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 بسم اهلل الرحمن الرحیم                                      

 مغز و بدن برای زنجبیل عمده خاصیت 12

 که نیست تعجب جای ، جهان در امروزی غذایی های رژیم ترین رایج از یکی عنوان به

 طعم ،  خاصیت داشتن با زنجبیل ریشه( 1. )است چشمگیر بسیار زنجبیل فواید

 مغذی و خوشمزه با برابر هایی بخش ، سالمتی مزایای از ای گسترده لیست و فلفلی

 بیماری شتم و ضرب از چیز همه با و است استفاده برای آسان ، کاره همه. ستا

 .است ارتباط در مغز بهتر عملکرد تا گرفته حرکتی

 

 ضد خواص ، ها اکسیدان آنتی داشتن دلیل به زیادی حد تا زنجبیل سالمتی فواید

 جبیلزن و پارادول ، شوگول ، زنجبیل مانند درمانی ترکیبات محتوای و التهابی

 رژیم در را آن توانید می چگونه و است مفید شما برای زنجبیل چگونه بنابراین.است

 موجود آبمیوه و کپسولی ، زمینی ، خشک ، تازه صورت به بگنجانید؟ خود غذایی

 می ای جنبه هر در تقریباً و شود می اضافه رژیم به راحتی به زنجبیل ریشه ، است

 .باشد تهداش ماندگارسالمتی تأثیر تواند

 

 مهم معدنی مواد و ها ویتامین از متنوعی مجموعه حاوی زنجبیلزنجبیل تغذیه

 قوی التهابی ضد و اکسیدانی آنتی خواص با ترکیبی ، زنجبیل حاوی همچنین. است

 .است مرتبط سالمتی نظیر بی فواید از بسیاری با که است

 : ملشا( 3) تقریباً خام زنجبیل( اونس 3.5 حدود) گرم 100(2) 

 کربوهیدرات گرم 17.8کالری 80
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 پروتئین گرم 1.8

 چربی گرم 0.7

 غذایی فیبر گرم 2

  پتاسیم گرم میلی 415

  0.2 مس(DV میلی گرم 12

  درصد 11) گرم میلی 0.2

  درصد 11) منگنز گرم میلی 0.2

  درصد 11) منیزیم گرم میلی 43

   C (8 ویتامین گرم میلی 5

 B6 ویتامین گرم میلی 0.2 

  نیاسین گرم میلی 0.7

  درصد 3) فسفر گرم میلی 34

 (DV درصد 3) آهن گرم میلی 0.6

 اسید ، روی ، کلسیم کمی مقدار زنجبیل ، باال در شده ذکر مغذی مواد بر عالوه

 بیشتر که باشید داشته بخاطر ، حال این با.دارد نیز تیامین و ریبوفالوین ، پانتوتنیک

 ریز نیازهای رفع برای بنابراین ، کنند می مصرف یلزنجب از کمی بسیار بخش افراد

 .شود ترکیب مغذی و چرب پر غذاهای دیگر انواع با باید شما مغذی
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 حاصیت زنجبیل 12 

 کند می کمک تهوع حالت درمان به. 1

 بیماری و دریایی های بیماری برای طبیعی داروی عنوان به تاریخی نظر از که زنجبیل

 و تهوع حالت در درمانی توانایی داشتن دلیل به شاید ، ودش می استفاده صبحگاهی

 .باشد مشهور بسیار استفراغ

 

 کند می مبارزه قارچی عفونتهای با. 2

 پا خارش تا گرفته مخمر های عفونت از ، متنوع شرایط ایجاد باعث قارچی عفونتهای

 رچقا ضد خواص داشتن دلیل به زنجبیل خوشبختانه. شود می ورزشکاران پای و

 .کند می کمک زا بیماری های قارچ بردن بین از به قدرتمند

 

 کند می محافظت معده زخم برابر در. 3

 مانند عالئمی و گیرد می شکل معده آستر در که است دردناکی های زخم معده زخم

 مطالعات.کند می ایجاد شکمی ناراحتی و دل سوزشسر ، خستگی ، هاضمه سوء

 کمک معده زخم ایجاد از جلوگیری به تواند می نجبیلز که اند داده نشان متعددی

 برابر در زنجبیل پودر که داد نشان 2011 سال در حیوانی مطالعه یک ، حقیقت در. کند

 کردن مسدود و التهابی های پروتئین سطح کاهش با آسپرین از ناشی معده زخم

 (8. )شود می محافظت زخم رشد به مربوط های آنزیم فعالیت
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 دهد می تسکین را قاعدگی های درد -4

 سردرد و( دیسمنوره) پریود گرفتگی ، درد مانند جانبی جانبی عوارض متأسفانه

 به آنها از بعضی که حالی در. است همراه قاعدگی با خانمها از بسیاری در معموالً

 طبیعی داروهای ، اند آورده روی عالئم تسکین منظور به نسخه بدون داروهای عنوان

 مطالعه.باشند مفید قاعدگی درد کاهش در اندازه همان به توانند می نجبیلز مانند

 درد زنجبیل که داد نشان است شده منتشر مکمل و جایگزین پزشکی مجله در که ای

 می کاهش مفانامیک اسید و ایبوپروفن مانند داروهای اندازه همان به را قاعدگی

 که داد گزارش ، داشت مشابهی های یافته 2009 سال در دیگری مطالعه( 9. )دهد

 (10. )دهد می کاهش را درد مدت هم و شدت هم زنجبیل

 

 کند مهار را سرطان رشد است ممکن -5

 ، زنجبیل-6 نام به قدرتمند ترکیب یک وجود دلیل به زنجبیل فواید مهمترین از یکی

 و زنجبیل که دهد می نشان آزمایش لوله مطالعات.است آن سرطانی ضد خاصیت

 ، تخمدان سرطان رشد و سرطانی سلولهای رشد انسداد در توانند می آن زایاج

 الزم بیشتری تحقیقات ، وجود این با( 13 ، 12 ، 11. )باشند مؤثر پروستات و لوزالمعده

 می چگونه و کند می مهار را سرطان زنجبیل خواص چگونه که شود مشخص تا است

 .کند تعمیم قابل انسان برای را آن تواند

 

 کند می تنظیم را خون قند. 6
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 جمله از) سردرد تا ادرار تکرر از ، کند ایجاد زیادی منفی عالئم تواند می باال خون قند

 تری جدی مشکالت تواند می حتی ، کنترل عدم صورت در. تشنگی افزایش و( میگرن

 که دهد می نشان تحقیقات.کند ایجاد زخم بهبود در اختالل و عصبی آسیب مانند

 در. کند می کمک خون قند تقویت در جدی جانبی عوارض بروز از جلوگیری به بیلزنج

 داده کاهش درصد 12 را ناشتا خون قند حقیقت در زنجبیل مکمل ، 2015 مطالعه یک

 (14. )است داده بهبود درصد 10 را خون قند مدت طوالنی کنترل و

 

 دهد می تسکین را عضالت و مفاصل درد. 7

 می شما غذایی رژیم به زنجبیل کردن اضافه ، التهاب کاهش در آن توانایی دلیل به

 یک.کند کمک آرتریت با مرتبط مفاصل دردهای هم و عضالت درد به هم تواند

 درد در زیادی تا متوسط کاهش به منجر زنجبیل روزانه مصرف که داد نشان مطالعه

 نشان دیگری مطالعه( 15. )شود می ورزش از ناشی عضالنی آسیب از ناشی عضالت

 آرتروز به مبتال افراد در درد داروهای به نیاز و زانو درد کاهش در زنجبیل عصاره که داد

 (16. )کند می کمک

 

 دهد می کاهش را کلسترول سطح. 8

 این با. است ضروری کلی سالمتی برای کلسترول ، ها هورمون تولید تا صفرا تولید از

 خطر افزایش و رگها انسداد باعث و شود ایجاد خون رد تواند می باال کلسترول ، حال

 توانایی زنجبیل فواید بزرگترین از یکی.شود می عروقی و قلبی های بیماری به ابتال

 مشکالت به ابتال خطر کاهش برای گلیسیرید تری و کلسترول طبیعی کاهش در آن
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 داد نشان اقعو در بابل پزشکی علوم دانشگاه در شده انجام مطالعه یک. است قلبی

 و دهد کاهش توجهی قابل میزان به را LDL بد کلسترول است قادر زنجبیل که

 روی مطالعه یک( 17. )دهد افزایش دارونما با مقایسه در را HDL مفید کلسترول

 نشانگرهای بهبود) کلسترول کاهش در تقریباً زنجبیل که داد نشان همچنین حیوانات

 کلسترول برای معموالً که دارویی ، تورواستاتینآ عنوان به است مؤثر( کلسترول

 (18. )شود می تجویز باال خون

 

 بخشد می بهبود را مغز عملکرد. 9

 التهاب و اکسیداتیو استرس با پارکینسون و آلزایمر بیماری مانند عصبی شرایط

 آنتی بودن دارا داشتن با زنجبیل که است این بر اعتقاد. است مرتبط مغز در مزمن

 چندین.دارد شما مغز سالمت در مهمی نقش ، التهابی ضد خاصیت و ها داناکسی

 و مغز پیری برابر در تواند می زنجبیل عصاره که اند داده نشان حیوانات روی مطالعه

 سال در تحقیق یک بلکه ، این تنها نه( 20 ، 19. )کند محافظت شناختی عملکرد افت

 زنان در شناختی  توجه و عملکرد هبودب به زنجبیل عصاره که داد نشان نیز 2012

 (21. )کند می کمک میانسال

 

 باکتریایی عفونتهای بلوک. 10

 نیز را باکتریایی های عفونت با مقابله توانایی زنجبیل ، قارچی ضد خاصیت بر عالوه

 و الریه ذات ، ادراری عفونت مانند شرایطی رایج مقصر زا بیماری های باکتری. دارد

 می زنجبیل در موجود ترکیبات ، آزمایش لوله مطالعه یک طبق.دهستن برونشیت
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 شوند می لثه بیماری باعث که باکتریایی های گونه برخی رشد از جلوگیری به توانند

 برابر در زنجبیل عصاره که داد نشان دیگر آزمایش لوله آزمایش یک( 22. )کنند کمک

 (23. )است موثر نیز دارو به مقاوم باکتری سویه چندین

 

 کند می رفع را التهاب. 11

 ها عفونت و صدمات برابر در سالم و سالم ایمنی پاسخ یک تواند می التهاب اگرچه

 چاقی ، قلبی های بیماری مانند شرایطی در مزمن التهاب رسد می نظر به اما ، باشد

 المللی بین ژورنال در بررسی یک(24. )کند می ایفا را مهمی نقش سرطان و دیابت ،

 سنتز مهار به است ممکن زنجبیل عصاره: کرد خاطرنشان پیشگیرانه زشکیپ

 دیگری التهابی ضد ترکیبات ، زنجبیل بر عالوه. کند کمک التهاب خاص مارکرهای

 فواید اینکه احتمال همچنین(25a. )دارد نیز زنجبیل و پارادول ، شوگاول مانند

 کاهش را قلبی حمله خطر نتیجه در) باشد خون شدن لخته از جلوگیری جمله از زنجبیل

 وجود نیز شود می خون شدن رقیق باعث که آن طبیعی اسیدهای دلیل به( دهد می

 . است نتیجه بی کنون تا مطالعات اما. دارد

 کند می ترویج را مناسب هضم. 12

 و گوارش دستگاه سالمت از حمایت در آن توانایی ، زنجبیل فواید مهمترین از یکی

 هضم سوء  هضم در شایع بیماری یک ، هاضمه سوء مانند شکالتیم از جلوگیری

 می مشخص ناراحتی و ، سر سوزش ، قلب سوزش ، درد مانند عالئمی با که است

 تخلیه سرعت به درصد 25 زنجبیل ، گوارش جهانی ژورنال در ای مطالعه طبق.شود

 یک( 26. )دکن می کمک هاضمه سوء به مبتالیان در دارونما با مقایسه در  معده
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 در غذایی وعده همراه به زنجبیل کپسول مصرف که داد نشان حتی دیگر مطالعه

 (.27) است کرده برابر دو را معده شدن خالی سرعت واقع

 

 زنجبیل ریشه از استفاده نحوه

 کنید استفاده زنجبیل ریشه از چگونه که کنید می تعجب احتماالً شما ، حاضر حال در

 به زنجبیل ریشه خوشبختانه. کنید استفاده دارد که زیادی یبهداشت مزایای از تا

 گنجانده شما روزمره کارهای در تواند می راحتی به و است موجود مختلفی اشکال

 قابل شما ناخن با راحتی به که باشد براق و نازک پوستی دارای باید تازه زنجبیل.شود

 زنجبیل دیگر طرف از. باشد داشته تند و فلفل ، تیز عطری باید همچنین. است بریدن

 خواهد مرطوب بافتی و نرم های لکه دارای باشد داشته همراه به پوستی های لکه که

 .شود می تیره گذرد می آن تازگی از که هنگامی شده بریده زنجبیل که حالی در بود

 

 خود عالقه مورد های نوشیدنی با یا ای میوه آب ،  تازه توان می را زنجبیل ریشه

 است موجود کپسول یا قرص شکل به نیز زنجبیل ریشه زنجبیل های قرص. کرد میل

 بر عالوه. کنید تهیه شما برای را ها اکسیدان آنتی غلیظ و سریع دوز یک بتوانید تا

 به تواند می زنجبیل تقویت برای و است موجود نیز زنجبیل اسانس روغن ، این

 زنجبیل از توانید می همچنین.شود مصرف خوراکی یا شود استفاده موضعی صورت

 یک به را غذاخوری قاشق چند ، کنید استفاده خانگی سرفه شربت یک تهیه برای

 مخلوط پا کف خیساندن لگن یک درون را آن یا کنید اضافه بخش آرامش گرم حمام

 .کنید
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 زنجبیل آب و زنجبیل چای

 یا دردناک معده برای حل راه بهترین زنجبیل آب یا زنجبیل ریشه چای  فنجان یک

 راحتی از درست نوشیدنی دو هر تهیه ، همه از بهتر. است استرس پر و طوالنی روز یک

 .است آسان بسیار تازه زنجبیل از استفاده با خود آشپزخانه

 برش به را آن و بشویید را تازه زنجبیل ریشه از اینچی 2 کوچک تکه یک سادگی به

 به بسته و کنید اضافه داغ آب به را زنجبیل های برش. دهید برش نازک بسیار های

 صاف و برداشته را آن حرارت روی از. بجوشانید دقیقه 30 تا 10 ، آن قدرت میزان

 آب یا خام عسل ، لیمو آن طعم تقویت برای و بریزید دور را زنجبیل قطعات و کرده

 .کنید اضافه خود انتخاب در را لیمو

 سرد یا گرم صورت به خود نوشیدنی از خود شخصی اولویت اساس بر توانید می شما 

 تسکین ، بدن آرامش به توان می زنجبیل چای و زنجبیل آب مزایای از.ببرید لذت

 سالمتی مزایای از تا بنوشید فنجان سه تا یک روزانه. کرد اشاره تهوع کاهش و معده

 .برسد حداکثر به

 

 احتیاطی موارد و زنجبیل احتمالی جانبی عوارض

 جانبی عوارض که است بعید و است خطر بی کلی طور به زنجبیل ، اعتدال نظر از

 معده ناراحتی شامل شده گزارش شایع عالئم. کند ایجاد افراد بیشتر در را آن جانبی

 است ممکن نیز افراد از برخی ، است نادر اگرچه.است اسهال و دل سر سوزش ،

 .باشند داشته زنجبیل به حساسیت
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 کردید تجربه را تنفس در مشکل یا تورم ، کهیر مانند غذایی آلرژی عالئم هرگونه اگر 

 روی که هنگامی.کنید صحبت خود پزشک با و کنید متوقف را خود مصرف بالفاصله ،

 تحریک باعث است ممکن افراد از بعضی در زنجبیل اسانس روغن ، بمالید پوست

 پوست پوستی تست ، روغن کمی مقدار از استفاده با ابتدا است بهتر. شود پوست

 های کپسول از اگر ، این بر عالوه.نباشد حساس شما پوست تا کنید امتحان را

 ارزیابی برای را خود راه و کنید شروع کم دوز با همیشه ، کنید می استفاده زنجبیل

 را خود شده توصیه میزان به منفی عالئم بروز صورت در. دهید انجام خود تحمل

 .دهید کاهش لزوم صورت در و کنید رعایت
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