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 يداخل يها يزيتوانند خونر ين پس مياز اسربازان 
  ! دان جنگ درمان كننديخود را در م

باز را ببندد و از  يخون يامواج فراصوت قادر است رگ ها
هر  يازينكه نيبه عمل آورد بدون ا يريجلوگ يزيادامه خونر

ارتش . سك باال باشديبا ر يبه انجام اعمال جراح ييچند جز
له يوس يد نوعيبه تول يطرح يراكا قصد دارد تا با اجيآمر

 يله امواج صوتيقابل حمل بپردازند كه قادر است به وس
از جراحات وارده در  يناش يداخل يها يزيمتمركز شده خونر

 .جنگ را بهبود بخشند يدان هايم

 

 

 

  

  
DNA انسان به دست آمد  

دندان انسان  DNAافتن يموفق به  يدانشمندان به تازگ
، دانشمندان موفق به يس يب يگزارش ببه . ه، شدندياول

مربوط به نسل  يانسان DNAن يتر يميخارج كردن قد
كرده  يم يش زندگيشدند كه درصد هزار سال پ» نئاندرتال«

كه در غار  يدندان كودك ياياز بقا DNAن يا. است
. دا شده است، استخراج شده استيك پيدر بلژ» ناياسكالد«
 يميقد يانسان ها يدهد كه ژن ها ين گزارش نشان ميا

 ين تصور ميش از ايهستند كه پ يار متنوع تر از آنيبس
 .شد

 

 

  انسان  يو مغز ير ماه بر عملكرد جسميتاث
ن باور يپژوهشگران معتقدند ا

كه ماه كامل بر عملكرد  يميقد
 ير ميافراد تاث يو مغز يجسم

ساده  يك باور خرافيگذارد، 
آنان . د آن وجود داردييتا يبرا يست، بلكه شواهد علمين

د حمالت ياعالم كردند احتمال بروز حمالت تشنج و تشد
ابد كه ي يش ميكه ماه كامل است، افزا يصرع در زمان

ن يماران مبتال به صرع را در ايشتر بين امر لزوم كنترل بيا
  .كند يمواقع مشخص م

 

  !افت شديتون هم يمسكن روغن ز
مسكن التهاب  يتون مانند دارويمحققان معتقدند روغن ز

به نام  يتون ماده ايدهد، در روغن ز يها را كاهش م
ضد التهاب عمل  يوجود دارد كه مانند دارو» اولئوكانتال«
تون يگرم روغن ز 50قات ين تحقيبر اساس ا. كند يم

اثر » ن يبوپروفيا« يك دهم دوز داروينشده، برابر  يفررآور
  .دارد يدرمان

 

 

  
  ش عمريمحققان درباره افزا يافته هاي

كوچك، در  ينيك مولكول پرونئيافتند يدانشمندان در
ن كه ين پروتئيا. دارد يش عمر نقش مهميافزا
شود  يموجب م ين نام دارد با خواص ضد التهابيپونكتيآد
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ن و ياز جداره عروق پاك شود و تصلب شرائ يتا ذرات چرب
  .مرگ زودهنگام رخ ندهد

  
  ش جرم يبا افزا ياهيگ ييم غدايارتباط رژ

چرب  يدهايارتباط استفاده از اس يمحققان در حال بررس
در كاهش ارتكاب  ييايدر يجات و غذاهايموجود در سبز

قات يجه تحقينت. ان هستنديخشونت و جرم در زندان
ان يآمار قتل م ياز كاهش احتمال ين حاكيهمچن

 3امگا يد چربيسرشار از اس ييم غذايكه از رژ يمجرمان
 يپزشكان اعالم كردند غذاها. كنند است ياستفاده م

چرب مانند  يدهاياد اسير زيمقاد يجات دارايو سبز ييايدر
ك يدر كنترل آن منطقه از مغز افراد كه باعث تحر 3امگا

نقش  ياز افسردگ يريز جلوگيگردد و ن يآنها و خشونت م
  .دارند ييبسزا

  
 

 

  هم آمد  يمذهب يالغر يم هايرژ
ن مورد كه چه تعداد از مردم به خداوند يدر ا يقيآمار دق

ش يآورده اند تا الغر شوند، وجود ندارد، اما افزا يرو
 يم هايرژ. ن روش، كامال آشكار استيالت به ايتما

ش يكم كردن وزن با توجه به افزا يو برنامه ها يمذهب
غ يدر حال تبل يكا توسط رهبران روحانيدر آمر يمشكل چاق

 ييغذا يه هاي، توصييغذا يم هايگر رژيبرخالف د. است
م يش از دو هزار سال قدمت دارد، اما رژيكتاب مقدس، ب

  . ر استيد دو نسل اخياز عقا يبه نظر، تنها ناش يكنون يها

  مزمن يها يماريام بخش بيدعا الت
ن يقات به عمل آمده مشخص شد كه بهتريطبق تحق
به امراض مزمن پس ماران مبتال يبه ب يام بخشيروش الت
، دعا كردن و انجام عبادات يدرمان يميز داروها و شياز تجو

ده و ين عقيماران و پزشكان، ايده اكثر بيبه عق. است ينيد
ن برنده يباور كه خداوند تنها خالق و از ب

دهد  يد را مين اميماران اياست، به ب
كه تا هر زمان كه خداوند بخواهد، آنان 

ن رو دعا ياز ا. دهند يادامه م يبه زندگ
و اثربخش در درمان  يقو يكردن مكمل

 يمارن مبتال به امراض مزمن تلقيب
  .شود يم

  
   يسرطان يات سلول هايكشف رمز ادامه ح

ر يكرده اند كه از پ ييم ها را شناساياز آنز يمحققان گروه
كه در  يكند در حال يم يريجلوگ يسرطان يشدن سلول ها

شود  يم ها موجب مين آنزيفقدان ا يعيطب يسلول ها
ن ياز رشد سلول باالخره از ب يمراحل يتا سلول پس از ط

م ها كه ياز آنز يوجود خانواده ا يسرطان يبرود در سلول ها
 يا.ان.يد يشود مولكول ها ينام دارد موجب م يجومانج

از شكل متراكم خود خارج شوند و ژن 
ت داشته باشند و به يها همواره فعال

م مكرر سلول يب امكان تقسين ترتيا
  . ماندن سلول وجود داشته باشد جوانو 
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  مشكل دارد؟ انشكمتا يآ 
  ديبخور ريحان

نشان داده، ماده شيميايي اوژنول موجود در مطالعات 
ريحان باعث از بين رفتن و پيشگيري دل درد، حالت تهوع، 

علت اين موضوع از . شود هاي شكمي يا اسهال مي كرامپ
ها از جمله سالمونال و ليستريا  بين رفتن برخي از باكتري

اسپاسم است كه  اوژنول يك ماده ضد. توسط اوژنول است
هر طور كه . هاي شكمي شود ث بهبود كرامپتواند باع مي

 .دوست داريد ريحان را بخوريد

  

  
  

  ؟توانيد بخوابيد نمي ايآ
  ديبخور بوقلمون

گرم گوشت بوقلمون تقريبا حاوي كل تريپتوفان  85 حدود
اي  اسيد آمينه تريپتوفان ماده. مورد نياز روزانه بدن است

شود  مالتونين ميضروري است كه باعث توليد سروتونين و 
مطالعات . شوند ها باعث تنظيم خواب مي كه هر دوي اين

برند  خوابي رنج مي خوابي يا كم نشان داده افرادي كه از بي
  .دچار كمبود تريپتوفان هستند

   
 
 
  
  
 

 

  ؟خواهيد از كسالت دور شويد مي ايآ
  ديبخور ماهي تن

گرم از ماهي تن  85
كنسرو شده حاوي حدود 

 3گرم امگا ميلي 800
محققان معتقدند، . است
باعث رفع كسالت  3امگا

. شود روحي و پيشگيري از اضطراب و باالرفتن روحيه مي
اسيدهاي چرب موجود در ماهي، توسط متخصصان تغذيه 
. با عنوان درماني موثر براي افسردگي توصيف شده است

خوردن ماهي تن با مقدار كمي نان تاثير بهتري دارد چون 
بوهيدرات موجود در نان، سروتونين خون را افزايش داده كر

  .شود و باعث بهبود روحيه و دور شدن احساس كسالت مي
  

  ؟هميشه از حالت تهوع ناراحتيد ايآ
  ديبنوش چاي زنجبيلي

خوري  چهارم قاشق چاي مطالعات متعددي نشان داده، يك
خوري ريشه خرد شده زنجبيل  پودر زنجبيل، نصف قاشق چاي

يك فنجان چاي زنجبيل باعث كاهش حالت تهوع ناشي  يا
. شود از بيماري حركت و حالت تهوع سفر و بارداري مي

اي در زنجبيل  دانند چه ماده درستي نمي محققان هنوز به
هرحال اين ماده  شود اما به باعث سركوب حالت تهوع مي

خطر بوده و فاقد عوارض جانبي معمول داروهاي  بي
  ).آلودگي شكي دهان و خوابخ(تهوع است  ضد
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 ياه كاسنيگ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .قلب، كبد و كليه را فعال مي كند
 .ريشه و دانه آن استقسمت مورد استفاده كاسني، برگ، 

 :فوايد

به طوري . اين گياه در پزشكي اهميت بسياري داشته است
كه ابن سينا پزشك بزرگ مسلمان در مورد گياه كاسني و 

  .خواص آن رساله اي نوشته است
 .ـ كاسني باز كننده و حمل كننده ماده بيماري كبد است

كاسني در . ـ كاسني مسكن عطش و حرارت دروني است
التهابات معده و پاك كردن مجاري ادراري، مؤثر  درمان
 .است

ـ اگر آب پخته كاسني را با سكنجبين ميل كنيد بهترين 
  .داروي تب هاي طوالني و مداوم است

 .ـ ماليدن آب كاسني به محل هاي خارش بدن مفيد است

غرغره آب كاسني با فلوس براي درد گلو، ورم و سوزش -
براي درمان ورم حلق فرمول مذكور . گلو مفيد است

  .و تورم مفصلي نافع است) الرنژيت(
ـ مصرف تخم كاسني، كمي با حالت تهوع همراه است كه 

   .بايد در آن سكنجبين اضافه كنيد
ـ عرق كاسني كه از گياه تازه كاسني گرفته شده باشد براي 

  .خنكي به كار مي رود

 .ـ ريشه كاسني در باز كردن اخالط بسيار مؤثر است

ريشه كاسني، مجاري گوارشي را پاك مي كند و بهترين ـ 
ريشه كاسني در از بين بردن ورم . تصفيه كننده خون است
  .احشا خيلي مؤثر است

ـ ريشه كاسني بهترين دارو براي آب آوردن شكم است و در 
ريشه كاسني براي . نفخ و تحليل مواد بسيار نافع است

د مفاصل و ضد تقويت معده، زياد كردن ادرار و رفع در
  .يرقان مفيد است

ـ برگ هاي كاسني داراي امالح پتاس است و جوشانده آن 
  .براي تصفيه خون، تقويت معده و اعضا به كار مي رود

كاسني انواع مختلف دارد كه ريشه و برگ هاي آن در 
و انسداد مجاري ) زردي(پزشكي، در بهبود تب ها، يرقان 

  .صفراوي مفيد است
اي كاسني مخصوصاً ريشه و برگ آن، ـ تمام قسمت ه

محرك صفرا است و به عمل هضم كمك مي كند و اثر آن 
در نارسايي هاي كبدي، قولنج هاي كبدي و ناراحتي هاي 

  .صفراوي بارز است
كاسني در ازدياد نطفه و زيبايي چهره كودك تازه متولد  -

  .مفيد است
 .كاسني انسان را از ابتال به قولنج نگه مي دارد

در ضعف . كاسني، نيروهاي بدني را تجديد مي كند ـ
 .اعصاب، ضعف چشم و فشار خون مفيد است

كاسني رحم . قلب، كليه، كبد را فعال و با نشاط مي گرداند
  .را به وظيفه طبيعي خود وا مي دارد

است و لذا در  »ث«ـ برگ كاسني، داراي مقداري ويتامين
ال را از بين برگ كاسني، زهر طح .حفظ جواني مؤثر است

مي برد و كيسه صفرا، يرقان و دردهاي معده و كبدي را 
  .معالجه مي كند
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  تَره آب 
 
  
  
  
  
  
اه مقدار قابل ين گيا.استبوها  شب رهياز ت ييدارو ياهيگ

هم  يو كم كيد فولياسو  ميكلس، آهن يتوجه
تره از اسفناج  آهن قابل جذب آب.دارد آو  ث يها نيتاميو

تواند در بهبود  ين جهت ميهم شتر است و بهيهم ب
ر و يشتر از شيز بيم آن نيكلس. مؤثر باشد يخون كم
  .شتر استين ث آن از پرتقال بيتاميو
م در از رشد سرطان پستان و ه يرياه هم در جلوگين گيا

از عود  يريو جلوگ يمارين بيان به ايمبتال يكمك به بهبود
 .آن مؤثر است

در سال » سرطان يرشناسيگ همه«كه در ژورنال  يا مطالعه
در افراد  هيسرطان رشرفت يد از كاهش پيبه چاپ رس 1995

ت يتره حكا گرم آب 57با مصرف منظم روزانه  يگاريس
ژورنال «كه در  دانشگاه اولستردر  يگريمطالعه د .داشت
د يبه چاپ رس 2007در سال » ينيه باليتغذ ييكايآمر

 8تره در روز به مدت  گرم آب 85نشان داده كه مصرف 
بر اثر  ديسف يها گلبول يا ان يدب يتخر 23�هفته حدود 

ه در افراد تر اثر مثبت آب. دهد يسرطان را كاهش م
ن احتماالً به كمبود يرتر است كه ايچشمگ يگاريس
  .شود يها مربوط م يگاريدر بدن س ها دانياكس يآنت

بهبود  ياه آن را براين گيدر ا دي ين مقدار بااليهمچن
 يكار كمبه  ماران مبتاليو درمان ب ديروئيت غدهت يفعال

  .است سودمند ساخته ديروئيت
) روزيمنطقه كامف(استان فارس يش لرياه در گوين گينام ا

نوزاد استفاده  يمثل زرد ييهايماريب يد و براباش يم» بكلو«
  .شود يم

  

  ن يافسنط

  

  

 

دفع كرم روده  يبرا يو در طب سنت يياست دارو ياهيگ
  .ت روانگردان دارديخاصاه ين گيا. شده است ياستفاده م

م ين از نيمقدار مصرف افسنت. طبع آن گرم و خشك است
گرم گل  50درمان شوره سر يبرا. باشد يگرم م 2تا 

 يكرده سپس موها جوش دم آب يس يس 500ن را دريافسنت
  . ديخود را با آن ماساژ ده

 200ن را در يگرم افسنت 1 يو الغر يدرمان كم خون يبرا
ن يريكرده صاف نموده با عسل ش جوش دم آب يس يس
 ياشخاص. ل شوديك استكان ميد قبل از ناهار و شام يكن

گرم گل  20شوند  يت ميو عصبان يابخو يكه دچار ب
قه جوشانده يدق 15خته يتر سركه ريك لين را در يافسنت

خته هر گاه دچار ير يشه رنگيك شيسپس صاف نموده در 
 يشانين محلول دو طرف پيشدند با ا يخواب يا بيت يعصبان

  .فرو روند يقيخود را ماساژ دهند تا به خواب عم
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  :ه گذشتچالصه آنخ
از  يمشكالت جسمان يكه به خاطر برخ يدختر و پسر

دا يرا پ يزخم يشان به جنگل پناه آورده عقابدهكده
اور ي ياش را از دست داده و تنها و بكنند كه خانوادهيم

م گرفت كه از عقاب مراقبت كند در يشده بود پسرك تصم
م يدا كرد و تصميآن دو  عقاب بهبود پ يجه پرستارينت

  .اش برودگرفت جنگل را ترك كند و به خانه
  
  
  
  
  

 "وانات بر سرنوشت ماير حيتاث"از كتاب  برگرفته 

 سومقسمت  – آوازى از عقاب در رؤيا

دانستند به اين  پرنده  نه دختر و نه پسر، هيچ كدام نمى
هاى دختر روان  اشك دلتنگى بر گونه. باشكوه چه بگويند

كرد، نفس  پسر در حالى كه چشمانش را پاك مى. شد
فكر ديگرى به ذهنش خطور كرد و ناگهان . پرصدايى كشيد

اجازه بده همراهت به سرزمين ! ما را با خودت ببر: گفت
 !ها بياييم عقاب

 :اى كرد و گفت عقاب آهسته خنده 

ها سفرى  براى رسيدن به سرزمين عقاب. نه، متأسفم 
در واقع من بايد از دل . سخت و طوالنى در پيش است

 .خورشيد عبور كنم

كس ما را واقعاً دوست  اينجا هيچ. شويم ما ناراحت نمى 
 .مايه دردسر نخواهيم بود! ندارد

دختر نيز . كرد دانه كاشته شده بود و پسر، بيشتر طلب مى 
نمود  ديد، پسر را وادار به پافشارى مى كه جرقه اميدى مى

 .كرد و با چشمانش به عقاب التماس مى

بسيار بد با ما رفتار  آنها. كس ما را دوست ندارد هيچ 
اغلب اوقات حتى برايشان اهميت ندارد كه ما . كنند مى

 ...كجا هستيم

كرد، عقاب چشمانش را  همچنان كه پسر سماجت مى 
هنگامى كه چشمانش را . اى به فكر فرو رفت بست و لحظه

عقاب خيره به آنها نگريست و . گشود، آن دو ساكت شدند
 :باز به سخن درآمد

. دهم تا در اين باره فكر كنيد به شما مهلت مىامشب را  
اگر واقعاً مايل به انجام اين سفر هستيد، بايد فردا صبح 

اما اين . زود قبل از طلوع خورشيد، اينجا به ديدار من بياييد
را بدانيد كه اين سفرى طوالنى است و ما از دل خورشيد 

به اگر به اين سفر بياييد، هرگز قادر . گذر خواهيم كرد
 .بازگشت نخواهيد بود

كردند مانند عقاب جدى به  آن دو در حالى كه سعى مى 
خنده بر . نظر برسند، به او و سپس به يكديگر نگريستند

هايشان نشست و شتابان از علفزار خارج شدند و به  لب
 .دهكده بازگشتند

هايشان رفتند و مختصر مايحتاجى براى  مخفيانه به خانه 
س در جنگل مخفى شدند و شب را در سپ. سفر برداشتند

آنجا به سر بردند تا مبادا كسى از افراد دهكده آنها را بگيرد 
بسيار . در طول شب به زحمت چرتى زدند. يا معطل كند

تر از سر زدن خورشيد، برخاسته و به سوى علفزار  پيش
  .حركت كردند
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در ميان علفزار، بر . در راه بودند كه خورشيد از افق سر زد 
كنده درختى كهنسال، عقابى كه جانش را نجات داده بودند 

كرد و آنها را  هايش را باز و بسته مى او بال. نشسته بود
همين . كرد اى كه در پيش بود آماده مى براى سفر طوالنى

فرود آورد و  هايش را به پهلو ها نزديك شدند، بال كه بچه
 .استراحت داد و مجدداً به آنها تعظيم كرد

هر دو . ايد بينم كه تصميم خود را گرفته مى: او گفت 
لبخندى زدند و چند بار سرشان را به عالمت تصديق تكان 

  .دادند
 
چند : تر شد و گفت عقاب خنده كوتاهى كرد، سپس جدى 

و ما از دل اين سفرى بسيار طوالنى است . چيز را بايد بدانيد
اين خطرناك نيست، اما زمانى . خورشيد عبور خواهيم كرد

ها را ببنديد،  كه در حال عبور از خورشيد هستيم، بايد چشم
در ضمن اين را . وگرنه درخشش آن شما را كور خواهد كرد

نيز به خاطر بسپاريد كه اگر اقدام به اين سفر كنيد، هرگز 
 .قادر به بازگشت نخواهيد بود

اى كوتاه ترديد بر  و به يكديگر نگريستند و فقط لحظهآن د 
شان سايه افكند و مجدداً هر دو، سر را به نشانه  چهره

 .پذيرش تكان دادند

هاى  خوب، هر كدام بر يكى از شانه: عقاب به آنها گفت 
  .من سوار شويد

 
ها كه بر پشتش سوار شدند، براى حفظ تعادل حركتى  بچه 

هاى بزرگ و  زانوانش را خم كرد و بال. به خود داد
سپس در حالى كه آنها را با سرعت . قدرتمندش را باز نمود

زد، خيز برداشت و تالش كرد تا با  و قدرت زياد به هم مى
بتدا ا. مسافرانى كه بر پشت دارد بلند شود و به پرواز درآيد

كم در  رسيد قادر باشد آنها را بلند كند، اما كم به نظر نمى
ها محكم به او چسبيده بودند، موفق به باال  حالى كه بچه

هايش مداوم و  ديرى نپاييد كه ضربات بال. رفتن شد

ابتدا بر . يكنواخت شدند و با قدرت و نرمى به پرواز درآمد
 .رفتن كردفراز علفزار چرخى زد و سپس شروع به اوج گ

ها از پشت عقاب  وقتى به نوك درختان رسيدند، بچه 
نگاهى به زير افكندند و اهالى دهكده را مشاهده كردند كه 
پشت سر يكديگر از درون جنگل به سوى علفزار در حركت 

فهميدند آنچه را كه عقاب به آنها گفته بود حقيقت . بودند
ده است، بالفاصله از فكر اينكه مرغ از قفس پري. داشت

 .شروع به خنديدن كردند
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با شنيدن واژه طبيعت در ذهن و قلبتان چه تصويري 
  بندد؟نقش مي

سوال شود كه به محض شنيدن واژه اگر از هر يك از شما 
طبيعت در صفحه ذهن و آينه دلتان چه تصويري نقش مي 

  بندد چه مي گوييد؟

يكي مي گويد آسمان، ديگري رود، نفر بعدي خورشيد و نور، 
يكي ديگر از افراد هم كه نظرش ... شخص ديگر جنگل،

 .تكميل كننده نظر ديگران است مي گويد خدا

وقتي كه درباره واژه طبيعت از آنها اكثريت مردم امروزي  
سوالي مي شود همانند يك رويايي دور و دست نيافتتي 
نگاهشان به نقطه اي خيره مي شود و بعد از مدت كوتاهي 
سكوت و مكث از الك خودشان بيرون مي آيند و با توجه 
به كمبودهايي كه دارند پاسخي را كه بيشتر آنها را به 

 .   پيوند مي زند، ارائه مي دهندخواسته ها و روياهايشان 

 

 

 

 

 

  
 

در دنياي مدرن امروزي زندگي اغلب انسانها شامل سرگرم 
شدنشان با ملعبه هاي زودگذر و محدود و ايجاد فضايي 
. يكنواخت همراه با عادتهاي يكسان روزمره مي باشد

آدمي آنقدر خود را در حصار عادتها و وابستگي ها اسير 
يط محدود و حصاري كه با دست خودش كرده كه تنها به مح

متاسفانه انسان متمدن امروزي . ايجاد كرده توجه مي كند
تنها به دنبال راه حلهايي براي رسيدن به آرزوهاي سراب 

گونه اش است و وقتي كه سرش به سنگ خورد آن لحظه 
است كه توجهش به جريان زندگي اي كه در اطرافش در 

در آن شرايط انسان  .حال جنبش است معطوف مي شود 
براي فرار از شكستها و كسب آرامش به باد داده اش همه 
چيز را رها مي كند و به دنبال جايي ساكت به دور از بوق 

مي گردد جايي كه هيچ ... ماشينها و هياهوي كارخانه و 
انساني نباشد و تنها آواي موسيقي رود و صداي پرندگان 

شهر پرهياهو به قلب آري فرد از . سكوت محيط را بشكند
در اين دنيا تنها جاي بكرو خلوتي . طبيعت زنده پناه مي برد

 . كه سكوت را به آدمي هديه مي دهد طبيعت است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انسان پس قدم نهادن به دنياي طيبعت زنده كه تا به حال 
از توجه به آن غفلت كرده است به دنياي اطرافش با دقت 

ن شرايط است كه مي فهمد در بيشتري نگاه مي كند در آ
اطرافش چقدر موجود زنده در حال نفس كشيدن هستند و 

موجوداتي كه هر كدام .او از شناخت آنها غافل بوده است
آن زمان .براي خودشان حاوي دنيايي پر رمز و راز هستند

 است كه مي فهمد كه حيوانات هم مي خورند، مي خوابند 
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و توليد مثل مي كنند آنها بدون هيچ گونه تشريفاتي 
در اين لحظه سوالي ايجاد مي شود و . ازدواج مي كنند

آدمي از خود مي پرسد خوب من به عنوان اشرف 
مخلوقات و داراي قوه تفكر و خرد نسبت به آنها چه كار 

  بيشتري انجام مي دهم؟ 

و همانطور كه آدمي دست به ساختن ساختمانهاي بلند 
آسمان خراش مي زند پرندگان هم قصرها و آشيانه هاي 
معلق بسيار زيبايي درهوا مي سازند كه هيچ مهندسي قادر 

شما فكر مي كنيد كه آيا انسان . به ساختن آنها نيست
بتواند يك تپه موريانه اي  بسازد؟ به نظرشما در يك تپه 

ود موريانه اي چه تعداد آپارتمان مجزا براي موريانه ها وج
دارد؟ چه كسي معمار و مهندس آنهاست؟ دانش ساخت 
آنها از طريق كدام كالج و دانشگاه به دست آمده است؟ 

انسانها خيلي به خود مي بالند ولي غافل از ! جالب است 
اين موضوع هستند كه حيوانات از اين بابت به انسانها 

 . پوزخند مي زنند

ي نسبت به شما فكر مي كنيد برتري انسان متمدن امرز
حيوانات در چه مواردي است؟ آيا به خاطر ساختن بناهاي 

زيبا و وسايل نقليه راحت يا اينكه چون بچه مي آورند؟ يا 
اينكه شايد به اين خاطر است كه فكر مي كنند مي توانند 

! نه. با استفاده از وسايل آرايشي و گريم خود را زيبا كنند
حر داشته باشد به هرچه قدر هم انسان در اين زمينه تب

محض ديدن زيبايي يك طاووس و يا يك پروانه رنگارنگ 
پس اين انسان مدرن . انگشت به دهان متعجب مي ماند

امروزي به دنبال چيست؟ انسان با دوري جستن و گذر از 
خوي حيواني است كه مي تواند برتري خودش را به عالم 

انسان حيوانات نشان بدهد و آن،  زماني روي مي دهد كه 
و . طبيعت حقيقي وجود خويش را درك كرده و بشناسد

 . فرصت ها را از دست ندهد

پس انسان امروزي با توجه به ميزان فرصت و نيرويي كه 
دارد بايد خود را از اين گرداب روزمرگي و پرهياهو بيرون 

آغشته كردن  انسانهاي امروزي بر اساس ميزان  . بكشد
تگي هايي چون تمدن و زندگي شان به عادتها و وابس

مدرنيزم داراي ديدگاهها و سطوح زندگي متفاوتي مي 
  . باشند
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  انسان
 8شتر از يساعت و ب6كه كمتر از  يكسان ديدان يمايآ

  شوند؟ يابت مين دچار ديريشتر از سايخوابند، ب يساعت م
  باشد؟ يشتر ميرشد كودك در فصل بهار ب ديدان يمايآ
ر انگشت ها يانگشت سبابة دست انسان از ساديدان يمايآ

  حساس تر است؟
ون سلول يمل 135شبكه چشم انسان   ديدان يمايآ

ص رنگها ير و تشخيتصاو ت گرفتنياحساس دارد كه مسوول
  را بر عهده دارند؟

ون رنگ يليتواند ده ميچشم سالم انسان م ديدان يمايآ 
  د؟يگر جدا نمايد ند و از هميمختلف را بب

تر خون در يپنج ل "بايك انسان بالغ كه تقريكه  ديدان يمايآ 
ترش را از دست بدهد يم ليك و نيست اگر يجار شيرگها

  ار باالست؟ياحتمال مرگش بس
 يآب وجود دارد كه م يدر بدن انسان به قدر ديدان يمايآ

 را پر كرد؟ يتريل40ك بشكة يتوان با آن 

در داخل گوش انسان چند استخوان كوچك  ديدان يمايآ 
قرار دارد كه سه عدد آنهادر موقع تولد به رشد كامل خود 

ا يمتر هم كوچكتر  يليك ميده اند و پس از آن، هرگز يرس
   شوند؟ يزرگتر نمب

 يروغن دارد كه با آن م يبدن انسان به قدر ديدان يمايآ
  ساخت؟ قطعه صابون بزرگ7توان 

 1052زند و يبار م  110000قلب انسان هر روز  ديدان يمايآ
  ؟رسانديتر خون را به بدن ميل

  
  

  واناتيح
ــا حشره دعا خوان ين حشره دنيرحم تر يكه ب ديدان يا ميآ

كه حشـــره ماده از همسرش باردار  يهنگام.استماده 
مه جان پس از يزند و همسر ن يش ميشود، به آن ن يم

 شود؟ يحشــــــــره ماده م يبرا يـذيلذ يغذا يريجفتگ

همنوع  يدر صورت نبودن غذا تمساح قو كه ديدان يا ميآ 
 خورد ؟ يفتر از خود را ميضع

پنجاه وشش روز شم در يابر يكه كرمها ديدان يا ميآ 
 خورند ؟يهشتاد و شش هزار برابر خود غذا م

اند  يوانات جهان پرندگانين حيز پروازتريكه ت ديدان يا ميآ 
شوند پرستوك دم خاردار كه در يده مينام» پرستوك«كه 
ش از صد و يب يكند ، قادر است با سرعتيم يا زندگيآس

ان زين ميلومتر در ساعت پرواز كند و با باالتريشصت ك
 ر رقابت كند ؟يع السيك قطار سريسرعت 

ترزبورگ يده پين سگ جهان ، داركيكه كوچكتر ديدان يا ميآ
 باشد ؟ يگرم وزن م 600 با

كه پنگوئن نر در طول دو ماه محافظت از تنها  ديدان يا ميآ
خورد و چهل درصد وزن خود را  ينم يزيتخم پنگوئن ماده چ

 دهد ؟ياز دست م

زند ،  يقه ميبار در دق 100 كه قلب گنجشك ديدان يا ميآ
روند  ين راه نميزم يكه گنجشكها رو يدانستيدرضمن م

 پرند ؟ يبلكه م

ه هزار يك نوع پشه وجود دارد كه در ثاتيكه  ديدان يا ميآ 
 زند ؟يبار بال م

 توانند تا سه سال بخوابند؟ يحلزون ها م ديدان ياميآ

رون دراز يتواند زبانش را به ب يل نميكروكود ديدان يما يآ
  كند؟
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 آ گلدان پيله

 ديبچسب يرا دو دست ييجادو يها  برگ

  
اگر به دنبال يك گياه تزئيني و بسيار زيبا هستيد بدون 

مورد پسندتان است؛ گياهي با برگ هاي  "آ  پيله"شك 
  .خاكستري رنگ كه امكان ندارد كسي از آن خوشش نيايد

 3رنگ برگ هاي آن سبز پر رنگ است ولي در فاصله بين 
رگبرگ اصلي آنها لكه هايي به رنگ سفيد نقره اي ديده 

  .شود مي
د بدون شك يك گياه تزئيني و بسيار زيباهستياگر به دنبال 

 يخاكستر يها با برگ ياهيآ موردپسندتان است؛ گ پيله
رنگ . دياياز آن خوشش ن يرنگ كه امكان ندارد كس

رگبرگ  3ن يدر فاصله ب يهاي آن سبز پر رنگ است ول برگ
   .شود يده ميد يا د نقرهيبه رنگ سف ييها ها لكه آن ياصل

اين . هاست آ بومي آفريقا و از خانواده اورتيكاسه گياه پيله
كاشت  يندارد و برا ياديكند، توقع ز يزود رشد م يليگياه خ

تان پرپشت شود  د گياهيخواه ياگر م. گروهي مناسب است
اين . هاي انتهايي آن را حذف كنيد خوب است كه جوانه

  .تگياه هرچقدر پرپشت و توپي شكل باشد زيباتر اس

 
  
  

 

 عاشق نور است

د يباش ك اتاق داشتهيد در يتوان يرا كه م يبيشترين نور
ن يتر ن پنجره و روشنيپرنورتر يعنيد ياه بدهيد به گيبا

البته الزم است . دياه انتخاب كنيگ ينگهدار ياتاق را برا
د آفتاب پشت پنجره تابستان را دوست ندارد يبدان

ها و علفي شدن  ساقهامامحل كم نور باعث دراز شدن 
  .شود هاي گياه مي برگ

 
 

 تان به آبياري باشد حواس

د يكن يارياه را آبيگ  بار 3تا  2در فصول گرم، هر هفته 
است  ياز دارد و كافين يكمتر ياريالبته در هواي ماليم آب

تان باشد كه  د البته حواسيبار به آن آب ده كي يا هفته
  .دماي محيط آبياري شود با آب هم

 
 

 از سرما بيزار است

آن  يمناسب برا يحداكثر دما.اه از سرما بيزار استين گيا
البته . درجه است 13درجه و حداقل آن  24در تابستان 

تان باشدهنگام كم شدن درجه حرارت دفعات  حواس
  .آبياري را كاهش دهيد

 
 

 خواهيد زياد شود اگر مي

د روز به روز يباست كه مسلما دوست دارياه آنقدر زين گيا
قلمه ساقه گياه را در   ن كار الزم استيا يبرا. شتر شوديب

درجه و  21اواخر زمستان يا اوايل بهار جدا كرده و در دماي 
كه بوته گياه را در فصل بهار  نيخاك مناسب بكاريد يا ا

 .تقسيم كنيد
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 خاك مخلوط دوست دارد

اس، يك قسمت خاك پيت م  بهترين خاك براي اين گياه، 
اين تركيب . يك قسمت خاك برگ و مقداري پرليت است

  .دهد خاك، رشد خوبي به گياه شما مي

 
 

 الزم نيست گلدان را تعويض كنيد

نيست اما بهتر است در فصل   به تعويض گلدان نيازي 
 .بهار گياه را حتما هرس كنيد

 
 

 به هواي مرطوب نياز دارد

احتياج به رطوبت اه در تابستان و فصل زمستان ين گيا
پاشي محروم  اه را از مهيدرصدي دارد بنابراين گ50
ها قطرات آب  توجه داشته باشيد، چنانچه روي برگ.دينكن
  .هاي آن را خراب خواهد كرد جاي بماند، آب برگ به

 
 

  ها را تميز كنيد برگ

پاشي با آب ولرم رطوبت گياه را تامين خواهد كرداما  مه
هر از گاهي با آب و صابون بدون بو  از داردياه شما نيگ

البته دقت كنيد كه آب صابون داخل خاك . ز شوديتم
 .گلدان نريزد

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 آنچه بايد درباره گياه بدانيد  

 ها سياه  اگر هواي محيط گياه خيلي سرد باشد، برگ
 .ريزند شده و مي

 ريزند ها مي چنانچه آبياري به اندازه نباشد هم برگ. 

  كننده شيميايي  منظور نظافت از مواد براق بهاگر
هاي سوخته به وجود  ها لكه استفاده كنيد، روي برگ

 .آيد مي

 ها خيلي ريز و كوچك شدند، گلدان را  چنانچه برگ
 .تعويض كنيد

  اگر تمام اندام گياه در حال افتادن باشد، محل
 .استقرار گياه خيلي سرد است

 ها دراز و  د، ساقهاگر نور محل استقرار گياه كم باش
 .شود برگ زياد مي 2منحرف و فاصله بين 

  گياه حاضر رطوبت را دوست دارد بنابراين بايد از قرار
دادن گلدان كنار پنجره كه در زمستان سوز سرما 

 .آيد خودداري كرد مي

 ها ديده مي  هايي روي برگ وقتي نقاط خاكستري و زخم
تيس است، قارچ بوتري  مربوط به حمله  شوند،درواقع
كش تهيه كرده و گياه را سمپاشي كنيد  پس سم قارچ

در اصل مربوط به آبياري زياده از حد و سپس حمله (
 ).قارچ است

  اگر ديديد تمامي اندام گياهي در حال افتادن و تلف
شدن است در واقع عارضه مربوط به يخ زدگي است و 

 .خشك شدن گياه حتمي است
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 دندان حلزون

م حلزون ها دندان ييب به نظر برسد اگر بگويعج يد كميشا
دندان، در  2500در دهان كوچك حلزون ها در حدود  !دارند

 ين دندان ها به اندازه ايقدرت ا.ز وجود دارديار رياندازه بس
حلزون قبل از . ز كنديز ريرا ر يتواند برگ يوان مياست كه ح

ش يش را بخورد، خوب آن را توسط دندان هاينكه غذايا
 .كند ياب ميآس

 

 

 

 

كه حلزون، مشغول غذا خوردن است، گوش  ياگر در هنگام
به هم خوردن  ياد صديد، شايك كنيخود را به دهان او نزد

 .دياو را بشنو يدندان ها

 

 اين جانور عجيب

ن يزم ين جانوران رويب ترياز عج يكيپوس  يپالت
. ن موجود از چند جهت، به پرندگان شباهت دارديا.است

 يه اردك است و تخم ميشب ييمنقار و پاها يدارا يعني
ه جوندگان به حفر كردن تونل يگر، شبياما از جهت د. گذارد

پوس،  يپالت .سازد يخودش النه م يپردازد و در آنجا برا يم
تواند  يوان مين حيا. ن هستنديدارد كه زهرآگ ييچنگال ها

رون يش، زهر كشنده بي، از چنگال هايك مار زنگيمانند 
  . زد و از خود دفاع كنديبر
  
  

 يگر را در خشكيد يمياز عمر را در آب و ن يميپوس ن يپالت
 يپالت.شنا كند ير آب با چابكيتواند در ز ياو م. گذراند يم

نكه تخم گذار است، يبا ا. پوس از خانواده پستانداران است
  .دهد ير ميبه نوزاد خود ش

ر رودخانه يدر ز يخودش تونل يقو يپوس با پنجه ها يپالت
 يسپس آنقدر رو. گذارد يكند و همانجا تخم م يحفر م
 .اورنديرون بيب خوابد تا بچه ها سر از تخم يش ميتخم ها

 

 گوسفند 120يك مار براي 

عروف م در استراليا نوعي مار زندگي مي كنند كه به ببرمار
است و از خطرناك ترين مارهاي سمي جهان به شمار مي 

اگر نوع درشت اين مار، در حالت خشم، يك گزش  .رود
كامل انجام دهد، سم ترشح شده، براي كشتن حدود يكصد 

) با وزن متوسط(همين تعداد انسان  و بيست گوسفند و
           !كافي خواهد بود

  

  
 از عجايب حشرات

مثال،  يبرا. ب استيار عجيسرعت بال زدن حشرات، بس
ه، مگس يكه انجام گرفته است، در هر ثان يبنابر محاسبات

 .زنند يبار، بال م 600بار و پشه  450بار، زنبور عسل  350

است گفته شود كه ملخ  يكافن مطلب يسه ايمقا يبرا
ه، به طور متوسط تنها ي، در هر ثانيمعمول يمايك هواپي

  .زند يبار دور م 27
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كوه،
 سه

آن  
را به
 آب
. شود
جهان
ك در
مسر،
 آباد
ال در

ر دود كيمس ير
ت متر ارتفاع و

  .شود يده م

يگودال باال ي
ر يكه آبيبارن،

نيا. كند ير م
ش يه منجمد م

منحصر به فرد ج
آبشار ازارك: از

رودبار رام جنت
ومه درشمس

 آبشار داراب كال
  . مسر

  

متر 5100رتفاع
هفت. فته است

ه قطر آن افزود

ز ذوب برف ها
ظهر تابستان ي

عبور يخيآبشار
آورد و بالفاصله

ب و ميعج يها
ستان عبارتند ا
شار چاردر در جن
مل، ابشار پرو
نگت ـ بهشهر،

جنت رودبار رامس

ر

آمل  -خي 

خ، در اري تمام 
 دماوند قرار گرف

ز بهيرد و مدام ن

از يل آن ناشي
يه هنگام گرما
آورد و از كنار آ

آ يدوام م يه
از آبشاره يكي 

گر اسيد يشارها
ه رامسر، آبش

آم يره در وانا
شار زنگت در زن

ش براز در جيشار ر

اكوتور

آبشار يخ 

ن آبشاريا
ك قلهينزد

متر قطر دار

يعلت تشك
است كه به

آ يوجود م
مدت كوتاه

ن آبشاريا
آبش. است

سنگ پشته
مريآبشار ت

جان، آبشيالر
، آبشايسار
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  آيا شما پاسخي براي اين مساله عجيب داريد؟

  مارماهي 
د در هر يرشد رس ين كه به مرحله يب هميوان عجين حيا

دارد  يكه در آن سكن يعالم باشد از رودخانه ا ينقطه 
 يرساند و چون به حوال يانوس ميگذشته، خود را به اق

! رديم يزد و پس از آن مير يد تخم ميرس» يرهند غربيجزا«
  باشد،  يش از هزار فرسنگ مين راه بيكه مسافت ا يدر حال

  
  
  
  

ن يند پس از ايآ يرون ميكه از آن تخم ها ب ييها يماه
دند شروع به راه يرس يكه رشد نموده و به سرحد جوان

و مسافرت  ييمايكنند و پس از سه سال راه پ يم ييمايپ
نوزاد  يبچه ها يعني! رسند يبه مسكن مادران خود م

ندارد و  يعالم خبر يچ جايكه هنگام تولد از ه ييمارماه
ند، قصد يب يا ميمتراكم دن يفقط خود را در آغوش آب ها

كنند و پس  يخود شروع به مسافرت م يرجوع به وطن اصل
و امواج جزر ان و غلبه بر طوفان ها يپا يب ياهاياز عبور از در

 يو مدها دوباره به همان رودخانه و مسكن مادران خود م
  .رسند

  
  سوسك

است كه  يسوسك تنها موجود: ن موجود زندهيمقاوم تر 
. تواند زنده بماند يم يدر صورت حمالت هسته ا

همه  يدر صورت حمالت هسته ا«ند يگو يپژوهشگران م
سوسك  يبه استثنا يليما 10موجودات زنده تا مسافت 

 يبه گفته محققان، سوسك م. ن خواهند رفتيها از ب
قه يدق 45ك هفته بدون سر و يك ماه بدون غذا، يتواند 

ند قلب يگو يبدون تنفس زنده بماند، دانشمندان م
ستد يت بازايك ساعت از فعاليسوسك ها ممكن است 

شود، سوسك در ژن خود  يآن كاسته نم يت هاياما فعال
. شود يكروموزوم دارد كه مانع هالكت آن م ينوع

ل ژن سوسك ها يه و تحليدوارند با تجزيدانشمندان ام
 يت در برابر تشعشعات هسته ايبتوانند واكس مصون

  .بسازند

  

  

  

  

  

  

  سنگ تراش هاي نارئي
و صاف هستند كه  يكا چنان عاليكارستار يكرو يسنگ ها 

دن آنها يتراش شرفته امكانيار پيل بسيزر و وسايفقط با ل
زده  ين كاريدست به چن ييا موجودات فضايآ. وجود دارد

كا يكارستار يكارگران در جنوب غرب يوقت 1940اند؟ در سال 
ك يبودند  يدرخت كار ين برايزم يمشغول آماده ساز

: رون آوردندير خاك بيرا از ز يباستان شناس يمعما
متر تا دو  يشكل، به قطر چند سانت يسنگ كرو يتعداد

شگفت  آن . ن آنها شانزده تن وزن داشتيمتر كه بزرگتر
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:براي ارسال مطالب خود به اين آدرس ايميل بزنيد  
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براي دريافت خبرنامه و اطالع رساني از بـرنـامـه      
هاي ويژه انجمن به وب سايت ما مراجعه  كنيد 

 .و عضو شويد

 معرفي كتاب

 درباره ما 

است كه در سال   (NGO)انجمن جبهه طبيعت، تشكلي زيست محيطي و غير دولتي 
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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
 

 : اهداف انجمن جبهه طبيعت
 .گسترش فرهنگ طبيعت دوستي و ارتباط با طبيعت  -
 .و جلوگيري از تخريب آن حفاظت از طبيعت  -
 .حمايت از حيات وحش ، نگهداري ، آموزش و تكثير حيوانات  -
- 

 تحقيق و مطالعه در موضوعات عمدتاً روانشناختي و معنويت گرايانه مربوطه

 انجمن جبهه طبيعت

www.naturefront.org 

 فنون جادويي طبيعت گرا
اين كتاب اشاره   .  در اين كتاب ما با جنبه هاي ديگري از حضور خداوند و آيات الهي آشنا مي شويم                    

كم رنگي است به اين معنا كه همه چيز سرشار از اسرار الهيست و اسرار خدا را مي توان در همه چيز                        
 . يافت و از اين طريق به خداوند نزديكتر شد

درمان همه بيماري ها در طبيعت نهفته شده است زيرا جريان زندگي در درون طبيعت نهاده شده است              
اين .  آنچه انسان نمي داند، طبيعت به انسان مي گويد و آنچه انسان ندارد طبيعت دارنده آن است                  

روح الهي است كه در طبيعت جاري است كه با دريافت آن روح انسان به جريان افتاده و در خداوند                         
 .طبيعت بزرگترين آموزگار ما بوده و هنوز مانده و چرا پس از اين نماند. جاري مي شود

 


