
 فواید آب کزفس

ضبیذ هطبلؼِ ی ایي هطلت ضوب را ثز آى آٍرد کِ حذالل ّفتِ ای دٍ تب سِ ثبر ّن کِ 
 ...ضذُ آة کزفس را ٍارد ثزًبهِ ی غذایی تبى کٌیذ

  
است در حبلی کِ ( ثتبکبرٍتي) Aحبٍی همذار لبثل تَجْی ٍیتبهیي بزگ کزفس 

ٍ ّوچٌیي پتبسین،  C، ٍیتبهیي B6 ,B2 ،B1هٌجغ ٍیتبهیي ّبی ساقه ی آن 

اسیذ فَلیک، کلسین، هٌیشین، آّي، فسفز، سذین ٍ چٌذ ًَع اس اسیذّبی اهیٌِ ضزٍری 
 . است

َّرهَى ّبی گیبّی هَجَد در کزفس ثِ ّوزاُ رٍغي ّبی ضزٍری آى ًِ تٌْب طؼن 
هؼطزی ثِ کزفس هی دٌّذ، ثلکِ در کٌبر ثمیِ اهالح ٍ ٍیتبهیي ّب کزفس را ثِ 

 . ًی تجذیل هی ًوبیٌذ کِ در حمیمت هی تَاًذ دارٍی ّز دردی ثبضذهؼجَ

 آب کزفس و پوست و هو 

اس آى جبیی کِ کزفس سزضبر اس اًَاع ٍیتبهیي ّب اس جولِ ٍیتبهیي آ، ة ٍ ث هی ثبضذ ٍ در آى اهالح ًیش ثِ همذار سیبد  
 . ًْفتِ است هی تَاًذ هکول خَثی ثزای سیجبیی پَست ٍ هَ ًیش ثبضذ

ضوب ثب ًَضیذى یک لیَاى آة کزفس فمط دٍ یب سِ رٍس در ّفتِ ًِ تٌْب هی تَاًیذ ثِ سالهتی للت، هؼذُ ٍ رٍدُ ّبی تبى 
کوک کٌیذ ثلکِ اگز ایي کبر ثزای ضوب هخل یک ػبدت ضَد ػالٍُ ثز سالهتی اًذام ّبی هْن درًٍی خَد ثِ ضبداثی ٍ جَاى 

. ایذ ٍ احزات هفیذ آى را در ّوبى رٍسّبی اٍل خَاّیذ دیذًگِ داضتي پَست ٍ هَی تبى ًیش کوک کزدُ 
هَجَد در آة کزفس ثزای اس ثیي ثزدى جَش ّب ٍ لکِ ّب ٍ کلسین هَجَد در آى سجت  Bٍ اًَاع ٍیتبهیي ّبی  Cٍیتبهیي 

آة کزفس هیل تبى را ثِ خَراکی ّبی ضیزیي ٍ اًَاع ضیزیٌی ّب کِ   رضذ ٍ تزهین هَ ٍ ًبخي ّب خَاّذ ضذ ٍ ػالٍُ ثز آى
پَستی ثذٍى جَش ٍ سبلن ٍ سیجب یبری  ػبهل هْوی در جَش سدى ٍ ایجبد لکِ ّب خَاٌّذ ثَد کن کزدُ ٍ ضوب را در داضتي

 .خَاّذ کزد

 :آب کزفس و فشار خون 

ای رٍی پبییي آٍردى فطبرخَى   الؼبدُ  دّذ هصزف رٍساًِ ی آة کزفس ثِ هذت یک ّفتِ، تبحیز فَق تحمیمبت ًطبى هی  
هبیؼبت ثذى ّستٌذ ٍ ثِ  ّبی لَی  آة کزفس هُذر است؛ پتبسین ٍ سذین هَجَد در آة کزفس تٌظین کٌٌذُ. خَاّذ داضت

 .کٌٌذ  کٌٌذ ٍ ثذى را اس ٍجَد هبیؼبت اضبفی خالظ هی  تَلیذ ادرار کوک هی

هَجَد در کزفس سجت آراهص ثبفت ّب ٍ هبّیچِ ّبی ثذى ٍ ػزٍق هی گزدد ٍ ًزهی ٍ  Phthalidesهبدُ ضیویبیی 
در . دش کزدُ ٍ ثِ توبم ثبفت ّب هی رسذثِ ّویي جْت خَى ثِ آسبًی در ػزٍق گز. اًؼطبف هخصَصی ثِ آى ّب هی دّذ

.  ضوي ایي هبدُ ضیویبیی سجت کبّص تزضح َّرهَى استزس در ثذى ًیش هی ضَد
هی هبًذ ٍ ثیطتز اس آى کبّص ًوی یبثذ کِ   جبلت ایي کِ در هَلغ هصزف هذاٍم آة کزفس فطبر خَى در حذ طجیؼی ثبلی

. خَد یکی اس ضگفتی ّبی طجیؼت ایي سجشی است



 :کزفس و سزطان آب 

ّبی هحممبى در داًطگبُ ًیَجزسی، کزفس دارای تزکیجبتی است کِ اس   طجك یبفتِ 
کٌذ ٍ دارای تزکیجی ثِ ًبم   ّبی سزطبًی پیطگیزی هی  پخص سلَل

 . کٌذ  ّبی تَهَر را هتَلف هی است کِ رضذ سلَل ( acetylenic)استیلٌیک

کِ ثِ همذار اًذکی در ًؼٌبع ٍ ( Luteolin)اس طزفی ثِ گشارش ًچزال ًیَس، لَتئَلیي
ای در کزفس ٍجَد دارد کِ ثب دارا ثَدى  جؼفزی ٍجَد دارد ثِ هیشاى لبثل هالحظِ 

. تَاًذ صذهبت ًبضی اس تخزیت سلَلی را ججزاى کٌذ  اکسیذاى لَی هی  آًتی
 . آة کزفس حبٍی ّطت گزٍُ اس هَاد ضذ سزطبى است

 :آب کزفس و التهاب هفاصل 

  ضَد ٍ ّوچٌیي سختی التْبثبت در ثیوبری ٍ اًمجبض ػضالًی هبّیچِ استفبدُ هی  التْبة هفبصلآة ایي گیبُ در هَارد  
تَاًذ  الؼبدُ خَد هی  اًذ کِ کزفس ثب تأحیز فَق   اس طزفی داًطوٌذاى اػالم کزدُ. دّذ را کبّص هی  آرتزٍسٍ آسن ّبیی هبًٌذ 

را تمَیت کٌذ؛ ثذیي تزتیت تَرم ٍ درد در ًَاحی  سیستن ایوٌی ثذىتأحیز گذاضتِ ٍ  ثز هغش کِ ّستِ دستگبُ ػصجی است،
ّبی   ّبیی هبًٌذ ًمزس ٍ تَرم  یبثذ ٍ ثیوبری هختلف ثذى کِ حبکی اس ػولکزد ًبهَفك سیستن دفبػی است کبّص هی 

  .ضَد  تز هی هفصلی ًیش خفیف 

Polyacetylene ریي هبدُ ضیویبیی ضذ التْبة ثذى است ٍ هی تَاًذ هَجَد در کزفس ٍ آة کزفس پز لذرت ت
.  آرتزٍس، آسن، ًمزس ٍ ًبٌّجبری ّبی ریَی را کبّص دّذ  ػَارض ٍ دردّبی هفبصل ثِ خبطز رٍهبتیسن یب

هی تَاًذ ضزٍع ٍ ػولکزد ػَارض   Luteolinدر یک ثزرسی جبلجی ثز رٍی آة کزفس هؼلَم ضذُ کِ هبدُ ضیویبیی 
 . س سزاًجبم هی گیزد کٌتزل ٍ خٌخی کٌذ ٍ در ًْبیت ثذى را در ثزاثز ثزٍس التْبة هحبفظت کٌذالتْبة را کِ در هغ

 :آب کزفس و کلستزول

ثبػج کبّص ( Butylphthalide)اًذ کِ ٍجَد تزکیت ضیویبیی در کزفس، ثِ ًبم ثَتیل فتبلیذ  تحمیمبت ًطبى دادُ
 .ضَد هی ( LDL)سطح کلستزٍل ثذ خَى

 :خوابیآب کزفس و بی  

ایي سجشی ثِ خبطز داضتي رٍغي ّبی طجیؼی ٍ ضزٍری ٍ اهالح ٍ ٍیتبهیي ّب ٍ َّرهَى  
هی اػصبة را تسکیي ّبی گیبّی سجت ًَػی آراهص در ثذى هی ضَد ٍ سیستن هغش ٍ 

 ثی خَاثیٍ  کن خَاثیثِ ّویي جْت خَردى کزفس ثِ افزادی کِ دچبر ػَارض . دّذ
 . ّستٌذ تَصیِ هی ضَد

  



 :کزفس و کنتزل وسنآب 

ثِ ػجبرت دیگز طجیؼت ایي سجشی ثِ ػلت توبم . رٍد جبت، اس ثیي هی   ثب هصزف رٍساًِ آة کزفس، ٍلغ خَردى ضیزیٌی 
ٍ گزایص ثِ هَاد لٌذی احز گذاضتِ ٍ در ًْبیت اس سیبد ضذى ٍسى ثذى َّرهَى اضتْب ًؼوت ّبی هَجَد در آى ثز رٍی 

 . جلَگیزی هی کٌذ

 :سنگ های هجاری ادراری آب کزفس و 

 . ضَد  ّبی هجبری ادراری تَصیِ هی  ٍ سٌگسٌگ کلیِ هصزف آى ثِ ضذت ثِ افزاد درگیز ثب  

 .ضَد ّب در ثذى هی   آة کزفس اس ثیي ثزًذُ ی لَی سوَم ثذى ٍ ثِ دًجبل آى ضکستي ٍ حذف سٌگ

 : آب کزفس و یبوست و هضن غذا 

اس . ضَد کِ ّز رٍس یک لیَاى ػصبرُ کزفس هصزف ضَد  ّبی خستِ ٍ پیز کوک ضَد، تَصیِ هی  کِ ثِ رٍدُ ثزای ایي  
 . ّب را ّویطِ هصزف ًوبییذ  دلت داضتِ ثبضیذ کِ در آثگیزی حتوب ثزگ. ضَد ایي طزیك رٍدُ ثِ رٍش طجیؼی تخلیِ هی 

یي فیجز ثب کیفیت ثبال اس ثزٍس یجَست جلَگیزی هی کٌذ ٍ حزکت آة کزفس ثِ ػلت داضتي اهالح ٍ ٍیتبهیي ّب ٍ ّوچي
رٍدُ ّب را تٌظین هی کٌذ، در ایي صَرت هصزف همذاری کزفس ثِ ّوزاُ ٍػذُ ّبی غذایی هی تَاًذ هَجت ثبال رفتي 

رد سیستن خَى لذرت ّضن ٍ جذة غذا ضذُ ٍ همذار سیبدتزی اس هَاد غذایی هَجَد در رصین غذایی را اس طزیك جذار رٍدُ ٍا
 . ٍ لٌف کزدُ تب در سَخت ٍ سبس پیچیذُ آى ّب در سلَل ّب هَحز ثبضذ
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