هضایبی اػتفبدُ اص داى ػَپش اػتبستش دس ّفتِ اٍل پشٍسؽ
تغزیِ خَخِ پغ اص خشٍج اص تخن تبثیش صیبدی ثش ػولىشد گلِ دس پبیبى دٍسُ پشٍسؽ داسد .ثِ ػجبست دیگش اگش
ؿشٍع پشٍسؽ گلِ ثب تغزیِ ٍ هذیشیت هٌبػت ٍ صحیح ّوشاُ ثبؿذ ًِ تٌْب گلِ ای یىٌَاخت اص ًظش ٍصًی تَلیذ
هی ؿَد ثلىِ ػولىشد آى اص ًظش ضشیت تجذیل غزایی ٍ هیضاى تلفبت ثْیٌِ خَاّذ ؿذ لزا ثشای سػیذى ثِ ایي
ّذف اػتفبدُ اص ػَپش اػتبستش ،اهشٍصُ دس ثؼیبسی اص هضاسع پشٍسؽ خَخِ ّبی گَؿتی ،اهشی هتذاٍل گشدیذُ
اػت.
خَسان ػَپش اػتبستش وَّپبیِ ثِ فشم وشاهجل یب پلت سیض ثب تشاون ثبال اص لحبػ ولیِ هَاد هغزی ثِ ٍیظُ پشٍتئیي
ٍ اػیذّبی آهیٌِ ػْل الْضن ،هَاد هؼذًی ٍ ٍیتبهیي ّب ثَدُ ٍ دس ػیي حبل ،حبٍی تشویجبت هحشن سؿذ ،ضذ
ثبوتشیبیی ،ضذ لبسچی ٍ هحشن ػیؼتن ایوٌی هی ثبؿذ .ػبیض پلت ػَپش اػتبستش وَّپبیِ  1/8هیلیوتش اػت.
ثبالًغ ایذُ آل ٍ لبثلیت ّضن ثبالی هَاد هغزی هَخَد دس ایي خَسان ثبػث افضایؾ هیضاى اضبفِ ٍصى ،ثْجَد
یىٌَاختی گلِ ٍ افضایؾ همبٍهت پشًذُ دس ثشاثش ثیوبسی ّب هی گشدد .دس ضوي ،تغزیِ ایي خَسان ثِ دلیل داسا
ثَدى تشویجبت هحشن سؿذ دػتگبُ گَاسؽ ،ػولىشد پشًذگبى سا دس ػٌیي ثؼذی ثْجَد هی ثخـذ.
هصشف خَسان ػَپش اػتبس ثشای ّفتِ اٍل پشٍسؽ تَصیِ هی ؿَد .هیضاى هصشف ایي خَسان ثؼتگی ثِ ػبیض
خَخِ دس ػي یه سٍصگی داسد .هؼوَال خَخِ ّبی حبصل اص گلِ ّبی هبدس خَاى داسای اًذاصُ سیضتشی ًؼجت
ثِ گلِ ّبی هبدس هؼي تش ّؼتٌذ .دس خَخِ ّبی سیض (ووتش اص  40گشم) هؼوَال هیضاى هصشف دس ّفتِ اٍل  120تب
 130گشم تَصیِ هی ؿَدٍ .لی دس خَخِ ّبی دسؿت ( ثبالی  40گشم) هیضاى خَسان حذٍد  150تب  160گشم
دس ًظش گشفتِ ؿَد .الجتِ هیضاى هصشف خَسان تحت تبثیش ػَاهل هتؼذد هذیشیتی اص خولِ دهب ،تشاون ،وبفی
ثَدى تؼذاد داًخَسی ٍ آثخَسی ،ثِ حشوت ٍا داؿتي خَخِ ّب ٍ ....داسد وِ ثب اػوبل اصَل صحیح هذیشیتی
هی تَاى هصشف خَسان سا دس ّفتِ اٍل افضایؾ داد.
ثشخی اص هضایبی اػتفبدُ اص خَسان ػَپش اػتبس وَّپبیِ ثِ ؿشح صیش اػت:

 -1وبّؾ هیضاى اتالف خَسان ثِ ٌّگبم هصشف
ثذلیل فشم داًخَسی ّبی هَسد اػتفبدُ دس اٍایل دٍسُ پشٍسؽ ٍ توبیل خَخِ ثشای خؼت ٍ خَ دس داى
هخصَصب دس ػٌیي اثتذایی احتوبل سیضؽ داى اص داًخَسی ّبی دس فشم هؾ ثؼیبس ثیـتش اص پلت هی ثبؿذ .ثٌبثشایي
ثب اػتفبدُ اص فشم پلت داى ػَپش اػتبستش احتوبل سیخت ٍ پبؽ خَسان اص داًخَسی ّب ثِ حذالل هی سػذ.
ثِ هٌظَس وبّؾ ّش چِ ثیـتش پشت داى اص داًخَسی ّب تَصیِ هی ؿَد دس ٌّگبم اػتفبدُ اص داى ػَپش اػتبستش
دفؼبت تَصیغ داى دس داًخَسی ّب سا افضایؾ دادُ ٍ دس ػَض ّش ًَثت همذاس ووی داى دس داًخَسی ّبی
هؼغح سیختِ ؿَد.
 -2افضایؾ هیضاى یىٌَاختی گلِ
یىی اص هـىالت داى آسدی یب هؾ فشاّن ًوَدى اهىبى اًتخبة ثشای پشًذُ اص ثیي اخضاء خَسان هی ثبؿذ.
هؼوَال خَخِ ّب لغؼبت دسؿتش خَسان سا صٍدتش اص اخضاء سیضتش هصشف وشدُ ٍ خَخِ ّبی دسؿتش داسای
اهىبى ثیـتشی ثشای ایي اًتخبة ّؼتٌذ ٍ اخضاءسیضتش خَسان وِ ثیـتش ؿبهل سیض هغزی ّب هی ثبؿذ ًصیت
خَخِ ّبی سیضتش هی ؿَدّ .وچٌیي خَخِ ّب دس هصشف اخضاء سیض توبیل ووتشی ًـبى دادُ ٍ ثیـتش ایي رسات
اص داًخَسی ّب ثِ ثیشٍى پبؿیذُ هی ؿَد .ایي ػذم یىٌَاختی دس دسیبفت هَاد هغزی تَػظ خَخِ ّب ثبػث ایدبد
ًبیىٌَاختی دس گلِ هی گشدد .اهب فشآیٌذ پلت ثبػث هتشاون ؿذى ولیِ اخضاء خَسان ؿذُ دس ًتیدِ اهىبى
اًتخبة اص خَخِ ّب گشفتِ ؿذُ ٍ توبم هحتَیبت خیشُ ثصَست هتشاون دس اختیبس پشًذُ لشاس هی گیشد.
 -3اسصؽ غزایی ثبال ثخبعش ٍخَد آًضین ّبی غزایی
خَخِ گَؿتی اصتَاًبیی فَق الؼبدُ ای دس تجذیل غزا ثِ ٍصى ثشخَسداس اػت ٍلی حذٍدا  %25اص اًشطی خبم ٍ
 %50اص ًیتشٍطى دسیبفتی سا ،اص ساُ هذفَع ثِ خبسج دفغ هی وٌذ .ایي ّذس سفت تشویجبت غزایی سا ثَیظُ دس
خَخِ ّبی خَاى هی تَاى تب حذ صیبدی ثِ ػذم تَلیذ آًضین ثِ همذاس وبفیً ،ؼجت داد وِ هدتوغ وَّپبیِ ثب
افضٍدى آًضین ّبی هخصَف ثِ خیشُ هَخجبت وبّؾ ٍیؼىَصیتِ ٍ ثْجَد لبثلیت ّضن تشویجبت غزایی خیشُ سا
ایدبد وشدُ اػت .دس خیشُّبیی وِ ثِ ؿىل پلت ّؼتٌذ ،ثذلیل ایٌىِ ّش لغؼِ اص خیشُ غزایی داسای ول
هَاد هغزی هحبػجِ ؿذُ اػت ،تبثیش آًضین ًوَد ثیـتشی پیذا هیوٌذ .اهب دس خیشُّبیی وِ ثصَست آسدی تْیِ
هیؿًَذ ،هـىالت اػتفبدُ اص آًضین چـوگیشتش اػت .خیشُّبیی آسدی هؼوَالً تَػظ هیىؼشّبی ػوَدی تْیِ
هیگشدًذ .اهب هیىؼشّبی ػوَدی اخضاء خَسان سا ثخَثی هیىؼشّبی افمی ثصَست ّوگي هخلَط ًویوٌٌذ.

صیشا دس ایي هیىؼشّب اخضاء سیض خَسان هبًٌذ آًضین ٍ اػیذّبی آهیٌِ ثخَثی هخلَط ًـذُ ٍ اهىبى داسد دس
لؼوت پبییٌی هیىؼش هحصَس ؿًَذ.

 -4هوبًؼت اص ثشٍص هؼوَهیت ّبی لبسچی ثؼلت ٍخَد تَوؼیي ثبیٌذس
هبیىَتَوؼیٌْب ػوَهی ّؼتٌذوِ تَػظ لبسچْب دس هَاد غزایی ایدبد ؿذُ ٍ اثشات هخشثی دس اًؼبى ،حیَاًبت
ٍحـی ،عیَس ٍ آثضیبى ایدبد هی وٌٌذ .ثشای خٌثی وشدى اثشات هبیىَتَوؼیي ّب ثذلیل احتوبل ٍخَد لبسذ
صدگی دس الالم خَساوی ،هدتوغ وَّپبیِ الذام ثِ هصشف تشویجبتی تَوؼیي ثبیٌذسدس توبم اًَاع خَسان ّبی
تَلیذی خَد هی ًوبیذ.
 -5ویفیت پشٍتئیٌی ٍ آهیٌَاػیذی هٌبػت ثِ ػجت اػتفبدُ اص هَاد خَساوی ثب لبثلیت ّضن ٍویفیت ثبال
ویفیت غالت ٍ هٌبثغ پشٍتئٌی هَسد اػتفبدُ دس تغزیِ عیَس هی تَاًذ ًمؾ ثؼضایی دس سًٍذ سؿذ ٍ ػالهتی گلِ
ایفب وٌذ هدتوغ تَلیذ خَسان دام ٍ عیَس وَّپبیِ ثب لجَل ایي ٍالؼیت ٍ خْت سضبیت هٌذی وبهل هـتشیبى دس
اهش تْیِ ٍ خشیذ الالم هصشفی دس خیشًُْ ،بیت دلت ٍ ٍػبع الصم سا اػوبل وشدُ تب ثتَاًذ هحصَلی ثب ویفیت
تَلیذ ًوبیذ.
 -6تمَیت ػیؼتن ایوٌی ٍ افضایؾ همبٍهت گلِ دس ثشاثش ػَاهل ثبوتشیبییٍ ،یشٍػی ٍ اًگلی
ػیؼتن ایوٌی خَخِ ّبی تبصُ هتَلذ ؿذُ ثشای سؿذ ٍ تىبهل ًیبصهٌذ هصشف غزا هی ثبؿذ .هصشف غزا هَاد
هغزی الصم خْت سؿذ ٍ ًوَ اًذام ّبی لٌفبٍی ثبًَیِ وِ دس صهبى تَلذ خَخِ ٍخَد ًذاؿتِ یب ًبثبلغ اػت سا
فشاّن هی وٌذّ .وچٌیي ػذم دػتشػی ثِ داى ٍ هَاد هغزی هبًغ اص پبػخ هٌبػت ػیؼتن ایوٌی ثِ ٍاوؼیٌبػیَى دس
اثتذای صًذگی خَخِ هی گشدد.ثٌبثشایي اػتفبدُ اص خیشُ وبهل اص ّوبى ثذٍ ٍسٍد ثِ ػبلي هی تَاًذ دس افضایؾ
تَاى ایوٌی خَخِ تبثیش ثِ ػضایی داؿتِ ثبؿذ.
ّوچٌیي هدتوغ وَّپبیِ اهىبى اضبفِ ًوَدى تشویجبت ضذ وَوؼیذیَصی هٌبػت سا ثِ توبهی خیشُ ّبی عیَسی
تَلیذی داساس هی ثبؿذ .ایي تشویجبت ثٌب ثِ دسخَاػت هـتشی خْت پیـگیشی اص ػبسضِ وَوؼیذیَص اػتفبدُ
هی ؿَد.

 -7تؼذیل خوؼیت هیىشٍثی ٍ دس ًتیدِ ثْجَد سؿذ ،تىبهل ٍ ػالهت دػتگبُ گَاسؽ.
دس پشٍسؽ عیَس صٌؼتی ،تغزیِ ٍ ػالهت دػتگبُ گَاسؽ ساثغِ ًضدیىی ثب ّن داسًذ .ػَاسض ٍ ثیوبسیْبی
گَاسؿی ًبؿی اص تغزیِ ًبهٌبػت ٍ هحیظ آلَدُ ،خصَصب دس دٍساى سؿذ اٍلیِ خَخِّب هـىل ػبصتش اػت صیشا
دسصذ ثبالیی اص سؿذ اٍلیِ دػتگبُ گَاسؽ ٍ اًذام ّبی ضویوِ آى دس ّفتِ اٍل اتفبق هی افتذ .اگش سؿذ دػتگبُ
گَاسؽ دس ایي صهبى ثِ تأخیش ثیفتذ ثش سؿذ ولی ّن اثش هی گزاسد .اص آًدب وِ خَخِ ّبی تبصُ ّح ؿذُ ثوشاتت
ثیـتش اص ًیوچِ ّب دس هؼشض اثتال ثِ ػفًَت ّبی دػتگبُ گَاسؽ ّؼتٌذ ٍ ػیؼتن دفبػی آًْب ًیض ٌَّص پبیذاس
ًـذُ اػت ،ثٌبثشایي هشالجت ثیـتش دس ایي دٍساى اهشی الصم ٍ ضشٍسی اػتٍ .خَد اًَاع هَاد ضشٍسی ٍ ثب
ویفیت دس داى ،ثبػث حفؼ ػالهت عجیؼی دػتگبُ گَاسؽ هی ؿَد اص خولِ ایي هَاد تشویجبت اػیذی فبیش هی
ثبؿذ .اػیذی فبیش دس ٍالغ اػیذّبی آلی ضؼیفی ّؼتٌذ وِ ثِ خَسان عیَس اضبفِ هی ؿًَذ تب ثبػث وبّؾ
اػیذیتِ خَسان ،وبّؾ اػیذیتِ دػتگبُ گَاسؽ ٍ حتی وبّؾ اػیذیتِ یب  pHػیتَپالػن ثبوتشی ّبی
ثیوبسیضای هَخَد دس دػتگبُ گَاسؽ ؿًَذ .وبّؾ دس تؼذاد ثبوتشیْبی ثیوبسیضا دس دػتگبُ گَاسؽ عیَس هٌدش
ثِ وبّؾ سلبثت ثیي سٍدُ پشًذُ ٍ ثبوتشیْبی ثیوبسیضا ثش ػش وؼت هَاد هغزی هی ؿَد وِ ًتیدِ آى ثْجَد سؿذ
ٍ ثبصدُ پشًذُ دس هضسػِ هی ؿَد.
هدتوغ وَّپبیِ ثب اضبفِ ًوَدى تشویجبت اػیذی فبیش ٍ دیگش تشویجبت هحشن سؿذ ثِ داى ػَپش اػتبستش
هَخجبت افضایؾ ػالهتی دػتگبُ گَاسؽ ٍ حفؼ فلَس هیىشٍثی عجیؼی سٍدُ سا فشاّن هی وٌذ.
 -8ثْجَد ضشیت تجذیل خَسان
ثش اػبع تحمیمبت خذیذ لبثلیت اػتفبدُ اص اخضاء تـىیل دٌّذُ خَسان دس خَخِ ّبی خَاى ثِ هشاتت ضؼیف
تش اص پشًذگبى هؼي تش اػت .لزا اػتفبدُ اص خیشُ ّبیی ثب ػغَح پشٍتئیي ٍ اًشطی یىؼبى دس ػٌیي هختلف
پشٍسؽ ،هٌدش ثِ ووجَد هَاد هغزی دس سٍصّبی آغبصیي پشٍسؽ خَخِ ّب ٍ تغزیِ هبصاد دس اًتْبی دٍسُ هی
گشدد .تغزیِ خَخِ ّب دس سٍصّبی آغبصیي ثب اػتفبدُ اص خیشُ ّبیی تحت ػٌَاى ػَپش اػتبستش ثِ دلیل داسا ثَدى
هیضاى پشٍتئیي ،هَاد هؼذًیٍ ،یتبهیٌِ ٍ افضٍدًی ّبی ثیـتش ثبػث وبّؾ هشي ٍ هیش ٍ ثْجَد سؿذ اٍلیِ خَخِ ّب
ٍ دس ًتیدِ ثْجَد ضشیت تجذیل غزایی هی گشدد .داى ػَپش اػتبستش وَّپبیِ اص ًظش هیضاى اًشطی ،دسصذ پشٍتیئي،
اػیذّبی آهیٌِ ضشٍسی ٍ هَاد هؼذًی ٍ ٍیتبهیٌی هغبثك ثب خذیذتشیي ًیبصّبی ػَیِ ّبی سایح دس ایشاى تٌظین
ؿذُ اػت ٍ هی تَاًذ هَخجبت دػتیبثی ثِ ضشیت تجذیل غزایی لبثل لجَل سا دس پبیبى دٍسُ ثشای هشغذاساى ػضیض
فشاّن ًوبیذ.

