تغذيِ در دٍراًْبي هختلف سًذگي:
 تغذيِ در  6هبُ اٍل سًذگي
 تغذيِ كَدك  6 -12هبِّ
 تغذيِ كَدك  1-5سبلِ
الف :تغذيِ كَدك  1-2سبلِ
ة :تغذيِ كَدك  3 -5سبلِ
 هزاقجت تغذيِ اي ًَجَاًبى ٍ جَاًبى
 تغذيِ در دٍراى در دٍراى ثبرداري
 تغذيِ در دٍراى ضیزدُ ي
 تغذيِ درهیبًسبالى
الف :تغذيِ ٍ سالهت سًبى
ة :تغذيِ ٍ سالهت هزداى
 تغذيِ در سبلوٌذاى

 .1تغذيِ در  6هبُ اٍل سًذگي
تنصي ٦ا١حهــبضي ثــب قيط ٝبزض زض ٝ 6ب ٥ا ٗ٣ظ١سٕي ثطاي ضقس  ٣تْب٤ّ ٘ٝزُ اظاٞ٧يت ٣يػ٥
اي ثطذ٤ضزاض اؾت .زض ٝست تنصي ٦ا١حهبضي ثب قيط ٝبزض٤ّ ،زُ ١يبظ ثٝ ٦هطه ٧يچ ٕٝ ٦١٤بز٥
مصايي  ٣حتي آة ١ساضز .اٙجتٝ ٦هطه ٍغطٙ٤ٝ ٥تي ٣يتبٝي ٣ ٠يب  A+Dضط٣ضي اؾت (اظ ض٣ظ
ؾ ٛ٤تب  5تٙ٤س ٞ٧عٝب ٟثب مطثبٖٙطي ٧يپ٤تيط٣ئيسي تب پبيبٝ6 ٟبٖ٧ي ض٣ظا 1 ٦١ؾي ؾيٙ٤ٝ ،تي
٣يتبٝي ٠اظ ٝ 6بٖ٧ي تب پبيب 2 ٟؾبٖٙي ض٣ظا 1 ٦١ؾي ؾي )

ثطذي اظ ٝعايبي قيط ٝبزض زض خس 1 ٗ٣قطح زاز ٥قس ٥اؾت:
جذٍل  :1هشايبي ضیز هبدر
ٝعايب ثطاي ٤١ظاز

ٝعايب ثطاي ٝبزض

ّ -بٚٝتطي ٠مصاؾت

 تَ٤يت ضاثغ ٦فبعيي ثيٝ ٠بزض ٣٤١ظاز

٧ -ض ٜآؾبٟ

 -تبذيط زض حبٖٚٝي ٝدسز

 ٝحبىؾت اظ قيطذ٤اض زض ثطاثط اثتال ث ٦في١٤ت  ِّٞ -ث ٦اٍتهبز ذب٤١از٥٧ب
 -اىعايف ٤٧ـ ّ٤زّبٟ

 -تضٞي ٠ؾالٝت ٝبزض

 ضقس ث٨تط ث٨ج٤ز ؾطيـ ثيٞبضي ٧ب ّب٧ف ثط٣ظ حؿبؾيت پيكٖيطي اظ ثطذي اظ ثيٞبضي ٧بي ٝعٝ ٠ٝب٢١سثط٣ظ چبٍي ،زيبثت ،ىكبضذ ٟ٤زض ثعضٕؿبٙي

ًكبت هْن درثبرُ تغذيِ ثب ضیز هبدر
 ثبيس ثالىبن ٦ٚثقس اظ تٙ٤س ،تنصي ٦ثب قيط ٝبزض آمبظ ق٤ز  ٣حتٞب " قيط آم٤ظ (ٝبُ  ٣يبّٚؿتط )ٛ٣ث ٦ا ٣زاز ٥ق٤ز.
 اثتسا قيط ّ ٜاؾتٙ٣ ،ي ْٝيس ٟپؿتبٝ ٟبزض ت٤ؾظ ٤١ظاز ثبفث ظيبز قس ٟآٝ ٟي ق٤ز. تنصي ٦ثب قيط ٝبزض زض ٧ط ؾبفت اظ قت يب ض٣ظ ّ ٦قيطذ٤اض احؿبؼ ٕطؾٖ٢ي يب ١يبظّ٢س ،ثبيس ا١دب ٛق٤ز.
 ث ٦قيطذ٤اضي ّ ٦قيط ٝبزض ٝي ذ٤ضز ١جبيـــس قيط ثغطي زاز ٥ق٤ز ،ظيطا ثبفث ّٜقس ٟقيط ٝبزض ٝي ق٤ز.

 زض ظٝب ٟقيط زازٝ ،ٟبزض ثبيس اظ ٍطل ضس ثبضزاضي ٝره٤ل اي ٠ز٣ضا ٟاؾتيبز٢ّ ٥س ٣إط حب ٦ٚٝقس١ ،جبيس قيطزاز ٟضا ٍغـ ّ٢س .ث٨تط اؾت تب پبيب ٟز٣ض ٥قيطز٧ي حب٦ٚٝ
١ك٤ز.
 ث٨تطيّ ٠بض ثطاي اي ٦ّ ٠ثيٞ٨ي٤ّ ٜزُ ث ٦ا١ساظّ ٥بىي قيط ٝي ذ٤ضز ،ا١ساظٕ ٥يطي ضقسا ٣اؾت .ثب ٣ظّ ٟطز٢ٝ ٟؾ٤ّ ٜزُ ث ٦ضقس ا ٣پي ٝي ثطي.ٜ
 ّ٤زّي ّ ٦قيط ّبىي ٞ١ي ذ٤ضز َٝساض ازضاضـ ّٝ ٜي ق٤زّٞ( .تط اظ  6ثبض زض ض٣ظ) ٤١ظاز زض ض٣ظ٧بي ا ٗ٣پؽ اظ تٙ٤س ث ٦ع٤ض عجيقي ّٞي ٣ظ ٟاظ زؾت ٝي ز٧س ١ ٣جبيس آٟضا ثّٞ ٦ج٤ز قيط ٝبزض ١ؿجت زاز.
 ٝسى٤ؿ قيطذ٤اضا١ي ّ ٦اظ قيط ٝبزض تنصيٝ ٦ي ّ٢٢س ،ق٘ تط  ٣زىقبت آ ٟثيكتط اظّ٤زّب١ي اؾت ّ ٦قيط ميط ٝبزض ٝي ذ٤ض١س  ٣اي٤١ ٠ؿ زىـ ٝسى٤ؿ ضا ١جبيس ثب اؾ٨بٗ
اقتجبّ ٥طز.
 تطّيت قيط ٝبزض ٞ٧طا ٥ثب ضقس قيطذ٤اض تنييط پيسا ٝي ّ٢س ٞ٧ ٣چ٢ي ٠چطثي قيط ٝبزضزض قط٣ؿ ٧ط ٣فس ٥قيط ّٞتط اؾت  ٣ؾپؽ ٝيعا ٟآ ٟث ٦تسضيح ثيكتط ٝي ق٤ز .اي٠
تنييط٧ب ّ ِٞثعضٕي ث ٦ؾيط  ٦ٖ١زاقت ٠قيطذ٤اض ٝي ّ٢س.

خطزّبي تغذيِ هصٌَعي
 اذتالٗ زض پي١٤س فبعيي ٝبزض ٤ّ ٣زُ اىعايف تحْ١ ٘ٞطز ٟمصا  ٣اثتال ث ٦حؿبؾيت اثتال ثيكتط ث ٦في١٤ت ٧بي ت٢يؿي  ٣ثيٞبضي ٧بي اؾ٨بٙي اىعايف ذغط اثتال ث ٦ثطذي ثيٞبضي ٧ب ٝب٢١س ىكبضذ... ٣ ٟ٤ اؾ٨بٗ ٧بي ٝع٠ٝ چبٍي ؾ٤ء تنصيّٞ ٣ ٦ج٤ز ٣يتبٝيA ٠ -ث٨ط٤٧ ٥قي ّٞتط

 اىعايف احتٞبٗ ٝطٓ ٝ٣يط اىعايف ذغط اثتال ث ّٜ ٦ذ١٤ي ،ؾطعب ٟپؿتب ٣ ٟترٞساٟ احتٞبٗ حبٖٚٝي ظ٣زضؼ .2تغذيِ كَدك  6 -12هبِّ
قيط ٝبزض تب پبيب ٟقف ٝبٖ٧ي ث ٦ت٨٢بيي  ٣ثس ٟ٣اضبىّ ٦طز٧ ٟط ٤١ؿ مصاي ّْٞي ثطاي ضقس
عجيقي قيطذ٤اض ّبىي اؾـت .ثقـس اظ قـف ٝبٖ٧ـي ١يبظ٧بي مصايي قيطذ٤اض ىَظ ثب قيط
ثطآ٣ضزٞ١ ٥ي ق٤ز  ٣ثبيس فال ٥٣ثط قيط ،مصا٧بي ١ي ٦ٞخبٝس ضا ١يع ثطاي ا ٣قط٣ؿ ّطز٢ٝ .بؾت
تطي ٠مصا٧ب ثطاي تنصي ٦تْٞيٚي ،مصا٧بيي ٧ؿت٢س ّ:٦
 ٤َٝي ٝ ٣نصي ثبق٢س. ٝت٢بؾت ثب ؾ٤ّ ٠زُ تنييط ّ٢س. تبظ ٣ ٥ثس ٟ٣آ٤ٙزٕي ثبق٢س  ٣پبّيع ٣ ٥ث٨ساقتي ت٨ي ٦ق١٤س.٤ٝ -از اٙ٣ي ٦آ ٟزض زؾتطؼ ث٤ز ٣ ٥اْٝب ٟت٨ي ٦آ ٟثطاي ذب٤١از٣ ٥خ٤ز زاقت ٦ثبقس.

تَصیِ ّبي كلي
 ٤ٝاز مصايي ضا چ ٦اظ ١ؾط َٝساض  ٣چ ٦اظ ١ؾط ٤١ؿ ،تسضيدب " ث ٦ضغي ٜمصايي قيطذ٤اضاضبى٢ّ ٦يس.
 اظ يِ ٤١ؿ مصاي ؾبز ٥قط٣ؿ ق٤ز ٝ ّٜ ّٜ٣ر٤ٚعي اظ چ٢س ٤١ؿ مصا ث٤ّ ٦زُ زاز٥ق٤ز..
 ثي ٠اضبىّ ٦طز٤ٝ ٟاز مصايي ٝرتٚو حس٣ز  5تب  7ض٣ظ ىبن ٦ٚزض ١ؾط ٕطىت ٦ق٤ز. اٙ٣يــ ٠مصايي ّ ٦ث٤ّ ٦زُ زازٝ ٥ي ق٤ز ،ثبيسّٞي مٚيؼ تط اظ قيط ت٨ي ٦ق٤ز  ٣ؾپؽث ٦تسضيح مصا٧بي ١ي ٦ٞخبٝس  ٣خبٝس زاز ٥ق٤ز.

 مصا٧ب ثب ٍبقٌ ٝ ٣بيقبت ثب ٙي٤ا ٟث ٦قيطذ٤اض زاز ٥ق٤ز. ٖ٢٧ب ٛزاز ٟمصا٧بي ١ي ٦ٞخبٝس  ٣خبٝس ،قيطذ٤اض زض ٣ضقيت ١كؿتٍ ٦طاض ٕيطز. مصاي قيطذ٤اض ثَٝ ٦ساض ّ ٣ ٜثطاي يِ ٣فس ٥ت٨يٕ ٦طزز. مصاي  ٦ٖ١زاضي قس ٥ىَظ ثَٝ ٦ساض ٝهطه يِ ٣فسّ ٥بٝال " زاك ٕطزز  ٣پؽ اظ ذِ٢ّطز ٟث٤ّ ٦زُ زاز ٥ق٤ز
 تب يِ ؾبٖٙي ث ٦مصاي ّ٤زُ  ِٞ١اضبىٖ١ ٦طزز ٙ٣ي پؽ اظ يِ ؾبٖٙي ّٞي ِٞ١( ِٞ١يسزاض تهيي ٦قس )٥ث ٦مصاي قيط ذ٤اض ٝي ت٤ا ٟاضبى٤ٞ١ ٦ز.
 ؾجعي ٧ب ٍج٘ اظ ٝهطه ّبٝال" قؿت ٣ ٦ثالىبن ٦ٚپؽ اظ ذطز ّطز ٟث ٦مصا اضبىٕ ٦طزز. ٝهطه حتي َٝساض ّٞي ٕ٤قت زض ؾ٤ح ّ٤زُ ،اضظـ مصايي ضا اىعايف ٝي ز٧س،ثسي٢ٝ ٠ؾ٤ض ٧ط٤١ؿ ٕ٤قت ٝب٢١س ٕ٤ؾي٢س٤ٕ ،ؾبٝ ،٦ٙطك ٝ ٣ب٧ي ّ ٦زض زؾتطؼ ذب٤١از٥
اؾت ٝهطه ٕطزز.
 زض زؾت٤ض ت٨ي ٦ثقضي اظ مصا٧ب َٝساضي ّط ٥يب ض٣م ٠ثٖ٢٧ ٦ب ٛعجد َٝ ٣ساضي زيٖط ث٦ٖ٢٧ب ٛمصا زاز ٟث٤ّ ٦زُ اضبى ٦ق٤زٝ( .هطه ض٣مٝ ٠بيـ ث٨تط اظ ض٣م ٠خبٝس اؾت)
 زض ٤ٝضز ّ٤زّب١ي ّ ٦ض١٣س ضقسقب ٟذيٚي ثيكتط اظ عجيقي اؾتَٝ ،ساض ٝهطه ض٣م٠يب ّط ٥ضا زض مصاي ّ٤زُ ّٞتط ٕطزيس ٣ ٥ثطفْؽ إط ّ٤زُ تبذيط ضقس زاضز ّٞي
ثيكتط ض٣م ٠يب ّط ٥ث ٦مصاي ا ٣اضبىٕ ٦طزز.
تزتیت دادى غذاّبي كوكي ثِ ضیزخَار ثسیبر هْن است ٍ ثبيذ اس ّفتِ اٍل هبُ ّفتن
تَلذ هزحلِ ثِ هزحلِ غذاّبي خبصي را ثِ ضیزخَار داد .
خطزات ديز ضزٍع كزدى غذاي كوكي
٢ّ -سي يب تٍ٤و ضقس ّ٤زُ

 ٝكْ٘ پصيطـ مصا ت٤ؾظ ّ٤زُ (زض ن٤ضت تبذيط زض قط٣ؿ مصاي ّْٞي ،قيطذ٤اضٝق٤ٞال" اظ ٝ 9بٖ٧ي ث ٦ثقس تٞبي٘ ذ٤ز ضا ث ٦ذ٤ضز ٟمصا٧بي زيٖط  ٣اٝتحبّ ٟطزٝ ٟع٥
 ٣عق٧ ٜبي خسيس اظ زؾت ٝي ز٧س)
 ث ٦تق٤يٌ اىتبز ٟف ٘ٞخ٤يس ٟزض ّ٤زُيبدآٍري ّبي السم
زض ازا ٦ٝمصا٧بي ّْٞي ثطاي قيطذ٤اضا٤ّ ٣ ٟزّب ٟذطزؾبٗ ت٤خ ٦ثْ١ ٦بت ظيط ضط٣ضي اؾت:
 ثقس اظ قط٣ؿ مصاي ّْٞي ،ث٤ّ ٦زُ آة خ٤قيس ٥ؾطز قس ٥ثس٧يس. ٍج٘ اظ يِ ؾبٖٙي ،قْط ٣ ِٞ١ ،از٣ي ٦ث ٦مصاي ّ٤زُ اضبى٢ْ١ ٦يس. اظ ض٣ظ ؾ ٛ٤تب  5تٙ٤س ٞ٧عٝب ٟثب مطثبٖٙطي ٧يپ٤تيط٣ئيسي تب پبيب ٟز ٣ؾبٖٙي ض٣ظا25 ٦١ٍغط ٜ٧ ٣A+D ٥ظٝب ٟثب قط٣ؿ تنصي ٦تْٞيٚي ٍغط ٥آ ٠٧ثٝ ٦يعاٍ 15 ٟغط ٥ض٣ظا ٦١ث٦
ّ٤زُ ثس٧يس.
 ثطاي خٕ٤ٚيطي اظ تنييط ض ٔ١ز١سا٧ ٟب ،ت٤نيٝ ٦ي ق٤ز ٍغط ٥آ ٠٧ضا زض فَت ز٧بٟقيطذ٤اض ثچْب١يس  ٣يب ثقس اظ ٝهطهَٝ ،ساضي آة ث ٦ا ٣ثس٧يس.
 ٍج٘ اظ يِ ؾبٖٙي اظ زاز ٟاؾي٢بج ،فؿ٘  ٣ؾييس ٥ترٝ ٜطك ،قيط ٕب ،٣ت٤ت ىطٖ١ي،ٕيالؼ ،آٙجبّ ،٤ٙي٤ي ،ذطثع ٥ث٤ّ ٦زُ ذ٤ززاضي ّ٢يس.
 ٧طٕع ث ٦ظ٣ض ث٤ّ ٦زُ مصا ١س٧يس. ث ٦ؾبفت ٧بي ذ٤اة  ٣اؾتطاحت ّ٤زّب ٟت٤خ٢ّ ٦يس. ث٤ّ ٦زُ ٝجتال ث ٦اؾ٨بٗ  ٣يب ٧ط ٤١ؿ ثيٞبضي في١٤ي زيٖط ،مصا ضا زض زىقبت ثيكتط ٣حدّٞ ٜتط ثس٧يس.
 .3تغذيِ كَدك  1-5سبلِ
قيطذ٤اضا ٟاظ يِ ؾبٖٙي ث ٦ثقس ،فال ٥٣ثط مصا٧بيي ّ ٦ذ٤ضز١كب ٟضا زض ؾبٗ ا ٗ٣ظ١سٕي يبز
ٕطىت ٦ا١س ،ثبيس اظ مصاي ؾيط ٥ذب٤١از١ ٥يع اؾتيبز٢٢ّ ٥س .اي٤ّ ٠زّب ٟضقس ؾطيـ زاض١س ٣

َٝبٝ٣ت ّبىي زض َٝبث٘ ثؿيبضي اظ ثيٞبضي ٧ب ضا ١ ٜ٧ساض١س  ٣ز١سا٧ ٟبيكب١ ٟيع ّب١ ٘ٝكس٥
اؾت .ث٢بثطاي ٠ثبيس زض مصا زاز ٟث ٦آ٧ ٟب ،ز ٣قطط اؾبؾي ظيط ضا ضفبيت ّطز:
 مصا٧بيكب ّٜ ٟحد ،ٜپطا١طغي  ٣ظ٣ز ٧ض ٜثبقس. ث ٦زىقبت ظيبز زض اذتيبض آ١بٍ ٟطاض زاز ٥ق٤ز.فال ٥٣ثط ايٝ ،٠يعا ٟضقس  ٣ىقبٙيت ّ٤زّب ٟزض ؾ٢ي ٠يِ تب ز ٣ؾبٖٙي ثب ّ٤زّب ٟؾ ٦ؾب٦ٙ
 ٣ثيكتط ثب  ٜ٧ىطً زاضز  ٣ثبيس ٖ٢٧ب ٛتنصي ٦آ١ب ،ٟاي٤ٝ ٠ض٤ؿ ضا ١يع زض ١ؾط ٕطىت.
الف .تغذيِ كَدك يك تب دٍ سبل
ّ٤زُ ضقس ؾطيـ  ٣ىقبٙيت ظيبز زاضز  ٣زض ١تيد ٦ث ٦مصاي ثيكتط ١يبظ زاضزٙ٣ .ي اظ ؾ٤ي
زيٖط حدٝ ٜقس ٥اـ ّ ٣ ٜز١سا٧ ٟبيف ١يع ّب١ ٘ٝيؿتٙ ،صا الظ ٛاؾت زض تنصي ٦ا ٣ثْ١ ٦بت
ظيط ت٤خ٢ّ ٦يس:
 فال ٥٣ثط اؾتيبز ٥اظ قيط ٝبزض 5 ،تب  6ثبض زض قجب ٦١ض٣ظ ث ٦ا ٣مصا ثس٧يس. مالتي ّ٤ّ ٦زُ ٍسضت خ٤يس ٟآ٧ ٟب ضا زاضز ٝب٢١س ثط١ح ث ٦ن٤ضت ّت٧ ٦بي ٝرتٚوٝر٤ٚط ثب ؾجعي ٧ب ،حج٤ثبت ٤ٕ ٣قت ٧بي ١ط ٛث ٦ا ٣ثس٧يس.
 إط ّ٤زُ ٝجتال ث ٦يج٤ؾت اؾت زض ت٨ي ٦ؾ٤ح ا ،٣فال ٥٣ثط ؾجعي ٧ب (ؾيت ظٝي٢ي،٤٧يحّ ،س ،٣ىٚي٘ ؾجع ،ؾجعي ٧بي ثطٕي  )... ٣اظ ثطٕ ،٤ٚ٧ ٦ظضزآ ٣ ٤ٙآ ٤ٙثَٝ ٦ساض ّٜ
اؾتيبز٢ّ ٥يس.
 مصاي ّ٤زُ ضا تٞيع ّ ٣بٝال" پرت ٦ت٨ي٢ّ ٦يس  ٣پؽ اظ ذّ ِ٢طز ٟث ٦ا ٣ثس٧يس. ثبٍيٞب١س ٥مصا ضا زض يرچبٗ  ٣يب ىطيعض  ٦ٖ١زاضي ّ٢يس. ث٤ّ ٦زُ ّ٢ّ ِٞيس ذ٤زـ مصا ثر٤ضز  ٣اعٞي٢ب ٟحبن٘ ّ٢يس ّ ٦ىَظ آة ذ٤ضـ ٣آة ٕ٤قت ضا ١ر٤ضز.

 ٍج٘ اظ اي ٦ّ ٠ىٚي٘ ،از٣ي ٣ ٦يب چبق٢ي ٧بي ت٢س ضا ث ٦مصاي ذب٤١از ٥اضبى٢ّ ٦يس .مصايا ٣ضا ثطزاضيس.
 ث ٦مصاي ّ٤زُ ّٞي ض٣مٝ ٠بيـ يب ّط ٥اضبى٢ّ ٦يس تب ٤َٝي تط ق٤ز. ٍ٣تـي ٝي ذ٤ا٧يـس ٕ٤قتٝ ،طك يب ٝب٧ي ث٤ّ ٦زُ ثس٧يس ،آ ٟضا تْ ٦تّْ ٦طز٣ ٥اؾتر٤ا٧ ٟب  ٣تيل ٧بي آ ٟضا ثٖيطيس.
 ٝبيقبت ضا ٞ٧يك ٦ثب ٍبقٌ يب ى٢دب ٟث ٦ا ٣ثس٧يس.ة  -تغذيِ كَدك  3تب  5سبل
ثقس اظ ز ٣ؾبٖٙي ثب آ٧ؿت ٦قس ٟضقس ،اقت٨بي ّ٤زُ ّ ٜ٧ب٧ف ٝي يبثس .ث٢بثطاي ٠ثب
ت٤خ ٦ث ٦ض١٣س ضقس ّ٤زُ تَبضب ثطاي زضيبىت مصا ١يع تنييط ٝي ّ٢س٧ .ط چ٢س ٝيعا ٟزضيبىت
ا١طغي اظ يِ مصا تب مصاي زيٖط ٝتيب٣ت اؾت اٝب ّ٘ مصاي زضيبىتي ض٣ظا٤ّ ٦١زُ ثبثت
اؾت١ .يبظ ث ٦ا١طغي ّ٤زّب ٟثطاؾبؼ ٝيعا ٟىقبٙيت ىيعيْي آ٧ ٟب ٝتيب٣ت اؾت ّ٤زُ ثطاي
ضقس ،ثبظي  ٣ؾبيط ىقبٙيت ٧بي ىيعيْيَٝ ،بث ٦ٚزض ثطاثط ثيٞبضي ٧بي في١٤ي ١يبظ ث ٦ا١طغي
زاضز ّ ٦ثــب ٝهــــطه ٤ٝاز ٍ٢سي١ ،كبؾت ٦اي (١ب ،ٟثط١ح  ٣ )... ٣چطثي ٧ب (ّط ٣ ٥ض٣م)٠
ٝي ت٤ا ٟآ ٟضا تبٝي٤ٞ١ ٠ز٤ّ.زّب١ي ّ ٦فبزت ث ٦ثبظي  ٣ىقبٙيت ظيبز زاض١س١ ،يبظقب ٟث٦
ا١طغي ثيف اظ ّ٤زّب١ي اؾت ّ ٦تحطُ ّٞتطي زاض١سٞ٧ .چ٢ي٤ّ ٠زُ پؽ اظ ثيٞبضي ثطاي
خجطا٣ ٟظ ٟاظ زؾت ضىت١ ٦يبظ ث ٦ا١طغي ثيكتطي زاضز.
تعذاد ٍعذُ ّبي غذايي
ّ٤زُ ثبيس زض ض٣ظ حساٍ٘

٣ 5فس ٥مصا قب ٘ٝؾ٣ ٦فس ٥انٚي  ٣زٝ ٣يب٣ ٟفس ٥ثر٤ضز.

نجحب٤ّ ٦١زُ  ٜ٨ٝتطي٣ ٠فس ٥مصايي ا ٣اؾت ٝ ٣هطه آ٤ٝ ٟخت يبزٕيطي ث٨تط  ٣زٍت ثيكتط
اٝ ٣ي ٕطزز .ثط١ب ٦ٝمصايي ّ٤زُ ضا ثبيس ع٤ضي ت٢ؾي٤ٞ١ ٜز ّ ٦نجحب ٦١ضا ثب ؾبيط اىطاز ذب٤١از٥
ثر٤ضز تب فبزت ث ٦نجحب ٦١ذ٤ضز ٟزضا ٣ايدبز ق٤ز.
هیبى ٍعذُ

ٝيب٣ ٟفس ٥مصاي ٝرتهطي اؾت ّ ٦ثي ٠ز٣ ٣فس ٥انٚي ث٤ّ ٦زُ زازٝ ٥ي ق٤ز .اظ آ ٟخبيي
ّٝ ٦قس٤ّ ٥زُ ّ٤چِ اؾت ٙ٣ي ١يبظ ا ٣ث ٦ا١طغي ظيبز ٝي ثبقس ،ثب ذ٤ضز ٟؾ٣ ٦فس ٥انٚي مصا
١يبظ٧بيف تبٝيٞ١ ٠ي ٕطزز .ثبيس ث ٦يبز زاقت ّٝ ٦يب٣ ٟفس ٥ت٨٢ب ؾ٤ّ ٜ٨چْي زض تبٝي٠
١يبظ٧بي مصايي ّ٤زُ زاضز ٧ ٣يچ ٕب ٥خبي ٣فس ٥انٚي ضا ١ر٤ا٧س ٕطىت .ث٢بثطايٝ ٠يب٣ ٟفس٥
٧ب ثبيس ثي٣ ٠فس ٥انٚي ث٤ّ ٦زُ زاز ٥ق٤ز ث ٦ع٤ضي ّ 2-3 ٦ؾبفت ثب ٣فس ٥انٚي مصايي
ىبن ٦ٚزاقت ٦ثبقس.
ٝيب٣ ٟفس٧ ٥بيي ٝب٢١س قيط پبؾت٤ضيع ٥يب خ٤قيس١ ،٥ب ٣ ٟپ٢يط ،ذطٝب ،ثيؿْ٤يتٝ ،ي٣ ٥٤
ذكْجبض ٝب٢١س ثبزا ،ٛپؿتٕ ،٦طزّ ،٣كٞف ،ت٤ت ذكِ  ... ٣خ٨ت تنصي٤ّ ٦زُ ٢ٝبؾت ٝي
ثبق٢س .اظ زاز ٟتَ٢التي ٝب٢١س پيِ ،ير ،ِٞچيپؽ  ٦ّ .... ٣اضظـ تنصي ٦اي آ٧ ٟب ّ ٜاؾت
ثبيس ذ٤ززاضي ٤ٞ١ز ظيطا ذ٤ضز ٟاي٤ٝ ٠از مصايي اقت٨بي ّ٤زُ ضا ّّ ٜطز ٣ ٥ثبفث ٝي ق٤ز تب
١ت٤ا١س مصاي انٚي ضا ثر٤ضز
 -3هزاقجت تغذيِ اي ًَجَاًبى ٍ جَاًبى
ز٣ضا ٟث٤ٚك قط٣ؿ خ٨ف ضقس اؾت .ث٢بثطاي ،٠تأٝي ٠ا١طغي ٤ٝضز ١يبظ ثؿيبض ضط٣ضي اؾتٝ .يعاٟ
ا١طغي ٤ٝضز ١يبظ زا١فآ٤ٝظا ،ٟث ٦زٙي٘ تيب٣ت زض ا١ساظ ٥ثسٝ ،ٟيعا ٟتحطُ  ٣ؾطفت ضقس آ٨١ب
ٝتيب٣ت اؾت ٧ ٣ط چٝ ٦يعا ٟتحطُ  ٣ىقبٙيت ثس١ي زا١فآ٤ٝظ ثيكتط ثبقس ث ٦ا١طغي ثيكتطي
١يبظ زاضز.
اّویت صزف صجحبًِ
١ر٤ضز ٟنجحبٝ ٦١يت٤ا١س اثطات ٢ٝيي ثط يبزٕيطي زا١فآ٤ٝظا ٟزاقت ٦ثبقس .زض قطايظ ١بقتبيي
ّ٤تبٝ ٥ست ٝق٤ٞالً ؾغح ّٕ٤ٚع ذ ٟ٤ث١ ٦ح٤ي ت٢ؾيٝ ٜيق٤ز ّ ٦ث ٦فْٚٞطز عجيقي ٝنع ٙغ٦ٞ
٣اضز ١ك٤ز  ٣إط ٝست ظٝب١ ٟبقتبيي ع٤ال١يتط ثبقس ،ث ٦زٙي٘ اىت ٍ٢س ذٝ ،ٟ٤نع ٍبزض ث٦
ىقبٙيت عجيقي ذ٤ز ١يؿت  ٣زض ١تيد ٦يبزٕيطي  ٣تٞطّع ح٤اؼ ٝرت٘ ٝيق٤ز .زا١فآ٤ٝظا١ي
ّ ٦نجحبٞ١ ٦١يذ٤ض١س ثيكتط زض ٝقطو اضبى٣٦ظ ٣ ٟچبٍي ٍطاض زاض١س١ .ر٤ضز ٟنجحب٣ ٦١
١بقتبيي ع٤ال١ي ٝست ٤ٝخت اىت ٍ٢س ذ ٟ٤قس ٣ ٥زض ١تيد ٦زض ٣فس١ ٥ب٧بض ث ٦فٚت ٕطؾٖ٢ي ٣
اقت٨بي ظيبز ،مصاي ثيكتطي ذ٤ضزٝ ٥يق٤ز ّ ٦زض ٨١بيت اضبى٣٦ظ ٣ ٟچبٍي ضا ث ٦ز١جبٗ زاضز.

ًیبسّبي تغذيِاي دٍراى ثلَغ
اًزصي
١يبظ ث ٦ا١طغي زض ٤١خ٤ا١ب ٟزض ؾ٢ي ٠ث٤ٚك ث ٦زٙي٘ ٝتيب٣ت ث٤ز ٟؾطفت ضقس ٝ ٣يعا ٟىقبٙيت
خؿٞي ٝتيب٣ت اؾت١ .يبظ ث ٦ا١طغي زض پؿطا٤١ ٟخ٤ا ٟظيبزتط اؾت ظيطا اىعايف ؾطفت ضقس
پؿطا ٟثيكتط ث٤ز ٣ ٥فضالت آ١ب ٟثيكتط اظ زذتطا ٟاؾت.
پزٍتئیي
زض ز٣ضا ٟث٤ٚك ثس ٟثطاي ضقس ث ٦پط٣تئي١ ٠يبظ زاضز ٤١خ٤ا١ب ٟثبيس زض ثط١ب ٦ٝمصايي ض٣ظا ٦١ذ٤ز اظ
٢ٝبثـ پط٣تئي ٠حي٤ا١ي ]ٕ٤قت ،ترٜٝطك ،قيط ٙ ٣ج٢يبت ّٜچطة (ّٞتط اظ
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پط٣تئيٕ ٠يب٧ي (حج٤ثبت  ٣مالت) ثيكتط اؾتيبزٞ١ ٥بي٢س .ثطاي اىعايف اضظـ مصايي ث٨تط اؾت
پط٣تئي٧٠بي حي٤ا١ي ٕ ٣يب٧ي ٞ٧طاٝ( ٜ٧ ٥ثالً ١ب ٣ ٟترٜٝطك١ ،ب ٣ ٟقيط ،قيط ثط١حٝ ،بّبض١٣ي ثب
پ٢يط١ ،ب ٣ ٟپ٢يط١ ،بٝ ٣ ٟبؾت)  ٣يب ز٤١ ٣ؿ پط٣تئيٕ ٠يب٧ي اظ ٢ٝجـ مالت  ٣حج٤ثبت ثب ٜ٧ ٣ ٜ٧
ظٝبٝ( ٟثالً فسؼ پ٤ٙ ،٤ٚثيب پ ،٤ٚفسؾي ثب ١ب٤ٙ ،ٟثيب ثب ١بٝ )ٟهطه ٕطز١س .ا٤١اؿ ٝنع زا٧٦١ب (اظ
٤١ؿ ّ١ )ِٞ١ ٜيع ٢ٝجـ ذ٤ثي اظ پط٣تئي٧ ٠ؿت٢س  ٣ث ٦ف٤٢اٝ ٟيب٣ ٟفس ،٥ثركي اظ پط٣تئي٠
٤ٝضز ١يبظ ضا تأٝيٝ ٠يّ٢٢س .اٙجتٝ ٦نع زا٧٦١ب فال ٥٣ثط پط٣تئي ٠حب٣ي َٝبزيط ظيبزي چطثي ٜ٧
٧ؿت٢س  ٣زض ٝهطه آ٨١ب ثبيس افتساٗ ضفبيت ق٤ز.
ٍيتبهیيّب ٍ اهالح
٤١خ٤ا١ب ٟثبيس ثب ٝهطه ض٣ظا ٦١پ٢ح ٕط ٥٣انٚي مصايي ٣يتبٝي٧٠ب  ٣اٝالح ٤ٝضز ١يبظ ذ٤ز ضا تأٝي٠
ٞ١بي٢سّٞ .ج٤ز ثطذي ٣يتبٝي٧٠ب  ٣اٝالح اظ خ٣ ٦ٚٞيتبٝي٠
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٤١خ٤ا١ب ٟث٤يػ ٥زذتطا٤١ ٟخ٤ا ٟقبيـتط اؾت.
پبيص رضذ در سٌیي هذرسِ
ث٨تطي ٠ض٣ـ  ٣پبي ٦اضظيبثي ضقس زا١فآ٤ٝظ ٣ ٣ضقيت تنصي٦اي ا ٣ض٣ـ ت ٠ؾ٢دي ٣
ا١ساظٕ٥يطي ٣ظٍ ٣ ٟس ٝ ٣حبؾج ٦قبذم ٞ١بي ٦ت٤ز ٥ثس١ي ( َٝ ٣ )BMIبيؿ ٦آ ٟثب ٢ٝح٢ي٧بي
اؾتب١ساضز ضقس ٝيثبقس .ثب ا١ساظٕ٥يطي ٣ظٍ ٣ ٟس قبذم٧بي ٝرتٚيي تقييٝ ٠يٕطزز ّ٦
ٜ٨ٝتطي ٠آ٨١ب ٞ١بي ٦ت٤ز ٥ثس١ي اؾت٧ .سه اظ اضظيبثي اي ٠اؾت ّ ٦تقيي ٠ق٤ز ضقس زا١فآ٤ٝظ
عجيقي اؾت يب زض ض١٣س ضقس ٣ي ٝكْالتي ٣خ٤ز زاضز  ٣آ١چ ٦ّ ٦ثؿيبض  ٜ٨ٝاؾت تكريم
ف ٘ٚاذتالٗ ضقس  ٣ا١دبٝ ٛساذالت الظٝ ٛيثبقس.

اضبى٣٦ظ ٣ ٟچبٍي زض زا١فآ٤ٝظا ٟيْي اظ ٞ٨ٝتطي ٠ف٤ا ٘ٝذغط ؾبظ ثطاي ىكبض ذ ٟ٤ثبال،
زيبثت  ٣چطثي ذ ٟ٤ثبال زض ثعضٕؿبٙي اؾت .فبزات مصايي مٚظ اظ خٝ ٦ٚٞهطه ثيض٣ي٦
ىؿتى٤ز٧ب ( ؾ٤ؾيؽّ ،بٙجبؼٞ٧ ،جطٕط ،پيتعا ،ؾيجعٝي٢ي ؾطخ ّطز )٥چيپؽ ،مصا٧بي چطة
 ٣ؾطخ قس٤١ ،٥قبث٧٦بي ٕبظزاض (ّ ٦حب٣ي َٝساض ظيبزي ٍ٢س ٧ؿت٢س) ،قيطي٢ي  ٣قْالت،
ٝهطه ّ ٜؾجعي٧ب ٝ ٣ي٧٥٤ب ٣ ،ثيتحطّي اظ زالي٘  ٜ٨ٝاضبى٣ ٦ظ ٣ ٟچبٍي زض زا١فآ٤ٝظاٟ
٧ؿت٢س.
-4تغذيِ پیص اس ثبرداري
ٝطاٍجت٧بي تنصي٦اي زض ز٣ضا ٟپيف اظ ثبضزاضي
تنصي ٦زض ز٣ضاٍ ٟج٘ اظ ثبضزاضي تبثيط ظيبزي ثط ض١٣س ثبضزاضي زاضز .ثغ٤ضي ّ ٦تنصي١ ٦ب٢ٝبؾت زض
ز٣ضا ٟث٤ٚك  ٣حتي ّ٤زّي ٝيت٤ا١س ضقس  ٤ٞ١ ٣ضا تحت تبثيط ٍطاض ز٧س  ٣ثب تٍ٤و ضقس ٍسي  ٣يب
ضقس ٝح٤ع ٠ٖٙ ٦زض زذتطا٤ٝ ٟخت ٝحس٣ز قس ٟىضبي  ٠ٖٙق٤ز .ضغي ٜالمطي ع٤ال١ي ٝست
ٝيت٤ا١س ٤ٝخت آ٤٢ٝض ( ٥فسٍ ٛبفسٕي)  ٣زض ٨١بيت ّب٧ف قب١ؽ ثبض٣ضي ق٤زٜ٧ .چ٢يّٞ ٠ج٤ز
٤ٝاز ٝنصي زض ز٣ضاٍ ٟج٘ اظ ثبضزاضي ٝيت٤ا١س ٤ٝخت ّب٧ف شذبيط ٤ٝاز ٝنصي  ٣تبثيط ٢ٝيي
ثط ثبض٣ضي ق٤ز.
ٝيعا ٟشذبيط چطثي ثسٍ ٟج٘ اظ ثبضزاضي ث ٦ع٤ض ٤ٝثطي ثط ٍبثٚيت ثبض٣ضي تأثيط زاضزّ .ب٧ف
شذبيط چطثي ضا ٝق٤ٞالً زض ظ١بٟي ّ ٦تٞطي٠ات ٣ضظقي ثيف اظ حس  ٣ميط انٙ٤ي ا١دب ٛزاز ٣ ٥يب
ٝيز٢٧س  ٣يب ضغي٧ٜبي المطي قسيس ٝ ٣تقسز زاقت٦ا١س ٝيت٤ا ٟزيسٜ٧ .چ٢ي ٠اىطازي ّ ٦ثب
اذتالالت ذ٤ضز١ ٟؾيط ثياقت٨بيي فهجي ٤ٝاخ٢٨س زض ظٝطّ ٥ب٧ف شذبيط چطثي ٍطاض ٝيٕيط١س .
فٚيطم ٜآ ٟچٕ ٦يت ٦قس ،ذ٤قجرتب ٦١تحَيَبت ١كب ٟزاز٧بؾت ّ ٦انالح ضغي ٜمصايي ٝيت٤ا١س
اظ اذتالالت ترٕ ِٞصاضي ّبؾت ٣ ٦ثبض٣ضي ضا ث٨ج٤ز ثركس.
ثطاي زاقت ٠يِ ثبضزاضي  ٣ظايٞب ٟاي ٠ٞثبيس ٍج٘ اظ ثبضزاضي ذب٧ٜ١ب ْ١بت ظيط ضا ضفبيت ٞ١بي٢س:
 .1ثط١ب ٦ٝمصايي ٢ٝبؾت زاقت ٦ثبق٢س (ضفبيت ؾ ٦ان٘ تقبزٗ ،ت٢بؾت  ٣ت٤٢ؿ .يق٢ي زض ض٣ظ ث٦
َٝساض ّبىيٝ ،ت٢بؾت  ٣ث ٦قْ٘ ٝت٤٢ؿ اظ ا٤١اؿ ٤ٝاز مصايي زض ٕط٧٥٣بي مصايي انٚي
اؾتيبزٞ١ ٥بي٢س).
ٍ .2ج٘ اظ ثبضزاض قس ٟتب حس اْٝب٣ ٟظ ٟذ٤ز ضا ثٝ ٦حس٣ز BMI ٥عجيقي ثطؾب٢١س .زض ن٤ضتي
ّ BMI ٦ىطزّٞتط اظ  18/5يب ثبالتط اظ  25ثبقس ثبيس ضغي ٜمصايي ٝت٢بؾت ثطاي ا ٣زض ١ؾط
ٕطىت ٦ق٤ز  ٣ث٨تط اؾت تب ضؾيس ٟث٣ ٦ظٝ ٟغ٤ٚة ،ثبضزاضي ذ٤ز ضا ث ٦تبذيط ا١ساظز.
ث٨تط اؾت اظ ثبضزاضي ٍج٘ اظ  18ؾبٖٙي اخت٢بة ٕطزز ظيطا ٝق٤ٞالً زض اي ٠ؾ٢ي ٠شذبيط ثسٟ
ظ ٟخ٤ا١ ٟبّبىي اؾت  ٣زض ن٤ضت ثبضزاضيٝ ،بزض فال ٥٣ثط ٝكْ٘ تبٝي ٠ؾالٝت ذ٤ز ثب
ٝؿئ ٦ٚتبٝي٤ٝ ٠از ٝنصي ثطاي ضقس خ٢ي٤ٝ ٠اخٝ ٦يق٤ز.

 .3تطخيحبً اظ ؾٝ ٦بٍ ٥ج٘ اظ ثبضزاضي تب پبيب ٟثبضزاضي ض٣ظا ٦١يِ فسز ٍطل اؾيس ىٙ٤يِ
ٝهطه ٞ١بي٢سٝ .هطه اؾيس ىٙ٤يِ ٍج٘ اظ ثبضزاضي ،اظ تٙ٤س ٤١ظاز ٝجتال ثَ١ ٦م  ٦ٙ٤ٙفهجي
پيكٖيطي ٝيّ٢س.
 .4زض ن٤ضت ٣خ٤ز ّ ٜذ١٤ي ٍج٘ اظ ثبضزاضي ث٨تط اؾت زضٝب ٟن٤ضت پصيطز .ثؿت ٦ث ٦قست
آٞ١ي ٝيعاٝ ٟهطه  ْ٘ٞٝآٝ ٠٧تيب٣ت اؾت .اؾتيبز ٥اظ ٢ٝبثـ مصايي م٢ي اظ آ ٠٧زض
ٖ٢٧ب ٛزضٝب ّٜ ٟذ١٤ي ضط٣ضي اؾت.
 .5زض ن٤ضت اثتالء ث ٦زيبثت  ٣چبٍي (  ،)BMI≤30الظ ٛاؾت ّب٧ف ٣ظ ٟتب ضؾيس ٟثٝ ٦حس٣ز٥
 BMIعجيقي ن٤ضت ٕيطز .فال ٥٣ثط ّ٢تطٗ ٝطتت ٍ٢س  ٣چطثي ذٝ ،ٟ٤هطه مصا٧بي ّٜ
چطة  ٣م٢ي اظ ّطث٧٤يسضات٧بي ٝطّت ثب ا١سيؽ ٕاليؿٞي پبئيٝ ٣ ٠هطه مصا٧بي حب٣ي
ىيجط  ٜ٧ ٣چ٢ي ٠ا١دب٢ٝ ٛؾ ٜتٞطي٢بت ٣ضظقي ت٤نيٝ ٦يق٤ز .اي ٠اىطاز ثبيس ثٝ ٦كب٣ض
تنصي ٦اضخبؿ زاز ٥ق١٤س.
٣ظٕٟيطي زض ز٣ضا ٟثبضزاضي
تٞب ٛظ١ب ٟزض ز٣ضا ٟثبضزاضي زض ٧ط قطايظ تنصي٦اي ّ ٦ثبق٢س (ّ٣ ٜظ ،ٟعجيقي ،زاضاي اضبى٦
٣ظ ٣ ٟيب چبً) ثبيس اىعايف ٣ظ٢ٝ ٟبؾجي زاقت ٦ثبق٢س .ا٤ٖٙي اىعايف ٣ظ ٟث٨ب١ساظ ٥اىعايف ٣ظٟ
اٞ٧يت زاضزٝ .يعا ٟاىعايف ٣ظ ٟزض عٝ ٗ٤ب٧٥بي ٝرتٚو ز٣ض٥ي ثبضزاضي يْؿب١ ٟيؿت .ثغ٤ض
ٝت٤ؾظ زض ؾٝ ٦ب ٦٧اّٞ ٗ٣تطيَٝ ٠ساض ( ّ ./5-2يٕ٤ٚط ،)ٛزض ؾٝ ٦ب ٦٧زّ 3-4 ٛ٣يٕ٤ٚط ٣ ٛزض
ؾٝ ٦ب ٦٧ؾ ٛ٤ثيكتطيَٝ ٠ساض ( ّ 4-5يٕ٤ٚط )ٛاىعايف ٣ظ٣ ٟخ٤ز زاضز٣ .ظٕٟيطي ٢ٝبؾت ٝبزض
زض ؾٝ ٦ب ٦٧ا ،ٗ٣ز ٣ ٛ٣ؾ ٛ٤ثبضزاضي تضٞي٢٢ّ ٠س ٥ؾالٝت ٝبزض  ٣خ٢ي ٠زض ز٣ضا ٟثبضزاضي ٣
ؾبٗ٧بي ثقسي ظ١سٕي ٝيثبقس.
٣ظ ٟپيف اظ ثبضزاضي
٣ظ ٟپيف اظ ثبضزاضي ٜ٨ٝتطي ٠قبذم خ٨ت تقييٞ١ ٠بي ٦ت٤ز ٥ثس١ي ٝبزض اؾت  ٣حساّثط
ٝيت٤ا٣ ٟظ ٟتب ؾٝ ٦بٍ ٥ج٘ اظ ثبضزاضي ضا ث ٦ف٤٢ا٣ ٟظ ٟپيف اظ ثبضزاضي ٝالُ فٍ ٘ٞطاض زاز؛ ث٦
قطط ايٝ ٦ّ ٠بزض زض عي اي ٠ؾٝ ٦ب ٦٧تنييطات ٣ظ١ي ٣اضحي (ثيف اظ حبٙت ٝق١ )ٗ٤ٞساقت٦
ثبقسٝ .الُ ثجت ٣ظ ٟزض پيف اظ ثبضزاضي ،ثجت آ ٟت٤ؾظ تي ٜؾالٝت ّ ٣بضّ٢ب ٟث٨ساقتي
اؾت.
هعیبرّبي ٍسىگیزي ًبهٌبست در هبدراى ثبردار
ث٨تطيٝ ٠قيبض ثطاي ٍضب٣ت زض ٤ٝضز ٣ظٕٟيطي ٢ٝبؾت زض عي ثبضزاضي اؾتيبز ٥اظ خس٣ ٗ٣
٤ٞ١زاض ٣ظٕٟيطي ٝبزضا ٟثبضزاض ٝيثبقس .ث٧ ٦ط زٙي٘ ّ٣ ٦ظٕٟيطي ٝبزض ثبضزاض (زض ٧ط يِ اظ
ٕط٧٥٣بي ّ٣ ٜظ ،ٟعجيقي ،اضبى٣ ٦ظ ٟيب چبً) ثط اؾبؼ خس٤ٞ١ ٣ ٗ٣زاض ٣ظٕٟيطي پيكطىت
٢ْ١س٣ ،ظٕٟيطي ١ب٢ٝبؾت اعالً ٝيق٤ز٣ .ظٕٟيطي ١ب٢ٝبؾت ث ٦ز ٣قْ٘ ٍبث٘ ٝكب٧س ٥اؾت.
٣ظٕٟيطي ّٞتط اظ حس ا١تؾبض ٣ ٣ظٕٟيطي ثيف اظ حس ا١تؾبض ،زض ٧ط ز ٣حبٙت ثؿيبض  ٜ٨ٝاؾت

ّ ٦فٚت ظٝي٦٢اي ٣ظٕٟيطي ١ب٢ٝبؾت ثطضؾي ٝ ٣قيٕ ٠طزز .ايّ ٠بض ثب ٝقبي ٣ ٦٢اضظيبثي ٣ضقيت
ٝبزض ثبضزاض ١ ٣يع ا١دب ٛآظٝبيكبت پبضا ّٚي٢يْي ا١دبٝ ٛيق٤ز.

ذب٧ٜ١بي ثبضزاض زض ٧ط قطايغي ّ ٦ثبق٢س (المط ،عجيقي ،اضبى٣ ٦ظ ٟيب چبً) ،ثبيس اىعايف ٣ظٟ
ٝت٢بؾت ثب ٣ضقيت ذ٤ز زاقت ٦ثبق٢س .ث٢بثطاي ٠اؾتيبز ٥اظ ضغي ٜمصايي ٝحس٣ز ثطاي ّب٧ف ٣ظٟ
ذب٧ٜ١بي ثبضزاض چبً ت٤نيٞ١ ٦يق٤ز  ٣ثبيس ثب ت٤ني٧٦بي تنصي٦اي ٢ٝبؾتٝ ،يعاّ ٟبٙطي
زضيبىتي  ٣زض ٨١بيت ٣ظ ٟآ١ب ٟضا ّ٢تطٗ ٤ٞ١ز .ذب٧ٜ١بي ثبضزاض چبً ١يع ١يبظ ث ٦اىعايف ٣ظٟ
ٝغ٤ٚة زاض١س.

 -5تغذيِ هبدراى ضیزدُ
تسا ٛ٣تنصي ٦ثب قيط ٝبزض ٝؿتٚعٝ ٛهطه ٤ٝاز ٝنصي ٤َٝ ٣ي ت٤ؾظ ٝبزض اؾت .تنصي٢ٝ ٦بؾت
ٝبزض زض اي ٠ز٣ضا ٟفال ٥٣ثط تبٝي١ ٠يبظ٧بي تنصي٦اي ٤١ظاز (اظ خ٤ٝ ٦ٚٞاز ٝقس١ي ٣ ٣يتبٝي٧٠ب)،
ثطاي حيؼ ث٢ي ،٦ؾالٝت  ٣افتٞبز ث١ ٦يؽ ٝبزض ١ ٣يع حيؼ ٨ٖ١ ٣ساضي شذبيط ثسٝ ٟبزض ضط٣ضي
اؾت .تنصي ٦ثب قيط ٝبزض ٜ٧چ٢ي٤ٝ ٠خت ث٨ج٤ز ؾغح اي٢ٞي ثس ٟقيط ذ٤اض زض ثطاثط اثتالء ث٦
ا٤١اؿ في١٤ت٧بي حبز ت٢يؿي ،اؾ٨بٗ ١ ٣يع ثبظٕكت ٣ظٝ ٟبزض ثٍ ٦ج٘ اظ ثبضزاضي ٝيق٤ز.
حد ٜقيط ٝبزض ضاثغٝ ٦ؿتَي ٜثب تْطض قيطز٧ي زاضز .تنصيْٝ ٦طض ٤١ظاز ثب قيط ٝبزض ؾجت
ٝيق٤ز قيط ثيكتطي تٙ٤يس ق٤ز .ثب قط٣ؿ ٝهطه مصا٧بي ّْٞي ّ ٣ب٧ف زىقبت قيطز٧ي،
حد ٜقيط تٙ٤يس قس١ ٥يع ّب٧ف ٝييبثس  ٣ثبٙغجـ ١يبظ اىعايف يبىتٝ ٦بزض ث٤ٝ ٦از ٝنصي ١يع
تقسي٘ ٝيق٤ز
تَجْبت تغذيِاي خبص در دٍراى ضیزدّي

 زضيبىت ّبٙطي ١بّبىي ؾجت ّب٧ف تٙ٤يس قيط ٝيق٤ز.
 ثطاي پيكٖيطي اظ ّ ٜآثي ثسٝ ،ٟبزضا ٟقيطز ٥ثبيس ثَٝ ٦ساض ّبىي ٝبيقبت ث٤٢ق٢س .حس٣ز
ٙ 8-10ي٤ا ٟزض ض٣ظ ٝبيقبت قب ٘ٝقيط ،ز٣ك ّ٣ ِٞ١ ٜثسٕ ٟ٣بظ ،چبي  ٣آة ٝي ٥٤عجيقي
ث٤٢ق٢س  ٣حتي ٤ٝاز مصايي آة زاض ٝب٢١س ا٤١اؿ آـ ؾ٤ح  ٣ا٤١اؿ ذ٤ضـ٧ب ضا ٝي٘ ّ٢٢س.
ٝ هطه ٤١قبث٧٦بي ّبىئي٠زاض اف ٜاظ چبي مٚيؼّ٤ّ ،٥٤٨ٍ ،بّ٤ال  ... ٣ثبيس ّب٧ف يبثس ظيطا
ٝهطه اي٤ٝ ٠از  ٠ْٞٝاؾت ؾجت تحطيِ پصيطي ،ثي اقت٨بيي  ّٜ ٣ذ٤اثي قيط ذ٤اض
ق٤ز ٜ٧ .چ٢ي ٠اظ ٤١قيس ٟا ْ٘ٙثبيس ذ٤ززاضي ّطز.
ٕ 5ط ٥٣مصايي انٚي ثبقس تب اظ زضيبىت
 مصاي ٝبزض قيطز ٥ثبيس حب٣ي َٝبزيط ّبىي اظ
٣يتبٝي ٣ ٠اٝالح ٝقس١ي ثٝ ٦يعاّ ٟبىي اعٞي٢ب ٟحبن٘ ق٤زَٝ .ساض ٣يتبٝي٤ٝ ٠خ٤ز زض قيط

ٝبزض فٞستب ا١قْبؾي اظ َٝساض ٣يتبٝيٝ ٠هطىي ٝبزض اؾتٝ .يعا٣ ٟيتبٝي٠
ٝيعاٍ ٟطاض ٕطىت ٠ا ٣زض ٝقطو ٤١ض ٝؿتَي ٜذ٤ضقيس ٣اثؿت ٦اؾت.

 Dقيط ٝبزض ث٦

 ت٤نيٝ ٦يق٤ز ٝبزضا ٟقيطزٞ٧ ٥چ ٟ٤ز٣ضا ٟثبضزاضي اظ ٢ٝبثـ ّٚؿي ٣ ٜؾبيط ٤ٝاز ٝقس١ي
اؾتيبز٢ّ ٥س ٜ٧ ٣چ٢ي ٠اظ  ِٞ١يس زاض تهيي ٦قس ٥ثَٝ ٦ساض ّ ٣ ٜثب قطايظ ٨ٖ١ساضي
٢ٝبؾت اؾتيبز٢٢ّ ٥س .يق٢ي ثب ٨ٖ١ساضي  ِٞ١يس زاض زض ؽط٣ه زض ثؿت ٣ ٦ز٣ض اظ ٤١ض ،يس
٤ٝخ٤ز زض  ِٞ١ضا حيؼ ّ٢٢س ٜ٧ .چ٢ي ٠ت٤نيٝ ٦يق٤ز ثطاي پبيساض ٝب١س ٟيس زض مصا٧ب،
 ِٞ١زض ا١ت٨بي پرت ث ٦مصا اضبى ٦ق٤ز.
 الظ ٛاؾت ٝهطه ٍطل ىط٣ؼ ؾٙ٤يبت تب ٝ 3ب ٥ثقس اظ ظايٞب ٟازا ٦ٝيبثس.
ٝ هطه ثطذي مصا٧ب ٝب٢١س ؾيط ،ا٤١اؿ ّ ،ٜٚپيبظٝ ،بضچ٤ث ٣ ٦تطثچ ٣ ٦يب مصا٧بي پط از٣ي ٣ ٦پط
چبق٢ي  ٠ْٞٝاؾت ض٣ي عق ٜقيط اثط ثٖصاضز  ٣تنييط ١بٕ٨ب١ي عق ٜقيط ؾجت تٞبي٘
١ساقت ٠قيطذ٤اض ث ٦قيط ذ٤ضز ٟق٤ز .ثب ت٤خ ٦ث ٦تبثيط ثطذي ٤ٝاز مصايي ثط عق ٜقيط ،زض
ن٤ضتي ّ ٦قيط ذ٤اض اظ قيط ذ٤ضز ٟاٝت٢بؿ ٝيّ٢س ث٨تط اؾت ٝبزضا ٟاظ ٝهطه اي٤ٝ ٠از
ذ٤ززاضي ّطز ٥يب ٝهطه آ ٟضا ٝحس٣ز ّ٢٢س.
ّ ب٧ف ٣ظ ٟثقس اظ ظايٞب ٟثبيس تسضيدي ن٤ضت ٕيطز تب ثط َٝساض قيط ٝبزض تبثيط ٖ١صاضز .الظٛ
ث ٦شّط اؾت ّ ٦قيطز٧ي ذ٤ز ؾجت ّب٧ف تسضيدي ٣ظٝ ٟبزض ٝيق٤ز ،ثب اي ٠قطط ّ٦
٤ٝاز ٝنصي الظ ٛثب ٝهطه ٤ٝاز مصايي ٢ٝبؾت ّ ٣بىي ثطاي ٝبزض تبٝي ٠ق٤زّ .ب٧ف ٣ظٟ
ز٣ضا ٟقيطز٧ي ثبيس ثيكتط اظ ّ ٜذ٤ضي ٝ ٣حس٣ز ّطز ٟضغي ٜمصاييٝ ،تْي ثط اىعايف
تحطُ  ٣ا١دب ٛىقبٙيت٧بي ثس١ي ثبقس
ٝ بزض قيطز ٥حتي إط ٝجتال ث ٦ؾ٤ء تنصي ٦ثبقسٝ ،يت٤ا١س قيط تٙ٤يس ّ٢س؛ اٝب ثبيس ت٤خ٦
زاقت ّ ٦زض چ٢ي ٠قطايغي شذبيط مصايي ثسٝ ٟبزض نطه تٙ٤يس قيط ٝيق٤ز  ٣زض ١تيد٦
ٝبزض ث ٦زٙي٘ ترٚي ٦شذبيط ثس١ي ذ٤ز  ٣احؿبؼ ضقو ،ذؿتٖي  ٣ثيح٤نٖٚي ت٤اٝ ٟطاٍجت
اظ ّ٤زُ ضا ١ر٤ا٧س زاقت .ث٢بثطاي ٠تنصي٢ٝ ٦بؾت ٝبزض زض ز٣ض ٥قيطز٧ي ثطاي پيكٖيطي اظ
ؾ٤ء تنصي ٦ا ٜ٧ ٦ّ ٣ؾالٝت ذ٤ز ضا ث ٦ذغط ٝيا١ساظز  ٜ٧ ٣زض ٝطاٍجت اظ ّ٤زُ اذتالٗ
ايدبز ٝيّ٢س حبئع اٞ٧يت اؾت .زض ن٤ضت تنصي١ ٦بزضؾت ١ ٣بّبىي زض ز٣ضا ٟقيطز٧ي،
ٝبزض ثيف اظ قيطذ٤اض ٝتضطض ٝيق٤ز ٣ .ثب ف٤اضضي  ٜ٧چ ٟ٤پّ٤ي اؾتر٤اٝ ،ٟكْالت
ز١سا١ي ّٜ ،ذ١٤ي ٤ٝ .... ٣اخ ٦ذ٤ا٧س قس.
 ثقضي اظ قيطذ٤اضا ٠ْٞٝ ٟاؾت مصا٧بيي ّٝ ٦بزض ٝهطه ّطز٣ ٣ ٥اضز قيط ا ٣قس ٥اؾت
تح٢٢ْ١ ٘ٞس .ث ٦ف٤٢اٝ ٟثبٗٝ ،هطه ؾيط ،پيبظ  ٣يب حج٤ثبت ت٤ؾظ ٝبزض  ٠ْٞٝاؾت ٤ٝخت
زضز٧بي قْٞي  ٣يب تٙ٤يس ٍ٢ٙ٤ح زض قيط ذ٤اض ق٤ز ٜ٧ .چ٢ي ،ّٜٚ ٠قٚن ٣ ٜيب ٝي٧٥٤بي
ٝث٘ ظضز آ ،٤ٙآ٢٧ ،٤ٚ٧ ،٤ٙس٣ا ٣ ٦١ثقضي ؾجعي٧ب زض ن٤ضتي ّ ٦ظيبز ٝهطه ق١٤س ٠ْٞٝ
اؾت ٤ٝخت ١يد  ٣زضز٧بي قْٞي زض قيطذ٤اض ق١٤س .ث٢بثطايٝ ٠بزض ثبيس زٍت ّ٢س زض
ن٤ضتي ّ ٦عي  24ؾبفت پؽ اظ ذ٤ضز٤ٝ ٟازي ّ ٦زض ثبال شّط قس ،قيط ذ٤اض زچبض ١يد ٣
زٗ زضز ق٤ز اظ ٝهطه آ٨١ب ذ٤ززاضي ّ٢س .ثغ٤ض ّٚي ٝبزض قيطز٧ ٥ط مصايي ضا ّٝ ٦ي٘

زاضز ٝيت٤ا١س ٝهطه ّ٢س ٖٝط آ ٦ْ١حؽ ّ٢س قيطذ٤اض ٣ي پؽ اظ ذ٤ضز ٟآ ٟمصا ت٤ؾظ
ٝبزض زچبض زضز٧بي قْٞيق٤ز.

 -6تغذيِ درهیبًسبالى ( 30-59سبل)

ثيٞبضي٨بي ٝع ٠ٝميط٣إيط فٞستب" ثط اؾبؼ قي ٥٤ظ١سٕي  ٣تنصي ٦زض ؾبٗ ٧بي ا ٗ٣ظ١سٕي تب
ز٣ضٝ ٥يب١ؿبٙي قْ٘ ٝي ٕيطز .ثب ت٤خ ٦ث ٦ايٝ ٦ْ٢يب١ؿبٙي ٝست ظٝب ٟع٤ال١ي تطي ضا ١ؿجت ث٦
ؾبيط ز٣ض٧ ٥بي ؾ٢ي ث ٦ذ٤ز اذتهبل ٝي ز٧س ،انالح قي ٥٤ظ١سٕي  ٣تنصيٝ ٦ي ت٤ا١س زض
پيكٖيطي ٢ّ ٣تطٗ ثؿيبضي اظ ثيٞبضي ٧بي ٝع ٠ٝاي ٠ز٣ض ٣ ٥ؾ٢ي ٠ؾب٢ٞٙسي ٤ٝثط ثبقس .ثطذي
اظ ف٤ا ٘ٝذغط فٞس٤ٝ ٥ثط ثط ثط٣ظ ثيٞبضي ٧بي ميط٣إيط فجبضت٢س اظ:
 -1فبزات مصايي ١بزضؾت (ٝهطه ّٝ ٜي ،٥٤ؾجعيٙ ،ج٢يبت ٝ ٣هطه ظيبز چطثي ٧بي اقجبؿ
).... ٣
- 2ؾبثَ ٦ذب٤١ازٕي ثيٞبضي ٧بي ميط٣إيط ٝع٠ٝ
- 3اضبى٣ ٦ظ ٣ ٟچبٍي

ّٚ -6ؿتط ٗ٣ذ ٟ٤ثبال

- 4ىكبضذ ٟ٤ثبال

 ّٜ -7تحطّي

 -5اؾتقٞبٗ زذب١يبت

 -8اؾتطؼ  ٣ىكبض٧بي ض٣ا١ي

ف٤ا ٘ٝذغط ى ً٤اٙصّط ثب ضفبيت تنصي ٦نحيح  ٣آ٤ٝظـ ٍبث٘ پيكٖيطي ٢ّ ٣تطٗ ٧ؿت٢س

الف) تغذيِ ٍ سالهت سًبى
يِ ضغي ٜمصايي ٝتقبزٗ ؾ ٔ٢ث٢بي ؾالٝت ظ١بٝ ٣ ٟطزا ٟاؾت اٝب ظ١ب١ ٟيبظ٧بي تنصي ٦اي ٣يػ٥
اي زاض١س ّ ٦زض ٝطاح٘ ٝرتٚو ظ١سٕي آ١بٝ ٟتيب٣ت اؾت .مصا٧بي ؾطقبض اظ ٤ٝاز ٝنصي ،ا١طغي
الظ ٛثطاي ظ١ب ٟىقبٗ خبٝق ٦ضا ثطاي پيكٖيطي اظ ثيٞبضي ٧ب ىطاٝ ٜ٧ي ّ٢٢س.
ظ١ب ٟثقٚت قطايظ ىيعي٤ٙ٤غيْي ذبل١ ،يبظ ث ٦ت٤خ٨بت تنصي ٦اي ٣يػ ٥اي زاض١س .زض ثؿيبضي اظ
٤ٝاضز ثب ٝطاٍجت ٧بي تنصي ٦اي پيكٖيطا ٣ ٦١ثٍ٤ٝ ٦ـ ٝي ت٤ا ٟف٤ا ٘ٝذغط تنصي ٦اي ضا ٝحس٣ز
 ٣اظ ثيٞبضي٨بي ميط٣إيطقبيـ زض اي ٠خ٢ؽ پيكٖيطي ٤ٞ١ز ٥يب آ ٟضا ث ٦تق٤يٌ ا١ساذت.

زض ظ١ب ٟثقٚت تنييطات ٤٧ض١٤ٝي ٝب٧ب ،٦١تنييطاتي زض ترٞسا٧ ٟب  ٣ضح ٜايدبز ٝي ق٤ز ّ ٦اي٠
افضبء ضا ثطاي ثبض٣ضي تر ِٞآٝبزٝ ٥ي ؾبظز .زض ؾ٢ي ٠ثبض٣ضي ثقٚت تنييطات ٤٧ض١٤ٝي
تنييطاتي زض ذ ٣ ٌٚذ٣ ٣ ٤ضقيت فٝ٤ٞي ايدبز ٝي ق٤ز .قبيقتطي ٠فالٝت ٧بي اي ٠ز٣ضاٟ
فجبضت٢س اظ ٧يدب ،ٟاىؿطزٕي ،تنييطات ذ ،ٌٚذؿتٖي ،اىعايف ٣ظ ،ٟاز ،ٛزضز ؾيٕ ،٦٢طىتٖي
٧بي فضال١ي  ٣زضز پكت ّٝ ٦د٤ٞفب "  Premenstrual Syndromضا تكْي٘ ٝي ز٢٧س
 ٣اظ  7اٙي  10ض٣ظ پيف اظ ٍبئسٕي قط٣ؿ قس ٣ ٥تب ظٝبٍ ٟبئسٕي اىعايف پيسا ٝي ّ٢س .ث٨ج٤ز
٣ضقيت تنصيّ ٣ ٦ب٧ف اؾتطؼ ٝي ت٤ا١س ث ّٜ ٦قس ٟفالئ٢ّ ِّٞ ٜسٞ٧ .چ٢ي ٠ثقٚت ١يبظ
اىعايف يبىت ٦ظ١ب ٟزض اي ٠ؾ٢ي ٠ث ٦ذ١٤ؿبظيٝ ،هطه ٢ٝبثـ مصايي ذ١٤ؿبظ خ٨ت پيكٖيطي اظ
آٞ١ي ىَط آ٤ٝ ٣ ٠٧از مصايي تؿ٨يٖٚط زض خصة آ٤ٝ ٠٧از مصايي ت٤نيٝ ٦ي ٕطزز .اظ ٝهطه
ثطذي ٤ٝاز مصايي  ٣يب ٧ ْ٘ٞٝبيي ّ ٦زض خصة آ ٠٧تساذ٘ ايدبز ٝي ّ٢س ١يع ثبيس پط٧يع ق٤ز
زض ؾ٢ي ٠آذط ٝيب١ؿبٙي ١يع ظ١ب١ ٟيبظ ث ٦ت٤خ٨بت ذبل تنصي ٦اي زاض١س .ثقٚت اىت ٤٧ضٟ٤ٝ
اؾتط٣غ ٦ّ ٟثٝ ٦يعاٟ

 %60زض حس٣ز  50ؾبٖٙي اتيبً ٝي اىتس (ؾ ٠يبئؿٖي) ،فالئٞي

ٝب٢١سٕطٕطىتٖي ثط٣ظ ٝي ّ٢سّ .ب٧ف ت٤ز ٥اؾتر٤ا١ي  ،اىعايف ّٚؿتط ٗ٣تبّ ٣ LDL ٣ ٛب٧ف
 HDlاظ ف٤اضو اي ٠ز٣ض ٥اؾت.
ٝهطه مصا٧بي ثطپبيٕ ٦يب٧ي ّ ٦حب٣ي ىيجط ٝح ٣ ٗ٤ٚىيت٤اؾتط٣غ٧ ٟب ٧ؿت٢س اظ خ ٦ٚٞمالت
ّبٝ ٘ٝب٢١س ١ب٧ ٟبي ؾج٤ؼ زاض ،ؾجعي ٧ب ٝ ٣ي٧ ٥٤ب ،حج٤ثبت ،ؾ٤يب ثطاي ّ٢تطٗ فالئ٤٢ٝ ٜپ٤ظ
ت٤نيٝ ٦ي ق٤ز.
ٝهطه ٢ٝبثـ ّٚؿي٣ ٣ ٜيتبٝي٠

٣ ،Dيتبٝي٢ٝ ،k ٠يعي ٜثطاي حيبؽت اظ ؾالٝت اؾتر٤اٟ

ضط٣ضي اؾت .ثيٞبضي ٍٚجي ،ؾطعب ٣ ٟؾْت ٦اظ ثيٞبضي٨بي قبيقي ٧ؿت٢س ّ ٦زض ظ١ب٢ٝ ٟدط ث٦
ٝطٓ ٝي ق١٤س .اىعايف ٣ظٝ ٣ ٟهطه مصا٧بي چطة فب ٘ٝذغط ثطاي ثيٞبضي ٧بي ٍٚجي ٣
ثطذي اظ ؾطعب٧ ٟب ٝب٢١س ؾطعب ٟؾي٧ ٦٢ؿت٢س.
زض ٨١بيت زاقت ٠ضغي ٜمصايي ٝتقبزٗ ٝ ٣نصي(حب٣ي ضيع ٝنصي٨ب ثٝ ٦يعاّ ٟبىي)  ّٜ ٣چطة
ّٚيس تنصي ٦ؾب ٜٙثطاي ظ١بٝ ٟيب١ؿبٗ اؾت.

ة)تغذيِ ٍ سالهت هزداى

يْي اظ تيب٣ت ٧بي ظ١بٝ ٣ ٟطزا ،ٟتيب٣ت زض ١يبظ٧بي تنصي ٦اي آ١ب ٟاؾت .إطچ ٦ث١ ٦ؾط ٝي
ضؾس ١يبظ٧بي تنصي ٦اي ظ١ب٣ ٟيػ ٥تط اظ ٝطزا ٟاؾتٙ٣ ،ي ثب ت٤خ ٦ث ٦ىيعي٤ٙ٤غي ذبل ٝطزا،ٟ
ثبيس زض تنصي ٦آ١ب١ ٟيع ٝالحؾبتي ضا زض ١ؾط زاقت.
َ١ف مصا ثيف اظ ٝبز ٥اي ثطاي ؾيط قس ِّٞ ٣ ٟث ٦ؾ٤ذت  ٣ؾبظ ثس ٟاؾت .تنصي ٦ؾبٜٙ
َ١ف پيكٖيطي ّ٢٢س ٥اظ ثيٞبضي ٧ب ضا زاقت ٣ ٦ؾجت ٝي ق٤ز ٝطزا٤ٍ ٟيتط  ٣خ٤ا١تط اظ ؾ٠
ذ٤ز ف٢٢ّ ٘ٞس  ٣ث٢ؾط ثيبي٢س.
ت٤نيٝ ٦ي ق٤ز:
 حساٍ٘ ز٣ ٣احس ٝي ٣ ٥٤ؾ٣ ٦احس ا٤١اؿ ؾجعي يب ؾبالز زض ض٣ظ ٝهطه ٞ١بي٢س.
 اظ مالت ؾج٤ؼ زاض اؾتيبزٞ١ ٥بي٢س .ث ٦مصا ،ؾبالزٝ ،بؾت يب ٤١قيس١ي ٧بي ذ٤ز پ٤زض
ؾج٤ؼ اضبىٞ١ ٦بي٢س  ٣اظ ١ب٧ ٟبي ؾج٤ؼ زاض ١ ٣ب ٟخ ٤ثدبي ١ب ٟؾييسٝ ،بّبض١٣ي م٢ي
قس ٥ثب ىيجط ثدبي ٝبّبض١٣ي ثس ٟ٣ىيجط  ٣ا٤١اؿ حج٤ثبت ثغ٤ض ض٣ظا ٦١اؾتيبزٞ١ ٥بي٢س.
 ز ٣تب ؾ ٦ثبض زض٧يت ٦اظ مصا٧بي زضيبيي اؾتيبزٞ١ ٥بي٢س.
 ثدبي ض٣م٧ ٠بي اقجبؿ (خبٝس) اظ ض٣م٧ ٠بي ٝبيـ ،ض٣م ٠ظيت ٣ ٟ٤ض٣م ٠ؾبيط زا٧ ٦١ب
ٞ٧طا ٥ؾبالز اؾتيبزٞ١ ٥بي٢س  ٣اظ قيطي٢ي ٧بي ثس ٟ٣ذبٙ ٣ ٦ٝج٢يبت ّ ٜچطة ثدبي
قيطي٢ي ٧بي ذب ٦ٝزاض ٙ ٣ج٢يبت پطچطة اؾتيبزٞ١ ٥بي٢س.
 ض٣ظا ٦١اظ ٢ٝبيـ مصايي م٢ي اظ پتبؾي ٜقبٝ ٘ٝي٧ ٥٤ب (٤ٝظ  ٣ذطٝب) ،ؾجعي ٧ب (اؾي٢بج،
٤٧يح  ٣خقيطي) ٝ ،نعزا٧ ٦١ب (ٕطز ،٣ى٢سً ،پؿت ٣ ٦ثبزا ،)ٛحج٤ثبت (٤ٙثيب ١ ٣ر٤ز)،
ٝب٧ي  ٣قيط اؾتيبزٞ١ ٥بي٢س.
اظ آ١دبيي ّ ٦ت٤ز ٥فضال١ي ٝطزا ٟثَٝ ٦ساض ٍبث٘ ٝالحؾ ٦اي ثيف اظ ظ١ب ٟاؾت١ ،يبظ ث ٦ا١طغي
ثيكتطي زض ع ٗ٤ض٣ظ زاض١سٝ .يعا ٟا١طغي ٤ٝضز ١يبظ ثؿتٖي ث٣ ٦ظٍ ،ٟس ٝ ٣يعا ٟىقبٙيت ثس١ي
زاضز .ثطاي تبٝي ٠ا١طغي٢ّ ،تطٗ ٣ظ ٣ ٟپيكٖيطي اظ ثيٞبضي ٧ب ،ثبيس ثغ٤ض ٢ٝؾ ٜاظ مالت ؾج٤ؼ
زاضٝ ،ي٧ ٥٤ب  ٣ؾجعي ٧ب اؾتيبزٞ١ ٥بي٢س .ىيجط ٤ٝخ٤ز زض اي٤ٝ ٠از مصايي ث ٦ايدبز احؿبؼ
ؾيطي٢ّ ،تطٗ اقت٨ب  ٣پيكٖيطي اظ ثيٞبضي ٧بي قبيـ ٝطزاٝ ٟب٢١س ؾطعب ٟپط٣ؾتبت ٟ٤ٙ٤ّ ٣
ّٝ ِٞي ّ٢س.
ٝطزا ٟامٚت ١ؿجت ث ٦ظ١ب٤ٕ ٟقت ثيكتطي ٝهطه ٝي ّ٢٢س  ٣ته٤ض ٝي ّ٢٢س ٝهطه پط٣تئي٠
ثيكتط ٝقبزٗ ثب ت٤ز ٥فضال١ي ثيكتط اؾت .يْي اظ ٝكْالت چ٢ي ٠ضغيٞي ،ميٚت اظ ٝهطه
مالت ّب ٣ ٘ٝؾجعيدبت اؾت .ثقالٝ ٥٣هطه ظيبز ٕ٤قت ،ذغط ثيٞبضي ٧بي ٍٚجي  ٣ؾطعبٟ

ّ ٟ٤ٙ٤ضا زض ٝطزا ٟاىعايف ٝي ز٧س .ث٢بثطايٝ ٠حس٣ز ّطزٝ ٟهطه ٕ٤قت ٍطٝع ٝ ٣هطه ثيكتط
ا٤١اؿ ٝي٧ ٥٤ب ،ؾجعي ٧ب ٙ ٣ج٢يبت ّ ٜچطة ت٤نيٝ ٦ي ق٤ز .اي ٠ضغي ٜمصايي  ٦١ت٨٢ب ؾجت
ّ٢تطٗ ٣ظ ،ٟث ٦ْٚؾجت ّ٢تطٗ ىكبض ذ ٟ٤زض ٝطزا١ ٟيع ٝي ق٤زٝ .طزا ٟثبيس ٝهطه چطثي ٧بي
ٕ٤قت ٤ٕ ٣قت ٧بي پطچطة ضا ٝحس٣ز ٞ١بي٢س (فٞستب زض چطثي ٧بي حي٤ا١ي ٦ّٚ ،پبچ ٣ ٦ؾبيط
احكبء حي٤ا١ي ،مصا٧بي ؾطخ ّطز ،٥پ٢يط پيتعا ،مصا٧بي آٝبز ٣ )... ٣ ٥ثدبي آ ٟاظ ض٣م ٠ظيت،ٟ٤
ض٣م ٠زا٧ ٦١بي ٕيب٧ي  ٣آّ٣٣بز ٣اؾتيبزٞ١ ٥بي٢س.

-7تغذيِ سبلوٌذاى

ٕطچ ٦ز٣ضا ٟؾب٢ٞٙسي ث 60 ٦ؾبٗ  ٣ثبالتط اعالً ٝي ٕطزز ٙ٣ي تنييطات ؾب٢ٞٙسي اظ ؾب٨ٙب
ٍج٘ آمبظ ٝي ق٤ز .ت٤خ ٦ث ٦تنصي ٦زض اي ٠ز٣ضا ٟث ٦زٙي٘ تنييط ١يبظ٧بي تنصي ٦اي ثس ٟاظ
اٞ٧يــت ث ٦ؾعايي ثطذ٤ضزاض اؾت١ .يبظ ؾب٢ٞٙسا ٟث٤ٝ ٦از ٝنصي ٛتبثط اظ زاض٧٣ب ،ثيٞبضي٨ب ٣
ةز ٣ ٥زض اىطاز ٝرتٚو ثب يْسيٖط ٝتيب٣ت
پسيس٧ ٥بي ثي٤ٙ٤غيْي ز٣ضاٝ ٟيب١ؿبٙي  ٣ؾب٢ٞٙسي ٣
اؾت.
ٞ٨ٝتطي ٠ت٤ني ٦تنصي ٦اي ثطاي اي ٠ؾ٢ي ،٠ت٨ي ٦مصا٧بي ؾبز ّٜ ٣ ٥حد ٜاؾت ث ٦قْٚي
تٞبٝي ١يبظ٧بي ىطز ث٤ٝ ٦از ٝنصي تبٝيٕ ٠طزز  ٣زض في ٠حبٗ ٝت٢بؾت ثب ىطٝ ٔ٢٧هطه ا٣
ثبقس.ا١تربة ٤١ؿ مصا زض ثط١ب ٦ٝمصايي ض٣ظا ٦١اظ اٞ٧يت ذبني ثطذ٤ضزاض اؾتْ١ .ت ٦اؾبؾي زض
ثط١ب ٦ٝمصايي ؾب٢ٞٙساٝ ،ٟهطه ٤ٝاز مصايي ّ ٜچطةي ّٚ ّٜ ٣ؿتطٝ( ٗ٣ب٢١س قيط ٙ٣ج٢يبت ّٜ
چطةّ ،ب٧ف ٝهطه ض٣مّ ،٠ط ،٥ذب ٣ ِٞ١ ّٜ ،)... ٣ ٦ٝپط ىيجط اؾت
١يبظ٧بي تنصي ٦اي ذبل ؾب٢ٞٙساٟ
 زضاىطاز ٝؿٝ ٠هطه ض٣ظاٙ 6-8 ٦١ي٤ا ٟهبيعبت تطخيحب“ آة ثطاي پيكٖيطي اظ يج٤ؾت
 ّٜ٣آثي ةـــز ٟت٤نيــ٢ّ ٥يز  ،ظيـــضا اىطاز ٝؿ ٠فٚيطم١ ٜيبظ ٣اٍقي ثٝ ٦بيقبت ّٞتط
احؿبؼ تكٖ٢ي ٝي ّ٢٢س  ٣ثٞ٧ ٦ي ٠زٙي٘ ثيكتط ٝؿتقس ّ ٜآثي ثس ٣ ٟيج٤ؾت
٧ؿت٢س.
 ثب اىعايف ؾ١ ٠يبظ ث ٦اًزصي ّب٧ف ٝي يبثس ثٞ٧ ٦ي ٠فٚت ١يبظ ٝتبثٙ٤يؿٞي ثس ٟث٦
ا١طغي ّٞتط اظ ؾبيطٕط٨٧٣بي ؾ٢ي اؾت .اىطاز ٝؿ ٠ىقبٙيت ثس١ي ّٞتطي زاض١س  ٣زض
١تيد١ ٦يبظ٢ٝسمصاي ّٞتطي ثطاي ثبثت ٨ٖ١ساقت٣ ٠ظ١كب٧ ٟؿت١س.ثطاي ٝحس٣ز ّطزٟ

زضيبىت ا١طغي ،ت٤ني٢ّ ٦يس مصا٧بي ّ ٜحد ٣ ٜم٢ي اظ ٤ٝاز ٝنصي ضا ثيكتط
ُ٢١س ٝ ٣هطه ٤ٝاز قيض ي ٣ ٠چطثي٨ب ضا ١يع ّب٧ف ز٠٧ز.

ٝهطه

 اظ آ١دب ّ ٦زض ؾب٢ٞٙسا١ ٟيبظ ث ٦ا١طغي ّب٧ف ٝي يبثس ،پزٍتئیي ٤ٝضز ١يبظ ثس ٟثبي ز اظ
٢ٝبثـ ثب ّيييت ثبال (اظ ٙحبػ پط٣تئيٝ )٠ب٢١س ٕ٤قت٨بي ّ ٜچطثيٝ ،طكٝ ،ب٧ي ،ؾييس٥
ترٝ ٜطك ،ىطآ٣ضز٧ ٥بي ٙج٢ي ثس ٟ٣چطثي يب ّ ٜچطةي تبٝي ٠ق٤ز .مالت  ٣حج٤ثبت ١يع
اظ ٢ٝبثـ ٕيب٧ي پط٣تئي٧ ٠ؿت٢س ّ ٦إط ثب ٝ ٜ٧هطه ق١٤س تٞبٝي اؾيس٧بي اٝي٦٢
ضط٣ضي ٤ٝضز ١يبظ ثس ٟضا تبٝيٝ ٠ي ّ٢٢س .پط٣تئي ٠حس٣ز  ّ٘ %15ا١طغي ض٣ظا ٦١ضا
تكْي٘ ٝي ز٧س .ت٤ني٢ّ ٦يس حس٣ز ١يٞي اظ پط٣تئيٝ ٠هطىي اظ ٤١ؿ حي٤ا١ي ٝ ٣هطه
ٕ٤قت زض ؾ٢ي ٠ؾب٢ٞٙسي ثبيس ٝتقبزٗ (حس٣ز ؾ٤١ ٦ثت زض ٧يت )٦ثبقس.
ثبي زض ضغي ٜمصايي ؾب٢ٞٙساٝ ٟحس٣ز ق٤ز .زضيبىت چطثي ١جبيس ثيف اظ
ٝ هطه چزثیْب ز
 ّ٘ %30ا١ــطغي زضيبىتي زض ض٣ظ ثبقس ،ذه٤نب " ؾ ٜ٨چطثي اقجبؿ (قب ٘ٝچطثي
پ٨٢ب ٟزض ٕ٤قت  ،ا٤١اؿ ض٣م ٠خبٝس ّ ٣ط ٦ّ)٥ثبيس تب حساّثط  %10ا١طغي زضيبىتي ض٣ظا٦١
ة ٟؾب٢ٞٙسا ٟاىعايف ٝي يبثس  ٣زض
ّ٢تطٗ ق٤ز .ثب اىعايف ؾٍ ٛ ٠ساض ت٤ز ٥چطثي ز
١تيد ٦احتٞبٗ چبٍي  ٣ذغط اثتال ث ٦ثيٞبضي٨بيي ١ؾيط اىعايف ىكبضذ ، ٟ٤زيبثت ٣
ثيٞبضي٨بي ٍٚجي  ٣فطٍ٣ي اىعايف ٝي يبثس٢ّ .تطٗ قسيس چطثي ذ ٟ٤ثطاي ؾ٢ي 50 ٠تب
 70ؾبٗ ٝييس اؾت.
إطچ ٦ثيكتطيٝ ٠كْ٘ تنصي ٦اي زض ؾ٢ي ٠خ٤ا١ي ٝ ٣يب١ؿبٙي چبٍي اؾت اٝب زض اىطاز ؾب٢ٞٙس
ٝكْ٘ انٚي ّب٧ف ٣ظ ٣ ٟالمطي ٝي ثبقس

هذاخالت تغذيِ اي:
ضاٞ٢٧بي ٝساذ ٦ٚتنصيـــ ٦اي قب ٘ٝاىعايف ٣ظ ٟاظ عطيٌ اىعايف زضيبىت پط٣تئي ،٠ا١طغي ٣
ٝبيقبت ٝي ثبقس .زض اي ٠اىطاز تنصي ٦ث ٦زىقبت ْٝطض زض ض٣ظ ت٤نيٝ ٦ي ق٤ز.
يْي اظ ث٨تطي ٠ت٤ني٧ ٦ب ثطاي ٤َٝي ٝ ٣نصي ّطز ٟمصا ،اضبىّ ٦طز ٟمالت خ٤ا ٦١ظز( ٥خ٤ا٦١
ٕ٢سٝ ،ٛبـ يب فسؼ)  ٣يب پ٤زض مالت خ٤ا ٦١ظز ٥زض ثط١ب ٦ٝمصايي ٝي ثبقسٝ .هطه خ٤ا ٦١مالت
ا١طغي  ٣پط٣تئي ٠مصا ضا اىعايف ٝي ز٧س.

رٍش ّبي افشٍدى اًَاع جَاًِ غالت ثِ غذا:
 اؾتيبز ٥اظ خ٤ا ٦١مالت زض ت٨ي ٦ا٤١اؿ ؾبالز-اؾتيبز ٥اظ خ٤ا ٦١مالت زض ت٨ي ٦ا٤١اؿ ؾ٤پ٨ب ٣آـ ٧ب

 -اضبى٤ٞ١ ٦ز ٟپ٤زض خ٤ا ٦١مالت زض ا٤١اؿ ؾبالزٝ ،بؾتٝ ،بؾت ذيبض ... ٣

ثزاي افشايص دريبفت اًزصي ٍ پزٍتئیي در سبلوٌذاى:
 ٝي ت٤اّٞ ٟي پ٤زض قيط ذكِ ث ٦مصا٧بيي ٝب٢١س قيطٝ ،بؾت ،ؾ٤ح يب ىط١ي اضبىّ ٦طز. ترٝ ٜطك آة پع زض نجحب ٦١يب ٝيب٣ ٟفس ٣ ٥يب ٞ٧طا ٥ثب مصا ٧بيي ٞ٧چ ٟ٤فسؼ پ ٤ٚيب ضقت٦پٝ ٤ٚي٘ ق٤ز (زض ؾب٢ٞٙساٝ ٟجتال ث ٦زيبثت،ىكبض ذ ٟ٤ثبال،ثيٞبضي ٧بي ٍٚجي ٣
٧بيپطّٚؿتطٞٙ٣ي حساّثط  3فسز زض ٧يت ٣ ٦ثطاي ؾب٢ٞٙسا ٟؾب 4-5 ٜٙفسز ظضز ٥ترٝ ٜطك زض
٧يت .)٦زض ٝهطه ؾييس ٥ترٝ ٜطك زض اي ٠ثيٞبضاٝ ٟحس٣زيت ى٣ ً٤خ٤ز ١ساضز ٝ ٣ي ت٤ا٢١س يِ
ؾييسّ ٥ب ٘ٝترٝ ٜطك ّ ٦حب٣ي پط٣تئيّ ٠بٚٝي زض ٧ط ض٣ظ ٝهطه ٞ١بي٢س.
 ا٤١اؿ ٝنع ٧ب (ٕطز ،٣پؿت ،٦ثبزا )..... ٣ ٛثق٤٢اٝ ٟيب٣ ٟفسٝ ٥ي٘ ق٤ز. اظا٤١اؿ حج٤ثبت زض ذ٤ضـ ٧ب ،آـ ٧ب ،ذ٤ضاُ ٧ب ،آثٖ٤قت  ٣فسؾي ،ذ٤ضاُ ٤ٙثيب  ٣ميط٥اؾتيبز ٥ق٤ز.
 اظ ٕط١ ٥٣ب ٣ ٟمالت ٛا٢١س ١ب ،ٟثط١ح ٝ ٣بّبض١٣ي ثَٝ ٦ساض ثيكتط اؾتيبز ٥ق٤ز .ؾب٢ٞٙسا ٟالمطٝي ت٤ا٢١س ض٣ظا ٦١تب  11ؾ ٜ٨اظ ايٕ ٠طٝ ٥٣هطه ّ٢٢س .ث ٦ع٤ض ٝثبٗ ٝي ت٤ا٢١س اظ ١بٞ٧ ٟطا٥
ؾبيط ٤ٝاز مصايي ٝب٢١س ثط١ح ، ٤ّ٤ّ،ترٝ ٜطك ,ذ٤ضاُ ٤ٙثيب  ،فسؾي  ... ٣اؾتيبز٠٢ّ ٥ز .
 اظ ؾيت ظٝي٢ي آة پع زضا٤١اؿ مصا٧ب  ٣يب زض ٝيب٣ ٟفس٧ ٥ب اؾتيبز٠٢ّ ٥ز. حساٍ٘ زٝ ٣يب٣ ٟفس ٥زض ى٤ان٘ ٣فس٧ ٥بي انٚي مصايي اؾتيبز٠٢ّ ٥ز. ض٣م ٠ظيت ٟ٤زاذ٘ ؾبالز اضبى٠٢ّ ٦ز. اظٕطٙ ٥٣ج٢يبت قب ٘ٝقيطٝ ،بؾت ،پ٢يط ثق٤٢اٝ ٟيب٣ ٟفس ٥ث ٦اقْبٗ ٝرتٚو (قيط١ ،ب٣ ٟٝبؾت١ ،ب ٣ ٟپ٢يط ،قيطثط١ح ،ىط١ي  )..... ٣اؾتيبز ٥ق٤ز .زض ن٤ضت فس ٛتح ٘ٞقيط حتٞب " ض٣ظا٦١
حساٍ٘ زٙ ٣ي٤اٝ ٟبؾت ٝهطه ق٤ز .ؾب٢ٞٙسا ٟالمط ٝي ت٤ا٢١س ض٣ظا 3 ٦١تب  4ؾ ٜ٨اظ ٤ٝاز اي٠
ٕطٝ ٥٣هطه ّ٢٢س

