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 در جهان عطر یخچهتار

 ،در دوران باستانگرفته است و قدمتی طوالنی دارد. عطر در دنیا، از هزاران سال پیش، مورد استفاده قرار می

کردند، به همین دلیل، عبارت از سوزاندن مواد معطر استفاده می ، معموالبرای ایجاد رایحه و بوی خوش

Perfume  از واژهFume  به معنی دود گرفته شده است. بر اساس مطالعات انجام گرفته، تاریخچه عطرسازی

های باستانی های کشف شده بر روی لوحهگردد. نوشتهالنهرین برمیدر زمان باستان به سرزمین مصر و بین

تفاده دهد که از عطرهای مرسوم آن دوران، بیشتر برای مراسم آیینی خود اسدر این دو سرزمین نشان می

شود. دست کردند، زیرا مصریان عقیده داشتند که سوزاندن مواد معطر، باعث خوشنودی خدایان میمی

دهد که مکانی با عنوان اتاق عطر در آنجا وجود های سنگی کشف شده در معبد ادفو مصر نشان مینوشته

نیز در آنجا کشف شده  های ساخت عطرهای آن دورانداشته است. جالب است بدانید که حتی دستورالعمل

ها به است. این عطرها آنقدر قوی بودند که هزاران سال بعد از کشف این اتاق، هنور رایحه بسیار قوی از آن

رسید. از کشفیات این محل، مشخص شده است که مصریان از مواد معطری مانند گل یاس، صمغ مشام می

کردند. الزم به ذکر است که یشان استفاده میدرختان، گل سوسن، عسل و درخت کندر برای ساخت عطرها

کم شود. پس از سپری شدن آن دوران کماز این عناصر طبیعی نیز امروزه برای ساخت عطر استفاده زیادی می

کاربرد عطرها در مراسم آیینی، به سمت استفاده در میان مردم عادی سوق پیدا کرد. در اسناد تاریخی مشخص 

هایی مانند هند، با مواد دیگری مانند چوب صندل، زنجبیل و فلفل طریق سرزمین شده است که مصریان، از

 کردند. ها استفاده میآشنا شدند و عالوه بر استفاده خوراکی و دارویی، در عطرهای خود نیز از آن

انه از آن ها بودند که مواد خوشبوکننده را با روغن ترکیب کرده و به شکل روزتوان گفت اولین بار یونانیمی

کردند. یونانیان از طریق فشرده کردن و له نمودن گیاهان معطر و صمغ درختان و استخراج عصاره استفاده می

 ای برای درست کردن عطر در آن زمان ابداع کردند. شان با روغن، روش تازهها و مخلوط کردنآن

 عطر در فرانسه

ت عطر در اروپا بودند. بعدها به خاطر ازدواج یکی از بانوهای در دوره رنسانس، ونیز و فلورانس ایتالیا مهد ساخ

مطرح ایتالیا با پادشاه فرانسه، عطرساز ایتالیایی را برای این بانو از ایتالیا به فرانسه آوردند. در زمان این پادشاه 

در قرن شد. کم داشت به یک امپراتوری عطرسازی در جهان تبدیل میکه هنری دوم نام داشت، فرانسه کم

هفدهم، زمانی که لویی چهاردهم بر مسند قدرت بود، به علت عالقه شدید این پادشاه به عطر، این صنعت 

ها انداخت. در قرن رونق روزافزونی به خود گرفت و بیش از پیش فرانسه را در زمینه عطرسازی بر سر زبان

ها در آن دوران اغلب ترکیبی د. ادکلنهجدهم با اختراع ادکلن، صنعت عطرسازی فرانسه دچار تحولی شگرف ش

کردند. ها استفاده میها از آناز نارنج، لیمو و رزماری بودند که بیشتر برای خوشبو کردن آب، دهان و نوشیدنی

در دوران انقالب کبیر فرانسه، صنعت عطرسازی کمی از رونق افتاد، ولی در دوره ناپلئون بناپارت، این صنعت 

شد صعودی به خود گرفت. معروفترین شهر فرانسه در آن زمان که مرکز عطرسازی آن در فرانسه مجددا ر

تا به امروز بزرگترین تولید کننده عطر  1724رفت، شهر گراسه نام داشت. این شهر از سال کشور به شمار می

 شود. و اسانس شناخته می

 اولین کارگاه کشف شده عطرسازی در دوران باستان

 4000، کارگاه بزرگی به مساحت حدود چهار هزار مترمربع کشف و حدود یرگوسپمنطقه در کشور قبرس در 
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دستگاه تقطیر و تعداد زیادی کاسه، قیف، بطری و  60سال قدمت آن تخمین زده شده است. در این کارگاه 

، ، گشنیزیگل تلفونظروف مرتبط با عطرسازی کشف شده است. همچنین در این مکان مواد مختلفی همچون 

 ها و گیاهان معطر دیگر نیز کشف شده است. بادام، ترنج، رزین و انواع گل

 عطر در ایران باستان

ترین مراکز ساخت مواد معطر و روغن مرتبط با آن بود. عطرسازان در ایران باستان، این کشور یکی از مهم

کدیگر، برای مصارف مختلف خود ها با یها و ترکیب آنهای خوشبو در روغنایرانی با خیساندن گیاهان و گل

کردند. در نقوش باستانی موجود در تخت جمشید، تصویری از پادشاه و دو خدمتکار در پشت عطر تولید می

عود قرار شود، که در دستان یکی از این خدمتکاران حوله و عطر و در دست دیگر عود و جایسر او دیده می

 دارد.

 انواع ظروف عطر

کردند، های عطر استفاده میهای گود برای ساخت بطریاز خاک رس، چوب و حتی سنگهای دور، در گذشته

های عطر در قرن هجدهم دارای تنوع ها را گرفتند. ظرفای جای آنهای شیشهکه طی سالیان دراز، بطری

ای طهها شکلی شبیه گالبی داشتند. پس از سپری شدن آن دوران، اکنون به نقبسیاری شدند، ولی بیشتر آن

های جذاب، مشتریان را بیشتر به سمت تر از خود عطر شده است، زیرا بطریرسیدیم که بطری عطر مهم

 کنند.خودشان جذب می

 یادر دن یاهیگ یهاعطر

توان گفت که عطرها از استخراج رایحه مواد طبیعی حیوانی، گیاهی و معدنی یا مواد مصنوعی به طور کل می

تاریخ نشان داده است که گیاهان معطر، همیشه جایگاه ویژه و مهمی در تولید عصر  شوند.و شیمیایی تهیه می

ها به دنبال کشف و استفاده از داروهای گیاهی برای رفع داشته و دارند. از ایام قدیم تا عصر حاضر، انسان

ه بر استفاده دارویی، خوردند که عالواند. در این میان به گیاهانی معطر نیز برمیهای مختلف خود بودهبیماری

از قدیم تا  توان گفتکردند. به همین دلیل میها به عنوان عطر برای ایجاد رایحه خوش نیز استفاده میاز آن

 گیرند.های زیادی در کنار یکدیگر قرار میبه امروز، دارو و عطر با تاریخچه و اشتراک

ها رایج گرفته و همینک نیز در دنیا استفاده از آنبرخی از این گیاهان از دوران باستان مورد استفاده قرار 

توان به ترنج، کندر، باریجه، یاسمن، موکه، لیمو، نارنج، بلسان، الدن، مر، بهار است. از مهمترین این مواد می

خس، وانیل، گل بنفشه و غیره خساسطوخودوس، گل مریم، چوب صندل،  نارنج، زنبق، پانچولی، گل سرخ،

 اشاره کرد.

 ر در دنیای مدرنعط

کنند و این کاال را به عنوان یک انتخاب مهم و شایسته ها استفاده میامروزه بسیاری از مردم از عطرها و ادکلن

های پیچیده مختلفی هستند. این عطرها شمارند. این عطرها اغلب دارای چندین رایحه و نتدر دنیای مد برمی

های مختلفی در بازار یافت ه مواد به کار رفته و غلظتشان، با قیمتدارای انواع گوناگونی هستند و با توجه ب

کند، زیرا عطرهایی که غلظت بیشتری شوند. غلظت عطر در حقیقت به قدرت عطر مورد نظر اشاره میمی

تر هستند. با توجه به میزان غلظت، عطرها اند و خالصدارند از الکل کمتر و روغن معطر بیشتری تشکیل شده

 کنند.بندی میپنج دسته پرفیوم، ادوپرفیوم، ادوتویلت، ادوکلن و ادوفرش تقسیم را به
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 سازعطرهای لوکس و دست

گیرند. این عطرها با توجه به تعداد ساز، در بسیاری از موارد در مقابل عطرهای صنعتی قرار میعطرهای دست

بودن و  تر هستند. خاصه تبع آن گرانتر و بتر، خالصهای خاصشوند، دارای رایحهمحدودی که تولید می

مر تفاوت ماندگاری این گونه عطرها، به علت داشتن عصاره قوی از مواد طبیعی ایجاد شده است و همین ا

ساز، به دور از ظواهر عطرهای کند. معموال عطرهای دستساز و صنعتی را نمایان میفاحش بین عطرهای دست

تری بوده و تمرکزشان را روی بایی شیشه عطر است، دارای ظروف سادهصنعتی، که بیشتر تمرکزشان روی زی

گذارند، به همین دلیل عطرهایشان از کیفیت به مراتب باالتری برخوردار کیفیت و خاص بودن عطر خود می

 هستند. 

ای خاص حهاند و به دنبال رایهای تکراری خسته شدهاین قبیل عطرها برای عالقمندانی است که دیگر از رایحه

ساز گردند و حاضرند برای آن مبالغ قابل توجهی نیز بپردازند. بیشتر اوقات، عطرهای دستو تاثیرگذار می

کند. این ها را دوچندان میدارای روایت و داستانی مختص به خود هستند، که همین ویژگی، خاص بودن آن

ان خود را به ذارند تا بتوانند نظر مشتریگعطرها معموال تمرکزشان را روی یک نت خاص، ویژه و کمیاب می

ساز اغلب از عناصر طبیعی ساخته شده است، بنابراین الهاماتی از دل طبیعت خوبی جلب کنند. عطرهای دست

ها یافت. حس یکی بودن با طبیعت و غرق شدن در آن و رویاپردازی با این گونه عطرها، توان در آنرا می

کند. تولیدکنندگان این گونه عطرها، ای ماندگار را در ذهن تداعی میرایحه ساز باهای یک عطر دستویژگی

کنند، عمومی معطوف می برخالف سازندگان عطرهای صنعتی، که اغلب اوقات تنها تمرکزشان را روی نظر

د ها یک اثر هنری را با تعدادی محدود، تولیسعی بر آن دارند تا به دنبال مخاطبان خاص باشند، زیرا آن

 کنند. رشان را فدای کمیت آن نمیکنند و هیچ عنوان کیفیت کامی

 Zhumeria یاهگ

شود. این گیاه زومریا، گیاهی است از تیره نعناع که هم در دارو و هم در عطرسازی از آن استفاده می یاهگ

ها و صخرههای تند بسیار کمیاب بوده و نوعی از آن به نام مورخوش در نواحی نیمه گرمسیری در شیب

متری باالتر از  1500تا  500ها در جنوب کشور، به خصوص استان هرمزگان و در ارتفاعی حدود کوهستان

سانتیمتر است و جزو گیاهان معطر محسوب  50ای به ارتفاع روید. این گیاه به شکل درختچهسطح دریا می

های آن به مایل به خاکستری است. برگهای آن دارای انشعاب بوده و پوست آن به رنگ سفید شود. ساقهمی

 5باشد. کاسه گل این گیاه دارای های آن به رنگ بنفش یا بنفش مایل به آبی میشکل بیضی پهن بوده و گل

های متراکم است. جام گل به رنگ آبی مایل به بنفش بوده و لوله جام سفید باشد که پوشیده از کرکرگه می

باشند. ها بارور و دو عدد دیگر آن تقریبا عقیم مید هستند، که دو عدد از آنهای آن چهار عدرنگ است. پرچم

ای آن بیضی های نوک قهوهای دارد و دارای دو شاخه نامساوی است. همچنین دانهاین گل، خامه بسیار قوی

ان دارو و های منطقه از قدیم شناخته شده بود و به عنوشکل و سه وجهی است. اگرچه این گیاه در بین بومی

از  2و ریچینگر 1توسط پیروندلبو 1966گرفت، ولی برای اولین بار در سال چای گیاهی مورد استفاده قرار می

 نظر علمی شناسایی و ثبت شد. 

                                                 
1 Per Wendelbo 

2 Rechinger 
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هایی مانند مشکالت گوارشی، دل درد، نفخ، اسهال، سوزش و ترشی معده، از این گیاه برای درمان ناراحتی

شود. به طور کل، در طب سنتی از این گیاه بر علیه زخم و غیره استفاده می سرماخوردگی، سردرد، التیام

توان شود. از ترکیبات اصلی این گیاه میها استفاده میها و قارچهای گوناگونی همچون باکتریمیکرو ارگانیسم

انس این گیاه را درصد حجم اس 80به وجود ترکیبات مونوترپنی به ویژه کامفور و لینالول اشاره کرد که حدود 

دهند. طبق تحقیقات انجام گرفته، نوع و مقدار ترکیبات تشکیل دهنده اسانس این گیاه، در مقاطع تشکیل می

ترکیب شیمیایی شناسایی  16دهی و در مرحله گل 22دهی متفاوت است. در مرحله رویشی رویشی و گل

ذکر است که یکی از ترکیبات مرحله  دهند. الزم بهدرصد حجم اسانس را تشکیل می 99شده است، که 

آلفا ، یداکس یوفیلنکاردهی با عنوان کامفنول، در اسانس مرحله رویشی مشاهده نشده و پنج ترکیب گل

 دهی وجود نداشته است.نیز در اسانس مرحله گل نرال یداکس و یمنپارا سا، لول ینال یسس ،فالندرن

ص ضد التهابی، ضد میکروبی، ضد ویروسی، ضد درد و ضد همچنین ترکیبات آنتی اکسیدانی آن دارای خوا

باشد. این گیاه دارای عناصر متعددی از جمله سدیم، منیزیوم، نیتروژن، فسفر، پتاسیم، روی، مس، اسپاسم می

دهی متفاوت باشد. میزان این عناصر در مراحل مختلف رویش گیاه، قبل و بعد از گلمنگنز، آهن و غیره می

مسئله در آزمایشات مختلف انجام گرفته روی این گیاه، به اثبات رسیده است. شایان ذکر است است، که این 

که با توجه به تحقیقات به عمل آمده مشخص شده است که افزایش ارتفاع، ارتباط مستقیمی با کاهش رشد 

 کند.تر میاین گیاه در مناطق کوهستانی داشته و دوره رشد این گیاه را طوالنی

 Zhumeria های عطرویژگی

پارسیان از دوران باستان تا به امروز، شیفته عطر و نوازش رایحه خوش آن بوده و هستند. از دید یک ایرانی 

چهره بود، اما از عطر مناسب و خاص استفاده نکرد. این تیپ و خوشتوان خوشاصیل و طبیعت دوست، نمی

های پستی و بلندی مان ایران است. این عطر داستانهای طبیعی سرزمینعطر برگرفته از نمادها و رایحه

پیچد، همگان را یاد سرزمینی کند. رایحه این عطر وقتی در کوی و برزن میقسمتی از سرزمین ما را روایت می

اش، که هر کسی العادهکوش و توانمند دارد. این عطر خوشبو، عالوه بر رایحه فوقاندازد که مردانی سختمی

کند، به خاطر غلظتش، دارای ماندگاری باالیی نیز هست. ماندگاری باالی رایحه، در کنار د میرا مجذوب خو

ها را به سمت شما معطوف خواهد های مختلف شما را خاص نشان خواهد داد و نگاهبوی خوش آن، در مراسم

ند تا عالقمندانی کساز، خاص بودن را به تمام معنی در خودش گنجانده است و کمک میکرد. این عطر دست

گر شود. ما معتقد هستیم که این عطر نیاز به کنند، نکات مثبت و جذابشان بیشتر جلوهکه از آن استفاده می

کنند، خود مبلغ این عطر خواهند بود، چون ما این اثر هنری را تبلیغ ندارد، زیرا عزیزانی که از آن استفاده می

 م، عشق را نیز در آن جای دادیم. ایعالوه بر اینکه بر پایه علمی ساخته

 


