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درمانیعالی
برای از بین بردن جای جوش

جوش یا اصطالحاً آکنه بــه ضایعاتی که براثر بسته شدن مجــاری
غدد چربــی در صورت ،گردن ،پش��ت ،ش��انهها و ســینه بهوجود
میآیند ،گفته میشود .این ضایعات میتوانند بهصورت جوشهای
سرسیاه ،سرسفید ،جوش چرکی و کیســت بــروز کنند.
آکنه یا جوش یک اختالل پوس��تی اس��ت که در س��نین نوجوانی
ش��روع میش��ود و تا آخر جوانی و حتی گاهی تا باالی  30سال هم
دیده میشود .جوش معموالً بعد از چند ســال بهبود مییابد ،ولی
نمیتوان آن را به حال خود گذاشت ،چون با بهبود بعضی از جوشها،
در محل آنها جوشــگاه یا اصطالحاً «اســکار» بهوجود میآید که
معموالً تا پایان عمر باقیمانده و ازنظر زیبایی مشکلساز میشود.
برای رهایی از چنین مشکلی ،الزم است جوشها را بهدرستی درمان
کنیم؛ چراکه چنین درمانی هم راحتتر و سریعتر بوده و هم نتیجه
نهایی در خصوص اسکارها ،رضایتبخشتر است .در این خصوص
باید توجه کرد که هر پوستی درمان دارویی خاص خودش را دارد و
نمیتوان برای درمان همه پوستها از یــک روش دارویی اســتفاده
کرد .اما درصورتیکه این درمان بهموقع و درست صورت نگرفته باشد،
ممکن است بیمار بخواهد جوشگاه یا اسکار را رفع کند .خوشبختانه
در این زمینه امروزه با پیشرفت تکنولوژی لیزر ،درمانهای متعددی
با دستگاههای مختلف برای درمان اســکار آکنه در دســترس قرار
گرفتهاند .هرچند ،انتخاب روش درست نیاز به مطالعه و بررسیهای
پزش��کی خواهد داش��ت .در این رابطه ،محققانی از دانش��گاه آزاد
اسالمی واحد تهران جنوب ،به انجام پژوهشی پرداختهاند که در آن،
کاربرد لیزر در درمان اس��کار ناشی از آکنه بررسی شده است و انواع
روشهای درمان لیزری در این خصوص ،بهشکل علمی و با استفاده از
پایگاههای تحقیقاتی نظیر مدالین ،مرور شدهاند .براساس یافتههای
این مطالعه ،بهطورکلی و براســاس تقسیمبندیهای موجود ،شش
گروه مختلف اس��ــکار آکنه وجود دارد و ایجاد چنین اسکارهایی،
خود به س��ه عامل شــدت جوش ،استعداد خانوادگی و مدت ابتال
به آن قبل از شروع درمان وابسته است .در این زمینه ،هرچه جوش
صورت فرد ش��ــدیدتر باشــد ،احتمال ایجاد جوشگاه نیز بیشتر
اســت .برای درمان اسکار آکنه چندین روش لیزری مختلف وجود
دارد ،اما لیزرهای کاربردی برای درمان این مشکل ،سه دسته هستند
که در ادامه به آنها اشاره میشود.
دسته اول ،شــامل لیزر دیاکســیدکربن و لیزر اربیومهســتند که
اغلب برای درمان ضایعات فرورفته ناشــی از آکنه بهکار میروند .این
لیزرهابابرداشــتبســیارظریفالیههایســطحیپوستبادقت
در حد میکرون یا یکهزارم میلیمتر ،باعث تحریک قس��متهای
تحتانی پوس��ــت بــرای تولید ماده موس��وم به کالژن و درنتیجه
درمان اســکار جوشها میشوند .پزشکان معموالً قبل از انجــام این
لیزرها از کرمهای بیحسکننده استفاده میکنند که باعث میشود
درمان با لیزر با درد کمتری انجام شــود .محل انجام لیزر معموالً تا
چند روز قرمز است که با انجام مراقبتهای توصیهشده توسط پزشک
و استفاده از کرمهای ترمیمکننده بهبود مییابد.
دس��ته دوم لیزرهای کاربردی ،لیزره��ای غیرتخریبی یا اصطالحاً
 PDLهستند .این لیزرها با حفظ الیههای فوقانی پوست ،موجب
اعمال تغییراتی در الیههای تحتانی پوســت میشوند .این لیزرها
معموالً برای درمان اس��ــکارهای برجسته و قرمزی ناشی از آکنه
بهکار میروند و نیاز به بیحسی قبل از عمل ندارند.
اما دس��ته ســوم ،شامل نس��ــل جدید لیزرها هســتند که با نام
لیزرهای فرکشــنال شــناخته میشوند .این لیزرها که چندسالی
اس��ت به بازار وارد ش��دهاند با این روش عم��ل میکنند که بخش
کوچکی از پوس��ت را تخریب میکنند ،ولی قســمت بیشتر آن را
سالممیگذارند.اینمســألهباعثمیشودکهقسمتسالمپوســت
س��ریعاً به ترمیم بخش تخریبش��ده آن بپردازد .با این تکنولوژی
عوارضناشــیازلیزرهایتخریبیکاهشمییابدوبیمارسریعتربه
وضع عادی خود برمیگردد .ولی درعوض ،تعداد جلسات بیشتری
برای رس��یدن به اثرات درمانی آن الزم است .این یافتههای علمی،
میتوانند از سویی در شناخت بیشتر روشهای درمانی عارضه آکنه
به بیماران کمک کند و از س��وی دیگر ،جامع��ه علمی را از آخرین
پیشرفتها در این خصوص آگاه سازد.

مسواک خود را
در سرویس بهداشتی قرار ندهید

ک حساسیت به خرج دهند و هرگز
افراد باید درباره نگهداری از مس��وا 
آن را در سرویس بهداشتی قرار ندهند .مسواک یکی از مهمترین وسایل
شخصی اس��ت که گاهی افراد بهصورت ناخواس��ته باعث آلوده شدن
آن میش��وند .انتروباکتریاسه و سودوموناسه از گونههای باکتریهایی
هس��تند که در مدفوع وجود دارند و میتوانند مس��واکهایی را که در
محیطسرویسبهداشتی قراردارند،بهراحتیآلودهکنند.اینباکتریها
در دستگاه گوارش انسان بهطور طبیعی وجود دارند ،اما در دیگر نقاط
بدن باعث ایجاد بیماری میش��وند .افراد نباید مس��واک را نزدیک به
سرویس بهداشتی قرار دهند .البته گذاشتن مسواک در محیط حمام
ایرادی ندارد .هرگز نباید بر روی مس��واک خیس درپوش گذاشت این
کار از خشک شدن مسواک جلوگیری میکند و باعث رشد باکتریها
بر روی آن میش��ود .باید درباره نگهداری از مس��واکها حساسیت به
خرج دهید ،هرگز نباید آن را در نزدیکی توالت یا مستقیم روی میز قرار
دهیم .حتماً الزم نیست دندانهای خود را درست قبل از خواب مسواک
بزنید .مهمترین مورد این است که دندانهای خود را دو بار در شبانهروز
مسواک کنید .متخصصان معتقدند مهم نیست دندانهای خود را دقیقاً
چه موقع مسواک میزنید ،بلکه مهم این است که بدون وجود باکتری
در دهانتان وارد رختخواب شوید .فقط دو بار در روز مسواک بزنید و برای
بیرون کشیدن باکتریها از بین دندانهایتان از نخ دندان استفاده کنید.
حتماً س��عی کنید یکبار قبل از خواب مس��واک بزنید ،مخصوصاً اگر
ش��بها زود میخوابید ،زیرا طی خواب ترشح بزاق دهان کم میشود
و خش��کی دهان محیط بهت��ری را برای فعالی��ت باکتریهای مولد
پوسیدگی دندان فراهم میکند .یک غشا از پالک دندانی بهطور مداوم
توسط باکتریهایی که در دهان زندگی میکنند روی دندانها ایجاد
میش��ود که حدود  ۲۴ساعت طول میکش��د تا به بلوغ برسد .دلیل
احس��اس بدی که در دهان خود صبح روز بعد از مسواک نزدن دارید،
همین است .بهترین راهکار ممکن در این رابطه این است که مسواک
خود را بعد از مدتی استفاده دور بیندازید .زمان پیشنهادی در این رابطه
هر س��ه تا چهار ماه یکبار است .به خاطر داشته باشید این باکتریها
هستند که موجب بدبویی دهان ،پوسیدگی دندان و بیماریهای لثه
میشوند .بنابراین مسواک زدن و به کار بردن نخ دندان را هرگز فراموش
نکنید .همچنین شستوشوی دهان با مواد شوینده ضد باکتری قبل از
مسواک زدن از انتقال باکتری به مسواک جلوگیری میکند.
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آلو دهترین
نقطهپایتخت

گس��تردگی ش��یوع ویروس کرونا
در تمام اس��تانهای کشور موضوع
مدیری��ت پیش��گیری ،هش��دار و
درم��ان این بیم��اری را با مش��کل
روب��هرو س��اخته و درصورتیکه در
زمان مناسب ،اقدام مقتضی اعمال
نشود ،چه بسا ابعاد فاجعه انسانی این
ویروس غیرقابل تصور باشد.
براساس خبری که در پایگاه
اطالعرسانی اتاق بازرگانی ایران آمده ،پاسبان
گفت :مدیریت پیشگیری،
هشدار و درمان بیماری مزبور برحسب مناطق
جغرافیایی و نقاط شهری و
روستایی با توجه به عوامل مختلف فرهنگی،
اقتصادی ،اجتماعی ،اقلیم و
مولفههای تهدیدکننده شیوع بیماری نیازمند
الگوهاوسیستمهایمتفاوتی
است.درشرایطفعلیکشور،بیمارستانهای
تعیینش��ده برای بیماری
کرونا در مناطق ش��هری اس��ت و دسترس��ی
روستاییان به این مراکز با
توجه به بعد مسافت و هزینه رفتوآمد ممکن
اس��ت دشوار باش��د .از طرف
دیگر اگر اطالعرس��انی کامل به روستاییان
درخص��وص بیماری مورد
نظر ،عالئم و ویژگیه��ای بیماری و تفاوت آن
با سرماخوردگی و آنفلوآنزا
ارائه نشده باشد ،خود دلیلی بر انتشار بیشتر
بیماری خواهد بود .این
نگرانی از ش��یوع ویروس کرونا ،زمانیکه به آمار و
اطالعاتامکاناتبهداشتی
روستاهاتوجهشود،دوچندانمیشود.براساس
سالنامه آماری مرکز آمار
ایران ،تعداد خانههای بهداشت روستایی 17هزار
و  928واحد و تعداد مراکز
بهداشتی و درمانی روستایی دوهزار و  632مرکز
در سال  139۵ثبت شده
است .توجه به این نکته که در سرشماری نفوس و
مسکن سال  139۵در حدود
 21میلیون نفر جمعیت روستایی در  62هزار
و  284روس��تا توزیع شده،
یعنی هر سه روستا دارای یک مرکز بهداشتی
و درمانی هس��تند .با این
رویکرد ،هر بهورز ح��دود  7۰۰تا یکهزار نفر و
هر پزش��ک خانواده حدود
 12هزارنفر را تحت پوشش دارد .با سرانههای
اعالم ش��ده نمیتوان انتظار
داشت
پیش��گیری
و
درمان ویروس کرونا در
زمان کوتاه ،با هزینه کم و با
کمترین آس��یب به سرمایه اجتماعی حاصل
شود .شیوع ویروس کرونا و
بیماری حاصل از آن تنها یک پدیده پزشکی
نیست ،بلکه پدیده انس��انی،
اجتماعی ،اقتصادی و توسعهای است که در
صورت نبود یک سیستم
مدیریت هوشمند و روزآمد ،هزینههای فراوانی
به کشور تحمیل میکند.
اقتصاددان

«سبزینه» آثار شیوع کرونا بر اقتصاد
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کشور و راههای مقابله با آن را بررسی میکند

ضرورت توجه به صادرات از مرزهای دریایی
حقشناس ،کارشناس
مسائل اقتصادی :سهم مرزهای زمینی ایران از ترانزیت

کاال  10و
سهم مرزهای دریایی  90درصد است 2

8صفحه قیمت 2000 :تومان
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ساماندهیحسابهایبانکیبیهویت
نیازمندقاطعیتبانک مرکزی

3

ماهی قرمز
ناقل ویروس کرونا نیست

با نزدیکش��دن به
ای��ام عید و خرید برخی از اقالم متناس��ب با
آیین کهن ایرانی از
جمله ماهی قرمز ،این س��وال مطرح اس��ت
که با توجه به شیوع
کرونا در ایران آیا ماهی قرمز میتواند منشأ
آلودگی این ویروس
باشد یا نه؟ در آستانه سال نو هستیم؛ ایامی
که اگرچه این روزها
تحت تأثیر ویروس کرونا از تب و تاب افتاده
و بس��یاری از بازارها را
بیرمق کرده است ،ولی در دل بسیاری
از ایرانیها هنوز
شوق آغاز فصل بهار و چیدن سفره هفت
سین در کنار خانواده وجود دارد.
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مديركل ش��ركت كنترل كيفيت هواي تهران گفت :براس��اس اطالعات به دس��ت
آمده از ايستگاههاي كنترل كيفيت هواي تهران ،شاخص ذرات معلق كمتر از 2/5
ندهنده شرايط سالم است.
ميكرون روي عدد  ppm 72قرار دار د و نشا 
وحي د حسيني در گفتوگو با «سبزينه» ،با بيان اين مطلب افزود :براساس اطالعات
رسيده از ايستگاههاي س��نجش آلودگي هواي شهر تهران ،غلظت تمام آالين دهها
نسبت به روزگذشته کاهش يافته است.
وی تصري��ح ك��رد :در حال حاضر پارک قائم در منطقه  18با ايس��تادن ش��اخص
ذرات معل��ق كمت��ر از  2/5ميكرون روي ع�� د د  115آلو دهتري��ن منطقه پايتخت
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درختشبخسب

اس��ت .ح د مجاز براي هواي س��الم زماني است كه ش��اخص كيفيت هوا زير ع دد
 100قرار ميگير د و زماني كه ش��اخص به زير ع د د  50برس��د ،هوا وار د ش��رايط
پ��اك ميش��ود .مديركل ش��ركت كنترل كيفيت ه��واي تهران عنوان ک��رد :آثار
بهداش��تي ذرات معل��ق آالين��ده كمتر از  2/5ميك��رون در منطقه ناس��الم براي
گروهه��اي حس��اس ش��امل افزايش احتم��ال عالئم تنفس��ي ،تش��دي د بيماري
قلبيـ ريوي و مرگومير زودرس در افرا د مبتال به اين بيماريها و افرا د مسن است؛
لذا توصيه ميش��و د در منطقه ناسالم اين افرا د فعاليتهاي طوالنيمدت در فضاي
باز را كاهش دهند.

طبیعت از دریچه دوربین

نوکسرخ دریایی دارای طولی
برابر با  ۹۸سانتیمتر است.
دم این پرنده بهتنهایی ۵۰
سانتیمتر طول دارد .منقار این
پرنده بهرنگ قرمز و پر
و بال بهرنگ سفید و شاهپرهای
انتهایی سیاهرنگ و جفت میانی
شاهپرهای دم بسیار بلند
و تقریبا ً به اندازه طول بدن
است .در نوکسرخهای نابالغ
این شاهپرها هنوز وجود ندارد.
سطح پشتی روتنه دارای خطوطی
عرضی بهرنگ قهوهای مایل
به خاکستری است و نوار چشمی
سیاهرنگی نیز وجود دارد.
این پرنده دودیسی جنسی ندارد
و نر و ماده همانند هم هستند.
نوکسرخ دریایی دریازی است
و تنها برای تخمگذاری به ساحل
میآید .این پرنده در شکاف
سنگهای ساحلی یا زیر بوتهها
آشیانه میسازد .این پرنده
در گذشته در جزایر جنوبی خلیج
فارس و تنگه هرمز دیده
شدهاست.

بیشتر بدانیم

آیا سنجد میتواند ویروس کرونا را از پا درآورد؟

هدف از این مطلب ،بررسی برخی خواص فیزیکوشیمیایی و مواد معدنی
س��نجد است که بتوان در پیشگیری از ابتال و مبارزه با ویروس کرونا از
آن بهره برد.
همانطورکه میدانید ،سیستم ایمنی بدن ما از چند جزء تشکیل شده،
ازجمله گلبولهای س��فید  ،WBCمانند نوتروفیلها ،لنفوس��یتها،
منوسیتها،ائوزینوفیلهاوبازوفیلها.
زمانیکه ویروس کرونا حملهور و وارد بدن میشود ،چهار الیه سیستم
دفاعی بدن که اولین الیه آن ماکروفاژهای بافتی است فعال میشود و
عمل فاگاسیتوز را انجام میدهند و با ویروس کرونا مبارزه میکنند.
با گس��یل نوتروفیلها به ریهها ،مجددا ً عمل فاگاسیتوز تکرار و دومین
الیه سیس��تم دفاعی بدن ،با ویروس کرونا مبارزه و تعداد بیشتری از
آن را از بین میبرد.
س��ومین الیه دفاعی بدن ،با گسیل منوسیتها و لنفوسیتها ،با
تکرار عمل فاگاس��یتوز با ویروس کرونا مبارزه و متأسفانه در این
مرحله لنفوس��یتها نیز تلفات داده و ازبین میروند و نهایتاً الیه
دفاعی چهارم بدن ،یعنی افزایش تولید گلبولهای سفید در مغز
اس��تخوان ،در روز چهارم با گس��یل منوسیتها و لنفوسیتها ،با
عمل فاگاس��یتوز با ویروس کرونا مب��ارزه میکنند و البته زمانی
گلبولهای س��فید بدن ،پیروز میدان خواهند بود و ویروس کرونا
را از بین میبرد که این چهار الیه دفاعی سیستم ایمنی بدن را از
قبل تقویت کرده باشیم.
گلبولهای سفید بهعنوان س��ربازان سیستم ایمنی بدن ،برای مبارزه
با ویروس کرونا ،باید تقویت بش��وند ،باید تجهیز شوند ،این تجهیزات
ابتدا ویتامینها هستند ،ماکروفاژهای بافتی ،برای مبارزه بهتر و کشتن
وی��روس کرونا ،ویتامی��ن  Dو روی الزم دارن��د ،نوتروفیلها بهعنوان
کماندوه��ای قدرتمند بدن ،برای مبارزه بهتر و کش��تن ویروس کرونا،
نیازمند وجود ویتامینهای  Aو  Cاست.
باید توجه داش��ت که مصرف قند ،شکر و هرگونه شکالت نوتروفیلها
را تضعیف میکند که البته وجود قندهای موجود در میوه سنجد ،نیاز
قند بدن را بدون اینکه خوراک نوتروفیلها شوند ،تأمین خواهد کرد و
در آخر افزایش تولید گلبولهای س��فید در مغز استخوان که این مهم
نیازمند ویتامین خانواده Bاست .پس الزم است سیستم ایمنی بدن را با
ویتامینها و مواد معدنی تقویت کرد.
سنجد میوهای بومی ،چندمنظوره ،ارگانیک و دارای انرژی متابولیسمی
باال و درمانگری شناختهش��ده است .در میوه سنجد از  28ماده معدنی
 19ماده (K، P، Ca، Na، Mg، S، As، Fe، Mn، Zn، Cu، Se،Sr
 )Al ، Ni، V ،Crدرسطح قابلتوجهی حضور دارند ،خصوصاً پتاسیم،
منیزیم ،کلسیم و روی و نیز دارای ویتامینهای  A، B2، Eو  Fو  Kو
این ماده سرشار از ویتامین  Cاست.
وجود آلکالوئیدهای ارزشمند در پیکره رویشی و وجود مواد مفید در سایر
اجزای درخت مانند ریشه ،برگ ،پوست ،چوب ،هسته ،میوه و گل سنجد
در اکثر فارماکوپهها بهعنوان یک گیاه دارویی مهم معرفی شده است.
س��نجد داراي ارزش غذايي فراوانی اس��ت .م��واد بااهمیتی ازجمله
اولئین ،اس��تئارین ،لینول و تا هشت درصد روغن پیهی (گلیسیرید
اسیدهایپالمیتین)اسیدهایآلیویکنوعگلوکوزیدبهنامکرستین،
را میتوان در س��نجد نام برد و در قس��مت ميانبر دو نوع قند گلوكز
و فروكتوز ،هفت نوع چربي اشباعش��ده و اشباعنشده وجود دارد .در
قس��مت درونبر سنجد  17نوع آمينواسيد و پروتئين وجود دارد كه
هريك از اين آمينواس��يدها خواص دارويي دارند .آنچه بیشتر مورد
توجهدانشمندان قرارگرفته این استکه میوه سنجد آنتیاسکلراتیک
است و عالوهبر جوان نگاه داشتن سلولهای بدن ،روند پیری را کند
میکند .س��نجد حاوی اسیدهای آمینه گیاهی است و میتوان آن را
بهعنوانمنبعپروتئینمعرفیکرد.
س��نجد در طب عامیانه ایران برای اثرات ضدالتهابی و ضددرد استفاده
میشود .استخوانها را محکم و دستگاه گوارش را تقویت میکند.
طي تحقيقاتي که در آزمايش��گاههاي اروپاي��ي انجام گرفت و فعاليت
مس��تقيم ضد ميکروبي ميوه سنجد را مطالعه کردهاند ،چنين نتيجه

گرفت��ه ش��د که از س��نجد ميت��وان در درمان بيماريه��اي عفوني،
بهعنوان يک آنتيبيوتيک مناس��ب بهخص��وص در برابر عفونتهاي
اس��ترپتوکوکي و در مقابل بيماريهاي عفوني ليستريا مونوسيتوژن
( )Lystria monocytogensاستفاده کرد.
در س��ال  1994دکتر  Bob Arnetدر  CBSميوه سنجد را بهعنوان
درم��ان س��رماخوردگي و آنفلوآن��زا معرفي کرد .وي بهگفته پزش��ک
و متخص��ص اطف��ال  Gay Gordonاز مرک��ز پزش��کي Cedars
 Sinaiاس��تناد کرد که از ميوه سنجد میتوان بهطور موثري در درمان
عفونتهاي گوش و سرماخوردگيها استفاده کرد.
س��نجد عالوهبر ویتامینها و مواد معدنی دارای ترکیبات فتیکمیکال
است که آنتیاکسیدان محسوب میشود .محققان دانشکده داروسازي
دانشگاه علوم پزشکي مشهد نیز توانستهاند اثرات ضد دردي ،ضد التهابي
و ش��لکنندگي عضالني اين گياه بهويژه بهصورت پودر هسته سنجد
را تأييد کنند .بهگفته ایش��ان س��نجد در بيماري استئوآرتريت ،اثرات
باليني و ضد دردي مش��ابه داروهاي ضدالتهابي غيراستروئيدي دارد.
این میوه بهدلیل همین خواص آنتیاکس��یدانی و ضدالتهابی خود در
درمان بسیاری از بیماریها بهویژه بیماریهای قلبی و عروقی و دردهای
استخوانی نیز موثر است.
تحقیقات به عملآمده روی میوه س��نجد بیانکننده آن است که این
گیاه ح��اوی یکی از مفیدترین ترکیبات ضد ویروس��ی ،ضد قارچی و
آنتیبیوتیکیاست.تأثیرپذیریمیوهسنجددرمقابلیکمخمرعمومی
بهنام کاندیدا آلبیکنس ثابت شده است.
بر پایه بررس��ی پژوهشگران دانشگاههای علوم پزشكی بقیهاهلل ،شهید
بهشتی و تهران ،برای كاهش درد ناشی از آرتروز ،استفاده از عصاره میوه
سنجد موثرتر از استامینوفن شناخته شده است.

تعداد زیادی ترکیبات از سنجد به دست آمده و در مجامع علمیجهانی
این گیاه به عنوان منبع ارزش��مندی از فالونوئیدها ،آلکالوئیدها ،مواد
معدنی و ویتامینها معرفی شده .هدف بیشتر مطالعات ،استفاده از این
گیاه برای تهیه داروهای گیاهی و به عنوان یک ماده سازنده فرموالسیون
داروها مطرح است.
اخیرا ً در مطالعه اثرگذاری سنجد بر روي سلولهاي سرطانی ،مشاهده
ش��د عصاره متانولی این گیاه از تولید پروتئینهايی که براي توسعه و
هجوم سلولهاي سرطانی ضروري است ،جلوگیري میکند.
درصدترکیباتفعالمیوهرسیدهسنجد
طبق ش��واهد بهدستآمده ،فراکسیونهاي تهیهشده از گل سنجد در
غلظتهاي مش��ابه ،هم بر کاهش تکثیر سلولها موثرند و هم بر بقاي
آنها و سبب زوال و نابودي سلولهاي سرطانی شدند.
در سال  2007فعالیت ضد تکثیري گیاهان دارویی ازجمله برگ سنجد
علیه الینهاي سلولی سرطان سینه ،توسط Abu-Dahabنشان داده
شد و بررسی فیتوشیمیایی حضور فالونوییدها ،تريپترپنها و فنولها
را در تمام عصارههاي فعال و موثر بر تکثیر و بقای سلولها نشان داد.
خواص ضدتوموري و ضدسرطانی فراکسیونهاي گیاه سنجد ،بهدلیل
وجود ترکیبات فنلی و فالونوئیدي قابل حل در کلروفرم و اتیل سینامات
و آلفاتوکوفرول قابل حل در اتیل استات است.
میوه سنجد عالهبر خاصیت ضد دردي ،داراي دیگر خواص درماني
ثابت شدهای است؛ بهعنوان مثال ميتوان درمان نقرس ،روماتيسم،
ديابت،آرتروز،پیرچشمی،تب،سردردهايعصبي،خيز،شلكننده
عضالت ،ارگاسم زودرس ،سوختگی ،اسپاسم ،سرطان پروستات،
دردهای آس��تئوآرتریت ،آرامبخ��ش و ضد ويروس ،ضد ميكروب،
ض��د قارچ ،ضد اضطراب ،ضد تهوع ،ضد التهاب ،ضد تش��نج ،ضد
افسردگی ،ضد فش��ارخون و پيشگي ریكننده از آلزايمر و تقويت
حافظه را نام برد.
مواردی که در کرونا عارض میشود
درمورد میوههایی نظير سنجد كه حاوي قند باال هستند ،ممكن است
قس��متي از اثرات ضد دردي آنها از طريق افزايش سطح هيدراتهاي
كربن خون باشد.
تحقیقات بهعملآمده روی میوه سنجد بیانکننده آن است که این گیاه
حاوی یکی از مفیدترین ترکیبات ضد ویروس اس��ت .مردمیکه پودر
میوهسنجد(آردهسته،پوستهمراهمیوه)رامصرفمیکنند،میتوانند
با اطمینان ،انتظار داشته باشند که در برابر بیماریهای عفونی ،مقاومت و
مصونیتخواهندداشت.
*وحیدرضاشادفر-کارشناسارشدمنابعطبیعی

Elaeagnus spp. is in the family riparian trees Percentage in dried ripe
growing near the rivers or water corridors
fruits of E. angustifolia

50.67-55.75%
60 ± 5%

3.58 ± 0.3%

Reducing sugars
Total sugar
Pectic polysaccharides

Total flavonoids and polycarboxilic acids 1.35 ± 0.15%
1.96 ± 0.52%

5.6 mg%

17.5 mg%

5.03 ± 0.05%

گیاهشناسی

Total saponins
Ascorbic acid
B-carotene
Tannin

درخت «شبخس��ب» یا «ابریش��م» بیشتر در ایران بهعنوان
درخت زینتی اس��تفاده میش��ود .شَ بخُ سب درختی است که
بهط��ور خ��ودرو در محلهای آفتابی ،کنار تپهه��ا و رودخانهها
میروی��د .این درخت از خان��واده نخودیان و بومی جنوب غربی
و شرق آسیاست.
این درخت در سطح آسیا پراکنده است و درواقع این به خاطر
ش��رایط آبوهوایی اس��ت که گیاه را وادار میس��ازد تا برخی
مناطق را برای رشد بهتر انتخاب کند .این گیاه دارای ظاهری
بس��یار زیباس��ت و خواص درمانی آن هنوز در حال بررس��ی
اس��ت .پراکندگی بیش از اندازه درخت شبخسب را میتوان
در پارهای از جنگلهای خزری در ش��مال ایران مشاهده کرد.
گونهای دیگر از این خانواده با نام علمی Albizzia lebbeck
در جنوب ایران میروید.
درخت ش��ب خسب توسط یک نجیبزاده ایتالیایی در قرن 18
میالدی به مردم اروپا معرفی شد .نام ژاپنی این درخت نمونوکی
نیز بهمعنی خوابنده اس��ت ،ولی در زبان انگلیسی به آن درخت
ابریشم گفته میشود.
درخت ابریشم در كشورهای حاشيه جنوبی خليجفارس بسيار
مورد توجه بوده و بهعنوان درخت زينتی كاشته ميشود.
ای��ن درخت یک درخ��ت کوتاه و خزانپذیر اس��ت که ارتفاع و
بلندی آن بین پنج تا  12متر اس��ت .تاج پوشش این گیاه پهن
اس��ت و رش��د کندی دارد و بین  10تا  20سال زمان نیاز است
تا کام ً
ال رش��د کند .قطر س��ایه درخت شبخسب هفت تا 14
متر است .رنگ پوست تنه درخت خاکستری مایل به سبز تیره
اس��ت و برگهای آن باریک و بلند کشیده و اندازه آن  20تا 25
سانتیمتر و برگچههای آن دو سانتیمتر است.
رنگ گلهای درخت شبخسب بهرنگ سفید و صورتی و گلها
بهصورت خوشهای اس��ت .فصل گلریزان شبخسب از اواسط
بهار آغاز میشود و تا تابستان هم ادامه دارد .این گلها معطرند
و برای پروانهها و زنبورها بسیار جذاب هستند.
زنبورها از این گلها شهد بسیار خوبی تهیه میکنند .میوههای
درخت شبخسب مثل باقاالست با این تفاوت که بهرنگ قهوهای
و غالف آنها از غالف باقاال س��ختتر اس��ت .این میوه در حدود
 10تا  20سانتیمتر طول و در حدود دو تا  2/5سانتیمتر عرض
دارد .از دانهها بهعنوان غذای دام استفاده میشود.
خواص درخت شبخسب
از پوس��ت تنه درخت شبخس��ب برای درمان زخم و كوفتگي و از
دانههايش كه درون يك نيام ،مانند غالف باقال قرار گرفته ،بهعنوان
غذاي دام استفاده ميشود.
شهد شيرين و مغذي گلهايش نيز غذاي مناسبی براي زنبورهای
عسل است .در طب سنتی چینی از گلهای این درخت برای تغذیه
قلب استفاده میشده است.
نحوه تکثیر درخت شبخسب
بهترين روش تكثير درخت شبخسب كاشت بذر است .بذرها قبل
از كاشت بايد بهمدت  30دقيقه در اسيد سولفوريك قرار داده شوند
و س��پس شستوش��و يا در آب جوش بهمدت  24ساعت خيسانده
شوند .استفاده از قلمه ريشه نيز ممكن است ،اما كاشت بذر آسانتر
و اقتصاديتر است.
نكته مهم اين اس��ت كه شبخسب را هرگز نبايد در زمستان هرس
كرد .زيرا ممكن است به خشكيدن درخت منجر شود .بهترين زمان
هرس درخت شبخس��ب در بهار و دو تا س��ه هفت��ه پس از ظهور
برگهاس��ت .البته هرس بهطور معمول ضرورت ندارد ،مگر كنترل
اندازه و شكل تاج درخت.

درختسفیدپلت

س��فید پلت با نام علمی  Populus caspicaدرختی اس��ت
پهنبرگ و بومی جنگلهای ش��مال ک��ه در مناطق جلگهای و
مرطوب ،بهویژه حاشیه رودها میروید .انتشار جغرافیایی درخت
سفید پلت در کشور ما به شرح زیر است:
 جنگلهای شمال :گرگان و طوالش. گیالن :جنگلهای نزدیک رشت و در ه رودخان ه سفیدرود. مازندران :در ه رودخان ه چالوس نزدیک مرزنآباد ،نور و نوشهر. آذربایجان :خوی ،تبریز ،حسنبیگلو در جنگلهای ارسباران،فشم و پسقلعه.
 غرب :کرمانشاه. جنوب :فارس.درخت سفید پلت در کنار نهرها بهوفور میروید و جزو گونههای
رطوبتپس��ند است؛ مانند توس��کا و لرگ .زيستگاه این درخت
جنگلهاي شمال كشور است و از آنجا كه اين جنگلها امروزه
بهشدت تخريب ميش��وند و پهنه آنها رو به نقصان است ،اين
گون��ه نيز مانند بس��ياري از گونههاي گياه��ي ديگر كه تنها در
جنگلهاي شمال ميرويند در معرض خطر نابودي قرار گرفته
اس��ت .درخت س��فید پلت برگریز ارتفاعی بین  25تا  30متر
و تاجی گس��ترده دارد .ش��اخههای درخت سفید پلت گسترده
یـنقرهای هستند.
است .شاخههای جوان کرکی و بهرنگ قهوها 
تنه درخت سفید پلت درخت پوستی صاف ،بهرنگ سبز متمايل
به خاكس��تري و ضخيم ،ناهموار و تيره دارد .برگها تخممرغي
يـدندانهدار و قاعده
مثلثي ،گوشهدار ،نوكتيز ،با حاشيه سينوس 
يـپهن ،با دمبرگهاي بلند به طول  10تا  15سانتيمترند.
گوها 
میانگین رویش قطری ساالنه این درخت ،بیش از یک سانتیمتر
و عم��ر مفید آن بین  70تا  90س��ال اس��ت .س��فید پلت جزو
درختان کوتاهعمر محسوب میشود.
چوب س��فيد پلت مانند صنوبر ،سبک اس��ت ،ولی اليافی کوتاه
و فش��ردهتر دارد و به همين دليل در صنايع چوب بس��يار مورد
استفاده قرار ميگيرد.
برگه��اي درخت س��فید پلت براي دام خوشخوراك اس��ت و
بهعنوان علوفه دام مورد اس��تفاده ق��رار ميگيرد .چوب درخت
سفید پلت برای فیبرسازی و کاغذسازی بسیار مناسب است.
درخت س��فید پل��ت بهجز جنب��ه زیبایی ،ب��رای جلوگیری از
فرسایش خاک نیز کاشته میشود .درخت سفید پلت به آبیاری
متوسط نیاز دارد و بهتر است خاک همیشه مرطوب باشد .تکثیر
درخت س��فید پلت به دو روش امکانپذیر اس��ت :کاشت بذر و
ریشه جوش .بیماری خاصی این درخت را تهدید نمیکند.

