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 عود چیست

عود در واقع یک تکه چوب می باشد که با سوختن، عطر و رایحه خوبی تولید می کند. 

 .درخت این نوع چوب ها عموما در کشورهای آسیایی رشد می نماید

شما می توانید از این موارد برای اهداف مختلف استفاده نمایید. به طور مثال برای خوشبو 

 .را برگزینید… ط می توانید عودهایی با عطرهای توت فرنگی، دارچین و کردن محی

تکه چوبی است که پس از سوختن بوی خوبی از خود پخش می کند و در  ، چیست عود

طب سنتی اثر درمانی دارد. بسیاری از افراد هنگام دعا برای آرامش بخشیدن به ذهن خود، 

 .عود روشن می کنند

سایت های مختلف با قیمت عود و همینطور خواص آن آشنا شوید.  شما می توانید از طریق

 .امروزه خرید اینترنتی این محصول در میان بسیاری از افراد رایج است

حتما قبل از انتخاب، راهنمای خرید محصول را کامال مطالعه نمایید و سپس جهت خرید آن 

 .اقدام نمایید

در ذیل قصد داریم شما را با پیشینه این چوب خوشبو، خواص، انواع، نکات مهم قبل از 

 .خرید و همینطور راهنمای نگهداری از آن آشنا کنیم. پس با ما همراه باشید

 چوب عود اصل

چوب عود اصل از چوب درختان آسیایی می باشد. این چوب ها دیرتر می سوزند و عطر و 

 .اتب بیشتر می باشدرایحه آنان نیز به مر

در برخی موارد برای اینکه عطر و رایحه عودهای فوق را افزایش داد، از گیاهان معطر 

نیز استفاده می شود. اگر مشکل تنفسی ندارید، می توانید از گزینه هایی استفاده نمایید که 

 .دارای اسانس های شیمیایی هستند

 مواد تشکیل دهنده عود

درختان و گیاهان معطر استفاده می گردد. عودها ی شیمیایی از برای تشکیل عود از چوب 

 .اسانس برای ایجاد بوی خوش استفاده می نمایند

در برخی موارد مشاهده شده است که از ریشه گیاهان نیز عود تهیه می شود که عطر و 

 .دبربوی خوبی دارند. البته برای تهیه عود گاها از گل یا میوه گیاهان نیز می توان بهره 

 کننده خوشبو دستگاه خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%b4%d8%a8%d9%88-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%87%d9%88%d8%a7/
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 ع عود خوشبوانوا

عودهای موجود در بازار از لحاظ رایحه بسیار متنوع می باشند. همین مورد انتخاب را 

 .دشوار می نماید. عودها دارای انواع متفاوتی هستند

برخی از آنها شاخه ای، برخی مخروطی و گروهی نیز اسانسی هستند. با توجه به محیطی 

رایحه مد نظر خود، باید از گزینه مناسب نیز  که قصد استفاده از عود را در آنجا دارید و

 .بهره ببرید

 چند نوع عود داریم

تقسیم بندی نمود. … عودها را می توان از لحاظ ظاهری به انواع چوبی، مایعی، گازی و 

 .این بین عودهای جامد و چوبی عالقه مندان بیشتری را به سمت خود جلب می نمایند

نوع عود در بازار وجود دارد. همچنین باید توجه داشته اما از لحاظ بو و رایحه چندین 

دی تقسیم بن… باشید که بر اساس محل رویش درختان، عودها به نمونه های چینی، تبتی و 

 .می شوند

 بهترین نوع عود

بهترین عودها، نمونه هایی می باشند که دارای عطر طبیعی هستند. این موارد از ریشه، 

 .هان تولید شده اندچوب تنه، میوه یا گل گیا

البته امروزه نمونه های مایع نیز در بازار وجود دارند که از شیره گیاهان گرفته شده اند. 

 .چون برای تهیه آنها از افزودنی های دیگر استفاده می شود لذا ماندگاری کمتری دارند

 بهترین عود خوشبو کننده

ز افراد برای خوشبو نمودن محیط عودها دارای ویژگی هایی متفاوتی می باشند. بسیاری ا

 .اطراف خود از آنها استفاده می نمایند

خوشبختانه تنوع عودهای فوق بسیار زیاد است از همین رو می توانند نظر هر نوع سلیقه 

ای را جلب نمایند. بهترین عودها، عودهای چوبی و جامد هستند زیرا رایحه آنان قدرت 

 .ماندگاری بیشتری دارد

 حه عودبهترین رای

را مشاهده نمایید. بهترین … در بازار می توانید انواع رایحه های گرم، شیرین، تند و 

رایحه، رایحه های خنک و آرامش بخش می باشند. شما می توانید این موارد را با توجه به 

 .سلیقه خود خریداری نمایید
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البته انتخاب رایحه به محیط شما نیز وابسته می باشد. معموال برای خانه ها از رایحه های 

 .شیرین استفاده می شود. اما در ورزشگاه ها می توان از عطرهای تند بهره برد

 خوشبو ترین عود

برخی از عودهای موجود در بازار از استخراج منابع حیوانی ایجاد می شوند. اما بیشترین 

 .ه های موجود، عودهای گیاهی هستندنمون

بسیاری از افراد در زمان تهیه عود دچار مشکل می شوند زیرا رایحه های عودها بسیار 

 .متنوع می باشند

خوشبو ترین موارد گزینه هایی می باشند که به عطر یا ادکلن مورد استفاده شما نزدیک 

 .هستند. توصیه می شود از عودهای طبیعی استفاده کنید

 چوب عود

امروزه عود های مایع نیز در بازار وجود دارند اما عودهای جامد گزینه بهتری هستند که 

 .عطرهای متنوع تری ارائه می دهند

این عودها از چوب درختان معطر ساخته می شوند که همگی طبیعی بوده و اثر بیشتری 

 .دارند

 ای چوبی خاکستر بیشتری تولید میالبته باید این مورد را نیز در نظر داشته باشید که عوده

 .کنند

 انواع عود و خواص آنها

عودها در واقع تکه هایی از چوب درختان می باشند که معطر هستند. بیشتر این درختان در 

 .کشورهایی نظیر چین و هند رشد می نمایند

 امروزه انواع مختلف عودهای جامد و مایع در بازار وجود دارند که هر کدام دارای یک

 .نوع رایحه می باشند. از این موارد می توان برای آرامش و ریلکس نمودن استفاده کرد

 خواص عود قهوه

عود قهوه یکی از انواع عود های پرطرفدار می باشد. همانگونه که دانه های قهوه می 

توانند باعث آرامش شوند، سوختن چوب گیاه قهوه نیز می تواند، احساس مشابهی را ایجاد 

 .نماید
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عود قهوه دارای اثر ماندگاری زیادی می باشد. شما می توانید از این مورد در باشگاه های 

 .ورزشی استفاده نمایید تا میزان تحرک و فعالیت های بدنی شما را تقویت نماید

 سوختن چوب دارچین

دارچین یکی از محرک های عصبی است و عطر و رایحه ماندگاری دارد. عود دارچین در 

 .ودهایی با عطر تند قرار می گیرددسته ع

استشمام عطر این عود باعث می شود تا استرس کاهش یافته و افراد به آرامش بیشتری 

دست یابند. در واقع قادر است تا انرژی های منفی را دور نماید. اسطوخودوس نیز 

 .عملکردی مشابه دارچین دارد

 خرید عود

دقت نمایید، شکل و ظاهر عود می باشد.  کی از مواردی که در خرید عود باید به آن

 .امروزه برخی از عودها در بازار وجود دارند که از ترکیب چند نوع چوب تهیه شده اند

جالب است که بدانید، بهترین انواع عود، گزینه هایی می باشند که به صورت مخروطی 

 .بوده و در ساختار آنها چندین نوع چوب وجود دارد

 خرید عود ارزان

ای خرید عود ارزان باید از نمونه های شیمیایی که دارای اسانس هستند، استفاده نمایید. بر

 .البته گزینه هایی نیز در بازار وجود دارند که به دلیل طول کمتر، قیمت پایین تری دارند

سانتی متر  02سانتی متر ارزان تر از عودهایی با طول  02به طور مثال عودهایی با طول 

 .می باشند

 خرید عود طبیعی

عودهای موجود در بازار که اغلب از چوب درختان تهیه می شوند، طبیعی هستند. اما 

برخی از عودهای گازی و مایع نیز وجود دارند که در زمان تهیه، به آنان اسانس اضافه 

 .می شود

این موارد برای افرادی که دارای بیماری های تنفسی هستند، توصیه نمی شود. در نظر 

شته باشید که هر اندازه چوب عود بلندتر باشد، طول عمر آن نیز به همان اندازه بیشتر می دا

 .باشد
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 فروش عود

در زمان فروش عود باید دقت داشته باشید که هدف خریدار از تهیه عود چیست. بر این 

 .اساس می توانید رایحه مناسبی به آنها پیشنهاد دهید

اگر برای محیط های مدیتیشن و یوگا به عود نیاز دارید، می توانید از عطرهایی چون کاج، 

 .وانیل و لیمو استفاده کنید

 چه موقع عود روشن کنیم

برای روشن نمودن عود زمان خاصی وجود ندارد. اما بهتر است تا آن را در محیط هایی 

صورت ماندگاری عطر و رایحه  روشن نمایید که گردش هوای کمتری وجود دارد، در این

 .آنها نیز به همان اندازه بیشتر خواهد بود

می توانید از عودهای رنگی در محیط های تاریک نیز بهره ببرید که محیطی رمانتیک تری 

 .ایجاد می نمایند

 خاکستر عود را چه کنیم

ی نمایند. عودها خاصیت درمانی دارند، موارد جامد که می سوزند از خود خاکستر تولید م

 .این خاکسترها همچنان دارای عطر و رایحه هستند. لذا می توان مجدد آنها را سوزاند

بسیاری از افراد از این موارد به عنوان کود گیاهان بهره می برند. لذا رشد گیاه بهتر می 

 .شود. به صورت کلی عود سیستم عصبی و فعالیت مغز را بهبود می دهد

 وشبو برای خرید عود ارزانآشنایی با پیشینه عود خ

یک تکه چوب بریده شده از درختی است که در چین و هند می روید. یکی از ویژگی  عود

های این محصول مربوط به رایحه خوش آن است که موقع دود کردن در هوا پخش می 

 .شود

 دود کردن این چوب خوشبو از معابد چین و هند شروع شد و کم کم استفاده از آن به دیگر

 .کشورهای جهان گسترش یافت

 .در کشورهای دیگر از این محصول جهت خوشبو و ضد عفونی کردن هوا استفاده می کنند

و با استشمام رایحه خوش آن به آرامش  عود بسیاری از افراد هنگام مدیتیشن به وسیله

 .روحی و روانی می رسند
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 با خواص عود بیشتر آشنا شویم

 .اضطراب و خستگی رفع .1

 .خوابی بی مشکالت درمان .0

 .روانی و روحی آرامش ایجاد .3

 .محیط منفی های انرژی دفع .0

 سوزاندن عود برای چه کسانی مناسب نیست؟

برای افراد مبتال به آسم، دود کردن این نوع چوب خطرناک است زیرا سبب سرفه و  .1

 .تنگی نفس می شود

ند، مضر سوزاندن این نوع چوب برای کسانی که از فشار خون باال رنج می بر .0

 .است

 عودها بر اساس نوع ساخت به چند نوع تقسیم می شوند؟

 .های دست ساز و شیمیایی تقسیم می شوندعود این محصوالت بر اساس نوع ساخت به

حتما قبل از خرید نسبت به تولید هر کدام از این محصوالت آگاه باشید و سعی نمایید آن 

 .جنسی را انتخاب نمایید که طبیعی و دست ساز باشد

در غیر این صورت خرید آن برای کسانی که از مشکالت تنفسی رنج می برند، توصیه نمی 

 .شود

 حه آشنا شویمخرید عود طبیعی ،با انواع این عودها بر اساس رای

همانطور که می دانیم این محصوالت در رایحه های مختلف تولید و به بازار عرضه می 

شوند. اگر جز آن دسته از افرادی هستید که به دنبال خواص انواع مختلف این نوع چوب 

 .های خوشبو هستید

 .شما قرار دهیمدر ادامه مقاله همراه ما باشید تا اطالعات الزم در این زمینه را در اختیار 

برای باز کردن چاکرای قلب مناسب است و خاصیت ضد عفونی کننده : سرخ گل .1

 .دارد

 .برای درمان سرماخوردگی و آنفوالنزا به کار می رود: اکالیپتوس .0

 .برای رفع تشنگی و خستگی موثر است و خاصیت ضد عفونی کننده دارد: دارچین .3

ی ناشی از سیاتیک و رماتیسم برای رفع تنش و فشارهای عصبی و دردها: یاس .0

 .موثر است
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این چوب خوشبو، تاثیر زیادی بر آرامش روحی و روانی افراد و : اسطوخودوس .5

 .همینطور درمان اختالالت خواب دارد و جهت رفع حواس پرتی موثر است

 شمع خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 آشنایی با نکات مهم قبل از خرید عود اصل

قبل از تهیه این چوب خوشبو، باید یک سری نکات از سوی خریدار رعایت شود تا بتواند 

 .بهترین انتخاب ممکن را داشته باشد

شناخت کامل محصول و آگاهی از نکات مهم قبل از خرید، حق مسلم هر خریداری است. به 

همین خاطر این مقاله برای شناخت بیشتر شما از محصول مورد نظرتان تهیه شده است. 

 .پس با همراه باشید

 شکل ظاهری 

کل شرا می پسندید. این محصول،  عود در ابتدا تصمیم بگیرید که چه نوع شکل ظاهری از

 .ظاهری متفاوتی دارد

رایج ترین و بهترین نمونه این چوب خوشبو به صورت مخروطی یا تکه چوب های بلند 

 .است که به بازار عرضه می شود

توجه به شکل ظاهری این چوب خوشبو از مهمترین فاکتورهای قبل از خرید است، زیرا 

 .ز داریدمشخص می شود که شما به چه نوع ابزاری جهت سوزاندن آن نیا

 رایحه و عطر 

یکی از نکات مهم قبل از خرید محصول، توجه به رایحه آن است. از سخت ترین مراحل 

 .، همین مرحله استعود انتخاب

شما با توجه به عطری که از جعبه این محصول استشمام می کنید و با روش های آزمون و 

 .ی که به پسند شما نزدیک تر است را انتخاب نماییدعود خطا، می توانید آن

های موجود در فروشگاه به عنوان نمونه عود قبل از خرید مد نظر داشته باشید که تمامی

 .سوزانده نمی شوند

بعد از چند مرحله خرید، می توانید به فرد حرفه ای در تشخیص رایحه مناسب این چوب 

 .خوشبو تبدیل شوید

 

 

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b4%d9%85%d8%b9/
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 مدل 

خرید، نسبت به مدل های مختلفی از محصول که به بازار عرضه می شوند، حتما قبل از 

ها، خواص درمانی جداگانه ای دارند و برای دالیل مختلفی عود آگاهی یابید. هر کدام از

 .سوزانده می شوند

اگر جز آن دسته از خریدارانی هستید که به دنبال ایجاد فضایی آرامش بخش و یا معنوی 

 .های مرتبط با این اهداف باشیدعود هستید، به دنبال

 مواد تشکیل دهنده 

مواد تشکیل دهنده محصول یکی از فاکتورهای مهم قبل از خرید است که باید نسبت به آن 

 .توجه ویژه ای داشت

حتما قبل از خرید مدنظر داشته باشید آن محصولی را خریداری نمایید که از مواد طبیعی و 

 .د تا مشکلی برای تنفس شما هنگام دود کردن آن ایجاد نشودبدون شیمیایی تولید شده باش

 طول مدت سوخت 

یکی از سواالتی که موقع خرید این محصول در ذهن خریدار شکل می گیرد مربوط به 

طول مدت سوخت آن است. هنگام خرید توجه داشته باشید که هر چقدر اندازه چوب بلندتر 

 .یاج داردباشد، به مدت زمان بیشتری جهت سوخت احت

 .دقیقه است 02تا  32طول مدت زمان جهت سوختن این محصول معموال حدود 

 تعداد 

حتما قبل از خرید محصول به تعداد موجود چوب در بسته دقت نمایید. اگر جز خریدارانی 

هستید که به تازگی تصمیم به خرید این نوع چوب خوشبو را دارید و با رایحه آن آشنایی 

 .می کنیم که تعداد کمتری از آن را جهت خرید تهیه نماییدندارید، پیشنهاد 

 روش های نگهداری از عود

های موجود در بازار عمر دو ساله دارند و قبل از اتمام تاریخ انقضا، باید از آن عود تمام

استفاده شود و از رایحه مطبوع آن نهایت استفاده را کرد. قبل از مصرف، سعی نمایید که 

 .از زیر بشقابی مناسب جهت این کار استفاده کنید

ی مناسب، عود ون جادر غیر این صورت، سوختن چوب و ریختن خاکستر روی زمین بد

سبب آتش سوزی می شود. بعد از اینکه این چوب خوشبو به طور کامل سوخت، حتما 

 .خاکسترهای آن را دور بریزید تا محیط را آلوده نکند

 


