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اص خَاف هبّی قضل آال



 هتَجِ ٍ این کشدُ دسک  سا آال قضل هبّی خَاف  هب اکثش ،تقشیجب آال قضل هبّی پشٍسؽ یبفتي گؼتشؽ ثب اخیش ّبی ػبل دس

 ًؼوت ایي خَاف توبم اص ٍاقؼب آیب اهب فبیذُ، پش ّن ٍ اػت تش خَؿوضُ ّن دیگش ّبی گَؿت ثِ ًؼجت هبّی هصشف کِ این ؿذُ

 داسین؟ اعالع الْی

 هیضاى چِ ایٌکِ ٍ داسُ اًؼبى ثذى ثشای خَاصی چِ آال قضل  هبّی خصَف ثِ هبّی ثذًٍن کِ داؿتن ػالقِ ّویـِ هي خَد

 یک اص هیـِ ػخت خیلی حقیقتب  اعالػبتی ثوجبساى دس هب گشفتي قشاس ٍ هجبصی فضبی گؼتشؽ ثب کٌین، هصشف سٍ آى ثبیذ

 ثذ، هیگي ّب خیلی ٍ خَثِ هیگي ّب خیلی داسین سٍ ای صهیٌِ یک دس تحقیق قصذ تب ٍ آٍسد ثذػت دقیقی اعالػبت هَضَع

 .کٌن صحجت آال قضل خَاف توبم هَسد دس داسم  قصذ هقبلِ ایي دس ًویشػین، دسػت ًتیجِ ثِ ّن آخش

 

 داسد؟ ّبیی ٍیتبهیي چِ آال قضل هبّی

 اػت، دادُ جبی خَد دس ّبیی ٍیتبهیي چِ آال قضل کِ ثذاًین ثبیذ اٍل کٌین هی صحجت اال قضل هبّی خَاف هَسد دس ٍقتی

 اػت ػلٌیَم ٍ ۳اهگب هٌیضین، ، B12، B6 جضئی ثغَس ٍ A،B،D ٍیتبهیي داسای هبّی ایي کلی ثغَس ػلوی هؼتجش هٌبثغ دس

 .دّین هی تَضیح سا هَاسد ایي اص یک ّش کوجَد ػَاسض اختصبس ثغَس کِ

 



 A,B,D ٍیتبهیي

 

 پبییي ٌّگبم، صٍد پیشی هغضی، خًَشیضی کَسی، صٍدسع،ؿت ؿذى ًبثیٌب چـن، قشًیِ خـکی ثبػث A,B,D ٍیتبهیي کوجَد

 سًجی، صٍد ٍصى، کوجَد ػشدسد، ،یجَػت، اؿتْبیی هغض،کن تَاًبیی آهذى ّب،پبییي ثیوبسی هقبثل دس ثذى هقبٍهت آهذى

 دس صیبد ّبی دسد اػتخَاًی، ّبی ثیوبسی ساؿیتیؼن، ػبدی، غیش ّبی سفتبس ثیٌی،ثشٍص ثذى،دٍ حؼی ثی پب، ػظالت گشفتگی

 .ؿَد هی ػیٌِ ػشعبى ثِ ؿذى هجتال احتوبل ٍ لگي تٌگی کوش، ٍ پبّب قؼوت

 ػلٌیَم

 ٍ هـکالت هقبثل دس اًؼبى ثذى تب ؿَد هی ثبػث ّب اکؼیذاًت آًتی اػت، اکؼیذاًت آًتی یک تٌْبیی ثِ خَدؽ ػلٌیَم

 .کٌذ هقبٍهت ػشعبًی ّبی ػلَل ی حولِ ثشاثش دس ثذى ٍ ؿَد هحبفظت  ػلَلی ّبی ثیوبسی

 هَّب ی ؿَسُ دسهبى ٍ ثذى ّبی ثبفت پزیشی اًؼغبف ؿبداثی، حفظ ًبثبسٍسی،  آستشٍص، دسهبى ػلٌیَم دیگش هضایبی جولِ اص

 .ثبؿذ هی

 هٌیضین

 تـٌج، ًظیش هـکالتی احتوبل ثبؿذ هؼذًی هبدُ ایي اص اص فقیش هب ثذى اگش اػت، عجیؼت دس هفیذ  هؼذًی هَاد اص یک هٌیضین

 اص هٌیضین ٍجَد  ٍ ؿَد هی پبًکشاع ّبی ثیوبسی تَْع، دائوی حبلت اػتخَاى، پَکی ثذى، لشصؽ کلیِ، ثیوبسی هیگشى،

 .کٌذ هی جلَگیشی ّن ّب سگ سػَة

 

 قلجی قذستوٌذ ثب هبّی قضل آال 

 ّن دلیلؾ ٍ کٌذ هی ایفب حیبتی ثؼیبس ًقؾ هب قلت ػالهتی ثشای کِ ؿَد هی هحؼَة خَساکی هَاد جولِ اص آال قضل هبّی

 اص چشة اػیذ ایي ثبؿذ، هی دیگش خَساکی هَاد ثیي دس ۳اهگب چشة اػیذ صیبد ثؼیبس دسصذ داسای آال قضل کِ اػت ایي

 .ًـَین دچبس ػشٍقی هـکالت ثِ هب ؿَد هی ثبػث ٍ کٌذ هی جلَگیشی ٍاسیغ ٍ قلجی حوالت

 ثشاثش کبهال آى دسیبیی ًوًَِ ثب پشٍسؿی آالی قضل دس ۳اهگب هیضاى ٍ اػت آى ۳اهگب دسصذ آال قضل فَایذ اص دیگش جبلت ًکتِ

 .کٌین هصشف آال قضل ثبس دٍ ای ّفتِ  خَدهبى قلت ػالهت ثشای اػت ثْتش ٍ اػت

 



 

 دیبثت دسهبى ٍ خَى قٌذ کبّؾ

  سفغ سا هَسد ایي تَاًین هی اال قضل هصشف ثب هب کِ اػت افشاد دس ػبصی ػَخت  اختالل ٍ ثیوبسی یک دیبثت ٍ خَى قٌذ

 سا خَى قٌذ ٍ کٌذ فؼبلیت ًشهبل ثصَست تَاًذ ًوی ثذى ٍ دّذ هی دػت اص سا اًؼَلیي تَلیذ قذست فشد ثیوبسی ایي کٌین،دس

 .دّذ کبّؾ

 کِ هَادی ثب هبّی اػت،ایي ثَدُ ًذاسًذ سا هـکل ایي کِ کؼبًی ثشای ّن ٍ ّب دیبثتی ثشای ّن هْن غزایی ّویـِ آال قضل

 کِ کؼبًی حتوب کٌذ، هی حؼبع اًؼَلیي هقبثل دس سا ثذى ّبی ػلَل ٍ ؿَد هی خَى قٌذ هیضاى کٌتشل ثبػث داسد خَد دس

 .ؿًَذ ثْشهٌذ آال قضل خَاف اص ّن آًْب تب کٌٌذ هصشف سا هبّی ایي ثبس ػِ ای ّفتِ ثبیذ داسًذ دیبثت

 



 فَالدی ّبی اػتخَاى سهض

 اػت،پَکی فؼفش ٍ کلؼین ًجَد آى هْوتشیي کِ داسد هتؼذدی ػَاهل دسد ایي این، کشدُ تجشثِ سا اػتخَاى دسد هب ی ّوِ

 ػٌیي دس ثیوبسی ایي ثِ ؿذى هجتال اهکبى حتی هبدُ دٍ ایي کوجَد صَست دس اهب کٌذ هی ثشٍص هؼي افشاد دس ثیـتش اػتخَاى

 .ثبؿٌذ هی اػتخَاى پَکی ثِ هجتال جَاًبى اص صیبدی ثؼیبس دسصذ هب کـَس دس داسد،اهشٍصُ ٍجَد ّن پبییي

 هصشف ٍ اػت ثیـتشی کلؼین ٍ فؼفش داسای دیگش هبّیبى ثِ ًؼجت کِ اػت ایي آى سٍغي ٍ  اال قضل خَاف اص دیگش هَسد یک

 .داسد هی ًگِ هصَى اػتخَاى پَکی اص سا ؿوب آى

 

 ؿَیذ ثبَّؽ آال قضل ثب

 هغض هب ثذى کل فشهبًذُ داًین هی ّوِ کِ اػت ایي ؿَم آٍس یبد ایٌجب دس ثبیذ ثَدى ثبَّؽ ثحث اص قجل کِ ای ًکتِ اٍلیي

 تحقیق ًتیجِ گزؿتِ ّبی ػبل دس. ؿَد ًوی فشػتبدُ ثخَثی هب ثذى توبم ثِ دػتَسات کٌذ کبس خَثی ثِ هب هغض اگش ٍ اػت

 ًتیجِ ثِ اخیش ّبی ػبل دس اهب  اػت آى فؼفش ٍ ۳اهگب َّؽ سٍی ثش هبّی هثجت تبثیش ػلت کِ داد هی ًـبى سا ایي داًـوٌذاى

 .اًذ سػیذُ ّن ایي اص غیش ای

 اختالل ٍ آلضایوش اص ٍ داسد اًؼبى هغض خبکؼتشی قؼوت سٍی ثش آٍسی ؿگفت تبثیش کجبثی یب پختِ ثصَست آال قضل هبّی

 کِ ثبؿذ هی آهیٌِ ّبی اػیذ ٍ کَلیي اػیذ،پشٍتئیي، ثتبهیي،فَلیک داؿتي اال قضل فَایذ دیگش اص کٌذ، هی جلَگیشی حَاع

 دس ؿذ خَاّذ افشاد َّؽ ثْجَد ثبػث ًتیجِ دس ٍ هغض پشداصؽ ػشػت سفتي ثبال ٍ یبدگیشی ٍ  توشکض افضایؾ ثبػث ایٌْب توبم

 .گزؿت آال قضل خَاف اص ػبدگی ثِ تَاى ًوی ًتیجِ



 

 اًگیض ؿگفت پَػت

 دس سا خَدهبى ثبیذ سٍص ّش تقشیجب اػت، خَدهبى پیشی سًٍذ ٍ پَػت ثِ دقت کٌین هی اػتشاف آى ثِ هب ی ّوِ کِ هغلجی

 ًکبت اص ػشی یک سػبیت ثِ خَة پَػت داؿتي. داسد صیبدی اّویت ثشایوبى پَػت ؿبداثی ٍ صیجبیی ٍ کٌین اًذاص ثش آیٌذُ

 ثِ هغزی هَاد سػیذى ثب هگش ًیؼت پزیش اهکبى ایي ٍ اػت ػبلن ٍ دسػت تغزیِ آًْب اص یکی کِ ؿَد هی خالصِ ػبدُ ثؼیبس

 .پَػت

 پَػتی ػبل ۰۸ ثبالی ػٌیي دس کِ ثیٌیذ هی سٍؿٌی ثِ کٌیذ دقت. …ٍ چیي،تبیلٌذ،طاپي هثل آػیبیی کـَسّبی ثؼضی ثِ اگش

 هصشف داًٌذ، هی  دسیبیی غزاّبی ػبیش ٍ هبّی ثبالی هصشف هذیَى سا آى  ی ّوِ کِ داسًذ ػبلِ ۳۸ جَاى یک هبًٌذ ثِ

 جلَگیشی خبسؽ ٍ اگضهب هثل پَػتی ّبی ثیوبسی  ثؼیبسی اص تٌْب ًِ  سٍی ٍ ػلٌیَم ، A,E ٍیتبهیي داؿتي ثب آال قضل هبّی

 .کٌذ هی هبًذگبس ثشایتبى سا ػالهت ٍ صیجب پَػتی ساحتی ثِ ثلکِ کشد خَاّذ

 



 ؿیشدّی ٍ ثبسداس هبدساى

 صهبى دس کِ کٌین دقت ثبیذ هب خیش؟ یب اػت هضش جٌیي ثشای هبّی آیب کِ داسد ٍجَد ثبسداس ثبًَاى ثشای ػَال ایي ّویـِ

 جولِ اص آال قضل هبّی ّؼتٌذ، جیَُ ثبالی هیضاى داسای ٍحـی هبّیبى اص  ثؼیبسی چَى ًکٌین هصشف سا هبّی ّش ثبسداسی

 عجق ٍ ؿَد هی تَصیِ ثبسداس هبدساى ثشای ّویـِ داسد کِ ای ٍیظُ ٍخَاف ّب ٍیتبهیي ًَع ثخبعش کِ اػت خَساکی هَاد

 .ؿذ خَاّذ ثْتش ّن آًْب ؿیشدّی ٍ کٌٌذ اػتفبدُ آال قضل هبّی اص دٍثبس ای ّفتِ ثبیذ ثبسداس هبدساى تحقیقبت

 آى پشٍسؿی ًَع اص اػت ثْتش ٍ داسد سا جیَُ پبییي دسصذ آال قضل پشٍسؿی ًَع ّبػت، هبّی ًَع تشیي ضشس ثی اص آال قضل

 .ثبؿذ هی صٍدسع صایوبى اص جلَگیشی  آال قضل فَایذ اص دیگش یکی کِ اػت ایي هْن ًکتِ  ؿَد، اػتفبدُ

 

 ؿَ الغش ٍ ثخَس آال قضل

 اعالع آال قضل خَاف اص خَثی ثِ آًْب ٍ ّبػت چیٌی ٍ ّب طاپٌی ثیي دس خَساکی هَاد تشیي داؿتٌی دٍػت اص هبّی ایي

 ایي ثش ػالٍُ اال قضل ؿَد، هی ٍصى کبّؾ ٍ الغشی ثبػث هبّی چشا کِ ثَدًذ پشػؾ ایي جَاة دًجبل ّویـِ هحققبى داسًذ،

 .ؿذ خَاّذ افشاد ػوش عَل ثبػث خبصیت

 عجیؼی ػَص چشثی ًَػی ٍ ثشد هی ثیي اص  سا چشثی ّبی ػلَل  خَد تشکیجبت ثب  آال قضل هبّی   ّب طاپٌی تحقیقبت عجق

  ؿَد هی هحؼَة



 قضل اص حتوب خَد الغشی ّبی سطین دس تغزیِ هتخصصیي اص ثؼیبسی ّویي ثخبعش ػَصاًذ هی سا ثذى هضش ٍ ػفیذ ّبی چشثی ٍ

 .کٌٌذ هی اػتفبدُ آال

 

 ثشٍیذ ّب ػشعبى جٌگ ثِ آال قضل هبّی ثب

 دِّ ثشًذ،دس هی سًج آى اص ّب خیلی ٍ کٌٌذ هی ًشم پٌجِ ٍ دػت ػشعبى ًبم ثِ ثیوبسی ثب جْبى هشدم اص ثؼیبسی ّبػت ػبل

 هی ثبالتش ایشاى دس ثخصَف سٍص ثِ سٍص آهبس اهشٍصُ اهب ًجَد صیبد هقذاس ایي تب ثیوبسی ایي ثِ ؿذى اثتال هیضاى گزؿتِ ّبی

 هب اگش ٍ کٌذ هی ایفب ثیوبسی ایي اص پیـگشی دس سًگی پش ثؼیبس ًقؾ تغزیِ کِ اػت ایي داسد اّویت ثؼیبس کِ هغلجی سٍد،

 .گیشین هی سا ثذى ثِ ثیوبسی ایي ٍسٍد جلَی دسصذ ۰۸ تب کٌین سػبیت خَد صًذگی دس سا تغزیِ  ی ػبدُ ًکبت

 کشدُ، هـغَل سا هحققیي رّي آثضیبى خَاف کِ ّبػت ػبل ٍ اػت ثیوبسی ایي اص پیـگیشی آال قضل خَاف هْوتشیي اص یکی

 .کٌذ هی هتَقف سا آى سؿذ سًٍذ ٍ  جلَگیشی ػشعبًی ّبی ػلَل ؿذى صیبد اص خَد ػبلی تشکیجبت ثب آال قضل

 



 چـن ػالهت ٍ آال قضل هبّی

 چـن ثشای هبّی ایي تگضاع داًـگبُ دس ؿذُ اًجبم هغبلؼبت اػبع ثش کِ اػت اًؼبى چـن ثب هشتجظ آال قضل خَاف اص یک

 .کٌذ هی هؼجضُ ؿوب

 دسهبى ٍ چـن داخل فـبس آٍسدى پبییي چـوی، ّبی آلشطی دسهبى چـن، ثِ سػبًی خَى ؿذى صیبد ثبػث آال قضل هبّی

 .ؿَد هی پلک ّبی ثیوبسی

 

 آال قضل هبّی ٍ افؼشدگی

 ّبی ثیوبسی اص حتی اٍقبت خیلی ٍ این ؿذُ آى دچبس صًذگی دس هب ی ّوِ کِ گیشد هی قشاس ّبیی ثیوبسی جضٍ افؼشدگی

 افؼشدگی  کٌذ، ٍاسد آػیت هذت ثلٌذ حبفظِ هثل هغض هْن ّبی قؼوت ثِ تَاًذ هی ثیوبسی ایي اػت، تش آٍس سًج ّن جؼوی

 دسصذ ۰۸ ػلوی ًظش اص  ٍلی اػت هب سٍح ثِ هشثَط فقظ ػلل ایي کٌین هی فکش اؿتجبُ ثِ هب اکثش ٍ داسد هختلفی ػلل

 .اػت هب ثذى دس هَاد اص ػشی یک کوجَد ٍ تغزیِ اص ًبؿی افؼشدگی

 پیـگشی آال قضل خَاف اص ٍ ؿَد هی دیگش هَاسد اص ثؼیبسی ٍ صیبد اػتشع،خَاة خلقی، ثذ حَصلگی، ثی ثبػث ثیوبسی ایي

 .ثبؿذ هی ثیوبسی ایي دسهبى حتی ٍ

 



 کَدکبى ثشای آال قضل هبّی خَاف

 اص گیشد، قشاس ؿوب کَدک غزایی صًجیشُ دس حتوب ثبیذ کِ اػت ّبیی خَساکی جضٍ ٍ ؿوبػت فشصًذ ػبؿق ٍاقؼب آال قضل هبّی

 هَسد پشٍتئیي توبم هبّی ایي کشد، اؿبسُ ػشهبخَسدگی ٍ ػشعبى اص جلَگیشی کلؼین، ثْتش جزة ثِ تَاى هی  آال قضل خَاف

 .کٌذ هی تبهیي سا کَدکتبى ػظالت سؿذ ثب هشتجظ ًیبص

 چیؼت؟ کَدکبى ثشای آال قضل هصشف دلیل

 آًْب ػشیغ سؿذ ٍ قلت ػالهت ثشای آى فبیذُ دلیل ثِ اػت هفیذ ثؼیبس کَدکبى ثشای آال قضل هبّی هصشف گَیین هی اگش

 .کٌذ هی کوک آى ثِ ٍ هَثش ثؼیبس کَدک غزای ّضن دس ؿَد اػتفبدُ غزایی ٍػذُ دس هٌظن ثصَست هبّی ایي اص اگش اػت،

 ػشیغ سؿذ َّؽ، ؿذى هفصل،صیبد اػتخَاى کجذی،تقَیت صسدی،هـکالت ثیوبسی دسهبى کَدکبى ثشای آال قضل خَاف اص

 .آًْبػت ثذى دفبػی ػیؼتن قذست ثشدى ثبال ٍ دًذاًْب ٍ هَّب

 

 آال قضل هبّی غزایی اسصؽ

 داسم ػالقِ کِ هغلجی اهب کٌین اًکبس سا آال قضل هبّی خَاف تَاًین ًوی دیگش ؿذ دادُ هقبلِ ایي دس کِ تَضیحبتی توبم ثب

 قضل دس جیَُ خغش ّن آى ٍ ًکشدًذ پیذا آى ثشای سٍؿٌی جَاة ّب خیلی کِ اػت ػَالی هَسد دس کٌن اؿبسُ آى ثِ دٍثبسُ

 .آالػت

 دس جیَُ،ؿَد هی هحؼَة آى ًَع  تشیي خغشًبک گفت هیـِ ٍ اػت ػٌگیي فلضات جضٍ جیَُ ثذاًین ثبیذ ّوِ اص اٍل دٍػتبى

 داسد ٍجَد.. …ٍ غزا ظشٍف ثؼضی  ٍ ّب کؾ آفت هثل خَساکی غیش هَاد ٍ ّب کٌؼشٍ هثل غزایی هَاد اص خیلی



 ٍجَد ّب هبّی اص ثؼضی دس فقظ  داسد، ٍجَد جیَُ اًؼبى ثذى  دس حتی ٍ ّب هبّی ی ّوِ تقشیجب کِ ایٌجبػت دس هْن ًکتِ ،

 .اػت ثیـتش اػتبًذاسد هقذاس اص جیَُ

 دسیب دس آًْب  ی ّوِ ٍ ّؼتٌذ ثضسگ جثِ ثب ٍحـی هبّیبى ّوگی اػت ثبالتش اػتبًذاسد حذ اص آًْب ثذى دس جیَُ کِ هبّیبًی

 هحؼَة هبّیبى ایي جضٍ اصال آال قضل ٍ  گیشًذ هی قشاس دػتِ ایي دس هبّی کَػِ،ؿوـیش ًظیش هبّیبًی کٌٌذ، هی صًذگی

 خَدؽ غزای اص غیش غزایی ثب سا آى تَاًین ًوی ؿشایغی ّیچ تحت کِ اػت ای گًَِ ثِ آال قضل خصَصیبت ؿَد، ًوی

 قضل هبّی غزایی اسصؽ ٍ اػت اًؼبى خَساک ثشای هبّیبى تشیي ػبلن جضٍ آى پشٍسؿی ًَع ػلت ّویي ثِ ٍ دّین پشٍسؽ

 .ثکٌین هصشف آال قضل گشم ۳۶۸ ّفتِ دس ثبیذ حتوب کِ ثغَسی اػت ثبال ثؼیبس ّوِ ثشای آال

 

 ًتیجِ

 آال قضل ؿَد ًوی دیگش ّب قیوت ایي ثب ثگَییذ ٍ کٌیذ ؿکبیت آال قضل گشاًی اص هقبلِ ایي خَاًذى ثب ؿوب اص خیلی ؿبیذ  

 حذاقل تَاًیذ هی هشثغ هتش دٍ  هتشاط ثِ ای اضبفِ فضبی داؿتي ثب فقظ ٍ خبًِ دس ؿوب کِ ثذاًیذ سا ایي دٍػتبى اهب کشد هصشف

 اًجبم حبل دس کـَسّب اص خیلی دس ایٌکبس ٍ دّیذ پشٍسؽ خَدتبى خَاًگی هصشف ثشای هبّی کیلَ صذ پشٍسؽ دٍسُ یک دس

 سا ؿوب ایٌکبس دس تَاًین هی هب داسد صیبدی اّویت ثشایتبى خبًَادتبى ٍ خَدتبى ػالهتی ٍ ثبؿیي داؿتِ ػالقِ اگش ٍ اػت

 .کٌین ساٌّوبیی

  



 

 

 

 

                                      

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایي هقبلِ ی آهَصؿی تَػظ گشٍُ تحقیقبتی کبسداسؿَ  گشدآٍسی ٍ تحشیش ؿذُ اػت

 هی ثبؿذثال هبًغ ثب رکش هٌجغ ّشگًَِ کپی ثشداسی 

 .هَفق ثبؿیذ

https://kardarsho.com 


