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دل برنامهه اهای اهیاوی و اطهرات و ت هروم دف مرهر  برمهی از مهواد اهیاوی   اامروزه با توجه به عدم تع

مرهر   امچنهی  بهامهی شهود و  امتالالت و بیمافوهای ناشی از آن بهه وطهوف دف جوامهن انیهانی دوهده

 .می باشند 3مگا ناکاطی ماای که از منابن عمده ا

که مود تبعاتی از جمله اطهزاوش بیمافوههای بلبهی و عروبهی و  است کااش واطته 3میزان مرر  امگا 

 فو به اطزاوش می باشد. 3بنابراو  گراوش امگانی به مرر  مکمل اای امگا  سرتانها فا بدنبال دافد 

نیهاز اای چهر  و رهروتنی  به مواد اهیاوی از جملهه اسهید  بدن انیان برای برتر  کردن نیاز اای مود

د کهه بهدن بهادف بهه تولیهد انهوا  نمهی باشه اسیداای چر  وکی از اجزا تشکیل دانده چربی اها .دافد

رس بنابراو  بها توجهه بهه اامیهت چربیههای  ضروفی آن نییت و باود از تروق مواد ایاوی تامی  شود .

  امرمهم می باشد که چربی موجود موجود دف ماایان تحقیقات گیترده ی انجام شده و بیان کننده او

می باشند که البته مقادور آنها بیهته بهه گونهه  دف آنها دافای مقادور زوادی اسید اای چر  ایر اشبا 

 .ماایان مت اوت است

  و اسهیداای چهر  اشهبا  سیداای چر  به دوگروه تقییم می شوند اسید اای چهر  ایهر اشهباا 

سه اسید چهر  تشهکیل دانهده مهانواده  ضروفی می باشد.  جز اسیداای چر  ایر اشبا 3 که امگا 

 )دوکوزااگزانوئیک اسهید  ( (EPA اوکوزا رنتائینوئیک اسید  (ALA)آل ا لینولنیک اسید عبافتند از:  3امگا 

DHA) . 

نهه   میگههو  صههد  حیوانههات دف ههائی  فواهه  هبههد مههاای  مههاای آزاد  مرچ 3-بهتههر   منههابن امگهها 

اای موفاهی سافدو  ماای  ماای کولی و شاه ماای می باشند. البته ماایهای چر  برگرطته از آ 

دف دفمان بییافی از بیمافی اا از جمله دفمهان اطیهردگی    3امگا  بیشتری ایتند. 3-آزاد دافای امگا

اطهزا ش میهزان وثر می باشهد. کااش وزن   دفمان روکی استخوان   جلوگیری از ترلب شراو  و ..... م

الیهر دف فژ م ایائی اشخاص می تواند اثر سودمندی دف هااش بیمافوهای طوق 3-اسیداای چر  امگا

  می باشد.  3سالمت بدن انیان دف گرو مرر  امگا وان گ ت که دف نهاوت می ت داشته باشد.

 


