
 

  دلیل در مصزف میُي، سیادي رَی وکىید4ي خاطز ب 

 

حقایقی اس ایه قثیل کً میُي یکی اس سالم تزیه گشیىً ٌای غذایی است، میان َعدي ای مىاسة َ 

حاَی آوتی اکسیدان ٌا َ َیتامیه ٌای ضزَری است، اگزچً صحت دارد اما تً گفتً کارشىاسان 

 .تغذیً سیادي رَی در مصزف ٌمیه گشیىً سالم ٌم خالی اس خطز ویست

دس ایٌجا preventionتَ گضاسػ آّای عالهت تَ ًقل اص

 ًؾاًَ ای کَ تَ ؽوا ُؾذاس هی دُذ سّصاًَ تیؼ 4

اص اًذاصٍ ًیاصتاى هیٍْ دسیافت هی کٌیذ، هعشفی ؽذٍ 

: اعت

هیٍْ یک هاؽَ کالعیک تشای : احساص وفخ مداَم

هیٍْ ُا غٌی اص یک ًْع قٌذ تَ ًام . اتتال تَ ًفخ اعت

فشّکتْص ُغتٌذ کَ هتاعفاًَ تغیاسی اص ها قادس تَ 

. جزب ّ ُضن هْثش هقادیش صیادی اص فشّکتْص ًیغتین

 دسصذ اص هشدم اص یک 40هحققاى تش ایي تاّسًذ کَ 

عذم جزب فشّکتْص تا عالئوی هاًٌذ ایجاد گاص ّ . تیواسی تَ ًام عْء جزب فشّکتْص دس سّدٍ کْچک سًج هی تشًذ

. دسیافت فشّکتْص تیؼ اص حذ تا ّاکٌؼ ُای التِاتی دس تذى ًیض ُوشاٍ اعت. ًفخ دس دعتگاٍ گْاسػ ُوشاٍ اعت

 عْء جزب فشّکتْص هْجْد دس هیٍْ هٌجش تَ ًفخ، گشفتگی عضالت :اتتال تً اسٍال یا سىدرم آی تی اص

عالٍّ تش ایي، تغیاسی اص هیٍْ ُا هاًٌذ عیة عشؽاس اص . ؽکن، دسد ّ اعِال ّ حتی گاُی عشدسد ًیض هی ؽْد

پکتیي ُغتٌذ؛ یک ًْع فیثش کَ هثتالیاى تَ عٌذسم سّدٍ تحشیک پزیش یا آی تی اط، تشای ؽکغتي کاهل آى 

.  هؾکل داسًذ

 حتی اگش هْاد غزایی حاّی قٌذ ّ کشتُْیذسات ُای تصفیَ ؽذٍ، غزاُای فشاّسی ؽذٍ ّ :افشایش َسن

هحصْالت چشب حیْاًی سا ًیض کٌاس تگزاسیذ، هصشف تیؼ اص حذ هیٍْ تاص ُن هی تْاًذ تشای اص دعت دادى ّصى، 

 كالشی اًشژی 60یك هیٍْ هتْعط دسحذّد .  هیٍْ هتْعط تْصیَ ؽذٍ اعت5هصشف سّصاًَ . هؾکل آفشیي تاؽذ

. داسد تٌاتشایي تشای حفظ ّصى تذى دس هحذّدٍ طثیعی تایذ اعتذال دس هصشف هیٍْ ُا ُن سعایت ؽْد

َ  تٌِا جلْی گشعٌگی سا ًوی  گیشد تلکَ تشعکظ هیل تَ هصشف هْاد :احساص ضعف َ گزسىگی  فشّکتْص ً

 داّطلة کَ 24هحققاى داًؾگاٍ کالیفشًیای جٌْتی پظ اص صیش ًظش گشفتي . غزایی پشکالشی سا افضایؼ هی  دُذ

گشُّی ًْؽیذًی  ُای حاّی گلْکض ّ تشخی ًْؽیذًی  ُای حاّی فشّکتْص هصشف هی  کشدًذ اعالم ًوْدًذ، 

ّقتی داّطلة ًْؽیذًی حاّی فشّکتْص هی  خْسد احغاط گشعٌگی تیؾتشی داسد ّ هیل تَ هصشف هْاد غزایی 

ٍ  اعت اها تَ . پشکالشی هثل هْص ّ تیغکْییت تیؾتش هی  ؽْد هتخصصاى هی  گْیٌذ، گشچَ فشّکتْص قٌذ هیْ

گشچَ ایي قٌذ عثة هقاّهت تَ اًغْلیي . ُشحال قٌذ عادٍ تلقی هی  ؽْد ّ عاهل رخیشٍ چشتی دس تذى اعت

. ًوی  ؽْد اها تشای حفظ تٌاعة اًذام تایذ هشاقة هصشف هتعادل آى دس طْل سّص تاؽیذ
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