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سخني با خوانندگان
آيا مي دانستيد ميزان آلودگي شيميايي فضاي داخل خانه شما ممكن است 70 برابر بيشتر از بيرون باشد و عوامل اين آلودگي درست زير سينك 
آشپزخانه شما پنهان شده اند؟ امروزه محصوالت فراوان و متعددي با استفاده از مواد شيميايي ساخته شده و در خانه ها مورد استفاده قرار مي گيرند كه 
از جمله آنها مي توان به انواع شوينده ها، جرم گيرها، سفيدكننده ها، خوشبوكننده ها، مايع هاي ظرف شويي و مواد مشابه ديگر اشاره كرد. اين مواد ممكن 
است موجب تميز شدن خانه شما شوند و با استفاده از آنها چرك و ميكرب ها ظاهرا پاك و برطرف شوند، ولی ممكن است يك چيز بسيار بدتر بر جای 
بماند: پسماندهای خطرناك. اگر بدانيد كه پسماندهای خطرناك چگونه به وجود می آيند، تصوير جديد و متفاوتی از آنچه كه هر روز به عنوان مواد 
»عادی« در خانه خود مورد استفاده قرار می دهيد، در ذهن شما شكل می گيرد. اساسا هر ماده سمی، سرطان زا، فاسد كننده، واكنش پذير، قابل اشتعال 
يا مضر ) به هر شكلی( برای انسان و گياهان و جانوران، خطرناك به شمار می آيد. مواد شيميايی ای كه در خانه مورد استفاده قرار می گيرند، به مانند 
مواد خطرناك صنعتی، يكی يا بيشتر از اين ويژگی ها را دارا هستند و بايد برای آنها تدابير ويژه ای انديشيد. تفاوت مواد خطرناك صنعتی و خانگی در 

اين است كه تا به حال اطالع رسانی ضعيف يا مبهمي درباره خطرات محصوالت شيميايی خانگی صورت گرفته است. 
استفاده و دفع اين محصوالت آثار منفی گسترده و وسيعی را بر كره زمين وساكنان آن به همراه دارد. ما به آرامی در حال نابود كردن محيط زيست 
خود هستيم و با دخالت در چرخه محيط زيست، خود را نيز با سرعتی بيشتر نابود خواهيم كرد. خبر خوب اين كه امكان استفاده از گياهان و مواد 

كامال طبيعي و جايگزيني آنها به جاي مواد شيميايي وجود دارد. حاال زمان آن رسيده كه براي تميز كردن خانه خود از راه جديدي استفاده كنيد. 
در اين مجموعه )كه در قالب سه نشريه از كتاب معروف و پرفروش » نظافت خانه با شوينده هاي طبيعي1 « استخراج شده است( ياد خواهيد گرفت كه 
می توان با استفاده از گياهان و مواد طبيعي، شوينده ها و تميزكننده هايی درست كنيد كه بسيار موثرتر، مطمئن تر، خوشبو تر و به نحو قابل مالحظه ای 
ارزان تر از محصوالت شيميايي اي هستند كه در حال حاضر از آنها استفاده می كنيد و عالوه بر اين كه از خاصيت پاك كنندگي باالتري برخوردارند، 
ساخت آنها نيز دشوار، زمان بر و پرهزينه نيست. نويسنده اين كتاب، »كارين زيگل ماير2«، يك پژوهش گر معروف در رابطه با گياهان و نويسنده مقاالت 

متعددي در روزنامه ها و مجالت معتبر آمريكا است.
در اين نشريات اطالعات كليدي مربوط به خواص و نحوه تركيب مواد طبيعي و گياهي به زباني ساده توضيح داده شده اند. در دو شماره قبلي، خطرات 
ناشي از تاثير مواد شيميايي بر محيط زيست و انسان به همراه مزاياي استفاده از گياهان و پاك كننده هاي طبيعي مورد بررسي قرار گرفته و گياهان 
مفيد قابل جايگزيني به جاي مواد شيميايي معرفي شدند و فرمول هايي نيز براي تميز كردن قسمت هاي مختلف و وسايل مورداستفاده در آشپزخانه، 
حمام، دست شويي، لباس شويي، اسباب و اثاثيه چوبي و ديوارها پيشنهاد شدند. در اين نشريه، فرمول هاي گياهي اي براي شستشوي فرش ها، خو ش بو  
كردن هوا و نظافت قسمت هاي مختلف خودرو ارايه مي شوند. فرمول های پيشنهاد شده مخلوطی از گياهان خشك و اسانس های گياهی اصلی اي هستند 
كه با تركيب آنها مي توان جايگزين هاي كامال طبيعي اي ساخت و به جاي مواد شيميايي مشابه در خانه مورداستفاده قرار داد. با اين اميد كه آشنايي با 

اين مواد موجب ارتقاي سطح آگاهي عمومي و كاهش اثرات منفي مواد شيميايي بر سالمت انسان و محيط زيست شود.  
از آنجا كه گروه بين المللي ره شهر در راستاي اهداف تعيين شده سازماني، خود را موظف مي داند كه همواره در جهت توسعه پايدار و حفظ محيط زيست 
سعي و تالش كند و شعار سازماني »طراحي سازگار با محيط زيست3« را انتخاب كرده است، لذا در جهت آگاهي رساني به هموطنان، اقدام به ترجمه 
كتاب »معرفي پاك كننده هاي طبيعي و سازگار با محيط زيست« نموده است كه اين ترجمه در قالب سه نشريه براي اطالع و استفاده همه عزيزان 

منتشر مي شود. باشد كه با دقت و رعايت توصيه هاي مفيد ارائه شده در اين كتاب بتوانيم از محيط زيستي سالم برخوردار باشيم.

گروه بين المللي ره شهر

1- Naturally Clean Home
2- Karyn Siegel-Maier
3- DFE= Design For Environment
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محلولهايگياهيبرايشستشويفرشها

شستشوي براي طبيعي گياهي محلولهاي 
فرشها

درست مانند اثر انگشت ها بر روي ديوار كه در قسمت هاي قبلي 
از  نيست  معلوم  كه  لكه هايي  و  پاها  جاي  كرديم،  اشاره  آنها  به 
در  كه  هستند  هميشگي اي  مشكالت  جمله  از  نيز  آمده اند  كجا 
رابطه با فرش هاي خانه با آنها مواجه مي شويم. بچه هاي پر انرژي 
ما در بيشتر موارد فراموش مي كنند كه كف كفش گل آلود خود 
را بر روي پادري كشيده و آن را تميز كنند. در اين قسمت، چند 
و  فرش ها  كردن  تميز  براي  جايگزين  و  مطمئن  گياهي  محلول 
قالي ها به  همراه چند توصيه مفيد براي پاك كردن لكه هاي كثيف 

و چسبنده ارايه مي شوند.

شامپو فرش با اسانس رزماري و اسطوخدوس
اين فرمول براي تميز كردن فرش يك اتاق 4 × 3 متري كافي 
جاي  به  مي توانيد  كنيد،  پيدا  صابون  پرك  نتوانستيد  اگر  است. 
در  باشيد  داشته  به خاطر  ولي  كنيد،  استفاده  »براكس«  از  آن 
را  شامپو  ابتدا  مذكور،  اقالم  از  يك  هر  كردن  جايگزين  صورت 
بر روي قسمت كوچكي از فرش امتحان كنيد، سپس آن را براي 

شستشوي تمام فرش مورد استفاده قرار دهيد.
- 2 فنجان جوش شيرين

- نصف فنجان پرك صابون
- 20 قطره اسانس اسطوخدوس

- 8 قطره اسانس رزماري
- نصف فنجان سركه
- 2 فنجان آب گرم

تا  بزنيد  يا جارو دستي جارو  پاك كن  با فرش   را  ابتدا فرش   -1
جارو  را  اتاق  كف  كل  سپس  شود.  برطرف  حدي  تا  آن  كثيفي 

برقي بكشيد.
2- جوش شيرين و پرك هاي صابون را در يك كاسه پالستيكي 
با هم مخلوط كنيد. اسانس هاي گياهي را به آنها اضافه كرده و با 
هم خوب مخلوط كنيد. هر تكه اي كه داخل اين محلول به هم 

چسبيده يا حل نشده است، با چنگال از هم باز كرده و آن را در 
فرش  روي  را  حاصل  مخلوط  و  كنيد  حل  كامال  محلول  داخل 

بپاشيد.
3- سركه و آب گرم را داخل يك سطل بريزيد تا با هم مخلوط 
شوند. يك تي با سر اسفنجي را داخل سطل كرده و تا جايي كه 
مي توانيد، فشار دهيد تا مايع اضافي جذب شده به اسفنج آن خارج 
شود. سپس آن را به آرامي روي فرش بكشيد. فراموش نكنيد كه 
ابتدا فرش را به چند قسمت تقسيم كرده و هر قسمت را شسته 
و بعد به سراغ قسمت بعدي برويد. حداقل يك ساعت صبر كنيد، 

سپس روي فرش را جارو برقي بكشيد.

شامپو فرش كف دار با اسانس نعناع بياباني
اين فرمول براي تميز كردن مناطق پررفت وآمد بسيار ايده آل است.

- 3 فنجان آب
- سه چهارم فنجان صابون مايع گياهي

- 10 قطره اسانس نعناع بياباني
اسفنج  يك  با  بريزيد.  مخلوط كن  يك  داخل  را  فوق  مواد  تمام 
بماليد.  بر روي قسمت هاي كثيف فرش  را  مرطوب، كف حاصل 
آنها  روي  شوند، سپس  كامال خشك  قسمت ها  اين  دهيد  اجازه 

جاروبرقي بكشيد.

خوشبو كننده ساده فرش و قالي
قدم گذاشتن روي فرش با پاي برهنه و رفت و آمد حيوانات خانگي 
بر روي آن مي تواند موجب بدبو شدن فرش شود. با استفاده از اين 

فرمول، فرش و قالي شما خوش بو و خوش ظاهر مي شود.
- يك فنجان »براكس«

- يك فنجان جوش شيرين
- نصف فنجان آرد ذرت

- 10 قطره اسانس سرو كوهي
- 5  قطره اسانس درخت سرو

اسانس هاي  بريزيد.  پالستيكي  كاسه  يك  داخل  را  خشك  مواد 
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توصيههايمفيدبرايتميزكردنفرشها

گياهي را به آن اضافه كرده و آنها را خوب با هم مخلوط كنيد. 
هر قسمتي را كه مواد به هم چسبيده اند، با چنگال از هم جدا و 
حل كنيد. محلول حاصل را بر روي فرش يا قالي ريخته و چند 
ساعت صبر كنيد. در صورت امكان، بگذاريد محلول خوش بو كننده 
تمام شب بر روي فرش باقي بماند. در مرحله آخر روي فرش جارو 

برقي بكشيد.

ترميم كننده گياهي براي پرزهاي قالي
از  پس  مي توانند  فرمول  اين  در  موجود  سركه  و  سفيد1«  »زاج 
تركيب با يكديگر، پرزهاي فرش را تميز كرده و باعث بلند شدن 
بر  كه  لكه هايي  پاك كردن  براي  باشيد  داشته  توجه  آنها شوند. 
روي يك نقطه از قالي وجود دارند، كمي جوش شيرين را روي 
قسمت هاي كثيف قالي بماليد. اجازه دهيد جوش شيرين بر روي 
لكه خشك شود، سپس با يك ماهوت پاك كن نرم آن را از روي 
استفاده  قالي  گياهي  ترميم كننده  از  آخر  در  و  كنيد  پاك  قالي 
كنيد. اگر دست شما با تميز كننده تماس پيدا مي كند، از دستكش 

استفاده نماييد.
- نصف گالن آب گرم

- نصف فنجان زاج سفيد 
- يك چهارم فنجان سركه
- 8 قطره اسانس رزماري

- 3 قطره اسانس ليمو
تمام مواد فوق را در يك سطل با يكديگر مخلوط كنيد. براي تميز 
با آب گرم پر  از روي فرش، سطل ديگري را هم  كردن محلول 
كنيد. يك تي داراي سر اسفنجي را داخل محلول سركه كرده، 
آب اضافي آن را بگيريد و روي قسمت هاي مختلف قالي بكشيد. 
توجه: مانند قسمت قبل، قالي را به قسمت هاي مختلف تقسيم 
برويد.  ديگر  به  سراغ قسمت  از شستن هر قسمت  و پس  كنيد 
پس از شستن هر قسمت، تي را داخل سطل دوم كه حاوي آب 

گرم است، كرده و آن را بشوييد. سپس آب اضافي آن را گرفته و 
به نظافت ادامه دهيد. آن قدر اين كار را ادامه دهيد تا تمام قالي 

تميز شود.

محلول ضد كك براي فرش
از اين فرمول فوق العاده براي خالص شدن از شر موجودات ريز 
مزاحم استفاده كنيد. بهتر است پس از استفاده از اين محلول و 
كشيدن جارو برقي، پاكت جاروبرقي را در آورده و دور بياندازيد تا 

از هجوم دوباره كك ها جلوگيري كنيد.
- دو و نيم فنجان جوش شيرين

- 10 قطره اسانس پرتقال شيرين
- 10 قطره اسانس سنبل هندي

- 8 قطره اسانس نعناع بياباني يا نعناع
- 6 قطره اسانس ليمو يا بادرنجبويه

ابتدا قالي را با جارو برقي خوب تميز كنيد. تمام مواد فوق را در 
بريزيد.  و روي فرش  نموده  با هم مخلوط  يك ظرف پالستيكي 
را جارو  حداقل يك ساعت صبر كنيد. سپس دوباره روي فرش 

برقي بكشيد. 

توصيههايمفيدبرايتميزكردنفرشها
موادي كه روي فرش مي ريزند، بايد هر چه زودتر تميز شوند. هر 
زمان كه لكه اي بر روي فرش ايجاد شد، آن را با حوله و پارچه 
فكر  شوند.  پارچه  يا  حوله  جذب  آن  اضافي  مايع  تا  كنيد  تميز 
نكنيد اگر پارچه را محكم روي لكه بماليد، لكه بهتر پاك مي شود، 
برعكس، اين كار مي تواند موجب نفوذ بيشتر مواد به داخل تار و 

پود يا پشت فرش شود.
*****

به اين نكته توجه داشته باشيد كه هنگام پاك كردن يك لكه از 
روي فرش، بيش از حد از آب يا مايع تميز كننده استفاده نكنيد، 

1- سولفات آلومينيم و پتاسيم 
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زيرا اگر پشت قالي خيس شود، لكه مهاجم مكان مناسبي را براي 
پنهان شدن در اختيار دارد و پاك كردن آن بسيار دشوارتر مي شود.

*****
بيشتر لكه هاي غذا را مي توان به راحتي با محلول سركه و كمي 
صابون مايع يا مايع ظرف شويي پاك كرد. اگر تمايل داشته باشيد، 

مي توانيد چند قطره اسانس گياهي نيز به سركه اضافه كنيد.
*****

لكه ها و قطره هاي خون را بايد با آب سرد يا آب گازدار )سودا( 
پاك كرد. اگر لكه به طور كامل پاك نشد، مي توان از يك پارچه 
مرطوب شده با آب سرد و 2 قطره اسانس اكاليپتوس براي تميز 

كردن آن استفاده كرد.
*****

براي پاك كردن لكه هاي گل و الي، روي آن نمك يا جوش شيرين 
بريزيد.30 دقيقه صبركنيد، سپس روي آن جارو برقي بكشيد.

*****
كرم  با  را  آن  روي  فرش،  روي  از  جوهر  لكه  كردن  پاك  براي 
آن   و  برداشته  را  تازه  ليموي  تكه  يك  بپوشانيد. سپس  »تارتر« 
»تارتر«  كرم  روي  بر  را  آن  آب  از  قطره  چند  و  دهيد  فشار  را 
بريزيد. اجازه دهيد كرم »تارتر« كامال خشك شود، سپس روي 
مرطوب  اسفنج  يك  از  استفاده  با  و  پاك كن كشيده  ماهوت  آن 

محل لكه را پاك كنيد.
*****

با چند  را  آن محل  ابتدا  بر روي فرش،  ادرار  ريختن  در صورت 
دستمال حوله اي پاك كنيد تا بدين ترتيب مايع به جاي مانده تا 
حد امكان جذب دستمال ها شود. سپس يك محلول را به ترتيب 
زير درست كنيد: يك چهارم فنجان سركه، يك قاشق چاي خوري 
نعناع  اسانس  قطره  تا 10   8 و  مايع  صابون  يا  مايع ظرف شويي 
بياباني يا اكاليپتوس را با هم مخلوط كنيد. سپس با استفاده از 
يك اسفنج، محلول حاصل را بر روي محلي كه ادرار بر روي آن 
ريخته شده، بماليد و20 دقيقه صبر كنيد )سركه و اسانس هاي 
آنجا  بوي  كردن  برطرف  و  آلوده  منطقه  كردن  تميز  به  گياهي 

كمك مي كنند(. سپس، محل مذكور را با يك حوله مرطوب تميز 
پاك كنيد. توجه: در برخي موارد ممكن است سركه اندكي رنگ 
قالي هاي تيره رنگ را روشن كند. بنابراين، قبل از استفاده از اين 
فرمول براي تميز كردن فرش، آن را بر روي قسمت كوچكي از 

فرش كه در ديد نيست، امتحان كنيد.

تميزكردنوسايلفلزيبامحلولهايگياهي
پوليش هاي فلزات داراي يك يا دو اسيد قوي هستند كه به سرعت 
برطرف  را  آن  و  كرده  در خود حل  را  فلز  كدري سطح  و  ماتي 
اسيد  بسوزانند.  را  انسان  پوست  مي توانند  اسيدها  اين  مي كنند. 
پوليش هاي  و  ضد زنگ ها  از  برخي  در  كه  فلوئوريك«،  »هيدرو 
آلومينيوم به كار مي رود، يكي از خطرناك ترين اسيدها به شمار 
پيدا كند، آن قدر در آن  با پوست تماس  اسيد  اين  اگر  مي آيد. 
نفوذ مي كند تا به استخوان برسد. البته هنگام كار با اين اسيدها، 
بايد دستكش هاي محافظ بر دست كرد، ولي با وجود تمام اقدامات 
باز هم مي خواهيد دست هاي شما با چنين اسيد  پيشگيرانه، آيا 
خطرناكي در تماس باشد؟ از اين بدتر اين كه آيا مي خواهيد اين 
اسيد خطرناك را بر روي لوازم و ظروف آشپزخانه كه براي تهيه 

غذا به كار مي روند، مورد استفاده قرار دهيد؟   

برطرف كردن زنگ زدگي و كدري فلز
تجاري  پوليش  يك  داشتن  كه  مي كنند  فكر  مردم  از  بسياري 
سوزآور در خانه براي پاك كردن زنگ و كدري فلزها الزم است. 
ولي شما مواد اوليه آماده اي را در آشپزخانه يا باغچه خود در اختيار 
داريد كه با استفاده از آنها مي توانيد اين كار را به نحو مطمئن و 
بي خطري انجام دهيد. شايد در وهله اول بالفاصله به نتايج فوري 
حاصل از استفاده از پوليش هاي تجاري دست نيابيد، ولي اگر براي 
اين  از فرمول هاي معرفي شده در  اين كار كمي وقت بگذاريد و 
قسمت استفاده كنيد، در درازمدت به نتايج دلخواه دست خواهيد 
يافت. افزون بر اين، زنگ و كدري يك شبه به وجود نمي آيند. پس 

چطور انتظار داريد كه در يك لحظه كامال از بين بروند؟

تميزكردنوسايلفلزيبامحلولهايگياهي
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آلومينيوم
يافت  زمين  پوسته  در  كه  است  فلزي  فراوان ترين  آلومينيوم 
مي شود، ولي به صورت خالص نيست و معموال به شكل سيليكات 
مانند  معدني  مواد  ساير  با  تركيب شده  صورت  به  يا  آلومينيوم 
آهن، كلسيم و منيزيوم در طبيعت وجود دارد. از آن جا كه هزينه 
است،  پرهزينه  بسيار  سيليكاتي  تركيبات  از  آلومينيوم  استخراج 
آب دار  اكسيد  يك  كه  »بوكسيت«،  شكل  به  معموال  آلومينيوم 
در  تجاري  آلومينيوم  منبع  اصلي ترين  به عنوان  است،  ناخالص 

طبيعت يافت مي شود.
قرار  هوا  با  برخورد  معرض  در  نو  آلومينيوم  آن  كه  محض  به 
مي گيرد، يك اليه اكسيد با دوام بر روي آن تشكيل مي شود كه از 
آن در برابر خوردگي محافظت مي كند. به همين دليل است كه 
محصوالت آلومينيومي هرگز زنگ نزده يا كدر نمي شوند. با اين 
وجود، آلومينيوم بسيار واكنش پذير است و دو تا از متداول ترين 
با  نبايد  هرگز  خانه ها  در  استفاده  مورد  فلزات  تميزكننده هاي 
)سوداي  سديم  كربنات  و  شيرين  جوش  كنند:  پيدا  تماس  آن 

مخصوص شستشو(.
به دليل آن  كه آلومينيوم در برابر خوردگي و كدري مقاوم است، 
تنها مشكلي هستند  آلومينيومي  زنگ زدگي هاي سطحي ظروف 
زير  روش هاي  از  يكي  از  استفاده  با  شود.  مقابله  آنها  با  بايد  كه 

مي توانيد ظروف آلومينيومي خود را تميز كرده و برق بياندازيد:
ðð در يك سينك يا لگن پالستيكي، 2 فنجان آب جوش، يك

كه  مركباتي  اسانس  هر  چاي خوري  قاشق  يك  و  سركه  فنجان 
داخل  را  خود  آلومينيومي  )ظروف(  اقالم  بريزيد.  داريد،  دوست 
بيشتر  يا  ساعت  يك  براي  بگذاريد  و  دهيد  قرار  لگن  يا  سينك 
خيس بخورند. سپس اين اقالم را از داخل محلول درآوريد و پيش 
از گذاشتن در جاي مخصوص خود در آشپزخانه، آن ها را خوب 

خشك كنيد.
ðð سوپ خوري قاشق  دو  ذرت،  نشاسته  سوپ خوري  قاشق  دو 

زاج سفيد، 5 قطره اسانس پرتقال يا ليمو و به اندازه الزم آب را با 
يكديگر مخلوط كنيد تا يك خمير غليظ شكل گيرد. دستكش بر 

دست كرده و آن قدر خمير مذكور را به ظروف آلومينيومي بماليد 
تا تميز شوند. سپس ظروف را شسته و خوب خشك كنيد.

ðð »يك چهارم فنجان سركه و دو قاشق سوپ خوري كرم»تارتر
اسانس  قطره   4 تا   2 تمايل،  در صورت  كنيد.  مخلوط  هم  با  را 
مركبات به آن ها اضافه كنيد. تا يك خمير شكل گيرد. دستكش 
دست كرده و آن قدر خمير مذكور را به ظروف آلومينيومي بماليد 

تا تميز شوند، سپس ظروف را شسته و خوب خشك كنيد.
ðð براي تميز كردن لوازم و وسايل آلومينيومي آشپزخانه، چند

تكه ساقه ريواس و 2 فنجان آب )يا به اندازه اي كه روي تكه هاي 
ريواس را بپوشاند(  را به همراه لوازم و وسايل مذكور در يك ظرف 
ريخته و زير آن شعله اي روشن كنيد تا محلول مذكور به مدت 
30 دقيقه آرام آرام بجوشد. سپس لوازم و وسايل آلومينيومي را 
از داخل محلول مذكور در آورده و با آب سرد بشوييد و آن ها را 
خشك كنيد. توجه: به جاي تكه هاي ريواس مي توانيد از قاچ هاي 

گوجه فرنگي استفاده كنيد. 

برنج
برنج آلياژي از مس و روي است. در سال هاي اخير، بر روي بيشتر 
والكل( كشيده شده است  برنجي يك اليه جال )الك  ظرف هاي 
تا از كدر شدن آن ها جلوگيري شود. شما مي توانيد با گردگيري 
كف،  از  پر  گرم  آب  در  شستن  يك بار  وقت  چند  هر  و  هفتگي 
براي  جوش  آب  از  هيچ گاه  كنيد.  حفظ  را  آن ها  درخشندگي 
)الك  پوشش جال  داراي  ظرف هاي  يا  برنجي  ظرف هاي  شستن 
والكل( استفاده نكنيد، زيرا آب جوش ممكن است موجب ور آمدن 
اين اليه محافظ از روي اين ظرف ها شود. پس از شستن ظرف ها، 
بياندازيد.  برق  زيتون  روغن  كمي  با  را  برنجي  ظروف  مي توانيد 
روغن زيتون به مقاومت ظروف فلزي در برابر كدر شدن مي افزايد.
اشيا برنجي قديمي تر به مرور زمان اكسيده و كدر مي شوند و رنگ 
آن ها به رنگي متمايل به سبز تغيير مي يابد. در اين جا چند راه 

براي احيا زيبايي اوليه اشيا برنجي معرفي مي شوند:
ðð قاشق  2 همراه  به  را  مركبات  نوع  هر  اسانس  قطره   4
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اندازه اي  به  كنيد.  حل  سركه  فنجان  يك  در  نمك  چاي خوري 
پودر چند منظوره به اين محلول اضافه كنيد كه يك خمير غليظ 
و چسبناك تشكيل شود. خمير را بر روي شي برنجي ماليده و با 
يك اسفنج خشك آن را پخش كنيد. اجازه دهيد خمير مذكور 
كامال بر روي برنج خشك شود. سپس آن را با آب گرم شسته، 

خشك كرده و برق بياندازيد.
ðð 3 ،يك چهارم فنجان سركه، يك چهارم فنجان سس مايونز

قطره اسانس ليمو و 3 قطره عصاره دانه گريپ فروت را با يكديگر 
مخلوط كنيد. با استفاده از يك اسفنج نرم، اين محلول را بر همه 
جاي شي برنجي بماليد. اگر شي خيلي كدر شده است، آن را به 
مدت 30 دقيقه يا بيشتر در داخل اين محلول بخيسانيد. سپس 

آن را كامال شسته و خشك كنيد.
ðð آب فنجان  يك  از  متشكل  محلول  در  را  خود  برنجي  اقالم 

گرم و يك فنجان شير بخيسانيد )در صورتي كه شي برنجي شما 
بزرگ تر است، به نسبت مساوي از مخلوط آب گرم و شير بيشتري 
حالل  يك  كه  است  الكتيك  اسيد  حاوي  شير  كنيد(.  استفاده 

طبيعي به شمار مي آيد.
ðð يك چهارم فنجان آب ليمو، 4 تا 6 تا قطره اسانس ليمو يا

پرتقال و 2 تا 3 قاشق سوپ خوري كرم »تار تر« را با هم مخلوط 
كنيد تا خميري شكل گيرد. خمير را با انگشتان خود )دستكش 
برنجي  بر روي شي  ريز  بر دست كنيد( حركات دوراني  محافظ 
ماليده و صبر كنيد تا خشك شود. سپس با يك پارچه تميز آن را 

شسته و خشك كنيد.

برنز
نوع  هر  با  مس  تركيب  از  برنج  مانند  كه  است  آلياژي  نيز  برنز 
فلز ديگر غير از روي تشكيل مي شود. برنز جامد نيز مانند برنج 
تا بدين وسيله  الكل( پوشانده مي شود  از جال )الك و  با اليه اي 
با كيفيت  از تار و كدر شدن آن جلوگيري شود. كارهاي برنزي 
گذارده  نمايش  به  روباز  مكان هاي  در  كه  آن هايي  به ويژه  باال، 
مي شوند، داراي رنگ و درخشندگي زيبايي هستند كه هر چه بر 

قدمت آن ها اضافه شود، زيباتر مي شوند. اين نما در آثار هنري و 
بازسازي شده دو چندان مي شود. از آن جا كه فعل و انفعال برنز 
با هوا موجب زيبايي فوق العاده اين فلز مي شود، گردگيري منظم 
با اين  و پوليش سطحي تنها كارهايي هستند كه بايد در رابطه 
فلز انجام داد. اگر چند وقتي فراموش كرديد كه مجسمه ها و ساير 
نرم  برس  يك  با  مي توانيد  كنيد،  گردگيري  را  خود  برنزي  اشيا 
آن ها را تميز كنيد. اگر مي خواهيد اقالم برنزي شما كامال براق 
شوند، مي توانيد ابتدا آن ها را با يك پارچه تميز كرده و سپس يك 
پارچه تميز ديگر را درون واكس مايع فرو برده و به آن آغشته 

كنيد و روي آنها بكشيد.  
شكل  به  بيماري  اين  دارد:  قرار  برنز«  »بيماري  معرض  در  برنز 
برنز  روي  بر  خوردگي  جداگانه  نقطه هاي  و  رنگ  سبز  لكه هاي 
ظاهر مي شود. اين بيماري در اثر تماس برنز با كلرايدها، سولفيدها 
يا رطوبت بيش از حد به وجود مي آيد. معموال براي درمان اين 

موارد خاص
هنگام تميز كردن مجسمه ها يا ساير اقالم برنجي عتيقه، 
بايد به اين نكته توجه داشته باشيد كه به رنگ قديمي يا 
آن چه كه به اصطالح »پتينه« يا درخشندگي زنگار آنها 
براي  راه  بهترين  ننماييد.  وارد  آسيبي  مي شود،  ناميده 
تميز كردن اقالم برنجي اين است كه ابتدا آنها را با آب 
گرم و كف صابون بشوييد تا غبار، كثيفي و چربي روي 
با يك پارچه نرم  ببريد. سپس آن ها را  از بين  آن ها را 
اگر  بياندازيد.  برق  )كتان(  بزرك  روغن  با  مرطوب شده 
و ظريف هستند  قديمي  برنجي شما خيلي  عتيقه  آثار 
بهتر  كنيد،  تميز  چگونه  را  آنها  كه  نيستيد  مطمئن  و 
است با يك فرد خبره، مانند يك فروشنده آثار عتيقه، 
آثار  از  يك رنگ و روغن كار يا يك متخصص نگهداري 
با  بايد  نيز  برنجي  سه پايه هاي  كنيد.  مشورت  موزه اي 
يا كاغذ سنباده هاي نرم  سيم ظرف شويي بسيار ظريف 
تميز شوند. توجه داشته باشيد كه كاغذ سنباده را فقط 

در يك جهت بر روي سه پايه برنجي بكشيد. 
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بيماري، قطعه برنزي را درون آب مقطر جوشان قرار داده و آب را 
چندين بار عوض مي كنند. ممكن است الزم شود كه شي برنزي 
به مدت چندين روز داخل آب مقطر باقي بماند. هم چنين مي توان 
از محلول سركه داغ و نمك براي از بين بردن اين لكه ها استفاده 
كرد. اگر با اين روش ها، لكه ها از روي برنز پاك نشوند، بايد با يك 

فرد متخصص مشورت نماييد. 
دستكش هاي  برنز،  روي  از  چربي  و  كثيفي  كردن  پاك  براي 
با يك پارچه آغشته  برنزي را  محافظي را بر دست كرده و شي 
به محلولي متشكل از يك فنجان سركه، يك هشتم فنجان آب 
گريپ فروت و 6 قطره اسانس سدر يا كاج محكم بسابيد. سپس 
آن را با آب گرم شسته و با يك حوله نرم و تميز خوب خشك 

كنيد.

چدن
يك روز ماهي تابه دسته دار چدني خود را را خوب با آب و صابون 
با  تا  گذاشتم  شسته شده  ظرف هاي  قفسه  روي  را  آن  و  شستم 
جريان هوا خشك شود. وقتي برگشتم، با كمال تعجب مشاهده 
كردم كه باز هم كثيف به نظر مي رسد. در واقع، اين ظرف كثيف تر 
از قبل به نظر مي رسيد! اشتباه من اين بود كه ظرف را در معرض 
جريان هوا گذاشتم تا خشك شود و همين كار موجب زنگ زدگي 

آن شده بود. 
اگر ظرف هاي چدني هميشه كامال خشك نباشند، با اكسيژن هوا 
با  را  ظرف ها  نوع  اين  است  بهتر  مي زنند.  زنگ  و  شده  تركيب 
روغن چرب كنيم تا يك اليه محافظ بر روي آن ها تشكيل شود 
و از اكسيداسيون آن ها جلوگيري شود. وقتي يك ظرف چدني نو 
خريداري مي كنيد، بايد آن را با كمي صابون و سيم ظرف شويي 
نرم شسته و بالفاصله با پارچه خشك كنيد. سپس قسمت داخلي 
فر  داخل  را  ماهي تابه  و  كرده  نباتي چرب  روغن  كمي  با  را  آن 
درجه   250 دماي  با  ساعت   2 مدت  به  دهيد  اجازه  و  گذاشته 
را  آن  ماهي تابه چدني،  از خنك شدن  فارنهايت گرم شود. پس 
يك بار ديگر شسته و با دقت خشك كنيد. حاال ماهي تابه به خوبي 

پرداخت شده و آماده استفاده است.
ظروف چدني بايد پس از هر بار استفاده، شسته شده و به سرعت 
را  ظرف  گذاشتن  كنار  قصد  شستن،  از  پس  اگر  شوند.  خشك 
داريد، روي آن روغن بماليد. بهتر است در ظروف چدني بر روي 
آنها قرار نگيرد چون اين وضعيت مي تواند منجر به حبس رطوبت 
شود. راه ديگر براي جلوگيري از مجاورت رطوبت با ظروف چدني، 
جذب  براي  ظرف  داخل  در  حوله اي  دستمال  يك  دادن  قرار 
رطوبت اضافي است. به اين نكته توجه داشته باشيد كه اگر الزم 
شد ظرف چدني شسته شود تا تكه غذاهاي چسبيده به آن تميز 
شوند، بايد پس از شستشو و خشك كردن سريع، ظرف را مجددا 

روغن زده و پس از آن در جاي خود قرار دهيد. 

كروم  
كروم فلز سختي است كه داراي ظاهر آبي مايل به سفيد است. دوام 
و درخشش اين فلز موجب شده كه كروم به عنوان روكش جهت 
آب كاري ساير فلزات مورد استفاده قرار گيرد تا بدين ترتيب طول 
عمر ظروف فلزي ديگر بيشتر شود. كروم يا كروميوم معموال در 
وسيله هايي چون توستر )نان برشته كن(، اجاق گازها، يخچال ها، 
شيرها، قسمت هاي مختلف وسايل نقليه و حتي چوب هاي گلف 
مورد استفاده قرار مي گيرد. اگر بتوان به هر ترتيب از چسبيدن 
فلز عمر  اين  به كروم جلوگيري كرد،  آلودگي  و  يا چرك  چربي 
بسيار درازي پيدا مي كند. در اين جا چند نكته براي حفظ ظاهر 

كروم در بهترين شكل ممكن ارايه مي شود:
ðð خاصيت كه  شستشويي  وسايل  يا  شوينده  مواد  از  هرگز 

سايندگي دارند و ممكن است سطح آب كاري شده با اليه كروم را 
خراش دهند، استفاده نكنيد.

ðð براي تميز كردن مطمئن كروم از يك پارچه نرم آغشته به آب
گازدار )سودا( يا سركه استفاده كنيد. سپس ظرف را با يك پارچه 

خشك كنيد تا برق بيافتد.
ðð بر آن ها  جاي  كه  سوخته  چربي  لكه هاي  كردن  پاك  براي 

روي ظروف كرومي باقي مانده است، دستكش محافظ بر دست 
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كرده و ظرف را با 3 تا 6 قطره اسانس نعناع بياباني يا اكاليپتوس 
رقيق نشده بشوييد. اين اسانس را با يك پارچه تميز بر روي ظرف 

بماليد.
ðð ابتدا از روي ظروف كرومي،  لكه هاي زنگ  براي پاك كردن 

يا  بياباني  نعناع  اسانس  قطره  چند  و  كهنه  يك  با  را  لكه  محل 
به  را  آلومينيومي  فويل  تكه  يك  سپس  كنيد.  تميز  اكاليپتوس 
صورتي مچاله كنيد كه قسمت براق آن رو به بيرون باشد و آن 
تا 6 قطره اسانس  ابتدا 3  را روي لكه ها بكشيد. در مرحله بعد، 
با  را  »جوجوبا«  يا  بادام  روغن  سوپ خوري  قاشق  يك  و  گياهي 
هم مخلوط كرده، يك پارچه نرم را با آن آغشته كنيد و بر روي 

لكه ها بماليد.

مس 
اقالم تزئيني مسي معموال با اليه اي از جال )الك و الكل( روكش 
مي شوند تا ظاهر آنها حفظ شود. اين گونه اقالم را نبايد هيچ وقت 
پوليش كرد و كافي است آن ها به طور منظم گردگيري و هر چند 
مسي  وسايل  روكش هاي  كندن  براي  شوند.  شسته  يك بار  وقت 
بهتر است طبق روشي خاص كه توسط  پز  آشپزخانه و پخت  و  
كارخانه سازنده ارايه شده است، عمل كرد. اگر هيچ دستورالعملي 
در  را  مسي  ظروف  و  لوازم  بايد  نشده،  ارايه  كارخانه  سوي  از 
محلولي متشكل از 2 گالن آب جوش و يك ونيم فنجان سوداي 
مخصوص شستشو انداخت. بگذاريد آن قدر اين وسايل در محلول 

مذكور خيس بخورند تا اليه روكش آنها ور بيايد.
قابلمه ها و ماهي تابه هاي ساخته شده از فوالد ضد  زنگ، در اغلب 
موارد داراي كف مسي هستند تا بدين ترتيب حرارت در آنها بهتر 
پخش شود. ولي حرارت خيلي زياد مي تواند اين نوع ظرف ها را 
خراب كند. هيچ وقت كف مسي ظروف را با سيم ظرف شويي يا 
تميز كننده هاي ساينده ديگر نسابيد. اگر اين ظرف ها كدر شدند، 
با استفاده از مقدار كافي نمك، آرد و سركه، يك خمير جالدهنده 

درست كنيد و كف ظرف را با آن بسابيد. 
براي مقابله با ماتي يا كدري ظروف و وسايل مسي، يكي از راه هاي 

زير را امتحان كنيد:
ðð يك ليمو يا ليموترش را از وسط ببريد. روي آن نمك بزنيد

و روي ظرف مسي بماليد. اگر ليمو يا ليمو ترش تازه در دسترس 
نداريد، مي توانيد به جاي آن ها از آب ليمو يا يك قاشق چاي خوري 
آب  سوپ خوري  قاشق   2 با  مخلوط  مركبات  اسانس  نوع  هر  از 
استفاده نماييد. اين محلول را به يك اسفنج مرطوب كه روي آن 
نمك پاشيده شده بماليد و روي ظرف بكشيد. اين آسان ترين راه 

براق كردن ظروف مسي است!
ðð يك فنجان سركه، 5 قطره اسانس مركبات، يك و يك چهارم

مخلوط  هم  با  را  نمك  فنجان  نصف  و  پودر چند منظوره  فنجان 
كنيد تا يك خمير شكل گيرد. خمير مذكور را روي ظروف مسي 
ماليده و چند ساعت يا يك شب تا صبح صبر كنيد. سپس ظروف 
را شسته و خشك كنيد و در انتها براي جلوگيري از مات شدن 

بيشتر، كمي روغن بر روي آنها بماليد.
ðð كرم سوپ خوري  قاشق   2 با  را  كچاپ  سس  فنجان  نصف 

مسي  ظروف  روي  بر  را  حاصل  محلول  كنيد.  مخلوط  »تار تر« 
ماليده و حداقل يك ساعت صبر كنيد. سپس ظروف را در آب و 
صابون و بعد از آن در آب تميز بدون صابون بشوييد. در آخر همه 

ظرف ها را خوب خشك كنيد.

احتياطات الزم در رابطه با مس
براي  شود.  دچار  برنز  بيماري  به  است  ممكن  نيز  مس 
مقابله با اين بيماري، از همان دستوراتي كه در قسمت 

برنز گفته شد، پيروي كنيد. 
مس  از  داخلي شان  قسمت  كه  كاسه هايي  و  قابلمه ها 
نگهداري  يا  كردن  آماده  براي  نبايد  را  شده اند  تشكيل 
فرنگي  گوجه  ميوه ها،  از  برخي  مانند  اسيدي  غذاهاي 
اين  داد.  قرار  استفاده  مورد  سركه  حاوي  غذاي  هر  يا 
غذاها مي توانند در پي فعل و انفعال با مس موجب ايجاد 

تركيبات سمي شوند.
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1- Antimony
2- Sterling

مفرغ
مفرغ هاي قديمي آلياژي از سرب و قلع اند. مفرغ هاي قديمي به 
مرور زمان داراي رنگ تيره اي مي شوند كه زيبا به نظر مي رسد، 
ولي با توجه به تركيبات سرب، از اين ظروف نمي توان براي پختن 
كه  مفرغي  ظروف  بيشتر  كرد.  استفاده  آن ها  در  غذا  ريختن  يا 
امروزه ساخته مي شوند، در برابر كدر شدن مقاوم اند و 90% تركيب 
آن ها را قلع و 10% ديگر را مس يا »آنتيموان1« تشكيل مي دهد. 
اين تركيب فلزات، رنگ اصلي و اوليه خود را حفظ مي كند و عاري 
از سرب است، ولي ماندگاري آن كم و در برابر ضربه و خراشيدگي 
نيز مقاومت كمي دارد. برخي از ظروف مفرغي هم وجود دارند كه 
ظاهرشان مانند مفرغ است ولي در اصل جنس شان از آلومينيوم 
است  اين  راه  بهترين  شويد،  مطمئن  كامال  كه  اين  براي  است. 
روش  درباره  ظروف  اين  سازندگان  خود  دستورالعمل هاي  از  كه 
مناسب براي تميز كردن و نگهداري از اين اقالم پيروي كنيد. در 
اين قسمت چند راه آسان و سريع براي تميز كردن و نگهداري از 

ظروف مفرغي ارايه مي شوند:
ðð مفرغ را مي توان با ماليدن برگ هاي مرطوب كلم تميز و براق

كرد.
ðð تيره شده مي توان يك چهارم براي روشن كردن رنگ مفرغ 

 4 و  بزرك  روغن  چاي خوري  قاشق   2 نرم،  سنگ  خاك  فنجان 
قطره اسانس نعناع بياباني يا چاي كوهستان را با يكديگر مخلوط 
كرده و خمير حاصل را بر روي ظرف مفرغي ماليد )توجه داشته 
باشيد كه زياد از اين خمير استفاده نكنيد زيرا فرض بر اين است 
كه مفرغ هاي قديمي به دليل داشتن مس به عنوان يكي از اجزاي 

تشكيل دهنده، داراي رنگي تيره باشند(.
ðð اين است كه يك براي تميز كردن ظروف مفرغي  راه ديگر 

قاشق چاي خوري نمك را در يك فنجان سركه حل كنيد. سپس 
4 قطره اسانس دلخواه را به همراه پودر چند منظوره به آن اضافه 
كنيد تا خميري شكل گيرد. پس از دست كردن دستكش، خمير 

مذكور را به فلز ماليده و پس از مدتي آن را شسته و كامال خشك 
كنيد.

نقره
نقره دشمنان فراواني دارد كه به ظاهر بي ضرر هستند. به عنوان 
نمونه، وقتي الستيك در مجاورت نقره قرار گيرد، نه تنها موجب 
نيز  آن  رويي  اليه  خوردگي  باعث  بلكه  مي شود،  آن  شدن  كدر 
زمان  در  الستيكي  دستكش هاي  از  استفاده  بنابراين،  مي شود. 
نگهداري  از  هم چنين  نيست.  ايده خوبي  قطعا  نقره  كردن  تميز 
كف  يا  ديواره  كه  كابينت هايي  و  درصندوقچه ها  نقره اي  ظروف 
آن ها داراي پوششي از الستيك است، اجتناب كنيد. حتي بستن 
دو شي نقره اي به يكديگر با يك نوار الستيكي، مي تواند موجب 
خرابي آن ها شود. از جمله مواد ديگري كه تاثير منفي اي بر نقره 
ميوه،  آب  ساالد،  چاشني  مرغ،  تخم  زيتون،  به  مي توان  دارند، 
اين نكته  باور  اين كه، شايد  باالخره  اشاره كرد و  سركه و نمك 
براي شما سخت باشد كه هرگز نبايد در داخل گلدان هاي نقره اي 
گل گذاشت، مگر آن كه اول گل ها در داخل يك ظرف شيشه اي 
قرار  نقره اي  گلدان  داخل  سپس  شوند،  داده  قرار  پالستيكي  يا 
گيرند. گل هايي كه از ساقه قطع مي شوند، تجزيه شده و اسيدي را 
ترشح مي كنند كه مي تواند باعث تيرگي هميشگي روكش نقره اي 

گلدان ها شود. 
نقره »استرلينگ2«، آلياژي است كه 92/5% آن نقره و 7/5% آن 
مس است. در فلزهاي داراي روكش نقره نيز، با استفاده از آب كاري، 
فلز ديگري كشيده مي شود. تمام ظروف  بر روي  نقره  از  اليه اي 
نقره اي به راحتي اكسيده شده و مي توان آن ها را با دست پوليش 
زد و برق انداخت. بهترين راه براي به تاخير انداختن كدر شدن 
به خاطر  از آن ها است ولي  بيگاه  و  استفاده گاه  نقره اي،  ظروف 
داشته باشيد كه هرگز نگذاريد غذا در اين ظروف باقي بماند. اگر 
نمي توانيد بالفاصله پس از استفاده، اين ظروف را بشوييد، ته مانده 
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غذا را از داخل آن ها خارج كنيد تا بعدا سر فرصت آن ها را خوب 
تزئيني  نقره اي  از ظروف  برخي  كه  باشيد  داشته  توجه  بشوييد. 
ممكن است جال كاري شده باشند؛ در اين صورت دقت كنيد كه 
اين ظروف با آب گرم تماس پيدا نكنند. وقتي كه از ظروف نقره اي 
استفاده نمي شود، آن ها بايد در »فالنل1« پيچيده شده و سپس در 

محل مورد نظر نگهداري شوند. 
اگر براي شستشوي ظروف نقره اي از ماشين ظرف شويي استفاده 
مي كنيد، بهتر است اين ظروف را پس از شسته شدن،  با دست 
ماشين  مرحله خشك كن  وارد  آنها  ندهيد  اجازه  و  كنيد  خشك 
ظرف شويي كه با حرارت همراه است، شوند. نكته مهم ديگر اين 
كه در هنگام شستشوي ظروف نقره اي با ماشين ظرف شويي، بايد 
اين ظرف ها را از ظروفي كه از جنس ديگري مانند فوالد ضدزنگ 
هستند، جدا كنيد تا از خراشيده شدن احتمالي يا فعل و انفعاالت 

شيميايي ميان آن ها جلوگيري شود. 
اگر ظروف نقره اي شما كدر شده اند، در اينجا دو فرمول براي براق 

كردن آنها معرفي مي گردند:
ðð فرمولي آسان براي برطرف كردن ماتي و كدري ظروف

آب  از  پر  كه  ظرف شويي  سينك  در  را  نقره اي  ظروف  نقره اي. 
است، قرار دهيد. 2 قاشق سوپ خوري كرم »تارتر« و چند رشته 
فويل آلومينيوم به آن اضافه كنيد. اجازه دهيد نقره به مدت يك 
ساعت يا هر زمان ديگري كه الزم است، داخل اين محلول خيس 
بخورد تا كدري آن برطرف شود. سپس ظروف نقره اي را شسته 
و آن ها را با دست و به وسيله يك پارچه نرم خوب خشك كنيد. 
توجه: اگر نقره خيلي مات و كدر شده باشد، ممكن است متوجه 
بويي شبيه بوي تخم مرغ گنديده شويد. اين بو به خاطر فعل و 
انفعاالتي است كه منجر به توليد گاز سولفيد هيدروژن مي شود. 
در اين موارد، غلظت اين گاز آن قدر نيست كه خطرناك باشد، ولي 

بهتر است براي احتياط پنجره را باز بگذاريد.
ðð برطرف كننده فوري ماتي و كدري ظروف نقره اي. كمي

خمير دندان معمولي را داخل يك كاسه خالي ريخته و به آن 3 
تا 5 قطره اسانس نعناع بياباني يا نعناع اضافه كنيد. اين مخلوط 
را با نوك انگشتان تان به ظروف نقره اي بماليد. وقتي كه ماتي و 
كدري ظرف ها پاك شود، رنگ خمير دندان متمايل به خاكستري 
مي شود. سپس ظروف نقره اي را خوب شسته و قبل از گذاشتن 
در قفسه، آن را كامال خشك كنيد. از آن جا كه هنگام شستشوي 
از  پس  كنيد،  دست  بر  الستيكي  دستكش  نبايد  نقره اي  ظروف 
اتمام كار، دست هاي خود را خوب بشوييد. اگر هنگام استفاده از 
اين شوينده ها، دست تان شروع به خارش كرد، آن را خوب بشوييد. 

تميز كردن طال
نرم است كه مواد زبر به سادگي روي آن  فلز  طال يك 
خش مي اندازند. مطمئن ترين راه براي تميز كردن طال 
اين است كه يك قاشق چاي خوري صابون روغن زيتون 
مايع را با يك قاشق سوپ خوري جوش شيرين مخلوط 
كنيم تا خميري تشكيل شود. با نوك انگشت خود اين 
خمير را به آرامي روي طال بماليد. سپس آن را با آب گرم 

شسته و با يك حوله يا پارچه نرم كامال خشك كنيد. 

تصفيهكردنهوا

تصفيهكردنهوا
زندگي  در  را  مهمي  نقش  ادويه ها  و  گياهان  وسطي،  قرون  در 
خانواده ها اروپايي داشتند، زيرا نه تنها در آشپزي و تهيه غذا هاي 
مختلف مورد استفاده قرار مي گرفتند، بلكه در از بين بردن بوهاي 
ناخوشايند ناشي از وجود شرايط غير بهداشتي نيز كاربرد داشتند. 

به  كه  نباشد  غيربهداشتي  شرايط  آن قدر  ديگر  شايد  امروزه، 
مواجه  با چالش جديدي  ولي  مبتال شويم،  گوناگون  بيماري هاي 
هستيم كه ناشي از موادي است كه در زندگي مدرن مورد استفاده 
سطوح  و  مبلمان  معمولي،  قالي هاي  و  فرش ها  مي گيرند:  قرار 
آن ها  جمله  از  كه  مي كنند  توليد  را  سمي اي  بخارات  رنگ شده، 

1- يك نوع پارچه پشمي
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مي توان به »تركيبات آلي فرار1« ، »تري كلر اتيلن« و »فرمالدئيد« 
اشاره كرد. واضح است كه نمي توانيم از تمام آلودگي هايي كه در 
تصميم  آن كه  مگر  كنيم  فرار  مي شوند،  يافت  ساختمان  مصالح 
بگيريم در يك چادر زندگي كنيم. ولي مي توانيم با تصفيه كردن هوا 
يا به حداقل رساندن اين بخارات در خانه، تا حد زيادي تاثير منفي 
آن ها را بر سالمتي خود كم كنيم. چگونه؟ با پرورش گياهان خانگي.

تميز و سبز 
كه  باشد  مانده  يادتان  دبيرستان  دوران  از  هنوز  است  ممكن 
گياهان در فرآيندي به نام فتوسنتز شركت دارند. طي اين فرآيند، 
سمي  گازهاي  ساير  و  كربن  اكسيد  دي  مداوم  طور  به  گياهان 
موجود در هوا را جذب و به جاي آن ها اكسيژن توليد مي كنند. در 
واقع گياهان در اين فرآيند مانند فيلتر هواي فوري عمل مي كنند. 
مي توانند  گندمي  گياه   20 تا   15 كه  است  شده  برآورد  چنين 
از 200 متر مربع را  به مساحت كمتر  به نحو كارآمدي خانه اي 
تمام گياهان مي توانند  تقريبا  البته  پاك كنند.  از گازهاي سمي 

چنين كاري را در خانه شما انجام دهند. 
از:  مي توانيد  دهيد،  جاي  كجا  را  گياه  همه  اين  نمي دانيد  اگر 
كه  گلدان هايي  پايه  مي شوند،  آويزان  سقف  از  كه  گلدان هايي 
و  دهند  جاي  خود  در  را  گياه  چندين  واحد  آن  در  مي توانند 
حتي باغچه هاي كوچكي كه در قسمت افقي لبه پنجره ها ساخته 
مي شوند، استفاده كنيد. اگر نور طبيعي كافي نيز در داخل خانه 
نور  ايجاد  براي  كه  المپ هايي  از  مي توانيد  ندارد،  وجود  شما 
براي رشد گياهان استفاده مي شوند، بهره گيريد.  مصنوعي الزم 
بدين ترتيب مي توانيد محيط خانه خود را پاك كرده و هواي آن 
را سالم كنيد. اگر در خانه بچه كوچك داريد يا از حيوانات خانگي 
به ويژه  گياهان،  كه  كنيد  حاصل  اطمينان  مي كنيد،  نگهداري 

گونه هاي سمي را دور از دسترس آن ها نگهداري كنيد.  
كردن  تصفيه  و  پاكيزه  براي  كه  گياهاني  متداول ترين  از  برخي 

هواي داخل خانه به كار مي روند، عبارتند از: 
ðð.گل گندم« كه به آن گياه هواپيما هم گفته مي شود«
ðð پوتوس طاليي« كه از خانواده گل شيپوريان و زير خانواده«

برگ انجيري وارها است.
ðð)گل چمچه اي«)اسپاتي فيلوم«
ðð »سرخس«
ðð»آگلونما«
ðð»فيكوس بنجامين  «

گياهان به عنوان تصفيه كننده هوا عمل مي كنند و بسياري از آن ها 
را مي توان در تمام مدت سال در داخل خانه و محيط سربسته 
پرورش داد. ريحان، آويشن، پونه كوهي، مريم گلي، رزماري، نعناع 
و شمعداني عطري تنها نمونه اي از گياهاني هستند كه نه تنها به 
عطر خاص  بلكه  مي كنند،  كمك  خانه  داخل  هواي  كردن  تميز 
براي  نيز مي توان  آنها  از  از برخي  اين،  بر  افزون  خود را دارند و 

خوش طعم و خوش بو كردن غذاها استفاده كرد. 

براي گياهان( عطر (تركيب پوري« »پات 
خوشبوكردنفضايخانه

كلمه »پات پوري« اصطالحي است كه از تركيب كلمات فرانسوي 
تشكيل شده است و به معناي كوزه يا ظرفي است كه برگ هاي 
در  آن مي ريزند.  در  ادويه خوش بو  به همراه  را  نوع گل  چندين 
آثار  از  به معناي آميخته اي  اين كلمه  يا موسيقي،  ادبيات  حوزه 
ادبي يا يك قطعه موسيقي مختلط است. در اينجا ما به معناي 
آن در گياه شناسي توجه داريم: تركيب هماهنگ عطرهاي گياهي. 
هيچ محدوديتي در زمينه انواع مختلف گياهان و اسانس هايي كه در 
فرآيند »پات پوري« در هم مي آميزيد، وجود ندارد. تمام فرمول هاي 
موفق متشكل از گل هاي خشك شده كه در اينجا معرفي مي شوند، 
اسانس معطر گل ها،  يا  دارند كه روغن  نياز  تثبيت كننده  به يك 
چاشني ها و گياهاني را كه با هم مخلوط مي شوند، به خود جذب 

تركيبعطرگياهانبرايخوشبوكردنفضايخانه

1- Volatile Organic Compounds= VOCs
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كند. از جمله معروف ترين تثبيت كننده هاي گياهي مورد استفاده در 
اين فرآيند مي توان به »ريشه بنفشه« )ريشه و ساقه هاي زيرزميني 
خشك شده گياه بنفشه(، »گل سنگ«، ريشه »سوسن اصغر« )اگير 
و  »دارچين«  لبه«، »كندر«، چوب  تركي(، صمغ درخت »حسن 
تثبيت كننده ها حالت چوبي  از  برخي  اشاره كرد.  »نعناع هندي« 
دارند كه از جمله آن ها مي توان به ميوه »كاج«، غالف »شير گياه« 
و تراشه و پوشال »سدر« اشاره كرد. برخي از عطاري ها هم از چوب 

ذرت به عنوان تثبيت كننده استفاده مي كنند. 
پايه اصلي »پات پوري«، گياهان معطر خشك شده اند. قسمت هاي 
مختلف گياهان، از جمله گل، ريشه و برگ هاي آن ها را مي توان 
در اين فرآيند مورد استفاده قرار داد. چاشني هاي مختلفي مانند 
ميخك، زنجبيل و جوز هندي را نيز مي توان در ساختن مخلوط 
گياهان در »پات پوري« مورد استفاده قرار داد. اسانس هاي گياهي 
معطر نيز رايحه خوبي را به »پات پوري« مي افزايند. اين اسانس ها 
به راحتي قابل حصول هستند. تكه پوست ها، دانه ها، پوست ميوه ها 
و غالف دانه هاي خشك شده نه تنها جذاب اند، بلكه مي توان از آن ها 
براي حفظ عطر سود جست. هميشه  تثبيت كننده هايي  به عنوان 
تعادل  به  دستيابي  براي  كه  باشيد  داشته  خاطر  به  را  نكته  اين 
درست در »پات پوري«، بايد از روش آزمون و خطا استفاده كنيد، 
ممكن  نمونه،  به عنوان  حاصل.  مخلوط  از  استفاده  هنگام  به ويژه 
است شكل خشك برخي از اجزاي مورد استفاده در »پات پوري«، 
اجزاي  به همراه  باشند، ولي وقتي كه  بوي بسيار قوي اي داشته 

ديگر در آب جوش بخورند، بوي آن ها كم شود. 
لزومي ندارد كه يك تثبيت كننده را به »پات پوري« اي كه قرار 
است در آب جوش بخورد، اضافه كرد، مگر آن كه تمايل داشته 
پوري«  »پات  به  باشد.  داشته  بيشتري  عطر  مخلوط شما  باشيد 
در حال جوشيدن، هيچ قسمتي از درخت »حسن لبه1« را اضافه 
نكنيد زيرا اگر چه شكل خشك شده آن عطر بسيار خوبي دارد، 

پيدا  نامطلوبي  نسبتا  بوي  بخورد،  جوش  آب  در  كه  وقتي  ولي 
مي كند. كليد اصلي در ساخت مخلوط هاي معطر حاصل از فرآيند 
»پات پوري«، تمايل و عالقه شما به امتحان نسبت هاي متفاوتي 
از مواد در حالت هاي مختلف است، ولي در اين قسمت براي ايده 

دادن به شما، چندين نمونه معرفي مي شوند. 

معرفيچندخوشبوكنندهگياهي
فرمول شماره 1 =  شب تابستان  

مي دهد،  را  خانه  از  خارج  گياهان  بوي خوش  كه  را  فرمول  اين 
نقاط مختلف  يا »عنبرچه2« ريخت و در  بالش ها  مي توان داخل 

خانه  قرار داد يا اين كه آن را داخل يك ظرف يا كاسه ريخت.
- نصف فنجان ريحان بنفش

- نصف فنجان بابونه
- نصف فنجان مرزنجوش

- يك چهارم فنجان بومادران سفيد يا زرد
- يك چهارم فنجان تخم اردج

- يك چهارم فنجان گلسنگ
- 2 قاشق سوپ خوري صمغ درخت حسن لبه

- 2 قاشق سوپ خوري گل جوز
- يك قاشق چاي خوري پوست پرتقال رنده شده

- 15 قطره اسانس سدر
با هم مخلوط كرده و  تمام مواد فوق را در يك ظرف شيشه اي 
آن ها را آن قدر با يك قاشق هم بزنيد تا خوب مخلوط شوند. در 
ظرف را بسته و آن را در جايي تميز، بدون كوران هوا، دور از تابش 
مستقيم نور آفتاب يا گرما و سرماي بيش از حد قرار دهيد. به 
مدت 4 تا 6 هفته، يك بار در روز ظرف را به آرامي تكان دهيد 
يا آن قدر اين كار را ادامه دهيد تا احساس كنيد عطر كامال شكل 

گرفته است.

1- benzoin
2- كيسه هاي كوچكي كه در آن عطر يا گل هاي خشك شده ريخته و در لباس ها، زير بالش ها و نقاط مختلف خانه قرار مي دهند..  

معرفيچندخوشبوكنندهگياهي
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فرمول شماره 2 = رقص زيبا
آب  داخل  را  زير  مواد  دلپذير. مي توان  بسيار  عطر  مخلوط  يك 
بالش ها  يا در داخل  ريخته  گاز  اجاق  بر روي  گرم داخل ظرفي 
يا »عنبرچه« يا ظرفي ريخت و در نقاط مختلف خانه  قرار داد. 
در  دارد،  كه  غني اي  عطر  دليل  به  سفيد  صندل  اسانس  توجه: 
صنعت عطرسازي بسيار با ارزش است. دليل اين ارزش اين است 
كه اين اسانس از ريشه هاي درختي گرفته مي شود كه 75 سال 
و كمي  نيست  تجديد پذير  به راحتي  بالغ شود،  تا  مي كشد  طول 

گران است. لطفا با دقت از آن استفاده كنيد.
- يك فنجان گلبرگ رز

- يك فنجان جوانه اسطوخدوس
- يك فنجان برگ شمعداني
- نصف فنجان برگ به ليمو

- نصف فنجان پودر ريشه زنبق
- 10 قطره اسانس)عطر روغني( وانيل

- 8 قطره اسانس صندل سفيد
با هم مخلوط كرده و  تمام مواد فوق را در يك ظرف شيشه اي 
آن ها را آن قدر با يك قاشق هم بزنيد تا خوب مخلوط شوند. در 
ظرف را بسته و آن را در جايي تميز، بدون كوران هوا، دور از تابش 
مستقيم نور آفتاب يا گرما و سرماي بيش از حد قرار دهيد. به 
مدت 4 تا 6 هفته، يك بار در روز ظرف را به آرامي تكان دهيد 
يا آن قدر اين كار را ادامه دهيد تا احساس كنيد عطر كامال شكل 

گرفته است.

فرمول شماره 3 = عطر گل هاي بهاري
يك مخلوط بسيار قوي. شما مي توانيد مواد زير را داخل آب گرم 
در ظرفي بر روي اجاق گاز بجوشانيد يا مخلوط حاصل را درون 
بالش ها يا در »عنبرچه« يا ظرفي ريخت و در نقاط مختلف خانه  

قرار داد.
- نصف فنجان برگ رزماري

- نصف فنجان برگ نعناع يا نعناع بياباني

- نصف فنجان برگ اكاليپتوس خرد شده
- يك چهارم فنجان برگ آويشن

- يك چهارم فنجان ميخك درسته
- 2 قاشق چاي خوري پوست ليموي رنده شده
- 1 قاشق چاي خوري پوست پرتقال رنده شده

با هم مخلوط كرده و  تمام مواد فوق را در يك ظرف شيشه اي 
آن  ها را آن قدر با يك قاشق هم بزنيد تا خوب مخلوط شوند. در 
ظرف را بسته و آن را در جايي تميز، بدون كوران هوا، دور از تابش 
مستقيم نور آفتاب يا گرما و سرماي بيش از حد قرار دهيد. به 
مدت 4 تا 6 هفته، يك بار در روز ظرف را به آرامي تكان دهيد 
يا آن قدر اين كار را ادامه دهيد تا احساس كنيد عطر كامال شكل 

گرفته است.

فرمول شماره 4 = عطر باغ گل ها 
يا  »عنبرچه«  يا  بالش ها  داخل  مي توان  را  رنگارنگ  مخلوط  اين 

ظرفي ريخت و در نقاط مختلف خانه  قرار داد. 
- يك فنجان گل هميشه بهار

- يك فنجان گل فشفاش)بهمني(
- يك فنجان گل گندم

- يك فنجان گل ميمون
- نصف فنجان گلبرگ رز

- نصف فنجان گلبرگ گل آفتابگردان 
- نصف فنجان گل جعفري

- نصف فنجان مغز)ميوه( گل سرخ
- نصف فنجان تخم اردج

- يك چهارم فنجان سدر خرد شده
- يك چهارم فنجان »آنيسون« يا »باديان رومي« آسياب شده

- 2 چوب دارچين خرد شده
با هم مخلوط كرده و  تمام مواد فوق را در يك ظرف شيشه اي 
آن ها را آن قدر با يك قاشق هم بزنيد تا خوب مخلوط شوند. در 
ظرف را بسته و آن را در جايي تميز، بدون كوران هوا، دور از تابش 

معرفيچندخوشبوكنندهگياهي



16

مستقيم نور آفتاب يا گرما و سرماي بيش از حد قرار دهيد. به 
مدت 4 تا 6 هفته، يك بار در روز ظرف را به آرامي تكان دهيد 
يا آن قدر اين كار را ادامه دهيد تا احساس كنيد عطر كامال شكل 

گرفته است.

فرمول شماره 5 = جاده هاي بيرون شهر 
روي  بر  و  ريخته  داغ  آب  از  ظرفي  داخل  را  گل ها  مخلوط  اين 
اجاق گاز خانه حرارت دهيد يا آن را داخل بالش ها يا »عنبرچه« 
بريزيد. راه ديگر ريختن اين مخلوط در داخل يك ظرف يا كاسه 

زيبا است.
- 2 فنجان قاچ هاي سيب خشك شده
- يك فنجان برگ خشك »برگ بو«

- يك فنجان مريم گلي
- نصف فنجان ريشه زنجبيل بريده شده و پوست نكنده

- نصف فنجان گل ميخك درسته
- 8  عدد چوب دارچين دو سانتي متري

با هم مخلوط كرده و  تمام مواد فوق را در يك ظرف شيشه اي 
آن ها را آن قدر با يك قاشق هم بزنيد تا خوب مخلوط شوند. در 
ظرف را بسته و آن را در جايي تميز، بدون كوران هوا، دور از تابش 
مستقيم نور آفتاب يا گرما و سرماي بيش از حد قرار دهيد. به 
مدت 4 تا 6 هفته، يك بار در روز ظرف را به آرامي تكان دهيد 
يا آن قدر اين كار را ادامه دهيد تا احساس كنيد عطر كامال شكل 

گرفته است.

فرمول شماره 6 = مخلوط خارجي
يا  بالش ها  داخل  را  آن  نجوشانيد.  آب  داخل  در  را  فرمول  اين 
يك  داخل  در  مخلوط  اين  ريختن  ديگر  راه  بريزيد.  »عنبرچه« 

ظرف يا كاسه غيرمعمولي و زيبا است.
- نصف فنجان گل ياسمن

- يك چهارم فنجان به ليمو
- يك چهارم فنجان اسطوخدوس

- يك چهارم فنجان گل مرواريد عطري
- يك چهارم فنجان برگ رازيانه

- 2 قاشق چاي خوري پوست گشنيز
- 2 قاشق چاي خوري ريشه زنجبيل

با هم مخلوط كرده و  تمام مواد فوق را در يك ظرف شيشه اي 
آن ها را آن قدر با يك قاشق هم بزنيد تا خوب مخلوط شوند. در 
ظرف را بسته و آن را در جايي تميز، بدون كوران هوا، دور از تابش 
مستقيم نور آفتاب يا گرما و سرماي بيش از حد قرار دهيد. به 

مدت 4 تا 6 هفته، يك بار در روز ظرف را به آرامي تكان دهيد.

فرمول شماره 7 = مخلوط گل ها براي اتاق نشيمن
وقتي كه اين مخلوط آماده شد، آن را در داخل ظرف هاي تزئيني 
كه  ديگري  مكان  هر  يا  قفسه ها  ميزها،  روي  و  ريخته  كوچك 

دوست داريد، قرار دهيد چون ظاهر چشم نوازي دارد.
- يك چهارم فنجان گل ميخك درسته

- يك چهارم فنجان دانه فلفل فرنگي شيرين
- يك چهارم فنجان شكر سرخ

- يك چهارم فنجان برگ خشك خرد شده برگ بو
- سه چهارم فنجان نمك غير يد دار

- يك فنجان گلبرگ رز
- يك فنجان گلبرگ گل ادريس

- نصف فنجان برگ خشك شده شمعداني معطر
- نصف فنجان گل اسطوخدوس

- نصف فنجان شاخه كوچك و تازه رزماري به صورت خشك  
وخرد شده

- يك چهارم فنجان ريشه بنفشه
- 2 قاشق سوپ خوري مخلوطي از 60% آب و 40% الكل

1- گل هاي ميخك، دانه هاي فلفل فرنگي، برگ هاي خشك برگ 
بو، شكر سرخ و نمك را در يك كاسه با هم مخلوط كنيد.

2- در يك كاسه ديگر، تمام مواد فوق به غير از آب و الكل را با هم 
مخلوط كنيد. مقداري از اين مخلوط را در يك ظرف دهان گشاد 
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يا خمره ريخته و مقداري از مخلوط نمك را روي آن بپاشيد. به 
همين ترتيب، به صورت يك در ميان، اليه هايي از هر دو مخلوط 
را روي هم بريزيد، به طوري كه مخلوط نمك آخرين اليه رويي 

باشد.
3- حاال آب و الكل را روي تمام مخلوط مورد نظر ريخته، در ظرف 
را گذاشته و يك وزنه سنگين روي آن بگذاريد تا وزن آن باعث 

فشرده شدن مخلوط مذكور شود.
4- به مدت 4 تا 6 هفته هر روز يك بار مخلوط مذكور را هم بزنيد 
و هر بار پس ار اين كار، وزنه را سر جايش بگذاريد. اگر مخلوط 

مذكور خشك شد، كمي آب و الكل ديگر روي آن بريزيد.   
 

فرمول شماره 8 =  عطر پرتقال
اين مخلوط معطر را مي توانيد داخل ظرفي از آب داغ ريخته و 
يا  بالش ها  داخل  را  آن  يا  دهيد  خانه حرارت  گاز  اجاق  روي  بر 
يك  داخل  در  مخلوط  اين  ريختن  ديگر  راه  بريزيد.  »عنبرچه« 

ظرف يا كاسه زيبا است.
- 2 فنجان پوست پرتقال بريده شده به صورت نوارهاي باريك 

كوچك
- يك فنجان سر گل جعفري

- يك فنجان سيب خشك شده به صورت مكعب هاي كوچك
- نصف فنجان گل ميخك درسته

- نصف فنجان ساقه دارچين ريز شده
- نصف فنجان ريشه سوسن اصغر)اگير تركي(

- 10 قطره اسانس پرتقال شيرين
با هم مخلوط كرده و  تمام مواد فوق را در يك ظرف شيشه اي 
آن ها را آن قدر با يك قاشق هم بزنيد تا خوب مخلوط شوند. در 
از  دور  هوا،  كوران  بدون  تميز،  در جايي  را  آن  و  بسته  را  ظرف 
تابش مستقيم نور آفتاب يا گرما و سرماي بيش از حد قرار دهيد. 
به مدت 4 تا 6 هفته يك بار در روز ظرف را به آرامي تكان دهيد 

يا آن قدر اين كار را ادامه دهيد تا احساس كنيد عطر كامال شكل 
گرفته است.

فرمول شماره 9 = وسوسه 
مي توانيد اين مخلوط را داخل بالش ها يا »عنبرچه« بريزيد. راه 
ديگر ريختن اين مخلوط در داخل يك ظرف يا كاسه زيبا است. 
دانه هاي »تونكا1«، كه از خانواده نخود فرنگي است، بي مزه اند ولي 
داراي عطر قوي اي شبيه بوي وانيل هستند. مي توانيد اين دانه ها 
را از فروشگاه هاي عرضه كننده مواد غذايي طبيعي خريداري كنيد.

- يك فنجان گل ياسمن 
- يك فنجان برگ به ليمو

- نصف فنجان ريشه زنجبيل ريز شده 
- نصف فنجان برگ خرد شده مريم گلي

- 2 دانه تونكا
شده  خرد  كوچك  بسيار  قسمت هاي  به  كه  وانيل  دانه  يك   -

است
- يك قاشق سوپ خوري  چوب صندل ريز شده

- يك قاشق چاي خوري دانه زيره سبز
- 20 قطره اسانس نعناع هندي

تمام مواد فوق را در يك ظرف شيشه اي با هم مخلوط كرده و آن ها 
را آن قدر با يك قاشق هم بزنيد تا خوب مخلوط شوند. در ظرف را 
بسته و آن را در جايي تميز، بدون كوران هوا، دور از تابش مستقيم 
نور آفتاب يا گرما و سرماي بيش از حد قرار دهيد. به مدت 4 تا 
6 هفته يك بار در روز ظرف را به آرامي تكان دهيد يا آن قدر اين 

كار را ادامه دهيد تا احساس كنيد عطر كامال شكل گرفته است.

فرمول شماره 10 = مرغ افسون گر
اين مخلوط معطر را نيز مي توانيد داخل بالش ها، »عنبرچه ها« يا 

درون يك ظرف يا كاسه بريزيد.

1- Tonka Beans
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- يك فنجان گل ماگنوليا
- يك فنجان مغز گل رز

- يك فنجان شكوفه گل پونه
- يك فنجان به ليمو

- نصف فتجان گل هميشه بهار
- يك چهارم فنجان پوست پرتقال رنده شده
- يك چهارم فنجان پوست نارنگي رنده شده

- 2 قاشق سوپ خوري ريشه بنفشه
- 10 قطره اسانس شمعداني عطري

- 10 قطره اسانس ترنج
با هم مخلوط كرده و  تمام مواد فوق را در يك ظرف شيشه اي 
آن ها را آن قدر با يك قاشق هم بزنيد تا خوب مخلوط شوند. در 
از  دور  هوا،  كوران  بدون  تميز،  در جايي  را  آن  و  بسته  را  ظرف 
تابش مستقيم نور آفتاب يا گرما و سرماي بيش از حد قرار دهيد. 
به مدت 4 تا 6 هفته يك بار در روز ظرف را به آرامي تكان دهيد 
يا آن قدر اين كار را ادامه دهيد تا احساس كنيد عطر كامال شكل 

گرفته است.

فرمول شماره 11 = نسيم جنگل
اين مخلوط معطر را نيز مي توانيد داخل بالش ها و »عنبرچه ها« 

ريخته يا درون يك ظرف يا كاسه به نمايش بگذاريد.
- يك فنجان برگ هاي كامل مريم گلي

- يك فنجان شكوفه گل الدن قرمز
- يك فنجان گل پامچال

- يك فنجان سدر ورقه ورقه شده
- نصف فنجان برگ مريم گلي 

- نصف فنجان گل سنگ
- نصف فنجان ريشه خرد شده سنبل ختايي

- 25 قطره اسانس سنبل هندي
با هم مخلوط كرده و  تمام مواد فوق را در يك ظرف شيشه اي 
آن ها را آن قدر با يك قاشق هم بزنيد تا خوب مخلوط شوند. در 

از  دور  هوا،  كوران  بدون  تميز،  در جايي  را  آن  و  بسته  را  ظرف 
تابش مستقيم نور آفتاب يا گرما و سرماي بيش از حد قرار دهيد. 
به مدت 4 تا 6 هفته يك بار در روز ظرف را به آرامي تكان دهيد 
يا آن قدر اين كار را ادامه دهيد تا احساس كنيد عطر كامال شكل 

گرفته است.

فرمول شماره 12 = شبنم صبحگاهي
و  بالش ها  داخل  را  آن  مي توان  كه  سبك  و  تازه  مخلوط  يك 
»عنبرچه ها« ريخته يا درون يك ظرف يا كاسه به نمايش بگذاريد.

- يك فنجان برگ و گل بادرنجبويه
- يك فنجان شكوفه هاي گل جعفري

- يك فنجان برگ نعناع بياباني
- نصف فنجان گل بابونه

- نصف فنجان برگ آويشن
- يك چهارم فنجان پوست گريپ فروت رنده شده

- يك چهارم فنجان پوست ليموي رتده شده
- 2 قاشق سوپ خوري گشنيز

- يك قاشق سوپ خوري ريشه بنفشه
- 15 قطره اسانس ترنج

با هم مخلوط كرده و  تمام مواد فوق را در يك ظرف شيشه اي 
آن ها را آن قدر با يك قاشق هم بزنيد تا خوب مخلوط شوند. در 
از  دور  هوا،  كوران  بدون  تميز،  در جايي  را  آن  و  بسته  را  ظرف 
تابش مستقيم نور آفتاب يا گرما و سرماي بيش از حد قرار دهيد. 
به مدت 4 تا 6 هفته يك بار در روز ظرف را به آرامي تكان دهيد 
يا آن قدر اين كار را ادامه دهيد تا احساس كنيد عطر كامال شكل 

گرفته است.

فرمول شماره 13 = عطر توت سفيد
به نمايش گذاشتن اين مخلوط در يك ظرف يا كاسه موجب جلب 
توجه مهمانان مي شود. مي توانيد اين مخلوط را در داخل بالش ها 

يا »عنبرچه ها« نيز قرار دهيد.
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- 3 فنجان گلبرگ و برگ گل رز 
- يك فنجان تخم اردج 
- يك فنجان گل باميه

- نصف فنجان برگ خشك خرد شده برگ بو
- يك چهارم فنجان باديان ختايي

- 2 قاشق سوپ خوري ريشه بنفشه
- 15 قطره عطر توت)كه به صورت مايع در برخي از فروشگاه ها 

موجود است(
با هم مخلوط كرده و  تمام مواد فوق را در يك ظرف شيشه اي 
آن ها را آن قدر با يك قاشق هم بزنيد تا خوب مخلوط شوند. در 
از  دور  هوا،  كوران  بدون  تميز،  در جايي  را  آن  و  بسته  را  ظرف 
تابش مستقيم نور آفتاب يا گرما و سرماي بيش از حد قرار دهيد. 
به مدت 4 تا 6 هفته يك بار در روز ظرف را به آرامي تكان دهيد 
يا آن قدر اين كار را ادامه دهيد تا احساس كنيد عطر كامال شكل 

گرفته است.

فرمول شماره 14 = »نايس ان اسپايسي1«
اين مخلوط را معموال در آب جوش ريخته و مي جوشانند ولي شما 
مي توانيد اين مخلوط را در داخل بالش ها يا »عنبرچه ها« نيز قرار 
دهيد يا آن را داخل يك كاسه يا ظرف بريزيد. هميشه از اسانس 
صندل به ميزان بسيار كمي استفاده كنيد چون اين گونه درخت 

بسيار كمياب و در معرض خطر انقراض است. 
- يك فنجان زوفاي رازيانه
- يك فنجان برگ رازيانه

- نصف فنجان مريم گلي با عطر آناناس
- يك چهارم فنجان پوست پرتقال رنده شده

- دو قاشق سوپ خوري پودر تخم باديان رومي
- يك قاشق سوپ خوري گشنيز

- يك قاشق چاي خوري دانه زيره سياه

- 10 قطره اسانس چوب صندل سفيد
- 5 قطره اسانس وانيل

با هم مخلوط كرده و  تمام مواد فوق را در يك ظرف شيشه اي 
آن ها را آن قدر با يك قاشق هم بزنيد تا خوب مخلوط شوند. در 
از  دور  هوا،  كوران  بدون  تميز،  در جايي  را  آن  و  بسته  را  ظرف 
تابش مستقيم نور آفتاب يا گرما و سرماي بيش از حد قرار دهيد. 
به مدت 4 تا 6 هفته يك بار در روز ظرف را به آرامي تكان دهيد 
يا آن قدر اين كار را ادامه دهيد تا احساس كنيد عطر كامال شكل 

گرفته است.

فرمول شماره 15 = روياهاي شيرين
شما مي توانيد مقادير بيشتري از اين مخلوط گياهي را تهيه كرده 
آن  آرامش بخش  خواص  از  تا  بريزيد  خواب  بالش هاي  داخل  و 
بهره مند شويد. بالش ها و »عنبرچه ها« را از آن پر كنيد يا آن را 
در داخل يك ظرف يا كاسه بريزيد. مي توانيد به جاي مواد گياهي 

از يك چهارم فنجان دانه شويد استفاده كنيد. 
- نصف فنجان گل بابونه 

- نصف فنجان گل ناخنك )اكليل الملك(
- نصف فنجان ريشه، برگ و گل شويد

- نصف فنجان گل اسطوخدوس
- نصف فنجان مرزنجوش

- نصف فنجان برگ بادرنجبويه يا گورگياه
با هم مخلوط كرده و  تمام مواد فوق را در يك ظرف شيشه اي 
آن ها را آن قدر با يك قاشق هم بزنيد تا خوب مخلوط شوند. در 
از  دور  هوا،  كوران  بدون  تميز،  در جايي  را  آن  و  بسته  را  ظرف 
تابش مستقيم نور آفتاب يا گرما و سرماي بيش از حد قرار دهيد. 
به مدت 4 تا 6 هفته يك بار در روز ظرف را به آرامي تكان دهيد 
يا آن قدر اين كار را ادامه دهيد تا احساس كنيد عطر كامال شكل 

گرفته است.

1- Nice N Spicy
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فرمول شماره 16 = موسيقي زمستان
در اينجا يك مخلوط فوق العاده براي استفاده در تعطيالت زمستان 
به شما معرفي مي شود. بسياري از مردم، هر سال برگ هاي سوزني 
زيادي را از درخت كريسمس به همراه حلقه هاي گل مورد استفاده 
در اين ايام كنار مي گذارند، بنابراين هميشه با اندازه كافي ميوه 
را  مخلوط  اين  دارند.  اختيار  در  و »بلسان1«  سدر  كاج،  برگ  و 
مي توانيد در داخل يك ظرف آب داغ بر روي اجاق گاز بجوشانيد 
يا آن را داخل بالش ها و »عنبرچه ها« يا داخل يك ظرف يا كاسه 

بريزيد.
- يك فنجان برگ هاي سوزني درختان هميشه بهار

- نصف فنجان سيب قاچ شده خشك
- نصف فنجان ورقه هاي سدر

- نصف فنجان ساقه دارچين كه به قسمت هاي كوچك شكسته 
شده است

- يك چهارم فنجان گل ميخك درسته
- يك قاشق سوپ خوري دانه فلفل فرنگي شيرين

- يك قاشق سوپ خوري گل جوز
- يك قاشق سوپ خوري پودر دارچين 

- يك قاشق سوپ خوري ريشه زنجبيل خرد شده
- 15 قطره اسانس كندر

- 10 قطره اسانس مر)درخت مرمركي(
با هم مخلوط كرده و  تمام مواد فوق را در يك ظرف شيشه اي 
آن ها را آن قدر با يك قاشق هم بزنيد تا خوب مخلوط شوند. در 
از  دور  هوا،  كوران  بدون  تميز،  در جايي  را  آن  و  بسته  را  ظرف 
تابش مستقيم نور آفتاب يا گرما و سرماي بيش از حد قرار دهيد. 
به مدت 4 تا 6 هفته يك بار در روز ظرف را به آرامي تكان دهيد 
يا آن قدر اين كار را ادامه دهيد تا احساس كنيد عطر كامال شكل 

گرفته است.

اسپريهايگياهي
ساختن اسپري هاي خوشبو  كننده گياهي براي هر يك از اتاق هاي 
خانه كار بسيار آساني است. ساخت مخلوط هاي منحصر به فرد 
گياهي كه ضمن برطرف كردن بوهاي ناخوشايند موجود در خانه، 
معرف بوهاي مورد عالقه شخص شما است، بسيار سرگرم كننده 

و دلپذير است.
اگر  نمونه،  به عنوان  هستند.  منظوره  دو  اسپري ها  اين  از  برخي 
در آشپزخانه يك اسپري كوچك متشكل از محلول آب مقطر و 
بردن  بين  از  براي  از آن  باشيد، مي توانيد  اسانس آويشن داشته 
و  ميوه ها  شستن  و  آشپزي  هنگام  در  ناخوشايند  و  تند  بوهاي 
روي  بر  را  محلول  اين  است  كافي   كنيد.  استفاده  سبزيجات 
سبزيجات اسپري كرده و با يك برس مخصوص سبزيجات آن ها 
را تميز كنيد و در پايان كار نيز سبزيجات را با آب خوب بشوييد.
اگر اسپري هاي گياهي شما در معرض ديد هستند، مي توانيد از 
بطري هاي الجوردي رنگ تزئيني از جنس كبالت استفاده كنيد. 
از  مي توانيد  و  ندارد  وجود  رابطه  اين  در  محدوديتي  هيچ  البته 
گياهي  محلول هاي  نگهداري  براي  آب پاش  داراي سر  بطري  هر 
از  يا  دارند  بچه  كه  خانه هايي  در  كنيد.  استفاده  خوشبو كننده 
حيوانات خانگي نگهداري مي كنند، بطري هاي پالستيكي گزينه 
مناسبي به شمار مي آيند. هميشه به اين نكته توجه داشته باشيد 

كه اين محلول ها را از دسترس بچه ها دور نگه داريد.
براي درست كردن محلول گياهي خوشبوكننده هوا، ابتدا ظرف 
را كامال بشوييد. سپس آن را با آب پر كنيد )اگر فكر مي كنيد كه 
ممكن است اين محلول با پوست انسان يا غذاها تماس پيدا كند، 
از آب مقطر استفاده كنيد. اگر بطري مذكور به مدت 12 ساعت 
يا بيشتر در معرض نور آفتاب قرار گرفت، از اسپري كردن آن بر 
روي پوست اجتناب كنيد(. سپس 5 تا 7 قطره اسانس گياهي يا 
تركيبي از چند اسانس را در 8 اونس آب حل كنيد. در اينجا چند 
رايحه هاي  با  كننده  خوشبو  اسپري هاي  ساختن  براي  پيشنهاد 

1- Balsam= درخت گل حنا

اسپريهايگياهي
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مختلف به شما ارايه مي شود:
ððبوي روستا - دارچين، زنجبيل، وانيل و برگ بو
ðð بهاري- اسطوخدوس، رز، شمعداني عطري، رزماري و صبح 

پرتقال شيرين
ððخاك- مريم گلي، آويشن، سدر، نعناع هندي و كندر
ðð افسانه-  وانيل، چوب صندل، »يالنگ يالنگ«، ياسمن، بهار

نارنج و رز
ððخاور دور- نعناع هندي، سدر، چوب صندل، ليمو و گشنيز
ðð و جوز  درخت  پرتقال،  اسطوخدوس،  ريحان،  انرژي بخش- 

نعناع
ðð و بابونه  گلي،  مريم  عطري،  شمعداني  ترنج،  آرامش بخش- 

بومادران
ððبهشت باغبان- ليمو، پرتقال، ريحان و آويشن

معرفيعنبرچههايگياهي
»عنبرچه«هاي ساده

»عنبرچه «ها كه داخل آن ها را با گياهان و گل هاي خشك شده 
داشتن  نگه  خوشبو  براي  مي توانند  كه  آن  ضمن  مي كنند،  پر 
ملحفه ها و لباس هاي مورد استفاده قرار گيرند، در دفع حشرات 
نيز كاربرد دارند. فرمول هاي مورد استفاده در »عنبر چه«ها حتما 
نبايد پيچيده باشند تا كارايي آنها باال باشد- براي ساخت آن ها 
تنها به تعداد محدودي  عناصر سازنده نياز است. اگر هيچ گل و 
گياه خشك شده اي در اختيار نداريد، مي توانيد داخل »عنبرچه« 
گياهي  اسانس هاي  به  آغشته شده  استر  پلي  الياف  يا  خزه  كمي 

قرار دهيد.
دقيقه  چند  در  مي توان  و  است  آسان  بسيار  »عنبرچه«  ساخت 
يكي از آن ها را ساخت: كافي است يك پارچه توري درشت باف 
يا چيت را دوال كرده و سه طرف آن را كوك بزنيم و در آن را 
نيز با يك روبان گره بزنيم. راه ديگر استفاده از لنگه جوراب هايي 
است كه لنگه ديگرشان گم شده اند. لنگه جوراب ها براي ساخت 
و  چكمه ها  كتاني ها،  كفش ها،  خوشبو كننده  »عنبرچه «هاي 

پوتين ها ايده آل به شمار مي آيند.
در اين قسمت چند راه را براي استفاده از »عنبرچه ها«  به شما 

معرفي مي كنم:
ðð.آن ها را در كمد لباس ها آويزان كنيد
ðð.آن ها را در كشوهاي ميزها قرار دهيد
ðð آن ها را البه الي لباس هاي زمستاني يا تابستاني كه در پايان

اين  تا  دهيد  قرار  مي گذاريد،  كنار  كمد  يا  در چمدان  فصل  هر 
لباس ها بو نگيرند.

ðð كفش هر  يا  باغباني  چكمه  كتاني،  كفش هاي  در  را  آ ن ها 
ديگري كه به طور مرتب از آن استفاده مي كنيد، قرار دهيد.

ðð ،آن ها را البه الي حوله ها و ملحفه هايي كه روي هم چيده ايد
قرار دهيد.

»عنبرچه« ملحفه با بوي شيرين
فرمولي كه در اين جا معرفي مي شود، براي ايجاد رايحه اي شيرين 
در ملحفه ها و حوله ها به كار مي رود. به خاطر داشته باشيد كه 
تمام مواد گياهي قبل از آن كه در داخل »عنبرچه« قرار داده شوند، 
بايد كامال خشك شوند. بسته به بزرگي يا كوچكي »عنبرچه« ها، 
مقادير ذكر  شده در اين فرمول براي پر كردن 4 تا 6 »عنبرچه« 

كفايت مي كند. 
- 4 فنجان گل سنگ

- 2 فنجان برگ و گل رزماري
- 2 فنجان برگ و گل اسطوخدوس
- نصف فنجان بادرنجبويه يا به ليمو

- يك قاشق سوپ خوري ريشه بنفشه
- 8 قطره اسانس اسطوخدوس

- 6 قطره اسانس رزماري
تمام گياهان خشك شده را در يك كاسه شيشه اي يا سراميكي با 
يكديگر مخلوط كنيد. ريشه بنفشه را به مخلوط فوق اضافه كرده و 
آن را با يك قاشق چوبي هم بزنيد. اسانس هاي گياهي ذكر  شده را 
نيز به مخلوط فوق افزوده و آن ها را با يكديگر خوب مخلوط كنيد. 

معرفيعنبرچههايگياهي
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از مخلوط فوق را داخل كيسه هاي پارچه اي  اي كه  يك قاشق پر 
كه  باشيد  داشته  توجه  بريزيد.  كرده ايد،  درست  »عنبرچه«  براي 
كيسه را بيش از حد پر نكنيد تا جاي كافي براي دوختن سر كيسه 
وجود داشته باشد. »عنبرچه«ها را در قفسه ملحفه ها قرار داده يا در 
داخل كمدي كه براي نگهداري آن ها در نظر گرفته ايد، آويزان كنيد. 

»عنبرچه«هاي معطر
به  معطر  مخلوطي  ساختن  براي  جالبي  فرمول  قسمت،  اين  در 
در  ملحفه ها  كردن  معطر  براي  ويژه  به  كه  معرفي مي شود  شما 
ايام تعطيالت يا زماني كه مهمان داريد، كاربرد دارد. مقادير ذكر 
شده در اين فرمول براي پر كردن 2 تا 4 »عنبرچه« كافي است.

- 2 فنجان ساقه دارچين خرد شده
- نصف فنجان گل ميخك درسته

- نصف فنجان دانه فلفل
- نصف فنجان قاچ هاي ريشه زنجبيل خشك شده

- 2 قاشق سوپ خوري دارچين آسياب شده
- يك قاشق سوپ خوري تخم باديان رومي

- 2 قاشق چاي خوري دانه زيره سياه
تمام مواد فوق را داخل يك كاسه ريخته و آنها را با دست يا قاشق 
هم بزنيد تا خوب با هم مخلوط شوند. يك قاشق پر از اين مخلوط 

را داخل عنبرچه خود بريزيد و در آن را بدوزيد.

كشوهاي خوشبو
اين فرمول به ويژه براي استفاده در كشوهاي مخصوص نگهداري 
طوالني  مدتي  تا  آن  رايحه  زيرا  است  مفيد  جوراب  و  عرق گير 
تا 6  اينجا براي پر كردن 4  باقي مي ماند. مقادير ذكر شده در 

»عنبرچه« كافي است.
- 3 فنجان تراشه سدر

- 2 فنجان گل سنگ
- يك فنجان تراشه چوب صندل

- يك فنجان مريم گلي خشك شده 

- يك فنجان دانه وانيل خرد شده
- 15 قطره اسانس نعناع هندي

كاسه  يك  در  را  گلي  مريم  و  صندل  چوب  گل سنگ،  سدر، 
شيشه اي يا سراميكي ريخته و با استفاده از يك قاشق چوبي آن ها 
را با يكديگر مخلوط كنيد. دانه وانيل و اسانس نعناع هندي را به 
اين مخلوط اضافه كنيد و آن ها را خوب مخلوط كنيد. يك قاشق 
پر از اين مخلوط را داخل »عنبرچه« بريزيد و در آن را بدوزيد. 
توجه داشته باشيد كه كيسه »عنبرچه« را بيش از حد پر نكنيد تا 

جاي كافي براي دوختن در آن ها وجود داشته باشد.

بوگير گياهي براي كفش هاي كتاني = فرمول شماره 1
اگر كفش كتاني شما خيلي بو مي دهد، در اينجا فرمول موثري به 
شما معرفي مي شود كه به كمك آن مي توانيد بوي داخل كفش 

ورزشي خود را تا حد قابل توجهي كاهش دهيد.
- 2 فنجان مريم گلي خشك شده

- يك و نيم فنجان بادرنجبويه خشك شده
- 2 فنجان سدر خرد شده

- نصف فنجان جوش شيرين
- 2 قاشق سوپ خوري پوست پرتقال رنده شده

- 10 قطره اسانس رزماري
- 5 قطره اسانس ليمو

گياهان خشك شده، سدر، جوش شيرين و پوست پرتقال را در يك 
كاسه شيشه اي يا سراميكي ريخته و با يك قاشق چوبي آن ها را 
با هم مخلوط كنيد. اسانس هاي گياهي ذكر شده در باال را درون 
مخلوط فوق ريخته و ظرف را تكان دهيد تا اسانس ها با محتويات 
ظرف خوب مخلوط شوند. نيمي از مخلوط حاصل را در يك لنگه 
را  آن ها  و  ريخته  ديگر  لنگه  در  را  آن  ديگر  نيم  و  تميز  جوراب 
محكم گره بزنيد. هر لنگه از جوراب هاي پر شده با مواد گياهي 
فوق را در هر لنگه از كتاني گذاشته و بگذاريد تمام طول شب يا 
زماني كه از كفش ها استفاده نمي كنيد، داخل آنها بماند تا بوي 

كفش ها گرفته شود.

معرفيعنبرچههايگياهي
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بوگير گياهي براي كفش هاي كتاني = فرمول شماره 2
در اينجا فرمول ديگري براي جذب بوي بد كفش هاي كتاني )كه 
توجه  نكته  اين  به  مي شود.  معرفي  نيست(،  شديد  آنها  بد  بوي 
معطر  مخلوط هاي  در  خشك  گياهان  از  تنها  كه  باشيد  داشته 

گياهي )پات پوري( استفاده كنيد.  
- 2 فنجان دانه هاي رس »كت ليتر1« 

- يك فنجان جوش شيرين
- يك فنجان گل هميشه بهار

- يك فنجان برگ نعناع يا نعناع بياباني
- نصف فنجان برگ آويشن

- 10 قطره اسانس نعناع
- 10 قطره اسانس چاي كوهستان

- 10 قطره اسانس اكاليپتوس
پودر يا دانه هاي رس و جوش شيرين را در يك كاسه شيشه اي 
با يك قاشق چوبي آن ها را خوب مخلوط  يا سراميكي ريخته و 
با هم مخلوط  نيز خوب  را  را اضافه كرده و آن ها  كنيد. گياهان 
كنيد. اسانس هاي گياهي ذكر شده را نيز به اين مخلوط بيافزاييد 
و آن ها را خوب با هم قاطي كنيد. نيمي از مخلوط حاصل را در 
يك لنگه جوراب تميز و نيم ديگر آن را در لنگه ديگر ريخته و 
آن ها را محكم گره بزنيد. هر لنگه از جوراب هاي پر شده با مواد 
گياهي فوق را در هر لنگه از كتاني گذاشته و بگذاريد تمام طول 
شب يا زماني كه از كفش ها استفاده نمي كنيد، داخل آنها بماند تا 

بوي كفش ها گرفته شود.

قسمتهاي نمودن معطر براي ايدههايي 
مختلفخانه

سعي كنيد از خالقيت و ابتكار خود نيز سود جوييد و خود را به 
دو-سه فرمول خوشبو كننده اي كه در اين قسمت به آن ها اشاره 

شد، محدود نكنيد. 
كمدها  در  را  خشك شده  گياهان  مي توانيد  حشرات  دفع  براي 
مي توانند  كه  موثري  گياهان  جمله  از  كنيد.  آويزان  انباري ها  و 
رزماري،  نعناع ها،  انواع  به  مي توان  شوند،  حشرات  دفع  موجب 

اسطوخدوس، مريم گلي،  گورگياه و سنبل هندي اشاره كرد.
*****

چند قطره اسانس معطر گياهي را بر روي قسمت بيروني فيلتر 
كيسه جارو برقي خود بچكانيد. 

***** 
اگر در منزل خود شومينه داريد، مي توانيد قبل از روشن كردن 

آن، چند قطره اسانس معطر گياهي را بر روي هيزم ها بچكانيد.
*****

مي توانيد چند قطره اسانس مركبات را در دستگاه بخور خانه خود 
بريزيد. با اين وجود، اگر به بيماري آسم دچار هستيد، اين كار را 

انجام ندهيد.
*****

يك يا دو قطره اسانس گياهي معطر را به زنجير لوسترهايي كه از 
سقف اتاق تان آويزان اند يا زنجير چراغ هاي پايه داري كه به المپ 
متصل اند، بچكانيد. زماني كه اين چراغ ها روشن هستند، گرماي 
المپ مي تواند موجب بخار و آزاد شدن عطر اسانس هاي گياهي 
بر  نبايد  باشيد كه هيچ گاه اسانس گياهي  شود. به خاطر داشته 
روي خود المپ چكانده شده يا با آن تماس پيدا كند، زيرا اين 
وضعيت ممكن است باعث تركيدن المپ و آتش سوزي احتمالي 

شود.

1- ماده جذب كننده، معموال به شكل دانه هاي گرانولي كه درون ظرفي در قسمتي از داخل خانه مي ريزند و گربه هاي خانگي مي توانند در روي آن به ادرار و 
دفع مواد بپردازند.

ايدههاييبرايمعطرنمودنقسمتهايمختلفخانه
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كاربردهايمتنوعمحلولهايگياهيطبيعي
برايتميزكردنقسمتهايمختلفخودرو

پاركينگ و زيرزمين
شما مي توانيد از گياهان و مواد طبيعي براي تميز كردن لكه هاي 
و  اسباب  از  مراقبت  و  پاركينگ  و  زيرزمين  در  چربي  و  روغن 

وسايلي كه در اين قسمت ها نگهداري مي شوند، استفاده كنيد.

ديوارها و كف
شايد تميز كردن ديوارها و كف پاركينگ و زيرزمين به نظر شما 
كاري بيهوده باشد، ولي بايد اين نكته را بدانيد كه در صورت كثيف 
بودن اين مناطق، عالوه بر بوي بدي كه در آن جا مي پيچد، عوامل 
بيماري زايي مانند قارچ انگلي و كپك  نيز در آن جا رشد مي كنند. 
استفاده  تفريح  يا  كار  براي  پاركينگ  و  زيرزمين  از  اگر  به ويژه 
مي كنيد، الزم است كه اين مهمانان ناخوانده و مضر را از آن جا دور 
كنيد. فرمول هاي زير از مواد تشكيل دهنده ساده اي تشكيل شده اند 

كه استفاده از آن ها آسان و در عين حال كارايي آن ها باال است.

پاك كننده لكه هاي روغن
اگر خانه شما پاركينگي دارد كه مي توانيد خودرو خود را در آن جا 
پارك كنيد، پس حتما  لكه هاي روغني كه گاه و بيگاه از خودرو 
نشت كرده و بر كف پاركينگ مي ريزد را مشاهده كرده ايد. يك  
بار از فرمول ساده اي كه در اين  جا معرفي شده است براي پاك 
استفاده  آنها  نامطبوع  بوي  بردن  بين  از  و  روغن  لكه هاي  كردن 
كنيد. توجه: به جاي ماده جذب كننده رطوبت »كت ليتر« كه در 
از كمي خاك بتن  قسمت هاي قبلي به آن اشاره شد، مي توانيد 

مخلوط خشك استفاده كنيد.
- 2 فنجان »كت ليتر« طبيعي                                                                       

- نصف فنجان جوش شيرين
- 8 قطره اسانس اكاليپتوس يا نعناع هندي

كنيد.  مخلوط  يكديگر  با  كوچكي  سطل  در  را  فوق  مواد  تمام 
مخلوط حاصل را بر روي لكه روغن ريخته و اجازه دهيد دو – سه 

روز بر روي آن بماند. سپس پودر را جارو كنيد.

نابود كننده كپك و قارچ انگلي
اين فرمول به ويژه براي پاك كردن ديوارهاي بتني يا ساخته شده 
فرمول  اين  از  مي توانيد  است.  موثر  بسيار  سيماني  بلوك هاي  از 
براي پاك كردن ديوارهاي پاركينگ يا زيرزمين خانه نيز استفاده 
كنيد. توجه: استفاده از تي ها يا زمين شور هايي كه سر آن ها طناب 
وجود دارد، براي تميز كردن ديوارهاي سيماني بهتر است چون 
تي هاي  سر  اسفنج  كه  است  گونه اي  به  ديوارها  نوع  اين  جنس 

اسفنجي را پاره مي كنند.
- نصف گالن آب

- 2 فنجان سركه داغ
- يك فنجان آب ليمو

- 2 قاشق چاي خوري اسانس درخت چاي
تمام مواد فوق را در يك سطل بزرگ با هم مخلوط كنيد. تي را 
داخل سطل كرده و هنگام بيرون آوردن، آب اضافي آن را بگيريد. 
تي را از سمت باال به پايين به صورت ضربه اي بر روي ديوار بكشيد 
و بعد از چند بار استفاده، آن را مجددا در سطل بخيسانيد. اگر 
تميز كردن ديوارها تمام شد، تي را نشوييد، زيرا مي توانيد از اين 
محلول براي تميز كردن كف هاي بتني پاركينگ يا زيرزمين نيز 
استفاده نماييد. اگر پاركينگ يا زيرزمين خانه شما پنجره دارد، 
تمام پنجره ها را چند ساعتي باز گذاريد تا همه جا با جريان هواي 

آزاد خشك شود.

مراقبت از ابزار و وسايل 
براي اين كه وسايل باغباني شما هميشه قابل استفاده بوده و در 
شرايط مطلوبي باقي بمانند، بايد پس از هر بار استفاده، آن ها را 
كامال تميز و خشك كرده و در انباري قرار دهيد. براي تميز كردن 
اين وسايل، از برس سيمي استفاده كنيد و اگر گل و الي به آنها 
با يك  را  انبار كردن، آن ها  از  قبل  يا مرطوب هستند،  چسبيده 

پارچه كامال خشك كنيد. 

كاربردهايمحلولهايگياهيبراينظافتخودرو
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جلوگيري از زنگ زدگي وسايل
وسايل بزرگي مانند بيل و شن كش بايد در اين مخلوط قرار داده 

شوند تا زنگ نزنند.
- يك ليتر روغن زيتون

- ماسه
بريزيد. سر وسايل  ماسه  از  پر  را داخل يك سطل  زيتون  روغن 
بزرگي مانند بيل و شن كش را داخل اين مخلوط كرده و زماني كه 

استفاده نمي شوند، بگذاريد در داخل آن باقي بمانند.

توصيه اي مفيد براي نگهداري از ابزار و وسايل
براي پاك كردن وسايل زنگ زده، ابتدا آن ها را با سيم ظرف شويي 
نرم )از جنس پشم فوالد( بسابيد، سپس پيش از آن كه آن ها را 
در انبار قرار دهيد، با استفاده از يك پارچه آغشته به كمي روغن 

زيتون آن ها را پاك كنيد.

شستشوي خودرو با استفاده از شوينده هاي طبيعي 
از  استفاده  بدون  را  خود  شخصي  خودروي  مي توانيد  حتي 
منظور  اين  به  حاضر  حال  در  كه  زيان باري  و  سمي  محصوالت 
در بازار به فروش مي رسند، تميز كنيد. فرمول هاي ارايه  شده در 
قايق  كاميون،  خودرو،  شستشوي  براي  مي توانيد  را  قسمت  اين 
داشته  خاطر  به  دهيد.  قرار  استفاده  مورد  خود  كاروان)ون(  يا 
باشيد كه هنگام استفاده از اين مخلوط ها، به منظور محافظت از 

دست هاي خود، دستكش بر دست كنيد.

مايع شوينده آسان خودرو با اسانس مركبات
اين قسمت معرفي شده است،  اين فرمول بسيار ساده كه در  با 

مي توانيد خودروي خود را تميز كنيد. 
- يك گالن آب

- يك چهارم فنجان صابون مايع
- 10 قطره اسانس ليمو يا پرتقال

يك سطل را با آب و صابون مايع پر كنيد و آن ها را آن قدر هم 

تا خوب مخلوط شوند. سپس اسانس مركبات ذكر شده را  بزنيد 
به اين مخلوط افزوده و باز هم محلول را هم بزنيد. بدنه خودروي 
خود را به قسمت هاي مختلف تقسيم بندي كرده و آن را با استفاده 
از يك اسفنج يا پارچه نرم از باال به پايين بشوييد. پس از شستن 
هر قسمت، قبل از آن كه صابون بر روي آن خشك شود، آن را با 

آب تميز بشوييد.

كردن  تميز  براي  خودرو  براق كننده  و  شوينده   مايع 
لكه ها و كثيفي هاي زياد

اين فرمول براي براق و درخشان كردن خودرو و تميز كردن چرك  
و كثيفي زياد به كار مي رود.

- يك گالن آب
- نصف فنجان آب ليمو

- 6 قطره اسانس اكاليپتوس يا نعناع 
- يك چهارم فنجان صابون مايع

- 3 قاشق سوپ خوري جوش شيرين
آب، آب ليمو، اسانس گياهي و صابون مايع را داخل يك سطل 
ريخته و با هم مخلوط كنيد. جوش شيرين را به آن اضافه كرده و 
مخلوط حاصل را آن قدر هم بزنيد تا اين مواد خوب با هم مخلوط 
شوند. بدنه خودروي خود را به قسمت هاي مختلف تقسيم بندي 
كرده و با استفاده از يك اسفنج يا پارچه نرم، آن را از باال به پايين 
بشوييد. پس از شستن هر قسمت، قبل از آن كه صابون بر روي آن 

خشك شود، آن را با آب تميز بشوييد.

شستن الستيك ها
با استفاده از فرمول زير كاري كنيد كه الستيك هاي شما نو به 

نظر برسند.
- 2 فنجان جوش شيرين

- نصف فنجان آب
- يك چهارم فنجان صابون مايع

- 2 فنجان سركه يا آب ليمو

كاربردهايمحلولهايگياهيبراينظافتخودرو
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- 5 قطره اسانس ليمو، ليمو ترش يا پرتقال
يا هر  را در داخل يك سطل  مايع  و صابون  جوش شيرين، آب 
با هم مخلوط كنيد. سركه و اسانس گياهي را به  ظرف ديگري 
الستيك  برس،  يك  از  استفاده  با  بزنيد.  هم  خوب  و  افزوده  ان 
تميز  نيز  عاج هاي الستيك  بين  تا  كنيد  تميز  را  خود  خودروي 
شود. برس را داخل اين محلول كرده و به الستيك ها بماليد. ابتدا 
يك الستيك را با اين محلول شسته و آب بكشيد، سپس به سراغ 

الستيك بعدي برويد.

تميز كردن چراغ هاي جلوي خودرو
با استفاده از اين فرمول مي توانيد جرم و كثيفي و بقاياي حشراتي 
باقيمانده اند، به راحتي  كه بر روي چراغ هاي جلوي خودرو شما 

پاك كنيد. 
- يك چهارم فنجان جوش شيرين

- يك و نيم فنجان صابون مايع
- 8 قطره اسانس اكاليپتوس يا كاج

يكديگر  با  و  ريخته  پالستيكي  كاسه  يك  در  را  فوق  مواد  تمام 
مخلوط كنيد. سپس يك پارچه، اسفنج يا برس نرم را درون آن 
فرو برده و بر روي هر يك از چراغ جلو ها بماليد. در آخر، چندين 
بار چراغ ها را با يك پارچه يا اسفنج مرطوب يا شلنگ آب بشوييد.

واكس گياهي خودرو
خودروي  رنگ  از  حقيقتا  واكس  اين  گياهي.  تمام  فرمول  يك 
شما محافظت مي كند. مي توانيد مقادير بيشتري از اين محلول را 

درست كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي كنار گذاريد.
- 3 قاشق سوپ خوري موم زنبور عسل
- 3 قاشق سوپ خوري موم »كارنائوبا«

- يك فنجان روغن تخم بزرك )تخم كتان(
- 6 قطره اسانس پرتقال يا ليمو

- نصف فنجان آب ليمو
1- موم ها را در يك ظرف به آرامي حرارت دهيد تا آب شوند و 

تخم بزرك را به آن بيافزاييد و چند وقت يك بار اين مخلوط را هم 
بزنيد. سپس اسانس ها را به اين محلول افزوده، تنها يك بار آن را 

هم بزنيد و بالفاصله از روي شعله برداريد. 
بريزيد )دقت  تميز  قهوه  را داخل يك قوطي  2- محلول حاصل 
دستكش  كمك  با  مي شود(.  داغ  بسيار  قوطي  كه  باشيد  داشته 
از  و در جايي دور  برداشته  را  قهوه  پارچه اي قوطي  يا دستگيره 
دسترس قرار دهيد تا چند روز بدون آن  كه تكان بخورد، به همان 

ترتيب باقي بماند.  
 3- وقتي كه واكس كامال سفت شد، با دست به طرفين قوطي 
چند ضربه وارد كنيد تا واكس داخل آن از ديواره قوطي جدا شود. 
سپس قوطي را وارونه كنيد تا واكس از آن در آيد. واكس را روي 

بدنه خودروي خود بماليد.
4- يك پارچه نرم را درون آب ليمو فرو بريد تا كامال در آن خيس 
بخورد. سپس آن را بچالنيد تا آب اضافي آن گرفته شود. پارچه 
خيس خورده در آب ليمو را روي تمام قسمت هاي بدنه خودروي 
خود كه روي آن واكس ماليده ايد، بكشيد. در مرحله آخر كل بدنه 

را با يك پارچه خشك برق بياندازيد.

تميزكننده مبلمان و اثاثيه پالستيكي با رايحه مطبوع 
اگر به بوي مبلمان و اسباب و اثاثيه نو حساس هستيد، مي توانيد 

با استفاده از اين فرمول اين بو را برطرف كنيد. 
- 2 قاشق سوپ خوري جوش شيرين

- 2 فنجان آب داغ
- يك قاشق چاي خوري اسانس نعناع، سدر يا پرتقال

جوش شيرين را در آب داغ حل كنيد. اسانس هاي گياهي را به اين 
مخلوط اضافه كنيد. روي مبل ها را جارو برقي بكشيد تا ذرات ريز 
و آشغال هاي باقيمانده در درزها و شكاف هاي بين جاهاي نشستن 
كامال پاك شوند. سپس يك تكه پارچه را با محلول مذكور مرطوب 
كنيد و از باال به پايين بر روي مبل ها بكشيد. در پايان با يك پارچه 
تميز مرطوب، محلول را از روي مبل ها پاك كرده و با يك حوله 

خشك آن ها را كامال خشك كرده و برق بياندازيد.

كاربردهايمحلولهايگياهيبراينظافتخودرو
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تميزكننده اسباب و اثاثيه چرمي با رايحه اسطوخدوس
به  و  چرمي  محصوالت  مطمئن  كردن  تميز  براي  فرمول  اين 
جاي گذاشتن رايحه اسطوخدوس بر روي آن ها معرفي مي شود. 
محلول،  اين  با  قسمت هاي چرمي  كردن  تميز  از  پس  مي توانيد 
روبرو معرفي  را كه در ستون  و معطر چرم  محلول حالت دهنده 

شده است، به كار بريد.
- يك چهارم فنجان پرك صابون

- يك فنجان آب داغ
- 6 قطره اسانس اسطوخدوس يا نعناع

پرك هاي صابون را در آب داغ حل كنيد. اسانس گياهي را به آن 
افزوده و محلول حاصل را هم بزنيد. يك برس نرم را به اين محلول 
آغشته كرده و با حركات رو به پايين به آرامي بر روي چرم بكشيد. 
با يك پارچه مرطوب تميز روي چرم را پاك كنيد. در انتها، با يك 

حوله  چرم را كامال خشك كنيد.

تميزكننده قديمي اسباب و اثاثيه پارچه اي 
واقعا  كه  معرفي مي شود  به شما  قديمي  فرمول  اين جا يك  در 

موثر است!
- 2 فنجان آب

- يك چهارم فنجان عاسول صابوني خشك شده يا سه چهارم 
فنجان ساقه تازه همين گياه

1- اگر از ريشه خشك شده استفاده مي كنيد، آن را يك شب كامل 
مي كنيد،  استفاده  تازه  ساقه  از  اگر  بخيسانيد.  آب  فنجان   2 در 

ساقه را به قطعات 2/5 سانتي تقسيم كنيد.
2- آب و عاسول صابوني را بر روي شعله گرم كنيد و اجازه دهيد 
به مدت يك دقيقه با شدت جوش بخورند. سپس شعله گاز را كم 
كنيد تا محلول مذكور به مدت 20 دقيقه آرام آرام قل بخورد و هر 
چند دقيقه يك بار آن را هم بزنيد. سپس محلول فوق را از روي 
شعله برداريد و در جايي گذاريد تا كامال خنك شود. در مرحله 
آخر محلول را صاف كنيد. محلول صاف شده آماده استفاده است.

3- يك پارچه يا برس را به اين محلول آغشته كنيد و با حركات 

رو به پايين بر روي اسباب و وسايل مورد نظر بكشيد. سپس با يك 
پارچه تميز و مرطوب محل مورد نظر را پاك كنيد. اجازه دهيد تا 

اسباب و وسايل تميزشده با جريان هوا خشك شوند. 

حالت دهنده معطر براي تميز كردن مبلمان چرمي
اين حالت دهنده معطر را مي توانيد پس از شستشو و تميز كردن 
فرمول  كه  وسايل چرمي  و  اسباب  تميزكننده  با  مبلمان چرمي 
آن در قسمت قبلي معرفي شد، به كار بريد. روغن زيتون و چاي 

رزماري موجب نرم و حالت دار شدن مبل هاي چرمي مي شوند. 
- يك چهارم فنجان روغن زيتون

- يك چهارم فنجان چاي رزماري غليظ
- يك چهارم فنجان سركه

تمام مواد فوق را در بطري داراي سر آب پاش ريخته و بطري را 
شوند.  مخلوط  هم  با  كامال  آن  داخل  مواد  تا  دهيد  تكان  خوب 
مقدار كمي از محلول حاصل را بر روي قسمت هاي چرمي اسپري 

كنيد و با يك پارچه خشك آن را پرداخت كنيد.

تميز كننده فوري قسمت هاي كرومي
زيادي  لكه هاي  شما  خودرو  كرومي  قسمت هاي  روي  بر  اگر 
مشاهده مي شود، مي توانيد محلول زير را درست كرده و با استفاده 
قسمت هاي  به  را  آن  است،  نايلوني  آن  پشت  كه  اسفنج  يك  از 
كرومي خودرو خود بكشيد. اگر چنين اسفنجي در احتيار نداريد، 
در  را  پياز  كه  توري هايي  از  را  مربع شكل  قسمت  يك  مي توانيد 
تكه  يك  يا  اسفنج  روي  بر  را  آن  و  بريده  مي دهند،  قرار  آن ها 
پارچه بكشيد. توجه: بهتر است براي نگهداري و ريختن محلول 
آن  سر  كه  بطري اي  از  خودرو،  كرومي  قسمت هاي  روي  بر  زير 
است  ممكن  محلول  اين  زيرا  كنيد،  استفاده  دارد،  قرار  آب پران 

سوراخ اسپري بطري هايي را كه سر آب پاش دارند، مسدود كند.
- نصف فنجان جوش شيرين
- يك چهارم فنجان آب ليمو

- 3 قطره اسانس هر يك از مركبات
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جوش شيرين و آب ليمو را در داخل بطري ريخته و آنها را با هم 
مخلوط كنيد. اسانس گياهي را به آن ها افزوده و بطري را خوب 
تكان دهيد. محلول حاصل را مستقيما روي كروم پاشيده و با يك 
پارچه كوچك آن را روي قسمت مورد نظر بماليد. سپس محل 

مورد نظر را با آب تميز بشوييد.

تميز كردن داشبورد خودرو  
اين فرمول ساده مي تواند كاري كند كه داشبورد خودروي شما 

كامال مانند روز اول شود. 
- يك فنجان آب

- نصف فنجان صابون داراي روغن گياهي)مانند صابون روغن 
زيتون(

- 10 قطره اسانس سدر
تمام مواد فوق را در يك بطري داراي سر آب پاش ريخته و خوب 
روي  بر  را  حاصل  محلول  شوند.  مخلوط  هم  با  تا  دهيد  تكان 

داشبورد اسپري كرده و با يك پارچه نرم آن را تميز كنيد. 

شستشوي پنجره
با استفاده از اين فرمول در زمستان مي توانيد از يخ زدن شيشه 

پنجره ها جلوگيري كنيد.
- 3 فنجان سركه
- يك فنجان آب

- 10 قطره اسانس ليمو
تمام مواد فوق را در يك بطري داراي سر آب پاش ريخته و آن 
را خوب تكان دهيد تا اين مواد كامال با هم مخلوط شوند. مقدار 
زيادي از اين محلول را بر روي پنجره ها اسپري كرده و آن ها را با 

يك دستمال چرمي تميز كنيد.

حالل قير  
اگر با خودروي خود از جاده اي كه تازه اسفالت شده است، عبور 
شما  خودروي  بدنه  مختلف  نقاط  روي  بر  قيري  ذرات  كنيد، 

زير  فرمول  از  مي توانيد  ذرات  اين  كردن  پاك  براي  مي نشينند. 
استفاده كنيد.

- يك قاشق سوپ خوري آب ليمو يا سركه
- 2 قاشق چاي خوري اسانس ليمو

- 4 قطره اسانس درخت چاي
كنيد.  مخلوط  هم  با  و  ريخته  كاسه  يك  در  را  فوق  مواد  تمام 
دستكشي بر دست كرده و كمي از اين محلول را با نوك انگشتان 
يا يك تكه اسفنج بر روي لكه قير بماليد تا كم كم حل شود. اجازه 
دهيد اين محلول 15 دقيقه بر روي لكه قير باقي بماند. سپس با 
يك تكه اسفنج كه پشت آن نايلوني است، محكم بر روي باقيمانده 

قير بكشيد تا لكه كامال پاك شود. 

داخل  زير پايي  و  موكت  خوشبو كننده  و  تميز كننده 
خودرو

حتي اگر داخل و خارج خودروي خود را خوب تميز كرده باشيد، 
تمام  باشند،  كثيف  شما  خودروي  كف  موكت  و  زيرپايي ها  اگر 
اين  تميزي  موجب  تنها  نه  محلول  اين  مي رود.  هدر  زحمت تان 

قسمت ها مي شود، بلكه آنها را معطر نيز مي كند.
- نصف گالن آب داغ

- نصف فنجان صابون مايع
- 12 قطره اسانس نعناع بياباني يا چاي كوهستان

1- تمام مواد فوق را داخل يك سطل ريخته و آن ها را خوب به 
هم بزنيد تا كامال با يكديگر مخلوط شوند. 

جاروبرقي  را  خود  خودروي  كف  موكت  و  زيرپايي ها  روي   -2
بكشيد.  سپس زير پايي ها را در آورده، يك برس را در محلول فوق 
فرو بريد و بر روي آن ها بكشيد. سپس آنها را با يك شلنگ آب 

بشوييد و در آفتاب بگذاريد تا خشك شوند. 
3- براي تميز كردن موكت كف خودرو نيز برس را در محلول فوق 
فرو بريد و بر روي موكت ها بكشيد. سپس آن ها را با يك حوله 
خشك پاك كنيد. پس از خشك شدن كامل موكت كف خودرو، 

آن را مجددا جارو برقي بكشيد.
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داخل  كردن  خوشبو  براي  گياهان  رايحه  داراي  كيسه 
خودرو 

هم چنين مي توانيد كيسه هاي حاوي مواد گياهي خوشبوكننده را 
ساخته و در داخل خودرو قرار دهيد يا آن ها را با روبان رنگي به 

آينه جلوي خودرو آويزان كنيد.
- 2 تكه پارچه مربع شكل 10 در 10 سانتي متري

اندازه 7/5 در 7/5 سانتي متر يا 6  - يك گلوله پنبه بزرگ به 
گلوله پنبه كوچك

- 5 قطره اسانس سدر
- 5 قطره اسانس نعناع هندي
- 3 قطره اسانس چوب صندل

- 2 قطره اسانس پرتقال شيرين يا بهار نارنج 
1- يك تكه از پارچه هاي ذكر شده را بر روي يك سطح مسطح 
گذاشته و روي آن پنبه قرار دهيد. اسانس هاي مذكور را روي پنبه 

ريخته، سپس تكه ديگري از پارچه را روي آن قرار دهيد.
2- لبه هاي پارچه هاي زيري و رويي را به هم نزديك كرده و آن ها 
را به هم دوخته يا با يك چسب قوي بي بو به هم بچسبانيد. يك 
تكه طناب يا يك رشته روبان را به قسمت باالي كيسه وصل كنيد 

و آن را به آينه جلوي خودروي خود آويزان كنيد.

خوشبو كننده گياهي فوري براي خودرو
اگر حيوانات خانگي را با خود به مسافرت مي بريد، مي دانيد كه 
داخل خودرو بو گرفته و به آساني از بين نمي رود. با استفاده از 

فرمول زير مي توانيد اين بو را برطرف كنيد.
- سه چهارم فنجان آب

- يك چهارم فنجان سركه
- 6 قطره اسانس اسطوخدوس

- 4 قطره اسانس ليمو
- 4 قطره اسانس پرتقال شيرين

- 2 قطره اسانس نعناع بياباني
)به  آب پاش  داراي سر  بطري كوچك  در يك  را  فوق  مواد  تمام 

ظرفيت تقريبا 8 اونس( ريخته و بطري را خوب تكان دهيد. بطري 
را در فاصله 17 تا 20 سانتي متري سطح مورد نظر گرفته و مقدار 
كمي از آن را بر ديواره ها و كف خودرو اسپري كنيد. سپس در 
صورت امكان درها و پنجره ها را به مدت 15 دقيقه باز بگذاريد. 
اجازه ندهيد كه حيوان خانگي شما بالفاصله به درون خودرو باز 
گردد، زيرا اسانس هاي گياهي ممكن است موجب خارش شديد 

پنجه ها و بيني حساس او شوند. 

مايع دست شويي ميوه اي براي استفاده در سفر
راحتي  به  و  است  آسان  و  پاك كننده سفري سريع  اين  ساختن 

مي توان آن را مورد استفاده قرار داد.
- 10 قطره اسانس ليمو

- 4 قطره عصاره دانه گريپ فروت
- 6 قطره اسانس ليمو ترش

- 2 قطره اسانس درخت چاي
سانتي متري   24 در   15 ابعاد  به  بريده شده  پارچه  تكه   10  -
اسفنجي  پارچه هاي  يا  نخي  تي شرت هاي  از  )مي توانيد 

سلولزي استفاده كنيد(
در  و  كرده  تا  وسط  از  را  مذكور  پارچه هاي  تكه  از  يك  هر   -1
قرار  دردار  پالستيكي  ظرف هاي  يا  زيپي  پالستيكي  كيسه هاي 
دهيد. داخل هر يك از كيسه ها يا ظرف هاي پالستيكي به اندازه 

حال  در  خودرو  در  كه  كساني  براي  حلي  راه 
حركت حال شان به هم مي خورد. 

دچار  ناراحتي  اين  به  شما  خانواده  اعضاي  از  يكي  اگر 
است، اين راه حل ساده را امتحان كنيد: 2 يا 3 قطره 
اسانس زنجبيل يا نعناع بياباني را بر روي يك دستمال 
ريخته و جلوي بيني او بگيريد تا آن را استنشاق كند و 
حال بد وي برطرف شود. اين روش معموال براي انسان ها 
جواب مي دهد، ولي از تاثير آن بر سگ خانواده مطمئن 

نيستم. 
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كافي آب اضافه كنيد تا پارچه ها كامال مرطوب و اشباع شوند ولي 
آن قدر آب نريزيد كه روي تكه پارچه ها را بپوشاند. 

2- تكه پارچه ها را از ظرف در آورده و با يك دست فشار دهيد تا 
آب اضافي آن ها گرفته شود. آب اضافي را داخل يك فنجان بريزيد. 
مواد ديگر را به آب اضافه كرده و آن را هم بزنيد. مخلوط حاصل را 

يك بار ديگر بر روي پارچه ها ريخته و در ظرف را ببنديد.
3- ظرف را در جعبه ابزار خودروي خود گذارده و هر زمان كه نياز 
بود آن را در آورده و براي شستن دست و صورت از آن استفاده 

كنيد. 

لكه بر فوري براي داخل خودرو
هميشه اين احتمال وجود دارد كه وقتي با سرعت باال در اتوبان 
حركت مي كنيد، يكي از سرنشينان، بستني يا نوشيدني اي را بر 
روي صندلي ها يا كف خودرو بريزد. اين فرمول بيشتر لكه ها ، از 
جمله لكه هاي به جا مانده از غذاهاي چرب را پاك مي كند و بوي 

تازگي و تميزي را نيز از خود بر جاي مي گذارد.
- نصف فنجان سركه

- نصف فنجان آب گازدار )سودا(
- 8 قطره اسانس اكاليپتوس

- 3 قطره اسانس چاي كوهستان
تمام مواد فوق را در يك بطري كوچك داراي سر آب پاش ريخته 
و آن را خوب تكان دهيد. محلول حاصل را مستقيما بر روي لكه 
اسپري كنيد و آن را با يك پارچه خشك و تميز پاك كنيد. اگر 

لكه بار اول پاك نشد، اين كار را تكرار كنيد.

نگهداري از موتور خودرو 
فكر نمي كرديد هيچ فرمول گياهي براي اين منظور وجود داشته 
باشد؟ در حقيقت، گزينه هاي زيادي براي اين منظور وجود ندارند 
ولي فرمول هاي سودمندي در اينجا ارايه مي شوند. از اين فرمول ها 
مي توانيد براي تميز كردن موتور خودرو، ماشين چمن زني يا هر 

گونه ماشين آالت مشابه ديگر استفاده كنيد.

پاك كننده روغن موتور
جمع شدن روغن و گريس بر روي موتور خودر تاثير منفي اي بر 
عملكرد آن دارد و حتي ممكن است منجر به آتش گرفتن موتور 
شود. مي توانيد روغن روي موتور را با اين پاك كننده قوي از بين 

ببريد. 
- يك چهارم فنجان كربنات سديم )سوداي( مخصوص شستشو

- يك فنجان آب
- يك فنجان سركه

- 25 قطره اسانس درخت چاي
- 20 قطره ازهر يك از اسانس هاي مركبات دلخواه

دقت  بريزيد.  پالستيكي  ظرف  يك  داخل  را  سديم  كربنات   -1
كنيد كه ظرف شما درب محكمي داشته باشد كه كامال  چفت 
شود و لوله يا دهانه اي نيز براي ريختن مايع داخل آن به بيرون 

وجود داشته باشد.
2- آب و سركه را داخل يك روغن دان ريخته و آن ها را آن قدر 
گرم كنيد كه به نقطه جوش برسند. سپس آن ها را از روي حرارت 
برداشته و داخل ظرف پالستيكي بريزيد. در ظرف را محكم ببنديد 
و آن را تكان دهيد تا كربنات سديم در محلول آب و سركه حل 
شود )دقت داشته باشيد كه ظرف داغ مي شود!(. حاال اسانس هاي 

گياهي را به ظرف اضافه كرده و مجددا آن را تكان دهيد. 
)موتوري  سرد  موتور  يك  روي  آرامي  به  را  حاصل  محلول   -3
برس  با يك  بريزيد.  است(  بوده  كه حداقل يك ساعت خاموش 
با  پاك شوند.  كه  بسابيد  آن قدر  را  موتور  روي  روغن هاي  سفت 
يك شلنگ موتور را بشوييد يا چندين بار آب بر روي آن بريزيد تا 
روغن هاي روي آن كامال شسته شوند. كاپوت خودرو را باز بگذاريد 

تا موتور با جريان هوا خشك شود. 

تميز كردن رادياتور
براي  را  اول  قسمت  ابتدا  است.  قسمت  دو  شامل  فرمول  اين 
شستشوي بدنه يا قسمت خارجي رادياتور خود مورد استفاده قرار 
دهيد، سپس از قسمت دوم به عنوان ضدزنگ براي از بين بردن 
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زنگ زدگي رادياتور استفاده كنيد.
قسمت اول براي شستشو:

- 2 فنجان آب جوش
- سه چهارم فنجان بي كربنات سديم )سودا( براي شستشو

- 6 قطره اسانس رزماري
 قسمت دوم براي زنگ زدگي: 

- يك فنجان آب
- 2 قاشق چاي خوري روغن بزرك خالص

1- مواد مربوط به شستشو را داخل يك كاسه يا هر ظرف ديگري 
ريخته و آنها را هم بزنيد تا مخلوط شوند. محلول حاصل را روي 
يك رادياتور سرد بريزيد و با يك برس تمام روغن ها و رسوباتي را 

كه روي رادياتور وجود دارند، بشوييد.
2- رادياتور را با آب بشوييد و اجازه دهيد كه با جريان هوا خشك 

شود.
3-  مواد ذكر شده در قسمت دوم فرمول را در يك بطري كوچك 
داراي سر آب پاش ريخته و آن را خوب تكان دهيد. مقدار كمي 
از محلول حاصل را بر روي رادياتور اسپري كنيد. به خاطر داشته 
با جريان هوا  از وسيله نقليه، رادياتور  از استفاده  باشيد كه قبل 

خشك شده باشد. 

تميز كننده قطب هاي باتري
قطب هاي  روي  بر  زيادي  كثيفي  و  چربي، چرك  زمان  مرور  به 
باتري جمع مي شود كه اين وضعيت مي تواند منجر به فاسد شدن، 

خورده شدن يا كم شدن عمر باتري شود. 
- نصف فنجان جوش شيرين

- 4 قطره اسانس ليموترش يا پرتقال
- آب به اندازه كافي براي ساختن خمير

تمام مواد فوق را در يك فنجان با كاسه كوچك ريخته و خوب با 
هم مخلوط كنيد. به اندازه كافي به اين مخلوط آب اضافه كنيد تا 
خميري به وجود آيد كه غلظت آن متوسط باشد. با يك مسواك 
كهنه اين خمير را آن قدر به قطب هاي باتري بماليد تا كثيفي و 

چربي روي آن ها پاك شود. با يك پارچه نيمه مرطوب قطب هاي 
باتري را تميز كنيد و در انتها با يك پارچه خشك قطب ها را كامال 

پاك و خشك كنيد.

مقاوم ساختن باتري در برابر خوردگي
براي جلوگيري از تشكيل جرم و كثيفي بر روي قطب هاي باتري 
و خورده شدن تدريجي آن ها، از اين فرمول استفاده كنيد. توجه 
داشته باشيد كه قلم مويي را كه از آن استفاده مي كنيد، در پايان 
به آن پاك  تا چربي جذب شده  قرار دهيد  كار داخل سركه داغ 

شود. 
- نصف قاشق سوپ خوري ژل »آلوورا«ي 100% خالص

- يك قاشق سوپ خوري ژالتين نفتي
ژل »آلوورا« و ژالتين نفتي را داخل يك فنجان ريخته و با هم 
مخلوط كنيد. مخلوط حاصل را با نوك يك قلم موي كوچك  بر 

روي قطب هاي باتري بماليد. 

نگهداري از شلنگ و واشر شلنگ
با ماليدن كمي روغن زيتون بر روي شلنگ ها و واشرها 
شديد  تغييرات  اثر  در  آن ها  خوردن  ترك  از  مي توان 
براي  مي توان  را  كار  اين  كرد.  جلوگيري  هوا  دماي 
خودرو  درهاي  درزگيري  مخصوص  الستيكي  نوارهاي 
زيتون  روغن  سوپ خوري  قاشق  چند  داد.  انجام  نيز 
قلم موي  يك  نوك  ريخته، سپس  فنجان  يك  داخل  را 
استفاده  از  قبل  و  كرده  زيتون  روغن  داخل  را  نقاشي 
كمي آن را تكان دهيد تا روغن اضافي آن گرفته شود. 
شلنگ،  به  را  زيتون  روغن  قلم مو،  از  استفاده  با  سپس 
واشر و نوارهاي الستيكي درزگير درهاي خودرو بماليد. 
در انتها با يك پارچه خشك روغن اضافي مانده بر روي 

اين قسمت ها را پاك كنيد.  

كاربردهايمحلولهايگياهيبراينظافتخودرو
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گروه بين المللی ره شهر تا كنون  133 نشريه با عناوين زير منتشر كرده 
است:

1- كاربرد جديد شيشه در نمای ساختمان )تابستان 1371(

2- پاركينگ مراكز تجاری )پائيز 1371(

3- محافظت در مقابل زلزله )زمستان 1371(

4- جمع آوری و دفع زباله و مسائل ناشی از آن )زمستان 1371(

5- طرح اسكان و سريع )زمستان 1371(

6- مجموعه مقاالت راجع به ژئوسنتز )بهار 1372(

7- مهار آب با آب )بهار 1372(

8- تحول سبز در معماری )بهار 1372(

9- رونديابی و مديريت سيالب )بهار 1372(

10- مطالعات اقتصادی جهت احداث مراكز خريد )تابستان 1379(

11- نگاهی كوتاه بر طراحی فضای سبز – »تجربيات كشورهای مختلف« )تابستان 

)1372

12- بازيافت آب در صنايع شن و ماسه شوئی )پائيز1372(

13- بناهای چوبی )كنده ای( در ايران و تجربيات كشورهای ديگر )پائيز 1372(

14- نكاتی در مورد طراحی ساختمان های بتنی پيش ساخته پيش تنيده در مناطق 

زلزله خيز )پائيز 1372(

15- اتوماسيون و بهينه سازی در سيستم های توزيع الكتريكی )زمستان 1372(

16- انرژی درياها )زمستان 1372(

17- پاركينگ های مكانيكی اتوماتيك و نيمه اتوماتيك )بهار 1373(

18- انرژی باد )بهار 1373(

19- اصول طراحی ساختمان های اداری و بانك ها )بهار 1373(

20- انرژی خورشيدی )بهار 1373(

21- طراحی مركز خريد- جلد اول: مطالعات مقدماتی جهت طراحی مراكز خريد 

)تابستان 1373(

22- شهر سالم با آمورتون )تابستان 1373(

23- شهر سالم – كاربرد سيستم های فتوولتائيك از ميلی وات تا مگاوات )تابستان 

)1373

24- شهر سالم- اصول طراحی برای افراد دارای كهولت، ناتوانی، اختالل و معلوليت 

)تابستان 1373(

25- نسل چهارم نيروگاه ها )پائيز 137(

26-  بازيافت آب در صنايع نساجی )پائيز 1373(

27- مراكز درمانی و بيمارستان های آينده )پائيز 1373(

28- شهر سالم- انبوه سازی )انبوه سازان اسكان( )زمستان 1373(

الكتريكی  انرژی  شبكه های  در  انرژی  مديريت  و  بار  مديريت  سيستم های   -29

)زمستان 1373(

30- بازيافت آب – »تصفيه پساب صنايع لبنی« )بهار 1374(

31- شهر سالم – صنعت چوب و كاغذ و نقش آن در فرهنگ، اقتصاد و سياست 

)بهار 1374(

32- صرفه جوئی انرژی در ساختمان های مسكونی )بهار 1374(

33- شهر سالم- معماری و پرورش فكری كودكان و نوجوانان )تابستان 1374(

و  در حفظ خاك  آن  نقش  و  مصالح ساختمانی  و  زباله  بازيافت  سالم-  34- شهر 

پاكسازی محيط )پائيز 1374(

35- شهر ما كجاست )زمستان 1374(

پيشرفته  و  سنتی  روش های  معرفی  رودخانه ها-  و  دريا  سواحل  حفاظت   -36

)زمستان 1375(

37- بهينه سازی آموزش عالی – نگاهی كوتاه بر كاركرد نظام آموزشی ايران و جهان 

)زمستان 1375(

38- استفاده از ژئوگريد در راه ها و باند فرودگاه ها )بهار 1376(

39- اقتصاد گردشگری )جلد اول( )زمستان 1376(

40- نگرش هايی نوين به طراحی فضای باز اداری )تابستان 1377(

41- اقتصاد گردشگری جلد دوم )فصول سوم و چهارم()زمستان 1377(

42- فهرست مطابقه ای عمليات اجرايی جهت تسهيل در امر نظارت )پائيز 1378(

43- دانسته هايی در مورد مناطق آزاد و ويژه اقتصادی در جهان )پائيز 1378(

44- هدايت منابع مالی و فنی غير دولتی جهت اجرای طرح های عمرانی )زمستان 

)1378

45- پژوهش در تاريخچه، مفهوم و سير تحول شهرسازی و شهر سالم در فرهنگ 

ايران و اسالم )زمستان 1378(

46- پارك انرژی های نو )تابستان 1379(

47- فضاهای باز اداری – مديريت تجهيزات و طراحی داخلی )پائيز 1379(

48- شهرك ترافيكی كودكان )زمستان 1379(

49- فضای باز اداری – استانداردهای طراحی فضاهای اداری جدا كننده ها، قطعات 

و اتصاالت )زمستان 1379(

50- فضای سبز- مناطق صنعتی- پارك های صنعتی )تابستان 1380(

اول:  عملكرد حسی-جلد  اول:  استانداردهای  بخش  محيطی-  شرايط  تنظيم   -51

محيط روشنايی )پاييز 1380(

52- تنظيم شرايط محيطی- بخش اول:  استانداردهای عملكرد حسی-محيط های 

صوتی و حرارتی )پاييز 1380(

53- منظر سازی – جلداول: طراحی كاشت )زمستان 1380(

54- منظرسازی – جلد دوم:  آبياری و نگهداری منظر )زمستان 1380(

اول:  جلد  محيط-  كنترل  سيستم های  دوم:  بخش  محيطی-  شرايط  تنظيم   -55

توليد و كنترل حرارت )زمستان 1380(

دوم:  جلد  محيط-  كنترل  سيستم های  دوم:  بخش  محيطی-  شرايط  تنظيم   -56

فهرستنشرياتوكتابها
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توليد و كنترل نور و صدا )زمستان 1380(

57- منظر سازی- جلد سوم: راهبردهای تكميلی آراستن مناظر )بهار 1381(

كنترل محيط- جلد سوم:  دوم: سيستم های  بخش  تنظيم شرايط محيطی-   -58

سيستم جامع محيطی )تابستان 1381(

59- شهر سالم- توسعه )كالن شهر تهران( )تابستان 1381(

60- فن آوری اطالعات- بخش اول: مفاهيم كلی )پائيز 1381(

61- منظرسازی- جلد چهارم )زمستان 1381(

62- فن آوری اطالعات- بخش دوم: مديريت فن آوری اطالعات )زمستان 1381(

63- فن آوری اطالعات- بخش سوم: تجارت الكترونيكی )بهار 1382(

تجارت  و  »امنيت  الكترونيكی  تجارت  چهارم:  بخش  اطالعات-  فن آوری   -64

بی سيم« )تابستان 13829(

65- ساختمان های سبز و پايدار )تابستان 1382(

66- فن آوری اطالعات- بخش پنجم: دولت الكترونيكی )تابستان 1382(

67- منظرسازی- جنگل های مانگرو )حرا(: بخش اول- كليات )پائيز 1382(

68- فن آوری اطالعات- بخش ششم: بازاريابی الكترونيكی )پائيز 1382(

69- فن آوری اطالعات- بخش هفتم: شهرداری الكترونيكی )زمستان 1382(

70- فن آوری اطالعات- بخش هشتم: آموزش الكترونيكی )بهار 1383(

71- فن آوری اطالعات- بخش نهم: دانشگاه الكترونيكی  )بهار 1383(

ساختمان  مديريتی  اطالعاتی  سيستم های  دهم:  بخش  اطالعات-  فن آوری   -72

)تابستان 1383(

73- فن آوری اطالعات- بخش يازدهم: دانشگاه الكترونيكی  )پائيز 1383(

74- فن آوری اطالعات- بخش دوازدهم: مديريت پرونده های الكترونيكی )زمستان 

)1383

75- فن آوری اطالعات- بخش سيزدهم: دموكراسی الكترونيكی )زمستان 1383(

76- فن آوری اطالعات- بخش چهاردهم: انتخابات الكترونيكی )زمستان 1383(

77- فن آوری اطالعات- بخش پانزدهم: حقيقت مجازی )تابستان 1384(

78- برگزاری مناقصه های دولتی )تصويب شده سال 1383( )تابستان 1384(

79- چين دومين مصرف كننده انرژی در جهان ) تابستان 1384(

80- مديريت پروژه- استاندارد های مديريت پروژه ) بخش اول. تابستان 1384(

روستاها  در  اطالعات  فن آوری  توسعه  شانزدهم:  بخش  اطالعات-  آوری  فن   -81

)عدالت اجتماعی( )پائيز 1384(

82- فن آوری اطالعات- بخش هفدهم: مديريت ارتباط با مشتريان )پائيز 1384(

83- مديريت پروژه- استاندارد های مديريت پروژه )بخش دوم، زمستان 1384(

84- مهندسی ارزش- بخش اول: اصول، مبانی و فرآيند )زمستان 1384(

85- مديريت پروژه- استاندادهای مديريت پروژه )بخش سوم. زمستان 1384(

86- فن آوری اطالعات- بخش هجدهم: پايتخت الكترونيكی-تجلی عدالت اجتماعی 

)تابستان 1385(

87- مديريت پروژه- دفتر مديريت پروژه)بخش اول- تابستان 1385(

88- متدولوژی های كنترل پروژه )تابستان 1385(

89- صنايع انرژی بر، نظريه ها و ديدگاه ها ) تابستان 1385(

90- آشنايی مقدماتی با ارزيابی محيط زيست )پاييز 1385(

91- آشنايی با فرآوری های گازی CNG،  LPG، LNG )زمستان 1385(

92- رهنمون هايی برای توسعه )زمستان 1385(

93- خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خليج فارس )بهار 1386(

94- متدولوژی مكان يابی صنايع )تابستان 1386(

95- خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خليج فارس )جلد دوم( ) تابستان 1386(

96- خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خليج فارس )جلد سوم( ) تابستان 1386(

97- معماری سبز، )انرژی آفتاب در معماری( )پائيز 1386(

98- معماری سبز، )انرژی زمين گرمايی()پائيز 1386(

99- روند توسعه در خليج فارس )نسخه چهارم( )پاييز 1386(

100- ايران ترانزيت )بهار 1387(

آب( كمبود  با  مقابله  و  سبز  فضای  گسترش  برای  )راهی  جاذب ها  سوپر   -101

)تابستان 1387(

102- روند توسعه در خليج فارس و دريای عمان بخش پنجم )تابستان 1387(

103- روند توسعه در خليج فارس و دريای عمان بخش ششم )پائيز 1387(

104- بام سبز )پائيز 1387(

105- احداث سامانه های گرمايش شهری )ارديبهشت 1388(

106- روند توسعه در خليج فارس و دريای عمان بخش هفتم )خرداد 1388(

107- بحران جهانی و چشم انداز آينده )تابستان 1388(

108- حمل و نقل همگانی )تابستان 1388(

109- نانوفناوری ايمن )فرصت ها و چالش ها( )تابستان 1388(

110- از شهر فرودگاهی تا منطقه فرودگاهی )بخش اول(

111- از شهر فرودگاهی تا منطقه فرودگاهی )بخش دوم(

112- بندر خشك )پائيز 1388(

113- شرق ايران خاستگاه توسعه ترانزيت منطقه ای )پائيز 1388(

114- صنعتی  سازی ساختمان گامی بلند برای تامين مسكن مردم )زمستان 1388(

115- مديريت هوشمند خوردگی، حفاظت كاتديك، حفظ ثروت ملی )بهار 1389(

116- بيوگاز ثروتي نهفته در پسماندها )بهار 1389(

117- اكو هتل حركتي جهاني به سوي گردشگردي پايدار )تابستان 1389(

118- فتوولتاتيك تلفيقي،  انرژي در كالبد معماري )تابستان 1389(

119- اصالح الگوي استقرار جمعيت، گامي به سوي توسعه پايدار )پاييز 1389(

120- نانوفناوري در معماري )زمستان 1389(

)زمستان  كشور  اقتصادي  توسعه  جهت  در  بلند  گامي  بار،   حمل  مديريت   -121

)1389

فهرستنشرياتوكتابها
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اقتصادي كشور  توسعه  بلند در جهت  گامي  بين المللي،  بازار مسافر هوايي   -122

)زمستان 1389(

123- نقش طراحی معماری در كاهش مصرف انرژی در ساختمان »معماری همساز 

با اقليم و مشكالت ناشی از عدم توجه به آن« )بهار 1390(    

پايدار  بلند در جهت توسعه  124- شهر فرودگاهي بستر توسعه گردشگري، گامي 

اقتصاد كشور )بهار 1390(     

125- ارايه ضوابط و پيشنهادات طراحي براي افراد داراي كهولت، ناتواني، اختالل و 

معلوليت در بخش زميني فرودگاه )بهار 1390(

در  روز  »نور  در ساختمان  انرژي  كاهش مصرف  در  معماري  نقش طراحي   -126

معماري« )تابستان 1390(

127- شهر فرودگاهي بستر توسعه تجارت،  چشم انداز تجارت جهاني، چالش ها و 

فرصت هاي ايران )تابستان 1390(

»شهر  كشور  اقتصادي  توسعه  جهت  در  بلند  گامي  نوين،  صنايع  توسعه   -128

فرودگاهي بستري مناسب براي استقرار صنايع نوين«  )تابستان 1390(

129- نقش طراحي معماري در كاهش مصرف انرژي در ساختمان »انرژي باد در 

معماري« )تابستان 1390(

130- روند خصوصي سازي فرودگاه ها در جهان )پاييز 1390(

131- شهر فرودگاهي بستري مناسب براي توسعه ورزش ملي و بين المللي »شهر 

ورزشي« )پاييز 1390(

132- معرفي پاك كننده هاي طبيعي و سازگار با محيط زيست »بخش اول« )بهار 

)1391

133- معرفي پاك كننده هاي طبيعي و سازگار با محيط زيست »بخش دوم« )بهار 

)1391

نشريه هاي تخصصی منتشر شده بخش های مختلف گروه بين المللي  
ره شهر

1- بازارچه صنايع دستي در كوهپايه  هاي شمال تهران )بخش شهر سالم( تير ماه1374

2- بهينه  سازي خدمات پرواز )بخش شهر سالم( ـ  )دي ماه 1373(

3- بهينه  سازي بار ترافيكي بزرگراه ها )بخش شهر سالم( )دي ماه 1373(

4- پارك انرژي  هاي نو )بخش شهر سالم( ـ  )شهريور ماه 1373(

5- استفاده از مولتي ويژن در مراكز پرتردد شهري )بخش شهر سالم( 

)ارديبهشت ماه 1373(

6- سازماندهي كاركردهاي بهينه ي نمايشگرهاي ديجيتالي )بخش شهر سالم( 

اسفند ماه 1372

7- شهرك ترافيكي كودكان )بخش شهر سالم( ـ  )آذر ماه 1372(

8- پارك پويش: انديشه سالم / بدن سالم در شهرك فاطميه منطقة 20 شهرداري 

تهران )بخش شهر سالم( ـ  )آذر ماه 1372(

9- پژوهش در تاريخچه، مفهوم و سير تحول »شهرسازي« و »شهر سالم« 

در فرهنگ ايران واسالم )بخش شهر سالم( ـ  آبان ماه 1372

10- اصول طراحي مراكز ديسپاچينگ )بخش انرژي( زمستان 1372

11- تحليل منطقه  اي سيالب در  حوضه  هاي شمالي تهران )بخش عمران آب( 

بهار 1373

12- انتخاب محل و نوع سد براساس شرايط ژئومورفولوژي و ژئولوژي 

)بخش عمران آب( زمستان 1372

13- حقايقي در مورد شركت هاي بزرگ )بخش تحقيق و توسعه( زمستان 1372

ضمنا كتاب هاي زير توسط گروه بين المللي ره شهر منتشر گرديده 
است:

1- مواد هوشمند و فناوري  نانو )كاربرد در معماري و طراحي داخلي( )1390(

2- منظرسازي پايدار براي همه )پاييز1390(

3- ترجمه كتاب شهرهاي فرودگاهي قرن 21 )1390(

)1389( Revit architecture 2009 4- كتاب آموزش نرم افزار

5- آشنايی با راهكار مديريت پروژه جامع )بهار 1389(

6- درختان در منظر شهري )1389(

7- نانوفناوري براي همه )1387(

8- با گياهان آب را تصفيه كنيم

HSE -9 در سفر)1385(

10- ترجمه كتاب »چگونه هواي پاكيزه بكاريم«

11- ترجمه كتاب »تنظيم شرائط محيطي«

 )1382( OpenGL 12- تدوين كتاب راهنماي برنامه نويسي سه بعدي

13- ترجمه كتاب »برنامه  ريزي و طراحي هتل« در سال 76 توسط سازمان برنامه 

و بودجه چاپ و توزيع شد.

14- تدوين كتاب »خودآموز اتوكد 12« )1373(

15- ترجمه كتاب »سازه  هاي آبي« )1373(

16- ترجمه كتاب »سازه پاركينگ  هاي طبقاتي« )1372(

17- صرفه جويي در انرژي )20 جلد(

18- بازنگري استانداردهاي صنعت آب كشور با همكاري وزارت نيرو  

و سازمان برنامه و بودجه )25 جلد(

چاپ  دست  در  ره شهر  بين المللي  گروه  توسط  نيز  زير  كتاب هاي 
است: 

1- طراحي، برنامه ريزي و ساخت هتل ها

2- برنامه ريزي شهري در اقليم هاي گرمسير

3- بام سبز

فهرستنشرياتوكتابها


