
پاییز در طب ایرانیتدابیر فصل 

:مقدمه اي بر پاییز

پاییز که می شود، برخی افـراد حالـت هـایی از کـاهش انـرژي،      

پاییز  روزهاي کوتاه. افسردگی و بی حوصلگی را تجربه می کنند

.براي بعضی چندان خوشایند نیست

 بیماري در پاییز به خاطر عوض شدن هوا و گرماي ظهر و خنکی

ها در تابستان ضعیف  صبح و شب، بسیار زیاد است و چون قوت

تـه،  هاي لطیف در اثر گرماي تابستان به تحلیـل رف  شده و خلط

. طبیعت قدرت مقابله بـا بیمـاري را بـه صـورت کامـل نـدارد      

... هاي پوستی، خارش، اگزما، درد مفاصل و کمر و پاهـا و  بیماري

.در این فصل شایع است

:خواب و بیداري در پاییز

 در و کرد پرهیز سرد جاي در خوابیدن از باید پاییز، فصل در

  قرار سرد هواي معرض در سر که بود مواظب خواب، هنگام

 و ها بچه در خواب، هنگام در سر پوشاندن بنابراین .نگیرد

 ستند،ه سینوزیت و سرماخوردگی معرض در بیشتر که کسانی

 گامهن در فصل، این در که است بهتر همچنین .می شود توصیه

 شکم با خوابیدن اگرچه .شوند پوشانده حتماً نیز پهلوها خواب

 است تر خطرناك فصل، این در ولی است؛ شده منع همیشه پـُر

.شود گرفته سر به بخارات صعود جلوي تا

:پاییز در حمام

 آب چون ;باشد بسیارگرم آب با نباید فصل این در حمام

 .است مواد کننده تحریک و بدن کننده خشک بسیارگرم،

 مواد لتحلی و تبخیر مانع و منافذ مسدودکننده نیز سرد آب

 فصل این در بیماري ایجاد باعث اینها دوي هر و است

 ز،پایی در )سرد آب دوش( سر بر سرد آب ریختن .می گردند

 اینبنابر .می شود زکام و نزله بروز باعث و است زیان بخش

  .می شود توصیه حمام در ولرم آب از استفاده

:پاییز در ورزش

 نمیزا به بدن اعضاي حرکت دادن و ورزش پاییز، فصل در

 آن دلتعا و کند گرم کمی را بدن تا می شود توصیه معتدل

  .نماید حفظ بیرون سرماي برابر در را

دکتر حوریه محمدي : گردآوري علمی 

کناري

سیما کی خانی: تهیه و تنظیم

:پرهیزات غذایی در پاییز

 سرد آب

غذاهاي شور و تند

 بادمجانغذاهاي مولد خلط سودا مانند گوشت گاو، عدس و

:توصیه هاي غذایی در پاییز

هستند مانندگرمی همراهباکمیکهتر، غذاهايمصرف :

بره و بزغاله یک ساله گوشت 

هايگوشت دیگر یا جوجه یا مرغ گوشت از که سوپی :شوربا  

 نده،پوست ک ماش اسفناج، مانند سبزیجات مقداري با لطیف

 و می شود تهیه گرم ادویه جات مقداري و پوست کنده جو

.است تر  و گرم آن طبیعت

 ماستآش

 گالب و شکر، شربت انار، شربت پونه و دیگر شربت

هاي معتدل مفرح

 صبحآب جوش ناشتا در ابتداي نوشیدن

:پاییز در پوشش

 هواي با معموالً آن در و هواست دماي در اختالف فصل پاییز،

 ایرانی طب حکماي .مواجهیم ظهر گرم و صبح سرد نسبتاً

 هداشت مناسب پوشش حالت دو هر در که می کنند توصیه

.بمانیم امان در هوا تغییر آسیب از تا باشیم


