
 

 به نام خدا

 جنگل برای کیست؟

 جنگل

 تاندرخ معموالً طبیعی جنگل در. نامندمی جنگل را باشد پوشیده انبوه درختهای از که ایناحیه جنگل

 از است ایمجموعه جنگل. فراوانند خودرو علفهای وهمچنین نامنظم بطور تنومند و بزرگ و کوچک

 هب که( ویروسها و باکتریها قارچها،) هامیکروارگانیسم و جانوران گیاهی، پوشش ها،درختچه درختان،

 و مشخص زیستگاه و رویشگاه و محیط …و باد دما، آب، خاک، مانند حیاتی غیر طبیعی عوامل همراه

 .اندآورده وجود به را معلومی

 در.کنندمی اشغال را زمین هایخشکی سطح سوم یک حدود که هستند جهان مهم هایزیستگاه هاجنگل

 نتشارا به شروع باستانی بندپایان و کهن گیاهان سیلورین، دوران طی در پیش سال میلیون ۰۲۴ حدود

 اولین در. یافتند سازگاری جهان گوناگون هایزیستگاه با سال هامیلیون طی و کردند زمین کره در

 یافته غلبه پا ۰۴ از بیش ارتفاع با هاییسرخس و پیکر غول هایخزه الجثه، عظیم اسبیان دم ها،جنگل

 ات. آمدند پدید بازدانگان پالئوزوئیک، اواخر در و داد ادامه خود تکامل به زمین کره روی حیات. بودند

 .کردند اشغال را زمین هایجنگل اعظم قسمت بازدانگان( پیش سال میلیون ۲۰۲-۲۴۲) تریاسیک دوره

 با آنها. شدند ظاهر( گلدار گیاهان) نهاندانگان اولین( پیش سال میلیون ۴۰۰-۵۲) کرتاسه دوره در

 دوره پایان ات که طوری به یافتند، انتشار سرعت به و یافتند توأم تکامل پستانداران، و پرندگان حشرات،

 وسنپلسیئت یخبندان عصرهای طی زمین انداز چشم. پوشاندند را زمین اندازهای چشم بیشتر کرتاسه

 شده پوشیده گرمسیری هایجنگل توسط عمدتاً سال هامیلیون طی زمین کره سطح یافت، تغییر مجدداً

 سنتی، رسوم و هاآیین در هاجنگل.یافتند گسترش شمالی نیمکره در معتدله هایجنگل و کرد تغییر بود

 عمده وزهامر متأسفانه ولی گرفتند،می قرار پرستش مورد باستانی ادیان در و شدندمی تقدیس و تکریم

 الس هزار چند طی انسان جمعیت که همانطور و هستند آن شدن، صنعتی و بشری تمدن قربانیانترین 

 .استرفته پیش سریع روندی با هاجنگل آلودگی و زدایی جنگل استیافته افزایش گذشته



 خط زیر در ارتفاع نظر از و دارد وجود آنها در درخت رشد قابلیت که زمین نواحی تمام در جنگلها 

 سوزیهای آتش تناوب یا بوده، کم آنجا در باران بارش اینکه مگر شوند،می یافت دارند قرار درخت

 و ند،باشمی مختلف ارتفاع با درختان هایگونه از زیادی تعداد شامل عمدتاً جنگلها. باشد زیاد طبیعی

 یک. شودمی آفتاب نور از بهینه استفاده سبب که کنند،می رشد جوان درختان و هادرختچه اینها کنار در

 ودهت زیست و باشد،می گیاهی هایگونه و جانوران از بسیاری زندگی محل اش، طبیعی شکل به جنگل

 مکنم شناختی،بوم دیدگاه از. باشدمی زیادتر بومها زیست بیشتر با مقایسه در سطح، واحد هر در آن

 رگب و شاخ و دارد، متراکم سایبانی بیش، و کم جنگل. باشد متمایز درختزار یک از جنگل یک است

 که دارد، بازی سایبان عمدتاً درختزار یک شوند؛می تنیده هم در که این یا رسندمی هم به درختان

 بر عتدلم ریز برگ جنگلهای دنیا مناطق تمام از بیشتر. کندمی نفوذ درختان بین از خورشید نور مقداری

 برای هاجنگل از وسیعی نواحی معتدل، مناطق اکثر در. اندگرفته قرار تأثیر تحت انسان فعالیتهای اثر

 اقیب به منجر و شد آغاز اروپا در پیش قرن چندین فرآیند این. اندرفته بین از کشاورزی راههای احداث

 ورود با زدایی جنگل شمالی، آمریکای شرق در. شد سکنه از خالی جنگلهای از کمی تعداد ماندن

 .استنرسیده داده، رخ اروپا در آنچه وسعت هنوزبه اما شد آغاز اروپایی مهاجران

 .رودمی شمار به بشر دوست نخستین و خدایی هدیه جنگل،

 انسان. ندارند سازنده و اساسی نقش آدمیان زندگی در جنگل اندازه به طبیعت هایپدیده از یک هیچ

 ار خود روزانه نیازمندیهای او دهد، ادامه خود نسل تولید و حیات به توانست جنگل پناه در تنها آغازین

 که تاس ایپدیده آنها به نسبت دوستی احساس و درختان به احترام سان بدین. آوردمی بدست جنگل از

 راساطی از سرشار جهان، مختلف ملل و اقوام کهن هایافسانه و دارد انسانها پندار در دیرین بسیار منشا

 یهاگونه و هادرختچه درختان، از پوشیده وسیعی منطقه جنگل آن انواع و جنگل تعریف.است گیاهی

 و داده تشکیل را جانوری و گیاهی حیاطی اشتراک نوعی وحشی جانوران با همراه که است علفی

 رایب که سطحی حداقل. کند حفظ را خود طبیعی تعادل است قادر خاکی و اقلیمی عوامل تحتتأثیر

. کندمی تغییر غیره و محیطی شرایط درختی، گونه نوع به بسته است الزم علمی نظر از جنگل تشکیل

 زبان از جنگل واژه. است( مربع متر هزار ۳) هکتار ۳/۴ حداقل معمولی شرایط در مساحت این



 و عیطبی جنگل معنای و استشده وارد نیز اروپائی هایزبان اکثر به فارسی راه از و است سانسکریت 

 بیعی،ط جنگل بکر، جنگل به ساختاری خصوصیات و آن پیدایش نوع به بسته جنگل. دهدمی را بکر

 .شودمی بندیطبقه کاشت دست جنگل یا مصنوعی جنگل

 نخورده دست یا بکر جنگل

 یعلف و ایدرختچه و درختی هایگونه ترکیب و استآمده وجودبه انسان دخالت بدون که است جنگلی

 سیستم همان در آن فرآوردههای سایر و چوب. دهدمی نشان را طبیعی کامالً وضعیت که است طوری آن

 یا ندهز) موادی هیچگونه بکر جنگل از دیگر عبارتبه. گرددبرمی جنگل خود به و شده تجزیه طبیعی

 باشند رسیده تعادل حالت به که بکر جنگلهای چوبی رویش. شودنمی حمل آن از خارج به( غیرزنده

 ای و شودمی تجزیه هم همانقدر شودمی تولید موادآلی سایر و چوب که همانقدر یعنی است، صفر عمالً

 .استبسته هایچرخ بکر جنگل یک در مواد برگشت و رفت چرخه دیگر بهعبارت پوسد،می

( ریز جانوران) کنندگانتجزیه و( جانوران) کنندگانمصرف ،(گیاهان) تولیدکنندگان بین بکر جنگل در

 و ردارندبرخو باالئی زیستی تنوع از بکر هایجنگل. است برقرار پایدار و متقابل حیاتی اشتراک یک

 ارزش امروز. استنشده کشف بسیاری امروز به تا که هستند ارزشمندی ژنتیکی اطالعات دارای

 هب رو دنیا در آنها کیفی و کمی تخریب روند متأسفانه که چند هر است زیاد بسیار بکر هایجنگل

 آنها از و حفظ را زمینکره روی بر مانده باقی بکر هایجنگل که است این بر سعی امروزه. است افزایش

 به کرب جنگلهای تبدیل امروزه. شود استفاده زیستی تنوع و ژنتیکی اطالعات گاههایذخیره عنوانبه

 .تاس پذیرتوجیه نیز اقتصادی نظر از حتی آنها نگهداری و نیست توجیه قابل صنعتی هایجنگل

 طبیعی جنگل

 آن رد غیرمستقیم یا مستقیم طوربه انسان ولی استآمده وجودبه انسان دخالت بدون که است جنگلی

 هایجنگل به تبدیل شده برداریبهره و خوردهدست بکر، هایجنگل. استکرده( بهرهبرداری) دخالت

 رختاند ترکیب. هستند خورده دست بکر هایجنگل طبیعی، هایجنگل دیگر عبارتبه. شوندمی طبیعی

 موماًع و است متفاوت بکر جنگل با طبیعی جنگل یک در جانوری و گیاهی هایگونه تنوع و آنها سن و

 ادرق طبیعی هایجنگل این وجود با. است بکر جنگل از فقیرتر محیطیزیست نظر از طبیعی جنگل



 دست یا مصنوعی هایجنگل از موارد اکثر در و کرده حفظ را منطقه هر طبیعی اندازهایچشم هستند 

 است جنگلی ساختانسان جنگل یا کاشت دست یا مصنوعی هایجنگل. باشند پایداتر و غنیتر کاشت

 مناظر ایجاد چوب، تولید آن ایجاد از هدف و استشده ایجاد مشخصی هدف با و انسان دست به که

 .استغیره و تفرجی و تفریحی مناطق ایجاد خاک، و آب حفظ طبیعی،

 مصنوعی جنگل

 بذر کاشت با توانمی را جنگلها این چند هر آید،می بهوجود( درختکاری) کاری نهال صورت به معموالً

 و پایدار آمدهاند وجودبه روش این با که مصنوعی هایجنگل استشده تجربه. آورد وجودبه نیز

 شودیم نامیده قلمستان شده، ایجاد همه با که مصنوعی هایجنگل. هستند طبیعی هایجنگل به نزدیکتر

 دنیا نقاط ثراک در هاقلمستان که شد متذکر باید البته(. ایران نقاط از بسیاری در صنوبر هایقلمستان مثل)

 اهمیت از دنیا در مصنوعی هایجنگل ایجاد امروزه. شوندنمی محسوب هاجنگل جزء حقوقی نظر از

 در هائیجنگل چنانچه. دهدمی پاسخ جهان در چربی نیاز افزایش به که چرا است برخوردار باالئی

 مین،ز شخم قبیل از زراعی پیشرفته روشهای از استفاده با چوب تولید هدف با بایر و زراعی زمینهای

 زمینهای در چوب زراعت حجم. شودمی اطالق چوب زراعت آن به باشد شده ایجاد غیره و دادن کود

 یرانا در شد ذکر آن تعاریف که جنگلی نوع سه بر عالوه. است افزایش حال در دنیا تمام در غیرجنگلی

 رافاط که بریممی کاربه گیاهی پوشش برای معموالً را بیشه ما. شودمی استفاده هم بیشه اصطالح از

 نیز نیزارها و هادرختچه تجمع به واژه این. شوندمی ظاهر خشک مناطق در هادره شیار و رودخانه

 .شودمی اطالق

 رد پایداری و توسعه روند آن تبع به و جنگل در تحملی و تمامی سیکل شروع طبیعی جنگلهای در

 از سپ جنگلی درخت یک بنابراین. استهمراه «تخریب» تحولی مرحله با همراه جنگلی هایاکوسیستم

 تیجهن در جنگلی درخت یک مختلف اندامهای که زمانی یعنی فیزیولوژیک، زیستی دیر سن به رسیدن

 حادث یاهگ بیولوژیکی فعالیتهای در که اختالالتی نتیجه در شدند، نارسایی دچار پیری، و سن کهولت

 کوچک ،(تاج) درخت هوایی هایقسمت اندامهای و هاشاخه شدن خشک آن ظاهری نماد که شود،می

 در. بود خواهد بیماریها و آفات حمله اثر در تنه شدن توخالی و پوسیده درخت، پوشش تاج سطح شدن



 زلزله، ایجاد ،(برف بخصوص) جوی نزوالت سنگین بارش با و سنگین باد یک حدوث با شرایطی چنین 

 تاج در هاییحرفه نتیجه در و افتاده مزبور درختان طبیعی، تخریب عوامل سایر و لغزش زمین صاعقه،

 از( بکر جنگل) نخورده دست جنگلهای در تحولی روندهای واقع در که شودمی ایجاد جنگل پوشش

 در) طوالنی نسبی طور به تواندمی تحول مرحله این(. ۴۳۲۴ اباذری دلفان. )شودمی آغاز نقطه همین

 و Emborg) باشد( طبیعی مترقبه غیر عوامل حدوث نتیجه در) مدت کوتاه یا و( طبیعی سیکل یک

 (.۲۴۴۴ همکاران

 شرایط بودن مساعد با رویشگاه عرصه بر نور تابش و جنگلی هایتوده در حفره ایجاد دنبال به

 موجود هایحفره تدریج به زادآوری گروههای ،(کیفی و کمی لحاظ به) مناسب بذر وجود و رویشگاهی

 .شودمی نامیده «حیات تجدید تحولی مرحله» عنوان تحت را تحول از مرحله این که دهندمی پوشش را

 خود ارتفاعی و قطری رشد میزان بر آنان بین رقابت نتیجه در و زمان مرور به زادآوری گروههای

 یول. شوندمی حذف تدریج به و شده واقع مغلوب نهالها از توجهی قابل تعداد مرحله این در و افزایدمی

 تحولی مرحله»اصطالح در را مرحله این افزود، خواهند همچنان خود رشد میزان بر موجود هایپایه

 در هشد تشکیل جوان هایتوده. شودمی نامیده «توده تشکیل تحولی مرحله» یا «رشد افزایش و صعود

 تتح اصطالح در که رسندمی نظر به همسال نسبتاً جوان جنگل یک صورت به اولیه مراحل در ها،حفره

 شرایط از که هاپایه از برخی تدریج به هاتوده این در. شوندمی نامیده «جوان جنگل فاز» عنوان

 و قطری رشد نظر از هستند مند بهره …و جهت خاک، رطوبت، نور، مانند تری مطلوب رویشگاهی

 نمایان رقط نظر از نیز تفاوتهایی آشکوب، تفاوت ایجاد ضمن و گرفته پیشی هاپایه سایر از ارتفاعی

 و قطر با درختان دیگر عبارت به و بود خواهد پلکانی ساختار دارای جنگل مرحله این در. سازندمی

 تک فاز» عنوان تحت را وضعیت این اصطالح در که شوندمی دیده جنگل عرصه در متفاوتی ارتفاع

 هب جنگلی توده در موجود درختان تدریج به و مرحله این از عبور با. نمود نامگذاری توانمی «گزیده

 از و( آشکوبه یک) برابر نسبی ارتفاع دارای موجود درختان آن در که رسندمی مشخصی ساختار یک

 است نزدیک همسال جنگلی توده به ظاهر به جنگل وضعیت این در. هستند هم به نزدیک نیز قطری نظر

 عنوان تحت مرحله این که شود،می برده اسم نیز «دروغین همسال جنگل» عنوان تحت آن از که



 انسانی شدید مداخالت تحت چنانچه جنگل در تحوالت. شودمی نامگذاری «اپتیمال تحولی مرحله» 

 درازا به سال ۲۲۴ تا ۲۴۴ حدود طبیعی سیکل یک در ایران شمال طبیعی جنگلهای در نگیرد قرار

 گیرند،می قرار مدیریت تحت که جنگلهایی در اما(. korpel ۴۹۹۲ و ۴۳۲۴ اباذری دلفان) کشدمی

 ضمن در و نموده کوتاهتر را تحولی مراحل این از یک هر طول که شودمی آن سبب علمی دخالتهای

 .دهندمی افزایش نیز را جنگلی درختان تولیدی هایارزش

 هاجنگل حیاتی اهمیت

 یزیست تنوع ترین غنی و جهان زیستی جوامع ترین متنوع مأوای زیرا دارند حیاتی اهمیتی هاجنگل

 کشف و نشده دیده گونه هزار هزاران و بالقوه داروهای از زیادی تعداد هاجنگل درون در. هستند زمین

 هوایی و آب شرایط و دارند را جهان هوای و آب تعدیل توانایی هاجنگل همچنین. هستند پنهان نشده،

 موجب تواندمی آنها تخریب که است مهم حدی به آنها نقش این. دارندمی نگه پایدار را زمین کل

 .شود زمین کره هوای و آب در گسترده و عظیم مقیاس در تغییراتی

 یتاهم که را طوالنی قدمت دارای و باستانی معتدله هایجنگل از بسیاری درختان قطع تأسف، کمال با

 برای هفزایند تقاضای. استبرده نابودی به رو دارند جهان زیستی هایگونه تمامی برای و ما برای حیاتی

 عاملی تنها و استکرده جلوگیری هاجنگل مطلوب حفاظت از چوبی محصوالت انواع و کاغذ مسکن،

 تالش و هاجنگل از تر محتاطانه و تر عاقالنه استفاده بگیرد را آنها کامل نابودی جلوی تواندمی که

 درختان هایچوب از رویه بی برداری بهره. آنهاست در درختان مجدد کاشت برای جدی و گسترده

 چرای و هابیوم این در ضربتی طور به و زمین سوزاندن صورت به کشاورزی و زدایی جنگل ها،جنگل

 رایب انسان روزافزون تقاضای. هستند ارزشمند هایبیوم این بر مهلکی ضربات آنها در دام حد از بیش

 سرعتی با و وسیع حد در هاسال طی هاجنگل تخریب. زندمی دامن وقایع این به گوشتی محصوالت

 در آنها بقیه آینده و ایمداده دست از را هاجنگل از بسیاری حاضر حال در و استافتاده اتفاق هولناک

 نجگ این بقایای و شود بیدار غفلت خواب از سریعتر چه هر! خردمند گونه این انسان، که است این گرو

 . دهد نجات مطلق نابودی از را هستی گرانبهای



  .نیست لطف از خالی آن خواندن که شده گذاشته”  ؟ کیست برای جنگل داستان”   ادامه در 

 

 به نام خدا

 دارو ها ی گیاهی مازندران

 هایگونه میزبان خاص، جغرافیایی موقیعت از برخورداری دلیل به کشور، هایاستان و شهرها از برخی

 باکجارو درادامه. گیردمی جای  میان این در مازندران استان که هستند نادر هم گاهی و مفید گیاهی

 .بپردازیم استان این در  دارویی گیاهان  از نمونه چند  بررسی به تا باشید همراه

.  ردک خواهیم استفاده آن از آینده در شکبی که تجاربی. دانیممی جدید ایتجربه کسب را سفر ما اغلب

 و رسف شرایط در گاهی که بیاید انسان سراغ به است ممکن شرایطی هر در درد و بیماری وجود، این با

 .نیست پذیرامکان برایمان درمان و پزشکی کادر به دسترسی کوهنوردی

 خود هایاندام از یکی در گیاهان این اکثر. بود خواهند موثری کمک دارویی گیاهان شرایطی، چنین در

 .کندمی کمک ما دردهای تسکین و بهبود به که دارند ایماده

 طیب سنبل

 Valerian: علمی نام

 و جویبارها حاشیه در. رسدمی هم متر ۲به آن ارتفاع که عمود است گیاهی: ظاهری هایویژگی

  معطر بویی و تلخ طعمی دارای  و صورتی یا سفید رنگ به آن ایخوشه هایگل و رویدمی هاگودال

 .شودمی زیادتر آن عطر شدن خشک با که است

 نتخابا و گویندمی هم گربه علف گیاه این به. است آسیا از هاییبخش و اروپا بومی گیاه طیب، سنبل

. رددا گردان روان اثر نوعی و کندمی جذب خود به را گربه که است دلیل این به گیاه این برای نام این

 است ضدهیجان میگرن، ضد آرامبخش،. است سردرد و عصبی هایبیماری درمان در موثر و تشنج ضد

 .شودمی استفاده دیابت درمان برای گیاه این از. کندمی درمان را بیخوابی و

 .شود مصرف کتیرا با شودمی توصیه و است مضر کلیه برای طیب سنبل: هشدار



 ماری رز 

 Rosmarinus officinalis: علمی نام

 و باریک هاییبرگ دارای رزماری. دارد ارتفاع متر ۲ تا معموال که معطر گیاهی: ظاهری هایویژگی

 شودمی دیده هم صورتی و سفید گاهی که است تیره سبز رنگ به هاییگل

  کلیه نگس ایجاد از جلوگیری و کبد چربی کنترل در شود،می شناخته نیز کوهی اکلیل نام با که گیاه این

 ردهاید تسکین صفرا، استرس،دفع و خوابیبی رفع اعصاب، تسکین برای رزماری. دارد بسزایی نقش

 ایبر را رزماری هایونانی.گیردمی قرار استفاده مورد برونشیت و سرفه درمان روماتیسمی، و عضالنی

 اریرزم از حتما دارید، بلند و پرپشت موهایی داشتن به تمایل اگر.کردندمی استفاده حافظه تقویت

 .کنید استفاده

. شودمی صرع باعث آن زیاد مصرف که است کافور درصد۲۴ حدودا دارای رزماری روغن: هشدار

 زا بعد موضعی استفاده صورت در. است ممنوع صرعی بیماران در و شیردهی بارداری، دوران در مصرف

 .شود قطع آن مصرف پوست قرمزی یا سوزش حساسیت، مشاهده

 کوهی چای

 Hypericum perforatu: علمی نام

. هستند زرد و سفید رنگ به برگ پنج هاییگل با متر یک تقریبا ارتفاع به گیاهی: ظاهری هایویژگی

 به سری حتما روید،می مازندران به اگر.شودمی پدیدار نور برابر در گیاه این ایغده و شفاف نیمه نقاط

 زا گویندمی توکلیجه آن به آذری زبان در که ایرانی اصیل نوشیدنی این. بزنید آنجا هایچایکاری

 جونزشهرت سنت به آمریکا و اروپا در کوهی چای. است اعصاب مقوی و آرامبخش گیاهان یدسته

 .است برخوردار خاصی محبوبیت از و دارد

 

 هبراینک عالوه آور اشتها گیاه این. است بوده زخم بهبود داروی تنها انگستان در قرن ۳ کوهی چای گیاه

 بد،ک تقویت غذا، هضم به کمک جمله از دیگری خواص موثراست، کامال حالیبی و افسردگی رفع برای

 .دارد تب و خونی کم درمان مننژیت، و سرفه سیاه درمان جنسی، ضعف درمان ادرارآور،



 رانبیما به تواند می گیاه این که است شده مشاهده معطر گیاه این روی شده انجام مطالعات ینتیجه در 

 .دهد کاهش را بیماری اثرات و تقویت را هاآن بدن دفاعی سیستم و کند کمک ایدز به مبتال

 .است نشده ذکر آن برای مصرف منع موارد

 سبز چای

 Camellia sinensis (Green tea): علمی نام

 و یاهس سبز، نوع سه ودر آیدمی بدست سیننسیس کاملیا گیاه برگ از  سبز چای: ظاهری هایویژگی

 چای گیاه تازه هایجوانه و هابرگ از آمده بدست چای نوعی  واقع در گیاه این دارد، وجود اوالنگ

 .گیردمی صورت معمولی چای به نسبت کمتری اکسایش آن تولید فرآیند در که است

 سرعت بردن باال هوشیاری، افزایش برای گیاه این. است وزن کاهش برای معروف گیاهی سبز چای

 درمان برای سبز چای از. شودمی واقع مفید استخوان پوکی بهبود و معده اختالل درمان تفکر،

 .گرفت کمک توانمی عروقی و قلبی هایبیماری

 کسیدانیا آنتی ترکیب نوعی حاوی نیز  و دارد  را سرطان با مبارزه قابلیت اکسیدان آنتی که آنجایی از

(Antioxidant) ،سبز چای روزانه که افرادی. دانست سرطان برای درمان نوعی را آن توانمی است 

 حد ات را معده و پانکراس پوست، کولون، پستان، سرطان مانند هاییسرطان به ابتال احتمال نوشند،می

 .دهندمی کاهش خود در زیادی

 رفمص مانند چای این مصرف بنابراین، کند،می جلوگیری آهن جذب از کافیین داشتن دلیل به: هشدار

 مصرف در رویزیاده. دهدمی کاهش را( آهن و روی کلسیم،)معدنی مواد جذب غذا همراه به سیاه، چای

 ردهشی باردار، زنان برای مصرف منع. شودمی یبوست به منجر همچنین و کندمی خشکی دچار را بدن آن

 .دارند نامنظم قلب ضربان که افرادی و

 تره شاه

 Fumaria officinalis: علمی نام

 کنار در که صورتی به مایل سفید هایگل و سبز هایشاخه با ایخوشه گیاهی: ظاهری هایویژگی

 با اغلب که است اگزما و پوستی هایبیماری کردن برطرف برای ترهشاه مصرف ترینمهم.رویدمی هاجاده



 مورد دیکب اختالالت بهبود و تب دیابت، یبوست، درد، درمان  برای گیاه این. شودمی ترکیب حنا گیاه 

 و ستپو شفافیت برای کاسنی عرق همراه به آن عرق و  دارد اشتهاآوری  خاصیت. گیردمی قرار استفاده

 .است موثر زیبایی

 در است بهتر نقیض و ضد اطالعات دلیل به. شودمی مرگ حتی و لرز تشنج، باعث زیاد مصرف: هشدار

 .نشود استفاده شیردهی و بارداری دوران

 پر گل

 Heracleum persicum: علمی نام 

. است رنگ سفید هایگل و عمیق چاک با هاییبرگ دارای و ایران بومی گیاه این: ظاهری هایویژگی

 .شودمی دیده نمناک مناطق در و تیره سبز رنگ به آن شکل مرغیتخم یمیوه

 یرینیش و آشپزی در دهنده طعم عنوان به که گیاه این. کندمی تقویت را حافظه و باز را ذهن پر گل گیاه

 ضد معده، مقوی. دارد مهمی نقش عروقی و قلبی هایبیماری خطرات کاهش در شود،می استفاده پزی

 این اصخو از رطوبت، از ناشی کمرِ درد کنندهبرطرف و سیاتیک تسکین عصبی، هایناراحتی رفع نفخ،

 برای دارو بهترین پرگل گیاه. شودمی مادر شیر ازدیاد باعث و واقع موثر غذا هضم برای.است معطر گیاه

 .است( شودمی عارضه یا و  بیماری یزمینه ایجاد باعث اضطراب که فرد در حالتی) هیستری درمان

 

 ودشمی جنین سقط و قلب تپش افزایش سبب آن مصرف در رویزیاده گیاه این خواص تمام با: هشدار

 .شودنمی باردارتوصیه هایخانم برای آن از استفاده بنابراین

 بنفشه

 viola odorata: علمی نام

 این هایگل. شودمی گسترده زمین روی معموال و ندارد ساقه که علفی است گیاهی: ظاهری هایویژگی

 .شوندمی دیده سفید رنگ به ندرت به  هم گاهی و بنفش آن رنگ هستند، تکی صورت به گیاه



 یاهگ این. است داشته کاربرد دارویی مصارف در دور هایزمان از آسیاست، و اروپا بومی که معطر بنفشه 

 و شکسپیر نمایشنامه به مراجعه) عشق معجون یتهیه برای ایماده عنوان به آن از و است عشق نماد که

 .است موثر کامال بیخوابی درمان برای شود،می یاد( گیاه این مورد در قدیمی هایافسانه

 خواص هجمل از برونشیت و سرفه سردرد، ،(موثر بسیار) گلو گرفتگی و خشکی لرز، و تب یرقان، درمان

 دیگر از عضالت کنندهشل آور، تهوع ادرارآور، خون، فشار دهنده کاهش مسهل،. است گیاه این مهم

 است شده اشاره آن به هاطب انواع در که است بنفشه خواص

 کاربرد ادرار مجاری در سنگریزه دفع و ریوی مشکالت درمان در گیاه این خشک یا تازه هایگل

 .دارند موثری

 به هگیا این هایگل و هابرگ از. شودمی استفاده گلو سرطان بویژه سرطان برای بنفشه هایفرآورده از

 زءج گیاه این عطر. نمود استفاده کیک و شیرینی چای، سوپ، ساالد، انواع  در توانمی دهندهطعم عنوان

 .گیرندمی کمک دهان هایخوشبوکننده تولید برای آن اسانس از و است شیرین بوهای

 .شود رعایت تعادل هرچیزی خوردن در که است بهتر اما نشده ذکر آن برای مصرفی منع: هشدار
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