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 چکیده:

کِ تخص عوذُ آى هزتَط تِ است  ای هَرد تَجِ قزار گزفتِدر سالْای اخیز غذاّای سالهتی تخص تا ّذف تْثَد ٍضعیت تغذیِ

اثز سَدهٌذی کِ تاضذ. فیثز یکی اس هْوتزیي اجشای دیَارُ سلَلی گیاّاى است غذاّای غٌی ضذُ تا فیثز ٍ غذاّای کن کالزی هی

-ّای رٍدُ تخػَظ سزطاى رٍدُ تشرگ هیعزٍقی ٍ ًارسایی ّای قلثی،اضتِ ٍ هَجة کاّص تیواریدر کاّص کلستزٍل خَى د

تاثیز سالهت تخطی هاست تِ دلیل دارا تَدى هیشاى قاتل تَجْی اس اسیذّای آلی تِ ّوزاُ سایز هَاد هَثز در درهاى  گزدد.

لذا افشٍدى فیثز تِ هاست کِ هػزف تیطتزی دارد،  ست.ٍ کلستزٍل تاالی خَى، کاهال هطخع ضذُ ا ّایی ّوچَى اسْالتیواری

 کزد استفادُ لثٌیات ٍ هاست در آى اس تَاى هی کِ فیثزّایی جولِ اس. تَاًذ تِ کوثَد فیثز در رصین غذایی افزاد کوک کٌذهی

 تیَتیک پزی فیثزّای جشٍ ٍ دارد ٍجَد کطوص ٍ هَس کٌگز، هارچَتِ، پیاس، سیز، در طثیعی طَر تِ ایٌَلیي .تاضذ هی يایٌَلی

صل ایٌَلیي، تافتی قاتل گزدد.  ًیش ّا آى هیشاى در جَیی غزفِ تاعث هاست ّای کطت هایِ فعالیت افشایص تا تَاًذ هی پس است

گستزش ٍ کَتاُ، حالتی ًسثتا چزب ٍ ّوچٌیي ظاّزی تزاق ٍ طعوی هٌاسة دارد. ایي صل اجاسُ تَلیذ غذاّای کن چزب را هی 

 ًقطِ عٌَاى تِ تَاًذ هی ایٌَلیي رصیوی حاٍی هاست عزضِ ٍ تَلیذ ی کِ ٍیضگی ّای عوذُ چزتی را حفظ هی کٌذ.دّذ در حال

خَاظ کیفی هاست تتَاًذ تا کاّص هػزف اًزصی اس خطز  تْثَدآیذ کِ ضوي  ضوار تِ هذرى تغذیِ علن ٍ تَلیذ پیًَذ در عطفی

هاست رصیوی تِ عٌَاى  حسیلِ سعی تز هطالعِ تاثیز ایٌَلیي تز خَاظ کیفی ٍ در ایي هقا اتتال تِ تیواری چاقی جلَگیزی ًوایذ.

 فزاسَدهٌذ ضذُ است.غذایی یک هیاى ٍعذُ 

 هاست رصیوی، فیشیکَضیویاییایٌَلیي،  :کلمات کلیدی
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