
 خُاص درناىی تُت فرىگی

 
فصل، فصل تُت فرىگی ایو نیًُ زیتا ه خُطهزً ه ایو ىعهت قادر نتعال اشت کٌ اگر در آفریيض زیتای آن 

ةيگریم پی نی ةریم کٌ دشت ٍيرنيد چگُىٌ ةٌ ایو زیتایی ىقض ةر رهیآن زدً. چٌ ةصیار ٍيرنيداىی شعی 

تُاىد ةٌ ایو زیتایی ىقُش ه لطافت آن رانُرد لحاظ قرار در ترشیم آن داطتٌ ه دارىد هلی ٍیچ احدی ىهی 

دٍد. از زیتایی آن گفتیم حال ةپردازیم ةٌ خُاص درناىی آن ه شاختارآن کٌ ةٌ شتب دارا ةُدن نُاد حیاتی 

نیًُ خُراکی درختی از « چیالک»ال زم در درنان ه ةرهز ةصیاری از ةیهاری ٍا نُجر اشت. تُت فرىگی یا 

نی ةاطد. تُت فرىگی دارای  «Fragariavesca» اشت کٌ ىام علهی آن Rosaceae تیرً گل شرخ

آب، قيد، چرةی، اشیدٍای )نالیک شیتریک هیئیک، ال کتیک( نُاد نعدىی )شدیم پتاشیم کلصیم فصفر 

اشت. تُت فرىگی ةٌ عيُان  A B۱ B۲ PP C نیيزیم نيگيز کلر گُگرد آٍو نس رهی ید( ه هیتانیو ٍای

آهر ه ٍضم کييدً غذا نی تُاىد دشتگاً گُارش را فعال کيد جُطاىدً ریظٌ تُت فرىگی در  نلیو اطتَا

خدایا ةيازم حکهتت را کٌ »درنان ةی اطتَایی ه ضعف دشتگاً گُارش ه ةٌ عيُان دارهی اشَال نُجر اشت. 

ات جاةت طدً آرام ةخظی تُت فرىگی ةٌ جر«. نیًُ در درنان یتُشت ه ریظٌ آن در درنان اشَال نُجر اشت

 .چرا کٌ در درنان افصردگی، عصتاىیت، ترس، تظُیض، ىگراىی، دلَرً نُرد اشتفادً قرارنی گیرد

تُت فرىگی نی تُاىد ةٌ عيُان ناشک ةر رهی پُشت لکٌ ٍای صُرت را ةر طرف کيد ه در تقُیت پُشت ه 

درار نی افزاید ه جُطاىدً ریظٌ نُ ىقض فراهاىی دارد. تُت فرىگی فعالیت کلیٌ را زیاد نی کيد ه ةر حجم ا

 .آن شتب دفع شيگ کلیٌ ه نحاىٌ ه اشیداهریک ه درنان ىقرس نی طُد

کصاىی کٌ ةر اجر حادجٌ دچار طکصتگی اشتخُان نی طُىد نی تُاىيد از تُت فرىگی اشتفادً کييد کٌ در 

ا نی طُد. نقُی ه ترنیم اشتخُان ه جُش خُردن آن نُجر اشت ه شتب رطد اشتخُان ٍا هشال نت دىداىَ

 .جتران کييدً ىیرهی از دشت رفتٌ در پی ةیهاری ٍای گُىاگُن ةٌ خصُص شل اشت

تُت فرىگی ةاعث تقُیت چظم اشت ه از خُىریزی لحٌ جلُگیری نی کيد. تُت فرىگی از ةرهز تصلب طرائیو، 

 .ی شازدةیهاری شرطان، کم کاری یا پرکاری غدً تیرهئید جلُگیری ىهُدً ه خُن را قلیایی ن

تقُیت کييدً ه اىرژی زا اشت ه انا چاق کييدً ىیصت. کصاىی کٌ دچار ةیهاری دیاةت ه رناتیصم ٍصتيد نی 

تُاىيد از آن اشتفادً کردً ه لذت ةترىد انا ٍهان طُر کٌ افراط در خُردن ٍر چیزی ةاعث زیان نی طُد 

ُشتی هگُارطی طُد. انید کٌ از تهانی افراط در خُردن تُت فرىگی ٍم نی تُاىد ةاعث ةرهز اختال ال ت پ

 .ىعهات خداهىد حکیم ةٌ ىحُ احصو اشتفادً کيیم


