
با خواص کنجد و تاثیر آن بر سالمتی  
 آشنا شوید 

قطعا تا االن با کنجد آشنایی داشته اید. کنجد یکی از مهم ترین دانه های روغنی است که امروزه در 

سرتاسر جهان مورد مصرف قرار می گیرد و خواص بسیار زیادی دارد. کنجد همچنین فرآورده های  

ارویی را نام بسیار زیاد دارد. از مهم ترین فرآورده های کنجد می توان روغن کنجد و همچنین لوازم د

برد که در تهیه آنها از کنجد استفاده شده است. ما در این مقاله می خواهیم این دانه روغنی یعنی کنجد را 

چیست و مصرف کنجد از چه  دکنج خواص با شما مورد بحث و بررسی قرار دهیم و ببینیم که این

هایی جلوگیری می کند. برای آشنایی بهتر با نکات مربوطه به کنجد به شما پیشنهاد می کنیم که بیماری 

 .تا آخر این مقاله با ما همراه باشید
 

 

 خواص کنجد
آشنا بوده اند.   د کنج  خواص مردم از گذشته های دور با

کنجد یکی از قدیمی ترین دانه های روغنی است که  

تاکنون وجود دارد. طبق تحقیقات انجام شده، استفاده از 

سال پیش بر می گردد و در آن زمان   1600کنجد به 

نیز برای حفظ سالمتی از این گیاه استفاده می شده  

است. شاید برایتان جالب باشد که اولین زادگاه کنجدها 
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ا بدانید. اولین زادگاه این گیاهان سودمند، هند است. اکنون اگر در قاره اروپا، آسیا و یا آفریقا  ر

این گیاه را داریم به این دلیل است که از هند پخش شده و امروزه اکثر قاره ها کنجد دارند.  

جد را  درصد از کن  64تا   55همانطور که گفته شد، کنجد یک دانه روغنی است. این یعنی حدود 

درصد آن مربوط به پروتئین موجود در کنجد است. همچنین   25روغن تشکیل می دهد و حدود 

و مصرف آن ها در دراز مدت تاثیر بسیار مثبتی در   کارگانی محصوالت  خرید بهتر است بدانید

شت. طبق تحقیقات انجام شده در سال های اخیر، آسیا و هندوستان  سیستم ایمنی بدن شما خواهد گذا

 .میلیون هکتار را در دست دارند  2.5بیشترین میزان کشت کنجد با 
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 همه چیز درباره خواص کنجد 
 کاربردهای کنجد چیست؟

و یا مصرف   دکنج روغن شاید تعداد بسیار زیادی از شما تنها کاربردهایی که از این گیاه بدانید، .1
رد است. اگرچه بیشترین حجم این گیاه در صبحانه است. اما کاربردهای کنجد فراتر از این موا

کنجد برای روغن گیری مورد استفاده قرار می گیرد اما همچنان کاربردهای دیگری نیز دارد. 
با کیفیت و مصرف به اندازه آن در طول روز  تعرقیا  خرید همینطور در نظر داشته باشید

 .لبی و عروقی را تا حدودی رفع خواهد کردبسیاری از مشکالت ق

از کنجد در صنایع پزشکی استفاده های زیادی می شود. اگر به مواد تشکیل دهنده بعضی از 
کرم ها و یا لوسیون ها نگاه کنید خواهید دید که کنجد یکی از مهم ترین مواد تشکیل دهنده این  

د. اکنون وقت این است که با  محصوالت پزشکی است و کاربرد زیادی در علم و طب دار
 .“خواص کنجد” آشنا شوید. به شما پیشنهاد می کنیم که ادامه این مقاله را از دست ندهید

 

 با خواص کنجد و تاثیر آن بر سالمتی آشنا شوید 
را با شما بررسی کنیم و ببینم که تا چه  کنجد  خواص م تریندر این بخش از مقاله می خواهیم مه .1

حد، مصرف این گیاه می تواند بر سالمتی تاثیر مثبتی داشته باشد. ادامه این مقاله را مطالعه 
 .کنید

 مواد معدنی موجود در کنجد .1

اولین خواصی که می توانیم برای کنجد بیان کنیم، داشتن مواد معدنی مهم برای بدن است. مواد معدنی کم  
د که در این گیاه  ، تیامین و پیریدوکسین جزء مهم ترین مواد معدنی هستنننیاسی یاب و مهمی مانند فوالت،

 .وجود دارد و می توانید با مصرف آن، سود زیادی ببرید 

 مقابله با دیابت و قند با کنجد .2

است که کمتر جدی گرفته می   ، درمان دیابت است. دیابت یکی از بیماری هایی دکنج خواص یکی از
یک بیماری زمینه ای  و به همین دلیل، هرساله صدمات زیادی به انسان ها وارد می کند. دیابت  شود

است و این یعنی با ابتال به این بیماری، زمینه ابتال به بیماری های دیگر را نیز فراهم کردید. به همین  
 .دلیل باید از دیابت تا حد ممکن دور بمانید
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های مختلف را انتخاب کردند اما نتوانستند مانند کنجد   هادوی خرید افراد زیادی برای دوری از دیابت،
نتیجه خوبی کسب کنند. اما استفاده از کنجد به دلیل وجود منیزیم می تواند در مقابله با دیابت بهترین  

 .عملکرد را داشته باشید

 کنجددوری از مشکالت قلبی با  .3

مشکالت قلبی جزء خطرناک ترین مشکالت هستند و هر ساله باعث مرگ چندین نفر می شوند. مهم  
نیست که این بیماری چقدر قوی و یا ضعیف باشد چون به سرعت پیشرفت کرده و باعث ایجاد خطرات  

 .جدی بری بیمار می شوند

از بین بردن هرچه بیشتر   کلسترول یکی از اصلی ترین عامالن ایجاد مشکالت قلبی است. برای
کلسترول بد بدن می توانید از کنجد سیاه استفاده کنید زیرا این کنجد با ترکیباتی که دارد می تواند کامال با  

 .است کنجد خواص  مشکالت قلبی روبرو کند. این یکی از مهم ترین

 
 پیشگری از سرطان با کنجد .4

ان مبتال شود باید سختی های زیادی را پشت  سرطان یکی از بیماری های العالج است. کسی که به سرط
سر بگذارد و خطر مرگ در انتظار او خواهد بود. به همین دلیل بهتر است که همیشه برای پیشگیری از 

سرطان، کنجد را به میزان الزم مصرف کنید. کنجد حاوی مواد ضد سرطانی مانند منیزیم، فیتیک و 
 .فیتواسترول است

 کالم پایانی 
عنوان این مقاله از سایت ما بود و شما دانستید که کنجد اولین بار در کجا دیده شده است و   کنجد خواص

چه کاربردهایی دارد. همچنین در بخش آخر با مهم ترین “خواص کنجد” به خوبی آشنا شده اید. برای  
امیدوارم خرید بهترین نوع کنجد بهتر است که به فروشگاه های خرید محصوالت ارگانیک مراجعه کنید. 

از خواندن این مقاله لذت برده باشید. از اینکه تا آخر این مقاله با ما بوده اید کمال تشکر و قدردانی را  
 .داریم
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