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کشمش سبز قلمی، زرد، سیاه یا مویز،  در آفتاب یا سایه است که در انواع در واقع همان انگور خشک شده Raisin : به انگلیسی کشمش

 .وجود دارد کشمش تیفی، آفتابی و کشمش پلویی

و  سالمتی، دیابت، الغری، کودکان را برای خواص انواع کشمش به طور کاملدارد و ما در این مقاله کشمش فواید زیادی برای بدن 

 .ارائه کرده ایم پوست و مو

 خواص کشمش برای پوست و مو

 جوان سازی پوست صورت .  1

ن و کالژن و االستین پوست شده و به درمان چیمقادیر باالی آنتی اکسیدان ها و پلی فنول های موجود در کشمش با افزایش تولید 

 چروک و جوان سازی پوست صورت کمک می کنند

 .رزوراترول های موجود در کشمش به پاک سازی خون و پاک سازی پوست کمک کرده و باعث جوان سازی پوست صورت می شود

 آکنه و جوش صورت.  6

ی خون کمک می کنند و به این ترتیب باعث درمان آکنه و جوش صورت منیزیم و پتاسیم موجود در کشمش به سم زدایی و پاک ساز

 .می شوند

 .همچنین مصرف کشمش سیاه با سم زدایی کبد به سم زدایی پوست و در نتیجه درمان آکنه و جوش صورت کمک می کند

 ضد آفتاب طبیعی . 3

کرده و پوست را در برابر آسیب های نور خورشید آنتی اکسیدان های موجود در کشمش ها به عنوان یک ضد آفتاب طبیعی عمل 

 .محافظت می کنند

 تقویت و افزایش رشد مو.  4

مقادیر باالی آهن موجود در کشمش با افزایش جریان خون در پوست سر باعث تقویت فولیکول های مو شده و باعث افزایش رشد مو 

 .می شود

 درمان شوره سر . 5

 .رزوراترول های موجود در آن باعث کاهش التهاب پوست سر شده و به درمان شوره سر کمک می کندمصرف روزانه کشمش به دلیل 

 درمان ریزش مو . 2

 .آنتی اکسیدان های موجود در کشمش از طریق تقویت فولیکول های موی سر به پیشگیری و درمان ریزش مو کمک می کنند

 فواید دارویی و درمانی کشمش برای سالمتی بدن



 دیابت و قند خون.  7

نشان داده که مصرف کشمش خطر ابتال به بیماری های قلبی و عروقی را در بیماران مبتال به دیابت نوع دو  6115مطالعات در سال 

 .کاهش می دهد

 .درصد کاهش در میزان گلوکز ناشتا نشان می دهند 11مطالعات نشان داده افراد دیابتی که کشمش مصرف می کنند تا 

االی فیبر و قند های طبیعی موجود در کشمش با افزایش تولید انسولین طبیعی به کاهش قند خون در افراد مبتال به دیابت کمک مقادیر ب

 .می کند

 الغری و کاهش وزن.  8

 .مقادیر باالی فیبر موجود در کشمش می تواند با کاهش اشتها و پیشگیری از پرخوری به الغری و کاهش وزن کمک کند

 خون فشار .  1

مطالعات نشان می دهد که مقادیر باالی پتاسیم و پلی فنول های موجود در کشمش سیاه و سبز به کاهش تنش عروق خونی و کاهش 

 .فشار خون باال کمک می کند

 .مقادیر باالی فیبر موجود در کشمش هم با اثر بر روی عروق خونی باعث کاهش فشار خون باال می شود

 قلب . 11

پتاسیم، فیبر، پلی فنل، تانن و آنتی اکسیدان های موجود در کشمش با کاهش کلسترول باالی خون و همچنین کاهش فشار سطح باالی 

 .خون باال برای پیشگیری از ابتال به بیماری های قلبی و عروقی مفید می باشد

 نوزادان و کودکان .  11

 .منیزیم هستند که به رشد ذهنی و جسمی کودک کمک می کنند کشمش غنی از مواد معدنی مانند پتاسیم، فسفر، آهن، کلسیم و

 .کشمش به دلیل مقادیر باالی فیبر که دارد به بهبود حرکات روده به درمان یبوست در کودکان کمک می کند

 .کشمش به دلیل خواص ضد باکتریایی که دارد به درمان تب باال در نوزادان و کودکان کمک می کند

 .فظه در نوزادان و کودکان می شودکشمش باعث تقویت حا

 جنین و زنان باردار .  16

که دارد به  C کم خونی فقر آهن یکی از مشکالت رایج در دروان بارداری است و کشمش به دلیل مقادیر باالی آهن، مس و ویتامین

 .درمان این بیماری کمک می کند

 .وست در زنان باردار مفید می باشدمقادیر باالی فیبر موجود در کشمش برای پیشگیری و درمان یب



 .کشمش منبع خوبی از قند های طبیعی است که باعث افزایش انرژی مورد نیاز زنان باردار می شود

 .در کشمش برای بهبود رشد چشم جنین مفید بوده و کلسیم موجود در آن تشکیل استخوان ها در جنین می شود A ویتامین

 مردان.  13

باالی اسید آمینه ی آرژنین که دارد باعث تحریک میل جنسی شده و به درمان اختالل نعوظ کمک می کند. در کشمش به دلیل مقادیر 

 .واقع آرژینین موجود در کشمش تحرک اسپرم را افزایش می دهد و به درمان ناباروری کمک می کند

 معده و دستگاه گوارش.  14

کمک می کند و برای درمان معده درد، بیماری های روده و سالمت دستگاه مقادیر باالی فیبر موجود در کشمش باعث به هضم غذا 

 .گوارش مفید می باشد

 یبوست و اسهال.  15

 .کشمش مقادیر باالیی فیبر دارد که با افزایش جذب آب به بهبود حرکات روده به پیشگیری و درمان یبوست کمک می کند

 .هال کمک کندکشمش همچنین می تواند با جذب مایعات به درمان اس

 کم خونی .  12

می باشد که با افزایش تولید گلبول های قرمز خون به درمان کم خونی کمک  B کشمش حاوی مقادیر باالی آهن، مس و ویتامین های

 .می کند

 .همچنین کشمش با درمان کم خونی به درمان بی خوابی شبانه ناشی از فقر آهن کمک می کند

 حافظه . 17

 .بور موجود در کشمش باعث تقویت حافظه شده و خطر ابتال به بیماری های زوال عقل یا آلزایمر را کاهش می دهدمقادیر باالی 

 کبد .  18

 .بیوفالوونوئید های موجود در کشمش با سم زدایی و پاک سازی خون و بدن به سالمت کبد و درمان بیماری های کید کمک می کند

 سرماخوردگی . 11

موجود در کشمش باعث تقویت سیستم ایمنی بدن شده و خطر ابتال به سرماخوردگی  C آنتی اکسیدان ها و ویتامینمقادیر باالی 

 .وآنفلونزا را کاهش می دهد

 .کشمش به دلیل خواص ضد میکروبی به عنوان یک آنتی بیوتیک شناخته شده و به درمان تب باال و بیماری های عفونی کمک می کند

 سرطان.  61



 .موجود در کشمش به کاهش رادیکال های آزاد بدن کمک کرده و خطر ابتال به انواع سرطان را کاهش می دهد کاتچین

 .فیبر موجود در کشمش باعث دفع صفرا از بدن شده و سمومی را که باعث ایجاد سرطان می شوند را از بین می برد

 سالمت دهان و دندان .  61

 .سالمت دهان و دندان مفید بوده و خطر پوسیدگی دندان را کاهش می دهد اولئانولیک اسید موجود در کشمش برای

 .کشمش غنی از کلسیم است که مینای دندان را تقویت می کند

 .بور موجود در کشمش می تواند از رشد میکروب های بیماری زا در دهان و دندان جلوگیری کند

 چشم.  66

بینایی شده و خطر ابتال به بیماری های چشمی از جمله دژنراتیو ماکوال و آب آنتی اکسیدان های موجود در کشمش باعث تقویت 

 .مروارید را کاهش می دهد

 

 پوکی استخوان .  63

 .کلسیم موجود در کشمش باعث تقویت استخوان ها شده و خطر ابتال به پوکی استخوان به ویژه در زنان یائسه را کاهش می دهد

 .ستخوان ها و جذب موثر کلسیم حیاتی استبور موجود در کشمش برای سالمت ا

پتاسیم یکی دیگر از مواد مغذی ضروری موجود در کشمش است که باعث تقویت و بهبود رشد استخوان ها شده و خطر ابتال به پوکی 

 .استخوان را کاهش می دهد

 روماتیسم و آرتروز .  64

التهابی قوی دارند که برای پیشگیری و درمان بیماری های روماتیسم پلی فنول ها و آنتی اکسیدان های موجود در کشمش خواص ضد 

 .و آرتروز مفید هستند

 سنگ کلیه .  65

 .پتاسیم موجود در کشمش به پاک سازی کلیه ها کمک کرده و باعث درمان سنگ کلیه می شود

 بدنسازی.  62

ا را سلنیوم و فسفر است که جذب مواد مغذی دیگر و پروتئین هکشمش حاوی مقادیر باالی ویتامین ها، اسید آمینه و مواد معدنی مانند 

 .تسهیل می کند و باعث افزایش انرژی و افزایش قدرت بدنی ورزشکاران و بدنسازان می شود



همچنین مقادیر باالی فروکتوز و گلوکز موجود در کشمش آن را به یکی از بهترین مواد غذایی برای افزایش انرژی ورزشکاران و 

 .زان تبدیل کرده استبدنسا

 


