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 سبک زندگی سالم و سالمت بدن

های دستگاه در بیماری بابونهدر مطالعات بالینی و تجربی اثرات درمانیِ 

گوارش، اعصاب و روان، مشکالت قاعدگی، خواص ضد التهاب، ضد ویروس، 

ضد میکروب، آنتی اکسیدان، ضد اسپاسم، ضد درد و ضد سرطان و بهبود 

 0. اثبات شده است زخم

گیاه دارویی خار مریم در طب سنتی چین و اکثر کشورهای اروپایی به طور 

 عصاره بذر. شوددرمان اختالالت کبدی و صفراوی استفاده میای در گسترده

مارین معروف است کبد را در برابر انواع این گیاه دارویی که به نام سیلی

 .نمایدها از جمله قارچ آمانیتا، استامینوفن و الکل محافظت میمسمومیت

یبات ترک ها و دیگرای از فالونوییدها، فالونولیگنانمارین شامل مجموعهسیلی

ولی دهنده گلوتاتیون سلاکسیدانی، ضدالتهابی و افزایشمتعدد با خواص آنتی

مارین اگرچه گزارش مطالعات متعددی حاکی از آن است که سیلی. است

 ها ازپیشرفت سرطان کبد و پروستات را مهار، کلیه را در برابر مسمومیت

 ر بیماری دیابتجمله داروی سیسپالتین محافظت و موجب کاهش قند خون د

های بالینی بیشتر جهت تجویز آن در این شود، اما آزمایشنوع دوم می

گونه عوارض جانبی مدت هیچدر استفاده طوالنی. باشدها نیاز میبیماری

نداشته و منع مصرفی در کودکان، زنان حامله و شیرده برای این داروی گیاهی 

بب ایجاد کبد چرب غیرالکلی تغذیه با رژیم پرچرب، س 1. گزارش نشده است

                                                                                                            
 
رزشی وعلوم  تحقیقات در، بابونه در طب سنتی و مدرن درمانیمروری بر اثرات ، سپیده دولتی 0

 01-0صفحه ، 0811اسفند ، 1شماره ، 0دوره ، و گیاهان دارویی
_::c.tjj/rn/u/t.rs/nrs/j//:sptth288886r_:tt 

گیاهان . مروری بر گیاه دارویی خارمریم(. 0838. )س، و علویان، .ا، و همتی مقدم، .ح، فالح حسینی 1

 c.//:www..ss.s//a///rn/u/t/rstwP/ct/./.cxpss=0414::_. 14-04(, 00)8, دارویی

https://journals.iau.ir/article_680882.html
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5404
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می شود و تیمار با عصاره ترکیبی گیاهان خارمریم، کنگرفرنگی و عناب سبب 

با توجه به اینکه دود اسپند می  8. گرددی این بیماری میهابهبود شاخص

ازه پراکسید هیدروژن خاصیت ضد میکروبی داشته باشد و به شکلی اندتواند به

منفی گندزدایی کند، می توان از آن به عنوان یک ی گرم هامناسب از باسیل

دود حاصل از  4. ی درمانی استفاده کردهاروش کمکی در گندزدایی محیط

ی موجود در هوای های اسپند می تواند تا حد زیادی میکروارگانیسمهادانه

ی صنعتی را از بین برده و به عنوان یک ضدعفونی کننده هاسالن پرورش دام

مصرف بادام  0ی صنعتی قابل استفادههای پرورش دامهاالننسبی هوای س

زمینی همراه با رژیم معمول و بدون توصیه خاص در افراد هیپرکلسترولمیک 

 بررسی اثرات. شودمی ی خون بدون افزایش وزنهامنجر به بهبود سطح چربی

مصرف طوالنی مدت بادام زمینی در افراد هیپرکلسترولمیک در یک تحقیق 

اثر ترکیبی عسل و سرکه ی سیب، نقش  4. شودمی با کنترل توصیه تجربی

                                                                                                            
 
(. 0814. )م، و تقی زاده، .م، و مهران، .ط، و خامه چیان، .س، و طالیی، .م، و بهنام، .م، محمدی فر 8

کنگر فرنگی و عناب بر کبد چرب غیرالکلی در , ی گیاهان خار مریمهابررسی اثر ترکیب عصاره

 .403-401(,  4)01, مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران. ی صحراییهاموش
_::c.tjjwwwr.ssrs/ja/j/rn/u/tjrstwP/ct/r/.cxpss=877443 

میکروبی اسپند و پراکسید مقایسه اثر ضد . صدرکیا غالمرضا، گلی طالب محمد، جدیدی علی 4

-0317((:18پیاپی ) 1-7; 0814. طب مکمل. ی بیمارستانیهاهیدروژن بر روی میکروب

0110.[ps:ts6866enut82], From el/st/att 

_::c.//:www..ss.s//a///rn/u/t/rstwP/ct/./.cxpss=344478 
د و ی اسپنهااثرات ضد میکروبی دود حاصل از دانه. جعفری صیادی علیرضا، نجفی یاسوری فاضل 0

 ps:ts 0831. دانش کشاورزی .ی صنعتی پرورش دامهاامکان استفاده از آن در سالن

6866enut82;11(4t)8-8 rel/st/att a/rt 

_::c.tjjwwwr.ssrs/ja/j/rn/u/tjrstwP/ct/r/.cxpssh64488 
6  _/ssts yrn//u za tsts/E// za zs/M/M/st_ za ea/ss er gaatp:. ra a/stN Pt/un: 
 16 ;6882 ru.ntc:sru ru lscss P/rastt. ra oNct/p_rtt.:t/rtttsp Ptrcttr c//rr_/ustr 

_::ctjjc//rr_/ustr.atnr/prs/ tLRl583-522t)3( a/r_:tt-322-1-//:sptt 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296743
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=24480
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=24480
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ی مضر و افزایش چربی خوب در بیماران هابسیار موثری در کاهش چربی

به عنوان یک روش ( خشک. تر) حجامت 7. مبتال به چربی خون باال دارد

عضالنی -درمانی دارای تأثیر در بیماریهای مختلفی منجمله بیماریهای اسکلتی

رازیانه احتماال به عنوان  3. و پوستی به عنوان یک مداخله گزارش شده است

یک داروی گیاهی دارای اثرات ضد اضطرابی است که اثراتش با واسطه تاثیر 

 1. ی استروژن می باشدهابر سیستم گاباارژیک و گیرنده

ارزش غذایی نمک دریا که آن را به اشتباه به عنوان نمک طبیعی تلقی 

ش علت افزای. کنند و نمک یددار تصفیه شده در کارخانجات، یکسان استمی

فشار خون شریانی سدیم موجود در نمک است؛ لذا این تصور که نمک طبیعی 

ته نداشیا نمک دریا برای درمان فشار خون مفید است، هیچگونه مبنای علمی 

شیمیایی های شود و فلزات سنگین و همچنین آالیندهو مردود شمرده می

ها و دریاها با نمک دریا و سنگ نمک مخلوط صنعتی وارد شده به آب اقیانوس

ها را در بدن فراهم کند و همچنین تواند زمینه بروز برخی از سرطانشده و می

رو  های کشور با کمبود متوسط تا شدید ید روبهتا سه دهه پیش اکثر استان

داد که عوارض شدید کمبود ید  بودند که مطالعات پژوهشگران ایرانی نشان

ازجمله عقب ماندگی رشد، اختالل شنوایی و کاهش ضریب هوشی نیز در 

                                                                                                            
 
(. 0810. )ف، و رفیعی، .م، و عبدالهی، .پ، و عسگری، .م، و خواجه گودری، .م، و محمودی، .س، زند 7

-0431((, 01پیاپی ) 1)4, طب مکمل. ی خونهاتاثیر ترکیبی سرکه ی سیب و عسل بر چربی
1481r=288904 _::c.tjjwwwr.ssrs/ja/j/rn/u/tjrstwP/ct/r/.cxpss  

مقاله  :هانقش حجامت در درمان بیماری(. 1107. )علی پاشا &, میثمی, فرشجاعی, خیراندیش 3

 lt_//u Luslt/.s:N ztssp/t ern/u/t a24(16r). مندمروری نظام
بررسی اثرات ضد اضطرابی گیاه رازیانه و نقش . راسخ عبدالرحمن، کسمتی مهناز، پورعباس سارا 1

ولوژی فیزی. ی استروژن در این اثرات در موشهای صحرایی مادههااحتمالی سیستم گاباارژیک و گیرنده

 PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY.0811و فارماکولوژی 

[ps:ts6866enut82;]13(1t)153145- el/st/att a/rt 
_::c.tjjwwwr.ssrs/ja/j/rn/u/tjrstwP/ct/r/.cxpssh152135 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=136953
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کودکان ساکن در نواحی کوهستانی کشور وجود دارد اما با اجباری شدن تولید 

نمک یددار تصفیه شده توسط کارخانجات تولید نمک و مصرف همگانی 

های ناشی از کمبود اختالل 71دهه خانوارهای ایرانی از نمک یددار از اوایل 

شود تمامی افراد جامعه از نمک توصیه می. ید در کشور تحت کنترل درآمد

 01. یددار تصفیه شده در حد توصیـه شده استفاده کنند

گرمی از  01در بیماران دیابتی افزایش قند خون برای مقدار یک عدد خرمای 

یکی است و  گرمی 0د حبه گرم کربوهیدرات دارد با یک قن 0نوع رطب که 

 00. لذا خوردن خرما در یک بیمار دیابتی برتری بر خوردن قند حبه ندارد

خرما بیشتر از هر میوه دیگر در قرآن آمده است و در روایات اسالمی و منابع 

ثرات ا. طب سنتی بر اثرات خرما در سالمت و بیماری بسیار تاکید شده است

  .ز وجود ترکیبات آنتی اکسیدانی و فنلی استشناخته شده خرما بیشتر ناشی ا

، اسیدهای چرب و هم هااین میوه حاوی مقادیر سرشاری از فیبر، کربوهیدرات

 ست کههای مختلف نظیر ترکیبات معدنی و ویتامینهاچنین ریزمغذی

 01.ی قلبی، سرطان و دیابت موثر باشدهاتواند در درمان بسیاری از بیماریمی

شفابخش عسل موجب شده است که عسل در بسیاری از  اثرات درمانی و

از جمله، خاصیت ضد . کشورها به عنوان غذا دارو به رسمیت شناخته شود

ی های بیماری زا به ویژه باکتریهاباکتریایی عسل روی انواع میکروارگانیسم

موجد عفونت در زخم به اثبات رسیده است که با توجه به مقاوم شدن بسیاری 

                                                                                                            
 

10 452-455t)4( 5 ;6868 r5 /p:. earn: orssMts  /t:r . a/r_:tt-631-1-_::ctjjs/_crs/j//:sptt tLRl 
بر روی قند خون بررسی اثر خرما از نوع رطب . افشاریان کامران، نوری نازنین، رزاقی آذر مریم 00

متابولیسم ایران )مجله دیابت و لیپید ایران(.  بیماران مبتال به دیابت نوع یک. مجله دیابت و

0834;4(8:)17-84 ps:ts 6866enut82 el/st/att a/rt 

_::c.tjjwwwr.ssrs/ja/j/rn/u/tjrstwP/ct/r/.cxpssh18121 
12 yn:/s:sru/t r/tnt /us  r)6814(l/_rr// zrn./lsa ets/tM/ R/astsa zr_/tt/s srr.tacrn/a 
ot/t:_ Jtutas:. ra a/:t. eppr/ssuE :r o.t/tsp Rtprn/.t. /us l//ss:sru/t ztsspsuta ern/u/t 

ra z/M/us///u Luslt/.s:N ra ztssp/t  pstupt.a 64(112 a)642-623 rt/Es//urprtjc1561266  

http://ijhp.ir/article-1-251-fa.html
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=18971
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ردار برخوای ، این ویژگی عسل از اهمیت ویژههابه آنتی بیوتیک هایاز باکتر

از مهم ترین ترکیبات عسل هستند و در تشخیص  هاو آنزیم هاپروتئین. است

 عسل دارای خاصیت ترمیمی زخم 08. کیفیت عسل نیز اهمیت زیادی دارند

 04. باشدمی

خونریزی مصرف عسل خالص باعث کاهش معنادار در شدت درد و مقدار 

توان به می شود و از آنمی قاعدگی در خانمهای مبتال به درد قاعدگی اولیه

عسل به دلیل رطوبت پایین، فشار  00. عنوان یک روش درمانی استفاده نمود

ش شود و پوشمی اسمزی باال و اسیدی بودن سبب توقف رشد عوامل عفونت زا

 . کندمی ایجاد هااستریلی رو ی زخم

 00نوع ویتامین، 3نوع قند، 11: دهد عسل ترکیباتی چونمی نشان هابررسی

نوع اسید آمینه،چندین نوع آنزیم و بسیاری مواد ناشناخته  04ماده معدنی،

 04. دیگر وجود دارد

تواند باعث کاهش کلسترول تام، تری گلیسیرید و می عسل برخالف سوکروز

lal  و نیز افزایشoal 07. در افراد سالم شود 

                                                                                                            
 

13  r)6813(zt_//u o/asas /tM/ts gt/_t z/_trrss t_/ttssa etsela// zrr./ls zrl/_tssa 

orutN /. yn://ptn:sp/ta  pstupt  nt:sl/:sru ern/u/ta 3(6 a)62-54 rt/Es//urprtjc1382834  
14 ltstrn/sa RtM/ trp_/lsa ets zt_/sa  tNtst_ RrE_/Nt_  ytt/:rtt/_  _tsasa or../su

eMsMsa R/MsNt_ ts/usa yts/ ts/ua//a zr_/tt/s  ras/a/ssa (6818 r)l_t taatp:. ra 

prtasu/:sru ra _rutNa r.:/sp_ rst /us c/rcrts. ru .lsu wrnus _t/tsuE su //:.a ern/u/t ra 

lr/a/: otNs//sNt_ Luslt/.s:N ra ztssp/t  pstupt.a 3(4 a)51-43rt/Es//urprtjc1813883  
15  r)6816(zs/a/E_t/ e/r/c/M yra o/atMs zra  /tt_s  ra l/Ntas era  _tu/./  ra o/_:/ap_s  a 

 rtc//suE :_t taatp: ra cn/t /us stcn/t _rutN ru .tlt/s:N ra c/sua /trnu: ra atttssuEa /us 

sn//:sru /us su:t/l/t ra ttu.:/n/t pNptt. su att/tt .:nstu:. ws:_ c/st//N sN.ttur//_t/a 
glsstupt J/.ts  //ta 6(1 a)65 rt/Es//urprtjc121846  

16 L.tanttut.. ra orutN a/rt :_t  r)6882(er  /::/_s J/aE_sa zr s/l//sa er or..tsu o/st_a 

o.t/tsp Prsu: ra rstw /us gl/tn/:sru ra o:. gaatp:. ru  n:/utrn. lts._t/us/.s. Lrnus. su 
J/taj  R/:. ouls:/ra ern/u/t ra  _/tts  srnE_s Luslt/.s:N ra ztssp/t  pstupt. s/Msa 14(4 a)
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توجه به شیوع نسبتا باالی کنژونکتیویت نوزادان و شیرخواران و خواص با 

مفید چای مانند در دسترس بودن، ارزان بودن، طیف اثر وسیع و بی خطر 

بـودن مـی تـوان ازآن به عنوان درمان کمکی در کنژونکتیویت شیرخواران 

تی استفاده نمود چنانچه در پژوهش حاضر دم کرده چای سیاه همراه با آن

بیوتیک شدت کونژونکتیویت و طول دوره درمان شیرخواران را کاهش داد، با 

توجه به خواص مفید چای می توان از آن به عنوان درمان کمکی کنژونکتیویت 

 03. شیرخواران استفاده کرد

 هنگام غرق شدن در آب دریای شور:

منتشر آب دریا به درون کیسه هوایی راه یافته و نمکها به داخل خون  -0

 . حرکت می کند هامیشوند در حالی که آب از طریق خون به درون ریه

 . شودخارج شدن آب از خون سبب باال رفتن سریع غلظت سدیم پالسما می -1

 هاتعداد گلبولهای قرمز خون سریعا افزایش پیدا می کند و یاخته -8

 . پالسمولیز می شوند

 فشار خون سیستولی پایین می افتد( خیز ریوی) پر از آب شده هاریه -4

. ضربان قلب کاهش پیدا می کند و مرگ فرا می رسد( کاهش فشار خون)

همچنین از تحقیقات گوناگون نتیجه گیری شده که احتمال دوباره زنده شدن 

کسانی که تنفس آنها قطع ) خودبخودی افرادی که نزدیک غرق شدن و خفگی

 01. داردکامل در آب هستند وجود ( شده

                                                                                                            
 
مقایسه تاثیر دم کرده چای سیاه و آب ". محسن شمسی و, دکتر کتایون وکیلیان, مهتاب عطارها 03

امایی م مجله مراقبت پرستاری و ".کنژونکتیویت شیرخوارانجوشیده به عنوان درمان کمکی بر شدت 

 .00-0(: 1101) 11,8سینا ابن
فیزیولوژی غرق شدن در دریا و درمان . منصوری سیدهادی، قاضی سیدرضا، رحمانی نیا فرهاد 01

. 38-38(:ویژه نامه کنگره سراسری طب و دریا)4[;ps:ts 6866enut82] 0831. طب جنوب. فوری
el/st/att a/rt t_::c.tjjwwwr.ssrs/ja/j/rn/u/tjrstwP/ct/r/.cxpssh42288 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=46680
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غرق شدن در آب شیرین و و وارد شدن مقدار زیادی از آب استخر یا رودخانه 

 .به داخل ریه و معده بسیار خطرناک تر از بلعیدن حجم زیادی از آب دریاست

یکی از مواردی که جان شناگران و افرادی را که در حال غرق شدن هستند 

است که مدتی پس از  کند، اختالالت قلبی و نارسایی کلیویمی را تهدید

بلعیدن مقدار زیادی آب شیرین . آیدمی خارج شدن از آب برایشان به وجود

به این علت که این آب فشار اسمزی کمتری نسبت به خون دارد، به سرعت 

شود و در مدت زمان کوتاهی حجم می جذب خون هااز جدار معده و روده

( زهمولی) ی قرمزهاگلبولیابد که به از بین رفتن می خون افزایش شدیدی

منجر شده و آن نیز به  هاهمولیز شدید به اختالل الکترولیت. شودمی منجر

آورد و همچنین نارسایی می نوبه خود آریتمی خطرناکی را در قلب به وجود

برخالف آب . ی گوناگون را به دنبال داردهاکلیوی و از کار افتادن ارگان

اسمزی برابر خون دارد، اتفاقات فوق رخ نمی دهد شیرین، چون آب شور فشار 

رود که می و فقط به دلیل نمک موجود در آن کمی سدیم و کلر خون باال

شود می به همین دلیل به شناگران توصیه. آوردمی عالیم خفیفی را به وجود

که در صورت بلعیدن مقدار زیادی آب، سعی در خارج کردن آن از شکم بکنند 

رایط نرمال دارند برای کنترل امالح خون به بیمارستان مراجعه و حتی اگر ش

 11. کنند چون ممکن است عالیم بیماری ظرف چند ساعت بعدی ایجاد شود

اعتیاد به تریاک شایع ترین نوع اعتیاد در ایـران اسـت برخـی اخـتالالت 

ه ـقلبـی در بیمـاران معتاد به تریاک شایعتر است که آریتمی قلبی از آن جمل

است و بنابراین بعد از سکته قلبی در معرض خطر باالتری قرار دارند همچنین 

و افزایش فشار  oalمصرف تریـاک بـه طـور مـزمن باعث کاهش میزان 

                                                                                                            
 
بررسی غرق شدگی در آب شیرین و ، 0817، گلناز، نسرین و پیروی، محمدرضا و رمضانی، جویا 11

 c.tjjpslstsp/rprtjsrpj222262::_، پیشگیری از حوادث غرق شدگیدومین همایش ملی ، شور

https://civilica.com/doc/766726
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توانند زمینـه سـاز بیماریهای عروق می شـود،که هر دو عامل مذکورمی خون

نیاز به اقدامات  کرونر باشند و باعث افزایش فشار خون شوند و افراد معتاد

همچنین با توجه به اعتقادات . باشندمی فوری برای کنترل افزایش فشار خون

عامه مردم مبنـی بر اثر کاهندگی تریاک بر فشار خون آگـاهی دادن مـردم و 

ی قلبـی هادر بررسـی سـطح آنـزیم. اطالع رسانی در این مورد ضروری است

، وکاردیت، میوکاردیـتاندنهـا، افـزایشمعتـادان و بررسـی پاتولوژیک قلـب آ

بـا اینکه درصد آنها پایین . پریکاردیت حاد و آتروفی قهوه ای مشاهده شـد

افزایش مواد مخدر در . باشندمیای بود ولی فاکتورهـای خطرنـاک و کشنده

سـطح جامعـه عـالوه بـر مشـکالت اجتمـاعی و اقتصـادی در جامعـه باعـث 

 10. و فوت معتادین شده استایجـاد بیماری 

 :پیرامون اثرات روزه داری اسالمی چنین نتیجه گرفته شده کهای در مطالعه

هر چند ارزیابی تاثیر روزه داری بر سیستم ایمنی نیاز به تحقیقات بیشتری 

دارد ولی مطالعات بررسی شده در این بخش به طور کلی نشان دهنده تاثیر 

شبکه کموکاینی، استرس اکسیداتیو و سیستم تعدیل کنندگی روزه داری بر 

به طور کلی اگر چه ترکیب شیمی درمانی به . ایمنی ذاتی و اکتسابی میباشد

همراه روزه داری باعث کاهش عوارض جانبی شیمی درمانی شده و اثرات ضد 

توموری چشمگیری داشته و در نتیجه گزینه مناسبی در درمان سرطان برای 

لی به مطالعات کارآزمایی بالینی بسیار دقیق قبل از پیش آگهی بهتر است و

 11.استفاده از آن به عنوان یک روش استاندارد تعریف شده وجود دارد

                                                                                                            
 
اعتیاد به مورفین و تریاک و . شم زاده پژمانها، صدیقی مهرنوش، چراغی مصطفی، کریمی آرش 10

( 37پیاپی ) 18(1[;ps:ts 6866enut88] 0411. یافته. اثرات آنها بر قلب و بیماریهای مرتبط با قلب

:)10-84 .el/st/att a/rt :_::c.tjjwwwr.ssrs/ja/j/rn/u/tjrstwP/ct/r/.cxpssh322484 

ستم تاثیر روزه داری بر عملکرد سی. عاقبتی ملکی علی، بابالو زهره، عاقبتی ملکی علی، نامی صنم 11

 11(8[;ps:ts 6866enut88] 0811. کومش. ایمنی و اثرات مثبت آن در شیمی درمانی انواع سرطان

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=566484
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مرزنجوش، آویشن، نعناع،دارچین، فلفل قرمز،فلفل سیاه،زردچوبه،  سیر،

 18 .زنجبیل، دارای خواص ضد میکروبی و تقویت سیستم ایمنی بدن هستند

امل ع) وسی است که عامل مولد آن ویروس واریسال زوسترزونا یک بیماری ویر

نظریه رایج برای این بیماری به این صورت است که پس از . است( آبله مرغان

ابتال و بهبودی آبله مرغان این ویروس به صورت نهفته در سلولهای عصبی 

تا زمانی که به علت یک عامل . واقع درگانگلیون خلفی نخاع باقی میماند

عی در این حالت بیماری موض. حریکی یا نقص سیستم ایمنی دوباره فعال شودت

کی یا کوچای نشانه زونا تاولهای منطقه. دردناکی ایجاد میشود که زونا نام دارد

هستند که جنب یکدیگر در منطقه یک عصب محیطی و در امتداد مسیر آن 

تاولها بیشتر در پوست این . اید و با درد خنجری و سوزش همراه استمی پدید

 . ومرغان بسیار مسری هستند سینه و پشت بروز میکند و همانند آبله

نفر از انسانهایی که دچار بیماری زونا شده بودند استفاده  10در این آزمایش از 

( گروه شاهد) eنفر از این افراد به عنوان گروه  01نمودیم که در بین این افراد 

سپس مخلوط . استفاده نمودیم( Jگروه ) روه آزمایشنفر به عنوان گ 00و 

نفر افراد مبتال به بیماری زونا تجویز  00بوجود آمده از عسل و گزنه را به 

یی که التهابات زونا ایجاد شده هاگردید و این افراد این مخلوط را در محل

دقیقه  40و در هر بار مصرف پس از گذشت . دادندمی بار قرار 8بصورت روزانه 

با  .این عمل در این افراد به مدت یک هفته ادامه یافت. آن را با آب میشستند

وجود اینکه کارآزمایی بالینی قابل توجه و متقاعد کننده برای تجویز استروئید 

در زونا وجود ندارد ولی با این حال کورتیکواستروئیدها به صورت خوراکی 

                                                                                                            
 
el/st/att a/rt t. 401-414( (:71پیاپی )

_::c.tjjwwwr.ssrs/ja/j/rn/u/tjrstwP/ct/r/.cxpssh328883 
ستم گیاهان دارویی و تقویت سی، گیاهان دارویی و طب سنتی، کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی 18

 c.tjjwwwr.ssrs/ja/j.ttsu//jrstwP/ct/r/.cxpoah12836::_، ایمنی

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=568885
https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=97052


  یدر مجالت علم هاافتهی ◄ 12

 

در یک کارآزمایی روی بیماران . ودتجویز میش هامعموالً همراه با ضد ویروس

با سیستم ایمنی طبیعی تجویز همزمان آسیکلوویر و پردنیزولون مدت زمان 

از  لذا به این دلیل. ترمیم و همچنین کیفیت زندگی را بهبود بخشیده است

گیاه دارای هورمون استروئید همچون گزنه در این آزمایش استفاده گردید 

صیت ضد میکروارگانیسمی بسیار قوی دارد و دارای از عسل که خا عالوه بر آن

باشد کمک گرفته شد تا با می ی بسیار قوی در داخل خودهاآنتی اکسیدان

به علت داشتن هورمون استروئید در خود و ) این ترکیب قدرتمند؛ گزنه

به دلیل داشتن خاصیت ضد ( عسل+  )... همچنین خاصیت ضد التهابی قوی و

قوی ، ترکیبات آنتی اکسیدان همراه با خود و ترکیبات ضد  میکروارگانسیمی

بتوان راهکاری در زمینه طب سنتی به علت عدم داشتن عوارض ( التهابی

مصرف . جانبی و عوارضی همچون داروهای شیمیایی در اکثر موارد ارائه نمود

ترکیب مذکور در این افراد به مدت یک هفته ادامه یافت تا در نهایت در روز 

ی زونا رسیدند هانفر به بهبودی کامل از نظر زخم 00هفتم این آزمایش هر 

و افراد گروه شاهد که از این مخلوط استفاده نمیکردند و از داروهای دیگری 

 کردند پس از مدتمی که توسط پزشک معالجشان تجویز گردیده بود مصرف

یک هفته به بهبودی کامل نرسیده و تنها کمی از عالئم بیماری به حالت 

ی طبیعی مذکور سبب بهبود بیماری ویروسی هاخفیف درآمده بود خاصیت

 هازونا و از کار افتادن ویروس مذکور و بهبود تمامی عالئم پوستی همچون تاول
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استفاده از عصاره صمغ  14. ودند گردیددر افرادی که از این ترکیب استفاده نم

 10. درخت زردآلو می تواند ترمیم زخم را سریع تر بهبود بخشد

نشان داد که  آیدمی که آدرس آن در پانویسای نتایج به دست آمده مقاله

هسته انار پوست سفید ترش، هم در استخراج آبی و هم استخراج الکلی 

 14. بیشترین اثرات آنتی اکسیدانی را دارد

عصاره جوانه پخته کلم بروکلی در مقایسه با عصاره جوانه خام به طور معنی 

داری از فعالیت آنتی اکسیدانی و به ویژه ضدباکتریایی باالتری برخوردار است 

و امکان کاربرد آن به عنوان یک منبع ارزشمند امیدبخش در محصوالت غذایی 

 17. ی بهداشتی و درمانی وجود داردهاو فرآورده

ی ورزش مانند احساس خستگی را افزایش هاروزه داری تنها برخی جنبه

دهد اما به دلیل کاهش توان ورزشی، توقف ورزش در ماه رمضان توصیه می

                                                                                                            
 
بررسی خواص ضد میکروارگانیسمی و ضد التهابی ترکیب عصاره گیاه گزنه به همراه عسل در روند  14

، گیاهان دارویی و طب سنتی، کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، درمان بیماری ویروسی زونا
_::c.tjjwwwr.ssrs/ja/j.ttsu//jrstwP/ct/r/.cxpoah12121 

تاثیر عصاره هیدرو اتانولی صمغ (. 0810. )م، و غالمی، .م، و طوافی، .م، و صدوقی، .ک، جوادآبادی 10

. 018-13((, 71پیاپی ) 4)03, یافته. د زخم پوستی در موش صحراییدرخت زردآلو بر روند بهبو
_::c.tjjwwwr.ssrs/ja/j/rn/u/tjrstwP/ct/r/.cxpssh622516 

اکسیدانی عصاره هسته انار فعالیت آنتی .. ع.فتوت م، حاجی محمودی منان، .جنت ب، .صادقی ن 14

-1(:ویژه نامه) 00(0;[ps:ts 6866entN14] 0837. مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی. ایران

1 .el/st/att a/rt :_::c.tjjwwwr.ssrs/ja/j/rn/u/tjrstwP/ct/r/.cxpssh865241 

ی هابررسی فعالیت. گواهی مصطفی، عزیزی حسین، رهایی سمیه، قنبری حسن کیاده سعید 17

 غنی از ترکیب زیست فعال (/J//..sp/ rtt//pt)ی جوانه خام و پخته کلم بروکلی هابیولوژیکی عصاره

-68(5 :)184[;ps:ts 6866entN14] 0411. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. سولفورافان

147 .el/st/att a/rt t_::c.tjjwwwr.ssrs/ja/j/rn/u/tjrstwP/ct/r/.cxpssh324225 

https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=96161
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=277312
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=102364
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=574773
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بلکه با استفاده از برخی تغییرات رفتاری و زمان بندی مناسب می . نمی شود

 13. توان در ماه رمضان به انجام تمرینات ورزشی ادامه داد

قاصدک باالترین حد ویتامین آ را در بین گیاهان داراست و همچنین گیاه 

امالح کلسیم، پتاسیم، آهن، منیزیوم، سدیم، . دارای مقدار زیادی پتاسیم است

ل از شواهد حاص. منگنز، فسفر، سیلیس و گوگرد در این گیاه ثابت شده است

. دهدمی ی کبدی نشانهاآزمایشات، تأثیر این گیاه را در درمان بیماری

طوالنی ای خوردن قاصدک در درمان کبد چرب و سم زدایی کبد تاریخچه

شود سبب بهبودی می عصاره قاصدک که از ریشه قاصدک تهیه. دارد

 این عصاره به حذف سموم بدن نیز بسیار کمک. شودمی ی کبدیهاآسیب

ریشه قاصدک حاوی میزان باالی آنتی اکسیدان است که در برابر . کندمی

در صورت داشتن آلرژی به گیاه . عوارض گوارشی بسیار سودمند میباشد

ه اگر ب. قاصدک، این گیاه باعث التهاب دهان یا پوست بدن افراد حساس شود

گیاهان آلرژی زا حساسیت دارید، احتماال به گیاه قاصدک نیز حساسیت 

ود اگر آلرژی دارید، قبل از مصرف قاصدک، حتما با پزشک خ. خواهید داشت

تواند می قاصدک ممکن است میزان آنتی بیوتیکی را که بدن. مشورت کنید

ممکن  هامصرف گیاه قاصدک همراه با آنتی بیوتیک. جذب کند کاهش دهد

برخی از آنتی . را کاهش دهد هااست اثر بخشی برخی از آنتی بیوتیک

د نیی که ممکن است مصرف آنها با گیاه قاصدک خوب نباشد عبارتهابیوتیک

                                                                                                            
 
ورزش . و ورزشروزه داری . اردشیرالریجانی محمدباقر، شادمان ژاله، خوش نیت نیکو سیدمحسن 13

 6(4t)1-18 rel/st/att a/rtt[;ps:ts 6866enut88] 0831. و علوم زیست حرکتی
_::c.tjjwwwr.ssrs/ja/j/rn/u/tjrstwP/ct/r/.cxpssh143644 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=145244
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سیپروفلوکساسین، انوکساسین، نورفلوکساسین، اسپارفلوکساسین،  :از

 11. تروافلوکساسین و گرپافلوکساسین

اگر  .مصرف پـودر سـیرمیتواند باعث کاهش عفونت هلیکوباکترپیلوری شود

ولی توصیه به مصرف پودر سیر میتواند در . چه این کاهش معنی دار نیست

 ش التهاب وریشه کنـی بیشتر ایـن باکتریکنار تجویز آنتی بیوتیک به کاه

 81. کمک کند

استفاده از سیر در رژیم غذایی سبب افزایش ترشح اسید و پپسین معده در 

 80. مصرف کنندگان این گیاه می گردد

با توجه به استفاده از حنا در کشور ما به خصوص استفاده از آن در مناطق 

 مانند) آن و همولیز ناشی از آن خاصی از کشور و با توجه به خطر استفاده از

- 4، توصیه میشود در مناطقی که شیوع نقص آنزیمـی گلـوکز ( کرنیکتروس

 .فـسفات دهیـدروژناز باالاست، مادران حامله و نوزادان از حنا استفاده نکنند

                                                                                                            
 
، در ایران e.:t//pt/tاز تیره  (l///x/pnt)مطالعه مختصر دارویی روی گیاه قاصدک  11

_::c.tjjwwwr.ssrs/ja/j.ttsu//jrstwP/ct/r/.cxpoah12858 
نوروزی  یدهفهم، رشیدخانی بهرام، میرستاری داریوش، نوایی لیدا، شاکرحسینی راهبه، قبه مرضیه 81

وم پزشکی مجله دانشگاه عل. بررسی تاثیر مصرف سیر بر ریشه کنی عفونت هلیکوباکترپیلوری. محمد

-887((:78پیاپی ) 4)03;[ps:ts 6866enut88] 0831. و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

847. el/st/att a/rt t_::c.tjjwwwr.ssrs/ja/j/rn/u/tjrstwP/ct/r/.cxpssh143265 
شم زاده ها، شیرزاد هدایت اله، رفیعیان محمود، نبوی زاده رفسنجانی فاطمه، شهرانی مهرداد 80

، انعلیرحیمیان قرب، خلیلی بهمن، امینی سیداسداله، ی رضاخدیو، یوسفی حسین، چالشتری مرتضی

بررسی اثر عصاره متانولی گیاه سیر بر روی ترشح اسید و . اعتمادی فر شهرام، مرادی محمدتقی

اه علوم مجله دانشگ. پپسین معده موش صحرایی در شرایط پایه و تحریک شده توسط پنتاگاسترین

 el/st/att. 07-43((:41پیاپی ) 8)01[;ps:ts 6866enut88] 0834(. دانشآورد  ره)پزشکی اراک 

a/rtt _::c.tjjwwwr.ssrs/ja/j/rn/u/tjrstwP/ct/r/.cxpssh28241 

https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=97030
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=145623
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=68649
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و آدنو ویروس  o r-0آبی زرآوند، هلیله سیاه و ریشه کاسنی روی  عصاره 81

 o r-0زرآوند و ریشه کاسنی به طور کامل از تکثیر . موثر واقع شده است

هلیله  .ممانعت می کردند ولی اثر کاملی روی تکثیر آدنو ویروس نشان ندادند

 88. سیاه اثر کمی در ممانعت از تکثیر هر دو ویروس از خود نشان داد

در پژوهشی اثرات ضد ویروسی افتیمون، انجیر، انزروت، بابونه، برگ نیلوفر 

جومقشر،پرسیاوشان، تخم شنبلیله، تخم کتان، ترنجبین، توت سیاه، سفید،

ریشه کبر، سماق، شاتره، صبر زرد، عاقرقرحا، کاهو، کندر، گشنیز، گالب، گل 

ارمنی، گل ختمی، گل محمدی، مامیران، هلیله زرد، بر روی ویروس سرخک، 

و هرپس سیمپلکس ویروس  00آدنو ویروس، روتا ویروس، اکویروس تیپ 

ی مورد هانشان دادند که عصاره هایافته. مورد بررسی قرار گرفت 0یپ ت

ی سرخک، روتا ویروس و اکو ویروس تیپ هااستفاده هیچ اثری روی ویروس

اما چهار گونه از گیاهان مورد استفاده یعنی برگ نیلوفر سفید، . ندارند 00

yNtc_t/ /ta/  سماق ،R_n. pr/s//s/ l مامیران ، _ttssrusnt t//n. 

موثر  o r-0روی آدنوویروس و  lt/tsu/ts/ p_tant/ Rt:Mو هلیله زرد 

بارزتر از اثرشان روی  o r-0اثر ضد ویروسی هر چهار مورد روی . بودند

و  o r-0مامیران بطور کامل تکثیر  tEjtt 0111غلظت . آدنوویروس بود

چشمگیرتر بود؛ بطوریکه  o r-0آدنو ویروس را مهار کرد؛ ولی اثر آن روی 

                                                                                                            
 
لیز ناشی از آن در یک بیمار با کمبود اثر اکسیدانی حنا و همو. کالنتری نجم الدین، رامیار اصغر 81

 ps:ts] 0834. مجله بیماریهای کودکان ایران. فسفات دهیدروژناز - 4آنزیم گلوکز 

6866enut81;]13(4t)583-588 .el/st/att a/rt :
_::c.tjjwwwr.ssrs/ja/j/rn/u/tjrstwP/ct/r/.cxpssh61155 

ثرات بررسی ا. ادیبی الدن، نوروزبابایی زهرا، منوری سیدحمیدرضا، همکار رسول، ضیایی سیدعلی 88

 ps:ts] 0830. گیاهان دارویی. ی مختلف گیاهان دارویی ایرانهاضد ویروسی بیست گونه از تیره

6866enut18[;4(0 ( میکروبیویژه نامه گیاهان با اثر ضد:))1-0 .el/st/att a/rt t

_::c.tjjwwwr.ssrs/ja/j/rn/u/tjrstwP/ct/r/.cxpssh26114 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=29933
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=62194
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ه هلیل. آن نیز از تکثیر ویروس کامال جلوگیری می کرد tEjtt 011غلظت 

 84. زرد اثر کمتری در ممانعت از تکثیر هر دو ویروس از خود نشان داد

رات تواند سبب بهبود تغییاخته دارای آثار هیپوگلیسمیک بوده است و میزغال

مبنـی بـر اثـرات ضد دیابت . ت گرددبافتی پانکراس در جریان بیماری دیاب

زغال اخته، اسـتفاده از ایـن گیـاه در رژیـم غذایی افراد توصیه می گردد و به 

نظـر مـی رسـد ایـن اثرات به علـت وجـود ترکیبـات آنتـی اکسـیدان نظیـر 

هـر چنــد الزم اســت تــا . ی موجود در میوه زغال اخته باشـدهاآنتوسیانین

مطالعــات بیوشــیمیایی و فارماکولوژیکی بسیار این اثرات مورد تأیید قرار با 

 80. گیـرد

دهد انتخاب نـوع حالل و روش استخراج، تاثیر قابل تحقیقات نشان می

ای بر رانـدمان عصاره گیری و میزان ترکیبات فنلی اسـتخراج شـده مالحظه

 آنتی ـی دارای خواصنتایج نشان میدهد که عصاره پوست سیب زمین. دارد

اکسیدانی قوی است و میتواند به عنوان یـک منبع طبیعی آنتی اکسیدان پس 

مقاومت حرارتی . ی سـم شناسی مورد استفاده قرار بگیردهااز انجام آزمون

عـصارة حاصل از پوست سـیب زمینـی ، چنـدان بـاال نیـست، امـا فعالیت 

 84. ینتـر داردآنتی اکسیدانی مناسبی در دماهای پـای

                                                                                                            
 
ضیایی ، نوروزی مرضیه، ادیبی الدن، نوروزبابایی زهرا، همکار رسول، منوری سیدحمیدرضا 84

مجله  .ی مختلف گیاهان دارویی ایرانهابررسی اثرات ضد ویروسی بیست و پنج گونه از تیره. سیدعلی

cited 2022June10[;1(6t)41-31 rel/st/att a/rt t[ 0834. میکروب شناسی پزشکی ایران

_::c.tjjwwwr.ssrs/ja/j/rn/u/tjrstwP/ct/r/.cxpssh22113 
اثر '(. 0811. )آزاده, عادل نیا, سمیه, کاظمی, محمود, رفیعیان, صدیقه, عسگری, فاطمه, شمسی 80

 هایانسولین و هیستوپاتولوژی پانکراس در موش، بر قند خون.( r/un. t/. l )اخته ی زغال میوه

 .cc .111-183(, 047)11, پزشکی اصفهانمجله دانشکده , 'صحرایی دیابتی شده با آلوکسان
فعالیت . همت یار نیما، الهامی راد امیرحسین، شمهااخالقی، شمهاپورآذرنگ، محققی ثمرین آزاده 84

 ps:ts] 0837. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران. آنتی اکسیدانی عصاره پوست سیب زمینی راجا

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=76995
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نا امنی غذایی به شدت تحت تأثیر تحصیالت و جایگاه شغلی والدین بوده 

 87. است و اثرات سوء آن درنهایت بر کودکان خانواده شدت می یابد

 در پوست رو به فزونی هابا افزایش سن وکاهش سطح کالژن، چین و چروک

ی استرس، رژیم غذایعواملی مانند . شودمی گذارند و رفته رفته پوست پیرمی

نامناسب، مصرف سیگار، قرار گرفتن در معرض تابش نور خورشید در کم شدن 

 83. باشندمی کالژن، موثر

وارش ی گهابا توجه به درصد باالتر ناامنی غذایی در بیماران مبتال به سرطان

فوقانی نسبت به افراد جامعه، می توان گفت که ناامنی غذایی احتمال بروز 

لذا، کاهش . ی گوارش فوقانی را در جمعیت ایرانی افزایش می دهدهاسرطان

 81. موثر باشد هاناامنی غذایی ممکن است در کاهش بروز این نوع سرطان

                                                                                                            
 

6866enut11;]5(5 ( 18پی در پیt))65-56 rel/st/att a/rt t
_::c.tjjwwwr.ssrs/ja/j/rn/u/tjrstwP/ct/r/.cxpssh86241 

رپور صف، رنجبرنوشری فرزانه، حسینی سیدمصطفی، درستی مطلق احمدرضا، صفرپور محجوبه 87

شیوع و پیامدهای ناامنی غذایی و . کاشانی آروین، عزیزی سمانه، ی مسکونی میالددانش، محبوبه

نش مجله دا)دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی . )اقتصادی-ارتباط آن با برخی عوامل اجتماعی

8(4t)115-118 rel/st/att a/rt t;[cited 2022June12] 2931. تندرستی و

_::c.tjjwwwr.ssrs/ja/j/rn/u/tjrstwP/ct/r/.cxpssh652143 
، گیاهان دارویی و طب سنتی، کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، کالژن چیست؟ 83

_::c.tjjwwwr.ssrs/ja/j.ttsu//jrstwP/ct/r/.cxpoah12841 
، ینکاشانی آرو، زنده دل کاظم، حسینی مصطفی، درستی مطلق احمدرضا، دانشی مسکونی میالد 81

ناامنی غذایی و برخی عوامل اجتماعی اقتصادی موثر در شیوع . صفرپور محجوبه، عزیزی سمانه

 .مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. ی گوارش فوقانیهابیماران مبتال به سرطان

0811 [cited 2022June12;]32(1t)32-21 rel/st/att a/rt t

_::c.tjjwwwr.ssrs/ja/j/rn/u/tjrstwP/ct/r/.cxpssh111886 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=82741
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=237145
https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=97041
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ضمن تاکید بر خواص آنتی اکسیدان و آنتی تومورال گوجه فرنگی به نظر می 

رسد که عصاره گوجه فرنگی نقش مهمی در پیشگیری و کنترل فیبروسارکوما 

 41. داشته باشد

همان طور که مغز عملکرد . ارتباط بین مغز و روده یک ارتباط دوطرفه است

گذار تواند بر کارکرد مغز تأثیرمی کند، میکروبیوتای روده نیزمی روده را تنظیم

ی مختلف و تحریک تولید هامیکروبیوتای روده با تولید متابولیت. باشد

هیپوتاالموس، آمیگدال و هیپوکامپ،  ی مختلف و در نتیجه اثر برهاهورمون

ط تریپتوفان تولید شده توس. کندمی بسیاری از اعمال و رفتار انسان را تنظیم

در تولید سروتونین و در نهایت، بهبود رفتار ای میکروبیوتای روده نقش عمده

تریپتوفان همچنین با تنظیم . اجتماعی، استرس، اضطراب و افسردگی دارد

ناشی ) دیسبیوزیس میکروبیوتا. ش بسزایی در چاقی دارداحساس سیری، نق

ند توامی ،( ی روحی روانیهاو بیماری هااز استفاده بی رویه از آنتی بیوتیک

میکروبیوتای روده از . عاملی مهم در تغییر عملکرد مغز و رفتار انسان باشد

و  ol-4 ،ol -4با سرکوب تولید ) ی خود و سیستم ایمنیهاطریق متابولیت

 به نظر. ، نقش تنظیمی بر عملکرد مغز و رفتار دارد( ol-01تحریک تولید 

رسد میکروبیوتای روده پتانسیل الزم برای درمان بسیاری از بیماریهای می

ی طراحی شده برای بیماران هامصرف پروبیوتیک. سیستم عصبی را دارا است

 امید .صبی مهم استعصبی و تغذیه مناسب برای جلوگیری و درمان بیماری ع

یی مانند هارود میکروبیوتای روده بتواند به تنهایی در درمان بیماریمی

                                                                                                            
 
ری اثرات پیشگی. شهابی قربانعلی، فرخی عفت، پروین ندا، یوسفی حسین، شیرزاده هدایت اله 41

گاه مجله دانش .ی فیبروسارکوما در موش سوریهاکننده و درمانی عصاره گوجه فرنگی بر رشد سلول

 ern/u/t ra  _/_/tlr/s Luslt/.s:N ra ztssp/t  pstupt.(r ]ps:ts 0837شهرکردعلوم پزشکی 

6866entN14;]18(4 (ویژه نامه طب تکمیلیt))1-2 rel/st/att a/rt t

_::c.tjjwwwr.ssrs/ja/j/rn/u/tjrstwP/ct/r/.cxpssh14681 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=94209
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مالتیپل اسکلروز، اسکیزوفرنی، اوتیسم، آلزایمر، پارکینسون، دیابت، فشار خون 

 40. و حتی پیشگیری از سکته مغزی مؤثر واقع شود

اثرات  فالونوئیدی عصاره هیدروالکلی برگ بارهنگ به دلیل دارا بودن ترکیبات

 ضد اضطرابی داشته که این اثر احتماال از طریق سیستم گاباارژیک صورت

بارهنگ موجب ترمیم بافت پانکراس شده و میتواند نقش درمانی  41. پذیردمی

 . مؤثری را در زمینه عوارض کلیوی ناشی از دیابت ایفا کند
یق بازسازی جزایر یپوگالیسمی خود را از طرهاعصاره بارهنگ میتواند اثر

پانکراس اعمال، همچنین قادر به بهبود عوارض کلیوی ناشی از دیابت می 

عصاره آبی الکلی بارهنگ با کاهش ترشح اسید معده اثر محافظت  48. باشد

 44. کنندگی در برابر زخم معده ناشی از ایندومتاسین دارد

پیشگیری از در ( .tn. :sup:r/sn/_:// ) عصاره هیدروالکلی گل گلرنگ

تاثیر این عصاره می تواند به دلیل وجود فالونوئیدها و خواص . دیابت موثر است

 40. آنتی اکسیدانی آنها باشد

                                                                                                            
 
عصاب علوم ا. عاملی مؤثر بر مغز و رفتار انسان: میکروبیوتای روده. حسینی فرزانه، باباخانی سجاد 40

2(1 t)182-118 rel/st/att a/rt t; [cited 2022June13]0817. شفای خاتم

_::c.tjjwwwr.ssrs/ja/j/rn/u/tjrstwP/ct/r/.cxpssh426842 
42  :nsN ra :_t euxsrtN:sp gaatp:. ra Pt/u:Er t//r/ lr /us Pr..satt  r)6812(er zr/:/_tssua 

Rrtt ra  /a/t/Esp  N.:tt su :_t.t gaatp:. su R/:.a ern/u/t ra eust/t P_N.srtrEN /us 

atlttrcttu:a 1(5 a)42 rt/Es//urprtjc1381165  
ح بر سط( /Pt/u:/Er t//r)تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ بارهنگ . خانشی فرشته، نجاتی وحید 48

دانشگاه  مجله. ی دیابتی شدههاگلوکز و هیستولوژی بافت پانکراس و کلیه در موش, سرمی انسولین

08112022June13][cited ;2(3t)14-68 rel/st/att a/rt t. علوم پزشکی قم

_::c.tjjwwwr.ssrs/ja/j/rn/u/tjrstwP/ct/r/.cxpssh664128 
44 zr P/.ta/u a rr zrn./ls  /NM/a/ss a yr l/NNtas ztsarss a zr srn.tas a eM// or..tsus 

arp:r/ a or R/l_._/ust_ a (6811 r)l_t gaatp: ra oNs/r-etpr_rtsp gx://p: ra Pt/u:/Er z//r/ 
ousnpts  /.:/sp Ltpt/ su R/:.a on//:t/tN ra or/sMru ra ztssp/t  pstupt.a -ru ousrtt:_/psu

1151861prtjcr_::c.tjjt/Es//u r61-12 a)1(63 
اثر عصاره . کبیری نجمه، محزونی پروین، مدنی حسین، رحیمی پریوش، عسگری صدیقه 40

در پیشگیری از دیابت قندی نوع اول در ( .tn. :sup:r/sn/_:// )هیدروالکلی گل گلرنگ 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=462047
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=224978
https://magiran.com/p1931021
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قادر است غلظت ( /P/..satr// pt//ntt) عصاره هیدروالکلی گیاه گل ساعتی

عـصاره هیـدروالکلی گیـاه  44. سرمی ازت اوره خون و آلبومین را کاهش دهد

ی انگل ژیاردیا موثر هااز بین بردن کیست در( /e/:tts.s/ /uun) گنـدنا

ر آوردن قند خون مؤثتواند در پایینعصاره هیدروالکلی گیاه شوید می 47. است

ی آلوده هادرصدی گیاه زنجبیل در درمان موش 41با توجه به تأثیر  43. باشد

اه در درمان از این گیبه پالسمودیوم برگئی، تحقیقات بیشتر در زمینه استفاده 

ی مختلف کلروفرمی و هاانگل ماالریا با افزایش دوز درمانی و یا تهیه عصاره

زردچوبه به پایداری میکرو فلور بدن کمک نموده  41. آبی آن پیشنهاد می شود

 . کندمی ازه مخمر ممانعتاندو از رشد بیش از

به طور موضعی در تواند می همچنین زردچوبه با داشتن اثرات ضد التهابی،

عالوه بر این، . استفاده شود هادرمان پسوریازیس، آماس، جراحات و زخم

 مصرف آن بصورت خوراکی، در حد مجاز و یا در غذا به عنوان چاشنی احتماال
                                                                                                            

 
 62(1t)143-135 rel/st/att;  [cited 2022June13]0811. زیست شناسی ایران. ی نر بالغهارت

a/rt t_::c.tjjwwwr.ssrs/ja/j/rn/u/tjrstwP/ct/r/.cxpssh688811 
تأثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه گل ساعتی . مختاری مختار، شریعتی مهرداد، صادقی طیبه 44

(P/..satr// pt//ntt/) زیست شناسی . بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی در موش صحرایی نر بالغ

18(4 t)43-34 rel/st/att a/rt t;  [cited 2022June13]0817. جانوری

_::c.tjjwwwr.ssrs/ja/j/rn/u/tjrstwP/ct/r/.cxpssh424221 
47 J/_t/u Ra  _rt/ts  a eM/sa/l_: za os/ts or gaatp: ra oNs/r/tp_rtsp tx://p: ra 

e/:tts.s/ /uun/ ru pN.:. ra  s//ss/ t/tats/ su ouls:/rr e z/M/us///u Lusl zts  psr 6816 ;

88-21t)18( 66 a/r_:tt-1124-1-_::ctjj/tnt.rt/Mnt.r/prs/j//:sptt tLRl 
48 z/s/us oa e_t/sN z/_trrs/a/sN ya r/_s/:s er g  g l  d  

osaRdel ododlo  gVlRe l d  eygloLz  Rergdlgy  )aoll( dy 

Ple ze  lL d g ey loPoa lgrgl  oy aoeJglg  oyaL ga Rel r s/stsr 6883 ;
112-181t)6( 3 a/r_:tt-528-1-_::ctjjs/stsr:nt.r/prs/j//:sptt tLRl 

، حصاری علیکالنتری ، اورج زاده فریبا، اسدی محمدرضا، حاجی علیانی فاطمه، علمی طاهر 41

مطالعه اثرضد ماالریایی عصاره هیدروالکلی گیاه زنجبیل . غالمی شیرزاد، رحیمی اسبویی بهمن

(osuEsat/ daaspsu/tt) مجله دانشگاه . یک مطالعه تجربی: ی آلوده به پالسمودیوم برگئیهادر موش

18(4 t)535-524 rel/st/att a/rt t;  [cited 2022June13]0813. علوم پزشکی رفسنجان

_::c.tjjwwwr.ssrs/ja/j/rn/u/tjrstwP/ct/r/.cxpssh413186 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=208011
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=474769
http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-1174-fa.html
http://ijdld.tums.ac.ir/article-1-370-fa.html
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=495182
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ی غذایی ناشی از هاو مسمومیتای ی رودههاتواند از بعضی عفونتمی

 .پیشگیری نماید g rprtsو  .r/n/tn : یی چون هاباکتری

الزم به ذکر است که مصرف بیش از حد مجاز زردچوبه دارای عوارضی چون 

حذف میکروفلور باعث استعداد ابتال به تشنج  01. باشدمی اختالالت گوارشی

 00. شودمی
ی های استاندارد اثر ضد میکروببیوتیکعصاره گیاه اسفرزه در مقایسه با آنتی

 .استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوس اپیدمیدیس داردهای برروی باکتری
احتماالً گیاه کرفس کوهی بر کاهش چربی خون اثر مطلوب داشته و امکان  01

گردد ولی با می استفاده از آن به عنوان داروی کاهنده چربی خون مطرح

عصاره میوه کرفس دارای اثرات ضد  08. افزایش دوز اثر دارو افزایش نمی یابد

 های فرار، رزینهارسد مربوط به روغنمی هابی و ضد دردی بود که به نظرالت

 04. و فالونوییدها باشد

                                                                                                            
 
ی هااثر ضد باکتریایی عصاره الکلی زردچوبه بر بعضی از باکتری. ذکایی محمود، نخعی مقدم محبوبه 01

 ps:ts] 0830. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار. و پوستیای ی رودههاایجاد کننده عفونت

6866enut15;]1(1 ( 14مسلسل:))13-14 .el/st/att a/rt t

_::c.tjjwwwr.ssrs/ja/j/rn/u/tjrstwP/ct/r/.cxpssh11232 
51 l/_t/.tas  a d/N/u  a zr_//t//us o Ra ela//s ya P/tsMl/u z Rr l_t gaatp: ra ou:t.:su/t 

y/:n//t zsp/r  tr// Rttrl/t ru  n.ptc:sasts:N :r o/lt  tsMn/t su z/tt Ls.:// R/:.r e e//l 
552-562t)5( 65 ;6868Lus zts  psr  a/r_:tt-2645-1-_::ctjj//t.r///ltnr/prs/j//:sptt tLRl 
52  _//sas ea y/E_t/p_s za e/_tss  a t_r.//l/us  r e  :nsN ru eu:stsp/ras/t gaatp:. ra 

111-111t)6( 12 ;6811 rارمغان دانش rPt/u:/Er P.Nttsnt  tlLR

a/r_:tt-483-1-_::ctjj//t/E_/u/rNnt.r/prs/j//:sptt 
 ,پروین, عفت, فرخی, اعظم, عسگری, سلیمان, خیری, علی اصغر, پیله وریان, مهرداد, شهرانی 08

مجله . کوهی بر چربی خون در موش سوریبررسی اثرات کرفس (. 0837. )محمود, رفیعیان, ندا

 .04-01(, 4)01, دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
بررسی اثر ضد دردی و ضد التهابی عصاره (. 0837. )نرگس, یاسا, مینا, رمضانی, سیما, نصری 04

 .80-10(, 4)01, مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. هیدروالکلی میوه کرفس

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=19757
http://jams.arakmu.ac.ir/article-1-6243-fa.html
http://armaghanj.yums.ac.ir/article-1-405-fa.html
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ادی های بنیبا توجه به تاثیر عصاره گل قاصدک بر روی روند تکثیر سلول

منظور تواند جهت مقاصد کلینیکی بهعصبی، استفاده از این عصاره گیاهی می

ایسکمی مغزی و ضایعات  عصبی از جملههای سیستم درمان برخی از بیماری

 00. نخاعی مفید باشد

ورزش هوازی کوتاه مدت یک مداخله موثر پرستاری برای کاهش فشار خون 

یکی از مهمترین راهکارهای  04. در سالمندان مبتال به پرفشاری خون است

کاهش فشارخون، انجام فعالیت بدنی با شدت متوسط است و تمرین با شدت 

 07. واند منجر به بهبود عملکرد سیستم ایمنی شودتمی متوسط

ها دهد که انجیر در درمان بسیاری از بیمارینتایج مطالعات اخیر نیز نشان می

های قلبی عروقی، عفونی، دیابت، اسکیزوفرنی، صرع، نظیر سرطان، بیماری

دارای  شده و نیزتواند مؤثر واقعخوابی، استرس، یبوست و سمیت کبدی میبی

مصرف طوالنی مدت  03. اکسیدانی استاثرات ضدالتهابی، ضدمیکروبی و آنتی

واسطه دارا بودن ترکیبات پلی فنلی در کاهش دارچین با دوز باال، به

                                                                                                            
 
, داوود ,نقی زاده, فرشید, سلیمی ننه کران, محسن, سقا, سیده مهسا, خاتمی, علیرضا, عبدانی پور 00

ای هبررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی گل قاصدک بر روی روند تکثیر سلول'(. 0818. )رضا, بنابی

 ccr 583-511 rsrst 18261636je lr3242583(a 4)3 سلول و بافت,, 'بنیادی عصبی
 تاثیر ورزش هوازی. حمدزاده سعید، نصیری نویده، یغمایی فریده، بلورچی فریبا، حیدری حبیب 04

 ps:ts] 0818. پرستاری داخلی و جراحی. کوتاه مدت بر فشار خون سالمندان مبتال به پرفشاری خون

6866enut15;]5(1t)43-31 rel/st/att a/rt t

_::c.tjjwwwr.ssrs/ja/j/rn/u/tjrstwP/ct/r/.cxpssh646253 
57 a/.s_sN/u za //t/tsN/u  a //.nts zr l_t taatp: ra c_N.sp/t /p:sls:N ru atrrs c/t..n/t /us 

a/p:r/. /..rps/:ts ws:_ sttnurtrEsp/t t//lt/. su  rlss-11 te /tlstw .:nsNr e es/ra: Lusl 

861-881t)4( 8 ;6866zts  psr . a/r_:tt-331-1-_::ctjj/rn/u/tr/tnr/prs/j//:sptt tLRl 
58 yn:/s:sru/t /us Rtttss/t P/rct/:st. ra  zrr./lN za  _/ls.s ya t_/:sas   er  n/ltN ra
12-1t)6( 3 ;6812 r sE su o.t/tspa l//ss:sru/t /us zrst/u ztsspsutr  tsu gxp. 

a/r_:tt-682-1-_::ctjjptrt/Mnt.r/prs/j//:sptt tLRl 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=242735
http://journal.jmu.ac.ir/article-1-551-fa.html
http://ce.mazums.ac.ir/article-1-286-fa.html
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با توجه به  01. تواند مؤثر باشدچربی و گلوکز بیماران دیابتی، می هایپروفایل

انواع عرقیات سنّتی و های دارویی متفاوت از اهمیت فراوان عرقیات و استفاده

صنعتی، ،میزان آلودگی قارچی و باکتریایی در عرقیات کاسنی، کلپوره و 

نتایج به دست . بررسی گردید 10های شهر بیرجند در سال گیاه فروشگاهچهل

های سنتی عرق کاسنی و کلپوره نمونه %31ها نشان داد که آمده از آنالیز نمونه

 %10و از این تعداد، ( فرمیفرمی و غیر کلیکلی) دارای آلودگی میکروبی

 %10فرمی و گیاه و کلپوره دارای آلودگی کلیهای سنّتی کاسنی، چهلنمونه

 فرمگیاه و کلپوره دارای آلودگی کلیهای سنتی عرق کاسنی، چهلنمونه

 %011) های صنعتی عرق کاسنی، آلودگی میکروبینمونه %41. مدفوعی بودند

اکسیدانی، دارچین عالوه بر خاصیت آنتی عصاره 41. اندنشان داده( کلیفرمی

تواند به عنوان منبعی از کنندگی بر فلز مس است و میدارای خاصیت چالته

عصاره  40. های طبیعی مورد استفاده قرار گیردکنندهها و چالتهاکسیدانآنتی

اند در تودارچین عملکرد پالکتی دارد و به عنوان یک دارو مکمل می

الکلی کاهو احتماال با  -عصاره آبی 41. های قلبی عروقی استفاده کردبیماری

و خاصیت ادرار آوری موجب کاهش فشارخون شریانی  هااثر بر عملکرد کلیه

                                                                                                            
 

59 s/._scrn/ e Ra .///us oa .///a/uss ur er l_t taatp: ra psuu/tru ru  a.///us /ts /a/ss P
-114t)6( 2 ;6868ss/at:t.r e es/ra: Lusl zts  psr  6atrrs tscss. c/rastt su c/:stu:. ws:_ :Nct 

685. a/r_:tt-681-1-/prs/j//:spttr_::ctjj/rn/u/tr/tn tLRl 
بررسی آلودگی (. 0810. )حدیقه, درّی, مهدی, جهانی, البنینامّ, معتمد رضایی, مریم, خدادادی 41

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی . باکتریایی و قارچی در عرقیات عرضه شده در سطح شهر بیرجند

 .03-00(, 0)01, بیرجند
بررسی '(. 0818. )رضا, نژادعزیزی, امیرحسین, رادالهامی, مهرداد, قوامی, لیال, روستاکمالی 40

. cc(, 18بهار )00, علوم غذایی و تغذیه, 'خاصیت آنتی اکسیدانی و چالته کنندگی عصاره دارچین

87-44. 
62 zt_/crn/s za o/tsscrn/ Ra o/tsscrn/ zr  suu/tru su_sas:. ct/:ttt: anup:sru /us 
11-1t)25( 11 ;6868nt// .N.:ttr er ztsr Pt/u:.r stc/rlt. p//ssrl/.p.  tLRl

a/r_:tt-6688-1-_::ctjj/tcrs/j//:sptt 

http://journal.jmu.ac.ir/article-1-289-fa.html
http://jmp.ir/article-1-2280-fa.html
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و اصالح فعالیت رنین پالسما در موش صحرایی مبتال به پرفشاری خون 

ad e- /t: 48. می گردد 

ی غذایی برای کمک به تخفیف هاهمراه وعدهتوان مصرف کاهو یا شاهی را می 

مهمترین اشتباهات  44. عوامل خطر قلبی عروقی مرتبط با غذا توصیه کرد

عدم تشخیص درست بذر، گل، صمغ، برگ مشابه گیاهان  هارایج میان عطاری

بطور مثال گل پنیرک به جای گل بنفشه، بذر . و استفاده از بدل آنها است

رج عدم د. شودمی ان، گل گلرنگ بجای زعفران عرضهانیسون به جای بذر زنی

و سودجویی برخی  هااسم علمی و فارسی کامل گیاهان موجود در عطاری

ازفروشندگان گیاهان دارویی از مهمترین مشکالت گیاهان دارویی موجود در 

با توجه به گرایش روزافزون مردم به طب سنتی ایرانی و توسعه . بازار است

سنتی، توجه به آموزش علمی مصرف منطقی گیاهان دارویی  طب و داروسازی

 40. رسدمی پر مصرف، الزامی به نظر

                                                                                                            
 
، یاشرفی لیل، خادم انصاری محمدحسن، اشرفی باباگنجه لیال، حشمتیان زهرا، ده بوره راضیه 48

هو بر الکلی کا -بررسی اثرات عصاره آبی. حشمتیان بهنام، عبدالهی محمدرحیم، پیوندبهرامی آذر 

جله علمی م)مجله پزشکی بالینی ابن سینا . میزان فشارخون شریانی و ضربان قلب موش صحرایی

مسلسل ) 68(1[;ps:ts 6866enut15] 2931(. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

22t))22-22 rel/st/att a/rt t_::c.tjjwwwr.ssrs/ja/j/rn/u/tjrstwP/ct/r/.cxpssh111282 
همراه با وعده غذایی پر چرب بر غلظت ( کاهو و شاهی) هابررسی اثرات کوتاه مدت مصرف سبزی 44

 ؛سحر شکرایی، زاده... جواد نصرا/ سما و پاسخ گلیسمی بعد از غذایی در افراد سالمی پالهالیپید

انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع ، زهرا سینا فومنی:حسن عینی زیناب همکار طرح: مشاورطرح

 ctjjstsar.atnr/prs/j.s:tjp/:/trEntj131415::_، 0810، غذایی کشور
اشتباهات رایج در عرضه گیاهان دارویی توسط ، 0813، سید وریا، سیدحمزه و حسینی، حسینی 40

، درمان و ارتقای سالمت، دومین کنفرانس بین المللی بهداشت، هاعطاری
_::c.tjjpslstsp/rprtjsrpj1818333 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=199687
http://dlib.sbmu.ac.ir/site/catalogue/159413
https://civilica.com/doc/1010555
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دهد که دانه سیاهدانه دارای اثرات نتایج مطالعات آزمایشگاهی نشان می

محافظت کبدی، کلیوی، گوارشی، سیستم عصبی و قلب و عروق و همچنین 

ث سیاهدانه باع. است اثرات ضدالتهابی، ضد سرطانی،ضد میکروبی و انگلی

 44. شودکاهش فشار خون، قند خون و چربی خون باال می

دانه و خارمریم و افزایش خاصیت فرضیه ما در ترکیب دو عصاره سیاه

ن و ممک. اکسیدانی و مهار التهاب در مدل موشی پریتونیت قبول استآنتی

ن ان از آاست در جلوگیری از التهاب و مزمن شدن آن نقش داشته باشد و بتو

در مورد چگونگی . های التهابی استفاده کردبه عنوان درمان مکمل در بیماری

های التهابی درگیر باید تحقیقات اثر گیاهان در میزان و مقدار آزاد شدن واسطه

 47. ایمونولوژیک تکمیلی صورت گیرد

می توان عصاره الکلی سیاهدانه را به عنوان ترکیبی با اثرات سایتوتوکسیک 

 43. ی سرطانی در درمان سرطان کلیه پیشنهاد کردهای سلولرو

های روغن اکالیپتوس در درمان سرفه، سرماخوردگی و تسکین عالئم بیماری

ترین اثرات به وجود آمدن یکی از مهم. دستگاه تنفسی فوقانی کاربرد دارد

. تسعالئم عفونت دستگاه تنفسی فوقانی، ایجاد التهابی فراگیر در بدن میزبان ا

گیاه اکالیپتوس با داشتن خاصیت ضد التهابی که در مطالعات مختلف 

تواند در کاهش عالئم در فرد مبتال موثر آزمایشگاهی اثبات شده است، می

                                                                                                            
 

66 eaa/.utM_/s er P_N.srtrEsp/t gaatp:. ra ysEttt/ ./:sl/  tts ru asaat/tu: JrsN  N.:tt.t 

81-21t)4( 61 ;6813/ Rtlstw  :nsNr ou:t/u zts lrs/Nr . -_::ctjjst:/rEtnr/prs/j//:sptt tLRl

a/r_:tt-6461-1 
67 -rxss/u: /us eu:s-J/_//ts za  _/M/ls ea  /u/s ea zr./Ntas  r da.t/lsuE :_t eu:s

suat/tt/:r/N gaatp: ra ysEttt/  /:sl/  rtasuts Ls:_  stNant z//s/unt gx://p:. ru :_t 

epn:t Pt/s:rus:s. zrn.t zrsttr e e//l Lus zts  psr 6861 ;64 (5)t526-583  
a/r_:tt-2583-1-_::ctjj//t.r///ltnr/prs/j//:sptt tLRl 
68 z/.__/ss -e// ea R/.:su za or./suPrn/-R/s ea z/_trnss za J/_//-l/a/.s ya t_///ls

za t: /tr l_t taatp:. ra ysEttt/ ./:sl/ t:_/urtsp tx://p: ru c/rtsat//:sru /us /crc:r.s. ra /tu/t 
pttt p//psurt/ e oy pttt tsutr e  _/_/tlr/s Lusl zts  psr 6818 ;16 (5)t2-14  

a/r_:tt-522-1-//:spttj28251253244_::ctjj tLRl 

http://imtj.gmu.ac.ir/article-1-2421-fa.html
http://imtj.gmu.ac.ir/article-1-2421-fa.html
http://jams.arakmu.ac.ir/article-1-6305-fa.html
http://78.39.35.44/article-1-377-fa.html
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د تواند عملکرافزایی با خاصیت ضدباکتریایی میهمچنین، اثرات هم. باشد

های ونتتمام عفبخور اکالیپتوس در . عصاره گیاه را بیش از پیش برجسته کند

درگیر کننده دستگاه تنفسی فوقانی مانند سرماخوردگی، رینیت، سینوزیت ، 

فارنژیت، اوتیت و الرنگوتراکئیت سبب بهبودی معناداری در عالئم بیماران 

 . شودمی

توان گفت، استفاده از بخور اکالیپتوس در شده، میبر اساس مطالعات انجام 

بهبودی  تواند سببده دستگاه تنفسی فوقانی میهای درگیر کننبیماریتما می

شود در صورت بنابراین توصیه می. قابل توجهی در عالئم بیماران شود

دید پزشک متخصص و با توجه به شرایط بیمار، از این عصاره استفاده صالح

 41. شود
ی خون خصوصا تری گلیسرید، هاچای ترش میتواند در بهبود الگوهای چربی

همچنین چای ترش به دلیل فعالیت آنتی . راد دیابتی شودخصوصا در اف

تواند نقش مهمی در کاهش می ی آنتی اکسیدانهااکسیدانی و فعالیت آنزیم

 71. ی لیپیدی خون داشته باشدهاپروفایل

از دسته داروهای گیاهی از خانواده  /osMsc_n. en/naعناب با نام علمی 

R/tu/pt/t  متعدد بوده و در درمان و است که دارای خواص دارویی

 های عروق کرونر، دیابت، سکتههای مختلف مانند بیماریپیشگیری از بیماری

 70. مغزی، سیروز کبدی الکلی و سرطان مؤثر است

                                                                                                            
 

69  rttst/us  a  _/asfs  _/_/s ga eu.//s oa  /u//ts ea zrtt/Mt_s e er gaatp:sltut.. ra :_t 
gnp/tNc:n. ou_/t/:sru ru :_t Lcct/ Rt.cs//:r/N l//p: ouatp:sru. ra 3-13 st//. dts  _sts/tur 

323-322t)4( 62 ;6861ou:t/u zts lrs/Nr . a/r_:tt-5326-1-_::ctjjst:/rEtnr/prs/j//:sptt tLRl 
70 yrn/s za  _s//us za o/ss ea e.l//s  r l_t taatp: ra .rn/ :t/ )_sas.pn. ./as//saa/( ru tscss 

c/rasttt /tlstw .:nsNr  tsu gxpr 6818 ;8 (6)t62-52  

a/r_:tt-486-1-_::ctjjptrt/Mnt.r/prs/j//:sptt tLRl 
71 elart/: aa g/:tlsu  a ztuEt  oda glsups ta g/s/t or P_N.sp/t /us un:/s:sru/t c/rct/:st. 
 ;6888ra /n/nat )osMNc_n. /n/na/ zsttr( E/rwsuE su ln/ltNr e.s/u ern/u/t ra  _tts.:/Nr 

626322416_::c.tjjwwwr/t.t//p_E/:trut:jcnatsp/:sruj r22-232t)1(68 

http://imtj.gmu.ac.ir/article-1-3562-fa.html
http://ce.mazums.ac.ir/article-1-402-fa.html
https://www.researchgate.net/publication/262566492
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تری بیش  و  eها دارای ویتامین ها و ریشهمیوه عناب در مقایسه با ساقه، برگ

 71. است و غنی از اسید لینولنیک است

ها ترولها، اسها، آلکالوئیدترپنوئیدها، ساپونینفالونوئیدها، تریدر میوه عناب 

 78. شده استو نیز اسید اوریک شناسایی 

اکسیدانی باعث افزایش فعالیت آنزیم گلوتاتیون عناب به دلیل خاصیت آنتی

آلدهید شده و موجب دیپراکسیداز و سوپردیسموتاز و کاهش مقادیر مالون

  70 74. شودهای آزاد و عوامل التهابی میرادیکالکاهش تولید 

ها موجود در عناب عالوه بر خاصیت ضدالتهابی منجر به افزایش اکسیدانآنتی

 ها، اولین خط دفاعیِ سیستمشود که این گلبولهای سفید میتولید گلبول

 77 74. ها هستندایمنی بدن انسان

د توانمدفوع و ادرار نوزاد میمصرف عصاره گیاه عناب با افزایش تعداد دفعات 

 73. روبین شده و در درمان یرقان نوزادی مؤثر باشدباعث دفع بیلی
                                                                                                            

 
72 Jtu/tt//  _a osp_/ts ea st..rnarn ea  strusu eza Jtt//as za ett/ts oa t: /tr 

osMNc_n. tr:n. lr )at.ar( trsnt/:t. /u:srxss/u: /p:sls:N /us _nt/u l-pttt c/rtsat//:srur 

Jz   rtcttttu://N /us et:t/u/:slt ztsspsutr 6818 ;18t34[ radot1821182j1426-2886-
18-34]  

73 P/_n// za zt_t/ ea Rtt:/ toa er._s  a  nc:/ str oNs/r/tpr_rtsp tx://p: ra osMNc_n. 

/n/na/ /tttsr//:t. .tsMn/t.a rxss/:slt .:/t..a /us prEus:slt stc/s/ttu: su txct/sttu:/t 
trstt. ra tcsttc.N su //:.r gcsttc.N & Jt_/lsr/r 6811 ;61(4t)532-25 r

[adot1821812j/rNtat_r68112832815[ ]Pzoa]  
74 oupr/cr//:ts  tt/:su zt:_/p/NtrNt ) ttze( -on/uE ea  _tu la  n o_a Ln er Rts en/nat

_Ns/rEtt. ws:_ /u:s-rxss/:sru /us sttnur/tEnt/:sru /p:sls:N ar/ wrnus _t/tsuEr ern/u/t ra 

Jsrttssp/t y/ur:tp_urtrENr 6811 ;13(2t)1532-28[ radot1821122j/aur681126813]  
75  Ntrt  r zt:_rs ar/ c/tc//suE ttsspsu/t _t/a prtcr.s:sru _/lsuE /:rcsp sttnut .N.:tt 
 tel/st/att a/rt r]6812Lcs/:ts [ 6812.:/tuE:_tusuE /us /u:sp/upt/ taatp:. ]ou:t/ut:[r 

tuj1e68128551821_::c.tjjc/:tu:.rErrEttrprtjc/:tu:jL  
76 eMsMt  r Pr:tu:s/t atutas:. ra /n/nat )osMNc_n. tr:n. lr( asr/p:slt prtcrnus. ar/ -easrnt

un:/s:sru /us _t/t:_r ern/u/t ra yn:/s:sru /us zt:/arts.tr 6812 ;6812t6822428 r

[adot1821133j6812j6822428]  
77 a/.ts -st Va lsn aa L/uE La Vn  a es/uE sr l//ss:sru/t  _sut.t s/:t. )en/nat.(
anup:sru/t arrs. su  _sut.t _s.:r/Nr out lsn aa st Va es/uE sa tss:r/.r  _sut.t a/:t.t e 

l//ss:sru/t  nup:sru/t  rrsr 1.: tsr Jrp/ R/:rut  R  P/t..; 6812 rccr 5-66 r  

-st- rrsjlsn- nup:sru/t-l//ss:sru/t-e-a/:t.-_::c.tjjwwwr/rn:ttsEtrprtj _sut.t
1281418285381arrljjes/uEjc 
78223654j165432281_::c.tjjs//u/rn/u/t.rut/srs/j_/usttj  

https://patents.google.com/patent/US20160339069A1/en
https://www.routledge.com/Chinese-Dates-A-Traditional-Functional-Food/Liu-Ye-Jiang/p/book/9781498703581
https://www.routledge.com/Chinese-Dates-A-Traditional-Functional-Food/Liu-Ye-Jiang/p/book/9781498703581
https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/665234
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ی کلسیمی موجود در غشاء سلولهای پاریتال هانعناع از طریق اثر روی کانال

و کاهش نفوذپذیری آنها به کلسیم منجر به کاهش سطح کلسیم داخل سلولی 

همچنین با شستشوی . دهدمی کاهششده، در نتیجه ترشح اسید معده را 

ی کلسیمی حذف شده و ترشح هامعده توسط سالین، اثر مهاری آن روی کانال

 71. گرددمی اسید معده دوباره به سطح قبلی خود بر

زنجبیل به عنوان داروی با طبع گرم در درمان بسیاری از اختالالت از جمله 

قاعدگی دردناک زنان، تهوع، فشار خون پایین، سنگ مثانه، کنترل درد، 

اجزاء تشکیل دهندة گیاه زنجبیل از . بیماریهای باکتریایی و قارچی مؤثر است

جمله زینجیبرن، زینجرون، شوگائولها، جینجرول و پارادول با اثرات ضد 

التهابی، آنتی اکسیدانی، ضد رگزایی، شبه انسولینی و تحریک فعالیت 

همی در پیشگیری و درمان بسیاری سلولهای بتا و مهار تجمع پالکتی، نقش م

از اختالالت و بیماریها از جمله دیابت، تهوع و استفراغ بارداری، آرتریت 

 31. روماتوئید، سرطان، آسم و برونشیت دارند

درمانی زنجبیل در درمان روماتیسم، آسم، تهوع،استفراغ، پرفشـاری  طیف

ـوژیک ایـن گیـاه اعمـال فارمـاکولـ. خون، دمـانس، تب و عفـونت میباشد

 شامـل اثــرات آنتی اکسیدان، ضد تومور، ضد آپوپتوز، 

                                                                                                            
 
بررسی تاثیر عرق نعناع داخل معدی بر میزان ترشح اسید معده موش صحرایی . نورالدینی مهدی 71

13-65 rel/st/att a/rt t((56tپی در پی ) 4)8[;ps:ts 6866enut18] 0838. فیض. نر

_::c.tjjwwwr.ssrs/ja/j/rn/u/tjrstwP/ct/r/.cxpssh63843 
80 su/tt t_//tas._/l sa s/E_p_s/u za zr_//t/s za P/N/_rr lr  suEt/ )osuEsat/ raasp

Rr.prt(t e /tlstw ra s:. :_t//ctn:sp n.t. a/.ts ru :_t ct/.ctp:slt ra trst/u .pstupt /us 
638-651t)5( 1 ;6818://ss:sru/t Pt/.s/u ttsspsutr /ss:tr . -1865-1-_::ctjj/ss:trs/j//:sptt tLRl

a/r_:tt 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=25045
http://jiitm.ir/article-1-1023-fa.html
http://jiitm.ir/article-1-1023-fa.html
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 30. التهاب، ضد سرفه و سرماخوردگی استضد 

مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف دنیا مانند ایران، پاکستان، موروکو، 

انگلستان، نیجریه، چین، مصر، هندوستان، عربستان سعودی حاکی از تاثیر 

ره استخراج شده از قسمتهای مختلف هندوانه ابوجهل بر کاهش معنی دار عصا

قند خون بوده است بطوریکه نتایج نشان داده است که عصاره استخراجی این 

و حتی در مطالعات انسانی باعث کاهش  گیاه بر روی حیوانات آزمایشگاهی

 آشکار و معنی دار قند خون ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله و مارکرهای استرس

 31. گرددمی اکسیداتیو

 تاریخ، تمدّن، تدّین

محوطه ی باستانی شهر قدیم جیرفت معروف به شهر دقیانوس با آن چنان 

شناسند، کلنگی، محوطه ی بسیار بزرگ است که بیش از می که مردم محل

این محوطه در سمت غرب و تقریباً چسبیده به . هکتار مساحت دارد 0111

که در متون تاریخی و جغرافیایی از آن نام برده  شهر کنونی جیرفت بوده است

این شهر مهم ترین مرکز شهری در بخش جنوب ایالت کرمان تا . شده است

ی آغازین تا میانی هجری بوده است که با نام والیت هادریای پارس در سده

نقش تاریخی و تحول ساز این شهر و منطقه  .شده استمی جیرفت شناخته

پس از حمله ی غزها و فروپاشی ( با مرکزیت شهر جیرفت) ی جنوب کرمان

و امکانات فوق  هابا وجود توانمندی –دولت سلجوقیان کرمان، رفته رفته 

                                                                                                            
 
مروری بر خصوصیات (. 0818. )امین اله, بهاءالدینی, سید ابراهیم, حسینی, فرشته, دادفر 30

(, 0)8, یتعالی بالین (osuEsat/ raaspsu/ttr)فارماکولوژیک و فیزیولوژیک گیاه زنجبیل ، فیتوشیمیایی

71-34. 
ابوجهل درکنترل و درمان نقش هندوانه '(. 0837. )پویان, رضا پور, صادق, رضا پور, مهناز, مردانی 31

 .cc .87-48(, 01-00)4, دو فصلنامه مراقبت امروز ,'دیابت ملیتوس
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توان گفت که می کمرنگ و کمرنگ تر شد تا این که به جرأت -العاده خود

این منطقه ی بزرگ تا سده ی حاضر عمالً نقش مهم و چشمگیری درتحوالت 

ی ایالت کرمان و به طور کلی کشور ایفا نکرد و به عنوان یک منطقه و رخدادها

ی هارسد شهر جیرفت در دههمی به نظر. رفتمی ی درجه چندم به شمار

توانسته است دوباره جایگاه خود ای ازهاندگذشته و به ویژه دو دهه ی اخیر تا

ی شهری کهن در منطقه جیرفت وجود دارد که هاامروزه خرابه 38. را بازیابد

در بین مردم به شهر دقیانوس شهرت دارد، دقیانوس نام سی ویکمین امپراتور 

میالدی برای مدت کوتاهی حکومت نمود در زمان  141روم است که در سال 

وی ماجرای اصحاب کهف بوقوع پیوسته واز آنجایی که به این داستان در قرآن 

میشه دقیانوس و سرزمین وی مورد توجه ایرانیان و اشاره شده است ه

مسلمانان قرار گرفته است و چون ماجرای اصحاب کهن در زمره داستانهای 

کهن و عهد عتیق بوده است در بین عامه رواج یافته چون برخی حوادث و 

ماجراها و آثار کهن را به عهد عتیق و کهن و به روایتی به عصر وعهد دقیانوس 

نیز این رسم وجود داشته است به طوریکه  هایند در بین کرمانیمنسوب نما

عبد الحسین میرزا فرمانفرما حکمران کرمان نیز در سفرنامه خود به این امر 

ی مشهور است که هرکجا شهر خرابه هااشاره نموده است که این فقره از غلط

ان رمو آثاری ببینند نسبتش را به دقیانوس دهند چنانکه در حدود خاک ک

 چه از حومه شهر و چه بلوکات زیاده از چهل نقطه را به همین اسم موسوم

ست جدید اای توان گفت عنوان شهر دقیانوس پدیدهمی نمایند ، بنابر اینمی

ی شهر قمادین داده شده است و در منابع جغرافی دانان هاکه به همان خرابه

                                                                                                            
 
توضیحی برای روند و چرایی : شهر قدیم جیرفت". میثم شهسواری ;سیدرسول موسوی حاجی 38

 .-, 0811, 00, 8, پژوهشنامه خراسان بزرگ. "متروک شدن آن با نگاهی به شهر جدید جیرفت
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نوس و اصحاب کهف و به دقیاای مسلمان و غیر مسلمان به هیچوجه اشاره

 34. شهر دقیانوس در ایران نشده است

 رود، نشان از جایگاهتمدن تازه کشف شدة جیرفت واقع در حوزه فرهنگی هلیل

. ارزشمند تاریخی این بخش از فالت ایران در دوران آغاز تاریخی دارد

عراق ) النهرینهای به زبان میخیِ به دست آمده از جنوب بینگِلنوشته

های متعددی مربوط به هزاره سوم و دوم پیش از میالد نام ، از مکان(امروزی

متون تاریخی و مدارک . اندبرند که برخی از آنها در ایران جایابی شدهمی

باستان شناسی نشان دهنده ارتباط زیـاد همه جانبه میان تمدن جیرفت با 

 روابط اقتصادیجنوب بین النهرین طی دوره اکد و اور سوم است که عالوه بـر 

ی سیاسی ایجاد کـرده بودنـد هاو تجاری، پیوندهای عمیقی از طریق ازدواج

، باورها و اعتقادات میان این دوره تمدن هایشهاندواین ارتباطات به تبادل

« یزداگ-نین»منجـر شـده بـود کـه برای نمونه، میتوان به اعتالی ایزدبانو مار 

ر دوره سلسله سوم اور با الهام از تمدن جیرفت در بین النهرین اشاره کرد که د

اقتصادی محکمی  -به مرحله خدایان درجه اول رسیده بود و ارتباط فرهنگی

میان جیرفت و بین النهرین وجود داشـته کـه از ثبت در تاریخ محروم شده 

 30. است و شواهد و مدارک باستان شناسی گواه آناند

                                                                                                            
 
 .1104. دومین کنگره تاریخ دانان ایران ".شهردقیانوس افسانه یا واقعیت". عباس و, سرافرازی 34
ای هشناختی در محوطهالنهرینی و کشفیات باستانبراساس متون میخی بین)تمدن جیرفت  30

مژگان  8علی اکبر مسگر  1ماسیمو ویداله  0 نصیر اسکندری(باستانی ورامین و کنارصندل جیرفت

 1علی شهدادی  3سلمان انجم روز  7اکبر عابدی  4فرانسوا دوسه  0سواری میثم شه 4شفیعی 

المللی وزارت علوم های علمی بینمرکز همکاری، شناسی دانشگاه تهراناستادیار گروه باستان

آموخته دکترای تخصصی دانش 8دانشیار دانشگاه پادوا ایتالیا -1تحقیقات و فنّاوری و دانشگاه جیرفت

شناسی گروه باستان، استادیار 0دکترای تخصصی دانشگاه لیون فرانسه 4دانشگاه تهرانگروه تاریخ 

شناسی گروه باستان، استادیار 7محقق دانشگاه لیون فرانسه، دکترای تخصصی 4دانشگاه جیرفت
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د، در دوران پیش از اسالم، جزء خاک شوکشوری که امروز عراق نامیده می

بعد  .در آن قرار داشت« تیسفون»ایران بود و پایتخت پادشاهان ایرانی مانند 

 یعنی میان دو رود –نامیده شد « النهرینبین»از اسالم، سرزمین فعلی عراق 

که مرکز خالفت اسالمی گردید و  –که همان رودهای دجله و فرات است 

ی مغول و بغداد پایتخت آن که از اعتبار خاصی برخوردار بود؛ پس از حمله

 34. ی خود را از دست داد، شکل گذشته«عباسی»ی انقراض سلسله

حفریات غیرمجاز و غارت بی امان بخشی از میراث فرهنگی ما در جنوب استان 

ر و باستان شناسان ایرانی را به کرمان توجه سازمان میراث فرهنگی کشو

نتایج مقدماتی از شش فصل . ی باستانی در منطقه جیرفت جلب کردهامحوطه

کاوش در محوطه کنار صندلی جنوبی به آشکار شدن معماری یادمانی در دژ 

کونی ی مسهاباالی تپه با یک پیکره عظیم یادمانی و بقایای معماری در بخش

مون دژ همراه با آثار فراوان شهر و تاریخ گذاری و صنعتی در منطقه شهر پیرا

ق م منجر  1111تا  1331عصر مفرغ از  04ی کربن هااز طریق آزمایش

و باالتر از همه قطعه ای از یک آجر کتیبه دار در راهروی ورودی دروازه . گردید

دژ به اضافه سه لوح گلی پخته از منطقه شهر به دست آمد، کامال مستقل از 

ی ایالمی از شوش که های نزدیکی به خط کتیبههای، اما با شباهتخط سومر

 37. می توان آن را خاستگاه خط ایالمی برشمرد

                                                                                                            
 

 ،استادیار 1شناسی دانشگاه تربیت مدرسدانشجوی دکترای گروه باستان 3دانشگاه هنر اسالمی تبریز

  c.tjj_ssr/tM/_//r/prs/j//:sptth3813h8r_:tt::_دانشگاه جیرفت، گروه جغرافیا
 .-cc r(, 144)0810, پیام زن ,'همه چیز درباره ی جنگ'(. 0810. )مرتضی, سرهنگی 34
نامه انسان )مجله انسان شناسی . خاستگاه؛ نظام خط ایالمیالواح جیرفت و . مجیدزاده یوسف 37

6(18t)12-162 rel/st/att a/rt t[;ps:ts 6866enut65] 0833(. شناسی

_::c.tjjwwwr.ssrs/ja/j/rn/u/tjrstwP/ct/r/.cxpssh188428 

https://hii.alzahra.ac.ir/article_5095_0.html
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=100470
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مهم ترین نگاشته خاورشناسان درباره قرآن و تاریخ پیامبر « تاریخ قرآن»کتاب 

ر است که دای نولدکه، مؤلف این کتاب، از خاورشناسان ِ برجسته. اسالم است

که  کتاب تاریخ قرآن. مختلف خاورشناسی دارای تألیفات استی هاحوزه

مهمترین اثر نولدکه در این زمینه است، مشتمل بر مباحث وحی شناسی، 

از دیدگاه نولدکه،  .جمع و تدوین قرآن و تاریخ نزول آیات و سور قرآن است

 یشه پیامبران قبلی، تبعیت ازاندارتباط با ماهیت نبوت متکی بر چهار اصل:

غریزه احساسی، به کارگیری قوه خیال در دریافت وحی و ایجاد تحول 

این نوع نگاه به ماهیت نبوت، که با نظریه تجربه دینی در باب . اجتماعی است

ی یشه دیناندوحی در ارتباط است، عالوه بر خروج از روح تعالیم ادیان الهی، با

 .ا اشکاالتی مواجه استباشد که در هر یک از این اصول، بمی اسالمی در تضاد
ى قرآن را از طریق ارتباط با هابه اعتقاد او، پیامبر اسالم ص اغلب آموزه33

نولدکه در نظریه اقتباس قرآن، . به دست آورده است هاادیان و سایر فرهنگ

ى یهودى و سپس مسیحى و در نهایت، فرهنگ هابیش ترین سهم را به آموزه

مسیحى، دو  اقتباس قرآن از منابع یهودىوى براى ادعاى . جاهلیت مى دهد

نخست، مشابهت قرآن به کتب یهودى مسیحى و دوم، ارتباط : دلیل مى آورد

نولدکه میان فرهنگ . پیامبر اسالم ص با پیروان ادیان یهودى مسیحى است

یى را برشمرده و پیامبر اسالم را مؤدب به آداب هاجاهلى و قرآن شباهت

دله نولدکه درباره مسئله اقتباس قرآن مردود مى ا. جاهلى معرفى مى کند

باشد؛ زیرا اوالً، مشابهت چشمگیرى بین قرآن و کتب یهودى و مسیحى و 

ثانیا، ادعاى ارتباط علمى پیامبر اسالم با پیروان . فرهنگ جاهلیت وجود ندارد

                                                                                                            
 
 عنوان)بررسی دیدگاه نولدکه درباره نبوت و وحی : عنوان فارسی. نصیریان صفر، سعدی احمد 33

 ps:ts] 0810. یشه نوین دینیاند(.مواجهة مع نولدکه وآرائه فی النبوّة والوحی: عربی

6866 tc:ttat/88;]16(44t)121-128 rel/st/att a/rt t

_::c.tjjwwwr.ssrs/ja/j/rn/u/tjrstwP/ct/r/.cxpssh625423 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=273475
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ادیان یهودى و مسیحى، و مطابق بودن رفتار آن حضرت با فرهنگ جاهلى، 

 31. استناد صحیح تاریخى استعارى از 

این معجزه به . شق القمر به عنوان یکی از معجزات پیامبر معرفی شده است

از روایات شیعه و اهل ای و مجموعه« اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ»آیه شریفه 

آیه شریفه به چندین گونه فهم شده است که یکی . سنت مستند شده است

ه شریفه به شق القمر درعصر پیامبر است و دومی ناظر بودن به ناظر بودن آی

مستندات روایی شق القمر نیز از چندین جهت محل تامل . شق القمر در آینده

ی بی اعتباری این هااست که ضعف داللی، سندی، محتوایی برخی از نشانه

 لیلرخداد شق القمر در عصر پیامبر نه دلیل روایی دارد و نه د .روایات است

در . الف مستندات روایی این رخداد از چندین جهت محل تأمل است:. قرآنی

روایات اهل سنت تنها ابن مسعود شاهد شق القمر بوده است که روایت او اوال 

ز روایات شیعه نی. اضطراب در متن دارد و ثانیا ناسازگار با آیات و روایات است

شق القمر با یکدیگر اختالف  از جهت سند ضعف دارد و در نوع معجزه و تعداد

 . دارند

روایات شق القمر با یکدیگر در محل قرار گرفتن شق القمر، مدت شق . ب

القمر، شکل جدایی دو نیمه، درخواست کنندگان، نوع معجزه، مکان مشاهده، 

 . زمان مشاهده و تعداد شق القمر اختالف دارند

گروه نخست . ت ناسازگارندشماری از روایات شق القمر با چند گروه از آیا. ج

ر گروه دوم آیاتی که ب. کندمی آیاتی که پیامبر را فاقد معجزه اقتراحی معرفی

گروه سوم آیاتی که پیامبر را بی . عذاب منکران معجزات اقتراحی داللت دارد

 . خواندمی توجه به معجزات اقتراحی

                                                                                                            
 
 ویژه علوم قرآنی، 180شماره  0814 معرفت سال، حسن رضایى هفتادر صفر نصیریان، 31
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ی فاقد معجزه اقتراح روایات شق القمر ناسازگار با روایاتی است که پیامبر را. د

مستند قرآنی شق القمر نیز دو نیم شدن ماه در عصر پیامبر را . کندمی معرفی

اوال تفاسیر دیگری نیز از آیه شریفه وجود دارد و : نتیجه نمیدهد چه این که

درثانی، سیاق پیشینی و پسینی آیه، رخداد  .تفسیر مشهور نافی آنها نیست

سوم این که قرائن موجود در آیه شق . رنمی تابدشق القمر در عصر پیامبر را ب

در نهایت چنان که در دیگر آیات . دهدمی القمر را نشانه بر پایی قیامت جلوه

وحی، شکافتن آسمان نشانه بر پایی قیامت است شق القمر نیز نشانه بر پایی 

 11. قیامت خواهد بود

زرگ شیعه در زیارت عاشورا جزو زیارات مشهور و مجرّب است که علمای ب

لعن بر دشمنان اهل بیت از مهم ترین . اندقرون متمادی بر آن تأکید نموده

رود که موجب خرده گیری و طرح شبهه می ی زیارت عاشورا به شمارهابخش

آنان مدعی هستند متن زیارت عاشورا که . معاندان و منافقان گردیده است

قرآن کریم و سیره  ی متعدد و بخصوص لعن خلفاست باهامشتمل بر لعن

اوالً در هیچ فرازی از زیارت عاشورا، نامی  .و اهل بیت منافات دارد( ص) پیامبر

 نهی: از خلفا برده نشده است؛ ثانیاً آن چه در قرآن کریم و سیره معصومین

شده، سبّ است و هیچ موردی وجود ندارد که از لعن شیطان، کفار، اهل کتاب، 

که مرتکب کارهای خالف ( و حتی برخی صحابه) انمنافقین و برخی مسلمان

 10. ، نهی شده باشداندشرع شده

                                                                                                            
 
 0818علوم قرآن و حدیث سال چهل و ششم بهار و تابستان ، شق القمر در ترازو، محمد بهرامی 11

 11شماره 
پژوهشنامه معارف حسینی ، در زیارت عاشورا« لعن»شبهه شناسی ، فاطمه سادات علوی علی آبادی 10

 . 01شماره  0817سال سوم زمستان 
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 فرهنگ، اجتماع

کریم در قرآن11.شوندنفس دانشجویان میهای قرآن موجب افزایش عزّتقصه

 در بعضی آیات جایگاه. های مختلف مورد تأکید واقع شده استانفاق به شکل

داشتن نماز قرار گرفته است که نشان از انفاق پس از ایمان آوردن و برپا 

در مورد . انفاق در راه خدا مایه رستگاری است. جایگاه ارزشمند انفاق دارد

توان گفت که برای خشنودی خدا و کریم میشرایط و آداب انفاق از نظر قرآن

 ایم ودست آوردهای که بهاز چیزهای پاکیزه. با پرهیز از ریا باید انفاق نمود

فاق در ان. انفاق از منت و آزار اجتناب نماییم در. دوست داریم، انفاق کنیمآنچه 

اگر توانایی انفاق نداریم در برابر . کردن باید حد وسط و اعتدال را رعایت نمود

مادی  انفاق آثار فراوان. اصرار و تندی نیازمندان گفتاری پسندیده داشته باشیم

کنیم قطعاً خداوند آن را را که انفاق میهر آنچه . و معنوی را به همراه دارد

را برای طور کامل به ما داده خواهد شد و حتی خدا آنبه داند و پاداش آنمی

وهگین دانکنند نه بیمی دارند و نهکسانی که انفاق می. افزایدمی ما چند برابر

انفاق، خشنودی خدا و آمرزش گناهان و ورود به بهشت را در پی . شوندمی

 18. اردد

، گویایِ 0807حکومت جمهوری اسالمی، در ایران از سال ای تجربه چهار دهه

فرایندی است که در اثرِ آن، شأن رئیس جمهور، موضوع گفتگویِ حقوقی و 

برخی از شأن نخستینِ رئیس جمهور . سیاسی میان متفکران ایرانی بوده است

سخن به میان آورده و در نظر بعضی، رئیس جمهور در جایگاهِ دومِ حکومت 
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, ایران, دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه پیام نور، 30- 41:صفحه - 01 :شماره - 0 :دوره - 0814

 c.tjjtpprs.pr/pj._rwern/u/tj4161j83811j1168821::_ایران, دانشگاه خوارزمی
93 /ppr/ssuE :r :_t on//ur tst/rsr  e//a._/_s er Pr.s:srua g:sfnt::t /us gaatp:. ra p_//s:N

684-623t)61( 8 ;6868. a/r_:tt-182-1-_::ctjjtst/rsrs/j//:sptt tLRl 

https://ecc.isc.ac/showJournal/4929/85019/1120879
http://mieaoi.ir/article-1-907-fa.html
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رسد بررسی قانون اساسی، قوانین می در این بین، به نظر. فرض شده است

عادی و نظریات شورای نگهبان، بتواند راهگشا در حل و فصل چنین اختالف 

ه در حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران، سوال این است ک. نظرهایی باشد

اوالً در هیچ یک از قوانین عادی،  رئیس جمهور از چه جایگاهی برخوردار است؟

شخص اول »قانون اساسی و آرایِ شورای نگهبان، رئیس جمهور به عنوان 

این وضعیت تداعی کننده فرضِ شأن . مورد خطاب قرار نگرفته است« کشور

ثانیاً شأن رئیس جمهور میان . یس جمهور استبرای رئ« نخست وزیری»

ثالثاً برخی از مواد قوانین عادی از عبارت . حقوقدانان مورد اختالف بوده است

یی استفاده کرده است که شائبه رئیس کشور بودن رئیس جمهور را هاپردازی

 14. کندمی به ذهن تداعی

 :گیری برای ازدواجاشتباهات رایج دختران در تصمیم

 : کندازدواج به درمان مشکالت روانی کمک می

تواند ی ازدواج این است که ازدواج مییکی از باورهای نادرست دختران درباره

نادرست  یتأثیر این فرضیهاین باور، تحت. به بهبود بیماران روانی منتهی شود

های روانی هستند؛ پس اگر فرد به است که مشکالت جنسی، علت بیماری

هایی خانواده. سی ارضا و خأل ناشی از آن پر شود، شفا خواهد یافتلحاظ جن

کنند که چنین باور نادرستی دارند، اغلب، فرزندان خود را به ازدواج تشویق می

ی زور و اجبار وارد عمل و اگر در این کار موفق نشوند، با استفاده از اسلحه

وانی های رند که بیماریهایی باید متوجه این نکته شوچنین خانواده. شوندمی

عوامل ژنتیکی، تجارب زندگی، یادگیری و عوامل اجتماعی : علل زیادی دارند

                                                                                                            
 
, 'جمهور در حقوق اساسی ایرانواکاوی جایگاه رئیس'(. 0813. )فردین, مرادخانی, آیت, موالیی 14

 ccr 411-362 rsrst 18258412jt/wr686826218(, 1)11, حقوق اسالمینامه پژوهش

_::c.tjjst/r/rn/u/t.rs.nr/prs/j//:sptth6218r_:tt 

https://ilr.journals.isu.ac.ir/article_2698.html
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دارودرمانی و . دست هم دهند و به بیماری منتهی شوندتوانند دست بهمی

عالوه این نکته نیز ی درمان هستند نه ازدواج؛ بهدرمانی بهترین گزینهروان

عی تغییر است و هر تغییری چه مثبت و چه قابل تأمل است که ازدواج نو

زاست و ازدواج که تغییری مثبت و مهم است، فشار روانی زیادی منفی، استرس

ها با این دید به ازدواج نگاه کنند، متوجه خواهند شد اگر آن. آوردبه بار می

کند؛ بلکه عاملی های روانی کمک نمیتنها به درمان بیماریکه ازدواج نه 

 . تواند آن را تشدید کندزاست و میاسترس

ارتباط پیش از ازدواج، پر از : توانم پس از ازدواج طرف مقابل را تغییر دهممی

یر خچیز بهکه بعد از ازدواج همهویژه تصور اینپردازی است؛ بهافسانه و خیال

 که بعد از ازدواج، خصوصیات ناصحیح همسرمانو خوشی خواهد گذشت و این

ی افراد تنها تغییردهندهمتأسفانه ازدواج، نه. تغییر خواهد کرد( نشوهرما)

اج، به واقع، حتی ازدو! نیست، بلکه حتی فرآیند تغییر را هم آسان نخواهد کرد

کند اگر مردی قبل های نامطلوب را بزرگ و برجسته میخصوصیات و ویژگی

زدواج هم این از ازدواج، فردی وابسته و بدون مسئولیت باشد، بعد از ا

عضلی صورت مها بهپذیرنبودن و وابستگی را دارد و حتی این ویژگیمسئولیت

لکه دهد، بدر کل، ازدواج کسی را تغییر نمی. شودتر آشکار میپیچیده، بیش

 کند؛ حال چه صفاتتر و بهتر آشکار میی آدمی را بیشدر واقع، صفات نهفته

 . مثبت باشد و چه صفات منفی

 :ترتیبی شده باید ازدواج کنمبه هر 

 .براى تعدادى دیگر از دختران، ازدواج تنها یک مقوله است که باید سرگیرد 

کنند، پس آنان نیز باید به این امر به این معنا که چون دیگران ازدواج مى

 .مبادرت ورزند؛ به عبارت دیگر، ازدواج رسمى است که گریزی از آن نیست

ها باید همیشه به آن. شگی برای این دختران استای همیسن ازدواج دغدغه

تر از تنهایی است؛ پس هر یاد داشته باشند که ازدواج ناموفق، بسیار دردناک
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وقت که شروط ازدواج را داشتند و فرد مناسبی را نیز برای ازدواج یافتند، 

 . اقدام کنند

 :ازدواج حالّل تمامی مشکالت من است

ی پایانی برای تمامی مشکالت و دواج را نقطهبرخی از دختران مجرد، از 

این باور هم نادرست است؛ زیرا . دانندبختی میی شروعی برای خوشنقطه

ی بخش برخی مشکالت دوران تجرد باشد، نقطهتواند پایاناگرچه ازدواج می

 . آغازی برای مشکالت جدید است

 :در ازدواج، عشق به تنهایی کافی است

یکی از فاکتورهای الزم و ضروری ازدواج موفق است؛  درست است که عشق 

گرچه معیارهای : شودظاهر فرد پس از مدتی عادی می .اما هرگز کافی نیست

ی شخصی خود معیارهای زیبایی نسبی هستند و هر کس بنا به سلیقه

ترین مالک باشد، انتخاب همسر متفاوتی دارد، اگر جذابیت جسمانی مهم

ای برای هم جذابیت ازهاندها باید تااز طرف دیگر، زوج. ودانگیز خواهد بچالش

 این باور که اهمیت زیبایی. داشته باشند تا به ازدواج با هم رغبت پیدا کنند

 ی مهمای درست است؛ اما نکتهازهاندبازد، تادر طول زندگی مشترک رنگ می

چنین چیزی شود، در حالی که ی زیبا به مرور عادی میاین است که چهره

 . کندی زشت صدق نمیدر مورد قیافه

 : ازدواج ساده است

اور این ب. است ساده ایبرخی از دختران بر این باورند که انتخاب همسر، مقوله

گیرد که ازدواج و انتخاب همسر کامالً شانسی براساس این تصور رایج شکل می

ئولیت در تنظیم شود این دختران از پذیرش مساین افسانه باعث می. است

ده این عقی. دیگر سرباز زنندچنین در کمک به رشد رابطه با یکروابط و هم

 «ی پیش از ازدواجمشاوره»شود که افراد، فرآیند حتی به این موضوع منجر می
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توان ازدواج را به شکلی ساده نگریست در هر حال، نمی. را غیرمؤثر تلقی کنند

 . دقت بررسی شودو باید فاکتورهای اساسی آن به 

شود اعتقاد به این باور سبب می: افتدبار شانس اتفاق میدر ازدواج فقط یک

گیری، تحت فشار درونی شانس قرار گیرد؛ زیرا داشتن فرد در فرآیند تصمیم

کند که اگر قرار باشد، چنین باوری، همواره این احساس را در فرد ایجاد می

ا بزند، مبادا با رد کردن پیشنهاد ازدواج ی آدم ربار در خانهشانس فقط یک

ترس و اجتناب . فرد مورد نظر، شانس ازدواج را برای همیشه از دست بدهم

شود فرد عجوالنه به موردی که شناخت حاصل از اعتقاد به این باور، سبب می

کافی از وی ندارد پاسخ گوید؛ زیرا نگران است مبادا این مورد را از دست بدهد 

 . مناسبی سر راهش قرار نگیردمورد  و

 :تر قابل اعتماد استاگر شوهرم زیبا باشد، کم

 .این باور غلط نیز در بین دختران جاافتاده است که افراد زیبا وفادار نیستند 

عالوه سبب به. انجامدچنین چیزی به ترس و اجتناب از افراد جذاب می

لی که اگر با فردی معموازه به یک فرض سطحی بچسبد اندشود فرد بیش ازمی

در صورتی که عوامل تداوم و پایداری . ام دوام خواهد داشتازدواج کنم، زندگی

 از طرفی قضاوت کلی. زندگی زناشویی، نه یک عامل، بلکه چندین عامل است

چه بسا افرادی که . شودی دیگران، اغلب به نتایج نادرستی منجر میدرباره

ت بند نیستند و به همسرشان خیاناخالقی نیز پایزیبا نیستند و به معیارهای 

کنند و چه بسا کسانی که بسیار زیبا هستند و به معیارهای اخالقی می

 . پایبندند

 :ترین فرد را برای ازدواج در نظر بگیرمباید کامل

اند، بسیاری از دختران بر این باورند تا وقتی مرد کاملی را برای ازدواج نیافته 

 تواند مشکالتای، میگرایانهچنین طرز فکر کمال. دواج تن دهندنباید به از

ی ما در دنیای احتماالت و تصادفات همه. فراوانی را برای آنان ایجاد کند
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ظارات ی انتازهاندمیل به حقیقت کامل، به باالرفتن بیش از. کنیمزندگی می

رز فکر را رشد دخترانی که این ط. انجامدمنفی و در درازمدت فشار روانی می

شوند؛ به این معنا که به جای مدت میاند، اغلب درگیر روابط کوتاهداده

ها را با معیارهای غیرمنطقی خود ارزیابی ی فرد مقابل، آنجانبهشناخت همه

شود که فرد مقابل، پس از بودن این عقیده زمانی آشکارتر میغلط. کنندمی

. شودهای واقعی وی مشخص میژگیازدواج، دیگر آن فرد کامل نیست و وی

یاری گردند، بسعیب و نقص میهنگامی که چنین دخترانی به دنبال فردی بی

 10. دهندهای طالیی را برای ازدواج از دست میاز فرصت

بی اختیاری و تکانشگری با خودارضایی رابطه مثبت و سالمت معنوی -وسواس

 14. و عزت نفس با خودارضایی رابطه منفی دارند

صورت  سال 03تا  00نوجوان  04در بین  0810بر مبنای تحقیقی که در سال 

گرفته عوامل زمینه ساز مصرف پورنوگرافی توسط نوجوانان را اینطور گزارش 

نحوه پوشش مردم جامعه عاملی تحریک کننده است،شیوع باالی : کرده است

ه ازدواج، بسترفتارهای جنسی در بین همساالن به علت تغییرات ارزشی حوزه 

رسانه  بودن و محدودیت در جامعه، ضعف فرهنگ سازی در جامع از

ملی،هجوم فرهنگی و جنگ نرم، نمادهای محرک و مشوق برای بازدید از 

پسری )ای ی جنسی در تبلیغات رسانههای نامتعارف یو استفاده از نمادهالینک

را سرچ کنی، بعد  برای مثال میری سواالت امتحان نهائی: گویدمی ساله 07

 ، دسترسی آسان و بدون هزینه،( میبینی که آموزش مسائل سکسی برات میاد

                                                                                                            
 
 (.1104) 0818,171پیام زن  "ازدواج و باورهای غلط.، دختران", زهرا. داودآبادی 10
ت سالم, تکانشگری, بی اختیاری -بررسی همبستگی وسواس. 0814، .ط، محرابیان، .س، مرعشی 14

. 0810معنوی و عزت نفس با خودارضایی جنسی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 

rutsut[ 12(16  a)ccr1158-1136 rel/st/att t], مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

_::c.tjjwwwr.ssrs/ja/j/rn/u/tjrstwP/ct/r/.cxpssh541888r 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=349000
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جذابیت، هیجان و نوآوری ساختار فضای مجازی برای سنین نوجوانی، 

ای ناکارآمدی مدارس در توانمندسازی جوانان در رسانه و آموزش سواد رسانه

 ایدر مورد سواد رسانه های جنسی، ضعف آموزش و کیفیت آندر حوزه آسیب

 17.در مدارس، ضعف مشاوره قابل اعتماد در مدارس

یابد و حفظ قرآن قدرت حفظ حافظه ی حافظان قرآن هر سال افزایش می

دهد و مهارت حفظ قرآن با افزایش سن مطالب غیر قرآنی را هم افزایش می

 13. گذاردتاثیر بیشتری بر قدرت حافظه می

نفر از دانشجویان  011روی  تاثیر نماز و کاهش افسردگیبر پایه ای مطالعه

: صورت گرفت و فهمیده شد 17مجتمع آموزش عالی سالمت کاشمر در سال 

ورزیدند سطح افسردگی کمتر می دانشجویانی که به اقامه فریضه نماز اهتمام

و سطح هویت باال و همچنین دانشجویانی که در نماز جماعت به صورت 

کردند پایین ترین سطح افسردگی و باالترین سطح می همیشگی شرکت

 11. ی اطالعاتی، هنجاری، اجتنابی و تعهد را داشتندهاگویه

تاثیر مثبتی در میزان افزایش رضایت زناشویی در  ی زندگیهاآموزش مهارت

 011. دانشجویان متاهل داشته است

                                                                                                            
 
عوامل ساختاری زمینه ساز مصرف پورنوگرافی در اینترنت در بین . 0411، .ف، خلج آبادی فراهانی 17

-rutsut[ 68(31  a)ccr53], مطالعات راهبردی ورزش و جوانان. جوانان شهرتهران؛ یک مطالعه کیفی

28 rel/st/att t_::c.tjjwwwr.ssrs/ja/j/rn/u/tjrstwP/ct/r/.cxpssh325864r 
آموزان دختر حافظ قرآن و غیرحافظ  بررسی انواع حافظه در دانش. کرمی نوری رضا، نصرتی کبری 13

16-62 rel/st/att a/rt t((13tمسلسل ) 5)4[;ps:ts 6866entN18] 0830. ی علوم شناختیهاتازه. قرآن

_::c.tjjwwwr.ssrs/ja/j/rn/u/tjrstwP/ct/r/.cxpssh14542 
بررسی ارتباط فریضه نماز با . 0411، .ن، نجاتی پرواز، .م، قانع الحسینی، .ع، صفری، .م، خشنودی 11

rutsut[ 2(6  a)], پژوهش در دین و سالمت. ی هویتی دانشجویانهامیزان افسردگی و نوع سبک

ccr68-48 rel/st/att t_::c.tjjwwwr.ssrs/ja/j/rn/u/tjrstwP/ct/r/.cxpssh323166r 
011 _::c.tjjwwwr.ssrs/ja/j.ttsu//jrstwP/ct/r/.cxpoah23823 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=573024
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=14347
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=575922
https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=65875
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برهم خوردن رابطه عاطفی -0منجمله دالیل تمایل برخی جوانان به خودکشی 

فروپاشی ساختار خانواده  -8درگیری نوجوان با اعضای خانواده  -1نوجوان 

ناکارآمد در مقابل ای ی مقابلههااستفاده از روش -0مشکالت روانی نوجوان -4

 010. مشکالت و فشارهای روانی میباشد

نفر از دانشجویان کاشان تحقیقی صورت گرفت و  400بین  17در سال 

فهمیده شد از بین عوامل موثر در ترغیب به شرکت در نماز جماعت، عامل 

بیشترین میانگین را به خود اختصاص « اعتقاد به ثواب حضور در نماز جماعت»

همچنین، از بین عوامل ممانعت کننده شرکت در نماز جماعت، بیشترین . داد

 011. بود« طوالنی بودن نماز جماعت»میانگین مربوط به عامل 

رضایتمندی زناشویی در کسانی که در هنگام ازدواج دارای میزان تحصیالت 

ین یی بیشتر است که بهارضامندی در زوج. بیشتر است اندو سن باالتری بوده

دارای مهارت ارتباطی و مفاهیم بیشتری . احترام متقابل حکم فرماست هاآن

م، گرش مثبت و تفاهجاذبه به تنهایی کمتر از سرمایه گذاری، ن. با هم هستند

 018. در رضامندی زناشویی تاثیر دارد

                                                                                                            
 

. شپای. یک مطالعه کیفی: اقدام به خودکشی توسط نوجوانان. بذرافشان محمدرفیع، دالم حامد 010

0811 [ps:ts 6866enut81;]11(6 t)131-122 rel/st/att a/rt t

_::c.tjjwwwr.ssrs/ja/j/rn/u/tjrstwP/ct/r/.cxpssh418862 
شاه ، صیادی رهقی نرجس، آزادچهر محمدجواد، شادکام پردیس، جعفرنژاد صادق، میرزایی حامد 011

بررسی عوامل تسهیل کننده و ممانعت کننده از . قادری امیر، بنفشه حمیدرضا، فضل قصری علیرضا

. 0817ی سطح شهر کاشان در سال هانماز جماعت در دانشجویان دانشگاه شرکت دانشجویان در

221-222 rel/st/att a/rt t( (tضمیمه) 2)65[;ps:ts 6866enut11] 0813. فیض

_::c.tjjwwwr.ssrs/ja/j/rn/u/tjrstwP/ct/r/.cxpssh353838 
 و رضامندی. شفیعیان رامین، طباطبایی سیدحمیدرضا، نخعی نوذر، میراحمدی زاده علیرضا 018

(. شه و رفتاراندی)مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران . تعیین عوامل تاثیر گذار بر آن در شیراز

0831 [ps:ts 6866enut16;]8(4 ( 56پیاپیt))32-25 rel/st/att a/rt t

_::c.tjjwwwr.ssrs/ja/j/rn/u/tjrstwP/ct/r/.cxpssh4112 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=498027
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=535850
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4197
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 مطالب متفرقه 

درجـــه ســـانتیگراد برای اخته کردن کاهو با  01اســـتفاده از آب داغ 

حداقل هزینه و حداکثر کارایی به منظور تولید بـذر هیبریـد قابـل توصـیه 

و و کیفیت کاه میباشـد تـا از طریـق تولیـد بـذور هیبریـد میـزان تولید

 014. افزایش یابد

که با چهل شاخص محرومیت  در دانشگاه شیراز 11طبق تحقیقی در سال  

 :را طبقه بندی کرد این نتیجه بدست آمد هااستان

سـمنان، تهـران، مازنـدران،اصفهان، یزد،  :استانهـای برخوردار عبارتند از

 . فارس، قم و گیالن

خراسان رضوی،  قــزوین، مرکــزی،: ورداراســتانهــای نســبتاً برخــ

 . و بختیاری، همدان و بوشهر آذربایجان شرقی، گلستان، چهارمحال

و بویراحمد، آذربایجـان  اردبیل، زنجان، کهکیلویـه: استانهای نسبتاً محروم

 . خراسان جنوبی و لرستان غربـی، کرمانشـاه، کردسـتان،

 کرمــان، ایــالم، خراسان شمالی،خوزســتان، : اســتانهــای محــروم

. سیستان و بلوچستان :محروم ترین استان. هرمزگان و سیستان و بلوچستان

 کند تحت تأثیر چندینمی تغییرات محیطی که فرگشت جانداران را کنترل

گیرد که یکی از آنها تغییرات آب و هوایی است که در می عامل مختلف قرار

ی نوسان این هامحدوده. شودمی ار تکراری پیست، چهل وصد هزهاچرخه

ان رسد که از زممی نیز خود در حال تغییر هستند، بطوری که به نظر هامتغیر

از اواخر . خلقت زمین تاکنون مقدار زاویه میل تدریج کاهش یافته است

                                                                                                            
 

ن کاهو کارایی آب داغ در اخته کرد(. 0814. )یوسف, حمیداوغلی, جمالعلی, الفتی, پیام, خطیب 014

(l/p:np/ ./:sl/ l)r(, 0)4, های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغییافته. به منظور تولید بذر هیبرید

48-00 .srst 18266816j//a_pr68132182346 
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این  .اندی آب و هوایی نوسانات یکنواختی داشتههاپرکامبرین تا کنون چرخه

اشند بمی محدوده زمانی بین تشکیل یک گونه و یک جمعیت را داراتغییرات 

و در نتیجه موجب ناپدیدشدن بسیاری از تغییرات کوچک و ریز فرگشتی 

 010.دهندمی ولی به صورت ناگهانی تغییرات بزرگ را نشان اندشده
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