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فصل  : 12سفره سالمت
 .1ثشای چِ الصم اػت غزا ثخَسین ؟ غزا خَسدى ثبػث تبهیي هبدُ ( ثشای ػبخت ػلَل ّبی جذیذ ٍ سؿذ ثذى ) ٍ
ّوچٌیي ثبػث تبهیي اًشطی (ثشای اًجبم فؼبلیت ّبی سٍصاًِ ) هی ؿَد .
ًکتِ  :کبسّبیی کِ غزا دس ثذى هب اًجبم هی دّذ  ،ثِ هَاد هغزی آى ثؼتگی داسد .
 .2اًَاع هَاد هغزی هَجَد دس غزاّب سا ًبم ثجشیذ  .کشثَّیذسات ّب ( قٌذ ّب ) ـ لیپیذّب ( چشثی ّب ) پشٍتئیي ّب ـ
ٍیتبهیي ّب ـ هَاد هؼذًی ـ آة
ً .3قؾ ّبی غزا دس ثذى چیؼت ٍ ایي ًقؾ ّب تَػط کذام دػتِ اص هَاد هغزی تبهیي هی ؿَد ؟
الف ) تَلیذ اًشطی  :کشثَّیذسات ّب ٍ لیپیذّب ـ ة ) سؿذ ً ،گِ داسی ٍ تشهین ثبفت ّب  :پشٍتئیي ّب ـ ح ) اًجبم ٍ
تٌظین اػوبل حیبتی ٍ :یتبهیي ّب  ،هَاد هؼذًی ٍ آة
 .4هْوتشیي ٍظبیف کشثَّیذسات ّب دس ثذى چیؼت ؟ تَلیذ ٍ تبهیي اًشطی هَسد ًیبص ػلَل ّب
ًکتِ  :ثِ کشثَّیذسات ّب  ،قٌذ ًیض گفتِ هی ؿَد .
 .5کشثَّیذسات ّب ثِ طَس کلی دس چٌذ گشٍُ طجقِ ثٌذی هی ؿًَذ ؟ 2گشٍُ ؛ قٌذ ّبی ػبدُ ٍ قٌذ ّبی هشکت
 . 6ثشخی اص اًَاع قٌذ ّبی ػبدُ سا ًبم ثجشیذ .گلَکض ( ػبدُ تشیي ًَع کشثَّیذسات ّب کِ ثِ ػٌَاى ػَخت ػلَل هصشف
هی ؿَد  ) .ـ ػبکبسُص  ( :ؿکش) ـ فشٍکتَص ( قٌذ هیَُ ّب ) ـ الکتَص ( قٌذ ؿیش )
ًکتِ  :قٌذ ّبی ػبدُ ؿیشیي اًذ ٍ ثِ فشاٍاًی دس هیَُ ّب ٍ ػجضی ّب یبفت هی ؿًَذ .
 .7هٌظَس اص قٌذ ّبی هشکت چیؼت ؟ قٌذّبی هشکت حبصل پیًَذ ثیي کشثَّیذسات ّبی ػبدُ خصَصبً گلَکض ّؼتٌذ .
ًکتِ  :قٌذ ٍ ؿکشی کِ ثب چبی هی خَسیذ  ،اص قٌذی ػبختِ ؿذُ اػت کِ اص سیـِ ی گیبُ چغٌذس قٌذ یب ػبقِ ی ًیـکش
ثِ دػت هی آیذ .
 . 8ثؼضی اص اًَاع قٌذ ّبی هشکت سا ًبم ثجشیذ ٍ دس هَسدؿبى هختصشاً تَضیح دّیذ .
ًـبػتِ  :ایي کشثَّیذسات خَساکی دس گیبّبى ػبختِ هی ؿَد ٍ دس خَساکی ّبیی هثل ثشًج  ،ػیت صهیٌی  ،غالت ٍ
گٌذم ٍجَد داسد ً .ـبػتِ اص تشکیت ؿذى گلَکض ّب ثب ّن ثِ ٍجَد هی آیذ .
ػلَلُض  :ایي کشثَّیذسات گیبّی اػت ٍ دس ّوِ ی غزاّبی گیبّی ٍجَد داسد  .هیَُ ّب ٍ ػجضی ّب هقذاس صیبدی ػلَلض
داسًذ  .ػلَلض ًیض اص تشکیت ؿذى گلَگضّب تـکیل هی ؿَد .
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گلیکَطى  :ثِ کشثَّیذسات ّبی حیَاًی یب قٌذ جبًَسی هؼشٍف اػت کِ دس ػلَل ّبی هبّیچِ ای ثذى هخصَصبً کجذ
یبفت هی ؿَد  .گیکَطى ًیض اص گلَکض ػبختِ ؿذُ اػت .
ًکتِ ً :ـبػتِ  ،ػلَلض ٍ گلیکَطى ّوِ اص گلَکض ػبختِ ؿذُ اًذ ٍلی آى چِ ثبػث تفبٍت آى ّب هی ؿَد  ،تؼذاد
گلَکض ّب ٍ چگًَگی پیًَذ ثیي آى ّبػت .
ًکتِ  :ثشای ؿٌبػبیی ًـبػتِ دس هَاد هی تَاًین اص هحلَل یُذ اػتفبدُ کٌین  .دس صَست اضبفِ ؿذى هحلَل یذ ثِ
هبدُ ای  ،اگش دس آى هبدُ ًـبػتِ ٍجَد داؿتِ ثبؿذ  ،هحلَل یذ ثِ سًگ آة تیشُ دس خَاّذ آهذ .
ً .9ـبػتِ چگًَِ ٍ دس کجب ػبختِ هی ؿَد ؟ گیبّبى دس فتَػٌتض  ،اثتذا قٌذی ثِ ًبم گلَکض هی ػبصًذ  ،ػپغ ثب ٍصل
کشدى هَلکَل ّبی گلَکض ثِ ّن ً ،ـبػتِ هی ػبصًذ .
 . 10چشا ثِ ػلَلض کشثَّیذسات ّبی ثذٍى اًشطی هی گَیٌذ ؟ ثذى هب ًوی تَاًذ اص اًشطی ػلَلض اػتفبدُ کٌذ صیشا هَاد
تجضیِ کٌٌذُ آى دس ثذى ٍجَد ًذاسد  .اهب خَسدى غزاّبیی کِ ػلَلض داسًذ ثِ ػالهتی هب کوک هی کٌذ .ثِ ػٌَاى هثبل
ثبػث دفغ آػبى تش هَاد اص ثذى هی ؿَد .
ًکتِ  :گشچِ آًضین الصم ثشای تجضیِ ػلَلض دس ثذى ٍجَد ًذاسد  ،اهب ثبکتشی ّبی ( هفیذ ) دػتگبُ گَاسؽ هی تَاًٌذ ثب
تجضیِ ػلَلض ثبػت آصاد ؿذى اًشطی آى ٍ دس ًتیجِ اػتفبدُ خَد ثبکتشی ّب ٍ ّوچٌیي ثذى هب اص آى اًشطی هی ؿَد .
 .11ثشخی اص فَایذ لیپیذّب دس ثذى سا ثٌَیؼیذ .1 .چشثی ّب دس ػبختِ ؿذى غـبی ػلَل ّب ثِ کبس هی سًٍذ .2 .ثبفت
چشثی کِ ًَػی ثبفت پیًَذی اػت ،دٍستبدٍس اًذام ّبی داخل ثذى سا هی پَؿبًٌذ ٍ آًْب سا اص آػیت ٍ ضشثِ حفظ هی
کٌذ .3 .چشثی ّب دس تبهیي اًشطی ثذى ًیض هَثش ّؼتٌذ .
ًکتِ  :چشثی دس ػلَل ّبی ثبفت چشثی رخیشُ هی ؿَد .
ًکتِ  :هقذاس اًشطی ای کِ یک گشم چشثی تَلیذ هی کٌذ  ،تقشیجبً دٍ ثشاثش اًشطی حبصل اص یک گشم کشثَّیذسات اػت .
 .12هْوتشیي هضشات چشثی ّبی اضبفِ دس ثذى سا ثٌَیؼیذ  .خطش سػَة دس سگ ّب ٍ تٌگ ؿذى آى ّب ٍ دس ًتیجِ
ایجبد ثیوبسی فـبس خَى ٍ ػکتِ قلجی سا افضایؾ هی دٌّذ  .ـ ثبػث چبقی ٍ ثیوبسی ّبی هختلف ًبؿی اص آى هی
ؿًَذ  .ـ دٍس ثؼضی اص اًذام ّبی ثذى ثیؾ اص اًذاصُ جوغ هی ؿًَذ ٍ ثبػث هی ؿًَذ آى اًذام ّب ًتَاًٌذ ثِ خَثی
کبسؿبى سا اًجبم دٌّذ .
 .13چشثی ّب ثِ چٌذ ًَع تقؼین هی ؿًَذ ٍ ّش ًَع هؼوَالً ثِ چِ حبلتی ٍجَد داسد ؟ چشثی ّب دٍ ًَع گیبّی ٍ جبًَسی
داسًذ ؛ چشثی ّبی گیبّی دس دهبی هؼوَلی هبیغ اًذ  ،دس حبلی کِ چشثی ّبی جبًَسی دس ایي دهب هؼوَالً جبهذ اًذ .
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 .14چشا پضؿکبى تَصیِ هی کٌٌذ اص چشثی ّبی جبهذ کوتش اػتفبدُ ؿَد ؟ صیشا احتوبل سػَة چشثی ّبی جبهذ دس
سگ ّب ثیـتش اص چشثی ّبی هبیغ اًذ .
 .15ثؼضی اص هٌبثغ چشثی ّبی گیبّی ٍ جبًَسی سا ًبم ثجشیذ  .چشثی ّبی جبًَسی هثل  :گَضت  ،تخن هشؽ  ،پٌیش ً ،شُ
ٍ لجٌیبت ـ چشثی ّبی گیبّی هثل  :داًِ ّبی سٍؿٌی ّوبًٌذ آكتبثگشداى  ،صیتَى  ،ثبدام ٍ گشدٍ
ًکتِ  :اػتفبدُ اص چشثی ّبی گیبّی هثل سٍغي صیتَى ٍ سٍغي گشدٍ ثشای ػالهت ثذى هٌبػت تش ّؼتٌذ .
ًکتِ  :ؿتش ثب چشثی ای کِ دس کَّبًؾ رخیشُ ؿذُ اػت  ،هی تَاًذ چٌذیي سٍص ثذٍى آة ٍ غزا دس ثیبثبى صًذُ ثوبًذ .
 .16لضٍم اػتفبدُ اص پشٍتئیي ّب دس غزای سٍصاًِ چیؼت ؟ ( یب چشا دس غزاّبیی کِ هی خَسین ثبیذ ثِ هقذاس کبفی پشٍتئیي
ٍجَد داؿتِ ثبؿذ ؟ ) ثذى ثشای ػبخت ثبفت هبّیچِ ای کِ دس اکثش دػتگبُ ّبی ثذى ٍجَد داسد ًیبص ثِ پشٍتئیي داسد .
پشٍتئیي ّب ثشای ػبختِ ؿذى ػلَل ّب ٍ ثبفت ّبی دیگش ًیض ثِ کبس هی سًٍذ .
 .17ثشخی اص هٌبثغ غزایی حبٍی پشٍتئیي سا ًبم ثجشیذ  .پشٍتیي ّبی جبًَسی هثل گَؿت  ،ؿیش ٍ فشآٍسدُ ّبیؾ ٍ تخن
هشؽ ـ پشٍتئیي ّبی گیبّی هبًٌذ حجَثبت ًظیش ًخَد  ،لَثیب ٍ ػذع ٍ ّوچٌیي ػَیب
ًکتِ  :غزاّبی گیبّی ّن هبًٌذ غزاّبی جبًَسی هٌجغ پشٍتئیي ّؼتٌذ اهب ثِ هقذاس ثؼیبسکن تش .
ٍ .18احذ ّبی ػبصًذُ پشٍتئیي ّب چِ ًبم داسًذ ؟ ّوِ پشٍتئیي ّب اص هَلکَل ّبیی ثِ ًبم آهیٌَ اػیذ ػبختِ ؿذُ اًذ .
 .19دلیل ایجبد پشٍتئیي ّبی هختلف چیؼت ؟ گًَبگًَی ًَع ،تؼذاد ٍ تشتیت آهیٌَ اسیذّب ثبػث ایجبد پشٍتئیي ّبی
هختلق هی ضَد.
ًٌتِ  :توبم پشٍتئیي ّب اص ًَ 20ع آهیٌَاسیذ ثِ ٍجَد هی آیٌذ ًِ ًَ 11ع آى ّب سا ثذى هی سبصد ٍ ًَ 9ع دیگش ثبیذ ثِ
ٍسیلِ ی ؿزاّبیی هثل ضیش  ،گَضت  ،تخن هشؽ ً ،خَدٍ لَثیب ٍ سَیب دسیبكت ضًَذ.
 .20ثِ چِ آهیٌَاسیذّبیی آهیٌَاسیذّبی ضشٍسی گلتِ هی ضَد ؟ ثِ آهیٌَاسیذّبیی ًِ ثذى هب ًوی تَاًذ آًْب سا ثسبصد
ٍ ثبیذ آًْب سا ثِ طَس آهبدُ ٍ اص طشین ؿزاّبیی ًِ هی خَسین ثِ دست ثیبٍسین  ،آهیٌَاسیذّبی ضشٍسی گلتِ هی ضَد .
ًٌتِ  :ثیطتش پشٍتئیي ّبی گیبّی یي یب ّوِ ی آهیٌَاسیذّبی ضشٍسی سا ًذاسًذ .
ًٌتِ  :ضیش ٍ تخن هشؽ هٌجغ ؿٌی اص آهیٌَاسیذّبی ضشٍسی ّستٌذ .
ًٌتِ  :پشٍتئیي ّب ًبسًشد ّبی گًَبگًَی داسًذ  .ثِ ػٌَاى هثبل پشٍتیئي هَجَد دس پش پشًذگبى  ،تبس ػٌٌجَت ٍ هَ اص
جولِ پشٍتئیي ّبی سبختبسی ّستٌذ ٍ یب پبدتي ّب ًِ دس هجبسصُ ی ثذى ثب ػَاهل ثیوبسی صا حضَس داسًذ  ،اص جولِ
پشٍتئیي ّبی دكبػی هی ثبضٌذ .
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 .21ثذى هب ثِ چِ هقذاس ٍیتبهیي ًیبص داسد ؟ ٍ ًقؾ ٍیتبهیي ّب دس ثذى چیؼت ؟ گشچِ ثذى هب ثِ هقذاس کوی ٍیتبهیي
ًیبص داسد  ،اهب کوجَد آى ّب سؿذ ٍ ػولکشد هٌبػت دػتگبُ ّبی ثذًوبى سا ثب هـکل هَاجِ هی کٌذ  .گبّی هَاقغ ًیض ثِ
ػلت کوجَد ٍیتبهیي  ،ثیوبس هی ؿَین .
ٍ .22یتبهیي ّب ثِ چٌذ گشٍُ کلی تقؼین هی ؿًَذ ؟ ٍیتبهیي ّب سا ثِ دٍ گشٍُ کلی هحلَل دس آة ( ؿبهل ٍیتبهیي ّبی
 ٍ ) C ٍ Bهحلَل دس چشثی ( ؿبهل ٍیتبهیي ّبی  ) K ٍ E ، D ، Aتقؼین هی کٌٌذ .
ًکتِ ٍ :یتبهیي ّبی هحلَل دس آة دس ثذى رخیشُ ًوی ؿًَذ ٍ هقذاس اضبفی آى ّب اص طشیق دفغ ادساس دفغ هی ؿَد .
 .23اّویت ٍ ًقؾ اًَاع ٍیتبهیي ّب سا رکش کٌیذ ٍ ثشخی هٌبثغ غزایی ّش یک اص آى ّب سا ثٌَیؼیذ .
ٍیتبهیي
A
B
C
D
E
K

ثشخی اص هٌجغ غزایی
ًقؾ ٍ اّویت
َّیج  ،گَجِ فشًگی  ،ؿیش ٍ فشآٍسدُ ّبیؾ  ،جگش
ػالهت چـن ٍ ثیٌبیی ثِ ٍیظُ دس ًَس کن
گَؿت  ،تخن هشؽ  ،لجٌیبت ً ،بى ٍ غالت
دس پیـگیشی اص کن خًَی ٍ سیضؽ هَ
هیَُ ّب ٍ ػجضیجبت خصَصبً هشکجبت  ،گَجِ فشًگی
ػالهت پَػت ٍ لثِ
ٍ گل کلن
هبّی  ،تخن هشؽ  ،ؿیش ٍ فشآٍسدُ ّبیؾ
افضایؾ جزة ٍ هصشف کلؼین ٍ فؼفش
سٍغي ّبی گیبّی  ،جَاًِ گٌذم ٍ آجیل
جلَگیشی اص تجضیِ چشثی ّب ٍ تحلیل هبّیچِ ّب
ػجضی ّب  ،چبی ٍ گَؿت
کوک ثِ فشایٌذ اًؼقبد خَى ( لختِ ؿذى خَى )

ًکتِ  :اگش ٌّگبم هؼَاک صدى اص لثِ ّبی ؿوب خَى هی آیذ ؿبیذ ثِ اًذاصُ کبفی ٍیتبهیي  Cثِ ثذًتبى ًوی سػذ .
ًکتِ َّ :یج ٍ گَجِ فشًگی ٍ ،یتبهیي ً Aذاسًذ  ،اهب هبدُ ای داسًذ کِ دس ثذى ثِ ٍیتبهیي  Aتجذیل هی ؿَد .
ًکتِ  :اگش ٍیتبهیي  Dثذى ثِ اًذاصُ کبفی ًجبؿذ  ،اػتخَاى ّب ًوی تَاًٌذ ثِ هقذاس کبفی کلؼین جزة کٌٌذ ٍ ًشم هی
ؿًَذ ٍ حتی ؿبیذ تغییش ؿکل ًیض ثذٌّذ .
ًکتِ  :ثذى هب هی تَاًذ ٍیتبهیي  Dسا ثباػتفبدُ اص آفتبة ثؼبصد  .ثْتشیي صهبى اػتفبدُ اص ًَس خَسؿیذ  ،اٍل سٍص اػت کِ
پشتَّبی خَسؿیذ هبیل اًذ  .قشاس گشفتي دس ثشاثش آفتبة ؿذیذ هی تَاًذ خطش ػشطبى پَػت سا افضایؾ دّذ .
ًٌتِ  :هَادی ًِ تبًٌَى ثشسی ضذ (ًشثَّیذسات ّب ـ لیپیذ ّب ـ پشٍتئیي ّب ـ ٍیتبهیي ّب) هَادی ّستٌذ ًِ دس ثذى
هَجَدات صًذُ تَلیذ هی گشدًذ ٍ ثِ هَاد آلی هطَْس ّستٌذ.
 .24ثِ چِ هَادی  ،هَاد هؼذًی گلتِ هی ضَد ؟ هَاد هؼذًی یب ؿیش آلی ثِ تشًیجبت ضیویبیی گلتِ هی ضَد ًِ ثِ طَس
طجیؼی دس طجیؼت یبكت هی ضًَذ ٍ ثذى اًسبى هبدس ثِ سبختي آى ّب ًیست ٍ ثبیذ ثب هصشف هَاد ؿزایی تبهیي گشدًذ.
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 .25ثشخی اص هَاد هؼذًی هَسد ًیبص ثذى سا ثٌَیسیذ ٍ اّویت آى ّب سا ًیض رًش ًٌیذ .
هبدُ هؼذًی
ًلسین
كسلش
آّي
یذ
سذین
پتبسین
كلَئَس

ًوص ٍ اّویت
اص هَاد اصلی استخَاى ّب ٍ دًذاى ّب دس هْشُ داساى ـ ًوي ثِ اًؼوبد ثِ خَى
اص هَاد اصلی استخَاى ّب ٍ دًذاى ّب دس هْشُ داساى
ضشًت دس سلَل ّبی خًَی ٍ كشایٌذ خَى سبصی
ضشًت دس تٌظین كؼبلیت سلَل ّب ثشای سضذ ثذى
ایجبد پیبم ّبی ػصجی
ایجبد پیبم ّبی ػصجی
تبثیش دس سالهتی دًذاى ّب

ًٌتِ ً :لسین ٍ آّي دس تشًیجبت خبى ًیض ٍجَد داسًذ .
ًٌتِ  :یذ دس ؿزاّبی دسیبیی ثِ كشاٍاًی ٍجَد داسد .
ًٌتِ  :سذین توشیجبً دس ّوِ ی هَاد ؿزایی  ،ثِ خصَظ هیَُ ّب ٍ سجضی ّب ٍجَد داسد .
ًٌتِ ً :وي خَساًی اص سذین ٍ ًلش سبختِ ضذُ است  .اهشٍصُ ثشای پیطگیشی اص ًوجَد یذ  ،ثِ ًوي ّبی خَساًی یذ
اضبكِ هی ًٌٌذ  .هصشف ثیص اص  5گشم ًوي دس سٍص سالهت هب سا ثِ خطش هی اًذاصد  .اگش ؿزاّبی پشًوي هی خَسیذ ،
ثشای حلظ سالهت خَد ایي ػبدت سا تشى ًٌیذ .
ً .26وص ّبی آة دس ثذى سا ثٌَیسیذ  1 .ـ ثسیبسی اص هَاد هـزی سا دس خَد حل هی ًٌذ تب جزة ثذى ضًَذ2.ـ ثسیبسی
اص هَاد صائذ سا دس خَد حل هی ًٌذ ٍ ثِ صَست ػشم ٍ ادساس اص ثذى دكغ هی ًٌذ3 .ـ آة ثب جزة گشهبی ایجبد ضذُ دس
ثذى ٍ تجذیل ضذى ثِ ثخبس اص گشم ضذى صیبد اص حذ ثذى جلَگیشی هی ًٌذ4.ـ آة ثذى دس داخل ٍ اطشاف سلَل ّب ٍجَد
داسد ٍ هحیط هٌبسجی ثشای اًجبم ٍاًٌص ّبی ضیویبیی است .
 .27آة هَسد ًیبص ثذى چگًَِ تبهیي هی ضَد ؟ هصشف آة ٍ سبیش ًَضیذًی ّبی آة داس  ،ؿزاّبی آثذاس ٍ اًجبم ثشخی
اص ٍاًٌص ّبی دسٍى ثذى
ًٌتِ ّ :وِ اكشاد ثِ ًَضیذى آة ثِ یي اًذاصُ ًیبص ًذاسًذ  .،هیضاى كؼبلیت ٍ تؼشم اص ػَاهل هَثش هیضاى آة هَسد ًیبص ثذى
است  .یي اًسبى ثبلؾ ٍ سبلن دس ضشایط هؼوَلی ؿیش اص آثی ًِ ًِ دس ؿزاّبی هختلق ٍجَد داسد  ،ثبیذ سٍصاًِ حذٍد 8
لیَاى آة ثٌَضذ .
 .28ثذى اص چِ ساُ ّبیی آة اص دست هی دّذ ؟ ثذى هب ثب ادساس  ،تؼشم  ،تٌلس ٍ هذكَع آة اص دست هی دّذ .
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 .29چِ تـزیِ ای سبلن است ؟ تـزیِ ای سبلن است ًِ ثب خَسدُ ضذى ؿزاّبی هتٌَع  ،ضص گشٍُ هَاد هـزی سا ثِ
هوذاس ًبكی ثِ ثذى ثشسبًذ ٍ اًشطی هَسد ًیبص ثذى سا تبهیي ًٌذ  .ػالٍُ ثش ایي تـزیِ ای سبلن است ًِ ؿزاّب ثِ سٍش
ثْذاضتی ٍ سبلن تْیِ ضذُ ثبضٌذ .
ًٌتِ  :ؿزاّبی آة پض یب ثخبس پض ًسجت ثِ ؿزاّبی سشخ ًشدُ  ،ثسیبس سبلن تشًذ ّ ،ش چٌذ ًِ هضُ ی ؿزاّبی سشخ
ًشدُ ثب سٍؿي ثْتش ثِ ًظش هی سسذ .
 .30چٌذ ػبدت خَة ٍ چٌذ ػبدت ثذ ػزایی سا رًش ًٌیذ .
ػبدات ؿزایی خَة  :خَسدى هیَُ ٍ سجضیجبت ثِ ػٌَاى هیبى ٍػذُ ـ خَسدى ؿزاّبی ًن ًوي ـ آسام ؿزا خَسدى
ػبدات ثذ ؿزایی  :سشخ ًشدى ؿزاّب ثب سٍؿي كشاٍاى ٍ حشاست صیبد ـ دیش ضبم خَسدى ـ صجحبًِ ًخَسدى ـ خَسدى
ضیشیٌی ٍ ضٌالت ثیي ٍػذُ ّبی ؿزایی
 .31چشا ضشًت ّبی تَلیذًٌٌذُ هَاد ؿزایی هَظق اًذ تب ًَع ٍ هوذاس هَاد هـزی ٍ هوذاس اًشطی خَساًی سا سٍی ثستِ
ّب ثٌَیسٌذ ؟ صیشا ثب ایي اطالػبت هی تَاًین ثِ اسصش ؿزایی آى خَساًی ٍ دس ًتیجِ تبثیش آى ثش سالهت هبى پی ثجشین.
ًٌتِ ّ :ش چِ تٌَع هَاد هـزی یي خَساًی ثیطتش ثبضذ  ،اسصش ؿزایی آى خَساًی ثیطتش است .
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