
فصلنامه فرهنگی، علمی، ترویجی گیاهان دارویی
ســـال سوم  پاییز ٩٩  شمـاره 4

فرصت های پیش روی 
گیاهان دارویی در مقابل 
بیماری کرونا

ویتامین ها 
و امالح مفید 

برای کرونا

کرونا  و توصیه های 
طب ایرانی

نقش بیوتکنولوژی 
در توسعه صنعت گیاهان دارویی



می کند
ازآفتابشرقطلـــــــوع

مجله�همیشه�بهار�وابسته�به�مجموعه�فرهنگی،�علمی،�اقتصادی�باباحکیم�شرقی
در�سایت�باباحکیم�شرقی�می�توانید��pdfرایگان�و�نسخه�صوتی�مجله�باباحکیم�شرقی�را�دانلود�کنید��

Babahakimsharghi. ir

babahakimsharghi



چه باید کردهای 
گیاهان دارویی ...

در دنیای گیاهان دارویی و داروهای گیاهی اماها و اگرهای 
زیادی وجود دارد. در حکمت ها آمده است؛ 
نه هر کلکی شکر دارد نه هر زیری زیر دارد

نه هر چشمی نظر دارد نه هر بحری گهر دارد« )مولوی(.
تمام قصه از همین جاســت. کشوری به پهناوری ایران، با 
ذخائر ژنتیکی فراوان گیاهــی، در کجای تولید و فرآوری 
گیاهان دارویی دچار گپ یا شکاف مدیریتی و خالء تدبیر 
است. روزگاری می گفتیم که ژنوم گیاهی ما به تنهایی ۴ 
تا ۷ برابر کل قاره ی اروپاست. به فرض که این عدد درست 
باشد و بانک ژنتیکی گونه های گیاهی ما از این همه تنوع و 

بلوغ خداداده و طبیعی برخوردار  باشد.
 ما در این سال ها با آن چه کرده و می کنیم؟ یا آن که در 

آینده با آن چه خواهیم کرد؟
 این یک فرصت بی اندازه برای همه ی مصادیقی است که 
در توســعه ی کشــور از آن نام می بریم. مصادیقی نظیر: 
کارآفرینی، اشــتغال، محیط زیست، کشــاورزی پایدار، 
فرآوری، تولید ملی، سالمت و بهداشت فردی و اجتماعی 

آحاد جامعه و... 
در طول سال های سیر دانش و حکمت در ایران بزرگ، ما با 
ظهور قلندران چابک اندیشه و سرشار از بلوغ و دانش روبرو 
بوده ایم. بزرگانی که اندوخته ی جاوید علم طب گذشته و 
ظرفیت ها و برخورداری های گیاهان دارویی کشــور را نه 
تنها حفظ کرده بلکه بر آن افزوده اند. بوعلی ســینا، رازی، 
ابوریحان و... گذشته از این ســتارگان بزرگ، دانش طب 
ســنتی و ایرانی ما سینه به ســینه در افکار و افواه عموم 
انسان شرقی ایرانی، از بلندای سبالن، دماوند، کرکس، دنا 
و زردکوه تا کویر بی دیوار آرزوهای بزرگ و دریای شــمال 
و جنوبش چرخیده و برای ســال ها بــه درمان های قابل 
باور و پذیرش در حوزه ی فرهنگ عامه رســیده است. این 
اندوخته های انسانی با آن ارزش های واالی طبیعی و خدا 
سپرده، چیز اندکی نیستند که بتوان به شوالی نیم پوش و 
ناقواره داروهای شیمیای، در موج به اصطالح طب شیمی 
آنرا معامله و تعویض کرد. بنیان عالم بر علم می گذرد. علم؛ 

پیشانی نوشت عبورهای بلند ابدیست.
خاتمیت به کتاب و کلمه تمام شد تا انسان راه روشن فردا 
را بر مسیر دانش بگذراند. آغاز برانگیختگی بشر در مرتبه ی 
آخرین نوبت نور، بر خواندن استوار گردید. همه درست و 

قابل پذیرش انسان حقیقت طلب و زیباجوی. 
اما آیا می توان منکر قانون ابن ســینا شد و آیا هیچ عقلی 

می تواند بر کشف رازی خرده گیرد. 
 اما امروز بزرگترین سوال این است که ما با این همه آفتاب 
در مشرق به طلوع رســیده، چه کرده ایم. اینکه سنت به 
قاعده ی نظم حداقلی بایــد دچار نظم حداکثری خویش 
باشد، یک حقیقت است. اینکه نو به نو شدن پدیده ها باید 
در جاری روزگاران انسان متکامل ایرانی مورد عنایت قرار 
گیرد، خود یک حکمت و دانش عظیم است. ما معتقد به 

حقیقت:
نوفروشانیم و این بازار ماست 
نوبت کهنه فروشان سر رسید 
هستیم. ایمان داریم به آن که:

زندگی یعنی تر شدن پی درپی 
اما به راســتی راه و مسیر پیوند سرشاخه های در اتصال به 

نور دانشمان، با حفظ آن ریشه های سترگ در چیست؟
در چیستی های موجود ما که شکی نیست.

چگونگی های این صنعت عظیم را چگونه باید تعریف کرد تا 
حفظ طبیعت و سنت الهی نیز در آن به دست آید؟

مثال؛ عقل مدرن با پذیرش نظم حداکثری بر بنیان سنت 
نظم حداقلی، بدون حواشــی سوار شده و راه به جایی َبَرد 

که باید!
واقفیم که تنها توسعه ی استوار بر زیبایی هاست که توسعه 
باقی می ماند. هیچ زیبایی بدســت آمــده در امروز دانش، 
زیبایی بدست آمده ی دیروز خویش را نفی نمی کند، بلکه 
بر پلکان ارتفاع معنای او می نشیند و مسیر روشن فردا را 
به قاعده ی تر شــدن پی درپی، طی می کند. این است که 

ریشه ها می ماند و سرشاخه ها میوه می دهد.
و هــر چیز و هرکس در جای خــودش به نتیجه بود باید 
خویش در هستی می رسد. این روزها که تب اپیدمی کرونا 
تمــام دهکده جهانی ما را در حــد مختصات یک خانه ی 
کوچک مورد هجمه قرار داده اســت. تنها راه برای حفظ 
سالمت و بهداشت جامعه، بازگشت علمی به فرهنگ بومی 
و ملی خویش در مواجهه با آن خواهد بود. جاییکه داشته ها 
با پیوند به دانــش روز، در  فرم و محتوای جدید، قابلیت 

حضور در ساختار سالمت کشور را پیدا خواهند کرد.
  به امید رسیدن به فارماکوپه ی طب ایرانی خودمان!

سخن مدیر مسئول
محمد ثابت ایمان
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مهرناز نصریه
دکتری مدیریت 

رسانه

من زن هستم؛ اما فمینیست نیستم. من، 
با هر نوع خشــونتی نســبت به هر کسی 
مخالفم. خشونت علیه زنان، خشونت علیه 
مردان، خشــونت علیه کودکان، خشونت 
علیه ســالمندان، خشونت علیه خود و هر 
نوع رفتار خشونت باری با انسانها، حیوانات 

و طبیعت. 
به نظر من، خشــونت علیه زنان و مردان، 
از آنجا شــروع شد که بین زن و مرد، خط 
فاصله کشیدیم. این که جامعه ای هر چند 
کوچک یا هر قدر پیشــرفته، به هر دلیلی 
زن ساالر یا مردســاالر باشد؛ خودش آغاز 

خشونت جنسیتی است. 
پیشتر هم در یادداشت دیگری نوشته بودم 
که زن و مرد، دو عنصر اصلی تکامل هستی 
و خلقت هستند. بهای بیش از حد دادن به 
یکی یا نادیده گرفتــن دیگری، آغاز برهم 

زدن تعادل هستی و آفرینش است. 
اما اگر این خط کشــی های جنســیتی را 
پذیرفته فرض کنیم؛ باید بگویم که معتقدم 
خشــونت علیه زنان، نه از طرف جامعه و 
همســر و فرزندان او بلکه از بدو تولد و از 
طرف خانــواده او و در واقع، پدر و مادر او 
آغاز و وقتی رفتارها و باورهای خشــونت 
آمیز علیه او در ذهنش پذیرفته و نهادینه 
می شــود؛ خودش این خشــونت را علیه 
خودش تشدید می کند. وقتی دختربچه ای 
می پذیرد کــه جنس و اولویــت دوم در 
مقایسه با برادرانش باشد؛ وقتی پدر و مادر 
از او توقع همکاری در امور پخت و پز و رفت 
و روب خانه و رسیدگی به برادران از بازی 
برگشــته اش را دارند؛ جرقه های پذیرش 
خشونت علیه او زده می شود. هنگامی که 
برای پسربچه ها توپ و تفنگ و دوچرخه و 
ماشــین می خریم و برای دختربچه، کاسه 

عزت نفس
بهترین هدیه به دختربچه ها

و بشــقاب و دیگ و قابلمه کوچولو، یعنی 
نقــش تحمیلی و کلیشــه ای اجتماعی را 
بدون آنکه خودش انتخاب کرده باشد به او 
تلقین می کنیم و در باورش می گنجانیم که 
هویتش به کار و خدمت به دیگران و تامین 

آسایش و رفاه سایرین گره زده می شود. 
خشــونت جنســیتی علیه زنان، از وقتی 
دختربچه هستند و چهره زیبا و بامزه شان 
را عامل دوستداشتنی بودنشان در می یابند، 
آغاز می شود. وقتی تحسینش می کنیم که: 
»به به چــه دختر زیبایی هســتی«؛ باور 
می کند که برای دیده و پذیرفته شدن باید 
قشنگ باشد و این، می شود آغاز آرایش های 
غلیظ بی دلیل و عمل های زیبایی عجیب و 
غریبش در بزرگسالی. جلوی خشونت علیه 

زن را باید از دوران بچگی او گرفت. 
خشونت علیه زنان، آنجاست که می گویند 
هیس! فریاد نزن، سکوت کن؛ تحمل کن تا 
صبور و سازگار به نظر برسی. آنجا تشدید 
می شــود که باور می کند از خودگذشتگی 
بیــش از حد، یعنی خوب بــودن و خوب 
بودن، ضامن مقبولیت اســت و مقبولیت، 

بقای او را تضمین می کند. 
جامعه مردان باید بپذیرد که وقتی با زنان 
در ارتباط هســتند یعنی با نیمه تکمیلی 
جهان مواجه انــد و زنان باید باور کنند که 
مردان، نیم دیگر هستی هستند؛ نه بیشتر 

از آن و نه تمام آن. 
خشــونت علیه زنان، جایی است که به او 
تلقین می شــود که باید با مردان، مساوی 
باشــد. نــه! او باید با خودش برابر باشــد. 
فمینیســم، یک تله فکری و فرهنگی در 
دوران مدرنیته و پست مدرنیته است. این 
کــه یک زن بتواند مثــل مردها در معدن 
کار کند؛ ســاختمان بسازد؛ ماشین تعمیر 

کند یا کامیون و اتوبوس براند، معیار 
تســاوی و برابری نیســت. زن باید 
بتواند هر کاری که دوست دارد؛ انجام 
بدهد. اگر هم پــا به معدن بگذارد و 

ساختمان و ماشین بسازد؛ برای این است 
کــه حقیقتا این کارها را دوســت دارد نه 
اینکه برای اثبات خودش، وارد این عرصه ها 
بشــود. بــا زن باید منطبق با شــخصیت 
انسانی اش رفتار شود. او باید بتواند خودش 
را بشناسد؛ برای خودش وقت بگذارد؛ یاد 
بگیــرد خودش را بی چون و چرا دوســت 
داشــته باشــد؛ با خودش مهربان باشد. از 
درون زیبا و جذاب باشد؛ به خودش اهمیت 
بدهد؛ به خاطر تکامل خودش و برای آنکه 
نقش زیبای دوست داشــتنی خودش را در 
عالم هستی ایفا کند و لذت ببرد؛ به همسر 
و فرزندانش عشق بورزد. برای ارضاء حس 
زنانــه و مادرانه اش آشــپزی کند نه برای 
ایفــای وظیفه. برای حفظ عزت نفســش 
مطالعه کند و یاد بگیرد و هر کجا الزم بود؛ 
بدون ترس از قضاوت شــدن؛ برای احقاق 

حقوقش فریاد بزند. 
زن زیباست. لطافت و ظرافت هستی است. 
اگر زمزمه های عاشقانه زن نباشد، صدای 
دنیا، مثــل کارخانه تولیدات فوالدی، پر از 

سر و صدای زمخت و نخراشیده می شود. 
مبارزه با خشونت علیه زنان، از دوران کودکی 
دختربچه ها آغاز می شــود. به دختربچه ها 
بفهمانیم هیچ دارایی و ثروتی، ارزشــمندتر 
از خودشــان برای خودشان وجود ندارد. و به 
پســربچه ها این باور را بدهیم که آنها هم در 
برابر رفاه و آســایش دختربچه ها مسئولند. 
این ها وقتی بزرگ بشــوند؛ می فهمند زنان، 
ارزشمند هستند و مردان، عامل آرامش آنها؛ 

نه مالک و صاحب آنها. 
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بهترین ویتامین ها و امالح 
برای کرونا کدام ها هستند؟

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

بهشتی

از شروع اپیدمی بیماری 
ویروسی کرونا تحقیقات 

زیادی در مورد مواد مغذی موثر بر این 
بیماری انجام شده است. در اینجا قصد 

داریم ببینیم بر اساس آخرین 
تحقیقات کدام یک از ویتامین ها 

و امالح برای کرونا مفیدتر 
هستند.

تحقیقــات اخیــر نشــان 
می دهد افرادی که ویتامین 
دی کافی دارند، بروز کرونا 
در آنها کمتر است و حتی 
اگر به کرونا هم مبتال شوند، 
بیمــاری به احتمــال زیاد 
ویتامین  نمی شود.  تشدید 
در کاهش مشــکالت  دی 
تنفســی، مهار ویروس در 
ســلول های مخاط بینی و 
تنظیم التهاب و ایمنی بدن 
نقــش دارد. از منابع عمده 
به  می توان  دی  ویتامیــن 
ماهی، جگرو زرده تخم مرغ 

اشاره کرد. 

روی در تقویت سد مخاطی 
در برابر ویروس کرونا موثر 
از تکثیر  اســت. همچنین 
ویــروس جلوگیری کرده و 
آبشار التهابی و عفونت های 
ثانویــه را کاهش می دهد. 
روی در گوشــت ها، مغزها، 
دانــه کنجد،  کــدو،  تخم 
لوبیا و عدس به وفور یافت 

می شود. 

همه ما از اهمیت ویتامین 
ث در تقویت سیستم ایمنی 
اطالع داریم. سعی کنید از 
منابع عمده ویتامین ث در 
این دوران بیشــتر استفاده 
کنید. منابع عمده آن فلفل 
دلمه، پرتقال، بروکلی، انبه 

و لیموست. 

این دو ماده مغذی در کنار هم 
اثرات آنتی اکســیدانی بســیار 
خوبــی دارنــد. کاهــش ورود 
ویــروس به ســلول های بدن و 
از طریق  بــدن  ایمنی  افزایش 
افزایش تکثیر لنفوســیت ها از 
جمله اثرات مفید آنها در رابطه 
با کروناســت. منابع ســلنیوم 
شــامل مغزها، غــالت کامل، 
حبوبات و قارچ است. همچنین 
ویتامین  ای در مغزها، دانه های 
گیاهی،  روغن هــای  روغنــی، 
سبزیجات برگ سبز و آووکادو 

فراوان یافت می شود. 
اولویت مــا در تامین ا ین مواد 
مغذی باید موادغذایی باشد اما 
با توجه به اینکه تغذیه بسیاری 
از افراد جامعه اصولی نیست و 
همچنین مقدار نیازها در برخی 
از گروه های جامعه بیشتر است، 
مکمل یاری ایــن ویتامین ها و 
امــالح نیز می توانــد در برخی 

موارد مفید باشد. 

ویتامین 
دی

روی

ویتامین 
ث

ویتامین 
 ای و 
سلنیوم
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تغذیه 
و خشکی پوست

دکتر حدیث 
تنگستانی

دانشگاه علوم 
پزشکی بوشهر

دستان خود را بیش از حد 
شسته اید؟ با آب سرد مرتب 

سروکار دارید؟ هوای سرد پوست شما 
را خشک می کند؟ همه این عوامل )و 

البته موارد دیگر( می توانند پوست شما 
را خشک کنند. اگر رژیم های زیبایی 

مختلفی را امتحان کرده اید و هنوز هم 
به سختی می توانید رطوبت پوست 

خود را حفظ کنید، زمان آن رسیده 
است که تغییراتی در رژیم خود ایجاد 

کنید. یک جمله ساده داریم که 
می گوید: »شما همان چیزی هستید 

که می خورید.« چیزی که می خورید بر 
ظاهر شما از جمله پوست تأثیر 

می گذارد. بنابراین وقتی برخی غذاهای 
مرطوب کننده می خورید، می توانید 

پوست خشک را تسکین داده و تغذیه 
کنید.

کمبود آب بدن یکی از دالیل عمده خشکی 
پوست است، بنابراین باال بردن میزان آب 
مصرفی می تواند یک روش ســالم و آسان 

برای بهبود هیدراتاسیون پوست باشد. 
ماهی های چرب: ماهی هــای چرب مانند 
ماهی آزاد، ماهی خال مخالی و شاه ماهی 
غذاهای عالی برای سالمت پوست هستند. 
آنها منابع پروتئین، اسیدهای چرب امگا 3، 
ویتامین E و روی هســتند که برای حفظ 
سالمت پوســت، کاهش قرمزی و التهاب، 
مقابله دربرابر آســیب رادیکال های آزاد و 
ســاخت ســلول های جدید پوست الزم و 

ضروری هستند.

آب

سرشار از چربی مفید است و حاوی ویتامین
E و C اســت که برای سالمت پوست مهم 
است. همچنین ترکیباتی دارد که از پوست 

شما در برابر آفتاب محافظت می کند.

آووکادو

عالوه بر تامیــن چربی های ضروری، 
روی، ویتامیــنE و پروتئیــن، مقــداری 
ســلنیوم برای ما تامین می کند. ســلنیوم 
مانند ویتامین E خاصیت آنتی اکسیدانی 
دارد و پوست را در برابر آسیب رادیکال های 

آزاد محافظت می کند.

گردو

به طور کلی، مغزها و دانه ها منابع خوبی از 
مواد مغذی مورد نیاز برای سالمت پوست 
هستند. تخمه آفتابگردان یک نمونه عالی 
است. یک اونس )28 گرم( مغز آفتابگردان 
 ،Eحدود نیمی از نیاز روزانه ما به ویتامین
41درصد از سلنیوم، 14درصد ازنیاز روزانه 
به روی و 5/5 گرم پروتئین تامین می کند. 

تخم آفتابگردان

منبع خوبی از ویتامیــنC، ویتامین A و 
روی است که برای ســالمت پوست مهم 
هستند. همچنین حاوی سولفورافان است 
که می تواند به جلوگیری از سرطان پوست 
کمک کرده و از پوست شما در برابر آفتاب 

سوختگی محافظت کند. 

کلم بروکلی

کلیــه  و   Cویتامیــن از  منبــع خوبــی 
کاروتنوئیدهــا، بــه ویژه لیکوپن اســت. 
این کاروتنوئیدها از پوســت شما در برابر 
می کنند  محافظت  خورشــید  آسیب های 
و ممکن اســت از چروک شــدن پوست 

جلوگیری کنند. 

گوجه فرنگی
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مهرناز نصریه
دکتری مدیریت 

رسانه

ســرمایه، مهمترین بخش اجرایی شــدن 
و تحقق هر طرح، برنامه و ایده ای اســت. 
یعنی هر دستاوردی، بهایی دارد که باید از 
محل سرمایه مربوط به آن تامین شود. اما 
اینکه منشاء و منبع این سرمایه کجا 
بازیابی  هزینه، چگونه  باشد؛ چطور 
و چقدر افزوده شــود؛ اهمیت بسیار 

زیادی دارد. 
و  مادی  ســرمایه های  کالن تریــن 
غنی ترین سرمایه های معنوی، همه 
از یک منبع ناشــی می شوند: ذهن 
فــرد ســرمایه دار! ایــن، مهمترین اصل 
سرمایه داری اســت. دیدگاه و نگرش هر 
میزان دســتاوردهای  کننده  تعیین  فرد، 
مادی و معنوی اوست. اینکه در بحث های 
جامعه شناســانه و روانشناســی فردی و 
اجتماعی و نیز در آســیب شناســی های 
فرهنگی در خصوص پدیده هایی همچون 
ذهــن فقیر، فقر فرهنگــی، فرهنگ فقر، 
و  داری  ســرمایه  آداب  داری،  ســرمایه 
موضوعاتی از این دست، بحث ها و آسیب 
صورت  کارشناسانه  عمیق  شناســی های 
می گیرد؛ موید همین اصل مهم و اساسی 
در سرمایه داری است: پژوهش و پرورش 

ذهن سرمایه دار و سرمایه ساز. 
اینکه بسیاری از جوامع، علیرغم داشتن و 
یا به دست آوردن امکانات مادی و رفاهی 
فراوان، همچنان ســبک زندگی فقیرانه و 
اسرافکارانه را ادامه می دهند و یا امکانات 
و ســرمایه های اعطا و یا اکتساب شده را 
معطل نگه داشــته و یا نابــود می کنند؛ 
ناشــی از فرهنگ فقر ریشه دار در عمق 
ذهن آنهاســت. و از ســوی دیگــر، افراد 
و جوامع عقب نگه داشــته شــده یا عقب 
مانده ای که باالخره راهی برای پیشرفت و 
رفــاه خود می یابند، گونه ای مثبت و موثر 
از فرهنگ ســرمایه داری و سرمایه سازی 

را در عمق باورهای خود دارند. 
این یک حقیقت غیر قابل انکار اســت که 
مهمتریــن دارایی و ســرمایه هر فردی، 
عمر و ذهن اوست. چه بسا بدترین شیوه 
استثمار و برده داری، اســارت و استثمار 

 سرمایه خود را 
چند برابر کنید

ذهنی افراد اســت. ذهن افراد، مهمترین 
بخش از سرمایه تمام هستی آنهاست که 
می بایست از وقتی که یک کودک توانایی 
شــناخت خود و تمایز من انفرادی اش از 
ســایر جنبه های مادی جهان را به دست 
می آورد؛ پرورش داده شــود. بســیاری از 
اختــالالت شــخصیتی و اجتماعی افراد، 
ریشــه در اعماق ناخودآگاه آنها قرار دارد 
که تحت تاثیر شــدید تجارب و شناخت 
دوران کودکی شــکل گرفته است. امروز، 
عمده روانشناســان و روانکاوان بالینی و 
اجتماعی، راهکار رفع بسیاری از اختالالت 
رفتاری و ارتباطی افراد را بازنگری و اصالح 
ریشه های شناختی و تربیتی فرد می دانند. 
فجیع تریــن جنایــات، ناجوانمردانه ترین 
دزدی ها، آســیب رســانی ها، اعتیادها و 
ضربه زنی های آگاهانه و ناآگاهانه؛ همگی 
تحت تاثیر اختالالت شــرایط گذشــته و 

حال افراد قرار می گیرد. 
شــخصا از فراوانی برگــزاری کالس ها و 
دوره های آموزشی سالمت روان و مشاوره 
برای  آگاهانه  افرادی،  اینکه  خوشــحالم. 
رشــد فردی و یا رفع مشکالت روحی و 
شــخصیتی خود اقــدام می کنند و وقت 
و هزینه برایش صــرف می کنند؛ هم مرا 
بــه وجد می آورد و هم بســیار متاســف 
می شــوم. به وجد می آیم که توانسته اند 
اشکال یا اختاللی در روند عادی و روزمره 
خود تشــخیص دهند؛ به دنبال رفع آن 
باشــند و یا برای بهســازی آینده خود و 
اطرافیان، از روش ها و راه حلهای آزموده 
و علمی کمــک بگیرند. از ســوی دیگر 
متاسف می شوم که چرا آموزش و تربیت 
این مهمترین بخــش زندگی هر فرد، به 
دورانــی متاخر از زمان اصلی یاد گیری و 
پرورش ذهنی موکول شــده است. اینکه 
فرد باید از دوران کودکی بیاموزد با خود 
و محیط پیرامونش چگونه ارتباط بگیرد؛ 
قدر و منزلتش را بشناســد؛ توقعاتش از 
خود و جهان پیرامونــش را تنظیم کند؛ 
چگونــه عشــق را تجربه کند؛ جســم و 
جانش را برای چه کسی هزینه کند و چه 

مسئولیتی در قبال خود، خانواده، جامعه 
و حتی نسل های پس از خود داشته باشد 
را نه به عنوان یک ژســت روشــنفکرانه، 
نه به عنوان یک هزینه کرد از ســر شکم 
ســیری و یا برای ترمیم آسیب های پس 
از تجربــه روابط از هم فروپاشــیده؛ بلکه 
به عنــوان ابتدایی و ضروری ترین مهارت 

زندگی بیاموزد. 
انســان باید پیش از آنکــه گلی را لمس 
کند؛ بداند این گل چه جایگاه و ارزشــی 
در طبیعــت دارد و آیا بایــد آن را بچیند 
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یا خیــر. پیش از آنکه بــه دنبال خوراک 
چرب تر باشــد؛ آداب ارتزاق عزتمندانه را 
بیاموزد؛ پیش از آنکه همســری برگزیند؛ 
حســابش با خودش معلوم باشد و پیش 
از آنکه تولید مثــل کند؛ حکمت زندگی 
را آموخته باشــد. این ها همــه در دوران 
کودکی شــکل می گیرد و نادانستنش، در 
بزرگســالی، هزینه های هنگفتی برای او و 

جامعه اش در پی خواهد داشت. 
خودمان را بشناســیم پیــش از آنکه دیر 
شود و ذهن مان را پرورش دهیم؛ پیش از 

آنکه پیر شــود. هر آنچه داریم و می خریم 
و می خوریــم و می پوشــیم؛ هزینه اش را 
با جان و عمرمان داده ایــم. اگر در پایان 
ماه، مثال پنج میلیون تومان درآمد داریم، 
برایــش یک ماه از عمرمان را داده ایم؛ اگر 
جنس اقساطی می خریم، عمرمان را برای 
تســویه اش، پیش فــروش کرده ایم و اگر 
حســرت چیزی در گذشته را همچنان به 
دوش داریم، گذشــته و حال و آینده مان 
را برایش حراج کرده ایم. ذهن ما، سرمایه 
بزرگ ماســت. امروز وقت آن اســت که 

ســرمایه ســوزی را کنار بگذاریم؛ آنچه 
تاکنون اندوخته ایم را به دقت محاســبه 
کنیم، نشتی هایش را بگیریم و راه ذخیره 
اش را پیــدا کنیــم. همــه موفقیت ها و 
شکست ها از ذهن ما سرچشمه می گیرد؛ 
ذهن ارزشمندمان و عمر بی همتایمان را 
با آزمون و خطا هدر ندهیم. درس بگیریم، 
عبــرت ببینیم و در هــر کاری، حتی به 
دست آوردن پول؛ ببینیم چه می دهیم و 
چه می گیریم و با آنچه به دست آورده ایم؛ 

چه می کنیم. 
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پردیس خلیلی
کارشناس تغذیه 
از دانشگاه علوم 
پزشکی شهید 

بهشتی

شــکالت به خوراکی تشکیل شده از کاکائو گفته 
می شود. این ماده غذایی پرطرفدار و انرژی زا، به 
طور معمول از ترکیب شــیر، شکر، کره و کاکائو 
با ست های متفاوت تهیه و تولید می شود. کاکائو 
بومی آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی و مکزیک 
است و بیش از سه هزار سال در این مناطق کشت 

می شود.
با پیشرفت هایی که در صنعت شکالت انجام شد 
محبوبیت فراگیر شــکالت، مدیون جنگ جهانی 
اول است. در هنگام این جنگ، این مایه خوراکی 
به عنوان جیره خوراکی سربازان به کار گرفته شد 
و سربازان پس از بازگشت از جنگ، بهترین ُمَبِلِغ 
آن بودنــد. بدین گونه تا ســال ۱۹۳0 )میالدی( 
حدود چهل هزار گونه شکالت گوناگون تولید شد.
شکالت تلخ )همچنین با عنوان شکالت سیاه نیز 
نامیده می شود( نوعی از شکالت است که نسبت 
به شکالت شیری دارای درصد باالتری از دانه های 
کاکائــو و کره کاکائو اســت و جــزء محصوالت 

چاق کننده محسوب نمی شود.
شکالت تلخ هم چنین به دلیل وجود آنتی اکسیدان 
جلــوی تولید رادیکال هــای آزاد را می گیرد پس 

نسبت به گونه ی سفید آن مفیدتر است. 
مطالعات نشان داده شکالت تلخ به سبب داشتن  
مواد مغــذی مانند )پلی فنول هــا، فالوونول ها و 
کاتچیــن( می تواند تأثیر مثبتی برای ســالمت 

داشته باشد.

شکالت 
تـلـخ

از تاثیرات مثبت شکالت تلخ در سالمتی می توان به:
 کاهش گرسنگی و اشتها و احساس سیری

 سالمت قلب
 کاهش التهاب

 افزایش عملکرد مغز
 تقویت خلق و خو و کاهش افسردگی

 کاهش فشار خون و کلسترول
 شکالت تلخ باعث افزایش میزان انتقال دهنده ی عصبی سروتونین شده و 

در نتیجه به کاهش اضطراب کمک می کند
 کاهش ریسک ابتال به دیابت اشاره کرد.

اگرچه شکالت تلخ نقش مهمی در سالمتی دارد ولی رعایت این نکته حائز 
اهمیت اســت که زیاده روی در مصرف شــکالت تلخ نیز همانند سایر مواد 
غذایی می تواند مشکل ساز باشد پس حتمًا در میزان مصرف آن توجه کنین.

از مضرات شکالت تلخ می توان به موارد زیر اشاره کرد:
شــکالت تلخ کالری و درصد چربی باالیی دارد )هــر ۱ اون س = 2۸ گرم از 
شــکالت تلخ دارای ۱55 کالری و حدود ۹ گرم چربی دارد و البته شــایان 
ذکر است که این میزان در انواع شکالت تلخ متفاوت است و بسته به بَرند و 

شرکت آن این نسبت ها متغیر می باشد(
بعضی از شــکالت تلخ ها دارای شــکر افزودنی هســتند که برای سالمتی 
مضر هســتند و باعث بروز انواع بیماری ها نظیر: بیماری قلبی، کبد و دیابت 

می شوند.

نکاتی که در مصرف شکالت تلخ باید دقت کنین:
شــکالت هایی را انتخاب کنید که تیره رنگ بوده و باالی ۷0 درصد کاکائو 

باشند. از خرید شکالت هایی با پوشش سفید یا شیری بپرهیزید.
گنجاندن مقداری شــکالت تلخ در رژیم غذایی می تواند برای سالمتی مفید 

باشد، مصرف ۳0 تا ۴5 گرم در روز مناسب است
هر چه قدر شــکالت تیره تر باشــد، حاوی قند کمتری است. شکالت را در 

فضای سرد و خشک نگهداری کنید.
شــکالت را در داخل یخچال قرار ندهید چرا که باعث فاســد شــدن آن یا 

جداسازی کره کاکائو از شکالت می شود.
شکالت تا مدت یک سال قابل نگهداری است.
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تغذیه و ُخلق
:DASHرژیم غذایی

رژیــم�غذاییDASH،�یــک�الگوی�
تغذیه�ســالم�غنی�از�پروتئین�گیاهی�
حاصل�از�مغزهــا�و�حبوبات،�میوه�ها،�
مقادیر� و� لبنیات�کم�چرب� سبزیجات،�
شیرینی�ها،� قرمز،� گوشــت� محدود�
نوشیدنی�های�شــیرین�شده�و�نمک�
خلق� بهبود� زمینه�ای� مکانیسم� است��
می�تواند� �DASH غذایی� رژیم� توسط�
ناشی�از�مقدار�باالی�پتاسیم،�منیزیم،�
کلسیم�و�مقدارســدیم�کم�این�رژیم�
باشــد��عالوه�بر�ایــن،�رژیم�غذایی�
و� میوه�ها� باالی� مقادیر� DASHشامل�
سبزیجات�غنی�از�آنتی�اکسیدان�است�
که�می�تواند�مکانیســم�دیگری�برای�
ارتقا�وضعیت�خلقی�این�رژیم�باشد��

رژیم غذایی مدیترانه ای: 
این�رژیم�غذایی�عمدتا�شــامل�انواع�
و� میوه�ها� انــواع� پرچرب،� ماهی�های�
ســبزیجات،�روغن�زیتون،�حبوبات�و�
غالت�کامل�اســت��این�رژیم�غذایی�
غنی�از�مواد�مغذی�چون�اســیدهای�
چرب�ضــروری،�منیزیــم،�پروتئین�
جمله� از� آنتی�اکسیدان�ها� و� کم�چرب�

ویتامین�های��Eو��Cمی�باشد��

رژیم های غذایی گیاهخواری:
lacto-( گیاهخواری� رژیم�های� �
ovo-vegeterian(�بــه�عنوان�
رژیم�غذایی�بدون�گوشت�قرمز،�
ماهی�و�مرغ�تعریف�می�شــوند،�
شیر� عسل،� تخم�مرغ،� شامل� اما�
از� می�باشند�� لبنی� محصوالت� و�
رژیم�های�غذایی� ســوی�دیگر،�

بدون� غذایی� رژیم� عنوان� به� �vegan
مواد�غذایــی�حیوانی�و�مشــتق�از�
حیوانات�تعریف�می�شوند�که�هیچگونه�
با�منشا�حیوانی�در�آن�وجود� غذایی�
گیاهخواری� رژیم�های� انــواع� ندارد��
سرشار�از�میوه�و�سبزیجات�می�باشند�
که�منابع�خوبــی�از�فیتوکمیکال�ها�و�
آنتی�اکسیدانی� ظرفیت� با� ویتامین�ها�
آنتی� ترکیبات� این� می�باشــند�� باال�
اکسیدانی�در�کنار�مقادیر�بسیار�باالی�
گیاهخواری� رژیم�های� در� �C ویتامین�
باعث�بهبود�وضعیت�خلق�می�گردد���

آرمان عرب
دانشجوی 

دکترای تغذیه 
دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان
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از� می�باشند�� لبنی� محصوالت� و�
رژیم�های�غذایی� ســوی�دیگر،�

بدون� غذایی� رژیم� عنوان� به� �vegan
مواد�غذایــی�حیوانی�و�مشــتق�از�
حیوانات�تعریف�می�شوند�که�هیچگونه�
با�منشا�حیوانی�در�آن�وجود� غذایی�
گیاهخواری� رژیم�های� انــواع� ندارد��
سرشار�از�میوه�و�سبزیجات�می�باشند�
که�منابع�خوبــی�از�فیتوکمیکال�ها�و�
آنتی�اکسیدانی� ظرفیت� با� ویتامین�ها�
آنتی� ترکیبات� این� می�باشــند�� باال�
اکسیدانی�در�کنار�مقادیر�بسیار�باالی�
گیاهخواری� رژیم�های� در� �C ویتامین�
باعث�بهبود�وضعیت�خلق�می�گردد���

پزشکی اصفهان

در متون روانشناسی خلق 
تعریف مشخصی ندارد و 

همواره به صورت حالتی از عواطف و 
احساسات تعریف می شود. حالتی که 

می تواند تحت تاثیر اتفاقات روزمره 
قرار بگیرد و یا حتی ممکن است بدون 

هیچگونه محرکی تغییر کند. عوامل 
متعددی می تواند بر روی خلق تاثیر 
بگذارد یا به عبارتی باعث ایجاد خلق 
خوب یا بد شود. از جمله این موارد 

می توان به خواب و تغذیه اشاره کرد. 
این مساله که غذا می تواند باعث 

تغییراتی در خلق و خوی فرد شود 
علمی است که ریشه در قرون وسطی 

دارد، جایی که انسان های آن دوران 
اعتقاد داشتند که خوردن بعضی غذاها 

می تواند خلق و خوی آنها را تغییر 
دهد. برای مثال آنها براین باور بودند 

که خوردن به و خرما باعث بهبود 
وضعیت خلق و مصرف کاهو، خرفه و 

کاسنی باعث ایجاد آرامش روحی 
می گردد. مطالعات جدید به بررسی 
این ارتباط در قالب رژیم های غذایی 

پرداخته اند و نتایج خوبی برای 
رژیم های غذایی در بهبود خلق نشان 

داده اند که در ادامه به بررسی برخی از 
این رژیم ها خواهیم پرداخت
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هر یك اونس پسته تقریبا حاویهر یك اونس پسته تقریبا حاوی

زهرا نامخواه
کارشناس ارشد 

تغذیه بالینی 
دانشگاه تهران 

امروزه آجیل ها گذشــته از نقشــی که در 
جشن ها و شــب نشــینی های مردم ایفا 
می کنند، به عنوان بخشــی از طب مکمل 
جهت کنترل، پیشــگیری و درمان طیف 
وسیعی از شــرایط متابولیک نیز استفاده 
می شــوند. هم چنیــن، مطالعات نشــان 
داده اند که  مصرف آجیل با بهبود پروفایل 
لیپیدی، فاکتورهای گالیسمی، آسیب های 
اکســیداتیو و مارکرهای التهابی در ارتباط 
است. در بین آجیل ها، پسته به دلیل فواید 
و اثرات مفیدی کــه دارد، توجه محققین 
بسیاری را به خود جلب کرده است. 
پسته نه تنها یک خوراکی خوشمزه 
است، بلکه یک ســوپرفود سالم نیز 
به حســاب می آید. این مغز خوراکی 
از گونه Pistaciavera  می باشــد 

که سرچشــمه آن به 7000 ســال قبل از 
میالد مسیح در آسیای میانه بر می گردد، 
و منبع خوبی از چربی های سالم، پروتئین، 
فیبر و آنتی اکسیدان است. دو گروه آنتی 
اکســیدان فراوان در پسته، پلی فنول ها و 
توکوفرول ها، ممکن است نقش محافظتی 
در برابــر ســرطان ها و بیماری های قلبی 
ایفا کنند. جالب اســت بدانید که پســته 
می توانــد به عنوان پره بیوتیک عمل کرده 
و به افزایش اســیدهای چرب کوتاه زنجیر 
تولیدی توســط باکتری هــای مفید روده 
مانند بوتیرات کمک کنــد و در نتیجه به 
بهبود ناراحتی های گوارشــی، ســرطان و 
بیماری هــای قلبی منجر شــود. عالوه بر 
مکانسیم های آنتی اکسیدانی و تاثیر بر فلور 
روده، پســته، این دانه خوراکی، با کاهش 

ســطوح کلســترولبد )LDL( و افزایــش 
ســطوح کلســترول خوب)HDL( و هم 
چنین بهبود فشــار خون، می تواند شانس 
ابتال به بیماری های قلبی-عروقی را کاهش 
دهد. الزم به ذکر است که تحقیقات نقش 
مثبت پسته را در بهبود سطوح قند خون، 
عملکرد عروقی و التهاب نیز نشان داده اند. 
عالوه بر تمام خواص و فواید گفته شــده، 
پســته  یکی از دانه های خوشمزه است که 
در بســتنی، مربا، انواع دســرها و کیک ها 
و هم چنین در تهیه ســاالدها و غذاها به 
کار می رود. اما همانند دیگر مواد خوراکی 
و آجیل ها، در مصــرف این ماده نیز نباید 
زیــاده روی کرد چرا که بــا افزایش انرژی 
دریافتــی ممکن اســت اثــرات منفی بر 

سالمت شما بگذارد. 

پسته

کیلوکالری159

درصد�RDIپتاسیم6

درصد��RDIفسفر11

28B6ویتامین��RDIدرصد�

گرم�کربوهیدرات8

گرم�چربی�13
(90٪�چربی�غیراشباع(

گرم�پروتئین6

گرم�فیبر3
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پروبیوتیك ها

مهناز رضایی
دکترای تغذیه 
دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان

پروبیوتیک ها ترکیبی از باکتری های مفید زنده و یا مخمرهایی هستند که به طور طبیعی در بدن ما 
زندگی می کنند. دو نوع باکتری به طور مداوم در بدن خود داریم: باکتری های خوب و باکتری های 

بد. پروبیوتیک ها از باکتری های خوبی تشکیل شده اند که به سالمت و عملکرد بدن ما کمک می کنند. 

پروبیوتیك ها چگونه کار می کنند؟
وظیفه اصلی پروبیوتیک ها یا باکتری های خوب حفظ تعادل 
ســالم در بدن ما است. وقتی بیمار هستیم، باکتری های بد 
وارد بدن می شــوند و تعداد آنها افزایش می یابد. این بدن را 
از تعــادل خارج می کند. باکتری هــای خوب برای مقابله با 
باکتری هــای بد و بازگرداندن تعادل در بدن کار می کنند و 
باعث می شوند احســاس بهتری داشته باشید. باکتری های 
خوب با پشتیبانی از عملکرد ایمنی بدن و کنترل التهاب، به 

سالمت ما کمک می کنند. 
مزایــای احتمالی پروبیوتیک ها در درمان یا پیشــگیری از 

بسیاری از بیماری ها دیده شده است از جمله:
 اسهال

 سندرم روده تحریک پذیر
 کولیت اولسراتیو

 بیماری کرون
 هلیکوباکتر پیلوری

 عفونت های واژن
 عفونت های دستگاه ادراری

 سرطان مثانه
 عفونت دستگاه گوارش ناشی از کلستریدیوم دیفیسیل

 اگزما در کودکان
دو گونــه ی اصلی پروبیوتیک ها، شــامل الکتوباســیلوس  
بیفیدوباکتریــوم  و   )Lactobacillus(

)Bifidobacterium( هستند.

چگونه می توانیم سطح پروبیوتیك های خوب را در 
بدن افزایش دهیم؟

ما می توانیم از طریق غذاها، نوشــیدنی ها و مکمل ها میزان 
میکروب های خوب بــدن را افزایش دهیم. غذاهای تخمیر 
شــده )به عنوان مثال ماست و ترشــی( منبع تعداد زیادی 
باکتری مفید برای بدن هســتند. همچنین نوشیدنی های 
تخمیر شــده ای مانند خوراکی های تخمیریافته مؤثرترین 
مواد برای سالمتی سیستم گوارش هستند، به شرطی که به 
روش سنتی تهیه شده باشند. از میان غذاهای تخمیریافته 
می توان به مــواردی از جمله ســبزیجات تخمیری )مانند 
خیارشور، انواع ترشی و...(، السی )Lassi( )نوشیدنی هندی 
که از ماست تهیه می شود(، شیر تخمیرشده مثل کفیر و ناتو 
)Natto( )سویای تخمیرشده( اشاره کرد. بیشتر سبزیجاتی 
که به روش ســنتی و خانگی تخمیر می شوند منبع خوب 
مواد پروبیوتیک و حاوی میلیون ها باکتری  مفیدند. به غیر از 
غذا، از طریق مکمل های غذایی نیز می توان پروبیوتیک ها را 

به رژیم خود اضافه کرد.  
 باید اشــاره کرد که ترکیب باکتریایی بدن ما به نوع غذایی 
که می خوریم بستگی دارد، غذاهای فرآوری شده باکتری های 
مفید را از بین برده و باکتری های بد را تکثیر می کنند. پس 
بهتر اســت این غذاها از رژیم غذایی حذف شوند. همچنین 
مصرف پیوســته ی آنتی بیوتیک، آب فلورایــددار یا کلردار، 
صابون های ضدباکتری و گوشت حیواناتی که به روش های 
رایــج و با خوراندن آنتی بیوتیک پرورش یافته اند، موجب از 

بین رفتن باکتری های مفید می شود. 
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علی صانعی
کارشناس 

ارشد تغذیه از 
دانشگاه علوم 
پزشکی ایران

 التهابُت 
کم کن!!!
امروزه به دلیل مصرف بیش 

از حد غذاهای فرآوری شده و 
استرس های زیاد، التهاب به یک حالت 
همه گیر تبدیل شده است. همچنین 

بیماری کرونا که در حال حاضر شیوع 
باالیی دارد، باعث ایجاد التهاب 

در قسمت های مختلف بدن 
می شود. بنابراین اگر می خواهید 

این مشکل را کمتر کنید، باید 
مواد غذایی ضدالتهابی را درون 

رژیم غذایی تان قرار دهید.

گیاهان و ادویه ها: 
این مواد مزیت های بســیاری 

برای سالمتی دارند. به جای مصرف نمک 
یا قند که هردوی آن هــا می توانند باعث 
التهاب شــوند، از این ترکیبات اســتفاده 
کنید. مثال دارچین که در کنترل قند خون 
مفید است. زردچوبه که حاوی کورکومین 
است خواص ضدالتهابی و ضدسرطانی دارد. 

رزماری و اسطوخودوس باعث تسکین 
اضطراب و دردها می شوند. 

روغن زیتون: 
حاوی ترکیبــی به نام اولئوکانتال اســت 
کــه خــواص ضدالتهابی و ضدســرطانی 
دارد. بنابرایــن از روغن زیتون فرابکر برای 
پخت و پز غذاها اســتفاده کنید زیرا بیش 
از 70 درصد چربی روغن زیتون فرابکر، از 
چربی های اشباع نشده تک زنجیره ای به نام 
اسیداولئیک تشکیل شده است. تحقیقات 
نشان می دهند که اسیداولئیک به کاهش 
فشــارخون، کاهش LDL یا کلسترول بد 
خون و افزایش HDL یا کلســترول خوب 
خون کمک می کند و فواید بســیاری برای 

سالمت قلب دارد. 

محصوالت پروبیوتیك: 
میکروارگانیســم های  پروبیوتیک ها 
زنده ای هســتند که اگر درمقادیر مناسب 
دریافت شوند، برای میزبان اثرات سالمتی 
بســیاری دارند. مطالعات نشــان داده اند 
که مصرف منظم محصــوالت پروبیوتیک 
بــا کاهش التهاب بدن، نقش بســزایی در 
پیشگیری و بهبود بیماری هایی نظیر کبد 
بیماری های دستگاه  ها،  چرب، ســرطان 
گوارش و... دارد. همچنین برخی مطالعات 
به تاثیر این محصــوالت بر کاهش وزن و 

چربی بدن اشاره کرده اند. 

سبزیجات چلیپایی: 
این ســبزیجات شــامل کلم بروکلی، گل 
کلــم، کلــم پیچ، کلــم قمــری، خردل، 
شاهی آبی و... می باشــند. این سبزیجات 
سرشار از ســولفوروفان هستند که التهاب 
را با افزایش ســم زدایی در فاز دوم کبدی 

همچنیــن  می دهنــد.  کاهــش 
که  داده اند  نشان  مطالعات 

موجود  دیــگ  ترکیب 
ســبزیجات  این  در 
گلوکوزینوالت  که 
می شــود،  نامیده 
ص  ا خــو
ضدسرطانی دارد. 

تخم مرغ:
این ماده مغــذی حاوی مقادیر 
فراوانــی پروتئین، ویتامین های 
B، A و بیوتیــن می باشــد. از 
آنجایــی که تخم مــرغ حاوی 
لوتئین،  کاروتنوئیدهــای 
زگزانتین و نیز کولین 
بــه  می باشــد، 
التهاب  کاهش 
کمک  بــدن 

می کند. 
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سیر و پیاز: 
این دو ســبزی و انواع گیاهانی که حاوی 
فروکتواولیگوســاکاریدهای بــا زنجیــره 
کوتاه )scFOS( هســتند مثل تره فرنگی، 
مارچوبــه و کنگرفرنگی منابع خوب و کم 
کالری ای محسوب می شوند. از آن جایی 
که این گیاهان به طــور کامل در روده ما 
هضم نمی شــوند، مواد باقیمانــده آن ها، 
پروبیوتیک ها را تغذیه می کنند و در نتیجه 
باعث افزایش ســالمتی روده ها می شوند. 
متخصصــان معتقدنــد که ایــن فرآیند، 
سیســتم ایمنی بدن را تقویت می کند و 

التهاب را کاهش می دهد. 

مرکبات: 
پرتقال، گریپ فروت، لیموشیرین و لیموترش با توجه به آب زیادی که دارند بخش مهمی 
از آب و الکترولیت های مورد نیاز بدن را تامین می کنند. فالونوئیدهای موجود در مرکبات 
این توانایی را دارند که رادیکا  های آزاد را خنثی کنند و به طور بالقوه می توانند از رشــد 
سلول های سرطانی نیز جلوگیری کنند. پس برای کاهش التهاب بدن، از مصرف مرکبات 

غافل نشوید. 

آووکادو: 
از میوه هایی اســت که حــاوی چربی های 
غیراشــباع تک زنجیره و چنــد زنجیره، 
فیتواســترول ها و کاروتنوئیدهــا اســت. 
مطالعــات نشــان می دهند کــه آووکادو 
التهــاب را کاهش می دهد و ســطح قند 
خــون و کلســترول را پاییــن مــی آورد. 
همچنین دردهای ناشــی از بیماری هایی 
مثل آرتریت روماتوئید و اســتئوآرتریت را 
تسکین می دهد. آووکادو جایگزین مناسبی 
برای روغن ها و چربی های مختلف است و 
می توانید در غذاهای مختلف از آن استفاده 

کنید.

ماهی های چرب: 
به طور ایده آل بزرگساالن باید حداقل هفته ای 2 بار از ماهی های آب های 
ســرد مثل ســالمون، ســاردین و... مصرف کنند. زیرا این ماهی ها حاوی 
مقادیر فراوانی از اســیدهای چرب ضروری امگا 3 می باشند. این اسیدهای 
چرب به کاهش التهاب کمک کرده و وضعیت سیستم قلبی عروقی، مشکالت 
خودایمنی و اختالالت خلقی را در کنار بهبود ســالمت پوســت و ناخن ارتقا 

می بخشند.
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پرسش و پاسخ در مورد
رژیم کتوژنیك

خانم�مفرح:�به�چه�رژیمی�رژیم�کتوژنیک�
میگن؟

رژیــم کتوژنیــک رژیمــی بســیار کــم 
کربوهیدرات ) کمتــر از ۱0 درصد از کل 
کالری دریافتی روزانه( با چربی زیاد هست 

که مثال نان و برنج کال حذف میشه. 

خانم�مفرح:�فلسفه�ایجاد�چنین�رژیمی�
چیه؟�

طرفــدارای کتــو معتقد هســتن مصرف 
کربوهیــدرات باعــث باالرفتن انســولین و 
انســولین باعث تولید چربی و چاقی میشه. 
بنابراین اومدن کربوهیدرات رو در این رژیم 
حذف کردن تا در بدن چربی سوزی رخ بده. 

خانم�مفرح:�چنین�فلسفه�ای�درسته�به�
نظر�شما؟�

نقص این تئوری اینه که فقط متابولیســم 
بعد از خوردن رو درنظر گرفته و از بقیه 2۴ 
ساعت روز غافل شده. اما انسولین همیشه 

باال نمیمونه و ایــن رو باید تاکید کنم که 
مهمتریــن عامل موثر بــر تولید و ذخیره 
چربی، دریافت کالری بیش از نیاز هســت 

نه کربوهیدرات. 

کتوژنیک� رژیم� مفرح:�خوب�حاال� خانم�
نسبت�به�رژیم�متعادل�هم�کالری�مزیتی�

هم�داره؟
کتو در ابتدا کاهش وزن بیشــتری میده 
ولی بیش از۶0 درصد این کاهش ناشــی 
از دفع آب بدن هســت که اصال مطلوب 
نیست. در مورد کاهش توده چربی و عضله 
بدن باهم تفاوتی ندارن. الزمه که بدونید 
رژیم کتوژنیــک باکتری های ایجادکننده 
التهاب رو در سیستم گوارش زیاد می کنه 
که یه اختالل محسوب میشه. در طوالنی 
مدت هیچ تفاوتــی در مورد کاهش وزن، 
کنترل قند، فشار خون و چربی خون بین 
رژیم کتوژنیک و رژیم های متعادل وجود 
نداره ولــی نگرانی های زیــادی در مورد 

کمبودهای تغذیــه ای در رژیم کتوژنیک 
وجود داره. 

خانم�مفرح:�پس�ایــن�رژیم�رو�توصیه�
نمی�کنید؟

بــرای افراد عــادی و ســالم و صرفا برای 
کاهــش وزن خیر. تنهــا کاربردهای رژیم 
کتوژنیــک در درمــان کــودکان صرعی، 
بیماری های تحلیل برنــده عصبی )مانند 
آلزایمر، پارکینسون و...( و درمان کمکی در 
برخی سرطانها مانند گلیوماست که البته 

نیاز به مطالعات بیشتری داره. 

خانم�مفرح:�پس�توصیه�شما�برای�رژیم�
کاهش�وزن�چیه؟

توصیه به این رژیم بــه عنوان یک الگوی 
غذایی برای همه افراد توجیه علمی ندارد. 
استفاده از رژیم غذایی متعادل حاوی تمام 
گروه های غذایی با تعدیل کالری، بهترین 

انتخاب برای کاهش وزن است. 
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گردو و کاهش
خطر مرگ

فیبر،  گردوها حــاوی چربی های ســالم، 
ویتامین هــا و مــواد معدنی می باشــند. 
همچنین سرشــار از آنتی اکســیدان ها از 
جمله ویتامیــن E، مالتونین و پلی فنل ها 

هستند. 
گردوها منبع گیاهی بسیار خوبی از چربی 
مفید امگا -3 هســتند که در مقایســه با 
مغزهای دیگــر محتوای باالتــری از این 
چربی ها را دارند. ایــن چربی گیاهی یک 
چربی ضروری است به این معنی که شما 
باید آن را از طریق رژیم خود دریافت کنید 

و در بدن شما ساخته نمی شوند. 
مطالعات مشــاهده ای نشــان داده اند که 
هر گــرم از این چربی گیاهــی که در روز 
دریافت کنید، 10 درصد خطر مرگ ناشی 

از بیماری قلبی کم می شود. 
بســیاری از ترکیبات گیاهی و مواد مغذی 
موجود در گردوهــا مانند امگا3، منیزیم و 
اسیدآمینه ی آرژنین، ممکن است التهاب 

را کاهــش دهد. التهاب نقش اساســی در 
بسیاری از بیماری های مزمن دارد. 

عــالوه بــر این خــوردن گــردو می تواند 
باکتری های مفیدی که در دستگاه گوارش 
شما زندگی می کنند را تغذیه کند که باعث 
ســالمت روده و کاهش خطــر بیماری در 

انسان می شود. 
از دیگر فواید مصــرف گردوها می توان به 
کاهش ریسک ســرطان های خاص مانند 
سرطان سینه، پروستات و کولورکتال اشاره 

کرد. 
بــا وجود اینکــه گردو هــا از نظر کالری 
متراکم هســتند )چگالی کالــری باالیی 
دارند(، مصرف گردو ممکن اســت حتی 
اشــتهای شــما را کنترل کند. همچنین 
ممکن اســت به کنتــرل دیابت نوع دو و 
کاهش ریســک ایــن بیمــاری از طریق 
کنترل وزن شــما و اثرات مســتقیم در 

کنترل قند خون کمک کند. 

همانطور که می دانید فشــارخون باال یک 
عامل مهم بیماری قلبی و سکته می باشد. 
بعضی مطالعات نشــان داده اند که خوردن 
گردو می تواند به بهبود فشــار خون کمک 

کند. 
مواد مغذی موجــود در گردوها همچنین 
می توانند ازمغز شما در برابر آسیب استرس 
اکســیداتیو و التهاب محافظت کنند و از 
عملکرد خوب مغز شــما با افزایش ســن 

پشتیبانی کنند. 
رژیم های معمول غربی که  غنی از غذاهای 
فرایند شــده، شــکرو غالت تصفیه شده 
هســتند با کاهش عملکرد اسپرم ارتباط 
دارنــد. خوردن گردو می تواند از ســالمت 

اسپرم و باروری مردان حمایت کند. 
یکی دیگر از اثــرات مصرف گردو کاهش 
سطح تری گلیســیرید خون و کلسترول 
بــد خــون و در نتیجــه کاهش ریســک 

بیماری های قلبی عروقی می باشد. 

امید اسبقی
کارشناس ارشد 
علوم تغذیه از 
دانشگاه علوم 
پزشکی لرستان
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معظمه قربانی
دانشجو ی 
کارشناسی 

ارشد تغذیه 
بالینی

دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد

هل

هل؛�ایــن�ادویه�ی�خوش�طعم�و�بــو�اگرچه�به�اند�ازه�
دارچین�یا�زنجبیل�شــناخته�شده�نیست،�اما�به�دلیل�
عطــر�و�طعم�جذابش�در�بین�طرفداران�خود�بســیار�
محبوب�اســت��این�ادویه�یک�فرصتــی�عالی�برای�

افزودن�طعم�به�غذاها�و�نوشیدنی�ها�ارائه�می�دهد�
هل�ادویه�ی�بومی�هند�و�کشــورهای�دیگری�همچون�
پاکستان�و�بنگالدش�است��بعدها��به�تمدن�های�بزرگ�
یونان�باستان�و�روم�راه�یافت،�جایی�که�در�درجه�اول�به�

عنوان�عطر�استفاده�می�شد�و�در�درجات�بعد�از�خمیر�
تهیه�شــده�از�دانه�های�آن�به�عنوان�شکل�اولیه�خمیر�

دندان�استفاده�می�کردند�
امروزه�هل�در�کشــورهای�مختلف�کشــت�می�شود��
اگرچه�محبوبیــت�آن�در�بســیاری�از�مناطق�رو�به�
افزایش�اســت،�اما�بیشترین�مصرف�آن�در�کشورهای�
منطقه�ی�خاورمیانه�است�که�از�آن�به�عنوان�افزودنی�
برای�مصارف�مختلف�از�جملــه�طعم�دهنده�ی�چای�و�
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نوشــیدنی�ها�و�جزئی�از�برخی�از�غذاها�مورد�استفاده�
قرار�می�گیرد�

به�طور�کلی�از�ادویه�جــات�برای�افزایش�عطر�و�طعم�
غذاها�استفاده�می�شــود��اما�ادویه�ها�از�جمله�هل�به�
دلیل�محتوای�مواد�مغذی�خــود�می�توانند�در�تقویت�
سیســتم�ایمنی�بدن�موثر�باشــند��و�احتمال�بروز�
بیماری�های�مختلف�تهدیــد�کننده�زندگی�را�کاهش�

دهند�

اطالعات تغذیه ای هل
می توان گفت که هل حاوی مقادیر 

خوبی از مواد مغذی زیر می باشد:
C ویتامین 

B2 ویتامین 
B3 ویتامین 

 منیزیم
 پتاسیم

یک قاشق چای خوری هل آسیاب 
شده حاوی مقادیر زیر است:

 6 کیلوکالری انرژی
 کمتر از 1 گرم پروتئین

 کمتر از 1 گرم چربی
 1 گرم کربوهیدرات

 1 گرم فیبر
هــل منبــع خوبــی از روغن های 
فرار و ثابت و اســیدهای فنولیک 
و اســترول ها است. روغن های فرار 
موجود در هــل دارای خواص ضد 
درد، ضد التهــاب، ضد میکروبی و 
ضد اسپاسم می باشند. در مقاالت 
علمــی مختلف بــرای هل خواص 
آنتی اکســیدانی، ضد فشار خون، 
محافظت از معده و ضد اسپاســم، 
ضد باکتــری، ضد تجمع پالکت و 

ضد سرطان نیز ذکر شده است.

با مصرف هل:
بــه دندان های خــود کمک کنید. 
می تواند  هــل  دانه های  جویــدن 
ســطح pH دهان را تغییر داده و 
بزاق بیشــتری ایجاد کند. بنابراین 
در برابر مشکالت بهداشتی دهان و 
دندان کمک کننده می تواند کمک 
کننده باشد. حداقل مزیت استفاده 
از آن برای دهان؛ خوشبو کنندگی 

تنفس است.
کنید.  را کمتــر  دیابت  احتمــال 
هــل می تواند التهاب را تســکین 
داده و از ســلول های بدن در برابر 
استرس اکسیداتیو، عدم تعادل بین 
رادیکال های آزاد و آنتی اکسیدان ها 

محافظت کند.
فشار خون خود را نرمال نگه دارید. 
تحقیقات نشــان می دهد استفاده 
منظم از پودر هل می تواند فشــار 
خــون را کاهــش دهد. ایــن امر 
می تواند احتماالتی مانند سکته های 

قلبی و مغزی را کمتر کند.
از کبد خود محافظت کنید و چربی 
خون خود را کنتــرل کنید. نتایج 
یــک مطالعه نشــان می دهد که، 
مکمل پودر هــل می تواند از بروز 
و  اکسیداتیو  استرس  چربی خون، 

آسیب کبدی جلوگیری کند.
و نکتــه ی آخر اینکــه در مصرف 
هرگونه مواد غذایی از جمله ادویه 
جاتی مانند هل حد تعادل را رعایت 
فرمایید تا از مشکالت مصرف بیش 

از اندازه جلوگیری شود.
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کلیه ها؛ 
کارخانه تصفیه خون

کلیه ها یک جفت لوبیا شکل در مهره داران 
هستن که وظیفه اصلی اونها دفع مواد زائد از 

بدن هست. 
این اندام ها در پشت حفره شکمی در دو طرف ستون 
مهره ها واقع شدن و جالبه که کلیه راست کمی پایین 
تر و کوچکتره تا فضا برای کبد بیشتر باز بشه. وزن هر 
کلیه حدود ۱25 تا ۱۷0 گرم در مردان و ۱۱5 تا ۱55 

گرم در زنان است. 
حاال ببینیم مهمترین وظایف کلیه ها در بدن ما چیا 

هستن؟
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۱-��رژیم�غذایی�سالم�و�اصولی:
 اینکه شما چه رژیم غذایی دارید میتونه 
در بروز دیابت و فشــارخون باال بسیار 
موثر باشــه و این دو بیماری شدیدا بر 

بروز بیماری های کلیوی اثرگذاره. 

۲-��محدودیت�نمک:�
نمک دریافتی حاال چــه نمک تصفیه 
شده، چه نمک دریا شدیداً با فشارخون 
مرتبط است و توصیه می شود دریافت 
آن را بــه 5  گرم در روز محدود کنید. 
اســتفاده از مواد غذایی فرآوری شده، 
فســت فود و تنقالت شــور بــه دلیل 
داشــتن نمک زیاد به کلیه ها آســیب 

میزنن. 

از�مواد�غذایی�دارای� �استفاده� �-۳
کلیه�ها� بــه� میتونه� زیاد� فســفر�
که� ها� نوشابه� مانند� بزنه� آســیب�
مصرف� یا� دارن� اسیدفســفریک�

گوشت�قرمز�زیاد��

۴-��مکمل�ها:�
استفاده افراطی از مکمل ها و مخصوصًا 
مواد  تولید  پروتئینی سبب  مکمل های 
زائــد اضافــی و بار اضافی بــه کلیه ها 

میشن و باید از این کار پرهیز کرد. 

۶-�مصرف�آب�کافی:�
هیچ چیزی مثل آب برای کلیه ها مفید 
نیســت. کلیه ها برای دفع مواد زائد به 
آب نیاز دارن و توصیه میشه حداقل 8 
لیوان آب در طول روز اســتفاده بشه تا 

عملکرد بهتری داشته باشن. 

۶-��فعالیت�بدنی:�
حداقل 30 دقیقه فعالیت بدنی در طول 
روز بــه حفظ ســالمت کلیه ها کمک 

می کنه. 

۷-��پرهیز�از�الکل:�
الکل سبب آســیب مستقیم به نفرونها 

می شود. از مصرف آن پرهیز کنید. 

�۸-��محدودیت�دخانیات:�
دخانیات انعطاف پذیری رگ ها را کم 
می کند و بنابرایــن عملکرد کلیه ها رو 

مختل می کنه

۹-��داروهای�بدون�نسخه:
 از مصــرف افراطــی داروهــای بــدون 
نسخه مثل انواع مسکن ها، ایبوبروفن و 
ناپروکسن پرهیز کنید چون اینکار سبب 

آسیب به کلیه های شما خواهد شد. 

۱۰-��غربالگری:�
اگر به دیابت یا فشارخون مبتال هستید 
حتما به طــور منظم عملکرد کلیه های 

خود را چکاپ کنید. 

۱۱-�استرس�و�خواب:�
خواب کافی حدود 8 ساعت و نداشتن 
استرس به حفظ سالمت کلیه های شما 

کمک می کند. 

۱۲-���کاهش�وزن:�
خطر بروز نارسایی های کلیوی در افراد 
چاق دو برابر بیشتر است. حواستون به 

وزنتون باشه

تصفیه خون:  در داخل کلیه ها تصفیه کننده های 1
کوچکی به نام نفــرون وجود داره که تعیین 
می کنه چه موادی باید وارد ادرار شــده و از 
اون طریق دفع بشــن. خون وارد این نفرونها 
میشه، مواد زائدش تصفیه میشن و بعد وارد 
ادرار میشن تا در مثانه جمع بشه و بعد از اون 
دفع بشه. مهمترین مواد دفعی در کلیه ها دو 
چیزه، اولی اوره که از متابولیســم پروتئین ها 
حاصل میشــه و دومی اســیداوریک که از 

متابولیسم اسیدنوکلئیک ایجاد میشه. 

حفظ اسیدیته خون:  به طور کلی متابولیسم بدن سبب تولید 2
اسید در بدن میشه و این حالت اسیدی نباید در 
بدن باقی بمونه چرا که عملکرد بدن رو از کار 
میندازه. این کلیه ها هستن که اسید اضافی رو از 
بدن پاک می کنن. اونا می تونن یون بی کربنات 
رو حفظ کنــن و یون هیدروژن رو دفع کنن و 

بنابراین اسید بدن رو کم می کنن. 

تنظیم آب بدن:  کلیه ها به شکل جالب توجهی میتونن 3
بســته به اینکه وضعیت آب در بدن چطوره، 
غلظت ادرار رو تغییر بدن. یعنی مثال وقتی ما 
کم آب خوردیم و بدن کم آب هســت، ادرار 
کمتــر و غلیظتری رو دفع میکنن و بنابراین 
آب بدن حفظ میشــه و همینطور در شرایط 
پر آبی بدن ادرار بیشتری رو با غلظت کمتر 

دفع می کنن. 

تنظیم فشار خون:  یکی از مهمترین وظایف کلیه تنظیم 4
بلندمدت فشارخون هست. کلیه ها اینکار رو 
از طریق تنظیم دفع آب و الکترولیت ها انجام 

میدن. 

تولید مواد مفید:  ویتامین D در کلیه ها فعال میشــه. 5
اریتروپوئیتیــن ماده ای هســت که محرک 
تولید گلبول های قرمز در مغز استخوان هست 

و در کلیه ها تولید میشه. 
 رنین هم تنظیم کننده قطر رگهاســت و در 
تنظیم فشــارخون موثره و در کلیه ها تولید 

میشه.

حاال�که�فهمیدیم�کلیه�هــا�کارای�به�این�مهمی�رو�انجام�میدن�بریم�ببینیم�
چطور�می�تونیم�سالم�نگهشون�داریم:

و�سخن�پایانی؛
اهمیت�سالمت�کلیه�ها�بر�کسی�پوشیده�نیست��سعی�کنید�تا�قبل�
از�اینکه�به�نارسایی�های�کلیوی�مبتال�شوید�با�تبعیت�از�توصیه�های�
بیان�شده�از�وقوع�آن�پیشگیری�کنید��باید�بدونید�که�رژیم�غذایی�
از�محدودترین�رژیم�های�غذایی� نارسایی�های�کلیوی� مناسب�در�
هســتن�و�اگر�خدایی�نکرده�گرفتار�این�بیماری�شــوید،�شرایط�

سختی�پیش�روی�شما�خواهد�بود��
این�یادداشت�رو�به�قلم�دکتر�سید�هادی�امامت�دبیر�بخش�تغذیه�
و�سالمت�مجله�همیشه�بهار�-�مجموعه�بابا�حکیم�شرقی�شنیدید�



فصلــــــــنامــــــــــــه
فرهنــــــــــــــــــــگی
علمـــــــــــــــــــــــی
ترویجــــــــــــــــــــی
گیــــاهان دارویـــــــی
سـال سوم  شمـاره 4

24

متابولیسم بدن

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

بهشتی

حتما بارها در جاهای مختلف اصطالح متابولیسم بدن به گوشتون 
خورده. خیلی ها بهتون گفتن که متابولیسم بدنتون کم شده و توصیه 

کردن که باید متابولیسم بدنتون زیاد بشه!
قراره دراین پست اول ببینیم تعریف متابولیسم بدن چیه و بعد ببینیم برای 

ارتقای اون چه کارایی رو باید انجام بدیم

تعریف متابولیسم:
در واقع متابولیســم بدن مجموعه ای از واکنش های 

بیوشیمیایی هست که در بدن موجود زنده برای حفظ حیات 
انجام میشه. این واکنش ها شــامل دو دسته واکنش های کاتابولیک 

)سوختن( و آنابولیک )ساختن( میشــن و بنابراین متابولیسم بدن همون 
سوخت و ساز بدن هست. 

متابولیسم بدن تحت تاثیر ژنتیک، سن، جنسیت، سایز، درصدچربی و عضله بدن و 
فعالیت بدنی قرار داره. همچنین متابولیسم بدن شدیداً با تغذیه فرد در ارتباط است 
چرا که هم ساختن مواد در بدن و هم سوختن و تولید انرژی به موادغذایی نیاز دارد. 
مثال وقتی قراره در بدن عضله ساخته بشه باید آمینواسیدهای پروتئینی وجود داشته 
باشــه تا برای ساخت عضله استفاده بشه و این از غذا تامین میشه یا مثال وقتی قراره 
قند بسوزه تا انرژیش مورد استفاده قرار بگیره، الزمه که مواد قندی خورده شده باشه. 
هر چقدر متابولیسم فرد بیشــتر باشه یعنی سرعت انجام واکنش ها در بدن اون 

فرد بیشتره و این اتفاق مخصوصًا برای کسانی که تمایل به کاهش وزن دارن 
خیلی مهمه چون قراره چربی ها در بدن اونها بســوزه و هر چقدر سرعت 

این کار بیشتر باشه زودتر و بهتر به نتیجه میرسن. 
حــاال�چــه�عواملــی�روی�این�ســرعت� �

متابولیسمی�اثر�میذارن؟

تیروئید: 
از مهمترین وظایف 

هورمونهای تیروئیدی افزایش 
سرعت واکنش های متابولیسمی 

هست و مسلما کسی که کم کاری 
تیروئید داره یعنی متابولیسم کمتر و 
بنابراین سرعت سوخت و ساز پایین 

تری داره. وضعیت تیروئید باید 
حتما چک بشه.

رژیم های بشدت 
محدود و غیر علمی:

اعمال محدودیت شدید تغذیه ای بدن 
را در شرایط قحطی قرار می دهد و تیروئید 

در این شرایط هورمون کمتری تولید 
می کند و بنابراین متابولیسم کاهش 
می یابد. از گرفتن رژیم های غیرعلمی 

و بشدت محدود پرهیز کنید. 

نوشیدن آب: 
واکنشهای بدن در یک محیط آبی 
انجام میشه. بدنی که کاماًل هیدراته 

باشه یعنی آب کافی مصرف کرده باشه 
سوخت و ساز بهتری داره و این میتونه 
به کاهش وزن هم کمک کنه. توصیه 
میشه افراد بزرگسال روزانه حداقل 

8 لیوان آب مصرف کن. 

برخی موادغذایی: 
مصرف برخی موادغذایی مانند 

چای سبز، قهوه، سیر و پیاز برخی 
ادویه ها مانند زیره، زنجبیل، 
فلفل و دارچین می تواند به 
مقدار اندکی متابولیسم را 

افزایش دهد. 
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عضالت: 
عضالت بدن از مهمترین 

بخش های بدن در مصرف انرژی 
هستن. فردی که عضله بیشتری داره 

بدنش در حالت استراحت هم داره انرژی 
بیشتری میسوزونه و این یعنی که متابولیسم 
پایه اون فرد باالست. بنابراین ورزش یکی 
از مهمترین راهکارهای افزایش عضله و 

متعاقبًا متابولیسم محسوب میشه. 

خواب: 
فعالیت متابولیسم بدن 

و هورمون های موثر در آن ریتم 
شبانه روزی دارن. یعنی اینکه هر هورمون 

زمان خاصی از شبانه روز باالست و زمان دیگری 
پایین می آید و این سیکل در روزهای مختلف تکرار 
میشه. حاال اگر کسی شب بیدار باشه و روز بخوابه 

هورمونها و متابولیسم نمیتونن کارایی درستی 
داشته باشن و مختل میشن. 8 تا 9 ساعت 

خواب در شبانه روز توصیه میشه که 
بیشترش باید خواب شبانه باشه. 

مصرف کافی ویتامین ها 
و امالح: 

بسیاری از ویتامین ها )مخصوصًا 
ویتامین های گروه ب( و امالح )مثل آهن و 
منیزیم( در بدن نقش کوآنزیمی دارن. یعنی 

باعث میشن سرعت یک واکنش افزایش پیدا کنه. 
داشتن یک رژیم متعادل و متنوع و استفاده از 

تمام گروه های غذایی باعث میشه که فرد 
دچار کمبود این مواد مغذی نشه و 

متابولیسمش مختل نشه. 

مصرف منظم غذا: 
زمان بندی در مصرف وعده ها و 

میان وعده ها در طول روز از عوامل مهم 
و تاثیر گذار بر سرعت متابولیسم است. سعی 

کنید روزانه 3 وعده اصلی و 3 میان وعده 
داشته باشید طوری که زمان بندی آنها در 

روزهای مختلف تفاوت زیادی نداشته 
باشد و در یک روز مدت گرسنگی 

شما طوالنی نشود. 

استرس: 
استرس از مختل 

کننده های عمده تنظیم 
هورمونی محسوب میشه و اگر 
مزمن بشه مسلمًا متابولیسم 

بدن رو کاهش میده. 
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لیال محمد 
تقی زاده  کاشانی
دکترای شیمی 

آلی

از منظر پزشکی نوین 
و توصیه های طب ایرانی

کرونا ویروس جدید 2019 
 )Covid-19 (

بی گمان رخداد کووید ۱۹ ژرف ترین برآمدها را در تاریخ بشری، پس از 
جنگ های جهانی رقم زد. این همه گیری در مدت زمانی کوتاه همه 

کشورهای کره خاک را درنوردید و مبتالیان و کشته های فراوان و آثار اقتصادی و 
اجتماعی وسیعی بر جای گذارد. آنگونه که کتاب های رفرنس پزشکی 

)نوشتارهای نشانه پزشکی( نیاز به روز رسانی پیدا کردند. آنچنان که برخی 
می پندارند که شاید تاریخ بشری به دو بخش پیش از کرونا و پس از کرونا 

دسته بندی شود. 
در  دسامبر 20۱۹، پزشکان بیمارستاني واقع در شهر ووهان چین متوجه 

موارد غیرمعمولي از بیماران مبتال به ذات الریه )پنوموني( شدند. با این 
حال، اولین مورد از این بیماري در تاریخ ۱2 دسامبر مشاهده گردید. 

بررسي هاي بعدي نشان داد که منشأ این بیماري از بازار غذاهاي دریایي، طیور 
و حیوانات زنده واقع در شهر ووهان واقع در استان هوباي در مرکز چین بوده 

است. پس از آن، شیوع غیرمعمول موارد ذات الریه در تاریخ ۳۱ دسامبر به 
سازمان بهداشت جهاني گزارش شد. بعد از گمانه زني هاي گسترده درباره عامل 

مسبب این بیماري، سرانجام بخش چیني مرکز کنترل و پیشگیري بیماري 
)CDC(، گزارش منتشر شده توسط وال استریت ژورنال  را تأیید و در تاریخ ۹ 

 nCoV-2019 ژانویه 2020، عامل این بیماري را یک کرونا ویروس جدید با نام
اعالم نمود )۱(. 

جداسازی و تعیین ژنومی موفقیت آمیز کرونا ویروس nCoV-2019 در فهم منشا 
این ویروس و خصوصیات عفونت زایی آن کمک های فراوانی کرده است. قبل از این 
کرونا ویروس جدید، سازمان بهداشت جهانی، وضعیت اضطراری بهداشت عمومی را 
در ارتباط با موارد شیوع ویروس آنفلوانزای H1N1 )سال 200۹(، ویروس پولیو یا 
فلج اطفال )سال 20۱۴(، ویروس ابوال )سال 20۱۴( در غرب آفریقا )سال 20۱۴(، 

ویروس زیکا )سال 20۱۶( و ویروس ابوال در جمهوری دموکراتیک کنگو )سال 
20۱۹( اعالم کرده است. 

سازمان بهداشت جهانی در تاریخ ۱۱ فوریه 2020، نام رسمی را برای بیماری 
کروناویروس جدید تحت عنوان COVID-19 انتخاب نمود و کمیته بین المللی 
طبقه بندی ویروس ها )ICTV( نیز در همین روز، نام ویروس ایجاد کننده این 

بیماری را از nCoV-2019 به SARS-COV-2 تغییر داد )2، ۳(. 

طبقه بندی
بطور کلــی چهار جنس کرونــا ویروس، 
شامل آلفا کرونا ویروس، بتا کرونا ویروس، 
گامــا کرونا ویروس و دلتــا کرونا ویروس 
وجود دارد که آلفــا و بتا کرونا ویروس ها 
عمدتا پســتانداران را آلــوده کرده و در 
مقابل گاما و دلتا کرونا ویروس ها بیشــتر 
پرنــدگان را آلوده می کننــد. تا کنون 7 
کرونا ویروس انســانی شناسایی شده که 
دو مورد آن در جنس آلفا کرونا ویروس و 
پنج مــورد آن در جنس بتا کرونا ویروس 
SARS-COV-2 ســومین  دارند.  قرار 
 SARS کرونا ویروس پس از دو ویروس
و MERS در دو دهه اخیر اســت که با 
عبور از گونه های حیوانی توانســته است 

انسان را آلوده کند. 

ویروس شناسی
یک ویروس پوشــش دار بــا ژنومي از نوع 
ریبو نوکلوئیک اســید به طول 29/8 کیلو 
باز مي باشد. COVID-19 کروناویروس 

ژنوم این ویــروس داراي 14 قالب خواندن 
 )Open reading frame=ORF) باز 
مي باشد که که 27 پروتئین را کد مي کنند. 
سازمان بندی ژنوم کرونا ویروس در شکل 

یک رسم شده است.
ژنوم کرونا ویروس جدید در بعضی نواحی، 
تفاوت قابل توجهــی با ژنوم کرونا ویروس 
SARS دارد. بــه عنــوان مثال، پروتئین 
8a در کرونا ویروس SARS وجود دارد، 
در حالیکه ایــن پروتئین در کرونا ویروس 

جدید SARS-COV-2 وجود ندارد. 
همچنین پروتئیــن 8b در کرونا ویروس 

SARS-COV-2  شکل 1- سازمانبندی ژنوم کرونا ویروس جدید
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SARS دارای 84 اســید آمینه می باشد، 
در حالی که طول ایــن پروتئین در کرونا 
ویروس جدید SARS-COV-2 بلندتر و 

121 اسید آمینه ای می باشد )4(. 
بر اســاس یافته های حاصــل از تحقیقات 
ژنومی و همچنین حضور بعضی خفاش ها و 
حیوانات زنده در بازار مواد غذایی دریایی در 
SARS- شهر ووهان، کرونا ویروس جدید

COV-2 ممکن است از خفاش ها یا مواد 
آلوده به فضوالت خفاش ها در این بازار منشا 
گرفته باشــد. به نظر می رسد میزبان اولیه 
و طبیعی کرونا ویــروس جدید، خفاش ها 
هســتند و در ادامه، این ویروس وارد یک 
میزبان حد واســط )احتماال مورچه خوار( 
شــده و متعاقبا از این میزبان حدواسط به 
انسان منتقل شده. ســپس فرآیند انتقال 
انسان به انسان آغاز شده و اپیدمی حاضر 

شکل گرفته است )شکل 2(
این که مشــخصا از مورچه خوار به عنوان 
میزبان حد واســط نام برده شده است به 
این دلیل اســت کــه 70 درصد از مورچه 
خوارها از نظر ویروس کرونا مثبت بوده اند. 

COVID-19  شکل 2- مسیر احتمالی انتقال اولیه کروناویروس عامل بیماری

همچنین کرونا ویروس هایی که از مورچه 
خوارها جداسازی شــدند، دارای شباهت 
نوکلوئیدی 99 درصــدی با کرونا ویروس 

جدید SARS-COV-2 می باشد. 

عالئم بالینی
»دوره نهفتگی« به معنی ابتال به ویروس و 
شروع عالئم بیماری است. به عبارت دیگر 
حدفاصل زمانی بین مواجهه فرد با ویروس 
تا ظهور عالئم بالینی می باشــد. بیشترین 
تخمین ایــن دوره برای COVID-19 از 

یک تا 14 روز است. 
ســازمان های بهداشــتی مختلف در دنیا 
کمون های مختلفی را بــرای این بیماری 
اعــالم کرده اند، بــه طوری که ســازمان 
بهداشــت جهانی عددی بین 2 تا 10 روز، 
کمیسیون ســالمت ملی چین عددی بین 
10 تا 14 روز و مرکز کنترل و پیشــگیری 
بیماری امریــکا عددی بین 2 تا 14 روز را 

برای این دوره مشخص کرده اند. 
شــایعترین عالئــم COVID-19 تــب، 
خســتگی و سرفه خشک اســت. برخی از 

بیمــاران ممکن اســت درد، احتقان بینی، 
آبریزش بینی، گلودرد یا اسهال داشته باشند. 
این عالئم معموال خفیف اســت و به تدریج 
شروع می شود. برخی از افراد آلوده می شوند 
امــا عالئمی ندارند و احســاس ناخوشــی 
نمی کنند )جدول یک(. بیشتر افراد )حدود 
80 درصد( بدون نیاز به درمان خاص، از این 
بیماری بهبود می یابنــد. از هر 6 نفری که 
مبتال به COVID-19 می شوند یک نفر به 
طور جدی مبتال می شود و در تنفس دچار 
مشــکل می شود. افراد مســن و افراد دارای 
مشکالت پزشــکی اساسی مانند فشارخون 
باال، مشکالت قلبی یا دیابت بیشتر احتمال 
دارد به بیماری جدی مبتال شوند )جدول 2(

به طور   SARS-COV-2 ویروس  کرونا 
کارآمدی در دستگاه تنفسی فوقانی تکثیر 
می یابد که این امر منجر به انتشــار بیشتر 
این ویروس به سایر افراد می شود. همچنین 
این ویروس به سلول های واقع در دستگاه 
تنفســی تحتانی گرایش داشته و با تکثیر 
در این نواحی، منجر به ایجاد ضایعاتی در 

دستگاه تنفسی تحتانی خواهد شد.

SARS-COV-2 ناشی از کرونا ویروس COVID-19  جدول )1( معیارهای شدت بیماری
مشخصاتشدت بیماری

خفیف
عالئم بالینی خفیف ) تب باالی 38 درجه سانتی گراد، همراه با سرفه یا بدون سرفه، نبود تنگی نفس، نفس 

نفس نزدن، نبود بیماری زمینه ای(، نبود یافته های تصویری از ذات الریه

تب، عالئم تنفسی، یافته های تصویری از ذات الریهمتوسط

شدید

اگر هر کدام از عالئم زیر مشاهده شود:
1- دیسترس ) زجر( تنفسی، نرخ تنفس )RR( بیش از 30 بار در دقیقه

2- سطح اشباع اکسیژن خون) SPO2( کمتر از 93 درصد در حالت استراحت
3- نسبت فشار اکسیژن شریانی به درصد اکسیژن دمی )PaO/FiO2( کمتر از 300 میلی متر جیوه 

)mmHg(

وخیم

اگر هر کدام از عالئم زیر مشاهده شود:
1- نارسایی تنفسی، نیاز به تهویه مکانیکی یا تنفس مصنوعی

2- شوک سپتیک
3- نارسایی ارگانی خارج ریوی، انتقال به بخش مراقبت ویژه
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جدول )2( نرخ مرگ و میر ناشی از بیماری بر حسب شرایط زمینه ای بیمار
نرخ مرگ و میر ) درصد(شرایط زمینه ای

10/5بیماری قلبی - عروقی

7/3دیابت

6/3بیماری مزمن تنفسی

6فشار خون

5/6سرطان

0/9بدون بیماری زمینه ای

حــدود 2 درصد از مبتالیان فوت شــده 
اند. افراد مبتال به تب، ســرفه و مشــکل 
در تنفس باید به دنبال مراقبت پزشــکی 

باشند)4(. 

انتقال
افراد می توانند COVID-19 را از ســایر 
مبتالیان به ویــروس بگیرند. این بیماری 
می تواند از طریق شخص با قطرات کوچک 

بینی یا دهان در هنگام ســرفه یا بازدم از 
فرد به فرد دیگر گسترش یابد. این قطرات 
بر روی اشیاء و ســطوح اطراف فرد فرود 
می آید. ســپس افراد دیگر بــا لمس این 
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اجسام یا سطوح، COVID-19 را گرفته 
و سپس چشم، بینی یا دهان خود را لمس 
می کنند. افراد همچنیــن می توانند را در 
صورت تنفس قطــرات از فرد مبتال به که 
سرفه می کند، بگیرند. به همین دلیل مهم 
اســت که بیش از یک متــر ) 3 فوت( از 

فردی که مریض است فاصله بگیرند. 
تا کنون مطالعات نشــان می دهد ویروس 
ایجــاد COVID-19 عمدتــا از طریق 
تماس با قطرات تنفســی منتقل می شود. 
همچنین مــدت زمان زنده ماندن ویروس 
ناشی از بر روی ســطوح مشخص نیست. 
ممکن اســت برای چند ساعت یا تا چند 
روز روی ســطوح باقی بمانند. در شرایط 
مختلف مثل نوع ســطح، دمــا یا رطوبت 

محیط متفاوت می باشد. 

تشخیص
بررسی های رادیولوژیکی، اهمیت فوق العاده ای 
در تشــخیص در اوایل بیمــاری و مدیریت 
COVID-19 بیمــاری دارند. مشــخصه 
برجسته تصاویر رادیولوژیکی در بیمارانی که 
به پنومونی شدید کرونا ویروسی مبتال شدند 
 ground glass( شامل نمای شیشه مات
 )Consolidation( و تراکم ریه )opacity

است که می تواند هر دو ریه را درگیر کند. 

پیشگیری و کنترل
با توجه به نبود درمان اســتاندارد و واکسن 
موثر بــرای کروناویروس جدیــد، بهترین 
راه در شــرایط حاضر اجتنــاب از آلودگی و 
جلوگیری از انتشار آن است. یکی از اقدامات 
اولیه در این وضعیت، مســافرت نکردن به 

مناطق اپیدمیک، نخوردن و تماس نداشتن 
با حیوانات وحشــی است. استفاده از وسایل 
حمــل و نقل شــخصی به جــای عمومی، 
شستشوی مرتب دســت ها با آب و صابون 
به مدت 20 ثانیه، عدم تماس دســت های 
نشسته با چشم ها، بینی و دهان، الزام ماسک 
زدن  هم برای افرادی که دارای عالئم سرفه 
و عطســه هســتند و هم برای ســایر افراد 
بخصوص در جاهای پرتردد و سربسته. عالوه 
بر آن، پختن خوب مواد غذایی و شســتن 
سریع وســایلی مثل چاقو و تخته که برای 
تمیز کردن و قطعه قطعه کردن مواد غذایی 
حیوانی خام )گوشــت و ســایر محصوالت 
مرغ، ماهی، میگو، گوسفند و گاو...( استفاده 
می شود،  از جمله موارد پیشگیری و کنترل 

این بیماری هست. 

توصیه های طب ایرانی در برابر 
کووید 19 

منطقی به نظر می رسد که بر پایه دستورات 
سازمان جهانی بهداشت از تمامی ظرفیت ها، 
از جمله ظرفیت های طب های سنتی و برنامه 
تدابیر پیشگیرانه و درمان های کمکی طب 
ایرانــی در بیماری کوویــد 19 بهره برداری 
گردد. لذا در زیــر چکیده ای از تدابیر طب 

سنتی در این خصوص ذکر می گردد )6(. 

توصیه به مردم عادی 
 رعایــت بهداشــت شــخصی و دوری از 
تجمعات و فاصله گذاری اجتماعی مناسب و 
پرهیز از مشاهده مکرر اخبار مرتبط با کرونا 

بخصوص از رسانه های ناشناس و نا معتبر
 غرغــره با آب ولرم رو به گرم یا آب نمک 
رقیق )یک قاشــق چای خــوری نمک در 
یــک لیوان آب گرم( و استنشــاق آن برای 
شستشوی بینی و حلق حداقل دو بار در روز 
 اســتفاده از رایحه های مالیم میوه جات 
)پس از شستن کامل آنها( نظیر پرتقال، به، 
لیمو و خیار و بوی گالب و پرهیز از بوی های 

تند و تیز مانند بوی سرخ کردنی ها 
 مصرف هر روزه ولی بــه اعتدال و به دور 
از افراط دســتکم برخی از این موارد: شربت 
لیمو، شــربت نارنج با آب ولرم و شــکر یا 
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عسل، سیر، زنجبیل، دارچین، تخم گشنیز، 
دمنوش هایی مانند بابونه، نعنا، گل گاوزبان، 
آویشن، زوفا و... انواع سوپ سبزیجات بویژه 
با آلو و روغن زیتون، خاکشیر با آب جوش، 

سیاهدانه با عسل 

عدم�مصرف:
 غذاهای خمیری و سرخ کرده و چرب مانند 
ماکارونی چرب، الویه با گوشت های صنعتی، 
سوســیس، حلیم و آش گوشت غلیظ، پنیر 
پیتزا، غذاهای گوشتی، شیرینی جات، ترشی 

جات 
 پرهیز از بی خوابی، کم خوابی، پرخوابی و 
خواب نابجا )مثال خواب در روز و بیداری در 

شب( 
 داشــتن فعالیت فیزیکی معتدل و نرمش 

هر روزه 
 مناســب و کامل بودن اجابت مزاج روزانه 

)بویژه معالجه به موقع یبوست(

توصیه به مردم پر خطر 
تعریف: منظور از افراد پــر خطر کارکنان 
بیمارســتان ها و مراکز درمانــی، خانواده ی 
بیماران، بیمارانی که بیماری مهم و زمینه ی 
دیگری به غیر از کووید 19 دارند )مانند فشار 
خون، دیابت، بیماری قلبــی و...( کارمندان 
و کارگرانی که زیاد با اقشــار مختلف جامعه 
مراوده فیزیکی دارند و افرادی که با بیماران 
کرونایی در تماس مستقیم بوده اند، می باشند. 

 
 رعایت تمامی نکاتی که در دستور العمل 
های وزارت بهداشت برای افراد پر خطر ذکر 

شده است. 
 رعایت تمامی نکاتی که در همین برنامه 
در مورد مردم عادی ذکر شد بویژه غرغره و 

استنشاق آب و نمک. 
 در صورت امکان انجام دســت کم یکبار 
حجامت بیــن دو کتف در مرکــز معتبر با 
رعایت اصــول محافظت شــخصی، فاصله 

گذاری اجتماعی و موارد ممنوعه حجامت 
 مصرف هر روزه دمنوش های حاوی گیاه 
سرخارگل )اکیناسه( )با احتیاط دربیماران 

نقص ایمنی(
 در حاالتی شبیه افسردگی و کاهش توان 
کاری، مصرف شــربت جالب )مخلوط سه 

چهارم لیوان آب، سه
قاشــق غذاخوری گالب، یک قاشــق مربا 
خوری عســل یا شــکر و اندکی زعفران )یا 
شــربت لیموی زعفرانی( در ایــن دو مورد 

بیماران دیابتی مراقب باشند. 
 مصرف هر روزه نصف قاشــق چای خوری 
رب شیرین بیان )در این مورد بیماران فشار 

خون مراقب باشند(

یــک  حــد  در  ســیاه دانه،  مصــرف   
قاشق چایخوری کوچک در هنگام ناشتایی با 

عسل یا همراه نان صبحانه

توصیه به بیماران سراپایی
تعریف: بیمارانی هســتند کــه معیارهای 
بســتری در بیماری کووید 19 مانند تعداد 

تنفس بیشتر از 30 بار در دقیقه دارند،
درصد اشباع اکســیژن کمتر از 93 درصد، 
انفیلتراسیون ریه و... را ندارند اما عالئم بالینی 

با عالیم این بیماری مانند تب، 
تنگی نفس، سرفه و... تطابق دارد و یا تست 

کرونای آنها مثبت شده است. 
 رعایــت تمامــی نکاتی که در دســتور 
العمل های وزارت بهداشــت بــرای بیماران 

کرونایی ذکر شده است. 
 رعایت تمامی نکاتی که در همین برنامه 
در مورد مردم عادی و افراد پر خطر ذکر شد. 
 در صورت وجود عالئــم، درمان عالئم با 
یکی از روش های ذکر شده در زیر بر حسب 

صالحدید بالینی پزشک.

1-�سرفه�خشک:
 دمنوش گل ختمی و چای کوهی و آویشن 
 به دانه یک قاشق مربا خوری در یک لیوان 
آبجوش حل کرده هر نیم ســاعت دو قاشق 

غذاخوری از لعاب آن میل کند. 
 شربت بنفشه هر هشت ساعت یک قاشق 

غذاخوری 

2-�تب:
تب یک واکنش بدن به عامل بیماریزا است 
و اگر پایین است )زیر 38 درجه سانتیگراد( 
کاری با آن نباید داشــت و فقط جایگزینی 

مایعات انجام پذیرد. 
 آب سیب یک استکان هر 6 ساعت 

 پاشویه با آب ولرم یا عرق بید 
 دمنوش گل ختمی و بنفشه 

 شکر ســرخ و عرق شاهتره و کاسنی )در 
موارد تنگی نفس شدید استفاده نشود(

 ســوپ مرغ و جو و گشــنیز هر 6 ساعت 
یک فنجان 

 عرق بید خوراکی 

3-�ضعف�و�بی�حالی:
 شربت عسل هر دو ساعت یک استکان )در 

صورت تمایل با اندکی لیمو ترش( 
 شــیره انگور هر 6 ســاعت یک قاشــق 

مرباخوری 
 عسل زیر زبانی یک قاشق مربا خوری هر 
8 ســاعت )با یا بدون کمی نمک( در مورد 
دیابتی ها بــا مراعات قند خون و در افراد با 

فشارخون باال بدون نمک 

 افزودن دارچین و زنجبیل و سیاهدانه به 
غذاها 

4-�بی�اشتهایی:
 شربت انار عســلی )یک و نیم لیوان آب 
انار که با یک قاشــق مرباخوری عسل روی 
حرارت جوشــانده حجم آن یــه یک لیوان 

برسد(
 رب انار هر هشــت ســاعت یک قاشــق 

مرباخوری 
 آب یا فالوده سیب 

 مخلوط آب سیب و آب زرشک. 
 شربت زرشک عســلی )یک و نیم لیوان 
آب زرشک که با یک قاشق مرباخوری عسل 
روی حرارت جوشانده حجم آن یه یک لیوان 

برسد(. 
 رایحه درمانی: گذاشــتن اندکی گوشت 
یا دنبه یــا نان روی ذغال داغ برای متصاعد 

شدن بوی سوختن آن

5-تنگی�نفس:�
)استفاده موارد زیر در صورت نیاز و با احتیاط 

از نظر آنافیالکسی(
 بخور عصاره نعنا 
 قلیان عرق نعنا 

 مالیدن اسانس نعنا به پشت سینه و لب 
 ماساژ اسانس نعنا روی کتف 

 بخور گل ختمی 
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 میل کردن جوشــانده چــوب دارچین و 

عسل هر 8 ساعت یک بار 
 روغــن مالی با روغن بابونه و بنفشــه هر 

هشت ساعت اگر تب باال نیست. 
 مصرف مایعات فراوان 

 ماساژ اسانس نعنا 

�7-�سردرد:
 رفع یبوست 

 نوشیدن مایعات 
 اصالح معده 

 زنجبیل )حب یا قرص یا دم نوش(
 یک لیوان آب ســیب در هنگام شــروع 

سردرد 
 سفوف تخم گشنیز یک قاشق مرباخوری 

یک ربع پس از غذا 
 روغن بنفشه روی سر، پیشانی، سینوسها، 

صورت و داخل بینی بمالند 
 استشمام بوی گالب 

8-�از�دست�دادن�حس�بویایی:
 استشمام عمیق بوی عصاره نعنا یا مالیدن 
اسانس نعنا یا منتول پشت لب هر 8 ساعت 
 روزی دو تا ســه مرتبه آب نمک و عسل 

رقیق در بینی کشیده و تخلیه شود. 
 استنشاق آب نمک رقیق 

 هر 8 ســاعت روغن بنفشــه روی ســر، 
سینوسها، صورت و داخل بینی بمالند. 

�9-از�دست�دادن�حس�چشایی:
 مزه مزه کردن هــرروز چوب دارچین در 

دهان به مدت 20 دقیقه روزی یک بار 
 استشمام عمیق بوی عصاره نعنا یا مالیدن 

اسانس نعنا پشت لب هر 8 ساعت 
 شستشوی دهان و غرغره با آب نمک هر 

8 ساعت 
 مزه کردن سرکه و نمک هر 8 ساعت 

10-�یبوست:
 مصرف 3 تا 5 عدد خیسانده انجیر پیش 

از هر وعده غذا 
 سوپ سبزیجات با کدو، شلغم و هویج هر 

8 ساعت دو فنجان 
 مصرف یک قاشق خاکشیر + نصف لیوان 

آب جوش صبح ناشتا 
 دم کرده گل ســرخ کاشــان )یک قاشق 
مرباخوری با یک لیــوان آب جوش( روزی 

یک بار 
 ماساژ شکم جهت عقربه های ساعت 

 یک قاشــق روغن زیتون پس از هر وعده 
غذایی 

11-�اسهال
 مخلوط یک قاشق مرباخوری پودر نعنا و 

نصف لیوان آب انار هر 6 ساعت 
 دم کرده چای بــه و چای معمولی هر 6 

ساعت یک استکان 

12-�گلو�درد:
 غرغره آب نمک 

 غرغره جوشانده گل ختمی 

13-�بی�قراری:
 اســپری گالب روزی 2 بار روی صورت و 

بدن 

14-�تهوع�و�استفراغ:
 مکیدن یک قاشق مرباخوری زنجبیل تازه 

در صورت بروز حالت تهوع یا استفراغ 
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نقش بیوتکنولوژی 
در توسعه صنعت 

گیاهان دارویی

باززایي در شرایط آزمایشگاهي 
 :)In-Vitro Regeneration(

تكثیر گیاهان در شــرایط آزمایشــگاهي 
)کشت بافت(، روشــي بسیار مفید جهت 
تولید گیاهــان دارویی با كیفیت اســت. 
روش هــاي مختلفــي بــراي تكثیــر در 
آزمایشــگاه وجود دارد كه از جملة  آن ها، 
ریزازدیادي است. ریزازدیادي فواید زیادي 
نســبت به روش هاي سنتي تكثیر دارد. با 
ریزازدیــادي مي توان نرخ تكثیر را باال برد 
و مــواد گیاهي عاري از پاتوژن تولید كرد. 
گزارش هاي زیادي در ارتباط با بكارگیري 
تكنیــك »كشــت بافت« جهــت تكثیر 
گیاهان دارویي وجــود دارد. براي اصالح 
گیاهان دارویی، از نظر صفات ســاختاري، 
مقدار بیوماس، میــزان مواد مؤثره و غیره 
با مشــكالت زیادي مواجه هستیم. ولي با 
تكثیر رویشي گیاهان دارویی از راه كشت 
بافت و ســلول، مي توان بر آن مشــكالت 

غلبه نمود. 

تولید متابولیت هاي ثانویه از گیاهان 
دارویي: 

از لحاظ تاریخي، اگرچه تكنیك »كشــت 
بافت« براي اولین بار، در سال هاي 1940-
1939 در مورد گیاهان به كار گرفته شــد، 
ولي در ســال 1956 بود كه یك شركت 
 )Pfizer Inc( دارویي در كشــور آمریكا

اولیــن پتنــت را در مــورد تولید 
متابولیت هــا با اســتفاده از كشــت 

توده اي ســلول ها منتشــر كرد. كول و 
استابو )1967( و هبل و همكاران )1968( 
توانســتند مقادیر بیشــتري از تركیبات 
ویســناجین )Visnagin( و دیوسجنین 
)Diosgenin( را با اســتفاده از كشــت 
بافت نســبت به حالت طبیعي)استخراج 
از گیاه كامل( به  دســت آورند. گیاهان، 
منبع بسیاري از مواد شیمیایي هستند 
كــه به عنــوان تركیب دارویــي مصرف 

مي شوند. فرآورده هاي حاصل از 
گیاهي  ثانویه  متابولیسم 

 S e c o n d a r y (
جزو   )Metabolite
تركیب  گرانبهاتریــن 

گیاهــي  شــیمیایي 
 )Phytochemical(

هســتند. بــا اســتفاد از 
مي تــوان  بافــت  كشــت 

را در  ثانویــه  متابولیت هــاي 
شرایط آزمایشــگاهي تولید نمود. 

الزم به ذكر است كه متابولیت هاي ثانویه، 
دسته اي از مواد شامل اسیدهاي پیچیده، 
الكتون هــا، فالونوئیدها و آنتوســیانین ها 
هســتند كه به صورت عصاره یا پودرهاي 
گیاهي در درمان بســیاري از بیماري هاي 

شایع به كار برده مي شوند. 

راهکارهاي افزایش 
متابولیت هاي ثانویه گیاهي از 

طریق کشت بافت: 
 )Elicitors( 1-اســتفاده از محرك هــاي

محمدرضا دهقان
دبیر علمی گروه 
اقتصاد و تجارت 
گیاهان دارویی

استفاده از تركیبات دارویي مشتق از گیاهان، نه تنها قدمت زیادي 
دارد، بلكه به دلیل عوارض جانبي بي شمار داروهاي شیمیایي از 

یك سو و نارسایي هاي متعدد طب نوین در درمان برخي از 
بیماري ها با گذشت زمان، بار دیگر پرورش و تولید گیاهان 

دارویي با رشد قابل توجهي روبرو شده است. استفاده از 
روش هاي بیوتكنولوژیك به منظور تكثیر و افزایش توان 
ژنتیكي گیاهان دارویي و همچنین شناسایي سریع تر و 

دقیق تر ژنوتیپ هایي كه فرآوردة بیشتري تولید مي كنند، 
مي تواند بسیار مفید و از لحاظ تجاري سودآور باشد. 
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زنده و غیر زنده اي كه مي توانند مسیرهاي 
متابولیكي سنتز متابولیت هاي ثانویه را تحت 
تأثیر قرار داده و میزان تولید آنها را افزایش 
دهند. الزم به ذكر است كه این محرك ها در 
شــرایط طبیعي نیز بر گیاه تأثیر گذاشته و 

باعث تولید یك متابولیت خاص مي شوند. 
 )Precursor( 2-افزودن تركیــب اولیة
مناسب به محیط كشت، با این دیدگاه كه 
تولید محصول نهایي در نتیجه وجود این 

تركیبات در محیط كشت، القا شود. 
 3-افزایش تولید یك متابولیت 
ثانویه در اثر ایجاد ژنوتیپ هاي 
جدیدي كه از طریق امتزاج 
یــا  پروتوپالســت 
مهندســي ژنتیك، 
به دست مي آیند. 

اســتفاده   -4

از مــواد موتاژن جهت ایجــاد واریته هاي 
پربازده

5-كشــت بافت ریشــة گیاهــان دارویي 
گیاهي  بافت هــاي  به  نســبت  )ریشــه، 
دیگر، پتانســیل بیشــتري جهــت تولید 

متابولیت هاي ثانویه دارد(. 
از جمله تركیباتي كه از طریق كشت سلولي 
و كشت بافت به تولید انبوه رسیده است، 
داروي ضد سرطان تاكسول است. این دارو 
كه در درمان سرطان هاي سینه و تخمدان 
به كار مي رود از پوست تنه درخت سرخدار 
اســتخراج   )Taxus brevilifolia L(
مي گــردد. از آنجایي كه تولید تاكســول 
به دلیل وجود 10 هســتة استروئیدي در 
ساختار شــیمیایي آن بسیار مشكل است 
و جمعیت طبیعي درختان ســرخدار نیز 
براي استخراج این ماده بسیار اندك است، 
لذا راهكار دیگري را براي تولید تاكســول 
بایــد به كار گرفت. در حــال حاضر، براي 
تولید تاكســول از تكنیك كشت بافت و 
كشت قارچ هایي كه بر روي درخت رشد 
كرده و تاكسول تولید مي كنند، استفاده 
 )Solasodine( مي گردد. سوالسودین
نیــز از تركیبــات دیگري اســت كه از 
طریق كشت سوسپانســیون سلولي گیاه 
 Solanum( تاجریــزی بــرگ نقــره ای
از  مي آید.  به دست   )elaeagnifolium
جملــه متابولیت هاي دیگري كه از طریق 
تكنیك كشــت بافت و در مقیاس تجاري 
 )Shikonin( تولید مي شود، شــیكونین
)رنگي با خاصیت ضد حساســیت و ضد 
باكتري( است. مثال هاي زیر گویاي كارایي 
تكنیك كشت بافت در تولید متابولیت هاي 
پیرولیزیدین  آلكالوئید  تولید  ثانویه است. 
)Pyrolizidine( از كشــت بافت ریشة 
 )Cephaelin( سفالین   ،Senecio sp
و امتین )Emetine( از كشــت كالوس 
 ،Cephaelis ipecacuanha
 )Quinoline( آلكالوئید كوئینولین
سوسپانســیون  كشــت  از 
 Cinchona ســلولي 

 .ledgerione

مهندسي ژنتیك: 
شــاخة بعدي بیوتكنولوژي كه در زمینة 
گیاهان دارویــي كاربردهاي فراواني دارد، 
»مهندســي ژنتیك« است. پیشرفت هاي 
اخیر در زمینة ژنتیك گیاهي و تكنولوژي 
به  شــایاني  كمــك  نوتركیــب،   DNA
بهبــود و تقویــت تحقیقــات در زمینة 
است.  ثانویه كرده  متابولیت هاي  بیوسنتز 
قســمت اعظمي از تحقیقــات در زمینة 
متابولیت هــاي ثانویه، به روي شناســایي 
و دســتكاري ژنتیكــي آنزیم هاي دخیل 
در مســیر متابولیكي سنتز یك متابولیت 
ثانویــه، متمركز شده اســت. ابزار طبیعي 
كه در فرآیند مهندســي ژنتیك و در اكثر 
گونه هاي گیاهي و بخصوص گیاهان دولپه 
به كار مي رود، یــك باكتري خاكزي به نام 
 )Agrobacterium( آگروباكتریــوم 
باكتري،  ایــن  مختلف  گونه هاي  اســت. 
مهندسان طبیعي هستند كه بیماري هاي  
 Crown Gall( طوقــه   گال  تومــور 
 Hairy( مویــي  ریشــة  و   )Tumour
Root( را در گیاهان ســبب مي شــوند.  
تحقیقات نشان داده اســت كه ریشه هاي 
مویــي تولید شــده به وســیلة گونه اي از 
 ،A. rhizogenes  این باكتــري به نــام
بافتي مناسب براي تولید متابولیت ثانویه 
هستند. به علت پایداري و تولید زیاد این 
بافت ها در شرایط كشت عاري از هورمون، 
تاكنون گونه هاي دارویي زیادي با استفاده 

از این باكتري تغییر یافته اند. 

ارزیابي تنوع ژنتیکي و تعیین 
 :)Genotyping( ژنوتیپ

تحقیقات نشــان داده اســت كه شرایط 
جغرافیایــي، مواد دارویي فعــال گیاهان 
دارویي را از لحاظ كمــي و كیفي، تحت 

تأثیر قرار مي دهد. 
بر پایــة تحقیقــات انجام شــده، عوامل 
محیطي محل رویــش گیاهان دارویي در 

سه محور زیر بر آنها تاثیر مي گذارد:
1- تاثیر بر مقدار كل مادة مؤثرة گیاهان 

دارویي 
2- تاثیــر بر عناصر تشــكیل دهندة مواد 

مؤثره
3- تاثیر بر مقدار تولید وزن خشك گیاه 

عوامــل محیطي كه تاثیر بســیار 
عمــده اي بــر كمیــت و 
مــواد  كیفیــت 
ة  ثــر مؤ
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آنها مي گذارد عبارتنداز نور، درجه حرارت، 
آبیاري و ارتفاع محل. بنابراین نیاز اســت 
كه به دقت این موضوع مورد بررســي قرار 
گیرد. به این خاطر، بســیاري از محققین، 
تأثیر تنوع جغرافیایــي بر گیاهان دارویي 
را از لحــاظ تغییرات در ســطوح مولكول 
DNA )ژنتیــك( مطالعــه نموده اند. این 
برآوردهــا از تنــوع ژنتیكــي مي تواند در 
طراحــي برنامه هــاي اصالحــي گیاهان 
دارویــي و همچنین مدیریت و حفاظت از 
ژرم پالسم آنها به كار رود. از جمله گیاهان 
دارویي كه از نشــانگرهاي مولكولي، براي 
ارزیابي تنوع ژنتیكي در ژرم پالســم آن ها 
استفاده شــده اســت مي توان موارد زیر 
 Taxus wallichiana , :را نــام بــرد
 neem, Juniperus communis
 L. , Codonopsis pilosula ,
 Allium schoenoprasum L. ,

 Andrographis paniculata

شناسایي دقیق گیاهان دارویي: 
از نشــانگرهاي DNA مي تــوان بــراي 
دارویي  گیاهان  گونه هاي  شناسایي دقیق 
مهم، اســتفاده كرد. اهمیت اســتفاده از 
این نشــانگرها، به ویژه در مورد گونه ها و 
یا واریته هایي كــه از لحاظ مرفولوژیكي و 
فیتوشــیمیایي به هم شبیهند، دوچندان 
مي شــود. گاهي ممكن است بر اثر اصالح 
آید  به وجود  كالتیوارهایي  دارویي  گیاهان 
كه هر چند از نظر ظاهر با سایر افراد آن گونه 
تفاوتي ندارد ولي از نظر كمیت و كیفیت 
مواد مؤثره اختالف هاي زیادي با آنها داشته 
باشد. در این حالت اصالح كنندگان چنین 

گیاهاني باید تمام مشخصات آن كالتیوار 
را از نظر خصوصیات مواد مؤثره ارایه دهند 
كه شناسایي و معرفي خصوصیات مذكور 
مســتلزم صرف هزینه و زمان زیاد از نظر 
كسب اطالعات گسترده دربارة فرآیندهاي 
متابولیســمي گیاه مربوطه است. به عالوه 
امكان تغییرپذیري وضعیت تولید و تراوش 
مواد مؤثره در مراحل مختلف رویش گیاه 
همواره باید مورد نظــر اصالح كننده قرار 
داشته باشــد. به عنوان مثال، از نشانگرهاي 
RAPD و PBR بــراي شناســایي دقیق 
گونــة P. ginseng در بین جمعیت هاي 
جینســنگ )ginseng( اســتفاده شده 
اســت. همچنین برخي از محققین از یك 
 DALP ) Direct راهــكار جدید به نــام
 Amplification of Length
شناســایي  بــراي   )Polymorphism
 Panax و   Panax ginseng دقیــق 

quinquefolius استفاده كرده اند. 

انتخاب کیموتایپ هاي 
)chemotypes( مناسب به کمك 

نشانگر: 
گونه ها،  دقیــق  بــر شناســایي  عــالوه 
پیش بینــي غلظت مادة شــیمیایي فعال 
 )Active Phytochemical( گیاهــي 
نیز براي كنترل كیفــي یك گیاه دارویي 
 DNA( نشانگرهاي  است. شناسایي  مهم 
QTL( كــه با مقــدار آن تركیب دارویي 
خاص همبســتگي دارند، مي تواند جهت 
كنتــرل كیفي و كمي مــواد خام گیاهي، 
مؤثر واقع شــود. الزم به ذكر است كه تنها 
تفاوت بین كیموتایپ هاي مختلف، مقدار 

مادة شیمیایي فعال آنها است. همچنین، 
 DNA نشانگرهاي  از  پروفیل هاي حاصل 
مي توانند جهت تعیین روابط فیلوژنتیكي 
)خویشاوندي(  بین كیموتایپ هاي مختلف 
یــك گونه گیــاه دارویي بــه كار روند. در 
ســال هاي اخیر مطالعات زیادي به منظور 
 DNA نشــانگرهاي  بین  رابطــة  تعیین 
و تنوعــات كمي وكیفــي تركیبات فعال 
دارویــي در بین گونه ها و خویشــاوندان 
نزدیك گیاهان دارویي، صورت گرفته و یا 
در حال انجام است. از طرفي، به كارگیري 
توأم تكنیك هــاي مولكولي و تكنیك هاي 
 ،HPLC و TLC آنالیزي دیگــر، چــون
مي تواند شناخت ما را نسبت به یك گونة 
دارویي خاص و به تبع آن كنترل كیفي و 
كمي تركیب دارویي مورد نظر در ســطح 
صنعتي، افزایش دهد. به عنوان مثال بررسي 
 Artemisia( تنــوع ژنتیكي گنــدواش
annua(، به عنــوان منبــع تركیب ضد 
 ،)artemisinin( مالریاي آرتمیزینیــن
نشان مي دهد كه ژنوتیپ هاي این گیاه در 
سراسر هند، از لحاظ محتواي این تركیب 
)مقدار مادة مؤثرة آرتمزینین(، تنوع نشان 
مي دهند. این بررسي با استفاده از نشانگر 
RAPD )یك نوع نشانگر DNA( صورت 

گرفته است. 

اصالح گیاهان دارویي: 
اگرچه كاشــت گیاهان دارویي به هزاران 
ســال پیش باز مي گردد ولــي باید گفت 
كه در مورد اصالح آنها تاكنون پیشــرفت 
قابــل مالحظه اي صورت نگرفته اســت و 
در حال حاضر، تعــداد كالتیوارهاي مفید 
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به دست آمده بر اثر اصالح گیاهان دارویي 
اندك اســت. هــدف از اصــالح گیاهان 
دارویــي، افزایــش كمیــت و كیفیت آن 
دســته از مواد مؤثره در این گیاهان است 
كــه در صنایع دارویــي از اهمیت خاصي 
برخوردار هستند. در سال هاي اخیر توجه 
خاصي از جانب ســازمان هاي مختلف در 
كشــورهاي جهان در ارتباط با اصالح این 
گیاهان صورت گرفته است. در این رابطه، 
اســتفاده از نتایج حاصل از انگشت نگاري 
گیاهان  مولكولي   )  fingerprinting  (
دارویي، مي تواند محققین را در پیشــبرد 
اهداف اصالحي ایــن گیاهان یاري نماید. 
از جمله صفات اصالحي در گیاهان دارویي 

مي توان موارد زیر را نام برد: 
- مقاومت به آفات و بیماري ها، 

سرعت رشد و نمو اندام محتوي مادة مؤثره 
)مثاٌل زودرس بودن میوه(، 

دوام كافي اندام مذكور از نظر اســتحصال 
)مثاٌل زود نریختن میوه و باقي ماندن آن در 
گیاه به مدت كافي(، هماهنگي و همزماني 
رشد و نمو اندام هاي مورد استحصال )مثاٌل 
رسیده شــدن همزمان تمامي میوه ها و با 

هم نبودن میوه هاي كال و رسیده(، 
قابل جمع آوري بودن محصول با ماشین، 

فقدان اعضــاي مزاحم اســتحصال چون 
خارهــاي موجود در ســاقه، برگ، میوه و 
غیره. عــالوه بر اینها، در كشــت گیاهان 
دارویــي مي توان به تولیــد انبوه محصول 
اندامــي كه محتوي مقادیر بســیار كم از 
ماده مؤثرة خاصي اســت، یا )به عكس( به 
تولید كمتر از انبوه اندامي كه همان مادة 
مؤثره را بیشتر تراوش مي دهد توجه نمود. 

به عنوان مثال، مشــخص شــده است كه 
نشانگرهاي ISSR-PCR، تكنیكي مؤثر و 
كارا براي شناســایي گیاهچه هاي زیگوتي 
)گیاهچه هاي حاصل از تالقي جنسي( در 
تالقي هاي بین پلوئیدي در مركبات است. 

استفاده از بیورآکتورها در تولید 
صنعتي متابولیت هاي ثانویه: 

تولید متابولیت ثانویة گیاهي با خصوصیات 
دارویي در شــرایط آزمایشــگاهي، فواید 
زیادي در مقایسه با استخراج این تركیبات 
از گیاهان، تحت شــرایط طبیعــي دارد. 
كنترل دقیق پارامترهاي مختلف، ســبب 
مي شــود كه كیفیت مواد حاصل در طول 
زمان تغییر نكند. درحالي كه در شــرایط 
طبیعــي مرتبٌا تحت تأثیر شــرایط آب و 
هوایي و آفات اســت. تحقیقات زیادي در 
زمینة استفاده از كشت هاي سوسپانسیون 
و ســلول گیاهي براي تولید متابولیت هاي 
ثانویــه صــورت گرفتــه اســت. از جمله 
ابزارهایي كه براي كشت وسیع سلول هاي 
گیاهي به كار رفته اند، بیورآكتورها هستند. 
بیورآكتورها، مهمترین ابزار در تولید تجاري 
ثانویــه از طریق روش هاي  متابولیت هاي 

بیوتكنولوژیك، محسوب مي شوند. 

مزایاي استفاده از بیورآکتورها 
در کشت انبوه سلول هاي گیاهي 

عبارتند از: 
1-كنتــرل بهتر و دقیق تر شــرایط خاص 
مــورد نیاز براي تولیــد صنعتي تركیبات 
فعال زیستي از طریق كشت سوسپانسیون 

سلولي 

2- امكان تثبیت شــرایط در طول مراحل 
مختلف كشت سلولي در بیورآكتور 

3- جابجایي و حمل ونقل آســان تر كشت 
)مثاًل، برداشــتن مایه كوبــه در این حالت 

راحت است(
4- با توجه به اینكه در شــرایط كشــت 
سوسپانسیون، جذب مواد غذایي به وسیلة 
ســلول ها افزایش مي یابد، لذا نرخ تكثیر 
ســلول ها زیاد شــده و به تبــع آن میزان 
محصول )تركیب فعال زیســتي( بیشــتر 

مي شود. 
5-در این حال، گیاهچه ها به آساني تولید 

و ازدیاد مي شوند. 
سیستم بیورآكتور براي كشت هاي جنین زا 
و ارگانزاي چندین گونة گیاهي به كار رفته 
است كه از آن جمله مي توان به تولید مقادیر 
 )sanguinarine( سانگئینارین  زیادي 
از كشــت سوسپانسیون سلولي خشخاش 
)Papaver somniferum( با استفاده 
از بیورآكتور، اشــاره كرد. با توجه به اینكه 
بیورآكتورها، شــرایط بهینه را براي تولید 
متابولیت هاي ثانویه از ســلول هاي گیاهي 
فراهــم مي آورند، لذا تغییــرات زیادي در 
براي  این سیستم ها،  بهینه ســازي  جهت 
تولید مواد با ارزش دارویي )با منشأ گیاهي( 
 )ginsenoside( جینسنوساید  همچون 

و شیكونین صورت گرفته است. 
 باززایــي از طریق جنین  زایي ســوماتیك 
)غیرجنســي(، حفاظت گونه هاي گیاهان 
دارویــي از طریــق نگهداري در ســرما و 
استفاده از »نشانگرهاي مولكولي«  از جمله 
جنبه هــاي دیگر كاربردهــاي مختلف در 

حوزه بیوتکنولوژی گیاهان دارویی است.
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گیاهان دارویی 
و مسیر فرآوری

دالئلــی کــه می تواند بــه کیفیت 
نادرست گیاهان دارویی در وضعیت 

امروز کشور کمک کند. 
 برداشت بي رویه گیاهان ارزشمند 
مصرف  براي  طبیعي  عرصه هاي  از 
داخل و یــا صدور به خارج از كشور. 
این برداشــت ها به علــت غیرقانونی بودن 
می تواند با نســبت ماده موثره کافی همراه 
نباشد و نیز مسیر فرآوری و خشک کردن 
گیاه نیز با استانداردهای علمی نخواند. در 
نتیجه ما در محصول عرضه شــده شاهد 
برگ، میوه بذر، ریشــه یا شــیرابه و صمغ 
با کیفیت پائیــن از لحاظ ارزش  دارویی و 

غذایی  روبرو خواهیم بود. 
كشت  زیر  سطح  توسعه  محدودیت   
گیاهان دارویـي در عرصـه هـاي طبیعـي 
و زراعـي( دیـم معمولي، دیم كم بازده و 
زراعي فاریاب - عدم توجه تولیدكنندگان 
در بخش هاي خصوصي و دولتي به مزیت 
نسبي گیاهان بومي ایران. این یعنی پروسه 
تولید در کشــور به اندازه کافی از رویکرد 
سیســتمی برای مراحل مختلف کشــت، 
داشت و برداشت پیروی نمی کند و امکان 

کاستی در تولید ماده اولیه وجود دارد. 
 فقدان مكانیزاسیون پیشرفته، دانش فني 
و  صـنعتي  تجهیـزات  بودن  سنتي  و  روز 
باعث  كه  كشور  در  فرآوري  پروسـه هـاي 
تولید محصوالت با كیفیت پایین مي شود. 

نارسایي قوانین و استانداردها 
شامل:

 عدم نظارت كافي بر برداشت از طبیعت، 
صـادرات  و  فـرآوري  بندي،  بسته  تولید، 

گیاهـان دارویي
براي  كافي  ملي  استانداردهاي  نبود   

گیاهان دارویي و فرآورده هاي آنها
در  جهاني  استانداردهاي  رعایت  عدم   
مورد تولید، فرآوري و بسته بندي گیاهان 

دارویي.  
 عدم حمایت از سرمایه گذاري در توسعه 

كشت و فرآوري گیاهان دارویی
 عدم ثبات در بخــش بازرگاني داخلي و 
آن  منفي  تٌاثیر  و  دارویي  گیاهان  خارجي 
بر تولید. مهمترین مســئله این اســت که 
فاصلــه بین تولید کننــده اصلی و مصرف 
کننده را واســطه های مختلف پر می کنند 
از این رو نسبت سود مادی بر رفتار درست 
اجتماعی و انسان دوستانه که الزمه حفظ 
کیفیت می باشــد، در این پروســه مختل 
می شــود. از سویی سیاســت های نظارتی 
دســتگاههای ذی نفع، همسو و متناسب 
با اهداف اجتماعی نیســت. بازار از تثبیت 
قیمت درســتی برخوردار نیست و مصرف 
کننده اغلب پول اعتقاد و عالقه خویش را 
می دهد، لذا تولید کننده درست محصول 
نیز بر اســاس شایســتگی ها و مزیت های 

رقابتی خویش رشد نمی کند. 
 كمبود شناخت و ارتباط مطلوب با مراكز 
ایــن  دارویي.  گیاهان  المللي  بین  تجارت 
مهــم یا از انحصار رنج می بــرد یا از عدم 

ارتباط درست یا فقدان کافی ارتباط. 
 وضعیت نابسامان عطاری ها از نظر دانش 
كافي، انطباق نام گیاه با نام علمي، كهنـه 
بـودن و بـيتــاثیر بودن گیاه، بسته بندي 

نامناسب و... 

نقاط قوت و فرصت ها
 اراده و تمایل مسئولین طراز اول كشور 
دارویي  گیاهان  صنایع  توسعه  و  بهبود  به 

ایران 

گیاهي  گونههاي  وجود  و  اقلیمي  تنوع   
متنوع دارویي بومي و انحصاري در ایران

گیاهان  مطلوب  عملكرد  و  سازگاري   
دارویي در كشاورزي ایران

 وجود تجربه اجراي طرح هــای مختلف 
تحقیقاتي در كشور

 فعال بودن بخش هاي آموزشي، پژوهشي 
و اجرایي مختلف در زمینه صنایع گیاهان 

دارویي در سطح کشور
 سابقه دیرینه استفاده از گیاهان دارویي 

درطبایراني
 جایگاه استفاده از گیاهان دارویي در باور 

و فرهنگ مردم
 گـرایش روز افـزون جهـاني بـه استفاده 
از تركیبات طبیعي در صنایع و فراورده هاي 
مختلف دارویي، آرایشي، بهداشتي و غذایي
به  صنایع  و  خصوصي  بخش  گرایش   

توسعه كشت و فراوري  گیاهان
 اشتغالزا بودن گیاهان دارویي

مثل  مختلف  تشكل هاي  وجود   
انجمن هاي علمي و شبكه هاي تحقیقاتي

بر این اساس مهمترین اهداف 
می تواند:

از  صحیح  بهره برداري  و  احیا  حفاظت،   
گیاهان دارویي در عرصه هاي منابع طبیعي 
گیاهان  مزایاي  از  بهره مندي    -- كشور 
دارویي در راستاي بهبود سطح سالمت و 

ارتقاي كیفیت زندگي مردم
 ایجاد فرصت های شغلي از طریق تولید 
اقتصادي گیاهان دارویي و فراورده هاي آنها
 كشت و تولید انبوه گیاهان دارویي براي 

تامین نیازهاي داخلي و صادرات
 احراز جایگاه شایسته و دستیابي به سهم 

مناسبي از بازار جهاني گیاهان دارویي

حسین حسینی
دبیر بخش 

کشاورزی گیاهان 
دارویی همیشه 
بهار - مجموعه 
باباحکیم شرقی
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بانك جهاني 
گیاهان دارویی

گیاهان دارویي ثروت بالقوه، ارزشــمند و 
مظلومیست كه ما آنرا طالي سبز مي نامیم 
كه امروزه گیاهان دارویي در جهان منشاء 
تحوالت ارزشمند درماني، زیست محیطي، 
فرهنگي و اقتصادي شده است و به جرات 
مي توان گفت درآمدهاي حاصل از پرورش، 
پردازش، پاالیش و تجارت آن در برخي از 
كشــورهاي اروپائي مثل فرانسه، آلمان و 
برخي كشورهاي آسیایي مثل چین و هند 

روزافزون است. 
كشور عزیز ما ایران، با برخورداري از تنوع 
اقلیمــي و ژنتیكي و برخــورداري از طب 
كهن و با ســابقه طــب ایراني و همچنین 
بهره مندي از استعدادهاي خاص خداوندي 
مثل میكروكلیما و گیاهان دارویي اندومیك 
و اختصاصي مي تواند نقــش ارزنده اي در 
تولید، فرآوري، فرموالسیون، بسته بندي و 
تجاري ســازي این گیاهان و فرآورده هاي 
مرتبط با آنها در بازارهاي ســنتي، صنعتي 
و صادراتــي ایفا نماید و با افزودن بر میزان 

درآمدهاي ناخالص ملي، سهمي در كاهش 
خروج ارز جهت واردات مواد اولیه داروهاي 

شیمیایي و سنتیك داشته باشد. 
گیاهان دارویي ســرمایه بالقوه و بي بدیلي 
اســت كه قابلیت فرآوري و ارزش افزوده 
بسیاري دارد و با طراحي و تكمیل ذخیره 
ارزش آن، مي تــوان از ذره ذره و یــا قطره 
قطره آن، تولید ثروت نمود. در اینجا، ذكر 
این بیت شــعر از هاتف اصفهاني خالي از 

لطف نیست كه مي فرماید:
دل هر ذره كه بشكافي
آفتابیش در میان بیني

به طور مثال دو گیاه دارویي گل محمدي 
و صبرزرد كه داراي گونه ها و جمعیت هاي 
بومي زیادي در كشــور هستند، با قابلیت 
فراوري بســیار باالي خــود به صورت هاي 
عطر، اســانس، غنچه، گلبرگ و گالب در 
گل محمدي و یا ژل و پودر عصاره خشك 
شده در گیاه صبر زرد مي توانند كاربردهاي 
متعددي داشته باشــند بطوریكه، در یك 

شــركت آمریكایي از گیاه دارویي آلوئه یا 
صبرزرد بیش از یكصد نوع فراورده دارویي 
و آرایشــي بهداشــتي تولیــد و به فروش 

مي رساند. 
در حال حاضر در كشور ما حدود 220/000 
هكتــار از 80 نوع گیاه دارویي كه زعفران، 
گل محمــدي و زیــره ســبز از مهمترین 
آنهاســت، تحت نظــارت كارشناســان و 
متخصصین برجسته كشور كشت مي گردد 
كه از این گیاهان بیش از 1600 نوع داروي 
گیاهي یا فرآورده هاي طبیعي مرتبط تولید 
و به بازارهاي داخلي و گاهًا خارجي عرضه 
مي گردد كه البته طبق برنامه توسعه كشور 
و سند ملي گیاهان دارویي كه به تایید مقام 
معظم رهبري نیز رسیده است مي بایست 

تا ســال 1404 به سطوح باالتري از 
كشت و پرورش این گیاهان برسیم. 

ما و همكاران متخصص و عالقه مند 
ما در سراسر كشور برآنیم تا با یاري 
و مــدد خداونــد بــزرگ و حمایت 
مسئولین محترم كشور و بكارگیري 
ایده هــاي جدیــد در شــركت هاي 
اســتارپي و همچنیــن همیــاري و 

همدلي اساتید برجسته و همچنین صنایع 
فعــال و پرتالش، فرایند پرورش، فراوري و 
تجاري سازي این گیاهان را ارتقاء بخشیم 
و با عرضه محصوالت نهایي و فراورده هاي 
مرتبط به بازارهاي داخل و خارج كشــور، 
ســهمي در تولید درآمدهــا و ثروت ملي 

كشور داشته باشیم. 
در پایــان: عرایضــم را با بیتــي از نظامي 

گنجوي خاتمه مي دهم. 
نروید بر زمیني هرگز گیاهي

كه ننوشتست بر برگش دوایي

محمدرضا دهقان
دبیر علمی گروه 
اقتصاد و تجارت 
گیاهان دارویی

بانك جهاني با بررسي روند تبادالت مالي مرتبط با گیاهان دارویي پیش بیني 
كرده است كه حجم تبادالت گیاهان دارویي و فرآورده هاي مرتبط با این 

گیاهان ارزشمند در سال 2050 میالدي به رقمي معادل 5000 میلیارد دالر خواهد 
رسید كه مي تواند با ارزش تبادالت مالي طال و سنگ هاي زینتي، برابري نماید.
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کشاورزی 
محور توسعه  و پیشرفت 
صنعتی و اقتصادی کشور

در سال های اخیر با بررسی حجم تبادالت 
و معامالت جهانی در زمینه گیاهان 
دارویی و معطر و فرآورده های مرتبط 
با این گیاهان ارزشمند با رقمی بالغ 
بــر ۴۶0 میلیــارد دالر و همچنین 
نگاهی به ســهم بســیار کم و ناچیز 
کشور ما، علیرغم وجود تنوع اقلیمی 
و ژنتیکی فراوان، به آسانی می توان به 
ابعاد پنهان و آشــکار ضعف و ناتوانی 
کشــور ما در عرصه تجــارت جهانی، پی 
برد. بی شــک بروز این مشکل را می توان 
از ابعاد و زوایای مختلفی بحث و بررســی 
کــرد، اگرچه در شــرایط فعلی، مســائل 
سیاسی و دیپلماسی، می تواند نقش بزرگی 

در بروز این مســئله داشته باشه ولی عدم 
برنامه ریزی های بلند مدت و کالن و حمایت 
های همه جانبه مــادی و معنوی از بخش 
کشاورزی و اســتعدادهای بالقوه و بالفعل 
موجود در این بخش، کــه به فرموده امام 
راحل)ره(، میبایست در راس امور قرار گیرد 
و تاکیــد مقام معظم رهبــری به این نکته 
که کشــاورزی محور توســعه کشور است، 
شــاید بزرگترین و مهمترین حلقه مفقوده 
در حل این چالش بزرگ تولیدی، صنعتی 
و اقتصــادی کشورســت. بی شــک توجه 
و توســعه گیاهان دارویــی و فرآورده های 
مرتبــط با این ثروت ملی و  مظلوم کشــور 
بعنوان زیر مجموعه علوم باغبانی و زراعی، 

می تواند یکــی از برگ های برنــده ما، در 
شــکوفایی اقتصاد مقاومتی، رونق و جهش 
در تولید محصوالت ملی، محســوب گردد 
بطوریکه چندین قطره از  اسانس استخراج 
شــده از این گیاهان ارزشمند ولی بی ادعا، 
می توانــد جایگزین صــادرات یک یا چند 
بشــکه از نفت شود، بی شــک با عنایت به 
جایگاه ویژه و منحصر بفرد گیاهان دارویی 
و معطر، براحتی می شــود طالی ســبز و 
ارزنده طبیعت زیبای کشورمون را، همطراز 
و یــا حتی جایگزین صادرات نفت کرد و با 
استخراج ثروت نهفته در تک تک سلولهای 
این ســرمایه ملی بجای استخراج نفت، به 

درآمدهای سرشار صادراتی، دست یافت.  

محمدرضا دهقان
دبیر علمی گروه 
اقتصاد و تجارت 
گیاهان دارویی
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تغییر الگوی کشت 
جهت استفاده بهینه از 

نهاده های کشاورزی
یکی از مباحثی که در اقتصاد کشــاورزی، 
بســیار مهم است، مسئله استفاده بهینه از 
نهاده ها و عوامل تولید محصوالت کشاورزی 
است، یکی از مهمترین این عوامل تولید و 
نهاده ها، اراضی زراعی و آب کشاورزی است، 
بطوریکــه با برنامه ریزی هــای بلند مدت، 
بتوانیم کارایی مصرف این نهاده های مهم را 
تولیدات کشاورزی، افزایش دهیم، در حال 
حاضر برخی از اساتید و کارشناسان حوزه 
کشاورزی، معتقدند که با جایگزینی کاشت 

گیاهان دارویی و معطــر با گیاهان زراعی 
و علوفه ای و تغییر الگوی های کاشــت در 
راستای تولید گیاهان سودآور و اقتصادی، 
که نیاز آبی کمتری داشــته باشــند و در 
تولید آنها، امکان عدم اســتفاده از کودها، 
آفت کشها و علف کش های شیمیایی، باشد، 
می تونیم گامی مهم و  موثر در جهت توسعه 
پایدار و تولید محصوالت سالم و ارگانیگ، 
برداریــم و موجبات رشــد و شــکوفایی 
اقتصادی را، در زمینه تولید گیاهان دارویی 

و معطر، فراهم ســازیم. گیاهــان دارویی 
و معطر، که ثروت ملی و ارزشــمند اقلیم 
متنوع کشــور عزیز ماست و آنها را طالی 
سبز کشورمان، می نامیم، به لحاظ قابلیت 
کشــت و تولیــد در اراضــی ضعیف و  کم 
بازده و اراضی شــور و قلیایی و همچنین 
قابلیت ایجاد ارزش افزوده بسیار، می توانند 
جایگزین مناسبی جهت استفاده بهینه از 
نهاده تولید و کاهــش مصرف آب و ایجاد 

درآمد بیشتر در واحد سطح، باشند.  
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فرصت های پیش روی 
گیاهان دارویی 

در مقابل بیماری کرونا
شــاید اگر چند ســال پیش، کسی به ما 
می گفت در آینده نزدیک و در قرن بیستم، 
بیماری خطرناکی که عامل آن یک ویروس 
ناشناخته است و همانند یک هیوال به جان 
انسان ها بخصوص افراد مسن و بیمار خواهد 
افتاد و یا در فیلم های تخیلی و هالیوودی 
صحنه های تلخی از مرگ و میر انســان ها 
را می دیدیم و یا آدم هایی را می دیدیم كه 
بدلیل شیوع یک بیماری مرموز و پیچیده 
در حال فرار كردن از یكدیگر، هســتند و 
خــود را در قرنطینه هــای خانگی، زنداني 
كرده اند، اصال باور نمی کردیم و اساســًا به 
این تصورات می خندیدیم ولی در زمانیکه 
دانشمندان و مخترعان بزرگ دنیا، باكمك 

توســعه و گسترش علم، فناوری و صنعت، 
به دنبال برنامه ریزی برای ســفر به اعماق 
آسمان و کرات آسمانی هستند و تکنولوژی 
باالی رباتیک و ســاخت ابررایانه ها در دنیا 
غوغا می کند یعني در سال 2020 میالدي، 
یک ویروس بسیار کوچک ولی خطرناک، 
تمامی معادالت و محاسبات جهانی را برهم 
می زنــد و اقتصاد دنیا را به ســوی رکود و 

تعطیلی می کشاند. 
صرفه نظــر از اینکه تولیــد این ویروس 
بطور طبیعی و بدون دخالت انسان، پدید 
آمده و یا حاصل دســتورزی های ژنتیکی 
دانشــمندان بوده و با سفارش سوداگران 
مــرگ و مافیای تولید دارو و واکســن در 
آزمایشگاه های مخفی آنها، در فاز اول این 
ویروس طراحي و ســاخته شده و سپس 
توسط خودشــان به تمام دنیا انتشار داده 
شده تا بدنبال آن واکسن درمان آنرا تولید 
كنندو بدین وســیله بتوانند ضمن کنترل 
قدرت اقتصــادي تمام دنیــا، درآمدهای 
هنگفتی را برای خود و شــرکای تجاری 
خــود ایجاد کنند، ولی بایــد اذهان نمود 
که این بیماری مرموز و منحوس تاکنون 
توانسته بخش بزرگی از تعامالت اجتماعی، 
اقتصادی و حتی سیاســی را تحت کنترل 
خود قــرار داده و به صنایع و تجارت های 
بزرگ و ســابقه دار دنیا، خسارات زیادی 
وارد نماید بطوریکه براســاس پیش بینی 
جامعه  روانشناســي،  علوم  کارشناســان 
شناسي و اقتصادی، تبعات روحي و رواني 
این بیماری و خسارتهای اقتصادي وارده تا 
سال ها بر پیکره جهان باقی خواهند ماند 
مع ذالک با توجه به جمیع خســارت های 
مادی و معنوی ناشی ازشیوع این میهمان 
ناخوانده، و علیرغم چالش های بســیاری 
در حــوزه تولیدات صنعتــی و بخش های 
خدماتی )گردشگری، هنری، فرهنگی و...( 
و همچنین تعامالت اجتماعی، هنوز بحث 
تأمین امنیت غذایی و امنیت بهداشــتی 
و درمانــي، از اهمیت بســیاري برخوردار 

بــوده و حتي رونق بســیار زیــادی پیدا 
کرده اند. در این راستا، اکنون طب سنتی 

مکمل و همچنیــن گیاهان دارویی 
و فرآورده هــای طبیعی و مرتبط با 
ارزشــمند  ولی  مظلوم  گیاهان  این 
بعنــوان محمل و راه چاره ای جهت 
برونرفت از این چالش بزرگ جهانی، 
پیش روی ماســت تا با همراهی با 
طب نوین و کالسیک بعنوان عاملي 

مکمل، بتواند اثرات مرگبار ناشــی از این 
بیماری و یا اثرات منفی ناشی از استرس و 
اضطراب های مرتبط با این بحران بزرگ را 
کاهش داده و چشم انداز روشن و جدیدی 
در اعتــالء و ارتقاء ارزش این طب کهن و 

سنتی، نمایان سازد. 
 اكنــون این ســوال مطرح میگــردد كه 
چــرا علیرغــم اینکه، مدیــران و متولیان 
سیســتم های بهداشــتی و درمانی برخي 
کشــورهای پیشــرفته بر تأثیر تعدادی از 
داروهای گیاهی و طبیعی در کاهش اثرات 
سوء این بیماری خطرناك و عوارض ناشی 
از آن، تأکید نموده اند و با صدور مجوزهای 
الزم، تولیــد این داروهــا را تأیید کرده اند 
ولی باز هم برخی از اساتید و اندیشمندان 
جامعه اکادمیک و مدیران در حوزه وزارت 
بهداشت و درمان كشــورمان، با سوء ظن 
به اثــرات درماني این گیاهان، همچنان بر 
طبل تقلبي بودن طب ســنتي و غیر مفید 
بــودن داروهاي حاصله، كوبیده و ســعي 
دارند با طوالني نمودن بروکراســی اداری 
و مخالفت با صدور مجوزها جهت تولید و 
توزیع اینگونه داروها، مسیر ترویج، توسعه 
و بهرمندي از طب ســنتي و طب مكمل 
و همچنین گیاهان دارویي را، سد كنند و 
همچنان طب رایج و کالسیک و همچنین 
داروها و واکسن های شیمیایی و سنتتیک 
را، تنهــا راه چاره ای جهت درمان و کنترل 
این بیمــاری مهلک و ســایر بیماري هاي 
مشــابه كه قطعا در آینــده ظهور خواهند 

كرد، می دانند. 

محمدرضا دهقان
دبیر علمی گروه 
اقتصاد و تجارت 
گیاهان دارویی
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انار پلو 
و مرغ شکم پر اناری

طرزتهیه انار پلو:
برنج را چند ســاعت با آب و نمک خیس 

می کنیم
بــه روش معمول آبکــش می کنیم  و دم 

می کنیم
وقتی دم کشید کمی روغن خوب میریزیم 

ودر ظرف سرو میکشیم
انار را با کره، کمی تفت می دهیم 

خالل پســته را هــم با کمی کــره تفت 
می دهیم

کمی از برنــج را زعفرانی می کنیم و روی 
برنج را با برنج زعفرانی، پسته و انار، تزیین 

می کنیم

طرزتهیه مرغ شکم پر اناری:
مرغ را خوب می شوییم

با نمک، فلفل و زعفران طعم دار می کنیم

برای داخل شکم مرغ:
پیاز را نگینی خرد می کنیم 

با کره کمی تفت می دهیم
ســیر را هم خرد می کنیم بــه پیاز اضافه 

می کنیم

گردو و رب انار را هم اضافه می کنیم
کمــی که تفت خورد، آب انار را اضافه 
می کنیم کمــی که جوشــید خاموش 

می کنیم
داخل شکم مرغ را با این مواد و کمی کره 

پر می کنیم
شــکم مرغ را با نخ نســوز یا خالل دندان 

کامال جمع می کنیم
کف یک ظرف بــزرگ که گنجایش مرغ را 
داشته باشد، را کامال با پیاز فراوان می پوشاینم

مرغ را روی پیازها می گذاریم
کمی کره و آب زعفران به مرغ می زنیم 

یک لیوان آب هم کف ظرف می ریزیم
در فر یا روی گاز به مدت 2تا ۳ ســاعت با 

حرارت متوسط می پزیم

پروانه 
ابراهیمي تبار
مدرس منوی 
غذاهای سنتی 

دارویی 

مواد الزم برای 6 نفر

 برنج 
۶ پیمانه

 انار دان شده 
2 پیمانه

 خالل پسته 
۳ ق غ

 سیر 
2 حبه
 کره
۱00 گرم

 رب انار 
2 ق غ

 گردوی خرد شده 
2 ق غ

 آب انار 
نصف پیمانه
 زعفران دمکرده غلیظ 

یک ق غ
 مرغ کوچک 
یک عدد

 نمک، فلفل، سیاه و روغن 
به میزان الزم

برنج را چند ســاعت با آب و نمک خیس 

بــه روش معمول آبکــش می کنیم  و دم 

می کنیم کمــی که جوشــید خاموش 
می کنیم

داخل شکم مرغ را با این مواد و کمی کره 
پر می کنیم

نصف پیمانه
 زعفران دمکرده غلیظ 

یک ق غ
 مرغ کوچک 

 نمک، فلفل، سیاه و روغن 

نکته:
در�حین�پخت،�۳بار�روی�مرغ،�

آب�زعفران�و�کره�میمالیم�تا�خشک�
نشود

اگر�آب�مرغ�تمام�شد،�دوباره�نصف�لیوان�
آب�کف�ظرف�میریزیم

پس�از�پخت،�با�احتیاط�نخ�یا�خالل�را�
از�مرغ�جدا�می�کنیم

در�ظرف�سرو�می�گذاریم�
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یه فست فود سالم
با طعمي خاص و بي نظیر

پاپ چیکن به سبک ایتالیایي

طرزتهیه:
مرغ ها را به اندازه دلخواه خرد كنید

ســپس با ســس مایونز و نمك و فلفل و 
پودرســیر و پنیر پارمســان مخلوط كنید 

خوب ماساژ بدین
در ظــرف دربســته یک شــب دریخچال 

استراحت بدهید
آرد سوخاری و پودر پفک را باهم مخلوط 

کنید
بعــد مرغ هــاي طعــم دار را در این آرد  

بغلطانید
خوب فشار بدین تا آرد سوخاري به مرغ ها 

بچسبه
بعد در قابلمه ای کوچک در روغن فراوان با 
حرارت نسبتا تند به مدت نهایت 5 دقیقه 

سرخ  كنید
پاپ چیکن ها را روي حوله روغنگیر بذارید 

تا کامال روغن اضافی آن جدا شود
کف ظرفهای تکنفره سرو را کمی کاهوی 
ریــز خرد شــده ی جوان بریزیــد و پاپ 

چیکن ها را روی آن بریزید و سرو کنید

مواد الزم
 سینه یا فیله مرغ
500 گرم
 پنیر پارمسان
100 گرم
 سس مایونز
3ق غ
 نمك فلفل سیاه
 پودر سیر
1 ق چ
 پفک پودر شده
2 ق غ

 پودر سوخاري طعم دار 
به میزان الزم

پروانه 
ابراهیمي تبار
مدرس منوی 
غذاهای سنتی 

دارویی

نکته:
�حتما�از�پودر�سیر�اســتفاده�كنید�چون�پایه�غذاهاي�ایتالیایي�سیر�

است
�این�غذا�را�تا�مرحله�ي�غلتاندن�در�پودر�ســوخاري�أنجام�بدین�و�در�
ظرفهای�در�دار،�فریزري�كنید�هروقت�خواســتین�استفاده�كنید�سرخ�

كنید
�پودر�سوخاري�طعم�دار�ندارید�به�پودر�سوخاري�تون�آویشن،�فلفل�و�

اوِرگانو�و�پودر�سیر�بزنید
�درصورت�تمایل�ماست�را�جایگزین�سس�مایونز�کنید

�پودر�پفک�برای�خوشرنگتر�شدن�و�خوشمزه�تر�شدن�این�غذاست
�اگر�مرغ�ها�را�ریز�خرد�کنید�یک�فینگرفود�بســیار�خوشــمزه�برای�

مهمانی�ها�و�تولدهاست
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ساالد کاری 
مرغ و انار

مواد الزم:
 سیب زمینی پخته
2 عدد متوسط
 کشمش پلویی
نصف پیمانه
 سینه مرغ پخته
۳00 گرم
 سیب درختی
یک عدد
 کرفس خرد شده
یک ساقه
 انار دون شده
یک عدد
 گردوی خرد و تست شده
نصف پیمانه
 سس مایونز یا ماست کم چرب
به میزان دلخواه
 پودر کاری
نصف ق چ
 فلفل سیاه و نمک
به میزان الزم

طرزتهیه:
همه ی مواد را باهم مخلوط 

و سس مایونز می زنیم
خوب مخلوط می کنیم

بهتر است مدتی در یخچال 
اســتراحت کنــد تــا طعم 

بهتری بگیرد
در ظرف ســرو میریزیم و با 

کمی انار تزیین می کنیم

پروانه 
ابراهیمي تبار
مدرس منوی 
غذاهای سنتی 

دارویی 
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سوجوکو ماکارنا

مواد الزم:
 ماكاروني طرح دار )ترجیحًا پاستا پنه( 
نصف بسته

 ذرت 
نصف قوطي

 بادمجان 
یك عدد

 كدو 
یك عدد

 سوسیس سوجوكو )مي تونید سوسیس 
كراكف یا هر سوسیسي كه دوست دارین 
جایگزین كنید(
 رب گوجه فرنگي 
یك ق غ

 سس کچاپ 
3 ق غ

 جعفري و گشنیز ساتوري 
نصف لیوان

 نمك، فلفل سیاه، زردچوبه، آویشن و 
پودر سیر
 كره
50 گرم

 روغن زیتون 
2 ق غ

طرزتهیه:
ماكاروني را بپزید و آبكش كنید، كدو و بادمجان ها راخاللي یا 

نگیني خرد مي كنیم
كدو بادمجان و ذرت را با كمي كره تفت میدیم

سوســیس ها را حلقه میكنیم و جداگانه با کمی روغن زیتون 
سرخ مي كنیم

رب و سس گوجه را با نمك و ادویه ها كمي تفت میدیم
پاستای پخته را با این مواد مخلوط مي كنیم

و روي حــرارت مالیــم )بدون دمکنی( به مدت نیم ســاعت 
مي پزیم

10 دقیقه ي آخر پخت، جعفري و گشنیز را اضافه مي كنیم

پروانه 
ابراهیمي تبار

مدرس آشپزي 
ملل

غذاي سنتي 
کشور ترکیه

نکته:
�سوجوكو�یه�نوع�سوسیس�قدیمي�با�ادویه�اي�خاص�

است
�ذائقه�غذایی�مردم�کشور�ترکیه�تقریبا�شبیه�مردم�
عزیز�ایران�است�پس�با�خیال�راحت�این�غذا�را�درست�

کنید
�این�غذا�یک�نوع�پاســتای�خوشمزه�با�طعم�جدید�و�

جالب�است
�درصورت�تمایــل،�می�توانید��۱ق�غ�ســس�فلفلی�

)تاباسکو(�هم�به�مواد�تون�اضافه�کنید
�بهترین�روش�سرو�پاستا،�سرو�در�ظرفهای�میان�گود�

است
�من�در�این�پاستا�از�سوسیس�دست�ساز�استفاده�کردم

�اصل�این�غذا�با�سوسیس�اســت�ولی�اگر�تمایل�به�
استفاده�از�سوســیس�ندارید،�جایگزین�آن،�تکه�های�
فیله�مرغ�یا�راســته�گوســاله�که�با�نمک،�فلفل،�جوز�
هندی،�آویشن،�سیر،�طعم�دار�کرده�و�گریل�کرده�اید،�

است�
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فینگرفود 
جواهر نشان

مواد الزم
 سیب زمینی پخته 
یک عدد
 سینه مرغ پخته

۳00 گرم )نصف بک 
سینه ی کامل(
 جعفری ریز شده
2 ق غ

 پنیر خامه ای 
2ق غ
 سس مایونز یا سس فرانسوی
۱ ق غ
 نمک فلفل سیاه

برای دیزاین:
 انار دان شده
 خالل پسته
 پودر گل محمدی
 بادام هندی خورد شده
 کنجد تست شده
یا..
 نان تارت شور یا نان تست کوچک
 سس خردل
 چوب شور

طرزتهیه:
مرغ، سیب زمینی و جعفری، را باهم در دستگاه غذاساز میکس می کنیم

پنیر، سس، نمک  فلفل را اضافه می کنیم
خوب مخلوط می کنیم

تا خمیر نسبتا سفتی بدست بیاد
درصورت تمایل می توانید مقدار پنیر و سس را بیشتر کنید

از مواد مون به اندازه ی یک گردوی کوچک برمیداریم
در دست گرد می کنیم

در دانه های انار، پسته، یا هر چیزی دوست داریم میغلطونیم 
کف نان تارت را یه کم سس خردل می ریزیم فینگرفود ها را در نان تارت می گذاریم

اگر جای خالی داشت، تکمیل می کنیم
یک چوب شور کنجدی وسط فینگرفود مان میزنیم و در ظرف سرو میچینیم. 

پروانه 
ابراهیمي تبار

مدرس 
فینگرفود
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تاثیر کرونا 
بر روی ناخن

ناخن طبیعی از قسمتی که دیده نمی شود 
و زیر پوســت هســت به نام ماتریکس که 
سلول های رشــد ناخن در آنجا قرار گرفته 
شــروع و تا لبــه ی آزاد ناخــن ادامه پیدا 
می کند. ناخن هــا از اولیــن اعضای بدن 
هســتند که نشــانه های بیماری را در فرد 
نشــان میدهند. پروتئیــن ناخن طبیعی 
کراتین است چربی عمده آن کلسترول که 
حــدود )0/1- 1 درصد( و مقدار آب ناخن 
کمتر از پوست و حدود 7-12 درصد است. 
و عواملی مثل ســن و بیماری در کاهش 
آن تأثیرگذار است. به خاطر وجود رگ های 
خونی بــه نام کاپیالری که در زیر بســتر 
ناخن قــرار دارد جریان خون در کاپیالری 
 کمک می کنــد تا ناخنها رشــــد کند و 

صورتی رنگ دیده شود. 
ناخن یک بافت مرده است و الیه ای که در 
زیر پوست ناخن وجود دارد درمیس نامیده 
می شــود. این الیه دارای پایانه های عصبی 
حسی اســت به همین دلیل فشار و ضربه 

که روی ناخن وارد می شــود عصب ها این 
پیام را به مغز می رسانند و ما احساس درد 

می کنیم. 
افراد عمومًا در کارهای روزمره از انگشتان 
به عنوان اهرم برای انجام کارها اســتفاده 
می کننــد و بنابراین ناخن کــه در برابر 
خدمات وارد و به عنــوان بافتی غیرزنده 
است بســیار آســیب پذیر می باشد. حال 
در این میــان افرادی که بــر اثر کمبود 
ویتامین هــای ضــروری مثــل بیوتین و 
نیاسین آهن کمبود سبزی ها و روغن های 
گیاهی در رژیم غذایی اختالالت هورمونی 
کــم کاری تیروئید حساســیت به برخی 
لوازم آرایشــی الک ها و استونها استفاده 
از شوینده ها و ضدعفونی کننده ها و عدم 
از دستکش آسیب های جدیتری  استفاده 
به ناخن هایشــان وارد شده و این ناخن ها 

درگیر بیماری هایی می شود. 
این روزها به دلیل ضدعفونی کردن مکرر 
دســت ها و شستشــوی زیاد آن به دلیل 

وجود ویروس کوویــد19 )کرونا( ناخن ها 
و پوســت دست آســیب های جدی تری 
می بینــد زیرا الکل به دلیل داشــتن پایه 
اتانول و ایزوپروپیل و پروپانول و با وجود 
داشــتن مرطوب کننده ها در زمان تبخیر 
رطوبــت پوســت و ناخن را هــم تبخیر 
می کند که خشــک نکردن دســت ها در 
حین شستشــو و ضدعفونی کننده ها این 
خشــکی را تشــدید می کند که به مرور 
باعث ایجاد قارچها و بیماریهای متعددی 

می شود. 
در پایان: برای داشــتن سالمتی و زیبایی 
ناخن به دلیل وجود بیماری کرونا باید از 
ضدعفونی کننده های الکلی و شــوینده ها 
بیشــتر مصرف کنیم حتمًا بعد از استفاده 
از آنهــا از مرطوب کننده هــای متعادل 
استفاده کرده و از زیاد بلند کردن ناخن ها 
و ضربات ناگهانی و مکرر جلوگیری کنیم 
و اســتفاده از دســتکش را برای کارهای 

روزانه مدنظر قرار بدهیم. 

 سهیال مومنی 
مدرس و 

متخصص کاشت 
ناخن
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امیرحسین کاشی 
نوش آبادی

سال هاست که قهوه به عنوان یکی از 
محبوب ترین نوشیدنی های جهان در 

حال مصرف است. قهوه بخاطر داشتن مواد 
معدنی مفید و انتی اکسیدان باال یکی از سالم 
ترین نوشیدنی هایی است که از خطر ابتال به 
بسیاری از بیماری ها جلوگیری می کند. 
در این مطلب قصد داریم تا ۱۳ مزیت 
قهوه برای سالمتی را برای شما بیان 

کنیم. 

افزایش سطح انرژی
نوشــیدن قهوه سطح انرژی شــما را باالتر 
برده، احســاس خستگی را کاهش داده و به 
هوشیاری شما کمک می کند. علت این امر 
نیز وجود مقادیر قابــل توجهی کافئین در 

قهوه است. 
1

چربی سوزی
یکی دیگــر از فواید قهــوه کمک به چربی 
ســوزی اســت بطوریکه کافئین موجود در 
قهوه متابولیسم بدن شما را ۳ تا ۱۱ درصد 

افزایش می دهد.  2
بهبود عملکرد جسمی

کافئین موجود در قهــوه می تواند عملکرد 
جســمی شــما را بطور میانگین ۱۱ تا ۱2 
درصد بهبود ببخشد و با ارسال سیگنال هایی 
برای تجزیه چربی های بدن موجب شود تا از 
انها برای سوخت و ســاز در فعالیت های روزانه 

استفاده شود. 

3

مواد مغذی ضروری
بدن مــا روزانه به میزان مشــخصی از مواد 
مغذی نیاز دارد. در هر فنجان قهوه ۱۱درصد 
ریبوفالوین )ویتامین ب 2(، ۶درصد اســید 
پانتریک )ویتامیــن ب 5(، ۳درصد منگنز و 
پتاســیم و 2درصد منیزیم و نیاســین از میزان 

مورد نیاز مواد مغذی برای بدن موجود است.

5

کاهش خطر ابتال به سرطان
ســرطان یکی از مهمترین دالیل مرگ و میر 
در جهان است. مصرف روزانه فهوه خطر ابتال 

به 2 نوع خاص از سرطان را کاهش می دهد:
کاهش ۴0 درصد خطر ابتال به ســرطان کبد 
که ســومین علت مرگ بر اثر سرطان در جهان 
است و همچنین کاهش ۱5 درصد خطر ابتال به 
سرطان روده ی بزرگ در صورت مصرف روزانه ۴ 

یا 5 فنجان قهوه. 

7

محافظت در برابر الزایمر
الزایمر به عنوان شــایع ترین علت در بیماری 
زوال عقل در جهان است که هیچگونه درمانی 
برای ان کشف نشده است. اما تحقیقات نشان 
می دهد که خوردن غذای سالم، ورزش کردن 
و نوشیدن قهوه بطور چشمگیری باعث جلوگیری 

از ابتال به این بیماری می شود. 

8

دارای آنتی اکسیدان بسیار باال
قهوه بخاطر داشــتن آنتی اکسیدان یکی از 
ســالم ترین جنبه های رژیم غذایی محسوب 
اکســیدان  آنتی  میزان  بطوریکه  می شــود. 
دریافت شده از قهوه بیشتر از میزان این ماده 

از میوه ها و سبزیجات است. 
6

مبارزه با افسردگی
در مطالعات منتشر شده از هاروارد بیان شده 
است که افرادی که روزانه ۴ فنجان یا بیشتر 
قهوه می نوشــند 20 درصد خطر افسردگی 

کمتری دارند. 4

13 دلیل برای اینکه 
قهوه بنوشیم
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در انتهــا باید بگوییــم قهوه به عنوان یکی از ســالم ترین 
نوشیدنی ها در این کره خاکی و دارای مزایای چشمگیری 
برای سالمتی است. پس اگر از عطر و طعم ان لذت میبرید 
و بدنبال مصرف کافئین هســتید خود را به یک فنجان یا 

بیشتر قهوه در روز مهمان کنید. 

مقابله با سکته مغزی 
برخی مطالعات انجام شــده بر روی افرادی که قهوه 
می نوشــند نشــان می دهد که این افراد 20درصد  

کمتر در خطرابتال به سکته ی مغزی هستند.  12

کاهش خطر ابتال به دیابت نوع 2
دیابت یکی از مشــکالت عمده ســالمتی در جهان 
اســت. مطالعات نشان می دهد که افرادی که روزانه 
بیشــترین قهوه را می نوشند 2۳ تا 50درصد خطر 
کمتری در ابتال به دیابت نوع 2 دارند که این میزان 

تا ۶۷ درصد نیز ممکن است افزایش یابد.
10

افزایش طول عمر
دو مطالعه ی بزرگ انجام شــده روی 
افراد بین ۱۸ تا 2۴ ساله نشان داد که 
نوشیدن قهوه 20درصد در بین مردان 
و 2۶درصد در میان زنان خطر مرگ را 

کاهش می دهد. 
13

محافظت از کبد
کبد به عنوان عضوی شــفگت انگیز در بدن صدها 

عملکرد مهم را انجام می دهد. 
مصرف روزانه ۴ فنجان قهوه تا ۸0درصد خطر ابتال 
به بیماری های کبدی مانند هپاتیت و کبد چرب را 

کاهش می دهد. 
11

کاهش خطر ابتال به پارکینسون
بیمــاری پارکینســون به عنــوان دومین 
بیماری شایع عصبی نیز مانند الزایمر هیچ 

درمان شناخته شده ای ندارد. 
مطالعات بیان می کند که نوشندگان قهوه 
کافئین دار ۳2 تا ۶0درصد خطر ابتال کمتری 

نسبت به سایر افراد به این بیماری دارند. 

9
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کیمیا دوستکام
مربی و طراح 
گریم سینمایی

ماسك 
چیست؟

فواید ماسك ها
۱. باعث درخشــندگی و شفافیت پوست 

صورت می شوند
2. ســموم و چربی اضافــه را حل و جذب 

می کنند
۳. باعث ســفت کردن و شــکل دادن به 

پوست می شوند
۴. باعــث کاهش یا کوچک شــدن منافذ 

پوست می شوند

انواع ماسك صورت
ماســک های صــورت با اهــداف مختلفی 
ساخته می شــوند، برخی سفید کننده اند، 
برخــی جلوی جــوش زدن را می گیرند و 
برخی هم برای آبرسانی پوست یا پاکسازی 
استفاده می شوند. ماسک ها را می توانیم بر 
اساس نحوه ی ساخت نیز دسته بندی کنیم. 
مثاًل می توانید خودتان در خانه و با استفاده 
از مواد مختلف یک ماسک شفاف کننده ی 
مؤثر بســازید. یا اگر سری به فروشگاه های 
لوازم بهداشــتی بزنید، می بینید که انواع 
ماسک های تجاری که از مواد مختلف )مثل 
جلبک دریایی، عسل، زغال و …( ساخته 
شــده اند، با قیمت هــا و برندهای مختلف 

وجود دارند. 
ماســک�های�صورت�را�از�نظر�شیوه�ی�
ساخت�می�توان�به�چهار�دسته�ی�کلی�

تقسیم�کرد:
ماسک های دست ساز یا DIY که خودتان 

در خانه می سازید. 
ماســک های تجاری کــه از داروخانــه و 
فروشــگاه های لوازم آرایشــی بهداشــتی 

ماسک هاموادی هستند که 
روی پوست به کار می روند و 

به مدت ۱5 دقیقه مکث دارند که 
اثرات خود را اعمال کنند. انواع 

ماسک ها دارای خواص مختلفی 
مثل مرطوب کنندگی، الیه 

برداری، شکل دهندگی، سفت 
کنندگی یا مغذی هستند

خریداری می کنید. 
ماسک های نیمه حرفه ای که در آرایشگاه ها، 
اسپاها و سالن های خدمات پوست استفاده 

می شوند. 
با کیفیت ترین  ماســک های کلینیکی که 
ماسک ها هستند و معمواًل مؤثرتر از موارد 

قبلی اند. 
از لحاط علمی ماسک ها به ۴ دسته تقسیم 

می شوند
۱. هیدرولوئیدی

2. ماسک های خاک رسی
۳. ماسک های مومی

peel off mask  ۳. ماسک

ماسك مناسب آکنه
آکنه احتمااًل شــایع ترین مشــکل پوست 
صورت است. این جوش های اعصاب خورد 
کن زمانی ایجاد می شــوند که باکتری ها، 
سلول های مرده، آلودگی ها و چربی، منافذ 
پوستی را مسدود می کنند. بهترین ماسک 
صورت بــرای آکنه، ســفیده ی تخم مرغ 
اســت. سفیده می تواند باکتری ها را از بین 

ببرد و التهاب پوست را کاهش بدهد. 

ماسك مناسب لکه های تیره
گاهی اوقات به خاطر افزایش ســن، تابش 
پرتوهای مضر آفتــاب و آکنه ها، لکه های 
تیــره ای روی صورت ایجاد می شــود. به 
این مشــکل هایپرپیگمنتیشن می گویند. 
ماسک های خانگی می توانند این لکه ها را 
تا حدی بهبود ببخشــند ولی برای درمان 
کامل آن ها باید از روش های کلینیکی مثل 

الیه برداری عمیق استفاده کنید. 

ماسك مناسب پوست چرب
در کســانی که پوســت چرب دارند، غدد 
سباســه یا چربی موجود در پوست، بیش 
از اندازه ســبوم )روغن طبیعی پوســت( 
می سازند. این سبوم اضافی می تواند منافذ 
پوســتی را مســدود کند و باعث آکنه و 
التهاب شــود. در این مواقــع موز می تواند 
روغن اضافی پوســت را جمع آوری کند و 
لیمو نیز در پاکســازی منافذ پوستی مؤثر 

خواهد بود. 

ماسك مناسب پوست خشك
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پوســت خشــک زمانی ایجاد می شود که 
پوست نمی تواند رطوبت خود را حفظ کند. 
برای همین ماسک مناسب پوست خشک، 
ماسکی است که بتواند به پوست آبرسانی 
کند. آبرسانی و مرطوب نگه داشتن پوست 
خشک، از کدر شدن و خارشناک شدن آن 

جلوگیری می کند. 

ماسك مناسب چین و چروک
تحقیقات نشــان داده اســت که استفاده 
از ماســک های صورت و پاکسازی منظم 
می توانــد در پیشــگیری از ایجاد خطوط 
صــورت، بهبود چین و چروک ها و افزایش 
سفتی پوســت مؤثر باشد. یکی از بهترین 
ماســک های صورت برای بهبــود چین و 
چروک ها، ماســک آووکادو و پودر کاکائو 
است که کالژن سازی را تحریک می کند. 
این ماسک عسل هم دارد که باعث آبرسانی 

و لطیف شدن پوست می شود. 

ماسك مناسب منافذ مسدود شده
هر ماســکی که خاصیت اگزفولیاســیون 
داشته باشــد، می تواند به باز کردن منافذ 

مســدود شــده ی پوســتی کمــک کند. 
برداشت سلول های  یعنی  اگزفولیاســیون 
مرده ی پوست. یکی از بهترین ماسک های 
صورت برای اگزفولیاســیون، ماسک اوت 
میل )جو پرک( و جوش شیرین است. این 
ماسک می تواند سلول های مرده را از سطح 
پوست جدا کرده و منافذ پوستی را باز کند. 

بایدها و نبایدهای ماسك های دست 
ساز خانگی

برای اینکه بیشترین بهره را از ماسک های 
دست ساز ببرید، حتمًا به بایدها و نبایدهای 

زیر توجه کنید:

بایدها
 بگذارید که ماسک بین ۱0 تا ۳0 دقیقه 
روی صورت تان بماند. این زمان برای جذب 
مواد موجود در ماســک کافی اســت. کار 
خوبی که می توانید بکنید اینه که ماســک  

را پیش از رفتن به حمام بگذارید. 
 پیش از گذاشتن ماسک، صورت تان را با 
آب و یک شوینده ی مالیم بشویید. این کار 
باعث می شــود که مواد بهتر جذب پوست 

بشوند. 
 بعد از شستن ماسک، از کرم های آبرسان 
یا مرطوب کننده ی سازگار با نوع پوست تان 

استفاده کنید. 
 بعد از پاک کردن ماسک، روی صورت تان 
آب سرد بپاشــید یا اسپری کنید تا منافذ 

پوستی بسته شوند. 

نبایدها
 اگر پوست تان دچار التهاب یا واکنش های 
آلرژیک شــده است، از ماسک های صورت 
استفاده نکنید. عالیم التهاب و حساسیت 
شــامل قرمزی، خارش یا بثورات پوستی 

)جوش و ضایعات دیگر( است. 
 هر روز از ماسک ها استفاده نکنید. یک یا 

دوبار در هفته کافی است. 

نگذارید که ماسک برای مدت طوالنی روی 
صــورت بماند، وگرنه باعــث التهاب و آزار 

پوست می شود. 
 اگر می خواهید ماسک را بشویید، پوست 
خود را نســابید. مالیمت بــه خرج دهید 

وگرنه پوست تان ملتهب و قرمز می شود. 
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  تاثیر گیاهان دارویی بر 
توسعه گردشگری روستایی

الهه صنوبری
کارشناس ارشد 
مهندسی توسعه 

کشاورزی

امروزه صنعت گردشــگری پس از صنایع 
نفت و اتومبیل ســازی به سومین صنعت 
درآمدزا تبدیل شــده است و نقش بسیار 
مهمی در اشتغالزایی و درآمدزایی کشورها 
ایفــا می کنــد. از آنجا که ایــن صنعت به 
سرمایه گذاری ســنگین اولیه نیاز ندارد، 
بنابراین با توجه بیشتر به آن می توان چرخ 
اقتصادی کشورها را به خوبی به گردش در 
آورد. چه اینکه از لحاظ اقتصادی ســبب 
ایجاد اشــتغال، کاهش بیکاری و افزایش 
درآمد می شود. ایران به عنوان کشوری که 
از یکسو دارای پتانسیل ها و توانمندی های 
فــراوان در عرصــه شــاخه های گوناگون 
گردشگری است؛ و از سوی دیگر کشوری 
است دارای جمعیت جوان که نرخ بیکاری 
نســبتا باالیی دارد، می تواند با برنامه ریزی 
درســت در حوزه گردشــگری، بر معضل 
بیــکاری خود فائق آیــد. چهارفصل بودن 
ایران و مســتعد بودن كلیــه مناطق برای 
تولید محصوالت كشــاورزی عامل موثری 
است كه می تواند توریسم كشاورزی ایران 

را توسعه دهد، 
گردشــگری روســتایی یکی از شاخه های 
گردشــگری کشاورزی و البته واژه ای نوین 
در صنعت توریسم است که راهبردی برای 
توسعه روستایی و همچنین انعکاس دهنده 
ویژگی هــای محیط روســتایی، فرهنگ، 
آداب و رســوم و محصوالت روســتاییان 

است. از این رو برنامه ریزي در جهت توسعه 
گردشگري روســتایي، در راستاي رشد و 
تعالي جامعه روستایي بسیار موثر مي باشد. 

حال در مناطق روستایی به دلیل پرورش 
و رویش گیاهــان دارویی توجه ویژه ای به 
گیاهان دارویی و طب ســنتی شده است 
که خود یکی از ســودآورترین شاخه های 
گردشگری شناخته شده است. با توجه به 
اثرات ســودآور و مفید گیاهان دارویی و با 
اســتفاده از طب سنتی، و همچنین بهبود 
ســالمتی و کیفیت زندگی انسان، فراهم 
کردن زمینه ای برای جذب گردشگران، به 
خصوص گردشگران خاص )افراد بیمار( در 
نواحی روستایی می تواند زمینه های توسعه 

پایدار روستایی را فراهم کند. 
گیاهان دارویی هر کشور به عنوان گنجینه 
طبیعی آن کشــور شــناخته می شــوند. 
این منابع طبیعی ارزشــمند ضمن بهبود 
شــاخصه های زندگی و تامین ســالمت، 
تابحال تاثیر بســیاری در فرهنگ جوامع 
مختلف داشــته اند. حضور گیاهان دارویی 
و ادویه ای در فرهنگ کشــورهای مختلف، 
ســبب ایجاد جاذبه های گردشگری شده 
است که نقش مهمی در اقتصاد آنها دارد. 
بطور مثــال برخی از کشــاورزان هندی 
تمایلی به فروش محصول مزارعشان ندارند 
و از این مزارع تنها جهت جذب گردشگران 
استفاده می کنند. بســیاری از گردشگران 

اروپایی که مصــرف کننده ادویه های هند 
می باشند، چنین وضعیتی در برخی دیگر 
از کشــورهای آســیایی )چین، بنگالدش، 
سریالنکا، ویتنام، نپال، پاکستان و ترکیه( 
و آفریقایــی )مراکــش، مصــر، ســودان، 
ماداگاســکار و زنگبار( نیز دیده می شــود. 
از طــرف دیگــر برخــی از مناطق جهان 
جهت جذب توریست ها، به شدت در حال 
برندســازی و معرفی خود به عنوان قطب 
تولید گیاهان دارویی هستند، در این میان 
برخی دیگر از کشورها اقدامات عملی خود 
را از مدت ها پیش آغاز کرده و با تاســیس 
باغ های گیاهان دارویی، موزه های گیاهان 
دارویی و طب سنتی و مواردی از این قبیل، 
به شــکوفایی صنعت سبز گردشگری خود 
پرداخته اند. می توان گفت که ایران با توجه 
به موقعیــت چهارفصل کشــاورزی و دارا 
بودن پیشــینه و تمدن غنی طب سنتی و 
همچنین پشتوانه عظیم دانش و تجربیات 
هزاران ســاله اطبا و حکمــای خویش، در 
خصوص موارد یاد شــده مزایــای فراوان 
دارد، و می تواند یکی از کشــورهای پیشرو 
در عرصه گردشــگری ســالمت مبتنی بر 
طب سنتی و پزشکی روز باشد. همچنین 
با توجه به اینکه ایران کشور کم آبی است 
و گیاهان دارویی جزو گیاهانی هستند که 
نیاز آبی کمتری نسبت به بقیه محصوالت 
کشاورزی دارند و درنتیجه کشت آن به نفع 
کشــور خواهد بود، و از نظر تنوع اقلیمی، 
ایران کشوری است که یازده تنوع اقلیمی 
از هفده نوع آن را در اختیار دارد، بنابراین 
امکان پرورش و کشــت گیاهــان دارویی 

متنوع در کشور وجود دارد.
 توســعه و گســترش دانش طب ســنتی 
وگیاهان دارویی از جمله راهکارهایی جهت 
رســیدن به این اهداف اســت، گردشگری 
روســتایی  و فناوری گیاهــان دارویی در 
صورتی کــه به صورت برنامه ریزی شــده 
باشد می توانند ســبب جذب گردشگران و 
در پــی آن افزایش ســالمت جامعه، ارتقاء 
ســطح دانش و آگاهی مردم، توســعه بازار 
گیاهان دارویی، طب سنتی و همچنین رشد 

اقتصادی و صادرات گیاهان دارویی شوند.
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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 شرقی، 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



فصلــــــــنامــــــــــــه
فرهنــــــــــــــــــــگی
علمـــــــــــــــــــــــی
ترویجــــــــــــــــــــی
گیــــاهان دارویـــــــی
سـال سوم  شمـاره 4

5٨



فصلــــــــنامــــــــــــه
فرهنــــگی، علمـــــــی
ترویجــــــــــــــــــــی
گیــــاهان دارویـــــــی
سـال سوم  شمـــاره 4

59



Babahakimsharghi. ir
Mag@babahakimsharghi. ir

Instagram. com/babahakimshargh


