
 

 

 معجسه روغن شاىذانو

 گیاه شاىذانو چیست؟

شود. اما اثرات روانی آن مانند  خشی از ماریجوانا محسوب میباست. این گیاه  بسیار محبوب گیاهان دارویی  یکشاهدانه 

گردان  روانشود. شاهدانه اثرات  ها استفاده می ماریجوانا نیست. برخالف ماریجوانا از شاهدانه برای درمان بسیاری از بیماری

داًَ اص ؽبٍ داًَ کَ هغزی تشیي داًَ ُبی جِبى اعت ، ثذعت  سّغي ؽبٍ. شود ندارد اما شامل ترکیب تتراهیدروکانابینول می

 اعت.  E ّ ّیتبهیي D ّیتبهیيّ  پشّتئیيی اص چشثی ُبی اؽجبع ًؾذٍ ّ  الؼبدٍ هی آیذ. ایي سّغي هٌجغ فْق

سّغي ؽبُذاًَ کَ طی فشایٌذ پشط عشد اعتخشاج هی ؽْد.سّغي ؽبٍ داًَ یک هبیغ صسد تبعجض تیشٍ اعت کَ ثغیبس 

اًذ کَ خْاؿ دسهبًی داسًذ. اهب ایي سّغي ثیؼ اص ُوَ خْاؿ داسّیی  ُبی گیبُی ًؾبى دادٍ فشاس اعت. اکثشا سّغي

بی چشة ضشّسی ، آًتی اکغیذاى اعت. ُوچٌیي تشکیجی داسد. سّغي ؽبُذاًَ هٌجغ غٌی اص خْاؿ ضذ التِبثی ، اعیذُ

ُبیی هبًٌذ آستشیت التِبثی، عشطبى، دیبثت ّ ثیوبسی للجی هجبسصٍ کٌذ.داًَ ّ سّغي ؽبُذاًَ  هی تْاًذ ثَ خْثی ثب ثیوبسی

، اعیذُبی گشداى ًیغت. ؽبُذاًَ اص گیبُبى هؼذّدی اعت . داسای گبهبلیٌْلٌیک اعیذ  ثَ طْس هؼوْل داسای هْاد سّاى 

دسصذ( ّ اعیذُبی چشة اؽجبع دس آى ۰۸-۰۸اعت . دس ایي سّغي همذاساعیذُبی چشة غیش اؽجبع ) ۶ّ  ۳چشة اهگب 

 .دسصذ هی ثبؽذ۰۸کوتش اص 
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،  ۳ُبی چشة اهگبسّغي گیبُی ؽبُذاًَ سا هی تْاى ثشای هشالجت ّ صیجبعبصی هْ اعتفبدٍ کشد . ایي سّغي حبّی اعیذ

ّ پشّتئیي اعت. ایي سّغي داسای خبصیت هشطْة کٌٌذگی ّ ًشم کٌٌذگی هْ اعت. سّغي ؽبُذاًَ ثب تمْیت  E ّیتبهیي

ّ حفع پْعت عش ، هبًغ اص خؾکی آى ؽذٍ ّ ثبػث تحشیک سؽذ هْ هی ؽْد ّ اص تحشیکبت پْعت عش جلْگیشی هی 

 .کٌذ

اعت ّ هصشف خْساکی آى تْصیَ هی ؽْد.هصشف  ۹ّ اهگب ۶ّ اهگب ۳ایي سّغي داسای اعیذُبی چشة اهگب

اعیذُبی چشة اؽجبع ًؾذٍ عجت تحشیک سؽذ هْ هی ؽًْذ. ایي سّغي ثب داؽتي اعیذ گبهب لیٌْلئیک کب ثبػث اص ثیي 

 سفتي خؾکی هْ هی ؽْد. 

 : خواص روغن شاىذانو برای سالمتی پوست

بسهْثش ُغتٌذ . ایي سّغي ثَ دّ صْست اعتؼوبل داخلی ّ خبسجی تشکیجبت ایي سّغي ثشای هحبفظت اص پْعت ثغی

اعتفبدٍ هی ؽْد. سّغي ؽبُذاًَ عشؽبس اص سیضهغزی ُبی هفیذ اعت کَ پْعت اص آًِب تغزیَ هی کٌذ . ایي سّغي ثبػث 

 .، ػالئن پیشی جلْگیشی هی کٌذچیي ّ چشّکسؽذ دّثبسٍ پْعت عبلن ّ دسخؾبى هی ؽْد . اص 

شؽبس اص اعیذ ُبی چشة اعت، ثب هبعبژ ایي سّغي ثشسّی پْعت ، الیَ ای سّ ی پْعت عبختَ هی سّغي ؽبُذاًَ ع

ؽْد کَ ثَ پْعت لبثلیت حفع سطْثت سا هی دُذ . سّغي ؽبُذاًَ هٌبفز پْعت سا ًوی ثٌذد ، ثٌبثشایي هشطْة کٌٌذٍ ای 

خبسػ ّغي ؽبُذاًَ اص لشهضی ّ هٌبعت ثشای پْعت چشة ّ ثب هٌبفز صیبد هحغْة هی ؽْد. سطْثت هْجْد دس س

 .جلْگیشی هی کٌذ پْعت

سّغي ؽبُذاًَ داسای آًتی اکغیذاى فشاّاًی اعت ّ اص پْعت دس ثشاثشػْاهل هخشثی هبًٌذ سادیکبل ُبی آصاد حفبظت 

هی ًوبیذ ّ ثَ ایي صْست هیضاى چیي ّ چشّک سّی پْعت صْست سا کبُؼ هی دُذ .اص دیگش ّیژگی ُبی هٌحصش 

سّغي اعیذ ُبی چشة اهگب اعت . ایي هْضْع ثَ آى خْاؿ ضذ التِبثی ّ ضذ ثبکتشی هی دُذ کَ هی  ثَ فشد ایي

 .تْاًذ ثبػث پیؾگیشی ّ دسهبى صخن ُبی اگضهب ، پغْسیبصیظ، جْػ صْست ّ دیگش ثیوبسی ُبی ؽبیغ پْعت ؽْد

 : روغن شاىذانو درمان کننذه اضطراب و استرش

افشادی کَ هذام دسگیش اضطشاة ّ اعتشط ُغتٌذ، تب جبیی کَ خْاة ساحتی ًذاسًذ ّ ثَ عبدگی ثب کْچکتشیي صذا ثیذاس 

هی ؽًْذ. ایي سّغي ثب آصاد کشدى ُْسهًِْبی آساهؼ ثخؼ ، ثبػث ایجبد آساهؼ رُي ّ کبُؼ اعتشط هی ؽْد. ایي 
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ذاًَ رُي ّ ثذى سا آسام هی کٌذ ّ عطح اًشژی ثذى سا سّغي ثشای خْاة آسام ّ ػویك ؽت هؼجضٍ هی کٌذ. سّغي ؽبُ

 .ّ اضطشاة اعت اعتشط کبُؼ هی دُذ . ایي هبدٍ اص هحجْة تشیي ّ ؽٌبختَ ؽذٍ تشیي ساٍ حل ُبی خالصی اص


