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           درٔصزف بزخی دارٚٞب خصٛصب دارٚٞبی ضذاِتٟبة

ٗ )  غیزاستزٚییذی   ٚ وٛرتٖٛ ببیستی    (  ٔثُ آسپیزی

اسٔصزف خٛدسزا٘ٝ آ٘تی بیٛتیه ٞب         .  احتیبط وزد  

 .اجتٙبة ضٛد

         ٜدارٚٞبی آ٘تی اسیذ راببیستی یه سبػت بؼذاس ٞزٚػذ

لبُ .  ٞفتٝ ٔصزف وزد    6تب    4غذا ٚ ٍٞٙبْ خٛاة بزای      

اس ٔصزف سٛسپب٘سیٖٛ ٞبی ضذاسیذ خٛة تىبٖ دادٜ        

 .ضٛ٘ذ

 بیٕبر خٛاة ٚ استزاحت وبفی داضتٝ ببضذ 

 جٟت وبروزد بٟتز وّیٝ ٔبیؼبت فزاٚاٖ استفبدٜ ضٛد. 

 سیٍبرٚاِىُ لطغ ضٛد 

 تحزن ٚ فؼبِیت بذ٘ی بٝ ا٘ذاسٜ وبفی داضتٝ ببضذ. 

 ضیٜٛ س٘ذٌی بیٕبر ببیستی بٝ دٚر اس استزس ببضذ. 

                اسٔصزف ادٚیٝ ٞبیی ٔثُ فّفُ ٚ غذاٞبی حبٚی

ضىالت، تٙذ یب سزضبراس چزبی ٚ وبفئیٗ خٛدداری            

 .ضٛد

           ،٘ٛضببٝ ٞبی ٌبسدار، آة پزتمبَ ٚ یب ٌزیپ فزٚت تزش

 .ٔحذٚد ٚ یب خذف ضٛد

            ،فزاٚردٜ ٞبی ِبٙی پزچزة، پٙیزٞبی تٙذ ٚ طؼٓ دار

ٌٛضت پزچزة ٚ پزادٚیٝ ، سٛسیس ٚ وبِببس ٚ               

ٕٞبزٌز، سیزٚ پیبس، سس ٚ آة ٚ رة ٌٛجٝ فزٍ٘ی             

 .حذف ضٛ٘ذ

              ،ٔصزف غذاٞبی سبِٓ  ٚ ٌٛ٘بٌٖٛ  اس جّٕٝ ٔیٜٛ، سبشی

٘بٖ سبٛس دار، بزضتٛن، پبستب، ٚ بز٘ج لٟٜٛ ایی            )غالت

ٚفزاٚردٜ ٞبی ِبٙی وٓ چزة، ٌٛضت بذٖٚ چزبی،                

ٔفیذ (  حبٛببت ٚ تخٓ ٔزؽ ، رٚغٗ سیتٖٛ ٚ رٚغٗ وب٘یٛال            

 .ٔی ببضٙذ

           ُدرصٛرت ٔصزف سبیٕتذیٗ ایٗ دارٚ ببیستی ببغذا ٚ لب

اس ٔصزف آ٘تی اسیذ تب یه سبػت        .  اس خٛاة ٔصزف ضٛد   

 .بؼذاس ٔصزف سبیٕتذیٗ اجتٙبة ضٛد

          ٜدرصٛرت ٔصزف را٘یتیذیٗ ٚ یب فبٔٛتیذیٗ ایٗ دارٚ ٕٞزا

 . بب غذا یب بذٖٚ غذا ٚ لبُ اس خٛاة ٔصزف ضٛد

          03تب    51)درصٛرت تجٛیش أپزاسَٚ دارٚ پیص اس غذا 

 . ٔیُ ضٛد( دلیمٝ لبُ اس غذا

        ٗاسػٛارض ٔصزف سب٘ذٚستبتیٗ اسٟبَ آبىی است بٙببزای

 .ٔصزف ٔبیؼبت فزاٚاٖ تٛصیٝ ٔی ضٛد

               ٕٝٞچٙیٗ بٝ سبیز تٛصیٝ ٞبی پشضه ٔؼبِج خٛد چ

درسٔیٙٝ دارٚدرٔب٘ی ٚ رصیٓ غذایی یب سبیز ٔزالبتٟب تٛجٝ          

 فزٔبییذ

 

 

  ادأٝ خٛ٘زیشی اس دستٍبٜ ٌٛارش ٔثُ استفزاؽ خٛ٘ی ٚ یب

، ٚیب ٚجٛد خٖٛ (coffee ground)ضبیٝ دا٘ٝ ٞبی لٟٜٛ

 یبِختٝ خٖٛ در ٔذفٛع ٚ یب ٚجٛد ٔذفٛع سیبٜ رً٘

 احسبس ضؼف ٚ ٌیجی 

  ٓدردٞبی ضذیذ در ضى 
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 ٚجٛدخٛ٘زیشی درأتذاد ِِٛٝ ٌٛارش وٝ اس دٞبٖ تب ٔمؼذ  

. ٔی ببضذ بٝ ٔؼٙبی خٛ٘زیشی دستٍبٜ ٌٛارضی ٔیی بیبضیذ          

خٛ٘زیشی ٔی تٛا٘ذ اس ٔزی، ٔؼذٜ، رٚدٜ وٛچه، رٚدٜ بشري یب 

 .ببضذ( راست رٚدٜ )ٚ روتْٛ(آ٘بَ ) وِٖٛٛ، ٚ ٔمؼذ 

 

 

 

 :ػُّ خٛ٘زیشی ٞبی ٌٛارضی ضبُٔ 

 اسٚفبصیت یب اِتٟبة ٚ ٚرْ ٔزی 

 (ٕٞٛرٚئیذ)بٛاسیز 

  (آ٘بَ)فیطزٞبی ٔمؼذ 

 َٛتطىیُ ضبیؼٝ ویسٝ ایی ضىُ در            :  دیٛرتیى

ٔمؼذوٝ بب ٌذضت سٔبٖ ٚ افشایص سٗ ٔٙجز بٝ                

 .خٛ٘زیشی ٔطخص ٔی ضٛد

 سزطبٖ دستٍبٜ ٌٛارش ٚ پِٛیپ ٚ سزطبٖ رٚدٜ بشري 

 سخٓ ٞبی ٔؼذٜ ٚ اِتٟبة ٔؼذٜ یب ٌبستزیت 

 

بستٝ بٝ ٔحُ خٛ٘زیشی ٚ ٔىبٖ ضبیؼٝ در دستٍبٜ ٌٛارش             

 .خٛ٘زیشی بب اضىبَ ٔختّف بزٚس ٔی وٙذ

     استفزاؽ خٖٛ رٚضٗ ٚ یب     :  درخٛ٘زیشی اس اسٚفبٌٛس یب ٔزی

ضبیٝ دا٘ٝ ٞبی لٟٜٛ ٚ یب ٔذفٛع سیبٜ  وٝ بٝ دِیُ سخٓ یب               

 .ٚاریس ٔزی ٔی ببضذ

 

   ٜاستفزاؽ خٖٛ لزٔشرٚضٗ یب استفزاؽ      :  درخٛ٘زیشی اس ٔؼذ

ضبیٝ دا٘ٝ ٞبی لٟٜٛ ٚ یب ٔذفٛع سیبٜ بٝ دِیُ سخٓ، اِتٟبة        

 ٚ ٚاریس

     خٛ٘زیشی لزٔشرٚضٗ ٚ یب       :  درخٛ٘زیشی اسرٚدٜ ببریه

 آِببِٛیی  بٝ دِیُ سخٓ، تٛٔٛرٚیب اختالالت ػزٚلی

  خٖٛ رٚضٗ درٔذفٛع بٝ دِیُ  : درخٛ٘زیشی اس رٚدٜ بشري

سزطبٖ رٚدٜ بشري، پِٛیپ، وِٛیت یباِتٟبة وِٖٛٛ ،             

 ٔطىالت ػزٚلی ٚ دیٛرتیىَٛ

 

      ْ دفغ خٖٛ لزٔشرٚضٗ   :  درخٛ٘زیشی راست رٚدٜ یب روتٛ

ٚ (  بٛاسیز  )  ٔطٟٛداست  بٝ دِیُ تٛٔٛرٞب، ٕٞٛرٚییذ         

 ضمبق ٔمؼذ

 

 پشضىی، ٌزفتٗ ضزح حیبَ اس      تطخیص بب ا٘جبْ ٔؼبیٙبت

بیٕبر ٚ ا٘جبْ تستٟبی ا٘ؼمبدی ٚ ػىسبزداری اس لسیٕیت   

فٛلب٘ی یب تحتب٘ی دستٍبٜ ٌٛارش ، آ٘ذٚسیىیٛپیی ٚ ییب         

 .وِٛٛ٘ٛسىٛپی  أىبٖ پذیزاست

 

 

 

 

  درٔٛارد خٛ٘زیشی اس ٔزی، ٔؼذٜ، رٚدٜ ببریه ٚ رٚدٜ بشري

ٕٔىٗ است بب ا٘جبْ آ٘ذٚسىٛپی ٚ وِٛٛ٘ٛسىٛپیی بیتیٛاٖ      

خٛ٘زیشی را ٔتٛلف سبخت، بذیٙیٛسییّیٝ ویٝ پیشضیه           

بباستفبدٜ اس آ٘ذٚسىٛپ خٛ٘زیشی ٌٛارضی را وٙتزَ ٔیی    

 .ٕ٘بیذ

 

         اِتٟبة ٚ ػفٛ٘ت ٔؼذٜ بب دارٚ درٔب٘ی لببیُ درٔیبٖ اسیت

ٔب٘ٙذ آ٘تی بیٛتییىیٟیب ٚ دارٚٞیبی ٔیتیٛلیف ویٙیٙیذٜ                   

تِٛیذاسیذٔؼذٜ ٔثُ پٙتٛپزاسَٚ ٚ ضذاسیییذٞیب دارٚٞیبی       

وبٞٙذٜ اسیذ ٔؼذٜ ٔثُ را٘یتییذییٗ ٚ فیبٔیٛتیییذییٗ ٚ              

سبیٕتذیٗ ٚ دارٚٞبی ٔحبفظت وٙٙذٜ اس ٔخبط ٔیؼیذٜ ٚ       

 رٚدٜ ٔثُ سٛوزاَ فیت

   ٔطىالت خٛش خیٓ ٔمؼذ ٚ راست رٚدٜ بب ٔصزف وزْ ٞیب

 .ٚ ضیبف ٚ حٕبْ ٌزْ لببُ درٔبٖ است

               ٚ درٔبٖ جزاحی در بزخی ٔیٛارد ویٝ بیب دارٚدرٔیب٘یی

 .سبیزرٚش ٞب بٟبٛدی حبصُ ٘طٛد ٔٛرد ٘یبساست

   درصٛرتیىٝ بیٕبرخٖٛ سیبدی اس دست بذٞذ ٌبٞی تشرییك

 .خٖٛ ٔٛرد ٘یبس است

        درصٛرتی وٝ خٛ٘زیشی سیبدببضذ بیٕبرببیسیتیی جیٟیت

 .ٔزالبت در بیٕبرستبٖ بستزی ضٛد
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