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درمان
بهداشت و 

ايمني در برابر کرونا
براساس آموزههاي طب ايراني

کش��ور ايران با س��رمايه عظيم منابع و مآخذ مکتوب در زمينه انواع
ي و درمان آنها در زمره معدود کش��ورهايي نظير چين و هند
بيمار 
قرار دارد که داراي مکتب خاص طب س��نتي بوده و همواره پزشکي
جهان را تحت تأثير قرار داده است.
به گزارش «سبزينه» به نقل از بهداشتنيوز ،آزاده رئيسدانا ،مدير
اداره نظارت بر فرآوردههاي طبيعي و س��نتي و مکملهاي معاونت
غذا و داروی دانش��گاه علوم پزش��کي ايران،گف��ت :طب ايراني يک
مکتب طبي کامل و پوياس��ت که ريشههاي آن به بيش از 10هزار
س��ال قبل ميرس��د .به عقيده مورخان پزشکي ،طب ايراني قبل از
طب يوناني وجود داش��ته اس��ت و ايرانيان اصول طب يوناني را به
يونانيان تعليم دادهاند .اين مکتب کارايي خود را در حفظ س�لامتي
و بسياري از مسائل پزشکي به عنوان روش برتر حفظ کرده است و
ميتواند به عنوان همراهي مناس��ب در کنار ساير مکاتب نوين طب
مفيد واقع شود.
وی افزود :بر اس��اس مکتب طب ايراني همواره «حفظ س�لامتي و
پيش��گيري از بروز بيماريه��ا» بر «بازگرداندن س�لامتي» مقدم
اس��ت .مبناي «حفظ س�لامتي» در طب ايراني بر پايه شش اصل
ضروري براي زندگي اس��توار است .اين شش اصل عبارتند از :آب و
هواي سالم ،حرکت و سکون (فعاليت بدني) کافي ،خواب و بيداري
مناس��ب ،استفاده صحيح از خوردنيها و آشاميدنيها ،حفظ و دفع
مناس��ب مواد ضروري و غيرضروري بدن و مديريت صحيح حاالت
روحي و رواني.
مدير اداره نظارت بر فرآوردههاي طبيعي و س��نتي و مکملها اظهار
کرد :طب ايراني نيز همچون بسياري از مکاتب طب سنتي و مکمل
در تأکي��د بر تغذيه ،فعاليت بدني ،تأثيرات محيط نظير آلودگي هوا
بر س�لامت و کاربرد وسيع گياهان دارويي و فرآوردههاي طبيعي به
عنوان بخشي از رويکرد سالمت ،به مراتب از طب نوين پيشتر است.
از س��اير مزيتهاي طب ايراني ميتوان به دسترسي آسانتر ،صرفه
اقتصادي و برخورداري از مواهب اخالق پزشکي اشاره کرد.

بیشتر بدانیم

کشف دروازه ورود کلئوپاتراي مرموز
به دنياي پس از مرگ

کلئوپاتراي هفتم ،آخرين فرمانرواي سلسله بطلميوس مصر باستان
بود و اکنون ممکن اس��ت مقبره وي کشف ش��ده باشد .او  69سال
پيش از ميالد متولد شد و پس از  30سال حکمرانياش بر زمين ،با
نيش س��مي مار افعي به دنياي پس از مرگ وارد شد! در اين مطلب
ماجراي کش��ف آرامگاه او را خواهيم خواند و اينکه آيا چنين کشفي
حقيقت دارد يا خير؟
حتي پس از گذش��ت دوهزار س��ال او هنوز يک شخصيت مرموز و
افسونکننده باقي مانده و موضوع بسياري از کتابها و فيلمها شده
اس��ت .او زني تحصيلکرده و به دلیل سطح هوش بااليش در ميان
م��ردم شناختهش��دهبود .او همچنين به خاط��ر ارتباطش با دو فرد
رومي معروف به نامهاي ژوليوس سزار و مارک آنتوني معروف است و
تا زمان مرگش نيز با آن دو همکاري ميکرد .نقاشي کلئوپاترا هفتم
گم و در س��ال  1818در ويالی امپراتور هادريان (در نزديکي تيولي،
ايتاليا) کشف شد.
فرمانرواي��ي و زندگ��ي او پس از اوکتاويانوس به پايان رس��يد و بعد
آوگوس��توس حاکم شد و شهر اس��کندريه را محاصره کرد .در طي
حمله به اسکندريه ،مارک آنتوني شنيد که کلئوپاترا خودکشي کرده
اس��ت .طولي نکشيد که خبرهاي بيشتري به او رسيد و گفتند که
ش��ايعه مرگ او دروغ اس��ت ،اما آنتونيوس پيش از اين با شمش��ير
خودش کش��ته ش��ده بود .کلئوپاترا او را دفن کرد و با اوکتاويانوس
پيروزمند مالقات کرد ،سپس خود و چند نفر از مالزمانان خود را در
اتاقي محصور کرد و اندکي پس از آن درگذشت.
هيچ منبع مش��خصي براي تأييد پايان اين موضوع وجود ندارد ،اما
برخي از نويس��ندگان آن زمان ،از جمله پلوتارک داستان خودکشي
او با نيش مار را مطرح ميکنند .گفته ميشود که کلئوپاترا و مارک
آنتوني بنا به درخواس��ت کلئوپاترا با هم دفن شدهاند و مکان دقيق
مقبره آنها تا چندي پيش يک راز باقي مانده بود که طبق گزارشهاي
اخير ،اين حقيقت ممکن است تغيير کند.
يک فيلم مستند جديد به نام «کلئوپاترا ،دروغ و اسرار» جزئيات اين
موضوع را نش��ان ميدهد و اينکه چگونه گروهي از باستانشناسان
تاپوسيريس مگنا در حدود  60مايلي قاهره را حفر کردند و معتقدند
ش��ايد اينجا مکانی اس��ت که ملکه مصري در آن دفن شده باشد؛
در حالي که هنوز کس��ي مکان دقيق آرامگاه او را پيدا نکرده اس��ت.
مدتهاس��تاعتقادها بر اين اس��ت که وي در  30مايلي و در نزديکي
شهر اسکندريه دفن شده باشد.
کاتلين مارتينز ،رئيس هيئت باستانشناسي دومينيکن ،کسي است
که اين نظريه را مطرح کرد و ممکن اس��ت تاپوزيريس مگنا پاس��خ
اين رمز و راز باشد .معبد و شهرهاي اطراف در آن دوره شهر بندري
مهمي را تشکيل ميدادند .باستانشناسان درحال حفاري تاپيروس
مگنا هستند؛ جايي که معتقدند مقبره کلئوپاترا در آن وجود دارد.
اين شهر بيش از دوهزار سال پيش ساخته شده است و تصويربرداري
راداري با نفوذ در زمين اين منطقه ش��واهدي از ش��بکهاي از راهرو
و تونلها و همچنين س��ه س��ازه که ميتوانند مقبره باشند را نشان
ميده��د .در منطقه اطراف معبد ش��واهدي از  27مقبره ديگر و 10
موميايي پيدا شده که نشان ميدهد که ممکن است تئوري مارتينز
درس��ت باشد ،زيرا اشراف اغلب ميخواس��تند در نزديکي حاکمان
خود دفن شوند.
براساس اين مستندات ،اين تيم يک مقبره پوشيده از برگ طاليي را
کش��ف کردهاند که ظاهرا دستنخورده بودهاست و ميتواند آخرين
مکان اس��تراحت ملکه باش��د .در داخل مصر گزارش ش��دهمارتينز
بر اين باور اس��ت ک��ه کلئوپاترا و آنتونيوس در زي��ر معبد ايزيس و
اوسيريس دفن شدهاند .اين نظريه بيشتر دانشمندان را بر اين داشت
تا درباره اين موضوع که اين دو فرد در بخش س��لطنتي اس��کندريه
آرامگاه داشتند ،تحقيق کنند .اين بخش شامل قسمت شمال شرقي
شهر بود و اکنون زير آب قرار دارد.
در جريان کاوش معبد ،او و تيمش مجس��مهاي يافتند که به عقيده
آنها ،عاش��قاني هس��تند که در آغوش هم قفل شده بودند ،سر يک
آالباستر و مجسمه ملکه و  22سکه با تصوير کلئوپاترا نيز يافت شد.
در طول اين حفاري همچنين يک ماسک سراميکي در زير پناهگاه
ايسيس کشف شد که ميتواند ماسک مرگ مارک آنتوني باشد .در
آينده جزئيات بيشتري درباره مقبره کلئوپاترا کشف میشود.
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توانمندسازی گندمکاران :استاندارد فعلی

تغییرسایزالک گندم
صدای گندمکاران را درآورد
الک گندم با امکانات توليد ما منطبق نيست
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يکدرصد مساحت گاوخوني
آب دارد
اصالح الگوی کشت
ناجی بخش کشاورزی
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اصالح الگوی کش��ت
در بخش کشاورزی راهکاری مؤثر در کاهش
مصرف آب و افزایش
تولید محصوالت کشاورزی با افزایش بهرهوری
مصرف آب اس��ت که
توجه به این مهم در اس��تان س��منان بخش
کش��اورزی را نجات
میدهد .به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایرنا،
کشاورزی از جمله
بخشهای مهم اقتصادی است که سهم زیادی در
اشتغالزایی و تأمین
امنیت غذایی دارد و این سالها به دلیل کمآبی
و خشکسالی
کشاورزی به عنوان صنعتی آببر مطرح بوده
و بدون شک
اصالح الگوی کشت گرهگشای ابهامات است.
رئيس

رشد گلخانهها

سبب شده ايران در شمار  20کشور اول

افزایش 10

هيئت مديره انجمن صنفي گاوداران:
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اعمال تعرفه
بر صادرات شير خشک
جلوي صادرات آن را ميگيرد
توليدکننده گل و گياه در دنيا قرار گيرد

هزار هکتاری گلخانه ها طی  7سال اخیر

جناب آقای مهندس محمدعلی طهماسبی

4

6

انتصاب بجا و
شایس�ته جنابعال�ی را به عنوان رئیس
هیئ�ت مدی�ره و
مدیرعام�ل س�ازمان مرک�زی تع�اون
روس�تایی ایران
ک�ه بیانگر تعه�د ،کارآم�دی ،لیاقت و
شایس�تگیهای
برجس�ته ش�ما در صحنههای خدمت
صادقانه به نظام
و میهن اس�امی است ،تبریک عرض
نم�وده ،موفقیت و
س�ربلندی ش�ما را از درگاه خداوند
منان مسألت داریم.
ابراهیمی ،موسس مجتمعهای گلخانهای
ارس تارال امین و ارس تارال امیر
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و بخوانید
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در ارتب��اط ب��ا محرکهای��ی برای
بی��رون آمدن از ش��رایط و وضعیت
اقتص��ادی ام��روز شناس��ایی دو
مشکل اهمیت فراوانی دارد .نخست
اینکه وضعیت اقتصاد کش��ور ما با
وجود داش��تن پتانسیلهای بسیار
ب��اال بهدلی��ل مش��کالتی ازجمله
عدممدیریت صحیح اقتصادی بدون
در نظر گرفتن توصیه
اقتصاددانان در ش��رایط و وضعیت نامناس��بی
قرار دارد و با مشکالت
فراوانی روبهروست .عالوهبر این درحالحاضر
تحریمه��ا و مش��کالت
بینالمللی فش��ار بیشتری ب��ر اقتصاد وارد
کردهاند و این دو دلیل
باعث ش��دهاند که اقتصاد ما در رکود بهس��ر
ببرد .براس��اس خبری که
در پایگاه اطالعرس��انی ات��اق ایران آمده،
مستوفی گفت :همه شاهد
این هستیم که در چند سال گذشته رشد
اقتصادی کش��ور منفی
بوده است و حتی پیشبینی میشود در این
سال با رشد منفی هفت
درصد مواجه شویم؛ یعنی اگر رشد سالهای
گذش��ته را هم حس��اب
کنیم ،یکرش��د منفی 16درص��د خواهیم
داش��ت .بههمین دلیل از
آنجا که سرمایهگذاریها برای کار تولید
نبود؛ لذا یکی از ش��اخص
های مهم برای اینکه اقتصاد رش��د کند،
افزایش تولید اس��ت.
درحالحاضر کش��ور با توجه به کاهش شدید
فروش نفت با مش��کالتی
در زمینه تأمین ارز مواجه اس��ت .پس اگر
تولید رونق پیدا کند،
موجب میشود که صادرات کاالهای غیرنفتی
رونق یابد و در این صورت
نیاز مبرمی به فروش نفت نداشته باشیم،
ای��ن از محرک اول .در
خصوص مح��رک دوم باید بگویم که ما برای
تولی��د به نیروی کارو
تأمین مواد اولیه نیاز داریم .اگر میتوانس��تیم
تکنولوژیهای پیش��رفته
را وارد کشور کنیم تا مواد اولیه را خودمان
تولید کنیم ،دیگر به
واردات مواد اولیه واسطهای نیازی نداشتیم و از
پتانسیلهای کشور
خودمان میتوانستیم استفاده کنیم .ما با داشتن
شرایط خوبی مانند نفت و
گاز و مواد معدنی و دسترسی به آبهای
آزاد اما در وضعیت
مطلوب اقتصادی نیس��تیم .یکبار برای همیشه
ما باید وضعیتمان را با
ثبات کنیم و بدانیم که قوانین و مقررات باید
برای مدت طوالنی ثابت
باشد تا افراد بتوانند برنامهریزی و طبق آن
سرمایهگذاری کنند.

نایب رئيس بنياد
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گروگان تشکيل وزارت بازرگاني شده است؟

دور پنجم تالش روحانی
براي تشکیل وزارت بازرگاني

هيئت مدیره اتحادیه تعاونيهاي فرآورده
هاي لبني ایران در گفتوگو با «سبزینه»:
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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 روي
ندهنده شرايط سالم است.
عدد  ppm 63قرار دار د و نشا 
وحي د حس��يني ،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 کاهش يافته است.
وی تصريح كرد :در حال حاضر گلبرگ در منطقه  8با ايس��تادن ش��اخص ذرات معلق
كمتر از  2/5ميكرون روي ع د د  74آلو دهترين منطقه پايتخت است .ح د مجاز براي هواي
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گياهخواري يک رژيم غذايي س��الم اس��ت که بسياري از افراد
را به س��مت خود ترغيب ميکند ،اما اغلب افرادي که تصميم
به گياهخواري ميگيرند ،همان ابتداي راه پش��يمان شده و از
ادامه آن باز ميمانند .آنها وارد ش��دن به دنياي گياهخواران و
ادامه اين مسير را راهي دشوار و سخت ميبينند،
البت��ه مهمترين اص��ول گياهخ��واري يعني
حذف گوش��ت و لبني��ات از رژي��م غذايي و
جايگزينکردن آنها با مواد غذايي گياهي کار چندان
س��ادهاي هم نيس��ت! اما اگر اين کار را با رعايت يکسري
نکات و اس��تفاده از تجربيات گياهخواران باس��ابقه
انج��ام دهي��د ،ميتوانيد بهراحت��ي از پس آن
برآيي��د و آن را ب��ه يک��ي از بهترين عادات
زندگ��ي خ��ود تبديل کنيد .ش��ايد فکر
استفاده از گوش��ت يا لبنيات نميتوانيد
ميکنيد بدون
پروتئين ،کلس��يم و ويتامينهاي مورد نياز بدن خود را تأمين
کنید ،اما اينطور نيست! اگر چنين تصميمي داريد ،همين االن
شروع به انجام آن کنید و از متخصصان تغذيه
و افراد خبره در اين زمينه کمک بگيريد .شما با
رعايت رژيم غذايي مناسب نه فقط دچار مشکالت
کمبود ويتامين يا مواد ديگر در بدن خود نميش��ويد،
بلک��ه ميتوانيد زندگي س��المتري را نيز تجربه کنيد .در اين
بخش قصد داريم نکاتي را بيان کنيم که با اس��تفاده از
آنه��ا ميتوانيد رژيم غذايي خ��ود را آرام آرام
تغيي��ر داده و وارد دني��اي گياهخ��واران
شويد .اين نکات تجربيات جينا همشو،
متخصص تغذيه ،اس��ت که چندسالي
اس��ت گياهخ��وار شده و دانستههاي خود را در اين زمينه
با عالقهمندان به اشتراک گذاشته است.

ماهی سیمنما یا سیمپرک
جزو خانواده کپورماهیان
و درنتیجه دارای دندانهای
حلقی است .تفاوت این ماهی
با ماهی سیم این است که باله
پشتی آن تقریبا ً کوچکتر
و زیستگاه آن حوزه جنوبی
دریای خزر است .این ماهی
بدنی بلند ،پهن و از دو پهلو
فشرده دارد و طول بدنش
سه برابر ارتفاع آن است.
ماهی سیمنما دهان نیمهتحتانی
دارد و شکم بعد از باله لگنی
کیل دارد و کیل فاقد فلس
و قطر چشم بزرگتر یا مساوی
طول پوز ه است.
این ماهی از پالنکتونها
کرمها ،سختپوستان ریز
نوزاد حشرات
و نرمتنان و گاهی اوقات
گیاهان آبزی تغذیه میکند.

گیاهشناسی

اثرات معجزهآساي گياهان آپارتماني بر سالمت

برخ��ي از گياهان ع�لاوه بر زيبايي ،هواي خانه ش��ما را نيز تميز و
تصفيه ميکنند ،گله��ا و گياهان را در خانه نگهداري کنيد تا هم
س�لامت بهتري داشته باشيد و هم از هواي تميز و سالم خانه لذت
ببريد .به هيچ وجه اغراق نيست بگوييم گياهان خانگي و آپارتماني
نه فقط سرسبزي و زيبايي را براي خانه و محل کار شما به ارمغان
ميآورند ،بلکه بيش از جنبه تزئيني براي س�لامت مفيد هستند.
اگر در ش��هر شلوغ و پرجمعيتي زندگي ميکنيد ،حتماً با آلودگي
هوا روبه رو هس��تيد ،اما آيا فقط مان��دن در فضاي داخلي خانه ما
را از تنف��س اين همه آلودگي در ام��ان نگه ميدارد؟ به هر حال ،با
بازش��دن هر در و پنجرهاي هواي آلوده شهر به فضاي داخلي خانه
ما هم راه پيدا میکند ،در ضمن آلودگيهايي که به وس��يله اسباب
و اثاثيه داخل خانه توليد ميش��وند را نيز نباي��د فراموش کرد .اما
نگران نباش��يد ،اين موضوع هم راهحلهايي دارد .شايد استفاده از
دس��تگاههاي تصفيهکننده هوا گزينه خوبي براي رفع اين مشکل
باش��د ،اما ما به شما پيش��نهاد ميکنيم با يک تير دو نشان بزنيد.
برخ��ي از گياهان ع�لاوه بر زيبايي ،هواي خانه ش��ما را نيز تميز و
تصفيه ميکنند .پس چه بهتر که سراغ آنها برويد و در عين حال ،از
زيبايي ،طراوت و تازگيشان در دکوراسيون داخلي خانه لذت ببريد.
خوشبختانه برخي از گياهان آپارتماني در پاکيزهکردن هواي خانه
نقشی مؤثر دارند .پس خوب است تعدادي از آنها را بشناسيد و با
توج��ه به فضاي خانه و توان نگهداريتان از چندين گلدان مختلف
استفاده کنيد يا دستکم دو گلدان داخل خانه داشته باشيد.

اس��په او در گویش محلی بهمعنای آب س��فید
اس��ت .این آبش��ار بهصورت پلکانی و کاس��های
و دارای حوضچهه��ای آهکی متع��دد در هفت
طبقه اس��ت که در طول سالیان متمادی ایجاد
شدهاند .اگر قصد سفر به جایی به دور از هیاهوی
شهر را دارید ،به شما پیشنهاد میکنیم به آبشار
اس��په او که دارای مناظری زیبا و دلرباست سفر
کنید .کافی اس��ت تهران را با همه شلوغیهاش
رها کنید و بهس��مت روس��تای پاس��ند واقع در
ش��رق اس��تان مازندران رهسپار ش��وید منطقه
گردش��گري اس��په او در فاصل��ه  30کيلومتري
شهرستان بهشهر در استان مازندران و در عرصه
جنوبي ،روي ارتفاعات رشتهکوه البرز و در بخش

گياهخواري  
و  10نکته مهم و اصولي

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.
مدي��ركل ش��ركت كنت��رل كيفي��ت ه��واي ته��ران عن��وان ک��رد :آثار بهداش��تي
ذرات معل��ق آالين��ده كمت��ر از  2/5ميك��رون در منطق��ه ناس��الم ب��راي گروههاي
حس��اس ش��امل افزايش احتم��ال عالئم تنفس��ي ،تش��دي د بيماري قلب��يـ ريوي
و مرگومي��ر زودرس در اف��را د مبت�لا ب��ه اي��ن بيماريها و افرا د مس��ن اس��ت؛ لذا
توصيه ميش��و د در منطقه ناس��الم اين افرا د فعاليتهاي طوالنيمدت در فضاي باز را
كاهش دهند.

طبیعت از دریچه دوربین

ایرانگـــــردی

تغذیه

گلهاي سفيد زيبايي دارند .البته اين همه کاري نيست که بتوانند
انج��ام دهند .اين گياه آپارتماني براي از بين بردن آاليندههاي هوا،
جذب آمونياک ،فرمالدئيد و تريکلراتيلن بسيار مفيد است.

ياس
ياس به دليل داش��تن نوعي ماده ش��يميايي ،اضطراب را تس��کين
ميدهد .نوس��انات خلقي را بهبود ميبخشد .کيفيت خواب را بهتر
ميکند و حتي شايد جالب باشد بدانيد ايمني بدن را باال ميبرد و
در سالمت روان ما تأثير زيادي دارد.
گياه عنکبوتي يا برگ گندمي
گياهان عنکبوتي مبارزان بزرگي در برابر فرمالدئيد ،منواکسيدکربن
و س��اير ناخالصيهاي سمي هوا هستند .به ويژه غبار و ذرات ريزي
که در هوا وجود دارد را جذب ميکنند .اگر اغلب گلهايي که داريد
خش��ک ميش��وند ،برگ گندمي براي شما مناسب است .اين گياه
آپارتماني به مراقبت زيادي احتياج ندارد.
اسپاتي فيلوم يا گياه صلح
گياه صلح براي دکوراس��يون منزل عالي اس��ت .زيرا ،در تابس��تان

گياه ماري يا زبان مادر شوهر
گي��اه ماري به دليل نياز به نور کم براي رش��د ب��راي اتاق خواب و
خانههايي که نورگير نيستند ،انتخاب بسيار مناسبي خواهد بود .به
دليل بهبود کيفيت هواي داخلي شناخته شده است .انواع سموم از
جمله را از بين ميبرد .البته براي بهينهسازي فرآيند تصفيه هوا ،به
بيش از يک گلدان از اين گياه احتياج داريد.
رزماري
رزماري بيش��تر به عنوان گياهي ش��ناخته ش��ده است که حافظه
را بهبود ميبخش��د .همچنين براي کاه��ش درد عضالت و تقويت
سيس��تم ايمني و گردش خون اس��تفاده ميش��ود .ع�لاوه بر اين
ميتوانيد يک گلدان از آن را در خانه داش��ته باش��يد و از برگهاي
تازهاش در پخت و پز استفاده کنيد.
پيچکانگليسي
پيچک انگليسي به افراد مبتال به آسم کمک ميکند تا شب بهتر نفس
بکشند و خواب آرام داشته باشند .آگاه باشيد که پيچک سمي است.
مراقب باشيد توسط حيوانات خانگي يا کودکان کوچک خورده نشود.

آبشار اسپه او

مرکزي شهرستان ،به نام هزارجريب واقع است.
هزارجريب منطقه کوهس��تاني این شهرس��تان
اس��ت ک��ه روس��تاهاي زي��ادي را در دل خود
جاي داد ه اس��ت .جريب به معناي روستاست و
هزارجريب به تعداد بسيار روستاها در اين بخش
اشاره دارد .آبشار زيبا و ديدني اسپه او به معناي
آب س��فيد ،با ارتفاعي بالغ ب��ر  400متر ،در دل
کوه س��ياخاني از چشمهاي که از شکاف سنگي
در زير درختي کهنس��ال ميجوشد ،سرچشمه
ميگيرد .اين آبشار به صورت پلکاني و کاسهاي
اس��ت و حوضچهه��اي آهکي متع��دد در هفت
طبق��ه دارد که در طول س��اليان متمادي ايجاد
شدهاند و س��رانجام به رودخانه نکارود ميريزد.

در اثر برخورد آب با سنگهاي بستر و سرخوردن
از روي آنها حالتي کفآلود و س��فيدرنگ ايجاد
ميش��ود که نام اين آبش��ار که ب��ه زبان محلي
(مازندراني) به همين معناس��ت ،روي آن نهاده
شدهاست.
آبشار بسيار باشکوه و بلند اسپه او از خز پوشيده
اس��ت و به دلیل آهکيبودن سنگ آن بهراحتي
ميتوان از پايين تا محل سرچش��مه از آبشار باال
رفت و از طراوت و خنکاي آب و همچنين طبيعت
و مناظر بيبديل قسمتهاي مختلف آبشار لذت
برد .نزديکترين روستاها به اين منطقه از سمت
ش��مال روس��تاي غربيمحله و از س��مت غرب
روستاي روبار هس��تند .ارتفاع منطقه اسپه او از

آهسته پيش برويد
ب��راي اغلب اف��راد تغيير ناگهاني با کمي دله��ره و ترس همراه
اس��ت .اين نگراني درباره تغيير رژيم غذاي��ي نيز وجود دارد و
مس��ير را بسيار سخت و ترسناک نش��ان ميدهد .براي مقابله
با اين احس��اس و دريافت يک نتيجه بهتر و ماندگارتر پيشنهاد
ميکني��م حتما قدم به قدم پيش برويد و اصول گياهخواري را
ياد بگيريد .نيازي نيس��ت از همان ابتدا به خود سخت بگيريد
و تمامي مواد غذايي گوش��تي را از وعدههاي خود حذف کنيد!
ميتوانيد اين کار را کمکم انجام دهيد .برای مثال ،يک روز در
هفته را تعيين کنید و در آن روز گوشت نخوريد .اين کار را در
مورد لبنيات نيز انجام دهيد و يک يا دو روز در هفته لبنيات را
از س��فره خود حذف کنيد .آنگاه تعداد روزهاي بدون گوشت
خود را بيشتر و ميوه و سبزيجات را جايگزين آن کنيد .پس از
آن خواهي��د ديد به مرور به رژيم گياهخواري عادت ميکنيد و
اصال متوجه اين تغيير نيز نمیشوید.
مطالعه کنيد
قرار اس��ت ش��ما از انواع گياهان در رژيم غذايي خود استفاده
و آنها را جايگزين گوش��ت و لبنيات کني��د .يک وعده غذاي
گياهي با اصول گياهخواري ش��امل سبزيجات ،غالت ،حبوبات
و فرآوردههاي آنها هس��تند .پس قبل از ش��روع بهتر است در
مورد اين مواد تحقيق کرده و در مورد هرکدام از آنها اطالعاتي
به دس��ت آوريد .براي اين کار ميتوانيد از سايتهاي مختلف
اينترنت��ي و کتابهاي تغذيه کمک بگيريد .با مطالعه به جواب
بس��ياري از سؤاالت خود دس��ت پيدا ميکنيد .آنگاه متوجه
ميش��ويد براي تأمين پروتئين مورد نياز بدن خود چه موادي
را ميتوانيد جايگزين گوش��ت کنيد .يا براي تأمين کلس��يم و
آهن نياز به چه گياهاني داريد .به عنوان مثال ،س��ويا سرشار از
پروتئين است و استفاده از حبوباتي همچون ماش ،نخود ،عدس
و لوبيا ميتواند جايگزينی مناس��ب براي گوشت باشد .آشنايي
با مواد غذايي گياهي به شما کمک ميکند تا وعدههاي غذايي
درست و کاملتري را آماده کنيد.
محصوالت گياهي متنوع را بشناسيد
يکي از اصول گياهخواري اين است که وقتي گوشت و لبنيات
را ح��ذف ميکنيد ،بايد مواد ديگري را جايگزين آنها کنيد تا
بدن ش��ما بتواند تمامي ام�لاح و ويتامينهاي مورد نياز خود
را درياف��ت کن��د .ميتوانيد جايگزين اين م��واد را خودتان به
صورت خانگي تهيه کنيد .براي يک بار هم که شده دستورات
غذايي مرسوم را کنار بگذارید و با ترکيب مواد مختلف ،غذايي
ب��اب ميل خودت��ان تهيه کنيد .به جاي ک��ره گياهي از روغن
نارگيل اس��تفاده يا عدس را جايگزين گوشت مصنوعي کنيد.
توفوي بريان مزهاي ش��بيه به مرغ دارد و ميتواند جاي آن را
در غذاهاي ش��ما بگيرد .هرچه بيشتر با مزهها آشنايي داشته
باشيد ،راحتتر ميتوانيد جايگزينها را در انواع غذاهاي مورد
عالقه خود پيدا کنيد.

سطح دريا نيز  780تا یکهزار و  120متر است.
در حال حاضر تنها راه دسترسي به منطقه اسپه او
مسير اصلي آسفالته از جاده پاسندرز شهرستان
بهشهر به سمت روس��تاهاي منطقه هزارجريب
است .پس از رسيدن به پل حد واسط روستاهاي
رودب��ار و غريبمحل��ه که فقط ت��ا اينجا امکان
اس��تفاده از خودرو وجود دارد،باي��د با قراردادن
ماشين در حاشيه جاده اصلي ،با ورود به راه فرعي
به طول هفت کيلومتر در حريم رودخانه به سمت
چپ ،تا رسيدن به آبشار را پياده پيمود .اين مسير
جذاب و زيبا به گونهاي است که قسمتي از راه را
بايد از درون آب رودخانه و در قسمتهايي ديگر،
از ميان جنگل عبور کرد.

مهارت آشپزي خود را بهبود بخشيد
يکي از داليلي که شما را از رژيم گياهخواري دور ميکند ،اين
اس��ت که تصور ميکنيد غذاهاي بدون گوشت و لبنيات تنوع
بس��يار کمي دارند .براي اين کار ميتوانيد رژيم غذايي ديگر
کش��ورهاي دنيا را مطالعه کنی��د و درباره مواد غذايي گياهي
اطالعات بيش��تري به دست آوريد .ادويهجات ميتوانند طعم
بهتري به غذاهاي ش��ما دهن��د و آنها را متنوعتر کنند .پس
ادويهج��ات مختلف را نيز امتحان کني��د و تنوع بيشتري به
قفسه ادويهجات خود دهيد .براي داشتن غذاهاي خوشمزهتر
و س��المتر نياز داريد مهارت آش��پزي خود را بهبود بخش��يد
و ترفنده��اي بيشت��ري ياد بگيريد تا اص��ول گياهخواري را
هرچه بهتر به کار ببريد .بهتر اس��ت ابت��دا با جايگزينکردن
مواد غذايي ش��روع کنيد .برای مثال ،به جاي خوردن پنير در
وعده غذايي صبحانه ميتوانيد از پنير بادام زميني اس��تفاده
ي��ا پروتئي��ن غذاهاي خود را با م��وادي مانند س��ويا يا قارچ
جايگزين کنيد.

