
افراد زیادی هستند که تا کاهش ساعات روز در فصول سرد سال دچار اضطراب و تغییرات خلق و 

 . خوی می شوند

کاُغ اًزژی، تی تحزکی، پاییي آهسى ػولکزز اسػالئن everydayhealthتَ گشارع آّای طالهت تَ ًقل اس

اس ًؼاًَ ُای زیگز . افظززگی فصلی اطت

افظززگی فصلی، پزذْری، سیازػسى ّسى، ّ ػالقَ 

. تَ ذْرزى هْاز قٌسی ّ ػکالت اطت

تا ایي حال گشیٌَ ُای غذایی طالوی ّجْز زارز 

کَ رًّس افظززگی فصلی ّ ػالئن ًاػی اس آى را 

: تِثْز هی ترؼس

اًسرّفیي جشّ آى زطتَ اس . ػکالت تلد ططح اًسرّفیي هغش را تحت تاحیز قزار هی زُس: مصرف شکالت تلخ

هشایای ػکالت . تزکیثات ػیویایی اطت کَ زر تسى تْلیس ّ تاػج هی ػْز احظاص کٌیس حال تاى ذْب اطت

تلد فقط تَ ایي هْضْع ذالصَ ًوی ػْز تلکَ تَ ًظز هی رطس ػکالت تلد ذاصیتی زارز کَ اس لرتَ ػسى ذْى 

ًتایج یک تزرطی کَ زر ُلٌس اًجام ػسٍ ًؼاى هی زُس آى زطتَ اس هززاى ُلٌسی . زر رگ ُا جلْگیزی هی کٌس

کَ رّساًَ یک طْم یک ترتَ ػکالت را هی ذْرزًس، فؼارذْى ػاى زر ططح پاییي تزی قزار زاػت ّ ًزخ اتتال 

. تَ تیواری ُای قلثی زر آًِا کوتز تْز

ایي زاًَ یک زارّی ضس افظززگی طثیؼی اطت ّ هْاز هؼسًی هْجْز زر آى تْاًایی هثارسٍ تا : دانه کدو تنثل

ػالٍّ تز ایي، زاًَ کسّ تٌثل طزػار اس هٌیشین اطت . التِاب کَ ذْز ػاهل تزّس افظززگی ّ اضطزاب اطت را زارز

کَ تَ ػٌْاى یک هازٍ هؼسًی آراهثرغ ػٌاذتَ ػسٍ، تَ طْری کَ کاُغ هیشاى هٌیشین زر تسى هٌجز تَ القاء 

.  اضطزاب ذْاُس ػس

هحققاى .  زر هصز تاطتاى، ایي ازّیَ پزطزفسار تزای زرهاى اًْاع ػزایط طالهت اطتفازٍ هی ػسٍ اطت:دارچین

آهزیکایی زر ایي هیاى تَ ایي ًتیجَ رطیسٍ اًس کَ حتی تْی زارچیي هی تْاًس هٌجز تَ تِثْز ػولکزز ػٌاذتی 

ایي ازّیَ تزای تِثْز ططح اضطزاب ّ افظززگی ًیش هفیس اطت چْى هی تْاًس تاػج تٌظین قٌس ذْى . ػْز

 زرصس هٌگٌش اطت؛ یک هازٍ هؼسًی کویاب کَ هی تْاًس هٌجز تَ 22 قاػق چای ذْری زارچیي حاّی 1. ػْز

.  تِثْز ػولکزز طیظتن ػصثی هزکشی ّ ذٌخی طاسی رازیکال ُای آساز ػْز

 کْرکْهیي هْجْز زر سرزچْتَ یک ػاهل ضس التِاتی قْی ّ یک ایثْپزّفي طثیؼی اطت کَ هی تْاًس :زردچوته

.  هٌجز تَ کاُغ ػالئن افظززگی ّ اضطزاب ػْز

ذاصیت آًتی اکظیساًی تاالیی زارز ّ هی تْاًس تَ جلْگیزی اس آطیة ُای ًاػی اس اطتزص اکظیساتیْ : سیة

طیة ُوچٌیي طزػار اس فیثزُای هحلْل اطت کَ هٌجز تَ تٌظین ًْطاًات قٌس ذْى . ّ التِاب زر تسى کوک کٌس

.  هی ػْز

، فیثز ّ هٌگٌش اطت، هْاز ػیویایی گیاُی هِن اس 1 ػالٍّ تز ایي کَ هٌثغ ذْتی اس هض، ّیتاهیي ب :تادمجان

هازٍ ػیویایی گیاُی هْجْز زر . جول تزکیثات فٌلی ّ فالًّْئیسُا را زارز کَ آًتی اکظیساى ُای قْی ُظتٌس



پْطت تازهجاى تَ ًام ًاطًْیي، هٌجز تَ هحافظت غؼای طلْلی هغش زر تزاتز ضزتَ یا رازیکال ُای آساز هی 

.  ػْز

، تیْتیي، 6طزػار اس آًتی اکظیساى اطت ضوي ایي کَ ّیتاهیي ث ّ هٌگٌش، ّیتاهیي ب : سیة زمینی شیرین

طیة سهیٌی . آى را تزای هثارسٍ تا افظززگی ّ اضطزاب ًثایس ًازیسٍ گزفت... اطیس پاًتْتٌیک، تیْتیي، پتاطین ّ 

ػیزیي حاّی رًگساًَ ُای آًتْطیاًیي ّ فالًّْئیسُا اطت کَ هٌجز تَ کاُغ التِاب زر تسى هی ػًْس ّ 

آًتْطیاًیي ًقغ هِوی زر پیؼگیزی اس تیواری ُای هزتثط تا ػیٍْ سًسگی اس جولَ . ذاصیت ضس هیکزّتی زارًس

. طزطاى، زیاتت، تیواری ُای قلثی ػزّقی ّ تیواری ُای ػصثی زارز

 تاتًَْ تَ ػٌْاى یک زارّی قسیوی تزای زرهاى تظیاری اس ػزایط پشػکی اس جولَ تزص ّ تی :چای تاتونه

تَ گفتَ هحققاى آهزیکایی اطتفازٍ اس هحصْالت تاتًَْ تَ ُز ػکل هٌجز تَ . ذْاتی اطتفازٍ هی ػسٍ اطت

.  کاُغ ػالئن زر تیواراى هثتال تَ اذتالل اضطزاب هٌتؼز هی ػْز

ضوي ایي کَ هطالؼات اًگلیظی ًیش ًؼاى .  غٌی اس پتاطین اطت ّ تَ تِثْز ذلق ّ ذْی کوک هی کٌس:موز

هْس ُوچٌیي حاّی . هی ػْزPHزازٍ هصزف هْس هٌجز تَ تظکیي ػالئن افظززگی، تٌظین فؼار ذْى ّ تؼازل

تزیپتْفاى اطت کَ هٌجز تَ افشایغ طزّتًْیي هغش هی ػْز ّ هی تْاًس یک زارّی ضس افظززگی تزای 

 هْجْز زر هْس هٌجز تَ تثسیل تزیپتْفاى تَ طزّتًْیي هیؼْز 6ّیتاهیي ب . افظززگی ُای ذفیف تا هتْطط تاػس

.  ضوي ایٌکَ هالتًْیي هْجْز زر هْس تاػج تٌظین ریتن ذْاب ّ هثارسٍ تا ذظتگی ذْاُس ػس
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