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تَجِ :ايي هطبلب جٌبِ اطالع رسبًي دارد حتوبً بب پششك هعبلج خَد هشوَر
ًوبيٌد.
قبل اس درمان
زض اٍليي هطحلِاي مِ ؾطَبى قوب سكريم زازُ هيقَز دعقل ثاب قاوب زض هاَضز
َطح زضهبى نحجز هيمٌس .ايي ضٍـّابي زضهابًي قابهر خطاحايد ضازياَسطاديد
قيويزضهبًيد َّضهَى زضهبًيد ثيَلَغيلد ايوًََسطادي ٍ زيگط زضهبىّابي سطميجاي
هيثبقس.
زض سوبم ايي ضٍـّبي زضهبًي ؾطَبىد ؾلَلّب مكشِ هيقًَس .زض َي مكشِ قاسى
ؾلَلّبي ؾطَبًيد ثؼًي اظ ؾلَلّبي ؾبلن ّن آؾيت هيثيٌٌس ٍ ثِ ّوايي زليار
ػَاضو زضهبى ؾطَبى ثطٍظ هيمٌس .ػَاضو زضهبًي مِ ثط سَاًابيي گَاضقاي قاوب
سأثيط هيگصاضًس ػجبضسٌس اظ:


فقساى اقشْب



سغييطاسي زض ٍظى (مبّف يب افعايف ٍظى)



ظذن زّبى يب گلَ



ذكني زّبى



هكنالر زًساى ٍ لثِ



سغييط زض حؽ چكبيي يب ثَيبيي



سَْعد اؾشفطاؽ



ػسم سحور المشَظ



يجَؾز
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ذؿشگي ٍ يب افؿطزگي

هوني اؾز قوب سؼسازي اظ ايي ػَاضو خبًجي ضا زاقشِ ثبقيس .ػَاهر ثؿايبضي زض
ثطٍظ قسر ايي ػَاضو سأثيط ذَاٌّس گصاقز .اياي ػَاهار قابهر ًاَع ؾاطَبىد
قؿوشي اظ ثسى مِ سحز زضهبى قطاض هيگيطزد ًَعد ََل هسر زضهبى ٍ هقساض زاضٍي
سدَيع قسُ زض زضهبى هيثبقس .ثب آگبّي اظ ػَاضو ثِ ذَثي هيسَاى ايي ػاَاضو
ضا مٌشطل مطز .ثؿيبضي اظ ػَاضو ثؼس اظ دبيبى زضهبىد اظ ثيي هايضًٍاس .دعقال ياب
دطؾشبض زض هَضز ثطٍظ احشوبل ػَاضو خبًجي ثطاي قوب سَييحبسي ذَاّس زاز.
تَصيِّبي تغذيِاي بزاي بيوبراى سزطبًي هيتَاًد هتفبٍ

ببشد.

سَنيِ ّبيي زض هَضز غصا ٍ ػبزار غصاذَضزى ثطاي ثيوبضاى ؾطَبًي زض هقبيؿاِ ثاب
ديكٌْبزار هؼوَل ؾالهز غصاييد ثؿيبض هشفبٍر اؾز .ثِ ّويي زلير هوني اؾاز
ثطاي ثيوبض گيح مٌٌسُ ثبقس چطا مِ ديكٌْبزار خسيس هوني اؾز هشًبز ثب هَاضزي
ثبقس مِ قجالً قٌيسُاًس.
سَنيِّبي سغصيِاي هؼوَالً سبميس ثطذَضزى هقساض ظيبز هيَُد ؾجعي ٍ غالر ٍ ًبىد
ههطف هقساض هشَؾٍ گَقز ٍ هحهَالر لجٌي ٍ هْن ههطف مطزى چطثيد قنطد
النر ٍ ًول زاضز.
سَنيِّبي سغصيِاي ثطاي ثيوبضاى ؾاطَبًي ضغيان غاصايي دطمابلطي ثاب سأمياس ثاط
دطٍسئيي ٍ ّوچٌيي ههطف قيطد ذبهِد دٌيط ٍ سرنهطؽ درشِ ثِ هيعاى ظيبز هيثبقس.
ًنشِ زيگط سَنيِ ههطف ظيبز ؾؽ ٍ يب سغييط زض ًحَُ درشي ثب مطُد هبضگابضيي ياب
ضٍغي ثيكشط اؾز .گبّي اٍقبر زض سَنيِّابي سغصياِاي ثاطاي ثيوابضاى ؾاطَبًي
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اقبضاسي ثِ ههطف موشط هَازغصايي دط فيجط زيسُ هي قاَز چاَى اياي هَازغاصايي
هيسَاًٌس هكنالر گَاضقي هبًٌس اؾْبل يب ظذن زّبًي ضا قسر ثجركٌس.
سَنيِ ّبي غصايي ثطاي ثيوبضاى ؾطَبًي هشفبٍر ّؿشٌس چَى آًْب زض خْز موال
ثِ سَاًبيي قوب ٍ هقبثلِ ثب اثطار ؾطَبى ٍ زضهبى آًْب َطح ضيعي هيقَزٌّ .گابهي
مِ قوب اظ ؾالهشي ثطذَضزاضيس ذَضزى هَازغصايي هغصي مِ ثسى قوب احشيبج زاضز
هكنلي ضا ايدبز ًوي مٌس .اهب ثِ ٌّگبم زضهبى ؾطَبى چٌيي ًيؿز ذهَنابً ظهابًي
مِ ػَاضو خبًجي ثطٍظ مٌٌس يب زض هَاضزي مِ ثِ ضاحشي احؿبؼ ثْجَزي ًنٌيس.
آماده ساسي بزاي درمان سزطان
سب ظهبًي مِ ٍاقؼبً زضهبى قوب قطٍع قَزد زقيقبً قوب ًويزاًيس چِ ػَاضيي هشَخاِ
قوبؾز .يل ضاُ آهبزُ ؾبظيد سفناط زضثابضُ زضهابى ثاب سوطماع ثطذاَز ٍ احؿابؼ
ثْجَزي هيثبقس .زض ايٌدب چٌس ضٍـ آهبزگي ٍخَز زاضز.
تفكز مثبت


ثؿيبضي اظ هطزم ػَاضو خبًجي گَاضـ زض حيي زضهبى زاضًس .اگط ّن اياي
ػَاضو ٍخَز زاقشِ ثبقس ثؿيبض ذفيف ثَزُ ٍ ثؼس اظ دبيبى زضهبى ثطَطف
هيقًَسّ .وچٌيي زاضٍّبي خسيسي ٍخَز زاضز مِ ثِ ذَثي آًْب ضا مٌشطل
هيمٌس.



زاقشي ضٍحيِ هثجزد ناحجز ماطزى زض هاَضز احؿبؾابر ذاَزد ثسؾاز
آٍضزى آگبّي زضثبضُ ؾطَبىد زضهبى آى ٍ ضاُ ّبي هُطح قسُ زضثبضُ هقبثلِ
ثب ػَاضود ّوِ ايي هَاضز ثِ قوب مول هيمٌس سب ًگطاًي ٍ ّيدبىمابّف

تغذيِ هٌبسب در بيوبراى سزطبًي

5

يبفشِ ٍ احؿبؼ مٌيس مِ هيسَاًيس ثط ثيوبضي ذاَز مٌشاطل زاقاشِ ثبقايس ٍ
اقشْبي ذَز ضا اظ زؾز ًسّيس.


اگط قوب زچبض هكنالر غصايي هطثٌَ ثاِ زضهابى قاَيس ضٍظّابيي ضا ثاِ
ذبَط آٍضيس مِ غصاذَضزى يل ػور هُجَع ثطاي قوب ثَز.

رژيم غذايي سالم
ثطاي فؼبليز ثسًيد يل ضغين غصايي ؾبلن اهطي حيبسي اؾز .ايي ضغين غصايي ثطاي
ثيوبض ؾطَبًي ثؿيبض هْنسط ذَاّس ثَز.


اگط قوب اظ يل ضغين غصايي ؾبلن ثطذَضزاض ثبقيس سَاى ثيكاشطي زض ثطاثاط
زضهبى ذَاّيس زاقز ٍ اظ اًْسام ثبفز ثسى ذَز ًياع خلاَگيطي ذَاّياس
ًوَز ٍ ثِ ثبظؾبظي ثبفزّبي ثسى ًياع يابضي ذَاّياس ضؾابًيس ٍ زض ثطاثاط
ػفًَزّب زفبع ذَثي ذَاّيس زاقز.



ثيوبضاًي مِ سغصيِ ذَثي زاضًس ثِ ضاحشي ػَاضو ضا سحور هيمٌٌس ٍ حشي
گبّي ثِ آؾبًي هقساض ظيبزسط زضهبى ضا ّن دكز ؾط هي گصضاًٌس .ثطاي هثبل
هب هي زاًين ظهبًي مِ ثيوبض سغصيِ ثؿيبض ذَثي زاقشِ ثبقس ٍ مبلطي مابفي ٍ
دطٍسئيي ثِ هيعاى الظم ثِ ثسًف ثطؾس زضهابىّابي ثيوابضي ؾاطَبى ثؿايبض
هؤثطسط ذَاٌّس ثَز.



اظ ذَضزى غصاّبي خسيس ًشطؾيس .زض ثؼًي هَاضز ثؼًي غصاّبيي مِ قاجالً
ثِ ًظط قوب ذَقوعُ ًجَز ثِ ٌّگبم زضهبى هاعُ هُجاَػي ثاطاي قاوب دياسا
هيمٌٌس.
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طزحهاي پيش بزنده


ثِ ٌّگبم ؾفط ثب ذَز غصاّبي ؾطز زاقشِ ثبقيس سب ًيبظي ثِ ذَضزى غاصاي
ثيطٍى ديسا ًنٌيس .ذهَنبً غصاّبيي ضا اًشربة مٌيس ماِ حشاي زض ناَضر
ثيوبضي ّن هيسَاًيس ثرَضيس.



غصاّب ضا ََضي سْيِ مٌيس مِ ثِ ضاحشي قبثر ذَضزى ثبقس ٍ ثِ آهبزُ ماطزى
هدسز احشيبخي ًجبقس هبًٌس سرنهطؽد دٌياطد دَزيٌا د ذويطثابزام ظهيٌاي ٍ
هبّي سي.



غصاّب ضا ثِ قسض مفبيز ثذعيس ٍ زض اًساظُّبي هٌبؾت غصايي ؾطز مٌيس.



اظ زٍؾشبى ٍ افطاز ذبًَازُ ذَز زض ظهيٌِ ذطيس ٍ درز ٍ دع مول ثگيطيس.



ثب مبضقٌبؼ سغصيِ ذَز زضثبضُ هؿبئلي مِ هوني اؾاز ثاطاي قاوب ايدابز
قَز نحجز مٌيس چطا مِ هايسَاًياس اظ ديكاٌْبزار اٍ زض هاَضز غاصاّبي
ههطفي مول ثگيطيس.

ارسيابي مشكالت گوارشي حين درمان
ّوِ ضٍـ ّبي زضهبى ؾطَبى مِ قبهر خطاحيد ضازيَسطاديد قيويزضهبًيد َّضهَى
زضهبًي ٍ زضهبى ثيَلَغيل ٍ ايوًََسطادي هيثبقٌس زضهبىّبي ثؿيبض قاَيي ّؿاشٌس.
اگط چِ ّسف ايي زضهبى ّب ؾلَل ّبي ؾطَبًي ثسى قوب ّؿشٌس مِ ثِ ؾطػز ضقس
هيمٌٌس اهب ؾلَلّبي ؾبلن ثسى ّن آؾيت هيثيٌٌس .ؾالَلّابي ؾابلوي ماِ ضقاس
َجيؼي زاضًس ٍ ؾطيغ سقؿين هيقًَس هبًٌس ؾلَلّبي هربٌ زّبىد لَلِ گاَاضـ ٍ
ؾلَلّبي هَد اغلت سحز سأثيط آؾيت ًبقي اظ زضهبىّبي ؾطَبى قطاض هايگيطًاس.
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آؾيت ؾلَل ّبي ؾبلن ؾجت ايدبز ػَاضو خبًجي ًبذَقبيٌسي هيقَز مِ هَخت
اذشالالر گَاضقي هي قًَس.
ػَاضو خبًجي زضهبى ؾطَبى اظ ثيوبضي ثِ ثيوبض زيگط سفبٍر هايمٌاس .قؿاوشي اظ
ثسى مِ سحز زضهبى قطاض هيگيطزد ًَع ٍ هسر ظهبى ٍ هيعاى زاضٍي ههطفي زض َي
زضهبى ثطقسر ػَاضو خبًجي سأثيط هيگصاضز.
ذَة اؾز مِ ثساًين ّوِ افطاز سحز زضهبىد ثاب ػاَاضو خابًجي زضهابى ؾاطَبى
هَاخِ ًويقًَس .امثط ايي ػَاضو ثؼس اظ دبيابى زضهابى اظ ثايي هايضًٍاس .اهاطٍظُ
ػَاضو خبًجي ثب زاضٍّبي خسيس ثِ ذَثي مٌشطل هيقًَس .گفشگَ ثب دعقل زضثبضُ
احشوبل ثطٍظ ػَاضو خبًجي ٍ چگًَگي مٌشطل آًْب ثِ قوب مول هيمٌس.
ثؼًي اظ هكنالر گَاضقي ثِ ػلز ًَع زضهبى ايدبز هيقًَس .اهاب گابّي اٍقابر
هكنالر گَاضقي ثِ ػلز ًگطاًيد سطؼ ٍ افؿطزگي ثيوبض ًيع اسفاب هايافشٌاس .اظ
زؾز زازى اقشْب ٍ سَْع زٍ ػنؽ الؼور َجيؼي اؾز مِ زض ًشيدِ سطؼ ٍ ًگطاًي
ثيوبض ايدبز هي قَز .ثؼس اظ اٍليي زٍضُ زضهبًي قوب احؿبؼ ثْشطي ذَاّيس زاقز
چطا مِ زض هَضز اذشالالر احشوبلي مِ ايدبز هيقَز آگبّي ثيكشطي ديسا هيمٌيس ٍ
ثِ ايي سطسيت ًگطاًي قوب موشط ذَاّس قس.
زض َي هسسي مِ زض ثيوبضؾشبى ثِ ؾط هيثطيس ٍ يب سحز زضهبى ّؿاشيس ثاب دعقالد
دطؾشبض يب مبضقٌبؼ سغصيِ نحجز مٌيس .آًْب هايسَاًٌاس ثاِ ؾائَاالر قاوب دبؾاد
هٌبؾجي ثسٌّس ٍ زض ظهيٌِ هَاز غصايي هَضز ههطفد غصاّبي هرشهط ؾطدبييد ًحَُ
درز غصا ٍ ّط هكنلي زض ظهيٌِ هؿبئر غصايي ٍ گَاضقيد ثِ قوب مول مٌٌس .آًْب
هيسَاًٌس اٍلَيزّبي سغصيِ اي ضا ثب سَخِ ثِ فطٌّ

ٍ ًػاز ثِ قوب اضائاِ زٌّاس .زض
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نَضر ٍخَز اذشاللي زض ذَز ثب مبضقٌبؾبى ثاِ ضاحشاي ناحجز مٌياس ٍ ثْشاطيي
مول ضا اظ آًْب ثگيطيس سب ثْشطيي اؾشفبزُ ضا ثجطيس.
ثؼًي ثيوبضاى اظ ازاهِ ضغين غصايي زض َي ايي هسر لصر هيثطًس ٍ يال اقاشْبي
َجيؼي زض َي زضهبى ؾطَبى ذَز ديسا هيمٌٌس .گبّي اٍقبر زض سؼسازي اظ ثيوابضاى
ظهبىّبيي ٍخَز زاضز مِ احؿبؼ ذَثي اظ ذَضزى ًساضًس حشي هوناي اؾاز غاصا
ذَضزى ثطايقبى ًبهُجَع ثبقس .سَنيِّبي ظيط ضا ثربَط ثؿذبضيس:


ظهبًي مِ هي سَاًيس غصا ثرَضيسد ؾؼي مٌيس اظ غصاّبيي مِ هيعاى مابلطي ٍ
دطٍسئيي مبفي زاضًس اؾاشفبزُ مٌياس .زض اياي ناَضر سَاًابيي قاوب حفا
هي قَز ٍ اظ آؾيت ثبفز ثسى ذَز خلَگيطي ًواَزُ ٍ ثاِ زٍثابضُ ؾابظي
ثبفشي مِ زض ًشيدِ زضهبى ؾطَبى آؾيت زيسُ اؾز دمول هيمٌيس.



ثؿيبضي اظ ثيوبضاى نجح ٌّگبم اقشْبي ثْشطي زاضًاس .ثاسيي سطسيات ثيوابض
نجحّب ثيكشط غصا هيذَضز .ثٌبثطايي ٍػسُ انلي غصايي ثبيس نجحّب ثبقس.
ثْشط اؾز غصاّبي هبيغ ثؼس اظ ذَضاك نجحگبّي زض ًظط گطفشِ قَز.



اگط قوب اقشْبي ذَثي ًساضيس ٍ فقٍ هيسَاًياس يال ياب زٍ غاصا ضا هاَضز
اؾشفبزُ قطاض زّيس ثْشط اؾز غصا ضا ثِ َطظ هٌبؾجي ًگْاساضي مٌياس ٍ ّاط
ظهبى هير ثِ ذَضزى زاضيس آى ضا هَضز ههطف قطاض زّيس زض ناَضر ًيابظ
غصاّبي هبيغ ضا ثطاي سأهيي اًطغي ٍ دطٍسئيي ثيكشط خبيگعيي مٌيس.



زض ضٍظّبيي مِ انالً ًويسَاًيس غصا ثرَضيسد ًگاطاى ًجبقايس .مبضّابيي ضا
اًدبم زّيس مِ احؿبؼ قوب ضا ثْشط هيمٌس .ثِ هحى سَاًبيي غصا هير مٌيس
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ٍ اگط ايي هكنالر زض َي زٍ ضٍظ ثؼسد ثْشط ًكس ثِ دعقل ذَز هطاخؼاِ
مٌيس.


ؾؼي مٌيس ثِ هيعاى ظيبز هبيؼبر ثٌَقيس ذهَنبً زض ضٍظّبيي مِ احؿابؼ
ذَثي ثطاي غصا ذاَضزى ًساضياس .آة ثاطاي ػولناطز هٌبؾات ثاسى قاوب
يطٍضي اؾزد ثٌبثطايي ثِ هيعاى مبفي هبيؼبر ثٌَقيس سب ثسى قوب هبيؼابر
هَضز ًيبظ ذَز ضا ثسؾز آٍضز .ثطاي امثط ثبلغيي  6ساب  8لياَاى هبيؼابر زض
ضٍظ ايسُ آل اؾز .زض ََل ضٍظ ّوطاُ ذَز يل ثُطي آة زاقاشِ ثبقايسد
ايي مبض ثِ قوب مول هيمٌس مِ ثِ ههطف ظيبز هبيؼبر ػبزر مٌيس.

مقابله با عواض جانبي:
زض ايي ثرف سَنيِ ّبيي ػولي ثطاي هقبثلِ ثب ػَاضو گَاضقي مِ ثِ ٌّگبم زضهبى
ؾطَبى ايدبز هي قَز اضائِ هي گطزز .ثسيي َطيق قوب هيسَاًيس ثِ ثيوبضاى زيگاطي
مِ ّويي هكنالر ضا زاضًس ًيع مول مٌيس .ؾؼي مٌيس ثْشطيي ضاُ ّب ضا ثاطاي ذاَز
ديسا مٌيس .احشيبخبر ذَز ضا ثب زٍؾشبى ٍ افطاز ذبًَازُ ذَز زض هيبى ثگصاضيس.
فقداى اشتْب
فقساى اقشْب يب من اقشْبيي يني اظ قبيغ سطيي هكنالر زض حيي اثشال ثِ ؾاطَبى ٍ
زضهبى آى هي ثبقسٌَّ .ظ ػلز ٍاقؼي فقساى اقشْب هكرم ًكسُ اؾزد هوني اؾز
ثِ ػلز ًَع زضهبى ٍ يب ذَز ثيوبضي ؾطَبى ايدبز قَز .ضٍحيبر فطزي هبًٌس سطؼ
يب افؿطزگي هي سَاًس ثبػث اظ ثيي ضفشي اقشْبي ثيوبض قَز .اظ دطؾاشبض ذاَز ثاطاي
مبؾشي ايي اذشالالر ضٍحي مول ثگيطيس .گبّي اٍقبر فقاساى اقاشْب اظ ػاَاضو
زضهبى اؾز هبًٌس سَْعد اؾشفطاؽ يب سغييط زض هعُ يب ثَي غصا ماِ هَخات هايقاَز
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ثيوبض ًشَاًس غصا ثرَضز .زض ايٌگًَِ هَاضز ثطاي مٌشطل ثْشط ايي ػَاضو اظ دعقل يب
دطؾشبض ذَز مول ثگيطيس.
زض ثؼًي افطازد فقساى اقشْب فقٍ زض ضٍظ اٍل يب زٍم اسفب هيافشس ٍ ثاطاي ػاسُاي
زيگط ثَُض هساٍم .اهب ػلز چيؿز؟ زض ظيط سَنيِّبيي ٍخاَز زاضز ماِ هايسَاًاس
مول مٌٌسُ ثبقس:


اظ هبيؼبر يب غاصاّبي داَزضي اؾاشفبزُ مٌياس هبًٌاس غاصاّبي ناجحبًِاي
ذهَنبً ظهبًي مِ ذَضزى غصا ثطاي قوب ؾرز هيثبقس.



لقوِّبي غصايي مَچل هير مٌيس ثسيي َطيق ّن قوب ثْشط ؾيط هيقَيس ٍ
ّن ثِ ضاحشي هقساض غصاي مبفي ضا هير مطزُايس.



اظ غصاّبي حبيطي مِ هَضز زلرَاُ قوبؾز اؾشفبزُ مٌياس .دٌياطد ميال ٍ
ملَچِد ثؿشٌيد مطُي ثبزام ظهيٌيد هيَُ ٍ دَزيٌ

ًوًَِّبي ذَثي ّؿشٌس.

ايي غصاّب ضا ََضي آهبزُ مٌيس مِ ثِ ٌّگبم ذطٍج اظ ذبًِ ثشَاًيس ثاب ذاَز
زاقشِ ثبقيس هبًٌس قيطيٌي ثب مطُ ثبزام ظهيٌي .حشي ظهبًي مِ زٍؾز ًساضيس
غصاّبي خبهس ثرَضيس زض َي ضٍظ غصاّبي هبيغ ثٌَقيس .آة هيَُد ؾاَح
ٍ هبيؼبر زيگطي اظ ايي ًَع مِ هٌجغ ذَثي اظ مبلطي ٍ هَاز غاصايي ضا زض
ذَز زاضًس .هبيؼبر قيطي دطٍسئيي مبفي ذَاٌّس زاقز.


ثْشط اؾز ثركي اظ غصاي ذَز ضا قجر اظ ذَاة هيار مٌياس ثاسيي سطسيات
ثطضٍي اقشْبي ذَز زض ٍػسُ غصايي ثؼسي سأثيطي ًرَاّيس گصاقز.
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گبّي اٍقبر سغييط قنر يل غصاد اقشْبآٍض هيقَز ٍ ثِ قاوب زض ذاَضزى
مول هي مٌس .ثِ ػٌَاى هثبل اگط ذَضزى هيَُ سبظُ ثطاي قوب هكنر اؾازد
هيَُ ضا ثب قيط هرلٌَ مٌيس (هبًٌس قيط هَظ)



غصاّبي ؾطز ٍ ًطم هبًٌس هبؾز ٍ قيط ضا ثب هيَُ ذطز قسُ ههطف مٌيس.



ٌّگبهي مِ اقشْبي ثْشطي زاضيس ذَة اؾز مِ غصاي ثيكشطي هيار مٌياس.
ثؿيبضي اظ ثيوبضاى زض اٍاير نجح اقشْبي ثْشطي زاضًس ذهَنبً اگاط قات
قجر ذَة اؾشطاحز مطزُ ثبقٌس.



ثِ ٌّگبم غصاذَضزى ؾؼي مٌيس هبيؼبر ضا هعُ هعُ مٌيس ٍ ظيبز ًٌَقيس چطا
مِ هؼسُ قوب ضا دط هي مٌس ٍ ثبػث هيقَز مِ موشط غصا ثرَضيس .اگط هيار
ثِ ًَقيسى هبيؼبر زاضيس ثْشط اؾز  63-33زقيقِ قجر يب ثؼس اظ غصا هقاساض
موي هبيؼبر ثٌَقيس.



ثِ ٌّگبم غصا ذَضزى ؾؼي مٌيس ساب حاس هوناي آضام ثبقايس ساب اظ غاصا ٍ
ذَضزى آى لصر مبفي ضا ثجطيس.



زض نَضسي مِ دعقل قوب اخبظُ ثسّس يل فٌدبى مَچال هباالكاؼيط ثاِ
ٌّگبم غصا ذَضزى هير مٌيس سب اقشْبي ثيكشطي ثطاي غاصا ذاَضزى زاقاشِ
ثبقيس.



ٍضظـ هٌقُغ ثِ اقشْبي قوب مول هيمٌس .ثب دعقل ذَز هكَضر مٌيس سب
زؾشَضار ٍضظقي الظم ضا ثِ قوب ثسّس.

تغذيِ هٌبسب در بيوبراى سزطبًي
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محصوالت تجاري بزاي اصالح تغذيه
چٌ بًچِ غصاّبي هاَضز ههاطف مابلطي ٍ داطٍسئيي مابفي ضا زض اذشيابض قاوب قاطاض
ًوي زٌّسد هحهَالر غصايي سدبضي هبًٌاس دَزضّابي ًَقايسًيد هرلاٌَ قاطثز
ثؿشٌي ٍ نجحبًِ آهبزُ هيسَاًٌس ثِ قوب مول مٌٌس .ثقيِ هحهَالر ّن هيسَاًس ثِ
غصا ٍ آقبهيسًيّبي قوب ايبفِ قَز .ايي فطآٍضزُّبد دطٍسئيي ٍ مبلطي ثباليي زاضًس
ٍ ؾطقبض اظ ٍيشبهيي ٍ اهالح ثَزُ ٍ ثِ نَضر هبيغد دَزض ٍ زؾاط زض اذشيابض قاوب
قطاض هيگيطًس .امثط خبيگعييّبي غصايي سدبضي هقساض موي المشَظ (قٌس) زاضًس ٍ يب
انالً ًساضًس .اهب زض ّط نَضر ثْشط اؾز مِ ثطٍقاَض اياي فاطآٍضزُّاب ضا اظ ًظاط
هَازقٌسي ثطضؾي مٌيس .دطؾشبض يب مبضقٌبؼ سغصيِ ثطاي اًشرابة ثْشاطيي ًاَع اياي
هحهَالر ثِ قوب مول هيمٌٌس.
ثيكشط ايي هحهَالر سب ظهبًي مِ ثبظ ًكسُ اًس احشيبخي ثاِ ًگْاساضي زض يرچابل
ًساضًس ثسيي هؼٌي مِ قوب هيسَاًيس آًْب ضا ثب ذَز ثِ ّط مدب مِ هيضٍيس ثِ ّواطاُ
زاقشِ ثبقيس ٍ ّط ظهبًي مِ احؿبؼ گطؾاٌگي ياب سكاٌگي زاقاشيس ههاطف مٌياس.
هوني اؾز ايي فطاٍضزُ ّب ثِ ػٌَاى ثيي غصا يب غصاي ٌّگبم ذَاة ثِ خْز ذٌل
ثَزى هُجَع ّن ثبقس .قوب هيسَاًيس ايي هَاز غصايي ضا ثِ نَضر مٌؿطٍ سْيِ مٌيس
ٍ ثِ ٌّگبهي مِ ثطاي زضهبى اظ ذبًِ ذبضج هيقَيس يب زض هَاضزي مِ ََالًي هسر
ثيطٍى ّؿشيس ثِ ههطف ضؾبًيس.
ثيكشط ؾَدط هبضمز ّب ٍ زاضٍذبًِ ّب اًَاع هرشلف خبيگعييّبيي غاصايي هابيغ ضا
زاضًس .زض نَضر ًيبظ هطاخؼِ مٌيس ٍ اظ هؿئَل فطٍـ زض هَضز هحهَل هاَضزًظط
ثذطؾيس.
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كبّش ٍسى
ثؿيبضي اظ ثيوبضاى ؾطَبًي ثِ ٌّگبم زضهبى ؾطَبى زچابض مابّف ٍظى هايقاًَس.
ثركي اظ ايي هؿئلِ هطثٌَ ثِ سأثيط ثيوبضي ؾطَبى ثطضٍي ثاسى اؾاز ٍ اظ َاطف
زيگط مبّف اقشْبد من ذًَي ٍ فكبضّبي ضٍحي زض حايي زضهابى هَخات مابّف
ٍظى هيقَزً .نبر ظيط ّن زض ظهيٌِ فقساى اقشْب هيسَاًس مول مٌٌسُ ثبقس.
سِ ًَع دستَر غذايي سبدُ جْت افشايش كبلزي ٍ پزٍتئيي بب غذاّبي هعووَ
ٍجَد دارد.
 )8غصاّبي قيطي
 )2قطثز قيطي ثب دطٍسئيي ثبال
 )3غصاّبي آهبزُ ثب مطُ ثبزام ظهيٌي
هصزف شيز خشك بِ عٌَاى يك پَدر پزٍتئيٌي
ثطاي ظيبز مطزى دطٍسئيي زض ّط ٍػسُ غصايي هيعاى موي قايط ذكال آهابزُ ثاسٍى
چطثي ضا ثِ اهلزد ؾَحد غصاّبي آهبزُ قسُ ثب غالرد آثگَقز ايبفِ مٌيس.
افشايش ٍسى
سؼسازي اظ ثيوبضاى ثِ ٌّگبم زضهبى سغييطي زض ٍظى دياسا ًوايمٌٌاس ٍ حشاي گابّي
افعايف ٍظى ّن ديسا هيمٌٌس .ايي هؿئلِ ذهَنبً زض ؾاطَبى دؿاشبىد دطٍؾاشبر ٍ
سروساى زض ًشيدِ زاضٍّبي ذبل زضهبى يب َّضهَى زضهبًي يب قيويزضهابًي اسفاب
هيافشس.
ًنشِ هْن ايي اؾز مِ ثِ هحى ايي مِ هشَخِ قسيس افعايف ٍظى دياسا مطزياس ثاب
دعقلسبى سوبؼ ثگيطيس سب ػلز ايي سغييطار ضا ثيبثيس .گبّي اٍقبر افعايف ٍظى ثِ
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ػلز ههطف زاضٍّبي يسؾطَبى ذبني اؾز مِ هَخت احشجبؼ هبيؼبر زض ثسى
هيقَز .ثِ ايي قطايٍ اِدِم گفشِ هي قَز ٍ افعايف ٍظى ثِ ػلز آة ايبفي زض ثسى
قوبؾز .زض ايي هَاضز دعقل هوني اؾز ثب مبضقٌبؾبى سغصيِ ثاطاي ضاٌّوابيي زض
خْز هحسٍز مطزى ًول ٍ ضغين غصايي قوب سوبؼ ثگيطز .ايي هؿائلِ هْان اؾاز
ظيطا ًول ؾجت احشجبؼ آة ايبفي زض ثسى قوب هيقَز .گبّي ّن الظم اؾاز ساب
دعقل ثطاي قوب زيَضسيل سدَيع مٌس .ايي زاضٍ ؾجت زفغ آة ايبفي اظ ثسى قاوب
ذَاّس قس.
ثيوبضاى هجشالً ثِ ؾطَبى دؿشبى ثب سكاريم اٍلياِ ؾاطَبى زض اياي هاَضز هشفابٍر
ّؿشٌس .ثيف اظ ًيوي اظ آًْب ثِ ٌّگبم زضهبى افعايف ٍظى ديسا هايمٌٌاس .ثاِ ّوايي
زلير امثط سَنيِّب ثطاي ثيوبضاى هجشالً ثِ ؾطَبى دؿشبى ثط ههاطف موشاط چطثاي زض
ضغين غصايي ٍ مبّف مبلطيد سأميس زاضز.
افعايف ٍظى هي سَاًس ثِ ػلز افعايف اقشْب ٍ ذاَضزى غاصاّبي ثيكاشط ٍ زضيبفاز
مبلطي ثيكشط ثبقس .زض ايي هَاضز قوب هيسَاًيس هبًغ افعايف ٍظى قَيسد زض قؿاوز
دبييي ًنبسي خْز مول ثِ ايي هَضز ٍخَز زاضز .ثب يال مبضقاٌبؼ سغصياِ ثاطاي
ضاٌّوبيي ثيكشط نحجز مٌيس.


سأميس ثِ ذَضزى هيَُخبرد ؾجعيدبرد ًبى ٍ غالر



ههطف گَقز من چطثي (گَقز گبٍد هطؽ ثسٍ ى دَؾز) ٍ هحهاَالر
لجٌي من چطة (قيط  %8چطثيد هبؾز من چطة)



اظ افعٍزًيّبيي هبًٌس مطُد هبيًَعد قيطيٌي ٍ  ...ثِ غصا ثنبّيس.



اظ ضٍـّبي سْيِ غصا ثب مبلطي ٍ چطثي من اؾشفبزُ مٌيس (آة دعد ثربض دع)
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غصاّبي ثيي ٍػسُاي دطمبلطي ههطف ًنٌيس.



چٌبًچِ ثبظّن افعايف ٍظى ديسا هيمٌيسد ٍضظـ ٍ فؼبليز ذَز ضا افاعايف
زّيس.

سخن گلَ يب دّبى
ظذنّبي زّبىد الشْبة لثاِ ٍ ظذان حلاق ياب هاطي غبلجا ًب ثاِ ػلاز دطسَزضهابًيد
قيويزضهبًي يب ػفًَز ايدبز هيقَز.
اگط قوب زچبض ظذن زّبى يب هربٌ لثِ قسُايس ثاِ دعقال ذاَز هطاخؼاِ مٌياس ساب
هُوئي قَيس مِ ظذن ًبقي اظ ػَاضو زضهابى اؾاز ٍ ًاِ هكانالر هطثاٌَ ثاِ
زًساى .هوني اؾز دعقل ثطاي سرفيف زضز حلاق ٍ زّابدى زاضٍ سداَيع مٌاس .ثاب
هطاخؼِ ثِ زًساًذعقلد ٍي ًيع ًنبسي ضا زضثبضُ هطاقجزّبي زّبى ٍ زًساى ثاِ قاوب
اضائِ ذَاّس زاز .زض نَضر حؿبؾيز زّبىد غصاّبي ذبل ؾجت ؾاَظـ زّابى
قسُ ٍ زض ًشيدِ هكنالر خَيسى ٍ ثلغ ضا ثاِ زًجابل ذَاّاس زاقاز .زض اًشرابة
غصاّبيي مِ هيذَضيس زقز مٌيس ٍ اظ زّبىد زًساىّب ٍ لثِ ذَز ثِ ذاَثي هطاقجاز
ًوبئيس سب غصا ذَضزى ثطاي قوب ثِ ضاحشي اهنبىدصيط ثبقس.
پيشٌْبدا

سيز كوك كٌٌدُ هي ببشد:

 -8ؾؼي مٌيس غصاّبي ًطهي مِ ثِ ضاحشي خَيسُ ٍ ثلغ هيقَز ههطف مٌيس هبًٌس:


قيطد قطثز ٍ ثؿشٌي



هَظد ؾؽ ؾيت ٍهيَُّبي ًطم زيگط



ًنشبضّبي ّلَد گالثيد ظضزآلَ



ٌّسٍاًِ
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هبؾزد دٌيط زلوِ قسُ



دَضُ ؾيت ظهيٌيد هبمبضًٍي



هبمبضًٍي ٍ دٌيط



فطًيد دَزيٌ



اهلز سرن هطؽ



ؾَحخَ ٍ زيگط غالر



دَضُ ؾجعيدبر هبًٌس َّيح ٍ ًرَز فطًگي



دَضُ گَقز
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ٍ غالسيي

 -2اظ ههطف غصاّب يب ًَقيسًيّبيي مِ ؾجت ؾاَظـ ٍ الشْابة زّابى قاوب
هيقًَس هوبًؼز مٌيس .ايي هَاز قبهر هَاضز ظيط اؾز:


دطسغبلد گطيخ فطٍرد ليوَ يب زيگط هطمجبر



ؾؽ يب آة گَخِفطًگي



غصاّبي سٌس ٍ قَض



ؾجعيدبر ذبمد گطاًَال (سطميت غالر ياب مٌداس ٍ هياَُّابي قايطيي ثاب
ػؿر)د ًبى ثطقشِ قسُد ملَچِ ٍ زيگط غصاّبي ؾفز ٍ ذكل



زّبى قَيِّبي سدبضي حبٍلي النر

 -3غصاّب ضا سب ظهبًي مِ ًطم ٍ ضقيق ّؿشٌس ثذعيس.
 -4لقوِّبي مَچل ثطزاضيس.
 -5اظ يل هرلٌَ مي ثطاي سْيِ دَضُّب اؾشفبزُ مٌيس.

تغذيِ هٌبسب در بيوبراى سزطبًي
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 -6غصاّب ضا ثب مطُد هبضگبضييد آة گَقز يب ؾؽ هرلٌَ مٌياس ساب ثلاغ آًْاب
ضاحزسط قَز.
 -7ثطاي ًَقيسى هبيؼبر اظ ًي اؾشفبزُ مٌيس.
 -8اظ قبققّبي مَچلسط اظ هؼوَل هبًٌس قبقق ثچِّب اؾشفبزُ مٌيس.


ؾؼي مٌيس غصاّب ضا ذٌل يب ّن زهب ثاب زضخاِ حاطاضر اساب هيار مٌياس.
غصاّبي زاؽ هيسَاًٌس هَخت حؿبؾايز ٍ ؾاَظـ زّابى ٍ گلاَي قاوب
قًَس.



ؾؼي مٌيس يل قُؼِ يد ثونيس.



چٌبًچِ ثلغ قوب زضزًبك هي ثبقسد ؾطذَز ضا ثِ ػقت يب خْز هقبثار زضز
هشوبير مٌيس.



اگط زًساىّب يب لثِ قوب آؾيت زيسُ اًس زًساًذعقل قوب هيسَاًاس هحهاَل
ذبني ضا خْز سويع مطزى زًساى ثِ قوب هؼطفي مٌس.



اغلت زّبى ذَز ضا ثب آة ثكَييس سب غاصاّبي هبًاسُ ٍ ثابمشطيّاب ذابضج
قًَس ٍ ثْجَزي ؾطيغسط نَضر گيطز.



اظ دعقل ذَز زضثبضُ ههطف قطلّب ٍ اؾذطيّبي ثيحؽ مٌٌسُ ثذطؾيس
چطا مِ ايي هَاز هي سَاًٌس يب ثيحؽ مطزى زّبى ٍ حلق قوب ؾجت ضاحشي
زض غصا ذَضزى قًَس.

تغذيِ هٌبسب در بيوبراى سزطبًي
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خشكي دّبى
قيوي زضهبًي ٍ دطسَزضهبًي زض ًبحيِي ؾط يب گطزى ثِ زلير مابّف ثاعا هَخات
ذكني زّبى هي قًَس .چٌبًچِ ايي اسفب ثيفشسد ثلغ ٍ خَيسى غصا هكنرسط ذَاّس
قس.
ّوچٌيي ذكني زّبى هَخت سغييط هعُ غصاّب هيقَز.
ثؼًي اظ سَنيِّب ثطاي ظذن زّابى ٍ گلاَ زض اياي هاَضز ّان موال مٌٌاسُاًاس.
پيشٌْبدا


سيز در هَرد دّبى خشك هفيد خَاٌّد بَد:
ّطچٌس زقيقِ هقساض موي آة ثٌَقيس سب ثلغ ٍ نحجز مطزى ضاحزسط ثبقس.
ّويكِ ثب ذَز يل ثُطي آة ّوطاُ زاقشِ ثبقيس.



غصاّب ٍ ًَقيسًي ّبي ذيلي قيطيي ٍ يب ذيلي سطـ هبًٌس ليوًَبز ثرَضيس.
ايي غصاّب هَخت افعايف ثعا زّبى قاوب هاي قاًَس( .اظ اياي غاصاّب زض
نَضر ٍخَز ظذن زّبى يب گلَ اؾشفبزُ ًنٌياس چاَى غاصاّبي قايطيي ٍ
سطـ هعُد هَخت ثسسط قسى يبيؼبر زّبًي هيقًَس).



آة ًجبر يب سنِّبي يد يب آزاهؽ ثونيس .چطا ماِ هَخات افاعايف ثاعا
هيقًَس.



غصاّبي ًطم ٍ ثِ نَضر دَضُ هير مٌيس سب ثلغ ضاحزسطي زاقشِ ثبقيس.



لتّبي ذَز ضا ثب لَؾيَىّبي هرهَل هطََة ًگِ زاضيس.



غصاّب ضا ثب ؾؽ يب آة گَقز ثريؿبًيس ٍ ثاب ّان هرلاٌَ مٌياس ساب ثلاغ
ضاحزسطي زاقشِ ثبقيس.
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اگط ذكني زّبى قوب قسيس اؾز ثب دعقل يب زًساى دعقل ذاَز زضثابضُ
هحهاَالر دَقاابًٌسُد هحبفظاز مٌٌااسُ ٍ هطَاَة مٌٌااسُ زّابى ٍ گلااَ
هكَضر مٌيس .گبّي ًيبظ ثِ اؾشفبزُ اظ ثعا ههٌَػي زيسُ هيقَز.

هشكال

دًداى ٍ لثِ

ؾطَبى ٍ زضهبى آى هَخت دَؾايسگي زًاساىّاب ٍ ؾابيط هكانالر زًاساى ٍ لثاِ
هيقَز .ثِ ػٌَاى هثبلد دطسَزضهبًي زض هٌُقِ زّبى ضٍي غسز ثعاقي سأثيط گصاقاشِ ٍ
هَخت ثطٍظ ذكني زّبى هيقَز .سغييطاسي مِ زض ػبزار غصايي ايدابز هايقاَزد
ًيع ثِ ايي هكنالر ايبفِ ذَاّس قس .ثبيؿشيد ثب ّونبضي ًعزيل قاوبد دعقال ٍ
زًساى دعقل ّوِ هكنالر زّبى ٍ زًساى قاوب قجار اظ قاطٍع زضهابىد ثاِ زقاز
ثطضؾي ٍ هَضز هؼبلدِ قطاض گيطز .اگط قوب ظيبز قيطيٌيخبر هيذَضيس ثبيس ثيف اظ
هؼوَلد هؿَاك مٌيس .هؿَاك ظزى ثؼس اظ ّط ٍػسُ غصايي ٍ يب ذَضزى سٌقالرد مبض
ثؿيبض ذَثي اؾز.
سيز در سهيٌِ پيشگيزي اس هشكال

ًكب

دًداًي هفيد است:



دعقل ذَز ضا اظ ّط گًَِ هكنر زًساًي هُلغ مٌيس.



ثَُض هطست سَؾٍ زًساًذعقل هؼبيٌِ قَيس .ثيوبضاًي مِ زضهبى آًْب ثيكاشط
ثط ثبفز زّبى سأثيط هي گصاضز ثِ ػٌَاى هثابلد دطسَزضهابًي زض هٌُقاِ ؾاطٍ
گطزىد ثيف اظ هؼوَل ثبيس سَؾٍ زًساًذعقل هؼبيٌِ قًَس.



اظ هؿَاك ًطم اؾشفبزُ مٌيسد اظ سَنيِ ّبي دعقلد دطؾشبض ياب زًساًذعقال
زض ظهيٌِ اًشربة ًَع هؿَاك يب ذويطزًساى ذهَنبً اگط هرابٌ لثاِ قاوب
حؿبؾيز ديسا مطزُ اؾزد اؾشفبزُ مٌيس.
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زض نَضسي مِ زّبى ٍ لثِّبي قوب ظذن قسُ اًس زّبى ذَز ضا ثب آة گاطم
ثكَئيس.



اگط غصاّبي ثؿايبض قايطيي هيار هايمٌياس ٍ ياب غاصاّبيي ماِ ثاِ زًاساى
هيچؿجٌسد ثؼس اظ غصا حشوبً هؿَاك ظزُ ٍ يب قؿشكَي زّبى ضا اًدبم زّيس
چطا مِ قنط هَخت آؾيت زًساىّب هي قَز هگط ايٌنِ اظ اًَاع ثسٍى قنط
اؾشفبزُ مٌيس(ؾَضثيشَلد يل خبًكيي قنط اؾز مِ زض غصاّبي ثسٍى قنط
ثؿيبضي ٍخَز زاضز ٍ هيسَاًس هَخت اؾْبل زض افطاز ظيابزي قاَز) .اگاط
اؾْبل خعا هكنالر گَاضقي قوبؾز قجر اظ آًنِ ثرَاّيس غصايي ثرطيس
حشوبً ثِ ثطچؿتّبي هحهَالر غصايي ثسٍى قنط سَخِ مٌيس.

تغييز در هشُ ٍ بَي غذاّب
هوني اؾز حؽ ثَيبيي يب چكبيي قوب ثِ ٌّگبم ثيوبضي يب زضهابى آى سغيياط مٌاس.
غصاّب ذهَنبً گَقز يب ؾبيط غصاّبي دط دطٍسئيي هوني اؾز هعُ سلاد ياب ؾابيط
هعُ ّب ضا ديسا مٌٌس .قيويزضهبًيد دطسَزضهبًي ًيع هوني اؾز ايي هكانالر ضا ثاِ
ٍخَز آٍضًس .هكنالر زًساًي ًيع هَخت سغييط هعُ غصا هيقًَس .ثطاي امثاط هاطزم
سغييطار هعُ ٍ ثَي غصا ثؼس اظ دبيبى زضهبى ثطَطف هيقًَس.
ضٍـ ؾبزُ اي ثطاي خلَگيطي اظ سغييطار ثَيبيي يب چكبيي ٍخَز ًساضزد چَى ّاط
فطزي سأثيط هشفبٍسي اظ ثيوبضي ٍ زضهبى آى هي دصيطز اهاب ًنابر ظياط ثاِ حار اياي
هكنالر مول هي مٌس( .اگط قوب زچبض ظذن زّبىد لثِ ٍ يب آؾيت هربٌ حلق ّان
ثَزيس ثب دعقلد دطؾشبض يب مبضقٌبؼ سغصيِ ذَز نحجز مٌيس سب ضاُ ّبي هٌبؾجي ضا
ثطاي مول ثِ قوب اضائِ زٌّس).

تغذيِ هٌبسب در بيوبراى سزطبًي
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غصاّبيي اًشربة ٍ آهبزُ مٌيس مِ ثِ شائقِ قوب ذَـ ثيبيس.



اگط گَقز قطهع هثر گَقز گبٍ مِ ثَ ٍ هعُ ظيبزي زاضزد ههطف هيمٌيس
ؾؼي مٌيس اظ گَقز هطؽد ثَقلوَىد سرنهطؽ يب هبّي من هعُ اؾشفبزُ مٌيس.



ثطاي ثْشطقسى هعُ گَقزد هطؽ يب هبّيد ايي هَاز ضا زض هرلٌَ هبؾز ثاب
آة ليوَ يب آة هيَُد ٍ يب ضة سطـ ٍ قيطيي قطاض زّيس.



هقساض موي ازٍيِ ذَقوعُ هثر ضيحبىد دًَِ ماَّي ياب ضظهابضي ضا هاَضز
اؾشفبزُ قطاض زّيس.



اظ غصاّبي سطـ هعُ هثر دطسقبل يب ليوًَبز مِ هعُ ثيكاشطي زاضًاس اؾاشفبزُ
مٌيس .يل آة ًجبر ليوَيي سطـد هعُ ذاَثي زاضز ٍ اظ َطفاي داطٍسئيي ٍ
مبلطي هَضز ًيبظ ثسى ضا ّن فطاّن هي مٌس( .زض نَضسي مِ ظذن زّابى ياب
حلق زاضيس غصاّبي سطـ يب هطمجبر هَخت زضز ٍ آظاض قوب هيقًَس).



زض نَضسي مِ حؽ ثَيبيي قوب زچبض هكنر قسُ اؾز غاصا ضا زض زهابي
حطاضر اسب ًگْساضي مٌيسد زؾشگبُ سَْيِ آقذعذبًِ ضا ضٍقي مٌياسد زضة
ظطف غصا ضا ثِ ٌّگبم درز ثجٌسيس سب ثاَي غاصا زض فًابي ذبًاِ دراف
ًكَز.



اظ آًدب مِ ثؼًي اظ اذشالالر ثَ ٍ هعُ غصاّب ثِ زليار هكانالر زًاساًي
هيثبقس ثِ زًساًذعقل هطاخؼِ مٌيس.



اظ زًساًذعقل سبى خْز هؼطفي زّبى قاَيِ ّاب ٍ هطاقجاز ناحيح زّابى
ثذطؾيس.
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تَْع
سَْع ثب يب ثسٍى اؾشفطاؽ خع ػَاضو قبيغ خطاحيد قايويزضهابًيد دطسَزضهابًي ٍ
زضهبى ثيَلَغيل اؾز .ثيوبضي ثِ سٌْبيي ٍ يب قطايٍ زيگط غيط هطسجٍ ثِ ؾاطَبى ٍ
يب زضهبى آى ّن هوني اؾز اظ ػلر سَْع ثبقس .ثؼًي ثيوبضاى سَْع ياب اؾاشفطاؽ ضا
زقيقبً ثؼس اظ قطٍع زضهبى زاضًس ٍلي ثقيِ ثيوبضى سب زٍ ؾاِ ضٍظ ثؼاس زضهابى زچابض
سَْع ًوي قًَس ٍ ثيوبضاى ظيبزي ّطگع زچبض سَْع ًوي قاًَس .ثاطاي ثيوابضاًي ماِ
زچبض سَْع هي قًَسد ايي هكنر ثؼس اظ دبيبى زضهابى ثطَاطف هايقاَزّ .وچٌايي
زاضٍّبي خسيسي ٍخَز زاضًس مِ ثاطاي مٌشاطل آى هفياس ّؿاشٌس ثاِ اياي زاضٍّابد
دارٍّبي ضد تَْع گفشِ هي قَز مِ غبلجابً زض قاطٍع زٍضُ قايوي زضهابًي ثاطاي
ديكگيطي زازُ هيقًَس .سَْع ؾجت هيقَز مِ هَازغصايي الظم ثِ ثسى قوب ًطؾاس.
ًنبر ظيط ثطاي قوب مول مٌٌسُ ذَاّس ثَز.
 اظ دعقل ذَز زض ثبضُ زاضٍّبي يس سَْػي مِ هيسَاًٌس هَخت مٌشطل سَْع ٍ
اؾشفطاؽ قًَسد ؾؤال مٌيس.
 غصاّبيي مِ ًّن ضاحزسطي زاضًس ههطف مٌيس .هثر:


غصاّبي ثطقشِد هبؾزد قطثزد ؾَح گٌسمد ثطًح ٍ خَ



ؾيت ظهيٌي آة دعد ثطًح يب هبمبضًٍي



هطؽ دَؾز مٌسُ آة دع يب سْيِ قسُ زض فط مِ ًؿَذشِ ثبقس.



موذَر ّلَ يب ؾبيط هيَُّب ٍ ؾجعيدبر هُجَع



هبيؼبر ؾجلد سنِّبي يدد ًَقيسًيّبي قٌسي.
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 اظ ههطف غصاّبي ظيط اخشٌبة مٌيس:


غصاّبي چطة ٍ ضٍغٌي يب ؾَذشِ قسُ



غصاّبي ذيلي قيطيي هثر قنالر ٍ ميل



غصاّبي زاؽ يب سٌس هعُ



غصاّبيي مِ چبقٌي ثؿيبض زاضًس.

 لقوِ ّبي مَچل ثطزاضيس ٍ ثِ آضاهي ثدَيس .قجر اظ گطؾٌِ قسى غاصا ثرَضياس
چَى گطؾٌگي ًيع هيسَاًس ؾجت سكسيس سَْع قَز.
 اگط سَْع ؾجت هي قَز مِ ثؼًي غصاّب ضا ههاطف ًنٌياس ثيكاشط غاصاّبيي ضا
ثرَضيس مِ ثِ ضاحشي قبثر آهبزُ مطزى ثبقس.
 زض اسب ّبيي مِ َّا خطيبى ًساضز ٍ ًوَض اؾز غصا هير ًنٌيسد غصا ضا ذيلي زاؽ
هير ًنٌيس ٍ اظ چبقٌيّبي مِ ثِ شائقِ قوب ذَة ًويآيس اؾشفبزُ ًنٌيس.
 زض ٌّگبم غصا ذَضزى هبيؼبر موشط ههطف مٌيس چَى ًَقيسى هبيؼبر هَخات
احؿبؼ ًفد ٍ دطي قنن هيقَز.
 ثِ آضاهي ثٌَقيس ٍ يب زض ََل ضٍظ ثِ هيعاىّبي اًسمي ثٌَقايس( .اظ ًاي موال
ثگيطيس)
 غصا ضا زض زهبي اسب ٍ يب زهبي ذٌلسط ًگْساضيس .غصاّبي زاؽ هَخت سكاسيس
سَْع هيقًَس.
 ثِ ٌّگبم احؿبؼ سَْعد اخجبضي ثِ ذَضزى غصاّبي هَضز ػالقِ ذاَز ًساقاشِ
ثبقيس .ايي ػور هَخات ثاطٍظ احؿابؼ ًبذَقابيٌسي ًؿاجز ثاِ غاصاّبي هاَضز
ػالقِسبى هيقَز.
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 ثؼساظ غصا ذَضزى اؾشطاحز مٌيس چَى فؼبليز هَخت مبّف ًّن هاي قاَز.
ثْشط اؾز يل ؾبػز ثؼس اظ ههطف غصاد ثٌكيٌيس.
 اگط نجحّب زچبض سَْع هي قَيس :غاصاّبي ذكالد ثطقاشِ ياب ملَچاِ قجار اظ
ثلٌسقسى اظ ضذشرَاة هير مٌيس.
 لجبؼّبي گكبز ثذَقيس.
 زض هَاضزي مِ سَْع ٌّگبم قيوي زضهبًي يب دطسَزضهبًي ايدبز قَزد  8-2ؾبػز
قجر اظ زضهبى غصا ًرَضيس.
 سَخِ مٌيس مِ زض چِ هَاقؼي ٍ ثِ چِ زلير زچبض سَْع هيقَيس (چاِ غاصاييد
چِ هَاقؼي ٍ زض چِ هحيُي) .زض نَضر اهنبى هبزُ غصايي ٍ ياب قاطايٍ ذاَز ضا
سغييط زّيس .ايي اَالػبر ضا زض اذشيبض دعقل يب دطؾشبض ذَز قطاض زّيس.
استفزاغ
هوني اؾز اؾشفطاؽ ثِ زًجبل سَْع ثِ ػلز زضهبى ؾطَبىد غصاي هؼُطد گبظ هؼسُ يب
ضٍزُ ٍ حطمز اسفب ثيفشس .گبّي قطايٍ ذبل هحيُي هبًٌس حًَض زض ثيوبضؾشبى
هَخت ثطٍظ اؾشفطاؽ هيقَز .هبًٌس سَْعد ػسُ اي اظ ثيوبضاى زقيقبً ثؼس زضهبى زچابض
اؾشفطاؽ هيقًَس اهب ػسُاي زيگط سب چٌس ضٍظ ثؼس زضهبى ّن ثاِ اياي حبلاز زچابض
ًويقًَس .چٌبًچِ اؾشفطاؽ قسيس ثبقس ٍ يب ثيف اظ زٍ ضٍظ ََل ثنكس ثاب دعقال
ذَز سوبؼ ثگيطيس سب ثب زاضٍّبي يس سَْع الظم ثِ قوب مول مٌس.
ذيلي اظ اٍقبر اگط قوب سَْع ضا مٌشطل مٌيس اظ اؾشفطاؽ ّن ديكگيطي ًوَزُاياس ثاِ
ّط زٍ نَضر قوب اظ ّطزٍ خلَگيطي مطزُايسٍ .ضظـّبيي هبًٌس يَگب ٍ هسيشيكاي

تغذيِ هٌبسب در بيوبراى سزطبًي

25

هيسَاًٌس ثِ قوب مول مٌٌس .ايي ٍضظـّب هؼوَالً هَخت سٌفؽ ػوياق ضيشويال ٍ
ايدبز سوطمع زض قوب هيقًَس مِ زض ّط هنبًي ّن اهنبىدصيط اؾز.
در صَر

بزٍس استفزاغ بب رعبيت تَصيِّبي سيز اس تكزار آى جلَگيزي كٌيد:

 -8سب ٌّگبهي مِ اؾشفطاؽ مٌشطل ًكسُ اؾز د ّيچ غاصايي ًرَضياس ٍ ّايچ هابيؼي
ًٌَقيس.
 -2ثِ ٌّگبم مٌشطل اؾشفطاؽد هبيؼبر ؾجل هبًٌس آة يب آة گَقز ثِ هيعاى اًاسك
ثٌَقيس.
ًحَُ ًَقيسى ثِ ايي نَضر اؾز اثشسا ّط  83زقيقِ يل قبقق چابي ذاَضيد ثاِ
سسضيح ّط  23زقيقِ يل قبقاق غاصاذَضي ٍ زض ًْبياز ّاط  33زقيقاِ زٍ قبقاق
غصاذَضي .ثطاي ضؾيسى ثِ ايي هيعاى ايي ثطًبهِ ثبيس ثِ سسضيح اخطا قَز.
ٌّ -3گبهي مِ قبزض ثِ سحور هبيؼبر ؾجل ثَزيسد اظ غصاّبي هبيغ يب ضغين غاصايي
ًطم اؾشفبزُ مٌيس غصاّب ضا ثِ هيعاى من ٍ ثِ زفؼبر ظيبز ثرَضيس سب اهنبى ًّن غاصا
ٍخَز زاقشِ ثبقسٌّ .گبهي مِ مٌشطل مبهر نَضر گطفز ٍ ٍيؼيز هٌبؾات قاس
ثِ ضغين غصايي هؼوَلي ثطگطزيس .زض نَضسي مِ ًّن قيط ثطاي قوب هكنر اؾاز
اظ ضغين غصايي ًطم ثِ خبي ضغين غصايي هبيؼبر دطاًطغي اؾشفبزُ مٌيس.
اسْب
اؾْبل ثِ ػلر هشفبٍر هثر قيوي زضهبًيد دطسَزضهبًي قانند ػفًَازد حؿبؾايز
غصايي ٍ ًيع ًگطاًي ضٍحي ايدبز هيقَز .زض هَضز ػلز ثطٍظ اؾْبل ثب دعقل ذَز
هكَضر مٌيس سب ثْشطيي ضاُ حر زضهبى ديكٌْبز قَز.
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ثِ ٌّگبم اؾْبل غصاّب ثِ ؾطػز قجر اظ ايٌنِ فطنشي ثطاي خصة مبفي ٍيشبهييّابد
اهااالح ٍ آة ٍخااَز زاقااشِ ثبقااسد اظ ضٍزُ ػجااَض هااي ًوبيٌااس .ايااي اهااط هَخاات
ّيسضاسبؾيَى (اظ زؾز زازى آة ثسى) هي قَز .اؾْبل قسيس يب ََالًي هسر ايدبز
هكنالسي هيمٌسد ثٌبثطايي اگط زچبض اؾْبل قسيس ٍ يب ثيف اظ زٍ ضٍظ دكز ؾاطّن
ََل مكيس ثب دعقل ذَز سوبؼ ثگيطيس.
راُ كبرّبي سيز بزاي هقببلِ بب اسْب ارائِ هي شَد:
 -8ثِ هيعاى ظيبزي هبيؼبر ثٌَقيس سب آة اظ زؾز ضفشِ ضا خجطاى مٌيس.
 -2سؼساز ٍػسُّبي غصايي ذَز ضا اظ ٍ 3ػسُ هؼوَل ثيكشط مٌيس.
 -3غصا ٍ هبيؼبسي هير مٌيس مِ حبٍي هيعاى ظيبزي ؾسين ٍ دشبؾين ( زٍ اهالح هْن
ثسى مِ ثطاي ػولنطز هٌبؾت ثسى الظم اؾز) ثبقٌس .ايي اهالح اغلت زض َي اؾْبل
زفغ هيقًَس.
هبيؼبر حبٍي ؾسين ظيبز قابهر آة گَقازد آة گَقاز ثاسٍى چطثاي اؾاز.
غصاّبي حبٍي دشبؾين ظيبز مِ هَخت اؾْبل ًكًَس قبهر هاَظد ّلاَ ٍ ظضزآلاَ ٍ
ؾيت ظهيٌي درشِ يب دَضُ هي ثبقس.
 -4غصاّبي هفيس زض نَضر ثطٍظ اؾْبل ػجبضسٌس اظ:


هبؾزد دٌيط زلوِ قسُد ؾيتظهيٌي



هبمبضًٍي ٍ ثطًحد آضز يب ذويط گٌسم



سرنهطؽ درشِ قسُ مطُ ثبزام ظهيٌي



ًبى ؾفيسد موذَر هيَُخبر يب ثطگِ هيَُّب ٍ ؾجعيدبر ذَة درشِ قسُ
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هطؽ يب ثَقلوَى دَؾز مٌسُد گَقز لرن گبٍ يب هبّي (درشِ قسُ يب سْياِ
قسُ زض فطد ؾطخ ًكسُ ثبقس)

 -5ايي غصاّب ضا ثِ ٌّگبم اؾْبل ًرَضيس:


غصاّبي ؾطخ قسُ يب چطةد چَى اؾْبل ضا سكسيس هيمٌس.



ؾجعيدبر ذبمد هيَُّبي دَؾز ًنٌسُ ٍ دطفيجط ٍ سرنهيَُّب



ؾجعيدبر دطفيجط هثر ملند شضرد لَثيب ذكلد ملان دايچد ًراَزفطٌّگي ٍ
گر ملن.

 -6غصاّب ٍ ًَقيسًي ّبي ذيلي گطم يب ذيلي ؾطز هير ًنٌياس .هبيؼابر ضا زض حاس
زضخِ حطاضر اسب ًگْساضيس ٍ ثٌَقيس.
 -7غصاّب ٍ ًَقيسًيّبيي مِ حبٍي مبفئيي ّؿشٌس هبًٌس قَُْ ٍ ثؼًي ليوًَبزّب ٍ
قنالر ضا ًرَضيس.
 -8زض نَضسي مِ ثِ ََض ًبگْبًي ٍ زض هسر ظهبى مَسابّي زچابض اؾاْبل قاسيسد
چيعي ًرَضيس اهب هبيؼبر ؾجل ضا سب  82-84ؾبػز ثؼس ًيع ثٌَقيسد ثاسيي َطياق
ضٍزُ قوب اؾشطاحز مطزُ ٍ هبيؼبر هْواي ماِ زض َاي اؾاْبل زفاغ قاسُ اؾازد
خبيگعيي هيقَز .ايي هكنالر ضا ثب دعقل يب دطؾشبض ذَز زض هيبى ثگصاضيس.
 -9زض ههطف قيط ٍ فطآٍضزُّبي قيطي زقز مٌيس .المشَظ هيسَاًس هَخت سكسيس
اؾْبل قَز .امثط هطزم هقساض موي قيط يب هحهَالر قايطي ضا هايسَاًٌاس سحوار
مٌٌس( .حسٍز يل ٍ ًين فٌدبى)
هٌبع هَرد استفبدُ :تغذيِ هٌبسب بزاي بيوبراى سزطبًي
تزجوِ :دكتز هژگبى سزافزاسي ،اًجوي اهداد ايزاى.2831 ،
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