
 آهِؽو : گّاٍی ةا زُاؾی نعخطً آعا

 

آهِؽو اغلب ةٌ عيُان ضش عضفٌ ه زلط آهر نُرد اعتفادً كضار نّگّضد زِضا ِک ىُع نرلل ةُدً کٌ عتب دفع 
نان عضفٌ، گلُدرد، ةضهىؽّت، عّاً عضفٌ، التَاةات دعتگاً تيفظ فُكاىی ازالط رٌِ نّگضدد. ةضاِو اعاس ةضای در

  .ه ترتاىی ٍهچيّو آعم نی تُان از آن اعتفادً کضد

آهِؽو کٌ انضهزً در تُلّشات فضاهردً ٍای دارهِی کارةضد زِادی دارد دارای نُاد نُثضً نستلفی ةُدً کٌ از آن 
د کٌ ةض تضؼد ٍّغتانّو ه اعتّل کُلّو تاثّض گصار ةُدً ه ىلػ حهلٌ نّتُان ةٌ تّهُل، کارهاکضهل اؼارً کض

ضشاىلتاضی آن ةٌ اثتات رعّشً اعت. ٍهچيّو تّهُل ه کارهاىُل نُاد نُثضً تضکّتات فيُلی نُحُد در گّاً 
عالهً ةضاِو زاؾّت ضش كارچی، نّكضهةی ه  .آهِؽو اعت کٌ تضکّتات ضش عفُىی کييشً ه ةغّار نفّشی ٍغتيش

ِو گّاً نؽسص ؼشً اعت ةضاِو اعاس از آن ةٌ عيُان نرلُل ؼغتؽُی دٍان در نُاحٌ ةا عفُىت لثٌ نُثض اىگلی ا
ةَضً گضفتٌ نی ؼُد کٌ اِو کارکضدٍا ىّط نضةُط ةٌ هحُد تّهُل ه کارهاکضهل ِا ٍهان تضکّتات فيُلی در آن اعت، 

التتٌ اِو گّاً  .رهِی ه درناىی ةٌ ؼهار نی رهىشةٌ ٍهّو دلّل اِو ده از نَهتضِو تضکّتات گّاً آهِؽو ةا اثضات دا
نُردی کٌ پّػ تض ةٌ آن اؼارً ؼش از  2ه تاىو ىّط اعت ةا اِو هحُد نی تُان گفت،   دارای عاپُىّو، فالهن

اِو گّاً ةٌ عيُان درنان کهكی ةضای درنان عضفٌ، گلُدرد، ةضهىؽّت،  نَهتضِو تضکّتات آن ةٌ ؼهار نی رهىش.
تَاةات دعتگاً تيفظ فُكاىی ه ترتاىی ٍهچيّو آعم نی تُان از آن اعتفادً کضد.آهِؽو کارةضدٍای عّاً عضفٌ، ال

غّضدرناىی ىّط دارد در ؾياِع ةَشاؼتی ه آراِؽی ةٌ عتارتی ةضزی از کضم ٍا اعتفادً نی ؼُد.در طب عيتی 
  .اردناعک آهِؽو ةٌ ٍهضاً زتهی ةضای ازةّو ةضدن لک ٍای ؾُرت ه لطافت آن کارةضد د

در طب راِج آثار ضش عضفٌ، زلط آهر ه اعپاعم آن ةٌ اثتات رعّشً اعت. در طب عيتی ىّط از آهِؽو ةضای کاٍػ 
درد ةٌ هِژً در نفاؾل اعتفادً نی ؼُد. نی تُان ةا حُؼاىشً تغلّط ؼشً آهِؽو ةٌ ؾُرت نُضعی، نّطان درد 

تب ٍغتيش، اعتفادً کييش. اگض ةٌ افضادی کٌ دچار اِو  التتٌ اهِؽو را ىتاِش افضادی کٌ دچار افضاد را کاٍػ داد.
. ةٌ طُر کلی ةَتض اعت کُدکان زِض عارضٌ ٍغتيش آهِؽو نؿضف کييش، نّطان تب در آىَا افطاِػ زُاٍش ِافت

دهعال از آن اعتفادً ىكييش چُن ةافت ةشن آىَا ظضِف ةُدً ه ىفُذپصِضی دارهٍا در ةشن آىَا زِاد اعت، ةياةضاِو 
 .اعت عالنت آىَا را نستل کيشنهكو 

 

از آهِؽو اعاىظ، ؼضب ٍای دارهِی ه رهغو تٌَّ نی ؼُد. در ذال ذاضض فضاهرد گّاٍی تّهُل ِا تّهكظ کٌ از 
اِو گّاً در آىَا اعتفادً ؼشً اعت، تُعط کارزاىٌ ٍای دارهعازی تٌَّ ه راٍی ةازار نی ؼُد.تُحٌ داؼتٌ ةاؼّش 

ضم نطاج نهكو اعت تَُع، درد نعشً ِا گّخی اِخاد کيش، ذتی نغهُِت ةا آن کٌ رهغو ٍای آهِؽو در افضاد گ
التتٌ ؼضةت ه دارهٍاِی ناىيش تّهكظ کٌ در ةازار هحُد دارد، از آن  .نی تُاىش کؽيشً ةُدً ه فضد را ةٌ اغها ةتضد

ؾی ىسُاٍش حَت کٌ ةغّار ركّق اعت ذتی اگض نّطان ةاالِی تُعط فضد نؿضف ؼُد ةٌ طُر نعهُل عُارض زا



داؼت. اگضافضاد دچار التَاب در ةشن زُد ٍغتيش، ىتاِش اِو گّاً ةضای آىَا تخُِط ؼُد، عالهً ةضاِو اگض آهِؽو 
زؽک رهی پُعت کؽّشً ؼُد، ةٌ هِژً افضادی کٌ پُعت زؽک دارىش ِا نغتعش ةضای اةتال ةٌ آکيٌ ٍغتيش نُحب 

 .التَاب پُعتی در آىَا زُاٍش ؼش

 


