
  
  

  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

  ٦ یزگدل ان
  

  یزگ محصوالت دل انمنابع اصلي
  

  : منابع نباتي
منبع اصلی تولید گیاھان به عنوان 
روغنھای  یزگمحصوالت دل ان

اساسی و ترکیبات معطر به شمار 
این ترکیبات را به  می آیند گیاھان

ت از حیوانات گیاه خوار ظمحاف خاطر
و ھمچین جذب حشرات گرده 

 استحصال .می کنند افشان تولید
 از اجزاء مختلف یزگمحصوالت دل ان

  : فراھم مي شودگیاھان
رین منبع مواد معطر  بزرگت: گلھا -١

می باشند که شامل گلھای سرخ و 
ابریشم  مریم و میخک و یاس و

  .ھستند
برگھای نعناع ھندی و :  برگھا-٢

بنفشه و رزماری و مرکبات و گوجه 
  فرنگی

 : ریشه و ساقه ھای زیرزمینی -٣
  .یلبریشه درخت جوز و زنج

دانه ھای گشنیز و زیره  : دانه ھا-٤
  یانو کاکائو و ھل و باد

تمشک و توت فرنگی و :  میوه ھا -٥
سیب و مرکبات و وانیل و فلفل 

  شیرین
چوب درختان سرو و  : روغن چوب-٦

  عرعر و کاج و صنوبر
  دارجین درخت : پوست درختان-٧
 صمغ بوته کندر و درخت  : صمغ-٨

  گل حنا و کاج و صنوبر
  

  منابع حیوانی 
از کیسه آھوی آسیایی :  مشک -١

  .گرفته می شود
از کیسه :  کاستوریوم -٢

سگ آبی به دست می جندبیدستر 
  .آید
ماده چربی ماندی :  عنبر سائل -٣

  .که از نھنگ عنبر درست می سود
عسل به زنبور از کندوی :  عسل-٤

  .دست می آید
  

  منابع مصنوعی
مواد معطر ساختگی ترکیبات 

ارگانیکی است که از فراورده ھای 
  .می گردد مانند کومالین و لنالون حاصلش صنعتي به رونفتی و یا صمغ درخت کاج 



  یزگعرضه محصوالت دل ان
  

  :شدبا ی مری زی به روشھایزگمحصوالت دل انعرضه 
  
  .تازهیاه خوشبو به صورت گل يا ريشه يا جوب گ عرضه -١
  
، كه بايد خشك شدهیاه خوشبو به صورت     گل يا ريشه يا جوب      گ عرضه -٢

  .نور و ھوا نكھداري شونددر ظروف دربسته و محفوظ از 
  
 كه با تبخیر در خیسانده؛ جوشانده؛ عرقیات؛ و اسانس عرضه به صورت -٣

ريخـتن  فضاي اتاق يا بوسیله دستكاھھاى تبخیر وحرارت بدست مي آيـد،      
قطره از اين روغن ھاي معطر در ظروف مخصوصي است كـه شـمعي    چند

نكتـه بـسیار   ، تآب در حال جوشـیدن اسـ   در زير آن روشن شده و محتوي
آن چه . اثربخشي تركیبات معطر، باال بودن درجه خلوص آنھا است مھم در

عنوان مي بینیم اكثرا به صورت مصنوعي تھیه شده و  امروزه در بازار با اين
  .بیش از فايده براي بـدن ضـرر دارنـد    به دلیل وجود مشتقات نفتي در آنھا
ه كـرد و در صـورت تھیـه از    خـانگي تھیـ   اين روغن ھا را مي توان به صورت

  . شويم بازار بايد نسبت به خلوص و طبیعي بودن آنھا مطمئن
  
به صورت محلول، در روغـن يـا حـل كننـده ھـايي            عطر   عرضه به صورت     -٤

كه در اين موارد دقت شود كه جربي و يا روغن و حل كننـده از  (مانند الكل   
یزھاى ناباك نباشد، لذا از انـواع اسـبري بـه علـت          و ج مسكر  خوك يا الكل    

  ) اجتناب شودباشد؛ باك بدن و لباس و جاھايي كه بايد داشتن الكل در 
 عطرھاي گیاھي را عمدتا از طريق جوشاندن يا تقطیر گل ھا و گیاھان در

البتـه روش ھـايي     . روغن ھاي پايه مثل روغن زيتون به دسـت مـي آورنـد            
رد اســتفاده گیـري ھـم وجـود دارد كــه كمتـر مـو      مثـل سـوزاندن و عـصاره   

   .ھستند
  
، كه يك نوع خود ماده معدني يا كیاھي يا حیواني بخور عرضه به صورت -٥

در آتش سوزانده مي شـود، و ھمـین نـوع بـراى آسـانتر بـودن مـصرف بـه            
رضه شده كه شده عصورت عود كه ھمراه با بودر ذغال بر جوبكي آغشته    

با روشن شدن عود نیازي به منبع آتش ندارد و براى عموم افراد و در ھمه     
  .ايمن تر استجا و ھر وقت آسانتر و 

  
 ا توضـیحات كذشـته و آنجـا فوقـا بیـان شـد؛       بـ  سوم كـه     و دوم   واول  موارد  

ولذا به شرح مطالبي درباره موارد جھارم و بنجم مي بردازيم، معلوم بوده،  
ان شــاء اهللا در دربــاره بخــور ھــا و ادكلنھاســت، عطرايــن مرســوله دربــاره 

  .يمبردازمي ه آن بجداكانه بعدي بطور مرسوله 
 

   یزگدل ان تھیه و فراوري عطر ھاي 
  

  :یزگساخت محصوالت دل ان
 ی مــهیــ تھریــ زی معطــر بــه روشــھای روغنھــاایــاسانـسھا  

  :شوند
  
  اهی فشردن گ-١
    استفاده از حاللھا-٢
    با آب و بخار آبری تقط-٣
   جاذبینھا استفاده از روغ-٤
  

ترکیبـات معطـر و     ،  آمیزه ای از روغن ھـایی اسـانس          عطر
اسانــسی از  روغـن ھــای . ثابـت کننــده و الکـل مــی باشــد  

اگـر  . ریق تقطیر گلھـا و گیاھـان علفھـا بدسـت مـی آینـد           ط
میسر نباشد توسـط روغنھـای    عصاره گیری از طریق تقطیر   

در عـصاره  . مانند گـل یـاس     . جذاب این کار صورت می گیرد     
توسط روغـن ھـای جـذاب اساسـا عمـل اسـتخراج و         یریگ

  .جداسازی روغن بدبو توسط الکل می باشد
  



  : ھافرق عطر و ادکلن
   باھم تفاوت دارند عطر، ادکلن، ادتوالت و اودپرفیوم

  :  چیزاستودو تفاوتشان ھم فقط در 
  يكي اينكه ادكلنھا حتما حاوي الكل ھستند؛ 

 در عطـره بـسیار بـاال       درصد ترکیبات معطر  و ديكر اينكه    
  . بوده و در ادكلنھا بائین است

 که درصد ترکیبـات معطـر کـاھش یابـد شـدت و       قدرر  ھ
   . نیز کاھش می یابدطول عمر عطر

  
 دســته ٤بـر حـسب میـزان ايـن ترکیبـات، عطريـات بـه        

  :شوند تقسیم مي
Perfume :  بقیـه  درصـد ترکیبـات معطـر        ٤٠تا   ٣٠حاوي

   معطرروغن
Eau de perfume : درصد ترکیبات معطر ٢٠تا  ١٠حاوي 
  بقیه الكل و آب

Eau de toilette : درصد ترکیبات معطر ١٠تا  ٥حاوي 
  بقیه الكل و آب

Eau de cologune : معطردرصد ترکیبات ٣تا  ٢حاوي  
  بقیه الكل و آب

  
ترکیبات آب و الکل به عنوان حالل مواد معطر بکار می 

حالل به  در عمل گرمای بدن سبب می گردد تا. رود
سرعت تبخیر شده و عطر بر روی پوست باقی بماند 

  .گردد بتدریج طی چندین ساعت تبخیر
  

بـدن و  در  در تھیه يا عرضه آن الكل بكـار رفتـه اسـت؛    كه  توجه دارند؛ كه از موارديمؤمنین یزگمحصوالت دل اندر تھیه    :توضیح
باسخ داده شده است؛ كـه  قبال  یزگمحصوالت دل انساخت زمینه سؤاالت متعددي در ه مناسبت موضوع  ب .اجتناب نمايند  لباس

حاوي نكات بسیار مفیدي در روش استحصال و فراوري برخي مواد معطر مي باشد، لذا اين مجموعه سؤال و جوابھا را در اينجا        
  :نقل مي كنیم

  
روشي در عطر سازى و تھیه اسانس يا روغن طبیعى گل؛ از قديم در اروپا متداول بوده و ھنوز ھـم گـاھى بـراى تھیـه            :سؤال

در محفظه اى سربسته سطوح شیشه اى چند طبقـه اى بـا   : طرھاى گران قیمت و سفارشي بكار برده مي شود و آن اينكه   ع
 و فاصله دو شیشه را گلھـا و شـكوفه ھـاى معطـر     ھر دو طرف اين شیشه ھا را آغشته به چربي خوك كرده فاصله قرار داده و     

ه در اين فاصله عصاره خوشبوى گل تبخیـر و در چربـي حـل مـي شـود،       ساعت ھمینطور باقي مانده، ك٢٤قرار مي دھند، و تا     
اينقدر تبديل گلھا تكرار شده تا چربي خوك كامال پس از آن گلھاى سابق را برداشته و گلھاى تازه ديگرى بجاى آن مي گذارند، و 

رت خام به عنوان روغن معطر گل ، سپس چربي مزبور را جمع آورى كرده؛ كه يا به ھمین صو از روغن و عصاره گلھا اشباع شود      
 و مـواد و روغـن معطـر اسـتخراج     طي مرحله ديگرى با بكار بردن الكل؛ چربي خوك جداسازى شده مصرف مي شود، و يا اينكه       

  حكم نجاست يا طھارت محصول معطر مزبور و نیز استفاده يا خريد و فروش آن چگونه است؟. مي گردد
و بطور قطع زايل نشده حكمش در طھارت و تجارت به حكم خوك بوده، و در صـورت ازالـه      تا زمانى كه چربي خوك كامال       : جواب

قطعیه آن؛ به حكم متنجس به مالقات خوك و شراب بوده؛ كه خريد و فروش آن مانعى ندارد؛ و استفاده از آن در اماكن و مـوارد          
  ]المسائل األندلسیة: منبع) ٥٣٠: (شمارة ثبت. [نمايدغیر محترمه بال اشكال است، البته مؤمن ملتزم؛ مطلقا از آن اجتناب مي 

  
روشي كه امروزه در اروپا  :سؤال

براى استخراج اسانس يا روغن 
طبیعى گلھا و ساختن عطرھاى 

گرانبھا بكار برده مي شود؛ و بیشتر 
گلھا را در يكى از : شايع است اينكه

ِاِتر، ھگزان، : مانند(حّاللھاى فّرار 
يا گازھايى كه ) تانولاتولوئن، متانول، 

: مانند(تحت فشار مايع مي شوند 
قرار داده تا ) بوتان، دي اكسید كربن

مواد معطره گلھا در حّالل حل شده و 
سپس عطر محتوى اين حّالل را از 

لطفا . طريق تبخیر استخراج مي كنند
بیان فرمايید كه حكم اين محصوالت 

معطره از نظر طھارت و نجاست يا 
ريد و فروش آن چگونه استفاده و خ

  است؟
ــه تنھــا اگــر توســط  : جــواب مــواّدى ك

تھیـه  ) الكل اتانول مانند  (مسكر است   
شـود حكــم متـنجس را داشــته، ولــى   
خريد و فروش آن بال اشـكال اسـت، و          



فقط براى عبادت؛ استفاده مباشر از آن در لباس و بدن صحیح نیست، و اّال استفاده غیر مباشر 
در عبادت ھم ) طعه پنبه يا تكه پارچه يا كاغذ با آن و ھمراه داشتن آنبه معنى خوشبو كردن ق(

اّمـا اگـر توسـط مـوادى غیـر      . اشكالى ندارد، و كاربرد آن در غیر عبادت مطلقا بال اشكال اسـت      
مسكر استخراج و تھیه شود، پس مطلقا پاك بوده و استعمال و خريد وفروش آن نیز مطلقا بـال    

  ]المسائل األندلسیة: منبع) ٥٣١: (شمارة ثبت. [مانع است
  

ھا و عطرھا و برخي رنگھا و داروھا و غیره، بكار مى  آيا الكل صنعتى كه در انواع ادكلن   :سؤال
  رود، پاك است يا خیر؟

: بنا به نظر متخصصین؛ و حـصول علـم و وثـوق از نظـر ايـشان؛ الكلھـا اقـسامى دارنـد                :جواب
چه در داروھـا و عطـر و ادكلنھـا و لـوازم آرايـشي و        آنبعضي مسكر و بعضي مھلك و غیر اينھا،         

، و بعضي از نوشیدنى ھا بعنوان حّالل و غیر آن بكار مى رود؛ از قسم الكل مـسكر مـى باشـد     
آنچه در ساخت بعضى رنگھا بكار مى رود اگر به نحوى سـّمى بـوده كـه قبـل از اسـكار مھلـك                   

ه اصطالح علم شیمي، الكل محسوب بوده، ولذا اسكار آن معلوم نمى باشد، و يك قسم كه ب          
مى شود؛ و بعض اجزاي مواد قندي و حتى میوه ھا را تشكیل مى دھد، قسم اّول پاك نبوده و 
قسم دّوم محكوم به طھارت، و قسم سّوم بحالت ضمنیت ماده اصلى آن، نیز پاك مـى باشـد؛     

 كـه نجـس مـى    مگر اينكه جداگانه استخراج و نتیجه اسـكار از مـصرف منتـوج آن حاصـل شـود               
  ]المسائل الحائرّية: منبع) ٢٣٢: (شمارة ثبت[ .باشد

  
[  اگر مواد معطرى از نجس يا متنجس تھیه شود؛ و سپس آنرا در گازھايي مانند بوتان  :سؤال

قـرار  ] كه فقط تحت فشار مايع مي شوند ولى در شرايط عادى و استفاده خارجى گاز ھستند        
كه در درون [ ف مخصوص تعبیه كنند، اين محتويات معطره داده، و سپس آن گاز معطر را در ظرو

ظرف مايع ھستند ولى در بیرون آن و ھنگام استفاده بصورت گاز خوشبو در ھوا پخش شـده و     
آيا پاك ھستند يا نجس؟ آيا تفاوت حكم در درون ظرف يـا بیـرون   ] محیط يا نقطه اى كه روى آن پاشیده باشند را معطر مي كنند     

چه حكمى دارد؟ خريد ) كه مواد معطره شان را مي دانیم نجس يا متنجس است(ده از اين نوع اسپري ھاى معطر دارند؟ استفا
  و فروش آن چطور است؟

اگر آن گازھا در حالت غیر میعان تالقي كرده و تنھا بوى خـوش آن مـواد را جـذب كـرده باشـد؛ پـس مطلقـا پـاك بـوده و                   :جواب
ماننـد  (ش آن ھم مطلقا بال اشكال است، اّما در صورت تالقي در حال میعـان؛ پـس در ايـن وضـع     استفاده از آن و نیز خريد و فرو    

موجـب تـنجس   ) مانند بیرون ظـرف (به حكم متنجس بوده و تالقي با آن موجب تنجس مي گردد، ودر غیر اين وضع       ) درون ظرف 
، ولى اگر درصد محسوسى از مـواد نجـس يـا    مالقي نمي شود، و استعمال اين قسم و خريد و فروش آن مطلقا بال مانع است 

متنجس ھمراه گاز شده باشد، پس ظرف مزبور حكم محتوى نجس يا متنجس را داشته، و در صورت تالقى ھم موجب تـنجس          
شده، پس خريد و فروش و كاربرد آن در غیر عبادت بال اشكال است، و در عبادت ھم در صورت استفاده غیر مباشر به لباس يـا        

  ]المسائل األندلسیة: منبع) ٥٣٢: (شمارة ثبت. [خوشبو كردن تكه پارچه يا كاغذ وھمراه داشتن آن اشكالى نداردبدن با 
  

 بوده؛ يا متنجس بدان ھستند، آيا مـي تـوان آنھـا را بـا آغـشته      )كه مسكر است(بعضى اجزايشان الكل     عطرھايى كه    :سؤال
   ھمراه داشتن آن حتى در عبادت مورد استفاده قرار داد؟كردن يك دستمال يا يك قطعه كاغذ يا كمى پنبه و به

  ]المسائل المغربیة: منبع) ٥٣٣: (شمارة ثبت. [استفاده از آن به نحو مذكور مانعى ندارد :جواب
  

متداول است كه در بسیارى از اماكن عمومي مانند سوپر ماركتھا و يا شركتھا؛ عطرھـا را از سیـستم     ) امريكا( در اينجا    :سؤال
ويه پخش مي نمايند، با توجه به رواج اشتمال نوع محصوالت معطره بر الكل، آيا تكلیفى در رابطه با نجس و پاكي و يا اجتناب تھ

  از اين محیطھا وجود دارد؟
برخى محصوالت معطره از مواد شـیمیايي و بـدون   : نداريد، ثانیا) مانند الكل مسكر (كه علم به اشتمال بر نجسي       : اوال :جواب
الكل مسكر، نحوه تعطیر ياد شده؛ موجب تنجس اشخاص اده از الكل مسكر تھیه مي شود، و بر فرض علم به اشتمال بر استف

البته در صورت بودن چنان علمى ؛ و وجود اختیار و عدم اضطرار در استفاده از اين اماكن؛ بھتر . و اشیاي در آن محیط نمي شود
.  اماكنى اجتناب شـود، چـه اينكـه آثـار سـوء معنـوى آن بـر جـاى خـود بـاقي اسـت           است كه از استمرار مكث و مداوم در چنین     

المسائل : منبع) ٥٣٤: (شمارة ثبت [
  ]األندلسیة

  
اى اسـت كـه از       ژالتین ماده  :سؤال

پیراسید و برخى از مواد شیمیايى ،        
ــتخوان و   ــد خاصـــى از اسـ طـــى رونـ
پوست گاو و يا خـوك اسـتخراج مـى          

ــن مــاده در صــنايع غــذ  ايى ، گــردد اي
ــى  ــسول(داروي ــیلم ســازى ،  )كپ ، ف

ــورد  ــازى و غیــــر آن مــ چــــسب ســ
  . استفاده قرار مى گیرد

ــف ــه نحــوه اســتخراج   : ال ــا توجــه ب ب
ژالتــین آيــا مــى تــوان آن را نــوعى     

  استحاله دانست؟ 
در صورت عدم اسـتحاله، بـه كـار        : ب

ــیلم   ــد فـ ــواردى ماننـ ــرى آن در مـ گیـ
سازى و چسب سـازى چـه حكمـى         

  دارد؟



عملیات مزبور در واقع؛ : خصصین بصیر پوشیده نیست كهبر مت :جواب
موجب ساخت ژالتین نمـي گـردد، تـا اينكـه احتمـال اسـتحاله مطـرح              
باشد، بلكه با انجـام روش مربوطـه؛ ژالتـین موجـود در اجـزاء حیـواني             
ِصرفا از آنھا جدا و استخراج مي گردد، فلذا بـه حكـم مبـدأ آن خواھـد             

 حـالل گوشـت تذكیـه شـده استحـصال      بود، پس اگر ژالتـین از حیـوان   
شود پاك؛ و اّال نجس است، و تھیه آن از حیوانات نجـس العـین ماننـد        
سگ و خوك؛ موجب شدت حكم خباثت و نجاست آن خواھد بود، و در 
صورت عدم دسترسـي بـه ژالتـین پـاك؛ اسـتفاده از ژالتـین نجـس در             
 صــنايعى كــه محــصول آن مــورد اســتفاده در خــوراك و عبــادت نیــست 

  ]المسائل المغربّیة: منبع) ١٠٩٤: (شمارة ثبت. [اشكالى ندارد
  

با توّجه به مطالبي كه در مورد بعضى از مـواّد آرايـشى زنـان                 :سؤال
ــه در ســاخت آنھــا از چیزھــاى نجــس و حــرام     بیــان مطــرح اســت؛ ك

نماز خواندن با اين مواد آرايشي چه حكمى        ) الف: استفاده مى شود  
 آرايشى بر روى صورت در غیر نماز چه حكمى بودن اين مواد) دارد؟ ب

  دارد؟
؛ و در بعضى از آنھا چربي سگ )مسكر(در بعضى از آنھا الكل : جواب

و خوك بكار برده مى شود، در غیر نمـاز اسـتفاده از محـصوالت قـسم         
اول ممكن است ممنوع نباشد، ولي استفاده از محصوالت قـسم دوم   

در نمـاز مـانع نمـاز اسـت، و در     جايز نیـست، و اسـتفاده از ھمـه آنھـا      
. صورت آلودگي به آن؛ براى گذاردن نماز بايد از آن پـاك و مطھـر شـود               

  ]المسائل القّمّیة: منبع) ٨٦٩: (شمارة ثبت[
  
  

 یز گ دل انمحصوالتو خريد  نكاتي در تھیه
  

  :درباره خريد عطراى نكته 
 صنعتي ارزانتـر از عطرھـاى طبیعـي    اىعطرھ  از ادكلنھا مي باشند، البتهگرانتر »  ناب اصیل وعطر« یزگدل اندر بازار تھیه مواد   

در حالي كـه نـوع   كمتري دارد،  رواج است؛ كه باالتر اشبه دلیل ھزينه در میان عامه مردم  »  اصیل و ناب   عطر«از اين رو    است،  
كـه  امـا آنھـا    اسـت،  رايـج بیـشتر  ، با نامھاي اسپري و ادوكلن به بھاي ارزانتري به فروش مـي رسـد  كه ماليمتر و كم دوامتر آن    

بخواھنـد  یفیت برايشان مھمتر از كمیت است؛ كمي عطر ناب را بر بسیاري ادكلـن ارزان تـرجیح مـي دھنـد، و اكـر ھـم ارزان                   ك
  .؛ عطر صنعتي را بر ادكلنھا ترجیح داده ھر جند آنرا روي بدن بكار نبرندبخرند

اسپري را از نوع عطري كه انتخاب . تر است؛ زيرا عطر ماليمتري دارداستفاده از ادوكلن و اسپري براي روز، بويژه روزھاي گرم بھ
  .چون از ھر نوع اسانس عطر، اسپري آن ھم موجود استكرده ايد، مي توانید تھیه كنید؛ 

و جديد بودن بودن يا مد روز بودن و يا تازگي يا مشھور گرانتر مارك نكته اي كه الزم به يادآوري است، اينكه عطر را نبايد به دلیل 
و تنھا چیزي كه در انتخاب آن مھم است و بايد مورد توجه ، ن انتخاب كرد، چون عطر به ھیچ يك از اين مسائل ارتباطي ندارد آمد

بنـابراين بـه جـاي اينكـه     . قرار گیرد، نوع پوست شما مي باشد؛ زيرا يك نوع عطر روي پوستھاي مختلف، بوھـاي متفـاوتي دارد     
كدام است؟ نكات مھم سابق الذكر را دقت كرده و بر حسب نیاز ده مي كنند و يا گرانترين ببینیم ديگران از چه عطرھايي استفا

  اند،  بندي شده عطريات با توجه به نوع رايحه، در بازار، اين گونه طبقه .انتخاب كنیمشخصي و تناسب 
  :یزگ روايح دل انانواع

Freshygreen :شده می ماندرایحه ای سرد و با طراوت شبیه علف و سبزه و یا برگھای تازه چیده .  
Oriental):بوي کاج، بلوط، وانیل(رایحه گرم رایحه کاجی و بلوطی و یا وانیلی ) شرقي(  

Spicyy :دارجین زنجبیل جوز ھنديجات بوي ادويه( .رایحه گرم و تند (  
Fougerاي   ي تند و ادويه  رايحه

  شیمیايي
Woody : رایحه جنگل و چوب خشک

  .تازه قطع شده
Floral )مالیم و طبیعی)رایحه گل  
  ھا گل

Fruity : رایحه میوه ھا به جز مرکبات  
Furgal : رایحه قارچ مانند  

Earthy/Mossy: رایحه زمین جنگل و 
  خاک

Citruso: نارنج و : رایحه مرکبات مانند
  لیمو ترش پرتغال

Tobacco :رایحه تنباکو  
Sweet : رایحه شیرین  
Light :رایحه مالیم و سبک  

Heavy :ن و گیرارایحه سنگی  
Chypreبرگامرت، تیز و خنك؛ ي   رايحه

     نعناع ھندي و الدن
Leatherي چرم، جیر، فیبر چوب  رايحه  



  :روش ھاي امتحان كردن عطر
  بھتـر ؟ كـدام اسـت    كه به بازار آمده،    تازه ترين عطري   :مچ دست آزمايش عطر روي     -١

است عطر را روي پوستمان آزمايش كنیم تا بتـوانیم دربـاره آن داوري درسـتي داشـته          
بطري عطر يكي از اشتباھات رايج در ھنگام خريد است كه در  بويیدن مستقیم. باشیم

طالعاتي در صورتي كه اگر فروشنده ادر . انجام مي شود فروشگاه ھاي معمولي عطر
از عطر را به مچ دست محـل نـبض يـا پـشت دسـت       زمینه عطر داشته باشد، مقداري

براي آزمايش و انتخاب عطر، مقدار كمي از آن را روي مـچ دسـت در            . مشتري مي زند  
ناحیه نبض بمالید، چند لحظه صبر كنید و سپس آن را ببويیـد، در آن زمـان مـي توانیـد          

 ١٠متحان عطر ھنگام خریـد اجـازه دھیـد حـداقل عطـر بـه مـدت             ازمان  . تصمیم بگیريد 
باقی بماند و زمانی که بوی عطر بـا بـوی طبیعـی بـدن شـما               دقیقه روی پوست شما   

.  با این کار انتخاب بھتری خواھید کرد.خواھد کرد آمیخته می گردد ایجاد بوی متفاوتی
 عطـر روي  بماند، اجزاي فرار آن تبخیر مي شود و اصطالحا وقتي كه اين بو چند دقیقه

معنا كه بر ھم كنش ھاي بین پوست و عطر صورت مـي   به اين. پوست جان مي گیرد
نبايـد عطـر را روي پوسـت مـالش       .معلوم شـود  شخصیت واقعي عطرگیرد تا رايحه و 

   .ھاي پايه عطر مي شود داد، چون اين كار باعث خراب شدن مولكول
عطر را در ھوا روبروی خود اسپری کرده و از آن عبور کنیـد بـا      : در ھوا  آزمايش عطر  -٢

  .بدن می نشیند این کار عطر به طور یکنواخت روی
 ، استفاده رايج ديگر براي امتحان رايحه يك عطرروشيك  :blotterروي  آزمايش عطر -٣
است كه اين روش معموال توسط عطرسـاز ھـاي حرفـه      blotter كاغذھايي به اسم از

به اين ترتیب كه عطر روي اين كاغذھا زده مي شود تا بوي . ودگرفته مي ش اي به كار
   .با حفظ ھمه اجزاي الزم مشخص كند واقعي خود را

بويیدن چند عطر پیاپي  .ا دیگر قدرت تشخیص نخواھد داشتمچون بینی ش  عطر را ھمزمان امتحان نکنید   ٣ھمچین بیش از    * 
يعني شامه اشباع مي شود و عمال قدرت تمايز قايـل شـدن میـان رايحـه ھـاي مختلـف را از         .باعث خستگي شامه مي شود

ھنگـام خريـد عطـر ايـن      س از بويیدن سه عطر پشت سر ھم اتفاق مي افتـد كـه در  خستگي شامه معموال پ. مي دھد دست
راه، رفتن به ھواي آزاد و كشیدن نفس ھاي عمیـق   براي بر طرف كردن خستگي شامه، بھترين  .قضیه مشكل ساز مي شود

 ر بـار بويیـدن عطـر از آن ظـرف    قھوه و يا بعضًا كاكائو مي گذارند تا مشتري بعـد از ھـ   است، اما در برخي فروشگاه ھا يك ظرف
  .استشمام كند و روند آزمودن رايحه ھاي مختلف را ادامه دھد

  
  :یزگدل ان روايحمراحل بروز و آشكار شدن 

احساس اولیـه از بـوی عطـر      رایحه اولیه ھمان.  رایحه ای که پس ازچند دقیقه از استعمال عطر احساس گردد         : رایحه اولیه  -١
مرحله تازه و تند مـی باشـد ترکیبـاتی کـه در ایـن مرحلـه        رایحه این.  عطر تاثیر به سزایی دارد به ھمین خاطر در فروش    . است

  .فرار می باشدو به سرعت تبخیر می شود  دخیل ھستند بوی تند می باشدو شدیدا
بدنه اصلی عطر تشکیل رایحه ثانوی .  رایحه ثانوی عطر زمانیکه رایحه ابتدایی از میان می رود آشکار می گردد      : رایحه ثانویه  -٢

 ساعت بعد از اسـتعمال  ١ دقیقه تا ١٠و این مرحله چیزی حدود  می دھد و به عنوان مالیم کننده بوی تند اولیه به کار می رود      
  .عطر احساس می گردد

ه معمـوال ثابـت   ترکیبـات ایـن گـرو    . رایح عطر را زمانی که رایحه اولیه و ثانوی از میان می رود شامل می شـود      : رایحه پایانی  -٣
  .استعمال عطر احساس نخواھد شد   دقیقه پس از٣٠رایحه این مرحله قبل از . کننده می باشند

  
وله جامع باشد؛ بـه برخـي نكـات دربـاره     سجند قبال توصیه به عدم تھیه ادكلنھا نموديم؛ ولى از آنجا كه مي خواھیم اين مر     ھر  

می خرید کارخانه سازنده موظف است روی شیشه عطر يا ادكلن اصوال وقتی یک عطر  :اشاره مي كنیمادكلنھا انواع تشخیص 
 Eau de يـا   Perfume :اسـت ع انـو ین اآن متوجـه شـوید کـه عطرتـان از کـدام     یکی از نامھا رابیاورد شما می توانیـد بـا خوانـدن    

perfumeا ي Eau de toilett يا Eau de cologune.  
 کـه از تعـرق بـدن    آنتـی پرسـیپرانت ھـا     که برای برطرف کردن بوی دھاندئودورانت ھا  یگر گروه ھای عطرھا می توان به      از د * 

  .می گردد نام برد  که پس از اصالح استفادهافترشیوھاجلوگیری می کند و 
بیـشتر مـردم مـا    . دکلن مي باشـد  اصل بودن ا؛١مھمترين عامل يک ادکلن با کیفیت درجه  :نشانه ھاي اصل بودن يک ادکلن*

کمتر به اين نکته توجه دارند و متاسفانه ادکلن ھاي تقلبي در مراکز خريد به وفور يافت مي شود که به عنوان اصـل بـا کیفیـت            
بـسیار پـائین بـه مـشتري فروختـه مــي      

چنـد روش بـراي تـشخیص دادن        . شود  
اصــل بــودن ادکلــن بــشمار مــي رود کــه 

د تـرين نکتـه زيـر    مھمترين و قابـل اعتمـا    
 : مي باشد
  : كد جعبه و كد شیشهمطابقت 

ــد     ــد چن ــه يکــسري ک ــر جعب حتمــا در زي
کم (نامرئي ) اعدادو حروف التین( رقمي
ــگ ــت   ) رن ــا کمــي دق ــامپیوتري را ب ــا ک ي

ــد کــرد کــه ھمــان کــد    مــشاھده خواھی
ــین ( ــر شیــشه  )اعــدادو حــروف الت در زي

توجـه   .ادکلن ھم حک شده مـي باشـد      
داشته باشید اين مھمترين و ھم اکنون        

وش تـشخیص اصـل   عتمـاد تـرين ر   قابل ا 
  .بودن ادکلن مي باشد

  



  یزگ دل انروش بھتر كاربرد عطرھاي
  

  :می توانید بھترین استفاده را از عطر داشته باشید  نکات زیربكارَكیريبا 
ت  نقاطی کـه جریـان خـون قـوی بـر پوسـ      .نقاطي از پوست به كار ببريد كه زير آن ھا نبض وجود دارد عطر را بھتر است روي -١

مي گويند، چون در زير پوست اين نقاط خـون بـا فـشار     pulse point اصطالح به اين نقاط نبضي درنقاط می باشد  گرمتر از دیگر
نقـاط نبـضي معمـوال در      .دارد و حرارت حاصل از آن به تراوش رايحه و انعكاس آن از پوست كمك زيادي مي كند بیشتري جريان

براي به كـار بـردن عطرھـا محـسوب      ھستند كه بھترين نقاط ه و گردن و داخل آرنجھاو قفسه سینمچ دست، پشت گوش ھا، 
    .بدن، مثل سینه و زير بغل به كار برده شود ھم چنین توصیه مي شود كه عطر در نقاط گرم تر. مي شوند

  
  .تا ماندگاری آن افزایش یابد.  عطر را به صورت چند الیه استفاده کنید-٢
  
  . معموال باید مجددا به خودتان عطر بزنید  ساعت٣،٤ پس از -٣
  
زمان استفاده كرد، چون ھر عطر مخلوط پیچیده اي از مولكول ھـاي شـیمیايي مختلـف     نبايد دو يا چند عطر را به صورت ھم -٤

ر به اين ترتیب اگ. شود توسط متخصص عطرسازي متعادل شده تا در مجموع رايحه منحصر به فرد و دل پذيري حاصل است كه
وجود دارد كه عدم تعادل در تركیب حاصـل آمـده، رايحـه اي نـاخوش      ما چند عطر را به صورت ھم زمان به كار ببريم، اين احتمال

    .آيند تولید كند
  
تنھا چیزي كه رايحه را خـراب مـي كنـد،            -٥

 آفتاب است، چـرا كـه آفتـاب باعـث تخريـب     
فتوشیمیايي اجزاي حساس به نور موجـود        

و ايـن فرآينـد نـه تنھـا بـه      در عطر مي شود     
شدن عطر مي انجامد، بلكه لكه ھـاي   بدبو

قھوه اي نازيبايي را روي پوست ايجـاد مـي        
ھمیشه به ياد داشته باشـید كـه    پس. كند

اگر عطر را روي پوست استفاده مي كنیـد،         
ــت ــسمت از پوسـ ــرض  آن قـ ــد در معـ نبايـ

    .مستقیم تابش خورشید قرار بگیرد
  
استعمال   روي لباسبعضي افراد عطر را -٦

مي كننـد كـه ايـن كـار ممكـن اسـت باعـث         
 تغییر بوي عطر شود، چون عطرھاي رايج در

بــازار بــراي اســتعمال روي پوســت طراحــي 
    .شده اند نه روي پارچه و الیاف

  
ــردن   و حــرف آخــر -٧ ــار ب ــه ك ــه در ب ــن ك اي

 ھم مثل ھمه چیزھـاي   ھاي شیمیائي عطر
از  راطـي اسـتفاده اف . ديگر نبايـد افـراط كـرد   

ــرض    ــسان را در مع عطرھــاي مــصنوعي، ان
خطر ابتال به سندروم حساسیت چند گانـه        

قـرار مـي دھدكـه     mcs شـیمیايي  بـه مـواد  
تحــت تــاثیر تجمــع فزاينــده مــواد شــیمیايي 

عطـر  . ايجاد مـي شـود   ساخت بشر در ھوا
كه قرار است زندگي روزانه ما را خوش آيند         

انــدازه مــصرف شــود  تــر كنــد، اگــر بــیش از
ناگھاني، احساس سستي، خـارش پوسـت و آب ريـزش     عاليمي ھم چون سردردھاي. أثیري واژگون به ھمراه خواھد داشتت

يا مواد شیمیايي مشابھي باشد كه از طريق پوست يا تنفس جـذب مـي    ساسیت به عطر وچشم ممكن است نشانه ھاي ح
 .شوند

  
 

العاملني رب  حلمدوا


