
 

: نمک ی درباره ینکات    

. باشدیو کلر م میدو عنصر سد بیحاصل ترک یخوراک نمک

ماده )  میاثرات نمک بر فشار خود به علت وجود عنصر سد

 میکه سطح سد یاست. در افراد بیترک نیدر ا(موثر بر نمک

فشار  شیافزا خطر است نییخون پا میو سطح پتاس الخون با

 شیو سکته است، افزا یبقل یهایماریخون که خود مسبب ب

 .ابدییم

شده، فشار خون را  هیدر حد توص میپتاس افتیدر شیافزا

 کاهش فشارخون را زین می. کاهش مصرف سددهدیکاهش م

 یریقلب و عروق جلوگ یهایماریاز ب یداده و از مرگ ناش

 یخوراک ینمکها از ی. در حال حاضر در کشور ما نوعکندیم

آن  بیدر ترک میسد یه جاب میکه از پتاس شودیم دیتول

فقط در  (مینمک پتاس( نوع نمک نیاستفاده شده است. ا

خاص از  یگروهها یکشور جهت مصرف برخ یها داروخانه

 .باشدیقابل عرضه م البا خون به فشار الجمله افراد مبت

 میاز کاهش سطح پتاس یریدرمان و جلوگ یبرا میپتاس نمک

 یبرخ ای مُدر یااست که به سبب مصرف داروه یدر افراد

خاص ممکن است دچار  یهایماریب یبرخ ای گر،ید یداروها

پزشک مورد  زیتجو با نوع نمک نیخون شوند. ا میافت پتاس

 .ردیگیاستفاده قرار م

 افتیدر زانیکرده است که مالم بهداشت اع یجهان سازمان

 5حدود ) در روز گرمیلیم 2300کمتر از  دیبا نیدر بالغ میسد

 زانیحداکثر م(سال 0-55) نترییپا نیاشد. در سنب (گرم نمک

گرم در  3از  کمتر دیمصرف نمک با یشده برا هیتوص

 روز باشد.

 

شــــــور  یغذاها اینمــــک  ادیمصــــرف ز

 خواهـــــد داشت؟ یرا در پ یچه عوارض

 یپوک ،یسکته مغز ،ی، سکته قلبالخون با فشار

ورم همه از  ای، سرطان معده، آسم، ادم ستخوانا

 .نمک است ادیز عوارض مصرف

 

 فشارخون و  شیاز افزا یریشگیپ یبرا

توجه  دیبا یبه چه نکات یعروق -یقلب یهایماریب

  م؟یکن

 را کاهش  دیکنیکه هنگام پخت به غذا اضافه م ینمک زانیم

 .دیده

 دان نمک؛ بر سر سفره از نمک هیرو یاجتناب از مصرف ب یبرا

 .دیاستفاده نکن

 یبند بسته ییاز مواد غذا یاریکنسرو شده و بس یغذاها 

 نیهم ستند، بههنمک  یادیز ریمقاد یشده و آماده دارا

 .دیرا محدود کن ییمواد غذا نیبهتر است مصرف ا لیدل

 هیبهبود طعم غذا و کاهش مصرف نمک در هنگام ته یبرا 

 شن،یآو مثل خشک ایتازه  یهاینمک از سبز یغذاها به جا

  .دیآب نارنج و ... استفاده کن ایترش  مویآب ل ر،یس د،یشو

 یها شور، انواع فرآورده لیشور مثل آج یغذاها مصرف 

 ریظن انواع شور ها،یانواع ترش پس،یشده، چ میت حجالغ

و کالباس و  سیسوس ،یدود یشور و کلم شور، ماه اریخ

 .دیرا کاهش ده یکنسرو یغذاها

 به کار رود  کیکه ممکن است در انواع نان و ک نیریجوش ش

است.                 (عنصر موثره نمک میسد) یادیمقدار ز یدارا

 تیحدودم  یماریبه ب تالکه به علت اب یدر افراد نیبنابرا

 دیهم با نیریش جوش یمصرف نمک دارند مصرف مواد حاو

 .محدود شود اریبس

 



 نوع  نیفقط از ا دیو چرا با ستیشده چ هیتصف دداری نمک

 م؟ینمک استفاده کن

نامحلول  یهایاست که در آن ناخالص یشده نمک هیتصف نمک

مانند  محلول یهایناخالص نیو همچن نیمانند فلزات سنگ

 .در کارخانه حذف شده است یندیفرآ یآهک، شن و ماسه ط

 یباشد. نمکهاشده  هیو تصف دداریاز نوع  دیبا یخوراک نمک

را بهتر و به  دی زانیم باال خلوص لیبه دل دداریشده  هیتصف

 .کنندیحفظ م شتریمدت ب

 شیب)   یالنبه مدت طو ددارینمودن نمک  رهیو ذخ ینگهدار

 ی. براشودیم آن دیاز  یموجب از دست رفتن بخش (ماه6از 

نور و رطوبت و در ظرف نمک را دور از  دیدر نمک، با دیحفظ 

و  یرنگ یها شهیش ای و یسفال ،یچوب ،یکیستالته پدر بس

کرد و جهت اضافه کردن آن به غذا در زمان  ینگهدار رهیت

آن در حداکثر  دینمود تا  اضافه پخت یطبخ، نمک را در انتها

 .مقدار حفظ شود

که  یدر افراد ینشده به علت داشتن ناخالص هیتصف نمک

مصرف  یحت ارند ود یو کبد یویکل ،یگوارش یهایماریسابقه ب

 ،یگوارش یهایمداوم آن در افراد سالم منجر به بروز ناراحت

 .شودیدر بدن م آهن کاهش جذب یو حت یکبد ،یویکل

 یخوددار "یصنعت –یصادرات"هر نوع نمک با عنوان  دیخر از

 .دیینما

 

 توجه:  

 و  یکاف دیکه فاقد  ایمصرف نمک در از

 .دیکن یاست خودار یاخالصن  یدارا

 به وجود پروانه ساخت از وزارت  همواره

 هیتصف ددارینمک  یبند بسته یبهداشت رو

 .دییشده توجه نما

 هیدار تصف دینمک  »که عبارت دیکن دقت 

نمک درج شده باشد و  یبند ستهب یبر رو « شده

 یصنعت یصادرات » نمک با عنوان هرگونه دیاز خر

 .دیینما یدارخود«ایردنمک »  ایو «

کم مصرف شود و همان  اریبه مقدار بس دیبا نمک

 دداریشده  هیفقط از نوع تصف زیمقدار کم نمک ن

 باشد

 

 :منابع

1- Avilable from 

http://www.zums.ac.ir/files/mahneshan-

behdasht/mataleb.pdf 
کاهش مصرف نمک یرسان طالعا جیبس یمطالب آموزش -2  
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