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 91-اصًل کلی تغذیٍ در پیطگیزی اس کًيیذ

 :مقذمٍ

داسای عیف خفیف تب ؿذیذ ثٛدٜ ٚ ٔی تٛا٘ذ ٘ـب٘ٝ ٞبیی ٔب٘ٙذ  دس اثش ٚیشٚع وشٚ٘بی خذیذ ایدبد ٔی ٌشدد وٝ 19-وٛٚیذ

ػشٔبخٛسدٌی، تت، ػشفٝ، ٌّٛ دسد، تٍٙی ٘فغ، آثشیضؽ ثیٙی ٚ ػبیش ٔـىالت تٙفؼی ٚ ٌبٞی ػالئٓ ٌٛاسؿی ٔثُ تٟٛع، اػتفشاؽ ٚ 

 ثٝ ٔجتالیبٖ، س ٌیش٘ذ. أب ػبِٕٙذاٖیب اػٟبَ سا ثٝ ٕٞشاٜ داؿتٝ ثبؿذ. وّیٝ ٌشٜٚ ٞبی ػٙی ٔی تٛا٘ٙذ تحت تبثیش ٚیشٚع وشٚ٘ب لشا

 ٔؼشم دس دیبثت، آػٓ ٚ ٔـىالت تٙفؼی ٚ وجذی، ٔجتالیبٖ ثٝ ٘مق ػیؼتٓ ایٕٙی ثیـتش، خٖٛ پشفـبسی، ػشٚلی -لّجی ثیٕبسٞبی

یه  19-ثب ایٙىٝ وٛٚیذاػت.  ضشٚسی وبٔال افشاد ایٗ دس اثتال اص پیـٍیشی ٚ آٟ٘ب اص ٔشالجت ثٙبثشایٗ. ٞؼتٙذ 19-وٛٚیذ ثٝ اثتال خغش

ثیٕبسی ٚاٌیش ٔی ثبؿذ أب افشاد ٔجتال ثٝ ثیٕبسی ٞبی غیشٚاٌیش ٔثُ دیبثت، پشفـبسی خٖٛ، ػشعبٖ ٚ.... ثیـتش دس ٔؼشم خغش 

تٛخٝ ثٝ وٙتشَ ٚ پیـٍیشی اص ثیٕبسی ٞبی غیشٚاٌیش ثبیذ ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٌیشد.  19-ٞؼتٙذ پغ ٕٞچٙبٖ دس ٕٞٝ ٌیشی وٛٚیذ

 19یه فبوتٛس ٟٔٓ وٙتشَ ثیٕبسی ٞبی غیشٚاٌیش ٚ تمٛیت ػیؼتٓ ایٕٙی ٔی ثبؿذ وٝ دس ؿشایظ ٕٞٝ ٌیشی وٛٚیذ تغزیٝ ػبِٓ 

ثشای ٔمبثّٝ ثب ثیٕبسی ٞب ثٝ ٚیظٜ ثیٕبسی  ثذٖ یٕٙیا یؼتٓػ ی افشاد ٚ تمٛیتػالٔتدس حفظ ٔٙبػت  یٝغزت٘یبص ثٝ تٛخٝ ثیـتش داسد. 

غیٙٝ خبٍ٘ی ٚ احتٕبَ دػتشػی ٘بوبفی ثٝ ثشخی اص ٔٛاد غزایی اص یه ػٛ ٚ احتٕبَ ٘مؾ ٔٛثشی داسد. حتی دس لش٘ 19 –وٛٚیذ 

ذ ثب یه ٔذیشیت تٛا٘ یٔثٝ دِیُ ٔلشف صیبد تٙمالت ٘بٔٙبػت اص ػٛی دیٍش، خب٘ٛادٜ ، لٙذ ٚ ٕ٘ه یچشثافضایؾ ٔٛاد غزایی حبٚی 

بٍ٘ی صٔبٖ ٔٙبػجی ثشای ا٘تخبة ٚ تٟیٝ غزاٞبی ػبِٓ ٚ ٔتؼبدَ ٚ ػبِٓ ثشخٛسداس ٌشدد. لش٘غیٙٝ خ ییغزا یٓسط ٔغّٛة تغزیٝ اص یه

ثب اسصؽ تغزیٝ ای ٔٙبػت ٔی ثبؿذ وٝ ٔی تٛا٘ذ ضٕٗ وبٞؾ ٞضیٙٝ غزای خب٘ٛادٜ، دس ایدبد ػبدات غزایی ػبِٓ ٚ ا٘تخبة ٔٛاد 

 غزایی ٔٙبػت، ٔتٙٛع ٚ ٔغزی ٘مؾ ٔٛثشی داؿتٝ ثبؿذ.

 

 ريساوٍاستفادٌ اس گزيٌ َای غذایی در بزوامٍ غذایی 

دس ثش٘بٔٝ غزایی سٚصا٘ٝ، ثٝ ٔٙظٛس ػبِٓ صیؼتٗ ثبیذ دٚ اكُ تؼبدَ ٚ تٙٛع سػبیت ٌشدد تؼبدَ ثٝ ٔؼٙی ٔمبدیش وبفی اص ٔٛاد ٔٛسد 

ٌشٜٚ اكّی غزایی )٘بٖ ٚ غالت، ػجضی ٞب،  6٘یبص ثشای حفظ ػالٔت ثذٖ اػت ٚ تٙٛع یؼٙی ٔلشف ا٘ٛاع ٔختّف ٔٛاد غزایی وٝ دس 

  فشآٚسدٜ ٞبی آٖ، ٌٛؿت ٚ تخٓ ٔشؽ ٚ حجٛثبت ٚ ٔغض دا٘ٝ ٞب( لشاس داس٘ذ.ٔیٜٛ ٞب، ؿیش ٚ 

دس كووٛست دػتشػووی ٘ذاؿووتٗ ثووٝ ثشخووی  یىؼووبٖ ٞؼووتٙذ ٚ  "ٔووٛاد غووزایی دس ٞووش ٌووشٜٚ غووزایی، داسای اسصؽ غووزایی تمشیجووب 

 ٔٛاد غزایی، ٔی تٛاٖ اص خبیٍضیٗ آٟ٘ب اػتفبدٜ ٕ٘ٛد. 

 گزيٌ َای غذایی عبارتىذ اس:  
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 ثشثشی، ػٍٙه، ؿبُٔ) ایٗ ٌشٜٚ ؿبُٔ ٘بٖ ٞبتشخیحب اص ٘بٖ ٚ غالت ػجٛع داس اػتفبدٜ ؿٛد.  ؿٛدتٛكیٝ ٔی  غالت: ي وان گزيٌ

  آٟ٘ب ٔی ثبؿذ. ٞبی فشآٚسدٜ ٚ كجحب٘ٝ غالت ٞب، ٔبوبسٚ٘ی، سؿتٝ ا٘ٛاع ثش٘ح، ،(تبفتٖٛ ٚ ػبیش ٘بٖ ٞبی ٔحّی ِٛاؽ، خٛ، ٘بٖ

 ٌُ وّٓ ، ؿّغٓ ، وذٚ حّٛایی،وّٓ، وبٞٛ، اػفٙبج، وشفغ، ػجضی خٛسدٖ، ا٘ٛاع ا٘ٛاع ٔٛاد غزایی ایٗ ٌشٜٚ ؿبُٔ :َا سبشی گزيٌ

 صٔیٙی ٚ.... ٔی ثبؿذ.  پیبص، ػیت ٌٛخٝ فشٍ٘ی، خیبس، لبسذ، فّفُ، ،ػجض وذٚ ػجض، ِٛثیب ػجض، ٘خٛد ٞٛیح، ثبدٔدبٖ،

 عبِجی،، ا٘ٛاع تٛت ،(، ٌشیپ فشٚتِیٕٛ ؿیشیٗ ِیٕٛ تشؽ، ٘بسٍ٘ی، بَ،ما٘ٛاع ٔشوجبت )ٔب٘ٙذ پشت ایٗ ٌشٜٚ ؿبُٔ :َا میًٌ گزيٌ

 ٔیٜٛ ٞبی ٚ ٞب ٔیٜٛ وٕپٛت عجیؼی، ٔیٜٛ آة ، ّٞٛ، صسداِٛ، اٍ٘ٛس، ػیت، ا٘جٝ، ٌالثی، ا٘بس ٚ... ٚ ا٘ٛاعؿّیُ خشٔبِٛ،خشثضٜ، ٞٙذٚا٘ٝ، 

 خـه )خـىجبس( ٔی ثبؿذ. 

 ٔی ثبؿذ.  دٚؽ  وـه ٚ پٙیش، ؿیش، ٔبػت، ایٗ ٌشٜٚ ؿبُٔ لبىیات: ي ضیز گزيٌ

 ٌٛؿت، ٔشؽ، ٔبٞی، ٔیٍٛ، ثّذسچیٗ، غبص، اسدن ٚ تخٓ ٔشؽ ٔی ثبؿذ.  ایٗ ٌشٜٚ ؿبُٔ :مزغ تخم گًضت ي گزيٌ

ٔب٘ٙذ ٘خٛد، ا٘ٛاع ِٛثیب، ػذع، ثبلال، ِپٝ، ٔبؽ، ػٛیب ٚ... ٚ ٔغضٞب ؿبُٔ : ایٗ ٌشٜٚ ؿبُٔ ا٘ٛاع حجٛثبت َا داوٍ مغش ي گزيٌ حبًبات

 ثبداْ صٔیٙی، ثبداْ ٞٙذی ٚ... ٔی ثبؿذ وٝ ثلٛست تشویت ثب غالت ٔٙجغ خٛثی اص پشٚتئیٗ ٞبػت.ٌشدٚ، ثبداْ، فٙذق، پؼتٝ، 

 

ٔذت اص غزاٞبی آٔبدٜ ٚ خبسج اص ٔٙضَ وٕتش ٔلشف ٕ٘بییذ. ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ وٝ دس دٚسٜ لش٘غیٙٝ خبٍ٘ی : یخاوگ یغذاَاتُیٍ 

 ٔی تٛا٘یذ غزاٞبیی وٝ تبوٖٙٛ ثٝ دِیُ ٘ذاؿتٗ ٚلت، تٟیٝ ٘ىشدٜ ایذ سا آٔبدٜ ٕ٘بییذ. ، ٞؼتیذ دس خب٘ٝ یصٔبٖ عٛال٘

ػبدات  یدبدا یثشا ؿیٜٛ ٔٙبػت یه، اػضبی خب٘ٛادٜ ثب یىذیٍش غزا خٛسدٖتٟیٝ غزا ٚ غذاخًردن اعضای خاوًادٌ با یکذیگز: 

 یحذ أىبٖ ػؼ تب ٔـبسوت دٞیذ.غزا  یٝخٛد سا دس تٟ ٘ذاٖفشص یذتٛا٘ وٝ ٔی تب آٖ خب. ی اػتخب٘ٛادٌسٚاثظ  یتتمٛٚ ػبِٓ  غزایی

اػتشع صا وٕه  یظؿشا یٗتٛا٘ذ دس وبٞؾ اضغشاة وٛدوبٖ دس ا یٔ ایٗ أش دس وٙبس ٞٓ غزا ٔیُ وٙیذ.خب٘ٛادٜ  یهثٝ ػٙٛاٖ  یذوٙ

 وٙذ.

 یغزا ثشا یٝػبِٓ اػت. ٍٞٙبْ تٟ ییغزا یٓسط یهٚ  ییغزا یتأٙ ی تبٔیٗثشا یبص٘ یؾپ ییٔٛاد غزا ایٕٙیغذایی:  مًادایمىی 

 یٞب یٕبسیٚ ث ییٔٛاد غزا یاص آِٛدٌ یشیخٌّٛ یثشا یالذأبت ثٟذاؿتاكَٛ ثٟذاؿت فشدی ٚ سػبیت اص  یشٚی، پیٍشاٖخٛد ٚ د

  ٟٔٓ اػت.ثؼیبس  اص غزا ی٘بؿ

اص  یٙبٖاعٕ یوٙذ. ثشا یٔ خٌّٛیشی یاص پشخٛسٚ داسد  ٟٕٔی ػبِٓ ٘مؾ یٌٛاسؿ یؼتٓػ یه داؿتٗ دس فیجشمصزف فیبز کافی: 

اص . ا٘تخبة وٙیذػجٛع داس سا  یٚ غزاٞبٞب، حجٛثبت  یٜٛ، ٔی ٞبػجض ییغزا یدس تٕبْ ٚػذٜ ٞب دس كٛست أىبٖ، یوبف یجشٔلشف ف
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وبٔووُ )پٛػووت  ٘بٖ ٞووبی تٟیٝ ؿووذٜ ثووب آسد ػووجٛع داس، ثش٘ووح لٟووٜٛ ای، ٔب وبسٚ٘ووی ػووجٛع داس، خووٛ ٚ ٌٙووذْ

 ثیـتش اػتفبدٜ ٕ٘ٛدٜ ٚ اص ػجضی ٞب ٚ ٔیٜٛ ٞب ثٝ ػٙٛاٖ ٔیبٖ ٚػذٜ اػتفبدٜ وٙیذ.ووٝ( ٍ٘شفت

 َای بذين قىذ وًضیذویوًضیذن ريساوٍ آب ي  

  .سػب٘ی ٔٙبػت ثشای حفظ  آةٞش فشدی دس سٚص ثبیذ ثٝ عٛس ٔؼَٕٛ ٞـت ِیٛاٖ آة ٚ ٔبیؼبت ٔٙبػت دسیبفت وٙذ

 ضشٚسی اػت.  ثذٖ ػالٔتی ٚ تمٛیت ػیؼتٓ ایٕٙی

  ثشای ٔلشف وبفی ٔبیؼبت ٔی تٛاٖ ثشؽ ٞبی خیبس، ٘ؼٙبع، ِیٕٛ یب پشتمبَ سا ثٝ ِیٛاٖ آة اضبفٝ ٕ٘ٛد. ثٝ دِیُ داؿتٗ لٙذ

صیبد دس ٘ٛؿبثٝ ٞب ٚ ٘ٛؿیذ٘ی ٞبی ؿیشیٗ ٔب٘ٙذ ٘ٛؿبثٝ ٞبی كٙؼتی، آة ٔیٜٛ ٞبی كٙؼتی ٚ ؿیشٞبی عؼٓ داس ٔلشف 

 ٚ تضؼیف آٖ ٔی ؿٛد سا ٔحذٚد وٙیذ. آٟ٘ب وٝ ٔٛخت تحشیه ػیؼتٓ ایٕٙی

 ٕٔىٗ  صیشا. یذوٙ یصا خٛدداس یا٘شط یٞب یذ٘یداس ٚ ٘ٛؿ یٗوبفئی ٘ٛؿبثٝ ٞب یظٜٚ ثٛ یلٟٜٛ، چب یبدص یشٔمبد یذٖ٘ٛؿ اص

 .چای کمزوگ ، اوًاع دمىًش َای گیاَی در حذ متعادل ویش مفیذ استاػت ثٝ وٕجٛد آة ثذٖ ٔٙدش ؿٛد. 

یه پشَ ٔبٞب٘ٝ  ػبَ 12افشاد ثبالی  دس خبٔؼٝ، ٘یبص ٞؼت Dثب تٛخٝ ثٝ ؿیٛع ثبالی وٕجٛد ٚیتبٔیٗ  :Dيیتامیه مصزف مکمل 

ػبِٝ ٘یض  2 -12. وٛدوبٖ عجك پشٚتىُ ٚصاست ثٟذاؿت ٚ دسٔبٖ ٚ آٔٛصؽ پضؿىی ٔلشف ٕ٘بیذ ،Dٚاحذی ٔىُٕ ٚیتبٔیٗ  50000

  ؿٛد. اص ٔلشف خٛدػشا٘ٝ ػبیش ٔىُٕ ٞبی غزایی خٛدداسی ٔلشف وٙٙذ. Dٚاحذی ٚیتبٔیٗ  ٞضاس 50ٞش دٚ ٔبٜ یه ػذد ٔىُٕ 

ثٝ ٔؼضّی دس د٘یب تجذیُ ؿذٜ اػت وٝ دس  19-وٛٚیذ اؿبػٝ اعالػبت ٘بدسػت دس استجبط ثبدریافت اطالعات اس مىابع معتبز: 

غزایی ٚ افضایؾ لیٕت ٞب آٟ٘ب اص ٌشٜٚ ٞبی غزایی ٚ افضایؾ غیشضشٚسی ثشخی اص الالْ استجبط ثب تغزیٝ ٔی تٛا٘ذ ثبػث حزف ثشخی 

ٞبی غزایی سٚی آٚسدٜ وٝ ػالٜٚ ثش ٞضیٙٝ ثش  ٔىُٕ دس ثبصاس ؿٛد یب دس اثش اعالػبت ٘بدسػت ٔشدْ ثٝ ػٕت ٔلشف ثی سٚیٝ ثشخی اص

دس وٙبس ٔـىالت ػالٔتی وٝ ٔی تٛا٘ذ ایدبد وٙذ ثٛدٖ، ٔی تٛا٘ذ ػالٔتی افشاد سا ثٝ خغش ا٘ذاصد. ٌؼتشؽ اعالػبت ٘بدسػت 

ٚصاست  ػالٔت سٚا٘ی افشاد سا ٘یض ثٝ ٔخبعشٜ ٔی ا٘ذاصد. تٛكیٝ ٔی ؿٛد ٔشدْ اعالػبت ٔشثٛط ثٝ ػالٔت سا اص ػبیت ٞبی ٔٛسد تبییذ

ب٘بَ ٚ ٌشٜٚ ٔدبصی اػتٕبد ٘ىٙٙذ. ػبیت دفتش ثٟجٛد تغزیٝ خبٔؼٝ ٚصاست دسیبفت وٙٙذ ٚ دس ایٗ صٔیٙٝ ثٝ اعالػبت ٞش و ثٟذاؿت

 یه ٔٙجغ اعالػبتی ٔؼتجش دس صٔیٙٝ آٔٛصؽ تغزیٝ ٔی ثبؿذ. /https://nut.behdasht.gov.irثٟذاؿت ثٝ آدسع 
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 سیستم ایمىی میًٌ ي سبشی َای روگاروگ اکسیز طبیعی تقًیت

 ،آٞٗأالح ٔؼذ٘ی  ،   A ، C ، Bٚیتبٔیٟٙبی  اص خّٕٝ  ثٝ خبعش داساثٛدٖ ٔٛاد ٔغزی ٌٛ٘بٌٖٛ  ٔیٜٛ ٚ ػجضی ٔلشف سٚصا٘ٝ 

ثیٕٝ  وشٚ٘ب ثخلٛف  وبستٙٛئیذ ٔیتٛا٘ذ ٔب سا دس ثشاثش ثیٕبسی ٞبی صیبدیٚ  پتبػیٓ ٚ  ٔٛادآ٘تی اوؼیذا٘ی ٕٞچٖٛ فالٚ٘ٛئیذ  ،ٔٙیضْ

 ٔثُوٙذ. دس ٚالغ ٔلشف ػجضیدبت سٍ٘بسً٘ ثٝ دِیُ أالح ٔؼذ٘ی ٚ ٚیتبٔیٗ ٞبی ٔختّف  ٔیتٛا٘ٙذ  ثشٚص ثیٕبسی ٞبی غیش ٚاٌیش 

ٕٞچٙیٗ ثیٕبسی ٞبی لّجی،  فـبس خٖٛ ،دیبثت، ػشعبٖ ثٝ خلٛف ػشعبٟ٘بی دػتٍبٜ ٌٛاسؽ ٚ چبلی سا دس افشاد وبٞؾ دٞٙذ. 

چبلی  اص افضایؾ ٚصٖ ٚ چبلی وٝ احتٕبَ اثتال ثٝ وشٚ٘ب سا دس فشد افضایؾ ٔی دٞذ خٌّٛیشی وٙذ .ٔلشف ٔیٜٛ ٚ ػجضی  ٔی تٛا٘ذ 

 دس افشاد چبق ثیـتش اػت. 19خٛد یه ػبُٔ خغش ٟٔٓ اثتال ثٝ وشٚ٘ب ٔحؼٛة ٔی ؿٛد. ٔشي ٚ ٔیش ٘بؿی اص وٛیذ 

 اػت. ٚاحذ 5تب  3ی سٚصا٘ٝ ٔمذاس ػجضیدبت ٔٛسد ٘یبص ثذٖ ثب تٛخٝ ثٝ ٞشْ سإٞٙبی غزایثبیذ ثذا٘یذ. 

 حذٚد ، ٌٛاسؽ دػتٍبٜ ػشعبٖ اص ٘بؿی ٞبی ٔشي اص ٪14 حذٚد ػجضیدبت ٚ ٔیٜٛ ٘بوبفی دسیبفت وٝ ؿٛد ٔی صدٜ تخٕیٗ ، ثؼالٜٚ

 ٔیّیٖٛ  1.7ٕٞچٙیٗ  .وٙذ ٔی ایدبد سا خٟبٖ ػشاػش دس ٔغضی ػىتٝ ٞبی ٔشي اص ٪9 حذٚد ٚ لّت ایؼىٕیه ٞبی ٔشي اص 11٪

 ػجضی اػت. ٚ ٔیٜٛ ٔلشف وٓ  اص ٘بؿی خٟبٖ ػشاػش دس ٔیش ٚ ٔشي اص( 2.8٪)

 میًٌ ي سبشی در سالمت: مصزفوقص 

ٚ  ٔیٜٛ ٞبآ٘تی اوؼیذاٟ٘بی عجیؼی ٞؼتٙذ وٝ دس تمٛیت ػیؼتٓ ایٕٙی ٘مؾ  داس٘ذ .   C،A: ٚیتبٔیٗ ٞبی تقًیت سیستم ایمىی

ٔیـٛد وٝ  ٘مؾ   A   ٔٙجغ غٙی اص ثتبوبسٚتٗ  ٞؼتٙذ وٝ ایٗ ٔبدٜ دس ثذٖ تجذیُ ثٝ ٚیتبٔیٗ  ٚ ػجض تیشٜ ٘بس٘دی ،صسد ػجضی ٞبی 

،  عبِجی ، ٌشٔه ،  ٔٛص،آِٛ ، ا٘جٝ ،عبِجی، خشٔبِٛ ،صسدآِٛ،  ی ٔثُداسد . ٔیٜٛ ٞبی ٚ دیبثت  ػشعبٖ اص وشٚ٘ب ، ثؼضایی دسپیـٍیشی 

وذٚ ٌُ وّٓ ،وّٓ لشٔض، ا٘ٛاع وّٓ ػفیذ ٚٞٛیح، ٔثُ  ی ٚ ٞٙذٚا٘ٝ  ٚ ػجضی ٞبیی، ٌشیپ فشٚت، پشتمبَ ، ٘بسٍ٘ ا٘ب٘بع ،ّٞٛ، اصٌیُ 

حّٛایی ، ؿّغٓ ، ِجٛ، ٌٛچٝ فشٍ٘ی ٚ ا٘ٛاع فّفُ دِٕٝ ای ، اػفٙبج اص ٔٙبثغ ػشؿبس ایٗ ٚیتبٔیٗ ٞب ٞؼتٙذ. اِجتٝ ثٝ یبد داؿتٝ ثبؿیذ 

 ٓ ٞؼتٙذ.ٞؼتٙذ ٚ ثشای حفظ ػالٔت ثذٖ ٟٔ Cوٝ تٕبٔی ٔیٜٛ داسای ٚیتبٔیٗ 

ـٍیشی وٙٙذٜ ٔشثٛط ثٝ پیایٗ اثش ٔلشف سٚصا٘ٝ ػجضیدبت یىی اص ػٛأُ ٟٔٓ پیـٍیشی اص ػشعبٟ٘ب اػت. پیطگیزی اس سزطان:

فیجش غزایی اػت. ایٗ ٔٛاد ثٝ ػٙٛاٖ  ٔؼذٚد وٙٙذٜ  یب ٚ   C،، A   B9ٚیتبٔیٗ  ، وبسٚتٙٛیذ ، فالٚ٘یذ ٔب٘ٙذ   ییا٘تی اوؼیذاٟ٘ب 
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یـٍیشی اص ػشعبٟ٘ب ثٝ خلٛف ػجضیدبت پػشوٛة وٙٙذٜ تٛٔٛسٞبی ػشعب٘ی ٘مؾ ثؼضایی داس٘ذ. ٕٞچٙیٗ فیجش ٔٛخٛد دس 

 ػشعبٟ٘بی دػتٍبٜ ٌٛساؽ ٘مؾ ثؼضایی داس٘ذ.

٘ی ٟٔٓ ثشای پتبػیٓ یىی اص أالح ٔؼذ: ػجضیدبت ٔختّف داسای ػٙلشی ثٝ ٘بْ  پتبػیٓ ٞؼتٙذ کاَص خطز ابتال بٍ فطارخًن

ثٝ خلٛف  ػجضیدبت  ا٘ٛاععشیك ٔلشف سٚصا٘ٝ ٔی تٛا٘ذ صٔیٙٝ ػبص حٕالت لّجی ثبؿذ. ثٙبثش ایٗ اص   ػت وٝ وٕجٛد آٖثذٖ ا

، ٚ ػیت صٔیٙی وٝ غٙی اص ایٗ ػٙلش ٞؼتٙذ  ٔیتٛا٘یذ   خٛد سا دس ثشاثش ثیٕبسی ٞبی لّجی ٚ فـبس خٖٛ ػجض خؼفشی، وشفغ، ِٛثیب

 ایٕٗ وٙیذ.

سٚ٘ذ آصاد ؿذٖ لٙذ دس خٖٛ  خزة ٚ وبٞؾ  وبٞؾ : ػجضیدبت ثٝ دِیُ داسا ثٛدٖ فیجشثبال ٔیتٛا٘ٙذ ثب کاَص خطز  ابتال بٍ دیابت

 احتٕبَ  اثتال ثٝ دیبثت سا وبٞؾ ٔیذٞٙذ.

ٌشْ فیجش داس٘ذ . ٔلشف  3تب  2: ػجضیدبت ٔٙجغ غٙی اص فیجش ٞؼتٙذ ثٝ عٛسی وٝ ٞش ٚاحذ ػجضیدبت پیطگیزی اس چاقی

ص غزا ثبػث ٔیـٛد وٝ حدٓ صیبدی اص ٔؼذٜ ثب ػجضیدبت پش ؿٛد دس ٘تیدٝ  ٔیضاٖ دسیبفت غزا وٓ ٔیـٛد لجُ اٚ ػبالد ػجضیدبت 

 وشٚ٘ب ٚ ثیٕبسی ٞبی غیشٚاٌیش.اثتال ثٝ ٚ دس ٘تیدٝ پیـٍیشی اص  دسیبفت وبِشی وٓ یؼٙی دٚسی اص اضبفٝ ٚصٖ ٚ چبلیثٙبثشایٗ  

 تًصیٍ َای کلیذی:

 ػالٔتی ٔفیذ ٞؼتٙذ أب  تٛكیٝ ٔی ؿٛد ٔیٜٛ ٞب سا ثٝ دِیُ ایٗ وٝ اص   ٔیٜٛ ٞب ثشای ثب ایٗ وٝ  تشویجبت ٔٛخٛد دسپٛػت

 ٟ٘ب اػتفبدٜ ٔیـٛد ثذٖٚ پٛػت ٔلشف وٙیذ.آػْٕٛ  ٚ ٔٛاد ٔحبفظت وٙٙذٜ ثشای ٍٟ٘ذاسی ثٟتش ٚ عٛال٘ی تش

 ػشعبٟ٘ب ٚ تمٛیت ػیتٓ  اص شیپیـٍی دس ػجضیدبت ایٗ. ٞؼتٙذ ثشخٛسداس ثبالیی غزایی اسصؽ اص ٘یض وّٓ خب٘ٛادٜ ػجضیدبت

 اص وٝ اػت ػشعب٘ی ضذ خبكیت داسای وّٓ ا٘ٛاع دس ٔٛخٛد ایٙذَٚ.ٞؼتٙذ ٔٛثش ایٕٙی ثٝ خلٛف ٔجبسصٜ ثب ٚیشٚع وشٚ٘ب

 .وشد اؿبسٜ ٚ ػفیذ ثٙفؾ وّٓ ٚ ثشٚوؼُ وّٓ وّٓ، ٌُ ثشٚوّی،  وّٓ ثٝ تٛاٖ ٔی وّٓ خب٘ٛادٜ ػجضیٟبی

  ٚیتبٔیٗ ثشای تمٛیت ػیؼتٓ ایٕٙی، اص ػجضی ٞب ٚ ٔیٜٛ ٞبی فلُ اػتفبدٜ وٙیذ.ثٝ خبی ٔلشف ٔىُٕ ٞبی ِٔٛتی 

  ٗوٝ ٔمذاس صیبدی ٚیتبٔیٗ  ٚ ویٛی  ، ِیٕٛتشؽاص ٔیٜٛ ٞبی فلُ ٕٞچٖٛ خشٔبِٛ، پشتمبَ، ٘بسٍ٘ی، ا٘بس، ػیت، ِیٕٛؿیشی

C  ، ثشای تمٛیت ػیؼتٓ ایٕٙی اػتفبدٜ وٙیذ.داس٘ذ 
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  ا٘ٛاع ػجضی ٞبی ثشٌی ٔثُ ثشای پیـٍیشی اص وشٚ٘ب دس وٙبس ٞش ٚػذٜ غزایی اص ػبالد ؿبُٔ ا٘ٛاع وّٓ، ِجٛ ٚ ٞٛیح  ٚ

اػتفبدٜ وٙیذ. اٌش ثٝ دِیُ ٔـىالت ٌٛاسؿی لبدس ثٝ ٔلشف ایٗ ٌٛ٘ٝ اػٙفبج ، خؼفشی ٚ ثغٛسوّی ػجضی خٛسدٖ 

 ض وٙیذ.ػجضیدبت ثٝ كٛست خبْ ٘یؼتیذ، آٟ٘ب سا ثب وٕی آة ثخبسپ

 ٝ٘ٚیتبٔیٗ اص ػشؿبس وٝ  حّٛایی وذٚ ٚ ؿّغٓ سٚصا c ٚ A  وٙیذ ٔلشف سا ٞؼتٙذ. 

 ا٘ٛاع ٔب٘ٙذ) ؿیشیٗ ٚ( ٕ٘ىی ٞبی تخٕٝآخیُ ٚ  ٔب٘ٙذ) ٕ٘ه پش ٚ چشة تٙمالت ٔلشف خبی ثٝ لش٘غیٙٝ دٚساٖ دس 

 وٙیذ. اػتفبدٜ ٞب ٔیٜٛ ا٘ٛاع اص ،(لٙذ ثب ؿذٜ ؿیشیٗ ٞبی ٘ٛؿیذ٘ی ٚ ثیؼىٛیت ٚ ؿیشیٙی

 ایٕٙی ػیؼتٓ وٙٙذٜ تمٛیت غزایی ٔبدٜ ػٝ ایٗ. وٙیذ اػتفبدٜ ٔلشفی ٞبی غزا دس سٚص ٞش پیبص ٚ ص٘دجیُ ػیش، اص 

 .ٞؼتٙذ

 10 اػت فشٚوتٛص ٘ٛع اص ثیـتش داسد ٚخٛد ٞب ٔیٜٛ ایٗ دس وٝ لٙذی. اػت لٙذ اص ٘بؿی ٔیٜٛ ا٘شطی ٔیضاٖ اص دسكذ 15 تب .

،ثدبی آة ٔیٜٛ اص خٛد  داس٘ذ ال ثب ٌّیؼشیذ تشی یب داس٘ذ چشة وجذ وٝ افشادی خلٛف ثٝ افشاد ٕٞٝ وٝد ؿٛ ٔی تٛكیٝ

ٔیٜٛ اػتفبدٜ وٙٙذ . ٔثال ثدبی خٛسدٖ یه ِیٛاٖ آة پشتمبَ تبصٜ ٚ عجیؼی وٝ حبٚی لٙذ صیبدی اػت ، یه ػذد پشتمبَ 

 دس) لٙذ ٔٛخٛد دس ٔیٜٛ (  فشٚوتٛص یؾافضا آة ٍ٘شفتٝ وٝ ٞٓ فیجش ثیـتشی داسد ٚ ٞٓ لٙذ آٖ وٕتش اػت اػتفبدٜ وٙیذ. 

 .ؿٛد ٔیٚ چبلی  ٌّیؼیشیذ تشی تِٛیذ افضایؾ ثبػث تٛا٘ذ ٔی ثذٖ

 ٚیتبٔیٗ ٚ آٞٗ پشٚتئیٗ، اص ػشؿبس ٞب خٛا٘ٝ ایٗ. وٙیذ اػتفبدٜ خٛد سٚصا٘ٝ غزایی سطیٓ دس ؿجذس ٚ ٔبؽ ٌٙذْ، خٛا٘ٝ اص 

 .وٙٙذ ٔی وٕه ؿٕب ایٕٙی ػیؼتٓ تمٛیت ثٝ وٝ ٞؼتٙذ B   ٚC ٌشٜٚ ٞبی
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 مصزف سیاد قىذ ي ومک ي چزبی ريس بٍ ريس ضما را بٍ ابتال بٍ کزيوا وشدیک می کىذ -3

چشثی ػیؼتٓ ایٕٙی  ٚ ٕ٘ه ٚ لٙذ صیبد ػیؼتٓ ایٕٙی ٟٕٔتشیٗ ػبُٔ ٚ اثضاس ثشای دس أبٖ ٔب٘ذٖ اص اثتال ثٝ وشٚ٘ب اػت، أب ٔلشف 

اخجبسی ایٗ سٚصٞبی وشٚ٘بیی،  یٚ احتٕبَ اثتالی ؿٕب  ثٝ وشٚ٘ب سا افضایؾ ٔی دٞذ.  خب٘ٝ ٘ـیٙؿٕب سا سٚص ثٝ سٚص ضؼیفتش ٔی وٙذ 

خٛد یىی اص ػٛأّی اػت وٝ ٔلشف تٙمالت  ٚ فؼت فٛد ٞب سا افضایؾ دادٜ اػت . ٔٛاد غزایی  وٝ پشٕ٘ه ، ؿیشیٗ ٚ پش چشة 

، چشثی خٖٛ ثبال ، وجذ اثتال ثٝ وشٚ٘ب ، دیبثت ، پش فـبسی خٖٛ صٔیٙٝ ػبص اضبفٝ ٚصٖ ٚ چبلی ٚ ثٝ تجغ آٖ افضایؾ احتٕبَ،ٞؼتٙذ 

. ثٙبثشایٗ  دس ایٗ دٚساٖ  ثبیذ سا افضایؾ ٔی دٞذ. 19چشة ٚ... ٔی ؿٛ٘ذ ٚ خٛد ایٗ ثیٕبسی ٞب خغش اثتال ٚ ٔشي ٘بؿی اص وٛٚیذ 

ٝ تٛخٝ ثیـتشی داؿتٝ ثبؿیٓ . دس ٚالغ ث ثیـتش ٔشالت ػالٔتی خٛد ثبؿیٓ ثٝ ٔٛاد غزایی ٚ تٙمالتی وٝ خشیذاسی ٚ ٔلشف ٔی وٙیٓ

ثب ٕ٘ه ٚ چشثی ٚ لٙذ ثبال اص ٔٛاد غزایی ثب ٕ٘ه ٚ لٙذ ٚ چشثی وٕتش اػتفبدٜ وٙیٓ تب ایٗ دٚساٖ خبی ٔلشف تٙمالت ٚ ٔٛاد غزایی 

 ٌیشی سا ثب ػالٔتی پـت ػش ثٍزاسیٓ.ٝ ٕٞ

 تٛكیٝ ٞبی وّیذی:

 وٓ ٕ٘ه ٚ ثب لٙذ وٕتش اػتفبدٜ وٙیذ.دس دٚساٖ ٕٞٝ ٌیشی وشٚ٘ب اص ٔٛاد غزایی وٓ چشة ، 

 .ثٝ خبی اػتفبدٜ اص ٘ٛؿبثٝ ٚ ٘ٛؿیذ٘ی ٞبی ؿیشیٗ، اص دٚؽ یب ٔبءاِـؼیشٞبی ثذٖٚ لٙذ دس ٚػذٜ ٞبی غزایی اػتفبدٜ وٙیذ 

  ٚ ٔلشف ػغ ٔبیٛ٘ض سا ٔحذٚد وٙیذ ٚ ػبالد خٛد سا ثب چبؿٙی ٞبیی ٕٞچٖٛ ا٘ٛاع ػشوٝ، آثغٛسٜ، آثّیٕٛ، آة ٘بس٘ح

 ت ٔؼغش ٔیُ وٙیذ.ػجضیدب

  وٓ چشة ٔلشف وٙیذ.ٚ پٙیش تب خبیی وٝ ٕٔىٗ اػت، سٚصا٘ٝ ٔبػت ٚ ؿیش 

 سا ٞؼتٙذ صیبدی ٕ٘ه ٚ ػذیٓ حبٚی وٝ وٙؼشٚی ٚ غزاٞبی ٚ وبِجبع ػٛػیغ، پیتضا ا٘ٛاع ٔثُ فٛدٞب فؼت ٔلشف 

 وٙیذ تب احتٕبَ اثتالی ؿٕب ثٝ وشٚ٘ب وٕتش ؿٛد. ٔحذٚد

  چیپغ ، ا٘ٛاع پفه ، تخٕٝ ٞبی ٕ٘ىی( آخیُ ٚ دس دٚساٖ لش٘غیٙٝ ثٝ خبی ٔلشف تٙمالت چشة ٚ پش ٕ٘ه )ٔب٘ٙذ ، ٚ

 ؿیشیٗ )ٔب٘ٙذ ا٘ٛاع ؿیشیٙی ٚ ثیؼىٛیت ٚ ٘ٛؿیذ٘ی ٞبی ؿیشیٗ ؿذٜ ثب لٙذ(، اص ا٘ٛاع ٔیٜٛ ٞب اػتفبدٜ وٙیذ. ٔٛاد 

   ا٘ٛاع ٔشثب ٚ ا٘ٛاع ؿیشیٙی ؿشثت ٞب، ت، ٘ٛؿیذ٘ی ٞبی ؿیشیٗ ٔثُ ٘ٛؿبثٝ ٞب ٚ آثٕیٜٛ ٞبی كٙؼتی، آة ٘جبت، ؿىالا٘ٛاع

ٔلشف صیبد ٔٛاد لٙذی ٞٓ ٔٛخت تحشیه ٚ تضؼیف ػیؼتٓ  ٞبی خـه ٚ تش حبٚی ٔمبدیشصیبدی ٔٛاد لٙذی ٞؼتٙذ.

 دس ٔلشف آٟ٘ب افشاط ٘ىٙیذ.ایٕٙی ثذٖ ٔی ؿٛد . 
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 ،ٔشثٛعٝ ٔحلَٛ دس وٝ ٌٛیٙذ ٔی ؿٕب ثٝ وٝ چشا وٙیذ، تٛخٝثٝ ٘ـبٍ٘ش ٞبی سٍ٘ی تغزیٝ ای ٔٛاد غزایی  دس حیٗ خشیذ 

 داسد. لٙذ ٚ چشثی ٚخٛد، )ٕ٘ه(  ػذیٓ چمذس

 .احتٕبَ اثتالی افشاد چبق ثٝ وشٚ٘ب ثیؾ اص دیٍش افشاد اػت، ٔشالت ٚص٘تبٖ ثبؿیذ 

 یذ.احتٕبَ ص٘ذٜ ٔب٘ذٖ افشاد چبلی وٝ ٔجتال ثٝ وشٚ٘ب ٔی ؿٛ٘ذ پبییٗ اػت پغ ثٝ فىش وبٞؾ ٚصٖ ثبؿ 

 افضایؾ احتٕبَ اثتال ثٝ وشٚ٘ب ; خذاحبفظی ثب ص٘ذٌی چبلی ; 

  ٖوٙیذ دسػت غزا خب٘ٝ دس وٙیذ ػؼی ٚ ٘ىٙیذ تٟیٝ غزا ثیشٖٚ اصحتی االٔىب. 

  ٖٔٛاد غزایی خشیذاسی ؿذٜ سا ثٝ ؿیٜٛ ػبِٓ آٔبدٜ ٚ ٔلشف ٕ٘بییذ. اص سٚؽ ٞبی ثخبس پض یب آثپض وشدٖ ثدبی ػشخ وشد

 دس كٛست تٕبیُ ثٝ ػشخ وشدٖ ، ثب ٔمذاس وٕی سٚغٗ ثٝ ٔذت وٛتبٜ تفت ثذٞیذ. اػتفبدٜ ٕ٘بییذ.

 .اص چبؿٙی ٞبی دیٍش ثشای ٔضٜ داس ؿذٖ غزا اػتفبدٜ وٙیذ. ٕ٘ىذاٖ سا اص ػفشٜ ٞبی خٛد حزف وٙیذ 

 سا اػت صیبدی ٕ٘ه ٚ ػذیٓ حبٚی وٝ وٙؼشٚی ٚغزاٞبی  ٚوبِجبع ػٛػیغ ، پیتضا ا٘ٛاع ٔثُ فٛدٞب فؼت ٔلشف 

 .وٙیذ ٔحذٚد

 دلت وٙیذ وٝ ایٗ ٔمذاس ٕ٘ه ثبیذ اص ٕٞٝ  .٘ىٙیذ ٔلشف) ٔؼبدَ یه لبؿك چبیخٛسی (  سٚص دس ٕ٘ه ٌشْ 5 اص ثیـتش

 ٔٛاد غزایی وٝ دس عَٛ سٚص ٔی خٛسیذ تبٔیٗ ؿٛد.

 ٞ ب حبٚی ثٝ ٕ٘ه پٟٙبٖ دس ٔٛاد غزایی تٛخٝ وٙیذ. ا٘ٛاع وٙؼشٚٞب ، فؼت فٛدٞب ، آخیُ ٚ تٙمالت ، ؿٛس ٞب ٚ تشؿی

 ٔمذاس صیبدی ٕ٘ه ٞؼتٙذ 

 ٝوٙیذ ٕ٘ىذاٖ خبیٍضیٗ سا خبت ادٚی . 

 ُوٝ ٕ٘ىی ؿبُٔ ٔمذاس ایٗ.ثبؿذچبیخٛسی   لبؿك یه اص وٕتش یؼٙی ٌشْ 5 اص وٕتش ثبیذ سٚصا٘ٝ ٔلشفی ٕ٘ه و 

 ؿٛد. ٔی ٘یض داسد ٚخٛد غزاٞب دس ثغٛسعجیؼی

 آة ِیٕٛتشؽ، ػیش، تبصٜ، ٞبی ػجضی اص ٕ٘ه خبی ثٝ غزاٞب تٟیٝ دس ٕ٘ه ٔلشف وبٞؾ ٚ غزا عؼٓ ثٟجٛد ثشای 

 .وٙیٓ اػتفبدٜ ... ٚ ؿٛیذ ٘بس٘ح،آٚیـٗ،

 24-  ػبػت لجُ دس آة ثٍزاسیذ تب ٔمذاس ٕ٘ه آٖ  24اٌش ػبدت ٔلشف ثٝ پٙیش ٞبی ػٙتی داسیذ لجُ اص ٔلشف حتٕب

 وبٞؾ یبثذ.

 .پٛػت ٔشؽ ٚ چشثی ٞبی ٌٛؿت ٚ ٔشؽ سا خذا وٙیذ   

  غزاٞبی ػشخ وشدٜ اػتفبدٜ وٙیذ..ػؼی وٙیذ وٕتش اص 
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 ػشخ وشدٖ اػتفبدٜ وٙیذ.ٔخلٛف سٚغٗ  ثشای ػشخ وشدٖ اص 

 .دس كٛست تٕبیُ ثٝ ػشخ وشدٖ، ٔبدٜ غزایی سا ثب وٕی سٚغٗ ٚ حشاست وٓ تفت ثذٞیذ 

 .اص حشاست دادٖ صیبد سٚغٗ ٞب ٚ غٛعٝ ٚسی ٔبدٜ غزایی دس ٔمذاس صیبد سٚغٗ خٛدداسی وٙیذ 

  دٚس اص ٘ٛس ٚ حشاست ٍٟ٘ذاسی وٙیذ.سٚغٗ ٞبی ٔبیغ سا 

 اػتفبدٜ وٙیذ. سٚغٗ ٞبی ٔخلٛف پخت ٚ پض ٔثُ آفتبثٍشداٖ ، رست ، ػٛیب یب وّضا  اػت اص  ثشای پخت غزا ثٟتش 

  ٔثُ سٚغٟٙبی وٙدذ وٝ ثب سٚؽ پشع ػشد دس ٔؼشم تٟیٝ ٔی ؿٛ٘ذ  اص خشیذ ٚ ٔلشف سٚغٟٙبیی وٝ ثٝ كٛست ػٙتی

كٛست  تٕبیُ ثٝ ٔلشف سٚغٗ وٙدذ اص سٚغٗ اسدٜ وٙدذ كٙؼتی اػتفبدٜ دیذ افشاد تٟیٝ ٔی ؿٛد  خٛدداسی وٙیذ ٚ دس 

 وٙیذ.

 غػ صیتٖٛ وٕی سٚغٗ آثّیٕٛ، ٔبػت، اص اػتفبدٜ ثب آٖ خبی ثٝ ٚ وشدٜ ٔحذٚد سا ٔبیٛ٘ض ػغ ٚ خبٔٝ ػشؿیش، وشٜ، ٔلشف 

 . وٙیٓ تٟیٝ ػبالد

تًجٍ بٍ وطاوگز روگی تغذیٍ ای، تضمیه خزیذ مًاد غذایی سالمتز ي سیستم ایمىی قًیتز بزای مقابلٍ 

 با کزيوا

ٞبی غیش ٚاٌیش اػت ٚ پیبٔذ ٔلشف  اٍِٛی غزایی ٘بٔٙبػت ثٝ كٛست ٔلشف صیبد لٙذ، ٕ٘ه ٚ چشثی ٟٕٔتشیٗ دِیُ اثتال ثٝ ثیٕبسی

 19بػت وٝ دس ؿشایظ فؼّی ثحشاٖ وشٚ٘ب، یه ػبُٔ خغش ٟٔٓ اثتال ثٝ وٛٚیذ لٙذی ٚ چشثی ٚ سٚغٗ، اضبفٝ ٚصٖ ٚ چبلی صیبد ٔٛاد

 تٛا٘ٙذ ٔی دسج ؿذٜ اػت ٚ ؿٟشٚ٘ذاٖ ٘ـبٍ٘ش سٍ٘ی تغزیٝ ای ثش سٚی ثؼتٝ ثٙذی تٕبٔی ٔحلٛالت غزایی ٚ آؿبٔیذ٘ی.ٔی ثبؿذ. 

٘ـبٍ٘شٞبی  .وٙٙذ خشیذاسی ٚ ا٘تخبة سا خٛد ٔٙبػت غزایی ٔٛاد آٖ، سٚی ثش ٔختّف ٞبی سً٘ ٔـبٞذٜ ٚ ثشچؼت ایٗ ٔغبِؼٝ ثب

ثٝ ٔیضاٖ ا٘شطی، لٙذ، چشثی وُ، ٕ٘ه ٚ اػیذٞبی چشة تشا٘غ دس ٞش ػٟٓ اص ٔبدٜ غزایی سٍ٘ی تغزیٝ ای ؿبُٔ اعالػبت ٔشثٛط 

ٔیّی ِیتش اص آٖ ٔٛاد  100ٌشْ یب  100ٔغزی دس اػت. دس ٔٛسد ٔٛاد غزایی وٝ ػٟٓ ٔـخلی ثشای آٟ٘ب تؼشیف ٘ـذٜ، ٔمبدیش ٔٛاد 

 .غزایی ثیبٖ ٔی ؿٛد. ٔمذاس ا٘شطی ثش حؼت ویّٛوبِشی ٚ ٔمبدیش ػبیش ٔٛاد ٔغزی ثش حؼت ٌشْ روش ٔی ؿٛد

 .٘ـبٍ٘ش ػبیش ٔٛاد ٔغزی ثب سٍٟ٘بی ػجض، ٘بس٘دی ٚ لشٔض ٔـخق ٔی ؿٛد ِٚی٘ـبٍ٘ش ٔیضاٖ ا٘شطی، ثذٖٚ سً٘ اػت؛ 

 چٝ چیضی سا ثیبٖ ٔی وٙذ؟سً٘ ٞش ٘ـبٍ٘ش 
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 ثب افشاد ثشای آٖ ٔلشف دس احتیبط وٝ ثبؿذ ٔی غزایی ٔحلَٛ دس ٘ظش ٔٛسد ٔبدٜ ثٛدٖ ثبال دٞٙذٜ ٘ـبٖ سً٘ ایٗ: قزمش روگ

 .اػت الصْ ثبال خٖٛ لٙذ ٚ چشثی

 سا خبكی ای تغزیٝ ٔـىالت ٚ ثبؿذ ٔی غزایی ٔحلَٛ دس ٘ظش ٔٛسد ٔبدٜ اص ٔتٛػغی ٔیضاٖ دٞٙذٜ ٘ـبٖ سً٘ ایٗ: واروجی روگ

 .وٙذ پشٞیض غزایی ٔحلَٛ ایٗ ٔىشس ٔلشف اص دٞذ ٔی ٞـذاس وٙٙذٜ ٔلشف ثٝ ِٚی وٙذ ٕ٘ی ایدبد

 ٕ٘ی ػبص ٔـىُ وؼی ثشای ای تغزیٝ ٘ظش اص ٚ ثٛدٜ ٔلبسف تٕبْ ثشای ای تغزیٝ ٔحذٚدٜ ثٟتشیٗ دٞٙذٜ ٘ـبٖ ػجض سً٘: سبش روگ

 .ؿٛد ٔی تٛكیٝ ػبِٓ ٔحلَٛ ػٙٛاٖ ثٝ ٚ داؿتٝ ٔٙبػجی ٔیضاٖ ثٝ سا ؿذٜ روش ٔٛاسد تٕبٔی ثبؿذ،

 :ای سا دس صیش ٔـبٞذٜ ٔی وٙیذیه ٕ٘ٛ٘ٝ ٘ـبٍ٘ش سٍ٘ی تغزیٝ

 

 :وٙیذ تٛخٝ صیش ٔٛاسد ثٝ ای تغزیٝ سٍ٘ی ٘ـبٍ٘ش داسای غزایی ٔٛاد خشیذ ٍٞٙبْ دس

 ایٗ افشاد ٔی تٛا٘ذ ثب تٛخٝ ثٝ ٘ـبٍ٘ش سٍ٘ی  .افشاد داسای فـبس خٖٛ ٘جبیذ ٔٛاد غزایی حبٚی ٕ٘ه صیبد سا ٔلشف وٙٙذ

صسد ٘ـبٖ احتیبط ٚ سً٘ لشٔض ٘یض ٘ـبٖ ٔحذٚدیت  سً٘ .تغزیٝ ای، اص خشیذ ٔٛاد غزایی ثب ٕ٘ه ثبال خٛدداسی وٙٙذ

 .ٔلشف اػت

 ثٍیش٘ذ لشاس ٔلشف ٚ خشیذ اِٚٛیت دس ثبیذ ثیـتش ػجض ٘ـبٍ٘ش تؼذاد ثب ٔحلٛالت. 

 ٜصسد سً٘ ٚ صسد سً٘ ثٝ ٘ؼجت ػجض سً٘ پٙیش، ٘ٛع دٚ ٔثال یىؼبٖ، ٞبی ٌشٜٚ اص غزایی ٔٛاد ٔمبیؼٝ ٚ ا٘تخبة دس ٕٞٛاس 

 .ثٍیشد لشاس خشیذ اِٚٛیت دس ثبیذ لشٔض سً٘ ثٝ ٘ؼجت

 ٌشدد ٔحذٚد سٚصا٘ٝ غزایی سطیٓ دس ثبیذ لشٔض ٘ـبٍ٘شٞبی داسای غزایی ٔٛاد ٔلشف. 

 

 


