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ورزش راگبی: موضوع
:دانشجو
:استاد

تاریخچه راگبی
بازیستانانگلدرراگبیمدرسهدرکهفوتبالنوعیازکهبرمیگیرددرراورزشهاییهمهخودعاممفهومدرفوتبالراگبییاراگبی
امروزههالبت.کاناداییفوتبالواسترالیایی،فوتبالآمریکایی،فوتبالنفره،۱۳راگبینفره،۱۵راگبی:یعنی.گرفتهاندریشهمیشد،
.میشودگفتهاولورزشدوهمانبهفقطراگبی

درانگلستانراگبیمدرسهآموزدانشالیسوبویلیام۱۸۲۳سالدراست؛آمدهراگبیورزشپیدایشبهمربوطداستانهایدر
درجدیدیزشورفوتبالقوانینتغییرباآنازپس.کردآنبادویدنبهشروعوبرداشتهدستباراتوپفوتبال،مسابقهیکهنگام
وجهدرباره۱۸۹۷سالدرراگبیجامعهازگزارشیشدهنقلآندرماجرااینکهنوشتهایقدیمیترین.شدایجادراگبیمدرسه
تخاریافمدالوبودهمدرسهاینآموزدانشالیسوبویلیامکهمیدهدنشانراگبیمدرسهدرموجوداسناد.استورزشاینتسمیه

درسهماساسینقشهرچند.بگذاردگواهیداستاناینصحتبرکهنداردوجودمدرکیاما.استموجودآکادمیایندراونامبهنیز
شدهتهیهمدرسهایندر۱۸۴۵سالدرورزشاینمقرراتاولینواستانکارغیرقابلراگبیتکاملوگیریشکلدرراگبی
نوبجدرناحیهای)والکورنوولزدرکهاستهارلینگورزشداشته،تأثیرراگبیپیدایشدرکهورزشهاییازدیگریکی.است

ندینچمعمولادروازهها.میکردندتالشحریفدروازهبهتوپیکرساندنبرایبازیکنانمسابقهایندر.میشدبازی(اسکاتلند
ورزشاین.دمیشفراهمهمجوارروستاهایبینپرهیجانوبزرگمسابقاتبرایفرصتیترتیباینبهوداشتندفاصلههمازکیلومتر

.میشدنامیدهکاریاپانیاکاناپانولزدر
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راگبی
همدرسدرکهفوتبالنوعیازکهبرمیگیرددرراورزشهاییهمهخودعاممفهومدرفوتبالراگبییاراگبی
فوتبالآمریکایی،فوتبالنفره،۱۳راگبینفره،۱۵راگبی:یعنی.گرفتهاندریشهمیشد،بازیانگلستاندرراگبی

در۱۸۷۰سالدر.میشودگفتهاولورزشدوهمانبهفقطراگبیامروزهالبته.کاناداییفوتبالواسترالیایی،
گاهباشازبودندعبارتمدارساین.میپرداختندمدرسهایراگبیبازیبهکهداشتندوجودباشگاه۷۵بریتانیا،
اهیدانشگغیرباشگاهقدیمیترینبهعنوانمناقشهموردسوابقطبقکه۱۸۵۸تأسیسسال)هیسبلکراگبی
واناداکاسترالیا،ایرلند،کشورهایدرهمچنینراگبیباشگاههای.(میشودشناختهدارد،وجودهنوزکهراگبی
تشکیلراراگبیاتحادیهتاآمدهگردلندنباشگاه۲۱کهزمانییعنی۱۸۷۱سالتابهرحال،.بودندفعالنوزلند
ضربهنساختممنوعبهاقدامهیسبالککنایهای،بهصورت).نداشتوجودراگبیبرایقبولیقابلقواعددهند،
توپدادنپاسقوانیناینطبقبر.شدگرفتهبکار۱۸۷۱سالژوئنماهدراتحادیهاینقواعداولین(نمودزدن
دشوایجادتماستوپباخطبیروندرودروازهسمتبهجائیکهدرراترایهمچنینآنها.بودشدهاعالممجاز
.بودندمناقشهدرهنوزپنالتیبرگشتوعمومیبازیوامتیازازناشیگلهایچهاگرنمودند،شامل
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اتحادیه راگبی 
بودهبازیکن۷دارایکهراگبیلیگوراگبیاتحادیهازاصالحیبازییکازاندعبارت-نفره۷راگبی

ازیبآسیاییهایبازیوهمسودکشورهایهایبازیدررشتهاین.اندشدهاصالحکمیآنقوانینو
هرگونهاقدفکهراگبیلیگوراگبیاتحادیهبازیانواعبرایاستفادهموردنامیک-راگبیتاچ.شودمی
نوزلندویااسترالدرو«فوتبال»آنبهکاناداومتحدهایالتدرکه-آمریکائیفوتبال.گردیدمیتکل
-(آمریکائیالفوتبتاچآمریکاییفوتبالسالنداخلنسخه–آرینافوتبال.گفتندآیرونمیگریدآنبه

نواریکآندرکهالفوتبتاجمانندتکلفاقدآمریکاییفوتبال-فوتبالفلگ.تکلفاقدآمریکاییفوتبال
فوتبال.میشودهکشیدتکلبعالمتومدافعینتوسطشده،بستهمحکمبازیکنکمربرویبرچسبباکه

متنیبههبستکانادادر«فوتبال»کلمهنامند؛می«فوتبال»راآنکانادادرسادهطوربهکه-کانادائی
فلگالفوتب.رودمیبکارکانادائیفوتبالبمعنایهموآمریکاییفوتبالبمعنایهمآمده،آندرکه

.تکلفاقدکانادائیفوتبال-کانادائی

4

اختالف در فوتبال راگبی
نفوذبهروعشحرفهای.آمدوجودبهاختالفقوانینسربراما.گردیدتأسیس(بی.اف.آر.آی)راگبیفوتبالبینالمللیهیئت۱۸۸۶سالدر
تگرفنظردر«ایحرفه»ورزشکارانبرایرامدتبلندممنوعیتیراگبیفوتبالاتحادیه،۱۸۹۰دههانگلستاندر.نمودفوتبالانواعدر
توانوودهبکارگرقشرازانگلستانشمالدربازیکنانازبسیاریزیراگردید،راگبیفوتبالحوزهدرمحلیتنشهایایجادباعثکه

درآنازقبلسالدهکهآنچهباخیلیموضوعاین.برنمیآمدندجراحتهزینههایجبرانوبازیمسافرت،ترن،هزینههایپسازبرآمدن
حمایتکردنمنحرفدرسعیواتخاذمتفاوتیبسیارعکسالعملیوافآرمقاماتولینداشت؛تفاوتبوددادهرخشمالیانگلستانساکر
ازحقوقجایبهکهبازیکنیکوقتنیمهپرداختهایسربرمناقشهبهدنبالو۱۸۹۵سالدر.نمودندانگلستانشمالدرکارگرطبقه
راگبیالفوتبشمالیاتحادیهتاآمدههمگردهادرزفیلددرشمالیباشگاههاینمایندگانبود،آمدهوجودبهراگبیاثربراورفتهدست

ازپسولینمود؛صادررابازیکنانبرخیبرایحقوقجایگزینپرداختهایاجازهفقطابتدادرجدیدسازمان.دهندشکلرا(یو.اف.آر.ان)
حرفهای،لیگبرایتقاضاها.یافتندراورزشیغیراصلیشغلداشتنبشرطراوجوهدریافتقابلیتیو.اف.آر.انبازیکنانسال،دوگذشت
ازیکی.رفتندگفاصلهیو.اف.آرقوانینازیو.اف.آر.انقوانینسالچندطیدر.میکرددیکتهراراگبیرشته«تماشاچیان»وضعیتبهبود

دوآنطبقبرهک«کلفتدستکش-توپ-بازی»با«کلفتدستکش»جایگزینیآنبهدنبالکهبود«کشیخط»لغواختالفاتمهمترین
وقفمتتوپ،حاملگرفتنبمحضبازیمخصوصچوب»قوانینطبقبر.بودندشدهعالمتگذارینقاطدردرگیریبهمجازبازیکن
قوانینقالبدریورکشایرولنکاشایرجداگانهمسابقات۱۹۰۱سالدر.میگردیدتعویضکلفتدستکش-توپ-بازییکبامیشدو

شکلتانانگلسدررسمیبهطورمیشد،شناختهراگبیلیگنامباابتدادرکه"شمالراگبیلیگ«آنبهدنبالوبرگزاریو.اف.آر.ان
میشدبازید،بودنبی.اف.آر.آیبهوابستهملیفدراسیونعضوهنوزکههائیباشگاهتوسطیو،.اف.آرتحتراگبیزمان،گذشتبا.گرفت

.شدشناختهراگبیاتحادیهنامبهو
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نحوه انجام بازی
مسابقات.دقیقهایوجوددارد۱۰بیندونیمهزماناستراحت.دقیقهایبرگزارمیشود۴۰مسابقاتراگبیدردونیمه

هرمسابقهیکداورودوکمکداورداردواستفاده.دقیقهبرگزارمیشود۷۰سالوپائینتردر۱۹ردههایسنیزیر
.ازدوربینهایتلویزیونیبرایکمکبهداورهمرایجاست

:کسبامتیازبهدوروشانجاممیشود.هدفمسابقهکسبامتیازاست

.امتیازدارد۵برزمینگذاشتنتوپدرمحوطهدروازهحریفیکترایمحسوبشدهو(:Try)ترای

امگذراندنتوپباضربهپاازبیندوتیرکعمودیوبالیتیرکافقیدروازهحریفکهبهسهروشانج:گل
.میپذیرد

.امتیازدارد۳.دراینحالتتوپبایدقبلازشوتزمینرالمسکردهباشد(Dropped Goal)درجریانبازی▪

.امتیازدارد۳.ضربهایستگاهیکهدرصورتخطایبازیکنانتیمحریفزدهمیشودیک(:Penalty)پنالتی▪

۲توپگلکردناین.بعدازبهثمررساندنتراییکضربهایستگاهیبهتیمجایزهدادهمیشود(:Conversion)جایزه▪
.امتیازدارد
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.باشدداشتهعرضمتر۷۰وطولمتر۱۰۰حداکثربایستیمسابقهزمین➢
حداکثرو۱۰حداقلهمعرضیخطسویآنزمینیعنیگلمحوطه

.کندپیداادامهبایدمتر۲۲

همازمتر۵٫۶ومیگیرندقرارحریفگلمحوطهمرکزدردروازهتیرهای➢
ارتفاع.میگیردقرارآنهامتری۳ارتفاعدرافقیتیرکوفاصله

دروازهترتیباینبهوباشد؛متر۴٫۳ازبیشبایستیعمودیتیرکهای
.میکندپیداHشکل

گلمحوطهبهراتوپداردسعیتوپصاحبتیمهرمسابقهطولدر➢
مکنمجلوسمتبهدستباتوپدادنپاسکاراینبرای.برساندحریف
.کردپرتابعقبیاطرفینبهمیتوانفقطراتوپ.نیست

ردنکشوت.شودانجامجلوسمتبهنبایستیدستباتوپدادنپاس➢
ودوجتوپپاسامکانآنازپسامااستممکنجلوسمتبهپاباتوپ
یتیمهمبازیکنانهمهکهمیشودموجبجلوبهپاسممنوعیت.ندارد
عیتموقدرهستند،نزدیکترحریفدروازهبهتوپصاحببازیکنازکه

.باشندخطاکاربازیجریاندردخالتصورتدروداشتهقرارآفساید

انداختنونگرفتیعنیتوپصاحببازیکنتکلبرایحریفتیمبازیکنان➢
توپصاحببازیکنوضعیتایندر.میکنندتالشزمینرویبهاو

.کندآزادیادادهپاسراآنبایدوداردنگهراتوپنمیتواند
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ال تفاوت بین راگبی و فوتب
آمریکایی چیست؟

وراگبیکهجاییآناز
زادوهرآمریکاییفوتبال

،دارندمشترکیخاستگاه
بازیکهگفتتوانمی
اماهستند،یکسانیهای

ینابینآشکاریتفاوتهای
تواننمیکهداردوجوددو
در.گرفتنادیدهراهاآن

تتفاواینبررسیبهادامه
.پردازیممیها
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یاستفوتبالآمریکایی،همانطورکهازنامشپیداست،عمدتادرایالتمتحدهآمریکابازیمیشوداماراگبیورزش–▪
.کهدرسراسراروپا،استرالیاوآفریقابازیمیشود

نهاپوشیدندرحالیکهبازیکنانفوتبالآمریکاییتعدادزیادیازلباسوتجهیزاتمحافظسنگینمیپوشند،ت–▪
.یکبالشتکبسیارنازکدرقسمتسروشانههادرراگبیمجازاست

.تعویضمجازاست۷درفوتبالآمریکایی،جایگزینیبهتعدادنامحدودمجازاستدرحالیکهدرراگبیفقطتا–▪

.بازیکنیکتیمدرراگبیراتشکیلمیدهند۱۵بازیکناستدرحالیکه۱۱یکتیمفوتبالآمریکاییمتشکلاز–▪

سرداورویکداورجهت۳داوراندیگروجوددارددرحالیکهدرراگبی۶درفوتبالآمریکایییکسرداورو–▪
.بررسیفیلمویدئوییوجوددارد

عیس“ودرراگبی”لمسکردن”هدفهردوبازیردکردنتوپازخطدروازهحریفاستکهدرفوتبالآمریکایی–▪
.نامیدهمیشود”کردن

.متراست۱۰۰*۷۰متراستدرحالیکهابعادزمینراگبی۴۸٫۸*۱۰۹٫۷ابعادزمینفوتبالآمریکایی–▪

قسمتاول،یکفاصلهیزمانیبرای۲دقیقهایبازیمیشودکهبعداز۱۵قسمت۴درفوتبالآمریکایی–▪
.دقیقهایوجوددارد۴۰استراحتوجوددارد،امادرراگبیدونیمهی

نامیدهمیشودودرراگبیدوقهرمانیبزرگبه(NFL)مسابقاتقهرمانیبرتردرفوتبالآمریکایی،لیگملیفوتبال–▪
.ناملیگراگبیواتحادیهراگبیوجوددارد

.اندازهتوپکهکرویشکلاستنیزدردوورزشمتفاوتاست–▪
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راگبی در ایران
وکمیتهایناعضایورزش،اینمهیجوبرخوردپرظاهربرخالف.استپیشرفتحالدروجوانورزشیایراندرراگبی

.هستندمتخصصینجزءوجامعهکردهتحصیلقشرهایازدرصد۷۰ازبیشورزشاینبازیکنان

نیتربیتبددرمخصوصااراگبیورزشرسمیصورتبهاسالمیجمهوریانقالبازخوردنقبلدراروپا:ازانقالبقبل
.دادندانجامانگلیسیهامهالوملوانتیمباغیررسمیبازییکودرآمداجرابهنظامینیروهای

راههمبهصفائیبیژنسالایندراینکهتانشدانجامتالشیهیچ۱۳۷۵تاسالاسالمی،جمهوریبعدازانقالب:بعدازانقالب
بابیضیورتصبهکهبودفوتبالبادازخالیتوپتوپ،اولینودادندشکلرارشتهاینبدنیتربیتدانشجویانازگروهی

ازیکیانباردربودمیالدی۱۹۶۰و۱۹۴۵سالهایبهمتعلقبرخیکهراگبیتوپعدد۱۷آنازپس!بودشدهبستهبند
باتهرانانقالبورزشیمجموعهچمنزمیندرصبح۶ساعتدرتمریناتاولینتعمیرازبعدوشدیافتآموزشیمراکز
با۱۳۷۹سالدرآنکهتایافتکاهشتالشهامیزانفعالیتسالدوازبعد.گردیدآغازاجارهایچمنزمینقیمتحداقل
ائیراهنموهمکاریباواعرابیفضلاهللعلیرضایعنیکنونیاستادانو۱۳۷۵سالهایتربیتبدنیدانشجویانازیکیتالش
.تگرفشکلفدراسیونایندرراگبیکمیتهواخذلزممجوزبیسبال،فدراسیونوقترئیسذوالفقاریاندکتر
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بالفوتعامیانهصورتبهراورزشاینایراندرآنجائیکهازمتأسفانه
حمایتازا،باآمریکایرانسیاسیمشکلدلیلبهمیدانستند،آمریکایی

ولینمودند؛خودداریآنبرایملیتیمتأسیسوورزشیرشتهایناز
حمدصفرممقالتسلسهواعرابیفضلاهللعلیرضامستمرپیگیریهای

شربحقوقفعالینوروزنامهنگارانازکهوی،همسرعمویپسرلفوتی
ازیبرخنظروایرانورزشوقتمسئولینذهنتاشدباعثاست،ایران
ودنشمستقلبهنسبتوتغییرورزشاینخصوصدرتقلیدمراجع

.نماینداقدامایرانراگبیملیتیمافتتاحوراهاندازی

انشای.پذیرفتهاستصورتگستردهایفعالیتهاینیزآنازپس
تهکمیایناعضایورزش،اینمهیجوپربرخوردظاهربرخالفذکراست

کردهتحصیلقشرهایازدرصد۷۰ازبیشورزشاینبازیکنانو
وقترئیسذوالفقاریاندکتر.هستندمتخصصینجزءوجامعه

ارشناسکصفائیبیژنوکمیتهاینفعالنازخودبیسبالفدراسیون
ویبدنتربیتدانشکدهعلمیهیئتعضوسال۲۰وبدنیتربیتارشد

یمایصداوسپنجوسهویکشبکههایورادیوئیبرنامههایکارشناس
نیزیمدتکهتاکتیکیمفاهیموکالسهااکثرطراحواسالمیجمهوری
.ودهاستبورزشیرشتهاینتهرانتیممربیوراگبیتیمهایسرپرست

11

راگبی، پدیده جدید اقتصاد ورزش جهان
ضیبیتوپیکباکهاستاینورزشاینازآنهاشناختحداکثرنمیشناسند،چندانراراگبیجهانمردمازبسیاری
.داردرواجبودهاند،انگلستانمستعمرهقبالکهکشورهاییوانگلستاندرواستخشنبسیارمیشود،انجامشکل

هزار۷۵ازبیشسالنهایدرآمدآمریکادرراگبیطرفداراندرصد۷۵ازبیش«ستانااسپورت»موسسهتحقیقاتبراساس
وکمپانیهاازبسیاریکهشدهباعثاینودارنددانشگاهیتحصیالتآنهادرصد۹۵ازبیشودارندسالدردلر

جانیتبلیغیدرآدیداسشرکتاخیرا.بیفتندآنطرفدارانجذبوورزشایندرتبلیغاتفکربهتجاریشرکتهای
ضربهءورچطکهمیدهدیادبکامبهویلکینسونآندرکهتبلیغاینداد،قرارهمکناردررابکامدیویدوویکلینسون

نقطهءامسالجهانیجاممسابقاتکهمیرسدنظربه.استشدهارزیابیتلویزیونیتبلیغاتمحبوبترینازیکیبزندپنالتی
رزشهایومحبوبترینازیکیآیندهدرراگبیکهمعتقدندکارشناسانازبرخیبود،خواهدجهانراگبیتاریخدرعطفی
زاوشدخواهدجهاناولورزشروزیراگبیکهمیگویندومیگذارندفراترهماینازراپاحتیبرخیوبودخواهدجهان
.بودنخواهدنزدیکآیندهءدرروزآنبیفتداتفاقایناگرحتیقطعاالبتهگرفت،خواهدپیشیفوتبال

12
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بهترین بازیکن های راگبی

ویلیامزشین 

(Shane Williams)بازیکن(ولز-۱۳۷۷فوریه۲۶زاده
بهترینازیکیعنوانبهکهاستراگبیحرفهای
wingبازیتواناییاوالبتهکرده،مطرحراخودجهانهای

scrumپستدر halfزیادیبسیارشتاباو.داردهمرا
پیداوside-stepدرعجیبیتواناییطورهمینودارد
حالدراو.داردحریفمدافعینمیانخالیفضاهایکردن
راگبیتاریخزنندههایtryبیشترینبینسومعنوانحاضر

(all-time Test try scoring list)داراسترا.
جهانبازیکنبهترینعنوانبهاو۲۰۰۸سالدرهمچنین
زولورزشکاربهترینعنوانبهسالهماندروشدانتخاب

.شدانتخابهم

13

بهترین بازیکن های راگبی
فوری دو پریز 

(Fourie du Preez)بازیکن(پرتوریا-۱۹۸۲مارس۲۴زاده
scrumکردهانتخاباوکهپستی.استراگبی halfاو.است

Currieمسابقاتدر CupتیمدرجنوبیآفریقایدرBlue
BullsبینالمللیمسابقاتدرومیکندبازیSuper۱۵(که

(میشودانجاماسترالیاوجنوبیآفریقاینیوزلند،کشورهایبین
ظرنبهوداردوسیعیبسیاردیداو.میکندبازیBullsتیمدر

درهابهترینازیکیوباشدبهترینجهاندرنظراینازمیرسد
زمیندراوحرکتوجاییبهجاهمچنین.جهانراگبیتاریخ
درهمودفاعدرهماوحضورکهطوریبهاستزیادبسیار
.استمحسوسکامالاحمله

14

بهترین بازیکن های راگبی
دن کارتر

(Dan Carter)بازیکننیوزلند-۱۹۸۸مارس۵زاده
وداردسنسال۲۹حاضرحالدراو.استراگبیحرفهای

Ellesmereمدرسههایدر Collegeو
Christchurch Boys High Schoolاو.یافتهپرورش

امتیازرینبیشتهمچنینراگبیوتاریخکلامتیازبیشترین
list)نیوزلندسوپرلیگتاریخکلدررا of top Super

rugby point scorers)باهمراهاو.کردهکسب
Richie McCawنیوزلنددلر۷۵۰٬۰۰۰سالیانهحقوق

.تاسنیوزلنددربازیکنیکحقوقبیشترینکهدارد

15

آسیب مغزی در مشت زنی، راگبی 
ملهجازورزشکارانهابدنورزشایندر.هستندپربرخوردیهایورزشهمگیزنیمشتویخرویهاکیآمریکایی،فوتبال،راگبی
درمغزدنخورتکانمعنیبهکهشوندمغزیکوفتگیدچاراستممکنحتیآنها.گیردمیقرارشدیددیدگیضربمعرضدرآنهامغز

یشتربباجمجمهمغزبرخوردباشد،شدیدترضربهچههر.کندمیبرخورداستخوانیدیوارهبهخوردنضربههنگامدرمغز.استجمجمه
ضربهدرهنگام.شودمیورزشکارهوشیاریدادندستازومغزیکوفتگیبهمنجرموارددرصد۱۰درجمجمهبهضربه.شودمیتکرار

درصبیعهایپیامبارفعالی،بیشاین.میدهندنشانواکنشوشوندمیتحریکمغزعصبیهایرسانپیاماززیادیتعدادخوردن،
تمام.ودشمیبدنکلعصبیسیستمدراتصالینوعیوباعثآوردمیوجودبهالکتریکیطوفاناصطالحبهکند،میزیادرامغز

ازمغزشاماگیرد،میسرگیجهفقطورزشکارمغزی،کوفتگیموارددرصد۹۰در.افتدمیزمینبهورزشکاروشدهشلهاماهیچه
ولطروزچندتادقیقهچندازاستممکنکهاستضربهازبعدسندرومآنهاازیکی:استزیادورماینعوارض.کندمیورمداخل
ورزشکارشوندرارتکضرباتایناگر.آیدمیپیشاضطرابوحافظهمشکالتکالفگی،وگیجیخستگی،سردرد،وضعیتایندر.بکشد
همنآهاینشانی.استپارکینسونوآلزایمرازترکیبیواقعدرکهشودمیمغزیمزمناختاللیا«ایتیسی»دچاردرازمدتدر

عقلیوالزدچارزندگیدرایحرفهبوکسورهایاززیادیتعداد.استخودکشیوسوسهوحادافسردگیشنوایی،مشکلشدید،میگرن
همینهمراگبیبازیکنان.برندمیرنجمشکلهمینازبالترسنیندرهمآمریکاییایفوتبالحرفهبازیکنانتمامتقریباوشوندمی

.دارندرامشکل
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راگبیتغذیه در رشته ورزشی 
رشتهایندردیدگیآسیباحتمالوبودهبرخوردپرهایورزشازراگبیشدذکرکهطورهمان
روزانهاییغذبرنامهدربایدرازیرنکاتکارورزشیکدیدگیآسیبصورتدر.استبالبسیارورزشی

تغییربادامتاشودانجامروزانهودقتبهمصرفیودریافتیانرژیکنترلکهآننخست:نظرگرفتدراو
یشتریباهمیتمدتطولنیهایدیدگیآسیبدرویژهبهنکتهاین.گرددایجادوزنافزایشوبافت
آسیبلمثاعنوانبه.شودکنترلغذاییمواددریافتبرآنتأثیرودیدگیآسیبنوعکهآندوم.دارد
قرارتأثیرتحتشدتبهراغذاییموادمصرفوبلعتواندمیکارانورزشاینگردنوسرنواحیبه

هایدگیدیآسیببامرتبطتغذیهاینکتهسومین.کنداختاللدچاررافردتغذیهاینیازتامینوداده
ینبایندر.استایجادیعالئمشدتکاهشوکنترلبرایالتهابضدموادازاستفادهراگبیورزش

کافیمقادیردریافتازکهآنبرمشروطرسندمینظربهتوصیهبهترین۳-امگاچرباسیدهای
.باشیمداشتهاطمیناناکسیدانآنتیموادوEویتامین
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