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مقدمه
خیلی از افراد هستند کـه از تعریق بیش از حد بدن خود ناراضی اند برای
برخی این تعریق زیاد همهی ی جای بدن حس میشود ،و برای برخی هم فقط
در بعضی نقاط مثل :کف دست و پا ،پیشانی و صورت ،گردن و سینه یا
کشاله هـای ران
عرق مایعی بی بو است .بله عرق بو نمیدهد! عرق توسط غدد زیر پوست
به اسم “اکراین” و “آپوکراین” تولید میشود .عرق واکنش طبیعی بدن در
مقابل گرماست .بیشتر حجم عرق را آب تشکیل میدهد .البته در عرق اسید
الکتیک ،اوره و مقدار کمی مواد معدنی دیگر مانند سدیم ،پتاسیم و… نیز
وجود دارد .عرق بـه غیر نقش خنک کردن بدن ،پوست را نرم و مرطوب
میکند .یک فرد بالغ میتواند تا  ۱۴لیتر در روز عرق کند

تغذیه شما بر کارکرد بدن شما تاثیر میگذارد .مثال وقتی غذاهای تند
میخورید بدن شما فکر میکند که گرم شده و نیاز است که غدد عرق را فعال
کند .به همین دلیل بیش از حد معمول عرق میکنید
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دما و رطوبت باال
روزهای گرم و مرطوب میتواند موجب تعریق بیش از حد شوند .همچنین در
کردن بیش از حد یک امر
مناطق گرم و مرطوب مانند شهرهای ساحلی عرق
ِ
شایع است .البته نپوشیدن لباسهای خنک نیز ریزش عرق را بیشتر میکند
ورزش و تحرک باعث میشود بیش از حد معمول عرق کنیم .همه این را
میدانند .اما چه میشود که برخی در این مواقع بیشتر از دیگران عرق
میکنند .میزان عرق در این مواقع به احتمال زیاد با اضافه وزن و تناسب
اندام در ارتباط است .به این ترتیب که افرادی که اضافه وزن دارند بیشتر از
عرق میکنند
افراد مبتال به دیابت بیشتر از حد معمول عرق میکنند .این پدیده دو دلیل
دارد .یکی اینکه کسانی که به دیابت مبتال هستند معموال اضافه وزن دارند.
سوختوساز بدن به دلیل وزن اضافه افزایش پیدا کرده در نتیجه ریزش عرق
نیز بیشتر میشود.
دلیل دوم هم به دلیل باال بودن گلوکز خون در این افراد است .وقتی سطح
گلوکز خون برای مدتی بیش از حد مجاز باال رود ،نورونها آسیب میبینند.
نورونهای آسیب دیده نیز باعث اختالل در غدد عرقریز میشوند
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هنگام تب ،مغز درجه حرارت بدن را کمی باال میبرد .وقتی مغز درجه
حرارت را افزایش میدهد ،شما احساس سرما و لرز میکنید .این احساس تب
و لرز برای این است کـه بدن برای ورود میکروبها در حال دفاع میباشد.
هنگامی کـه تب برطرف شد و دمای بدن بـه  ۳۷درجه طبیعی رسید ،شما
احساس گرما میکنید و عرق مینمایید .عرق کردن باعث خنک شدن بدن
میشود
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فصل اول فواید سرکه در تعریق فراوان
معموالً با اضافه نمودن مادر سرکه به آب سیب یا امثال آن  ،سرکه تهیه میکنند .عمل
اکسید شدن را باکتری اسید استیک انجام میدهد .این باکتری در سال  1864میالدی
توسط لویی پاستور کشف شد
استفاده از سرکه در پخت و پز
برای طعم و مزه دادن به انواع غذاها از سرکه بعنوان نوعی چاشنی استفاده میکنند.
در تهیه انواع ترشی هم این ماده بسیار کاربرد دارد
سرکه مالت
این نوع سرکه را با مالت کردن جو درست میکنند .در فرایند مالت کردن  ،نشاسته
موجود در دانه جو به قند تبدیل میشود .سپس از این قند  ،آب جو پدید میآید که با
گذشت زمان  ،این ماده تبدیل به سرکه میشود .روشی دیگر  ،استفاده از محلول  4ـ 8
درصدی اسید استیک است که با استفاده از کارامل  ،آن را رنگی کرده اند

مردمان آمریکایی و انگلیسی معموالً از سرکه مالت همراه با غذای ماهی و سیب
زمینی سرخ کرده استفاده میکنند
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از سرکه در کشور چین بعنوان نوعی داروی خانگی استفاده میشود .معموالً
سرکه را برای جلوگیری از پخش ویروس سارس و ذات الریه مورد مصرف
قرار میدهند .بنابراین سرکه خاصیت ضد ویروسی دارد .همان طور که
میدانید ،هیدروژن  ،برای نابود کردن باکتری و ویروسهای مواد غذایی
پیش از نگهداری غذا در یخچال به کار میرود .برای تهیه اسپریهایی که
بمنظور کنترل بیماری ذات الریه  ،معموالً در قاره آسیا مورد استفاده قرار
میگیرند 5 ،درصد اسید استیک و  3درصد هیدروژن را با هم مخلوط میکنند
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فصل دوم آب گوجه فرنگی و خاصیت ضد تعریق

مصرف روزانه ی گوجه فرنگی سبب تقویت سیستم ایمنی بدن و حفظ سالمت
می شود .گوجه فرنگی دارای آنتی اکسیدان زیاد است که با انواع سرطان ها
مقابله می کند ،کارشناسان تغذیه و سالمت در یک مطالعه جدید ادعا کرده اند
که برای رفع خستگی و تامین مجدد انرژی بدن پس از انجام تمرینات
ورزشی ،مصرف آب گوجه فرنگی بهتر و موثرتر از نوشابه های انرژی زا
است
گوجه فرنگی سرشار از ویتامین سی و لیکوپن است .این میوه امروزه به
روشهای مختلفی ،بهطور خام یا بهعنوان یکی از مواد الزم برای تهیه غذا،
انواع سس و نوشیدنی مصرف میشود و بخش مهمی از رژیم غذایی مردم
بسیاری از کشورها را تشکیل میدهد.

گوجه فرنگی خاصیت اسیدی دارد و به همین دلیل ذخیره و نگاهداری آن در
انبار به صورت خام ،سس و ُرب آسان میباشد .این میوه همچنین میتواند به
صورت ورقههای نازک خشکشده در روغن زیتون نگاهداری و مصرف
11
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گوجه فرنگی از لحاظ ارزش غذایی بسیار کمکالری ( ۲۰کیلوکالری در هر
 ۱۰۰گرم) و سرشار از ویتامینهای مختلف (آ ،ث و ای) و مواد معدنی
است ۹۳ .تا  ٪۹۵آن را آب تشکیل میدهد و قندها که  ۳تا  ٪۴آن را نشکیل
میدهند عبارتاند از گلوکز و فروکتوز

مهمترین مواد معدنی موجود در گوجه فرنگی که به نوع خاک و کود بستگی
دارد شامل پتاسیم ،کلر و فسفر است

در تعریق حاد بدن مصرف گوجه فرنگی بسیار مفید است
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فصل سوم چای سبز در کنترل تعریق مفید است

چای سبز گونهای چای است که از برگها وجوانههای کاملیا سیننسیس که
فرایند پژمردگی و اوکسیدان شدن چای معمولی را نگذارنده به دست میآید.
چای سبز اصالتا ً محصول چین است اما تولید و توزیع آن به سایر کشورهای
شرق آسیا نیز سرایت کردهاست
انواع مختلفی از چای سبز وجود دارد که با توجه به تنوع استفاده  ،شرایط
رشد  ،روش های باغبانی  ،فرآوری تولید و زمان برداشت  ،تفاوت های
چشمگیری دارند .اگرچه تحقیقات زیادی در مورد اثرات احتمالی مصرف
چای سبز به طور مرتب انجام شده است  ،اما شواهد کمی مبنی بر تاثیر
نوشیدن چای سبز بر سالمتی وجود داشته باشد .البته باید اضافه کرد در
برخی افراد که مشکل فشار دارند،فشار خون را پاییین می آورد

چای سبز ممکن است باعث کاهش وزن ناچیز و غیر قابل توجه در
بزرگساالن دارای اضافه وزن و چاقی شود .پلي فنولهای چای سبز فعالیت
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چاي بدون داشتن عوارض خطرناك داروهای كاهنده وزن میتواند موجب
كاهش وزن ،اندازه دور كمر و تری گلیسرید خون مبتالیان به چاقی شود

مطالعات دیگر نشان داده اند که چای سبز ممکن است در پیشگیری از
پوسیدگی دندان  ،استرس  ،خستگی مزمن  ،درمان شرایط پوستی و بهبود
آرتریت با کاهش التهاب مفید باشد
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فصل چهارم خواص جوش شیرین در کنترل تعریق بدن

جوش شیرین ماده ای است شیمیایی که با طبیعت و ساختار بدن انسان
ناسازگاری دارد.کسانی که اطالع ندارند بهتر است که بدانند جوش شیرین از
ترکیب یون سدیم و یون بی کربنات ساخته می شود .سدیم بی کربنات به
صورت کریستال جامد و سفید رنگی است که معموال به صورت پودر
می باشد

جوش شیرین یک ماده جایگزین برای مواد شیمیایی میباشد که با آن
می توانید وسایل را تمیز کنید به نمونه های زیر دقت کنید

مقدار کمی از جوش شیرین می تواند بسیار تاثیر گذار باشد و می توانید در
تمیز کردن از آن استفاده کنید .به یاد داشته باشید که استفاده کردن از
بی کربنات روی آلومینیوم خودداری کنید زیرا الیه نازک ناپایدار آلومینیوم را
19
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مقدار کمی از بیکربنات و آب در رفع سطوح زنگ زده بسیار تاثیر گذار
می باشد .توجه داشته باشید که درجه آب باید کم باشد(.آب هرچقدر خنک
باشد بیشتر تاثیر می گذارد)
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فصل پنجم خواص آب گندم در کنترل تعریق بدن
گندم منبع مهمی از کربوهیدرات است .مصرف گندم کامل باعث دریافت مواد
مغذی مختلف و فیبر غذایی میشود
گندم ،گل آذین سنبلهای دارد .از هر گره آن یک برگ به وجودمی آید .سنبلچه
گندم متشکل از دو گلوم و سه گلچه است .گاهی تعداد گلچهها به  ۹هم
میرسد .دانه گندم بین دو پوشش قاشق مانند به نامهای پوشک بیرونی (لما)
و پوشک درونی (پالئا) قرار گرفتهاست .برگهای گندم مانند برگهای سایر
غالت (به جز ذرت و ارزن) ،نازک و کم عرض بوده و زبانههای کوچکی
دارند
سبوس :همان پوسته دانهاست و تقریبا ً  ۱۴درصد از وزن دانه را تشکیل
میدهد .سبوس را هم همچون گیاهک در مرحله آردسازی از دانه جدا میکنند
و معموالً برای خوراک دام مورد استفاده قرار میگیرد .سبوس سرشار از
سلولز است

سبوس عمالً از  ۷الیه مجزا تشکیل شدهاست که مهمترین آنها الیه تستا
است .تستا محل حضور رنگریزهها به خصوص کارتنوئیدها است ،از این
23
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میزان گلوتن گندم است که مرغوبیت آن را تعیین میکند .گندمهای قرمز
سخت بهاره و پاییزه گلوتن بیشتری دارند و به همین دلیل ،ارزش تهیه نان
از آنها بیشتر است .چون خمیر حاصل از آردی که از لحاظ گلوتن غنی
است ،به دلیل داشتن حالت کشدار ،قادر است که گازهای ناشی از تخمیر را
بیشتر در خود نگهدارد و برای همین ،خمیر بهتر ورآمده و حجمش بیشتر
میگردد .کیفیت پخت نان بهطور عمده به دو فاکتور بستگی دارد :کیفیت
وکمیت گلوتن خمیرنان

24

www.takbook.com

25

www.takbook.com

References
lectotype designated by Duistermaat, Blumea 32: 174 (1987)
Shewry, Peter R (2009), "Wheat", Journal of Experimental Botany,
60 (6): 1537–53, doi:10.1093/jxb/erp058, PMID 19386614
James D. Mauseth (2014). Botany. Jones & Bartlett Publishers. p.
223. ISBN 978-1-4496-4884-8. Perhaps the simplest of fruits are
those of grasses (all cereals such as corn and wheat)...These fruits
are caryopses.
Belderok, Robert 'Bob'; Mesdag, Hans; Donner, Dingena A (2000),
Bread-Making Quality of Wheat, Springer, p. 3, ISBN 978-0-79236383-5
"Crops/World Total/Wheat/Area Harvested/2014 (pick list)".
United Nations, Food and Agriculture Organization, Statistics
Division (FAOSTAT). 2014. Archived from the original on 6
September 2015. Retrieved 8 December 2016.
Curtis; Rajaraman; MacPherson (2002). "Bread Wheat". Food and
Agriculture Organization of the United Nations.

www.takbook.com

26

فصل ششم گل بنفشه دارای خواص ضد تعریق

گیاه زیبا و معطر بنفشه که دارای انواع زینتی و دارویی بوده ،از زمانهای
گذشته از آن در درمان بیماری ها استفاده میشده است و از جایگاه ویژه ای
در طب سنتی برخوردار است

جوشانده برگهای بنفش یا چای داغ آن می تواند یک دفع کننده قوی باشد.
زیرا حاوی میزان مفیدی از موکیالژ و ساپونین است که برای مشکالت
ریوی مفید میباشند .این گیاه معموال برای درمان برونشیت نیز توصیه می
شود

فیبر محلول در برگهای بنفشه به کاهش سطح کلسترول بد کمک می کند.
عالوه بر این ،برای بهبود سالمت فلور روده بسیار موثر است
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فلور روده را برای ورود باکتری های خوب غذا آماده می کند و شرایط هضم
را فراهم می نماید .فیبر های رژیمی نیز می تواند حرکات روده را بهبود
بخشند و برخی از مشکالت هضم ،مانند نفخ و یبوست را از بین ببرند

این برگ ها می توانند اثرات تسکین دهنده و خنک کننده ای داشته باشند.
هنگامی که از دمنوش بنفشه مینوشید ،تاثیر فوق العاده ای بر روی کاهش
تب دارد .همینطور به دلیل خواص ضد التهابی که دارد ،می تواند التهاب
ناشی از تب را از بین ببرد
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فصل هفتم گالب دارای خاصیت ضد تعریق بدن
گالب به مایعی گفته میشود که از گل محمدی استخراج کنند و معطر است
برای تهیه گالب ،مقدار مشخصی از گل محمدی را درون دیگ آب جوش
میریزند و آن را تقطیر میکنند تا پس از مدتی گالب به دست آید .تفاوت
انواع مختلف گالب ،در میزان گل محمدی است که برای تولید آن استفاده
شدهاست
از گالب برای رفع عوارض حادث از زکام ،قطع خونریزی از سینه ،خشونت
صدا ،ضد سرفه ،خفقان گرم ،درد معده و روده ،دل پیچه سرد و گرم ،درد
کبد و طحال ، ،سردردهای گرم ،درد چشم تقویت حواس ،ایجاد نشاط ،تقویت
دل ،رفع خماری ،بی هوشی ،خفقان استفاده میگردد
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فصل هشتم خواص مریم گلی در کنترل تعریق

مریم گلی از خانواده نعنا است که بیشتر از برگهای آن استفاده میشود؛
یک گیاه تلخ مزهای که دارای اسانس و رایحهی مشخصی است

این گیاه در تمام مناطق معتدله رشد میکند و دارای گلهای زیبایی است و
جزء گیاهان معطر و خوشبو است که طعم بسیار تلخی دارد

جوشانده غلیظ این گیاه اگر با آب مخلوط شود برای دردهای مفصلی،
روماتیسم و حتی راشیتیسم کودکان بسیار مفید و مۆثر است

مریم گلی ضدسرطان ،ضدآلزایمر ،ضدمیکروب ،ضدتعریق ،آنتیاکسیدان،
کاهشدهنده شیر در زنان باردار ،کاهشدهنده میل جنسی ،قاعدهآور و کاهنده
پرفشاری خون است
مریم گلی یکی از گیاهان دارویی میباشد که تسکیندهنده گلودرد است
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دم کرده گیاه مریم گلی با استرس ،اضطراب و افسردگی مقابله کرده و موجب
شادمانی و شادابی میشود .این گیاه همچنین یک آرامبخش بسیار قوی است
و همچون مسکنی بینظیرعمل میکند

مریم گلی ،منبع ویتامین سی
است که به آن خاصیت ضد التهابی میدهد .همچنین این گیاه دارای خواص
ضد میکروبی است؛ این دو خاصیت نقش مهمی برای تقویت سیستم ایمنی در
بدن ایفا میکنند .به این منظور میتوان مریم گلی را به صورت دم کرده و یا
حتی به صورت موضعی روی پوست برای از بین بردن میکروبها و
باکتریها استفاده کرد
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فصل نهم آب زرشک در کنترل تعریق فراوان

زرشک به عنوان قاتل سرخ بیماری ها یاد کنیم که رد پایش همیشه در
آشپزخانه یا حتی بشقاب و دیس خوش رنگ و لعاب زرشک پلوی خانگی
پیدا است
زرشک و آب آن حاوی امالح فراوانی است ،به خصوص ویتامین ب و سی
است
آب زرشک ترش و خوشمزه با ویتامین ها و امالح فراوانش برای سالمتی
بدن بسیار مفید است.
زرشک به علت داشتن ویتامین ها و آلکالوئیدی به نام بربرین باعث مقاومت
بدن در برابر امراض میشود و تاثیری مثل آنتی بیوتیک برای باکتری ها
دارد
سالمت کبد و کلیه
مصرف آب زرشک به سالمت و پاکسازی کبد کمک میکند و موجب بهبود
عملکرد کبد میشود؛ همچنین آب زرشک کبد و کلیه را شستشو میدهد
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ین آبمیوه یک آنتی بیوتیک طبیعی است؛ درست مثل آب انار .آب زرشک
کارایی سیستم ایمنی بدن را افزایش میدهد و برای درمان انواع عفونت ها
مانند عفونت مجاری ادراری ،عفونت های قارچی دستگاه تناسلی زنان و
عفونت های دستگاه گوارش بسیار مفید است
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