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درصد از سطح زیرکشت برنج در استان
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با روش خشکهکاری
طرح آبرسانی

یادداشت

به منطقه غیزانیه خوزستان از سال 95

مجید ذوالفقارى

شروع شده و تاکنون پایان نیافته است

کارشناس حوزه کشاورزى
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«سبزینه» نظر کارشناسان را در مورد دالیل
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صرفهجویی  ۵میلیارد دالری
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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  2/5ميكرون
ندهنده شرايط سالم است.
روي عدد  ppm 73قرار دار د و نشا 
وحي د حسيني ،در گفتوگو با «سبزينه» ،با بيان اين مطلب افزود :براساس اطالعات
رس��يده از ايستگاههاي سنجش آلودگي هواي ش��هر تهران ،غلظت تمام آالين دهها
نسبت به روزگذشته کاهش يافته است.
وی تصريح كرد :در حال حاضر فرمانداری ش��هر ری در منطقه  20با ايس��تادن
ش��اخص ذرات معلق كمت��ر از  2/5ميكرون روي ع��دد  103آلودهترين منطقه
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«سبزینه» از مزایاى تولید مرغ سایز و دالیل

کاهش 20

عدم استقبال از این طرح گزارش میدهد

درصدی مصرف نهادهها با تولید مرغ سایز
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شستوشوی دست
از انتشار ناخواسته ویروس جلوگیری میکند
عالوهبر اینکه شستوش��وی مداوم دس��تها موجب محافظت در برابر
ویروس کرونا میش��ود ،از انتش��ار ناخواس��ته ویروس ب��ه اطرافیان نیز
جلوگیری خواهد کرد .این تحقیق که در Wellcome Open Research
منتشر شده است ،رفتارهای بهداشتی (شامل شستن روزانه دستها)
سه گروه از افراد را در سالهای  ۲۰۰۶تا  ۲۰۰۹بررسی کرده است.
از بین یک هزار و  633نفری که بررس��ی شدند ،تقریباً  ۸۰درصد از
این شرکتکنندگان باالی  ۱۶سال سن داشتند ،در شروع هر فصل
از شرکتکنندگان درخواست شد تا اعالم کنند که روز قبل چند بار
دست خود را شستهاند.
الن فراگاسزی ،عضو موسسه انفورماتیک بهداشت  UCLو دانشکده
بهداش��ت لندن ،گفت :چیزی به سادگی شستن دستها میتواند
م��ا را در برابر وی��روس کرونا محافظت کند و انتق��ال آلودگیها را
کاهش دهد.
روش درست شستن دستها
شس��تن س��ریع دس��تها تم��ام آث��ار وی��روس را پ��اک نخواهد
ک��رد ،بلک��ه در شس��تن آنه��ا بای��د برخ��ی ن��کات اصول��ی را
رعایت کنیم:
اول دستها را خیس کرده ،بعد به میزان کافی از صابون استفاده
کنید تا کف صابون ،دستهای خیس را بپوشاند.
تمام س��طح دست ،شامل پشت ،بین انگش��تان ،زیر ناخنها و
شستها را جداگانه حداقل به مدت  ۲۰ثانیه با صابون بشویید.
دستها را با آب بهصورت کامل آبکشی کنید.
دستها را با یک پارچه تمیز یا حوله یکبار مصرف خشک کنید.
دستها را چه مدت باید شست؟
دس��تها را بای��د به مدت  ۲۰تا  ۳۰ثانیه بش��ویید ،ای��ن امر درباره
ضدعفونی کنندهها هم ص��دق میکند ،باید از ضدعفونی کنندهای
که حاوی  ۶۰درصد الکل باشد ،استفاده کنید و به مدت  ۳۰ثانیه آن
را به دستتان بمالید تا مطمئن شوید که همه جا را پوشش دادهاید.
شما میتوانید از آب در هر دمایی برای شستوشوی دستها استفاده
کنید ،آب سرد و گرم به یک اندازه در نابودی میکروبها و ویروسها
تأثیر گذارند ،البته درصورتیکه از صابون هم استفاده کنید.
در صورت نداشتن صابون
دستها را با چه روشی بشوییم؟
اس��تفاده از آب کلردار یا مایع ضدعفونی کنن��ده که حاوی حداقل
 ۶۰درصد الکل باش��د ،درصورت نب��ودن صابون بهترین روش برای
ضدعفونی کردن دست از هرگونه آلودگی است.

 3میلیون نوع ژن میکروب 
در بدن انسان فعالیت میکنند

رئیس پژوهشکده دستگاه گوارش و کبد گفت :میکروبهایی که در
بدن انسان زندگی میکنند ،تقریباً سه میلیون و  ۳۰۰هزار ژن دارند
که در حال فعالیت هستند.
ب��ه گزارش «س��بزینه» به نقل از باش��گاه خبرنگاران ج��وان ،رضا
ملکزاده با اش��اره به نقش بهسزای میکروبیومها در دستگاه گوارش
اظهار کرد :در گذشته توجه چندانی به نقش میکروبیومها نداشتیم.
انسانها بیش از  ۱۰۰تریلیون میکروب و باکتری در روده خود دارند،
میکروبهای��ی ک��ه بهطور طبیعی در بخش سیس��تم گوارش بدن
فعالیت میکنند.
او ادامه داد ۱۰ :برابر سلولهای بدن این میکروبها و باکتریها وجود
دارند؛ درحالیکه خود آنها هم یک نوع سلول نامیده میشوند.
ملکزاده بی��ان کرد :عمده تحقیقات ،مطالع��ات و همچنین توجه
دانشمندان به این میکروبها و باکتریها حدود  ۲۰سال پیش شروع
ش��ده اس��ت .او گفت :با گذشت زمان ،انس��ان و علم پزشکی به این
موضوع توجه بس��یار زیادی داشته است و هر ساله نزدیک به  ۹هزار
مقاله علمی درمورد نقش میکروبها و باکتریها جمعآوری میشود.
مل��کزاده تصریح کرد :نهتنها مطالعه این میکروبها در س�لامت
انس��ان موثرند ،بلکه در بهبود هر چه بیشتر محیطزیست هم به ما
کمک میکنند.
او در ادامه گفت :بهطور کلی مهمترین عاملی که به فعالیتهای بدن
ش��کل میدهد ۲۳ ،هزار ژن فعالی است که در بدن هر فردی وجود
دارد .این ژنها با تولید پروتئینها در بدن موجب میشوند که انسان
فعالیت کرده و زنده بماند .رئیس پژوهشکده گوارش و کبد ایران بیان
کرد :ما عالوهبر اعضاء و جوارحی مانند قلب ،ریه و کبد عضو دیگری
به نام سیس��تم دس��تگاه گوارش داریم که مجموعه بسیار زیادی از
میکروبها در آن فعالیت میکنند.
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تغذیه

فواید آب گیالس
برای سالمت قلب و کنترل قندخون

پايتخت اس��ت .حد مجاز براي هواي س��الم زماني است كه شاخص كيفيت هوا
زي��ر عدد  100ق��رار ميگيرد و زماني كه ش��اخص به زير عدد  50برس��د ،هوا
وارد ش��رايط پاك ميشود .مديركل ش��ركت كنترل كيفيت هواي تهران عنوان
کرد :آثار بهداش��تي ذرات معلق آالينده كمتر از  2/5ميكرون در منطقه ناس��الم
براي گروههاي حس��اس ش��امل افزايش احتمال عالئم تنفس��ي ،تش��دي د بيماري
قلبيـ ريوي و مرگومير زودرس در افرا د مبتال به اين بيماريها و افرا د مسن است؛ لذا
توصيه ميش��و د در منطقه ناسالم اين افرا د فعاليتهاي طوالنيمدت در فضاي باز
را كاهش دهند.
آب گیالس بهدلیل داش��تن مواد مغذی ضروری نظیر پتاسیم
و آنتیاکسیدانها ،دارای خواص متعددی برای سالمت است.
به گزارش «سبزینه» به نقل از مهر ،آب گیالس میتواند به طرق
مختلف به حفظ س�لامت بدن کمک کند که در ادامه به آنها
اشاره میشود:

طبیعت از دریچه دوربین

مطالعه جدید در لندن نش��ان داده اس��ت که شش بار شستوشوی
روزانه دستها ،خطر ابتال به ویروس کرونا را کاهش میدهد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از باش��گاه خبرنگاران جوان ،مطالعه
محققان دانشگاه کالج لندن نشان میدهد که شستن منظم دستها
میتواند خطر ابتال به عفونت را کاهش دهد.
س��ارا بیل ،از موسس��ه انفورماتیک س�لامت دانش��گاه کالج لندن
( )UCLو اولین نویس��نده این مطالعه ،گفت :با توجه به اینکه به
نظر میرس��د ویروس کرونا مکانیسمهای انتقال مشابهی در فصول
مختلف س��ال دارد ،این یافتهها از اقدامات بهداشت عمومی درباره
اثرات محافظتی شستوش��وی دس��ت در ط��ول دوره همهگیری
ویروس کرونا حمایت میکند.
تحقیقات نش��ان میدهد خطر ابتال به ویروس کرونا در کس��انی که
دس��تان خود را در طول روز ششبار میش��ویند ،نسبت به کسانی
که دستان خود را اص ً
ال نمیشویند ۳۶ ،درصد کمتر است .همچنین
شستوشوی دس��ت در هنگام بازگشت به خانه و قبل یا بعد از غذا
خطر ابتال به آنفلوآنزا را نیز کاهش میدهد.

6

www.sabzineh.org

 7شوال  30   1441می    2020سال پنجم      شماره     1142مسلسل 1162

اهــواز
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امسال  ۱۴میلیون تن گندم
در کشور تولید میشود

صندوق حمایت از توسعه
صنعت زنبورداری کشور

اصفهـان
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فعالیت غیرقانونی ٧٠مرکز
نگهدارى حیاتوحش در ایران
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مدیرعامل اتحادیه
دامداران کشور گفت :بنا بر آمار ،متوسط قیمت
دام س��بک نسبت به
مدت مشابه سال قبل  ۱۵درصد کاهش یافته
است .بهگزارش
«سبزینه» بهنقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،سعید
سلطانی با انتقاد از
انباشت دام در واحدهای دامداری اظهار کرد :در
حال حاضر  ۲۰۰هزار
رأس دام در کش��ور مازاد بر نیاز اس��ت و روز
به روز به وزن این دامها
افزوده میش��ود .او افزود :انباش��ت دام در
دامداریها عالوه
بر افزایش هزینه دامداران ،از کیفیت گوشت
می
کاهد که اگر به این موضوع رسیدگی نشود. ...

تحت پوشش

روزنامه صبح ایران

info@sabzineh.org
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برخی کشورهای در حال توسعه از
کاشت س��االنه بیش از یکمیلیارد
نهال در کش��ور خود خبر میدهند
تا مش��کالت زیس��تمحیطی خود
را بهب��ود بخش��ند .در کش��ور ما از
زم��ان دول��ت عدالتمحور اس��بق
صحبتهایی درباره کاش��ت ۵۰۰
میلیون نهال در سال مطرح شد ،اما
ظرفیت تولید و نهالکاری
فعلی کش��ور یکس��وم این میزان است.
این درحالی اس��ت که
ای��ران در همین یکدهه اخیر با مش��کالت
محیطزیستی متعددی
مواجه بود ،از گردوغبار گرفته تا خشکسالی
و بسیاری از مشکالت
دیگر .در کشورهای غربی دهها سال است که
تا ش��عاع  ۳۰۰متری
اطراف رودخانههایشان را درختکاری میکنند
تا با تبخیر س��حطی آب به
واسطه درختان شرایط مناسبتری ایجاد
ش��ده و از فرس��ایش خاک
و ایجاد سیالب هم تا حدودی جلوگیری
ش��ود .البته مشکل س��یل
و آبگرفتگی حتی در کشورهای اروپایی
ه��م خطر اول طبیعی
محس��وب میش��ود و برای ما هم خس��ارات
آن کام ً
ال ملموس اس��ت؛
زیرا دس��تکم نیمی از مساحت کشور در
حوزه مخاطرات س��یل قرار
دارد .از سال  ۲۰۱۸دولت عمرانخان در
پاکستان طرحی را به
جریان انداخت مبنیبر کاشت  ۱۰میلیارد انواع
نهال در این کشور و چند
میلیارد دالر بودجه هم بهشکل کمکهای
خارجی به آن اختصاص
ً
یافت .اخیرا هم دولت پاکس��تان با توجه به
مشکل بیکاری پدید آمده
در اثر کرونا با دادن حقوقهای پنج دالری
بسیاری از کارگران را
تشویق به شرکت در این طرح کرده .استدالل
آنها این اس��ت که این
یک ش��غل حداقلی و کمخطر از حیث ابتال
به بیماری کووید ۱9
اس��ت .البته نهالکاری باید بهشکل اصولی و با
تأمین زیرس��اختها انجام
ش��ود ،در غیر اینصورت منجر به آسیب
دیدن طبیعت و خشک
شدن نهالها میشود .درحالحاضر میتوان
از طرحه��ای جن��گل
کاری و بوتهکاری برای حل مقطعی مش��کل
اش��تغال بهخصوص در
روس��تاها اس��تفاده کرد .قطعاً امکان مطالبه
و دریافت کمکهای مالی
خارجی بهویژه از بانک توس��عه اس��المی
و کش��ورهای جنوبی
حاش��یه
خلیج
فارس
وجود
دارد؛
زیرا
مقابله با
بیابانزایی و
گردوغبار برای کشورهای همجوار نیز مفید است.
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حفظ سالمت قلب
آب گی�لاس سرش��ار از قدرتمندترین آنتیاکس��یدانها نظیر
کورستین اس��ت .این آنتیاکس��یدان میتواند به پیشگیری از
آس��یب اکسایشی ناشی از رادیکالهای آزاد حاصل از کلسترول
بد  LDLکمک کند .از اینرو نوش��یدن آب گیالس بسیار برای
سالمت قلب مفید است.
تسریع بهبود ماهیچهها
آب گیالس دارای خواص آنتیاکسیدانی و ضدالتهابی است که
به کاهش حوادث ناش��ی از آسیب به ماهیچهها در حین ورزش
کم��ک میکند و همچنین در درم��ان درد عضالنی تأثیر دارد.
از اینرو نوش��یدن آب گیالس با بهبود مقاومت ،کاهش التهاب
و کاهش میزان لیپیدهای اکس��ید ش��ده ،امکان بهبود س��ریع
دردهای عضالنی را بعد از ورزش تسهیل میکند.
مقابله با التهاب
مطالعات زیادی نش��ان دادهاند که خواص آنتیاکس��یدانی آب
گیالس میتواند به کاهش درد و التهاب ناشی از پوکی استخوان
کم��ک کند .بیم��اران مبتال به پوکی اس��تخوان درمورد میزان
مصرف این نوشیدنی با پزشک خود مشورت کنند.

«ماکاک» یا میمون برفی
در ژاپن زندگی میکند.
طول سر و بدن این جاندار بین
 ۴۷تا  ۶۰سانتیمتر
و طول دمش بین هفت
تا  ۱۲سانتیمتر است.
خز بدن این جانور بسیار
ضخیم و به رنگ قهوهای
و خاکستری است .ماکاک ژاپنی
موجودی همهچیزخوار است.

کنترل میزان قندخون
آب گیالس حاوی ترکیبات آنتوس��یانین اس��ت ک��ه بر ژنهای
کنترلکننده متابولیس��م پروتئینها ،چربیها و کربوهیدراتها
تأثیر میگذارد .همچنین به کاهش میزان کلس��ترول و مقابله با
چربی شکمی کمک میکند .البته بهخاطر داشته باشید که این
نوشیدنی نباید حاوی مواد شیرینکننده و افزودنیها باشد؛ چراکه
به جای کنترل انسولین و قندخون موجب افزایش آنها میشود.

گیاهشناسی

قلمهزدن ،بهترین روش برای تکثیر گیاه «پتوس»

تقویت سیستم ایمنی
سیستم ایمنی ضعیف موجب بروز مشکالت زیادی برای سالمت
میش��ود .اما آب گیالس آنتیاکس��یدان و آنتیویروس قویای
است .فالوونوئیدها ،نوعی آنتیاکسیدان موجود در آب گیالس،
به مقابله با عفونت کمک میکنند .تحقیقات زیادی نشان دادهاند
که این مواد ش��یمیایی میتوانند تأثیر قابلتوجهی بر عملکرد
سیستم ایمنی داشته باشند.
کمک به داشتن خواب بهتر
آب گیالس منبع طبیعی خوب مالتونین است؛ هورمونی که به
تنظی��م الگوی خواب بدن کمک میکند .از اینرو این مالتونین
طبیع��ی موجود در آب گیالس میتواند به داش��تن خواب بهتر
کمک کند.

قلم��هزدن بهترین روش تکثیر گی��اه «پتوس»
اس��ت که بهتر است این کار در اواخر بهار و اوایل
زمستان اتفاق بیفتد.
به گزارش «سبزینه» به نقل از باشگاه خبرنگاران
جوان ،گی��اه پتوس گیاهی آپارتمانی اس��ت که
بس��یار مقاوم و با شرایط سخت نیز سازگار است.
ای��ن گیاه رطوبت هوا را حفظ میکند و میتواند
عامل تصفیهکننده هوا نیز باشد .گیاه پتوس انواع
گوناگون��ی دارد که مش��هورترین آنها آعورم یا
پوتوس طالیی و ملکه مرمر است.
پتوس طالیی دارای برگهای طالیی و رنگارنگ
اس��ت و بهدلیل اینکه پتوس در شرایط نور کم
رش��د میکند ،تمایل دارد که ویژگیهای زردی
را نشان دهد ،بههمین دلیل شما میتوانید آن را
در روز یک تا دو س��اعت در مقابل نور آفتاب قرار

ایرانگـــــردی

دهی��د .ملکه مرمر رایجترین نوع پتوس اس��ت و
رشد بسیار کندی دارد؛ این گیاه شاخ و برگهای
متمایل به سفید دارد .از آنجا که نگهداری ملکه
مرمر سخت است ،کمتر هم محبوب است؛ با این
حال رش��د کند آن باعث میش��ود ،برای فضای
کوچک مناسب باش��ند .نگهداری از گیاه پتوس
بسیار آسان است و شما با رعایت نکاتی میتوانید
گلدان زیبایی از پتوس را داشته باشید ،این گیاه
همانند همه گیاهان برای رشد و ادامه حیات خود
به نور ،آب و گردش هوای مناسب نیاز دارد.
نور :پتوس در شرایط نوری متفاوت بسیار خوب
عمل میکند و حتی نور کم را تحمل میکنند ،اما
نور داخلی متوسط برایش ایدهآل است ،همچنین
در بیرون از خانه در س��ایه میتوانند رشد کنند.
هنگامی که برگهای گیاه پتوس زرد باشد ،نشان

از آن دارد که نور مناس��بی به گیاه نرسیده است؛
بنابراین بهتر است گلدان را جابهجا کنید.
آبیاری :خاک گیاه پتوس باید مرطوب باش��د ،اما
آبیاری زیاد س��بب خراب شدن گیاه میشود .از
روی رن��گ گیاه پتوس میتوانید میزان نیاز گیاه
به آب را تشخیص دهید ،بهطور مثال اگر برگها
زرد بود ممکن اس��ت بیش از ح��د آبیاری کرده
باش��ید و اگر قهوهای باشد نش��ان از آن دارد که
میزان آبیاری کم بوده است .دما :پتوس میتواند
 ۳۷تا  ۶۷درجه سانتیگراد را تحمل کند ،با این
حال آنها گیاهان گرمسیری هستند و بنابراین
رطوب��ت باال و دماهای باال ترجیح میدهند .گیاه
پتوس میتواند س��می باشد ،اما به ندرت کشنده
هستند و میتواند سبب ایجاد مسمومیتهایی در
حیوانات خانگی و کودکان شود.

 روش تکثیر گیاه پتوس
یکی از راههای تکثیر گیاه پتوس قلمهزدن است
که این کار بهتر است در اواخر بهار و اوایل زمستان
اتفاق بیفتد .برای قلمهزدن از قسمت انتهایی ساقه
قلمههایی به طول هشت تا  10سانتیمتر توسط
قیچی ی��ا یک چاقوی تیز ج��دا کنید .برگهای
نیمهی پایین قلمه را ح��ذف کنید بهصورتیکه
فقط دو تا س��ه برگ باقی بماند .ای��ن کار به این
منظ��ور انجام میش��ود که گیاه بیشت��ر انرژی
خود را به جای برگ صرف ریش��هزایی کند .بهتر
اس��ت قلمه دارای سه تا چهار بند (قسمت اتصال
برگ به س��اقه) باش��د ،قلمهها را در یک گلدان با
سایز مناس��ب حاوی ترکیبی از ماسه و پرلیت یا
کمپوست قلمه قرار دهید .برای کاشت باید حداقل
یکسوم طول قلمهها را در خاک قرار دهید.

طرم بافق
روستای ُق ُ

طرم که ماس��وله استان یزد اس��ت ،از نظر ساخت،
روس��تای ُق ُ
معماری و بافت تاریخی از ویژگیهای خاص و منحصر بهفردي
برخوردار است .روستای قطرم از توابع بخش مرکزی بافق است
که در فاصله  ۴۶کیلومتری جنوبش��رقی شهر بافق واقع شده.
کوههای مرتفع با دیوارهای کوهس��تانی ،حصار طبیعی اطراف
روستا هستند که در گذشته امنیت روستا را تأمین میکردند و
امروز مستعد و مساعد برای کوهنوردی و سنگنوردی هستند.
جاذبههای گردشگری
قط��رم را میتوان کلکس��یونی از جاذبههای متن��وع طبیعی و
تاریخی دانست .دسته هاون (جوغن) بخشی از کوهستان است
که بر اثر عوامل تخریب فیزیکی از کوهستان جدا شده و دارای
ش��کلی اس��توانهای و منظم بهعنوان یک نماد طبیعی جالب و
دیدنی اس��ت .در طول مس��یر کوتاه بافق تا قطرم نیز اش��کال
متنوع طبیعی از اش��کال ماس��ههای ب��ادی ،گونههای متنوع
گیاهی و مرتعی و سه سد پیدرپی که در واقع پس از بارندگی و
آبگیری بر زیبایی و جذابیت دشت قطرم میافزاید ،چشمنوازي
ميكند .روس��تای قطرم از نظر آبوهوایی وضعیتی بسیار نادر
و منحص��ر بهفرد دارد؛ بهطوریکه در فاصلهای اندک در داخل
خود روستا تفاوت چشمگیر دما وجود دارد.
چش��مههای آب متع��دد در درهه��ای اط��راف قط��رم از دیگر
جاذبههای مناسب براي گذراندن اوقات فراغت و کسب آرامش
روحی و روانی اس��ت .چش��مه آبی قطرم که در دو منطقه نیزار
و بیش��هزار سرس��بز در فاصله ش��ش کیلومتری روستا در قلب

کوهس��تان قرار گرفته ،طبیعتی زیبا با گونههای متنوع گیاهی
دارد .از دیگر چشمهها ميتوان به چشمه درب گوشین ،چشمه
آبی سیسبزی اشاره کرد که هم مکانی برای تفریح و استراحت
است و هم به اعتقاد برخی مکانی زیارتی و قدمگاه است .برخی
عقیده دارند آب آن برای امراض پوس��تی و جلدی موثر و مفید
اس��ت .چش��مه درب دز با اش��کال متنوع طبیعی و ستونهای
س��نگی اطراف آن و دژ و تلهدختر ،چش��مه س��نگ قصاب و...
نيز از ديگر چشمههاي اين روستاي تاريخي بهشمار ميروند.

پوشش گیاهی و جانوری
طبیع��ت بکر این منطق��ه از درختان ارس ،بنه ،ب��ادام و انجیر
وحش��ی و همچنین گیاهان صنعتی و دارویی مثل آنغوزه ،زیره
پوش��یده شده اس��ت .اقلیم زیبای آن حیاتوحش با گونههای
نادر را در خود جای داده اس��ت؛ ازجمله ب��ز ،قوچ ،کل ،میش،
کبک ،تیهو و یوزپلنگ آسیایی از جانداران این منطقه هستند.

صنایعدستی
از جذابیتهای دیگر این روستا صنایعدستی آن است که رابطه
تنگاتنگ��ی با محیط طبیعی و مش��اغل دامداری و کش��اورزی
مردمش دارد .س��بدبافی با سرش��اخههای بادام کوهی ،حصیر،
جارو ،بادبزنبافی و کاله و ژاکتبافی از کرک و پشم گوسفندان
در این روس��تا رایج است .شیوه سنتی دامداری مثل مشکزنی
و تلمزنی برای تهیه فرآوردههای لبنی روستایی دیدن دارد.

غذاهای محلی
از غذاهای محلی روس��تا میتوان به کماچ ،نان محلی روستای
قطرم و کش��ک بادمجان محلی اش��اره ک��رد .در آخرین روز از
تعطیالت نوروزی مردم روس��تای قطرم طبق یک سنت دیرینه
برای پخت آش هنگ بهصورت دستهجمعی مشغول جمعآوری
مواد الزم برای آش ش��ده و مراسم طبخ این آش محلی در این
روستا برگزار میشود.

فلفلقرمزروندپیشرفت
سرطان ریه را ُکند میکند

نتایج یک مطالعه جدید نشان میدهد ترکیب عامل تندی فلفل
قرمز به ُکند ش��دن روند پیشرفت سرطان ریه کمک میکند و
میتواند درمان احتمالی برای سرطان ریه باشد.
به گزارش «سبزینه» به نقل از مهر ،به گفته محققان سرطان ریه
آمادگی زیادی برای س��رایت به سایر نقاط بدن نظیر مغز ،کبد
یا استخوان دارد که در نهایت درمان بیماری را دشوار میکند.
جم��ی فریدمن ،سرپرس��ت تیم تحقیق از دانش��گاه مارش��ال
ویرجینی��ای غرب��ی ،در این ب��اره میگوید :مطالعه ما نش��ان
میدهد ماده طبیعی کپسایسین موجود در فلفل قرمز میتواند
نش��اندهنده درمان جدیدی برای مقابله با متاستاز (پیشروی)
در بیماران مبتال به س��رطان ریه باشد .محققان مشاهده کردند
کپسایس��ین مان��ع از تهاجم ،اولی��ن گام فرآیند متاس��تاز ،در
آزمایشهای حاوی س��ه دسته از سلولهای سرطان ریه انسانی
در محیط آزمایش��گاه ش��د .همچنین در موشه��ای مبتال به
سرطان متاستاز شده که کپسایسین مصرف کردند در مقایسه با
موشهای که درمان دریافت نکرده بودند ،مناطق کوچکتری از
سلولهای سرطانی متاستاز شده در ریه وجود داشت.
آنها دریافتند کپسایس��ین میتواند مان��ع از فعالیت پروتئین
موسوم به  Srcکه در سیگنالدهی کنترلکننده تکثیر ،تفکیک،
حرکت و چسبندگی س��لول نقش دارد ،شود .فریدمن در ادامه
میافزاید :امیدواریم بتوان روزی از کپسایسین در ترکیب با سایر
شیمی درمانیها برای درمان انواع سرطان ریه استفاده کرد.

چای «ماچا» به کاهش اضطراب
کمک میکند

مطالعات نش��ان میدهد چای ژاپنی «ماچا» برای سالمت روان
خوب و مفید است .به گزارش «سبزینه» به نقل از مهر ،محققان
دانشگاه کوماموتو ژاپن دریافتند چای ماچا دارای فواید متفاوتی
اس��ت که از آن جمل��ه میتوان به کاهش اضطراب اش��اره کرد.
محقق��ان با آزمایش بر روی موشها دریافتند رفتار اضطرابی در
موشها بعد از مصرف عصاره ماچا کاهش یافت .به گفته محققان،
تأثیر آرامشدهنده چای ناشی از مکانیسمهای است که موجب
فعال ش��دن گیرندههای دوپامین  D1و گیرنده های سروتونین
 HT1A-5میش��ود و ای��ن دو گیرنده رابط��ه نزدیکی با رفتار
اضطرابی دارند .یوکی کوروچی ،سرپرست تیم تحقیق ،در این باره
میگوید :اگرچه ما نیاز به تحقیقات بیشتری در این زمینه داریم؛
اما نتایج مطالعات نشان میدهد که ماچا فواید آرامشدهندهای
در بدن انسان دارد .ماچا حاوی مواد مغذی برگ کامل چای است
که کافئین و آنتیاکس��یدان بیشتری نسبت به چای سبز دارد.
مطالعه روی ماچا و اجزای آن منجر به کشف فایدههای گوناگونی
ش��ده است .ماچا میتواند از کبد محافظت کند ،سالمت قلب را
افزایش دهد و حتی به کاهش وزن هم کمک کند.

