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اساســی ترین  از  یکــی 
ایــران  در  ملــی  ظرفیت هــای 
ــع  ــا، مناب ــره گاه ه ــزرگ، ذخی ب
رویــش  محــل  و  طبیعــی 
گیاهــان دارویــی اســت. صــرف 
نظــر از ایــن بیــت برآمــده از 
ــد  ــد:  »نروی ــه می فرمای ــت ک حکم
ــر  ــه ب ــی  ک ــاخ گیاه ــن ش در زمی
برگــش ننوشــته اســت دوایــی«  
ــره  ــاده مؤث ــود م ــزان وج ــد می بای
قــرار گرفتــن  مبنــای  را  گیاهــی 
گیاهــان در رده دارویــی از منظــر 
میــزان  اســتحصال   و  اقتصــاد 
ایــن  از  دانســت.  آن  اثربخشــی 
از  مــردم  امــروزی  اطالعــات  رو 
گیاهــان دارویــی بــه انــدازه دانــش 
فــردی، تجربــه خانوادگــی و نســلی، 
اغلــب  و  تخصصــی  رســانه های 
مجــازی  شــبکه های  عمومــی و 
ــات در  ــطح از اطالع ــن س ــت. ای اس
ــایند و  ــه  خوش ــوزه عمومی جامع ح
در مســیر تکمیــل چرخــه اقتصــادی 
نکتــه  امــا  اســت.  بخــش  ایــن 
قابــل تأمــل ایــن اســت کــه مــردم 

ــوق  ــی و ش ــطح آگاه ــن س ــا همی ب
ــی  و  ــان داروی ــورداری از گیاه برخ
اثــرات آن بــه دنبــال تهیــه بکــر و بــه 
اصطــالح ارگانیــک  ایــن محصــوالت 
هســتند و بالطبــع ایــن نیــاز حقیقــی 
طبیعــی  منبــع  اســت  ممکــن 
ــه رســتنگاه ها  برداشــت ایشــان را ب
و منابــع طبیعــی اطــراف شــهرها 
مهمتریــن  بکشــاند.  روســتاها  و 
دانــش  بخــش  ایــن  در  مســئله 
کافــی در خصــوص زمــان برداشــت  
اســت. ایــن  دانایــی عــالوه بــر 
ــی  ــزان اثربخش ــا، می ــظ گونه ه حف
ــد  ــز در ح ــاه را نی ــره گی ــاده مؤث م
مطلــوب براســاس زمــان حداکثری، 
ــرد. در  ــد ك ــن خواه ــا تأمی ــرای م ب
فصــول بــاران و تــر ســالی طبيعــت، 
بــه خودمــان بياموزانيــم كــه بــه اين 
نعمــات خــداداده، بــه عنــوان ذخایــر 
كشــور،  ملــى  حيــات  ژنتيكــى 
رعايــت  بــا  و  گذاشــته  احتــرام 
حــدود برداشــت، هيچــگاه از قاعــده 

ــم. ــر نگذاري ــا را فرات ــت پ طبيع

سخن مدیرمسئول
محمد ثابت ایمان

گیاهان دارویی، بایدها و نبایدها
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ــاری  ــه آن پرفش ــی ب ــه گاه ــون) Hypertension (ک ــاری خ ــا پرفش ــاال ی ــون ب ــار خ فش
شــریانی گفتــه می شــود، یــک بیمــاری مزمــن اســت کــه در آن فشــار خــون در شــریان ها 
ــر روی  ــش از ۱۴۰ ب ــا بی ــر ی ــن براب ــور مزم ــون به ط ــار خ ــه فش ــی ک ــی رود. در صورت ــاال م ب
۹۰ میلــی متــر جیــوه باشــد، فــرد از فشــار خــون بــاال رنــج می بــرد. فشــار خــون بــاال یــک 
وضعیــت تهدیــد کننــده زندگــی اســت کــه از هــر چهــار فــرد بــاالی ۱۸ ســال یــک نفــر بــه آن 
ــه  ــی از جمل ــده زندگ ــد کنن ــای تهدی ــر بیماری ه ــه دیگ ــر ب ــد منج ــود و می توان ــال می ش مبت
بیمــاری قلبــی، ســکته مغــزی، بیمــاری کلیــوی و حتــی ایجــاد عــوارض در طی حاملگی شــود.
شــواهد زیــادی مبنــی بــر اســتفاده از مــواد مغــذی حــاوی  امــگا3، ویتامیــن C ، فولیــک 
ــت  ــی جه ــه توصیه های ــت. در ادام ــت اس ــون در دس ــار خ ــش فش ــیم در کاه ــید و پتاس اس

کاهــش فشــار خــون آورده شــده اســت.
ــوه و ســبزی)10-8  ــی، افزایــش دریافــت می ــم غذای ــن رژی ــی DASH : در ای ــم غذای رژی
واحــد در روز( توصیــه می شــود. افزایــش دریافــت آن بــه صــورت تدریجــی باشــد تــا عــوارض 
گوارشــی )نفــخ و اســهال( ایجــاد نشــود. ایــن رژیــم حــاوی مقادیــر بــاالی پتاســیم اســت. 
ــا  ــال، لوبی ــع آن شــامل کرفــس، پرتق پتاســیم ســبب کاهــش فشــار خــون می شــود. مناب
ســفید، اســفناج، مــوز، انگــور، مرکبــات، هندوانــه، گوجــه فرنگــی و ســیب زمینــی شــیرین 
اســت. همچنیــن ایــن رژیــم غنــی از منیزیــم اســت کــه نقش مهمــی در تنظیــم فشــارخون به 
عنــوان گشــادکننده رگــی دارد. ســبزیجات بــرگ ســبز تیــره مثــل اســفناج، مغزهــا و دانه هــا، 
نــان و غــالت کامل)ســبوس دار( و حبوبــات از منابــع آن اســت. از دیگــر اجــزای ایــن رژیــم 
ــالت  ــیرینی جات و تنق ــز، ش ــت قرم ــک، گوش ــرف نم ــت مص ــه محدودی ــوان ب ــی می ت غذای
ــای  ــای روغن ه ــون و...( به ج ــباع)کانوال، زیت ــر اش ــای غی ــی روغن ه ــت جایگزین و در نهای

ــرد. ــی( اشــاره ک ــد و حیوان اشــباع)روغن های جام
کنتــرل وزن: کاهــش وزن در افــراد چــاق مبتــال بــه فشــار خــون بــاال، بــه کاهــش فشــار 

ــد. ــک می کن ــون کم خ
فعالیــت بدنــی: افــراد بایــد بــه فعالیت هــای بدنی)ماننــد پیــاده روی( بــه میــزان 30-40 

دقیقــه در روز یــا اکثــر روز هــای هفتــه بپردازنــد.

گیاهان و دانه های مؤثر:
 مصــرف یــک لیــوان آب چغنــدر در روز به طــور متوســط باعــث کاهــش 10 میلــی متــر 
جیــوه در فشــار خــون می شــود.  پژوهشــگران بــر ایــن باورنــد کــه اســتفاده از خوراکی هایــی 
نظیــر چغنــدر یــا ســبزی های بــرگ ســبز تیــره بــه صــورت روزانــه می توانــد کمــک زیــادی 
بــه گشــاد شــدن عــروق و تســهیل گــردش خــون در رگ هــا کنــد. از ایــن رو مصــرف ایــن مواد 

بــه افــراد مبتــال بــه فشــارخون بــاال توصیــه می شــود. 

فشـــــــــــــار
خـــــــــــون

 محققــان آمریکایــی معتقدنــد کــه مصــرف روزانــه گــردو به 
ــدن و  ــون در ب ــان خ ــود جری ــث بهب ــد باع ــاه می توان ــدت 4 م م
کاهــش ســطح فشــار خــون شــود. گــردو منبــع خوبــی از فیبــر، 

ــد اســت. ــم و چربی هــای مفی منیزی
 بــذر کتــان هــم سرشــار از اســیدهای چــرب امــگا3 اســت 
کــه محققــان معتقدنــد زمانــی کــه ایــن چربی هــا بــا لیگنان هــا و 
فیبــر موجــود در ایــن دانــه روغنــی ترکیــب می شــوند، می توانــد 
کاهــش ســطح فشــار خــون را بــه همــراه داشــته باشــد. معمــوال 
بــه افــراد مبتــال بــه فشــار خــون بــاال توصیــه می شــود کــه بــرای 
کاهــش 10 درصــدی فشــار خونشــان روزی 3 قاشــق غذاخــوری 
بذرکتــان را بــه مــدت 6 مــاه مصــرف کننــد. خانم هــای بــاردار و 
شــیرده و افــراد بــا ریســک ابتــال بــه ســرطان های حســاس بــه 
ــع  ــاده من ــن م ــرف ای ــتان( در مص ــرطان پس ــر س هورمون)نظی

مصــرف دارنــد. 
ــل  ــاال، حداق ــون ب ــار خ ــه فش ــال ب ــراد مبت ــت اف ــر اس  بهت
هفتــه ای یــک روز را کامــال گیاهخــوار شــوند. در مطالعــه ای کــه 
در ژورنــال  JAMA Internal Medicine review بــه چــاپ 

علی صانعی
کارشناس ارشدعلوم تغذیه دانشگاه ایران
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رســید، مشــاهده شــد گیاهخــواران در مقایســه بــا همــه چیــز خــواران بــه طــور 
متوســط 7 درجــه کاهــش در فشــار خــون سیســتولی و 5 درجــه کاهــش در 

فشــار خــون دیاســتولی داشــتند. 
 عصــاره آبــی کاللــه زعفــران اثــرات پاییــن آورنــده فشــار خــون دارد کــه بــه 
نظــر می رســد دســت کــم بخشــی از آن ناشــی از دو ترکیــب مؤثــر موجــود در آن 

یعنــی کروســین و ســافرانال اســت.
 مصــرف ســیر در افــراد مبتــال بــه فشــار خــون بــاال ، از طریــق گشــاد کــردن 

عــروق، بــه کاهــش فشــار خــون کمــک می کنــد.
 مصــرف منظــم روغــن زیتــون ، ریســک ابتــال به فشــار خــون را کاهــش داده 

و همچنیــن موجــب کاهــش فشــار خــون می شــود.
ــاده  ــن م ــد. ای ــراوان می باش ــیم ف ــید و پتاس ــک اس ــاوی فولی ــفناج ح  اس
غذایــی بی نظیــر در درمــان فشــار خــون بــاال ، تقویــت بافــت عضالنــی و کاهــش 

خطــر ســکته ی قلبــی مؤثــر اســت.
 کلــم بروکلــی حــاوی ویتامیــن K فــراوان اســت کــه دارای توانایــی کاهــش 
ــا  ــه و ی ــوان پخت ــی را می ت ــاالی کســترول را دارد. بروکل فشــار خــون و ســطح ب

خــام میــل کــرد . 
 گیــاه انگشــتانه مکانیســمی مؤثر در برابــر فشــارخون دارد. محققیــن 

دانشــگاه میشــیگان دریافتنــد کــه دیگوکســین، عنصــر مؤثــر موجــود در دیژیتــال 
یــا گیــاه انگشــتانه می توانــد مکانیســم حفاظتــی بــدن را در برابــر فشــار خــون و 

نارســایی قلبــی بــاال ببــرد.
 از گلپر، آویشن، نعناع خشک، کنجد  و… به جای نمک استفاده کنید.

ــتویا  ــاه اس ــاال، گی ــون ب ــار خ ــان فش ــی در درم ــان داروی ــه گیاه   از جمل
ــاه در  ــن گی ــد. از ای ــون می باش ــار خ ــی فش ــرات کاهندگ ــه دارای اث ــت ک اس
ــوان مکمــل غذایــی و  ــه عن ــکا ب ــوان جوشــانده، در آمری ــه عن آســیای شــرقی ب
در برخــی کشــورها بــه عنــوان شــیرین کننــده مصنوعــی در محصــوالت دیابــت 

اســتفاده می شــود.
ــواره  ــه عضــالت دی ــد« وجــود دارد ک ــام »فتالی ــه ن ــی ب   در کرفــس ترکیب
عــروق را شــل می کنــد، یعنــی عــروق را گشــاد کــرده و فشــار خــون را کاهــش 
می دهــد. تخــم گیــاه کرفــس نیــز بــرای کاهــش فشــار خــون توصیــه می شــود 
چــون مقــدار زیــادی کلســیم دارد و می تــوان آن را بــه صــورت جوشــانده مصــرف 

کــرد.
 مصــرف عنــاب و مصــرف 1 قاشــق چایخــوری زرشــک پــس از هــر وعــده 

ــر باشــد. ــد در کاهــش فشــار خــون مؤث غذایــی می توان

 سنبل الطیب نیز به کاهش فشارخون کمک می کند.
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مقدمه

ــوان یــک نوشــیدنی مــورد  ــه عن امــروزه چــای تــرش )Sour Tea( در سراســر جهــان ب
اســتفاده قــرار می گیــرد. در گذشــته از فرآورده هــای ایــن گیــاه بــرای پیشــگیری و درمــان 
ســنگ های کلیــوی و مثانــه، محــرک جنســی، اشــتها آور، نیــرو بخــش، مســهل و ملیــن، ضــد 
ــت  ــت. در صنع ــده اس ــتفاده می ش ــب اس ــرفه و ضد ت ــرطان، ضد س ــده، ضد س ــی کنن عفون
ــه، شــربت، نوشــیدنی ها،  ــاالد، ژل ــا، مارم ــه چــای، مرب ــرای تهی ــاه ب ــن گی از فرآورده هــای ای
کیک هــا، بســتنی و دســر، ســس، شــراب، طعــم و رنــگ دهنــده غــذا، ادویــه و چاشــنی مــورد 
اســتفاده قــرار می گیــرد. ایــن گیــاه در ایــران، تایلنــد، مصــر و کشــورهای غربــی به صــورت 

ــود. ــتفاده می ش ــی اس ــای گیاه ــی از چای ه مخلوط
ــیدانی،  ــی اکس ــات آنت ــل ترکیب ــه دلی ــاه ب ــن گی ــه ای ــد ک ــان می ده ــواهد علمی نش ش
ــد خــون و  ــری گلیســرید، قن ــی داشــته و در کاهــش ســطح کلســترول، ت خــواص ضد التهاب
فشــار خــون مؤثــر اســت. همچنیــن ایــن گیــاه در مهــار اکسیداســیون فاکتورهــای لیپیــدی 

نقــش مهمــی دارد.

ویژگی های گیاه شناختی
 Malvaceae از خانــوادهHibiscus Sabdariff چــای تــرش گونــه گیاهــی بــا نــام علمــی
ــاه در مناطــق  ــن گی ــا یافــت می شــود. ای ــاه در سراســر دنی ــن گی ــه از ای می باشــد. 300 گون
ــا Meshta در  ــال Mesta ی ــوان مث ــه عن ــی شــناخته می شــود. ب ــا نام هــای محل ــف ب مختل
هندوســتان، Zuring در هلنــد، Rosela در اندونــزی و.... از جملــه نام هــای محلــی شــناخته 
ــا  ــن اســت، ام ــه بومی کشــور چی ــاه ک ــن گی ــه حســاب می آیند.ای ــاه ب ــن گی ــرای ای شــده ب
امــروزه در مناطــق حــاره  ای به صــورت گســترده کشــت می شــود. در کشــور مــا ایــن گیــاه 
در سیســتان و بلوچســتان و در شــهرهای ایرانشــهر و نیکشهرکشــت می شــود. ایــن گیــاه  از 
شــهریور تــا مهــر شــروع بــه گلدهــی کــرده و کاســبرگ های آن کــه خــواص درمانــی فراوانــی 
هــم دارنــد در آبــان و آذر مــاه برداشــت می شــوند. چــای تــرش گیاهــی یکســاله اســت کــه در 
نواحــی گرمســیری رشــد می کننــد و بــرای گلدهــی بایــد بــه 1.5 متــر ارتفــاع یا بیشــتر برســد. 
ــا برگ هــای  ــدون کــرک ب ــز و ب ــگ قرم ــه رن ــل ب دارای ســاقه های اســتوانه ای شــکل متمای
ســاده می باشــد. گل هــای آن بــا ضخامــت 7-5 ســانتیمتر، به صــورت مجــزا و محــوری بــوده 
ــامل 8-12  ــالف ش ــر غ ــد. ه ــال یافته ان ــاقه اتص ــه س ــرد، ب ــرار می گی ــالف ق ــک غ ــه در ی ک
گلبــرگ مجــزا، نــوک تیــز و کشــیده اســت. میــوه آن بــا ضخامــت 2-1 ســانتی متر، کپســولی 
ــه  ــرز ب ــر پ ــوده و به صــورت متراکــم و پ ــر ب ــه از غــالف کوچکت ــوده ک و تخم مرغــی شــکل ب

ــد. ــر می رس نظ

ترکیبات
میــزان و کیفیــت ترکیبــات فعــال چــای تــرش بــه منطقــه، روش کشــت، فــرآوری، نــوع 
ــادی در هــر کــدام از قســمت های  ــات زی ــودن بســتگی دارد. ترکیب ــازه ب خشــک کــردن و ت

مهران نوری
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تغذیه دانشگاه اصفهان
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آن یافــت می شــود. 30 – 15% آن را اســیدهای ارگانیکــی همچــون گالیــک اســید، مالیــک 
اســید، اگزالیــک اســید، آســکوربیک اســید، ســیتریک اســید و تارتاریــک اســید  تشــکیل 

می دهنــد.
آنتوســیانیدین ها مثــل دلفینیدیــن – 3 – مونوگلوزیــد و فالونوئیدهــا مثل گوســیپی ترین 
پلــی ســاکاریدها مثــل آرابینــوز، گاالکتــوز، گلوکــز، رامنــوز و مقــدار کمتــری گاالکتورونیــک 
اســید، گلوکورونیــک اســید، مانــوز و زایلــوز مهــم تریــن ترکیبــات فعــال موجــود در گل ایــن 

گیــاه بــه حســاب می آینــد.
ــد،   ــس آلدهی ــا، انی ــه آلکالوئیده ــوان ب ــود در آن می ت ــات موج ــایر ترکیب ــه س از جمل
بتاکاروتــن، بتــا سیتواســترول، موکــو پلــی ســاکارید، پکتیــن، اســتئاریک اســید، واکــس و 
هیدروکســی ســیتریک اســید اشــاره کــرد. همچنیــن دانه هــای آن غنــی از پروتئیــن و ریــز 

ــد. ــاب می آین ــه حس ــر ب ــوب فیب ــع خ ــت و منب مغذی هاس

جذب و متابولیسم
جــذب اکثــر ترکیبــات فعــال چــای تــرش از روده کوچــک اتفــاق می افتــد. 
فالونوئیدهــا اغلــب بــه فــرم گلیکولیــزه بــوده کــه ایــن پیونــد بــر روی کیفیــت جــذب 
ــش  ــا افزای ــذب آنه ــدن، ج ــر ش ــالل ت ــدن و ح ــزه ش ــا هیدرولی ــه ب ــد ک ــر می گذارن اث
می شــوند.  متابولیــزه  شــده  جــذب  فالونوئیدهــای   %  5  –  10 از  کمتــر  می یابــد. 
ــد. مســیر اصلــی  ــدن باقــی بمانن ــد در ب ــه مــدت طوالنــی می توانن متابولیت هــای آن ب
ــه  ــا ب ــی از فالونوئیده ــدار اندک ــن مق ــق ادرار اســت. همچنی ــا از طری ــع متابولیت ه دف

ــوند. ــع می ش ــدن دف ــرم CO2   از ب ف

ایمنی
مطالعــات نشــان می دهنــد کــه عــوارض ناشــی از مصــرف زیــاد چــای تــرش کــم بــوده 
و ایمــن بــه حســاب می آیــد. طبــق مطالعــات انســانی عــوارض جانبــی بســیار کمی پــس 
از مصــرف چــای تــرش گــزارش شــده اســت کــه شــامل اثــرات پاتولوژیــک بــر روی کبــد و 

قلــب، افزایــش ســطح AST و ALT، اســهال و مهــار اشــتها می شــود.

بیماری
شــواهد علمی حاکــی از آن اســت کــه چــای تــرش خــواص درمانــی زیــادی دارد. از جملــه 
بــرای فشــار خــون، بیماری هــای کبــدی، اختــالالت گوارشــی، یبوســت، آرتریــت، اختــالالت 
ــواص  ــل خ ــه دلی ــب ب ــرطان و ت ــی، س ــی، چاق ــالالت قلب ــکلروزیس، اخت ــی، آترواس ایمن
دیورتیــک نقــش مهمــی در درمــان فشــار خــون ایفــا می کننــد. همچنیــن بــه دلیــل تغییــر 
در غلظــت انســولین و ســایر هورمون هــا می توانــد نقــش مهمــی در درمــان دیابــت داشــته 
باشــد. بــه دلیــل داشــتن ترکیبــات آنتــی اکســیدانی کــه از اکســید شــدن لیپیدهــای خونــی 

جلوگیــری می کنــد باعــث کنتــرل لیپیدهــای خونــی می شــود. 
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ــان دارد،  ــی و علمی جه ــراث فرهنگ ــهمی گران در می ــران س ــرزمین ای س
ــل  ــل گوناگــون می ــه دالی ــا ب ــه گذشــتگان م ــم ک ــا حســرت می پذیری ــی ب ول
و انگیــزه چندانــی بــرای ثبــت و ضبــط دســتاوردهای خــود نداشــته انــد و در 
ــوده  ــی ب ــم در دســت بیگانگان ــا در بیشــتر مــوارد قل ــگاری علمی دنی تاریــخ ن
ــا  ــه بس ــد و چ ــرده ان ــال می ک ــود را دنب ــلیقه های خ ــداف و س ــه اه ــت ک اس
در مــواردی نوشــته ها، پیراســته از یکســونگری و آراءشــخصی نبــوده اســت. 
ــدگان  ــرای آین ــوب و ب ــه جــای آنکــه مکت در نتیجــه بســیاری از واقعیت هــا ب
بــه امانــت گــذارده شــود، مکتــوم مانــده و یــا بــه گونــه ای نادرســت منتقــل 

شــده اند.
در ایــن رهگــذر حکیــم ابوبکــر محمــد بــن زکریــای رازی و ابوعلــی 
ــه و  ــل ترکی ــی اه ــن بلخ ــالل الدی ــا ج ــرب و موالن ــس( ع ــیخ الرئی سینا)ش
ــد. ــده ان ــداد ش ــرب قلم ــه ای ع ــل قبیل ــابوری اه ــام نیش ــر خی ــم عم حکی
ــی  ــی و فرهنگ ــاک علم ــار و تابن ــته پرافتخ ــی گذش ــر در معرف ــل حاض نس
ــا روش  ــت ب ــته اس ــده دارد و شایس ــنگین به عه ــس س ــه ای ب ــور، وظیف کش
ــی-  ــخ علم ــن تاری ــی، اوراق زری ــت مل ــرت و حمی ــزه غی ــا انگی ــی و ب علم
فرهنگــی پیشــینیان را ورق زده و از البــالی آن، آنچــه را کــه مکتوم و ناشــناخته 
مانــده اســت را بازشناســی کــرده و بــه مــردم ایــن ســرزمین و ســپس دنیــا 
ارائــه دهــد، تــا جوانــان برومنــد و هوشــمند مــا بداننــد کــه پــدران و نیــاکان 
آنهــا پایــه گــذاران اصلــی شــاخه های مهمــی از علــوم و بــه ویــژه پزشــکی در 
دنیــا بــوده انــد و فرزنــدان آنهــا نیــز قادرنــد بــا تکیــه بــر پیشــینه غنــی خــود، 
ــی گام  ــد علم ــای بلن ــر پله ه ــش ب ــوزی و پژوه ــم آم ــش و عل ــایه کوش در س

نهنــد و ماننــد پــدران خویــش پرچــم دار علــم و دانــش شــوند.

طب سنتی، طب مکمل
دانش هــا،  از  مجموعــه ای   )Traditional medicine ســنتی)  طــب 
مهارت هــا و شــیوه های مبتنــی بــر باورهــا و تجــارب بومی فرهنگ هــای 
ــای  ــان بیماری ه ــا درم ــالمتی و ی ــظ س ــور حف ــه منظ ــه ب ــت. ک ــف اس مختل

جســمی و روانــی بــه کار می رود.طــب ایرانــی نیــز یکــی از انــواع ایــن طب هــا 
می آیــد.  به شــمار 

در تاریــخ طــب بــر کســی پوشــیده نیســت کــه تــا حــدود ســه قــرن قبل تــر 
اســاس درمــان بــر مبنــای طــب مزاجــی بود.طبــی کــه بنــا بــه گفتــه ســیریل 
ــر از  ــر و قدیمی ت ــرفته ت ــیار پیش ــود و بس ــه ب ــأت گرفت ــران نش ــود از ای الگ
طــب یونــان و مصــر باســتان بــوده است.ســه رکــن اصلــی ایــن طــب: بیمــار، 

بیمــاری و درمــان اســت.
بــا گســترش بیماری هــای عفونــی و توفیــق بشــر در اســتفاده از داروهــای 
ــب  ــن ط ــه محققی ــده توج ــر، عم ــای واگی ــرل بیماری ه ــرای کنت ــیمیایی ب ش
ــوی  ــت.از س ــرار گرف ــی ق ــات مصنوع ــیمیایی و ترکیب ــای ش ــرروی داروه ب
ــد  ــدگان و امــکان تولی ــرای تولید کنن ــات شــیمیایی ب دیگــر ســود آوری ترکیب
انبــوه از مــواد شــیمیایی پایــه رونــد گســترش و پیشــرفت اســتفاده از 
داروهــای شــیمیایی را تقویــت کرد.لــذا بشــر بــه ســرعت بــه ســمت اســتفاده 
ــاص  ــاری خ ــک بیم ــرای ی ــه ب ــی ک ــی داروهای ــیمیایی یعن ــای ش از داروه
ســودمند بودنــد ســوق داده شــد و طــب نویــن شــکل گرفــت. بنابرایــن طــب 
نویــن حاصــل پیشــرفت دانــش بشــری تنهــا در جنبــه درمان هــا و داروهایــی 
اســت کــه بــر تمــام بیمــاران یــک نــوع بیمــاری مؤثــر باشــد و نتیجتــا حاصــل 
بررســی و پیشــرفت خــط بــه خــط مطالــب طــب ایرانــی و ســایر طب هــای 

ســنتی نیســت.
بــرای آشــنایی بیشــتر بــا مفهــوم کلــی و ویژگی هــای مکتــب طــب ایرانــی، 

الزم اســت نخســت بــا تعریــف طــب مکمــل آشــنا شــویم.
 :)Complementary and Alternative Medicine) CAM طب مکمل

ــای  ــه ای از روش ه ــه مجموع ــی، ب ــت جهان ــازمان بهداش ــف س ــق تعری طب
ــر سیســتم های  ــا تفکــر حاکــم ب تشــخیصی و درمانــی گفتــه می شــود کــه ب

بهداشــتی رایــج تفــاوت کلــی دارد.
اغلــب ایــن روش هــا تاریخچــه بســیار طوالنــی و حتــی چنــد هــزار ســاله 
ــر  ــات ه ــا و تجربی ــا، باوره ــاکان انســان ها براســاس دریافت ه ــه نی ــد ک دارن

اهمیت حفظ 

و ترویج مکتب طب ایرانی
دکتر لیال محمد تقی زاده



فصلنامه فرهنگی، علمی،
ترویجی گیاهان دارویی 

سال اول  |  شـــماره ۲

11



فصلنامه فرهنگی، علمی،
ترویجی گیاهان دارویی 

سال اول  |  شـــماره ۲

ــد.  ــت یافته ان ــه آن دس ــی ب فرهنگ
ــتجو  ــر جس ــوارد زی ــوان در م ــل را می ت ــای مکم ــه طب ه ــش ب ــل گرای عل

کــرد:
 کل نگری 

  توجه به روش زندگی
  معنویت

 درمان ریشه ای بیماری
 عوارض درمان های رایج

 هزینه و دسترسی
 رابطه متقابل پزشک و بیمار 

بیــش از ده هــا نــوع مکتــب درمانــی بــه عنــوان طــب مکمــل در کشــورهای 
مختلــف جهــان شــناخته شــده و درحــال انجــام و بررســی هســتند از جملــه 
طــب ســوزنی،هامیوپاتی، آیــورودا، رایحــه درمانــی و..... کــه از معروف تریــن 

ــه طــب ســنتی ایــران اشــاره کــرد. ــوان ب و مهم تریــن آنهــا می ت
ــفه و  ــه ای، دارای فلس ــب و مجموع ــر مکت ــد ه ــی مانن ــب ایران ــب ط مکت
دیدگاه هــای خــاص خــود بــوده و بــرای بیــان آنهــا از مجموعــه ای از لغــات و 
اصطالحــات بهــره می بــرد کــه بایــد بــرای فهــم کامــل جزئیــات آن،لغــات و 
اصطالحــات عینــًا آموختــه و بــکار گرفتــه شــوند کــه در این صــورت در هــردو 

ــرد. ــل ک ــق عم ــوان موف ــا می ت ــان بیماری ه ــالمتی و درم ــظ س ــه حف حیط

 تعریف طب
ــدن  ــوال ب ــطه آن اح ــه به واس ــت ک ــب علمی اس ــینا ط ــن س ــدگاه اب از دی
ــارِی  ــالمتی و بیم ــب س ــه موج ــه ک ــت آنچ ــود از جه ــناخته می ش ــان ش انس
آن اســت تــا صحــت و ســالمتی موجــود را حفــظ کنــد و در صــورت از دســت 

ــد. ــدن برگردان ــه ب رفتــن ســالمتی، آن را ب
ــی از  ــن احمــد اخوین ــع اب ــة المتعلمیــن تألیــف ابوبکــر ربی ــاب هدای در کت

ــه تعریــف شــده اســت: ــزرگ قــرن چهــارم طــب اینگون ــای ب اطب
ــه دارد و  ــان را نگ ــتی آدمی ــه تندرس ــود ک ــه ای ب ــکی( پیش بجشکی)پزش

ــل. ــم و عم ــاز آرداز روی عل ــد ب ــه باش ــه رفت ــون ک ج

ــه  ــه هــدف پزشــکی و وظیف ــن اســت ک ــن تعریف هــا ای ــم در ای ــه مه نکت
ــدی  ــت بع ــان را در اولوی ــته و درم ــان دانس ــتی انس ــظ تندرس ــک را حف پزش
قــرار داده اســت و ایــن دیــدگاه حتــی بســیار متعالــی تــر از آن چیــزی اســت 
کــه امــروزه در پزشــکی رایــج بــا عنــوان طــب پیشــگیری مطــرح شــده اســت.

 تقسیم بندی علم طب
ــب  ــری و ط ــب نظ ــود: ط ــیم می ش ــش تقس ــه دو بخ ــکی ب ــش پزش دان

ــی عمل

 طب نظری :
ــان  ــدن انس ــرات ب ــی و تغیی ــرد طبیع ــی عملک ــه چگونگ ــت ک ــی اس دانش
ــوند را  ــاری می ش ــا بیم ــالمتی ی ــه س ــر ب ــه منج ــر آن را ک ــر ب ــل مؤث و عوام
بررســی می کنــد و پزشــک را در نهایــت بــه تشــخیص می رســاند.طب 

ــت: ــش اس ــه بخ ــامل س ــری ش نظ
ــاالت  ــظ کم ــوام و حف ــتی، ق ــه هس ــتند ک ــوری هس ــه: ام ــور طبیعی ۱. ام

ــت. ــی اس ــا مبتن ــر آنه ــان، ب ــمی بدن انس جس
۲.  اســباب و علــل: علــت ایجــاد تغییــرات در بــدن انســان و عوامــل مؤثــر 

بــر آن و چگونگــی بــروز بیمــاری را بررســی می کنــد.
ــردازد و پزشــک  ــم و نشــانه ها می پ ــه بررســی عالئ ــم: ب ــل و عالئ ۳.  دالی
را بــرای تشــخیص حــال ســالمت یــا بیمــاری راهنمائــی می کند.ماننــد 

ــی. ــض و ادرار شناس ــی، نب ــانه های مزاج نش

 طب عملی : 
شــامل علــم و عمــل بــه روش هایــی اســت کــه بــرای حفــظ ســالمتی یــا 
بــاز گردانــدن ســالمتی بــه کار می رونــد کــه خــود شــامل ســه بخــش اســت:
ــه ای و  ــتم های تغذی ــا و سیس ــر رفتاره ــت ب ــامل مدیری ــه ش ــر: ک 1. تدابی

ــر ســالمتی اســت. ــر ب ســایر عوامــل مؤث
2. دارو درمــان: کــه شــامل اســتفاده از عوامــل گیاهــی و حیوانــی و معدنــی 

اســت .

12



فصلنامه فرهنگی، علمی،
ترویجی گیاهان دارویی 

سال اول  |  شـــماره ۲

3. اعمال دستی: مانند ماساژ و حجامت و سایر اعمال فیزیکی.

تفاوت دیدگاه طب ایرانی و طب نوین:
همانطــور کــه مطــرح شــد، طــب نویــن طبــی اســت کــه عمدتــا بر اســاس 

دو رکــن تنظیــم شــده اســت بیمــاری و درمــان.
تــا همیــن اواخــر وقتــی در طــب نویــن بیمــاری مطــرح می شــد، درمــان یــا 
ــدارد کــه  درمان هــای آن نیــز مشــخص بود.یعنــی تفــاوت عمــده ای وجــود ن

کســی کــه نفــخ معــده دارد مــرد اســت یــا زن، کــودک اســت یــا بزرگســال.
امــا بــه تدریــج بــا ناتوانــی طــب رایــج در درمــان همــه بیماری هــا، بشــر بــه 
 Personalized Medicine و Individualized Medicine مباحثــی چــون
رســید. بــه ایــن معنــا کــه بایــد تفاوت هــای ســاختاری بــدن و حتــی 
ــای  ــر مبن ــا ب ــی اساس ــی مزاج ــب ایران ــان ها در ط ــی انس ــای روح تفاوت ه
ــر اســاس  ــاران ب ــی بیم ــاده شــود. یعن ــا نه ــاران بن ــی بیم ــدی فنوتیپ طبقه بن
فنوتیپ هــای مختلــف نظیــر رنگ)آنچــه کــه بلغــم، صفــرا، ســودا و دم خوانــده 
می شــود( و کیفیــات دیگــر از میــزان متابولیســم )بیمــاران گــرم مــزاج دارای 
ــاال و بیمــاران ســرد مــزاج دارای متابولیســم پائیــن(، تراکــم و  متابولیســم ب
ــر  ــری( و...طبقه بنــدی می شــوند و درمان هــا ب ســفتی و شــلی) خشــکی و ت

ــوند. ــم می ش ــف تنظی ــای مختل ــاس فنوتیپ ه اس
ــری  ــروه دیگ ــه گ ــت ک ــن اس ــود ای ــرح می ش ــه مط ــری ک ــئله دیگ مس
گزاره هــای طــب ایرانــی را مبتنــی بــر شــواهد بالینی و یــا انجــام کارآزمایی های 
بالینــی نمی داننــد و لــذا طبابــت بــا ایــن روش را جایــز نمی شــمرند. در 
ــت. ــواهد اس ــدی ش ــف و طبقه بن ــول تعری ــه مغف ــن نکت ــاره مهمتری ــن ب ای
ــه ســطوح  ــک ســطح از شــواهد هســتند در حالیک ــی، ی ــای بالین کارآزمایی ه
ــر شــواهد هــم وجــود دارد. مثــال مطالعــات متاآنالیــز ســطح  ــر و پائین ت باالت
ــی  ــداد اندک ــه تع ــد در حالیک ــر از شــواهد را به دســت می دهن ــر و متقن ت باالت
ــر مبنــای متاآنالیزهــا  ــع درســی طــب نویــن و پروتکل هــای درمانــی ب از مناب
ــر  ــاع ب ــره، اجم ــراد خب ــد اف نوشــته شــده اند.یکــی از ســطوح شــواهد، عقای

ــا در یــک حــوزه اســت.) ســطح 4 شــواهد( ــز و ی ــرات یــک چی اث
در زیــر بــه اختصــار در مــورد مراحــل چهارگانــه مطالعــات بالینــی توضیــح 

داده می شــود.

ــودن  ــرای آزم ــن گام ب ــک )Phase I Trial(: اولی ــاز ی ــی ف ــی بالین کارآزمای
درمانــی جدیــد در انســان اســت. در ایــن مطالعــات، بهتریــن راه اســتفاده از 
درمانــی جدیــد )بــه عنــوان مثــال کاربــرد آن بــه صــورت خوراکــی یــا تزریق( و 
بهتریــن دوز آن تســت می شــود. دوز دارو را معمــوالً هــر بــار اندکــی افزایــش 
می دهنــد تــا باالتریــن دوزی کــه عــوارض جانبــی خطرناکــی نــدارد مشــخص 
ــت  ــه تس ــی ک ــی درمان های ــد احتمال ــرات و فوای ــاره خط ــون درب ــود. چ ش
می شــوند اطالعــات چندانــی در دســت نیســت، در آزمایش هــای بالینــی فــاز 
ــه درمان هــای دیگــر  ــد ک ــی شــرکت دارن ــا تعــداد اندکــی از بیماران ــک تنه ی

بــرای درمــان آنهــا مؤثــر واقــع نشــده اســت.
کارآزمایــی بالینــی فــاز دو )Phase II Trial(: مطالعــه ای بــرای تســت نمــودن 
اینکــه آیــا درمانــی جدیــد دارای اثــر ضــد ســرطانی اســت )بــه عنــوان مثــال، 
ــوع خاصــی از  ــه ن ــا علی ــه آی ــر می ســازد( و اینک ــور را کوچکت ــا توم ــه آی اینک

ــد؟ ــل می کن ــق عم ــرطان موف س
ــه  ــرای مقایس ــه ای ب ــه )Phase III Trial(: مطالع ــاز س ــی ف ــی بالین کارآزمای
ــا  ــراد ب ــان اف ــج درم ــد و نتای ــی جدی ــرد درمان ــا کارب ــراد ب ــان اف ــج درم نتای
اســتفاده از درمــان اســتاندارد )بــه عنــوان مثــال، اینکــه میــزان بقــا در کــدام 
ــاد  ــری ایج ــی کمت ــوارض جانب ــروه ع ــدام گ ــا در ک ــت ی ــتر اس ــروه بیش گ
می شــود(. اصــوالً مطالعــات تنهــا زمانــی بــه فــاز ســه می رســند کــه بــه نظــر 
آیــد در فــاز یــک و دو موفــق عمــل کــرده انــد. در آزمایــش بالینــی فــاز ســه 

ممکــن اســت صدهــا نفــر شــرکت داشــته باشــند.
ــه در  ــی ک ــی بالین ــار )Phase IV Trial(: کارآزمای ــاز چه ــی ف ــی بالین کارآزمای
ــرد آن  ــا  کارب ــه ب ــد ک ــه می کنن ــد را مطالع ــی جدی ــی درمان ــوارض جانب آن ع
ــزاران  ــا ه ــن آزمایش ه ــت. ای ــده اس ــه ش ــازار عرض ــه ب ــده و ب ــت ش موافق
ــه  ــا ب ــن آزمایش ه ــان در ای ــرد و محقق ــر می گی ــده را در ب ــرکت کنن ــر ش نف
دنبــال یافتــن عوارضــی جانبــی هســتند کــه در آزمایش هــای قبلــی مشــاهده 

نشــده اســت.
ــی  ــر بالین ــر نظ ــی ب ــی مبتن ــب ایران ــام ط ــات خ ــی اطالع ــع حت در واق
حکمــای بــزرگ ایــران زمیــن اســت، کــه بــر خــالف آنکــه برخــی پنداشــته اند 

ــی اســت. ــارم شــواهد بالین خــود ســطح چه

منابع: 
درسنامه طب ایرانی مبتنی بر شواهد
پزشکی در ایران باستان، 
مروری بر تاریخ و مبانی طب سنتی اسالم و ایران
 تاریخ پزشکی ایران و سرزمین های خالفت شرقی، سیریل الگود
مروری بر کلیات طب سنتی ایران
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حذف شام روش مناسبی برای الغری نمی باشد
ــی و علمی نیســت  ــی، اصول ــه حــذف وعــده غذای ــه ب ــی توصی ــه طــور کل ب
ــر  ــر کمت ــه می شــود تعــداد وعده هــا بیشــتر شــود و در مقادی ــی توصی و حت
ــی  ــبب چاق ــواب س ــل خ ــده قب ــان وع ــده و می ــت وع ــود. دریاف ــل ش می
ــرد اســت. گرســنگی  ــه ف ــی روزان ــری کل ــم اســت، کال نمی شــود. آنچــه مه
کشــیدن ســطح متابولیســم بــدن را کاهــش می دهــد و ابــزار مناســبی بــرای 
کاهــش دادن وزن نیســت. دریافــت برخــی مــواد غذایــی مثــل شــیر قبــل از 
ــد. ــر مؤثرن ــن در ایجــاد خــواب راحت ت ــودن مالتونی ــه لحــاظ دارا ب خــواب ب

رژیم های غذایی بسیار محدود و تک غذایی اصال علمی نیستند
ــی  ــای غذای ــام گروه ه ــه از تم ــه روزان ــت ک ــت اس ــز اهمی ــه حائ ــن نکت ای
ــروه  ــه گ ــل از س ــود حداق ــعی ش ــده س ــر وع ــی در ه ــود و حت ــت ش دریاف
غذایــی اســتفاده شــود. کاهــش وزن ســریع از طریــق ایــن چنیــن رژیم هایــی 
ماننــد رژیــم کانادایــی، ســطح متابولیســم و ســوخت و ســاز بــدن را کاهــش 
داده و بعــد از رهــا کــردن رژیــم، بازگشــت ســریع وزن را بــه دنبــال خواهــد 
داشــت. همچنیــن ایــن رژیم هــا بــا کمبــود ویتامین هــا و امــالح و وقــوع کــم 

کاری تیروئیــد و مشــکالت پوســت و مــو همــراه هســتند. رژیــم غذایــی ســالم 
ــاه  ــکل کوت ــه ش ــه ب ــرد ن ــت ک ــر رعای ــوان مادام العم ــه بت ــت ک رژیمی اس

مــدت و مقطعــی.

افراد دارای اضافه وزن نبایستی هر روز خود را توزین کنند
بهتــر اســت افــرادی کــه تحــت رژیــم غذایــی کاهــش وزن هســتند، هفتــه 
ای یکبــار خــود را وزن کننــد. توزیــن هــر روزه توصیــه نمی شــود زیــرا کاهــش 
وزن رونــد ثابتــی نــدارد و ایــن کار اثــرات روانــی نامطلــوب و در نتیجــه دســت 
کشــیدن از رژیــم غذایــی را بــه دنبــال خواهــد داشــت. توزیــن بایســتی اول 

صبــح و ناشــتا و همیشــه بــا یــک تــرازو صــورت گیــرد.

آب خوردن زیاد باعث افزایش وزن نمی شود
عــادت بــه دریافــت آب و مایعــات حتــی بــه افزایــش ســوخت و ســاز بــدن 
و کاهــش وزن کمــک می کنــد. بزرگســاالن روزانــه حداقــل بــه 7 تــا 8 لیــوان 
ــن  ــود و ای ــم می ش ــنگی ک ــاس تش ــن احس ــش س ــا افزای ــد. ب آب نیازمندن
ــرای نوشــیدن آب داشــته باشــند.  ــه مــدون ب ــرای خــود برنام ــد ب ــراد بای اف
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ــواع  ــد از ان ــد می توانی ــت کنی ــد دریاف ــم را نمی توانی ــدون طع ــر آب ب اگ
عرقیجــات ماننــد کاســنی بــه آب بیافزاییــد و اســتفاده کنیــد.

ــر  ــی ب ــی مبن ــل منطق ــچ دلی ــش وزن، هی ــی کاه ــای غذای در رژیم ه
ــدارد ــود ن ــان وج ــج و ن ــذف برن ح

تامیــن مقادیــر زیــادی از ویتامین هــای گــروه B از گــروه نــان و غــالت 
ــیار  ــن آن بس ــدار روغ ــج مق ــورد برن ــرد. در م ــورت می گی ــبوس دار ص س
ــا  ــذف کربوهیدرات ه ــا ح ــت. ب ــری اس ــده کال ــت و تعیین کنن ــم اس مه
مجبوریــم دریافــت پروتئیــن و چربی را بیشــتر کنیــم. در مورد ورزشــکاران 
بــا کاهــش شــدید کربوهیــدرات دریافتــی، تحلیــل عضلــه بــرای تبدیــل بــه 
قنــد خــون زیــاد خواهــد شــد. آنچــه مهــم اســت، کالــری کلــی دریافتــی 

ــا نیــاز فــرد می باشــد و نــه بیشــتر.  روزانــه مطابــق ب

مکمل های غذایی جایگزین غذا نیستند
همانطــور کــه از نامشــان مشــخص اســت، مکمل هــای غذایــی تکمیــل 
ــت  ــراط در دریاف ــتند. اف ــاری هس ــا بیم ــود ی ــرایط کمب ــذا در ش ــده غ کنن
ــرایط  ــا ش ــی ب ــول در چرب ــای محل ــورد ویتامین ه ــًا در م ــا مخصوص آنه
مســمومیت همــراه اســت. بنابرایــن صــرف اینکــه مکملــی گیاهــی اســت 
ــی  ــرانه و طوالن ــت خودس ــوز دریاف ــد، مج ــن می باش ــاوی ویتامی ــا ح ی

ــد آورد. ــت نخواه ــدت را بدس م

ــتی  ــکل دس ــه ش ــا ب ــرًا در مغازه ه ــه اخی ــی ک ــع گیاه ــای مای روغن ه
ــوارد مناســب نیســتند ــر م ــه می شــوند در اکث گرفت

ایــن گونــه روغــن گیــری بــا چندیــن مشــکل روبــرو اســت. آلودگی هــای 
ــود  ــت وج ــن اس ــا ممک ــه آنه ــام اولی ــع خ ــه در منب ــی ک ــی میکروب قارچ
ــد  ــات تولی ــه در کارخانج ــی ک ــود در حال ــی نمی ش ــد، ارزیاب ــته باش داش
کننــده روغن هــای گیاهــی بخــش میکروبیولــوژی مســئولیت ایــن امــر را 
بــر عهــده دارد. روغن هــای گیاهــی حــاوی باندهــای غیراشــباع و مســتعد 
ــیدانهایی  ــی اکس ــزودن آنت ــا اف ــا ب ــت ت ــتند. ضروریس ــیون هس اکسیداس
ــاد  ــا از ایج ــود ت ــری ش ــا جلوگی ــیون آنه ــن E از اکسیداس ــد ویتامی مانن
ســرطان جلوگیــری شــود. اینکــه در مغازه هــای روغــن گیــری روغن هــای 
ــا ویتامیــن E غنــی می شــود یــا خیــر، جــای ســوال دارد.  گرفتــه شــده ب
ــون(  ــل زیت ــت )مث ــر اس ــی مفیدت ــود روغن ــه می ش ــه گفت ــن اینک همچنی
دلیــل بــر ایــن نمی شــود کــه زیــاد دریافــت شــود زیــرا همــه روغنهــا بــه 
مقــدار برابــر انــرژی دارنــد و مقــدار انــرژی هــر گــرم روغــن از هــر مــاده 

مغــذی دیگــری بیشــتر اســت.
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ضرورتی بر دریافت نمک دریا وجود ندارد
نمــک دریــا پتاســیم باالتــری نســبت بــه نمــک معمــول دارد کــه بــا وجــود 
ــوی و  ــاران کلی ــت، در بیم ــب تر اس ــی مناس ــار خون ــراد فش ــرای اف ــه ب اینک
ــتند و  ــد دار نیس ــا ی ــن نمک ه ــن ای ــت. همچنی ــر اس ــی مض ــایی قلب نارس
ــت دارد.  ــا ارجحی ــه آنه ــد نســبت ب ــا ی ــی شــده ب ــای غن اســتفاده از نمک ه
از معایــب دیگــر ایــن نمک هــا احتمــال بــاالی آلودگــی بــا فلــزات ســنگینی 

ماننــد ســرب و جیــوه اســت کــه ســرطانزا هســتند.

تامین ویتامین D از طریق آفتاب و غذا مؤثر از مکمل هاست
ــش  ــق تاب ــدن از طری ــه ب ــاز روزان ــورد نی ــن D م ــادی از ویتامی ــد زی درص
ــع  ــک رب ــل ی ــه حداق ــاب در پوســت ایجــاد می شــود. ضروریســت روزان آفت
ــه آلودگــی هــوا و ناکافــی  ــا توجــه ب ــاب مســتقیم باشــیم. ب در معــرض آفت
 ،D ــع غذایــی ویتامیــن ــودن مناب ــودن آفتــاب کامــل و همچنیــن ناکافــی ب ب
در شــرایط کمبــود شــدید اســتفاده از مکمــل ویتامیــن D ضــرورت می یابــد. 
ــه طــور فراگیــر در بیشــتر بزرگســاالن ایرانــی  امــروزه کمبــود ویتامیــن D ب

ــادی دارد. ــت زی ــه آن اهمی ــه ب ــود و توج ــده می ش دی

ــی  ــبب چاق ــد ورزش س ــا بع ــل ی ــده قب ــان وع ــا می ــذا ی ــوردن غ خ
د نمی شــو

گلیکــوژن  و جهــت جایگزینــی  انــرژی حیــن ورزش  تامیــن  جهــت 
ــی  ــی و پروتئین ــع کربوهیدرات ــا از مناب ــی پــس از ورزش الزم اســت ت عضالن
ــی، حیــن ورزش از  ــان وعــده کربوهیدرات ــل از ورزش می اســتفاده شــود. قب
ــی  ــی و پروتئین ــع کربوهیدرات ــس از آن از مناب ــی و پ ــیدنی های ورزش نوش
ــو( اســتفاده شــود. ــا شــیر کاکائ )شــیر خرمــا، شــیر مــوز، شــیر عســل و ی

در افراد دیابتی الزم نیست قند و کربوهیدرات کامآل حذف شود
ــراد  ــدرات در اف ــد و کربوهی ــل قن ــذف کام ــوم، ح ــور عم ــالف تص ــر خ ب
دیابتــی الزم نیســت و صرفــًا محدودیــت نســبی ضــرورت دارد. نکتــه مهــم 
ــر و دارای ســبوس  ــی کامــل ت ــع کربوهیدرات ــراد اســتفاده از مناب ــن اف در ای
و فیبــر باالتــر و توزیــع مناســب کربوهیــدرات در طــول روز اســت بــه طــوری 
کــه فــرد دچــار افــت قنــد خــون یــا افزایــش آن نشــود. افــت قنــد هــم بــه 
انــدازه افزایــش قنــد نامطلــوب و خطرنــاک اســت. افــراد دیابتــی می تواننــد 

ــه پیــاده روی روزانــه دوز انســولین یــا دارو را کمتــر کننــد. ــا عــادت ب ب

ــفره  ــک س ــردن نم ــدود ک ــه مح ــًا ب ــتی صرف ــی نبایس ــار خون ــراد فش اف
ــد ــا کنن اکتف

ــواع کنســروها بســیار اســتفاده  ــل ان ــرآوری شــده مث ــروزه غذاهــای ف ام
ــدیم  ــاوی س ــای ح ــک و نگهدارنده ه ــاالی نم ــر ب ــاوی مقادی ــوند و ح می ش

ــواع ادویــه جــات و ســس ها و چاشــنی ها و تنقــالت نیــز حــاوی  هســتند. ان
مقادیــر بــاالی ســدیم هســتند. بــه همیــن دلیــل بهتــر اســت نمــک از ســفره 

کنــار گذاشــته شــود.

خوردن میان وعده باعث چاقی نمی شود و الزم است
تامیــن بســیاری از ریزمغذی هــا اعــم از ویتامین هــا و مــواد معدنــی 
از طریــق میــان وعده هایــی ماننــد انــواع مغزهــا، میوه هــا، ســبزیجات، 
علمی تعــداد  توصیه هــای  اســاس  بــر  تامیــن می شــود.   ... و  خشــکبار 
ــت  ــن جه ــه از ای ــت ک ــب تر اس ــر مناس ــم کمت ــا حج ــتر ب ــای بیش وعده ه
ــری  ــا جلوگی ــا ب ــان وعده ه ــه می شــود. می ــا توصی ــان وعده ه اســتفاده از می
از فــاز گرســنگی و افــت متابولیســم بــه بهبــود ســوخت و ســاز بــدن کمــک 
می کننــد و از طرفــی از دریافــت بیشــتر در وعــده بعــدی جلوگیــری می کننــد.

محدود کردن تخم مرغ به هفته ای یک تا دوبار ضرورتی ندارد
تحقیقــات اخیــر نشــان می دهــد کــه کلســترول تخم مــرغ افزاینــده 
ــت  ــن پروتئین هاس ــن از کامل تری ــفیده پروتئی ــت. س ــون نیس ــترول خ کلس
ــد  ــای جدی ــاس توصیه ه ــر اس ــن ب ــود. بنابرای ــه می ش ــت آن توصی و دریاف
ــترول  ــش کلس ــتر افزای ــت. بیش ــکل زا نیس ــم مش ــدد ه ــه ای 6 ع ــا هفت ت
خــون ناشــی از زیــادی کالــری دریافتــی و چربی هــای جامــد و انــواع اشــباع 
و ترانــس اســت. در ایــن زمینــه پوســت مــرغ و ماهــی را اســتفاده نکنیــد و 

ــد. ــدا کنی ــخ ج ــل از طب ــت ها را قب ــی گوش چرب

را  انــواع نوشــیدنی های کافئینــه مثــل چــای، جــای آب  دریافــت 
د نمی گیــر

ایــن گونــه نوشــیدنی ها اصطالحــًا دیورتیــک انــد بــه ایــن معنــا کــه دفــع 
ادرار را افزایــش می دهنــد. حداکثــر تــا 3 بــار در روز قابــل توصیــه هســتند 
ــد و ضــد ســرطان هســتند. بیــش از  ــی اکســیدان های مفی ــرا حــاوی آنت زی

ایــن مقــدار ضرورتــی بــه دریافــت وجــود نــدارد.

ــوه  ــی ســبب فســاد می ــده غذای ــا وع ــراه ب ــوه هم ــت می ــه دریاف ــن ک ای
علمی نــدارد وجهــه  می شــود، 

اصطالحــی بــه نــام فســاد میــوه در معــده تعریــف علمی نــدارد. کلیــه مــواد 
غذایــی بعــد از خــورده شــدن در داخــل معــده بــه شــکل کیمــوس خمیــری 
شــکلی در آمــده و بــه شــکل جــدا از هــم نیســتند کــه جزئــی فاســد شــود و 
جزئــی فاســد نشــود. ســپس ایــن مخلــوط خمیــری وارد روده باریــک شــده 
ــوند.  ــون می ش ــذب خ ــود ج ــای خ ــا گیرنده ه ــف ب ــی مختل ــزای غذای و اج
ــده  ــن وع ــوه حی ــت می ــه دریاف ــه ب ــد my plate توصی ــای جدی در توصیه ه

غذایــی شــده اســت.
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کــدام مــواد مغــذی بــرای کــودکان و نوجوانــان در ســنین دبســتان  و 
دبیرســتان ضــروری اســت ؟

بــرای ســنین دبســتان چــون بخشــی از دوره ی کودکــی را شــامل 
می شــود آهــن ، کلســیم ، روی و ویتامیــن دی از جملــه مــواد مغــذی 
ضــروری هســتند و تاثیــر چشــمگیری در رشــد و نمــو طبیعــی اســتخوان ها 
)چــه طــول اســتخوان و چــه حجــم آن( دندان هــا ، ماهیچه هــا و همچنیــن 
افزایــش طبیعــی ســلول ها و میــزان خــون دارنــد. چــون ســنین دبیرســتان 
هم زمــان بــا دوره نوجوانــی اســت در ایــن دوره بــه خاطــر  افزایــش 

ــز  ــای قرم ــا،  گلبول ه ــتخوان ها، ماهیچه ه ــوی اس ــد و نم ــرعت رش س
ــا دوران  ــب ب ــرات جسمی متناس ــن تغیی و همچنی

ــن،  ــن، آه ــه پروتئی ــاز ب ــوغ نی بل

ــود .  ــتر می ش ــن دی بیش ــید و ویتامی ــک اس ــیم، فولی کلس

ــان  ــد فرزندم ــب  ق ــد مناس ــه رش ــد ب ــی می توان ــان وعده های ــه می چ
ــد؟ کمــک کن

رشــد  بــر  مؤثــر  مغــذی  مــواد  دربــاره  بخوانیــم  مقدمــه ای  ابتــدا 
ــردد ؛ بر اســاس پژوهش هــای  ــد می گ ــش ق ــه ســبب افزای اســتخوان ها ک
ــی  ــت و صفت ــک اس ــر از ژنتی ــیار متاث ــدی بس ــد ق ــده رش ــام ش علمی انج

اســت کــه از پــدر 

تغذیه صحیح در مدارس
علی رحمانی 
کارشناس تغذیه از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
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ــت  ــوان ظرفی ــاس می ت ــن اس ــر ای ــد ب ــه ارث می رس ــد  ب ــه فرزن ــادر ب و م
رشــد قــدی و تراکــم اســتخوانی را بــه صــورت یــک ظــرف تصــور کــرد کــه 
ــه ارث  ــد ب ــه فرزن ــادر ب ــدر و م ــه از پ ــد ک ــت ق ــط صف ــرف توس ــم ظ حج
رســیده تعییــن شــده امــا چــه چیــزی ایــن ظــرف را پــر خواهــد کــرد؟ در 
پاســخ بایــد گفــت میــزان دریافــت کلســیم ،فســفر، ویتامیــن دی و روی و 
ــر رشــد اســتخوانی هســتند  ــر ب ــواد مغــذی مؤث ــن م ــه مهم تری پتاســیم ک
حــال در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه اهمیــت هــر کــدام در چیســت می تــوان 
زمینــه ای  مــاده  مهــم  اجــزای  از  کلســیم  گفــت 

اســتخوانی اســت کــه بــه صــورت امــالح اســتخوانی در ایــن مــاده زمینــه ای 
ــن ســلول های اســتخوانی اســت وجــود دارد .  ــه همچــون ســیمانی در بی ک
ــی  ــد یک ــی می کن ــر نمای ــش هن ــتخوان در دو نق ــا اس ــه ب ــفر در رابط فس
اینکــه بــه همــراه کلســیم در دســته ای از امــالح اســتخوانی مذکــور وجــود 
ــزان فســفر آزاد در  ــاد باشــد می ــر دریافــت فســفر زی دارد و دوم اینکــه اگ
ــه صــورت آزاد  ــا کلســیمی که ب ــن فســفر آزاد ب ــد ای خــون افزایــش می یاب
ــیم آزاد در  ــزان کلس ــه می ــود در نتیج ــب می ش ــور دارد ترکی ــون حض در خ
خــون کــم می شــود لــذا بــدن بــرای حفــظ تعــادل و جبــران ایــن کاهــش 
از اســتخوان، کلســیم را جــدا کــرده و وارد خــون می کنــد، زیــرا کلســیم آزاد 
در خــون کــه نقش هــای مهمــی دارد؛  در نتیجــه بایــد گفــت فســفر بیــش از 
حــد نســبت بــه کلســیم دریافتــی از رژیــم غذایــی ســبب کــم شــدن 
بافــت اســتخوانی می گــردد. نقــش روی و پتاســیم در 
فراینــدی اســت کــه ســبب اضافــه شــدن 
ــتخوان  ــه اس ــی ب ــالح معدن ام
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ــتخوان دارد.  ــت اس ــول و ضخام ــش ط ــی در افزای ــش مهم ــود و تق می ش
ــت در  ــط پوس ــم توس ــرا ه ــژه ای دارد زی ــیار وی ــرایط بس ــن دی ش ویتامی
ــه  ــی ب ــع غذای ــم از مناب ــود ه ــاخته می ش ــاب س ــور آفت ــش ن ــورت تاب ص
ــا  ــد و کلیه ه ــی در کب ــس از تغییرات ــورت پ ــر دو ص ــد در ه ــدن می رس ب
ــر روده  ــر آن ب ــذارد ؛ تاثی ــر می گ ــر اســتخوان ، روده کوچــک و کلیه هــا اث ب
ــود  ــفر  می ش ــری فس ــطوح کمت ــیم و در س ــذب کلس ــش ج ــبب افزای س
تاثیــر ویتامیــن  دی بــر کلیــه باعــث کاهــش دفــع کلســیم و فســفر از ادرار 
می شــود. تاثیــر ویتامیــن دی بــر اســتخوان در واقــع در جهــت جــدا کــردن 
ــفر از  ــت فس ــس برداش ــون و برعک ــه خ ــتخوان و ورود آن ب ــیم از اس کلس
ــر  ــت تاثی ــوان گف ــوع می ت ــت. در مجم ــتخوان اس ــه اس ــون و ورود آن ب خ
ویتامیــن دی در جهــت حفــظ کلســیم اســتخوان اســت زیــرا کلســیم جــذب 
ــون  ــیم آزاد خ ــش کلس ــث افزای ــه باع ــده از کلی ــع نش ــده از روده و دف ش
شــده و در نهایــت بــدن بــرای کاهــش ایــن کلســیم آزاد موجــود در خــون و 
ــه  ثابــت نگهداشــتن کلســیم آزاد خــون در حــد نرمــال اتصــال کلســیم را ب
اســتخوان افزایــش می دهــد و ایــن بــه رشــد طولــی و ضخامــت اســتخوان 

ــد. ــک می کن ــی کم ــی و نوجوان ــنین کودک در س
حــال منابــع غذایــی مناســب کــه می توانــد جهــت میــان وعــده در 
ــواد مغــذی اســت شــامل: 1( شــیرکم  ــن م ــه شــود و حــاوی ای نظــر گرفت
چــرب)1/5 % چربــی( غنــی شــده بــا ویتامیــن D3 ترجیحــا در میــان وعــده 

ــل از خــواب هــم مصــرف آن خــوب اســت ــه شــب قب ــح البت صب
ــور  ــه ط ــا ب ــراه مغز ه ــه هم ــر ب ــبوس دار( و پنی ــا س ــان )ترجیح 2( ن
مثــال گــردو یــا بــادام کــه منابــع خــوب روی هســتند و پنیــر هــم، چــون از 
گــروه شــیر اســت منبــع خــوب کلســیم اســت بــه عــالوه ســبوس موجــود 
ــه  ــه ب ــد ک ــش ده ــر را کاه ــی پنی ــذب چرب ــی ج ــد اندک ــان می توان در ن

ــد. ــک می کن ــیم کم ــذب کلس ج
3( مغز ها به عالوه کشمش زیرا کشمش، از منابع خوب روی است.

کــدام مــواد مغــذی در عملکــرد مناســب سیســتم ایمنــی بــدن 
ــوند؟ ــت می ش ــی یاف ــواد خوراک ــدام م ــد و در ک ــش دارن ــان نق فرزندم
مهــم تریــن مــواد مغــذی مؤثــر بــر سیســتم ایمنــی کــه وظیفــه محافظــت 
ــرطان  ــث س ــه باع ــیدان )ک ــواد اکس ــاری زا م ــل بیم ــر عوام ــدن را در براب ب
ــن  ــن E ، ویتامی ــلنیم، ویتامی ــامل؛  روی ، س ــده دارد ش ــر عه ــوند( ب می ش
ــس  ــه جن ــت ک ــت اس ــن جه ــن از ای ــت پروتئی ــت اهمی ــن اس C و پروتئی

ــدن  ــی ب ــتم ایمن ــزای سیس اج
ــن اســت.  از پروتئی

را می تــوان در شــیر، تخــم مــرغ،  روی 
ــمش و  ــود، کش ــا، نخ ــز، مغز ه ــا قرم ــفید ی ــت س گوش

ــت .  ــه یاف ــاده صبحان ــالت آم غ
خاصیتــی ضد ســرطان  و  دارد  اکســیدانی  آنتــی  عملکــردی  ســلنیم 
ــج،  ــدار، برن ــان سبوس ــدم، ن ــه گن ــرغ، جوان ــینه م ــدف، س ــی، ص در ماه
ــزان ســلنیم  ــه می ــر اســت ک ــل تذک ــه قاب ــی در شــیر البت ــرغ و اندک تخم م
ــورد  ــاک م ــلنیم آب و خ ــزان س ــر از می ــیار متاث ــی بس ــواد غذای ــن م ای

اســتفاده در پــرورش آنهــا دارد.
ویتامیــن C در دو نقــش، هنــر نمایــی می کنــد اول اینکــه می توانــد 
مقاومــت بــدن را نســبت بــه عفونت هــا افزایــش دهــد و دوم اینکــه 
عملکــردی آنتــی اکســیدانی دارد و می توانــد بــدن را در برابــر عوامــل 
ــر  ــن پ ــن ویتامی ــد. ای ــظ کن ــوند حف ــرطان می ش ــبب س ــه س ــیدان ک اکس
ــادآوری  ــه ی ــازه  یافــت می شــود امــا الزم ب ــوه و ســبزیجات ت ارزش در می
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ــیار  ــن بس ــن ویتامی ــه ای ــت ک اس
نســبت بــه گرمــا حســاس اســت و اگــر 
میــوه و ســبزیجات خــورد شــوند یــا پختــه شــوند 

ــد. ــش می یاب ــا  کاه ــن C آنه ــزان ویتامی می

میــان وعده هــای ســالم بــرای حفاظــت فرزندمــان از آســیب های 
ناشــی از آلودگی هــای شــهر تهــران 

 C ــن ــنE، ویتامی ــلنیم، ویتامی ــر س ــیدان نظی ــی اکس ــذی آنت ــواد مغ م
ــوای  ــه در ه ــرطان زا ک ــواد س ــی از م ــیب ناش ــری از آس ــد در پیگی می توانن

ــند.  ــر باش ــند بســیار مؤث ــته باش ــود داش ــن اســت وج ــوده ممک آل
ــوردن ،   ــبزی خ ــر س ــبزیجات نظی ــر و س ــان و پنی ــتفاده از ن ــد اس مانن

ــم .  ــا کل ــو ی ــه، کاه ــار، گوج خی
ــا کشــمش  ــه همــراه خرمــا ی ــان و پنیــر و مغز هــا همچنیــن مغز هــا ب ن
ــد  ــدن فرزن ــی از آنتــی اکســیدان ها را در دســترس ب ــع خوب ــد مناب می توانن

شــما قــرار دهنــد.

چاقــی و اضافه وزن خطر جدی برای کودکان و نوجوانان ؛ 
ــد  ــالمتی می دانن ــانه ی س ــودکان را نش ــی ک ــه چاق ــر اینک ــی نظی باور های
یــا گفتــه می شــود در ســن بلــوغ تغییــر وزن ســبب بهبــود چاقــی می شــود 
بســیار نادرســت و آســیب زاســت زیــرا چاقــی و اضافــه وزن ســبب مشــکالت 
روانــی مثــل افســردگی، کاهــش اعتمــاد و مشــکالت سیســتم عصبــی مثــل 
تــورم کاذب مغــزی مشــکالت قلبــی و عروقــی نظیــر فشــار خــون بــاال،  چربی 
ــوغ زودرس،  ــر بل ــالالت غــدد نظی ــاد خــون؛ اخت ــالالت انعق ــاال و اخت خــون ب
ــوع 2، کــم کاری غــدد جنســی  ــت ن ــی کیســتیک، دیاب ســندرم تخمــدان پل
ــف  ــا ، تضعی ــدن پاه ــزی ش ــر پرانت ــتخوانی نظی ــکالت اس ــران، مش در پس
اســتخوان ران، صافــی کــف پــا، همچنیــن اختــالالت گوارشــی نظیــر ســنگ 
صفــرا و التهــاب کبــد بــه عــالوه مشــکالت تنفســی نظیــر وقفــه تنفســی در 

خــواب، آســم و عــدم تحمــل فعالیــت بدنــی را بــه همــراه دارد. 
ــرف  ــی ، مص ــم تحرک ــوان ک ــودکان می ت ــی در ک ــده ی چاق ــل عم از دالی
غذاهــای بــا انــرژی بــاال مثــل غذاهــای پرچــرب یــا شــیرینی جــات 

ــرد. ــام ب ــی را ن ــل روان ــی و عوام ــکالت خانوادگ ــن مش همچنی
ــای  ــرم راهنم ــط ه ــده توس ــه ش ــکات توصی ــت ن ــد در رعای ــه اکی توصی
غذایــی و مراجعــه بــه متخصــص تغذیــه جهــت دریافــت آموزش هــای الزم 

ــم. ــه وزن داری ــی و اضاف ــان چاق ــرای پیشــگیری و درم ب
 

چند نکته ی مهم
در انتخــاب اجــزای میــان وعده هایــی کــه فرزندتــان بــه مدرســه می بــرد 
ــواع  ــا رنگ هــا و ان اصــل تنــوع را رعایــت کنیــد و از میوه هــا و ســبزیجات ب

مختلــف اســتفاده کنیــد.
ســه رنــگ مهــم را بــه خاطــر بســپارید؛ ســبز، نارنجــی و قرمــز؛ میوه هــا 
و ســبزیجاتی کــه ایــن رنگ هــا را دارنــد منابــع خــوب ویتامیــن A هســتند 

کــه نقــش مهمــی در ایمنــی بــدن و عملکــرد سیســتم بینایــی دارنــد.
اصــل میانــه روی را در مصــرف غذا هــای دارای قند هــای افزودنــی و 
فســت فود هــا کــه حــاوی نمــک و چربــی اشــباع زیــاد هســتند رعایــت کنیــد.
مصــرف مکمل هــای روی و کلســیم جهــت افزایــش قــد کــودکان شــایع 
شــده ؛ ایــن نکتــه بســیار مهــم اســت کــه مصــرف مکمــل صرفــا بــا مشــورت 
ــد  ــز مغذی هــا بای ــه و پــس از بررســی دقیــق وضعیــت ری متخصــص تغذی
صــورت گیــرد و مصــرف خــود ســر خطــر مســمومیت بــا ریزمغذی هــا را بــه 

دنبــال دارد کــه بســیار زیان بــار اســت.
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ایــن ســوال جــز یکــی از ســواالتی هســت ک روزانــه بــا آن مواجــه هســتم. 
طــی دهــه گذشــته حجــم باالیــی از مطالــب، توصیه هــای غذایــی و محصــوالت 
بــا عنــوان ارتبــاط تغذیــه بــا گروه هــای خونــی عرضــه شــد. در خوشــبینانه ترین 
حالــت نشــان از عــدم اطــالع مروجــان آن و در حالــت بدبینانــه نشــان از ســیاه 

نمایــی و ســو اســتفاده دارد.
قبــل از هــر چیــز بگذاریــد بگویــم گــروه خونــی چیســت و چگونــه تعییــن 
می شــود؟ گــروه خونــی هــر فــرد بــه صــورت کامــال ژنتیکــی از پــدر و مــادر 
ــه  ــماره ن ــوزوم ش ــده آن در کروم ــن کنن ــای تعیی ــد و ژن ه ــه ارث می رس ب
ــای  ــدن  پروتئین ه ــود آم ــه وج ــث ب ــه باع ــد ک ــرار دارن ــد( ق ــازوی بلن )در ب
خــاص در گلبــول قرمــز می گردنــد. در واقــع گــروه خونــی تنهــا یــک پروتئیــن 
ــر  ــن دیگ ــا پروتئی ــد میلیارد ه ــز، مانن ــای قرم ــطح گلبول ه ــر س ــد ب می باش
کــه در بــدن موجــودات زنــده وجــود دارد. در واقــع ایــن ژن یکــی از بیســت 
ــود دارد و  ــا وج ــلول های م ــه در س ــت ک ــی اس ــزار ژن ــج ه ــت و پن ــا بیس ت
ــه  ــا ب ــت. دقیق ــده دار اس ــیار خن ــه بس ــا تغذی ــا ب ــن ژن ه ــاط ای ــای ارتب ادع
همیــن خنــده داری کــه بــه شــما بگوییــد ژن رنــگ چشــم بــا تغذیــه مرتبــط 
اســت و مثــال افــرادی ک چشــم آبــی دارنــد بایــد فــالن مــاده ی غذایــی را 
ــاط را  ــن ارتب ــن علمی ای ــه و انجم ــچ مقال ــون هی ــد. تاکن ــا نخورن ــد ی بخورن

تاییــد نکــرده اســت.
در شــکل ایــن پســت مــن دو مقالــه ی معتبــر از معتبرتریــن ژورنال هــای 

علمی دنیــا کــه مقــاالت تغذیــه ای چــاپ می کننــد را قــرار دادم کــه 
دوســتان می تواننــد بــرای اطالعــات بیشــتر مطالعــه کننــد. مطالعــات 
صــورت گرفتــه در ایــن زمینــه تنهــا طــی پنــج ســال گذشــته بــوده و هیــچ 
ارتباطــی مشــاهده نشــده اســت. نمی دانــم چگونــه افــرادی می آینــد حجــم 
ــدون  ــد ب ــه می کنن ــی را وارد جامع ــای غذای ــات و توصیه ه ــی از اطالع باالی
داشــتن حتــی یــک منبــع معتبــر! واقعــا برایــم غیر قابــل درک و غیر قابــل 
ــر  ــت و اگ ــران نیس ــه ای ــوط ب ــا مرب ــوع تنه ــن موض ــه ای ــت. البت ــول اس قب
شــما بــه زبان هــای دیگــر نیــز ایــن مطلــب را جســتجو کنیــد نتایــج مشــابه 

خواهیــد یافــت.
برخــی پــا را فراتــر گذاشــته و محصوالتــی را وارد بــازار کردنــد کــه می گوینــد 
بــر اســاس گــروه خونــی اســت. خواهــش می کنــم گــول ایــن کاله بــردارن را 
نخوریــد. ایــن افــراد از اطالعــات غیــر علمــی شــناور در جامعــه بــرای ســود 
ــه  ــه ای ک ــاوران تغذی ــا مش ــان ی ــا مربی ــد. ی ــتفاده می کنن ــود اس ــی خ جوی
می گوینــد برنامــه غذایــی بــر اســاس گــروه خونــی می دهنــد کــه نشــان از اوج 
بــی ســوادی و یــا ســودجویی آن هاســت. امــروزه ژنــوم انســان بــه طــور کامــل 
شناســایی شــده اســت و دقیقــا می دانیــم کــه فــرق گروه هــای خونــی چیســت 
مثــال گــروه خونــی »O« بــه دلیــل فقــدان یــک بــاز آلــی در توالــی 258 ایــن 
پروتئیــن اســت. بــه همیــن ســادگی! ســالمت و پــول خــود را بــه افــرادی کــه 

همیــن تفــاوت ســاده را نمی داننــد نســپارید.

دامون اشتری
کارشناس تغذیه و بیوشیمیست

تغذیه 
و گروه خونی
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7 دلیِل علمی توقف 
کاهش وزن

تحمل گرسنگی:
یکی از عاداِت غلط غذایی که موجب 

کاهش میزان متابولیسم پایه می شود حذف وعده هایی 
چون صبحانه  و یا حتی میان وعده ها است.  زمانی که در روز بدن را وادار 

به تحمل گرسنگی می کنید بدن برای حفِظ سوخِت مورِد نیاز خود، کالری دریافتی را به 
جای سوزاندن حفظ خواهد کرد. پس گرسنگی دادن به بدن، موجب کاهش وزن نشده و نتیجه ی عکس 

خواهد داشت.

ترشح 
کورتیزول 

بیش از حد : 
ــزان طبیعــی کورتیــزول کــه  می

بــه عنــوان هورموِن اســترس شــناخته شــده 
ــد  ــدن مفی ــای ب ــوزاندن چربی ه ــه س ــک ب ــرای کم ب

ــه دلیــل اســترِس طوالنــی مــدت  اســت امــا اگــر بــدن ب
ــه دریافــت  ــاز ب ــد نی بیــش از حــد کورتیــزول ترشــح کن

ــود. ــتر می ش ــری بیش کال
در بیمــاری ســندروِم کوشــینگ، کورتیــزول بیــش از 
ــث  ــه باع ــده و در نتیج ــون آزاد ش ــان خ ــد در جری ح

افزایــش وزن می شــود.

سطح باالی 
انسولین: 
از  وزن  اضافــه  داشــتن 
علــل ابتــال بــه دیابــت نــوِع 2 اســت. 
و در مقابــل، دیابــت نــوع 2، نیــز خــود 
عاملــی بــرای اضافــه وزن محســوب می شــود. 
ــذِب  ــه ج ــادر ب ــدن ق ــلول های ب ــوِع 2، س ــِت ن در دیاب
گلوکــز نیســتند و نســبت بــه انســولین مقاومــت نشــان 
می دهنــد. مطالعــات نشــان داده کــه اســترس از 
ــول  ــت و در ط ــولین اس ــه انس ــت ب ــِل مقاوم عوام
زمــان عوامــل اســترس زا میتوانــد منجــر بــه 

افزایــش وزن شــوند.

مشکالت تیروئید:
ــوخت  ــِم س ــؤل تنظی ــد، مس ــده تیروئی ــه غ ــا ک از انج

ــد  ــد می توان ــم کاری تیروئی ــه ک ــال ب ــت ابت ــدن اس ــاز ب و س
ــال  ــه دنب ــر ب ــم دیگ ــراه عالئ ــه هم ــه وزن را ب ــکالت اضاف مش

ــد.  ــته باش داش

فقر آهن :
ــه عضــالت می رســاند و  آهــن، اکســیژن الزم را ب

ــاز  ــدن از حــِد مــورِد نی چنانچــه ســطح آهــن ب
کمتــر شــود عضــالت آهــِن مــورِد نیــاز را 

دریافــت نکــرده و بــه ایــن ترتیــب 
انــرژی بــدن کاهــش یافتــه 

ــدن افزایش  و وزن ب
می یابــد.

پایین بودن سطح استروژن:
زنان با ورود به دوراِن یائسگی از سنین ۵۱ سال به 
بعد به علت کاهش میزاِن استروژن، شاهد کاهش سوخت 

و ساز و در نتیجه افزایش وزن  و افزایش توده چربی خواهند 
بود. برای حِل این مسئله بهترین توصیه انتخاب عاداِت صحیح غذایی و 

تمرینات فیزیکی براِی مقابله با تغییرات ناشی از یائسگی است.
مصرف داروها :

برخــی از داروهــا مثــل کورتون هــا، ســوخت و ســاز بــدن را کنــد کــرده و اشــتها را افزایش 
می دهــد. مصــرف ایــن داروهــا همچنیــن قندخــون 
از داروهــای  را افزایــش می دهد.برخــی 
ضدافســردگی نیــز ســوخت و 
ســاز بــدن را کاهــش 

می دهــد.

www.webmd.com :منبع
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پوكــی اســتخوان يكــی از مشــكالت ســالمتی 
رو بــه افزايــش بــه خصــوص در جامعــه ايرانــی 
اســت. تراكــم و مقاومــت اســتخوان در بيمــاران 
شكســتگی  خطــر  و  يافتــه  كاهــش  مبتــال 

افزايــش می يابــد. 
بــه طــور كلــی تراكــم اســتخوانی كــه بــه دنبال 
رشــد در ســنين جوانــی و نوجوانــی بــه باالتريــن 
ــا 45  ــنين 35 ت ــدود س ــد، در ح ــدار می رس مق
ــش  ــج كاه ــه تدري ــس ب ــر دو جن ــالگی در ه س

می يابــد. 
 در زنــان بعــد از يائســگی و بــه دليــل از 
دســت دادن هورمون هــای جنســی، كاهــش 
ــان  ــه زن ــوری ك ــه ط ــود، ب ــديد می ش ــم تش تراك
ــا 7  ــا 7 ســال بعــد از يائســگی، 5 ت در طــی 5 ت
درصــد از اســتحكام اســتخوانی خــود را از دســت 

می دهنــد.
 ســرعت كاهــش تــوده اســتخوانی در هــر دو 
جنــس، می توانــد بــا عوامــل زيــر مرتبــط باشــد:
 كــم بــودن نمايــه تــوده بدنــی )الغــری 

مفــرط(
 مصرف سيگار

 بی تحرکی
D اختالالت توليد و متابوليسم ويتامين 

 پركاری غده تيروئيد و پارا تيروئيد
انــواع  نظيــر  داروهــا  برخــی  مصــرف   

كورتونــی

پوكــی اســتخوان يــك بيمــاری خامــوش 
ــت. اس

كاهــش  و  اســتخوان ها  شــدن  ضعيــف 
ــدارد. در  ــخصی ن ــت مش ــا عالم ــتحكام آن ه اس
بســياری از بيمــاران اوليــن عالمــت واضــح پوكی 

اســتخوان يــك شكســتگی دردنــاك اســت كــه بــا 
كوچكتريــن ضربــه بــه مچ دســت، اســتخوان ران 

ــد. ــاق می افت ــرات اتف ــتون فق ــا س ي
ــده و در  ــال زن ــی كام ــتخوان، بافت ــت اس  باف

ــت.  ــدن اس ــو ش ــول و ن ــر، تح ــال تغيي ح
ــر  ــی ب ــبك زندگ ــرد و س ــه ف ــت تغذي وضعي

ــت.  ــر اس ــيار مؤث ــتخوان های او بس ــالمت اس س
بنابرايــن رعايــت اصــول تغذيــه ای صحيــح 
ــروز  ــق ب ــگيری و تعوي ــزايی در پيش ــش بس نق

ــت. ــد داش ــاری خواه بيم

ســالمت  بــر  مؤثــر  عوامــل  مهمتريــن 
: ن ها ا ســتخو ا

 دريافــت كافــی كلســيم از مــواد غذايــی و 
مكمل هــا

مــواد  از  دی  ويتاميــن  كافــی  دريافــت   
مكمل هــا و  غذايــی 

 كاهش مصرف نمک
 كاهش مصرف نوشيدنی های گاز دار

 عدم مصرف الكل و استعمال دخانيات

ــه  ــيم در برنام ــاوی كلس ــی ح ــع غذاي از مناب
ــد: ــتفاده كني ــود اس ــه خ ــی روزان غذاي

شير و لبنيات كم چرب: 
منابــع غنــی كلســيم هســتند. توصيــه عمومــی    
مصــرف روزانــه 2 تــا 3 واحــد لبنيــات كــم چــرب 
ــه  ــزان ب ــاردار ايــن مي ــان ب ــی در زن می باشــد ول

ــا 4 واحــد افزايــش می  يابــد. 3 ت
 مغزهــای گياهــی: ماننــد بــادام، فنــدق و 

ــد كنج
ــواع  ــد ان ــره: مانن ــرگ ســبز و تي ســبزيجات ب

ــم، كاهــو، اســفناج كل
مــرغ  و  قرمــز  گوشــت های  گوشــت ها: 
ميــزان كمــی    كلســيم دارنــد ولــی ماهی هايــی 
ــع  ــكا از مناب ــاردين و كيل ــی آزاد، س ــد ماه مانن

ــتند. ــيم هس ــوب كلس خ
بــرای تهيه عصــاره كلســيم از اســتخوان )برای 
ــا كــودكان در حــال رشــد( می توانيــد  بيمــاران ي
اســتخوان های مــرغ، ماهــی و گوســفند را در 
محلــول آب و ســركه جوشــانده و عصــاره حاصــل 
را در تهيــه ســوپ، آش، خــورش و... بــه كار بريد.

استخوان های خود را 
دوست بداريم
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ــرآب  ــای پ ــروه میوه ه ــه دارد در گ ــی ک ــل بافت ــه دلی ــار  ب خی
ــت و  ــف پوس ــرای تلطی ــیاری ب ــواص بس ــه خ ــود ک ــی می ش تلق
آبرســانی بــه ســلول های ســطحی پوســت دارد. اســتفاده موضعــی 
و خوراکــی از ایــن میــوه می توانــد بــه بهبــود آبرســانی ســلول های 
پوســتی کمــک کنــد بــه ویــژه اگــر از ماســک تهیــه شــده از ایــن 
ــد.  ــتفاده کنی ــورت اس ــه ص ــی در ناحی ــورت موضع ــه ص ــوه ب می
ــه  ــانی ب ــا آبرس ــه ب ــرض ۲ هفت ــد در ع ــب می توانی ــن ترتی ــه ای ب
ســلول های پوســت و افزایــش آب میان بافتــی بــه پرتــر بــه نظــر 
ــت  ــتفاده از خاصی ــرای اس ــد. ب ــک کنی ــان کم ــیدن صورت ت رس
آبرســانی خیــار بهتــر اســت ایــن میــوه را بــه صــورت رنــده شــده 
و بــه مــدت ۲۰ دقیقــه روی پوســت خــود بگذاریــد. عــالوه بــر ایــن 
ــد.  ــتفاده کنی ــن  کار اس ــرای ای ــز ب ــوب نی ــد از گالب مرغ می توانی
تنهــا کافــی اســت کــه گالب را روی پوســت صــورت کمپــرس کنید. 

ــار انجــام دهیــد. ایــن کار را ۲۰ دقیقــه و هفتــه ای ســه ب
 

آب میان بافتی را زیاد کنید
ــار آن  ــاده از کن ــا س ــیاری از م ــاید بس ــه ش ــی ک ــی از نکات یک
ــه  ــا ب ــی از م ــت. برخ ــول روز اس ــیدن آب در ط ــم نوش می گذری
خیــال آنکــه روزانــه ۳ تــا ۴ فنجــان چــای می نوشــیم تصــور 
ــم  ــت کرده ای ــز دریاف ــان را نی ــاز بدن م ــورد نی ــه آب م ــم ک می کنی
درحالــی کــه هیــچ یــک از مایعــات و نوشــیدنی ها نمی توانــد جــای 
ــی  ــت و چاق ــه آب روی پوس ــری ک ــر معجزه گ ــرد و اث آب را بگی

ــژه در شــرایطی  ــه وی ــد. نوشــیدن آب ب ــران کن صــورت دارد را جب
کــه مشــغول تمرینــات ورزشــی و بدنســازی هســتید بیشــتر معنــا 
پیــدا می کنــد چــون معمــوال مــردان و زنانــی کــه تمرینــات ورزشــی 
ــوند و  ــه می ش ــورت مواج ــری ص ــا الغ ــد ب ــته و منظمی دارن پیوس
بعــد از مدتــی احســاس می کننــد کــه زیبایــی اولیــه صورت شــان 
ــدار مناســب آب  ــه نوشــیدن مق ــی ک ــه اســت. در حال ــن رفت از بی
ــه  ــن و ب ــورت را تامی ــلول های ص ــی س ــان بافت ــد آب می می توان
ایــن ترتیــب بــه چاق تــر شــدن صــورت و پرحجــم شــدن عضــالت 

آن کمــک کنــد.
 

فیبردرمانی را فراموش نکنید
ــان  ــه بدن ت ــد ب ــم می توانی ــبزیجات ه ــا و س ــوردن میوه ه ــا خ ب
آب برســانید چــون ایــن مــواد غذایــی سرشــار از آن هســتند. عــالوه 
ــث  ــه باع ــوده ک ــر ب ــار از فیب ــبزیجات سرش ــا و س ــن، میوه ه ــر ای ب
ــالت  ــراغ تنق ــر س ــد و کمت ــیری کنی ــاس س ــما احس ــود ش می ش
ــج  ــد. هوی ــت فودها بروی ــواع فس ــد ان ــک مانن ــی خش ــواد غذای و م
ــد  ــه می توانی ــت ک ــان اس ــری و آبرس ــبزیجات کم کال ــه س از جمل
در طــول روز آن را در میان وعده هــای غذایی تــان مصــرف کنیــد. 
هــر گاه احســاس کردیــد نیــاز بــه مصــرف میان وعــده، تنقــالت یــا 
خوراکــی داریــد، هویــج بخوریــد. ایــن رونــد را تــا یــک هفتــه ادامــه 
دهیــد تــا بتوانیــد از ایــن روش بــرای آبرســانی بهتــر بــه ســلول های 

ــد. ــره بگیری ــان به ــتی صورت ت پوس

ماسك تپلی صورتماسك تپلی صورت
معجون شگفت آور خیار و گالبمعجون شگفت آور خیار و گالب
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حجت االســالم مجتبــی فاضــل در دومیــن 
کارگاه ســالمت و دیــن کــه تابســتان امســال در 
قــم برگــزار شــده بــود، عنــوان کــرد: در اســتفاده 
ــازوکاری  ــد س ــب بای ــالمی برای ط ــع اس از مناب
انتخــاب شــود، کــه افــرادی اهــل فــن بــه 
ــان  ــدی می ــاط ج ــد ارتب ــد، بای ــوع بپردازن موض
ــاد  ــکی ایج ــوم پزش ــگاه های عل ــوزه و دانش ح
ــه مســائل  ــار یکدیگــر ب ــا بتوانیــم در کن شــود ت
موضــوع  در  و  پرداختــه  تحقیقاتــی  علمــی و 

ــم. ــالش کنی ــم ت ــار ه ــن در کن ــالمت و دی س
عنــوان  دیگــری  جــای  در  همچنیــن  وی 

معصومیــن)ع(  اوقــات  گاهــی  می کنــد 
ــدور و  ــرض ص ــه ف ــه ب ــد، ک ــاتی دارن فرمایش
داللــت تــام قابلیــت اســتناد و تعمیــم نــدارد. در 
ــت،  ــن اس ــی دی ــون اصل ــه قان ــا ک ــه م ــن فق ای
آمــده کــه ایــن قضیــه فــی واقعــه اســت، 
یعنــی یــک قضیــه مــوردی بــوده کــه امــام)ع(، 
دربــاره مصــرف فــالن میــوه یــا گیــاه یــا بعضــی 
از خــواص ادویــه و داروهــای گیاهــی، ایــن 
ــه  ــه، قضی ــر قضی ــت، اگ ــش را داشته اس فرمای

ــدارد. ــم ن ــت تعمی ــوده، قابلی ــه ب جزئی

مراجع و اساتید حوزه در مورد طب سنتی، 
طب اسالمی  و طب مدرن چه می گویند 

گزارش از یاسر مختاری

خســروپناه،  عبدالحســین  حجت االســالم 
ــا  رئیــس موسســه حکمــت و فلســفه ایــران نیــز ب
ــب  ــوع ط ــه موض ــی ب ــای دین ــه آموزه ه ــان اینک بی
ــه ســخنان  ــن زمین ــرده و در ای و ســالمت اشــاره ک
بســیاری را بــه میــان آورده گفــت: در موضــوع طــب 
ــوزه  ــان ح ــم متخصص ــا و ه ــم اطب ــالمی باید ه اس
ــی  ــه برخ ــد ک ــه  ای باش ــه گون ــد ب ــد، نبای ــر دهن نظ
ــالمت را  ــه س ــوط ب ــات مرب ــه ای روای ــر بهان ــه ه ب

ــه  ــه ب ــدون توج ــز ب ــی نی ــا برخ ــته و ی ــار گذاش کن
ــد، افــراط و تفریــط  ــه طبابــت بپردازن ــم طــب، ب عل
در موضــوع طــب و دیــن خطرنــاک اســت. دو روش 
کاربســت مبانــی اســالمی و اجتهــادی دو مقولــه 
ــده و از  ــه ش ــه آن پرداخت ــد ب ــه بای ــت ک مهمی اس
ــش  ــن پی ــالمت و دی ــوع س ــن دو روش در موض ای

ــم. روی

افراط و تفریط در موضوع طب و دین خطرناک است

حرام بودن توصیه به عدم واکسن زدن

ــر حوزه هــای  آیــت هللا علیرضــا اعرافــی، مدی
ــدار  ــال در دی ــاه امس ــز مردادم ــم نی ــه ق علمی
بــا مســئوالن وزارت بهداشــت و دفتــر نهــاد 
نمایندگــی رهبــری در دانشــگاه ها بــا بیــان 

ــاهد  ــد ش ــالم، بای ــب و اس ــه ط ــه در زمین اینک
تعامــل بیشــتر حــوزه و دانشــگاه باشــیم اظهــار 
ــیار  ــد گام بس ــه چن ــن عرص ــوزه در ای ــرد: ح ک
مهــم را بایــد طــی کنــد، از جملــه آنهــا می تــوان 
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ورود افرادی به طب به نام اسالم با هدف آسیب به دین

و پزشــکی، فقــه  اخــالق  نظــام  تدویــن  بــه 
ــالم،  ــدگاه اس ــالمت در دی ــفه س ــالمت، فلس س
موضــوع شناســی و روش شناســی در عرصــه 
ــوی و  ــی و معن ــت روان ــن، بهداش ــالمت و دی س

ــرد. ــاره ک ــگیری اش پیش
ــوارد  ــن م ــد ای ــه بای ــن زمین ــزود: در ای وی اف

ــر آن  ــه ب ــود ک ــده ش ــوزه دی ــع ح ــام جام در نظ
ــترده  ــم و گس ــت مه ــن ماموری ــه ای ــتیم ک هس
ــه  ــن عرص ــانیم؛ در ای ــرا برس ــه اج ــه مرحل را ب
عرصــه  نخســت،  دارد؛  وجــود  رویکــرد  ســه 
ــه هیــچ عنــوان کســی نبایــد  حرامی اســت کــه ب
ــا  ــکی ب ــم پزش ــر عل ــی اگ ــد، یعن در آن ورود کن

ــه  ــک نتیج ــه ی ــش ب ــق و آزمای ــه و تحقی تجرب
ــد  ــن بای ــال واکس ــه مث ــید ک ــوده رس ــی آزم قطع
زده شــود یــا فــالن درمــان بایــد انجــام شــود، اگر 
کســی بــه اســم طــب ســنتی یــا اســالمی چیزی 

ــت. ــرام اس ــا ح ــد، قطع ــر از آن بگوی غی

محمدیــان،  حجت الســالم  همچنیــن 
مقــام  دفتــر  نمایندگــی  نهــاد  رئیــس 
معظــم رهبــری در دانشــگاه ها در همــان 
ــیار  ــب، بس ــاله ط ــرد: مس ــوان ک ــدار عن دی
ــب  ــاد و جوان ــام ابع ــد تم ــت، بای ــم اس مه
ــب  ــر از ط ــود؛ اگ ــی ش ــی بررس ــه خوب آن ب
ــب کار  ــد جوان ــم بای اسالمی ســخن می گویی
بــه شــکل کامــل بررســی شــود کــه بــه چــه 
عناصــری طــب اســالمی گفته می شــود و 
ــه  ــن عرص ــد در ای ــی می توان ــا هرکس ــا آی ی
ــر  ــال های اخی ــفانه در س ــود، متاس وارد ش
برخــی بنــا بــه اســتقبال عمومــی از مباحــث 
ــرده،  ــالم ورود ک ــام اس ــه ن ــنتی ب ــب س ط
ــا  ــه قطع ــد ک ــی می زنن ــه کارهای ــت ب دس

ــت. ــن اس ــه دی ــا ب ــیب آنه ــن آس مهمتری
وی افــزود: بــه حســب برخــی از مســایل 
و  شــده  شــلوغ  نیــز  افــراد  ایــن  دکان 
راهکارهــای خاصــی را نیــز بــرای حفــظ 

ایــن مخاطبــان بــه کار می برنــد؛ قطعــا 
ــراد و  ــن اف ــگاه ای ــن هیچ ــان دی کارشناس
کارهــای آنهــا را کــه بــه نــام دیــن، مباحــث 
غیــر علمــی  را مطــرح می کننــد، قبــول 
ــن  ــدی بی ــی ج ــک نگران ــروزه ی ــدارد. ام ن
ــود دارد  ــوزوی وج ــگاهی و ح ــه دانش جامع
ــه شــدت  ــت طلبگــی ب ــز از حیثی ــده نی و بن
نگرانــی داریــم کــه فعالیــت ایــن افــراد بــه 
دیــن ضربــه بزنــد. خوشــبختانه بــا رویکــرد 
ــرای  مثبتــی کــه حــوزه و وزارت بهداشــت ب
ــد، امیدواریــم  ــه دارن همــکاری در ایــن زمین
بــا راهکارهــای دقیــق و علمــی و ورود همــراه 
بــه مالحظــات و عرصــه قانونــی، زمینــه 
مســدود  را  دیگــران  سوء اســتفاده های 

ــم. کنی
حجــت االســالم محمدیــان چنــدی پیــش 
ــه  ــالم ک ــالمت در اس ــام س ــش نظ در همای
مشــهد  در  جــاری  ســال  اردیبهشــت ماه 

برگــزار شــده بــود  ضمــن هشــدار بــه برخی 
ــالمی چیزی  ــد اس ــی بودن ــه مدع ــراد ک از اف
ــرد:  ــوان ک ــدارد عن ــکی ن ــا پزش ــه ب در رابط
اگــر کســی بگویــد در اســالم بحثــی از طــب 
ــکان  ــدارد؛ ام ــالم ن ــناختی از اس ــوده، ش نب
ــی در اســالم  ــات طب ــه روای ــن هم ــدارد ای ن
ــالم در  ــا اس ــن قطع ــد، بنابرای ــی باش جعل
ــه کــه  طــب، صاحــب نظــر اســت امــا آنگون
بایــد روی آن کار نشــده اســت. ایــن را بایــد 
ــه  ــرد ک ــه ک از مجموعه هــای حــوزوی مطالب
ــادی،  ــای عب ــه در زمینه ه ــان کاری را ک هم
اقتصــادی و غیــره انجــام می دهنــد روی 

ــد. ــز انجــام دهن ــی نی ــات طب روای
ــر بومی ســازی  ــد ب ــا تأکی وی همچنیــن ب
و اسالمی ســازی طــب ســنتی عنــوان کــرد: 
ــد نســخه های  اینکــه عــده ای تــالش می کنن
ــتری  ــیت بیش ــد، حساس ــالمی ارائه دهن اس

را می طلبــد.
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مونو پوز

 Cimiafuga( توت مــار  یــا  کوهــوش  بلــک 
Racemosa(: بيشــتر از دو قــرن پيــش بومی هــا ی 
آمريــكا كشــف كردنــد کــه ريشــه گيــاه بلک کوهوش 
ــه  ــان از جمل ــای زن ــياری از بيماری ه ــان بس در درم
ــری، تپش هــای  گرگرفتگــی، ســردردها، تحريك پذي
قلبــی و ســاير عالئــم يائســگی مؤثــر بــوده اســت. از 
ــان مــورد  آنجــا كــه ايــن گيــاه بيشــتر در درمــان زن
ــف  ــار را »زل ــوت م ــا ت ــرد، آنه ــرار مي گي ــتفاده ق اس
پيــر« خواندنــد. ســاير حاالتــی كــه می تــوان بــا 
مصــرف ايــن گيــاه درمــان كــرد شــامل مــوارد 
ــم،  ــت و روماتيس ــد آرتري ــاب، مانن ــت: الته ــر اس زي
ــی  ــی ناش ــان تنفس ــاال، احتق ــبتًا ب ــون نس ــار خ فش
موجــود  ایزوفالون هــای  ســرماخوردگی ها.  از 
در کوهــوش ســیاه جایــگاه گیرنــده اســتروژن را 
آنزیم هــای  كاهــش  باعــث  و  می كنــد  مســدود 
ــبب  ــه مس ــدان ك ــم زرد در تخم ــاد جس ــل ایج عام

اصلــی گرگرفتگــی هســتند، می شــود. 
درمــان  در  همچنیــن  گیــاه  ایــن  مصــرف 
ســندرم پیــش از قاعدگــی بســیار مؤثــر اســت. 
ــی  ــوان روش ــه عن ــريعًا ب ــياه س ــوش س عصاره كوه
ــی  ــر هورمون ــوازن مقادي ــل و ت ــرای تعدي ــی ب طبيع
اجــزاء  احتمــاالً  اســت.  كــرده  پيــدا  محبوبيــت 
فعــال كوهــوش ســياه مقاديــر اســتروژن را تنظيــم 
می كننــد و در نتيجــه تــوازن هورمونــی را بــه حالــت 
ــان  ــراه نوس ــه هم ــی را ك ــده و عالئم ــادی برگردان ع
مقاديــر هورمونــی هســتند تعديــل می کننــد. كوهش 
ســياه روش مطمئــن و طبيعــی بــرای متعــادل 
كــردن مقاديــر هورمون هــای درحــال نوســان و 
ــم ناشــی از آن كــه در طــول يائســگی  كاهــش عالئ
رخ می دهــد، ارائــه می كنــد. در ابتــدا بــه نظــر 
ــه  ــالك كوهــش ب ــی ب می رســيد كــه فعاليــت داروي
ــت  ــتروژن اس ــا ی اس ــدن گيرنده  ه ــال ش ــت فع عل
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ــا  ــاه ب ــره گي ــواد مؤث ــد م ــه پيون ــد ك ــان مي دهن ــد نش ــات جدي ــا مطالع ام
گيرنده  هــا ی اســتروژنی اثــر بســيار كــم اســتروژنی نشــان داده و حتــی ممكــن 
اســت بعضــی آثــار را بلوكــه كننــد. تزريــق داخــل صفاقــی عصــاره متانولــی بــه 
مــوش صحرايــی اواركتومــی شــده موجــب كاهــش مشــخص ســطح LH شــد 
و تقريبــا هيــچ اثــری روی ســطح هورمــون FSH يــا پروالكتيــن نشــان نــداد. 
ــالك كوهــش در  ــا عصــاره ب ــان ب ــم تحــت درم ــك مطالعــه روی 110 خان در ي
 LH مقايســه بــا گــروه دارو نمــا كاهــش قابــل مالحظــه ای در ســطح هورمــون
ــل مالحظــه ای روی ســطح FSH ايجــاد نكــرد.  ــر قاب ــی تغيي ــده شــد، ول دي
ــر روی اجــزای جــدا شــده از عصــاره گياهــي، ســه دســته مــواد  مطالعــات ب

ــت: ــرده اس ــن ک ــال را تعيي فع
ــح LH را  ــده و ترش ــد ش ــتروژن پيون ــا ی اس ــه گيرنده  ه ــه ب ــوادی ك  1. م

مهــار می ســازند.
 LH ــی ترشــح ــد شــده ول ــه رســپتور  ها ی اســتروژن پيون  2. مــوادی كــه ب

ــد . ــار نمی كن را مه
 LH 3. مــوادی كــه بــه رســپتور  ها ی اســتروژن پيونــد نشــده ولــی ترشــح

ــد. ــار می كن را مه
ــک  ــک ایزوپروپانولی ــاره خش ــرف mg/day40 عص ــر مص ــی دیگ در تحقیق
ریــزوم ایــن گیــاه بــه مــدت 24 هفتــه باعــث کاهــش عالئــم منوپــوز بــه میزان 
72% شــد، بــدون ایــن کــه اثــرات مشــابه اســتروژن مشــاهده شــود. جامعــه 
ــش  ــالك كوه ــاره ب ــری عص ــكا به كارگي ــان در آمري ــی و زن ــان مامائ متخصص
ــه ویــژه جهــت تخفيــف اختــالالت  را در تخفيــف و درمــان عالئــم يائســگی ب
ُخلقــي، بــی خوابــی و گرگرفتگــی مــورد تأييــد قــرار داده اســت و حداكثــر تــا 
مــدت 6 مــاه توصيــه کــرده اســت. بلــك كوهــش دارای اثــر آنتی اكســيدانی 
ــد.  ــی راديكال  هــا ی آزاد را خنثــی کن ــر ســرطان زاي ــد اث ــوده و مي توان قــوی ب
ــكی  ــوده و از خش ــروپ ب ــم واژينوت ــر مالي ــاه دارای اث ــن گي ــن ای همچنی
ــردگی  ــان افس ــام در درم ــا ديازپ ــتروژن ي ــد و از اس ــگيری می کن واژن پيش
 E ــيون ــت.  كميس ــوده اس ــر ب ــش ت ــگی اثربخ ــا يائس ــراه ب ــراب هم و اضط
ــش  ــالالت پي ــان اخت ــرای درم ــش را ب ــرف بلك كوه ــان مص ــور آلم در كش
قاعدگــي،  قاعدگــی دردنــاك يــا عالئــم يائســگی تصويــب کــرده اســت. عصــاره 
ــود و در  ــل نمی ش ــتروژن متص ــای اس ــه گیرنده ه ــوش ب ــک کوه ــزوم بل ری
ــده  ــتان، غ ــرطانی پس ــلول های س ــتروژنی روی س ــرات اس ــد اث in vitro فاق

ــت.  ــده اس ــای اواریکتومی ش ــم رت ه ــتولوژی رح ــتان و هیس پس
ــع  ــر ایــن در ایــن مــدل بررســی رت، عصــاره  بلــک کوهــوش مان عــالوه ب
ایجــاد ُگرگرفتگــی و گســترش اوســتئوپروز شــده اســت. ایــن عصــاره، عالئــم 
اصلــی یائســگی در بانــوان یائســه را بــه انــدازه اســتروژن کونژوگــه و بــه طــور 

ــا، کاهــش می دهــد. ــی بیشــتر از دارونم ــل توجه قاب
 در کلیــه مطالعــات اروپایــی هیــچ اثــری روی رحم یا غدد پســتان مشــاهده 
ــوش  ــک کوه ــاره بل ــر در عص ــات مؤث ــاد ترکیب ــال زی ــت.به احتم ــده اس نش
ــک،  ــرات دوپامینرژی ــتند: اث ــمیترها را دارا هس ــد از نوروترانس ــت تقلی ماهی

نورآدرنرژیــک و ســروتونینرژیک مشــخص شــده و ســاختمان بعضــی از آنهــا 
نیــز تعییــن شــده اســت. 

ــک کوهــوش  ــم عصــاره بل ــر مصــرف ک ــد مقادی ــان نتیجــه گرفته ان محقق
بــرای برطــرف کــردن عالئــم یائســگی اثربخــش اســت بــدون آنکــه عــوارض 
جانبــی اســتروژنی داشــته باشــد. ایــن شــواهد نقــش عصــاره بلــک کوهــوش 

ــد. ــت می کن ــرای جانشــینیHRT را تقوی ب

انيســون )Pimpinella anisum L(: در یــک کارآزمايــی بالينی شــاهد دار 
و دو ســویه کــور بــر روی 72 زن يائســه بــا شــکايت گرگرفتگــی بــا درجــات 
ــی  ــه 3 کپســول حــاوی 100 ميل ــه مصــرف روزان ــف، مشــخص شــد ک مختل
گــرم عصــاره انيســون در کاهــش دفعــات و شــدت گرگرفتگــی زنــان يائســه 

مؤثــر اســت.
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ــی  ــه نوع ــجنین ک ــیرین )Dioscorea villosa(: دیوس ــی ش ــیب زمین س
ــای  ــه گیرنده ه ــت، ب ــیرین اس ــیب زمینی ش ــده از س ــتخراج ش ــاپونین اس س
اســتروژن یــا پروژســترون انســانی متصــل نمی شــود و قــادر نیســت در بــدن 
انســان بــه پروژســترون تبدیــل شــود. بــه طــور تئوریــک می تــوان ســیب زمینی 
شــیرین را بــرای بانوانــی کــه جهــت ســرطان پســتان درمــان شــده اند، تجویــز 

کــرد امــا نیازمنــد تکمیــل اطالعــات در مــورد ایمنــی مصــرف آن اســت. 
مــواد  دانســیته  اواریکتومی شــده، ســیب زمینی شــیرین  رت هــای  در 
ــه ای در  ــه، مطالع ــن زمین ــا در ای ــد ام ــش می ده ــتخوان را افزای ــی اس معدن
ــه روزی  ــم ک ــه روی ۲۲ خان ــک مطالع ــت. در ی ــه اس ــورت نگرفت ــان ص انس
۳۹۰ گــرم ســیب زمینی شــیرین را روزانــه بــه مــدت ۳۰ روز مصــرف کردنــد، 
۱۶alpha-( ــتروژن ــیک اس ــت ژنوتوکس ــت متابولی ــه غلظ ــد ک ــخص ش مش
hydroxyestrone( در ادرار بــه طــور قابــل توجهــی بــه میــزان ۳۷ % کاهــش 
ــش  ــرای کاه ــیرین ب ــیب زمینی ش ــیل س ــوع پتانس ــن موض ــت ای ــه اس یافت
خطــر ســرطان پســتان را خاطــر نشــان می کنــد امــا مســتلزم داشــتن 

ــت. ــه اس ــن زمین ــی در ای ــای بالین ــات کارآزمایی ه اطالع
ــاه  ــن گی ــا ای آنجلیــکا )Angelica sinensis(: متخصصــان گیاهــی عموم
ــت  ــی و تقوي ــا ی نامنظــم قاعدگ ــع خونریزی  ه ــرای رف ــی ب ــوان عامل ــه عن را ب
کننــده رحــم می داننــد و اغلــب آن را جهــت درمــان انقباضــات رحــم و تخمــدان 
ــد.  ــز می کنن ــی( تجوی ــش  از قاعدگ ــندروم پی ــز PMS )س ــمنوره( و نی )دیس
عــالوه بــر ایــن در درمــان گرگرفتگــی و ســایر عالئــم یائســگی )منوپــوز( نیــز 
ــود  ــان خــون را در اندام هــای محیطــی بهب ــکا جری ــر اســت. ریشــه آنجلی مؤث

ــد. ــش می ده ــی را کاه ــر گرفتگ ــد و گ می بخش
ــابه  ــات مش ــی از تركی ــع غن ــز )Trifolium pratense(: منب ــبدر قرم ش
اســتروژن اســت. ایــن گیــاه تنهــا منبعــی اســت كــه بــه طــور طبیعــی حــاوی 
ــان طــب  ــی اســت. محقق ــوع ایزوفالون هــای اســتروژن زای اصل ــار ن هــر چه
گیاهــی مصــرف عصــاره بــدون الــكل ایزوفالون هــای شــبدر قرمــز كــه حــاوی 
ــه صــورت كپســول های گیاهــی  ــالون باشــد را ب ــرم ایزوف ــل ۴۰ میلی گ حداق

ــد. ــه می كنن توصی
كتــان )Linum usitatissimum(: روغــن تخــم كتــان عــالوه بــر داشــتن 
امــگا-3 دارای ويتاميــن E نيــز اســت. خــواص مهــم آن عبارتنــد از: اثــر ضــد 
ــاك و دیســمنوره، افزایــش قــدرت  تــورم، مؤثــر در درمــان ميگرن هــای دردن

ایمنــی بــدن و ممانعــت از ابتــال بــه ســرطان.
ــت  ــی اس ــی از گياهان ــنبليله )Trigonella foenum-graecum(: يك ش
كــه حــاوی تركيبــات فيتواســتروژنی اســت. تحقیقــات نشــان داده اســت کــه 
مصــرف روزانــه 6 گــرم دانــه شــنبليله تبديــل شــده بــه گرانــول بــه مــدت 8 
ــه طــور  ــان ب ــل از درم ــه قب ــات گرگرفتگــی را نســبت ب ــداد و دفع ــه، تع هفت
معنــی دار كاهــش می دهــد، ولــی ايــن تأثيــر كمتــر از تأثيــر هورمــون 

ــی اســت. ــی جايگزين درمان
ــک  ــی و فرولی ــات فنل ــاوی ترکیب ــی )Salvia officinalis(: ح ــم گل مری
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ــود. در  ــل ش ــتروژنی متص ــا ی اس ــه گیرنده ه ــد ب ــه می توان ــت ک ــید اس اس
بررســی کــه در مــورد 30 زن ایتالیایــی بــا 14 مرتبــه گرگرفتگــی انجــام شــد، 
ــف  ــب 67% توق ــه ترتی ــه ب ــه مــدت 12 هفت ــی  و یونجــه ب ــم گل مصــرف مری
گرگرفتگــی و 85% کاهــش گرگرفتگــی را نشــان داد. در 13% تعــداد گــر 

ــد. ــاهده ش ــار مش ــا 6 ب ــا 4 ت ــار و در 20% آنه ــا 3 ب ــی 1 ت گرفتگ
هوفاريقــون )Hypericum perforatum L(: کــه بــه نام هــای علــف چــای 
و گل راعــی نیــز معــروف اســت، يــك گيــاه علفــی دائمــی اســت کــه کاربــرد 
آن در چنــد ســال اخيــر بــه عنــوان يــك داروی گياهــی در درمــان افســردگی 
ماليــم تــا متوســط بــه طــور قابــل توجهــی افزايــش يافتــه اســت. تركيبــات 

مؤثــر اصلــی ايــن گيــاه شــامل هيپرفوريــن و هيپريســين اســت. 
البتــه تركيبــات مؤثــر بيولوژيكــی ديگــری نظيــر فالونوييــد و تانــن نيــز در 
ايــن گيــاه وجــود دارد. هرچنــد هيپريســين بــه عنــوان يــك تركيــب كليــدی 
در اندازه گيــری كيفيــت و ارزيابــی هوفاريقــون مــورد اســتفاده قــرار می گيــرد 
ــل  ــت عام ــن اس ــن ممك ــه هيپرفوري ــان داده ك ــر نش ــات اخي ــی مطالع ول
ضدافســردگی ايــن گيــاه باشــد. مطالعــات نشــان داده اســت کــه عصــاره علف 
چــای بــه طــور قابــل مالحظــه ای عالئــم اضطــراب، بــی تفاوتــي، خــواب زبــاد، 
بــی خوابــي، بــی اشــتهايي، کنــدی فعاليــت حرکتــی و افســردگی را بــر طــرف 
ــش  ــلولی را افزاي ــيژن س ــزان اکس ــد مي ــاه مي توان ــن گي ــاره اي ــد. عص مي کن

دهــد. 
در دوران منوپــوز بــه دليــل بــروز تغييــرات هورموني، نوســاناتی چــون خلق و 
خــو، ســردرد و بی خوابــی بــروز مي کنــد کــه ایــن گیــاه در برطــرف کــردن ایــن 
عــوارض می توانــد مؤثــر باشــد. ســنبل الطیب )Valerian officinalis(: ایــن 
گیــاه دارای خــواص ضداضطــراب و ضدگرفتگــی عضالنــی اســت. همچنیــن بر 
ــوان داروی  ــه عن ــوده اســت و ب ــر ب ــدن مؤث روی سیســتم مغــزی - نخاعــی ب
ــرد.  ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــای عصب ــا و درده ــکن در بیماری ه مس
ــود  ــه بهب ــان یائس ــواب را در زن ــاب و خ ــالالت اعص ــد اخت ــاه می توان ــن گی ای

 بخشــد. 
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مقدمه:
ــون  ــم اکن ــه ه ــی ک ــان زینت ــیاری از گیاه  بس
در طراحــی فضــای ســبز و یــا بــه عنــوان گل 
مــورد  منــازل  در  گلدانــی  یــا  و  شــاخه بریده 
ــی  ــد، دارای ارزش داروی ــرار می گیرن ــتفاده ق اس
می باشــند کــه بــا شــناخت ایــن گیاهــان، توســعه 
ــا  ــره آنه ــواد مؤث ــرورش و اســتخراج م ــد و پ تولی
می تــوان از پتانســیل ایــن گیاهــان حداکثــر 
اســتفاده را نمــود. توســعه فضــای ســبز و حومــه 
شــهرها وابســته بــه انــرژی بــوده و باعــث مصــرف 
قابــل توجهــی از منابــع طبیعــی و نهاده هــای 
مصرفــی از جملــه: کــود، ســم و بــه خصــوص آب 
ــزاف  ــای گ ــا هزینه ه ــوام ب ــر ت ــن ام ــود، ای می ش
اجــرا و نگهــداری گیاهــان زینتی اســت و اســتفاده 
از کــود، علف کش هــا و آفت کش هــا می توانــد، 
باعــث آلودگــی آب هــا و بــه تبــع آن ایجــاد بیماری 
در انســان و حیــوان گــردد. بنابرایــن امــروزه اندک 
انــدک رونــد فضــای ســبز بــه ســمت فضــای ســبز 

ســازگار بــا محیــط زیســت و کاهــش نهاده هــای 
ــای  ــان فض ــیاری از طراح ــوده و بس ــیمیایی ب ش
ســبز اســتفاده از گونه هــای مختلــف گیاهــان 
ــه از  ــه را ک ــر منطق ــم ه ــا اقلی ــی ســازگار ب داروئ
جهــات مختلــف نیــاز کمتــری بــه نهاده هــای 
فــوق الذکــر داشــته و بــا توجــه  بــه ســازگار بــودن 

گونه هــا را توصیــه می کنــد. 

ــای  ــی در فض ــان داروی ــتفاده از گیاه ــای اس مزای
ســبز:

ــبز:  ــای س ــتر در فض ــی بیش ــاف طراح 1. انعط
بــا توجــه بــه ســازگاری ها و توانایی هــای گیاهــان 
دارویــی، بکارگیــری ایــن گونه هــا در فضــای 
ــگ،  ــر رن ــا )از نظ ــا و اکوتیپ ه ــبزتنوع گونه ه س
ــد  ــدان می کن ــازگاری( را دوچن ــدازه و س ــرم، ان ف
ــاف  ــرح و انعط ــت ط ــان موفقی ــب اطمین و ضری

ــود. ــتر می ش ــی بیش طراح
2. جبــران بخشــی از هزینه هــا: بــا کشــت 

از  دارویــی درفضــای ســبز بخشــی  گیاهــان 
ــاز  ــت. نی ــت اس ــل بازیاف ــی قاب ــای ریال هزینه ه
آبــی گیاهــان بومی معمــوالً کمتــر از گیاهــان 
غیربومی اســت کــه ایــن امــر ســبب صرفه جویــی 
در مصــرف آب آبیــاری اســت. تأمیــن اهــداف ۳. 
ــی  ــش آگاه ــرای افزای ــی: ب ــی، تحقیقات آموزش
ــبز  ــای س ــن فض ــی متخصصی ــجویان و حت دانش
امــکان آمــوزش به صــورت عمومــی و رایــگان 
دارویــی  گیاهــان  کاشــت  صــورت می گیــرد. 
در فضــای ســبز و نصــب تابلوهــای معرفــی 
مختصــری از گیــاه دارویــی مــد نظــر امــکان ایــن 

آمــوزش را فراهــم  می کنــد.
۴. کنتــرل فرســایش: بقایــای برخــی گیاهــان 
دارویــی یکســاله و همچنیــن اســتفاده از گیاهــان 
دارویــی چندســاله ماننــد رزمــاری، اســطوخودوس  
و آویشــن می تواننــد در کنتــرل فرســایش بســیار 

مؤثــر باشــند.
ــرد  ــا و جــذب گ ــوا، كاهــش دم ــف ه ۵. تلطي

 معرفی جایگاه گیاهان دارویــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی در توسعه فضای سبز شهری
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 معرفی جایگاه گیاهان دارویــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی در توسعه فضای سبز شهری

و غبــار: گياهــان ســبز همــواره دی اكســيد كربــن 
هــوا را جــذب نمــوده وگاز اكســيژن آزاد می كننــد. 
ــطح و  ــه دارای س ــی ک ــان داروی ــتفاده از گیاه اس
دوام بــرگ باالیــی هســتند نظیــر شــمعدانی، 
ــد.  ــاع مناســب بنظــر می آی ــوره و نعن ختمــی، دات
اکالیپتــوس هــم جهــت احــداث بادشــکن و 
جلوگیــری از نفــوذ گــرد و غبــار نیــز بســیار مؤثــر 

اســت.
ــا احــداث پرچیــن  ــر ب ۶. محصــور کــردن معاب
ــه  ــا توج ــی: ب ــایبان طبیع ــاد س ــت ایج ــبز جه س
ــه شــدت تابــش آفتــاب در اکثــر اوقــات ســال  ب
در ایــران، احــداث نرده هــای ســاده و ديــوار ســبز 
ــردد  ــن ت ــه ضم ــه ای ك ــه گون ــن، ب ــواع پرچي ان
ــواره ای  ــورت دي ــه ص ــر را ب ــدوده معاب ــراد، مح اف

ســبز مشــخص ســازد.
در ایجــاد تنــوع گیاهــی در فضای ســبز شــهری 
ــت،  ــم، رطوب ــوا و اقلی ــای ه ــواره محدودیت ه هم
ــید و  ــد خورش ــش از ح ــش بی ــاد، تاب ــکی ب خش

غیــره وجــود دارد کــه همیــن امــر باعــث کاهــش 
ــردد. ــوع می گ تن

 در انتخــاب و بررســی انــواع گونه هــای جدیــد 
مــوارد ذیــل، بایــد مدنظــر باشــد: 

الــف( ســازگاری گونــه معرفــی شــده بــا 
خصوصیــات آب  و هوائــی منطقــه، کــه ایــن امــر 
باعــث بــاال رفتــن قــدرت رشــد، تکثیــر و در نهایت 

ــردد. ــه می گ ــای گون بق
ب( زیبائــی و ظاهــر آراســته گونــه جدیــد گیاه، 
بــه  نحــوی کــه شــکل و ظاهــر گیــاه مناســب محل 
ــدگاه و  ــه دی ــن رابط ــه در ای ــد، ک ــر باش موردنظ
نظــر کارشــناس فضــای ســبز از اهمیــت ویــژه ای 

برخــوردار اســت. 
ــک  ــی و مرفولوژی ــات فیزیولوژیک ج( خصوصی
ــن و ســایر اســانس های  ــاه: گاهــی صمــغ تان گی
ــان  ــواع گیاه ــف ان ــای مختل ــود در بخش ه موج
باعــث وارد گردیــدن لطماتــی بــه اقشــار مختلــف 
ــودکان از  ــرا ک ــردد. زی ــودکان می گ ــوص ک به خص

روی کنجــکاوی و یــا بازی هــای کودکانــه در تماس 
بــا ایــن پیکره هــای گیاهــی بــوده و حتــی بخشــی 
ــه  ــای کودکان ــی بازی ه ــره را در ط ــرگ و غی از ب
تنــاول می نماینــد کــه در آنهــا ایجــاد مســمومیت 
می نمایــد. لــذا توجــه بــه ایمنــی اقشــار مختلــف 

ــت. ــزائی اس ــت به س ــوع دارای اهمی موض
د( ایجــاد آرامــش خیــال بیننــده و جلــب 
متخصــص: ایجــاد تنــوع در فضــای ســبز بــه 
ــدگان  ــش بازدیدکنن ــث آرام ــم باع ــه ه ــوی ک  نح
ــدان  ــن و عالقمن ــب متخصصی ــث جل ــم باع و ه
ــار  ــه اقش ــته های هم ــی خواس ــور کل ــود و به ط ش
را تأمیــن نمایــد، چــه افــرادی کــه جهــت فــرار از 
نامالیمــات زندگــی بــه دامن طبیعــت پنــاه آوردند 
و چــه آنهایــی کــه در پــی یافتــن طرح هــای نویــن، 
الگوبــرداری تحقیــق و غیــره هســتند، بســیار حائز 

اهمیــت اســت.
بــه  روی آوری  و  یکنواختــی  از  پرهیــز  هـــ( 
اســتفاده ترکیبــی از گونه  هــا: ســال ها اســت 

حسین حسینی
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کــه فضــای ســبز ماالمــال از درختــان صنعتــی، 
ــارون، زبــان گنجشــک  جنگلــی چــون چنــار، ن
گردیــده اســت و ســال ها ســت کــه مهمتریــن 
ــن  ــن در پارک هــا، میادی پوشــش ســطح زمی
و بلوارهــا چمــن اســت، حــال آنکــه مشــخص 
ــرف  ــرژی از ط ــترین آل ــه بیش ــت ک ــده اس ش
ــز  گیاهــان فــوق حــادث می گــردد و چمــن نی
بــا توجــه بــه وضعیــت خشکســالی ها و کمبــود 
ــداری،  ــاالی نگه ــای ب ــن هزینه ه آب و همچنی
ــات و  ــه امکان ــق ک ــاره ای از مناط ــل در پ حداق
ــت،  ــترس نیس ــیع و کالن در دس ــه وس بودج
کامــالً از چرخــه کشــت و فضــای ســبز خــارج 
گردیــده اســت. لــذا گیاهــان دارویــی می توانند 
جایگزیــن مناســبی باشــند. در اینجــا مــروری 
بــر گیــاه دارویــی آقطــی ســیاه داریــم کــه بــه 
ــای  ــب فض ــد در ترکی ــته می توان ــو شایس نح

ســبز شــهری قــرار گیــرد.

آقطی سیاه
 Sambucus ایــن گیــاه بــا نــام علمــی
ــه  ــاع آن ب ــه ارتف ــت ک ــه ای اس nigra درختچ
تناســب شــرایط محیــط زندگــی از 3 تــا 5 
و حتــی 10 متــر تغییــر می کنــد یعنــی در 
شــرایط مســاعد گاهــی بــه ارتفــاع 10 متــر نیــز 
اســت  به صورتــی  آن  پراکندگــی  می رســد. 
ــار جاده هــا،  ــد کن کــه در نواحــی مختلــف مانن
حاشــیه جنگل هــا و حتــی مناطــق کوهســتانی 
نســبتًا مرتفــع یافــت می شــود. ایــن درختچــه 
برگ هائــی مرکــب از 5 یــا 7 برچگــی بیضــوی 
ــره  ــگ ســبز تی ــه رن ــز و ب ــوک تی ــه دار، ن دندان
دارد. از برگ هــای آن نیــز بــر اثــر مالــش دادن 
ــای  ــود. گل ه ــمام می ش ــند استش ــوی ناپس ب
فــراوان آن کــه در خرداد مــاه ظاهــر می گــردد 
مجموعــًا بــه صــورت گل آذیــن دیهیــم بــا 
ــد.  ــوه می کنن ــب جل ــر مرک ــبیه چت ــر ش ظاه
رنــگ گل هــای آن در آغــاز ســفید اســت ولــی 
بتدریــج کــه گل طــراوت خــود را از دســت داد 
ــگ آن  ــود رن ــدن نم ــک ش ــه خش ــروع ب و ش
ــام گل  ــه و ج ــردد. کاس ــه زرد می گ ــل ب متمای

آن دارای تقســیمات 5 تایــی اســت و در داخــل 
آنهــا، 5 پرچــم بــا بســاک زرد رنــگ جــای دارد. 
مادگــی آن دارای تخمدانــی 1 تا 3 خانه اســت و 
پــس از نمــو نیــز بــه میــوه ای بــه صــورت ســته 
ــل  ــگ ســیاه )پــس از رســیدن( تبدی ــه رن و ب
ــگ  ــه رن ــیره ای ب ــوی ش ــه محت ــردد ک می گ

قرمــز مایــل بــه بنفــش اســت. 

 درخت آقطی سیاه میوه آقطی سیاه
آقطــی ســیاه در خاک هــای تقریبــًا شــور در 
زمین هــای متروکــه و مرطــوب می رویــد گیــاه 
در طــی دوران رویــش خــود بــه مقادیــر زیــادی 
ــبب  ــب س ــاری مناس ــاز دارد و آبی ازت و آب نی

افزایــش عملکــرد گل می شــود.
ــق قلمه هــای ســاقه  ــر رویشــی از طری تکثی
انجــام می گیــرد گیاهــان در ماه هــای خــرداد -
ــوردار  ــی برخ ــبز و جوان ــاقه های س ــر از س تی
ــم  ــن ســاقه ها در شــهریور ضخی می باشــند. ای
بیــن  می شــوند.  چوبــی  بیــش  و  کــم  و 
ــبی  ــای مناس ــهریور قلمه ه ــر – ش ــای تی ما ه ه
ــن  ــد. ای ــدا می کنن ــانتی متر ج ــول 20 س ــه ط ب
قلمه هــا را در خزانــه هــوای آزاد کــه ســطح 
ــیده  ــوب و نرمی پوش ــاک مرط ــتر آن از خ بس
ــا  ــون قلمه ه ــد. چ ــت می کنن ــت کش ــده اس ش
می شــوند  دار  ریشــه  ســریعتر  ســایه  در 
ــند  ــته باش ــرار داش ــایه ق ــد در س ــا بای خزانه ه
ــتقیم  ــش مس ــش هایی از تاب ــط پوش ــا توس ی
آفتــاب بــه آنهــا جلوگیــری شــوند پس از ریشــه 
دار شــدن قلمه هــا می تــوان نهال هــا را بــه 

ــود.  ــل نم ــل دایمی منتق مح
  آبیــاری مناســب ســبب افزایــش عملکــرد 
گل می شــود افــزودن ازت در طــی رویــش 
ــت  ــش و کیفی ــده ای در افزای ــش عم ــاه نق گی
رشــد دارد. هنگامی کــه گل هــای قســمتهای 
کنــاری گل آذیــن بــاز شــده باشــند و گل هــای 
قســمت های میانــی آن بــه صــورت غنچــه 
ــا  ــد گل ه ــاز شــدن( باشــند بای ــا در حــال ب )ی
ــط در  ــا فق ــع آوری گل ه ــود جم ــت نم را برداش
ســاعات خشــک روز امــکان پذیــر اســت. از این 
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رو گل هــا را بایــد پــس از خشــک شــدن شــبنم 
ــرد.  ــت ک ــی برداش ــس از بارندگ ــی پ ــا مدت ی
چنانچــه گل هــا بــه صــورت مرطــوب برداشــت 
ــگ  ــوه ای رن ــدن قه ــک ش ــد از خش ــوند بع ش
شــده و از کیفیــت آنهــا کاســته می شــود. 
ــه  ــی و از ناحی ــی باغبان ــط قیچ ــا را توس گل ه
ــردن  ــدا ک ــس از ج ــد و پ ــدا می کنن دم گل ج
ــب  ــای مناس ــا فاصله ه ــه ب ــورت وارون ــه ص ب
ــبد  ــار در س ــه فش ــدون وارد آوردن هیچگون و ب
ــد  ــا بای ــردن گل ه ــک ک ــد خش ــرار می دهن ق
بــه وســیله خشــک کن هــای الکتریکــی در 
ــراد انجــام  ــا 35 درجــه ســانتی گ دمــای 30 ت
ــد  ــردن بای ــک ک ــت خش ــا جه ــود. )گل ه ش
ــازک در خشــک کــن قــرار  ــه ن ــه صــورت الی ب
ــز  ــایه نی ــردن در س ــک ک ــل خش ــد(. عم گیرن
ــردن  ــک ک ــس از خش ــت. پ ــر اس ــام پذی انج
گل هــا بــا دقــت، رنــگ آنهــا زرد روشــن خواهــد 
ــد  ــیده همانن ــای رس ــع آوری میوه ه ــد. جم ش
گل هــا بــه همــراه ســاقه انجــام می گیــرد 
ــی  ــای الکتریک ــک کن ه ــتفاده از خش ــا اس ب
ــد. پــس از خشــک  میوه هــا را خشــک می کنن
ــرده  ــدا ک ــا ج ــاقه ها را از آنه ــا، س ــد میوه ه ش
و ســپس بســته بندی می کننــد. نســبت گل 
تــازه بــه خشــک 8 تــا 9 بــه یــک و نســبت میوه 
ــد.  ــک می باش ــه ی ــا 5 ب ــک 4 ت ــه خش ــازه ب ت
میوه هــای خشــک شــده ســیاه رنــگ و ســبک 
ــن  ــد. اي ــس می باش ــا مل ــزه آنه ــتند و م هس
درختچــه بــه عوامــل نامســاعد محيطی ســازگار 
ــی در  ــای آقط ــتفاده از گل ه ــرای اس ــت. ب اس
مصــارف دارویــی، بایســتی گیــاه در خاك هــای 
قــوی و آهــك دار كشــت شــود. آقطــی بســيار 
ــوده و ســرعت ريشــه دار شــدن  سريع الرشــد ب
آن خيلــی زيــاد اســت.  بنابرایــن بــرای درســت 
ــورد  ــد م ــريع الرش ــده و س ــار زن ــردن حص ك

ــرد. ــرار می گي ــتفاده ق اس

ــی:  ــواص داروئ ــيميايی و خ ــات ش تركيب
مــورد  قدیــم  زمان هــای  از  ســیاه  آقطــی 
رفــع  بــرای  آن  از  و  بــوده  مــردم  مصــرف 
ــرا  ــم و صف ــع بلغ ــد دف ــف مانن ــراض مختل ام
اســتفاده می كرده انــد قســمت مــورد اســتفاده 
ایــن درختچــه گل، بــرگ و پوســت داخلــی 
ــران در  ــیاه در ای ــی س ــت. آقط ــاقه آن اس س
نواحــی آذربایجــان  می رویــد. پوســت ایــن 
ماننــد  مــوادی  دارای  آن  بــرگ  و  درختچــه 
سامبوســین Sambucine ســامبو نیگریــن 
ســیکوتین  کولیــن،   ،Sambunigerine
پتاســیم  کمی نیتــرات  مقــدار  و   Cicutine
می باشــد. در گل هــای آن الدریــن Elderine و 
مقــدر کمــی اســانس وجــود دارد. میــوه آقطــی 
 ،Chrysanthemin ســیاه دارای کریزان تمیــن
مــواد قنــدی، اســانس، صمــغ، اســید والریانیک 
ــیاه از  ــی س ــد. آقط ــتیک می باش ــید اس و اس
نظــر طــب قدیــم ایــران ســرد و خشــک اســت. 
در درمــان رماتیســم و درد مفاصــل مؤثر اســت.  
ادرارآور اســت. ملیــن و ضــد یبوســت می باشــد 
ــراد  ــت در اف ــع یبوس ــرای رف ــن دارو ب و بهتری
ســالخورده و کســانی اســت کــه انقباضــات 
روده بــزرگ در آنهــا ضعیــف شــده اســت. 
ــیر،  ــام بواس ــردن درد و التی ــرف ک ــرای برط ب
ــا  ــرده و ی ــه ک ــاه را ل ــن گی ــازه ای ــای ت برگ ه
ــیر  ــد و روی بواس ــه کنی ــاد تهی ــه از آن پم اینک
دردنــاک بگذاریــد.  جوشــانده گل هــای خشــک 
ــیت  ــه برونش ــرای معالج ــاه ب ــن گی ــده ای ش
ــت  ــن درخ ــرگ ای ــانده ب ــت.  جوش ــد اس مفی
آفــت درختــان و ســبزیجات را از بیــن می بــرد.
ــیاه  ــی س ــاد از آقط ــتفاده زی ــرات: اس  مض
ــن ورم  ــوع و همچنی ــث ته ــت باع ــن اس ممک
ــت و  ــرد اس ــیاه س ــی س ــود. آقط ــا ش روده ه
بنابرایــن افــراد ســرد مــزاج حتمــا بایــد آنــرا بــا 

ــد. ــل بخورن عس

منابع: 
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نروید بر زمین هرگز گیاهی
که ننوشته است بر برگش دوایی

گیاهــان بــه دلیــل داشــتن آب، انــواع ویتامینهــا، 
امــالح معدنــی، فیبرهــای گیاهــی، پروتئینهــا، 
چربی هــا، اســانس ها، رنگ هــا و صدهــا نــوع 
احتیاجــات  رفــع  در  می تواننــد  دیگــر  مــواد 
ــه  ــه ب ــا ک ــادی از آنه ــواع زی ــا ان ــدن، و ی ــی ب غذای
نــام )گیاهــان دارویــی( معــروف هســتند  در رفــع 
دردهــا و امــراض و بعضــی در مســایل بهداشــتی 
یــا بــرای طــراوت و زیبایــی مــورد اســتفاده قــرار 

ــد. گیرن
امــا نکتــه مهــم اینجاســت کــه تقســیم بنــدی 
گیاهــان بــه عناویــن خوراکــی، دارویــی، ســمی و ... 
صحیــح نیســت چــرا کــه یــک گیــاه می توانــد در 
شــرایط مختلفــی دارای خــواص متعــددی باشــد و 
مصارفــی از جملــه خوراکــی، دارویــی یــا آرایشــی 
را داشــته باشــد. اســتفاده از مــاده مؤثــره موجــود 
ــیاری از  ــاخت بس ــه س ــود پای ــه خ ــان، ک در گیاه
ــد در  ــا بای ــت، قطع ــز هس ــیمیایی نی ــای ش داروه
زمــان مناســب، مقــدار صحیــح و شــرایط نگهداری 
اصولــی باشــد کــه بتوانــد نقــش حداکثــری و 

ــود.            ــرای آن متصــور ب مؤثــری ب
در بعضــی گیاهــان همــه قســمت ها و در برخــی 
ــاه مــورد اســتفاده قــرار  ــدام خاصــی از گی ــا ان تنه
می گیــرد. مســئله ای کــه بــرای اثــر بخشــی گیــاه 
بــرای هــدف خــاص بســیار حائــز اهمیــت عنــوان 
شــده طــرز اســتفاده صحیــح گیاهــان اســت چــون 
در صورتیکــه بــه طریــق صحیــح اســتفاده درســت 
یــک گیــاه آشــنا نباشــیم ممکــن اســت آثــار مــورد 
ــری مشــاهده  ــچ اث ــا هی انتظــار ایجــاد نشــده و ی
ــورت  ــت در ص ــن اس ــی ممک ــی گاه ــود و حت نش
مصــرف غلــط مضراتــی را بــه دنبال داشــته باشــد. 
بنابرایــن شــرط حصــول نتایــج ایــده ال این اســت 
کــه گیــاه در چــه زمانــی جمــع آوری شــود؟ چگونــه 
نگهــداری شــود؟ کــدام قســمت آن مــورد اســتفاده 
قــرار گیــرد؟  و یــا بــه چــه شــکلی مــورد اســتفاده 

قــرار گیــرد ) خوراکــی یــا موضعــی(.
ــار در هــر شــماره شــما را  ــا در همیشــه به و م
بــا خــواص و طریقــه صحیــح اســتفاده تعــدادی از 
گیاهــان خوراکــی ، دارویــی شــناخته شــده کــه در 
ــم و در  ــنا می کنی ــت، آش ــگان هس ــترس هم دس
ــا دو میــوه زمســتانی  ایــن شــماره قصــد داریــم ب

داروخانه طبیعت

شــما را بیشــتر آشــنا کنیــم:
زرشک

كليات گياه شناسی
زرشــك درختچــه ای اســت دارای ســاقه ای 
ــد.  ــز ميرس ــر ني ــا 4 مت ــاع آن ت ــه ارتف ــاردار ك خ
چــوب ايــن درخــت  قهــوه اي، قرمــز و يــا زردرنــگ 
ــا دندانه هــای  ــای آن بيضــی شــكل ب اســت. برگه
ــت.  ــگ اس ــه ای و زردرن ــای آن خوش اره ای و گله
دارد. ميــوه  زيــادی  تيــغ  شــاخه های زرشــك 
ــكل  ــوی ش ــتی  بيض ــگ، گوش ــز رن ــك قرم زرش
مــورد  قســمت  اســت.  طعمی تــرش  دارای  و 
اســتفاده ايــن گياه ريشــه، پوســت ریشــه و ســاقه، 

ــت. ــوه آن اس ــرگ گل و مي ب
تركيبات شيميايی

در تمــام قســمت های ايــن گيــاه آلكالوئيدهــای 
 ،Oxyaconthine اكســياكانتين ،Berberine بربريــن
برباميــن Berbamine وجــود دارد. مقــدار آلكالوئيد در 
پوســت ريشــه زرشــك بيشــتر از قســمت های ديگــر 

ايــن گيــاه اســت. 
ــدی، %۶۵  ــواد قن ــدود 4% م ــك دارای ح ــوه زرش مي
اســيد ماليــك و اســيد تارتاريــك و مقاديــر صمغ اســت 
ــا  ــر از همــه آنه ــم ت ــه مه ــف دارد ك و گونه هــای مختل
دو نــوع اســت كــه يكــی به نــام زرشــك بــی هســته و 
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ديگــری زرشــك بــا هســته )دارای دو هســته(.
خواص طبی زرشك 

زرشــك از نظــر طــب قديــم ايــران ســرد و خشــك اســت ميــوه زرشــك خــواص 
ــر را دارد: زي

1(قابض است 
2(تقويت كننده قلب و كبد است 
3(بواسير خونی را درمان می كند 

4(خونريزی را برطرف می كند 
5(برای برطرف كردن بيماريهای كبدی مفيد است 

6(صفرا بر است 
ــان  ــای ده ــردن ناراحتي ه ــرف ك ــرای برط ــوان ب ــك را می ت ــرده زرش 7(دم ك

ــرد. ــره ک غرغ
خواص ريشه و پوست ساقه 

1(صفرا بر و مسهل است 
2(كبد را پاك و تقويت می كند 

3(اعمال دستگاه گوارش را منظم می كند 
4(سوء هاضمه را از بين می برد 

5(بی اشتهايی را برطرف می كند 
6(برای رفع يبوست مفيد است 

7(در درمان يرقان و زردی مؤثر است 
8(نقرس و رماتيسم را برطرف می كند 

9(خانم هایــی كــه بيــن دو عــادت ماهيانــه خونريــزی دارنــد بايــد بــرای برطــرف كــردن آن از ريشــه و 
ســاقه زرشــك اســتفاده كننــد.

10(آنهایی كه مبتال به ورم طحال هستند می توانند برای معالجه از اين گياه كمك بگيرند.
11(واريس را درمان می كند.

12(برای معالجه بواسير نافع است
13(برای برطرف كردن سوزش ادرار مفيد است

14(فشار خون را پائين می آورد
15(بــرای شســت وشــوی چشــم می توانيــد از جوشــانده ريشــه و ســاقه زرشــك اســتفاده 
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. كنيد
خواص برگ زرشک 

1. آب آوردگی بدن را برطرف می كند
2. اسهال های مزمن را درمان می كند

3. بــرگ زرشــك دارای مقــدار زيــادی ويتامين 
است  C

4. جويــدن بــرگ زرشــك باعــث محكــم شــدن 
ــدان می شــود لثــه و دن

5. درموقــع آنژيــن و گلــو درد، دم كــرده بــرگ 
زرشــك را غرغــره كنيــد 

مضرات: 
ــاقه و  ــا س ــك و ي ــاد زرش ــدار زي ــرف مق مص
بــرگ آن بــرای زنــان حاملــه مناســب نيســت زيرا 
رحــم را تحريــك می كنــد و ممكــن اســت باعــث 

ســقط جنيــن شــود.

سیب
كليات گياه شناسی

درخــت ســيب در بیشــتر نقــاط دنيــا پــرورش 
كــه  ايســت  ميــوه  ســيب  و  می شــود  داده 
ــود دارد  ــا وج ــای دني ــر ج ــت در ه ــوان گف می ت
ــيب  ــند. س ــا آن را می شناس ــردم دنی ــه م و هم
ــك  ــی آن كوچ ــواع وحش ــف دارد. ان ــواع مختل ان
و پــرورش يافتــه آن درشــت اســت. ســيب نــوع 

تــرش و شــيرين دارد.

تركيبات شيميايی: 
مغــذی  مــواد  و  ويتاميــن  دارای  ســيب 
ــك  ــه ي ــی مناســبت نيســت ك ــادی اســت و ب زي
ضرب المثــل انگليســی می گويــد كــه خــوردن 
ــر  ــزد دكت ــن ن ــما را از رفت ــيب در روز ش ــك س ي

می كنــد. بی نيــاز 
مــوادی كــه در يــك ســيب متوســط وجــود دارد 

به شــرح زيــر اســت :
انرژی                         258 كالری 

پروتئين                       2/1 گرم 
چربی                       6/1 گرم 
مواد نشاسته ای      6/59 گرم 

كلسيم                   24 ميلی گرم 

فسفر                    10 ميلی گرم 
آهن                      2/1 ميلی گرم 

ويتامين آ                360 واحد
ويتامين ب 1            15/0 ميلی گرم
ويتامين ب 2           08/0 ميلی گرم
ويتامين ب 3           1/0 ميلی گرم

ويتامين ث             18 ميلی گرم
ناگفتــه نمانــد كــه ويتامين هــای وجــود در 
ســيب بيشــتر در پوســت ســيب و زير پوســت آن 
قــرار درد بنابرايــن آنهايــی كــه می تواننــد پوســت 
ــا  ــرا ب ــه آن ــت ك ــر اس ــد بهت ــم كنن ــيب را هض س
ــت  ــد پوس ــر می خواهي ــد و اگ ــل كني ــت مي پوس
آن را بكنيــد بهتــر اســت كــه ســيب را خيلــی نازك 

پوســت كنبــد.

خواص دارویی: 
ــز  ــت و تمي ــی اس ــوه قلياي ــك مي ــيب ي 1. س
ــن  ــودن پكتي ــت دارا ب ــدن اســت و به عل ــده ب كنن

ــازد. ــارج می س ــدن را خ ــی ب ــاد آب اضاف زي
ــردن  ــرف ك ــرای برط ــوان ب ــيب را می ت 2. س
ــرد. بديــن  ــه كار ب ــرای كــودكان ب اســهال حتــی ب
منظــور ســيب را بايــد رنــده كــرد و اســتفاده نمود. 
ســيب را می تــوان پخــت و بــرای آنهايــی كــه روده 
تنبــل دارنــد آن را روی آتــش ماليمی بپزيــد البتــه 
حتمــا از ظــرف لعابــی يــا تفلــون اســتفاده كنيــد 
ــه ايــن طريــق پكتيــن و ويتامين هــای آن  زيــرا ب

ــود. ــظ می ش حف
ــرای درمــان  ــن دارو ب 3. شــربت ســيب بهتري
ســرفه و گرفتگــی صــدا اســت. بــرای تهيــه 
ــا  شــربت ســيب يــك كيلــو ســيب را شســته و ب
ــر آب  ــك ليت ــد و در ي ــه كني ــه قطع ــت قطع پوس
بپزيــد ســپس آن را بــا پارچــه نازكــی صــاف كنيــد 
و چنــد تكــه قنــد بــه آن اضافه كنيــد و دوبــاره روی 
آتــش ماليــم قــرار دهيــد تــا قــوام بيايــد و آن را از 
روی آتــش برداريــد روزی ســه تــا چهــار فنجــان از 

ايــن شــربت بنوشــيد.
ــادی كلســيم اســت  ــدر زي 4. ســيب دارای مق
ــه  ــد ك ــك می كن ــدن كم ــه ب ــيب ب ــيم س و كلس

ــد. ــز جــذب كن ــر را ني كلســيم غذاهــای ديگ

5. خــوردن ســيب يبوســت را برطــرف می كنــد 
و بــرای خســتگی مفــرط مفيد اســت.

6. دم كــرده بــرگ درخت ســيب ادرار آور اســت 
و درمــان كننــده التهــاب كليه و مثانه اســت.

7. نوشــيدن آب ســيب داروی مؤثــری بــرای 
درمــان ســرما خوردگــی و گرفتگــی صــدا و ســرفه 

اســت.
8. سيب مقوی كبد و اشتها آور است.

ــان تنگــی نفــس بســيار  ــرای درم 9. ســيب ب
ــن  ــز اي ــيب ني ــدن س ــی بوئي ــت حت ــد اس مفي

خاصيــت را دارد.
10. ســيب پختــه تقويــت كننــده معــده و كبــد و 

دفــع كننــده ســودا  و ســموم بــدن اســت.
11. سيب حرارت را از بدن خارج می سازد.

12. ســيب را رنــده كنيــد و در دســتمال بپيچيد 
و روی چشــم بگذاريــد درد چشــم را برطــرف 

می كنــد
ــه  ــی ك ــرای آنهاي ــی ب ــيب حت ــوردن س 13. خ
بيمــاری قنــد دارنــد مفيــد اســت چــون قنــد خــون 

ــرد ــاال نمی ب را ب
14. كســانی كــه می خواهنــد الغــر شــوند حتمــا 

بايــد ســيب را بــا پوســت بخورند
15. دم كــرده گل ســيب داروی ســرفه و تــورم 

مجــرای تنفســی اســت.
ــا  ــان زخم ه ــرای درم ــی ب ــيب داروی خوب 16. س

اســت.
17. ســيب بهتريــن دارو بــرای ســوء هاضمه 
ــت ــن اس ــادی پكتي ــدار زي ــرا دارای مق ــت زي اس
ــه  ــرای تنقي ــوان ب 18. آب ســيب را حتــی می ت
اســتفاده كــرد. ايــن تنقيــه بــرای بيماريهــای روده 

بســيار مؤثــر اســت.
19. پوســت ســيب را ماننــد چایــی دم كنيــد و 
بياشــاميد ايــن چــای بهتريــن دوســت كليه اســت
ــزل  ــری در من ــوه گي ــا آبمي ــيب را ب 20. آب س
تهيــه كنيــد و فــورا آن را بنوشــيد زيــرا در اثــر 
ــد. ــت می ده ــود را از دس ــای خ ــدن آنزيم ه مان
21. آب ســيب بــرای زيبايــی پوســت اســتفاده 
زيــادی دارد بخصــوص بــرای از بيــن بــردن چيــن 
و چــروك پوســت مؤثــر اســت بديــن منظــور آب 
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ــح و شــب روی پوســت گــردن و  ســيب را صب
صــورت بماليــد و ماســاژ دهيــد البتــه هميشــه 

آب ســيب تــازه اســتفاده كنيــد.
اســتفاده ديگــر از ســيب بــرای لطافــت 
ــد و  پوســت، ســيب پختــه اســت ســيب را بپزي
ســپس لــه كنيــد و بــا شــير مخلــوط كنيــد و اين 
مخلــوط را به صــورت نيــم گــرم روی پوســت 
ــد. ــرا برداري ــه آن ــد دقيق ــس از چن ــد و پ بگذاري

خواص سيب ترش 
1. ســيب تــرش قابــض اســت و حالــت 
اســتفراغ و دل بهــم خوردگــی را از بيــن می بــرد
ــهال  ــان اس ــد درم ــرش را بپزي ــيب ت 2. س

ــت. ــی اس خون
3. آب ســيب تــرش مخلــوط بــا انــار بــرای 
تقويــت معــده و درمــان اســهال و دل بهــم 

ــی رود ــكار م ــی ب خوردگ
4. رب ســيب تــرش عالج اســهال، اســتفراغ 

و درد و غــم اســت
5. مربــای شــكوفه ســيب بــرای ضعــف 
ــد اســت ــروی جنســی مفي ــاد ني معــده و ازدي
ــزاج  ــه م ــی ک ــرای آنهای ــرش ب ــيب ت 6. س
ــس  ــت بالعك ــد اس ــيار مفي ــد بس ــرم دارن گ
آنهائيكــه مــزاج ســرد دارنــد بايــد ســيب 

شــيرين بخورنــد
ســيب در قديــم معالــج نقــرس و بيماريهای 

عصبــی بوده اســت

مضرات: 
ــد  ــعی كني ــد س ــه ش ــال گفت ــه قب ــور ك همانط
ــا پوســت بخوريــد زيــرا مقــدر  هميشــه ســيب را ب
زيــادی پكتيــن در پوســت ســيب وجــود دارد 
ســيب هايی كــه در بازارهــای داخــل ايــران يــا 
آن  روی  می رســد  به فــروش  كانــادا  و  آمريــكا 
ــرای حفاظــت آن اســت،  ــی ب ــه چرب ــك الي دارای ي
بنابرايــن حتمــا ايــن ســيب ها را به دقــت بشــوئيد 
ــيب را  ــد س ــد باي ــف دارن ــده ضعي ــه مع ــی ک آنهای
بســيار نــازك پوســت بگيرنــد كــه پكتين هــا و 

ويتامين هــای آن از بيــن نــرود.
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امــروزه در ایــران صنعــت گیاهــان دارویــی و طــب ایرانــی عــالوه بــر اینکــه 
ــوان یــک صنعــت بومــی و ملــی در خدمــت اقتصــاد ســالمت  ــه عن ــد ب می توان
کشــور باشــد همزمــان بــه دلیــل جاذبه هــای بالقــوه آن بــه  جــذب گردشــگر در 
حوزه هــای ســالمت و هــم طبیعت گــردی بپــردازد، بــه همیــن دلیــل توســعه، 
ســرمایه گــذاری و تخصــص و نظــارت در آن می توانــد ایــران را بــه عنــوان قطــب 
بــزرگ ایــن حــوزه از پزشــکی و گردشــگری تبدیــل کنــد، در همیــن رابطــه بــا 
دکتــر ســعید صانعــی متخصــص طــب ایرانــی و داروســازی ســنتی بــه گفــت 

وگــو نشســتیم:

ــت  ــی صنع ــت کنون ــش وضعی ــتین پرس ــوان نخس ــه عن ــار؛ ب ــه به همیش
داروهــای گیاهــی در ایــران را چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟

قدم هــای خوبــی در تولیــد داروهــای طــب ســنتی برداشــته شــده اســت؛ امــا 
از آنجایــی کــه تعــداد متخصصــان ایــن رشــته و افــراد مجــاز بــه نسخه نویســی 
ایــن داروهــا زیــاد نیســت، هنــوز اســتقالل مالــی مناســبی بــرای ایــن صنعــت 
ــا مجــوز ایــن داروهــا صــادر  ــا وجــود اینکــه عمدت ــه وجــود نیامــده اســت. ب ب
ــد داروی  ــوژی تولی ــد و تکنول ــر تولی ــوز از نظ ــا هن ــوند، ام ــد می ش ــده و تولی ش
ــه  ــورهایی ک ــی کش ــتیم، حت ــب هس ــیار عق ــا بس ــا از دنی ــنتی م ــی و س گیاه
در ایــن زمینــه هیــچ ادعایــی ندارنــد از مــا جلوتــر هســتند، بــه عنــوان مثــال 
فرانســوی ها االن حــدود 150 ســال اســت کــه تولیــد داروهــای گیاهــی و ســنتی 
خــود را بــه صــورت صنعتــی انجــام می دهنــد، کشــور آلمــان هــم همیــن طــور، 
داروهــای آنهــا بســیار مؤثــر بــوده و از کارآیــی باالیــی برخــوردار هســتند. مــاده 
مؤثــره ای کــه در ایــن داروهــا یافــت می شــوند اثــر بخشــی عالــی دارنــد؛ مــا 
بایــد از ایــن کشــورها و تکنولــوژی یادگیــری کــرده  و بتوانیــم محصــول خــود را 

تولیــد و اســتفاده کنیــم.

همیشــه بهــار؛ افــراد زیــادی هســتند کــه امــروزه در ایــن حــوزه فعالیــت کرده 
و ادعــای تخصــص و دانــش دارنــد آیــا نمی تــوان از ظرفیــت ایــن افــراد اســتفاده 

کرد؟
ــه طــور  ــد داروســازی طــب ســنتی را ب ــدی کــه بتوان  متاســفانه فــرد کار بل
کامــل و خــوب بلــد باشــد در ایــران خیلــی کــم داریــم، در مــورد افــرادی کــه 
در طــب ســنتی دخالــت می کننــد جــز تعــداد انگشــت شــماری کــه خیلــی از 
آنهــا هــم مرحــوم شــده انــد مــن فــرد قابــل اعتمــاد کــم می بینــم کــه بتوانــد 

ــودن،  ــک نب ــم پزش ــی رغ ــه عل ــد ک ــته باش ــن را داش ــی ای ــت و توانای صالحی
طبابــت کنــد. خیلی هــا هســتند کــه چــون یــک ســری واکنش هــای ناصوابــی را 
بــه قــول خــود از طــرف جامعــه پزشــکی دیــده انــد و از آنهــا دلســرد شــده اند، 
بــه ســمت افــراد عــادی، غیــر متخصــص و غیــر پزشــک روی آورده  و آنهــا را 

ــد. ــه کرده ان ــن حیط وارد ای
ــه در  ــی را ک ــای کلینیک ــا و کاره ــیاری از آزمایش ه ــده بس ــاد ش ــراد ی اف
تشــخیص بیماری هــا کمــک می کنــد، بلــد نیســتند و نمی داننــد بایــد چــه کاری 
انجــام بدهنــد، ایــن افــراد شــاید بیماری هایــی ماننــد کلســترول و ماننــد اینها را 
متوجــه باشــند امــا بــا بســیاری از آزمایش هــای تخصصــی و جزئیات پزشــکی و 
آناتومی بــدن آشــنایی ندارنــد. ایــن افــراد بــا ادعاهــای خــود بیمــار را در درمــان 
معطــل می کننــد و بیمــار درمــان را بــه تأخیــر انداختــه و بــرای بیمــار آســیب و 

ــد. ــود می آورن ــکالتی به وج مش
  ایــن افــراد آســیب های جبــران ناپذیــری را می تواننــد ایجــاد کننــد اگرچــه 
شــاید بــرای بعضــی افــراد مفیــد باشــند امــا اگــر در میــان هــزار نفــر، 10 نفــر 
ــه بدنامی طــب ســنتی منجــر می شــود وهــم  ــد و ب ــن طــب آســیب ببینن از ای
ــه  ــط در حرف ــتان فق ــن دوس ــر ای ــد. اگ ــد می کن ــادی تولی ــارت زی ــه خس اینک
ای ماننــد عطــاری مشــغول باشــند و فقــط بــه فــروش دارو بپردازنــد و در امــر 
طبابــت دخالــت نکننــد جامعــه کمتــر آســیب دیــده و نســبت بــه طــب ســنتی 

ــوند. ــن نمی ش بدبی
ــرات ســوئی دارد،  ــد اث ــز می کنن ــی تجوی ــراد داروهای ــن اف ــی کــه ای از آنجای
بیمــار نســبت بــه کل طــب ســنتی بدبیــن می شــود. همــان طــور کــه داروســازی 
کــه مــدرک دکتــرای داروســازی دارد و در طبابــت دخالــت نمی کنــد و فقــط بــه 
فــروش دارو و نظــارت بــر تامیــن دارو بســنده می کننــد، ایــن افــراد هــم اگــر 
دوره عطــاری دیــده باشــند در همــان حــد فقــط مجــاز هســتند دخالــت کننــد 
ــه دلیــل درخواســت مــردم و  ولــی متاســفانه می بینیــم کــه برخــی عطارهــا ب
رد نکــردن آن در درمــان دخالــت کــرده و متاســفانه اتفاقــات بــدی رخ می دهــد.
 اینهــا پاســخگو بــه نهــاد و ارگانــی نیســتند مــردم هــم دستشــان بــه جایــی 
نمی رســد از ایــن جهــت بایــد حتمــا یــک نظــارت خــوب و مســتقیمی روی ایــن 
داروهــای گیاهــی صــورت گیــرد، ایــن داروهــا نیــز ماننــد داروهــای شــیمیایی 
ــد و  ــاه اســت، زمــان تولی ــز بســیار کوت ــخ نی ــن تاری ــد و ای ــخ انقضــاء دارن تاری
انقضــاء بســیار کــم اســت شــش تــا یــک ســال بیشــتر نیســت در حالــی کــه 
می بینیــد داروهــای خیلــی مــدت دار و کهنــه فروختــه می شــود، اینهــا خاصیتــی 

از ماساژورهای تایلندی تا ضرورت ایجاد 
دهکده های سالمت در ایران

یاسر مختاری
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نــدارد و مریــض اســتفاده می کنــد و خــواص آن از بیــن رفتــه اســت، فروشــندگان 
ــم از  ــا بتوانی ــه روز ســاماندهی شــوند ت ــد روز ب ــا بای داروهــای گیاهــی و عطاری ه

ایــن مشــکالت فاصلــه بگیریــم.

همیشــه بهــار؛ کشــور مــا از اقلیم هــای متنوعــی برخــوردار اســت؛ چگونــه 
ــت  ــم صنع ــی و ه ــان داروی ــعه گیاه ــرای توس ــم ب ــا ه ــن اقلیم ه ــم از ای می توانی
گردشــگری ســامت بهــره ببریــم؟ چــه زیرســاخت هایی وجــود دارد و آینــده ای کــه 

ــت؟  ــوید چیس ــور می ش ــا متص ــرای آنه ب
ــه  ــت ک ــن اس ــده ال آن ای ــدارم. ای ــراغ ن ــن س ــخصی م ــاختار مش ــچ س هی
ــا باغچــه  داروهــای گیاهــی ایجــاد  دهکده هــای ســالمتی احــداث شــوند و در آنه
ــه  ــد ب ــرار داده شــود و توریســت ها بتوانن ــا اســتراحتگاه هایی ق ــار آنه شــوند در کن
ــه  ــت نیم ــد حال ــره می برن ــتفاده و به ــت اس ــه از طبیع ــن اینک ــده و ضم ــا آم آنج
ــک  ــز ی ــیله تجوی ــه وس ــد ب ــته و بتوانن ــالمتی داش ــده س ــه در آن دهک ــتری ک بس
متخصــص طــب ســنتی گیاهــان مختلــف دارویــی کشــت شــده در آن دهکــده را 
مــورد اســتفاده قــرار دهنــد. در کنــار آنهــا افــرادی باشــند کــه بــرای کارهای ماســاژ، 
حجامــت و فســد خــون همــکاری کننــد اگــر یــک همچیــن چیــز ایــده الــی درســت 
شــود از لحــاظ توریســم ســالمت و توســعه گیاهــان دارویــی بســیارعالی اســت.

 ایــران بــرای احــداث ایــن دهکده هــا نقــاط بســیار زیــادی دارد، شهرســتان ها و 
اســتان هایی داریــم کــه آب و هــوای مطلوبــی داشــته ومی تواننــد جاذبــه توریســتی 
داشــته باشــند، لــذا هــم از نظــر چشــم انــداز طبیعــی و هــم محیــط زیســت زیبــا 
و آب و هــوای مناســب اگــر دهکده هــای چنــد هکتــاری درســت شــده و ســرمایه 

گــذاری شــود قطعــا می توانیــم از لحــاظ توریســم ســالمت پیشــرفت کنیــم.
ــه   ــود، در دامن ــف ش ــل کش ــد س ــه داروی ض ــل از اینک ــوئیس قب ــور س  در کش
ــتند  ــل داش ــه س ــانی ک ــد و کس ــاد کردن ــالمتی ایج ــای س ــپ دهکده ه ــای آل کوه ه
ــدا  ــان می شــدند و از مــرگ نجــات پی ــی را بســتری و زود درم ــد آنجــا مدت می رفتن
می کردنــد، مــا می توانیــم ایــن جــور دهکد هــا را درســت کنیــم، بــاال ســر هــر دهکــده 
ای یــک نفــر پزشــک طــب ســنتی، داروســاز گیاهــی و چنــد ماســاژور طــب ســنتی و 
افــرادی کــه حجامــت می کننــد بگذاریــم تــا مــردم آنجــا بیاینــد و درمــان شــوند، مــا 
االن در شــمال، شــهرک توریســتی داریــم فقــط آب دریــا و جنــگل اســت توریســت ها 
را آنجــا ببریــم پذیرایــی کنیــم، از ایــن راه می توانیــم هــم کلــی درآمدزایــی داشــته 

اشــتغال تولیــد کنیــم و هــم اینکــه بــه ســالمت بیمــاران کمــک کنیــم.
ــه از  ــم، کشــور ترکی ــا از آن اســتفاده نمی کنی ــم ام ــا حمام هــای ســنتی داری  م
حمام هــای ســنتی اســتفاده می کنــد تایلنــد یــک ماســاژور و چنــد حمــام دارنــد، 
ــدی  ــاژ تایلن ــک ماس ــط ی ــد فق ــد؟ در تایلن ــورها می رون ــن کش ــه ای ــر ب ــد نف چن
می دهنــد، نــه داروی گیاهــی دارنــد و نــه چیــز بــه درد بخــوری آنجــا پیــدا می شــود. 
بســیاری از افــراد آنجــا بــه وســیله طبیبــان چینــی معاینــه شــده  و دارو گرفتــه انــد. 
در حالــی کــه در ایــران چنیــن خبــری نیســت. بایــد ســرمایه گــذاری شــود افــراد 
متخصــص و عالقه منــد بــه ســرمایه گــذاران مشــاوره دهنــد تــا بتوانیــم از چنیــن 

ظرفیتــی بهــره بگیریــم.
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تــا حــاال شــده بــاال ســر یــه مریــض تــا صبــح بیــدار بمونــی؟ یــک روز، دو روز، یــک هفتــه، یــک مــاه نه 
30 ســال؛ تصــور ایــن همــه اســترس و مــرارت، مراقبــت از مریــض و لمــس تــن رنجــور و تــب داری کــه 
بــا یــک دنیــا نگرانــی و دلواپســی، چشــم بــه نــگاه تــو دارنــد را تنهــا یــک واژه و یــک فــرد می توانــد حــس 
کنــد؛ »پرســتار«؛ کســی کــه هــر روز بــا تــک تــک ســلولهای بدنــش امیــدوار بــه شفاســت و خــودش 

وســیله ای بــرای بهبــود و نشــاندن لبخنــد بــر لبــان دردمنــدان تــن. 
نمی دانیــم چــه روزهایــی بــا گربه هــای مــا گریســتند و چــه زمانهایــی در اتاقهــای ای ســی  یــو و ســی 

ســی یــو بیــدار ماندنــد بــاالی ســر یــک بیمــار و ســایه شــدند از جنــس محبــت خــدا.
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــا واقعی ــذرد ام ــتاری می گ ــدس پرس ــاک و مق ــه پ ــرن از حرف ــک ق ــش از ی بی
پرســتاری، تخصــص، دانــش و هنــری اســت کــه از ابتــدای خلقــت انســان تــا بــه امــروز تــداوم داشــته و 
هــر روز بــر اهمیــت آن افــزوده می شــود .پنجــم جمــادی االول روز والدت بانــوی قهرمــان کربــال، حضــرت 
زینــب)س( اســت کــه بــه عنــوان روز پرســتار نامگــذاری شــده اســت. علــت ایــن نام گــذاری پرســتاری 
حضــرت زینــب )س( از  حضــرت زیــن العابدیــن )ع( و دیگــر بیمــاران اهــل بیــت )ع( پــس از واقعــه 

کربالســت. 
پرســتاران امــروز نیــز بــا همــان عشــق و انگیــزه زینبــی از بیمــاران مراقبــت می کننــد و بیــش از آن 
کــه بــه کار خــود بــا دیــده شــغل نــگاه کننــد، آن را عشــقی فداکارانــه می داننــد، زیــرا مزایــای حقوقــی و 
مالــی پرســتاری بــه هیــچ وجــه قابلیــت جبــران حجــم بــاالی مســئولیت های ایــن شــغل پــر اســترس و 
خســته کننده را نــدارد، پرســتاران شــبانه روز مشــغول رســیدگی بــه بیمــاران هســتند و نمی تواننــد لحظــه 

ای را بــدون دغدغــه ســپری کننــد.
اهمیــت ایــن شــغل خطیــر تــا آنجاســت کــه امــروزه بــه عنــوان حافظــان ســالمت در خــط مقــدم جبهه 
درمــان و ســالمت جامعــه از آنــان یــاد می شــود و ایــن مهربانــان صــادق، در ایــام فعالیــت خــود بــا اتــکا 

بــه دانــش، تعهــد و عشــق در تالشــند تــا ضامــن تســریع در رونــد درمــان و ســالمت مراجعیــن باشــند.
ــا کاهــش آالم روحــی و  ــا تــالش مجاهدانــه خــود در جبهــه ســالمتی ب ایــن سفیدپوشــان ایثارگــر، ب
جســمی بیماران، انــوار امیــد و آرامــش را بــه دل هــای خســته و رنجــور بازگردانــده و امیــد بــه فــردای بهتــر 
را بــه دردمنــدان هدیــه می کننــد و بــا بــارش بــاران امیــد، آگاهــی و ســالمتی را بــرای بیمــاران بــه ارمغــان 
ــغل  ــار ش ــکوه و اعتب ــه اوج ش ــد ک ــژده می دهن ــان را م ــام آالم آن ــی و التی ــواز زندگ ــه روح ن آورده و بارق
شــریف پرســتاری را می تــوان در شــخصیت واالی پیــام آور کربــال، حضــرت زینــب)س( مشــاهده کــرد.

همیشه بهار این روز را به تمام عزیزان مهربان این عرصه تبریک می گوید.

به بهانه روز پرستار؛

سایه سفید محبت خدا
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حلــوای هویــج یکــی از خوشــمزه تریــن حلواهــای ایرانیســت کــه بــه خاطــر 
اســتفاده از هویــج هــم از حیــث ظاهــر و هــم طعــم بــا حلواهــای ديگــر متفاوت 
اســت، ایــن حلــوا بــه دلیــل اســتفاده از هویــج، هــم خیلــی لطیــف اســت و هــم 
بســیار مقــوی. از آن مهــم تــر اینکــه ایــن حلــوا خیلــی راحــت هضــم می شــود 
و بــرای افــرادی کــه پــس از خــوردن حلــوا دچــار ســنگینی می شــوند، مناســب 
اســت. حلــوای هویــج را بــرای افــرادی کــه دچــار کــم خونــی هســتند توصیــه 

می کنیــم.

مواد الزم:
هویج بخار پز

 نیم کیلو آرد: یک لیوان سرخالی )ترجيحًا از آرد قنادی استفاده كنيد(
پودر قند یا شکر

دو سوم لیوان روغن مایع و جامد
نصف لیوان کره: 25تا 50 گرم )بستگی به ذائقه(

گالب: یک سوم لیوان
زعفران: غلیظ 5 قاشق غذاخوری 

پودر هل: یک قاشق مرباخوری 

طرز تهیه: 
هویــج را آب پــز می کنیــم و بــا غــذا ســاز)یا مخلــوط کــن( پــوره می کنیــم 
تــا کامــالً یــک دســت شــود. آرد را بــا حــرارت مالیــم تفــت می دهیــم تــا بــوی 
خامــی آن گرفتــه شــود و بعــد روغن هــا و کــره را بــا هــم آب می کنیــم و بــه آرد 
اضافــه می کنیــم.  ســپس آرد را بــا روغــن هــم تفــت مــی دهيــم تــا کــرم رنــگ 
شــود، فقــط مواظــب باشــید آرد ایــن حلــوا نبایــد تیــره شــود. بعــد قابلمــه آرد را 
روی زمیــن می گذاریــم و ســریع، هویــج پــوره شــده، پــودر شــکر، پــودر هــل، 
زعفــران و گالب را اضافــه می کنیــم و تنــد تنــد هــم می زنیــم. تــا حلــوا منســجم 
شــود. اگــر حلــوا يــک مقــدار شــل بــود، چنــد دقیقــه بــا حــرارت متوســط روی 
گاز می گذاریــم و هــم می زنیــم تــا حلــوا، یــک دســت شــود. البتــه بافــت ایــن 
حلــوا، بــه خاطــر داشــتن هویــج، ماننــد ســایر حلواهــا، ســفت نیســت. حلــوا را 
تــوی ظــرف ســرو می کشــیم و بــا پــودر پســته و بــادام و ...تزییــن مــی کنیــم.

حلوای هویج
پروانه ابراهیمی تبار
کارشناس آشپزی 
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در زمینــه آداب غــذا خــوردن یــا آداب حضــور بــر ســفره غذایــی، مجموعــه دســتوراتی 
ــرام،  ــالل، ح ــار واژه ح ــوان در چه ــه آن آداب را می ت ــت ک ــده اس ــی آم ــون دین در مت
مســتحبات و مکروهــات طبقــه بنــدی کــرد کــه تفصیــل آن در کتــب فقهــی آمــده اســت 

ــار ارزشــمندی دارد. ــرای همــگان الزامی اســت و رعایــت آنهــا آث کــه اطــالع از آنهــا ب
در ایــن مقالــه فقــط از خــط قرمزهــا ســخن می گوییــم. نخســت: نشســتن بــر کنــار 
ســفره ای کــه مشــروبات الکلــی در آن وجــود دارد حــرام اســت. دوم: غــذا خــوردن از 
چنیــن ســفره ای حتــی اگــر غذایــی کــه خــورده می شــود حــالل باشــد نیــز حــرام اســت 
و ســوم: اســراف و تبذیــر در غــذا خــوردن حــرام اســت کــه خداونــد در قــرآن فرمــوده 
اســت: » وُکُلــوْا َواْشــَرُبوْا َوالَ ُتْســِرُفوْا ِإنَّــُه الَ ُیِحــبُّ اْلُمْســِرِفیَن؛ بخوریــد و بیاشــامید ولــی 
اســراف نکنیــد کــه خداونــد مســرفین را دوســت نــدارد« )ســوره اعــراف آیــه۳۱(، حرمت 
ــر جنبــه تعبــدی، ریشــه های علمــی و عقالنــی  خمــر و دیگــر مســت کننده هــا، عــالوه ب

نیــز دارد.
ــد، نوعــى اســتدالل عقالنــى در آنهــا  ــا ایــن  کــه تعّبدى ان برخــى از احــکام اســالمى ب
نهفتــه اســت، چــرا کــه وقتــى اصــول دیــن و مهم تریــن فــروع اصلــى یــک مذهــب بــا 
دالیــل عقالنــى و حکمــت برهانــى روشــن شــود، خردمنــدان بــه حکــم قیــاِس فروعــاِت 

جزیــى بــر فــروع و اصــول دینــى، کلــى احــکام تعّبــدى را می پذیرنــد.
بــه همیــن دلیــل پذیــرش چنیــن مســایلى را بایــد تعّبــدى و تعقلــى نــام نهــاد. زیــرا 
ــالمى،  ــکام اس ــام اح ــد تم ــان معتقدن ــت دارد. مؤمن ــه در عقالنی ــد، ریش ــوع تعّب ــن ن ای
فلســفه یــا اســرارى دارنــد کــه بیشــتر آنهــا را نمی دانیــم و شــاید تأثیــر معنــوى احــکام، 
در ندانســتن حکمــت آنهــا باشــد یــا خــداى متعــال کشــف آنهــا را بــه عقــل و علــم بشــر 
موکــول ســاخته اســت تــا حقانیــت ایــن مذهــب بــر عمــوم مــردم، بــه ویــژه دانشــمندان 
منصــف واضــح و حجــت نیــز از ایــن طریــق بــر آنــان تمــام شــود، چــرا کــه توجــه بــه 
فلســفه احــکام و فهــم آنهــا در بعضــی روزگاران امــکان نداشــته اســت. مشــروبات الکلــى 
بــر خــالف بســیارى از منکــرات، بــه پنــج دلیــل )قــرآن، روایــات، عقــل، اجمــاع، دانــش( 

از محّرمــات و خبائــث و عمــل شــیطانی شــمرده مــى  شــوند.
ایــن اســت کــه هرگونــه رســمیت بخشــیدن بــه مصــرف مشــروبات الکلــی از جملــه 
ــه شــدت حــرام  ــی در آن اســت ب نشســتن و خــوردن از ســفره ای کــه مشــروبات الکل
شــمرده شــده اســت. بنابرایــن رســتوران هایی کــه در کشــورهای غربــی بخواهنــد گواهی 
حــالل دریافــت کننــد بایــد ایــن اصــل را رعایــت کننــد کــه بــر میزهــای خــود مشــروبات 
الکلــی نگذارنــد و غذاهــای حــرام مثــل گوشــت خــوک و فرآورده هــای آن را ســرو نکننــد 
یــا اینکــه بخشــی کــه دارای ایــن شــرایط باشــد را در رســتوران خــود ایجــاد و اختصــاص 

. هند د
ــفانه  ــم متأس ــه می دانی ــت ک ــز اس ــوط قرم ــز از خط ــوردن نی ــر در خ ــراف و تبذی اس
ــی در  ــای اله ــل در نعمت ه ــف و می ــن حی ــه ای ــت ک ــیاری از سفره هاس ــر بس گریبانگی

خط قرمزهای سفره غذا
عبدالحسین فخاری
دبیرکل موسسه حالل جهانی
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ــز نیســت. ــه بســیاری از انســان ها از آن محــروم هســتند، جای ــی ک حال

نا هماهنگی بین مزاج و غذا با ما چه می کند؟
ــا گیــاه شناســی داروئــی و طــب ســنتی كــه امــروز از  علــم األدویــه ی
ــا  ــاد می شــود در باوره ــوزی ی ــردات پزشــكی و  فارماكوگن ــام مف ــا ن آن ب
ــران  ــون قدیمی طــب ســنتی  ای ــز در مت ــی مــردم و نی ــادات درمان و اعتق
ــینا،  ــن س ــون اب ــام آوری چ ــمندان ن ــر و دانش ــب معتب ــه از كت برگرفت
زكریــای رازی، اهــوازی  ارجانــی و ... اســت كــه اصــول طبابــت آن بــر چهار 
طبیعــت مــزاج آدمــی  یــا اخــالط اربعــه  بنــام : بلغــم ، صفــرا ، ســودا ، خون 
و همچنیــن بــر گرمــی و ســردی اســتوار بــوده اســت و بــر ایــن اســاس 

ــت.  ــه اس ــورت می گرفت ــان ص ــخیص و درم  تش
ــد، اخــالط  ــا پزشــكی جدی ــا ب ــد قدم ــق عقای   در طــب تطبیقــی و تلفی
ــا  ــا اســیدیتیك  و بازیــک و گرمــی و ســردی ب ــام  PH خــون ی ــا ن اربعــه ب
ــی هیچكــدام از  ــده می شــوند. ول ــری خوان ــری و كــم كال واژه هــای پركال
 ایــن تعبیــرات بازگــو كننــده جامعــی بــه شــمار نمی رونــد و غذاهــای گــرم 
و ســرد در اعتقــاد عامــه ی مــردم  ایــران بــه عنوان غذاهــای پركالــری و كم 
كالــری اســت، زیــرا خوراكی هایــی ماننــد گــردو ، نارگیــل، كاكائــو، خرمــا،  
كنجــد، گوشــت شــتر، گوشــت كبوتــر جــزء غذاهــای گــرم و خوراكی هایــی 
ماننــد هلــو،  هنداونــه، خیــار، تــوت فرنگــی، جــو ، برنــج، گوشــت گاو، ماهی 
ــز  ــا نی ــی غذاه ــوند. برخ ــناخته می ش ــرد  ش ــای س ــام غذاه ــه ن ــرغ ب و م
ــان گنــدم ، گوشــت بــره و ...  غذاهــای  مثــل شــیر و ماســت گوســفند ، ن
معتــدل و بــه عبارتــی نــه گــرم و نــه ســرد شــناخته می شــوند و ایــن گــروه 
از غذاهــا اثــر  متابولیســمی  و حالــت خــاص در افــراد گــرم مــزاج و ســرد 

مــزاج ایجــاد نكــرده و بــه هــر دو گــروه  ســازگار اســت. 
در طــب ســنتی، خوراكی هــای ســرد ارزش غذایــی منفــی در شــخص 
ــا ســبب  رخــوت، سســتی، ضعــف عمومــی،  ایجــاد كــرده و خــوردن آنه
ــروی  جنســی،  ــی، كــم حوصلگــی، كاهــش نی ــی حال ــگ پریدگــی،  ب رن
ــاال  ــث ب ــرم باع ــای گ ــوردن غذاه ــس خ ــود. برعك ــی و ... می ش پرخواب
رفتــن فشــارخون،  برافروختگــی چهــره،  كــم خوابــی، جــوش صــورت و 

ــد.  ــد ش ــی خواه ــای چرك ــر و جوش ه ــاالً كهی احتم
در طــب ســنتی ایــران هــر فــرد حالــت و طبیعــت مــزاج یــا ارگانیســم 
ــا گــرم تشــخیص می دهــد و  ــه غذاهــای ســرد  ی ــدن خــود را نســبت ب ب
در مصــرف آنهــا رعایــت اعتــدال را می نمایــد تــا دچــار عــوارض گوارشــی 

 و... نگــردد. 
ــنتی  ــب س ــاد ط ــق اعتق ــذا - طب ــزاج و غ ــن م ــی بی ــدم هماهنگ ع
ایــران - موجــب اختــالل در اندام هــای  داخلــی مثــل قلــب و ریــه شــده 
و شــخص احســاس بیمــاری می نمایــد. امــروزه بــا پیشــرفت پزشــكی و 
 كشــف علــت بیماری هــا، ایــن عقایــد ســنتی كنــار گذاشــته شــده و كمتــر 

ــد.  ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس م
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بیمــاری خــاص چیســت؟ چــرا آنهــا را خــاص نامیده انــد و بنیــادی هــم بــرای 
حمایــت از آنهــا شــکل گرفتــه اســت. در کشــور مــا بیمــاران مبتــال بــه دیالیــز، 
هموفیلــی و تاالســمی  را بیمــاری خــاص می نامنــد، چــرا کــه ایــن ســه بیمــاری، 
درمانــی ســخت دارنــد، هزینه هــای آنهــا کمرشــکن اســت و شــیوع کمتــری هــم 
نســبت بــه دیگــر بیماری هــا دارنــد. از ایــن رو تحــت حمایــت دولــت و بیمه هــا 
ــود را  ــی خ ــخت و طوالن ــان س ــیر درم ــگان س ــور رای ــه ط ــد و ب ــرار می گیرن ق

ــد. ــپری می کنن س
ولــی در کشــور مــا بیماری هــای دیگــری هــم وجــود دارد کــه بســیار ســخت 
ــاص  ــای خ ــزو بیماری ه ــد ج ــتند و بای ــالج هس ــب الع ــا و صع ــت فرس و طاق
ــون ام .اس،  ــی چ ــد. بیماری های ــرار گیرن ــت ق ــت حمای ــوند و تح ــداد ش قلم
ــان  ــه درم ــه هزین ــک ک ــای متابولی ــم و بیماری ه ــی(، اوتیس ــه ای)ای .ب پروان
سرســام آوری دارنــد و خانــواده مبتالیــان بــرای درمــان بیمــار خــود از هســتی 

ــد. ــر می رون ــط فق ــر خ ــه زی ــوند و ب ــاقط می ش س
ــا  ــه ۹۷ ب ــق بودج ــیون تلفی ــای کمیس ــر اعض ــل تقدی ــی قاب ــاال در اتفاق ح
تصویــب بنــدی در مــواد قانونــی بودجــه، توجــه ویــژه ای بــه ایــن دســته بیماران 
نمــوده و آن هــا را جــزو بیمــاران خــاص دســته بنــدی کــرده انــد، تــا اینجــای کار 
همــه چیــز خــوب و پســندیده اســت، امــا مشــکل زمانــی ایجــاد می شــود کــه 
گویــی نماینــدگان محتــرم فرامــوش کــرده انــد بــرای حمایــت از ایــن بیمــاران 
خــاص بودجــه ای تعییــن کننــد و انتظــار دارنــد بــا دســت خالــی بتــوان آنهــا را 

حمایــت کــرد!

مثالــی ســاده  وضعیــت را روشــن ترمی کنــد؛ تصــور کنیــد ســفره ای بــرای 
ســه میهمــان گســترده باشــیم و چهــار میهمــان دیگــر را بــدون افــزودن غــذا و 
ــا  ــن تصمیمی چــه می شــود؟ قطع ــم. حاصــل چنی ــه کنی ــه آن اضاف خوراکــی ب
بایــد از ســهم ســه میهمــان خــود کــم کنیــم تــا بتوانیــم بــه چهــار نفــر دیگــر 
هــم غــذا برســانیم. درنتیجــه هفــت میهمــان خــود را بــا شــکمی نیمه گرســنه و 
حالــی نــزار راهــی کــرده ایــم و حتمــا از شــیوه میهمانــداری و میزبانــی مــا هــم 

راضــی نخواهنــد بــود.
مصــداق ایــن مثــال مصوبــه کمیســیون تلفیــق مجلــس اســت کــه در بنــد 
ــار  ــه چه ــت هزین ــرده اس ــف ک ــت را مکل ــره ۱۷، وزارت بهداش ــی ۴ تبص الحاق
دســته بیمــاران صعــب العــالج یــاد شــده را هماننــد بیمــاران خــاص محاســبه 

ــد. کــرده و از ردیــف درآمــد اختصاصــی خــود پرداخــت کن
 حــال بگذریــم کــه وزارت بهداشــت ماننــد دیگــر وزارتخانه هــا بــرای خدمــات 
تعریــف شــده و قانونــی خــود هــم بــا کمبــود بودجــه مواجــه اســت، امــا نگاهــی 
بــه آمــار مبتالیــان بیمــاران خــاص بخوبــی روشــن می کنــد نماینــدگان محتــرم 
در مصوبــه خــود بــرای تعریــف بودجــه ای جداگانــه ویــژه ایــن دســته از بیمــاران 
ــه  ــه چ ــه جداگان ــاص بودج ــدم اختص ــورت ع ــد و در ص ــرده ان ــی ک ــی توجه ب

اتفاقــی خواهــد افتــاد.
در کشــور مــا بر اســاس آمــار رســمی حدود ۲۲ هــزار بیماردیالیــزی، ۱۲ 
ــه  ــمی وجود دارد ک ــه تاالس ــال ب ــزار بیمارمبت ــی و ۲۰ ه ــه هموفیل ــال ب هزارمبت
وزارت بهداشــت بــرای درمــان آنهــا حــدود ۲۱۶ میلیــارد تومــان در ســال هزینــه 

تاملی بر یک مصوبه کمیسیون تلفیق؛

سفره ای که کفاف نمی دهد
معصومه صبور
سردبیر
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می کنــد.
ــک،  ــای متابولی ــورمان از بیماری ه ــردر کش ــدود ۱۰ هزارنف ــوی دیگرح از س
نزدیــک بــه هزارنفــر، از بیمــاری پروانــه ای )ای .بــی( ، ۴۰ هــزار نفــر ازبیمــاری 

ــد. ــج می برن ــر از بیمــاری ام.اس رن اوتیســم و۱۰۰هــزار نف
بــه گفتــه کارشناســان بیمــاران اوتیســم ماهانــه تــا دو و نیــم میلیــون تومــان، 
مبتالیــان بــه ام.اس تــا یــک و نیــم میلیــون تومــان، انــواع بیمــاران متابولیــک 
ماهانــه ۷۰۰ هــزار تــا چندیــن میلیــون تومــان بر اســاس نــوع بیمــاری و بیمــاران 
پروانــه ای نیــز حــدود دو و نیــم میلیــون تومــان بایــد صــرف درمــان خــود کننــد.
بــا یــک حســاب سرانگشــتی می تــوان نتیجــه گرفــت وزارت بهداشــت بــرای 
حمایــت از ایــن چهــار گــروه بیمــاران کــه بحــق هــم بایــد در ردیــف بیمــاران 
خــاص قــرار گیرنــد؛ بــه حــدود حداقــل ۴۰۰ میلیــارد تومــان پــول نیــاز دارد کــه 
بتوانــد پاســخگوی مطالبــات بحــق آنهــا باشــد؛ بودجه ای کــه نماینــدگان محترم 
در کمیســیون تلفیــق ندیدنــد و بــا توجــه به کمبــود منابــع وزارت بهداشــت بدون 
اختصــاص بودجــه جداگانــه قطعــا در درمــان همــه بیمــاران هفتگانــه خــاص که 

پیــش از ایــن از آنهــا نــام بــرده شــد، اختــالل بــه وجــود خواهــد آمــد.  

بــدون تردیــد رنجــی که ایــن دســته از بیمــاران از دردهــای خــود و هزینه های 
سرســام آور درمــان می کشــند، بــر هیــچ کــس قابــل کتمــان نیســت و وظیفــه 
قانونــی، شــرعی، انســانی و اخالقــی دولــت و وزارت بهداشــت اســت کــه آنهــا را 
زیــر چتــر حمایــت خــود دهــد، امــا فرامــوش نکنیــم بــدون تخصیــص بودجــه 
جداگانــه بــرای آنهــا، ســهم بیمــاران هموفیلــی، تاالســمی و دیالیــزی بســیارکم 
ــان  ــان درم ــه دردش ــاص ن ــاری خ ــن ۷ بیم ــه ای ــان ب ــد ومبتالی ــد ش خواه

ــدک. ــج بیمــاری شــان ان ــه رن می شــود و ن
ــه مــردم و کشــور  ــون مگــر جــز خدمــت ب ــب قان ــن و تصوی هــدف از تدوی
ــرای رفــع  ــدگان محتــرم ب ــد چنیــن اســت و نماین ــدون تردی و نظــام اســت، ب

ــاند. ــب نمی رس ــه تصوی ــی را ب ــی قانون ــر عمل ــار غی ــاد انتظ ــف و ایج تکلی
نماینــدگان مجلــس بایــد بداننــد بــا ایــن مصوبــه بــدون اختصــاص بودجــه 
جداگانــه، فقــط تعهــدات جدیــد بــه سیســتم بهداشــت و درمــان کشــور تحمیــل 
می شــود و نارضایتــی بیمــاران هــم افزونتــر خواهــد شــد؛ اتفاقــی کــه بــی شــک 
هیــچ کــس بــا آن خشــنود نیســت و امیــد مــی رود هنــگام بررســی مصوبــه در 

صحــن علنــی مجلــس، نماینــدگان مــردم بــه آن توجــه ویــژه کننــد.
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در بســیاری از متــون و خبرهــای ایــن روزهــا در تلگــرام و وب 
ســایت های مختلــف از خــواص ســرکه ســیب در درمــان زگیل هــا 
ــا ســرکه ســیب  ــل ب ــق علمــی، درمــان زگی ــچ تحقی ــا هی ــم ام می خوانی
را تاییــد نکــرده بــرای درمــان ایــن مشــکل روش هایــی چــون برداشــتن 
آن توســط پزشــک و مصــرف داروهــای تجویــزی وجــود دارد امــا برخــی 
بــه راهکارهــای خانگــی متوســل می شــوند و معتقدنــد اســتفاده از ســرکه 
ســیب بــرای چنیــن کاری مفیــد اســت. بــا ایــن حــال، از نظــر علمی هنــوز 
ــده  ــد نش ــن روش تایی ــی ای ــد احتمال ــرات و فوای ــز مض ــذاری و نی اثرگ

اســت.
ــوم  ــروس پاپیل ــه از وی ــت ک ــت اس ــفت پوس ــی  س ــل؛ برآمدگ زگی
انســانی )HPV( ناشــی می شــود. تاثیرگــذاری ســرکه ســیب در درمــان 
ــن  ــی از خطــرات و پیامدهــای ای ــل نامشــخص اســت و گزارش های زگی

ــود دارد. ــی وج ــان خانگ درم
ــد  ــد کن ــه تایی ــدارد ک ــود ن ــق علمی وج ــچ تحقی ــر هی ــال حاض در ح
ســرکه ســیب درمــان مؤثــری بــرای زگیــل اســت. ایــده مطــرح شــده در 
مــورد ایــن روش درمانــی ایــن اســت کــه ســرکه ســیب بافــت زگیــل را 

ــرد. ــن می ب ــیلیک از بی ــید سالیس ــون اس همچ
بــه طــور کلــی، ســرکه می توانــد در از بیــن بــردن برخــی انــواع 

باکتری هــا مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
نتایــج یــک تحقیــق نشــان می دهــد ســرکه بــرای مقابلــه بــا 
باکتری هــای شــایع همچــون E.Coli و ســالمونال گزینــه مناســبی اســت. 
هــر چنــد محققــان ایــن فرضیــه را در مــورد ســرکه ســیب مــورد آزمایش 

ــد. ــداده ان قــرار ن
همچنیــن ممکــن اســت اســتفاده از مــواد حــاوی اســید روی پوســت 
عــوارض جانبــی داشــته باشــد و بــه همیــن دلیــل فــرد اســتفاده کننــده از 

ایــن مــواد بایــد هوشــیار باشــد.
اگرچــه ســرکه ســیب نســبت بــه اســیدهای دیگــر ضعیــف تــر اســت 
ایــن قابلیــت را دارد تــا موجــب مشــکل ســوختگی شــیمیایی و آســیب 
دیــدن پوســت شــود. بــه همیــن دلیــل افــراد بایــد از اســتفاده از ســرکه 

ســیب در مناطــق حســاس بــدن و پوســت خــودداری کننــد. )ایســنا(

با ارتباط 
و بی ارتباط ها 
به طب سنتی
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يه پلوی خاص، خوشمزه و به قول امروزيا، الكچری
مواد الزم: فيله يا سينه مرغ نيم كيلو
كره يا روغن كنجد 5 قاشق غذاخوری

خالل پسته: 40 گرم 
خالل بادام: 40 گرم

گردو نگينی: 50 گرم
خالل پوست پرتقال)تلخی گرفته(:  50 گرم

آب پرتقال: يك ليوان 
زعفران دم كرده: به ميزان دلخواه  زرشك 50 گرم  

برنج دم كشيده: 4 پيمانه 
ادويه ها:

هل: نصف قاشق چای خوری  
آويشن: نصف قاشق  چای خوری

دارچين: يك چهارم قاشق چای خوری 
سركه: 2 قاشق غذاخوری  
نمك: يك قاشق چای خوری

ريحان: پاك كرده و شسته به ميزان دلخواه
ــره  ــم ك ــرد می كني ــی خ ــا را نگين ــه: مرغ ه ــرز تهي ط
را در ماهيتابــه می ريزيــم وقتــی آب شــد، ادويه هــارو 
ــه  ــا را اضاف ــم مرغ ه ــت می دي ــم كمی تف ــه می كني اضاف
ميكنيــم كمی تفــت می ديــم بــه ترتيــب.  خــالل پســته، 
خــالل بــادام، گــردو و  خــالل پرتقــال را می ريزيــم 
می كنيــم،  اضافــه  را  زرشــك  می ديــم  تفــت 
كمی تفــت می ديــم بعــد آب پرتقــال  و زعفــران را 
ــا  ــم ت ــم می پزي ــرارت مالي ــا ح ــم و ب ــه می كني اضاف
آب پرتقــال مــواد تبخيــر شــود. برنــج را دم می كنيــم 
ــی  ــج زعفران ــيم روی آن برن ــرو می كش ــرف س در ظ
ــم و  ــن را می ريزي ــواد ليموزي ــج م ــم، روی برن می ريزي

دور آن را ريحــان می چينيــم.     

ــا   و  ــاص، خالل ه ــای خ ــر ادویه ه ــه خاط ــو  ب ــن پل اي
آب پرتغــال، طعمی بســیار لذیــذ و خــاص داره.  و میتونــه 

گزینــه ی مناســبی بــرای مهمانی هــا و تغييــر خوبــی بــرای منــوی 
ــواده باشــه. خان

پلوی ليموزين 
پروانه ابراهيمی تبار 
محقق و مدرس آشپزی سنتی و مدرن
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ــا در صــورت  ــس پوســتتان آشــنایی داشــته باشــید ت ــا جن ــر اســت ب  بهت
ــا آن  ــرای تقویــت و زیبایــی بیشــتر آن از ماســک خانگــی متناســب ب لــزوم ب
کمــک بگیریــد. بــا فرمــول تهیــه ســاده تریــن و کــم خــرج تریــن ماســک های 
ــت  ــتر اهمی ــتتان بیش ــه پوس ــد. ب ــد ش ــنا خواهی ــش آش ــن بخ ــورت در ای ص

ــد و مراقــب ســالمت آن باشــید. دهی
پوســت شــما از چــه نوعــی اســت؟ بــا دانســتن نــوع پوســتتان بــه راحتــی 
میتوانیــد ماســک مخصــوص خــود را آمــاده کــرده و از مزایــای آن بهــره ببریــد.
هنگامی کــه می خواهیــد یــک صبحانــه ســریع درســت کنیــد مخلــوط کــن 
بــه شــما کمــک می کنــد. حتــی ممکــن اســت از آن بــرای تهیــه ســوپ و یــا 
ــوالت  ــه محص ــرای تهی ــاال از آن ب ــا احتم ــد. ام ــتفاده کنی ــوخاری اس ــودر س پ

ــد. ــتفاده نکرده ای ــی اس زیبای

ماسک برای پوست های شفاف
ــی  ــر، آنت ــدی پک ــتی الی ــت پوس ــب مراقب ــکار، صاح ــدی پ ــه الی ــه گفت ب
اکســیدان های موجــود در تــوت فرنگــی بــه پوســت های چــرب کمــک 

می کنــد و ماســت تســکین دهنــده و آبرســان اســت.
ترکیب: ½ فنجان ماست + ½ فنجان توت فرنگی.

ــد ســپس  روش اســتفاده: ترکیــب را ۲۰ دقیقــه بگذاریــد روی پوســت بمان
خــوب بشــویید.

ماسک برای پوست های پف کرده
صاحــب نــام تجــاری زیبایــی Lalicious، جســیکا Kernochan توصیــه 
می کنــد از قهــوه کاکائــو معطــر اســتفاده کنیــد. قهــوه محلــول باعــث 
کاهــش تــورم پوســت می شــود، در حالــی کــه کاکائــو عطــر و طعــم 
ــری  ــم پی ــش عالئ ــه کاه ــیدان های آن ب ــی اکس ــد و آنت ــیرین می افزای ش

کمــک می کنــد.
ــودر  ــوری پ ــذا خ ــق غ ــازه + ۲ قاش ــوه ت ــوری قه ــذا خ ــق غ ــب: ۲ قاش ترکی
کاکائــو خالــص + ۱ قاشــق غذاخــوری عســل + ۳ قاشــق غذاخــوری ماســت + ۱ 

قاشــق غذاخــوری روغــن آرد گنــدم
ــه  ــد ۱۰ دقیق ــد و بگذاری ــرار دهی ــر روی پوســت ق ــه: ماســک را ب روش تهی
بمانــد. صــورت را بــه آرامی بــا آب ولــرم ماســاژ دهیــد. ســپس بــه طــور کامــل 

شستشــو دهیــد و خشــک کنیــد.

ماسک برای پوست های لکه دار
ــا و  ــد: آنزیم ه ــک naturopathic می گوی ــس، پزش ــاروورت کیت ــر ت دکت
ــن  ــت را روش ــک پوس ــای تاری ــو لکه ه ــا و آب لیم ــود در پاپای ــیدهای موج اس

ــد. ــک می کن ــوب کم ــی و رط ــه نرم ــز ب ــل نی ــد. عس می کنن
ترکیــب: ۲ قاشــق غذاخــوری پاپایــا مکعبــی + ۱ قاشــق غذاخوری عســل + ½ 

قاشــق چــای خــوری آب لیمو
روی  را  ماســک  اســتفاده:  روش 
ــدت  ــه م ــد ب ــد و بگذاری ــورت بمالی ص
۱۵ دقیقــه بمانــد، ســپس بــا آب گــرم 

ــویید. بش

ماسک برای پوست خسته
مطمئنــا، کافئیــن مغــز شــما را بیدار 
می کنــد، امــا اســتفاده موضعــی آن 
می کنــد  تحریــک  را  خونــی  عــروق 
پوســت  التهــاب  و  تــورم  باعــث  و 
ــایت  ــندگان در وب س ــود. نویس می ش
می گوینــد   Spoon University
داده  نشــان  در حیوانــات  تحقیقــات 
اســت کــه بــوی قهــوه باعــث هوشــیاری 

می شــود. شــما 
ترکیــب: ۱ فنجــان قهــوه + ½ فنجــان 
ــی +  ــک دریای ــان نم ــکر + ½ فنج ش
یــک قاشــق دارچیــن + ۲ قاشــق غــذا 

ــل ذوب شــده خــوری روغــن نارگی
بــه  را  اســکراب  اســتفاده:  روش 

ــد ۱۵  ــد. بگذاری ــرار دهی ــت ق ــر روی پوس ــره ای ب ــت دای ــک حرک ــی در ی آرام
ــی شستشــو دهیــد. دقیقــه بمانــد ســپس آن را بــه خوب

ماسک برای پوست های حساس و خشک
بــا توجــه بــه Jill Nystul، نویســنده یــک زندگــی خــوب، بــادام زمینــی خــرد 
شــده، جــو و عســل باعــث آرامــش و ترمیــم پوســت می شــوند. آب لیمــو نیــز 

اینجا ماسک بزنید
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بــا اســتفاده از ویتامیــن C و اســیدهای هیدروکســی آلفــا موجب روشــن شــدن 
پوســت می شــود.

ترکیــب: ۲ قاشــق غذاخــوری بــادام زمینــی خــوب + ۴ قاشــق غذاخــوری جو 
+ ۲ قاشــق غذاخــوری عســل + ۲ قاشــق غذاخــوری آب لیمــو

روش اســتفاده: مخلــوط را بــه آرامی بــر روی پوســت تمیــز بمالیــد. ماســک 
را پنــج دقیقــه بگذاریــد بمانــد، ســپس بــا آب بشــویید. می توانیــد چنــد هفتــه 

در یخچــال نگهــداری کنیــد.

ماسک برای پوست بیش از حد گرم
ــی  ــکرابز طبیع ــذار اس ــری، بنیانگ ــا پ ــط روبرت ــورت توس ــک ص ــن ماس ای
ــت  ــی از ماس ــت؛ ترکیب ــده اس ــنهاد ش ــت پیش ــت از پوس ــوالت مراقب محص
ــده. کیتهــوالز آنزیــم ســیب زمینــی و  ــار تســکین دهن ــا خی ــده ب مرطــوب کنن
ــن چــای  ــد. تان ــه آرامــش پوســت کمــک می کن ویتامیــن C در آب پرتقــال ب

ــک  ــده کم ــیب دی ــلول های آس ــت از س ــه محافظ ــت و ب ــیدان اس ــی اکس آنت
می کنــد.

ترکیــب: ۲ فنجــان ماســت ســاده + ۱ خیــار متوســط خــرد شــده + ½ ســیب 
زمینــی متوســط + ½ فنجــان چــای ســرد + ۲ قاشــق غذاخــوری آب پرتقــال

روش اســتفاده: تمــام صــورت را ماســک بزنیــد و بگذاریــد ۱۵ دقیقــه بمانــد. 
پنــج دقیقــه دیگــر دســتمال مرطــوب روی آن قــرار دهیــد و ســپس شستشــو 

. هید د
ــره و  ــت های تی ــرای پوس ــک ب ماس

کــدر
فلیســیا آلــوا، اســتاد مشــهور در 
الیــت فالمــرت زیبایــی، از ایــن ماســک 
بازســازی پوســت بــرای مشــتریان 
ــد.  فــرش قرمــز خــود اســتفاده می کن
ــع  اســید الکتیــک در ماســت یــک مای
طبیعــی اســت؛ عســل بــه رســیدن 
ــد. ــک می کن ــت کم ــه پوس ــت ب رطوب
ــاده  ــت س ــان ماس ــب: ½ فنج ترکی
ــل ــوری عس ــق غذاخ ــی + ۲ قاش یونان

ــم  ــه ضخی ــک الی ــتفاده: ی روش اس
ماســک روی صــورت بکشــید، )خــارج 
از ناحیــه چشــم و لــب(. ۲۰ دقیقــه 
بگذاریــد بمانــد. ســپس بــه خوبــی 

ــد. ــو دهی شستش

ماسک برای پوست های خشک
اشــلی وایــت، اســتاد و مربی پوســت 
درSkin Authority ، توصیــه می کنــد 
پوســت های  بــرای  ترکیــب  ایــن  از 
ــی  ــد. آووکادو و عســل باعــث رطــوب می شــوند، در حال خشــک اســتفاده کنی

کــه جــوی دو ســر یــک الیــه بــردار مناســب اســت.
ترکیــب: ۱ آووکادو بســیار رســیده + ¼ فنجــان جــو+ دو قاشــق غذاخــوری 

عســل
ــا ۱۵  ــد و ۱۰ ت ــده بگذاری ــیب دی ــق آس ــک را در مناط ــتفاده: ماس روش اس

ــویید. ــوب بش ــپس خ ــد س ــه بمان دقیق
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مکمــل ویتامیــن هــا و آنتــی اکســیدانها تــا چــه حــد مــی توانــد در برابــر 
ویــروس کرونــا ایجــاد مصونیــت کنــد آیــا اداعاهــای فضــای مجــازی مــورد 

اعتمــاد اســت؟
ــی  ــا و آنت ــن ه ــا ویتامی ــه ب ــن در رابط ــش از ای ــا پی ــی ت ــور کل ــه ط ب
ــف  ــای مختل ــاری ه ــی در بیم ــتم ایمن ــده سیس ــت کنن ــیدانهای تقوی اکس
مطالعــات امیدبخــش زیــادی انجــام شــده کــه از میــان آنهــا اســتفاده از 
ویتامیــن C، ویتامیــن D، ویتامیــن E، ســلنیوم و روی در مــورد ویــروس 

ــت. ــده اس ــرح ش ــتر مط ــا بیش کرون
ویتامیــن C از ویتامیــن هــای محلــول در آب و آنتــی اکســیدانی مفیــد در 
ــاالی ایــن ویتامیــن در افــراد مبتــال  ــا دوزهــای ب ــدن اســت. در رابطــه ب ب
ــدی  ــا ح ــده و ت ــام ش ــی انج ــورد کار تحقیقات ــد م ــا چن ــه کرون ــده ب ش
امیدبخــش بــوده اســت. امــا در مــورد اثــرات ایــن ویتامیــن در پیشــگیری 

از کرونــا مطالعــه خاصــی انجــام نشــده اســت ولــی بــه لحــاظ تئوریک 
ــاز  ــر نی ــتفاده از آن در مقادی اس

بیشــتر،  نــه  و  بــدن 
نخواهــد  مشــکلی 

از  مقــدار  ایــن  داشــت. 
طریــق اســتفاده از 3 واحــد 

ــبزی در  ــد س ــوه و 3 واح می
ــن اســت  ــل تامی طــول روز قاب

و در ایــن صــورت نیــازی بــه 
ــود. ــد ب ــل نخواه مکم

اخیــرا در مــورد ویتامین D صحبــت 
بیشــتری در جریــان اســت. گفتــه 

مــی شــود که ویــروس کرونــا از طریــق گیرنده هــای ACE2 وارد ســلولهای 
ریــوی شــده و بــه آنهــا آســیب مــی زننــد. از طرفــی قبــال مشــخص شــده 
اســت کــه ویتامیــن D در تنظیــم ایــن گیرنــده نقــش دارد. امــا اینکــه آیــا 
واقعــا ویتامین D مانــع از ورود ویــروس بــه ســلول هــای ریــوی مــی شــود 
ــن  ــه ای در ای ــون مطالع ــرد چ ــان ک ــت بی ــه قطعی ــوان ب ــی ت ــز نم را هرگ
خصــوص نداریــم. بــه هــر حــال، بــا توجــه بــه اینکــه در کشــور مــا ســطح 
ویتامین D افــراد بســیار پاییــن اســت، و از طرفــی ویتامیــن D در بهبــود 
وضعیــت ایمنــی موثــر اســت، اســتفاده از آن در بیشــتر افــراد )در کســانی 
کــه ســطح ســرمی ویتامیــن کمتــر از 20 نانومــول اســت(، بالمانــع اســت. 
در ایــن افــراد اســتفاده از دوز هفتگــی ۵۰ هــزار واحــد بــه مــدت 7 تــا 8 

هفتــه توصیــه مــی شــود.
گذشــته از تمــام مــواردی کــه بیــان شــد، در صورتی کــه تغذیه شــما صحیح 
و کافــی باشــد و بتوانیــد ســطح اســترس روزانــه خــود را کنتــرل کنیــد، 
ــد داشــت  ــی نخواهی ــای ویتامین ــه اســتفاده از مکمــل ه ــازی ب نی
مگــر اینکــه دچــار کمبــود باشــید. اســترس روزانــه اثــر بســیار 
معنــی داری بــر کاهــش قــدرت ایمنــی بــدن دارد. اینکــه به 
یــک دفعــه مکملــی خــاص در فضــای مجــازی بــه طــور 
اغــراق آمیــز برجســته مــی شــود مــی توانــد پشــت 
پــرده هــای اقتصــادی مختلفــی داشــته باشــد. 
بــا رعایــت بهداشــت فــردی، تغذیــه صحیــح، 
ــدن  حفــظ آرامــش و حتــی االمــکان مان
ــروس  ــن وی ــود را از ای ــزل خ در من

محافظــت کنیــد. 
تندرست باشد.

کرونا و مکمل ها...
دکتر سید محمد هادی امامت
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عملکــرد سیســتم ایمنــی بــدن نقشــی مهمــی در پیشــگیری از بیماریهــای 
تنفســی ازجملــه بیمــاری ویــروس کرونــا دارد. عامــل ابتــال به ایــن ویروس 
بیماریهــای زمینــه ای مثــل دیابــت و بیماریهــای ریــوی،  بیمــار یهــای قلبــی، 
ســوء تغذیــه و نداشــتن تغذیــه صحیــح اســت . کمبــود دریافــت غذایــی و 
ــتم  ــف سیس ــن C و A و D  و تضعی ــل ویتامی ــی مث ــن های ــود ویتامی کمب

ایمنــی بــدن احتمــال ابتــال بــه بیماریهــا را افزایــش مــی دهــد.
بــا مصــرف روزانــه منابــع غذایــی ویتامیــن C مثــل مصرف ســبزی و ســاالد 
ــال، نارنگــی،  ــل پرتق ــوه هــای حــاوی ویتامیــن C  مث ــا غــذا، می همــراه ب
ــم،  ــواع کل ــل ان ــن C  مث ــبزیهای دارای ویتامی ــوی و س ــیرین، کی لیموش
گل کلــم، شــلغم، فلفــل ســبز و فلفــل دلمــه ایــی از منابــع غذایــی خــوب 
ویتامیــن C هســتند. بعنــوان مثــال مصــرف روزانــه یــک عــدد پرتقــال یــا 
2 عــدد نارنگــی ویتامیــن C مــورد نیــاز روزانــه بــدن را تأمیــن مــی کنــد. 
هویــج و کــدو حلوایــی و ســبزی هــای ســبز تیــره مثــل اســفناج ،  بــرگ 
  A ــع خــوب ویتامیــن ــره رنــگ کاهــو هــم از مناب ــرگ هــای تی ــدر وب چغن
ــه بیمــاری و تقویــت  ــال ب ــه منظــور پیشــگیری از ابت ــی  ب هســتند. بطورکل
سیســتم ایمنــی بــدن مصــرف روزانــه  3 واحــد از گــروه ســبزی هــا ) بجــز 

ســبزی هــای نشاســته ایــی ( و حداقــل 2 واحــد میــوه توصیــه شــود.
کــودکان زیــر 5ســال، مــادران بــاردار و ســالمندان و بیمارانــی کــه  داروهــای 
کورتــون مصــرف مــی کننــد بیشــتر در معــرض خطــر ابتــال هســتند و الزم 

اســت بــرای پیشــگیری نــکات زیــر را رعایــت نماینــد.
  هــر روز ســبزی یــا ســاالد همــراه بــا آب لیموتــرش یــا آب نارنــج تــازه 

اســتفاده کننــد.
  از هویج و کدوحلوایی در غذاهای روزانه استفاده شود.

ــذا  ــا غ ــراه ب ــن C هم ــتن ویتامی ــل داش ــه  دلی ــام ب ــاز خ ــرف پی   مص

ــود. ــی ش ــه م توصی
ــای  ــا  و غذاه ــت فوده ــایر فس ــاس و س ــیس و کالب ــرف سوس   از مص

ــود. ــاب ش ــنگین اجتن ــرب و س چ
ــا تخــم  ــات ی ــه مثــل حبوب ــع پروتئیــن در غــذای روزان   اســتفاده از مناب

مــرغ حائــز اهمیــت اســت.
  کمبــود ریــز مغــذی هایــی مثــل آهــن و روی هــم سیســتم ایمنــی بــدن 
را تضعیــف مــی کنــد. از منابــع غذایــی ایــن 2 ریــز مغــذی مثــل حبوبــات 
بعنــوان جایگزیــن مناســب گوشــت ، شــیر و لبنیــات وســبزیهای برگ ســبز 

و انــواع خشــکبار بیشــتر اســتفاده شــود.
  از خــوردن غذاهایــی کــه خــوب پختــه نشــده  ) مثــل تخــم مــرغ عســلی 

و نیمــرو ، کبــاب هایــی کــه مغــز پخــت نشــده انــد ( خــودداری شــود.
  از خــوردن غــذا و مایعــات در مــکان هایــی کــه از نظــر بهداشــتی مــورد 

اطمینــان نیســتند خــودداری شــود.
ــل  ــد، از غذاهــای آبکــی مث ــم ســرماخوردگی داری ــه عالئ ــی ک   در صورت
ســوپ و آش  همــراه بــا آب لیمــوی تــازه و مایعــات گــرم اســتفاده کنیــد.
از جوانــه هــا گنــدم ، مــاش و شــبدر در رژیــم غذایــی روزانــه خــود اســتفاده 

. کنید
  از میــوه هــای حــاوی آنتــی اکســیدان فصــل مثــل انــار ، پرتقــال هــای 

تــو ســرخ ، گریــپ فــروت و ... اســتفاده کنیــد.
بخاطــر داشــته باشــید رعایــت تعــادل و تنــوع در برنامــه غذایــی روزانــه و 
حصــول اطمینــان از دریافــت کافــی ریــز مغــذی هــا و پروتئیــن از برنامــه 
غذایــی روزانــه نقــش مهمــی در پیشــگیری از ابتــال بــه بیمــاری هــا از جمله 

ویــروس کرونــا دارد.

توصیه های تغذیه ای برای 
پیشگیری از بیماری های تنفسی و کرونا

منبع : دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
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ــداول  ــی مت ــن روزهــا خیل ــه بیمــاری هــای جــدی و مزمــن ای از آنجــا ک
شــده انــد خیلــی افــراد در تــرس ابتــال بــه آنهــا زندگــی مــی کننــد. امــا 
بــه جــای اینکــه نگــران ایــن باشــید کــه چــه اتفاقــی ممکــن اســت بیفتــد، 
چــرا بــرای پیشــگیری از آنهــا اقــدام نمــی کنیــد؟ زندگــی هیــچ تضمینــی 
ــود.  ــد ب ــش خواه ــه بخ ــًا نتیج ــمندانه مطمئن ــای هوش ــا رفتاره ــدارد ام ن
ــازه  ــرای جلوگیــری از بیمــاری و شــروع راهــی ت اینجــا بهتریــن راه هــا ب
بــرای داشــتن یــک زندگــی ســالم و طوالنــی را برایتــان معرفــی می کنیــم. 

بــرای گرفتــن بهتریــن نتیجــه، هــر روز ایــن 10 روش را تمریــن کنیــد.

ــته  ــذی داش ــار از موادمغ ــدود و سرش ــری مح ــا کال ــی ب ــم غذای 1. رژی
ــید. باش

کســانی کــه کالــری هــای مصرفــی خــود را کنتــرل مــی کننــد و یــک رژیــم 
غذایــی متعــادل را دنبــال مــی کننــد، دیرتــر پیــر مــی شــوند. امــا مصــرف 
ــایر  ــان و س ــذر کت ــبزیجات، ب ــا و س ــوه ه ــل می ــت، مث ــی درس موادغذای

مــواد غذایــی عالــی هــم اهمیــت زیــادی دارد.

2. روزانه حداقل 30 دقیقه ورزش هوازی داشته باشید.
ــه  ــل 30 دقیق ــه حداق ــه مــی شــود ک ــی توصی ــرای داشــتن عمــر طوالن ب
در روز ورزش هــوازی مثــل پیــاده روی یــا شــنا داشــته باشــید. امــا ایــن 
ــوازی  ــد؟ ورزش ه ــی کن ــک م ــان کم ــدن عمرت ــی ش ــه طوالن ــور ب چط
ــد  ــی کن ــوی م ــان را ق ــد، قلبت ــی کن ــت م ــدن را تقوی ــی ب ــتم ایمن سیس
ــه  ــا ب ــه آنه ــه هم ــد ک ــی کن ــاف م ــما را ص ــای ش ــریان ه ــا و ش و رگ ه

ــد. ــی کن ــک م ــاری کم ــگیری از بیم پیش

3. یاد بگیرید استرستان را کنترل کنید.
ــی، ســرطان و ســایر  ــد موجــب حمــالت قلب ــا مــی توان ــه تنه اســترس ن
بیمــاری هــای جــدی دیگــر شــود، در بیمــاری هــای روانــی مثل افســردگی 
ــرل اســترس  ــن کنت ــاد گرفت ــالالت اضطــراب هــم نقــش دارد. ی ــا اخت ی
مثــالً از طریــق مدیتیشــن و درمــان مــی توانــد از بــروز بیماری هــا 

ــد. ــری کن جلوگی

4. سیگار نکشید.

ــواع  ــروز بســیاری از ان ــا ب ــات ب ســیگار و ســایر دخانی
ســرطان هــا مثــل ســرطان ریــه، مثانــه، دهــان 

و لوزالمعــده در ارتبــاط اســت. عــالوه بــر ایــن، 
قلبــی،  هــای  بیمــاری  بــه  منجــر  می توانــد 

آمفیــزم، آســم و بســیاری بیمــاری هــای جــدی 
دیگــر هــم شــود. تــرک ایــن عــادت یــا بهتــر از 

ــی  ــیار عال ــی بس ــردن آن اقدام ــروع نک آن ش
ــت. ــاری هاس ــری از بیم ــرای جلوگی ب

ــدن آب  ــالمت و آب ب ــظ س ــرای حف 5. ب
ــید. ــاده بنوش س

ــل و  ــدن و نق ــموم از ب ــع س ــا دف آب ب
انتقــال موادمغــذی بــه ســلولهای 

بــدن بــه جلوگیــری از بیمــاری هــا 
ــزان  ــه می ــا چ ــد. ام ــک میکن کم

ــد؟  ــد در روز مصــرف کنی آب بای
قانــون عمومــی ایــن اســت کــه 

روزی حداقــل 8 لیــوان آب 
ــید. بنوش

مصــرف  ویتامیــن   .6
کنیــد.

ــات و مطالعات  تحقیق
اهمیــت  بســیاری 

را   D ویتامیــن 
ــورت  ــه ص ــه ب چ

ــی  ــل غذای مکم
از  چــه  و 

طریــق نــور 
خورشــید، 

10 روش بسیار موثر برای پیشگیری از سرطان و بیمــــــــــــــــــــــــــــــاری های قلبی عروقی و بیماری های جدی دیگر...



فصلنامه فرهنگی، علمی،
ترویجی گیاهان دارویی 

سال اول  |  شـــماره ۲

55

جلوگیــری  در 
از بیمــاری هــا 
کــرده  تاییــد 
انــد. امــا تغذیــه 
ــم  ــوز ه ــح هن صحی
بــرای  راه  بهتریــن 
از  یافتــن  اطمینــان 
ــا و  ــن ه ــرف ویتامی مص
ــاز  ــورد نی ــی م ــواد معدن م

اســت. بــدن 

7. بخندید.
درد  هــر  بــر  خنــده  اینکــه 
بی درمــان دواســت فقــط یــک 
ضــرب المثــل نیســت. محققــان 
ــه  ــد ک ــه ان ــد دریافت ــگاه مریلن دانش
ــدن  ــه ش ــد از لخت ــی توان ــدن م خندی
التهــاب  همچنیــن  و  بــدن  در  خــون 
ــدن  ــی ب ــتم ایمن ــد و سیس ــری کن جلوگی

را نیــز تقویــت مــی کنــد. افــراد شــاد همیشــه عمــر طوالنــی تــری دارنــد.

8. از نوشیدن الکل خودداری کنید.
ــی،  ــالل در سیســتم عصب ــر شــخصیت، اخت از دســت دادن حافظــه، تغیی
ــالی و  ــالت مـ ــه، مشـکـ ــوء تـغـذیـ ــهال، س ــی، اس ــکالت پوسـتـــ مش
خـانـوادگـــی، رفتـــار خـــشونت آمـیـــز، اضـطـــراب و افســردگی شــدید، 
آســیب بــه مخــاط بینــی، آســیب دائمــی بــه کبــد و مغــز، ســرطان سیـــنه، 
حنجــره، لــب و مــری، ســقط جنیــن، نابــاروری، بــی میلــی جنســی، زخــم 
معــده، فشـــار خــــون بــاال و ســکته قلبــی، کــم خونــی، تــورم کبــد، اختالل 
ــکل  ــرف ال ــرات مص ــی از اث ــی برخ ــدن و خودکش ــی ب ــتم ایمن در سیس

می باشــند.

9. یک سرگرمی برای خود پیدا کنید.
محققــان اعــالم کــرده انــد کــه افــرادی کــه در فعالیــت هــای مــورد عالقــه 
خــود شــرکت مــی کننــد کمتــر در معــرض ابتــال بــه بیمــاری هایــی مثــل 
ــه،  ــد. کارهــای داوطلبان زوال عقــل مــی شــوند و عمــر طوالنــی تــری دارن
ــای  ــت ه ــه فعالی ــف هم ــای مختل ــرگرمی ه ــه و س ــای متفرق کالس ه

بســیار خوبــی بــرای جلوگیــری از بیمــاری هــا هســتند.

10. دعا کنید.
افــرادی کــه در فعالیــت هــای مذهبــی شــرکت مــی کننــد عمــری 
طوالنی تــر و عــاری از بیمــاری دارنــد. شــاید بــه ایــن دلیــل باشــد کــه ایــن 
افــراد بــه خاطــر باورهــای مذهبی شــان از انجــام کارهــای خطرنــاک مثــل 
ســیگار کشــیدن خــودداری می کننــد و کمتــر دچــار افســردگی و اضطــراب 
می شــوند کــه یکــی از دالیــل اصلــی ابتــال بــه بیمــاری هــا اســت. گذرانــدن 

زمــان بــا نمــاز و دعــا فوایــد ســالمتی زیــادی دارد.

ــخت  ــای س ــاری ه ــه بیم ــال ب ــرس از ابت ــا ت ــدارد ب ــت ن ــس دوس هیچک
زندگــی کنــد. بــا تمریــن کــردن راهکارهایــی کــه در ایــن مقالــه معرفــی 
ــد و  ــری کنی ــه بیمــاری هــای جــدی پیش گی ــال ب ــد از ابت شــد، مــی توانی

زندگــی طوالنــی تــر و لــذت بخــش تــر را تجربــه کنیــد. 

10 روش بسیار موثر برای پیشگیری از سرطان و بیمــــــــــــــــــــــــــــــاری های قلبی عروقی و بیماری های جدی دیگر...
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،مــواّد  اکســیژن  رســاندن  آن  اصلــی  کار  کــه  اســت  مایعــی  خــون 
تغذیه کننده)ماننــد گلوکــز ( ومــواد ســازنده بــه بافت هــا و همچنیــن 
کمــک بــه دفــع مــواّد زائــد )همچــون کربــن دی اکســید و اســید الکتیــک( 
از بافت هــای بــدن و دفــاع در برابــر میکــرو ارگانیســم ها اســت. ایــن مایــع 
ــه تمــام  ــد( توســط رگ هــا، ب ــا ســاختاری همانن ــب )ی ــاژ قل به وســیله پمپ
ــک  ــم ی ــاره و ه ــک ش ــم ی ــون ه ــود. خ ــل می ش ــدن منتق ــمت های ب قس
نــوع بافــت، محســوب می شــود و بافــت نامیــده شــدن آن، از آن روســت کــه 
شــامل مجموعــه ای از ســلولهای ویــژه اســت کــه وظایــف و اعمــال خاصــی 
ــه ای  ــلولی و زمین ــان س ــاده می ــلولها در م ــن س ــانند. ای ــام می رس را به انج
مایعــی بــه نــام پالســما شــناورند کــه بــه خــون حالــت شــاره می بخشــد.
در حــدود ۷ الــی ۸ درصــد وزن بــدن را خــون تشــکیل می دهــد و در انســان 

بالــغ بطــور متوســط ۵ لیتــر از حجــم بــدن را خــون تشــکیل می دهــد.

وظایف خون در بدن:
   اکسیژن رسانی به سلول ها، که توسط هموگلوبین انجام می شود.

ــیدهای  ــز و اس ــه، گلوک ــیدهای آمین ــون اس ــذی همچ ــواد مغ ــال م   انتق
ــرب. چ

   برداشــت مــواد زایــد همچــون دی اکســید کربــن، اوره و اســید الکتیــک 
از بــدن.

  عملکردهــای ایمنــی بــا حمــل گلبول هــای ســفید و کشــف مــواد خارجــی 
بــا اســتفاده از آنتی بادیهــای محلــول در آن.

  انعقاد خون که یکی از عملکردهای خود بهبودی بدن است.
   نقــش پیــام رســانی کــه بــا انتقــال هورمون هــا و پیــام دهــی در آســیب 

بافتــی انجــام می شــود.
   تنظیم Ph بدن

  تنظیم دمای بدن

کم خونی چیست؟
کم خونــی شــرایطی اســت کــه در آن خــون فاقــد تعــداد کافــی ســلول های 
ــی از  ــن یک ــت. هموگلوبی ــن اس ــی هموگلوبی ــدار کاف ــا مق ــالم ی ــی س خون
بخش هــای اصلــی ســلول های خونــی اســت و بــا اکســیژن ترکیــب 
ــا ســلول های  ــی داشــته باشــید ی ــر تعــداد کمــی ســلول خون می شــود. اگ
شــما غیرطبیعــی باشــند و یــا هموگلوبیــن غیرطبیعــی و کــم باشــد ، 

ــد. ــت کنن ــی دریاف ــیژن کاف ــد اکس ــی نمی توانن ــلول های خون س
ــه  ــد ک ــاق می افت ــل اتف ــن دلی ــه ای ــتگی- ب ــل خس ــم کم خونی-مث عالئ
ــد را  ــاز دارن ــب نی ــرد مناس ــرای عملک ــه ب ــی ک ــدن فاکتورهای ــای ب اندام ه

دریافــت نمی کننــد.
خانم ها،کــودکان و افــرادی کــه مبتــال بــه بیمــاری مزمــن هســتند بیشــتر در 

کم خونـــــــــــی ...
شیالن حشمتی
دانشجوی کارشناسی تغذیه دانشگاه شهید بهشتی
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معــرض کم خونــی قــرار دارنــد.
 

عالئم کم خونی:
  خستگی

   ضعف
   گیجی

  زردی پوست
  سردرد

  بی حسی یا سردی در دست ها و پاها
  دمای پایین بدن

فاکتورهای مهم برای یادآوری:
  انــواع خاصــی از کم خونی هــا ارثــی هســتند و نــوزادان ممکــن اســت از 

بــدو تولــد دچــار ایــن نــوع کم خونی هــا شــوند.
ــاروری خــود بــه علــت از دســت دادن    خانم هــا خصوصــًا در ســال های ب
خــون در دوران قاعدگــی و افزایــش نیــاز به خــون در دوران بارداری مســتعد 

ــر  ــی از فق ــی ناش کم خون
ــتند. آهن هس

ــرایط  ــایر ش ــب و س ــی نامناس ــم غذای ــل رژی ــه دلی ــز ب ــالمندان نی   س
ــد. ــایرین دارن ــبت س ــری نس ــی باالت ــک آنم ــکی ریس پزش

ــان باهــم  ــروز و درم ــل ب ــا در دالی ــه آن ه ــی دارد ک ــواع مختلف ــی ان کم خون
ــوع کم خونــی  متفــاوت هســتند.کم خونی ناشــی از فقــر آهــن رایج تریــن ن
اســت کــه بــا تغییــر در رژیــم غذایــی و مکمــل آهــن قابــل درمــان اســت.

دالیل کم خونی:
400نوع کم خونی وجود دارد که در 3گروه تقسیم بندی شده اند:

الف(کم خونی در نتیجه از دست دادن خون
ب(کم خونی ناشی از کاهش یا تولید گلبول های قرمز معیوب

ج(کم خونی ناشی از تخریب سلول های خونی

الف:کم خونی در نتیجه از دست دادن خون
گلبول هــای قرمــز در طــول خونریــزی از دســت می رونــد کــه معمــوالً 
بیفتــد و می توانــد  اتفــاق  به آرامــی در مدت زمــان طوالنــی  می توانــد 
غیرقابــل تشــخیص باشــد.این نــوع از خونریزی هــای مزمــن معمــوالً 

ــند: ــر باش ــوارد زی ــی از م ــد ناش می توانن
ــد، التهــاب معــده    مشــکالت دســتگاه گــوارش مثــل زخم هــا، هموروئی

و ســرطان
  اســتفاده از داروهــای غیــر اســتروئیدی ضــد التهابــی مثــل آســپیرین و 

ایبوپروفــن کــه می توانــد موجــب زخــم و التهــاب شــود.
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ــزی در  ــدت خونری ــر ش ــوص اگ ــا به خص ــان در خانم ه ــی و زایم   قاعدگ
ــی ــا در بارداری هــای چندقلوی ــاد باشــد و ی ــی زی قاعدگ

ــای  ــد گلبول ه ــا تولی ــز ی ــای قرم ــی ناشــی از کاهــش گلبول ه ب:کم خون
قرمــز معیــوب

ــوع از کم خونــی ممکــن اســت بــدن تعــداد کمــی ســلول خونــی  در ایــن ن
ــی عملکــرد مناســب و درســتی نداشــته  ــا ســلول های خون ــد و ی ــد کن تولی

ــود. ــاد ش ــد ایج ــی می توان ــورد کم خون ــر دو م ــند.در ه باش
شرایط مرتبط با این عامل کم خونی شامل موارد زیر است:

  کم خونی داسی شکل
  کم خونی ناشی از فقر آهن

   کمبود ویتامین
  مشکالت مغز استخوان و سلول های بنیادی

   سایر مشکالت سالمتی

کم خونی داسی شکل: 
ــکل  ــی ش ــز داس ــای قرم ــه در آن گلبول ه ــت ک ــی اس ــاری ارث ــک بیم ی

هســتند و بــه ســرعت می شــکنند. 
بنابرایــن اکســیژن کافــی بــه اندام ّهــای بــدن نمی رســد و بــه دلیــل داســی 
شــکل بــودن، گلبول هــای قرمــز بــه دیــواره مویرگ هــا می چســبند و 

ــد. ــاد درد می کنن ایج

کم خونی ناشی از فقر آهن:
ــتخوان  ــز اس ــه مغ ــرا ک ــود، چ ــاد می ش ــدن ایج ــن در ب ــود آه ــل نب ــه دلی ب

ــاز دارد.  ــه آهــن نی ــن ب ــرای ســاخت هموگلوبی ب
هموگلوبیــن قســمتی از گلبــول قرمــز اســت کــه اکســیژن را بــه اندام هــای 

ــد.  ــدن منقــل می کن ب
ــای  ــرای گلبول ه ــی ب ــن کاف ــد هموگلوبی ــدن نمی توان ــی ب ــن کاف ــدون آه ب
قرمــز تولیــد کنــد و در نتیجــه کم خونــی ناشــی از فقــر آهــن تولیــد می شــود.

این نوع از کم خونی می تواند به دالیل زیر ایجاد شود:
  رژیــم غذایــی فقیــر از آهــن خصوصــًا در نــوزادان ، کــودکان ، نوجوانــان 

و گیاهخــواران
ــر آهــن  ــاردار و شــیرده ذخای ــاال در خانم هــای ب   نیازهــای متابولیکــی ب

ــد. ــه می کن ــا را تخلی آنه
  قاعدگی

  اهدا خون مکرر
  ورزش های استقامتی

ــا  ــا روده کوچــک ب ــا برداشــتن قســمتی از معــده ی   بیمــاری کــرون و ی
جراحــی

کم خونی ناشی از کمبود ویتامین:
در زمــان کمبــود ویتامیــن B12 و فــوالت اتفــاق مــی افتــد. ایــن دو ویتامیــن 

بــرای ســاخت گلبــول قرمــز مــورد نیاز هســتند.

کم خونی ناشی از مشکالت مغز استخوان و سلول های بنیادی:
ــد.  ــری می کنن ــز جلوگی ــای قرم ــی گلبول ه ــد کاف ــکالت از تولی ــن مش  ای
بعضــی از ســلول های بنیــادی در مغــز اســتخوان بــه گلبول هــای قرمــز تبدیــل 
ــلول های  ــا س ــوب و ی ــی کم،معی ــادی خیل ــلول های بنی ــر س ــوند. اگ می ش

ســرطانی جایگزیــن آنهــا شــده باشــند کــم خونــی ایجــاد می شــود.

کم خونی ناشی از سایر شرایط پزشکی:
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــای م ــه هورمون ه ــد ک ــی افت ــاق م ــی اتف ــوالً زمان معم
ــوع از کــم  ــن ن ــول هــای قرمــز کــم باشد.شــرایطی کــه باعــث ای تولیدگلب

ــت: ــر اس ــوارد زی ــامل م ــود ش ــی می ش خون
  بیماری های پیشرفته کلیه

  کم کاری تیروئید
  ســایر بیماری هــای مزمــن مثــل ســرطان، عفونــت، لوپــوس، دیابــت و 

آرتریــت روماتوئیــد
  سن باال

ج:کم خونی ناشی از تخریب سلول های خونی
زمانــی کــه گلبول هــای قرمــز شــکننده هســتند و یــا نمی تواننــد اســترس 
معمــول سیســتم گــردش خــون را تحمــل کننــد، ممکــن اســت بــه صــورت 

نابالــغ جــدا شــوند و آنمــی همولیتیــک ایجــاد کننــد.

جلوگیری از کم خونی:
شــما می توانیــد بــا داشــتن یــک رژیــم غذایــی ســالم از بعضــی از انــواع کــم 

خونــی جلوگیــری کنید.
  مــوادی کــه حــاوی آهــن هستند:گوشــت قرمــز، جگــر، ماهــی، توفــو، 
ــک.این  ــای خش ــره و میوه ه ــبز تی ــرگ س ــبزیجات ب ــا ، س ــدس و لوبی ع

ــد. ــی خــود بگنجانی ــم غذای ــوارد را در رژی م
ــل  ــک اســید مث ــن B12 و فولی ــا ویتامی ــی ب ــن خــوردن غذاهای   همچنی
تخــم مــرغ ،محصــوالت لبنــی، اســفناج و مــوز می توانــد بســیار مفید باشــد.
  بســیاری از نان هــا و غــالت و غذاهایــی کــه بــا 3مــاده مغــذی کلیــدی 

ــد. )آهن،ویتامیــن B12،فولیــک اســید(غنی شــده اند را انتخــاب کنی
  ویتامیــن C موجــود در مرکبــات و ســایر میوه هــا و ســبزی ها می توانــد 

بــه جــذب آهــن کمــک کند.
  مکمــل کلســیم و غذاهــای غنــی از کلســیم، چــای، داروهــای آنتی اســید 

و کافئیــن مانــع جــذب آهــن می شــود.



فصلنامه فرهنگی، علمی،
ترویجی گیاهان دارویی 

سال اول  |  شـــماره ۲

59

ــا، نظــم و روال روزمــره زندگــی  ایــن روزهــا کــه ویــروس کرون
جهانــی را بــر هــم زده؛ حــدس و گمان هــای متعــدد و متناقضی 
درخصــوص ریشــه و خاســتگاه اصلــی اش مطــرح شــده اســت.
از انــواع گمانــه هــای سیاســی و غیــر سیاســی کــه پایــه طراحی 
و انتشــار کوویــد 19 را ذهــن بیمــار فــرد یــا گروهــی مــی داننــد 
کــه قصــد مخاصمــه بــا بشــریت را دارنــد تــا توضیحــات علمــی 
ــار آن  ــاد و انتش ــد ایج ــه معتقدن ــره ک ــناختی و غی ــت ش زیس

برســاخته دســت طبیعــت اســت.
امــا از منظــر رســانه، نــکات جالــب توجهــی درخصــوص 
پیشــگویی، پیــش بینــی و یــا حتــی برنامــه ریــزی بــرای جهانی 

ــت. ــده اس ــرح ش ــروس مط ــن وی ــیوع ای ــدن ش ش
ارجاعاتــی کــه بــه بخشــهایی از کتابهای پیشــگویی دربــاره وقایع 
ســال 2020 و یــا بــه تعبیــری، پیشــگویی هــای آخرالزمانــی داده 
ــواده  ــی از ســریال انیمیشــنی خان ــه بخــش های شــد؛ اشــاره ب
ــم ســینمایی  ــد فیل ــم ســینمایی شــیوع و چن سیمپســونها، فیل
دیگــر کــه هرچنــد مســتقیم بــه شــیوع و گســترش ایــن بیماری 
ــاری،  ــوادث ج ــا ح ــا ب ــت آنه ــا مطابق ــد ام ــرده بودن ــاره نک اش
ــم  ــت ک ــا دس ــز و ی ــرت انگی ــان، حی ــرای مخاطب ــدی ب ــا ح ت
جالــب توجــه بــوده اســت؛ ســئواالتی در افــکار عمومــی ایجــاد 
ــای  ــر مبن ــروس، ب ــن وی ــر شــدن ای ــم گی ــا عال ــا واقع ــرد. آی ک
ــی از  ــر، طرح ــطحی رقیق ت ــا در س ــان و ی ــی جه ــت کل مدیری
قبــل برنامــه ریــزی شــده بــود؟ آیــا دســتهایی در کار اســت کــه 
دنیــا و سرنوشــت بشــر را بــه میــل خــود هدایــت و دســتکاری 
مــی کنــد؟ آیــا اساســا پیشــگویی، یــک فــن یــا مهــارت جــدی 
و واقعــی اســت؟ آیــا بــه آخرالزمــان نزدیــک مــی شــویم؟ آیــا 
اینهــا تخیالتــی هســت کــه حــادث شــدن اتفاقــی آنهــا بشــر را 
بــه خــود درگیــر کــرده و ایــن تصــور را بــه وجــود آورده کــه مــا 
روی ریلــی از قبــل چیــده شــده در حرکــت هســتیم؟ و دههــا آیا 

و اگــر و احتمــال دیگــر.... .
ــروس  ــترش وی ــری و گس ــکل گی ــی ش ــای علم ــارغ از مبن ف
کرونــا، رســانه ابــزاری اســت کــه مــی توانــد از کاه، کــوه بســازد 
و بالعکــس. شــاید اگــر آمــار ابتــال بــه ویــروس ســرماخوردگی، 
ســردرد یــا گرفتگــی عضــالت و یــا هــر عارضــه دیگــر در جهــان 
ــا منتشــر  ــن و لحظــه ای در رســانه ه ــه صــورت آنالی را هــم ب
مــی کردنــد؛ همیــن حــد از وحشــت و اضطــراب در افــکار 

عمومــی جهــان شــکل مــی گرفــت. 

تاکیــد مــی کنــم کــه ایــن یادداشــت، صرفــا از منظــر مدیریــت 
افــکار عمومــی بــه مســئله نــگاه مــی کنــد و بــر مبنــای بررســی 
ــکی  ــا پیراپزش ــکی ی ــناختی، پزش ــت ش ــم زیس ــر عل از منظ
نیســت و تخمینــی از حــد خطرنــاک بــودن ایــن بیمــاری نــدارد؛ 
زیــرا اساســا از حــوزه دانــش و تخصــص نگارنــده، خــارج اســت. 
ــه خاطــر داشــته باشــیم  بلکــه مســئله مهــم ایــن اســت کــه ب
همــواره افــکار عمومــی، مســتقیم یــا بــا واســطه، تحــت تاثیــر 

عمیــق رســانه هاســت.
شــاید حــاال و شــاید هــم کمــی پــس از فروکــش کــردن تــب 
ابتــال بــه ویــروس، ممکــن اســت ایــن پرســش بــه وجــود بیایــد 
کــه واقعــا چــه کســانی اتفاقــات جهــان را مدیریــت مــی کننــد. 
حــاال کــه فــالن پیــش گویــی یــا بهمــان صحنــه ای کــه در ایــن 
یــا آن فیلــم دیــده ایــم بــه واقعیــت تبدیــل شــد؛ آیــا حــوادث آن 
یکــی فیلــم یــا ســریال هــم اتفــاق خواهــد افتــاد؟ فــالن طــور و 

بهمــان طــور هــم خواهــد شــد؟
اینجاســت کــه اذهــان عمومــی، بــی آنکــه متوجــه باشــد تحــت 
ســیطره صنعــت فیلــم و ســینما قــرار خواهــد گرفــت. هــراس 
از اتــاق فکــر و اراده ای کــه حــوادث محیرالعقــول بــرای بشــریت 
تعییــن مــی کنــد؛ رواج مــی یابــد و هر لحظــه در انتظــار اتفاقات 

دســت ســاز و مدیریــت شــده دیگــری خواهیــم نشســت.
رســانه تبدیــل مــی شــود بــه منبعی بــرای دریافــت پیامهــای بیم 
و امیــد دهنــده ی باالســری هــای نقشــه کــش بــرای بشــریت 
کــه هــر لحظــه بایــد چهارچشــمی خیــره بــود تــا شــاید خبــری 
یــا هشــداری از دلــش بیــرون بیایــد. فکــر و تحلیــل بشــر، دائــم 
مراقــب و مبتــال مــی مانــد کــه معنــی ایــن و منظــور آن چیســت 

و چــه خواهــد شــد.
توهــم مدیریــت شــدن امــور از پشــت پــرده، اراده آدمــی را در 
ــد.  برنامــه ریــزی و امیــد و تشــخیص صــالح، سســت مــی کن
بدیــن ترتیــب امپراطــوری رســانه، گســترش و عمــق مــی یابــد 
ــار اجــرای آنچــه دلخــواه  ــی اختی ــازوی ب و بشــر، مــی شــود ب
ــا  ــد ی ــود ندارن ــال وج ــاید اص ــه ش ــی ک ــت. دیگران ــران اس دیگ
آنقــدر کــه مــی نماینــد؛ قــدرت ندارنــد. یــا کســانی کــه از قبــل 
نبــوده انــد امــا شــرایط را صرفــا بــرای بهــره بــرداری، مناســب 

مــی بیننــد و شــکل مــی گیرنــد.
فراگیــری ایــن ویــروس مــی گــذرد؛ مراقــب باشــیم کــه 
ــان نشــوند. ــده جه ــال آین ــن ف ــرای گرفت ــی ب رســانه ها، محمل

کرونا؛ بشر؛ رسانه 

دکتر مهرناز نصریه
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دمنوش های زمستانی
نرگس تشکری

۲
اکالیپتوس

اکالیپتــوس خــواص بســیاری 
دارد.  تنفســی  سیســتم  بــرای 
دمنــوش ایــن گیــاه ضدعفونــی 
ســرفه،  و  اســت  قــوی  کننــده 
را  برونشــیت  و  ســرماخوردگی 
آن  مصــرف  در  می کنــد.  رفــع 
زیــاد روی نکنیــد؛ چــون باعــث 
مســمویت، حالــت تهــوع، اســتفراغ 
و  گوارشــی  لولــه  تحریــک  یــا 
می شــود. صفــراوی   مجــاری 

 ۱ 
آویشن

آویشــن شــهرت فراوانــی در تقویــت و ضدعفونــی کــردن بــدن دارد. ایــن 
ــدن اســت. آویشــن عطــر و  ــرای ب ــاه سرشــار از روغن هــای ضــروری ب گی
طعــم بــی نظیــری بــه غذاهــا می دهــد. دمنــوش آویشــن بــرای بــاز شــدن 
بینــی بســیار مناســب اســت. ایــن گیــاه بــدن را تمیــز و ضدعفونــی می کند.
بــرای ســرماخوردگی هــر روز ســه تــا پنــج فنجــان دمنــوش آویشــن میــل 
کنیــد. آویشــن تــازه تهیــه کنیــد و در آب جــوش بــه مــدت چنــد دقیقــه دم 

. کنید

 ۳
.بادرنجبویه

ــدن  ــی ب ــتم ایمن ــت سیس ــرای تقوی ــر ب ــفابخش و معط ــاه ش ــن گی ای
بســیار مفیــد اســت. بــرای درمــان آنفلونزا یــا ســرماخوردگی از آن اســتفاده 
کنیــد. نقــش ایــن گیــاه در درمــان ســرفه های شــدید و تســکین مشــکالت 
ــن  ــی را از بی ــکالت گوارش ــب و مش ــه ت ــت. بادرنجبوی ــر اس ــی مؤث تنفس
ــن  ــد از ای ــد می توانن ــی دارن ــار روان ــترس و فش ــه اس ــانی ک ــرد. کس می ب
گیــاه اســتفاده کننــد و شــبها قبــل از خــواب یــک فنجــان از ایــن دمنــوش 

میــل کنیــد تــا خــواب راحتــی داشــته باشــند
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۴ 
اسطوخودوس

بسیاری از افراد در فصل سرما بی حوصله و افسرده می شوند. مصرف 
دمنوش اسطوخودس یکی از بهترین و ساده ترین و روش های طبیعی 
رفع می کند. اسطوخودوس برای تسکین درد از جمله دردهای میگرنی 

مفید است.

 ۵
رازیانه 

بــرای رفــع مشــکالت گوارشــی روزانــه ســه فنجــان از دمنــوش رازیانــه 
ــک(  ــه خش ــم رازیان ــوری تخ ــای خ ــق چ ــک قاش ــان آب و ی ــک فنج )ی
اســتفاده کنیــد. ایــن گیــاه اشــتها را تحریــک می کنــد و نفــخ یــا ســنگ 

ــد. ــان می کن ــرا را درم کیســه صف

۶ 
مریم گلی 

گل هــای مریــم گلــی ســیاه اســت و بــرای درمــان عفونت هــای 
ــرما  ــر س ــت. اگ ــد اس ــزا مفی ــینوس ها و آنفوالن ــاق س ــی، احتن تنفس
ــه  ــا س ــود روزی دو ت ــه می ش ــد توصی ــرفه می کنی ــاد س ــد و زی خورده ای
ــری زودرس  ــی از پی ــم گل ــد. مری ــل کنی ــوش می ــن دمن ــان از ای فنج

جلوگیــری می کنیــد.

 ۷ 
سرخار گل)اکیناسه(

ــا  ــد گل ه ــه آن مانن ــت؛ ریش ــددی اس ــواص متع ــاوی خ ــاه ح ــن گی ای
و ســاقه اش در طــب ســنتی اســتفاده های بســیار دارد. ســرخار گل 
سیســتم ایمنــی بــدن را تقویــت و بــدن را دربرابــر عفونت هــای باکتریایــی 
و ویروس هــا مقــاوم می کنــد. ایــن گیــاه ضدالتهــاب، ضدعفونــی کننــده، 
ــرخار گل  ــت. س ــده زخم هاس ــکین دهن ــروس و تس ــری، ضدوی ضدباکت
ــت. ــتانی اس ــای زمس ــرای دمنوش ه ــب ب ــیار مناس ــان بس ــی از گیاه یک
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ــوی وزارت  ــه  از س ــا بخش نام ــران ب ــنتی ای ــب س ــت ط ــی اس ــد ماه چن
بهداشــت بــا عنــوان طــب ایرانــی خوانــده می شــود، علــت ایــن نــام گــذاری را 
از ســویی جلوگیــری از ســوء اســتفاده برخــی بــا عنــوان طب ســنتی و از ســوی 
دیگــر برنــد ســازی ایــن مکتــب طبــی بــه نــام ایــران و ثبــت دســتاوردهای آن 
در جهــان خوانــد، ایــن موضــوع و مســأله توســعه صنعــت گیاهــان دارویــی را 
بــا حســین رضایــی زاده رئیــس دانشــکده طــب ایرانــی وزارت بهداشــت بــه 

ــتیم.  ــو نشس گفت وگ
ــت در  ــی وزارت بهداش ــب ایران ــکده ط ــس دانش ــی زاده رئی ــین رضای حس
ــگیری از  ــت پیش ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــار« ب ــه به ــا خبرنگار»همیش ــو ب گفت وگ
ســوء اســتفاده از طــب ایرانــی و بــه ویــژه ســوء اســتفاده از مبانــی دینــی در 
ایــن طــب اظهــار کــرد:  عمــده ایــن ســوء اســتفاده ها بــا جعــل واژه ای بــا نــام 
ــذب  ــه ج ــن  واژه ب ــا ای ــد ب ــعی دارن ــا س ــرد، آنه ــالمی صورت می گی ــب اس ط

مخاطــب پرداختــه و بــازار خــود را پــر ســود کننــد.

ــا بیــان اینکــه مــا آموزه هــای زیــادی در دیــن اســالم بــرای ســالمت  وی ب
ــرای پیشــگیری از بیمــاری اســت کــه  ــن آموزه هــا ب ــم، گفــت: عمــده ای داری
ــا جعــل واژه  ــراد ب ــن اف ــام طــب اسالمی گذاشــت؛ ای ــر روی آن ن ــوان ب نمی ت
ــه کار  ــر نام هــای مشــابه ســعی در تقــدس بخشــیدن ب طــب اســالمی و دیگ

ــا مــورد واکاوی و بازخواســت قــرار نگیرنــد. خــود داشــته ت
ــه راه هــای پیشــگیری از ایــن موضــوع پرداخــت و  رضایــی زاده در ادامــه ب
تصریــح کــرد: بــرای ایــن هــدف نخســت بــه شــدت وارد عمــل شــوند اگرچــه 
ایــن کار بــه صــورت موقــت و کم تأثیــر اســت، امــا بــا بــه شــدت مــورد نیــاز 

اســت.
عضــو هیئــت علمی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ادامــه داد: ایــن مســئله 
از حــوزه نهاد هــای دانشــگاهی و آموزشــی خــارج بــوده و بایــد از ســوی 
ــم در  ــرد. امیدواری ــام گی ــذا و دارو انج ــان و غ ــر درم ــارت ب ــای نظ معاونت ه
ــا نظــارت  ــم ب ــن قســمت فعالیــت و دقــت بیشــتری انجــام شــود و بتوانی ای

طب ایرانی و برندسازی بین المللی
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ــم. ــب را بگیری ــن ط ــتفاده ها از ای ــیاری از سوء اس ــوی بس جل
وی اقــدام دیگــر را آمــوزش و فرهنگ ســازی خوانــد و گفــت: 
ــد  ــوزه می توانن ــن  ح ــازی در ای ــی و فرهنگ س ــات آموزش اقدام
ــد  ــه اینکــه مــردم خــود ســره و ناســره را از هــم تفکیــک کنن ب
ــه  ــا ب ــه م ــت ک ــن اس ــن ای ــئله متضم ــن مس ــد، ای ــک کن کم
مــردم تعریف هــای درســت را از طــب ســنتی و کاربردهــای آن 
ــًا مــردم در جاهایــی کــه ایــن خدمــات  آمــوزش دهیــم. قاعدت
ــه  ــد ک ــخیص دهن ــد تش ــی می توانن ــه راحت ــوند ب ــه می ش عرض
ــول  ــی را قب ــه توصیه های ــه و چ ــرادی مراجع ــه اف ــا و چ ــه کج ب

کننــد.
رضایــی زاده یــادآور شــد: مهمتریــن اتفاقــی کــه بــه وســیله 
تدریــج  بــه  کــه  اســت  ایــن  می دهــد  رخ  فرهنگ ســازی 
ــگ واالی آن آشــنا می شــوند و از  ــن حــوزه و فرهن ــا ای ــردم ب م
افــرادی کــه ادعاهــای واهــی می کننــد فاصلــه گرفتــه و ضمــن 
آشــنایی بــا منابــع و مأخذهــای درســت و صحیــح کار خــود را در 
ــگاه های  ــه دانش ــته ب ــز وابس ــوز دار و مراک ــالمتکده های مج س

ــد. ــام می دهن ــکی انج ــوم پزش عل
ــزاری  ــم و برگ ــه ق ــوزه علمی ــل ح ــا تعام ــا ب ــزود: م وی اف
از  حمایــت  و  جــزوات  و  CD هــا  انتشــار  و  ســمینارها 
پژوهش هــای میان رشــته ای ســعی داریــم مبانــی ســالمت 
ــرای ســالمت مــردم  در اســالم را اســتخراج کــرده و از آن هــا ب

اســتفاده کنیــم.
رئیــس دانشــکده طــب ایرانی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهران 
ــناخته  ــه از واژه ش ــت ک ــن اس ــا ای ــح م ــه ترجی ــه داد: البت ادام
ــم،  ــتفاده کنی ــی اس ــب ایران ــا ط ــران ی ــنتی ای ــب س ــده ط ش
کــه هــم منابــع آن مشــخص بــوده و هــم خدمت دهنــدگان 
ــه  ــه ب ــکی ک ــام پزش ــازمان نظ ــی و س ــکی قانون ــرای پزش آن ب
عنــوان نهادهــای نظارتــی و انتظامــی در جامعــه پزشــکی فعالیــت 

ــتند. ــایی هس ــل شناس ــد قاب می کنن
ــت  ــه اهمی ــز آنچ ــی نی ــه بین الملل ــرد: در عرص ــد ک وی تأکی
ــا را  ــنتی م ــب س ــا ط ــت غربی ه ــب اس ــن ط ــگ ای دارد برندین
ــه  ــوی آن را ب ــه لغ ــا ترجم ــر م ــد اگ ــن می دانن ــین مدیس پرش
کار می بردیــم می بایســت می گفتیــم طــب پارســی کــه در ایــن 
ــز از آن اســتفاده  ــا نی صــورت برخــی از کشــورهای همســایه م
ــود  ــام خ ــه ن ــا را ب ــخصیت های م ــتاوردها و ش ــا دس ــه بس و چ
ــالش  ــه در ت ــته ترکی ــد روز گذش ــه چن ــد چنانچ ــت می کردن ثب
ــه  ــل ترکی ــرد اه ــک ف ــوان ی ــه عن ــینا ب ــن س ــت اب ــرای ثب ب
ــم از  ــی ه ــب ایران ــوان ط ــام داد. عن ــادی را انج ــای زی تالش ه
ــب  ــه ط ــم اینک ــد و ه ــری می کن ــتفاده ها جلوگی ــن سوء اس ای

ــد. ــی مطــرح می کن ــد بیــن الملل ــوان یــک برن ــه عن ــی را ب ایران
ــه موضــوع صنعــت گیاهــان  حســین رضایــی زاده در ادامــه ب
ــای  ــت داروه ــفانه صنع ــرد: متأس ــار ک ــت و اظه ــی پرداخ داروی
گیاهــی در ایــران در عرصــه بین المللــی وضعیــت خوبــی نــدارد، 
امــا ظرفیت هــای روبــه رشــدی در داخــل وجــود دارد کــه 

ــت. ــده اس امیدوارکنن
در عرصــه  ایــن صنعــت  معرفــی  راه هــای  از  یکــی  وی 
کنفرانس هــای  و  جشــنواره ها  برگــزاری  را  بین المللــی 
و  نمایشــگاه ها  ایــن  کــرد:  عنــوان  و  دانســت  بین المللــی 
جشــنواره ها فرصــت بســیار خوبــی بــرای معرفــی ایــن صنعــت 
ــی  ــگاه ها و معرف ــت و دانش ــاط صنع ــترش ارتب ــردم گس ــه م ب
ــذا  ــا اســتانداردهای غ ــان ب محصــوالت شناســنامه دار دانش بنی

فراهــم می کنــد. دارو  و 
  رضایــی زاده ادامــه داد: از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه اینکــه 
بســیاری از ســفارت خانه هــای خارجــی در ایــران حضــور دارنــد 
ــام و  ــی ن ــگ و معرف ــوزه برندین ــری  در ح ــی نظی ــت ب و فرص
نشــان طــب ایرانــی در عرصــه ملــی و بیــن المللــی را بــه وســیله 
صنعــت گیاهــان دارویــی بــه وجــود آمــده و بایــد از آن اســتفاده 

کــرد.
ــی  ــی و معرف ــان داروی ــنواره های گیاه ــرد جش ــالم ک وی اع
ــزار می شــود،  ــاه برگ ــان م ــران امســال در آب طــب ســنتی در ای
ــن  ــور چهارمی ــاون علمی رئیــس جمه ــت مع ــا حمای ــن ب همچنی
جشــنواره ملــی گیاهــان دارویــی طــب ســنتی برگــزار می شــود 
کــه ایــن جشــنواره ها می تواننــد فرصت هــای خوبــی را در 
ایــن حــوزه در اختیــار تولیدکننــدگان، محققــان و عالقمنــدان بــه 

داروهــای گیاهــی بگــذارد. 
ــی  ــان داروی ــگ گیاه ــعه برندین ــورد توس ــی زاده در م رضای
ــه در  ــت، البت ــی اس ــال ایران ــول کام ــک محص ــران ی ــت: زعف گف
کشــورهای دیگــر هــم رشــد می کنــد ضعــف مــا در ایــن حــوزه 
منجــر بــه ایــن شــده اســت کــه کشــوری ماننــد اســپانیا برنــد آن 
را بــه نــام زده و در ایــن حــوزه از مــا پیشــی بگیــرد، هرچقــدر در 
حــوزه زعفــران در كشــور ضعيــف بوديــم، مــى توانيــم در زمينــه 
برنــد ســازى گياهــان دارويــى در ايــن منطقــه بــه درســتى عمــل 

كنيــم.
وی بــا بیــان اینکــه مبــادالت گیاهــان دارویــی در جهــان حدود 
ــا  ــران تنه ــه ای ــد: در حالی ک ــادآور ش ــت؛ ی ــون دالر اس ۶۰۰ میلی
ســهمی نیم درصــدی در ایــن بــازار دارد جــا دارد در ایــن زمینــه 
ــرداری  ــتی بهره ب ــه درس ــی ب ــای گیاه ــر از داروه ــم. اگ کار کنی

ــه انــدازه نفــت نصیــب کشــور می کنــد. شــود ســودی ب
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