


درباره ما
شــرکت گیاهــان دارویــی آوان دشــت پارســیان بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن زنجیــره هــای تولیــد و فــرآوری گیاهــان دارویــی، زنبــور 

ــت )در  ــتانی مرودش ــی و باس ــت تاریخ ــه، در دش ــران و خاورمیان ــاورزی در ای ــوالت کش ــی و محص ــی و غذای ــع تبدیل ــل و صنای عس

نزدیکــی تخــت جمشــید( در زمینــی بــه مســاحت 181000 متــر مربــع )18 هکتــار( واقــع گردیــده اســت.

ایــن شــرکت در زمینــه تٌامیــن مــواد اولیــه بــا کیفیــت جهــت شــرکت هــای دارویــی، غذایــی، آرایشــی و بهداشــتی بــا برنــد ناســوت 

مشــغول بــه فعالیــت اســت.
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About us
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Avan Dasht Parsian Agro-Industrial Complex of Medicinal Plants is one of the largest supply chains of medicinal plants 

and bee products in Iran and the Middle East, involved in alterant industries as well. It is located on a land with an area 

of 181,000 square meters (18 hectares) in the ancient Plain of Marvdasht (near Persepolis). This company supplies 

high-quality raw materials, under the brand name Nasoot, to pharmaceutical, food, and cosmetics companies.



گیاهان دارویی
تولیــد گیاهــان دارویــی بــا اســتانداردهای جهانــی و بــا مــواد موثــره بــا کیفیــت نقــش کلیــدی را در تولیــد بــا کیفیــت محصــوالت 

مشــتق از ایــن گیاهــان و پایــداری و یکنواختــی تولیــد دارد. در همیــن راســتا، شــرکت تعاونــی آوان دشــت پارســیان جهــت فــراوری 

گیاهــان دارویــی و مــواد اولیــه، مجهــز بــه دســتگاه هــای بــه روز دنیــا شــامل دیــگ هــای بخــار تمــام اســتیل جهــت اســتخراج 

اســانس و عرقیــات از گیاهــان دارویــی، بــرج تقطیــر تمــام اتومــات، دســتگاه تغلیــظ کننــده عصــاره هــای گیاهــی، اســپری درایــر، 

پرکوالتــور صنعتــی، فیلتــر پــرس میکرونــی، دســتگاه ساشــه زن و... مــی باشــد.

بــا توجــه بــه زنجیــره ای بــودن تولیــد در ایــن شــرکت، گلخانــه مــادر تخصصــی بــا ظرفیــت تولیــد ســاالنه بیــش از 20 میلیــون نشــاء 

گیاهــان دارویــی احــداث گردیــده اســت تــا نیازهــای ضــروری و اولیــه کشــاورزان جهــت تٌامیــن نشــاء اســتاندارد گیاهــان دارویــی از 

بذرهــای F1 و بــا کیفیــت را تامیــن نمایــد. ایــن شــرکت محصــوالت کشــاورزان مــورد آمــوزش و حمایــت خویــش را جهــت تامیــن 

مــواد اولیــه مــورد نیــاز شــرکت و تولیــد پایــدار خریــداری مینمایــد.

از سیاســتهای ایــن شــرکت ارتقــاء ســطح دانــش علمــی و عملــی بهــره بــرداران و تولیدکننــدگان گیاهــان دارویــی بــا  آمــوزش رایــگان 

و اســتفاده از متدهــای اســتاندارد و بــه روز دنیــا جهــت تولیــد محصوالتــی بــا کیفیــت و دارای اســتانداردهای جهانــی اســت. در ایــن 

راســتا طــی مــدت دو ســال بیــش از 1000 نفــر تولیــد کننــد از ایــن آمــوزش هــا بهــره منــد گردیــده انــد.

هــم اکنــون ایــن شــرکت قــادر بــه تولیــد ظرفیــت ســاالنه: 200000 تــن گیاهــان دارویــی، 5000 تــن عرقیــات، 100 تــن عصــاره، 100 تــن 

اســانس، 800 تــن روغــن گیاهــی، 3 تــن رنــگ طبیعــی، 3000 تــن عســل و 100000 پــک دمنــوش مــی باشــد. 
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Production of medicinal plants with international standards and high-quality active ingredients can result in producing 

high-quality products from these plants and the stability and uniformity of production. Avan Dasht Parsian Cooperative 

Company is equipped with state-of-the-art equipment including stainless steel distillers for extracting essential oils and 

aromatic waters from medicinal plants, a fully automatic distillation tower, herbal medicine extraction concentrator, 

spray dryer, industrial percolator, micron press filter, sachet machine, etc. For the supply chain, a specialized Mother 

greenhouse, with an annual capacity of producing more than 20 million seedlings of medicinal plants, has been built to 

meet the basic needs of the farmers, who are trained and supported by the company, so that they can grow standard 

seedlings from F1 and high-quality seeds.

The company purchases their products for sustainable production and supply of raw materials. One of our main policies 

is increasing the scientific and practical knowledge of farmers and producers of medicinal plants via free education 

and using standard and up-to-date methods for producing high-quality products with international standards. In this 

regard, more than 1000 farmers have received this training for two years.

At present, the company has an annual production capacity of 200,000 tons of medicinal herbs 5,000 tons of distillates, 

100 tons of extracts, 100 tons of essential oils, 800 tons of vegetable oils, 3 tons of natural dyes, 3,000 tons of honey 

and 100,000 packs of herbal infusion tea bags.



اندام 
دارویی زمان برداشت دوره 

آبیاری زمان کاشت دما EC آب Ph خاک نوع محصول ردیف

گل - برگ خرداد و مهر 10-20 مهر و اسفند -15 40 3000 6 8 الوند)اسطوخودوس( 1

برگ از فروردین هر 2 ماه 15-20 مهر و اسفند -10 45 3500 5.5 8 سالویا)مریم گلی( 2

برگ - میوه از فروردین هر 2 ماه 15 - 20 مهر و اسفند -15 35 4000 8 6 آرتیشو)کنگر فرنگی( 3

برگ از فروردین هر 2 ماه 5 - 7 مهر و اسفند -16 35 2000 5 8 نعناع فلفلی 4

گل - ریشه خرداد و مهر)اندام( آبان)ریشه( 5 - 7 فروردین -10 35 1500 5.5 7.5 اکیناسه 5

برگ از فروردین هر 2 ماه 5 - 7 فروردین -16 30 2000 6 8 به لیمو 6

برگ از فروردین هر 2 ماه 10 - 15 فروردین 0 45 3000 6 8.5 مرزنجوش 7

گل اردیبهشت الی خرداد 15 - 20 مهر -15 30 4000 5.5 7.5 گل گاوزبان ایرانی 8

برگ هر 2 ماه 5 - 7 فروردین -1 35 2000 5 8 بادرنجبویه)ملیس( 9

برگ هر 2 ماه 15 - 20 فروردین و مهر -15 45 3000 6 8 آویشن باغی 10

گل فروردین الی اردیبهشت 15 - 20 مهر و اسفند 5 30 6000 5.5 8 بابونه آلمانی 11

برگ - گل هر 2 ماه 15 - 20 مهر و اسفند -15 45 3000 6 8 گل راعی 12

گل هر روز 10 - 15 اسفند -1 35 4000 6 8 کاالندوال)همیشه بهار( 13

گل اردیبهشت الی خرداد 15 - 20 اسفند -15 40 3000 6 8 گل محمدی 14

بذر مهر 20 - 25 تیر 12 40 5000 6 8 کینوا 15

برگ - گل هر 2 ماه 10 - 15 مهر و اسفند 10 45 3000 6 8 زوفا 16

برگ- ریشه اردیبهشت)اندام( خرداد)ریشه( 5 - 10 فروردین 10 25 4000 5 7.5 کاسنی 17

برگ از فروردین هر 2 ماه 5 - 7 فروردین 15 35 2000 7 8 شمعدانی عطری)ژرانیوم( 18

برگ از فروردین هر 2 ماه 5 - 7 فروردین و اردیبهشت -10 45 2000 6 7.5 علف لیمو 19
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گیاهان دارویی
گیاهــان دارویــی گیاهانــی هســتند کــه یــک یــا برخــی از انــدام هــای آن هــا حــاوی مــاده موثــره اســت. ایــن مــاده کــه مقــدار 

ــر موجــودات زنــده اســت. کمــی وزن خشــک گیــاه را تشــکیل می-دهــد، دارای خــواص دارویــی موثــر ب

در ایــران حــدود 8500 گونــه گیاهــی موجــود اســت کــه از ایــن تعــداد 2300 گونــه جــزء گیاهــان معطــر و دارویــی هســتند و از ایــن 

تعــداد حــدود 150 گونــه در عطــاری هــای ایــران بــه فــروش می رســد.

گیــاه اســطوخودوس یــا همــان گل هــای زیبــای الونــدر سرشــار از خاصیــت و فوایــدی اســت کــه بــرای آرامــش جســم و روح تجویــز 

می شــود. اســطوخودوس دارای مزاجــی گــرم و خشــک اســت و مصلــح آن ســکنجبین می باشــد.

دم کــرده گیــاه مریــم گلــی بــه میــزان پنــج تــا شــش قاشــق بــرای رفــع عــرق شــبانه و عــرق ناشــی از ضعــف کــه معمــوالً در بیمــاران 

مبتــا بــه تــب هــای قطــع نشــدنی ایجــاد می شــود بســیار مطلــوب اســت.

گیــاه بادرنجبویــه یــا وارنــگ بــو محبــوب زنبورعســل اســت. ایــن گیــاه خاصیــت ضــد افســردگی و آرامــش بخشــی دارد و داروی 

مــورد عاقــه ابوعلــی ســینا بــود.

ــزان اســید اوریــک،  ــر آن در کاهــش می ــه و لوزالمعــده اســت. عــاوه ب ــه گــوارش، مثان ــه، لول ــد، کلی ــده کب ــه کنن ــاه تصفی ایــن گی

کلســترول و چربــی هــای اضافــه نیــز موثــر اســت. اســانس ایــن گیــاه دارای خواصــی ماننــد آنتــی باکتریــال قــوی، اشــتهاآور، ضــد 

کــرم و ضــد نفــخ می باشــد. مصــرف موضعــی ایــن اســانس ســبب کاهــش دردهــای روماتیســمی و عصبــی می گــردد. از اســانس 

علــف لیمــو بــه عنــوان طعــم دهنــده در نوشــیدنی هــا، دســرها و ســایر مــواد غذایــی اســتفاده می شــود. 

آویشــن گیاهــی خلــط آور و بــرای درمــان ســرفه اســتفاده می شود.اســانس آن بــه علــت داشــتن تركيــب اصلــي تيمــول در صنايــع 

غذايــي، دارويــي، بهداشــتي و آرايشــي اســتفاده مــي شــود. پمــاد حاصــل از اســانس آویشــن بــرای درمــان برخــی از بیمــاری هــای 

پوســتی کاربــرد دارد. 

)Salvia officinalis L.( مریم گلی

)Lavendula officinalis L.( اسطوخودوس

)Melissa officinalis L.( بادرنجبویه

)Cymbopogon citratus( علف لیمو

)Thymus vulgaris L.( آویشن باغی
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کنگــر فرنگــی یــا آرتیشــو گیاهــی اســت علفــی کــه در ایــران نیــز پــرورش داده می شــود و در طــب جدیــد عصــاره آن بــه صــورت 

آمپــول یــا قطــره بــه نــام کوفیتــول تجویــز می شــود. از ایــن گیــاه بــرای درمــان ناراحتــی هــای کلیــوی و تقویــت دســتگاه گــوارش 

ــود. ــتفاده می ش اس

ــد  ــی مانن ــاری های ــان بیم ــرای درم ــی ب ــنتی ایران ــب س ــاز در ط ــه از دیرب ــت ک ــی اس ــان داروی ــی از گیاه ــی یک ــان ایران گل گاوزب

ــود. ــتفاده می ش ــو اس ــت و م ــامت پوس ــری و س ــی، الغ ــی خواب ــردگی و ب ــی، افس ــای قلب ــاری ه ــت، بیم ــارخون، دیاب فش

بــرای رفــع ســنگینی معــده، نفــخ و ناراحتــی هــای کبــدی توصیــه می شــود. در مــوارد بــی اشــتهایی، ناراحتــی هــای هاضمــه یــا 

صفــراوی موثــر اســت. 

گیــاه کاالنــدوال بومی کشــور مصــر و خاورمیانــه اســت کــه در مناطــق معتــدل سراســر دنیــا نیــز دیــده می شــود. ایــن گل بــه رنــگ 

هــای زرد، قرمــز و نارنجــی اســت و از آن بــرای درمــان بیمــاری هــای جلــدی اســتفاده می شــود.

اســانس نعنــاع فلفلــي مــي توانــد دردهــاي آرتريتــي، روماتيســمي و دردهــاي مزمــن را بــه دليــل اثــرات ضــد دردي كــه دارد، كاهــش 

ــود ســردرد ســينوزيتي و جلوگيــري از  ــه بهب ــد ب ــه دليــل خصوصيــات ضــد عفونــي كنندگــي مــي توان ــاه ب دهــد. اســانس ايــن گي

پوســيدگي دنــدان كمــك كنــد. همچنيــن اســپري اســانس نعنــاع فلفلــي در بهبــود برخــي مشــكات تنفســي ماننــد احتقــان بينــي و 

سينوســي، الرنژيــت و برونشــيت بســيار مؤثــر اســت.

بــه لیمــو گیاهــی آرامــش بخــش می باشــد کــه بــرگ هــا، بخــش دارویــی ایــن گیــاه هســتند و بویــی شــبیه لیمــو دارنــد. پــودر 

بــرگ گیــاه بــه لیمــو بــه رنــگ ســبز مــات، طعــم تنــد و کمی تلــخ و دارای بویــی معطــر اســت. 

)Cynara scolymus( آرتیشو

)Origanum vulgare L.( مرزنجوش

)Echium amoenum( گل گاوزبان ایرانی

)Calendula officinalis( همیشه بهار

)Mentha piperita( نعناع فلفلی

)Aloysia citriodora( به لیمو
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گاب، یــک اســکراب بســیار مفیــد بــرای الیــه بــرداری پوســت، رفــع چیــن و چــروک و افزایــش کاژن ســازی پوســت، ایجــاد شــادابی 

و جوانــی، درمــان التهــاب هــای پوســتی، درمــان آکنــه و جــوش، ســامت و تقویــت مــو، ســامت چشــم ) بــه صــورت شســت و 

شــو( می باشــد. اســانس گل محمــدی ضــد تشــنج، ضــد درد، تقویــت اعصــاب، ضــد افســردگی، نشــاط آور، ضــد فشــارهای عصبــی 

و اســترس، درمــان بیمــاری هــای تنفســی، ســرماخوردگی، گلــودرد و آنفوالنــزا، دفــع خلــط ســینه و گلــو، تنظیــم قاعدگــی، مفیــد بــرای 

مشــکات خــواب و بــی خوابــی، ســردرد، بیمــاری هــای قلبــی و ... 

از روغن گل محمدی می توان به عنوان یک ملین برای درمان یبوست استفاده کرد. 

کاربــرد اســانس گل محمــدی در فــرآورده هــای بهداشــتی و آرایشــی شــامل انــواع کــرم هــای آرایشــی، لوســیون هــا و صابــون هــا، 

شــامپو، شــیرپاک کــن و حمــام هــای زیبایــی می باشــد.

آویشــن شــیرازی دارای خواصــی از جملــه ضــد عفونــی کننــده، خلــط آور، مقــوی اعصاب،درمــان ســرفه، ســرماخوردگی، اســهال، معــده 

درد، نفــخ، درد قفســه ســینه، ســردرد، دنــدان درد، بهبــود زخــم، خســتگی، تــب بــر، درد اســتخوان، گــوش درد، کاهــش دهنــده چربــی 

و گلوکــز خــون می باشــد. 

عطــر و بــوی رزمــاری می توانــد بــه تنهایــی خلــق و خــوی شــما را بهبــود ببخشــد، ذهــن شــما را پــاک ســازد و اســترس را کاهــش 

دهــد. در طــب ســنتی از ایــن گیــاه بــه عنــوان ضــد آســم، هضــم کننــده غــذا، آرام بخش،تقویــت حافظــه، برطــرف کننــده ســردرد 

ــده قــدرت بینایــی، ضــد رماتیســم و محــرك حافظــه اســتفاده  ــده اختــاالت گــردش خــون، افزایــش دهن و کمــردرد، برطــرف کنن

می شــود. 

بــوی تنــد و معطــر ترخــون بــرای دور کــردن بــوی بــد از بــدن اســتفاده می  شــود بــه طــوری کــه موجــب مهــار رشــد میکــروب  هــای 

روی پوســت شــده و بــه ایــن ترتیــب موجــب کاهــش بیشــتر بــوی بــدن می  گــردد. ایــن گیــاه دارای خــواص آنتــی باکتریــال و ضــد 

ــت. قارچ اس

)Rosa damascena( گل محمدی

)Zataria multiflora( آویشن شیرازی

)Rosmarinus officinalis( رزماری

)Artemisia dracunculus( ترخون

6

w w w . a v a n d a s h t . c o m



ــی دارد. از  ــی کنندگ ــی و ضــد عفون ــت گندزدای ــب، خاصی ــت آرام بخشی،ضدافســردگی،ضد ت ــوم خاصی ــا ژرانی شــمعدانی معطــر ی

ــرم هــا و لوســیون هــا اســتفاده می شــود.  ــه ک ــوازم آرایشــی و بهداشــتی از جمل ــرای ســاخت ل ــاه ب ــن گی عصــاره ای

ایــن گیــاه دارای خواصــی از جملــه ضــد ســرفه، درمــان اختــاالت گوارشــی ماننــد ریفاکــس، ضــد گرفتگــی عضــات، تومورهــای 

شــکمی، درد شــکم و اختــال هــای عفونــت چشــم، ضــد عفونــی کننــده قــوی، ضــد میکــروب، ضــد ســرطان، ضــد پاکــت، درمــان 

التهــاب گلــو و ســرماخوردگی حــاد، ضــد چاقــی، تصفیــه کننــده خــون، ضــد هیســتری و تشــنج، افزایــش شــیر مــادران، ضــد نفــخ 

ــگل و ... می باشــد.  ــده چربــی خــون، ضــد ان ــط آور، ادرارآور، کاهن معــده، ضــد تهــوع، خل

)Pelargonium graveolens( شمعدانی معطر

 )Trachyspermum ammi L., Synonym: Carum copticum L.( زنیان
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اسانس ها
قســمت اعظــم مــواد معطــره ی موجــود در گیاهــان را، اســانس هــا تشــکیل می دهنــد. اســانس هــا عمدتــٌا از ترکیبــات ترپنوئیــدی 

یــا از ترکیــب هایــی کــه منشــٌا ترپنــی دارنــد، تشــکیل شــده انــد. امــا برخــی از اســانس هــا نیــز وجــود دارنــد )نظیــر اســانس پیــاز 

و ســیر یــا اســانس خــردل( کــه از ترکیبــات گوگــرددار حاصــل شــده انــد. و بعضــی دیگــر هــم از مــوادی نظیــر فنــل هــا، آلدئیدهــای 

معطــر و کوماریــن هــا بــه وجــود آمــده انــد. اســانس هــا ترکیبــات طبیعــی پیچیــده ای هســتند کــه از طریــق متابولیســم ثانویــه 

در گیاهــان تولیــد می شــوند. اســانس هــا در میــزان و ترکیبــات، وابســته بــه زمــان برداشــت، فصــل برداشــت، آب و هــوا، تفــاوت 

هــای جغرافیایــی، مرحلــه فنولوژیکــی گیــاه، روش اســتخراج، اقلیــم، ترکیــب بنــدی خــاک، انــدام گیاهــی، ســن و چرخــه ی رشــد 

ــند.  ــی می باش رویش

اســانس هــا بــه وســیله روش هــای مختلفــی از جملــه تقطیــر )تقطیــر بــا آب، تقطیــر بــا آب و بخــار و تقطیــر بــا بخــار(، فشــار ســرد، 

گاز دی اکســید کربــن، آنزیــم هــای هیدرولیــز کننــده و ... اســتحصال می شــوند.

از لحــاظ وزنــی اســانس هــا از آب ســبک تر هســتند و اصــوالً بــر روی آب تقطیــر شــده جمــع می شــوند. امــا بــا ایــن حــال برخــی 

ــر آب جمــع می شــوند. ــز دارای وزن ســنگین تری از آب هســتند و در زی اســانس هــا نی



عصاره ها
عصــاره عبــارت اســت از مجموعــه ای از ترکیبــات مختلــف کــه نــوع و مقــدار ایــن ترکیبــات بســتگی بــه نــوع حــال و قطبیــت آن در 

اســتخراج عصــاره دارد. عصــاره را بــاروش هــای مختلــف از جملــه خیســاندن مــواد گیاهــی در حــال مــورد نظــر بــرای حداقــل 24 

ســاعت و ســپس صــاف کــردن آن حاصــل می نماینــد.

عصاره های الکلی

عصاره آبی- الکلی )هیدرو الکلی(

عصاره آبی

عصاره های خشک

عصاره های گالیکولی

عصاره های روغنی 

در این روش از الکل به عنوان حال استفاده می شود. 

در ایــن روش از آب و الــکل بــه نســبت هــای مختلــف بــه عنــوان حــال اســتفاده می شــود، کــه بیشــترین عصــاره هــای موجــود در 

بــازار، عصــاره هــای هیدروالکلــی می باشــند.

 در این روش از آب به عنوان حال استفاده می شود، 

عصــاره خشــک بــه عصــاره ای از گیاهــان اطــاق می شــود کــه در اثــر تغلیــظ و خشــک کــردن عصــاره هــای مایــع بــا اســتفاده از 

دســتگاه اســپری درایــر، تحــت شــرایط خــاص، بــه دســت می آیــد.

عصــاره گایکولــی در واقــع نوعــی عصــاره گیــری اســت کــه بــا اســتفاده از حــال الــکل، پروپیلــن گایکــول، بوتیلــن گایکــول، آب یــا 

مخلــوط ایــن حــال هــا می تــوان اجــزای بیوفنلــی، تانــن هــا و تیامیــن هــا، ترپــن هــا و آمینــو اســیدها را اســتخراج کــرد. 

عصــاره  هــای روغنــی بوســیله اســتخراج مــواد موثــره اجــزای مختلــف گیــاه در روغــن هــای گیاهــی تولیــد مــی  شــوند. ایــن عصــاره  

ــد. همچنیــن قابلیــت حــل شــدن در فرمــول  هــای  ــاال می باشــند کــه دوز مصــرف کمی دارن ــا اثــر بخشــی ب هــا کامــا طبیعــی و ب

روغنــی را داشــته و در طیــف وســیعی از فرموالســیون  محصــوالت بهداشــتی، دارویــی و غذایــی کاربــرد دارنــد. 
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روغن های گیاهی
روغــن هــای گیاهــی منبــع غنــی اســیدهای چــرب ضــروری، ویتامیــن هــا و امــاح معدنــی هســتند. طیــف وســیعی از روغــن هــای 

گیاهــی جهــت مصــارف آرایشــی- بهداشــتی در عطــاری هــا یــا داروخانــه هــا بــه فــروش می رســند و بــه دلیــل خــواص و ویژگــی 

هــای فــراوان بســیار مــورد توجــه خانــم هــا قــرار گرفتــه انــد.

روغن تخم کدو

روغن بادام شیرین

روغن رازیانه

روغن بادام تلخ

روغن رزماری

منبعــی قدرتمنــد بــرای ســامتی اســت و دارای مزایایــی از جملــه بهبــود ســامت قلــب، بهبــود زیبایــی چهــره، تقویــت اســتخوان 

هــا، جلوگیــری از افســردگی، تحریــک رشــد مــو، از بیــن بــردن التهــاب، کمــک بــه تــوازن هورمــون هــای بــدن و جلوگیــری از بــزرگ 

ــد. ــتات می باش ــدن پروس ش

شــما بــا اســتفاده روزانــه از روغــن بــادام شــیرین می توانیــد ســیاهی و چــروک هــای دور چشــم را درمــان کــرده و از افتادگــی و شــل 

شــدن پوســت جلوگیــری کنیــد.

یکــی از مفیدتریــن انــواع روغــن هــای ضــروری اســت کــه در طــب ســنتی بــرای ســامتی معــده و دســتگاه گــوارش، الغــری، چاقــی 

صــورت، رفــع بــوی بــد دهــان، درمــان اســترس و افســردگی و ســامت پوســت و مــو اســتفاده می شــود.

اگــر روغــن بــادام تلــخ بــه صــورت خوراکــی مصــرف شــود، بــرای دفــع اخــاط چســبیده بــه دیــواره دســتگاه گــوارش مفیــد اســت. 

روغــن بــادام تلــخ تنگــی نفــس و ورم شــش را بهبــود می بخشــد.

اگــر روغــن رزمــاری را روی پوســتتان بمالیــد، درد را درمــان می کنــد و گــردش خــون را بهبــود می دهــد و بــه ایــن ترتیــب می توانــد 

میگــرن یــا ســردردهای ضربــان-دار را تســکین دهــد.
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چــای یــا دمنــوش گل ســرخ یــک نوشــیدنی معطــر و فــوق العــاده بــا خــواص مثــال زدنــی و پرخاصیــت بــرای آن  هایــی اســت کــه 

عاقــه منــد بــه نوشــیدنی هــای گــرم هســتند. گل محمــدی طبیعتــی گــرم دارد و بــرای تســکین اعصــاب فــوق العــاده اســت.

دمنــوش گیاهــی از طریــق دم کــردن گل  هــا، بــرگ  هــا، دانــه هــا، ریشــه ها، ســاقه ها و گلبرگ هــای گیاهــان و گل  هــای مختلــف 

ســاخته می  شــود. دمنــوش  هــای گیاهــی صدهــا نــوع مختلــف دارنــد؛ برخــی از آن  هــا بســیار رایــج هســتند و برخــی دیگــر آنچنــان 

شــناخته شــده نیســتند. بســته بــه منطقــه جغرافیایــی، انــواع مختلفــی از آن  هــا ممکــن اســت بــه طــور گســترده تــری در دســترس 

. شند با

فوایــد هــر نــوع از دمنــوش  هــای گیاهــی بــرای ســامتی، بــه ترکیبــات آن بســتگی دارد کــه ممکــن اســت از یــک گیــاه واحــد یــا 

ترکیبــی از چندیــن گیــاه دارویــی یــا گل مختلــف تشــکیل شــده باشــد.

روغن سیاه دانه

روغن گل سرخ

روغن بابونه

دمنوش گل سرخ

ــه  ــه ایــن اســت کــه ســیاه دان روغــن ســیاه دانــه از ســیاه دانــه تهیــه می شــود و فوایــد زیــادی دارد. از خــواص روغــن ســیاه دان

ــده کلیــه و  ــروز و کاهــش قندخــون می شــود و همچنیــن تصفیــه کنن ــود آرت ــه تعــادل فشــارخون، بهب امــگا زیــادی دارد و منجــر ب

مجــاری ادراری اســت.

گل ســرخ ارگانیــک بــرای همــه نــوع پوســتی مناســب اســت و اســتفاده از آن ســبب مرطــوب ســازی پوســت می شــود و ایــن بــرای 

پوســت هــای حســاس بســیار مناســب می باشــد. روغــن موجــود در گل ســرخ باعــث می شــود تــا رطوبــت بــه طــور مســتقیم وارد 

ســلول هــای پوســت و بــه آن هــا آب رســانی شــود.

خــواص روغــن بابونــه بــرای زیبایــی پوســت و مــو بســیار اســت. از خــواص روغــن بابونــه بــرای زیبایــی پوســت می تــوان بــه درمــان 

آکنــه و جــوش هــا، درخشــندگی و نرمی پوســت اشــاره کــرد. همچنیــن درمــان شــوره ســر و نرمــی و مرطــوب کــردن مــوی ســر از 

خــواص روغــن بابونــه بــرای موهــای ســر اســت.

دمنوش
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دمنوش نعناع

دمنوش بابونه

چای دارچین

چای ترش

دمنوش به لیمو

چای زعفران

دمنــوش نعنــاع عــاوه بــر خاصیــت نشــاط بخشــی، خــواص درمانــی نیــز دارد. ضــد تشــنج و ضــد ســرفه اســت، التهــاب ســینه را 

ــی اســت. ــی خواب ــی و ب ــر کــم خواب ــدان را کاهــش می دهــد و داروی موث ــد، درد دن کــم می کن

بابونــه یــک گیــاه فــوق العــاده اســت. تقویــت کننــده مغــز و اعصــاب و قــوای جنســی اســت، ســامت معــده را برایتــان بــه ارمغــان 

مــی آورد و بــا نوشــیدن آن خــواب راحتــی خواهیــد داشــت.

چــای دارچیــن مملــو از ترکیبــات مفیــدی اســت کــه می تواننــد باعــث الغــری و کاهــش وزن شــوند، بــه بهبــود ســامت قلــب کمــک 

کــرده و ســندروم پیــش از قاعدگــی از درمــان کنــد.

چــای تــرش بــه افزایــش ایمنــی بــدن، داشــتن پوســتی بهتــر، کاهــش فشــار و کلســترول خــون، کنتــرل التهابــات و بهبــود عملکــرد 

ــد. دســتگاه گــوارش کمــک می کن

ــده اعصــاب، درمــان بــی خوابــی و ایجــاد  ــه لیمــو خاصیــت آرام بخــش، تســکین دهن مهــم تریــن خاصیــت درمانــی برگ هــای ب

احســاس نشــاط اســت. دمنــوش بــه لیمــو بــرای درمــان ســرماخوردگی، تســکین ســر درد، میگــرن و رفــع ســرگیجه مفیــد اســت.

ــر  ــاری هــا نظی ــع بســیاری از بیم ــرای رف ــن رو مصــرف آن ب ــز، آهــن و پتاســیم می باشــد. از ای ــادی منگن ــدار زی ــران دارای مق زعف

تنظیــم قنــد خــون، رفــع کــم خونــی، تنطیــم فشــار و مقابلــه بــا عفونــت و بیمــاری هــا موثــر اســت. دمنــوش آن دارای خاصیــت 

ــد. ــردگی می باش ــد افس ــی و ض ــاط بخش نش
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رنگ  های طبیعی

انواع گیاهان حاوی رنگ های طبیعی

در طــول دهــه  هــای گذشــته بــه جهــت بررســی  هــای گســترده  ای کــه انجــام شــد، دانشــمندان بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه رنــگ 

ــمت  ــرف قس ــه مص ــود. در نتیج ــرطان می  ش ــاری س ــاد بیم ــث ایج ــد و باع ــد می  کن ــا را تهدی ــان  ه ــامت انس ــی س ــای مصنوع  ه

عمــده ای از ایــن رنــگ  هــا در مــواد غذایــی غیرمجــاز اعــام شــد و رنــگ  هــای طبیعــی جایگزیــن آن  هــا شــدند. 

مــواد رنگــزای طبیعــی دســته ای از رنگینــه هایــی بــا ثبــات عالــی و متوســط هســتند کــه ریشــه گیاهــی و حیوانــی دارنــد و بیشــتر 

در رنگــرزی ســنتی نقــش موثــری دارنــد.

رنــگ  هــای طبیعــی تولیــدی در انــواع مــواد غذایــی ماننــد انــواع کیــک، شــیرینی و دســر، نوشــیدنی  هــا، انــواع غذاهــای ســنتی و 

فرنگــی و ... قابلیــت اســتفاده دارنــد و مصــرف کننــده می توانــد عــاوه بــر دریافــت خــواص رنــگ کنندگــی، بــه خــواص کاربــردی و 

تغذیــه ای بــاالی آن  هــا نیــز دســت پیــدا کنــد.

پوست گردو سبز

نیل

روناس

ــا پوســت گــردو از دو روش اصلــی ممکــن اســت. شــما  اثــر فــوق العــاده ای در درمــان ســفیدی موهــا دارد. رنــگ کــردن موهــا ب

ــا ایجــاد کنیــد. ــا ســایر مــواد یــک رنــگ مــوی طبیعــی و زیب ــا ی ــا حن ــا جوشــاندن پوســت گــردو و ترکیــب آن ب می توانیــد ب

نیــل بــه صــورت طبیعــی از گیاهــان گرفتــه می شــود و ایــن فراینــد از نظــر اقتصــادی بســیار مهــم اســت چــرا کــه رنــگ آبــی بســیار 

ــد. ــاب می باش کمی

پوست انار

محدودیــت مصــرف رنــگ هــای مصنوعــی در مــواد غذایــی ســبب توجــه بیشــتر بــه تولیــد رنــگ هــای طبیعــی بــه عنــوان افزودنــی 

هــای مجــاز گردیــده اســت. پوســت انــار بــه دلیــل دارا بــودن مقادیــر بــاالی ترکیبــات آنتوســیانینی می توانــد از منابــع مهــم تولیــد 

ایــن رنــگ باشــد.

رونــاس یکــی ازبــادوام تریــن رنــگ هــای قرمــز طبیعــی را دارد، بــه همیــن دلیــل جــزء یكــی از گیاهــان رنــگ دار صنعتــی محســوب 

ــد. ــتفاده می کنن ــیار اس ــی بس ــی و پارچه باف ــم، قالی باف ــرزی پش ــع رنگ ــردد و از آن در صنای می گ
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عرقیات
عرقیــات یکــی از پــر مصــرف تریــن شــکل هــای اســتفاده از گیاهــان اســت. امــروزه در ایــران بیــش از چهــل نــوع گیــاه وجــود دارد 

کــه عــرق گیــری شــده و بــه صــورت طبــی مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. عرقیــات طبــی در واقــع آب معطــر هســتند کــه در هنــگام 

فرآینــد اســانس گیــری بــه دلیــل حــرارت بــاال در زمــان تقطیــر، ترکیبــات اســانس وارد آب می شــوند و ذرات آب را معطــر می کننــد.. 

از جملــه عرقیــات پــر مصــرف می تــوان گاب، عــرق نعنــاع، عــرق بهارنارنــج و عــرق بیدمشــک را نــام بــرد.
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عرق گل محمدی

عرق کنگر فرنگی

عرق بابونه

عرق کاسنی

عرق مریم گلی

عرق نعناع فلفلی

عرق شمعدانی معطر

عرق آویشن باغی

آرام بخش مایم، تقویت پوست، زیبایی مو، بهبود سردرد، مقابله با عفونت، بهبود دستگاه گوارش.

 کاهش وزن، پاکسازی کبد، رفع صفرا، بهبود سنگ صفرا، کاهش چربی خون، افزایش متابولیسم بدن، بهبود داغی کبد.

 آرام بخــش، تقویــت مغــز، تقویــت سیســتم گــوارش، تقویــت میــل جنســی، بهبــود عایــم بائســگی، پاکســازی حالــب تــا قســمت 

مثانــه، شســت و شــوی پوســتی جهــت کهیــر و اگزمــا.

 پاک سازی کبد، افزایش میل جنسی، پاکسازی کلیه، بهبود یبوست، درمان زردی کودکان.

بهبود عفونت بدن، بهبود وبا، بهبود دیابت، بهبود یبوست، تقویت سیستم ایمنی بدن، مقوی اعصاب.

بهبــود بلغــم معــده، بهبــود ســوء هاضمــه، پاکســازی پوســت، بســتن منافــذ پوســت، تقویــت سیســتم گــوارش، پاکســازی ســموم 

کلیــه، اوره و کراتیــن.

ضد افسردگی، تقویت کننده کبد و کلیه، التیام سریع زخم، بهبود زردی.

 معرق و ادرار آور، بهبود عفونت بدن، تعدیل مزاج سیستم گوارشی، بهبود سردی مغز، بهبود سرماخوردگی و خلط آور.



اندام عسل، گرده گل، بره موم، ژل رویال

عســل از قدیمی تریــن و نخســتین شــیرین کننــده هایــی اســت کــه انســان اســتفاده کــرده اســت و شــامل قندهایــی چــون گلوکــز، 

فروکتــوز، مــواد معدنی)همچــون منیزیــم، پتاســیم، کلســیم، کلریــد ســدیم گوگــرد، آهــن، فســفات و در حــد کمی مــس، یــد و روی( 

می باشــد. ضمــن اینکــه ویتامیــن هایــی همچــون B5 ،B3 ،B6 ،B2 ،C، B1 نیــز براســاس کیفیــت و نــوع عســل بــه نســبت هــای 

ــود. ــده می ش ــاوت در آن دی متف

عســل یــک مــاده غذایــی پرطرفــدار اســت و بســیار مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. عســل همچنیــن دارای خــواص دارویــی و درمانــی 

فراوانــی اســت و بــرای ســامت بــدن بســیار مفیــد می باشــد.

عسل

خواص دارویی انواع عسل

انواع عسل

فرآورده ها

عسل گون

عسل گشنیز

عسل مرکبات

گون، گشنیز، مرکبات، آویشن، کنار، مریم گلی، چند گیاه، ریحان، یونجه، اکالیپتوس

ژل رویال، موم، بره موم، گرده گل، زهر زنبور

درمان پوکی استخوان، پا درد، کمر درد و دردهای مفاصلی، تقویت اعصاب و دستگاه گوارش

درمان سرفه های تحریکی، دردهای عضانی، مفید برای آفت دهان، تقویت لثه و مفید برای زکام و اسپاسم ماهیچه ای

ضــد تهــوع و ســم، نــرم کننــده ســینه، مفیــد بــرای ســرماخوردگی، کاهــش ورم هــای بــدن، ضدعفونــی کننــده، تصفیــه خــون، اشــتها 

آور، کاهــش کلســترول و ضــد باکتــری و قــارچ
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عسل اکالیپتوس

ضد ماالریا، ضد آنفوالنزا، ضد سرماخوردگی و ضد برونشیت

عسل آویشن

رفع عفونت های عمومی، تقویت بینایی، ضد صرع و تشنج، درمان تنگی نفس و معالج دردهای مفاصل

عسل کنار

ضد کم    خونی، تقویت قوای جنسی و تقویت اعصاب

عسل مریم گلی

ضد عفونت بدن، مقوی معده، نافع برای سرفه و ضدعفونی کننده دستگاه گوارش

عسل چند گیاه

ضــد ورم و عفونــت روده، ضــد یبوســت، تــب بــر، ضــد اســهال، ضدعفونــی کننــده دســتگاه گوارشــی، تقویــت کننــده اعصــاب، ضــد 

ــج  ــد، معال ــده خــون و کب ــه کنن ــی و کــم اشــتهایی، تصفی ــه، ضــد کــم خواب ــه و مثان ســرفه، آســم و زخــم معــده، ضــد ســنگ کلی

ــدن ــده عمومی ب میگــرن، ضــد پوکــی اســتخوان، ضــد نفــخ، تقویــت کنن

عسل ریحان

ضد میگرن، تقویت عمومی بدن، تقویت اعصاب و ضد کم خوابی

عسل یونجه

ملین و خون    ساز، ازدیاد شیر مادران، ضد سرفه و تقویت اعصاب
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خواص دارویی فراورده های عسل

میکــروب کشــی، جلوگیــری از آلزایمــر، جلوگیــری از فشــار خــون، جلوگیــری از تصلــب شــرائین، جوانــی و شــادابی پوســت و ضــد 

پیــری، ضــد ســرطان

ژل رویال

مرطــوب کــردن پوســت، جلوگیــری از خشــکی و تــرک لــب    هــا، عملکــرد ضــد التهابــی و مســکن، عامــل ضــد آکنــه، رفــع تــرک هــای 

پوســتی، کمــک بــه آرامــش و دوســتدار محیــط زیســت

موم

درمــان تبخــال، درمــان ســوختگی، جلوگیــری از چســبیدن باکتــری هــا بــه دنــدان، درمــان هرپــس تناســلی، کاهــش فشــارخون، 

بهبــود ســرطان روده بــزرگ، بهبــود آلــرژی، درمــان بیمــاری هــای اســتخوانی

بره موم

ضــد ورم و عفونــت روده، ضــد یبوســت، تــب بــر، ضــد اســهال، ضدعفونــی کننــده دســتگاه گوارشــی، تقویــت کننــده اعصــاب، ضــد 

ــج  ــد، معال ــده خــون و کب ــه کنن ــی و کــم اشــتهایی، تصفی ــه، ضــد کــم خواب ــه و مثان ســرفه، آســم و زخــم معــده، ضــد ســنگ کلی

ــدن ــده عمومی ب میگــرن، ضــد پوکــی اســتخوان، ضــد نفــخ، تقویــت کنن

عسل چند گیاه

کاهش استرس، افزایش قوا و استحکام بدن، تأثیرات ضدپیری، کنترل کننده وزن و تدثیر بر آلرژی

گرده گل

کاهش قابلیت انعقاد خون، درمان التهاب چشم، درمان دردهای مزمن، درمان سردرد، درمان گلودرد، درمان کم خونی

زهر زنبور
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زعفــران در واقــع کالــه هــای قرمــز رنــگ گلــی اســت کــه بــه عنــوان گــران تریــن ادویــه جهــان شــناخته می شــود. زعفــران بــه جهــت 

دارا بــودن عطــر و رنــگ منحصــر بــه فــرد در غذاهــا، دســرها و نوشــیدنی هــا اســتفاده می شــود. همچنیــن ایــن گیــاه دارای خــواص 

دارویــی کــم نظیــری اســت کــه باعــث افزایــش روزافــزون اســتفاده از آن در سراســر جهــان گشــته اســت.

زعفران
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دسته بندی زعفران

ــًا فیزیکــی و  ــد صرف ــدی کــرد. ایــن دســته بنــدی هــا می توان ــوان از جهــات مختلــف دســته بن بدیهــی اســت کــه زعفــران را می ت

معطــوف بــه فــرم باشــد و نیــز می توانــد محتوایــی و بــا نظــر بــه کیفیــت زعفــران باشــد. در اســپانیا زعفــران را بــا معیــار منطقــه 

کشــت دســته بنــدی می کننــد و اگــر دســته بنــدی بــر اســاس منطقــه کشــت نباشــد، بــا نظــر بــه طــول و یــا ضخامــت کالــه و 

خامــه درجــه بنــدی می شــود. در هندوســتان زعفــران را بــر اســاس خالــص بــودن کالــه و یــا همــراه بــودن کالــه و خامــه درجــه 

بنــدی می کننــد. بایــد بــه یــاد داشــت کــه اســپانیا و هندوســتان هــر دو کشــورهای تولیدکننــده زعفــران هرچنــد بــه میــزان کــم 

هســتند. در انگلســتان زعفــران را بــر اســاس خصوصیاتــی همچــون رنــگ و عطــر و طعــم طبقــه بنــدی می کننــد. تفــاوت دو دســته 

بنــدی فــوق بــه دلیــل تفــاوت تولیــد و مصــرف اســت.
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آدرس: فارس، مرودشت، مجتمع کشت و صنعت گیاهان دارویی آوان
تلفن: ٠٧١٤٣٤٤٨٧٩٥ / ٠٩١٧٣٤٥٩١٠٩

www.avandasht.com :سایت
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