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مديركل شركت كنترل كيفيت هواي تهران گفت :براساس اطالعات به دست
آمده از ايستگاههاي كنترل كيفيت هواي تهران ،شاخص ذرات معلق كمتر از 2/5
ندهنده شرايط سالم است.
ميكرون روي ع د د  ppm 47قرار دار د و نشا 
وحي د حسيني ،در گفتوگو با «سبزينه» ،با بيان اين مطلب افزود :براساس اطالعات
رسيده از ايستگاههاي سنجش آلودگي هواي شهر تهران ،غلظت تمام آالين دهها
نسبت به روزگذشته افزایش يافته است.
وی تصريح كرد :در حال حاضر شهرداری منطقه  21با ايستادن شاخص
ذرات معلق كمتر از  2/5ميكرون روي ع د د  72آلو دهترين منطقه پايتخت
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چاقی مرغ و الغری صادرات

شرایط و توصیهها برای یک حمام خوب
بهترین حمام آن است که فضای آن بزرگ و سقفش بلند و
آبش تمیز باشد .برای استحمام بهطور ناگهانی زیر دوش قرار
نگیرد و برای شستوشو ابتدا از آب نیمگرم استفاده شود.
خصوصیات یک استحمام خوب این است که فرد باید هنگام
ورود به حمام ابتدا بهتدریج آب نیمهگرم بر سر خود بریزد
و سپس کام ً
ال زیر دوش آب قرار گیرد .خوردن و نوشیدن
در حمام و بالفاصله بعد از خروج از حمام زیانآور است؛
زیرا در این حالت بدن گرم و متخلخل است و غذا قبل از
هضم کافی جذب شده و موجب سده و امراض دیگر میشود.
استفاده از سنگ پا در حمام برای سردرد و اکثر بیماریهای
دماغی مفید است؛ هنگام خروج از حمام ،گرممزاجها بهتر
است پاهای خود را با آب سرد بشویند .در طب سنتی آمده
است که حمامکردن با شرایط خاصی میتواند باعث چاقی
یا الغری شود؛ به این ترتیب که استحمام پس از غذا بدن
را فربه میسازد و حمامکردن با شکم خالی موجب الغری
است .امروزه بسیاری از قوانین مربوط به حمام درباره استفاده
از استخرهای سرپوشیده و انواع سونا و جکوزی نیز صدق
میکند .توقف بسیار در حمام باعث تحلیل و انصباب فضول
(ریختن مواد زائد) بهسوی اعضای ضعیف و ضرر به اعصاب و
تحلیل حرارت غریزی و کاهش اشتها و غریزه جنسی میشود.
حمام اگرچه منافع زیادی دارد ،اما محلل و مضعف قواست،
به همین دلیل در حمامهای قدیم که دارای سه قسمت بود،
توصیه میشد که بهتدریج وارد حمام شوند ،یعنی مدتی در
خانه اول صبر کنند ،سپس به خانه دوم و بعد به خانه سوم
آن بروند .جماع در حمام و خوابیدن در آنجا مضر است .از
آشامیدن آب سرد بالفاصله بعد از حمام باید اجتناب کرد.
خواب مختصر بعد از حمام برای بدن مفید است .استحمام
بالفاصله بعد از خشم و شادی بیش از حد مضر است .برخی
هنگام حمامکردن و استراحت در وان یا استخر میخوابند که
این حرکت مضر است؛ چراکه توقف زیاد و ماندن در حمام
جایز نیست و باعث سستی و ضعف بدن و کمشدن مواد
موردنیاز بدن میشود .افراد گرممزاج بهتر است هنگام خروج
از حمام پاهای خود را با آب سرد و افراد سردمزاج با آب
گرم شستوشو دهند .افرادی که در طول روز دچار ضعف و
سستی شدهاند باید از استحمام در حمام بسیار داغ مثل سونا،
بهدلیل ایجاد ضعف ،خودداری کنند.
دوش آب سرد
استحمام یا غسل با آب سرد ،از دیدگاه طب سنتی فقط برای
برخی مفید است .دوش آب سرد ،بهخصوص در فصول گرم
سال ،حرارت را در قسمت مرکزی بدن متمرکز و قسمتهای
سطحی بدن را خنک میکند و میتواند باعث افزایش نشاط و
تقویت قوای جسمی شود .بااینحال ،دوشگرفتن با آب سرد
برای همگان مفید نیست و حتی ممکن است ضرر هم داشته
باشد .استحمام با آب سرد شرایطی دارد و فقط تعدادی از
افراد میتوانند از آن سود ببرند؛ بدینترتیب که گرممزاجان
بیشترین نفع را از آن میبرند و کودکان ،افراد الغر و مسن
فقط میتوانند در میانه روز تابستان با آب سرد استحمام کنند.
افرادی که بهشدت باید از استحمام با آب سرد بپرهیزند،
مبتالیان به زکام و دچار آبریزش بینی هستند .کسانی
هم که مشکل هضم دارند نباید بالفاصله بعد از غذا دوش
آب سرد بگیرند.
زمانهایی که نباید حمام کرد
 -1هنگام پری معده؛
 -2هنگام گرسنگی؛
 -3وقتی فرد تب دارد؛
 -4در زمان تفرق اتصال؛
 -5هنگام ورم اعضای باطنی.
توقف زیاد در حمام و تأثیر آن بر وزن افراد
استحمام بهمدت طوالنی ،بهدلیل آنکه بهمیزان زیادی
تحلیلبرنده قوای بدنی است ،بهخصوص برای افرادی که
ضعیف و الغرند و دستگاه هاضمه خوبی ندارند و یا از مشکالت
اعصاب و روان رنج میبرند ،مضر است .در طب سنتی آمده
است که حمامکردن با شرایط خاصی میتواند باعث چاقی یا
الغری شود؛ به این ترتیب که استحمام پس از غذا بدن را فربه
میسازد و حمامکردن با شکم خالی موجب الغری است .مالک
توقف در حمام برای مزاجها و جثههای مختلف ،متفاوت است.
افراد معتدلالمزاج نیم ساعت ،افراد الغر کمتر از نیم ساعت
و افراد چاق که قصد الغرشدن دارند تا یک ساعت مجاز به
استحمام هستند ،ولی بیش از یک ساعت برای هیچ گروهی
توصیه نمیشود.

کشورهایحوزهخلیجفارس،عراقوروسیهمرغ
هاییباوزنیکهزارو200گرممصرفمیکنند
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برخورد قاطع سیل
با متجاوزان
داغ سیر
بر دل سیرکاران طارم
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طارم از قطبهاي
بزرگ توليد سير در ايران است و کيفيت خوب
اين محصول ميتواند
صادرات آن را در مسير موفقي قرار دهد.
شهرستان طارم در
استان زنجان ظرفيتها و قابليتهاي بالقوهاي
در عرصههاي مختلف
کشاورزي دارد تا جاييکه کشاورزان طارمي
ساالنه بيش از 500
هزار تن انواع محصوالت را روانه بازار ميکنند
که در اين بين سهم
زيتون و سير از همه محصوالت بيشتر است.
سير مورد کشت در شهرستان طارم شامل . ...
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست:
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محیطزیستهم
قربانيگردنكلفتيترامپاست
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هماندیشی دفتر ملی گیاهان

دارویی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی

برای بهرهوری و اشتغالزایی در روستاها

اشـ
ـتغال پایدار با توسعه کشــت گیاهان دارویی
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سبزینه را آنالین
ببینید و بخوانید

دارو و درمان گیاهی

بهتریندمنوشهایچربیسوز
شکمرابشناسید

است .ح د مجاز براي هواي سالم زماني است كه شاخص كيفيت هوا زير ع د د
 100قرار ميگير د و زماني كه شاخص به زير ع د د  50برسد ،هوا وار د شرايط
پاك ميشود .مديركل شركت كنترل كيفيت هواي تهران عنوان کرد :آثار
بهداشتي ذرات معلق آالينده كمتر از  2/5ميكرون در منطقه ناسالم براي
گروههاي حساس شامل افزايش احتمال عالئم تنفسي ،تشدي د بيماري
قلبيـ ريوي و مرگومير زودرس در افرا د مبتال به اين بيماريها و افرا د مسن است؛
لذا توصيه ميشو د در منطقه ناسالم اين افرا د فعاليتهاي طوالنيمدت در فضاي
باز را كاهش دهند.

طبیعت از دریچه دوربین

در طب سنتی آمده است که حمامکردن با شرایط خاصی
میتواند باعث چاقی یا الغری شود؛ به این ترتیب که
استحمام پس از غذا بدن را فربه میسازد و حمامکردن با
شکم خالی موجب الغری است .حمامکردن جزو الینفک
زندگی انسان است که برای پاکیزهکردن بدن ،گشودن منافذ
پوستی ،رقیقکردن مواد و دفع آنها از بدن بهروش تعریق
و همچنین برای رطوبتبخشیدن به بدن نیاز است .در این
مطلب به خصوصیات یک استحمام خوب و تأثیر آن بر وزن
افراد پرداختهایم.
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مابهالتفاوت نرخ ارز نيمايي با دولتي
از طريق كاالبرگ به مردم داده شود
در قانون پيشبيني شــده است
که بخشــي از درآمــد فــروش
نفــت و ميعـانات گـازي بــراي
تأمين کاالهاي اساسي قرار
گيــرد .طبـق پيشبيني قانون،
روزانه يكميليون و  500هزار
بشكه نفت و ميعانات گازي
بهفروش ميرسد و
پس از کسر سهم صندوق توسعه ملي
و وزارت نفت ،دولت
 21ميليارد و  600ميليون دالر کسب
درآمد خواهد داشت.
با توجه به تحريمهاي آمريكا و کاهش
صادرات نفت به
واسطه لغو معافيتهاي آمريكا ،صادرات نفت
و در واقع درآمد ارزي
کشور به حدود  10ميليارد دالر رسيد؛
بنابراين بايد براي اين
ميزان درآمد برنامهريزي کرد .ارز دولتي
براي کاالهاي
اساسي ،نهادههاي کشاورزي و دامي ،دارويي
و سالمت و نيازهاي
وزارت علوم و تحقيقات در نظر گرفته
ميشود .کاالهاي
اساسي ،شامل بنزين ،انواع دانههاي روغني،
روغن ،گوشت قرمز،
حبوب ،تخممرغ ،چاي خشك خارجي،
کره ،الستيك ،مواد
اوليه الستيك ،کاغذ و مواد اوليه کاغذ،
ماشينآالت و
تجهيزات خاص توليدي ميشود .براساس فروش
نفت در سال جاري
پيشبيني ميشود حدود  10ميليارد دالر
درآمد ارزي نخواهيم
داشت ،طبيعتاً تأمين اين نيازها بسيار
سخت ميشود .در
حكم بند «ز» تبصره  7قانون بودجه سال
 98دولت مكلف شده
است تا  14ميليارد دالر از منابع حاصل از
صدور نفت را براي
تأمين کاالهاي اساسي اختصاص دهد و گفته
شده است در مواردي
که ارز نيمايي داده ميشود درآمد حاصل
از مابهالتفاوت ارز
نيمايي و دولتي را به توليد و کمك به معيشت
قشر آسيبپذير
جامعه اختصاص دهند .قانون بودجه در بخش
تأمين ارز کاالهاي
اساسي به اصالح نياز ندارد ،بايد تغييراتي
اعمال شود به نحوي
که مابهالتفاوت نرخ ارز نيمايي با دولتي
از طريق کاالبرگ از
سوي وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي به
دست مردم برسد.
همچنين طبق تبصره  18قانون بودجه که
دولت بايد  998هزار
شغل ايجاد کند از محل مابهالتفاوت ارزي
به يارانه توليد تأمين شود.

را تسلیت میگوییم

ر وزنامه کشاور زی
منابعطبیعیو محیطزیستیکشور

یدوصادراتگوشتمرغراازنگاهكارشناسانبررسیمیكند

هادي قوامي
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Telefax: +98 21 88970931-5
Website: http://www.sabzineh.org
Email: info@sabzineh.org
Postal code: 1416683117
Address: 3rd Floor, No. 27, Felestin sq Italia st
crossroad Tus, Tehran, Iran.
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برای سوزاندن چربی شکم حتماً نوشیدنیهایی را که در این
مطلب مطرح کردهایم ،به برنام ه روزانه خود اضافه کنید تا
ی شما باشند .گیاهان و
مکملی برای رسیدن به هدف الغر 
درواقع دمنوشهای تهیهشده از آنها باعث پاکسازی بدن،
تحریک متابولیسم یا سوختوساز بدن ،افزایش حجم ادرار
و دفع آن و بهبود گوارش میشوند .این دمنوشها سرشار
از اسید اسکوربیک (یک آنتیاکسیدان قوی برای دفع
چربیها ،سلولها و بافتهای مرده و آسیبدیده) است.
زمانیکه این سلولهای مرده از بین میرود ،سلولهای جدید
جای آنها را گرفته و به این ترتیب استحکام عضالنی باال
میرود .دمنوشهای گیاهی میزان قند خون و حالت مقاومت
سلولهای بدن به انسولین را کاهش میدهند .اگر بهدنبال
روشی برای کنترل و کاهش استرس خود هستید ،میتوانید
به این دمنوشهای گیاهی اعتماد کنید .این دمنوشها تجمع
چربیها و التهاب در بافتهای بدن و میزان اضطراب و استرس
را کاهش میدهند .قبل از هر چیز بگوییم که مصرف این
دمنوشها بهتنهایی قادر به الغرکردن شما نخواهند شد.
بهطور کلی هیچ ماد ه غذایی و نوشیدنی معجزهگری برای
رسیدن به تناسب اندام وجود ندارد .الغرشدن به اراد ه شما
و کسب عادتهای روزانهی مناسب بستگی دارد .بهتر است
برنامهی غذایی خود را اصالح کنید ،مواد متنوعی وارد برنامه
غذایی خود کرده و از چربیهای مفید استفاده کنید .یادتان
باشد که برای داشتن شکمی صاف باید ورزش منظمی داشته
باشید .عالو ه بر این دستورات ،حتماً این نوشیدنیها را به
برنام ه روزانه خود اضافه کنید تا مکملی برای رسیدن به هدف
ی شما باشند.
الغر 

خرگوش آنگورا یا آنقوره
معروفترین گونه خرگوش
در دنیاست که با موهای بلند
و نازکش شناسایی میشود؛
خرگوشی که در نیمههای قرن
هجدهم بهعنوان حیوان خانگی
نگهداری میشد ،اما موی مرغوب
آن برای استفادههای صنعتی و
پوشاک آنقدر محبوب بود که
پرورش آن در دیگر نقاط دنیا
گسترش یافت .خرگوش آنگورا
ظریفترین مو را میان گونههای
مختلف خرگوش دارد و از موی
آن برای تهیه پارچه ،کالههای
پشمی و قلمموهای ظریف
استفاده میشود .خرگوشهای
آنگورا حدود هفت تا ۱۲سال
عمر میکنند و موی آنها هر
چهار ماه یکبار قابل
بهرهبرداری است.

سفره ایرانی

چای ترش
گلهای گیاه چای ترش یکی از بهترین گیاهان طبیعی
برای الغری و داشتن شکمی تخت است .این گیاه سرشار از
آنتیاکسیدانهاست و به دفع چربیها و نوکردن بافتهای
بدن و تقویت عضالت کمک زیادی میکند .شما میتوانید
چای ترش را از عطاریها تهیه کنید .یک لیوان معادل ۲۰۰
میلیلیتر آب را بجوشانید و زمانی که به جوش آمد  ۱۰گرم
ل چای ترش را به آن اضافه کنید و اجازه دهید بهمدت ۱۵
گ
دقیقه با حرارت مالیم بجوشد .سپس زیر شعله را خاموش کرده
و بگذارید  ۱۰دقیقه بماند .در نهایت چایتان را صاف کرده و دو
بار در روز میل کنید .این روند را بهمدت  ۱۰روز ادامه دهید و
سپس پنج روز استراحت کنید .میتوانید چای ترش را بهصورت
خنک و همراه با یخ نیز میل کنید .رنگ قرمز و طعم مطلوب آن
بهدلتان مینشیند.

پلواسفندی

پلو اسفندی یکی از غذاهای شیراز (شهرستان آباده) و حاوی
کربوهیدرات ،سدیم ،پتاسیم ،پروتئین ،فسفر ،کلسیم ،آهن،
منیزیم ،منگنز ،روی (زینک) ،فوالد ،مس ،فسفر ،فیبر ،گوگرد،
سلنیوم ،کولین ،اسیدفولیک ،اسیدچرب امگا ۳و ویتامینهای
 A، B، C، D، E، Kو ...است .این غذا حاوی پروتئین گیاهی
و حیوانی زیادی است و ارزش غذایی فراوانی دارد ،لذا موجب
تقویت عمومی ،افزایش سطح انرژی و عضالنیشدن بدن
میشود .مصرف پلو اسفندی برای کودکان در حال رشد و
افرادی که فعالیتهای بدنی زیادی دارند ،ازجمله کارگران
ساختمانی و ورزشکاران (بدنسازان) بسیار مفید است .این
غذا بهعلت داشتن ویتامین B 12و آهن اسید فولیک موجب
افزایش گلبولهای قرمز خون شده ،در رفع کمخونی مؤثر
است و مصرف آن برای زنان باردار توصیه میشود .پلو اسفندی
بهدلیل داشتن ویتامینهای  A، Cو  Eخاصیت آنتیاکسیدانی
دارد و باعث تقویت سیستم ایمنی بدن و محافظت از آن در
برابر انواع بیماریها مخصوصاً سرطانها میشود .یکی دیگر

از خواص این غذا تقویت استخوانها ،دندانها و جلوگیری از
پوکی استخوان و آرتروز بهدلیل وجود ویتامین  ،Dکلسیم،
منیزیم ،فسفر و سلنیوم است .مصرف پلو اسفندی باعث
یـعروقی ،عملکرد بهتر مغز،
بهبود عملکرد سیستم قلب 
تقویت حافظه و پیشگیری از آلزایمر میشود ،همچنین
برای افرادی که مشکل باروری دارند مفید است .وجود
ویتامینهای  A، B، C،D ،Eو سایر امالح معدنی در این غذا
موجب تقویت و جوانسازی پوست و مو میشود .این غذا منع
مصرف ندارد ،ولی افرادی که غلظت خون باالیی دارند در
مصرف این غذا زیادهروی نکنند.
مواد الزم ( ۶تا  ۷نفر)
برنج هفت پیمانه ،عدس یک پیمانه ،لوبیا یک پیمانه ،نخود
یک پیمانه ،ماش یک پیمانه ،گندم یک پیمانه ،پیاز دو عدد
متوسط ،جو پوستکنده یک پیمانه ،گوشت گوسفندی ۶۰۰
گرم ،روغن حیوانی بهمقدار الزم و ادویهجات (میخک ،دارچین،

زردچوبه ،زنجبیل ،جوز هندی ،فلفل سیاه ،زیره سبز ،گل سرخ
و نمک) بهمقدار الزم.
طرز تهیه
پیازها را نگینی خرد کرده و داخل قابلمه با مقداری روغن
تفت میدهیم ،سپس گوشت خردشده را اضافه کرده و تفت
میدهیم ،ادویهجات را اضافه کرده و گوشتها را خارج میکنیم،
حبوب را که قبال در آب خیس کردهایم جداگانه میپزیم ،سپس
بههمراه غالت داخل قابلمه میریزیم ،برنج را که قب ً
ال در آب و
نمک خیس کردهایم ،پخته و آبکش میکنیم .مقداری از برنج
را داخل قابلمه ریخته ،گوشتها را در وسط آن قرار میدهیم و
بقیه برنج را اضافه میکنیم .غذا را با حرارت مالیم بهمدت ۳۰
تا  ۴۵دقیقه میپزیم ،هنگامی که برنج شروع به بخار میکند،
روغن حیوانی را به آن اضافه میکنیم .درصورتیکه به روغن
حیوانی دسترسی نداشتیم ،بهجای آن میتوان از کره محلی
استفاده کرد .غذا آماده سروکردن است.

ایرانگـــــردی

دشت اللههای واژگون الیگودرز

بیشک یکی از مناطق زیبا و منحصربهفرد در خاک ایران برای
افرادی که دوستدار طبیعت هستند ،بازدید از دشت اللههای
واژگون الیگودرز در فصل بهار است .اللههایی که از خاک غنی
این مرزوبوم سربرآورده و با زیبایی خیرهکننده خود شهره
جهان شدهاند .دامنههای زاگرس هر سال در اواخر فروردین
و اردیبهشت پوشیده از گلهای الله زیبا میشود و چشم هر
بینندهای را خیره میکند .قسمتی از این منظره تماشایی در
شهرستان الیگودرز واقع شده که از از  35کیلومتری جنوبشرقی
مرکز الیگودرز شروع و تا فراز دامنههای زاگرس ادامه مییابد.
دشت داالنی (یکی از مخازن ژنتیکی کشور) در ارتفاعات
حفاظتشده اشترانکوه از معروفترین این دشتها در الیگودرز
است که حدود دوهزار و  900هكتار وسعت دارد .کوههایی
همچون مورزرين ،قاليكوه ،شاهكول و نسارتخت دشت را در
آغوش گرفته و منظرهای فوقالعاده زیبا خلق کردهاند و هرسال
در اوایل بهار بعد از آبشدن برفها در کوهها ،اللههای زیبای
واژگون میرویند .در این دشت اللههای واژگونی با ارتفاع بیش
از120سانتیمتر بهنامهای «سوسن چلچراغ» و «اشک مریم»
میروید که از گونههای نادر این گیاهند.

الل ه واژگون
نام علمی این گیاه  Fritillariaو از خانواده سوسنسانان

به اروپا برده شد و در مناطق مناسب رشد آن ،تکثیر و
پرورش یافت.

است؛ از گیاهان علفی پیازدار و چندساله که عمری
بسیار کوتاه دارد .هرساله از اوايل دومين ماه از فصل بهار
گلدهی آن آغاز و با شروع بارشها از بين ميرود .الله
واژگون سازگاري خوبی با مناطق كوهستاني و سنگالخي
دارد و تا کنون  15گونه از آن در ایران کشف شده است.
 12گونه الله تزئینی در دنیا وجود دارد که الله واژگون
گل بومی ایران است که در کنار دشتهای الله واژگون
گیاهانی چون گون ،موسیر رشد پیدا کرده و منظرهای
عالی خلق میکنند .در قرن  16میالدی این نوع الله

الله واژگون یا الله اشک؟
گلبرگهای این گیاه ،برخالف سایر گیاهان گلدار ،از انتهای ساقه
برگشته و سر به زیر دارد ،به همین دلیل به الله واژگون مشهورند.
در بعضی از نقاط کشورمان این گل را بهنام الله اشک یا اشک مریم
میشناسند و علت آن در اسطورههای این سرزمین ریشه دارد.
مردم ایران بر این باورند که این الله ،شاهد مرگ سیاوش بوده
و از غصه مرگ او سربهزیر شده و اشک میریزد .شیره بیرنگی
داخل الله قرار دارد که گاهی به پایین سرازیر میشود و این شیره
را مردم اشکهای الله میدانند .اداره حفاظت محیطزیست
شهرستان الیگودرز بهمنظور معرفی و حفظ این سرمایه طبیعی
ملی در هفته هوای پاک اقدام به برگزاری جشنواره در دشت
اللههای واژگون میکند .در این جشنواره مسئوالن بههمراه
عشایر خونگرم الیگودرز ،مردم را با تنوع زیستمحیطی منطقه
و ارزش حفظ و نگهداری آن آشنا می کنند .نسیم خنک بهاری
و منظره زیبای اللهها همراه موسیقی موسیقی سنتی بختیاری
و سرنانوازی درخصوص طبیعت ،اجرای رقص سنتی و آیینی
بختیاری و اجرای مراسم فرهنگی ،ساعاتی خوش و دلپذیر را
برای بازدید کنندگان رقم میزند.

دمنوش برگ بو و دارچین
یک لیوان معادل  ۲۰۰میلیلیتر آب را بجوشانید و سپس چوب
دارچین و دو برگ برگ بو را به آن اضافه کنید .اجازه دهید
بهمدت حدود  ۲۰دقیقه بجوشد و سپس بهمدت  ۱۰دقیقه دم
بکشد .دمنوش را صاف کرده و هر روز صبح بهصورت ناشتا میل
کنید .این کار را تا  ۱۰روز ادامه دهید .سپس یک هفته مصرفتان
را قطع کنید و دوباره دوره را شروع کنید.
دمنوش مریم گلی با عسل و لیموترش
 ۱۵گرم مریم گلی و یک قاشق غذاخوری عسل را به یک لیتر
آبجوش اضافه کرده و  ۲۰دقیقه بجوشانید .سپس زیر شعله
را خاموش کرده و  ۱۵دقیقه صبر کنید تا دم بکشد .در نهایت
دمنوشتان را صاف کنید .سپس آب یک عدد لیموترش را به آن
اضافه کرده و در طول روز میل کنید .میتوانید این درمان را تا
پنج روز ادامه دهید و سپس پنج روز استراحت کنید.

مصرف سیب و گالبی
با بدن ما چه میکند؟

شیوع بیماری دیابت نوع  2در حال افزایش است ،درحالیکه
دانشمندان و محققان معتقدند با تغییر رژیم غذایی میتوان
از بروز آن جلوگیری کرد .محققان دانشگاه ژجیانگ در چین با
انجام مطالعاتی به این نتیجه رسیدهاند که مصرف روزانه سیب
و گالبی در جلوگیری از بروز دیابت نوع  2بسیار مؤثر است .این
محققان دریافتهاند مصرف سیب و گالبی تا  18درصد خطر ابتال
به دیابت نوع  2را کاهش میدهد .بهعالوه آنها تأکید میکنند
که ارتباط مستقیمی میان دوز مصرف سیب و گالبی با احتمال
بروز این بیماری وجود دارد .بهطوریکه مصرف هفتگی سیب یا
گالبی تأثیرات زیر را خواهد داشت:
یک عدد سیب یا گالبی در هفته = کاهش سهدرصدی خطرابتال به دیابت نوع 2
دو عدد سیب یا گالبی در هفته = کاهش هشتدرصدی خطرابتال به دیابت نوع 2
سه عدد سیب یا گالبی در هفته = کاهش 12درصدی خطرابتال به دیابت نوع 2
چهار عدد سیب یا گالبی در هفته = کاهش 15درصدی خطرابتال به دیابت نوع 2
پنج عدد سیب یا گالبی در هفته = کاهش 19درصدی خطرابتال به دیابت نوع 2
محققان بر این باورند که اثر محافظتی سیب و گالبی بهدلیل
آنتیاکسیدانی است که در این میوهها وجود دارد و همچنین
فیبری که باعث عملکرد بهتر معده میشود .این دو میوه
همچنین باعث تنظیم قند خون و فشار خون میشوند و با
التهابات مبارزه میکنند .از طرفی ،مطالعات دیگری در لهستان
نشان میدهد که مصرف سیب و گالبی در برابر بیماریهای
مزمن ریوی نقش حفاظتکننده دارند .به این ترتیب که مصرف
روزانه پنج وعده یا بیشتر از سیب ،گالبی و میوههای دیگر تا 35
درصد احتمال ابتال به بیماریهای تنفسی و ریوی را در افرادی
که سابقه سیگارکشیدن دارند ،کاهش میدهد.

