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 :چکیدٌ

،تَخِ تِ غٌی ساصی هَاد غزایی  اًساًی خَاهغ دس ّا هغزی سیض کوثَد سفغ  ٍ سالهت اّویت تِ تَخِ تا اهشٍصُ

اص ضیَع تاالیی  Dهطالؼات اًدام گشفتِ تشسٍی کَدکاى ٍ تضسگساالى ًطاى دادُ کوثَد ٍیتاهیي .احساس هی ضَدتیص اص پیص 

خْت اغالح ٍضؼیت یکی اص تْتشیي ساّْای قاتل اطویٌاى تذلیل هحذٍدیت دس تاهیي ًیاص تِ ایي ٍیتاهیي  .تشخَسداس است

ِ اص آى خولِ هی تَاى تِ ضیش ٍ لثٌیات ک.ٍیتاهیي استتا ایي اص طشیق غٌی ساصی هَاد غزایی آى ، دسیافت کوثَد ایي ٍیتاهیي 

کِ دس تؼضی کطَسّا اص خولِ کاًادا ٍ  . آسد اضاسُ ًوَد آتویَُ تخػَظ آب پشتغال ،غالت غثحاًِ ٍ  ، هاسگاسیي ، سٍغي ّا 

اخیشا ،  .سادُ ٍ قاتل دستیاتی ٍ ًسثتاً اسصاى هی تاضذ في آٍسی غٌی ساصی ضیش اهشیکا تشای غٌی ساصی استفادُ هی ضًَذ 

غٌی ساصی ًاى سٌتی ًیض دس دستَس کاس ایي کویتِ .ة کشدُ است یػَتتِ آسد سا  Dافضٍدى ٍیتاهیي  ،ساصی کویتِ کطَسی غٌی

یذًی سٌتی ٍ ، دٍؽ است کِ یک ًَضاص ًظشایي کویتِ  ساصی ّای هٌاسة تشای غٌی یکی دیگش اص گضیٌِ .قشاس گشفتِ است

 .الثتِ تِ ضشطی کِ ًوک هَخَد دس آى کٌتشل ضَد ،ضَد ّا هحسَب هی پشطشفذاس ایشاًی

دس تیي ّوِ طثقات اختواػی ٍ خطشات ًَس صیاد خَسضیذ، ًیاص تِ  Dا تَخِ تِ کوثَد ضذیذ ٍیتاهیي ًتیدِ ایٌکِ ت

ف خَدسشاًِ هکول ایي ٍیتاهیي کِ دس تیي هشدم هػش. ضَد احساس هی Dساصی هَادغزایی تا ٍیتاهیي  اقذام فَسی تشای غٌی

ّای تَلیذکٌٌذُ لثٌیات دس تَلیذ هحػَالت  کاسخاًِ ّوکاسی. دًثال داسد ضَد، احتوال خطش هسوَهیت سا تِ هطاّذُ هی

الت غٌی اسائِ آگاّی ّای الصم تشای تطَیق هشدم تِ استفادُ اص هحػَ ساصهاى غزا ٍ داسٍ دس ایي صهیٌِ ٍپطتیثاًی ضذُ ٍ  غٌی

تاکیذ کشدُ است کِ ساصهاى خْاًی تْذاضت . هوکي است ساّکاسی فَسی ٍ هَثش تاضذ ضذُ اصسَی هطثَػات ،غذا ٍ سیوا 

 .غٌی ساصی هثحثی کاسضٌاساًِ است ٍ ًیاص تِ تحقیقات، هذاسک ػلوی ٍ ضَاّذ تَهی داسد

 D   ،Fortification, Vitamin Dغىی ساسی ، يیتامیه : لغات کلیدی
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 :مقدمٍ 

 

 هحػَالت تیطتش تِ سالهتی کٌٌذگاى هػشف تش تیص چِ ّش تَخِ ٍ غزایی هَاد کیفیت ٍ سالهت اّویت تِ تَخِ تا اهشٍصُ

خْاى اص طشف دیگش تِ دلیل ایٌکِ دسغذ صیادی اص خوؼیت  اص ٍ سالن ٍ هٌاسة غزایی هَاد هػشف ساُ اص تذى ّای ًیاص سفغ ٍ

 اص . است افضایص تِ سٍ ضذُ غٌی غزاّای هػشف ٍ تَلیذ،ٍاسدات اص استقثال ،کوثَد ٍیتاهیي ّا ٍ هَاد هؼذًی سًح هی تشًذ

 کوتشیي تا ضشٍسی هغزی هَاد دسیافت افضایص ٍ ّا هغزی سیض دسیافت ّای تْتشیي ساُ اص یکی ًیض تغزیِ ػلَم اىػهتخػ ًظش

ایٌکِ آیا هػشف هَادغزایی غٌی ضذُ ٍاقؼا  . تاضذ هی آضاهیذًی ٍ خَساکی هَاد ساصی غٌی خاهؼِ سطح دس خاًثی ػَاسؼ

  .سَالی است کِ پاسخ تِ آى هستلضم تحقیقات ٍسیغ ٍ گستشدُ دس ایي صهیٌِ هی تاضذ تِ سالهت ها خذهت هی کٌذ یا ًِ،

 

 (fortification)  :ساسی غىی 

 تطَس کِ اصآًچِ هقادیشی تاالتش دس یی غزا هَاد تِ ضشٍسی یضهغزی س چٌذ یا یک افضٍدى اص است ػثاست ساصی غٌی

 یا ٍ خاهؼِ کل دس کِ سیضهغزی هادُ چٌذ یا یک اص ًاضی کوثَد اغالح ٍ پیطگیشی هٌظَس تِ داسد، ٍخَد غزا دس طثیؼی

ساصهاى خْاًی تْذاضت تِ ایي ًکتِ اضاسُ کشدُ کِ غٌی ساصی تا هقادیش کن ٍ صیاد  . داسد ٍخَد خوؼیت اص خاغی ّای گشٍُ

 .است ٍ لزا ایي هقَلِ ًیاصهٌذ تحقیقات کاسضٌاسی ضذُ ٍ هذاسک ػلوی ٍ هؼتثش است یک هادُ هغزی ّش دٍ خطشًاک 

 :دالیل غىی ساسی 

ّین تشای سفغ آى یا کاّص ضیَع یا دس خاهؼِ داضتِ تاضین کِ تخَا کوثَد هادُ هغزی تِ طَس ٍاضحهطکل  .1

 تا غٌی ساصی قذهی تشداسین ، پیطگیشی اص ٍقَع تیطتشش
اضافِ کشدى ایي . اص تیي هی سٍدآى  ضشٍسی هَادد غزایی تخطی اص َاگاّی دس ضوي فشآیٌذ آهادُ ساصی ه .2

 .ًاى لَاش ٍ یا  تخص اص تیي سفتِ ، ًَػی غٌی ساصی است؛ هثل افضٍدى فیثش تِ آسد سفیذ

تا  گاّی اٍقات ًیض هَادهغزی هَخَد دس یک هادُ غزایی کال کن است یا اغال ٍخَد ًذاسد ٍ ها خَدهاى .3

 .یا کلسین تِ ضیش Dتِ آى اضافِ هی کٌین؛ هثل افضٍدى ٍیتاهیي  تَخِ تِ هػشف صیاد آى دس خاهؼِ

( Food Vehicle ) غذایی حامل 

 :هادُ غزایی کِ تشای غٌی ساصی اًتخاب هی ضَد  .ضَد هی افضٍدُ آى تِ هغزی هادُ کِ غزایی اص است ػثاست

  ُتایذ اص ًظش ضیویایی ساختاسی داضتِ تاضذ کِ دس فشآیٌذ تَلیذ هادُ غزایی هَسدًظش کوتشیي آسیة سا دیذ

 . ٍ تیطتشیي هاًذگاسی سا داضتِ تاضذ

  تِ . تتَاًٌذ اص آى استفادُ کٌٌذ خطش کوثَد  گشٍُ ّای سٌی ٍ خٌسی دس هؼشؼتوام تایذ تِ گًَِ ای تاضذ

ػٌَاى هثال، اگش صًاى تاسداس دچاس کوثَد آّي تاضٌذ، اًتخاب ًاى فاًتضی تشای غٌی ساصی تا آّي، اًتخاب 

 . خَتی ًیست چَى هػشف ػام ًذاسد

  غٌی تایذ قاتلیت غٌی ضذى دس هقذاس اًتخاتی سا داضتِ تاضذ، یؼٌی تغییشاتی دس سًگ ٍ تَ ٍ هضُ آى تِ دًثال

دسکطَس اسپاًیا تکٌیک ّایی تشای غٌی  الثتِ ضذى پیص ًیایذ؛ هثال غٌی کشدى ضیش تا آّي هطکل است، 

 . تِ کاس گشفتِ ضذُ استساصی ضیش تا آّي 



 
 
 
 

 

 

   

   سا دس سثذ غزایی خاًَاس اضغال  تایذ سْن ػوذُ ای  هادُ غزایی کِ تشای غٌی ساصی اًتخاب هی ضَد

تا تَخِ تِ سیاست ٍصاست تْذاضت هثٌی تش حزف سٍغي   Aا ٍیتاهیي کٌذ؛ هثال غٌی ساصی سٍغي خاهذ ت

 .خاهذ اص سثذ غزایی خاًَاس ٍ هٌحػش کشدى آى تِ غٌایغ کیک ٍ ضیشیٌی پضی، کاس هفیذی ًیست

(Fortificant) کىىدٌ غىی: 

 اضافِ غزایی حاهل تِ ساصی غٌی ّذف تا کِ ضشٍسی هغزی سیض یا هغزی هادُ اص است ػثاست

  .ضَد هی

 اضافِ غزایی هَاد تِ هقادیشی دس دیگش غزایی هٌاتغ دس آًْا ٍخَد تِ تَخِ تا ایذت ضشٍسی ّای سیضهغزی 

  .ًطًَذ کٌٌذُ هػشف دسافشاد هادُ آى ًاهؼلَم یا ٍ اًذاصُ اص تیص هقذاس دسیافت تِ هٌدش کِ ضًَذ

 تَ ، طؼن سًگ، قثیل اص  غزایی هَاد خػَغیات دس تغییشی ًثایذ یی غزا هَاد تِ یضهغزیس افضٍدى ، 

 کاّص تطَسهحسَسی سا غزایی هَاد هاًذگاسی صهاى ًثایذ ّوچٌیي ٍ کٌذ ایداد  تَلیذ فشآیٌذ ٍ هاّیت

 .تاضذ هی هْن تسیاس هؼذًی هَاد تا ساصی غٌی هَسد دس هؼوَال اهش ایي .دّذ

 تَدُ پایذاس یغ تَص ، ًگْذاسی فشآٍسی، یٌذّای فشآ طی دس کِ تاضذ ًحَی تِ تایذ ّا هغزی سیض افضٍدى ٍ 

  ًگشدًذ حزف یا تخشیة

 تَلیذ اصطشیق یذ تا غزا تِ ضذُ افضٍدُ هغزی یض س هقادیش کیفیت کٌتشل ٍ ،پایص گیشی اًذاصُ ّای سٍش 

 .تاضذ پزیش اهکاى ٍ دستشس دس ًاظش ساصهاى ٍ کٌٌذُ

 تَدُ یکٌَاخت ٍ ثاتت تایذ ضَد هی اًتخاب حاهل ػٌَاى تِ کِ غزایی هَاد اص هغزی سیض دسیافت هقذاس ٍ 

 .تاضذ هطخع دسیافت هیضاى حذاقل ٍ حذاکثش هقادیش

 هحػَالت یي ا تاالی هػشف تا افشاد دس حذ اص تیص خزب هَخة کِ تاضذ ًحَی تِ تایذ یضهغزی س هقذاس 

 .ًگشدد

 :مًرد تًجٍ قزار گیزد بایست می اساسی وکتٍ سٍ ساسی غىی بىابزایه در

 حاهل ػٌَاى تِ غزایی هادُ ًَع اًتخاب .1

  ضشٍسی هغزی هَاد اًتخاب .2

  ضشٍسی هغزی هَاد هقذاس .3

 Dاَمیت غىی ساسی با يیتامیه 

ایي ٍیتاهیي دس خزب کلسین ٍ هؼذًی ساصی استخَاى ًقص  . ّای هحلَل دس چشتی است یکی اص ٍیتاهیي Dٍیتاهیي 

فَائذ غیش اسکلتی ًیض داسد ٍ هَخة افضایص قذست ػضالت ، کوک تِ ػولکشدسیستن ایوٌی ، کاّص   Dٍیتاهیي . هْوی داسد

دٍ . ایي ٍیتاهیي تِ اضکال هختلف هی تَاًذ ٍخَد داضتِ تاضذ. التْاب ٍ کاّص کاًسشّای پشٍستات ، کَلَى ٍ پستاى هی ضَد

کَلِ کلیسفشٍل )  D3ٍ ٍیتاهیي ( اسگَکلیسفشٍل) D2هیي کِ دس تذى اًساى اّویت داسد ػثاستٌذاصٍیتا  Dضکل ػوذُ ٍیتاهیي 

هٌثغ اغلی . تحت تأثیش ًَس هستقین آفتاب تثذیل تِ ٍیتاهیٌْای هزکَس هی گشدًذ D2   ٍD3پثص ساصّای ٍیتاهیي ّای (. 

سالوَى ٍ  تَاى تِ هاّی تخػَظ اص هٌاتغ غزایی ایي ٍیتاهیي هی. ًَس خَسضیذ است ٍ هٌاتغ غزایی آى هحذٍد Dٍیتاهیي 

هتاسفاًِ هاّی ٍ سٍغي کثذ هاّی دس تشًاهِ غزایی . ٍ لثٌیات اضاسُ کشد( تِ هیضاى کن)هشؽ  ساسدیي، سٍغي کثذ هاّی، صسدُ تخن

دسغذ ًیاص سٍصهشُ  20الثتِ دس غَست هػشف کافی ایي هَاد غزایی ًیض تٌْا . ًذاسد هْویا خایگاُ تسیاسی خَاهغ اص خولِ ایشاى 

 .کٌذ دسغذ ًیاص سٍصاًِ تِ ایي ٍیتاهیي سا تاهیي هی 80ٍاقؼیت ایي است کِ ًَس آفتاب تیص اص . ضَد تاهیي هی



 
 
 
 

 

 

   

ًتایح تشسسیْایی کِ دس ایاالت هتحذُ ٍ کاًادا اًدام ضذُ ًطاى هی دّذ کِ سیاّپَستاى ضوال ضشقی اهشیکا ٍ کاًادا 

دس ٍاقغ تغییشات فػلی،صًذگی دس .تاضٌذ ٍیتاهیي هیخطش کوثَد ایي تذلیل ًثَد ًَسکافی ٍ تیشگی سًگ پَست دس هؼشؼ 

فؼال دس   Dهٌاطق خغشافیایی کن ًَس ،سًگذاًِ ّای پَستی ،سالوٌذی ٍ تسیاسی فاکتَسّا هی تَاًذ تشسٍی پیص ساص ٍیتاهیي 

 Dّیذسٍکسی گشدش خَى تْتشیي ضاخع ًطاى دٌّذُ کفایت ٍیتاهیي  25. تاثیش تگزاسد( Dّیذسٍکسی ٍیتاهیي  25) تذى 

ایي  اصایي ٍیتاهیي اص طشیق هکول ّا ٍ غزاّای غٌی دس ایالت هتحذُ اهشیکا ٍ کاًادا قسوت ػوذُ ًیاص تِ . تذى هی تاضذ

ی چشب هثل سالوَى ٍ یا گَضت ،خگش ٍ یا صسدُ هاّیْا هاًٌذ غزاّای غٌی اص ایي ٍیتاهیي ّن  اصطشفی.ٍیتاهیي تاهیي هی ضَد

 .هػشف ًوی ضَد  تخن هشؽ تِ دلیل کلستشٍل تاالیی کِ داسًذ 

ّا  ًتایح اخیش تشسسی کطَسی سیضهغزی  .ّا است تشیي کوثَد سیضهغزی خضٍ ضایغ Dکوثَد ٍیتاهیي دس ایشاى ًیض 

تحقیقاتی ّن کِ تِ . دسغذ هشدم تخػَظ خوؼیت ضْشًطیي، دچاس کوثَد ایي ٍیتاهیي ّستٌذ 80دّذ حذٍد  ًطاى هی

دسغذ کوثَد  80تا  40دّذ افشاد تضسگسال خاهؼِ ایشاى، تیي  ّا اًدام ضذُ ًطاى هی غَست پشاکٌذُ دس تؼضی هشاکض استاى

ّای اخیش دس سطح تْشاى ٍ دس هذاسس دس کَدکاى  طی تحقیقاتی کِ دس سال. ای است ذ کِ آهاس ّطذاسدٌّذُداسً Dٍیتاهیي 

، آلَدگی َّا، ًَع ٍضؼیت ضْشًطیٌی هَاخِ ّستین D دتستاًی اًدام گشفتِ ًتیدِ ایي ضذُ  کِ دس کطَس تا کوثَد ٍیتاهیي

کوثَد ایي ٍیتاهیي دس تذى هی  اص ػَاهل ّای ضذآفتاب  اص کشم پَضص، سًگ پَست تیشُ، تشس اص هضشات ًَس آفتاب ٍ استفادُ

کوثَد ایي ٍیتاهیي تاػث تشٍص تیواسّایی هاًٌذ ساضیتیسن دس کَدکاى، ًشهی استخَاى، پَکی استخَاى ٍ تاالخشُ ضؼف ٍ  .تاضٌذ 

ّایی  خطش اتتال تِ تیواسی Dدسیافت ًکشدى کافی ٍیتاهیي   ّای خذیذ ًطاى دادُ ًتایح پژٍّص. ضَد کاّص تَدُ ػضالًی هی

دّذ ٍ تاػث ضؼف  ّا افضایص هی ّا هاًٌذ سشطاى پشٍستات، سٍدُ تضسگ ٍ سیٌِ سا دس خاًن اس، دیاتت، اًَاع سشطاى هاًٌذ ام

تشاساس تحقیقات هتؼذدی کِ تشسٍی تیواساى هثتال تِ ام اس  ًیض غَست گشفتِ هطخع ضذُ کِ . ضَد دستگاُ ایوٌی تذى هی

ّای پیطگیشی اص اتتال تِ  کافی تشای تذى یکی اص سٍش Dّستٌذ، تٌاتشایي تاهیي ٍیتاهیي  Dچاس  کوثَد ٍیتاهیي هثتالیاى د

 .ّای هضهي دیگش است ایي تیواسی ٍ تیواسی

ّا  سال، کَدکاى ٍ خاًن 65ّای سٌی هتفاٍت است؛ تشای هثال افشاد تاالی  دس گشٍُ تِ ایي ٍیتاهیي  ًیاص سٍصاًِ تذى

اًدوي غذد ایاالت هتحذُ اهشیکا ًیاص تِ ایي ٍیتاهیي سا تشای افشاد دس هؼشؼ خطش کوثَدایي . داسًذ Dتشی تِ ٍیتاهیي ًیاص تیط

 :گًَِ اػالم کشدُ

 دس سٍص   IU 100 – 400:  سال  2کَدکاى صیش 

 دس سٍص  IU  600-1000سال  2کَدکاى تاالی 

 دس سٍص  IU   1500-2000سال   19 – 70تالغیي  

ضیش هادس کافی ًیست، تِ ّویي دلیل ًَصاداى دس هؼشؼ خطشًذ ٍ تایذ اص سٍص پاًضدّن تَلذ اص  Dهیضاى ٍیتاهیي   

 .. استفادُ کٌٌذ Dّای ٍیتاهیي  هکول

اًتخاب حاهل . یکی اص تْتشیي ساّْای قاتل اطویٌاى ، دسیافت ایي ٍیتاهیي اص طشیق غٌی ساصی هَاد غزایی است

تا حاهل ّای هختلفی غَست گشفتِ  Dتاکٌَى غٌی ساصی هَادغزایی تا ٍیتاهیي  .َسد تَخِ قشاس گیشدهٌاسة ًیض تایستی ه

دس تؼضی کطَسّا هاًٌذ آهشیکا ٍکاًادا .است کِ اص آى خولِ هی تَاى تِ ضیش ٍ لثٌیات ، هاسگاسیي ، سٍغي ّا ٍ آسد اضاسُ ًوَد

تَسط اًدوي پضضکی غزا ٍ   Dتشًاهِ ّای غٌی ساصی ضیش تا ٍیتاهیي . سالِ داسد 90ای  ساتقِ Dساصی ضیش تا ٍیتاهیي  غٌی

. دس آهشیکا هشسَم ضذُ ٍ تا تِ حال اداهِ یافتِ است 1924پیطٌْاد ضذ ٍ تِ طَس گستشدُ اص سال ( AMA-CFN)تغزیِ اهشیکا 



 
 
 
 

 

 

   

َُ ًیض  دس دستَس کاس تؼضی تذلیل ایٌکِ تشای دستشسی تِ ایي ٍیتاهیي حتوا حضَس چشتی الضاهی ًیست ، استفادُ اص آب هی

دسخِ سا  4آى هی تَاًذ دهای  Dچشا کِ اٍال هغزی تَدُ ٍ هؼوَال هػشف هی ضَد ٍ ثاًیا  ٍیتاهیي .. کطَسّا قشاس گشفتِ است

سال سٍصاًِ تیص اص  2خوؼیت تاالی % 49اًدوي کطاٍسصی آهشیکا تِ گضاسش  .هذت صیادی تحول کٌذ تذٍى ایٌکِ تخشیة ضَد

تٌاتشایي غٌی کشدى آتویَُ تا ایي ٍیتاهیي هی تَاًذ  اثش .سالِ هی تاضٌذ 9-18ایي افشاد % 60کِ .ب هیَُ هی ًَضٌذیک لیَاى آ

ٍاحذ تیي الوللی اص ایي ٍیتاهیي هی تَاًذ هَثش  1000استفادُ اص آب هیَُ داسای . تذى داضتِ تاضذ Dهْوی تش ٍضؼیت ٍیتاهیي 

 .تاضذ

ساصی هحػَالت  ّای خذی دستاسُ غٌی ٍ ّطذاس هتخػػاى اقذام Dکوثَد ٍیتاهیي  دس کطَس ها تا ٍخَد ضیَع تاالی

ضیش است، صیشا  Dتدشتِ کطَسّای دیگش ًطاى دادُ تْتشیي هادُ حاهل تشای ٍیتاهیي  .اًدام ًطذُ است Dغزایی تا ٍیتاهیي 

الصم ٍ هلضٍم ٍ  Dدس ٍاقغ کلسین ٍ ٍیتاهیي . تاضذ هَثشتَاًذ  کلسین تذى ًوی ٍضغ تذٍى اغالح Dهػشف ٍیتاهیي 

ای  دس دٍسُ .ساصی است ػٌَاى هٌثغ خَب کلسین تْتشیي گضیٌِ تشای غٌی تٌاتشایي ضیش تِ. کٌٌذُ ّوذیگش ّستٌذ تٌظین

 ػذمیا  اًدام ضذ، اها تؼذّا تٌا تِ دالیلی هاًٌذ تِ غشفِ ًثَدى اص ًظش اقتػادی دس کطَس Dساصی ضیش تا ٍیتاهیي  غٌی

کٌٌذ، اها ایي هحػَالت تِ غَست  غٌی هی Dغَست هحذٍد ضیش یا دٍؽ سا تا ٍیتاهیي  اهشٍص تِ. فشٌّگساصی اداهِ پیذا ًکشد

 .ضًَذ گستشدُ تَصیغ ًوی

کویتِ کطَسی اخیشا ، .تشسسی کطَسی دس صهیٌِ غٌی ساصی ضیش ٍ یک گشٍُ آتویَُ غَست گشفت  86سال   دس

غٌی ساصی  .آغاص ضذُ است ًیض غٌی ساصی ًاى سٌتیکاس تش سٍی .ة کشدُ است یػَتتِ آسد سا  Dافضٍدى ٍیتاهیي  ،ساصی  غٌی

ّای سٌتی  تشای توام ًاى. ٍ ًتایح تسیاس خَتی دادُ ٍ قاتلیت ٍ اثشتخطی آى دس اًساى ًیض دیذُ ضذُ است پایاى یافتِ ًاى لَاش 

تِ ّواى آسدی کِ تا اسیذ  تَاى هی. کٌٌذ دسغذ هشدم ًاى سٌتی هػشف هی 93 ذ؛ چشاکِخَاّذ ضساصی اًدام  ایي غٌیًیض 

  .دادکوثَد سِ ػٌػش سا پَضص هی تَاى  ساصی آسد  دس ٍاقغ تا غٌی. کشدّن اضافِ  Dضَد، ٍیتاهیي  فَلیک ٍ آّي غٌی هی

 :وتیجٍ

حْت گشٍّْای آسیة کافی هخػَغا  Dاستشاتژیْای تْثَد غٌی ساصی هی تَاًذ تِ خوؼیتْا تشای دسیافت ٍیتاهیي 

کِ غٌی هیطًَذ تیطتش هؼطَف تخشیة ایي ٍیتاهیي دس طی تَلیذ ٍ ًگشاًی اٍلیِ دس غٌی ساصی غزاّایی  .کوک ًوایذ پزیش 

تٌاتشایي تحقیقات ٍسیؼی هی تایست دس ایي صهیٌِ غَست تگیشد تا حذاقل اص دست سٍی سا طی فشایٌذ تَلیذ .رخیشُ هی تاضذ

 .ضوي ایٌکِ حاهل غزایی هٌاسة  ًیض هَسد اسصیاتی دقیق تش قشاس گیشد. ًگْذاسی داضتِ تاضینتَصیغ ٍ ،

پطتیثاًی ّای تایستی اص آًدا کِ تاهیي ایي ٍیتاهیي تشای کَدکاى سٌیي هذسسِ اص اّویت ٍیژُ ای تشخَسداس است ، 

اص تدشتیات داًطگاّْای ػلَم  ٍ تغزیِ کطَس هشاکض تحقیقاتی غزا .الصم اص سَی هقاهات ریشتط دس ایي صهیٌِ غَست گیشد

ٍ کاسخاًدات تَلیذ کٌٌذُ هحػَالت لثٌی تِ تَلیذ ضیش ٍ دٍؽ غٌی ضذُ تا ایي  کشدُپضضکی داخل ٍ خاسج کطَس استفادُ 

 .ٍصاست تْذاضت ٍ آهَصش ٍ پشٍسش تایذ تاس هالی ٍ اخشایی آى سا دس هذاسس هتحول ضَد ّوچٌیي .ٍیتاهیي تطَیق ضًَذ 

دس اختیاس  ي ایٌکِ  آگاّی ّای الصم تشای تطَیق هشدم تِ استفادُ اص هحػَالت غٌی ضذُ اصسَی هطثَػات ،غذا ٍ سیوا ضو

 .هشدم گزاسدُ ضَد
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