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وقتی گیاهان شوکه می شوند 
چه کنیم؟ 

شوکه شدن گیاهان یکی از مشکالت گیاهان آپارتمانی هنگام 
جابه جایی است. زمانی که یک گیاه از مکانی به مکان دیگر یا 
از گلدانی به گلدان دیگر جابه جا می شود دچار شوک می شود؛ 
زیرا گیاهان برای جابه جا شدن ساخته نشده اند؛ در واقع ما با 
جابه جا کردن آنها خالف طبیعتشان عمل می کنیم. هنگام 
جابه جایی ممکن است ریشــه گیاه آسیب ببیند. این اتفاق 
باعث می شــود که جذب مواد مغذی توسط ریشه از خاک 
کم و گیاه دچار شوک شــود. معموال در زمان شوکه شدن، 
برگ های گیاه پژمرده و چروکیده یا رشد آن کند می شود. 
همچنین کوچک و زرد شدن اندازه برگ ها و خمیده شدن 
شاخه ها از عالئم کندی رشد هستند. به طور کلی این موارد 
نشان دهنده شوکه شدن گیاهان است:  بی حالی و افتادگی 
برگ ها، زرد شــدن برگ های پایینی و گســترش و سرایت 
زردی به برگ های باالیی، خمیده و کج شدن ساقه، کندی یا 
توقف رشد، چروک یا لول شدن برگ ها، چروک شدن ساقه، 

خشک شدن برگ های پایینی گیاه.

 چگونگی تعویض گلدان
 برای شوکه نشدن گیاه هنگام تعویض گلدان باید حتما برخی 
نکات را رعایت کرد. در تعویض گلدان نباید ریشه آسیب ببیند، 
بنابراین بهتر است موقع تعویض گلدان بخشی از خاک اطراف 
ریشــه را نگه دارید و با احتیاط این کار را انجام دهید. هرچه 
ریشه های بیشتری همراه گیاه باشد، شوک وارد شده کمتر 
می شود. پس از تعویض گلدان هم آبیاری کافی انجام دهید. 
بهتر است موقع جابه جایی، ریشه ها مرطوب هم باشند. زیرا اگر 
ریشه خشک باشد، راحت تر آسیب می بیند. بعد از شوکه شدن 
گیاه هم چند راه برای درمان آن وجود دارد که عبارتند از:  دادن 
آب قند به گیاهان، تجربه نشان داده است که محلول رقیق آب 
و قند به درمان شوک گیاه کمک می کند. البته این روش فقط 
برای بعضی از گیاهان جوابگو است. استفاده از آسپرین، این 
یک روش مرسوم برای درمان شــوکه شدن گیاه است. برای 
این کار آســپرین را در آب حل کنید و به گیاه بدهید. هرس 
کردن گیاهان، این کار به گیاه کمــک می کند انرژی خود را 
صرف تقویت ریشه ها کند. اســتفاده از کود ضد تنش اسید 
آمینه، کود اسید آمینه پودری ۸۰درصد دارای مقدار زیادی 
از آمینو اسیدهای مهم و مورد نیاز است. همچنین این کود از 
نیتروژن با منشا طبیعی تشکیل شده است که برای گیاه بسیار 
مفید است. این کود به گیاه کمک می کند تا پروتئین ضروری 
خود را خیلی ساده و بی زحمت بسازد و در میزان مصرف انرژی 
صرفه جویی کند. هر ۲۰روز باید گیاه را با اسید آمینه تقویت 
کنید. اگر به ریشه گیاه هم آسیب وارد شده باشد باید از محرک 
ریشه زایی استفاده کنید. این کود کمک می کند تا ریشه قوی 

شود یا مجددا شروع به رشد کند.

راهکارهای ساده رفع وز وز گوش 
یکی از بیماری های آزاردهنده  که سن و جنس و زمان 
نمی شناسد، وز وز گوش است که فرد مدام صدای هوهوی 
باد، وزوز یا زنگ را می شــنود. این موضوع به علت های 
مختلف در بدن ایجاد می شــود و یــک عالمت برای 
تشخیص سوءمزاج اندام های دیگر است. گاهی به علت 
عدم هضم خوب غذا، باد یا خلطی پشــت گوش جمع 
می شود که فرد صدای هوهوی باد می شنود و علت آن 
می تواند عدم رعایت تدابیر تغذیه باشد و درمان آن رفع 
سردی موضعی گوش و معده اســت. برای رفع سردی 
موضعی گوش، روغن مالی بناگوش با روغن هایی مثل 
زیتون، سیاهدانه ، بابونه، مرزنجوش و بنفشه، رساندن دود 
اسفند و بخار جوشانده  گیاهانی مثل بابونه و مرزنجوش 
به گوش مفید است.گاهی به علت خشکی سر، شنوایی 
فرد تقویت می شود. درمان این مشکل رفع خشکی مزاج 
کل بدن و موضعی است و مصرف غذاها و نوشیدنی های 
رطوبت رسان از قبیل فالوده  سیب، فرنی، شیربرنج،  آش 

و سوپ و خورش میوه جات مفید است.

خالصی از بوی ماشین لباسشویی 
گاهی مواقع ماشــین های لباسشــویی دچار بوی ناخوشایندی 
می  شوند. عواملی وجود دارند که اگر رعایت شوند این بوی نامطبوع 
کاهش یافته و حتی ایجاد نخواهد شد. یکی از این موارد نگه نداشتن 
لباس های خیس در ماشین لباسشویی است. بعد از پایان شست و شو 
باید لباس ها را بالفاصله خــارج کرد چرا که باعث رشــد قارچ و 
بیماری های پوستی نیز خواهد شد. بعد از هر بار شست و شو،  آب 
جمع شده داخل الستیک پشت در لباسشویی را خشک کنید. بعد 
از اتمام شست و شو نیز چند ساعت در ماشین را باز بگذارید تا داخل 
ماشین کامال خشک شود. بهتر است هر 3 ماه یکبار،  کشوی پودر و 
مایع نرم کننده را خارج کرده و بشویید،  گاهی الزم است از مسواک 
برای شست و شــوی کامل کشو 
استفاده کنید تا مواد شوینده ای 
که در قســمت های مختلف آن 
مانده، به خوبی تمیز شود. بعد از 
هر 1۰ مرتبه شست و شو نیز،  فیلتر 
تخلیه را تمیز کنید. هر چند وقت 
یک بار نیز ماشــین لباسشویی را 
بدون لباس و فقط بــا کمی مواد 
شوینده روشن کنید تا تمیز شود.

ترفند

حکیم باشي

گلخانه

چی ببریم
  اگر کودک زیر 2 سال دارید حتما کالسکه تاشو یا عصایی همراه خود داشته باشید، بردن 

کریر نوزاد هم می تواند گزینه خوبی برای سفر با کودکان باشد.
  کاله و ضد آفتاب مخصوص کودکان را در روزهای گرم تابستان فراموش نکنید.

  اگر برای شستن مداوم لباس های کودک تان مشکل دارید در لباس هایی که برای سفر همراه 
دارید، حتما چند دست پیش بند هم داشته باشید تا به خاطر کثیف شدن 

یقه پیراهن مجبور نباشید تند تند لباس کودک تان را تعویض کنید.
  شرایط آب و هوایی محلی که به آن سفر می کنید را درنظر بگیرید با 
نگاه کردن به سایت هواشناسی می توانید میزان دما در روزهایی که در 
سفر هستید را در مقصد مشاهده کنید. اگر به مکان های سرد سفر می کنید، 
لباس های گرم و بافتنی با خود ببرید و اگر محل مورد نظر گرم است، لباس های 

نازک و تابستانی به همراه داشته باشید.
  همراه داشــتن محافظ کلید برق یکی از مواردی است که نه تنها جای زیادی را 
چمدان شما نمی گیرد بلکه اگر هتل یا خانه ای را کرایه کردید می توانید مطمئن باشید 

که خطر برق گرفتگی کودک تان را تهدید نمی کند.

مکث

گزارش

سید محمد فخار

آغاز روزهای گرم تابستان زمان مناسبی برای شروع سفرهای تابستانی و رفتن به 
مناطق خوش آب و هواست. اما سفر رفتن همانطور که برای بزرگساالن آدابی دارد 
و باید همراه با آسایش و راحتی باشد برای کودکان نیز باید همین گونه باشد. پس 
اگر در این روزهای گرم، قصد مسافرت با کودکان خود را دارید حتما باید قبل از سفر تمهیداتی را 
پیش بینی کنید تا حین سفر و در مسیر رسیدن از خانه به مقصد بتوانید ساعات خوشی را بدون 
درگیری و ناراحتی سپری کنید. همراه داشتن لوازم مورد نیاز کودک حین سفر یکی از مواردی 
است که باعث می شود تجربه ســفر خوبی را برای خود و کودک تان به یادگار بگذارید اما مثال 
فراموش کردن داروهای ضروری کودک می تواند ســفر شما را به یک تجربه تلخ تبدیل کند. اگر 
چه سفر رفتن با کودکان تفاوت های زیادی با سفرهای دو نفره زوجین دارد اما برخی افراد تصور 
می کنند سفر با کودکان - با خودرو، قطار یا هواپیما و اتوبوس- سخت و طاقت فرساست، این سفر 
اگر چه ممکن است سختی هایی را برای پدر و مادر به همراه داشته باشد ولی می تواند به سفری 
لذتبخش هم تبدیل شود. فارغ از همه اینها، یکی از مهم ترین نکات صبر داشتن در سفر و پاسخ 

دادن با آرامش به نیازهای کودک است؛  موضوعی که باید در طول سفر به آن توجه ویژه ای شود.

سوار بر بال پرنده آهنی
 سفر با کودکان با هواپیما یکی از گزینه های راحت 
برای سریع تر رسیدن به مقصد است چرا که همزمان 
رسیدن کوتاه تر است و هم دسترســی به امکانات 
بهداشتی و رفاهی آسان تر از دیگر وسایل نقلیه است. 
اما برای سفر با هواپیما باید نکات به ظاهر ساده ای را 
رعایت کنید:اگر همراه با نوزاد یا شــیرخوار به سفر 
می روید مهم ترین نکته ای که بایــد مراعات کنید 
این است که زمان خواب کودک تان را با زمان پرواز 
هماهنگ کنید تا فرزندتان حین پرواز خسته نشود 
و در طول رســیدن تا مقصد خواب باشــد. در عین 
حال رفتن به فرودگاه را به ســاعات پایانی موکول 
نکنید، تا هم بتوانید سر فرصت به فرودگاه برسید و 
گرفتار ترافیک خیابان ها نشوید و هم با آرامش کارت 
پرواز را دریافت کنید و درصورت نیاز طی صحبت با 
مســئول صدور بلیت پرواز، صندلی هایی را انتخاب 
کنید که در جلوی هواپیما هســتند. همچنین اگر 
سفری را انتخاب کرده اید که مسیر طوالنی در پیش 
دارید بهتر است برای اینکه فرزندتان خسته نشوید 

برای چند دقیقه همــراه او در راهروی هواپیما 
قدم بزنیــد و البتــه مراقب 

تکان های ناگهانی هواپیما 
هم باشــید. اگــر کودک 
شما نســبت به تکان های 

هواپیما حساس است و احتمال 
می دهید حین پرواز دچار مشــکل 

گوارشی شود حتما همراه خود دستمال 
مرطوب برای پاک کردن صورت و احیانا 
لباس های کثیف او همراه داشته باشید 

ودرصورتی که فرزندتان حین پرواز اســتفراغ کرد 
با آرامش با وی برخورد کــرده و به او این اطمینان را 
بدهید که تعداد افرادی که حین پرواز این مشــکل 
برایشان به وجود می آید کم نیســت و او تنها فردی 

نیست که دچار این معضل شده است.

سفر با خودرو
اگر تصمیم به ســفر با خودرو گرفته اید بهتر اســت 
برای تغذیه بین راه، غذا و نوشیدنی های فاسد نشدنی 
مناسب سن کودک را به همراه داشته باشید و آنها را 
در دسترس کودک خود بگذارید که با نظارت شما از 
این غذاها و نوشیدنی ها استفاده کند. برای کودکان، 
سفر با خودرو به ویژه در مســیرهای طوالنی بسیار 
خسته کننده اســت و نباید توقع داشته باشیم تا در 

طول سفر یکجا بنشینند و کاری نکنند. برای اینکه 
کمی از خستگی ســفر بچه ها کم کنید بهتر است 
در طول مســیر برایشان سرگرمی داشــته باشید. 
همراه داشتن چند اســباب بازی مورد عالقه بچه ها، 
 کتاب  یا پخش موســیقی و فیلم مورد عالقه بچه ها 
در طول سفر می تواند کمک خوبی برای کمتر شدن 

خستگی بچه ها باشد.
پوشــاندن لباس راحتی به بچه ها هم در طول سفر 
یکی از مواردی است که بایدتوجه جدی به آن شود 
در عین حال همراه داشتن یک پتوی مسافرتی سبک 
و یک بالش برای زمان خواب کودک در خودرو نباید 
فراموش شــود و اگر فرزندتان هنوز نیاز به استفاده 
از صندلی خودرو دارد حتما صندلــی او را به همراه 

خود ببرید.

اگر زمان رسیدن به مقصد طوالنی است درعین حال 
که هر چند ساعت یک بار استراحت می کنید به کودک 
اجازه دهید در زمان پیاده شدن از خودرو در مکان های 
امنی که جلوی چشم شماست، به اطراف بدود تا کمی 
از انرژی متراکم شده در بدنش تخلیه شود. توقف های 

کوتاه مدت،  لذت سفر را افزایش می دهد.
در داخل خودرو هم آمادگی این را داشته باشید که 
فرزندتان همه  چیز را به هم بریــزد  یا صندلی و کف 
ماشین را از خرده بیسکوییت و پف فیل و... مزین کند 
و یا حین آب خوردن مقــداری از آب را روی لباس یا 
صندلی بریزد، راحت ترین راه برای کنار آمدن با این 
موضوع همراه داشتن دســتمال مرطوب و دستمال 
کاغذی است تا بدون تشر زدن به بچه بتوانید هم دست 
و صورت او را تمیز کنید و هم کثیفی های صندلی را 
بگیرید. گذاشتن کیسه زباله مخصوص خودرو در کنار 
کودک هم می تواند برای کمتر کثیف شدن خودرو 
کمک کند. برای نوشــیدن آب نیز می توانید لیوان 
نی دار به همراه داشته باشــید تا هنگام نوشیدن آب 
حین حرکت خودرو آب به صندلی ها و لباس کودک 
نپاشد و در عین حال مطمئن باشید که کودک حین 

سفر دچار کمبود آب نمی شود.
الکل و ژل های ضد عفونی کننده را فراموش نکنید و 
آنها را جزو وسایل ضروری سفر قرار دهید. در عین 
حال در مسافرت ها چون بچه ها به انواع سبزیجات 
فیبردار دسترسی کافی ندارند ممکن است در طول 
سفر دچار یبوست شوند که واداشتن آنها به تحرک 
زیاد و استفاده از میوه و ســبزیجات تازه می تواند 
کمک مؤثری در کاهش مشــکالت گوارشی آنها 

داشته باشد.

یک سفر دل انگیز با کودکان
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رعایت چند نکته ساده می تواند سفر شما و کودک تان را دلنشین تر کند


