لطفا با تَجِ با هشاج خَد کِ در ًسخِ دقیقا هشخض شذُ است ،سبک
سًذگی هشاج خَد را هطالعِ ٍ بِ دقت اجزا کٌیذ.

ص = طفزا = گزم ٍ خشک

سبک سًذگی کلی بزای افزاد با هشاج گزم ٍ خشک یا غلبِ خلط طفزا.
عول بِ اطَل ایي ًسخِ در فظل تابستاى ٍ هکاى ّای با آب ٍ َّای گزم ٍ خشک هَکّذ است.
هَارد سیز هطلق ًوی باشذ ،یعٌی الشاها ًبایذ ّوِ هَارد پزّیشی قطع شًَذ ٍ هَارد هفیذّ ،وِ هظزف شًَذ .با تَجِ بِ عادت ٍ تجزبِ
شخظی ،اس بیي آى ّا اًتخاب کٌیذ.

اجشای سًذگی

پزّیش شَد یعٌی سیادُ رٍی ًشَد
طعن زلد .زٌس .ضَض .ذیلی ضیطیي

هفیذ
زطش .هلس (هرسصطی زطش) .تی هعُ

سطخ وطزُ (حسی اخعای ذَضضر) .تَ زازُ یا زفر زازُ .ذیلی زطب خرسٌی ّا (آب خع ،تراض خع) .آتىی :اًَاع آش ٍ سَج
غذا
خَردًی ّا ٍ
آشاهیذًی ّا
ًَشیذًی

گَضر :ضسط .ضسطهطغ .تَللوَى .وثه .تلسضزیي .گَضر لطهع ظیاز

ٍ ذَضضر سثعیداذ .آتسٍغ ذیاض .هاّی .گاّی هطغ

فسٌداى ضیطیي خطگطزٍ

هاش .خَ .هاسر .عسس (ون).

عسل ظیاز

هطتاّای تطگطفسِ اظ هیَُ ّا یا تطذی سثعی ّای هفیس ظیط

گطم ٍ زاغ

همساض وافی ٍ گاّی زض عسم زطٌگی (ون) .ذٌه .زٍغ.

واوائَ .لًَُْ .سىافِ

ضطتر سىٌدثیي هلس.هاءالطعیط طثی(آب خَی خرسِ ضسُ)

ًَضاتِ ّای ضیطیي ٍ گاظزاض

زای سثع یا .آب هیَُ ّا یا سثعی ّای هفیس ظیط ٍ یا
ضطتر ون ضیطیي ّطیه (زض صَضذ ضعف)

سبشی

هیَُ

سیط .خیاظ .زطذَىً .عٌاع .زطُ .ضاّی .ضَیس .خعفطی .وطفس

ذیاض .واَّ .ساالز .وسٍ ذَضضسی .تاهیِ .ظضضه .گطٌیع

تازهداى .ولن .وٌگط .ضٌثلیلِ

اسفٌاج .تاللی .ضیثاس.گَخِ فطًگی

هَظ .آًاًاس

آتساضّاٌّ .سٍاًِ .هطوثاذ (لیوَ ضیطیي یا زطش ،گطیح فطٍذ،
خطزمالً ،اضًگیً ،اضًح)ّ .لَ .ظضزآلَ .آلَ .آلثالَ .گَخِ سثع .اًاض.
ضازَذ .زوطه .گیالس .سیة هلس .زوطٌّسی زاظُ هلس
(غیط ضَض ٍ غیط فطآٍضی ضسُ)

ذطتعُ .طالثی
ًاضگیل
اًدیط

تٌقالت آخیل .زروِ ّا .تازام ظهیٌی .فٌسق .خسسِ .وطوص .گطزٍ .وٌدس

د =دم =گزم ٍ تز
سبک سًذگی کلی بزای افزاد با هشاج گزم ٍ تز یا غلبِ خلط دم.
عول بِ اطَل ایي ًسخِ در فظل بْار ٍ هکاى ّای با آب ٍ َّای گزم ٍ تز (شزجی) هَکّذ است.
هَارد سیز هطلق ًوی باشذ ،یعٌی الشاها ًبایذ ّوِ هَارد پزّیشی قطع شًَذ ٍ هَارد هفیذّ ،وِ هظزف شًَذ .با تَجِ بِ عادت ٍ تجزبِ

خَردًی ّا ٍ آشاهیذًی

شخظی ،اس بیي آى ّا اًتخاب کٌیذ.

اجشای سًذگی

پزّیش شَد یعٌی سیادُ رٍی ًشَد

طعن ضیطیي ،زلد ،زٌس ،ضَض.
ّا

غذا

گَضر لطهع ظیاز ،گَضر گاٍ ،ضسط ،ضسطهطغ .تَللوَى،وثه،

هفیذ
تی هعُ ،زطش ،هلس (هرسصطی زطش).
خرسٌی ّا (آب خع ،تراض خع) ،آتىی :اًَاع آش ٍ سَج

تلسضزیي .خگط ،زل ٍ للَُ،ولِ خازًِ .اى ظیاز ،تاگر یا ذویط.

ٍ ذَضضر سثعیداذ ،آتسٍغ ذیاض ،هاّی ،ووی هطغ،

غصاّای ًطاسسِ ای ،تطًح ،هاواضًٍی ،سیة ظهیٌی .حثَتاذ ظیاز.

هاش ،عسس (ون) ،خَ ،هاسر.

زطب .وطُ ٍ ذاهِ.سطخ وطزُ (حسی اخعای ذَضضر) ،تَ زازُ یا

گطسٌگی ٍ ضٍظُ زاضی

زفر زازُ .زرن هطغ ،عسل ،فسٌداى .هطتاخاذ .خطذَضی
ضطتر ّای ذیلی ضیطیيًَ ،ضاتِ ّای ضیطیي ٍ گاظزاض،
ًَشیذًی گطم ٍ زاغ،واوائَ ،لًَُْ ،سىافِ

ذٌه ،زٍغ ،آب هیَُ ّا یا سثعی ّای هفیس ظیط ٍ یا ووی
ضطتر ون ضیطیي ّطیه (زض صَضذ ضعف) ،ضطتر

خط ًَضی

سىٌدثیي هلس .زای سثع یا زطش

سیط ،خیاظ ،زطذَىً ،عٌاع ،زطُ ،ضاّی ،ضَیس ،خعفطی ،وطفس،

وسٍ ذَضضسی ،تاهیِ ،اسفٌاج ،واَّ ،ذیاض،گَخِ فطًگی،

تازهداى ،ولن ،وٌگط ،ضٌثلیلِ

ساالز،گطٌیع ،تاللی ،ظضضه ،ضیثاس

ضیطیي تا غصائیر تاال :اًدیط ،اًگَض ،زَذ سفیسً ،اضگیل ،هَظ ،اًثِ،

آلثالَ ،آلَ ،گَخِ سثع ،اًاض ،ضازَذّ ،لَ ،ظضزآلَ ،زوطه،

سبشی

هیَُ

تٌقالت

ذطتعُ ،طالثی ،آًاًاس ،ذطها ،گالتی ،تِ ،سیة ضیطیي،

ٌّسٍاًِ ،هطوثاذ (لیوَ زطش ،گطیح فطٍذ ،خطزمالً ،اضًگی،
ًاضًح) ،ویَی ،زوطٌّسی زاظُ زطش یا هلس (غیط ضَض ٍ غیط

گیالس ،لیوَ ضیطیي

فطآٍضی ضسُ) ،سیة هلس

تازام ظهیٌی ،فٌسق ،خسسًِ ،رَززی ،وطوص ،گطزٍ ،زروِ ّا،

تطگِ ّلَ ٍ ظضزالَ ،آلثالَ ذطه ،لَاضه ،آلَزِ ،سٌدس

وٌدس ،تازام  .زیدس .ضیطیٌی خاذ لٌازی ،ویه ٍ تیسىَیر
ازٍیِ خاذ :فلفل ،ظًدثیلّ ،ل ،زاضزیي ،ظعفطاىً ،وه.

لیوَ عواًی ،ضب اًاض ،غَضُ ،آلَ تراضا ،زطضیداذ ،لطُ لَضٍذ

چاشٌی
افعٍزًی ّا ٍ طعن زٌّسُ ّا
گطم ٍ ضطَتسی (ضطخی) .آفساب هسسمین،هداٍض زضیا زض َّای گطم

ذٌه ٍ ذطه ،حوام ٍ زٍش آب ذٌه غیط طَالًی،

ذاًِ ّا یا ازاق ّای خٌَتی آفساب گیط .حوام ،زٍش،اسسرط

خىَظی سطز ،هٌاطك هطزفع ضوال ٍ ضوال

شزایط
هحیطی

سًَا یا خىَظی زاغ ٍ زاضای تراض.

فعالیت ّای ٍضظش زض هحیط ّای ًاهٌاسة فَق
بذًی

غطب وطَض .ذاًِ ّا یا ازاق ّای ضوالی .سًَای ذطه
اًَاع ٍضظش ّای سطیع ٍ ضٍ تِ سٌگیي عطق گیط :زٍیسى،
طٌاب ظزىٍ ،الیثال ،تسىسثال ،ضظهی ،تسًساظی ،زٌیس،

زٌیس ضٍی هیع ،تسهیٌسَى .ضٌا زض آب ذٌه ،اسىی
خَاب ٍ

ذَاب ظیاز .گطهی هحل ذَاب .زطه ًطم،

ذٌىی هحل ذَاب ،ظیط اًساظ سفر ٍ ًاظن .ضٍ اًساظ ًری ٍ

بیذاری

ضٍ اًساظ ضرین ٍ خطوی گطم (هگط زض ضطایط ذیلی ذٌه)

ذٌه

ولیِ اهَض زحطیه وٌٌسُ ضاهل :فیلن ّای ووسی ّیداًی،

فیلن ّای احساسی ٍ هالین ،زا حسی زطسٌان یا

خطزحطن ٍ ذطي؛ هَسیمی ّای ذیلی زٌس؛ عططّای زٌس ٍ گطم؛

حعى آٍض .هَسیمی ّای هالین ،آضام ٍ عویك .عططّای هالین

ضًگ ّای زٌس هثل لطهع ،ظضز یا ًاضًدی (لثاس ،هحیط)

ٍ ذٌه .ضًگ ّای سازُ ضٍضي (سفیسً ،یلی) ٍ گاّا زیطُ

رخذادّای
رٍاًی

(آتی ،لَُْ ای ،هطىی)

س=سَدا= سزد ٍ خشک
سبک سًذگی کلی بزای افزاد با هشاج سزد ٍ خشک یا غلبِ خلط سَدا.
عول بِ اطَل ایي ًسخِ در فظل پاییش ٍ هکاى ّای با آب ٍ َّای سزد ٍ خشک هَکّذ است.
هَارد سیز هطلق ًوی باشذ ،یعٌی الشاها ًبایذ ّوِ هَارد پزّیشی قطع شًَذ ٍ هَارد هفیذّ ،وِ هظزف شًَذ .با تَجِ بِ عادت ٍ تجزبِ
شخظی ،اس بیي آى ّا اًتخاب کٌیذ.

خَردًی ّا ٍ آشاهیذًی ّا

اجشای سًذگی
طعن

هفیذ

پزّیش شَد یعٌی سیادُ رٍی ًشَد
زطش ،هلس (هرسصطی زطش) ،تی هعُ

ضیطیي .زا حسی :زلد ،زٌس ،ضَض.

غصاّای سطیع ،آهازُ ٍ حاضطی :اًَاع ساًسٍیر والثاس،

آتگَضر ،سَج یا وثاب تا گَضر تطُ ،ضسط ،ضسطهطغ .تَللوَى،

سَسیسّ ،وثطگط...؛ خیسعا؛ اًَاع وٌسطٍ .غصاّای هاًسُ،

هطغ ،وثه ،تلسضزیي ،وثَزط،گٌدطه.وثاب زل هطغ یا گَسفٌس ٍ

غذا

فطیع ضسُ ،ظٍزخع ضسُ یا سطز .گَضر گاٍ،هاّی هرصَصا

گاّی خگط ٍ للَُ .فطًی (حطیطُ) ّا .خرسٌی ّا (آب خع ،تراض خع).

ضَض ٍ زٍزی .عسس ،هاش ،لَتیا سثع ،شضذ ،خَ .خٌیط

زا حسٍزی زطب .ضٍغي گاٍ.گٌسم (ًاى ،زض آش ٍ سَج ،خَاًِ).

وٌِْ ٍ خٌیط خیسعاً .اى تاگر یا ذویط .آتسٍغ ذیاض،

تطًحً .رَز ٍ لَتیاً ،رَزآب .زرن هطغ ،فسٌداى ضیطیي تسٍى ضب.

هاسر زطش

عسل .ضیطُ ذطها یا اًگَض

ذیلی سطز یا زاضای ید ،واوائَ ،لًَُْ ،سىافِ ،زای خطضًگ،

گطم ٍ زاغ ،ضیط زاظُ ٍ گطم تا یه لاضك زایرَضی

ًَضاتِ گاظزاض ،زٍغ زطش

خَزض ظًدثیل تطای یه لیَاى هعوَلی ٍ ووی عسل یا

ًَشیذًی
ًثاذ ،آب هیَُ ّا یا سثعی ّای هفیس ظیط یا ضطتر ّطیه،
ضطتر سىٌدثیي ضیطیي .زای سفیسً ،عٌاع ،زاضزیي ،ظعفطاى .
لاضذ ،گَخِ فطًگی ،غَضُ ،تازهداى ،ولن ،گل ولن ،تاللی ،ضیثاس ًعٌاع ،ضیحاى ،زطذَى ،هطظُ ،خعفطی ،زطُ ،ضاّی ،ضَیس وطفس ،وٌگط،
سبشی
ساالز ،ذیاض ،وسٍ ذَضضسی ،تاهیِ ،واَّ ،ظضضه ،گطٌیع ،اسفٌاج
آلثالَ ،گَخِ سثع ،ضازَذ ،زوطه ،ظغال اذسِ ،زوطٌّسی
هیَُ

ضٌثلیلِ ،زغٌسض ،زطبَّ ،یح ،سیط ،خیاظ
ضیطیي ٍ آب زاض :طالثی ،اًگَض ،گالتی ،سیة ضیطیي ،تِ ،ذطتعُ،
اًدیطً ،اضگیل ،آلَی ضیطیي ،زَذ ،گیالس ،هَظ ،آًاًاس .لیوَ ضیطیي

اًاض زطش ،ویَی ،آلَّ ،لَ ،ظضزآلٌَّ ،سٍاًِ ،سیة زطش
هطوثاذ :خطزمالً ،اضًگیً ،اضًح ،لیوَ زطش،گطیح فطٍذ.

تازام ،خسسِ ،تازام ظهیٌی ،فٌسق ،گطزٍ ،وطوص ،هَیع،

اًَاع زٌمالذ تسسِ تٌسی ضسُ (زیدس ،خفه،

ذطها ،اًدیط ،زروِ ّا ،وٌدسً ،ثاذ ،آتٌثاذ

تٌقالت ضىالذ ،خاسسیل) .آلثالَ ذطه ،لَاضه ،آلَزِ ،سٌدس،
تطگِ ّلَ ٍ ظضزالَ
زطضی خاذ ٍ سطوِ .طعن زٌّسُ ّای حاضطی.

ازٍیِ خاذ ازٍیِ خاذ :فلفل ،ظًدثیلّ ،ل ،زاضزیي ،ظعفطاى

چاشٌی اًَاع سس (سفیس ،لطهع) ٍ ضب ،ضب اًاض .لطُ لَضٍذ،

هطتاّای ذاًگی زْیِ ضسُ اظ هیَُ ّا یا تطذی سثعی ّای هفیس فَق

آب غَضُ ،آب لیوَ ،لیوَ عواًی ،وطه.
سطز ،ذطه ،زاضیه .حوام ،زٍش ،اسسرط یا خىَظی سطز.

گطم ٍ هططَب (ضطخی)ًَ ،ض وافی ٍ ٍسیع تا

هٌاطك هطزفع (وَّسساًی) ضوال ٍ ضوال غطب وطَض.

زطن اًساظ طثیعر .هٌاطك هطوعی ٍ خٌَتی وطَض،

شزایط
هحیطی

ذاًِ ّا یا ازاق ّای ضوالی یا طثماذ ظیط ظهیي.

ذاًِ ّا یا ازاق ّای خٌَتی آفساب گیط .حوام ،زٍش،

تاز وَلط ٍ خٌىِ

اسسرط ،سًَا یا خىَظی زاغ ٍ زاضای تراض.

سالٌی آضام ٍ ون زحطن ،فىطی ٍ زوطوعی ،ظهسساًی.

ٍضظش ّای خط زحطن ٍ ضاز هرصَصا زض فصَل سطز:

ضٌا زض هٌاطك ضٍتاظ هرصَصا ضٍزذاًِ ،اسىی ،ضططًح،تیلیاضز

خیازُ ضٍی یا زٍزطذِ سَاضی زض آفساب هالین ،زٌیس

گلف ،زیطاًساظی ،تسًساظی لسضزی

ضٍی هیع ،تسهیٌسَى ،غیوٌاسسیهٍ ،الیثال ،تسىسثال،

فعالیت ّای
بذًی

ضظهی هحسٍز (زىَاًسٍ ،واضازٍٍِ ،ضَ) ،ضٌا زض آب گطم.
خایگعیٌی سطیع ٍوافی آب اظ زسر ضفسِ تسى.

خَاب ٍ

ون ذَاتی یا تیساضی طَالًی .ذَاتیسى هیاًِ ضٍظ .سطزی

ذَاب وافی ،گطهی هحل ذَاب .زطه ًطم،

بیذاری

هحل ذَاب ،ظیط اًساظ سفر ٍ ًاظن .ضٍ اًساظ ون ٍ ًری.

ضٍ اًساظ ضرین ٍ خطوی گطم (هگط زض ضطایط گطم)

زواضای فیلن ّای زطسٌان ،حعى آٍض ،ذیلی احساسی یا ذطي.
هَسیمی ّای حعى آٍض یا ذیلی زٌس .ضًگ ّای زیطُ ،یىسسر ٍ

ولیِ اهَض زا حسی زحطیه وٌٌسُ ضاهل :فیلن ّای ضاز
ووسی یا ّیداًی ،خطزحطن ٍ گاّی ذطي؛ هَسیمی ّای

رخذادّای
تسٍى زٌَع (سیاُ ،لَُْ ای سَذسِ) .عططّای زٌس ذیلی سطز
رٍاًی

تا زسسگاُ ضاز زا ووی زٌس؛ عططّای هالین ٍ گطم؛
ضًگ ّای ضاز ٍ ضٍضي ٍ هسٌَع ووی زٌس هثل لطهع ،ظضز
یا ًاضًدی (لثاس ،هحیط)

ب =بلغن= سزد ٍ تز
سبک سًذگی کلی بزای افزاد با هشاج سزد ٍ تز یا غلبِ خلط بلغن.
عول بِ اطَل ایي ًسخِ در فظل سهستاى ٍ هکاى ّای با آب ٍ َّای سزد ٍ تز هَکّذ است.

هَارد سیز هطلق ًوی باشذ ،یعٌی الشاها ًبایذ ّوِ هَارد پزّیشی قطع شًَذ ٍ هَارد هفیذّ ،وِ هظزف شًَذ .با تَجِ بِ عادت ٍ تجزبِ
شخظی ،اس بیي آى ّا اًتخاب کٌیذ.

اجشای سًذگی

پزّیش شَد یعٌی سیادُ رٍی ًشَد

طعن تی هعُ ،زطش ،هلس (هرسصطی زطش)

هفیذ
زلد ،زٌس ،ضَض ،ضیطیي

آتىی ٍ لعاتی :آش ٍ سَج ضضسِ یا خَ ،ولِ خازِ ،سیطاتی

وثاب ،آتگَضر یا سَج تا گَضر تطُ ،ضسط ،ضسط هطغ،

ضیطزاى .غصای سطز .غصاّای سطیع ،آهازُ ٍ حاضطی:

تَللوَى ،هطغ ،وثه ،تلسضزیي ،وثَزط،گٌدطه .وثاب

اًَاع ساًسٍیر والثاس ،سَسیسّ ،وثطگط...؛ خیسعا؛

زل هطغ یا گَسفٌس ٍ گاّی خگط ٍ للَُ .فطًی (حطیطُ) ّا.

اًَاع وٌسطٍ .غصاّای هاًسُ ،فطیع ضسُ ،ظٍزخع ضسُ.

زفر زازُ یا تَ زازُ .لسور خاهس خرسٌی ّا (ذَضضر ٍ

خَردًی ّا ٍ آشاهیذًی ّا

غذا
گَضر گاٍ ،هاّی هرصَصا ضَض ٍ زٍزی .عسس ،هاش ،لَتیا سثع،

سَج) .زا حسٍزی زطب .گٌسم (ًاى ،زض آش ٍ سَج ،خَاًِ).

شضذ ،خَ .خٌیطوٌِْ ٍ خٌیط خیسعاً .اى تاگر یا ذویط .آتسٍغ ذیاض،

ًرَز ٍ لَتیاً ،رَزآب .زرن هطغ ،فسٌداى ضیطیي تسٍى ضب.

هاسر زطش .تطًح ظیاز .خَ .هاواضًٍی ،سیة ظهیٌی،

عسل .ووی تطًح .گطسٌگی ٍ ضٍظُ زاضی .ضیطُ ذطها یا اًگَض

ضیطیٌی لٌازی ذاهِ زاض ،ذاهِ ٍ وطُ ،زًثِ ٍ زطتی .خطذَضی

ضیطیٌی ّای طثیعی ،ذاًگی ٍ ذطه:تیسىَیر سثَس زاض

آب ظیاز ٍ عاززی .سطز یا زاضای ید ،زٍغ زطش .خطًَضی

وال ون.گطم ٍ زاغ ،ضیط زاظُ ٍ گطم تا یه لاضك زایرَضی
خَزض ظًدثیل تطای یه لیَاى هعوَلی ٍ ووی عسل یا
ًثاذ ،آب هیَُ ّا یا سثعی ّای هفیس ظیط ٍ یا ضطتر

ًَشیذًی
ّطیه ،ضطتر سىٌدثیي ضیطیي .زای سفیسً ،عٌاع،زاضزیي
ظعفطاى .واوائَ ،لًَُْ ،سىافِ ،زای خطضًگ
زحول زطٌگی زا حس هوىي
ساالز ،ذیاض ،گَخِ فطًگی ،واَّ ،اسفٌاج غَضُ ،وسٍ ذَضضسی،
سبشی تاهیِ ،تاللی ،ظضضه ،ضیثاس ،لاضذ ،گطٌیع،

ًعٌاع ،زطذَى ،هطظُ ،خعفطی ،زطُ ،ضاّی ،ضَیس
وطفس ،وٌگط ،سیط ،خیاظ ،ضٌثلیلِ ،ضیحاى ،زغٌسض ،زطب،
َّیح ،ولن ،گل ولن ،تازهداى

هطوثاذ :خطزمالً ،اضًگیً ،اضًح ،لیوَ زطش،گطیح فطٍذٌّ .سٍاًِ،
هیَُ ّلَ،ویَی ،آلَ ،ظضزآلَ ،آلثالَ ،گَخِ سثع ،ضازَذ ،زوطه،
ظغال اذسِ ،زوطٌّسی ،اًاض زطش ،سیة زطش
خاسسیل ،تطگِ ّلَ ٍ ظضزالَ ،آلثالَ ذطه ،لَاضه ،آلَزِ ،سٌدس

ضیطیي ٍ فططزُ :اًدیط ،زَذ ،سیة گالب ،سیة ضیطیي،تِ،
هَظ ،آًاًاسً ،اضگیل ،اًگَض ،ذطتعُ ،گالتی
ون :طالثی ،آلَی ضیطیي ،گیالس ،لیوَ ضیطیي
ذطها ،وٌدس ،فٌسق ،گطزٍ ،تازام ظهیٌی ،خسسِ ،تازام،

تٌقالت
اًدیط ،وطوص ،هَیع ،زروِ ّاً ،ثاذ ،آتٌثاذ
آب غَضُ ،آب لیوَ ،لیوَ عواًی ،اًَاع سس (سفیس ،لطهع) ٍ ضب .وطه.فلفل ،ظًدثیلّ ،ل ،زاضزیي ،ظعفطاى .هطتاّای ذاًگی اظ هیَُ
چاشٌی
ضب اًاض .لطُ لَضٍذ .زطضی خاذ ٍ سطوِ .طعن زٌّسُ ّای حاضطی.
سطز ،زط ،زاضیه .حوام ،زٍش ،اسسرط یا خىَظی طَالًی ٍ سطز.

ّا یا تطذی سثعی ّای هفیس فَق
گطم ٍ ذطهًَ ،ض وافی .هٌاطك هطوعی ٍ خٌَتی وطَض،

شزایط
هٌاطك هطزاتی یا هطزفع (وَّسساًی) ضوال ٍ ضوال غطب وطَض.
هحیطی

ذاًِ ّا یا ازاق ّای خٌَتی آفساب گیط .حوام ،زٍش یا

ذاًِ ّا یا ازاق ّای ضوالی یا طثماذ ظیط ظهیي .تاز وَلط ٍ خٌىِ

خىَظی زاغ ٍ وَزاُ هسذ؛ سًَای ذطه طَالًی.

ٍضظش ّای آتی ،سالٌی آضام ٍ ون زحطن ،فىطی ٍ زوطوعی.

ٍضظش ّای خط زحطن ٍ ضاز هرصَصا زض فصَل سطز:

فعالیت ّای ضٌا هرصَصا زض آب سطز یا هٌاطك ضٍتاظ (ضٍزذاًِ)،

خیازُ ضٍی یا زٍزطذِ سَاضی زض آفساب ،زٍیسى ،زٌیس

ظهسساًی :اسىی ،ضططًح ،تیلیاضز

ضٍی هیع ،تسهیٌسَى ،غیوٌاسسیهٍ ،الیثال ،تسىسثال،

گلف ،زیطاًساظی

ضظهی هحسٍز (زىَاًسٍ ،واضازٍٍِ ،ضَ) .گاّی ضٌا زض آب گطم.

ذَاب طَالًی تسٍى اًمطاع .ذَاتیسى هیاًِ ضٍظ .ضطَتر ٍ سطزی

ذَاب هسعازل ،گطهی ٍ ذطىی هحل ذَاب .ظیط اًساظ سفر

هحل ذَاب ،زطه ًطم ،ضٍ اًساظ ون ٍ ًری.

ٍ ضرین خطوی یا گلین .ضٍ اًساظ ضرین ٍ خطوی گطم

ذَاتیسى تسٍى ظیط اًساظ یا ضٍ اًساظ.

تیساض ضسى تیي ذَاب ٍ ووی لسم ظزى ٍ حطواذ وططی

زواضای فیلن ّای ذیلی احساسی ،حعى آٍض ،زطسٌان.

ولیِ اهَض زا حسی زحطیه وٌٌسُ ضاهل :فیلن ّای ّیداًی

بذًی

خَاب
ٍ
بیذاری

رخذادّای هَسیمی ّای حعى آٍض .ضًگ ّای ضٍضي ،یىسسر ٍ
رٍاًی

تسٍى زٌَع (سفیس ،آتی یا سثع ووطًگ) .عططّای ذیلی سطز

خطزحطن ٍ گاّی ذطي؛ هَسیمی ّای تا زسسگاُ ووی زٌس
عططّای گطم ٍ زٌس؛ ضًگ ّای ضاز زٌس هثل لطهع ،ظضز
یا ًاضًدی (لثاس ،هحیط)

