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ؿیشیي وٌٌذُ ّبی سطیوی ثِ دٍ دػتِ ” وبلشی صا” ٍ “غیش وبلشی صا” تمؼین هی
ؿًَذ
 دػتِ اٍل وِ ؿبهل “فشٍوتَص”“ ،ػَسثیتَل” ٍ “هبًیتَل” هی ثبؿٌذ ،حبٍی
وبلشی ّؼتٌذ ٍ ثٌبثشایي هلشف آًْب ثبیذ حؼبة ؿذُ ثبؿذ تب هٌجش ثِ اضبفِ
ٍصى ًگشددّ .وچٌیي هلشف صیبد ػَسثیتَل ٍ هبًیتَل ثِ علت عذم جزة وبهل
دس سٍدُ ّب هَجت اػْبل هی گشدد.
 ثٌبثشایي لجل اص هلشف فشآٍسدُ ّبی غزایی سطیوی ثِ ثشچؼت سٍی آًْب وِ
ثیبًگش تشویجبتـبى اػت دلت وٌیذ .ثِ طَس ولی هلشف ایي ًَع ؿیشیي وٌٌذُ
ّب دس افشاد دیبثتی چبق وِ داسای چشثی خَى ثبالیی ًیض ّؼتٌذ ،تَكیِ ًوی
ؿَد.

 ؿیشیي وٌٌذُ ّبی غیش وبلشی صا هبًٌذ” ػبخبسیي” ٍ “آػپبستبم”
داسای ّیچ وبلشی ًیؼتٌذ ٍ ثبعث اضبفِ ٍصى ًیض ًوی ؿًَذ .لذست
ؿیشیي وٌٌذگی آًْب ثؼیبس ثیـتش اص ؿىش هعوَلی هی ثبؿذ (حذٍد
 200ثشاثش ) .ثعضی اص ایي ؿیشیي وٌٌذُ ّب هثل آػپبستبم دس اثش
حشاست صیبد اثش ؿیشیي وٌٌذگی خَد سا اص دػت هی دٌّذ ٍ ثٌبثشایي
ًوی تَاى اص آًْب دس ویه پضی اػتفبدُ وشدّ .وچٌیي هلشف صیبد
ػبخبسیي دس ثعضی اص حیَاًبت هٌجش ثِ ػشطبى هثبًِ ؿذُ وِ الجتِ
ٌَّص دس هَسد اًؼبًی ثِ اثجبت ًشػیذُ اػت .صًبى ثبسداس ًیض ثْتش اػت
اص ػبخبسیي اػتفبدُ ًىٌٌذ.

 ؿیشیي وٌٌذُ ّب ثِ دٍ دػتِ هغزی ٍ غیش هغزی تمؼین هی ؿًَذ.
ؿیشیي وٌٌذُ ّبی هغزی دس ثذى تَلیذ اًشطی هی ًوبیٌذ دس حبلی
وِ غیشهغزی ّب تَلیذ اًشطی ًوی وٌٌذ ٍ یب ثب تَجِ ثِ ایٌىِ ؿیشیٌی
آًْب دس ثشخی هَاسد ثیؾ اص كذ ثشاثش ػبوبسٍصاػت دس غلظتْبیی وِ
اػتفبدُ هی ؿَد تَلیذ اًشطی ووی هی ًوبیذ.

 طبیعی و مصىوعی تقسیم می شوود .
 شیریه کىىدي ٌای طبیعی:
 عوَهبً جضء گشٍُ وشثَّیذسات ّب هی ثبؿٌذ ٍ اص وشثي ّ ،یذسٍطى ٍ
اوؼیظى تـىیل ؿذُ اًذ ٍ عجبستٌذ اص:
 هٌَػبوبسیذّب هبًٌذ گلَوض  ،فشٍوتَص ٍ گبالوتَص؛ دی ػبوبسیذّب هبًٌذ
ػبوبسٍص  ،الوتَص ٍ هبلتَص  .سافیٌَصیه ػِ لٌذی اػت وِ اص گبالوتَص
 ،گلَوض ٍ فشٍوتَص تـىیل ؿذُ اػت  .الىل ّبی پلی ّیذسیه (پلی
اُل ّب) دسهَاد غزایی ؿبهل گلیؼیشیي  ،ػَسثیتَل  ،هبًیتَل ٍ
پشٍپیلي گالیىَل ّؼتٌذ.
 توبم آى ّب ثِ اػتثٌبی پشٍپیلي گالیىَل ؿیشیٌی ووتشی اص لٌذّب
داسًذ ٍ چٌبًچِ ثِ همبدیش ون هلشف گشدًذ هضُ آى ّب ًبهـخق
اػت

 دس ػبلْبی اخیش اص ثشخی هیَُ ّبی آفشیمبیی ؿیشیي وٌٌذُ ّبیی ثب
هٌـبء پشٍتئیٌی اػتخشاج گشدیذُ اػت .ثِ عٌَاى هثبل هی تَاى ثِ
هًَیلیي اؿبسُ داؿت وِ اص هیَُ ای ثِ ًبم Serendipityتْیِ
ؿذُ ٍ حذٍد  2500تب  3000ثشاثش ػبوبسٍص لذست ؿیشیي وٌٌذگی
داسد.ؿیشیي وٌٌذُ دیگش هیشاوَلیي ًبم داسد وِ اص هیَُ ای ثب ًبم هیَُ
اعجبصآهیض Miracleاػتخشاج هی گشدد .ایي تشویت ثذٍى طعن
اػت اهب ٍیظگی آى ثِ ایي كَست اػت وِ طعن تشؽ سا ثِ ؿیشیي
تجذیل هی وٌذ ،دس حمیمت ثب هلشف یه هبدُ غزایی تشؽ دس دّبى،
لبدس اػت ثِ عٌَاى یه تغییش طعن دٌّذُ ،هضُ آًشا ثِ ؿیشیٌی
تجذیل ًوبیذ.

 پلی اُل ّب گبّبً ثعٌَاى ؿیشیي وٌٌذُ اكلی هلشف هی ؿًَذ
گضیلیتَل یىی اصهَاد جبیگضیي ؿًَذُ لٌذّبی طجیعی اػت وِ اص
گضیلَص ثذػت هی آیذ .
 ایي تشویجبت ثعٌَاى ؿیشیي وٌٌذُ ّبی حجن دٌّذُ ٍ ضعیف ًیض
هعشٍفٌذ ؿیشیي وٌٌذُ ّبی حجن دٌّذُ عوَهبً ثِ اًذاصُ ػبوبسٍص
ؿیشیي اًذ ٍ ثٌب ثشایي تمشیجبً ثِ ّوبى هیضاى هلشف هی ؿًَذ .
 ؿیشیي وٌٌذُ ّبی حجن دٌّذُ اص لٌذّبی ّیذسٍطًِ هی ثبؿٌذ :
 ؿشثت گلَوض ّیذسٍطًِ  ،ایضٍهبلت ٍ هبًیتَل دس ؿیشیٌی ّبی ثذٍى
لٌذ هلشف هی ؿًَذ.
 ؿیشیي وٌٌذُ ّبی حجن دٌّذُ ثشای هتبثَلیضُ ؿذى ًیبص ثِ اًؼَلیي
ًذاسًذ ثٌبثشایي دیبثتی ّب هی تَاًٌذ اص آًْب اػتفبدُ ًوبیٌذ .
 ػَسثیتَل  ،هبًیتَل ٍ گضیلیتَل ثِ تشتیت اص طشیك احیبء لٌذّبی
ػَسثَص ،هبًَص ٍ گضیلَص ثذػت هی آیٌذ

 اص دیگش ؿیشیي وٌٌذُ ّب ػَسثیتَل هی ثبؿذ وِ دس ؿىالت یب
ثؼتٌی هَسد اػتفبدُ دس افشاد دیبثتی هلشف هی گشدد .دس آداهغ
ثذٍى لٌذ ٍ لشكْبی ٍیتبهیٌِ وَدوبى وِ لبثل جَیذى ّؼتٌذ اص
ؿیشیي وٌٌذُ ای ثِ ًبم گضیلیتَى اػتفبدُ هی ؿَد .اصهبلیتتَل دس
غزاّبی دیبثتی ،هحلَلْبی ؿؼتـَی دّبى ٍ دًذاى ،دس آداهغ،
ؿىالت ،ثؼتـٌی ،ثبػتیل ٍ آثٌجبت اػتفبدُ هی گشدد.



جضء گشٍُ ؿیشیي وٌٌذُ ّبی لَی هحؼَة هی ؿًَذ  .ایي ؿیشیي وٌٌذُ ّب چٌذیي ثشاثش ػبوبسٍص
ؿیشیي اًذ ٍ ثٌبثشایي دس غلظتْبی ثؼیبس ون هَسد اػتفبدُ لشاس هی گیشًذ ثشخی اص ؿیشیي وٌٌذُ
ّبی لَی عجبستٌذ اص:
آػِ ػَلفبم پتبػین  ،آػپبستبم  ،ػبخبسیي ٍ ًوىْبی ػذین ٍ ولؼین آى ٍ تَهبتیي .
ایي ؿیشیي وٌٌذُ ّب دس غزاّبی وٌؼشٍ ؿذُ  ،ؿیشیي وٌٌذُ ّبی سٍی هیضی  ،آة ػیتًَ ،ؿبثِ
ّبی ػجه  ،هبػت ّب  ،دػشّب  ،هخلَط ّبی ًَؿیذًی  ،لشف ّبی ؿیشیي وٌٌذُ ٍ فشآٍسدُ ّبی
ون وبلشی ٍ ثذٍى لٌذ وبسثشد داسًذ .ؿیشیٌی ًؼجی ؿیشیي وٌٌذُ ّبی طجیعی دس همبیؼِ ثب ػبوبسٍص
دس صیش اسائِ ؿذُ اػت



ػبوبسٍص  ، 100فشٍوتَص  ،173لٌذ ایٌَست  ،30گلَوض  ،74ػَسثیتَل  ،60هبًیتَل  ،50گضیلَص ،40
هبلتَص  ،32گبالوتَص  ،32سافیٌَص  ،23الوتَص 16




 ؿیشیي وٌٌذُ ّب ًمؾ هْوی دس خَاف ًَؿبثِ ّبی گَاسا داسًذ
 دس اغلت وـَسّب حذالل دسكذ لٌذ ًَؿبثِ ّب تعشیف ؿذُ اػت ثعٌَاى هثبل
دس ثشیتبًیب حذالل دسكذ لٌذ ًَؿبثِ ّبی هلشفی ثذٍى سلیك ػبصی 5/4
دسكذ ٍصًی حجوی هی ثبؿذ.
 دس اسٍپب ثِ طَس ػٌتی ًَؿبثِ ّبی گَاسا ثبػبوبسٍص حبكل اص چغٌذس لٌذ ؿیشیي
هی ؿًَذ دس حبلیىِ دس ثشیتبًیب اص ػبوبسٍص ًیـىش ًیض اػتفبدُ هی گشدد ٍ
ّوچٌیي طجك لَاًیي ثشیتبًیب اػتفبدُ اص ؿیشیي وٌٌذُ ّبی لَی ًظیش
ػبخبسیي هجبص هی ثبؿذ .
 ػبوبسٍص ّن ثِ فشم خـه (گشاًَلی ) ٍ ّن ثِ فشم ؿشثت  67دسكذ ٍصًی
حجوی هلشف هی گشدد.
 ؿشثت گلَوض تَلیذ ؿذُ اص ّیذسٍلیض اػیذی ٍ آًضیوی ًـبػتِ هوىي اػت ثِ
طَس ًؼجی یب وبهل جبگضیي ػبوبسٍص گشدد .دس ثشیتبًیب ؿشثت گلَوض ثِ طَس
فشاٍاى دس آؿبهیذًی ّبی ػالهتی ثخؾ هلشف هی گشدد.
 جبیگضیي عوذُ ػبوبسٍص ؿشثت رست یب فشٍوتَص هی ثبؿذ
 وِ ثِ همذاس صیبد دس وـَسّبی ثشیتبًیب اػتفبدُ هی گشدد

 دس ػبلْبی اخیش دس كذ ثبالی لٌذ دس ًَؿبثِ ّبی گَاسا ثِ عٌَاى
عبهل هخبطشُ آهیض ثشای ػالهت اًؼبى هطشح گشدیذُ اػت وِ ایي
اهش هَجت گؼتشؽ تَلیذ ًَؿبثِ ّبی ون وبلشی (سطیوی) گشدیذُ
اػت .وِ دس آًْب ؿیشیي وٌٌذُ ّبی لَی جبیگضیي ؿىش گشدیذُ اًذ.
ًَ ؿبثِ ّبی ون وبلشی عوَهبً ثب هخلَطی اص ػبخبسیي ٍ ػیىلوبت
ٍآػپبستبم ؿیشیي هی گشدًذ .اػتفبدُ اص ػبخبسیي ثِ تٌْبیی ًبهٌبػت
هی ثبؿذ .ثب تَجِ ثِ هؼبئل هطشح ؿذُ دس هَسد ایوٌی ػیىلوبت
تحمیمبت هختلفی ثشای تَلیذ ؿیشیي وٌٌذُ ّبی لَی جبیگضیي
كَست پزیشفتِ اػت










چْبس ؿیشیي وٌٌذُ ای وِ اخیشاً ثِ طَس گؼتشدُ اػتفبدُ هی گشدًذ عجبستٌذ اص :
ػبخبسیي  ،ػیىلوبت ( وِ ٌَّص دس ثشخی وـَسّب هلشف هی گشدد) ،آػپبستبم ٍ
آػِ ػَلفبم ن ّ .وچٌیي ثِ ًظش هی سػذ ػبوشالَص دس ًَؿبثِ ّبی گَاسا ثِ
خَثی لبثل اػتفبدُ ثبؿذ.
اًَاع دیگشی وِ دس ًَؿبثِ ّبی گَاسا اػتفبدُ هی گشدًذ عجبستٌذ اص :
ًئَّؼپشیذیي دی ّیذسٍٍچبلىَى  ،اػتَیَصیذ  /اػتَیب ٍ تَهبتیي .
ؿیشیي وٌٌذُ ّب لَی ثِ طَس هؼتمین لبثل جبیگضیٌی ثبؿىش ًوی ثبؿٌذ صیشا
هَجت افت ویفیت ٍ خَاف هحلَل هی گشدًذ  .دس ًتیجِ فشهَالػیَى هجذد
فشآٍسدُ ضشٍسی هی ثبؿذ.
هـىل عوذُ فمذاى احؼبع دّبًی خبف ؿىش دس ؿیشیي وٌٌذُ ّبی لَی هی
ثبؿذ  .دس ایي هَسد افضٍدى كوغ ّب یب همبدیش ون ؿىش ثشای ثْجَد احؼبع دّبًی
الصم هی ثبؿذ .ساُ دیگش افضایؾ هیضاى وشثٌبػیَى ثشای ثْجَد احؼبع دّبًی اػت
وِ دس هَسد پَؿبًذى طعن ًبهطلَة ؿیشیي وٌٌذُ ّبی لَی ًیض هؤثش هی ثبؿذ .
ثشخی اص ؿیشیي وٌٌذُ ّبی لَی هبًٌذ آػپبستبم دس ّPHبی پبییي ًبپبیذاس
ّؼتٌذ ٍ دس فشهَالػیَى اػتفبدُ اص ثبفشّب ٍ وبّؾ اػیذیتِ ضشٍسی هی ثبؿذ.
جبیگضیي ّبی ػبوبسٍص جبیگضیي ّبی ػبوبسٍص (ؿىش) جضء اكلی فشآٍسدُ ّبی ون
وبلشی هی ثبؿٌذ

 )۱ کاٌش کالری دریافتی
 )۲ کىترل وزن بدن
 )۳ کمک بً حفظ سالمت
 ثب تَجِ ثِ ًمؾ ایي هحلَالت دس وٌتشل ثیوبسیْبی ًظیش دیبثت ٍ
وبّؾ لٌذ خَى ؿیشیي وٌٌذُ ّبی لَی جبیگضیي ػبوبسٍص ثب تَجِ
ثِ لذست ؿیشیي وٌٌذگی ثبالی آًْب دس همبدیش ون اػتفبدُ هی
گشدًذ .ثعٌَاى هثبل آػپبستبم ثب ایٌىِ وبلشی یىؼبًی ّوبًٌذ ػبوبسٍص
ثِ ًؼجت گشم ثِ گشم داسد ٍلی چَى تمشیجبً  200ثشاثش ؿیشیي تش اص
ػبوبسٍص اػت ثِ ًؼجت ووتشی اػتفبدُ ؿذُ دس ًتیجِ وبلشی
ووتشی ایجبد هی ًوبیذ

 دس جذٍل ؿذت ؿیشیٌی جبیگضیي ّبی ػبوبسٍص اسائِ ؿذُ اػت  .هلشف
جْبًی ؿیشیي وٌٌذُ ّبی ثؼیبس لَی دس صیش ًـبى دادُ ؿذُ اػت.
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