آﯾـﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮ رﻧـﮓ آب زاﯾﻨـﺪه رود
ﺑﺎ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ؟
ﯾﮏ روز ﭘﯿﺶازاﯾﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﺳﺪ زاﯾﻨﺪهرود
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ آب در اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ
اﺿﻄــﺮاب را در ﮐﺸــﺎورزان ﺑﯿﺸﺘــﺮ ﮐــﺮد.
ﮐﺸـﺎورزاﻧﯽ ﮐـﻪ ﭘـﺲ از ﺑﺎزﺷـﺪن آب زاﯾﻨـﺪهرود
ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﺖ ﺑﻬﺎر و
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ورود ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ ﺑﻪ
ـﺎﻣﯽ
ـﺖ ﺗﻤـ
ـﻦ اﺳـ
ـﺎورزی ﻣﻤﮑـ
ـﺎی ﮐﺸـ
آب و زﻣﯿﻦﻫـ
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻣﺴﺎل ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ،روزﻧﺎﻣﻪ وﻗﺎﯾﻊ اﺗﻔﺎﻗﯿﻪ ﻧﻮﺷﺖ :ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻗﺮﻣﺰ
ﺷﺪن آب زاﯾﻨﺪهرود ،اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﺛﺮات ﺳﻮء ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ روی زﻣﯿﻦ
و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﻨﻮز از ﺳﻮی
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ رد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ۹ .ﺧﺮداد ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺮﻣﺰﺷﺪن رﻧﮓ
زاﯾﻨﺪهرود در ﻣﺤﺪوده ﻟﻨﺠﺎن ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺳﺮوﺻﺪای زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮد و
ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺣﺮفﻫﺎی ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾ ﻣﺴﺌﻮﻻن ،رﺋﯿﺲ اداره ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﺒﺎرﮐﻪ و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻟﻨﺠﺎن ﭘﺮده از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ را
ﺷﺴﺖوﺷﻮی ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﯾﺰد در آب زاﯾﻨﺪهرود اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن اﯾﻦ ﺳﺆال ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ زﻣﯿﻦﻫﺎی
ﮐﺸﺎورزی زﯾﺎدی در ﺣﺎﺷﯿﻪ زاﯾﻨﺪهرود وﺟﻮد دارد و ﺑﺎ آب زاﯾﻨﺪهرود
آﺑﯿﺎری ﻣﯽﺷﻮد اﮐﻨﻮن وﺟﻮد ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ زﯾﺎد در آب ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺛﺮ ﺳﻮء در ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﯾﺎ ﺣﺘﯽ زﻣﯿﻦﻫﺎی
ﮐﺸﺎورزی ﻧﺪارد .ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﺮوس ﺟﺪﯾﺪی
ﺷﯿﻮع ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮدرد ،دل درد و اﺳﺘﻔﺮاغ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و ﻫﻨﮕﺎم
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ،اﯾﻦ وﯾﺮوس را ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ زاﯾﻨﺪهرود
ﻣﯽداﻧﻨﺪ.

ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ آب ﺑﺎ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻤﺮاه

اﺳﺖ
ﺑﺴـﯿﺎری از اﻓـﺮادی ﮐـﻪ در ﻣﻌـﺮض اﺳـﺘﻔﺎده از
اﯾﻦ آب ﻗﺮار داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮﺧﯽ
ﻋﻼﺋـﻢ ﺑـﻪ ﭘﺰﺷـﮏ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ .ﭘﺰﺷﮑـﺎن
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨـﺪ وﯾﺮوﺳـﯽ ﮐـﻪ ﺑﺴـﯿﺎری از اﻫـﺎﻟﯽ اﯾـﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ را درﮔﯿﺮ ﮐﺮده ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ آب
در زاﯾﻨﺪهرود اﺳﺖ.
اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر روز ﻓﺮد را درﮔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ
زﻣﺎﻧﯽ آب ﺑﺪن را ﺑﻪﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ داده و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﯿﻤﺎران را از
ﺧﻮردن ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن اﯾﻦ ﺳﺆال از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ ﭼﻪ
ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ روی ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪزودی وارد ﺑﺎزار
ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﺪ ،وﺟﻮد دارد اﻣﺎ در
آن زﻣﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺳﮑﻮت ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎ ﺑﻮد.

ﻣﻬﺪی رﻓﯿﻌﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ
ﮔﺰارﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﺒﻨﯽﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ وﯾﺮوس ﺟﺪﯾﺪی
ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎﺳﺎﻟﻤﯽ آب ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ:
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺮﻣﺰی رﻧﮓ زاﯾﻨﺪهرود و واردﺷﺪن ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی
از ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ زاﯾﻨﺪهرود ﺷﺪ روی
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ در درازﻣﺪت
ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .او ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :اﯾﻨﮑﻪ در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ
از روﯾﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺶ دارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ روی ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی ﺳﺨﻦ ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﻬﺎن
اﻋﻼم ﮐـﺮد :در اﯾـﻦ ﺧﺼـﻮص ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺟﻬـﺎد ﮐﺸـﺎورزی
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ .او ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و از

ﺟﻤﻠﻪ ﻧﯿﺘﺮات در ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰیﻫﺎ اﺛﺮات درازﻣﺪﺗﯽ دارد و
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺮﻣﺰی رﻧﮓ آب
و اﺛﺮ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻗﺮﻣﺰیرﻧــﮓ زاﯾﻨــﺪهرود ﺳــﺒﺐ
آﻓﺖزدﮔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺷﺪ
ﻣﺪﯾﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﮐﺸﺎورزی اﺻﻔﻬﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ
ﻗﺮﻣﺰﺷﺪن رﻧﮓ زاﯾﻨﺪهرود و ﻣﺨﻠﻮطﺷﺪن آب زاﯾﻨﺪهرود ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ و
آﺑﯿﺎری ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ اﯾﻦ آب در آن ﻣﻘﻄﻊ ﭼﻪ اﺛﺮ ﺳﻮﺋﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،اﻓﺰود :دوز ﺑﺎﻻی ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ در آب و وارد ﺷﺪن آن ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی ﺳﺒﺐ آﻓﺖزدﮔﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺛﺮ ﺳﻮء روی زﻣﯿﻦ
ﮐﺸﺎورزی ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر اﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ آب
ﻣﻨﻄﻘﻪای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی اﯾﻦ ﺑﯽاﻧﻀﺒﺎﻃﯽ در ﺳﻄﺢ زاﯾﻨﺪهرود ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت
ﺿﻌﯿﻒ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻔﺘﺪ،
اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دوﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﺷﺎﻫﺪ وﻗﻮع اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ
در ﺑﺴﺘﺮ زاﯾﻨﺪهرود ﺑﻮدﯾﻢ ،اﮔﺮ در آن ﻣﺤﺪوده ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﮐﺸﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
اﯾﻦ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن وارد ﺑﺎزار ﺷﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ ﭘﯿﺎز ﯾﺎ
ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ﮐﺸﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﻫﻤﯿﻦ روزﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت وارد ﺳﻄﺢ ﻋﺮﺿﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .او ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻫﻢ ﮔﻨﺪم را ﮐﺸﺖ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺷﺎﻫﺪ
ﮔﻨﺪمﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ دوز ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ وارد آن ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺮای ﺻﺤﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ
ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻮرﯾﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ :ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﻠﺴﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮد ﮐﻪ درﻫﻤﯿﻦراﺳﺘﺎ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﻮاره داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﺳﺨﻦ از ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻣﯽزﻧﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻻن در دو ،ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
ﺑﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻣﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی در ﻫﯿﭻ ارﮔﺎن و ﻧﻬﺎد دوﻟﺘﯽ در اوﻟﻮﯾﺖ
ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺤﺮان ﻧﺪارﻧﺪ و
ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪدﻧﺒﺎل راهﺣﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪ از ﺣﺎدﺛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ اﻣﺮوز ﻫﻢ
ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت وارد ﺑﺎزار ﻧﺸﻮد و ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف آن دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری
ﻧﺸﻮد ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ﻫﻢ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﭼﺎره ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ.

ﺣﺠﻢ آب زاﯾﻨﺪهرود در ﺣﺎل ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ زاﯾﻨﺪهرود و
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﭘﻨﺞﻧﻔﺮه آب اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﺮوﺟﯽ درﯾﭽﻪﻫﺎی ﺳﺪ
زاﯾﻨﺪهرود از دﻫﻢ ﺧﺮداد ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺟﺮﯾﺎن آب ﺷﻬﺮ
اﺻﻔﻬﺎن و ﺷﺮق آن ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ ،ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﻦ ﺳﺪ ﺑﺮای
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل زراﻋﯽ ﺟﺎری و در ﻓﺮوردﯾﻦ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﺎورزان ﺷﺮق اﺻﻔﻬﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ
و آب ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن و ﺷﺮق آن ﻧﯿﺰ در زاﯾﻨﺪهرود ﺟﺎری ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪای اﺻﻔﻬﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮ از
ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺮوﺟﯽ ﺳﺪ زاﯾﻨﺪهرود از  ۱۹ﺧﺮداد ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد.
او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺮوﺟﯽ آب در ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ
زاﯾﻨﺪهرود ﺑﺮای ﻧﻮﺑﺖ دوم ﮐﺸﺖ ﭘﺎﯾﯿﺰه ﮐﺸﺎورزان ﺷﺮق
اﺻـﻔﻬﺎن و آﺑﯿـﺎری ﺑﺎغﻫـﺎی ﻏـﺮب اﺳـﺘﺎن از  ۹ﻓﺮوردﯾـﻦ
رﻫﺎﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻓﺰود :ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺧﺮوﺟﯽ آب از ﺳﺪ
زاﯾﻨﺪهرود ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ذﺧﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺷﺒﮑﻪ
اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺰرگ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل اﺳﺖ .ﻣﻌﺎون ﺣﻔﺎﻇﺖ و
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺮﮐﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪای اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آب
اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻧﻮﺑﺖ اول ﺳﻮم ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل  ۹۵رﻫﺎﺳﺎزی
ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :آب زاﯾﻨﺪهرود ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﺑﻪﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭼﻮن ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ اﻣﺎ در
ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﻧﻤﯽرﺳﺪ.

از ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﭼﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ؟
ﺷﺎﯾﺪ در ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی دور ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﻮع ﺑﺸﺮ

ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﻮاع
اﺳﻬﺎل و اﺳﺘﻔﺮاغ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﺪ .در ﮔﺬر زﻣﺎن ﻣﯿﮑﺮوبﻫﺎ و
وﯾﺮوس ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن »وﺑﺎ«،
»ﺣﺼﺒﻪ« و »ﻣﺎﻻرﯾﺎ « از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺮاغ ﻣﺮدم ﻣﯽآﯾﺪ و ﺟﺎن آنﻫﺎ را ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ،اﺑﺘﮑﺎر ﻧﻮﺷﺖ :در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ اﻣﺎ ﺗﺒﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد؛ »ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ
ﮐﻨﮕﻮ«! ﺑﺎ ﺑﺮوز ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﺸﻮر ﺿﻤﻦ ﺗﮑﺬﯾﺐ اوﻟﯿﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن،
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر ﻧﺎﻣﻮﺛﻖ ﺑﻪ ﺗﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽآﯾﺪ ،داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن و ﯾﺎ
ﮐﺸﺘﻪﻫﺎ ،آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﯿﺴﺖ و
ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ رﻓﻊ و دﻓﻊ ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﺸﻮر
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺗﺮس ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد.

از ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﭼﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ؟
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻼﺻﻪ ای از ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ اراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺷﺮح ﮐﻪ »ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری وﯾﺮوﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ
دام و اﻧﺴﺎن ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻮده ﮐﻪ در دام ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺟﺰ ﺗﺐ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻣﺎ در اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﯽ ﺷﻮد«.
ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ در ﺳﺎل  ۱۹۴۴در ﮐﺮﯾﻤﻪ اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﻪ
ﻧﺎم ﺗﺐ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی دﻫﻨﺪه ﺷﺮح داده ﺷﺪ .در ﺳﺎل ۱۹۶۹
ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎری
اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۵۶در ﮐﻨﮕﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو
ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ دو ﻣﮑﺎن و ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎﻋﺚ اﺳﻢ ﻓﻌﻠﯽ ﺷﺪ .ﺣﺎل
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ اﻧﺴﺎن
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ وارد اﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال
اوﻟﻤﺎن را ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه در ﮔﻔﺖ و
ﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻧﺎدر ﭘﺮور ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری  ۳۰ﺗﺎ  ۵۰درﺻﺪ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ و ﺗﻠﻔﺎت دارد ﮐﻪ
رﻗﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ«.
در ﺳﺎل  ۹۳ﺗﻌﺪاد ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ۳۹

ﻧﻔﺮ ﺑﻮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی دورﺗﺮ ﺗﻌﺪاد
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد .در ﺳﺎل  ۹۴ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎ و رﺳﺎﻧﻪ ای ﺷﺪن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ،ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد.
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﻢ ﭘﺎﺷﯽ داﻣﺪاری ﻫﺎ و ﮔﻠﻪ
ﻫﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ.
ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺖ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک و دﯾﮕﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری! ﺣﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺪ ﺗﺎ ﻋﺪه ای
از ﻓﮑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ »ﻓﺎﻟﻮور« و »ﻣﻤﺒﺮ« ﻏﺎﻓﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﭘﻮچ ﺑﺮﺧﯽ اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎ ،ﭘﯿﭻ ﻫﺎ و ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻪ ﺗﺮس ﻣﺮدم داﻣﻦ ﻣﯽ زد .ﺑﺎ ﺑﺮوز ﻫﺮ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺸﺎن دوﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﻫﺪﻓﺸﺎن
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺬب ﻓﺎﻟﻮور دﺳﺖ
ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺬب ﻣﯽ زﻧﻨﺪ از آﻣﺎرﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﮐﺸﺘﻪ ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد رﻋﺐ و
وﺣﺸﺖ در زﻣﺎن ﺷﯿﻮع ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺮدم و اﻋﻀﺎی ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺠﺎزی
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺮس از
ﺑﯿﻤﺎری در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد.

ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ در ﺳﺎل ۹۶
ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﮐﺮدﺳﺘﺎن و اﺻﻔﻬﺎن ﺳﻪ اﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺳﺎل ﺟﺎری اﻣﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻣﺎه
ﻫﺎی ﮔﺮم ﺳﺎل ،ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ از
ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ در اﺳﺘﺎن
ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺮاﺑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ
ﻧﮕﻬﺪاری ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ روز ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ ،ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﺘﺎر را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و دام ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪه را ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺮدﻧﺪ .در ﭘﯽ اﯾﻦ
رﺧﺪاد  ۱۷ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه در زاﻫﺪان
ﻋﻼﯾﻢ ﺗﺐ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .درﺣﺎﻟﯽ ﺣﺎل  ۴ﻧﻔﺮ از
اﯾﻦ اﻓﺮاد وﺧﯿﻢ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ  ۱۳ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ

آزﻣﺎﯾﺶ وﯾﺮوس ﺷﻨﺎﺳﯽ آن ﻫﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ در
ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ،ورود دام زﻧﺪه از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ دام زﻧﺪه در اﯾﺮان ﮔﺮانﺗﺮ اﺳﺖ ،از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ
ﺷﺮﻗﯽ اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر دام ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﯾﮏ اﻗﺪام دﯾﮕﺮ
ﻫﺸﺖ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﺷﻤﺎل ﺗﺎ ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ ﺗﺎ دامﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﮐﺸﺘﺎر ﺷﻮﻧﺪ؛
ﭼﺮاﮐﻪ وﯾﺮوس ﺷﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﺘﺎر از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود.
ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪﻧﺪ  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از
ﮐﺸﺘﺎر ،دام را در ﻣﺤﻮﻃﻪای ﮐﻪ دﻣﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﻫﺸﺖ
درﺟﻪ دارد ،ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺮای
ﭘﯿﺸﮕﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﻧﮑﺎﺗﯽ را
رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ:
» ﺟــﺪا ﻧﮕــﺎه داﺷﺘــﻦ ﺟﺎﯾﮕــﺎه دام از ﻣﺤــﻞ
زﻧﺪﮔﯽ«» ،ﺧﻮدداری از ﻟﻪ ﮐﺮدن ﮐﻨﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﯾﺎ
روی ﺑـﺪن دام«» ،ﺧـﻮدداری از ﺗﻤـﺎس ﺑـﺪن ﺑـﺎ
ﺗﺮﺷﺤﺎت و ﺧﻮن دام«» ،ﺧﻮدداری ﮐﺸﺘﺎر دام در
ﻣﺤﻠﻬﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز« » ،ﺗﻬﯿﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
از ﻣﺤﻠﻬﺎی ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ«» ،
رﻋـﺎﯾﺖ اﺻـﻮل اﯾﻤﻨـﯽ در ﻣﻮﻗـﻊ ﺗﻤـﺎس ﺑـﺎ ﮔـﻮﺷﺖ
ﺗـﺎزه  ،ﺟﮕـﺮ و ﺳـﺎﯾﺮ آﻻﯾـﺶ دام« » ،روﺷﻬـﺎی
ﺣﻔـﺎﻇﺖ ﺷﺨﺼـﯽ در ﺗﻤـﺎس ﺑـﺎ ﺗﺮﺷﺤـﺎت و ﺧـﻮن
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﭘﻮﺷﯿﺪن دﺳﺘﮑﺶ ،ﻟﺒﺎس ﺑﻠﻨﺪ ،ﭼﮑﻤﻪ،
ﻣﺎﺳﮏ و ﻋﯿﻨﮏ« » ،روﺷﻬﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺨﺼﯽ از ﮔﺰش
ﮐﻨﻪ و ﺣﺸﺮات« » ،ﺧﻮدداری از رﻓﺖ و آﻣﺪ در

ﻣﺤﻠﻬـﺎی ﮐﺸﺘـﺎر ﻏﯿـﺮ ﻣﺠـﺎز« و » اﺟﺘﻨـﺎب از
ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ،ﺟﮕﺮ ﺧﺎم و ﻧﯿﻢ ﭘﺨﺘﻪ ،ﻧﮕﻬﺪاری
ﺟﮕﺮ ،دل ،ﻗﻠﻮه ﺑﻪ ﻣﺪت  ۴۸ﺳﺎﻋﺖ در ﯾﺨﭽﺎل و
ﺳﭙﺲ اﺳﺘﻔﺎده از آن«

ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﮐـﻮﭼﮏ در ﺳـﺒﮏ زﻧـﺪﮔﯽ
ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺳﺮﻃﺎن
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺳﺮﻃﺎن در ذﻫﻦ ﺧﻄﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻋﻘﻞ
ﺳﻠﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﯿﺶ از  ٪۴۰ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺒﮏ
ﻏﻠﻂ زﻧﺪﮔﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن ،ﭘﺮﺧﻮری و ورزش ﻧﮑﺮدن
اﺳﺖ .ﮔﺮﮔﻮری ﻣﺎﺳﺘﺮز ﭘﺰﺷﮏ و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺮﻃﺎن ﻫﻠﻦ اف
ﮔﺮاﻫﺎم در ﻧﯿﻮارک دﻟﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎن
رﯾﻪ ،ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎی ﭘﻮﺳﺖ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻓﺘﺎب ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎی رﺣﻢ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ .وی در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
ژﻧﺘﯿﮏ ﺗﺎ ﺣﺪودی در ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودی از ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎ ﻧﻘﺶ
دارد .ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﻗﯿﻖ ﮐﻠﻤﻪ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ روی رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ
ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺖ.

 .1ﻣﻄﻠﻘﺎ ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺳﯿﮕﺎر ﻧﮑﺸﯿﺪ
ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﺮﻃﺎن در ﻣﯿﺎن
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺳﯿﮕﺎر ﯾﮏ راهﺣﻞ اﺳﺖ .ﺳﯿﮕﺎر ﻋﺎﻣﻞ  ٪۳۰از ﻣﺮگ
وﻣﯿﺮﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺖ .ﻋﻠﯽاﻟﺨﺼﻮص ﺳﺮﻃﺎن رﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ
ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ

راهﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻃﺎن ،اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﻮﺗﻮن و ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺳﺎل  ۲۰۱۰در ﻣﺠﻠﻪی اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺣﺘﯽ
ﮐﺎﻫﺶ روزاﻧﻪ ﺳﯿﮕﺎر ،از  ۲۰ﻋﺪد ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۰ﻋﺪد ،ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻃﺎن رﯾﻪ
اﻓﺮاد ﺳﯿﮕﺎری را  ٪۲۷ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻤﺘﺮ
ﺳﯿﮕﺎر ﺑﮑﺸﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﻮﺳﺴﺎت
ﺗﺮک ﺳﯿﮕﺎر ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

 .2از ﺗﺮازو ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﻧﺪارﯾﺪ
ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺮﻃﺎن) ،(AICRاﺿﺎﻓﻪ وزن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
ﮐﻤﺮ ﺷﻤﺎ آﺳﯿﺐ ﻧﻤﯽزﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﭼﺎﻗﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ ۱۰
ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮﻃﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮی ،ﮐﻠﯿﻪ و ﮐﯿﺴﻪ ﺻﻔﺮا اﺳﺖ .ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﭼﺎق،
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻟﺘﻬﺎب ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ را
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ،
ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺮﻃﺎن ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از
۱۲۰۰۰۰ﻣﻮرد از ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺎﺷﯽ از اﺿﺎﻓﻪ وزن
اﺳﺖ .دﮐﺘﺮ ﭘﺎﺗﺮﯾﺸﯿﺎ ﮔﺎﻧﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺳﺒﮏﻫﺎی ﺧﺎص زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻔﻆ
وزن ﻃﺒﯿﻌﯽ را دﺷﻮارﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﺳﺎزد .ﻓﺴﺖ ﻓﻮد ارزان ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﺠﺎی ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ از ﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و
راﯾﺎﻧﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺧﻮد را وزن ﮐﻨﯿﺪ و
اﮔﺮ ﻋﺪدﻫﺎی ﺗﺮازو رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮد ،اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ
ﺧﻮد را زﯾﺮ ۲۵ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.

 .3ﺣــﺪاﻗﻞ  ۳۰دﻗﯿﻘــﻪ در ﻫﻔﺘــﻪ ﻋــﺮق
ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ
وﻗﺘﯽ ﭘﺎی ﺳﺮﻃﺎن در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ورزش ﮐﺮدن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻗﺎﻧﻮن ﻏﺬا
ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﻃﺎن در اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد
اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺮﻃﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ  ۱۵۰۰دﻗﯿﻘﻪ ورزش در
ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ) ۷۵دﻗﯿﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺨﺖ( را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ورزشﻫﺎی ﮐﻢ و ﮐﻮﺗﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ۳۰۰ .دﻗﯿﻘﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ در ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺷﺎﻧﺲ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ در زﻧﺎن
 ٪۳۵ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .در آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻫﺮ  ۸۸زن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری

ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮد .دﮐﺘﺮ ﮔﺎﻧﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ در ﮐﻨﺎر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ
وزن ﻃﺒﯿﻌﯽ ،اﻟﺘﻬﺎب را ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی
ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺪﺧﯿﻤﯽ اﺳﺖ.

 .4ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ
اﻟﮑﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺮﻃﺎن از ﺟﻤﻠﻪ دﻫﺎن ،ﮔﻠﻮ ،روده ﺑﺰرگ و ﺳﯿﻨﻪ
اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ دﻗﯿﻖ آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻟﮑﻞ
ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﺑﺪن آﺳﯿﺐ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در روده ﺑﺰرگ ﺑﺎﮐﺘﺮی
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻟﮑﻞ را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی اﺳﺘﺎﻟﺪﺋﯿﺪ )ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮐﻨﺪ .در زﻧﺎن ﻣﺼﺮف ﻟﯿﮑﻮر )ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺸﺮوب اﻟﮑﻠﯽ( ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮوژن )
ﻧﻮﻋﯽ ﻫﻮرﻣﻮن در ﺑﺎﻓﺖ ﺳﯿﻨﻪ( را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺧﻄﺮ
ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

 .5ﮐﻠﻢ ﺑﺮوﮐﻠﯽ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺗﻨﻬﺎ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ رژﯾﻢ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ
ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻫﻢ دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﺮروز  ۲و ﻧﯿﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻣﯿﻮه
وﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺳﺒﺰرﻧﮓ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﮐﻠﻢ ﺑﺮوﮐﻠﯽ ،ﮐﻠﻢ
ﺑﺮوﮐﺴﻞ و ﮐﻠﻢ ﭘﯿﭻ ﺣﺎوی ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮔﻠﻮﮐﻮزاﻣﯿﻦﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮔﻮارش ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﺛﺮات ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ
دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺎل ۲۰۰۰۰در ﻣﺮﮐﺰ آﻧﮑﻮﻟﻮژی زﻧﺎن ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت رﺷﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﻏﯿﺮﻋﺎدی در رﺣﻢ اﻧﺴﺎن را
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ :ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺣﺎوی ﻟﯿﮑﻮﭘﻦ
اﺳﺖ ،ﻓﯿﺘﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﻮی ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻬﺎی ﻣﺨﺮب ﺳﻠﻮل را ﻣﯽﮔﯿﺮد اﯾﻦ
ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎ رادﯾﮑﺎل آزاد ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎدﻣﺠﺎن ﺣﺎوی  nasuninاﺳﺖ،
آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ذﺧﯿﺮه ﺧﻮﻧﯽ را ﮐﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﮑﺜﯿﺮ
ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ رژﯾﻢﻫﺎﯾﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﻏﺬاﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارد .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺼﺮف  ۶۰۰ﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮﻃﺎن روده ﻣﯽﺷﻮد.

 .6از ﮐﺮم ﺿﺪ آﻓﺘﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ

زﻧﺎن  ۱۸ﺗﺎ ۳۹ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻼﻧﻮم )ﻣﻬﻠﮏﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ( آﺳﯿﺐ
ﭘﺬﯾﺮﺗﺮﻧﺪ .در ﭼﻬﻞ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ  ٪۸۰۰رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺰه ﮐﺮدن ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ اﺷﻌﻪ ﻣﺎورای ﺑﻨﻔﺶ ﺗﺎﺣﺪی در آن ﻧﻘﺶ دارد،
اﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻓﺘﺎب زﯾﺎن آورﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﺿﺪ آﻓﺘﺎب ﺳﺎده ،ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻃﺒﻖ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل ۲۰۱۰ﺑﺮروی ۱۶۰۰ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در
ﻣﺠﻠﻪی  Clinical Oncologyآورده ﺷﺪ ،اﻓﺮادی ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﮐﺮم ﺿﺪآﻓﺘﺎب
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ  ٪۵۰ﮐﻤﺘﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ
ﻣﻼﻧﻮم ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .دﮐﺘﺮ ﮔﺎﻧﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺮ روز ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﮐﺮم
ﺿﺪاﻓﺘﺎب ﺑﺎ  SPF ۱۵ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﺣﺘﯽ در زﻣﺴﺘﺎن و روزﻫﺎی اﺑﺮی از ﮐﺮم ﺿﺪ
آﻓﺘﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .وی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺳﺎﻋﺖ ۱۰ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ۴
ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﮐﻪ اﺷﻌﻪ ﻣﺎورای ﺑﻨﻔﺶ زﯾﺎد اﺳﺖ از ﻣﻨﺰل ﺑﯿﺮون ﻧﺮوﯾﺪ،
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺮم ﺿﺪ آﻓﺘﺎب ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﻮاک زدن ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻋﺎدت ﺷﻮد.

 .7آرام ﺑﺎﺷﯿﺪ
اﺳﺘﺮس ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎن ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی دﮐﺘﺮ
ﺟﺎﻧﺰ ،اﺳﺘﺮس ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﯿﻂ درون ﺑﺪن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ وﺿﻌﯿﺖ
ﭘﯿﺶ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ آﺷﮑﺎرﺗﺮ ﺷﻮد .ﭘﮋوﻫﺸﯽ درﺳﺎل  ۲۰۱۳در داﻧﺸﮕﺎه Ohio
 Stateeﻧﺸﺎن داد اﺳﺘﺮس داﺋﻤﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﻠﻮلﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ
ﺗﺤﺮﯾﮏ روح و روان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ )اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺪن را ﻏﺮق ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ﮐﻮرﺗﯿﺰول ﻣﯽﮐﻨﺪ (.ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺿﺮوری ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ
اﻟﺘﻬﺎب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺟﻬﺶ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ را
ﭘﺪﯾﺪ آورد .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳﺘﺮس را ﮐﺎﻫﺶ داد.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ورزش ﯾﻮﮔﺎ و ﭼﮏ ﻧﮑﺮدن اﯾﻤﯿﻞﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﻌﺪاز
ﺳﺎﻋﺖ  ۷ﺷﺐ .دﮐﺘﺮ ﮔﺎﻧﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﻧﺘﺎن
در ﺳﺎﻟﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 .8وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮدﺗﺎن را ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ
ﭼﮑﺎپ ﮔﺮﭼﻪ ﺟﻠﻮی ﺳﺮﻃﺎن را ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺰﺷﮑﺎن
را از ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪهی ﭘﯿﺶ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل وﺟﻮد

ﭘﻮﻟﯿﭗ در روده ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺧﺎل ﻣﺸﮑﻮک( ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺳﺎزد .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ۲۰ﺳﺎﻟﮕﯽ ،ﺑﺮای
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎر ﭼﮑﺎپ ﮐﻨﯿﺪ .زﻧﺎن
ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر ﺗﺎ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﺖ ﺳﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ
)ﺑﺮرﺳﯽ وآزﻣﺎﯾﺶ ﺳﯿﻨﻪ ﺗﺎ  ٪۲۵ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻃﺎن ﮐﺸﻨﺪه ﺳﯿﻨﻪ را
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ (.ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺳﺮﻃﺎن
رﺣﻢ ﺗﺴﺖ ﭘﺎپ اﺳﻤﯿﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ )از ﺳﺎل  ۱۹۵۰ﺗﺎﮐﻨﻮن،
ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﻃﺎن رﺣﻢ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﭘﺎپ اﺳﻤﯿﺮ ٪۷۵
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ (.از  ۵۰ﺳﺎﻟﮕﯽ روده ﺑﺰرگ را ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ
)اﮔﺮ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را دارﯾﺪ زودﺗﺮ
اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ (.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺮﻃﺎن
ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ زود ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺎﺑﻞ درﻣﺎن اﺳﺖ.

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻃﺒﯿﻌﺖ درﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺮ رﻓﻊ اﺳﺘﺮس و اﻓﺴﺮدﮔﯽ
ـﺪاﺷﺘﯽ
ـﺎی ﺑﻬـ
ـﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫـ
ـﺎن و ﻣﺤﻘﻘـ
ـﯿﺎری از ﭘﺰﺷﮑـ
ﺑﺴـ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻃﺒﯿﻌﺖ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ
درﻣﺎن ﺳﺒﺰ ﯾﺎ درﻣﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد،
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ،اﺣﯿﺎﮐﻨﻨﺪه روح و روان
اﺳﺖ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای در ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻠﻖ و ﺧﻮ ،ﮐﺎﻫﺶ
اﺿﻄﺮاب ،اﺳﺘﺮس و اﻓﺴﺮدﮔﯽ دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺮﻧﺎ ،ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺲ از ﺗﺤﻤﻞ
ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮاری ﻣﺎﻧﻨﺪ درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ،دﯾﺎﺑﺖ ،ﭼﺎﻗﯽ ،ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ و
اﻓﺴﺮدﮔﯽ  ،ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران راﻫﮑﺎری ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺴﺨﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻗﺪم زدن در ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﯾﮏ روز آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻧﺴﺨﻪای ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از
رﺧﻮت روﺣﯽ اﺳﺖ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺎدهروی ،ورزش و ﺑﺎزی در ﻣﺤﯿﻂ
ﺑﺎز ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺛﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻢ دارد ،راﻫﮑﺎری ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮای

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،اﺳﺘﺮس ،اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ
ﮔﺎﻫﯽ ﻗﺪم زدن در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺳﺒﺐ ﺧﻄﻮر راهﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ اﺛﺮات آن ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﺷﺎﺧﻪای ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺎم ﻃﺒﯿﻌﺖ درﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﮐﻮ
درﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ روش ﻣﯽﭘﺮدازد.
در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ روز زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﭘﯿﺎده روی و
ﮔﺮدش در ﻃﺒﯿﻌﺖ و زﯾﺮ ﻧﻮر ﻣﻼﯾﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻘﻘﺎن
داﻧﺸﮕﺎه اﺳﮑﺲ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ را ﺗﺎ 71
درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ روش ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻠﻘﯽ ﻓﺼﻠﯽ
ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدی و ﭘﯿﺎده روی ،اﻧﺠﺎم اﻣﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ را دارد.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﻟﺘﯿﻤﻮر از اﯾﻦ روش ﺑﺮای رﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﺷﯽ از
درﻣﺎن در ﻧﺠﺎتﯾﺎﻓﺘﮕﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮاﮐﺰ
اﯾﻦ روش ﺑﺨﺸﯽ از درﻣﺎن اﺳﺖ و اﺛﺮات ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای را ﺑﺮﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.

*** ﻃﺒﯿﻌﺖ درﻣﺎﻧﯽ روﺷﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از دﯾﺎﺑﺖ و
ﭼﺎﻗﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن
ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﯾـﮏ ﻣﺮﮐـﺰ ﭘﺰﺷﮑـﯽ در ﻧـﻮادا در آﻣﺮﯾﮑـﺎ ﺑـﺮای
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ و ﭼﺎﻗﯽ ،ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
را وادار ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای و اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﺒﻠﺖ و ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،دﯾﺎﺑﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ وزن و ﺳﺎﯾﺮ
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ ،ﻫﻢﻧﺸﯿﻦ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﮐﻮدﮐﺎن در
آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت در
اﯾﻦ ﻗﺸﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد .درﻣﺎن ﺳﺒﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻮﺧﺖ
و ﺳـﺎز ،ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﻓﺰاﯾـﺶ اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ ﻧﻔـﺲ و آراﻣـﺶ
ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﻠﻮغ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺎری دﯾﺪ،
اﻧﺤﻨـﺎی ﺳـﺘﻮن ﻓﻘـﺮات ،اﻓﺰاﯾـﺶ ﺗـﻮده ﺑـﺪﻧﯽ و ﺧﺸـﻮﻧﺖ،
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻋﺪم ﺗﺤﺮک ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ.
***ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻮاﯾﺪ اﺛﺒﺎتﺷﺪه ﻃﺒﯿﻌﺖ درﻣﺎﻧﯽ
– وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Dﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺪن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد
ﭘﯿﺎده روی زﯾﺮ ﻧﻮر ﻣﻼﯾﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ D
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺪن اﺳﺖ .ﮐﻤﺒﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Dاﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺧﻮد اﯾﻤﻨﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ام اس را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

– اﺳﺘﻨﺸﺎق ﻫﻮای ﺗﺎزه
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﯾﮏ روز ﻋﺎدی ﮐﻪ ﻫﻮا ﭘﺎک اﺳﺖ ،ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ
ﻫﻮای ﻣﻨﺰل  70ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻮای ﺑﯿﺮون اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر از آﻟﻮدﮔﯽ ،آﻟﻮدﮔﯽ
ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ،ﭼﺎه ﻓﺎﺿﻼب و ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺷﻌﻠﻪ ﮔﺎز و
ﺑﺨﺎرﯾﺴﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺴﺘﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﯾﻮن ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ .ﯾﻮن ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اﺷﻌﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﯾﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ وﺟﻮد دارد و ﺳﺒﺐ ﻧﺸﺎط ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﯾﻮنﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ از ﺑﺮوز اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
– ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﭼﺸﻢ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ در ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪارد ،از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺪام درﮔﯿﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﺑﺎ ﻃﯿﻒ
ﮔﺴﺘﺮدهای از رﻧﮓﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﻧﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد دﯾﺪ
ﻣﯽﺷﻮد.
– ﻣﯿﺰان ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎی ﺑﺪن ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮد
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﭘﯿﺎدهروی در ﻓﻀﺎی آزاد و زﯾﺮ ﻧﻮر ﻣﻼﯾﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﻣﯿﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮرﺗﯿﺰول و ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎی ﺗﯿﺮوﯾﯿﺪ را
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،رﯾﺘﻢ ﺷﺒﺎﻧﻪ
روزی ﺑﺪن را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
– ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﻣﯽﺷﻮد
ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺪن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ– ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ
– اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ
– ﺳﺒﺐ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﻟﻄﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد
– ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﯿﻪ و ﮐﺒﺪ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ
– ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ
از ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ– از ﯾﺒﻮﺳﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ
– اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ
از ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ– ﺑﻪ درﻣﺎن و ﮐﻨﺘﺮل دﯾﺎﺑﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ
– ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺴﺘﺮول و ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ
– ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻠﻖ و ﺧﻮ ﻣﯽﺷﻮد
– رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را وﺳﻌﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ :
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻣﺪﯾﮑﺎل ﻧﯿﻮز ﺗﻮدی
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی وب امدی

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻣﺪﯾﮑﺎل ﺳﺎﯾﻨﺲ
ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻫﻠﺚ

ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺟﺎﻟﺐ در ﻣﻮرد ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ
زﻣﺎن آن ﻓﺮا رﺳﯿﺪه ﺗﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ را از ﺗﻬﻤﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آن وارد
اﺳﺖ ،ﺗﺒﺮﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ :اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻏﺬا ﺑﻪ ﻃﺮزی
ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﻃﺒﺦ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی آﻧﻬﺎ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد)
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ؛ ﻃﺒﺦ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت در ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ در زﻣﺮه ﺳﺎﻟﻢﺗﺮﯾﻦ
روشﻫﺎی ﻃﺒﺦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود( .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﭘﯿﺶ از ﮔﺮم ﮐﺮدن ﭘﯿﺘﺰا
ﯾﺎ آﻣﺎده ﮐﺮدن ﭘﺎﭘﮑﻮرن در ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ را ﻣﺮاﻋﺎت
ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ  ۴ﻣﻮرد از ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎرهی
ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

 .۱ﻣــﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﺑــﺎ دﯾﮕــﺮ
روشﻫﺎی ﭘﺨﺖ ،ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﭼﻨﺪاﻧﯽ را از
ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽﺑﺮد.
ﻫﻤﻪی اﻧﻮاع روشﻫﺎی ﻃﺒﺦ ،ﻣﻘﺪاری از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﻏﺬا را از ﺑﯿﻦ
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و در ﮐﻞ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺪت ﻃﺒﺦ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ و درﺟﻪی ﺣﺮارت ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود .ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
ﻧﯿﺰ در آب ﻏﺬا ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻃﺒﺦ در ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ
ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد :روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﺦ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺨﺎرﭘﺰ ﮐﺮدن ،ﭘﺨﺘﻦ ﯾﺎ
ﮐﺒﺎب ﮐﺮدن را ﺑﺎ ﻃﺒﺦ در ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ ﮐﻪ ﻏﺬا را ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ،ﺑﺎ دﻣﺎی
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ و ﺑﺎ آب ﮐﻤﺘﺮ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ
ﮐﻪ ﻏﺬای ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺣﺎوی ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ.

.۲ﻣـﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ ﺗﺸﻌﺸﻌـﺎت ﺧﻄﺮﻧـﺎک از ﺧـﻮد
ﺳﺎﻃﻊ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎﺗﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯿﺰان
ﺧﻄﺮ ﺗﻤﺎم ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﮐﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﻃﯿﻒﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت از
ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ)ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺷﻌﻪی اﯾﮑﺲ و اﺷﻌﻪی ﮔﺎﻣﺎ( ﺗﺎ
ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ) اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ و اﻣﻮاج ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ( ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس
اﺳﭙﮑﺘﺮوم ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﻧﻮر ﻣﺮﺋﯽ ﻧﯿﺰ در زﻣﺮه اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﺟﺎی دارد .ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﻠﻌﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﻌﻪی اﯾﮑﺲ ،ﺑﻪ  DNAدرون ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺎ آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪه و ﻣﻮﺟﺐ
ﺳﺮﻃﺎن ﻣﯽﮔﺮدد .اﻣﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮﻫﺎ آﻧﻘﺪر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،در واﻗﻊ
آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ از آﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ  DNAآﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺗﻤﺎم
ﺗﻮان آﻧﻬﺎ در ﺣﺪﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﺮده
و ﮔﺮﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ:
ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮﻫﺎ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی آب ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را ﺑﻪ ﻟﺮزه در
ﻣﯽآورﻧﺪ و ﻏﺬا ﮔﺮم ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻌﻼوه ،ﻫﺮ ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮی ﮐﻪ در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﺤﺾ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ :ﺷﻌﺎع ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯽوات در
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﯿﺴﺖ .ﻃﺒﻖ اﻋﻼن ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروی اﻣﺮﯾﮑﺎ،
ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺸﺎورزی ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ و اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺮﻃﺎن
اﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻧﺴﺎن آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دور از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،از ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت آن در اﻣﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ ۶۰
ﺳﺎﻧﺖ ﺑﺎ ﻓﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺻﺪم ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ  ۶ﺳﺎﻧﺖ ﺑﺎ ﻓﺮ
ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﻧﺪرو ﺗﺎﭼﺮ ،ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی
ﺳﻼﻣﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻓﺎﺻﻠﻪی ﮐﻤﯽ دورﺗﺮ از
ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﺗﺎ ﺣﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
آﺧﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻨﮑﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺮق ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﯾﺎ ﺧﺎﻣﻮﺷﻨﺪ ﯾﺎ روﺷﻦ ،ﺣﺪﻓﺎﺻﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻧﮑﻪ درب ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﯾﺎ در واﻗﻊ

اﻣﻮاج ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ درب ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ
ﻫﺮﮔﺰ دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﻧﺸﻮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ درب ،ﻟﻮﻻ ،زﻫﻮار ﯾﺎ ﻗﻔﻞ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ وارد ﺷﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﺟﺮم ﻏﺬاﻫﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن
درب آن ﺷﺪ ،زﻣﺎن آن ﻓﺮا رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ ﺟﺪﯾﺪی ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

ـﻤﯽ
ـﺬا را ﺳـ
ـﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ ،ﻏـ
ـﺎ ﻣـ
ـﺦ ﺑـ
.۳ﻃﺒـ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻤﻠﻮ از داﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﺳﻤﯽ ﺑﻮدن ﻏﺬاﻫﺎﺋﯿﺴﺖ
ﮐﻪ در ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ ﻃﺒﺦ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ در
ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻓﻌﻞ واﻧﻔﻌﻼت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎ
ﻣﻀﺮﻧﺪ .اﻣﺎ اﮐﺜﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽﻫﺎ اذﻋﺎن ﻣﯽدارﻧﺪ
ﮐﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻗﺎﻃﻌﯽ دال ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد .دﮐﺘﺮ دﯾﻮﯾﺪ ﮐﺎﺗﺰ ﻣﺪﯾﺮ
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ داﻧﺸﮕﺎه  YALEﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮم
ﮐﺮدن ﻏﺬا ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺳﻤﯽ ﻣﯽﮔﺮدد و ﮔﺮم ﻧﻤﻮدن ﻏﺬا
در ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ روشﻫﺎﺳﺖ .در واﻗﻊ آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻮل
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺳﻢ در ﻏﺬاﻫﺎﺳﺖ ﺳﻮﺧﺘﻦ و ﺟﺰﻏﺎﻟﻪ ﺷﺪن ﻏﺬاﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻧﺤﻮهی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ ،ﺧﻄﺮ ﺳﻮﺧﺘﻦ و ﺟﺰﻏﺎﻟﻪ ﺷﺪن ﻏﺬا را ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺧﻄﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺳﻤﯽ در ﻃﺒﺦ ﺑﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢﺗﺮ از ﺗﻤﺎم ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻃﺒﺦ ﻏﺬا ﺑﺎ آﺗﺶ اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد.

.۴ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻇﺮوﻓـﯽ ﮐـﻪ در ﻣـﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻇﺮوﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ،ﻇﺮوف ﺷﯿﺸﻪاﯾﯽ
ﯾﺎ ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺸﻘﺎبﻫﺎی ﻣﻘﻮاﯾﯽ ،ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﻣﻮﻣﯽ ،ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی روﻏﻨﯽ
و دﺳﺘﻤﺎلﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬی ﺳﻔﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﯽﺧﻄﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﭘﺎﮐﺘﻬﺎی ﻗﻬﻮهاﯾﯽ و
روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد زﯾﺮا ﻣﯽﺳﻮزﻧﺪ .از ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻧﯿﺰ اﺟﺘﻨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ذوب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﺳﻮزﻧﺪ و ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻏﺬا ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻗﺮار دادن ﻇﺮوف ﻓﻠﺰی در ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ
ﻧﯿﺰ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮش ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﺪه و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻏﺬا ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺨﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻠﺰات
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻮﯾﻞﻫﺎی آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﻇﺮوف دور ﻃﻼﯾﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺟﺮﻗﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ.

اﮔـﺮ ﻧﯿﻤـﻪ ﺷـﺐ از ﺧـﻮاب ﭘﺮﯾﺪﯾـﺪ،
ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻨﯿﺪ!
دﮐﺘﺮ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺑﺮﯾﺲ )ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺧﻮاب( ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺪار ﺷﺪن ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ در ﻧﯿﻤﻪﺷﺐ،
ـﻮاس
ـﺪ و ﺣـ
ـﻦ ﻧﮑﻨﯿـ
ـﺮاه را روﺷـ
ـﻦ ﻫﻤـ
اﺻﻼ ﺗﻠﻔـ
ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن درﮔﯿﺮ ﻧﺴﺎزﯾﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳﻼﻣﺘﯿﺴﻢ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺎﯾﮑﻞ
ﺑﺮﯾﺲ )ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺧﻮاب( ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺪار ﺷﺪن
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ در ﻧﯿﻤﻪﺷﺐ ،اﺻﻼ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه را روﺷﻦ ﻧﮑﻨﯿﺪ و
ﺣﻮاس ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن درﮔﯿﺮ ﻧﺴﺎزﯾﺪ .درواﻗﻊ،
اﺻﻼ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪارد ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادن اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ
ﺧﯿﺮ ،ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن دراز ﺑﮑﺸﯿﺪ و ذﻫﻦ ﺧﻮدﺗﺎن
را ﺧﺎﻟﯽ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺻﺪا درآﻣﺪن زﻧﮓ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮای ﺑﯿﺪار ﺷﺪن ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺧﻮاﺑﯿﺪن
دوﺑﺎره ﺷﻮد .ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﺑﺮﯾﺲ ،ﺑﺴﯿﺎر از اﻓﺮاد ﺑﺎ
ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺮس ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و داﺋﻤﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر آوردن اﻓﺮاد ﺑﻪ
ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮای ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﮑﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻣﺎﻧﻊ از ﺧﻮاﺑﯿﺪن آﻧﺎن ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی

ﻣﻨﺎﺳﺐ

و

ﺑﺪون

ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ

ﺑﺎ

ﻣﻮﺿﻮع

ﺧﻮاب

ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯿﻢ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪن اﺳﺘﺮس را
از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﻢ .ﺑﺮای ﺧﻮاﺑﯿﺪن اﺻﻼ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺧﻮاب ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ!
ﻣﻨﺒﻊnetdoctor:

ﺑﻬﺘﺮﯾـﻦ ﮔﯿﺎﻫـﺎن داروﯾـﯽ ﺑـﺮای
ﭘﺮورش در ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از روزی آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﯿﺰاﺑﺖ ﻣﯿﻼرد
از ﮐﺎر در ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﺴﺘﻪ و ﮐﻮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ازﺷﻬﺮ
ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺷﺪهاﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﮔﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد اﺣﺴﺎس
ﺑﯿﺰاری ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻪ ﭼﻨﺪﺗﺎ از از ﺑﺮگﻫﺎی ﮔﯿﺎه
رﯾﺤـﺎن ﻣﻘـﺪس ﭼﻨﮕـﯽ زد و درون دﻫـﺎﻧﺶ ﭼﭙﺎﻧـﺪ.
ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺑﻪ ﻃﺮز ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی ﺧﻮدش را
ﭘﺮاﻧـﺮژی اﺣﺴـﺎس ﮐـﺮد .ﻣﯿﻼرد ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪهی ﮐﺘـﺎب
داروﺧﺎﻧﻪی ﺣﯿﺎط ﭘﺸﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،دﻗﯿﻘﺎ از ﻫﻤﺎن
ـﺎه
ـﻦ ﮔﯿـ
ـﯽ اﯾـ
ـﯿﺖ داروﯾـ
ـﻮﺟﻪی ﺧﺎﺻـ
ـﻪ ﻣﺘـ
ﻟﺤﻈـ
و ﮔﯿﺎﻫﺎن دﯾﮕﺮ ﺷﺪم.
ﺑﺮاﯾﺎن ﻫﺘﺮﯾﮏ ﻧﯿﺰ ﻗﺪرت درﻣﺎﻧﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن را ﺑﻪ ﻋﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ .ﺷﻐﻞ او ﭘﺮورش ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﯿﻮهﻫﺎ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت اﺳﺖ ،ﮐﻪ در
ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻘﺮاط در ﻏﺮب ﺳﺎﺣﻞ ﭘﺎﻟﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و
ﺗﺎﮐﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺧﻮاص داروﯾﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن اﺳﺖ .ﻫﺘﺮﯾﮏ ،ﮐﻪ در زﻣﺮه ﭘﺰﺷﮑﺎن

ﻃﺐ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺟﺎی دارد ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی
ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﻗﻮی و ﺳﺎﻟﻢ ﻧﮕﻪ دارد .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺧﻮاص داروﯾﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن ،ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ در ﺑﺎﻏﭽﻪی ﺣﯿﺎط ﺧﻮدﺗﺎن اﺳﺖ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ،ﺑﺮای ﭘﺮورش ﺑﺮﺧﯽ داﻧﻪﻫﺎ و ﮔﯿﺎﻫﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﺧﻮاص ﮔﯿﺎﻫﯽ
ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهاﯾﯽ دارﻧﺪ ،ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪاد و ﻣﻬﺎرت ﺧﺎص ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
در اﯾﻨﺠـﺎ ﻫﺘﺮﯾـﮏ و ﻣﯿﻼرد ﻟﯿﺴـﺘﯽ از ﮔﯿﺎﻫـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﺧـﻮاص
ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهی داروﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻧﯿﺰ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﺑﺮای ﺣﺼﻮل ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺎزه ،رﺳﯿﺪه و ﺧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن
ﭘﺮورش دادهاﯾﺪ ،ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺳﯿﺮ

ﺧﻮاص ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ :آﻧﺘﯽﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ،ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوب و ﺿﺪﻗﺎرچ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
اﻟﺘﻬﺎب را ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن رﯾﻪ ،ﭘﺮوﺳﺘﺎت را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ ،ورم ﻣﻔﺎﺻﻞ
و اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ را ﺗﺨﻔﯿﻒ دﻫﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ را وﯾﺮان ﮐﻨﺪ.
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی
ﮐﻠﺴـﺘﺮول ﺑﮑﺎﻫـﺪ و ﻓﺸـﺎر ﺧـﻮن را در اﻓـﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑـﻪ ﻓﺸـﺎر ﺧـﻮن

ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ :ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻣﺠﻠﻪی ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮادهی
اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﺼﺮف ﻣﻨﻈﻢ ﺳﯿﺮ ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺮوز ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽﻫﺎی ﺷﺎﯾﻊ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﯿﻼرد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺳﯿﺮ را ﺳﺎﻃﻮری ﮐﺮده،
اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ  ۱۵دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آن ﻓﻌﺎل
ﺷﻮد و ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ و ﺳﭙﺲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻗﺮص آن را ﻗﻮرت ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﺮای رواﺑﻂ ﺷﺨﺼﯽ ﭼﻨﺪان ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﺑﻪ ﻃﺮزی
ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن  ۱۰۰ﺳﺎل اﺳﺖ
ﺳﺮﻣﺎ ﻧﺨﻮرده!
راﻫﻨﻤﺎی ﭘﺮورش :در ﺑﻬﺎر ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﺰ ،داﻧﻪی ﺳﯿﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﯾﺎ
از ﮐﺸﺎورزﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﯾﺎ از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
) از رﯾﺸﻪی ﮔﻞ ﺳﯿﺮ ﮐﻪ ﺳﻢﭘﺎﺷﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ زﯾﺮا آﻧﻬﺎ
اﻏﻠﺐ ﺟﻮاﻧﻪ ﻧﻤﯽزﻧﻨﺪ (.ﯾﮏ ﺣﺒﻪ ﺳﯿﺮ را ﺑﺮدارﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ
ﺗﯿﺰ آن ﺑﺎﻻ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  ۸ﺗﺎ  ۹ﺳﺎﻧﺖ در زﯾﺮ ﺧﺎک ﻓﺮو ﺑﺒﺮﯾﺪ و
ﺑﻌﺪی را ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪی  ۵۰ﺳﺎﻧﺖ از اوﻟﯽ ﺑﮑﺎرﯾﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﭘﺎﯾﯿﺰ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺖ ﺳﯿﺮ ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،ﺳﻄﺢ ﺧﺎک را ﺑﺎ ﮐﻮدﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ )ﮐﺎه،
ﯾﻮﻧﺠﻪ ﺧﺸﮏ ،ﺑﺮگ ﺧﺸﮏ ﯾﺎ ﻋﻠﻒﻫﺎی زده ﺷﺪه( ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ در زﻣﺴﺘﺎن
ﮔﺮم ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ در ﺑﻬﺎر رﯾﺸﻪی ﭘﯿﭽﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺳﺎﻗﻪدار ﺷﺪ ﺗﺎ
ﮔﻞ ﮐﻨﺪ ،آن را ﺑﺎ ﻗﯿﭽﯽ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی آن در ﺧﻮد ﺳﯿﺮ
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﮔﻞ ِ ﺳﯿﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﻮد ۲ .ﻫﻔﺘﻪی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ؛
ﺳﭙﺲ رﯾﺸﻪی ﺳﯿﺮ را از زﻣﯿﻦ ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺟﻮاﻧﻪی ﺑﺮوﮐﻠﯽ

ﺧﻮاص ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ :ﺟﻮاﻧﻪی ﺑﺮوﮐﻠﯽ ﺣﺎوی ذﺧﯿﺮهی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی از ﺳﻮﻟﻔﺎرﻓﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺪن را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮده و رﺷﺪ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎی
ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺳﺎزد .ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻧﺰ ﻫﺎﭘﮑﯿﻦ ،ﺟﻮاﻧﻪی
ﺑﺮوﮐﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎر از آﻧﺰﯾﻢﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯿﺴﺖ را
ﯾﮑﯽ از ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺿﺪﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎی
ﺑﺮوﮐﻠﯽ ﻗﻨﺪ و ﮐﻠﺴﺘﺮول را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ
ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮوﮐﻠﯽ  ۱۰ﺗﺎ ۳۰
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ از ﺑﺮوﮐﻠﯽﻫﺎی رﺳﯿﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا آﻧﻬﺎ در اوج ﻗﻮت
ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ :ﻃﺒﻖ دو ﻣﻮرد از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ،
ﺳﻮﻟﻔﺎرﻓﺎن ﻋﻼﺋﻢ ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ و اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻨﻔﺴﯽ را ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﯽدﻫﺪ زﯾﺮا
روﻧﺪ ﻓﺸﺎر اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن و اﻟﺘﻬﺎب را از ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺒﻮر ﻫﻮا ﺧﺎرج و ﺑﯿﺮون
ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
راﻫﻨﻤﺎی ﭘﺮورش :در ﻫﺮ ﻓﺼﻠﯽ از ﺳﺎل ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ۱/۲ ،ﻓﻨﺠﺎن داﻧﻪی
ﺟﻮاﻧﻪی ﮐﻠﻢ ﺑﺮوﮐﻠﯽ را درون ﮐﻮزهاﯾﯽ دﻫﻦ ﮔﺸﺎد ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و درب آن را
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ۲ .ﻓﻨﺠﺎن آب روی آن ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۸ﺳﺎﻋﺖ
ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺳﭙﺲ آن را آﺑﮑﺶ ﮐﻨﯿﺪ .دوﺑﺎره روی آن  ۲ﻟﯿﻮان آب ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و
اﯾﻦ روﻧﺪ را  ۲ﺑﺎر در روز و در  ۳روز ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﭘﺲ از

 ۳روز ﺳﺎﻗﻪ ﯾﺎ رﯾﺸﻪی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازهی  ۱.۵ﺗﺎ  ۲ﺳﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و
ﺷﯿﺮﯾﻦﺗﺮﯾـﻦ ،ﻧﺮمﺗﺮﯾـﻦ و ﻣﻐﺬیﺗﺮﯾـﻦ ﮔﯿـﺎه را ﺑﺮاﯾﺘـﺎن ﺑـﻪ ارﻣﻐـﺎن
ﻣﯽآورﻧﺪ .ﻣﺎﺣﺼﻞ آن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۲ﻓﻨﺠﺎن ﺑﺮوﮐﻠﯽ در ﻋﺮض ۷۲ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ!
اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ آب ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را در ﻇﺮﻓﯽ دردار
رﯾﺨﺘﻪ و در ﯾﺨﭽﺎل ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪت
 ۵روز در ﯾﺨﭽﺎل ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮور اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

ﻧﻌﻨﺎع

ﺧﻮاص ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ :ﻃﺒﻖ دو ﻣﻮرد از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل ،۲۰۱۲
ﻧﻌﻨـﺎع ﺑـﺎ ﺧـﻮاص ﺿـﺪ ﺳـﺮﻃﺎﻧﯽ ﺑﻌﻼوه ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﺣـﺎوی ﮐﺎرﺗﻨﻮﺋﯿـﺪ و
رﺗﯿﻨﻮﺋﯿﺪِ ﺧﻮد اﺛﺮات ﻣﺨﺮب ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺮوﺳﺘﺎت و ﮐﺒﺪ را دﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻃﺒﻖ
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ از دﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻧﻌﻨﺎع رزﻣﺎرﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ رادﯾﮑﺎلﻫﺎی
آزاد را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و اﻟﺘﻬﺎب را ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻋﻼﺋﻢ آﻟﺮژیﻫﺎی
ﻓﺼﻠﯽ را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﺤﻮ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اوﻟﯿﻪی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ
ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ روﻏﻦ ﻧﻌﻨﺎع ﻓﻠﻔﻠﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ داروﻫﺎی ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﺖ را
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺧﻮاص روزاﻧﻪ :ﻧﻌﻨﺎع ﮔﻮارش را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
در ﺳﺎل  ،۲۰۱۲ﻧﺤﻮهی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻌﻨﺎع در ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﻮارش ﺑﺎ ﺷﻞ ﮐﺮدن ﺑﺎﻓﺖ
ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻣﺠﺮای ﮔﻮارﺷﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﺗﺎ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽﻫﺎ ﺑﺎز ﺷﻮد ،ﮔﺎزﻫﺎ رﻫﺎ
ﺷﻮد و دردﻫﺎی ﺷﮑﻤﯽ ﺣﺘﯽ در اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﺳﻨﺪرم رودهی ﺗﺤﺮﯾﮏﭘﺬﯾﺮ
رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،اﻟﺘﯿﺎم ﯾﺎﺑﺪ .ﻣﯿﻼرد ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻌﻨﺎع ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی

اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از زﯾﺎدهرویﻫﺎی ﺷﺐ ﮐﺎرﻧﺎوال ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻨﻘﺪر
ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮردﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ.
راﻫﻨﻤﺎی ﭘﺮورش :در ﺑﻬﺎر ،ﯾﮏ ﮔﯿﺎه ﺟﻮان ﻧﻌﻨﺎع ﺑﺨﺮﯾﺪ و در ﮔﻠﺪان
ﺑﮑﺎرﯾﺪ .اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﺮ ﮔﻠﺪان ﺷﻤﺎ ﺑﺘﺎﻧﺪ و
ﻧﻪ ﮐﺎﻣﻞ ،ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺮورش ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﮔﺴﺘﺮش اﻧﺮژی ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در
ﻣﻌﺮض ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ،اﻣﺎ ﭼﻨﺪ روز ﻧﯿﺰ آﻧﻬﺎ
را در ﺳﺎﯾﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﯿﺎﻫﺎن از رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺧﯿﺲ
ﺑﯿﺰارﻧﺪ!

ﻣﺎرﭼﻮﺑﻪ

ﺧﻮاص ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ :اﯾﻦ ﺳﺎﻗﻪی ﺑﺎرﯾﮏ و ﻗﻠﻤﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺎوی ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ
ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮن ،ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺿﺪﻣﺴﻤﻮﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻤﻮم از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻤﻮم ﻣﻮﻟﺪ
ﺳﺮﻃﺎن و رادﯾﮑﺎلﻫﺎی آزاد را از ﺑﺪن دﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎرﭼﻮﺑﻪ از
ـﺪر
ـﻮارد آن را در ﺻـ
ـﻦ ﻣـ
ـﺖ و ﻫﻤﯿـ
ـﻮردار اﺳـ
ـﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﺑﺮﺧـ
ـﻮاص ﺿـ
ﺧـ
ﺟﻨﮕﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ از ﻗﺒﯿﻞ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع ،۲
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﻣﺎرﭼﻮﺑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺳﺮﺷﺎر از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  ،Bﻓﻮﻟﯿﺖ ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ، Cوﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  ،Kﮐﻠﺴﯿﻢ ،زﯾﻨﮏ،
ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ،ﺳﻠﯿﻨﯿﻮم و آﻫﻦ اﺳﺖ.

ﺧﻮاص روزاﻧﻪ :ﻣﺎرﭼﻮﺑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻟﺘﯿﺎمﺑﺨﺶ ﺳﺮدردﻫﺎ و ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺨﺮب
ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮐﺮهاﯾﯽ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎرﭼﻮﺑﻪ ﺳﻄﺢ آﻧﺰﯾﻤﯽ
ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﻟﮑﻞ را در ﻫﻢ ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
راﻫﻨﻤﺎی ﭘﺮورش :اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺟﺎوداﻧﯽ را ﯾﮏﺑﺎر ﺑﮑﺎرﯾﺪ و  ۲۵ﺳﺎل
ﺳﺎﻗﻪﻫﺎی آن را ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ .در اواﯾﻞ ﺑﻬﺎر ،ﯾﮏ ﮔﯿﺎه ﯾﮑﺴﺎﻟﻪی
ﺗﺎﺟﺪار ﻣﺎرﭼﻮﺑﻪ ﺑﺨﺮﯾﺪ و در ﻧﻘﻄﻪاﯾﯽ از ﺣﯿﺎط ﮐﻪ ﺧﺸﮏ و آﻓﺘﺎبﮔﯿﺮ
اﺳﺖ ،ﺑﮑﺎرﯾﺪ .ﺗﺎج ﻣﺎرﭼﻮﺑﻪ را ﺗﺎ  ۸ﺳﺎﻧﺖ در ﺧﺎﮐﯽ ﻏﻨﯽ ﯾﺎ ﺧﺎک ﺷﻨﯽ
ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .آﻧﻬﺎ را در  ۴ردﯾﻒ و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪی  ۳۵ﺳﺎﻧﺘﯽ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺑﮑﺎرﯾﺪ .آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ  ۸ﺳﺎﻧﺖ ﺧﺎک ﻣﺤﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از  ۲ﻫﻔﺘﻪ ،ﺧﺎک
ﺑﯿﺸﺘﺮی روی آﻧﻬﺎ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ زﯾﺮا ﺳﺎﻗﻪﻫﺎی ﻣﺎرﭼﻮﺑﻪ در ﺗﻼﺷﻨﺪ ﮐﻪ از ﺧﺎک
ﺳﺮ ﺑﺮآرﻧﺪ .ﻣﻘﺪاری ﮐﻮد ﮔﯿﺎﻫﯽ روی آنﻫﺎ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ آب
دﻫﯿﺪ .ﻫﺘﺮﯾﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ  ۲ﺳﺎل اول ﺑﻪ ﺳﺎﻗﻪﻫﺎی ﻣﺎرﭼﻮﺑﻪ
دﺳﺖ ﻧﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻗﻮیﺗﺮی و ﭘﺮاﻧﺮژیﺗﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺪ ،از ﯾﮏ ﭼﺎﻗﻮی ﺗﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﺳﺎﻗﻪﻫﺎ
را از اﻧﺘﻬﺎ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ.

رﯾﺤﺎن

ﺧﻮاص

ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ:

ﺧﻮاص

آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ،

آﻧﺘﯽﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل

و

ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﯽ،

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺘﺎ-ﮐﺎروﺗﯿﻦ و ﻣﻨﯿﺰم ﻣﻮﺟﻮد در رﯾﺤﺎن ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪی
درﻣﺤـﺎﻓﻈﺖ از ﺳـﻠﻮلﻫﺎ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺳـﮑﻨﯽﮔﺰﯾﺪن ﺑﯿﻤﺎریﻫـﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿـﻞ
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ،آﺳﻢ ،ورم ﻣﻔﺎﺻﻞ و اﺳﺘﺨﻮان ،روﻣﺎﺗﻮﺋﯿﺪ و اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت
رودهاﯾﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.
ﺧﻮاص روزاﻧﻪ :رﯾﺤﺎن ﺑﻪ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺳﺮدرد ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در رﯾﺤﺎن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ اوژﻧﻮل در ﺧﻨﺜﯽﺳﺎزی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢﻫﺎی ﺳﺎﯾﮑﻠﻮﮐﺴﯿﮋن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ داروﻫﺎی ﺑﺪون ﻧﺴﺨﻪاﯾﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﭙﺮﯾﻦ و اﯾﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ اﺳﺖ .ﻣﯿﻼرد ﺑﺮای ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺳﺮدرد ﺟﻮﯾﺪن
ﺑﺮگﻫﺎی رﯾﺤﺎن را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
راﻫﻨﻤﺎی ﭘﺮورش :ﺑﯿﺶ از  ۶۰ﻧﻮع
دارد اﻣﺎ ﻣﯿﻼرد رﯾﺤﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ
ﺗﺎﯾﻠﻨﺪی و رﯾﺤﺎن ﺑﻨﻔﺶ را ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﺑﻬﺎر ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ

ﮔﻮﻧﻪی ﻣﺨﺘﻠﻒ رﯾﺤﺎن در ﺟﻬﺎن وﺟﻮد
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،رﯾﺤﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ ،رﯾﺤﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ .ﮔﯿﺎه ﺟﻮان رﯾﺤﺎن را در ﻓﺼﻞ
در ﺣﯿﺎط ﺑﮑﺎرﯾﺪ ،از ﺧﺎک اﺳﺘﺎﻧﺪارد

ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺑﻪ ﺟﺎی آﺑﯿﺎری ﺑﺮگﻫﺎ ،ﺧﺎک را آﺑﯿﺎری
ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪ آﻓﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ رﯾﺤﺎنﻫﺎ ﺗﺎ ۱۴
ﺳﺎﻧﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رﯾﺤﺎن
ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ.

ﺑﺮگﻫﺎی رﯾﺰ و ﺳﺒﺰ ﮐﻠﻢ ﻗﺮﻣﺰ

ﺧﻮاص ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ :ﻣﺤﻘﻘﺎنِ وزارت ﮐﺸﺎورزی اﻣﺮﯾﮑﺎ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮگﻫﺎی
ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺟﻮان و ﺳﺒﺰ ﮐﻠﻢ ﻗﺮﻣﺰ ﮐﻪ ﮐﻢﺗﺮ از  ۲ﻫﻔﺘﻪ از ﻋﻤﺮﺷﺎن
ﻣﯽﮔﺬرد ،در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺮگﻫﺎی رﺳﯿﺪهی ﮐﻠﻢ ﻗﺮﻣﺰ ،ﺷﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺶﺗﺮ
ﺣــﺎوی وﯾﺘــﺎﻣﯿﻦ  Cو  ۶۹ﺑﺮاﺑــﺮ وﯾﺘــﺎﻣﯿﻦ  Kﻫﺴــﺘﻨﺪ .وﯾﺘــﺎﻣﯿﻦ C
ﺳﻮﭘﺮاﺳﺘﺎرِ آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪانﻫﺎﺳﺖ ،دﺷﻤﻦ اﻟﺘﻬﺎب اﺳﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻈﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺻﺪﻣﺎت ﺳﻠﻮﻟﯽ و در ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎری
ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮگﻫﺎی ﺟﻮان و ﺳﺒﺰ ﮐﻠﻢ ﻗﺮﻣﺰ
ﺣﺎوی ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮐﻠﯿﺪی در ﮐﻼژنﺳﺎزی ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻀﻼت ،ﭘﻮﺳﺖ ،اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ و
دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻫﻤﺒﻨﺪ اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۲ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Kﻣﺎﻧﻊ از اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﭘﻮﮐﯽ
اﺳﺘﺨﻮان و ﺗﺼﻠﺐ ﺷﺮاﺋﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم رﺷﺪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺧﻮاص روزاﻧﻪ :در ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ و آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ
اﺳﺖ .وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Cﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن را ﺑﺎ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎی
ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮن در واﻗﻊ ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ و ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
راﻫﻨﻤﺎی ﭘﺮورش :ﺑﺎ ﺗﺨﻢ ﮐﻠﻢ ﻗﺮﻣﺰ ﯾﺎ ﺗﺨﻢ ﺑﺮگﻫﯽ ﺟﻮان ﺳﺒﺰ آﻏﺎز
ﮐﻨﯿﺪ .از ﺳﯿﻨﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺎﺷﺖ ﺗﺨﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﺣﺪودا  ۵ﺳﺎﻧﺖ ﺧﺎک
ارﮔﺎﻧﯿﮏ درون آن ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ .داﻧﻪﻫﺎ را روی ﺧﺎک ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﭙﺎﺷﯿﺪ و ﯾﮏ

ﻻﯾﻪی ﻧﺎزک ﺧﺎک روی داﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ .ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﺑﺎر روی آنﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ
آب ﺑﭙﺎﺷﯿﺪ :ﺳﭙﺲ ﺳﯿﻨﯽ را ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮهاﯾﯽ آﻓﺘﺎبﮔﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و روزی
ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ اﺳﭙﺮی آب دﻫﯿﺪ .در ﻋﺮض ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮگﻫﺎی ﺟﻮان و
ﺷﺎداﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭘﺲ از  ۱۰روز ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع ﺑﺮگﻫﺎ ﺑﻪ
 ۵ﺳﺎﻧﺖ رﺳﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﺘﺎن را ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ

ﺧﻮاص ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ :ﻃﺒﻖ اﻋﻼن ﻣﻮﺳﺴﻪی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪان،
ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎب و آﻧﺘﯽﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل در زﻣﺮه ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺛﻖﺗﺮﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺟﻬﺎن
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ دال ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی
ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ را ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺧﻮاص اﺛﺒﺎتﺷﺪهی آن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺳﺮﯾﻊ
ـﺎی
ـﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖﻫـ
ـﺎﺑﻠﻪ ﺑـ
ـﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ،ﻣﻘـ
ـﻮد ﺳـ
ـﺮی و ﺑﻬﺒـ
ـﺎ ،ﭘﯿﺸﮕﯿـ
زﺧﻢﻫـ
ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ،ﻓﺮوﻧﺸﺎﻧﺪن اﺳﭙﺎﺳﻢ و ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ ،آرام ﮐﺮدن اﺿﻄﺮاب و
ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﻮاص روزاﻧﻪ :ﭼﺎی ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻤﺪد اﻋﺼﺎب و ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽﻫﺎی
ﻋﺼﺒﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺳﺎل  ۲۰۱۲ﮐﻪ از ﺳﻮی
داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ ،ﺑﺎﺑﻮﻧﻪی آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺿﻄﺮاب را از ﺑﯿﻦ
ﻣﯽﺑﺮد و ﺣﺘﯽ ﻋﻼﺋﻢ اﻓﺴﺮدﮔﯽﻫﺎی ﺧﻔﯿﻒ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

راﻫﻨﻤﺎی ﭘﺮورش :ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺨﻢ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را در
اﺑﺘﺪای ﮐﺎﺷﺖ درون اﺗﺎق ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ زﯾﺮا رﯾﺸﻪﻫﺎ ﮔﺮﻣﺎ را دوﺳﺖ
دارﻧﺪ .ﭘﺲ از  ۶ﺗﺎ  ۸ﻫﻔﺘﻪ ،ﺑﺎﺑﻮﻧﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻓﺘﺎبﮔﯿﺮ ﮐﻪ ﻫﻮا
ﺟﺮﯾﺎن دارد ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ آﻧﻬﺎ را آﺑﯿﺎری ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ
ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳﯿﺪﻧﺪ .در ﻋﺮض ﯾﮑﯽ دو ﻣﺎه ،ﮔﻞﻫﺎی رﯾﺰ
زرد و ﺳﻔﯿﺪ آن آﻣﺎدهی ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ را درون ﺳﯿﻨﯽ ﺧﺸﮏ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
ﮔﻞﻫـﺎ را ﺧـﺮد ﻧﻤﺎﺋﯿـﺪ و درون ﻗـﻮری ﺑﺮﯾﺰﯾـﺪ .آب ﺟـﻮش را ﺑـﻪ آن
ﺑﯿﺎﻓﺰاﺋﯿﺪ ،اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ دم ﺑﮑﺸﺪ و ﻧﻮشﺟﺎن ﮐﻨﯿﺪ!

ﺷـﺶ دﻟﯿـﻞ اﯾﻦﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ از ﭘﻠـﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
آﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻦ از ﯾﮏ آﭘﺎرﺗﻤﺎن
از آﺳﺎﻧﺴﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه
ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﭘﻠﻪﻫﺎ ﺷﻮﯾﺪ.
ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺸﺮ در زﻧﺪﮔﯽ ،ﺧﺪاوﻧﺪ دو وﺳﯿﻠﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﺮده ،آﻣﻮﺧﺘﮕﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ .ﮐﻢ ﺗﺤﺮﮐﯽ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮب و
ﺳﺎﻟﻢ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺧﻨﺜﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻦ و ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺎﻗﺎﻋﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ
را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و ﭘﺎﯾﺪارش ﮐﻨﺪ.
اﻓﻼﻃﻮن – ﭼﻬﺎرﺻﺪﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد

ﺑـﺮای اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﻠﻪﻫـﺎ ﺑـﻪ ﯾـﮏ دﻟﯿـﻞ
ـﻞ
ـﺶ دﻟﯿـ
ـﺪ؟ ﺷـ
ـﺎز دارﯾـ
ـﺪه ﻧﯿـ
ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨـ

ﺑﺮایﺗﺎن دارﯾﻢ:
ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﭘﻠﻪﻫﺎ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از دوﯾﺪن ،ﮐﺎﻟﺮی
ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ
ﺑﻠﻪ ،درﺳﺖ اﺳﺖ :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﭘﻠﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻨﺪی ﺳﺨﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﺎﻟﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ در دﻗﯿﻘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
دوﯾﺪن ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ .ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﭘﻠﮑﺎن ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺘﻦ ۸ ،ﺗﺎ  ۹ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﺳﺎﻧﺴﻮر ۷ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺮژی ﺻﺮف
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﭘﻠﻪﻫﺎ ﮐﺎﻟﺮی ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﺣﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﻫﻢ اﻧﺮژی ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای ﻫﺮﭘﻠﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ۰.۱ ،ﮐﺎﻟﺮی ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ دﺳﺖ
ﮐﻢ ﯾﮏ ﮐﺎﻟﺮی ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ده ﭘﻠﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ،و  ۰.۰۵ﮐﺎﻟﺮی ﺑﻪ ازای
ﻫﺮ ﭘﻠﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن؛ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﮐﺎﻟﺮی ﺑﺮای ﺑﯿﺴﺖ ﭘﻠﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن.
ﺑﺮای آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﯽ و اﺿﺎﻓﻪ وزن ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ  :ﻫﺮﭼﻘﺪر وزن ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﭘﻠﻪﻫﺎ ،ﮐﺎﻟﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪ.

ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﭘﻠﻪﻫﺎ ،رﯾﺴﮏ ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی را ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯽدﻫﺪ
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ  ۱۱۰۰۰ﻣﺮد در آن ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﭘﻠﻪﻫﺎ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﯾﺴﮏ ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،در ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۳ﺗﺎ  ۵ﺑﺎر در روز از ﭘﻠﻪ ﺑﺎﻻ
ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﮐﺎﻫﺶ  ۲۹درﺻﺪی رﯾﺴﮏ ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ،و
ﺿﻤﻨﺎ از ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻮاﯾﺪ ورزشﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ ﻫﻢ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﭘﻠﻪﻫﺎ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ را
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ
ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﭘﻠﻪﻫﺎ ،ﭼﻮن ﺷﮑﻠﯽ از ورزش ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ،ﺑﻪ ﻧﻔﻊ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﻠﺒﯽ
و ﻋﺮوﻗﯽ ﺑﻮده و درﻧﺘﯿﺠﻪ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺳﻼﻣﺖ ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ را ﺑﻬﺒﻮد
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .دهﻫﺎ ﺳﺎل ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داده ،ورزش ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ
ﻗﻠﺐ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺣﺘﯽ
اﻓﺰودن  ۱۵دﻗﯿﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ اﯾﺮوﺑﯿﮏ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮑﺠﺎ ﻧﺸﯿﻨﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺳﻪ ﺳﺎل ﺷﻮد!

ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﭘﻠﻪﻫﺎ ،ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎ را ﻗﻮی ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﭘﻠﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺪام اﻧﺪامﺗﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺎز
دارﯾﺪ؟ ﺗﻤﺎم ﻋﻀﻼت ﭘﺎﻫﺎیﺗﺎن ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺗﺤﺮﮐﯽ ﮐﻪ درﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﮑﻢ اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﺮک ﺑﺎزوﻫﺎیﺗﺎن .در ﺿﻤﻦ ،ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎی ﮐﻤﺮ و ﭘﺸﺖﺗﺎن
ﻫﻢ درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﺳﺘﺨﻮانﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻀﻠﻪ اﺳﮑﻠﺘﯽ ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻟﺮی ﺳﻮزی و
ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮده ﻋﻀﻼﻧﯽ ﮐﻢﭼﺮب،
ﺑﯿﺸﺘـﺮ ﺷـﺪه و ﻧﯿـﺮوی ﻋﻀﻼت اﻓﺰاﯾـﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﻧﺸـﺎن داده
اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻀﻠﻪ اﺳﮑﻠﺘﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای روی ﺑﻬﺒﻮد ﻗﻨﺪ ﺧﻮن
دارد ،ﮐﻪ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل دﯾﺎﺑﺖ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻀﻼت اﺳﮑﻠﺘﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ درد آرﺗﺮﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ،دردی ﮐﻪ
ﺑﺮای آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،آزاردﻫﻨﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﭘﻠﻪﻫﺎ راﻫﯽ ﺳﺎده ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮑﺠﺎ ﻧﺸﯿﻨﯽ اﺳﺖ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ رواج ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮑﺠﺎ ﻧﺸﯿﻨﯽ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﮐﻪ
از ﻧﻈﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ در
ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭼﺎﻗﯽ اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﮑﺎن ،ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،راﻫﯽ ﺳﺮﯾﻊ وﺳﺎده ﺑﺮای ﮔﺮﯾﺰ از ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮑﺠﺎ ﻧﺸﯿﻨﯽ و
اﻓﺰودن ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﺗﺤﺮک ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه اﺳﺖ .ﭘﻠﻪﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻫﻤﻪﺟﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎدهﺗﺮ
از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﯾﺎ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ زﻣﯿﻦﻫﺎی ورزﺷﯽ اﺳﺖ.

ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻮزﯾﮏ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﮔﻮش دﻫﯿﺪ!
اﯾﻦ ﻫﻢ ﯾﮏ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن از راه ﭘﻠﻪ  ،اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ
آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻤﺎ ﻣﻮزﯾﮏ ﺧﻮﺑﯽ را ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮔﻮش دادن
آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ).آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهام ﻣﻮزﯾﮏﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺤﻤﻠﯽ را ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ(
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات
ﯾﺎ زاﻧﻮی ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ  ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺣﺘﻤﺎً
ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﻪﻫﺎ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ.

ـﺎرﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﮑﻼت
ـﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪﺑـ
ـﺪی ﮐـ
ﺳـ
زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ را ﺑﺮاي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ
ﺑﺎر آورد
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز :ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻴﺶ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از آﺑﮕﻴﺮي ﺳﺪي ﮐﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳـﻦ »ﺗﺮﻳﻦﻫـﺎ« را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده ﺑـﻮد و
ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎرﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﮑﻼت زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ را ﺑﺮاي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ
ﺑﺎر آورد .ﭘﺲ از ﻫﻤﻪ اﻧﮑﺎرﻫﺎ و ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﻣﻌـﺎون ﻣـﺪﻳﺮﮐﻞ دﻓﺘـﺮ ﺑـﺮﻧــﺎﻣﻪرﻳﺰي ﮐﻼن آب و آﺑــﻔﺎي
وزارت ﻧﻴـﺮو اﻋﻼم ﮐﺮد ،ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﺳﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﺑﻮده و راه ﻋﻼﺟﻲ ﺟﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺨﺰن ﻧﺪارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ،روزﻧﺎﻣﻪ وﻗﺎﯾﻊ اﺗﻔﺎﻗﯿﻪ در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
ﺳﺪﺳﺎزي در ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ،ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﻲ در ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ و
ﺣﺘﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎوﺟﻮداﻳﻦ ،ﻣﺸﺎﻫﺪات
ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﺳﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺘﻮﻧﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ روي ﮔﻨﺒﺪي ﻧﻤﮑﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﺑﺮﺷﻮر آن ،ﻫﮑﺘﺎرﻫﺎ زﻣﻴﻦ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﮐﺸﺎورزي را ﺑﻪ
ﺷﻮرهزار ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﺪ؛ ﻓﺎﺟﻌﻪاي ﮐﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﮐﺸﺎورز را آواره و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
زﻣﻴﻦﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي ﮐﺸﻮر را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد؛ ﺳﺎزه ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ و ﭘﻴﭽﻴﺪهاي ﮐﻪ
اﮐﻨﻮن دﭼﺎر ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮﺧﻲ در
اﺑﺘﺪاي ﺗﺄﺳﻴﺲ ،از اﻓﺘﺨﺎرات دوﻟﺖ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻮد ،در ﺳﺎل
 1390ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪيﻧﮋاد ،رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮري وﻗﺖ ،آﺑﮕﻴﺮي ﺷﺪ و ﺑﻪ
ﺑﻬﺮهﺑﺮداري رﺳﻴﺪ.

ﺳﺪ ﮔﺘﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ،ﻃﺮاﺣﺎن و ﻣﺠﺮﻳﺎن آن
»ﺗﺮﻳﻦﻫﺎي« زﻳﺎدي دارد؛ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ،ﻣﺮﺗﻔﻊﺗﺮﻳﻦ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﺳﺪ ﺧﺎﮐﻲ ﮐﺸﻮر .در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﺳﺪ ،در ﺑﻌﻀﻲ از
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺎ ﻧﺰدﻳﮏ  11ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ و
ﻣﺠﻤﻮع ﻃﻮل ﮔﻤﺎﻧﻪﻫﺎي ﺣﻔﺎري و ﺗﺰرﻳﻖ آن  950ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ

اﺳﺖ .اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻫﻮاز ﺗﺎ ﺗﻬﺮان ﮐﻤﺘﺮ
از  900ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد .ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﺋﻲ ﮔﺘﻮﻧﺪ
در ﺳﺎل  ،1376درﺳﺖ ﺟﺎﻳﻲ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﻨﺞ ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮي از
ﻣﻌﺪن ﻧﻤﮏ ﮔﭽﺴﺎران آﻏﺎز ﺷﺪ .در ﺳﺎل  1390و ﻗﺒﻞ از
آﺑﮕﻴﺮي ﺳﺪ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺴﻴﺎري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻞﺷﺪن ﺻﺪ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﮐﻮه ﻧﻤﮏ در آب ﮐﺎرون ﻫﺸﺪار و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻫﻢ
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻋﻼجﺑﺨﺸﻲ اﻳﻦ
ﻣﻌﻀﻞ اراﺋﻪ دادﻧﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻨﮑﻪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از
آﺑﮕﻴﺮي ﺗﺎ  15ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﺮاز آﺑﮕﻴﺮي ﺧﺎﮐﺮﻳﺰي روي
ﻻﻳﻪ ﺳﺎزﻧﺪ ﮔﭽﺴﺎران اﺟﺮا ﺷﻮد ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﺟﺮﻳﺎنﻳﺎﻓﺘﻦ آب
و ﺷﺴﺘﻪﺷﺪن ﻧﻤﮏ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺳﻪ روز ﺑﻌﺪ
از آﺑﮕﻴﺮي ﺳﺪ ،آب ،ﭘﻮﺷﺶ رﺳﻲ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﺷﺪه روي ﮐﻮه ﻧﻤﮏ
را ﺷﺴﺖ و اﻳﻦ ﭘﻮﺷﺶ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﻫﻔﺖ ﻣﺘﺮ ﻧﺸﺴﺖ
ﮐﺮد و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪ؛ روﻳﺪادي ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ
رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺸﻲ ﺟﺪي ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮد .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺪ ﮔﺘﻮﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﻮري رودﺧﺎﻧﻪ و
ﻧﺎﺑﻮدي زﻣﻴﻦﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ زﻳﺮا دوﺳﻮم از
اراﺿﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن زﻳﺮ اﻳﻦ ﺳﺪ ﻗﺮار دارد و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺸﺖ ﺗﺎ
 10ﺗﻦ ﻧﻤﮏ اﺿﺎﻓﻲ وارد اﻳﻦ ﺧﺎکﻫﺎ ﻣﻲﺷﻮد.
اﻳﻨﻬﺎ آﻣﺎرﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي
دﻗﻴﻖ اراﺋﻪ دادهاﻧﺪ؛ ارﻗﺎﻣﻲ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﻓﺎﺟﻌﻪاي
زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ دارد و وزارت ﻧﻴﺮو در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺮﮔﺰ
آﻧﻬﺎ را ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎوﺟﻮداﻳﻦ ،ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﻬﻤﻲ ،ﻣﻌﺎون
ﻣـﺪﻳﺮﮐﻞ دﻓﺘـﺮ ﺑـﺮﻧــﺎﻣﻪرﻳﺰي ﮐﻼن آب و آﺑــﻔﺎي وزارت
ﻧﻴـﺮو ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻟﺐ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﺸﻮد و ﺑﺎ اﻋﻼم اﻳﻨﮑﻪ اﻳﻦ
ﺳﺪ ﻳﮑﻲ از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ
ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ .او ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ :وﺟﻮد اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ در ﺳﺎﺧﺖ
ﺳﺪ ﮔﺘﻮﻧﺪ ،اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ؛ اﮔﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ
ﻣﺸﮑﻼت زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲﺷﺪﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎي اﻳﻦ
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺗﮑﻨﻴﮑﺎل ،اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در اﻳﺮان ﭼﻨﻴﻦ
ﺧﻄﺎﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد و در ﻫﻴﭻ ﮐﺠﺎي دﻧﻴﺎ اﺗﻔﺎق ﻧﻴﻔﺘﺎده

اﺳﺖ .او اﺳﻨﺎدي دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ در ﺳﻮﺋﻴﺲ ،آﻣﺮﻳﮑﺎ
و ﺑﺴـﻴﺎري از ﮐﺸﻮرﻫـﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘـﻪ ﺟﻬـﺎن ،ﺳـﺪﻫﺎﻳﻲ وﺟـﻮد
دارﻧـﺪ ﮐـﻪ اﺷﺘﺒـﺎﻫﻲ ﺟﺎﻧﻤـﺎﻳﻲ ﺷﺪهاﻧـﺪ .ﺑﺎاﻳﻦﺣـﺎل ،او
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ وزارت ﻧﻴﺮو ﺑﺎﻳﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد را ﺑﭙﺬﻳﺮد؛ از
ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻣﻲآﻳﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﻴﺶ از ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺪ ﺑﻪ
وزارت ﻧﻴﺮو ﻫﺸﺪار دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺨﺰن ﺳﺪ روي
ﺳﺎزﻧﺪ ﻧﻤﮑﻲ ﮔﭽﺴﺎران ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺗﺒﻲ ﮐﻪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
آن زﻣﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ و آﻗﺎﻳﺎﻧﻲ ﮐﻪ از ﺑﺨﺶ ﭘﺎدﮔﺎن ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺮان ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻧﺪ ﮔﺘﻮﻧﺪ
ﺳﺎﺧﺘﻪ و آﺑﮕﻴﺮي ﺷﻮد.
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺨﺰن راﻫﮑﺎر ﺟﺪﻳﺪي ﻧﻴﺴﺖ
ﭘﺲ از اراﺋﻪ راهﺣﻞﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر از ﺳﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﺗﻨﻬﺎ
راه ﻋﻼج ﮔﺘﻮﻧﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺨﺰن اﻋﻼم ﺷﺪ؛ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﺳﻌﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﺰان ﺷﻮري آب
رﻫﺎﺷﺪه از ﻣﺨﺰن در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﻬﻤﻲ ﻣﺪﻋﻲ
اﺳﺖ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪاي آﺑﮕﻴﺮي ﺳﺪ ،اﻳﻦ اﻗﺪام ،در دﺳﺘﻮر
ﮐﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ و ﮐﺎر ﺟﺪﻳﺪي ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺎوﺟﻮداﻳﻦ ،ﺑﺮاﺳﺎس
آﻣﺎرﻫﺎ ،ﺷﻮري ﻳﺎ ﻫﻤﺎن  ECآب ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﮔﺘﻮﻧﺪ در ﺣﺪ 900
ﺗـﺎ ﻫـﺰار و  200ﺑـﺮآورد ﺷـﺪه ﮐـﻪ دو ﺑﺮاﺑـﺮ ﺷـﻮري آب
درﻳﺎﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ آن اﺑﺮﺷﻮر ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ .اﻳﻦﭼﻨﻴﻦ
ﮐﻪ او ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪاي ﮐﻪ وزارت ﻧﻴﺮو ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ
ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم آن ﺑـﻮده ،اﻧﺘﻘـﺎل اﺑﺮﺷـﻮر ﺑـﻪ درﻳـﺎ ﻳـﺎ
ﺣﻮﺿﭽﻪﻫﺎي ﺗﺒﺨﻴﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪاي ﺳﺮﺳﺎمآور
دارد؛ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﻫﻢ ﺗﻴﻢ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﻋﻼم ﮐﺮد ﻓﻌﻼ
ﻫﻤﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺨﺰن ،ﺗﻨﻬﺎ راه ﻋﻼجﺑﺨﺸﻲ ﮔﺘﻮﻧﺪ اﺳﺖ.
ﺑﺮآوردﻫـﺎ ﺣـﺎﮐﻲ از آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ  400ﮐﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ از آب
رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرون اﮐﻨﻮن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺨﺰن آب ﺷﻮري ﺷﺪه ﮐﻪ
روزاﻧﻪ وارد ﺧﺎک ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲﺷﻮد و زﻣﻴﻦﻫﺎ را روزﺑﻪروز
ﺷـﻮرﺗﺮ ﻣﻲﮐﻨـﺪ .اﻳـﻦ اﺑﺮﺷـﻮر ،ﻧﻪﺗﻨﻬـﺎ ﺳـﺒﺐ ﻻﻳﺰرعﺷـﺪن
زﻣﻴﻦﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي ﭘﺎﻳﻴﻦدﺳﺖ ﮔﺘﻮﻧﺪ ﺷﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺪﻳﺪه

ﻧﺎﺑﻮدي و ﺑﻲﺳﺮﺷﺪن ﻧﺨﻞﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ اروﻧﺪ را ﻫﻢ رﻗﻢ زده
اﺳﺖ؛ ﮔﻮرﺳﺘﺎﻧﻲ از ﻧﺨﻞﻫﺎ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻧﻴﺎﻣﺪ و ﺑﻪدﺳﺖ ﺧﻮدﻣﺎن اﻳﺠﺎد ﺷﺪ .ﺑﺎوﺟﻮداﻳﻦ ،ﻣﻌﺎون
وزارت ﻧﻴﺮو ،ﻋﺎﻣﻞ آن را ورود ﭘﺴﺎب ﮐﺸﺎورزي ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت
ﻧﻴﺸﮑﺮ ﺑﻪ آب ﮐﺎرون ﻣﻲداﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﻬﻤﻲ ،زه آب
ﮐﺸﺎورزي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻴﺸﮑﺮ ،ﺑﺎﻻي  6ﻫﺰار ايﺳﻲ ﻧﻤﮏ دارد ﮐﻪ
ﺑﺎ اﺧﺘﻼط آب ﺳﺪ در ﭘﺎﻳﻴﻦدﺳﺖ ﺑﻪ  70ﺗﺎ  80ﻫﺰار ايﺳﻲ
ﻣﻲرﺳﺪ.

ﺣﻤﻴــﺪ ﺟﻼﻟﻮﻧــﺪي ،ﻣــﺪﻳﺮﮐﻞ دﻓﺘــﺮ ارزﻳــﺎﺑﻲ
زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﻴﺶﺗﺮ
اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺮﭼﻴﺪن ﺳﺪ ﮔﺘﻮﻧﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪاي ﻫﻔﺖ
ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﻲ دارد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻴﭻ
راﻫﮑـﺎري ﺟـﺰ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺨـﺰن و ﻣﺸـﺎوره ﺑـﺎ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮاي ﮔﺘﻮﻧﺪ ﻧﻤﻲﺗﻮان در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺎ اﺑﺮاز ﺑﻲاﻃﻼﻋﻲ از ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺟﺪﻳﺪ وزارت ﻧﻴﺮو ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ :ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ
زﻳﺴﺖ ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد داد ﺑﺮاي ﻋﻼجﺑﺨﺸﻲ ﮔﺘﻮﻧﺪ ،از
ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﺎ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ ،ﻓﻘﻂ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫﻴﻢ و
ﮐﺎر دﻳﮕﺮي از دﺳﺘﻤﺎن ﺑﺮﻧﻤﻲآﻳﺪ .ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻣﺨﺰن ،روزاﻧﻪ آﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري ﻫﺰار و 200
وارد زﻣﻴﻦﻫــﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦدﺳــﺖ ﮔﺘﻮﻧــﺪ ﻣﻲﺷــﻮد؛
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ اﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺸﮑﻼت زﻳﺴــﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘــﻪ را ﮐــﺎﻫﺶ دﻫــﺪ.
ﺑـﺎوﺟﻮداﻳﻦ ،ﺟﻼﻟﻮﻧـﺪي ﺗﺄﮐﻴـﺪ ﻣﻲﮐﻨـﺪ ﺳﺎزﻣـﺎن
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ اﺟﺎزه دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪارد و
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫــﺎﻳﻲ ﮐــﻪ داده ،ﻣﺜﻤﺮﺛﻤــﺮ واﻗــﻊ

ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .ﺷﻮري ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺘﻮﻧﺪ ﻧﻴﺴﺖ .ﻫﻤﻴﻦ
ﭼﻨـﺪ روز ﭘﻴـﺶ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ ﻣﻌـﺎوﻧﺖ آب و
آﺑﻔﺎي وزارت ﻧﻴﺮو از ﻣﻬﺎر و ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺖ ﻧﻔﺖ
در ﺳـﺪ ﮔﺘﻮﻧـﺪ ﺧـﺒﺮ داد؛ ﺣـﺎدﺛﻪاي ﮐـﻪ ﺳـﺒﺐ
ﺗﻠﻒﺷـﺪن ﺗﻌـﺪاد ﺑﺴـﻴﺎري ﭘﺮﻧـﺪه ﺷـﺪ و ﺳﺎزﻣـﺎن
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻫﻢ اﻋﻼم ﮐﺮد ﻧﺸﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ؛
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﻲرﺳـﺪ ﺑـﺎر دﻳﮕـﺮ ﺗﻴـﻢ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺧـﻮد را در ﮔﺘﻮﻧـﺪ
آﻏﺎز ﮐﻨﺪ.

ـﺮای
ـﺎﻟﺐ را ﺑـ
ـﺎی ﺟـ
ـﻦ روش ﻫـ
اﯾـ
درﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ
آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ در دﻧﯿﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﻮﻗـﻊ ﺳـﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﺟـﻮراب ﮐﺜﯿـﻒ ﭘـﺎ ﻣـﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺎﺳﻪ ﮐﺎﺳﻪ ﺗﺮﺷﯽ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ؟
ﻣﺠﻠﻪ ﻫﻤﺸﻬﺮی داﻧﺴﺘﻨﯿﻬﺎ – ﻟﯿﺪا ﻫﺎدی :آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ در دﻧﯿﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﺟﻮراب ﮐﺜﯿﻒ ﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺎﺳﻪ ﮐﺎﺳﻪ
ﺗﺮﺷﯽ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ؟
ﯾﮏ ﻟﯿﻮان
دوای درد
ﺷﻮد .اﯾﻦ
ﻣﺨﻠﻮط آب

آب وﻟﺮم ،ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه آب ﻟﯿﻤﻮی ﺗﺎزه و ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﻋﺴﻞ
ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ ﺳﺮﺻﺒﺢ و ﻧﺎﺷﺘﺎ ﺧﻮرده
را ﮐﻪ ﺧﻮردی ،ﺗﺎزه ﻣﯽ روی ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم؛ ﺷﯿﺮداغ و ﺳﻮپ ﻣﺮغ،
ﻟﯿﻤﻮﺷﯿﺮﯾﻦ و ﭘﺮﺗﻘﺎل ،ﺑﻌﺪ ﻫﻢ دودﮐﺮدن اﺳﭙﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻫﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ آﺷﻨﺎﯾﯽ از ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺪﻗﻠﻖ ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن
ﺑﺮای ﻫﺮﮐﺪام از ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺮدم ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
دﻧﯿﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮش ﻣﻮﻗﻊ
ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﻫﻢ ﻧﺎﺟﻮر اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﺪﺣﺎﻟﯽ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ.

ﺳﺮﻣﺎﻧﺨﻮر ،ﮔﻮﮔﻮل ﺑﺨﻮر
»ﮔﻮﮔﻮل ﻣﮕﻮل ﺑﺨﻮر ﺗﺎ ﺧﻮب ﺷﻮی!« اﮔﺮ ﯾﮏ روز ﮔﺬرﺗﺎن ﺑﻪ روﺳﯿﻪ و
اوﮐﺮاﯾﻦ اﻓﺘﺎد و از ﻗﻀﺎ ﺗﻮی ﺳﺮﻣﺎ و زﻣﻬﺮﯾﺮ آن ﺟﺎ ﻫﻢ ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮردﯾﺪ
و رﻓﺘﯿﺪ دﮐﺘﺮ و اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را دﺳﺖ آﺧﺮ ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ،اﺻﻼ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ دﮐﺘﺮ ﺑﯿﻨﻮا ﺑﺎورش ﺷﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ اﻻن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
ﭼﻨﺪ ﻗﺮن اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻫﺎ از ﮔﻮﮔﻮل ﻣﮕﻮل ﺑﺮای درﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺠﻮن ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ ﻫﻢ ﺳﺎده اﺳﺖ؛ ﯾﮏ
ﻟﯿﻮان را ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ از ﺷﯿﺮ ﮔﺮم ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﮏ زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و ﯾﮏ
ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎی ﺧﻮری ﻋﺴﻞ ﻫﻢ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻮل ﻣﮕﻮل ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎم ﻋﺠﯿﺒﺶ
ﭼﻘﺪر روی درﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد ،اﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ
ال ﺗﺮﯾﭙﺘﻮﻓﺎن در ﺷﯿﺮ ﮔﺮم ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮب ﺷﺪن ﺣﺎل آدم ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮔﻮﮔﻮل ﻣﮕﻮل ﺧﻮﺑﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻫﯿﭻ داروی
دﯾﮕﺮی.

آی اﯾﻞ دود ﮐﻦ
ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎی ﭼﺸﻢ ﺑﺎداﻣﯽ اﺳﻤﺶ را ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ »آی اﯾﻞ« .اﻣﺎ ﻣﺎ آن را
ﺑﻪ اﺳﻢ »اﮐﻠﯿﻞ ﮐﻮﻫﯽ« ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .آن ﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎ دود ﮐﺮدن
ﻣﻘﺪاری از اﮐﻠﯿﻞ ﮐﻮﻫﯽ و »اﺳﻄﻮﺧﻮدوس وﺣﺸﯽ« ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﺮ ﻧﻮع وﯾﺮوس و
ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﯿﻤﺎری زاﯾﯽ را در ﻓﺼﻞ ﺳﺮد ﺳﺎل ،از ﻫﻮای ﺧﺎﻧﻪ دورﮐﺮد .در
ﻓﺼﻞ ﻫﺎی ﺳﺮد ﺳﺎل ﺗﻮی ﺧﺎﻧﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﺳﻪ اﮐﻠﯿﻞ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ از
آن دود ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ دود اﮐﻠﯿﻞ ﮐﻮﻫﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد ﺑﯿﻤﺎری اﻋﻀﺎی
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ وﺳﻂ ﯾﮏ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻫﻢ ﺑﯿﻦ
دودﮐﺮدن اﮐﻠﯿﻞ ﮐﻮﻫﯽ ﺑﺎ ﻃﺐ ﻣﺪرن ﻫﺴﺖ .ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻣﺮوز ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
دودی ،ﻣﺤﺮک ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ و آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰاﺳﺖ و رﯾﻪ اﻧﺴﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﯿﺨﯿﺎل ﻃﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮﻗﻊ
ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ دود و دم ﻋﺠﯿﺒﯽ راه ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ.

اول ﺟﻮراب ﺧﯿﺲ ﺑﻌﺪ ﺟﻮراب ﺧﺸﮏ
ﺷﺎﯾﺪ واﻗﻌﺎ ﻣﺮدم ﮐﺎﻧﺎدا و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﻄﺒﯽ راﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ
ﺗﺎ اﻣﺮوز ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ ﺧﻮدﺷﺎن اﯾﻦ روش ﻋﺠﯿﺐ درﻣﺎن را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﺪ؛ اﯾﻦ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ،اول ﭘﺎﻫﺎﯾﺖ را ﺗﻮی آب ﮔﺮم ﻓﺮو
ﺑﺒﺮی ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﻮراﺑﯽ را ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺗﻮی آب ﯾﺦ ﻗﺮار
داده ﺑﻮدی .ﺑﻌﺪ ﻫﻢ روی اﯾﻦ ﺟﻮراب ﻫﺎی ﺧﯿﺲ ﯾﺦ زده ،ﺟﻮراب ﺧﺸﮏ
ﺑﭙﻮﺷﯽ.
ﺗﺌﻮری ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﻋﺠﯿﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮراب ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه در
آب ﺳﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﭘﺎﺷﻮﯾﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺐ ﺷﻮد و دﻣﺎی ﺑﺪن را ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎورد .آن ﺟﻮراب ﺧﺸﮏ ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدم ﺷﺪن ﭘﺎﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ
ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﺗﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﯾﮏ ﻧﻈﺮ
دﯾﮕﺮ دارﻧﺪ؛ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎ و ﺑﺎزی ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺎ ﺟﻮراب ﻫﺎی
ﺳﺮد و ﮔﺮم ﮐﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺨﯿﺎل ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻪ
ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﻠﻘﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه اﯾﺪ.

ﺟﻮراب ﻫﺎی ﮐﺜﯿﻔﺖ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﻣﺮدم اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ ﻫﻢ از ﺟﻮراب ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮای درﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﯾﮏ ﺟﻮر دﯾﮕﺮ .اﻟﺒﺘﻪ ﺻﺪ رﺣﻤﺖ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺟﻮراب ﻫﺎی
ﺧﯿﺲ ﯾﺦ زده ،دﺳﺖ ﮐﻢ ﭘﺸﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪن آن ﻫﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ای ﻫﺴﺖ .ﻣﺮدم
اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ ﺟﻮراب ﻫﺎی ﮐﺜﯿﻒ و ﺑﺪﺑﻮ را ﮐﻨﺎر دﺳﺖ آدم ﺳﺮﻣﺎﺧﻮرده ﻣﯽ
ﮔﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺎل و روزش ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮد.
ﺑﻮﻣﯿﺎن اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪی ،ﮐﺎرﺷﺎن از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺪﺗﺮ ﺑﻮد .آﻧﻬﺎ ﭘﯿﻪ ﮔﻮﺷﺖ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﯾﺎ ﭼﺮﺑﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺮغ را ﺑﻪ ﺟﻮراب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ای ﻣﯽ ﻣﺎﻟﯿﺪﻧﺪ
و ﺑﻌﺪ ﺟﻮراب ﺑﺪﺑﻮ را روی ﺳﯿﻨﻪ آدم ﺳﺮﻣﺎﺧﻮرده ﻗﺮار ﻣﯽ دادﻧﺪ ،ﺑﺎ
اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ وﯾﺮوﺳﯽ دور و ﺑﺮش ﻧﭽﺮﺧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮب ﺷﻮد.
اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪی ﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻋﺮق ﭘﺎ ﺑﺎﻋﺚ دور ﺷﺪن ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎ از ﺑﺪن
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯽ داﻧﯿﺪ .اﮔﺮ از ﺟﺎﻧﺘﺎن ﺳﯿﺮ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ،
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ روش ﻋﺠﯿﺐ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ.

ﺳﻮپ ﻣﺮغ ﮐﯿﻠﻮ ﭼﻨﺪ؟
ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ اﮔﺮ از ﻣﺮدم ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای آدم ﺳﺮﻣﺎﺧﻮرده ﭼﻪ ﺳﻮﭘﯽ
ﺧﻮب اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺳﻮپ ﻣﺮغ ،ﻏﯿﺮ از »ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ« ﮐﻪ

ﻣﺮدم آن ﺟﻮاب ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺗﺤﻮﯾﻠﺘﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺟﻮاب آن ﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ» :ﺳﻮپ
ﻣﺎرﻣﻮﻟﮏ« .درﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺶ ﻫﻢ ﺳﺎده اﺳﺖ؛ ﮐﻤﯽ آب ،ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ،ﻣﻘﺪاری
ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺗﺎزه و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﻣﺎرﻣﻮﻟﮏ ﺗﺮ و ﺗﻤﯿﺰ .اﻟﺒﺘﻪ
اﯾﻦ ﻣﺎرﻣﻮﻟﮏ ﻫﺎ اول ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺸﮏ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺗﻮی ﺳﻮپ رﯾﺨﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪﺷﺪ.
ﻣﺎرﻣﻮﻟﮏ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﻫﻢ ﺗﻮی ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ راﺣﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﯾﺎ ﺗﻮی
ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﺗﻮی ﻣﻐﺎزه ﻫﺎی اﻏﺬﯾﻪ ﺳﻨﺘﯽ .ﻫﻨﻮز ﻣﻌﻠﻮم
ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮕﯽ ﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ از اﯾﻦ ﺳﻮپ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﮐﺴﯽ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪه اﺳﺖ ﻓﺮﻗﺶ ﺑﺎ ﺳﻮپ
ﻣﺮغ در درﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻫﺎت ﭼﺎﮐﻠﺖ دوای ﻫﺮ درد ﺑﯽ درﻣﺎن
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺎ ﺗﺎزﮔﯽ ﻫﺎ ﯾﮏ روش درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎزه وارد ﻃﺐ ﺷﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ.
آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﻮردن ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﻫﺎت ﭼﺎﮐﻠﺖ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻼت داغ ،ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ روی ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص روی ﺳﺮﻓﻪ ﻫﺎی آن ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺷﮑﻼت ﺗﻠﺦ ﺑﺎﻻی 70
درﺻﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺗﺌﻮﺑﺮوﻣﯿﻦ« دارد ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺳﺮﻓﻪ ﮐﺮدن اﺳﺖ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﮔﺮ ﮐﻤﯽ ﺷﯿﺮ ﮐﻢ ﭼﺮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و
ﻣﻘﺪاری ﺷﮑﻼت ﺗﻠﺦ ﺑﺎ درﺻﺪ ﺗﻠﺨﯽ ﺑﺎﻻ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻌﺠﻮﻧﯽ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ درﺻﺪ ﺑﺎﻻی آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ
ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی
دﻧﯿﺎ ﺧﻮردن ﺷﮑﻼت و ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ در زﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﻣﻨﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻓﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺮﺷﯽ ﺑﺨﻮری ﺳﺮﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮری
ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ وﻗﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮرﯾﻢ ،اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ،
ﺗﺮﺷﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ژاﭘﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﺗﺮﺷﯽ ﻣﯽ
ﺧﻮرﻧﺪ ،آن ﻫﻢ ﯾﮏ ﺗﺮﺷﯽ ﻋﺠﯿﺒﯽ؛ ﺗﺮﺷﯽ آﻟﻮ و ﮔﻮﺟﻪ وﺣﺸﯽ .آن ﻫﺎ ﻣﯿﻮه
ای دارﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﻢ »اوﻣﻮﺑﻮﺷﯽ« ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻮاه زردآﻟﻮ اﺳﺖ و ﺧﻮرن ﺗﺮﺷﯽ
اش در زﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﯾﻌﻨﯽ درﻣﺎن ﮐﺎﻣﻞ اوﻣﻮﺑﻮﺷﯽ ،ﻣﺰه ﺗﻨﺪ و ﺗﯿﺰی
دارد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در زﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﻣﺮدم آن را ﺧﺎﻟﯽ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺷﻤﺎل ژاﭘﻦ» ،ﺗﺮﺷﯽ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ« و ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﻫﺎ »ﻣﺮﺑﺎ«<

ﻣﺮدم ﺟﻨﻮب ژاﭘﻦ ،وﻗﺖ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ اوﻣﻮﺑﻮﺷﯽ را ﻣﺮﺑﺎ ﻣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﯿﺨﯿﺎل ﻗﻨﺪ ﺧﻮن و اﯾﻦ ﺣﺮف ﻫﺎ ،ﻗﺎﺷﻖ ﻗﺎﺷﻖ ﻫﺮ روز ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ .در ﻫﺮ
ﺣﺎل ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ ﻣﺮﺟﻊ درﺳﺖ و درﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ درﻣﺎن ﺳﻨﺘﯽ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ ،ﻏﯿﺮ از ﺧﻮد ﭼﺸﻢ ﺑﺎداﻣﯽ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ اوﻣﻮﺑﻮﺷﯽ و درﻣﺎﻧﺶ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺮﺷﯽ آن ،ﺑﺎور دارﻧﺪ.

ﭘﯿﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدت ﺑﻤﺎل!
ﻫﻢ ﻣﺮدم اروﭘﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ درﻣﺎن ﺑﺎور دارﻧﺪ و ﻫﻢ آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﻫﺎ ،ﺣﺘﯽ در
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯾﯽ از ﺗﮕﺰاس آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ ،ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ درﻣﺎن
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﻪ درﻣﺎﻧﯽ .ﯾﻌﻨﯽ اول روﻏﻦ ﺣﯿﻮاﻧﯽ از ﭘﯿﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
و… ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ آن را روی ﮔﻮش آدم ﺳﺮﻣﺎﺧﻮرده ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ،ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻫﻮا ﮐﻪ ﮔﻮش درد را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﻫﺎ اﯾﻦ روﻏﻦ را روی ﺳﯿﻨﻪ ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر ﻗﺮارﻣﯽ دﻫﻨﺪ .اﻫﺎﻟﯽ
ﺗﮕﺰاس ﻫﻢ روﻏﻦ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره درﺧﺖ ﮐﺎﮐﺘﻮس ﻗﺎﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و روی ﺳﯿﻨﻪ ﻓﺮد
ﺳﺮﻣﺎﺧﻮرده ﻣﯽ ﻣﺎﻟﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ،ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ .در
ﻣﻮرد ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻮن در زﻣﺎن ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﭘﯿﻪ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ارزان ﺑﻮده اﺳﺖ و ﮔﺮم ﮐﺮدﻧﺶ ﻫﻢ راﺣﺖ و ﺳﺎده ،ﻣﺮدم ﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از آن رو آورده اﻧﺪ.

ﮐﺠﺎی ﺷﻠﻐﻢ ﺗﻌﺠﺐ دارد؟
در ﻓﻬﺮﺳﺖ درﻣﺎن ﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ دﻧﯿﺎ ،ﻧﺎم اﯾﺮان ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ دوای اول و آﺧﺮﻣﺎن ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺑﻠﻪ ،دوﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﺎ »ﺷﻠﻐﻢ« .ﻫﻨﻮز ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻠﻐﻢ ﺑﺎ ﺧﻮاص
زﯾﺎدش ﭼﻘﺪر روی درﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آن ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد،
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺮدم
دﻧﯿﺎ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﺷﻠﻐﻢ را ﺑﺮای درﻣﺎن ﺳﯿﻨﻪ درد و ﺳﺮﻓﻪ ﻣﯽ
ﺧﻮرﻧﺪ ،در ﺗﻌﺠﺒﻨﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺎور اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻠﻐﻢ ﻣﺜﻞ »اﮐﺴﭙﮑﺘﻮراﻧﺖ« ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
و ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻤﯽ ای ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻐﻠﻢ را ﻣﯽ ﭘﺰﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﻤﮏ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ .ﺧﻮردن
ﺷﻠﻐﻢ و ﻋﺴﻞ ﻫﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ﺷﺎد ﺑﻮدن را ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﻮل و ﺛﺮوت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺎدی
ﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﯾﮏ ﺗﺼﻮر ﻏﻠﻂ اﺳﺖ .ﺷﺎد ﺑﻮدن
ﯾﮏ ﺣﺲ دروﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺎدﺗﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﺳﻮاﻟﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﯿﺰ از ﺧﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪه
اﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آن
اراﺋﻪ داده اﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ در ﺧﺼﻮص روش ﻫﺎی ﺷﺎد ﺑﻮدن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .روش
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎ اﺑﺮ ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ را از آﺳﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎن ﭘﺲ ﺑﺰﻧﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ
ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ روش ﻫﺎ را در زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺎده ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﺗﻼش ﻣﺎن را ﺑﮑﻨﯿﻢ.
ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﻮل و ﺛﺮوت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺎدی ﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﯾﮏ ﺗﺼﻮر
ﻏﻠﻂ اﺳﺖ .ﺷﺎدی ﯾﮏ ﺣﺲ دروﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺰ
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺎدﺗﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺳﻮاﻟﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان
ﻧﯿﺰ از ﺧﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪه اﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آن
اراﺋﻪ داده اﻧﺪ.

 12روش ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺮای ﺷﺎد ﺑﻮدن
ﭘﻮﻟﺘﺎن را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن ﺧﺮج ﻧﮑﻨﯿﺪ
اﮔﺮ ﭘﻮل ﺗﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازه ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﯾﮏ ﭘﺎﻟﺘﻮی ﮔﺮم و ﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺖ
ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻟﺒﺎس ﮔﺮم
ﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﺎن .اﮔﺮ آﻧﻘﺪر ﭘﻮل ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﻟﺘﻮی
ﮔﺮاﻧﯽ ﺑﺨﺮﯾﺪ ،ﺣﺴﺮت ﭘﺎﻟﺘﻮی دﯾﮕﺮان را ﻫﻢ ﻧﺨﻮرﯾﺪ ﮐﻪ ﻏﻢ ﻣﯽ آورد.
اﮔﺮ روﺣﺘﺎن آﻧﻘﺪر ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮل ﭘﺎﻟﺘﻮی ﺧﻮدﺗﺎن را ﻧﺼﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ

و ﺑﺎ ﺑﻀﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ دارﯾﺪ دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ ﺻﺎﺣﺐ ﻟﺒﺎس ﮔﺮﻣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ،
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺎدﺗﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻠﻮﻣﺒﯿﺎ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮏ ﮐﺎﻧﺎدا ﻃﯽ ﺳﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺮج ﮐﺮدن ﭘﻮل ﺑﺮای
دﯾﮕﺮان ﺑﯿﺶ از ﺧﺮج ﮐﺮدن ﭘﻮل ﺑﺮای ﺧﻮد آدم ﻧﺸﺎط آور
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺧﺮج ﮐﺮدن ﭘﻮل ﺑﺮای
ﻧﺰدﯾﮑﺎن و اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﯿﺶ از ﻣﺎل اﻧﺪوزی ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺎدی ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺧﻮش ﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎت آﯾﻨﺪه
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺗﺮ از اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺣﺎل
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﻮش ﺑﯿﻦ ﺑﻮدن ﺷﺎدی
ﻣﯽ آورد و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻗﺪرت اﻓﺮاد ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی
ﺳﺨﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮود و از ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.

از ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪی ﻫـﺎی ﻓـﺮدی ﺗـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی
ﺧﻮد ﺻﺮﻓﺎ در ﺟﻬﺖ ﭘﻮل در آوردن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ اﮔﺮ
اﺳﺘﻌﺪادی دارﯾﺪ و ﯾﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺎری ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ در  The Hapiness Advantageﺑﻪ ﭼﺎپ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺎن و ﯾﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﺸﻐﻮل
ﺷﺪه اﻧﺪ  ،ﺷﺎدﺗﺮ ﺑﻮده و ﮐﻤﺘﺮ اﻓﺴﺮده ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻏﺮق ﺷﺪن در روزﻣﺮﮔﯽ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺻﺮف روی ﭘﻮل در آوردن
ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﺟﺰ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻏﻤﮕﯿﻨﯽ ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻧﺪاﻫﺎی

دروﻧﯽ ﺗﺎن ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ.

در زﻣﺎن ﺣﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﺎدرم

ﻫﻤﯿﺸﻪ

ﻣﯽ

ﮔﻮﯾﺪ

ﺧﺪاوﻧﺪ

ﻧﻤﺎز

وﻋﺪه

ﺑﻌﺪ

را

اﮐﻨﻮن

از

ﺗﻮ

ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴﯽ از ﺑﻌﺪ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارد .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ
ﻣﺎ آﯾﻨﺪه را ﻣﺒﻬﻢ و ﺣﺘﯽ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ،وﻟﯽ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﮐﺴﯽ از
آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ ﻧﺪارد.

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه
ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎت آﯾﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺗﺮ از
اﻓـﺮادی ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ در زﻣـﺎن ﺣـﺎل زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﻓﯽ و
ﺗﻼش ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ آﯾﻨﺪه ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﺮد .ﻫﻤﺎن
ﺣﺮف ﺑﺰرﮔﺎن ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻏﻢ ﺧﻮرد و
ﻧﮕﺮان آﯾﻨﺪه ﺑﻮد.
ﺳﺮﻫﺎ را از ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎورﯾﺪ .ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ و
آدم ﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﻧﺮژی ﺑﺪﻫﯿﺪ و اﻧﺮژی
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻓﺘﺎدن ﯾﮏ ﺑﺮگ زﯾﺒﺎی ﭘﺎﯾﯿﺰی ،دل ﺑﻪ
درﯾﺎ زد و ﺷﺎد ﺷﺪ.

ﺷـﺎﮐﺮ ﺑﺎﺷﯿـﺪ و از دﯾﮕـﺮان ﻧﯿـﺰ ﺗﺸﮑـﺮ
ﮐﻨﯿﺪ
ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن »ﺷﮑﺮ ﻧﻌﻤﺖ ،ﻧﻌﻤﺘﺖ اﻓﺰون ﮐﻨﺪ«! ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﮐﺮ ﺧﺪا ﺑﻮدن و ﺗﺸﮑﺮ از دﯾﮕﺮان ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺎط و ﺑﻬﺒﻮد
ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺗﺮ ﺷﺪه و ﺣﺎﻟﺘﺎن
را ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
اﯾﻦ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻫﻔﺖ روز ﻫﻔﺘﻪ و ﻫﺮ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ
ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺷﺎد و ﺧﺮﺳﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﻤﺎ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ.
ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻋﻘﯿﺪه ﺗﺎن ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﯽ ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺤﺚ ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺤﺚ ﻧﮑﺮدن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﻪ  99درﺻﺪ اﻧﺮژی ﺗﺎن را ذﺧﯿﺮه
ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧـﻮﺷﺘﻦ ﯾـﮏ روش ﻣﻔﯿـﺪ ﺑـﺮای ﺑﯿـﺮون رﯾﺨﺘـﻦ
اﺣﺴﺎﺳـﺎت و ﺧﻼص ﺷـﺪن از ﺷـﺮ اﺣﺴﺎﺳـﺎت ﻣﻨﻔـﯽ و
ﻟﺤﻈﺎت ﺳﺨﺖ اﺳﺖ.
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺪادﻣﺎن ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ ﺷﻌﺮی ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ.دﻓﺘﺮ ﺧﺎﻃﺮات داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ.اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻣﯿﮕﺪال ) ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻐﺰ( ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺮس را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

رﻧﮓ آﺑﯽ را وارد زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﺤﻘﻘـﺎن داﻧﺸﮕـﺎه ﺳﺎﺳـﮑﺲ اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ رﻧﮓ آﺑﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ،ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎط
ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ رﻧﮓ ﺑﺮای روﺣﯿﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻔﯿﺪ
اﺳـﺖ.ﻟﺒﺎس آﺑـﯽ ﺑﭙﻮﺷﯿـﺪ و ﭘـﺮده ﻫـﺎ ﯾـﺎ ﺑﺮﺧـﯽ
ﻇﺮوف را ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺤﺚ ﻧﮑﻨﯿﺪ
ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻋﻘﯿﺪه ﺗﺎن ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﯽ ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺤﺚ ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺧﻨﺜﯽ ﺑﻮدن ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎی ﺷﺎدﺗﺮ ﺑﻮدن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه اﯾﻦ
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺤﺚ ﻧﮑﺮدن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﻪ  99درﺻﺪ اﻧﺮژی ﺗﺎن را ذﺧﯿﺮه
ﮐﻨﯿﺪ .ﻋﻘﺎﯾﺪ درﺳﺖ ﺗﺎن را ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﯾﺪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت درﺳﺘﯽ ﺷﺎن ﺑﺎ ﮐﺴﯽ وارد ﺑﺤﺚ ﻧﺸﻮﯾﺪ .ﺑﺤﺚ
ﮐﺮدن ،ﻏﻢ ﺗﺎن را از درک ﻧﺸﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺷﺐ ﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ
ﺣﺪاﻗﻞ  6ﺳﺎﻋﺖ و  15دﻗﯿﻘﻪ ﺧﻮاب ﺑﯽ وﻗﻔﻪ در ﺷﺐ ،ﺑﺮای ﺷﺎد و ﺳﺮﺣﺎل
ﺑﻮدن ﻻزم اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﻓﺮاد
 18ﺗﺎ  25ﺳﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ ﺷﺐ ﻫﺎ را ﺧﻮب ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد
راﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ  8ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاب در ﺷﺐ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ اﺳﺖ و ﮐﻢ
ﺧﻮاﺑﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﺳﺘﺮس و ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ در ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد.

رواﺑـﻂ ﻋـﺎﻃﻔﯽ و دوﺳـﺘﺎﻧﻪ ﺧـﻮﺑﯽ داﺷﺘـﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  75ﺳﺎل در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ داﺷﺘﻦ رواﺑﻂ ﺧﻮب ﺑﺎ دﯾﮕﺮان اﺣﺴﺎس ﻧﺸﺎط را اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺷﺎﻣﻞ رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ،راﺑﻄﻪ ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ ،اﻗﻮام،
دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی دﻋﻮا و ﮐﺪورت،
رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺎن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺗﺎن ﺑﺮﺳﯿﺪ
داﺷﺘﻦ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای ﺑﺪن ﻻزم اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎوی ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ،ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ،آﺟﯿﻞ ﻫﺎ ،ﻣﺎﻫﯽ ،ﻟﻮﺑﯿﺎ و
روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ورزش ﮐﻨﯿﺪ
اﻣﺮوزه ﺳﺮ اﮐﺜﺮ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺮاد از ﺑﭽﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ زن و ﻣﺮد و
ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان در ﮔﻮﺷﯽ و ﺗﺒﻠﺖ اﺳﺖ .ﺑﯽ ﺗﺤﺮﮐﯽ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﺮک ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻨﻈﻢ دارﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﺎدﺗﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺑﯿﻤﺎر ﻫﯿﭻ ﮐﺲ در اﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ
ی ﺑﯿﻤﺎر ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮدن اﺳﺖ .ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎد ﺑﻮدن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ،ﺷﻤﺎ را ﻫﻢ
ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺷﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺷﺎد ﺑﻮدن ﺷﻤﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻏﺼﻪ دﯾﮕﺮی را اﻧﺪﮐﯽ
ﮐﻤﺘﺮ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ در  Public Health Nutritionﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﻧﺠﺎم ورزش ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﺣﺴﺎس ﻧﺸﺎط و ﮐﺎﻫﺶ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد.

ورزش اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺗﺎن را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و اﺿﻄﺮاب و اﺳﺘﺮس ﺗﺎن را
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ  ،ﺧﻮاب راﺣﺘﯽ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ
آورد.

ﺣﺮف آﺧﺮ
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﺎه ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
اﯾﻢ ،ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ دارﯾﻢ ،ﻣﺎ
ﻫﻢ دﻟﻤﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﺶ را
ﻧﺪارﯾﻢ…اﻣﺎ ﺣﻮاﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ و ﺗﮏ ﺗﮏ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻢ.
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺑﯿﻤﺎر ﻫﯿﭻ ﮐﺲ در اﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺑﯿﻤﺎر ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮدن اﺳﺖ .ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎد ﺑﻮدن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ،
ﺷﻤﺎ را ﻫﻢ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺷﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺷﺎد ﺑﻮدن ﺷﻤﺎ و ﻟﺒﺨﻨﺪﺗﺎن ﺷﺎﯾﺪ
ﻏﺼﻪ دﯾﮕﺮی را اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺪاﻗﻞ در ﮐﻮﭼﻪ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﯿﻢ ،ﺳﺮ ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﭘﺮﺧﺎش
ﻧﮑﻨﯿﻢ ،اﺗﻮﺑﻮس و ﻣﺘﺮو ارث ﭘﺪری ﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺠﺎل
را ﮐﻤﺘﺮ ﮐﻨﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎده وﻟﯽ ﻣﻮﺛﺮ ،ﺷﺎدﺗﺮ
ﺷﻮﯾﻢ.

ﻣـﻮاد ﻏﺬاﯾـﯽ در ﺑﺮاﺑـﺮ آﻟـﻮدﮔﯽ
ﻫﻮا
آﻟـﻮدﮔﯽ ﻫـﻮا ﯾﮑـﯽ از اﺛـﺮات اﺟﺘﻨﺎبﻧـﺎﭘﺬﯾﺮ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺖ

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎ رژﯾﻢ
ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺗﺮدد ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری در
ﺷﻬﺮ ،ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣﯽﺗﻮان از اﺛﺮات ﻣﺨﺮب اﯾﻦ
ﻣﻌﻀﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺗﺮدد ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری در
ﺷﻬﺮ ،ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣﯽﺗﻮان از اﺛﺮات ﻣﺨﺮب اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد۸۰.
درﺻﺪ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ زودرس ﻧﺎﺷﯽ از آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی
ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ ﻗﻠﺐ و ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی اﺳﺖ ۱۴ .درﺻﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ
اﻧﺴﺪاد رﯾﻪ و ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی ﺣﺎد ﺗﻨﻔﺴﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺶ درﺻﺪ
ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﻃﺎن رﯾﻪ اﺳﺖ.

ﺳﭙﺮی از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻟﻮدﮔﯽ
ﻫﻮا
آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا در ﺳﺮﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺪﯾﺪه واروﻧﮕﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،زﻧﺎن ﺑﺎردار ،ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﯿﻤﺎران ،ﻗﺸﺮ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻓﻨﯽ ﺧﻮدرو ،اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و
ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﮏ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﯽرود ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ آن اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
در ﮐﻨﺎر رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﺻﻮل ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه
آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ،اﺳﻔﻨﺎج،
آووﮐﺎدو ،ﮐﻠﻢ ﺑﺮوﮐﻠﯽ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎوی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی  A، Cو E
ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻓﻊ ﺳﻤﻮم ﻧﺎﺷﯽ از آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﻣﺼﺮف آﻧﺎن در روزﻫﺎی آﻟﻮده ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

روﻏﻦ زﯾﺘﻮن
روﻏﻦ زﯾﺘﻮن اﺛﺮات ﻣﻀﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا را دﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻮﺟﻮد
در ﻫﻮا ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻋﺮوق و آﺗﺮواﺳﮑﻠﺮوز زودرس ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﺎرﺿﻪ
آﺗﺮواﺳﮑﻠﺮوز ﺑﺮ اﺛﺮ رﺳﻮب ﭘﻼک از ﻣﻮاد ﭼﺮﺑﯽ در دﯾﻮاره دروﻧﯽ رگﻫﺎی
ﺧﻮﻧﯽ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ.روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﯽ اﻣﮕﺎ  ۹اﺳﺖ و ﻣﺼﺮف آن
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﭘﻼﺳﻤﯿﻨﻮژن ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪه
ﭘﻼﺳﻤﯿﻨﻮژن ﺑﺎﻓﺘﯽ آﻧﺰﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮلﻫﺎی دﯾﻮاره داﺧﻠﯽ

ﺷﺮﯾﺎنﻫﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ آن ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻟﺨﺘﻪ ﺧﻮن اﯾﺠﺎد
ﺷﺪه در رگﻫﺎﺳﺖ.
وﺟﻮد ﻟﺨﺘﻪ در رگﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در ﮔﺮدش ﺧﻮن ﻣﯽﺷﻮد.روﻏﻦ
زﯾﺘﻮن ﺣﺎوی دو آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻗﻮی ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ و اوﻟﺌﻮروﭘﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در
رﻗﯿﻖ ﺷﺪن ﺧﻮن و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻟﺨﺘﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه روﻏﻦ زﯾﺘﻮن
ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﺸﺎر اﮐﺴﯿﺪ ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ در داﺧﻞ ﻋﺮوق و ﺷﻞ ﺷﺪن دﯾﻮاره ﺷﺮﯾﺎنﻫﺎ
و ﺑﻬﺒﻮد ﮔﺮدش ﺧﻮن ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻟﻮﺗﺌﯿﻦ:
اﯾﻦ ﮔﺮوه آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان در اﻧﻮاع ﮐﻠﻢ )ﮐﻠﻢ ﺑﺮوﮐﻠﯽ ،ﮔﻞ ﮐﻠﻢ و ﺑﺮگ
ﮐﻠﻢ( ،اﻧﻮاع ﻣﯿﻮهﻫﺎ ،ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ای )ذرت ،ﻧﺨﻮد ﻓﺮﻧﮕﯽ( ﺗﺨﻢ
ﻣﺮغ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﺮگ دار وﺟﻮد دارد.

ﺳﻠﻨﯿﻮم:
ﯾﮏ ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬاﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ،ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ،ﻣﺮغ ،ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ،
ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺖ.

ﮐﺎروﺗﻨﻮﺋﯿﺪﻫﺎ:
رﻧﮕﺪاﻧﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﻧﮓ زرد و ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﻣﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ
ﻫﻮﯾﺞ ،ﺧﺮﺑﺰه و ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻟﯿﮑﻮﭘﻦ:
ﯾﮏ ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻗﺮﻣﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ
و ﻫﻨﺪواﻧﻪ اﺳﺖ.

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ :A
در ﻫﻮﯾﺞ ،ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ،ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﺮگ دار ﺗﯿﺮه رﻧﮓ و زردآﻟﻮ ﺑﻪ وﻓﻮر
وﺟﻮد دارد.

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ :C
در ﻣﺮﮐﺒﺎت ،ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ،آﻧﺎﻧﺎس ،ﮐﻠﻢ ﺑﺮوﮐﻠﯽ ،اﺳﻔﻨﺎج و اﻧﻮاع ﺗﻮت
وﺟﻮد دارد.

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ :E
آﺟﯿﻞ ،ﮐﺮه ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ ،ﺟﻮاﻧﻪ ﮔﻨﺪم ،اﺳﻔﻨﺎج ،ﺳﻮﯾﺎ ،ﻣﺎﻫﯽ ،آووﮐﺎدو
و روﻏﻦ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺣﺎوی اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ،اﻧﻮاع ﺗﻮتﻫﺎ ،ﻓﻠﻔﻞ ،ﻫﻮﯾﺞ ،اﺳﻔﻨﺎج ،زردﭼﻮﺑﻪ ،زﻧﺠﺒﯿﻞ،
ﺑﺬر ﮐﺘﺎن ،اﻧﻮاع آﺟﯿﻞ و ﻏﻼت ﺳﺒﻮس دار ﻧﯿﺰ دارای ﺧﻮاص ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺑﯿﺮون ﻧﺮوﻧﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻧﺎن
ﺑﺎردار در ﻣﻌﺮض آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻻت ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ ،ﻋﻼﺋﻢ
اﺿﻄﺮاب ،اﺧﺘﻼل اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﻠﻢ ﺑﺮوﮐﻠﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻘﻘﺎنﻫﺎﭘﮑﯿﻨﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻠﻢ ﺑﺮوﮐﻠﯽ و ﺟﻮاﻧﻪ آن ذرات
ﻣﻌﻠﻖ و ازن ﻫﻮا را دﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺎوی ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺳﻮﻟﻔﻮراﻓﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ دارد.ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در
ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن در روزﻫﺎی آﻟﻮده ﮐﻤﺘﺮ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﻢ و ﻣﻮاد ذﮐﺮ
ﺷﺪه را ﺑﻪ وﻓﻮر در وﻋﺪهﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﻢ.

ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎوی آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان
آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﺳﻠﻮلﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺻﺪﻣﺎت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﺳﻔﻨﺎج
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ آووﮐﺎدو ،اﺳﻔﻨﺎج و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎوی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E
ﻣﺎﻧﻊ از آﺳﯿﺐ ﻧﺎﺷﯽ از آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﺑﻪ رﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻋﻮارض وای ﻓﺎی؛ از ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﺗﺎ
ﺳﺮﻃﺎن
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ دﻧﯿﺎی زﻧﺎن :اﺳﺘﻔﺎده از وای -ﻓﺎی ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ
را ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد راﺣﺖ ﮐﺮده اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻤﻨﯽ
اﻧـﺮژی ﻫـﺎی ﻧـﺎﻣﺮﺋﯽ ﻣﺘﺼﺎﻋـﺪ از اﯾـﻦ ﻓـﻦ آوری ﻫـﺎ،
ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد .از ﺳﺎل  ،1997وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وای -ﻓﺎی
ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ،ﻣﺤﻘﻘﺎن درﺧﺼﻮص اﺛﺮات ﺑﺪ آن روی
ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯽ ﺷﻤﺎری اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ،روﺷﻦ و
درﻋﯿﻦ ﺣﺎﻟﺸﻮک اﻧﮕﯿﺰاﻧﺪ .وای -ﻓﺎی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات
ﻣﻀﺮی روی ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻠﯽ ﺑﺪن و ﻣﻐﺰﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ اﻧﺮژی ﻫﺎ روی ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺪی ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد .اﻟﺒﺘﻪ
ﻗﺴﻤﺖ ﻋﺠﯿﺐ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺗﺎزه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه
اﺳﺖ .درواﻗﻊ در ﺳﺎل  ،2008ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺳﺎﯾﻨﺘﯿﻔﯿﮏ اﻣﺮﯾﮑﻦ،
ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﮐﻨﺘﺮل ذﻫﻦ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،ﮐﻪ
ﺧﻄﺮات »وای -ﻓﺎی« روی ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن را ﺷﺮح ﻣﯽ داد .در اداﻣﻪ در ﻣﻮرد
ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻀﺮات وای -ﻓﺎی ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﺸﺪار درﺑﺎره ﻋﻮارض »وای -ﻓﺎی«
ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺷﺮوع اﺳﺘﻔﺎده از وای -ﻓﺎی ،ﮐﻢ
ﺧﻮاب ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﯾﺪ؟ در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ،2007ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در
ﺧﺼﻮص اﺛﺮات ﺑﺪ اﻣﻮاﺟﯽ وای -ﻓﺎی ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺗﺤﯿﻖ اﺛﺮات ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه روی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ.
دو ﮔﺮوه داوﻃﻠﺐ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﻧﯿﻤﯽ از آﻧﻬﺎ در ﻣﻌﺮض
ﻋﻼﯾﻢ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه واﻗﻌﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﯽ دﯾﮕﺮ از داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﺗﻘﻠﺒﯽ و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻋﻼﯾﻤﯽ

داده ﺷﺪ.
دﺳﺘﻪ اول از داوﻃﻠﺒﺎن ،ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب ﺷﺪﻧﺪ و در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در اﻟﮕﻮی ﻣﻮج ﻣﻐﺰی ﺷﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ اﻣﺎ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ
از داوﻃﻠﺒﺎن ،دﭼﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻧﺸﺪﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺤﻘﻘﺎن،
ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،وﺟﻮدی وای -ﻓﺎی در ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد
ﺑﺴﯿﺎری وای -ﻓﺎی در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﺎ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺰﻣﻦ در
ﺧﻮاب ﺷﻮﻧﺪ .زﯾﺮا ﺑﻤﺒﺎران ﺷﺪن ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎی وای -ﻓﺎی در اﻟﮕﻮی
ﺧﻮاب و ﯾﺎ داﺷﺘﻦ ﺧﻮاب راﺣﺖ ﺗﺪاﺧﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زﯾﺎد از
ﺧﻮاب ﻫﻢ ،ﺷﺮوع ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻫﻤﭽﻮن اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺳﺘﺮس ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ
اﺳﺖ.

ﻣﻀﺮ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﻮدک
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ درﻣﻌﺮض ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ رادوﯾﯽ ﻏﯿﺮﺣﺮارﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از وای -ﻓﺎی و
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در رﺷﺪ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﻠﻮﻟﯽ ،ﺑﻪ وﯾﺰه رﺷﺪ
زﻫﺴﺎﻧﯽ ،ﺗﺪاﺧﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ روی ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪ،
ﺗﺎﺧﯿﺮ در رﺷﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ
اﺗﺮﯾﺸﯽ در ﺳﺎل  2009ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،اﺧﺘﻼل ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ در ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ دﯾﺪه ﺷﺪ .وﯾﮋﮔﯽ
ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در رﺷﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮز در
ﺳﻦ رﺷﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ اﺛﺮات ﻣﻀﺮ وای -ﻓﺎی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺣﺴﺎس ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺗﺤﻘﯿﻘـﯽ دﯾﮕـﺮ از ﺳـﻮی ﮔﺮوﻫـﯽ از داﻧـﺶ آﻣـﻮزان دﺑﯿﺮﺳـﺘﺎﻧﯽ در
داﻧﻤﺎرک ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل از دﺳﺖ دادن ﺗﻤﺮﮐﺰﺷﺎن ﭘﺲ از ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
در رﺧﺘﺨﻮاب ﺷﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮاب ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ وای -ﻓﺎی ﺟﻠﻮی رﺷﺪ ﺣﺘﯽ
ﮔﯿﺎﻫﺎن را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺑﯿﺸﺘﺮ وای -ﻓﺎی،
از دو ﮔﻠﺪان ﮔﯿﺎه ﺷﺎﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﮏ ﮔﻠﺪان را در اﺗﺎﻗﯽ ﻗﺮار
دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺎری از ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت وای -ﻓﺎی ﺑﻮد و دﯾﮕﺮ را دورﺗﺮ از وای-
ﻓﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ؟ ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﺗﺎﻗﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت وای -ﻓﺎی
ﺑﻮدﻧﺪ رﺷﺪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.

ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻐﺰ
درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزان داﻧﻤﺎرﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ

ﻫﻤﺮاه دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻫﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻮارد
ﻣﺘﻌﺪدی از اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺧﺼﻮص اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ
ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت  -4Gﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه -ﮐﺮدﻧﺪ و دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﻮاج،
از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻐﺰ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روی ﻣﻐﺰ زﻧﺎن ،ﺑﯿﺶ از اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ دارد .در ﯾﮏ
ﺗﺤﻘﯿﻖ از  15زن و  15ﻣﺮد داوﻃﻠﺐ ،آزﻣﻮن ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺎده ای اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
اﺑﺘﺪا ﮐﻞ ﮔﺮوه ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻌﺮض ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت وای -ﻓﺎی ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ،
آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ  2.4ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ اﻣﻮاج وای -ﻓﺎی
ﻗﺮار دادﻧﺪ و دوﺑﺎره آزﻣﻮن را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﻐﺰی ﺷﺎن را اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻐﺰی و ﺳﻄﺢ اﻧﺮژی زﻧﺎن،
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ای ﻧﺸﺎن داد.

ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ -ﻋﺮوﻗﯽ
وﻗﺘﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﯾﺎ  3Gﯾﺎ ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه  LTEﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻗﻠﺐ ﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﯽ ﺗﭙﺪ ،اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ و
اﺻﻼ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻓﮑﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ .در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ روی 62
داوﻃﻠﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﻓﺮاد ،ﮐﻨﺎر اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،دﭼﺎر ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در درازﻣﺪت آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری
ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ -ﻋﺮوﻗﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺳﺮﻃﺎن؟
درﺧﺼﻮص اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از وای -ﻓﺎی ﻫﻨﻮز ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖ
و ﮔﻮ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﻌﺪاد ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ در
اﺛﺮ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﻧﺪ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ
اﯾﻦ اﻣﻮاج ،ﺧﻄﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻏﺪه ﻫﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ
ﻣﻮرد از ﺳﺮﻃﺎن در زن ﺟﻮان  21ﺳﺎﻟﻪ ای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.
او ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اش ،ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،د ﭼﺎر اﯾﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد .در واﻗﻊ در ﻗﺴﻤﺖ راﺳﺖ ﺳﯿﻨﻪ
او ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاﻫﺶ را درون ﻟﺒﺎﺳﺶ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﻏﺪه ای
ﺑﺪﺧﯿﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد.

ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮد از اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ،ﭘﯿﺶ

از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ،ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﯿﻢ را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎوی آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی
ﺟﻠﻮی اﯾﺠﺎدﺳﺮﻃﺎن را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ال -ﮐﺎرﻧﯿﺘﯿﻦ ﮐﻪ از اﺳﯿﺪﻫﺎی آﻣﯿﻨﻪ
ﻟﯿﺰﯾﻦ و ﻣﺘﯿﻮﻧﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﺪن را در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت  2.4ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﻪ دارد.
اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪری ﻣﯽ ﺷﻮد .ال-
ﮐﺎرﻧﯿﺘﯿﻦ در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼت و ﮐﺒﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺷﺖ ،ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﻣﺎﻫﯽ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ وﺟﻮد
دارد .ﮐﺎرﻧﯿﺘﯿﻦ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﮑﻤﻞ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ.
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ در ﺑﺪن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ راﺣﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺧﯽ ازداروﻫﺎی ﺣﺎوی ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ
ﮐﺮد .ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﺣﻮال ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت دور ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ دﭼﺎر ﻋﻮارض ﻣﻨﻔﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺪ.

ﻧﺎزاﯾﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ،ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺣﺮارت ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه
از ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ ،اﺳﭙﺮم ﻫﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺮدﻫﺎ ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻟﭗ ﺗﺎپ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را روی ﭘﺎی ﺧﻮد ﺑﮕﺬارﻧﺪ .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﺣﺮارت ،ﻣﻀﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎ
وای -ﻓﺎی ،ﺣﺮﮐﺎت اﺳﭙﺮم را ﮐﻨﺪ ﮐﺮده و ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺮد ﺷﺪن  DNAﻣﯽ ﺷﻮد.
درواﻗﻊ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻣﻮاج وای -ﻓﺎی روی اﺳﭙﺮم اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻘﻂ ﺧﺎص ﻣﺮدﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زن ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﻧﺎﺑﺎروری و ﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎرداری ﻫﺎی ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ﮐﻨﺪ .در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ
روی ﻣﻮش ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﯿﻢ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﻠﻮی ﺑﺎرداری را ﺑﮕﯿﺮد.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ،ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ روی ﻣﻮش ﻫﺎ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪت  45روز ،روزی 2
ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻌﺮض ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت وای -ﻓﺎی ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻄﺢ
اﺳﺘﺮس اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ودر آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ و دﭼﺎر ﺻﺪﻣﺎت ﺳﻠﻮﻟﯽ و اﺛﺮات ﺑﺪ
روی ﺳﺎﺧﺘﺎر  DNAﺷﺪﻧﺪ .اﺳﺘﺮس اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ،ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮﻫﻢ زﻧﻨﺪه ﺗﻌﺎدل
ﻣﯿﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ رادﯾﮑﺎل ﻫﺎی آزاد و دﻓﺎع ﻫﺎی آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ اﺳﺖ و از
آن ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﻪ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﺑﺪن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺳﺎل  ،2011ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﻮﺋﺪی ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﺗﻮﺻﻬﯽ
ﻫﺎی زﯾﺮ را اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ:
• زﻧﺎن ﺑﺎردار ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﯿﻢ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
• اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه از ﻣﻘﺪار ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت
ﻣـﺎﮐﺮووﯾﻮ و ﻓﺮﮐـﺎﻧﺲ رادﯾـﻮﯾﯽ ﺣـﺎل ﺣـﺎﺿﺮ ﻓـﻦ
آوری ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
• اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ درﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﺗﻌﺸﻌﺎت،
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺟﻨﯿﻦ اﻧﺴﺎن و رﺷﺪ آن را ﻧﺎدﯾﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

زﻣــﺎن آﻟــﻮدﮔﯽ ﻫــﻮا »ﺷﯿــﺮ« و
»اﻧﺎر« ﺑﺨﻮرﯾﺪ
ﯾـﮏ ﻓـﻮق ﺗﺨﺼـﺺ آﻟـﺮژی و اﯾﻤﻮﻧﻮﻟـﻮژی
ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﻋﻨـﻮان ﮐـﺮد :ﺑـﻪ اﻓـﺮاد ﺗﻮﺻـﯿﻪ
ﻣﯽﺷﻮد زﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﺑﺮای
ﮐـﺎﻫﺶ ﻋـﻮارض ﻧـﺎﺷﯽ از آن ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار
ﻓـﺮاوان ﻣﺎﯾﻌـﺎت ،ﺷﯿـﺮ و اﻧـﺎر ﻣﺼـﺮف

ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ،دﮐﺘﺮ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺤﻠﻮﺟﯽراد ،ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ آﻟﺮژی و
اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ آﻧﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ آﻟﻮدﮔﯽ
ﻫﻮای ﺗﻬﺮان ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻫﻮای آﻟﻮده ﺣﺎوی ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻨﻮﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ،
ﻧﯿﺘﺮوژن ،ﮔﻮﮔﺮد ،اوزون و … اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺪازهﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ذراﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺪازه آن  10ﻣﯿﮑﺮون ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
وارد دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ذراﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻢﺗﺮ از  10ﻣﯿﮑﺮون ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وارد رﯾﻪ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود:ذرات ﺑﺎ اﻧﺪازه  2.5ﻣﯿﮑﺮون و ﮐﻢﺗﺮ از آن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ وارد
ﻋﻤﻖ رﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪام ذرات وارد دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ و رﯾﻪ
ﺷﻮد ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در اﻓﺮاد ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ
آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض آن ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﺷﺢ و اﻧﻘﺒﺎض
ﻋﻀﻼت رﯾﻪ و اﺣﺴﺎس ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ،ﺳﺮﻓﻪ ،ﺳﻮزش و درد ﮔﻠﻮ و ﺳﻮزش ﭼﺸﻢ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺤﻠﻮﺟﯽراد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﻮای آﻟﻮده اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﺳﻢ و
آﻟﺮژی دﭼﺎر ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد
ﺳﺎﻟﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﮑﺮر در ﻣﻌﺮض ﻫﻮای آﻟﻮده دﭼﺎر ﺑﺮوز
ﻋﻼﺋﻢ آﺳﻢ و آﻟﺮژی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ آﻟﺮژی و اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﻫﻮای آﻟﻮده از ﺗﺮدد
ﻏﯿﺮﺿﺮوری در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ ،اﻓﺰود:
اﮔﺮ اﻓﺮاد ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﻣﻨﺰل ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺎﺳﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮدار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗﺮدد
از ﻣﺘـﺮو اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨـﺪ و ﭘـﺲ از ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺰل
اﺳﺘﺤﻤﺎم ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﺴﺖوﺷﻮ دﻫﻨﺪ
و ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻓﺮاوان ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻣﻨﺰل ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد از
ﺑﺎز ﮐﺮدن ﭘﻨﺠﺮه و درﻫﺎ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ورود ذرات رﯾﺰ آﻟﻮدﮔﯽ
ﻫﻮا ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﻨﺰل ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺤﻠﻮﺟﯽراد در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺼﺮف
زﯾﺎد ﻣﺎﯾﻌﺎت اﻧﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﯿﻮه دارای آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺼﺮف آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻋﻮارض آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.

ـﻪ
ـﺖ ﮐـ
ـﺪﺗﺮ از آن اﺳـ
ـﻊ آب ﺑـ
وﺿـ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز :ﺑﺤﺮان آب از ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺳﺎزﻣـﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳـﯽ ﻣﻄـﺮح ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،ﻣﺸﺨـﺺ
اﺳﺖ؛ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻢ ﮔﺰارﺷﯽ
ﻧﺪﻫـﺪ ،ﻣﻄـﺎﺑﻖ اﺧﺒـﺎر و اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ ﮐـﻪ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻫﺮ روز
اﺣﺘﻤـﺎل ﺑﯿﺸﺘـﺮی دارد ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﮐﻢآﺑـﯽ،
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از روزﻧﺎﻣﻪ وﻗﺎﯾﻊ اﺗﻔﺎﻗﯿﻪ ،در ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﮐﻢآﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺮدم ﺑﺎورﺷﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮد )ﭼﻮن اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺑﺎرشﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮا ﮔﻮلزﻧﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ( ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روز
ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اداره ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﺧﺒﺮی ﺳﺎﻋﺖ 14
ﺷﺒﮑﻪ اول ،ﮔﺰارش ﻣﯽداد ،ﺑﺮ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺎرش اﻣﺴﺎل در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ زﻣﺎن
ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﭘﺎرﺳﺎل ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺒﺮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد:
»ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد اﻣﺴﺎل در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺎرﺳﺎل ﺑﺎرش
ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺮدم از ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب را
ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﻧﺨﻮرﯾﻢ «.ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ او
ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ،
ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺎورﺷﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﺮان ﮐﻢآب اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ از ﻇﺎﻫﺮا اﻣﺮ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ رﻏﻢ
ﺗﻤﺎم ﻫﺸﺪارﻫﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺟﯿﺮهﺑﻨﺪی ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ،ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺮدم ﮐﻢآﺑﯽ در اﯾﺮان را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ
ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻢآﺑﯽ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎی
ﺧﺸﮏ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻓﺸﺎر ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﯿﺎورده اﻣﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻬﺮهﺑﺮدار ﺑﺮای

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب ،از ﺳﻔﺮهﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮده و اﮐﻨﻮن در وﺿﻌﯿﺘﯽ
ﻗﺮار دارﯾﻢ ﮐﻪ ذﺧﯿﺮه آب در اﯾﻦ ﺳﻔﺮهﻫﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

وﺿﻊ آب ،ﭼﻨﺎن ﺑﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ در ﺑﺮﺧﯽ
از اﺳـﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸـﻮر ﺗـﺮک ﺧـﻮرده و ﻧﺸﺴـﺖ
ﮐـﺮده اﺳـﺖ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ اﯾـﻦ
ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از
اﯾـﻦ در ﺑﺎﻓﺖﻫـﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨـﯽ آب وﺟـﻮد
داﺷﺘـﻪ و اﮐﻨـﻮن ﮐـﻪ آب ﻣﺼـﺮف و ﺗﻤـﺎم
ﺷـﺪه ،ﺟـﺎی ﺧـﺎﻟﯽ آب ﺑـﻪ اﯾـﻦ دﻟﯿـﻞ ﮐـﻪ
ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻧـﺪارد ،ﻧﺸﺴـﺖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و اﺛـﺮش
روی زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ،رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری اﻟﺒﺮز ﮔﺰارش داد ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽای
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوﯾﺰ ﮐﺮدواﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان آب در اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﺑﻮد .ﮐﺮدواﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاری اﻟﺒﺮز رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای
ﺣﻔﺎﻇﺖ آب اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد 32» :ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﺑﺤﺮانﻫﺎی
اﻣﺮوز را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدم .ﺑﺤﺮان آب در ﮐﺸﻮر ﺣﺘﯽ ﮐﻮﯾﺮﻫﺎی ﻣﺎ را
ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده و اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺸﺮوح ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﭘﺮوﯾﺰ ﮐﺮدواﻧﯽ ﮐﻪ از او ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺪر
ﮐﻮﯾﺮﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،در اداﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ:

دﯾﮕﺮ آب ﻧﺪارﯾﻢ
ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﭘﺮوﯾﺰ ﮐﺮدواﻧﯽ ،در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﺣﻔﺎﻇﺖ آب اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﮐﻪ
در ﺳﺎﻟﻦ ﺷﻬﺪای دوﻟﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :وﺿﻌﯿﺖ آب در اﯾﺮان
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪﺗﺮ از آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و اﯾﺮان دﯾﮕﺮ آﺑﯽ
ﻧﺪارد .ﻣﻦ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان را از ﻧﺰدﯾﮏ دﯾﺪهام و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
داده و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدهام .او در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﭼﻬﺎر ﻣﻨﺒﻊ آب وﺟﻮد دارد ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :آبﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ،
زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ،رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا و ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ،ﭼﻬﺎر ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ آب ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ

ﭼﻬﺎر ﻣﻨﺒﻊ آب در اﯾﺮان ﮐﻢ ﺷﺪه و اﻣﺮوز اﯾﺮان را در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮان
آب ﻗﺮار داده اﺳﺖ .او ﺑﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ رﻃﻮﺑﺖ رﻓﺘﻪاﻧﺪ و
از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺰاران ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺎغ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﮐﺮدواﻧﯽ ،اﺳﺘﺤﺼﺎل
آب از ﻫﻮا را در ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﭼﺎﺑﻬﺎر در دﻧﯿﺎ
ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎدﻫﺎی ﺷﺮﺟﯽ و ﻣﻮﺳﻤﯽ ﺧﻮﺑﯽ دارد و ﺑﺎﯾﺪ از
آن ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ آب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد اﻣﺎ ﮔﻮش ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

درﯾــﺎﭼﻪ اروﻣﯿــﻪ دﯾﮕــﺮ اﺣﯿــﺎ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﻓﺘﺨﺎری اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ،ﻣﻘﺼﺮداﻧﺴﺘﻦ ﮐﺸﺎورزان در ﻫﺪررﻓﺖ
آب را رد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :از دﻫﻪ  40ﮐﻪ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه در روﺳﺘﺎﻫﺎ رواج ﭘﯿﺪا
ﮐﺮد ،ﻗﻨﺎتﻫﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه رﻓﺘﻨﺪ .ﮐﻞ ﭼﺎهﻫﺎی
ﺣﻔﺮﺷﺪه اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻣﺪت  50ﻫﺰار ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻦ
ﺳﺎلﻫﺎی  1355ﺗﺎ  1360ﺑﻪ  150ﻫﺰار ﺣﻠﻘﻪ رﺳﯿﺪ .ﮐﺮدواﻧﯽ در ﺑﺨﺶ
دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﻧﺎدر ﻗﺎﺿﯽﭘﻮر ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﺮای او ارﺳﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﺷﺎره و ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﮐﺮد :او در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﭼﺎرهای
ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻢ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ از ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ ﭼﺎهﻫﺎی زﯾﺎدی اﻃﺮاف
درﯾﺎﭼﻪ را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ دﯾﮕﺮ
اﺣﯿﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﺪر ﮐﻮﯾﺮﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان در اداﻣﻪ از ﭼﻨﺪ ﻃﺮح ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﺧﯿﺎﻟﯽ
ﯾﺎد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﺗﺼﺎل درﯾﺎیﺧﺰر ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس ،اﺣﯿﺎی درﯾﺎﭼﻪ
ﺟﺎزﻣﻮرﯾﺎن ،ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ رﺷﺘﻪﮐﻮه اﻟﺒﺮز ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺸﻮر ،ﺟﻨﮕﻞﮐﺎری و ﻃﺮح ﺗﻐﯿﯿﺮ آب و ﻫﻮا ﺑﺎ اﯾﺠﺎد درﯾﺎﭼﻪﻫﺎی
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ،ازﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﺧﯿﺎﻟﯽ و
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ.
او اﻓﺰود :ﻃﺮح اﺗﺼﺎل درﯾﺎیﺧﺰر ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس ﮐﻪ از ﺳﺎلﻫﺎی دور ﻣﻄﺮح
ﺑﻮد ،در زﻣﺎن دوﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ از دﻓﺘﺮ
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻋﻠﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻦ را ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪﻧﺪ و
ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮری وﻗﺖ ،اﺻﺮار ﺑﺮ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح دارد و
ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺧﯿﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ .ﮐﺮدواﻧﯽ اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﮐﺸﻮر اﻣﮑﺎن

ﻧﻔﻮذ آب ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ،ﺳﺪﻫﺎی ﮐﺸﻮر رﺳﻮبﮔﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﺷﺴﺖوﺷﻮی ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻﮐﺪام از اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در  50ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﻪ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ دارد و ﻧﻪ ﺳﺪی ﮐﻪ آب
ﺟﻤﻌﯿﺖ آن را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﮐﺮدواﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ  32ﺳﺎل ﭘﯿﺶ درﺑﺎره
ﺑﺤﺮان آب ﻫﺸﺪار داده ﺑﻮد ،اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ،ﻏﺎرت آب ،ﭘﯿﺸﺮوی آب
ﺷﻮر و ﻧﺸﺴﺖ زﻣﯿﻦ را از ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﻫﺸﺪار داده ﺑﻮد .او ،رﻓﺴﻨﺠﺎن را
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﺷﺪﯾﺪ آب ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد
و ﮔﻔﺖ :رﻓﺴﻨﺠﺎن ﻫﺰار و 650ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﺎهﻫﺎ دﯾﮕﺮ آب
ﻧﺪارﻧﺪ و از آن ﻧﻤﮏ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﺸﺖ ﭘﺴﺘﻪ ،رﻓﺴﻨﺠﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد.
ﮐﺮدواﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺮم ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺷﺎره و اﻋﻼم
ﮐﺮد :ﻫﻤﻪ ﺑﺎغﻫﺎی ﺟﻬﺮم دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮهای اﺳﺖ اﻣﺎ ﻋﻤﻖ
ﭼﺎهﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ  600ﻣﺘﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و دﺷﺖ آن دﯾﮕﺮ آب ﻧﺪارد
و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮐﻮهﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب روی آوردهاﻧﺪ.
او از ﭼﺎه ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺮﻃﺎن ﻗﻨﺎت ﯾﺎد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺴﯿﺎری از دﺷﺖﻫﺎی
ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﮐﺸﻮر ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزی ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و اﺷﺘﺒﺎه ﻫﻤﯿﻦﺟﺎﺳﺖ .او
در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺖ زﻣﯿﻦ در ﮐﺸﻮر اﺷﺎره و اﻋﻼم
ﮐﺮد :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ آب ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﻔﻮذ
ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ زﻣﯿﻦ را ﻧﺪارد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ ازﺑﯿﻦرﻓﺘﻦ
ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﺮدواﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺸﺴﺖ زﻣﯿﻦ ،ﻧﺸﺖ آب از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ
اﺳﺖ؛ ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر  90ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر
در ﺣﺎل ﻧﺸﺖﮐﺮدن اﺳﺖ .ﻧﺸﺴﺖ زﻣﯿﻦ ،ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺞﺷﺪن ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از
دﮐﻞﻫﺎی ﺑﺮق ﮐﺸﻮر ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﯿﻠﯽ از راهﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﭘﺪر ﮐﻮﯾﺮﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﻨﮕﻞﮐﺎری در اﯾﺮان را رد ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :ﺟﻨﮕﻞﮐﺎری دﯾﮕﺮ ﺟﻮاب ﻧﻤﯽدﻫﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺳﻄﺢ آبﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ آنﻗﺪر
ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ درﺧﺖ ﮐﺎﺷﺘﻪﺷﺪه ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﯾﺪ آﺑﯿﺎری ﺷﻮد و
رﯾﺸﻪاش ﺑﻪ رﻃﻮﺑﺖ داﺧﻞ زﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽرﺳﺪ.
ﮐﺮدواﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ ﮐﺸﻮر ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
ﭼﺮا اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻌﺎع  50ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺎ
ﮐﺪام آب ﻗﺮار اﺳﺖ در اردﮐﺎن ﯾﺰد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﻮﻻد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد؟ او
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ آب و
ﻏﺬا ﻧﯿﺎز دارد .ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﺎه ﺑﺰﻧﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
روز ﻧﯿﺰ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﺮدواﻧﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ آب
ﺻﻨﻌﺖ ،ﮐﺸﺎورزی و ﺷﻬﺮ را ﻧﺼﻒ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏﺳﻮم ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ اﻣﺎ در
ﮐﻨﺎر آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی دﻗﯿﻘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد؛ ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﻣﺜﻼ ،وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﭼﺎه

ﮐﺸﺎورزی ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﮐﻨﺎر آن ﺷﻐﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺗﺎ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﺸﻮﻧﺪ .او ﺑﺮ ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب دارد
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﮐﺮدواﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮهای دردی را دوا
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ از آب اﺳﺘﻔﺎده ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره ﺷﻮد .او ﺑﺎ
اﻧﺘﻘﺎد از ﭼﻤﻦﮐﺎری در ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮی اﻋﻼم ﮐﺮد :ﭼﻤﻦ ﻫﻢ ﺳﺮﻃﺎنزاﺳﺖ
و ﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﺮمﺷﺪن زﻣﯿﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﻞ
ﭼﻤﻦﻫﺎی ﺷﻬﺮ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺪ اﻣﺎ در اﯾﺮان ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺮدواﻧﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﻀﺎی
ﺳﺒﺰ ﺗﻬﺮان و ﮐﺮج اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در آن ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ
ﺷﻮد.

