
برخی هی گٌیند ىیچ چیز هانند یک قيٌه ىنگام صبح بو آنيا نیرً نوی  دىد اها آیا ًاقعا هی دانید اثرات آى بر  

      رًی هکانیسن بدى چیست؟

ایي ًکتَ کبهال ثبثت ػذٍ اطت کَ selfثَ گشارع آّای طالهت ثَ ًمل اس

کبفئیي تبثیز خبصی رّی هغش ػوب هی  گذارد ّ ػوب را ثیذار ًگَ هی  دارد؛ 

. در ُوبى سهبى هْجت تحزیک ّ تْلیذ آدرًبلیي ّ دّپبهیي هی  ػْد

در حبلی کَ ّاثظتگی ثَ کبفئیي هؼوْال خطزًبک ًیظت اهب ًوی تْاًذ 

ّاثظتگی ثیغ اس حذ ثَ لٍِْ ّ . ثذّى ُیچ گًَْ ػبرضَ جبًجی ُن ثبػذ

:  ػالهت اصلی اطت5کبفئیي ُوزاٍ ثب 

کبفئیي یک تٌگ کٌٌذٍ ػزّق اطت ّ ایي یؼٌی ػزّق خًْی را کوی ثبریک تز هی کٌذ ّ جزیبى خْى را : سردردىای صبحگاىی

ایي رًّذ در ثِجْد طزدرد هْثز اطت ّ در ّالغ هی تْاى اس کبفئیي ثزای رفغ ثزخی طزدردُب ثَ ػٌْاى دارّ . هحذّد هی ًوبیذ

اهب اگز ّاثظتگی ثَ هصزف آى ثیغ اس حذ ثبػذ، ػذم هصزفغ حتی ثزای یک رّس هی تْاًذ خْد ػبهلی ثزای آغبس . اطتفبدٍ کزد

 درصذ اس ّاثظتگبى ثَ کبفئیي ثب تزک آى حتی 50هحممبى داًؼگبٍ جبى ُبپکیٌش ُن ثَ ایي ًتیجَ رطیذٍ اًذ کَ . طزدرد ثبػذ

.  ثزای یک رّس، طزدرد را تجزثَ هی کٌٌذ

هصزف کبفئیي ُوچٌیي .  کبفئیي یک هحزک اطت ّ هٌجز ثَ تحزیک هزکش لذت ّ گیزًذٍ ُبی دّپبهیي در هغش هی ػْد:بدخلقی

هٌجز ثَ تحزیک اًتؼبر آدرًبلیي هی گزدد ّ ثَ فزد احظبص خْة هی دُذ ّ ایي یؼٌی ػذم هصزف آى حتی ثزای یک رّس هٌجز ثَ 

کظبًی کَ گزفتبر ػبرضَ افظزدگی ُظتٌذ، ًجبیذ ثیغ اس یک گزم کبفئیي در رّس هصزف کٌٌذ؛ سیزا . کبُغ خلك ّ خْی هی ػْد

. طجت ػذت یبفتي افظزدگی آى ُب هی ػْد

پض اس هصزف همبدیز سیبد کبفئیي، ضزثبى للت کبُغ هی یبثذ اهب پض اس هذتی ثز تؼذاد آى افشّدٍ هی : افزایش ضرباى قلب

چٌبًچَ هیشاى کبفئیي هصزفی، ثبال ثبػذ . ػْد ّ تب ٌُگبهی کَ کبفئیي اس ثذى خبرج ًؼذٍ ثبػذ ثَ ُوبى صْرت ثبلی هی هبًذ

.  ًَ فمط تپغ للت ایجبد هی کٌذ ثلکَ هٌجز ثَ حزکت ًبهٌظن هبُیچَ ُبی للت ًیش هی گزدد

دّسُبی ثبالی کبفئیي هی تْاًذ هٌجز ثَ ػزّع اطتزص ُبی هشهي در ثزخی افزاد ػْد ّ حوالت ُزاص ّ : افزایش استرس

.  ایي رًّذ ثْیژٍ در کظبًی کَ هظتؼذ اثتال ثَ اختالالت رّاًی ُظتٌذ، ثیؼتز اهکبى دارد. اضطزاة را ثَ دًجبل داػتَ ثبػذ

اهب هصزف ثیغ اس حذ کبفئیي هی  تْاًذ .  طبػت خْاة ػجبًَ احتیبج دارًذ8 تب 7 اغلت ثشرگظبالى ثَ طْر هتْطط ثَ :بی خٌابی

گبُی افزاد ثب اطتفبدٍ اس کبفئیي ّ ًْػیذى لٍِْ طؼی هی  کٌٌذ ثی  خْاثی خْد را هخفی . ثب ایي هیشاى خْاة تذاخل پیذا کٌذ

. کٌٌذ؛ در حبلی کَ ایي کبر طجت ایجبد چزخَ  ای هؼیْة ػذٍ ّ هؼکالت ًبػی اس ثی خْاثی هشهي را افشایغ هی  دُذ

هحممبى هی  گْیٌذ لٍِْ در صْرتی کَ در حذ اػتذال هصزف ػْد یک دارّی ثی  خطز اطت ّ در همبثل هصزف ثیغ اس اًذاسٍ آى 

اگز ػبدت ثَ ًْػیذى دّ یب طَ فٌجبى لٍِْ در رّس داریذ طؼی . ثزاثز ثب هزگ اطت؛ در ضوي هؼذٍ ػوب تْاًبیی لٍِْ سیبد را ًذارد

اهب ثذاًیذ هصزف هؼمْل ّ هٌطمی لٍِْ اثزات هثجت در دراس هذت دارد؛ در ثظیبری . کٌیذ پض اس حذّد دٍ رّس ایي ػبدت را تزک کٌیذ

اس هطبلؼبت ًؼبى دادٍ ػذٍ اطت لٍِْ خطز اثتال ثَ ثزخی اس ثیوبری  ُب هبًٌذ طزطبى رّدٍ ثشرگ یب ثیوبری پبرکیٌظْى ّ حتی 

. آلشایوز را کبُغ هی  دُذ ّ ثزای طٌگ کلیَ، کیظَ صفزا، آطن ّ طزدرد هفیذ اطت
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