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ایي گیاُ ضکل دسختچِ ای داضتِ ٍ تِ فشم ّای خضاًذاس ٍ ّویطِ سثض هَجَد  است. .Cornus mas Lصغال اختِ  ًام علوی

هیلیوتش( هی تاضذ کِ تِ صَست هتٌاٍب سٍی  01تا  5است. تشگ ّای ایي گیاُ تیضی ضکل تَدُ ٍ حاٍی دهثشگ ّای کَتاُ )

گل آریي چتشی پذیذاس هی ضًَذ. ضاخِ ّا قشاس گشفتِ اًذ. گل ّای صغال اختِ دس اٍایل تْاس قثل اص ظَْس تشگ ّا تش سٍی 

پشچن ٍ یک هادگی  4کاسثشگ،  4گلثشگ صسد سًگ،  4ّوچٌیي دس قاعذُ گل آریي گَضَاسک ٍجَد داسد. دس ّش گل هعوَالً 

گل تَجَد  15تا  01سٍص تَدُ ٍ دس ّش گل آریي تِ طَس هتَسط  04تا  01دٍ تشچِ ای ٍجَد داسد. هذت گلذّی دس ایي گیاُ 

افطاًی گل ّا تَسط حطشات اًجام هی ضَد صیشا گل ّا قادس تِ تَلیذ ضْذ ّستٌذ. گل اًگیضی دس صغال اختِ دس هی آیذ. گشدُ 

اٍاخش پاییض صَست هی گیشد. هیَُ ایي گیاُ تستِ تِ ًَع سقن هی تَاًذ صٍدسس یا دیشسس تاضذ. هیَُ ّا هعوَالً تِ سًگ قشهض 

 ُ اص ًَع ضفت هحسَب هی ضَد تیشُ تَدُ ٍ تیضی ضکل ّستٌذ. هیَُ دس ایي گیا

ای تا خَاظ دسهاًی تاال تَدُ ٍ هیَُ، تشگ، پَست ٍ سیطِ دسخت صغال اختِ دس پیطگیشی ٍ دسهاى تسیاسی اص  صغال اختِ هیَُ

 .ضشقی تاضذ ّای گشدضگشی هٌطقِ اسسثاساى دس آرستایجاى تَاًذ هعشف خَتی تشای تَاًوٌذی ّا هؤثش است، ایي هیَُ هی تیواسی

ٍ فالًَئیذّا است، ایي هیَُ خَضوضُ  E, B0, B1 C ّای اختِ حاٍی هقادیش صیادی آّي، کلسین، اسیذفَلیک، ٍیتاهیي صغال

صیادی داسد کِ  یّا اکسیذاى ضَد ّوچٌیي ایي هیَُ هٌثع خَتی تشای فیثش است ٍ آًتی کالشی است ٍ تاعث اضافِ ٍصى ًوی کن

ّای تذى ٍ دس ًْایت  ّا ٍ تافت تشًذ ٍ تِ پیطگیشی اص صذهِ تِ سلَل سا تاال هیّای غیشٍاگیش  هقاٍهت تذى دس تشاتش تیواسی

هشٍاسیذ، آستشٍص ٍ آستشیت کوک تِ سضایی  ضشائیي، آب ّایی چَى تیواسی قلثی، سشطاى، دیاتت، تصلة پیطگیشی اص تیواسی

اکسیذاى طثیعی تِ ًام  ح تاالی آًتیکٌذ، علت ایي اهش سط ّای قلثی کوک هی اختِ تِ کاّص تیواسی هصشف صغال .کٌٌذ هی

 .ضَد ّای تا سًگ تیشُ یافت هی آًتَسیاًیي است کِ دس سثضیجات ٍ هیَُ

ّای طثیعت کطَسهاى تَدُ ٍ  ّای صیثای اسسثاساى دس قلة ضْشستاى کلیثش تا داضتي طثیعت تکش ٍ صیثا یکی اص صیثایی جٌگل

 هخصَظ سَغاتی عٌَاى تِ  ّای آى صغال اختِ ٍ فشآٍسدُ. س استّوِ سالِ پزیشای تسیاسی اص گشدضگشاى اص سشاسش کطَ

ٌکِ هَاد اٍلیِ تِ کاس سفتِ اسگاًیک است، اص سَددّی خَتی تشخَسداس ای تِ عٌایت تا ٍ گشفتِ قشاس  استقثال هَسد  ضْشستاى

 .است

ّای تثذیلی تِ ضکل هشتا، ضشتت،  فشآٍسدُخطک ضذُ تا ّستِ ٍ تشگِ دسٍى ّستِ ٍ ّای خطکثاسی ایي هیَُ،  ص جولِ فشآٍسدُا

الثتِ صٌایع تثذیلی ایي هحصَل تِ صَست صٌعتی دس هٌطقِ ٍجَد ًذاسد اها تِ  .ضَد سب، طلِ ٍ هاسهاالد تَلیذ ٍ عشضِ هی

دس  .سسذ ّای هختلفی اص آى استحصال ٍ تِ فشٍش هی ّای کَچک خاًگی فشآٍسی ّا ٍ یا کاسگاُ صَست خاًگی دس اکثش خاًِ

 .اضتغال دس طَل سال تعذاد افشاد تیطتشی سا جزب کشدتا ایجاد تَاى  صَست اخز کذ تْذاضتی، هی

 


