چشثی ٞب ٚسٚغٗ ٞب


چشثی ٞب دس تٕبْ ػّٞ َٛب  ٚثبفت ٞبی ثذٖ ٚخٛد داس٘ذ ٘ ٚمؾ حیبتی دس غـبی ػّ َٛػٟذ ٜداس ٔی ثبؿٙذ ٕٞ .چٙیٗ چشثی ٞب ثلٛست
پٛؿؾ  ٚالیٔ ٝحبفظ دس اطشاف ا٘ذاْ ٞب  ٚاػوبی ثذٖ یبفت ٔی ؿ٘ٛذ.



ٕٟٔ -1تشیٗ ٔٙجغ تِٛیذ ا٘شطی دس ثذٖ ٔی ثبؿٙذ.



 -2حبٚی ثؼوی اػیذٞب ی چشة غیش اؿجبع ٞؼتٙذ و ٝثشای ثذٖ هشٚسی ٔی ثبؿٙذ.



 -3حبٚی ٚیتبٔیٗ ٞبی ٔحّ َٛدس چشثی ٞؼتٙذٚ$.یتبٔیٗ ٞبی k)،E،D،A



ٚ -4خٛد آٟ٘ب دس غزا ثبػث خٛؿٕض ٜؿذٖ  ٚثشاٍ٘یختٗ اؿتٟب ٔی ؿٛد.

ا٘ٛاع چشثی ٞب:
چشثیٟب دس سطیٓ غذایی ث ٝد ٚكٛست ٔشئی ٘ ٚبٔشئی یبفت ٔی ؿ٘ٛذ :
 چشثیٟبی ٔشئی ؿبُٔ :وشٔ ، ٜبسٌبسیٗ  ،سٚغٗ ٘جبتی  ٚسٚغٗ حیٛا٘ی ٔی ثبؿٙذ و ٝثب چـٓ لبثُ ٔـبٞذٞ ٜؼتٙذ.
 چشثیٟبی ٘بٔش ئی :دس اغّت غزاٞب ٔب٘ٙذ ٌٛؿت  ،ؿیش ،تخٓ ٔشؽ  ،پٙیش  ،ؿىالت ٔ ،غضٞب ٚخٛد داس٘ذ و ٝثبچـٓ دیذٕ٘ ٜی ؿ٘ٛذ.
تفبٚت سٚغٗ  ٚچشثی :


تفبٚت سٚغٗ ٚچشثی دس آٖ اػت و ٝسٚغٗ دس دسخ ٝحشاست ٔؼِٕٛی ٔبیغ ٔی ثبؿذ ٚچشثی دس دسخ ٝحشاست ٔؼِٕٛی خبٔذ اػت.

ٚخٛد ٔمذاس وبفی اص سٚغٗ  ٚچشثی دس سطیٓ غزایی ثشای ػالٔتی ثذٖ هشٚسی اػت صیشا ٔٛخت تبٔیٗ ا٘شطی ٔٛسد ٘یبص ثذٖ ٕٞ ٚچٙیٗ تبٔیٗ
اػیذٞبی چشة هشٚسی أٍب ٚ3أٍبٚٚ 6یتبٔیٗ ٞبی ٔحّ َٛدس چشثی ٔی ثبؿٙذ.
تفبٚت سٚغٗ  ٚچشثی :


تفبٚت سٚغٗ ٚچشثی دس آٖ اػت و ٝسٚغٗ دس دسخ ٝحشاست ٔؼِٕٛی ٔبیغ ٔی ثبؿذ ٚچشثی دس دسخ ٝحشاست ٔؼِٕٛی خبٔذ اػت.

ٚخٛد ٔمذاس وبفی اص سٚغٗ  ٚچشثی دس سطیٓ غزایی ثشای ػالٔتی ثذٖ هشٚسی اػت صیشا ٔٛخت تبٔیٗ ا٘شطی ٔٛسد ٘یبص ثذٖ ٕٞ ٚچٙیٗ تبٔیٗ
اػیذٞبی چشة هشٚسی أٍب ٚ3أٍبٚٚ 6یتبٔیٗ ٞبی ٔحّ َٛدس چشثی ٔی ثبؿٙذ.
اػیذ ٞبی چشة:


ِیپیذٞب :اػتشٞبی حبكُ اص ٌّیؼشٚ َٚاػیذ ٞبی چشة ٞؼتٙذ .اػیذ ٞبی چشة تٛٙع صیبدی داس٘ذ اص ٘مط٘ ٝظش اؿجبع یب غیش اؿجبع ثٛدٖ،
ط َٛص٘دیش ٜوشثٙی ٚآسایؾ اتٕٟب تمؼیٓ ثٙذی ٔی ؿ٘ٛذ.چشثی ٞب حبٚی اػیذٞب چشة اؿجبع  ٚغیش اؿجبع ٔی ثبؿٙذ.



ٞشچٔ ٝمذاس اػیذٞبی چشة اؿجبع دس چشثیٟب ثیـتش ثبؿذ چشثی ث ٝؿىُ خبٔذ ٞ ٚشچٔ ٝمذاس اػیذٞبی چشة غیش اؿجبع ثیـتش ثبؿذ چشثی
ث ٝؿىُ ٔبیغ دس ٔی آیذ.



وش ٚ ٜچشثی حیٛا٘ی ثیـتش حبٚی اػیذٞبی چشة اؿجبع ٞؼتٙذ .



خٛاف ػٕٔٛی اػیذ ٞبی چشة:



 -1ثذ ٚكٛست اؿجبع  ٚغیش اؿجبع ٚخٛد داس٘ذ



 -2ث٘ ٝذست ثلٛست آصاد ٚخٛد داس٘ذ ٚثیـتش ثلٛست پی٘ٛذ ثب اِىُ دیذٔ ٜی ؿ٘ٛذ



ٔ -3ؼٕٛال تؼذاد اتٕٟبی آٟ٘ب صٚج ٔی ثبؿذ



ٕٟٔ – 4تشیٗ اػیذچشة دس ا٘ؼبٖ  16تب  11وشثٔ ٝٙی ثبؿذ



 -5وٛچىتشیٗ اػیذ چشة  4وشث $ ٝٙاػیذ ثٛتیشیهٔ #یجبؿذ



ٞ - 6یذ سٚوشثٗ ٞبی ثب ص٘دیش ٜطٛیُ غیش ٔحّ َٛدس آة ٞؼتٙذ



داسای ػبختٕبٖ آٔفی پبتیه اػت یؼٙی یه ػش لطجی ٞیذسٚفیُ ٌ $ش ٜٚوشثٛوؼیُ  ٚ #یه دْ غیش لطجی یب ٞیذسٚفٛة  $ص٘دیشٜ
ٞیذسٚوشثٙی #اػت



 -1دس آة غیش ٔحّٞ َٛؼتٙذ چ ٖٛخبكیت ٞیذسٚفیّی دس ثشاثش خبكیت ٞیذسٚفٛثی آٖ خضئی اػت



ا٘ٛاع اػیذ ٞبی چشة:

اِف -اػیذ ٞبی چشة اؿجبع
ة -اػیذٞبی چشة غیش اؿجبع
اِف -اػیذٞبی اؿجبع
تشویجبتی ٞؼتٙذ و ٝچٟبس ظشفیت وشثٗ ٞبی آٖ اؿجبع ثٛد ٚ ٜفشٔ َٛػٕٔٛی آٟ٘ب ثلٛست
 CH3-(CH2)n-COOHثب یه صاٚی 21/101ٝدسخ ٝثیٗ اتٕٟبی وشثٗ ػبختٕبٖ صیىضاوی

اػیذٞبی چشة اؿجبع ٔ ٟٓصٚج وشثٗ:
-1اػیذ ثٛتیشیه  4وشث$ٝٙثٛتب٘ٛئیه #ؤ ٝحل َٛا٘تٟبیی تخٕیش وشثٞٛیذساتٟب دس ٔؼذ٘ ٜـخٛاسوٙٙذٌبٖ اػت
CH3-CH22 COOH
-2اػیذٔشیؼتیه 14وشث$ٝٙتتشادوب٘ٛئیه#
CH3-(CH2)12-COOH
اػیذ پبِٕتیه  16وشثٍٞ$ ٝٙضادوب٘ٛئیه ،#غیش هشٚسی اػت  ٚثذٖ لبدس ث ٝػٙتض آٖ اػت ٔ ٚحلٟ٘ َٛبیی چشخ ٝاػیذ چشة ثٛد ٜاص ٕٟٔتشیٗ اػیذ
ٞبی چشة اػت
CH3-(CH2)14-COOH
-4اػیذ اػتئبسیه 11وشث$ٝٙاوتبدوب٘ٛئیه ٚ #غیشهشٚسی اػت CH3-(CH2)16-COOH
ٞش د ٚاص اػیذٞبی چشثی ثذٖ ا٘ؼبٖ ٔی ثبؿٙذ
اػیذٞبی چشة اؿجبع فشد وشثٗ:
اػیذٞبی پشٚپب٘ٛئیه  ٚ#3C$پٙتب٘ٛئیه  #5C$و ٝاص ٚاػطٞ ٝبی ٔتبثِٛیىی ٞؼتٙذ
اػیذٞبی چشة اؿجبع ؿبخ ٝداس ایضٚ ٚاِشیه اػیذ ٚ #5C $ایض ٚوبپشٚئیه اػیذ ٔ-4$تیُ پٙتب٘ٛئیه اػیذ  #6Cو ٝاص ٚاػطٞ ٝبی ٔتبثِٛیىی ٔی ثبؿٙذ
ة -اػیذٞبی چشة غیش اؿجبع:
دس ػبختٕبٖ خٛد یه یب ثیؾ اص یه پی٘ٛذ دٌٚب٘ ٝداس٘ذثب فشٔ َٛثؼتCnH2n ٝ

ٔؼٕٛال ٔحُ اِٚیٗ پی٘ٛذ اتٓ وشثٗ ؿٕبس $1 ٜثیٗ وشثٟٙبی #10ٚ1اص ػٕت ٌش ٜٚوشثٛوؼیُ ٔی ثبؿذ ٞ ٚشٌض اتلبالت پـت ػش٘ ٓٞیؼت  ٚثیٗ
پی٘ٛذٞب ػ ٝوشثٗ فبكّٚ ٝخٛد داسد.
ا٘ٛاع اػیذٞبی غیش اؿجبع:
اػیذٞبی چشة غیش اؿجبع سا ثشحؼت تؼذاد ثب٘ذٞبی دٌ ٚب٘ ٝآٟ٘ب تمؼیٓ ثٙذی ٔی وٙٙذ  ٚچ ٖٛاتلبَ دٌٚب٘ ٝسا اتیّٗ ٔیٍٛیٙذ اص ِفظ اتٛٙئیذ  $ػالٔت
غیش اؿجبع ثٛدٖ  #ثشای ٘بٍٔزاسی آٟ٘ب اػتفبدٔ ٜی ؿٛد:
ٛٙٔ -1اتٛٙئیذٞب  $داسای یه پی٘ٛذ دٌٚب٘#ٝ
 -2پّی تٛٙئیذٞب  $داسای ثیؾ اص یه پی٘ٛذ دٌٚب٘#ٝ
خٛاف اػیذٞبی چشة غیش اؿجبع:
 -1داسای ٘مط ٝرٚة پبییٗ تشی ٘ؼجت ث ٝاػیذٞبی چشة اؿجبع ٞؼتٙذ
 -2داسای دٛ٘ٚع ایضٔ ٚشی ػیغ  ٚتشا٘غ ٞؼتٙذ
 -3دس ٔحُ ثب٘ذ دٌٚب٘ ٝداسای یه خٕیذٌی ٞؼتٙذ
 -4تمشیجب تٕبٔی اػیذ ٞبی چشة غیش اؿجبع ث ٝفشْ ػیغ ٞؼتٙذ
 -5فشْ ػیغ داسای ٔمبٔٚت ٘ ٚمط ٝرٚة وٕتشی ٘ؼجت ث ٝتشا٘غ داس٘ذ
ٚ -6هغ ِٔٛىِٛی دس فشْ تشا٘غ ٔـبث ٝاػیذ ٞبی چشة اؿجبع اػت

حالِیت:
اػیذ ٞبی چشة ثب تؼذاداتٓ ٞبی وشثٗ ثیؾ اص  12غیش ٔحّ َٛدس آة ٔٚحّ َٛدس حالَ ٞبی آِی ٞؼتٙذ ٚاػیذٞبی چشة ثب وٕتش اص  12اتٓ وشثٗ دس
آة ٔحِّٙٛذ.
 -3ایضٔٚشی :
اػیذ چشة غیش اؿجبع داسای د ٚایضٔٚشی ػیغ ٚتشا٘غ ٔی ثبؿذ فشْ ػیغ ٘ؼجت ث ٝتشا٘غ داسای ٔمبٔٚت وٕتش ٘ٚمط ٝرٚة پبییٗ تشی داس٘ذ فشْ
تشا٘غ و٘ ٝبدس٘ذ ٚ ٚهغ ِٔٛىِٛی آٖ ٞب تمشیجب ٔـبث ٝاػیذٞبی چشة اؿجبع ٞؼتٙذ.
٘-4مط ٝرٚة
ایٗ خبكیت دس اػیذٞبی چشة اؿجبع  ٚغیش اؿجبع فشق ٔی وٙذ:
دسحبِت اؿجبع:
ثب افضایؾ تؼذاد وشثٗ ٘مط ٝرٚة  ٓٞافضایؾ ٔی یبثذ
ٔثبَ٘ :مط ٝرٚة اػیذ ٔشیؼتیه  ٚ54.4 C₀ =#14C$اػیذپبِٕتیه62.1 C₀ =(16C $
دس حبِت غیش اؿجبع:
ثب افضایؾ تؼذاداتلبالت دٌٚب٘٘ ٝمط ٝرٚة افضایؾ ٔی یبثذ.
ٔثبَ٘ :مط ٝرٚة اػیذ اِٚئیه= ٘ٚ 13₀ Cمط ٝرٚة اػیذ ِیِٛٙئیه= - 5₀C

 -5اتلبَ ثب ٞبِٛطٖ
اػیذ ٞبی چشة غیش اؿجبع ثؼّت داؿتٗ پی٘ٛذ دٌٚب٘ٔ ٝی تٛا٘ٙذ دس حشاست ٔؼِٕٛی ثب ٞبِٛطٖ ٞب تشویت ؿ٘ٛذ ٔ ٚـتمبت ٞبِٛط٘ ٝتِٛیذ وٙٙذ.
ا٘ذیغ یذی:
ٚلتی اػیذ چشة غیش اؿجبع ثب یذ تشویت ٔی ؿٛد پی٘ٛذ دٌٚب٘ ٝاؿجبع ٔی ؿٛد  ٚاص سٚی یذ ٔلشفی ٔی تٛاٖ ث ٝتؼذاد اتلبالت دٌٚب٘ ٝپی ثشد
CH3-(CH2)7-HC=CH- (CH2)7-COOH+ I
 -6اتلبَ ثب اوؼیظٖ
اػیذ ٞبی چشة غیش اؿجبع دس ٔحُ پی٘ٛذ دٌٚب٘ ٝاوؼیذ ٔی ؿ٘ٛذ ٚثشحؼت ٔیضاٖ فـبس اوؼیظٖ ػ ٝحبِت ٚخٛد داسد:
 -1دس فـبس وٓ اوؼیظٖ دس ٔحُ اتلبَ دٌٚب٘ ٝاوؼیظٖ اػتخالف ؿذ ٚ ٜاپٛوؼیذ ،وتٞ ٛیذسٚوؼی اػیذ  ٚاٖ دی َٛتِٛیذ ٔی ؿٛد
 -2دسفـبس ٔتٛػط دس ٔحُ اتلبَ دٌ ٚب٘ٝ
پشاوؼیذ تِٛیذ ٔی ؿٛد
-3 -3دس فـبس ثبال اتلبَ دٌٚب٘ ٝؿىؼت ٝؿذ ٚ ٜد ٚاػیذ آِی ایدبد ٔی ؿٛد و ٝیىی اص آٟ٘ب دی اػیذ اػت
ا٘ٛاع اِىُ ٞب ی ٔٛخٛد دس ػبختٕبٖ ِیپیذ ٞب:
ٌّ -1یؼش َٚیه تشی اَ داسای $ػٌ ٝش #OH ٜٚثب د ٚػبُٔ اِىّی ٘ٛع ا ٚ َٚیه ػبُٔ اِىّی ٘ٛع د $ ْٚدس ٚهؼیت  ٚ #Lفبلذ وشثٗ ٘بٔتمبسٖ اػت
و ٝدس ػبختٕبٖ ِیپیذ ٞب ؿشوت ٔی وٙذ  ٚفشْ فؼف ٛاػتشی آٖ$فؼفٌّ ٛیؼش #َٚاص ٔتبثِٛیؼٓ ٌّٛوض دس ٔؼیش ٌّیىِ ٛیض دػت ٔی آیذ .
 - 2اِىُ ٔٞٛ٘ٛیذسیه داسای یه ص٘دیش ٜطٛیُ ٞیذس ٚوشثٙی  ٚیه ٌش OH ٜٚو ٝدس ػبختٕبٖ ٔٞ ْٛب ؿشوت ٔی وٙٙذ.
 -3اػتش َٚحّمٛی ثٛد ٚ ٜداسای ػ ٝحّم ٝؿؾ هّؼی ثلٛست فٙب٘تشٖ  ٚیه حّم ٝپٙح هّؼی و ٝث ٝآٖ ٞؼت ٝػیىّ ٛپٙتب٘ ٛفٙب٘تشٖ ٔی ٌٛیٙذ.
ٕٟٔتشیٗ اػتشِٚی و ٝدس ػبختٕبٖ ِیپیذ ٞب ؿشوت ٔی وٙذ وّؼتش َٚاػت .
 -4اػفٍٛٙصیٗ یه اِىُ آٔیٗ داس اػت ثب 11وشثٗ و ٝدس ػبختٕبٖ اػفِ ٍٛٙیپیذ ٞب ٚخٛد داسد.
اػیذٞبی چشة غیش اؿجبع:
-1اػیذٞبی چشة غیش اؿجبع ثب یه پی٘ٛذ دٌٚب٘MUFA ٝ
ؤٕٟ ٝتشیٗ آٟ٘ب اػیذ اِٚئیه اػت ٛٙٔ$.ت ٛٙئیذ ٞب#
-2اػیذ ٞبی چشة غیش اؿجبع ثب چٙذ پی٘ٛذ دٌٚب٘PUFA ٝ
ٔب٘ٙذ اػیذ ِیِٙٛٙیه  $أٍب ٚ #3اػیذ ِیِٛٙئیه  $أٍبٔ # 6ی ثبؿٙذ$.پّی تٛٙییذ ٞب#
اػیذٞبی چشة غیش اؿجبع  #MUFA,PUFA$دس وبٞؾ وّؼتش ٚ َٚچشثی خ ٚ ٖٛپیـٍیشی اص تٛٔٛسٞبی ػشطب٘ی ٘مؾ ػٕذ ٜداس٘ذ.
♣ ٘ٛع ا َٚاػیذٞبی چشة غیش اؿجبع  #MUFA$ثیـتش دس سٚغٗ صیت ، ٖٛسٚغٗ وّضا یب وب٘ٛال  ،سٚغٗ ثبداْ صٔیٙی سٚغٗ ٘بسٌیُ  ٚسٚغٗ وٙدذ
یبفت ٔی ؿٛد.
♣ اػیذ چشة غیشاؿجبع #PUFA $دس سٚغٗ ػٛیب  ٚوٙدذ  ٚآفتبثٍشداٖ  ٚرست ٚخٛد داسد.
♣ سٚغٗ ٞبی ػٛیب  ٚوّضا اص ٔٙبثغ غٙی اػیذٞبی چشة غیش اؿجبع أٍبٔ 3ی ثبؿٙذ.

اػیذٞبی چشة هشٚسی:
♥

اػیذ ٞبی ٞؼتٙذ و ٝدس ثذٖ ػبختٕ٘ ٝی ؿ٘ٛذ ٚثشای پیـٍیشی اص ثشٚص ثشخی ثیٕبسیٟب ٔب٘ٙذ سٔٚبتیؼٓ  ،آستشٚئیذ  ،آتش ٚاػىّشٚص یب تلّت
ؿشائیٗ  ٚثیٕبسیٟبی پٛػتی MS ٚثبیذ اص طشیك سطیٓ غزایی تبٔیٗ ٌشدد  ٚثذٖ لبدس ث ٝػبختٗ آٟ٘ب ٘یؼت ٔ .لشف سٚغٗ ٞبی ٘جبتی ٔبیغ
٘یبص ثذٖ ث ٝاػیذ چشة هشٚسی سا تبٔیٗ ٔی وٙذ.

♥

ٕٞچٙیٗ ثؼوی ٔبٞیٟب ٔب٘ٙذ لضَ آال  ،ؿبٔ ٜبٞی ٔ ٚبٞی آصادث ٝدِیُ داؿتٗ اػیذ چشة هشٚسی ٔ ٚفیذ دس تبٔیٗ اػیذچشة هشٚسی ثؼیبس
ٔٛثش٘ذ.

اػیذ ٞبی چشة اؿجبع :

منبع عمده

پیوند دوگانه

تعداد
کربن

نام عمومی

نام مرسوم

کره

0

4

بوتانوئیک

بوتیریک

کره

0

6

هگزانوئیک

کاپروئیک

روغن نارگیل

0

8

اکتانوئیک

کاپریلیک

روغن نارگیل

0

00

دکانوئیک

کاپریک

روغن هسته خرما

0

01

دودکانودئیک

لوریک

کره  ،روغن نارگیل

0

04

تترادکانوئیک

میریستیک

روغن خرما،چربی حیوانی

0

06

هگزادکانوئیک

پالمیتیک

کره کاکائو ،چربی حیوانی

0

08

اکتادکانوئیک

استئاریک

روغن بادام زمینی

0

10

ایکوزانوئیک

آراشیدونیک

اػیذ ٞبی چشة غیش اؿجبع :
منبع عمده

پیوند دوگانه

تعداد کربن

نام عمومی

نام مرسوم

چربی گاو ،روغن ماهی

0

06

-9هگزادسنوئیک

پالمینولئیک

روغن زیتون و کلزا

0

08

-9اکتادسنوئیک

اولئیک

روغن های گیاهی  ،ذرت  ،سویا  ،پنبه دانه

1

08

-9،01اکتادکادی نوئیک

لینولئیک

روغن سویا  ،کلزا  ،گردو  ،روغن جوانه گندم

2

08

-9،01،09اکتادکاتری
نوئیک

لینولنیک

گوشت  ،چربی خوک

4

10

-9،8،00،04
ایکوزاتترانوئیک

آراشیدونیک

♫ ٞیذسٚط٘بػی :ٖٛدس كٙؼت ػّٕیبت ٞیذسٚط٘ ٝوشدٖ ثٙٔ ٝظٛس تجذیُ سٚغٗ ٞبی ٘جبتی ٔبیغ ث ٝسٚغٗ ٘جبتی خبٔذ ا٘دبْ ٔیٍیشد.دس حیٗ ایٗ
ػّٕیبت  ،تغییشات ؿیٕیبیی دس ػبختٕبٖ اػیذٞبی چشة غیش اؿجبع و ٝث ٝكٛست طجیؼی دس سٚغٟٙبی ٔبیغ یبفت ٔی ؿٛد  ،ایدبد ٔی ؿٛد.
♫ ایٗ تغییشات ؿیٕیبیی  $تجذیُ اػیذٞبی چشة ث ٝفشْ غیش طجیؼی یب تشا٘غ  #ثشای ثذٖ ٔفیذ ٘جٛدٞ ٚ ٜشچ ٝایٗ تغییشات ؿیٕیبیی ثیـتش
ثبؿذ  ،خطشات سٚغٗ خبٔذ ثشای ثذٖ ثیـتش خٛاٞذ ثٛد.
سٚغٗٞب  ٚچشثیٞبی خبٔذ حیٛا٘ی یب سٚغٟٙبی خبٔذ ٞیذسٚط٘ ،ٝحبٚی اػیذچشة تشا٘غ ٞؼتٙذ ٔ ٚلشف آٟ٘بٔ ،یضاٖ "وّؼتش َٚثذ" ثذٖ سا ثبال
ٔیثشد .ثشای وبٞؾ ثیٕبسیٞبی لّجی ػشٚلی ٔ ٚشي ٘بؿی اص آٖ و ٝستج ٝا َٚدس وـٛس سا داسد ،تٕبٔی وبسؿٙبػبٖ ٔ ٚتخللبٖ تغزی ٚ ٝپضؿىبٖ،
تغزی٘ ٝبػبِٓ  ٚدسساع آٖ ٔلشف سٚغٗ ٘جبتی خبٔذ سا اص ٕٟٔتشیٗ ػٛأُ ایدبد ٔیدا٘ٙذ.
وّؼتش : َٚوّؼتش َٚو ٝخضِ ٚیپیذٞب ػت دس تٕبْ ػّٞ َٛبی ثذٖ ٚخٛد داسد  .دسایدبد غـبی ػّ َٛثشخی ٛٞسٔٞ ٖٛب ٛٔ ٚاد هشٚسی دیٍش ث ٝوبس
ٔی سٚد
وّؼتشٛٔ َٚخٛد دسثذٖ اص د ٚطشیك حبكُ ٔی ؿٛد:
-1ثذٖ دس سٚص حذٚد ٔ1000یّی ٌشْ وّؼتش َٚدس سٚص تِٛیذ ٔی وٙذ.
 -2سطیٓ غزایی ٔی تٛا٘ذ تب ٔ 600یّی ٌشْ دس سٚص وّؼتشٚ َٚاسد ثذٖ وٙذ.


غزاٞبی حیٛا٘ی ثٚ ٝیظ ٜصسد ٜتخٓ ٔشؽ  ،ا٘ٛاع ٌٛؿت ِ ٚجٙیبت پشچشة حبٚی ٔمبدیش لبثُ تٛخ ٝای وّؼتشٔ َٚی ثبؿٙذ ِٚی غزاٞبی ٌیبٞی
ٔب٘ٙذٔ :غضٞب  ،ػجضی ٞب ٔی ،ٜٛغالت  ،حجٛثبت  ٚػفیذ ٜتخٓ ٔشؽ وّؼتش٘ َٚذاس٘ذ.

ٔؼٕٛال ثذٖ وّؼتشٛٔ َٚسد ٘یبصؽ سا ٔی ػبصد ٘ ٚیبصی ث ٝتبٔیٗ آٖ اص طشیك سطیٓ غزایی ٘یؼت.ثٙبثشایٗ ثبیذ دسیبفت آ
ػشخ وشدٖ؛سٚؽ پختی ثؼیبسچشة:


ػشخ وشدٖ :سٚغٗ دس ػشخ وشدٖ ػٕیك ٔٛاد غزایی ثٔ ٝذت طٛال٘ی حشاست دیذ ٚ ٜثش اثش ػٛأّی چ ٖٛسطٛثت ،حشاست  ٚاوؼیظٖ ٔٛخت
تغییشات فیضیىی  ٚؿیٕیبیی ٔختّفی چٞ ٖٛیذسِٚیض ،اوؼیذاػی ٚ ٖٛپّیٕشیضاػی ٖٛدس سٚغٗ ؿذ ٚ ٜػجت تٙضَ ویفیت آٖ ٔ ٚحلٔ َٛی
ٌشدد٘ .تبیح حبكُ اص ایٗ تغییشات ،افضایؾ دسكذ اػیذٞبی چشة آصاد ،ػذد پشاوؼیذ ،دسكذ تشویجبت لطجی  ٚایضٔٚشٞبی تشا٘غٕٞ ،چٙیٗ
وبٞؾ دسكذ ٘ؼجی اػیذٞبی چشة غیشاؿجبع ،صٔبٖ ٔمبٔٚت ث ٝاوؼیذ ؿذٖٔ ،یضاٖ تٛوٛفشِٟٚب  ٚتشویجبت فّٙی سا ث ٝد٘جبَ داسد وٍٕٞ ٝی
دالِت ثش افت ویفی سٚغٗ ٔی ٕ٘بیذ.

ٔٛادغزایی ٘بصوتش؛حبٚی ٔمذاسثیـتشچشة:


ٔؼٕٛالٍٙٞب ْ ػشخ وشدٖ ٔٛادغزایی،تٕبیُ داسیٓ تبآٟ٘بساث ٝا٘ذاصٞ ٜبی وٛچه ٘ٚبصوتشی ثشؽ دٞیٓ .دسایٗ كٛست تشدتشؿذٚ ٜلشذ ٚلشٚذ
دِچؼت تشی خٛاٙٞذ داؿت .خبِت اػت ثذا٘یذدسایٗ كٛست ٔٛادغزایی ػ ٝثشاثشثیـتشچشثی داس٘ذ .دسٚالغٞ،شچ٘ ٝؼجت ػطح ثٚ ٝصٖ
ثیـتشثبؿذٔ ،مذاس چشثی ثیـتشی خزة ٔی ؿٛد .ثٕٞ ٝیٗ دِیُ اػت و ٝچیپغ ٞبچشة تشیٗ خٛساویٟبی ػشخ ؿذٞ ٜؼتٙذ.



تٛخ ٝثٔ ٝشاحُ آٔبد ٜػبصی ٔٛادغزایی لجُ اصػشخ وشدٖ چیپغ ٞبی ٔٙدٕذ أشٚص ٜیىی اصدٚػتبٖ آؿپضٞبٞؼتٙذو ٝػجت كشف ٝخٛیی دس
ٚلت ٔی ؿ٘ٛذ



دٔبی ثبالی اػتفبد ٜؿذ ٜدس حیٗ ػشخ وشدٖ  ٚدس حوٛس اوؼیظٖ ،آة ،فّضات چٙذ ظشفیتیٔ ،یضاٖ اػیذٞبی چشة آصاد ،اػیذٞبی چشة
غیشاؿجبع  ٚتؼذاد دفؼبت ػشخ وشدٖ ،تغییشدسسٚغٗ ایدبد ٔی وٙذ .یؼٙی ثب اوؼیذاػی ،ٖٛپّیٕشیضاػی ،ٖٛحّم ٝؿذٖ ٞ ٚیذسِٚیض طجیؼتب ػٕش
ٔفیذ سٚغٗ وبٞؾ یبفت ٚ ٝث ٝطٛسٔؼتمیٓ ثش ویفیت غزای ػشخ ؿذ ٜتبثیش ٔی ٌزاسد  .ایٗ ٚاوٙؾ ؿیٕیبیی تحت تبثیش فبوتٛسٞبیی ٔثُ
افضٚدٖ سٚغٗ تبص ،ٜغّظت اوؼیظٖٛ٘ ،ع ویفیت سٚغٗ،ؿشایط ػشخ وشدٖٚ ،یظٌی ٞبی غزا ٘ ٚؼجت غزا ث ٝسٚغٗ لشاس ٔی ٌیشد  ٚدس ٔدٕٛع
تؼییٗ وٙٙذ ٜػّٕىشد سٚغٗ ػشخ وشد٘ی اػت.



ػشدؿذٖ غزاٞبی ػشخ ؿذ :ٜطی فشایٙذ ػشخ ؿذٖ ،سٚغٗ خزة ؿذ ٜتٛػط ػیت صٔیٙی دسػطحآٖ ثبلی ٔی ٔب٘ذو ٝایٗ ٔمذاسٍٙٞبْ
خٙه ؿذٖ ثیـتشٔی ؿٛد .ایٙىبسثبیذث ٝػشػت ا٘دبْ ؿٛدصیشاٍٙٞبٔی ؤ ٝبد ٜغزایی دسدٔبی ثیـتشاصخٛؽ آة یؼٙی  20ثب٘ی ٝپغ
اصخشٚج اصظشف سٚغٗ لشاسٌیشد ،سٚغٗ ث ٝدس ٖٚآٖ ٘فٛر ٔی وٙذ .تٛكیٔ ٝی ؿٛدخٛساوی ػشخ ؿذ ٜثالفبكّ ٝدسػجذی سیختٚ ٝثبچٙذتىبٖ
ؿذیذفٛساخٙه ؿٛد .اػتفبد ٜاصوبغزٞبی خبرة ٘یضٔی تٛا٘ذ ٔفیذ ثبؿذ أبدسایٗ كٛست وبٞؾ چشثی ٞب وٙذ تشا٘دبْ ٔی ؿٛد .ثؼوی
اصػشآؿپضٞبتٛكیٔ ٝی وٙٙذو ٝپغ اصػشخ ؿذٖ ثالفبكّٔ ٝمذاسٕ٘ه سٚی ٔبد ٜغزایی پبؿیذ ٜؿٛد تب سٚغٗ ساخزة وٙذ أبتٛخ ٝداؿتٝ
ثبؿیذ و ٝایٙىبسثی هشس٘یؼت چشاوٕ٘ ٝه ٘یضػبُٔ خطشخذی ثشای ػالٔت ٔحؼٛة ٔی ؿٛد.



ػجضیدبت ػشخ ؿذٜ؛٘ ٝچٙذاٖ ػبِی ثشای ػالٔتی :ث ٝاؿتجب ٜتلٛس ٔی ؿٛدو ٝػجضیدبت ػشخ ؿذ ٜثشای ػالٔتی ٔفیذ ٞؼتٙذ .دسٚالغ،
ایٗ ٔٛاد٘یضث ٝؿی ٜٛچیپغ تٟی ٝؿذٚ ٜحبٚی ٔمذاس ثبالیی ٕ٘ه ٚچشثی ٞؼتٙذ .اٌشتٕبیُ داسیذ تبایٗ ٘ٛع ػجضیدبت سا ثشای پیؾ غزا آٔبدٜ
وٙیذ ،ثٟتشاػت آٟ٘بسا دسفشثذ ٖٚسٚغٗ وجبثی وٙیذ .سٚؽ تٟی ٝآٖ ػبد ٜاػت .ػجضیدبت ساتٕیضوٙیذ ،آٟ٘بسا ٘بصن ثشؽ ثض٘یذ ٚدسفشثبدسخٝ
 200دسخ ٝػب٘تیٍشاد ثٔ ٝذت  1ػبػت لشاسدٞیذ.



ث ٝاؿتجب ٜتلٛس ٔی ؿٛدو ٝػجضیدبت ػشخ ؿذ ٜثشای ػالٔتی ٔفیذ ٞؼتٙذ .دسٚالغ ،ایٗ ٔٛاد٘یضث ٝؿی ٜٛچیپغ تٟی ٝؿذٚ ٜحبٚی ٔمذاس
ثبالیی ٕ٘ه ٚچشثی ٞؼتٙذ .اٌشتٕبیُ داسیذ تبایٗ ٘ٛع ػجضیدبت سا ثشای پیؾ غزا آٔبد ٜوٙیذ ،ثٟتشاػت آٟ٘بسا دسفشثذ ٖٚسٚغٗ وجبثی وٙیذ.
سٚؽ تٟی ٝآٖ ػبد ٜاػت .ػجضیدبت ساتٕیضوٙیذ ،آٟ٘بسا ٘بصن ثشؽ ثض٘یذ ٚدسفشثبدسخ 200 ٝدسخ ٝػب٘تیٍشاد ثٔ ٝذت  1ػبػت لشاسدٞیذ.



چٛٔ ٝلغ ثبیذ سٚغٗ ػشخ وشد٘ی ساػٛم وشد؟سٚغٗ ػشخ وشد٘ی ثشای ٕٞیـ ٝلبثُ اػتفبد٘ ٜیؼت .ث ٝخبطشداؿت ٝثبؿیذ و ٝایٗ سٚغٗ
ثبسٞب دٔبی ثبالسا تحُٕ وشدٚ ٜتشویجبت ٔوشٚثیٕبسیضا طی صٔبٖ دسآٖ تدٕغ یبفت ٝا٘ذٌ .شچ ٝػٛأُ ٔتؼذدی ثبػث ٘بٔطّٛثی آٖ ٔی ؿ٘ٛذ
أبث ٝطٛسدلیك ٕ٘ی تٛاٖ ٌفت و ٝچ ٝصٔب٘ی ثبیذ سٚغٗ سادٚسسیخت .اػتفبد٘ ٜبدسػت ٔی تٛا٘ذ ػجت تخشیت صٚدتشؿٛد .ث ٝاصای ٞش 10
دسخ ٝػب٘تیٍشاد افضایؾ دٔب ٚثیـتشاص  200دسخ ٝػب٘تیٍشاد ،سٚغٗ دٚثبسصٚدتشؤ ٟٝٙی ؿٛد.



ایٗ دسحبِی اػت وٞ ٝشچ ٝسٚغٗ و ٟٝٙتشؿٛد ،حبِت ٔبیغ ثٛدٖ خٛدسااصدػت ٔی دٞذٚثیـتشتٛػط ٔٛادغزایی خزة ٔی ؿٛد .صٔب٘ی وٝ
سٚغٗ حبٚی  "24تب  30تشویجبت لطجی ثبؿذ دیٍشلبثُ اػتفبد٘ ٜیؼت .كبفىشدٖ سٚغٗ تٟٙبٔی تٛا٘ذ رسات ػٛخت ٝساخذاوٙذ ٚتبثیشی
دسخذاػبصی تشویجبت لطجی ٘ذاسد .اصٕٞیٗ س ٚسٚغٗ ػشخ وشد٘ی ثبیذ ث ٝطٛسٔٙظٓ تؼٛین ؿٛد .ثشای ایٗ تـخیق ٔی تٛاٖ چٙذ٘ىتٟٓٔ ٝ
سأذ ٘ظشداؿت .سٚغٗ ٘جبیذثؼٛصد ٍٙٞٚبٔی وٛٔ ٝادغزایی سا دسآٖ ٔی ا٘ذاصیذ ٘جبیذ وف وٙذٕٞ .چٙیٗ ثبیذ ؿفبف ٚثبسً٘ سٚؿٗ ثبؿذ.
اٌشایٗ ٘ىبت سا سػبیت وٙیذ دسٚالغ ویفیت ٔطّٛة سٚغٗ سا توٕیٗ وشد ٜایذ.



ٞشسٚغٙی ٔٙبػت ػشخ وشدٖ ٘یؼت! تحت تبثیشٌشٔبی ؿذیذ ،آة ٚرسات غزأٛخت ٔی ؿٛد تبسٚغٗ ٞبث ٝتشویجبت ؿیٕیبیی تغییشحبِت
یبثٙذ و ٝصٔی ٝٙػبصتـىیُ تشویجبت ػٕی خٛاٞذ ؿذ .ثؼوی اصآٟ٘بٔب٘ٙذ اػیذٞبی چشة اؿجبع ٔب٘ذٌبسی ثیـتشی داس٘ذٔ .تبػفب٘ ٝتبثیشات
ایٗ سٚغٗ ٞبثشػالٔتی ٔوشاػت .اصطشفی اػیذٞبی چشة چٙذ تبیی غیشاؿجبع ٔب٘ٙذ سٚغٗ تٛس٘ؼ ،َٛوّضا ،ػٛیب ٘ ..ٚیضؤ ٝفیذٞؼتٙذ

٘یضٔؼٕٛالػشیغ اوؼیذؿذٚ ٜثشای ػالٔتی ٘ب ٔطّٛة خٛاٙٞذ ثٛد .ث٘ ٝظشٔی سػذ سٚغٗ صیت ٖٛتلفی ٝؿذٚ ٜسٚغٗ ثبداْ صٔیٙی ثٟتشیٗ
ا٘تخبة ثشای ػشخ وشدٖ ثبؿٙذ.


اصطشفی چشثیٟبی حیٛا٘ی ٌشچ ٝطؼٓ ثٟتشی ث ٝغزاٞبی ػشخىشد٘ی ٔی دٙٞذ أب اكال تٛكیٕ٘ ٝی ؿ٘ٛذ صیشأمذاساػیذٞبی چشة اؿجبع آٟ٘ب
سوٛسد ؿىٗ اػت!



تٛخ ٝث ٝدٔبی سٚغٗ :دٔبی سٚغٗ ٘یضدسٔمذاسخزة سٚغٗ دسٔٛادغزایی تبثیشٌزاساػت .دٔبی ثیـتشاص  200دسخ ٝػب٘تیٍشاد،سٚغٗ ساخشاة
وشدٚ ٜخزة سٚغٗ دسٔٛادغزایی ساافضایؾ ٔی دٞذ .اصٕٞیٗ سٚتٛكیٔ ٝی ؿٛد دٔبی سٚغٗ ػشخ وشد٘ی ثیٗ  155تب  110دسخ ٝػب٘تیٍشاد
ثبؿذٕٞ .چٙیٗ دٔبی ثبالٔٛخت تـىیُ آوشیُ أیذ ٘یضٔی ؿٛدوِٛٔ ٝىِٛی ػشطب٘ضاػت ٚثشثبسٚسی ٔشداٖ تبثیشٔی ٌزاسد .ث ٝاػٛٙاٖ
ٔثبَ،دٔبی  215دسخ ٝػب٘تیٍشادثٔ ٝذت  6/5دلیم ٝػجت تـىیُ  6ثشاثشثیـتشایٗ ِٔٛى َٛدسٔمبیؼ ٝثبدٔبی  110دسخ ٝػب٘تیٍشاد ثٔ ٝذت
 12دلیم ٝخٛاٞذؿذ .اصطشفی دٔبی خیّی پبییٗ  $وٕتشاص  140دسخ ٝػب٘تیٍشاد٘ #یضػجت افضایؾ ٔذت ػشخ ؿذٖ ٔٛادغزایی ؿذٚ ٜخزة
سٚغٗ سا تـذیذ ٔی وٙذ.



آوشیُ أیذ؛ػبُٔ ػشطب٘ضای چیپغ :ػیت صٔیٙی حبٚی ٔمذاسلبثُ تٛخٟی ٘ـبػت ٝاػت و ٝؿشایط ایذ ٜآِی ساثشای تجذیُ ؿذٖ ث ٝآوشیُ
أیذ حیٗ فشایٙذػشخ ؿذٖ ثٚ ٝخٛدٔی آٚسد .ایٗ ِٔٛى َٛو ٝاػبػبػبُٔ ػشطب٘ضا ٔحؼٛة ٔی ؿٛد یىی اصٕٟٔتشیٗ تٟذیذوٙٙذٞ ٜبی
ػالٔت ٔلشف وٙٙذ ٌبٖ چیپغ ٞبػت .ثشای پیـٍیشی اصتـىیُ ایٗ تشویت ،ثبیذث ٝؿشایط ٍٟ٘ذاسی ػیت صٔیٙی تٛخ ٝوشد .ػشٔب
ٛ٘ٚسٔمذاسلٙذ سادسػیت صٔیٙی افضایؾ ٔی دٙٞذ ؿشایط ایذ ٜآَ ثشای ٍٟ٘ذاسی ػیت صٔیٙی دٔبی  1تب  10دسخ ٝػب٘تیٍشاد ٚثٝ
دٚساص٘ٛساػت .ثبیذ دلت وشدو ٝسٚغٗ ػشخ وشدٖ ٘یضثیـتشاص  200دسخ ٝػب٘تیٍشاد  312 $دسخ ٝفبسٟ٘بیتٌ #شْ ٘ـٛد.



سادیىبِٟبی آصاد :سادیىبِٟبی آصاد تـىیُ ؿذٔ ٜؼئ َٛاوؼیذاػی ٖٛتشویجبت ٔٛاد غزایی ٔی ثبؿٙذ  ٚتغییش ؿبخق ٞبی ویفی ٔٛادغزایی
ٔثُ سً٘ ،آسٔٚب  ٚاسصؽ تغزی ٝای آٖ ٔی ؿ٘ٛذ.



اوؼیذاػی ٖٛچشثی ثب حّٕ ٝاوؼیظٖ ِٔٛىِٛی ثٛٔ ٝلؼیت ٞبی ٔدبٚس پی٘ٛذٞبی دٌٚب٘ ٚ ٝتـىیُ سادیىبَ ٞبی آصاد ٕٞشا ٜاػت و ٝثبػث
تِٛیذ ٞیذسٚپشاوؼیذٞب  ٚػپغ تشویجبت فشاسوٛچه ِٔٛىٔ َٛثُ آِذئیذٞب ،وتٞ ٖٛب ،اػیذٞبی وشثٛوؼیّیه،آِىبٟ٘ب  ٚآِىٟٙبی وٛچه ص٘دیش
ٔی ؿٛد



سادیىبَ ٞبی آصاد ٔٛخت ثیٕبسی ٞبی ػشطبٖ ،تلّت ؿشاییٗ  ٚآػیت ػِّٛی ٘بؿی اص افضایؾ ػٗ ٔیٍشددٔ .لشف ٘ىشدٖ ٔٛاد غزایی
اوؼیذؿذ٘ ٚ ٜیض ٔلشف آ٘تی اوؼیذاٖ ٞب ٘مؾ ٕٟٔی دس خٌّٛیشی اص ایٗ ػٛاسم داسد  .اػیذٞبی چشة تشا٘غ ٘یض داسای اثشات ٔوش ثش
ِیپٛپشٚتئیٗ ٞبی ػشْ  ٚآپِ ٛیپٛپشٚتئیٗ ٞب ٞؼتٙذ .

اػیذٞبی چشة تشا٘غ دسحمیمت ٔٔٛٙشٞبی اػیذٞبی چشة حّمٛی ٞؼتٙذ و ٝدس غزای ا٘ؼبٖ ٞب ثش اثش تیٕبسٞبی حشاستی سٚغٟٙب ٚچشثیٟب ثٚ ٝخٛد
ٔی آیٙذ

