
آٟ٘ب پٛؽؼ داخّی رٚدٜ اعت.  ٔٛرٞبی غیز عزطب٘ی# ٞغتٙذ وٝ ٔٙؾأ$تٛ ، تٛدٜ ٞبی خٛػ خیٓپَلیپ ها

 ٔؾبٞذٜ رٚدٜ ثشري دراغّت ب أّ ثٛخٛد ٔیأیٙذ یاس عیغتٓ ٌٛارؽ یٞبی ٔختّف ایٗ تٛدٜ ٞب در ٔحُ

ا٘ذاسٜ ٞغتٙذ وٝ  #دارای عبلٝ ٚ والٞهوٛچه $ لبرچی ؽجیٝ ثزآٔذٌی ٞبیپِٛیپ ٞب اغّت ذ. ٍزد٘ٔی

ٚ ثذٖٚ پبیٝ ح عب٘تیٕتز ٔتغیز اعت. ثؼضی اس پِٛیپ ٞب ٘یش ٔغطّچٙذ تب  ٘یٓٚ لطز آٟ٘ب ثیٗ  ٔختّفی داؽتٝ

دار٘ذ وٝ در ثخؼ ٞبی آساری ی ٚ ث دثغیبری اس ثیٕبراٖ پِٛیپ ٞبی ٔتؼذّ .ٔیجبؽٙذ #ؽجیٝ فزؽی اس خشٜ$

 ٌزد٘ذ!عزطب٘ی ٔیتٛا٘ٙذ ثؼضی اس پِٛیپ ٞب ٔتبعفب٘ٝ  در تحت ؽزایطی، ا٘ذ.ٔختّف رٚدٜ پزاوٙذٜ 

 : ؾٛ٘ذ٘ٛع تمغیٓ ٔیعٝ ی رٚدٜ ػٕٛٔبً ثٝ پِٛیپ ٞب ●

 پَلیپ های هیپزپالستیک -(1

 ٘ذ.ٍزدثٝ ٘ذرت عزطب٘ی ٔی ثٛدٜ،ثی خطز ٚ خٛػ خیٓ  ػٕٛٔبً # ٚعب٘تیٕتز٘یٓ وٕتز اس $ثب لطز وٛچه ٔیجبؽٙذ ٚ ثغیبر ؽبیغ  ،پِٛیپ ٞب٘ٛع اس ایٗ 

 پَلیپ های آدًَهاتَ -2#

ا٘ذن، ایٗ پِٛیپ ٞب عزطب٘ی  ذ. در ٔٛارد٘ب ٌبٞی اٚلبت ثشرٌتز ٔیؾٛأّ ٕتز#عب٘تییه لطز وٕتز اس $ثب اغّت وٛچه ٞغتٙذ ٚ ایٗ پِٛیپ ٞب ٘یش ثغیبر ؽبیغ 

ذ وٝ ثزای ٘ت ٔیٍیزٞبی رٚدٜ اس پِٛیپی ٘ؾأغّت عزطبٖ د. اٍزدچٙذیٗ عبَ حبفُ ٔی در طیذ، تغییز ٘٘ذ. درفٛرتیىٝ ایٗ پِٛیپ ٞب عزطب٘ی ؽٛٔیٍزد

پِٛیپ ٔحُ  دراوثز عزطبٖ ٞبی رٚدٜ  اغّت ایٗ پِٛیپ ٞب عزطب٘ی ٘یغتٙذ ِٚی چٝدیٍز، اٌز یػجبرتثٝ عبَ در رٚدٜ ٚخٛد داؽتٝ اعت.  55ب ت 5ٔذت 

 اعت!ثٛدٜ  ٔحیط داخّی رٚدٜ، بت ؽیٕیبئیتحزیىٚ تحت در رٚدٜ ٚخٛد داؽتٝ  یٗ عبَچٙذوٝ ثزای  ظبٞز ٔیؾٛ٘ذ شرٌیثآد٘ٛٔبیی 

ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ  ؾٛ٘ذ،ٞزٌش عزطب٘ی ٕ٘ی ئیاٌز چٝ اغّت پِٛیپ ٞبی آد٘ٛٔببی رٚدٜ اعت. ٔحزن تٕبٔی عزطبٖ ٞ تمزیجبً ئیٌفتٝ ٔیؾٛد وٝ پِٛیپ آد٘ٛٔب

 تٕبٔی پِٛیپ ٞب را خبرج ٔیغبسد. وِٛٛ٘ٛعىٛپیدر طَٛ  پشؽه ثب ٕ٘بیبٖ ؽذٖ پِٛیپ رٚدٜ ٕ٘یتٛا٘ذ در ٔٛرد ٘ٛع ثبفت ٘ظز لطؼی ثذٞذ، ػٕٛٔبً

 سٌذرم های پَلیپَسیش -(3

ذ ٚ اغّت ثبػث ایدبد تؼذاد ٘ٔؾبٞذٜ ٔیؾٛ بٖخٛا٘ٚ در  ثٛدٜثغیبر ٘بدر  ٞب ْأیٙذ. ایٗ عٙذرثٝ حغبة ٔی ارثیثیٕبری ٞبی ٌزٚٞی اس  عٙذرْ ٞبی پِٛیپٛسی

 .ٚ ...#عٙذرْ پِٛیپٛس خٛا٘بٖ ، ْ پٛتش خٍز، عٙذرْ ٌبرد٘ز$ٔب٘ٙذ عٙذر ؽذٖ آٟ٘ب سیبد اعت احتٕبَ عزطب٘یٔتأعفب٘ٝ وٝ  ٍزد٘ذسیبدی پِٛیپ رٚدٜ ٔی

 عالئن ●

 ثبؽذ. رٚدٜدر پِٛیپ ٚخٛد اس ؽبیغ تزیٗ ػالئٓ ٔیتٛا٘ذ خٛ٘زیشی  ؾٛ٘ذ،اس پِٛیپ ٞبی رٚدٜ ثبػث ثٛخٛد آٔذٖ ٞیچ ػالٔت یب ٘ؾب٘ٝ ای ٕ٘ی "55اٌزچٝ 

خٛ٘زیشی لبثُ تٛخٝ اعت، ٔذفٛع عیبٜ، لزٔش تیزٜ یب لزٔش وٝ سٔب٘ی  ،اٚلبت اس ٌبٞیخٛ٘زیشی پِٛیپ ثبػث ظبٞز ؽذٖ ٔمذار وٕی خٖٛ در ٔذفٛع ٔیؾٛد. 

 :ٔؾبٞذٜ وٙٙذ ٞٓ، ػالئٓ سیز را ثؼضی اس افزاد أىبٖ دارد وٝ رٚؽٗ ثٝ ٘ظز ٔیزعذ. 

عزطبٖ رٚدٜ یب ثیٕبری ٞبی دیٍزی ٔثُ  ٘ؾبٍ٘ز ٚخٛد پِٛیپ رٚدٜ، : هقعذاس خًَزیشی  -

 ٔمؼذ اعت.٘بحیٝ در  $ٔب٘ٙذ فیؾز# ثٛاعیز یب سخٓ ٞبی خفیف

یب ٔذفٛع را تیزٜ  ٜؽذت رٌٝ ٞبی لزٔش در ٔذفٛع ظبٞز قٛرخٖٛ ث : تغییز رًگ هذفَع -

 .ٔیجبؽذ ٞبٔیىٙذ. تغییز در رً٘ ٔذفٛع ٕٞچٙیٗ ٘بؽی اس غذا، دارٚ ٚ ٔىُٕ 

ٞفتٝ طَٛ یه یجٛعتی وٝ ثیؼ اس اعٟبَ یب  : (دفع هذفَع)اجابت هشاج در تغییز  -

غیز ٞبی  اس ثیٕبریتؼذادی . ثبؽذپِٛیپ رٚدٜ ثشري یه ٘ؾب٘ذٞٙذٜ ٚخٛد ٔیتٛا٘ذ  ،ىؾذٔی

 ؾٛ٘ذ.ایٗ ٘ٛع تغییز ث ثبػث ٔیتٛا٘ٙذ ٞغتٙذ وٝ دیٍز ٘یشعزطب٘ی 

ٚ  وزدٜرا ٔغذٚد  فزدپِٛیپ ثشري رٚدٜ تب ا٘ذاسٜ ای رٚدٜ یه  : استفزاغیا ع تهَّ، درد -

 یب اعتفزاؽ ٔیؾٛد.ٚ دَ درد، تٟٛع ثزٚس ثبػث 

ثٝ تذریح اغّت پِٛیپ رٚدٜ در طَٛ سٔبٖ ٚ اس خٛ٘زیشی  : فقز آهيًاشی اس کن خًَی بزٍس  -

در دراس خٛ٘زیشی ٔشٔٗ ٘تیدٝ اتفبق ٔیبفتذ، ثذٖٚ ایٙىٝ خٛ٘ی در ٔذفٛع لبثُ ٔؾبٞذٜ ثبؽذ. 

 .اعت ءٔجتالفزد  سٚدرط در تٍٙی ٘فظ ٚ خغتٍی ثب آثبری اسوٓ خٛ٘ی  ٔذت، ثزٚس

 تعلّ ●

ٔذاْٚ ٚ ثی رٚیّٝ در صٖ ٞبی ٔؾخـ ثبػث ٔیؾٛد وٝ عَّٛ ٞب ثٝ تمغیٓ ؽذٖ خٟؼ ذ. ٘ٚ تمغیٓ ٔیؾٛ وزدٜعَّٛ ٞبی عبِٓ ثٝ ؽىّی ٔٙظٓ رؽذ پیذا 

. ایٗ رؽذ ٘بٔٙظٓ ثبػث ؽىُ ٌیزی پِٛیپ رٚدٜ ٔیؾٛد. پِٛیپ ٞب در ٞز ٘بحیٝ ای اس ٘یغتعَّٛ ٞبی خذیذ تِٛیذ ثٝ  ی٘یبسوٝ  ادأٝ دٞٙذ، حتی ٚلتی

 د.ٍزدٔیثیؾتز  ی ؽذٖ آٖاحتٕبَ عزطب٘ٚ خطز ثبؽذ،  ثشرٌتزثطٛروّی، ٞزچٝ پِٛیپ  ٚ ٔیتٛا٘ٙذ ثٛخٛد ثیبیٙذ آٖ#ا٘تٟبی  یضٜٛ$ثرٚدٜ ثشري 

احتٕبَ ؽىُ ٌیزی پِٛیپ در رٚدٜ افشایؼ پیذا ٔیىٙذ. ثٛخٛد آٔذٖ  ،ٚ ثب افشایؼ عٗ ثٛدٜؽىُ ٌیزی پِٛیپ در رٚدٜ در ثیٗ ثشرٌغبالٖ ثغیبر ؽبیغ 

 ،#یخبفّثذٖٚ داؽتٗ ػٛأُ خطز $حتّی عبِٝ  02افزاد اس " 25احتٕبالً ٛد ؾوٝ تخٕیٗ سدٜ ٔی حبِی عبِٝ ثغیبر ٘بدر اعت، در 22پِٛیپ رٚدٜ در افزاد 

رصیٓ غذایی وٓ ٔقزف ٘ذ وٝ ثز ایٗ ثبٚر قیٗاس ٔتخقّ ٌزٚٞیپِٛیپ رٚدٜ ٞٙٛس ٔؾخـ ٘یغت. دلیك ظٟٛر اثتال ثٝ پِٛیپ رٚدٜ را دار٘ذ. ػّت  اعتؼذاد

 ب ٔیىٙذ. ٕٞچٙیٗ ٔغبئُ ص٘تیىی ٘یش در ثٛخٛد آٔذٖ پِٛیپ ٔیتٛا٘ٙذ تبثیز ٌذار ثبؽٙذ.یزی پِٛیپ ٟٔیّسٔیٙٝ را ثزای ؽىُ ٌ پز چزة، ٚ فیجز

 تشخیص ●

 



ٖ آٟ٘ب ایفب آسٔبیؾبت غزثبٍِزی ٘مؼ ٟٕٔی را در تؾخیـ پِٛیپ رٚدٜ لجُ اس عزطبٖ ؽذ

سٔب٘ی پیذا وزدٖ عزطبٖ رٚدٜ ثشري در عطٛح اِٚیٝ ٚ  ثزایٕٞچٙیٗ  ٔیىٙٙذ. ایٗ آسٔبیؾبت

 :ٞغتٙذ  ؽبُٔ ٔٛارد سیززی غزثبٍِٟبی ت، ٔؤثز ٔیجبؽٙذ. رٚؽاحتٕبَ ثٟجٛدی سیبد اع وٝ

ثٟتزیٗ آسٔبیؼ ثزای تؾخیـ پِٛیپ ٞب ٚ عزطبٖ رٚدٜ اعت. درفٛرت  : کَلًََسکَپی -

ثیؾتز آسٔبیؾٍبٞی $اس ثزرعی  خٟتیب ٚ پیذا ؽذٖ پِٛیپ، پشؽه فٛرا آٟ٘ب را خبرج ٔیغبسد 

 ثزداری ٔیىٙذ. ٕ٘ٛ٘ٝاس آٟ٘ب  ی#،پبتِٛٛصیى٘ظز 

ِِٛٝ چزاؽ دار ثبریه ٚارد ٔمؼذ یه در ایٗ آسٔبیؼ  : سیگوَئیذٍسکَپی اًعطاف پذیز -

# را ٔؼبیٙٝ وٙذ. درفٛرت پیذا ؽذٖ عیٍٕٛئیذپبیب٘ی رٚدٜ ثشري $ یه عْٛٔیؾٛد تب ٔمؼذ ٚ 

 پِٛیپ رٚدٜ ثشري، ثزای خبرج عبختٗ آٖ ثٝ وِٛٛ٘ٛعىٛپی ٘یبس اعت.

 ثٝ رٚػ خبؿ ٔیجبؽذ. عی تی اعىٗ# ٚ إ٘ب ْٛثبری$یٌٛزافی ثب ٔبدٜ حبخت درا ٞبی دیٍز ؽبُٔ رٚػ

 پیشگیزی ●

خطز پِٛیپ رٚدٜ ٚ عزطبٖ رٚدٜ ثشري را تب حذٚد سیبدی وبٞؼ دٞیذ. تغییزات ٔؾخـ در عجه  ،ؽٕب ٔیتٛا٘یذ ثب ا٘دبْ آسٔبیؼ ٞبی غزثبٍِزی ٔٙظٓ

 :س٘ذٌی ٘یش ٔٛثز اعت وٝ اس آٖ خّٕٝ ٔیتٛاٖ ثٝ ٔٛارد سیز اؽبرٜ وزد 

 ثٝ ٔمذار سیبد اس ٔیٜٛ، عجشیدبت ٚ غالت ٔقزف وٙیذ. -

 را وبٞؼ دٞیذ. د، ٌٛؽت لزٔش $ثٛیضٜ ثٝ ؽىُ عزخ وزدٜ# ٚ فغت فٛٔقزف چزثی ٞب -

 اس ٔقزف دخب٘یبت پزٞیش ٕ٘بئیذ. -

 ٚسٖ خٛد را ٔتؼبدَ ٍ٘ٝ داریذ. ت ثذ٘ی،بِیّثب فؼّ ٚرسػ وزدٜ ٚ -

ٔطبِؼبت ٘ؾبٖ ٔیذٞٙذ وٝ افشایؼ ٔقزف وّغیٓ در خٌّٛیزی اس اثتال ثٝ پِٛیپ آد٘ٛٔبی رٚدٜ  ثذٖ خٛد ثب پشؽه ٔؾٛرت وٙیذ.غیٓ وّدر ٔٛرد ٔیشاٖ  -

 ؟خیزٔیىٙذ یب  ءحبفظت وٙٙذٜ ای ایفبٔؾخـ ٘یغت وٝ آیب وّغیٓ اس فزد در ثزاثز اثتال ثٝ عزطبٖ ٘یش، ٘مؼ ٔٔؤثز اعت أب 

ٔقزف ٔٙظٓ آعپزیٗ ثبػث وبٞؼ احتٕبَ ثٛخٛد آٔذٖ پِٛیپ رٚدٜ ٔیؾٛد. أب ٔقزف آعپزیٗ ثبػث  ثب پشؽه ٔؾٛرت وٙیذ. آعپیزیٗقزف در ٔٛرد ٔ -

 ٔقزف وٙیذ.را ٔؾٛرت ثب پشؽه آعپزیٗ  تحتافشایؼ خطز خٛ٘زیشی ٔؼذٜ ٚ رٚدٜ ٔیٍزدد، ثٙبثزایٗ 

اٌز یىی اس اػضبی خب٘ٛادٜ ؽٕب عبثمٝ اثتال ثٝ پِٛیپ رٚدٜ را  درٔب٘ی ٔٛخٛد را در ٘ظز ثٍیزیذ. رٚؽٟبی ،در فٛرتیىٝ در ٔؼزك اثتال ثٝ پِٛیپ رٚدٜ ٞغتیذ -

ٔؾبٚرٜ ص٘تیىی ا٘دبْ دادٜ، چٙب٘چٝ تؾخیـ دادٜ ؽٛد اختالَ ارثی داریذ وٝ ثبػث ثٛخٛد آٔذٖ پِٛیپ رٚدٜ ثزاثز ٔیؾٛد! پظ  2در ؽٕب خطز اثتال دارد، 

 ذٞیذ.ثا٘دبْ را وِٛٛ٘ٛعىٛپی  ٚ عبِیب٘ٝ تغت ٞبی ٔذفٛع $خٖٛ ٔخفی# ٚ درفٛرت ٘یبس ٛرت ٔٙظٓٔیؾٛد، ثبیذ اس اٚایُ خٛا٘ی ثق

 درهاى ●

 :عبیز رٚػ ٞب ػجبرتٙذ اس خبرج ٔیغبسد.  ،تٕبٔی پِٛیپ ٞبیی را وٝ پیذا ٔیىٙذ ،پشؽه در طَٛ ٔؼبیٙٝ رٚدٜ احتٕبالً

عٙذرْٚ ارثی ٘بدری ٔثُ پِٛیپ آد٘ٛٔبتٛس   ٔجتال ثٝفزد فٛرتی وٝ در$رٚدٜ ثخؼ ٌزفتبر ؽذٜ خبرج عبسی ثغیبر ثشري، ثزداؽتٗ ٚ ی پِٛیپ ٞب خزاحی

 اعت یب خیز. #عزطب٘یثذخیٓ $وٝ آیب پِٛیپ  ٕ٘بیذىٙذ تب ٔؾخـ ث یٔیىزٚعىٛپ ثزرعیثبفت پِٛیپ را پبتِٛٛصیغت ثبیذ  ٔؼٕٛالً. #ثبؽذ خب٘ٛادٌی

پِٛیپ د٘ذا٘ٝ دار ٞغتیذ، ثیؾتز در ٔؼزك اثتال در فٛرتیىٝ ٔجتال ثٝ پِٛیپ آد٘ٛٔبتٛس یب 

طز ثغتٍی ثٝ ا٘ذاسٜ، تؼذاد ٚ ٔؾخقٝ پِٛیپ ٞبئی ثٝ عزطبٖ رٚدٜ لزار داریذ. عطح خ

ٚ ؽٕب ثٝ آسٔبیؾبت غزثبٍِزی ثؼذی  . ثغتٝ ثٝ ٘ظز پشؽه ٔؼبِح،خبرج ؽذٜ ا٘ذ دارد وٝ

 خٛاٞیذ داؽت.٘یبس احتٕبال وِٛٛ٘ٛعىٛپی 

 طب سٌتی ●

الذأبتی ثزای ب ٔیتٛاٖ رٚػ درٔب٘ی ثزای پِٛیپ ٞبی رٚدٜ ٚخٛد ٘ذارد أّٞیچ ٌزچٝ 

 : د وٝ ؽبُٔ ٔٛارد سیز ٔیجبؽذآٟ٘ب ا٘دبْ دا خٌّٛیزی اس ثٛخٛد آٔذٖ

ٚ رصیٓ غذائی عبِٓ . اس ٘ىؾیذعیٍبر ٔتٙبعت ٚ ٔتؼبدَ حفظ وٙیذ. را در حذ ٚسٖ 

ذ، اس ثٛخٛد ذٞٞب خطز اثتال ثٝ پِٛیپ رٚدٜ را وبٞؼ ٔیوبرایٗ ا٘دبْ ثب ٚخٛد ایٙىٝ  پزٞیش وٙیذ.اعتزعی ٕ٘بئیذ ٚ اس ٞزٌٛ٘ٝ ٚرسػ تجؼیّت وزدٜ، طجیؼی 

عبَ  52اٌز ؽٕب ثیؼ اس  ثٛیضٜ ؼ ٞبی غزثبٍِیزی ٔٙظٓ رٚدٜ ثبؽٙذایٗ رٚػ ٞبی خٛد ٔزالجتی ٘جبیذ خبیٍشیٙی ثزای آسٔبی ىٙذ.خٌّٛیزی ٕ٘ی آٟ٘بآٔذٖ 

 ٚ پِٛیپ رٚدٜ ثٛدٜ ثبؽیذ! عزطبٖاثتالء ثٝ عٗ داؽتٝ ٚ در ٔؼزك 

 :تال ثٝ پِٛیپ رٚدٜ خٌّٛیزی وٙیذ اس اثثٝ خٛدتبٖ وٕه ٕ٘ٛدٜ ٚ قٛرت طجیؼی $ٔب٘ٙذ ِیغت سیز# ثی ٔٙبعت ٔٛاد غذائ ٔقزفثب  %

 کلن بزٍکلی. 1

در ثذٖ اعت. تحمیمبت ٘ؾبٖ ٔیذٞذ وٝ ایٗ ٘ٛع وّٓ اس ثٛخٛد آٔذٖ پِٛیپ عِٛفٛرافٗ ثزٚوّی ثٟتزیٗ ٔٙجغ طجیؼی 

 ٔضزّعِّٟٛبی  خٛد تخزیجیِرٚ٘ذ ثّىٝ  غبسدحیٛا٘بت خٌّٛیزی ٔیىٙذ. عِٛفٛرافٗ ٘ٝ تٟٙب رؽذ پِٛیپ ٞب را وٙذ ٔی

. ٌُ وّٓ #فزآیٙذ آپٛپتٛسٔزي ثز٘بٔٝ ریشی ؽذٜ عِّّٛی یب $ ىٙذرا تحزیه ٔی$ثٛیضٜ ٘بثٛدی ا٘تخبثی عِّٟٛبی ثذخیٓ# 



 .آٖ افشایؼ پیذا وٙٙذ یتب ٚیضٌی ٞبی ضذپِٛیپ ٕ٘ٛدشئی ثخبرپش خیب  ٜ ٚثزٚوّی را ٔیتٛاٖ ثقٛرت خبْ خٛرد

 فلفل قزهش .2

ٞغتٙذ اعتیُ عیغتئیٗ  -اٖ  ٚ ٔٛاد ٔفیذی ٘ظیز فٛالت ٚ وبرٚتٗفّفُ ٞبی لزٔش حبٚی وبرٚتٙٛئیذٞبی سیبدی اس لجیُ 

قٛرت خزیذاری وٙیذ وٝ ثا٘ٛاػی را ىٙٙذ. در ٍٞٙبْ خزیذ فّفُ؛ خطز اثتال ثٝ عزطبٖ رٚدٜ وٕه ٔی وٝ ثٝ وبٞؼ

ٔٛاد ؽیٕبیی  ثٛدٜ وٝ حبٚی عطٛح ثبالیی اس آفت وؼ ٞب،ارٌب٘یه رؽذ وزدٜ ا٘ذ سیزا فّفُ ٞبیی وٝ ثٝ ؽىُ عٙتی رؽذ یبفتٝ ا٘ذ در ردٜ اَٚ عجشیدبتی 

 .ٔیجبؽٙذدیٍز  یعزطبٖ سأٛاد  ٚ ٔضزّ

 پیاس. 3

ایٗ ٌیبٜ چٙذوبرٜ ثبػث ثٟجٛد عالٔتی ٚ وبٞؼ احتٕبَ ثٛخٛد آٔذٖ پِٛیپ رٚدٜ ٔیؾٛد. پیبس یىی اس ثٟتزیٗ 

در پیؾٍیزی ٚ وٙتزَ ؽىُ ٌیزی پِٛیپ رٚدٜ  ٚ ٔیجبؽذثیٛفالٚٚ٘ٛئیذ ٘ٛػی  ثٛدٜ وٝوٛئزعتیٗ ٔٙبثغ طجیؼی 

 #.ٔیجبؽذ ی عزطبٖ سائبیٚ ٔٛاد ؽیٕ آفت وؼحبٚی وٕتزیٗ ٔیشاٖ ثذِیُ غذّٜ سیز سٔیٙی ثٛدٖ، $ اعتثغیبر ٔٛثز 

 سردچَبه. 4

٘ؾبٖ دادٜ  #اس خب٘ٛادٜ س٘دجیُ ٞب$چٛثٝ ادٚیٝ اعت وٝ در عبِیبٖ اخیز، طت ٔذرٖ تٛخٝ ثیؾتزی ثٝ ایٗ ٌیبٜ فٛق اِؼبدٜ سرد

ثٝ پیؾٍیزی اس اثتال ثٝ پِٛیپ رٚدٜ وٕه ، وٛروٛٔیٗثذِیُ داؽتٗ ٔبدٜ ضذ اِتٟبثی ٔطبِؼبت ٘ؾبٖ ٔیذٞٙذ وٝ سردچٛثٝ . اعت

 .ٔیىٙذثغیبری 

 اسفٌاج. 5

آٖ را ثٝ یه غذای عبِٓ ٚ یه عجشی ٟٔٓ ثزای ٞز وغی وٝ در ٔٛرد ثٛخٛد آٔذٖ  ،ارسػ ٞبی غذایی اعفٙبج

در پبن  وٝیىی اس ثٟتزیٗ عجشیدبت ثزای وُ دعتٍبٜ ٌٛارػ اعت  ٕ٘ٛدٜ ٚپِٛیپ رٚدٜ ٍ٘زاٖ اعت، تجذیُ 

یىی اس تزویجبت ٔٛثز ثزای ثٟجٛد عالٔتی وٝ در اعفٙبج ٚخٛد  ٘مؼ ثغیبر ٔٛثزی دارد. ،آٖعبسی ٚ ثبسعبسی 

 ثغیبر ضزٚری اعت.٘زٔبَ، اخبثت ٔشاج داؽتٗ ثزای ثٝ ٕٞزاٜ فیجز ٌیبٞی سیبد، اعت وٝ ٔٙیشیٓ دارد 

 سیز. 6

ؼٙٛاٖ درٔب٘ی ثزای ثغیبری اس ثیٕبریٟب ٔٛرد اعتفبدٜ لزار ٌزفتٝ اعت. تحمیمبت سٔبٖ ٞبی لذیٓ، عیز ثاس 

ٕٞچٙیٗ ٔقزف عیز ثٝ ؽىُ  ٚضؼیت لّت ٚ ػزٚق ثغیبر ٔٛثز اعت.٘ؾبٖ ٔیذٞٙذ وٝ عیز در ثٟجٛد 

آٔذٖ پِٛیپ رٚدٜ وٕه ٔیىٙذ. اغّت اثزات ٔفیذ عیز ثزای  ٔٙظٓ ثٝ وبٞؼ اثتال ثٝ عزطبٖ رٚدٜ ٚ ثٛخٛد

خبطز ٚخٛد آٖ اعت. ٔزتجط اعت وٝ طؼٓ ٚ ٔشٜ ٔتٕبیش عیز ثٝ آِیغیٗ عالٔتی ثٝ تزویجی ثٝ ٘بْ  ثٟجٛد

یب پختٗ ٚ وبُٔ اس اثزات ٔفیذ عیز ثزای ثٟجٛد عالٔتی ثٟزٜ ٔٙذ ؽٛیذ، لجُ اس خٛردٖ  طٛرثزای ایٙىٝ ث

 ٚخٛد داؽتٝ ثبؽذ.در لطؼبت عیز سٔبٖ وبفی ثزای تؾىیُ آِیغیٗ  زد ؽذٖ،زد ؽذٜ دعت ٘ش٘یذ تب پظ اس خُدلیمٝ ثٝ عیز خدٜ عیز، ثٝ ٔذت 

 




