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 سرمقاله
گردد که میبر قبل سال هزار 0 به بایتقر پیشینه طب دریا

اهداف درمانی و  چین باستان از مشتقات ماهی برای هایامپراطور
نیز بقراط به نوعی با  در یونان باستان .انددارویی استفاده داشته

 یهااسفنج یکیوتیبیمتوجه اثرات آنتطب دریا آشنا بوده، که 
دانسته میسربازان  یهازخمرا مرهمی برای  ه و آنشد دریایی
در ، نایس بنتمدن اسلامی، دانشمندانی همچون ا در پرتواست. 

ها، جلبکهمچون  ییایاز منابع درمختلف گونه  09، کتاب قانون
درمانی معرفی  هایها را به عنوان دارویماه ، وهااسفنج ،اهقارچ

استفاده  ییایاز جلبک دررازی نیز  یایزکر کرده و همچنین
چهره دیگری از طب دریا در  81در قرن  (.8نموده است ) یدرمان

، در دریاها و رانیکشتیجهان آشکار گردید و با گسترش 
طبابت و درمان ها به ها، پزشکانی در عرشه کشتیاقیانوس

 (.0دریانوردان مشغول شدند )
گردد میبر 8315به دهه  علم طب دریا در آمریکا خچهیتار

 ییایاز جنگ در یدیابعاد جدکه زیردریایی نیروی دریایی آمریکا 
ارشد دو نفر از درجه داران  .نمود یمعرفآلات دریایی را و ابزار

بودند، نقش موزش دیده آنیروی دریایی آمریکا که در شوروی 
موجب  شگامانیپ نیا یهاتلاشداشتند. اندازی آن در راهاصلی را 
در برسد.  نیزهند کشور به  طب دریاعلم  ،سال بعد 05شد که 

 یدر دانشگاه بمبئ طب دریاآکادمیک دوره دو ساله  8391سال 
قابل  زانیبه متاکنون از آن زمان  .آغاز به فعالیت کردهند 
 یمتخصصان مشغول کارها ه شده وی طب دریا گستردتوجه

(. 9هستند ) هااعماق آبها و در  یها، کشت ییایردریمختلف در ز
در سال  ییایدر مارستانیبشایان ذکرست که ایده اولیه تاسیس 

به  شد که ارائهمریکا، آدریایی  ینیرو توسط کنفرانسیدر  8931
و  ماریب دریانوردانِمراقبت از  یبرا ییایدر مارستانیبپیرو آن، 

 (. 0) کردآغاز به کار  دیدهآسیب
است.  یمتعارف مرتبط با غواص مندی از دریا بطورهبهر

در  ،هااعماق آبقرار گرفتن در به موجب و دریانوردان غواصان 

 یخطراتبرخی از هستند.  یکیولوژیزیاز خطرات ف یمعرض تعداد
رد، برای غواصان و دریانوردان وجود دا انوسیاقدریا و که در 
 یهاآب ،ییایدر یهایآلودگموجودات دریایی خطرناک، شامل 

انسان و خطرات  یامواج ناگهان ،یانوسیاق یهاانیآلوده، جر
 طِیمح. می باشدآب  رِیز تاسیساتها، خطوط و قیمانند قاساخت 

و است انسان  یسلامتو ناآشنا برای  دیسبب خطرات جدم بآ رِیز
 زاتیدانش و تجه ن حیطه نیازمندپزشکی و درمانی در ای اقدامات
. باشدمیناشناخته  یو گاه دیجدبا مشکلات  همقابل یبرا یتخصص

 ،(Marine Medicine) "طب دریا" با عنوان د،یجد رشته کلذا ی

 (.4) ه استگردیداضافه  یپزشک یتخصص فیبه ط
 یابیحفظ و بازبهبود،  یبرا یعلم )پزشکی دریایی( ایدر طب

های آبی محیطو درمان در رابطه با  یریشگیپرویکرد با  یسلامت
ی از کهای متنوعی دارد که یطب دریا شاخهاست.  انوسیاق دریا و

ها رخ باشد که در اعماق آبآنها مرتبط با شرایط هایپرباری می
فشار  راتیتأث گیرد،ها قرار میدهد. وقتی انسان در اعماق آبمی

لذا  ،داشته باشددر پی ا تواند خطراتی ربر بدن انسان می گازها
در جهت کاهش یا دفع تواند فرد می حفاظتیآمادگی جسمانی و 
دو بیماری و خطر عمده در  بسیار موثر گردد.خطرات احتمالی، 
 بیماری آمبولیسم شریانی و کاهش فشار شاملشرایط هایپرباری 

(decompression illness ) هایحباب شکیلکه منجر به تاست 
 انیناگه کاهش اثر در غواصان بدن هایبافت و خون در نیتروژن

 (.0شود )می محیط فشار
تاکید بر درمان نیروهای نظامی دریایی، در  طب دریاامروزه 

 طب دریاعبارتی بخش عمده  ه. بداردهمان کشتی یا زیردریایی 
های آسیب دریا، طب پرسنلباشد. دریایی می یدر خدمت نیرو

 را یموجودات سمک و بزرگ دریا و های کوچناشی از شکارچی
 ییایدر یهایماریها و بعفونتکنند و میو درمان داده  صیتشخ

 ،زدگیایگوناگون مانند در یهایماریبو همچنین  یآلودگ ناشی از
 (.0نمایند )را مداوا می ایمالار و یاسهال مسافرت

 با این که ،ییایدر علوم و فنون در قاتیدر حال حاضر، تحق
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و حوزه کمی را  بوده محدودنسبتا اما و جوش است،  پر جنب
و موجودات اعماق  دانشمندان از اسفنج هاشود. امروزه شامل می

درمان درد  یبرا دیجد یداروها ها در جهت دستیابی بهانوسیاق
و  نهیمختلف، از جمله سرطان س یهایمیمزمن، آسم و انواع بدخ

دانشمندان معتقدند که د. برنو حتی ایدز بهره می هایماریب ریسا
برآورده  یبرا ینیزم یهاستمیاکوس گریو د یریگرمس یهاجنگل

 یهاانوسیدر معرض خطر هستند. اما اق یانسان یازهایساختن ن
گونه کشف نشده  ونیلیاز دو م شیب یجهان که ممکن است دارا

و بستر بسیار مناسبی در  رفتهباشند، عمدتا مورد استفاده قرار نگ
ور که طین. همهای جدید هستندها و درمانتامین داروجهت 

 یدارا که ییایدر ییایمیاز مواد ش یاریبس ابد،ییادامه م قاتیتحق
، کشف هستند یاهیتغذ ایو  یصنعت ،یپزشک ستیز یهاارزش

ها و سمیکروارگانیمکه از  اندمدعی ییایدانشمندان درشوند. می
دفاع  یرد استفاده برامو ییایمیش باتیترکدریایی،  اهانیگ
اند. برخی دانشمندان ج کردهاستخرا و ارتقاء سلامت کیولوژیب

 دیتول یبرا یکیولوژیب بستر اصلیتوانند یها مانوسیکه اقدند معتق
 نیتوسعه ا نهیکه هز یوجود با .باشند کمیو  ستیقرن ب یداروها

ه بسیار زیاد بوده و مقرون بدر گذشته  ییایداروها از منابع در
از موجودات  شتریو درک ب دیجد یتوسعه تکنولوژ صرفه نبود،

 داده استرا  نهیزم نیدر ا قیآنها اجازه تحق ستمیو اکوس ییایدر
(0،1) . 

راه قرار دارد، که  یابتداهنوز در  طب دریاعلم حال،  نیا با
در  یکیو تکنولوژ یانسان یهاتیمحدودبه علت بیشتر 

مدام تلاش  طب دریامتخصصان . باشدمیآب  ریز یهاتیفعال
یی برای ابزارهافایق آیند و ها تیمحدود بر اینکنند تا یم

را  انوسیدر عمق اق مدت یطولانکنکاش در اعماق بیشتر و 
  .باشندداشته 

 جهیو در نت ستین تینهایگسترده است، اما ب ییایدر طیمح
 تسیز طیوجود دارد. حفاظت از مح منابع نیبه حفاظت از ا ازین

آورد. یفراهم م داریپا ندهیآ کی یرا برا یفراوان یایمزا ییایدر
کننده انسان ناتوان یهایماریبه مبارزه با ب دیام ییایدر یداروها

بدن و  یمنیا یهایماریب مر،یآلزا یماریاستخوان، ب یمانند پوک
بهره بردن از طب دریا نیاز به  یسرطان به ارمغان آورده است. برا

افزایش ، از دریا به حفاظت ازین ،طب دریادر  تردهات گسقیتحق
 یمال تیو حما ایدر و زیست شناسان هادانیمیش ،مهارت غواصان

 باشد.ارتقا دانش و پژوهش در این زمینه می یبرا یکاف

طب دریا بایستی مورد توجه و اقبال بیشتری قرار این روزها 
 زمینهانش در د تولید علم و یبرا یعال ی( فرصت8چرا که: گیرد 

( 0و باشد می ،آندریایی و درمانی منابع  تیریانطباق، شناخت، مد
 یهاهستند و گونه رییبه سرعت در حال تغو دریاها ها انوسیاق

  قرار دارند. ستیز طیبه شدت در معرض استرس مح آن
ایران بعنوان کشوری که از شمال به دریای خزر و از جنوب 

ن متصل است و نیروی دریایی نوین به خلیج فارس و دریای عما
شمسی( دارد، پتانسیل فراوانی  8951ساله )تاسیس  35آن قدمت 

به  مربوطهای برای پژوهش و تحقیق در زمینه طب دریا و شاخه
پیشتاز این امر در منطقه باشد. تاسیس  امید است کهرا دارد، و  آن

، هتوسط نیروی بهداری سپا مجله طب دریاای با عنوان مجله
سعی داشته گامی هرچند کوچک در این راستا بردارد و بستر ثبت 

های مربوط به حوزه های و ضبط و گسترش دانش و پژوهش
این نکته نیز قابل ذکر است که ورد. آرا فراهم  مختلف طب دریا

طب دریا در مقایسه با دیگر در مورد  قاتیتحقدر سراسر جهان، 
 طوری که مجلاتی کههب بودههای پزشکی، بسیار محدود شاخه
تخصصی در این زمینه به انتشار مطالب علمی مباردت  بطور
 هستند.  معدود ،ورزندمی

 منابع
1. Khalilieh Hassan S, Areen Boulos. A glimps on 

the uses of seaweeds in Islamic science and daily life 

during the classical period. Arabic Sciences and 

Philosophy. 2006: 16:91 – 101. 

2. Alice OD, Elegbede IO. Impact and Challenges of 

Marine Medicine to Man and its Environment. Poult 

Fish Wildl Sci. 2016; 4(160):2. 

3. Cragg GM, Newman DJ. Medicinals for the 

millennia: The historical record. Ann NY Acad Sci. 

2001: 953: 3-25 

4. Spira A. Diving and marine medicine review part 

II: diving diseases. Journal of travel medicine. 1999; 

6(3):180-98. 

5. Fenical W. The Oceans and Human Health. 

Oceanography. 2006:19: 1-10. 

6. Faulkner DJ. Marine natural products. Natural 

Products Report. 2002: 19: 1-48.  

 [
 D

O
I:

 1
0.

30
49

1/
1.

1.
1 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jm
ar

m
ed

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

http://dx.doi.org/10.30491/1.1.1
http://jmarmed.ir/article-1-34-fa.html
http://www.tcpdf.org

