
 پزَرش بلذرچیه در خاوً 

گزاسی ّ  پشّسػ ثلذسچیي ًیبص ثَ داًؼ ّ آگبُی دس ایي صهیٌَ داسد. آگبُی اص ؽشایظ ًگِذاسی، تخن

 .ُب اص اصْل آهْصػ پشّسػ ثلذسچیي اعت تغزیَ ثلذسچیي

ثلذسچیي یکی اص پشًذگبًی اعت کَ گْؽت آى عؼن ثغیبس لزیزی داسد ّ ػالٍّ ثش ایي ثغیبس ُن همْی 

ای یک کغت ّ کبس جذیذ دس عبلیبى اخیش صهیٌَ سا ثش گْؽت ثلذسچیي ثبؽذ. تمبضب ثشای هصشف هی

. لغؼب ثشای ؽشّع ُش کبسی ثبیذ ثب ؽشایظ ّ هضایب ّ هؼبیت اعت پشّسػ ثلذسچیيآهبدٍ کشدٍ اعت ّ آى 

آى آؽٌبیی داؽتَ ثبؽیذ تب ثتْاًیذ دس آى صهیٌَ هْفك ؽْیذ. دس اداهَ ًحٍْ ًگِذاسی ّ پشّسػ ثلذسچیي 

 .سا رکش خْاُین کشد

 ٌای پزوذي بلذرچیه َیژگی

عبًبى اعت ّ داسای گْؽت  ای پشجٌت ّ جْػ اص خبًْادٍ هبکیبى ّ صیشخبًْادٍ کجک ي پشًذٍثلذسچی

خیض فشاّاى ّ  عؼن ّ همْی اعت. دلیل عؼن هغجْع گْؽت ایي پشًذٍ ّحؾی، جغت ثغیبس لزیز، خْػ

ُب پشًذگبًی  دُذ. ثَ عْس کلی ثلذسچیي ّ پشّاصُبی هتٌبّثی اعت کَ دس عْل حیبت خْد اًجبم هی

تْاًٌذ دس گغتشٍ ّعیؼی اص هٌبعك ثب آة ّ ُْاُبی گًْبگْى  ثبؽٌذ ّ هی بلت، ًیشّهٌذ ّ همبّم هیپشع

ُب ثب ؽشایظ گًْبگْى هحیغی  سؽذ ّ تْلیذ هثل ًوبیٌذ کَ ایي تْاًبیی ًبؽی اص لذست عبصگبسی ثبالی آى

 .ثبؽذ هی

 

َ ثشای کْدکبى ّ ثیوبساى ثغیبس ثبؽذ ک ثلذسچیي داسای گْؽتی ثب پشّتئیي ثبال ّ دسصذ چشثی کوتشی هی

 c ثَ جض ّیتبهیيُب  ثبؽذ. ُوچٌیي کیفیت تخن ثلذسچیي ثبال ّ داسای اًْاع ّیتبهیي عْدهٌذ ّ هفیذ هی

 .ثْدٍ ّ هیضاى کلغتشّل آى اص تخن هشؽ کوتش اعت

 آشىایی با پزَرش بلذرچیه در خاوً

ُبی  ص ؽذ ّ ثب تْجَ ثَ عشهبیَ گزاسیعبل پیؼ دس ایشاى آغب ۲۱تب  ۲۳صٌؼت پشّسػ ثلذسچیي حذّد 

ای ًوْدٍ اعت ثغْسیکَ ُن اکٌْى دس ایشاى ًژادُبی  اًجبم گشفتَ دس عبلیبى اخیش پیؾشفت لبثل هالحظَ

ُبی هٌبعت ُوچْى سؽذ عشیغ ، ثلْؽ  ؽًْذ. ّجْد ّیژگی گًْبگًْی اص ایي پشًذٍ پشّسػ دادٍ هی

ُب ، ثبالثْدى تشاکن پشّسؽی دس ّاحذ عغح ، اسصاى  ًغلصّدسط ، تْلیذ تخن ثبال ، کْتبُی فبصلَ هیبى 

ُبی عیْس ، لیوت ثبالی تْلیذات کَ  ثْدى جیشٍ هصشفی ، حغبعیت کن ًغجت ثَ ثؼضی اص ثیوبسی

ثبؽذ ّ ثَ خصْؿ ثبصگؾت عشیغ عشهبیَ عجت ؽذٍ اعت تب ثلذسچیي ثَ  ؽبهل گْؽت ّ تخن هی

دٌُذگبى تلمی ؽذٍ ّ ػاللوٌذاى صیبدی ثَ پشّسػ  ػٌْاى یک پشًذٍ هغلْة ًضد کؾبّسصاى ّ پشّسػ

 .صٌؼتی ایي پشًذٍ سّی آّسًذ

 

ُوگبم ثب تْعؼَ ایي صٌؼت ّ ػشضَ گْؽت ثلذسچیي، ثبصاسُبی هصشف گْؽت ّ تخن آى ًیض پیؾشفت 

ُبی ػوْهی  ای پیذا کشدٍ ّ ثب تْجَ ثَ اسصػ غزایی گْؽت ّ تخن آى ّ ثبال سفتي آگبُی لبثل هالحظَ

سّد کَ اعتمجبل ػوْهی اص هحصْالت ثلذسچیي سّص ثَ سّص افضایؼ یبثذ.  تغزیَ اًتظبس آى هیدس صهیٌَ 

 :ثشای پشّسػ ثلذسچیي هْاسد صیش سا ثبیذ هذ ًظش لشاس داد

 

 

 مکان وگٍذاری بلذرچیه

 

ؽْد دس هٌضل هغکًْی ًیض اهکبى  اص آًجبییکَ پشّسػ ثلذسچیي جضء هؾبغل خبًگی هحغْة هی

 ۲۱۱*۲۱ُبیی ثَ اثؼبد  پشًذٍ دس لفظ ۲۱۱۱هتشهشثؼی تؼذاد  ۲۳س یک اتبق پشّسػ ّجْدداسد. د

سّص یکجبس ثبیذ  ۲۱ُب ُش  هحل ًگِذاسی ثلذسچیي .تْاى پشّسػ داد پشًذٍ( هی ۰۱هتشی )ُش لفظ  عبًتی

 .ًظبفت ؽْد. ُوچٌیي هحل پشّسػ ثلذسچیي دس ؽت ثبیذ تبسیک ّ ثذّى ُیچگًَْ سّؽٌبیی ثبؽذ



 

ُوچٌیي  .ُب ثیشّى لفظ تؼجیَ ؽذٍ ثبؽذ خْسی ای عشاحی ؽًْذ کَ داى گًَْ ُب ثبیذ ثَ لفظ

داس ثبؽذ کَ ثَ عْس اتْهبتیک پش اص آة ؽْد. دس ایي  ُب ثبیذ هجِض ثَ ًیپل فٌجبى خْسی لفظ عیغتن آة

کٌذ. دس عشاحی ایي  ًِبیت ثِذاؽت سػبیت ؽذٍ اعت ّ اص ؽیْع ثیوبسی جلْگیشی هی  عیغتن

ُب ثَ داخل جب تخوی  گزاسد تخن جی لحبػ ؽْد کَ ثَ هحض ایٌکَ ثلذسچیي تخن هیُب ثبیذ ؽی لفظ

 .ُب سا اص دسّى لفظ جوغ کٌیذ هخصْؿ هٌتمل ؽْد ّ هججْس ًجبؽیذ دس لفظ سا ثبص کشدٍ ّ تخن

 

ُب کَ ثبیذ هذًظش ثبؽذ ایي اعت کَ فضْالت پشًذگبى ثَ ساحتی ثَ  ًکتَ هِن دس عشاحی ایي لفظ

آّسی ساحتی داؽتَ ثبؽذ. ایي فضْالت کْد هٌبعجی ثشای کؾبّسصی  هٌتمل ؽذٍ ّ جوغثیشّى اص لفظ 

ُب ؽوب دس  ثبؽٌذ. ُوچٌیي ثَ دلیل دهبی ثبالی ثذى ثلذسچیي ثَ جض دس سّصُبی آغبصیي تْلذ جْجَ هی

ُیچ یک اص فصْل ًیبص ثَ عیغتن گشهبیؾی ًذاسیذ ّ تٌِب ثبیذ عیغتن تِْیَ دس هکبى ًگذاسی لشاس 

 .ذدُی

 خُراک بلذرچیه

 

ُوْاسٍ ثبیغتی یک جیشٍ هتؼبدل ثب همبدیش ثبالی پشّتئیي دس اختیبس جْجَ ثلذسچیي لشاس گیشد. ثشای 

تْاًیذ اص داًَ جْجَ )یب داًَ پلیتی( کَ دس ثبصاس هْجْداًذ ّ ثَ صْست هخلْعی اص  تغزیَ خبًگی هی

گشم داى )عَ هشتجَ دس سّص( هصشف  ۴۱بیذ ُش ثلذسچیي سّصاًَ ث .ُبی هختلف ُغتٌذ اعتفبدٍ کٌیذ داًَ

 .کٌذ

 گذاری بلذرچیه تخم

 

گزاسی خْد  ػذد تخن دس اّلیي عبل تخن ۳۲۱كٌٌذ. ثلذسچیي هبدٍ  ُب تخن صیبدی تْلیذ هی ثلذسچیي

 ۱۱ُب جضّ پشًذگبى كثیش تخن ُغتٌذ. ثلذسچیي هبدٍ دسحذّد عي  گزاسد سّی ُویي اصل ثلذسچیي هی

سعذ. تبسیخ ًگِذاسی تخن ثلذسچیي ثغتَ ثَ ؽشایظ ًگِذاسی تب یک هبٍ  خن هیسّصگی ثَ اّج تْلیذ ت

 .ُب ُش سّص تخن خْاٌُذ گزاؽت دسصذ ثلذسچیي ۰۱ثبؽذ. ثب سػبیت ًکبت ثِذاؽتی  هی

 کىذ ٌا را تٍذیذ می ٌایی کً سالمت بلذرچیه بیماری

 :ُبی صیش حغبعیت ثیؾتشی داسد ثلذسچیي هؼوْال ثَ ثیوبسی

 گیشد سّصگی ّ ثب تضسیك دس ًبحیَ گشدى صْست هی ۳۱کغیٌبعیْى آى دس عي کَ ّا :مارک. 

 گیشد ّ  کَ ّاکغیٌبعیْى آى ُوضهبى ثب هبسک ثَ صْست لغشٍ چؾوی صْست هی :ویُکاسل

 .گشدد هبٍ یک ثبس ثَ صْست اعپشی هصشف هی ۴ُش 

 ًگشدد ُفتگی هصشف هی ۲- 8کَ ّاکغي آى دس  :آبل. 

 

تْاى ثَ کْکغیذیْص ، کبًی ثبلیغن ، عبلوًْال ،  ًوبیذ هی ثلذسچیي سا دسگیش هیُبیی کَ  اص دیگش ثیوبسی

 .ای ّ ثشًّؾیت اؽبسٍ کشد ای لشحَ ّسم سّدٍ

 کشی َ تُلیذ مثل فزآیىذ جُجً

کٌذ.  گزاسی هی سّصگی ؽشّع ثَ تخن ۰۳سعذ ّ حذّد  ثلذسچیي هبدٍ خیلی عشیغ ثَ ثلْؽ جٌغی هی

گزاسی  ي ًغجتب عْالًی اعت ّ دس فصْل ثِبس ّ تبثغتبى تخنکؾی عجیؼی ثلذسچی فشایٌذ جْجَ

ًوبیٌذ. دس عجیؼت هؼوْال یک  ُبی اُلی دس توبم فصْل عبل الذام ثَ تْلیذ هثل هی کٌذ. ثلذسچیي هی



عبصی  گیشی الذام ثَ آؽیبًَ ثلذسچیي هبدٍ ّ یک ثلذسچیي ًش یک جفت سا تؾکیل دادٍ ّ پظ اص جفت

 .ًوبیٌذ هی

 

ُب لشاس  ُب آؽیبًَ سا ثش سّی صهیي عبختَ ّ هؼوْال ثیي ػلفضاسُب یب صخشٍ ؼی، ثلذسچیيدس حبلت عجی

گزاسًذ. ثلذسچیي هبدٍ پظ اص  ُب سا دس عبػبت ثؼذ اص ظِش هی دسصذ تخن ۰۱ُب حذّد  دٌُذ. ثلذسچیي هی

َ تجذیل سّص ثَ جْج ۲8ُب هؼوْال پظ اص  خْاثذ. تخن ُب هی گزاسی کشچ ؽذٍ ّ سّی تخن یک دّسٍ تخن

ػذد تخن ثخْاثذ. ثَ ؽشط هغبػذ ثْدى ؽشایظ  ۲۱تْاًذ سّی حذّد  ؽًْذ. ُش ثلذسچیي هبدٍ هی هی

کؾی  پشًذٍ هبدٍ دس دّساى جْجَ .ؽْد ُب ثَ جْجَ تجذیل هی دسصذ تخن 8۱ّ  ۰۱هحیغی حذّد 

بًذ. اّلیي چشخ ُب سا ُش چٌذ عبػت یک ثبس هی ُب هشالجت کشدٍ ّ آى عجیؼی ثلذسچیي ثَ خْثی اص تخن

ُب احتوبال  ؽًْذ، ّ ثمیَ آى پْعتَ تخن سا ؽکغتَ ّ اص تخن خبسج هی ۲8ُبی ثلذسچیي دس سّص  جْجَ

 .سّص ثؼذ اص تخن خبسج ؽًْذ

 
ُب ٌُگبم  ُبی هتْلذ ؽذٍ ثغیبس ضؼیف ثْدٍ ّ ًیبص ثَ هشالجت هبدس داسًذ. ّصى جْجَ ثلذسچیي جْجَ

 .گشم اعت ۰تب  ۲خشّج اص تخن حذّد 
 

 

ُبی هبدٍ دس عبػبت اّلیَ  ای ثب ًْاسُبی صسد ُغتٌذ. ثلذسچیي ُب دس ثذّ تْلذ داسای سًگ لٍِْ جْجَ

ُب سا دس صیش پش  داؽتَ ّ تب چٌذ عبػت جْجَ  ُب سا ثشػِذٍ ُب اص تخن ّظیفَ خؾک کشدى آى خشّج جْجَ

 .یبثذ َ هیُفتَ پظ اص تْلذ اداه ۴یب  ۳گیشًذ. هشالجت اص جْجَ ُب هؼوْال تب  ّ ثبل خْد هی

ُب سا اص عبیش عیْس  ُبی هٌحصش ثَ فشدی ُغتٌذ کَ آى ُب داسای ّیژگی ُوبًغْس کَ اؽبسٍ ؽذ ثلذسچیي

 .هتوبیض کشدٍ ّ صٌؼت پشّسػ ثلذسچیي سا یَ یکی اص عْد آّستشیي صٌبیغ ثذل کشدٍ اعت
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