس اص هػشف ٌّگبم ثٌبثشایي دادُ افضایص
 تبثص اٍج ّبی صهبى دس طَالًی گیشی

 .کٌیذ خَدداسی خَسضیذ

 اٍکالیپتَس
Eucalyptus 

 ٍ ّب سیِ سیٌِ، التْبة دسهبى ثشای گیبُ ایي 
 آى تبصُ ّبی ثشگ ثخَس ٍ .سٍد هی کبس ثِ گلَ

 گشفتگی ٍ سشهبخَسدگی دسهبى ثشای
 ٍ ثبکتشی ؾذ ٍ است هفیذ ثسیبس ّب سیٌَس

 ػٌَاى ثِ گیبُ ایي اص .ثبضذ هی قبسذ ؾذ
 هی استفبدُ خبسش ٍ دسد دٌّذُ تسکیي

 هی ًیض ثش تت قبثؽ، اکبلیپتَس گیبُ..ضَد
 تخفیف دس پوبد غَست ثِ گیبُ ایي.ثبضذ

 هفیذ ػؿالًی دسدّبی تسکیي ٍ التْبة
 دسد سفغ دس اکبلیپتَس ثشگ خَیذى .است

 ایي .است هؤثش صخن ثْجَد ٍ ّب دًذاى ٍ لثِ
  دس ..است خَى قٌذ دٌّذُ کبّص گیبُ

 گیبُ ایي اص استفبدُ کجذی ضذیذ اختالالت
 ّبی ثشگ سویت ثِ تَخِ ثب.ثبضذ ًوی هدبص
 آى استٌطبقی یب خَساکی گیبُ،هػشف ایي

 هػشف.ًیست هدبص سبل 2 صیش کَدکبى ثشای
 ضیشدّی ٍ ثبسداسی دٍساى دس اکبلیپتَس

 ثب اکبلیپتَس ػػبسُ ٍ سٍغي .ًیست هدبص
 داسٍّبی ثشخی خَى، قٌذ  تٌظین داسٍّبی

 ؾذ ٍ آساهجخص داسٍّبی ، خَى فطبس ؾذ
 داسد تذاخل الشطی ؾذ داسٍّبی ٍ افسشدگی

 قشاس تبثیش تحت سا آًْب کجذی هتبثَلیسن ٍ
   .دّذ هی


