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روﻏﻦ ﺑﺎدام ﭼﯿﺴﺖ؟
آﯾﺎ ﻣ داﻧﯿﺪ ﺑﺎدام داﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﻮه ﻫﺎی درﺧﺖ ﺑﺎدام ﯾﺎﻓﺖ ﻣ ﺷﻮد؟ اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻠﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ در ﻣﻮرد ﺑﺎدام ،آن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻮه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻪ ﯾﮏ آﺟﯿﻞ! ﺟﺎﻟﺒﻪ ،درﺳﺘﻪ؟
ﺑﺎدام ،ﻗﺪﯾﻤ ﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮ رﺷﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل آﺟﯿﻞ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ اﺑﺘﺪا در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﯿﻠ زود ﻣﺮدم ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ روﻏﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از داﻧﻪ ﻫﺎی آن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻧﯿﻤ از وزن ﺑﺎدام ﺧﺸﮏ را روﻏﻦ و ﺑﺎدام ﻫﺎی رﺳﯿﺪه را
ﻓﺸﺎر دادﻧﺪ ﺗﺎ روﻏﻦ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺮارت اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﻮد.
اﻣﺮوزه ﺑﺎدام و روﻏﻦ ﺑﺎدام ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨ از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﻣﺤﺒﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗ ﺬﯾﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎدام را ﺑﻪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ روزاﻧﻪ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن زﯾﺒﺎﯾﯽ آﯾﻮرودا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ آﺑﯿﺎﻧﮕﺎ
)ﺧﻮد ﻣﺎﺳﺎژ( ﺑﺎ روﻏﻦ ﺑﺮای ﺗ ﺬﯾﻪ ﭘﻮﺳﺖ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،ﺑﺎدام آﻧﭽﻪ ﺑﺪن ﻣﺎ ﻧﯿﺎز دارد را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣ دﻫﺪ و ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤ از زﻧﺪﮔ ﻣﺎ را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣ دﻫﺪ.

روﻏﻦ ﺑﺎدام ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن آﺟﯿﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ ،روﻏﻦ ﺑﺎدام ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی و ﻃﻌﻢ
اﺻﻠ روﻏﻦ را ﺣﻔﻆ ﻣ ﮐﻨﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ روﻏﻦ ﺑﺎدام ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه از ﺣﺮارت دادن و ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ روﻏﻦ ﺑﺎدام ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ .اﯾﻦ روﻏﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮﻣﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد اﻣﺎ ﺣﺎوی ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﮐﻤﺘﺮی اﺳﺖ.
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ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ روﻏﻦ ﺑﺎدام ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮐﺪام روﻏﻦ ﺑﺎدام را ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺧﻮب ،ﺑﺮای درک اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻣﺸﺘﻖ دﯾﮕﺮ از ﺑﺎدام،
روﻏﻦ ﺑﺎدام ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻓﺸﺮده ﺳﺮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .

روﻏﻦ ﺑﺎدام ﺷﯿﺮﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟
دو ﻧﻮع روﻏﻦ ﺑﺎدام وﺟﻮد دارد :ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺗﻠﺦ .روﻏﻦ ﺑﺎدام ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﻮﻋ روﻏﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا از
درﺧﺖ ﺑﺎدام )  ( Prunus amygdalus var. Dulcisﮐﻪ داﻧﻪ ﻫﺎی آن ﺣﺎوی ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﻤ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ .روﻏﻦ
ﺑﺎدام ﺗﻠﺦ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻤ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از درﺧﺖ ﺑﺎدام )  ( Prunus amygdalus var. Amaraﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .روﻏﻦ
ﺑﺎدام ﺗﻠﺦ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ داروﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد.
ﭼﻬﺎر ﻣﺎده ﻣﻐﺬی ﻣﻬﻢ ﻣﻮﺟﻮد در روﻏﻦ ﺑﺎدام ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  ،Eوﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  ،Aاﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب اﻣﮕﺎ  3و روی .ﻫﺮ ﻣﺎده
ﻣﻐﺬی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺎﺻ دارد.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Aﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﭘﻮﺳﺖ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﻮط رﯾﺰ ﮐﻤﮏ ﻣ ﮐﻨﺪ .وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E
ﺧﻮاص آﻧﺘ اﮐﺴﯿﺪاﻧ ﺧﻮد را ﺑﺮای روﻏﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از آﺳﯿﺐ ﺳﻠﻮﻟ ﻧﺎﺷ از رادﯾﮑﺎل ﻫﺎی آزاد و اﺷﻌﻪ  UVﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣ ﮐﻨﺪ .اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب اﻣﮕﺎ  3ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﯿﺮی زودرس ﮐﻤﮏ ﻣ ﮐﻨﺪ و روی ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘ ﮐﻤﮏ ﻣ
ﮐﻨﺪ.
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ﺟﻨﺒﻪ ﺑ ﺪی ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ روﻏﻦ ﺑﺎدام را ﺗ ﯿﯿﻦ ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﺖ .روﻏﻦ ﺑﺎدام ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻓﺸﺮده ﺳﺮد ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ روﻏﻦ
ﺑﺎدام ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ روش اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﺮد ﭘﺮس ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روﻏﻦ را ﺑﻪ
دﺳﺖ آورﯾﻢ؟

روﻏﻦ ﺑﺎدام ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻓﺸﺮده ﺳﺮد ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺎدام از ﻧﻈﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻨ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﺣﺎوی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  ،Eوﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  ،Aاﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب ﺿﺮوری ،ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ،ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ،ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ،
ﻓﺴﻔﺮ ،ﻣﺲ و روی ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ،زﻣﺎﻧ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در ﻣﻌﺮض ﮔﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺮﺧ از اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی از ﺑﯿﻦ ﻣ
روﻧﺪ .روش ﭘﺮس ﺳﺮد روﻏﻦ داﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎدام را ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن آنﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺮس ﻓﻮﻻدی ﻣﺪرن اﺳﺘﺨﺮاج ﻣ ﮐﻨﺪ .و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ روﻏﻦ
ﺑﺎدام ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻓﺸﺮده ﺳﺮد درﯾﺎﻓﺖ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﻮاﯾﺪ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﺑﺎدام را ﺣﻔﻆ ﻣ ﮐﻨﺪ!
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮐﻨﻮن ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ روﻏﻦ ﺑﺎدام ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﻪ راﺣﺘ ﻣ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﻣﻮ ،ﭘﻮﺳﺖ و ﺑﺪن ﺷﻤﺎ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﻮاﯾﺪ روﻏﻦ ﺑﺎدام ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎدام ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻓﺸﺮده ﺳﺮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﻃﺒﻖ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ آﯾﻮرودا ،ﺑﺎدام ﺷﯿﺮﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻐﺬی ﺿﺮوری ﺑﺮای ﻣﻐﺰ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﻓﮑﺮی و
ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻﯾﯽ را اﻟﻘﺎ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .روﻏﻦ ﺑﺎدام ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺳﺮﺷﺎر از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی  Aو  ،Eﭘﻮﺳﺖ را ﺗ ﺬﯾﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣ ﺑﺨﺸﺪ و
درﺧﺸﺶ ﻃﺒﯿ آن را اﺣﯿﺎ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔ ﻫﺎ ،ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦ ﺑﺎدام ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺪن
)اﺑﻬﯿﺎﻧﮕﺎ( و ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ اﺳﺖ.

ﻓﻮاﯾﺪ روﻏﻦ ﺑﺎدام ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ
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روﻏﻦ ﺑﺎدام ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪﮔ ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ از از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﻃﺒﯿ ﭘﻮﺳﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣ ﮐﻨﺪ
و آن را ﻗﺎدر ﻣ ﺳﺎزد رﻃﻮﺑﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮاص ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪﮔ روﻏﻦ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻣ ﮐﻨﺪ.
آﯾﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺸﮏ و ﭘﻮﺳﺘﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ دارﯾﺪ؟ ﺳﭙﺲ روﻏﻦ ﺑﺎدام ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوﺳﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
آﺑﺮﺳﺎﻧ و ﺗ ﺬﯾﻪ ای آن را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ .و اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑ از ﻓﻮاﯾﺪ ﻣﺘ ﺪد روﻏﻦ ﺑﺎدام اﺳﺖ.
آﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻮاﯾﺪ روﻏﻦ ﻫﯿﺠﺎن زده ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﭼﻨﺪ روش دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦ ﺑﺎدام ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد را ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻨﯿﺪ
آن را روی ﻧﻘﺎط ﺧﺸﮏ اﺿﺎﻓ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ
از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
و.....

روﻏﻦ ﺑﺎدام ﺑﺮای ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺪن )اﺑﯿﺎﻧﮕﺎ(
ﻫﺰاران ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ از روﻏﻦ ﺑﺎدام ﺑﺮای ﺗﺴﮑﯿﻦ ،ﻟﻄﺎﻓﺖ و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد .ﺧﺎﺻﯿﺖ ﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪﮔ ﺧﺎص آن ،آن را
ﺑﺮای اﺑﯿﺎﻧﮕﺎ )ﻣﺎﺳﺎژ آﯾﻮرودا( ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺖ واﺗﺎ )ﺧﺸﮏ( اﯾﺪه آل ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﺪﻧﺘﺎن ﺑﻪ آراﻣﺶ ﻧﯿﺎز
دارد و ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن ﺑﻪ دوز آﺑﺮﺳﺎﻧ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﯿﺎز دارد ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺑﯿﺎﻧﮕﺎ را ﺑﺎ روﻏﻦ ﺑﺎدام ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺪن ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ از ﻣﺎﺳﺎژ روﻏﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺘ اﮔﺮ در ﻣﻌﺮض ﺻﺪﻣﺎت ﺗﺼﺎدﻓ ﯾﺎ ﮐﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،آﺳﯿﺐ
زﯾﺎدی ﻧﻤ ﺑﯿﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده روزاﻧﻪ از ﻣﺎﺳﺎژ روﻏﻨ  ،اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻟﻤﺲ دﻟﭙﺬﯾﺮ ،اﻧﺪامﻫﺎی ﺑﺪﻧﺶ اﺻﻼح ﻣ ﺷﻮد و ﻗﻮی ،ﺟﺬاب و ﮐﻤﺘﺮ
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﯿﺮی ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد  ،Charaka Samhita Vol. 1 - «.ج.89-88 :
 Abhyangaﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮد ﻣﺎﺳﺎژ اﺳﺖ و راﻫ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻋﺸﻖ و ﺷﻔﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺖ اﺳﺖ.
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