ﺣﻨﺎی ﮐﺮﻣﺎن
ﺣﻨﺎ ﮔﯿﺎﻫ درﺧﺘﭽﻪای و ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺗﺎ  7ﻣﺘﺮی ﻣﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮگﻫﺎی اﯾﻦ درﺧﺘﭽﻪ ،ﺳﺎده ،ﺑﯿﻀ ،ﻧﻮک ﺗﯿﺰ و ﺑﻪ ﻃﻮل ﺗﺎ  3و ﺑﻪ ﻋﺮض ﺗﺎ
 1ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮگﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮ روی ﺳﺎﻗﻪ ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﮔﻞﻫﺎی ﺣﻨﺎ ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮔﻠ ﮐﻮﭼ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﻮﺷﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮی زﯾﺒﺎ ﺑﺮ روی ﺳﺎﻗﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
درﺧﺘﭽﻪی ﺟﻮان ﺑﺪون ﺧﺎر ،وﻟ درﺧﺘﭽﻪﻫﺎی ﻣﺴﻦ ،دارای ﺧﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهی ﺣﻨﺎ ﺑﺮگ آن اﺳﺖ.
درﺧﺘﭽﻪی ﺣﻨﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑ اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ اﻃﺮاف ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و ﺑﻮﺷﻬﺮ ،اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن )اﻃﺮاف ﭼﺎﺑﻬﺎر(،
اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن )ﮐﺮﻣﺎن ،ﺑﻢ و ﻧﺮﻣﺎﺷﯿﺮ( ،اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن )اﻃﺮاف اﻫﻮاز( و ﯾﺰد روﯾﺶ دارد.
ﻣﻨﺒﻊ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ
ﺣﻨﺎ ،ﺑﻮﻣ ﻧﻮاﺣ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ اﺳﺖ .در ﻧﻮاﺣ ﺷﺮق ﻧﺰدﯾ و ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﺷﻮد و از ﻧﻮاﺣ اﺳﺘﻮاﯾ ﻫﻨﺪ و ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط
دﯾﺮ ﺻﺎدر ﻣﮔﺮدد .در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑ ﮐﺸﻮر ،اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺮﻣﺎن ،ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﺷﻮد.
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻬﻢ
ﯾ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺟﺴﺎﻣ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺮدن ﺣﻨﺎ ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎ آن ﺻﻮرت ﻣﮔﯿﺮد ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻻوﺳﻮن ﯾﺎ  1ـ ﻫﯿﺪروﮐﺴ
ﻧﻔﺘﻮﮐﯿﻨﻮن ﻣﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﺪود  %1ﺣﻨﺎ را ﺗﺸﯿﻞ ﻣدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎده ،ﻣﻨﺒﻊ رﻧ ﺣﻨﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت دﯾﺮ ﺣﻨﺎ ،ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻮﻣﺎرﯾﻦ ،ﮔﺰاﻧﺘﻮنﻫﺎ ،ﻓﻼووﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ،ﮐﯿﻨﻮﺋﯿﺪ ،ﺗﺎﻧﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  5 -10درﺻﺪ ،رزﯾﻦ و ﻣﻘﺪاری اﺳﯿﺪ
ﮔﺎﻟﯿ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ آزاد و ﻣﻘﺪار ﮐﻤ اﺳﺘﺮول از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺘﺮوﺳﺘﺮول ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺣﻨﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر دارای ﻣﺎﻧﯿﺘﻮل و ﻣﻮﺳﯿﻼژ اﺳﺖ .وﺟﻮد ﻣﻮﺳﯿﻼژ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺮگ ﺣﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﺎ آب ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺧﻤﯿﺮ درآﯾﺪ  .ﺣﻨﺎ دارای  %2/1اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺑﺎﺷﺪ.
اﺛﺮات ﻣﻬﻢ
* ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻨﺎ ﯾ از ﮔﯿﺎﻫﺎن ،ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﺗﺎﻧﻦ اﺳﺖ ،ﻟﺬا دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻗﻮی ﻗﺎﺑﺾ ﻣﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ از آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮراﮐ در اﺳﻬﺎل ﺧﻮﻧ ،زﺧﻢﻫﺎی رودهای‐ ﻣﻌﺪهای و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ادرارآور اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺷﻮد.
* ﻣﺼﺮف ﺧﺎرﺟ و ﻣﻮﺿﻌ آن ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺪ اﮔﺰﻣﺎ ،درﻣﺎن ﺟﺮب )ﺑﯿﻤﺎری ﭘﻮﺳﺘ واﮔﯿﺮی ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ آن ﺳﺎرﮐﻮﭘﺘﺲ اﺳﺎﺑﯿﻞ
ﻣﺑﺎﺷﺪ( ،ﺿﺪ ﻣﯿﻮزﯾﺲ )ﺑﯿﻤﺎری ﻗﺎرﭼ ﭘﻮﺳﺖ( و درﻣﺎن زﺧﻢﻫﺎ ﻣﺑﺎﺷﺪ.
* در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺮ ،ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،اﯾﺮان ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی و آﻣﺮﯾﺎ ،ﺟﻬﺖ رﻧ ﮐﺮدن
ﻣﻮ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت زﯾﺎدی از ﺣﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﻮ در ﺟﻬﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻨﺎی ﺑﺪون رﻧ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﻨﺎ رﻧ ﻃﺒﯿﻌ ﻣﻮ را ﺣﻔﻆ و آن را درﺧﺸﺎن ﻣﺳﺎزد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻌﻀ از ﺧﻮاص ﺣﻨﺎ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎدهی رﻧ آن اﺳﺖ ،ﻟﺬاﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤرﺳﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاص ﺣﻨﺎی ﻃﺒﯿﻌ ،ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﻨﺎی ﺑ رﻧ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در ﻫﻨﺎم ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻣﺎدهی رﻧ ﻻوﺳﻮن ،ﻣﻮاد دﯾﺮی ﻧﯿﺰ ﺟﺪاﻣﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﻨﺎی ﺑ رﻧ ﺣﺬف ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
ﮐﻢﺗﺮی وﺟﻮد دارﻧﺪ
* ﺣﻨﺎ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﻬﺒﻮدی زﺧﻢﻫﺎی ﻧﺎﺷ از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﮔﺮام ﻣﺜﺒﺖ را داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺎرچﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﮐﭽﻠ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﺮیﮐﻮﻓﯿﺘﻮز ،اﺳﭙﻮروﺗﺮﯾﻮم و ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ،ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
* از دﯾﺮ ﺧﻮاص ﺣﻨﺎ ،ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪﮔ و ﺿﺪ آﻓﺘﺎب آن اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﻓﺮآوردهﻫﺎی آراﯾﺸ ‐ﺑﻬﺪاﺷﺘ ،در
ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺷﻮد و ﺟﻬﺖ ﺗﺮک ﺧﻮردﮔ ﭘﻮﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
* ﺣﻨﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻌ در ﺗﺨﻔﯿﻒ دردﻫﺎی روﻣﺎﺗﯿﺴﻤ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣرود.
* ﺟﻮﺷﺎﻧﺪهی ﺑﺮگ آن ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘ ،ﮔﺎﻫ اوﻗﺎت ﺗﺴﯿﻦ ﺳﺮدرد و دﻫﺎنﺷﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣرود.

* ﻋﺼﺎرهی ﺑﺮگﻫﺎی ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺪ ﮔﺮﻓﺘ ﻋﻀﻼﻧ دﺳﺘﺎه ﮔﻮارﺷ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣرود.
* در ﺑﻌﻀ ﻧﻮاﺣ ،ﮔﺮد ﺑﺮگ ﺣﻨﺎ ،ﺑﺮگ ﻫﻠﻮ و ﺑﺮگ ﺗﺎﻧﻦدار ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و ﺑﺮای رﻓﻊ اﮔﺰﻣﺎ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺗﻌﺮﯾﻖ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺑﺪان ﻣﻣﺎﻟﻨﺪ.
ﺣﻨﺎ
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮات ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺣﻨﺎ
ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ،ﺿﺪ ﺑﺎرداری ،ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب ،ﺿﺪ ﻟﻮﺳﻤ ،ﺿﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ،ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧ ﮐﻨﻨﺪه ،ﺿﺪ ﻗﺎرچ ،ﺿﺪ ﺗﺐ ،ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻢ ،ﺿﺪ
وﯾﺮوس ،ﺿﺪ آﻓﺘﺎب ،ﻗﺎﺑﺾ ،ﺗﻬﻮع آور ،ادرارآور ،ﻗﺎﻋﺪه آور ،ﻣﻠﯿﻦ ،ﺧﻠﻂ آور ،ﻣﺤﺎﻓﻆ ﮐﺒﺪ ،ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪهی ﭘﺮﻓﺸﺎری ﺧﻮن ،ﺳﻘﻂ
ﮐﻨﻨﺪه ،ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زا ،ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪهی ﻧﯿﺘﺮات ردوﮐﺘﺎز و ﻣﺴﻦ.
آﺛﺎر ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژﯾ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﺗﺎﻧﻦ ،اﺛﺮات ﻗﺎﺑﺾ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ ﻋﻤﺪهی آﺛﺎر رﻧﮐﻨﻨﺪﮔ و درﻣﺎﻧ ﺣﻨﺎ را ﻧﺎﺷ از وﺟﻮد ﻣﺎدهی
ﻻوﺳﻮن ﻣداﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺧﺎﺻﯿﺖ رﻧﮐﻨﻨﺪﮔ آن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘ دارد.
ﻻوﺳﻮن ﺳﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤ دارد و ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻨﺪ ﺷﺪن زودﮔﺬر ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ داﻣﻨﻪی اﻧﻘﺒﺎض آن ﻣﮔﺮدد.
اﺛﺮ ﺿﺪ اﺳﻬﺎﻟ آن را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻧﻮس و ﺣﺮﮐﺎت دودی ﺷﻞ روده ﻣداﻧﻨﺪ.
اﺛﺮات ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب ،ﺿﺪ درد و ﺿﺪ ﺗﺐ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف  500ﻣﯿﻠﮔﺮم ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻻوﺳﻮن )ﻣﺎدهی ﻣﺆﺛﺮ ﺣﻨﺎ(
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  .اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮی و ﺿﺪ ﻗﺎرﭼ ﺣﻨﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻻوﺳﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﻣدﻫﻨﺪ.
ﻧﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
 -1ﺑﺮداﺷﺖ ﺣﻨﺎ ،ﺳﺎﻟ دو ﺑﺎر ﺻﻮرت ﻣﮔﯿﺮد .ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺨﺴﺖ در اواﯾﻞ ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻨﺎی ﮔﺮﻣﺎ ﮐﻪ دارای ﺑﺮگ ﺿﺨﯿﻢ و ﺑﻪ
رﻧ روﺷﻦ اﺳﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ دوم در اواﺧﺮ آﺑﺎن ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻨﺎی ﻗﻮس ﮐﻪ ﺑﻪ رﻧ ﺳﺒﺰ ﺗﯿﺮه ﻣﺑﺎﺷﺪ.
 -2ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻌﻀ از ﺧﻮاص ﺣﻨﺎ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎدهی رﻧ آن اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤرﺳﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاص ﺣﻨﺎی ﻃﺒﯿﻌ،
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﻨﺎی ﺑ رﻧ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در ﻫﻨﺎم ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻣﺎدهی رﻧ ﻻوﺳﻮن ،ﻣﻮاد دﯾﺮی ﻧﯿﺰ ﺟﺪا ﻣﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﻨﺎی
ﺑ رﻧ ﺣﺬف ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻢﺗﺮی وﺟﻮد دارﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻨﺎ ﯾ از ﮔﯿﺎﻫﺎن ،ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﺗﺎﻧﻦ اﺳﺖ ،ﻟﺬا دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻗﻮی ﻗﺎﺑﺾ ﻣﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ از آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮراﮐ در اﺳﻬﺎل ﺧﻮﻧ ،زﺧﻢﻫﺎی رودهای‐ ﻣﻌﺪهای و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ادرارآور اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺷﻮد
 -3ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﻮاد و ﯾﺎ ﮔﯿﺎﻫﺎﻧ ﺑﻪ ﺣﻨﺎ ،رﻧﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ را اﯾﺠﺎد ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺷﯿﺮ
ﯾﺎ آب ﻟﯿﻤﻮ ﺑﻪ ﺣﻨﺎ ،رﻧ ﺑﺮﻧﺰ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣآورﻧﺪ.
ﺣﻨﺎ ،ﻣﻮﻫﺎی ﺳﯿﺎه را رﻧ ﻧﻤﮐﻨﺪ وﻟ ﻣﻮﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ رﻧ دﯾﺮ را رﻧ ﻣﮐﻨﺪ.
ﮔﺎﻫ ﺑﻪ ﺣﻨﺎ ﮔﯿﺎه رﻧ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮﻓ و زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻬﻮهای ﮐﻢ رﻧ ،ﻗﻬﻮهای و ﯾﺎ
ﺳﯿﺎه ﻏﻠﯿﻆ در ﻣآﯾﺪ.
 -4ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪی ﺣﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﻣﻮی ﺳﺮ ،آن را ﺑﺎ آب ﮔﺮم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻤﯿﺮ ،در ﻣآورﻧﺪ و روی ﺳﺮ ﻣﻣﺎﻟﻨﺪ .ﻧﺘﻪی
ﮔﻔﺘﻨ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻫﻨﺎم ﺑﺎﯾﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﮔﺮم آن ﺣﻔﻆ ﺷﻮد ﺗﺎ رﻧ دﻟﺨﻮاه و ﭘﺎﯾﺪار را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﺑﺮای ﻣﺪﺗ) ﭼﻨﺪ
ﺳﺎﻋﺖ( روی آن ﺣﻮﻟﻪ ﯾﺎ ﭘﺎرﭼﻪی ﻧﻔﻮذ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﻣﺑﻨﺪﻧﺪ.
 -5در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1366ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﻟﺤ ﺳﻮرﻣﻘ و ﻫﻤﺎران در داﻧﺸﺪه داروﺳﺎزی ﺗﻬﺮان ﺑﺮ روی ﺣﻨﺎی ﻧﻮاﺣ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﺣﻨﺎی ﻧﺮﻣﺎﺷﯿﺮ )اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن( ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺣﻨﺎی ﮐﺮﻣﺎن ،ﯾﺰد و ﺑﻢ در درﺟﺎت ﺑﻌﺪی ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒ
در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر ،ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾ ﭘﻮﺳﺖ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮔﺮدد .ﺑﺮگﻫﺎی ﺣﻨﺎ در ﻣﻮش ،ﻣﺎدهی ﻧﺎﺑﺎروری اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻧﮐﻨﻨﺪهی اﺑﺮوﻫﺎ و ﻣﮋهﻫﺎ دﻗﺖ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺧﻄﺮ آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ وﺟﻮد دارد.
ﺑﺮگﻫﺎ دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﺨﺪر اﺳﺖ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻی آن ،ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮدرد و ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻣﺷﻮد.

