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 هاي دارویی و طبی در ایران انواع نمک
 1مهدیه بخشی زاده  ، ،*1مهدي ضرابی

 چکیده 
طبی و دارویی توجه دارند. ایران داراي منابع آبی فوق شور و معادن    هايامروزه کشورهاي داراي منابع نمک به تولید نمک 

هاي دارویی و طبی هستند که هنوز شناسایی و یا استانداردسازي  نظیرند، داراي انواع نمک بی   نمکی است. این منابع که گاهاً

هاي دارویی و طبی از لجن  عمده نمک . نمک حاوي منیزیوم است   طبی ثبت شده در کشور  -هاي خوراکینمک  ازت.  نشده اس

اند، اما ارزش واقعی این د. اگرچه سواحل نمکی براي نمک درمانی مورد توجه نآی دست می ه هاي فوق شور بو آب نمک محیط 

ترین آنها دریاچه ارومیه است  شدهبهداشتی است. از میان منابع نمک طبی کشور، شناخته -مواد در ساخت دارو و مواد آرایشی

نمک  .  شود ها استفاده می علیرغم صادرات لجن آن براي ساخت دارو و مواد آرایشی از سواحل آن براي درمان برخی بیماري   که

به نام    نمکهاي اخیر فروش انواع غیراستاندارد در سال  هاي نمک گرم است.طبی استاندارد کشور که تجاري شده است، کیسه 

برداري و تولید انواع  امکان بهره   ،نمک دریا در بازار طب سنتی بسیار رایج شده است. تنوع و ظرفیت باالي منابع نمک کشور

و دارویی استاندارد را داراست که منابع ارزشمند اقتصاد پایدار هستند. در این مورد تالش محققین براي   خوراکی طبی نمک

 هاي نمک در کشور دارد. نها بسیار ضروري است. این مقاله سعی در معرفی این منابع و ویژگی معرفی محصوالت فناورانه ا

دارویی، نمک درمانی خوراکی طبی، نمک  کلیدي: محیط فوق شور ایران، نمک واژگان
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 مقدمه 
است که    NaCl   از جمله  هانمک انواع  از    ی مخلوط  یعینمک طب

عنوان نمک  به   ،داشته باشد  %99  چنانچه خلوص باالي  هیتصفاز  پس  
سلولی سدیم ضمن حفظ تعادل مایع بین .  شودی م  خوراکی مصرف 

و پالسماي خون، تنظیم میزان اسید و باز بدن، باعث انتقال عصبی،  
و جذب مواد مغذي و    هاعملکرد عضالت، کارکرد طبیعی سلول 

است خوراکی  1[  دفعی  نمک  و    ٪40با  ].    ، کلرید   ٪60سدیم 
یک    آن  گرم  5/2در هر  ت که  سدیم بدن اس   تأمینمهمترین منبع  

دارد.   وجود  سدیم  جهانی   بنابرگرم  بهداشت  سازمان   1توصیه 
  2کودکان و نوجوانان   و  5روزانه بزرگساالن نمک حداکثر مصرف 

- 12ا ] اما متوسط مصرف نمک در آسی2[ تتا سه گرم در روز اس
تالش    دربهداشت جهانی    .باشدمی گرم و تقریباً دو برابر مجاز    9

منظور جلوگیري از  به   2025تا سال  نمک  مصرف    %30کاهش  براي  
است  5/2 ساالنه  مرگ  براي  1(   میلیون  نمک  برداشت  اگرچه   .(

کشورهاي صاحب  امروزه  اما  قدمت زیادي دارد  مصرف خوراکی  
.  توجه دارند دارویی نمک    و  طبیبه کاربردهاي  آن  نابع و معادن  م

ي هامحیطاز  طبی    دارویی وطبی،    -خوراکی   يهاتولید نمک  طبعاً
است.    رواجو  شور  فوق   علمی  مهم  موضوع  یک  درمانی،  نمک 

ترکیبات و  شناخت  منبع  آنها    کشف   هر  مواد  خواص  به  توجه  و 
ل مهمی در برداشت  و اص،  زیستي محیط هاآالیندههمراه از جمله  

ست که نیاز به تحقیقات علمی و استفاده از هاو کاربرد انواع نمک 
 ]. 3[ ي باالدستی داردهافناوري

 تاریخچه نمک 

نمک   اقوام سلت )salt(واژه  به  براي  گرددمی بر    2،  بار  اولین    که 
برگرفته از هالوس به معنی  halنمک را از دریا بدست آورده و نام 

خیز هالیت  دریا را بدان دادند. امروزه به همین دلیل به مناطق نمک 
اولین    احتماالً ي تبخیر،  هاگویند. روش تولید نمک از حوضچهمی

دن آب دریا نمک با جوشان  هاابداع شد و چینی  هابار توسط فنیقی
نمک را از اولین    هاقبل از میالد، چینی  252  سال  کردند. در تولید  

چاه نمک استخراج کرده و فهمیدند غذاهاي فاسد شدنی در نمک  

 
1 World Health Organization 
2 Celtoe 
3 Salting (food):نمک زدن یا نمک سوده کردن یکی از قدیمیترین روشهاي نگهداري جهت افزایش زمان ماندگاري مواد غذایی  
4 Ecosystem      
5 Halophile      7 Athalassohaline 
6 Thalassohaline      8 Brine 
 

به سال  یک  حفظ  تا  روش  شود.  می خوبی  کشف  با  با  نگهداري 
غذایی    3نمک مواد  تجارت  و  نگهداري  گردید.  آسان  حمل، 

نیز کاربردهاي نمک در آشپزي را فهمیدند و دانستند نمک    هامصري 
زیتون شود. آنها با گذاشتن  میرطوبت غذا را گرفته و مانع فساد  
خوردن کردند و بعدها به کشف  تازه در آب نمک، آن را نرم و قابل

 به   زدنبا نمک  نیز    هامومیایی اجساد با نمک دست یافتند. وایکینگ
ماهی و نمک را گسترش دادند و از اینکار به  ماهی کاد، تجارت  

ثروت زیادي رسیدند. این رخدادهاي دوران باستان ارزش نمک را  
ي بزرگی از  هاکه نمک باعث شکل دادن تمدن تشدید کرد تا جایی

جمله ماورالنهر، یونان، چین، روم و اروپا شد. نمک حتی در بروز  
استق جنگ  و  فرانسه  انگلیس  انقالب  در  و  داشته  نقش  هند  الل 

عنوان پایه سرشماري نفوس و مالیات مورد استفاده قرار گرفته به
درمورد تاریخچه تولید و مصرف نمک در ایران اطالعات    ]. 4است[

برخی گزارشات، براساس  ندارد ولی  به   مستندي وجود  آن  تولید 
.  گرددمی برها ریاییآسال قبل از میالد مسیح و زمان استقرار   6000

ترین گزارش در مورد برداشت نمک به معادن عظیم  می همچنین قدی 
 ). 2گردد (می در مسیر جاده ابریشم باز ، مناننمک س

 منابع برداشت نمک 

اقیانوس از    هااگرچه  نمک  اما  شورند  آب  منابع  بزرگترین 
دریاچه  4ي هابومزیست  شامل  شور  دریاهاآب  طبیعی،  و    ي 
 ].5[  شودمی و معادن سنگی برداشت    هاتاالب ي مرده،  هادریاچه

عالوه هابومزیست  شور  بي  نمک،  برداشت  داشتن ه بر  دلیل 
].  7و  6[  ارزشمند هستند  5دوستي دارویی نمک هامیکروارگانیسم

که نمک  است    7و یا غیراقیانوسی  6اقیانوسی  هابوماین زیست   منشأ
بیشتر   دارد  منشأ خوراکی  متنوع  8[  اقیانوسی  منابع  داراي  ایران   .[

 نمک است: 

  :8شورآب -1
ي تبخیري شکل گرفته  هاحل کانیا  شورآبها منابع نمکی هستند که ب

دریاچه9[ و  آب شور  دو شکل چشمه  به  و  دیده  ها]  تبخیري  ي 
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و مناطق جنگلی   هي معتدل هاي شور در کوهستانهاشوند. چشمه می
ي نمک به هادلیل گذر از الیه ه که آب آنها ب  انداز عجایب طبیعت

]. کشور ما هر دو نوع این منابع 10[  گرددمی شورآب خالص تبدیل  
ساري دومین چشمه دائمی بسیار    »باداب سورت « را دارد. چشمه  

دماوند،  از  پس  شده  ثبت  طبیعی  ملی  اثر  دومین  و  جهان  شور 
رشت از    »آقا داناپیر«ي شور جنگل الکان گیالن و چشمه هاچشمه 

  توان می ي تبخیري نیز  هاي شور ایرانند. از دریاچههامهمترین چشمه 
گل و  ي کریستالی نمکی (آران و بیدهابه دریاچه ارومیه، شوراب 
سفره  و  سلطان)،  حاشیه هاحوض  زیرزمینی  شور  لب  یا  شور  ي 

کرد  هادشت اشاره  گاوخونی)  (مرداب  پالیاها  همچنین   ].11[   و 
ترین معدن  عنوان بزرگ دریاچه نمک خور و بیابانک (اصفهان) به 

 ). 3(  پتاس دنیا، داراي تنها نمونه آبشار نمکی جهان است

 دریاچه فعال:  -2
حداقل  ي  هادریاچه با  پدیده   %5/3فعال  حاصل  ي هانمک، 

اقلیمزمین و  هیدرولوژي  هستند  ی شناسی،  خشک  ].  12[   مناطق 
  13تا    10  حاوي  ، کیلومتر مربع  436000با مساحت    1دریاچه خزر 

  2این دریاچه بازمانده اقیانوس باستانی تتیس  گرم نمک در لیتر است.
پاراتتیس خلیج  که    3یا  اقیانوس   50-60است  پیش  سال  میلیون 

اي ارتباط  دلیل حرکت قاره کرده ولی به می اطلس را به آرام متصل  
  . امروزه تبدیل شده است   بستهخود را از دست داده و به یک دریاچه  

و    ،خزر  آب  تأمینع  ابمن به    ییهارودخانه  آب باران  که  آن  است 
دلیل  هبه .  ریزندمی کمترخزر    يشور   زانیممین  برابر    از   سه 
آن صرفه  ].  13[  است  4یجهان  هايانوسیاق از  نمک  برداشت  لذا 

صورت   نمک  برداشت  جهت  اقدامی  تاکنون  و  ندارد  اقتصادي 
است.   با نگرفته  کشور  دائمی  دریاچه  بزرگترین  ارومیه  دریاچه 

]، بیستمین دریاچه فعال بسته جهان 14[  میلیارد تن  6-7ذخیره نمک  
دریاچه و    ]15[  ) است5دریاچه بزرگ نمک آمریکا (یوتاو مشابه  

گرم نمک خالص    220هزار هکتاري مهارلوي شیراز با    25فصلی  
کیلومتر مربعی    240] و دریاچه  16[  %94در لیتر و خلوص باالي  

(ساوه   سلطان  و    - حوض  سلطان  غربی حوض  چاله  شامل  قم) 
  متري است   45تا    5شرقی حوض مره با پنج الیه نمک در اعماق  

]17   .[ 

 
1 Caspian Sea      5 Great Salt Lake 
2 Thetis         6 Dead Sea 
3 Parathetis      7 Sea of Dealt  (Bahr al-Mayyit ) 
4 World Ocean:  سامانه به هم پیوسته  آب  دریاها و اقیانوسهاي زمین  

 دریاهاي شور: -3
عمان از منابع فوق شور کشورند که میزان    دریاي  خلیج فارس و

گرم در لیتر    40تا    6/36نمک آنها از تنگه هرمز تا دهانه کارون بین  
دلیل شورتر بودن نسبت به  هاست. جالب توجه آنکه این مناطق ب 

اقیانوس هند داراي یک جریان دائمی از اقیانوس به سمت سواحلند  
که   هاي زاگرس  آن کوه   منشأو علیرغم شوري زیاد، آب شیرینی 

چشمه در سواحل به آن وارد    25چشمه در کف و    200است از  
 ).  4شود (می

 ي شیرین خشک: هادریاچه -4
شور شدن    عمالً  هاي شیرین وخشکسالی سبب کاهش آب دریاچه 

شود. از جمله در  می زار  مقدار باقیمانده آب و تبدیل آنها به شوره
دریاچهسال اخیر  با  هاهاي  بختگان  با    160ي  طشک    800و 

به  فارس  استان  در  وسعت  بی کیلومترمربع  رودخانهدلیل  ي  هاآبی 
 هاشادکام و کر، احداث سد درودزن در باالدست کر، نابودي چشمه 

در    ها]. این دریاچه 18[   اندو کاهش نزوالت، پوشیده از نمک شده
گذشته نقش بسیار مهمی در بقاي تنوع ژنتیکی و اکولوژیکی منطقه  

زاري ي گیاهی و جانوري، شورههاکه اکنون با مرگ گونه  اندداشته
ي منطقه و مرگ  هاي نمک، شوري چاههاهستند که باعث طوفان

]. قطعا با تداوم  19[  اندکشاورزي و گردشگري شده ،   زیست بوم
این تغییرات باعث  کم  آبی کشور و بحران جهانی گرمایش زمین، 

باید از نظر برداشت  می شوند که  می به منابع شور    هاتغییر دریاچه
 نمک مورد مطالعه قرار گیرند. 

 دریاچه مرده: دریا و -5
مرده دریاچه  یا  باقیمانده   يهابوم زیست  6دریا  غیرفعال،  آبی 

ي کهن هستند که نمک و امالح خاکشان پس از بارش یا  هادوران 
ورود سیالب به آنها در آب سطحی حل شده و به شور آب تبدیل  

هستند. در دنیا،   زندهفاقد جانوران و گیاهان    هاشوند. این محیط می
در کرانه باختري رود اردن و    7معروفترین دریاي مرده بحر المیت

. آران  ]20[  ي مرده آران و بیدگل در کاشان استمعروفترین دریاچه 
شور مرده  کیلومتر مربع وسعت، تنها دریاچه فوق 3000و بیدگل با 

هالیت   رسوبات  از  ایران  مرکزي  کویر  شورآب  بزرگترین  و 
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تا   1] که در دوره پلیوسن21[  شناسی تشکیل شدهزمین  هايدوران 
متر    250رسیده و بیش از  میاشتهارد، ساوه، ایوانکی قم و کاشان  

). نمک  4(  در آن ذخیره است  2رسوبات نرم نمکی دوران کواترنر 
ب آن  انجام  ه خوراکی  طبیعت  را  تولیدش  مراحل  تمام  آنکه  دلیل 

دهد و انسان دخالتی در تصفیه آن ندارد بسیار با ارزش است.  می
پاییز بهره  اوایل  و  بهار  انتهاي  در  نمک  برداشت  براي  برداران 

با  هاحوضچه بارندگی پرآب    50- 200یی را که   ، شوندمی میلیمتر 
را حل  میایجاد   باران رسوبات نمک  آلودگی  از  کنند. آب عاري 

گردد. سپس تبخیر شدید  میکرده و آب نمک اشباع در آنها جمع  
ساالنه   کریستال  1727(میانگین  را  هامیلیمتر)  نمک  خالص  ي 

به می که  برداشت  سازد  به  21[  شوندمیآسانی  این نمک نسبت   .[
نهانمک لذا  دارد  معمول، کلرید سدیم کمتري  یا مکی کم ي  شور 
طبی است. مزیت دیگر آن وجود مقادیر کافی کلرید  -خوراکی  عمالً

و سولفات منیزیم در کنار آهن، مس و منگنز است. مقدار باالي  
طبی و حتی دارویی آن  -منیزیم آن یک ویژگی مهم دیگر خوراکی

ي با ارزش است که  ها]. همچنین داراي تنوعی از هالوفیل 22[  است
]. لجن  23[   افزایدمی مصارف دارویی و صنعتی آن را  نوبه خود  به

و  بهداشتی  آرایشی  دارویی،  پایه  مواد  تولید  براي  نیز    دریاچه 
]. اگرچه آران و بیدگل  24[  کاربردهاي جلدي بسیار ارزشمند است

اما برداشت سنتی  تواند قطب بی می باشد  ایران  اقتصاد نمک  نظیر 
  90ساالنه نمک صنعتی (بیش از  رویه نمک خوراکی، برداشت  بی

دلیل وجود  ه هزار تن) و ممانعت از جریان آب رودخانه جاجرود ب
 ).  5( کندمی سدهاي لتیان و ماملو در باالدست بقاي آن را تهدید 

 
1 Pliocene: 4   از 5٫332 میلیون تا 2٫56 میلیون سال پیش Salt marshes 
2 Quaternary: 5   از دو و نیم میلیون سال قبل تا کنون Wieliczka 
3 Wieliczka wetland 

 :هاها و باتالق تاالب -6
صورت طبیعی یا مصنوعی، دائم  اي باتالقی یا آبی به منطقه   3تاالب 

(مانداب یا هور) از    ها). مرداب 6شیرین است (یا موقت، شور یا  
هستند که از پیش روي آب دریا در خشکی و یا  هامهمترین تاالب 

  4هاي نمکیشوند. مرداب تجمع آب ساکن در یک گودي ایجاد می 
گیرند که زیستگاه میشکل    ها، سواحل و خلیج هادر حاشیه مصب

بت هستند. این  ي گیاهی با قدرت تحمل شوري، دما و رطوهاگونه
کرده    تأمینجوار را  ي هم هابوم زیستتولیدات اولیه و ثانویه    هاگونه

کنند.  می را جذب    هابر تثبیت و تعدیل مواد مغـذي، آالیندهو عالوه
تاالب   اما نقش  و  اهمیت  از  اکوسیستم   هاغفلت  روابط  ي هادر 
مسکونی شده  ي کشاورزي و  هاجوار باعث تبدیل آنها به زمین هم 

بر ]. مرداب انزلی، هورالعظیم و با تالق گاوخونی عالوه25[  است
بی  زیستگاهی  ذخایر  از  آنکه  گرم  فصول  در  کشورند،  نظیر 
برداشت   نمک  محاصره  می سواحلشان  در  انزلی  اکنون  اما  شود. 

کامالًهاآالینده  هورالعظیم  بی  ست،  از  گاوخونی  و  آبی  خشکیده 
است.  زنده مرده  معدن    قطعاًرود  از  نمک  (بیابان   »خارا «برداشت 

) و  %90نمک خوراکی (با خلوص   % 60پیرامون گاو خونی) نیز که 
پایان زودي بهه ) نیز ب7( کندمی تأمیننمک صادراتی کشور را  20%
 رسد. می

 ي نمکی: هامعادن و گنبد  -7
ي رسوبی نمک در اعماق زمین هااین معادن حاصل فشردگی الیه 

لهستان بزرگترین معدن    5طبقه ویلیچکاي  9ها هستند. معدن  و یا کوه
برداري  بهره   2007سنگ نمک دنیاست که از قرن سیزدهم تا سال  

انگیز نمکی  دلیل ساختمان زیبا و شگفتبه  1978شد و در سال می

26.60872° N, 
55.51390° E 

35.24336° N, 
52.07202° E 

35.24707° N, 
52.15500° E 

 معادن و گنبدهاي نمک ایران :1شکل 
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به  بین آن  گردشگري  جاذبه  ثبت  عنوان  به  یونسکو  توسط  المللی 
از   گرمسار  نمکی  غار  و  کوهدشت  نگین  نیز  ایران  در  رسید. 

بر تولید  که عالوه هستند  ترین و مهمترین معادن سنگ نمکمیقدی 
].  26[  نمک خوراکی، جاذبه مهم گردشگري و نمک درمانی هستند
  6580همچنین گنبدهاي ساحلی هرمز و غار نمکدان قشم به طول  

که طوالنی  نمک  متر  معادن  دیگر  از  است  نمکی جهان  غار  ترین 
 . ) 1(شکل    ]28,  27[  کشورند

 ي خوراکی هانمک

 در ایران تنها دو نوع نمک خوراکی استاندارد وجود دارد: 

ید و رشد و نمو مغز  ئید براي تولید هورمون تیرو  )  نمک یددار:1
انسان ضروري است. محققین براي پیشگیري از اختالالت ناشی از  

توصیه   را  یددار  نمک  ید، خوردن  ید  میکمبود  که  آنجا  از  کنند. 
ش آفتاب و جریان هوا در فرآیند تولید نمک از آن  دلیل تبخیر، تابهب

شود، استاندارد نمک خوراکی افزودن ید را الزام نموده و  میخارج  
را در پایان خط    سنتزيکارخانجات ملزمند یدات یا یدور پتاسیم  

]. این شیوه اولین بار در  29[  تولید به نمک تصفیه شده اضافه کنند 
و پس از فراگیري    1348ایران در سال  در سوئیس ابداع و در    1920

بیماري گواتر در مناطق کوهستانی رواج یافت اما استاندارد اجباري  
(شماره   در سال  1195آن  آخرین  30[  تصویب شد  1373)  در   .[

ید   میزان  استاندارد  این  نظر  کیلوگرم    45±15تجدید  میکروگرم/ 
 ]. 29[ تعیین گردید

که ید فرار است    دارد چرا  افزودن ید در خط تولید اشکال بزرگی
بندي  دلیل شیوه غلط انبارداري و در زمان بستهید به   %60و بیش از  

منجمد   و  فرآیندهاي خشک  و طی  پخت  هنگام  و حتی  و حمل 
گرم استاندارد اجباري، میلی   45از    رود پس عمالًمی کردن غذا از بین  

باقی   زمان خوردن  در  ید  ناچیزي  نمک 31[  ماندمیمقدار  ي اه]. 
شورآب کشور داراي مقادیر ید طبیعی هستند اما چون مقدار آنها با  
استاندارد کشور مطابقت ندارد کارخانجات مجبورند این نمک را  
شستشو داده و باز هم یدات یا یدور بدان بیافزایند. اگر مقدار ید  

با  می موجود در نمک طبیعی که در فرآیند تولید حذف ن شود را 

 
1 Cretinism      8 Pink Himalayan salt. 
2 Brain damage      9 Pickling salt or canning salt 
3 Hypothyroidism & Thyroiditis    10 Kosher salt:  نمک درشت و شوري که یهودیان در گذشته از 
4 Anti-caking agents            .آن براي جدا کردن خون گوشت استفاده میکردند   
5 Sodium aluminosilicate     11 Parts per billion (ppb)  
6 Silicon dioxide      12 Bioaccumulation 
7 Magnesium carbonate 

انده ید افزودنی در نمک استاندارد مقایسه کنیم،  میزان نهایی باقیم
یابیم که افزودن ید ضروري نیست و این ید طبیعی عوارض  می در 

 ]. 32[  یدات و یا یدور پتاسیم را هم ندارد

از طرف دیگر اگرچه مصرف نمک یددار براي افراد مبتال به کمبود  
به  بیماري ید و  مانند  منظور کاهش خطر  و   1کرتینیسم هاي جنینی 

مغزي هاآسیب عقب   2ي  به  در  منجر  جسمی  و  ذهنی  ماندگی 
دریافت  هاخانم جهانی،  استاندارد  طبق  اما  است،  مفید  باردار  ي 

و براي مادران باردار و شیرده تا    150روزانه ید براي افراد عادي  
میکروگرم است و دریافت بیش از آن عملکرد تیروئید را مختل    250

بی باعث  و  تیروئید ماري کرده  کالسیک  ایمنی  خود   شودمی   3هاي 
باید از میید مورد نیاز    %90کید دارند که  أ]. لذا محققین ت33,  34[

منابع غذایی داراي ید مانند غذاهاي دریایی، میوه و سبزیجات و از 
]. امروزه یددار کردن نمک در دنیا منسوخ شده  32[  شود  تأمینآب  

گرفته رونق  طبیعی  نمک  تولید  وجود    و  با  نیز  ایران  در  است. 
به ثمر  1397ي بسیار سرانجام تالش متخصصان در سال هامقاومت 

به   را  ید  بدون  خوراکی  نمک  تولید  استاندارد  سازمان  و  نشست 
 ]. 31[  ابالغ نمود 26شماره 

نمک خوراکی بدون ید همان نمک تولیدي    )  نمک بدون ید:2
تولید به آن یدات یا یدور  کارخانجات است که دیگر در انتهاي خط  

ن اضافه  نمکمیپتاسیم  این  پردازش  در  البته  مواد   شود.  برخی 
کلوخه  ضد  سدیم  4افزودنی  آلومینوسیلیکات  اکسید  5مانند  دي   ،

شود که گاهی طعم آن را تغییر  میاضافه    7و کربنات منیزیم   6سیلیکو
این نمک 35[  دهد می انواعی از  ،  8مانند نمک صورتی هیمالیا  ها]. 

در دنیا بسیار معروفند. در ایران تولید    10و نمک کوشر  9نمک کنسرو
دلیل عدم آگاهی عمومی هنوز رایج نشده و  هو عرضه این نمک ب

 ). 8( در حد اعالم استاندارد باقی مانده است

ي خوراکی بسته به خصوصیات منابع برداشت ممکن است  هانمک
به   باشندآلوده  از جمله عناصر سنگین  این  36[  مواد خطرناکی   .[

پیدا   12در بدن تجمیع زیستی ppb) (  11مقادیر ناچیز  عناصر ولو به 
بیماري و مرگ    منجر بهکرده و باعث اختالل در عملکرد بدن و  
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نمکمی در  آالینده  مواد  تنوع  و  مقدار  به شوند.  دلیل دریایی 
ورودي به مراتب بیشتر از سنگ  هاي  ي خاك بستر و آب هاآلودگی 

تنها ]. بنابراین با توجه به اهمیت سالمت مردم، نه 36[  نمک است
آن   نمک دارویی  و  طبی  انواع  بلکه  از می خوراکی  عاري  باید 

 ].  37[  ي خطرناك باشدهاآالینده 

 طبی   - اکی هاي خورنمک

نمک و  این  کلسیم  آهن،  منیزیوم،  مانند  مفیدي  عناصر  ید    داراي 
به نام عنصر غالبشان نامگذاري    صورت طبیعی هستند که معموالًبه

صورت کلرید  شوند. نمک منیزیوم یکی از آنهاست. منیزیوم به می
ي منیزیم وجود دارد ولی ساختار مولکولی آن  هامنیزیم در مکمل 

یا سولفات منیزیوم متفاوت است. کلرید    1ي اپسوم هانسبت به نمک 
نمک در  بیشتر  به  منیزیم  دارد  در  طوريدریا وجود  آن  که غلظت 
دلیل تجمع سالیان  ه و در دریاهاي مرده ب  55دریاهاي فعال حداکثر 

 ]. 38[ میلی مول در لیتر است  190طوالنی بیش از 

نمک  «طبی منیزیم به نام    -در ایران براي اولین بار، نمک خوراکی
توسط نگارنده از منبع دریاي مرده آران و بیدگل    »حاوي منیزیوم

تهران،   دانشگاه  آنالیزهاي تخصصی  ثبت گردید. طبق  استخراج و 
برابر استاندارد    8گرم و    100گرم در    24/0مقدار منیزیوم این نمک  

  ].39[ هاي خوراکی معمولی استگرم) در مقایسه با نمک  0/ 03(

رم / لیتر نمک طعام دریاچه و ابشار خور و  گ  200همچنین در هر 
نمک   120بیابانک،   داردهاگرم  وجود  کلسیم  و  منیزیم  ).  3(   ي 

است.   بدن  ضروري  عنصر  چهارمین  میلی    20(   آن  %99منیزیوم 
بافت در  نرم  هامول/کیلوگرم)  بافت  و  عضالت  استخوان،  ي 

سن   افزایش  با  استخوان  در  آن  مقدار  که  دارد  قرار  غیرعضالنی 
- 360باید روزانه به ترتیب  می]. زنان و مردان  40[  یابدمی کاهش  

کنندمیلی   400-420و    103 مصرف  منیزیوم  کمبود  41[   گرم   .[
عالوه  اسپاسم  منیزیوم  باعث  اشتها  دادن  دست  از  و  خستگی  بر 

عروقی و میگرن  -هاي قلبیي، بیمار   2ت، آلزایمر، دیابت نوععضال
نیز سبب افزایش    2] و به شکل مزمن یا کمبود پنهان42[  شودمی

آریتمی قلبی، سکته مغزي و اختالالت اعصاب و  فشار خون باال،  
باید روزانه از مواد غذایی  می]. اگرچه منیزیوم را  41[  گرددمی روان  

 
1 Epsom salt      6 Asthme 
2 Magnesium Deficiency (MgD)    7 Hypertension 
3 Osteoporosis      8 cardiovascular disease 
4 Depression      9 Codex Alimentarius 
5 Migraine      10 Himalayan salt 

نمود، اما براي افرادي که نتوانند میزان الزم را جذب    تأمین مختلف  
این نمایند، خوردن نمک طبیعی داراي آن، راه حل مناسبی است. 
ي مزمنی چون پوکی  هانمک براي کنترل و یا کمک به درمان بیماري

افسردگی3استخوان میگرن 4،  آسم   5،  به    خصوصاً 6و  مبتالیان  در 
که از خوردن نمک    8هاي قلبی و عروقیو بیماري 7فشارخون باال  

دلیل شوري کم و منیزیوم  ه معمولی منع هستند، مصرف این نمک ب
نمک   در  منیزیوم  اهمیت وجود  علیرغم  است.  دهنده  بهبود  کافی 

] و حتی بالمانع 43) [ 9المللی مواد غذایی (کدکسطبق استاندارد بین
 از سوي سازمان غذا و دارو  » نمک حاوي منیزیوم «ف  بودن مصر 

]، هنوز استانداردي براي تولید و عرضه آن براي توزیع در بازار  44[
هاي اخیر مروجین طب  ایران وجود ندارد. از سوي دیگر در سال 

هاي طبی ترویج  عنوان نمک به  »نمک دریا«هایی با عنوان  سنتی نمک
 قراروزارت بهداشت و سازمان استاندارد    مورد موافقتکه    اندکرده 

با مصرف جلدي آنها که از    ها عموماًالبته این سازمان  نگرفته است
ي التهابی و پوستی  هااالیام اثرات مطلوبی را در کاهش بیماري قدیم

اما مصرف خوراکی بدون    ؛مخالفتی ندارند  ،انددادهمی از خود نشان  
بودن آنها مورد اشکال است. اگرچه پیش  کید بر طبی أتصفیه و یا ت

ي تصفیه شده مصرف آنها بدون عارضه رواج داشته، اما  هااز نمک 
ي محیط زیست  هادر عصر صنعت و با انتشار وسیع انواع آالینده 

 در زنجیره غذا دیگر اطمینانی به سالمت آنها نیست. 

بسیار طبیعی داراي عناصر مهم در دنیا   امروزه تولید و مصرف نمک
است که    10رواج یافته است. یکی از مشهورترین آنها نمک هیمالیا

دلیل داشتن مقادیر بهمیلیون ساله دارد و    250قدمت دیرینه شناسی  
است.   رنگ  صورتی  آهن،  اکسید  به زیاد  نمک  این  صورت  از 

درمان   و  بهبودي  جهت  نوشیدن  و   نمک  آب  حمام  استنشاق، 
 ]. 45[ شودمی ي تنفسی استفاده هابیماري

 هاي پایه دارویی و نمک درمانینمک

پایه  مواد  عنوان  به  مرده  دریاهاي  از  نمک، خصوصا  آب  و  لجن 
.  ]46ساخت دارو و محصوالت آرایشی و بهداشتی کاربرد دارد [

از خواص طبی آب و لجن به صورت میدانی    نمک درمانی عمالً 
دریاچه خود  فضاهادر  و  سنگی  معادن  یا  و  نمکی  سواحل  هاي  ، 
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کانون صورت  به   گردشگري سالمت نمک مستقیماً  مخصوص در 
استفاده   تنفسی  یا  از  میجلدي  براي جلوگیري  نمک  شود. حمام 

درمان   آرتروز،  و  دردهاي عضالنی  رفع  پوست،  خارش  و  شوره 
شود. نمک اپسوم یا می توصیه    2و درماتیت آتوپیک   1پسوریازیس

نوعی نمک حمام طبی است که داراي مقادیر      3نمک سولفات منیزیم 
باشد. این نمک بعد از حل در آب وان،  می زیادي منیزیم و گوگرد  

مییون آزاد  منیزیم  و  سولفات  عالوه هاي  که  کمبود  کند  رفع  بر 
، تسکین التهاب و  4خوابی، فیبرومیالژیا، به درمان یبوست، بیمنیزیم

 ].  47[  کندمی کاهش استرس بسیار کمک 

ترین نمک طبی غیرخوراکی، آب نمک و لجن  شدهدر ایران شناخته
معدنی به ویژه   دلیل وجود امالح فراوانه دریاچه ارومیه است که ب 

(گوگرد)، ترکیبات آهن و ید از مرغوبترین انواع    کلرور و سولفات
، 5]. کلرور دریاچه براي درمان لنفاتیسم48[  رودمی در دنیا به شمار  

بیماري  مفاصل،  اعصابروماتیسم  بیماري  هاي  هاي رحم شامل  و 
ثر است. همچنین از لجن آن براي  ؤبسیار م  7و سالپنژیتها  6متریتها

].  49[ شودمی، درد عضالنی، اگزما و التهاب استفاده 8درمان نقرس
زمان  از  دریاچه  به این  قدیم  و  دلیل  هاي  فیزیکو شیمیایی  خواص 

لجن آن مورد توجه بیماران و اطبا بوده و   بیولوژیکی آب نمک و
آرایشی و انواع پمادهاي امراض جلدي    مواد آن براي ساخت کرم
شده است که سوء مدیریت منابع آب  می به برخی کشورها صادر  

برهم  باعث  استکشور،  شده  دریاچه  این  تعادل   ]. 48[  خوردن 

باشد  می ي مهم نمک درمانی  هانیز از جاذبه بیابانک  دریاچه خور و  
 ). 3(  ي نمکی استهادهکده توریستی آن داراي اتاقککه 

در خصوص تولید مواد پایه طبی از نمک دریایی کشور، تاکنون تنها  
گرم بوده است    9ي نمکهاکاربري تجاري که انجام شده تولید کیسه 

قابلیت گرم شدن دارند.  جاي آب، نمک دریا در آنهاست و  ه که ب
دهند بلکه بیماران  تنها دماي خود را دیرتر از دست می نه  هااین کیسه 

از خواص نمک آن در تسکین فوري دردهاي عضالنی و موضعی  
برند. از مشکالت مهم کشور در نمک درمانی، سودجویی  می بهره  

هاي الزم  افرادي تحت عنوان طب سنتی است که در خالء پژوهش 
هاي طبی غیرخوراکی استاندارد هر نمکی را براي  ولید نمک براي ت 

فروشند. این مسیر غلط نمک درمانی، مقاومت  می مصرف جلدي  

 
1 Psoriasis  6     بیماري مزمن پوستی Metritis عفونت رحم 
2 Atopic dermatitis  7    اگزماي پوست Salpingitis التهاب و عفونت لولههاي فالوپ 
3 Magnesium Sulfate (MgSo4)    8 Gout  از انواع بیماري هاي ورم مفاصل 
4 Fibromyalgia9     سندرم درد اسکلتی-عضالنی Sea salt heat bag 
5 Lymphatism      10 University of Edinburgh 

وزارت بهداشت را در پی داشته و باعث شده علیرغم ظرفیت باالي  
نمک  انواع  تولید  براي  و کشور  غیرخوراکی  طبی  دریایی  هاي 

ی نیابد. از جمله در  طبی تاکنون تولید و عرضه آن سامان-خوراکی
ثیر استنشاق غبار نمک در پیشگیري و کنترل بیماري  أپاندمی کرونا ت

کانون و  در  آران  دریاچه  نمکی  کوشک  (نظیر  نمکی  بسته  هاي 
بیدگل) به خوبی تجربه شده است (بررسی شخصی نگارنده). این  

محققان  أت جمله  از  است.  شده  دیده  نیز  نمک  آب  قرقره  در  ثیر 
اي بیماران مبتال به کرونا با انگلستان در مطالعه   01نبورگدانشگاه ادی 

ي شدید بینی و گلو را تحت برنامه قرقره مرتب آب نمک  هاعفونت
روز کاهش عالئم و بهبودي سریع ظاهر    12قرار دادند که بعد از  

 ]. 50[ شد

 گیري نتیجه

افزایش غلظت    و   ي فوق شورهابوم زیست اگرچه تغییرات اقلیمی  
آب  در  طبیعت  نمک  بر  زیانباري  آثار  زیرزمینی،  و  سطحی  هاي 

وارد کرده، اما هنوز وجود مواد با ارزش آنها براي    فوق شورمناطق  
نمک انواع  آرایشی    -خوراکی    تولید  و  دارویی  پایه  مواد  طبی، 

ثروت بزرگی براي کشور است که تاکنون به ارزش باالي    ،بهداشتی
نشده   توجه  معرفی  آن  براي  محققین  تالش  مورد  این  در  است. 

و سو  یک  از  باالدستی  فناورانه  و    محصوالت  مسئولین  توجه 
به  سرمایه این   تأمینگذاران  تولید  براي  الزم  تجهیزات  ساخت  و 

محصوالت از سوي دیگر بسیار ضروري است تا ضمن رفع نیاز 
داخلی امکان حضور در بازارهاي جهانی را پیدا کنیم. همچنین باید 

ي مهم شور کشور زمینه گردشگري سالمت  هابا توجه به زیستگاه
قطعاً  بخشید.  توسعه  را  درمانی  نمک  و  تال  نمک  اندکی  در  با  ش 

دانشسرمایه نمک   یبنیان  گذاري  انواع  تولید  ارزش  براي  با  هاي 
و طبی،   به  می دارویی  کساد  این حالت  از  را  نمک  توانیم صنعت 

در این    هارونق داخلی و جهانی مطلوبی برسانیم که نقش دانشگاه 
 زمینه بسیار مهم است. 

 تشکر و قدردانی:

استاد گرانقدر جناب آقاي دکتر موسوي    يهاصمیمانه از راهنمایی 
موحدي و زحمت ایشان در ویرایش مقاله و همچنین تالش جناب  
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