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 ۲۲/۰۱/۳۲۰۲                  ولید پوپل 

 

 پوپل 
 

توان به اسامی مانندفوفل و پشگلک اشاره  های این میوه میپوپل اسم نوعی میوه آجیلی ویا انجیر است از دیگر نام 
ومیکرونزی(، جنوب شرقی و جنوب آسیا و  کرد. درختان این گونه بیشتر در نواحی استوایی اقیانوس آرام )مالنزی 

 کنند زیادتر درمناطق گرمسیر پیدا می شودهایی از شرق آفریقا رشد میبخش
 

هایزیادی در طب سنتی  گذارد و به همین دلیل است که نسخه ها انگیزی عالی بر روی بدن میاستفاده از این میوه
 شود. آسیای شرقی مربوط به میوه پوپل می

 
 پوپل خواص میوه

 
رود های دارویی در طب سنتی آسیایشرقی به شمار میترین نسخههمان طور که اشاره کردیم این میوه یکی از مهم
دهند که بیشتر آنهاریشه در آنتی اکسیدان های قدرتمند آن دارد. تنها خواص درمانی بسیاری را به این میوه نسبت می

ای به اسم آرروکلین وجود  وزمصرفی است، چرا که در این میوه، مادهای که در مورد پوپل باید رعایت کرد، دنکته
شود. اگر میزان آروکلین از حد خاصی بیشتر شود، ممکن دارد. آروکلین موجب تغییراتبافتی در مخاط دهان می 

ن میوه سال به هیچ وجهنباید از ای  9های باردار و شیرده و اطفال زیر  های جدی به شما وارد شود. خانماستآسیب
 استفاده کنند. 

 
 افزایش اشتها

 
ترین فواید استفاده از پوپل افزایش اشتها است. همان طور که در باال نیز اشاره شددر این میوه آروکلین  یکی از رایج

امروزه  دهد.  دهد کهاین ماده بزاق را افزایش میگذارد. تحقیقات نشان میوجود دارد که بر روی مخاط دهان تأثیر می
آزمایشی با شرکت    2008اند که افزایش سطح بزاق با افزایشاشتها رابطه مستقیم دارد. در سال  دانشمندان دریافته

نفر از آنها اذعان کردند   120گرم پوپل داده شد. بیش از  70داوطلب صورت گرفت. به هرکدام از این افراد  120
 شدید شده است.که بعد از مصرف اینماده احساس گرسنگی در آنها ت

 
 افزایش سطح انرژی 

 
توان به افزایش سطح انرژی اشاره کرد. سربازان هندی قبل از نبردهمیشه از این میوه  از دیگر خواص این میوه می

اند. پزشکان سوئدی باور دارند های زیادی بر روی این مادهانجام داده کردند. امروزه دانشمندان آزمایشاستفاده می
ترین عامل در انتقال اکسیژن های قرمز مهمشود. گلبولهای قرمزمنجر مییوه به افزایش تولید گلبولکه مصرف این م

ها رسیده و در نتیجه سطح ها بیشتر شود، اکسیژن بیشتری به اندامهای بدن هستند. هر چهتعداد این گلبولدر اندام 
 شود. وه پوپل برای افزایش میل جنسی نیزاستفاده میکند. به همین دلیل است که از میانرژی دربدن افزایش پیدا می 

 
 سم زدایی بدن 

 
های بودایینیز اعتقاد دارند این  کردند. راهبپزشکان طب سنتی هندی همواره از پوپل برای تصفیه خون استفاده می

مند وجود دارد.  ای ازآنتی اکسیدان های قدرتکند. در این میوه طیف گستردهها حفظ میمیوه روح را از شر آلودگی 
های  باشد را از شر آسیبها میها درسم زدایی بدن و تصفیه آلودگی ترین اندام این آنتی اکسیدان ها، کبد که یکی از مهم
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دارند. این کار به حفظ سالمت کبد کمک کرده و سم زدایی را در  هایآزاد در امان نگه می استرس اکسیداتیو رادیکال
 های درمان انگل است.ترین روشچنین جالب است بدانید که پوپل یکی از قدیمیبخشد. همبدن شما بهبودمی

 
 درمان سکیزوفرنی

 
هایی مانند از کار افتادگیفرایندهای فکری، پاسخگویی اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی نوعی اختالل روانی است که نشانه

دارد.   ناتوانی در درکواقعیت  از سنتیعاطفی ضعیف، رفتار اجتماعی غیرعادی و  این  ترین راه یکی  های درمان 
های پوپل است هر چندباید بدانید که این روش ممکن است برخی از عوارض جانبی را به  بیماری استفاده از دانه 

های مغزی تأثیر بگذارد. این تواند بر روی عصبهمراه داشته باشد. دانشمنداناعتقاد دارند که مصرف این میوه می
های توهمزا نیز کند، بلکه به کاهش ترشح هورمونگیری از ابتال به آلزایمر و زوال عقل کمک میامر نه تنهابه جلو

 شود. منجر می
 

 تقویت سالمت دهان و دندان 
 

تواند به سالمت دهان و دندان شما کمک کند. در این میوه موادی اگر از این میوه به اندازه مناسب استفاده شود، می
افزایش بزاق در دهان میمانند آروکلین وجود دا های  شوند. بزاق یکیاز عواملی است که از فعالیترند که باعث 

شود. های دندانی منجر میکند. افزایش سطح بزاقدر نهایت به کاهش پوسیدگیهای مضر دهان جلوگیری میباکتری
ن این میوه از شر بوی بد دهان  توانید با جویدها، بوی بد است. شما میهای اینباکترییکی دیگر از مضرات فعالیت

 خود نیز خالصشوید.
 

 گل وشگوفه این گل به بسیار مشکل دیده می شود چون یکی یکبار نمایان می گردد
 

 در بین مردم قندهار یک متل است در پشتو می گویند 
 

 چیره یی د انجیر گله
 

 کجا هستی گل انجیر 
 

 چون به بسیار مشکل دیده می شود
 

 درخت کمتر دیده شده ولی درخت این میوه بسیار زیاد استشگوفه این 
 

دلیل انتخاب اسم پوپل باالی قوم بزرگ پوپلزایی ممکن به خاطر این بوده باشد چون همیشه درهر جا مناطق دیده  
پوپل در اصل  گل ها آن خیلی زیاد است همینطور اگر به قوم پوپلنظر بی اندازیم تعداد فامیل ها  تعداد درختان و   شده و

دختر گرفته اند به همین منظور به زبان ها  اقوام  افغانستان ازدواجنمودند هم دختر داده اند و  پشتون هستند اما با تمام
پوپل یکی از مخالفین سر مختلف فارسی دری پشتوصحبت می نمایند چون با تمام اقوام افغانستان پیوند دارند قوم

 تی ، می باشند چون مادران پوپلزایی ها مربوط به تمام اقوامافغانستان می گرددسختتفرقه اندازی ، زبانی ، سم
 

 پایان
 

 منبع معلومات 
 

 گوگل 
 

 طب آسان
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