
  
  

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

  ۵ یزگدل ان
  

  براي فاقدين حس بوياييیزگعصاره ھاي دل اننقش 
  

 و اسـت كـه ھمـه در َكـرو حـسّ      یـز   گدل ان روايـح    یز درمـاني  گل ان دموضوع   محور
سؤالي كه اينجـا مطـرح اسـت اينكـه؛ آيـا افـرادي كـه            شاّمه بويايي مي باشد،     
 دارند از اين عرصه و میدان بھره اي دارند؟ شاّمه بوياييمشكل اختالل يا فقدان 

شـاّمه  ط  ھـر جنـد بیـشتر توسـ    یـز گدل ان جونكه روايح   ! بله: باسخ اين است كه   
دريافت مي شوند ولى انتقال خواص آن محدود به ايـن حـس نبـوده و در      بويايي

 با بوست و بدن؛ آثار و تاثیرات آن منتقل مـي     یزگدل ان صورت تماس عصاره ھاى     

از تنھـا   شـخص فاقـد بويـايي       َكردد، و   
 محــروم یــزگدل انلــذت بويیــدن روايــح 

دل  خــواص ســرعت انتقــالبــوده و در 
 بايـد   كه؛  مواجه است ا مشكل   ب یزگان

  .براى تاثیر آن مدوامت بیشتر نمايند
علمـي   قـات یتحق: به مناسـبت مقـام    

 کــه حـــس  ی افــراد ه كــه نــشان داد 
زمینـه  اند   خود را از دست داده     ییایبو

را خواھنـد    ی روان یھا یماریبابتال به   
ــه از اداشــت،  ــک ــ منی ــانی ــوان  ی م  ت

ولـذا  .  را نام بـرد یاضطراب و افسردگ 
 بايـد   شاّمه بويـايي  فقدان   بهمبتاليان  

؛ و بـه  بي توجـه نبـوده  اين مشكل به  
دنبــال اصـــالح و عــالج يـــا بھبـــود آن   

  .باشند
  
 در ی عطــر درمــانی از کاربردھــایکــی

ــسردگ  ــان افـ ــتیدرمـ ــ.  اسـ  هیتوصـ
ــ ــارانی بشــود  یم ــی افــسرده م  از یک

ــن ــا روغـ ــرخ،  یھـ ــل سـ ــانس گـ  اسـ
ــبادرنجو ــمنی ه،یــ ــ و اســ ــن ایــ  روغــ

ــم ــا وهی ــد لییھ ــو،ی ھمانن ــال،  پم رتق
 کننـد و   هی فروت را تھ   پی گر ای و   بیس

ــس از ا ــپ ــه آن را رونی  دســتمال ی ک
 در فواصل مختلـف استـشمام       ختندیر

  . ندینما
 



  با نظر طبیب جامعیز گروايح دل ان كاربرد
  

 چه انتظاري بايد یز درمانيگدل اناز 
ــاني در  رابحــه داشــته باشــیم؟ درم

توانـد بـسیار    كنار اكثـر درمانھـا مـي      
اشد، به ھمین دلیل، معموًال     مؤثر ب 

در درمان با روشھاي مختلف ماننـد       
ماســاژ درمــاني، درمــان بــا گیاھــان 
ــك     ــرژي، ي ــاي ان ــا درمانھ ــي ي داروي

 طـــب جـــامع در درمـــانش درمـــانگر
نیـــز  یـــز درمـــانيگدل انمعمـــوال از 

اگر به دنبال يـك     . د كن  مياستفاده  
ــه  ــانگر حرف ــاه   درم ــستید ، آگ اي ھ

افـزون   بايد   باشید که چنین درمانگر   
سـطح  از  ،  بر اطالع الزم تخصصیش   

ــل    ــدگي و دلیـــ ــترس در زنـــ اســـ
نیــز جــستجوي شــما بــراي درمــان 

سپس ھر دوي شـما     . مطلع باشد 
با ھمكاري ھم، مؤثرترين روغـن يـا        
ــاب    ــان انتخـ ــراي درمـ ــا را بـ روغنھـ

 با مطالعـه و توجیـه الزم   .نمايید  مي
توسـط  درماني اغلب در خانه       رايحه

 .شود، زيرا استفاده از آروماھا آسان و خوشايند است يانجام مخود افراد 
برخي روغنھا نبايد اسـتفاده  دھید، حتمًا با درمانگر خود در میان بگذاريد، زيرا در اين دوران از  اگر باردار ھستید يا احتمال آنرا مي 

كنید نیاز است كه درمانگر خود  ده ميھمچنین اگر از داروھاي ھومیوپاتي استفا    ). را ببینید و نكات ايمني    بخش ھشدارھا   (كرد  
 .تواند اثر برخي از داروھاي ھومیوپاتي را خنثي كند را مطلع نمايید، چون بوي شديد روغن مي

توانیـد بـه عنـوان     پیـدا مـي کنـد ، اگـر نمـي      ( idiosyncratic ) العمل به آروماھاحالت غیر قابل پیش بیني ازآنجا که گاھي عكس
آورد، بـسیار مھـم اسـت كـه      حمل كنید يا اگر بوي صنوبر خاطره دلخراشي از گذشته را بـه يـاد شـما مـي     نمونه بوي پرتغال را ت    

 .درمانگر خود را از اين موارد آگاه كنید

  یز گروايح دل انتأثیر قوي  
  
 یعنـی  یـز درمـاني  گدل ان یـا  آرومـاتراپی * 

 روش این در  .درمان در عطرھا از استفاده
 گـل  ماننـد  وخوشـب  گیـاھی  ھـای  روغن از

 درمـان  بـرای  نعنـا  یـا  سـنبل،  لیمو، سرخ،
 ھایعصاره یا ھاروغن  .شود می استفاده

 اسانـسھای  ,روش ایـن  در اسـتفاده  مـورد 
 ,گیاھـان  از کـه  ھـستند  )معطر(آروماتیکی

 ,درختـان  پوسـت  ,ھـا  میـوه  ,درختان ,گلھا
 از و .شـوند مـی  اسـتخراج  ھادانه و علفھا

 یـا  جـسمی  ھـای بیمـاری  درمان برای آنھا
 و شـود مـی اسـتفاده  مشخـصی  روانـی 

 از پیـشگیری  یـا  و بھبـود  باعـث  تواننـد می
 از یـز درمـاني  گدل اندر   .شـوند  بیماریھـا 

 اســتفاده عـصاره  پنجـاه  و یکـصد  حـدود 
    .شودمی

  
افشره اي غلـیظ و بـسیار قـوي      اسانسھا ، 
ھر قطره اسانس برابر دسـت    . مي باشند   

سھاي اسانـ .  گرم گیاه مـي باشـد        ٢٨كم  
ــتگاه    ــا و دسـ ــا درون بافتھـ ــاھي عمیقـ گیـ

ــد    ــوارش خــون نفــوذ مــي كنن ــابراين . گ بن
استفاده خـارجي از اسانـسھا ، راه بـسیار     
مــوثري جھــت درمــان بیماريھــاي برخــي از  

 . اندام ھا مي باشد
 
 ایجاد برای :یز درمانيگدل ان شرط تاثیر* 

 از بایـد  اسانـسھا  این، درمانی آثار بھترین
 و شـوند  تھیـه  طبیعـی  و لصخا اولیه مواد
    .ندارند خواصی چنین مصنوعی مواد

  



 یز گیري روايح دل انگون بكارگوناگروشھاي 
  
ــاس مطالعــات    *  ــه بــر اس اگرچ

 معطــر یھــا انجــام شــده روغــن 
 ری تـأث  دنییـ  بو قیـ  از طر  توانند  یم

 مـالش آنھـا بـر      یگذار باشند ولـ   
ــت نیرو ــ پوســـ ــه زیـــ  از جملـــ

درمـان   قابل اعتماد در     یھا  روش
 کــــه نیــــبــــه علــــت ا. اســــت
 مواد به سرعت    نی ا یھا  مولکول

ــاز طر ــردش  قی  پوســت جــذب گ
 تواننـد   ی م نروی ازا شوند  یخون م 

 در درمـــان داشـــته یاثـــر مھمـــ
  باشند 

  
 صـورت  بـه  را ھـا  عـصاره  ایـن * 

 در یـا  پوست سطح روی ماساژ
 و مـستقیم  تنفس یا شستشو

 به زندگی محل در کردن پخش یا
 بـرای  روش ایـن  از .برند می کار

 پوست، از مواظبت درد، تسکین
 و خـستگی  و اضـطراب  کـاھش 

 اسـتفاده  بـدن  به بخشیدن نیرو
 بر توانند می عطرھا .شود می
 باشند، موثر خلقی حاالت روی

 کـاھش  را اضـطراب  و خستگی
 .شـوند  آرامـش  باعـث  و دھنـد 

 استـشمام  عطرھا که ھنگامی
 و بویائی پیاز طریق از شوند می

 اثـر  مغـز  روی بـر  عصابا تحریک
 مـواد  ایـن  بیـشتر   .گذارنـد مـی 

 .دارند کننده ضدعفونی خاصیت
 و ویروسی ضد خواص نیز برخی

 درد، دھنده کاھش ,ضدالتھابی
  .دارند آورخلط یا و افسردگیضد
 دیگری خواص توانندمی مواد این

 افزایش و غذا ھضم کردن بھتر آرامش، ایجاد مانند
  .ندباشداشته ادرار دھنده

 
ــر      از ــه روش زي ــوان ب ــي ت ــاھي م ــسھاي گی اسان

 :استفاده كرد
 )به روش بلع(به شكل خوراكي  -١
ــت    -٢ ــعي روي پوســ ــتفاده موضــ ــاژ (اســ ماســ
 )شتسشو ، مشت و مال ،
ــ -٣ ــتفاده ا  ب ــز اس ــت و نی ــت پوس آن  زراي بھداش

جھت مصارف آرايشي مانند مالش پوست صورت ، 
  .اكمپرس ھا ، ماسك ھا ، لوسیون ھا و كرمھ

  بھداشت مو -٤
استفاده از طريق دسـتگاه تنفـسي بـه صـورت          -٥

؛ : استنـشاق روش . افـشانه استنـشاقي  بخور يا 
 تـا  ٥كه با كاربرد روغن و اسانس و حل نمـودن آن       

 . قطره آن در آب و بويیدن و استشمام١٢
 
 گفت که ھم از عطر طبیعي گیاھان معطر و د به درازا مي کشد امابه اختصار تمام مي توانرھر چند بحث درباره ھمه اين موا * 

برخي از مواد معطر را به تنھايي مي سوزاندند و برخي را . ھم از طريق سوزاندن و بخور دادن آنھا به نتايج درماني مي رسیدند
 بـراى توفیـق   اھل ذكر و نیايشيعني ھمانطور که . نیز با دو يا سه ماده ديگر در مجمري سوزانده و فضا را عطر آگین مي کردند          

ديگر مخلـوط کـرده و در منقلـي مـي سـوزانند ، در قـديم بـا        را بـا يكـ  مواد معطر خود  مراسم مذھبي   و بھره معنويشان در    توجه
 مـا در اينجـا بطـور خالصـه بـه انـواع       . روشي تخصصي از سوزاندن چند ماده بويي خاص با اثـر درمـاني ويـژه ايجـاد مـي کردنـد           

  :شد سالمتي تن و روان اشاره مي كنیمروشھاى بكارَكیري در حفظ و ر
 

 بـه روشـھاي زيـر قابـل دسـتیابي      یز درمـاني گدل انمنزل خودتان، فوايد  چه درمان شما در مطب يك درمانگر اتفاق بیفتد چه در        
 :است



 ماساژاز راه  یزگتاثیر عصاره ھاي دل ان
  
ــا روغنھــاي رايحــه *  درمــاني ايــن  ماســاژ ب

بـه سـھولت   دھد كه اين مواد       امكان را مي  
براي انجام يك ماسـاژ     . جذب پوست شوند  

درماني، چند قطره از يك آرومـا را بـه            رايحه
مقــدار كمــي از يــك روغــن بــدون بــو ماننــد 
روغن بادام شیرين يـا روغـن کنجـد اضـافه          

ھاي مشخـصي ماننـد رزمـاري         روغن. كنید
به طـور موضـعي     rosemary اكلیل كوھي

ــسكین درد مفاصــل و ماھیچــه   ــراي ت ــا  ب ھ
ھمیــشه، ھنگــام  . شــوند  اســتفاده مــي 

استعمال روغنھاي ضروري روي پوست، از      
 .ورود آن به چشم جلوگیري كنید

 
براي جذب پوستي، مي توان از ماسـاژ،        * 

كمپرس، ماسكھاي صورت و حمـام گـرفتن    
  .با ماده معطر، استفاده كرد

بھترين زمان استفاده از آنھا، پس از حمـام     
اسـت؛ چـون در    گرفتن و يـا دوش آب گـرم         

ــوده و از     ــاز ب ــذ پوســتي ب ــت مناف ــن حال اي
طرفــي رطوبــت پوســت باعــث جــذب بھتــر 

 . اسانس مي شود
 هی توصــیھــا  قطــره از روغــن١٥ تــوان  یمــ

 ختی روغن بادام رتری لیلی م٥٠شده را در 
ــواح  یو روز ــار ن ــد ب ــر را  ی چن ــردن و کم  گ

  . توسط آن مالش داد
 
ــه      * ــژه رايح ــاي وي ــانس ھ ــا اس ــاژ ب ماس
 : رماني به طرق زير تأثیر مي گذارندد
از بــین بــردن ســموم ســاخته شــده در  -١

  عضالت و کاھش گرفتگي ھاي مداوم
 
ــه     ٢ ــک ب ــاوي و کم ــستقیم لنف ــک م تحري

گردش خون و انتقال اکسیژن و نیتروژن به    
  پوست ، عضالت و اندام ھاي حیاتي

 
تحريــــک و در صــــورت لــــزوم تــــسکین  ٣

بھبـود  مستقیم عصبي مرکزي بـه منظـور        
ــه    ــدن و کمــک ب عملکــرد دســتگاه ھــاي ب

  افزايش حفظ سالمتي
 
تأثیر بر غدد درون ريز و غدد مخاطي بـا     -٤

کمک بـه سـاخته شـدن ھورمـون و حفـظ            
  شرايط متعادل بدن

 
ايجـــاد ســـالمت ذھنـــي و جـــسمي ،  -٥

کاھش اسـترس ، افـزايش قـدرت دفـاعي          
   بدن

  
  آب وان حمامدر  معطرروغن
طره از يك آروما به آب    ق ١٥ تا   ٨كردن    اضافه

وان حمام در پايـان اسـتحمام ، يـك فـضاي          
كنـــد و اجـــازه  دھنـــده ايجـــاد مـــي آرامـــش

دھد كـه روغـن بـه درون پوسـت شـما             مي
  . نفوذ كند

  
درمــاني از  بھتـر اســت كــه در حمــام رايحــه 

صابون استفاده نكنید، زيرا ممكن است در        
ــد   ــت كن ــن دخال ــذب روغ ــي .ج ــام  يعن حم

ا حمــام شستــشوي    را بــدرمــاني  رايحــه
 .معمولیتان مخلوط نكنید



 استنشاقاز راه  یزگتاثیر عصاره ھاي دل ان
  

  یزگروايح دل اناستنشاق 
ي مناسـب   استنشاق بوي قوي يـک آرومـا      

 اغلـــب بـــراي بـــازكردن اكـــالیپتوسماننـــد 
ــرماخوردگي،     ــي از س ــي ناش ــان بین احتق
ــا برونــشیت   آنفــوالنزا ، ســینوزيت مــزمن ي

  .گردد توصیه مي
  

 اين منظور، ممكن اسـت درمـانگر بـه          براي
شما پیشنھاد كند كه يك تـشت را از آبـي           
كه در حال بخار شدن اسـت پركنیـد، چنـد           

به آن  pine كاجقطره از روغن اكالیپتوس يا 
اضـــافه كنیـــد و در بخـــار معطـــر آن نفـــس 

  . بكشید
  

توانید چند قطره از اين روغنھا  ھمچنین مي
ــید و در آن   ــتمال بپاشــ درون (را روي دســ

ــشید  ) دســتمال ــس بك ــدت  ( نف ــن م در اي
  .)داريد  چشمان خود را بسته نگه

  
ــا بــه ســادگي در بطــري حــاوي روغــن را   ي

  . برداريد و در بوي آن تنفس كنید
  

براي شدت كمتـر امـا اثـر مطلـوب، برخـي            
 سردافراد دوست دارند كه از دستگاه بخور      

ايزر براي پخش ذرات كوچك يـك آرومـا    نيا بو 
  . اتاق استفاده نماينددر كل فضاي

 
  :در خانهدرماني  یزگدل انبراي انجام 

  
  قطره از افشره   ٣-٢بھترين راه چكاندن     -١

گیاھان معطـر در محفظـه آب اتـو و سـپس      
اتو كردن لباس، مالفه ھـا و روبالـشي ھـا            

  . است
  
يكي ديگر از روش ھاي رايج، بخـور گـل           -٢

يك میلي لیتر از    . ھا و تركیبات معطر است    
وغن گیاھان را در يك لیتر آب حـل كـرده و        ر

در دستگاه بخور ريختـه تـا در فـضاي خانـه            
  . پراكنده شود

  
ــصاره   -٣ ــا ع ــه ب ــابونھايي ك  اســتفاده از ص

  . آمیخته استیزگروايح دل انطبیعي 
  

ــن    ــايي از ايـ ــه ھـ ــرو نمونـ ــصويرھاى روبـ تـ
روايـح  صابونھاى آمیخته با عـصاره طبیعـي        

ع عطـر و  است، كه بـر حـسب نـو      یزگدل ان 
  .مورد مصرف آن قابل استفاده است

  

 العاملني رب  حلمدوا


