
 دهیم؟ افزایش را خود اشتهبی چگونه

 

 پُشخَسی ساخَد هطکل تشیي ثضسگ ٍ ّستٌذ ٍصى کبّص ثشای ساّی دًجبل ثِ افشاد اص ثبالیی ضوبس کِ عَس  ّوبى

 .ّستٌذ اضتْب افضایص ّبی ساُ دًجبل ثِ ّوَاسُ ٍ است افشاد اص ثسیبسی هطکل ًیض اضتْبیی ثی داًٌذ، هی

 

 اشتهب

 

 ٍ ًکشدُ ایجبد سا خغشی ٍ ػبسضِ ّیچ ّب سٍش ایي. است اضتْب افضایص عجیؼی ّبی سٍش اص استفبدُ ساُ، ثْتشیي

 ثشای ای ضذُ تأییذ ٍ هٌغقی ّبی سٍش خبعش ّویي ثِ ٍ ثَد خَاٌّذ هٌبست ثسیبس اضتْب ثی ّبی ثچِ ثشای هخصَصبً

 .ّستٌذ اضتْب افضایص

 

 ثِ فشد ٍ ضَد هی هتَقف هذتی ثؼذ ػَاسض، ثَدى داسا دلیل ثِ اضتْب افضایص هٌظَس ثِ داسٍّب اص ثسیبسی هصشف

 ی ػبسضِ تشیي ضبیغ ایي ٍ داضت خَاّذ ثیطتشی ٍصى کبّص هتؼبقجبً فشد ایي. ضذ خَاّذ اضتْبتش ثی صهبى هشٍس

 .ثَد خَاّذ اضتْب افضایص داسٍّبی اص ثسیبسی هصشف

 

 ٍصى کبّص دیگشی ثیوبسی ّش یب ٍ دسهبًی ضیوی ًظیش ّبیی ثیوبسی دلیل ثِ کِ افشادی ثشای ّوچٌیي اضتْب افضایص

 تَاًیذ هی ضوب خبظ، غزاّبی ثشخی هصشف ٍ هٌبست صًذگی سجک اًتخبة ثب اهب. است آسصٍ یک اًذ داضتِ صیبدی

 .دّیذ افضایص سا خَد اضتْبی

 

 غزایی هَاد ایي اص کذام ّش. کٌین هی اضبسُ ضَد هی فشد دس اضتْب افضایص ثبػث کِ غزایی هَاد ثشخی ثِ ایٌجب دس

 ثب تَاًذ هی ّب آى اص یک ّش اثش هکبًیسن ّوچٌیي ٍ ضَد اضتْب افضایص ثبػث افشاد دس هختلفی دسجبت ثِ تَاًذ هی

 :ثبضذ هتفبٍت دیگشی

 

 صسدچَثِ* 

 



 جیٌسیٌگ* 

 

        هبست* 

 

 هشکجبت* 

 

 قبط قشُ آة* 

 

 گیبّی چبی* 

 

 فشٍت گشیپ* 

 

 ًؼٌبع ػشق ٍ ثشگ* 

 

 خشهب ی ّستِ سٍغي* 

 

 صهبًی ثشًبهِ داضتي اضتْب افضایص دس ساُ تأثیشگزاستشیي الجتِ ٍ تشیي هْن

 

 گشسٌِ ًظیش کبسّبیی اص ثبیذ حتوبً ضوب. است خَسدى غزا ثشای ای ضذُ تؼییي

 

 ثؼذی غزایی ٍػذُ ثشای اضتْب افضایص ثْبًِ ثِ هثالً صیبد، هذت ثشای هبًذى

 



 کٌیذ خَدداسی خَسدى غزا ثشای ٍقت ًذاضتي بی ٍ پشخَسی ٍ

 

 کوک ثسیبس ضوب ثشای تَاًذ هی ّب آى هصشف کِ داسًذ ٍجَد صیبدی اضتْبی ّبی هحشک ضذُ رکش هَاسد ثش ػالٍُ

 .است الصم ّذف ثِ سسیذى ثشای تشکیجبت ایي هستوش ٍ کبفی هقبدیش هصشف کِ ًکٌیذ فشاهَش اهب. ثبضذ کٌٌذُ

 

 هوکي پضضک سشعبًی ثیوبساى ثشای. ثبضذ دسهبًی ضیوی داسٍّبی ػبسضِ تَاًذ هی اضتْبیی ثی گفتین کِ عَس ّوبى

 سٍغي ٍ صهیٌی ثبدام کشُ صیتَى، سٍغي ًظیش غزایی هَاد هصشف. کٌٌذ تَصیِ سا اضتْب دٌّذُ افضایص داسٍّبی است

 ثشای ضٌجلیلِ ٍ صًججیل سیطِ ثذاًیذ است الصم. است اضتْب افضایص ثشای پضضکبى ّبی تَصیِ اص ّوچٌیي کبًَال

 .اًذ ضذُ ضٌبختِ هَثش کَدکبى دس هخصَصبً اضتْب افضایص

 

  

 منبسب رفتبری تغییرات امب

 

. است خَسدى غزا ثشای ای ضذُ تؼییي صهبًی ثشًبهِ داضتي اضتْب افضایص دس ساُ تأثیشگزاستشیي الجتِ ٍ تشیي هْن. 1

 ثؼذی غزایی ٍػذُ ثشای اضتْب افضایص ثْبًِ ثِ هثالً صیبد، هذت ثشای هبًذى گشسٌِ ًظیش کبسّبیی اص ثبیذ حتوبً ضوب

 .کٌیذ خَدداسی خَسدى غزا ثشای ٍقت ًذاضتي یب ٍ پشخَسی ٍ

 

  

 

 افضایص ثبػث کبس ایي. کٌیذ هصشف پشحجن ٍ ثضسگ غزایی ٍػذُ جبی ثِ سا هکشس ٍ کَچک غزایی ّبی ٍػذُ. 2

 خبعش ّویي ثِ. ضذ خَاّذ آهبدُ ثیطتش ّبی حجن ثشای ضوب هؼذُ صهبى هشٍس ثِ کِ چشا ضذ خَاّذ ضوب دس اضتْب

 .دّیذ افضایص یکی یکی هکشس ّبی ٍػذُ عی ٍ هشٍس ثِ سا خَد غزاّبی ّبی لقوِ تؼذاد کِ کٌین هی تَصیِ

 

  



 پروتئین

 

 ثبػث تَاًذ هی سٍصاًِ غزایی سطین ثِ پشٍتئیٌی غزاّبی کشدى ٍاسد تغزیِ، هتخصصبى اص ثسیبسی ی گفتِ ثِ. 3

 .ضَد فشد دس اضتْب افضایص

 

  

 

 هصشف سٍ ایي اص. است دسیبفتی کبلشی ثِ تَجِ اضتْب افضایص ّبی ساُ تشیي هْن اص یکی کِ ًکٌیذ فشاهَش. 4

 اضتْب، کبّص ثش ػالٍُ ضَس ٍ چشة ّبی ٍػذُ هیبى ٍ فَدّب فست ًظیش غزایی اسصش ثذٍى ٍ پشکبلشی غزاّبی

 .کٌٌذ هی ایجبد ًیض سا سیضهغزی هَاد کوجَد

 

  

 

 ٍ ّل سجض، چبی سیش، هیخک، گل صًججیل، ًظیش اضتْب عجیؼی ی دٌّذُ افضایص ّبی هکول ٍ گیبّبى هصشف. 5

 افضایص دس تَاًٌذ هی ًیض ثیذهطک ػشق ٍ گبٍصثبى گل. ثبضذ کٌٌذُ کوک اضتْب افضایص دس تَاًذ هی سجض فلفل

 .ثبضٌذ هَثش اضتْب

 

  

 

 ٍ غزایی ّبی ٍػذُ  هیبى دس هبیؼبت ثبالی هقبدیش هصشف دٌّذ هی اًجبم افشاد اص ثسیبسی کِ دیگشی اضتجبُ اقذام. 6

 ٍ پُشی احسبس غزا اص کوی حجن دسیبفت اص ثؼذ فشد غلظ ػبدت ایي ی ًتیجِ دس. است غزا ّوشاُ هخصَصبً

 غزایی ٍػذُ اتوبم اص قجل ًَضیذًی ّشگًَِ هصشف اص کٌین هی تَصیِ خبعش ّویي ثِ. کٌٌذ هی اضتْبیی ثی

 سجضی دیگش، ّبی ًَضیذًی ٍ هیَُ آة چبی، غزایی ٍػذُ اص قجل سبػت 1 تب سبػت ًین کٌیذ سؼی. کٌیذ خَدداسی

 .ًکٌیذ هصشف فیجش پش غزاّبی ٍ سبالد ٍ



 

  

 

 ًظیش ّبیی ٍسصش. است جزة ٍ ّضن الجتِ ٍ اضتْب افضایص دس هٌبسجی ساّکبس کبفی ٍ هٌبست ٍسصش. 7

 .ّستٌذ هٌظَس ایي ثشای ّب ٍسصش ثْتشیي سفتي ساُ ٍ دٍیذى آّستِ سَاسی، دٍچشخِ

 

 ثبالی هقبدیش هصشف دٌّذ هی اًجبم افشاد اص ثسیبسی کِ دیگشی اضتجبُ اقذام

 

 حجن دسیبفت اص ثؼذ فشد غلظ ػبدت ایي ی ًتیجِ دس. است غزا ّوشاُ هخصَصبً ٍ غزایی ّبی ٍػذُ  هیبى دس هبیؼبت

 کٌٌذ هی اضتْبیی ثی ٍ پُشی احسبس غزا اص کوی

 

 دس هثجتی تأثیش ضذُ تَصیِ ساّکبسّبی ٍ ثَدُ اضتْب ثی ّوَاسُ تَصیِ ایي توبم سػبیت ثب کِ ّستیذ فشدی ضوب اگش

 هشاجؼِ دسهبى سطین یب تغزیِ هطبٍس ثِ هٌبست غزایی ثشًبهِ یک داضتي ثشای است ثْتش ًذاضتِ، ضوب اضتْبی

 پی ضوب دس اضتْبیی ثی ایي ػلت ثِ ضوب، صًذگی سجک ٍ غزایی سطین اعالػبت دسیبفت ثب تغزیِ هطبٍس یک. کٌیذ

 .دّذ هی اسائِ ضوب ثِ سا دسهبى ثشًبهِ ثْتشیي ٍ ثشدُ

 

 افضایص هٌظَس ثِ پشکبلشی غزاّبی دسیبفت ٍ پشخَسی ثشای تالش ٍ ثشًبهِ ثذٍى خَسدى غزا کِ ًکٌیذ فشاهَش

 دسهبًی ساّکبس ّشگض ٍلی دّذ هی افضایص سا ضوب دسیبفتی غزای حجن هذت کَتبُ دس اگشچِ ضذیذ ٍسصش ٍ اضتْب

 .ثَد ًخَاّذ ضوب دس اضتْبیی ثی کبهل دسهبى ثشای هٌبست


