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 تحًیل پزيتش کبمل ثٍ ثیمبر

اص اثتذای ؿشٍع هؼبلدبت اص ّوبى خلؼِ اٍل ثبیؼتی ثیوبس سا ًؼجت ثِ هحذٍدیتْبی دػت دًذاى آگبُ ًوَد. دس هَسد 

ّبی عجیؼی ٍ گزاؿتي یه پشٍتض ساحتی وبهل خَاٌّذ داؿت، ثیـتش ثبیذ  وٌٌذ ثب خبسج وشدى داًذاى ثیوبساًی وِ تلَس هی

ّبی صًذُ، ًخَاّذ تَاًؼت ٍظیفِ آًْب سا  آًْب گَؿضد ًوَد وِ یه خبًـیي هلٌَػی ثِ خبی ثبفت كحجت گشدد. ثبیذ ثِ

هَسد خذاً خَدداسی ًوَد.  ّبی ثی ثِ عَس وبهل اًدبم دّذ. اص ّوبى اثتذا ثبیذ كبدلبًِ ثب ثیوبساى ثشخَسد ًوَد ٍ اص ٍػذُ

ّبی  د دیگش لبثل لیبع ًجَدُ ٍ ًجبیؼتی وبسآهذ دػت دًذاىتَضیح داد وِ ؿشایظ دّبًی ّش ثیوبس ثب فشثبیذ ثِ ثیوبساى 

داسًذ وِ فالى وغ دػت دًذاى گزاؿتِ ثَد ّیچگًَِ  خَد سا ثب دیگشاى همبیؼِ ًوَد. دس ثشخی اٍلبت ثیوبساى اظْبس هی

پزیشی، هـىالت  بدتاًذ ٍلی ثِ هشٍس ثٌب ثِ ػ ًبساحتی ًذاؿت. ثبیذ ثِ آًبى هتزوش ؿذ وِ آًبى ًیض هـىالت اٍلیِ سا داؿتِ

 دٌّذ.  ّب سا ثب سضبیت اًدبم هی ػش گزاؿتِ ٍ اوٌَى ثب ثِ فشاهَؿی ػپشدى گزؿتِ، اػتفبدُ اص دػت دًذاى سا پـت

 

ایي تزوشات ثیوبساى سا اص یبع ٍ ًَهیذی دس ػبدت وشدى ثِ 

داسد. تغییش ؿىل كَست ثیوبس وِ دس اثش اص  پشٍتضّب، ثشحزس هی

جیؼی ثِ تذسیح اًدبى یبفتِ ثب ثبصػبصی ّبی ع دػت دادى دًذاى

یه هشتجِ ثِ ٍػیلِ پشٍتض هوىي اػت چٌذاى سضبیت اٍسا خلت 

ّبی اعشاف دّبى ثب پشٍتض خذیذ ًیض ثِ ایي  ًٌوبیذ. ثیگبًگی ثبفت

وٌذ. ثبیؼتی ثِ ثیوبساى تَكیِ ًوَد وِ  ػذم سضبیت ووه هی

ّبی لجلی غیشاكَلی  لَف دس هَاسدی وِ اص دػت دًذاىوٌذ، ثِ خ پشٍتضّبی خَد سا چٌذ سٍصی اػتفبدُ خلَُ هی

ّبی دّبى، تبثیش  ى هٌغمی، ثیبى فَائذ گؼتشؽ پشٍتضّب دس حفظ ثبفتاًوَدُ اػت. دس كَست داؿتي ثیوبس اػتفبدُ هی

ثیي ٍ ّوچٌیي ثیوبساى ؿىبن تالؽ ثیـتشی  گیش ٍ ًىتِ ى ػختػشیؼی دس پزیشؽ آًْب خَاّذ داؿت. دس هَسد ثیوبسا

تفبٍت هـىلی ثشای پزیشفتي پشٍتض  ی پزیشؽ پشٍتض ٍ خلت سضبیت آًبى ثبیؼتی  ثِ ػول آیذ. دس هَسد ثیوبساى ثیثشا

 ّبی الصم هشاخؼِ ًوبیٌذ.  ٍخَد ًذاسد ثلىِ هلشاً ثبیؼتی اص آًبى خَاػتِ ؿَد وِ خلؼبت ثؼذی ثشای تٌظین

گزاسًذ هتفبٍت  اًذ ثب افشادی وِ ثشای اٍلیي ثبس پشٍتض هی شدُپزیشؽ پشٍتضّب هؼوَالً دس افشادی وِ لجالً پشٍتض سا تدشثِ و

اًذ ثبیذ اعالػبت آًْب سا تلحیح ًوَد ٍ دس هَسد افشادی وِ ثشای اٍلیي  وِ لجالً پشٍتض داؿتِثبؿذ. دس هَسد افشادی  هی

گْذاسی،سػبیت ػتفبدُ، ًگزاسًذ اعالػبت كحیح ٍ دلیك دس اختیبس آًبى گزاؿت. دس هَسد ًحَُ ا ثبس پشٍتض هی

كحجت وشدى، خَیذى ٍ تغزیِ ثبیؼتی اعالػبت وبفی دس اختیبس ثیوبساى گزاؿتِ ؿَد ٍدس ثؼضی هَالغ ثبیؼتی ثْذاؿت،
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ّب تْیِ گشدیذُ ٍ ثِ  دػتَسّب وتجبً ثِ ثیوبساى دادُ ؿَد ٍ اگش چٌبًچِ خضٍاتی دس هَسد هشالجت ٍ اػتفبدُ اص دػت دًذاى

 تش پزیشا خَاٌّذ ثَد. ثیوبساى دادُ ؿَد هغبلت سا ثْ

 ريس چىد سبعت اس پزيتشَب ثبیستی استفبدٌ شًد؟ در شجبوٍ

دس دٍ سٍص اٍل تحَیل پشٍتض، ثْتش اػت پشٍتضّب دس ؿت ٌّگبم ٍ سٍص دس داخل دّبى ًگْذاسی ؿَد. ایي ػول ثبػث 

تش هـخق  ثؼذی دلیك تش ثِ پشٍتض ػبدت ًوبیذ ٍ ضوٌبً خغبّبی پشٍتض دس خلؼِ هاللبت گشدد وِ ثیوبس ػشیغ هی

گشدًذ. ٍ دس ثمیِ هَاسد دس داخل دّبى  گشدد. فمظ پشٍتضّب ثشای تویض وشدى ثؼذ اص ّش ٍػذُ غزا اص دّبى خبسج هی هی

گشدًذ ٍ ثب ثیبى ػبدُ  ؿَد. دس ثؼضی ثیوبساى وِ ثب گزاؿتي دساصهذت پشٍتض دس دّبى ػخت آؿفتِ هی گزاؿتِ هی

دس ایٌگًَِ ثیوبساى تَكیِ « دیگش تبة ٍ تحول ًذاؿتن پشٍتضّب سا خبسج وشدم»ٍ« ام ذُوالفِ ؿ»،« ام تت وشدُ»گَیٌذ هی

ؿَد وِ پشٍتضّب سا ثب تَخِ ثِ تحولی وِ داسًذ چٌذػبػتی دس داخل دّبى ٍ چٌذػبػتی دس خبسج اص دّبى دس داخل  هی

پشٍتض »هَظف ثِ افضایؾ تؼذاد ػبػبتافضٍدُ ٍ خَد سا « پشٍتض دس داخل دّبى»آة ًگْذاسی ًوبیٌذ ٍثِ تذسیح ثش ػبػبت

 ثذاًٌذ. « دس داخل دّبى

ثبیؼتی ثِ ثیوبساى لَیبً تَكیِ ؿَد وِ  Adjustmentػبػت اٍل ٍ هشاخؼِ ثِ دًذاًپضؿه خْت سفغ ػیت ٍ  22پغ اص 

اة ػبػت ثبیذ خبسج اص دّبى ثبؿٌذ ٍ ثْتشیي هَلغ ثشای خبسج وشدى پشٍتض،ؿت ٌّگبم خَ 8ػبػت،  22پشٍتضّب دس 

ّب دس اثتذای  گشدد وِ كجح داسًذ وِ خبسج وشدى پشٍتض دس ٌّگبم ؿت، ثبػث هی ثبؿذ. ثؼضی اص ثیوبساى اظْبس هی هی

اػتفبدُ اص پشٍتضّب احؼبع ثیگبًگی ٍ ًبساحتی ًوبیٌذ، ایٌگًَِ ثیوبساى ثبیذ اص هضشات اػتفبدُ پشٍتض دس ٌّگبم خَاة، 

ّب دس ؿت اػتمبد پیذا وٌٌذ ٍ ًبساحتی وَتبُ هذت كجحگبّی سا ثِ خغشات ثیـتش هغلغ گشدًذ تب ثش خبسج وشدى پشٍتض

ػبػتِ هخبط، تَسم هخبط سا ثِ دًجبل  22ًبؿی اص اػتفبدُ پشٍتض دس ٌّگبم خَاة، تشخیح دٌّذ. تحت فـبس لشاس گشفتي 

خَاة ثِ فؼبلیت گبم ّبی داخل دّبى وِ دس ٌّ خَاّذ داؿت ٍ تَسم هخبط ثبػث تحلیل سیح خَاّذ ؿذ. هیىشٍاسگبًؼین

ّبئی سا ثیي پشٍتض ٍ هخبط دادُ ٍ دًچش اػتَهبتیت سا ثبػث خَاٌّذ ؿذ وِ  پشداصًذ ّوشاُ ثضاق تـىیل پالن ثیـتشی هی

دس كَست  گشدد. اگش ثْذاؿت دّبى خَة ًجبؿذضبیؼبت لبسچی ثش آى افضٍدُ هی

ثِ ٍػیلِ خشیبى  ػبػتِ اص پشٍتض، هخبط صیش آى اص هبػبط فیضیَلَطیه وِ 22اػتفبدُ 

ؿًَذ ٍ ثِ ّویي ػلت خشیبى خَى  گیشد، هحشٍم هی ثضاق ٍ گًَِ ٍ صیبى كَست هی

ػبصی ًؼبج  هخبط صیش پشٍتض وبّؾ یبفتِ ٍ ایي ػبهل هَخت وبّؾ تشهین ٍ دٍثبسُ

ؿذُ ٍ  دٌّذ، ٌّگبم ؿت ثِ اًؼبج اػتشع ٍاسد اًدبم هی Bruxismگشدد. دس افشادی وِ اػوبل پبسافبًىـٌبل ًظیش  هی

الومذٍس ایٌگًَِ افشاد ثبیؼتی ثب خبسج وشدى پشٍتض اص داخل دّبى ثِ ثبفت اػتشاحت دٌّذ.  گشدًذ. حتی آى هیثبػث تحلیل 
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ّبی هٌبػت ثِ هذت  دس افشادی وِ هبیلٌذ پشٍتضؿبى سا دس ؿجْب دس داخل دّبى داؿتِ ثبؿٌذ ثبیذ تَكیِ وشد دس فشكت

 ص دّبى خبسج ًوبیٌذ. ػبػت پشٍتض سا ا 22ػبػت دس  8تب  6

 طزس وگُداری پزيتش در خبرج اس دَبن

ای دس  ثِ ثیوبساى ثبیذ تَكیِ گشدد وِ پشٍتض خَد سا ؿجْب اص دّبى خبسج وشدُ ٍ پغ اص ؿؼتـَ دس داخل ظشف دسثؼتِ

ًیض ثِ دٍس گشدد، ثلىِ اص دیذ اعشافیبى ثیوبس  داخل آة لشاس دٌّذ. دس ایي كَست ًِ تٌْب ثْذاؿت پشٍتضّب سػبیت هی

  .گشدد هبًذ ٍ ضوٌبً اص تغییشات حدوی آوشیل دس اثش خـه ؿذى خلَگیشی هی هی

 

 

 شستشً ي رعبیت ثُداشت پزيتشَب

ّبی پشٍتضّبی هتحشن یىی اص فبوتَسّبی  تـىیل پالن دس ػغح ثبفتی ثیغ

ثبؿذ. ثیوبساى ثبیؼتی آهَصؽ وبفی  اتیَلَطیه هْن دس ایدبد دًچش اػتَهبتیت هی

ؿؼتـَی پشٍتضّب ٍ سػبیت ثْذاؿت دّبى  دادُ ؿَد. تویض وشدى پشٍتضّب ثشای 

گشدد. یىی اص سٍؿْبی ػبدُ،  ثب ٍػبیل هىبًیىی ٍ هَاد ؿیویبیی اًدبم هی

ثبؿذ. هؼَان صدى پشٍتض یه سٍؽ هَثش ثشای اص ثیي ثشدى پالن  كبثَى ٍ هؼَان صدى هیؿؼتـَی پشٍتضّب ثب آة ٍ 

اًتخبة هؼَان ثشای آوشیل ثبیؼتی دلت وبفی ثِ ػول آیذ. هؼَاوْبی ًشم یب هؼَاوْبی ثبؿذ. دس  ٍ هبتشیبآلجب هی

اػتفبدُ گشدد صیشا ثبػث خشاؽ ٍ ش ًجبیؼتی ّبی صث هخلَف پشٍتض ثشای تویض وشدى هٌبػت ّؼتٌذ ٍ اص هؼَان

خَسداس ّؼتٌذ. كبثَى ثِ خلَف آًْبیی وِ هَاد ػبیٌذُ ووتشی ثشگشدًذ. اص خویش دًذاًْبی هؼوَلی  ػبیؾ آوشیل هی

پشٍتضّب ًذاسد. پغ اص ؿؼتـَ ثب ایي هَاد، پشٍتضّب ثبیؼتی صیش خشیبى آة خَة وشثٌبت ػذین اثش ػَئی سٍی  ٍ ثی

وٌٌذ، دس ػٌیي ثبال ّؼتٌذ ٍ ثبیؼتی ثِ  ؿؼتِ ؿًَذ تب اثشات آى اص ثیي ثشٍد. ثیوبساًی وِ هؼوَالً اص پشٍتض اػتفبدُ هی

َی پشٍتضّب دس ثبالی ظشف پش اص آة اًدبم گیشد تب چٌبًچِ پشٍتضّب اص دػت سّب ؿذ دس آًْب گَؿضد وشد وِ ؿؼتـ

 ای ًجیٌٌذ.  داخل آة ثیفتذ ٍ كذهِ

ؿَد وِ ثؼذ اص ّش ٍػذُ غزا ٍ لجل اص خَاثیذى  تَكیِ هی در پبسخ ثیمبراوی کٍ چىدثبر پزيتش ثبید شستشً شًد؟

ؿَد. آة گشم ثبػث تغییشات دس پشٍتض  ػشد یب آة ٍلشم اًدبم هی ثبیذ پشٍتضّب ؿؼتِ ؿًَذ. هؼوَالً ؿؼتـَ ثب آة

ّبی غزا ثبیذ ثب آة ػشد  ثبؿٌذ. پشٍتض خَد سا دس ّش فشكتی دس ثیي ٍػذُ گشدد. ثیوبساًی وِ داسای ثضاق غلیظ هی هی

 ثـَیٌذ تب اثشات هٌفی ثضاق غلیظ دسگیش پشٍتض، هَثش ٍالغ ًـَد. 

صًٌذ ٍ ثب آة كبثَى  بیی ثشای پشٍتضّب هؼوَال ثشای افشادی وِ پشٍتض خَد سا هؼَان هیّبی ؿیوی اػتفبدُ اص تویضوٌٌذُ

دٌّذ چٌذاى ضشٍسی ًیؼت. دس هَسد ثیوبساى پیش ٍ ثیوبساى ػمت افتبدُ وِ لبدس ثِ هؼَان صدى كحیح  ؿؼتـَ هی
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ثِ عَس ولی ػجبستٌذ اص: ّبی پشٍتضّب  ًیؼتٌذ اػتفبدُ اص هَاد ؿیویبیی هٌبػت اػت. هَاد ؿیویبیی تویضوٌٌذُ

ّبی پشاوؼیذی وِ ثِ كَست پَدس یب خویش  ثبؿٌذ. تویضوٌٌذُ ّبی پشاوؼیذی، ّیپَولشیتی، اػیذی ٍ آًضیوی هی تویضوٌٌذُ

ثبؿٌذ وِ ثب توبع ثب آة اوؼیظى  ّب ٍ یب پشاوؼیذػذین هی ؿَد ؿبهل تشویجبتی ًظیش پشثشات ػذین، پشوشثٌبت ػشضِ هی

 ؿًَذ.  تویض وشدى ػغَح پشٍتض هی وٌٌذ ٍ ثبػث آصاد هی

ثبؿٌذ. ایي هَاد لبدس ثِ حل وشدى هَػیي ٍ  ّبی پشٍتض هی ّب، یىی اص هَثشتشیي تویض وٌٌذُ ّب یب ػفیذوٌٌذُ ّیپَولشیت

ای  َد وِ ّفتِتَاى تَكیِ ًو ػبیش هَاد پالن هیىشٍثی ّؼتٌذ. ایي هَاد خبكیت ضذثبوتشی ٍ ػَء داسًذ. ثِ ثیوبساى هی

ػبػت  8تب  6آة ثِ هذت یىجبس پشٍتضّب سا دس هحلَل یه لبؿك چبیخَسی هبدُ تویض وٌٌذُ ًظیش ٍایتىغ دس یه لیَاى 

ؿَد. پغ اص خبسج وشدى  ّب ٍ سػَثبت ثضالی هی ّبی هیىشٍثی، سًگذاًِ لشاس دٌّذ. ایي هَاد ثبػث اص ثیي ثشدى پالن

 ثبیؼتی صیش آة ػشد ؿؼتِ ؿًَذ. پشٍتضّب  اص داخل هحلَل تویضوٌٌذُ 

تشیي هحلَل اػیذی، ػشوِ  ّب ّؼتٌذ. دس دػتشع ای دیگش اص تویضوٌٌذُ ّبی اػیذی اسگبًیه ٍ غیشاسگبًیه دػتِ هحلَل

تشیي دػتَس ایي اػت وِ ثِ  ؿَد. ػبدُ % ػشوِ ػفیذ ثشای تویضوشدُ پشٍتضّب تَكیِ هی5ثبؿذ. هحلَل  ػفیذ هی

ه یب دٍ لبؿك ػشوِ ػفیذ دس یه لیَاى آة سیختِ ٍ پشٍتضّب سا ثِ هذت ًین ػبػت دس داخل ؿَد ی ثیوبساى تَكیِ هی

ایي هحلَل لشاس دٌّذ ٍ ػپغ پشٍتضؿبى سا اص هحلَل خبسج وشدُ ثب آة ٍ هؼَان ثـَیٌذ. تویضوٌٌذُ آًضیوی دس 

ّب ّؼتٌذ. گزاؿتي  ی ٍ خشمّبی هیىشٍث ّبی هَثش دس اص ثیي ثشدى پالن كَستی وِ دس دػتشع ثبؿٌذ اص تویضوٌٌذُ

 ؿَد. ّب تَكیِ هی ػبػت دس ایي هحلَل 8پشٍتضّب ثِ هذت 

 رعبیت ثُداشت دَبن

ّب وِ  ؿَیِ ثؼذ اص ّش ٍػذُ غزا ضوي ؿؼتـَی پشٍتضّب، دّبى ثبیؼتی حذالل ثب آة ؿؼتِ ؿَد. اػتفبدُ اص دّبى

ثبؿذ، ثؼذاص ّش غزا ثِ حفظ ػالهت  ة ٍلشم( هیتشیي آًْب آة ًوه ٍلشم )یه لبؿك چبیخَسی ًوه دس یه لیَاى آ ػبدُ

پشٍتضّب اص وٌذ. ثِ ثیوبساى پشٍتض وبهل ثبیذ تَكیِ ًوَد وِ ّش ؿت لجل اص خَاة، ثؼذاص خبسج وشدى  دّبى ووه هی

دًذاى ّوبى خْت هؼَان صدى دس افشاد  ّبی ثی دّبى، هخبط دّبى سا ثب هؼَان ًشم هبػبط دٌّذ. خْت هؼَان صدى دّبى

ّبی ًشم دّبى كذهِ ثضًٌذ ثِ ایي ثیوبساى  ثبؿذ. ثشخی اص ثیوبساى هوىي اػت ثِ ٍػیلِ هؼَان ثِ ثبفت هی ذاى ثب دً

ًشم ٍ   ؿَد وِ ثشای تویض وشدى ػغَح هخبط صیش پشٍتض ٍ هبػبط آًْب، اص یه پبسچِ ًشم یب حَلِ ون ضخبهت تَكیِ هی

ؼبج صیشیي پشٍتض خَة تویض ؿذُ ٍ هبػبط دادُ ؿَد. خالكِ هشعَة اػتفبدُ وٌٌذ. پبسچِ ثبیذ هشعَة ؿذُ ٍ توبم اً

ایٌىِ ثِ ثیوبساى ثبیذ تفْین گشدد وِ ثب سػبیت ثْذاؿت دّبى ٍ پشٍتضّب ًگزاسًذ ضبیؼبت هٌفی اص پشٍتضّب ثِ ػشاؽ آًْب 

 ثیبیذ. 

 تغذیٍ ثیمبران پزيتش
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اؿتِ ثبؿذ. افشاد هؼي اص ًظش ووی هؼوَال ثِ غزای ویفیت تغزیِ دس ثیوبساى پشٍتض وبهل ًجبیؼتی ثب ػبیش افشاد تفبٍتی د

افشاد ثب پشٍتض وبهل یبثذ. ثشای توبم  تش تملیل هی ّبی ػٌی پبییي ووتشی احتیبج داسًذ چَى فؼبلیت ثذًی آًْب ًؼجت ثِ گشٍُ

ؼبلیت اٍ، تَاى یه فشهَل ٍاحذ ًَؿت. سطین غزایی ػبلخَسدگبى تبثغ چٌذ ػبهل اػت، هیضاى ػالهت ؿخق، هیضاى ف ًوی

ثبؿذ. ثب توبم ایي هغبلت  ووجَدّبی ثذًی، ػالهت سٍحی ثیوبس ٍ ثبالخشُ ٍضؼیت هبلی ٍ اختوبػی اص آى خولِ هی

 ثبیؼتی اعالػبت ولی دس هَسد هلشف هَاد غزایی صیش ثِ ثیوبساى دادُ ؿَد. 

 پزيتئیه

یه هبدُ دفبػی دسخِ اٍل دس همبثل  گشم پشٍتئیي ثشای ّش ویلَ ٍصى ثذى دس سٍص الصم اػت. پشٍتئیي 8/0حذالل 

گشدد. ایي اختالالت دس  ثبؿذ. دس كَست حزف پشٍتئیي اص سطین غزایی، ثذى ػشیؼبً دچبس اختالل هی اختالالت هختلف هی

خًَی  ّب، ون ؿَد. فمش پشٍتئیي ثبػث وبّؾ دفبع ثذى دس همبثل ػفًَت یه یب چٌذ سٍصُ ظبّش ٍ ظشف چٌذ ّفتِ ؿذیذ هی

ؿَد. دس افشاد ثب پشٍتض وبهل، ثؼتش پشٍتض ٍلتی هیتَاًذ پشٍتض سا خَة تحول وٌذ وِ ؿخق  ػضالت هی ٍ وبّؾ حدن

اص سطین هَاد پشٍتئیٌی وبفی ثشخَسداس ثبؿذ. افشاد هؼي هؼوَال اص پی آهذ اػتفبدُ اص گَؿت وِ افضایؾ ولؼتشٍل 

 ذ ًظیش گَؿت هشؽ ٍ هبّی سا تَكیِ ًوَد. اعالع ًیؼتٌذ ٍ ثبیذ ثِ ایٌگًَِ افشاد هلشف گَؿت ػفی ثبؿذ ثی هی

 

 

 

  

  

 

 

 ثًَیدارتکز

ّبی وشثَّیذساتِ ٍ ون پشٍدتئیي  افشاد ػبلوٌذ ثِ دلیل وبّؾ لذست خَیذى ٍ ّوچٌیي ضؼف هبلی دس هؼشم سطین

ی ؿَد ٍ چبلی یه خغش خذی ثشای ػالهتی اػت. افشاد هؼي داسای پشٍتض،ثبیؼت ّؼتٌذ چٌیي سطیوی هٌدش ثِ چبلی هی

 ّب سا ثِ حذالل ثشػبًٌذ.  هلشف وشثَّیذسات

 امالح 

هتشؿحِ داخلی، ػجت اص دػت سفتي ولؼین دس ػبلخَسگبى اّویي صیبدی داسد. همذاس تب وبفی ولؼین، ّوشاُ اختالالت غذد 

 1000تب  200گشدًذ. هلشف سٍصاًِ ؿیشٍلجٌیبت ٍ دس كَست ًیبص  ّب گشدیذُ ٍ پَوی آى سا ثبػث هی ولؼین اػتخَاى

 سػبًذ.  ػغح ولؼین سا دس ػشم ثِ حذ هغلَة هی Dٍاحذ ٍیتبهیي 
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 َب يیتبمیه

 ّب ثشای ّضن ٍ خزة غزاّب الصم اػت ٍ ثبیؼتی ثِ عَس سٍصاًِ ثِ ثذى ثشػذ. ٍیتبهیي

 آة 

مذاس ثبؿذ ثبیؼتی سٍصاًِ ثِ ه ػبلخَسگبى ثشای خلَگیشی اص دّیذاستبػیَى وِ یىی اص ػالئن آى ووجَد ثضاق دس دّبى هی

وبفی آة ثٌَؿٌذ. ػبلوٌذاى هؼوَال یجَػت هضهي داسًذ. ثشای خلَگیشی اص آى ػالٍُ ثش هلشف آة، ثبیؼتی اص ًبى گٌذم 

ثب ػجَع ٍ گالثی سػیذُ ٍ پبلَدُ ػیت اػتفبدُ وٌٌذ. اػتفبدُ اص هَاد غزایی فیجشداس ػالٍُ ثش سفغ یجَػت اص ػَاسم 

 وبّذ.  ًبؿی اص هلشف ون فیجش هی

ًوبیذ. ثِ  خًَی هفیذ اػت. هلشف یىی دٍ هشتجِ خگش دس ثشًبهِ غزایی ّفتگی، آّي الصم سا تبهیي هی ی خجشاى ونآّي ثشا

ّب ثبیؼتی ثِ ثیوبساى پشٍتض وبهل، تَكیِ  عَس خالكِ تغزیِ پش پشٍتئیي، ون وشثَّیذساتِ ّوشاُ آة ٍ اهالح ٍ ٍیتبهیي

ّب ثبػث وبسآهذی پشٍتضّب گشدیذُ ٍ ّضن ٍ  ّب ٍ حفظ سیح ظ سیحگشدد. تغزیِ كحیح ثبػث ػالهتی ٍ ػالهتی ثبػث حف

 گشدد.  خزة غزا سا ثٌحَ ثْتشی ثبػث هی

ضشٍستی ًذاسد وِ فمظ دس خلؼِ تحَیل سطین غزایی ثِ ثیوبس تَكیِ ؿَد، دس توبم هشاحل دسهبى، سطین غزایی سا 

ّب ثبیؼتی  تذایی ثبیذ ثِ ثیوبساى دادُ ؿَد. لموِتَاى تَكیِ ًوَد. دس هَسد ًحَُ خَیذى ثبیذ اعالػبتی ّشچٌذ اث هی

ّبی لذاهی ًجبؿذ. غزا ثبیؼتی دٍعشفِ خَیذُ ؿَد تب پشٍتض ثجبت  وَچىتش اًتخبة گشدًذ وِ ًیبص ثِ ثشیذى ثب دًذاى

ّب دس اثش ًیشٍّبی  ثیـتشی داؿتِ ثبؿذ. هَاد غزایی هَسد اًتخبة ثبیؼتی لبثلیت لغؼِ لغؼِ ؿذى سا دس صیش دًذاى

ػوَدی داؿتِ ٍ ووتش ثِ ًیشٍّبی عشفی احتیبج داؿتِ ثبؿذ. ثِ ّویي دلیل وبسآهذی پشٍتض ثشای هَاد غزایی تشد 

ثبؿذ. ًحَُ خَیذى ثِ ثیوبساى ثِ عَس وبهل لبثل آهَختي ًیؼت ٍ ثبیؼتی ثِ ثیوبساى اهیذٍاسی داد وِ  ٍؿىٌٌذُ ثْتش هی

 ثبؿذ، خَدثخَد خَیذى سا یبد خَاٌّذ گشفت.  ٍ تب دٍهبُ ًین هیوِ تمشیجب د« آهَختِ ؿذى ثِ پشٍتض»پغ اص عی دٍسُ

 

 َبی دست دودان ي آستزَبی خبوگی  استفبدٌ اس چست

ًوبیٌذ. ثبیذ پبػخ دادُ ؿَد وِ  ّبی دػت دًذاى ٍ آػتشّبی خبًگی سا ػَال هی ثیوبساًی وِ اػتفبدُ اص چؼتدس خَاة 

خلَف اػتفبدُ اص آػتشّبی خبًگی سٍاثظ پشٍتضّبی ثبال ٍ پبییي سا  ؿَد. ثِ ّبی ثبلیوبًذُ هی آًْب هَخت تخشیت سیح

هلٌَػی ثشای  ّبی دًذاًی ًوبیذ. تَضیح ایٌىِ چؼت صًٌذ ٍ ػَالت ًبهغلَة سا فشاّن هی اص ًظش ػوَدی ٍ افمی ثِ ّن هی

شد آى ثِ عَس سفغ هؼبیت پشٍتض ًجبیؼتی اػتفبدُ ؿَد ٍ دس هَاسدی ثشای پشٍتض ّبیی وِ كحیح ػبختِ ؿذُ وبسث

 هحذٍد ٍ دس هَاسد خبف تَكیِ هی ؿَد .

 ايلیه مزاجعٍ ثعد اس تحًیل پزيتش 
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اػت ثؼذ اص اٍلیي هشاخؼِ ثیوبس خَاّذ ثَد . دس ایي خلؼِ هؼوَال ثیوبسساى ثب حبلت ثحشاًی هشاخؼِ هی  22تحَیل پشٍتض 

ت ثْذاؿت ٍ خبسج ًوَدى اص دّبى ثِ ٌّگبم ًوبیٌذدس ایي خلؼِ دًذاًپضؿه ضوي سفغ صدگی ّب ثبیؼتی تبویذ ثش سػبی

ؿت داؿتِ ثبؿذ ٍ سفغ ػبیش ؿىبیبت دیگش سا ثِ خلؼبت ثؼذ هَوَل ًوبیذ صیشا اوثش صدگی ّب ی هَخَد ٍ ػىغ الؼول 

ثبفت دس همبثل خؼن خبسخی دس ایي خلؼِ اخبصُ ًوی دّذ وِ ؿؼىبیبت ثِ كَست ٍالؼی تشی ثیبى گشدد ٍلی 

 ثِ دلت ثِ حشفْبی ثیوبس گَؽ دّذ تب دس ایي خلؼِ یب خلؼبت ثؼذی دس سفغ آًْب ثىَؿذ  دًذاًپضؿه هَظف اػت وِ

 ػَاسم ثِ كَست : 

 صدگی ،تَسم ،ػشخی یب فمظ دسد دس ًبحیِ داخلی گًَِ ّب یب لثِ ّب 

  یب ثِ كَست گبص گشفتگی دس ػغح داخلی گًَِ ّب دس هحبرات ػغح خًَذُ دًذاًْب یب گبص گشفتگی دس ًبحیِ ػمت

 ستشٍهَلش پذ 

 ثی حؼی یب احؼبع خبسؽ دس گَؿِ دّبى یب دس لت پبییي ٍیب لؼوت لذاهی وبم 

 هتذاٍلتشیي ؿىبیت حبلت تَْع اػت 

 اص دیگش هَاسد ؿىبیت اص ًحَُ خَیذى ٍ تىلن اػت 

وَال صدگی ػبػت ثؼذ ٍلت دیگشی ثشای ثیوبس گزاؿتِ هی ؿَد دس ایي خلؼِ هؼ 28ثؼذ اص اٍلیي خلؼِ سفغ اؿىبل ثشای 

ّبی ووتشی دس هٌبعك دیگش هـبّذُ هی ؿَد وِ ثبیؼتی ػبهل آى اص ثیي ثشدُ ؿَد . ؿىبیت اص ًحَُ خَیذى ٍ تىلن 

دلیمِ دس سٍص  20ٍخَد داسد ثشای تغبثك ػشیؼتش ثب پشٍتض ثِ هٌظَس تىلن كحیح تَكیِ هی ؿَد وِ ثیوبسثِ هذت 

 هغلجی سا ثب كذای ثلٌذ ثخَاًذ 

ؿىبیبت هؼوَل هی ثبؿذ وِ ثبیذ ثِ ثیوبس هتزوش ؿذ ووِ ثِ صٍدی همذاس ثضاق ثِ حبلت عجیؼی ثشهی افضایؾ ثضاق اص 

گشدد ثؼذ اص خلؼِ دٍم ثبصدیذ خلؼبت ثؼذی ثِ تشتیت یه یب دٍ ّفتِ )ثؼتِ ثِ هیضاى ًبساحتی ٍ ػىغ الؼول ثیوبسثِ 

 هبُ یىجبس خَاّذ ثَد . 6هبُ ثؼذ ٍ ػپغ ّش  6هبُ ثؼذ ، 2پشٍتض (
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