خواص گوجه سبز
مصرف گوجه سبز براي درمان شبكوري ،مفيد است و همچنين بيماريهاي نقرس ،رماتيسم و تصلب شرايين با
خوردن گوجه سبز بهبود مييابد.
ارزش غذايي  100گرم گوجه سبز برابر است با  8گرم كربوهيدرات 2/84 ،گرم چربي 1/6 ،گرم پروتئين و فيبر
خام نيم درصد.همچنين با خوردن  100گرم گوجهسبز 5 ،درصد ويتامين  ،Aدو درصد ويتامين ،B 1يك و نه
دهم درصد ويتامين ،B 2دو و هشت دهم درصد نياسين 13 ،درصد ويتامين  ،Cپنج درصد كلسيم 2 ،درصد
فسفر و  5درصد آهن مورد نياز بدنتان تامين ميشود.

مصرف گوجه سبز براي درمان شبكوري ،مفيد است و همچنين بيماريهاي نقرس ،رماتيسم و تصلب شرايين با
خوردن گوجه سبز بهبود مييابد .گوجه سبز ،خاصيت مسهلي دارد و خشك شده آن براي درمان اعصاب و
كمخوني مفيد است .همچنين مدر است و اعمال كليهها را تنظيم ميكند.
جوشانده  25تا  30گرم برگ درخت گوجه سبز ،كشنده انگلهاي معده است و اين خاصيت در هسته گوجه
سبز هم وجود دارد.البته فراموش نكنيد برگ گوجه سبز نفاخ است و براي معده مضر است ،مگر آن كه همراه با
يك مسهل خورده شود.
برخي پزشكان معتقدند اين ميوه ترشمزه براي درمان تومورها هم موثر است و كودكان در حال رشد خوب است
روزانه مقداري گوجه سبز نوش جان كنند.كساني كه به مزه ترش حساسند ،ميتوانند از پخته شده آن در انواع
خورشها استفاده كنند.
به دليل طبيعت سرد گوجه سبز در برخي شهرهاي شمالي كشورمان اين ميوه را همراه با سبزيهاي كوهي كه
خاصيت گرم دارند ،مصرف ميكنند.

چاغاله بادام
ميوه ي درخت بادام در ابتداي رويش تا حدودي سفت بوده و قشر خارجي آن سبز رنگ و پوشيده از كرک
ظريفي مي باشد .در داخل آن نيز روكشي قرار دارد كه سفيد و نرم بوده و مغز آبكي و نازک بادام را در خود
نگهداري مي كند .به مرور پوسته هاي رويي و داخلي بادام سخت تر شده و مغز بادام نيز شكل نهايي خود را مي
يابد .از زماني كه ميوه جوان است و هنوز رشد كامل نكرده و كال است ،به آن چغاله بادام گفته مي شود.
بادام رسيده بسيار مغذي است .البته الزم به ذكر است كه بادام و به ويژه انواعي از آن كه مقداري تلخي دارند،
حاوي مقدار بسيار كمي اسيد سيانيدريك (تركيبي از سم خطرناک سيانور) هستند كه مصرف بسيار زياد و غير
منطقي آنها مي تواند به مسموميتي از خفيف تا متوسط در فرد مصرف كننده منجر شود.
بادام تلخ وحشي مقدار بيشتري سم داشته و حتي وقتي چند بار در آب نمك جوشانده و آب حاصله دور ريخته
شود نيز هنوز داراي اندكي ماده سمي مي باشد .البته مصرف مقدار كمي بادام شيرين و يا بادام وحشي تلخ
گرفته ،براي سالمتي مضر نبوده و نافع نيز مي باشد .در قديم معتقد بودند چغاله بادام ،لثه و ريشه ي دندان را
تقويت نموده و براي خشكي دهان مفيد مي باشد.
بادام تلخ وحشي مقدار بيشتري سم داشته و حتي وقتي چند بار در آب نمك جوشانده و آب حاصله دور ريخته
شود نيز هنوز داراي اندكي ماده سمي مي باشد .البته مصرف مقدار كمي بادام شيرين و يا بادام وحشي تلخ
گرفته ،براي سالمتي مضر نبوده و نافع نيز مي باشد .در قديم معتقد بودند چغاله بادام ،لثه و ريشه ي دندان را
تقويت نموده و براي خشكي دهان مفيد مي باشد.

کیوی سالم ترین میوه دنیا
میزان آنتیاکسیدانهای موجود در این میوه حتی بیشتر از پرتقال ،گریپ فروت و سیب است .از
لحاظ میزان آنتیاکسیدانها کیوی طالیی باالترین میزان آنتیاکسیدانها را در خود دارد و بعد
از آن کیویهای سبز رنگ در مقام دوم قرار دارند .کیوی یکی از بهترین میوهها در پیشگیری از
برخی از بیماریهایی است که توسط برخی از مولکولهای بدن بهصورت طبیعی ایجاد میشوند.
از نمونههای این بیماریها میتوان به ناراحتیهای قلبی ،آلزایمر ،سرطان ،پارکینسون و تصلب
شرائین اشاره کرد .این میوه سرشار از انواع ویتامینها و مواد معدنی است که از مهمترین آنها
باید ویتامین  Cو پتاسیم را نام برد.محققان ایتالیایی متوجه شدند کودکانی که مرتب با کیوی
تغذیه میشوند تا  27درصد کمتر دچار سرفههای مزمن و آبریزش بینی میشوند .مصرف این
میوه همچنین میتواند از نابینایی در سنین باال ،دیابت و انتشار مواد سمی در بدن پیشگیری کند.
این میوه همچنین میتواند میزان کلسترول را کاهش داده و احتمال حمالت قلبی را کمتر کند.

خواص گوجه سبز
گوجه سبز یکی از میوه های نوبر فصل بهار است.جدا از طعم ترش و وسوسهانگیز گوجه سبز ،این میوه خواص
زیادی دارد که شاید تا کنون مورد توجه قرار نگرفته باشد.مانند بسیاری از میوههای ترش ،گوجه سبز هم غنی از
ویتامین  Cاست و تحقیقات نشان میدهد که مصرف این میوه برای بهبود طعم دهان مفید است...

همچنین گوجه سبز خاصیت مسهلی دارد و تاثیر منحصر به فردی بر کاهش فشار و چربی خون ،حذف رسوبات از
خون و تنظیم عملکرد معده و روده دارد.
گوجه سبز باعث تعادل اسید و باز در جریان خون میشود ،از این رو میتواند در درمان حالت اسیدی خون مفید
باشد.
این میوه اثرات قابل توجهی در جلوگیری از بیماریهایی مانند چربی خون باال ،پیری سلولها و سرطان دارد.
همچنین اسید بنزوئیک ،ترکیبی است که خاصیت ضد میکروبی آن به اثبات رسیده و به طور طبیعی در گوجه سبز
وجود دارد.
البته باید توجه داشت که مصرف زیاده از حد گوجه سبز ،باعث نفخ معده و دل درد میشود .لذا در مصرف هر نوع
ماده غذایی ،اعتدال و میانه روی را پیشه کنید.

خٕاص گالبی
گالبی ،يیِٕای اطت كّ گَّْٕبیی يختهف بب طعى يتفبٔت دارد .ایٍ يیِٕ دبٔی
ٔیتبيیٍ ای ٔ ث ٔ ًْچُیٍ دارای كهظیى ،آٍْ ،يُیشیى ٔ رٔی اطت .چٌٕ گالبی
يیِٕای آبذار اطت ،در سیببیی پٕطت بظیبر يفیذ اطت .
یكی اس خٕاص گالبی خبصیت يهیٍ بٕدٌ آٌ اطت ٔ داَّْبی ریشی كّ در يٕلع خٕردٌ
گالبی ادظبص يیكُیذ ،بزای دفع يٕاد سائذ يفیذ يیببشُذ.انبتّ افزادی كّ یبٕطت
دارَذ طعی كُُذ بالفبصهّ پض اس خٕردٌ  ۱تب  ۲عذد گالبی آٌ را بب یك نیٕاٌ آة ٔنزو
ًْزاِ كُُذ كّ خبصیت يهیٍ بٕدٌ آٌ لٕیتز شٕد .گالبی يیِٕای اطت بزای تمٕیت
افزاد ضعیف ٔ ًْچُیٍ بظیبر يفیذ بزای آَٓبیی كّ در دٔراٌ َمبْت ْظتُذ .آة گالبی
ٔ آة بّ را اگز بب ْى يخهٕط كُیذ ٔ بُٕشیذ تمٕیت كُُذِ بظیبر خٕبی خٕاْذ شذ.
يصزف گالبی تزشخ بشاق دْبٌ را سیبد يیكُذ ،در َتیجّ ببعج تظٓیم عًم در
دطتگبِ ْبضًّ يیشٕد.
تبٍَ ٔ ايالح پتبطیى كّ در گالبی ٔجٕد دارد اطیذأریك را بّ ْز اَذاسِ ٔ يمذاری كّ
ببشذ دم يیكُذ ،بّ ًْیٍ جٓت افزاد يبتال بّ ريبتیظىَ ،مزص(نیُك) ٔ آرتزٔس
يیتٕاَُذ اس گالبی بٓزِ سیبد ببزَذ.
فشبر خٌٕ(نیُك) یكی دیگز اس َبرادتیْبیی اطت كّ خٕردٌ گالبی بّ آٌ كًك بظیبر
يیكُذ ٔ تصفیّ كُُذِ خٌٕ َیش اطت .فیبز يٕجٕد در گالبی الیُیٍ )َ (Lininبو دارد كّ
غیز لببم دم بٕدِ ٔ بزای كبْش كهظتزٔل(نیُك) يٕحز اطت.
در یك عذد گالبی يتٕطط دذٔد  ۴گزو فیبز ٔجٕد دارد .بُببزایٍ اگز دٔ عذد گالبی در
رٔس خٕردِ شٕد در دذٔد  ۳۲درصذ فیبز يٕرد َیبس رٔساَّ بذٌ اَظبٌ تبيیٍ يیشٕد.
تٕجّ شٕد كّ لظًت عًذِ فیبز گالبی در پٕطت ٔ بالفبصهّ سیز پٕطت آٌ لزار دارد ٔ
اگز بب پٕطت خٕردِ شٕد اس تًبو فیبز آٌ اطتفبدِ يیشٕد .يبدِ يٓى دیگزی كّ در
گالبی يٕجٕد اطت عُصز بٕر (بٕراٌ ) Boronاطت كّ بّ ببال بزدٌ جذة كهظیى ٔ در
َتیجّ جهٕگیزی اس پٕكی اطتخٕاٌ(نیُك) بخصٕص بزای سَبٌ در دٔراٌ یبئظگی بظیبر
كًك يیكُذًْ .چُیٍ اس آَجب كّ طبك يعًٕل يٕادی كّ بزای اطتخٕاٌْب يفیذَذ،
بزای يغش َیش َبفعاَذ ،گالبی ْى اس ایٍ ايز يظتخُی َیظت ٔ اس يیِْٕبیی اطت كّ
بزای دبفظّ ٔ تًزكش َیش يفیذ اطت .در ْز گالبی يتٕطط دذٔد  ۳/۰يیهیگزو عُصز
بٕر ٔجٕد دارد ٔ اگز ٔ ۵عذِ در رٔس اس يیِْٕب ٔ طبشیْبیی يبَُذ گالبی خٕردِ شٕد بّ
طٕر تمزیبی يمذار بٕر يٕرد َیبس بذٌ اَظبٌ تبيیٍ يیشٕد.
ْز صذ گزو گالبی اس نذبظ تغذیّای دارای  ۶۰كیهٕكبنزیَ ،یى گزو پزٔتئیٍَ ،یى گزو
چزبی ۱۴ ،گزو گهٕطیذ ،یك ٔ َیى گزو فیبز ٔ  ۱۳۰يیهیگزو پتبطیى اطت

خواص هندوانه
ٌُذّاًَ یک هیٍْ تبثستبًی لطیف ،آثذار ،آراهجخص ّ هسکي التِبثبت درًّی است کَ اصْال
ثرای رفغ ػطص در اّج گرهبی تبثستبى هصرف هیضْد ّ هْرد پسٌذ ثسیبری از هردم است.
طجیؼت ٌُذّاًَ سرد ّ تر است ّ ثرای افراد گرمهساج ثسیبر هطلْة است .
ٌُذّاًَ از  ۹۲درصذ آة ّ  ۸درصذ لٌذ طجیؼی تطکیل ضذٍ است ّ فبلذ چرثی است ّلی
سرضبر از ّیتبهیيُبی ، C ،B ، Aپرّتئیي ،هٌیسین ،آُي ،کلسین ،فسفر ،پتبسین ،سذین ّ
لیکْپي هیثبضذ.
تخوَ آجیلی آى ًیس کَ ثیطتر ثَ ًبم تخوَ «جبثبًی» هؼرّف است از ًظر ّیتبهیيُبی C ّ A
ضؼیف است ّلی هٌجغ غٌی از چرثیُبی ضرّریّ ،یتبهیي ، Eرّی ّ کلسین است .در ۱۰۰
گرم تخوَ ٌُذّاًَ  ۵۹۰کبلری اًرژی ّ در ُر  ۱۰ػذد آى  ۵کبلری اًرژی ًِفتَ است.

خواص درمانی
ٌُذّاًَ ضْیٌذٍ خْة کلیَُبست .ادرار ضفبفی کَ ثؼذ از هصرف ٌُذّاًَ از کلیَُب تراّش
هیضْد گْاٍ صبدلی ثر ایي ادػبست .پس از هصرف ٌُذّاًَ ثذى از سَ طریك :ادرار ،هذفْع
ّ ػرق ،سوْم را دفغ هیکٌذ ثَ ُویي دلیل خیلی زّد ضبداثی ّ طراّت هخصْصی ثَ
اًسبى دست هیدُذ.
ٌُذّاًَ هٌجغ خْة آًتیاکسیذاًی ثَ ًبم «لیکْپي» است .لیکْپي یک رًگذاًَ ضیویبیی است
کَ ثبػث رًگ لرهس ٌُذّاًَ هیضْد.
ایي آًتیاکسیذاى هیتْاًذ رادیکبلُبی آزاد را کَ هْجت اکسیذٍ ضذى کلسترّل ثذ )(LDL
ّ رسْة آى در رگُبی خًْی هیضْد خٌثی کٌذ ّ از سکتَُبی للجی ّ هغسی ّ تٌگی ّ
التِبة ػرّق هجبری تٌفسی جلْگیری کردٍ ّ ضذت حوالت آسن را کبُص دُذُ .وچٌیي
لیکْپي هیتْاًذ در پیطگیری از سرطبى رّدٍ ّ سرطبى پرّستبت در آلبیبى ّ سرطبى سیٌَ در
خبًنُب هْثر ثبضذ.
ثَ دلیل آىکَ ٌُذّاًَ سرضبر از پتبسین است ،در تؼذیل فطبر خْى هْثر ثْدٍ ّ از طریك
افسایص ادرار ،سذین اضبفی ثذى را دفغ هیکٌذ.
ٌُذّاًَ صفراثر است ّ از ایجبد رسْثبت صفراّی در کیسَ صفرا ّ ثیوبریُبی کجذی
جلْگیری هیکٌذ ّ هیتْاًذ ثَ تؼذیل چرثی خْى کوک کٌذ.
خْردى تخوَ ٌُذّاًَ کرمُبی هؼذٍ ّ رّدٍ را از ثیي هیثرد ّ ثرای درهبى سْزش ادرار ،زخن
هثبًَ ّ ُوچٌیي تسکیي سرفَ هفیذ است.
هرثبی پْست ٌُذّاًَ ثرای رفغ حرارت ثذى ،رفغ تطٌگی ّ گرهبزدگی ثسیبر هفیذ است.
پْست سفیذ داخل ٌُذّاًَ ثرای زخن ّ چرک گلْ ّ دُبى ثسیبر هْثر است.
هٌیسین ّ ّیتبهیي  Bهْجْد در ٌُذّاًَ در تسکیي ّ آراهص اػصبة ثسیبر هفیذ ثْدٍ ّ ثَ رفغ
کنخْاثی کوک ضبیبًی هیکٌذ.

خَاظ سیة
یکی اص خْاؿ عیة ایي اعت کَ دس حفظ طشاّت ّ ؽاداتی پْعت هْثش اعت.تا اعتفادٍ اص عیةهیتْاى ًاساحتیُای ؽایعی هاًٌذ خؾکی پْعت ،تشک خْسدگی پْعت ،سًگ پشیذگی ّ تغیاسی اص
تیواسیُای پْعتی طْالًی ّ هضهي سا اص تیي تشد یا ًؾاًَُای آىُا سا کاُؼ داد.الصم تَ رکش اعت کَ
ایي قاتلیت عیة تَ دلیل ّجْد سیثْفالّیي (ّیتاهیي

ّ ،) B2یتاهیي  ، A ّ Cهْاد هعذًی هاًٌذ آُي،

هٌیضین ،کلغین ّ پتاعین هیتاؽذ.
یکی دیگش اص خْاؿ عیة ایي اعت فؾاسخْى سا هٌظن هیکٌذ.خْسدى عیة ّ حتی تْ کشدى عیة،تاعث کاُؼ فؾاس خْى هیؽْد .تشسعی اًجام ؽذٍ تْعظ داًؾگاٍ ییل ( ً ) YALEؾاى داد کَ تٌِا یک
تاس تْ کؾیذى عیة ،فؾاسخْى تیواساى سا پاییي هیآّسد.
 یکی دیگش اص خْاؿ عیة ایي اعت کَ تشای دًذاىُا ّ لثَُا هفیذ اعت،اعیذُای هْجْد دس عیة،ٌُگام جْیذى تاکتشیُای دُاى سا اص تیي تشدٍ ّ دًذاىُا ّ لثَُا سا تویض هیکٌٌذ .جْیذى یک عیة هاًٌذ
ایي اعت کَ اص یک هغْاک طثیعی اعتفادٍ کٌین .هطالعات ًؾاى هیدٌُذ کَ عیة قادس اعت رسات
غزایی تاقی هاًذٍ دس پؾت دًذاىُا ّ لثَُا سا پاک کشدٍ ّ فغاد دًذاى ّ تیواسیُای لثَ سا اص ؽوا دّس
عاصد .حتی کغاًی کَ دس گزؽتَ اص تیواسیُای لثَ سًج تشدٍاًذ ،خْاٌُذ تْاًغت اص فْایذ ًاؽی اص غٌی
تْدى عیة اص ّیتاهیي Cتِشٍهٌذ ؽًْذ.هْاد هغزی هْجْد دس عیة تاعث تقْیت عاختاس دًذاىُا هیگشدد.
هیٌای دًذاى سا هحکنتش هیعاصد ّ اص جشم گشفتي دًذاىُا پیؾگیشی هیکٌذ.اعیذُای هْجْد دس عیة،
اثش ضذالتِاب ّ تاکتشیکؼ تش دًذاىُا ّ لثَ داسًذ .پژُّؼُای علوی ًؾاى دادٍ اعت کَ یک ستع
عاعت پظ اص خْسدى آُغتَی یک عذد عیةتشػ حذّد  90دسفذ ّ تعذ اص یک عاعت تقشیث ًا تواهی رسات
هیکشّتی هْجْد دس دُاى اص تیي هیسًّذ.
یکی دیگش اص خْاؿ عیة ایي اعت کَ جْیذى عیة ،عضالت فک سا قْیتش هیعاصد .آب عیة تاصٍ تذّىُش هکولی تَ دلیل اثشات ضذ التِاب هْاد هْجْد دس آى ،دُاى ؽْیَای عادٍ ّ طثیعی هحغْب هیؽْد.
 اص تشّص تیواسی ًقشط ّ دسد هفافل پیؾگیشی هیکٌذ،یکی اص تیواسیُایی کَ تَطْس هؾخـ تَ علتپشخْسی ّ هقشف هذاّم هٌاتع حیْاًی (گْؽت قشهض ّ چشتی) ّ الکل تشّص هیکٌذ ،دسد هفافل ّ ًقشط
اعت .الثتَ آهادگی اتتال تَ ایي تیواسی اسثی اعت .دس هْاسد ؽذیذ ،تیواس تا داسّ ّ کوپشط عشد دسهاى
هیؽْد .تشای جلْگیشی اص گغتشػ ّ طْالًی ؽذى تیواسی پیشّی اص تشًاهَی غزایی فاقذ گْؽت ّ
چشتی ،الصم اعتُ .نچٌیي عیة هیٍْای تغیاس تااسصػ اعت؛ چشا کَ ُنچشتی چٌذاًی ًذاسد ّ ُن
هْجة کاُؼ اّسٍ هیگشدد.عیة خام یا پختَ هاًع تؾکیل اعیذ اّسیک دس تذى هیؽْد ّ پظ اص هقشف
آى هقذاس کلی اعیذُای ادساس ،تَ ّیژٍ اعیذ فشهیک افضایؼ هییاتذ .اص ایي سّ هقشف آى تشای هثتالیاى تَ
دسد هفافل ّ ًقشط تْفیَ هیگشدد.
عیة هقْی هغض اعت .تَ ُویي جِت تشای کغاًی کَ کاسُای فکشی اًجام هیدٌُذ هفیذ هیتاؽذ.تَ طْس کلی عیة تَ علت داؽتي فغفش ،اعقاب ّ هغض سا تقْیت هیکٌذ.

 یکی دیگش اص خْاؿ عیة ایي اعت کَ اثش آسام تخؾی داسد،دم کشدٍ ی پْعت عیة کَ تا اًذکی عغلؽیشیي ؽذٍ تاؽذًْ ،ؽیذًی آسام تخؾی اعت .خْسدى عیة خام ًیض تأثیش آسام تخؾی تش دعتگاٍ
اعقاب داسد .عالٍّ تش ّیتاهیيُای گشٍّ  ، Bهٌیضین ّ فغفش ّ تشخی عٌافش دیگش هْجْد دس عیة اثش آسام
تخؾی تش اعقاب داسدُ .نچٌیي ؽیشیٌی عیة ّ جْیذى آى تاعث اًثغاط عضالت هٌقثض فْست
هیؽْد.

خواص توت فرنگي
ظزیف تزیي هیَُ ّاست.همَی  ،خٌه  ،ادرار آٍر ٍ تػفیِ وٌٌذُ خَى هی تاضذ.پیص اس غذا تخَریذ اضتْا اٍر است.هَاد لٌذی اى
اس ًَع لَلَس استىِ تزای اضخاغی وِ تیواری لٌذ دارًذ تسار خَب است  .یه لاضك سَج خَری تَت فزًگی جٌگلی را اگز در
همذاری خاهِ تاسُ هخلَط وٌیذ ،تزای اضخاغی وِ هزؼ لٌذ دارًذ د سزی عالی خَاّذ تَد  .تَت فزًگی دارای هَادی است وِ
اهالح هعذًی را سیادوزدُ تذى را تمَیت هی وٌذ.هػزف اى تزای اضخاغی وِ ضعیفٌذ یا هسلَل هفیذ است.ایي تیواراى اگز تِ همذار
وافی ّز رٍس تَت فزًگی هػزف وٌٌذ ،عالٍُ تز جذب اهالح هعذًی همذار السم ٍیتاهیي ث را ًیش هػزف خَاٌّذ وزد ٍ ایي ٍیتاهیي
در تَت فزًگی تِ همذار وافی ٍجَد دارد.اگز سیلیس در تذى ون تاضذ ،ضخع هثتال تِ سزعاى ٍتػلة ضزاییي هیگزدد.تِ ّویي
جْت تزای جلَگیزی اس ایي دٍ هزؼ تایذ در فػل تَت فزًگی تِ همذار وافی اى را خَرد تا رفع ووثَد ایي هادُ حیاتی را اس تذى
وزدُ ضخع هثتال تِ اهزاؼ هْله ًطَد  .اهالح هعذًی تَت فزًگی  ،خاغیت هسْلی تِ اى تخطیذُ سیزا ایي اهالح عضالت ٍ رٍدُ
ّا را تِ اًثساط ٍ اًمثاؼ ٍادار هی وٌذ ٍ تِ ّویي جْت ّن اى را تزای وساًی وِ تِ یثَست هثتال ّستٌذ تجَیش هی وٌٌذ .تَت
فزًگی تِ همذار سیادی اسیذ سالسیلیه در خَد در خَد ًْفتِ دارد وِ تز رٍی وثذ ویسِ هثاًِ ٍ ولیِ ّا ٍهفاغل عول لاتل
تَجْی دارد  .تِ ّویي علت است وِ اى را تزای تیواراًی وِ هثتال تِ رهاتیسن ً ،مزس  ،سٌگ ولیِ  ،هسوَهیت  ،درد وثذ ٍ یا
وساًی وِ غفزاٍی ٍدهَی هی تاضٌذ تجَیش هی ًوایٌذ  .تزای رفع وزم رٍدُ غثح ًاضتا تایذ ًین ویلَ تَت فزًگی خَرد ٍتا ظْز
.
 .تَت فزًگی ایي خاغیت را دارد وِ هی تَاًذ رسَب دًذاًْا را پان وٌذ
ّیچ چیش دیگز ًخَرد
تَت فزًگ سٌگیي ٍ سمل استَ وساًی وِ هعذُ حساس دارًذ تایذ ووی اًگَر فزًگی تِ اى افشٍدُ ٍ تعذ اى را هیل ًوایٌذ.سیشا اًگَر
.
فزًگی دارای اسیذ پىتیه است ٍ ایي اسیذ تزضح عػیز هعذی را سیاد وزدُ  ،در ًتیجِ عول ّضن را اساى هیساسد
تَت فزًگی را در اب ًطَئیذ ،سیزا ایي عول سثة هی ضَد وِ عغز لغیف ایي هیَُ ًاپذیذ گزدد.سراعت ٍ وطت تَت فزًگی احتیاج
سیادی تِ وَد اًساًی دارد ٍ ایي وَد جٌاى چِ هی داًیذ پز اس هیىزٍتْای هختلف است وِ گاّی هیىزٍب خغز ًان حػثِ تیفَئیذ
ًیش تِ ٍسیلِ ّویي وَد تِ هیَُ چسثیذُ  ،تا خَردى آى ضخع هثتال تِ ایي تیواری هْله هی گزدد.در ایي هَرد تایذ تَت فزًگی
را در اب استزلیشُ واهال ضستطَ داد ٍ تعذ اى را لغعِ لغعِ وزدُ هذت یه رتع ضذ عفًَی وزدُ ٍ تعذ واهال ضست ٍ اب
وطیذ.سپس تَت فزًگی را وِ هػَى اس هیىزٍب است تا خیال راحت هػزف ًوَد .
ضیزُ ی تَت فزًگی ضذ عفًَی وٌٌذُ هیىزٍب اتزت وِ تَلیذ تة حػثِ را هی ًوایذ هی تاضذٍ.لتی وِ تَت فزًگی را لغعِ لغعِ
وزدیذ ،ضیزُ اى تیزٍى اهذ هیىزٍب حػیِ را هی وطذ.اگزتَت فزًگی را تػَرت هحلَل تزای ضستي غَرت هػزف وٌٌذ  ،چیي ٍ
چزٍن پَست را غاف وزدُ  ،تزق ٍ جالی خاغی تِ چْزُ هی تخطذ .
جَضاًذُ تزگْای تَت فزًگی تا ضیزیي تیاى اسن را تخفیف ٍ تسىیي هی دّذ ٍ ریطِ اى تِ همذار تیست گزم در یه لیتز اب تزای
اسْال وَدواى هفیذ است.

 .تَت فزًگی همَی للة تَدُ  ،التْاب غفزا را
خَردى ایي هیَُ تزضی خَى را اس تیي هیثزد ٍ هحیظ تذى را للیایی هی وٌذ
خاهَش هی وٌذ ٍ تْتزیي غفزاتز است.تزای هزؼ لٌذ  ،خارش تذى ٍتٌگی ًفس ٍ سزفِ ّای خطه هفیذ تَدُ ٍ تَاسیز را درهاى
هیىٌذ ٍ ضثاّت سیادی تِ توطه دارد .

