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ثزای .تبرّبی صَتی اس چٌذ الیِ ثبفت ظزیف تؾىیل ؽذُ اًذ 

ٍ ثْن  ُصحجت وزدى ٍ ایجبد صذا ، تبرّبی صَتی هزتؼؼ ؽذ

ثز خَرد هی وٌٌذ . اگز ایي ثزخَرد ثِ صَرت هالین ٍ راحت 

عخت ثبؽذ، ویفیت صذا خَة اعت ٍلی اگز تبرّبی صَتی 

ایجبد ثْن ثزخَرد وٌٌذ ، آعیت دیذُ ٍ هؾىالت صَتی 

 خَاّذ ؽذ.

صَتی  ثْذاؽت صَتی ثِ ؽوب ووه هی وٌذ تب چگًَِ تبرّبی 

وِ  ىًْب را اس ػَاهل آعیت رعبخَد را هزؼَة ًگِ داریذ ٍ آ

ؽبهل ػبدات ٍ رفتبرّبی ًبدرعت در اعتفبدُ اس صذا ، ثزخی 

ثیوبریْبی جغوی ٍ  اس غذا ّب ٍ دارٍّب ، ثغیبری ،ًَؽیذًی ّب

 دٍر ًگِ داریذ. ،ترٍحی ، ػَاهل هحیؽی ٍ ... اع

 

 هزؼَة عبسی تبرّبی صَتی
 حزوت ثْتز ، ثبؽٌذ ؽذُ هزؼَة ثخَثی ، صَتی تبرّبی ٍلتی

 .ذٌثیٌ هی آعیت ووتزی احتوبل ثب ٍ وزدُ

  :داد اًجبم رٍػ دٍ ثب تَاى هی را صَتی تبرّبی عبسی هزؼَة 

 : ؼزیك اس داخلی عبسی هزؼَة( الف

آة لیَاى 6-8 رٍساًِ ؽَد هی تَصیِ:  فزاٍاى آة هصزف 

 تَصیِ ًذارًذ آة خَردى ثِ توبیلی وِ وغبًی در .ثخَریذ

 .وٌٌذ اظبفِ آة ثِ دٌّذُ ؼؼن یب هیَُ آة همذاری ؾَدهی

ؽبهل  وٌٌذ هی خؾه را ّب هخبغ وِ هَادی هصزف ػذم :

 آلزصی ظذ دارٍّبی، رذه دارٍّبی، عیگبر، لَُْ، وبفئیي، الىل

 ٍ عزفِ ظذ دارٍّبی اس ثغیبری ، ّب ّغتبهیي آًتی اًَاع هثل

 اعت ظزٍری ّب دارٍ ایي اس اعتفبدُ وِ صَرتی در. اعت... 

 ّب دارٍ ایي وٌٌذگی خؾه اثزات تب ثٌَؽیذ ثیؾتزی آة ثبیذ

 . ؽَد ججزاى

آة خؾه َّای ٍ آة یب َّاپیوب هثل خؾه ّبی هحیػ در 

 .ثٌَؽیذ ثیؾتزی

 : خبرجی عبسی هزؼَة -ة

2-3 دلیمِ 3-4 یثزا ثیٌی ؼزیك اس ثخبر اعتٌؾبق: ثخَر 

 ّبی عبسثخبر ٍ آة ثخبر ، گزم آة دٍػ ثب هثال)  رٍس در ثبر

 (  گزم

عبسثخبر دعتگبّْبی یب گزم آة ثخَر بث اتبق عبسی هزؼَة 

 َّا

 وبرّبیی وِ ثبیذ اًجبم دّیذ
 گلَی ٍ ثیٌی هخبغ ّب غذا ثزخی: ثخَریذ عبلن ّبی غذا

 ثوذت ؼَالًی داریذ تصوین وِ سهبًی. وٌٌذ هی غلیظ را ؽوب

 عخٌزاًی ، خَاًذى آٍاس هثل)  وٌیذ اعتفبدُ خَد صذای اس

 ، چبی ، لجٌیبت ٍ وزثَّیذرات ووتزی همبدیز... ( ٍ وزدى

 .ثخَریذ ؽىالت ٍ وبفئیي

  وٌیذ ٍرسػ  هٌظن صَرت ثِ

 آٍاس یب ؼَالًی هذت ثِ وزدى صحجت اس لجل را خَد صذای

 .وٌیذ گزم خَاًذى

 یب هیىزٍفَى اس وزدى صحجت ٌّگبم ثشري ّبی هحیػ در

  وٌیذ اعتفبدُ فبیز آهپلی

 راحت وِ وٌیذ صحجت عزػتی ٍ ثویٍ  سیز ٍ ثلٌذی ثب 

 . ّغتیذ

 جیغ ٍ وزدى صحجت ثلٌذ ثجبی ، هخبؼت تَجِ جلت ثزای 

  .وٌیذ اعتفبدُ خبؿ صعت یب ٍ حزوت یه اس سدى

 صحجت سیبد خَد اجتوبػی یب ؽغلی هَلؼیت ثخبؼز اگز

 صَتی اعتزاحت ثزای ّبیی فزصت خَدتبى ثِ ، ىٌیذهی

 .ثذّیذ

 وزدى صحجت ٌّگبم ، ثبًیِ ّز در ؽوب صَتی تبرّبی       

 عبػت چٌذیي ثزای ٍلتی .وٌٌذ هی خَرد ثز ثْن ثبر 222-022

 ایجبد رٍس در ثبر هیلیًَْب تب ثزخَردّب ایي، وٌیذ هی صحجت

 تبرّبی آعیت ٍ فزعَدى ثبػث ّب ثزخَرد ایي ّوِ.  ؽًَذ هی

 ثْجَدی ثزای اعتزاحت فزصت آًْب ثِ اگز ٍ ؽًَذ هی صَتی

 . ذٌثیٌ هی آعیت سهبى هزٍس ثِ،  ًذّیذ

 ؽوب صذای خغتگی ثبؽیذ داؽتِ وبفی اعتزاحت ٍ خَاة

 .وٌٌذ هی خؾي را

 جوالت اس .ثگیزیذ ًفظ وبفی اًذاسُ ثِ وزدى صحجت ٌّگبم

 ، وٌیذ ادا ًفظ حذالل ثب را آًْب هججَریذ وِ ؼَالًی

 وَتبُ جوالت اس ٍ ثىؾیذ ػویك ًفظ ػَض در .ثپزّیشیذ

 . وٌیذ اعتفبدُ

 اگز ثَیضُ .ثبؽیذ آگبُ صذا رٍی اعتزط ٍ ّیجبى اثزات اس

 .ؽًَذ هی عیٌِ لفغِ ٍ گزدى ٍ گلَ ػعالت اًمجبض ثبػث

 صَتی اعتزاحت دلیمِ دُ وزدى صحجت عبػت 2 ّز اس ثؼذ

  .ثبؽیذ داؽتِ

 وبثیي یب خؾه َّای ٍ آة هثل خؾه ّبی هحیػ در

  .ثٌَؽیذ ثیؾتزی آة ، َّاپیوب

 فؾبر تحت یب اعت خغتِ صذایتبى وٌیذ هی احغبط اگز 

 .دّیذ اعتزاحت آًزا اعت

 داؽتِ صَتی اعتزاحت خَردگیعزهب ٍ ثیوبری ٌّگبم

 .ثبؽیذ

 وبرّبیی وِ ًجبیذ اًجبم دّیذ
 وٌذ هی گؾبد را ؽوب خًَی ػزٍق الىل:  الىل هصزف ٍ 

 .گزدد هی هخبغ خؾىی عجت

 ایجبد ٍ هخبغ خؾىی ثز ػالٍُ عیگبر:  گؾیذى عیگبر 

 وغی وٌبردر ثَدى.ؽَد عزؼبى ثبػث تَاًذ هی ، صذا خؾًَت



 ثزای وؾیذى عیگبر اًذاسُ ّوبى ثِ ًیش وؾذ هی عیگبر وِ

 .اعت هعز ؽوب

 خؾىی ثبػث دار وبفئیي هحصَالت:  وبفئیي هصزف ٍ 

 آًزا هصزف پظ .ؽَد هی ؽوب صَتی تبرّبی پذیزی تحزیه

 . وٌیذ هحذٍد

 ثلٌذ صذای ثب صحجت ، وؾیذى َّرا ، سدى جیغ اس ، 

 خٌذیذى ، وزدى پچ پچ ، صذا عزٍ پز ّبی هحیػ در صحجت

 . ثپزّیشیذ ؼَالًی وزدى گزیِ یب ؼَالًی

 سیبد ، ثبد پز ٍ غجبر ٍ گزد پز ، خؾه ّبی هحیػ در 

 اس ؽجْب هٌبؼك ایي ثِ هغبفزت ٌّگبم ٍ  ًىٌیذ صحجت

 . وٌیذ اعتفبدُ َّا وٌٌذُ هزؼَة

َثجبی آى دّبى خَد را  ثپزّیشیذ. اس پبن وزدى هىزر گل

 یب همذاری آة ثٌَؽیذ. ثشاق جوغ ؽذُ را ثجلؼیذٍ  ثجٌذیذ

 گلَی ٍ گزدى یب ٍ ًیٌذاسیذ ثبال را ّب ؽبًِ صحجت ٌّگبم 

 فه ٍ ًفؾبریذ ثْن را خَد دًذاًْبی .ًىٌیذ هٌمجط را خَد

 . ًىٌیذ هٌمجط را خَد

ثب َّاپیوبٍ  لؽبر ، اتَهجیل ، صذا پزعزٍ ّبی هحیػ در 

  .ًىٌیذ صحجت تزثلٌذ صذای

 ثپزّیشیذ هحىن ّبی عزفِ ٍ ػبدتی عزفِ اس  

 ًىٌیذ صحجت ٍرسػ ٌّگبم 

تَصیِ ّبیی ثِ افزادی وِ ثزگؾت اعیذ هؼذُ ثِ 

 :ذًدّبى دار
 ثبػث حٌجزُ ٍ حلك داخلِ ث هؼذُ اعیذ ثزگؾت وِ آًجب اس

 ًمؼ ًیش حٌجزُ عزؼبى ایجبد در ٍ گزدد هی حٌجزُ الٌْبة

 :ؽَد هی تَصیِ سیز هَارد رػبیت دارد،

وٌیذ اجتٌبة عٌگیي غذاّبی خَردى اس.  

 ثپزّیشیذ خَاًذى آٍاس ٍ ٍرسػ اس ،غذا خَردى اس پظ.  

ًىؾیذ دراس عبػت3-4 هذت ثِ، ًَؽیذى یب خَردى اس پظ.  

ثبالتز هتز عبًتی 05-25 خَاثیذى ٌّگبم را خَد عز سیز 

  .دّیذ لزار

 ِثخَاثیذ راعت پْلَی ث.  

 دّیذ وبّؼ ًزا آ ،داریذ ٍسى اظبفِ اگز.  

 سیبد یاعیذ غذاّبی ٍ ّب ًَؽیذًی، دار ادٍیِ ّبی غذا اس 

 ٍ لیوَ ، پزتمبل هثل)  اعیذ حبٍی ّبی هیَُ آة ٍ هیَُ هثل

 ٍ ؽىالت ُ،ؽذ عزخ ٍ چزة غذاّبی ، الىل ،( فزًگی گَجِ

  وٌیذ.پزّیش ًؼٌبع ٍ دار وبفئیي ّبی ًَؽیذًی ، ؽیزیٌی

ثپَؽیذ.  راحت لجبط 

 :خَاًٌذگبى، هؼلوبى ٍ عخٌزاًبى ثزایتَصیِ ّبیی ٍیضُ 
 خَاًذى اتوبم اس عپظ ٍ وٌیذ گزم را خَد صذای خَاًذى اس لجل 

 . وٌیذ relax آراهی ثِ آًزا

 ِثذٍى خَاًذى هَرد در تب ثزٍیذ خَاًٌذگی آهَسػ والعْبی ث 

  .ثجیٌیذ آهَسػ صَتی تبرّبی ثِ آعیت

 هحذٍدُ ایي اس فزاتز ٍ ثؾٌبعیذ را خَد صذای ّبی هحذٍدیت   

 . ًىٌیذ اعتفبدُ خَد صذای اس

 اعتزاحت را خَد صذای ، عٌگیي وبری رٍس یه اس ثؼذ ٍ لجل 

  .دّیذ

 .ٌّگبم خَاًذى اس ًَؽیذًی ّبی عزد ثپزّیشیذ 

 وٌیذ هتَلف را خَاًذى ؽذى خغتِ اس لجل . 

 خَاًذى ًِ  ؽَد هی گزفتِ یبد دادى گَػ ؼزیك اس هَسیه 

 .ًىٌیذ اعتفبدُ خَد صذای اس ، هَسیه دگزفتيیب ثزای ایيثٌبثز

 یب آجیل ، ؽیز ، ؽىالت خَاًذى اس لجل popcorn ٍ هحصَالت 

 .ًخَریذ وبفئیي حبٍی

 ًخَریذ غذا خَاًذى اس لجل درعت . 

 الىل ًخَریذ. عیگبر ًىؾیذ ٍ 

 لبػذگی عیىل لَؼ در ٍ لجل درعت تب ثبؽٌذ هزالت ثبیذ سًبى،  

 ثَدى ون ثذلیل دٍرُ ایي در سیزا وٌٌذ هحذٍد را صذا اس اعتفبدُ

 ّغتٌذ. هتَرم صَتی تبرّبی ، خَى اعتزٍصى عؽح
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