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 ی،یغذا یعر صناآن د یادخواص ز یلبه دل یشنگفت: از آو یو زراع ییدارو یاهانگ یمتخصص اکولوژ یک

 .شودیم یمتنوع یهااستفاده یشیو آرا یبهداشت یی،دارو

« Thymus vulgaris L»یبا نام علم یشنگفت: آو یشنآو ییدارو یاهدرباره گ یمراد یرشهرام ام دکتر

 ینواح یاهسنگتخته ینخشک و ب یهاپرپشت در دامنه یهااست که به صورت بوته یاننعناع یرهت یاهاناز گ یکی

 .رویدیم یونان و یتالیاا یا،فرانسه، پرتغال، اسپان یاز جمله در کشورها یترانهمختلف مد

و ضدقارچ،  یاییخواص ضدباکتر یاسانس معروف است که دارا 01از جمله  یشنافزود: اسانس آو وی

جارت در ت یخاص یگاهجا یاهگ ینپستانداران است. ا یریدهنده پ یرغذا و تأخ یعینگهدارنده طب اکسیدان،یآنت

 یهابات معطر در اکثر فرآوردهیو به عنوان ترک شودیدر انواع غذاها استفاده م یشنآو ینداشته و همچن یجهان

 .شودیاستفاده م یاتیلبن یو دسرها هایدنینوش یرمهم نظ ییغذا

سرفه و ضد  یهامعطر، ضداسپاسم و ضدنفخ در قطره یابه عنوان ماده یشنگفت: روغن آو امیرمرادی

 نیعالوه بر ا شود،یم یمشابه یهااستفاده یزن یشنموجود در روغن آو یمولاز ت شود،یاستفاده م یقرق یهامرهم

 .ودشیو... استفاده م یدندان یهاونیپوست، فرموالس یقارچ هاییآلودگ یبرا ی،ضدقارچ یباتدر ترک یمولاز ت



ضدکرم به مقدار  یبوده به عنوان دارو« به خصوص کرم قالبدار»ضدکرم  یمولکه ت ییافزود: از آنجا وی

 .شودیدو گرم در سه نوبت در روز مصرف م

تاکنون به  01روغن از قرن  ینگفت: ا یشندرباره خواص روغن قرمز آو ییدارو یاهانمتخصص گ این

 است.« کارواکرول»و  «یمولت»آن در اثر دو ماده  یکروبیضدم یتمطرح است و خاص کشیکروبعنوان م

 ها،یردندانغرغره، خم یهامحلول ها،یهدر دهان شو یادیبه مقدار ز یاهیروغن گ ینادامه داد: ا وی

 اهیدر درمان س ینکننده مصرف شده است. همچن یضدعفون یمختلف طب یهاها و فرآوردهها، پاک کنندهصابون

 شده است. یهتوص یتسرفه و سل و برونش

 Cough»ضدسرفه  یظغل یهااز مواد سازنده شربت یکی یشناز آو یاستخراج یعشد: ما یادآور امیرمرادی

linctuses »از اسانس آن به صورت  ین. همچنگیردیمورد استفاده قرار م یزدهنده ن است که به عنوان ماده طعم

 .شودیساده استفاده م ساده و دفع کرم یهاها، اسهالاز سوءهاضمه یدر رفع بعض یگاه ی،الکل یهامحلول

ها مصرف ها و جوشزخم یکننده رو یضدعفون یکبه عنوان  یمولگفت: ت ییدارو یاهانمتخصص گ این

نقش عمده آن  شود؛یکاسته م هاینآن در تماس با پروتئ یرآور است و تأثاما به شدت محرک و سوزش شودیم

 دو درصد است. یقو درپو یادرصد  یک یلول الکلپوست به فرم مح یقارچ هاییماریدر حال حاضر، درمان ب

و  یماده متوقف کننده رشد باکتر یکپوست به عنوان  ینتوسط متخصص یددار یمولت یافزود: گاه وی

 .شودیو پمادها مصرف م یونکشنده قارچ به صورت پودرها، لوس

خواص  یدارا« Red thyme oil» یشنگفت: روغن قرمز آو ییو دارو یزراع یاهانگ یمتخصص اکولوژ این

 یقکه به صورت رق یزمان یپوست انسان است ول یاشعه آفتاب برا یبخارش و آس یت،کننده از حساس یریجلوگ

 .کندیم یجادو خارش ا یدنشده مصرف شود، سوزش شد



 یایی،خواص ضدباکتر یاسانس معروف است که دارا 01از جمله  یشنآو یادامه داد: اسانس فنل وی

 در پستانداران است. یریپ یردهندهغذا و تاخ یعینگهدارنده طب یدان،اکس یآنت ی،قارچضد

ساخته شده « Thymus vulgaris»از  یمختلف ییدارو یهاافزود: هم اکنون در کشور، فرآورده امیرمرادی

رص و شربت ، ق«آرتا یمت»قطره  توانیاز آن جمله م گیرد،یقرار م یمارانو به طور گسترده مورد مصرف ب

 .روندیآور به کار م خلط وسه فرآورده به عنوان ضدسرفه  ینرا نام برد که ا «یمیانت»و شربت  «یمکست»

در  یشنحاصل از آو یهااز فرآورده یانمونه لیتریلیم01 «یتگاسترول» یادامه داد: قطره خوراک وی

اجابت مزاج  ییراتسوء هاضمه و تغ ی،و درد شکم یچهدرمان عالئم سندرم روده، نفخ، سوزش، ترش کردن، دل پ

 موثر است.

موجود  یمولآن گفت: ت یهاو فرآورده یشنآو یدر خصوص عوارض جانب ییدارو یاهانمتخصص گ این

ب ممکن است سب ینو همچن یسردرد، تهوع، استفراغ و ضعف عضالن یجه،سبب سرگ تواندیم یشندر اسانس آو

 بدن شود. یو دما ینفسقلب، دستگاه ت یتکاهش فعال

به افراد مبتال به اختالالت  یشناظهار کرد: مصرف آو یاهگ یندر خصوص موارد منع مصرف ا امیرمرادی

 .شودینم یهتوص یردهیو ش یدر دوران حاملگ یروئیدغده ت


