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توسعه 
به رنگ زرد و ....

دهه ی هشــتاد، اولین گام های توســعه ی 
فرهنگــی گیاهــان دارویی با هــدف ترویج 
مصرف، توسعه کشــت و امکان بسته بندی 
صحیــح به همــراه تبین اصول فــرآوری و 
تبدیل، بر اســاس میزان مــاده ی موثره، در 
قالب نخســتین رویدادهای فرهنگی علمی 
به انجام رسید. مهمترین مسئله ی آن روزها 
این بود که حوزه گیاهان دارویی کشــور در 
بســیاری از موارد از دانش آکادمیک و علمی 
برای حضــور در فضای مصرف آماده نبوده و 
با متدها و روش های علمی و اســتاندارد روز 
همراهی نمی کند. شــاهد این مدعا حضور 
غیر علمی بســیاری از غرفه های نمایشــگاه 
در آن زمان بــود. دلیل قبول اینگونه حضور 
را نیز می توان در غلبــه ی رویکرد فرهنگی 
اجتماعی ایــن رویدادها بــر رویکرد صرف 
علمی آن دانســت. اعتقادم بــر این بود که 
جشنواره باید تابلو حضور وضعیت اجتماعی 
موجود در این موضوع باشد. تا با تماشای آن 
ما بتوانیم به تشخیص نقاط ضعف و تقویت 
نقاط عطف و قوت مسئله بپردازیم. واقعیت 
این بود اما، نبود ســاختار جــدی به همراه 
عزم الزم در دســتگاه های ذی نفع و مسئول، 
نتوانســت همراه با عطش فرهنگــی و نیاز 
جامعه حرکت کرده و به واقع توسعه فرهنگ 
مصرف، از اصالحات مورد نظر جلو افتاد. آنچه 
امروز می بینیم دقیقا محصول ســوار شدن 
فرآیندهای ناقص و مســئله دار بر روی موج 
خواهندگی اجتماعی مصــرف در آن روزها 
می باشــد. موجی که هر چه پیش تر رفتیم 
بر حجم و ارتفاع و عظمت آن افزوده شد. اما 

مسیر تولید و فرآوری به اندازه ی شایستگی 
مصرف کنندگان، راه به اصالح و توسعه علمی 
نبرد، به حدی که نمی توان در برخی از موارد 
روی محصوالت موجود بازار، بر اساس رسالت 
فرهنگی گذشته و ارزش دارویی آن حساب 
باز کرد. این در حالی بود که اندیشه ی تبدیل 
عطاری ها به داروخانه های گیاهی، حرکت بر 
مسیر فارماکوپه ی طب ایرانی در تبدیل گیاه 
به دارو و اســتاندارد سازی پدیده نوظهوری 
به نام طب اســالمی با دامنــه ی حضور روز 
مصادیقی چــون حجامت، فصــد، بادکش 
و... به همراه ســاماندهی وضعیت جدی طب 
ســنتی و ایرانی ما، همه و همه از آرمان های 
 بلنــد رویدادهــای فرهنگی آن دهــه بود.

اینکه ما اکنون کجای ماجرا هستیم، چگونه 
باید به آن نگاه کنیم و با چه اصالحاتی به سراغ 
وضع برتر و آرمانی حرکت کنیم، مسئله ای ست 
که با توجه به مختصات جامعه امروز جهانی 
نیازمند برنامه ریزی و توسعه از جنس آگاهی 
و توجه بیشــتر به رویکردهای آموزشــی و 
علمی اســت. امروز می شــود برای مردم به 
روشنگری های قابل قبول و مورد اعتمادی در 
این عرصه دســت زد. شرایط پذیرش آنچه از 
آن به موج جدید توســعه می توان در عرصه 
گیاهان دارویی و طب ســنتی نام برد به طور 
عجیبی با تکنولوژی و ابزار رسانه در این دوره 
همراه اســت. بزرگترین تاکتیک در موفقیت 
این دوره را می توان صداقت در گفتار و راستی 
در کردار دانست. دیگر نمی توان بدون سالح 
 دانش مطلق در این عرصه موج سواری کرد.
این یادداشت و این نگاه ادامه خواهد داشت!

سخن مدیر مسئول
محمد ثابت ایمان
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خانه و خانواده، همیشــه به عنوان 
و  پایگاه  اصلی تریــن  و  مهمترین 
و  شده  محســوب  انسان  پناهگاه 
می شود. حال این خانه، خانه پدری 
باشد؛ خانه شخصی باشد؛ خانه بخت 

باشد یا اصطالحا خانه ی خاله.
این یعنــی قاعدتًا در محیط خانه و 
خانواده، همه چیز باید زیبا، شیرین 

و دلنشین باشد.
با شیوع کرونا در زندگی اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی جوامع، تغییرات 
پیش بینی نشــده و بی سابقه ای به 
حضور  آنها،  جملــه  از  آمد.  وجود 
بیشتر افراد در خانه و کنار اعضای 
خانواده شان بود. پدیده خانه نشینی 
اکیــد طوالنی مــدت، در عصری 
که ســرعت و پویایی، از مهمترین 

ویژگی های آن است.
فرهنگی  و  اقتصادی  تبعات  بررسی 
در حیات  نادر  اتفاق  این  و سیاسی 
بشــری، منظور نگارنده نیســت. 
بلکــه بازتاب عمومــی و بازنمایی 
خانواده  عاطفی  و  ارتباطی  وضعیت 
و  رسمی  رسانه های  در  ایرانی  های 
مجازی، که عمدتًا درونمایه های طنز 
و گاهی هجوگونه داشت؛ مسئله را از 
منظر تحلیل محتوا و گفتمانی، قابل 

بررسی می نماید.
قرنطینه  از شــروع  روز  ده  تقریبا 
خانگی گذشت که مجریان و برنامه 
رادیو  در  اجتماعی  و  خبری  سازان 
مضمون  با  جمالتــی  تلویزیون،  و 
اینکــه: "از خانه بیــرون نیامدن، 
ســخت اســت اما تحمل کنید" ؛ 
ولی  رفته  "می دانیم حوصله تان سر 

هم  با  "می دانیم  کنید"؛  تحمل 

دعوایتان می شود اما رعایت کنید"؛ 
را آغاز کردند.

این پیام هــا و القائــات، در حالی 
شــروع شد که شــاید حتی هنوز 
افراد جامعه، به مرحله شــکایت و 
گالیه نرسیده بودند. همزمان، خیل 
عظیمی از پیام ها و شــوخی ها در 
فضای مجازی، دست به دست و یا به 
گوشی  به  گوشی  درست تر،  عبارت 
شــروع  تاخر  و  تقدم  می چرخید. 
تلویزیون  و  رادیو  در  پیام ها  ارسال 
مطلب  مالک  مجازی،  فضای  و  ملی 

ما نیست.
کم کم بــاور و بروز اجتماعی به این 
مرحله و معنا رسید که خانه، جایی 
اســت که تحمل کــردن طوالنی 
مدتش، مالل آور و ناشدنی است. زن 
و شوهرها از کنار هم بودن، خسته 
می شــوند و دعوا و خرده گیری و 
کنایه زدن ها آغاز می شود و ممکن 

است کار به جاهای باریک برسد.
گویا مالل و دلزدگی، نتیجه محتوم و 
الینفک خانه نشینی و کنار هم بودن 

درازمدت است.
قویا اعتراف می کنم برخی پیام ها و 
کلیپ ها را که می خواندم و می دیدم؛ 
از تــه دل می خندیدم و از این همه 
اندیشــی  شــوخ طبعی و ظریف 
لذت می بــردم. گویی بعضی از این 
شــوخی ها، به اصطالح به عقل جن 

هم نمی رسید.

اما سخنم این است که علی القاعده، 
خانه می بایست پایگاه امن و دلچسب 
آدمی باشد و میل ذاتی انسان به جمع 
گرایی، فعالیت و حضور در اجتماع را 
گرفت.  اشتباه  گریزی  خانه  با  نباید 
زمین تا آسمان فرق است بین اینکه 
فرد بخواهد در تعامل با افراد جامعه 

و حاضر در تجمعات عمومی باشد؛ 
با اینکه بخواهد به هر بهانه ای از 

محیط خانه، فرار کند.
هرچند در مدت قرنطینه و حضور 
کمتر افــراد در اجتماعات، نقش 
و تاثیــر جدیــدی از ارتباطات 
رســانه های  طریق  از  جمعــی 

همین،  که  شد  تعریف  الکترونیک، 
جدی  مطالعات  ضــرورت  و  ارزش 
و عمیق رســانه ای و روانشناسی 
دارد. کاربــرد و کارکرد اینترنت و 
انواع پیام رســان ها، اپلیکیشن ها، 
رادیو و تلویزیون در سراسر جهان، 
دســتخوش تحوالت اساسی شد و 
را تحت  آتی بشر  زندگی  بی تردید، 
تاثیرات عمیق تر و جدی تری قرار 

خواهد داد.
علی ای حال، در عصر حاضر که آرامش، 
زندگی  طبیعی  حیات  مفقوده  حلقه 
ماشینی و صنعت زده بشر امروزیست، 
از  یکی  محــوری،  خانــه  گفتمان 
مهمترین موضوعات و بایســته های 
فرهنگی و اجتماعی به حساب می آید 
که می بایست اهالی فرهنگ و رسانه، 
تمرکز ویژه و برنامه ریزی کارشناسی 
شده ای برایش داشته باشند. مبادا نیاز 
طبیعی بشر به شوخ طبعی و سرگرمی، 
عناصر و مفاهیم مهمی چون خانواده 
دوستی و خانه گرایی را قربانی کند.

شوخی های خانه 
گریزانه ی کـرونـایی

مهرناز نصریه
دکتری مدیریت 

رسانه
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حکایتی غریب ولی بســیار تکراری است. 
تقریبا همه شنیده یا دیده ایم کسانی را که 
همین جا و در همسایگی ما، تمایل و عادت 
بــه پختن و خوردن انــواع خوراک فرنگی 
رنگارنــگ و زود پز دارند. تابلوها، ظروف و 
مجسمه های کالســیک این شرق و غرب 
عالــم را زینت دیــوار و بوفه ها می کنند و 
موسیقی الیت التین، فضای رومانس 
خانــه و صمیمیتشــان را مضاعف 

می کند.
کمی آن طرف تر، بیرون مرزهایمان، 
همین افراد، دلشان لک می زند برای 
کوچه پس کوچه های تنگ و تو در 
تو. صدای ســر ظهر و بوی دیزی و 
قورمه ســبزی خانه ی بی بی. رومیزی بوته 
جقه ای و ظروف قلمکار اصفهان. دلشــان 
دوچرخه هــای زنگ دار و تیلــه بازی دم 
غروب وسط کوچه را می خواهد. خالصه که 
این طرف مرز، افسرده و حسرت زده ی آن 
طرف مرز هستند و آن طرف مرز، دلتنگ و 

ماتم زده ی این طرف مرز!
این طرف، ســودای اگر بشود چه می شود؛ 
و آن طرف، تشــویش نشد که نشد دارند. 
راستی ما چطور موجوداتی هستیم؟! سالها 
در این خاک و بوم زندگی کرده ام و بارها، 
آن سوی مرزها را دیده ام. همه جا آسمان 

همان رنگ است.
نه خاک، نه آب، نه قیمه و نه قورمه، نه بیف 
و نه چیکن استراگانف؛ هیچ کدام چاره کار 
نیستند وقتی ذات و ذهن آدمی به بلوغ و 
کمال نرسیده باشد. آنچه برای خوشبختی 
و سعادت به دنبالش هستیم؛ دقیقا همان 
چیزی است که از آن فرار می کنیم؛ دیدگاه 

و نگرش خودمان و دیگر هیچ.
خود ما هســتیم که پدیده هــای درون و 
بیرون وجودمان را تعبیر و تفسیر می کنیم. 
اگــر بین جهان اول تا ســوم در نوســان 
و بالتکلیــف مانده ایم؛ نــه باالها راهمان 
می دهنــد و نــه پایین ها جایمان اســت؛ 
تمامش به خاطر سرگردانی تفسیری مان 
از هستی و پدیده های آن است. هنوز میان 
آرامش ســنت و آســایش مدرنیته، مردد 
مانده ایــم. هم این را می خواهیم و هم آن 

را، هم حال این را نداریم و هم نای آن را.
ایــن اتفاق صرفــا درباره داخــل و خارج 
از کشور نیســت. از شــهر به روستا سفر 
می کنیــم و دلمان نمی خواهد برگردیم؛ از 
روستا به شهر مهاجرت می کنیم و دلمان 
می خواهــد بمانیم! هم دلتنگ اینیم و هم 

خواهان آن.
باری، تا حسابمان با خودمان صاف نشود؛ 
آش همان اســت و کاســه همان. بشــر، 

دوره های گذار فراوان دیده اســت. تمدن 
و تاریخ بشری، سرشــار از فراز و فرودها و 
افراط و تفریط های جانکاه است. بی تردید، 
آدمی روزی از ایــن همه حیرانی، هیجان 
و شتابزدگی خســته خواهد شد. تمدن و 
فرهنگی متعالی و پیشــرفته خواهد یافت 
و روزگار، بــه آرامشــی نســبی و تعادلی، 
معقول خواهد رســید. اما معلوم نیســت 
تــا آن زمان، عمر ما کفــاف بدهد یا خیر. 
باشیم یا نباشیم. برای بی بهره نماندن از این 
موهبت، تنها یک راه داریم. طول و عرض 
تاریخ و تمدن و فرهنگ بشری را در مهلت 
زندگی خود طی کنیم. راهی پیدا کنیم و 
بنشــینیم با خودمان رو در رو و چشم در 
چشــم، اتمام حجت کنیم. ببینیم تعببر و 
تفســیرمان از خودمان چیست. جایمان، 
کجای دنیاســت و عامل و مانع پیشرفت و 
توســعه مان چیست. آن وقت، هر تعببر و 
نگرشی که داشته باشیم کمک می کند تا 
تعریف مان را از هســتی و حیات، شفاف 
کنیــم. زندگی برایمان لــذت بخش تر و 
امید برای مان پرمعنا تر می شــود و از این 
هیاهوی ناتمام نجات خواهیم یافت. فقط 
کافیست سنگهایمان را با خودمان وا بکنیم 
و به اصطالح، بفهمیم با خودمان چند چند 

هستیم.

مهرناز نصریه
دکتری مدیریت 

رسانه

دوگـانه ی 
قورمه سبزی و پیتزا



تغذیه در 
سالمندان

به مناسبت روز بازنشستگان

D کلسیم و ویتامین
افراد سالمند برای حفظ سالمت استخوان ها نیاز به مقدار بیشتری ویتامین D و کلسیم 
دارند. سالمندان برای رفع این نیازها می توانند از غذاها و نوشیدنی های غنی از کلسیم 
اســتفاده کنند و روزانه ســه واحد لبنیات کم چرب یا بدون چربی مثل شیر و ماست 
مصرف کنند. از دیگر منابع کلســیم می توان به غالت صبحانه غنی شده، سبزیجات با 
برگ های تیره مثل اسفناج و بروکلی اشاره کرد. منابع غنی ویتامین D شامل ماهی های 
چرب )مانند ماهی ســالمون(، تخم مرغ و نوشیدنی ها و غذاهای غنی شده با ویتامین
D  اســت.  همچنین در صورت مصرف مکمل کلســیم و مولتی  ویتامین می توانید از 

مکمل های حاوی ویتامین D استفاده کنید.

B12 ویتامین
بعضی از افــراد باالتر از ۵۰ 
کافی  جذب  توانایی  ســال 
ندارند.  را   B۱۲ ویتامیــن 
غالت غنی شــده، گوشــت 
بــدون چربــی، بعضــی از 
ماهی هــا و غذاهای دریایی 
 B۱۲ ویتامیــن  منابــع 
هستند. اگر به هر دلیل این 
منابع در برنامه غذایی شما 
وجود ندارند، به مکمل یاری 
ویتامیــن  B۱۲ نیاز دارید 
و باید با  پزشــک یا مشاور 

تغذیه مشورت کنید.

فیبر رژیمی
فیبرهای رژیمی باعث کاهش خطر ابتال به 
بیماری های قلبی و دیابت نوع ۲ می شوند. 
برای دریافت مقادیر بیشتر فیبرهای رژیمی 
می توانید نان و غالت ســبوس دار، لوبیا و 
نخود فرنگی بیشــتری را به همراه میوه و 

سبزیجات مصرف کنید.

مصرف چربی سالم
ســالمندان باید چربی های اشــباع نشده 
مصــرف کنند کــه در آجیــل، آووکادو، 
روغن های گیاهی و ماهی هــا وجود دارد. 
رژیم غذایی ســالمندی باید حاوی مقدار 
کمتری از چربی های اشــباع و چربی های 
ترانس باشــد تا خطر ابتال به بیماری های 

قلبی را کاهش دهد.

پتاسیم
مصرف پتاسیم کافی به همراه محدود کردن مصرف نمک 

می توانــد به کاهش خطــر ابتال به فشــار خون کمک 
کند. میوه ها، ســبزیجات، لوبیا و لبنیات کم چرب یا 

بدون چربی منابع غنی پتاســیم هستند. همچنین 
غذاهای کم نمک را به رژیم غذایی اضافه کنید و 

با سبزیجات و ادویه ها به غذا 
طعم بدهید. 

مهم نیست چند سال سن 
دارید؛ تغذیه مناسب در هر 

سنی اهمیت دارد. هر چقدر که سن ما 
بیشتر می شود نیازهای بدن نیز 
متفاوت می شود، بنابراین تغذیه 

مناسب به طور ویژه ای برای سالمت 
جسمی اهمیت  پیدا می کند.  تعدادی 
از مواد مغذی پراهمیت برای سالمت 

سالمندان در زیر مورد بحث قرار 
گرفته است.

فصلــــــــنامــــــــــــه
فرهنــــگی، علمـــــــی
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گیــــاهان دارویـــــــی
سـال سوم  شمـــاره ۲
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علی نظری
کارشناسی علوم 
تغذیه دانشگاه 
علوم پزشکی 

بوشهر
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چطوری میان وعده های 
بهتری داشته باشیم؟

در ابتدا به این نکته تاکید کنیم که خیلی مهمه توی این 
روزا هم، زمان بندی در خوردن وعده ها و میان وعده ها 

رو رعایت کنید یعنی هیچ وعده ای رو حذف نکنید و میان 
وعده های مناسب رو هم بین وعده هاتون داشته باشید )۳ وعده ۳ 
میان وعده(. حذف هر وعده یا میان وعده باعث ولع به خوردن در 

نوبت بعدی خواهد شد.

میوه ها:
استفاده از میوه در میان وعده ها توصیه میشه  ولی یه نکته فراموش نشه که هر میوه متوسط 1
(اندازه یه ســیب متوسط) حدود 60 کالری انرژی 
داره و به طور متوسط 3 واحد میوه در روز کفایت 

می کنه.

ســعی کنید از میوه ها در رنگهای مختلف  استفاده کنید چرا که هر رنگ تامین کننده 2
آنتی اکسیدان خاص و مفید برای بدن است.

با خــوردن آبمیوه فیبرها به بدن شــما 3خوردن میوه بهتر از آبمیوه هست چرا که 
نمیرسن در حالی که فوائد زیادی دارن. همچنین 

چاق کنندگی آبمیوه بیش از میوه کامل است.

شده یخ زده را به عنوان بستنی های یخی 4برای کودکان میتونیــد میوه های میکس 
بدون شکر و طبیعی درست کنید.

هویج، کرفس، فلفل دلمه و... هم استفاده 5در کنار میوه ها از انواع ســبزیجات مانند 
کنید چرا که هم کالری کمتری دارند و هم خاصیت 
سیرکنندگی بیشتری دارن. مثاًل فلفل دلمه غنی 
از ویتامین C هست و هر یک عدد بزرگش می تونه 
تا 3 برابر نیاز به ویتامین C روزانه رو تامین کنه که 
برای تقویت سیســتم ایمنی این روزا مفیده! (در 

مورد سبزیجات هم تنوع رنگ را رعایت کنید)

مصرف انواع میوه های خشک اشکالی نداره  اما این رو بدونید که خواص تغذیه ای کامل 6
میوه تازه رو نداره، پرکالری تر هست و نباید زیاد 
استفاده بشه (مثاًل نهایتًا چند تکه در روز). ضمنا 
آلودگی های محیطی و میکروبی میوه های  امکان 
خشــک شــده هم بیشــتره بنابرایــن نحوه 

نگهداریشون خیلی مهمه.

انواع غالت:
در صورتی که تمایل به مصرف انواع شیرینی، کیک 
و بیسکوئیت داشتید این رو بدونین که حداکثر 10 
درصد کالری روزانتون رو می تونه تشــکیل بده و 
سعی کنید از انواع سبوس دار استفاده کنید که هم 
مغذی تره و هم خاصیت سیرکنندگی بیشتری داره. 
ضمنا همراه کردن غالت مختلف با منابع پروتئینی 
مثل لبنیات (مثل پنیر) یــا حبوبات کیفیت میان 

وعده رو افزایش میده.
انواع لبنیات کم چرب رو میشــه همــراه کرد با 
میوه های خرد شده مثاًل یک فنجان ماست کم چرب 
با میوه های خرد شده یا میکس میوه ها و سبزیجات 
به صورت شــیک می تونه یه میان وعده 100 کالری 

مفید و سیرکننده باشه.
برای کسایی که ورزش می کنن یا هدفشون افزایش 
وزن هســت، ترکیب تکه های ســیب با کره بادام 
زمینی و دارچین می تونه یه میان وعده مغذی باشه. 
یه ســیب متوسط برش داده شده با یک قاشق کره 

بادام زمینی میشه یه میان وعده 200 کالری.
در مطالعات مختلف به استفاده از دانه های مختلف 
چه در میان وعــده و چه همراه وعده اصلی توصیه 
شــده. مصرف دانه هایی مثل بذرکتان (مفید برای 
ســندرم تخمدان پلی کیستیک)، سیاه دانه (مفید 
برای دیابتی ها)، شاهدانه (مفید در اختالالت روانی-

عصبی)، چیا (مفید برای یبوســت و غنی از امگا3) 
مکررا در منابع توصیه شده (روزانه تا یه قاشق سوپ 

خوری).
آجیل سویا رو فراموش نکنید مخصوصا که پروتئین 
با کیفیتی داره و حاوی فیتواستروژن هست که برای 
کاهش عوارض یائسگی مفیده. یک سوم فنجان از 
آجیل ســویا حدود 90 کالری داره و منبع خوبی از 

پروتئین و فیبر هست.
تکه های ســبزیجاتی مثل ورقه های کدو و هویج به 
شکل برشته شــده در فر هم می تونه میان وعده 

جذابی باشه.
یه نکته مهم اینکه ســعی کنید در هنگام استرس، 
عصبانیت و یا ترس شروع به خوردن نکنید.  ابتدا 
استرس را رفع  و محیط را آرام کنید و سپس اقدام 
به خوردن کنید. همچنین در هنگام خوردن وعده یا 
میان وعده مشغول فعالیت دیگری (از قبیل تماشای 
تلویزیون، جستجو در اینترنت و ...) نباشید. مطالعات 
نشــان میدن در این زمانها دریافت ما چندین برابر 
میشه و فرآیند سیری به تاخیر میفته که همین امر 

زمینه ساز چاقی در آینده خواهد بود.

هادی امامت
دکترای تغذیه و 
رژیم درمانی از 
دانشگاه علوم 
پزشکی شهید 

بهشتی
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مغزها:

تغذیه ای  لحاظ  به  مغزها  هم 1 یعنی  هستند  بسیارغنی 
انواع امالح و ویتامین ها رو دارن و هم 

فیبر، پروتئین و چربی های مفید. ولی از 
طرفی چون پر چرب هســتن پرکالری 

اونها  نباید در خوردن  و  محسوب میشن 
افراط کرد. مثاًل تا 10 عدد مغز انواع مغز در 

روز کفایت میکنه.

در مورد مغزها ســعی کنید از انواع  نمک دار استفاده نکنید چون شما 2
رو مستعد فشار خون باال می کنن.

دقت کنیــد که طوالنی 3در مــورد نگهداری مغزها 
مدت نباید نگهداری بشن چون 

اکسیداسیون  مســتعد  هم 
هســتن و هم ممکنه دچار 

آلودگی هــای میکروبی 
مثل آفالتوکسین بشن.
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اســفناج یکی از 
بــرگ  ســبزیجات 
ســبز تیــره از خانواده 
تاج خروســیان می باشد که 
بومی منطقه ایران بوده است اما 
هم اکنون در سراســر جهان کشت 

می شود.
این گیاه عمدتًا از آب )۹۱/۴%( تشــکیل 
شده اســت و حاوی مقدار کمی پروتئین، 
کربوهیدرات و چربی اســت. وجود طیف 
وســیعی از امالح، ویتامین ها و ترکیبات 
شــیمیایی )فیتوکمیکال ها( این گیاه را به 
یک ماده غذایی ارزشمند و منحصر به فرد 
تبدیل کرده است. اســفناج از منابع غنی 
 ،C ویتامین ،K منیزیوم، پتاسیم، ویتامین
اسیدفولیک و بتاکاروتن )پیشساز ویتامین 
A( می باشد. اگرچه اسفناج دارای مقادیر 
قابل توجه آهن نیز می باشــد، اما این آهن 
به دلیل وجــود ترکیبی به نــام اگزاالت 
قابلیت جذب بســیار پایینی از دستگاه 
گوارش انســان دارد و برخالف تصور 
عموم، اســفناج جزء منابع مطلوب 

آهن دسته بندی نمی شود.
امروزه نقش چاقی و اضافه وزن 
به عنوان ریشــه بســیاری از 
بیماری ها از جمله فشارخون، 
اثبات  دیابت و چربی خون 
شــده اســت. بنابراین هر 
عاملی کــه بتواند از وقوع 
چاقی جلوگیری کند نقش 
موثری در پیشــگیری از 
این بیماری ها نیز خواهد 
کلروپالســت  داشــت. 
برگ هــای  در  موجــود 
به  ترکیبی  اسفناج حاوی 
که  می باشد  تیالکوئید  نام 
مســئول بخــش دیگری از 
اثرات مفید این گیاه اســت. 
را  تی الکوئیدها هضم چربی ها 
دســتگاه گوارش مهار می کنند 
کــه این موضــوع منجر بــه آزاد 
شدن هورمون های سیری مانند کوله 
سیستوکینین از دستگاه گوارش می شود. 
ترشــح این هورمون ها منجــر به کاهش 
اشــتها و دریافت غــذا و در نتیجه کاهش 
وزن می شــود. از طرفی همه سبزیجات از 
جمله اســفناج جزء منابع غنی فیبرهای 

علی امیری نژاد
کارشناس ارشد 

علوم تغذیه 
دانشگاه علوم 
پزشکی ایران

اسفناج؛
 سبز 

پرخاصیت

غذایــی محســوب می شــوند. فیبرها در 
واقع کربوهیدرات هایی هســتند که توسط 
آنزیم های دستگاه گوارش هضم و در نتیجه 
جذب نمی شــوند ولی نقــش مفیدی در 
سالمتی انسان ایفا می کنند. بهبود حرکات 
دســتگاه گوارش، کاهش جذب کلسترول 
و پیشــگیری از وقوع سرطان سینه و روده 
بــزرگ از جملــه این اثرات مفید اســت. 
بســیاری از این فیبرها در دستگاه گوارش 
نقــش پروبیوتیک را دارنــد، به این معنی 
که ســوخت باکتری های مفید روده بزرگ 
را تامین کرده و از این طریق رشــد آن ها 
را افزایش می دهند. اســفناج با دارا بودن 
مقادیر باالی پتاســیم، منیزیم و کلســیم 
افزایش فشــارخون  بیماری  از  می توانــد 

پیشگیری کند.
بسیاری از بیماری های مزمن نظیر سرطان، 
اختالالت  و  عروقــی  قلبی  بیماری هــای 
عصبی در نتیجه مواجه بدن با مواد اکسید 
کننده و وجود التهاب و آسیب سلولی اتفاق 
می افتند. گیاه اســفناج به دلیل دارا بودن 
مقادیر زیادی از ترکیبات آنتی اکسیدان و 
ضد التهــاب مانند ویتامین C، بتاکاروتن، 
لوتئین، زآگزانتین و کوئرستین با استرس 
اکسیداتیو مقابله کرده و می تواند روند وقوع 

این بیماری ها را به تعویق بیاندازد.
نقش اسفناج در سالمت چشم ها و سیستم 
بینایی نیز قابل توجه اســت. جســم زرد 
شــبکیه از دو رنگدانه لوتئین و زآگزانتین 
تشکیل شده است. دریافت اسفناج با تامین 
این رنگدانه ها از بیماری » تحلیل ماکوالر 
وابسته به ســن« که علت اصلی کوری در 
ســالمندان می باشــد جلوگیری می کند. 
بتاکاروتن نیز در بدن به ویتامین A تبدیل 
می شود که برای تطابق در تاریکی ضروری 
بوده و منجر به پیشــگیری از شب کوری 

می شود.
الزم به ذکر اســت به دلیل محتوای باالی 
پتاســیم و فســفر، بیماران همودیالیزی 
و مراحــل انتهایی بیمــاری مزمن کلیوی 
بایســتی در رابطه با میــزان مجاز مصرف 
اسفناج با کارشــناس تغذیه خود مشورت 
کنند. همچنین مصرف بی رویه اســفناج 
همزمان بــا داروهای ضدانعقــاد از جمله 
 K وارفارین به دلیــل مقادیر باال ویتامین
منجر به تداخل دارویی شــده و اثربخشی 

دارو را کاهش خواهد داد.
به طور کلی اســفناج بخش زیادی از نیاز 
بدن به مواد مغذی گوناگون را تامین کرده 
و با توجه به قیمت مناســب و دسترســی 
آسان، اضافه کردن این سبزی ارزشمند به 
برنامه غذایی، می تواند اثرات سودمندی بر 

سالمتی فرد داشته باشد .

این گیاه عمدتًا از آب )
شده اســت و حاوی مقدار کمی پروتئین، 
کربوهیدرات و چربی اســت. وجود طیف 
وســیعی از امالح، ویتامین ها و ترکیبات 
شــیمیایی )فیتوکمیکال ها( این گیاه را به 
یک ماده غذایی ارزشمند و منحصر به فرد 
تبدیل کرده است. اســفناج از منابع غنی تبدیل کرده است. اســفناج از منابع غنی 

منیزیوم، پتاسیم، ویتامین 
اسیدفولیک و بتاکاروتن )پیشساز ویتامین 

A

پرخاصیت
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زعفران گرانترین 
ادویه در سراسر 

جهان است که از این رو به 
آن لقب طالی سرخ داده شده 

است، دلیل قیمت گران آن، 
رنگ، عطر و طعم فوق العاده 
و خواص دارویی و همچنین 

روش برداشت سخت آن است 
که تولید را پرهزینه می کند. 

این ماده غذایی از کشور یونان 
سرچشمه گرفته ولی امروزه 

در نقاط مختلف جهان از 
جمله ایران کشت می شود. 

بیشتر مردم دنیا به این ادویه 
به چشم داروی گیاهی نگاه 
می کنند و عقیده دارند که 

مصرف آن موجب تقویت میل 
جنسی، تقویت خلق و خوی و 

بهبود حافظه می شود.

امید اسبقی
کارشناس ارشد 
تغذیه دانشگاه 
علوم پزشکی 

لرستان

زعفران؛ 
طالی سرخ

چه کسانی در مصرف زعفران باید 
احتیاط کنند

 زنان باردار: زعفران می تواند منجر به 
سقط جنین در ماه های اول حاملگی شود.

 زنان شیرده
 افرادی که به طور معمول  فشــار 

خون پایینی دارند.
خون  فشــار  داروهای  که  افرادی   
مصــرف می کنند: زعفران بــا برخی از 

داروهای فشار خون تداخل دارد.
 بیماران قلبی

 افراد مبتال به بیماری های کلیوی
 افراد مبتال به اختالل دو قطبی

خواص زعفران
زعفران سرشار از ترکیبات آنتی اکسیدانی 
مانند کروســین، کروستین، ســافرانال و 
کائمپفرول می باشد. کروسین و کروستین 
رنگدانه های کاروتنوئیدی و مســئول رنگ 
قرمز زعفران هستند. هر دو ترکیب دارای 
خاصیت ضد افســردگی، حفاظت در برابر 
صدمات پیشرونده سلولهای مغزی، کاهش 
التهاب وکاهش وزن از طریق کاهش اشتها 

می باشند.
ســافرانال به زعفران طعــم و عطر خاص 
خود را می دهد. تحقیقات نشــان می دهد 
که ممکن اســت بــه بهبود خلــق و خو، 
حافظه و توانایی یادگیری شما و همچنین 
محافظــت از ســلولهای مغــزی در برابر 
استرس اکسیداتیو کمک کند. کائمپفرول 
در گلبرگهای گل زعفران یافت می شــود، 
این ترکیب با فواید سالمتی مانند خواص 

آنتی اکسیدان، آنتی 
کاهش  باکتریــال، 
التهاب، خاصیت ضد 
ســرطان و فعالیت 
در  افســردگی  ضد 

ارتباط است.

مضرات مصرف زیاد زعفران
مصرف بیش از حد زعفران نیز باعث کاهش فشار خون و رقیق 
شدن بیش از حد خون می شود که ممکن است عوارضی مثل 
خونریزی های بینی و یا رحمی را در بانوان به همراه داشــته 
باشد. همچنین مصرف زیاد زعفران باعث مسمومیت غذایی، 
اســهال، زردی پوست، خون دماغ، بی حسی پلک ها و لب ها، 

زردی چشم، زردی غشای مخاطی می شود.
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مهناز رضایی
دکترای تغذیه 
دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان

چـای 
سبــز

چای سبز یکی از انواع چای 
هاست، که از برگ ها 

وجوانه های گیاه کاملیا سیننسیس 
تهیه می شود. چای سبز، گیاه بومی 

چین و هند بوده و به دلیل فواید 
سالمتی خود قرنهاست که در سطح 

جهان مصرف می شود و مورد استقبال 
قرار می گیرد. چای سبز حدود 

۲۰ درصد مصرف چای در جهان 
را شامل می شود. از آنجا که چای 

سبز تحت تاثیر فرایندهای 
اکسیداسیون قرار نمی گیرد در 

مقایسه با چای سیاه حاوی 
میزان باالتری آنتی اکسیدان ها و 

پلی فنول های مفید است.

برگ های تازه چای سبز حاوی 3-4 
آلکالوئیدهای شــناخته  از  درصد 
شده به عنوان متیل گزانتین مانند 
کافئیــن، تئوبرومین و تئوفیلین 
است، عالوه بر این حاوی اسیدهای 
فنولیــک نظیر اســید گالیک و 
چای  می باشد.  تیانین  آمینواسید 

سبز حاوی پلی فنول هایی است که 
در برگیرنده فالونول ها، فالونوئیدها و 

اسیدهای فنولیک می باشد که حدود %30 
وزن خشک گیاه را تشــکیل می دهند. بیشتر 

پلی فنول های چای سبز فالونول ها می باشند که موسوم 
به کاتچین هستند. محصوالت و فراورده های مشتق شده 

از چای ســبز عمدتًا عصاره های چای سبز به شکل مایع 
یــا پودر بوده که از نظر محتوای پلی فنول ها )90-45%( و 

مقدار کافئین )10-04%( متفاوت می باشند.
مطالعات اخیر نشان داده است که چای سبز به طور بالقوه 
اثرات سالمتی زیادی در بدن داشته باشد برخی از مزایای 
مصرف چای ســبز شــامل کمک به کاهش وزن، بهبود 
اختالالت کبدی مثل کبــد چرب، کنترل دیابت نوع 2، 
پیشگیری و به تاخیر انداختن بروز بیماری های دژنراتیو 
مثل آلزایمر و پارکینســون می باشد. همچنین مصرف 
چای سبز با پیشگیری از انواع سرطان ها مثل سرطان 
دهان، حلق، معده، روده، پانکراس و پســتان ارتباط 
دارد. عالوه بر این تاثیرچای سبز در کاهش ریسک 

بروز بیماری هــای قلبی عروقی و بهبود پروفایل 
لیپیدی )کاهش سطح کلسترول بد LDL و 

تری گلیســیرید(، کنترل فشار خون و به 
تاخیر انداختن پیری به اثبات رسیده 

است. به نظر می رسد اثرات مثبت 
چای ســبز بر سالمتی ناشی از 

اثرات آنتی اکســیدان و ضد 
نظیر  ترکیباتی  التهــاب 

پلی فنول هــا و کاتچین 
سبز  چای  در  موجود 

می باشد.

3-
آلکالوئیدهای شــناخته  از  درصد 
شده به عنوان متیل گزانتین مانند 
کافئیــن، تئوبرومین و تئوفیلین 
است، عالوه بر این حاوی اسیدهای 
فنولیــک نظیر اســید گالیک و 
چای  می باشد.  تیانین  آمینواسید 

سبز حاوی پلی فنول هایی است که 
در برگیرنده فالونول ها، فالونوئیدها و 

اسیدهای فنولیک می باشد که حدود %30 
وزن خشک گیاه را تشــکیل می دهند. بیشتر 

اما مضراتی که مصرف 
چای سبز می تواند به دنبال 

داشته باشد:
زیاده روی در مصرف هر نوع ترکیب 

غذایی می تواند مضراتی به دنبال داشته 
باشد که نوشیدنی های گیاهی از جمله چای 

سبز نیز از این امر مستثنی نیست. زیاده 
روی در مصرف چای سبز می تواند 

اثرات سمی بر کبد و پانکراس 
بر جای بگذارد.

14

چه کسانی در مصرف چای 
سبز باید احتیاط کنند:

افرادی که از داروهای رقیق کننده خون یا ضد 
انعقاد استفاده می کنند، مثل وارفارین،پالویکس، 

آسپرین و...
کسانی که به کافئین حساسند.

افراد مبتال به بیماری های قلبی عروقی یا فشار خون که 
تحت درمان داروئی هستند، مصرف چای سبز می تواند با 
برخی داروها تداخل ایجاد کند، بنابراین مشاوره با پزشک 

معالج ضروری است.
افرادی که به طور معمول فشار خون پائینی دارند.

زنان باردار و شیرده زیرا کافئین موجود در 
چای سبز باعث افزایش ضربان قلب 

می شود.
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علی صانعی
کارشناس 

ارشد تغذیه از 
دانشگاه علوم 
پزشکی ایران

کارشناس ارشد 
علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی ایران

خواص بادمجان
از نظر طب قدیم بادمجان گرم و خیلی خشــک اســت. بادمجان بر خالف آنچه 
که عوام اعتقاد دارند که بی بو و بی خاصیت اســت به دلیل مواد مغذی سودمند 
و ترکیبات فیتوکمیکالی که دارد برای ســالمتی مفید می باشد. مصرف غذاهای 

گیاهی مانند بادمجان باعث کاهش چاقی، دیابت، بیماری های قلبی عروقی و 
ارتقا سالمتی، افزایش انرژی و کاهش وزن می شود؛ مشروط به اینکه 

در طبخ آن از روغن زیاد استفاده نشود. بادمجان را حتمًا باید 
به حالت کامال رسیده مصرف کرد زیرا خام آن طعم تلخ 

دارد و در آنهایی که آســم و برونشیت دارند باعث 
تحریک این بیماریها می شود.

ترکیبات تغذیه ای 
بادمجان

یک فنجان بادمجان 
خام حاوی 20 کالری 
انرژی. 0/8 گرم 
پروتئین، 4/82 گرم 
کربوهیدرات، 0/15 
گرم چربی و 2/5 گرم 
فیبر رژیمی است. 
این مقدار می تواند 
تقریبا 10 درصد از 
نیاز روزانه به فیبر، %5 
پتاسیم، 3% ویتامین 
 ،B6 5 ویتامین% ،C
%1 آهن و %2 منیزیم 
بدن را تامین کند.

سالمت قلبی
فیبر،  حــاوی  بادمجان 

Vit C ،Vit B6، پتاسیم و فیتونوترینت ها 
است که باعث سالمت قلب و بهبود عملکرد 

عروق می شود.
مصرف مــواد غذایی حــاوی فالونوئیدها 
 )بویژه آنتوسیانین( نظیر بادمجان با کاهش 
مرگ و میــر ناشــی از بیماری های قلبی 
عروقی و کاهش فشارخون در ارتباط است.

کلسترول خون
کلروژنیک اسید یکی از مهم ترین ترکیبات 
آنتی اکسیدانی موجود می باشد که به مقدار 
قابل توجهی در بادمجــان وجود دارد. این 
ترکیب موجب کاهش سطح LDL می شود 
و به عنوان یک ماده ضد سرطانی شناخته 

می شود.

عملکردهای شناختی
یافته های حاصل از برخی مطالعات نشان 
می دهند که ناسونین به عنوان یک آنتوسیانین 
موجود در داخل پوست بادمجان با اثر آنتی 
اکسیدانی خود باعث حفاظت چربی غشای 

سلول های 
مغــزی از خطر رادیکال های آزاد 

می شــود. همچنین با مهار التهابات عصبی 
و تسهیل جریان خون به مغز موجب بهبود 
عملکرد حافظه شــده و به پیشــگیری از 
اختالالت روانی مرتبط با سن نظیر آلزایمر 

کمک می کند.

کنترل وزن و اشتها
فیبرهای رژیمی به عنوان یکی از فاکتورهای 
کنترل و کاهش وزن شناخته شده اند. این 
ترکیبات با ایجاد حس سیری باعث کاهش 
دریافت غذایی می شوند. بادمجان به عنوان 
یک ماده غذایی کم کالری و فیبری، شما را 

به این مقصود خواهد رساند.

سرطان
ترکیبات  عنــوان شــد،  همانطــور کــه 
فالونوئیــدی و پلی فنولــی بادمجان نظیر 
آنتوسیانین و کلروژنیک اسید باعث حفظ 
ســلول های بدن از خطــر رادیکال های 
آزاد، جلوگیری از رشــد تومورها، تهاجم و 

گسترش سلول های سرطانی می شود.
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هر روز نهایتا یــك وعده غذایي را در  مي توانید 1 را  بخورید.صبحانه  رستوران 
طبق برنامه رژیم غذایي خود بخورید. 
اتفاقــًا مي توانید بــراي تهیه نان و 
لبنیات پیاده روي روزانه نیز داشــته 
باشید. اگر دقت كنید خیلي از اوقات، 
شما وقتي از صبحانه ی هتل استفاده 
مي كنید ،مواد غذایي را مي خورید كه 
اشــتهاي واقعي براي آنهــا ندارید و 
آنچنان براي شما لذت بخش نیست و 
فقط براي آنكه در منوي غذایي ارائه 
شده، آن را مي خورید! براي تنوع در 
صبحانه، از شیر و كورن فلكس هاي رژیمي 

نیز براي صبحانه مي توانید استفاده كنید.
ســعي كنید ناهار را وعــده غذایي اصلي 
قرار داده و اگر به رســتوران مي روید، ناهار 
را از غذاي رســتوران استفاده نمایید. شب 
معموال از غذاهاي حاضــري و كم كالري 

استفاده كنید.

در انتخاب نوشیدني ها دقت نمایید. خیلــي از ما هنــگام ســفر عالوه 2
بر خوردن فــراوان غذاهاي رســتوراني و 
دریافت بیش از حد كالري ،حجم باالیي از 
نوشابه هاي گازدار را نیز استفاده مي كنیم.
استفاده از آب معدني، بویژه اگر در آن آب 
یك عدد لیمو تــرش را بچكانید، عالوه بر 
مهار تشــنگي شــما بویژه در تابستان ،از 
دریافت بیــش از حد كالري نیز جلوگیري 
مي كند. اگر هم نوشــابه اســتفاده كردید 
حتمًا از نوع رژیمي باشــد، البته این بدان 
معنا نیســت كه در نوشــیدن نوشابه هاي 
رژیمي آزاد هستید، زیرا نوشابه هاي رژیمي 
اگر چه كم كالري هستند،ولي خود دلیلي 

براي افزایش وزن شما خواهند بود.

دهید.3حجم وعده غذایي خود را كاهش 
این منطقــي و معموال امكان پذیر نخواهد 
بود كه شــما چشــم خود را در ســفر بر 
روي همــه غذاهاي لذیــذ ببندید.اما این 
بدان معني نیســت كه حجم باالي غذاي 
رســتوراني را براي هر وعده خود انتخاب 
نمایید.شــما مي توانید بعضي اوقات براي 
خود فقط سوپ سفارش دهید یا باقیمانده 
غذاي كــودك خود را كــه مي خواهید از 
اسراف آن جلوگیري نمایید! استفاده كنید.

البتــه بعضــي از ما عالوه بر غــذاي خود 
كه به طــور كامل مي خوریــم، باقیمانده 
غذاي كودكمان را نیزبه بهانه عدم اسراف 

مي خوریم.
توصیه دیگر آن اســت كه شما مي توانید 
غذاي خود را با همسرتان به طور شریكي 

استفاده نمایید.
اگر خجالت مي كشــید از این كه یك غذا 
براي دو نفرســفارش دهید، مي توانید هر 
كدام یك ظرف ســفارش دهید و نیمي از 
هر ظرف را در یــك ظرف یك بار مصرف 
جــدا بریزید و براي وعــده بعدي خود در 

یخچال نگهدارید.

چند نكته ساده و مهم توجه كنید:4در هنــگام رفتن به رســتوران، به 
*غذاي كبابي را به جاي غذاي سرخ شده 

سفارش دهید.
*بــه جاي كباب كوبیــده از كباب برگ یا 

چنجه یا جوجه كباب استفاده نمایید.
*به جاي ســیب زمیني ســرخ شده و نیز 
ذرت مكزیكي )كه ســس زیــادي دارد(، 

ساالد و سبزیجات سفارش دهید.
*در هنگام ســفارش ســاالد، آن را بدون 
سس سفارش دهید یا از كاركنان رستوران 
بخواهید كه ســس را براي  شــما سر میز 
بیاورند تا خود شــما به میــزان كم روي 

ساالدتان بریزید.
*حتــي االمــكان از نانهاي ســبوس دار 

استفاده كنید.

انتخاب نمایید.5میان وعده هاي خود را از میوه جات 
به جاي اســتفاده از تنقــالت پر چرب و 
پر كالري كه معمواًل در هنگام ســفر زیاد 
اســتفاده مي شــوند، از میوه هاي مختلف 
در طي روز استفاده نمایید.خیلي از ما در 
هنگام رانندگي و ســفر، دائمًا از تنقالتي 

مانند كیك، چیپس و... استفاده مي كنیم.
اگر هنگام رانندگــي، میوه همراهتان 

سالم تري  باشــد،انتخاب 
خواهید داشت.

جواد واحدی
مشاور تغذیه و 
رژیم درمانی، 
دانشگاه علوم 
پزشکی شهید 

بهشتی

اگر مي خواهید پس از سفر وزن باالیي نداشته و رژیم خود را نشكنید، به نكات 
ذیل توجه داشته باشید:

چگونه رژیم خود را 
در سفرهای تابستانی نشكنیم؟
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رســتوران ســنتي را به رستوران  فست فود ترجیح دهید.6
خیلي از فرزندان ما، شــاید فســت فود را 
ترجیح دهند. واقعیت آن است كه خود ما 
طي ســال ها آنان را به این انتخاب تشویق 
كرده ایم. آمار نشان مي دهد كه مقدار كالري 
و چربي دریافتي در خیلي از غذاهاي فست 
فود به مراتب بیش از غذاي ســنتي است.
حجم یك عدد ساندویچ یا یك عدد پیتزا 
نباید ما را در تخمین میزان انرژي یا چربي 

موجود در آن گول بزند.
عــالوه بر آن كــه غذاهاي فســت فود به 
دلیل نحوه طبخ آنها كه معمواًلسرخ كرده 
اند،در كنترل اشتها ضعیف عمل مي كنند، 
یعني شما حجم قابل توجهي از فست فود 
را مي خورید، ولي احســاس ســیري پیدا 

نمي كنید.

در انتخــاب غذاي خــود، ماهي را  فرامــوش نكنیــد. به ویــژه اگر به 7
استان هاي ساحلي سفر مي كنید، ماهي را 
در انتخاب هــاي غذایي خــود قرار دهید. 
متأسفانه باید گفت كه سرانه مصرف ماهي 

در كشور ما خیلي پایین است.
ماهي كبابي را به ماهي سرخ كرده ترجیح 
دهیــد. ماهي به ســبب سرشــار بودن از 
چربي هاي مفیــدي مانند امــگا3 تأمین 
كننده ســالمت قلب و عروق شما خواهد 

بود.
افراد چــاق و بیماران قلبي باید از خوردن 

كنند،  پرهیــز  میگو 
زیــرا میگــو حاوي 
زیادي  كلســترول 
است، بویژه اگر نوع 
سرخ شــده آن را 

انتخاب نمایید.

مراقب پیش غذاها باشید. خیلي از ما حجم زیادي از انرژي را 8
قبل از غذاي اصلــي دریافت مي كنیم. در 
نظر بگیریدبراي شما قبل از غذاي اصلي، 
نان داغ، ماســت موسیر پرچرب، ساالد به 
همراه ســس فراوان و سوپ خامه سر میز 
آورده اند و شما بدون توجه، به اندازه یك 
وعده غذایي را قبل از شــروع غذاي اصلي 
خواهیــد خورد. لذا از كاركنان رســتوران 
بخواهید تا قبل از غذاي اصلي براي شــما 

چیزي غیر از ساالد نیاورند.

در هنگام سفر وقت  و 9 براي ورزش  كافي 
فعالیت بدني خواهید داشت.

شــاید شــما تراكم كاري در ایام سال را 
بهانه اي براي عــدم فعالیت بدني و ورزش 
خود قرار دهید،ولي قطعًا در هنگام ســفر 
این عذر از شــما پذیرفته نیست. حال 
كه شما در سفر مي خواهید از غذاهاي 
لذیذ اســتفاده كنید، حداقل مقداري 
ازآن را با ورزش بسوزانید. عالوه بر آن 
كه ورزش و فعالیــت بدني آرامش فكري 

شما را در سفردو چندان خواهد كرد.

در هنــگام مســافرت هدف غیر  منطقي بــراي كاهش وزن خود 10
قرار ندهید.

اولین هدف شما این باشد كه طي سفر 
وزنتان افزایش نیابد. اگر چه در صورت 
رعایت رژیم غذایي، كاهش وزن شما در 
طي دوران مســافرت امكان پذیر خواهد 
بود،ولي نباید در ســفر  بر خود ســخت 
بگیریــد، زیرا اگــر موفق نشــوید، باعث 
ناامیدي شما شده بعد از سفر به طور كلي 

از رژیم دست مي كشید!
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دانه سویا یک لوبیا از خانواده بزرگ 
حبوبات است که بخاطر محتوای پروتئینی، 
ترکیب اســیدهای چرب و سایر ترکیبات 
مفید از جمله فیبــر و ایزوفالون ها ارزش 

تغذیه ای فراوانی دارد.
دانه ســویا حاوی ۳۰ تا ۵۰ دصد پروتئین 
است که شــباهت بســیاری به پروتئین 
حیوانی دارد و می تواند به عنوان جایگزین 
مناسبی برای گوشــت مورد استفاده قرار 
گیرد. همچنین پروتئین ســویا یک منبع 
خوب پروتئینی برای افرادی اســت که از 
رژیــم غذایی گیاهخواری پیروی می کنند. 
شیر ســویا نیز منبع مناسبی از اسیدهای 
آمینه ضروری بوده و اگرچه کلسیم پایینی 
دارد امــا اغلب با کلســیم و ویتامین دی 
غنی سازی می شود. کاهش دریافت گوشت 
قرمز و جایگزینی آن با پروتئین سویا برای 
کاهش خطر بیماری هــای قلبی و عروقی 
توصیه می شــود. عالوه بر این پپتیدهای 
)پپتیدهــا از اتصال چند اســید آمینه به 
وجود می آیند( موجود در پروتئین ســویا 
به ویژه محصوالت تخمیری سویا با انبساط 
عروق مانع از افزایش فشار خون می شوند. 
غذاهای حاوی پروتئین سویا می تواند وعده 
غذایی مناسبی برای ورزشکاران و نوجوانان 
باشد که نیاز پروتئینی باالتری برای رشد 
عضالت خود دارند. همچنین به زنان باردار 
توصیه می شود برای رشد جنین دانه سویا 
و پروتئین ســویا را در برنامه غذایی خود 
بگنجانند. هر ۳/۵ قاشق غذاخوری پروتئین 
ســویا ۷ گرم پروتئیــن دارد و معادل یک 

واحد گوشت در نظر گرفته می شود.
روغن ســویا حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد وزن 
دانه را تشکیل می دهد و که حدود نیمی از 
آن را لینولئیک اسید تشکیل داده و حاوی 
۲۵ درصد اســیداولئیک است. این روغن 
همچنیــن حاوی حدود ۷% اســید چرب 
امگا-۳ می باشــد که فواید بیشماری برای 
ســالمتی دارد. ترکیب مناسب اسیدهای 
چــرب این دانه و نیز محتوای فیبر موجود 
در لوبیای سویا در بهبود پروفایل لیپیدی 
خون بسیار مؤثر اســت و لذا می تواند در 
کاهش خطر بیماری هــای قلبی و عروقی 
نیز مفید باشــد. لوبیای ســویا مانند سایر 

حبوبات، فاقد کلسترول است.
دانه سویا می تواند به عنوان یک میان وعده 
غذایی با ارزش در نظر گرفته شــود. فیبر 
موجود در این دانه به کنترل اشتها، کاهش 
چربی خــون و کاهش قنــد خون کمک 
شــایانی می کند، لذا افراد چاق و بیماران 
مبتال به دیابت می توانند با نظر متخصص 
تغذیه خود از دانه ســویا بــه عنوان میان 
وعده در رژیم غذایی خود اســتفاده کنند. 
البته باید توجه داشــت کــه مصرف زیاد 
لوبیای سویا بخاطر وجود فیبر باال می تواند 
موجب ناراحتی و نفخ شکم شود. دریافت 
زیــاد این دانه مثل هر ماده غذایی دیگری 
اگر مازاد بر نیاز انرژی مورد نیاز بدن باشد 

می تواند منجر به اضافه وزن شود.
فیتواســتروژن موجــود در ســویا بخاطر 
شباهت ساختاری به استروژن اثرات مثبت 
بســزایی در کاهش عالئم یائســگی دارد 

چرا که به عنوان اســتروژن ضعیف عمل 
می کنند. ســویا همچنین حــاوی مقادیر 
قابل توجهی از امالح معدنی شامل کلسیم، 
آهن، سدیم، پتاســیم، روی و فسفر است. 
کلسیم موجود در این دانه همراه با محتوای 
فیتواستروژنی آن موجب شده که این دانه 
بــرای جلوگیری از پوکی اســتخوان و نیز 
کاهش شدت شکســتگی های استخوانی 
مصرف شــود. پروتئین گیاهی و پتاســیم 
موجود در ســویا نیز در کاهش فشار خون 
بسیار مؤثر است. به بیماران کلیوی توصیه 
می شود که از ســویا بخاطر محتوای قابل 
توجه فسفر موجود در این دانه پرهیز کنند، 
البته خیس کردن پروتئین سویا، جوشاندن 
و دور ریختــن آب آن تا حدی از محتوای 
فسفر آن می کاهد. آهن لوبیای سویا جذب 
کمی داشته و نمی تواند به تنهایی به عنوان 
یک منبع مناسب آهن برای رفع کم خونی 
توصیه شــود اما همراه کــردن یک منبع 
ویتامیــن C مثل مرکبات و گوجه فرنگی 

می تواند جذب آهن آن را افزایش دهد.
دانه ســویا خاصیت ضد التهابی نیز داشته 
و لذا جایگزین مناســبی برای گوشت در 
بیماران مبتال به آرتریت محسوب می شود. 
امگا-3 موجــود در این دانه نیز در کاهش 
التهاب بــدن مؤثر اســت. برخالف تصور 
عموم، مصرف متعادل سویا در رژیم غذایی 
نقشــی در افزایش خطر سرطان ها ندارد و 
در بیمارانی که مبتال به کم کاری تیروئید 
هســتند نیز می تواند به میــزان متعادلی 

مصرف شود 

دانه سویا

زهرا یاری
دکترای تغذیه 
دانشگاه علوم 
پزشکی شهید 

بهشتی
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سندروم تخمدان 
پلی کیستیک

هادی امامت
دکترای تغذیه و 
رژیم درمانی از 
دانشگاه علوم 
پزشکی شهید 

بهشتی

نکات رژیمی:
چاقی می تونه عالئمش رو زیاد کنه ولی همه 
افراد مبتال به تنبلی تخمدان چاق نیســتن! 
کاهش 5 تــا 10 در صد از وزن در زنان چاق 
می تونه حتی بهتر از داروی متفورمین تخمک 
گذاری رو اصالح کنــه. در کنار رژیم غذایی 

فعالیت ورزشی خیلی موثره.
در برخــی افراد با کــم کاری تیروئید همراه 
میشــه که نیاز به داروی تیروئیدی و توجه به 
مکمل یا غذای حاوی ســلنیوم و ید ضرورت 

داره.
در افرادی که قند خون زیاد شــده و مقاومت 
نسبت به انسولین دارن، باید از غالت تصفیه 
شده و شــیرینی و قندهای ساده پرهیز بشه، 
فیبر بیشتری دریافت بشه، وعده های کوچک 
و مکرر داشته باشن و مکمل پیکولینات کروم 

هم توصیه شده.
کمبود ویتامین D باعث تشدید این بیماری 
میشــه پس در افرادی که کمبود دارن حتماًً 

باید مکمل یاری انجام بشه.
در ناباروری مقاوم به داروی کلومیفن سیترات، 

مکمل ان-استیل سیستئین توصیه میشه.
به طور کلی این افراد باید از غالت تصفیه شده، 
موادغذایی سرخ شده، فست فودها، نوشیدنی 
های شیرین شده، گوشت های فرآورری شده 
مثل سوســیس، کالباس، چربی های جامد و 

افراط در خوردن گوشت قرمز پرهیز کنند.
همچنین مصرف فیبر بیشتر، ماهی، میوه های 
قرمز مثل انگور، گیالس، آلبالو، ســبزیجات 
ســبز تیره مثل اســفناج، بروکلی، حبوبات 
و ادویــه هایی مثل زردچوبــه و دارچین هم 

توصیه میشه.

کی باید به پزشک مراجعه 
کرد؟

افزایش آکنه یا جوش، رشد افراطی مو در 
صورت، افزایش ناگهانی وزن مخصوصًا در ناحیه 

شکمی، چرب شدن پوست، قاعدگی نامنظم، درد 
نواحی لگنی و ناباروری.

کی باید به پزشک مراجعه 

عالئم شایع:
مقاومت به انسولین، 

آکنه، هیرسوتیسم (موی 
زائد)، تاسی مردانه، افزایش 

وزن و آپنه حین خواب

مجموعه ای از اختالالت هورمونی در خانم ها که در اون 
هورمون های مردانه در بدن افزایش پیدا می کنه. همچنین 
مقاومت به انسولین ایجاد میشه که می تونه همراه با افزایش قند و 

چربی خون باشه. عدم قاعدگی، قاعدگی نامنظم، عدم تخمک 
گذاری، وجود کیست در تخمدان و نهایتاًً ناباروری در موارد 

پیشرفته از نشانه هاش محسوب میشه.
در کشورهای غربی حدود ۱۰ درصد زنان در 

سنین باروری رو درگیر میکنه ولی در ایران 
آمار یکم باالتره.
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مصرف ویتامین C منابع ویتامین A مثل بروکلی، هویج و لوبیا

منابع امگا 3 مثل ماهی و بذر کتان

سبوس جو یا گندم

ترکیبات ارگانوسولفوره حاوی گوگرد مثل سیر و پیاز و تره

مصرف مایعات

مغزها

سویا

آلو

ذکر این نکته حائز اهمیت است که با گرفتن رژیم های اصولی و 
سرعت منطقی کاهش وزن، چنین تغییرات محسوسی در وضعیت 

چهره رخ نخواهد داد.

آیا راهی دارد که 
در رژیم های کاهش وزن

صورتمان الغر نشود؟
یکی از مواردی که مکررا از ما پرسیده می شود چاقی صورت است؛ اینکه 
آیا راهــی دارد که در رژیم های کاهش وزن، صورتمان الغر نشــود؟ یا 

به طور کلی راهی وجود دارد که صورتمان چاق شود؟
در پاسخ به این ســوال باید بگوییم که در رژیم های کاهش وزن، چربی 
از همه قسمت های بدن ســوخته می شود، با این حال راه های تغذیه ای 
وجود دارد که با کمک به کالژن ســازی، ممکن است از افتادگی صورت 
و شــل شدن پوست جلوگیری کند، از این موارد می توان به گزینه های 

زیر اشاره کرد:

هادی امامت
دکترای تغذیه و رژیم 

درمانی از دانشگاه 
علوم پزشکی شهید 

بهشتی
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حتمًا شنیده اید که وقتی می گویید بدخوابم 
یا بیخوابم گاها به شما پیشنهاد می دهند 
که یک لیوان شــیر قبل از خواب مصرف 
کنید؛ خیلی ها هستند که اثرات مثبت آن 
را تجربه می کنند و این مســئله ای نیست 

که رد شود.
تریپتوفان آمینواسیدی هست که در شیر 
وجود دارد، این آمینواســید طی یک سری 
از مکانیسم ها در نهایت می تواند تبدیل به 
هورمون مالتونین شود. هورمون مالتونین 
در حالت طبیعی از غــده اپی فیز در مغز 
ترشح می شود و در پاسخ به تاریکی باعث 
می شود که ما خواب راحتی داشته باشیم. 

بــه همین دلیل چون در شــیر تریپتوفان 
بیشتری وجود دارد در نتیجه باعث تولید 
مالتونین بیشــتر و ایجاد خواب آرامتری 

می شود.
مطالعاتی وجود دارد که نسبت به مطالب 
فوق ضدو نقیض است و نظرات متفاوت تری 
دارند. این مطالعات عقیــده دارند که این 
بحث یک بحث روانشناســی است، یعنی 
وقتی شــما در شــب یک لیوان شیر گرم 
مصرف می کنید یــادآور خاطرات کودکی 
می شود که از شیر مادر استفاده می کردید 
و با آرامش به خــواب می رفتید. به همین 
دلیل از لحاظ روانی مصرف شیر گرم باعث 

خواب آرام می شود. 

سوال همیشــگی که وجود دارد این 
است که آیا شــیر قبل خواب باعث 

چاقی می شود؟
اینکــه درمورد یک مــاده مــا بگوییم که 
چاق کننده است یا نیست صحیح نیست، این 
موضوع مهم اســت که ما در چارچوب رژیم 
روزانــه خود چه مقــدار از آن ماده غذایی را 
استفاده می کنیم. این موضوع تعیین می کند 
که ماده غذایی ما را چاق می کند یا خیر. یک 
لیوان شیر قبل خواب اگر در چارچوب رژیم 
غذایی روزانه باشد باعث ایجاد چاقی نمی شود.

علی فاتحی
کارشناس تعذیه 
از دانشگاه علوم 
پزشکی شهید 

بهشتی 

نوشیدن شیر
قبل از خواب



چی بخورم؟
مصرف پروتئین های 
با کیفیت، نان و غالت 
سبوس دار، میوه ها و 
سبزیجات تازه و آب  

را افزایش دهید

چی نخورم؟
کاهش مصرف نمک، 

نان و برنج تصفیه 
شده و قندهای ساده، 
نوشیدنی های پرقند و 

کافئین
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بله تنها نیستید چون تقریبن 85 درصد و 
حتی بیشتر از خانم های باالی 20 سال این 

مشکل رو دارند!!
ببینیم سلولیت چی هست و چطور ایجاد 

میشه؟؟
بد نیس اول با انواع چاقی آشنا بشیم...

ما دو نــوع چاقی داریــم، آندروژنیک که 
معموال در آقایون دیده و چربی بیشــتر در 
باالتنه یعنی شکم و دست ها تجمع میکنه 
و  ژینوئیدی که شــکل تجمع چربی زنانه 
ســت و در پایین تنه یعنی باسن و ران ها 
چربی جمع میشه بهتره بدونیم که سلولیت 
در ارتباط با تجمع چربی ژینوئیدی اتفاق 
میوفته و طبیعتا در خانم ها هم این چربی 

بیشتره پس سلولیتم بیشتره
سلولیت یک نوع لیپو دیستروفیه!!

یعنی چی؟ 
یعنی توزیع چربی در بدن نا مناسب باشه

بازم متوجه نشدم!!؟
در واقــع چیزی کــه در ســلولیت اتفاق 
میوفته اینه که، چربی زیر پوســتی، بین 
عضالت و فیبرهایی که پوست را به عضله 
وصــل می کند، گیر میکنه!! و با فشــاری 
که کیســه های چربی به بافت پوست وارد 
می کنند، ظاهری پرتقالی شکل به پوست 
میده و فرورفتگی هایی را روی پوســت به 

وجود میاره
این مشــکل معموال از ســن بلوغ به بعد 
می تونــه در خانم ها اتفــاق بیوفته اگرچه 

حدیث 
تنگستانی

دکترای تغذیه 
دانشگاه تهران

آیا شما هم
سلولیت دارید؟

بیشتر در افراد با سن باالتر که پوستشون 
نازک تر میشــه، چربی بیشــتر میشه  و 

عضالت شل تر میشه، رخ میده...
چه عواملــی فرد رو مســتعد ســلولیت 

می کنند؟
ژنتیک

افزایش درصد چربی بدن
عدم تعادل هورمونی

ورزش نکردن
بیماری هــای متابولیک مثل چاقی و 

دیابت
نقص سیستم لنفی

رژیــم غذایی نا ســالم و رژیم های 
غیراصولی

کم آبی

خب تغذیه برای کاهش سلولیت 
چکار می تونه بکنه؟

کاهش وزن با یک رژیم غذایی مناسب به 
همراه ورزش می تونه تا حدودی این مشکل 

رو برطرف کنه...
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 علت چیه؟ علت دقیق مشخص نیست ولی 
موارد زیر مطرح شده:

 اختالل انقباض عضالت گوارشی
 اختالالت عصبی به شــکل ناهماهنگی بین مغز و 

شبکه عصبی روده ای
 التهاب و عفونت روده ای
 تغییر میکروفلور گوارشی

 محرک این بیماری چیا هستن؟ برخی مواد 
غذایی، استرس، وضعیت هورمونی (مثاًل دوران 

قاعدگی)

 عوامل زمینــه ای که خطر این بیماری رو 
زیاد می کنن؟ ســن کمتر از 50 سال، جنس 
عصبی  مشــکالت  فامیلی،  ســابقه  مونث، 

روانی(مانند افسردگی و اضطراب)

 واما رژیم مناسب چیه؟ 
اسمش هست رژیم با FODMAP پایین که منظور 
اینــه که فرد باید یه ســری از مــواد غذایی حاوی 
ســاکاریدها و قندهای الکلــی قابل تخمیر رو کمتر 
مصرف کنه یا حداقل 6 تا 8 هفته کنار بذاره تا زمانی 

که عالئم بهبود پیدا کنه.

 حاال کدوم یک از مواد غذایی باید 
محدود بشه؟

 لبنیات حاوی الکتوز مثل شیر که البته می تونه با 
شیر بدون الکتوز یا شیر سویا جایگزین بشه

 برخی میوه ها )مانند هندوانه، هلو، گالبی، انبه، سیب، 
آلو، شیره و نکتار( خشکبار و آبمیوه در مقادیر زیاد

 حبوبات زیاد
 شربت های با فروکتوز زیاد و عسل

 محصوالت گندم
 برخی سبزیجات )مانند آرتیشــو، مارچوبه، کلم 

بروکلی، پیاز، گل کلم، قارچ، سیر(
البته حساسیت های غذایی می تونه در افراد مختلف 

متفاوت باشه!

سندروم روده تحریك پذیر
(IBS) یه بیماری شایع روده ای هست که امروزه خیلیا درگیرش هستن

 عالئمش چیه؟
 درد و نفخ شکمی
 گاز گوارشی زیاد

 اسهال، یبوست یا 
هر دو باهم
 وجود مواد مخاطی 
در مدفوع

 در چه صورتی 
سریعًا باید پیگیری 
بشه؟
 کاهش وزن غیر 
ارادی
 اسهال شبانه
 خونریزی رکتال
 کم خونی فقر آهن
 استفراغ بی دلیل
 بلع دشوار

 درد شکمی که با 
دفع هم بهبود نیابد

 توصیه های پایانی؟!
دریافت آب زیاد، ورزش منظم، کاهش دریافت 
قهوه و چای و شکالت و حذف الکل، کاهش 
مصرف مغزها، حذف گلوتن (گندم، جو بارلی 
و چــاودار)، کاهش دریافت غذاهای فرآوری 
شده و سرخ شده، دریافت وعده های غذایی 
کوچکتر، عدم تاخیر در زمان وعده غذایی و 

آهسته غذا خوردن.

حدیث 
تنگستانی

دکترای تغذیه 
دانشگاه تهران



اثرات قهوه سبز بر سالمتی:
مطالعات نشان می دهند مصرف متداول 
قهوه سبز ریسک ابتال به بیماری هایی 
از جمله آلزایمر و پارکینسون را کاهش 
داده، باعث کاهش فشار خون در افراد 
مبتال به فشار خون باال شده، در افراد 
مبتال به دیابت تیپ دو به کنترل قند 
خــون کمک می کند، عــالوه بر این 
کلروژنیک موجود در قهوه سبز باعث 
و  شده  خون  لیپیدهای  سطح  کاهش 
در نتیجه کنترل ســطح کلسترول و 
تری گلیســیرید می شود،کلروژنیک 
متابولیسم  تنظیم  با  قهوه  در  موجود 
قند و چربی، مقاومت به انســولین را 
کاهــش داده و نیز منجــر به کاهش 
وزن و پیشگیری از بیماری های قلبی 
عروقی می شود. اثرات آنتی اکسیدان 
ترکیبــات قهوه ســبز همچنین در 
پیری  انداختن  تاخیر  به  و  پیشگیری 
زود رس و نیز پیشــگیری از ابتال به 

سرطان نقش دارد.

مضرات و موارد احتیاط در مصرف 
قهوه سبز:

به  نیز  مانند سایر قهوه ها، قهوه سبز 
دلیل وجود کافئین در صورت مصرف 
نامناســب ممکن  زمان  یا در  و  زیاد 
است اثراتی مانند ناراحتی های معده، 
افزایش ضربان قلــب، افزایش حجم 
ادرار، بی خوابی، خستگی ویا استرس 

و اضطراب را به همراه داشته باشد.
مصرف دوز باال از اســید کلروژنیک 
برای مدت کوتاه باعث افزایش سطح 
که  می شود  پالســما  هموسیستئین 
ممکن اســت بــا بیماری هایی مانند 

بیماری قلبی همراه باشد.
مواد  با  ســبز  قهوه  همزمان  مصرف 
غذایی یا مکمل های حاوی آهن و روی 
و  شود  غذایی  تداخل  باعث  می تواند 
بهتر است فاصله زمانی 2 ساعت بین 

خوردن این مواد غذایی رعایت شود.

موارد منع مصرف قهوه سبز:
زنان  باردارو شــیرده: زنان باردار و 
مادران شــیرده از خوردن قهوه سبز 
جدا خود داری کننــد دلیل این امر 
وجود درصد باالیی از اسید کلروژنیک 

در قهوه سبز می باشد .
بیماری هــای خونی: بیمــاران مبتال 
بیماری های  یا ســایر  و  به هموفیلی 
انعقادی خون از خــوردن قهوه خام 

(سبز) به صورت جدی دوری کنند.
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مهناز رضایی
دکترای تغذیه 
دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان

قهوه سبز

سرطان نقش دارد.

قهوه متعلق به خانواده 
 )Rubiaceae( رابیاسه

می باشد که در مناطق بارانی با 
میانگین دمای حدود ۲۴-۱۸ درجه 
سانتیگراد رشد می کند. قهوه سبز یا 
green coffee  دانه های لوبیایی 

شکل قهوه هستند که  فرم خام، تفت 
داده نشده و فرآوری نشده قهوه 

می باشد. قهوه ی سبز از ترکیبات 
زیادی با خاصیت دارویی مانند کافئین 
و همچنین از ترکیبات پلی فنولیک با 

خاصیت آنتی اکسیدانی شامل 
اسیدهای کلروژنیک تشکیل شده 

است. میزان پلی فنول های قهوه سبز 
بسیار بیشتر از قهوه ی تفت داده شده 

است زیرا در طی فرایند تفت دادن 
مقدار زیادی از پلی فنول های قهوه از 

بین می روند.

تفاوت میان قهوه سبز و قهوه 
(roasted) فراوری شده

میزان کلروژنیک اسید: 
قهوه ســبز تا 10درصــد حاوی این 
انتی اکسیدان است ولی با فراوری 
قهــوه ایــن مقــدار بــه 50 درصد 

کاهش می یابد.

میزان کافئین: 
قهوه سبز حدود 20 درصد میزان 
کافئین قهوه معمولی حاوی کافئین 

است.

10
درصد

20
درصد
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جواد واحدی
مشاور تغذیه و 
رژیم درمانی، 
دانشگاه علوم 
پزشکی شهید 

بهشتی

نكاتی در مورد بخور نخورهای 
کارمندی

مصرف صبحانه ی کامل باعث افزایش کارایی 
و تمرکز کارمندان و کارگران می شود.

زندگی در دنیای شــلوغ و پرشتاب 
این دوران باعث شــده افراد ساعات 
زیــادی از روز را در محل کارشــان 
ســپری کنند؛ ســاعاتی که معمواًل 
در آن فرصتــی بــرای رعایت اصول 
صحیح تغذیه وجود ندارد. بنابراین معمواًل 
یــک لیوان چای همراه بــا چند حبه قند 
یا چند تکه بیســکویت، شکالت و آبنبات 
کارمندان  اســت که  میان وعده هایی  تنها 
میــل می کنند. البته اگر کمی بیشــتر به 
فکر باشــند، شــاید یکی دو میوه تازه هم 
همراه خودشــان به محل کار ببرند تا طی 
ســاعت های کاری، نیاز به مصرف میوه و 

سبزیجات هم تأمین شود.
با این حال، اغلــب کارمندان و افرادی که 
مشغول کار هستند توجهی به تغذیه شان 
ندارند و آن را چنــدان مهم نمی دانند. در 
حالی که متخصصان تاکید می کنند پیروی 
از یک رژیم غذایی صحیح و متعادل برای 
همه افراد ضروری اســت و این موضوع به 
ویژه زمانی کــه فرد در حال کار و فعالیت 

ذهنی است، اهمیت بیشتری می یابد.
با توجه به این که افراد معمواًل ساعت های 
زیادی از روز را در محل کارشــان هستند، 
حتماًً باید با آگاهی و توجه بیشــتری مواد 
غذایــی را انتخاب کنند؛ بــه طوری که با 

مصرف آن ها نیازهای بدنشان تأمین شود.

یکــی از مهم تریــن موضوعــات در این 
زمینه که باعث افزایش کارایی و تمرکز 

کارمندان نیز می شود، مصرف صبحانه 
بنابراین توصیه می شود  کامل است. 
تمام افراد، وقت کافی برای مصرف 
صبحانــه در نظــر بگیرنــد و این 
وعــده غذایی را بــه بهانه کمبود 
وقت حــذف نکنند. برخی ترجیح 
می دهنــد در محــل کار و همراه 
با همکارانشــان صبحانه بخورند و 

گروهی هم صبحانه شان را در خانه 
میل می کنند. آن هایی که صبحانه را 

همراه اعضای خانواده مصرف و از مواد 
غذایی موجود در خانه استفاده می کنند، 
معمواًل با مشکل خاصی مواجه نمی شوند. 
اما کســانی که دور هم جمع می شــوند و 
در محل کار صبحانه می خورند باید دقت 

بیشتری داشته باشند.
در چنین شــرایطی احتمــًال دارد افراد 
از خوراکی هایــی اســتفاده کنند که برای 
سالمتشــان چندان مناســب نیست؛ به 
عنوان نمونه مصــرف بی رویه کره، خامه، 
پنیرهای خامــه ای و پنیرهــای پرچرب 
می تواند ســالمت فرد را به خطر بیندازد و 
به همیــن دلیل حتماًً باید به نوع و میزان 
مواد غذایی مصرفی هنگام صبحانه یا ناهار 

دسته جمعی در اداره دقت کنید.
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قندان ها را از روی میز بردارید
تفاوتی ندارد چه شــغلی داشته باشــید و مشغول انجام چه نوع کاری 
باشــید؛ در همــه کارها و فعالیت ها، بدن ما بــه مصرف مواد غذایی 
خاصی نیاز دارد که باید با توجه به آن، از غذاهای مناســب و مورد 

نیاز استفاده کنیم.
حذف میان وعده هــا و مصرف وعده های اصلی بــه تنهایی به هیچ 
وجه شــیوه صحیحی نیســت. بنابراین فراموش نکنیــد در طول روز 
حتماًً از میان وعده های مناســب استفاده کنید تا نیاز بدن تأمین شده و 
قند خونتان افت نکند. البته آنچــه در اداره ها بین دو وعده غذای اصلی 
مورد اســتفاده قرار می گیرد، چند لیوان چای و تعدادی قند است؛ برای 
همین هم قندان ها جزو جدایی ناپذیر میزهای کار ما شــده؛ هرچند که 

متخصصان چنین روشی را تائید نمی کنند.
متأسفانه بســیاری از افراد هنگامی که مشغول کار هستند، چند لیوان 
چای می نوشــند. مصرف بی رویه چای نیز موجب می شود افراد به جای 
اســتفاده از میوه، بیســکویت های ســبوس دار یا انواع مغزها سراغ قند، 
شــکالت، آبنبات یا گز و ســوهان بروند و در نتیجه مصرف مواد غذایی 
شیرین افزایش می یابد. بنابراین اگر می خواهید دچار اضافه وزن و چاقی 

نشوید، حتماًً باید به این مورد توجه داشته باشید.
مصرف موادی مانند توت و انجیر خشــک یا خرما که قند آن ها معمواًل 
همراه با فیبر اســت، یکی از بهترین گزینه ها به عنوان میان وعده خواهد 
بود. پس بهتر است قندان را بردارید و به جای آن یک ظرف حاوی توت، 
انجیر یا خرما روی میزتان بگذارید. همچنین این نکته را نیز به یاد داشته 
باشــید که در اداره ها مصرف خرمای خشــک توصیه می شود و استفاده 
از خرمای تازه که حاوی شــهد اســت، به دلیل احتمًال آلودگی و فساد 

مناسب نیست.

کار می کنید؛ آب بنوشید
خیلی از افراد هنگامی که مشغول کار می شوند، یادشان می رود باید چند 
لیوان آب بنوشند و به همین راحتی مصرف آب را فقط به یک لیوان آن 

هم همراه ناهار محدود می کنند.
حتماًً باید در ســاعت های مختلف و در طول روز به اندازه یک بطری آب 
بنوشــید؛ حتی اگر تشنه نیســتید. همچنین دقت داشته باشید مصرف 

بی رویه چای نیز موجب می شود آب زیادی از بدن دفع شود.
اما چرا کارمندان عادت کرده اند فقط چای بنوشند و هیچ وقت از نوشیدنی 
دیگری غیر از چای استفاده نمی کنند؟ البته تغییر نوع نوشیدنی هم کار 
چندان سختی نیست. حمل یک پاکت شیر یک نفره به محل کار بسیار 

ساده است، ولی نتایج فوق العاده ای دارد.
اگر مدیران مجموعه ای بتوانند شــیر را به عنوان یکی از میان وعده های 
کارمندان و کارگران در نظر بگیرند، بســیار مناســب خواهد بود؛ حتی 
اگر فقط چنــد روز در هفته میان آن ها توزیع شــود، اما در صورتی که 
چنین شــرایطی در محیط کار وجود نداشته باشد، می توانید شیر را در 
بسته بندی های اســتریل به محل کار برده و به عنوان میان وعده مصرف 

کنید.
یکــی از بهترین میان وعده هایی که برای مصرف در محل کار پیشــنهاد 
می شود مجموعه ای از مواد غذایی است که شامل پروتئین، کربوهیدرات 
و چربی های مفید باشــد؛ به همین دلیل خوب است هنگام کار از چند 
بیســکویت ســبوس دار، چند عدد مغز گیاهی خام یا یک لیوان شیر به 

عنوان میان وعده مناسب و مفید استفاده کنید.

در خوردن ناهار افراط نکنید
شاید بگویید کیفیت و نوع غذایی که 
در اداره یا کارخانه توزیع می شود، به 
شــما ارتباطی ندارد و در این مورد 
کاری از دستتان برنمی آید. به همین 
دلیــل باید گفت اولیــن قدم برای 
بهبود کیفیت غــذا، نظارت مدیران 
یا مســئوالن مجموعه است. اما در 
صورت وجود چنین شرایطی نیز با 
رعایت نکاتی ســاده می توانید وضع 

بهتری برای خود ایجاد کنید.
مصرف موادی ماننــد توت و انجیر 
خشک یا خرما که قند آن ها معمواًل 
همراه با فیبر است، یکی از بهترین 
گزینه ها به عنوان میان وعده خواهد 
بود. پس بهتر است قندان را بردارید 
و به جای آن یک ظرف حاوی توت، 

انجیر یا خرما روی میزتان بگذارید.
در صورتــی که غــذا خیلی چرب 
باشد، سالمت فرد را به خطر خواهد 
می شــود  توصیه  بنابراین  انداخت. 
اول از همه نظارت بهتر و دقیق تری 
صورت گیرد تا غذاهای خیلی چرب 
تهیه نشود. عالوه بر این، بهتر است 
همراه ناهار از ســاالد یا سبزیجات 
اســتفاده کرده و آب یــا دوغ را به 

عنوان نوشیدنی انتخاب کنید.

شب کارها دقت کنند
خیلی از افراد مجبورند شــب ها در 
محل کارشان حاضر شوند و به همین 
دلیل برنامه زندگی شان دست خوش 
بــرای کاهش  تغییر خواهد شــد. 
از  می توانید  خواب آلودگی  احساس 
قهوه، نســکافه یا حتی چای کمک 
بگیرید. ولــی حتماًً باید از میوه ها و 
ســبزیجاتی که حاوی ویتامین C و 
A است مانند هویج، مرکبات، انار و 

انگور نیز استفاده کنید.
بــرای پیشــگیری از کم خوابــی و 
عــوارض ناشــی از آن مصرف مواد 
غذایی حاوی روی مانند بادام زمینی، 
گــردو و انــواع آجیل نیــز توصیه 
می شود. مواد غذایی حاوی ویتامین 
E مانند جوانه گندم هم برای تأمین 
آنتی اکسیدان های مورد نیاز باید در 

طول روز استفاده شود 
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دانه ی چیا از دانه های بســیار مغذی و 
از خانواده گیاه نعناســت و معموال در 
مناطق شمالی و جنوبی آمریکا کشت 
می شود. دانه های چیا به لحاظ ظاهری 
شــباهت زیادی به تخم شربتی دارند 
امــا از نظر مواد مغذی بســیار غنی تر 
می باشند. در این مطلب قصد داریم به 

برخی از خواص دانه چیا بپردازیم.
بــه ما کمــک می کنــد که پوســت 
سالمی داشــته باشیم. دانه چیا با آنتی 
اکسیدان های بسیاری که دارد، می تواند 
از پوســت در برابــر رادیکال های آزاد 
محافظت کند و از پیری زودرس پوست 

جلوگیری کند.
دانــه چیا با مقدار فیبر زیادی که دارد، 

می تواند هم حرکات و سالمتی دستگاه 
گوارش را بهبود ببخشــد، هم اینکه به 
عنــوان پره بیوتیک، نقــش مهمی در 

سالمت دستگاه گوارش ایفا کند.
میتــوان گفــت در واقــع مهم تریــن 
خاصیــت دانــه چیــا، نقــش آنها در 
کاهش فاکتورهای التهابی و در نتیجه 
پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی 
و دیگر بیماری های مزمن است. عالوه 
بر این با داشتن مقدار زیادی اسیدهای 
چــرب امگا ۳، می توانــد باعث کاهش 
فشــار خون و کنترل سطح کلسترول 

خون شود.
به خاطر مقدار زیاد فیبر و آلفالینولنیک 
اســید، دانه چیا کمک می کند تا قند 

خون در یک ســطح نرمال حفظ شود 
و مقاومت به انسولین را بهبود بخشد.

یکــی از بهتریــن مزایای دانــه چیا، 
کمک آن به بهود ســالمت استخوان و 
پیشــگیری از پوکی استخوان از طریق 
مقدار زیادی کلســیم و منیزیم که به 

بدن می رساند، است.
چیا با داشتن مقدار زیادی کلسیم، روی 
و ویتامین A  می تواند تا حد زیادی به 

سالمت دهان و دندان کمک کند.
و اما کاهش وزن. چیا سرشار از پروتئین 
گیاهی اســت که باعث کنترل اشتها و 
رشد عضالت می شود و می تواند باعث 
کاهش ترشــح هورمــون گرلین و در 

نتیجه کاهش اشتها شود.

ملیکا حاجیانی
دانشجوی 

کارشناسی علوم 
تغذیه دانشگاه 
علوم پزشکی 

بوشهر

دانه ی چیا؛ 
دانـه مغـذی



فصلــــــــنامــــــــــــه
فرهنــــگی، علمـــــــی
ترویجــــــــــــــــــــی
گیــــاهان دارویـــــــی
سـال سوم  شمـــاره ۲

29

B a b a h a k i m s h a r g h i . i r



فصلــــــــنامــــــــــــه
فرهنــــــــــــــــــــگی
علمـــــــــــــــــــــــی
ترویجــــــــــــــــــــی
گیــــاهان دارویـــــــی
سـال سوم  شمـاره ۲

3٠

تنظیم سیستم ایمنی بدن 
در طب سنتی ایران

طب سنتی ایران یک مکتب 
طبی با قدمتی بیش از هزار 

سال است که عالوه بر استفاده از 
اطالعات مکاتب طبی قدیمی تر از 

خود مانند پزشکی یونان باستان، هند 
و ایران باستان، حاصل تجربیات 

بالینی پزشکانی چون ابن سینا و 
رازی می باشد. در این مکتب 

طبی، جریان طبیعی امور زیستی 
که معادل فیزیولوژی امروزی 

می باشد به شکل زیر ترسیم شده 
است:

بر این اساس، همه عالم از چهار رکن 
یا عنصر نمادین به نام های آتش، 

هوا، آب و خاک ساخته شده است. 
هر کدام از این عناصر دارای کیفیتی 

خاص هستند: آتش گرم و خشک، هوا 
گرم و تر، آب سرد و تر، و خاک سرد 

و خشک است. این عناصر نماینده 
ویژگی های خاصی هستند و مواد، بر 

اساس اینکه حاوی چه درصدی از 
این عناصر باشند ویژگی های متفاوتی 

خواهند داشت.

سیاللطیفتند و تیزآتش

سیاللطیفکندهوا

سیالکثیفکندآب

بی حرکتکثیفکندخاک

جدول 1: ویژگی های هر یک از عناصر اربعه

دکتر تقی زاده
دبیر علمی گروه 

طب سنتی

هنگامی که عناصــر اربعه در کنار یکدیگر 
در یک جسم حضور دارند، فعل و انفعاالتی 
میان آنها بروز می کند به صورتی که  مثاًل 
یکی تیزی کیفیت دیگری را می شکند. در 
نهایت وقتی فعل و انفعال میان این عناصر 
کامل شد، جســم مرکبی ساخته می شود 
که همه عناصر آن در هم ممزوج شــده و 
مــزاج یا کیفیت جدیدی را ایجاد کرده اند. 
این کیفیت جدید نماینده ویژگی های ماده 

است. 
عالوه بر کیفیت، هــر ماده با ورود به بدن 
تحت تاثیر هاضمه قــرار گرفته و به خلط 
تبدیل می شود. اخالط نیز دارای کیفیاتی 
هســتند که می توانند بدن را تحت تاثیر 
خود قرار دهند. خلط خون گرم و تر، صفرا 
گرم و خشک، بلغم سرد و تر، و سودا سرد 
و خشک اســت. وظیفه این اخالط تغذیه 

اندامهای بدن می باشند. 
اندامهــای بدن )اعضاء( بر اســاس نقش و 
اهمیتشــان در بقای فرد و نســل او به دو 
گروه تقسیم می شــوند. اندام های رئیسه و 
اندامهای غیر رئیســه. اندام های رئیسه که 

در بقای فــرد نقش دارند مغز، قلب و کبد 
هستند. این اندام ها محل استقرار قوا و ارواح 
نفســانی، حیوانی و نباتی اند. اگر اندام های 
رئیسه سالم باشند و قوا و ارواح به درستی 
کار خودشــان را انجام دهند، کارکرد بدن 
)افعال( به درستی انجام خواهد شد و بدن 

سالمی خواهیم داشت. 
در جریــان طبیعــی امور زیســتی )امور 
طبیعیه(، خوردن غذای مناسب اولین گام 
اســت. اما اینکه این غذا به درستی هضم 
شــده و تبدیل به اخالط مناســب شــود 
وابســته به سالمت کبد و قوا و ارواح نباتی 
مستقر در آن است. اینکه خلط مناسب به 
درستی به اندامهای مختلف برسد وابسته 
به قلب ســالم، جریان خون صحیح و قوا 
و ارواح حیوانی مســتقر در قلب اســت و 
اینکــه همه اندام ها در کنار هم به شــکل 
هماهنگ عمل نمایند به ســالمت مغز و 
قوا و ارواح نفســانی مستقر در مغز وابسته 
است. بنابراین، عملکرد صحیح بدن که پله 
آخر امور طبیعیه است وابسته به عملکرد 

صحیح قوا و ارواح دارد. 

به عنوان یک موضوع اســتنباطی، به نظر 
می رســد با توجه بــه اهمیت نقش قوا و 
ارواح در کارکرد مناســب بــدن، موادی 
که در طب ســنتی ایران به عنوان تقویت 
کننــده قــوا و ارواح مطــرح گردیده اند 

بتواننــد در تنظیم سیســتم ایمنی نقش 
داشته باشند. 

جدول 2 با نگاهی به کتاب مخزن االدویه 
به عنوان کامل ترین دارونامه طب سنتی 

ایران این مواد را فهرست کرده است.

داروهای مقوی قوا و ارواح و تقویت کننده سیستم ایمنی 
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جدول 2: مفردات سنتی تقویت کننده قوا و ارواح در کتاب مخزن االدویه
ماهیتنام علمینام سنتی

میوهMagnifera indica Linn.انبه
سرشاخهCommiphora gileadensisبلسان
سنگ؟پادزهر
ریزومCurcuma zedoariaجدوار

برگCamellia sinensisچای خطائی
ریشه؟زرین گیاه

Polygonatum glaberrimum K.Kochشقاقل
P. sewerzowii Regelریزوم

Artemisia vulgarisشواصرا
Artemisia abrotanumاندام هوایی

پوست درختSassafras albidum )Nutt.( Neesصاصفراس
ترکیب حیوانیPhyseter macrocephalusعنبر
شکوفه؟کفری

رزینPistacia lentiscus L.مصطکی
برگ و گل؟موندی

گلRosa damascenaورد احمر بستانی

مطالعات جدید ارتباط بین مواد تقویت کننده قوا و ارواح و تقویت سیستم ایمنی را نشان می دهد. در زیر به شواهد جدید مربوط به دو 
نمونه از این مواد که خوراکی و در دسترس هستند اشاره می شود:

انبه:
 Magnifera indica انبه با نام علمــی
Linn. درختی اســت که امروزه به شکل 
کاشــته شــده در مناطق گرم و مرطوب 
جهان یافت می شــود. این گیاه در سراسر 
هندوستان کاشــته شده و در ایران نیز در 
استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان 

کاشته شده است )1(.
میوه انبه در طب ســنتی ایران مقوى قوا 
و ارواح و اعضای رییســه و آالت تنفس و 
مرى و معده و روده و کلیه و مقوى مثانه و 
افزاینده میل جنسی است. گفته شده است 
کــه این میوه می تواند ســبب بهبود رنگ 

رخسار و بوى دهان گردد. 
مطالعات جدید نشان داده است که گوشت 
میوه انبــه می تواند ســبب تقویت ایمنی 
همورال گردد )2(. عالوه بر میوه، مطالعاتی 
بر قســمتهای دیگر گیاه نیز انجام شــده 
است. این مطالعات نشــان می دهند ماده 
 )Mangiferin( مگنیفرین  به  موســوم 
موجــود در پوســت تنه درخــت انبه نیز 
ســبب تقویت ایمنی همــورال می گردد 
)3(. همچنین مطالعات بر روی ماهی روهو 
نشان داده است که مغز دانه انبه نیز سبب 
تقویت سیســتم ایمنــی و افزایش بقا در 

مقابل عفونت می گردد )4(.

چای
چــای )Camellia sinensis( کــه در 
طب ســنتی ایران به چای خطائی موسوم 
است درختچه ای است که در نواحی گرم و 
مرطوب آسیا پراکندگی دارد. در ایران نیز 
این گیاه از سالیان دور به شکل کاشته شده 
در گیالن و مازندران مورد بهره برداری قرار 

گرفته است )1(.
در طب ســنتی ایران نیز چــای به عنوان 
مقوى قوا و ارواح و معــده کاربرد دارد. به 
دلیــل دارا بودن طبیعت گرم، این گیاه در 
افزایش میل جنسی ســرد مزاجان دارای 

کاربرد درمانی است.  
مطالعات جدید نشان داده است که هر دو 
نوع چای سیاه و سبز می تواند سبب بهبود 
عملکرد سیستم ایمنی گردد. در مدلهای 
حیوانی متعددی نشان داده شده است که 
چــای می تواند بــدن را در مقابل تضعیف 
سیستم ایمنی )متعاقب تجویز کورتون یا 
پرتودهی( و ایجاد عفونت محافظت نماید 
)5، 6(. چــای این عمل را بــا تاثیر بر هر 
دو سیســتم ایمنی سلولی و همورال انجام 

می دهد )6(. 
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حسین حسینی
دکتری گیاهان 

دارویی 

 بسیاری از گیاهان زینتی که هم اکنون در طراحی فضای سبز و یا به عنوان گل شاخه بریده و یا گلدانی در منازل مورد 
استفاده قرار می گیرند، دارای ارزش دارویی می باشند که با شناخت این گیاهان، توسعه تولید و پرورش و استخراج مواد موثره 

آنها می توان از پتانســیل این گیاهان حداکثر اســتفاده را نمود. توسعه فضای سبز در حومه شهرها وابسته به انرژی بوده و باعث 
مصرف قابل توجهی از منابع طبیعی و نهاده های مصرفی از جمله: کود، سم و به خصوص آب می شود، این امر توام با هزینه های گزاف 

اجرا و نگهداری گیاهان زینتی است و استفاده از کود، علف کش ها و آفت کش ها می تواند، باعث آلودگی آبها و به تبع آن ایجاد بیماری 
در انســان و حیوانات گردد. بنابراین امروزه اندک اندک روند توســعه فضای سبز به سمت فضای سبز کم نهاده، سازگار با محیط زیست 
همراه با کاهش مصرف نهاده های شیمیایی بوده و بسیاری از طراحان فضای سبز استفاده از گونه های مختلف گیاهان دارویی سازگار با 
اقلیم هر منطقه را که از جهات مختلف نیاز کمتری به نهاده های فوق الذکر داشته و گونه ها ی سازگار توصیه می گردد. با توجه به سازگاری 
و توانایی تعدادی از گیاهان دارویی، بکارگیری این گونه ها در فضای سبز، تنوع گونه ها و اکوتیپ ها )از نظر رنگ، فرم، اندازه و سازگاری( را 
دوچندان می کند و ضریب اطمینان موفقیت طرح ها و انعطاف طراحی بیشتر می شود. با کشت گیاهان دارویی در فضای سبز بخشی از 
هزینه های ریالی قابل جبران است. نیاز آبی گیاهان بومی معمواًل کمتر از گیاهان غیربومی است که این امر سبب صرفه جویی در مصرف 
آب آبیاری اســت. همچنین برای افزایش آگاهی دانشجویان و حتی متخصصین فضای سبز امکان آموزش بصورت عمومی و رایگان 
صورت می گیرد. بقایای برخی گیاهان دارویی یکساله و همچنین استفاده از گیاهان دارویی چندساله مانند رزماری، اسطوخودوس 
و آویشن می توانند در کنترل فرسایش بسیار مؤثر باشند. گیاهان سبز همواره دي اكسید كربن هوا را جذب نموده و گاز اكسیژن 

آزاد مي كنند. در انتخاب و بررسی انواع گونه های جدید موارد ذیل، بایستی مدنظر باشد: گونه معرفی شده باید با خصوصیات 
آب  و هوایی منطقه سازگار باشد، این امر سبب باال رفتن قدرت رشد، تکثیر و در نهایت بقای گونه می گردد. زیبائی و 

ظاهر آراسته گونه جدید باید به  نحوی باشد که شکل و ظاهر گیاه مناسب محل مورد نظر باشد. گاهی صمغ، تانن 
و سایر اسانس های موجود در بخش های مختلف انواع گیاهان باعث وارد گردیدن لطماتی به اقشار مختلف 

به خصوص کودکان می گردد. لذا توجه به ایمنی اقشار مختلف این موضوع دارای اهمیت بسزائی است. 
ایجاد تنوع در فضای ســبز به  نحوی که هم باعث آرامش بازدیدکنندگان و هم باعث جلب 

عالقمندان شود و به طور کلی خواسته های همه اقشار را تأمین نماید.

عه
ش گیاهان دارویی در توس

   نق

فضای سبز شهری
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عه
ش گیاهان دارویی در توس

   نق

فضای سبز شهری

درخت و میوه سنجد تلخ
سنجد تلخ با نام 

 Hippophae علمی
rhamnoides از 

 Eleagnacea خانواده
تحت نام کام، کهام، چالی 

 Sea  و با نام انگلیسی
buckthornشناخته 

می شود. سنجد تلخ 
درختچه ای است کوچک، 

خاردار، با شاخه های 
خاکستری  که به ارتفاع 

3 - 1 متر  به حالت وحشی 
در زمین های آهکی و در 

آب و هوای معتدل می روید، 
دارای  برگ هایی که سطح 

فوقانی پهنک آن ها به 
رنگ سبز خاکستری و 

سطح تحتانی  نقره فام  و 
پوشیده از کرک می باشد.
این گیاه در اروپا، آسیای 
غربی و ارتفاعات هیمالیا 

می روید. پراکندگی آن در 
ایران محدود به مناطق 

آذربایجان، ارتفاعات 
البرز، طالقان و کرج 

تا ارتفاع 2000متری 
می باشد.  تکثیر آن از 

طریق کاشت قلمه یا پا 
جوش  و بذر به آسانی 

صورت می گیرد و در ایجاد 
پرچین باغ ها از آن می توان 
استفاده کرد. قسمت مورد 

استفاده این گیاه اندام 
هوایی، میوه و ریشه است. 
میوه سنجد تلخ منبع غنی 
از ویتامینC و اسکوربیک 

اسید و دی هیدرو اسکوربیک 
اسید، اسید بوتریک است، 

میوه رسیده آن سرشار 
 B1 از کاروتن و ویتامین

می باشد، میوه آن در حدود 
2درصد چربی به رنگ 
قرمز دارد که بو و طعم 

نامطبوعی به میوه می دهد، 
میوه دارای اسید مالیک 

فراوان، مانیت و کوئرستین 
می باشد، در تخم های آن 
حدود 13 – 12درصد از 
روغن زردی که به کندی 

خشک می شود وجود دارد. 
فرآورده های متنوعی از این 

گیاه در دنیا وجود دارد.

 سنجد تلخ: 
به فارسی سنجد تلخ 
ولی در مناطق گوناگون 
ایران دارای نام های 
محلی است، در کردستان 
آن را »سرین چک«، در 
آذربایجان »ایده- ایکده« 
در اطراف تهران »پستانک« 
و در اصفهان »غبیده 
بادام« گفته می شود. در 
کتب سنتی با نام های 
»چوب دانه، ُنقد، ُبل« 
نامبرده شده است. این 
درخت را می توان با انبوه 
فراوان در شهرستان های 
جنوب خراسان و قهستان 
و منطقه اقلید و بخش هایی 
از یوش و بلده و طالقان 
دید. سنجد تلخ یا خوالن 
از گیاهان ایران تورانی 
می باشد. از گونه های 
ضروری برای جنگلکاری 
اولیه در مناطق خشک 
و نیمه خشک است. 
ریشه های گسترده آن برای 
جذب آب، حفاظت خاک 
و برای تثبیت ماسه های 
روان بکار می رود سنجد 
تلخ گونه ای درختچه 
خزان کننده مقاوم به سرما، 
خشکی و محیط های کم 
پوشش می باشد. در برگ، 
میوه و ریشه این گیاه 
آلکالوئید وجود دارد که 
سمی است. 

فرآورده های حاصل از گیاه سنجد تلخ
تکثیر راحت همراه با  رشد سریع این گیاه و سازگاری 
باال کمک می کند تا بتوان در مناطق مستعد از این گیاه 

جهت توسعه فضای سبز شهری استفاده نمود.
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گیاه مورد خودرو و پرورشی و فرآورده های حاصل از گیاه آن
اندام  دارویی مورد مصرف، برگ و سرشــاخه های تازه یا خشک شــده این 
گیاه می باشند. مورد در مناطق نیمه مرطوب با آب و هوای معتدل متمایل 
به گرم می روید. بومی اروپای جنوبی، آســیا و هند می باشــد. در ایران در 
مناطق نیمه مرطوب لرستان، خرم آباد، بختیاری، فارس، کرمان، بندر عباس، 
بلوچســتان، کویر مرکزی و اصفهان به طور خودرو دیده می شــود. تکثیر 
مورد از طریق کاشت بذر، خوابانیدن و قلمه آن انجام می شود. مـورد، نیاز 
به آفتاب کامل و خاک حاصلخیز با زهکشــی خوب دارد. نسبت به سرما 
نیمه مقاوم اســت. تا دمای 5- درجه را تحمل می کند. اسانس گیاه مورد 
دارای اثرات ضد میکروبی اســت و در متون طب ایرانی به اســتفاده از آن 
در شستشو و ضدعفونی زخم ها، رفع تحریکات مخاط دهان، تسکین درد 
دندان و رفع سســتی لثه ها و زخم های دهانی اشــاره شده است. محلول 
موضعی میرتکس و کرم میرتکس و میرتوپلکس جهت درمان آفت و تبخال 
و لوسیون و پمـاد ام جی جهت درمان هموروئید همچنین محلول میرتووت 
جهت درمان تب برفکی دام تولید شده است. با توجه به محدودیت منابع 
تامین این گیاه در صنایع داروسازی گیاهی و همچنین سبز بودن این گیاه 
و قابلیت فرم پذیری در مناطق مناسب قابل توسعه و کشت در فضای سبز 

شهری می باشد.

گیاه پنج انگشت و فرآورده های حاصل از آن
میوه این گیاه قابض است و به بهبود عملکرد دستگاه گوارش کمک می کند. میوه این 

گیاه قاعدگی را تنظیم می کند و برگ این گیاه ورم های رحمی را بهبود می بخشد و 
عفونت را پاک می سازد. پنج انگشت، گیاه بسیار مؤثری برای درمان اختالالت قاعدگی 

است. از گیاه پنچ انگشت، دارویی به نام ویتاگنوس )VITAGNUS( تهیه کرده اند. این 
دارو جهت  رفع  اختالالت  قاعدگی  و یائسگی   به  كار می رود. همچنین از این گیاه داروی 
فمودین)Femodin(  و آگنوگل )Agnugol( تهیه کرده اند که عصاره خشک این گیاه 

می باشد. با توجه به سازگاری باال و مقاومت به کم آبی همچنین داشتن گل های آبی 
رنگ و زیبا می توان از آن در توسعه فضای سبز شهری بهره برد.

درختچه مـورد یا »مـورت«:مورد با نام علمی Myrtus Communis از خانوادة 
Myrtaceae و با نام انگلیسی Common Myrtle، درختچه ای است همیشه سبز، 
معطر و بدون خزان، به بلندی حدود 3 متر. برگ های آن متقابل، بیضی، نوک تیز، کامل، 

چرمی، براق و به رنگ سبز تیره که طول هر برگ 5 ـ 2/5 سانتی متر است. گل های 
آن منفرد، به رنگ سفید پایک دار و درشت به قطر 2 سانتی متر که در تابستان ظاهر 

می شود. میوة ستة آن نیلی رنگ، متمایل به سیاه با طعم گس. 

گیاه پنج انگشت:
 )Vitex agnus-castus( پنج انگشت نام علمی
از خانواده شاه پسندیان، بومی مناطق استوائی شرق 
و جنوب آفریقا و آسیا بوده و در کشورهای فیلیپین، 
سریالنکا، تایوان، تانزانیا، تایلند و ویتنام می روید. در 
بسیاری از مناطق ایران در بستر رودها و مناطق پست 
و دره ها دیده می روید. قسمت مورد استفاده این گیاه 
میوه آن می باشد.  پنج انگشت را درخت پاکدامنی یا 
بنگرو یا فلفل بری )بیابانی( نیز می نامند. درختچه 
زیبایی به ارتفاع یک متر و نیم که به علت گل های 
زیبایی که دارد به عنوان گیاه تزئینی هم کاشته 
می شود. در مکان نسبتا با نور متوسط و با آبیاری 
کمی و دمای ایده آل آن 10 الی 30 درجه می باشد 
خاک لومی رسی همراه با زهکشی مناسب می باشد.
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بازاریابی موثر و کارآمد، بستر بسیار مهمی 
در توسعه تجاری ســازی داخلی و خارجی 
و همچنین افزایش درآمدهای ملی خواهد 
داشــت، اگر به مجموعــه فرآیندهایی که  
منجر به فروش مســتمر و موفق محصوالت 
یا خدمات عرضه شــده به بازارهای مصرف، 
بخصــوص بازارهای خارجــی، توجه کنیم، 
بی شک به این نتیجه خواهیم رسید که سه 
گزینه ی، بازارشناسی، بازارسازی و بازارداری، 
می تواند بعنوان ســه اهرم مهم در بازاریابی 
و بازرگانی، ایفای نقش نماید، در این راستا 
معرفــی یک محصول با کیفیــت و تداوم و  
پایــداری کیفیت آن محصــول و همچنین 
بازاریابی کارامد جهــت عرضه آن محصول 
بــه همراه تبلیغــات موثر و مفیــد، ضامن 
عرضه موفق و  مســتمر آن خواهد بود، اگر 
بخواهیم این مفاهیــم را با مثالی در زمینه 
گیاهان دارویی و معطر، توضیح بدهیم، باید 
گفت که در دهه ی گذشته برخی از گیاهان 
دارویی و معطر ما  مثــل برگ حنای اتابک 
یزد، جایگاه صادراتــی ویژه ای در بازارهای 
خارجی، بخصوص اروپایی داشت ولی بنا به 

ده ها دلیل و صد البته موفقیت کشــورهای 
تولید کننده رقیــب در معرفی، تبلیغات و 
رعایت استاندارهای موجود در بسته بندی، 
حمــل و نقل و ســهولت در مبادالت مالی، 

این گیــاه دارویی، علیرغم  
کیفیت بســیار باالی تولید 
آن در کشــور ما، متأسفانه 
جایــگاه ویــژه صادراتی و 
تجاری خود را در صادرات از 
دست داد. اگر به داروخانه ها 
و مراکــز عرضه محصوالت 
آرایشی و بهداشتی، مراجعه 
و  دارویی  کنیم، محصوالت 
یا آرایشی و بهداشتی زیادی 
را با برندهای معروف اروپایی 
یا کانادایی از دو گیاه دارویی 
گل بابونــه و گل همیشــه 
بهار، خواهیم دید، که شاید 
ماده اولیه این محصوالت در 

اقلیم های متنوع و منحصر به فرد کشور ما 
تولید شده ولی بنا به دلیل ضعف در فرآوری، 
اســتانداردهای تولید و یا تجاری ســازی، 

مجبور شدیم این گیاهان دارویی را بصورت 
خام و غیر فرآوری شده، به کشورهای دیگر، 
صادر کنیــم و در آنجا، پــس از فرآوری و 

فرموالســیون، به شکل یک محصول 
دارویی و یا آرایشــی و 
بهداشــتی و با برندی 
بســته بندی  خــاص، 
بازارهــای  روانــه  و 
هدف، شــده است. در 
حالیکه شاید با تدوین 
برنامه هایــی جامع در 

بکارگیری  و  صنعــت  حوزه 
فناوری و تکنولوژی به همراه 
قادر  مربوطه،  استانداردهای 
هســتیم مانــع واردات این 
محصــوالت خارجی گردیم 
بلکه مواد اولیه این محصوالت 
تولید  را در کشور خودمون، 
نماییــم و عرضه کننده انواع 
محصوالت دارویی و آرایشــی و بهداشتی با 
برند پرافتخار و سرافراز کشور عزیزمون، به 

بازارهای داخلی و خارجی، باشیم.

تاثیر بازاریابی کارآمد 
در تجارت داخلی و خارجی

گیاهان دارویی

معرفی 
یک محصول با 

کیفیت و تداوم و  
پایداری کیفیت آن 
محصول و همچنین 

بازاریابی کارامد 
جهت عرضه آن 

محصول به همراه 
تبلیغات موثر و 

مفید، ضامن عرضه 
موفق و  مستمر آن 

خواهد بود

محمدرضا دهقان
دبیر علمی گروه 
اقتصاد و تجارت 
گیاهان دارویی
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این روزها که بحث اقتصاد بدون نفت و توسعه 
و توجه به تولیــدات ملی و راهکارهایی جهت 
افزایش درآمدهای ناخالص ملی، بسیار داغ شده 
و رهبر فرزانه نظام، امسال را با نام سال جهش 
تولید نامگذاری و مزین نموده اند، شاید توسعه و 
گسترش فعالیت های مرتبط با گیاهان دارویی و 
معطر، راه گریزی از چالش های اقتصادی موجود 
در کشور و عرصه بین المللی باشد که بتواند در 
این راستا، فرصت های بسیار خوبی، پیش روی 
ما فراهم کند تا با تفکــر و تامل به مارکت ۸۰ 
میلیونی نفری موجود در کشور و مارکت چند 
بتوانیم تجارت های  نفری جهانــی،  میلیاردی 

بزرگ را   همراه با کسب درآمدهای صادراتی، 
تجربه کنیم و از این رهگذر، موجبات شکوفایی 
صنعتی و اقتصادی را برای کشور عزیزمون، به 
ارمغان بیاریم، البته نه با سیاست خام فروشی 
بلکه با تغییر در نگرش موجود و اعمال سیاست 
تام فروشی (تمام فروشی). قطعا جهت عرضه 
فرآورده های گیاهی و معطــر با ارزش افزوده 
بسیار و راهیابی به عرصه های تجارت جهانی و 
دستیابی به درآمدهای سرشار صادراتی، باید با 
تشکیل حلقه های زنجیره ارزش و اتصال محکم 
این حلقه ها بــه یکدیگر، به این جایگاه ویژه و 

ارزشمند، دست خواهیم یافت. 

جایگاه ویژه و ارزشمند 

صادرات گیاهان دارویی
و محصوالت مرتبط با آنها در 

تجارت داخلی و جهانی

محمدرضا دهقان
دبیر علمی گروه 
اقتصاد و تجارت 
گیاهان دارویی



طرز تهیهطرز تهیه

توپی های برفی
نعنا و شکالت

مواد الزم

کره به دمای محیط رسیده و پودر شکر را 
بزنید تا گرم و سبک شود. بعد رنگ سبز و 
اسانس نعنا را اضافه کنید و مخلوط کنید. 
بعد آرد را اضافه کنید و در نهایت شکالت 
چیپســی را بیفزایید تا خمیر یکدستی را 
فراهم کنید. خمیر را در کیسه پالستیکی 
بگذارید و در یخچال به مدت یک ســاعت 

استراحت دهید.
کف ســینی را با کاغذ روغنی بپوشانید از 

خمیر، گلوله هایی به اندازه یک قاشق چای 
خوری بردارید در دســت گرد کنید و در 
ســینی فر بگذارید. به مدت 10 دقیقه در 
دمای )1٧0 درجه فر گازی-145 درجه فر 
برقی( بپزید. وقتی پخت بعد از 5 دقیقه در 
پودر قند بغلتانید و اجازه دهید کامال خنک 
شود بعد دوباره در پودر قند بغلتانید و روی 
آن کمی شکالت آب شده نعنا بریزید و در 

ظرف سرو بچینید. 

 کره:
100 گرم

 پودر شکر:
45 گرم

 آرد:
140 گرم
 اسانس نعنا:

8-10 قطره
 شکالت چیپسی:

یک چهارم پیمانه 
)40 گرم(

 رنگ سبز:
4-5 قطره

 پودر قنــد اضافی برای تزیین – 
شکالت نعنایی
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پروانه ابراهیم تبار



 اسفناج پاک کرده و شسته:
500 گرم
 سینه مرغ پخته و خرد شده:
یک عدد
 برنج:
۲ پیمانه
 ماست:
۲ پیمانه
 تخم مرغ درشت:
۲ عدد
 کره:
۲۵ گرم
 روغن مایع:
۳ق غ
 نمک فلفل پودر هل:
به میزان دلخواه
 زعفران دم کرده:
به میزان الزم

مواد الزم

طرز تهیه:
برنج را از قبل خیس کنید.

مرغ را با نمک کمی زردچوبه، پیاز و فلفل دلمه ای بپزید.
بعداز اینکه خنک شد، خرد کنید.

اســفناج را به صورت بخارپز یا در قابلمــه بدون در، بپزید تا آب آن 
کامال کشیده شود بعد با کمی روغن کمی تفت بدهید.

کره را آبکرده با روغن مایع مخلوط کنید.
ماســت، تخم مرغ، زعفران، نمــک و پودرهل و نصف روغن و کره را 

باهم مخلوط کنید تا یکدست شود.
برنج را به روش معمول آبکش کنید وقتی کمی خنک شــد به مایع 

تخم مرغی اضافه کنید و مخلوط کنید.
کمی روغن مایع کف یک قابلمه ی تفلون بریزید.

نیمی از برنج را در قالب ریخته بعد اســفناج و بعد مرغ را روی مواد 
بریزید فقط مواظب باشید مرغ و اسفناج داخل الیه ی برنجی پنهان 

شود و به اطراف مواد نرسد.
بقیه مواد برنجی را هم روی آن ریخته و خوب فشرده کنید.

بقیه روغن و کره را هم روی مواد بریزید.
روی ظرف، فویل بکشید.

روی گاز با حرارت مالیم به مدت یک ساعت یا در طبقه وسط فر با 
دمای ۱۸۰ به مدت یک ساعت بپزید.
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پروانه 
ابراهیمي تبار
مدرس منوی 
غذاهای سنتی 

دارویی 

ته چین
مرغ و اسفناج

نکته:
ته چین یک غذای اصیل ایرانی است که از 
مخلوط برنج، انواع گوشت (مرغ متداول تر 
است) یا سبزیجات، ماســت، تخم مرغ و 

زعفران است.
این غذا به خاطر شکل و فرم زیبایش از جمله 

غذاهای رسمی و مناسب مهمانی هاست.
اگر ته چین  فینگرفودی دوست دارید، مواد 
را در قالب های مافین که تفلون هســتند 
بریزید در این صورت نیم ساعت پخت کافی 

است.
ته چین را می توانید هم در فر و هم روی گاز 

درست کنید.
برای داشتن ته دیگ کلفت، ته چین باید در 
پخته  بیشتری  زمان  و مدت  مالیم  حرارت 

شود.
بعد از پخت، روی تــه چین را با کمی کره 
چرب کنید تا براق تر شود و با کمی زرشک، 
خالل پسته، برنج زعفرانی و.... تزیین کنید.
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طرز تهیه:
ژالتین رو با نصفه پیمانه آب سرد بن ماری می کنیم، 
بستنی را با شــیر و شکر مخلوط کرده روی حرارت 
مالیم قرار می دهیم همین که گرم بشــه کافی است 
)اصال اجازه ندهید بجوشــد(، با همــزن می زنیم تا 
یکدســت شــود. از روی حرارت بر می داریم ژالتین 
بن ماری شــده را اضافه می کنیم. پنیر ماسکارپونه و 
خامه و دنــت را با مقداری از مایه  مخلوط می کنیم 

تا باز و یکدست شود و به مخلوط، شیر و بستنی 
اضافــه می کنیــم و هم میزنیــم تا کامال 

یکدست شــود، در داخل قالب ریخته 
و چنــد ســاعت در یخچــال قرار 
مي دهیم تا بسته شود و در ظرف 

برمی گردانیم.

دسر مدرن بوراتوس موز
مواد الزم
 شیر موز:

۳ پیمانه  
 بستنی )ترجیحا با طعم موز(:
200 گرم
 پنیر ماسکارپونه:

1۵ ۰ گرم 
 خامه صبحانه:

۱۵۰گرم 
 پودر ژالتین:
3قاشق غذاخوری پر
 دنت موزی:

3عدد   
 شکر:
نصف پیمانه

اضافــه می کنیــم و هم میزنیــم تا کامال 
یکدست شــود، در داخل قالب ریخته 

و چنــد ســاعت در یخچــال قرار 
نکته:مي دهیم تا بسته شود و در ظرف 

می توانیم این دسر را با 
طعم طالبی یا توت فرنگی یا 

شکالت درست کنیم فقط تمام 
مواد را با طعم دلخواه تان 

تغییر دهید.
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نوشیدني آکوئا فرسکا
نوشیدني بسیار خوشمزه ي اسپانیایي

پروانه 
ابراهیمي تبار

مدرس منوهاي 
کافي شاپي

موادالزم:
 خیار:

4 عدد
 آب گازدار یا نوشابه اسپرایت:

یک پیمانه
 نمك:

نوك ق
 یخ خرد شده:
به دلخواه

 نعنا:
یك دسته کوچک

 لیموترش:
یك عدد
 شربت قند:

نصف لیوان

طرزتهیه:
خیار، آب گازدار و نمك را در مخلوط كن 

مي ریزیم. تا كامال له بشه.
بعد، یخ، شربت نعنا و لیموی پوست کنده  
را اضافه مي كنیــم و دوباره كامال میكس 

مي كنیم.
نوشیدني خوشمزه ما اماده ست.

با لیمو و خیار تزیین كنید و سرو كنید.

نکته:
 شربت: )یك پیمانه شــكر، یك پیمانه 
آب كمــي گالب )به دلخــواه( را ۵ دقیقه 
می جوشانیم  و اجازه می دهیم کامال خنک 

شود
 شیریني این نوشیدني بستگي به ذائقه 

خودتان دارد.
 مي توانیــد به جــاي خیــار از هندوانه 
اســتفاده كنید در این صورت اصال نگران 
تخمه های هندوانه نباشید، سمی نیستند 
درضمن بــرای تنظیم قند خون هم مفید 

است.
 خیارهــا را بگذاریــد یــخ بزنه تا 

نوشیدنی شما خیلي خنك شود.
 این نوشیدني یكي از بهترین 
گزینه ها بــراي رفع عطش در 

روزهاي گرم تابستان است.
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گیاهــان دارویــی و معطــر ضمــن 
برخــورداری از کاربردهای مختلف در 
صنایــع دارویی، غذایی و آرایشــی  و 
بهداشتی، قابلیت ارزش افزوده بسیاری 
دارند و چنانچه در فرآیند فرآوری آنها، 
برنامه ریزی های دقیق و  منســجمی 
توانســت  خواهیم  باشــیم،  داشــته 
اقتصادی  و  تجاری  ارزش  زنجیره های 
آنهــا را تکمیل کــرده و ارتقاء دهیم، 
بطوریکه اگر  از گیاهان کاشــته شده 
از مزارع کشاورزی، محصوالت تقطیر 
شــده ای مثل انواع عرقیــات گیاهی 
ســنتی یا صنعتی، انواع اسانســهای 
طبیعــی، انواع عصاره هــای محلول و 
خشــک، انواع روغن های گیاهی و در 
ایده آل ترین حالت، انواع مواد استاندارد 

موثره گیاهی را، استحصال و استخراج 
کنیــم و در نهایــت از این محصوالت 
فرآوری شــده و اســتخراج شده، در 
فرموالســیون و تولید انــواع داروهای 
انسانی یا دامی، مکمل ها و چاشنی های 
و  آرایشــی  غذایــی و محصــوالت 
بهداشتی استفاده کنیم. قطعا طراحی 
و مدیریت این مدل، می تواند بعنوان 
یک پلت فرم موفق جهت توسعه سبد 
تولیدات محصوالت گیاهی و طبیعی 
و کسب سهم بیشــتری از بازارهای 
تجاری داخلی و خارجی، عمل کرده 

و تبدیل بــه رقیب بــزرگ داروهای 
شــیمیایی و محصــوالت آرایشــی و 
بهداشتی سنتتیک موجود در بازارهای 

مصرف، گردد.

گیاهان دارویی و معطر 
از کاشت بذر تا ورود 

به بـازار

محمدرضا دهقان
دبیر علمی گروه 
اقتصاد و تجارت 
گیاهان دارویی
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اثرات توسعه 
گیاهان دارویی و معطر 

در ایجاد اشتغال
این روزها، شــاید به جرات بشــود گفت که موضوع 
اشــتغال جوانان عزیز کشــورمان و بخصوص قشــر 
تحصیلکــرده، یکی از موضوعات مهــم و دغدغه های 
جامعــه و خانواده هاســت، قطعــا توســعه و تکمیل 
زیربناهــای اقتصادی و اجتماعی در کشــور می تواند، 
زمینه های ظهور و شــکل گیری مشاغل مختلفی را، 
ایجاد نماید. یکی از اســتعدادهای ویــژه و بالقوه در 
زمینه ایجاد اشــتغال پایدار و افزایش اشتغالزایی، که 
در سند ملی توسعه گیاهان دارویی کشور به آن اشاره 
شده و توســط رهبر معظم نظام، مورد تایید و تاکید 
قرار گرفته است، توســعه  و گسترش گیاهان دارویی 
و صنایع مرتبــط با این گوهر ارزشــمند و ثروت بی 
بدیل کشور اســت، در این راســتا کارشناسان پیش 
بینــی کرده اند که در حوزه کشــت و پرورش گیاهان 
دارویی، بــه ازای هر هکتار افزایش کشــت، بیش از 
یک نفر به اشــتغال در خواهد آمد و این در حالیست 
که چنانچه دیگر حلقه هــای زنجیره ارزش در حوزه 

گیاهــان دارویی، مثل حلقه آماده ســازی و پردازش، 
فرآوری و پاالیش، فرموالســیون و ساخت محصوالت 
و نهایتًا بازاریابی و بازرگانی به حلقه اولیه تولید یعنی 
حلقه کشــت و پرورش گیاهان دارویی، متصل بشود، 
در کوتاه مــدت، اثرات مفید و موثری در اشــتغال و 
بکارگیری ســرمایه جوان و پویای کشور، در برخواهد 
داشت. متولیان صنعت گیاهان دارویی و معطر، امیدوار 
هستند در این مسیر، ضمن جذب حمایت مسئولین و 
مدیران دخیل در امر سیاستگذاری های کالن کشور و 
مشارکت موسسات مالی و اعتباری موجود در کشور، 
بتوان هم افزایی مفیدی بین ظرفیت های علمی و عملی 
نسل جوان و پویای کشور و بهره گیری از رهنمودهای 
اســاتید اندیشــمند موجود، ایجاد کرده و با این  کار، 
شکاف عظیم بین صنایع تولیدی و مراکز اقتصادی با 
جامعه علمی و دانشگاهی کشور، پرنمود تا در راستای 
اهداف عالیه نظام، سرعت حرکت چرخهای تولیدی و 

اقتصادی کشور افزایش یابد. 

محمدرضا دهقان
دبیر علمی گروه 
اقتصاد و تجارت 
گیاهان دارویی
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علی خالویی
کارشناش ارشد 

منابع طبیعی

سریش 
با نام علمی

Eremurus sp
جزو گیاهان گلدار 

می باشد
 سیستم ریشه: 

سریش دارای ریشه ضخیم و لعاب دار است.
سیستم ریشــه ای این جنس، از مشخصات بارز شناسایی این گیاه 

 است.

 برگها:
همه برگ های دراز و باریک گیاهان این جنس نیز به صورت مجتمع 
بزرگ برگ های قاعده ای نمایان می شوند. گل ها به رنگ های صورتی، 
ســفید، زرد، مایل به سبز تا ســبز متمایل به قهوه ای در طول یک 

خوشه خیلی بلند قرار گرفته است.

 گل ها:
گل های سریش در روی یک ساقه بی برگ قرار گرفته اند.

 گیاهشناسی:
جنس ســریش در حدود ۴۵ گونه است که در ایران حدوداً هشت 

گونه از این خانواده قابل مشاهده است.
در بهار یا اوایل تابستان گونه های متعددی از آن ها به عنوان گل های 

زینتی در گل فروشی های تهران به معرض فروش گذارده می شوند.

 خواص دارویی:
ریشــه گونه های مختلف ســریش در زمان های قبل و شاید ممکن 
اســت حتی در حال حاضر نیز برای ساختن چسب های کاغذ مورد 

استفاده قرار گیرد.
ممکن اســت در برخــی مناطق برگ های جــوان آن نیز به عنوان 
سبزی استفاده  خوراکی داشته باشد و از ریشه آن که به میزان قابل 

مالحظه ای نشاسته دارد نوعی سوپ یا آش تهیه می شود.

وضعیت پراکنش شهرستانی این گیاه 
در شهرستان:

در مراتع شهرســتان کاشان در بخش برزک، مراتع 
قراء چهارگانه در بهار هرسال گل های زیبایی از این 

گیاه دارویی-مرتعی را می توان مشاهده نمود.
ولی به دالیلی نا مشــخص این گیــاه مورد چرای 
دام قرار نمی گیرد و در برخــی مراتع می توان آنرا 

به صورت جوامع با گل های زیبا تماشا نمود.
از ریشــه ســریش در قدیم در صنایع چسب کاغذ 
اســتفاده های زیادی می شده است. بچه های روستا 
بادکنک های خود را با چسب تهیه شده از ریشه این 
گیاه به آسمان آبی روستا می فرستاده اند. ریشه این 
گیاه اکوتوریسمی زیبا دل بسیاری از کودکان این 

دیار را شاد و زیبا نگه می داشته است.
دوســتی با طبیعت و احترام متقابل با طبیعت، هم 
حــال انرا خوب می کند هم حال ما را. زمانی که به 
طور آگاهانه و نظام مند از توان اکولوژیکی طبیعت 
بهره بــرداری می کنیم. می توانیم این بهره برداری را 
همیشگی و مداوم داشته باشیم. می توانیم در کنار 
طبیعت با طبیعت باشــیم تا رودرروی طبیعت و بر 
طبیعت. مواد شــیمیائی که جایگزین مواد طبیعی 
می شــود مطمئنــا می تواند بعنوان مــواد مخرب 

طبیعت پایداری توسعه را به مخاطره بیاندازد.
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در این شکی نیست که موهای بلند برای بعضی از 
افراد بسیار جالب تر و زیباتر هست اما مراقبت از 

موهای بلند به خودی خود به طور کلی دشوار است.  بهتر 
است بدانیم که موها به خودی خود از آسیب هایی که 

می بینند  به زودی ترمیم نمی شوند و باید تقویت شوند.

چگونه موهای زیبا 
و درخشان تری 
داشته باشیم؟

اگر قصد داریم موهای بلند 
و زیبایی داشته باشیم!

در نگاه اول باید بگویم که موهای 
بلند پرهزینه و دردسرهای خود 

را دارد.

بهتر است از چه شامپویی استفاده کنیم؟
سعی کنید از نرم کننده و شامپوهایی استفاده کنید که از عصاره های 
گیاهی و بدون شیمیایی ســاخته شده باشند زمان شانه کردن مو 
حتماًً پس از خیس شــدن به آرامی انجام شــود تا از کشیده شدن 
موها و به حالت فنری در آمدن آنها جلوگیری شــود  این کار باعث 
می شود ریشــه موی شما سست شده و از ریشه جدا شود حتماًً به 
یاد داشته باشید که نرم کننده ها را با آب ولرم بشویید آب داغ باعث 

می شود چربی های مفید پوست سر از بین بروند.

1

2

آب استخر
شــناگرها باید بدانید 
کــه اســتفاده از نرم 
تمیز  شامپو  و  کننده 
آسیب  موجب  کننده 
جدی بر روی موهای 

شما می شود.

3
بهتر است از چه چیزی برای بستن موهای خود 

استفاده کنیم؟
تا جایی که می توانیــم بگذاریم مو ها آزادانه برای خود 
بازی کنند سعی کنید موهای خود را دم اسبی نبندید 
این کار باعث کشــیدن مو از ریشه می شود و در نهایت 
باعث ریزش شدید می شود به هیچ عنوان از وسایل تنگ 
و چســبان مثل کاله و هدبند برای گذاشــتن روی سر 

استفاده نکنید.

4
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محمد مرتاض

10

بهتر است از چه وسایلی استفاده کنیم
حتماًً از برس های با کیفیت و دندانه درشت 
استفاده کنیم و از ابزار پالستیکی برای شانه 

کردن مو و بستن مو استفاده نکنیم.

چگونه موهای خود را خشک کنیم 
که به موها آسیب نرسد

به هیچ عنــوان از حوله برای خشــک 
کردن موهای ســر اســتفاده نکنید یا 
بهتر است بگویم اگر قصد دارید با حوله 
موهای خود را خشک کنید این کار را به 
آرامی انجام دهید تا از شکستگی موهای 
خود جلوگیری کنند. خشک کردن موها 
از سشووار و شانه استفاده نکنید این کار 
باعث می شود موهای شما کش بیاید و 
حالت فنری به خود بگیرد و ســاقه مو 
آســیب دیده و نازک می شود، حال اگر 
عجله داریــد حتماًً بر روی موهای خود 
اســپری محافظت حرارتــی مو قبل از 

سشوار کشیدن اسپری کنید.

از چه شامپویی استفاده کنیم
حتمًا به یاد داشــته باشیم که هر شامپوی گرانی دلیل بر خوب 
بودن اون شامپو نمی شود و بسته به آن محیطی که شما در آنجا 
زندگی می کنید باید شــامپوی مورد نظــر همان فصل و همان 
کشــور را انتخاب کنید. به یاد داشته باشیم که شامپوها بسته به 
نقاط مختلف دنیا ساخته می شوند اما بهتر است مطالب ذکر شده 

بر روی آنها را حتماًً مطالعه کنید و سپس خریداری کنید.

نور خورشید و آسیب های جدی بر 
روی موها....

به هیچ عنوان موهای خود را مســتقیم 
در معرض نور خورشــید قــرار ندهید 
اشعه های ماورای بنفش a و b به شدت 
آســیب  موهای شــما  رنگدانه های  به 
می رســاند و باعــث تغییــر رنگ موی 
شما می شــود حتمًا همگی ما به خوبی 
دیده ایم که در زمستان موهای سر تیره 
ترند تا تابستان سعی کنید در تابستان 
از ضدآفتاب مو استفاده کنید که نیازی 

به شستشو هم ندارند.

روش زندگی مناسب 
برای سالمتی موها...

به نسبت وزنتان سعی کنید 
تا می توانید  آب بنوشــید و 
اســترس خود را کم کنید و 
رژیم غذایی مناسبی داشته 
باشــید از دخانیات استفاده 
نکنید خواب خود را تنظیم 
کنید همانطور که بدن شما 
نیاز به تغذیه سالم دارد برای 
شما  موهای  ســالم  زندگی 
هم همان قدر به تغذیه خود 

حساسیت دارد.

چرا موی سر گره می خورد و وز 
می شود؟

سعی کنید از سرم های نرم کننده بدون 
آبکشــی اســتفاده کنید این کار باعث 
می شود که موهای بلند شما گره نخورد 

و وز نشود.

آیا اصالح الزم است؟
یکی از مناسب ترین راه ها برای جلوگیری از موخوره گی 
موهای شــما و درخشــان تر ماندن موهای تان به طور 
منظم اصالح کردن مو های شــما اســت بهترین روش 
کوتاهی هر دو ماه یکبار است یادمان نرود که ریشه موها 
کار تغذیه را انجام می دهند و ساقه مو کار تنفس و نوک 

ساقه مو باید مرتبا کات شوند.
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جهانیان و ایرانیان  قمصر را به گلستان هایش، شاید بشناسند، 
ولی اگر به جاده مارپیچ و پیچ اندر پیچش به طرف روستاهای 
قهرود، جوینان و قله گرگش، بام ایران مرکزی حرکت کنید، 
گیاهی بر بدنه این مار پیچیــده در کوه های زاگرس مرکزی 

خواهید دید به نام برازمبل، با گل های بنفش 
رنگ زیبا. مناظر بکر طبیعی که برازمبل با رنگ 
و عطر گلهای بنفش رنگــش خلق می کنند، 
می تواند حال یک طبیعت گردی بیاد ماندنی را 

در ذهن متبلور نموده و خوب کند.
شــاید اگر ســهراب با برازمبل ها آشنا بود، در 
ادامه بیت »در گلستانه چه بوی علفی می آید«، 
قطعــًا، از برازمبل هایی با گل بنفش قمصر نیز 

یادی به میان آورده بود.
 ،)Perowskia abrotanoides karel( برازمبل با نام علمی
گیاهی اســت بوته ای مرتفع، با ســاقه های راســت و انبوه و 
عطرآگین. گل های برازمبل متعدد است، عمومًا بدون دم برگ 

یا دم برگ های کمتر از یک میلیمتر است.
برازمبل دارای جام گل بنفش، یا گاهی قرمز و ســفید است و 

برگ ها از 10 تا 30 سانتیمتر طول دارند.

پراکنش برازمبل در جهان 
در کشــورهای: ایران، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، تبت 
و کشــمیر و در ایران در نواحــی بیابانی مرکزی و دامنه های 
استان های گرگان، مازندران، اصفهان، سیستان و بلوچستان، 

خراسان شمالی، گسترش دارند.
و اما در استان اصفهان، در کاشان، عمده ی رویشگاه این گیاه 
در آبراهه های کوهســتانی بخش قمصر، روستاهای قهرود، 
َجوینان، َجهــق پائین و َزنجان َبر پراکنــش دارند، برازمبل 
یکی از گونه های بســیار جذاب و کاربردی و 
پرنقش در »تولید پرچین فضای سبز شهری« 
در مناطق خنک می تواند معرفی و جایگزین 
گونه های گیاهی پرمصرف منابع آب شــهری 

گردد.
برازمبل گیاهی است با نیاز آبی پایین، نیازمند 
خاک های شــنی و ســبک اســت، و از نظر 
اقلیمی با دوره رویشــی تابستان های با دوره 
گرمای کوتاه و ســرمای زیاد در طول ســال. و اما مهمترین 
نقش حیاتی این گیاه شــاید عالوه بر بخش های گردشگری، 
فضای ســبز شهری، و اکوتوریسم و طبیعت گردی، در بخش 
طب ســنتی  ســت، »دکتر ولی اهلل مظفریان«، مولف کتاب 
»شــناخت گیاهان دارویی و معطر ایــران«، خواص درمانی 
ایــن گیاه را بعنوان دارویی خنــک کننده معرفی می نماید، 
مظفریان می آورد اگر گل های آن را در آب خیسانده و آن را 
روی بدن بیمار تب دار قرار دهند می تواند تب و دمای باالی 

بدن را کاهش دهد.
برازمبل در ایران دارای ســه گونه است، »برازمبل درمنه ای« 
و »برازمبــل بلوچی« نیز از دو گونه دیگر این جنس در ایران 

هستند که خواص درمانی مشابه برازمبل هستند.

علی خالویی
کارشناش ارشد 

منابع طبیعی

برازمبل های 
قمصر کاشان

گل های 
برازمبل متعدد 

است، عموماً 
بدون دم برگ یا 

دم برگ های کمتر از 
یک میلیمتر است
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رویكرد جهاني به اســتفاده از گیاهان دارویــي و تركیبات طبیعي در 
صنایع دارویي، آرایشي - بهداشتي و نیز غذایي و توجه مردم، مسئولین 
و صنایع داخلي به استفاده از گیاهان دارویي و معطر، تحقیقات پایه اي 

و كاربردي وسیعي را در این زمینه  می طلبد.
گیاهان دارویي یكي از منابع بسیار ارزشمند و طبیعي ایران هستند كه 
در صورت شناخت علمي، كشت، توسعه و بهره برداري صحیح مي توانند 
نقش مهمي در ســالمت جامعه، اشتغالزایي و صادرات غیرنفتي داشته 

باشند.
 تنوع آب و هوا و شــرایط اكولوژیك گوناگون ایــران، به تنوع و غناي 
گیاهان دارویي کمک کرده است. امروز جهان با وجود پیشگامان بزرگی 

چون ابوعلی سینا، زکریای رازی و... در استفاده حداکثری این دانش، از 
ما پیشی گرفته است.

مجموعه فرهنگی علمی اقتصادی باباحکیم شــرقی، با تجربه و دانش 
بیــش از ربع قرن در موضوع توســعه و ترویج فرهنگ مصرف گیاهان 
دارویی و داروهای گیاهی، ضمن معرفی ظرفیت های مختلف این حوزه 
شامل: کشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی، اقتصاد گیاهان دارویی، 
طب ســنتی، تغذیه و سبک زندگی، خواهد کوشید تا در مسیر افزایش 
آگاهی هــای فردی و اجتماعی مورد نیــاز مخاطبان عزیز خویش، گام 

بردارد.
با ما، در مشرِق زمین، همراه شوید!

ارتباط با

می کند
ازآفتابشرقطلـــــــوع

babahakimsharghi.ir
Mag@babahakimsharghi.ir
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