
 شکر و قند  مصرف سرانه که دهد  یم نشان آمار

 اریبس ،یجهان تیوضع به نسبت ما کشور در

 یرانیا هر شود  یم برآورد که یطور به باالست،

 لوگرمیک 03 تا 92 مقدار ساالنه متوسط طور به

 یجهان نیانگیم از که کند  یم مصرف شکر و قند

 مراتب به است، لوگرمیک 93 تا 92 حدود که

 . باشد  یم شتریب

 
 مطالعات طبق شکر و قند مصرف مطلوب زانیم

 91از کمتر به دیبا حداقل بهداشت، یجهان سازمان

 ییغذا مواد کل در روز در گرم 29) سال در لوگرمیک

 کل از درصد 93 حداکثر شکر، و قند تا برسد( یمصرف

 خطر عالوه به و دینما نیتام را فرد یافتیدر یانرژ

 قند، حبه هر.  دهند کاهش را ها  یماریب از یاریبس

 طور به یرانیا هر اگر و دارد وزن گرم 1 تا 2 حدودا

 سال امیا تمام در یچا استکان 0 یروز متوسط

 و فقط کند، لیم قند حبه 9 با را کدام هر و بنوشد

 باعث ،یچا کنار از قندها حبه نیا کردن حذف فقط

 سال در قند سرانه مصرف لوگرمیک 99 بایتقر کاهش

 به یراحت به را یرانیا هر سرانه مصرف و شود  یم

 . رساند  یم یجهان نیانگیم

 را تعادل حد دیبا زین یعیطب یقندها مصرف در البته      

 که هستند یا ساده یقندها ،یعیطب یقندها. نمود حفظ

 یها قند کهیحال در کند، یم جذب را آنها یراحت به کبد

 همانگونه یا کارخانه محصوالت و شکر و قند مثل یصنوعم

 یارگانها گرید و کبد به رو فشار نیشتریب شد اشاره که

 یم یمختلف یها یماریب مسبب و کنند یم وارد یگوارش

  .شوند

 یمصنوع قند یدارا محصوالت مصرف بار هر از پس     

 یم کار از( لهاینوتروف) بدن دیسف یگلبولها( شکر و قند)

 هر به شدن آلوده آماده کامال بدن ساعت 1 یال 9 و افتند

 از پس قاتیتحق طبق. بود خواهد یباکتر ای روسیو نوع

 ستمیس ،یمصنوع قند یحاو محصوالت خوردن بار هر

 نیا و دهد یم دست از را خود ییکارا ٪۵1 تا بدن یمنیا

 روسیو و ها کروبیم شدن فعال یبرا زمان نیبهتر قایدق

 قاتیتحق ها  سال حاصل باال موارد از کدام ره است ها

 رفتار رییتغ باعث دارند قصد که است گوناگون یپزشک

                                                                  .شوند سالمتمان حفظ یبرا ما، از کدام هر

 
 هورمون اندازه از شیب ترشح سبب شکر 

 شیب اضطراب احساس. شود یم بدن در نیآدرنال

 آن جینتا از یخلق بد و یآشفتگ  اندازه از

 .هستند

 شکر، ای قند از استفاده عدم و تلخ یچا دنینوش    

 یکشورها در هاست  سال هک است یفرهنگ

 میدار دوست ها  یرانیا ما. شود  یم جیترو شرفتهیپ

 که میا نکرده عادت هنوز و باشد نیریش کاممان

 . میکن تحمل را یچا یتلخ

 
 

 یبرا تلخ یچا دنینوش یتلخ که است نیا تیواقع اما    

 مصرف عوارض کردن دایپ ادامه از کمتر مراتب به ،نیاول

 بعد، یروزها م،یکن تحمل را اول روز چند اگر و است قند

 کردن حذف بله،. شد خواهد تر راحت مراتب به آن دنینوش

 سالها از پس ها، یدنینوش ریسا و یچا نارک از شکر و قند

 راتیتاث همه نیا وجود با اما است، یمشکل نسبتا کار عادت،

 با را خود ذائقه که است یضرور شکر، و قند از استفاده سوء

 ؛یخور نیریش به عادت کاهش ضمن و داده رییتغ صبر یکم

 مثل یعیطب یقندها از یمصنوع یها ینیریش یجا به

 عسل ،یعیطب عسل توت، خرما، دار طعم قند عانوا   خرما،

 یها ینیریش ریسا و سرخ شکر خرما، عیما قند خرما،

 کی هر بلکه نبوده مضر تنها نه که شود استفاده یعیطب

 .دباشن یم زین خود خاص فوائد یدارا

 و هضم به قادر انسان بدن که زائد است یا ماده شکر

 یمولکول ساختار هنکیا یبرا رو نیا از ست،ین آن جذب

 بدن در موجود یمعدن مواد از است مجبور بشکند، را آن

 تعادل جهینت در. کند هضم را آن بتواند تا کند مصرف

... و میسد م،یپتاس وم،یزیمن م،یکلس مثل یمعدن عناصر

 .زدیر یم هم بر
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 صرفم کنترل و کاهش

  شکر و قند
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 هيکل برابر در بدن یدفاع ستميس ضعف باعث شکر

 .گردديم هایماريب

 سنگ جادیا یاصل عامل. زند یم بيآس ها هيکل به شکر

 .است شکر مصرف هيکل

  .است شکر مصرف مثانه سنگ یاصل عامل

 نیمهمتر از یکی شکر همگان تصور خالف بر

 به را LDL خون بد ترولکلس که است  یعوامل

 یم نییپا را خوب کلسترول و برد یم باال شدت

. شود یم کلسترول رفتن باال سبب کل در و آورد

 یم باال را کلسترول که ستین یوانیح روغن نیا

 .برد

 عوامل از یکی شکر و قند ادیز مصرف

 یسرطانها جمله از سرطان یاصل

 رکتوم و کلون و پروستات و نهیس

 .است
 

 شدن فیضع باعث شکر و قند ادیز مصرف

 .است یینایب

 
 شدن کیبار باعث شکر و قند ادیز مصرف

 .شود یم سکته تینها در و یخون یرگها

 کردن ترش باعث شکر و قند ادیز مصرف

 ترش یوقت که عامه تصور برخالف. است معده

 رفع را آن تا خورند یم نیریش یزیچ کنند یم

 .کند

 مبتال سکیر شکر و قند ادیز مصرف

 ادیز را ابتید و یقلب یهایماریب به شدن

 .کند یم

 
 

 

 

شتي ردماني رفسنجان  دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا
 باسمه تعالي معاونت غذا و دارو
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