
 عت وٝ ا٘ٛاؿ ٌٛ٘بٌٛ٘ی دارد.ا ٔزعٛةٚ  ٌزْثب عجیقت  ٔیٜٛ ای ؽیزیٗ، ِذیذ ٚ ٌٛارا خربزه *

 ٌٛؽت، تخٓ ٚ پٛعت ٔیٜٛ. : ٙذ اسٝ ٚ پشؽىی اعتفبدٜ ٔیؾٛد، فجبرتٟبیی اس ایٗ ٔیٜٛ وٝ در تغذیثخؾ

 :فجبرتٙذ اس  ٌزْ خزثشٜ 100ٔٛاد ٔٛخٛد در 

 ٚاحذ پیؼ 1220/  زْ پتبعیٓٔیّیٍ 232/  ٔیّیٍزْ فغفز 11/  ٔیّیٍزْ وّغیٓ 12/  ٌزْ فیجز یه

 Cٔیّیٍزْ ٚیتبٔیٗ  31/  ویّٛوبِزی ا٘زصی A  /31عبس ٚیتبٔیٗ  

 : ذ خربزهفوائ ●

 ٘مؼ دارد. آٖتمٛیت عیغتٓ ایٕٙی  ٚ تدذیذ عَّٛ ٞبی ثذٖتزٔیٓ ٚ  در ی، اس ایٗ رٚٔیجبؽذ Aدارای ٚیتبٔیٗ  -

 اد سایذ ٚ عْٕٛ ٔٛخٛد در خٖٛ ؽذٜ،ِذا ثبفث دفـ ٔٛ ٔفیذ اعت یغتٓ ادراریع ٞبی در ثیٕبریٔصزفؼ  (،پتبعیٓ دارای) خبصیت ادرارآٚر ثٛدٖ ِیُذث -

جبیذ ٕ٘ه ٚ فّفُ ٘ایٗ ثیٕبریٟب  در) ی ٕٔب٘قت ٔیىٙذٔدبری ادراردر عًٙ تؾىیُ ٞب وٕه وزدٜ ٚ اس احتجبط ادرار ٚ   ثٝ فقبِیت ٚ ؽغتؾٛی ٔثب٘ٝ ٚ وّیٝ

 را دفـ ٔیىٙذ. عًٙ ٔثبٌ٘ٝزْ دْ وزدٜ پٛعت خؾه ؽذٜ خزثشٜ،  2خٛردٖ  .(خٛردٜ ؽٛد سیبدی

 ٚ عِّٛش اعت. D، C عزؽبر اس ٚیتبٔیٗ ٞبی -

 ٔفیذ اعت. عُ ریٛی ٚ وٓ خٛ٘یثزای اؽخبؿ ٔجتال ثٝ  ٛردٖ آٖخ -

ٚ رٚدَ را  وزدٜغذا وٕه  ٞضٓثٝ ن ٔیىٙذ، پبٜ ٚ رٚدٜ را ٔقذخزثشٜ  -

 ثزعزف ٔی ٕ٘بیذ.

ٕیٗ ثٝ ٞٚ خذة خٖٛ وزدٜ  ثٝ ٚاعغٝ آة سیبد، ٔٛاد لٙذی را فٛراً -

 ٚ ٌزٔبسدٌی ٔیٍزدد. رفـ خغتٍی ثبفث ثبال رفتٗ لٙذ خٖٛ، دِیُ

 ( را درٔبٖ ٔیىٙذ.دائٕی تؾٍٙیاحغبط خزثشٜ ثیٕبری اعتغمبء )

دارد وٝ عزفت ٞبیی ٚخٛد   خزثشٜ آ٘شیٓ در ٔیبٖ ٔٛاد لٙذی ٚ ٔقذ٘ی -

 ،در وٛدوبٖ ٔٛخت افشایؼ اؽتٟبٞضٓ غذا را سیبد وزدٜ ثذیٗ ِحبػ 

ٟبی ٚ در عبِٕٙذاٖ ثٝ فقبِیت عِّٛ ؽذٜ ٞبی ثذٖ  فقبِیت ٚ رؽذ عَّٛ

 دعتٍبٜ ٌٛارػ ٚ در ٟ٘بیت رفـ عغتی ٚ ثیحبِی ٔٙدز ٔیؾٛد.

ٞبیی وٝ   ٚ ثٝ خبعز ٚخٛد عقٓ ٚ اعب٘ظ فیجزیخزثشٜ ثٝ دِیُ ٔٛاد  -

ثزای  ٗ ثٛدٜ ٚ ٔصزف آٖ ثزای ٔجتالیبٖ ثٝ ٘مزط، رٔبتیغٓ، ثٛاعیز ٚ خصٛصبًٔحزن لٛی ؽیٕیبیی ثزای دعتٍبٜ ٌٛارػ اعت ِذا ثغیبر ّٔیّ یه ،دارد

 ٞب دارد.  ٞبی ٔٛخٛد در رٚدٜ  ٚ ففٛ٘ت ٟبثز٘ذ، ثغیبر تٛصیٝ ٔیؾٛد. ٕٞچٙیٗ ایٗ ٔیٜٛ تبثیز خبصی در تخّیٝ ٔیىزٚث  وغب٘ی وٝ اس یجٛعت ر٘ح ٔی

 ٔیٍزدد. آٖٚ رٚؽٗ ؽذٖ رً٘  عزاٚت ٚ ؽبداثی پٛعتٔٛخت  ؽذٜ، ٞبی ِثٝ  ثیٕبریثزٚس خٌّٛیزی اس  عجتخزثشٜ،  ٔٛخٛد در Cٚیتبٔیٗ  -

را ٌٛؽت خزثشٜ  رثذیٗ ٔٙؾٛ اعتفبدٜ ٔیؾٛد. ٞبی عغحی پٛعت ثذٖ  عٛختٍیثٝ ؽىُ ضٕبد رٚی  ِذا ٔبدٜ ضذ تٛرْ ثٝ ؽٕبر ٔیزٚد یهٌٛؽت خزثشٜ  -

 ذ، آٖ را ٔقبِدٝ خٛاٞذ وزد.٘صٛرت ٔزٞٓ رٚی عٛختٍی ٞبی عغحی پٛعت ثذٖ ثٍذارٜ ٚ ثدِٝ وز

 ، ٌٛؽت خزثشٜ را ِٝ وٙیذ ٚ رٚی صٛرت ثٕبِیذ.ٞبی صٛرت درٔبٖ وه ٚ ٔه ٚ ِهثزای  -

تؾذیذ اعت ٚ ٔصزف ایٗ ٔبدٜ غذایی ٘مؼ ثٝ عشایی در پیؾٍیزی اس  ٔفیذثغیبر  فزٚلی -ثیٕبری لّجی ٔجتال ثٝ  افزادپتبعیٓ ٔٛخٛد در خزثشٜ ثزای  -

ٔب٘ٙذ  ٌیبٞب٘یٚ عبِجی حبٚی ٔمبدیز سیبدی پتبعیٓ اعت.  ٞٙذٚا٘ٝخزثشٜ ٘یش ٔب٘ٙذ  .، خزثشٜ ثخٛریذوبٞؼ فؾبرخٖٛ ثزای ٞبی لّجی ٚ فزٚلی دارد.  ثیٕبری

ٚ حتی ٌزیپ فزٚت اس دیٍز ٔٙبثـ غذایی غٙی اس پتبعیٓ ٔحغٛة ٔیؾٛ٘ذ وٝ ثزای ٔجتالیبٖ  ٌٛخٝ فزٍ٘ی ،عیت سٔیٙی ِٛثیب، ٔٛس، ،خزٔبِٛ ، ویٛی،آٚٚوبدٚ

 عٛدٔٙذ ٞغتٙذ. خٖٛ ثبالفؾبرثٝ 

دی اعت وٝ خٛاؿ آ٘تی اوغیذا٘ی  .اٚ. ٘ٛفی ٔبدٜ عجیقی در خزثشٜ ٚخٛد دارد وٝ ٔیتٛا٘ذ ثب اعتزط ٚ خغتٍی ٔمبثّٝ وٙذ. خزثشٜ دارای آ٘شیٓ اط -

غیذ عٛپزاویب  S.O.D) ثّىٝ خغتٍی را ٞٓ اس ثیٗ ٔی ثزدفقبِیت ایٗ آ٘شیٓ ٘ٝ تٟٙب اعتزط  یت رعیذٖ ثٝ ثبفت ٞبی ثذٖ پیؾٍیزی ٔیىٙذ.ٚ اس آع داؽتٝ

 د(.قزض اوغیضٖ لزار دار٘ذ، ٚخٛد دارٞبیی وٝ در ٔ  ٚ تمزیجبً در تٕبٔی عَّٛ عتا یآ٘تی اوغیذا٘ عیغتٓ دفبفیدر  دیغٕٛتبس، یىی اس ا٘ٛاؿ ٟٔٓ

 خزثشٜ اعت. اس خّٕٝ فٛایذ ٔصزف  ٞبی چؾٕی  ثیٕبری ثزٚس پیؾٍیزی اس، Aٚیتبٔیٗ ثٝ دِیُ داؽتٗ  -

 .ٔیىٙذِیز ؿ ٚ دؽدبرا تزعٛ ٖ ب٘غد ٚ اثیٗ ٔی ثزط را اس تز ٚ رعیذٜ، ؽیزیٜٗ خزثش -

 .)٘ؾبط آٚر ٚ ٔفزّح( ٔی ٕ٘بیذ را آراْ ةفصباوزدٜ، رٚحیٝ ٚ تمٛیت را  یٔغشی ٞبَ عّٛ -

  ٖ ٔیؾٛد.ٕ٘ٛ ثذٚ ؽذ رٔٛخت ، وزدٜ تمٛیترا  ٞب اٖعتخٛاٚ ت فضال -

  : فوايذ درماني تخم خربزه ●

ٔب٘ٙذ ثٝ  ٚ آٞٗ اعت. Eداؽتٝ ٚ دارای چزثی، پزٚتئیٗ، ٚیتبٔیٗ  عجیقت ٌزْتخٓ خزثشٜ  -

ّٔیٗ  ٚ یٗ عٛسػ ٔدبری ادرارٔغىّ ،ادرارآٚر، وّیٝ ٚ ٔثب٘ٝ ثٛدٜ، وجذوٙٙذٜ   پبن ،تخٓ وذٚ

ثٛ دادٜ ٔفیذ اعت. ٔغش تخٓ خزثشٜ ٔصزفؼ ، ٘یش ٞبی ؽذیذ  تت رفـ ثزای ٔیجبؽذ. ٕٞچٙیٗ

 اعت. ٔیُ خٙغیٚ افشایؼ دٞٙذٜ ؽىٓ آٚر، ٘زْ وٙٙذٜ دارای خبصیت ادرار، ٞٓ
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 ٞبی ؽذیذ ٔفیذ اعت. تترفـ درد عیٙٝ ٚ حّك ٚ تخٓ خزثشٜ ثزای عزفٝ حبد،  -

 : ٔصزف خزثشٜ در ثبرداری ٚ ؽیزدٞی •

 خٛاٞذ ؽذ! سیجبیی خٙیٍٗٞٙبْ ثبرداری ثبفث  خزثشٜ در ٔصزف

 ٔبدراٖ ؽیزدٜ ٞز چٙذٔیؾٛد  افشایؼ حدٓ ؽیز ٔبدرٔفیذ اعت ٚ ٔٛخت  ٔصزف خزثشٜ در دٚراٖ ؽیزدٞی

 وٙٙذ.٘جبیذ در ٔصزف آٖ افزاط 

 : ٔصزف خزثشٜخصٛؿ در  ٘ىبتی •

ی آٖ ٔختصزی ئلغٕت ا٘تٟب وٕی فؾبر، ثبٚ  ثٛدٜفالٔت خزثشٜ خٛة آٖ اعت وٝ عٍٙیٗ ٚ ٘غجتب عفت  -

 زٚد.ثفزٚ 

ثقذ اس غذا ثقٙٛاٖ دعز ثالفبصّٝ ثب غذا یب ٕٞزاٜ خزثشٜ را ثزفىظ آ٘چٝ وٝ در ایزاٖ ٔزعْٛ اعت ٚ  -

 .وزدٔصزف  ٚفذٜ غذاییدٚ ٔیبٖ در یب ٚ  ٔیُ ٕ٘ٛدٜفبصّٝ لجُ اس غذا آٖ را ٔمذاری خٛر٘ذ، ثٟتز اعت ثب ٔی

 ذ.ٙتٕیش وٙ ٔٛاد ؽٛیٙذٜ، خزثشٜ ٚ عبِجی را لجُ اس چبلٛ سدٖ ثب ٞٙذٚا٘ٝ وٝ رٚدٜ ای تٛصیٝ ٔیؾٛد ففٛ٘ی ثیٕبری ٞبیثزٚس ثزای پیؾٍیزی اس  -

 : ٔضزات ٔصزف خزثشٜ •

 ٚ خّظ را افشایؼ دٞذ. ؽذٜاعٟبَ  ثبفث ثزٚسدار٘ذ ٕٔىٗ اعت  یضقیف دٖ خزثشٜ وبَ در وغب٘ی وٝ ٔقذٜخٛر -

 ٌزدد.َ عٟباٚ ٚرْ رٚدٜ  ثزٚس ٔیتٛا٘ذ ٔٛخت ،ادر وٙبر غذٔصزف خزثشٜ  -

 عت!شٜ ثٝ ٕٞزاٜ فغُ خغز٘بن ٚ ٔزي آٚر اخٛردٖ خزثاس دیذٌبٜ عت عٙتی  -

ٌزْ وزثٛٞیذرات دارد  2ٌزْ خزثشٜ،  صذ آٖ احتیبط وٙٙذ. سیبد در ٔصزف اضبفٝ ٚسٖافزاد دارای  یثٛدٜ ٚ اس ایٗ رٚ وٙٙذٜ  چبقثغیبر  خزثشٜ دارای لٙذ ٚ -

فٛرا خذة خٖٛ ؽذٜ ٚ ثٝ وٝ  اعت )فزٚوتٛس( ِٛسِٚٛوٝ ثیؾتزیٗ ٘ٛؿ لٙذ ٔٛخٛد در آٖ اس ٘ٛؿ ٌّٛوش ٚ 

ثزای  خزثشٜثٙبثزایٗ ٔصزف ثیؼ اس حذ  ،ٔیٍزدد لٙذ خٖٕٛٞیٗ عجت ثبفث ثبال رفتٗ عزیـ 

 ؾٛد.تٛصیٝ ٕ٘ی دیبثتی ثیٕبراٖ

 تت ٞبی صفزاٚی ٔیؾٛد.ثزٚس ثغیبر ٔضز اعت ٚ ثبفث  عزٔبخٛردٌیایٗ ٔیٜٛ ثزای عیٙٝ درد ٚ ٔصزف  -

 .ٚ ایٗ ثزای افزاد ٌزْ ٔشاج خٛة ٘یغت ىٙذتِٛیذ ٌزٔی ٔی ،آٖسیبد خٛردٖ  -

 ٜ ٚ رٚدٜ ٔیؾٛد.ٔقذد درد یدبٚ افخ ٘تِٛیذ عجت ، ٜخزثشردٖ خٛدٜ رٚی در یبس -

، عبِجی ٚ ّٖٔٛ ثٝ دِیُ خزثشٜ ،ٞٙذٚا٘ٝ ٚلتی ٞٛا ثٝ عٕت ٌزْ ؽذٖ ٔیزٚد ٔیٜٛ ٞبیی اس لجیُ *

 فغّی خزثشٜیب  ملون ٍیز٘ذ.ثغیبر لزار ٔیر فصُ ٌزٔب دار٘ذ ٔٛرد اعتفبدٜ خبصیت ٞبیی وٝ د

ٔیجبؽذ ٚ اس ٘ؾز ؽبٞزی ؽجبٞت سیبدی ثٝ عبِجی دارد. دارای پٛعتی  خزثشٜ، اس خب٘ٛادٜ )آ٘ب٘بعی(

. ٌٛؽت اعتٔتٕبیُ ثٝ عجش  تب حذٚدیرً٘ سرد وٓ رً٘ ٚ  ٚاخذصبف ٚ یه دعت ٔیجبؽذ وٝ 

ّٖٔٛ ثٝ خٛاؿ خزثشٜ ثغیبر  ،فٛائذاس ٘ؾز  .ٔیجبؽذایٗ ٔیٜٛ ثغیبر آة دار ٚ ثٝ رً٘ عجش وٓ رً٘ 

 اس ایٗ ٔیٜٛ ثزای تٟیٝ دعز ٞٓ اعتفبدٜ ٔیىٙٙذ.٘شدیه اعت. 

عزعبٖ ٚ ثٟجٛد ایٕٙی ثذٖ اس  دیبثت ٚثٝ پیؾٍیزی اس اثتال  دعتٍبٜ ٌٛارػ،ٚ  عالٔت لّتحفؼ  -

ایٗ  خٛاؿ ّٖٔٛ ثزای عالٔتی ٔی ثبؽٙذ.ٟٔٓ تزیٗ 

، C ،Aٚیتبٔیٗ ثبالیی اس  ٔیٜٛ حبٚی ٔمبدیز

ّٖٔٛ ٕٞچٙیٗ حبٚی  ، وّغیٓ ٚ آٞٗ اعت.پتبعیٓ ٔب٘ٙذ٘ٛئیذ، ٔٛاد ٔقذ٘ی ٔختّف ٚوبرٚتٙٛئیذٞب، ثیٛفالٚ

 وٝ ثزای عالٔت ثذٖ ثغیبر ٔفیذ اعت. ثٛدٜ یٗپىتعغٛح لبثُ تٛخٟی اس فیجز در تزویت خٛد اس خّٕٝ 

ىٝ اس ایٗ خبصیت ثٟتزیٗ ثٟزٜ را ثجزیذ ثبیذ آٖ را لجُ اس غذا ٔصزف جبؽذ. ثزای آ٘ٔی ثغیبر ّٔیٗایٗ ٔیٜٛ  -

 أٚرد.ٚ ٔؾىالت ٌٛارؽی را ثٝ ٚخٛد ٔی ؽذٜثبفث عٛء ٞبضٕٝ  ،ٌزدد ٔیُوٙیذ. در صٛرتیىٝ ٕٞزاٜ غذا 

در ٔمبثُ  ثذٖٔیذٞذ ٚ اس  وبٞؼدر ثذٖ ا٘غبٖ را  وّغتزَٚ ثذغٛر چؾٍٕیزی ثفیجز ٔٛخٛد در ّٖٔٛ  -

فزٚق را دارد ٚ خغز حٕالت لّجی،  وٙٙذٜ ٘مؼ ٌؾبد پتبعیٓ ثبالی آٖ تصّت ؽزیبٖ ٞب ٔحبفؾت ٔی ٕ٘بیذ.

 ىٙذ.وبٞؼ ٔیذٞذ. ٕٞچٙیٗ عغح فؾبرخٖٛ را وٙتزَ ٔی را ثیٕبریٟبی فزٚق وزٚ٘ز لّت ٚ ...

 یایٗ رٚ ىٙٙذ. اسٔیپىتیٗ ٚ دیٍز ؽىُ ٞبی فیجز ثٝ تٙؾیٓ تزؽح ٌّٛوٛس در خزیبٖ خٖٛ  -

ٔؤثز اعت. ایٗ یقٙی  دیبثت ثزٚس پیؾٍیزی اس ٚ تٙؾیٓ لٙذ خٖٛ ٔٛخٛد در ّٖٔٛ درثبالی پىتیٗ 

 وٙٙذ!ٔصزف ثذٖٚ خغز ّٖٔٛ را  در حذی ٔتقبدَ، ی ٔیتٛا٘ٙذدیبثتٕٞٝ ثیٕبراٖ 

ٕٞٝ فیجزٞبی خٛراوی خصٛصبً پىتیٗ، ثٝ دفـ ٔذفٛؿ ٚ حذف ٔؾىالت ٌٛارػ وٕه ٔیىٙٙذ.  -

ثٝ ٕٞیٗ دِیُ  ٚ اس پزخٛری خٌّٛیزی ٔیىٙذ. وزدٜاحغبط عیزی فزد فیجز لبثُ حُ ثبفث ٔیؾٛد 

 .ؾٛدتٛصیٝ ٔی را د٘جبَ ٔیىٙٙذ ٔصزف ّٖٔٛ عخترصیٓ غذایی ثزای وغب٘ی وٝ یه 



ارٌب٘یه ٔتٙٛفی ٞغتٙذ وٝ ارتجبط ٔغتمیٕی ثب  ّٖٔٛ ٞب دارای تزویجبت -

، ریٝ، عیٙٝ ٚ دٞبٖ دار٘ذ. ایٗ تزویجبت ثزٚس عزعبٟ٘بی رٚدٜ وبٞؼ احتٕبَ

 ذ.ٔیىٙٙ خٙثی ،ٞغتٙذ عزعبٖوٝ ٔغئَٛ ثزٚس را رادیىبَ ٞبی آسادی 

را  فزدّٖٔٛ ٚ تزویجبت آٖ لذرت ایٕٙی در ثذٖ ا٘غبٖ را ثبال ٔی ثز٘ذ ٚ  -

سیبدی دارد وٝ  C ٚ A ٞبی ٚیتبٔیٗ ٍٝ ٔیذار٘ذ. ایٗ ٔیٜٛعبِٓ ٚ ٔتٙبعت ٘

ٕبریٟب ٚ ٚ ثٝ حفبؽت اس ثذٖ در ٔمبثُ ثی ثٛدٜ یآ٘تی اوغیذا٘دارای خٛاؿ 

 .ٕ٘بیٙذ ففٛ٘ت ٞب وٕه ٔی

ثٝ درٔبٖ ٔؾىالت وّیٝ ٚ ثیٕبری ٞبی  (ٔذرّ) ّٖٔٛ ثٛدٖ خبصیت ادرارآٚر -

 ٔیىٙذ.وٕه آٖ حبد 

 ٔؤثز اعت. ٚ اٌشٔب ٘مزط ِیٕٛ ٔصزف وٙیذ در درٔبٖاٌز ّٖٔٛ را ٕٞزاٜ ثب  -

 ذ ثبفث وبٞؼ ٔؾىالت ٘بؽی اسٙٚ ٔیتٛا٘ ثغیبر ٔفیذ٘ذ دٚراٖ ثبرداریٛیضٜ در ، ثزای عالٔت ثذٖ ثخبؿدِیُ ٚخٛد تزویجبتی  ثزخی اس ٔیٜٛ ٞب ثٝ -

ثٙیٝ س٘بٖ  ،٘ٛفی ٔىُٕ ٔب٘ٙذ ٔیٜٛ ّٖٔٛ .ذ٘در ثذٖ ٔبدر ؽٛ ٚ ٔغٕٛٔیت حبٍّٔی ثبرداری فؾبرخٖٛ افشایؼ لٙذ ٚ ،ٚ دعتٍبٜ ٌٛارػ تغییزات ٞٛرٔٛ٘ی

 ٔیتٛا٘ذ ٘یبس ٔبدر ثٝ ٔصزف ا٘ٛاؿ ٚیتبٔیٗ ٞب ٚ ٔٛاد ٔقذ٘ی را تب حذ ثبالیی ثزعزف وٙذ. ٚ ؽذٜعجت رفـ ٔؾىالت خغٕب٘ی در آٟ٘ب  ،ىٙذثبردار را تمٛیت ٔی

حبِت ٔبدراٖ ثبردار ٚ یب وٕه ثٝ دریبفت آة ٔٛرد ٘یبس ثذٖ پظ اس ثزٚس در  اؽتٟبییثی دِیُ عقٓ ٚ ٔشٜ خبؿ خٛد ٔیتٛا٘ذ ثزای درٔبٖ  ٔیٜٛ ثٝایٗ  -

 ٔٛرد اعتفبدٜ لزار ٌیزد. ،ؽبیـ در دٚراٖ ثبرداری تٟٛؿ

 اس ٔؾىالت ثیٙبیی ٚ حفبؽت اس چؾٓ ٞب وٕه ٔیىٙذ. پیؾٍیزیایٗ ٔٛاد ثٝ ٚخٛد ٚ وبرتٙٛئیذٞب ثٝ ٔمذار سیبدی در ّٖٔٛ ٚخٛد دار٘ذ.  Aٚیتبٔیٗ  -

 دارد. UV حغبعیت ثٝ اؽقٝزاعیٖٛ ٔبوٛال ٚ ، دص٘ثزٚس آة ٔزٚاریذ ٘مؼ چؾٍٕیزی در پیؾٍیزی اس ثتبوبرٚتٗ

٘فخ  ،درد ٔقذٜثزٚس دارد ٚ ٔٛخت  ضزرٞبضٕٝ  ٚرْ رٚدٜ ٚ عٛءدارای فزأٛػ ٘ىٙیذ ٔصزف سیبد ّٖٔٛ، دعتٙجٛ، عبِجی ٚ ٌزٔه ثزای ثیٕبراٖ دیبثتی،  ●

 ٔقذٜ ٔیٍزدد. رٚدٜ ٚ

ٕٞچٙیٗ اس خٛردٖ ٔیٜٛ ٞبیی وٝ پٛعت آٟ٘ب آعیت دیذٜ یب ثٝ ٔذت سیبد در  .ؽٛدوبرؽٙبعبٖ تٛصیٝ ٔیىٙٙذ وٝ اس ٔصزف ٔیٜٛ ٘ؾغتٝ خٛدداری  ●

 ٘ؾٛ٘ذ.ٔجتال ٔغٕٛیت غذایی تب ثٝ  ٌزددخٛدداری ٘یش، ٔدبٚرت ٘ٛر خٛرؽیذ ثٛدٜ ا٘ذ 
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