
سالم تغذیه  

داؿتي یه سطین هتؼبدل ثب اًَاع ٍ الؼبم غزاّب، ثؼیبس هْن هی ثبؿذ، چشا وِ ایي 

 .سطین ثش سٍی ػالهتی ثذى اثش هثجتی هی گزاسد

اگش ثِ اًذاصُ وبفی اص غزاّبی ػبلن ٍ هفیذ ًخَسین ٍ یب ثیؾ اص حذ غزاّبی 

 .ػالهتی هی ؿًَذًبػبلن هصشف وٌین، ّش دٍی ایي ّب ثبػث ثِ خطش اًذاختي 

. ، سطین غزایی ًبهٌبػت هی ثبؿذ ثیوبسی للجیآیب هی داًیذ یىی اص ػَاهل ایدبد 

ثؼیبسی اص ثیوبسی ّب ثِ ػلت ًذاؿتي تؼبدل دس هصشف هَاد غزایی ایدبد هی 

، ووجَد ثیوبسی ّبی پَػت، اػتخَاى ّبی ضؼیف ٍ ؿىٌٌذُ  :ؿًَذ، هبًٌذ

 .اًشطی ٍ ثؼیبسی دیگش

 اهب هٌظَر اس تغذیِ صحیح چیست؟ 

. د سا اص غزاّبیی وِ دٍػت داسیذ، هحشٍم وٌیذتغزیِ صحیح ایي ًیؼت وِ ثِ طَس غیش ٍالؼی الغش ثوبًیذ ٍ یب خَ

 .ثلىِ تغزیِ ای دسػت اػت وِ اًشطی صیبدی ثِ ؿوب ثذّذ، احؼبع ػشصًذگی وٌیذ ٍ خَد سا ػبلن ثذاًیذ

ایي داًؼتي ثِ ایي هؼٌب ًیؼت وِ چِ . ثشای داؿتي یه تغزیِ صحیح ثبیذ ثذاًین چِ غزاّبیی هفیذ ّؼتٌذ*

  .ُ همذاس هصشف وٌینثخَسین، ثلىِ ثبیذ ثذاًین ذ

ثؼذ آسام آسام . دس اثتذا غزاّبیی وِ هغزی هی ثبؿٌذ ٍ غزاّبیی وِ ثِ خَسدى آًْب ػاللِ داسیذ سا ؿٌبػبیی وٌیذ*

  .ثؼیبس هْن اػت وِ غزا سا ثب ػاللِ ثدَیذ .غزا سا ثدَیذ ٍ هضُ غزاّب سا احؼبع وٌیذ

دس . ٍ پشیـبًی سا اص خَد دٍس وٌیذاػتشع دس ٌّگبم غزا خَسدى، ّش گًَِ *

: غزا ثِ خَثی صَست ًوی گیشد ٍ ػَاسضی اص لجیل  حبلت اػتشع، ػول ّضن

 .سٍی هی دّذػَصؽ ػش دل ٍ  صخن هؼذُ، (التْبة سٍدُ)وَلیت

ًگبُ وشدى ثِ دس ٌّگبم غزاخَسدى اص وبس وشدى، ساًٌذگی، دػَا یب *

دٍسی ( یي اخجبسهخصَصب ثشًبهِ ّبی هْیح ٍ پشیـبى وٌٌذُ ٍ ّوچي)تلَیضیَى

 .وٌیذ

لجل اص ؿشٍع خَسدى غزا، ًفغ ػویمی ثىـیذ یب آٌّگ هالیوی سا گَؽ وٌیذ *

 .ایٌْب ثبػث ایدبد هحیطی آسام ٍ ثذٍى دغذغِ ٌّگبم صشف غزا هی گشدًذ. یب ؿوغ سٍؿي وٌیذ
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هغض ثِ ثذى  اص خَدتبى ثپشػیذ وِ آیب گشػٌِ ّؼتن ٍ یب ػیش ؿذُ ام؟ ثِ ساػتی چٌذ ثبًیِ طَل هی وـذ وِ*

 .پغ آسام غزا ثخَسیذ تب هتَخِ احؼبع ػیشی خَد ثـَیذ. ثگَیذ ػیش ؿذُ یب گشػٌِ اػت

  .خَد سا افضایؾ دّذػَخت ٍ ػبص ػبلن ؿشٍع وٌیذ تب ثذى ثتَاًذ صجحبًِ سٍص خَد سا ثب خَسدى یه *

ایي ًىتِ سا اص یبد ًجشیذ وِ اگش دس صجحبًِ غزای وبهلی ثخَسیذ، ًؼجت ثِ ػبیش ٍػذُ ّبی غزایی ثْتش اػت، 

چَى ثشای ػَصاًذى وبلشی دسیبفتی ثِ اًذاصُ وبفی ٍلت داسیذ ٍ گزؿتِ اص آى ووتش دس طَل سٍص گشػٌِ هی 

   .ؿَیذ

 دل چیست؟رژین هتعب

ٍ  هیَُ ّبایي سطین ؿبهل همذاس صیبدی . ولیذ یه سطین ػبلن ٍ هتٌَع، هصشف ّش ًَع غزای ػبلن هی ثبؿذ

 .ثبؿذ RDA ایي سطین ثبیذ ثش اػبع. هی ثبؿذ لٌذٍ چشثی ٍ همذاس ًبچیضی  ػیت صهیٌی، غالت، ًبى، ػجضیدبت

RDAهَػؼِ ای هی ثبؿذ وِ همذاس غزای سٍصاًِ سا ثشای ػالهت ؿخص، ثیبى هی وٌذ ،.  

 .ّشم ساٌّوبی غزایی ًیض ثِ اًتخبة دسػت ٍ صحیح غزا دس سٍص ووه هی وٌذ

 ی غذاییّزم راٌّوب

ایي ّشم ػالٍُ ثش هؼشفی  .ایي ّشم اًَاع غزاّبیی وِ دس سٍص هی تَاًیذ هصشف وٌیذ سا دس خَد خبی دادُ اػت

 .غزاّبی ػبلن ٍ هغزی، همذاس الصم ثشای سػیذى وبلشی سا ًیض تضویي هی وٌذ

 گشٍُ ّبی غزایی
ثش حؼت )همذاس هصشف سٍصاًِ 

 (ٍاحذ
 (ٍاحذ 1)ًوًَِ غزا 

ٍ هبوبسًٍی ًبى، ثشًح، 

  11تب  6 غالت

 ًصف لیَاى ثشًح یب هبوبسًٍی

 گشم غالت28

  

  5تب  3 ػجضیدبت

لیَاى ػجضیدبت خبم یب ًصف لیَاى پختِ،  یه

 خشد ؿذُ
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  4تب  2 هیَُ ّب

 یه ػذد هیَُ

 آثویَُ ًصف لیَاى

 وٌؼشٍ ؿذًُصف هیَُ پختِ یب 

  3تب  2 پٌیشٍ  هبػت، ؿیش

 یه لیَاى ؿیش

 یه لیَاى هبػت

 گشم پٌیش 56تب  32

  

، هبّیگبٍ، هشؽ،  گَؿت

  3تب  2 آخیلٍ  تخن هشؽلَثیب، 

 گشم گَؿت گبٍ، هشؽ ٍ یب هبّی 84تب  56

 تخن هشؽػذد  1

 لبؿك غزاخَسی وشُ ثبدام صهیٌی 2

 ًصف لیَاى لَثیب ٍ یب ثبلال

  

سٍغي ثْتشیي چشثی ّب، . دسصذ اص وبلشی دسیبفتی سٍصاًِ سا تـىیل دٌّذ 30دس ایي گشٍُ غزایی، چشثی ّب ثبیذ تب 

  .سٍغي داًِ آفتبة گشداى یب رست یب وبًَال هی ثبؿٌذ: گیبّی هبًٌذّبی هبیغ 

 گزٍُ ّبی غذایی ٍ فَایذ آى ّب

  :گزٍُ کزثَّیذرات ّب-1

ایي گشٍُ ثب ؿىؼتي لٌذّب، ػَخت ثذى سا ثشای . هی ثبؿٌذ فیجشغزاّبیی ّؼتٌذ وِ داسای ًـبػتِ، لٌذ ٍ 

   .فؼبلیت ّبی ثذًی تبهیي هی وٌٌذ

 :ًَع هی ثبشٌذ 2 کزثَّیذرات ّب

 وشثَّیذسات ّبی ثذ *
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ؿىش ایي گشٍُ ؿبهل، آسد ػفیذ، . غزاّبیی وِ صٍد ٍ ساحت پختِ ٍ آهبدُ هی ؿًَذ، خضء ایي گشٍُ هی ثبؿٌذ

ایي غزاّب ػشیغ ّضن هی ؿًَذ ٍ هَخت افضایؾ لٌذ خَى هی گشدًذ ٍ ایي خَد . ػفیذ هی ثبؿذ ثشًحخبلص ٍ 

 .هی ؿَدافضایؾ ٍصى ثبػث 

 وشثَّیذسات ّبی خَة *

ثِ . اص افضایؾ لٌذ خَى ٍ اًؼَلیي خلَگیشی هی وٌٌذ. ػشیغ ّضن ًوی ؿًَذ

 :ثْتشیي هٌبثغ آى ػجبستٌذ اص. دیش گشػٌِ ؿذى ٍ ػیش هبًذى ووه هی وٌٌذ

ایي گشٍُ اص ثیوبسی ّبی للجی ٍ . ، غالت، لَثیب، هیَُ ّب ٍ ػجضیدبتػجَع

 .خلَگیشی هی وٌٌذ ػشطبى

ًبى فیجشّب دس توبم ػجضیدبت، هیَُ ّب، لَثیب، . فیجش خضٍی اص وشثَّیذسات ّبػت وِ ثذى لبدس ثِ ّضن آى ًیؼت

  .ٍ غالت ٍخَد داسدّبی ػجَع داس 

سا وبّؾ هی  اػْبلٍ  یجَػت، ثیوبسی ّبی للجی ٍ هـىالت گَاسؿی هبًٌذ دیبثتیه سطین غٌی اص فیجش، خطش 

یه سطین هتؼبدل ثبیذ سٍصاًِ تمشیجب . ٍ تشی گلیؼیشیذ دس خَى هی گشدد وبّؾ ولؼتشٍلّوچٌیي ثبػث . دّذ

 .گشم فیجش سا داؿتِ ثبؿذ 20 -30

 :فَایذ فیجز ثزای ثذى

 .ایي اهش اص ثیؾ خَاسی خلَگیشی هی وٌذ. ثِ صٍد ػیش ؿذى ٍ دیش گشػٌِ ؿذى ووه هی وٌذ *

پغ لٌذ آسام آسام ٍ ثِ همذاس ثبثت . خَى سا ثِ ٍػیلِ ّضن ٍ خزة طَالًی، ثبثت ٍ تٌظین هی وٌذهمذاس لٌذ  *

 .ٍاسد خشیبى خَى هی گشدد

 .ػالهت سٍدُ ّب ّن ثب فیجش تضویي هی ؿَد *

 پزٍتئیي -2

ى ٍ همذاس ثْتشیي هٌبثغ پشٍتئیي آًْبیی ّؼتٌذ وِ داسای همذاس صیبدی پشٍتئی. ثذى هب ثِ پشٍتئیي احتیبج داسد

 .ووی چشثی هی ثبؿٌذ

 غزا
پشٍتئیي ثشحؼت 

 گشم
 چشثی ول ثش حؼت گشم

چشثی غیشاؿجبع ثش حؼت 

 گشم
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 16 44 38 گشم اػتیه 168

 4 18 34 گشم هبّی ػبلوَى 168

 0 0 12 ػذد ػفیذُ تخن هشؽ 3

 2/1 7/6 29/2 گشم ػیٌِ هشؽ  98

 0 3/3 22/9 لیَاى لَثیبی وٌؼشٍ ؿذُ 1

 0 1ووتش اص  18 وبَّی پختِ ؿذُلیَاى  1

 چزثی -3

اهب هصشف چشثی ثِ همذاس هٌبػت ثشای ثذى الصم هی ثبؿذ ٍ ثِ طَس ولی ثشای . هب اص چشثی ٍ سٍغي هی تشػین

... ، سیِ ٍچـن، هغضثذى هب اص چشثی ثشای ػبخت ػلَل، ػولىشد . ػبلن ثَدى یه اهش هْن ثِ حؼبة هی آیذ

 .اػتفبدُ هی وٌذ

 :ًَع هی ثبشٌذ 2اهب چزثی ّب ّن 

 چشثی ّبی خَة *

ایي ّب ثشػىغ چشثی . هی ثبؿٌذ 6ٍ اهگب  3اهگب ؿبهل چشثی ّبی غیشاؿجبع، 

  .ّبی ثذ، ثشای ثذى الصم هی ثبؿٌذ

 چشثی ّبی ثذ *

( ولؼتشٍل خَة) HDLٍ وبّؾ ( ولؼتشٍل ثذ  )LDL آى ّب ثبػث افضایؾ. ثبػث افضایؾ ثیوبسی ّب هی ؿًَذ

  .هی گشدًذ

 چزثی ّبی ثذ را تشخیص داد؟ چگًَِ هی تَاى ایي

اگش سٍی آى ّب ًَؿتِ ؿذُ ثَد، ایي هبدُ غزایی داسای سٍغي ّیذسٍطًِ هی . ثشچؼت ّبی تغزیِ ای سا ًگبُ وٌیذ

 .ثبؿذ، ثذاًیذ وِ داسای چشثی ّبی ثذ اػت

ّوِ داسای فؼت فَدّب ؿیشیٌی ّب، ثیؼىَیت، خویش پیتضا، ػُغ ّبی غزا ٍ ، پیشاؿىی ، ػیت صهیٌی ػشخ ؿذُ 

  .ایي چشثی ّبی هضش هی ثبؿٌذ
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 ٍیتبهیي ّب -4

د ٍ خَد ثِ خَد ایي گشٍُ ًیض خضٍ اػبػی یه سطین هی ثبؿٌذ، اهب آى ّب سا ثبیذ اص طشیك غزا یب هىول دسیبفت وش

خبًن ّبی یه سطین دسػت، توبم احتیبخبت ٍیتبهیٌی ثذى سا تبهیي هی وٌذ، اهب ثشای خَاًبى، . ػبختِ ًوی ؿًَذ

 .افشاد ثیوبس هىول ٍیتبهیٌی ثبیذ دادُ ؿَدٍ  افشاد هؼي،  ثبسداس

 در رژین هتعبدل، چِ هقذار آة ثبیذ ًَشیذ؟

 ثبسداس یب ؿیشدٍُ یب  ٍسصؿىبساهب اگش ؿوب . ثشای اًدبم فؼبلیت دس ثذى الصم هی ثبؿذ آةلیَاى  3تب  2حذالل 

. ّؼتیذ ٍ یب دس هٌطمِ گشهؼیش صًذگی هی وٌیذ ٍ حتی ثیوبس ّؼتیذ، هطوئٌب احتیبج ثِ آة ثیـتشی داسیذ

 .ًذوؼبًی وِ داسای ٍصى صیبدی ّؼتٌذ ًیض ثِ آة ثیـتشی ًیبص داس

احؼبع پغ ػؼی وٌیذ آة ثذى خَد سا تبهیي وٌیذ تب ثذى ثتَاًذ ثِ دسػتی وبسّبی خَد سا اًدبم دّذ ٍ 

 .ٍ ضؼف ًىٌیذ خؼتگی

 :شذُ است کن آثیاس رٍی عالئن سیز هی تَاى فْویذ کِ ثذى دچبر 

 ادساس پشسًگ ٍ ون -

 ػشدسد  -

 گیدی ٍ ػذم تؼبدل -

 ػذم َّؿیبسی -
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تغذیو در محیط کار نقش تغذیو در بهزه وری كاركنان و  

Nutrition in organization - nutrition in work 
 

گشفتٌذ؛ اهب اهشٍصُ ًِ  ؿبیذ سٍصگبسی تغزیِ سا فمط ثشای ثشآٍسدى ًیبصّبی طجیؼی فیضیَلَطیه افشاد دس ًظش هی

استمبی ػطح ؿَد، ثلىِ الگَی غزایی ػبلن، ثشای پیـشفت خَاهغ ٍ  تٌْب تغزیِ یه ضشٍست صًذگی هحؼَة هی

هـخص ؿذُ اػت وبسگشاًی وِ ثِ صَست ؿیفتی . ؿَد ٍسی دس وـَسّب ػبهل هْوی ثشؿوشدُ هی تَلیذ ٍ ثْشُ

 HEART)ّبی گَاسؿی، یجَػت ، اػْبل، ػَصؽ ػشدل  وٌٌذ، دچبس هـىالت گَاسؿی ًظیش صخن وبس هی

BURN )ِصاًِ ٍ صهبى صشف غزا ّؼتٌذی غزایی سٍ ٍ وبّؾ اؿتْب ؿذُ ٍ ًیبصهٌذ ایدبد تغییشاتی دس ثشًبه. 

ثِ ّن خَسدى ایي . ؿَد ثذى اًؼبى ثِ طَس طجیؼی داسای یه ًظن ثیَلَطیه اػت وِ ثب خَاة ؿجبًِ تٌظین هی

 .گشدد ّبی ثذى هی ًظن طجیؼی هَخت ثشٍص اختالالتی دس دػتگبُ گَاسؽ ٍ دیگش دػتگبُ

س ؿت، خَسدى غزای چشة یب حدین دس ثؼذ اص ظْش یب ثشای ثیذاس هبًذى د( وبفئیي) چٌیي اػتفبدُ صیبد اص لَُْ ّن

 .ؿت، ثب ػدلِ غزا خَسدى ٍ ووی تحشن ثذًی ، ّوگی دس تـذیذ اختالالت یبد ؿذُ تأثیش ثبسصی داسًذ

ّب ٍ اداسات پلیغ، ًظن دس  ّب، فشٍدگبُ ّب، ثیوبسػتبى وبسی داسًذ، ًظیش وبسخبًِ( ؿیفت)دس هشاوضی وِ چٌذ ًَثت 

ّبی غزایی، تٌَع غزایی، تَخِ ثِ صهبى هصشف هَاد غزایی  سٍصاًِ، تَصیغ هتٌبػت اًشطی دس ٍػذُی غزایی  ثشًبهِ

پشوشثَّیذسات ٍ پشپشٍتئیي ٍ تٌظین صهبى خَاة دس وبّؾ خؼتگی ٍ ثْجَد ػولىشد وبسوٌبى ٍ افضایؾ 

 .هٌذی آًبى هؤثش اػت سضبیت

  

 تغذیو مناسب در محیط کار  اصىل 

ل تَخْی اص خوؼیت فؼبل سا تـىیل هیذٌّذ حذالل یه ػَم سٍص ٍ یب حتی ًصف سٍص افشاد ؿبغل وِ ثخؾ لبة

خَد سا دس هحیط وبس هی گزساًٌذ ٍ ثطَس هؼوَل یه ٍػذُ غزایی ٍ یه هیبى ٍػذُ خَد سا دس هحیط وبس هصشف 

ٍ ػبلن  تبهیي غزای هغزی. ًمؾ تغزیِ هٌبػت دس ػالهت ػوَهی ٍ ثبصدُ وبسی ثِ اثجبت سػیذُ اػت. هی وٌٌذ

 .ػجت استمب ػالهت ٍ افضایؾ ثبصدُ وبسی وبسوٌبى هیـَد

اضبفِ ٍصى ٍ چبلی اص ػَالت ثیـتش هیضًـیٌی ٍ ون . وبسوٌبى ثشای حفظ ػالهت خَد ثِ تغزیِ هٌبػت ًیبص داسًذ

تحشوی دسهحیط ّبی وبس اػت تغزیِ دس هحیط ّبی وبس ثبیذ هتٌبػت ثب هیضاى تحشن ثَدُ ٍ اص تؼبدل ٍ تٌَع 

 .ثشخَسداس ثبؿذ

 اصَل کلی تغذیِ در هحیط کبر

هصشف لٌذّب ٍ وشثَّیذساتْبی ػبدُ هبًٌذ لٌذ ٍ ؿىش، ًبًْبی ػفیذ ٍ ثشًح ػفیذ دس هحیط وبس اگش چِ دس  -

وَتبُ هذت ثِ ثبالسفتي لٌذ خَى ووه هیىٌذ اهب ثب تحشیه تشؿح اًؼَلیي، ٍسٍد گلَوض ثِ ػلَل سا تؼشیغ وشدُ 
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ًذخَى ٍ ػَاسض ًبؿی اص آى هبًٌذ خؼتگی، خَاة آلَدگی ٍ وبّؾ ثبصدُ وبسی سا ثِ دًجبل ٍ دس ًْبیت وبّؾ ق

 .داسد

اػتشع ّوشاُ ثب تغزیِ ًبهٌبػت ٍ ثی . چگًَگی تغزیِ دسهحیط وبس هیتَاًذ دس ایدبد اػتشع ًیض هَثش ثبؿذ -

 .تحشوی صهیٌِ سا ثشای اثتال ثِ ثیوبسیْبی هضهي فشاّن هیىٌذ

ی هَلذ اػتشع هبًٌذ وَستیضٍل ثب هصشف غزاّبی چشة ٍ َّسهَى آدسًبلیي دس اثش هصشف ّب ػطح َّسهَى -

دس خَى ثبال هیشٍد( دس لَُْ ٍ ًَؿبثِ ّبی وَال)صیبد لٌذ ٍ ؿىش ٍ وبفئیي  . 

هصشف هذاٍم وشثَّیذساتْب ٍ غالت ّوچَى اًَاع ویه، ولَچِ ٍ ثیؼىَیت ثب تَخِ ثِ وبلشی ثبالیی وِ داسًذ  -

ثب تغییشات . ثت اضبفِ ٍصى ٍ چبلی ثِ ٍیظُ دس افشادی وِ فؼبلیت ثذًی ووی دس هحل وبس داسًذ، ؿَدهیتَاًذ ع

ّب هَخَد دس ًَؿبثِ)خضیی اص خولِ وبّؾ هصشف لٌذ ٍ وبفئیي  دس هحیط وبس ٍ سػبیت اصل تٌَع دس ثشًبهِ  (

ن وشد وِ ًتیدِ آى ػالٍ ثش غزایی سٍصاًِ هیتَاى ثِ حفظ تؼبدل لٌذ خَى ٍ افضایؾ دسیبفت هَاد هغزی ون

حفظ ػالهت ٍ وبّؾ ػَاهل خطش ثیوبسیْبی هضهي، افضایؾ وبسایی ٍ ثبصدُ وبسی وبسوٌبى دس هحیط ّبی وبس 

 .اػت

(شیفتی)تغذیِ کبرکٌبى ًَثت کبر   

 ثٌبثش اػالم دفتش ثْجَد تغزیِ خبهؼِ ٍصاست ثْذاؿت، دس هشاوضی وِ چٌذ ًَثت ؿیفت وبسی داسًذ هبًٌذ وبسخبًِ

ّب، ثیوبسػتبًْب، اداسات پلیغ ٍ فشٍدگبُ ّب سػبیت ًظن دس ثشًبهِ غزایی سٍصاًِ، تَصیغ هٌبػت اًشطی دس ٍػذُ ّبی 

ًبى ٍ غالت، ؿیش ٍ هَاد لجٌی، هیَُ ّب، )غزایی، هصشف غزاّبی هتٌَع ثب گٌدبًیذى گشٍّْبی غزایی اصلی 

صشف غزا دس وبّؾ خؼتگی ٍ ثْجَد ػولىشد ٍ تَخِ ثِ صهبى م( ػجضیْب ٍ گشٍُ گَؿت، حجَثبت ٍ تخن هشؽ

:وبسوٌبى هَثش اػت . 

:افشادی وِ ًَثت ّبی ؿت وبسی داسًذ ثْتش اػت  

 ٍػذُ اصلی غزای خَد سا دس ثؼذ اص ظْش ٍ یه ٍػذُ غزایی دس ًیوِ صهبى ؿیفت هیل وٌٌذ -

ف ًىٌٌذغزاّبی چشة ٍ ػٌگیي ٍ پشادٍیِ وِ ػجت خَاة آلَدگی ٍ وبّؾ وبسایی هیـَد، هصش - .  

ثِ ؿىل وجبثی ٍ یب آثپض، ػجضیْبی تبصُ ٍ ػبالد، ًبًْبی ( ثَیظُ هبّی ٍ هشؽ)دس غزای خَد گَؿت ون چشثی -

 ..ػجَػذاس، حجَثبت ٍ هبػت ون چشة هصشف وٌٌذ



ؿیش ٍ هَاد . اػتفبدُ وٌٌذ(آثپض )، حجَثبت، تخن هشؽ (ثَیظُ هبّی ٍ هشؽ)اص اًَاع هَاد پشٍتئیٌی هبًٌذ گَؿت -

ون چشة اص خولِ هبػت، پٌیش ٍ وـه ًیض ػالٍُ ثش تبهیي اهالحی هبًٌذ ولؼین ٍ فؼفش، اص هٌبثغ خَة لجٌی 

ػجت افضایؾ « ًَساپی ًفشیي»غزاّبی پشٍتئیٌی ثب افضایؾ ًبللْبی ؿیویبیی هبًٌذ .پشٍتئیي ثِ ؿوبس هیشًٍذ 

 .َّؿیبسی ٍ سفغ خَاة آلَدگی هیـَد

 .دٍ ػذد خشهب لجل اص خَاة دس ثْجَد خَاة وبسوٌبى هَثش اػت هصشف یه لیَاى ؿیش ون چشة ّوشاُ ثب-

وِ دس وبّؾ  BٍCدس ثیي دٍ ٍػذُ غزایی هیَُ هصشف وٌٌذ تب ٍیتبهیٌْبی هَسد ًیبص ثِ ٍیظُ ٍیتبهیٌْبی  -

.  فـبسّبی وبسی ٍ اػتشع ػَدهٌذًذ سا ثِ همذاس وبفی دسیبفت وٌٌذ

 :ثزای داشتي تغذیِ هٌبست در هحل کبر السم است

ثب تَخِ ثِ ایٌىِ تذاٍم وبس ًـؼتِ ٍ ثذٍى تحشن هیتَاًذ هَخت اختالل دس وبسوشد دػتگبُ گَاسؽ ٍ ایدبد  -

ثِ ػٌَاى هثبل ثِ خبی هصشف ًبى ّبی . اػتفبدُ ؿَد( ػجَػذاس)یجَػت ؿَد، ثْتش اػت اص ًبى ٍ غالت وبهل 

 .اى خَ هصشف ؿَدًبى ػٌگه ٍ یب ى( هبًٌذ ًبى لَاؽ ٍ ثبگت)تْیِ ؿذُ اص آسد ػفیذ 

ص ٍ یب وجبثی ثِ خبی ح دس صَستی وِ اهىبى اًتخبة غزا دس سػتَساى هحل وبس ٍخَد داسد، اص غزاّبی ثخبسپض، آة -

 .غزاّبی چشة ٍ ػشخ ؿذُ اػتفبدُ ؿَد

اًذ هصشف ؿَد ٍ دس صَستی وِ اهىبى اًتخبة  ثدبی گَؿت لشهض، غزاّبیی وِ ثب هبّی ٍ یب هشؽ تْیِ ؿذُ -

 .ّبی گَؿت لشهض سا لجل اص هصشف ثبیذ خذا وشد ام چشثیًیؼت، تن

ّبی گبصداس وِ همذاس صیبدی هَاد لٌذی ٍ وبفئیي ٍاسد ثذى وشدُ ٍ هٌدش ثِ چبلی هیـًَذ اص  ثِ خبی ًَؿبثِ-

 .تش هبًٌذ آة ٍ دٍؽ ون ًوه ٍ ثذٍى گبص اػتفبدُ ؿَد ًَؿیذًی ّبی ػبلن

ّبی چشة ٍ غزاّبی ػشخ  یب خَسان لَثیب ػشٍ هیـَد، ثِ خَسؿتاگش دس هحیط وبس غزاّبیی هبًٌذ ػذػی ٍ  -

اًذ هبًٌذ ػذػی ٍ خَسان لَثیب، ٍلتی ّوشاُ ثب ًبى  غزاّبیی وِ ثب حجَثبت تْیِ ؿذُ. ؿذُ تشخیح دادُ ؿَد

فیجش . هصشف ؿَد ًِ تٌْب هٌجغ خَة پشٍتئیي ّؼتٌذ ثلىِ ثِ ػلت داساثَدى فیجش ثِ ػالهت ثذى ووه هیىٌٌذ

 .ثش تٌظین حشوبت دػتگبُ گَاسؽ، خزة چشثی ّب ٍ هَاد لٌذی سا ًیض وبّؾ هیذّذػالٍُ 

ّب، ثدبی هصشف هَاد لٌذی، ؿیشیٌی ٍ یب ثیؼىَیت ثْتش اػت اًَاع ػجضی ٍ صیفی خبت هبًٌذ  دس هیبى ٍػذُ-

پٌیش ٍ ػجضی  اًذ هبًٌذ ًبى ٍ ّبیی وِ دس هٌضل تْیِ ؿذُ ّب ٍ یب لموِ خیبس، گَخِ فشًگی، وبَّ، َّیح، هیَُ

ثِ خبطش داؿتِ ثبؿیذ وِ ثب پیشٍی اص یه الگَی غزایی ػبلن دس هحیط وبس ًِ تٌْب اص اضبفِ ٍصى ٍ . هصشف ؿَد



ایذ، ثلىِ ثب ثْجَد ػولىشد ٍ افضایؾ  چبلی، اثتال ثِ ثیوبسیْبی للجی ػشٍلی، دیبثت ٍ ػبیش ثیوبسیْب پیـگیشی وشدُ

 .حیط وبس ًیض فشاّن هیىٌیذثبصدُ وبسی هَخجبت استمبء خَد سا دس م
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