تعطیف
هتیل هبلًَیه اؾیسهی یه اذتالل ؾَذت ٍ ؾبظ اؾیس

چِ عبهلی ثبعث ایجبز هتیل هبلًَیه اؾیسهی
هیقَز؟

ّبی آهیٌِ هیثبقس افطاز هجتال ثِ ایي ثیوبضی ،ثطای ّضن

پطٍتئیيّب ّوطاُ ثب غصا ٍاضز ثسى هب هیقًَس ،ثطای ایي وِ

ثطذی اؾیسّبی آهیٌِ ٍ اؾیسّبی چطة هَجَز زض غصای

ثسى ثتَاًس اظ ایي پطٍتئیيّب اؾتفبزُ وٌس ،آىّب ثبیس ثِ

ضٍظاًِ ذَز ،ثب هكىل هَاجِ هیقًَس .

اجعا وَچهتطی وِ اؾیس آهیٌِ ًبهیسُ هیقًَس ،تجسیل

چِ عبهلی ثبعث عسم حضَض ٍ یب فعبلیت ًبزضؾت آًعین
هیقَز؟
وٌتطل ؾبذت آًعینّب زض ثسى ثِ عْسُ غىّب اؾت .افطاز
هجتال ثِ  MMAیه جفت غى هعیَة زاضًس وِ ثِ زضؾتی
عول ًویوٌٌس .ثِ ذبطط ایي تغییط ایجبز قسُ زض غىّب ،یب
آًعین ؾبذتِ ًویقَز ٍ یب آًعین ؾبذتِ قسُ ثِ زضؾتی
فعبلیت ًویوٌس.
اطالعبت ظیط ولی اؾت ثِ عجبضت زیگط ایي اطالعبت ثِ
توبهی وَزوبى اذتهبل ًساضز .گبّی ضٍـّبی زضهبًی
ٍیػُ ای ثطای یه وَزن تَنیِ هیقَز ،وِ ثطای زیگط
وَزوبى تَنیِ ًكسُ اؾت .وَزوبى هتیل هبلًَیه

قًَس .ؾپؽ آًعینّبی ٍیػُ ای ،تغییطاتی ضا زض ایي
اؾیسّبی آهیٌِ ایجبز هیوٌٌس تب ثسى ثتَاًس اظ آىّب

چِ عبهلی ثبعث عسم حضَض ٍ یب فعبلیت ًبزضؾت

اؾتفبزُ وٌس.

آًعین هیقَز؟

ّوچٌیي چطثیّبی هَجَز زض هَاز غصایی ،تَؾط

زض ثیوبضاى هتیل هبلًَیه اؾیسهی حوالت ًبگْبًی ٍ پیف

آًعینّبی ذبنی ثِ اؾیسّبی چطة تجسیل هیقًَس .هتیل

ثیٌی ًكسُ ثیوبضی زیسُ هیقَز .ایي حوالت ًبگْبًی،

هبلًَیه اؾیسهی ٍلتی ثِ ٍجَز هیآیس وِ ایي آًعینّبی

ثحطاىّبی هتبثَلیىی ًبهیسُ هیقًَس.

ثبقٌسٍ .ظیفِ ایي آًعینّب ،تغییط اؾیسّبی آهیٌِ ٍ

عالین ثحطاىّبی هتبثَلیىی عجبضتٌس اظ :ون

اؾیسّبی چطة زض جْتی اؾت وِ ثتَاًٌس هَضز اؾتفبزُ

اقتْبیی ،اؾتفطاغ ،احؿبؼ ضعف ٍ ذَاة آلَزگی،

ثسى لطاض گیطًس.

ؾؿتی هبّیچِّب ٍ هفبنل ٍ تٌفؽ ّبی تٌس.

ٌّگبهی وِ ایي آًعینّب ثِ زضؾتی عول ًىٌٌس ،ؾطح هَاز

ٍلتی  MMAزضهبى هیقَز چِ اتفبلی ضخ هیزّس؟

ذبل ،یب ثِ زضؾتی عول ًىٌٌس ٍ یب انالً ٍجَز ًساقتِ

هضط زض ذَى ٍ ازضاض ثبال ضفتِ ٍ ایجبز هكىل هیوٌٌس.

وَزوبًی وِ هجتال ثِ فطم ذفیف ایي ثیوبضی ٍ ثسٍى ثحطاى

اؾیسهی عالٍُ ثط پعقه ذَز ثبیس تحت زضهبى یه

هتیل هبلًَیه اؾیسهی اًَاع هرتلفی زاضز .ثطذی فطمّب ثِ

هتبثَلیىی هی ثبقٌس ًؿجت ثِ فطهْبی قسیس ایي ثیوبضی

پعقه هترهم ثیوبضیّبی هتبثَلیه ٍ یه هترهم

ٍؾیلِ تعضیك ٍیتبهیي  B12زضهبى هیقًَس وِ ثِ ایي

اظ قطایط ضقسی ثْتطی ثطذَزاض ّؿتٌس .وَزوبًی وِ ثِ

تغصیِ لطاض گیطًس

فطمّب ،پبؾد زٌّسُ ثِ ٍیتبهیي  B12هیگَیٌس.

زضهبى ثب ٍیتبهیي B12پبؾد هیزٌّس ،زض نَضت پیگیطی

ثطذی اظ فطمّبی هتیل هبلًَیه اؾیسهی ثب ٍیتبهیي B12

زضهبى ،ضقس طجیعی ذَاٌّس زاقت.

زضهبى ًویقًَس ٍ ثِ عجبضتی ثِ زضهبى ثب ٍیتبهیي B12

وَزوبًی وِ هجتال ثِ فطم قسیس ایي ثیوبضی هی ثبقٌس

پبؾد ًویزٌّس.

اغلت هكىالت یبزگیطی ذَاٌّس زاقت .زض تعسازی اظ

وٌتطل ؾبذت آًعینّب زض ثسى ثِ عْسُ غىّب اؾت .افطاز
هجتال ثِ یه جفت غى هعیَة زاضًس وِ ثِ زضؾتی عول

وَزوبى علیطغن زضهبى ،ثطذی تأثیطات ثلٌس هست ثیوبضی
ّوچَى هكىالت یبزگیطی ٍ عمتهبًسگی شٌّی زیسُ
هیقَزّ .وچٌیي تكٌج ،حطوبت غیط اضازی ٍ غیط طجیعی

،

ٍ اظ وبض افتبزگی ولیِ زض ثطذی اظ ایي وَزوبى هكبّسُ

ثؿیبضی اظ هیَُّب ٍ ؾجعیجبت همساض ووی پطٍتئیي زاضًس ٍ

هیقَز.

هیتَاًٌس ثِ همساض هعیٌی اؾتفبزُ قًَس .توبم پطٍتئیي ضا
اظ ضغین غصایی وَزن حصف ًىٌیس .وَزوبى

ثِ همساضی

پطٍتئیي ثطای ضقس هٌبؾت ًیبظهٌسًس.
هترهم تغصیِ ،ضغین غصایی هٌبؾت ضقس وَزن قوب ضا
ططاحی ذَاّس ًوَز .وَزن قوب ثِ ایي ضغین هٌبؾت
غصایی ،زض طَل ظًسگی ذَز ًیبظهٌس ذَاّس ثَز .عالٍُ ثط

زضهبى :

ایي ضغین غصایی ون پطٍتئیي ،هوىي اؾت ثِ وَزن قوب

پعقه وَزن قوب ثب یه پعقه هترهم ثیوبضیّبی
هتبثَلیه ٍ یه هترهم تغصیِ ّوىبضی ذَاّس وطز تب
وَزن قوب ضا زضهبى وٌس .ثطای جلَگیطی اظ عمتهبًسگی
شٌّی ٍ هكىالت جؿوی زضهبى فَضی ًیبظ اؾت.
ثِ ثیوبضاًی وِ ثِ زضهبى ثب ٍیتبهیي  B12پبؾد هیزٌّس،
ٍیتبهیي  B12زازُ هیقَز .ثؿیبضی اظ وَزوبى ًیبظهٌسًس
تب تحت ضغین غصایی ون

هطوعآهَظقی زضهبًی ًوبظی

پطٍتئیي لطاض گیطًس ٍ اظ قیط

قیط ذكهّبی ذبل ًیع تجَیع قَز .ایي قیط ذكهّب،
حبٍی همبزیط هٌبؾت پطٍتئیي ٍ زیگط هَاز غصایی الظم
ثطای ضقس وَزن ذَاّس ثَز .پعقىبى ثِ قوب ذَاٌّس گفت

ٍاحس آهَظـ ضوي ذسهت

هتیل هبلًَیه اؾیسهی

وِ وسام قیط ذكه ٍ چِ همساض اظ آى ثطای وَزن قوب
هٌبؾت اؾت.
هترهم تغصیِ ثِ قوب ذَاّس گفت وِ چگًَِ هیتَاًیس اظ
غصاّب زض ثطًبهِ غصایی وَزن اؾتفبزُ وٌیس.

ذكهّبی ذبل اؾتفبزُ وٌٌس .قوب ثِ هحض اطالع اظ
ثیوبضی وَزن ،ثبیس اظ ضغین غصایی ٍ قیط ذكهّبی ذبل
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اؾتفبزُ وٌیس.

تِیِ وٌٌسُ:اقطف هعوبضیعازُ

ضغین غصایی ثب وطثَّیسضات ظیبز ٍ پطٍتئیي ون هیتَاًس اظ
ثحطاى هتبثَلیىی جلَگیطی وٌس.
غصاّبیی وِ حبٍی پطٍتئیي ثبال ثَزُ ٍ ثبیس اظ ضغین حصف
قسُ ٍ یب همساض آى هحسٍز قًَس قبهل هَاضز ظیط
هیقَز.قیط ٍ تطویجبت لجٌی ،گَقت ٍ هطغ ،هبّی ،ترن
هطغ ،حجَثبت ٍ هغعّب (ثبزام ،پؿتِ ،گطزٍ ٍ غیطُ).
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