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درآمد محصوالت گلخانهاي
جايگزيني مناسب
براي درآمدهاي نفتي

۲

صنعت قارچ را
به حال خود رها كردهاند
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عضو هيئت علمي
دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اينكه پرورش قارچ
به تخصص و دانش نياز
دارد ،گفت :در دهه  70تعداد واحدهاي توليد
قارچ خوراكي در ايران
كمتر از تعداد انگش��تان دست بود و بهدليل
اينك��ه مجوزهاي
زيادي ب��دون درنظر گرفتن ب��ازار فروش صادر
ش��د ،اكنون با مازاد
توليد مواجهيم و همين نكته باعث بروز ركود
ش��ده است .حسين
رياحي در گفتوگو با «س��بزينه» افزود :البته
واحده��اي
غيرمجاز ه��م در اين زمينه مش��كل بيشتري
ايجاد كردهاند. ...
رئيس سازمان چاي كشور:

حفظ ذخاير دريايی ،ايجاد

پر و ر ش ما

امسال  ۲۰۰ميليارد تومان
برگ سبز چاي از چايكاران
خريداري شد

فرصت برای بازسازی ذخاير و اشتغال
زايی از مزايای پرورش ماهیدرقفس است

هی د ر قفس ظر فیتی بر ا ی جهش تو لید
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جناب آقای عبدالرضا بازدار
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انتصاب
شایسته جنابعالی به عنوان معاون
برنامهریزی ،توسعه مدیریت و
منابع
سازمان جنگلها را تبریک عرض مي
نمایم .رجای واثق دارم حضور شما در
این
مسئولیت به عنوان خادمي صدیق و
والیتمدار با کولهبار گرانی از تجربه،
نویدبخش نشاط و تحرک بیش از پیش آن
سازمان خواهد گردید .دوام توفیقات و
مزید عزت و سالمت
جنابعالی را از خداوند منان مسألت دارم.
شاهرخ رمضاننژاد ،رئیس

سازمان نظام مهندسی كشاورزی

جناب آقای عبدالرضا بازدار

انتصاب
شایسته جنابعالی به عنوان معاون برنامه
ریزی ،توسعه مدیریت و منابع سازمان
جنگلها را تبریک
عرض مینمایم .امید است که حضور
شما در این مسئولیت به عنوان خادمی
صدیق و
والیتمدار با کوله بار گرانی از تجربه،
نویدبخش نشاط و تحرک بیش از پیش آن
سازمان در
سالی که با تدبیر مقام معظم رهبری(مد
ظلهالعالی) سال جهش تولید نامگذاری
شده
است ،باشد .دوام توفیقات روزافزون شما
را از جهاندار جانآفرین مسألت دارم.
علی

هیودی ،مشاور هماهنگی امور مجلس

معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری

إن ّا هلل وإن ّا إليهِ رَاجعُون

مشيت الهی بـر ايـن
تعلق گرفـته كـه بهار فرحناك زندگی
را خـزانـی ماتمزده بـه انتظار بنشيند
و اين بارزترين تفسير
فلسفـه آفـرينش در فـراخـنای بـی
كران هـستی و يـگانه راز جـاودانگی
آن است .همکار
گرامی جناب آقای سلطانعلی زینلی،
مصيبت وارده را به شما و خانواده محترمتان
تسليت عرض نموده،
برای آن مرحومه از درگاه خداوند متعال
مغفرت و برای شما و ساير بازماندگان
صبر جميل و اجر جزيل خواهانيم .
همکارانتان در روزنامه سبزینه

e h . o r g
w w w . s a b z i n

سبزینهراآنالینببینید وبخوانید

روزنامه صبح ایران

ارومیـه

كارشناس و تحليلگر بخش كشاورزی

رئيس انجمن
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تولیدخرما

به یك میلیون و  ۲۰۰هزار تن ميرسد

۲

از دهه  70مقارن با تش��كيل وزارت
تعاون س��ابق طرحي در دس��توركار
قرار گرفت ،مبنيب��ر اقدام به خريد
درصدي از سهام شركتهاي بورسي
توسط تعاونيها و تشكلهاي صنفي.
ه��دف اين ايده هم آن بود كه جهت
رون��ق حض��ور مردم در ب��ورس اين
امكان فراهم ش��ود تا ب��ا جمعآوري
سرمايههاي خرد اعضای
شركتهاي تعاوني و صنفي يك بلوك سهام
چن��د درصدي ش��ركتی
بزرگتر خريداري ش��ود و همفكري اعضای
ذينفع تعاوني اداره ش��ود.
اين هدفگذاري ميتوانست كاركرد خوبي
براي تعاونيها و تش��كل
هاي صنفي محسوب ش��ود و البته چون يك
خريد عمده محسوب مي
شد ،امكان اخذ تسهيالت ،تخفيف و چانهزني
براي خريد هم ميس��ر مي
ش��د .اين طرح اگرچه در عمل فقط بهشكل
محدودي اجرايي ش��د؛ ولي
ميتوانس��ت بهعنوان يك راهكار مناسب
تأمين مالي بيشتر مورد
توجه قرار گيرد .يكي از هدفگذاريهاي اين
پروسه تعاونيها و تشكل
هاي كشاورزي و روستايي بود تا با جمعآوري
سرمايههاي كوچك اعضاء
بتوان كار مالي مهمتري صورت داد .اما اين
پروگرام در همايشها و اتاق
فكرهاي تخصصي بخش كمتر مورد توجه
قرار گرفت و تنها در اوايل
دهه  90در نظام مهندسي كشاورزي تهران
و در زمان مديريت
ش��اهرخ رمضاننژاد مدتي اين راهكار بررسي شد.
اصوالً س��ازمان نظام مهندسي
كش��اورزي
طبق
يك
پروسه موفق در
يكدهه اخير موفق شده تا
بيش از  30هزار نفر از مهندسان كشاورزي
را در س��ههزار ش��ركت
فني و تعاوني س��ازماندهي كند .البته در بازار
سرمايه حضور شركتهاي
بخش كش��اورزي ناچيز است؛ ليكن رونق
اخير بورس قطعاً مش��وقي
براي حض��ور تحصيلكردگان اين گروه در
معامالت س��هام خواهد
بود.
با
توجه
به
اين
كه اين مهندس��ان معموالً
از ت��وان مالي كمي
برخوردارند خريد بلوكي س��هام ميتواند زمينهاي
براي فعاليتهاي شركتها
و تعاونيها و استارتاپهاي بخش باشد؛ لذا
سازمان نظام مهندسي مي
تواند با تشكيل جلسات و كارگاههايي اعضاء
يا تعاونيهاي عضو را
تشويق و متحد كرده تا با جمعآوري سرمايههاي
خرد اعضاء بلوكهاي مث ً
ال
چند
ميلياردي سهام شركتهاي بورسي را
خريداري و با كمك خرد جمعي مديريت كنند.
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رئيس انجمن ملي خرمای ایران:

زمان صدور مجوزهای كسبوكار
از  ۵۵به  4روز كاهش یافت

ضرورت جمعآوري سرمايههاي خرد
تعاونيها برای بهبود فضای كسبوكار
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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 92قرار 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 پیروزی در منطقه  13با ايستادن شاخص ذرات معلق
كمتر از  2/5ميكرون روي ع د د  134آلو دهترين منطقه پايتخت اس��ت .ح د مجاز براي
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از بین بردن ویروس کرونا
با نانوپوشش خوداستریل شونده

یک شرکت کانادایی بهدنبال ایجاد زیرساخت برای تولید نانوپوشش
خوداستریل شونده جهت مقابله با ویروس کروناست.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،با توجه به
ش��یوع ویروس کرونا در جهان تقاضا برای تجهیزات و فناوریهایی
که بتواند از گسترش این ویروس ممانعت کند ،افزایش یافته است.
ش��رکت انویژناسکیو ( )EnvisionSQب��ا دریافت حمایت مالی
از دول��ت کانادا بهدنبال ایجاد زیرس��اخت برای تولید نانوپوش��ش
خوداستریل شونده برای مقابله با ویروس کروناست.
نانوپوشش خوداس��تریل شونده موس��وم به  NanoCleanSQدر
لیس��ت فناوریهایی قرار دارد که دولت کانادا در قالب برنامه نس��ل
جدید تولید در کانادا از آنها حمایت خواهد کرد.
این نانوپوشش میتواند ویروسهایی نظیر کرونا را به سرعت از بین
ببرد ،در حالت عادی هفتهها زمان نیاز است تا این کار انجام شود .این
نانوپوشش توسط شرکت انویژناسکیو ( )EnvisionSQو دانشگاه
گلف توسعه داده شدهاست.
وی��روس کرون��ا میتوان��د روی برخ��ی س��طوح تا چن��د روز باقی
بماند ک��ه این کار احتمال گس��ترش بیم��اری را افزایش میدهد.
 NanoCleanSQیک پوش��ش ش��فاف اس��ت که میتواند 99/9
درص��د از ویروسها و باکتریها را از روی س��طح حذف کند .قدرت
ضدمیکروبی این پوشش ریشه در نور دارد ،در واقع تابش نور موجب
محافظ��ت طوالنیم��دت و جلوگی��ری از انتقال ویروس به انس��ان
میشود .بیلوان هیس��ت ،از محققان این پروژه ،میگوید :میتوان
این نانوپوش��ش را روی س��طوح مختلف نظیر پالستیک به کاربرد
برد تا مانع از گسترش ویروس کرونا شود .فرصت فوقالعادهای برای
استفاده از  NanoCleanSQدر بیمارستانها و مراکز مراقبتی وجود
دارد .اس��تفاده از این فناوری در وسایل حملونقل عمومی میتواند
روی محدودیت گس��ترش ویروس تأثیر بهسزایی داشته باشد .این
نانوپوش��ش در محافظت از کارگران و کمک به بازگشت سریعتر به
حالت عادی نقش موثری دارد.

طب��ق نتایج یک مطالعه جدید زنانی که مقادیر زیادی نوش��ابه
گازدار ،آبمیوههای ش��یرین و سایر نوشابههای قندی را مصرف
میکنند در معرض ریسک باالتر ابتال به بیماری قلبی قرار دارند.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از مهر ،به گفته محققان دانشگاه
کالیفرنیا زنانی که یک نوشیدنی یا بیشتر در روز مینوشند در
مقایسه با زنانی که هرگز چنین نوشیدنیهای مصرف نمیکنند،
ی قلبی مواجهند .تنها
حدود  ۲۰درصد بیشتر با ریس��ک بیمار 
نوشابههای گازدار مشکلزا نیستند ،بلکه نوشیدنیهای میوهای
هم همراه با شکر افزودنی پرریسک هستند.
چریل آندرس��ون ،پژوهش��گر ارش��د تیم تحقی��ق ،در اینباره
میگوی��د :م��ا پیشبینی میکنی��م که چندی��ن دلیل موجب
میشود قند ریسک بیماری قلبی را افزایش دهد.
وی در ادامه میافزاید :مواد قندی موجب افزایش میزان گلوکز
و غلظت انس��ولین در خون ش��ده که میزان اش��تها را افزایش
داده و منج��ر به چاقی ،فاکتور پرخط��ر اصلی بیماری قلبی و
عروقی میشود.
آندرس��ون تأکید میکند :بهعالوه میزان بی��ش از اندازه قند در
خون با فشار اکسایشی و التهاب ،مقاومت انسولین ،الگوی ناسالم
کلسترول و دیابت نوع دو مرتبط است .بیش از  ۱۰۰هزار زن در
کالیفرنیا در این مطالعه شرکت کردند.
محقق��ان دریافتند اف��رادی که روزانه یک نوش��یدنی قندی یا
بیشتر مینوش��یدند در مقایس��ه با زنانی که به ندرت نوش��ابه
مصرف میکردند یا اص ً
ال چنین نوش��ابههای نمینوشیدند ۲۶
درصد بیشتر با احتمال نیاز به جراحی نظیر آنژیوپالستی برای
کاهش جریان خون مواجه و  ۲۱درصد بیشتر با ریسک سکته
روبهرو بودند.
ب��ه گفته محققان ،گاهی افراد از نوش��ابههای رژیمیاس��تفاده
میکنن��د که آنها ه��م بهدلیل داش��تن مواد ش��یرینکننده
مصنوعی نظیر ساخارین برای سالمت مضر هستند.
انجمن قلب آمریکا ،سالمترین نوشیدنی را آب آشامیدنی معرفی
میکند که فاقد قند ،شیرینکنندههای مصنوعی و کالری است.

ایمپلنت
مغزیکه نابینایان را بینا میکند

محققان دانشگاهی ایمپلنتی را ابداع کردهاند که حروف را روی مغز
شبیهسازی میکند .به گزارش «سبزینه» به نقل از مهر ،در بیشتر
مواردی که افراد بینایی خود را از دس��ت میدهند ،مشکل اصلی در
نتیجه خس��ارت به چشمان یا اعصاب بینایی به وجود آمده و بخش
«دیدن» مغز آنها آسیبی ندیده است .این بدان معناست که احتماالً
میتوان چش��مان را فریب داد و اطالعات را مس��تقیم از دوربین به
مغز رس��اند .در همین راستا محققان کالج پزشکی بیلور آمریکا یک
ایمپلنت مغزی س��اختهاند که به افراد نابینا کمک میکند تا بهطور
مصنوعی ببینند و توالی حروف را ثبت کنند .این الکترودها اشکال را
روی کورتکس بصری مغز افراد ردیابی میکنند.
در آزمایشها افراد کمبینا و نابینا توانس��تند ح��روف الفبا را بدون
تالش اضافی توضیح دهند و شناسایی کنند.
به گفته محققان ،ش��رکتکنندگان نابینا در پروژه توانستند بیش از
 ۸۶شکل حروف را تشخیص دهند .در این پژوهش الکترودهایی در
مغز چهار فرد کمبینا نصب شد .همچنین الکترودهایی در کورتکس
بینایی دو فرد نابینا نیز نصب شد.
دانیل یوش��ور ،محقق ارشد این پژوهش ،میگوید :هنگامیکه ما از
تحریک الکتریکی برای ردیابی حروف در مغز افراد استفاده کردیم،
توانستیم ش��کل حروف مورد نظر را ببینیم و بهطور صحیح حروف
مختلف را شناسایی کنیم .شرکتکنندگان نقاط یا خطوط درخشانی
به شکل حروف را توصیف کردند.در خالصه پژوهش آنان آمده است:
ما اس��تراتژی جایگزینی را بررس��ی کردیم که در آن با اس��تفاده از
تحریک الکترودها بهطور متوالی اشکال روی سطح کورتکس بینایی
قاب��ل رصد بودند .در ه��ر دو گروه کمبینا و نابینا مغ��ز افراد بهطور
موفقیتآمیز توالی شکل حروف را پیشبینی کرد.

«خرس قطبی»
گونهای از خرس است
که بومی محدوده مدار
شمالگان ،اقیانوس منجمد
شمالی و دریاها و خشکیهای
پیرامون آن است .خرس قطبی
یکی از بزرگترین گونههای
خرس است و تقریبا ً از لحاظ
بزرگی با خرس کودیاک برابری
میکند .با اینکه بیشتر
خرسهای قطبی در خشکی
بهدنیا میآیند؛ اما آنها
بیشتر عمرشان را در یخهای
دریا بهسر میبرند .بهدلیل
گرم شدن زمین و تخریب
زیستگاه خرسهای قطبی
این جانور نیز زیر عنوان گونه
آسیبپذیر قرار گرفته است.

فرهنگ و فولکلور

آشنایی با «یاوردهی» و برخی خردهآیینهای شالیکاری
شالیکاری در گیالن قدمت باالیی دارد و این امر
موجب ش��ده در طول تاریخ این کار با آیینهایی
همراه شود که بسیار جالب و مفرح هستند.
به گزارش «سبزینه» به نقل از همشهری آنالین،
«یاوردهی» از رس��مهای ویژه برنجکاران گیالنی
است که نقش مهمی در کشت و کار برنج و تولید
این محصول دارد .اردیبهشت و خرداد اوج زمان
اجرای این رسم کهن است.
براس��اس س��نتی دیری��ن ،آمادهس��ازی زمین
شالیکاری بر عهده مردان است؛ اما کار نشاء و دو
مرحله وجین شالیزارها بر عهده زنان است و آنها
به تنهایی کار پرمشقت و زمانبر نشاء و وجین را
انجام میدهند.
گیالنیها به اصله نش��اء« ،ت��وم» میگویند .این
تومها ابت��دا با همکاری زنان و مردان در خزانهها
کش��ت و بعد از رش��د کافی از آنجا برای انتقال
به زمینهای آماد ه شالیکاری کنده میشوند .در
روز شالیکاری مردان فقط وظیفه تقسیم نشاها
در کل شالیزار را دارند .از آنجا که شالیکاری در
زمینهای باتالقی بسیار پرمشقت و زمانبر است،
زنان گیالنی در گذش��تههای دور رس��می را بنا
گذاشته بودند تا بتوانند بدون پرداخت هزینهای
زمان کشت را به جلو بیندازند و مدیریت کنند.
پیمانی برای یاری رساندن
نادر زکیپور ،پژوهش��گر فرهنگ و زبان گیلکی،

نوشابههایقندی
برای قلب زنان مضر است

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.
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

دانشمندان پژوهشگاه سندیا با استفاده از فناوری کریسپر ،به تغییر
ژنهای بدن برای مقابله با عفونتهای ویروسی میپردازند.
به گزارش «سبزینه» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،دانشمندان
آزمایشگاه سندیا درحال آزمایش بر روی روش جدیدی برای مقابله
با ویروسها ازجمله ویروس کرونا هس��تند .آنها میخواهد بفهمند
ک��ه آیا میتوان با تغییر ژنها ،بدن را در مقابل ویروسها مقاوم کرد
یا خیر.
دانش��مندان برای انجام این روش از فناوری جدیدی به نام کریسپر
( )CRISPRاستفاده میکنند.
کریسپر با تغییر اسیدهای نوکلئیک تشکیلدهنده سلولها ،به تغییر
ژن و محافظ ش��دن بدن در برابر ویروسها میپردازد .این تیم قبل
از شیوع ویروس کرونا نیز فعالیت داشته و سالها روی ویروسهای
دیگر مطالعه کرده است .هدف آنها تنها تأثیرگذاری و مقاومسازی
بدن در برابر یک نوع ویروس نیس��ت؛ بلکه آنها در تالشند تا راهی
برای مقاوم ک��ردن بدن در مقابل همه ویروسه��ا و عفونتها پیدا
کنند .از آنجایی که همه ویروسها ش��باهتهای زیادی با یکدیگر
دارند ،فناوری کریس��پر و مهندس��ی ژنها در بدن انس��ان میتواند
روشی موثر برای مقابله با همه عفونتها ایجاد کند .برای استفاده از
کریسپر در تغییر ژنها ،نیازی به بازآرایی و جهش دائمی در سلولها
نیست .کریسپر بهعنوان ابزاری میتواند در تنظیم ژنها به کار رفته
و ژنهای مربوطه را باال و پایین کند.
دانشمندان این تیم در تالشند تا از این روش برای درمان کووید ۱۹
و کنترل ویروس کرونا استفاده کنند .این تحقیقات هنوز ادامه داشته
و به نتایج نهایی نرسیده است.

تغذیه

س��ابقه رسم یاوردهی را همسنگ با تاریخ کشت
این محصول دانس��ت و گفت :یاوردهی را باید از
مهمتری��ن آیینهای کار و ش��الیکاری س��نتی
در گیالن بدانیم .اگر همه س��اله این رس��م اجرا
نمیش��د ،اص ً
ال معلوم نبود یک خانواده کشاورز
بتواند کل زمین خود را در آن س��ال زیرکش��ت
ببرد یا نه.
زکیپ��ور ی��ادآور ش��د :برنجی که به دس��ت ما
میرس��د ،محصول تالش طاقتفرس��ای بانوان
گیالنی است و یاوردهی هم رسمی بوده که زنان
سرزمین ما به وجود آورده بودند تا بتوانند سختی
کار را پش��ت سر بگذارند .اگرچه این روزها نشای
مکانیزه برنج ،کار نیروی انسانی را کم کرده ،ولی
هنوز بخش زیادی از زمینهای برنجکاری گیالن
نوسازی نش��دهاند و کش��ت بهصورت سنتی در
آنها انجام میشود.

این پژوهش��گر فرهنگ و زی��ان گیلکی توضیح
داد :وقت��ی زمان نش��اء نزدیک میش��ود ،بانوان
هر روس��تا و حتی بانوان روستاهای مجاور با هم
قرار میگذارند تا در نش��اء و وجین شالیزار به هم
یاری برس��انند .این پیمان بهصورت شفاهی بین
آنها بسته میشود و در روز مقرر ،همپیمانان در
شالیزار حضور پیدا میکنند و در طول یک تا دو
روز کل شالیزار را زیر نشاء میبرند.
خرده رسمهای شالیکاری
همچنین رسمهای دیگری در روزهای شالیکاری
رایج است .همینکه س��پیده سحر میآید ،زنان
ش��الیکار برای یاوردهی به زمینهای کشاورزی
م��ورد نظر میروند و کار نش��اء را آغاز میکنند.
بان��وی صاح��ب کار ه��م وظیف��ه دارد صبحانه
مفصلی برای آنها تدارک ببیند که ش��الیکاران

این صبحانه را بهخاطر متنوع و سیرکننده بودن،
«ناه��ار» مینامند .البته در ای��ن روز صاحب کار
موظف است هنگام ظهر غذای ناهار شالیکاران
را نیز تدارک ببیند.
پاگشای عروس در شالیزار
یکی دیگر از رس��مهایی که محلیها دربارهاش
صحب��ت میکنند ،پاگش��ای عروس اس��ت .در
مناطق روس��تایی شهرس��تان رودسر رسم بوده
خان��واده ت��ازه دام��اد ،ی��ک روز قبل از نش��ای
ش��الیزار ،ش��خصی را بهعن��وان پیامرس��ان به
خانواده تازهعروس بفرس��تند تا از نوعروس برای
ش��الیکاری در زمین پدرش��وهر دع��وت کند.
تازهع��روس ه��م صبح روز بعد با یک��ی از بانوان
فامیل خود در شالیزار پدر شوهر حاضر میشد و
همپای دیگران به کار نشاء میپرداخت.

ایرانگـــــردی

روستای بلبر اورامان

در میان کوههای س��ر به فلک کشیده زاگرس بهشتی پنهان با نام
«بلبر» جای گرفته که دارای طبیعتی سرس��بز و نسیمی مهربان
اس��ت .بلبر ،روس��تایی از توابع بخش اورامان شهرستان سروآباد
در اس��تان کردس��تان ایران است .این روس��تا در دهستان شالیار
قرار گرفته و از نامهای دیگر آن میتوان به بل (الهه آبها) اش��اره
کرد .این روستا در اورامانات ،در میان کوههای سر به فلک کشیده
کوهس��االن در کنار س��یروان ،طوالنیترین رودخانه کردس��تان
آرمیده اس��ت .زیبای��ی این منطقه با رودخان��ه زیبای چمگران از
ش��اخههای اصلی رودخانه سیروان که از میان روستا میگذرد ،به
اوج رسیده است .رود چمگران روستای بلبر را به دو قسمت تقسیم
میکند .کوه اورامان در جنوب و غرب و کوه کوس��االن در ش��رق
آبادی واقع شده است.
تاریخچه پیدایش روستا
نخستین کسانی که به روستای بلبر آمدهاند و از پایهگذاران روسـتا
محسوب میشوند ،دو برادر بودهاند که یکی از آنها فرزندان زیادی
داشته است ،ولی دیگری از نعمت فرزند بیبهره بوده است .این دو
برادر غمخوار هم بودند و در وقت خرمنکوبی از کاهها و گندمهای
خود روی خرمنهای دیگری گذاشتهاند ،بهگونهای که به کاهکوب
مش��هور شدهاند ،هنوز نام آنها بر س��ر زبانهاست .از نسل این دو
برادر طایفهای هنوز وجود دارد که به نام «کاکوا» شهرت یافتهاند.
فرهنگ و اقتصاد روستا
گویش اهالی به زبان هورامی از گویشهای زبان کردی اس��ت.

روس��تای زیبا بهعمل میآیند .محصول اصلی این روستا انار است.
گل ختمی ،گل گاوزبان ،گل ش��قایق ،بومادران ،شیرینبیان ،پونه
و گ��ون که کاربرد دارویی و صنعتی دارن��د نیز بهوفور در کوههای
سرسبز و طبیعت بکر روستای بلبر رشد میکند.
زیارتگاه روستا
زیارتگاه امامزاده سیعبداهلل(ع) نیز از جاذبههای مذهبی روستای
دلربای بلبر است.

کار و پیش��ه بیشتر مردم آن کش��اورزی ،باغداری و دامداری،
پرورشزنبورعس��لوگلیمبافیاس��ت.
گیاهان و محصوالت
س��طح زراعی روستا  19هکتار و سطح باغهای آن نیز بیش از 60
هکتار است .گندم ،جو ،نخود ،عدس ،توت ،انگور ،زردآلو ،گردو ،هلو
و سیب ،بلوط ،بنه ،ارزن ،ون ،زالزالک ،گالبی ،آلبالو و انجیر در این

موقعیت مکانی
این روس��تا در  ۷۰کیلومتری مریوان و هف��ت کیلومتری اورامان
تخت ،در مرز بین اس��تانهای کردس��تان و کرمانش��اه در منطقه
ارومانات قرار دارد.
مسیر دسترسی
این روس��تا از هم از سمت سنندج ،از طریق جاده مریوان به سمت
اورامات تخت و هم از سمت کرمانشاه از مسیر پاوه به سمت جوان
رود ،قابل دسترسی است .از مسیر سنندج :سنندج به سمت جاده
مریوان ،حدود  25کیلومتر مانده به مریوان س��مت چپ ،مسیری
را که به س��مت منطقه هورامانات میرود ،حدود  15کیلومتر طی
کنید .دس��ت چپ جادهای که به سمت اورامان تخت میرود ،بعد
از اورامان تخت یک جاده بیشتر ندارید که از وس��ط روستای بلبر
میگذرد .میتوانید از تهران به سمت ساوه و همدان حرکت کرده،
بعد به سمت سنندج و روستای بلبر ادامه مسیر دهید.

چگونه از شر کلیه درد
خالصشویم؟

س��نگ کلیه در مج��اری ادرار قرار میگی��رد و موجب به وجود
آمدن دردهای خفیف و مزمن میش��ود .س��نگهای کوچک را
میتوان با درمانهای خانگی دفع کرد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،سنگ
کلی��ه دردی مزمن و گاه��ی اوقات دردش مانن��د درد زایمان
طبیعی است .سنگ کلیه در مجاری ادرار قرار میگیرد و موجب
به وجود آمدن دردهای خفیف و مزمن میش��ود .س��نگهای
کوچ��ک را میتوان با درمانهای خانگی دف��ع کرد ،اما درمورد
سنگهای بزرگ باید درمانهای پزشکی انجام شود .درمانهای
خانگی برای سنگهای با قطر کمتر از سه میلیمتر موثر است.
عفونته��ا ،داروها و ژنتیک از عواملی هس��تند که در به وجود
آمدن بیماری س��نگ کلیه در فرد موثر اس��ت .سنگهای کلیه
از جنس کلس��یم و اگزاالت است و اختالالت غده پاراتیروئید یا
مصرف بیش از حد پروتئین س��بب باال رفتن ترشح کلسیم در
ادرار میشود و احتمال ابتال به سنگ کلیه را باال میبرد.
آب زیاد بخورید
آب بهترین انتخاب اس��ت .آب با تخلی��ه کردن کلیهها به آنها
کمک میکند .باید آنقدر مایعات بنوشید که در زمان دفع ادرار،
ادرارتان شفاف یا تقریباً شفاف باشد.
خاکشیر
گیاه خاکشیر ادرارآور است و میتواند التهاب کلیه (پیلونفریت)
را برطرف کند .خاکش��یر س��نگ کلیه را از بین میبرد و به این
منظور میتوان خارشتر ،خاکش��یر و ترنجبین را با هم مخلوط
کرد و صبح ناشتا خورد.
لیمو بخورید
گاهی اوقات ،یک لیمو را قاچ کنید و در آب بیندازید یا غذاهایی
که با آب لیمو درست شدهاند ،مصرف کنید.
لیمو سرش��ار از سیتریک اسید اس��ت که به نظر میرسد برای
شکستن سنگهایی که کلسیمیهستند ،موثر است .زمانیکه
س��نگها شکسته ش��وند ،راحتتر دفع میشوند و درد کمتری
دارند .س��عی کنید روزانه نصف پیمانه ( ۱۲۵میلیلیتر) آبلیمو
خالص بخورید.
فعالیت داشته باشید
فعالیتهای جسمانی منظم میتواند به ادام ه حرکت سنگ کلیه
کمک کند .پس ورزش خفیف و متعادل پیشنهاد میشود.
از آنجایی که س��نگ کلیه میتواند دردناک باشد ،ممکن است
قادر نباش��ید زیاد ورزش کنید .ورزش مالیم را امتحان کنید و
در صورت نیاز ،برای کم کردن درد اس��تراحت کنید .نیاز است
که فعال باش��ید ،اما ش��ما میتوانید و باید زمانی که درد دارید،
استراحت کنید.
کافئین کمتر بخورید
ت��ا جاییکه میتوانی��د از مصرف کافئین خ��ودداری کنید .به
عقی��ده برخی کارشناس��ان کافئی��ن ایمن اس��ت ،درحالی که
سایرین معتقدند طبیعت خشک کردن آب بدن توسط کافئین
مشکلزاست .از نوش��یدنیهای بدون کافئین استفاده کنید تا
ایمن باشد.
مصرف نمک و پروتئین را کم کنید
مصرف سدی م خود را به سه گرم یا کمتر در روز برسانید و مصرف
پروتئین گوشت خود را در تعادل نگه دارید.
نمک ،کلس��یم ادرار را افزایش میدهد که میتواند باعث ایجاد
ی شود .همینطور بعضی از تحقیقات
سنگ کلیههای کلس��یم 
نش��ان میدهند که س��دیم ،نمک اوریک اسید را باال میبرد که
میتواند تشکیل سنگ کلیه را تحریک کند.

