
 روغن مرزنجوش نال:

و به  C و A یها نیتامیاستات، و لیاستات، ترپن لینالیل دها،یکوزیتانن، گل نئول،یس-8و  1 مونن،یل نن،یکامفن، ساب یمرزنجوش حاو

 .کنند یم جادیمرزنجوش ا یرا برا یاریخواص بس کیاجزا، هر نیباشد. ا یال م-4-ننیخصوص ترپ

حضور کارواکرول،  لیبه دل یو ضد قارچ ییایضد باکتر ،یکروبیضد م ،یکنندگ یخواص ضدعفون لیتواند به دل یمرزنجوش م روغن

ورزشکاران  یانگشتان پا یال یقارچ یرفع عفونت ها یبرا نیتوان همچن یروغن را م نیموثر باشد. ا یپوست یرفع عفونت ها یبرا

 .استفاده نمود گریافراد د ایو 

عضالت،  یو سخت یمفاصل، آرتروز، سفت سمیرفع رومات یتوان برا یم ،یخواص آرامش بخش لیاز روغن مرزنجوش به دل نیهمچن

کاسته و  یاز فشار روح نیاستفاده نمود. همچن زیها و عضالت ن چهیعضالت و ماه یو کوفتگ یو کمر، اسپاسم و گرفتگ کیاتیدرد س

 یرفع سردرد، به خصوص سردردها یتوان برا یم زیروغن ن نیا یو ضدالتهاب یضد درد دیفواموثر است. از  زین یخواب یدر رفع ب

 .بهره برد زین یگرنیم

(، سمنورهی)د یدردها و انقباضات قاعدگ یتوان به عنوان ضد اسپاسم برا یطبع گرم خود، م لیروغن مرزنجوش به دل تیخاص نیا از

حضور  لیروغن مرزنجوش، به دل یژگیو نینمود. ا استفاده زین ،یقاعدگ یمربوط به دوره ها یو بهبود نوسانات خلق مانیدرد زا

 یعصب یها رندهیو با اتصال به گ یمرکز یعصب ستمیروغن در س نیا ریشود. تاث یم جادیا ارواکرولو ک مولیت یفنول یمونوترپن ها

درد هستند( است. در واقع  جادیمسئول ا ،یدیوئیاوپ رندهیکه گ یی)از آن جا یدیوئیاوپ یها رندهیگ یرو ریو اشغال آن ها و با تاث

سلسله  یرو ریشوند و با تاث یمتصل م یدیوئیاوپ یها رندهیبه گ یعصب یها ناپسیدر س ،یعصب یمرزنجوش مانند انتقال دهنده ها

 .شوند یاحساس درد در بدن م فیموجب تخف ،یاعصاب مرکز

به  یرفع اختالالت هورمون یتواند برا یمناسب بوده و م یجنس یهورمون ها، به خصوص هورمون ها میمرزنجوش در تنظ نیهمچن

 .موثر باشد زین یقاعدگ یتواند در بهبود دردها یخود م تیخاص نیکار رود و از ا

 .موثر باشند زیشپش ن یتوانند در رفع شپش و تخم ها یحشرات شده و م یباعث دفع و نابود نالول،یال و ل-4-ننیترپ لیبه دل مرزنجوش

 یها بیتواند در رفع مشکالت و آس یبوده و م یدانیاکس یو آنت یاثرات ضد التهاب یروغن، دارا نیموجود در ا دیاس کینیروزمار

 یها کالیشده توسط راد جادیپوست و مو کامال موثر باشد. لذا از مشکالت ا یبنفش رو یو اشعه ماورا دیاز تابش نور خورش یناش

 .کند یم یریجلوگ رهیموخوره و غ ،یپوست یپوست مو، لکه ها یو شکنندگ یخشک ندمان ویداتیآزاد و استرس اکس

پوست و مو، به مرطوب و نرم  یموثر و سازنده خود، با آبرسان ی، موجود در اجزاA نیتامیحضور و لیمرزنجوش، به دل روغن

ترک، پوسته پوسته شدن و در  ،یدر پوست مانند زبر یاز خشک یاختالالت ناش یتواند در رفع برخ ینمودن آن ها کمک نموده و م

 .عمل کند رو موخوره موث یشکنندگ ،یمو مانند وز

ماده  چیه نکهیا لیباشد، که به دل یشده در البراتوار نال م دیو تول هیته یاهی% گ100خالص و  ،یعیروغن، از روغن کامال طب نیا

 نیهمه افراد با انواع پوست ها و در تمام سن یندارد، برا یرسان و مواد سم بیآس ییایمیمانند نگهدارنده، مواد ش یگرید یافزودن

 یبرا یاریو خواص بس دیبوده و فوا یاهیروغن، کامال گ نیکند. ا ینم جادیپوست ا یهنگام استفاده رو یجانبمناسب بوده و عوارض 

 پوست سر، پوست بدن و مو دارد. ،یسالمت

 

 :عمده روغن مرزنجوش نال یها یژگیو

 ها چهیعضالت و ماه یها یو کوفتگ یرفع اسپاسم، گرفتگ 

 آبرسان و کمک به حفظ رطوبت پوست و مو 

 یقاعدگ یو موثر در کاهش دردها یاختالالت هورمون میتنظ 

 

 :مصرف قهیطر



سه بار در طول  یدو ال دیتوان یخود ماساژ داده، تا جذب شود. م یمورد نظر زده و با انگشت ها هیناح یاز روغن را بر رو یمقدار

 .دیمحصول استفاده کن نیروز از ا

 

 توجه:

 .باشد یمناسب م یاستفاده موضع یروغن، تنها برا نیا

 .شود ینگهدار دینور خورش میخشک، خنک و دور از تابش مستق یجا در

 .دیاز دسترس کودکان قرار ده دور

 .دیکن یتماس با داخل چشم خوددار از

 

 منابع:

1. Pahlavan, Y., Sepehri, G. R., Afarinesh Khaki, M. R., Sheibani, V., Esmail Pour Bezenjani, K., & 

Pahlavan, B. (2011). Intervention of morphine and naloxone on analgesic effects of Origanum 

vulgare extract in male rat. Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 11(2), 134-142. 

2. Halder, D., Barik, B. B., Dasgupta, R. K., & Saumendu, D. (2018). Aroma therapy: An art of 

healing. Indian Research Journal of Pharmacy and Science, 17, 1540-58. 

3. Bina, F., & Rahimi, R. (2017). Sweet marjoram: a review of ethnopharmacology, phytochemistry, 

and biological activities. Journal of evidence-based complementary & alternative medicine, 

22(1), 175-185. 

4. Aita, Nashwa A. Abu, and Faten F. Mohammed. "Effect of marjoram oil on the 

clinicopathological, cytogenetic and histopathological alterations induced by sodium nitrite 

toxicity in rats." Global Vet 12 (2014): 606-616. 

5. Rodriguez, D., & CCAP, C. Essential Oils: A Strategy to Reduce Stress. 2019 Healthy Nurses 

Conference Health Focus Session A ‐ Essential Oils: A Strategy to Reduce Stress. 

6. Tripathy, B., Satyanarayana, S., Khan, K. A., & Raja, K. (2017). An updated review on traditional 

uses, taxonomy, phytochemistry, pharmacology and toxicology of Origanum majorana. Int J 

Pharma Res Health Sci, 5(4), 1717-23. 

7. Edited by K. Hüsnü Can Bas¸er Gerhard Buchbauer., Handbook of ESSENTIAL OILS Science, 

Technology, and Applications. CRC Press Taylor & Francis Group 6000 Broken Sound Parkway 

NW, Suite 300 Boca Raton, FL 33487-2742 © 2010 by Taylor and Francis Group, LLC CRC Press is 

an imprint of Taylor & Francis Group, an Informa business..  

8. Karra, Eirini. "Aromatherapy and its favourite essential oils." (2012). 


