
 چربی هب

 

 چشثیْبی هَاد غزایی ثِ دٍ دػتِ تقؼین هی ؿًَذ :

_چشثی ّبی غیش اؿجبع ؿبهل اًَاع سٍغٌْبی هبیغ  گیبّی ،سٍغي              1

 صیتَى .

_چشثی ّبی اؿجبع ؿبهل سٍغٌْبی خبهذ ٍ سٍغٌْبی حیَاًی ،دًجِ            2

 ،پیِ ٍ ...

تَصیِ هی ؿَد ثیـتش اص چشثی ّبی غیش اؿجبع  دس سطین غزایی                     

 اػتفبدُ ؿَد . 

 پتبسیم

پتبػین  هبدُ هؼذًی اػت کِ ثشای ػولکشد اػصبة ،ػضالت ٍ قلت             

ضشٍسی هی ثبؿذ . اهب دس ثیوبساى ّوَدیبلیضی  ثِ دلیل ایٌکِ تصفیِ               

خَى ثِ هَقغ اًدبم ًوی ؿَد ،پتبػین دس خَى تدوغ یبفتِ ٍ ثبػث                 

ثشٍص هـکالتی هی ؿَد ثِ ّویي دلیل هَاد غزایی حبٍی پتبػین ثبال             

ثوٌظَس ایدبد هحذٍدیت دس سطین غزایی ثِ ؿشح صیش هؼشفی هی                 

 گشدًذ: 

ػجضیدبت حبٍی پتبػین ثبال ػجبستٌذ اص : خشهب ،کیَی                            

،صسدآلَ،گالثی ،اًدیش خـک،آة آلَ ٍ آة کوپَتْب . ثؼالٍُ هغض            

ّب ٍ حجَثبت ًیض خضٍ هَاد غزایی پشپتبػین هی ثبؿٌذ کِ ثبیذ دس                   

 سطین غزایی فشد ّوَ دیبلیضی هحذٍد گشدًذ 

 فسفر

فؼفش اص خولِ هَاد هؼذًی اػت کِ خْت سؿذ ،ًگْذاسی اص                

ػلَلْب ،تَلیذ اًشطی ٍ ػالهت هبّیچِ ّب ٍ دًذاًْب هَثش هی                

 ثبؿذ.چٌبًچِ ػطح فؼفش خَى اص حذ 

 

 کِ داسای کیفیت ثبالتشی ًؼجت ثِ پشٍتئیي ّبی گیبّی هی ثبؿذ 

 

 

 

 
ایي پشٍتئیي ثیـتش دس هٌبثغ        _پروتئین هبی گیبهی : 2

گیبّی هبًٌذ اًَاع ػجضیدبت ٍحجَثبت یبفت هی ؿَد .هصشف ایي            

هَاد ثِ دلیل ثبال ثَدى فؼفش ٍ پتبػین هی ثبیؼت ثب ًظش کبسؿٌبع                   

 سطین دسهبًی دس ثشًبهِ غزایی گٌدبًذُ ؿَد .

 

 

 

 مقدمه :

دس ثیوبساًی کِ دیبلیض هی ؿًَذ کلیِ ّب کِ هحل تصفیِ هَاد صائذ هی               

ثبؿٌذ ػولکشد هٌبػجی ًذاسًذ دس ًتیدِ هَاد ػوی تَلیذ ؿذُ دس ثذى             

کِ اص ّضن ٍ خزة هَاد غزائی ًبؿی هی ؿَد اص خَى خبسج ًوی               

ؿَد . اص آًدبئیکِ ثبقی هبًذى ایي هَاد ػوی دس خَى ثؼیبس هضش ٍ               

هْلک هی ثبؿذ ،دس ایي ثیوبساى هَاد ػوی ٍ صائذ هی ثبیؼت اص                 

 طشیق دیبلیض اص خَى خبسج گشدد . 

 

 کبلری

هْن اػت کِ اًشطی کبفی ثشای فؼبلیتْبی سٍصاًِ خَد داؿتِ               

ثبؿیذ کِ ایي اًشطی اص طشیق هَاد غزایی حبٍی کشثَّیذسات            

،پشٍتئیي ٍ چشثی حبصل هی گشدد.چٌبًچِ کبلشی دسیبفتی              

سٍصاًِ ؿوب کبفی ثبؿذ ػالٍُ ثش ایٌکِ اص کبّؾ ٍصى ؿوب                 

پیـگیشی هی ؿَد پشٍتئیي ّبی ثذى ؿوب ًیض هحبفظت ؿذُ اص           

 کبّؾ ثبفت ػضالًی خلَگیشی هی ؿَد . 

 

ؿاابهاال ًاابى ،ثااشًااح         :  الففک_کففربففتهففیففد اتفف ففب

 ،هبکبسًٍی،ػیت صهیٌی ،اًَاع آسد ٍ... هی ثبؿذ.

 

ثطَس کلی دٍ ًَع پشٍتئیي دس          :  ة_پروتئین هب

 سطین غزایی یبفت هی ؿَد :

 

کِ دس هَاد غزایی حیَاًی     :_پروتئین حیتانی1

ؿبهل اًَاع گَؿت ػفیذ ،قشهض، تخن هشؽ ،ؿیش ٍ ...             

 یبفت هی ؿَد 

   

1 3 2 
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هیضاى هصشف هبیؼبت دس سٍص هی ثبیؼت ثب                

 اػتفبدُ اص فشهَل صیش هحبػجِ ؿَد :

  500 CC تبCC 077   24+حدن ادساس دفؼی دس 

 ػبػت

  

الصم ثِ رکش اػت کِ غزاّبیی کِ دس دهبی هحیط             

هبیغ ّؼتٌذ ًیض خضٍ هبیؼبت هحؼَة هی گشدًذ ،یخ          

 ،اًَاع طلِ ٍ ...

 ویتبمین هب 

ًیبص ثِ ٍیتبهیي ّب دس فشد دیبلیضی هـبثِ افشاد ػبدی هی             

کِ هی    B6ٍ ٍیتبهیي     Eثبؿذ ثدض اػیذ فَلیک ،ٍیتبهیي      

ثبیؼت دس سطین غزایی افضایؾ یبثذ یب ثصَست هکول             

 غزایی دسیبفت ؿَد . 

ػالٍُ ثش سػبیت ًکبت تغزیِ ای هَاسد صیش ًیض دس ثْجَدی            

 ؿوب هَثش هی ثبؿٌذ :

 اًدبم هشتت ٍ ثِ هَقغ دیبلیض  

هصشف صحیح ٍ ثِ هَقغ داسٍّبی تدَیض ؿذُ تَػط          

 پضؿک 

دس صَست ٍخَد ّش گًَِ اثْبم ثب کبسؿٌبع سطین دسهبًی               

 هـَست ًوبئیذ .

دکتش هحوذ سضب ػؼکشی،دکتش هحؼي ػلیوبًی،هشاقجت      منبع:  

 1331ّبی پشػتبسی ٍیظُ ػبل اًتـبس ػبل 

طجیؼی ثبالتش  سٍد ػجت ثشٍص ػَاسضی چَى پَکی اػتخَاى ٍ                 

خبسؽ پَػت هی گشدد. لزا الصم اػت کِ فؼفش سطین غزایی                 

 هحذٍد گشدد.

 

 سدیم

ػذین خضٍ هَاد هؼذًی اػت کِ دس ًوک طؼبم ،غزاّبی ًوک 

ػَد ؿذُ ٍ کٌؼشٍی ٍکال_ غزاّبی ثؼتِ ثٌذی ،اًَاع                   

هغضّبی ثَ دادُ ،ػَػیغ ٍکبلجبع ،اًَاع تشؿی ٍ ؿَس یبفت           

هی گشدد . اص آًدبئیکِ ایي هبدُ هؼذًی تَػط آة اص ثذى                

دفغ هی ؿَد  ٍ کلیِ ّبی فشد تحت دیبلیض قبدس ثِ دفغ آة                 

ًوی ثبؿذ ،افضایؾ هصشف هَاد هزکَس هَخت افضایؾ              

تدوغ ػذین ٍ آة دس ثذى هی گشدد کِ افضایؾ ػذین ثِ              

ًَثِ خَد ثبػث افضایؾ فـبس خَى هی ؿَد کِ ثشای                  

ػالهتی قلت ٍ سیِ خطش آفشیي اػت . ػالٍُ ثش آى تدوغ             

آة دس ثذى ثبػث ایدبد ادم اًذاهْب خصَصب_ دػت ،پب            

،ادم صَست ٍ پف صیش چـن ٍ دس حبالت ؿذیذ هٌدش ثِ    

ٍسم سیِ ٍ تٌگی ًفغ ٍ خفگی هی گشدد . )افضایؾ                

ٍصى ثیي دٍ خلؼِ دیبلیض هی تَاًذ حذاکثش یک کیلَ  ثِ      

اصای ّش سٍص ثبؿذ (. لزا الصم اػت هَاد غزایی حبٍی            

 ػذین سا دس سطین غزایی خَد هحذٍد ًوبییذ .
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