
 6 –امیگای 

 6-امریکا و آسترالیا راجع به استعمال امیگای طب نتایج تحقیقات علمای

به  6-سالۀ امریکا و آسترالیا را در ارتباط به تناول روغن های امیگای  انگلستان نتایج تحقیقات هفت  BMJه مجل

را زیاد استعمال میکردند بیشتر  6-که امیگای  یکسا ننشر رسانیده است. این تحقیقات نشان داد که مرگ ومیر در 

به امراض چون   6-برعاله امراض قلبی استعمال زیاد امیگای  بوده و مرگ ومیر شان بیشتر از امراض قلبی بود.

 ( نیز ارتباط داده شده است:Alzheimer’sافسرده گی روانی، شکر، مفاصل و مرض فراموشی شدید)

در روغن های نباتی چون، جواری، گل آفتاب پرست، شرشم، وغیره موجود است که در بازار های  6-امیگای 

 تاد ننیمه جامد تولید میکن توسط پروسۀ کیمیاوی به شکل . این روغن ها را همچنانفروخته میشوندکابل بوفرت 

در روغن  ترانس یاد میگرددنام شحم ماده زهری که ب یکپروسۀ کیمیاوی  چنین زود خراب نگردند ولی در وقت

 از جانب دیګر میباشد. آن مایعشکل  که هنوز خطرناک تر از روغن های  بوجود می آید  6-های نباتی امیگای 

در هوای آزاد با ګذشتن چند روز هوازی ګردیده وبه صحت مفید نمی باشند.    6-روغن های نباتی  ما یع امیگای 

 ، پالککه درماهی، چهارمغز، زغیر) 3-باندازه کم با روغن های امیگای تازه   مایع  6-اگر روغن امیگای 

 در غذا باید یک حصۀ  3-با امیگای  6-تناسب امیگای  .مفید اندبه صحت  ( استعمال گردند وجود استموغیره 

 3-بل امیگای در مقا 6-باشد، ولی در کشور ما تناسب تقریبی امیگای  3-امیگای  در مقابل یک حصۀ 6-امیگای 

در بدن گردیده  (inflammation)باعث التهاب  6-. درچنین حالت امیگای باشددر مقابل یک  05در حدود  ممکن

و امراض مختلف را ببار می آورد. در افغانستان مشکل دیگری هم وجود دارد و آن اینکه روغن را در هنگام 

 ( (Free radicals زهری ماده و   زود سوخته   لیخی 6-پخت و پز خیلی داغ می سازند و روغن های امیگای 

 در آن تشکیل میگردد.

و آنچه مصرف میګردد باید تازه  کمتر مصرف گردند 6-روغن های مایع نباتی امیگای   -1 توصیه :

 روغن در یک جای سرد نګهداری ګردد. و باشد

 پرهیز گردد.به کلی   6-امیگای  جامد از استعمال روغن های نباتی نیمه -2           

 د.نسرخ)داغ( نگرد روغن های مایع نباتی زیاد -3           

 بیشتر استفاده گردد.  )که درماهی، چهارمغز، زغیر، پالک وغیره موجود است(ند دار 3-از غذاهائیکه روغن امیگای  -4           

 صحت مفید است.مصرف مقدار کم مسکه از حیواناتیکه علف چریده به  -5           

  مفید است. به صحت بوده و 9-امیگای  دارای روغن زیتون -6           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اكا فيض اهللدوکتور 
صحتمشكور مقكم عكلی ريكست جمهوری در امور  وزي   

 وتعليم و فوکل پكينت ملی ب ای محو پوليو                  
 ۱۹۳۱حوت  ۷


