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 مقدمۀ مترجمين
   

 خانم پروفسور آرتميس سيموپولوس ي�ي از چند دانشمندي است �ه در طول 
٣ دو دهة گذشته, تحقيقات در مورد اسيدهاي چرب امگاـ٣ دو دهة گذشته, تحقيقات در مورد اسيدهاي چرب امگاـ٣ با هدايت و تشويق 
او اين نقش را هم با ات�ا به مقام علمي بارزي �ه دارد و . او اين نقش را هم با ات�ا به مقام علمي بارزي �ه دارد و . او اين نقش را هم با ات�ا به مقام علمي بارزي �ه دارد و  آنها توسعه يافته است
هم با توجه به عضويت در مهم ترين �ميته هاي تصميم گيرنده در مورد مسائل 

پزش�ي و تغذية عمومي در آمري�ا به انجام رسانده است.
عامة  آشنا�ردن  تا�نون جهت  است �ه  اثري  امگا مهم ترين  رژيم  �تاب   
٣ مردم با اثرات نجات بخش اسيدهاي چرب امگاـ٣ مردم با اثرات نجات بخش اسيدهاي چرب امگاـ٣ تأليف شده است و انتشار 
چند ميليون نسخه از اين اثر به زبان هاي مختلف طي ٦ سال گذشته گواهي 
بر موفقيت اين �تاب در به انجام رساندن هدف فوق است. در عين حال اين 
�تاب براي متخصصين، �ه نياز به منبعي دقيق و علمي و در عين حال فشرده 
در اين زمينه دارند ي� �تاب بسيار ارزشمند و قابل استفاده است. جمع اين 
 متضاد مأموريتي است �ه تنها از ي� دانشمند به معني واقعي 

ً
دو امر ظاهرا

�لمه ساخته است.
 اين ويرايش از ترجمة رژيم امگا فاقد چند بخش بسيار جالب توجه از اين 
�تاب است. �تاب رژيم امگا در اصل چنان نگاشته شده است �ه خواننده 
بتواند پس از آشنايي با جديدترين يافته هاي علمي، طي ي� برنامة عملي اين 
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اين �تاب سه  پاياني  در بخش هاي  لذا  بگذارد.  اجرا  به  راحتي  به  را  يافته ها 
فصل �امل به ارائة سه نسخه سه هفته اي از رژيم امگا (رژيم ٢٠٠٠ �الري، 
�الري١٢٠٠ �الري١٢٠٠ �الري) اختصاص داده شده است تا خواننده  �الري و رژيم ١٥٠٠ �الري و رژيم ١٥٠٠ �الري و رژيم  رژيم 
با توجه به نياز خود در زمينة حفظ وزن موجود و يا �اهش آن، با رعايت آنها 
به صورت خود�ار از تمامي دست آوردهاي علمي تشريح شده در �تاب تبعيت 
�رده باشد. فصل ديگري از اين �تاب به آشپزي براي رژيم امگا اختصاص 
تطبيق دارد درج شده  دارد �ه طي آن ٥٠ دستور طبخ �ه با اصول اين رژيم
ميان  در  بيرون  در  از حد غذاخوردن  بيش  رواج  به  توجه  با  باالخره  و  است. 
ارائة  به  نيز  را  خود  �تاب  از  فصلي  سيموپولوس  پروفسور  خانم  آمري�اييان، 
رژيم امگاراهنمايي هايي در زمينة سفارش غذا براي باقي ماندن در مرزهاي رژيم امگاراهنمايي هايي در زمينة سفارش غذا براي باقي ماندن در مرزهاي رژيم امگا

اختصاص داده است.
اگر اين پنج فصل مي توانست توسط مخاطبان ايراني مورد استفاده قرار گيرد 
شايد پرطرفدارترين فصول از �تاب براي عامة مردم مي شد. لي�ن به هنگام 
ترجمة اين فصول مالحظه شد �ه استفاده از اين فصل ها توسط مخاطب ايراني 
با مش�الت بسياري مواجه است. درواقع آنچه خانم پروفسور سيموپولوس در 
اين فصول انجام داده است اختراع رژيم هاي جديد و يا دستور طبخ هاي نوين 
بل�ه تطبيق عادات غذايي رايج غربي و برخي دستورهاي آشپزي موجود  نيست،
و يا جديد با اصول رژيم امگا است. راهنمايي هاي او در مورد شيوة اعمال 
اين اصول را، چه در زمينة طبخ و چه در زمينة تنظيم رژيم هاي عادي و ويژة 
�اهش وزن در �تاب حاضر خواهيد يافت. اما خود اين رژيم ها و دستورهاي 
زماني براي خواننده مفيد خواهند بود �ه با عادات و فرهنگ ايراني ... زماني براي خواننده مفيد خواهند بود �ه با عادات و فرهنگ ايراني ... زماني براي خواننده مفيد خواهند بود �ه با عادات و فرهنگ ايراني  غذايي و
از برخي متخصصين برجستة غذايي �شور  باشند. بدين منظور  يافته  تناسب 
دعوت به عمل آمده است �ه مشابه چنين �اري را با توجه به اصول مندرج در 
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�تاب حاضر و با تبعيت از خطوط اصلي �ار پروفسور سيموپولوس براي عادات 

و رژيم غذايي ايراني به انجام برسانند.
�تاب  به  آن  افزودن  ام�ان  دارد  نياز  زمان  به  �ار  اين  انجام  �ه  آنجا  از   
٣ حاضر، �ه قرار است به عنوان هدية سال نو به همراه تخم مرغ غني از امگاـ٣ حاضر، �ه قرار است به عنوان هدية سال نو به همراه تخم مرغ غني از امگاـ٣ 
�لمبس در اختيار مشتريان اين محصول قرار گيرد وجود نداشت. اما در عين 
حال توليد�نندگان اين تخم مرغ قول داده اند �ه به هنگام ت�ميل اين بخش 
از �تاب آن را نيز به عنوان هديه اي ديگر به همراه محصول خود در اختيار 
عالوه بر آن، اين �تاب در آيندة نزدي� �ه آن بخش ها . عالوه بر آن، اين �تاب در آيندة نزدي� �ه آن بخش ها . عالوه بر آن، اين �تاب در آيندة نزدي� �ه آن بخش ها  مشتريانشان قرار دهند
 به عنوان اثري مستقل توسط انتشارات روزنه 

ً
نيز ت�ميل شده باشد، مجموعا

منتشر مي شود.
توسط پروفسور سيموپولوس تأليف شده است، و ١٩٩٩ توسط پروفسور سيموپولوس تأليف شده است، و ١٩٩٩ توسط پروفسور سيموپولوس تأليف شده است، و   �تاب حاضر در سال 
از آن پس چه بسيار يافته هاي علمي جديد وجود دارند �ه مطالب �تاب حاضر 
در  اسيدهاي چرب ضروري  زمينة  در  بشر  دانش  درواقع  ت�ميل مي �نند.  را 
سال گذشته به صورت حيرت آوري توسعه يافته است٦ سال گذشته به صورت حيرت آوري توسعه يافته است٦ سال گذشته به صورت حيرت آوري توسعه يافته است. به عنوان نمونه  طول 
مي توان به دو مادة غذايي بسيار مورد توجه در متن �تاب، يعني تخم �تان و 

روغن �انوال اشاره �رد.
تا سال تأليف �تاب رژيم امگا تخم �تان غني ترين منبع گياهي اسيد چرب 
نيز  ديگر  گياهي  منبع  ي�  حداقل  مدت  اين  طي  �ه  حالي  در  بود،  ٣ امگاـ٣ امگاـ٣ 
٣  به لحاظ امگاـ٣  به لحاظ امگاـ٣ از تخم �تان غني تر است و در عين حال  يافت شده  است �ه

هيچ �دام از مواد ضد تغذيه اي موجود در تخم �تان را ندارد.
باالي  محتواي  است. گرفته  نيز صورت  روغن  زمينة  در  پيشرفت  اين  مانند 
عليرغم طاقت �م اين روغن در برابر حرارت هاي ) - عليرغم طاقت �م اين روغن در برابر حرارت هاي ) - عليرغم طاقت �م اين روغن در برابر حرارت هاي  (�لزا �انوالروغن �انوالروغن �انوال روغن ٣ روغن ٣  ٣ امگاـ٣ امگاـ
توجه دانشمندان - موجب توجه دانشمندان - موجب توجه دانشمندان به اين روغن بوده است. اين� تازه ترين  بسيار باال 



۱۱ مقدمه مترجمين

خبرها مربوط به روغن هاي آفتابگردان و گلرنگ اولئي� باالست �ه در متن 
�تاب اشارة خالصه اي به آنها وجود دارد. ما اين� با استفاده از اين گياهان 
اصالح شده مي توانيم روغن هايي را در اختيار داشته باشيم �ه داراي نسبت 
امگاـ٦ به امگاـ٣ ي� به ي� هستند (در مورد روغن �انوال اين نسبت بين ٢

است). اين روغن ها عالوه بر اين، نقطه ضعف �انوال را نيز در  تا ٣ به ١ به ١
برابر حرارت باال و نور پوشش داده اند.

از  ي�ي  در  سيموپولوس  پروفسور  پيشرفت ها  همين  پيش بيني  به  توجه  با   
ضمائم �تاب خود قول داده است �ه جديدترين يافته ها در زمينة موضوعات 

مورد بحث �تاب را به صورت مرتب درسايت خود به آدرس:
http:/www.teleport.com/~jor

به منظور . به منظور . به منظور   مسدود شده است
ً
 مسدود شده است. متأسفانه اين سايت در ايران اشتباها
ً
 مسدود شده است. متأسفانه اين سايت در ايران اشتباها
ً
متأسفانه اين سايت در ايران اشتباها  منتشر �ند

جبران اين �مبود مترجمين تالش �رده اند برخي از نتايج تحقيقات جديد را 
�ه مرتبط با مباحث �تاب است به آن بيفزايند. جهت جلوگيري از اختالط اين 
 توجه شود �ه �ليه زيرنويس هاي زير صفحات از 

ً
مطالب با متن �تاب لطفا

همچنين . همچنين . همچنين   در پايان �تاب آمده است
ً
مترجمين است و پي نوشت هاي مؤلف تماما

استفاده شده است ) استفاده شده است ) استفاده شده است  (هرجا در عنوان ي�ي از �ادرهاي وسط متن از عنوان (هرجا در عنوان ي�ي از �ادرهاي وسط متن از عنوان (جديد
به  مترجمين  و  نبوده است  در اصل �تاب  اين مطلب  آن است �ه  معني  به 
منظور پيگيري و به روز �ردن مباحث طرح شده آن را به �تاب اضافه �رده اند.

چنانچه عالقه منديد اطالعات بيشتري در مورد جديدترين تحقيقات علمي در 
ة اسيدهاي چرب امگاـ٣ داشته باشيد ما مراجعه به سايت فارسي:زمينة اسيدهاي چرب امگاـ٣ داشته باشيد ما مراجعه به سايت فارسي:زمينة اسيدهاي چرب امگاـ٣ داشته باشيد ما مراجعه به سايت فارسي:

http:/www.omega3info.com
 را نيز توصيه مي �نيم.

به  بر عامة مي تواند  اين �تاب عالوه  اين ذ�ر شد،  از  پيش   همان گونه �ه 
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عنوان ي� منبع قابل ات�ا و ارزشمند براي پزش�ان و متخصصان علوم پزش�ي 
 هيچ ادعايي در �تاب وجود ندارد �ه استناد 

ً
 هيچ ادعايي در �تاب وجود ندارد �ه استناد . تقريبا
ً
 هيچ ادعايي در �تاب وجود ندارد �ه استناد . تقريبا
ً
تقريبا نيز مورد استفاده قرار گيرد

آن به مقاله هاي علمي منتشر شده در نشريات معتبر پزش�ي در فصل پاياني 
پي نوشت ها»  و  «يادداشت ها  در فصل  ذ�ر شده  مقاالت  باشد.  نيامده  �تاب 
مهم ترين و معتبرين مقاالت در هر زمينه اند، �ه خود سرنخ هاي ارزشمندي 
براي اين منظور . براي اين منظور . براي اين منظور  جهت پيگيري مطالعات بعدي در اختيار محققين قرار مي دهند
ي� راه مفيد آن است �ه خود اين مقاالت را در موتورهاي معتبر جستجوي 
 در اين موتورهاي جستجو در انتهاي خالصة 

ً
مقاالت پزش�ي بيابيد. معموال

هر مقاله, پژوهش هاي بعدي �ه در آنها به اين مقاله اشاره شده است آورده 
مي شود. به اين ترتيب محقق مي تواند در مسير پيشرفت مطالعات قرار گيرد.

 با توجه به اين �ه �تاب در اصل براي استفادة عامه نوشته شده است 
ً
ضمنا

نويسنده برخي ن�ات تجويزي مورد نياز پزش�ان را در پي نوشت هاي جداول 
و يادداشت هاي پاياني جا داده شده است، �ه الزم است از مطالعة آنها غفلت 

نشود.
د�تر  آقاي  جناب  ارزشمند  �م� هاي  از  مي دانيم  الزم  خود  بر  پايان  در   
و  آبزيان  اسامي  تطبيق  زمينة  در  شيالت  تحقيقات  مؤسسة  در  نگارستان 
توسعة �شت  آزمايشگاه شر�ت  در  حريري مهر  مهدي  مهندس  آقاي  جناب 
تطبيق  نيز  و  داخلي  روغن هاي  به  مربوط  مسائل  زمينة  در  روغني  دانه هاي 

نام ها سپاسگزاري �نيم.

     

 



بخش اول

سالمتى شما در گرو تعادل است





فصل اول

�شف جديد:
موادي الزم براي سالمت �امل �ه فراموش شده اند

ــياري از نظريات  ــر بس ــاية ترديد ب ــال هاي اخير س ــ�ي س ــات پزش تحقيق
ــه عنوان مثال،  ــه عنوان مثال، . ب ــه عنوان مثال، . ب ب ــت ــاده انگارانة ما در مورد رژيم هاي غذايي انداخته اس س
عقايد رايجي �ه مي گويند « روغن شما را چاق مي �ند» و اين �ه روغن هاي 
ــعاع �شفيات  ــتند تحت الش حيواني « بد» و روغن هاي گياهي « خوب» هس
ــد انواعي از روغن ها  ــان مي دهن هيجان انگيز جديدي قرار گرفته اند �ه نش
عينا. عينا. عينًا اين نظرية  براي مبارزة بدن در مقابل بيماري ها و سالمت �امل مفيدند
ــبزيجات  خام �ه مي گويد قرص هاي ويتامين مي توانند جايگزين ميوه و س
ــازه اي از گنجينة مواد مغذي غيرويتاميني �ه  ــوند جاي خود را به درك ت ش
ــامل مواد ضد ا�سيدان،  ــتند داده است، �ه ش ــار دارا هس اين غذاهاي سرش

فوالت ها و نوعي مواد مغذي ضد سرطان به نام فيتو�مي�ال مي باشد.
ــدي را در غالب ي� برنامة غذايي  ــفيات جدي اين �تاب نتايج چنين �ش
ساده و خوشمزه گنجانيده است �ه تبعيت از آن فرصتي را براي شما فراهم 
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ــب و سالمت بهينه سپري  مي نمايد تا ي� زندگي طوالني را با اندام متناس
نماييد.

ــگاه هاي تحقيقاتي  ــي از اصلي ترين يافته هاي جديدي �ه در آزمايش ي�
پزش�ي به دست آمده اين است �ه شما نبايد براي �م �ردن وزن يا سالم تر 
بيشتر رژيم هاي غذايي الغري . بيشتر رژيم هاي غذايي الغري . بيشتر رژيم هاي غذايي الغري  بودن, مصرف چربي ها را �امًال �نار بگذاريد
و يا رژيم هاي غذايي �ه « رژيم سالمتي» خوانده مي شوند، چربي هاي خوب 
ــ� و بي بر�ت   رژيمي خش

ً
را با چربي هاي بد ي�جا �نار مي گذارند، تا نهايتا

ــيار �مي از افراد مي توانند به چنين رژيمي  ــما باقي بماند. تعداد بس براي ش
�ه نهايتًا احساس �الفگي و بي �فايتي در فرد ايجاد مي �ند، پاي بند بمانند. 
رژيم غذايي امگا، به عنوان رژيمي پيشرو چربي هاي مضر رژيم غذايي را 
از ٪ از ٪ از  تا ۳۰ تا ۳۰ تا ۳۵ ــما اجازه مي دهد  با چربي هاي خوب جايگزين مي �ند و به ش
�الري رژيم غذايي خود را به ش�ل چربي دريافت �نيد و گناهي هم مرت�ب 
ــما را مجاب خواهم �رد �ه انواع خاصي از چربي ها را  ــما را مجاب خواهم �رد �ه انواع خاصي از چربي ها را . حتي من ش ــما را مجاب خواهم �رد �ه انواع خاصي از چربي ها را . حتي من ش حتي من ش ــويد نش
در عين حال مطالعات نشان مي دهند �ه شما با اين . در عين حال مطالعات نشان مي دهند �ه شما با اين . در عين حال مطالعات نشان مي دهند �ه شما با اين  بيشتر نيز مصرف �نيد
ــط سالم تر خواهيد بود، تا اين �ه خودتان  رژيم غذايي جديد و با چربي متوس
ــليم رژيمي مالل آور از غذاهاي ت�راري حاوي سس هاي آب�ي ساالد،  را تس

�نيدپنير بدون چربي، برنج بدون روغن و سوپ سينة پوست �ندة جوجه �نيدپنير بدون چربي، برنج بدون روغن و سوپ سينة پوست �ندة جوجه �نيد.
در حقيقت همان طور �ه در فصول . در حقيقت همان طور �ه در فصول . در حقيقت همان طور �ه در فصول  و اين �ه خير، وزن اضافه نخواهيد �رد
رژيم امگاآتي ياد خواهيد گرفت، زماني �ه به همراه تبعيت از رژيم امگاآتي ياد خواهيد گرفت، زماني �ه به همراه تبعيت از رژيم امگا، مرتب ورزش 

�نيد، ام�ان اين �ه اندام متناسب و الغر داشته باشيد، بيشتر خواهد شد. 



۱۷ �شف جديد

�شفيات جديد در مورد اسيدهاي چرب 
ــا، يعني  ــازندة آنه ــا از مطالعة مول�ول هاي س ــا از چربي ه ــد م درك جدي
زماني �ه مقداري روغن را در داخل . زماني �ه مقداري روغن را در داخل . زماني �ه مقداري روغن را در داخل  ــت ــيدهاي چرب به دست آمده اس اس
ولي مطالعه . ولي مطالعه . ولي مطالعه  ــد ــبيه ي� مايع ي�نواخت به نظر مي رس ي� فنجان بريزيد ش
ــش نوع يا بيشتر  ــان مي دهد �ه همين مايع از ش ــ�وپ نش در زير مي�روس
مطالعات جديدتر نشان داده است �ه . مطالعات جديدتر نشان داده است �ه . مطالعات جديدتر نشان داده است �ه  ــت ــيدهاي چرب تش�يل شده اس اس
ــالمت شما  ــيدهاي چرب مي توانند اثرات متفاوتي بر روي س هر �دام از اس
بعضي از آنها به پيشرفت سرطان �م� مي �نند و بعضي مانع . بعضي از آنها به پيشرفت سرطان �م� مي �نند و بعضي مانع . بعضي از آنها به پيشرفت سرطان �م� مي �نند و بعضي مانع  داشته باشند
تعدادي از آنها خطر حملة قلبي و س�ته را . تعدادي از آنها خطر حملة قلبي و س�ته را . تعدادي از آنها خطر حملة قلبي و س�ته را  ــوند ــرطان مي ش ــرفت س از پيش
ــتر به صورت بافت  ــش مي دهند و تعدادي �اهش. برخي در بدن بيش افزاي
ــوند و بعضي ديگر به سرعت به عنوان سوخت, سوزانيده  چربي ذخيره مي ش
وجود بعضي از آنها با افسردگي و ديگر معضالت رواني در ارتباط . وجود بعضي از آنها با افسردگي و ديگر معضالت رواني در ارتباط . وجود بعضي از آنها با افسردگي و ديگر معضالت رواني در ارتباط  مي شوند
اين �ه ي� مادة . اين �ه ي� مادة . اين �ه ي� مادة  ــت و بعضي ديگر سالمت عاطفي را به دنبال مي آورند اس
غذايي چرب نهايتًا چه اثري بر روي سالمت شما دارد بسته به اين است �ه 

نسبت هر�دام از اين اسيدهاي چرب در آن چقدر باشد.
متأسفانه رژيم غذايي معمول �شورهاي غربي مملو از اسيدهاي چربي است 
�ه جدي ترين مش�الت سالمتي را براي ما ايجاد مي �نند، در حالي �ه به طرز 
قابل توجهي از نظر آن دسته از اسيدهاي چربي �ه براي سالمتي ما الزم هستند 
حتي اگر در مورد تغذيه اطالعات �افي داشته و بسيار نيز مراقب . حتي اگر در مورد تغذيه اطالعات �افي داشته و بسيار نيز مراقب . حتي اگر در مورد تغذيه اطالعات �افي داشته و بسيار نيز مراقب  �مبود دارند
چيزهايي �ه مي خوريد باشيد، لزومًا نسبت هاي صحيحي از اسيدهاي چرب را 
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ــ�ان، محققان پزش�ي و حتي متخصصين  ــ�ان، محققان پزش�ي و حتي متخصصين . بسياري از پزش ــ�ان، محققان پزش�ي و حتي متخصصين . بسياري از پزش بسياري از پزش مصرف نمي �نيد
تغذيه �ه در سخنراني هاي من شر�ت �رده اند متوجه شده اند �ه آنها نيز مشابه 

مردم عادي مخلوط نامتعادلي از چربي ها را مصرف مي �نند.

چربى هاي بد و چربى هاي خوب 
ــهرت فراگيري به  ــهرت فراگيري به - ش ــهرت فراگيري به - ش ش ــده  ــده - يعني چربي هاي اشباع ش - يعني چربي هاي اشباع ش ــده -  ــده - يعني چربي هاي اشباع ش يعني چربي هاي اشباع ش - ي�ي از انواع چربي ها - ي�ي از انواع چربي ها 
اين چربي �ه در گوشت، محصوالت . اين چربي �ه در گوشت، محصوالت . اين چربي �ه در گوشت، محصوالت  ــت عنوان « چربي بد» به هم زده اس
ــما به  ــود، احتمال ابتالي ش ــي و بعضي روغن هاي حاّره اي يافت مي ش لبن
اخيرا. اخيرا. اخيراً ي�  ــرد ــب، ديابت و چاقي را باال مي ب ــاي عروق �رونر قل بيماري ه
نوعي مواد - نوعي مواد - نوعي مواد  ــيدهاي چرب « ترانس»  ــيدهاي چرب « ترانس» - اس ــيدهاي چرب « ترانس» - اس اس ــده است  متهم ديگر نيز پيدا ش
ساختة دست بشر �ه در جريان هيدروژنه �ردن روغن هاي گياهي (و تبديل 
مطالعات جديد نشان مي دهند . مطالعات جديد نشان مي دهند . مطالعات جديد نشان مي دهند  ــ�يل مي شود آنها به روغن گياهي جامد) تش
ــتگاه قلبي و عروقي مضرتر  ــيدهاي چرب ترانس مي توانند براي دس �ه اس
ــند و حتي خطر سرطان سينه را افزايش دهند.  ــده باش از چربي هاي اشباع ش
ــت)  در هر صورت اين �ه به جاي �ره، مارگارين (�ه حاوي اين چربي هاس

مصرف �نيم تصميم خوبي نبوده است.
ــالمتي مفيدند.  ــرب واقعًا براي س ــيدهاي چ ــا اين حال، تعدادي از اس ب
يافت  ــباع �ه در روغن زيتون و روغن �انوال (�لزا) ــيدهاي چرب غيراش ــباع �ه در روغن زيتون و روغن �انوال (اس ــيدهاي چرب غيراش (اس
آنها همچنين . آنها همچنين . آنها همچنين  مي شوند به حفاظت از دستگاه قلبي و عروقي �م� مي �نند
خطر تعدادي از بيماري هاي سوخت و ساز بدن نظير « مقاومت به انسولين» 
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ــرطان مي گيرند.  و « ديابت» را �اهش داده و مصرف �نندگان آنها �متر س
عامة مردم در حال باخبر شدن از اين خبرهاي خوب هستند و مصرف روغن 
ــالمي  ــالمي زيتون و روغن �انوال در بين آنها رواج مي يابد، �ه در واقع گرايش س ــالمي زيتون و روغن �انوال در بين آنها رواج مي يابد، �ه در واقع گرايش س در بين آنها رواج مي يابد، �ه در واقع گرايش س

است �ه رژيم امگا نيز بر مبناي آن قرار دارد. 
ولي بيشتر يافته هاي مهم در زمينة اسيدهاي چرب هنوز صرفًا در مجالت 
به ويژه تعداد �مي از مردم از . به ويژه تعداد �مي از مردم از . به ويژه تعداد �مي از مردم از  ــتند ــي هس ــ�ي قابل دسترس تحقيقاتي پزش
سودمندي هاي خوردن نسبت مناسبي از « اسيدهاي چرب ضروري» آگاهند. 
ــيدهاي چرب ضروري اسيدهاي الزم براي رشد و نمو طبيعي هستند �ه  اس
بدن نمي تواند آنها را بسازد و بنابراين بايد آنها را از رژيم غذايي تان دريافت 

�نيد.
ــيدهاي چرب امگاـ   ۶  ــيدهاي چرب امگاـ   ۶ اس ـ  ۶ اس ــيدهاي چرب امگا :  ــيدهاي چرب امگا : اس اس ــيدهاي چرب ضروري وجود دارد دو نوع از اس
ــوم نظير ذرت،  ــوم نظير ذرت، ـ   ۶ در روغن هاي نباتي مرس ــوم نظير ذرت، ـ   ۶ در روغن هاي نباتي مرس در روغن هاي نباتي مرس ــيدهاي چرب امگا ــيدهاي چرب امگا۳. اس ــيدهاي چرب امگا۳. اس اس ۳. و امگاـ۳. و امگاـ
اسيدهاي چرب امگا. اسيدهاي چرب امگا. اسيدهاي چرب امگاـ۳  بيشتر يافت مي شوند، آفتابگردان و پنبه دانه بيشتر يافت مي شوند، آفتابگردان و پنبه دانه بيشتر يافت مي شوند گلرنگ۱
عمدتًا در غذاهاي دريايي، سبزيجات پربرگ و سبزرنگ، ماهي، روغن �انوال 

و گردو وجود دارند.
ــما زماني بهتر �ار مي �ند �ه نسبت متعادلي از  ــما زماني بهتر �ار مي �ند �ه نسبت متعادلي از : بدن ش ــما زماني بهتر �ار مي �ند �ه نسبت متعادلي از : بدن ش بدن ش ي� يافتة مهم
اين در . اين در . اين در  ــم غذايي تان دريافت �ند ــيدهاي چرب ضروري را از طريق رژي اس
امگاـ   ۶حالي است �ه محتواي امگاـ   ۶حالي است �ه محتواي امگاـ   ۶ رژيم غذايي معمول غربي, چهارده تا بيست 
ــخص شده است �ه  در حال حاضر مش ــت. (۱-۷) برابر بيش از امگاـ۳ آن اس
1-Safflower




