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تمامی غذایی کً در طی شباوً روس وارد بدن می شود، طی 

فزایىدی، تبدیل بً اوزژی می شود کً ایه اوزژی، بزای عملکزد 

دستگاي ٌای داخلی بدن و فعالیت عضالت مورد استفادي قزار می 

 .گیزد

ُش چَ عْخت ّ عبص ّ everydayhealthثَ گضاسػ آّای عالهت ثَ ًقل اص

هتبثْلیغن ثذى عشیؼتش اًجبم ؽْد، کبلشی ثیؾتشی ُن عْصاًذٍ خْاُذ 

دس ایي هیبى ػْاهلی ّجْد داسًذ کَ ثبػث کبُؼ عشػت عْخت ّ . ؽذ

.  عبص ثذى هی ؽًْذ ّ خْد ػبهلی ثشای اثتال ثَ چبقی ّ اضبفَ ّصى ُغتٌذ

ایي دس دبلی . هیضاى ُْسهْى تغتْعتشّى دس هشداى ّ صًبى ثب ثبالتش سفتي عي، کبُؼ هی یبثذ: کاٌش میشان تستوستزون

اعت کَ تغتْعتشّى هغئْل تٌظین تْدٍ ػضالًی اعت ّ ثبػث هی ؽْد کبلشی ثیؾتشی ثغْصاًیذ دتی صهبًی کَ دس دبل 

الجتَ ُویي . هشداى هی تْاًٌذ اص کبُؼ هیضاى تغتْعتشّى تب دذّدی ثب هصشف ّیتبهیي دی جلْگیشی کٌٌذ. اعتشادت ُغتیذ

.  اثش ّیتبهیي دی ٌُْص دس صًبى تبییذ ًؾذٍ اعت

افضایؼ .  فشایٌذ اعتشط دس ثذى ثبػث افضایؼ ُْسهْى کْستیضّل ؽذٍ ّ ثَ عْخت ّ عبص ثذى آعیت هی سعبًذ:استزص

افضایؼ ّصى ثب عْخت ّ عبص طجیؼی ثذى تذاخل داسد ّ عشػت . عطخ کْستیضّل خْد ػبهلی ثشای پشخْسی ّ اضبفَ ّصى اعت

اجتٌبة اص هکبى ُبیی کَ هٌجش ثَ افضایؼ عطْح اعتشط هیؾًْذ ّ اًجبم ّسصػ هٌجش ثَ کبُؼ . آى سا کبُؼ هی دُذ

. اثشات اعتشط ثش سّی هتبثْلیغن ثذى هی ؽْد

 افشادی کَ ؽجِب کوتش هی خْاثٌذ، سّص ثؼذ تذشک کوتشی داسًذ ّ ایي اهش، خْد هٌجش ثَ عْصاًذى کبلشی کوتشی :کم خوابی

ثذتش ایٌکَ، دس ّاقغ کوجْد خْاة، ثبػث کبُؼ هیضاى اًشژی کَ ثذى طی اعتشادت اص آى اعتفبدٍ هی کٌذ، . ًیض هی ؽْد

 عبػت خْاة ؽجبًَ سّصی ّ تٌظین چشخَ خْاة دتی دس سّصُبی تؼطیل ثشای تٌظین هتبثْلیغن 8دسیبفت دذاقل . خْاُذ ؽذ

.  ثذى تْصیَ هی ؽْد

ٍ  ُبی غزایی پشدجن سا دس فْاصل صهبًی صیبد هصشف هی  کٌیذ، عشػت :مصزف وعدي ٌای پزحجم  صهبًی کَ ؽوب ّػذ

عْخت ّ عبص هْاد غزایی کوتش اص صهبًی اعت کَ دجن  ُبی غزایی کن ّلی دس عبػبت هؾخص ّ ثَ طْس هکشس هصشف 

 عبػت یک ثبس یک 3 تب 2ثَ طْسی کَ ُش .  هیبى  ّػذٍ هصشف کٌیذ4 یب 3 ّػذٍ غزایی اصلی ّ 3پظ عؼی کٌیذ سّصاًَ . کٌیذ

 هیبى  ّػذٍ هصشف هی  کٌٌذ اؽتِبی کوتشی ثشای ّػذٍ 4 تب 3هطبلؼبت ًؾبى دادٍ  اًذ افشادی کَ سّصاًَ . هقذاس غزا ثخْسیذ

.  ُبی اصلی داؽتَ ّ کوتش پشخْسی هی  کٌٌذ

اص جولَ ایي داسُّب هی تْاًذ ثَ ضذ افغشدگی ُب، .  ثشخی داسُّب ثب عشػت عْخت ّ عبص ثذى تذاخل داسًذ:مصزف داروٌا

دس صْست اثتال ثَ چبقی ًبؽی اص هصشف ایي داسُّب ثب . داسُّبی دیبثت، اعتشّئیذُب ّ داسُّبی ُْسهْى دسهبًی اؽبسٍ کشد

.  پضؽک تبى دس هْسد تغییش دّص یب دتی پیؾٌِبد یک صهبى ثِتش دس سّص ثشای هصشف آًِب هؾْست کٌیذ

آُي، اکغیژى . خبًن ُب ثب اص دعت دادى آُي دس ُش هبٍ، ثبیذ تْجَ ثیؾتشی ًغجت ثَ ایي هْضْع داؽتَ ثبؽٌذ: کمبود آٌه

الصم سا ثَ ػضالت هی سعبًذ ّ چٌبًچَ عطخ آُي ثذى اص دذ هْسد ًیبص کوتش ؽْد، ػضالت ُن اکغیژى الصم سا دسیبفت ًکشدٍ ّ 



عؼی کٌیذ آُي هْسد ًیبص ثذى سا ثب هصشف . ثَ ایي تشتیت، اًشژی ثذى کبُؼ یبفتَ ّ سًّذ هتبثْلیغن ثذى ُن هختل خْاُذ ؽذ

. هْاد غزایی عشؽبس اص آُي، اص جولَ دجْثبت، عیضیجبت تیشٍ هثل اعفٌبج، کلن ثشّکلی ّ اص ایي قجیل تبهیي ًوبییذ

ٌُگبهی کَ ثذى سا ّاداس ثَ تذول گشعٌگی هی کٌیذ، صهیٌَ سا ثشای کبُؼ عشػت هتبثْلیغن فشاُن : تحمل گزسىگی

کبلشی . هی عبصیذ، چشا کَ ثب ایي کبس، ثذى ثشای دفظ عْخت هْسد ًیبص، کبلشی دسیبفتی سا ثَ جبی عْصاًذى، دفظ خْاُذ کشد

صیشا گشعٌگی دادى ثَ ثذى، ًَ تٌِب هْجت کبُؼ ّصى ؽوب . هْسد ًیبص سّصاًَ خْد سا هذبعجَ ًوْدٍ ّ کوتش اص آى، هصشف ًکٌیذ

. ًوی ؽْد، ثلکَ ایي سًّذ هؼکْط خْاُذ ؽذ

 دقیقَ ًؾغتي ثَ طْس ثبثت دس یک جب، هبًغ اص هتبثْلیغن هْثش ثذى ّ هْجت افضایؼ ّصى هی 20 طجق هطبلؼبت :بی تحزکی

پظ ثیي کبس، دتوب ثلٌذ ؽْیذ ّ تشجیذب، چٌذ دشکت کؾؾی اًجبم دادٍ ّ چٌذ قذم ُن کَ ؽذٍ، ساٍ ثشّیذ یب خْد سا ثَ . ؽْد

. کبس دیگشی هؾغْل کٌیذ

 کلغین، ًقؾی ثغیبس کلیذی سا دس عْخت ّ عبص چشثی ُبی ثذى ثش ػِذٍ داؽتَ ّ هؼیي هی کٌذ کَ ثذى :کمبود کلسیم

ثَ  ثش اعبط ًتیجَ تذقیقبت اًجبم ؽذٍ، سژین غزایی عشؽبس اص کلغین، .ایي چشثی ُب سا ثغْصاًذ یب آًِب سا رخیشٍ کٌذ

 .عْصاًذى هیضاى ثیؾتشی اص چشثی ُبی ثذى ثغیبس کوک خْاُذ کشد

www.everydayhealth.com 

     سالمت آوای: منبع

http://iec.behdasht.gov.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=143&pageid=52371&newsview=134918

