ﻋﺮق ﻧﻌﻨﺎء ﻓﻠﻔﻠﯽ
اﺳﻢ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﻦ ﺳﻮﺳﻨﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در آﺧﺮ درﺟﮫ دوم ﮔﺮم و اول ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ .ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺣﺸﺎء و روح
و ﻣﻐﺰ و دل ﻣﯽ ﺷﻮم و ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ دردی ﻋﻤﻮﻣﯽ دارم .ﺟﮭﺖ ﻣﯿﮕﺮن و ﺳﺮدرد ﻣﺰﻣﻦ ﺳﺮد ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ
روم و ﻣﻌﺪه را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﻮرم ﺟﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮم.
ﻋﺮق ﻣﻮرد
ﻧﺎﻣﻘﺪﯾﻢ ﻣﻦ آس ﺑﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .طﺒﻊ ﻣﻦ در درﺟﮫ اول ﺳﺮد و دوم ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در درﻣﺎن ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ھﺎی
دروﻧﯽ ﺑﺪون و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺳﯿﻨﮫ ﺗﺎﺛﯿﺮ دارم .ﻣﻘﻮی دل و ﻗﻠﺐ ھﺴﺘﻢ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﯾﺰش
آن ﻣﯽ ﺷﻮم .ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭼﺸﻢ و درﻣﺎن اﻧﻮاع اﺳﮭﺎل ھﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ .ﺟﮭﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻧﺰوﻟﯽ در ﺑﺪن
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ھﺴﺘﻢ.
ﮔﻼب
ﻧﺎم ﻣﻦ ﻣﺎءاﻟﻮرد اﺳﺖ .طﺒﻊ ﻣﻦ ﻣﺮﮐﺐ اﻟﻘﻮی اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ھﻢ دارای طﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮم ھﺴﺘﻢ ھﻢ دارای ﺟﺰ ﺳﺮد.
اﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﻠﺐ و ﻣﻐﺰ ،ﻣﻔﺮح و ازدﯾﺎد ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺎطﻊ ﺻﻔﺮا و ﺑﻠﻐﻢ رﻗﯿﻖ ھﺴﺘﻢ و ﺑﺎز
ﮐﻨﻨﺪه ﻋﺮوق ﺟﺎذب ﻏﺬا در روده ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ و ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺑﻮی رطﻮﺑﺎت ﻣﻀﺮ در ﻣﻌﺪه ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ
روم و ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺑﻮی دھﺎن و ﺑﺪن ﻣﻮﺛﺮ ھﺴﺘﻢ .ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﮔﻞ ﻣﻦ در ﮐﺎﺷﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ
دارای ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه و اﺳﺎﻧﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﺮق ﻧﻌﻨﺎء
طﺒﻊ ﻣﻦ در آﺧﺮ درﺟﮫ دوم ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻌﺪه و رﻓﻊ درد ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺸﮑﻼت آن ﺑﯽ
رﻗﯿﺐ ھﺴﺘﻢ .ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ ﻏﺬا در ﻣﻌﺪه در اﻓﺮادی ﻣﯽ ﺷﻮم ﮐﮫ دﭼﺎر ﺳﻮء ھﺎﺿﻤﮫ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺿﺪ ﻧﻔﮫ ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﻮدﻣﻨﺪی ھﺴﺘﻢ ﮐﮫ در اﻓﺮاد دارای ﺳﻮء ﻣﺰاج ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ روم .ﺿﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮭﻮع و رﻓﻼﮐﺲ ﺑﻮده و ﻣﺤﺮک
ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮدان ﻣﺎﯾﻮس ھﺴﺘﻢ.
ﻋﺮق اﺗﺮج )ﺑﺎﻟﻨﮓ(
ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﻟﻨﮓ و ﺗﺮﻧﺞ ﻣﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ .ﻣﺰاج ﻣﻦ در درﺟﮫ دوم ﮔﺮم ﺧﺸﮏ اﺳﺖ .ﺟﮭﺖ اﺳﮭﺎل ھﺎی ﻣﺰﻣﻦ
و ﺷﺪﯾﺪ داروی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮی ھﺴﺘﻢ .ﻣﺴﮑﻦ ﺻﻔﺮا و ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺮه ﺻﻔﺮا ﺑﺎ ﻗﻮت ﺗﺮﯾﺎﻗﯽ ھﺴﺘﻢ .ﺻﺎف ﮐﻨﻨﺪه
روح و ﻣﺎﻧﻊ رﯾﺨﺘﻦ ﺻﻔﺮا ﺑﮫ ﻣﻌﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻌﺪه و در رﻓﻊ ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﻔﺮا داروﯾﯽ
ﺑﯽ رﻗﯿﺐ ھﺴﺘﻢ.
ﻋﺮق آوﯾﺸﻦ

در طﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﻧﺎم ﻣﻦ ﺻﻌﺘﺮ اﺳﺖ و دارای ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده ای ھﺴﺘﻢ .اﻣﺎ ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﺑﮫ ﻧﺎم
آوﯾﺸﻦ ﺷﯿﺮازی اﺳﺖ .طﺒﻊ ﻣﻦ در آﺧﺮ درﺟﮫ دوم ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ اﺳﺖ و از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت درﻣﺎﻧﯽ ام
ﻗﺪرت ﺳﻢ زداﯾﯽ ﺑﺎﻻی ﻣﻦ در اﻓﺮاد اﺳﺖ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه وﺳﯿﻊ اﻟﻄﯿﻔﯽ ھﺴﺘﻤﻮ در ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
در ﺑﺪن ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ھﺴﺘﻢ .ﻋﻮارض ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ را ﺑﮫ راﺣﺘﯽ درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و طﻮل ﻣﺪت درﻣﺎن را ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﺪھﻢ .ﺑﺎﻋﺚ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﻏﺬا و ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ طﻌﺎم ﻣﺼﺮف ﺷﺪه در اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺷﻮم و
رﻗﺖ ﺧﻮن اﻓﺮادی ﮐﮫ دﭼﺎر ﻏﻠﻈﺖ ﺧﻮن ھﺴﺘﻨﺪ را ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮم.
ﻋﺮق آﻟﻮﺋﮫ ورا
ﻧﺎم ﻗﺪﯾﻢ ﻣﻦ ﺻﺒﺮ زرد اﺳﺖ .ﻣﺰاج ﻣﻦ در درﺟﮫ دوم ﮔﺮم و ﺳﻮم ﺧﺸﮏ اﺳﺖ .ﻓﻮاﯾﺪ ﻣﻦ در طﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ .در ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺑﺪن از ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻣﻀﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ھﺴﺘﻢ .در ﮐﺎھﺶ دﯾﺎﺑﺖ ﺧﻮن و ﮐﺎھﺶ
رطﻮﺑﺖ ﺑﺪن و روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ در اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﻣﻮﺛﺮ ھﺴﺘﻢ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻟﻄﺎﻓﺖ و ﺷﺎداﺑﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد
و ﻧﯿﺰ ﺗﯿﺮﮔﯽ ﭘﻮﺳﺖ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮم.
ﻋﺮق ﯾﻮﻧﺠﮫ
ﻧﺎم ﻣﻦ در طﺐ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﮫ ﻧﺎم وطﺒﮫ و ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﭙﺴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺪ .طﺒﻊ ﻣﻦ در آﺧﺮ درﺟﮫ اول ﮔﺮم و ﺗﺮ ﺑﻮده و
ﻣﻠﯿﻦ و ﭼﺎق ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ در درﻣﺎن رﻋﺸﮫ ﻣﻮﺛﺮ و ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮم ﮐﺮدن ﺑﺪن و ﺧﻮﻧﺴﺎزی ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﺎﻟﻢ در
ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮم و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﻠﯿﻞ ورم ھﺎی ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮم و ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺪن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ھﺴﺘﻢ.
ﻋﺮق ﺑﺮگ ﮔﺮدو
در طﺐ ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺮا ﺑﮫ ﻧﺎم ورق اﻟﺠﻮز ﻧﺎﻣﻨﺪ و طﺒﻊ ﻣﻦ در درﺟﮫ اول ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در درﻣﺎن
آﺑﺮﯾﺰش و ﺳﺮددرھﺎی ﻣﺰﻣﻦ وﻣﯿﮕﺮن ھﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ھﺴﺘﻢ و ﺗﻤﺎﻣﯽ دردھﺎی ﺳﺮ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .در
درﻣﺎن ﻧﻘﺮس و درد ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮس ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻮده و در درﻣﺎن دﯾﺎﺑﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺪن ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﮔﺬارم و ﻣﻦ در اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان ﺑﮫ وﻓﻮر ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮم.
ﻋﺮق ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﮫ
در طﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺮا ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﻔﺮح اﻟﻘﻠﻮب ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ از اﺳﻢ ﻣﻦ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﻠﺐ و ﺑﺎﻋﺚ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺷﻮم ﻣﺰاج ﻣﻦ در درﺟﮫ دوم ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﻮاس و ھﻀﻢ ﻏﺬا
ﻣﯽ ﺷﻮم و ﺟﮭﺖ ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ و ﺻﺮع ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻮدا و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ھﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﺑﯽ رﻗﯿﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ .اﻓﺮادی ﮐﮫ
دﭼﺎر ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ھﺴﺘﻨﺪ در ﻣﺼﺮف ﻣﻦ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﻨﺪ .دﯾﮕﺮ ﺧﻮاص ﻣﻦ ﺧﻮﻧﺴﺎز ،آرام ﺑﺨﺶ و اﻓﺰاﯾﻨﺪه
ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﺮق اﺳﻄﻮﺧﻮدوس

اﺳﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﻓﻆ اﻻرواح و ﻻواﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ طﺒﻊ ﻣﻦ در اول درﺟﮫ دوم ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﻋﺚ
ﮔﺸﺎﯾﺶ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮم ﻣﻘﻮی ﺑﺪن و ﻗﺎﺑﺾ طﺒﻊ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ ارواح دﻣﺎﻏﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ .اﻣﺮاض ﺳﯿﻨﮫ و
ﺳﺮﻓﮫ ھﺎی ﺷﺪﯾﺪ را درﻣﺎن ﮔﺮ ھﺴﺘﻢ ﻣﺴﮭﻞ ﺑﻠﻐﻢ و ﺳﻮدا از ﻣﻐﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ در ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺻﺮع و
ﺿﺮﺑﮫ ھﺎی ﻣﻐﺰی ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ روم.
ﻋﺮق ﺑﺎﺑﻮﻧﮫ
در طﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺑﺎﺑﻮﻧﺞ ﻣﻌﺮوﻓﻢ در درﺟﮫ دوم ﮔﺮم و در آﺧﺮ ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻐﺰ و
اﻋﺼﺎب اﻓﺮادی ﮐﮫ ﻗﻮه ﺟﻨﺴﯽ ﺿﻌﯿﻔﯽ دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺷﻮم .ﺑﺮای ژاﮐﺴﺎزی ﺷﺶ ھﺎ و اﺣﺘﺒﺎس ﺣﯿﺾ ﺧﺎﻧﻢ ھﺎ
ﻣﻔﯿﺪ ھﺴﺘﻢ و ﺟﮭﺖ ﺗﺴﮑﯿﻦ درد ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ روم .دﯾﮕﺮ ﻓﻮاﯾﺪ ﻣﻦ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻋﻮارض
ﻧﺎﺷﯽ از ھﻀﻢ ﺑﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ،درد ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺿﺪ ﻗﺎرچ طﺒﯿﻌﯽ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی زﻧﺎن و دارای
ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺧﻮاب آوری ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ .در درﻣﺎن ﺗﺐ و ﻟﺮز در ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﻣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻔﯿﺪ ھﺴﺘﻢ.
ﻋﺮق ﺑﯿﺪ
ﻧﺎم ﻣﻦ در طﺐ ﻗﺪﯾﻢ ﺧﻼف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺰاج ﻣﻦ در درﺟﮫ دوم ﺳﺮد واول ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺳﺪه ﺟﮕﺮ و ﻣﻠﻄﻒ
و راﻓﻊ ﺧﻔﻘﺎن و ﺗﺸﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ .ﺟﮭﺖ ﺿﻌﻒ ﻣﻌﺪه ﮔﺮم و ﺗﺐ ھﺎی ﺳﻮزان و ﺗﺐ ﺻﻔﺮاوی و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﮔﺮم ﻧﻔﻊ دارم .ﺑﺮای ورم ژﺳﺘﺎن و ورم ھﺎی ﮔﺮم ﻣﻮﺛﺮ ھﺴﺘﻢ.
ﻋﺮق ﺑﻮﻣﺎدران
در طﺐ ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺮا ﺑﮫ ﻧﺎم ﺑﻮﻧﺠﺎﺳﻒ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ طﺒﻊ ﻣﻦ در درﺟﮫ اول ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺧﻮاص
ﻣﻌﺮوف ﻣﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﮐﺮم ﮐﺸﯽ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻣﻦ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ و دﻓﻊ ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﮫ و
ﮐﺎھﺶ دﯾﺎﺑﺖ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ روم .ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻌﺪه ﺳﺮد ﻣﺰاﺟﺎن ھﺴﺘﻢ و دردﺳﺮھﺎی طﺒﻊ ﺑﻠﻐﻤﯽ را ﺷﻔﺎ ﻣﯽ
دھﻢ .دﯾﮕﺮ ﺧﻮاص ﻣﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻀﻠﮫ ﻗﻠﺐ و ورم ﻣﻌﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﺮق ﺑﺮگ زﯾﺘﻮن
در طﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺮا ﺑﮫ ﻧﺎم ورق اﻟﺰﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و طﺒﻊ ﻣﻦ در درﺟﮫ دوم ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در
درﻣﺎن اورام دروﻧﯽ از ﮔﺮﻣﯽ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﺑﺮای اﻟﺘﯿﺎم زﺧﻢ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .ﺑﺮای درﻣﺎن اﺳﮭﺎل و ﮐﺮم
دﻧﺪان ﻣﻮﺛﺮ ھﺴﺘﻢ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی رﺣﻤﯽ و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ و ﻧﻘﺮس ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ روم .ﺑﺮﺧﯽ
ﻧﻘﺎط روﯾﺶ ﻣﻦ در رودﺑﺎر ،ﻗﺰوﯾﻦ و ﻗﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﺮق ﺑﺮگ ﭼﻨﺎر
در طﺐ ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺮا ﺑﮫ ﻧﺎم دﻟﺐ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﻣﺰاج ﻣﻦ ﺳﺮد و ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻦ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﮫ دﭼﺎر
ورم زاﻧﻮ ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺟﮭﺖ ورم ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش ﻧﺎﻓﻊ ھﺴﺘﻢ .ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺿﻌﯿﻒ و ﻻﻏﺮ ﺑﺴﯿﺎر

ﻣﻔﯿﺪ ھﺴﺘﻢ و آﻧﮭﺎ را ﭼﺎق ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﮐﮫ دﭼﺎر آﺳﻢ و ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻧﻔﺲ ھﺴﺘﻨﺪ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ و
ﭘﻮﺳﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن را ﺑﺮطﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
ﻋﺮق ﺑﯿﺪﻣﺸﮏ
در ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺮا ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧﻼف ﺑﻠﺨﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﻧﺪ .طﺒﻊ ﻣﻦ در درﺟﮫ اول ﮔﺮم و ﻣﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﺧﺸﮑﯽ اﺳﺖ .اﻓﻌﺎل ﻣﻦ
ﻣﺤﻠﻞ و ﻣﻠﻄﻒ و ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺪه ھﺎی ﺧﻔﯿﻒ ﻣﻐﺰ اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﻮﯾﺖ ﻗﻠﺐ و ﺗﺴﮑﯿﻦ دھﻨﺪه ﺳﺮدردھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﻣﻨﺸﺎء آن ھﺎ از ﻣﻌﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ھﺴﺘﻢ .ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﻓﺴﺮدﮔﯽ در اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺷﻮم.
ﻋﺮق ﺧﺎرﺧﺎﺳﮏ
در طﺐ ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺮا ﺑﮫ اﺳﻢ ﺣﺴﮏ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .طﺒﻊ ﻣﻦ ﻣﺮﮐﺐ اﻟﻘﻮی اﺳﺖ و ﺧﺸﮑﯽ در ﻣﻦ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ .آﺛﺎر
ﻣﻦ در ﺑﺪﻧﯽ ﺟﺎﻟﯽ و ﻣﺪر ﺑﻮل و ﻣﺴﮑﻦ درد ﻣﺜﺎﻧﮫ و اﻓﺰاﯾﺶ دھﻨﺪه ﻗﻮه ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺮدان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪه
ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ھﺎی ﻣﺜﺎﻧﮫ ھﺴﺘﻢ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪه زﺧﻢ ھﺎی ﺣﺎدث در دھﺎن ﺑﻮده و راﻓﻊ ﻗﻮﻟﻨﺞ ﮔﺮم ھﺴﺘﻢ.
ﻋﺮق ﺑﮭﺎرﻧﺎرﻧﺞ
ﻧﺎم ﻗﺪﯾﻢ ﻣﻦ ﻣﻘﺎح ﻧﺎرﻧﺞ اﺳﺖ و ﻣﺰاج ﻣﻦ در درﺟﮫ دوم ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ اﺳﺖ .ﻣﻘﻮی ﻗﻠﺐ و اﻋﺼﺎب و
آراﻣﺒﺨﺶ ھﺴﺘﻢ و در درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻢ .اﻓﺮاد ﻣﻀﻄﺮب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻦ ﺟﮭﺖ
درﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .در درﻣﺎن ﺳﮑﺴﮑﮫ و ﺧﻮﺷﺒﻮﮐﻨﻨﺪﮔﯽ دھﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬارم و درد ﺳﯿﻨﮫ و ﻗﻮﻟﻨﺞ را
درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻦ در ﺷﯿﺮاز و ﻣﺎزﻧﺪران ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻋﺮق ﭘﻮﻧﮫ
ﻧﺎم ﻗﺪﯾﻢ ﻣﻦ ﻓﻮدﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .طﺒﻊ ﻣﻦ در اول درﺟﮫ ﺳﻮم ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻠﻄﻒ ھﺴﺘﻢ .ﻣﺪر ادرار
و ﻗﺎﻋﺪه آور ،ﻣﺴﮭﻞ ﺳﻮدا و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮﻧﺪه ﺑﺎد از ﺑﺪن ھﺴﺘﻢ .در درﻣﺎن آﻟﺮژی و آﺳﻢ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ھﺴﺘﻢ
و ﺟﮭﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻟﮏ ھﺎی ﺳﯿﺎه در ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرآﻣﺪ ھﺴﺘﻢ در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻟﺜﮫ ھﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ دارم و در درﻣﺎن
ﯾﺮﻗﺎن و ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از آن ھﻢ از ﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﺮق ﺧﺎرﺷﺘﺮ
طﺒﻊ ﻣﺮا در درﺟﮫ اول ﺳﺮد و ﺧﺸﮏ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ .ﻓﻮاﯾﺪ ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ .از درﻣﺎن ﻋﻮارض
ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﺗﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮی ﮐﻠﯿﮫ و ﻣﺜﺎﻧﮫ و دﻓﻊ ﺳﻨﮓ ھﺎی آﻧﮭﺎ و در درﻣﺎن ﺳﯿﺎه ﺳﺮﻓﮫ ھﻢ ﮐﺎرﺑﺮد دارم .ﺧﻮن
را ﺗﺼﻔﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ﺗﺐ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺐ ﺑﺮ اوﻟﯿﮫ ھﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ھﺴﺘﻢ و ﺗﺸﻨﺞ را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ
دھﻢ.
ﻋﺮق زﻧﯿﺎن

ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻧﺎﻧﺨﻮاه ﻣﻌﺮوف ھﺴﺘﻢ و ﺑﮫ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻤﻮن ﻣﻠﻮﮐﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .طﺒﻊ ﻣﻦ در درﺟﮫ ﺳﻮم ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ
اﺳﺖ .از ﺧﻮاص ﻣﻦ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﺪن اﺳﺖ و ﭘﺎدزھﺮ اﮐﺜﺮ ﺳﻤﻮم و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪه ی ﻟﺰوﺟﺎن و
رطﻮﺑﺎت ﺳﯿﻨﮫ و ﺑﺮای دﻓﻊ ﻋﻮارض و ﺳﻤﻮم اﻋﺘﯿﺎد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪه ﺗﺮﺷﯽ و ﺑﺪﺑﻮﯾﯽ
دھﺎن و راﻓﻊ ﮐﻢ اﺷﺘﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻏﺬا و ﺿﺪ اﻧﮕﻞ و ﺿﺪ ﻗﺎرچ ﻣﻌﺪه ھﺴﺘﻢ.
ﻋﺮق دارﭼﯿﻦ
ﻧﺎم ﻣﻦ دارﭼﯿﻨﯽ اﺳﺖ .طﺒﻊ ﻣﻦ در آﺧﺮدرﺟﮫ دوم ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻐﺎﯾﺖ ﻟﻄﯿﻒ و ﻣﺪر ﺑﻮل ھﺴﺘﻢ.
ﻣﺤﻠﻞ ﺑﺎدھﺎ و ﻣﻮاد ﺑﺎرده و ﻣﻔﺘﺢ و ﻣﻠﯿﻦ و ﻣﻨﻀﺞ ھﺴﺘﻢ .ﺑﺎﻋﺚ رﻓﻊ ﺳﻤﻮم ﻣﯽ ﺷﻮم و ﺣﺎﻓﻆ ﺗﻤﺎم ﻗﻮت ھﺎی
ﺑﺪن ھﺴﺘﻢ .ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭼﺸﻢ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺳﺮﻓﮫ رطﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮم .ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ھﺎﺿﻤﮫ و دردھﺎی ﻧﺎﺷﯽ
از روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ در ﭘﯿﺮان ﻣﯽ ﺷﻮم.
ﻋﺮق ﭼﮭﻞ ﮔﯿﺎه
در اﺻﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ  ٣٩ﮔﯿﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ .طﺒﯿﻌﺖ ﻣﻦ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻏﻠﺒﮫ ﮔﯿﺎھﺎن ﮔﺮم در درﺟﮫ دوم ﮔﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ و اﮐﺜﺮ
ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی اﻧﺴﺎن را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دھﻢ و آن را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .اﻣﺎ در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﻠﺐ و اﻋﺼﺎب ،ﻗﻮای ﺟﻨﺴﯽ،
ﻣﻐﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ،اراﻣﺒﺨﺶ و راﻓﻊ دل درد و دﻟﭙﯿﭽﮫ ھﺴﺘﻢ و ﺧﻮاب آور و ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺞ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ.
ﻋﺮق ھﻞ
ﻧﺎم ﻗﺪﯾﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻗﻠﮫ ﺧﻀﺮاء و ھﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و طﺒﻊ ﻣﻦ در درﺟﮫ ﺳﻮم ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ اﺳﺖ .اﻋﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎری دارم
از ﺟﻤﻠﮫ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻌﺪه و ﺿﺪ ﻧﻔﺦ آن ،ﻣﺪر و ﻗﺎﻋﺪه آور ھﺴﺘﻢ .از ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪه ﺑﻠﻐﻢ ،راﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﺪن و ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺣﺎﻓﻈﮫ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪه ﺑﻮی ﺑﺪ دھﺎن ،ﻣﻔﺮح و ﺷﺎدی آور ھﺴﺘﻢ .ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﻧﻘﺮس و در درﻣﺎن ﺳﺮدردھﺎی
طﺒﻊ ﺳﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ھﺴﺘﻢ و ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻟﮏ و ﭘﯿﺲ در ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮم.
ﻋﺮق ﺳﯿﺮ
ﻧﺎم ﻣﻦ در طﺐ ﻗﺪﯾﻢ ﺛﻮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ طﺒﻊ ﻣﻦ دردرﺟﮫ ﺳﻮم ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪه رطﻮﺑﺖ ھﺎی
ﺑﺪن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ و ﺑﺮای دردھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ در ﭘﯿﺮان ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ دارو ھﺴﺘﻢ .ﺧﻮاب آور و ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ
دھﻨﺪه رطﻮﺑﺎت ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻣﺘﻮرم ھﺴﺘﻢ.
ﻋﺮق رازﯾﺎﻧﮫ
ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﻣﻦ ﺑﺎدﯾﺎن اﺳﺖ و در اول درﺟﮫ ﺳﻮم ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ .از ﺧﻮاص ﺟﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﻮان
ﺷﯿﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺷﯿﺮ آﻧﮭﺎﺳﺖ .ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ھﺎی رگ ھﺎی ﺟﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮم و
ﺳﺮدرد را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮم .ﺑﺮای ﺿﻌﻒ رگ ھﺎی ﺟﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮم و ﺳﺮدرد را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮم .ﺑﺮﯾﺎ ﺿﻌﻒ
ﻣﻔﺎﺻﻞ ﮐﺎرﺑﺮد دارم و ﺧﻮن رﯾﺰی ﺳﯿﻨﮫ و ﺳﺮﻓﮫ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ و رﻓﻊ ﺑﻮی ﺑﺪ
ﻋﺮق زﯾﺮه

در طﺐ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﮫ ﻧﺎم ﮐﻤﻮن ﻣﻌﺮوف ھﺴﺘﻢ و ﻧﻮع ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﻦ ﻣﻌﺮوف ﺗﺮ اﺳﺖ و طﺒﯿﻌﺖ ﻣﻦ در درﺟﮫ ﺳﻮم
ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ اﺳﺖ .ﻣﻠﻄﻒ و ﺟﺎری ﮐﻨﻨﺪه ﺷﯿﺮ و ﻣﺪر ادرار ھﺴﺘﻢ .ﻣﺤﻠﻞ ﺑﺎدھﺎی ﻣﻀﺮ و ھﻀﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﻏﺬا و
ﺟﮭﺖ اﺳﮭﺎل رطﻮﺑﯽ ﻧﺎﻓﻊ ھﺴﺘﻢ .از ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪه رطﻮﺑﺎت ﻣﻌﺪه و ﻧﯿﺰ ﻻﻏﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ.
ﻋﺮق ﺷﺎﺗﺮه
در طﺐ ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺮا ﺑﮫ اﺳﻢ ﺷﺎھﺘﺮج ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .طﺒﻊ ﻣﻦ ﻣﺮک اﻟﻘﻮی و در ﺣﺮارت ﻣﻌﺘﺪل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ و ﺧﺸﮏ
در ﻣﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ .ﻣﻔﺘﺢ ﺳﺪه ﺟﮕﺮ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻌﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ و ﻣﺴﮭﻞ ﺳﮫ ﺧﻠﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ و ﺑﺎﻋﺚ
ﺻﺎف ﺷﺪن ﺧﻮن ﮐﺜﯿﻒ و اﻓﺰاﯾﻨﺪه اﺷﺘﮭﺎ ھﺴﺘﻢ و ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ ﺳﻮدای ﺧﻮن ﻣﯽ ﺷﻮم ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﮐﺎﺳﻨﯽ دوﺳﺖ
و ﯾﺎر ﮐﺒﺪ ھﺴﺘﻢ و ﯾﺮﻗﺎن و زردی را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮم.
ﻋﺮق ﺷﻮﯾﺪ
در طﺐ ﻗﺪﯾﻢ ﻧﺎم ﻣﻦ ﺷﺒﺖ اﺳﺖ .طﺒﻊ ﻣﻦ در درﺟﮫ دوم ﮔﺮم و اول ﺧﺸﮏ اﺳﺖ .ﻣﺤﻠﻞ و ﻣﻨﻀﺞ و ﻣﺪر ﺑﻮل
از اﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﻋﺚ ھﻀﻢ ﻏﺬا در ﻣﻌﺪه ﻣﯽ ﺷﻮم و ﺿﻌﻒ ﻣﻌﺪه و ﭼﮕﺮ و طﺤﺎل را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮم
و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻨﻊ ﻓﺴﺎد ﻏﺬا در ﻣﻌﺪه ﻣﯽ ﺷﻮم .ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن ﺑﺎﻻ را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﻢ.
ﻋﺮق ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ
طﺒﻊ ﻣﻦ در درﺟﮫ دوم ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﻣﻦ ﻋﻠﻒ ﮔﺮﺑﮫ اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻋﻼﻗﮫ ﺷﺪﯾﺪ ﮔﺮﺑﮫ ھﺎ
ﺑﮫ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻧﺎم را ﺑﺮاﯾﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﮫ دﭼﺎر اﺿﻄﺮاب ﺷﺪﯾﺪ و ﮐﻢ ﺧﻮاﺑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﺴﮑﻦ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرآﻣﺪ ھﺴﺘﻢ .اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ ﺷﺪﯾﺪ دارﻧﺪ ﻣﺮا زﯾﺎد ﻣﯿﻞ ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎط و ﺷﺎدی در
اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺷﻮم ھﻤﭽﻨﯿﻦ در درﻣﺎن ﮐﻮﻟﯿﺖ ﻋﺼﺒﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ دارم.
ﻋﺮق ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﮫ
طﺒﻊ ﻣﻦ ﮔﺮم و ﺗﺮ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺧﻮﻧﺴﺎز ﺧﻮﺑﯽ ھﺴﺘﻢ .ﻣﺤﻠﻞ ﺧﻮن ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ رﻗﯿﻖ ﺷﺪن آن ﻣﯽ ﺷﻮم.
از دﺳﺘﮫ ﮔﯿﺎھﺎن ﮐﺎھﺶ دھﻨﺪه ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﻮده و ﺑﺮای ﭼﺮﺑﯽ و ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮﻧﻨﯿﺰ ﻣﻔﯿﺪ ھﺴﺘﻢ .در درﻣﺎن ﻻﻏﺮی
ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ روم و ﭼﺎق ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮﺑﯽ ھﺴﺘﻢ.
ﻋﺮق ﮐﺮﻓﺲ
در طﺐ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻓﻄﺮاﺳﺎﻟﯿﻮن ھﺴﺘﻢ .طﺒﯿﻌﺖ ﻣﻦ در درﺟﮫ دوم ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ اﺳﺖ .ﺟﮭﺖ درﻣﺎن ﺳﯿﺎﺗﯿﮏ و
ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺳﺘﺨﻮان و در ﻻﻏﺮ ﮐﺮدن ﺑﯽ رﻗﯿﺐ ھﺴﺘﻢ .ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﮐﻠﯿﮫ و ﻣﺜﺎﻧﮫ از ﺳﻨﮓ ھﺎی رﯾﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ.
ﻋﺮق طﺎروﻧﮫ
ﺷﮑﻮﻓﮫ ﮔﻞ ﺧﺮﻣﺎی ﻧﺮ ھﺴﺘﻢ و دارای طﺒﯿﻌﺘﯽ ﮔﺮم ھﺴﺘﻢ .در درﻣﺎن روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ و رﻓﻊ رطﻮﺑﺖ اﺿﺎﻓﮫ در ﺑﺪن
ﮐﺎرﺑﺮد دارم و ﺑﺮای ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻋﺼﺒﯽ و آراﻣﺒﺨﺶ و ﺧﻮاب آوری ھﻢ ﻣﻔﯿﺪ ھﺴﺘﻢ .درد ﻣﻔﺎﺻﻞ و

آرﺗﺮوز را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﻣﺤﺮک و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺮدان ﻣﺎﯾﻮس ھﺴﺘﻢ .ﻋﻤﺪﺗﺎ ً در ﺑﻢ،
ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻧﻘﺎط ﺟﻨﻮﺑﯽ اﯾﺮان ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮم.
ﻋﺮق ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن
در طﺐ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺳﻮس ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮم .طﺒﻊ ﻣﻦ در درﺟﮫ اول ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ﻣﻨﻀﺞ
اﺧﻼط ﻏﻠﯿﻆ ھﺴﺘﻢ و ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻌﺪه و ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﻣﺠﺎری ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ روم و ﮔﻠﻮ درد را درﻣﺎن
ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺗﺸﻨﮕﯽ و در درﻣﺎن ﮔﺎﺳﺘﺎرﯾﻦ ﻣﻌﺪه و زﺧﻢ اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاوان دارم .در
اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی و ﻏﺮﺑﯽ ﺑﮫ وﻓﻮر ژﯾﺪا ﻣﯽ ﺷﻮم.
ﻋﺮق ﮐﺎﺳﻨﯽ
در طﺐ ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺮا ﺑﮫ ﻧﺎم ھﻨﺪﺑﺎ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .طﺒﻊ ﻣﻦ دردرﺟﮫ ﺳﺮد و ﺗﺮ اﺳﺖ .از ﺧﻮاص ﻣﻦ دﻓﻊ ﺻﻔﺮای
ﺳﻮﺧﺘﮫ از ﺑﺪن و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺼﻔﯿﮫ ﺧﻮن و رﻗﺖ ﺧﻮن ﻣﯽ ﺷﻮم .ﺟﮭﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻟﺜﮫ ﻣﻔﯿﺪ و ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ
ﯾﺒﻮﺳﺖ ﻣﺰاج ﻣﯽ ﺷﻮم و ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و ﺧﺎرش ﭘﻮﺳﺘﯽ از ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮم .ﻣﻦ دوﺳﺖ و ﯾﺎر
ﮐﺒﺪ ھﺴﺘﻢ.
ﻋﺮق ﮔﺰﻧﮫ
در طﺐ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﮫ ﻧﺎم اﻧﺠﺮه ﻣﻌﺮوف ھﺴﺘﻢ .طﺒﻊ ﻣﻦ دردرﺟﮫ دوم ﮔﺮم و اول ﺧﺸﮏ اﺳﺖ .ﺧﻮاص ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺎدی در ﻣﻦ ﻧﮭﻔﺘﮫ اﺳﺖ .در درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮐﻠﯿﮫ و ﻣﺠﺎری ادراری ﮔﺰﯾﻨﮫ ﺧﻮﺑﯽ ھﺴﺘﻢ .ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﮭﺎ
و ﮐﺎھﺶ دﯾﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺷﻮم .وارﯾﺲ را در ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﯽ دھﻢ .ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻨﺪ آﻣﺪن ﺧﻮن رﯾﺰی ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه و
ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﮫ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮم.
ﻋﺮق ﮐﻠﭙﻮره
ﻣﺮﯾﻢ ﮔﻠﯽ اﺳﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ .طﺒﯿﻌﺖ ﻣﻦ در درﺟﮫ دوم ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت
ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ و ﻧﯿﺮو ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ ﮐﻠﯿﮫ اﻋﻀﺎ ﮐﺎرﺑﺮد دارم .اﻓﺮادی ﮐﮫ اﺷﺘﮭﺎ و ﻣﯿﻞ ﺑﮫ ﻏﺬا ﻧﺪارﻧﺪ و اﻓﺮادی ﮐﮫ دﭼﺎر
دل درد ﻣﺰﻣﻦ و رﻓﻼﮐﺲ ﻣﻌﺪه ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻢ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دﭼﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺠﺎری
ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻦ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرآﻣﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻋﺮق ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ
از اﻧﻮاع ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻮﻧﮫ ھﺎ ھﺴﺘﻢ .در آﺧﺮ درﺟﮫ ﺳﻮم ﮔﺮم و ﺧﺸﮑﯽ ﻣﻌﺘﺪل دارم .ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﺎﻻﻣﺪر ﺣﯿﺾ
ھﺴﺘﻢ .ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺠﺎری ﮐﻠﯿﮫ و ﺑﺮای دﻓﻊ ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﮫ ﻣﻔﯿﺪ ھﺴﺘﻢ .رطﻮﺑﺎت ﻣﻀﺮ را از ﺳﯿﻨﮫ و ﭘﻨﺎی ﺧﺎرج ﻣﯽ
ﮐﻨﻢ و ﻣﺴﮑﻦ درد رﺣﻢ ھﺴﺘﻢ .ﻣﻘﻮی ﻣﻌﺪه ﺑﻮده و ﺳﻮئ ھﺎﺿﻤﮫ را در ﺑﯿﻤﺎران را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رم .ﻧﻔﺦ و
ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﺎرﭼﯽ را درﻣﺎﻧﮕﺮم و ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺎﺋﯿﺪﮔﯽ زاﻧﻮ را ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﯽ دھﻢ.

ﻋﺮق ﮐﯿﺎﻟﮏ )زاﻟﺰاﻟﮏ(
ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﻣﻦ زاﻟﺰاﻟﮏ وﺣﺸﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .طﺒﯿﻌﺖ ﻣﻦ دردرﺟﮫ اول ﺳﺮد و ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .دردرﻣﺎن طﭙﺶ ﻗﻠﺐ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ھﺴﺘﻢ .دردرﻣﺎن اﻓﺮادی ﮐﮫ دﭼﺎر ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮن آﻧﮭﺎ دﭼﺎر ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﺎرﺑﺮد دارم.
در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﮑﺘﮫ ی ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﮫ دﭼﺎر اﻧﺴﺪاد ﻋﺮوق ﻗﻠﺒﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﺛﺮ و در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻋﻮارض
ﻋﺮوﻗﯽ از ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺑﺎﻻ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاھﻢ ﺑﻮد.
ﻋﺮق ﻣﺮزه
طﺒﯿﻌﺖ ﻣﻦ در درﺟﮫ دوم ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻌﺪه و در درﻣﺎن ﻗﺮس ﻣﻔﺎﺻﻞ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ھﺴﺘﻢ .در ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺳﺘﺨﻮان و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮدان و ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻠﯿﮫ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ
ھﺴﺘﻢ.
ﻋﺮق ﮔﺎو زﺑﺎن
ﻧﺎم ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﻦ ﻟﺴﺎن اﻟﺜﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .طﺒﯿﻌﺖ ﻣﻦ دردرﺟﮫ اول ﮔﺮم و ﺗﺮ اﺳﺖ .ﻣﻔﺮح و ﻣﻘﻮی اﻋﻀﺎی رﺋﯿﺴﮫ
و دﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻮدای ﺧﻮن ھﺴﺘﻢ .ﺟﮭﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی اﻓﺴﺮدﮔﯿﻮ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ھﺴﺘﻢ و ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺳﺮﺳﺎم
و ﺟﻨﻮن و ﻣﺎﻟﯿﺨﻮﻟﯿﺎ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺛﺮ ھﺴﺘﻢ.
ﻋﺮق ﻣﺨﻠﺼﮫ
طﺒﻊ ﻣﻦ در درﺟﮫ ﺳﻮم ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻦ ﺑﺎﻋﺚ رھﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎران از ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺳﻢ ﺣﺸﺮات
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺟﮭﺖ درد ﮐﻤﺮ و روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ داروی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ھﺴﺘﻢ .ﻣﻠﯿﻦ طﺒﻊ ھﺴﺘﻢ و ﯾﺒﻮﺳﺖ ﻣﺰاج را درﻣﺎن ﻣﯽ
ﮐﻨﻢ در درﻣﺎن ﺑﻮاﺳﯿﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ھﺴﺘﻢ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﻠﺐ وﮐﻠﯿﮫ اﻋﻀﺎ ﻣﯽ ﺷﻮم و ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻖ از ﻣﻦ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﺮق ﻧﺴﺘﺮن
ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﻣﻦ وﻟﯿﮏ دارو اﺳﺖ .طﺒﻊ ﻣﻦ دردرﺟﮫ اول ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ اﺳﺖ ودارای وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  cﻓﺮاواﻧﯽ ھﺴﺘﻢ
ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻔﻮﻧﯽ در ﺑﺪن را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯿﮑﻨﻢ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﭼﺎر ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﮫ وﺳﻨﮕﻤﺜﺎﻧﮫ ھﺴﺘﻨﺪ را
درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﻗﻮﻟﻨﺞ ﮐﻠﯿﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ و اﺳﮭﺎل ﻣﺰﻣﻦ را درﻣﺎن ﻣﯿﮑﻨﻢ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎز ﺷﺪن ﺗﻤﺎم
ﻋﺮوق ﮔﺮﻓﺘﮫ در ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮم .در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺴﺘﯽ ﺑﺪن،از ﻣﻦ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ.
ﻋﺮق رزﻣﺎری
در طﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺮا اﮐﻠﯿﻞ اﻟﺠﺒﻞ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .طﺒﯿﻌﺖ ﻣﻦ در ﺳﻮم ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺪر ادرار و ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪه
ﺣﯿﺾ ھﺴﺘﻢ .ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﻠﯿﻞ ورم ھﺎ و ﺑﺎدھﺎی ﻣﻀﺮ ﺑﺪن و ﺑﺎز ﺷﺪن ﻋﺮوق ﮐﺒﺪ و طﺤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮم .ﺳﺮﻓﮫ ھﺎی

ﻣﺰﻣﻦ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻘﻮط ﺳﻨﮓ ﻣﺜﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺷﻮم .ﮐﺎھﺶ دھﻨﺪه ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ،ﺿﺪ ﯾﺮﻗﺎن و ﺳﺮﮔﯿﺠﮫ
ﻧﯿﺰ ھﺴﺘﻢ.
ﻋﺮق ﺑﺎﺑﺎ آدم
ﻧﺎم ﻗﺪﯾﻢ ﻣﻦ ﻟﻮف ﮐﺒﯿﺮ و ﻓﯿﻞ ﮔﻮش اﺳﺖ .طﺒﻊ ﻣﻦ در دوم ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .رﯾﺸﮫ ﻣﻦ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری
ھﺎی ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﮫ وﻣﺜﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود .ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﺧﻼط ﻏﻠﯿﻆ از ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮم و ﺑﺮای درﻣﺎن
ﺑﻮاﺳﯿﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮﺑﯽ دارم و در درﻣﺎن اﻣﺮاض و ﺗﻨﻔﯿﮫ ﺳﯿﻨﮫ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺴﯿﺎری دارم.

