
لْئَ ّرا، سهاًی کَ در صاتْى ُا گٌجاًذٍ  هی ضْد هی تْاًذ تزای اُذاف سیثایی ّ هزاقثت اس پْست 
آلْئَ ّرا در درهاى تؼذادی اس هطکالت پْستی هاًٌذ آفتاب سْختگی ، تزًشٍ ّ غیزٍ . استفادٍ  ضْد

استفادٍ هی ضْد 
 
:  فایذٍ صاتْى آلْئَ ّرا۱۰

:  اگز قصذ خزیذ صاتْى داریذ تذاًیذ کَ ایي صاتْى فْایذ سیاد دارد کَ تز هی ضوزین
ُز دّ ایي ُْرهْى .   استgibberellins ّ auxinsصاتْى  آلْئَ ّرا حاّی دّ ُْرهْى، هاًٌذ  :درهاى آکٌَ. ۱

صاتْى آلْئَ ّرا هی تْاًذ ػفًْت ُای پْستی را کاُص .  ُا  خْاظ ضذ التِاتی ّ التیام  دٌُذٍ دارًذ

. ُوچٌیي،  سلْلِای پْستی جذیذ در ایي فزآیٌذ کوک هی کٌذ. دُذ
: درهاى آفتاب سْختگی . ۲

در الیَ اپیتلیال پْست تاثیز هیگذارد . استفادٍ اس صاتْى  آلْئَ ّرا  تزای درهاى آفتاب سْختگی تکار هی رّد

اس آًجا کَ آلْئَ ّرا حاّی هقذار سیادی اس آًتی اکسیذاى ُا ّ . ایي  یک الیَ هحافظ رطْتت پْست است
خْاظ تغذیَ ای است، پْست را هزطْب ًگَ هیذارد، کَ تَ ًْتَ خْد تاػث تِثْد آفتاب سْختگی هی 

ضْد 

 :جلْگیزی اس پیزی. ۳
ٌُگام استفادٍ اس صاتْى آلْئَ ّرا ، آًتی . تا افشایص سي، پْست ها  چیي ّ چزّک ّ ضل هی ضْد

اکسیذاى ُای هختلف در آى  تَ حفظ ثثات ّ استحکام طثیؼی پْست کوک هیکٌذ ّ ُوچٌیي پْست را 
ُیذراتَ کزدٍ اس پیزی جلْگیزی هیکٌذ، 

: هزطْب ًگَ داضتي پْست. ۴
صاتْى آلْئَ ّرا ، ٌُگاهی کَ تَ طْر هٌظن استفادٍ  ضْد،  تَ ػٌْاى یک هزطْب کٌٌذٍ طثیؼی 

ُن پْست را هزطْب ًگَ هی دارد ّ ُن ایٌکَ درهاى خارش پْست است . تزای پْست است

 :کطیذگی را کاُص هیذُذ. ۵
ّقتی پْست در گذضتَ . تا گذضت سي، پْست ها هٌثسط ّ هٌقثض هی ضْد درست هثل االستیک

کطیذٍ ضذٍ، هاًٌذ  دّراى تارداری ّ یا تَ دلیل افشایص سزیغ ّسى، پْست آسیة دیذٍ ، کَ هٌجز تَ ػالئن 

کَ هی تْاًذ تا استفادٍ هٌظن اس صاتْى آلْئَ ّرا تِثْد یاتذ . سضتی ضذٍ است
: آلزژی را تسکیي هی دُذ. ۶

استفادٍ هٌظن اس صاتْى آلْئَ ّرا پْست را صاف .   خْاظ ضذ آلزژی ّ ضذ التِاب آى اثثات ضذٍ است

ُوچٌیي آلزژی را اس تیي هی تزد . هیکٌذ
صاتْى آلْئَ ّرا  ُوزاٍ تا هْاد هغذی  هاًٌذ گلیسیزیي، کزتٌات سذین، :هْاد هغذی در  صاتْى آلْئَ ّرا.  ۷

سْرتیتْل، ّ غیزٍ تزای  تغذیَ پْست هفیذ است 

: صاتْى  آلْئَ ّرا تزای تچَ ُا.۸
ایي هحصْل . صاتْى آلْئَ ّرا  تسیار هٌاسة تزای ًْساداى است .  ًْساداى  دارای پْست حساص ُستٌذ

اس آلْئَ ّرا طثیؼی ساختَ ضذٍ کَ اس پْست تذى ًْساد هحافظت هیکٌذ 

 
ُوَ ها هی داًین کَ تا افشایص سي،  رادیکال ُای آساد تز رّی :اس پْست  ّ سلْل ُا حفاظت هیکٌذ. ۹

تا استفادٍ اس صاتْى آلْئَ ّرا سیثایی اس دست رفتَ را تزهیگزداًذ . پْست، تاػث آسیة تیطتز هی ضْد

ُوَ  اختالالت پْستی را درهاى هیکٌذ . ۱۰
صزف ًظز اس ًْع  پْست  تا استفادٍ اس صاتْى آلْئَ ّرا تَ طْر هٌظن هی تْاًذ پْست را تاطزاّت کٌذ 

 


