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 1 صفحه

 

ص

ان، حشره 
يشتر ديده 

وقتي . يرد
 پرنده ها 
يزبان را از 

ده ميزبان 
. كند ل مي

وجودي كه 
ريزي بقيه 
تر به دنيا 
 گرفتن از 
ردن غذاي 
 قرار دادن 

. ي باشند
كوكوي . ت

 و كوكوي 
پراكنش . 

نده خوش الحا
ي گذارد ولي بي
ي صورت مي گي
نه يكي از اين
 تخم پرنده مي

پرند.  مي گذارد
 به جوجه تبديل
دنبا بيايد، با و
شته، به طور غر

اگر هم ديرت. د
ش در هنگام غذا
ر نتيجه با خور
با تحت فشار

وي تاجدار مي
ران استغرب اي

د مثل مي كند
.وري مي نمايد

 .وپاست

2شماره  بري
1390 ه

ك نقابدار، پرن
و سينه سرخ مي
 در النه اليكايي
م خود را در النه
يزي يك يا چند

. 

 فقط يك تخم
 خوابد و آنها را
تر از بقيه به د

مرش نگذش از ع
يرون مي اندازد
بزرگ و قويترش

د. مل مي كند
زرگتر شده و ب

ديگر يا  ف
ي كشد و يا 
ندازد بدين 
ش در النه 
ه رشد خود 

 سه گونه 
  از كوكو

 خالدار و كوكو
مال و شمال غ
 تا فارس توليد
رقي ايران زاداو
سيا، افريقا و ارو

 مجله خب
 دي ماه

گاني چون سسك
كوچك، چچك و
 كه تخم گذاري
رنده ماده تخم
ت، به طور غري
يرون مي اندازد

 در هر آشيانه
ي تخم ها مي
جوجه كوكو زودت
ده ساعت هم
 ها را از النه بي
، به دليل جثه ب
خوانده بهتر عم
ر، پرقدرت و بز
 هاي ضعيف
ن جا آنها را مي
ه بيرون مي ان
ب تنها خودش
 مي ماند و به

 . مي دهد

ها در ايران
ند كه عبارت

، كوكويولي
ش كوكو در شم
ر در غرب ايران
ر در جنوب شر
ي كوكوها در آس

 واده
 انان
ل و

 رانرد
 شد،

ميل
ه در

 

طقه
ارند،
ر يا
 عدد
 . اند
ه ها
سيار
ي در
ه هر
كايي
شيانه

پرندگا
خوار ك
شده
كه پر

اشتگذ
النه بي

كوكو
نيز رو
اگر ج
حتي د
تخم
بيايد،
مادرخ
بيشتر
جوجه
همان
از النه
ترتيب
باقي
ادامه

كوكوه
هستن
معمو

پراكنش
خالدار
تاجدار
جهاني

ت

خانو از  يه ا
كوكوسا سته

ده بومي شمال

  

ودربا نام 
با يم ن پرنده

م نوعانش تحم
درخت زي اند كه
.ندگي مي كنند

منط در -)ايسنا
تي متر طول دا
ر قهوه اي كد
 انگشتان چهار
قب قرار گرفته

ن كوچك و ميوه
ادآوري آنها بس
صل تخم گذاري
ته نه در آشيانه

يكد را در النه ال
مچنين در آش

حيوانات

(Geoc  پرنده
(C  راو از

اين پرند. باشد
  

كارتوني نيز 
اينم انگليسي

ه خود را بر هم
 جنگل نشين د

جهان زن ستوايي

(شجويان ايران
تا شصت سانتي
 بالشان بيشتر
ي دارند، تعداد

در عقب و و دو تا
ها و بي مهرگان
توليد مثل و ز

كوي ماده در فص
م مي گذارد البت
ي ماده تخم خود
 زيباست و هم

با ح يي

  نده
 (coccyxده

 Cuculidae)

(Cucul مي ب
 .آمريكا است

، اين پرنده
(road كه نام

  .است  ه

كه است ه اي
وكوها پرندگان

بي معتدل و اس

 خبرگزاري دانش
ندگان پانزده ت

پر و  كلفت و
دم درازي. ست

كه دو تا در جلو
حشرات، حلزونه

طريقه ت.  كنند
كوك. جيب است

دگان ديگر تخم
معموال كوكوي
 اي كوچك و

آشناي

كوكو دون
كوكو دوند

كوكويان
iformes)

قاره آمركز 

 

 

  

به نام
drunner)

شده  ساخته

كوكو، پرند
كو .كند مي

مناطق قطب

به گزارش
خزر اين پرن
منقارشان
خاكستري ا
مي باشد ك
كوكوها از ح
تغذيه مي
جالب و عج
آشيانه پرند

م. پرنده اي
كه پرنده

خبرنامه 
–

ت
انجمن جبهه طبيع
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ص

گر اين كه 
  .د

عضو  6وه 
ه تشكيل 
. اده است

ر است و 
 ها قادرند 
النه موش 
غضب مي 

 19ه گاهي 
اي تعيين 
 را عالمت 

نكته ديگ. است
 بزرگ تري دارند

  .مي باشدزن 
هر گرو. مي كنند

ساله و حتي توله
ق به يك خانوا
 ها كوچك تر

كايوت. است
 اگرچه گاهي ال

غآمريكايي را 
تا آنجاست كه
 مي دانند و برا
ت كرده و آن

2شماره  بري
1390 ه

گ زرد متمايل ا
ت به ماده جثه

كيلو گرم و 21ا 
گروهي زندگي م
ساي بالغ، يك 

هر گروه متعلق
عموال از گرگ
ي آنها كمتر ا
دشان حفر كنند
 گوركن هاي آ
لبي كايوت ها ت
 را قلمرو خود

ده قلمرو حركت

 مجله خب
 دي ماه

ن بيشتر به رنگ
ت هاي نر نسبت

تا 7حدودا  آنها
بصورت گ ت ها

كه از كايوت ها
در واقع ه.  اند

 كايوت ها مع
تگي بين اعضا
نه اشان را خود
هاي كوهي يا
حس قلمرو طل
متر اطراف النه
ر امتداد محدو

  .ي مي كنند

 داري

تا (د
 16ه

تحده 
فت

 بلند
. شد
  تا
ديده
گ يا
 رنگ
 سر
 ريزد
 يك
ندازه
هاي
 گرد،

خزشان
كايوت

آ وزن
كايوت
دارد ك
شده
گروه
وابست
كه الن
خرماه
.كنند

كيلوم
آن در
گذاري

ت

 (Canisپستاند
   .ست

مي باشدمركزي
 شده است كه
ك و اياالت متح
كاي مركزي يا

دندان نيش 4
كهربايي مي با
 به خاكستري

بااليي بدنشان د
شان زرد كم رنگ
 پوزه اشان به
ن گندم گون و
اي خزشان مي
يان ماه جوالي

با توجه به اند
كايوت ه. ارند

ت هاي بيابان

حيوانات

s latrans) 

سانان اس سگ ده

  

  

  

  

كاي شمالي و م
 جانور شناخته
كانادا، مكزيك
ديگر در آمريك

4از جمله دان
 رنگ زرد يا ك
هوه اي مايل

 قسمت هاي با
 شكم و گردنش
ي، اطراف سر و

پشتشان. است
بار در سال موها
 است و در پاي
.خواهند داشت
سبتا بزرگي دا
ارند اما كايوت

با ح يي

ييا كايوت
رد ،خواران وشت

آمريك آنها صلي
يرگونه از اين

ن متعلق به ك
 سه زيرگونه د

  
دند 42 يدارا 

شمهايشان به
 آنها  از قه
مايل به زرد در
ر حالي كه زير

پاهاي جلويي. ت
مايل به قرمز ا

يك با. ياه است
آن در ماه مي
ل و گسترده خ
گوش هاي نس

دا خز تيره اي 

آشناي

  كايوت
كايوت ي

گو راسته از

  
زيستگاه اص

زي 19كنون 
زيرگونه آن
هستند و

).شوند مي
كايوت ها

چش. هستند
تنوع رنگي
خاكستري م
مي شود در
سفيد است

اي م قهوه
دمشان سي
كه شروع آ
ريزش كامل
سرشان، گ
كوهستان،

خبرنامه 
–

ت
انجمن جبهه طبيع
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ص

شتر يب. رد
اه يبوته گ

  

ي سرطاني 
ه محققان 
يب سلول 
ني را مي 
ت داشتن 
ن ها، در 
موسوم به 
. ؤثر است

مي رود در 

 2

ل استفاده كر
همراه از ب ي

  مي كشد
 رشد سلول هاي

به گفته. ي دهد
ي است كه تخري
ول هاي سرطان
ب انار به علت
 آنتي اكسيدان
اشي از ذرات م
اي سرطاني مؤ
ست كه گمان م

 .د

شماره  خبري
1390 ماه

ر گلدان منازل
ن تلفن هاي ا

  .شده است

ي سرطاني را م
ليوان آب انار،
يري كاهش مي
نار حاوي موادي
ي رساند و سلو
 مي گويند، آب
 و سطح زياد

ابر آسيب نا بر
 رشد سلول ها
 ايزوفالون هاس
طاني نقش دارد

 مجله
 دي م

در ياهيكود گ
بدنه يت ها

گردان ساخته ش

انار سلول هاي
دن روزانه يك ل
 ميزان چشمگي
گاه كاليفرنيا، ان
 به حداقل مي
پژوهشگران
ص ضدتوموري
ظت از بدن در
ال هاي آزاد و
هم چنين حاوي

 سلول هاي سرط

ق به
شره
آنتن
بات
عت
 و از
ه به

از  ي

سل
د كه
اخته
ن تر
جلب
تلفن
 يها

جب
 يوش
با  ي
ا از ي

مانند

ك كي
قسمت
آفتابگ

آب ا
نوشيد

بهرا 
دانشگ
ها را
.كشد

خواص
محافظ
راديكا
انار ه
مرگ

  

  سوسك
سوسك موفق

ك حشيت كه
ن آيسازد، ا ي

ك روبي يكيرون
كند تا به سر ي
دهيوار چرخيد ي

عتقد است كه
يديده نسل جد

، نسيياروپا ي ها
كرده اند يطراح

ذب در خاك سا
ار ارزانيبس يعل

ت را به خود ج
ت يون گوشيلي

ها را به سطل ه
اندازند كه مو

شوند، از گو ي
ياهي همراه گ
يو  يقه مشتر

توان م يدن م

ي

هام از شاخك س
با الهام از س 
ك شده استي

يوانع آگاه م
را به مغز الكتر

ين را قادر ميش
يده، در كنج ها

مع يكند و ي
نديتوان در آ 
كه د 

ك و
  .ند

  
  ي 

همراه در كشور
فن همراه را ط

جات قابل جذيز
فع يها يگوش

ستيط زيفدار مح
يهر سال صد م

ا آنهيكنند و  
ا يزباله م
يم يآلودگ

تلفن يها
قير سلييتغ

رده خارج شد

پ خبري

تن جديد با اله
ييكايآمر يجو

يوتيك آنتن رو
را از وجود مو

ر ييگنال هايس
ال كرده و ماش

وار حركت كرديد
يري موانع جلوگ
ي آنتن ها م

كرد ي را طراح
كيتار يمكان ها

سالمت عبور كنن

ي تلفن گياهي
 شبكه تلفن ه

تلف يها يگوش
اهان و سبزيز گ
آن از گ يبها ي

جه هزاران طرفد
ها ه يياروپا. 

يز دور خارج م

سوپ

ساخت آنت
ك دانشجي

كي يطراح
ر يكيمكان

س يمصنوع
چرخدار ارسا
در امتداد د
برخورد به
نيكمك ا

روبات ها
قادرند از م
پرخطر به س

گوشي هاي
با گسترش

از گ يديجد
بدنه اش از
يشده و حت

است و توج
كرده است
همراه را از

خبرنامه 
–

ت
انجمن جبهه طبيع
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ص

  ني 
وسوم به 
يگرني سر 
شده است 
 شود و با 
سي در يك 

 

كوچك، در 
تئين كه 
ب مي شود 
 شرائين و 

 2

 حمالت ميگر
 دستگاهي مو
 با دردهاي مي
تفنگ ساخته ش
سر قرار داده مي
رباني مغناطيس

  عمرش 

ل پرونئيني ك
اين پروت. ارد

 التهابي موجب
 شود و تصلب

شماره  خبري
1390 ماه

براي مقابله با
ايي به تازگي
 براي مقابله

تگاه كه شبيه ت
رني در پشت س
خصوص آن ضر

خل مغز مي 
آثار .  عالئم 

  .يري مي كند

ن درباره افزايش

د يك مولكول
ش مهمي دا
د با خواص ضد
اره عروق پاك

  .دهد

 مجله
 دي م

ت دستگاهي ب
شگران آمريكا
گ مغناطيسي

دستاين . ه اند
م بروز درد ميگر
 دادن دكمه مخ
م ثانيه به داخ
د كه از بروز

 ميگرني جلوگير

 
 
 

ه هاي محققان

مندان دريافتند
ش عمر نقش
نكتين نام دارد
ت چربي از جدا
 زودهنگام رخ ند

ندان
تا در
 اخير
برخي
 اين
ن را
 كه
هاي

 

حتي
 مي
وغن
هاي
مواد
مت
وغن
اليان

ساخت
پژوهش
تفنگ
ساخته
هنگام
فشار
هزارم
فرستد
حمله

 

يافته

دانشم
افزايش
آديپو
تا ذرا
مرگ

  وت
 موجب رشد دن
فراصورت عمدت
 و در دهه هاي

ش براي درمان بر
فاده كنند با

ان ريشه دندان
 دندان هايي

گيرند دندان ه
  .است

ميان غم و ناراح
محققان. ست

ميزان كمي رو
اجي و بيماري ه
ن چربي ها در م
دارد و براي سالم

رو: كر نيز گفت
ر داروهاي مبتال

ي

با امواج فراصو
مواج فراصوت

شدند از امواج ف
تفاده مي شود
ند از اين روش
اختالالت استف
روش مي توا
تحريك كرد

شكل مي گ
كامال طبيعي ا

 

د وجود ارتباط م
اس 3گا سيد ام

 غذايي حاوي م
كمتر به بد مزا

اين:  ها افزودند
د گياهي وجود د
كسورگوردن باي

قش برجسته در

 

پ خبري

شد دندان ها ب
 استفاده از ام
ت هاي انساني ش
هاي پزشكي است

كرده ان تالش 

  !م با ماهي
ركز دوگ گفتند
چربي به دليل ا
اني كه مواد

رف مي كنند، ك
آن.  مي شوند

يي و برخي مواد
پروفس. يد است

همچنين نق 3ا
ي هاي رواني 

  .د

سوپ

افزايش رش
محققان با
ها در بافت
تشخيص ه
نيز محققان

كاهش غم
محققان مر
و مصرف چ
گويند كسا
ماهي مصر
قلبي مبتال
غذايي درياي
انسان مفي
ماهي امگا
به بيماري
ايفا مي كند

 
 
 

خبرنامه 
–

ت
انجمن جبهه طبيع
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ص

 حاوي يك 
هردو براي 

ثل همين 
وقي تاثير 

  

غذا ) تيك
از سوي . د

ويژه  ذا به
طور  همان 

 

2

ك مشت پر كه
م است كه ه

انواده انگور مث
المت قلبي عرو

  . خون

  :يد

پروبيو/چرب كم
دهد ش عبور مي

ليت هضم غذ
.بخشند ود مي

 
 
 
 

ندان 
 2شد 

غليظ 
سخه 

2شماره  خبري
1390 ه

  :باالست

شود يك ريبا مي
گرم پتاسيم ميلي

ال در قالب
ه  توصي

 متعددي
هاي  فنل ي

ي مشتق از خا
گور در حفظ سال
ه كاهش فشار

بر عده رنج مي

ك(يعي است طب
ز دستگاه گوارش
پروبيونيك قابل

ها بهبو  در روده
 غذاها عامل
تگاه گوارشي

وردنجه با خ
مزاحمت دور

  :كنيد فه مي

 توسط دانشمن
فته، مشخص ش

اي و غ سل قهوه
روهاي بدون نس

 مجله خ
 دي ما

تان ب فشار خون
  بخوريد مش

دد كشمش تقر
مي 212 فيبر و 

ل فشار خون باال
 رژيم غذايي

مطالعات .وند
ن داده كه پلي

غذايي د در مواد
ش و آب انگ
يي دارند از جمله

ز سروصداي مع
  بخوريد ت

فنجان و نيم ما
 شكل موثري از

هاي پر  ماست
ت و حبوبات را

دانيد اين مي
 گاز در دست
ند و در نتيج
ت از اين م

  .انيد

يش از حد سرف
  ل بخوريد
اي كه طالعه

كايي انجام گرف
خوري عس ق چاي

ر موثرتر از دار

سته
 موز
مقدار

. برد ي
وزانه
مقدار
توان
يش

  

 3ط
همه
 پيدا

ها را

  

اگر ف
كشم

عد 60
گرم

كنترل
يك
شو مي

نشان
موجو

كشمش
بسزاي

   
اگر از

ماست
يك ف
را به
ديگر

لبنيات
كه م
ايجاد
هستن

ماست
ما مي

  
اگر بي
عسل
در مط
آمريك
قاشق
بسيار

 :ريخته

ان درست بس
شان داده يك

همين مق.  دارد
 ماليمي باال مي

B6  مورد نياز رو
شود مق ث مي

يش يافته و ت
ا در شما افزاي

رم فيبر و فقط
سيم است كه ه
ر ادرار تجمع

ه ه ميان وعده

تان به هم ر ب

تا هاي لباس مه
تحقيقات نش. وز
گرم قند 14ط 

ون را به شكل
6 د ويتاميندرص

 ويتامين باعث
غز اندكي افزاي

ها ر و اضطراب

  :سازيد

گر 2حاوي ك
گرم پتاس ميلي 

واد معدني در
هاي  سنگ

. ي شود
ن نوع

براي در  
گ كليه

 را داريد بقيه
  .خوريد

متي

اعصاب حسابي 
  د

 ديديد دكمه
 برويد سراغ مو

كالري و فقط 10
ر كرده و قند خو

د 30مين موز 
اين. كند  مي

 توليد شده مغ
شرايط دشوار و

اهيد سنگ نس
  ورديد
آلوي خشك د زرد

325سديم و 
كنند مو ك مي

 از تشكيل س
لسيم جلوگيري

ترين ها شايع گ
.كليوي هستند

ندن از سنگ
اش اگر سابقه 

 و برگه زردآلو بخ

سالمت

زماني كه
بخوريد موز

زماني كه
شوند، نمي

05متوسط 
شما را سير
در ضمن هم
را تامين
سروتونين

مقابله با ش
  .دهد مي

  
خوا اگر مي

بخو آلود زرد
هشت عدد

گرم س ميلي
ها كمك اين

نكرده و
اگزاالت كل
اين سنگ

هاي ك سنگ
امان ماند

خصوص به
حذف كنيد

خبرنامه 
–

ت
انجمن جبهه طبيع
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ص

ه گوارش 
ي شايد در 
 هم موثر 
گرم فيبر و 

  .كند ي

  

ث تنظيم 
اين ميوه 

همچنين  
 مورد نياز 

  

2

ورود به دستگاه
اندازد و حتي  مي

ستگاه گوارش
گ 3لري دارد و 

 C را تامين مي

ر دارد كه باعث
خوردن ا. شود ي

.شود ميوروئيد 
درصد منگنز 10 

2شماره  خبري
1390 ه

را پيش از و) 
دهد و از كار مي

هاي دس سرطان
كال 34 از كلم 

نه به ويتامين

  : داريد

گرم فيبر 3ك 
و دفع بهتر مي
عود مجدد همو
رصد پتاسيم و

  .كند

  

 مجله خ
 دي ما

) معده و روده
تاثير خود قرار م
گيري از ايجاد س

يك فنجان پر.
درصد از نياز روزا

مشكل سخت
  بخوريد 

دد انجير خشك
ت روده بزرگ و
ث پيشگيري از ع

د 5مقدار انجير 
ك ه را تامين مي

كان
ل و
لو را
 كه

  

سوي
قشي
مك
مبود
بدني

  

ورت
د در
امل

زخم
ت تحت
پيشگ
.باشد
د 75

  

  
اگر م
انجير

عد 4
حركات
باعث
اين م
روزانه

  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

شديد را در كود
وجود در عسل

هاي گل ب بافت
به شرطيلبته

  :د

از س. شوند ي
ن خستگي، نق
د كه به بدن كم

كم. خون شود
گي و ضعف ب

  
هاپكينز صو  جانز

قدرتمند موجود
باكتري عا(لوري

هاي ش ت سرفه
هاي مو سيدان

ود در آن التهاب
ا. كند آرام مي

! 

كنيد ستگي مي
  ريد

ي از
لعات
هترين
    با
ه به

زاد ايجاد مي
 برطرف كردن

برعهده دار آهن
 وارد جريان خ
ن داليل خستگ

  :عده بگيريد

در دانشگاه 20
سيار قتركيب ب
باكتر پيل  هليكو

متي

شدت و دفعات
اكس آنتي. دهد ي
ميكروبي موجو 

ه و بيمار را آ
!عا طبيعي باشد

شه احساس خس
اي قرمز بخور ه
اي قرمز غني ه
مطال. است  

به C ، ويتامين
اي مقابله

ي است كه
هاي آز ديكال

در عين C ين
سوخت و ساز آ
سيژن بيشتري

ترين كي از اصلي

سيد سرطان مع
  د

002 كه در سال 
ن داده، يك ت
م سولفورافان،

سالمت

سرفه، ش ضد
كاهش مي
عوامل ضد
كاهش داد
عسل واقع

   
اگر هميش
فلفل دلمه
فلفل دلمه

C ويتامين

نشان داده،
ماده برا

هايي استرس
واسطه را

ويتامي ديگر
اساسي در س

كند اكس مي
اكسيژن يك

  .است

   
ترس اگر مي

بخوريد كلم

اي مطالعه
گرفته نشا
كلم به نام

خبرنامه 
–

ت
انجمن جبهه طبيع
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ص

وري و نيز 
ن استفاده 

كرده و يا 
ذا بايستي 

 

وش طعم 

  
ى تنفسى 
ضد باكتري، 
، نده روده

شن بيشتر 
شود ولي  ي

سهال و دل 

2

 براي قاعده آو
 نرمي استخوان

د از حد دم ك
يك مي كند، لذ

 .گردد

ت كه براى خو
  شود 

ونى كننده مجار
گرم و خشك، ض
ضد عفوني كنن

 .ت

آويش. ن است
ه كار برده مي
وارشي نظير اس

2شماره  خبري
1390 ه

 

خه هاي گياه،
ودكان مبتال به

كه مصرف زيا
 به شدت تحري
م آن استفاده گ

واده نعناع است
 به كار برده مي

عفو معده، ضد 
گر. ع را داراست

ما خوردگي و ض
است ن بيخوابي

ي شبيه آويشن
هاي تنفسي به
مان اختالالت گو

.  

 مجله خ
 دي ما

 ه صورت حمام

شانده سر شاخ
ت استخوان كو

 .مل مي آيد

 توجه داشت ك
س آن، قلب را
شه از مقادير كم

 وتي

 كاكوتي از خانو
 ماست و دوغ

.

كاكوتي مقوى
 و خواص نعناع
 آور، ضد سرما
ت بينايي ودرما

ت گياه كاكوتي
ه  درمان بيماري

ي اغلب در درمت
 نيز كار برد دارد

 نيرو
هاي
اواي

راي ب
 .آيد

يا دو
ه، به
ي ها

صاف

به- 3
از جو

تقويت
به عم

ايدب
اسانس
هميش

كاكو

گياه
كردن

گياه ك
است
خلط

تقويت

اثرات
براي

كاكوت
پيچه

 

 محرك اشتها،
فع آسم و درده
معده و نيز مدا
انس اوريگان ب
به عمل مي آ

شده خشك و ي
تر آب جوشيده
ر درمان بيماري

ه، از جوشانده ص

ويي

   . پايا و علفي

گياه به عنوان
سياه سرفه، رف
 هاي روده و م

از اسا. مي شود
 ها استفاده ب

  ت دم كرده

وري گياه خرد ش
د شده تر، در ليت
كرده، به منظور

  ورت غرغره

وان دهان شويه
  .د

ن دارو

 وحشيش 

ت از تيره نعنا،

 :اني

ه هاي گل دار گ
سكن سرفه و س
ع تشنج و نزله

دي استفاده مي
ضدعفوني زخم

 :وه مصرف

به صورت  داخلي
قاشق چاي خو 2

 خوري گياه خرد
دقيقه دم ك 15

 .ي شود

ل خارجي به صو
گلو درد و به عنو
مصرف مي گردد

گياهان

رزنجوشم

گياهي است

خواص درما
از سر شاخه
دهنده، مس
عصبي، رفع
يرقان و زرد
التيام و ض

 

مقدار و نحو
مصرف -1

2-3مقدار 
قاشق غذا

5-20مدت 
مصرف مي

استعمال-2
براي رفع گ
شده آن، م

 

  

خبرنامه 
–

ت
انجمن جبهه طبيع
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ص

ش و مقوي 
ه بيشتر از 

اي است،  
 وي مريم 
ضدتعريق، 
 و كاهش 
 پرفشاري 
 و تا حدي 

ني موجب 
 تشنج و 

ن، كاهش 
قاعدگي و 

 .ت

ضد خواص 
 قند خون 

 

2

گياه آرام بخش
ه نعنا است كه
ك گياه تلخ مزه

به گفته . ست
ضدميكروب، ض

ن باردار، در زنا
آور و ن، قاعده

م ايمني بدن

 در مدت طوالني
 خشكي دهان،

ر گيجه و ميگرن
راي بي نظمي ق

 بسيار نافع است
ن گياه داراي خ
كاهش دهنده

2شماره  خبري
1390 ه

و اين گي دارد 
م گلي از خانواده

شود؛ يك ه مي
حه مشخصي اس
ضدآلزايمر، ض
ش دهنده شير
 كاهنده قند خو

محرك سيستم ن

 

گلي  زياد مريم
ب، گرگرفتگي،

ي مفصلي و سر
زش اندامها، بر
رشحات زنانگي

ارد مصرف اين
ض، ضد نفخ، ك

 مجله خ
 دي ما

عم بسيار تلخي
مريم .ب است

هاي آن استفاد
 اسانس و رايح
 ضدسرطان، ض
اكسيدان، كاهش
ه ميل جنسي، ك
 است همچنين

   .خش است

:يض مريم گل
 مصرف مقدار

ش ضربان قلب
  .شود جه مي

 :ف محلي

ن تشنج، دردهاي
ه قند خون و لر
ي قاعدگي و تر
ص دارويي و مو

ي كننده، قابض
 .شد

مورد
براي
اروي
 عمر

 .تس
 قند

ن و
صيت
ست

در  .
 

براي
كان

اراي
ست

كه طع
اعصاب

ه برگ
داراي
گلي
ا آنتي
دهنده
خون
بخ آرام

 

عوارض
بر اثر

افزايش
سرگيج
مصارف
درمان
دهنده
دردها
خواص
عفوني

باش مي

  
  
  
  
  
  
 

گاران گذشته م
 داروي مؤثر ب
ت همچنين دا
 افزايش طول
 كننده قوي اس

ي كاهش و برا

ي فرار، ساپونين
ت و داراي خاص

هاي آلي اس سيد
يار قوي است

. شود تفاده مي
 مخلوط شود ب
اشيتيسم كود

كند و د شد مي
طر و خوشبو اس

ويي

از روزگ كهست
 و به عنوان

شرات مفيد است
يت روح، بدن و
گلي ضد عفوني
آرامش بخش

ي اسانس روغني
رو سالوين است
ري و داراي اس
ني كننده بسي

ه استاز اين گيا
ه اگر با آب

سم و حتي را
. 

ق معتدله رش
جزء گياهان معط

ن دارو

  ي
 گياه دارويي اس

گرفت قرار مي
وارض نيش حش

مقوي براي تقويت
مريم گ .شد  مي

 گلي ضد درد، آ
   . است

مريم گلي داراي
تلخ به نام پيكر
ردن رشد باكتر
داروي ضد عفو
واع گلو درد نيز ا
غليظ اين گياه
فصلي، روماتيس
 د و مؤثر است

در تمام مناطق
بايي است و جز

گياهان

مريم گلي
مريم گلي
استفاده ق
معالجه عو
تونيك و م
به كار برده
گياه مريم
خون مفيد

هاي م برگ
يك ماده ت
متوقف كر
همچنين د
آنژيم و انو
جوشانده غ
دردهاي مف
بسيار مفيد
اين گياه د

هاي زيب گل

خبرنامه 
–

ت
انجمن جبهه طبيع
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ص

 

 2 شماره  خبري
1390 ماه

 

 مجله
 دي م

 

ت و

مقدر
 .شود

گردو

، شد
ي به

 قرار
كنيد،

 .كنيد

وش
  .د
د، يار

 قرار

جوري
و  ند

، شاند
  .ريد

د بار
راني

 روي
چال

  
  
  
  
  
  

 ماست سفت

ه خرد كنيد با م
شيد كه بخار پز

فلفل سفيد ، گ
 .كنيداضافه د

مي بان احتياج
سفت، احتياجي

د ژالتين ها را
 گرم مخلوط ك

كژالتين اضافه
كنيد، آب رو جو

دهيدب سرد قرار
بشما 10و تا

 توي آب سرد

و اسفنجها رو ج
بپوشانتون رو

نپوشف ظرف را
بگذاراسفناج  ف

ده بريزيد ، و چند
جا بره د و هم

يد ، طوري كه
ساعت توي يخچ

 .خواهيد داشت

هي

احتياج بهي ،
 .اريم

و بدون اين كه
 بايد سعي كني
 باال ، نمك ، ف

مي توانيده هم
چند برگ ژالتين

و كامال س باشد 

داخل آب سرد
ي خامه يا شير
  .ي اضافه كنيد

عدد برگ ژ 3 
ناج رو انتخاب ك
ون ظرفي از آب
جوش بريزيد، و
رون بياريد ، و

 انتخاب كنيد و
ل و كف ظرفت

اگه كف .بماند 
جداگانه ته ظرف
جهاي چيده شد

گرفته شود آن

و روي هم بياري
 به مدت چند س

  .دو خوب بگير
خوش تركيب خ

هاي گيا

 فناج

 براني معمولي
ته و خرد شده د
 كه اسفنجها رو
بپزيد ، در واقع
مواد نام برده
مي سير له شده
چيز احتياج به چ
ت شما چكيده

  .ت
حتياج داشتيد، د
د با مقدار كمي
ال شد به براني

كوچكظرف  2
اسفن كوچكيبا 

كنار دست خودتو
و داخل آب ج

بيرآن را اصله 

ورد نظرتون رو
 ديوارهاي داخل
م بيرون آويزان

ج مي توانيدت، 
ي را داخل اسفنج

آزنيد تا هواي 
.  

 هاي اسفناج ر
،شود پوشيده 

براني خودش رو
يك براني خ....  

غذاه

براني اسف
 

براي يك
اسفناج پخت
دقت كنيد
كمي آب ب
به غير از م
نگيني و كم
قبل از هر چ
اگه ماست

ژالتين نيست
ولي اگر اح

و بعد.دهيد
خوب كه حا
2براي اين 

برگهاي تقري
بياريد، در ك
اسفنجها رو

بالفاسپس 
 .هيدد

ظرفهاي مو
بچينيد كه
مقداري هم
مهم نيست

براني سپس
روي ميز بز
.پخش شود
سپس اليه
براني كامال

د تا بيبگذار
امو سر انج

  

خبرنامه 
–

ت
انجمن جبهه طبيع
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ص

ت دهيد تا 
خلوط كنيد 

سپس به  
نيد و روي 

جدا كنيد و 
هم بزنيد و 

سفيده . د
خلوط را به 

پيازچه خرد 
نيد و كنار 

ي پوشانده 
كه از قبل 
 بعد از فر 
بريزيد و از 
له كنيد و 
خنك شدن 

توانيد   مي

 2

 كمي كره تفت
مك و فلفل مخ
.د برطرف شود

زاييد و هم بزن

ها ج ا از سفيده
ها را ه زرده. رند

س آرد بيفزاييد
 بيفزاييد و مخ

ن رنده شده، پي
وط كن هم مخل

ه با كاغذ روغني
 طبقه وسط فر ك
ريد تا پف كند
سان رنده شده ب
د و خمير را لول

بعد از خ. گذاريد

 پنير پارمسان

شماره  خبري
1390 ماه

 خرد كرده و با
كره را با آرد، نم
يد تا خامي آرد

كم شير بيفز كم
  .يظ شود
ها را مرغ ي تخم

زنيد تا فرم بگير
ي، سير و سس
ا به مواد فوق

ج و پنير پارمسا
اي را با ر خامه

 در سيني فر كه
دقيقه در 12ت 

درجه بگذار 180
ن را پنير پارمسا
مير را بپوشانيد
دقيقه در فر بگذ

  
 رولت به جاي

  .كنيد

 مجله
 دي م

 :تهيه

فرنگي را و تره
شوند بعد بقيه ك
ي حرارت بگذاري
ط كره و آرد، ك
ت بگذاريد تا غلي

هاي ن لحظه زرده
بز ها را با هم ه

فرنگي خلوط تره
مرغ زده شده را

  .ي هم بزنيد
ه ذرت، اسفناج
 آويشن و پنير

 .يد

مخلوط خمير را
بريزيد و به مدت

0شده با حرارت 
ريد و سطح آن
م رولت سطح خ

د 15ه به مدت 
. را برش بزنيد

در مواد داخل
ر فتا استفاده ك

طرز ت
سير و

شنرم 
و روي
مخلوط
حرارت
در اين
سفيد
به مخ
م تخم

آرامي
گاه آن

شده،
بگذاري
بعد م
شده ب
داغ ش
در آور
مواد
دوباره
رولت
:نكته
از پنير

 
 
 
 

 ري

 وري

هي

  ليوان

 

و قاشق غذاخور
 م

 ت

سه قاشق غذاخو
 گرم 10

 ه

 ق غذاخوري

هاي گيا

  بزي

  
 م

 يك ساقه

 ه

دار گندم نصف 
ريزه يك ليوان

 هار عدد

ان رنده شده دو
فل به مقدار الزم
راي داخل رولت
ته و خرد شده س

0ان رنده شده 
شده يك پيمانه
 شده يك قاشق

 گرم 50ي 

  ميزان الزم

غذاه

رولت سب

  

  
:مواد الزم

گرم 60كره 
فرنگي ي تره

سير دو حبه
آرد سبوس
شير پاستور

مرغ چه تخم
پنير پارمسا
نمك و فلف

الزم برمواد 
اسفناج پخت
پنير پارمسا
ذرت پخته ش
پيازچه خرد
اي پنير خامه
آويشن به

  
  
 
 

خبرنامه 
–

ت
انجمن جبهه طبيع
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ص

ى در ميان 
 .ن نگويند

وى چمنزار 
ى كه زخم 
 قفس را 
 كوچك و 

حول و . د
 كرد و آن 

 با عقاب 
تر و   قوى

شيار بود و 
بندى   زخم

د از خواب 
د تازه سر 
ين كه به 
د و عقاب 

اف علفزار 
 دهكده از 

اما . ست
د، ظنّشان 
حضور يك 

ين معما 
ن انداخت 
 جانش را 
ار نشسته 

ا را مانند رازى
د، با احدى سخن
استند و به سو
اى سيدند، پارچه

كردند، يض مى
هاى براى موش
كردند  تهيه مى

 به غذا خوردن

 را در علفزار
سيد كه عقاب

هوش. خورد ا مى
درون پارچه از

عمول صبح زود
خورشيد.  كردند

همي. رطوب بود
س كامالً باز بود

 جستجو در اطرا
سى از ساكنان

و را گرفته اس
دادند  ادامه مى

اى مبنى بر ح نه

ه براى كشف اي
ظرى به آسمان

عقابى كه. كرد
 در حاشيه علفزا

2شماره  بري
1390 ه

فتند اين ماجرا
نچه يافته بودند
خا  خواب برمى
رس آنجا كه مى

ته بودند، تعوي
 گذاشتن تله بر
يشترى براى او
ب، خود شروع

 .كشيدند

ن وقت خود
رس  به نظر مى

 خود، غذايش را
هايش را ا  بال

، آنها طبق مع
ى علفزار حركت
نوز از شبنم مر

در قفس. شان زد

سپس به. كردند
مان كردند كس
خبر شده و او
تجو در اطراف
علفزار هيچ نشان

د و در حالى كه
كردند، دختر نظ ى

 را مشاهده ك
 بلنداى درختى

 مجله خب
 دي ماه

ه، تصميم گرف
گه دارند و از آن
وز، صبح زود از

به آ. شدند  مى
ب را با آن بست

كردند و با  مى
ها، غذاى بي ش

ش روز سوم، عقا
سى به راحتى ك
 تا حد ممكن

هر روز. ذراندند
او. شود تر مى

كرد  سعى مى
 . كند

ى هفته چهارم،
ستند و به سوى

ها هن ود و علف
 رسيدند خشكش

 !بود

نگاهى كر كديگر
هر دو گم. تند

ن عقابشان باخ
نان كه به جست

در ع. باخت مى
 . نبود

وت مانده بودند
ف را جستجو مى
 آسمان عقاب
ت داده بودند، بر

ه از
ودند
يدند

ردند 
ترك
دو را
براي
 سرك

غول
ه او
داد و
رهم

. 

 و با
 آن
 آن
رفته

ار از
ستين
فسى
ترس
ت به

دهكد
خود نگ

هر رو 
روان

عقاب
تميز

خرگوش
وشح

دو نفس
آنها 

گذ مى
ت سالم
حتى
صاف

حوالى 
برخاس
زده بو
آنجا

رفته ب
به يك 

پرداخت
جريان
همچن
رنگ م
غريبه

مبهو 
اطراف
و در
نجات

سري كوچك كه
شان طرد شده بو

دي راي خود مي
مي را پيدا كر
بت كند اما دخت
گشت اما آن د
و تنها شانس ب
ر به سمت پس

 .ه ميخوانيد

 "وشت ما

 وم

 با احتياط مشغ
آهسته بر شانه
سرش را تكان د
ر او شد، ابرو در
ن بود نگريستند
ده بود، باز كرد
 را با احتياط در
ً تقاليى نكرد و
در ميان خود گر

اين علفز. بردند
نجا بهشت راس
جا بستند و قف

خورد، از ت  نمى
در راه بازگشت

دختر و پس : كه
تي خانوادهايش
جا را بهشتي بر
گل عقابي زخم
 از عقاب مراقب
 و مادر عقاب گ
 شد كه آن دو
د و با اين فكر
 در در اين شمار

وانات بر سرنوشيح

دوقسمت  – يا

 پسر را ديد كه
.ف عقاب است

دختر س. گريست
ر متوجه منظور
ه پيش پايشان
كمر خود گره زد
 انداختند و او
و دردآلود، اصالً
يده در پارچه را د

. 

همان نزديكى ب
ا عزيزتر بود، اين

زخم را در آنج. 
كه او خود چيزى

.دادند  غذا مى

ن

 قبل خوانديم
مان دهكده و حت
پناه بردند و آنج
زها در آن جنگ
ميم گرفت كه
 و به دنبال پدر

او متوجه . كرد
ن عقاب هستند
امه داستان را

ير حيتاث"كتاب  

 عقاب در رؤي
شد،  نزديك مى

هاى اطراف شاخه
نگگشت و به او 

پسر. يزى گفت
 دو به عقابى كه
ى را كه به دور ك
 به روى عقاب

قاب، ضعيف و
 كه عقاب پيچي
نگل عبور كردند
به علفزارى در ه
جنگل براى آنها

.بود شان حقيقى
از آنجا ك. ختند

د، به زور به او

داستا

 مقدمه

در شماره
سوي مردم
به جنگل پن
روزي از رو
پسرك تصم
مخالف بود
مرده پيدا

زنده ماندن
اد .برگشت

از كبرگرفته 

آوازى از
در حالى كه
برداشتن ش

پسر برگ. زد
با اشاره چي
كشيد و هر

دختر، شالى 
هم آن را
قع. پيچيدند

دو در حالى
بودند، از جن

عقاب را به 
نقاط ديگر ج
و منزلگه ح
براى او ساخ
آنكه بميرد

خبرنامه 
–

ت
انجمن جبهه طبيع
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ص

ن شدند و 

 عالى مرا 
 كه بروم، 
 سرزمين 

ن عقاب غمگين

شما بسيار. د
را رسيده است
 است كه به

2شماره  بري
1390 ه

با شنيدن سخنان
 .د شد

ناراحت نباشيد«
ون زمان آن فر
رم، وقت آن

 

 مجله خب
 دي ماه

 و پسر، هر دو با
آلو انشان اشك
«: ب ادامه داد

جه كرديد و اكنو
اى دار نيز خانه

.»بازگردم ها ب

  .... دارد

از ش ب

مسير

د، با
خيره
 اما
كنند
. فتاد
 :د

جات
 فرا

قاب 
يد و

 ما

ستان
. اند ه

سپرى
 .»د

دختر 
ديدگا

عقاب 
معالج
من ن
عقاب

ادامه

اش دند از شانه

يز با تعقيب م

 متوجه خود ديد
نها از تعجب خ

دانستند،  نمى
ها تعظيم ك سان
ترى نيز اف جيب

 به سخن درآمد
ما به دليل نج
 زمان رفتنم

سخن گفتن عق
ش به خود بياي

وانى اينجا نزد

نه دوس«: گفت
 من باخبر شده
ى در اينجا س
يند و مرا بگيرند

خم را بسته بود
 .يزان بود

او ني. وستش زد
 .شد

 جفت چشم را
چشمان آن. كرد
ها چيز زيادى ب

ها به انس عقاب
پس اتفاق عج
آنها خيره شد و

خواهم از شم مى
م، اما اكنون

 پسر كه از س
ه آرنج دوستش

تو يد بروى؟ مى

 را تكان داد و گ
تان از وجود كده

شما وقت زياد
جا بيايفردا به اين

ن

ى كه با آن زخ
همان شاخه آوي
نج به پهلوى دو
 متوجه عقاب ش

گامى كه هر دو
ن دو تعظيم ك

آنها از عقاب 
كردند كه ع  نمى

سپ. ه كودكان
شمان خود در آ

م!  كوچك من
سپاسگزارى كنم

 .»ت

طول كشيد تا
ه بود، با ضربه

 .د

چرا، چرا بايد« 

ندى زد، سرش
فانه مردم دهك
ه دارند كه ش
تصميم دارند فر

داستا

ا پارچه. بود
شده و بر ه

دختر با آرن 
نگاه دختر،

   
  
  
  
  
 

عقاب هنگ 
وقار به آن
!مانده بود
تصورش را

چه رسد به
قاب با چشع
دوستان« 

ام س زندگى
رسيده است

اى ط لحظه 
متحير شده

ى كندصحبت
:او پرسيد 

 »!بمانى

عقاب لبخن 
من، متأسف
آنها عقيده

كنيد و ت مى

خبرنامه 
–

ت
انجمن جبهه طبيع



 
خبرنامه 

–
ت
انجمن جبهه طبيع

2شماره  مجله خبريمقاله  
1390 دي ماه  13 صفحه 

  آيا اكنون زمان نجات كره زمين فرا نرسيده است؟
تحوالت قرن اخير و انقالب صنعتي همراه با ازدياد جمعيت 
و پيشرفت تكنولوژي كه در واقع براي بهتركردن شرايط 
زندگي انسان ها رخ داده، متاسفانه مرحله تازه اي از 

درصد ساله . تخريب طبيعت و محيط زيست را در پي دارد
اخير كه آوازه پيشرفت بشر و به اصطالح متمدن بودن او 

شده است، كره زمين خسارات فراواني ديده كه  مطرح
  . بازتاب نخست آن متوجه خود انسان است

به راستي فقط يك كره زمين وجود دارد كه نابودي آن يا 
آلودگي هاي بي حد . بهبودي آن به دست خود انسان است

و اندازه كره زمين و بسياري از ناماليمات زيست محيطي 
كالت است كه بر اثر بي اخير جوامع صرفا بخشي از مش

توجهي بر زندگي ما تحميل شده و بازتاب آن به سوي 
 .ماست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از آنجا كه دراغلب كشورهاي جهان به ويژه كشورهاي 
درحال توسعه از تكنولوژي بسيارپيشرفته اي براي جمع 

 شود، آوري، حمل و نقل و دفع زائدات استفاده نمي

مشكالت بهداشتي و زيست محيطي اين مواد روز به روز  
عالوه برتوليد زائدات توسط جوامع . درحال افزايش است

شهري و روستايي، بخش عمده اي از زائدات جامد و مايع 

توسط صنايع توليد شده و با توجه به توسعه روز افزون 
صنعت روز به روز به مشكالت و پيچيدگي ناشي از توليدات 

عدم كنترل زباله هاي شهري . شود صنايع نيز افزوده ميزائد 
و زائدات صنعتي در توليد به واسطه وجود انواع مواد 
فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي خطرناك عالوه بر ايجاد 
مخاطرات زيست محيطي از عوامل مولد بسياري از 

  . باشد هاي انسان مي بيماري
ازگرداندن و تجزيه طبيعت با قدرت خارق العاده خود توان ب

تجزيه مواد طبيعي مانند پس مانده . هرماده اي را دارد
غذاها، ميوه ها، گياهان و حتي اجزا جانداران با سرعت 

بااليي در طبيعت صورت گرفته و لذا باعث كاهش  بسيار
ولي زائداتي همچون الستيك، . شود آلودگي طبيعت مي

قي پالستيك، فلزات، و چوب مدت ها در طبيعت با
  . ماند و باعث آلودگي محيط زيست مي شود مي

  

 

 

 

 

 

 
 

طبيعت براي تجزيه يك سيگار : به اين آمار توجه كنيد
تا  20سال، قوطي آلومينيومي  5سال، آدامس  2فيلتر دار 

سال،  400سال، بطري پالستيكي  50سال، كيسه زباله  100
ميليون سال  1اي  سال، و بطري شيشه 1000كارت تلفن 

زمان نياز دارد به نظر شما با توجه به آنچه كه گفته شد 
  آيا اكنون زمان نجات كره زمين فرا نرسيده است؟
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2شماره  مجله خبريدانيد؟ آيا مي  
1390 دي ماه  14 صفحه 

  انسان
سال پيش گروه هاي خوني انسان  105  دانيد مي آيا

بخاطر تزريق خون از  ازآن صد ها هزار نفر قبل كشف،
  خودرا از دست دادند؟ گروهاي متفاوت جان

دربدن انسان سي هزار ژن متفاوت وجود  كه دانيد مي آيا 
كردند كه بيش از صد  دانشمندان فكر مي ها دارد پيشتر

  هزار ژن وجود دارد؟
 در ثانيه تقريبا سه ميليون گلبول قرمز هر رد دانيد مي آيا 

ولي خوشبختانه درهمان ثانيه سه ميليون  ميرد، بدن مي
  بدن ساخته مي شود؟ گلبول قرمز در

كليه انسان ازبيش ازيك ميليون لوله ريز  دانيد مي آيا 
وطول تمامي لوله هاي هردو كليه به حدود  تشكيل شده

  چهل مايل مي رسد؟
سرعت حركت پيامهاي عصبي در رشته هاي  دانيد مي آيا 

  ؟!كيلومتر در ساعت است 228انسان  عصبي
جوهر نمك موجود درسيستم گوارشي انسان  دانيد مي آيا 

نظر اسيدي قوي است كه اگر بر دستمالي نخي  چنان از
آن را به كلي مي خورد و حتي مي تواند از آهن  ريخته شود،

  ؟!نيز بگذرد   بدنه يك اتومبيل
تواند  كند مي فشاري كه قلب انسان توليد مي دانيد مي آيا

 متري خارج بدن پمپاژ كند؟ 8خون را تا فاصلة 

رژ لب هايي كه خانم ها از آنها استفاده  دانيد مي آيا
  كنند اغلب از فلس هاي ماهي ساخته و توليد مي شود؟ مي
انسان در هنگام غذا خوردن در هر وعدة غذايي  دانيد مي آيا

  بار عمل بلع انجام مي دهد؟ 295برابر چيزي 
زنان دو برابر مردان دچار پرش در چشم شان  دانيد مي آيا

  مي شوند؟

  واناتيح
كه پنگوئنها جوجه هاي خود را از روي  دانيد آيا مي

 صدايشان تشخيص ميدهند ؟

كه زرافه تار صوتي ندارد و الل است و  دانيد آيا مي 
 در آورد؟واند هيچ صدايي از خود ت نمي

 كه اسبها در مقابل گاز اشك آور مصون اند ؟ دانيد آيا مي 

تواند  ترين پرنده شاهين است و مي كه سريع دانيد آيا مي 
 كيلومتر در ساعت پرواز كند؟ 200با سرعت

برابر قدرت ديد  82 كه قدرت بينايي جغد دانيد آيا مي
 انسان است ؟

خرس قطبي كه بهترين شكارچي در خشكي  دانيد آيا مي
 است؟

كه خرس قطبي هنگامي كه روي دو پا  دانيد آيا مي 
 متر است؟ 3ايستد حدود مي

تواند با  كه خرس با تمام سنگيني خود مي آيا مي دانيد  
 ؟كيلومتر در ساعت بدود50 سرعت

قوي تر  برابر 100 كه حس بويايي خرس تقريبا دانيد آيا مي
 از انسان است؟

سرعت الك پشت هاي غول پيكر  كه حداكثردانيد  آيا مي
چهار و نيم متر در دقيقه است كه خرگوش اين فاصله را در 

 كمتر از نيم ثانيه مي پيمايد ؟

كه اسب ماده سي دندان و اسب نر سي و  دانيد آيا مي
 شش دندان دارد ؟

كه بزرگترين سوسمارهاي جهان رودخانه سرباز  دانيد آيا مي 
 است؟در سيستان و بلوچستان ايران 

كه پروانه ها، چشم هاي مركب دارند كه  دانيد آيا مي 
  تعداد آنها گاهي به هجده هزار مي رسد؟
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 دهند هايي كه جان شما را نجات مي گلدان

به طور معمول همه ما يا حداقل بيشتر ما از گياهان و 
كنيم اما  ها براي دكوراسيون خانه خود استفاده مي گلدان

مان  هاي هاي خانه هايي كه در كنار پنجره برخي از اين گلدان
 .گذاريم كاري بيشتر از يك دكور صرف دارند مي

به طور معمول همه ما يا حداقل بيشتر ما از گياهان و 
كنيم اما  ها براي دكوراسيون خانه خود استفاده مي گلدان

مان  هاي هاي خانه هايي كه در كنار پنجره برخي از اين گلدان
گذاريم كاري بيشتر از يك دكور صرف دارند، در واقع جدا  مي

دهند،  ما ميها و احساس آرامشي كه به  از زيبايي اين گل
ها مبارزه  هاي داخل خانه ها با آلودگي برخي از اين گلدان

هر در . شوند كنند و باعث افزايش خالقيت انسان مي مي
گياهاني را كه  از يكي توانيد مي خبرنامهاين شماره از 

كنند،   تر مي تان را هم غني تان را تميز كرده و زندگي خانه
 .بشناسيد

 
 

  به جاي اسپري، زنبق

 جاروبرقي به نام زنبق

گل زنبق در برخي نقاط خاص جهان گل بومي محسوب 
در بسياري از نقاط جهان اين گل را در دسته . شود مي
برند اما يادتان باشد كه اين   مي هايي براي تزئين به كار  گل
تواند مثل يك جاروبرقي قوي مواد شيميايي مضر  مي  گل

كلرواتيلن و برخي  تريو خطرناكي چون فرمالدئيد، بنزن، 
مطالعات نشان داده است، . مواد ديگر را از هوا پاك كند

هاي حاوي اين گل به كيفيت هواي يك آپارتمان  گلدان
افزايند و از ميزان خطرناك بودن اين مواد شيميايي  مي

يادتان باشد كه گل زنبق را بهتر است در نور .كاهند هم مي

در آن قرار   كي كه گلكم و غير مستقيم قرار دهيد و خا
  .است هميشه اندكي رطوبت داشته باشد   دارد بهتر

 

  
بوكننده  دفعه بعد به جاي خريدن يك اسپري خوش :توصيه

هاي معطر كننده هوا يك گلدان زنبق بخريد و  يا دستگاه
آن را در محلي بگذاريد كه هم از تماشاي آن لذت ببريد و 

 .كنيدتري را استشمام  هم هواي پاكيزه

 
 

  هاي خانگي ضدعنكبوت

 كردن خشكي هوا با بامبو برطرف

روييد اما سپس به  بامبو ابتدا در شرق و جنوب آسيا مي
گياه محبوب اكثر مردم جهان بدل شد و حاال تقريبا در 

هاي بامبو را خريداري  ها و ريشه توانيد ساقه تمام جهان مي
مبو را در با. تان از آن استفاده كنيد كرده و در خانه

متر هم  5/1تا  5/0توان به ارتفاع بين  مي  آپارتمان
  .پرورش داد
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گويند، اين گياه  حاال متخصصان و پژوهشگران ناسا مي 
  .كننده هوا را هم دارد داشتني نقش تصفيه دوست

هاي بامبو  اي مشخص شد، ساقه در واقع در مطالعه
و  توانند فرمالدئيد، بنزن، مونوكسيدكربن، زيلن مي

بامبو جدا از . كلروفورم را از هواي اطراف خود جذب كنند
كردن به تصفيه هوا يك خاصيت جالب ديگر هم دارد  كمك

هاي خانگي را  آن هم اين است كه ذرات معلق عنكبوت
ها در افرادي كه آلرژي  اين تخم. كند گيرد و نابود مي مي

  .شوند دارند باعث بدتر شدن وضعيت تنفس مي

  
ها بامبو يك خاصيت جالب ديگر هم دارد  همه ايندر كنار 

هاي سرد سال كه هواي داخل آپارتمان گرم  كه در طي ماه
و   هواي داخلي را تا حد زيادي مرطوب   و خشك است

براي نگهداري بامبو بهتر است كه آن را در . كند مناسب مي
معرض نور مستقيم خورشيد قرار ندهيد و در تمام دوران 

 .ر محيطي مرطوب قرار دهيدرشد آن را د

  
  

 آورد خواب راحت به ارمغان مي

 خواب بهتر با گل آفتابگردان 

اي به گذاشتن گل و گلدان  ها عالقه معموال بسياري از خانم
توصيه پزشكي هم اين است كه   در اتاق خواب خود ندارند،

در اتاق خواب از گذاشتن تعداد زيادي گل يا گلدان 
توان يك استثنا قائل  اين مورد ميخودداري شود، اما در 

  .شد آن هم گذاشتن يك گلدان گل آفتابگردان است

  
ها و گياهان طي شب اكسيژن هوا را  دانيد كه اكثر گل مي
دهند كه  اكسيد كربن بيرون مي گيرند و به جاي آن دي مي

تواند براي انسان خطرناك باشد مطالعات نشان  اين مي
در   (gerbera daisy) ابگردانداده، نوعي خاصي از گل آفت

دهد كه اين  طي شب هم به رهاكردن اكسيژن ادامه مي
تواند باعث  بخشد و مي تنفس انسان طي شب را بهبود مي
مطالعات نشان داده، . بهبود خواب شبانه انسان شود

افرادي كه طي شب چند بار به علت تنگي تنفس از خواب 
دان گل آفتابگردان پرند بيشتر از همه از داشتن يك گل مي

سود خواهند برد، البته ثابت شده برخي گياهان خاص چيني 
نان هرب در باالي  اي چيني و چي موسوم به گياهان زنجيره

 .بردن كيفيت خواب انسان موثر هستند
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 از طبيعت

ضاي اين جنگل
شهور است و به
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ع است و مرز
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 و پوشش جنگ

اي زيبا جلوه

ب مواقع فض
به اين نام مش
 از زيباترين و ق
 هاي البرز واقع
باني در استان

 زيباترين و خوش
كيلوم 45 در

آزادشهر و پس
شته كوه هاي دو

  .قرار دارد "وار

ن جنگل هاي
م ي نادر، يكي از
سوب مي شود

ب مواقع فض
مش به اين نام

كي از زيباترين
  .مي شود

 و هواي ابر ب
ي سرسبز شمال

شير"، "ابر"اي
يباً مرز استان

ح دريا، پايين ب
سارهاي فراوان
.ن جنگل است

ر

ج» جنگل ابر«

ين كه در اغلب
ز ابر فراگرفته ب
گردشگران يكي
منه رشته كوه
گلي و نيمه بيا

  .مي دهد

شاهرود يكي از
ي دنياست كه

 مسير جاده آ
طام بر وراي رش

شاهو"زار متري 

 از قديمي ترين
گياهي و جانوري
 هاي ايران محس

ين كه در اغلب
ز ابر فراگرفته ب
 گردشگران يك
ران محسوب مي

 و خوش آب
ادامه جنگل ها
زديكي روستاها

و تقر قع شده
  .ست

 جنگل از سطح
جود چشمه سا
شاخصه هاي اين

اكوتور

«يز در پاي
 

به دليل اي
اقيانوسي ا
بسياري از گ
ايران بر دام

نگمنطقه ج
را تشكيل م

جنگل ابر ش
جنگل هاي
شاهرود در
باغات بسط
قله چهار هز

اين جنگل
گونه هاي گ
زيست بوم

به دليل اي
اقيانوسي ا
بسياري از
طبيعت اير

جنگل زيبا
وسعت در ا
جنگل در نز

واق "پيرزن
گلستان اس

ارتفاع زياد
گرما و وج
متنوع از ش

خبرنامه 
–

ت
انجمن جبهه طبيع



 20 صفحه

 

ص

عصاره گل 
 همكاري 

ميدان . ند
ري كندوي 
ن نوش تا 
عت پرواز 
عت است، 
درك كنيم 
 دست ما 
ز كندو به 

ت هر ساف
سافتي كه 
عسل مي 
اين حشره 
سل از آن 
ه زمين را 

 2

 ين

دن عسل كه ع
طر و نتيجه ي
ه خرج مي دهن
 ي يك كيلومتر
ر جستجوي اين

سرع.  مي كنند
كيلومتر در ساعت
ره ي كوچك را د
م عسلي كه به
شتاد هزار بار ا

 بپيونديم و مس
ظر بگيريم، مس
 چهارصد گرم ع

يعني ا. مي شود
چهارصد گرم عس
دو برابر دور كره

شماره  خبري
1390 ماه
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  آيا مي دانيد تفكر چيست؟

  : مروري كوتاه بر مطلب گذشته 
ضرورت آن اولين گام در راه پرورش تفكر، درك : گفتيم كه 

  اين كه بدانيم چرا بايد تفكركنيم؟. است

تفكر به داليل متعددي براي ما الزم و ضروري است كه 
  : برخي از اين داليل عبارتند از

  شناخت  
 ويژگي اين جهان  
 عملكرد ذهن  
 موثر بودن  
 فعال شدن قواي بااليي روح  

 

 حال ببينيم چرا شناخت براي ما الزم است؟ -1

از يك راهي تنگ و صعب العبور در همان طور كه براي گذر 
  كنار پرتگاه هاي عميق در شبي تاريك به چراغ نيازمنديم

انسان همانند يك غزالي خوش . ما به شناخت نيازمنديم
خط و خال در جنگلي پر از حيوانات وحشي است كه خطر از 

درنده اي به دنبال شكار . هر سو به كمين او نشسته است
صيادي در طمع پوست او . ل كنداوست تا از گوشتش تناو
تاجري در سوداي مشك او سگان . برايش دام مي گستراند

شكاري را به جانش مي افكند و اربابي خود غزال را زنده مي 
  .خواهد تا در قفسش افكند

حال چگونه مي توان از اين دام ها و خطرات  مصون ماند؟ 
از بايد راه را از چاه و دوست را . شناخت گام اول است

. بايد دوربين بود و به تدبير و تدبر پرداخت. دشمن تميز داد

بايد از آن چه كه در گذشته بر ما رفته است درس گرفت و 
تمام اين ها مستلزم . از يك سوراخ دوبار گزيده نشد

 .شناخت است

 

  ويژگي اين جهان چيست؟ -2

. اين جهان از ساختارها و مكانيزم ها تشكيل شده است
تمامي آن چه كه در اين جهان رخ مي دهد بر مبناي تقريباً 

هر معلولي از علتي يا علت هايي شكل ( قانون عليت
است و چيزي بدون علت و به صورت ناگهاني شكل ) گرفته

در اين جهان استفاده از روش هاي گوناگون . نمي گيرد
  .منجر به پديد امدن نتايج گوناگون مي شود

كه براي موفقيت و داشتن اين ويژگي  ما ملزم مي كند 
يك زندگي هماهنگف بر اساس ساختارها و مكانيزم ها 

تفكر . عمل كنيم و دست به انتخاب و تصميم گيري بزنيم
مي تواند فرمول هاي تضميم شده و عملي جهت انتخابي 

 .صحيح و هماهنگ بر ما عرضه كند

 



 
خبرنامه 

–
ت
انجمن جبهه طبيع

2شماره  مجله خبريتفكر  
1390 دي ماه  22 صفحه 

 عملكرد ذهن چيست؟ -3

ذهن . زي استيكي از عملكردهاي طبيعي ذهن ما قالب سا
مي خواهد براي هر چيزي نامي بگذارد و براي آن محدوده 

مثالً مي گويد . اي تعريف كند تا بفهمد كه با آن چه كند
لذا هر . اين آب است و براي رفع عطش به كار مي رود

زمان كه تشنه شويم ذهن براي حل اين مسأله سريعاً مي 
خاصيتي اگر ذهن چنين . رود گويد آب و به سراغ آب مي

مثالً اگر . نداشت امكان هر گونه حركتي از ما سلب مي شد
تشنه مي شديم و ذهن از قبل براي آب نامي ننهاده و 

بايد روزها و هفته ها . خصوصياتش را معلوم نكرده بود
  .تالش مي كرد تا راه حلي براي رفع عطش بيابد

  چطور نقش مؤثرتري در جامعه داشته باشيم  -4

ساده و يك مدير ارشد هر دو به يك اندازه  آيا يك كارمند
بر سازمان تأثير دارند؟ آيا يك شهروند معمولي و يك 
دانشمند هر دو بر يك اندازه به جامعه خدمت مي 
كنند؟تأثيري كه يك دانشمند بواسطه اختراعاتش 

گذارد، ميليونها انسان معمولي در مدت هزاران سال  مي
ه تأثيري سازنده تر و هر كس ك. نمي توانند ايجاد كنند

پايدارتر در جهان بگذارد، بهتر به مسئوليت انساني خود 
عمل كرده و توشه اي را كه بايد از اين جهان  بر گرفته 

تفكر اين امكان را به ما مي دهد كه موثرترين امور . است
  .را يافته و راه درست پرداختن به آن را بيابيم

  فعال شدن قواي بااليي روح -4

از قواي بااليي روح، ويژگي هاي متعالي انسان  منظور
دانايي، هوشياري، انعطاف و نرمي، از خودگذشتگي، . است

نمونه هايي از قواي بااليي روح ... دوست داشتن، فروتني و
قواي پاييني روح حالت حيواني دارد و تنها جسم را . هستند

  .مد نظر قرار مي دهد

روح مي شود؛ زيرا در  تفكر منجر به فعال شدن قواي بااليي
حالت معمولي قواي پاييني روح فعال هستند و بر قواي 

به واسطه تفكر مي توانيم . بااليي روح تسلط و چيرگي دارند
قواي پاييني را تحت اختيار قرار داده و از آن در جهت 

  . شكوفايي قواي بااليي استفاده كنيم

 

  :مطالبي كه در شماره بعدي خواهيد خواند 

  .در راه پرورش فكر، فراگيري دانش تفكر است ن گامدومي

 متفكر كيست؟
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تĤسيس شده و فعاليت رسمي خود را در زمينه هاي گوناگون و مـتـنـوع زيسـت       
اين فعاليت ها در حالي آغاز شدنـد كـه بـنـيـان گـذاران و               . محيطي ، آغاز كرده است

هـدف  .  محققين اصلي انجمن سال ها پيش از تأسيس ، آن را پايه گذاري كرده بودند 
در راسـتـاي حـركـت و         .  اصلي انجمن جبهه طبيعت ، حفظ و احياء محيط زيست است 

رسيدن به اين هدف ، واحدهاي كاري مختلفي در انجمن سازماندهي شده كـه اعضـاء،       

 .دوستداران فعال محيط زيست و متخصصان در آن ها مشغول به فعاليت اند
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 .و جلوگيري از تخريب آن حفاظت از طبيعت  -
 .حمايت از حيات وحش ، نگهداري ، آموزش و تكثير حيوانات  -
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 نوح آموز و درس هاي تغذيه
اين يكي از سواالت اساسي بشر است كه چگونه مي توان سالم زيست ؟ چگونه مي توان بيمار نشـد   

و از مرگ خالصي يافت؟ عامل سالم زيستن و به عبارتي علت بيماري انسان در چـيـسـت؟ تـغـذيـه،         
 ... .بهداشت، توارث، عوامل بيماري زا، تنفس، تفكر، علل معنوي، تجمع سموم و

در اين كتاب كه مجموعه اي است از مقاالت مختلف تالش كرده ايم تا پاسخ به سوال راز سالمتـي و    
 .علت بيماري را از ديدگاه تغذيه دنبال كنيم

 : اين كتاب شامل چهار فصل مي باشد
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