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تاثیز رفتار افزاد بز طعم غذا

ایسٌا/خزاساى رضَی هحققاى دریافتٌذ کِ اًجام بزخی اس اعوال ٍ رفتارّای عادی بز طعن غذا تاثیز دارد.
بِ ًقل اس سایکَلَصی ًیَس ،یکی اس هَارد دلٌطیي در سًذگی ،لذت بزدى اس غذاست ٍ افزاد با اًجام اعوال
سادُ در لذتبخطی بیطتز غذا تاثیز دارًذ.
بسیاری اس افزاد ،هعٌا ٍ تاثیز رفتار خَد در سًذگی را ًویداًٌذ ،اها داًطوٌذاى بز ایي باٍرًذ کِ رفتارّای
سادُ هیتَاًذ بزهَاردی ّوچَى ،طعن غذا تاثیزگذار باضٌذ.
در خاًِ ،رستَراىّای هعوَل یا رستَراىّای سلفسزٍیسی ،بیطتز افزاد بزای غذا خَردى هیًطیٌٌذ ،اها در
حال حاضز گاّی هطاّذُ هیضَد بزخی افزاد بِخصَظ افزاد با هطغلِ کاری سیاد ،ایستادُ غذا هیخَرًذ.
ًتایج تحقیقات گذضتِ ًطاى داد کِ حَاس پٌچ گاًِ (بیٌایی ،ضٌَایی ،بَیایی ،الهسِ ٍ چطایی) بز قضاٍتّا
ٍ ادراک افزاد تاثیز دارد ٍ ایي ًتیجِ دربارُ غذا ّن صحت دارد.
دیپایاى بیسَا ،هحقق ایي تحقیق ٍ ّوکاراى ٍی با بزرسی چگًَگی ٍضعیت استقزار ،گام دیگزی بزداضتٌذ
کِ هیتَاًذ در طعن غذا تاثیز داضتِ باضذ.

گزٍُ هحققاى ،بزرسی سٌجص طعن غذا را بز رٍی ً 343فز( 45.2درصذ سى) اًجام دادًذ .ایي افزاد بِ حالت
ایستادُ یا ًطستِ بز رٍی صٌذلی غذا صزف کزدًذ.
هحققاى اظْار کزدًذ کِ حالت ایستادُ در هقابل ًطستي در سهاى صزف غذا ،فطار بذًی بیطتزی بز رٍی
بذى اعوال هیکٌذ ٍ باعث کاّص حساسیت هیضَد.
درًتیجِ ،غذا خَردى در حالت ایستادُ باعث هیضَد ،طعن غذاّا ٍ ًَضیذًیّا کوتز باضذ .در ایي حالت
حساسیت ًسبت بِ دها کوتز است ٍ افزاد غذای کوتزی هصزف کٌٌذ.
با تَجِ بِ ایٌکِ غذاّای ًاخَضایٌذ ،در ٌّگام ایستادى طعن خَد را کوتز ًطاى هیدٌّذ ،کَدکاًی کِ
توایل بِ خَردى ًذارًذ ،هوکي است در ٌّگام ایستادُ بیطتز غذا بخَرًذ.
ّ.وچٌیي ایي هَرد بزای افزادی کِ دارٍّای بذهشُ هصزف هیکٌٌذ ،هیتَاًذ هفیذ باضذ
هحققاى در اداهِ افشٍدًذ :بزای هحذٍد کزدى هصزف غذا ،ایذُ ایستادُ غذا خَردى هوکي است هَثز باضذ.
ًتایج تحقیقات ًطاى دادُ است کِ ایستادُ غذاخَردى در هقایسِ با ًطستِ غذا خَردى ،اثزات هثبتی بز
سالهتی اسجولِ بْبَد گزدش خَى ،کاّص خطز ابتال بِ سزطاىّا ٍ سایز بیواریّا دارد.
ّوچٌیي ًطستي بز رٍی صٌذلی بِجای چْارپایِ اسًظز تاثیزگذاری هطلَب در درک طعن غذا سَدهٌذ
خَاّذ بَد.

