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Objective Dates are one of the oldest medicinal foods that contain natural sugars (sucrose, glucose, and 
fructose), vitamins, minerals, phenolic compounds, and high antioxidants. There is a wide range of sec-
ondary metabolites in dates including anthocyanins, carotenoids, flavonoids, phenolic acid, procyanidin, 
and sterols. These bioactive compounds have antioxidant, antimicrobial, anticancer, anti-inflammatory, 
and liver protection properties. This study aims to investigate the medicinal and nutritional values of 
dates in modern medicine and Iranian traditional medicine.
Methods In this review study, data were collected from traditional Iranian-Islamic medicine books (Quran, 
Makhzan-Al-Adviyeh) and all articles published from 2010 to 2021 in the field of clinical trials on humans 
and common diseases (Gynecological, cardiovascular, gastrointestinal inflammation, and brain disorders) 
and indexed in online databases (Google Scholar, PubMed, Ovid, MagIran) using specialized keywords.
Results Due to the antioxidant properties (flavonoid and polyphenolic), dates have been recommended 
for cardiovascular health, fertility, reduction of inflammation, digestive health, and brain health in mod-
ern medicine, and for treating weakness, memory instability, fever, pain, nervous disorders, male and 
female infertility, pertussis, and bladder pain as a sedative, expectorant, laxative, and diuretic product in 
traditional medicine (Iranian, Greek, Roman, Chinese and Indian). In Quran (Surah Maryam), it has been 
mentioned that dates fruit strengthens the contractile and cervical muscles in the last months of preg-
nancy. It also lowers the blood pressure in pregnant women for a short time, which reduces the amount 
of bleeding during childbirth.
Conclusion The results of studies indicate the medicinal and nutritional values of dates in improving the 
metabolic activities, especially the functions of heart, fertility, digestion, and brain.
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M
Extended Abstract

Introduction

edicinal plants have been widely used 
traditionally to treat diseases since an-
cient times. Currently, about 75-80% 
of people in developing countries and 
about 25% of people in developed 

countries use medicinal plants directly or indirectly due 
to their availability, acceptability, compatibility and af-
fordability. Iranian Traditional Medicine (ITM) is one 
of the richest and oldest forms of traditional medicine in 
the world. The golden age of traditional-Islamic medi-
cine from the 7th to the 15th century coincides with the 
golden age of Islamic civilization. People like Abu Ali 
Sina and Ibn Jaljal (384 AH) are among the most impor-
tant experts in the field of traditional medicine.

The Quran book is not a medical or health science 
book, but there are health-related guides in this book. 
The frequency of references to plants in the Quran is not 
the same; some plants have been mentioned only once in 
a verse and few of them have been mentioned more than 
once. Among the identified plants, date palm (Phoenix 
dactylifera L.) has been mentioned 20 times in Surah 
An-Nahl. It has also been mentioned in others Surahs 
such as Maryam, Ash-Shu’ara, Al-An’am, Ar-Ra’d, Al-
Abs, and Al-Isra. The name of date fruit has also been 
mentioned in the religious books of Solomon, Tekvin, 
Samuel, Talmud, Qanon and in rituals and ceremonies 
of Jewish tradition. Dates are one of the oldest medici-
nal foods that contain natural sugars, vitamins, minerals, 
phenolic compounds and high antioxidants. There is a 
wide range of secondary metabolites in dates including 
anthocyanins, carotenoids, flavonoids, phenolic acid, 
procyanidin and sterols. These bioactive compounds 
have antioxidant, antimicrobial, anticancer, anti-inflam-
matory and liver protection properties. Therefore, ac-
cording to the antioxidant properties of dates in main-
taining cardiovascular health, fertility, inflammation, 
digestion and brain health, this study aims to review the 
nutritional and medicinal value of dates from the per-
spectives of modern medicine and ITM.

Methods

In this review study, a search was first conducted in 
databases including Google Scholar, PubMed, Ovid, 
and MagIran using the keywords: Islamic Traditional 
Medicine, Modern Science, Dates, Date palm, Health 
Benefits, Reproductive potentials, brain health, Cardio-
vascular protective activity, and Anti-inflammatory on 

related studies published from 2010 to 2020. Initially, 
139 articles were yielded. Of these, 73 eligible articles 
that were simultaneously discussed on women’s diseas-
es, cardiovascular diseases, inflammation, and digestive 
and brain diseases were finally selected. The contents 
related to the nutritional and medicinal value of the date 
plant were discussed and analyzed from the perspective 
of modern medicine and ITM.

Results

The home of dates is Mesopotamia, and is an impor-
tant product in the Middle East, South Asia, North Afri-
ca and Central America. According to the discoveries in 
the tombs of the Egyptian pharaohs and in the Neolithic 
(related to the New Stone Age) and Upper Paleolithic 
sites, the role of dates in human nutrition and health 
dates back to 9000-36000 years ago. Egypt, Iran, Saudi 
Arabia, Algeria and Iraq are the top five date produc-
ing countries in the world. Dates are from the Arecaceae 
family, which are rich in alkaloids, protein, carbohy-
drates, fatty acids (linoleic, lauric, palmitic and stearic 
acids), nutrients (calcium, magnesium, phosphorus), 
antioxidants (carotenoids, flavonoids and polyphenols) 
and vitamins which causes its medicinal effect against 
all kinds of diseases. The therapeutic properties of dates 
show that a part of needed antioxidants (tocopherols, 
ascorbic acid and polyphenols) are provided through 
food sources which reduce the risk of cancer and cardio-
vascular diseases and play essential roles in maintaining 
the body health. Date fruit with high vitamin and antiox-
idant content (polyphenol containing phenolic acids, fla-
vonoid glycosides, hydroxycinnamates, and oligomeric 
proanthocyanidins) reduces cardiovascular diseases and 
maintains human health. Dates have been used as an 
antihypertensive agent for centuries. The compounds in 
dates are associated with lowering blood pressure, hy-
percholesterolemia and lipoprotein oxidation, minimiz-
ing the risk of cardiovascular diseases. 

Consumption of dates reduces the use of oxytocin and 
prostin after childbirth and reduces the time of the latent 
phase of labor. Due to its saturated and unsaturated fatty 
acids, dates play a role in the synthesis of prostaglan-
dins, and in this way, they can be effective in energy 
storage, strengthening the uterine muscles, and reduc-
ing bleeding caused by childbirth. In Surah Maryam, 
verse 25 states: “Shake the trunk of the palm-tree to-
wards yourself and fresh and ripe dates shall fall upon 
you”. This verse was revealed to Mary during the birth 
of Jesus. This verse can be an advantage and preference 
for the nutritional properties of dates. Dates have benefi-
cial effects on pregnant women. This fruit strengthens 
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the contractile and cervical muscles in the last months 
of pregnancy. It also lowers blood pressure in pregnant 
women for a short period of time, which reduces the 
amount of bleeding during childbirth. Through the ef-
fect of oxytocin receptors, dates cause a better response 
of the uterine muscles to oxytocin and more effective 
uterine contractions.

Discussion

Dates have antioxidant, anti-inflammatory, digestive 
system protection and anti-cancer properties that are 
vital for human health. All parts of dates such as fruit, 
seeds, pollen, leaves and syrup are useful for humans 
and animals. The phenolic and flavonoid contents pre-
vent the formation of prostaglandin endoperoxide and 
reduce inflammation. Also, the abundant iron in dates 
can cure anemia, and its potassium, phosphorus, mag-
nesium, and various anti-depressant vitamins B and C 
are effective in strengthening the brain and nerves and 
eliminating fatigue, depression, and bad mood. The an-
tioxidant properties of dates protect brain cells against 
oxygen free radicals. Date fruit is used in traditional 
medicine in different parts of the world to treat various 
disorders such as memory disorders, loss of conscious-
ness, nervous disorders, etc.

The findings of this review study indicate the impor-
tance of medicinal and nutritional value of dates in im-
proving the body’s metabolic activities, especially heart, 
reproductive, digestive and brain functions.
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هدف خرما یکی از قدیمی ترین غذاهای دارویی است که حاوی قندهای طبیعی )ساکارز، گلوکز و فروکتوز(، ویتامین ها، مواد معدنی، 
ترکیبات فنلی و آنتی اکسیدانی باالست. طیف وسیعی از متابولیت های ثانویه در خرما شامل آنتوسیانین ها، کاروتنوئیدها، فالونوئیدها، اسید 
فنولیک، پروسیانیدین و استرول وجود دارند. این ترکیبات فعال زیستی دارای خاصیت آنتی اکسیدانی، ضدمیکروبی، ضدسرطان، ضدالتهاب 

و محافظت از کبد هستند. هدف از این پژوهش بررسی ارزش دارویی  و غذایی خرما در پزشکی نوین و طب سنتی )ایرانی اسالمی( است.

روش ها در این مطالعه مروری متون برگزیده طب سنتی اسالمی و تمامی مقاالت ثبت شده در پایگاه های اطالعاتی علمی معتبر )پابمد، 
مگ ایران، آوید، گوگل اسکالر، قرآن، مخزن االدویه( طی سال های 2010 تا 2021، با در نظر گرفتن کلید واژه های تخصصی و عمومی در 

قسمت آزمایش های بالینی انسان و بیماری های مشترک )زنان، قلبی عروقی، التهاب گوارشی و مغز( جست وجو و بررسی شدند.

یافته ها با توجه به خواص آنتی اکسیدانی )فالونوئیدی و پلی فنولی( خرما، این میوه برای حفظ سالمت قلبی عروقی، باروری، رفع 
التهاب، بهبود کارکرد دستگاه گوارش و سالمت مغز هم در پزشکی نوین و هم در طب  سنتی، اعم از طب  سنتی عمومی، یونانی، 
رومی، ایرانی، چینی و هند استفاده می شود. همچنین جهت رفع ضعف، بی ثباتی حافظه، تب، درد، اختالالت عصبی، ناباوری زنان 
و مردان، سیاه سرفه، دردهای مثانه و برای آرام بخشی و به عنوان خلط آور، ملین و ادرارآور معرفی شده است. در متون  اسالمی 
و قرآن کریم )در سوره مبارکه مریم( به خرما اشاره شده است. این میوه باعث تقویت انقباض و عضالت دهانه رحم در ماه های 
آخر حاملگی می شود. همچنین باعث کاهش فشار خون در زنان باردار برای مدت زمان کوتاهی می شود که موجب کاهش میزان 

خونریزی در حین زایمان می شود.

نتیجه گیری نتایج این پژوهش مروری حاکی از اهمیت ارزش دارویی و تغذیه ای خرما در بهبود فعالیت های متابولیکی بدن، به خصوص 
عملکرد قلب، باروری و دستگاه گوارش است.

کلیدواژه ها: 
خرما، فواید غذایی، 

طب ایران باستان، طب 
سنتی ایرانی

اطالعات مقاله:
تاریخ دریافت: 19 آبان 1400

تاریخ پذیرش: 28 اسفند 1400
تاریخ انتشار: 12 فروردین 1401

مقدمه

از زمان های بسیار قدیم، به طور سنتی گیاهان دارویی برای درمان 
بیماری ها به شکل گسترده استفاده می  شدند. درحالحاضر، حدود 75 
تا80 درصد مردم کشورهای در حال توسعه و حدود 25 درصد مردم 
کشورهای توسعه یافته به دلیل در دسترس بودن، مقبولیت، سازگاری 
و مقرون به صرفه بودن، برای اولین خط درمان خود به طور مستقیم 
مقامات   .]1[ می کنند  استفاده  دارویی  گیاهان  از  غیرمستقیم  یا 
 World Health( دولتی و بهداشتی، جمله سازمان جهانی بهداشت

 The United Nations Educational,( یونسکو   ،)Organization
پزشکی  ملی  مرکز   ،)Scientific and Cultural Organization
 National Center for Complementary and( مکمل و جایگزین
 Food and( و سازمان غذا و دارو آمریکا )Alternative Medicine
Drug Administration( به دلیل قیمت ارزان و احتمااًل عوارض جانبی 
کمتر عالقه زیادی به استراتژی ها، دستورالعمل ها و استانداردسازی 
داروهای گیاهی دارند ]2[. ترکیبات فعال زیستی عمدتًا متابولیت های 
ثانویه گیاهی هستند که دارای اثرات دارویی یا سمی بر روی انسان 
و حیوانات است. مواد مغذی )ویتامین ها و مواد معدنی( نقش مهمی 

1. مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی پزشکی، واحد اشکذر، دانشگاه آزاد اسالمی، اشکذر، یزد، ایران.
2. گروه معارف اسالمی، مرکز تحقیقات میان رشته ای معارف اسالمی و علوم بهداشت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

3. گروه فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایالم، ایران.
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در فعالیت های متابولیکی دارند، اما در گروه ترکیبات فعال زیستی 
قرار نمی گیرند ]3[. طبقه بندی ترکیبات فعال زیستی به نوع ترکیب 
دارد.  بستگی  زنده  در سیستم های  آن ها  عملکرد  و  نحوه سنتز  و 
همچنین گونه های گیاهی مشابه، ترکیبات فعال زیستی مختلفی 
این گونه هاست.  تولید می کنند که علت آن تغییرات ژنوتیپی در 
گلیکوزیدها، آلکالوئیدها، لیگنین ها، رزین ها، ترپنوئیدها، فالونوئیدها و 

تاتن ها ازجمله مواد فعال طبیعی در گیاهان هستند ]4[.

کاربرد داروهای سنتی-گیاهی توسط انسان به 60000 سال 
قبل بر می گردد، هند )آیورودا(، چین و کشورهای عربی و ایران 
از  که  هستند  جهان  در  سنتی  طب  پیشگامان  از  نمونه های 
گذشته های دور از گیاهان دارویی استفاده می کرده اند. برگ ها، 
ریشه ها و پوست، قسمت  هایی از گیاهان هستند که به عنوان دارو 
استفاده می شوند. در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 
از گیاهان مورد استفاده در طب سنتی به عنوان دارویی مکمل 
و جایگزین استفاده می شود. همچنین تقریبًا چهار میلیارد نفر 
)تقریبًا 80 درصد از جمعیت جهان( از کشورهای در حال توسعه 
از طب سنتی به عنوان یک روش اصلی جهت درمان بیماری های 
مزمن استفاده می کنند. در حالی که در کشورهایی مانند ایاالت  
متحده، کانادا و فرانسه به ترتیب 42، 70 و 75 درصد جمعیت 
 .]5[ کرده اند  استفاده  دارویی  گیاهان  از  یک  بار  حداقل  آن ها 
هم چنین تخمین زده شده است که تا چهار میلیارد نفر )یعنی 
80 درصد از جمعیت جهان( که در کشورهای در حال توسعه 
زندگی می کنند به محصوالت دارویی گیاهی به عنوان منبع 
اولیه مراقبت های بهداشتی متکی هستند و عمل پزشکی سنتی 
که شامل استفاده از گیاهان دارویی است به عنوان بخشی جدایی 
ناپذیر در نظر گرفته می شود، در کشورهای مانند ایاالت متحده 
آمریکا، کانادا و فرانسه به ترتیب 42%، 70% و 75% جمعیت آن ها 

حداقل یک بار از گیاهان دارویی استفاده نموده اند ]6[.

 Iranian Traditional Medicine )ITM( ایران طب سنتی 
یا طب فارسی یکی از غنی ترین و قدیمی ترین آموزشگاه ها در 
این زمینه است، نظرات پزشک و فیلسوف نامی، ایرانی ابن سینا 
)”Ibn-e-Sina”(، سال ها در آموزشگاه های پزشکی اروپا آموخته 
شده است، هم چنین مردم ایران و کشورهای همسایه قرن هاست 

از تجربیات طب سنتی ایرانی بهره مند بودند ]7[.

پانزدهم  تا  از قرن هفتم  دوران طالیی طب سنتی- اسالمی 
افرادی  است،  اسالمی  تمدن  دوران طالیی  با  میالدی هم زمان 
داوود  بن  احمد  ابوحنیفه  جلجل،  ابن  سینا،  ابوعلی  هم چون؛ 
دینورى، ابن بیطار، در قرن هفتم هجرى، پزشك مشهور ابن  قف  
اسپانیایی،  مسلمان   پزشك   حامد  ابوبکر  سمجون،  ابن  سورى، 
ابوالقاسم بن خلف ابن عباس زهراوى؛ شریف ادریسی، ابن میمون 
و... از مهم ترین متخصصان در زمینه کاربرد دارویی گیاهان در 

طب سنتی-اسالمی می باشند ]8[.

نکته حائز اهمیت آن است که کتاب قرآن، یک کتاب پزشکی یا 

علوم بهداشتی نیست، اما نکات موجود در این کتاب به راهنمایی 
درزمینه  سالمت و بیماری منجر می  شود ]9[. آیات خاصی با 
اهداف پزشکی وجود دارد که در این آیات کلمه شفا، به معنی 
درمان به کار برده شده است. این کلمه 6 بار در قرآن ذکر شده 
بار در معنای اسم فعل )در سوره های فصلت/44،  است که 4 
یونس/57، نحل/69 و اسراء/82( و 2 بار دیگر به صورت فعل )در 
سوره های توبه/14 و شعرا/80(آمده است ]10[. در قرآن کریم و 
احادیث، 12 گونه گیاهی ذکر شده است که عبارت اند از نخل 
 Olea europaea( زیتون   ،)Phoenix dactylifera L( خرما 
 ،)Punica granatum L( انار   ،).Vitis vinifera L( انگور   ،)L
مسواک )alvadora persica L.(، انجیر )Ficus carica L.(، کدو 
 Allium( پیاز   ،)Lagenaria siceraria )Molina( Standley(
 Citrullus( هندوانه   ،)Allium sativum L( سیر   ،).cepa L
و شنبلیله   )Cucumis sativus L( lanatus )Thunb.((، خیار 

.]11[ )foenum-graecum L. Trigonella(

خرما1 از خانواده Arecaceae است که سرشار از آلکالوئیدها، 
لوریک،  )لینولئیک،  چرب  اسید  کربوهیدرات،  پروتئین، 
منیزیم،  )کلسیم،  مغذی  مواد  استئاریک(،  اسید  و  پالمتیک 
آنتی اکسیدان ها )کارتنوئیدها، فالونوئیدها و پلی فنول(  فسفر(، 
انواع  برابر  تأثیر دارویی در  باعث می شود  و ویتامین هاست که 
بیماری ها داشته باشد ]12[. کشت خرما، به عنوان میوه  بسیار 
مغذی، به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک جهان از نظر 
اقتصادی  شرایط  رشدی(،  شرایط  اندک  )نیاز  زیست محیطی 
)تولید پایدار( و با توجه به تغییرات آب و هوایی در دنیا گزینه  
مناسبی است ]13[، همچنین در مناطق خشک به دلیل تحمل 
دماهای باال، خشک سالی و شوری در مقایسه با سایر گونه های 
میوه ای، یکی از قدیمی ترین درختانی است که بشر از قدیم االیام 

از کشت آن بهره  برده است ]14[.

 از دانه های خرما برای افزایش ارزش غذایی برخی غذاها و در 
مواد افزودنی در صنایع دارویی و آرایشی می توان استفاده کرد 
]15[. همچنین خرما یک گیاه دارویی سنتی مفید است که این 
خاص را دارد: محافظت از کبد، ضد چربی خون، محافظت نفری، 
ضدالتهاب و تحریک ایمنی، ضدمیکروب، ضدسرطان، ضد دیابت 
و قند خون، حفاظت از قلب و عروق، ضدزخم، ضدسمیت و مهار 
 α فعالیت های آنزیم مبدل آنژیوتانسین، آگلوسوزیداز و فعالیت های
آمیالز، ضدویروسی، کمک به سالمت مغز، خاصیت آنتی اکسیدانی 

در بیماری های مزمن و حاد و درمان ناباروری ]16[. 

فراوانی استناد به گیاهان شناسایی شده در قرآن کریم یکسان 
نیست. بعضی از گیاهان فقط یک  بار در یک آیه و تعداد کمی از 
آن ها بیش از یک  بار ذکر شده اند. در میان گیاهان شناسایی شده 
نام خرما 20 بار در سوره نخل ذکر شده است ]1[. در سوره های 

1. Phoenix dactylifera
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انعام، رعد، عبس، اسراء، مؤمنون، یس، ق، قمر،  مریم، شعرا، 
کهف، نخل، طه و الرحمن نام خرما ذکر شده است. همچنین 
در کتب مذهبی حضرت سلیمان، سفر تکوین، سموئیل، تلمود، 
کتاب قوانین، شعائر و مراسم و تلقید یهودی ها اسم خرما آمده 

شده است ]17[.

ازجمله آیاتی که به یکی از خوارکی ها و مواد مصرفی پرفایده 
اشاره کرده است آیه 67 سوره نحل است: »َو ِمْن َثَمراِت النَِّخیِل 
َو اْلَْعناِب َتتَِّخُذوَن ِمْنُه َسَکراً َو ِرْزقًا َحَسنًا ِإنَّ ِفي ذِلَک َلَیًة لَِقْوٍم 
َیْعِقُلون «: در آفرینش میوه ها )تنوع رنگ و طعم و خواص آن ها 
و فواید کوتاه مدت و درازمدت آن ها و ترکیبات آن ها و تأمین 
نیازمندى هاى انسان و مقدار تولید آن و مناسبت محل تولید 
با ساکنان منطقه و دسترسی انسان به آن ها و عواملی که در 
 Yپیدایش آن ها به کار رفته( نشانه اى براى توجه به خالق است
هم چنان که در آیه شریفه »ِإنَّ ِفي ذِلَك َلَیًة« ]18[ به گوناگونی 
این آیات و نشانه ها اشاره شده است. توصیه های قرآن کریم برای 
استفاده از نعمت های الهی و غذاهای حالل در آیات متعدد بیان 
َرَزْقناُکْم«:  ِمْن َطیِّباِت ما  ُکُلوا  آَمُنوا  الَِّذیَن  أَیَُّها  شده است: »یا 
اى کسانی که ایمان آورده اید از غذاهاى حالل و پاکیزه که ما 
ا  نصیب شما کرده ایم بخورید )بقره/172(.»یا أَیَُّها النَّاُس ُکُلوا ِممَّ
ِفي اْلَْرِض َحالاًل َطیِّبًا«: اى مردم آنچه در زمین است حالل و 
پاکیزه را تناول کنید )بقره/168(. این آیات نشان از اهمیت توجه 
به نیازهای انسان و راه های حالل برطرف کردن آن ها و حفظ 
تعادل و دوری از اسراف و تبذیر دارد و همان گونه که ذکر شد 
در آیات قرآن کریم و روایات معصومین )ع( از خوارکی ها و موارد 
حالل و حرام متعددی نام برده شده است که یکی از آن ها )خرما( 
در این مطالعه مورد مداقه قرار گرفته است. بنابراین با توجه به 
خرما، جهت  پلی فنولی(  و  )فالونوئیدی  آنتی اکسیدانی  خواص 
حفظ سالمت قلبی عروقی، باروری، التهاب، گوارش و سالمت مغز، 
پژوهشی مروری حاضر ارزش غذایی و دارویی خرما از دیدگاه 
پزشکی نوین و طب سنتی )ایرانی  اسالمی( را بررسی کرده است.

مواد و روش ها

برگزیده طب سنتی، اسالمی  این مطالعه مروری، متون  در 
و تمامی مقاالت ثبت شده در پایگاه های اطالعاتی علمی معتبر 
شامل گوگل اسکالر، مخزن االدویه، قرآن، پابمد، آوید و مگ ایران با 
 Islamic Traditional Medicine، در نظر گرفتن کلید واژه های
 Modern Science، Data، Data palm، Health Benefits،
Reproductive potentials، brain health، Cardiovas-

طی   cular protective activity و Anti-inflammatory
سال های 2010 تا 2021 در آزمایش های بالینی انسانی در طب 
نوین پزشکی و سنتی )ایرانی اسالمی( جست وجو و بررسی شد. 
درنهایت 139مقاله انتخاب شدند و از بین مقاالت منتخب 73 
قلبی عروقی،  زنان،  بیماری های  به  به صورت مشترک  مقاله که 
التهاب و بیماری های گوارشی و مغزی پرداخته  بودند، مورد توجه 

قرار گرفتند. مطالب مربوط به اثرات بررسی ارزش غذایی و دارویی 
گیاه خرما از دیدگاه علم پزشکی و طب نوین پزشکی و سنتی 

)ایرانی اسالمی( بررسی شد.

یافته های خواص غذایی و دارویی خرما

خرما یک درخت میوه چندساله از خانواده Arecaceae که در 
حدود 200 جنس و 2500 گونه دارد و متعلق به آنژیوسپرم ها 
مونوکتیگلون ها2 ست، زادگاه خرما در بین النهرین و یک محصول 
مهم در خاورمیانه، آسیایی جنوبی، آفریقای شمالی و آمریکای 
و  فرعونیان  مقبره های  در  کشفیات  طبق   .]19[ است  مرکزی 
به عصر حجر جدید( و سنگ  )وابسته  نوسنگی  در مکان های 
نوشته های قدیمی نشان داد نقش خرما در تغذیه و تندرستی 
 .]20[ بر می گردد  پیش  سال   36000 تا   9000 به  انسان ها 
مصر، ایران، عربستان صعودی، الجزایر و عراق پنج کشور برتر 

تولیدکننده خرما در جهان هستند ]21[.

ترکیبات غالب میوه خرما شامل کربوهیدرات )قندهای ساده، 
اسید های  پروتئین ها،  ساکارز(،  محتویات  و  فروکتوز  گلوکز، 
آرژنین،  آسارژین،  آسپارتیک،  گلوتامین،  )گلوتامیک،  آمینه 
پرولین، گلی سین، آالنین( و مواد معدنی رژیم غذایی )سلنیوم، 
پتاسیم، کلسیم، منیزیم، منگنز، آهن، فیبر رژیمی، ویتامین ها، 
حاوی  همچنین  گیاه  این  است.  چرب(  اسید  و  کاروتنوئیدها 
اسید  بنزوئیک،  هیدروکسی  اسید  فرولیک،  )اسید  پلی فنول ها 
اسید  کلروژنیک،  اسید  وانیلیک،  اسید  کافئیک،  اسید  گالیک، 
اسید  و  ایزوفرلیک  اسید  پروتوکاتوئیک،  اسید  ایزووانیلیک، 
تانن ها،  کاروتنوئیدها،  آنتوسیانین،  سینامیک(،  هیدروکسی 
آنتوسیانیدین ها،  فالون،  فالئونول،  استرول ها،  پروسیانیدین ها، 
ایزوفالون ها، اسیدهای فنولیک فیتواستروژن ها، مشتقات اسید 
سینامیک، ترکیبات فرار و خاصیت آنتی اکسیدانی قوی است. 
ترکیب ß-گلوگان موجود در خرما دارای خاصیت ضدتوموری، 
کاهش  و  ایمنی، ضددیابتی، ضدالتهابی  تعدیل کننده سیستم 
کلسترول است و رشد میکروب های مفید روده را افزایش می دهد 
]22[. در ادیانی مانند اسالم، مسیحیت و غیره توجه زیادی به 
اثرات سودمند این میوه شده است. برای افطار کردن، روزه، به ویژه 
در ماه رمضان، از یک لیوان شیر و خرما می توان استفاده کرد [23].

خواص درمانی خرما بر بیماری قلبی عروقی

اسکوربیک  اسید  )توکوفرول ها،  آنتی اکسیدان های  از  بخشی 
تأمین می شود که  منابع غذایی  ازطریق  پلی فنول( مورد نیاز  و 
باعث کاهش خطر ابتال به بیماری های سرطان، قلبی عروقی و 
حفظ سالمت بدن نقش اساسی دارد ]24[. میوه خرما با داشتن 
ویتامین و آنتی اکسیدان باال )پلی فنول که حاوی اسیدهای فنلی، 
الیگومرهای  گلیکوزیدهای فالنوئید، هیدروکسی سینامات ها و 

2. Angiosperms-Monocotyledons
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پروآنتوسیانیدین( باعث کاهش بیماری های قلبی عروقی و سالمت 
از خرما به عنوان یک عامل  انسان می شود ]25[. قرن هاست که 
ضد فشار خون استفاده می شود. ترکیبات موجود در خرما با کاهش 
فشار خون، هایپرکلسترولمی و اکسیداسیون لیپوپروتئین همراه 
است. بنابراین خطر بیماری های قلبی عروقی را به حداقل می رساند 
]22[. میوه  تخمیر شده خرما منبع خوبی از فیبر غذایی است که 
باعث جلوگیری از بیماری های قلبی عروقی و عملکرد مؤثر و بهتر 
دستگاه گوارش انسان می شود ]26[. فیبر موجود در خرما باعث 
کاهش کلسترول کبدی و کلسترول بد یا لیپوپروتئین با چگالی کم 
)Low-Density Lipoproteins( می گردد که نقش حفاظتی در 
مقابل بیماری های قلبی دارد. کبد به واسطه apoB/E نقش مهمی 
در چرخش LDL دارد. کلسترول باال تنظیم کننده فعالیت پروتئین 
 CETP( Cholesteryl ester transfer( استر  کلستریل  ناقل 
 Lipoprotein lipase( است و کمبود لیپوپروتئین لیپاز protein
deficiency( نقش مهمی در تبادل لیپوپروتئین هاي بسیار کم 
چگالي )Very Low Density Lipoprotein( به LDL ایفا می کند، 
از طرفی فیبر در کاهش فعالیت CETP وریدی و هم چنین فعالیت 
LPL تأثیرگذار است. LPL و رسپتور apoB/E به وسیله کمپلکس 
ایزولین/گلوکاگون تنظیم می شوند که فیبر می تواند از طریق اثر 
روی متابولیسم هورمون ها در کاهش LDL پالسمایی تأثیرگذار 

باشد ]27[.

آمده  مختلفی  سوره های  در  و  احادیث  و  قرآن  در  خرما  نام 
است )رعد/4، نحل/11، انعام/141، انعام/ 99، یس/34،  طه/ 71، 
مریم/23، مریم/ 25، اسراء/ 91، عبس/29، الرحمن/ 11، ق/10، 
شعرا/148، قمر/20، رحمن/68 و مؤمنون/19(. در طب اسالمی 
بیان شده است که خرما برای بیماری های قلبی عروقی مفید است 
]27[، همچنین در طب سنتی عمومی، یونانی، رومی، ایرانی، چینی 
اختالالت  درد،  تب،  حافظه،  بی ثباتی  ضعف،  رفع  جهت  هند  و 
عصبی، ناباوری زنان و مردان، سیاه سرفه، دردهای مثانه و به عنوان 
آرام بخش، خلط آور، ملین و ادرارآور استفاده می شود ]28[. بررسی 
خواص تغذیه ای و درمانی خرما در قرآن، احادیث، طب سنتی و 
نوین نشان داد که خرما از طریق جلوگیری از تجمع پالکت ها و 
از  جلوگیری  باعث  پایین  چگالی  با  پروتئین های  اکسیداسیون 
بیماری های قلبی عروقی می شود. همچنین ترکیبات فنولی موجود 
و  ضد التهابی  خاصیت  طریق  از  خون  فشار  کاهش  به  خرما  در 
 B ضد ترومبوز آن منجر می شود ]17[. خرما بسیار غنی از ویتامین

A، و C و فیبرهای غذایی است. 

آنتی اکسیدان های موجود در خرما همچنین می توانند به کاهش 
سیستم  کنند  کمک  قلبی عروقی  بیماری های  و  سرطان  خطر 
ایمنی بدن را بهبود بخشند. تقریبًا از تمام قسمت های این گیاه 
به عنوان داروی سنتی برای درمان التهاب، تب، فلج و اختالالت 
ارزش  بررسی  پژوهش  طی  در   .]29[ می شود  استفاده  عصبی 
غذایی و درمانی خرما از دیدگاه منابع اسالمی و طب سنتی و نوین 
بیان شد. ریبوفالوین )ویتامین B2( در خرما ازطریق واکنش های 

اکسیداسیون احیا در انتقال الکترون، کوفاکتور آنزیم های اکسیداتیو، 
دکربروکسیالسیون پیروات و آلفا کتوگلوتارات دهیدروژناز، استیل 
کوآنزیم آ، تولید پیریدوکسیک اسید ازپیروکسال، تبدیل رتینول به 
رتینوئیک اسید، تبدیل ترپیتوفان به نیاسین و احیای گلوتاتیون 
و سرطان  قلبی  بیمارهای  از  باعث حفاظت  احیا  فرم  به  اکسید 
می  شود. همچنین ویتامین E از طریق بیان رسپتور CD36، بیان 
فاکتور CTGF، جلوگیری از تجمع پالکت، جلوگیری از اکسیداسیون 
LDL و حفاظت علیه پراکسیداسیون لیپیدی باعث جلوگیری از 

بیماری های قلبی می شود ]30[.

خواص درمانی خرما بر بیماری زنان

مصرف خرما، استفاده از اکسی توسین و پروستین بعد از زایمان 
زایمان  تحریک  مرحله  زمان  کاهش  باعث  و  می دهد  کاهش  را 
می شود ]31[. خرما به دلیل اسید چرب اشباع و غیراشباع، در سنتز 
پروستاگالندین نقش دارد و از این طریق می تواند در ذخیره انرژی، 
تقویت عضالت رحم و کاهش خون ریزی ناشی از زایمان مؤثر باشد 

.]32[

 »َو ُهزِّي إَِلْیِک ِبِجْذِع النَّْخَلِة ُتساِقْط َعَلْیِک ُرَطبًا َجِنیًّا«: و تنه 
درخت خرما را به  طرف خود )بگیر و( بتکان بر تو خرمای تازه 
می ریزد )مریم/ 25(. این آیه هنگام تولد حضرت عیسی به حضرت 
مریم نازل شده است. انتخاب خرما از میان میوه ها به جهت اهمیت 
و فواید بسیار این میوه است ]33[. این آیه می تواند مزیت و رجحانی 
برای خواص تغذیه ای این میوه باشد. واژه رطب در این آیه اشاره 
مستقیم به خرمای تازه و رسیده دارد. از آیه مذکور درمی یابیم که 
خرما غذایی کامل و مناسب برای زنان باردار از ماه آخر حاملگی 
تا بعد از تولد نوزاد است و حاوی آثار مثبت هم برای نوزاد و هم 
برای مادر است ]34[. همچنان که پیامبر اکرم )ص( فرمود: اگر زنی 
فرزندى زایید، اول چیزى که می باید بخورد خرماى شیرین است، 
زیرا اگر چیزى بهتر از آن بود، خداوند جناب  مریم را از آن اطعام 

می کرد موقعی که عیسی علیه السالم را زایید ]35[.

خرما در زنان باردار دارای اثرات مفید است که در سوره مبارکه 
مریم هم به آن اشاره شده است. این میوه باعث تقویت انقباض 
و عضالت دهانه رحم در ماه های آخر حاملگی می شود. همچنین 
برای مدت زمان کوتاهی  باردار  باعث کاهش فشار خون در زنان 
می شود که باعث کاهش میزان خون ریزی در حین زایمان می شود 
]17[. خرما ازطریق تأثیر بر گیرنده های اکسی توسین باعث پاسخ 
بهتر عضالت رحم به اکسی توسین و انقباضات مؤثرتر رحم می شود 
برای  آن  آمادگی  و  رحم  کشیدگی  باعث  خرما  ترکیبات   .]36[
زایمان و برگشت رحم به فرم قبل از حاملگی بعد از زایمان و کاهش 
خون ریزی در دوران نفاس می  شود ]37[. مصرف شربت خرما سبب 
زایمان می شود.  پیشرفت  و  زایمان  فعال  فاز  کاهش طول مدت 
همچنین باعث کاهش خون ریزی بعد از زایمان و آماده سازی و نرم 

کردن سرویکس پیش از زایمان می شود ]38[ .
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خواص درمانی خرما برای التهاب و بیماری های گوارشی

تمام قسمت های خرما مانند میوه، دانه، گرده، برگ ها و شربت 
و  فنولیک  انسان و حیوانات مفید است ]16[. محتویات  برای 
فالونوئید از تشکیل پروستاگالندین اندروپراکسید جلوگیری کرده 
و باعث کاهش التهاب می شود ]39[. میوه خرما به دلیل ترکیبات 

فنلی و فالونوئیدها باعث پاسخ ضد التهابی می شود ]40[. 

فعالیت  و   iNOS پروتئین  بیان  مهار  طریق  از  خرما  دانه 
)آزادسازی نیتریک اکسید Nitric oxide( باعث اثر ضدالتهابی 
سیتوکنین های  بیان  کاهش  ازطریق  خرما   .]40[ می شود 
پیش التهابی )IL-10، IL-6 و TNFα( و مارکرهای آپوپتوتیک و 
تنظیم پروتئین ضد آپوتوز Bcl2 باعث خاصیت آنتی اکسیدانی و 
کاهش چربی خون، جلوگیری از التهاب و آپوپتوز در برابر آسیب 
میوکارد می شود ]41[. عصاره گیاه خرما حاوی برخی مواد فعال 
مانند آلکالوئیدها، تانن ها، فالونوئیدها، ترپپن ها و قندها هستند 
که مسئول اثرات ضد التهابی و ضد درد هستند ]42[. خرما خواص 
و  گوارش(  دستگاه  )از  محافظتی  ضد التهابی،  آنتی اکسیدانی، 
ضد سرطانی دارد که برای سالمتی انسان حیاتی هستند ]43[. 
باعث  بر کیلوگرم در روز عصاره خرما  از 4 میلی لیتر  استفاده 
پراکسیداز،  گلوتاتیون  کاتاالز،  آنتی اکسیدان  فعالیت  افزایش 
سوپراکسیدازدیسموتاز و نرمال کردن عملکرد مالون دی آلدهید 
و باعث حفظ عملکرد طبیعی بافت کلیه می شود ]44[. قندهای 
قابل هضم )فروکتوز و دکستروز( و فیبر غذایی زیاد باعث پیشگیری 
از غشای مخاطی روده بزرگ می شود. ویتامین A غنی در خرما 

باعث جلوگیری از سرطان ریه و حفره دهان می شود ]45[.

گرده و محصوالت گرده خرما دارای سابقه طوالنی در طیف 
وسیعی از فعالیت های ضد میکروبی، ضد اکسیداتیو، ضد التهاب، 
ضد مسمومیت و حفاظت از کبد در طب سنتی گیاهی است. مواد 
غنی از پروتئین، اسیدآمینه، ویتامین ها )A ،B ،C ،D و E(، فیبر 
غذایی، اسید چرب، آنزیم ها، هورمون ها، مواد معدنی، کارتنوئیدها 

و فالونوئیدها باعث این خواص درمانی می شود ]46[.

عالوه بر توصیه های قرآن، پیامبر، ائمه و احادیث در بسیاری 
ضد التهابی،  خواص  دارای  خرما  که  شده  توصیه  مطالعات  از 
بیماری های  برای  که  است  آنتی اکسیدانی  و  ضدمیکروبی 
قلبی عروقی، عفونی، دیابت، ناباروری، اسکار، زخم معده، سرطان، 
پارکینسون و آلزایمر مفید است. این تأیید علمی قرآن و روایات 
ائمه درمورد ویژگی های میوه خرماست ]17[. در روایتی از نبی 
اکرم )ص( آمده است: خرما را ناشتا بخورید که کرم )انگل( را 
می کشد ]47[. مصرف خرما و عصاره آن در طب سنتی برای 
درمان سرطان روده بزرگ، معده، اسهال، درد قفسه سینه، تب، 
آسم، سنگ کلیه، سنگ مثانه و دردهای روماتیسمی استفاده 
می شود ]48[. در پژوهشی درباره گیاهان دارویی سنتی که در 
قرآن کریم ذکر شده اند، بیان شده است که خرما تقویت کننده، 

قفسه  درد  آسم،  بهبودی بخش  باروری،  قدرت  افزایش دهنده 
سینه، تب، سوزاک، اسهال، یبوست، بیماری های قلبی، پوست، 
تورم کلیه، درد روده، حمله قلبی، زخم، درد زایمان، درد معده 
و اختالالت کبدی و پادزهر است ]49[. رسول الله )ص( درمورد 
خواص خرما فرمودند: در خرما 9 خاصیت است که جبرئیل به  
من خبر داد. بوى بد دهان را پاک می کند، معده را تمیز می کند، 
غذا را هضم می کند، بر قوت گوش و چشم می افزاید، پشت را 
قوى می کند، شیطان را فلج می کند و انسان را به خدا نزدیک و 

از شیطان دور می  کند ]48[.

خواص درمانی خرما بر مغز

آهن فراوان خرما، کم خونی را برطرف می کند. پتاسیم، فسفر 
و منیزیم و انواع ویتامین های ضد افسردگی B و C آن در تقویت 
مغز و اعصاب و از بین بردن خستگی، افسردگی و بدخلقی مؤثر 
است ]50[. خواص آنتی اکسیدانی خرما باعث حفاظت سلول های 
میوه   .]16[ می شود  اکسیژن  آزاد  رادیکال های  برابر  در  مغز 
و دانه خرما غنی از خواص آنتی اکسیدانی و سایر مواد مغذی 
آنتی اکسیدانی، ضد قارچی، ضد قارچی،  فعالیت  باعث  که  است 
ضد هیپرلیدیمی و فعالیت محافظت کبدی برای انسان می شود. 
خواص آنتی اکسیدانی خرما ازطریق خاصیت محافظت نورون در 
برابر رادیکال های آزاد اکسیژن باعث محافظت از مغز می شود 

.]51[

حجم  تستوسترون،  استروژن،  سطح  افزایش  باعث  خرما 
 ،)Packed Cell Volume( متراکم  سلول های  مجموعه 
 Red( خون  قرمز  گلبول های   ،)Homoglobin( هموگلوبین 
Blood Cell Count(، رتیکولوسیت ها و پالکت ها می شود. عالوه 
براین مسمومیت ناشی از سرب، عوارض جانبی متیل پردنیزولون، 
ناباروری زن و مرد را درمان می کند. خرما باعث حفاظت از مغز 
حافظه  افزایش  باعث  همچنین   .]52[ می شود  خون سازی  و 
 .]53[ می شود  دانش آموزان  در  یادگیری  تمرکز  و  کوتاه مدت 
فالونوئید در عصاره های خرما باعث فعالیت آنتی اکسیدانی و اثر 
مفید آن ها بر سلول های مغز می شود که شامل تأثیرات مثبت بر 

خلق وخوی است ]54[.

برای درمان اختالالت مختلف  میوه ی خرما در طب سنتی 
اختالالت  هوشیاری،  دادن  دست  از  حافظه،  اختالالت  مانند 
عصبی و غیره در مناطق مختلف جهان استفاده می شود ]55[. 
و سنتی خرما مشخص شد  اقتصادی  اهمیت  بررسی  در طی 
ایجاد  باعث  باگذشت زمان  انسان  فرایندهای متابولیک در  که 
محصوالت فرعی اکسیدان و آسیب به DNA، پروتئین و لیپیدها 
ایجاد بیماری های مختلف تخریب و  می شود. این آسیب ها به 
اختالالت مربوط به افزایش سن، ازجمله سرطان، بیماری های 
قلبی عروقی، کاهش سیستم ایمنی بدن، اختالل عملکرد مغز و 

آب مروارید منجر می شود. 
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چندین عامل برون زای دیگر مانند سیگار کشیدن، رژیم غذایی 
نامناسب از جمله رژیم های غنی از آهن )مصرف بیش ازحد گوشت( 
است باعث ایجاد تنش آسیب اکسیداتیو می شوند. در مقابل این 
شرایط استفاده از سبزی ها و میوه که شامل آنتی اکسیدان های 
آسکوربات، توکوفرول و کارتنوئید ها هستند، برای مقابله با این 
عوامل تخریبی و بیماری ها کارساز و مفید است. خرما یکی از 
منابع بسیار غنی از آنتی اکسیدان هاست که در سال های اخیر با 
تقاضای فزاینده ای در جهان روبه رو شده است ]56[. پژوهش ی 
درباره میوه های دارویی در قرآن کریم ذکر کرده است که میوه 
خرما سرشار از پتاسیم و سدیم است که به تنظیم سیستم عصبی 
سالم کمک می کند. مصرف پتاسیم تا حدودی خطر سکته مغزی 

را نیز کاهش می دهد ]57[.

نتیجه گیری

از  یکی  و  دارد  دیرینه  قدمتی  دارویی  گیاهان  از  استفاده 
مهم ترین منابع جهت غلبه یا پیشگیری از انواع بیماری ها بوده 
است. پس از ایجاد پزشکی نوین و استفاده گسترده از داروهای 
شیمیایی، گرایش مردم به گیاهان دارویی کاهش یافت، اما اکنون 
گیاهی  طب  مجدداً  نوین،  پزشکی  از  قرن  یک  حدود  از  پس 
گسترش یافته و استقبال بشر به آن رو به افزایش است. غذایی 
که در قرآن و حدیث مجاز اعالم شده است، فواید زیادی دارد و 
در صورت مصرف، زندگی سالم را برای فرد تضمین می کند. این 
مزایا را علم پزشکی مدرن ثابت کرده است. مهم ترین ترکیبات 
فعال گیاهان شامل آنتی اکسیدان  ها، ازجمله ترکیبات فنلی است. 
خرما براساس اطالعات نوین پزشکی و دستاوردهای ذکر شده در 
طب سنتی  ایرانی دارای خاصیت آنتی اکسیدانی نظیر فالونوئیدی 
و پلی فنولی است که برای سالمتی انسان ها و سبک زندگی سالم 
بسیار ضروری و مفید است. هرچند در استفاده از گیاهان دارویی 

نیز باید اعتدال رعایت و از هرگونه افراط و تفریط پرهیز شود.

پیشنهاد می شود پژوهشگران به صورت اختصاصی بر روی یکی 
از اقسام بیماری هایی که در متن نام برده شده، مطالعات بالینی و 

آزمایشگاهی انجام دهند.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

در تدوین این مطالعه مالحظات اخالقی از قبیل امانت داری و 
سایر اصول اخالقی در پژوهش رعایت شده است.

حامي مالي

سازمانی  و  دانشگاه  هیچ  مالی  حمایت  از  حاضر  پژوهش 
برخوردار نبوده است.

مشارکت نویسندگان

همه نویسندگان در تدوین و نوشتن این مقاله سهم یکسانی 
دارند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.
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