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بیشتر بدانیم

هنگام پریدن غذا در گلو
چه اقداماتی باید انجام داد؟

تابهحالبرایتانپیشآمدهاستکههنگامغذاخوردنناگهاناحساسخفگی
کنید و غذا در گلویتان گیر کند یا موقع نوشیدن مایعات یکباره در گلویتان
بپرد .احساس خفگی تجربه ناخوشایندی که ممکن است بهمراتب در طول
زندگی خود با آن مواجه شوید .در این میان کودکان بیش از بزرگساالن در
معرض خفگی هستند .آنها معموالً هر چیزی را در دهان خود میبرند تا
از این طریق بتوانند جهان اطرافشان را بشناسند؛ اما آیا به این فکر کردهاید
که اگر جسم خارجی در راه تنفسی کودک یا شیرخوار شما گیر کند و
مانع نفسکشیدن او شود ،چکار باید کرد؟ در این مواقع والدین و اطرافیان
معموالً دچار استرس و ترس میشوند و در بیشتر مواقع نمیدانند باید
چگونه جان کودک خود را نجات دهند .درصورتیکه اگر از قبل آموزشهای
الزم را فراگرفته باشید ،بهراحتی میتوانید اطرافیان خود را در این مواقع
یاری کنید؛ بنابراین شما را با نکات مهم کمکهای اولیه هنگام خفگی
آشنا میکنیم:
 -1ضربهزدن به پشت :اگر انسداد متوسط است و سرفه میکند ،او
را به ادامه این کار تشویق کنید .اگر انسداد شدید است و تنفس قطع
شود ،بیمار را به جلو خم کنید و کنار و متمایل به پشت سر او ایستاده
(در کودکان پشت سر قرار بگیرید) و میان دو کتفش ضربه بزنید .درون
دهان را بررسی کنید ،اگر جسم از جای خود حرکت کرده است ،آن
را خارج کنید.
 -٢برای فشار به شکم آماده شوید :اگر ضربه به پشت مؤثر نبود،
در پشت بیمار قرار بگیرید ،مشت بسته خود را بهگونهای قرار دهید که
انگشت شست باالی شکم و زیر دندهها باشد.
 -۳فشار به شکم :با دست دیگر مشت خود را بگیرید و به داخل و
باال فشار دهید (تا پنج بار) .درون دهان را بررسی کنید و اگر جسم از
جای خود حرکت کرده بود ،آن را خارج کنید.
 -4تکرار مراحل باال :اگر پس از سه دوره ضربه به پشت و فشار
شکمی هنوز بیمار حالت خفگی دارد ،با اورژانس تماس بگیرید .تا
رسیدن اورژانس بهطور متناوب ضربه به پشت و فشار شکمی را
ادامه دهید.
اگر بیمار هوشیاری خود را از دست داد ،راه هوایی را باز و تنفس را
بررسی کنید و سپس احیاء را آغاز کنید .این کار ممکن است جسم را
از محل خود خارج کند.
خفگی شیرخوار
انسداد نسبی در راه هوایی شیرخوار باعث سرفه و اختالل در
تنفس میشود ،اگر انسداد کامل باشد ،نوزاد توانایی تنفس و
سرفهکردن ندارد و بهسرعت بیهوش میشود .در این حالت باید
دو کار انجام دهید:
 -1برطرفکردن انسداد در ناحیه حلق؛
 -2در صورت نیاز انتقال شیرخوار به بیمارستان.
عالئم و نشانهها
 در انسداد متوسط :صورت شیرخوار قرمز است و میتواندسرفه و گریه کند.
 در انسداد شدید :شیرخوار بهزحمت گریه میکند یا صداییاز خود خارج میکند و نمیتواند نفس بکشد.
اگر شیرخوار توانایی سرفه و گریه را ندارد ،او را روی ساعد دست
خود بهشکلی که صورت بهسمت پایین باشد ،بخوابانید .بهتر است
برای حمایت بیشتر از شیرخوار و داشتن تکیهگاه دست ،بنشینید و
با پاشنه دست خود پنج بار به پشت او ضربه بزنید .دهان شیرخوار را
بررسی کنید .از نوک انگشتان خود برای خارجکردن هر گونه جسم
قابلمشاهده در دهان استفاده کنید .شیرخوار را روی ساعد دست
خود بهشکلی که صورت به باال باشد ،بخوابانی .دو انگشت را در نیمه
پایینی استخوان جناغ شیرخوار بگذارید و پنج بار به داخل فشار
دهید .اگر پس از سه بار تکرار این کار هنوز انسداد برطرف نشده
است ،در کنار شیرخوار باقی بمانید و با اورژانس تماس بگیرید .تا
رسیدن اورژانس مراحل را تکرار کنید.
نکات مهم
 -1هیچگاه انگشتان خود را برای حسکردن یا تالش در
خارجکردن جسم خارجی داخل حلق شیرخوار نبرید.
 -2هیچگاه برای شیرخوار فشار شکمی را انجام ندهید.
 -3اگر شیرخوار هوشیاری خود را از دست داد ،راه هوایی را باز و
تنفس را بررسی کنید و اگر تنفس نداشت ،احیاء را شروع کنید.
این کار ممکن است جسم را از محل خود خارج کند.
 -4با اورژانس تماس بگیرید.

راهکاریساده
برای درمان خارش بدن

خارش بدن ناشی از خشکی پوست است و این خشکی به دو گونه
است :از زمینه گرمی است که شدید شده و به خشکی و خارش
تبدیل شده یا این خشکی از سردی پدید آمده است .گرمی منجر
به خشکی یعنی صفرای خشکشده و سردی منجر به خشکی
یعنی سودای خشکشده است.
نحوه تشخیص نوع خشکی پوست
اگر خارش از نوع صف را (گرمی) باشد ،در زمان استحمام وقتی آب
به تن م یرسد و بهاصطالح بدن خیس م یشود ،این نوع خارش
رفع م یشود ،اما اگر خارش از نوع سودا (سردی) باشد ،در زمان
استحمام این خارش رفع نم یشود یا حتی بی شتر م یشود.
نحوه درمان خارش بدن در دو حالت گرمی و سردی
یکی از خوراکیهای مفید برای درمان خارش ناشی از صفرا (گرمی)
سرکهانگبین است .حال اگر بخواهیم به روند درمان شتاب ببخشیم،
باید بدن را با سرکه بشوییم؛ به این صورت که ابتدا برای ازبینبردن
بوی سرکه باید آن را با آب مخلوط کرده ،سپس بعد از شستن بدن،
لیف را آغشته به سرکه کرده و به بدن بمالیم و بعد از پنج دقیقه،
بدن را آبکشیکنیم .برای درمان خارش از نوع سودا (سردی) باید
از گرمکنندهها استفاده کنیم؛ بهتر است از شربتهایی مثل شربت
شیره انگور با مقدار کمی سرکه (پنج واحد شیره انگور با یک واحد
سرکه) استفاده کنیم یا شربت انار ترش و شیرین میل کنیم .از
خوراکیهای مطبوع این نوع درمان میتوان به ساالدی که روی آن
روغن زیتون ریخته شده و مقدار کمی آبلیمو یا آبغوره یا سرکه در
خود دارد ،استفاده کرد؛ شایان ذکر است که خود زیتون نیز بهتنهایی
در ساالد کفایت میکند و به درمان کمک میکند.
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یادداشت

رشد بيسابقه نظامهاي بهرهبرداري
اجارهداري در اياالت متحده و اروپا

حسین شیرزاد
در واكاوي اهميت صورتبندي
شكلهاي متنوع و متكثر نظامهاي
بهرهبرداري از اراضي كشاورزي و
نقش اجاره زمينهاي كشاورزي
در فرآيند زنجيره توليد معاصر با
طبقه جديد از زمينداراني روبهرو
هستيم كه زمينشان در فراگرد توليد،
بهصورت اجاره يا رانت
(سهم مالك زمين) در كشاورزي بهكار گرفته
ميشود .باال رفتن سن
بهرهبرداران ،عدم تمايل نسل جديد فرزندان
بهرهبرداران خردهمالك به
انجام فعاليتهاي كشاورزي و سكونت در
محيط
هاي روستايي اين قضيه را تشديد كرده است.
طرفه اينكه سهم باال و
فزاينده زمينهاي كشاورزي اجاري در كل
زمينهاي قابلكشت در
كشورهاي توسعهيافته و تشكيل يك نظام صنفي
مجزا همانند اتحاديهها،
سنديكاها و صنف بنگاهداران و مراكز معامالت
ملكي جهت قانونمند
كردن ثبت اجاره اراضي و نظارت بر اجارهداري
يك گرايش مهم در
كشاورزي قراردادي كشورهاي توسعهيافته محسوب
شده و سهم باالي زمين
هاي اجاري در كل زمينهاي قابلكشت بهشكل
بيسابقهاي از سال ۲۰۰۷
افزايش يافته است ،بهطوريكه در شمار
فزآيندهاي از كشورهاي
اروپايي ،زمينهاي كشاورزي اجاري و سيستم
كشاورزي قراردادي بخش
اعظم و تعيينكننده مساحت كل زمينهاي
زيركشت نظامات زراعي ملي را تشكيل ميدهند.
امروزه در برنامهريزي
توسعه كشاورزي آسياي جنوبشرقي بهويژه
كرهجنوبي ،مالزي،
اندونزي ،فيليپين ،ويتنام و حتي چين هم از ضرورت
ساماندهي و تكامل
قواعد اجارهداري زمينهاي كشاورزي مباحث
گستردهاي در محافل
برنامهريزي كشاورزي در جريان است .در اين
رابطه ،نكته با اهميت ديگر
افزايش نسبت مساحت زمينهاي اجاري به
مساحت كل زمينهاي
زير بهرهبرداري كشاورزي در طول زمان است.
در نظام بهرهبرداري اجاره
اي ابتدايي ،اجارهداران معموالً بيش از نياز
معيشتي خود توليد مي
كردند و به صاحبان زمين ،اجاره را بهصورت
نقدي يا جنسي پرداخت
ميكردند .همچنين مجبور به انجام خدمات يا
بيگاري براي مالك نبوده و
مشخصه اين نظام اقتصاد مبادلهاي مبتنيبر
پول و ارزش مبادله است.
ادامه در صفحه 2

 ۹۵درصد آتشسوزي در جنگلهاي
كشور عامل انساني دارد

7

چهارشنبه  19تیر  7 1398ذی
القعده  10 1440جوالی  2019سال
چهارم شماره  898مسلسل 1018
@sabzinehnewspaper
sabzineh_newspaper

توسعهگلخانههاراهحلسازگاريباکم
آبيوافزایشتوليدوصادراتمحصوالتکشاورزیاست

info@sabzineh.org

8صفحه قیمت 2000 :تومان

www.sabzineh.org

عملکرد 10
برابریگلخانهها نسبت به فضايآزاد
مدیرعامل شرکت شهرکهایکشاورزی:
کنترل آفات و افزایش عملکرد کمی

و کیفی محصول از مزایای
کشت گلخانهای است 4

رشد 300درصدی
قیمت سیبزمینی

2

صنایعدستیبوشهر
مصداقاقتصادمقاومتی

توجه به صنايعدستی
راهگشای حل مشكالت بيكاری ،كاهش
آلودگی زيست
محيطی و كاهش مهاجرت روستائيان را در پی
دارد .از ويژگیهای
صنايعدستی میتوان به بومیبودن مواد اوليه
و دانش اشاره كرد و از
همه مهمتر اينكه تحريمها تأثيری در توليد
صنايعدستی ندارد.
ارزش افزوده اين صنعت در هيچيك از صنايع
ديگر وجود ندارد.
همچنين ارزآوری اين حوزه تضمينشده است.
توليد
صنايعدستی محدود به مكان خاصی نيست. ...
نماینده

شهرستانهای رفسنجان و انار در مجلس

۵


صادراتپستهبيشاز
1/۵ميليارددالرارزآوریدارد
سرانه مصرف گوشت قرمز در كشور

به زیر  10كیلوگرم در سال رسیده است

رکــود در بـازار گـــوشت قــرمز

6

مدیرعامل شركت

تأمین امنیت

«ماوی كارنو» در گفتوگو با «سبزینه»:

2

و بهداشت غذایی کشور اولویت ماست

يكی از مسائل
پيشروی دامپزشكي ،بروز و شايع سال
های اخير با شدت گرفتن تحريمها ،وضعيت
شدن بيماريها و
نقش اين سازمان در پيشگيري فعاليت
اقتصادی كشور دچار التهابات شديد شده
و كنترل
بيماريها و نيز مبارزه با آن است .و اين
امر تأثيرات منفی بر بازرگانی خارجی داشته
خوشبختانه
بخش قابل توجهی از داروهای مورد است؛
همچنين بوروكراسی موجود در سيستمهای
نياز صنعت دام و
طيور در داخل توليد میشود كه دولتی،
عدم تأمين به موقع ارز مورد نياز توسط بانك
در كنترل بيماری
ها و اعتالی سالمت دام ،طيور و مركزی
و كارمزدهايی كه تحميل میشود ،راه را بر
آبزيان و به تبع
آن سالمت جامعه نقش بهسزايی فعاالن
اقتصادی بسته است؛ به عنوان مثال يكی از
دارد .مجموعه
های موفق بسياری در زمينه دارو ،موانع،
وجود اختالف نظر بين سازمانهای دولتی بر
افزودنیها و
مواد بيولوژيك دام و طيور با هدف ارائه سر
يك موضوع است كه سبب آسيب رساندن به
محصوالت و
راهكارهای جديد فعاليت میكنند ،روند
عادی كار میشود ،البته با اين وجود مسئوالن
كه سه شركت
پرشيا دام دارو ،شركت ماوی سازمان
دامپزشكی نهايت تالش خود را برای حل
كارنو و شركت پايامان ايفا در زمره
آنها هستند مشكالت انجام میدهند.
كه دو شركت
اول به ترتيب در حوزه دام ،طيور غفاری
در ادامه به وضعيت دامپزشكی كشور
و آبزيان و شركت
سوم
بيش
تر
در
حوزه
حيوانات
اشاره
كرد و افزود :اولين و مهمترين مسأله در هر
فعاليت میكنند.
پيمان غفاری ،مديرعامل شركت جامعه
ای تأمين غذاست .حتی يك بيمار در ابتدا
ماوی كارنو ،در
گفتوگو با «سبزينه» به چالشهای بايد
غذايش تأمين شود تا بتواند دارو مصرف كند.
پيشروی
توسعه اين شركت پرداخت و گفت :اين پس
مسئوالن برای تأمين غذايی جامعه بايستی با
مجموعه با هدف
معرفی
محصوالت
روز
دنيا
و
انتقال
تمام
قوا رسالت خود را انجام دهند ،با اين وجود
تكنولوژی برای ارتقای توليد
فرهنگسازی شود .به نظر بنده دولت نيز بايد نقش
داخل ،به واردات و بومی زمينههای تأمين غذا
برای وزارت بهداشت نسبت نظارتی
كردن دانش و توليد و سپس
در اقتصاد و بازار داشته باشد و از دخل و
صادرات محصوالت پا به دامپزشكی بيشتر
مهيا است ،در صورتی كه تصرف
به عرصه گذاشته است .اين
غير علمی در چرخه اقتصادی خودداری كند
مجموعه در دو سال دامپزشكی نقش
اساسی در چرخه تامين غذای تا
گذشته تجربه صادرات به اروپا را داشته
مسير رشد اقتصادی و رونق بازار سرمايهگذاری
است ،اما در سالم و بهداشت غذايی دارد و
اين مسأله بايستی هموارتر شود.

www.sabzineh.org
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 ۵۸۰تن ماهي در قفسهای
دريايي مازندران توليد شد
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اذان ظهر13:09 :

غروب خورشید20:22 :

زاهـدان

39

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 98قرار 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 فرمانداری شهر ری در منطقه  20با ايستادن
شاخص ذرات معلق كمتر از  2/5ميكرون روي ع د د  139آلو دهترين منطقه

22

اذان مغرب20:43 :

شیـراز

39

21

نیمهشب شرعی00:17 :

مشـهد

23 37

پايتخت 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
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دارو و درمان گیاهی

بیماریهاییکهباحمامکردن
درمانمیشوند

از دیرباز تا به امروز گیاهان همیشه بهترین تأثیر را در استفاده
طوالنیمدت بر بدن انسان برجای گذاشتهاند .برخی بیماریها
مانند آرتروز ،روماتیسم و ...را میتوان با برخی داروهای گیاهی
درمان کرد و دیگر به داروهای شیمیایی نیازی نیست.
حمام در درمان بیماری به چه معناست؟
حمام مکانی است محتوی آب یا آب حاوی مواد مختلف که
بهتفاوت ،تمام یا قسمتی از بدن را بهمنظور شستوشو یا درمان
بعضی بیماریها در آن غوطهور میسازند .حمامها را بهتناسب
حالت فیزیکی آنها و موادی که در تهیه آنها بهکار میرود به
چهار نوع مایع (مانند حمامهای معمولی) ،نرم ،خشک و حمام
بخار تقسیم میکنند.
حمامهای مایع
این نوع حمامها ،ممکن است شامل آب یا آب دارای مواد مختلف
باشد .مواد موجود در آب اینگونه حمامها ممکن است به حالت
طبیعی در آن وجود داشته باشد (مانند آبهای معدنی ،آب دریا
و )...یا آنکه مواد خاصی را با اهداف درمانی و بهداشتی به آب
افزوده باشند .در گروه حمامهای مایع ،حمام خون ،حمام شیر،
حمام روغن جای داده شده است .اگر درجه گرمای آب حمام،
نزدیک به صفر باشد ،آن را حمام خیلی سرد (حمام یخ) و اگر
گرمای آن بین  ۱۰تا  ۱۲درجه باشد .حمام سرد ،اگر بین  ۲۵تا ۳۰
درجه باشد ،حمام ولرم و اگر بین  ۳۰تا  ۴۰درجه باشد ،آن را حمام
گرم مینامند .حمامهایی با درجه گرمای زیادتر نیز وجود دارد.

ماهی قزلآال یا ُگلماهی از نوع
ماهیهای سردآبی است .ساقه
دمی آن مرتفع و قسمت خارجی
باله دمی تقریبا ً صاف است.
تعداد فلس بین باله چربی و
خط جانبی این ماهی  14تا 19
عدد و بهطور متوسط حدود ۱۶
عدد است .تعداد خارهای اولین
کمان آبشش ماهی قزلآال بین
دو تا پنج عدد است که بهشکل
شمشیر بوده و در پایین بهشکل
دکمه درآمده .حداکثر طول بدن
این ماهی به  ۱۴۰سانتیمتر و
وزن آن تقریبا ً به پنج کیلوگرم
میرسد .تخمریزی آنها بین
ماههای بهمن و اسفند و تعداد
تخمها حدود  ۱۰هزار عدد
است که تقریبا ًبرای هر کیلوگرم
وزن بدن ماهی ماده یک هزار و
 500عدد تخم برآورد میشود.
بیشتر ماهیان بالغ نر و ماده
قزلآال بعد از تخمریزی زنده
مانده و در سال بعد برای
تخمریزی مجددا ً وارد آب
یشوند.
رودخانه م 

حمامهای نرم
اینگونه حمامها که بهعلت ترکیبشدن گلهای حاوی مواد
معدنی مفید یا تفاله انگور یا تفاله حاصل از لهکردن دانههای
روغنی و ،...حالت مایع ،مانند حمامهای قبلی ندارند ،اصطالحاً
حمام نرم نامیده میشود.
حمامهای بخار
این نوع حمامها ،موارد استفاده فراوانی در درمان بیماری مختلف
دارند .مایعی که بهصورت بخار و بهطریق مذکور وارد اتاق بیمار
میشود ،مشخصات و ترکیب متفاوتی برحسب درمان نوع
بیماریها دارد ،ضمناً درجه گرمای حمامهای بخار بهتفاوت بین
 ۲۰تا  ۶۰و حتی گاهی بیشتر است .مدت توقف در این حمامها
نیز برحسب نوع بیماری و تحمل بیمار ،بین یک دقیقه تا چند
ساعت است که حد متوسط آن معموالً  ۱۵دقیقه است.

دانش و کشاورزی

کاشت و پرورش ریحان در گلدان

ریحان از سبزیهای خوشمزه مخصوصاً در کنار کباب است؛ پس
چه بهتر که آن را بهصورت ارگانیک در خانه پرورش دهیم ،آن هم با
کاشتن بذر ریحان در گلدان .ریحان گیاهی است که در هوای گرم
رشد میکند و خوشبوست و در غذاهای ایتالیایی جایگاه ویژهای
دارد .کاشت گیاه یا پیوند پس از اینکه یخبندان به پایان میرسد
و خاک گرم است ،در عرض چند هفته ثمر فراوانی خواهد داشت.
رایجترین نوع ریحان ،ریحان شیرین است؛ انواع دیگر شامل ریحان
بنفش (کمتر از ریحان شیرین) ،ریحان لیمویی و ریحان تایلندی
(طعم شیرینبیان) است .کاشت ریحان آسان است ،اما در تابستان
فقط در فضای باز و تنها زمانیکه خاک بهخوبی گرم میشود رشد
میکند ،پس طبق آن برنامهریزی کنید.
کاشت ریحان از طریق بذر داخل گلدان
 -1اولین نکته انتخاب بذرهای سالم و استاندارد است که باید آنها
را یک روز قبل از کاشت در مقداری آب ولرم بریزید .میتوانید بذر
ریحان را بین هست ساعت تا سه روز در آب نگه دارید تا خوب و
کامل متورم شود.

 -2مرحله بعد انتخاب گلدان مناسب است که باید آن را تا ارتفاع
 15سانتیمتری با مخلوط خاک باغچه و خاکبرگ پرکنیم.
 -3حاال نوبت به کاشت ریحان میرسد .در این مرحله ابتدا بذرها
را از آب بیرون آورده و روی یک پارچه یا روزنامه قرار میدهیم تا
بهخوبی نمشان گرفته شود.
 -4بذرها را حداکثر در عمق نیم تا یک سانتیمتری ،با فاصله 15
سانتیمتری روی سطح خاک میپاشیم و روی بذرها را با کمی
خاک میپوشانیم .توجه داشته باشید که اگر اندازه بذر دو میلیمتر
باشد ،شما باید حداکثر دو میلیمتر روی آن را با خاک بپوشانید.
 -5بعد از انجام صحیح این مرحله سطح گلدان را با یک برگ
روزنامه میپوشانیم تا بذرها کامل زیر روزنامه قرار بگیرد.
 -6شما باید هر روز دو تا چهار بار روی گلدانی که بذرهای ریحان
را کاشتهاید با یک آبپاش کوچک آب بریزید تا سطح آن کام ً
ال
خیس شود و گلدان را دو تا پنج روز در گرمترین جای ممکن
قرار دهید.
 -7فراموش نکنید که وقتی ریحان جوانه زد ،نباید اجازه دهید
خاک خشک شود و باید هر روز آن را آبیاری کنید.

برداشت و روشهای صحیح نگهداری از ریحان
برگهای ریحان را بهمحض اینکه به ارتفاع شش تا هشت
اینچی رسید ،شروع به چیدن کنید .وقتی درجه حرارت به
 80درجه میرسد ،ریحان واقعا شروع به تکرار میکند .دقت
کنید برگها را بهطور مرتب در تابستان بچینید تا رشدشان
افزایش یابد .حتی اگر نیازی به برگها ندارید ،آنها را بچینید
و در فریزر قرار دهید .اگر بهطور منظم بچینید 12 ،گیاه ریحان
چهار تا شش فنجان برگ در هفته تولید خواهد کرد .بهترین
روش برای ذخیرهسازی ریحان فریزکردن است؛ فریزکردن
مانع ازدسترفتن طعم آن میشود .به همین منظور کل گیاه
را خشک کنید و در کیسههای پالستیکی بدون هوا بریزید
و سپس در فریزر قرار دهید .یک روش ذخیرهسازی دیگر
خشککردن ریحان است (اگرچه برخی طعمهای آن از بین
خواهد رفت) .برگها را از ساقه جدا کنید و در سایه قرار دهید.
پس از سه تا چهار روز ،اگر گیاهان بهطور کامل خشک نشده
باشند ،آنها در فر با پایینترین تنظیمات حرارتی قرار دهید و
در آن را کمی باز بگذارید.

ایرانگـــــردی

کمیآن طرفتر از شهر فدامیاستان فارس و در ارتفاع حدود 800
متری از سطح دریا ،جلوهای زیبا از طبیعت وجود دارد که با نام آبشار
ی شناخته میشود .شاید در نگاه اول همهچیز عادی بهنظر برسد و
فدام 
شما فدامیرا همچون دیگر آبشارها بپندارید ،اما این آبشار مجموعهای
از چهار آب شور ،شیرین ،سرد و گرم را در خود جای داده که سبب
تمایز فدامیاز دیگر آبشارها میشود .آبشار فدامیرا میتوان یکی از
شاهکارهای خلقت دانست؛ شاهکاری که آب شیرینش در تابستان
بسیار خنک و گوارا و در زمستان گرم است و برعکس ،آب شور آن در
تابستان گرم و در زمستان خنک میشود و همین ویژگیها سبب شده
تا گردشگران و مسافران بسیاری همهساله از این جاذبه طبیعی استان
ی نیز باید بدانید که دبی
فارس دیدن کنند .درباره میزان آب آبشار فدام 
آب آبشار در هر ثانیه حدود یک مترمکعب است .وقتگذرانی در کنار
جریان و گوش جان فرادادن به صدای خروش آب بسیار لذتبخش و
انرژیدهنده است .حتی میتوان با پهنکردن بساط پیکنیک ،از این
لحظات متفاوت خاطراتی بهیادماندنی ساخت و از بودن در کنار دوستان
یا خانواده لذت برد .اگر در یکی از روزهای گرم و آفتابی تابستان به آبشار
فدامیرفتید ،بهیاد دوران کودکی ،زمانی را برای آببازی اختصاص دهید
و تن به آب خنک این آبشار بسپارید .در اطراف آبشار به گشتوگذار
بپردازید تا زیباییهای دیگری را نیز کشف کنید .تعداد زیادی غار با
عمقهای مختلف و اشکال و قندیلهای زیبا در این منطقه وجود دارد
و گسلها ،طاقدیسها ،ناودیسها ،کانیها و بلورهای مختلف سنگی و

آبشار فدامی

رسوبی و نمکی نیز براثر فعالیتهای ژئوفیزیکی و زمینشناسی بهوجود
آمدهاند که هریک از آنها میتوانند سوژهای برای عکاسی نیز باشند
و به تصاویری دیدنی تبدیل شوند .این آبشار مجموعهای از آبشارهای
آب شیرین و شور است که هریک ویژگی خاصی دارند .آب شیرین
ی از چشمهای در یککیلومتری آبشار سرچشمه میگیرد و پس
فدام 
از سقوط از ارتفاعی حدود  ۱۲تا  ۲۰متر از سطح زمین ،به رودخانهای
ی میریزد .این آب شیرین یکی از منابع تأمینکننده آب شرب شهر
دائم 
فدامیو روستاهای اطراف ازجمله روستای مرز بهشمار میرود .آبشار
شور فدامیدر باالی آبشار شیرین واق ع شده و آب آن از سرچشمهای
در فاصله  500متری تأمین میشود .ارتفاع آبشار حدود 10تا  15متر

است و وجود نخلهای خودرو در کنار آن ،زیبایی خاصی را بهوجود آورده
است .آب این آبشار از چشمههای بستان و ُمرزکوه رستاق سرچشمه
میگیرد و پس از جریانیافتن بر روی زمین از پرتگاهی به زمین میریزد
و آبشاری زیبا را شکل میدهد .این آب پس از سقوطی شکوهمند ،به
حوضچهای بهعمق  20متر میریزد و در ادامه تشکیل یک رودخانه
ی را میدهد .ترکیبشدن آب شور و شیرین باعث میشود که از
دائم 
شوری آب بهمیزان قابلتوجهی کاسته شود و بتوان در کشاورزی از آن
استفاده کرد .با گرمشدن هوا در بهار و تابستان آب شیرین آبشار خنک و
گوارا میشود و آب شور دمای گرمتری پیدا میکند .سرد شدن هوا باعث
میشود تا آب شور خنک و آب شیرین آن گرم و گرمتر شود.

حمام مبتالیان به روماتیسم
آب و سبوس را مخلوط کرده ،حرارت میدهند و پس از
آنکه بهخوبی جوشید آن را از گرما دور کرده و به حال خود
باقی میگذارند تا حرارت آن کاهش پیدا کند .سپس صاف
کرده به آب حمام در وان وارد میکنند و تمام بدن را درآن
غوطهور میسازند.
حمام مبتالیان به ضعف اعصاب
 ۲۵۰گرم تنطور والرین و  ۱۲گرم اتر استیک را مخلوط کرده،
به آب حمام میافزایند و سپس وارد آب حمام شده ،مدتی در
آن باقی میمانند تا تمام سطح بدن تحت تأثیر دارو قرار گیرد .در
فرمول مذکور ،اتر استیک اثر درمانی ندارد و افزدون آن منحصرا ً
برای کمکردن بوی قوی تنطور والرین است .استفاده از این حمام
در رفع ضعف اعصاب مؤثر واقع میشود.
حمام برای رفع خارش و تقویت پوستهای حساس
برایرفعخارشوتسکینآن،همچنینتقویتپوستهایحساس
میتوان از اثرات درمانی این گیاهان استفاده کرد :ریشه گیاه هماور
طبی ،برگ گیاه فندقک ،سرشاخه گلدار برنجاسف و گل ختمی.
مقدار یک فنجان از مخلوط گیاهان فوق را انتخاب کرده و در یک
کیسه پارچه نظیف و نازک مانند ململ جای میدهند و دهانه
کیسه را بهخوبی میبندند .سپس آن را در آب گرم وارد میسازند،
بهطوریکه بهمدت پنج دقیقه در آب باقی بماند؛ بعد پارچه محتوی
اعضای گیاهان مذکور را بهخوبی میفشارند تا آب آن بهکلی خارج
شود و داخل یک ظرف وارد شود .این عمل را با واردکردن مجدد
کیسه در آب ،یک یا دو بار دیگر تکرار میکنند و مایع حاصل از آنها
را به آب حمام بهانضمام یک فنجان سرکه سیب اضافه میکنند.
بیمار باید مدتی به حد کافی ،در آب حمام جای گیرد تا اعضای
بدنش تحت تأثیر مواد مؤثر گیاهان مذکور قرار گیرد.
حمام نیرودهنده و تقویتکننده
ابتدا یک فنجان برگهای سوزنی کاج را در یک ظرف لعابی محتوی
نیم لیتر آب بهمدت  ۴۵دقیقه در گرمای مالیم میجوشانند و مرتباً
آن را به هم میزنند و این عمل را ادامه میدهند ،بهحدی که مایع
درون ظرف کمی کاهش حجم و غلظت پیدا کند .سپس در یک
ظرف دیگر یک فنجان گزنه را در دو لیتر آب ریخته ،حرارت میدهند
و پس از آنکه به مرحله جوشیدن رسید ،ظرف محتوی گزنه و آب
را از گرما دور کرده به حال خود میگذارند تا دم کند .در این موقع
آن را صاف کرده ،جوشانده قبلی ،یعنی جوشانده برگ کاج ،را پس از
صافکردن به آن میافزایند و مخلوط را در آب حمام ریخته و چهار
قطره اسانس ریحان نیز به داخل آب میریزند .اگر دسترسی به گزنه
تازه پیدا نشد ،میتوان از گزنه خشکشده استفاده کرد که در این
حالت باید به جای مقدار قبلی ،معادل  ۳۰گرم گزنه خشک بهکار برد
و به همین نحو درمورد برگ کاج عمل کرد.
حمام برای رفع سرماخوردگی
و تسکین ناراحتیهای آن
دو قاشق غذاخوری بابونه ،دو قاشق غذاخوری زیرفون (گل و براکته)،
دو قاشق غذاخوری انگور کولی (آقعلی سیاه) ،دو قاشق غذاخوری
گاوزبان (برگ وگل) و دو قاشق غذاخوری باباآدم را در یک کیسه
پارچهای ریخته ،به داخل ظرف نسبتاً بزرگ و محتوی  1/5لیتر آب
وارد میکنند و دهانه ظرف را میبندند و بهمالیمت حرارت میدهند
تا بهمدت  ۲۰دقیقه بجوشد .سپس ظرف محتوی آب و گیاهان
مذکور را از گرما دور کرده ،به حال خود میگذارند تا سرد شود ،بعد
آن را صاف میکنند و محلول حاصل را به آب حمام میافزایند .کیسه
محتوی تفاله اعضای گیاهان مذکور را نیز میتوانند درصورت تمایل
به قسمتهای مختلف بدن پس از استحمام بمالند .پس از واردکردن
جوشانده مذکور در آب وان حمام ،باید در داخل وان دراز کشید و
مدتی نیز به همان حال باقی ماند .ضمناً میتوان چای رقیق حاصل
از سه گیاه اول را نیز که کمی عسل بدان افزوده باشند ،نوشید .پس
از استحمام باید بدن را کام ً
ال خشک و در رختخواب استراحت کرد.
بهجای بهکاربردن گیاهان خشک در تهیه جوشانده مذکور ،میتوان
از گیاهان تازه استفاده کرد؛ با این تفاوت که در حالت اخیر باید سه
قاشق قهوهخوری از هر گیاه بهکار رود.

