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 األمراض عالجةم في والفواكه الخضروات أصناف بعض استخدام عرف

عالجة هذه األمراض والوقاية منهـا      م في دوراً لها أن يعتقد كان حيث التاريخ، عبر

بالصداع ابتداء والشرايين القلب بأمراض وانتهاء. 

ناف في العديد مـن الوصـفات       األص هذه استخدمت الحديث الطب وفي

 أن وجد فقد السرطان، بأمراض تعلقةالم البحوث وتطور العلم، تطور ومع ؛الطبية

 إلـى  رئيسـي  بشـكل  تعزى ختلفةالم السرطان بأنواع اإلصابة حاالت من % ٧٠

 الفرضـيات  مـن  العديد وضعت وقد اليومية، حياته في اإلنسان يتناوله الذي الغذاء

 من أنواع وظهور األغذية بعض تناول بين ما العالقة إيجاد إلى تهدف التي العلمية

 الغنيـة  األغذيـة  من كبيرة كميات تناول مابين العالقة على األمثلة ومن السرطان،

 الكحـول  تنـاول  فـي  اإلفراط بين ما والعالقة والقولون، الثدي وسرطان بالدهون

 والكبـد،  والثدي الهضمي والجهاز التنفسي الجهاز من الًكُ صيبي الذي والسرطان

 . القولون وسرطان الغذائية لأللياف الضئيل االستهالك نبي ما وأخيراً

 الغـذاء  بـين  ما العالقة إليجاد وضعت التي الفرضيات أقوى من ولعل

زجة، الطا والفواكه للخضروات اليومي باالستهالك تعلقةالم الفرضية هي والسرطان

 هـرت أظ وقد العلمي، والتأييد البحث من قدر كبرأوهي الفرضية التي حازت على      

 .أخرى فرضية أي من أكثر وملموسة واضحة نتائج عليها أجريت التي الدراسات
 

 



 

 
 

 والخضراوات الفواآه أهمية
 ) ١ (.السرطان بأمراض اإلصابة من الوقاية في
 العلميـة  الدراسـات  من العديد بإجراء السرطان مجال في الباحثون قام

 البشـر  علـى  استقصائية يةوبائ دراسة وستة مائتين إلى مجموعها في تصل والتي

 الدراسـات  هـذه  عظمم وأظهرت الحيوانات، على علمية دراسة وعشرين واثنتين

 واإلصـابة  ؛والفواكه الخضراوات استهالك بين ما باشرةالم العكسية العالقة وجود

 علميـة  حقيقة العالقة هذه غدت حتى ختلفة،الم الجسم مواقع في السرطان بأمراض

والمـريء؛  المعـدة؛  مـن  كُـالً  صيبتُ التي السرطان أنواع في خاصةوب قررة،م 

 .والقولون ؛والبنكرياس؛ الرحم وبطانة والبلعوم؛ الفم؛ وتجويف والرئة؛
 بزيـادة  منعهـا  يـرتبط  التي السرطان أنواع ألهم استعراض يلي وفيما

  ـ: والفواكه الخضراوات من االستهالك
ـ  أن قارنـة الم الدراسات جميع أظهرت  ـ ١  الطازجـة  الخضـراوات  تهالكاس

 وهـو ( المعدة بسرطان اإلصابة بمنع باشراًم ارتباطاً يرتبط تكررم بشكل والورقية

 الحمضـيات  تنـاول  أن وجـد  فقـد ، وبدرجة أقل    )العالم في انتشاراً األكثر النوع

ـ  ؛والبصل ؛الثوم( الزنبقيات مثُ )الليمون؛ والبرتقال؛ واليوسفي  (  سـاعد ي )راثوالكُ

 .بالسرطان اإلصابة من تقليلال على
 الطازجة وغير الطازجة( عام بشكل الخضراوات أن الدراسات عظمم أظهرت ـ ٢

 زيـد تُ أنها ذلكو القولون، بسرطان اإلنسان إصابة من التقليل ىفساعد  تُ )والورقية

                                           
١     الجامعـة   اجستير علـم التغذيـة     عزت فارس م   اإلسالمعز  ـ نقالً عن األستاذ م

 .األردنية



 

 
 

 الضغط من قللوتُ ؛األمعاء خالل من المهضومة األغذية فضالت مرور سرعة من

 رصـة فُ من قللي بدوره وهذا الغليظة، األمعاء درج على الفضالت هذه تولده الذي

 رصةفُ من كذلك قللوي ) الردبي األمعاء بداء عرفي ما وهو ( األمعاء جيوب تكون

 .القولون بسرطان اإلصابة

ل عـام،   بشـك  الخضـراوات  اسـتخدمت  التي العلمية الدراسات جميع بينت ـ ٣

 االسـتهالك  أن الحمضـيات،  إلى باإلضافة ،خاص بشكلوالورقية منها والطماطم    

األطعمة لهذه نتظمالم مـن  المنطقـة  تلـك  في السرطان حصول منع على ساعدي 

 هـذا  منـع  في دور أي لها ليس الزنبقية الفصيلة خضراوات أن وأظهرت الجسم،

 . السرطان من النوع

 فـي  وفـاة ال حـاالت  سببتُ التي السرطان أنواع أكثر أحد الرئة سرطان يعدـ   ٤

 التـي  الدراسـات  نتـائج  بينت وقد والنساء، الرجال من لكُ في تحدةالم الواليات

 بشـكل  يحـد  خاص بشكل طماطمناول الخضراوات الورقية وال   ت أن هناك أجريت

 دسـاع ي الجـزر  أن بينت كما السرطان، من النوع لهذا التعرض رصفُ من واضح

 .به اإلصابة من الحد على أقل بدرجة ولكن

 الغالـب  في دخنينالم أن العالقة هذه وضحتُ التي األسباب أهم أحد لولع

 من األصناف لهذه استهالكاً أقل هم )الرئة بسرطان صابينالم غالبية شكلوني وهم(

 وقد الطعام، تناول على إقبالهم وقلة شهيتهم ضعف بسبب وذلك سواهم، من األغذية

 المانعـة  العوامـل  مفعول إبطاء أو تثبيط في التدخين دور إلى كذلك السبب يعزى

 .األغذية هذه مثل في تتوافر والتي ؛للسرطان



 

 
 

 الواليـات  فـي  النسـاء  عند  الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعاً     سرطان يعد ـ ٥

 شيروتُ ؛ختلفةالم السرطان أنواع بين من الوفاة لحاالت سببم أكبر وثاني ؛المتحدة

 الخضـراوات  اسـتهالك  بـين  مـا  واضحة عكسية عالقة ناكه أن إلى الدراسات

 .السرطان من النوع بهذا واإلصابة والفواكه، والجزر؛ الورقية؛

صابين بسرطان البنكريـاس    الم المرضى على جريتُأ التي الدراسات غالبية ـ ٦

 بهـذا  اإلصـابة  من الحد في كبيرة وبدرجة سهمتُ والفواكه ؛الخضراوات أن أكدت

 .السرطان من النوع

 عالقـة  لهـا  التـي  السرطانات أنواع بين من استثناء البروستاتا سرطان دعي ـ ٧

 بهـذا  تعلقةالم العلمية الدراسات جميع أظهرت حيث والفواكه، الخضراوات بتناول

 هذا تطور من الحد في دور أي له يكن لم والفواكه الخضراوات استهالك أن الشأن

 .المرض

 منها والورقية الطازجة خضراواتال أن لنا يتبين النتائج هذه وباستعراض

 اإلصـابة  مـن  الواقي التأثير ذات النباتية األغذية أنواع أكثر من عدتُ خاص بشكل

 هـذا  في أجريت التي الدراسات من % ٨٥ أظهرت فقد ختلفة،الم السرطان بأنواع

 اإلصـابة  مـن  الوقايـة  في باشرام تأثيراً لها أن ) دراسة ١٩٤ وعددها ( المجال

 المرتبـة  فـي  الزنبقية الفصيلة نباتات وتأتي؛  ختلفةالم الجسم مواقع في نبالسرطا

ـ في المرتبة ال   الصليبية الفصيلة نباتاتو ؛الثالثة المرتبة في والجزر ؛الثانية  ة؛رابع

 .الخامسة المرتبة في الحمضيات خاصةبو الفواكه وأخيراً

ى ولكن دى أي إل نُي م ه للخضراوات مك  أن والفواآ
  !؟ السرطان بأمراض صابةاإل من تحد



 

 
 

 منـع  الطازجة والفواكه للخضراوات نتظموالم اليومي التناول يعني وهل

 الخضـراوات  أن هـو  والجواب !؟ طلقم بشكل السرطان أمراض وحدوث تطور

 من قللتُ الحقيقة في لكنهاو األمراض، هذه وتطور ظهور من تماماً تمنع ال والفواكه

 هاماً دوراً بقىي الدور وهذا ،قليالً أكثر أو النصف ربمقدا بالمرض اإلصابة رصةفُ

   ـ: وهو آخر سؤال الذهن إلى يتبادر وقد. الحد هذا عند توقف ولو حتى وحيوياً

 التي المكونات هي وما بالسرطان؟ اإلصابة بمنع والفواكه الخضروات تقوم كيفـ  

 ساعد على القيام بهذا الدور؟تُ

 إلـى  أساسـاً  عـزى ي والفواكه للخضروات الوقائي التأثير أن والجواب

 للحد تكفي بكميات فيها تتوافر التي الكيميائية ركباتالم من مجموعة على احتوائها

ـ  تمتـاز  حيث السرطانية، الخاليا ونمو تطور من  أصـناف  مـن  مجموعـة  لكُ

ـ  عطيهـا تُ عينةم ركباتم على باحتوائها والفواكه الخضروات  منـع  علـى  درةالقُ

   ـ: ما يلي ذلك على األمثلة ومن السرطان،

  ـ : الصليبية الفصيلة نباتات ـ ١
 ثيونـات  الدايثيول دعىتُ ركباتم من كبيرة كميات على باحتوائها وتمتاز

 األنزيمات فعالية زيادة على تعمل كبريتية عضوية ركباتم وهي واأليثوثيوسيانات،

للمواد حطمةالم ؛سرطنةالم على تشتمل كما الجسم، إلى وافدةال الغريبة ركباتوالم 

لـدى  االسـتروجين  وأيـض  استقالب على تؤثر والتي كاربونيل،ركبات اندول   م 

 السـرطان  بـأنواع  اإلصابة من تحمي ركباتم إنتاج ذلك عن ينتج بحيث اإلنسان

النساء لدى الرحم وبطانة الثدي سرطان مثل باالستروجين رتبطةالم. 



 

 
 

  ـ : يةالزنبق الفصيلة نباتات ـ ٢
 واألليـل  ؛سـلفايد  أليل الداي مثل كبريتية ركباتم على باحتوائها تمتاز

 حطمةالم األنزيمات وتنشيط فعالية زيادة على تعمل ركباتم وهي ترايسلفايد، ميثيل

 إنتاج على ساعدتُ التي البكتيريا ألنواع ضادم تأثير ولها سرطنة،الم والمواد للسموم

 فـي  نيتريت إلى للنيترات البكتيري التحويل منع خالل من كوذل سرطنة،الم المواد

 األمينيـة  ركبـات الم مع للتفاعل الالزمة النيتريت كمية من التقليل ثم ومن ؛المعدة

 سرطناًم تأثيراً لها أن عتقدي إذأمينات   والنيتروز ركباتم إلنتاج الضرورية الثانوية

 .المعدة على باألخصو

  ـ : الحمضيات ـ ٣
 ـ : الحمضية هالفواآ هي ما

يجـب ؛ حيث   ريب فروت جالو ؛رنجالالو ؛اليوسفيو ؛الليمونو ؛رتقالالب 

  …كلهاأتعمالها فوراً كعصرها وتقشيرها واس

 االسـكوربيك  حامض من كبيرة كميات على باحتوائها الحمضيات تتميز

 لتأكسـد ا عمليـات  من فيها الوراثية والمادة الخاليا جدر يحمي والذي )ج فيتامين(

 أن عتقـد ي كمـا . للتأكسد كمانع للعمل تؤهله التي الحامض لطبيعة نظراًو الضارة،

 وتقليـل  ربـط  على درتهقُ خالل من بالسرطان اإلصابة منع في دوراً "ج" لفيتامين

 فـان  كذلكو ؛سرطنةالم أمينات النيتروز تكون رصةفُ من التقليل ثم ومن ؛النيتريت

 تنشـيط  علـى  تعمل والتي والليمونين، الكومارين تركبام على تحتوي الحمضيات

 .سرطنةالم ركباتللم حطمةالم ترانسفيريز الجلوتاثيون أنزيمات



 

 
 

 ـ :لفواآه الحمضية ا فوائد
 وتمنع تصـلبها  ؛ كماالشرايين آفات وتقاوم بالكالسيوم غنية الحمضية الفواكه ـ  ١

  .والضغط عنها

 .نساءديم الشباب والجمال لدى التُ ـ ٢

 .نعم للبشرةومه؛ يتوتغذ تعبالم للجلد فيدم معجون هاصنع منيـ  ٢

ـ جي الحمضية ه الفواك هـ الصابون الذي يدخل في تركيب      ٣ طيهـا  عوي األيـدي  لم

 .نعومه وتنفع الجلد الناشف

 أكثر اعتاد كما ؛الوجبات بعد وليس الوجبات قبل الفاكهة تناول األفضلو

 قـال لقد  و؛  ب عند تناول الفاكهة بعد اللحوم     تتع المعدة نأ حديثاً أكتشف ألنه الناس،

 اللحـم  علـى  الفاكهة تقديم ناه جاءولقد   ؛) يشتهون مما طير ولحم وفاكهة ( تعالى

 يوم لكُ لماءوالع أحصاها، إال كبيرة وال صغيرة يترك لم الكريم القرآن اهللا بحانسف

 !؟ نعلم ال ونحن بعيدذ أمد نم عندنا موجود األصل في وهو يءش يكتشفون

  ـ : الورقية الخضروات ـ ٤
 كمانعـة  تعمـل  كاروتينية ركباتم وهي الليوتين، ركباتم على تحتوي

 السـرطانية،  النموات في تتسبب التي رةالح الجذور ربط على درةالقُ ولها للتأكسد

 ضـروري  فيتامين وهو الفوليك، بحامض غنية مصادر الورقية الخضروات عدوتُ

 هـذا  نقـص  يـؤدي  حيـث ووية والمادة الوراثية في الخلية      الن األحماض يعلتصن

 للنمـوات  محـل  أنهـا  يعتقد التي المواقع في الكروموسومات تحطيم إلى الحامض

 .السرطانية



 

 
 

  ـ : الصفراء والفواآه الخضروات ـ ٥
 وهـي  والشـمام،  و الحلوة والقرع واليقطين والمانج    والبطاطا الجزر مثل

 ؛للتأكسـد  ضـادات كم تعمل التي كاروتينت وافرة من مادة البيتا       على كميا  تحتوي

ـ  الحرة، الجذور حدثهتُ الذي الضار التأثير من الخاليا حماية وعلى  أن قابليـة    اكم

 على الحـد مـن النمـو        إضافية درةقُ أكسبها "أ" فيتامين إلى للتحول كاروتينالبيتا  

ـ  االنقسام لياتعم في دور من "أ" فيتامين به يقوم لماالسرطاني   ايز للخاليـا   والتم

 االنقسـامات  هـذه  فـي  باضـطراب  تتميز السرطانية الخاليا أن ذلكو ،الطالئية

ن م كميات على تحتوي الصفراء الخضروات فان ذلك إلى وباإلضافة ... واختاللها

 .أقل بكفاءة ولكن كاروتين ماثل للبيتام بدور تقوم والتي كاروتين ألفا

 احتوائهـا  على للسرطان ضادالم والفواكه لخضرواتا تأثير يقتصر وال

 الكيميائيـة  والعناصر ركباتالم من مجموعة نالكه إن بل الذكر، السالفة للمركبات

 الخضـروات  مـن  شـتى  أنواع على تتوزع وهي ضاد،الم التأثير بهذا تقوم التي

  ـ: ذلك ومثال منها، واحد نوع في تنحصر أن دون والفواكه
  ـ : يومالسيلين ـ ١

 ١٠٠ ( جـداً  قليلـة  بكميـات  يحتاجه للجسم أساسي معدني نصرع وهو

 مـن  أقـل  ( قليلة بكميات والفواكه الخضروات في ويتواجد ،) يوم / رام ج ميكرو

 نصرالع هذا من عموماً النباتية األغذية محتوى ويتباين ،)رامج/ رام   ج ميكرو ٠,١

 السـرطان  أمراض من الوقاية في سيلينيومال أهمية وتبرز ؛ربة منه التُ لمحتوى تبعاً

 أحـد  عدي والذي )جلوتاثيون بيروكسيداز ( نزيمإل رافقكم به يقوم الذي الدور خالل

ـ  الجـذور  تـأثير  من الحية الخاليا جدار حميي إذ الجسم لدى الدفاع وسائل رةالح 



 

 
 

 للسرطان ضادالم التأثير عزىوي السرطاني، النمو سبباتم أهم من وهي ؛المؤكسدة

 تفـاقم  منـع  ثم ومن سرطنةالم المواد أيض في التأثير على العنصر هذا درةقُ إلى

ـ " وفيتـامين  السيلينيوم نصرع بين التعاونية العالقة طبيعة ولعل ... خطرها  "ـه

 فيتامين يعمل ذإوي للسيلينيوم،   الحي التأثير وتفسير إيضاح في سهمتُ )التوكوفيرول(

 الحية الخاليا درج في الموجودة شباعض الدهنية عديدة اإل    حماية األحما  على "ـه"

 تكـون  مـن  التقليـل  فـي  دور للتوكوفيروالت أن عتقدي كما األكسدة، عمليات من

المعدة سرطان سببتُ التي أمينات النيتروزو ركباتم. 
  ـ : نويدات الفالفو ـ ٢

 حيـة، ال الخاليـا  تأكسد منع على وتعمل الفينوالت عديدة مركبات وهي

 وتعمل الشاي أوراق وبخاصة والفواكه، الخضروات في جيدة بكميات تتوافر وهي

 ثـم  ومـن  وتحطيمها الخاليا داخل من المسرطنة المواد طرد على المركبات هذه

 .السرطان خطر من الخاليا هذه حماية
  ـ : الغذائية األلياف ـ ٣

ـ  مصادر أهم من والبقوليات والفواكه الخضروات عدتُ  الغذائيـة،  افاأللي

 األليـاف  تعمـل  إذة من سرطان القولـون      الوقاي في هاماً دوراً لها أن عتقدي والتي

 وتقليل األمعاء من الغذائية الفضالت مرور وتسريع رازالب حجم زيادة على الغذائية

 سـرطنة الم المـواد  بـين  ما التفاعل رصةفُ من التقليل ثم ومن ؛فيها مكوثها فترة

 . األمعاء درلج بطنةالم يةالطالئ والخاليا

بالمواد رتبطتُ األلياف هذه أن كذلك عتقدوي ؛الصفراء وأحماض سرطنةالم 

 قابليـة  الغذائيـة  األليـاف  لبعض نإ عن ذلك ف   فضالً الجسم خارج طرحها سهلوتُ



 

 
 

 قصـيرة  هنيةد حماضاًأنتجة بذلك   م البكتيريا أنواع بعض بفعل القولون في التخمر

 خالل من للسرطان ضاداًم تأثيراً له أن عتقدي والذي البيوتريك، امضح مثل السلسلة

 .سرطنةالم المواد بعض تكون رصفُ تقليل ثم ومن ؛القولون حموضة زيادة

 سـاعدة م عوامـل  كونها جردم من تنبع ال والفواكه الخضروات أهميةو

 لفوائـد ا مـن  مجموعـة  ناكه إن بل السرطان، بأمراض اإلصابة من الوقاية على

 . األغذية هذه تناول من اإلنسان يجنيها والتي علمياً ثبتةالم الصحية

 تنظـيم  على ساعدتُ والفواكه الخضروات في الموجودة الغذائية فاأللياف

المرضى لدى الدم كرس الـدم  كولسترول خفض على ساعدتُ كما ،صابين بالسكر الم 

 التـي   للتأكسـد  المانعـة  المواد أن كما الردبي، األمعاء داء حدوث وتمنع المرتفع

ـ ( وفيتامين ؛)ج( فيتامين مثلتحتويها الخضروات والفواكه     لكاروتينـات  وا ؛)ـه

 ومن القلب، عضلة عمل وتنظيم الدم ضغط ارتفاع ومنع تنظيم على ساعدتُوغيرها  

 .والشرايين القلب بأمراض اإلصابة خطر من الحد ثم

 الخضـروات  فـي  والطاقـة  الدهون من المنخفض المحتوى نإ ف وأخيراً

 علـى  بهـا  صـابين الم سـاعد ي كما السمنة خطر من التقليل على ساعدي والفواكه

 .حدتها من التخفيف

 تنـاول  مـن  اإلنسـان  يجنيها التي الصحية الفوائد لكُ من الرغم وعلى

 للكثيـر مـن مشـاكل       مصدراً عدي تناولها في اإلفراط أن إال والفواكه الخضروات

 أنه إذ كالحديد، المعدنية العناصر بعض ونقص والطاقة البروتين نقص مثل يةالتغذ



 

 
 

 التـي  الصحية والمشاكل المضار بعض لتجنب تناولها في والحذر الحكمة من بد ال

 وسـائل  أهـم  من عدي والفواكه الخضروات تناول أن ذلك تناولها، على تترتب قد

 سـامة  مـواد  علـى  يحتـوي  ثلثيهـا  أن عتقدي والتي الزراعية، بالمبيدات التسمم

األكل قبل جيداً غسلها على الحرص المستهلك على يوجب الذي األمر سرطنة،وم . 

 ل الوجباتفي ُآ الخضراواتتناول 
 هـذه  عنهـا  الحديث شاع التي الغذاء أخطار من ملجأنا هي الخضراوات

 بعد دكريالمي اإل من مثال الخالي الوحيد الشيء هي الخضراوات أن ثبت قدلف األيام،

 خطـراً  شكلتُ أصبحت التي المحمرة النشويات من كثير عن عوضناي مما تحميرها

 . المادة هذه بسبب الصحة على

 فوائد الخس
 الغني الغذاء أن تبين أن بعد المتوازن الغذاء أهمية إيطالية، دراسة أكدت

 بةاإلصـا  خطـر  قللي والدهون، بالكحول والقليل الفوليك حمض أو الفوليت بمادة

 .األمعاء بسرطان

الفوليك بحمض الغنية المصادر أهم من الخس عتبروي ؛ للحوامـل  فيـد الم

 احتوائـه  لي ع فضالً الزهايمر، مرض من الوقاية في فعاليته الدراسات وأثبتتكما  

  .لألمعاء فيدةالم الغذائية ألليافل

ـ  الداكنـة  الخضراء الخس أوراق أن إلى التغذية براءخُ وأشاركما    ونالل

 النـوم  قبل منها كبير صحن وتناولكما   للتأكسد، المقاومة "بيتاكاروتين" بمادة غنيةال



 

 
 

 يحـتفظ  لكـي  مباشـرة  تناوله قبل إال تقطيعه بعدم وينصحون لأللم، سكنكم يعمل

 . الغذائية بعناصره

 فيتامينو ،"سي" فيتامينو ،"١ب" فيتامينو ،"أ" فيتامين على الخس يحتوي

 والعناصـر  بالمـاء  الغنية اواتر الخض من الخس عتبري ذلك إلى باإلضافةو. "إي"

 فهو والكبار، للصغار فيداًم عتبري ولهذا والحديد والفسفور الكالسيوم وأهمها المعدنية

 .أيضاً أسنانهم على حافظوي العظام بهشاشة اإلصابة من يقيهم

 ـ   :فوائده 
 . والماء الغذائية باأللياف غني ألنه اإلمساك من يقي ـ ١

 . البولية وات الحصليتشك من ويقي ؛الجسم رطبي ـ ٢

 . النوم على ساعدوي ؛األعصاب هدئي ـ ٣

 . النقاء من المزيد البشرة يمنح ـ ٤

 أن أكـدوا  حيث صينيون لماءع أجراها سابقة دراسةاإليطالية  الدراسة دعمتُ ـ  ٥

 اإلصـابة  خطـر  قليـل ت علـى  ساعدي قد الفوليك حمض من عالية رعاتج تناول

 .المعدة بسرطان

 إن الهضـمية،  لألمـراض  الصيني شنغهاي معهد في الباحثون عدد من وقال ـ  ٦

 الموجودة "ب" فيتامين مجموعة ركباتم أحد وهو الجسم، في الفوليك حمض نقص

قـد  و ؛السرطان ظهور خطرمن   زيدي الورقية والخضراوات والحبوب تقالالبر في

 للسـرطان  حفـزة م كيميائية بمادة بيجل نوع من صيد كلب ١٦ نبحق الباحثون قام

منها حيوانات ثمانية إعطاء مع أشهر ثمانية دةلم الفوليـك   حمض من عالية رعةج 



 

 
 

 عنـد  المعـدة  بطانـة  وفحـص  ؛شهراً ١٥ دةلمو ،يومياً جراميلل م ٢٠ حوالي أي

 وفـي  ؛طانالسـر  لظهور إشارات أي لوجود المعدي المنظار خالل من الحيوانات

 فقـط  سـرطنة الم المادة تلقت التي الحيوانات جميع أن لماءالع الحظ الدراسة نهاية

 التـي  المجموعة في فقط كالب ثالثة أصيبت حين في؛ أما    المعدة بسرطان أصيبت

 . الفوليك بحمض عولجت

 المعـدة  بطانة وفي الدم في الفوليك حمض مستويات أن أيضاً الباحثون ووجد ـ  ٧

 للجرعة أن تبين كما الفيتامين أعطيت التي الحيوانات عند ملحوظة بصورة ارتفعت

  المعدةفي السرطاني التكون في هماًم أثراً الحمض هذا من العالية

 حمـض  أن ختصـة الم الهضم مجلة نشرتها التي الدراسة في الباحثون سجل ـ  ٨

 فـي  يدخل نهوأ سيما ال للسرطان سببةالم الطفرات حدوث لمنع ضروري الفوليك

 اسـتهالك  ضـرورة  ؤكدينم )إيه أن دي( الوراثية المادة وإصالح تصنيع عمليات

 للوقايـة  الفوليت أقراص تناول أو الطازجة والخضراوات الفواكه من كبيرة كميات

 . واألمعاء المعدة سرطان من

 حيويـة  عالقة ذات وراثية مادة من شريحة تحديد من الباحثون تمكن وقد هذا ـ  ٩

 أشـكال  أكثـر  ثاني لعالج يقود أن شأنه من اكتشاف وهو ؛المعدة سرطان وربتط

 . العالم في فتكاً السرطانية األمراض

 فـي  شـخص  ٢١٦٠٠ سوى يصيب ال المعدة سرطان أن من الرغم على ـ  ١٠

 خمـس  خـالل  بـه  صابينالم من المائة في ٧٨ ويقتل ؛عام لكُ تحدةالم الواليات

. آسـيا  شـرق  وجنوب اليابان مثل أخرى بلدان في بكثير انتشاراً أكثر فإنه سنوات



 

 
 

 ووجـدوا  .المعدة في األورام نمو يمنع الذي الجين على عثروا إنهم الباحثون وقال

 مـن  بالمائـة  ٩٠ علـى  يزيـد  مـا  لدى المناسب بالشكل يعمل ال الجين أن أيضاً

 ذوي مـن  بالمائـة  ٤٠ ولدى ؛تأخرةالم مراحله في بالمرض صابينالم األشخاص

 . األولى أطوارها في بعد زالت ما التي األورام

 الـدواء  على العثور لماءالع استطاع حال في إنه وإيتو باي الباحثان وقال

 على للمعدة الطبيعية القدرة استعادة شأنه من سيكون الجين هذا نشطي أن مكني الذي

 ثيـر تُ النتـائج  هـذه  إن المجلة على القائمون المحررون وقال. األورام جماح كبح

 مـن  للعديد اًح ناج عالجاً مثلي أن مكني فيما الخامل للجين الكيماوي التعديل إمكانية

 .المعدة سرطانات

 تنـاول  على االعتياد أن النطاق واسعة علمية دراسة بينت آخر، جانب من ـ  ١١

 انبسـرط  اإلصـابة  عـن  االبتعاد في كثيراً ساعدي باأللياف الغنية الغذائية المواد

 علـى  أشـرفوا  الـذين  لمـاء الع قال فقد. ستقيموالم القولون وهي الغليظة، األمعاء

 اإلصابة خطر من بقوة تحد أن مكني األلياف بهذه الغنية الغذائية الوجبة إن الدراسة

 .المائة في أربعين إلى تصل وبنسبة ميتالم السرطان من النوع بهذا

 اآلن حتى أجريت دراسة أكبر عطياتم يلتحل من النتائج هذه استنبطت قد ـ و ١٢

 تسع من شخص ألف ٤٠٠ غطت والتي والسرطان، الغذائي النظام بين العالقة عن

 .بفرنسا ليون مدينة في والرعاية للتغذية األوروبي ؤتمرالم في رضتوع دول

 فـي  البشـرية  للتغذية دن مركز في الباحثة بينجهام شيال البروفيسور تقول ـ  ١٣

 ـ  :البريطانية يمبريجك جامعة



 

 
 

 مجموعة من عليها الحصول تم األلياف لفوائد ملموسة إيجابية نتائج أول هذه إنـ  

 اسـتهالك  نوعيـة  حسـب  مجموعات خمس إلى نفتص والتي كهذه، كبيرة بشرية

 مـن  األكبـر  الكمية تناولت التي المجموعة أن البريطانية العالمة ضيفوتُ. األلياف

 أربعين إلى تصل بنسبة ستقيموالم القولون بسرطان صابتهاإ خطر انخفض األلياف

 .المائة في

 حـاالت  جميـع  مـن  المائةب ثالثين من أكثر أن متخصصون براءخُ يعتقد ـ  ١٤

 بإتبـاع  مكنم وتجنبها التغذية، بعوامل ترتبط تقدمالم العالم في بالسرطان اإلصابة

 . متوازنة غذائية أنظمة

 يومياً مرات خمس وبمعدل اواتر والخضالفاكهة بتناول الناس لماءع ينصح ـ  ١٥

 .السرطان شراك في الوقوع تجنبو ؛مثالية صحية أوضاع أجل من

 البروآولي
 كثيـراً  زراعته انتشرت وقد؛  اللون أخضر ولكنه القرنبيط شبهي نوع هو

 أفضل فهو ... األمراض من الكثير عالج في العالية وقيمته الغذائية ألهميته نضراً

 .نشاطهم يستعيدوا حتى للمرضى األغذية

سوتيه خضار مع مسلوقاً البروكولي قدموي سلقي ال حتـى  دقائق ٥ ةلمد 

 على الحتوائه ربهوشُ السلق ماء إهمال عدم يجب كما ... ومذاقه الغذائية قيمته يفقد

 .الماء في تتحلل التي الفيتامينات من عالية نسبه

 وهـو ؛  اهللاء   شا إن السرطان من تقي التي األغذية أفضل من البروكوليو

 مضـاد ؛ كما يعتبـر     القولون سرطان من الوقاية توفير في رنبالكُ من ة فاعلي أكثر

  .السرطانات أنواع لجميع قوي



 

 
 

 غذاء تجعله التي الكاروتينويدات من عالية نسبة على البروكولي يحتويو

عالية نسبة على بروكوليال ويحتوي؛  خاص بوجه الرئة سرطان من للوقاية اًميزم 

 .سرطانية خاليا إلى الخاليا تحول يوقف التي الكلوروفيل من

 البقدونس
  منه ستخدمالم والجزء ؛العربية البالد من الكثير في البقدونس نبات يوجد

 العلماء يؤكـدون    أن المضحك ومن؛  طبية استخدامات فلها البذور أما ؛األوراق هو

  ... والحيوان لإلنسان فيدولكنه م ؛للطيور مسا نبات عتبري البقدونس أن

 البصـل  أكـل  بعد الكريهة الفم رائحة زيلي أنه البقدونس ميزاتم ومن

 األعـواد  هذه انقع أقوى تأثير على وللحصول... ه  أعواد بعض تمضغإذا   والثوم

 ...طء بب امضغها ثم الخل في

 نمـو  مقـاو ي الـذي  )هسـتيدين ( أميني حمض على يحتوي البقدونسو

 لألكسـدة  ضاداتالم من تجعلهف له خرىاأل المكونات أما ... السرطانية األمراض

  ...السرطانات لحدوث المقاومة

ـ  كان سواء الطعام فرةس على يومياً ه تجعل أن ي أخ عليك فينبغي  اًمطبوخ

  ... السلطة مع اواتر الخضفي أو

للنساء؛ حيث إنه   ؛ لذا فهو مفيد     الجسم من الماء سحب صفة له والبقدونس

 ... الشـهرية  الـدورة  يسـبق  الـذي  األسبوع من المفضل أن تستخدمه النساء في     

؛الكلية متاعب حالة في كمشروب البقدونس ستخدموي فـي  مـرات  ٣كأس شربوي 

 .اليومية المتاعب من للجسم نشطكم البقدونس منقوع يشربو ... منه اليوم



 

 
 

 فوائد الشاي
 شـربه  فـإن  أسـود،  أو أخضر كان سواء الشاي، لون عن النظر بغض

 سـن  فـي  النساء غلبأ صيبتُ التي العظام هشاشة من المرأة ينقذ طويلة لسنوات

 سن من يبدأ العظام تعب من السيدات عاناةم إن الحديثة الدراسات وتقول ... اليأس

 هـذه  أثبتـت  كما العظام، هشاشة من عانيني الالتي النساء عند خاصةوب الثالثين،

 مريـة ع مراحـل  فـي  ولكـن  العظام تعب من يعانون أيضاً الرجال أن دراساتال

مـن  العاليـة  المسـتويات  يفقـدن  عندما النساء عند العظام متاعب وتبدأ ؛تقدمةم 

 بالعظام االحتفاظ علي ساعدتُ التي المادة وهي اليأس، سن بلوغهن عندستروجين  اإل

ـ  مـا فه كثافتهـا،  وقلـة  امالعظ بتعب المرأة أو الرجل يشعر وعندما قوية،  ايكون

أو الحـوض  أو الظهـر  عظـام  في بسهولة بالكسر اإلصابة الحتماالت عرضينم 

وبعد ... سغالر منهم الصين، في والنساء الرجال من شخص ألف من أكثر تابعةم 

 اليوم في واحدة مرة الشاي ربشُ علي تعودوا الجنسين من شخص خمسمائة حوالي

 يشـربون  كـانوا  الـذين  األشخاص أن الباحثون الحظ أشهر، ةست دةلم األقل على

 مـن  أعلـى  درجة على عظامهم كانت سنوات، عشرة إلى ست من بانتظام الشاي

 .ناسباتالم في فقط الشاي يشربون الذين عن والقوة الكثافة

 سـنوات،  عشـر  من ألكثر الشاي ربشُ علي اعتادوا الذين أن تبين فقد

 ،أسـوداً  أو أخضـراً  الشاي يشربون كانوا سواء الكثافة، رةوكبي قوية عظاماً لديهم

 على اللبن بعض ضيفوني كانوا الذين البالغين حتى واحدة، كانت اإليجابية فالنتيجة

 د وفيتـامين  الكالسـيوم  على اللبن احتواء نتيجة قوية أيضاً عظامهم أن ثبت الشاي



 

 
 

 الشـاي  أن إلى يرجع الباحثون يقول كما ذلك في والسبب ... العظام يقويان اللذين

 غنـي  أنـه  كما ، العظام هشاشة إبطاء علي ساعدتُ التي الفلورايد لمادة هام مصدر

 .العظام كثافة يقوي وذلك للتأكسد ضادم مادة وهي الفليفرنويدز، بمادة

 فوائد الشاي األخضر
 من الكثير على األخضر الشاي يحتوي حيث   الفوائد منجم األخضر الشاي

 وازيـة م بمقادير C فيتامينو ك؛األسكوربي حمض عن فضالً والمعادن ميناتالفيتا

 .الفيتامينات من العديد على األخضر الشاي يحتوي كما ؛الليمون في الموجودة لتلك

 فـي  ١٠ إلى ٥ توفر يومياً األخضر الشاي من أكواب خمسة فإن وهكذا

 والحمـض  الفوليك وحمض والنياسين الريبوفالفين من اليومية الحاجات من المائة

 المائـة  في ٥ نحو األخضر الشاي من الخمسة األكواب هذه توفر كما ؛البانتوثيني

 المئـة  في ٤٥و ؛البوتاسيوم من المائة في ٢٥و ؛الماغنسيوم إلى اليومية الحاجة من

 . المنجنيز من

ـ  وفري وبالفعل ؛بالفلورايد أيضاً األخضر الشاي ويزخر  مـن  كـوب  لكُ

 المـاء  في موجود هو مما أكثر أي الفلوريد من ملليجرام ٠,١ نحو راألخض الشاي

 الذي األخضر الشاي أن على قوية أدلة وجود العلمية الدراسات وأظهرت ؛الفلوري

 وبالتالي الدم ضغط خفض على قادر نوليالبوليف من رتفعةم مستويات على يحتوي

 اسـتهالك  يـرتبط  لـك ذ إلى باإلضافة القلب وأمراض السكتات خطر من التخفيف

 الرئـة  ذلـك  في بما األعضاء سرطان من عدة أنواع من بالوقاية األخضر الشاي

 .الثديية ددوالغُ والبنكرياس والكلية الصغير والمعي والمعدة والفم والمريء والقولون



 

 
 

 استعماله جرى سواء الجلد سرطان دون أيضاً األخضر الشاي يحول وقد

؛ الجسـم  سموم من التخلص على الكبد بمساعدة ربطه تم كما ؛الفم عبر أو موضعياً

 أنـواع  مـن  المزيد فقط يظهر ال العديدة الصحية الفوائد هذه لكُ الكتشاف ونظراً

 نتجاتالم من العديد تطوير أيضاً يجري وإنما المحالت رفوف في األخضر الشاي

ـ  اآلن العثور مكنكي وبالفعل ؛األخضر الشاي على المحتوية الجديدة  الشـاي  ىعل

ـ  ذلـك  في بما نتجاتالم من كبيرة مجموعة في مكون بمثابة األخضر ريات؛ك الس 

 .الشمس وأقنعة ؛الجسم ستحضراتوم ؛بالشعر العناية ومنتجات

 مكني كثيرة فوائد وله عظيم كنز فهو األخضر بالشاي ينصحون ألطباءو

 ـ : يلي فيما صهايلخت

 عـرف ي والـذي  الشحمي البروتين توياتسم تقليل في ساعدي األخضر الشاي ـ ١

 .الشرايين وتصلب القلب بأمراض اإلصابة من فيقي السيئ بالكولسترول

 األمراض من الجسم تحمي التي لألكسدة ضادةالم بالمواد غني الشاي األخضر    ـ ٢

 فـي  ساعدي الذي EGCG بالرموز اختصاراً عرفي ما ركباتالم هذه أقوى أحدو

 .السرطانية األورام من تعددةم وأنواع الشمس اتإشعاع من الوقاية

 الخاليا وانقسام والبثور التقرحات من الجلد على وضعه عند أيضاً يحمي كماـ   ٣

 .المؤذية الشمس أشعة بسبب يظهر الذي الطبيعي غير

؛ الفلورايـد  علـى  يحتـوي  ألنه التسوس من يحميها ولكنه األسنان يصبغ نهإـ   ٤

؛اللثة على حافظوي الـنفس  رائحـة  يقـاوم  نهأ على عالوة الضارة البكتريا قاوموي 

 .الكريهة



 

 
 

 مـن  يحميك كما ؛الكلوي الفشل قاوموي لىالكُ وظائف حسنيالشاي األخضر   ـ   ٥

 .األمعاء حركة نظموي؛ رحةبالقُ اإلصابة

 إذا الـوزن  إنقـاص  على ساعدوي  بالدم؛ كرالس ارتفاع يقاومالشاي األخضر   ـ   ٦

 .الوجبات بعد ربشُ

 .واإلدراك والتركيز ؛الذاكرة نشطوي ؛الجلطات من خالم يحميـ  ٧

 ـ:  ما يلي منها أخرى فوائد األخضر وللشاي

 .السرطان بمرض اإلصابة تقليل على األخضر الشاي ساعدي ـ ١

ـ  البشـرة  جددوي الشيخوخة، بوادر تأخير على األخضر الشاي يعمل ـ  ٢ نعشوي 

 .الجسم

 بمـرض  اإلصـابة  يمنـع  الذي ) سي ( فيتامين على األخضر شايال يحتوي ـ  ٣

 .كروالس ؛اإلسقربوط

 سـبب تُ التـي  البكتيريـا  على ويقضي األسنان، تسوس األخضر الشاي يمنع ـ  ٤

 .اللثة أمراض مرض

 .الوزن إنقاص على األخضر الشاي ساعدي ـ ٥
 الشاي يقي من األمراض الجلدية

 حيـث  ضرةالم المشروبات من الشاي نأ الناس بين عليه تعارفالم من

 بنسـب  للجسـم  همم الكافيين أن ؤخراًوم )الكافيين مادة( نبهاتالم على تحتوي أنها

 فائدة له أيضاً الشاي أن وأتضح ؛منه القليل تناول من الحامل على ضرر والة  قليل

 حسـب ة   عديـد  جلديـه  أمراض من يقي الشاي أن أظهرت جديدة لدراسات فوفقاً



 

 
 

 وتبين  ...الجلد بسرطان صابينم كانوا شخص ٤٥٠ على أجريت أمريكية اتدراس

  ...بـالمرض  صابينالم هؤالء من إصابة أقل الشاي يتناولون الذين األشخاص أن

 وأن السـرطانية  الخاليـا  تكون تمنع ماده على يحتوي الشاي أن أتضح قد وهكذا

  ...المرض ذاه من الجسم حماية من يزيد الليمون قطرات بعض إضافة

 أعـراض  خفـف ي يوميـاً  الشاي من فنجانين تناول أن الباحثون أفاد كما

 ١٨ تابعـة م بعـد  واكتشـفوا ؛  بالحكة والشعور الجلد احمرار سببتُ التي زيماكاأل

 واالنتفـاخ  ؛والحكة ؛األكزيما حاالت أن يومياً مرات ٣ الشاي تناولوا بالغاً شخصاً

 النسـبة  هـذه  تحقيـق  فـي  فشـل  الذي التقليدي بالعالج قارنهم % ٥٤ عند قلت

 شاي في لألكسدة المضادة )فينول بولي( مركبات أن دراستهم في الباحثون وأوضح

 تفـاعالت  أوقفـت  األسود الشاي من أقل عالجهم لعمليات يخضع الذي )أوولونج(

 .كبيرة بصوره الجلدية الحكة

 التعود علي شرب الشاي يقوي العظام
 السنوات مدار على الشاي ربشُ على التعود أن يوانتا من باحثون صرح

ـ  سينج شيه وقال والنساء، الرجال في العظام كثافة على حافظي بجامعـة  درسالم 

 علـى  الشاي تأثير اً واضح بدا لقدـ   : الدراسية أجرى الذي تايوان في كونج شينج

 أكثـر  ورةبص وضحت كما الجسم، لكُ في فيها المعادن نسبة وزيادة العظام حماية

 . الحوضوعظام الفقري والعمود الظهر أسفل القطنية الفقرات من ٍلكُ في

 بكثـرة  الفلورايـد  مـادة  علـى  الشاي احتواء أن الدراسة أظهرت ولقد

 العظـام،  كثافة على الحفاظ في الوقت مر على ساعدتُ األخضر الشاي في وبخاصة



 

 
 

؛ تكوينـه  عملية في ساعدوتُ العظام تقرح من تمنع الشاي في أخرى مكونات ناكوه

 تقويـة  فـي  الشاي كمية وليس الشاي، ربشُ على التعود تأثير إلى الدراسة شيروتُ

 لعقود الشاي شرب على تعودوا الذين أولئك في اً ظهور الحاالت أكثر وكان العظام،

 سـاعد ي الشاي في الفينول حامض وجود أن السابقة الدراسات أظهرت وقد طويلة،

 . والسرطان القلب أمراض من الوقاية على

 وكانـت  الصـين  من امرأة ٥٤٠و رجل ٤٩٧ على الدراسة أجريت وقد

 وعوامـل  الشاي ربشُ في عاداتهم عن سؤالهم وتم ،اً عام ٣٠ عن تقل ال أعمارهم

 .والتدخين الخمور ربوشُ الرياضية التمرينات مثل أخرى حياتية

 احذر شرب الشاي بعد األآل أو تقديمه لألطفال
 المـواد  مـن  كبيـرة  نسبة على منا لكثير المحبب المشروب ذلك يالشا

 الشاي تحول لماوكُ الشاي، غليان دةم أطلنا لماكُ تأثيرها يزداد المواد وهذه القابضة

 عدم يجب لذلك الخطر، مرحلة في دخلنا قد رائق غير محلول إلى رائق محلول من

 التي القابضة المادة فعالية نم يزيد الشاي غلي أن حيث ... النار على الشاي غلي

 امتصـاص  علـى  الهضمي الجهاز قدرة من قللتُ فهي لإلنسان كثيرة مشاكل سببتُ

 تؤدي كما الهضم فتفسد الهاضمة األنزيمات ترسب سببتُ كما األغذية أنواع جميع

 مـن  نـوع  إلـى  ؤديتُ لذلك الحديد وباألخص األمالح من كثير ترسب إلى أيضا

  ...األنيميا

 تحضـيره  طريقـة  كانت مهما باشرةم األكل بعد أخذه عدم فضلي لذلكو

 الزنـك  مثـل  أخـرى  عناصر على ؤثري بل الحديد نصرع على فقط يؤثر ال ألنه



 

 
 

 ... األطفـال  عند سيما ال واألسنان العظام تكوين على يؤثر لذلكو ... والكالسيوم

  ...األقل على بساعتين األكل بعد الشاي ربلشُ وقت وأفضل

 فهو لذلك للبول إدرار حدثي أنه كما نبهام يكون أن مكني فهو فوائده ماأ

مادة أن إلى باإلضافة العطش يمنع الشاي أن كما ... التنفس بضيق للمصابين فيدم 

 الدموية الدورة تنشيط على ساعدي حيث االعتدال حالة في ولكن للقلب مقوية الشايين

أكـواب  ثالثة أو كوبان هي العادي للشخص لةالمعقو والكمية ... الصداع خففوي 

 إلعداد ةق طري وأفضل ؛القابضة للمواد نتيجة اإلمساك سببي منه اإلكثار ألن يومياً

 خاٍل شاي على نحصل وبذلك فيه الجاف الشاي وضع مثُ أوالً الماء غلي هي الشاي

  ...بالغليان إال تذوب ال التي المؤكسدة الضارة المواد من

 ال بما يشربها التي األكواب عدد من الفرد يزيد أن مكني لحالةا هذه وفي

 .فقط للكبار بالنسبة وذلك اليوم مدار على تفرقةم أكواب خمسة عن يزيد

  في تناول الشاي يضر بالجسماإلفراط
 بالرغمأوراق الشاي تُعتبر من الخضراوات التي يتناولها اإلنسان؛ ولكن          

 يجهلون األشخاص من الكثير أن إال ،يومياً الكبيرو الصغير يستخدمه الشاي أن من

 إن نقـول  المثال سبيل فعلى ... الشاي تحضير أو حفظ في األساسية النقاط بعض

 بإحكـام  الوعـاء  سدي نأ و ظلمة،م أوعية في حفظه ينبغي لهذا الشاي   فسدي الضوء

جاف مكان في وضعوي...   

 طعمه، يتغير كيال أخرى وادم من بالقربعلي النار    رفعي أال ويجبكما  

 بإتباع نصحي الشاي إبريق إعداد وألجل غيره، بروائح سريعاً يتأثر الشاي ألنذلك  

  ـ : التالية الخطوات



 

 
 

 . خواصه بعض ويفقد يغلي حتى تركي الو الغليان، بدء نذم الماء ستعملي ـ ١
 شـخص  لكل يالشا من ملعقة ملء فيه وضعوي ساخن بماء الشاي إبريق بلي ـ ٢
فوقه الساخن الماء صبوي .اإلبريق غطىوي أو ؛دقائق عشر إلى خمس دةلم وضعي 

 . الشاي تناول مكني ذلك وبعد فوقها، وليس النار ربقُ دقائق لبضع
 بـراء خُ ؤكدي الصدد هذا وفي الشاي، على أجريت التي الدراسات هي كثيرة ـ  ٣

 األساسية، الغذائية المواد في الكبير لفقدها ءالغذا أنظمة في دور له الشاي أن التغذية
 والشمع األساسية والزيوت زوتية األ العناصر من صغيراً قدراً تحمل الشاي فأوراق
 ١٨ إلـي  ١٣و الشايين، من % ٥ إلي ٢ الشاي في ما وأهم واألصماغ، لوزيليوالس
 ،الشـاي  يحتويـه  الـذي  الزيـت  مع الساخن الماء في يذوب الذي التانين من %
والرائحة التنبيه خصائص الشاي عطيانوي ـ  األوراق قعتنُ ما وإذا له، ميزةالم دةلم 

 . فيدةالم صفاته يفقد فإنه طويلة
 وإدرار ؛القلـب  دقـات  وتقوية األعصاب لتنبيه فيدم الشاي أن األطباء يقول ـ  ٤

 مكني ئدالفوا هذه ومثل الحر، ومقاومة ؛العطش ودفع بالتعب، الشعور وإزالة ؛البول
 إلـى  ينقلـب  فإنه بإفراط ربشُ إذا أما ... باعتدال تناوله تم ما إذا عليها الحصول

 فـي  واضـطراباً  القلب، في وخفقاناً وإمساكاً ؛الهضم في ضعفاً حدثتُ ضرةم مادة
 بفقـر  اإلصـابة  ذلك في بما ضطرابات اإل من ذلك وغير ؛الدم وضغط ؛األعصاب

 طريـق  عـن  للجسـم  الوارد الحديد امتصاص عيقي الشاي ألن الحديد، لنقص الدم
 وعـدم  ... الشـاي  تناول في اإلفراط بعدم التغذية براءخُ ينصح لهكُ لهذاو الغذاء،
 من الكثير إن لألسف إذ شائع، هو لما عكساًوذلك   بقليل، بعده أو الطعام مع تناوله

 لحدوث ؤديي امم تناوله من االنتهاء بعد أو الطعام، مع الشاي يتناولون األشخاص
 .أوقاته غير في الشاي تناول عن الناجمة والمضار ضطرابات اإلتلك



 

 
 

 النعناعفوائد 
النعناع   الجعي؛ كمـا  المعدة وانتفاخ ضم اله سرع ـ وي  ضـد   ناعـة م يعط

 .c تامين فيوناتهمك نم ن أللسرطانا

 .منها الحبوب وزوال البشرة صفاء على ساعدوي للجلد رطبموهو 

 جالبــابونـــ
Chamomile 

 ـ ١٥ نحو ارتفاعه يبلغ حولي عشبي نبات هو Camomile البابونج

 ،إنباتـه  مـن  أسابيع ٨ ـ ٦ من زهروي التفرع كثيرة النمو سريعة ساقه سم، ٣٥

 ريشـية  متناوبة وأوراقه

ــزأة ــى ومج ــام إل  أقس

، خيطية متطاولة صغيرة

 نعشـة م رائحة وللنبات

واألزهار والنورة ميزة،م 

 اللـون  بيضاء المحيطة

 أنبوبية الداخلية واألزهار

 المنـازل  وحـول  األودية أطراف وعلى الحقول في البابونج يعيشو ،أصفر ولونها

 . البلدانبعض في المنازل أسطح وعلى



 

 
 

 وهـو  Matricaria Chamomilla باسـم  علمياً البابونج عرفيو

 وشـكله  Anthemis nobelis باسم عرفي آخر نوع يوجد بينما ؛البري النوع

المؤثرة أو الفعالة المواد على يحتويان وكالهما األول النوع عن ختلفم. 

 .تفتحةالم األزهار البابونج نبات من ستخدمالم الجزء

 منـه  يخلو يكاد وال اإلطالق على يةب الط النباتات أشهر من البابونجيعد  و

سـواء كـان     ن،البط في لمي أ بأ شعورهم فور الناس لجأ ي فإليه منازلنا، من منزل

 .آخر شيئاً أم مغصاً

 ـ : البابونج أزهار محتويات
 مـن  % ١,٥ إلـى  نسبته تصل طيار زيت على البابونج أزهار تحتوي 

  ...بالبخـار  التقطيـر  طريقة باستخدام الزيتهذا   ستخرجوي ؛ كما الجافة األزهار

 الصـفر  جةدر في بالتبريد يتجمد أزرق لونه القوام ثقيل لزج سائل البابونج وزيت

 الفابايسـابولو  الطيـار  الزيت محتويات وأهم المعروفة البابونج رائحة وله المئوي

)alpha bisabolol(  أوكاسـيد  وبايسـابول A (Bisabolol oxide A( 

 Aاوكاسـيد  وبايسـابولون  )B (Bisabolol oxide B اوكاسـيد  وبايسابولول
(Bisabolone oxeide A( فارنسين ترانس وبيتا )Beta  ـ ـ  trans ـ  ـ

Farnesene( وكمازولين )Chamaxulene( هذا ويتميز بلونـه  ركبالم 

ــو األزرق ــذي وه ــه ضــفيي ال ــى لون ــت عل ــابوبنج زي ــباثولينول الب  وس

)Spathulenol( جالكيزويد فالفون أهمها فالفونيرات على األزهار تحتوي كما 

)Flavone glycosides(، ــونأو ــين جاليكـ  Aglycones( ايجتـ

apigenin(، ــولينو ــول )Luteoline( ليوتي  ،)Crysoeriol( وكريزوري



 

 
 

ــول ــد وفالنونـ ــتين )Flavonol glycosidec( جاليكوزيـ  وكويرسـ

)Quercetin( رهامتين يزوأو )iserhamntin(  وروتـين )Rutin(كمـا  ؛ 

 وأهـم  )Hydroxycoumarins( كومـارين  هيدروكسي على األزهار تحتوي

 وكـذلك  )Herniarin( يرنيارينوه )Umbeliferone( مبيليفيرونأ مركباتها

 فـي  يوجـد  المركبـات،  فصيلة من حولي نبات فهو ... %١٠ بنسبة هالمية مواد

 ٥٠ ـ ١٥ بين ما ارتفاعه ويتراوح الحارة، بالمناطق الطرق جوانب وعلى الحقول

 البـابونج  ولزهـرة  بيضـاء،  وأزهاره ومجنحة، طويلة أوراقه متفرعة، ساقه سم،

 . لها رائحة ال تشبهها أعشاب عن هعشب تميز عطرية رائحة

ة  المواد  الكامـازولين  على يحتوي أساسي زيت % ١ على تحتوي ـ  : الفعال

 . وغيره األزرق

 ـ : الطبية الخصائص
 أو فزعةالم األحالم لحدوث مقاوماً مفعوالً له أن للبابونج الفريدة الخصائص من ـ

 فـي  يفيـد  فهو لذلك و،  معاً سالنف و للجسم عام مهدئ أنه إلى باإلضافة الكوابيس

 خاللها تزيد التيو عام بوجه النفسية األزمات و الخوف و االكتئابو األرق حاالت

 .الكوابيس لحدوث التعرض فرصة

 الجلديـة  االلتهابـات  لمعالجـة  الخـارج  من األزهار مسحوق يستعمل 

 األزهـار  مغلـي  بخـار  ويسـتعمل  ،األظافر والتهاب الفم في والجروح والقروح

 ،الهوائيـة  والقصـبة  والحنجرة األنف الهوائية المسالك التهاب حالة في لالستنشاق



 

 
 

 غسيل ولعمل بالرمد، المصابة العيون لغسل الخارج من األزهار مستحلب ويستعمل

 ،عـام  بشكل الجلدية للتقيحات أو النتنة، أو البيضاء المهبل إفرازات لمعالجة مهبلي

 وخـافض  للتقلصـات  ومضاد الهضمية طراباتاالض لحاالت مفيد البابونج ومغلي

 .الطبية التجميل مستحضرات في البابونج ويستخدم ،للحرارة

 ويتـراوح  والبراري الحقول في ينمو الشكل جميل رقيق، نبات والبابونج

 وزهوره وآب، حزيران شهري بين ما ويزهر سنتيمترا، ٥٠و١٥ بين نبتته ارتفاع

 نعرفـه  أن نستطيع مميزة رائحة وله للون،ا أصفر رأس قمته وفي أبيض لون ذات

 . النباتات بين بها

 البابونج فوائد
 البـابونج  كمادات فتشفي ،االلتهابات شفاء على يعمل أن البابونج يستطيع

 عمـل  نفـس  يعمل أن أيضا البابونج يستطيع كما بسرعة، الجلدية االلتهابات مثال

 الشخص، واستنشقه منه شيء غلي ما فإذا ،االلتهابات شفاء في الحيوية المضادات

 علـى  يقضي هنإو بسرعة، والجبهية األنفية تجاويفه من االلتهاب يزيل أن استطاع

 . قصيرة مدة خالل الموجودة الجراثيم جميع

 أقسـام  وسائر المعدة، في الحاصلة التشنجات رفع على البابونج ويساعد

 على وعالوة ،أحيانا ارةوالمر واألمعاء المعدة من المغص ويزيل الهضمي، الجهاز

 . الشهرية العادة آالم يخفف أن باستطاعته نإف ذلك



 

 
 

 وعلـى  بسرعة، الملتئمة غير الجراح شفاء على أيضا، البابونج ويساعد

 األسـفل  كالقسم فيها، الجراح تعسرمعالجة التي الجسم من األماكن تلك في األخص

 منـه،  المركبـة  المراهم أو البابونج بكمادات الجراح معالجة يمكن فهنا ،الساق من

 .المعدية التقرحات شفاء على يعمل البابونج أن كما ،قصير وقت بعد فتندمل

 البابونج في المتوفرة المؤثرة العناصر
 الشـافي،  تأثيره البابونج تكسب التي الفعالة المادة هي األزولين مادة إن

 مشـبعة،  غير دهنية ضحوام على يحتوي الذي الزيتون كزيت أنها خواصها ومن

 ،منهـا  نافعة مواد لتركيب األخرى بالمواد االندماج سريعة الكيميائية، األلفة كثيرة

 األزولـين  وبـين  البـابونج  في الموجودة األزولين مادة بين التفريق يجري ولكي

 ،أزولـين  شـام  اسم البابونج أزولين على أطلق فقد األخرى، النباتات في الموجود

 جـرى  مـا  إذا أو منـه  الشاي صنع ما إذا البابونج من ويخرج اللون أزرق وهو

 . المختبرات في الماء لبخار أزهاره تعريض

 البابونج عالجهاُي أمراض
 حيـث  األحـوال،  من حال بأي منزلنا، في البابونج عن نستغني أال يجب

 المعـدي  المغـص  أو اإلسـهال  حالـة  في األولية اإلسعافات في استخدامه يمكننا

 علـى  الحالـة  هذه في ويشرب اقوي اشاي منه ويصنع المرارة، ومغص ،والمعوي

 طـرد  على البابونج يساعد كما ،الطمث آالم تخفيف في الفائدة كثير وهو جرعات،

 . األعصاب وتهدئة األمعاء، في المتولدة الغازات



 

 
 

 القـرح  معالجـة  فـي  البابونج شاي استخدام أيضا الطبية الكتب وتصف

 القـرح  معالجـة  فـي  وتسلك شفائها، في هاما دورا هنا زوليناأل ويلعب المعدية،

 مـدة  يستلقي ثم البابونج شاي المصاب يتناول بأن خاصة، طريقة بالبابونج المعدية

 علـى  وأخيرا بطنه على ثم األيسر، جانبه على ذلك ومثل ظهره على دقائق خمس

 وال ،المعدة جدران مختلف على البابونج شاي مرور بذلك فيضمن األيمن، الجانب

 منتصبا المريض ظل ما إذا بسرعة المعدة يغادر الشاي ألن النظام هذا اتباع من بد

 يصـفها  التي األخرى العقاقير وبعض المستخلصات تناول أيضا ويمكن ،تناوله بعد

 . االستعمال طريقة نفس واتباع الغاية لهذه الطبيب

 شفاء بذلك أمكن ة،طويل مدة مركزة بصورة البابونج تناول جرى ما وإذا

 أبخـرة  استخدام يمكن ،نفسية وأزمات عوامل إلى غالبا تعود التي األمعاء التهابات

 فـي  الماء يسخن وهنا ،الرئوية والرشوحات الصدرية النزالت معالجة في البابونج

 كبيرة بقطعة القدر مع الرأس يغطى ثم البابونج، من شئ فيه ويلقى النار على قدر

 األقـل،  على ساعةال ربع مدة البابونج بخار استنشاق في المريض أويبد القماش من

 . االلتهابات ورفع الجراثيم هذه بقتل البابونج فيقوم

ينصـح  ولكـن  جيدا، وغسلهما العينين معالجة في البابونج ماء ستخدموي 

 فيجب البابونج، شاي تجهيز أريد ما وإذا؛  بذلك اإلتيان قبل الطبيب واستشارة الحذر

 أثبتـت  وقـد  ،ويؤخـذ  يصـفى  ثم فوقه غليمال الماء يصب بل الماء، في يغلى أال

 مـن  ممكنة كمية أكبر الستخراج الطرق أحسن الطريقة هذه بأن األخيرة الفحوص

 . البابونج في الموجودة األخرى النافعة المواد من وغيرها األزولين مادة



 

 
 

 الحالة هذه في يؤدي ذلك ألن البابونج، شاي تناول من اإلكثار يجب وال

 بتحريـك  القيـام  عند وصداع الرأس في بثقل الشخص فيشعر المفعول، عكس إلى

 الدوخـة  وتعتريـه  جسـمه،  بهـا  يهتز مرة كل في األلم، عليه ىويستول الرأس،

 يوصـف  التي العوارض تلك جميع تنتابه أنه أي واألرق، المزاج وحدة والعصبي،

 . مكافحتها في البابونج

 بسـكر  مزجـه  بعد المعوية االضطرابات معالجة في البابونج ويوصف

 الهضم عملية على تساعد أمعائنا في تعيش التي النافعة الجراثيم أن وبما ،الالكتوز

 المجـال  توفير من بد ال فإنه المعوية، االضطرابات حصول عند بالضرر وتصاب

 لبـابونج ا فشـاي  ،االضطرابات هذه مثل على والقضاء جسمنا في بعملها للقيام لها

 . أسقامها من األمعاء شفاء على ويساعدان المهمة بهذه يقومان الالكتوز وسكر

 األخـرى،  البـابونج  مركبات من طائفة البابونج شاي جانب إلى يوجدو

 فـي  جميعهـا  تسـتخدم  التي منه المصنوعة والمراهم البابونج وماء البابونج كأثير

 . األغراض نفس معالجة

 المستحصـل  البـابونج  بماء تشرب التي لبابونج،ا كمادات استُخدمت وقد

 أزهـاره،  من نتينفح على الحار الماء من لترات ةخمس إلى أربعة صب بعد عليه

 البـابونج  مـزج  ويمكـن  ،المعـد  فوق وضعها بعد ذلك وغير المغص معالجة في

 . ذلك على أمثلة ثالثة نقدم أن هنا ونستطيع طبعا، أخرى طبية بأعشاب

 الخفيفة، المعدة اضطرابات أحوال في مسكنا شايا نصنع أن مثال فبإمكاننا

 مـن  رامـاً ج أربعين مع الترنجان من راماًج بثالثين النعناع من راماًج ٣٠ فنمزج



 

 
 

 من فنجان مقدار منه ونصنع شاي ملعقتي أو ملعقة المزيج هذا من ونأخذ البابونج،

 . الغرض لهذا الشاي

 مـن  راماًج عشرين بمزج صورة،ال نفس على الشاي بإعداد نقوم أن أو

 . البابونج من ومثلها الزيتون من راماج بأربعين الشمرة

 تـم  شـاي  بشرب المعدية االضطرابات أحوال بعض نعالج أن ونستطيع

 منهـا  تؤخـذ  أن علـى  والغاسول، والشمرة والبابونج، السوس، عرق عم تجهيزه

 يؤخذ وال أيضا، ذكرها دمالمتق الطريقة حسب الشاي تجهيز ويكون متماثلة، مقادير

 . ذلك غير الطبيب يصف لم ما ،مساء واحد فنجان سوى الشاي هذا من

 طريقـة  علـى  المعـدة،  جـدران  غسل في الشاي نفس استخدام ويمكن

 ولعـالج  المهبلـي  الغسول إلجراء يفيد البابونج ومغلي ذكرها، تقدم التي االستلقاء

 . البيضاء المهبل إفرازات

 البـابونج  فإن السامة، الحشرات إحدى أو أفعى بلدغه ةاإلصاب حال وفي

 يسـتطيع  الصداع حالة وفي كمادات، شكل على استعمل إذا آالمها تخفيف في يفيد

 البـابونج،  بمغلي ساخنة حمامات للقدمين أجريت إذا كثيرة خدمات يقدم أن البابونج

 . بالصوف وتلفان القدمان تجفف ثم

 بإضافة وذلك زاهيا لونا يكسبه البابونج ليبمغ األشقر الشعر غسل إن كما

 يصـل  أن دون المزيج يسخن مثُ الماء، من لتر إلى البابونج زهر من كبيرة ملعقة

 .المعتادة بالطريقة األشقر الشعر به يغسل ثم دقائق خمس ويترك الغليان، درجة إلى



 

 
 

 اًزممي البابونج يعتبر أوربا وفي كمهضم بكثرة تستخدم البابونج أزهار نإ

 مضـادات  بعمـل  يقوم ألنه ذلك الهضمية القرحة بينها ومن الهضم مشاكل لعالج

 المطريـة  خواصـه  إلـى  باإلضافة ومطهر والتقلصات للمغص ومضاد تلاللتهابا

 مـع  البـابونج  غيـر  يسـتعمل  لن فإنه قرحة عنده كان لو إنه ـ  :يل  وقللمعدة،

 .عرقسوسال

 األزهـار  من كبيرة ملعقة ملء الشاي مثل مثله البابونج أزهار تستخدمو 

 فـي  مرتين ويشرب يصفى ثم دقائق عشر لمدة غليه سبق ماء كوب ملء في تنقع

 .مقننة ومستحضرات شاي هيئة على مستحضرات البابونج من يوجدو اليوم

 أزهـاره،  منـه  المسـتخدم  الجزء عشبي نبات عن عبارة البابونج نبات

 مغلـي  سـتخدم يو ... زوليناأل يتالز هذا مركبات وأهم طيار زيت على يحتوي

 العشـابين  مـن  كبيـر  عدد نصح وقد القرحة، لعالج كمشروب أوربا في البابونج

 عميـد  ) فرتـزويس  رودلـف  ( الطبيب قال وقد ،النبات هذا باستعمال المتميزين

 هو البابونج نإ : Herbal medicine كتاب ومؤلف األلمانية الطبية األعشاب

 مـن  تجاريـه  أن يمكـن  أخـرى  وصفة يوجد وال القرحة لعالج المفضلة الوصفة

 .القرحة لعالج المستخدمة المشيدة الكيميائية المستحضرات

 بـروزولين  هو فيه مركب وأهم طيار زيت على البابونج أزهار تحتوي

  ،عفصـية  ومـواد  وكومارينـات  مرة وجلوكوزيدات نيدات فالفو على يحتوي كما

 لعضـالت  ومرخـي  للمغص ومضاد اللتهاباتل كمضاد ونجبالبا أزهار تستعملو

 الحيض توقف التي الوصفة أما ،للحساسية ومضاد رياح ال أو للغازات وطارد الجسم



 

 
 

 عليهـا  صبوي كوب في وتوضع البابونج أزهار من كبيرة ملعقة ملء فهي المفرط

 ويمكـن  ،ويشرب جيدا يصفى ثم دقائق عشر لمدة نقعلي تركي مثُ فوراً المغلي الماء

 تنـاول  ويحذر الطعام وجبات قبل أو بين وذلك اليوم في مرات ثالث كوب ربش

 .أحيانا المعدة في ألما يسبب قد ألنه مباشرة األكل بعد البابونج مغلي

  ـ: ) سيناء ابن ( عنه يقول

 معـروف  وهـو  ،بيضهأ ومنه الزهر صفرأ منه ألوان ذات حشيشة هو

 .  ويحفظ جففي صلهأو أقراصا يجعل نأب وزهره ورقه يحفظ

 حـار  لكنـه  اللطافـة  في الورد من القوة قريب هو  : )  جالينوس ( قال

 ويقلع الطرف من وبالقرب خشنة أماكن في وينبت مالئمة الزيت كحرارة وحرارته

 .  ويجمع الربيع في

 جـذب  غيـر  من بل جذب قلة مع يحلل مَرخ للتكاثف ملطف مفتح وهو

 . األدوية بين من خاصيته وهي

تحليله بإرخائه الحارة األورام نسكيبشديدة ليست التي الصالبات ويلين و 

 العصـبية  األعضـاء  ويقوي التمدد يرخيو ، المتكاثفة األحشاء ألورام ويشرب جداً

  الحيوان بحرارة شبيهة حرارته نأل غيره من كثرأ لإلعياء األدوية نفعأ وهو ،كلها

 .   الصداع من نافعو للدماغ مقٍو وهو... 

   ، ضـماداً  والجـرب  والوجـع  والحكّة والبثور والتكدر الرمد ينفع كذلكو

 الفرفيـري  وخصوصاً الحصاة ويخرج البول يدرو   ،اليرقان يذهبو    ، النفث يسهلو



 

 
 

 شـرباً  الطمـث  ويدر والحارة الباردة لألوجاع المثانة به تكمد والبابونج منه الزهر

 .والمشيمة الجنين ويخرج مائه في وجلوساً

 آخرهـا  في العتيقة للحميات ويشرب الدائرة الحميات في بدهنه يتمرخو 

 استحكم قد كان نإ األحشاء في حار ورم وال الحدة شديدة غير حمى كل في وينفع

 .  نضيجة وكانت حارة تكن لم ذاإ الورمة مع نفع وربما النضج

 ـ : البابونج استعماالت
  ـ : جامعه في ) البيطار ابن ( يقول

 األعضاء في ويرخي الوجع ويسكن دواء، كل من أكثر اإلعياء عم ينفع البابونج ـ

 الكثيفـة  األشـياء  ويخلخل كثيرة صالبتها تكن لم ذاإ الصلبة األشياء ويلين المتمددة

 والقولون خافلالنت طبيخه سقىيو ...  األحشاء ورم من تكونت التي الحميات ويذهب

 . الباردالصداع من نافع للبول مدر الكبد، إنزيمات ويصلح

  ـ : فيقول القانون في ) سينا ابن ( أما

 يقـوي و بشـديدة،  ليسـت  التي الصالبات ويلين بتحليله، الحارة األورام يسكنـ  

 .الحصاة خرجيو ؛البول دريو األعصاب،

  ـ : فيقول تذكرته في ) نطاكياأل داود ( أما

 البـاءة  يقوي والنافض، والحميات الصداع وإزالة السداد تفتيح في مثله شيء الـ  

 ويقلـع  الربـو  نمو من الصدر وينقي الفضالت، يدر مطلقاً الحصى ويفتت والكبد

 مـن  وينفـع  األرحـام  وفساد والنزالت والصالبات والتعب اإلعياء ويذهب البثور



 

 
 

 وعرق الظهر ووجع الشقوق ويزيل الصمم يفتح نهإو ،الهوام يطرد ودخانه السموم

 .والنقرس والمفاصل النسا

 البابونج أزهار تستعمل حيث االلتهابات على البابونج تأثير علمياً ثبت لقد

 دقائق عشر لمدة وتترك مغلي ماء كوب ملء على وتوضع ملعقة ملء يؤخذ كشاي

 االلتهابـات  يزيل فهو المساء في وآخر الصباح في كوب بمقدار وتشرب تصفى ثم

 الدمويـة  للدورة ومنشط للشهية فاتحو والتنفسي الهضمي للجهاز ومطهر والمغص

 مـن  يقي فإنه الصباح في البابونج شاي الشخص تناول وإذا األطفال لدى وخاصة

 ويرجـع  البسيطة الهضمي الجهاز وارتباكات العارضة المغص وآالم البرد نزالت

 حالـة  فـي  البـابونج  فائـدة  الدراسات أثبتت كما الكمازولين، مادة إلى التأثير هذا

 فـي  البابونج يدخل كما القصبي والربو الديكي والسعال المزمن القصبات التهابات

 وألمـراض  للتشـنج  ومضـادة  للعرق كمفرزة داخالً توصف التي المركبة األنواع

 األنـواع  فـي  يـدخل  وكذلك بالتشنج المترافقة األمعاء والتهابات الهضمي الجهاز

 .للصفراء والمفرزة للريح الطاردة

 أن أيضـا  ثبـت  كما لألكسدة، كمضاد البابونج فائدة الدراسات أثبتت كما

 كمـا  جلدلا سرطان على اتمادك عيوض حيث الجلد لسرطان مضاداً تأثيراً للبابونج

 وبـاألخص  السابقة الجرعات بنفس ويؤخذ القلق يزيل البابونج أن الدراسات أثبتت

 . النومعند



 

 
 

 السـعال  لعالج رسمياً البابونج استعمال على األلماني الدستور دقص وقد

 . الفموالتهابات الجلد والتهابات والبرد والحمى المزمن الشعبي وااللتهاب

 ـ : البابونج استعمال محاذير
 . الحساسية من يعانون الذين الناس قبل من البابونج استخدام عدم يجب

  الحلبـــــــة
 نهـا بوز الشـتروها  فوائد من فيها بما الناس علم لو : الحلبة في قيل لقد

 كفـة  فـي  األدوية جميع وضعت لوـ  :  ) كليبر ( اإلنجليزي العالم قال كما ،ذهباً

 .حلبةال كفة لرجحت األخرى الكفة في الحلبة ووضعت ميزان

 بن سعد عاد أنه  وسلم عليه اهللا صلى النبي عن ذكري القيم البن النبوي الطب وفي

، كلـدة  بن الحارث عيفد،  اًطبيب له ادعوا : فقال،  بمكة عنه اهللا رضي وقاص أبي

 عجـوة  تمـر  مع الحلبة وهي،  فريقة له فاتخذوا،  بأس عليه ليس : فقال،  إليه فنظر

 .فبرئ، ذلك ففعل، فيحساهما، طبخاني رطب

 وإذا،  األولى في اليبوسة ومن،  الثانية الدرجة في الحرارة من الحلبة وقوة

، والربـو  والخشـونة  عالالس وتسكن،  والبطن والصدر الحلق لينت،  بالماء طبخت

 محـدرة  ،والبواسـير  والـبلغم  للـريح  جيدة وهي ،الباه في وتزيد،  النفس وعسر

 مـن  وتنفـع ،  الصـدر  مـن  اللزج البلغم وتحلل ،األمعاء في رتبكةالم الكيموسات

. والفانيـذ  السـمن  مع األحشاء في األدواء لهذه وتستعمل،  الرئة وأمراض الدبيالت

 بهـا  وغسل،  طبخت وإذا،  الحيض أدرت،  فوة عقمال خمس وزن مع شربت وإذا

 .الحزاز وأذهبت، جعدته الشعر



 

 
 

 وقـد ،  الطحـال  ورم حلل،  به وضمد،  والخل بالنطرون خلط إذا ودقيقها

 العـارض  الرحم وجع من به فتنتفع ،الحلبة فيه طبخت الذي الماء في المرأة تجلس

 وإذا،  وحللتهـا  نفعتهـا  ،الحـرارة  قليلة الصلبة األورام به ضمد وإذا. فيه ورم من

 .األمعاء وأزلق، الرياح من العارض المغص عم نفع، هاؤما شرب

 الـبلغم  حللت،  الريق على التين أو،  العسل أو،  بالتمر مطبوخة أكلت وإذا

 .منه المتطاول السعال من ونفعت، والمعدة الصدر في العارض اللزج

 المتشنج ظفرال على وضعت وإذا،  للبطن مطلقة،  الحصر من نافعة وهي

 ومنافعهـا ،  البـرد  من العارض الشقاق من بالشمع خلط إذا ينفع ودهنها،  أصلحته

 .ذكرنا ما أضعاف

 اهللا صـلى  اهللا رسـول  قال : قال أنه،  الرحمن عبد بن القاسم عن ويذكر

  بالحلبة استشفوا  : وسلم عليه

 والتـداوي  الغـذاء  قاموس ( في جاء وقد القدم منذ الحلبة العرب عرف 

 الحلـق  لتليـين  بالمـاء  الحلبـة  بطبخ ينصحون كانوا العرب األطباء أن ) بالنبات

 ،والبواسير لألمعاء تفيد كما والربو النفس وعسر السعال ولتسكين والبطن والصدر

 الحـديث  الطـب  وفي , وجميال مجعدا جعلته الشعر بها وغسل طبخت إذا وكذلك

 النشـوية  والمواد سفورووالف لبروتينيةا بالمواد غنية أنها الحلبة تحليل من تبـيـن

 الكـولين  مـادتي  علـى  أيضا ويتتح كما , الحوت كبد زيت ذلك في تماثل وهي

 فيتامينـات  أحـد  وهو النيكوتينيك حمض تركيبهما في يقاربان وهما نيلين والتريكو

 زيـت  يشبه طيار وزيت ثابتة وزيوت صمغية مادة على بذورها تحتوي كما ,)ب(

 .اليانسون



 

 
 

 سـاق  لهـا  سم،٦٠ ـ ٢٠ بين ما ارتفاعها يتراوح حولي شبع حلبةال

 مسـننة  أوراق ثـالث  نهايتها في منها كل يحمل صغيرة سيقان منه ويتفرع أجوف

 إلى تتحول التي الصغيرة الصفراء األزهار تظهر األوراق ساق قاعدة ومن طويلة،

 بـذور  علـى  وتحتوي سم١٠ حوالي قرن كل طول معكوفة قرون شكل على ثمار

 . الخضار إلى تميل أصفر لون ذات وهي الكلية شكلها في ما حد إلى تشبه

 هيئة على ثماراً يحمل صغير حولي عشبي نبات عن عبارة بةلالح ونبات

 البلـدي  الحلبـة ،  الحلبـة  من نوعان ويوجد البذور من عدداً ثمرة كل تحمل قرون

 يختلفـان  وهما الخيل بحلبة والمعروفة الحمراء والحلبة المصفر اللون ذات العادية

 . الصفراء العادية الحلبة هي هنا المعنية والحلبة ،كثيراً اختالفاً

 أسماء ولها هيروغليفي أصل من وهو ) حلبا ( اسم من جاء الحلبة واسم

 ،وحمايت ة،وقزيف ،ودرجراج ،وحليب ،وفريكه ،وفريقه ،اريفاج أعنون مثل أخرى

ـ  Trigonella foenum باسـم  علمياً الحلبة عرفوتُ  مـن  graecum ـ

 .البقولية الفصيلة

 .المنبتة والبذور ؛البذور  هو الحلبةنبات من المستعمل الجزء

 للحلبة الكيميائية المحتويات
 هيدروكربونيـة  سيسكوتربينات من يتكون طيار زيت على الحلبة تحتوي

 بنسـبة  ينالبـروت  من كبيرة كمية على تحتوي الحلبة أن كما ،والكانات والكتونات

 وهـو  الفوسفور وهو المعادن أهم على تحتوي كما ،ونشا دهنية ومواد % ٢٨,٩١

 صـمغية  ومـواد  والترايجـونيلين  الكـولين  مثل وقلويدات الحوت كبد زيت يماثل



 

 
 

 الجالكتـوز  مثـل  ذائبـة  سكرية ومواد وستيروالت صابونية ومواد ثابتة وزيوت

 تشييد في أساسية تعتبر والتي سبوجنينلل أساسيا مصدرا الحلبة تعتبر كما ،والمانوز

 .والياموجنين الدايزوجنين مركب على تحتوي الحلبة أن كما الستيرويدز،

 البحـر  شـرقي  تحـد  التي والبلدان أفريقيا شمال للحلبة األصلي الموطن

 زراعتهـا  جربـت  وقد العالم مناطق أغلب في حاليا تزرع وهي المتوسط األبيض

 .راكبي نجاحا ونجحت بالقصيم

 الحلبة استعماالت
  سـنة  نحـو  إلى تاريخها يرجع التي المصرية )إيبرز( بردية سجلت لقد

 مصـر  فـي  تسـتخدم  الحلبة وكانت،الحلبة من للحروق وصفة الميالد قبل ١٥٠٠

 .الوالدة على للحث القديمة

 الحلبـة  أبقـراط  اإلغريقي الطبيب اعتبر الميالد قبل الخامس القرن وفي

 بالحلبة األول الميالدي القرن في ) دسقوريدس ( العالم وصىوأ ،قيم ملطف عشب

 المهبـل  والتهـاب  الـرحم  التهاب ذلك في بما النسائية المشكالت أنواع لكل كدواء

 .والفرج

 وكـدواء  كمغذية العالم أنحاء جميع في واسع نطاق على تستعمل والحلبة

 للنبـات  الطرفيـة  ممالق أن المملكة في الشعبية االستخدامات ومن ،الوقت نفس في

 البـذور  أن كمـا  ،العاليـة  الغذائيـة  لقيمتها نظرا تؤكل األوراق وكذلك األخضر

 بعض وهناك ،السلطات مع تؤكل حيث الكبيرة التجارية المحالت في تباع المستنبتة

 مـادة  أنها حيث مقدمتها في الحلبة تكون المملكة مناطق بعض في الشعبية األكالت

 .رمضان رشه في وباألخص مشهية



 

 
 

 رئيسـية  عشاء وجبة تكون حيث الحلبة النفاس تستخدم نجد منطقة وفي 

 تمزق( الملوع أو بالمشوع المصابين األشخاص أن كما ،المطازيز أو المرقوق مع

 علـى  فيحصـلون  مغليها أو الحلبة سفوف يستخدمون )الكتف عضالت في عضلي

  ـ: يلي كما وخارجية داخلية استعماالت وهناك إيجابية نتائج

  الداخليةاالستعماالت
 .واإلسهال والطمث البول عسر لعالج الحلبة بذور مغلي يستعمل ـ .١

 مـن  صـغيرة  ملعقة بمعدل بالعسل ممزوجاً الحلبة بذور مسحوق يستعمل ـ .٢

 المعـدة  قرحتـي  لعـالج  يوميا مرات ثالث عسل ملعقة ملء مع الحلبة مسحوق

 .عشر واالثني

 الربـو  وباألخص الصدر أوجاع لعالج حلبةال بذور مغلي مشروب يستعمل ـ .٣

 كـوب  ملء مع دقائق عشر لمدة تغلي حيث البذور من ملعقة ملء بمعدل والسعال

 .اليوم في واحدة مرة وتشرب ماء

 متوسـطة  ملعقة ملء بمعدل سفوف هيئة على الحلبة بذور مسحوق يستعمل ـ .٤

 .الدم سكر نسبة لتخفيض يوميا مرات ثالث بمعدل األكل قبل

 وذلـك  البلـوغ  سن في الفتيات لدى وخاصة للطمث كمنشط الحلبة تستخدم ـ .٥

 حالـة  في عنها باالبتعاد ننصح لكن ،اليوم في مرتين سفوفا متوسطة ملعقة بمعدل

 مـن  األولى الثالثة الشهور في اإلجهاض على تساعد نهاأ حيث الحمل، فترة بدء

 .الفترة هذه في عالية صحية خواص من لها لما الميالد بعد بها ينصح بينما ،الحمل



 

 
 

 ساعتين لمدة وتنقع ماء كوب ملء في ملعقة منقوعها أخذ إذا مشهية ستعملتُ ـ .٦

 .الهضم عملية ويسهل المعدة يقوي النقيع؛ وهذا مباشرة األكل قبل وتؤخذ

 المعويـة  الديـدان  يقتل فإنه الريق على الحلبة نقيع من كوب مقدار أخذ إذا ـ .٧

 .أنواعها بمختلف

 العمليـة  التجارب من وظهر مرة ألول مصر في الحلبة زيت استخلص لقد ـ .٨

 ويـزداد  يتضاعف حليبها فإن يوميا مرات ثالث نقطة ٢٠ةللمرضع أعطي إذا نهأ

 .لألكل شهيتها وتنفتح األثداء حجم

 مسـحوق  من كبيرة ملعقة ملء بأخذ وذلك الحلبة، مسحوق مغلي ويستعملـ   .٩

 ويؤخـذ  تصفى ثم دقائق ١٠لمدة وتركها ليمغ ماء كوب ملء في ووضعها الحلبة

 أجـل  مـن  اليـوم  في مرات أربع إلى ثالث كبيرة واحدة ملعقة المحلول هذا من

   . بالدرن المصاب سعال تسكين

 الخارجية االستعماالت
 الورد زيت مع الحلبة بذر مسحوق من بمزيج الحرق فيدهن الحروق لعالج ـ .١

 . اهللا بإذن الحروق تشفى حتى

 كغسـول  الحلبة بذور مغلي يستعمل البشرة لون وتحسين الجلد تشقق جلعال ـ .٢

 . اليوم في مرتين بمعدل المصابة ماكنلأل

 سـحقها  بعد الحلبة بذور تستخدم ،العضالت وآالم والبرد الروماتيزم لعالج ـ .٣

 . المصابة المناطق بها وتدلك السمسم زيت من قليل مع الثوم فصوص معجون مع

 مـن  كمية تمزج حيث الحلبة بذور مسحوق من لبخة تستخدم الدمامل لعالج ـ .٤

 عجينة شكل على المزيج يصبح حتى باستمرار تحريكها مع فاتر ماء مع المسحوق



 

 
 

 فضلأ الوصفة هذه وتعتبر قماش قطعة عليه ويلف الدمامل على يوضع ثم متماسكة

 هـذه  اسـتعمال  يمكن وشفائه، الدمل فتح لتسريع عالج أي عليها يفضل وال وصفة

 وخراجـات  األثداء خراجات وكذلك واألصابع المتقيح والداحس للخاراجات الوصفة

 . األقدام في والقروح كزيماواإل الناسور انسداد عن الناتجة الشرج

 الحلبـة  مسـحوق  مـن  يد حفنة يؤخذ حيث الحلبة مسحوق مطبوخ ستخدمي ـ .٥

 المرأة فيه وتجلس ردتب ثم دقائق ١٠ لمدة وتغلى الماء من اتلتر ثالثة في وتوضع

 . والورم الرحم أوجاع من تعاني التي

 وأثبتـت  الكوليسترول ضامرأ على ةإكلينيكي دراسات الحلبة على قامت

 على دراسة قامت كما والكوليسترول، الدم سكر من لكل مميزاً انخفاضاً الدراسات

 وإيجابيـة،  جداً جيدة النتائج كانت وقد الوالدة تسهيل أجل من الحلبة بذور خالصة

 حيوانات في بالكبد الخاص السرطان على الحلبة تأثير على علمية دراسة تمت كما

 . الكبد لسرطان كبيراً هبوطاً النتيجة وكانت التجارب

 دساتير من كل في والمسجلة علمياً والمثبتة الحديثة االستعماالت أهم ومن

  ـ : يلي ما واألمريكية واأللمانية اإلنجليزية العشبية األدوية

 .الثالثية والدهون والكوليسترول الدم لسكر خفضةم ـ .١

 .المتعسرة الوالدة تسهيل ـ .٢

 .والقروح والحروق الموضعية االلتهابات عالج ـ .٣

 .للتشنج ةمضاد ـ .٤

 .الهضمي للجهاز يةومقو للرحم ةومنشط همنبه ـ .٥



 

 
 

 يشـرب  كمـا  , الـوزن  ولزيادة الشهية وفتح للتغذية مطبوخة تؤكل أن ويمكن .٦

 تعطـى  كمـا ...  والصدرية المعدية االضطرابات بعض في ينفع أنه حيث ليهامغ

 والشـهية  البنية ولضعاف الدم لفقر وكذلك ,الطمث لتنشيط البلوغ زمن في للفتيات

 . وللنحفاء

 الصـدر  وألمـراض  المـزمن  اإلمساك ضد العسل مع األقدمون وصفها وقد .٧

 إزالـة  فـي  تفيد كما , الجنسي فوالضع والبواسير والبلغم والربو والسعال والحلق

 . الوجه من الكلف

 شهيتها ويفتح رضعالم حليب يدر الحلبة زيت أن إلى الحديثة الدراسات تشيرو .٨

 . للطعام

 أفادت وقد الحليب، إفراز لزيادة مباشرة، الوضع بعد للمرضعات الحلبة توصف .٩

 لحليـب  مـدرة ال األعشاب أهم من تعتبر الحلبة بأن الطبية الدراسات من مجموعة

 .األم

 الحلبـة  مـن  كبيـرة  لملعقـة  المرضـعات  تناول أن التغذية خبراء وأوضح .١٠

 . الثدي حليب إدرار زيادة في يساعد الحليب أو الماء مع شربها أو المسحوقة

 وهـذا  ) مـاء  لتر في اجرام ٢٠ ( الطعام قبل منقوعها أخذ إذا مشهية وهي .١١

 . ويحسنه الهضم ويسهل المعدة يقوي المنقوع

 بالعسـل  الحلبـة  وتمـزج  وللنحالء الدم وفقر الشهية قلة من يشكون وللذين .١٢

 والسـعال،  والحلـق،  , الباءة وضعف الصدر ولعالج المزمن باإلمساك للمصابين

 .والربو



 

 
 

 وللضعف والمغص، والربو والسعال الصدر وألمراض المعدة، و الحلق تلين .١٣

 جلست و الماء في دقيقها بخط إذا الرحم لوجع البنية، ضعاف و الدم ،وفقرالجنسي

 مع بخلطها اإلمساك تعالج الطمث، لتنشط البلوغ زمن في للفتيات تعطي ،المرأة فيه

 قلـه  من يعانين اللواتي للمرضعات البواسير لعالج المعوية، الديدان لطرد : العسل

 . للنفساء أساسي غذاء الحليب،

 فـي  تـدخل  التـي  )MUCILAGE( الميوسيليج مادة على الحلبة وتحتوي .١٤

 علـى  تحتوي كذلك تفتيتها، وعدم تماسكها على للعمل والكبسوالت الحبوب صناعة

 على تعمل التي )DIOSGANIN( والديوسجانين )SAPONIN( السابونين مادة

 منـع  حبـوب  صناعة في أيضا ويدخل األنثوية، الجنسية الهرمونات إفراز تحفيز

 . والروماتيزم الصدرية راضلألم كمسكنات تعمل التي والكورتيزونات الحمل

 كمـا  األنثويـة  الهرمونات على الحتوائها فذلك الجسم وزن تزيد كونها وعن .١٥

 . للشهية فاتحة أنها إلى باإلضافة هذا الجسم، في الدهون نسبة تزيد والتي ذكرنا

 فيتامينـات  علـى  الحتوائها تؤكل منها المستنبتة البذور وكذلك الحلبة أوراق .١٦

 الهرمونـات،  الكربوهيدرات، البروتينات، على كذلك وتحتوي م،والد الجسم لتقوية

 التغذيـة  أو للتدفئة وتعطى العسل، أو بالسكر وتحلّى البذور تغلى كما والسكريات،

 . الشتاء فصل في

 قيمـة  ليعطـي  والسـكر،  بالسمن خلطه بعد البذور مسحوق استخدام ويمكن .١٧

ـ  شراب إلى تحويلها دـبع المسحوقة البذور تستخدم وكذلك عالية، غذائية  بعـد  ـ

 . الثدي من اللبن إلدرار الوالدة



 

 
 

 ومعالجة الشهية، ولفتح الشهرية، الدورة لتنظيم المراهقة للفتاة الحلبة وتعطى .١٨

 واألمـراض  والربو، الديكي، السعال عالج في البذور استخدام يمكن كما الدم، فقر

 ويسـتخدم  للبشرة، بالنسبة فوالكل الداكنة، والبقع واإلمساك، والبواسير، الصدرية،

 . اللوزتين التهابات لعالج كغرغرة البذور مغلي

 الخراج مكان على الساخن الماء مع كلبخة واستخدامها الحلبة طحن يمكن كما .١٩

 . والشرج الثدي وخراريج الداحس، ولإلصبع إلنضاجه،

 استخدامها يمكن الصبار أوراق عصير مع الحلبة بذور فإن أخرى ناحية ومن .٢٠

 . الصلع ظهور وتأخير الشعر سقوط لمنع الرأس، فروة على عجينةك

 الصـالبات  سـائر  وتحلل تلين مفضلة ورطوبة لعابية لها يابسة، حارة وهي .٢١

 أوجـاع  أذهبـت  بالعسل ماؤها وعقد والزبيب والتين بالتمر طبخت وإذا ،واألورام

 مـع  توشـرب  مفردة طبخت ومتى النفس، وضيق والربو والسعال المزمنة الصدر

 وأخرجـت  والحيض النفاس من المتخلف الدم وبقايا والمغص الرياح حللت العسل

 .أعلم واهللا المتبقية األخالط

 ويضاف وعاء في وتوضع البلدي الحلبة مسحوق من كبيرة ملعقة ملء يؤخذ .٢٢

 الماء حجم يصير حتى النار فوق ويترك هادئة نار على وتوضع ماء كوب ملء لها

 لعالج ،يومياً الريق على ويشرب ويصفى النار على من يزاح ثم الكوب ربع يعادل

 .القولون

 تخلصـه  وأنها عافيته للقولون تعيد أن يمكنها الحلبة أن إلى األبحاث وتشير  .٢٣

 كبسـوالت  هيئـة  على وتوجد العطارة محالت في الحلبة وتوجد الزائد المخاط من

 .الغرض لهذا ومساء صباحاً عادة وتؤخذ الصيدليات في تباع ومحببات



 

 
 

 حتـى  بالمـاء  وعجنها البلدي الحلبة مسحوق من لبخة عملالخفين، سخونةول .٢٤

 بقطعة وربطهما الخفين على اللبخة هذه نعمل النوم عند ثم جداً رخوة عجينة تكون

 .اهللا بإذن القدمين سخونة في تفيد ليلياً ذلك يكررو قماش

 .سلع بدون أو بالعسل حلىوتُ غلىتُ  ـ: االستعمال طريقة

 )بيوتريكـون ( باسـم  الحلبة من سائغاً شراباً فرنسية شركة حضرت وقد

 . الشهية وفتح النحافة لعالج

 الخيـل  حلبـة  وتسمى العادية الحلبة عن يختلف الحلبة من نوع هناكو 

 بنفسـجي  لـون  ذات وهي Securigera Secridaca باسم علمياً المعروفة

 فـي  كليـاً  اختالفـاً  وتختلـف  كغذاء تستخدم وال العادية الحلبة من أطول وبذور

 عدم ويجب الظهر، سفلأ التهابات لعالج تستخدم حيث العادية الحلبة عن االستخدام

 .األحوال من حال بأي للحلبة كبديل استخدامها

 الحلبـة  بـذور  فتوجد المحلية األسواق في الحلبة من المتوفرة المواد ماأ

 لـدى  ومسجل الصحية األغذية التمح في يباع صيدالني مستحضر وكذلك المنبتة

 . منزله في الحلبة تنبيت شخص ألي ويمكن الصحة وزارة

 الحلبة استخدام محاذير
 تنشط أنها حيث الحامل للمرأة الحلبة استخدام يجب ال حيث محاذير يوجد نعم  .١

 قليلـة  بكميات ليس ولكن كعالج الحلبة استخدام عند المرأة تسقط أن ويمكن الرحم

 تحـت  لألطفال استخدامها يمكن ال كما السلطة، أو المأكوالت لبعض تضاف كالتي



 

 
 

 علـى  المعتمد النوع من السكر ىلمرض الحلبة استخدام عدم يجب كما السنتين، سن

 . المختص استشارة بعد إال األنسولين

 أن عليـه  الكوليسـترول  أو الدم سكر فحص يعمل شخص أي على يجب كما .٢

 نتـائج  في والنقصان الزيادة الحسبان في يأخذ لكي بةالحل يستخدم أنه المختبر يشعر

 . الهرمونات مع وكذلك الدم تخثر أدوية مع أيضاً تتدخل وقد ،الفحص

 متكاملـة  صـيدلية  الصغيرة الحبوب ذات النبتة تلك الحلبة تعتبر وهكذا

 .اخل الجسمود خارج استخدامها يمكن

 طسالبطا
 ،)C (فيتـامين و ، )A( ات؛ ومنها فيتـامين     فيتامينلل هائالً مصدراًتُعتبر البطاطس   

 .والبوتاسيوم النحاس،و األلياف، كما وهي غنية ب،٦وفيتامين ب

 ـ :  الجيدةسمواصفات البطاط
 . متوسط حجم اتذ؛ وجامدة ـ أن تكون ثمارها ١

 . خالية من الندباتالثمارأن تكون ـ  ٢

 ـ : اإلعداد والتخزين
 يتم أن على وجاف، ظلموم بارد مكان في وإنما الثالجة فيالبطاطس   حفظتُ الـ  ١

 .االستخدام قبل جيداً تنظيفها



 

 
 

 تقسـيمها  مكنكي أو دقيقة، ٤٥  إلي٣٠من قشرتها نزع بدون الفرن في خبزتُ ـ  ٢

 على ذلك ويعتمد؛  دقيقة ٣٠ إلي   ٢٠ من الماء في سلقها مثُ تقشيرها بعد ننصفي إلى

 .إليها المكسرات إضافة بعد هرسوتُ الماء، من صفىتُ مثُ ؛حجمها

 
 أضرار البطاطس المقلية

 لتقيـيم  طارئـة  مشـاورات  سلسلة بإجراء العالمية الصحة نظمةم قامت

 رقـائق  فـي  مـادة  وجـود  إلى شارتأ التي األخيرة قلقةالم والدراسات األبحاث

 اإلصـابة  إلـى  تـؤدي  أن مكني بزالخُ أنواع وبعض المقلية والبطاطس البطاطس،

 مـع  للتعامل إجراءات من اتخاذه يجب ما حول تقريراً المنظمة وستعد. بالسرطان

 . األمر هذا

 سـويدية  دراسـة  أعقاب في  لمنظمة الصحة العالمية   االجتماعهذا   ويأتي

 عاليـة  حـرارة  درجـات  على المطهية النشوية األطعمة بعض بأن تأفاد شرتنُ

 .األكريالميد مادة على تحتوي

التجـارب   حيوانـات  على جريتُأ مخبرية تجارب في البرهنة تمت وقد

 ولتنقيـة  وأصبغة بالستيكية مواد إنتاج في ستخدمتُ التي األكريالميد، مادة أن على

 سـبب تُ كونهـا  فـي  شـتبه ي فإنه وبالتالي ؛للسرطان سببةم مادة هي الشرب، مياه

 .طويلة فترات مدى على منها عالية لمستويات المعرضين األشخاص لدى السرطان



 

 
 

 بمسـتويات  حتمـل الم وجودها فإن المياه، في وجودها من الرغم وعلى

 نسـق م شـلوندت    يورجن وقال ... الصدمة وقع له كان قد أساسية أغذية في عالية

 ـ : العالمية الصحة نظمةم في األغذية سالمة قسم

 ذلك فإن ،صحيحاً الحيوانات على والتجارب المياه طريق عن نعرفه ما كان إذاـ  

البشرلدى للسرطان جدا هاماً مصدراً يكون أن مكني  . 

 . آخرغذائي عرذُ مجرد ليس األمر هذا إنـ  : قائالً وأضاف

 إلـى  بها حدت جةدر العالمية الصحة نظمةم لدى القلق مستوى بلغ وقد

؛ السـويدية  الدراسـة  نشر من شهرين غضون في دولياً خبيراً ٢٥ يضم لقاء تنظيم

 الدولية للمنظمة بالنسبة "قياسياًً رقما" سجل قد األمر هذا فإن شلوندت، إلى واستناداً

 تخصصةم اجتماعات تنظيم أمر منها يستغرق ما عادة والتي المتحدة، لألمم التابعة

ما علمية لوماتمع راجعةلم العام قاربي. 

 دراسـات  فـي  يبرره ما لقي قد العالمية الصحة منظمة قلق إنـ  :  شلوندت وقال

 دراسـة  إليه توصلت ما صحة من عززت وسويسرا وبريطانيا النرويج، في الحقة

 . نتائج من السويدية القومية الغذاء دائرة

 كلو. علماءُ قبل من لمغلوطةا النتائج من دفعة مسألة ليست إنهاـ   : يقول وأردف

 .حتملم تهديد هذا أن يفهم خبرة أدنى لديه من

 نتائج صحة إزاء شكوكه عن العلماء من عدد عبر ذلك، من الرغم وعلى

 نشرها تم والتي األغذية، من صنف ١٠٠ إلى تستند كانت التيو السويدية، الدراسة



 

 
 

 مـن  للتحكيم العادية اءاتاإلجر عبر مرورها من بدالً للحكومة صحافي مؤتمر في

 . العلمية الدوريات في عتمدم هو ما نحو على براءخُ قبل

 والمقليـة  ؛بـالفرن  والمشوية المقلية، البطاطس إن ـ : السويديون الباحثون وقال

 مـن  عاليـة  مستويات على تحتوي أن مكني الحبوبية نتجاتوالم ؛بالزيت مغمورة

 . األكريالميد

 وقـدر ؛  المسلوقة نتجاتبالم يتعلق فيما النتائج نفس إلى التوصل يتم ولم

المادة أن السويدية للحكومة تابعون لماءع مئـات  بضع عن مسئولة تكون أن مكني 

 وذلـك  عـام،  لكُ في البالد في سجلتُ التي ٤٥,٠٠٠ البالغة السرطان حاالت من

 .مقلياً طعاماً جرذان إطعام فيها تم تجارب إلى استناداً

 الحيوانـات  لدى األكريالميد بها يتسبب التي السرطان أنواع إنـ  :  ندتشلو وقال

ـ  أيضـاً  شـملت  ولكنها فحسب، الهضمي بالجهاز محصورة تكن لم  الثدييـة  ددالغُ

 األمـر  هذا بأن يوحي دليل أي وجود عدم على شدد أنه غير .والجلد والخصيوية،

البشر على ينطبق أن مكني . 

 سـيحث  االجتمـاع  كان إذا بما التنبوء ألوانه السابق من إنه ـ : شلوندت وأضاف

 . حددةم مجاالت في إضافية بدراسات سيوصي أو غذائية، تغييرات إحداث على

 إجماعـاً  نـاك ه فـإن  األكريالميد، شأن في المخاوف عن النظر وبغض

 والمقلية دهنةالم لألطعمة استهالكهم من واحدي أن الناس على يجب أنه على أساسياً

 . صحية غذائية حمية يريدون كانوا ما ذاإ



 

 
 

 الصعوبة، من أكبر قدر على ينطوي بزالخُ شأن في توصية إصدار ولكن

 كغـذاء  أهميته بسبب وذلك اآلن، حتى منه عينةم بأنواع يتعلق األمر وأنً خصوصا

 . الدول من العديد في قومي مستوى على رئيسي

 مـن  المحـدود  القـدر  إلـى  النظر على قادرين نكون أن نأملـ   : شلوندت وقال

 هـي  ومـا  الحاليـة  الصورة حول معقولة باقتراحات نأتي وأن المتوفر المعلومات

 .  معلوماتمن لدينا ما في الموجودة الثغرات

 التابعـة  والزراعة األغذية نظمةم مع تركمشُ بشكل االجتماع تنظيم ويتم

 فـي  بالمشـاركين  قائمة نشر العالمية الصحة نظمةم ورفضتكما   ؛المتحدة لألمم

 . العلمية نزاهتهم ضمان ريدتُ بأنها ذلك مبررة ،االجتماع

 .الشمالية وأمريكا أوروبا من مه شاركينالم غالبية إن:  نظمةالم وقالت
 فوائد الجزر

 حاالت في ساعدوي والعيون للبشرة فيدالم )أ( فيتامين على الجزر يحتوي

 أنـه  والعجيـب   ...الكبـار  عند الفم رحةقُ الجوع ضعوالر األطفال عند اإلسهال

ـ  قطع وضع تُ حيث المفاصل وآالم الجلدية االلتهابات عالج في ستخدمي  علـى  ه من

 األظـافر  لعالج ستخدمويكما   ؛الليل طوال تركوتُ ؛بالشاش لفوتُ ؛صابةالم المنطقة

أربـع  ظافراأل غطستُ مثُ ساخن ماء في الخضراء الجزر أوراق نقعتُ حيث لتهبةالم 

 .االلتهاب يزول وبعدها ؛يومياً مرات

 



 

 
 

 الكرنب
 . )C ( و؛  )A ( لفيتامينوالكرنب مصدراً هاماً 

 ـ : رنب الجيدواصفات الُكُم
 . وزنها في ثقيلة أن تكون ـ ١

 .سليمةو ؛جامدة وأن تكون أوراقهاـ  ٢

 ـ : اإلعداد والتخزين
 األوراق واتـرك  ؛الثالجـة  في كثرأ أو ؛أسبوع دةلم رنببالكُ االحتفاظ مكني ـ  ١

 بـاقي  علـي  تحـافظ  لكـي  جافه أو صفراء كانت لو حتى نزعها بدون الخارجية

 .تجف ال حتى األوراق

 مـن  الرأس نزع مع أجزاء أربعة إلي تقسيمهاو ؛لها بغسعليك االستخدام عند ـ  ٢

 .الداخل

 مملح ماء في هسلق مكني أو ؛السلطة في الخام حالته في وهو طازجاً ستخدمي ـ  ٣

مثُ ؛اإلناء تغطية بدون دقائق ٧  إلي ٥ دةلم إضـافة  بعد النيئ باألرز ىحشي بـد الز 

 تمـام  حتى له الحساء إضافة بعد النار فوق رفعوي إليه، والبقدونس والفلفل والملح

 .هضجنُ

 القرنبيط
 ؛ )ج( ات وبخاصة فيتـامين     لفيتامينالهامة ل در  اص من الم  طبر القرنبي يعت

 .األلياف؛ والفوالتو



 

 
 

 ـ : مواصفات القرنبيط الجيد
 أخضر لونها األوراق؛ و تماسكةم ؛ والثمرة كرس أو ؛أبيض لونها األزهار

 .نيةب قعب بدون فاتح

 ـ : اإلعداد والتخزين
 عنـد و الثالجة، في حفظه عند أسبوع  حواليعند الحفظ الجيد بقائه فترة تمتد ـ  ١

 .تناسقم نحو علي األزهار قطعوتُ قسمتُ مثُ الخارجية األوراق نزعتُ الطهي

 ملـح م ماء في سلقي الطهي وعند السلطة، في الخام حالته في طازجاً ستخدمي ـ  ٢

 وضعه مكني أو. والبقدونس الموتزاريال بنج إليه ضافي مثُ ؛دقائق ١٠ إلي ٦ من

 . الزيت في تحميره مثُ سلقه بعد وبقدونس بيض في

 أبو فروة
 . )ج(  لفيتامين هائالً مصدراًيعتبر أبو فروة 

 ـ : مواصفات أبو فروة الجيدة
 .المع نىب لون ذات الخارجية قشرته تكون أن

 ـ : اإلعداد والتخزين
مثُ ؛البالستيك من أكياس في وضعي لكي قليلة ألسابيع الثالجة في وضعي 

 المسـتوى  الجانب على (×) عالمة عمل مكنيف طهيها عند التشقق من القشرة تمنع

 في وضعه بعد عليه وجدتُ التي القشرة تتفتق حتى فروة أبو ) حمصي ( شوىي؛ ف له

 درجـة  ٣٢٥ حرارتـه  درجة رنفُ في وضعوي ؛واحدة طبقة على خصصم طبق



 

 
 

 للتسلية أكله مكنكوي عليه من القشرة نزع ويتم ليبرد تركي مثُ دقيقة، ٢٠ دةلم مئوية

 .الحلوى في استخدامه أو للحساء إضافته أو

 اللفت
  ).C ( لفيتامين هائالً مصدراًيعد اللفت 

 ـ : واصفات اللفت الجيدُم
 . األرجواني اللون إلى مائالً أبيض الثمرة لونـ  ١

 .متوسطة إلى صغيرة من الحجمـ  ٢

 .الوزن في ثقيلة الثمرةـ  ٣

 ـ : اإلعداد والتخزين
 وعنـد  ، بقليـل أكثـر  أو عأسـبو  إلي حـوالي  الثالجة في تخزينه فترة تمتد ـ  ١

 .بالسكين نظفوتُ قشروتُ الخضراء األوراق قطعتُ االستخدام

 المخلـالت؛  أصناف كإحدى مملح ماء في وضعي أن إما الستخداماته وبالنسبة ـ  ٢

 البقـدونس  إليـه  ضافوي هرسي مثُ ؛دقيقة ٢٥ إلي ١٥ من مملح ماء في سلقي أو

 .والزعتر راثوالكُ والفلفل

 البسلة
 . )c( ات؛ ومنها فيتامين فيتامينلل هائالً مصدراًتُعتبر البسلة 

 ـ : مواصفات البسلة الجيدة
 .تماسكةمو ؛فاتح أخضر قشرتها لون



 

 
 

 ـ : اإلعداد والتخزين
 فقط االستخدام عند لكن قشرتها نزع حبذي ال أيام لعدة الثالجة في تخزينها عند ـ  ١

 . تُنزع القشرة

 مـن  كطبـق  طهيها أو السلطة أو الحساء في إما استخداماتها أغراض تتعدد ـ  ٢

 .الشهية الرئيسية األطباق

 جلــالف
 ).ج  ( لفيتامين هائالً مصدراًوالفجل 

 ـ : مواصفات الفجل الجيد
 .وملساء خضراء األوراقـ  ١

 .صفراء أو ابلةذ غير األوراق أطرافـ  ٢

 .ذابلة وغير تماسكةم األوراقـ  ٣

 ـ : اإلعداد والتخزين
الـرأس  نظـف تُ االستخدام وعند يومين، إلى يوم من الثالجة في به االحتفاظ مكني 

 .الخام بشكله السلطة في ستخدموي بالماء، جيداً غسليو بالسكين، جيداً

 الفجل األبيض
 عتبـر تُف؛ كما و   األردا سمنة من كخلصوي الدهون ذيبي األبيض الفجل

 أن وثبـت  ؛الزائـد  الوزن ذات المرأة ؤرقتُ التي المشاكل أكثر من األرداف سمنة



 

 
 

 في الدهون إذابة في ساعدةالم طريق عن شكلةالم هذه حل في ساعدي األبيض الفجل

 .المنطقة تلك

 إلنقـاص  فعالة وسيلة عتبرتُ الورقية الخضراوات أن سميث كريس وأكد

 عـن  الورقيـة  الخضراوات كمية تقل بأال التغذية خبراء ينصح لذلك الزائد، لوزنا

 أو طازجـة  ؤكـل تُ كانت سواء الغذائية الوجبات كمية إجمالى من %٣٥  إلي ٢٥

 مـن  له لما النسبة هذه من زءاًج األبيض الفجل مثلي أن على مطبوخة أو مسلوقة

 . األرداف قةمنط خاصةبو ؛الدهون من التخلص في فعال تأثير

 خلل دون الغذائية الوجبات بين الطازجة الخضراوات تناول مكني كذلكو

 باألليـاف  الغنيـة  األغذيـة  تلك وجود إن حيث يومياً، المتناول عرىالس بالمحتوى

 خاصـة بو الزائدة والدهون عراتالس حرق عمليات سهلي األبيض الفجل خاصةبو

 .األرداف بمنطقة

 معلومات غذائية صحية
 ةصـاب اإل خطر تقليل في ساعدي يومياً بزخُال من ثالثاً أو شريحتين تناول

 أنواع وبعض ةونوالمكر كاألرز النشويات من اإلكثار؛ و القلبية وأ الدماغية بالسكتة

 لـى الكُ على الحفاظ في جداً فيدم والملفوف مثرىوالكُ كالتفاح والفاكهة ضرواتالخُ

 والسبانخ والتونة السردين مثل البوتاسيوم أمالح نسبة فيها ترتفع التي المأكوالت أما

 عـن  القولون مرضى يبتعد أن فضلي؛ كما و  الكلوي بالفشل عانيي لمن ة ضار فهي



 

 
 

 ؛البلـدي  بـز الخُ فـي  الموجودة الطبيعية األلياف من يكثروا نأ و والتوابل الدهون

  ... والفاكهة واتاوالخضر

 سـبب ي فهو جيداً المطهو غير لحمال تناول تحذر ن أ الحاملأة   المر علىو

 .الجنين خم خاليا تدمير وبالتالي ؛الحمل تسمم

 العالج بالخضروات والفاآهة
   ـ: أمراض القلب والشرايين

كما  ... والثوم واألسماك والحبوب الطازجة والفواكه اواتر الخض تناول

 واللحوم واألجبان والقشدة بدكالز شبعةالم بالدهون الغنية األطعمة جنبويجب أن تت  

دهنةالم والكحول يات؛ركوالس. 

  ـ:ارتفاع ضغط الدم 
 والفواكـه  الخضروات وتناول القهوة ربشُ وتقليل الملح استهالك تخفيف

 األسـماك  تنـاول  أما...  يقلل من ارتفاع ضغط الدم       والكالسيوم بالبوتاسيوم الغنية

 اًيرئيس دوراً يلعب الذي لسيومالكا من الجسم حاجة لتأمين الحليب شتقاتوم الدسمة

 . فإنه يعمل علي ارتفاع ضغط الدمالدموية األوعية وتمدد انقباض عملية في

   ـ: فقر الدم
 الـدم  ريـات لكُ الرئيسـي  المكـون  عتبري الذي لوبينج الهيمو نقص وهو

مثل  بالحديد الغنية األطعمة بتناول نصحي؛ ف الدم إلى األكسجين حملي والذي الحمراء

 الحديـد  امتصاص عملية ولتسهيل ؛القمح ونخالة والبقدونس والجوز ندقوالب دسالع



 

 
 

 طمـاطم وال والسـلق  والليمـون  رتقالالب مثل C نيمايت بف غنية أطعمة تناول يجب

 . فروت ريبجالو ؛خضراأل والفلفل

 حمـض  ألن باشـرة م بعده أو كلاأل أثناء الشاي تناول نبب تج جكما وي 

 .الحديد امتصاص عملية عيقي فيه الموجود نيكاالت

 ـ:  الدوالي
نصحي و البدانة وتجنب عادي وزن على حافظةبالم التمـارين  مارسـة م 

؛ هـارات الب أكـل  تجنـب ؛ وأيضاً   طويالً الوقوف تجنبكما ويجب    ... الرياضية

 . بكثرةباأللياف الغنية األطعمة تناولو

 
 




