متوسط

سبزینه روزنامه صبح ایران

نماينده مردم لنگرود در مجلس:

خريد تضميني گندم

ارز دولتی بهجای واردات برنج

9درصد كاهش يافت

پاکستانی به مردم پرداخت شود

4
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اجراي طرحهاي آزادسازي
حريم رودخانهها دائمي شود

یوسف داوودي
متأسفانه در بسياري از مسائل كشور
دچار افراط و تفريط شدهايم .يكي از
اين مسائل ساختوسازهاي غيرمجاز
در حريم رودخانههاست؛ چراكه
سالها اجازه ميدهيم سازههايي
در حريم رودخانهها ساخته شود و
يكباره در صدد تخريب آن برميآييم.
بستر قانوني رودخانهها
جزو منابع و اموال عمومي محسوب ميشود و
كسي نميتواند تملك
قانوني بر آن داشته باشد .از طرفي حريم رودخانه
پهنهاي با عرض حدود ۲۰
متر در دو طرف بستر قانوني رودخانه است كه
براي دسترسي و انتفاع
كامل از بستر آن در نظر گرفته شده .بیتوجهی
و نظارت بر ساخت
وسازهاي غيرمجاز در حريم رودخانهها باعث شده
سازهها به بستر رودخانهها
نيز تجاوز كنند كه اين ساختوسازها در سايه
بي
توجهي مسئوالن و متوليان مربوطه انجام ميشود.
براساس خبری كه در
خبرگزاری خانه ملت منتشر شده ،داوودی
گفت :پس از وقوع سيل
مسئوالن با طرحهاي ضربتي اقدام به تخريب
سازههاي غيرمجاز و
آزادسازي حريم و بستر رودخانهها كردند .اين اقدام
بسيار خوبي بود؛ چراكه با
حكم قضايي سازههاي غيرمجازي را كه وارد
حريم و بستر رودخانهها
شده بودند ،تخريب كرده و مانع ساختوساز
جديد شدند .گفتنی است،
هنگام آزادسازي حريم رودخانههاي مناطق
سيلزده تمامي سازمانها
خصوصي و دولتي با تمامي ادوات سبك و
سنگين خود بهمنظور
آزادسازي حريم رودخانهها بسيج شده بودند،
اما متأسفانه اين طرح
نيز همانند بسياري از طرحهاي ديگر بدون
برنامهريزي انجام شده و
تمامي سختگيريها پس از گذشت چندماه
فراموش و كنار گذاشته
شد .بايد توجه داشت كه ايران يكي از كشورهاي
سيلخيز جهان است.
اليروبي و آزادسازي حريم و بستر رودخانهها براي
كشوري كه همواره در
معرض خطر سيالب قرار دارد ،امري ضروري
است و بايد قبل از وقوع
حادثه به فكر آن باشيم؛ چراكه بهمرور زمان
از دوره خشكسالي به
سمت ترسالي درحال حركت هستيم .سيلهاي
اخير نشان داد كه
فعاليتهاي آبخيزداري تا چهاندازه ميتواند براي
كشور ثمربخش باشد .از
طرفي اجراي اين طرحها ميتواند منابع آب
زيرزميني كشور را نيز تقويت كند.
عضو كمیسیون كشاورزي مجلس
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عللخطرناکیکه
سبب خارش پوست میشود

خارش پوست یک بیماری شایع است که موجب میشود پوست شما
خود خراشیده شود؛ اکثرا ًخارش پوست ناشی از یک نوع تحریک پوستی
است؛ بااینحال ،در بعضی موارد خارش پوست ممکن است بدون نشانهها
هم قابل مشاهده باشد .خارش پوست ممکن است نشانهای از یک مشکل
در ارگان اساسی ،عصبی یا سالمت روانی باشد و در اینصورت نیاز به
درمانبهوجودمیآید؛اگرشمانگرانخارشپوستبدنخودهستیدباید
سریعاً به پزشک متخصص پوست مراجعه کنید و دلیل خارش پوستتان
را از او بپرسید؛ و در اولین قدم پزشک متخصص از شما میخواهد تا
آزمایش خون و تصویربرداری رادیولوژی را انجام دهید تا از این طریق
بتواند دلیل اصلی خارش پوست را متوجه شود .اگر پزشک شما متوجه
اختالل درمانی شود یک طرح درمانی را به شما توصیه کرده یا شما را
نزد متخصص میفرستند ،البته گاهی اوقات بهکمک برخی از درمانهای
خانگی مانند دوش آب سرد گرفتن ،استفاده از کرمهای مرطوبکننده
و استفاده از ماسکهای طبیعی و خانگی میتواند خارش پوست شما را
درمان کند ،اما اگر بهکمک روشهای خانگی خارش پوستتان درمان
نشد یا پزشک متخصص تشخیص داد که علت اصلی خارش یکی از انواع
بیماریهاست ،باید سریعاً خود را به پزشک متخصص نشان دهید .در
ادامه به معرفی برخی علل و عوامل خارش پوست میپردازیم:
پوست خشک
پوست خشک شایعترین علت خارش پوست است؛ پوست خشک
علل متفاوتی دارد ،گاهی اوقات شرایط محیطی مانند رطوبت کم یا
آبوهوایگرموسردسببکاهشرطوبتپوستمیشود.دراینمورد
خارشپوسترامیتوانبااستفادهمنظمازمرطوبکنندههادرمانکرد؛
همچنینبایدتوجهداشتکهازصابونهایقوییاپاککنندههاییکه
میتوانندپوستشماراخشکترکنند،دوریکنید.
مصرف داروها
بسیاری از انواع داروها میتوانند باعث خارش در بعضی یا تمام
قسمتهای بدن شوند؛ برای درمان این نوع از خارشها باید مصرف
دارو را متوقف یا آن را با دارویی جایگزین کنید .داروهایی که برای
کاهش میزان کلسترول خون ،رقیقکنندهها و کاهشدهندههای
فشار خون ،داروهای ضدماالریا ،داروهای دیابت و آنتیبیوتیکها
سبب ایجاد خارش پوستی میشوند.
اختالالت تیروئیدی
غده تیروئید یک بخش مهم بدن بهشمار میرود که در گردن قرار
دارد؛ این هورمون وظیفه دارد تا رشد بدن را تنظیم کند .اختالل
تیروئید ممکن است سبب ایجاد خارش پوستی شود و هنگامیکه
سلولهای بدن که پوست را تشکیل میدهند ،کار خود را بهطور
کامل متوقف کنند ،خشکی پوست اتفاق میافتد.
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منطقه20
آلو دهترین
نقطهپایتخت

طلوع خورشید06:03 :

تبــریز

30

هواي تهران سالم

39

24

اذان ظهر13:10 :

تهــران

27 39

غروب خورشید20:17 :

زاهـدان

41

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 71قرار 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  98آلو دهترين منطقه

24

اذان مغرب20:37 :

شیـراز

23 39

نیمهشب شرعی00:20 :

مشـهد

40

26

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

ماهی تن بسیار سریع شنا
میکند و سرعت حرکت آن به
 ۷۰کیلومتر بر ساعت میرسد.
بعضی از انواع تن خونگرم
هستند .برخالف انواع دیگر
ماهی که گوشت سفید دارند،
ماهی تن گوشت صورتی یا قرمز
تیره دارد .علت قرمزی گوشت
آنها ،میزان زیاد میوگلوبین
(پروتیین محتوی آهن قرمز در
عضله) ،در بافتهای ماهیچه
است .گوشت سفت ماهی تن
دارای پروتئین و ویتامینهای
بسیاری است .بیشتر ماهیان
تن در دریاهای گرم زندگی
میکنند .الباکور از انواع دیگر
ماهی تن است .برخی از انواع
بزرگتر ماهی تن مانند بلوفین
()en میتوانند حرارت بدنشان
را با فعالیتهای ماهیچهای باالتر
از دمای آب ببرند .این کار به
آنها کمک میکند بتوانند در
آبهای سرد زنده بمانند.

سفره ایرانی

آشهاالو یا آبگوشت غوره

اختالالت روحی
اختالالت روحی و افسردگی هم میتواند علت اصلی خارش
پوستی باشد؛ محققان و پزشکان متخصص تشخیص دادهاند که
اثرات روانی و مشکالت روحی میتواند روی مغز تأثیر بگذارد و
سبب ایجاد خارش روی پوست شود.

آغاز فصل گرما و باال
رفتن احتمال آتشسوزي همه ساله از مهمترين
تهديدات و چالشهاي
پيش روي جنگلها و مراتع كشور و به تبع
آن آذربايجان غربي
است كه توجه و مراقبت مردم را طلب ميكند.
آذربايجان غربي با
بيش از دو ميليون و  ۷۵۰هزار هكتار منابع
طبيعي و  ۱۰۱هزار
هكتار جنگل يكي از استانهاي مستعد در بخش
آتشسوزي مراتع بوده
كه همه ساله متحمل خساراتي هنگفتي در
اين بخش ميشود.
رئیس سازمان دامپزشکي كشور:

نوشیدنیهاییبرایخوابآسوده

مصرف نوشیدنیهایی همچون چای و قهوه ،از آنجا که در الگوی
خواب تغییر ایجاد میکنند ،توصیه نمیشود؛ اما نوشیدنیهایی
نیز وجود دارند که درصورت مصرف پیش از وقت خواب به
عضلهسازی ،بهبود سطح قند خون و چربیسوزی کمک میکند.
شیر
نوشیدن یک لیوان شیر پیش از خوابیدن به خواب خوب و راحت کمک
میکند که بهگفته متخصصان علت آن تریپتوفان و کلسیم موجود در
شیر است .خواب خوب در شب از پرخوری در روز بعد پیشگیری میکند.
عالوهبراین ،شیر سرشار از پروتئین «کازئین» است که فرآیند هضم را
کند ساخته و موجب میشود که هنگام خواب ،عضلهسازی صورت گیرد.
دمنوش دارچین
دارچین سرشار از ترکیبهای مفید برای بدن است .آنتیاکسیدانها
و خواص ضدالتهابی این ادویه گزینه مناسبی برای کاهش وزن
است .مصرف این ادویه بهشکل دمنوش پیش از خواب سوختوساز
بدن را افزایش میدهد .همچنین این نوشیدنی مثل یک عامل
سمزدا عمل کرده و فرآیند کاهش وزن را تسریع میکند .میتوان
برای بهترشدن طعم این دمنوش مقداری عسل به آن اضافه کرد.
دمنوش بابونه
نوشیدن یک فنجان دمنوش بابونه داغ خوابآور است .این نوع دمنوش
سطح گلیسین بدن را که نوعی انتقالدهنده عصبی است و به آرامشدن
اعصاب کمک میکند ،باال میبرد .از دیگر فواید این نوشیدنی تأثیر آن
در افزایش دمای مرکزی بدن است که در نتیجه آن دمای سیستم
بدن کاهش پیدا کرده و کمک میکند تا خواب بهتری داشته باشیم.
آب انگور
نوشیدن یک لیوان آب انگور پیش از خوابیدن نهتنها کیفیت خواب
را بهبود میدهد ،بلکه به چربیسوزی در شب کمک میکند.
همچنین ،انگور منبع غنی از آنتیاکسیدان به حساب میآید که
چربی سفید را به چربی قهوهای تبدیل میکند.
آب شنبلیله
مصرف مرتب آب شنبلیله موجب تولید حرارات در بدن شده و به
کنترل وزن کمک میکند .همچنین سیستم گوارشی را تقویت
میکند که برای کاهش وزن ضروری است .هرچند باید دقت
داشت که این نوشیدنی نیمساعت پیش از خوابیدن مصرف شود.

7

واردات گوشت به کشور
 2برابر شد
«سبزینه»

موانع و راهکارهاي توسعه روستایي را

در
گفتوگو با كارشناسان بررسی میكند

دیده
نشدن حقوق روســتا در سیاست هاي کالن

2

6

صنـدوق حامیت از
توسـعـــه صنعــت
زنبــورداری کشــور

چهل و ششمین گنگره زنبورداری

آپیموندیا مونتـرآل کـانادا

با

حضور فعاالن صنعت زنبورداری ایران و پشتیبانی

صندوق حامیت از توسعه صنعت زنبورداری

6

دارو و درمان گیاهی

قدومهشیرازی

قدومه (تودری) گیاهى داراى گلهاى کوچک و زرد رنگ است
ً
معمول در کنار جادهها میروید .در قدومه اسانس گوگرددارى
و
وجود دارد .دانههاى قدومه بهعنوان ضداسکوربوت و مدر
خلطآور بهصورت شربت یا دمکرده مصرف مىشود .در ادامه با
گیاه قدومه و خواص دارویی آن بیشتر آشنا شوید.
گیاهشناسی
قدومه گیاهى است از تیره شببوییان ،علفى ،یکساله یا چندساله
که ارتفاع آن تا  ۶۰سانتیمتر نیز میرسد.
شاخههای آن از قسمت پایینی گیاه منشعب شده و انشعابات
بهصورت افراشته و بسیار شکننده هستند .برگ آن کشیده،
قاشقی ،دارای نوک کند و دندانههای کوتاه در نصفه باالیی
برگ است .دمبرگ پوشیده از کرکها و پرزهای ستارهایشکل
است .میوه گیاه دارویی قدومه خورجینک نام دارد که در حالت
رسیدن قرمز رنگ است .دانهها بخش دارویی گیاه را تشکیل
میدهند .دانهها گرد ،پهن و خاکستری و دارای پوشش نازک
لیزابی (موسیالژی) هستند که در کنارههای دانه بهصورت بال
کوتاه و سفیدرنگ مشهود است .در زمان رسیدن کامل میوه که
پوسته آن بهرنگ زرد دیده میشود ،جمعآوری میشود .اکثر
دانههای این جنس حاوی ترکیبات گلوکز اینوالتی است .در
قدومه اسانس گوگرددارى وجود دارد .گیاه قدومه با نام علمی
 Alyssumبا اسمهای دیگری همچون تودرى ،قصیصه ،چشم
بلبل و گیاه آوازخوانها نیز شناخته میشود .آنچه تحت نام قدومه
در بازار دارویی ایران ارائه میشود ،عبارت است از :قدومه شیرازی
و قدومه شهری که از قدومه شیرازی کوچکتر است .انتشار
عمومی اینگونه در کشورهای مصر ،عربستان ،فلسطین ،ایران،
پاکستان و عراق است .قدومه در ایران ازجمله در بلندیهای
باالی دوهزار و  500متر در استان کهگیلویه و بویراحمد میروید.
خواص و موارد استفاده
 -1نرمکننده سینه و رفعکننده التهابات گلو :از قدومه عمدتاً
بهعنوان نرمکننده سینه ،برطرفکننده سرفه و ملین استفاده میشود.
در طب گذشته از قدومه بهعنوان خلطآور و ضدالتهاب استفاده
میکردهاند .یکی از خواص قدومه شیرازی درمان سرفههای خشک و
خونی است .برای بازشدن صدا برای آواز و رفع التهابات گلو ،مقداری از
قدومه را در آبجوش و کمی نبات دمکرده و جرعهجرعه مصرف کنید.
برای خروج اخالط غلیظ از ریه و سینه ابتدا باید قدومه را خیسانده و
سپس جوشانده آن را در کیسهای کوچک ریخته ،داخل خمیر بگذارید
و خمیر را بپزید ،آنگاه میل کنید .همچنین میتوانید قدومه را با عسل
مخلوط کرده و روزی یک قاشق مرباخوری با کمی آب گرم بنوشید.
 -2درمان ورم :درمان ورمهای سفت مثل ورم بیضه ،ورم
پستان ،ورم بیخ گوش و جوشهای سرطانی از خواص قدومه
شیرازی است .به این منظور قدومه را در آب خیس کنید و
بهصورت ضماد روی موضع موردنظر بگذارید.
 -3دفع سنگ کلیه :برای دفع شن و سنگ کلیه ،گیاه قدومه را
در گالب خیس کرده و صبح ناشتا با کمی آب و سکنجبین بنوشید.
 -4درمان کولیت کبدی و کلیوی :ابتدا قدومه را یک شب
بخیسانید ،سپس آن را جوشانده و پس از سردشدن مصرف کنید.
 -5بازشدن اشتها و چاقشدن :برای بازشدن اشتها گیاه قدومه
را در آبجوش نیم ساعت د م کرده و بنوشید.
 -6خنثیکردن سم ناشی از گزیدگی جانوران :مقداری
قدومه را با آب انگور مخلوط کنید و آن را میل کنید؛ در
خنثیکردن سم ناشی از گزیدگی مؤثر است.
نحو ه مصرف
قدومهمعموالًبهصورتدمکرده،پمادیاخیساندهدرآبولرماستفاده
میشود و در طب سنتی برای درمان بیماریها نحوه و مقدار مصرف
آن را پزشک تشخیص داده و تجویز میکند .در طب سنتی قدومه
را همراه بارهنگ ،سهپستان و بهدانه بهعنوان چهار تخمه استفاده
میکردند .دانههای قدومه حتماً باید با آب کافی مصرف شود .در
افراد مبتال به انسداد روده نباید بهکار رود .قدومه را در ظروف دربسته
و در محلی خشک و بهدور از رطوبت نگهداری کنید.

سرطان
ابتال به سرطان و غدههای سرطانی هم سبب ایجاد خارش روی
پوست میشود و اکثر پزشکان و محققان یکی از علل مبتالشدن
به سرطان را خارشهای پوستی میدانند.
کمبود آهن
کمبود ویتامین آهن در بدن و ابتال به بیماری کمخونی سبب خارش در
پوست میشود و به همین دلیل است که اکثر پزشکان توصیه میکنند
افراد آهن بدن خود را تأمین کنند تا به مشکالت پوستی دچار نشوند.
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آش هاالو یا آبگوشت غوره از آشهای محلی استان کردستان
بهویژه شهر سنندج است که معموالً مانند آبگوشت سرو میشود.
آبغوره جز مواد اصلی این آش است و ترشی این آش بستگی به
ذائقه شما دارد .هنگام سرو ،گوشت آن را با نخود میکوبند و در
کنار بادمجان میل میکنند.هاالو در زبان کردی بهمعنای حرارت
است .این آش معموالً در فصلهای پاییز و زمستان طبخ میشود
و بهعلت وجود سبزیهای معطر و با خاصیت نزد مردم مورد توجه
است .مردم خطه سنندج بهدلیل کوهستانیبودن و سرسبزی این
منطقه گرایش زیادی دارند به تناول غذاهایی که با سبزیهای
ش هاالو است.
معطر و خوشبو طبخ میشود که از آن جمله آ 
مواد الزم
نخود  ۲۱۰گرم ،برنج دوسوم پیمانه ،فلفل سیاه پودرشده و
نمک بهمقدار الزم ،گوشت ماهیچه بدون استخوان  ۷۰۰گرم،
چغندر خردشده یک عدد معادل  ۱۴۰گرم ،پیازداغ یکسوم
پیمانه معادل  ۱۷گرم ،برگ چغندر پاک و خردشده  ۴۰۰گرم،
زردچوبه پودرشده یک قاشق چایخوری معادل سه گرم ،آبغوره
یکدوم پیمانه معادل  ۸۰میلیلیتر ،زعفران ساییده و حلشده

در آبجوش دو قاشق سوپخوری معادل  ۲۸میلیلیتر و
نعناعداغ مقداری برای تزیین.
طرز تهیه
نخود را بهمدت  ۲۴ساعت و برنج را بهمدت  ۱۰ساعت همراه با کمی
نمک و در ظروفی جداگانه بههمراه مقداری آب خیس کرده (در مدت
زمان خیساندن نخود ،دو تا سه بار آب آن را عوض کنید) ،سپس هریک
را جداگانه در آبکش بریزید .نخود را بههمراه هفت پیمانه آب در قابلمهای
مناسب بریزید و روی حرارت زیاد قرار دهید .سپس گوشت را به آن
اضافه کنید .زمانیکه جوش آمد ،حرارت را مالیم کرده و درب ظرف
را بگذارید تا نیمپز شوند .سپس چغندر را با مقداری آب در قابلمهای
ی از پیازداغ،
جداگانه بهمدت دو ساعت بپزید .در مرحله بعد ،برنج ،نیم 
نمک و فلفل سیاه را به مخلوط نخود اضافه کرده و بگذارید تا آش پخته
شود .در نیمساعت آخر پخت ،برگ چغندر و زردچوبه را به آن اضافه
کنید و بگذارید تا کام ً
ال بپزد .آبغوره را بههمراه زعفران به آش اضافه کرده،
روی حرارت قرار دهید .پس از چند جوش ،چغندر پخته را در آبکش
بریزید و به آش اضافه کنید ،سپس از روی حرارت بردارید ،در ظرفی
مناسب بریزید و با باقیمانده پیازداغ و نعناعداغ تزیین و سرو کنید.

طرز تهیه نعناعداغ
یکچهارم پیمانه روغن را روی حرارت قرار دهید تا گرم شود .دو
قاشق سوپخوری نعناع خشک به آن اضافه کرده و تفت دهید
و قبل از داغشدن روغن ،از روی حرارت بردارید .توجه کنید که
نعناع را نباید در روغن داغ ریخت ،بلکه زمانی که روغن گرم شد،
ی تفت دهید و آن را از روی حرارت بردارید تا رنگ
نعناع را کم 
نعناع سیاه نشود.
نکات طالیی
 -1مقدار برگ چغندر برمبنای پاکشده آن است؛ میزان پاکنشده
آن  ۴۷۰گرم است.
 -۲برای تهیه آبغوره ،غوره را پس از پاککردن و شستن کام ً
ال
خشک کنید ،سپس در آبمیوهگیری بریزید و درصورت تمایل کمی
به آن نمک اضافه کنید .پس از آن ،در شیشههای استریلشده
بریزید و استفاده کنید .اگر میخواهید آبغوره را برای ماههای بعد
هم استفاده کنید ،درب آن باید کام ً
ال بسته باشد.
 -۳درصورت تمایل میتوانید از مقدار بیشتری آبغوره استفاده
کنید تا آش کمیترشتر شود.

پيشتازي يگان حفاظت محیطزیست لرستان در كشور
مديركل حفاظت محیطزیست استان لرستان از انتخاب يگان حفاظت محیطزیست لرستان و
فرمانده اين يگان به عنوان يگان حفاظت برتر و فرمانده برتر يگان حفاظت در بين ادارات كل
محیطزیست كشور خبر داد.
به گزارش «سبزینه» ،مهرداد فتحي بيرانوند گفت :در آيين بزرگداشت روزملي محيطبان كه
با حضور عیسی كالنتري ،رئيس سازمان حفاظت محیطزیست ،محبت خاني ،فرمانده يگان
سازمان حفاظت محیطزیست ،و جمعي از مسئوالن كشوري و استاني در ميبد يزد برگزار شد،
يگان حفاظت محیطزیست لرستان و قاسم دلفان ،فرمانده اين يگان ،به عنوان يگان حفاظت
برتر و فرمانده برتر يگان حفاظت در بين ادارات كل محیطزیست كشور انتخاب شدند و از سه
تن از محيطبانان نمونه استان به نام آقايان رستم احمدي ،افشار كاوه و ابوذر حيدري تجليل
به عمل آمد.
مديركل حفاظت محیطزیست لرستان با اظهار خرسندي از كسب اين عناوين برتر اظهار
داشت :برنامهريزي دقيق ،تالش شبانهروزي ،همدلي و همكاري جمعي ،استفاده بهينه و
حداكثري از توان نيروهاي محيطبان ،تشكيل گروههاي ضربت جهت برخورد با متخلفان
زيستمحيطي ،حضور فعال و مقتدرانه يگان حفاظت در مناطق تحت مديريت و آزاد جهت
جلوگيري از تخلفات زيستمحيطي ،برخورد قاطع و بدون اغماض با متخلفين و حضور فعال
در فعاليتهاي اجتماعي از داليل اصلي كسب اين موفقيت هستند.
وي با تبريك اين موفقيت به مجموعه محيطزيست لرستان خصوص ٌا محيطبانان فداكار و
زحمتكش گفت :كسب اين عناوين مسئوليت ما را در پاسداشت تنوع زيستي استان بيشتر
کرده و اميدواريم در آينده و با اتكا به تجربيات گذشته ،بيش از پيش در حفاظت و پاسداري از
محيطزيست اين استان تالش كنيم.
مديركل حفاظت محیطزیست لرستان با اشاره به افزايش محسوس كارآيي نيروهاي محيطبان

در چند سال اخير در سطح كشور ،اين امر را ناشي از نگاه ويژه مقام عالي سازمان و تدابير
فرمانده يگان حفاظت محیطزیست كشور دانست و اظهار اميدواري کرد با ادامه اين روند به
تمام اهداف سازمان محیطزیست كه همان حفاظت و حراست كامل از گنجينههاي زيستي
اين كشور است ،برسيم.

عوارض مصرف
در مصرف مقادیر زیاد ممکن است بهطور موقتی باعث نفخ
و بزرگی شکم شود و حتی خطر انسداد روده هم وجود دارد.
زیادهروی در مصرف قدومه سبب بروز اختالالت تیروئیدی
میشود و اشخاص تیروئیدی از مصرف آن خودداری کنند.

خواص درمانی و دارویی کاکوتی

کاکوتی گیاهی کوهی از تیره نعنائیان و با آویشن همخانواده است .به
این گیاه آویشن برگباریک نیز میگویند؛ نامهای دیگر آن کاکوتو،
پونه کوهی ،علف کبک ،اشتویا ،پلنگ مشک و برخی نامهای دیگر
است .عطر گیاه کاکوتی بسیار نزدیک به آویشن و کمی هم شبیه به
پونهاست.قسمتهایمورداستفادهاینگیاهشاملقسمتهایهوایی
(برگ و گل) است؛ اسانس این گیاه دارای پولگون ،منتون ،ایزومنتون،
منتول ،تانن ،فالونوئیدها و ...است .در ادامه برخی خواص کاکوتی را
معرفیمیکنیم:
 -1طبع آن گرم است.
 -2مقوي معده بهصورت دمكرده يك ساعت بعد از غذا مانند
چاي ميل شود.
 -3صفرابر :بهصورت دمكرده صبح و عصر بهجاي چاي ميل
شود .سه گرم در  200سيسي آبجوش  20دقيقه دم شود.
 -4بادشكن :بعد از غذا از دمكرده آن مانند شماره  4استفاده شود.
 -5خلطآور :دمكرده مانند شماره  4استفاده شود.
 -6قاعدهآور :بهصورت جوشانده سه بار در روز پنج گرم در 150
سيسي آب استفاده شود.
 -7مقوي قلب :بهصورت جوشانده دو گرم در  150سيسي
آبجوش آورده 20 ،دقيقه دمكرده باالي غذا ميل شود.
 -8كسانيكه تب مالت دارند از جوشانده كاكوتي استفاده كنند.
 -9اشخاصي كه روماتيسم دارند ،ميتوانند از كاكوتي بهصورت
حمام استفاده كنند ،يعني  100گرم كاكوتي در سه ليتر آب
جوشانده در وان ريخته و داخل وان بنشينند.
 -10براي سياه سرفه پنج گرم كاكوتي را در  300سيسي آب
جوشانده و دمكرده روزي سه فنجان بنوشند.
 -11چاي كاكوتي بعد از غذا نهتنها مانند چاي سياه آهن بدن را
دفع نميكند ،بلكه هضم غذا را آسان ميكند.
 -12براي برونشيت مزمن از دمكرده كاكوتي سه گرم در 300
سيسي آب روزي چهار فنجان ميل شود.
 -13براي جلوگيري از خونريزي بيني از دمكرده كاكوتي استفاده
شود و پنبهاي را به كاكوتي آغشته کرده و در بيني بگذاريد.
 -14كسانيكه اعضاي بدن آنها ضعيف شده ،از حمام كاكوتي
مانند روش روماتيسم استفاده كنند.
 -15براي درمان سياتيك از حمام كاكوتي مانند روماتيسم
استفاده كنند و همچنين كاكوتي را بهصورت ضماد در محل
سياتيك بگذارند.
 -16كاكوتي تقويتكننده نيروي جنسي آقايان است.

