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 هَاد خَساكي

 رست 

ْٯدٶ تسيٱ ٫ٖٷ خيسٶ ييٵز اغت. ٮٹٯتسيٱ ٮٳجّ اٲسضي ٲيص ٮي ثبؾد. ذزت ٸبي ثب زيٵثت ثبال ٞبث٫يت آ٪ٵد٦ي ثب آٚالتٵ٢ػييٱ زا  

 ٲيص دازٲد.

 گٌذم

ٖرايي ٦ٳد٬ ثب ٲسٮي ٴ غيتتي آٰ ثػيت٧ي   ثٓٳٵاٰ ي٣ي اش ٮٳبثّ اق٫ي اٲسضي دز خيسٶ ييٵز ٮٵزد اغتٛبدٶ ٞساز ٮي ٦يسد. اٲسضي 

% ثساي خٵخٷ ٸب ٮؿي٩٣ غيبش اغيت    30دازد. دز ٦ٳد٬ غتت پسٴتئيٱ ثيؿتسي ٸٯساٶ ٲؿبغتٷ ٴخٵد دازد. ٴخٵد ٦ٳد٬ ثيؽ اش 

% اش پٳتٵشاٰ ٸبغت ٢ٷ غجت تٗييس دز ٴيػ٣ٵشيتد ٮٵاد ٸهٯي ٮي ٦سدد ٴ ثبْث ٢بٸؽ ٞبث٫ييت ٸهي٭ ريٵزا٠    ٦5ٳد٬ حبٴي 

زٴش٦ي ثيٷ   14تب 10ٶ اش ٦ٳد٬ ثبْث اغتح٣ب٬ پ٫ت ٮي ٦سدد. ي١ ٮسيت ٦ٳد٬ اغتٛبدٶ اش داٲٷ ٢بٮ٩ آٰ اش غٱ ٮي ٦سدد. اغتٛبد

 ثٓد اغت.

 جَ: 

٫ٖٷ اي ثب اٲسضي ٴ پسٴتئيٱ ٮتٵغى اغت. ٞبث٫يت ٸه٭ آٰ دز پسٲد٦بٰ خٵاٰ ٢٭ اغت ٴ حيبٴي ٮٟيبديسي ثتب٫٦ٵ٢يبٰ اغيت ٢يٷ      

 ثتب٫٦ٵ٢بٰ زا ٮي تٵاٰ ثب اغتٛبدٶ اش آٲصيٯٹبي ثتب٫٦ٵ٢بٲبش ٢٭ ٢سد.ثٓٳٵاٰ ٮٵاد ند تٗريٷ اي ٮٓسٴ٘ اغت ٮيصاٰ 

  

 كٌجالِ كلضا:  

اش ايٱ ٦يبٶ ثساي زٴٖٱ ٢ؿي اغتٛبدٶ ٮي ٦سدد ٴ دازاي ٮٵاد ند تٗريٷ اي ٦ٵاتسشا ٴ اغيد ازٴغيي١ ٮيي ثبؾيد ٴ ٸٯنٳييٱ دز     

بدٶ تسي ٮتي٩ آٮيٱ اغت ٴ دز ٮٟبيػٷ ثيب ٢ٳدب٪يٷ   ٪ي٩ ٮ ٮسٖٹبي تتٯ٧راز ثبْث ايدبد ثٵي ٮبٸي دز تت٭ ٮسٔ ٮي ؾٵد. ٴ آٰ ثد

 غٵيب حبٴي ٪يصيٱ ٢ٯتسي اغت. 

  

 كٌجالِ سَيا:

ي١ ٮٳجّ پسٴتئيٳي اغتبٲدازي اغت. ٮتيٵٲيٱ اغيد آٮيٳٷ ٮحدٴد ٢ٳٳدٶ آٰ اغت ٴ ٮيصاٰ پسٴتئيٱ آٰ تحت تبثيس ٴازيتٷ ثػييبز  

 ازت دز ٢بزربٲدبت زٴٖٱ ٢ؿي اش ثيٱ ٮي زٴد.ٮتٗيس اغت. غٵيب دازاي ثبش دازٲدٶ تسيپػيٱ اغت ٢ٷ دز اثس حس

  

 

 



 پَدس گَضت:

ثبؾيد اش ٮحيدٴديت ٸيبي آٰ ٴخٵدآ٪يٵد٦ي ٮي٣سٴثيي ثيٵيطٶ        ْٯدتب ٮحكٵالت ٚسْي ٚسآٴزي تس٢يجبت ٦ٵؾت ٦بٴ ٴ يييٵز ٮيي  

 غب٪ٯٵٲال اغت.

  

 پَدس هاّي:  

ت ٮي آيد. پٵدز ٮبٸي ٮٳجّ ْيب٪ي پيسٴتئيٱ   ثيؿتس ؾبٮ٩ ٮبٸيبٰ ٮٳٹبدٰ ٴ آٲنٵي اغت ٴ ٮٟبديس ٢ٯي ٲيص اش ٮبٸي ٸسيٳ٥ ثدغ

ٴ اغيد آٮيٳٷ اغت. ثبيد پٵدز ٮبٸي ثب آٲتي ا٢ػيداٰ ٮت٫ٵو ؾٵد. تب اش ا٢ػيد ؾدٰ چسثي آٰ خ٫يٵ٦يسي ثٓٯي٩ آييد. اش اثيسات     

 ٮيصاٰ ثبؾد.  ٲبٮ٫ًٵة پٵدز ٮبٸي ايدبد خساحبت غٳ٧داٰ اغت ٴ ٸٯنٳيٱ ايدبد ثٵي ٲبٮ٫ًٵة ٮبٸي دز ٦ٵؾت ٴ تت٭ ٮسٔ ٮي

 .ثبؾد ٮي% 5 خيسٶ دز آٰ ٮكس٘ حدا٢ثس

 

 هکول ّاي غزايي بشاي بْبَد عولکشد گلِ

 كٌتشل كَكسیذيَص

 ٢ٳتس٨ ٢ٵ٢ػيد يٵش ثساي اٲدب٬ ٮٵٟٚيت آٮيص ثسٲبٮٷ پسٴزؼ خٵخٷ ٸبي ٦ٵؾتي نسٴزي اغت .· 

ايٱ ْٵاٮي٩ ْجبزتٳيد اش : آة ٴ    ٱ ْبٮ٩ ٞساز دازٲدچٳدي تبثيس تحت ؾٵٲد ٮي يساحي ٢ٵ٢ػيديٵش ٢ٳتس٨ ثساي ٢ٷ ٸبيي ثسٲبٮٷ · 

 ٸٵا ، تٓداد ، غٱ يب ٴشٰ ثدٰ دز ٸٳ٧ب٬ ٢ؿتبز ٴ دغتسغي ثٷ دازٴٸب .

 ثٷ يٵز ٫٢ي پسٴزؼ دٸٳد٦بٰ خٵخٷ ٸبي ٦ٵؾتي اش آٲتي ٢ٵ٢ػيديبٲتٹب ثساي خ٫ٵ٦يسي اش ٢ٵ٢ػيديٵش اغتٛبدٶ ٮي ٢ٳٳد .· 

يسي اش ايدبد ٮٟبٴٮيت اش دازٴٸيبي نيد ٢ٵ٢ػييديٵش ثيٷ قيٵزت       ثٓد اش ٮدتي ْبٮ٩ ثيٯبزي ثٷ دازٴ ٮٟبٴ٬ ٮي ؾٵد ثساي خ٫ٵ٦· 

 چسرؿي اغتٛبدٶ ٮي ؾٵد .

اغتٛبدٶ اش ٴا٢ػٱ ند ٢ٵ٢ػيديٵش ايٱ زٴؼ ْٯٵٮب ثٷ د٪ي٩ ٸصيٳٷ ٲػجتب شيبد ٴ ٢ٳد ٦سديدٰ زؾد خٵخٷ ٸب دز دٴزٶ ٴا٢يٳؽ  · 

 پٳح زٴشٶ ٴا٢ػٱ ٟٚى دز ٮصازِ ثصز٤ پسٴزؼ ٲيٯنٷ ٦ٵؾتي ْٯ٩ ٮي ٦سدد.

كسیذياًتْا ي تايیذ ضذُ تَسط ٍصاست كطاٍسصي آهشيکا جْت استتاادُ دس جیتشُ غتزايي جَجتِ ّتاي      آًتي كَ

 گَضتي

 

 

 



 هحشک ّاي سضذ

دز چٳد غب٨ اريس ٢ٷ اش آٲتي ثيٵتي٣ٹب ثٷ ْٳٵاٰ اٚصٴدٲيٹبي خيسٶ ثٷ ٮٳُٵز ثٹجٵد غسْت زؾد ٴ نسيت تجدي٩ ٖرايي اغتٛبدٶ · 

ثيٵتي٣ٹب ٴ اثس آٲٹب ثس غالٮتي اٲػبٰ تٵخٷ پصؾ٣بٰ زا ثٷ رٵد ٮًٓٵ٘ ٢يسدٶ اغيت اييٱ     ٮي ؾٵد ٮٟبٴٮت ثب٢تسيٹب دز ثساثس آٲتي

اٮس غجت ؾدٶ اغت تب تالؾٹبيي خٹت ازشيبثي اٚصٴدٲيٹبي ٖيس آٲتي ثيٵتي٣ي ثساي خبي٧صيٳي ثٷ خيبي آٲتيي ثيٵتي٣ٹيب قيٵزت     

 پريسد .

ثيٷ خٵخيٷ ٸيب رٵزاٲيدٶ ؾيٵٲد ٮيبٲّ اش اغيتٟساز ٮي٣يسٴ         پسٴثيٵ تي٣ٹب ٢ٷ ثٷ يٵز يجيٓي اش ثب٢تسيٹب تٵ٪ييد ٮيي ؾيٵٲد ٴٞتيي     · 

از٦بٲيػٯٹبي ثيٯبزيصا دز غيػت٭ ٦ٵازؾي ايٱ پسٲد٦بٰ ٮي ٦سدٲد زاييح تيسيٱ اييٱ ثب٢تسيٹيب ال٢تٵالغيي٫ٹب ٴ اغيتسپتٵ٢ٵ٢ٵظ       

 ٚبشيٵ٬ ٴ ٲيص غٵيٷ ٸبي ثبغي٫ٵظ ٮي ثبؾد .

اش اغيدٸبي آ٪ي ٮبٲٳيد   اغييد پسٴپييٵ ٲيي١ ، ال٢تيي١ ،       ي٣ي اش اثسات پسٴثيٵتي٣ٹب اغيدي ٢سدٰ ٮحيى زٴدٶ اغت ثب اغتٛبدٶ·

ٚٵٮبزي١ ، غيتسي١ ، غٵزثي١ يب اغيد ثٳصٴئي١ ثٷ تٳٹبيي يب ثٷ قٵزت ٮت٫ٵو ٲيص ٮي تيٵاٰ ٮحييى زٴدٶ پسٲيد٦بٰ زا اغييدي     

 اغتٛبدٶ ؾٵٲد .٢سد ايٱ اغيدٸب ٮٯ٣ٱ اغت ثٷ ٸٯساٶ ٲٯ٣ٹبي ٮسثٵو ثٷ آٲٹب يب اغيدٸبي آ٪ي ثساي ٚساٸ٭ غبرتٱ ٮحيى ثبٚسي 

 ٮصايبي ايٱ تس٢يجبت ْجبزتٳد اش :

 اٚصايؽ ٮيصاٰ اغيديتٷ ٮٓدٶ خٵخٷ ٸبي خٵاٰ .· 

 دغت٧بٶ ٦ٵازؼ غجت غسْت تجدي٩ پپػيٳٵضٰ ثٷ پپػيٱ ٮي ؾٵد . ٢PHبٸؽ ·

ٮي ؾٵد  ( ٴ اٚصايؽ تٓداد ثب٢تسيٹبي تٵ٪يد ٢ٳٳدٶ اغيد ال٢تي١ E.coliدغت٧بٶ ٦ٵازؼ ٮبٲّ زؾد اؾسيؿب ٫٢ي ) ٢PHبٸؽ · 

. 

 اتكب٨ اغيدٸبي آ٪ي ثب ٮٵاد ٮٓدٲي غجت اٚصايؽ خرة ٮٵاد ٮٓدٲي دز اثتداي دٴاشدٸٷ ٮي ؾٵد .·

 ثٓهي اش ايٱ ٮٵاد اغيدي ثٷ ْٳٵاٰ ٴاغًٷ ٸبي ٮتبثٵ٪ي٣ي دزتٵ٪يد اٲسضي ٮٵزد اغتٛبدٶ ٞساز ٮي ٦يسد.· 

٢ٳٳد ثٓهي اش ٖالت ثٷ د٪ي٩ داؾتٱ ٚيجيس شييبد ثيب     آٲصيٯٹب دغتٷ دي٧سي اش ٮٵاد ؾيٯيبيي ٸػتٳد ٢ٷ ٸه٭ ٖرا زا تػٹي٩ ٮي· 

 آٲصيٯٹبي ٮٵخٵد دغت٧بٶ ٦ٵازؼ خٵخٷ ٸب ثٷ زاحتي ٞبث٩ خرة ٲٯي ثبؾٳد آٲصيٯٹبي ٮٹ٭ ٴ اثسات آٲٹب ذيال آٴزدٶ ؾدٶ اغت :

 شايالٲبش ثساي ٸه٭ شايالٰ ٦ٳد٬·

 خٵ ٫٦ٵ٢بٰ – ثتب ٸه٭ ثساي ٢بٲبش ٫٦ٵ –ثتب · 

 ٛس ٚيتبتٷ )ٚػٛسي ٢ٷ ثٷ قٵزت تس٢يت ثب ٚيتبت اغت ( دز ٖالت ٚيتبش ثساي آشاد غبشي ٚػ· 

 پسٴتئبش ثساي ٸه٭ پسٴتئيٱ ٸب  · 

 ٪يپبش ثساي ٸه٭ چسثيٹب· 

 آٮيالش ثساي ٸه٭ ٢سثٵٸيدزاتٹب  ·



ايؽ اغتٛبدٶ اش ٮت٫ٵيي اش آٲصيٯٹبي پسٴتئبش ، ٪يپبش ٴ آٮيالش دز خيسٶ ٸبيي ٢ٷ ثس پبيٷ ذزت ٴ ٢ٳدب٪ٷ غٵيب ٸػيتٳد غيجت اٚيص   · 

 ْٯ٣٫سد خٵخٷ ٸب ٮي ؾٵد.

 ًگْذاسي داى :

زٴؼ ٮٳبغت ثساي ٲ٧ٹدازي داٰ اغتٛبدٶ اش ٮتصٰ ثساي ٸس آؾيبٲٷ ٮي ثبؾد . َسٚيت ايٱ ٮتصٰ ثبييد ثيٷ اٲيداشٶ اي ثبؾيد ٢يٷ      

دييد ٴ  ثتٵاٰ ثساي حدا٢ثس تب ي١ ٸٛتٷ داٰ ٮٵزد ٲيبش آؾيبٲٷ زا دز آٰ ذريسٶ ٲٯيٵد . ٮتيصٰ ٮسثٵييٷ ثبييد ثيٷ زاحتيي ٞبثي٩ ثبش       

ؾػتؿٵ ثبؾد . خٹت حٯ٩ داٰ داؾتٱ ٴغي٫ٷ ٲ٫ٟيٷ ٮتكٵـ ثساي ٸس ٴاحد ٮسٖيدازي تٵقييٷ ٮيي ؾيٵد. ا٦يس داٰ دز ٢يػيٷ       

 ٲجبييد  زيٵثت خرة اٮ٣بٰ د٪ي٩ ثٷ زا داٰ ٸبي ٢يػٷ.  ٦سٚت ٲُس دز آٰ ثساي زا ٮٳبغجي ٮح٩ ثبيد ؾٵد ٮي  ٲ٧ٹدازي ٴ حٯ٩

 ٱ ٞساز داد .شٮي زٴي ثس ٮػتٟيٯبً

 ّاي گَضتي بِ ًَس ًیاص جَجِ

غب٪ٹبغت ٢ٷ اش ثسٲبٮٷ ٸبي ٲٵزي ٮتت٫ٙ ثٷ ٮٳُٵز تحسي١ ٴ اٚصايؽ زؾد ، دزخٵخٷ ٸبي ٦ٵؾتي اغيتٛبدٶ ٮيي ؾيٵد ي٣يي اش     

 45ْٵاٮ٩ ٮديسيتي ٢ٷ ثب تدثيس ٴ ٮٵٟٚيت ثٷ اخسا دز آٮدٶ اغتٛبدٶ اش ٲٵز ثساي خٵخٷ ٸبي ٦ٵؾتي اغت ي١ خٵخٷ ٦ٵؾتي تيب  

شٲد٦ي ٮي٣ٳدا٦س ايٱ خٵخٷ ايٱ ٮدت ٢ٵتيبٶ زا تحيت ؾيسايى ٲيٵز يجيٓيي شٲيد٦ي ٢ٳيد ٲيٯيي         غبْت  1000زٴش٦ي ، حدٴد 

 2اششٲد٦ي رٵد زا دز تبزي٣ي رٵاٸد ٦رزاٲد ٢ٷ دز ايٱ ؾسايى ا٢ثس پسٲد٦بٰ ٞبدز ثٷ اغتٛبدٶ اشٖرا ٴ آة ٲيػتٳد ثٳبثسايٱ ثٓيد اش  

ربيس ثدٰ رٵد ٢سدٶ ٴ ثساي حٍٛ احتيبخبت ٲ٧ٹدازي غبْت ٢ٷ ٖراي رٵزدٶ ؾدٶ ٸه٭ ٦سديد خٵخٷ ٸب ؾسٴِ ثٷ اغتٛبدٶ اش ذ

ٮٓٯٵ٪ي ثدٰ رٵد اٲسضي اش دغت ٮي دٸٳد ٴ دز ٲتيدٷ زؾد آٲٹب ٮي تٵاٲد آٸػتٷ ؾٵد . ثسٲبٮٷ اي ٢ٷ دز حيب٨ حبنيس ثييؽ اش    

ت حيبتي پسٲدٶ زا غبْت تبزي٣ي اغت ايٱ ثسٲبٮٷ اش ٲُس تئٵزي ٚٓب٪ي 1غبْت ٲٵز ٴ  23غبيس ثسٲبٮٷ ٸب ثٷ ٢بز ٮي زٴد اغتٛبدٶ اش 

دٴ ثساثس ٢سدٶ ٴ ٮدت شٮبٰ تٗريٷ زا اٚصايؽ ٮيدٸد ثساي ايٳ٣ٷ اش ي١ ثسٲبٮٷ ٲٵزي ثٹتسيٱ ٲتيدٷ حبق٩ ؾٵد ثبييد شٮيٳيٷ ٸيبي    

٫ْٯي آٰ ثٷ يٵز ٢بٮ٩ ثسزغي ٦سدد ثٓد اش ٮًب٪ٓٷ ايٱ ٮٟب٪ٷ ي١ ٮسٖداز ثبيد آشٮبيؿٹبي ٮتت٫ٙ زا دز ٮصزْٷ رٵد اٲدب٬ دادٶ ٴ 

ا اٲتتبة ٲٯبيد ٢ٷ ٲيبشٸبي اٴ زا ثسيس٘ ٮي ٢ٳد ثبيد ثٷ ربيس داؾتٷ ثبؾيد ٢ٷ اغتٛبدٶ اش ي١ ثسٲبٮيٷ ٲيٵزي ٢يٷ دز    ثسٲبٮٷ اي ز

 ثسري ٢ؿٵزٸب ٲتبيح رٵثي داؾتٷ ٮٯ٣ٱ اغت دز ٢ؿٵزٸبي دي٧س ثٹتسيٱ ٲتيدٷ زا ثٷ ٸٯساٶ ٲداؾتٷ ثبؾد .

  

 ضذت ٍ هذت ًَس

ٮسٔ ٦ٵؾتي ، ٮي تٵاٲد اثس ٮػيتٟي٭ زٴي ْٯ٣٫يسدٴ ثيبشدٸي ٲٹيبيي داؾيتٷ       ٮدت ، ؾدت ، ٲٵِ ٴ ٮح٩ ٲٵز دز ٸس غب٪ٱ پسٴزؼ

ثبؾد ؾدت ٲٵز ، يٵ٨ ٮدت زٴؾٳبيي ٴ ٢يٛيت ٲٵز ، ٸٯ٧ي ثس زٴي زؾد خٵخٷ تبثيس ٮي ٦رازٲيد ٢يٛييت ٲيٵز الٮپٹيبي ٮيٵزد      

شٶ ٦يسي ٮي ؾٵد يي١ ٲيبٲٵٮتس   اغتٛبدٶ ٲيص ري٫ي ٮٹ٭ اغت ٢يٛيت ٲٵز ثٷ ٴغي٫ٷ يٵ٨ ٮٵج ٲٵز ثيبٰ ؾدٶ ٴ ثب ٴاحد ٲبٲٵٮتس اٲدا

ثساثس ي١ ثي٫يٵٲي٭ ٮتس ثٵدٶ ٴ ؾدت ٲٵز زا ٢ٷ ثٷ قٵزت ٚٵت ٢ٳد٨ يب٪ٵ٢ع ثيبٰ ٮي ؾٵد اٲداشٶ ٦يسي ٮي ٢ٳد ييٙ ٲٵز ٞبثي٩  

ٲبٲٵٮتس ٮي ثبؾد ٢ٷ ؾبٮ٩ زٲ٧ٹبي آثي تب ٞسٮص ٮي ٦سدد ثسري ٮحٟٟيٱ ٦صازؼ ٢سدٶ اٲد ٢ٷ ٲٵزٸبي آثي  750تب  450ديدٰ اش 

صايؽ زؾد ٮي ٦سدٲد ٴ٪ي ثبشدٸي ٖرا ٴ پي٧ٯبٲٹبي شزد زا ٢بٸؽ دادٶ اٲد ثس حػت ٲيٵِ حجيبة الٮپيي ٢يٷ دز غيب٪ٱ      ٴ غجص اٚ

ٮسٖدازي اغتٛبدٶ ٮي ٢ٳيد ؾدت قحيح ٲٵز ، پسا٢ٳد٦ي ي٣ٳٵارت آٰ ٴ تٯيص ثٵدٰ الٮپٹب اٸٯييت شييبدي دازٲيد دز غيب٪ٳٹبي     

ثب ٲٵز غٛيد اغتٛبدٶ ٮي ؾٵد قس٘ ٲُس اش ٲٵِ الٮي  ٮٵزداغيتٛبدٶ    ٴات 40تب  15ٮسٖدازي ٦ٵؾتي تدبزي ٮٓٯٵال اش الٮپٹبي 

ٮيصاٰ ٲٵز ٮٵزد ٲيبش ثبيد پيؽ اش زاٶ اٲداشي غب٪ٱ ٮحبغجٷ ؾٵد حجبة ٸبي الٮپٹب ثبيد ٸٯيؿٷ تٯيص ٲ٧ٹداؾتٷ ؾٵٲد ٴخٵد ٦يسد  

س٨ ٢سدٶ ٴ الٮپٹيبي غيٵرتٷ زا غيسيٓب    % اش ؾدت ٴ تبثيس ٲٵز ث٣بٸد الٮپٹب زا ٮستجب ٢ٳت70ٖجبزثيؽ اش حد زٴي الٮ  ٮيتٵاٲد تب 

ٮتس اش ٢ٙ غب٪ٱ ٲكت ٮي ٦سدٲيد   5/2ٮتس اش ي٣دي٧س ٴ دزازتٛبِ  5/3تٓٵيم ٲٯبئيد ٮٓٯٵال الٮپٹب دز دٴ زديٙ ثٷ ٚبق٫ٷ حدٴد 



ٴخٵد ٲٵز ثيؽ اش حد غجت تحسي١ ٴ ْكجي ؾدٰ پسٲدٶ ٸب ؾدٶ ٴ آٲٹب ؾسٴِ ثٷ ٲٵ٠ شدٰ ثٷ ي٣دي٧س ٮي ٲٯبيٳد اش غٵي دي٧س 

ٚٵت ٢ٳد٨ ثبؾد ٮسٖٹبي ٦ٵؾيتي ثيساي ييبٚتٱ آة ٴٖيرا دچيبز اؾي٣ب٨ رٵاٸٳيد ؾيد ٴ          5/0ت ٲٵز ٢ٯتساش حد الش٬ يٓٳي ؾد

ي٣ٳٵارتي ٫٦ٷ ثس ٸ٭ رٵزدٶ ٴ ٴشٰ ثدٰ ٢ٯتس اش حد اٲتُبز رٵاٸد ؾد ٮديس ٮسٖدازي ثبيدٮًٯئٱ ؾٵد ٢ٷ ٲٵز غب٪ٳٹب ثٷ حيدي  

 اغت ٢ٷ غجت آغبيؽ ٴ زاحتي ٮسٔ ٮي ٦سدد .

  

 ّاي ًَسي  بشًاهِ

ثسٲبٮٷ اغتٛبدٶ اشٲيٵز يجيٓيي زٴش ٢يٷ     -1اٮسٴشٶ دز قٳٓت پسٴزؼ ٮسٔ ٦ٵؾتي اش چٹبز ثسٲبٮٷ ٲٵزي ٮتت٫ٙ اغتٛبدٶ ٮي ؾٵد :

غيبْت   23ثسٲبٮٷ ٲيٵزي   -2ثػيبز ثٵدٶ ٴ دزثػيبزي ا ش ٮٳبيٝ ثٷ ركٵـ دز آٮسي٣بي التيٱ دازاي يسٚدازاٰ شيبدي ٮي ثبؾد .

ثسٲبٮيٷ ٲيٵزي ٮتٳيبٴة     -4ثسٲبٮٷ ٲيٵزي ٮتٳيبٴة .   -3ٷ دز آٮسي٣ب ري٫ي ٮٵزد اغتٛبدٶ ٮي ثبؾد غبْت ربٮٵؾي ٢ 1زٴؾٳبيي ٴ 

 تس٢يجي ثب اٚصايؽ غبْبت ٲٵزٮًبثٝ ثب اٚصايؽ غٱ پسٲدٶ .

ؾبيد حتي دٴ ٴاحد پسٴزؼ ييٵز ٲيص ٢ٷ دز ي١ ٮٳًٟٷ ٴاّٞ ؾدٶ اٲد اشثسٲبٮٷ ٲٵزي ي٣ػبٲي اغتٛبدٶ ٲ٣ٳٳد ٸس ٴاحيد اش ثسٲبٮيٷ   

بدٶ ٮي ٢ٳد ٢ٷ ٲيبشٸبي تٵ٪يدي آٰ زا ثسآٴزدٶ ٢سدٶ ٴ اخساي آٰ ثساي ٴاحد ٮٵزدٲُس زاحتتس ثبؾد ثػيبزي اش ٮسٖدازيٹب اي اغتٛ

، ٮسٖٹبي ٦ٵؾتي زا دز آؾيبٲٷ ثبش پسٴزؼ دادٶ ٴ ٟٚى اش ٲٵز يجيٓي زٴش اغتٛبدٶ ٮي ٲٯبيد دز قٵزتي ٢ٷ ٴاحدٸبي دي٧سي ٢يٷ  

غبْت تبزي٣ي ثب اغتٛبدٶ اش ٲٵز ٮكٳٵْي  1غبْت ٲٵز ٴ  23ٹبي اتٵٮبتي١ دازٲداش ثسٲبٮٷ اٮ٣بٰ ثيؿتسي ثساي اغتٛبدٶ اش دغت٧بٸ

اغتٛبدٶ ٮي ٢ٳٳد ٸس دٴ غيػت٭ ٚٵٜ ٲتبيح ٞبث٩ ٞجٵ٪ي زا ٲؿبٰ دادٶ اغيت ثبييد دز ٲُيس داؾيتٷ ثبؾيي٭ ٢يٷ اغيتٛبدٶ اش ٲيٵز ٴ         

ثسٞي ٮػت٫ص٬ قس٘ ٸصيٳٷ ٸبي ثػيبز شيبدي اغت ا٪٣تسيػتٷ زاي٧بٰ ٲيػت ٲكت ، يساحي ، ٲ٧ٹدازي ٴ ث٣بز٦يسي غيػت٭ ٸبي 

 ثٷ ٴيطٶ دز ٢ؿٵزٸبي آٮسي٣بي التيٱ ٢ٷ دز ثسري اش ٮٳبيٝ آٰ ثسٜ ٴخٵد ٲداؾتٷ يب ٢ٯيبة ثٵدٶ ٴ يب ري٫ي ٦ساٰ اغت .

  

 بشًاهِ ًَسي هتٌاٍب بِ عٌَاى يک جاًطیي  

٨ ٮي ثبؾٳد ٮديساٰ تٯبي٩ دازٲد ٢ٷ غيػت٭ ٲٵزي ثٷ يٵز ًّٞ ا٦س خٵخٷ ٸبي ٦ٵؾتي دزغب٪ٳٹبيي پسٴزؼ يبثٳد ٢ٷ ٢بٮال ٢ٳتس

 قيٵزت  ثيٷ  ٴ ثيٵدٶ  ثػيتٷ  ٢بٮال ٮسٖدازي غب٪ٳٹبي ا٦س ٢ٳٳد اخسا زا تبزي٣ي غبْت 1 ٴ ٲٵز  غبْت 23 ٮتداٴ٨ ثسٲبٮٷ اش ٖيس  ثٷ

دازاي پسدٶ ٲيص دٸي ثػيبز آغبٲتس اغت ثب ايٱ حب٨ دز غب٪ٳٹبي ثبش ٲٵز ٮدت يٵ٨ ٴ ؾدت ٮيصاٰ تٗييس ؾٵٲد ٮي تٹٵيٷ ٮكٳٵْي

ٞبث٫يت اخسا ثسري اشثسٲبٮٷ ٸبي ٲٵزي دز ؾت ٴخٵد دازد ٸد٘ تٯب٬ ايٱ ثسٲبٮٷ ٸب ٢بغتٱ اش غبْبت اغتٛبدٶ اش ٲٵز ٮيجبؾد ٴ٪يي  

ثبيد اغتٛبدٶ ٮٳًٟي اش ٲٵز قٵزت پريسد . ي١ ثسٲبٮٷ ٲٵزي رٵة ثساي ايٳ٣ٷ ٲتيدٷ ثٹتسي داؾتٷ ثبؾد ٲيبش ثٷ ي٣ٳٵارتي ٢بٮي٩  

اش ثسٲبٮٷ ٲٵزي ٮتٳبٴة زٴؼ خديدي ٲيػت ٴغبثٟٷ آٰ ثٷ شٮبٲي ثبش ٮي ٦سدد ٢ٷ پيسٴزؼ ٮتيسا٢٭ يييٵز اش چٳيد      دازد اغتٛبدٶ

دٸٷ ٞج٩ ٮتداٴ٨ ٦سديد تٵخٷ ثٷ غبثٟٷ ثسٲبٮٷ ٲٵزي ٲؿبٰ ٮي دٸٳد ٢ٷ ايٱ غجت ثٹجيٵد نيسيت تجيدي٩ ٮيي ٦يسدد ٸٯنٳييٱ       

رؾتٷ تٹيٷ ؾدٶ اغت ٲؿبٰ ٮي دٸٳد ٢ٷ ٸٯ٧يي اغيتٛبدٶ   ثسزغي ٢تبثٹبي زاٸٳٯبي ٮديسيت پسٴزؼ ٫٦ٷ ٸبي ٦ٵؾتي ٢ٷ دز ٦

اش ثسٲبٮٷ ٲٵزي ٮتٳبٴة زا دز ٢ٳبز ثسٲبٮٷ ٮتداٴ٪تس تٵقيٷ ٢سدٶ اٲد دز ايٳدب ثٷ ؾسح ثسري ثستسيٹبي غيػت٭ ٲٵزي ٮتٳيبٴة ٮيي   

 پسداشي٭ :

بؾييد ٢يٷ داٲتٵزيٹيب دزازاي    ثسٲبٮٷ ٲٵزي ٮتٳبٴة ٮكس٘ ٖرا زا اٚصايؽ ٮي دٸد دز شٮبٰ زٴؾٱ ؾدٰ چساٖٹب ثبيد ٮًٯئٱ ث -1

داٰ ٢بٚي ٸػتٳد ثسٲبٮٷ ٲٵزدٸي ٴ تٗريٷ ثبيد ثٷ رٵثي ٸٯصٮبٰ ٦سدٲد داٲتٵزيٹبي اتٵٮبتي١ ثبيد پييؽ اش زٴؾيٱ ؾيدٰ چيسأ     

زٴؾٱ ؾدٶ ٴ ثٷ ٮيصاٰ ٢بٚي داٰ داؾتٷ ثبؾٳد . ٸس٦ص ٴٞتي داٲتٵزي رب٪ي اغت چساٖٹب زا زٴؾٱ ٲ٣ٳيد شييسا ٮسٖٹيب زا ْكيجي    

 زا ثٷ ٚٓب٪يت ثيؽ اشحد تحسي١ ٮي ٢ٳد ٢ٷ ايٱ رٵد اتال٘ اٲسضي ٴ ٢بٸؽ تٵ٪يد ٦ٵؾت ٮي ٦سدد .٢سدٶ ٴ آٲبٰ 



ثسٲبٮٷ ٲٵزي ٮتٳبٴة ٚٓب٪يت ْهالت زا اٚصايؽ ٮي دٸد دز شٮبٰ زٴؾٱ ؾدٰ چساٖٹب ، ٮسٖٹب ؾسٴِ ثٷ رٵزدٰ ٖرا ٮي ٢ٳٳد  -2

٢ٳد ايٱ ٮػئ٫ٷ ثٷ ركٵـ ثساي پبٸيبي پسٲيد٦بٰ ٢يٷ     ٴ ٪را ٴٲٵزدٸي ٮٳُ٭ ٚٓب٪يت ْهالت زا ٸٯبٲٳد ٴزشؼ ٢سدٰ تؿديد ٮي

ثبيد ٴشٰ غٳ٧يٱ ثدٰ آٲٹب زا تحٯ٩ ٢ٳٳد ثػيبز ٮٛيد اغت ثٷ ٸٯيٱ خٹت ثسٲبٮٷ ٲيٵزي ٮتٳيبٴة ٮيي تٵاٲيد اش ثيسٴش ٴ تؿيديد       

 ٮؿ٣الت ٮسثٵو ثٷ پبٸب خ٫ٵ٦يسي ٢ٳد 

اٲديب٬ ؾيدٶ دز غيًح ٮسٖيدازيٹب ، داٲؿي٧بٸٹب ٴ       ثسٲبٮٷ ٲٵزي ٮتٳبٴة ثبشدٸي ٖرا زا اٚصايؽ ٮي دٸد ثػيبزي اش آشٮبيؿٹبي -3

دزقد ثيبشدٸي ٖيرا    10تب  5ٮسا٢ص تحٟيٟبتي اشخٯ٫ٷ ٮٵغػٷ تحٟيٟبتي ٲؿبٰ دادٶ اٲد ٢ٷ اغتٛبدٶ اش ثسٲبٮٷ ٲٵزي ٮتٳبٴة حدٴد 

زا يي ٮدت زا ثٹجٵد ٮي ثتؿد ٴ ٴشٰ ٲٹبيي حبق٩ ٮؿبثٷ ٴ يب حتي ثٹتس رٵاٸد ثٵد ٫ْت ايٱ اٮس آٰ اغت ٢ٷ ٴٞتي ٮسٖٹب داٰ 

غبْت شٮبٰ زٴؾٳبيي ٮي رٵزٲد ثساي ٸه٭ ٴ خرة ٖراي ٮكس٘ ؾدٶ ثسحػت ٢يٛيت ٴتس٢يجبت ٖيرا ، غيٱ ٴ ؾيسايى     2تب  1

غبْت شٮبٰ ٲيبش دازٲد ٴٞتي ٢ٷ پسٲد٦بٰ ثٓد اش ٮكس٘ ٖرا آزا٬ ٲؿػتٷ يب رٵاثيدٶ اٲد نسيت تجدي٩ ٖيرا ثيٷ    4تب  2ٮحيًي ثٷ 

ٸه٭ ٖرا دز تبزي٣ي ٲيبش ثٷ اٲسضي ٢ٯتسي ٴخٵد دازد ٟٚى تكٵز ٢ٳيد ٢يٷ يي١ پسٲيدٶ دز     ٦ٵؾت ثػيبز ثٹتس رٵاٸد ثٵد ٴ ثساي

 حب٨ زاٶ زٚتٱ يب ايػتبدٰ ثساي اٲٟجبل ْهالٲي ٲيبش ثٷ ٮكس٘ ٢ب٪سي ثيؿتسي دازد .

راي ثسٲبٮٷ ٲٵزي ٮتٳبٴة ، اغتسظ حسازتي زا ثٷ حدا٩ٞ ٮي زغبٲد ثب ٮحدٴد ٢سدٰ پسٲيد٦بٰ ٴ ريٵزدٰ ٖيرا ٴ ييب ٸهي٭ ٖي       -4

رٵزدٶ ؾدٶ دز ٦سٮتسيٱ غبْبت زٴش ، خٵخٷ ٸبي ٦ٵؾتي ثٷ ركٵـ خٵخٷ ٸبي غٳ٧يٱ ٴشٰ حسازت ٢ٯتيسي دز ثيدٰ ريٵد    

 تٵ٪يد ٲٯٵدٶ ٴ ٪را ٮي تٵاٲٳد ٸٵاي ٦س٬ زا ثٹتس تحٯ٩ ٢ٳٳدٴ ثبشدٶ ثٹتس ٴ ت٫ٛبت ٢ٯتسي رٵاٸٳد داؾت .

 رٵد ربـ ؾتكيت دي٧سي ٚسد ٸس ٮث٩ پسٲدٶ ٸس ٢ٳد ٮي ٚساٸ٭ ٖرا رٵزدٰ ثساي زا ثيؿتسي شٮبٰ ،  ثسٲبٮٷ ٲٵزي ٮتٳبٴة -5

ٰ  ٚيساٸ٭  ثب ٮتٳبٴة ٲٵزي ثسٲبٮٷ ٸػتٳد ٢ٯسٴ ٴ تسغٵ ثٓهي ٴ پسربؾ٧س ٴ خٵ غ٫ًٷ آٲٹب اش ثسري دازاغت زا ٰ  ٢يسد  ثيؿيتس  شٮيب

ٷ دغت آٴزدٰ ٖرا ٮيدٸد ثب ٴخٵد ايٱ ثيساي اٲديب٬ قيحيح اييٱ اٮيس ٴ      ث ثساي آٲٹب ٸٯٷ ثٷ ثيؿتسي ؾبٲع ، ٸب ٮسٔ تٗريٷ ثساي

 ثساي تٗريٷ رٵة ٴ ي٣ٳٵارت ٮٯ٣ٱ اغت الش٬ ؾٵد ٚهبي داٲتٵزي ٴ آثتٵزي زا اٚصايؽ دٸيد . 

ثسٲبٮٷ ٲٵزي ٮتٳبٴة ٸصيٳٷ اٲسضي زا ٢بٸؽ دادٶ ٴ اغتٹال٠ ٴ پٵغيد٦ي ادٴات زا ٲيص ٢٭ ٮي ٢ٳيد ؾي٣ي ٴخيٵد ٲيدازد ٢يٷ       -6

اٲسضي ٢ٯتس ٸصيٳٷ ٸبي ٢ٯتسي دازد دزي١ آشٮبيؽ ٲؿبٰ دادٶ اغت ٢ٷ اغتٛبدٶ اش ثسٲبٮٷ ٲٵزي ٮتٳبٴة ٸصيٳٷ ٸبي ثسٜ ٮكس٘ 

 % ٢بٸؽ دادٶ اغت اغتٛبدٶ ٢ٯتساش ٴغبي٩ ٴ ادٴات داٲتٵزي غجت اٚصايؽ ْٯس آٲٹب رٵاٸد ؾد .33زا 

اق٩ تبزي٣ي ٚٓب٪يتٹيبي ٮيسٔ زا ٢ٯتيس ٢يسدٶ ٴ ٮيي تٵاٲيد       ثسٲبٮٷ ٲٵزي ٮتٳبٴة ثبشدٶ ثٹتسي زا ايدبد ٮي ٢ٳد ثٷ ْٳٵاٰ ي١  -7

دزقد ٢يبٸؽ يبٚتيٷ ٴاحتٯيبال چسثيي      3تب  ٢2يٛيت الؾٷ زا ثٹجٵد ثتؿد ٸٯنٳيٱ ٲؿبٰ دادٶ ؾدٶ اغت ٢ٷ ٮيصاٰ ت٫ٛبت ثيٱ 

 ٢ٯتسي دز ٮحٵيٷ ؾ٣ٯي ذريسٶ ٮي ؾٵد .

  

 تَصیِ ّايي بشاي يک بشًاهِ ًَسي عولي  

زٴش٦يي   21غبْت ٲٵز زا تٵقيٷ ٢سدٶ ٴ غيپع تيب    24ٔ ٦ٵؾتي ثساي چٳد زٴش اٴ٨ اغتٛبدٶ اش ا٢ثس ٴاحدٸبي پسٴزؼ دٸٳدٶ ٮس

% ٚٵت ٢ٳد٨ 5ٸٛت٧ي ثٷ  3ٚٵت ٢ٳد٨ ؾسٴِ ؾدٶ ٴتدزيدب تب غٱ  3تب  2غبْت ٲٵز زا تٵقيٷ ٮي ٢ٳٳد ؾدت ٲٵز ثب ٮٟداز  23

جبة چساٖٹب ٮتٳبغت ثب غٱ پسٲد٦بٰ اغت ثٓيد اش  ٢بٸؽ ٮي يبثد آغبٲتسيٱ زاٶ ٢بٸؽ ؾدت ٲٵز اغتٛبدٶ اش دايٯس ٴ يب تٓٵيم ح

غبْت ٲٵز ٴ پع اش آٰ  2تب  1غبْتٷ اخسا ٮي ؾٵٲد دزايٱ ثسٲبٮٷ ٮٓٯٵال  24زٴش٦ي ثٓهي اش ثسٲبٮٷ ٸبي ٲٵزي دز ي١ دٴزٶ  21

بٰ شٮيبٰ ٢يبٚي   غبْت تبزي٣ي دادٶ ٮي ؾٵد ٸس دٴٮسح٫ٷ زٴؾٳبيي ٴ تبزي٣ي ثبيد ثٷ اٲداشٶ ٢بٚي يٵالٲي ثبؾٳد تيب پسٲيد٦   3تب  2

ثساي رٵزدٰ ٸه٭ ٢سدٰ ٴ تت٫يٷ ٮحتٵيبت زٴدٶ ثساي تٗريٷ ٮددد زا داؾتٷ ثبؾٳد ا٦يس تس٢ييت ريٵثي اش تيبزي٣ي ٴ زٴؾيٳبيي      

 ثسٞساز ؾٵد ٮٵاد ٖرايي ٢بزايي ثٹتسي خرة ؾدٶ ٴ غجت اٚصايؽ ٴشٰ ثدٰ ٴ ثٹجٵد نسيت تجدي٩ ٮي٧سدٲد .



زٴش٦ي ٮي تٵاٲد غجت ٢بٸؽ غيسْت زؾيد    21تب  3غبْت دز غٳيٱ  6ز ثٷ دز ٮٵزد حٯالت ٫ٞجي ٴ ت٫ٛبت ثبال ٢بٸؽ ٮدت ٲٵ

غيبْت   23غبْت اٚصايؽ دادٶ ؾد ايٱ زٴؼ ٮي تٵاٲد دزٮٟبيػٷ ثب غيػيت٭ غيٳتي    23اٴ٪يٷ ؾٵد غپع تب شٮبٰ ٢ؿتبز ٲٵز ثٷ 

دٶ اش اييٱ ثسٲبٮيٷ غيجت    دزقد ٢بٸؽ دٸد ثدٴٰ ايٳ٣ٷ اثسي زٴي ٴشٰ ثدٰ ث٧رازد تكٵز ٮي ؾٵد ٢ٷ اغتٛب 3تب  2ٲٵز ت٫ٛبت زا 

ثٹجٵد ؾ٩٣ اغتتٵاٰ ثٳدي ؾدٶ ٴ اغتسغٹبي حبق٩ اش زؾد شٴدزظ زا ٢بٸؽ ٮي دٸد ثسري اش ٮحٟٟيٱ اَٹبز داؾتٷ اٲد ٢يٷ  

غبْت زٴؾٳبيي اٚصايؽ ٮتٳبٴة غبْبت ٲٵزدٸي ٮي تٵاٲػت ثب ٲتبيح ٮؿبثٹي اٲدب٬ ٮي پريسد دز ٸسحيب٨ تٵقييٷ ٮيي     6ثٓد اش 

ش اٲٵاِ ثسٲبٮٷ ٸبي ٲٵزدٸي ٮتٳبٴة دز ٮصزْٷ ٞبث٩ اغتٛبدٶ اغت تٯب٬ ْٵاٮ٩ ٮٵزد ثسزغيي ٴ ازشييبثي   ؾٵد دز قٵزتي ٢ٷ ثسري ا

ٞساز ٦يسٲد زٴؼ خديد زا دز ٮصزْٷ ثٷ ٢بز ثٳديد حتي االٮ٣بٰ ايالْبت ثيؿتسي خٯّ آٴزي ٲٯٵدٶ ٴ آٲٹب زا تح٫يي٩ ٲٯبئييد تيب    

 ب ثبؾد اٲتتبة ٲٯبييد.  ثتٵاٲيد ثٹتسيٱ ثسٲبٮٷ ٲٵزي زا ٢ٷ ٮٳًجٝ ثس ٲيبشٸبي ؾٯ

 

 هذيشيت جیشُ بِ هٌظَس كاّص اثشات استشس گشهايي

تيب   24اغتسظ ٦سٮبيي غجت ٢بٸؽ ْٯ٣٫سد خٵخٷ ٸبي ٦ٵؾتي ٮي ؾٵد دٮبي رٳثي ثساي خٵخٷ ٸبي ٦ٵؾتي دز ٮحيدٴدٶ  · 

ٸي دٮبي ثيدٰ خٵخيٷ ٸيب ٴ    ٸٛت٧ي ٮي ثبؾد ثب اٚصايؽ دٮبي ٮحيى ، ثبشد 4دزخٷ غبٲتي ٦ساد ، ثٷ تستيت ، اش شٮبٰ ٸچ تب  30

 ٮ٣بٲيػٯٹبي اٲتٟب٨ حسازت ٲػجتب ٢بٸؽ ٮي يبثد .

يي دٴزٶ اغتسظ ٦سٮبيي ثساي خ٫ٵ٦يسي اش ٢بٸؽ شيبد ٴشٰ ثدٰ ٮيصاٰ ثٓهي اش ٮٵاد ٮٗري خيسٶ ثبيد تكحيح ؾٵد اش آٲديب  · 

يي دز تالؼ ثيساي ثيٷ حيدا٩ٞ    ٢ٷ ٮكس٘ ٴ ٸه٭ ٖرا ثب تٵ٪يد ٦سٮبي ٮتبثٵ٪ي٣ي دز ازتجبو اغت خٵخٷ ٸبي تحت اغتسظ ٦سٮب

زغبٲدٰ اثسات ٦سٮبي ٮتبثٵ٪ي٣ي تٵ٪يد ؾدٶ ٮكس٘ رٵزا٢ؿبٰ زا ٢بٸؽ ٮي دٸٳد . ٪را ٲيبشٸبي ٖرايي ثبيد ثب تٵخٷ ثيٷ ٢يبٸؽ   

  ٮكس٘ رٵزا٠ تٳُي٭ ؾٵد 

 

 تغزيِ دس َّاي گشم

دز قٵزتي٣ٷ اٚصايؽ دزخٷ حيسازت  ٮتٵغى دزخٷ حسازت تبثيس ٞبث٩ تٵخٹي دز ْٯ٣٫سد ٫٦ٷ ٸبي ٦ٵؾتي دازد . دز ٮٳبيٝ ٦س٬ 

ٸٯصٮبٰ ثب ٲصدي٣ي غٱ ٦ؿتبز ٦سدد ، ٦سٮب ٸٵا ثبْث ايدبد اغتسظ ٲبؾي اش ٦سٮب دز ييٵز ٮي٧سدد . ا٦س اٚصايؽ دزخيٷ حيسازت   

پيؽ ثيٳي ؾدٶ ٲجبؾد ، ٮؿ٩٣ اغت ٢ٷ ثتٵاٰ ثٵغي٫ٷ ايدبد تٗييسات دز خيسٶ ، ٴنٓيت زا ثٹجيٵد ثتؿييد . ثتيؽ ُْيٯيي اش     

ثبؾد .  ٦ٵؾتي دز ٮٳبيٝ ٦س٬ خٹبٰ ٸػتٳد ٢ٷ ثبال ثٵدٰ ٮتٵغى دزخٷ حسازت ي٣ي اش ٮؿ٣الت پسٴزؼ آٲٹب ٮي خٯٓيت ييٵز

 حيسازت  دزخيٷ  ٮٳٛيي  اثس اغت ٮٯ٣ٱ ٸٯنٳيٱ  دزايٱ ؾسايى ييٵز تب حدي رٵد زا ثب دزخٷ حسازت ٮحيى ٸٯبٸٳ٥ ٮيػبشد .

د ٮٗري خيسٶ ٴ يب ٮيديسيت تٗرييٷ ٢يبٸؽ داد . ٮييصاٰ ٦سٮيبي      ٮٵا ٮيصاٰ دز تٗييساتي ايدبد ،ثب زا تٵ٪يد ٮحيى ْٯ٣٫سد دز ثبال

ايدبد ؾدٶ اش ٮتبثٵ٪يػ٭ ييٵز ، ثبيد ثساثس ثب ٮيصاٰ ٦سٮبي اش دغت زٚتٷ ثبؾد ، تب دزخٷ حيسازت ثيدٰ ثبثيت ثٯبٲيد. دز ييٵالٲي      

ٔ  ثدٰ دار٫ي حسازت ، ثبؾد زٚتٷ دغت اش ٦سٮبي ٮيصاٰ اش ثيؽ  ٮدت ا٦س ٦سٮبي ايدبد ؾدٶ زٚتيٷ ٴ ٮٳديس ثيٷ ٮيس٤      الثيب  ٮيس

ٮي٧سدد ، ثٷ تٳبغت اٚصايؽ دزخٷ حسازت ٮحيى ، ٮيصاٰ اٲسضي ٮٵزد ٲيبش ييٵز ٢بٸؽ ٮي يبثد ، دز خٹت ٢بٸؽ اٲسضي ، ييٵز 

 21 - ٢27ٳٳيد . اش   اش يسٚي ثب تٳٛع دٸبٲي ؾسٴِ ثٷ ٮكس٘ اٲسضي انبٚي ٮيٳٯبيٳد ٴ اش يسٚي دي٧س داٰ ٢ٯتسي ٮكيس٘ ٮيي  

دزخيٷ   28 - 32% ٴاش  25/1ثٷ اشاي ٸس يي١ دزخيٷ اٚيصايؽ دزخيٷ حيسازت ، ٮييصاٰ ٢يبٸؽ ٮكيس٘ داٰ         دزخٷ غبٲتي٧ساد ، 

% ثٷ اشاي ٸس ي١ دزخٷ حسازت ثسغد .  5/2دزخٷ غبٲتي٧ساد ثٷ ثبال ٢بٸؽ ٮكس٘ داٰ ٮٯ٣ٱ اغت ثٷ  33% ٴ اش  5/1غبٲتي٧ساد 

سايًي ٢ٷ ييٵز ثٷ ؾدت دازاي تيٳٛع دٸيبٲي   ٦سدد . ٮيصاٰ نسيت تجدي٩ ٸ٭ دز ؾ ٢بٸؽ ٮكس٘ داٰ ٮٵخت ٢بٸؽ زؾد ٮي

زٴد . ٮؿ٣الت تٗريٷ اي دز دزخٷ حيسازت ثيبال ٮؿي٩٣ غيبدٶ      دزخٷ غبٲتي٧ساد ( ثبال ٮي 28ٸػتٳد ) دز دزخٷ حسازت ثيؽ اش 



دزخيٷ   28ثبؾد ، شيسا ٢ٷ دز ٸٵاي ٦س٬ ، زيٵثت ثبال ٲجص تبثيس ٮٹٯي دز ايدبد تٓبد٨ ٦سٮب دازد . دز دزخٷ حيسازت ثييؽ اش    ٲٯي

غبٲتي٧ساد اٴ٪يٱ زاٶ ٢بٸؽ حسازت ، تٳٛع دٸبٲي خٵخٷ ٮيجبؾد . دز قٵزتي٣ٷ زيٵثت ٮحيى ٲيص ثبال ثبؾد ، تٳٛع دٸيبٲي ثيٷ   

٢ٳٳد ٴ دز دزخيٷ حيسازت ثبثيت ا٦يس زيٵثيت       دزقد ييٵز احػبظ زاحتي ٮي 70تب  50تٳٹبيي ٢بٚي ٲيػت. دز زيٵثت ٲػجي 

 دزقد ٢بٸؽ ٮي يبثد . 10ٰ دزقد ثسغد ، ٮيصاٰ ٮكس٘ دا 95تب  65ٲػجي 

 

 دس َّاي گشم هطخصِ ّاي هَاد هغزي

ثبؾيد . ثٹجيٵد ثتؿييدٰ ثيٷ      زٴٲد ٸه٭ داٰ ٴ خرة ٮٵاد ٮٗري احتيبج ثٷ ٮكس٘ اٲسضي داؾتٷ ٴ ٮبحك٩ آٰ تٵ٪يد حسازت ٮي

ٖيرايي ٮييصاٰ اٲيسضي    ٸه٭ ٮٵادٖرايي ٴ اٚصايؽ تسا٢٭ ٮٵاد ٮٗري ثٷ اداٮٷ زؾد ييٵز ٦ٵؾتي ٢ٯ١ ٮي٣ٳد . ثٹجٵد ٸه٭ ٮٵاد 

ٮٵزد ٲيبش خٹت غٵرت ٴ غبش ٮٵاد ٖرايي ٴ زؾد زا ٢بٸؽ دادٶ ٴ ٪را ٮيصاٰ ٦سٮبي ٲبؾي اش ٸه٭ ٢بٸؽ ٮيي يبثيد . ٸٯنٳييٱ    

اٚصايؽ ٮيصاٰ ٮٵاد ٮٗري دز داٰ ثبْث ٮيؿٵد ٢ٷ ثب ٮكس٘ داٰ ٢ٯتس داٰ ، ٮيصاٰ ٮٵاد ٮٗري ٮٵزد ٲيبش ييٵز تبٮيٱ ٦سدد . دز 

ثساثس اٲسضي ٸٯبٰ ٮيصاٰ ٦ٳيد٬ ٴ ييب غيبيس     25/2تسي ثبيد ثٷ خيسٶ اٚصٴدٶ ؾٵد . ٮيصاٰ اٲسضي چسثي تٟسيجبً ٸٵاي ٦س٬ چسثي ثيؿ

ثبؾد. ٮكس٘ ثيؿتس چسثي ٲٷ ٟٚى ثبْث رٵؾٯصٶ ؾدٶ داٰ ٮيؿٵد ث٣٫يٷ ثبْيث ٢يبٸؽ ٦سٮيبي ٲبؾيي اش       ٖالت ثب اٲسضي ثبال ٮي

٢ٷ ثبيػتي ثٷ داٰ انبٚٷ ٦يسدد ثػيت٧ي ثيٷ تدٹييصات ٴ اٮ٣بٲيبت      ٦سدد . حدا٢ثس ٮيصاٰ چسثي  ٸه٭ ٴ خرة ٮٵادٖرايي ٲيص ٮي

٢بزربٲٷ رٵزا٠ دازد تب ٮيصاٰ ازشؼ ٖرايي آٰ اٚصايؽ چسثي دز رٵزا٠ ثبْث ٲسٮتس ؾدٰ پ٫ت ٮيؿٵد . ثػيبز ٮٹ٭ اغت ٢ٷ ثٷ 

ٶ چسثيي ، آٲتيي   حدي چسثي ثٷ داٰ انبٚٷ ؾٵد ٢ٷ ثبْث ٢بٸؽ ٮكس٘ داٰ ث٫ٓت ٢يٛيت نٓيٙ داٰ پ٫ت ٲؿٵد . ثبيػتي ثٹٯسا

دز حد تٵقيٷ ؾدٶ ٮكس٘ ٦سدد . ٦سٮبي ٲبؾي اش ٸه٭ ٮٵاد پسٴتئيٳي ثب ٢يٛيت پيبييٱ ثيؿيتس    E ٴيتبٮيٱ ٴ  ا٢ػيداٰ ٮٳبغت

اغت . ٮيصاٰ پسٴتئيٱ رب٬ خيسٶ ثبيد ثساي زؾد ٮٵزد اٲتُبز ٢بٚي ثبؾد ٴ ٲجبيد ٮيصاٰ زا ثٷ ريبيس ٮكيس٘ ٢ٯتيس ٖيرا اٚيصايؽ      

( ٴ تسئيٵٲيٱ )   Methionine( ، ٮتييٵٲيٱ )   Lysineتيبج ييٵز ثٷ اغيدٸبي آٮيٳٷ نسٴزي ٪يصيٱ ) دٸي٭ ث٣٫ٷ ثبيد ٮيصاٰ اح

Threonine ؾٵد ٲيبش ييٵز ثيٷ ٮيٵاد ٮٗيري     ( ثب انبٚٷ ٢سدٰ اغيدٸبي آٮيٳٷ ٚٵٜ ا٪ر٢س ثٷ خيسٶ تبٮيٱ ٮي٧سدد ٢ٷ ثبْث ٮي

٦س٬ تٳُي٭ ٦سدد . ٴيتبٮيٱ ٸب ٴ ٮٵادٮٓدٲي ثبيد ثٷ ٮييصاٰ  ٮر٢ٵز ثدٴٰ اٚصايؽ ٦سٮب ثسآٴزدٶ ؾٵد . ٮيصاٰ ٢بٸؽ داٰ دز ٸٵاي 

غيي )   Cدزخيٷ اٚيصايؽ يبثيد . ٸٯنٳييٱ ثبييد تٵخيٷ ٮتكيٵـ ثيٷ ٴيتيبٮيٱ           21% ثبشاء ٸس ي١ دزخٷ اٚصايؽ دٮب اش  25/1

Ascorbic Asid  ٴ ٴيتبٮيٱ )E  ( ايTecopherol  ٴ ٴيتبٮيٱ )B  ( ثيRiboflavince  ثؿٵد ٮكس٘ زٴشاٲٷ ٴيتيبٮي ) ٱ

 ٸب ٴ ٮٵادٮٓدٲي تب زغيدٰ ييٵز ثٷ غٱ ْسنٷ ثٷ ثبشاز اداٮٷ يبثد .

  

 دس ضشايط استشس گشهايي تعادل الکتشٍلیت ّا

دز ٸٵاي ٦س٬ ، ييٵز ثب تٳٛع دٸبٲي حسازت ثدٰ رٵد زا ٮتٓبد٨ ٮيػبشٲد . تٳٛع ْٯييٝ ثيساي ٮيدت ييٵالٲي ، ٮييصاٰ دٚيّ       

CO2  ٰتٓبد٨ ا٪٣تسٴ٪يتٹب دز پالغيٯبي ريٵٰ يييٵز ٴ تيٳٛع ٫ٞييبئي اغيت ٢يٷ        زا اٚصايؽ ٮيدٸد ٢ٷ ٲتيدٷ آٰ ثس ٸ٭ رٵزد

ٮيتٵاٲد ثبْث ٢بٸؽ ثيؿتس ٮيصاٰ زؾد ٴ دٸيدزاتٷ ؾدٰ ييٵز ٦سدد . ثساي اقالح ايٱ ٴنٓيت ) ْد٬ تٓد٨ ا٪٣تسٴ٪يتٹب ( ثيب دز  

ٮي٫ي ا٢ي ٴاالٰ ثيبٰ ؾٵد ٢ٷ ٮيصاٰ  ٢ي٫ٵ٦س٬ ثي ٢سثٳبت غدي٭ اٚصٴدٶ ٦سدد . تٓبد٨ ا٪٣تسٴ٪يتٹب ٮيتٵاٲد ثب ْجبزت 7تب  3ٸس تٱ 

آٰ ثب خٯّ ٮٵ٪٣ٵ٪ٹبي غدي٭ ٴ پتبغي٭ ٴ ٢ػس يٵٲٹبي ٫٢س اش ٮدٯٵِ آٲٹب ثدغيت ٮيي آييد . ٮييصاٰ تٵييٷ ؾيدٶ تٓيبد٨ تٓيبد٨         

٦س٬ ٮي ثبؾد ، ٮؿ٩٣ اغت ٢ٷ ثدٴٰ ٮكس٘ ثي ٢سثٳيبت غيدي٭ ثديبي     100ٮي٫ي ا٢ي ٴاالٰ دز  25ا٪٣تسٴ٪يتٹب دز ٸٵاي ٦س٬ 

دزقد ثبؾد خٹت پيؿ٧يسي اش ثسٴش ْٵازل ٲبؾي اش ٢ٯجٵد غيدي٭ ثبييد ثيي     16/0ا٪٣تسٴ٪يتٹب زا دز خيسٶ ٢ٯتس اش  ٲٯ١ ثتٵاٲي٭

٢سثٳبت غدي٭ ٴ ٲٯ١ ثٷ خيسٶ انبٚٷ ٦سدد . تدسثٷ ٲؿبٰ ٮيدٸد ٢ٷ اٚصٴدٰ ا٪٣تسٴ٪يت ثٷ آة آؾبٮيدٲي ، ٮكس٘ آة زا اٚيصايؽ  



ٹتس اش غدي٭ خٵاة ٮيدٸد ٴ ٮٯ٣ٱ اغت ثبْث اٚصايؽ ٮكس٘ آة تيب ٮييصاٰ   ٮيدٸد ، ٢ٷ ٮٓٯٵال دز ايٱ ٮٵزد ٲٯ٣ٹبي پتبغي٭ ث
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 هیضاى هَادهغزي هْن جیشُ دس ضشايط استشس گشهايي

 

 هالحظات هْن هذيشيتي دس ضشايط استشس گشهايي

 .ؾٵد ٮي ٸب خٵخٷ ثدٰ ؾدٶ تٵ٪يد ٦سٮبي اٚصايؽ غجت چٵٰ ٲدٸيد اٚصايؽ زا خيسٶ پسٴتئيٱ ٮيصاٰ ·

 اٚصايؽ ٩٢ اٲسضي خيسٶ ثدٴٰ اٚصايؽ ٦سٮبي ٮتبثٵ٪ي٣ي ، ٮيصاٰ چسثيٹبي حيٵاٲي ٴ يب ٦يبٸي زا اٚصايؽ دٸيد .ثساي ·

 اغتٛبدٶ اش غًٵح ٢بٚي ٮ٣ٯ٩ اغيدٸبي آٮيٳٷ دازاي ٞبث٫يت خرة ثبال زا دز ثسٲبٮٷ تٗريٷ اي داؾتٷ ثبؾيد.· 

 ٮيصاٰ ٴيتبٮيٱ ٸبي خيسٶ زا دز حد ٲيبش تبٮيٱ ٢ٳيد.· 

 رٵٰ ٮي ؾٵد. ٢PHي٫ٵ٦س٬ دزٸس تٱ خيسٶ غجت خ٫ٵ٦يسي اش تٗييسات  25دٰ خٵؼ ؾيسيٱ تب اٚصٴ· 

٦س٬ دزٸس ٪يتس آة آؾبٮيدٲي ٦بٸي اٴٞبت دز٢بٸؽ اثسات ٦سٮبيي ثيٷ ٴييطٶ    3/0اٚصٴدٰ اغيد غب٪يػي٫ي١ )آغپسيٱ ( ثٷ ٮيصاٰ ·

 ْسٴٞي حبد ثبؾد ٮٛيد اغت . -شٮبٲي ٢ٷ ْبزنٷ ٲٟف غيػت٭ ٫ٞجي

ثٓد اش َٹس( ٮي تٵاٲيد   6قجح تب  10اٚصايؽ شيبد دٮب ، ربزج غبرتٱ داٰ اش دغتسظ ييٵز دز ٦سٮتسيٱ غبْبت زٴش ) دز ٮٵاّٞ· 

 دزقد ٮبٲد٦بزي ٫٦ٷ زا اٚصايؽ دٸد .

 ثٹجٵد ثتؿيدٰ ثٷ ْٯ٣٫سد خٵخٷ ٸبي ٦ٵؾتي دز ٸٵاي ٦س٬

د ، ييٵز ثيٷ حيدي داٰ ثتٵزٲيد تيب ٮيٵاد      خٹت ثٹجٵد ثتؿيدٰ ْٯ٣٫سد ٫٦ٷ ٸبي ٦ٵؾتي ٢ٷ دز ٸٵاي ٦س٬ پسٴزؼ دادٶ ٮيؿٵٲ

ثبيػتي دز تٯب٬ ٮدت دز دغتسغؿبٰ ثبؾد . ٢بٸؽ دزخيٷ   ٮٗري ٮٵزد ٲيبشؼ تبٮيٱ ؾٵد ٸٯنٳيٱ آة رٳ١ ثٷ حد ٢ٛبيت ٮي

دزخيٷ غيبٲتي٧ساد ٢يبٸؽ     5/0دز خٷ غبٲتي٧ساد ، دزخٷ حسازت ثدٰ زا ثيٷ ٮييصاٰ    4/12دزخٷ غبٲتي٧ساد ثٷ  30حسازت آة اش 

 دٸد . ٮي

 تشس دس پشٍسش طیَساس

تبثيسات ٮؿتس٠ تٯبٮي ٴنٓيتٹبي ٮحيًي ٴ ريبزخي ثيس زٴي زؾيد ، تٵ٪ييد ٮحكيٵالت ، زٚتيبز ٴ ٴا٢ٳؿيٹبي ٚيصيٵ٪يٵضي٣ي         

حيٵاٲبت ثٷ تبثيسات ٮحيًي ثبش ٮي ٦سدٲد . ثب ٦رؾت شٮبٰ ، پيؿسٚتٹبي ضٲتي٣ي اييٱ اٮ٣يبٰ زا ٚيساٸ٭ آٴزدٶ اغيت تيب زؾيد ٴ       

زغيدٰ ثٷ ثبالتسيٱ غًح ٮٵزد ثسزغي ٞساز ث٧يسٲد . ثساي زؾد ٴ پيؿسٚتٹبي ضٲتي٣ي ٚسقت ٢ٯيي  پتبٲػي٩ تٵ٪يد دز ييٵز ثساي 

 ٴخٵد دازد .  

ثب تالؼ ٮتتككبٰ تٗريٷ ، ٲيبشٸبي تٗريٷ ايي ايٱ داٮٹبي اش ٪حبٌ ضٲتي٣ي ثي ٲُيس ثب دٞت ٢بٮ٩ ثساي حٍٛ ثيؿيتسيٱ ٮييصاٰ   

ٴ تٓبٮ٩ ضٲتي١ ، ٮحيى ٴ تٗريٷ تٳٹب تداز٠ ٴ تٹييٷ ٮحييى اييدٶ آ٨    زؾد ٴ تٵ٪يد ٮؿتف ٦سديدٶ اغت . ثٹسحب٨ ، دز تٓبد٨ 

ثساي ايٱ پسٲد٦بٰ حػبظ تٵغى تٵ٪يد ٢ٳٳد٦بٰ ايٱ اٮ٣بٰ زا ثٷ آٲٹب ٮيدٸد ٢ٷ اش اٮ٣بٲبت ضٲتي٣ي ثٹيسٶ ٮٳيد ؾيدٶ ٴ ثٹتيسيٱ     



) ٸٯبٰ ٢ػبٲي ٢ٷ ثًٵز خدي ثيٷ  ثٹسٶ زا اش ٖرايي ٢ٷ ثٷ ييٵز ٮيدٸٳد ثجسٲد . ٴ٪ي ٮتبغٛبٲٷ ٮحيى تٵغى ا٢ثس تٵ٪يد ٢ٳٳد٦بٰ 

 ؾٵد .   تٵقيٷ ٮتتككبٰ ٦ٵؼ ٚسا ٲدادٶ ٴ خبٮٷ ْٯ٩ ٲٯي پٵؾبٲٳد ( ٲبديدٶ ٦سٚتٷ ٮي

دز قٳٓت ييٵز ٮحيى ، ٲصدي٣تسيٱ ٮح٫ي اغت ٢ٷ ٮيتٵاٰ دز ايسا٘ ييٵز يبٚت . ايٱ ٮحيى ؾبٮ٩ ٚب٢تٵزٸبيي ٲُيس اختٯبِ ، 

٫ٓٝ دز ٸٵا ، قدا ٴ ٚهٵالت ٮيجبؾد . تٯبٮي ايٱ ٚب٢تٵزٸيب دٞيٟيب ٮيٵزد تحٟيٟيبت     ٸٵا ، دٮب ، زيٵثت ، ٲٵز ، آة ، ٖرا ، ذزات ٮ

ٞساز ٦سٚتٷ اٲد ، ثٷ ثحث ٴ ٮٳبَسٶ ٦راؾتٷ ؾدٶ اٲد ٴ پيؿٳٹبدٸبيي ثساي ثٹتسيٱ تس٢ييت ٮٯ٣يٱ ثٯٳُيٵز ٚيساٸ٭ ٲٯيٵدٰ يي١       

 ٮحيى شٲد٦ي ايدٶ آ٨ دادٶ ؾدٶ اغت . 

يسا٘ ثبش ٮيجبؾٳد ، ْٯٵٮب تٗييسات ٴ ٲٵغبٲبت دائٯي ٮيجبؾد . دز ٮحيًٹيبيي  دز ٢ؿٵزٸبي ٦سٮػيسي ٮؿ٩٣ ٚبز٬ ٸبيي ٢ٷ اش ا

٢ٷ ثتٵثي ٮحكٵز ٲؿدٶ ثبؾٳد ، ٮديسيت ايدٶ آ٨ ٚب٢تٵزٸبي ي١ ٦بٲٷ يب چٳد٦بٲٷ ٲٯي تٵاٲٳد زاٶ ح٫ي ثساي ثسريي اش ٮؿي٣الت   

ت . ثٓجبزت دي٧يس اييٱ ؾيسايى اغيتسظ شا ،     ثٵخٵد آٮدٶ ثبؾد شيسا ، دز ايٳ٧ٵٲٷ ٮحيًٹب ٮديسيت ثكٵزت ايدٶ آ٨ اٮ٣بٲپريس ٲيػ

ؾسايى شٲد٦ي پسٲد٦بٰ زا غتت ٴ يبٞت ٚسغب ٢سدٶ ٴ ثساي زؾد ، نسيت تجدي٩ ٖرايي ، ثبشدٶ تٵ٪يد ٴ تٵاٲبيي ثٟبي آٲٹيب شييبٰ   

 ثتؽ ٮيجبؾد . 

ٸٵا دز دزخيٷ پيبئيٱ تيسي اش     ثسري اش ايٱ ٚب٢تٵزٸب ٮبٲٳد خبٮٓٷ ، ٲٵز ، قدا ، ٮيصاٰ ذزات ٦سد ٴ ٖجبز دز ٸٵا ، ٚهٵالت ٴ ٮيصاٰ

 اٸٯيت ٞساز داؾتٷ ٴ ثب تٳُيٯبت خصئي ٞبث٩ اقالح ٮيجبؾٳد .  

ثٹسحب٨ ، دٮب ٴ زيٵثت دز دزخبت ثباليي اش اٸٯيت ٞساز دازٲد ٢ٷ ثساي خ٫ٵ٦يسي اش ٴازد ٢سدٰ رػيبزتٹبي ُْيي٭ اٞتكيبدي اش    

ٸب ٴ اتتبذ ي١ اغتساتطي ٮٳبغت ثيساي حيدا٩ٞ ٢يسدٰ    خبٲت آٲٹب ثبيػتي ثكٵزت ٮٳبغجي ٮديسيت ؾٵٲد . ؾٳبغبيي ايٱ ٚب٢تٵز

 نسزٸبي اٞتكبدي تحت ايٱ اغتسغٹب ٸٯيؿٷ ٢بز پسچب٪ؿي ثساي تٵ٪يد ٢ٳٳد٦بٰ ٴ ٮديساٰ ثٵدٶ اغت .

  

 استشس هشبَط بِ جوعیت :

اغتسظ خٯٓيت دز ٲتيدٷ خٯٓيت ثيؽ اش حد ٴ ْد٬ زؾد ٸٯ٧بٲي ٫٦ٷ ٮيجبؾد ٢ٷ غجت ٢ٯجٵد ٖرا ٴ آة ثٷ ٮيصاٰ ٮٵزد ٲييبش  

ٮيؿٵد . ايٱ اغتسظ ، ي٣ي اش اغتسغٹبيي اغت ٢ٷ ا٫ٖت ٲبديدٶ ٦سٚتٷ ٮيؿٵٲد ٴ ثساي ٸٯيٱ غجت تبثيس شييبدي ثيس زٴي ثيبشدٶ    

سظ ٮٯ٣ٱ اغت دز ٮسٖٹبي تتٯ٧رازي ٢ٷ دز ٞٛػٹبي چٳد٦بٲٷ پسٲيد٦بٰ ٮػي٣ٱ   تٵ٪يد ٴ پبغخ ٚيصيٵ٪ٵضي٣ي ٮيؿٵد . ايٱ اغت

 دادٶ ؾدٶ اٲد ٴ يب دز خٵخٷ ٸبي ٦ٵؾتي ٢ٷ دز غب٪ٳٹبي ٮحدٴد ٴ ٢ٵچ١ ثكٵزت ٚؿسدٶ خبدادٶ ؾدٶ اٲد ديدٶ ؾٵد . 

تٵ٪ييد پيبئيٱ ٮيي آييد .     ثب ٢بٸؽ ٚهب ثٷ اشاي ٸس پسٲدٶ ٴ يب اٚصايؽ خٯٓيت ثٷ اشاي ٚهبي ٮؿتف ، ٞدزت ٴ ٮيصاٰ ثٹسٶ ٴزي 

ٮٹٯتسيٱ پبغخ پسٲد٦بٰ ٲػجت ثٷ اغتسظ خٯٓيت ، خسيبٰ يبٚتٱ ي١ ٮ٣بٲيػ٭ دٚبْي اغت ٢ٷ يي آٰ تسؾح ٢ٵزتي٣ٵغيتسٴٰ  

 اش ٖدٶ آدزٲب٨ اٚصايؽ ٮي يبثد .  

  

 استشس هشبَط بِ ًَس :

ٵز ٮب ا٫ٖت ٮٵزد تٵخٷ ٞيساز ٲٯي٧ييسد .   ٮيصاٰ ٲٵز ٮٳبغت دز ٮح٩ ٲ٧ٹدازي ييٵز ، ي٣ي اش اثصازٸبي ٮديسيتي ٮيجبؾد ٢ٷ دز ٢ؿ

ٮديسيت ٮٳبغت ٲٵز ٮحيى پسٲد٦بٰ ٮيتٵاٲد غجت زؾد ٮيصاٰ تٵ٪يد تت٭ ٮسٔ دز ٮسٖٹبي تت٭ ٦راز ٴ ٸٯنٳيٱ غيجت اٚيصايؽ   

 زؾد خٵخٷ ٸبي ٦ٵؾتي ٴ ثٵ٫ٞٯٵٰ ؾٵد .



بثيس ٚيصيٵ٪ٵضي١ ٲٵز ثس زٴي زؾيد  ثٓجبزت دي٧س ، تحسي١ ٲبٮٳبغت ٲٵز غجت تٵٞٙ تٵ٪يد تت٭ ٮسٔ ٴ زؾد ٮيؿٵد . ٮٓٯٵ٪تسيٱ ت

پٵ٪تٹب ٴ ٸٯنٳيٱ ث٫ٵٔ خٳػي ٮيجبؾد . ث٫ٵٔ خٳػي دز پٵ٪تٹبي ٪٧ٹٵزٰ ٴ خٵخٷ ٸبي ٦ٵؾتي ثب اٚصايؽ يٵ٨ زٴش ثٹجيٵد ٮيي   

يبثد . ربٮٵؾيٹبي ٲب٦ٹبٲي ٴ ٲبثٷ خب غجت ثسٴش ٮؿ٣التي دز ٮسٖٹبي تتٯ٧راز ٮيؿٵد . ا٦س يٵ٨ زٴش ٢٭ ؾٵد ، ث٫يٵٔ دز پٵ٪تٹيب   

 ٓٵيٝ ٮي اٚتد .ثٷ ت

ْٯال تحت ٢بٸؽ دٴزٶ ٲٵزدٸي ٴ يب ٲٵزدٸي دائ٭ ث٫ٵٔ پٵ٪تٹب ٢بٸؽ ٮي يبثد . ْالٴٶ ثس يٵ٨ دٴزٶ ٲيٵز ، ؾيدت ٲيٵز ٲييص ٮٹي٭      

اغت . ؾدت شيبد ٲٵز ٮٯ٣ٱ اغت غجت پسزيصي ٴ غبيس ٮؿ٣الت ٴاثػيتٷ دز پٵ٪تٹيب ، تتي٭ ٦يرازٸب ، خٵخيٷ ٸيبي ٦ٵؾيتي ٴ        

٢ٳتس٨ ٲؿدٶ ؾٵد . ؾدت ٲٵز شيبد دز ٮح٩ شٲد٦ي خٵخٷ ٸيب غيجت ايديبد ٮؿي٣التي دز ثٟيبي      ثٵ٫ٞٯٵٲٹبي ثب٪ٕ دز ؾسايى ٲٵز 

خٵخٷ ٸب دز زٴشٸبي اٴ٨ شٲد٦ي آٲٹب ٮيؿٵد . ٸٯنٳيٱ ثبشدٶ تٵ٪يد ٴ پبغتٹبي ٚيصيٵ٪ٵضي٣ي يييٵز ثؿيدت تحيت تيبثيس ٲيٵز ٴ      

 ثسٲبٮٷ ٸبي ٲٵزي ٞساز دازد . 

يصاٰ ٲٵز ٮٛيد رٵاٸد ثٵد . پسٴزؼ دٸٳد٦بٰ خٵخيٷ ٸيبي ٦ٵؾيتي ، دز قيٵزت     دز قٵزت اٮ٣بٰ ، اغتٛبدٶ اش اٮ٣بٲبت ٢ٳتس٨ ٮ

اغتٛبدٶ اش تدٹيصات ٢ٳتس٨ ٲٵز ثٷ ٮصيتٹبيي ٮبٲٳد : ٢ٳتس٨ ثٹتس ث٫ٵٔ خٳػي ، ٢بٸؽ ٮكس٘ ٖرا ، ي٣دغيت ثيٵدٰ ٫٦يٷ دغيت     

 يبٚتٷ ٴ اش ايٱ يسيٝ ٮيتٵاٲٳد قسٚٷ خٵيي ٸبي اٞتكبدي شيبدي ث٣ٳٳد .

غبْتٷ زٴؾٱ ٮيجبؾد . پسٲيد٦بٰ   24تب  23ازي خٵخٷ ٦ٵؾتي ٲٵز ثكٵزت ٮٯتد ٴ دز ي١ دٴزٶ يٵالٲي دز ثسري ثتؿٹبي ٲ٧ٹد

ثٷ اغتساحت ٲيبش دازٲد . ٲٵزدٸي يٵالٲي غجت ٴازد آٮدٰ اغتسظ دز ؾسايى رساثي ٲٵز ٮيؿٵد ، شيسا دز اييٱ ؾيسايى پسٲيد٦بٰ    

ؾدٶ ٴ اييٱ ؾيسايى غيجت ت٫ٛيبت ثيباليي ٮيؿيٵد .        ْكجي ٮيؿٵٲد ٴ ايٱ اغتسظ غجت اٚصايؽ غًح ٢ٵزتي٣ٵغتسٴٰ دز رٵٰ

ٲٵزدٸي ٮتٳبٴة ) ٲٷ پؿت غسٸ٭ ( ٮٵزد آشٮبيؽ ٞساز ٦سٚتٷ اغت ٴ ٮؿتف ؾدٶ اغت ٢ٷ ايٱ ؾسايى ٲٵزدٸي ثيبشدٶ تٵ٪ييد زا   

 . ٢ٳد ٮي ٚساٸ٭ ثٹتس زا پسٲد٦بٰ  ثبال ثسدٶ ٴ آزاٮؽ ٴ آغبيؽ

ْٯ٣٫سد ٴ آغبيؽ ييٵز ثٵدٶ اغيت . ٫ْيت ٦ػيتسؼ اغيتٛبدٶ اش الٮپٹيبي      خٳجٷ دي٧س تحٟيٟبت اريس ، تبثيس ٲٵِ زٲ٧ي ٲٵزٸب ثس 

 زٲ٧ي تٳٹب قسٚٷ خٵيي دز ٮكس٘ ٮيصاٰ ثسٜ ٲجٵدٶ اغت ، ث٣٫ٷ ثٹجٵد ثبشدٶ تٵ٪يد ٴ آغبيؽ پسٲد٦بٰ غجت ايٱ اٮس ؾدٶ اغت .

ٰ  ٲيٵز  اييٱ  ٮثجت اثسات دي٧س اش ٸٯنٳيٱ.  ٮيؿٵد غيٳٷ چسثي ٢بٸؽ غجت غجص –ٲٵز شزد غديٯي ٴ ٸٯنٳيٱ ٲٵز آثي   ٮيتيٵا

اٶ زٚتٱ زا ذ٢س ٢سد . ٸٯنٳيٱ تحت ٲٵز ٞسٮص ثٵ٫ٞٯٵٲٹب ٴ ٮسٖٹيب  ز ْٯ٩ ثٹجٵد ٲتيدٷ دز ٴ پب شرٯٹبي زٴي ثس آٰ ٮثجت تبثيسات

زؾد ٢ٯتسي رٵاٸٳد داؾت ، ٚٓب٪يت ثيؿتسي رٵاٸٳد داؾت ٴ ٸٯنٳيٱ زٚتبز غتيصٶ ٦سي آٲٹب دز ايٱ ٲٵز ٲػيجت ثيٷ ٲٵزٸيبي    

 اٮؽ ثتؽ دازد .  ؾٵد ، دز حب٪ي ٢ٷ ٲٵز آثي اثسات آز ثبؾد. ٲٵز ٞسٮص غجت تحسي١ خٳػي ثيؿتس ٮي آثي ٴ غجص ثيؿتس ٮي

  

 استشس هشبَط بِ آب :

آة ٴزٴدي ثٷ ثدٰ ثػت٧ي ثٷ ٖراي ٴزٴدي ثٷ ثدٰ دازد . ٸس٦ٵٲٷ ٢بٸؽ دز ٮييصاٰ ٮكيس٘ آة ، ثيد٪ي٩ ْيد٬ تيبٮيٱ آة ٴ ييب       

٢ٯجٵد ٚهبي آثتٵزي ثٵخٵد ٮي آيد . تٗييس اٲداشٶ يب ٮح٩ ٖرارٵزي ٴ آثتٵزي ثػت٧ي ثٷ غٱ ، ٲيٵِ ٮسٖٹيب ، ٚكي٩ ٴ ٮييصاٰ     

 يت آة دازد .  ٮحدٴد

آة ثبيػتي اش ٮح٩ غب٪ٯي تٹيٷ ؾدٶ ، ثٹداؾتي ٴ تبشٶ ثبؾد . ثٳبثسايٱ آة اش ٮٵازدي اغت ٢ٷ ثٷ زغييد٦ي شييبدي ٲييبش دازد .    

ثبؾد  ثتكٵـ دٮبي آة دز تبثػتبٰ اش اٸٯيت ٴيطٶ ايي ثسرٵزداز اغت . ٸس٦ٵٲٷ آ٪ٵد٦ي دز آة ثسزٴي ثبشدٶ تٵ٪يد تبثيس٦راز ٮي

  . 



سيت تجدي٩ ٖرايي ، غيػتٯٹبي ثػتٷ آة پيؿٳٹبد ٮيؿيٵد . دز اييٱ غيػيتٯٹب ، آة اش آ٪ٵد٦يٹيبي ثب٢تسييبيي ٴ      ثساي ثٹجٵد ن

ثبؾد . ٮيٵازد ذ٢يس ؾيدٶ ٚب٢تٵزٸيبي اغبغيي       غبيس آ٪ٵد٦يٹب ، ٲُيس ٦سد ٴ ٖجبز ، پع ٮبٲدٶ ٸبي ٖرا ٴ ذزات ٮدٚٵِ دز اٮبٰ ٮي

 ؾٵد . غٹب٪ي ٮيثبؾٳد ٢ٷ زْبيت آٲٹب غجت ٢بٸؽ ؾيٵِ ثيٯبزيٹبي ا ٮي

ٮٯ٣ٱ اغت ٢ٷ تالؼ ٴ زغيد٦ي ثيؿتسي ثساي ٲ٧ٹدازي ٮٳبغت غيػت٭ آة ٲيبش ثبؾد ، ٴ٪ي ثبيد تٵخٷ ٢سد ٢ٷ اييٱ زغييد٦ي   

 ٸب دز ثبشدٶ ٖرايي تبثيس ثػصايي دازد .

  

 استشس ًاضي اص صذا :

بدٶ ٸبي اقي٫ي ٴ قيٳبيّ ٮ٣يبٲي٣ي    ٸٯيؿٷ پيؿٳٹبد ؾدٶ اغت ٢ٷ ٮح٩ پسٴزؼ ييٵز ثبيػتي دٴز اش ٲٵاحي پسغسٴقدا ٮبٲٳد خ

 غٳ٧يٱ ثسپب ؾٵد . ٴ٪ي ٮيتٵاٰ تٓداد شيبدي اش ٚبزٮٹب زا ديد ٢ٷ ايٱ پيؿٳٹبد زا ٲبديدٶ ٦سٚتٷ اٲد .  

ٲكت ضٲساتٵز ثسٜ دز ي١ ٮح٩ ٲبٮٳبغت دز ٚبز٬ ٮيتٵاٲد ٮٳجّ ثػيبز ثصز٦ي اش ايدبد غسٴقيدا ثبؾيد . ٮيداز٢ي ٴخيٵد دازد ٢يٷ      

٢ٳٳد ٢ٷ ٲتيدٷ آٰ ٢بٸؽ ٮيصاٰ ٴشٰ ٴ ٸٯنٳيٱ ٢بٸؽ  بٲٹبي پسغسٴقدا ٖراي ٢ٯتسي زا ٮكس٘ ٮيٲؿبٰ ٮيدٸد ٮسٖٹب دز ٮ٣

 ثبؾد . ثبشدٶ ٖرايي ٮي

ؾٵد . ثسريي اش اييٱ تٗيييسات دز غيػيت٭      ايٱ اثسات ثٓٳٵاٰ ٴاغًٷ ايي ثساي تٗييساتي ْٯ٫ي دز غيػت٭ ربزخي ثدٰ ييٵز ٮي

ثبؾد . اييٱ تٗيييسات غيجت تػي٣يٱ اغيتسظ       ٵزٮٵٰ ٸب ٴ غيػت٭ ٦ٵازؾي ٮيربزخي ثدٰ ْجبزتٳد اش : تٗييسات دز اْكبة ، ٸ

 ثٵخٵد آٮدٶ ٮي ؾٵٲد .  

دز ٚبزٮٹبي ٢ٵچ١ ٢ٷ ٮحيى پسٴزؼ ، ي١ ٚب٢تٵز ٮحدٴد٢ٳٳدٶ اغت ٢بٸؽ اغتسظ قدا ٮٯ٣ٱ اغت ٢ٷ ي١ زٴي٣يسد ْٯ٫يي   

 اش ٮحيى ٞبث٩ ثسزغي رٵاٸد ثٵد  غبش دز ربزج   ٲجبؾد . دز ايٳ٧ٵٲٷ ٮٵازد ٲكت قدا٦يس ٴ يب ٞسازدادٰ ٴغبي٩ قدا

  

 ّتتاي هتتتابَلیکي دس جَجتتِ ّتتاي گَضتتتي سٍضتتْاي هتتذيشيتي هختلتتي دس پیطتتگیشي اص بتتشٍص ًاٌّجتتاسي 

ثبؾيد ٴٞيٵِ    ثٷ ٮٳُٵز دغتيبثي ثٷ ٲطادٸبي دازاي زؾد غسيّ ٢يٷ ٸيد٘ ْٯيدٶ ٮتتككيبٰ ضٲتيي١ ٴ اقيالح ٲيطاد يييٵز ٮيي         

ٵزي ٢ٷ اٮسٴشٶ دز ؾسايى پسٴزؼ ثػيبز ٮٓٯٵ٪ي، ي١ خٵخٷ ٦ٵؾتي ي٣يسٴشٶ دز  دٸد ثً زا اٚصايؽ ٮي  ٸبي ٮتبثٵ٪ي٣ي ٲبٸٳدبزي

ٮٳحكس ثٷ ٚسد اغيت   ثساثس اٚصايؽ ٴشٰ رٵاٸد داؾت ٴ چٳيٱ زٴٲدي دز ٮيبٰ حيٵاٲبت تٟسيجبً 50زٴش، ثيؽ اش  50ٮدت ٢ٯتس اش 

ٷ ٫ْتٹبي ٦ٵٲب٦ٵٲي ٢يٷ دز ٮيٵازد ثيبال ذ٢يس     ث  يبثد. ثٳبثسايٱ احتٯب٨ ثسٴش ارتالالت ٮتبثٵ٪ي٣ي دز پي ايٱ زؾد غسيّ اٚصايؽ ٮي

ٸيبي پيب    ٸبي ٮتبثٵ٪ي٣ي اش ٞجي٩ آغيت، غٳدز٬ ٮس٤ ٲب٦ٹبٲي ٴ ٲبٸٳديبزي  ٦سديد ٮيصاٰ غسْت زؾد ثبال، ثبْث ايدبد ٲبٸٳدبزي

ٸؽ ؾٵد. ثًٵز ٫٢ي اغتساتطي ٮديسيتي ٮٵخٵد ثساي خ٫ٵ٦يسي ٴ يب ثٷ حدا٩ٞ زغبٲدٰ ؾيٵِ ايٱ ٲبٸٳدبزيٹب، غٓي ثيساي ٢يب   ٮي

 ثبؾد.   غسْت زؾد دز غٳيٱ اٴ٪يٷ ٮي

 

 

  



 .  ؾٵد ٮي اؾبزٶ ْٯدٶ زٴؼ 2 ثٷ ارتكبز ثٷ زؾد ٢بٸؽ ٮديسيتي زٴؾٹبي اش  

 :  (Early feed restriction) الي( هحذٍديت غزائي دس اٍايل سٌیي سضذ

س٢يجيبت خييسٶ اخيسا    ت ٴ اخيصاء  ٮحيدٴديت  ثكٵزت ٖرائي ٮحدٴديت ثسٲبٮٷ اْٯب٨ زٴؼ ايٱ دز  هحذٍديت غزائي كیاي: -1

ٝ  غيجٵظ  ٮبٲٳيد  اٲيسضي  ٢ي٭  ٮيٵاد  ثيب  ٮكيسٚي  خييسٶ  ثًٵزي٣يٷ   ٦سدد. ٮي ( تٗرييٷ  Ad libitum) آشاد ثكيٵزت  ٴ ٢يسدٶ  زٞيي

         ٢ٳٳد. ٮي

ايٱ زٴؼ ثكٵزت دزقدي ٴ ٲػجت ثٷ ٮٟداز رٵزدٶ ؾيدٶ تٵغيى ي٣ػيسي اش پسٲيد٦بٰ قيٵزت      هحذٍديت غزائي كوي :  -2

ٸيبي دي٧يس رٵزاٲيدٶ     ٦يسدد ٴ دزقيدي اش آٰ ثيٷ خٵخيٷ     ٠ ٮكسٚي آشاد ي١ پسٲدٶ ٮحبغجٷ ٮيي رٵزا ٮٟداز ثًٵزي٣ٷ  ٦يسد. ٮي

 دز ٢ٯيي  ٖيرائي  ٮحيدٴديت  ٴ دازد ٢يبزثسد  ثيؿيتس  ٫ْٯي ٮسا٢ص دز ٢ٯي، ثكٵزت ٖرائي ٮحدٴديت دز ٚٵٜ زٴؼ ايٱ  ؾٵد. ٮي

 .  ٦يسد ٮي قٵزت ربـ غبْبت دز داٰ پتؽ ًّٞ ثكٵزت قٳٓت

  

 ب( بشًاهِ ًَسي  

ٸيبي ٦ٵؾيتي اٮيسٴشٶ     ثبؾد ٢ٷ دز ٢بٸؽ غسْت زؾد خٵخيٷ  ٸبي ٲٵزي ٮتت٫ٙ ٲيص اش زٴؾٹبي ٮديسيتي غبدٶ ٮي اخساي ثسٲبٮٷ

ثبؾد ٢ٷ ٦ٵٲٷ پسٲد٦بٰ، ثتٵثي ٦ٵٲيٷ پػيتبٲدازاٰ    ٦سدد. ٲٵز ي٣ي اش ٮٹٯتسيٱ ْٵاٮ٩ ٮحيًي ٮؤثس ثساي حيٵاٲبت ٮي اغتٛبدٶ ٮي

 ٴ تٵ٪ييد  ٞجي٩ اش ٚيصيٵ٪ٵضي٣ي ٚب٢تٵزٸبي ٮيصاٰ ٚيصي٣ي، ٚٓب٪يتٹبي  دٸٳد. ؿبٰ ٮيا٪ٓٯ٩ ٲ ثٷ اٲسضي ٲٵز ثٷ يسٴٜ ٮتت٫ٙ ٣ْع

 .٦يسٲد ٮي ٞساز زٴؾٳبيي ٴ ٲٵز تأثيس تحت ٸٵزٮٵٰ تسؾح ٴ ٮث٩

  

 كاّص ابتال بِ عاسضِ آسیت

ٮحيًيي ٴ  ْبزنٷ آغجت دز خٵخٷ ٸبي ٦ٵؾتي ثب زؾد غسيّ ثٷ ٫ْت اٚصايؽ تٟبنبي ا٢ػيطٰ اتٛبٜ ٮي اٚتيد اغيتسظ ٸيبي    ·

ٮؿ٣الت ٮديسيتي ٮي تٵاٲٳد ثٷ ثسٴش ايٱ ْبزنٷ ٢ٯ١ ٲٯبيٳد تٗييسخيسٶ دز ثٷ حدا٩ٞ زغبٲدٰ اثسات ٮٳٛي ايٱ ْبزنٷ ثيٷ ٲحيٵ   

 چؿٯ٧يسي ٮي تٵاٲد ٲٟؽ داؾتٷ ثبؾد .

اٲديب٬   ؾتي ثب اغتٛبدٶ اش ثسٲبٮٷ ٮحيدٴديت ٖيرايي  ٦ٵ ٸبي خٵخٷ ْٯ٣٫سد ثٹجٵد ثساي تٵخٹي ٞبث٩ تحٟيٟبت اريس غب٪ٹبي دز ·

 دز ٲب٦ٹبٲي ٮس٤ ْبزنٷ ٴ پب ٮؿ٣الت ، آغيت ْبزنٷ ٢بٸؽ غجت ؾدٶ اغت ثسٲبٮٷ ٢بزثسدي ٮحدٴديت ٖرايي دز غٳيٱ اٴ٪يٷ 

 . ؾٵد ٮي ييٵز
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