
 

 جایگسیه های جالب خالل دودان کماوی

 یک ّسیلَ کْچک، هفیذ ّ خالل دودان کماویآیب هی داًستیذ کَ

پزهصزف در ثیي ػوْم است کَ اغلت آى را ثؼذ اس هیل کزدى 

غذایشبى هْرد استفبدٍ قزار هی دٌُذ ّ الجتَ ثذ ًیست 

ثذاًیذ ثؼضی ُب خبیگشیي ُبی خبلجی ثَ خبی آى قزار هی 

 !دٌُذ

 



در اداهَ قصذ دارین تب شوب را اسًتبیح یک هغبلؼَ گستزدٍ 

کَ در هْرد استفبدٍ هزدم اس خالل دًذاى ّ خبیگشیي ُبیی کَ 

 .ثزایش اًتخبة هی کٌٌذ،هغلغ سبسین

عجق تحقیقبت اًدبم گزفتَ هحققبى ّ پششکبى ثَ ایي ّاقؼیت 

 درصذ اس هزدم اس ُز ًْع 60دست پیذا کزدٍ اًذ کَ حذّد 

 ُب ّ خبرج کزدى ثبقی هبًذٍ ُبی تمیس کردن دودانشیئی ثزای 

غذایی اس ثیي دًذاى ُبیشبى استفبدٍ هی کٌٌذ، ّ ایي یک 

خبلت است . فبخؼَ ثشرگ در دًیبی دًذاى پششکی هحسْة هی شْد

ثذاًیذ آى ُب اػتزاف کزدٍ اًذ کَ سْسى، کلیذ، قیچی، 

را ثزای ایي ... کجزیت، هذاد، گْشْارٍ، سُْبى ًبخي ّ 

 !هٌظْر ثَ کبر هی ثزًذ

ُز سبلَ تحقیقبت سیبدی تْسظ اًدوي ثِذاشت دًذاى در کشْر 

ُبی هختلف خِبى صْرت هی گیزد کَ حبکی اس ایي است کَ 

افزادی کَ خزدٍ ُبی غذا را اس هیبى دًذاى خْد تویش ًوی 

 را کٌبر گذاشتَ اًذ، احتوبل اثتال ثَ خالل دودانکٌٌذ ّ 

ثیوبری ُبی لثَ ّ ثْی ثذ دُبى در آى ُب ثسیبر ثیشتز اس 

 .کسبًی است کَ اس خالل دًذاى استفبدٍ ًوی کٌٌذ

ثِتزیي ًْع خالل دًذاى کَ هی تْاى آى را خزیذاری کزد، خالل 

مسایای استفاده از خالل یکی اس هِن تزیي . دًذاى کوبًی است

 دّر شذى اس ثیوبری ُبی شبیغ هزثْط ثَ دُبى ّ دودان کماوی

ػفًْت لثَ ُب هی ثبشذ کَ ثب تْخَ ثَ هصزف ثی رّیَ فست فْد 

خالل دًذاى کوبًی . در ثیي هزدم، ثَ شذت افشایش یبفتَ است

در هیبى اًْاع خالل دًذاى ُبی ػزضَ شذٍ در ثبسار استفبدٍ 

ثستَ ثٌذی ُبی هٌبست ّ ثِذاشتی خالل دًذاى . راحت تزی دارد

کوبًی را هی تْاى اس دارّخبًَ ُب تِیَ ًوْد ّ حتی در سفز 

 .ًیش آى ُب را ثَ ُوزاٍ داشت


