
  

  
  آهلما الطّيـبـني الطّاهرين ولعنة ا على أعدائهم أمجعني أبداآلبدينبسم ا الرمحان الرحيم وبه نستعني إنّه خري ناصر ومعني احلمد  رب العاملني وصلّى ا على حمـــمد و علي و 

  ٣ یزگدل ان
  

 انتن و رویز در سالمتي و شادابي گكاربرد روايح دل ان
  
در توصیف مزاياي اين دانش ديرين، ذكر ھمین نكته كافي است كـه             *

جـاده سـالمتي از ايـستگاه    "  :، معتقـد اسـت  بقراط، پدر علم پزشكي
  .ھاي حمام با مواد معطر و ماساژ روزانه مي گذرد

  
مـه اي نـا آشـنا    زماني كه در فرانسه، بھداشت فردي و محیطـي كل     *

بود و بیماريھاي ناشناخته اي نظیر طاعون، آبله مرغـان، و يـا تیفوئیـد،          
 مرگ را بر مردم تحمیل مي كردند، پزشكان گیاھان معطر را تجويز مي      
كردند و بر اين عقیده بودند كه اگر چیزي بتوانـد بوھـاي نـامطلوب را از           

ھـا ھـم مـؤثر واقـع       بین ببرد بايد قادر باشد در كاھش يـا نـابودي بیماري           
  .شود

 
ھـا و سـاير مـواد معطـر      عطر گـل  :بدن ھاي  سیستمھا بر     اثر رايحه 

ھاي دريافت   پیام.كنند ھاي عصبي بويايي را تحريك مي طبیعي، گیرنده
به منطقه لیمبیـك در  ) احساس بوي خوش(ھا    شده توسط اين گیرنده   

ھاي بويايي درك و كدبندي شده و در   در اين منطقه پیام   . رسد  مغز مي 
شود و بر رفتار جسماني و عـاطفي        حافظه مربوط به ھر بو ذخیره مي      

 .گذارد ما اثر مي
 
حافظـه بويـايي   . حس بويايي رابطه بـسیار نزديكـي بـا حافظـه دارد          *
بنـابراين مـي تـوان از بوھھـا     . سیار دقیق و تقريبا پاك نشدني اسـت      ب

با توجه به آنكه دستگاه بويايي مانند دروازه اي است كه بخش نیمـه  . براي بیاد آوردن خاطره ھاي فراموش شده استفاده كرد       
ھوشیار روان ، گشوده مي شود ، بنابراين انتظار مي رود كه اسـتفاده         

حريك حس بويايي ، جھت درمان بیماري ھاي رواني از روان درماني با ت   
  . مفید باشد

 
 تواننـد  بوھا مـي  :ھاي ھورموني و دفاعي بدن تاثیر بو بر سیستم  

ھاي انگیزشي شخصي، سطح  ھا گرايش بر روند ساخته شدن ھورمون
حرارت بدن، سطح ھورموني بدن، ساخته شـدن انـسولین، سـوخت و        

بوھا با تحريك مغز در . ھاي آگاھانه، اثر بگذارند ساز بدن، افكار و واكنش 
ــوروترنس«ھــاي شــیمیايي الكتريكــي عــصبي   ترشــح انتقــال دھنــده   ن

  ) نگر مجله طب كل. (شوند رواني خاصي مي، باعث حاالت »میترھا
صابون، شامپو، لوازم آرايشي، عطـر و ادوكلـن،    (استفاده از مواد معطر     
در انــسان احــساس ســالمت، سرخوشــي و ...) خوشــبو كننــده ھــوا و

  . آورد حالت خشنودي و خرسندي به وجود مي
توانند استرس و درد را كاھش داده و باعث تعادل عـاطفي   اين مواد مي 

ھـا   تنفس مواد خوشبو، عالوه بر تحريك پیاز بويايي بـه درون ريـه           .وندش
چسبند و به درون خـون راه يافتـه و        ھاي اكسیژن مي    رفته و به مولكول   

  .شوند ھاي بدن مي باعث خود بھبودي و خود درماني اعضا و بافت
ھاي معطر از طريق ماساژھاي موضعي پوستي به         عالوه بر اينھا رايحه   

كننـد و از ايـن طريـق وارد      ین سلولي زير پوسـت نفـوذ مـي        درون مايع ب  
ھـاي لنفـاوي    جريان خون شـده و بـه اعـضاي مختلـف بـدن و سیـستم             

  .گذارند رسند و بر سیستم دفاعي تاثیر مثبت مي مي
 

 روانـشناسان، در   كذشته از اينكه:انگیز بوھاي خوش    اثرات شگفت 
ھاي معطر گیاھي و عصاره       ھاي رواني، استفاده از روغن      درمان بیماري 

ھاي مختلف به ويژه حمام درماني جھـت       اھان شفابخش را به شكل    گی



ــي توصــیه مــي   ــد آرامــش و احــساس ســبكي و راحت در و . كنن
ھا مواد خوشبو كننده فضا را بـه صـورت     ھا و بیمارستان    درمانگاه

كنند تا باعث آرامش و آسايش روانـي     اسپري در ھوا پخش مي    
ن برخــي از  ھمجنــین در طــب جــامع بــراى درمــا.بیمــاران گــردد

 در .رنـد گی كمـك مـي   یـز گروايـح دل ان بیماريھاي جسمي نیـز از    
رايحـه  بررسیھاي علمي اين مطلب مشخص كرديده است كـه           

ھاي درماني و شفا دھنده بدن را     ، انرژي   طور طبیعي   درماني به 
شـود   به فعالیت واداشته و باعث سالمت جسمي و فكري مي        

 ذھن و سیستم دفـاعي  و از اين طريق به كارايي بیشتر و بھتر 
 . گردد كمك كرده و موجب بھبود كیفیت زندگي مي

  
پس تعجبي ندارد كه با بويیدن يك رايحه خاص بتوان احساس  *

ھیجان، خواب آلودگي يا چابكي در فرد ايجـاد كـرد و يـا     آرامش،
بـردن تـرس، تـسكین درد، تنظـیم      به تقويت انگیـزه ھـا، از بـین   

ــايین آو   ــا پ ــوني ي ــون پرداخــت  ترشــحات ھورم ــشار خ   .ردن ف
طراب و مــشکالت روان تنــي ، ضــآرومــاتراپي بــراي اســترس ، ا

ــي و     ــتالالت گوارشـ ــسمي ، اخـ ــضالني و روماتیـ ــاي عـ دردھـ
ــر ســندروم قبــل از قاعــدگي ، دردھــاي    مــشکالت زنــانگي نظی

 . قاعدگي و افسردگي پس از زايمان مؤثر است
  
 سنبل رایحه از مثال طور به مواردی چنین در .کنندمی استفاده داخلی ایفض طراحی برای ھاعطر از مھندسان ژاپن کشور در *
 شودمی استفاده ھستند منتظر که کسانی به بخشیدن آرامش برای شودمی منتشر ھامشتری بین که رزماری یا
  
    .رود می کار به بانک کارمندان ھوشیاری کاھش از جلوگیری برای اوکالیپتوس و لیمو عطر از ژاپن کشور در *
  
 بـه  و است بوده برخوردار سریعی پیشرفت از درمانی روشھای سایر به نسبت که است روشھایی از یکی یز درمانيگدل ان* 

 از ناشی درد کاھش زایمان، حین درد کاھش جمله از مختلفی موارد برای ھابیمارستان و کلینیکھا منازل، در ایگسترده صورت
  .شود می استفاده قلبی بیماران توانبخشی و سرطانی بیماران در درمانی شیمی عوارض

  
 كـه يـك   وقتي به كار بـرده شـد  در غرب بار  و اولینمعروف است » آروماتراپي«روش ھاي كاربرد عطر در درمان بیماري به نام  *

آزمايشگاه خودوس موجود در شدت سوزش آن را در ظرف روغن اسطو شیمیدان فرانسوي دستش را در آزمايشگاه سوزاند و از
جمـع   شاھد تسكین و بھبودي سوختگي در مدت كوتاھي بود و ھمین موضوع باعث شد كه به تحقیـق و  فرو برد، با اين كار او

  و از اين به بعد غربیھا با اين دانش آشنا شدند آوري خواص دارويي روغن ھاي معطر بپردازد
  
رواني يا بھتر بگويم خلق و خو موثرند ولي چون شیوه  في وروغن ھاي معطر، ھم بر بیماري ھاي جسمي و ھم حاالت عاط* 

بیشتر آدم ھا دچار تنگي خلق شوند و به رغم تلخ شدن زندگي براي خودشان عرصه را  زندگي شھري و مدرن باعث شده كه
بـه آن   مجنـین ، ھبیمـاري ھـاي جـسمي    درمـان یـز در  گدل انعالوه بر كاربردھاي روايـح   مرسولهديگران ھم تنگ كنند در اين  بر

  :ميپردازمي  نیزكه نقش متعادل كننده رفتار و بھبود وضعیت فكري و ذھني دارند  دسته از كاربردھاي عطردرماني
 
زدايي و ھم براي درمان برخي بیماريھا و درنتیجه ايجاد آرامـش و آسـايش فـرد از    شته ھم براي ضد عفوني کردن و گند در گذ * 

آويشن، میخک، عود ، بنفشه ، آبنوس يا صندل ، گل سرخ ، کافور ، کنـدر و عنبـر از مھمتـرين          . مواد خوشبو استفاده کرده اند      
  . بوده است  یز درمانيگدل انمواد مورد استفاده در 

  
اطالعات علمي جديد نشان مي دھد که مثال آويشن، که از تیره نعناع مي باشد ، داراي اسانس معطري است کـه در زمـان    * 

 آويـشن از . ه گیاھان تیره نعناع فضا را معطر مي سـازد  گل دادن مانند ھم 
به عنوان مقوي معـده ، بادشـکن، ضـد قـولنج و ضـد کـرم اسـتفاده شـده             

تیمـول، کـه   .  موثر مي باشد  سردردھااست و اسانس آن در رفع برخي از         
 است که خواص ضد کرم و اثـر      يماده موثر آويشن است ماده اي شیمیاي      

ن آويشن در بھبود برخي بیماريھاي تنفس و نیز گندزدايي قوي دارد ھمچنی
 کمـک  آرامـش  موثر است و به ايجاد حالت ضعف و خستگي بر طرف کردن    

بنابراين در خور توجه است که پیشینیان علیرغم عدم آگـاھي از       . مي کند 
یـز  گدل انمود متشکله آويشن کاربردھـاي صـیح آن را مـي شـناختند و در           

   . از آن بھره مي گرفتند درماني
  
ر داشتند که به تنھـايي يـا مخلـوط بـا مـواد ديگـر       و نیز بامشکدرباره اثر   * 

 مـي  آرامـش  را از بـین مـي بـرد و سـبب            اضطراب و افسردگي و تشويش    
ــه. شــود ــ : باورداشــتند ک ــردم  هنال  بلبــل ســحرگاھان و بادمــشکبوي م

به ھمین ترتیب با سوزاندن عود و عنبـر در عـود      ،  کند سرمست را و شیدا   
در .  يا عود سوز و عنبر سوز سبب وجد روحي و نشاط فرد مي شدندافروز
 رکـ ، ا پراز نافه مشک و پـر از عـود خـام    =جد طبقھا و پیروزه جامزبر : واقع

كاشـان يـا   مثال در قمصر ( روزي در فصل گل چیني به باغي از باغھاي گل    
 و پس  خود را قبل از ورود به باغ  هوارد شوند و روحی   )  و كرمان  میمند فارس 



   .از آن مقايسه کنند
  
 .بكــشید ســوپ را ســر نكــشید، بــو * 

ــستان، فــــصل ســــرما و شــــیوع     زمــ
ســرماخوردگي اســت ديــده ايــد مامــان  

ھا چه اصراري دارند به نـوه ھـاي    بزرگ
 بخورانند  جوجهسرماخورده شان سوپ    

 كـشنیز  سوپ و يا بخور  .حتما ديده ايد
پس . را به عنوان درمان توصیه مي كنند 

ــر  ــا خبــ ــات  بــ ــه در تحقیقــ ــید كــ باشــ
معلوم شده اين بـوي     امروز  دانشمندان  

اسـت كـه اثـر    يـا كـشنیز    جوجـه  سـوپ 
درماني بر حاالت زكام و سرما خوردگي       

مـي   پـس از ايـن دفعـه   . دارد نه خود آن
 جوجهتوانید به جاي سركشیدن سوپ       

   .آن را بو بكشید
 
 بــراي )الوانــد (اســطوخودوس رايحــه *

ــه  ــان ب .  مــوثر اســتبــي خــوابيمبتالي
ــه     گ ــیش در مجل ــدي پ ــه چن زارشــي ك

 )نـشريه معتبـر علمـي جھـان    ( النست
ــراد    ــاز اف ــاكي از عــدم نی چــاپ شــده ح

اين تحقیـق بـر روي گروھـي از افـراد مـسن انجـام         .رايحه گیاھي است مسن به داروھاي خواب آور، در صورت استفاده از اين
  . كه بدون داروي خواب آور قادر به خوابیدن نبوده اند شده

  
آلفا و  بگذاريد اين را ھم بگويم كه اين رايحه يكي از موثرترين بوھا در افزايش میزان امواج  شداسطوخودوس كه صحبت از حاال *

  .است خوابي راحت و آراموارد كردن مغز به حالت شبه خلسه است كه يكي از نتايج آن 
  
از معطر كردن شیريني و بستني نداشته باشد حاال به  یراگر فكر مي كرديد وانیل كاربردي غ : را فقط در كیك نمي ريزندوانیل *

كه به ھنگام ورود افراد بیمار به  چیزي شنیده ايد اين حالتي است» تنگنا ترسي«تا به حال درباره واژه   .شما مي گويم كه دارد
افـراد   اما اين  .بروز مي كندصورت افزايش تعداد نبض و گاھي لرز و تعريق  آي رخ مي دھد و عالئم آن به.آر.محفظه دستگاه ام

گزارش مطالعه بر روي تعدادي از بیمـاران  . نخواھند شد قبل از ورود به اين اتاقك با بويیدن رايحه وانیل ديگر دچار چنین عالئمي
وز عالئم بر  درصد از اين افراد بويیدن عطر وانیل سبب عدم۶٣كا در آمريكا نشان داده كه در .ام.اس مراجعه كننده به بیمارستان
  آي مي شود.آر.تنگنا ترسي در طي رويه آم

 
در  اين عطر با افزايش جريان خون.  قواي جنسي در مردان استضعفھم دارد آن ھم در درمان   يك كاربرد ديگروانیلتازه عطر  *

ربرد آن در شـیريني  پس تا اينجا با كـا  .اندام ھاي مختلف سبب بازگشتن عملكرد فیزيولوژيك طبیعي به بدن اين افراد مي شود
  .جات مي شود سه تا

  
يكـي از اسـتفاده ھـاي آن در مـديريت      از روش ھـاي درمـاني نامتعـارف اسـت ولـي     بـراى برخـي مـردم    عطر درماني ھر جند  *

  تر شدن مشتريانعصبانيدر بعضي از كشورھا براي جلوگیري از  .دعوايي از جمله براي ساكت كردن مراجعان. نامتعارف است
در سالن ھاي انتظـار و مكـان        عصباني،  

ھايي كـه معطلـي مراجعـان در آن زيـاد           
 رزمـاري و اسـطوخودوس   است از عطـر 

حساب كنید كه بـا    .استفاده مي شود
ادارات و بانك ھاي مـا   وضعیت فعلي در

سر » كاغذ«و كال ھر جايي كه با پديده       
نیاز به اين عطرھا براي     جقدر  و كار دارد    

 و آنھايي ساكت كردن آدم ھاي دعوايي
ــا در  ــه ســاعت ھ ــا   ك ــك ھ ادارات و بان
يم البته اين تدبیري معطل مي شوند دار

نیــز يــا و ھــاي خانــه دار اســت كــه خانم
ــدار  مــي تواننــد داشــته   ھــممــردان زن

ــصبانیت     ــركش ع ــا ت ــند ت ــايباش  زوجھ
ــا   ــو برخاشــَكر ي ــل  (اخم ــك معط و در بان

 )خانه يـا نكرانیھـا  يا درَكیر كارھاى   شده  
   .يشان نخوردو بچه ھا به خود

 
گفتم بانك ھا، يادم آمـد كـه راه چـاره           *

 و سـرعت كـار  بـراي تنـد شـدن     اي ھم
ــه    ــن گون ــدان در اي ســرحال آمــدن كارمن

بانك ھا از ايـن   ادارات داريم مديران عزيز



لیمـو يـا   ر شعبه تحت مديريت خود آنھا را به بو كردن عطـ  به بعد مي توانید براي سرحال آوردن صندوق داران مشغول به كار در
شود میزان كسري  اين باعث مي  .چشمگیري در افزايش میزان ھوشیاري و دقت در كارھا دارد  وادار كنید چون اثراوكالیپتوس

  .شما نیز اثر بگذارد ماھانه صندوق در بانك شما به حداقل برسد و شايد در ترفیع سالیانه
  
يك كمپاني بزرگ در ژاپـن طـي يـك برنامـه     .  استغلط ھاي تايپيیزان كاھش م  يك كاربرد ديگر ھم دارد و آنلیموضمنا عطر  *

 درصـد  ۵٠شـود تـا    داد كه میزان غلط ھاي تايپي كاربران كامپیوتر، در محیطي كه بوي لیمو در آن پخـش مـي   تحقیقاتي نشان
  .كمتر از محیط ھاي عادي است

 
لیمو راھي مدرسه  ل صبح بچه ھاي خواب آلودشان را با بويیدنفكرم رسید كه مامان ھا ھم مي توانند او تازه اين ھم االن به *

  چقدر مفید است لیمومي بینید .  و گیرندگي آنھا بیشتر شودھوشیاريكنند تا میزان 
  
 در محل خواب افراد مسن سبب افزايش آرامش خواب آنان مي     اسطوخودوسھمچنین مشخص شده است که انتشار عطر         *

  .شود
  
 جريان خون اندام ھاي تولید مثل در مردان بھبود يافته و  کدو تنبلباھمراه شیرين بیان يا اسطوخودوس ن با نیز از طريق درما * 

  .  جنسي مؤثر استناتوانيدر 
  
گرگرفتگي يا لرز، حالت تھوع و از دست رفتن موقـت قـدرت     كه با عالئمي نظیر تنفس منقطع، سرگیجه،اضطرابمبتاليان به  *

   . استفاده كنند اسطوخودوسيابرگاموت، چوب سرو توانند از عطر  ند، ميتفكر شناخته مي شو
 
، ريحـان بـراي درمـان بـه رايحـه       ھا و كساني كه از فقدان انگیزه، عالقه يا توجه به چیزھاي اطراف رنج مي برنداحساس بي *

  . مشكل مغزي و ذھني جدي شودشان مي تواند تبديل به يك  نیاز دارند و گر نه بي احساسينعناع فلفلي يا گريپ فروت
 
، ياسكمك روغن  كه حال و حوصله خوردن، خوابیدن و فعالیت كردن ندارند و فاقد اعتماد به نفس ھستند با افسردهآدم ھاي  *

  .  از اين حالت در مي آيندبھار نارنج يا اسطوخودوس
  
  .نگیرند ن نكرده و از جمع كناره بو كنند تا ديگر احساس تك افتادگي و طرد شدمرزنگوش  عطرگوشه گیرھا *
 
 اسطوخودوس، بابونهنشان مي دھند با استفاده از رايحه   ھا و زودرنج ھا كه به ھر اتفاقي عكس العمل ھاي شديدكج خلق *
  . كنند  حساسیت شان را كمبھارنارنجو 



  
 به خود ندارند و به خاطر اينكه اعتمادآنھا كه  *

زش پـايیني  ار براي خودشان به عنوان يك فـرد 
قائل ھستند تـن بـه كـار نمـي دھنـد بـا اھـرم             

مي توانند بار  يالنگ يالنگ و يا گیاه صندلچوب 
   .كار را از دوش بقیه بردارند

 
گــروه قبلــي را بــه دوش  پركارھـايي كــه بــار  *

 رنج مي برند با بـو  خستگي فكريكشیده و از  
نعنـاع فلفلـي يـا اكلیـل      اسـطوخودوس، كـردن  
  .  كنند كمي خستگي دركوھي

  
  مـي شـوند  ھـراس آنھا كه مبتال به حمالت  *

بھــــار نــــارنج، ، كنــــدرمــــي تواننــــد از عطــــر 
   يا النگ اي النگ استفاده كنند اسطوخودوس

  
 و آنھايي كه از احساس ناامني رنج         ترسوھا *

 بر اين حس صندل و چوب كندرمي برند با بوي 
   .غلبه كنند خود

 
زود  ھـا كـه ھـر چیـزي را     بـي حـواس  در آخر    *

بايد كلي دنبال آن بگردند تـا   يادشان مي رود و
پیدايش كنند براي بازيـابي و تقويـت حافظـه از          

  .  كمك بگیرنداكلیل كوھي رايحه
  
 .  را بو كنند شايد دلشان باز شدبرگاموت و بھارنارنج عطر مي كنند مي توانند دلتنگيآنھا ھم كه مثل ما زياد احساس  *
  
وانیلي گل به تازگي دريافته اند كه آروماي  New York's Memorial Sloan-Kettering Cancer Center پزشكان در مركز سرطان *

  .باشند ھستند، آرامش داشته MRI كند ھنگامیكه تحت اسكن  به بیماران كمك ميآفتابگردان
  
دريافت كردند از آنھايي  neroli غنرومطالعه روي بیماراني كه تحت عمل جراحي قلب بودند نشان داد آنھايي كه ماساژ پا با  *

 .كه ھمان ماساژ را با روغن ساده دريافت كردند، اضطراب كمتري داشتند
  
 رزمـاري  ، آويـشن در يك مطالعه كنترل شده در اسكاتلند، محققان گزارش دادند كه مقدار بسیار انـدكي از مخلـوط روغنھـاي              *
رقیـق شـده، كـه بـه مـدت چنـدين مـاه روزانـه روي          cedar )سدر (سرو،  (lavender)اسطوخودوس،  rosemary )اكلیل كوھي(

 مرتبط با استرس ، بسیار مؤثر و ريزش موي موضعي سر و صورت، يك نوع  alopecia areata پوست سر مالیده شود، در درمان
 .خطر است  بي

  
ــطوخودوس * ــرات  اسـ اثـ

آرام  داشــته، ضــدالتھابي
 بخـــــش و ضـــــدويروس  

  . ھستند
  
ــمن * ــشك، ياسـ  رز و مـ

ــث  ــیاري و باعــــ ھوشــــ
 افزايش تمركز و يـادگیري    

  . مي شود
  
 لیموترش و پرتقالبخور  *

 ســـرماخوردگيدر زمـــان 
  . بسیار توصیه مي شود

  
درمــــانگران ھمچنــــین  *

 لیمـوترش مالیدن افشره    
ــه از   ــايي كـ ــراي آنھـ را بـ
 پوست آكنـه اي و جـوش      

مـــــي برنـــــد، دار رنـــــج 
   .پیشنھاد مي كنند

 
آويشن، اسطوخودوس   *

 به لحاظ نقشي و رزماري
كه در ترمیم بافت دارنـد،      



 را سـريعًا    پوسـتي  زخم و جراحت ھـاي    
   .درمان مي كنند

 
ــمعداني آ *  يكـــي از ويـــشن و گـــل شـ

 بـه شـمار مـي       ضـدبید بھترين تركیبـات    
  .روند

 
خاصــیت ويــاگرايي داشــته و باعـــث     *

در زنان  . افزايش میل جنسي مي شود    
ــر   ــه فعالیــت بھت ــز ب ــد تخمــداننی  و تولی

گل پرتقال، . تخمك گذاري كمك مي كند
 از مھمتـرين    ياسمن، ساقه سرو و رازك    

گیاھان مورد استفاده براي افزايش میل      
  . جنسي ھستند

  
مـسئله اي كـه باعـث شـده تـا افــراد       *

زيادي در كشورھاي اروپايي و آمريكايي    
به سمت رايحه درماني كشیده شـوند،   
نقشي است كه تركیبات معطـر در آرام        

درمـانگران از   . سازي بدن ايفا مي كننـد     
ز و پوسـت    دارچین، گل ر  تركیبات ساقه   

 در افـزايش سـاعات خـواب      بـراي    پرتقال
 و ايجاد روحیه نشاط افسردگيبراي درمان سدر، رازك، ريشه والرين، اسطوخودوس و رزماري مبتاليان به بي خوابي و از تركیب 

 . استفاده مي كننداختالالت خلق و خويو شادي در مبتاليان به 
 
پرخاشـگري و سـتیزه جـويي    بـراي رفـع    چـوب صـندل   وسدر، گـل رز، ياسـمن   بررسیھا نشان مي دھد، بويیدن رايحه درخت      *

   .مناسب است
 
، سـینوزيت ھـاي مختلـف شـامل     ي نـاراحتي درماني به طور دائم روغنھاي مشخصي را برا      پزشكان اروپايي و درمانگران رايحه     *

ھـاي   از جملـه توصـیه  . كننـد   تجويز ميمشكالت گوارشي، بیخوابي، میگرن، دردھا و گرفتگي عضالت ،   آنفوالنزا،  سرماخوردگي
 : باشد درماني معمول موارد زير مي

 اختقان بینيبراي از بین بردن  wintergreen  واكالیپتوسروغنھاي  • 
 كاھش افسردگيبراي  (Rose)رزو  Jasmine )ياسمن (گل ياسروغن   •
كـاھش اضـطراب و   بـراي   Lavender اسـطوخودوس روغـن    •

 بھبود خواب
ــات   روغنھــاي   • ــو، پرتغــال و ســاير مركب بھبــود  بــراي لیم
 افزايش ھوشیاري ذھنيو  (mood)خلق
تھوع و كمك به عمـل   براي برطرف كردن حالت نعناعروغن   •

 گوارش
تسكین درد براي   Rosemary )اكلیل كوھي (يرزمارروغن   •

  ھا كردن ماھیچه و شل
 
مركبات، ريحـان، نعنـاع، پونـه    انواع : افزايش حافظهكمك به   *

 و قرمز و چوب سروحشي، فلفل
   بابونه رومي، انوع اسطوخودوس و رز: درمان سردرد *
ريحــان، شــمعداني، گــل   : رفــع اخــتالالت خلــق و خــوي    *

طاووسي، ياسمن، كاكائو، بابونـه رومـي، نـرگس، انـواع رز و             
  اسطوخودوس

پونه كوھي، انواع بابونه، چـوب رز،  : رفع استرس و اضطراب   *
 ياسمن، النـگ اي النـگ و   درخت سدر، دارچین، چوب صندل، 

  عطر بركاموت
ــا     * ــام كارھ ــايي در انج ــدم توان ــديريتي و ع ــه، : ضــعف م پون

  رزماري، بادرنجبويه، انواع نعناع و زنجبیل
  روغن ياس، بھارنارنج و مرزنگوش: درمان كمرويي *
  لیمو، گريپ فروت، انواع نعناع و چوب سرو: شك و ترديد *
بابونه رومي، اسطوخودوس، : رفع استرس و كابوس شبانه  *

  انواع رز، چوب صندل و بھارنارنج
  بابونه رومي، بھارنارنج و زنبق: وسواسدرمان  *
بابونه رومي، ريحان، شـمعداني،  : افسردگيكاھش عاليم   *

  گريپ فروت، انواع اسطوخودوس، ملیسا و بھارنارنج
  عطر لیمو، ريحان و ملیسا: حواس پرتيكاھش  *
  رز، چوب صندل و بھارنارنج:  پس از زايمانافسردگيرفع  *



   روحیاتوروايح تناسب 
به تأثیرات شگرف بودرماني بر سالمت جسم و » آروماتراپي«رزا لوكروني و فرانچسكو پادريني در كتابي با عنوان       دكتر ماريا ت   *

ذھن اشاره كرده اند آنان ھمچنین افرادي را كه از اين نوع رايحه ھا استقبال مي كنند، تحت نظر قرارداده و به شناخت تمايالت 
    .دروني و شخصیتشان پي برده اند

  
ھیچ اثري از نوع تركیبات معطر آن ديده نمي شود، ولـي شناسـايي ويژگیھـاي روغنھـاي معطـر      نكه بر روي شیشه عطر  با اي  *

به نظر مي رسد ايـن موضـوع بـراي آنـان كـه ھنـوز نمـي داننـد چـه          . كمك بزرگي به خريد عطر متناسب با سلیقه فرد مي كند 
  .ار جالب باشدعطري مناسب دوستان و اطرافیانشان است، بسی

  .بسیار عاشق پیشه بوده و از حس زنانگي بااليي برخوردارند به طور كلي افرادي كه اين رايحه را مي پسندند، :رز
 محـسوب  جرأتمنـد افرادي كه رايحه زنبق را مي پسندند، افرادي .  رايحه اي جادو كننده كه نماد پاكدامني و عفاف است         :زنبق

  .مي شوند
كـه  » رز« باال برخوردارنـد و البتـه بـر عكـس عالقـه منـدان بـه          اعتماد به نفس  ن مناسب افرادي است كه از       بوي ياسم : ياسمن

بیشتر تمايل به احساسات زنانه را از خود نشان مي دھند، دوستداران رايحـه ياسـمن تمـايالت مردانـه دارنـد و ايـن را از نحـوه             
حتم داشته باشید بیشتر آدمھاي با اراده عطري با رايحه ياسمن را . آرايش مو، لباس پوشیدن و طرز گفتارشان مي توان فھمید

  .انتخاب مي كنند
  .شمرده مي شود «spice» دسته ادويه جات بويي تند و تیز دارد؛ مثل ادويه و جزو رايحه ھاي: میخك
صـلح و    مي شود، به ھمین دلیلھماھنگي بین روح و جسمبوي گرم دارد و به يادآوري خاطرات كمك مي كند و باعث        : ريحان
   . را به ارمغان مي آوردآرامش

 نیز ھیجانات درونيرايحه شیرين دارد و مورد توجه آقايان بوده و باعث تعادل بین روح و جسم مي شود و به كنترل : چوب صندل
  .كمك مي كند

 بـسیار پرطـراوت  . بوي خنك و تر و تازه نعناع باعث جالي مغز مي شـود    : نعناع
 ھـستند   حـواس پـرت   براي آدمھايي كه    . ي است براي آدمھاي عصبي و گرماي    

  .محسوب مي شود» آروماتراپي «داروھايجزو بھترين 
عطري بسیار خنك كه رايحه لیمو نیـز در آن استـشمام مـي            : ملیساي ھندي 

مـي  تـنش و افـسردگي   به درمان اختالالت عـصبي كمـك مـي كنـد و از      . شود
ي آنھـايي اسـت كـه    ملیساي ھندي عطري خنك در تابستان بـويژه بـرا     . كاھد

  .مي نشینندرانندگي مي كنند يا پشت میز 
 اعتماد به نفسرايحه اي كه بیشتر در ادوكلنھا يافت مي شود و حس   : مشك

  .را تقويت مي كند
.  ايفا مي كندآرام سازي مغز بويي گرم و شیرين دارد و نقش فراواني در :كندر

 پیـشنھاد مـي   مديتیـشن  و مراقبـه كندر بھترين رايحـه اي اسـت كـه در زمـان         
  .شود

  
تقويت كننده سیستم  اسطوخودوس تركیبات معطر بخور آرام سازيخاصیت  *

پاك كننـده  .  جلوگیري مي كندمیكروب ھاي بیماري زا است و از انتشار  ايمني
مالیـدن اســفنج  .  مناسـبي بـراي انـواع پوسـت ھـا اسـت      و ضـدعفوني كننـده  

نـیش و  تـرين راه ھـاي درمـان    آغشته به افشره اسطوخودوس يكي از سـريع        
  .  استگزش حشرات

  
 است اشتھا، تب بر، تصفیه كننده بدن و مسھل      تنظیم كننده    افشره پرتقال  *

  .  داردالتھاب لثهو تاثیر ويژه اي در خواباندن 
  
  .  را زياد و افكار منفي را از شخص دور مي كندتمركز قدرت نعنارايحه  *
  
  .  افراد ناامید داردمثبت انديشيثیر ويژه اي در  ضدعفوني كننده است و تااكالیپتوسبخور  *

ضمن اينكه خاصـیت فـوق العـاده    .  شده و میل به فعالیت ھاي اجتماعي را در فرد مي افزايد تقويت روحیه  باعث   رزماريافشره  
  . اي در آرام سازي ذھن دارد

  
 . مي كندشار میكروب بیماري جلوگیريمجراي ھوايي را باز و از انت.  استسرماخورده مناسب براي افراد مريم گليبخور  *
  
  .  از نیروھاي شر و موثر بر روح و روان استپاك كننده محیط كندررايحه  *
  
  .، فكر را از احساسات پوچ گرايانه و بدبینانه مي رھاندتلفیق انرژي ھاي مثبت نیز با صندلروغن چوب  *
 

در میان رايحه ھا بیش از ھر چیز رايحه پرتقـال، بھارنـارنج، درخـت كـاج، چـوب       چه عطري براي چه فصلي مناسب است؟
   .صندل و نعناع به دلیل خنك بودن، حس تازگي به به انسان منتقل مي كنند و براي تابستان پیشنھاد مي شود

 

العاملني رب  حلمدوا


