
 جلوي بردقوشعسل 

ٌّة واختالُف المرعى من أزهاٍر ونباتات  ًّ تبعاً لعواملَ كثٌرٍة ومتنّوعة، كاختالف العوامل البٌئ تختلُف أنواع العسل الطبٌع

ًّ وأشجاٍر وتربة واختالف أنواع النحل كعسل السمسم، وعسل البردقوش ٌُعرف عسل ، وعسل البطٌخ، والعسل الجبل  .

الرحٌُق الذي تجمُعه شغاالت النحل من أوراِق وزهور نبات البردقوش، وتحّوله إلى عسل نحل البردقوش على أّنه 

. ًّ  طبٌع

 بردقوشفوائد عسل 

ًّ كنزالت البرد، والربو، والّسعال، جلويبردقوش ٌعتبُر عسل    عالجاً فّعاالً ألمراض الجهاز التنفس

ٌّة والبكتٌرٌا، والتهاب البلعو  م، والجٌوب، كما أّنه ٌساعُد فً التخلّص من االحتقان وٌحمً من العدوى الفٌروس

ٌّة.  والقصبة الهوائ

؛ وذلك الحتوائه على مرّكب الفالفونوٌدٌ ًّ  ستخدُم كمهّدئ وٌعالُج التوّتر، وآالم الرأس، والصداع، والقلق العصب

ٌّة، . ٌزٌد من نشاط الغدة الدرق ٌّة؛ وذلك الحتوائه على مرّكب البروالكتٌن الذي ٌساهُم فً تنظٌم هرمونات الغدة الدرق

تها.  ٌّ  وتزٌُد من كفاءتِها وفعال

ؤ، واالنتفاخ، واإلمساك، والمغص. ٌّ ، كعسر الهضم، والغثٌان، والتق ًّ  ٌخلّص من اضطرابات الجهاِز الهضم

ٌّة الطمث، ٌحمً من مشاكل المعدة كالتقّرحات، والحروق،   كذلك ٌمنُع من تقلّصات المعدة خالل عمل

إال أّنه ٌفّضلُ أن تتجّنَب الحوامل تناول عسل البردقوش خالل فترة الحمل؛ وذلك ألّنه من الممكِن أن ٌسّبَب مخاطَر على  

ٌُستخدُم كع ٌُخلّص من االلتهابات؛ الحتوائِه على خصائَص مضاّدة للفٌروسات، وبالتالً فهو  الٍج فّعال لجمٌع الرحم. 

، والتهابات المفاصل وااللتواءات وتصلّب المفاصل  ًّ أنواع األوجاع، واآلالم، خاّصة آالم األسنان واللثة، والتشّنج العضل

 والشراٌٌن. 

ٌّة فً الجسم، والذي بدوِره ٌساعُد فً التخلّص من السموِم، والفٌروسات، والبكتٌرٌا،  ٌزٌُد من إفرازات الغدد العرق

 راثٌم الضاّرة.والج

ٌنّظُم إفراز هرمون البروالكتٌن، المسؤول عن إدرار الحلٌب للمرضع، كما أّنه ٌستخدم أٌضا فً عالج تسّمِم الحمل،  

ة.  ٌّ ٌُخلُّص من آالم البطن خالل الطمث والدورة الشهر ٌّة.   وانتظام الدورة الشهر

ٌُخلُّص من القلق، والتعب واإلجهاد ٌزّود الجسم بالطاقة؛ وذلك الحتوائه على الفٌتامٌنات والده ون المهّمة للجسم، و

 واإلرهاق. ٌحمً خالٌا الكبد من التلف، 

ٌّف الكبد. ٌقلّلُ من ارتفاعات ضغط الدم، وٌحمً من خطر اإلصابة بتصلِّب الشراٌٌن والجلطات  وٌقً من أمراض تل

ٌّة.  واألمراض القلب

 ٌقّوي الذاكرة  .Kنسبة عالٌة من الكالسٌوم وفٌتامٌنٌحافُظ على صّحة العظام؛ وذلك الحتوائه على  

، وٌحمً من مرض الزهاٌمر وضعف الذاكرة والنسٌان والهزل. ٌخلُّص من الجذور الحرة التً تسّبُب مرض السرطان، 

 الذي ٌعمل كمضاّد لألكسدة  cوٌقّوي جهاز المناعة؛ وذلك الحتوائه على فٌتامٌن

العضالت واألطراف، وٌعّزز تدّفق األكسجٌن والدم فً الجسم؛ وذلك الحتوائه على نسبة . ٌعالج آالم الظهر وتصلَّب 

 .عالٌة من الحدٌد

 


